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ผู้จัดการ กพย. แถลง

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

การใช้ยาที่สมเหตุผล ดูเหมือนเป็นนามธรรม แต่มีการนำ�เสนอแนวทางโดยองค์การอนามัยโลก
และได้มีการให้คำ�จำ�กัดความที่เผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยการใช้ยาสมเหตุผล หมายถึง การที่ผู้ป่วย
ได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในส่วนที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลา
การทานยาที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ด้วยคำ�จำ�กัดความนี้ ซึ่งมีการใช้มายาวนาน อาจเหมาะสมกับบริบท
การใช้ยาในสถานพยาบาลมากกว่าในชุมชน
ดังนั้น ในช่วงการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลเฟือ่ งฟู ตัง้ แต่ปี 2525 องค์การอนามัยจึงได้สนับสนุน
ให้ประเทศสมาชิก จัดทำ�นโยบายแห่งชาติด้านยา โดยมีกิจกรรมสนับสนุนต่อเนื่อง มีการประชุมระดับ
นานาชาติ เช่น ICIUM มีองค์กรประสานงานเกิดขึ้น เช่น INRUD แต่ต่อมาเกิดความซบเซาในการทำ�งาน
เรื่องนีใ้ นองค์การอนามัยโลก ทำ�ให้ขาดโครงสร้าง ขาดเจตน์จำ�นงค์ทางการเมือง มีผลให้งานการขับเคลือ่ น
ระดับนานาชาติเป็นการทำ�งานที่ปราศจากธงนำ�จากองค์กรที่เป็นแกนกลางที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี แนวคิด
การทำ�งานในระดับประเทศยังคงดำ�เนินต่อไป ซึ่งมีการจัดทำ�นโยบายแห่งชาติด้านยา และองค์กรประชา
สังคม องค์กรวิชาการนานาชาติ ในหลายประเทศ เช่น การจัดตั้ง ISIUM หรือ HAIAP  
กระทรวงสาธารณสุขของไทย มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสมเหตุผลมายาวนาน ส่วนหนึ่ง
มีจุดเริ่มต้นจากการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก ฉบับที่ 1 ปี 2524 ฉบับที่ 2 ปี 2536 ฉบับที่ 3 ปี
2554 และฉบับล่าสุด คือ นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 25632565

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 - นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / อภิญญา ตันทวีวงศ์ และทีมถอดบทเรียน RDU
กองบรรณาธิการ - นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / วิษณุ ยิ่งยอด / อิศรักษ์ เหลาคม / เบญจมาศ บุดดาวงศ์ / จินดาพร อุปถัมภ์ /
สุภาวดี เปล่งชัย / อภิญญา ตันทวีวงศ์ / นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช / นวพร ต่อมกระโทก / ปรารถนา จันทรุพันธุ์ / สุธิดา แสงสว่าง
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/
thaidrugwatch เฟซบุก๊ : www.facebook.com/thaidrugwatch ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch
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ผู้จัดการ กพย. แถลง

การใช้ยาสมเหตุผล อาจแบ่งได้ 2 ระดับคือในสถานพยาบาล และในชุมชน ซึง่ จากการปฏิบัติการ
จริง การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชนนั้น มีความซับซ้อน และยากในการจัดการ มีการสะท้อนสภาพปัญหา
และมีการเรียกร้องให้จัดการปัญหาในด้านนี้มาโดยตลอด ซึง่ นโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับปัจจุบนั พบว่า
มีแนวทางการทำ�งานที่มงุ่ เน้นงานด้านชุมชนที่ชัดเจน โดยเริ่มจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12
รับรองมติ การจัดการเชิงระบบสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ต่อมามีการพัฒนา
คู่มือการทำ�งานระบบยาชุมชน  
จาก 5 กรอบการทำ�งาน ตามทีป่ รากฏในหนังสือคูม่ อื การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
(RDU Community) มาสู่การปฏิบัติการจริง 10 พื้นที่ต้นแบบ ที่ กพย. สนับสนุนให้ลงทำ� ได้นำ�มาสู่
ยาวิพากษ์เล่มนี้ ที่ถอดประสบการณ์การทำ�งานมาอย่างกระชับ
กพย. จึงขอสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุข ยืนหยัดนโยบายกส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
ในชุมชน โดยยกระดับการทำ�งาน เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่มีการทำ�กระจัดกระจายในประเทศ รวมทั้งที่
กพย. ได้สนับสนุน 10 พื้นที่นี้ นำ�ไปสังเคราะห์ ออกมาอีกครั้ง เพื่อขยายผลให้ครบทั่วประเทศ  
เรื่องส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล คำ�ตอบอยู่ที่ชุมชน   
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เรื่องจากปก

กองบรรณาธิการ

ทีมถอดบทเรียน RDU

กพย. กับ ก้าวใหม่ของ
“การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน”

“การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (Rational Drug Use - RDU) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
นโยบายแห่งชาติด้านยาของประเทศไทยสืบเนื่องมาตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มต้นจัดทำ�นโยบายแห่งชาติ
ด้านยาฉบับแรก ในปี 2524
ที่มาของการให้ความสำ�คัญต่อเรื่องนี้เกิดขึ้นจากข้อแนะนำ�ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ที่เสนอไว้ใน การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 28 เมื่อปี 2518 โดยองค์การอนามัยโลกกระตุ้นให้
ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความจำ�เป็นในการจัดทำ�นโยบายแห่งชาติด้านยา (National Drug Policy)
เพื่อประกันว่าจะมีการบริหารจัดการด้านยาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ยาอย่างสมเหตุผล และกระจายยา
ในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม โดยเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เป็น 1 ใน 9 ด้าน ขององค์ประกอบที่เป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของนโยบายแห่งชาติด้านยา1

1 คณะกรรมการจัดทำ�รายงานระบบยาของประเทศไทย 2563 นโยบายแห่งขชาติด้านยาในระบบยาของประเทศไทย 2563.

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563.
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อย่างไรก็ตาม การขับเคลือ่ นเรือ่ ง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ได้เกิดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในระดับประเทศรองรับอย่างชัดเจนในปี 2559 หลังจาก กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และบรรจุนโยบายฯ
ดังกล่าวในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ยังจำ�กัดอยู่เฉพาะสถานพยาบาล
ของรัฐ ส่วนสถานพยาบาลเอกชน ร้านยา คลินกิ อยูใ่ นระยะเริม่ ต้นดำ�เนินการ จุดทีเ่ สีย่ งทีส่ ดุ คือ ระบบยา
ในชุมชน ยังมีปัญหามาก ตั้งแต่การพบยาไม่เหมาะสมกระจายอยู่อย่างแพร่หลายในชุมชน ความรอบรู้
เกี่ยวกับการใช้ยาของประชาชนอยู่ในระดับที่ตํ่ามาก การโฆษณาหลอกลวงเพื่อขายยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีอยู่ทั่วไป และการจัดการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยผู้รับผิดชอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่
จะหยุดหรือป้องกันปัญหาได้2
ความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งที่เกิดคู่ขนานกันก็คือ เรื่องของ “การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน”
(RDU Community) ที่เริ่มก่อรูปขึ้นหลังจากที่ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ริเริ่ม
โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน (RDU Community) ในพื้นที่นำ�ร่อง และจัดทำ�ตัวชี้วัด
ของสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ จนกระทั่งมีการแต่งตั้ง คณะทำ�งานพัฒนาระบบการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน โดยกระทรวงสาธารณสุขขึ้นในปี 2560 ทำ�ให้เกิดการขับเคลื่อน
การดำ�เนินงานให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยขยายความร่ วมมือ
ไปสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.) รพ.สต.ติดดาว กองทุนตำ�บล (สปสช.) และ
ประชารัฐ และกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาจนถึงปัจจุบัน
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) มองเห็นว่าเรื่องของ RDU Community เป็น
หนึ่งในคำ�ตอบของการจัดการปัญหายาได้อย่าง “ถึงแก่น” จึงกำ�หนดให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายการ
ทำ�งานของ กพย. ในระยะที่ 4 (พ.ศ.2562-2564) โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผล
ในชุมชน 4 ด้านหลัก จนเกิดผลความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม ดังนี้

2 ยุพดี ศิริสินสุข. กพย. กับการสนับสนุนการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชนเพื่อไปสู่ประเทศไทยใช้ยาสมเหตุผลในยาวิพากษ์ ปีที่ 11

  ฉบับที่ 45 (มิถุนายน-สิงหาคม 2563) หน้า 16-17.
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เป้าหมายการสนับสนุน

ผลที่เกิดขึ้น

ภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก

1. สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
คู่มือการทำ�งาน RDU
Community เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการใช้
ยาสมเหตุผลในชุมชน

เกิด คูม่ อื “แนวทางการดำ�เนิน
งานพั ฒ นาระบบการใช้ ย า
อย่างสมเหตุผลในชุมชน” ที่
เผยแพร่สู่ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบการใช้ยา
อย่ า งสมเหตุ ผ ลในชุ ม ชนทั่ ว
ประเทศ
เกิ ด ปฏิ บ ั ต ิ ก ารนำ � ร่ อ ง ที ่ น ำ�
แ น ว ท า ง ก า ร ดำ � เ นิ น ง า น
พั ฒ นาระบบการใช้ ย าอย่ า ง
สมเหตุผลในชุมชน ที่นำ�เสนอ
ในคูม่ อื ฯ ประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก 5 กิจกรรม (5 Key Activities) ไปทดลองปฏิ บั ติใน
พื้นที่

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) อย.
เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และ
เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)

2. สนั บ สนุ น โครงการ
นำ�ร่อง การดำ�เนินงาน
พั ฒ นาระบบการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลใน
ชุมชน ใน 10 พื้นที่

3. สนับสนุนให้การใช้ยา
สมเหตุ ผ ลในชุ ม ชน
เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ห นึ่ ง
ในระดั บ กระทรวง
ดำ�เนินการครบทั้ง 5
ด้านในทุก ๆ จังหวัด
จังหวัดละ 1 พื้นที่
4. สนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
ถอดบทเรียนจากการ
ทำ � งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การใช้ยาสมเหตุผลใน
ชุมชน ที่สอดคล้องกับ
แนวทางในคู่มือฯ

ภาคเหนือ – (1) อำ�เภอเชียงของจังหวัด
เชียงราย
ภาคอีสาน – (2) อำ�เภอปทุมราชวงศา
จั ง หวัดอำ�นาจเจริญ (3) อำ�เภอวาริชภูมิ
(4) อำ�เภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
(5) จังหวัดหนองบัวลำ�ภู (6) อำ�เภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย (7) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด (8) อำ�เภอกันทรลักษ์จังหวัด
ศรีสะเกษ (9) อำ�เภอโนนคูณจังหวัด
ศรีสะเกษ
ภาคใต้ – (10) อำ�เภอป่าบอน จังหวัด
พัทลุง
ปี 2565 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบาย RDU Province ให้
ทุ ก จั ง หวั ด ดำ � เนิ น การพั ฒ นา
ระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในชุมชน ทีป่ ระกอบด้วยกิจกรรม
หลักครบทัง้ 5 กิจกรรม จังหวัด
ละ 1 อำ�เภอ
ได้บทเรียนการพัฒนาระบบการ แกนนำ�จาก 10 พื้นที่นำ�ร่อง และ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน นักวิชาการอิสระ
ด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม
จากประสบการณ์ของ 10 พืน้ ที่
นำ�ร่อง

ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน RDU Community ทั้ง 4 ด้านดังกล่าว ได้ใน
จดหมายข่าว “ยาวิพากษ์” ฉบับนี้
6

ทันสถานการณ์

ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นวพร ต่อมกระโทก
ทีมถอดบทเรียน RDU

สำ�รวจจุดสตาร์ต “RDU Province”

ในปี 2565 นี้ งาน RDU Community มีพัฒนาการสำ�คัญอีกขั้นหนึ่ง จากการที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศให้มีการขยายการดำ�เนินการในเรื่องนี้ไปสู่ 38 จังหวัด (ร้อยละ 50 ของจังหวัด
ทั้งหมดในประเทศไทย) โดยกำ�หนดให้เป็น 1 ใน 60 ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ
2565 และกำ�หนดแผนให้ด�ำ เนินการครบทุกจังหวัดในปีงบประมาณ 2569 ทัง้ นี้ เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนา
ระบบสุขภาพใหมีการใชยาอย่างสมเหตุผลในระดับจังหวัดและอำ�เภอ
ทั้งนี้ ความหมายของ “จังหวัดใชยาอย่างสมเหตุผล” (RDU Province) ตามตัวชีว้ ดั ในปี 2565 นี้
หมายถึงจังหวัดที่มีนโยบาย ระบบและโครงสร้าง กระบวนการและการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา
สู่ “อำ�เภอใชยาสมเหตุผล” ได้อย่างน้อย ร้อยละ 50 ของอำ�เภอทั้งหมด (รวมเขตในกรุงเทพมหานคร)
การพัฒนา ประกอบด้วย 3 องคประกอบหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาโรงพยาบาลทัง้ รัฐและเอกชนใหมีการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) (2) การพัฒนาสถานพยาบาลเอกชนและร้านยาใหมีการใชยา
อย่างสมเหตุผล (RDU in Private Sectors) รวมถึง (3) การพัฒนาการใชยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
(RDU Community) ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นระยะเริ่มตน ใหมีการดำ�เนินงานอำ�เภอใชยา
อย่างสมเหตุผล อย่างน้อย 1 อำ�เภอ1
1 ที่มา: รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละ จังหวัดที่ขับเคลื่อนการ

  พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Province) ตามเกณฑที่กำ�หนด. หน้า 138-139.
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ภญ.นภาภรณ์ ภูรปิ ญ
ั ญวานิช กลุม่ นโยบายแห่งชาติดา้ นยา สำ�นักยา สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) พันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนงาน RDU Community ร่วมกับ กพย. อย่างต่อเนื่อง
โดยช่วยขยายมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า ตัวชี้วัดนี้จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องการขับเคลื่อนสู่ประเทศ
ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU Country) ตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตัง้ แต่
ปี 2561
RDU Province มีลักษณะของการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area based) ว่าในแต่ละจังหวัดจะมีการ
พัฒนาอะไรบ้าง ทั้งส่วนที่เป็นสถานพยาบาลและชุมชน โดยมีสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนหรือเอื้ออำ�นวยให้
เรื่องนี้เดินไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพในหลายลักษณะ
เกณฑ์เป้าหมายในการขยาย “จังหวัดใชยาอย่างสมเหตุผล” (RDU Province)
ปีงบประมาณ 65-66

ปีงบประมาณ 67

ปีงบประมาณ 68

ปีงบประมาณ 69

ร้อยละ 50 ของจังหวัด ร้อยละ 60 ของจังหวัด ร้อยละ 70 ของจังหวัด ร้อยละ 80 ของจังหวัด
ทั้งหมด (38 จังหวัด) ทัง้ หมด (46 จังหวัด) ทัง้ หมด (54 จังหวัด) ทัง้ หมด (62 จังหวัด)
ที่มา: รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
• การสนับสนุนให้ประชาชนใช้ยาสมเหตุผล
การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน เช่น การจัดทำ�  “ฉลากมาตรฐาน” สำ�หรับใช้กับคลินิกและ
โรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งออกเป็นกฎหมายเพื่อให้นำ�ไปปฏิบัตอิ ย่างทัว่ ถึง เพือ่ ให้ประชาชนได้เห็นข้อมูล
และช่วยให้ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ตัวชีว้ ดั RDU Province ในปีนย้ี งั ขยายขอบเขตจากโรงพยาบาล
และ รพ.สต. ไปสู่ร้านชำ� ซึ่งมีเกณฑ์ที่ รพ.สต. จะต้องไปติดตามด้วย
“พอคนไข้ได้รับยาจากโรงพยาบาลปุ๊บต้องมีฉลากหรือคำ�อธิบายอะไรให้เขาจะไปหาข้อมูลอะไร
เพิ่มเติม และต้องมีอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยาต่าง ๆ พวกนี้ได้ จะต้องมีระบบ
ที่เข้าถึงได้งา่ ยมารองรับ เช่น การใช้ Telemedicine หรือ Telepharmacy สำ�หรับทำ�ให้คนใช้ยาได้อย่าง
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น หรือมีความมั่นใจที่จะดูแลตัวเองได้เบื้องต้นตอนที่เจ็บป่วย”
• การสนับสนุนให้ผู้ร่วมขับเคลื่อนทำ�งานราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย
จุดเน้นสำ�คัญอย่างหนึ่ง คือ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนให้เกิด
RDU Province โดย ภญ.นภาพร กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กพย.
ได้ร่วมกันพัฒนาให้เรื่องนี้กระจายไปในทุกพื้นที่ และปิดช่องว่าง (gap) ที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด และเหมือน
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เป็นการ “ติดอาวุธ” ให้คนที่เป็นนักปฏิบัติการทำ�งานได้ดีขึ้น โดยในส่วนของ อย. ได้มีการจัดประชุม
เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และในปี 2564 ทาง กพย. ก็ได้
เข้ามาช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีเหล่านี้ด้วย
ในปี 2565 ได้มีการวางแผนจัดประชุมไว้ประมาณ 10 ครั้ง (โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 ครั้ง)
ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่อง RDU Hospital, RDU Community รวมถึงเรื่องเชิงวิชาการอื่น ๆ และล่าสุด
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ ได้จัดเวทีเกี่ยวกับเรื่อง Health Literacy
“หลังจากที่เราได้แนวทางออกมาแล้วก็มีเวทีชี้แจงครัง้ หนึง่ ถึงแม้วา่ เราจะเชิญทุกจังหวัดมาร่วม
ทั้ง สสจ. ผูแ้ ทนโรงพยาบาล แต่วา่ ยังอยูใ่ นกลุม่ คนกลุม่ หนึง่ ก็คดิ ว่าต้องพยายามขายแนวคิดนีไ้ ปให้มากขึ้น
ตอนนี้เข้าสู่ปีที่สามแล้วคิดว่าคนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น จากที่เราพยายามเรียกว่าติดอาวุธให้คนทำ�งาน คือ
อย. ก็จัดเวที KM ‘การจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล’ ซึ่งมีทั้ง
ประเด็น RDU Hospital, RDU Community รวมถึงเรือ่ งเชิงวิชาการอืน่ ๆ ทีจ่ ะทำ�ให้คนในพืน้ ทีม่ าคุยกัน
หรือมาฟังแนวทางว่าตอนนี้มีแนวทางหรือเครื่องมือแบบนี้
“เราจะมีเวทีเรือ่ งของ Literacy โดยเชิญอาจารย์ทเ่ี ป็นทีป่ รึกษากระทรวงฯ เรือ่ ง Health Literacy
เชิญอาจารย์ที่ทำ�วิจัยพัฒนารูปแบบเรื่องของ HLO, HLC ซึ่งเป็น Health Literate Organization,
Health Literate Community มาบรรยายให้ฟังว่ารูปแบบทำ�อะไรได้บ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้พื้นที่นำ�
ไปใช้ต่อ รวมถึงเครื่องมือของการประเมิน Literacy ซึ่งเรามีทีมอาจารย์จากธรรมศาสตร์ มหิดล เชียงใหม่
มาพัฒนาเครื่องมือเทียบกับมาตรฐานเพื่อใช้ประเมิน RDU Literacy ของคนไทยที่มีอายุมากกว่า 15 ปี
ขึ้นไป เอามาเป็นเครื่องมือกลางของประเทศ พื้นที่ก็สามารถหยิบตรงนี้ไปใช้ได้ เป็นการต่อยอดจากเรื่อง
RDU Community”
ส่วนการจัดเวทีในครั้งที่ผ่านมาก็มีเรื่องร้านชำ�  ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังในชุมชนมานาน ทำ�ให้ต้อง
มีการทบทวนการทำ�งานในภาพใหญ่ของประเทศว่าจริง ๆ แล้วปัญหานี้มีความเชื่อมโยงกับระบบที่เป็น
ภาพใหญ่อย่างไร โดยเริม่ จากการพิจารณาเรือ่ งการดูแลตนเองเบือ้ งต้น คือ เมือ่ คนป่วยเขาไปทีไ่ หน รักษา
อย่างไร ไปหายาที่ไหน (Self care / Self medication) ถ้ามีการใช้ยาก็พิจารณาต่อว่ายาที่เหลือในบ้าน
ใช้ได้หรือไม่ ในร้านค้ามียาแค่ไหน ซึ่งยาบางอย่างร้านค้าขายไม่ได้แต่เขาก็ซื้อมา เมื่อคนป่วยไปร้านยา
เขาได้ยาแบบไหน อย่างไร หรือถ้าไปคลินิก ไปโรงพยาบาลเขาได้รับมาตรฐานตรงนี้อย่างไรบ้าง
การมองภาพของระบบใหญ่ในลักษณะดังกล่าว เป็นการตั้งคำ�ถามในแต่ละจุดซึง่ อาจจะเป็นปัญหา
โดยได้ประมวลคำ�ถามสำ�คัญเพื่อช่วยนำ�ความคิดดังภาพต่อไปนี้ คำ�ถามที่ได้จะเป็นข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับ
ใช้ต่อยอดจากระบบที่เป็นภาพใหญ่ เพื่อจะออกแบบเรื่องของระบบว่า ทำ�อย่างไรถึงจะทำ�ให้เกิด Health
Literacy ในเรื่องของการดูแลตนเองเบื้องต้น และเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถไปรับบริการที่ได้มาตรฐาน
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การจัดประชุมเพือ่ จัดการความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (เวที KM)
ถือเป็นหนึ่งในวิธีการสนับสนุนการทำ�งานพัฒนา RDU Community ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องหลักในพื้นที่ โดย
ในช่วงโควิดฯ ได้ใช้การประชุมออนไลน์ แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะมีการจัดเวทีแบบมาเจอกันใน
ลักษณะการประชุมใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง
ปัจจุบันทาง อย. กำ�ลังทำ�งานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “RDU Center” ให้เป็นหน่วย
ขับเคลื่อนเรื่อง RDU Country ตามข้อแนะนำ�ขององค์การอนามัยโลก ที่ว่าควรต้องมีหน่วยหนึ่งที่มาดู
ภาพรวมของการขับเคลื่อนเรื่อง RDU ทั้งประเทศ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล ซึ่งขณะนี้ กอง
นโยบายแห่งชาติดา้ นยาได้จัดทำ�เว็บไซต์ National Drug Information (http://ndi.fda.moph.go.th/)
เพื่อให้ผู้ที่ทำ�งานวิชาชีพ ประชาชน คลินิก หรือร้านยาต่าง ๆ สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้
เหล่านีค้ อื ความพยายามทีจ่ ะสนับสนุนและ “เติมเต็ม” ช่องว่างทีพ่ บ เพือ่ ให้การใช้ยาสมเหตุผล
เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง มั่นคง และยั่งยืนในชุมชน และส่งผลต่อชีวิตของคนไทยอย่างถ้วนหน้า
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หมุนดูโลก

ผศ.ดร.ภญ. อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
นักวิชาการอิสระ

นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของต่างประเทศ

หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organisation, WHO) ได้คิดกรอบการทำ�งาน
และตัวชี้วัดหลักด้านการใช้ยาขึ้น (ดูตารางด้านล่าง) เพื่อช่วยให้ผู้วางนโยบายสามารถปรับปรุงการ
เข้าถึงยาจำ�เป็น เพื่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage, UHC) ภายใน
2573 โดยประเทศต่างๆ ได้นำ�นโยบายแห่งชาติด้านยา (National Medicine Policy, NMP) ไปปฏิบัติ
และอีกหลายประเทศกำ�ลังเฝ้าสังเกตนโยบายของตัวเองโดยใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว
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ตัวชี้วัดหลักด้านการใช้ยา					
ค่าที่เหมาะสมที่สุด
ตัวชี้วัดการสั่งยา
     จำ�นวนยาที่สั่งเฉลี่ยต่อการพบผู้ป่วยครั้งหนึ่ง
1.6-1.8
     ร้อยละของยาที่สั่งด้วยชื่อสามัญ
100
     ร้อยละของการพบแพทย์ที่มีการสั่งยาปฏิชีวนะ
20.0-26.8
     ร้อยละของการพบแพทย์ที่มีการสั่งยาฉีด
13.4-24.1
     ร้อยละของยาที่สั่งจากบัญชียาหลักแห่งชาติหรือหนังสือที่รวบรวมสูตรยา 100
ตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วย
     เวลาในการพบแพทย์เฉลี่ย (นาที)
>10
     เวลาในการจ่ายยาเฉลี่ย (วินาที)
>90
     ร้อยละของยาที่จ่ายจริง
100
     ร้อยละของยาที่ติดฉลากดีพอ
100
     ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความรู้เกี่ยวกับขนาดยาที่ถูกต้อง
100
ตัวชี้วัดที่จำ�เพาะกับสถานพยาบาล
     การมีบัญชียาหลักหรือหนังสือที่รวบรวมสูตรยาให้ผู้ปฏิบัติ
100
     ร้อยละของยาสำ�คัญๆ ที่มีอยู่
100
คอลัมน์หมุนดูโลกได้กล่าวถึงนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในต่างประเทศล่าสุดในยา
วิพากษ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 45 (มิถุนายน-สิงหาคม 2563 ดังนั้น ครั้งนี้จะขอยกตัวอย่างการศึกษาวิจัยและ
แนวทางทีเ่ กีย่ วข้องล่าสุดหลังจากนัน้ ทีพ่ บในบางประเทศพร้อมทัง้ กล่าวถึงความเชือ่ มโยงกับโรคโควิด-19
เล็กน้อย

ประเทศเอธิโอเปีย

เอธิโอเปียได้ใช้บัญชียาหลักและนโยบายยาจำ�เป็น (Essential Drug Policy, EDP) เช่นกัน
และได้ปรับแก้ระบบดูแลสุขภาพทั้ง 3 ระดับ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบแสดงให้เห็นว่า วิธี
ปฏิบัติเพือ่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลแปรผันกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยพบว่าตัวชี้วัดหลายตัว
ซึ่งรวมถึงจำ�นวนยาต่อใบสั่งยาเฉลี่ย ยาที่สั่งด้วยชื่อสามัญ เวลาในการพบแพทย์เฉลี่ย เวลาในการจ่ายยา
เฉลี่ย ร้อยละของยาทีจ่ า่ ยจริง ร้อยละของยาที่ติดฉลากดีพอและการซื้อหายาจำ�เป็นได้นน้ั มีการเบี่ยงเบน
ไปจากมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ� จึงควรมีการออกแบบกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
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แบบแผนการใช้ยาให้ครอบคลุมการให้ความรู้ วิธีบริหารจัดการ ข้อบังคับ และนโยบาย นอกจากนี้ ควร
ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้ผู้สั่งใช้ยาและเภสัชกรเป็นประจำ� จัดตั้งคณะกรรมการยาและการรักษา
ทำ�ให้แน่ใจว่ายาจำ�เป็นนั้นมีให้ซื้อหาได้ และพัฒนาเกณฑ์การวัดเพื่อหาค่าตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับ
สถานพยาบาลที่สถานพยาบาลเองสามารถใช้ในการปรับปรุงบริการสุขภาพได้

ประเทศจีน

จีนมีนโยบายไม่บวกเพิม่ ค่ายา ตัง้ แต่มกี ารนำ�นโยบายนีไ้ ปปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูปแบบ ฝ่ายเภสัชกรรม
ของโรงพยาบาลจึงได้กลายเป็นฝ่ายที่เป็นต้นทุนขององค์กร หลายโรงพยาบาลให้ความสนใจน้อยลงกับ
เภสัชกรรมและเภสัชกรที่ปัจจุบันไม่สามารถทำ�ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ให้โรงพยาบาลได้มากนัก การ
ลงทุนกับฮาร์ดแวร์และสิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านซอฟต์แวร์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการ
ให้บริการทางเภสัชกรรมได้ เภสัชกร 41.54% ในการสำ�รวจเชื่อว่า การขาดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกด้ า นซอฟต์ แวร์ น ี ้ ท ำ � ให้ ต นขาดข้ อ มู ล โดยละเอี ย ดของผู้ ป่ ว ยและไม่สามารถ
ให้คำ�แนะนำ�ด้านยาเฉพาะบุคคลได้ ซึ่งขัดขวางการทำ�ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางคลินิกตาม
ปรกติ ระดับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระหว่างโรงพยาบาลแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างของสภาพ
สถานพยาบาล ความสามารถทางเทคนิค และการลงทุน

ประเทศตุรกีและบราซิล

บทความทีต่ พี มิ พ์เมือ่ 2564 ได้เสนอแนะไว้วา่ ตามแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติวา่ ด้วยการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลของตุรกีนั้น กระทรวงสาธารณสุขควรจัดตั้งศูนย์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในแต่ละจังหวัดและ
แต่ละโรงพยาบาล ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ดังกล่าวและทีมงานควรเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล และการจัดให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพและผูป้ ว่ ย นโยบาย
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนัน้ ประสบกับความล้มเหลวทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย
ที่เป็นไปได้ การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลได้กลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สำ�คัญด้านสุขภาพในตุรกี ตามรายงาน
องค์การอนามัยโลกเมือ่ ไม่นานมานี้ ประเทศบราซิลซึง่ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติตอ่ หัวทีเ่ ทียบเคียงกับ
ตุรกีมคี า่ ใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวมากกว่าตุรกีกว่าเท่าตัว ซึง่ อาจมาจากการตรวจสุขภาพของผูป้ ว่ ยจำ�นวน
มาก ภาระที่หนักเกินไปที่ผู้ประกอบวิชาชีพประสบอยู่ ทัศนคติของผู้ป่วย อุปสรรคด้านการสื่อสาร การ
ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ป่วย และการที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขไม่ได้ติดตามผลกิจกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นระบบ จึงจำ�เป็นต้องมีการศึกษา
ที่เข้มข้นเป็นระยะเพือ่ สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทัง้ ในหมูผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพ
และผู้ป่วย
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โรคโควิด-19

เป็นทีค่ าดหมายกันว่า ชุมชนต่างๆ ตลอดจนผูส้ ง่ั ใช้ยามีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในสถานการณ์
การแพร่กระจายของโควิด-19 ผู้สั่งใช้ยามีการใช้ยานอกข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคนี้กันในวงกว้างนับตั้งแต่ที่
ไวรัสได้อุบัติขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีแนวทางหรือโพรโทคอลการปฏิบัติทางคลินิกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
หรือยาต้านไวรัสที่ได้รับอนุมัติ แม้ว่าจะไม่สามารถจัดว่าการใช้ยานอกข้อบ่งใช้เป็นการสั่งยาอย่างไม่
สมเหตุผลโดยสิ้นเชิง แต่ผู้สั่งใช้ยาและผู้ป่วยก็ต้องเสี่ยงกับความไม่มีประสิทธิผลของยาที่ทดลองใช้และ
ผลไม่พึงประสงค์ที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น รายงานการเฝ้าระวังด้านยาขององค์การอนามัยโลกได้แสดง
ให้เห็นผลทางหัวใจและหลอดเลือดที่ทำ�ให้เกิดการเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจห้องล่างเนื่องจากการใช้
ยาอะซิโทรไมซิน ซึ่งสามารถเร่งให้เกิดเร็วขึ้นได้ด้วยการใช้ยาคลอโรควีนหรือไฮดร็อกซีคลอโรควีน
ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการวิชาชีพด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งสมาคมเภสัชกรรมจีน
ได้รวบรวมฉันทามติของผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเวชปฏิบตั ทิ างคลินกิ สำ�หรับโควิด-19
เพือ่ ให้บริการที่ดีขึ้นในการป้องกันและการควบคุมโรคที่ระบาดทั่วโลกนี้ โดยอาศัยแผนการวินจิ ฉัยและ
การรักษาสำ�หรับโควิด-19 ที่ออกโดยคณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติของจีน, การทบทวนแผนการ
วินิจฉัยและการรักษาล่าสุดต่างๆ และผลวิจยั ล่าสุด ร่วมกับประสบการณ์ในสถานการณ์จริงในมณฑลต่างๆ
ในจีน ฉันทามตินี้แบ่งออกเป็น 9 ส่วน ซึ่งจัดหมวดหมู่และอธิบายการรักษาโควิด-19 ในทางคลินิก ซึ่ง
รวมถึงประสิทธิผลทางการรักษา หลักการคัดเลือก การใช้และขนาดยา อาการไม่พึงประสงค์และข้อควร
ระวังของยา ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่ดีได้
นอกจากจีนแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ออกแนวทางในทำ�นองเดียวกัน เช่น ประเทศฟิลิปปินส์
ได้ออกคำ�สัง่ ว่าด้วยแนวทางในการจัดหา การกระจายและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำ�หรับยาในโรคโควิด-19
ตามการใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorisation, EUA) โดยกำ�หนดบทบาทและความ
รับผิดชอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข สภาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพและคณะทำ�งานเฉพาะกิจ
และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงโทษด้วย

สรุป

การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลยังคงเป็นปัญหา แม้จะมีนโยบายระดับชาติ แต่ผปู้ ฏิบตั อิ าจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเหตุผลต่างๆ ดังที่ยกตัวอย่างข้างต้นซึ่งรวมถึงสถานการณ์โรค
โควิด-19 และนโยบายอื่นที่มีผลกระทบในทางตรงกันข้ามด้วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึงต้องอาศัย
ความร่วมมือของทั้งระดับนโยบาย ผู้สั่งใช้ยา ผู้จ่ายยา และผู้ป่วย
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ใกล้ตัว

ภก.วิษณุ ยิ่งยอด และ ภก.อิศรักษ์ เหลาคม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
จ.สกลนคร

ชวน “ร้านยา” มาเดินเคียงข้าง
สว่างแดนดินทำ� (ได้) อย่างไร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำ�เภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่ง
ในพื้นที่อาสานำ�ร่องปฏิบัติการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน ร่วมกับ กพย. ในช่วงที่
ผ่านมา
ทีน่ ป่ี กั หมุดจุดเน้นไปทีก่ ารทำ�งานกับผู้ประกอบการร้านขายยาเป็นกลุม่ เป้าหมายหลัก  เนือ่ งจาก
เป็นสาเหตุของปัญหาที่ทำ�ให้ยังมีการขายยาอันตรายในชุมชนอยู่เรื่อย ๆ  โดยกำ�หนดเป้าหมายระยะยาว
นั้นไว้ที่การทำ�ให้ร้านขายยาทั้ง 25 แห่งของอำ�เภอสว่างแดนดิน พัฒนาสู่การเป็นสถานประกอบการด้าน
ยาในภาคเอกชนที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามแนวทางกุญแจสำ�คัญ 6 ประการ (PLEASE)   
อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นต้องใช้เวลาในการสร้างความตระหนักและ
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านยาภาคเอกชน การดำ�เนินงานครั้งนี้จึงตั้งเป้าหมายเท่าที่เป็นไปได้
คือการเก็บข้อมูลเพื่อทำ�ความเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และนำ�มาใช้เป็นแนวทางทำ�งานต่อไป
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ผลที่เกิดขึ้นคือ ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านขายยาพื้นที่อำ�เภอแห่งนี้
ทั้งด้านการเฝ้าระวังปัญหาการไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ และข้อมูลในด้านที่เป็นจุดอ่อนของร้านขายยา
ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และให้ความช่วยเหลือ เพื่อจะได้พัฒนาให้ร้านขายยาจำ�หน่ายยาที่
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  มีการใช้ยาอย่างถูกต้อง สมเหตุผลตามความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในระยะต่อไป
เบื้องหลังของการดำ�เนินงาน ซึ่งสะท้อน 1 ใน 5 กิจกรรมหลัก (5 Key Activities) ของการ
พัฒนาระบบ RDU Community นั่นคือ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good
Private Sector) ที่สว่างแดนดินในครั้งนี้ว่า กิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน และประเมินความพร้อมของร้านยาในการ
ปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา
ขั้นตอนสำ�คัญประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นแรก จัดเตรียมข้อมูลผู้ประกอบการร้านยาในพื้นที่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายในสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน โดยให้เจ้าของร้านยาและเภสัชกรประจำ�ร้านยา
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน เนื่องจากร้านยาบางร้านเจ้าของกับเภสัชกรเป็นคนละคน และที่ผ่านมาพบว่า
เวลาเกิดปัญหาต่าง ๆ แต่ละฝ่ายมักจะเกี่ยงว่าเป็นความรับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
ขั้นทีส่ อง จัดเตรียมแบบสอบถาม เพือ่ ประเมินความพร้อมของร้านยาในการปฏิบตั ติ ามโครงการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา (ดูภาพประกอบ) โดยคณะทำ�งานโครงการได้พฒ
ั นาแบบประเมินนี้
ขึน้ มาตามแนวทางกุญแจสำ�คัญ 6 ประการ (PLEASE) มีการตรวจสอบความเทีย่ งตรงโดยเภสัชกรผูเ้ ชีย่ วชาญ
3 ท่าน สำ�หรับให้เจ้าของร้านขายยา/เภสัชกรเจ้าของร้านยา และ/หรือเภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารทำ�การ
ประเมินตนเอง
ขั้นที่สาม จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถาน
บริการสุขภาพภาคเอกชน และประเมินความพร้อมของร้านยาในการปฏิบตั ติ ามโครงการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในร้านยา
กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมให้ได้ผลตามเป้าหมายว่า ทีผ่ า่ นมา เวลาโรงพยาบาลเชิญผู้ประกอบการ
ร้านยามาเข้าประชุมมักไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ในครั้งนี้จึงพยายามหาวิธีสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการร้านยามาเข้าร่วม โดยการบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการจัดประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการ
ต่อใบอนุญาตร้านยา พร้อมชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ (โครงการ
ลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน) ซึ่งเป็นโครงการที่ร้านขายยาจะได้รับประโยชน์
โดยตรง  
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ผลที่พบคือ วิธีนี้ทำ�ให้ผู้ประกอบการร้านยาร่วมมือเข้าประชุมครบทุกร้าน แม้จะมีบางร้านที่
เจ้าของร้านยาหรือเภสัชกรไม่ได้มาเอง แต่ก็ถือว่ามีร้านยาเข้าร่วมประชุมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
อีกกลยุทธ์หนึ่งที่นำ�มาแบ่งปันคือ เน้นการสื่อสารเชิงบวกในการชี้แจงทำ�ความเข้าใจ ในการ
ดำ�เนินงานโครงการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานบริการสุขภาพและชุมชน เพื่อสร้าง
ความตระหนักและร่วมมือกัน ไม่ใช้ลักษณะสั่งการหรือการบังคับ เพื่อที่เวลาผู้เข้าร่วมทำ�แบบสอบถาม
ประเมินความพร้อมฯ จะได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด
“ถ้าเราไปบอกว่า คุณต้องทำ�นะ ถ้าไม่ทำ�คุณจะต้องมีความผิดต่าง ๆ นานา ต่อให้เขาประเมิน
ตนเองก็จะกลายเป็นว่าเขาทำ�ตามหมด ไม่ตอบตามความเป็นจริง เขาจะตอบเอาใจเรา ทำ�ตามหมดทุกข้อ
แต่พอเราบอกว่าให้มาช่วยกัน ถ้าสมมติคุณเป็นร้านยา RDU คุณอาจได้พิจารณาเข้าร่วมโครงการร้านยา
ใกล้บา้ น เภสัชกรใกล้ใจ เป็นร้านแรกๆ เราลองมาประเมินตัวกันแล้วมาช่วยกันภายในปีนด้ี ู พบว่าได้ผลดี”
ผลที่ได้จากการให้ผู้ประกอบการร้านยาและสถานพยาบาลเอกชนทำ�แบบประเมินตนเอง
สรุปได้ดังนี้
• กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.7 เป็นเภสัชกรที่เป็นทั้งเจ้าของและผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 64 มีประสบการณ์การปฏิบัติการประจำ�ร้านมากกว่า 5 ปี  
• ด้านความสมัครใจเข้าร่วมโครงการพบว่า ร้อยละ 61 ของร้านขายยาในอำ�เภอสว่างแดนดินจะ
สมัครเข้าร่วมโครงการร้านขายยาใช้ยาอย่างสมเหตุผล
• ด้านความพร้อมในการปฏิบัติโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา พบว่าร้านยา
ส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านการจัดหาเครื่องมือที่จำ�เป็นที่ช่วยให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมากกว่า
ด้านอื่น ตามด้วยการกำ�หนดนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
• ด้านทีร่ า้ นยายังมีความพร้อมน้อยและต้องการความช่วยเหลือมากทีส่ ดุ คือ การดำ�เนินการการจัดทำ�
ฉลากยา ฉลากยาเสริม และข้อมูลยาสูป่ ระชาชนโดยเฉพาะทางด้านจัดทำ�ฉลากช่วยสำ�หรับยาทีจ่ �ำ เป็นต้อง
ให้คำ�แนะนำ�เป็นพิเศษ
ปฏิบัติการในครั้งนี้ ทำ�ให้มีแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในภาคเอกชนต่อไป โดยในอนาคตอาจนำ�การประเมินตนเองของร้านขายยา ไปผนวกกับการตรวจ
ประเมินเพื่อต่อใบอนุญาตประจำ�ปี และมีการเฝ้าระวังเชิงรุก เช่น การล่อซื้อยา ร่วมด้วย
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บทเรียนน่ารู้
กุญแจสำ�คัญที่ทำ�ให้การทำ�งาน RDU Community กับภาคเอกชนได้ผลดี คือ ทัศนคติในการ
ทำ�งาน โดยมองว่า ผู้ประกอบการร้านขายยาเอกชน เป็น “พันธมิตร” ไม่ใช่ผู้ที่ต้องปฏิบัติตาม
คำ�สั่งรัฐ ให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้สถานการณ์ปัญหา การ
ค้นหาปัญหา ไปจนถึงการร่วมกันหาทางแก้ไข เพราะจะทำ�ให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริง
และมีความยั่งยืนมากกว่า
การใช้ผลตอบแทนสร้างแรงจูงใจ แล้วใช้อ�ำ นาจหน้าที่ของส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปส่งเสริม
หรือการบูรณาการงาน RDU เข้ากับโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์
เช่น ในโครงการนี้บูรณาการเข้ากับโครงการร้านยาใกล้บ้านใกล้ใจ เป็นกลยุทธ์ที่กระตุ้นความ
สนใจของภาคเอกชน และทำ�ให้เกิดความร่วมมือได้
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมของร้านยา
ในการปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา
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จับกระแส

ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ์
โรงพยาบาลโนนคูณ

ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์
สสจ.ศรีสะเกษ

จาก RDU Community สู่ RDU Province
ถอดบทเรียนความสำ�เร็จที่ “ศรีสะเกษ”

Pr ov in ce
จากที่การขับเคลื่อนเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสู่จังหวัด (RDU Province) เป็น 1 ใน 60 ตัว
ชี้วัดการทำ�งานของกระทรวงสาธารณสุข ในปีนี้ ทำ�ให้ประสบการณ์การทำ�งานส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) ที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้และ
สอดรับกับกระแสปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
ในปี 2563 สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษมีนโยบายจัดตั้งชุมชนต้นแบบส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอำ�เภอละ 1 ชุมชน รวม 22 ชุมชน เพื่อตอบรับนโยบายจากกระทรวง
สาธารณสุขที่ต้องการขยายงาน RDU Community โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์กรกลางในการสนับสนุนและประสานการดำ�เนินงานใน
ภาพรวมของจังหวัด และทำ�งานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยหนึ่งในภาคีที่สำ�คัญคือ เครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขอำ�เภอโนนคูณ (คบส.โนนคูณ)
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ทั้งนี้ อำ�เภอโนนคูณ ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการขับเคลื่อนงานได้ครบทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบ
แนวทางการดำ�เนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
1) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในโรงพยาบาล:
2) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (ออกตรวจเฝ้าระวัง)  
3) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (เครือข่าย)
4) การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (เน้นร้านชำ�) และ
5) ความรอบรู้ด้านยา การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีความรู้ รู้เท่าทัน)
อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพื้นที่นำ�ร่องการขับเคลื่อน โครงการขยายเครือข่ายชุมชนต้นแบบส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ กพย. ด้วย
การทำ�งานขยายเครือข่าย RDU Community กับ กพย. ในครัง้ นีม้ งุ่ ให้เกิดชุมชนต้นแบบส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัดศรีสะเกษ อำ�เภอละ 1 ชุมชน รวม 22 ชุมชน และแต่ละชุมชนมีการ
ดำ�เนินงานครบ 5 ด้าน โดยใช้ต้นแบบของอำ�เภอโนนคูณไปขยายผล
ผลสำ�เร็จที่สำ�คัญ คือ การมีชุมชนต้นแบบส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนทั้ง
22 แห่ง ตามที่ตั้งเป้าหมาย ซึ่งสามารถดำ�เนินงานในการเฝ้าระวังจัดการปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามแนวทางส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน โดยมีพื้นฐานการทำ�งานแบบบูรณาการ
ร่วมกับเครือข่ายจากหลายภาคส่วน และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและขยายงานชุมชนส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ในอำ�เภอของตนเอง โดยมีการประเมินผลการดำ�เนินงานตามเกณฑ์ชุมชน
ต้นแบบของสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
นอกจากนี้ยังเกิดการสานต่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ
จากชุมชนต้นแบบ RDU Community ไปสูก่ ารจัดตัง้ เป็นองค์กรผูบ้ ริโภค ซึง่ เครือข่าย คบส.อำ�เภอโนนคูณ
ได้เริ่มศึกษาและเตรียมเอกสารการจัดตั้งเป็นองค์กรผู้บริโภคตั้งแต่ปลายปี 2562 โดยจังหวัดศรีสะเกษ
ได้สนับสนุนการดำ�เนินงานทั้งประสานงานด้านการสมัคร การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้ปจั จุบนั
มีองค์การที่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้ว (ผ่าน อกผ.3) 12 องค์กร และอยู่ระหว่างรอรับการ
ประเมินอีก 50 องค์กร ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนอีกระดับหนึ่งที่จะทำ�ให้
เครือข่ายมีศักยภาพมากขึ้น โดยมีกฎหมายรองรับ
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จากการถอดบทเรียนเบื้องหลังความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นพบ 6 เรื่องที่มีส่วนสำ�คัญ ดังนี้
หนึง่ การสือ่ สารเพือ่ สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนเพือ่ ทำ�งานเรือ่ ง RDU Community
ต้องทำ�อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชุมชน เครือข่าย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมที่
ทำ� หรือการแจ้งข่าวสาร สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น เรื่องร้องเรียน สิ่งไม่ปลอดภัยที่พบใน
ชุมชน รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ จะต้อง “ไม่เป็นกลุ่มที่เงียบ ๆ หรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีชีวิต” เพื่อให้เกิดการพูด
คุยถกเถียงกัน ได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมตั้งแต่การทำ�แผนงานโครงการ
สอง ปรับฐานความรู้เรื่อง RDU Community ของเจ้าหน้าที่และคนในชุมชน ที่มีในระดับ
แตกต่างกัน เพราะการทำ�งานร่วมกันเป็นเครือข่ายจะต้องอาศัยเวลาในการปรับฐานความรู้
“ในเครือข่ายทุกคนมีความรู้ในเรื่องนี้แต่รู้ลึกไม่เท่ากัน เพราะว่าแต่ละพื้นที่มีฐานเดิมไม่เท่ากัน
และโครงการนี้เราเพิ่งพบกันทั้งจังหวัดอย่างเป็นทางการแค่ 2 ครั้ง จึงคิดว่าจะทำ�ต่ออีก เพราะว่า
ผู้รับผิดชอบงาน RDU ของจังหวัดและเภสัชกรที่ทำ�งานด้านนี้รู้จักกันหมดและร่วมงานกันตลอด”
ภญ.เบญจมาศ กล่าว
สาม การรักษาเครือข่ายและสร้างแกนนำ�ชุมชนให้เกิดแรงจูงใจที่จะทำ�งานต่อเนื่อง มีสิ่งที่
จะต้องคำ�นึงถึง 3 เรื่อง คือ (1) ไม่ละทิ้งประเด็นงานเฉพาะที่แต่ละกลุ่มสนใจและขับเคลื่อนอยู่แล้ว เช่น
กลุ่มงานสตรี งานผู้สูงอายุ ที่มีแกนนำ�เข้ามาร่วมทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภคแต่ก็มีการทำ�งานในประเด็น
อื่น ๆ ด้วย (2) กระชับสายสัมพันธ์กับชุมชนให้เกิดความผูกพันกันมากขึ้น เช่น ไปร่วมงานศพ งานบวช
งานแต่ง งานปีใหม่หรืองานสำ�คัญต่าง ๆ ของชุมชน (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ค่าตอบแทนในการ
ทำ�งานตามสมควร ถึงแม้การทำ�งานเครือข่ายจะเป็นเหมือนจิตอาสา แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ทำ�งาน ทั้งค่าเดินทางและอาหารการกิน ซึ่งไม่ควรที่จะให้สมาชิกเครือข่ายต้องจ่ายเองทั้งหมด และการ
ยกย่องเชิดชูก็สำ�คัญ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนทำ�งาน และให้ทุกภาคส่วนได้เห็นผลงานที่ทำ� 
ความสัมพันธ์ในเครือข่ายเป็นเรือ่ งสำ�คัญมาก ถ้าเรามีความสัมพันธ์ทด่ี ี มีกจิ กรรมอืน่ ๆ ที่ช่วยเหลือ
กันทุกเรื่อง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่อย ๆ มันก็จะต่อเนื่องมั่นคง และต้องสร้างแรงจูงใจให้คนทำ�งาน
มีใจรักที่จะทำ�งานเพื่อคนในชุมชนของตัวเอง แกนนำ�ของอำ�เภอโนนคูนทำ�งานมายาวนานถึง 14 ปี และ
เครือข่ายก็ยังคงอยู่
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สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือจะต้องทำ�ให้เขามีความสนุกและอยากทำ�งานกับเรา เราต้องทำ�ให้เขารู้สึก
ว่าเป็นคนสำ�คัญ คือเครือข่ายของเราทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภคก็จริง แต่คนที่เราทำ�งานด้วยมีหลากหลาย
กลุ่ม เราก็เข้าไปมีสว่ นร่วมหมด แล้วเวลามีข่าวสารอะไรเราก็ดึงขึ้นมาเป็นประเด็นและสือ่ สารในกลุ่มไลน์
จะส่งข่าวทุกวันว่ามีเรื่องอะไร ทั้งความรู้และสิ่งที่เป็นประเด็นของเครือข่ายเรา รวมถึงเรื่องอื่น ๆ บางที
เขาจะส่งขึ้นมา เราก็ต้องให้ความสำ�คัญที่จะพูดคุยด้วย บางครั้งสมาชิกเครือข่ายอาจจะส่งต่อข่าวปลอม
ขึ้นมา เราก็ต้องไปสื่อสารชี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง โดยที่ไม่ให้ผู้ส่งข่าวนั้นรู้สึกผิดหรือเสียหน้า แต่
ขอบคุณเขาที่ได้ส่งต่อมาให้เราได้รับรู้ ร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนกัน “เครือข่ายเห็นว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจ
ส่งขึ้นมาได้เลย จะได้เรียนรู้ด้วยกัน และช่วยกันดูว่าข้อมูลไหนเท็จหรือปลอม ข่าวสารตอนนี้เยอะมาก
และเราก็ไม่ได้มีความรู้ทุกด้านน้อ”
สี่ ต่อยอดหรือยกระดับจากต้นแบบทีม่ อี ยู่ ทำ�ให้การขยายงานไปได้เร็วขึน้ โดยจังหวัดศรีสะเกษ
ได้นำ�ต้นแบบหรือกรณีตวั อย่างทีด่ ี (Best practice) ในชุมชนนำ�ร่องรูปแบบต่าง ๆ มาปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับทั้ง 5 กิจกรรมหลักของงาน RDU Community
ห้า การทำ�งานเครือข่ายในระดับจังหวัดให้ประสบผลสำ�เร็จ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 เรื่อง ได้แก่
(1) ต้องหาจุดที่สามารถทำ�งานร่วมกันหรือบูรณาการกันได้โดยไม่เพิ่มภาระงาน เพราะแต่ละภาคส่วน
ต่างก็มีงานหลายด้านที่ต้องรับผิดชอบ (2) การกระตุ้นให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดนำ�เรื่องนี้ไปขับเคลื่อน
ต้องอาศัยสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมเป็นเจ้าของโครงการ เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมเสนอ ร่วมดำ�เนินการ
และพิจารณาจากฐานทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว จึงสามารถกำ�หนดเป็นตัวชี้วัด หรือ KPI ได้ว่าในแต่ละอำ�เภอจะ
ต้องมีชุมชนต้นแบบ RDU Community เพื่อทำ�ให้เกิดการดำ�เนินการ (implement) ในภาพใหญ่ (3)
การมีนักจัดการเครือข่าย ที่มีคุณลักษณะเป็นแม่เหล็กในการดึงคนหรือมีกระบวนการที่เอื้ออำ�นวยให้
คนมาทำ�งานร่วมกัน เป็นคนเล็ก ๆ แต่ต้องการทำ�เรื่องใหญ่โดยที่ตนเองไม่มีอ�ำ นาจ และต้องก้าวข้าม
ขอบเขตของงานสุขภาพไปสู่เรื่องอื่น ๆ ด้วย เพื่อที่จะทำ�งานแบบบูรณาการ
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในการร่วมดำ�เนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนของตนเอง ในรูปแบบขององค์กรผู้บริโภค ให้ได้ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมรับ
ผล เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง บอกต่อ ชักชวนคนในชุมชนมาเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้น สู่ความรอบรู้ของ
ชุมชน หรือ Community Literacy ซึง่ เป็นกุญแจดอกสำ�คัญทีจ่ ะช่วยเสริมให้งาน RDU Community
ในพื้นที่เกิดความยั่งยืนต่อไป
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การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (เครือข่าย) : Community Participation
ที่โครงการฯ ใช้ขยายผลให้เกิดขึ้นทุกอำ�เภอ
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
อำ�เภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายประกอบด้วยผู้นำ�ชุมชน (อสม.กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
แกนนำ�สตรี แกนนำ�ผู้สูงอายุ) ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และองค์กรส่วนท้องถิ่น)
สร้างทีมภายในบุคลากรสาธารณสุข/
เลือกพื้นที่ต้นแบบ
สะท้อนข้อมูล /สถานการณ์ /ผลกระทบจาก
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย
กลับสู่ชุมชน

สำ�รวจสถานการณ์/ปัญหาด้านยาและ
สุขภาพในพื้นที่
นำ�ผลการสำ�รวจสถานการณ์ปัญหา ข้อมูล
ADE ใน รพ. มาวิเคราะห์และสรุป
ข้อมูลเป็นระบบ

ประชาคม เพื่อรับข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

สรุปแนวทางแก้ไขปัญหากลไก
เฝ้าระวัง/กติกาชุมชน

สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ระดับชุมชน (ตามเขต รพ.สต.)

ขยายเครือข่าย โดยเชื่อมเครือข่ายระดับชุมชน
เป็นระดับอำ�เภอ (จากทุกภาคส่วน)

พัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการ
ปัญหาแก่ผู้นำ�ชุมชน ความรู้เรื่องยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาองค์ความรูแ้ ก่ประชาชน/ผูป้ ระกอบการ/
เครือข่ายจากทุกภาคส่วน

จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน
อย่างต่อเนื่อง

ออกตรวจเฝ้าระวัง/รายงานผล/จัดการปัญหา
โดยเครือข่ายจากทุกภาคส่วน

บูรณาการงานกับงานอื่น ๆ ในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี / ร่วมจัดทำ�แผนงานโครงการ
เพื่อสานต่อแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง
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ไฮไลท์

ปรารถนา จันทรุพันธุ์
ทีมถอดบทเรียน RDU

กะเทาะจุดท้าทาย ก้าวต่อไปของ RDU Community

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำ�คัญที่ร่วม
ขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนให้ถือกำ�เนิดขึ้น และเกิดพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ภญ.นุชน้อย ประภาโส เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญของ กบรส. ในเรื่องนี้มาโดยตลอด “ยาวิพากษ์”
จึงขอนำ�ทัศนะทีน่ า่ สนใจว่าด้วยข้อสังเกตถึงจุดท้าทาย และมุมมองต่อการพัฒนางาน RDU Community
ระดับพื้นที่ให้เกิดผลก้าวหน้าต่อไปมานำ�เสนอ

• เหลียวหลัง

ในเบื้องต้น ภญ.นุชน้อย เล่าถึงที่มาของการทำ�งานนี้ร่วมกับ กพย. ไว้ว่า เมื่อประมาณปี 2559
กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบาย RDU Hospital Based โดยกองบริหารการสาธารณสุข
ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผอู้ �ำ นวยการกองบริหารการสาธารณสุข
เป็นประธาน เพือ่ พัฒนาระบบยาให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล และเริม่ ขับเคลือ่ นการทำ�งานในโรงพยาบาล
จนกระทั่งปี 2560-2561 ระบบการทำ�งานในโรงพยาบาลค่อนข้างจะคงที่ในระดับหนึ่ง คือ
สามารถทำ�เป็นตัวชี้วัดและควบคุมกำ�กับได้ แต่กลับพบปัญหาการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลในชุมชน จึงเป็น
ที่มาของเรื่อง RDU Community โดยมองว่างานคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่เฉพาะคนที่มาโรงพยาบาล
เท่านั้น แต่จะต้องคุ้มครองประชาชนทั่วไปให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วย
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ในที่สุดจึงขยายผลไปในระดับชุมชน เพื่อให้เกิด “ชุมชนของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” มีการตั้ง
คณะทำ�งานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน บทบาทหน้าที่ในการทำ�งาน
ของคณะกรรมการชุดนี้ คือ การจัดทำ�กรอบและแนวทางการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
ชุมชน ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับกระทรวง เขต และจังหวัด รวมถึงการจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบาย และ
พัฒนากลไกการขับเคลื่อน จนเกิดคู่มือ แนวทางการดำ�เนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในชุมชน ขึ้นมาเป็นรูปเล่มในปี 2563
“จริง ๆ มันมีงานนี้มาเป็นสิบปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ RDU Smart Heart หรือการใช้ยา
เชื้อดื้อยาในพื้นที่ แต่ไม่เคยเกิดแนวทาง จนกระทั่งเรารวบรวมและสรุปออกมาเป็น 5 กิจกรรมหลัก
คือคิดเชิงระบบขึ้นมา แล้วนำ�เอาสิ่งที่มีอยู่เข้ามาประกอบให้เกิด Key Activities หลักเชิงระบบ ก็ต้อง
ขอบคุณหลาย ๆ ภาคส่วน รวมถึง กพย. อย. สปสช. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงเขตนำ�ร่องที่ทำ�ให้
เกิด 5 Key Activities คือ สำ�นักงานเขตสุขภาพที่ 9”
กพย. ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการดำ�เนินงานใน 2 ด้านหลัก โดยนอกจากร่วมสนับสนุน
งบประมาณในส่วนของการจัดทำ�หนังสือร่วมกับ อย. และ กบรส. แล้ว สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างมากคือ สนับสนุน
การรวบรวมข้อมูลและพัฒนาเนื้อหาที่จะจัดทำ�เป็นหนังสือแนวทางการดำ�เนินงานพัฒนาระบบการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน โดยใช้ฐานจากการทำ�งานชุมชนเดิม เชื่อมประสานกับบุคลากรสาธารณสุข
ที่ทำ�งานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มาร่วมกระบวนการพัฒนาเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นที่ จ.ระยอง (ปลวกแดง)
จ.ศรีสะเกษ (โนนคูน) จ.อุทัยธานี จ.พิจิตร และอีกหลาย ๆ พื้นที่ ทำ�ให้ทาง กบรส. มีเนื้อหาในการเขียน
เรียบเรียง แล้วให้ทาง กพย. ซึ่งมีจุดแข็งด้านวิชาการเป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นต่อเนื้อหาเพื่อพัฒนา
ให้ดีที่สุด
“จากการทำ�งานร่วมกันกับ กพย. ทำ�ให้ได้เนื้อหาข้อมูลเข้มข้นยิ่งขึ้น ไม่อย่างนั้น ถ้าเราดูแต่
เฉพาะในโรงพยาบาลจะทำ�ให้ปัญหามันไปอยู่ในชุมชน เพราะพอเราไปควบคุม เราบอกว่าโรงพยาบาล
ต้องทำ� RDU Hospital ก็คือการใช้ยา Antibiotic ในโรคที่จำ�เป็นเท่านั้น ปรากฏว่าคนไข้ไม่ได้ยาจากโรง
พยาบาลรัฐกลับไป เขาก็เลือกที่จะไปร้านยา หรือคลินิก หรือแม้กระทั่งร้านชำ� ซึ่งมุมมองนี้มันทำ�ให้เราที่
เป็นคนทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภค เห็นความสำ�คัญที่จะเชื่อมต่อคนทำ�งานด้านนี้ เรียกว่าระดมสรรพกำ�ลัง
คือเชิญคนทีเ่ ป็นแกนนำ� (key man) ทีท่ �ำ งานกับ กพย. มาระยะหนึง่ แล้วเข้ามาร่วมพัฒนาเนือ้ หาด้วยกัน”

• แลหน้า

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มนี โยบายทีจ่ ะขับเคลือ่ น RDU Province ในปี 2565 ร่วมกับ
อย. เพื่อพัฒนาสู่จังหวัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภญ.นุชน้อย เห็นว่า 5 Key Activities ที่นำ�เสนอใน
คู่มือนี้ยังคงเป็นฐานความคิด (Conceptual) ที่สำ�คัญ ในการที่จะขับเคลื่อนต่อไปสู่ RDU Province
และ RDU Country
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อย่างไรก็ตาม เรื่องของการสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน ถือว่า
เป็นกิจกรรมหลักที่มีความท้าทายมากที่สุด ดังคำ�อธิบายว่า
“การสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นคลินิก ร้านยา และร้านชำ� ต้อง
อยู่บนรากฐานของ RDU Literacy เช่นเดียวกับในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชน เพราะเชื่อว่าถ้าเขา
รู้เขาคงไม่ทำ�ร้ายคนของตัวเอง และคนในชุมชน เขาก็ต้องมีจรรยาบรรณในการทำ�งาน ก็คือมี PLEASE
ในการทำ�งาน เขาไม่ได้ทำ�ให้เราอย่างเดียว พวกนี้มันต้องบวกไปกับการทำ�ธุรกิจการค้า หรือ business
ของเขา เขาต้องอยู่ได้ด้วย”
“การสร้าง Community Participation ก่อนที่ชุมชนจะมีส่วนร่วมจริง ๆ รากฐานของการมี
ส่วนร่วมก็คือการรอบรู้ หรือ RDU Literacy ด้วยเช่นกัน ทุกคนที่ทำ�งานไม่ว่าในโรงพยาบาลหรือใน
ชุมชน ฐานทุกอย่างต้องอยู่ที่ RDU Literacy ประชาชนต้องมีความรอบรู้ในเรื่องนี้ เพื่อให้เขาป้องกัน
และเฝ้าระวังตัวเองได้ สิ่งพวกนี้มันร้อยเรียงกันด้วย คือรู้เรื่องยา เรื่องผลิตภัณฑ์ และใช้มันให้เป็น ไม่ใช่
ไม่ใช้เลย แต่ใช้อย่างปลอดภัย ใช้เมื่อจำ�เป็น และเมื่อจำ�เป็นต้องใช้ทุกคนต้องเข้าถึงได้”
ภญ.นุชน้อย ชี้จุดที่เป็นสาระสำ�คัญของเรื่องนี้ว่า ความรอบรู้นั้นสร้างได้ แต่ตอ้ งสูก้ บั ความเชื่อ
เพราะความเชือ่ ทำ�ให้เกิดพฤติกรรม สิง่ ทีต่ อ้ งการคือเมือ่ รูแ้ ล้วต้องเปลีย่ นพฤติกรรม แต่พฤติกรรมบางอย่าง
มันไปบวกกับความเชื่อ เพราะฉะนั้นความท้าทายคือการต้องสร้างชุดความเชื่อขึ้นมาให้โดนใจประชาชน
“RDU Literacy แบบหนึ่งเรียกว่ารู้ตามวัย คือ วัยเด็กเราควรจะมีชุดความรู้อะไร วัยผู้ใหญ่ก็อีก
ระดับหนึ่ง หรือ สาวโรงงานควรจะมีความรู้อะไร ผู้สูงอายุที่ต้องใช้ยาหรือไม่จำ�เป็นต้องใช้ยา เขาจะต้อง
มีความรู้อะไร คือถ้ามันไม่โดนกับชีวิตประจำ�วันหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเขา เขาก็ไม่อยากรู้ ดังนั้น ชุดความรู้
ถ้าแบ่งตามวัยอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่ง คือให้มันโดนในแต่ละวัยแต่ละกลุ่ม”
ฝากหลักคิด สะกิดใจ
การสร้างความรอบรู้โดยใช้ “Wh Question”
(1) What – เป็นโรคอะไร กำ�ลังกินยาอะไร ต้องรู้ ไม่ใช่กินยาอะไรก็ไม่รู้
(2) Who – ได้รบั ยาจากใคร ใครมีความน่าเชือ่ ถือ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรือใครทีเ่ ป็นคนให้ยา
(3) Where – เมือ่ เจ็บป่วยจะไปทีไ่ หน ไปวัด ไปร้านยา ไปคลินกิ ไปโรงพยาบาล หรือไปหาหน่วยงานรัฐ
(4) When – จะใช้ยาเมือ่ ไร โรคบางอย่างอาจยังไม่ถงึ เวลาต้องใช้ยา หรือใช้นานเกินไปก็เกิดผลข้างเคียง
นั่นคือคำ�แนะนำ�ที่ฝากไว้เป็น “ไฮไลท์” เพื่อชวนกันก้าวข้ามความท้าทายในจุดสำ�คัญนี้
ไปด้วยกัน
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เก็บตก

สุธิดา แสงสว่าง

ทีมถอดบทเรียน RDU

เบื้องหลัง “คู่มือ” สุดปัง!

“แนวทางการดำ�เนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน”1 คู่มือเล่มสำ�คัญ
ที่ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงงานพัฒนาระบบ RDU Community ไม่กล้าบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จัก เพราะ
เปรียบได้ดั่ง “คัมภีร์” ที่ประมวลหลักการพัฒนาระบบ RDU Community ไว้อย่างคมชัดและเข้มข้น
เล่มนี้ ระบุถึงความตั้งใจจากผู้จัดทำ�ไว้ในคำ�นำ�ว่า หวังให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ใน
การพัฒนางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป
ที่น่าสนใจคือ คู่มือเล่มนี้ก็มีที่มาจากความร่วมมือร่วมใจของคนที่ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การ “ปักหมุด” งาน RDU Community ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังด้วยเช่นกัน
“ยาวิพากษ์” มีโอกาสได้สืบสาวถึงที่มาผลงานชิ้นสำ�คัญนี้จาก ภก.ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์
อุปนายกสมาคมเภสัชสาธารณสุข ผู้มีบทบาทสำ�คัญที่อยู่เบื้องหลังคู่มือเล่มนี้ และขอ “เก็บตก” เรื่อง
ราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันในคอลัมน์นี้

1 คณะกรรมการจัดทำ�รายงานระบบยาของประเทศไทย 2563 นโยบายแห่งขชาติด้านยาในระบบยาของประเทศไทย 2563.

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563.
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• ยากแต่ไม่หวั่น

ภก.ชัยวัฒน์ เล่าว่า ได้รบั มอบหมายจาก ชมรมเภสัชสาธารณสุข ให้เข้าไปมีสว่ นร่วมขับเคลื่อนใน
เรื่อง RDU Community โดยมี ภญ.นุชน้อย ประภาโส จาก กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) และ
ภญ.นภาภรณ์ ภูรปิ ญ
ั ญวานิช จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้เชื่อมประสาน ซึ่ง
ขณะนั้นทั้งสองหน่วยงานกำ�ลังริเริ่มที่จะขับเคลื่อนเรื่อง RDU Community และ อย. ก็กำ�ลังทำ�เรื่อง
ยุทธศาสตร์ยาด้วย
ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาจากการที่ทุกฝ่ายตระหนักว่า “การใช้ยาของคนไทย
มันคือปัญหาของประเทศไทย ทั้งในเชิงโครงสร้าง เชิงระบบ รวมทั้งพฤติกรรม” หลังจากที่ได้มีการ
ทำ�งานในระดับสถานพยาบาล (RDU Hospital Based) มาระยะหนึ่งแล้ว จึงเห็นควรว่าการแก้ปัญหา
เรื่องนี้จำ�เป็นต้องขยายผลสู่ชุมชน เพราะถึงที่สุดแล้วเมื่อคนไข้ออกจากโรงพยาบาลปัญหาก็จะกลับไป
อยู่ที่ชุมชน

• สืบจาก “แนวหน้า”

การดำ�เนินงานเรือ่ ง RDU Community ในช่วงแรก ๆ เป็นไปแบบ “ค่อย ๆ แกะ ค่อย ๆ พัฒนาไป”
โดยมองหาพืน้ ทีท่ พ่ี อจะมีการทำ�เรือ่ งนีอ้ ยูบ่ า้ งแล้ว โดยอาศัยเครือข่ายเภสัชกรที่ทำ�งานอยูต่ ามโรงพยาบาล
ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนของงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
จากการค้นหาและรวบรวมข้อมูลการทำ�งานในพื้นที่ ทำ�ให้พบกรณีที่น่าสนใจจากหลายพื้นที่
โดยทาง กบรส. ได้ประสานงานผ่านทางสำ�นักงานเขตสุขภาพที่ 9 (นครราชสีมา) ทำ�ให้พบกรณีที่น่าสนใจ
คือ จ.สุรินทร์ ซึ่งกำ�ลังทำ�เรื่อง RDU อยู่แล้ว พอที่จะถอดเป็นต้นแบบออกมาได้ ดังนั้นแนวทางการ
ขับเคลื่อน RDU Community จึงได้ฐานมาจากจังหวัดสุรินทร์ โดยเชิญทีมงานที่ทำ�เรื่องนี้มาร่วมพูดคุย
กันว่ามีรูปแบบการดำ�เนินงานอย่างไร จากนัน้ จึงนำ�มาต่อยอดด้วยการเชิญเจ้าหน้าทีจ่ ากจังหวัดอื่น ๆ ทั่วทุก
ภูมภิ าคมาร่วมแลกเปลีย่ นว่ามีรปู แบบการดำ�เนินงานอย่างไร ขยายวงออกไปเรือ่ ย ๆ โดยตัง้ เป้าหมายว่า จะ
ประมวลสรุปแนวทางการทำ�งาน RDU Community เพื่อให้พื้นที่ต่าง ๆ สามารถนำ�ไปใช้เป็นหลักการ
ทำ�งานเรื่องนี้ได้  
“ตอนถอดบทเรียนปีแรก ๆ มันก็เหมือนค่อย ๆ สะเปะสปะไป ใช้เวลาพอสมควร แต่โมเดลตอน
เริ่มต้นที่เก็บข้อมูลจากกรณีจังหวัดสุรินทร์คิดว่าชัดเจนระดับหนึ่งแล้ว แต่เราก็มาอยู่บนจุดที่ว่ามันต้อง
ทำ�อะไรที่ต้องใช้ได้ทั่วประเทศ เป็นโมเดลระดับชาติ เป็นโมเดลที่เขียนออกมาแล้วทุกคนบอกว่า “ใช่”
จึงค่อย ๆ แกะมาเรื่อย ๆ ใช้เวลาปีเศษ ๆ”
ในการจัดทำ�แนวทางดังกล่าว ทีมงานเห็นว่าจะต้องนำ�เรื่องของ Hospital Based มาเชื่อมต่อ
กับชุมชน หรือ Community Based  และ Patient Based เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมด เหมือนทำ�งานแบบ
มีหลักฐานเขิงประจักษ์ จึงได้เกิดหลักการข้อแรกคือเรื่อง การทำ�งานเชิงรุก (Proactive)
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• หมดงบ...ไม่ถอดใจ

ขณะที่ประสบการณ์จากพื้นที่ต่าง ๆ ค่อย ๆ ถูกกลั่นออกมาเป็นความรู้ชัดเจนขึ้นเป็นลำ�ดับ แต่
งบประมาณในการดำ�เนินการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก อย. ได้หมดลง โดยคณะทำ�งานยังเห็นว่าหลักการที่
ประมวลสรุปได้ยังไม่ตกผลึกพอที่จะนำ�ไปปฏิบัติในวงกว้างได้
ตอนนั้นเองที่ ภก.ชัยวัฒน์ และคณะทำ�งานหลัก ได้มีโอกาสพบกับ ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่ง
อังศุลี ผู้จัดการ กพย. ทำ�ให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการทำ�งานเรื่องนี้ กพย. จึงให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการทำ�งาน RDU Community ต่อเนื่อง
จนสามารถสรุปเป็นหลักการและแนวทางดำ�เนินงานด้วย 5 กิจกรรมหลัก (5 Key Activities) ที่มีความ
เชื่อมโยงกัน รวมทั้งการจัดทำ�เป็นรูปเล่ม จนเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2536
• มองไปข้างหน้า
ภก.ชัยวัฒน์ ยํ้าว่าคู่มือเล่มนี้ไม่ใช่ “คัมภีร์” ที่ตายตัว แต่มีหน้าที่เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือ
guideline ต้นแบบ ที่นำ�เสนอหลักการสำ�คัญทีเ่ ก็บเกีย่ วจากประสบการณ์ทไ่ี ด้จากพืน้ ทีท่ ท่ี �ำ งานนีม้ าก่อน
ดังนั้น “แนวปฏิบัติเบื้องต้น” นี้จึงยังต้องมีการทบทวนเพิ่มเติมต่อยอดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งในตอน
นี้ก็มองเห็นบางประเด็นที่น่าสนใจบ้างแล้ว
“ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่นอกเหนือ 5 กิจกรรมหลักในคู่มือนี้ คือ ทางเลือกอื่น ๆ ในการแก้ปัญหา
เช่น การนำ�เรื่องการแพทย์แผนไทยมาลดปัญหาเรื่องการใช้ยา ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือก หรือ Alternative
way ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการใช้ยาไม่ถูกต้องได้”
ท้ายสุดคือการแบ่งปันมุมมองว่า RDU Community เป็นการพลิกมุมงานเภสัชกรสู่ลีลาเชิงรุก
เพื่อจัดการให้ถึงสาเหตุ
“มันคือเรื่องที่เคยทำ�อยู่แล้ว เภสัชกรต้องทำ�งาน Clinical คุณต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของคนไข้
เวลาเฝ้าระวัง คุณต้องรู้ว่าคนไข้ได้ยาอะไร อย่างไร แล้วจะดูยาและปัญหาการใช้ยาอย่างไร นั่นคือข้อมูล
ต้นเรื่อง...งานปฐมภูมิของเภสัชกรเป็นภารกิจที่สำ�คัญ เดี๋ยวนี้ เราต้องเปลี่ยนคำ�จำ�กัดความใหม่ว่า งาน
ปฐมภูมิรวมงาน คบส. เข้าไว้ด้วย และเป็น hub ใหญ่ ที่รับงานประสานตรงกลาง (Coordinator) เพื่อ
แปรงานไปสู่การปฏิบัติ และทำ�ให้เห็นเนื้องานในเชิงรุกได้ด้วย”
บนเส้นทางสู่ “งานได้ผล ... ประชาชนเป็นสุข” ดังที่ว่า คู่มือเล่มนี้คือเครื่องมือชิ้นสำ�คัญ!
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

บทเรียนน่าเรียนรู้จากการทำ�งาน RDU Community
ในชุมชนทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

     อำ�เภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอำ�เภอขนาดเล็ก มี 51 หมู่บ้าน ในพื้นที่จำ�นวน 5 ตำ�บล
ผู้เขียนย้ายมาทำ�งานที่โรงพยาบาลทุง่ เขาหลวง เมือ่ เดือนมีนาคม 2560 ในวันแรกทีม่ าทำ�งาน ออกจ่ายยา
ผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน ทีร่ พ.สต. พบผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับนํา้ ตาลสูงปรีด๊ ซักถามประวัตพิ บว่าคนไข้กนิ ยาฝุน่ สมุนไพร
ตามไปถึงที่บ้านเจอยาฝุ่นสมุนไพร มีเลข อย. ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เคยตรวจพบสเตียรอยด์ จึงแจ้งผู้ป่วยให้
หยุดรับประทาน ยังโชคดีที่เพิ่งกินได้ 1 สัปดาห์ นอกจากนั้นยังเจอปัญหาซํ้าๆ กับที่อำ�เภอเดิมคือ พบ
คนไข้กินยาชุด ร้านชำ�ขายยาอันตราย มีคนไข้กินยาลดความอ้วนแล้วเกิดอาการเหนื่อย ใจสั่นมารักษาที่
โรงพยาบาล จึงได้ดำ�เนินโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในอำ�เภอทุ่งเขาหลวง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
2560 – 2565 ดังนี้
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1. โครงการแก้ไขปัญหาการกระจายยาที่ไม่เหมาะสม และสร้างความเข้าใจในการใช้ยา อำ�เภอ
ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560
      ทำ�การสำ�รวจการกระจายยาในร้านชำ�/กองทุนหมู่บ้าน  จำ�นวน 102 แห่ง ในพื้นที่ 5 ตำ�บลใน
อำ�เภอทุ่งเขาหลวง และสำ�รวจผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการบริโภคสเตียรอยด์ จำ�นวน 85 คน รายการยาที่
สำ�รวจพบ จำ�นวน 80 ชนิดเป็นยาสามัญประจำ�บ้าน 14 ชนิด ยาปฏิชีวนะ 10 ชนิด ยาแก้ปวดและ
ยาแก้ปวดกลุม่ NSAIDs 6 ชนิด รายการยาชุด/ยาประดงเบอร์ 5/ยาลูกกลอน จำ�นวน 3 ชนิด ยาอันตราย
อื่นๆ จำ�นวน 20 ชนิด และยาใช้ภายนอก จำ�นวน 5 ชนิด
      ผลประเมินผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการบริโภคสเตียรอยด์ อำ�เภอทุ่งเขาหลวง
จำ�นวนผู้สูงอายุที่เยี่ยมประเมินคัดกรอง 85 คน จำ�นวนผู้สูงอายุที่บริโภคยาและผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เสี่ยง 62 คน คิดเป็น 73% ในผู้บริโภคสเตียรอยด์ 62 คนมีอาการคุชชิ่ง ซินโดรม 20 คน คิดเป็น 32%
โดยในการให้ความรู้กับแกนนำ�อสม. และผู้ประกอบการร้านขายของชำ�ทั้ง 5 ตำ�บลในครั้งนี้  
ได้สร้างกติกา ข้อตกลงร่วมกันกับผูป้ ระกอบการร้านขายของชำ� ในการไม่น�ำ ยาอันตรายมาจำ�หน่ายในร้าน  
2. โครงการบูรณาการการทำ�งานร่วมภาคีเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและการจัดการยาไม่เหมาะสม
ในชุมชนเพื่อความปลอดภัยของชุมชนด้านยา อำ�เภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561 – 2562
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชนให้กับแกนนำ�เครือข่ายในชุมชน และเพื่อบูรณาการการทำ�งานร่วมกันของ
ภาคีเครือข่ายประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และทีมสุขภาพในการเฝ้าระวังการขายยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่เหมาะสมที่พบในชุมชน
ผลการดำ�เนินการในครัง้ นี้ สามารถทำ�ให้เกิดนโยบายของอำ�เภอทุ่งเขาหลวง ในการแก้ไขปัญหา
การกระจายยาที่ไม่เหมาะสม คือ ยาอันตราย เช่น กลุ่มยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs และยา
ควบคุมพิเศษ เช่น ยาสเตียรอยด์ในรูปแบบของยาชุด ยาลูกกลอน ในแหล่งกระจายยาทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเอง
เช่น ร้านขายของชำ� รถเร่ ตลาดนัด โดยอำ�เภอทุ่งเขาหลวงได้มีประกาศมาตรการการจำ�หน่ายยาฯ ในปี
2562 จำ�นวน 2 ฉบับ

32

33

34

กำ�หนดบทบาทของภาคีเครือข่ายระดับชุมชนในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาในชุมชน
ภาคีเครือข่าย
ผู้นำ�ชุมชน

ผู้ประกอบการ
ร้านขายของชำ�
อสม.
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ระดับหมู่บ้าน

1.
2.
3.
4.
5.
1.

บทบาทหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบรถเร่ขายยาในหมู่บ้าน
รับแจ้งโฆษณาอวดอ้างการโฆษณาสรรพคุณยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเกินจริง
ประกาศให้ความรูท้ างหอกระจายข่าว ห้ามซือ้ ยาจากรถเร่ รณรงค์ให้ทง้ั ร้านค้า
คนในชุมชนในหมู่บ้าน ไม่ซื้อยาจากรถเร่
กำ�นัน เป็นประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำ�บล
ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับหมู่บ้าน
ไม่จำ�หน่ายยาอันตราย ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด ยาชุด

1. ร่วมเป็นทีมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับหมู่บ้าน
1. ทีมคณะกรรมการระดับตำ�บล/ระดับหมูบ่ า้ น ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ตักเตือน
รถเร่ขายยาที่ฝ่าฝืนเข้ามา
2. จัดทำ�ทะเบียนรถเร่ขายยาทุกคันที่เข้ามาในชุมชน
3. ทีมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกตรวจให้
คำ�แนะนำ�กับร้านค้าอย่างสมํ่าเสมอ 3 เดือน/ครั้ง

3. โครงการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563
โครงการนี้ดำ�เนินการร่วมกัน ใน 6 พื้นที่ คือ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด อ.ปทุมราชวงศา
จ.อำ�นาจเจริญ อ.เสนางคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูน จ.ศรีสะเกษ อ.วาริชภูมิ
จ.สกลนคร โดยมีการดำ�เนินกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ 1. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการ
สุขภาพ 2. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 3. การเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน  4. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน 5. การสร้าง
ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน โดยมีผลการดำ�เนินงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อ
ทำ�ให้เกิดการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน   
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือเพื่อศึกษาสถานการณ์และหาแนวทางพัฒนาระบบเชื่อมต่อ
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในชุมชนและหน่วยบริการส่งต่อไปสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community Participation)
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การดำ�เนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลในชุมชน ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่ายที่มีพลังเข้มแข็งเพื่อทำ�ให้ชุมชนนั้นสามารถสร้างกลไกในการเฝ้าระวัง ร่วมกันตรวจสอบ
กำ�หนดมาตรการทางสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่สมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยอำ�เภอทุ่งเขาหลวง ดำ�เนินการในส่วน Community Participation ดังนี้
การสร้างเครือข่าย โดยเริ่มจากการนำ�ข้อมูลจากสถานการณ์และปัญหาข้อมูลจากการเฝ้าระวัง
และสำ�รวจข้อมูลด้านยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในระดับชุมชน หรือ Active Community
Based Surveillance ซึ่งเป็นปัญหาการได้รับผลกระทบจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง
เพื่อทำ�ให้เครือข่ายเกิดความรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว
การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
พัฒนาแกนนำ� RDU ประจำ�หมู่บ้าน โดยมีการพัฒนาศักยภาพในหัวข้อ ดังนี้
ซึ่งดำ�เนินการอบรมในพื้นที่ ตำ�บลมะบ้า และตำ�บลเทอดไทย อำ�เภอทุ่งเขาหลวง
- สามโรคที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
- อันตรายจากการใช้ยาสเตียรอยด์
- ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง
- แนวทางการทำ�งานเป็นเครือข่ายระดับตำ�บล  การตรวจร้านชำ�  
- การประเมินความรอบรู้ด้านการใช้ยา    
พัฒนาแกนนำ� RDU ประจำ�ครอบครัว เพื่อให้สามารถดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยในพื้นที่ได้ ซึ่ง
ดำ�เนินการอบรมในพื้นที่ตำ�บลเทอดไทย อำ�เภอทุ่งเขาหลวง  
- การสำ�รวจยาในครัวเรือน
- การให้ความรู้การเก็บรักษายา
- การให้ความรู้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีผลต่อโรคประจำ�ตัว
4. ดำ�เนินโครงการศึกษาสถานการณ์และสร้างความรอบรู้ในการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์และการเกษตร
จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 – 2564
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะ และช่องทางการกระจายยาปฏิชีวนะในพื้นที่ใน
การเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำ�เภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์
ในพื้นที่อำ�เภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
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2. เพื่อหาแนวทางกำ�กับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์อย่างสมเหตุผลร่วมกับเครือข่าย
เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการส่งเสริมให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป
จากการศึกษาพบว่าเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์จำ�นวน 32 ราย เกษตรกรเป็นเจ้าของฟาร์มเอง จำ�นวน
30 แห่ง และเป็นฟาร์มพันธะสัญญา 2 แห่ง เป็นฟาร์มที่ใช้ยาปฏิชีวนะร้อยละ 93.8 และฟาร์มไม่พบการ
ใช้ยาปฏิชีวนะร้อยละ 6.3 โดยเกษตรกรสามารถเข้าถึงยาปฏิชวี นะได้จากร้านขายสินค้าการเกษตรร้อยละ
56.3 อินเตอร์เน็ตร้อยละ 21.9 ร้านขายยาสัตว์ ร้อยละ 15.6 ร้านขายของชำ�ร้อยละ 3.1 และร้านขายยา
แผนปัจจุบันร้อยละ3.1
ยาปฏิชีวนะที่ใช้มากที่สุด คือ Enrofloxacin ในฟาร์มสุกรร้อยละ 71  Erythromycin ผสม
Vitamin B12 ในฟาร์มไก่/เป็ด/นก ร้อยละ 42 และมีการใช้ยาปฏิชีวนะอื่น ๆ เช่น Union Sulfa,
Amoxycillin, Chloramphenicol, Tetracycline, Amoxycillin + Colistin , Gentamycin ฯลฯ
ผลสำ�รวจการจำ�หน่ายยาในร้านจำ�หน่ายสินค้าทางการเกษตรในเขตอำ�เภอทุ่งเขาหลวง 5 แห่ง
พบว่ามีการจำ�หน่ายยา 4 แห่ง พบยา 38 รายการ เป็นยาที่ไม่มีทะเบียนยาร้อยละ 47 ซึ่งรายการยาที่
มีจ�ำ หน่ายมากที่สุด คือยาที่ไม่ระบุชื่อยาแต่ระบุสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะร้อยละ 36.8 รองลงมาคือยา
ปฏิชวี นะชนิดยาเดีย่ วร้อยละ 26.3 ซึ่งเกษตรกรยังไม่มีความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชวี นะ การร่วมมือกันใน
ทุกภาคส่วนจะส่งผลให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ยาปฏิชวี นะในฟาร์มปศุสัตว์ได้
โดยในปี 2564 – 2565 โครงการนีไ้ ด้ด�ำ เนินการขยายไปในพืน้ ทีอ่ กี 4 อำ�เภอในจังหวัดร้อยเอ็ด
คือ อ.เมือง อ.สุวรรณภูมิ อ.ศรีสมเด็จ และ อ.เมยวดี โดยมีความคาดหวังที่จะทำ�ให้เกิดนโยบายการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในการเลี้ยงสัตว์ ให้เกิดเป็นนโยบายระดับจังหวัดร้อยเอ็ด  
จากบทเรียนการดำ�เนินโครงการ RDU Community ในหลายโครงการที่ผ่านมา ทำ�ให้เกิดบท
เรียนในการทำ�งาน ดังนี้   
ตัง้ เป้าหมาย เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ คงไม่ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเข้าไปช่วยตามเก็บเคส เข้าไปแก้ไขปัญหาทีละเรื่อง ทีละ
ประเด็นแน่ๆ ประชาชนหรือผูบ้ ริโภคนี่ล่ะต้องเป็น Smart Consumer อ่านฉลากเป็น รู้จักเครื่องหมาย
เลขทะเบียน สัญลักษณ์ต่างๆ รวมถึงรู้เท่าทันโฆษณา รวมถึงเครือข่ายการทำ�งานในพื้นที่ เฉพาะ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขคงไม่เพียงพอต่อการต่อสู้กับปัญหา ต้องมีเครือข่ายทั้งในส่วน
ราชการและส่วนของภาคประชาชน
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วางแผนการทำ�งาน การจะทำ�งานอะไรให้ได้เป้าหมาย ต้องมีการวางแผน วางเป็นระยะสั้น
ระยะกลาง ระยะยาว ที่สำ�คัญวางไว้แล้วก็ต้องทำ�ตามให้ได้
ความกลมกลืนในทุก ๆ งาน สิง่ นีส้ �ำ คัญที่สุดเลย การเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนต้องสามารถ
บูรณาการทัง้ งานคลินกิ งานความปลอดภัยด้านยา งาน HA งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ให้มันดำ�เนินงานไปด้วยกันอย่างกลมกลืนและสอดคล้องกันได้
ถอดบทเรียนการทำ�งานอยู่เสมอ งานแต่ละโปรเจคที่เราทำ�เสร็จ ให้ถอดบทเรียนทุกครั้ง เพื่อ
ที่เราจะได้รู้ว่าเราทำ�อะไรสำ�เร็จแล้ว ปัจจัยที่ทำ�ให้สำ�เร็จคืออะไร ส่วนสิ่งที่ยังไม่สำ�เร็จเพราะสาเหตุ
อะไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้นำ�ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการทำ�งานครั้งต่อไป รวมถึงการขยายเครือข่ายไป
สู่พื้นที่อื่น ๆ ก็จำ�เป็นต้องใช้การถอดบทเรียนออกไปนี่ล่ะ
อย่าจำ�กัดศักยภาพตัวเอง อย่าคิดว่าเราเป็นเพียงเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน แล้วจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้   สิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ราเห็นว่าจะส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน อย่าคิดเพียงว่า เรา
อยู่ในชนบทจะแก้ปญ
ั หาเชิงระบบไม่ได้ ยาทีเ่ ป็นปัญหาในพืน้ ที่ พยายามรวบรวมข้อมูลส่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เพือ่ เป็นการผลักดันในหลาย ๆ ทางให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบมากขึ้น
การมีกัลยาณมิตรที่ดี กัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจ และมอบกำ�ลังใจ แนวทางดี ๆ
ในวันที่เราท้อถอย เหนื่อยล้ากับปัญหาและอุปสรรค งานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลาย
ปัจจัย ความซับซ้อนในรูปแบบของปัญหาแต่ละอย่าง เราคิดเพียงคนเดียวไม่สามารถแก้ไขได้แน่ ๆ การมี
กัลยาณมิตรที่ปรึกษาที่ดีเป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่างยิ่ง
การพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอ จะทำ�ให้เราเป็นคนกระตือรือร้น มีมุมมอง และทัศนคติ
ที่ดีในการทำ�งาน การทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน เป็นสิ่งที่เป็นบทบาทที่สำ�คัญของเภสัชกร การโฟกัสกับเป้าหมาย แล้ว
ใช้ทั้งพลังกาย พลังใจ พลังสมอง มุ่งมั่นในการจัดการปัญหา สร้างระบบรองรับการทำ�งานขึ้นมาให้ได้  
ความปลอดภัยต่อการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน เป็นสิ่งที่เรา เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านยา ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ ขอเหล่าพี่น้องจงช่วยกันสร้างมันให้เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินเมืองไทย
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แนะนำ�เว็บไซต์

อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

อาจารย์ประจำ�คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม/นักวิชาการ กพย.

ปัญหาการใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสมในชุมชนของประเทศไทยนัน้ มีมาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน กระทรวงสาธารณสุข
จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำ�งานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชนขึ้น ภายใต้การทำ�งานของ
คณะทำ�งานพัฒนาระบบเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเน้นทำ�งานการขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Rational Drug Use country : RDU country) ดังนั้น
คณะทำ�งานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน จึงร่วมกับกพย. และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (Rational Drug Use Community :
RDU Community) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานใน
ชุมชน ท่านผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการดำ�เนินงาน พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนได้ที่
เว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข https://phdb.moph.go.th/

นอกจากนี้ทางศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย) ได้มีการสนับสนุนนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดำ�เนินงานในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมาโดยตลอด และมีการสื่อสารออกมาในรูปแบบของวารสารยาวิพากษ์โดย
ผูอ้ า่ นสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.thaidrugwatch.org/printout01.php
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ในส่วนของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหลักที่มีส่วนสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลก็มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายและการดำ�เนินงาน RDU อยู่ใน
เว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use
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