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ผู้จัดการ กพย. แถลง

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน

ความพยายามในการแก้ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมในชุมชน มีมายาวนาน แต่ขาดพลังที่
ยิ่งใหญ่พอที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างได้ มาบัดนี้ ด้วยเวทีแห่งสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ จึงเป็นโอกาสสำ�คัญทีน่ �ำ ไปสูข่ อ้ เสนอร่วมกันระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) กับศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ที่ได้มาเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 12
เรื่อง การจัดการเชิงระบบสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community-centered
system management for becoming a Rational Drug Use country)
กพย.เห็นว่า ภารกิจนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมาก จึงขอเรียกร้องผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ทุกระดับ ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งบทบาทในด้านบริการและในด้านวิชาการ
มาร่วมกันทำ�งานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยหลักการในการทำ�งาน 5 หลักการ ได้แก่
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายต่างๆ
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการประจำ�ฉบับ - ยุพดี ศิรสิ นิ สุข / สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ
กองบรรณาธิการ - นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์ / สัญญา ชัยหาญ / สุภาวดี เปล่งชัย /
จันทร์จรีย์ ดอกบัว / สมหญิง พุ่มทอง / เบญจมาศ บุดดาวงศ์ / จันทนา ลี้สวัสดิ์ / ศราวุธ มณีวงศ์ / นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี /
ยุพดี ศิริสินสุข / ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ออกแบบรูปเล่ม - บริษัท รีแฟรคชัน สตูดิโอ จำ�กัด
ติดต่อ ศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล: spr.chula@gmail.com เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog ยูทบู : www.youtube.com/
2
thaidrugwatch เฟซบุก๊ : www.facebook.com/thaidrugwatch ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

1. เน้นการเฝ้าระวังเชิงรุกจากโรงพยาบาลทีเ่ ชือ่ มต่อเป็นหน้าด่านกับชุมชน (Proactive Hospital
Based Adverse Event Surveillance in Hospital) มิใช่แค่การตั้งรับเมื่อเกิดเหตุและรายงานอาการ
อันไม่พึงประสงค์ให้ อย.ทราบเท่านั้น โดยไม่ได้หาเหตุปัจจัยเพิ่มเติมหรือไม่ได้ลงไปค้นหาปัญหาที่มา
จากชุมชน
2. เน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Community Participation) ตั้งแต่
แรกเริ่มรับรู้ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามผล และร่วมปรับปรุงแก้ไขวิธีการดำ�เนินงานให้ดี
ยิ่งๆขึ้นไป
3. เน้นระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยเชิงรุกในชุมชน (Community Based Active Surveillance)
ชุมชนอาจตั้งหลักเริ่มต้นระบบนี้โดยตรง หรืออาจต่อยอดเมื่อพบเหตุเบื้องต้นจากโรงพยาบาลแล้วจึง
จัดการทำ�งานเชิงรุกเพื่อค้นหาปัญหาเพิ่มเติม รวมทั้งค้นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการทำ�การแก้ไข
หรือป้องกันในอนาคต
4. เน้นสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพและการใช้ยา (Health and RDU Literacy) เรื่องนี้เป็น
เรือ่ งยาก การทำ�งานต้องใช้เวลาและความจริงจังอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับพฤติกรรมให้มคี วามเหมาะสม
ในเรื่องการใช้ยา
5. เน้นการมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ภาคเอกชน (Good Private Sector Involvement) ภาคเอกชน
เช่นร้านชำ� ร้านยา คลินิก ร้านผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร ล้วนมีบทบาทสำ�คัญในการเปลี่ยนแปลงด้วย
อาจสรุปได้ว่า การที่จะทำ � งานเพื ่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ยาอย่างสมเหตุ ผ ลในชุ ม ชนได้ ต้องอาศัย
Participation, Governance, Engagement and Empowerment, Surveillance,Monitoring &
Evaluation และ Coordination อีกทั้งต้องอาศัย RDU Country มาสนับสนุนด้วย
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เรื่องจากปก

ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จาก RDU Community สู่ RDU Country

ความพยายามเกือบ ๕ ทศวรรษเพือ่ ทำ�ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชนกลุม่ วัยต่างๆ
นับตั้งแต่กลุ่มศึกษาปัญหายา ได้ลงไปทำ�การศึกษาวิจัยปัญหาการใช้ยาในชุมชน ปี พ.ศ.๒๕๑๙ และได้
ก่อกำ�เนิดนโยบายแห่งชาติด้านยาของประเทศไทยที่ผ่านมา ๓ ฉบับ คือ พ.ศ.๒๕๒๔, พ.ศ.๒๕๓๖ และ
พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้งนี้ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเป็นนโยบายที่พัฒนาโดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ที่แต่งตั้งตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ทำ�ให้การดำ�เนินการ
มีความต่อเนือ่ งมากขึน้   ต่อมาเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗  ซึง่ ถือว่าเป็นจุดเริม่ ต้นการพัฒนาการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
หรือที่เรียกว่า “RDU hospital” ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้เริ่มดำ�เนินการ
ทดลองในโรงพยาบาลที่สนใจเข้ามานำ�ร่อง ดำ�เนินการตามกุญแจสำ�คัญ ๖ ประการ (PLEASE) ของ RDU
hospital ตามแนวทางหลัก ๑๒ ประการขององค์การอนามัยโลก และตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ถูกกำ�หนดเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์บริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (service
excellence) ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีด้านสาธารณสุข หรือที่เรียกว่าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(service plan) ซึ่งการดำ�เนินการ RDU ภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีขอบเขตการพัฒนา
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ในโรงพยาบาลทุกระดับ จนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บลหรือสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ครอบคลุมไปยังชุมชน แม้ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๖๒.๕
จะได้รับยาจากโรงพยาบาล แต่ก็ยังมีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ
การเกิดปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วย ซึ่งพบถึงร้อยละ ๔๐ โดยปัญหาการใช้ยาที่เกิดขึ้นที่บ้านเป็น
ปัญหาที่ป้องกันได้ถึงร้อยละ ๘๔.๗1 ในอดีตเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย ประชาชนมักซื้อยารักษาตนเอง ถึง
ร้อยละ ๖๐-๘๐ แต่ปัจจุบัน การไปรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐมีเพิ่มมากขึ้น ณ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีการ
ซื้อยากินเองเพียง ร้อยละ ๑๗.๕2 ขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่ง พบว่ามีประชาชนที่มีรายได้สูงจ่ายเงิน
เพื่อบริโภคยาบำ�รุงและอาหารเสริมเพิ่มขึ้น3,4 เมื่อประชาชนไปรับการรักษาที ่ สถานพยาบาลของรัฐ
มากขึ้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียเงินค่ายา ทำ�ให้เกิดปัญหายาเหลือใช้ ซึ่งพบว่า ครัวเรือนมียา
ปฏิชีวนะเหลือใช้ถึงร้อยละ ๑๐
นอกจากนี้ ร้อยละ ๕๐ ของร้านชำ�  ส่วนใหญ่พบขายยาบรรจุเสร็จฯ และยาสามัญประจำ�บ้าน
รองลงมาจำ�หน่ายยาปฏิชีวนะ5 พบผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากร้านชำ�ถึงร้อยละ
๑๘ - ๒๔6
หากประเทศไทยมีกลไกเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาการใช้ยาที่สามารถ
ป้องกันได้ จำ�นวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการใช้ยาที่บ้านน่าจะลดลงได้ ๑๒ ล้านคนต่อปี
ลดการไปโรงพยาบาลลงได้ ๒.๙ ล้านคนต่อปี และลดการนอนในโรงพยาบาลลงได้ ๑.๓ แสนคนต่อปี
รวมถึงการลดการครอบครองยาเกินจำ�เป็นได้ถึง ๒,๓๗๐ บาท/คน/ปี7 จึงเป็นโจทย์สำ�คัญ ว่าทำ�อย่างไร
จึงจะทำ�ให้ประชาชนที่เข้าถึงยาได้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเข้าถึงจากแหล่งใดก็ตาม สามารถใช้ยาได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย โดยเฉพาะเมื่อต้องดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของ
ประเทศไทย ในเขตเมืองหรือชนบท
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  เอกสารประกอบการประชุม)
6 โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10
7 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์และคณะ, การศึกษาขนาดและผลกระทบทางการคลังของการครอบครองยาเกินจำ�เป็นและการแก้ปัญหา
  เชิงนโยบาย, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ๒๕๕๕
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คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึง่ มีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา) เป็นประธาน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่อง
การขับเคลือ่ นสูป่ ระเทศทีใ่ ช้ยาได้อย่างสมเหตุผล หรือทีเ่ รียกว่า “RDU country (Rational Drug Use
Country)” และคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบต่อ
แนวทางการดำ�เนินการพัฒนาสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามทีไ่ ด้เสนอ และมอบหมายคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดำ�เนินการให้เป็นไปตามมติ ขณะเดียวกันเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนานโยบายอย่างกว้างขวางมากขึ้น คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอเรื่อง การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่ง
มติสมัชชาสุขภาพดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีกระบวนการพัฒนา
นโยบายอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
งาน และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจากทุกจังหวัด นอกจากนี้แนวคิด RDU country ยังได้รับการชื่นชม
จากผู้เข้าร่วมประชุมในเวทีการประชุมนานาชาติ ที่จัดเมื่อมกราคม ๒๕๖๓ ได้แก่   the First International Meeting of the International Society to Improve the Use of Medicines (ISIUM) และ
การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC side meeting) ประจำ�ปี ๒๕๖๓ ว่าแนวคิด
ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นความคิดริเริ่มที่ดี และนานาประเทศจะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันนี้ด้วย
สำ�หรับประเทศไทย ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล หรือเรียกว่า “Rational Drug Use
country” (RDU country) นี้ มีเป้าหมายให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทย
เป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทย และเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพบริการสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีจากการมีสุขภาพดี และประเทศมีระบบสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) พัฒนา
ระบบกลไกกำ�กับดูแลด้านยา เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ๒) พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งรัฐและ
เอกชนทุกระดับ รวมทั้งบริการสุขภาพของประชากรเฉพาะกลุ่ม (เช่น พระสงฆ์ ลูกจ้างในโรงงาน ผู้ถูก
คุมขังในทัณฑสถาน) ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ๓) พัฒนาการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนเพื่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลของวิชาชีพด้านสุขภาพ ๔) ออกแบบและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท รวมพื้นที่ชายแดน ๕) บูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการ
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้งระบบการศึกษา และกลไกการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้งระดับ
องค์กรและชุมชน และ ๖) พัฒนากลไกบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องตามเป้าหมายของแผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทัง้ นีแ้ ต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีคณะกรรมการ
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หรือคณะทำ�งานฯที่รับผิดชอบขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ โดยมีสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเป็นหน่วยงานสำ�คัญที่จะเชื่อมโยงประสานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สำ�หรับแนวปฏิบัต ิสู่ประเทศใช้ย าอย่า งสมเหตุ ผล โดยชุ มชนเป็ น ศูนย์กลาง ซึ่งชุมชน
(community) ในที่นี้หมายถึงพื้นที่ระดับอำ�เภอ (หรือเขตในกรุงเทพมหานคร) ซึ่งประเทศไทยมีทั้งหมด
๘๗๘ อำ�เภอ จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อให้ประชาชนทุกอำ�เภอ
มีความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความรอบรู้ในการใช้ยา และสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย ทั้งที่ไม่ใช้ยาหรือมีการใช้ยาเท่าที่จำ�เป็น โดย
๑. เป็นความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
๒. ครอบคลุมทั้ง เขตเมืองหลวง เขตเมือง และเขตชนบท (รวมพื้นที่ชายแดน)
๓. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ/เขต หรือคณะกรรมการอื่น ทำ�หน้าที่
    ๑) กำ�หนดนโยบายหรือมาตรการ แนวปฏิบัติ และติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาการใช้ยา
        อย่างสมเหตุผลในชุมชน
    ๒) ออกแบบระบบสุขภาพของชุมชน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อให้
        • สถานบริการสุขภาพทั้งรัฐและเอกชน ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการให้
บริการตามแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
        • มีระบบการดูแลเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ครอบครัวและบุคคล  
        • มีระบบจัดการความเสีย่ ง เชือ่ มโยงทัง้ ระบบบริการสุขภาพและชุมชน รวมถึงการเฝ้าระวัง
เพื่อเตือนภัย
ปัจจุบัน การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน เป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ ๑๕ (service plan) และสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พฒ
ั นา
แนวทางการพั ฒ นาระบบการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในชุ ม ชนสำ � หรั บ การทำ � งานของเจ้าหน้าที่รัฐใน
ส่วนภูมิภาคขึ้น เพื่อพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) ให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติดังกล่าว อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบกลไกเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทุกระดับ ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น จำ�เป็นต้องมีระบบ โครงสร้าง และบุคลากรรองรับ โดยเฉพาะบุคคล
ที่เรียกว่า “RDU coordinator” ซึ่งเป็นบุคคลสำ�คัญที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ เพื่อทำ�ให้เกิด
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการพัฒนาสู่ประเทศ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง ประเทศทีม่ รี ะบบกลไกให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สอดคล้องตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ตัง้ แต่ตน้ นา้ํ (ผูผ้ ลิตยา/บริษทั ยา/ หน่วยกำ�กับ
ดูแลด้านยา) กลางนํ้า (สถานบริการสุขภาพทั้งรัฐ เอกชนทุกระดับ/ ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ) และ ปลายนํา้ (ประชาชน ครอบครัว และชุมชน) ประกอบด้วย ๓ กลไกหลัก คือ การ
สร้างจิตสำ�นึกที่ดีและความตระหนักรู้ของบุคคล การบริหารจัดการที่ดี และการกำ�กับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในกลไกทั้ง ๓ ส่วน จะเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร
นโยบายประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง มุง่ จัดการระบบยาโดยมีชมุ ชน
เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ยา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
พึง่ ตนเองด้านสุขภาพได้ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน ในการ
ออกแบบระบบสุขภาพชุมชน มีระบบการเฝ้าระวังเพือ่ เตือนภัย มีการสร้างความรอบรู้ด้านการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีความสามารถในการดู แ ลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย (เอกสาร
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒)
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ยาเพื่อดูแล
สุขภาพตนเองเบื้องต้น ตามความจำ�เป็น และใช้ยาที่ได้รับจากหน่วยบริการสุขภาพ ได้อย่าง
ถูกต้อง คุ้มค่า ปลอดภัย เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งในเรื่องโรค ขนาดยา วิธีใช้ และ
ระยะเวลาตามที่กำ�หนด (เอกสารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒)
ยา หมายถึง ยา (รวมถึงวัคซีน) และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เป็นยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
กฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาเสพติด
ให้โทษ ทีน่ �ำ มาใช้ทางยา รวมถึงผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีม่ งุ่ หมายใช้เป็นยา (เอกสารสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒)
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หมุนดูโลก

ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
นักวิชาการอิสระ

นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ประกาศมาตรการแทรกแซงที่
สำ�คัญไว้ 12 มาตรการ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น
• การกำ�หนดคณะกรรมการแห่งชาติในลักษณะสหสาขาเพื่อประสานงานนโยบายและกลยุทธ์
ว่าด้วยการใช้ยาในระดับชาติในทั้งภาครัฐและเอกชน
• แนวทางทางคลินิก (แนวทางการรักษามาตรฐาน นโยบายการจ่ายยา) ที่ประกอบด้วย
ข้อความที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้ผู้สั่งยาตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาที่เหมาะสมสำ�หรับ
ภาวะทางคลินิกที่จำ�เพาะเจาะจง
• บัญชียาจำ�เป็น (Essential Medicines List, EML) กิ จกรรมของรั ฐ บาลในภาคส่ วน
เภสัช กรรม (เช่ น การประกันคุณ ภาพ นโยบายและการฝึ ก อบรมเกี ่ ย วกั บการเบิกประกัน) ควร
มุ่งความสนใจไปที่บัญชีนี้ นับตั้งแต่เริ่มต้นช่วงทศวรรษที่ 1980s แนวคิดหลักเกี่ยวกับยาจำ�เป็นได้
กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญของนโยบายสุขภาพในระดับระหว่างประเทศและระดับชาติแล้ว โดย
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทั้งในประเทศกำ�ลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม การคัดเลือกและการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการสำ�คัญของคุณภาพและการจัดการของบริการ
สุขภาพในทั้งภาครัฐและเอกชน องค์การอนามัยโลกได้ส่งเสริมแนวคิดหลักเกี่ยวกับยาจำ�เป็นและ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลตลอดมาอย่างเข้มข้น การที่ยาจำ�เป็นจะมีส่วนทำ�ให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นได้นั้น
ประเทศต่างๆจำ�เป็นต้องพัฒนานโยบายแห่งชาติด้านยา (National Medicine Policy, NMP), ดูให้
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แน่ใจว่าประชาชนเข้าถึงยาจำ�เป็นเหล่านี้, เพิ่มความแข็งแกร่งในการควบคุมยา และปรับปรุงการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลในทั้งภาครัฐและเอกชน และโดยทั้งผู้ประกอบวิชาชีพและผู้บริโภค
องค์ ก ารอนามั ย โลกเองมี ฝ่ า ยยาจำ � เป็ น และนโยบายยาอยู่ ใ นกลุ่ ม เทคโนโลยี สุ ข ภาพและ
เภสัชภัณฑ์ ณ สำ�นักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การกล่ า วถึ ง นโยบายเพื่ อ การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในแต่ ล ะประเทศทั่ ว โลกภายในเนื้ อ ที่
คอลัมน์ที่จำ�กัดเป็นเรื่องยาก ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างประเทศที่น่าสนใจในบางทวีปเท่านั้น ดังนี้

ทวีปเอเชีย

ประเทศจอร์แดน - จัดตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายแห่งชาติด้านยาและนโยบาย
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และจัดประชุมเป็นประจำ�  มีการวิจัยบนโต๊ะหรือการวิจัยขั้นทุติยภูมิเกี่ยวกับ
นโยบายทั้งสองเสนอให้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเพื่อพิจารณา
ประเทศจีน - กำ�หนดนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2552 เพื่อแก้ปัญหา
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล อย่างไรก็ตาม การนำ�นโยบายไปปฏิบัติไม่มีผลอันมีนัยสำ�คัญ ซึ่งหลักๆ
แล้วเป็นเพราะไม่สามารถควบคุมดูแ ลพฤติ ก รรมการใช้ยาอย่ า งไม่ ส มเหตุ ผลได้ ในการแก้ปัญหานี้
นักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอมาตรการมากมายเพื่อแทรกแซงการใช้ยาให้สมเหตุผล เช่น
บัญชียาจำ�เป็น แนวทางการรักษามาตรฐาน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัดของโรงพยาบาล
การฝึกอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำ�หรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ การฝึกอบรมสำ�หรับผู้ขายยา
การศึกษาเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นว่ารายการยาจำ�เป็นมีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้ยา
แต่การแทรกแซงบางมาตรการไม่ได้ผล เช่น แนวทางการใช้ยา การเผยแพร่ข้อมูลการจ่ายยา การศึกษา
มาตรการแทรกแซงต่างๆในทางปฏิบัติ พบว่า การเฝ้าสังเกตการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระยะยาว
เป็นสิ่งสำ�คัญมาก
ประเทศฟิลปิ ปินส์ - มีนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การส่งเสริมการขายยาทีไ่ ม่ตอ้ งมีใบสั่งยา
(Over-The-Counter, OTC) ให้แก่สาธารณชน ซึ่งยาในกลุ่มนี้จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อได้อ้างอิงถึง
ผลอัน ไม่ พ ึ ง ประสงค์ท ี่ท ราบไว้ด้วย ซึ่งสอดคล้อ งกั บนโยบายการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุผล นอกจากนี้
กฎหมายว่าด้วยยาชื่อสามัญ พ.ศ. 2531 (Generic Act of 1988) ยังมีเจตนาส่งเสริมความปลอดภัย
ของยาโดยลดยาซํ้าซ้อนและ/หรือการใช้ยาที่อาจเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ให้เหลือน้อยที่สุด
แต่ในทางปฏิบัติ ตลาดฟิลิปปินส์มียามากกว่า 14,000 ชนิด หลายชนิดไม่จำ�เป็น แพง ไม่ปลอดภัย
และไม่ได้ผล ส่วนใหญ่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมี ใบสั่งยาแม้จะขึ้นทะเบีย นเป็ นผลิ ตภั ณ ฑ์ที่ต้องมี
ใบสั่งยาเท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่โปรแกรมการใช้ยาอย่ า งสมเหตุ ผลจะแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับยา
ได้ทั้ง 14,000 ชนิด การศึกษาพบว่า มีประชาชนเก็บสำ�เนาใบสั่งยาไว้ใช้ซํ้าด้วย
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ประเทศอินเดีย - ในช่วงทศวรรษที่ 1990s สถาบันด้านบริการทางการแพทย์ของรัฐทมิฬนาดู
(Tamil Nadu Medical Services Corporation, TNMSC) ตั้งเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะระดับ
ชาติและระหว่างประเทศในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชนขึ้น เป้าหมายในการเข้าถึงยา
จำ�เป็นถ้วนหน้าใกล้บรรลุความสำ�เร็จมากที่สุดในรัฐนี้จริงๆ อันเนื่องมาจากนโยบายอันก้าวหน้าของ
สถาบันนี้ อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในรัฐอื่นๆส่วนใหญ่ของ
อินเดีย

ทวีปยุโรป

ในบางประเทศอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเบิก
ยาชนิดใดได้ จึงเป็นการทำ�ให้แน่ใจว่าประชาชนเข้าถึงยาจำ�เป็นอย่างเท่าเทียมกัน สหราชอาณาจักร
มีสถาบันแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการแพทย์ (National Institute for Clinical
Excellence, NICE) เป็นผู้รับผิดชอบกำ�หนดว่ายาใหม่ชนิดใดควรซื้อหาได้ในระบบบริการสุขภาพ
แห่งชาติ (National Health Service, NHS)

ทวีปอเมริกาเหนือ

ประเทศสหรัฐอเมริกา - มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก
จัดหลักสูตรปัญหานโยบายยาสำ�หรับประเทศพัฒนา สอนเกี่ยวกับนโยบายยาทั่วไปที่รวมถึงแง่มุม
ที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมการให้ยาให้สมเหตุผลมากขึ้นด้วย สิ่งที่น่าสนใจคือ สหรัฐอเมริกามีนโยบายยา
มากมาย แต่ไม่มีนโยบายด้านยาแห่งชาติหรือบัญชียาจำ�เป็น มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหญ่สองสามราย
ที่มีความเชื่อมโยงกับการเมือง และไม่มีการบูรณาการระบบสุขภาพ ทำ�ให้ไม่ได้มีนโยบายการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในทุกมลรัฐและนโยบายเหล่านั้นเท่าที่มีอยู่ก็ขาดประสิทธิผล มีการศึกษาที่เสนอแนะ
ว่าสหรัฐอเมริกาจำ�เป็นต้องพัฒนานโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและนำ�ไปปฏิบัติต่อไป

ทวีปแอฟริกา

ประเทศแอฟริกาใต้ - ถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วนับตั้งแต่แอฟริกาใต้จัดพิมพ์นโยบาย
แห่งชาติด้านยาในปีพ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารนโยบายที ่ ครบถ้ วนในช่ วงแรกสุดที่ออกโดย
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรกภายหลังสิ้นสุดการถือผิว และในภายหลังก็ได้รับการรวมไว้เป็น
ภาคผนวกของสมุดปกขาวว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพในแอฟริกาใต้ พ.ศ. 2540 (1997 White
Paper on the Transformation of the Health System in South Africa) นโยบายแห่งชาติด้าน
ยาได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบคำ�ถาม/ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงนโยบาย 7 ข้อ ที่กระทรวงฯ
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เผชิญ และกำ�หนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ชุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ทางสุขภาพ วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ
และวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาประเทศ

สรุป

นโยบายเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมีความสัมพันธ์กับบัญชียาจำ�เป็นอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันนี้
มากกว่า 100 ประเทศมีนโยบายแห่งชาติด้านยา, มากกว่า 150 ประเทศมีบัญชียาจำ�เป็นในระดับชาติ
หรือระดับจังหวัด/มณฑล, มากกว่า 130 ประเทศมีแนวทางการรักษา/คูม่ อื สูตรยาแห่งชาติ, มากกว่า 80
ประเทศได้นำ�แนวคิดหลักด้านยาจำ�เป็นเข้าไปใส่ในหลักสูตรทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์แล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้วางนโยบายสุขภาพมีแนวโน้มที่จะมุ่งความสนใจไปที่การจัดหายา ควบคุมยาและ
พยายามทำ�ให้การสั่งยาของผู้ทำ�งานด้านสุขภาพดีขึ้นมากกว่าที่จะพยายามทำ�ให้แน่ใจว่าผู้บริโภค
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการควบคุมมีความจำ�เป็นเพื่อ
ควบคุมกิจกรรมของภาคส่วนเภสัชกรรม คณะกรรมการนี้สามารถเป็นคณะกรรมการทางเทคนิคอิสระ
นอกกระทรวงสาธารณสุขที่มีอาณัติที่ชัดเจนจากรัฐบาล หรือเป็นหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขก็ได้
แต่ในประเทศกำ�ลังพัฒนาหลายประเทศ คณะกรรมการเช่นนี้อ่อนแอมากหรือไม่มีอยู่ด้วยซํ้า
เอกสารอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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ทันสถานการณ์

ภก.ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์
ประธานคณะทำ�งานฯ RDU Community

ความสำ�คัญของการดำ�เนินงาน RDU Community

นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 และ
ร่างนโยบายแห่ ง ชาติด้านยาและยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 โดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้มีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประชาชนเข้าถึงยาจำ�เป็นที่
มีคุณภาพทั่วถึงและยั่งยืน ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความมั่นคงทางยา” โดยมียุทธศาสตร์คือ “การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุเพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา การพัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพัฒนาระบบควบคุมยาให้มีประสิทธิภาพระดับสากล
การสร้างเสริมกลไกการประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ” สำ�หรับ
นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use) ตามกรอบการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ก็ได้
มีมติให้ประเทศไทยเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU Country) โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ออกมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เพื่อกำ�หนดมาตรฐานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลขึ้น และกำ�หนดเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ 15 ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 โดยกำ�หนดให้ยึดกุญแจสำ�คัญ 6 ประการ คือ P-L-E-A-S-E ได้แก่ Pharmacy and
Therapeutics Committee (PTC) Strengthening หรือการสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบำ�บัด Labeling and Leaflet for Patient Information หรือการจัดทำ�ฉลากยา
ฉลากยาเสริมและข้อมูลยาสู่ประชาชน Essential RDU Tools หรือการจัดทำ�หรือจัดหาเครื่องมือจำ�เป็น
ที่ช่วยให้เกิดการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล Awareness for RDU Principles among Health Personnel
and Patients หรือการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล Special Population Care หรือ  การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยแก่ประชากรกลุ่ม
พิเศษ และ Ethics in Prescription หรือการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ในการ
สั่งใช้ยา แต่จากสภาพการณ์และสภาพปัญหาการใช้ยาในประเทศไทย ก็ยังพบการใช้ยาไม่สมเหตุสมผล
ซึ่งยังคงเกิดขึ้นทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ประชาชนยัง
มีการครอบครองยาเกินจำ�เป็น การใช้ยาในสถานพยาบาลที่มีการสั่งใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้ หรือมีวิธีการ
ใช้ยา ขนาดและระยะเวลาอย่างไม่ถูกต้อง อีกทั้งในชุมชนก็ยังพบปัญหาการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง มีการ
ระบาดของสเตอรอยด์ในยาชุดยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีการขายยาและการโฆษณา
ยาอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำ�รวจร้านค้าปลีกในระดับตำ�บลภายใต้โครงการส่งเสริมการ
ใช้ยาปลอดภัยในชุมชนของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2560 จำ�นวน 4,128 ร้าน (23
จังหวัด) และปี 2561 จำ�นวน 887 ร้าน (28 จังหวัด) พบว่า ร้านค้าปลีกจำ�นวนมากขายยาอันตราย เช่น
ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งสเตอรอยด์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษ นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์ที่มักลักลอบเจือปน
สารสเตอรอยด์ เช่น ยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยานํ้า
ยาต้ม ยาหม้อ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าจะมีการดำ�เนินงานแก้ปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุสมผลในสถาน
บริการสุขภาพ แต่ก็ยังคงพบปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาในชุมชนดังกล่าวข้างต้นอยู่ จึงนำ�มา
สู่แนวคิดการดำ�เนินงานเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community)
นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) โดยกองบริหารการสาธารณสุข สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะทำ�งานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะเภสัชศาสตร์ โรงพยาบาลและสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด โดย
มีการรวบรวมผลการดำ�เนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน  แล้วนำ�มา
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วิเคราะห์/สังเคราะห์เพื่อจัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนขึ้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานในชุมชน โดยมีเป้าหมาย
ของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนคือประชาชนในชุมชนมีความรอบรู้และสามารถ
ใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัยและดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเองได้เมื่อเจ็บป่วย ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกันระหว่าง 5 กิจกรรมหลัก (5 key activities) ได้แก่ การจัดทำ�ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล (Proactive Hospital Based Surveillance) เพื่อส่งข้อมูลให้กับชุมชน
นำ�ไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เกิดการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community
Based Surveillance) ผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน (Community Participation)
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความรอบรู้ด้านการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุผล (RDU Literacy) รวมถึง
การส่ ง เสริ ม การใช้ ย าอย่ า งสม
เหตุ ผลในภาคเอกชน (Good
Private Sector)  โดยการ
ดำ�เนินการดังกล่าว มีผรู้ บั ผิดชอบ
ทั้ งในหน่วยบริการสุขภาพและ
ชุม ชนในระดั บ อำ � เภอ ระดั บ
จังหวัดและระดับเขต ที่เรียกว่า
“RDU coordinator” ซึ่งเป็น
ผู ้ ทม่ ี คี วามรูแ้ ละทักษะในการแก้ไข
ปัญหาเชิงระบบทัง้ ในหน่วยบริการ
สุขภาพและชุมชน

แนวคิดการดำ�เนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในชุมชน 5 กิจกรรมหลัก (5 key activities)

ทั้งนี้ หากจะให้การดำ�เนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) ประสบ
ผลสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องทำ�ให้ทุกภาคส่ ว นตระหนั ก ถึ ง ความสำ�คัญของการแก้ปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาในชุมชน อีกทั้งต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องอาศัยการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาของประเทศไทยให้ครอบคลุม
ทั้งระบบ ซึ่งได้มีการกำ�หนดทิศทางและแนวทางไว้แล้วตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

15

ไฮไลท์

ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข
รองผู้จัดการ กพย.

กพย. กับการสนับสนุนการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน
เพื่อไปสู่ประเทศใช้ยาสมเหตุผล

การทำ�งานเพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างสมเหตุผลมากขึ้นในประเทศไทยนั้น มีประวัติศาสตร์มา
ยาวนาน ผ่านกลไกที่หลากหลายตั้งแต่การมีคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา (ปัจจุบันคือคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ) การมีนโยบายแห่งชาติด้านยา การมีบัญชียาหลักแห่งชาติ การมีโครงการ
โรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital, RDU Hospital Project) เป็นต้น1  แม้ว่า
จะมีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถนำ�พาประเทศไปสู่ประเทศการใช้ยาสมเหตุผลได้
จุดอ่อนที่สุดคือ ระบบยาในชุมชนมีปัญหามาก ตั้งแต่การพบยาไม่เหมาะสมกระจายอยู่อย่างแพร่หลาย
ในชุมชน ความรอบรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาของประชาชนอยูใ่ นระดับตํา่ มาก การโฆษณาหลอกลวงเพื่อขายยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีอยู่ทั่วไป และการจัดการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยผู้รับผิดชอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะหยุดหรือป้องกันปัญหาได้
กพย.และเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในฐานะภาคียุทธศาสตร์ในการเฝ้าระวังและ
พัฒนาระบบยา ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาสังคม จึงได้ร่วมมือกันจัดการแก้ปัญหาต่างๆใน
ระบบยาให้เบาบางลง พร้อมๆไปกับการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน สนับสนุนองค์กรชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งดังกล่าว เพื่อพัฒนากลไก
การเฝ้าระวังปัญหายาในชุมชน  ซึ่งจะเป็นอีกหนึง่ กลไกทีส่ �ำ คัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในชุมชน
1

ยุพดี ศิริสินสุข. นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติของไทย ในรายงานสถานการณ์ระบบยา
  พ.ศ.2555-2559. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กทม.:
  บจก.มาตาการพิมพ์ 2561.

16

ในการทำ�งานของกพย.ในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2562-2564) จึงมีเป้าหมายหลักหนึ่งคือการสร้าง
ชุมชนที่มีการใช้ยาสมเหตุผล เพื่อปิดช่องว่างที่ยังมีปัญหาการใช้ยา นำ�ไปสู่ประเทศใช้ยาสมเหตุผล โดยมี
นิยามที่สำ�คัญคือ “เป็นประเทศที่มีระบบหรือกลไกที่ทำ�ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสอดคล้องตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ต้นนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า” ประกอบด้วย 3 ปัจจัยสำ�คัญ คือ
1) จิตสำ�นึกที่ดีและความตระหนักรู้อย่างถูกต้องของผู้ใช้ยา 2) ระบบการบริหารจัดการที่ดี และ 3) การ
กำ�กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนของกพย.ต่อการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน ได้แก่
1) สนับสนุนการพัฒนาคูม่ อื การทำ�งาน RDU Community ผ่านการทำ�งานร่วมกับ กองบริหาร
การสาธารณสุข (กบรส.) อย. เครือข่ายสสจ. และเครือข่ายรพช. เน้น 5 ด้าน2 เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชนได้แก่ 1) Proactive hospital based surveillance
2) Active community based surveillance 3) Community participation 4) Good
private sectors และ 5) People’s health literacy
2) สนับสนุนโครงการนำ�ร่อง 10 พื้นที่ ในภาคเหนือ ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย, ในภาคอีสาน
ที่อำ�เภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำ�นาจเจริญ, อำ�เภอวาริชภูมิ, อำ�เภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร, จังหวัดหนองบัวลำ�ภู, อำ�เภอด่านซ้าย จ.เลย, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, อำ�เภอ
กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ, อำ�เภอโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ  ในภาคใต้ ทีอ่ �ำ เภอปากบอน จ.พัทลุง
3) สนับสนุนทีมกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้ “การใช้ยาสมเหตุผล” เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ในระดับกระทรวงฯ โดยเริม่ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2563 ดำ�เนินการครบทัง้ 5 ด้านในทุกจังหวัดๆ
ละ 1 พื้นที่
4) สนับสนุนให้มีการถอดบทเรียนการทำ�งานเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน การ
ดำ�เนินการตามคู่มือย่อมพบทั้งปัญหาอุปสรรคและปัจจัยสำ�เร็จ การถอดบทเรียนซึ่งน่าจะ
เสร็จสิ้นในกลางปีหน้าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลโครงการต่อไป
การทำ�งานสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน ถือเป็นงานท้าทายของทีมงาน
สุขภาพ ของเครือข่ายองค์กรในชุมชนทุกภาคส่วน จำ�เป็นต้องอาศัยทัง้ มาตรการวิชาการ เพือ่ สร้างความรู้
ความรอบรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคยา มาตรการทางกฎหมาย ที่มาเสริมในการลด
ปัญหาสิง่ คุกคามทัง้ ตัวผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่เหมาะสม แหล่งกระจายยาทีไ่ ม่เหมาะสมและการโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย
ตลอดจน มาตรการเชิงนโยบาย คือการสนับสนุนจากระดับบริหารของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน
การทุ่มเททำ�งานของผู้รับผิดชอบด่านหน้าทุกคน รวมทั้ง เภสัชกร ที่ถูกคาดหวังให้ทำ�หน้าที่ RDU
Coordinators ในชุมชน เรามาเตรียมรอดูความสำ�เร็จร่วมกันค่ะ
2

อ่านรายละเอียดได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/1NZnRo8czC7LNepoGLNmy8LQlIKycVVkx)
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เหลียวหลัง แลหน้า
ภก.สัญญา ชัยหาญ

โรงพยาบาลป่าบอน จ.พัทลุง

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในการนำ�ไปสู่ RDU Community

เพราะเราไม่สามารถทำ�งานคนเดียวได้สำ�เร็จ ภาคีเครือข่ายจึงมีความสำ�คัญในการทำ�งานเสมอ
ดั่งคำ�พระสอน “เราทำ�งานคนเดียวไม่ได้ แต่ละคนมีดีคนละอย่าง ควรหันหน้าเข้าหากัน เอาส่วนรวม
เป็นหลักมิใช่เอาตนเป็นใหญ่”   
ปี 2557 จุดเริ่มต้นในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคอำ�เภอป่าบอน ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากปราชญ์ชาวบ้าน อสม.และเจ้าหน้าที่คปสอ.ป่าบอน  ร่วมกันพัฒนาสื่อ “หนูนุ้ยคุ้ยฉลาก” โดย
ประยุกต์จากหนังตะลุงซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ความรู้เรื่องฉลากผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง
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มุมมองในการทำ�งานเป็นสิ่งที่สำ�คัญ หากเรามองการทำ�งานในชุมชนเป็นเรื่องสนุกเหมือนเราไป
พบปะ เพื่อนฝูง ญาติคนสนิท ความเป็นธรรมชาติในการทำ�งานจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ความสัมพันธ์กับ
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากงานประจำ�ก็เป็นเรื่องสำ�คัญ ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเป็นธรรมชาติ
จะช่วยให้การเพิ่มกิจกรรม RDU Community เข้าไปไม่ใช่เรื่องยาก ส่วนจังหวะก้าวของการดำ�เนินงาน
มีดังนี้
1) กำ�หนดเป้าหมายให้ชดั เจน :  กำ�หนดเป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์ และกำ�หนดเป้าหมาย
รองให้ชัดเจนว่าจะทำ�อะไรเพื่อให้เกิดอะไร ในการวางแผนแต่ละกิจกรรม
2) สื ่ อ สารให้ชุมชนเข้าใจ : สื่อสารให้ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยและชุ ม ชนเข้ า ใจถึ ง เป้ า หมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเฉพาะผู้นำ�ชุมชนต่างๆ จะช่วยให้เราสามารถ
ดำ�เนินงานได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น
3) ดำ�เนินการตามแผน : พร้อมกับปรับรูปแบบหรือวิธีการดำ�เนินงานให้น่าสนใจมากขึ้น
ต้องกระชับ เข้าใจง่ายและไม่ขัดต่อวิถีชีวิตชุมชน อาจจะมีการนำ�ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาปรับใช้
เพื่อให้เกิดความสนุกและไม่น่าเบื่อ
4) ติดตามผลการดำ�เนินงานและสรุปผล : ติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นระยะและร่วมกัน
แก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
5) พัฒนาให้กา้ วหน้ายิง่ ขึน้ : โขนตะลุง ใช้เป็นสือ่ ในการให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(RDU) ได้เป็นอย่างดี การพัฒนาขั้นต่อไปคือการปรับใช้ให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้ใน
สื่อยูทูป (YouTube) และปรับเนื้อหาให้ทันสมัยขึ้น

สิ่งสำ�คัญที่สุดสำ�หรับการทำ�งานร่วมกับชุมชนคือใจ งานทุกอย่างที่ทำ�เราควรมีความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจ ทุ่มเท มีความจริงใจ ค้นหาปัญหาและทำ�งานอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน สุดท้ายเมื่อ
เราให้ใจกับชุมชน ชุมชนก็จะให้ใจกับเรา มีความสุขกับสิ่งที่ทำ� นำ�ความสามัคคี สร้างภาคีเครือข่ายสู่การ
ดำ�เนินงาน RDU Community  ในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งแบบยั่งยืนได้   
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จับกระแส

ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

RDU: Community Based Active Surveillance

ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (community based active
surveillance system) เป็นทั้งการค้นหาเชิงรุกและการสร้างระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
การโฆษณา เพื่อนำ�ไปสู่การจัดการความเสี่ยงหรือแก้ไขปัญหาใดๆที่ส่งผลกระทบหรือมีแนวโน้มทำ�ให้
เกิดการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลและลดความเสี่ยงหรือภัยต่อสุขภาพในชุมชน
ระบบนี้จะทำ�ให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยด้านยาที่ชัดเจนของแต่ละพื้นที่ ทำ�ให้มีฐาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ แหล่งที่มา แหล่งกระจายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำ�หรับ
นำ�มาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและคืนข้อมูลดังกล่าวให้ชุมชน เพื่อให้เครือข่ายในชุมชนได้รับทราบข้อมูล
เกิดความตระหนักว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพต่อประชาชนในชุมชนและเป็นประเด็น
ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะนำ�ไปสู่การจัดการปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลในชุมชน
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ขั้นตอนการดำ�เนินงานของระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน
1. Preparing ขั้นเตรียมการ
1.1 เตรียมเจ้าหน้าที่
- ชี้แจงวัตถุประสงค์
- พัฒนาศักยภาพและสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่
- สร้างความตระหนัก
- จัดทำ�ข้อมูลพื้นฐาน
1.2 เตรียมชุมชน
- ชี้แจงวัตถุประสงค์
- คืนข้อมูล
- พัฒนาศักยภาพ
- สร้างความตระหนัก
เก็บข้อมูลในชุมชนโดยการอบรมอสม.ให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลกระทบจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง โดยมีเครื่องมือเป็นแบบบันทึกอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม คือ
1. สเตอรอยด์
2. NSAIDs
3. ไซบูทรามีน  
4. ซิลเดนาฟิล
2. Active surveillance
โดยการใช้เครื่องมือในการสำ�รวจ เช่น แบบสัมภาษณ์ข้อมูลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
ประชาชนในชุมชน  แบบคัดกรองผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอมปนสเตอรอยด์
การได้มาซึ่งข้อมูลมี 2 รูปแบบคือ  
- Routine case finding จากการปฏิบัติงานเป็นประจำ�อยู่แล้ว เช่น  
1. การสำ�รวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในแหล่งกระจาย
2. การเยี่ยมบ้านด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- Active case finding การค้นหาโรคและภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สุขภาพนอกเหนือจากงาน
ประจำ� เช่น
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1. ค้นหาจากเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องสงสัย
4. เฝ้าระวังการโฆษณาจากสื่อต่างๆ   
5. โครงการพิเศษเฉพาะพื้นที่ที่มีการค้นหาปัญหา
การจัดกลุ่มข้อมูลและการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
a) ประเภทของยา แยกเป็น ยาปฏิชีวนะ, ยา NSAIDs, ยาอันตรายอื่นๆ, ยาชุ ด , ยาสามัญ
   ประจำ�บ้าน, ยาแผนโบราณ ทำ �ให้รู้ส ั ดส่ว นการกระจายยาในพื้นที่ของตนเองได้  เพื่อนำ�
   ข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลในแต่ละปี
b) ทะเบียนยา รายชือ่ ยา ทัง้ ชือ่ สามัญทางยาและชื่อการค้า และรูปแบบแพ็คเกจของยา ข้อมูลนี้
    ทำ�ให้ทราบชื่อบริษัทผู้ผลิต รูปแบบการตั้งชื่อยาเพื่อเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้ยาของ
    ประชาชน หรือเชือ่ มโยงกับชือ่ ยาทีถ่ กู ถอนทะเบียนไปแล้ว เช่น นูตาโซล คือ Piroxicam 10 mg
    [ในอดีตมียาแก้ปวดชื่อ  บูตาเพร็ด (Phenylbutazone + Prednisolone), บูตาโซล
    (Phenylbutazone) ]
    ไพรานาร์ คือ Paracetamol [ไพรานาในอดีต คือ Metamizole]
c) รายชื่อยาในแต่ละประเภทที่พบการกระจายมากเรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย
d) จำ�นวนของร้านค้า ที่มียาแต่ละประเภทกระจายอยู่
e) แหล่งที่มาของยา
การคืนข้อมูล
ข้อมูลที่คืนให้กับเครือข่ายเป็นข้อมูลที่เครือข่ายจำ�เป็นต้องทราบร่วมกัน เช่น
- รายชื่อผลิตภัณฑ์ รายชื่อยา ที่ทำ�ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่
- แหล่งที่มาของยาและผลิตภัณฑ์
- จำ�นวนผู้ป่วย และลักษณะอาการที่เป็นผลกระทบจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- ผู้ประกอบการที่ถูกดำ�เนินคดี
การสร้างเป้าหมายร่วมกัน เป้าหมายนั้นให้เป็นเป้าหมายร่วมกันของทีม การมีข้อมูลให้ทีมได้
ตระหนัก โดยเฉพาะหากเป็น case report จะยิ่งทำ�ให้ทีมเข้าใจถึงผลกระทบของยาในชุมชนที่เกิดต่อ
ประชาชนในพื้นที่ และมองถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมากยิ่งขึ้น
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การแก้ไขปัญหา
การมีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสมํ่าเสมอ จะทำ�ให้เกิดการตื่นตัวของทีมงาน
และมีการรับรู้ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
เป็นสิ่งที่จำ�เป็นอย่างยิ่งในการดำ�เนินงานแก้ไขปัญหายาในชุมชน เครือข่ายและองค์ความรู้ที่
จำ�เป็นต้องมีในการดำ�เนินงาน  เช่น
อสม. : การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ การสืบค้นเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ การสืบค้น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ความรู้เรื่องอันตรายจากสเตอรอยด์ สารห้ามใช้ในเครื่องสำ�อาง ไซบูทรามีน  
กำ�นัน – ผู้ใหญ่บ้าน : พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ที่เชื่อมโยงกับการทำ�งาน
คุ้มครองผู้บริโภคในระดับชุมชน ทักษะการนำ�ทีมระดับหมูบ่ า้ น ระดับตำ�บลในการตรวจสอบความผิดปกติ
การตรวจสอบเฝ้าระวังการจำ�หน่ายยาของรถเร่ และร้านขายของชำ�
ตำ�รวจ : ข้อกฎหมาย ประเด็นความผิดตามพรบ.ยา พ.ศ. 2510 พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 พรบ.
เครื่องสำ�อาง พ.ศ. 2558
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ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว

กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ

RDU: รูปแบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
ในหน่วยบริการ
(Proactive Hospital Based Surveillance)
กรณีศึกษาโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำ�นาจเจริญ

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำ�นาจเจริญ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ซึ่งการ
ดำ�เนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยานั้น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัด
(Pharmacy and Therapeutics Committee: PTC) ระดับอำ�เภอ รับผิดชอบดูแลงานนี้ตั้งแต่ภายใน
โรงพยาบาล ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บลที่เชื่อมต่อกับชุมชนอย่างใกล้ชิดที่สุด PTC
มอบให้เภสัชกรเป็น RDU coordinator ในระดับอำ�เภอ ทำ�หน้าที่ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมหรือแก้ไข
ปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมเชิงระบบอย่างมีส่วนร่วมทั้งในหน่วยบริการสุขภาพ
และชุมชนทั่วทั้งอำ�เภอ
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ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เริ่มต้น
จากการสร้างความตระหนักและความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยนำ�เสนอให้เห็นข้อมูลของ
ผู้ที่ได้รับอันตรายจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากนั้นจึงจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ
ร่วมกันสร้างระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based
surveillance) ทั้ง 2 ระบบ ได้แก่ Concurrent Case finding: เป็นการค้นหาผู้ป่วยที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล ซึ่งมีอาการแสดงหรือโรคที่อาจเกิดจากปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อการแก้ไขปัญหา
เจ็บป่วยของผู้ป่วย และเชื่อมโยงการแก้ไขไปยังชุมชน และ Retrospective Case finding: เป็นการ
ค้นหาผู้ป่วยจากฐานข้อมูลสุขภาพ ที่มีการวินิจฉัยตามที่กำ�หนด เพื่อนำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์ขนาดและแนว
โน้มปัญหาด้านยา และจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อไป นอกจากนี้ยังร่วมกันกำ�หนดประเด็นใน
การติดตาม (Trigger) การประเมินผู้ป่วย การสรุปและจัดทำ�รายงาน รวมถึงการส่งรายงานดังกล่าวไป
ยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ใช้Trigger ตามคู่มือ RDU in Community ส่วน
การลงวินิจฉัยโรค (ICD10) ให้ลงรหัสวินิจฉัยเมื่อทราบสาเหตุของความเจ็บป่วยที่แน่ชัด กรณีผู้ป่วยใน
ต้องระบุในใบสรุปผลการรักษาก่อนจำ�หน่าย (Inpatient discharge summary) หรือกรณีผู้ป่วยนอก
ให้ระบุในแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอก (OPD card) หากพบว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยนั้นมีความสัมพันธ์กับ
ยา และยาเป็นสาเหตุสำ�คัญของการเจ็บป่วย ให้ระบุรหัสวินิจฉัยโรค (ICD10) ในตำ�แหน่งสาเหตุของการ
เจ็บป่วยด้วย (Diag Type 5 = External cause: สาเหตุการเจ็บป่วยภายนอก)
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แนวปฏิบัติในการค้นหาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- OPD - ER  - IPD
- คลินิกโรคเรื้อรัง
- กายภาพบำ�บัด
- แพทย์แผนไทย
- ทันตกรรม – งานจิตเวช
- จุดบริการอื่นๆ

ซักประวัติเพิ่มเติม
เมื่อพบกลุ่มอาการที่สอดคล้องกับ Trigger
และสงสัยจะได้รับผลกระทบจากยา/อาหาร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แนวทางกำ�หนด Trigger
และการลงรหัสวินิจฉัยโรค (ICD-10)
เภสัชกร สืบค้นข้อมูลชนิดยา/อาหาร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- การสัมภาษณ์ญาติผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย
- สืบค้นจากหลักฐานที่ผู้ป่วยนำ�มา
- สืบค้นฉลากและเลขทะเบียนการขึ้นทะเบียน

เภสัชกร
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
หรือส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทีศ่ ูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเมิน Adverse event หากเกิดจากยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

แพทย์

บันทึกข้อมูลการวินิจฉัยในระบบ HosXP
ตามรหัส ICD10 ที่บ่งชี้ว่าเป็นการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย
- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย
  ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC) ของ อย.

เภสัชกร
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- ส่งต่อข้อมูลให้แก่ RDU coordinator ระดับอำ�เภอ/จังหวัด
  เพื่อจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม
- รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงในพื้นที่ด้านยาและ
  ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและผลกระทบทางสุขภาพ
- บูรณาการการจัดการความเสี่ยงร่วมกับ พชอ.อำ�เภอและจังหวัด

เพื่อให้ปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ทีม
ผู้รับผิดชอบ RDU ที่นำ�โดย RDU coordinator ระดับอำ�เภอ ได้ดำ�เนินการโดยประสานส่งต่อข้อมูล
ปัญหาสุขภาพจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ป่วยไปยังหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการจัดการความเสี่ยง โดย
1. ประสานเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและทีมการดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care Team: COC team) เพื่อให้ดำ�เนินการเยี่ยมบ้าน ติดตามผลการรักษา สำ�รวจค้นหาปัญหา
ความรู้และพฤติกรรมของผูป้ ว่ ยและครอบครัว การกระจายยา  กลุม่ เสีย่ งในครอบครัวและชุมชน ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเฉพาะราย การพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยและครอบครัว เป็นต้น  
2. ประสานเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ดำ�เนินการจัดการปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และแหล่ง
กระจายยา โดยการตรวจสอบสถานที่ผลิต จำ�หน่าย หรือแหล่งกระจายอื่น ๆ เช่น รถเร่ ร้านขายของชำ� 
ตลาดนัด
3. ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลและเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังในพื้นที่
เพื่อให้ด�ำ เนินการค้นหาปัญหาในชุมชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพือ่ การป้องกัน
ปัญหานั้นมิให้เกิดขึ้นอีก
นอกจากนี้ ในกรณีที่พบปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ รวมถึงพบการโฆษณา
เกินจริง RDU coordinator ระดับอำ�เภอจะบันทึกข้อมูลใน Web Application “TaWai for Health”
เพื่อแจ้งเตือนภัยให้มกี ารเฝ้าระวังในพืน้ ที่ รวมทัง้ เพือ่ ให้มกี ารจัดการแหล่งกระจายในอำ�เภอ โดยส่งต่อข้อมูล
ให้จังหวัด หรือกรณีแหล่งผลิต/กระจายอยู่ต่างจังหวัด จะมีการประสานขอความร่วมมือจากสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนัน้ ๆด้วย หลังจากนัน้ จะมีการประมวลผลข้อมูลเป็นระยะเพื่อสะท้อนปัญหาความเสี่ยง
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยให้แก่คณะกรรมการระดับอำ�เภอได้รบั ทราบ เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.) คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำ�เภอ (คปสอ.)
คณะกรรมการPTC
ผลที่ได้จากการดำ�เนินการ
1. เกิดกลไกเชิงรุกในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในหน่วยบริการ
2. เกิดระบบเชื่อมต่อการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในหน่วยบริการ
   และชุมชน
เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัด ครั้งที่4/2563
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ผศ.ดร.ภญ.สมหญิง พุ่มทอง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(RDU: Drug Literacy)

ปัญหาการใช้ยาในแต่ละประเทศมีความแตกต่ า งกั นเนื ่ อ งจากมี บริ บทที ่ แ ตกต่ า งกัน เช่น
ระบบบริการสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งพฤติกรรมของประชาชน
สำ�หรับประเทศไทย นอกจากการได้รับยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์จากโรงพยาบาลแล้ว ประชาชนยังสามารถ
ซื้อยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากร้านยาได้โดยง่าย และสำ�หรับยาบางกลุ่ม เช่น ยาสามัญประจำ�บ้าน
ก็มีจำ�หน่ายในร้านค้าปลีกได้ด้วย ดังนั้น ความเข้าใจของคนในชุมชน การรับรู้หรือการเรียกชื่อ คำ�ว่า
“ยา” จึงมีความหมายกว้างกว่ายาทีก่ �ำ หนดตามกฎหมาย แต่จะหมายถึงผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้รกั ษาโรค ป้องกัน
และส่งเสริมให้มีสุขภาพดี ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาแผนโบราณ
หรือ สมุนไพร จึงถูกรวมเรียกว่า “ยา” ในความเข้าใจของคนในชุมชนด้วย
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลที่เกิดจากผู้ป่วยหรือประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้ยา เช่น ผู้ป่วยอ่านฉลาก
ยาไม่ได้หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ไม่กล้าถามแพทย์หรือเภสัชกร ไม่ใส่ใจที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ไม่สามารถประเมินความถูกต้องของข้อมูลจากการเสพสื่อออนไลน์ทำ�ให้อาจเลือกใช้ยาผิด กินยาไม่ถกู วิธี
ใช้โดยไม่จำ�เป็นหรือไม่ได้ปฏิบัติตัวตามคำ�แนะนำ�ทำ�ให้อาการเจ็บป่วยไม่ดีขึ้น มีอาการแทรกซ้อนหรือ
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รุนแรงขึ้น อาจใช้เวลารักษานาน และเสียค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนี้ยังอาจเกิดผลเสียในวงกว้าง เช่น
การใช้ยาปฏิชวี นะทีไ่ ม่เหมาะสมนำ�ไปสู่เกิดเชื้อดือ้ ยา ปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยจำ�นวนมาก
ยังขาดความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การดำ�เนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล จำ�เป็นต้องใช้มาตรการที่หลากหลาย
จากความร่วมมือของหลายภาคชั้น [Multifacted, Multilevel interventions] ทุกระดับตั้งแต่
ระดับบุคคล ชุมชน สถานพยาบาล และประเทศ การขับเคลื่อนที่มุ่งผลักดันเพื่อสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจของผู้สั่งใช้ยารวมถึงผู้จ่ายยาในโรงพยาบาล จึงไม่เพี ย งพอที ่ จะทำ� ให้ แ ก้ปัญหาการใช้ยา
ไม่สมเหตุผลได้ แต่ต้องดำ�เนินการในกลุ่มผู้ใช้ยา นั่นคือ ผู้ป่วยและประชาชนด้วย และการเสริมสร้าง
“ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและยา” ถือเป็นมาตรการหนึง่ ทีม่ สี ว่ นสำ�คัญอย่างยิง่ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
“ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” หรือ health literacy ถู ก กล่ า วถึ ง กั นอย่ า งกว้ า งขวาง ใน
ประเทศไทยมีการกำ�หนดคำ�แปลของ health literacy ไว้หลากหลาย เช่น ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ความแตกฉานด้านสุขภาพ การรู้เท่าทันด้านสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพ องค์กรต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศให้ความหมายคำ�ว่า health literacy ไว้หลากหลาย เช่น ความสามารถของบุคคลในการ
เข้า ถึ ง ทำ � ความเข้ า ใจข้ อ มู ล สุ ข ภาพ กลั ่ น กรอง ประเมิ น และตั ด สิ น ใจ เพื ่ อ การนำ�ข้อมูลไปใช้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม1 หรือ ความสามารถ
และทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติและจัดการตนเอง
รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี2 ในต่างประเทศ
แนวคิดของ Don Nutbeam และ องค์ก ารอนามั ย โลกได้ ร ั บการยอมรั บและถู ก นำ � มาเป็นกรอบ
แนวคิ ด ในการทำ � งานด้ า นการสร้ า งเสริ ม ความรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพ ซึ ่ ง ให้ ค วามหมายไว้ว่า ความรู้
ความเข้ า ใจและทั ก ษะทางสังคมที่ก ำ�หนดความสามารถเฉพาะบุ ค คลในการเข้าถึง ทำ�ความเข้าใจ
และใช้ข้อมูลเพื่อให้ส่งเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ3 และ ทักษะต่างๆทางการรับรู้
และทางสังคมซึ่งเป็นตัวกำ�หนดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลในการที่จะเข้าถึง เข้าใจ
และใช้ข้อมูลในวิธีการต่างๆเพื่อส่งเสริมและบำ�รุงสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ4 ในขณะที่ ความรอบรู้
ด้านการใช้ยา (medication literacy) หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลในการได้รับ เข้าใจ
สื่อสาร คำ�นวณ และประมวลผลข้อมูลเฉพาะสำ�หรับผู้ป่วยเกี่ยวกับยาเพื่อช่วยการตัดสินใจเรื่องยา
และสุขภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล โดยไม่ขึ้นกับรูปแบบในการได้รับ
ข้อมูล (เช่น การเขียน การพูด และการมองเห็น)5
จากความหมายของความรอบรู้ด้านสุขภาพและความรอบรู้การใช้ยาข้างต้ น จะเห็ นได้ วา่
ประชาชนต้องมีความสามารถพืน้ ฐานในการอ่าน (reading) คำ�นวณตัวเลข (calculate) ตลอดจนสือ่ สาร
(communicate) เพือ่ ให้สามารถเข้าถึง (access) ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล เกิดความเข้าใจ (understand)
สามารถประเมิน (evaluate) เพือ่ นำ�ข้อมูลทางยาหรือผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีถ่ กู ต้องและน่าเชือ่ ถือไปใช้ในการ
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ตัดสินใจ (make decision) เพือ่ ให้การใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สขุ ภาพปลอดภัย (safety) และมีประสิทธิผล
(effectiveness) เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพ (health outcomes) ที่ดีต่อตนเองและส่วนรวมด้วย ความ
รอบรู้ (literacy) จึงมีความหมายกว้างกว่า ความรู้ (knowledge) และการสร้างความรอบรู้ต่างจากการ
ให้ความรู้หรือการสอน (education) นั่นคือ การสร้างความรอบรู้ต้องมีการพัฒนา “ความสามารถ
และทักษะ”ของประชาชนเพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้
ดังนั้น ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Literacy: RDU
literacy) ใน RDU Community จึงหมายถึง “ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ทำ�ความเข้าใจ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลั่นกรอง ประเมินและตัดสินใจ เพื่อการนำ�ข้อมูลไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม นำ�ไปสู่การมีสุขภาพดีและสามารถเป็นตัวอย่าง
ในชุมชนได้”
“กระจกส่องคอ” เป็นเครื่องมือที่เภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วย
มีส่วนร่วมในการวินิจฉัยโรคโดยใช้ไฟฉายแสงขาวส่องคอตนเองเพื่อดูอาการคอแดงหรือจุดหนองเมื่อ
ผู้ป่วยเห็น รับรู้ จะเข้าใจอาการของตนเอง การสอนหรืออธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจอย่างแท้จริงจะสามารถ
นำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการรักษาหรือดูแลตนเองและครอบครัวได้6 การเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้แก่ประชาชนมีความสำ�คัญทั้งในระดับบุคคลและชุมชน
เพราะความรอบรู้ในระดับบุคคลจะช่วยให้ประชาชนสามารถปกป้องตนเองหรือลดความเสี่ยงได้
ส่วนความรอบรู้ในระดับชุมชน เป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบที่ทำ�ให้ชุมชนสามารถดูแลปกป้องมิให้มี
การจำ�หน่ายหรือโฆษณายาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม

รูปที่ 1 กระจกส่องคอ: เครื่องมือช่วยในการสอนผู้ป่วยให้เข้าใจ
ความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเมื่อมีอาการเจ็บคอ
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การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การสร้างความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
อย่างแท้จริงและความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และประชาสังคม เพื่อสร้าง
กลไกให้เกิดการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามนโยบายจะนำ�ไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำ�ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบบยาที่ทำ�ให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้
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การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(RDU: Community Participation)

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU : Community
Participation) เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาองค์ความรู้ สร้างกลไกตรวจสอบเฝ้าระวัง พัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย และจัดการปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความหมายของ “การมีส่วนร่วม”
นั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2559) ได้แบ่งไว้เป็น 5 ระดับ
ดังนี้  
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ระดับที่ 1 รับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) เป็นระดับการมีส่วนร่วมชองภาคส่วนต่างๆขั้นแรกที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้รั บรู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ในที่นี้อาจหมายถึงข้อมูล
สถานการณ์ด้านยา ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้ยาไม่สมเหตุผล แนวทางการเฝ้าระวังและจัดการ
ปัญหา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ รู้เท่าทันเพื่อให้เกิดการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้องและปลอดภัย ผ่านช่องทางสื่อสารต่ า งๆ เช่ น เอกสารสิ ่ ง พิ ม พ์ การอบรม-ประชุม
การจัดนิทรรศการ การติดประกาศ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว หรือการให้ขอ้ มูลผ่านการเผยแพร่
ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่างๆ
ระดับที่ 2 รับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น
การสำ�รวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เพือ่ นำ�มาประกอบการ
ตัดสินใจในการดำ�เนินงาน
ระดับที่ 3 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (Involve) เป็นระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่นำ�ไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคส่วนว่าข้อมูล ความคิดเห็น
และความต้องการของเครือข่ายทุกภาคส่วนจะถูกนำ�ไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการดำ�เนินงานซึ่ง
ในที่นี ้ ห มายถึ ง การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น การประชุมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเพื ่อพิจารณา
ประเด็นนโยบาย ประชาพิจารณ์ การประชุมจัดทำ�แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาระบบยาในชุมชน
การจัดตั้งคณะทำ�งานที่มีตัวแทนประชาชนและภาคส่วนต่างๆเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบายการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน   
ระดับที่ 4 สร้างความร่วมมือ (Collaborate) เป็นการให้กลุม่ ประชาชน แกนนำ�ภาคประชาชน
หรือหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน ซึ่งในที่นี้หมายถึงการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำ�เนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น
คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ร่วมคิดร่วมกำ�หนด
นโยบาย แนวทางการดำ�เนินงาน แผนการดำ�เนินงาน จนถึงการประเมินผล และร่วมวางแผนการ
ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง   
ระดับที่ 5 เสริมอำ�นาจ (Empower) เป็ น ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มที ่ ส ู ง สุ ด ที ่ ใ ห้ ประชาชน
หรือภาคส่วนต่างๆเป็นผู้ตัดสินใจ และดำ�เนินการร่วมกัน เช่น การทำ�ประชาคมเพื่อลงประชามติ
การสร้างกฎระเบียบกติกาของชุมชนธรรมนูญชุมชน หรือมาตรการทางสังคม ในการดำ�เนินงาน ซึ่ง
ในที่นี้อาจหมายถึงการตรวจสอบ เฝ้าระวังและจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์ ส ุ ข ภาพที่ไม่เหมาะสม
ในชุมชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสนับสนุ นการขั บเคลื ่ อ นงานตามบทบาทหน้าที่และความ
เชี่ยวชาญ
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การส่ ง เสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ต้องอาศั ย ความร่ ว มมือจากภาคี เ ครื อ ข่ า ย
หลายภาคส่วนที่จะเสริมกันตามบทบาทหน้าที่ โดยมุ่งการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้
มีความเข้าใจ และรู้เท่าทัน สร้างภูมิคุ้มกันสำ�หรับคุ้มครองตนเองและคนในครอบครัว และทุกภาคส่วน
ในชุมชนร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสร้างเครือข่ายที่มีพลังเข้มแข็ง ร่วมกันสร้างกลไกในการเฝ้ า ระวัง
ร่วมกันตรวจสอบ กำ � หนดกติ ก าชุ ม ชนหรื อ มาตรการทางสั ง คม ในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหา
ความเสี่ยงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เพื่อลด ขจัด และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการ
ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่สมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลของบุ ค คลสำ� คั ญ
(Key Person)
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลในชุมชน ต้อง
อาศัยบุคคลสำ�คัญ (Key Person) คือผู้นำ�ในกลุ่มต่างๆในสังคม มาร่วมขับเคลื่อนงาน แต่ละชุมชน
บุคคลสำ�คัญอาจแตกต่างกัน  
1. เภสัชกรในโรงพยาบาล เป็นแกนนำ�ในการเป็นผู้ริเริ่มนำ�เข้าและคืนข้อมูลสถานการณ์
ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ยาในพื้นที่ เพื่อ ให้คนในชุมชนได้รับรู้ รวมทั้งให้ความรู้ด้านยาและ
สุขภาพแก่ประชาชน และเชื่อมโยงให้เห็นความจำ�เป็นในการร่วมแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน
2. ผู้รับผิดชอบงานระบบยาและคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ / รพ.สต.
เป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล และภาคส่ วนต่ า งๆ
ในอำ�เภอ ผ่านนายอำ�เภอ  เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับอำ�เภอและชุมชน
4. เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบต./ อบจ., นักวิชาการสาธารณสุข):
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำ�คัญในการสนับสนุนการพัฒนางานด้านต่างๆในพื้นที่ และ
เป็นผูอ้ นุญาตการดำ�เนินงาน/ติดตามดูแล ควบคุมให้มีการปฏิบัติของสถานประกอบการในระดับชุมชน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ในกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งรวมถึงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5. แกนนำ� จิตอาสา (อสม., ผู้ดูแลผู้ป่วย, แพทย์ประจำ�ตำ�บล, ผู้แทนกลุ่มสตรี, ผู้แทน
กลุ่มผู้สูงอายุ) คือ จิตอาสาชุมชนที่ทำ�หน้าที่ดูแลสุขภาพคนทุกช่วงวัย รวมทั้งดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง (NCDs) ออกเยี่ยมประชาชน และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาพื้นฐาน
เฝ้าระวังการจำ�หน่ายยาให้ถูกต้องตามกฎหมาย คอยสอดส่องดูแลรถเร่ และหากพบสิ่งสงสัยไม่ปลอดภัย
ในชุมชน จะมีการรายงาน รพ.สต.หรืออำ�เภอ
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6. แกนนำ � ท้องที่ เช่น กำ�นัน / ผู้ใหญ่ บ ้ า น คื อ ผู ้ นำ � ที ่ ด ู แ ลความปลอดภั ย บำ � บั ดทุ กข์
บำ�รุงสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่
พ.ศ.2457
7. ผู้นำ�ศาสนา: เป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของคนในชุ ม ชน คำ � เทศน์ ส ั ่ ง สอน หรื อ แนวทางการ
พัฒนาของผู้นำ�ศาสนามีอิทธิพลต่อคนในชุมชน สามารถสร้างความตระหนักในด้านการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลได้ และส่งเสริมให้ศาสนสถานปลอดยาที่เสี่ยงอันตราย ไม่ให้จำ�หน่าย จ่ายแจก หรือโฆษณายา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
8. โรงเรียน (ผู้อำ�นวยการโรงเรีย น, ครู อ นามั ย โรงเรี ย น, แกนนำ � อย.น้ อ ย / เยาวชนรู้
เท่าทันสื่อ) : ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงเรียน  พัฒนาศักยภาพ
เยาวชนให้ ร ู ้ เท่ า ทั นผู้จำ�หน่ายยาและผลิตภัณ ฑ์ ส ุ ข ภาพ โดยผ่ า นกลุ ่ ม ผู ้ นำ � และสมาชิ ก อย.น้ อย/
แกนนำ�รู้เท่าทันสื่อ
9. ปกครองอำ�เภอ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง : ปกครองอำ�เภอนำ�โดยนายอำ�เภอ
เป็นศูนย์กลางการดูแลทุกข์สุข ความปลอดภัยของประชาชน ซึ ่ งรวมถึ งความปลอดภั ย ด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งต่อนโยบายผ่านหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และเชื่อมนโยบายและการปฏิบัติลงสู่
ชุมชนผ่านกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำ�เภอ (พชอ.)
10. เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ: มีบทบาทในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในการเฝ้าระวัง
ควบคุมกำ�กับ อำ�นวยการใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือดำ�เนินคดี เช่น กรณีการกระทำ�ผิดด้าน
การกระจายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
11. ผู้ประกอบการ: เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ร่วมสร้างข้อตกลง
ชุมชนในการจำ�หน่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ให้คำ�แนะนำ�การ
ใช้ยาเบื้องต้น และส่งต่อข้อมูลความเสี่ยงด้านยาแก่เจ้าหน้าที่
12. องค์กรพัฒนาเอกชน / ศูนย์วิชาการ / สื่อท้องถิ่น มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน จะสามารถส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนได้
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ขั้นตอนการการทำ�งาน สร้างการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
1. การสำ�รวจและรวบรวมสถานการณ์/ปัญหา
1.1) ความสำ�คัญของปัญหา: นโยบาย, KPI, ความเร่งด่วน, ผลกระทบชุมชน                                                            
1.2) แหล่งข้อมูล/ปัญหา: Proactive Hospital Based Surveillance แล Active Community Based Surveillance                                            
1.3) ผลกระทบ: สุขภาพ, สังคม, เศรษฐกิจ,สิ่งแวดล้อม
1.4) เรียนรู้ชุมชน : ค้นหาความสัมพันธ์ของปัญหากับชุมชน
2. สร้างทีมและเตรียมชุมชน โดยสร้างเครือข่าย

3. สร้างความตระหนักในปัญหา

2.1 มีแกนนำ�เครือข่ายทุกระดับ เพื่อเป็น
     ทีมทำ�งานในชุมชน
2.2 วิเคราะห์และกำ�หนดบทบาทเพื่อ
     สร้างการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย /
     ผู้มีสวนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 สร้างความเข้าใจ / ความตระหนัก
     ในแต่ละภาคีเครือข่าย
3.2 ช่องทางการสร้างความเข้าใจ /
     ความตระหนัก
3.3 ตัวอย่างการสร้างความเข้าใจและ
     ตระหนักในแต่ละภาคีเครือข่าย

4. ระยะดำ�เนินการ
4.1) กำ�หนดเป้าหมาย แนวทางและบทบาท
      การทำ�งานร่วมกัน
4.2) สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายใน
      ชุมชน โดยคืนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสู่ชุมชน
      และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
      ใช้ยาในชุมชนแก่ทีมแกนนำ�ในชุมชน
4.3) แปลงนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยการมีสว่ นร่วมของ
      ทุกภาคส่วน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา กลยุทธ์
       แนวทางการแก้ปัญหา เป้าหมาย แผนงานโครงการ
      และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเรื่องร้องเรียนฯ รวมถึง
      การจัดตั้งเครือข่ายระดับตำ�บล
4.4) กำ�หนดข้อตกลงร่วมของชุมชน ดำ�เนินการ
      ตามแผนงานและติดตามประเมินผล
      - การสร้างกติกาชุมชน/ธรรมนูญชุมชน/
        มาตรการทางสังคม
      - ออกเยีย่ มบ้านสำ�รวจการใช้ยาของผูป้ ว่ ยกลุม่ เสี่ยง/
       เกิด APR
      - ออกตรวจร้านชำ� โดยผู้นำ�ชุมชน/รพ.สต. เป็น
        จุดรวมการประสานงาน
     - ออกตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านยาและผลิตภัณฑ์
       สุขภาพ
     - กำ�หนดติดตามประเมินผลโดยทีมแกนนำ�อย่าง
        สมํ่าเสมอ
     - สรุปผลการดำ�เนินงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู/้
       ถอดบทเรียนการดำ�เนินงาน
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5. ระยะประเมินผล
5.1) ความรู้และพฤติกรรมของ
      กลุ่มเป้าหมาย
5.2) กลไกการจัดการปัญหาเชิงประเด็น
      พื้นที่
      - กลุ่ม ชมรม เครือข่ายในชุมชน
      - กติกาชุมชน / ธรรมนูญชุมชน
      - ผลการตักเตือนเตือน/การใช้
        กฎหมาย (ถ้ามี)
5.3) แหล่งจำ�หน่ายยา/สถานประกอบ
การในชุมชน
      - ประเมินผลการจำ�หน่ายยา
        กำ�หนด……..ครั้ง/เดือน/ปี
      - ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลง  
5.4) แหล่งจำ�หน่ายยานอกชุมชน
      - การเฝ้าระวังรถเร่/ขายตรง
        ออนไลน์
5.5) ประสิทธิภาพการส่งต่อข้อมูล
      ความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ รพ.สต./
      รพช.
5.6) ผลการผลักดันเข้าสู่นโยบายระดับ       
      อำ�เภอ เช่น กลไก พชอ. หรือ
      ระดับเหนือขึ้นไป  
5.7) สรุป ผลการถอดบทเรียน

6. พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
6.1) การสร้างเครือข่ายครอบคลุมทุกระดับ
6.2) ใช้ข้อมูลและความรู้ในการขับเคลื่อนงาน
6.3) ระบบการประเมินผลจากหน่วยงาน
      ระดับเหนือขึ้นไป                                              
6.4) การพัฒนาศักยภาพผูน้ � 
ำ ให้แกนนำ�คอยติดตาม
      กระตุ้น และส่งเสริมการพัฒนางานแบบ
      “เกาะติด”
6.5) การสร้างจิตสำ�นึก ศักดิ์ศรี จิตสาธารณะแก่
      ผู้ประกอบการ
6.6) การสร้างการเรียนรู้แก่เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
      และเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
6.7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายงาน ขยายเครือข่าย
      ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยเครือข่าย
      ชุมชน
6.8) พื้นทีศ่ กึ ษาดูงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้
      ระดับชุมชนเพื่อคุ้มครองตนเองและชุมชน
6.9) การมีบทบาทสะท้อนปัญหา และร่วมจัดทำ�
      ข้อเสนอเชิงนโยบายบายในการแก้ไขปัญหา
      เชิงระบบ
      ระดับต้นนํ้า (ส่วนกลาง)
      ระดับกลางนา้ํ (สสจ.เขตสุภาพ,private sector)
      ระดับปลายนํ้า (ระดับชุมชน)

จับกระแส

จันทนา ลี้สวัสดิ์, ศราวุธ มณีวงศ์
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ�ปาง

การดำ�เนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในสถานประกอบการด้านยาภาคเอกชน
จังหวัดลำ�ปาง
(RDU: Private Sector)

จังหวัดลำ�ปาง ได้เริ่มมีการดำ�เนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557 โดยเริ่มจากการเข้าร่วมโครงการ RDU Hospital ซึ่งในช่วงเริ่มแรกมีโรงพยาบาล
ลำ�ปางและโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่งสมัครเข้าร่วมโครงการ ต่อมาในปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาล
ชุมชนมีการสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มจนครบทุกแห่ง รวมจำ�นวน 13 แห่ง ซึ่งมีการดำ�เนินงานตามคู่มือ
แนวทางการดำ�เนินงาน RDU Hospital โดยมีกุ ญ แจสำ � คั ญ 6 ประการ “PLEASE” เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุข กำ�หนดให้มีการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : RDU) ซึ่งเป็นนโยบาย
ให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งดำ�เนินการ โดยกำ�หนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้อง
ดำ�เนินการทั้งในโรงพยาบาลและรพ.สต. ซึ่งเน้นการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่
โรคติดเชื้อในระบบทางหายใจช่วงบน โรคอุจจาระร่ วงเฉี ย บพลั น แผลสดจากอุ บั ต ิเหตุ คลอดปกติ
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ครบกำ�หนดทางช่องคลอด การใช้ยา NSAIDs อย่างปลอดภัย การปรับกรอบรายการยาในโรงพยาบาล
และ รพ.สต. ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำ�หนด การจัดทำ�ฉลากยาแบบ RDU ซึ่งมีชื่อยาภาษาไทยและ
คำ�เตือน เพือ่ ให้ผู้ป่วยได้รู้จักชื่อยาที่ใช้และคำ�เตือนเพื่อการใช้ยาอย่างปลอดภัย การสร้างความตระหนักรู้
แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและประชาชน ฯลฯ ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับยาที่เหมาะสม
ปลอดภัย และคุม้ ค่า เมือ่ ได้มกี ารขับเคลือ่ นนโยบายการดำ�เนินงานในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับแล้ว
จึงมีแนวคิดที่จะขยายนโยบายดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
เอกชน รวมทั้งสถานการประกอบการด้านยาภาคเอกชน (Private Sector)  ได้แก่ ร้านยา ร้านชำ� และ
คลินิกเอกชน เนื่องจากเป็นแหล่งกระจายยาในชุมชนที่ผู้ป่วยและประชาชนจะสามารถไปใช้บริการได้  
หากไม่ได้ดำ�เนินการในแนวทางเดียวกัน อาจทำ�ให้ประชาชนได้รับยาที่เกินความจำ�เป็น ไม่คุ้มค่า และ
ไม่ปลอดภัย ซึ่งหากเกิดปัญหา ผู้ป่วยอาจต้องกลับมารับการรักษาในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ  
การส่งเสริมสถานประกอบการด้านยาภาคเอกชน จะเน้นให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ และผูป้ ระกอบการ
เห็นความสำ�คัญและยินดีสมัครใจเข้าร่วมดำ�เนินการ เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการการรักษา  สร้างความปลอดภัยด้านยาแก่ผรู้ บั บริการ  โดยสนับสนุนให้มกี าร
สั่งใช้ยา  การจ่ายยาโดยคำ�นึงถึงข้อบ่งใช้ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีความปลอดภัยและคุ้มค่าเพื่อ
ลดปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสม  ซึ่งมีการดำ�เนินการควบคู่ไปกับการกำ�กับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
และตามมาตรฐาน
                การดำ�เนินงานส่งเสริมการใช้ยาในสถานประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดลำ�ปาง ในส่วนของ
ร้านยานั้น ได้เริ่มดำ�เนินการในปีงบประมาณ 2561 โดยเริ่มดำ�เนินการในร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)
ก่อน ซึ่งมีจำ�นวน 106 แห่ง เนื่องจากมีแนวคิดว่าร้านขย.1 เป็นแหล่งที่มีการจำ�หน่ายยาปฏิชีวนะและ
ยาอันตรายตามกฎหมายและมีเภสัชกรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำ�ร้าน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรที่
ปฏิบัติงานประจำ�ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีความเข้าใจในการดำ�เนินการตาม
นโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทีโ่ รงพยาบาลดำ�เนินการอยูแ่ ล้ว  โดยขัน้ ตอนการดำ�เนินการนั้น
ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร้านยาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัด
ลำ�ปาง และในการประชุมผูป้ ระกอบการร้านยาประจำ�ปี ก็มกี ารแจกใบสมัครเข้าร่วมเครือข่าย “ร้านยา RDU”
มีการชี้แจงแนวทางการดำ�เนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งใช้แนวทางตามกุญแจ PLEASE
เป็นหลัก  พร้อมเชิญเข้าไลน์กลุ่ม “RDU Drugstore LP” ซึ่งผลการดำ�เนินงานพบว่า มีร้านยาสมัคร
เข้าร่วมโครงการ 29 แห่ง จากร้านยา ขย.1 จำ�นวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของร้านเป้าหมาย
และในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการสมัครเพิ่มจำ�นวน 10 แห่ง ทำ�ให้จำ�นวนร้านยาเครือข่ายเพิ่มเป็น
39 แห่ง จากร้านยา ขย.1 จำ�นวน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.79 ของร้านยาขย.1
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            กิจกรรมที่ดำ�เนินการสำ�หรับร้านยาเครือข่าย RDU มีดังนี้
- จัดประชุมเพื่อระดมสมองในการดำ�เนินงานซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ร้านยาสามารถ
ดำ�เนินการได้ตามกุญแจ PLEASE สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากจังหวัด  รางวัล/แรงจูงใจและ
ข้อเสนอต่อจังหวัด/ส่วนกลาง และหลังจากนั้นกำ�หนดแผนการจัดประชุมทุก 3 เดือน
- จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ยาโดยแพทย์และเภสั ชกรทีมงาน
RDU ระดับจังหวัด  
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างร้านยา
- สนับสนุนต้นฉบับสื่อในการให้ความรู้แก่ร้านยาและประชาชน
- ส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางไลน์กลุ่ม
- กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานร้านยา RDU จังหวัดลำ�ปาง
- ร้านยาพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ร้านยาประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนด
- ลงพืน้ ทีป่ ระเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและติดตามกำ�กับทุกปี โดยบูรณาการกับการตรวจร้านยา
ของงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
- มอบประกาศเกียรติบัตร และสัญลักษณ์สำ�หรับร้านยาที่ผ่านเกณฑ์
- ประชาสัมพันธ์ร้านที่ผ่านเกณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ
สำ�หรับการดำ�เนินงานในร้านชำ�  ซึ่งได้มีการบูรณาการกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
โดยมีการดำ�เนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการจำ�หน่ายยาในร้านชำ�มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร้านชำ�มีการ
จำ�หน่ายยาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยห้ามจำ�หน่ายยาผิดกฎหมาย เช่น ยาชุด ยาล้างไต ยาปฏิชีวนะ
ยาไม่มีทะเบียนและยาอันตรายอื่นๆ ซึ่งเมื่อมีนโยบายการดำ�เนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จังหวัดลำ�ปางจึงได้กำ�หนดรายการยาที่รณรงค์ห้ามจำ�หน่ายในร้านชำ� ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ  NSAIDs และ
สเตอรอยด์ ซึง่ ได้ท�ำ หนังสือจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดลำ�ปาง สัง่ ห้ามจำ�หน่ายยาอันตรายและยาผิดกฎหมาย
ในร้านชำ�  และขอความร่วมมือร้านยาไม่ให้จำ�หน่ายยาที่ผิดกฎหมายให้ร้านชำ�  รวมทั้งการสนับสนุน
โปสเตอร์ยาที่ห้ามจำ�หน่ายในร้านชำ� และมีการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการจำ�หน่ายยาในร้านชำ�อย่าง
สมํ่าเสมอ หากพบปัญหา มีการพิจารณาดำ�เนินการแก้ปัญหาตามลำ�ดับอย่างเหมาะสม
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ในส่วนของคลินิกเอกชน ได้เริ่มดำ�เนินการในปีงบประมาณ 2563 โดยได้ดำ�เนินการในกลุ่ม
คลินิกเสริมความงาม ซึ่งได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงามประจำ�ปี ซึ่งมีเป้าหมาย
จำ�นวน 22 แห่ง ซึ่งได้มีก ารประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ค ลิ นิ ก เสริ ม ความงาม สมัครเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดลำ�ปาง ซึ่งมีการแจกใบสมัครเข้าร่วมเครือข่าย “คลินิก RDU” มี
การชี้แจงแนวทางการดำ�เนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งใช้แนวทางตามกุญแจ PLEASE
เป็นหลัก พร้อมเชิญเข้าไลน์กลุ่ม “คลินิกเสริมความงามลำ�ปาง” ซึ่งผลการดำ�เนินงานพบว่า มีผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของคลินิกเสริมความงาม ซึ่งมีแผนในการสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดต่อไป
ทั้งนี้ในการดำ�เนินงานที่สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ�ปางดำ�เนินการนั้น ได้มีการเชื่อมโยงกับ
การดำ�เนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯในระดับอำ�เภอ ซึ่งมีเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานอยู่ในแต่ละอำ�เภอ เพื่อ
ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนต่อไป

40

เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย

ร.พ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

สถานการณ์ ปัญหา เหตุจำ�เป็นที่ต้องทำ�
(RDU community)

ในพื้นที่ชนบท สถานการณ์การกระจายยาที่ไม่เหมาะสม พบอยู่เสมอ ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด
กลุ่ม NSAIDs ยาชุด ยาอันตราย ยาแผนโบราณ กระจายในร้านชำ�หรือร้านค้าของกองทุนหมู่บ้าน
มากมาย ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ
ปี พ.ศ. 2560 มีการดำ�เนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน อำ�เภอทุง่ เขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มจากการสำ�รวจยาในร้านขายของชำ�/กองทุนหมู่บ้าน จำ�นวน 102 แห่ง ในพื้นที่
5 ตำ�บลในอำ�เภอทุง่ เขาหลวง พบจำ�นวน 80 ชนิด เป็นยาสามัญประจำ�บ้าน 14 ชนิด ยาปฏิชวี นะ 10 ชนิด  
ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs 6 ชนิด รายการยาชุด/ยาลูกกลอน 3 ชนิด ยาอันตรายอื่นๆอีก 20 ชนิด
และยาใช้ภายนอก 5 ชนิด  มีการประเมินผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการบริโภคสเตอรอยด์ 85 คน พบว่า
บริโภคยาและผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง 62 คน คิดเป็น 73 %  มีอาการคุชชิ่ง ซินโดรม 20 คน  คิดเป็น 32 %     
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ผลิตภัณฑ์ยาอันตราย ยาชุด ยาลูกกลอน ยาที่ปลอมปนสเตอรอยด์
ในพื้นที่อำ�เภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
จากข้อมูล Community Active Based Surveillance ปี 2560 – 2561

Buffalo hump พบในผู้ป่วยที่กินยา
ผงสมุนไพร ปลอมปนสเตอรอยด์

Fixed Drug Eruption ในผู้ป่วยที่ได้รับยาจากในชุมชน
ซึ่งในรายนี้เกิดการแพ้ยาซํ้าถึง 5 ครั้ง
โดยครั้งแรก ผู้ป่วยได้รับยา ไพร็อกซิแคม จากคลินิกแล้วมีอาการผื่นแพ้
ครั้งต่อมากินยาประดงนํ้า จากรถเร่ กินยาพูตา พีดี (ไพร็อกซิแคม)
จากร้านขายของชำ� กินยาผงอีก 2 ครั้ง
และทุกครั้ง จะเกิดอาการผื่น เป็นปื้นดำ�ที่บริเวณขา และหน้าท้องทุกครั้ง
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แหล่งที่มาของยาและผลิตภัณฑ์อันตรายต่างๆ มีมาจากทั้งในชุมชน เช่น ร้านขายของชำ�  หรือ
จากนอกชุมชนแล้วเข้ามาในพื้นที่ เช่น รถเร่ ขายตรง ซื้อขายออนไลน์
ปี 2560 - พฤษภาคม 2563 รพ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยด้วยอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง 26 ราย ดังนี้

ICD10

ลักษณะอาการและความสัมพันธ์กับยาที่ใช้

จำ�นวน
(ราย)

Y 42.0
Glucocorticoids and
synthetic analogues
(steroids)     

มีการใช้ยาที่ลักลอบใส่สารสเตอรอยด์ เช่น
ยาชุด ยาลูกกลอน เครื่องดื่มสมุนไพรแก้ปวด

20

Y 57.0
Appetite depressants
[anorectics]                          

มีการใช้ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่มียาไซบูทรามีน
(Sibutramine) เช่น ยาลดนา้ํ หนัก กาแฟลดนา้ํ หนัก

3

Y 57.8
Other drugs and
medicaments                              

มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาสมุนไพร

1

Y 57.9
Drug or medicament,
unspecified                            

มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาสมุนไพร ที่ไม่สามารถ
ระบุชนิดของสมุนไพรได้

2

43

อาจสรุปสถานการณ์การกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น
จากการใช้ยาของประชาชนที่ได้รับจากในชุมชน ในพื้นที่อำ�เภอทุ่งเขาหลวงได้ดังภาพข้างล่างนี้
แพ้ยา ดื้อยา
บวม ไตวาย จากสเตียรอยด์
ใช้ยาเกินขนาด ใช้ยาซํ้าซ้อน

ร้านค้าทำ�ผิดกฏหมาย รถเร่ทำ�
ผิดกฏหมาย วัดเป็นพื้นที่ทร่ี ถเร่
มากระทำ�ผิด คนในชุมชนซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอมปนสเตียรอยด์
เกิดความสับสน วุ่นวาย

เจ็บป่วยจากการใช้ยา
เพิ่มภาระของคนในครอบครัว
เสียเงิน เสียค่าเดินทาง
ทำ�งานไม่ได้ ขาดรายได้
เสียงบประมาณในการรักษา

ขยะในชุมชน (ขวดยา)
ทิ้งยาที่หมดอายุในชุมชน
กำ�จัดไม่ถูกวิธี

วิธีการดำ�เนินงาน
ปี พ.ศ. 2561 - 2562 ได้ดำ�เนินงานร่วมภาคีเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและจัดการยา
ไม่เหมาะสมในชุมชน อำ�เภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
1. จัดตัง้ คณะทำ�งานร่วมระหว่างแกนนำ�เครือข่ายกับบุคลากรสุขภาพที่รับผิดชอบด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากรพ.สต.เพื่อ
    1.1 วางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาจาก
การบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ปัญหาผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้ยา
    1.2 วางแนวทางการเฝ้าระวังปัญหาและการจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
เหมาะสม ตลอดจนแนวทางการส่งต่อปัญหาจากชุมชนไปสู่ผู้รับผิดชอบภาครัฐ
2. ดำ�เนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั แกนนำ�เครือข่ายเป้าหมาย ให้ความรูเ้ กีย่ วกับอันตราย
จากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ขั้นตอนและวิธีการเฝ้าระวังปัญหาการกระจายยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม
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3. ดำ�เนินการสำ�รวจสถานการณ์การกระจายของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน
ทั้งที่มีในร้านค้าในชุมชน ตลาดนัด รถเร่ หรือคนเดินเร่ขายยา เป็นเวลา 3 เดือน
4. จัดทำ�สื่อเผยแพร่และกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน
5. จัดประชุมเวทีชาวบ้าน เพื่อ
    5.1 นำ�เสนออันตรายของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน
    5.2 นำ�เสนอสถานการณ์การกระจายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน
    5.3 ร่วมกันกำ�หนดแนวทางการป้องกันคนในชุมชนให้ปลอดภัย ทั้งในด้านมาตรการที่มีต่อ
ร้านค้า ตลาดนัด รถเร่ คนเร่ขายยาในชุมชน
ผลการดำ�เนินงาน
		 					
ประเภทยา
							
ยาสามัญประจำ�บ้าน
ยาปฏิชีวนะ
ยายาแก้ปวด NSAIDs
ยาชุด/ยาประดงเบอร์ 5/ยาลูกกลอน
ยาอันตรายอื่นๆ
ยาบรรจุเสร็จฯ
ยาใช้ภายนอก
ยาแผนโบราณ

คิดเป็นร้อยละ
2560			
17.5
12.5
7.5
3.8
25.0
7.5
6.3
27.5

2561
13.70
5.48
2.74
0
16.44
9.60
31.50
20.54
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รายการยาปฏิชีวนะที่พบในปี 2561
		
จำ�นวนร้านที่พบในตำ�บลต่างๆ
รายการยา
					
เทอดไทย เหล่า ทุ่งเขา บึงงาม มะบ้า
							
หลวง
เตตร้าซัยคลิน  250 mg /500 mg
0
0
2
1
3
(กาโน / ฮีโร่มัยซิน/ทีซีมัยซิน/เทร็กซ์)
เพนิซิลลิน วี 500,000 ยูนิต
0
0
0
0
1
ซัลบีซีโอ
0
1
0
0
0
ไมโคสามธง
0
0
0
0
1

รายการยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ที่พบในปี 2561
		
จำ�นวนร้านที่พบในตำ�บลต่างๆ
รายการยา
					
เทอดไทย เหล่า ทุ่งเขา บึงงาม มะบ้า
							
หลวง
แอสไพริน 650  มิลลิกรัม
3
2
6
2
4
ไพร็อกซิแคม 10/20 มิลลิกรัม  
0
1
2
0
2
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เก็บตก

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผู้จัดการ กพย.

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
อย่างเป็นระบบ

1. จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

มีมติสมัชชาสุขภาพหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น ครั้งที่ 2 เรื่อง
การส่งเสริมการขายยา1, ครั้งที่ 42 เรื่องการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต, ครั้งที่ 63 เรื่องแผนยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
และ ครั้งที่ 74 เรื่อง การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย จะเห็นได้ว่า มติทั้งหมดที่ผ่านมานั้น
มีความกระจัดกระจาย การผลักดันมติเรื่องยาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 นี้ จึงมุ่งเน้นการ
จัดการอย่างเป็นระบบในเชิงโครงสร้างที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง
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ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเอกสารหลักในวาระที่นำ�เสนอ หมายถึง ประเทศที่มีระบบ
หรือกลไกที่ทำ�ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสอดคล้องตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่
ต้นนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า ประกอบด้วย 3 กลไกหลัก คือ การสร้างให้มีจิตสำ�นึกที่ดีและความ
ตระหนักรู้ของบุคคล การบริหารจัดการที่ดี และการกำ � กั บดู แ ลที ่ ม ี ประสิ ท ธิภาพ ทั้งนี ้ ในกลไกทั้ง
3 ส่วน จะเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งยา
แผนปัจจุบันและยาสมุนไพร โดยนโยบายประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีเป้าหมายสูงสุดคือคนไทย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการได้รับยาอย่างสมเหตุผล และประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นเวที5 ให้ภาคีได้ร่วมรับรู้สถานการณ์ มีการสื่อสารสู่สาธารณชน6
จัดทำ� Fact sheet7 รวมทั้งการสื่อสารหลังการยอมรับมติฯแล้ว
วาระการจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง8,9 เป็นการ
กำ�หนดนโยบายการใช้ยาที่สมเหตุผลของประเทศ โดยมุ ่ ง จั ดการด้ ว ยการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
หน่วยงานรัฐและเอกชน เสริมสร้างความสามารถของชุ ม ชนในการดู แ ลตนเองเบื ้ องต้นยามเจ็บป่วย
ด้วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เนื้อหาครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการสนับสนุน
องค์ความรู ้ ฐานข้อมูลเพื่อการกำ � กั บ ติ ด ตามการใช้ ย าของสถานพยาบาลทั ้ ง ของรัฐและเอกชน
ฐานข้อมูลยาที่ประชาชนจะเข้าถึงและใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยได้ รวมไปถึ งร่ วมกั นพัฒนา
ระบบความปลอดภัยในการใช้ยาและระบบเฝ้าระวังเตือนภัยด้านยาในชุมชน
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เพิ่มเติมความสำ�คัญของการใช้ยาสมเหตุผลไปถึงการดูแลจังหวัด
พื้นที่รอยต่อประเทศเพื่อนบ้านและผู้ลี้ภัย โดยขอให้กระทรวงการต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทด้วย  
ทั้งนี้พบว่าสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครือข่ายพื้นที่จังหวัด ได้ให้ความสนใจ ได้ร่วมกันแสดงความเห็นหาทางออก และแสดงความพร้อม
ในการจะจับมือร่วมขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยมีการจัดการเชิงระบบสู่ความ
เป็นประเทศการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และที่สำ�คัญ
สามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้
1 http://kbphpp.nationalhealth.or.th/bitstream/handle/123456789/3211/0204-Res-2-4.pdf
2 http://kbphpp.nationalhealth.or.th/bitstream/handle/123456789/3232/0405-Res-4-5.pdf
3 http://kbphpp.nationalhealth.or.th/bitstream/handle/123456789/3248/0604-Res-6-4.pdf
4 http://kbphpp.nationalhealth.or.th/bitstream/handle/123456789/3256/0704-Res-7-4.pdf
5 https://www.nationalhealth.or.th/node/2961
6 https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=QRJxpolQXEY&feature=emb_title
7 https://nha12.samatcha.org/file/aed8766c-e175-4286-9c28-76ee23d86bf1/preview
8 https://prachatai.com/journal/2019/12/85613
9 http://www.restmetalk.com/17171554/4-national-health-assembly-resolution
10 https://www.nationalhealth.or.th/node/3129
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2. สู่ความคืบหน้า

กลไกการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คือ คณะกรรมการขั บเคลื ่ อ นและติดตาม
การดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)10 หลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 มีมติ
รับรองวาระดังกล่าวแล้ว สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดประชุม 5 ครั้ง เพื่อ
กำ�หนดแผนปฏิบัติการเพื่อการใช้ยาสมเหตุผลระดับประเทศ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ออกแบบระบบสุขภาพให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล / พัฒนาชุมชนต้นแบบ RDU /
พัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยทั้งในเขตเมืองหลวง เขตเมืองและเขตชนบท รวมถึงพื้นที่ชายแดน /
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย / จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ขยายให้ครอบคลุมทุกชุมชน
ประเด็นที่ 2 สนับสนุนองค์ความรู ้ ใ ห้ แ ก่ ส ื ่ อ ทุ ก แขนงให้ ม ี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเพื่อถ่ายทอด
แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุม่ ประชากร และผูป้ ระกอบการ ตลอดจนให้มแี หล่งข้อมูลความรูท้ ป่ี ระชาชน
เข้าถึงได้ง่ายด้วย
ประเด็นที่ 3 พัฒนาให้เ กิดความรอบรู้ด ้ า นการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในมวลหมู ่ ประชาชน
โดยเฉพาะนักเรียน/นักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบ RDU  
ประเด็นที่ 4 พัฒนาสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งรัฐและเอกชนให้มี RDU ทั้งระบบ รวมถึง
สวัสดิการของเจ้าหน้าที่/พนักงาน ตลอดจนห้องพยาบาลในโรงงาน ในโรงเรียน ในทัณฑสถาน
ประเด็นที่ 5 สนับสนุนระบบการกำ�กั บ ดู แ ลติ ด ตามการเบิ ก จ่ า ยยาให้เป็นไปตามแนวทาง
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จากแผนปฏิบัติการที่ได้จัดทำ�ในครั้งนี้  ได้มีการพัฒนาต่อมาเป็นยุทธศาสตร์เรื่องการใช้ยา
สมเหตุผล เพื่อนำ�เข้า ครม. ต่อไป เพื่อให้เป็นที่รับรู้และถือปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ดำ�เนินการอย่างครอบคลุม และสอดคล้องกัน

10

https://www.nationalhealth.or.th/node/3129
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3. นโยบายอื่นที่รองรับ

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ�นโยบายและกำ�หนด KPI เรื่อง การใช้ยาสมเหตุผล ไว้ใน service
plan เรียกว่า KPI RDU 3 plus ซึ่งกำ�หนดว่าการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU
Community) จะถือว่าสำ�เร็จได้ จะต้องผ่านเกณฑ์ ต ั วชี ้ วั ดระดั บ 3 เป็ นการวั ดในระดั บจั ง หวั ด
เริ่มต้นทดลองในปีงบประมาณ 2563 แต่ละจังหวัดออกแบบบริหารจัดการเพื่อให้มีการดำ�เนินงาน
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน อย่างน้อย 1 อำ�เภอ ซึ่งแต่ละอำ�เภอดำ�เนินการอย่างน้อย
1 ตำ�บล โดยกำ�หนดให้มีผู้ประสานงานระดับจังหวัดและระดับอำ�เภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า หน่วยงานระดับ
เดียวกันหรือระดับรองลงมา ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงชุมชน และเครือข่ายอื่นๆ
ในชุมชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการระดับอำ�เภอที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการ
ในระดับอำ�เภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอำ�เภอ
คณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุขระดับอำ�เภอ

4. การเชื่อมร้อยระดับนานาชาติ

แนวคิดการทำ�งานการใช้ยาสมเหตุผล ที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและมีโครงสร้าง ระบบจัดการ
ในระดับประเทศ ที่ประสานเชื่อมร้อยนี้ ได้มีการขยายแนวคิดไปสู่ระดับนานาชาติ มีการนำ�เสนอ
ในการประชุ ม ISIUM BKK 2020 (วั น ที ่ 26-28 มกราคม 2563) และ PMAC Side Meeting
(30 มกราคม 2563) พร้อมทั้งเตรียมขยายไปสู่ ระดับ SEARO และสมัชชาอนามัยโลกในโอกาสต่อไป
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แนะนำ�เว็บไซต์

แนะนําเว็บไซต์

อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

อาจารย์ประจำ�คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม/นักวิชาการ กพย.

อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
ประจํน าการใช้
คณะเภสั
ชศาสตร์
ม.สยาม
กวิชาการ กพย.
หากผู้อ่านต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกัอาจารย์
บ ประเด็
ยาอย่
างสมเหตุ
ผล/นัสามารถเข้
าถึงข้อมูลได้ที่
http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use
นี้ จันดทำการใช้
�โดยยกลุ
ด้านยา าสำถึ�งนัข้กองานคณะกรรมการ
หากผู้อ่ า นต้ อ งการติ ด ตามข่ า วสารเกีK ยเว็วกับบไซต์
ประเด็
าอย่่มนโยบายแห่
า งสมเหตุผงลชาติ
สามารถเข้
มูล ได้ ทีK
อาหารและยา
http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use เว็บไซต์นี P จัดทําโดย กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เนื้อหาในส่วนของ RDU community จะเป็นร่า งแนวทางการดำ � เนิ น งานพั ฒ นาระบบการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในชุมชน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาอ่านเพิ่มเติมได้

เนื Pอหาในส่วนของ RDU community จะเป็ นร่ างแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใช้ ยาอย่างสมเหตุผล
ในชุมชน ผู้ทีKสนใจสามารถเข้ าไปดาวน์โหลดมาอ่านเพิKมเติมได้
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Community to RDU Country
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ

