รายงานการวิจัย เรือ่ ง

โครงการการศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
(ชื่อเดิม: โครงการการศึกษารูปแบบการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use)
(Antibiotics Smart Use ปที่ 2)

จัดทําโดย
ภญ.ดร. นิธิมา สุมประดิษฐ1
คณะผูวิจัย
ภญ. วีรวรรณ แตงแกว1
ภก. วินิต อัศวกิจวิรี 1
ภญ.ดร. นิธิมา สุมประดิษฐ 1
ผศ.นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล2
รศ.ภญ.ดร. กัญญดา อนุวงศ 3
ภญ.ดร. สมหญิง พุมทอง3
ภญ.เขมวดี ขนาบแกว1
นางสาวณัชธญา นิลพานิชย1
1
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิจยั นี้ไดรับทุนสนับสนุนจาก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในความรวมมือของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โรงพยาบาลกันตัง (จังหวัดตรัง) กลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย

กันยายน 2552
i

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณหนวยงานและบุคคลดังตอไปนี้ ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุน ความ
รวมมือ และอนุเคราะหในแงมุมตางๆ ทําใหโครงการการศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
สําเร็จลุลวงไปดวยดี
สถาบัน วิจัยระบบสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผูสนับสนุนทุน ในการ
ดําเนินโครงการครั้งนี้ และองคการอนามัยโลกที่สนับสนุนทุนในครั้งแรกจนสามารถดําเนินการตอเนื่องมาเปน
โครงการในวันนี้
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่สนับสนุนการดําเนินการดานนโยบายใหการใชยาปฏิชีวนะ
อยางสมเหตุผลเปนหนึ่งในเกณฑตัวชี้วัดคุณภาพการบริการดานยา
คณะทํางานและผูบริหารงานสาธารณสุขในพื้นที่จากสํา นักงานสาธารณสุ ขจั งหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โรงพยาบาล
กันตัง จังหวัดตรัง และกลุมโรงพยาบาลศรีวิชัยทั้ง 4 สาขา ที่ใหความสําคัญและใสใจในการดําเนินโครงการ
จนบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว ที่สําคัญยังกอใหเกิดชุดประสบการณในการขับเคลื่อนโครงการของพื้นที่ที่มี
ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ซึ่ ง มี คุณ ค า ในการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู ในวงกว า ง และเป น แนวทางให แ ก ผู ที่ ส นใจนํ า ไป
ประยุกตใชตอไป
ภญ.ตวงรัตน โพธะ และภญ.เขมวดี ขนาบแกว ผูประสานงานโครงการ ที่มีการรับชวงการประสานงาน
ตอในระหวางการดําเนินโครงการไดอยางดี และทําใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางเรียบรอย
ทา ยที่ สุด ขอขอบคุณ ผูอํา นวยการโรงพยาบาลตา งๆ แพทย เภสัชกร พยาบาล เจา หน าที่ ส ถานี
อนามัย/ศูนยสุขภาพชุมชน และประชาชนในพื้นที่เจาของโครงการทุกทาน ที่ไดรวมกันทําใหการใชยาปฏิชีวนะ
อยางสมเหตุผลเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม
คณะผูวิจัยโครงการ
30 กันยายน 2552

ii
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พื้นที่เจาของโครงการ
จังหวัดอุบลราชธานี
นําโดย
นพ.วุฒิไกร มุงหมาย
ผูประสานงาน
ภญ.กาญจนา มหาพล
ภญ.อาภรณ จตุรภัทรวงศ
ภญ.ปาริชาติ บุตรดีมี
ทีมงาน
นางหรรษา ชื่นชูผล
ภญ.เสาวนีย คุณรักษ
นพ. พิทักษพงษ จันทรแดง
นพ.พิสิษฐ เวชกามา
ภญ.ศิริรัตน บุญจรัส
ภญ.รัญณชา พิมพแกว
นายอุเทน บุญยิ่ง
พญ. ศิริลักษณ นิยกิจ
ภญ.พนานันท ศรีแสงเมือง
นพ. สุธี สุดดี
ภก.วัชโรดม ศุภลักษณ
นพ.สิทธาคม ผูสันติ
ภก.นคร ใบศรี
นางสุกัญญา สาระการ
นางนองนุช สําราญเริญ
ภก.ปริญญา สมจันทร
ภญ.นุชกานดา ศรีวงศ
นางวริศรา ดาวัลย
ภญ.รัตนาภรณ ชินพันธ
นายสันติ ฝกทอง
ภก.ศรายุทธ อินทรแกว
นายอําพล พิมพพรม
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนะกิจ
ภญ.ธีราพร ชนะกิจ

จังหวัดอุบลราชธานี (ตอ)
ภก. ทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย
ภก.ปญญา เลิศฤาชาชัย
นายอังกูร แกนกุล

สสจ.อุบลราชธานี
สสจ.อุบลราชธานี
รพ.วารินชําราบ
รพ.มวงสามสิบ

รานคลังยา
รานเยาวภาลักษณ
สสอ.เมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นําโดย
นพ.รัตนชัย จุลเนตร
ผูประสานงาน
ภญ.จุไรรัตน คงลอมญาติ
ภก.สันติ โฉมยงค
ทีมงาน
นพ.ปยเมต เอี่ยมโอภาส
นางสมจิตร เกิดทรัพย
นางมะลิวัลย ฉั่วประดิษฐภัณฑ
นางยุพา ฉันทเรืองรัตน
นางสุดา เจริญจันทร
นางสุภัทรา คลายเขียว
น.ส.นันทพร จงกลนี
ภก.พิสิษฐ ชุมสินเรืองชัย
ภญ.สุชาสินี พานทอง
นางสุชาดา เรืองเดช
น.ส.สุชาดา จังจริง
น.ส.พรพรหม ตรีโภคา
ภญ.พงศิยา รัตนจรรยา
นางสายพิณ แหวนทองคํา
นางนารีรัตน ขําเรืองศรี
นพ.วสันต ลิ่มสุริยะกานต
นพ.วิวัฒน ปองเสงี่ยม
นพ.สุรพัฒน สกุลไทย
ภญ.กัลยา สกุลไทย
ภก.สิทธิพร สุทธิทวีสุข
นางเกื้อกูล มะเขือเทศ
นายกิตติชัยเศรษฐ ประเสริฐ

สสจ.อุบลราชธานี
สสจ.อุบลราชธานี
รพ.ทุงศรีอุดม
รพ.บุณฑริก
รพ.เขื่องใน
รพ.เดชอุดม
สสอ.เดชอุดม
รพ.50พรรษา
รพ.50พรรษา
รพ.วารินชําราบ
รพ.วารินชําราบ
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.นาจะหลวย
รพ.เขมราฐ
รพ.สิรินธร
รพ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.พิบูลมังสาหาร
รพ.ตระการพืชผล
สสอ.ตระการพืชผล
คณะเภสัชศาสตร
ม.อุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร
ม.อุบลราชธานี

3

สสจ.พระนครศรีอยุธยา
สสจ.พระนครศรีอยุธยา
สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพ.บางไทร
รพ.บางไทร
รพ.บางไทร
รพ.บางไทร
รพ.บางไทร
รพ.บางไทร
รพ.บางไทร
รพ.บางไทร
รพ.บางไทร
รพ.บางไทร
รพ.บางไทร
รพ.บางไทร
รพ.ลาดบัวหลวง
รพ.ลาดบัวหลวง
รพ.ลาดบัวหลวง
รพ.ลาดบัวหลวง
รพ.บางซาย
รพ.บางซาย
รพ.บางซาย
รพ.บางซาย
รพ.บางซาย
รพ.มหาราช
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พื้นที่เจาของโครงการ (ตอ)
จังหวัดสมุทรสงคราม (ตอ)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตอ)
นางนภสร เครือแกว
นพ.ณัฐพล สวางสุนพรเวศย
พญ.ภาษิตา แกวแหวน
พญ.รรินธร ธัญญานุวัติ
นางกัญญารัตน ธาราพุฒิ
ภญ.กรรณิกา โมฬีฤกษภูมิ
นพ.ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม
นางกรรณิการ นิกรเพสย
นายวันชัย งมสมสุข
นางเสาวนีย สาลีอรรถ
ภญ.พัชรี สัทธรรม
นางอรวรรณ ถาวรชาติ
น.ส.พรพรรณ เพ็งกระจาง
ภก.ยิ่งยศ ภัทรวัฒนาภรณ
ภญ.นภาพร เขตรสาลี

รพ.มหาราช
รพ.บางบาล
รพ.บางบาล
รพ.บางบาล
รพ.บางบาล
รพ.บางบาล
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ

นพ.เดชา มีสุข
ภก.รุง มาสิก
นพ.วรารก หววังจิตตเชียร
นพ.สุภกิจ คุณูปการ
ภญ.ศศิธร สุขไพบูลย
ภญ.มยุรี กลาณรงค

รพ.กันตัง จังหวัดตรัง
นําโดย
นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย
ผูประสานงาน
ภญ.ปยนุช สีสุข
ทีมงาน
พญ.สุณิตา กิจปกรณสันติ
นายสุทิน ลําแกว

จังหวัดสมุทรสงคราม
นําโดย
นพ.วีระชัย ปตะวรรณ
ผูประสานงาน
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
ภญ.นุชรินธ โตมาชา
ทีมงาน
นพ.เกรียงศักดิ์ เจียเจริญพงษ
นพ.เชิดศักดิ์ มาศมหิศักดิ์
ภญ.กนิษฐา พันฑศรีนิรมล
นพ.วิรัช ธีระภิญโญ

รพ.นภาลัย
รพ.นภาลัย
รพ.อัมพวา
รพ.อัมพวา
รพ.อัมพวา
สสจ.สมุทรสงคราม

ผอ.รพ.กันตัง
เภสัชกร
แพทย
งาน IT

กลุมโรงพยาบาลศรีวชิ ัย

สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.สมุทรสงคราม
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา
รพ.นภาลัย

4

นําโดย
นพ.สุรพล โลหสิริวัฒน
ผูประสานงาน
ภญ.ประภาพรรณ เตชธนัง
ทีมงาน
พญ.พรเพ็ญ เลิศศรีสถิต
ภญ.สุวลัย รัตนเสกสรรค
นพ.วัชระ เชื้อปากน้ํา
ภก.ชูชัย วัธยาโกศลสุนทร
ภญ.วรรณี ศรีอุทัยวัฒนา

ผอ.รพ.ศรีวิชัย 2
รพ.ศีวิชัย 2
รพ.ศรีวิชัย 1
รพ.ศรีวิชัย 1
รพ.ศรีวิชัย 3
รพ.ศรีวิชัย 3
รพ.ศรีวิชัย 5
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สารบัญ
บทที่
กิตติกรรมประกาศ
พื้นที่เจาของโครงการ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป

i
ii
iv
vi
vii

บทสรุปผูบริหาร

viii

1

บทนํา

1

2

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวความคิด
2.1 ทบทวนวรรณกรรมการควบคุมการใชยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาล
2.2 โครงการควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กของกรมควบคุมโรค
(Acute Respiratory Infection Control: ARIC)
2.3 บทเรียนรูจากโครงการนํารอง Antibiotics Smart Use (โครงการ ASU ปที่ 1)
2.4 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ
2.5 กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการสําหรับการศึกษาเพื่อขยายโครงการ Antibiotics
Smart Use สูความยัง่ ยืน (โครงการ ASU ปที่ 2)

5
5
7
7
9
14

3

วิธีการดําเนินการ
3.1 หาผูรวมทาง
3.2 เตรียมการรวมกัน
3.3 พื้นที่เจาของโครงการ “ลงมือทํา”
3.4 สวนกลาง “ลงมือทํา”

16
17
18
19
25

4

ผลการดําเนินการและการแปลผล
4.1 ผลการจัดกิจกรรมในพืน้ ทีแ่ ละการปรับปจจัยแวดลอม
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในพืน้ ที่
4.3 การแปลผลเชิงนโยบาย

30
30
32
38
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สารบัญ (ตอ)
บทที่
5 บทสังเคราะหและเรียนรูก ารขยายผลโครงการ
5.1 จุดเดนและปจจัยแหงความสําเร็จในพื้นที่เจาของโครงการ
5.2 ปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการในภาพรวม
5.3 แนวโนมและปจจัยสูความยั่งยืน
5.4 ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานโดยภาพรวม
5.5 ขอเสนอแนะจากพื้นที่โดยภาพรวม
5.6 ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการในอนาคต
5.7 บันทึกสงทาย
เอกสารอางอิง

หนา
40
40
44
45
49
50
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการการศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use (Antibotics Smart Use ปที่ 2 หรือ
ASU II) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ในการขยายโครงการ ASU สูความยั่งยืน
ในการลดการใชยาปฏิชีวนะใน 3 โรคเปาหมาย คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสวนบน โรคทองรวง
เฉียบพลัน และแผลเลือดออก โครงการมีระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 13 เดือน (กันยายน 2551 – กันยายน
2552) และมีพื้นที่เขารวมโครงการประกอบดวย 3 จังหวัด และ 2 เครือขายของสถานพยาบาล คือ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสงคราม เครือขายของโรงพยาบาลกันตัง (จังหวัดตรัง)
และกลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย (ซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชนมี 4 สาขาใน กรุงเทพ และสมุทรสาคร)
ผลการศึกษารูปแบบของการดําเนินโครงการ พบวา รูปแบบการดําเนินโครงการประกอบดวยกิจกรรมหลัก
2 สวน คือ (1) การอบรมบุคลากรทางการแพทย โดยในภาพรวมมีการจัดอบรมมากกวา 197 ครั้ง ครอบคลุม
บุคลากรทางการแพทยและอาสาสมัครสาธารณสุขมากกวา 10,000 คน และ (2) การปรับสภาพแวดลอมให
เอื้อตอพฤติกรรมใหม และจัดกิจกรรมกระตุนเตือนหลังการอบรมอยางตอเนื่องเพื่อใหนําความรูที่ไดรับไปสูการ
ปฏิบัติและขยายผลสูวงกวาง เชน มีการเพิ่มชองในใบสั่งยาเพื่อกระตุนเตือนใหไมสั่งใชยาปฏิชีวนะใน 3 โรค
เปาหมาย มีการจัดทําสื่อเพิ่มเติมเพื่อใชอธิบายทําความเขาใจกับคนไขเมื่อไมสั่งใชยาปฏิชีวนะ หรือการ
เผยแพรสูประชาชน โดยรูปแบบและกลวิธีในการดําเนินงานของแตละพื้นที่ สรุปไดดังนี้
จังหวัด
อุบลราชธานี

ลักษณะ
เปนการทําโครงการ
ใ น จั ง ห วั ด ข น า ด
ใหญ มี 25 อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา

เปนการทําโครงการ เนนความรวมมือดวยความสมัครใจใชวิธี win-win strategy โดยเปดโอกาสให
ใ น จั ง ห วั ด ข น า ด โรงพยาบาลชุมชนสมัครเขาเปนสถานพยาบาลนํารองซึ่งกลุมนํารองจะไดรับการ
กลาง มี 16 อําเภอ อบรมทักษะการทําวิจัยเพิ่มเติมเพื่อผลิตผลงานวิจัยจากโครงการได (R2R)

สมุทรสงคราม

เปนการทําโครงการ
ในจังหวัดขนาดเล็ก
มี 3 อําเภอ
เปนการทําโครงการ
ในระดั บ อํ า เภอ มี
21 สอ. ในเครือขาย

รพ.กันตัง (ตรัง)

กลุมโรงพยาบาล
ศรีวิชัย

รูปแบบ/กลวิธี
ใชนโยบายสั่งการตามสายบังคับบัญชาและเปดตัวโครงการอยางเปนทางการผาน
สื่อมวลชนเพื่อสงสัญญาณใหรูวาจังหวัดเอาจริงกับโครงการนี้ แบงการดําเนินการ
เปน 4 โซน แตละโซนมีผูอํานวยการโรงพยาบาล 4 แหงนําทีม สรางวิทยากรในพื้นที
จัดประกวดผลงานระดับโซน/สถานพยาบาลทําใหเกิดการแขงขันเชิงบวก

เนนกระบวนการการมีสวนรวมจากผูปฏิบัติงานทุกระดับ การบูรณาการกิจกรรม
ในโครงการ ASU เขากับงานประจํา และการสรางวิทยากรในพื้นที่
เนนการทํางานรวมระหวางองคกรแพทย คณะกรรมการเภสัชกรรมบําบัด (PTC)
และกลุมงานเภสัชกรรม เปนนโยบาย รพ. มีวิทยากรในพื้นที่ ประสานงานให
ทํางานทั้งเครือขาย

เปนการทําโครงการ เน น นโยบายของผู นํ า องค ก ร ติ ด ตามโครงการอย า งจริ ง จั ง อบรมแพทย ใ ห
ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ครอบคลุม ปรับระบบใบสั่งยาใหสะดวกเก็บขอมูลและกระตุนเตือนใหปฏิบัติตาม
เอกชน มี 4 สาขา
นโยบาย
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การประเมินผลการดําเนินการ ประกอบดวย 2 สวน คือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และผลของแนวโนมสู
ความยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ: การประเมินผลตามตัวชี้วัด พบวา หลังจากการดําเนินโครงการในพื้นที่ตางๆ
- มูลคาการใชยาปฏิชีวนะ (4 เดือน: ม.ค. - เม.ย. 2552 เทียบกับชวงเดียวกันของป 2551) ลดลง
2,181,738.75 บาท
- คนไขในทั้ง 3 โรคเปาหมายที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 –14.6
- คนไขในโรคเปาหมายที่ไมไดยาปฏิชีวนะรอยละ 96–99 หายเปนปกติหรืออาการดีขึ้น มากกวารอยละ
80 พึงพอใจตอการรักษา และมากกวารอยละ 90 จะกลับมารักษาที่นี่อีก
- การอบรมทําใหบุคลากรทางการแพทยมีความรู ทัศนคติ และความเชือ่ มั่นในการไมใชยาปฏิชีวนะ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลของแนวโนมสูความยั่งยืน: ผลการประเมินลักษณะการดําเนินงาน พบวา โครงการ ASU มี ‘แนวโนม’ ที่
จะมีความยั่งยืนในพื้นที่ เนื่องจากมีคุณสมบัติทั้ง 3 ดาน คือ
- พื้นที่สามารถดําเนินโครงการแลวเกิดผลสัมฤทธิ์อันเปนประโยชนตอสุขภาพ ซึ่งการประเมินผล
สัมฤทธิ์ขางตนแสดงยืนยันผลตามขอนี้
- การที่พื้นที่ผนวกกิจกรรมของโครงการเขาเปนภารกิจหรืองานประจําของหนวยงาน พบวาพื้นที่
เจาของโครงการสวนใหญมีการผนวกกิจกรรมของโครงการเขาเปนภารกิจหรืองานประจําของ
หนวยงาน เพราะการไดรับปจจัยสนับสนุนที่สําคัญจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่
ประกาศใหการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลเปนหนึ่งในเกณฑตัวชี้วัดคุณภาพการบริการดานยา
- บุคคลากรที่รวมโครงการหรือชุมชนในโครงการมีการพัฒนาศักยภาพของตน ซึ่งพบวาผูดําเนิน
โครงการ ASU มีการเรียนรูทั้งในดานวิชาการทางการแพทยหรือคลินิก ควบคูกับการเรียนรูในการ
บริหารโครงการกระบวนการขับเคลื่อนงาน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปพรอมกัน
การแปลผลเชิงนโยบาย: จากผลการศึกษาขางตนสามารถตอบเปนประเด็นคําถามเชิงนโยบายได ดังนี้
- โครงการ ASU ลดการใชยาปฏิชีวนะไดมากนอยแคไหน คุมคาตองบประมาณที่ใชไปหรือไม:
ในชวง 4 เดือนหลังเริ่มโครงการ มูลคาการใชยาปฏิชีวนะลดลงประมาณ 2.2 ลานบาทจากปที่แลว
(คิดเปน 6.6 ลานบาท/ป) โครงการใชงบดําเนินการใน 1 ปรวมประมาณ 2.5 ลานบาท ซึ่งเทียบเฉพาะ
เม็ดเงินก็นับวาคุมคา ซึ่งการคํานวนนี้ยังไมรวมผลที่ไดจากการลดความเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึง
ประสงค (Adverse Drug Reaction: ADR) หรือคาใชจายในการรักษา ADR เชื้อดื้อยา ผลระยะยาว
ตอการเปลี่ยนแปลงฐานความคิดของผูสั่งใชยา การพัฒนาศักยภาพเครือขาย และทรัพยากรมนุษย
- ADR ของกลุมยาปฏิชีวนะสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ โครงการ ASU ชวยใหลดความเสี่ยง
ของการเกิด ADR ไดอยางไร และไดมากนอยแคไหน: ในชวง 4 เดือนหลังเริ่มโครงการ พบวา
จํานวนคนไขในโรคเปาหมายที่ไดรับยาปฏิชีวนะลดลง ขอมูลของโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง (20 แหง)
ในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา กอนเริ่มโครงการ มีอัตราการจายยาปฏิชีวนะในโรค URI ที่รอยละ 50.4
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แตหลังทําโครงการอัตราการจายยาปฏิชีวนะในโรค URI ลดลงอยูที่รอยละ 37.5 (ลดลงรอยละ 12.9)
หากแปลผลเปนจํานวนคนไขในชวง 4 เดือน พบวา มีคนไข URI มารับการรักษาทั้งสิ้น 52,400 คน
และหากยั ง จ า ยยาปฏิ ชี ว นะเหมื อนเดิม ก อนเริ่ม ทํ า โครงการ จะทํ า ใหคนไข 26,410 คน ได รับ ยา
ปฏิชีวนะ แตเนื่องจากทําโครงการ ASU จึงทําใหมีคนไขเพียง 19,663 คนไดรับยาปฏิชีวนะ แปลวา
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีปองกันคนไขจํานวน 6,747 คนไมใหไดรับอันตรายจากการ
ไดรับยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปน ตัวเลข 6,747 นี้เปนเพียงตัวอยางใน 1 โรค ใน 1 พื้นที่ ในชวงเวลา
เพียง 4 เดือน หากคํานวนโดยคิดเปน 1 ป โรงพยาบาลชุมชน 20 แหง ในจังหวัดอุบลราชธานีจะชวย
ปองกันคนไข URI จากการไดรับยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปน เปนจํานวนถึง 20,241 คน
- ผลการรักษาเมื่อคนไขไมไดรับยาปฏิชีวนะเปนอยางไร มั่นใจกับผลที่ไดมากนอยแคไหน: การ
ติดตามคนไขโรคเปาหมายที่ไมไดยาปฏิชีวนะในจังหวัดสมุทรสงคราม (N = 151) และโรงพยาบาลศรี
วิชัย (N = 917) พบวา คนไขเกือบทั้งหมด (รอยละ 96 และ 99 ตามลําดับ) หายเปนปกติหรืออาการดี
ขึ้น มากกวารอยละ 80-90 พึงพอใจตอการรักษาที่ไดรับ และจะกลับมารักษาที่นี่อีก ขอมูลนี้สอดคลอง
กับขอมูลในโครงการนํารองที่จังหวัดสระบุรี (N = 1,200) พบวา คนไขโรคเปาหมายที่ไมไดยาปฏิชีวนะ
เกือบทั้งหมด (รอยละ 97.1) หายเปนปกติหรืออาการดีขึ้น กวารอยละ 90 มีความพึงพอใจกับการ
รักษา และจะกลับมารักษาที่สถานพยาบาลแหงนี้อีก ขอมูลจากการติดตามคนไขใน 3 แหลงนี้ซึ่งมีทั้ง
คนไขที่เปนคนในเมืองหลวง คนชานเมือง และคนตางจังหวัด ลวนยืนยันผลซึ่งกันและกัน จึงสามารถ
สรางความมั่นใจใหแกผูสั่งใชยาและผูกําหนดนโยบายไดวาคนไขในโรคเปาหมายสามารถหายไดเปน
ปรกติหรือมีอาการดีขึ้นแมไมไดรับยาปฏิชีวนะ
รางวัล: ในป 2552 โครงการ ASU ไดรับ 3 รางวัล คือ
- มีนาคม 2552: โครงการ Antibiotics Smart Use ไดรับ “รางวัลผลงานวิชาการดีเดน” ในการประชุม
วิชาการประจําปของกระทรวงสาธารณสุขประจําป 2552
- กรกฎาคม 2552: โครงการ Antibiotics Smart Use ของสถานีอนามัยหลังเขา จังหวัดสระบุรี ไดรับ
“รางวัลยอดเยี่ยม” ในการประชุม R2R ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- กันยายน 2552: โครงการ Antibiotics Smart Use ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับ “รางวัลที่ 1”
จากการประกวดโปสเตอร ในการประชุมวิชาการประจําปของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สรุปผล: พื้นที่เจาของโครงการแตละแหงสามารถออกแบบกลยุทธในการดําเนินโครงการ ASU ในพื้นที่ของตน
ไดอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายที่วางไว อยางไรก็ตาม การจะทําใหกิจกรรมการใชยาปฏิชีวนะอยางสม
เหตุผลในโครงการเชนนี้มีความยั่งยืนจําเปนตองไดรับการสนับสนุนนโยบายจากสวนกลาง และมีการใหความรู
แกประชาชนเพื่อลดแรงกดดันและทําใหบุคลากรทางการแพทยสามารถปฏิบัติตามแนวทางการรักษาไดงาย
ขึ้น ดังนั้น การดําเนินโครงการในปถัดไปจะเนน 3 ดาน คือ การขับเคลื่อนใหมีนโยบายจากสวนกลางเพื่อ
รองรับการทํางานการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพของเครือขายใหเขมแข็ง
เพื่อใหสามารถกระจายและถายทอดหรือเปนพี่เลี้ยงใหแกจังหวัดอื่น และการรณรงคความรูในภาคประชาชน
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บทที่ 1
บทนํา
จากการสํารวจโดยองคการอนามัยโลกพบวามากกวารอยละ 50 ของการใชยาเปนไปอยางสูญเปลาไม
สมเหตุผลสงผลตอคนไขทั้งในดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา รวมทั้งเสียคาใชจายโดยไม
จําเปน1 ปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผลจํานวนมากเกิดขึ้นทั้งในสถานพยาบาลและชุมชนและเปนปญหา
ของประเทศไทยมานานหลายทศวรรษ2
งานวิจัยหลายชิ้นชี้ชัดวาประเทศไทยมีการใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผลทั้งในกลุมประชาชน3 และ
บุคลากรทางการแพทย4 การสํารวจพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะในกลุมประชาชน พบวา ประชาชนสวนใหญมี
การใชยาปฏิชีวนะรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนทั้งที่ไมมีความจําเปน เชน ใชยาปฏิชีวนะในรักษาโรค
หวัดและไขหวัด (ซึ่งเปนการติดเชื้อไวรัส) ในตางจังหวัดพบประมาณรอยละ 40-60 สวนในกรุงเทพมหานครพบ
ใชรอยละ 70-80 สาเหตุหลักของการใชอยางไมสมเหตุผลมีหลากหลาย เชน เปนการใชยาตามตามกันมาโดย
ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ5 ในสวนของบุคลากรทางการแพทยก็มี
การสั่งใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุผลเชนกัน แมแตในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนโรงเรียนแพทยหรือ
โรงพยาบาลขนาดใหญ ยังพบการใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุผลในสูงถึงรอยละ 25-914, 6, 7
การใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อโดยไมจําเปนนี้สงผลใหมูลคาการผลิตและนําเขากลุมยาฆาเชื้อ
(รวมถึงยาปฏิชีวนะ) สูงสุดเปนอันดับ 1 ของประเทศอยางตอเนื่องตั้งแตป 2543 เปนตนมา และในป 2550 มี
มูลคารวมประมาณ 2 หมื่นลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 20 ของมูลคายาทั้งหมดของประเทศ8
การศึกษาทั้งในและตางประเทศยืนยันตรงกันวายิ่งมีการใชยาปฏิชีวนะมากอัตราการดื้อยาของเชื้อยิ่ง
มากขึ้นดวย9, 10 ในเดือนเมษายน 2552 ที่ผานมา กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดแถลงชัดเจนสูสาธารณะวา
สถานการณเชื้อดื้อยาในประเทศไทยกําลังเขาสูภาวะวิกฤต อัตราการของเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นสูงมากถึงรอยละ
25-50 มีการเพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาเกือบทุกชนิดพรอมกัน โรคติดเชื้อที่รักษาไมไดเพิ่มจํานวนขึ้น
เรื่อยๆ ยาปฏิชีวนะที่เคยใชไดผลกลับใชไมไดผลในปจจุบัน11 ขณะที่ความตองการยาปฏิชีวนะชนิดใหมเพื่อ
ตอสูกับเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น แตแรงจูงใจและแนวโนมในการคนคิดยาปฏิชีวนะชนิดใหมกลับลดลง12, 13 เนื่องจาก
ไมมีความคุมคาในการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนายาปฏิชีวนะใหม เพราะประสิทธิภาพของยาจะลดลงเมื่อเวลา
ผานไปจากปญหาเชื้อดื้อยา จึงทําการตลาดไดไมนาน ไมเหมือนกับยารักษาโรคเรี้อรังทั่วไป เชน ยารักษาโรค
ความดัน หรือเบาหวาน
นอกจากนี้ รายงานอาการไมพึงประสงคประจําป 2549 ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พบวายาปฏิชีวนะเปนกลุมยาที่มีรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ คิดเปน
ประมาณรอยละ 54 ของอาการไมพึงประสงคทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากยาทุกชนิดรวมกัน14 ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
อาการไมพึงประสงคจากโรงพยาบาลหลายแหง15, 16 และสอดคลองกับขอมูลจากกองควบคุมยาทีว่ า ยากลุม นีม้ ี
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การใชมากที่สุดดวยเชนกัน8 นอกจากนี้ ภาวะทุพลภาพหรือเสียชีวิตจากการใชยาปฏิชีวนะพบบอยครั้ง ซึ่งเปน
ที่นาเสียดาย เพราะอาการไมพึงประสงคหรือแพยาจํานวนมากที่เกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งที่ปองกันได15
การใชยาปฏิชีวนะที่พร่ําเพรื่อนอกจากทําอันตรายตอตนเองแลว ยังทําใหคนรอบขางและสังคมตกอยู
ในอันตรายและเสี่ยงจากการติดเชื้อดื้อยา11 เพิ่มภาระแกผูดูแลเมื่อตองนอนโรงพยาบาลหรือรักษาตัวนาน
ขึ้น11, 17 และเพิ่มภาระคาใชจายดานการรักษาใหแกคนไข สถานพยาบาล และประเทศชาติ17
ปญหาการใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อโดยไมจําเปนหรือใชยาอยางไมสมเหตุผลนั้นเปนปญหาเชิง
ระบบของประเทศ ในอดีตมีการแกปญหาโดยการจัดทําเปนยุทธศาสตรหรือนโยบายดานยาปฏิชีวนะของ
ประเทศ แตยุทธศาสตรหรือนโยบายดังกลาวไมไดถูกนําไปใช สาเหตุประการหนึ่งอาจเนื่องจากขาดการ
ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมและจริงจัง
นอกจากนี้ ระบบการใหบริการดานสุขภาพของประเทศไทยเอื้ออํานวยใหเกิดการใชยาปฏิชีวนะมาก
เกินจําเปน18 เชน
- การที่มียาปฏิชีวนะจําหนายหรือกระจายอยูทั้งในโรงพยาบาล คลินิก และรานขายยาโดยไมมี
มาตรการควบคุมชนิดของยาและการใชที่เหมาะสม2
- การที่ระบบใบสั่งยาและการจายยาไมแยกจากกันทําใหมีแนวโนมในการสั่งใชยามากเกินจําเปน
หรือขามขั้นตอน18
- การที่สถานพยาบาลตางๆ มีการแขงขันเชิงธุรกิจและตองการตอบสนองความตองการหรือความ
คาดหวังของคนไขผูใชบริการ
- การที่ไมมีมาตรการที่เขมงวดหรือมาตรการตางหากในการควบคุมการสงเสริมการขายยาปฏิชีวนะ
ทั้งๆ ที่เปนกลุมยาที่กอใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยาซึ่งเปยภัยคุกคามตอสังคม (ซึ่งไมเกิดขึ้นกับยากลุม
อื่นๆ)
- การที่ประชาชนมีคานิยมในการพึ่งพายาเปนดานแรกของความเจ็บปวย จนเกิดเปนความเคยชินใน
การซื้อยา (ปฏิชีวนะ) รักษาตนเอง การแบงปนยาระหวางกัน หรือการกินยาไมครบระยะเวลาตามที่
กําหนด3, 5
- ระบบการศึกษาทั้งของบุคลกรทางการแพทยและประชาชนที่ไมไดเนนเรื่องของความรับผิดชอบตอ
สังคมและเชื่อมโยงใหเกิดความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในการใชยาปฏิชีวนะ
ดวยปญหาเชิงระบบที่สั่งสมมาเปนระยะเวลายาวนาน การจะแกปญหาในเชิงระบบใหญโดยไมมี
ทรัพยากรกํา ลัง คนหรือแนวร วมที่เ ขมแข็งพอ หรือไมมีชุดประสบการณรวมกันระหวางสว นกลาง (ผูออก
นโยบาย) และพื้นที่ (ผูใชนโยบาย) ที่มากพอทําใหการแกปญหายาปฏิชีวนะเปนไปไดยากหรืออาจเปนไป
ไมไดเลย
ดวยความตระหนักถึงปญหาและบริบททั้งหมดเหลานี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได
เริ่มทําการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม โดยเริ่มทําเปนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ที่มีการ
นําความรูดานงานวิจัยเชิงเภสัชสังคมศาสตรและสาธารสุขศาสตรมาผนวกเขากับความรูดานเภสัชกรรมคลินิก
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และการแพทย ภายใตชื่อโครงการการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล (Antibiotics Smart Use: ASU) โดย
ไดรับเงินสนับสนุนจากองคการอนามัยโลก และจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการสราง
ตนแบบ (model) ของการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลในระดับจังหวัด (ซึ่งมีสระบุรีเปนจังหวัดนํารอง) โดยมี
เปาหมายหลัก คือ ลดการใชยาปฏิชีวนะใน 3 โรคเปาหมาย (ซึ่งเปนโรคที่หายไดเองและไมจําเปนตองใช
ปฏิชีวนะ) คือ โรคของระบบทางเดินหายใจสวนบน (เชน หวัด-เจ็บคอ) โรคทองรวงเฉียบพลัน และแผลสะอาด
ในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย โดยใชกลยุทธที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีการประเมินผล
โครงการควบคูกันไป19
การดําเนินโครงการนํารองประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว เชน ปริมาณการใชยาปฏิชีวนะลดลง
ความรู ทัศนคติ และความเชื่อมั่นของบุคลากรทางการแพทยตอการไมสั่งใชยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้น และคนไข
ที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะมีความพึงพอใจตอผลการรักษา (รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนํารองศึกษาไดจาก
รายงานการประเมินผลโครงการนํารองการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล Antibiotics Smart Use ใน
จังหวัดสระบุรี20) นอกจากนี้ การดําเนินโครงการ ASU ปที่ 1 นี้ไดสรางชุดประสบการณหรือบทเรียนรูในเรื่อง
ของการแกไขปญหายาปฏิชีวนะใหแกผูเขารวมโครงการและผูดําเนินโครงการ
ความสําเร็จจากโครงการนํารอง ASU (โครงการ ASU ปที่ 1: สิงหาคม 2550 – สิงหาคม 2551)
นําไปสูโครงการ ASU ปที่ 2 (กันยายน 2551 – กันยายน 2552) ภายใตชื่อโครงการการศึกษารูปแบบการขยาย
โครงการ Antibiotics Smart Use (ซึ่งตอมาถูกเปลี่ยนชื่อเปน “โครงการการศึกษาการขยายโครงการ
Antibiotics Smart Use” เพื่อใหสอดคลองตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย) โดย
ได รับ การสนั บ สนุ น ของสถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.)19 โดยมี วัต ถุ ป ระสงคเ พื่อ ศึ ก ษารู ป แบบที่
เหมาะสมของการขยายผลในพื้นที่ตางๆ ซึ่งไมเพียงแตจะไดประโยชนโดยตรง คือ ทําใหบุคลากรทางการแพทย
หรือประชาชนที่เขารวมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหใชยาปฏิชีวนะไดอยางถูกตองเหมาะสมมากขึ้น
และลดปญหาเชื้อดื้อยาเปนวงกวางขึ้น แตยังเปนการสรางแนวรวมหรือภาคีเครือขายที่เขาใจและรูสึกถึง
ปญหารวมกันมีความเขมแข็งมากขึ้น และมีการตอยอดชุดประสบการณหรือบทเรียนรูในการจัดการกับปญหา
ดวยกัน

เปาหมาย
เพื่อศึกษาผลและวิธีการการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use อยางยั่งยืน ในการลดการใชยา
ปฏิชีวนะใน 3 โรคเปาหมาย คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสวนบน โรคทองรวงเฉียบพลัน และแผล
สะอาด

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินโครงการในพื้นที่ ปจจัยสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และสังเคราะหเปน
บทเรียนรู
14
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2. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ ตามตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัด 1 ปริมาณและมูลคาการใชยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาล
ตัวชี้วัด 2 กระบวนการดําเนินโครงการ ซึ่งมี 2 ตัวชี้วัดยอย คือ
ตัวชี้วัด 2.1 การจัดกิจกรรมการรณรงค
ตัวชี้วัด 2.2 ผลการอบรมตอความรู ทัศนคติ ความเชื่อมั่นตอการสั่งใชยาปฏิชีวนะ
ของบุคลากรทางการแพทย
ตัวชี้วัด 3 สุขภาพและความพึงพอใจของคนไขที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ
ตัวชี้วัด 4 รอยละของคนไขที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะใน 3 โรคเปาหมาย
ทั้งนี้โครงการกําหนดใหตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 เปนตัวชี้วัดจําเปน (Vital indicators) ที่ผูที่เขารวมโครงการฯ
(พื้นที่เจาของโครงการ) ตองสงใหกับสวนกลาง สวนตัวชี้วัดที่ 3 และ 4 เปนตัวชี้วัดทางเลือกหรือตัวชี้วัดเสริม
(Optional indicators) สําหรับสถานพยาบาลที่ตองการขอมูลที่ถูกตองแมนยํามากขึ้น
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวความคิด
บทนี้เปนการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวของกับการควบคุมการใชยาปฏิชีวนะใน
ประเทศไทย และทบทวนทฤษฏีที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการพัฒนากรอบแนวคิดของโครงการศึกษานี้ เนื้อหา
ประกอบดวย 5 สวน คือ
1. ทบทวนวรรณกรรมการควบคุมการใชยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาล
2. โครงการควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ เฉี ย บพลั น ระบบหายใจในเด็ ก ของกรมควบคุ ม โรค (Acute
Respiratory Infection Control: ARIC)
3. บทเรียนรูจากโครงการนํารอง Antibiotics Smart Use (โครงการ ASU ปที่ 1)
4. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ
5. กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการสําหรับการศึกษาเพื่อขยายโครงการ Antibiotics Smart Use สู
ความยั่งยืน (โครงการ ASU ปที่ 2)

2.1 ทบทวนวรรณกรรมการควบคุมการใชยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาล
การควบคุมการสั่งใชยาปฏิชีวนะโดยมากมักดําเนินการโดยสถานพยาบาลที่ตระหนักถึงปญหาความ
รุนแรง และตองการแกปญหานั้น โดยทั่วไปมักใช 2 มาตรการหลัก คือ การจํากัดการใชยาปฏิชีวนะใหนอ ยทีส่ ดุ
เท า ที่ จ ะทํ า ได และการดํ า เนิ น งานด า นควบคุ ม การติ ด เชื้ อ อย า งเข ม งวด 18 ส ว นมากมั ก ดํ า เนิ น การโดย
สถานพยาบาลระดับตติยภูมิ 4, 6, 7, 21-25 เนนที่ยาปฏิชีวนะชนิดใหมหรือราคาแพง21, 22 มาตรการที่ใช เชน การ
อบรมหรือใหความรู 6, 22, 24 การปฏิบัติตามแนวทางการรักษา26 การใหขอมูลเพื่อ feedback การสั่งใชยา24 การ
จัดทํา Antibiotic order form เพื่อควบคุมการสั่งใชยา21-23 การจัดทํา restricted antibiotics formularies22
บางสวนที่ใชมาตรการหลายดานพรอมกัน6, 24 ผลการศึกษาพบวาสวนใหญพบวามาตรการที่ใชไดผลทําใหมี
การสั่งใชยาปฏิชีวนะนอยลง (ดูขอมูลเพิ่มเติมใน ตารางที่ 1)
งานวิจัยในโรงพยาบาลศิริราชของ Thamlikitkul et al.26 ในการควบคุมการสั่งใชยาปฏิชีวนะในโรคติด
เชื้อของระบบทางเดินหายใจสวนบน (Upper Respiratory Tract Infection: URI) โดยใหผูสั่งใชยาปฏิบัติตาม
แนวทางการรักษาสําหรับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน สามารถลดการใชยาปฏิชีวนะไดถึงรอยละ 29.9
(จากเดิมรอยละ 74 เปน 44.1; p < 0.001) โดยใบสั่งยา amoxicillin, roxithromycin, co-trimoxazole และ
doxycycline ลดลง ขณะที่ใบสั่งยา penicillin V มีจํานวนเพิ่มขึ้น (p < 0.05) ซึ่งผลที่ไดนี้สอดคลองกับผลของ
โครงการ ASU ปที่ 1 (นํารองที่จังหวัดสระบุรี) ซึ่งพบวา หลังจากดําเนินโครงการ ซึ่งผูสั่งใชในโรงพยาบาล
ชุมชนและสถานีอนามัยปฏิบัติตามหนังสือแนวทางการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล27 ผลการศึกษา พบวา
รอยละของคนไขที่ปวยดวยโรค URI ที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นรอยละ 30.8 (จากเดิมรอยละ 44.7 เปน
75.5; p < 0.001)20
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการสั่งใชยาปฏิชวี นะในสถานพยาบาล
Reference
Sirinavin et al.,
1998 at
Ramathibodi
hospital 21

Thamlikitkul et al.,
1998 at Siriraj
hospital24

Ayuthya et al.,
2003 at
Ramathibodi
hospital22
Thamlikitkul et al.,
2004 at Siriraj
hospital26

Apisarnthanarak
et al., 2006 at
Thammasart
university
hospital6

Intervention
Using an antimicrobial
order form to assist rational
usage of expensive
antimicrobial agents:
imipenem, vancomycin,
injectable ciprofloxacin (in
1992), netilmicin and
ceftazidime (1995)
Educational comprising
information feedback and
providing guidelines

Pre-Post intervention Antibiotic prescription
rates
The adjusted expenditures per year of the
first 3 restricted antibiotics were 1.41-1.87
million baht less (22-29%) in 1992-1994 than
the pre-intervention year

Pre-Post intervention
Inappropriate antibiotic use
NA

- Prevalence of antibiotic use and the cost of - The duration of perioperative
antibiotics during post-intervention period
antibiotic prophylaxis was
was significantly decreased by 20 %
reduced to < 2 days
- The use of antibiotic prophylaxis for
- There was a shift from
obstetrics and patients undergoing
netilmicin or amikacin to
cataract surgery decreased significantly
gentamicin for the treatment
nd
rd
- There was a shift from 2 or 3 generation
of community acquired
cephalosporins to cefazolin
infection
- Mortality, median length of hospital stay,
and nosocomial infection rate among the
patients who received antibiotics during
the post-intervention period were not
significantly different.
Use of an antibiotic order
- No data of pre-intervention
form (AOF), restricted
- Post-intervention
antibiotic formularies and
inappropriate antibiotic use
provision of education.
was 26%
Implementing clinical
- Antibiotic use fell from 74.0% to 44.1%
practice guidelines (CPG)
(P<0.001)
on adults with upper
- Fewer prescriptions for amoxicillin,
respiratory infection (URI)
roxithromycin, co-trimoxazole and
doxycycline, and more for penicillin V (P<
0.05)
Incidence of inappropriate
Education and an antibiotic- - 24% reduction in the rate of antibiotic
antibiotic use was significantly
control program on
prescription (640 vs. 400
inpatient antibiotic
prescriptions/1000 admissions; P<0.001) reduced (42% vs. 20%;
P<0.001)
prescriptions
- Reduction in prescription for 3rd
generation cephalosporins and more for
cefazolin and fluoroguinolones

คัดมาจาก: Watcharee Chokejindachai. Current situation of the Antimicrobial resistance in Thailand: a review. Health System
Research Institute. 2007.
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2.2 โครงการควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กของกรมควบคุมโรค
(Acute Respiratory Infection Control: ARIC)
ประเด็นเรื่องของการใชยาปฏิชีวนะไดเปนสวนหนึ่งในงานควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจใน
เด็ก (Acute Respiratory Infection Control: ARIC) ซึ่งดําเนินการโดยกรมควบคุมโรคตั้งแตป 2530 เปนตน
มา จุดเริ่มตนของงาน ARIC มาจากนโยบายขององคการอนามัยโลกเรื่องการควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
ระบบหายใจในเด็กที่สงผานประเทศสมาชิกตางๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดรับนโยบายดังกลาวมาเปน
นโยบายของประเทศโดยมีกรมควบคุมโรคเปนผูรับผิดชอบ งาน ARIC เนนการปองกันและความคุมโรคติดเชื้อ
เฉียบพลันระบบหายใจในเด็กที่อายุต่ํากวา 5 ป เนื่องจากเปนกลุมที่มีอัตรการเสียชีวิตจากโรคดังกลาวสูง และ
มีการใช “รอยละของคนไขโรคหวัดไดรับยาปฏิชีวนะเกินความจําเปน” เปนหนึ่งในตัวชี้วัดเปาหมายของงาน
การดําเนินงาน ARIC เปนลักษณะของ Top-down policy ผานสายงานบังคับบัญชาจากกระทรวงสาธารณสุข
สูผูปฏิบัติงานและกระจายสูชุมชน โดยใชโครงสรางขององคกรที่มีอยูแลว (เชน สํานักงานควบคุมโรคติดตอ
ระดับเขต 12 เขต) ในการขับเคลื่อนงาน การดําเนินการใชงบประมาณของรัฐตั้งแตป 2530 การดําเนินการมี 4
ระยะ สรุปไดดังนี้
- ระยะที่ 1 (พ.ศ.2532 – 2536): งาน ARIC สามารถดําเนินงานไดครอบคลุมสถานบริการ
สาธารณสุขทั่วประเทศไดภายใน 5 ป โดยเริ่มในจังหวัดแมขาย 19 จังหวัด ๆ ละ อําเภอ จน
สามารถขยายงานไดทั่วประเทศไดในป 2536
- ระยะที่ 2 (พ.ศ.2537 – 2542) กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดตอเปนผูบริหารจัดการงาน ARIC
และไดมีการใหจังหวัดทุกจังหวัดไดผนวกงาน ARIC เขากับงานของตนเอง และในแตละจังหวัดมี
ผูรับผิดชอบงาน ARIC ที่ทํางานประสานงานรวมกับสํานักงานควบคุมโรคติดตอเขต และกรม
ควบคุมโรคในสวนกลาง พรอมขยายงานลงสูคณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
- ระยะที่ 3 (พ.ศ.2543 – 2545) ขยายงานสูตําบลและชุมชนซึ่งเปนความรวมมือระหวางสํานักงาน
ควบคุ ม โรคติ ด ต อ เขต และสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด โดยทางส ว นกลาง (กองวั ณ โรค)
สนับสนุนงบประมาณ สื่อ และการติดตามประเมินผล และทําการศึกษาวิจัย
- ระยะที่ 4 (พ.ศ.2546 - ปจจุบัน) กลุมงาน ARIC ยายมาสังกัดกับสํานักโรคติดตอทั่วไป กรม
ควบคุมโรค โดยทํางานเชิงสนับสนุน การจัดเวทีแลกเปลี่ยน และนิเทศติดตามการดําเนินงาน

2.3 บทเรียนรูจากโครงการนํารอง Antibiotics Smart Use (โครงการ ASU ปที่ 1)
โครงการ ASU เหมือนกับโครงการ ARIC ที่มุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มจากสวนกลาง และ
ดําเนินงานในระบบเครือขาย แตแตกตางกันที่ปรัชญาในการดําเนินงาน โดยโครงการ ARIC เปนเรื่องของการ
นํานโยบายสูการปฏิบัติ (Policy to practice) สวนโครงการ ASU เปนการดําเนินงานเชิงรุกจากระดับปฏิบัติ
ผานกระบวนการวิจัยเพื่อผลักดันใหเกิดเปนนโยบายของประเทศ (Routine to Research to Policy: R2R2P)
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โครงการ ASU ปที่ 1 ที่นํารองในจังหวัดสระบุรี หรือเรียกวา “สระบุรีโมเดล” มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
สรางตนแบบของการเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งใชยาปฏิชีวนะ ลดการใชยาปฏิชีวนะใน 3 โรคเปาหมาย คือ โรค
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสวนบน โรคทองรวงเฉียบพลัน และแผลเลือดออก โดยอาศัยสมมุติฐาน คือ
1. การเปลี่ยนพฤติกรรมจําเปนตองมีความเฉพาะเจาะจงวาจะเปลี่ยนพฤติกรรมใด ในคนกลุมใด
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจําเปนตองกระทําในระดับจังหวัด นั่นคือในสําหรับโรงพยาบาลชุมชน
ทุกแหงและสถานีอนามัยในสังกัดทุกแหง เพื่อปองกันการลักลั่นของวิธีรักษา เพื่อเสริมพลังการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมซึ่ ง กั น และกั น และเพื่ อ ป อ งกั น ประชาชนแสวงหายาปฏิ ชี ว นะจาก
โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยใกลเคียง
3. เมื่อการเปลี่ยนแปลงกระทําทั้งจังหวัด ดังนั้นวิธีการจึงตองใชการสั่งการผานสายบังคับบัญชาหรือ
มอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาสูผูปฏิบัติงาน ควบคูกับวิธีการใหความรูและปรับฐานความคิดที่
ผานกระบวนการโดยสมัครใจ
จุดแข็งของโครงการ ASU ปที่ 1 (สระบุรีโมเดล) ที่ทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ คือ
1. ภาวะผูนําของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดที่สนับสนุนโครงการอยางเขมแข็ง
2. ความตั้งใจจริงของบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล (โดยเฉพาะอยางยิ่งผูอํานวยการ
โรงพยาบาล และหัวหนาสถานีอนามัยบางแหง) ที่เห็นถึงความสําคัญของปญหา และมีใจที่จะ
รวมกันแกปญหาอยางเปนรูปธรรม
3. ศักยภาพและความพยายามของทีมผูนําการเปลี่ยนแปลงจากสวนกลางที่เข็มแข็งที่ติดตาม
แกปญหา และวางแผนในการขับเคลื่อนโครงการในบรรลุผลที่วางไว
ขอจํากัดหรือสิ่งทาทายของ “สระบุรีโมเดล” คือ
1. ความไม ยั่ ง ยื น ของการเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เมื่ อส ว นกลางยุ ติ ก ารดํ า เนิ น การในพื้ น ที่
เนื่องจากการที่ไมสามารถสรางกระบวนการการมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควรดวย
ปจจัยหลายประการ ทําใหการดําเนินงานของสวนกลางเปนเชิงรุกสวนในระดับพื้นที่จะหนักไป
ทางเชิงรับ ดังนั้น ผูรวมโครงการในพื้นที่อาจไมรูสึกถึงการมีสวนรวมหรือรูสึกถึงการเปนเจาของ
โครงการอยางแทจริง อยางไรก็ตาม มีสถานพยาลจํานวนหนึ่งที่ยังคงสานตอโครงการในชุมชน
ของตน เชน โรงพยาบาลดอนพุด และสถานีอนามัยหลังเขา เปนตน
2. การที่โครงการ ASU นี้เปนโครงการวิจัยที่มีแผนดําเนินการเพียง 1 ป และในขณะที่ดําเนิน
โครงการนํารองนี้ ไมมีใครสามารถยืนยันทิศทางในอนาคตของโครงการตอไปได เพราะตอง
ขึ้นอยูกับผลการดําเนินโครงการในปแรกนี้วาจะสัมฤทธิ์ผลและคุมคาในการขยายผลตอหรือไม
ในสภาวะเชนนี้ อาจทํ าใหผูเขารวมโครงการในพื้นที่ไมมั่นใจวาควรทุมเทใหกับการดําเนิน
โครงการมากนอยแคไหน กรอปกับประสบการณที่ผานมาของพื้นที่ ทําใหผูเขารวมโครงการใน
พื้นที่คิดวาโครงการ ASU คงเหมือนโครงการอื่นๆ ที่มาจากสวนกลางที่มักเปนโครงการระยะสั้น
ที่ผานมาแลวผานไป
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2.4 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ
การดําเนินโครงการ ASU ปที่ 1 เปนการนํารองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโครงการในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใชยาปฏิชีวนะ ใช Precede-proceed planning model28 เปนกรอบแนวคิดในการวางแผนการ
ดําเนินงานในการ
สําหรับการดําเนินโครงการ ASU ในปที่ 2 เปนการศึกษาผลและรูปแบบการขยายโครงการที่เหมาะสม
จึงไดนํา Precede-proceed planning model ผนวกเขากับแนวคิดเรื่อง Health program sustainability ที่
เสนอโดย Shediac-Rizkallah และ Bone29 ดังนั้น โครงการ ASU ในปที่ 2 จึงมีทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่
เกี่ยวของแบงเปน 2 กลุม คือ
1. กรอบแนวความคิดในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช Precede-proceed planning
model28 เปนกรอบแนวคิดในการวางแผนการดําเนินงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ รวมกับการประยุกตใช Theory of Planned Behavior, Social Cognitive Theory
และ Health Belief Model30 ในการออกแบบชุดกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Interventions targeted behavioral change)
2. กรอบแนวความคิดในการวางแผนการขยายโครงการ ใชแนวคิดเรื่อง Project sustainability
(ความยั่งยืนของโครงการ)29 และเครือขาย (Network) เปนกรอบแนวคิดในการวางแผนการ
ขยายโครงการสูความยั่งยืน
2.4.1 กรอบแนวคิดในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Conceptual framework for changing
prescribing behavior)
(1) กรอบแนวคิ ด ในการวางแผนการดํ า เนิ น งานและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการ
(Conceptual framework for program planning and evaluation)
โครงการ ASU ไดประยุกตใช Precede-proceed planning model ที่เสนอโดย Lawrence W. Green
และ Marshall W. Kreuter เปนกรอบแนวคิดในการวางแผนงานและการติดตามประเมินผล เนื่องจากเปน
โมเดลที่มีความละเอียดและความแกรงสูง
Precede-proceed planning model มีการดําเนินการประกอบดวย 9 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 – 5
เปนขั้นตอนของ precede model ซึ่งประกอบดวยกระบวนการในการคนหาปจจัยหรือสาเหตุที่มีผลตอ
พฤติกรรมและปญหาสุขภาพ พรอมทั้งออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับมาตรการในการแกปญหา สวนขั้นตอนที่
6 – 9 เปนขั้นตอนของ proceed model ซึ่งประกอบดวยกระบวนการลงมือปฏิบัติตามมาตรการ การ
ประเมินผลเชิงกระบวนการ เชิงผลกระทบตอพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม และเชิงผลลัพธตอสุขภาพ แตละ
ขั้นตอนสรุปไดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหทางสังคม: เปนการวิเคราะหปญหาสังคมที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน ในบริบทของโครงการนี้ คือ ปญหาการแพยาและเชื้อดื้อยาสงผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนเปนวงกวางอยางชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหทางวิทยาการระบาด: เปนการวิเคราะหเพื่อชวยในการคนหาปจจัย
ทางด า นพฤติก รรมและสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ค วามสัม พัน ธกับ ปญ หาสุข ภาพ ในบริบ ทของโครงการนี้ คื อ การ
วิเคราะหขนาดและความรุนแรงของปญหาเชื้อดื้อยา และสุขภาวะของประชาชนที่เกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะ
เชน ผลการรักษา การแพยา และอาการขางเคียงจากการใชยาปฏิชีวนะ
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหทางพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม: เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปญหาสุขภาพ (ของที่ระบุในขั้นที่ 2) กับปจจัยดานพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม ในบริบทของโครงการนี้ คือ
พฤติกรรมการสั่งใชยาปฏิชีวนะของบุคลากรทางการแพทยและปจจัยแวดลอมในสถานพยาบาล (เชน ความ
ทันสมัย และความเพียงพอของเครื่องมือทางการแพทย) สงผลตอสุขภาวะของประชาชนหรือคนไขที่มารับการ
รักษา
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม: เปนการคนหาสาเหตุหรือ
ปจจัยเกี่ยวของที่สงผลตอพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม (ของที่ระบุในขั้นที่ 3) สาเหตุหรือปจจัยนี้แบงเปน 3
ประเภท คือ
- ปจจัยนํา (predisposing factors) เปนปจจัยสวนบุคคลที่สงผลใหทําหรือไมทําพฤติกรรม เชน
ความรู ความเชื่อ ทัศนคติ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เปนตน
- ปจจัยเอื้อ (enabling Factors) เปนปจจัยที่เอื้ออํานวยในการทําใหเกิดหรือไมเกิดพฤติกรรมนั้นๆ
เชน ทักษะการวินิจฉัยโรค อุปกรณทางการแพทย รายการยาที่มีใชในสถานพยาบาล เปนตน
- ปจจัยเสริม (reinforcing factors) เปนปจจัยกระตุนหรือจูงใจในการทําใหเกิดหรือไมเกิ ด
พฤติกรรมนั้นๆ เชน การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน แรงกดดันจากคนไขในการเรียกหายา
พฤติกรรมหรือการกระทําตางๆ ของบุคคล ลวนเปนผลมาจากอิทธิพลรวมของปจจัยทั้ง 3 ประเภทนี้
ดังนั้นในการวางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องใดก็ตาม จะตองคํานึงถึงอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ดังกลาว
รวมกันเสมอ ไมใชคํานึงถึงเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่งโดยเฉพาะเทานั้น
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหทางการบริหาร: เปนการวิเคราะหความเพียงพอและศักยภาพองคกรดาน
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนออกแบบมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อแกไขปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม (ของที่ระบุในขั้นที่ 4)
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการ: เปนการปฏิบัติตามมาตรการหรือวิธีการที่วางไวในขั้นที่ 5 เพื่อแกไข
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมนั้น
ขั้นตอนที่ 7 การประเมินกระบวนการการดําเนินงาน (Process Evaluation) เปนการประเมิน
กระบวนการเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานตามแผนที่ ว างเอาไว ว า มีป ระสิ ท ธิ ผ ลมากน อ ยเพี ย งใด และเพื่ อ หา
ขอผิดพลาดและปญหาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการดําเนินการดังกลาว
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ขั้นตอนที่ 8 การประเมินผลกระทบตอพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม (Impact Evaluation) เปนการ
ประเมินถึงประสิทธิผลและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม
ขั้นตอนที่ 9 การประเมินผลลัพธ (Outcome Evaluation) เปนการประเมินถึงผลที่เกิดขึ้นแกสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุมเปาหมายของโครงการ
กรอบแนวคิดในการวางแผนการดําเนินงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ASU แสดงใน
รูปที่ 1
ขั้นตอนที่ 5
การวิ เ คราะห
ทางการบริหาร

ขั้นตอนที่ 4
การศึกษาตอปจจัย
พฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอม

ขั้นตอนที่ 3
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ
สิ่งแวดลอม

ขั้นตอนที่ 2
การวิเคราะห
ทางระบาด

ขั้นตอนที่ 1
วิเคราะห
ทางสังคม

สุขภาพคนไข

คุณภาพชีวิต

ปจจัยนํา เชน ความรู
ความเชื่ อ ทั ศ นคติ ต อ
โรคและการรักษา
มาตรการ
การใหความรู

ปจจัยเสริม เชน แรง
กดดันจากคนไขในการ
รองขอยาปฏิชีวนะ

มาตรการอื่นๆ
- นโยบาย
- การจัดการ
- การจูงใจ

ปจจัยเอื้อ เชน บัญชียา
ก า ร มี ย า ท ด แ ท น ย า
ปฏิชีวนะ อุปกรณตรวจ
โรค

ขั้นตอนที่ 6
การดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 7
ประเมินกระบวนการ

พฤติ ก รรมการใช ย า
ปฏิชีวนะของบุคลากร
ทางการแพทย
สิ่งแวดลอมของ
บุคลากรทาง
การแพทยใน
สถานพยาบาล

ขั้นตอนที่ 8
ประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 9
ประเมินผลลัพธ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวางแผนการดําเนินงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ Antibiotics Smart Use โดยอาศัย precede-proceed planning model
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(2) กรอบแนวคิดในการออกแบบชุดกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Conceptual framework
for interventions targeted behavioral change): โครงการไดคัดเลือก constructs จากทฤษฏี
พฤติกรรมสุขภาพ 3 ทฤษฎีมาใช ดังนี้
- Theory of Planned Behavior ไดคัดเลือกเอา ความเชื่อและทัศนคติตอโรคและการใชยา
ปฏิชีวนะ ความตั้งใจไมใชยาปฏิชีวนะ แรงกดดันจากคนรอบขางที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
และบริบทในสถานพยาบาลที่ทําใหเกิดความยากงายตอการไมสั่งใชยาปฏิชีวนะ มาใช
- Social Cognitive Theory ไดคัดเลือกเอา self-efficacy มาใช นั่นคือ ความเชื่อมั่นตอ
การไมสั่งใชยาปฏิชีวนะ และตอการทําความเขาใจกับคนไข
- Health Belief Model ไดคัดเลือกเอา การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการใชยา
ปฏิชีวนะที่ไมถูกตอง และการดําเนินของโรคสําหรับโรคเปาหมาย มาใช
รูปแบบของความสัมพันธของแตละ Construct แสดงในรูปที่ 2 อธิบายโดยยอไดดังนี้ พฤติกรรมไมใช
ยาปฏิชีวนะ เปนผลมาจากความตั้งใจที่จะไมใชยาปฏิชีวนะ ซึ่งเปนผลจากปจจัยที่ผสมผสานระหวางปจจัย
ด า นความเชื่ อ และทั ศ นคติ ต อ โรคและการใช ย าปฏิ ชี ว นะ แรงกดดั น จากคนรอบข า ง บริ บ ทแวดล อ มใน
สถานพยาบาล และการรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการใชยาปฏิชีวนะที่ไมถูกตอง และะการรับรู
โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการดําเนินของโรคเปาหมาย โดยมีปจจัยดานความเชื่อมั่นตอการไมสั่งใชยา
ปฏิชีวนะและตอการทําความเขาใจกับคนไข เปน moderating factor ของความตั้งใจและพฤติกรรมดังกลาว
การรับรูโอกาสเสี่ยงและความ
รุนแรงของการใชยาปฏิชีวนะ
ที่ไมสมเหตุผล และของการ
ดําเนินของโรคเปาหมาย
ความเชื่อและทัศนคติตอโรค
และยาปฏิชีวนะ
แรงกดดันจากคนรอบขางผูซึ่ง
มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ความตั้งใจ
ไมใชยาปฏิชีวนะ

พฤติกรรม
ไมใชยาปฏิชีวนะ

ความเชื่อมั่นตอการไมสั่งใชยาปฏิชีวนะ
และตอการทําความเขาใจกับคนไข

การรับรูถึงบริบทแวดลอมใน
สถานพยาบาลที่ทําใหเกิด
ความยากงายตอการไมสั่งใช
ยาปฏิชีวนะ

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการออกแบบชุดกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของโครงการ Antibiotics Smart Use โดยอาศัยทฤษฎีดานพฤติกรรมสุขภาพ
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2.4.2

กรอบแนวคิดในการวางแผนการขยายโครงการดานสุขภาพสูความยั่งยืน (Conceptual
framework for health program sustainability)
การศึกษาปจจัยและรูปแบบการขยายผลโครงการไดประยุกตใชแนวคิดเรื่อง Community-based
health program sustainability ที่เสนอโดย Shediac-Rizkallah และ Bone29 เปนกรอบแนวคิดสําหรับ
การศึกษาครั้งนี้ โดยเสนอวาโครงการที่ยั่งยืนมีตองลักษณะ 3 ประการ คือ
1. เนนที่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ คือ การที่โครงการสามารถทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์อันเปนประโยชน
ตอสุขภาพไดอยางตอเนื่อง (Maintenance of health benefits from a program) เนื่องจาก
พฤติ ก รรมใหม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ยั ง ไม ถ าวรมี โ อกาสที่ จ ะล ม เหลวและกลั บ มาทํ า พฤติ ก รรมเดิ ม ๆ
จําเปนตองมีการปรับสิ่งแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอพฤติกรรมใหม มีการถายทอดแนวคิดของ
พฤติกรรมใหมสูเจาหนาที่ใหมที่เขามาทํางานในองคกร และมีการติดตามผลของโครงการ
2. เนนที่องคกร คือ การที่มีการผนวกกิจกรรมของโครงการเขาเปนภารกิจหรืองานประจําของ
หนวยงานของตน (Institutionalization of a program within an organization) โดยอาจทําใน
2 ระนาบ คือ ทําในแนวกวาง เชน การผนวกเขากับการทํางานในระบบยอยๆ ของหนวยงาน
หรื อทํ า ในแนวลึก เช น จั ด สรรงบประมาณประจํา ในการดํ า เนิน การ และทํ า กิจกรรมอยา ง
ตอเนื่อง
3. เนนที่บุคคลและชุมชน คือ การที่มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่รวมดําเนินโครงการหรือชุมชนใน
โครงการ (Capacity building in the recipient community) โดยสุดทายตองนําไปสูการ
เปลี่ ย นแปลงบรรทั ดฐานของสังคมในระดับชุมชนแบบองค รวมซึ่ ง จะเกิดขึ้น ไดตองมาจาก
กระบวนการการมีสวนรวม (participation ซึ่งเกี่ยวพันกับแนวคิดเรื่อง involvement และ
empowerment) ซึ่งจะเพิ่มความรูสึกของการเปนเจาของ (sense of ownership) และเมื่อรูสึก
ว า เป น เจ า ของจะนํ า ไปสู ก ารเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพและความสามารถของตนหรื อ ชุ ม ชนนั้ น
(Capacity หรือ competence)
ปจจัยที่มีอิทธิพลผลตอความยั่งยืนของโครงการประกอบดวย
1. ปจจัยเกี่ยวกับวางแผน ออกแบบ และดําเนินโครงการ (Project design and implementation
factors) เชน การเจรจาตอรองวางเปาหมายและแผนงาน ประสิทธิภาพของโครงการ ระยะเวลา
ของโครงการ ทุนสนับสนุน ชนิดของโครงการ และการฝกอบรม
2. ปจจัยภายในองคกรหรือหนวยงาน (Factors within the organizational setting) เชน ความ
เขมแข็งของหนวยงาน การผนวกเขากับงานหรือกิจกรรมที่มีอยูเดิม การสนับสนุนและนําพา
โครงการ
3. ปจจัยของชุมชนแวดลอม (Factors in the broader community environment) เชน การ
พิจารณาปจจัยดานเศรษฐสังคม และการบานการเมือง การมีสวนรวมจากชุมชน
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2.5 กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการสําหรับการศึกษาเพื่อขยาย
โครงการ Antibiotics Smart Use สูความยั่งยืน (โครงการ ASU ปที่ 2)
การศึกษาการขยายผลโครงการ Antibiotics Smart Use ใชกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการ (Intergrated
conceptual framework) ที่พัฒนาจากการนําทฤษฎีและกรอบแนวคิดตางๆ ตามที่ไดกลาวมาขางตนมาบรูณา
การเขาดวยกัน จึงทําใหเห็นภาพของแนวทางการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของตั้งแตการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
จนถึ ง ระดั บ องค ก รและชุ ม ชน โดยการดํ า เนิ น งานจะอยู บ นหลั ก ของการทํ า งานอย า งมี ส ว นรวมระหว า ง
สวนกลางกับพื้นเจาของโครงการ จังหวัดหรือสถานพยาบาลซึ่งเปนพื้นที่เจาของโครงการจะมีความเปนอิสระ
ในการปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับบริบทของตน โดยสวนกลางจะเปนเพียงผูสนับสนุนจากทั้งทางดานวิชาการ
สื่ออุปกรณ และการสงเสริมหรืออํานวยความสะดวกในการทํางานในรูปแบบตางๆ จากนั้นจะมีการรวบรวม
การดําเนินงานทั้งของสวนกลางและพื้นที่เจาของโครงการ ทําการประเมินผลสัมฤทธิ์และสังเคราะหขอมูลเปน
บทเรียนรูของการขยายโครงการสูความยั่งยืนตอไป กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาการขยายโครงการ
Antibiotics Smart Use สูความยั่งยืน แสดงในรูปที่ 3
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ปจจัยที่นําสูความยั่งยืน
- ปจจัยที่เกี่ยวกับโครงการ เชน
ขั้นตอนการออกแบบโครงการ
รูปแบบ และการดําเนินการ
- ปจจัยภายในหนวยงาน เชน
ความเขมแข็งหรือบริบทภายใน
หนวยงาน
- ปจจัยจากภายนอกหนวยงาน
เชน นโยบาย เศรษฐสังคม การ
มีสวนรวมจากชุมชน

-

มาตรการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหความรู เสริมความมั่นใจ
ปรับความเชื่อ
ลดแรงกดดัน
ปรับสิ่งแวดลอมในเอื้อตอ
พฤติกรรมใหม
นโยบาย
การจูงใจ

ปจจัยนํา และปจจัยเสริม
ของพฤติกรรมการไมใชยาปฏิชีวนะ

บทสังเคราะหและการเรียนรู
การขยายโครงการสูความยั่งยืน
- การที่โครงการสามารถทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อันเปนประโยชนตอสุขภาพ
- มีการผนวกกิจกรรมของโครงการเขาเปน
ภารกิจหรืองานประจําของหนวยงาน
- มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่รวมโครงการ
หรือชุมชนในโครงการ
-

-

-

ปจจัยเอื้อ และสิ่งแวดลอมในสถานพยาบาล
- บัญชียาของสถานพยาบาล และการมียาใชทดแทนยาปฏิชีวนะ
- อุปกรณและเครื่องมือในการตรวจวินิฉัย
- ระบบการบันทึกขอมูลของโรคและยาในสถานพยาบาล

-

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผลเชิงกระบวนการ
ความรู ทัศนคติ ความเชื่อมั่นของ
บุคลากรทางการแพทย
ผลกระทบ
ปริมาณและมูลคาการใชยาปฏิชีวนะ
รอยละของคนไขโรคเปาหมายที่ไมได
ยาปฏิชีวนะ
ผลลัพท
สุขภาพและความพึงพอใจของคนไข
โรคเปาหมายที่ไมไดยาปฏิชีวนะ

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการเพือ่ ศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use สูความยั่งยืน (โครงการ ASU ปที่ 2)
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการ
โครงการ Antibiotics Smart Use ปที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เนนการมีสวนรวมของผูเขารวม
โครงการ โดยผูเขารวมโครงการซึ่งเปนพื้นที่เจาของโครงการเปนผูดําเนินการแกไขปญหา และยินดีจัดสรร
ทรัพยากรบางสวนเพื่อมาดําเนินโครงการในพื้นที่ของตน ทีมจากสวนกลางจะเปนผูใหการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการในดานตางๆ ที่ทางพื้นที่ตองการ
ขั้นตอนการดําเนินงานประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังแสดงใน รูปที่ 4 คือ
1. หาผูรวมทาง
(มีนาคม – กันยายน 2551)

2. เตรียมการรวมกัน
(ตุลาคม – พฤศจิกายน 2551)

3. พื้นที่เจาของโครงการ “ลงมือทํา”

4. สวนกลาง “ลงมือทํา”

รายงานการวิจยั
ของพื้นที่เจาของโครงการ
(ธันวาคม 2551 – เมษายน 2552)
(ภาคผนวก 2)

รายงานการวิจยั
ของฝายประเมินผลโครงการ
(ธันวาคม 2551 – กรกฎาคม 2552)
(ภาคผนวก 3)

5. ผลสัมฤทธิ์และแปลผล
(กันยายน 2551 – กันยายน 2552)
ประชุมสรุปผลและ
หารือทิศทางในอนาคต
(11 สิงหาคม 2552) (ภาคผนวก 1)

6. สังเคราะหบทเรียนรู
(กันยายน 2551 – กันยายน 2552)

รูปที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
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3.1 หาผูรวมทาง
การขยายโครงการ Antibiotics Smart Use ปที่ 2 นี้ ทําใน 2 ลักษณะ คือ การขยายโครงการในระดับ
จังหวัด (Province-based expansion) คือ มีการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัดโดยมีสถานพยาบาลระดับ
ชุมชนทุกแหงในจังหวัดและสํานักงานสาธารณสุชจังหวัดเขารวมโครงการ และการขยายโครงการในระดับ
หนวยงาน (Facility-based expansion) คือ มีการดําเนินงานในภาพรวมของสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
ตามความสมัครใจ ทั้งนี้เนื่องจากมีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ตองการทําโครงการ แตอาจไมพรอมที่จะ
ดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด และบางแหงเปนสถานพยาบาลของเอกชน
การสรรหา “ผูรวมทาง” ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตชวงเดือนมีนาคม 2551 กอนที่โครงการ ASU ปที่ 2 จะ
เริ่มตน (ชวงการเตรียมแบบโครงรางวิจัย (proposal development) เนื่องจากขอมูลนี้จําเปนตอการทําโครงราง
วิจัย) แนวทางการสรรหา “ผูรวมทาง” มี ดังนี้
1. สมัครใจเขารวมโครงการ เนื่องจากตระหนักวาการใชยาปฏิชีวนะเปนปญหาในสถานพยาบาล
หรือจังหวัดของตน และคิดวาโครงการ ASU จะชวยแกปญหาได
2. มีความพรอมในการดําเนินโครงการ นั่นคือ ผูบริหารใหการสนับสนุนหรือไมขัดของ
3. สามารถจัดสรรทรัพยากรบางสวนเพื่อใชดําเนินโครงการ
4. มีทีมทํางานที่เขมแข็งสามารถประสานกับทีมสวนกลาง เพื่อขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ของตน
5. สามารถจัดกิจกรรมรณรงคหรือใหความรู และสงรายละเอียดและภาพกิจกรรมใหกับโครงการฯ
6. สามารถติดตามและจัดสงขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชในการประเมินผลใหกับโครงการฯ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก “ผูรวมทาง” ใชวิธีเจรจาแลกเปลี่ยนขอมูล และ ในการดําเนินโครงการ
รวมกัน โดยมีขั้นตอนของการดําเนิน คือ
1. สืบคนรายชื่อของจังหวัดหรือสถานพยาบาลที่อาจเขาขายตามแนวทางขางตน โดยใชวิธีการ
สอบถามขอมูลจากผูรูในสวนภูมิภาคหรือผูที่ทํางานรวมกับสวนภูมิภาค รวมทั้งศึกษาขอมูลจาก
รายชื่อของผูที่ลงชื่อไวกับบูธของโครงการ Antibiotics Smart Use วาสนใจในโครงการ เมื่อครั้ง
ที่ไปแสดงนิทรรศการในงานประชุม Hospital Accreditation National Forum ประจําป 2551
2. ติดตอผูประสานงานหลักในพี้นที่นั้นทางโทรศัพท ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค
ลักษณะของการดําเนินการโครงการ ASU และตอบขอซักถามเบื้องตน เพื่อใหมีขอมูลเบื้องตน
ไปนําเสนอหัวหนาหนวยงานตนสังกัด
3. ประชุมกับผูที่มีแนวโนมที่จะเขารวมโครงการเพื่อหารือในรายละเอียด แลกเปลี่ยนขอมูลและ
ความเห็น รวมทั้งการสนับสนุนการดําเนินโครงการในพื้นที่จากสวนกลาง รวมทั้งการจัดสรรงบ
เพื่ อ ใช ใ นโครงการ ที่ ป ระชุ ม ได ห ารื อ จนได ข อ มู ล ที่ ชั ด เจนเพี ย งพอในการให จั ง หวั ด หรื อ
สถานพยาบาลตนสังกัดตัดสินใจ สรุปการประชุมวันที่ 25 เมษายน 2551 แสดงใน ภาคผนวก
1-3
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จากแนวทางและกระบวนการคัดเลือกดังกลาว ผูเขารวมโครงการประกอบดวย 3 จังหวัด และ 2
เครือขายของสถานพยาบาล ไดแก
1. อุบลราชธานี – เปนรูปแบบของการทําโครงการ ASU ในจังหวัดขนาดใหญซึ่งมี 25 อําเภอ
2. พระนครศรีอยุธยา – เปนรูปแบบของการทําโครงการ ASU ในจังหวัดขนาดกลางซึ่งมี 16 อําเภอ
3. สมุทรสงคราม – เปนรูปแบบของการทําโครงการ ASU ในจังหวัดขนาดเล็กซึ่งมี 3 อําเภอ
4. โรงพยาบาลกันตัง (จังหวัดตรัง) – เปนรูปแบบของการทําโครงการ ASU ในระดับอําเภอที่มี
โรงพยาบาลกันตังและสถานีอนามัยในเครือขายรวมทั้งสิ้น 22 แหง เขารวมโครงการ โดยเปน
การดําเนินการดวยตนเองไมผานทาง สสจ.
5. กลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย – เปนรูปแบบของการทําโครงการ ASU ในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมี 4
สาขา ตั้งอยูกรุงเทพ และจังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่เจาของโครงการแตละแหงจะจัดทําโครงรางแบบเสนอโครงการ ASU ในพื้นที่ของตน เพื่อใชใน
ขั้นตอนตอไป

3.2 เตรียมการรวมกัน
ทีมงาน ASU สวนกลางและสวนภูมิภาคไดประชุมหารือและเตรียมการรวมกัน ดังนี้
การประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงภาพรวมของโครงการ ASU แลกเปลี่ยน
ความเห็นในการดําเนินโครงการ การคัดเลือกตัวชี้วัด บทบาทหนาที่ของแตละฝาย การเก็บขอมูลและการ
ประเมินผล ผูเขารวมประชุมของแตละจังหวัดหรือสถานพยาบาลประกอบดวย เภสัชกร และเจาหนาที่ดาน
สารสนเทศที่รับผิดชอบฐานขอมูลของจังหวัดหรือหนวยงานนั้น ที่สําคัญการประชุมนี้ถือวาเปนการรูจักกันครั้ง
แรกของทีมงาน ASU สวนกลางและสวนภูมิภาค (สรุปการประชุมแสดงในภาคผนวก 1-3)
การประชุมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 มีวัตถุประสงคเพื่อใหพื้นที่เจาของโครงการ ASU นําเสนอโครง
รางงานวิจัยของโครงการ ASU ของตน รวมแลกเปลี่ยนความเห็น และรับฟงการชี้แจงเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและเบิกจายงบสนับสนุนการดําเนินโครงการ (สรุปการประชุมแสดงในภาคผนวก 1-3)
หลังจากการประชุม ทีมงาน ASU สวนกลางและสวนภูมิภาคไดเตรียมกระบวนการตางๆ ดังนี้
คูมือการดําเนินโครงการ ASU
“คูมือการดําเนินโครงการ ASU” เปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก เพราะเปนเสมือนแผนที่หรือแนวทางดําเนิน
โครงการ ASU ใหผูทําโครงการสามารถทํางานไดอยางมีจุดหมาย เปนระบบ และทํางานแบบเปนกระบวนการ
เพื่อสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว คูมือการดําเนินโครงการ ASU ไดถูกรางขึ้นโดยกลุมอํานวยการของทีม
สวนกลางซึ่งประสานความรวมมือกับทีมประเมินผลในการนําเสนอวิธีการดําเนินการและการเก็บรวบรวม
ขอมูล คูมือนี้มีการปรับปรุงรวม 4 ครั้งใน 3 เดือน และสามารถเสร็จสิ้นไดทันกอนพื้นที่เ ริ่มโครงการ การ
ปรับปรุงขอมูลแตละครั้งทําใหเกิดการอธิบายความที่ชัดเจนขึ้นเปนลําดับจากการที่ไดหารือรวมกับผูรวม
โครงการ (คูมือการดําเนินโครงการ ASU แสดงในภาคผนวก 1-4)
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แนวทางการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
การยอมรับในแนวทางการรักษาและการใชยาเปนหนึ่งในหัวใจที่สําคัญของการนําแนวทางดังกลาวไป
ปฏิบัติ ดังนั้น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 จึงไดมีการประชุมรวมกันของแพทย เภสัชกร และพยาบาลซึ่งเปน
ผูแทนของจังหวัดและสถานพยาบาลแตละแหงกับทีมจากสวนกลาง (ฝายการแพทย และฝายอํานวยการ) โดย
ไดเชิญแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อรวมใหขอคิดเห็นและเสนอแนะดวย การหารือตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
ใชหลักฐานทางการแพทย (Evidence-based medicines) ในการแลกเปลี่ยนขอมูล การประชุมครั้งนี้ทําใหมี
การปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือแนวทางการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล เมื่อหลังแกไขแลว ไดมีการสงให
ผู เ ข า ร ว มแต ล ะท า นตรวจสอบและแก ไ ข แล ว จึ ง ส ง พิ ม พ เ ป น รู ป เล ม ที่ ส มบรู ณ (สรุ ป การประชุ ม แสดงใน
ภาคผนวก 1-3)
การจัดทําทําเนียบทีมงาน ASU
การจัดทําทําเนียบทีมงานเปนการจัดกระบวนของคนในทีม โดยมีจุดประสงคหลัก 2 ประการ คือ (1)
เพื่อทําใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ โดยมีการระบุหนาที่หลักของผูทํางานอยางชัดเจน (2) เพื่อเปน
การเตรียมการพัฒนาศักยภาพของผูเขารวมโครงการเพื่อใหพึ่งพาตนเองและเปนพี่เลี้ยงใหจังหวัดอื่นได (แบบ
สํารวจทีมงานแสดงในภาคผนวก 1-5) ทีมงานของโครงการ ASU สวนภูมิภาค ประกอบดวย 3 ฝาย คือ
1. ฝายอํานวยการ ทําหนาที่กําหนดเปาหมาย คัดเลือกตัวชี้วัด ออกแบบกลยุทธ จัดทําแผนงานการ
ดําเนินการในพื้นที่ รวมมือกับฝายการแพทย ฝายประเมิน ประสานงานกับสื่อมวลชนในพื้นที่ สง
ข า วสารความเคลื่ อ นไหวของโครงการให กั บ ที ม ส ว นกลางเพื่ อ ช ว ยประชาสั ม พั น ธ ใ ห กั บ
สถานพยาบาล/จังหวัด ติดตามและกํากับการดําเนินโครงการ สรุปผลการดําเนินโครงการ และ
จัดทําขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต
2. ฝายการแพทย ทําหนาที่ใหการอบรมหรือบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะอยางสม
เหตุผลใน 3 โรคเปาหมาย จัดทําเนื้อหาหรือเอกสารเพื่อเผยแพรความรูในสื่อตางๆ โดยประสาน
ความรวมมือกับกลุมอํานวยการ
3. ฝายประเมินผล ทําหนาที่เก็บและบันทึกขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
และประสานความรวมมือกับกลุมอํานวยการ

3.3 พื้นที่เจาของโครงการ “ลงมือทํา”
จังหวัดและสถานพยาบาลจะดําเนินโครงการตามที่ตนกําหนดไวในแผนงานของตนเอง รายละเอียด
ของลักษณะของพื้นที่เจาของโครงการ และการดําเนินโครงการในพื้นที่แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งสามารถศึกษา
เพิ่มเติมไดจากภาคผนวก 3
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ตารางที่ 2 ลักษณะของพื้นที่เจาของโครงการ และการดําเนินโครงการในพื้นที่
พื้นที่เจาของ
โครงการ
อุบลราชธานี
พื้นที่ / ประชากร
- 1.6 หมื่นตร.กม.
- 1.8 ลานคน
การปกครอง
- 25 อําเภอ
- 219 ดําบล
- 2,469 หมูบาน
สถานพยาบาล
- 1 รพศ.
- 20 รพช.
- 346 สอ./ศูนย
สุขภาพชุมชน
สื่อสารมวลชนใน
ทองถิ่น: มี แตไม
มี ข อ มู ล ใ น
รายละเอียด

เปาหมาย และ
ยุทธศาสตรหลัก
เปาหมาย: ปริมาณการใชยาปฏิชีวนะ
ลดลง
ยุทธศาสตรหลัก: เปนจังหวัดขนาดใหญจึง
ตองมีบริหารจัดการที่เปนระบบ มีความ
ชัดเจนในการแบงความรับผิดชอบเปนเขต
ของพื้นที่ตามสายบังคับบัญชา
- การใชนโยบายสั่งการตามสายบังคับ
บัญชา (Top-down policy) และแถลง
นโยบายตอผูบริหารและผูปฏิบัติทุก
ระดับอยางชัดเจน
- การแบงการดําเนินการเปนโซน (zoning)
4 โซนโดยแตละโซนมีผูนําในการ
ดําเนินการเปนเปนแพทยที่ดํารง
ตําแหนงผูบริหาร (ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล 4 แหง) และสรางวิทยากร
ในพื้นที่
- การประกวดระดับโซนและสถานพยาบาล
ทําใหเกิดการแขงขันเชิงบวก
- มีการเปดตัวโครงการอยางเปนทางการ
ผานสื่อมวลชนเพื่อสงสัญญาณใหรูวา
จังหวัดเอาจริงกับโครงการนี้

กลุมเปาหมาย

รูปแบบการดําเนินการ

- ผูสั่งใชยาและบุคลากร นโยบาย: ดําเนินการภายใต นโยบายดานความปลอดภัยของคนไขระดับชาติ (Patient safety)

-

สาธารณสุขอื่นของของ
โรงพยาบาลชุมชน 20
แหง และ สถานีอนามัย
ในสังกัด 346 แหง
อาสาสมัครสาธารณสุข
คนไข
ประชาชนทั่วไป
เยาวชนและ อย.นอย

หมายเหตุ : การขยาย
โครงการสู โ รงพยาบาล
ร ะ ดั บ ต ติ ย ภู มิ แ ล ะ
โรงพยาบาลนอกสั ง กั ด
สธ.ไมสามารถดําเนินการ
ได ใ นเวลานี้ เนื่ อ งจากมี
ความซั บ ซ อ นของป จ จั ย
เชิ ง ระบบและวั ฒ นธรรม
อ ง ค ก ร ที่ ต อ ง ก า ร ก า ร
จั ด การที่ ม ากกว า โมเดล
ในปจจุบัน

- แตงตั้ง “คณะทํางานสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผล จังหวัดอุบลราชธาน

ปงบประมาณ 2552” ภายใต คณะกรรมการพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ จังหวัดอุบลราชธานี
- กําหนด “ตัวชี้วัดในโครงการ ASU” เปนตัวชี้วัดระดับจังหวัด
- ประกาศเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลเปนนโยบายระดับจังหวัด
การใหความรูในกลุมบุคลกรทางการแพทย: ใชทีมวิทยากรจากสวนกลางเฉพาะในการอบรมเปดตัว
โครงการเทานั้น หลังจากนั้นจังหวัดไดสรางทีมวิทยากรในพื้นที่ของตนเอง (แพทย และเภสัชกร) และ
จัดการอบรมแบบแบงเขต (4 เขต) โดยเปนการอบรมหลัก 11 ครั้ง (มีการเก็บขอมูลความเห็นกอนและ
หลังของผูรับการอบรม) และอบรมยอยขยายผลอีกอยางนอย 117 ครั้ง
การใหความรูในกลุมประชาชน:
- รณรงคผานทางเครีอขายสื่อมวลชนทองถิ่น เชน การเผยแพรผานสื่อโทรทัศนและวิทยุในทองถิ่น
- มีการจัดกิจกรรม (events) ตางๆ เชน การเดินพาเรดรณรงคในงานกีฬาสาธารณสุขของจังหวัด การ
จัดงานในสัปดาหเภสัชกรรม การจัดคายเยาวชนในโรงเรียน เปนตน
การสรางสื่อที่เปนนวตกรรมของตนเอง: แผนพลิกตั้งโตะ แผนโปสเตอร roll up ใหความรูประชาชน
การสรางแรงจูงใจ: ใหรางวัลผานการจัดประกวดระดับจังหวัด (แบงเปนระดับโรงพยาบาล และระดับ
PCU) แกหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานเปนแบบอยางที่ดี และประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัด
การบริหารจัดการ: ประสานความรวมมือของเครือขายในจังหวัด (เชน เครือขายเภสัชกรจังหวัด
อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ
การกํากับติดตาม: มีนโยบายรองรับและมีการกําหนดอยางเปนรูปธรรม เปนลําดับขั้น โดยอาศัย
โครงสรางองคกร/การบริหารจัดการที่มีอยูแลว และใหมีการติดตามผล และรายงานความกาวหนา
ตามตัวชี้วัดใหจังหวัดทราบทุก 3 เดือน
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ตารางที่ 2 ลักษณะของพื้นที่เจาของโครงการ และการดําเนินโครงการในพื้นที่ (ตอ)
พื้นที่เจาของ
โครงการ
พระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ / ประชากร
- 2.5 พัน ตร.กม.
- 7.6 แสนคน
การปกครอง
- 16 อําเภอ
- 209 ดําบล
- 1,468 หมูบาน
สถานพยาบาล
- 1 รพศ.
- 1 รพท.
- 14 รพช.
- 214 สอ./ศูนยแพทย
ชุมชน
สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ใ น
ทองถิ่น: มี แตไมมี
ขอมูลในรายละเอียด

เปาหมาย และ
ยุทธศาสตรหลัก
เปาหมาย: ปริมาณการใชยา
ปฏิชีวนะลดลง
ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก : มี ก าร
ดํ า เ นิ น ง า น ทั้ ง ใ น ส ว น
บุค ลากรทางการแพทยแ ละ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ เ ป น อิ ส ระ
ตอกันแตเชื่อมโยงกัน
- บุคลากรทางการแพทย: มี
การแบ ง สถานพยาบาล
เปน 2 กลุม คือ กลุมที่
สมัครใจทํา R2R (รพช. 7
แหง) จะไดรับการฝกทักษะ
ดานการวิจัยเพิ่มเติม และ
กลุมที่ไมพรอมทํา R2R เปน
การดํ า เนิ น โครงการตาม
นโยบายตามปกติ
- ประชาชนทั่ ว ไป : มี การ
ผสมผสานรู ป แบบการ
รณรงค ทั้ ง ที่ เ ป น รู ป แบบ
ปกติและรูปแบบทางเลือก
หลายชนิดเขาดวยกัน

กลุมเปาหมาย

รูปแบบการดําเนินการ

- ผู สั่ ง ใ ช ย า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร นโยบาย: มีนโยบายดําเนินโครงการในภาพรวมของจังหวัด

-

สาธารณสุขอื่นของโรงพยาบาล
ชุมชน 14 แหง สถานีอนามัย 207
แหง และโรงพยาบาลศูนย และ
โรงพยาบาลทั่วไปรวม 2 แหง
อาสาสมัครสาธารณสุข และ
อสย.
คนไข
ประชาชนทั่วไป (ผานเครือขาย
รานยาดวย)
เยาวชนและ อย.นอย

หมายเหตุ: การขยายโครงการสู
โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาล
ทั่วไปยังไมสามารถทําไดในเวลานี้
เนื่องจากมีความซับซอนของปจจัย
เชิ ง ระบบและวั ฒ นธรรมองค ก รที่
ต อ งการการจั ด การที่ ม ากกว า
โมเดลในปจจุบัน

- แตงตั้งคณะทํางานประสานงานโครงการ Antibiotics Smart Use จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี

องคประกอบเปนเภสัชกรจากโรงพยาบาลตางๆ
การใหความรูในกลุมบุคลกรทางการแพทย: ใชทีมวิทยากรจากสวนกลางในครั้งแรกของการอบรม
หลังจากนั้นโรงพยาบาลแตละแหงจัดอบรมใหบุคคลากรในหนวยงานโดยวิทยากรระดับอําเภอ เปน
การอบรมหลัก 13 ครั้ง (มีการเก็บขอมูลความเห็นกอนและหลังของผูรับการอบรม) และอบรมยอย
ขยายผลอีกอยางนอย 3 ครั้ง สําหรับโรงพยาบาลศูนยพระนครศรีอยุธยามีการจัดประชุมทีมแพทย
พรอมการรับประทานอาหารกลางวัน บรรยายโดยใชวิทยากรจากสวนกลาง
การอบรม R2R: จัดอบรม2 ครั้ง ใหแกสถานพยาบาลนํารอง บรรยายโดยวิทยากรจากสวนกลาง
การใหความรู/ รณรงคในกลุมประชาชน:
- อบรมกลุมอสม และแกนนําคุมครองผูบริโภค 100 คน
- สื่อสาธารณะ: วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี นิตยสาร เว็บไซตและจดหมายขาวกลุมงานคุมครองผูบริโภค
- นิทรรศการ : เนนการจัดรณรงครวมไปกับงานของจังหวัด, โรงเรียน, และมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมในโรงเรียนเรื่องภูมิคุมกันการใชยาปฏิชีวนะ มีนักเรียนเปนตัวกลางนําความรูสูผูปกครอง
- กิจกรรมทางเลือก: เลนละคร (Street play) ในมหกรรม JK AYUTTHAYA summer party 2009 ณ
ศูนยการคาอยุธยาพารค กิจกรรม Day-camp ประกวดรองและเตนเพลง Antibiotics Smart Use
การสรางสื่อที่เปนนวตกรรมของตนเอง: เสื้อโครงการ ปากกา สื่ออุปกรณในการรณรงคภาคประชาชน
การสรางแรงจูงใจ: R2R Strategy โดยเภสัชกรในสถานพยาบาลที่สมัครใจนํารองจะไดรับการ
สนับสนุนใหมีผลงานทางวิชาการเพื่อตอยอดโครงการเปนงานวิจัยของตนเอง
การบริหารจัดการ:มีการปรับรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
การกํากับติดตาม: ใชระบบที่มีอยูเดิมเพื่อติดตามขอมูลการใชยา
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ตารางที่ 2 ลักษณะของพื้นที่เจาของโครงการ และการดําเนินโครงการในพื้นที่ (ตอ)
พื้นที่เจาของ
โครงการ
สมุทรสงคราม
พื้นที่ / ประชากร
- 417 ตร.กม.
- 1.9 แสนคน
การปกครอง
- 3 อําเภอ
- 33 ดําบล
- 2,469 หมูบาน
สถานพยาบาล
- 1 รพท.
- 2 รพช.
- 54 สอ./ศูนย
สุขภาพชุมชน
- 30 รานขายยา
สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ใ น
ทองถิ่น: มี แตไมมี
ขอมูลในรายละเอียด

เปาหมาย และ
กลุมเปาหมาย
ยุทธศาสตรหลัก
เปาหมาย: ปริมาณการใชยา - บุคลากรทางการแพทยผูสั่ง
ปฏิชีวนะลดลง
ใชยา และบุคลากรทาง
ยุทธศาสตรหลัก: เนนการ
สาธารณสุขอื่นๆ ของ
ทํางานอยางมีสวนรวมและการ โรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง
โรงพยาบาลชุมชน 2 แหง
ทํางานแบบเครือขาย เนน
บทบาทของเภสัชกรโดยบูรณา สถานีอนามัย 47 แหง
สํานักงานสาธารณสุข
การเขากับงานประจําดานการ
จังหวัด 1 แหง
ติดตามอาการไมพึงประสงค
- ผูประกอบการรานขายยา
จากการใชยา (Adverse Drug
Reaction: ADR)
22 แหง
- อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
260 คน
- คนไข
- ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการดําเนินการ
นโยบาย: บูรณาการเขากับงานประจําดานการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (ADR)
- แตงตั้ง “คณะทํางานโครงการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล Antibiotics Smart Use”
การใหความรูในกลุมบุคลกรทางการแพทย: ทีมวิทยากรในพื้นที่ (แพทย และเภสัชกร) เปนผูอบรมโดย
เปดตัวการอบรมในกลุมผูประกอบการรานขายยาโดยเภสัชกรจาก สสจ. จากนั้นมีการจัดการอบรมใหแก
บุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลทั้งสามแหงในแตละอําเภอ และมีการอบรมยอยขยายผลอีกอยาง
นอย 39 ครั้ง การอบรมแตละครั้งมักมีการนําเสนอประเด็นเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลรวมกับ
ประเด็นดานยาอื่นๆ โดยประเด็นเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลเปนหัวขอหนึ่งในการอบรม ซึ่ง
สวนมากมักไปพรอมกับหัวขอของการเฝาระวังและสงตอขอมูลการแพยาและการเกิดอาการมพึงประสงค
จากการใชยา
การใหความรูในกลุมประชาชน:
- จัดกิจกรรมรณรงคเรื่อง “3 โรคที่ไมตองพึ่งยาปฏิชีวนะ” ในงานนิทรรศการ “ผูบริโภครูทัน ผลิตภัณฑ
สุขภาพปลอดภัย”
- อบรมเจาหนาที่ อสม. เพื่อเปนสื่อบุคคลในการถายทอกความรูสูประชาชน
การสรางสื่อที่เปนนวตกรรมของตนเอง: โปสเตอรเพื่อใหความรูประชาชนในการจัดนิทรรศการ
การสรางแรงจูงใจ: ใชแนวคิดของการมีสวนรวมและการเรียนรูรวมกันเปนสิ่งจูงใจ โดยมีเภสัชกรจาก
สสจ. เปนผูจัดกระบวนการ
การบริหารจัดการ
- มีการปรับรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
- มีการบรูณาการและบริหารจัดการงบประมาณใหสามารถใชรวมกันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่
สอดคลองกัน
การกํากับติดตาม: สสจ. เปนผูประสานขอมูลตามตัวชี้วัดที่ไดตั้งเปาหมายไว

- 33 -

Antibiotics Smart Use ปที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะของพื้นที่เจาของโครงการ และการดําเนินโครงการในพื้นที่ (ตอ)
พื้นที่เจาของโครงการ
โรงพยาบาลกันตัง (จ. ตรัง)
พื้นที/่ ประชากรของอําเภอกันตัง
- 613 ตร.กม.
- 8.4 หมื่นคน
การปกครอง
- 14 ดําบล
- 83 หมูบาน
สถานพยาบาล
- 1 รพช.
- 13 สอ.

เปาหมาย และยุทธศาสตรหลัก
กลุมเปาหมาย
เปาหมาย: ปริมาณการใชยา
- ผูสั่งใชยาและบุคลากร
ปฏิชีวนะลดลง (ตัวชี้วัด 1)
สาธารณสุขอื่นของ
ยุท ธศาสตร ห ลั ก : การทํ า งาน โรงพยาบาลกันตัง และ
ร ว มกั น ระหว า งองค ก รแพทย เครือขายบริการสุขภาพ
คณะกรรมการ PTC และกลุมงาน ของอําเภอกันตัง รวม 21
แหง
เภสัชกรรมในโรงพยาบาล
- คนไข
- ประชาชนทั่วไป

- 6 PCU
- 2 ศูนยแพทยชุมชน

สื่อสารมวลชนในทองถิ่น:
- 76 หอกระจายขาวหมูบาน
- 1 วิทยุชุมชน
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รูปแบบการดําเนินการ
นโยบาย: มีนโยบายดําเนินโครงการในภาพรวมของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอกันตัง
- แตงตั้ง “คณะทํางาน Antibiotics Smart Use ของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอกันตัง”
การใหความรูในกลุมบุคลกรทางการแพทย: ทีมวิทยากรในพื้นที่ (แพทย และเภสัชกร) เปนผู
อบรม และมีการอบรมผานสื่อ DVD เปนการอบรมใหญ 1 ครั้ง และอบรมยอยขยายผลอีก
อยางนอย 6 ครั้ง
การใหความรูในกลุมประชาชน:
- เปดเสียงตามสายในสถานพยาบาลเพื่อใหความรูแกผูมารับบริการ
- เปดเสียงตามสายในวิทยุชุมชนของเทศบาลเมืองกันตังเพื่อใหความรูแกประชาชนทั่วไป
การสรางสื่อที่เปนนวตกรรมของตนเอง: ไมมี
การสรางแรงจูงใจ: ประกวด สอ. ASU
การบริหารจัดการ: มีการปรับรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
การกํากับติดตาม: กําหนดผูเก็บขอมูลและติดตามภายในหนวยงาน และมีการกําหนดให
ต อ งทํ า นิ เ ทศติ ด ตามอย า งต อ เนื่ อ ง และให เ ป น วาระการประชุ ม ประจํ า เดื อ นของ
คณะกรรมการ PTC

Antibiotics Smart Use ปที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะของพื้นที่เจาของโครงการ และการดําเนินโครงการในพื้นที่ (ตอ)
พื้นที่เจาของโครงการ
กลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย
ลักษณะและบริบท
- กลุ ม โรงพยาบาลศรี วิ ชั ย มี 4
สาขา รพ.ศรีวิชัย 1 และ 2 อยู
ในกรุ ง เทพ และรพ.ศรี วิ ชั ย 3
และ 5 อยูในสมุทรสาคร
- ค น ไ ข ที่ ม า รั บ ก า ร รั ก ษ า มี
ลักษณะเปนคนไขในเมือง และ
ยิ่ ง มารั ก ษาในโรงพยาบาล
เอกชนยิ่งมีความคาดหวังที่สูง
ตอผลการรักษา
- ยาปฏิ ชี ว นะมี มู ล ค า การใช สู ง
ถึงประมาณรอยละ 20 ของยา
ทั้งหมด

เปาหมาย และยุทธศาสตรหลัก
กลุมเปาหมาย
เปาหมาย:
- ผูสั่งใชยาและบุคลากร
- ปริมาณการใชยาปฏิชีวนะลดลง
สาธารณสุขอื่นของ
(ตัวชี้วัด 1)
โรงพยาบาลทัง้ 4 สาขา
- คนไขโรคเปาหมายที่ไมไดรับยา - คนไข
ปฏิชีวนะมีผลการรักษา ความพึง
พอใจตอการรักษา และความรู
เกี่ยวกับโรคและยาในเกณฑดี
(ตัวชี้วัด 3)
ยุทธศาสตรหลัก: Top-down policy
จากผูบริหารโรงพยาบาลโดยเนน
การอบรมทําความเขาใจกับแพทย
ผูสั่งใชยา
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รูปแบบการดําเนินการ
นโยบาย: ดําเนินโครงการภายใตนโยบายของกลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย
- แตงตั้ง “คณะทํางาน Antibiotics Smart Use ของกลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย”
การใหความรูในกลุมบุคลกรทางการแพทย: เนนที่แพทยผูสั่งใชยาเปนหลัก และมีบุคลากร
สาธารณสุขอื่นของโรงพยาบาลรวมดวย ใชวิทยากรจากสวนกลางอบรม 4 ครั้ง โดยแยกตาม
สาขา คลอบคลุมผูรับการอบรมทั้งหมด 71 คน คิดเปนแพทยรอยละ 52.1
การใหความรูในกลุมประชาชน: ใชสื่อของโครงการฯ เผยแพรใหความรูแกผูรับบริการ
การสรางสื่อที่เปนนวตกรรมของตนเอง: โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 มีการปรับเปลี่ยนใบสั่งยาโดย
เพิ่มหัวขอ ASU และมีชองใหแพทยทําเครื่องหมายวาคนไขเปนโรคใดใน 3 โรคเปาหมาย
พรอมชองวาใหบันทึกหมายเลขโทรศัพทของคนไขเพื่อการสัมภาษณติดตามอาการหลังจาก
การรักษา
การสรางแรงจูงใจ: การประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินการกลางป
การบริหารจัดการ: ประสานความรวมมือระหวางกลุมโรงพยาบาลและหนวยงานที่มีสวน
เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนโครงการ
การกํากับติดตาม: กําหนดผูเก็บขอมูลและติดตามภายในหนวยงาน

Antibiotics Smart Use ปที่ 2

3.4 สวนกลาง “ลงมือทํา”
ในขณะที่พื้นที่แตละแหงดําเนินโครงการ ASU ของตนเองนั้น ทีม ASU สวนกลางไดลงมือดําเนินการ
ไปพรอมกัน โดยเนนกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนการทํางานของพื้นที่เจาของโครงการใหสะดวกขึ้น ทีมงาน ASU
สวนกลาง ซึ่งประกอบดวย ฝายอํานวยการ ฝายการแพทย และฝายประเมินผล สามารถสรุปได ดังนี้
3.4.1 ฝายอํานวยการ
ฝ า ยอํ า นวยการมี สํ า นั ก งานตั้ ง อยู ที่ ก องควบคุ ม ยา สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา มี
ผูดําเนินการหลัก คือ ภญ.ดร.นิธิมา สุมประดิษฐ ภญ.ตวงรัตน โพธะ และคุณณัชธยา นิลพานิชย โดยฝาย
อํานวยการจะทําการศึกษาขอมูลจากงานวิจัยและทฤษฎี จัดทํากรอบแนวความคิด วางแผนการดําเนินงาน
และกิจกรรม การประเมินผล รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการโดยภาพรวม และมีการประสานหารือกับฝาย
การแพทย และฝายประเมินผล นอกจากนี้ ในการทํางานรวมกับสวนภูมิภาค ฝายอํานวยการยึดแนวคิดของ
การเปนกัลยาณมิตรที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหคําปรึกษา ชวยแกปญหา อํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ
ความดี ใหกําลังใจ และสงเสริมบรรยากาศสนุกในการทําโครงการรวมกัน สรุปกิจกรรมของฝายอํานวยการ
แสดงในตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การดําเนินการของฝายอํานวยการ
กิจกรรม
รายละเอียด
1. สนับสนุนการดําเนินงาน
1. ขออนุญาต
โครงการวิจัยนี้มีสวนที่เกี่ยวกับการสัมภาษณคนไขเพื่อติดตามผลการ
คณะกรรมการ
รักษาและความพึงพอใจตอการรักษา จึงไดขออนุญาตจากคณะกรรมการ
จริยธรรมเกี่ยวกับ จริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได
การวิจัยในมนุษย พิจารณาวิธีการวิจัยในภาพรวมทั้งหมดของโครงการ และมีมติใหปรับปรุง
เนื้อหาบางสวน และเปลี่ยนชื่อโครงการ โครงการจึงไดเปลี่ยนชื่อเปน
“โครงการการศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use”
2.

3.

จัดทําและกระจาย สื่อและอุปกรณที่ใชแบงเปน 2 ประเภท
1. สําหรับบุคลากรทางการแพทย เพื่อปรับความรูความเขาใจที่ถูกตอง
สื่ออุปกรณใน
และเสริมสรางความมั่นใจในการรักษาโรคเปาหมายและการอธิบายทํา
โครงการสูพื้นที่
ความเขาใจโดยไมใชยาปฏิชีวนะ
เจาของโครงการ
2. สําหรับคนไข/ประชาชน เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับบุคลากรทาง
การแพทยในการทําความเขาใจกับคนไขตอการไมสั่งใชยาปฏิชีวนะใน
3 โรคเปาหมาย และลดแรงกดดันจากคนไขในการรองขอยาปฏิชีวนะ
เว็บไซดโครงการ

ขอมูลเพิ่มเติม
แบบเสนอโครงการ
การวิจัย และหนังสือ
อนุญาตจากคณะ
กรรมการฯ แสดงใน
ภาคผนวก 1 -1 และ
1-2 ตามลําดับ
สื่ อ อุ ป กรณ และคํ า
ชี้ แ จ ง ก า ร ใ ช สื่ อ
อุ ป ก ร ณ แ ส ด ง ใ น
ภาคผนวก
1-6

วัตถุประสงค คือ เพื่อดาวนโหลดสื่ออุปกรณ เผยแพรขาวและกิจกรรม
ตัวอยางหนาเว็บไซต
ประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนขอมูลของโครงการและการดําเนินโครงการ แสดงในภาคผนวก
1-8
ของพื้นที่เจาของโครงการ รวมทั้งรายชื่อทีมงานของสวนกลางและพื้นที่
เจาของโคงการ
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ตารางที่ 3 การดําเนินการของฝายอํานวยการ (ตอ)
กิจกรรม
รายละเอียด
2. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของเครือขายและพื้นที่เจาของโครงการ และการมีสวนรวม
4. การประชุมรวมกัน วัตถุประสงค คือ เปนเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นระหวาง
สวนกลางกับพื้นที่เจาของโครงการ เพื่อปรับปรุงการดําเนินการใหสะดวก
และเหมาะสมมากขึ้น โดยมีการประชุมรวมกันรวมทั้งหมด 8 ครั้ง ซึ่งแต
ละครั้งมีประเด็นของการประชุมที่แตกตางกันไป

ขอมูลเพิ่มเติม
ส รุ ป ก า ร ป ร ะ ชุ ม
แสดงในภาคผนวก
1-3

5.

จดหมายขาวของ
โครงการ

6.

สื่อเสื้อยืด ที่คั่น
ประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธโครงการ และพื้นที่เจาของโครงการ ทําใน 2 รูปแบบ
โครงการ และพื้นที่ 1. การทํ า งานร ว มกั บ พื้ น ที่ เ จ า ของโครงการ เช น การออกบู ธ ประชา หนังสือ แสดงใน
สัมพันธโครงการและการดําเนินงานในพื้นที่ในงาน “มหกรรมสุขภาพ ภาคผนวก 1-7
เจาของโครงการ
ของสํ า นั ก วิ จั ย สั ง คมและสุ ข ภาพ ในเดื อ น
ชุ ม ชน 2552”
กุมภาพันธ 2552
2. การใชสื่อ เชน สื่อเสื้อยืดโครงการ การแจกที่คั่นหนังสือที่มีชื่อจังหวัด
และที ม งานให บุ ค ลภายนอกในการประชุ ม ต า งๆ และการจั ด ทํ า
ตุกตาโลโกเพื่อเปนสื่อเตือน (reminders) ที่มีชื่อจังหวัดหรือหนวยงาน
พรอมขอความ “หายไดไมตองพึงยาปฏิชีวนะ” ปรากฏบนสื่อนั้น

7.

ตอนรับพื้นที่ใหม
และแนะนําพื้นที่
ตางๆ ใหรูจักกัน

ขณะที่โครงการ ASU ปที่ 2 ดําเนินไป มีโรงพยาบาลหลายแหงไดเริ่มทํา จดหมายข า ว แสดง
โครงการดวยตัวเอง ฝายอํานวยการสนับสนุนงานและเชื่อมโยงเครือขาย ในภาคผนวก 1-9
ทั้งหมดเขาดวยกันเพื่อใหทุกแหงรูวาใคร ทําอะไร อยูที่ไหน

8.

ส ง เ ส ริ ม ก า ร ต อ
ยอดโครงการ ASU
ใหแกพื้นที่เจาของ
โครงการ

กรณีของสถานีอนามัยหลังเขา สระบุรี ที่ไดเชื่อมตอใหสงโครงการ ASU ภาพในการประชุ ม
ของตน เขาประกวดในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู R2R ของสถาบันวิจัย R2R
แสดงใน
ระบบสาธารณสุข เมื่อกรกฎาคม 2551 และไดรับชนะรางวัลยอดเยี่ยม ภาคผนวก 2-7
R2R ดานการบริการระดับปฐมภูมิจากทั่วประเทศ ตอนนี้ จึงเปนแหลง
ศึกษาดูงานใหแกบุคลากรทางการแพทยจากทั้งโรงพยาบาลและที่อื่นๆ
เรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลและการแพทยพื้นบานไปควบคูกัน

วัตถุประสงค คือ เพื่อประชาสัมพันธขาวกิจกรรมระหวางสวนกลางและ
พื้นที่เจาของโครงการ แนะนําเพื่อนใหม เสริมสรางขวัญกําลังใจ ทําใหไม
รูสึกโดดเดี่ยว และทําใหผูบังคับบัญชาของพื้นที่เจาของโครงการรับทราบ
ความกาว หนาของโครงการในภาพรวม จดหมายขาวเผยแพรเปนประจํา
ทุก 1-2 เดือน ปจจุบันมีจดหมายขาวที่เผยแพรแลว 7 ฉบับ (มกราคม –
กันยายน 2552)
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ตารางที่ 3 การดําเนินการของฝายอํานวยการ (ตอ)
กิจกรรม
รายละเอียด
3. ขยายเครือขายกับสวนกลางและนักวิชาการ และกํากับทิศทางโครงการ
9. เกณฑชี้วัดดานคุณภาพ กระแสโครงการ ASU ชวยจุดประกายนโยบายระดับประเทศเรื่องของยาปฏิชีวนะ หนวยงาน
ของการบริการของ
แรกที่ตอบรับใหเปนนโยบายอยางเปนรูปธรรม คือ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานหลักประกัน ในชวงปลายป 2551 ที่ประชุม สปสช ไดรับในหลักการที่นําเอาประเด็นการใชยาปฏิชีวนะ
อยางสมเหตุผลเปนเกณฑชี้วัดฯ โดยเริ่มตนจากหนึ่งคนและสานตอโดยกลุมคนอีกจํานวน
สุขภาพแหงชาติ
หนึ่ง จนทําใหประเด็นการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลใน 3 โรคเปาหมายเปนหนึ่งในเกณฑ
(สปสช)
ชี้วัดของ สปสช. และนําไปสูการปฏิบัติเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ในที่สุด
10.

การพัฒนายุทธศาสตร
ยาปฏิชีวนะ

การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร ย าปฏิ ชี ว นะได มี ก ารหารื อ ร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานต า งๆ เช น
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และแผนกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา ของคณะเภสัช
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนวยงานอื่นๆ

11.

สัปดาหเภสัชกรรม
ประจําป 2552 ในหัวขอ
“สุขภาพคนไทยกับการ
ใชยาปฏิชีวนะ”

งานสัปดาหเภสัชกรรมประจําป 2552 โดยสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ไดนํา
แนวคิดเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตองเหมาะสมสําหรับ 3 โรคเปาหมายไปใชในการ
รณรงค โครงการ ASU จึงไดรวมสนับสนุนขอมูลและการบริการทางวิชาการแกทางสมาคมฯ
และหนวยงาน หรือสถานพยาบาลตางๆ ที่มีการจัดงานสัปดาหเภสัชในหนวยงานของตน

3.4.2 ฝายการแพทย
ฝา ยการแพทย มีผูรับผิดชอบการดํ า เนิน การ คือ นั ก วิ ช าการจากคณะแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย คือ ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล มีบทบาทหลักในดานการพัฒนาเนื้อหาวิชาการทางคลินิก อบรมให
ความรู และสรางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรักษา 3 โรคเปาหมาย และการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
กิจกรรมหลักประกอบดวย
- พัฒนาแนวทางการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล โดยการสืบคนหลักฐานและจัดทําแนว
ทางการใชยาฯ ตามหลักการของหลักฐานเชิงประจักษทางการแพทย
- เปนวิทยากรเผยแพรความรูในการอบรมและบรรยายเรื่องแนวทางการใชยาปฏิชีวนะอยางสม
เหตุผลในจังหวัดและสถานพยาบาลตางๆ และตอบขอซักถามดานวิชาการทางคลินิก
- สนับสนุนและใหความเห็นในการขับเคลื่อนนโนบายการใชยาอยางสมเหตุผลในระดับประเทศ
นอกจากนี้ ฝายการแพทยไดดําเนินการเผยแพรความรูอยางตอเนื่องทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเกี่ยวกับการใช
ยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลใหแกบุคลากรทางการแพทยและประชาชนทั่วไปในวงกวาง โดยผานสื่อกระแส
หลัก และสื่อตางๆ
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3.4.3 ฝายประเมินผลโครงการ
ฝายประเมินโครงการมีผูรับผิดชอบการดําเนินการ คือ นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ นําโดย รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ และภญ.ดร.สมหญิง พุมทอง ลักษณะการทํางานของฝาย
ประเมิน จะมี ค วามเปน อิส ระในการดํ า เนิน งานภายใตก รอบแนวคิ ดของโครงการที่ไ ด พั ฒ นาร ว มกับ ฝา ย
อํานวยการ การประเมินผลโครงการมีการวัด 3 ดาน ดังนี้ ซึ่งรายละเอียดของวิธีการเก็บขอมูลและการวิเคราะห
แสดงในตารางที่ 4
(1) การประเมินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ เปนการสํารวจกิจกรรมการดําเนินโครงการในพื้นที่หลัง
ไดรับการอบรมและมอบสื่ออุปกรณที่ใชประโยชนในการดําเนินโครงการ เพื่อเปนขอมูลที่ใช
ประกอบในการอธิบายผลการดําเนินงานและเปนขอมูลพื้นฐานใหแกฝายอํานวยการในการ
วางแผนการจัดทําและกระจายสื่อตอไป
(2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เปนการวัดผลตามตัวชี้วัดของโครงการและมีลักษณะเปน
การวิจัยเชิงปริมาณ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการแบงเปน 3 กลุม ที่กําหนดไวในกรอบ
แนวคิดของโครงการโดยอาศัย precede-proceed planning model เปนกรอบหลัก การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีดังนี้
- การประเมินผลของกระบวนการ ไดแก การเปลี่ยนแปลงความรูและทัศนคติของผูเขารับ
การอบรม
- การประเมินผลกระทบ ไดแก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสั่งใชยาปฏิชีวนะ โดยวัด
จากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและมูลคาการใชยาปฏิชีวนะ และสัดสวนของคนไขที่
ไมไดรับยาปฏิชีวนะ
- การประเมินผลลัพธ ไดแก ผลการรักษาและความพึงพอใจตอผลการรักษาของคนไขที่
ไมไดรับยาปฏิชีวนะ
(3) การประเมินรูปแบบการดําเนินโครงการในพื้นที่และการสังเคราะหบทเรียนรู เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินโครงการในพื้นที่และปจจัยที่ผลตอการ
ดําเนินงาน และการสังเคราะหบทเรียนรู
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ตารางที่ 4 วิธีการเก็บขอมูลและการวิเคราะห
รายการประเมิน

พื้นที่ประเมิน

การเก็บขอมูล

การวิเคราะหขอ มูล

การประเมินการจัดกิจกรรมในพื้นที่
1. การจัดกิจกรรมใน
พื้นที่

ทุกพื้นที่

พื้นที่ตอบแบบฟอรมประเมินตนเอง ฝายประเมินผล วิเคราะหขอมูลการ
(Self-report) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม รายงานเชิงพรรณนา และรอยละ
ในพื้นที่ และสงใหฝายประเมินผล 2
ครั้ง คือ ธันวาคม 2551 – มีนาคม
2552 และ เมษายน –กรกฎาคม
2552

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (การศึกษาเชิงประมาณ)
2. ทัศนคติและความรู
ของผูรับการอบรม

ทุกพื้นที่

3. ปริมาณการใชยา
ปฏิชีวนะ

ทุกพื้นที่

4. รอยละคนไขโรค
เปาหมายที่ไมไดยา
ปฏิชีวนะ

5. ผลการรักษา ความรู
ความพึงพอใจของ
คนไข

พื้นที่รวบรวมแบบสอบถาม pre-test
และ post-test ในการอบรมบุคลากร
ทางการแพทย และสงใหฝาย
ประเมินผล
พื้นที่รวบรวมขอมูลปริมาณการใชยา
ปฏิชีวนะตามแบบฟอรมของโครงการ
และสงใหฝายประเมินผล

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวบรวม
รอยละของคนไขที่ไมไดรับยา
ปฏิชีวนะใน 3 โรคเปาหมายโดยใช
แบบฟอรมที่โครงการใหไป
กลุม รพ.ศรีวิชัย

รพ. ศรีวิชัยรวบรวมรายชื่อคนไขที่
ไมไดยาปฏิชีวนะ และสงใหฝาย
ประเมินผลซึ่งจะเปนผูโทรศัพท
สัมภาษณคนไขหลังไดรับการรักษา
ไปแลว 4 – 7 วัน

ฝายประเมินผลเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
กอนและหลังการอบรม โดยใช
paired t-test statistics
ฝายประเมินผลเปรียบเทียบปริมาณ/
มูลคาการใชยาปฏิชีวนะกอน (ม.ค.เม.ย.2551) กับหลังอบรมใน
ชวงเวลาเดียวกัน (ม.ค.-เม.ย. 2552)
ฝายประเมินผลเปรียบเทียบรอยละ
คนไขที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะใน 3 โรค
เปาหมาย กอนการอบรม (ส.ค. –
พ.ย. 2551) และหลังการอบรม (ม.ค.
– เม.ย. 2552)
ฝายประเมินผล วิเคราะหขอมูลการ
รายงานเชิงพรรณนา และรอยละ

การประเมินรูปแบบการดําเนินโครงการในพื้นทีแ่ ละสังเคราะหบทเรียนรู (การศึกษาเชิงคุณภาพ)
6. รูปแบบการดําเนิน
โครงการในพี้นที่

ทุกพื้นที่

ฝายประเมินผลทําการสัมภาษณ
ผูดําเนินการหรือประสานงานในแต
ละพื้นที่
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บทที่ 4
ผลการดําเนินการ และการแปลผล
สวนนี้เปนการสรุปการดําเนินงานในภาพรวมของพื้นที่ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของ
การดําเนินงาน ขอมูลในสวนนี้ไดจากการประมวลขอมูลจาก 2 แหลง คือ รายงานของพื้นที่เจาของโครงการ
(ภาคผนวก 2) และรายงานของฝายประเมินผล (ภาคผนวก 3) แมวาขอมูลจากทั้งสองแหลงนี้มีความเหมือน
และสอดคลองกันสูง แตอาจมีในบางกรณีที่พื้นที่เจาของโครงการมีขอมูลเพิ่มเติมหลังจากการประเมินสิ้นสุด
ลง ฝายอํานวยการจะใชขอมูลใหมที่พื้นที่ระบุในรายงานของตนนั้นมานําเสนอโดยระบุหมายเลขอางอิงของ
ขอมูลนั้น รายละเอียดของขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินการสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก “รายงานการศึกษา
การขยายโครงการ Antibiotics Smart Use ของพื้นที่เจาของโครงการ” และ “รายงานการประเมินโครงการ
การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use” ในภาคผนวก 2 และ 3 ตามลําดับ
การรายงานผลของสวนนี้แบงเปน 3 สวน คือ
1. ผลการจัดกิจกรรมในพื้นที่และการปรับปจจัยแวดลอม
2. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในพื้นที่
3. การแปลผลเชิงนโยบาย

4.1 ผลการจัดกิจกรรมในพื้นที่และการปรับปจจัยแวดลอม
ผลการจัดกิจกรรมในพื้นที่และการปรับปจจัยแวดลอมในสถานพยาบาลไดจากรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-report) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตางๆ สรุปภาพรวมไดดังนี้
4.1.1 การอบรมบุคลากรทางการแพทย
การจัดอบรมมีขึ้นทั้งหมดไมนอยกวา 197 ครั้ง ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย และอาสาสมัคร
สาธารณสุขมากกวา 10,000 คน ในแตและพื้นที่เจาของโครงการมีการจัดอบรม ดังนี้
- อุบลราชธานี
จัดอบรมใหญ 11 ครั้ง และอบรมยอยขยายผลอีกอยางนอย 117 ครั้ง
- พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมใหญ 13 ครั้ง และอบรมยอยขยายผลอีกอยางนอย 3 ครั้ง
- สมุทรสงคราม จัดอบรมใหญ 3 ครั้ง และอบรมยอยขยายผลอีกอยางนอย 39 ครั้ง
- โรงพยาบาลกันตัง จัดอบรมใหญ 1 ครั้ง และอบรมยอยขยายผลอีกอยางนอย 6 ครั้ง31
- โรงพยาบาลศรีวิชัย จัดอบรมสาขาละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 4 ครั้ง
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4.1.2 การใชสื่ออุปกรณในสถานพยาบาล
รายงานการประเมินตนเอง (Self-report) จากสถานพยาบาลทั้งหมด 170 แหง มีการใชสื่ออุปกรณ
จากโครงการไปใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตารางที่ 5 รอยละของสถานพยาบาลที่มีการนําสื่ออุปกรณไปใชในสถานพยาบาล
สื่ออุปกรณของโครงการ

รอยละของสถานพยาบาลที่ใชสื่ออุปกรณ
3 เดือน (16 มี.ค. 52 – 16
3 เดือน (15 ธ.ค. 51 – 15
มี.ค. 52) (n = 109)*
ก.ค. 52) (n = 61)**

1.

82.6
90.2
แนวทางการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล ฯ
2.
79.8
93.4
แผนพับ “3 โรค รักษาได ไมตองใชยาปฏิชีวนะ”
3.
79.8
80.3
ไฟฉายแสงขาว
4.
81.7
62.3
โปสเตอร “3 โรครักษาได ไมตองใชยาปฏิชีวนะ”
5.
74.3
72.1
แผนผังสรุปการวินิจฉัยโรคและการรักษา
หมายเหตุ * ไดรับรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีเทานั้น เนื่องจากสามารถเริ่มโครงการไดในเดือนธันวาคม
** ไดรับรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม

4.1.3 การจัดกิจกรรมและการปรับปจจัยแวดลอมในสถานพยาบาล
รายงานการประเมินตนเอง (Self-report) จากสถานพยาบาลทั้งหมด 170 แหง มีการจัดกิจกรรมและ
การปรับปจจัยแวดลอมในสถานพยาบาลเพื่อใหเอื้ออํานวยตอการสั่งใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล ดังนี้
ตารางที่ 6 รอยละของสถานพยาบาลที่มีการจัดกิจกรรมและการปรับปจจัยแวดลอมใน
สถานพยาบาลของตน
รอยละของสถานพยาบาลที่ใชสื่ออุปกรณ
การจัดกิจกรรม
1.

3 เดือน (15 ธ.ค. 51 – 15

3 เดือน (16 มี.ค. 52 – 16

มี.ค. 52) (n = 109)*

ก.ค. 52) (n = 61)**

55.0
88.5
มี “ยาฟาทะลายโจร” ใชในสถานพยาบาล
2.
37.6
31.1
มี “ยาผงถาน” ใชในสถานพยาบาล
3.
59.6
49.2
มีการกระจายสื่อเพื่อเผยแพรแกประชาชน
4.
45.9
34.4
มีการจัดนิทรรศการในชุมชน
5.
34.9
8.2
มี ก า ร นํ า เ รื่ อ ง เ ข า ห า รื อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
สถานพยาบาล เชน คณะ PTC
6
20.2
21.1
มีการทําสื่อขึ้นเองหรือจัดกิจกรรมอื่นเพื่อรณรงค
หมายเหตุ * ไดรับรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีเทานั้น เนื่องจากสามารถเริ่มโครงการไดในเดือนธันวาคม
** ไดรับรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม

- 42 -

Antibiotics Smart Use ปที่ 2

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในพื้นที่
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการดํ า เนิ น โครงการในแต ล ะพื้ น ที่ (จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
สมุทรสงคราม โรงพยาบาลกันตัง และกลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย) สรุปไดวาพื้นที่เจาของโครงการทุกแหงประสบ
ความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะใน 3 โรคเปาหมายโดยใชกลยุทธที่เหมาะสมกับ
บริบทของตน ซึ่งในภาพรวมสรุปไดดังนี้
- มูลคาการใชยาปฏิชีวนะ (4 เดือน: ม.ค. –เม.ย. 2552 เทียบกับ ม.ค. –เม.ย. 2551) ลดลง
2,181,738.75 บาท
- รอยละของคนไขในทั้ง 3 โรคเปาหมายที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น (อยูในชวงรอยละ 8.4 –
14.6)
- คนไขในโรคเปาหมายที่ไดรับการรักษาและไมไดยาปฏิชีวนะเกือบทัง้ หมด (รอยละ 96–99) หาย
เปนปกติหรืออาการดีขึ้น สวนใหญพงึ พอใจตอการรักษาที่ไดรับ (มากกวารอยละ 80) และจะ
กลับมารักษาที่นี่อกี (มากกวารอยละ 90)
- การอบรมทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงความรูโดยรวมมีในทิศทางที่ดีขนี้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อยางไรก็ตาม ไมมีการอบรมครั้งใดที่มีคะแนนเพิ่มขึน้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติครบทุกขอ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะเหตุผลหลายประการ เชน ในบางเรื่องผูรบั การอบรมมีพื้นฐานความรูดีอยูแลวจึง
ไมเกิดการเปลีย่ นแปลงความรู
- การอบรมทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและความเชื่อมั่นในทิศทางที่ดีขี้นอยางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ บางการอบรมมีการเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อมัน่ ไดครบทุก 15 ขอ และ
รอยละ 85 ของการอบรมสามารถเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อมัน่ ไดเกินกวากึ่งหนึง่ ของขอ
คําถามทัง้ หมด
ตารางที่ 7 สรุปภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการในแตละพื้นที่ ผูที่สนใจสามารถศึกษา
ขอมูลโดยละเอียดไดจากรายงานการวิจัย เรื่อง “รายงานโครงการการศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics
Smart Use ของพื้นที่เจาของโครงการ” และ“รายงานการประเมินโครงการการศึกษาการขยายโครงการ
Antibiotics Smart Use” ในภาคผนวก 2 และ 3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินโครงการการศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use ในแตละพื้นที่และในภาพรวม
ตัวชั้วัด
ผลภาพรวมของ
ผลสัมฤทธิ์
โครงการ
มูลคาการใชยา ลดลง 2,181,738.75
ปฏิชีวนะ
บาท
(4 เดือน: ม.ค. –
เม.ย. 2552 เทียบ
กับ ม.ค. –เม.ย.
2551)

ปริมาณการใช
ยาปฏิชีวนะ
(4 เดือน: ม.ค. –
เม.ย. 2552 เทียบ
กับ ม.ค. –เม.ย.
2551)

รูปแบบการใชยา
Amoxicillin ลดลงใน

ทุกแหง
จังหวัดอุบลราชธานี
และอยุธยามีรูปแบบ
การใชยาที่คลายกัน

อุบลราชธานี

พระนครศรีอยุธยา

สมุทรสงคราม

ลดลง 1,032,435.61 บาท32
- โรงพยาบาลชุมชน 20
แหงลดลง 458,502.87
บาท
- ศูนยสุขภาพชุมชน 265
แหง ลดลง 573,932.74
บาท
โรงพยาบาลชุมชน 19 แหง:
ชนิดเม็ดใชลดลงรอยละ 46
(28 รายการ) โดย

ลดลง 545,061.05 บาท
- โรงพยาบาลชุมชน 14
แหงลดลง 118,087.05
บาท
- ศูนยสุขภาพชุมชน 212
แหง ลดลง 426,974 บาท

ลดลง 429,017.65 บาท
- โรงพยาบาล 1 แหง ลดลง
429,017.65 บาท
- ไมมีขอมูลจาก
โรงพยาบาลอีก 2 แหง
และศูนยสุขภาพชุมชน
ทุกแหง
โรงพยาบาล 1 แหง:
ชนิดเม็ดใชลดลงรอยละ 84
(จาก 19 รายการ) โดย

- Amoxicillin, Erythromycin
และPenicillin V ใชลดลง
- Cephalexine, Cefdinir และ
Azithromycin ใชมากขึ้น

โรงพยาบาล 14 แหง:
ชนิดเม็ดใชลดลงรอยละ 41
(จาก 24 รายการ) โดย
- Amoxicillin Erythromycin
Roxithromycin, Penicillin V
และ Norfloxacin ใชลดลง
- Cephalexine, Cefdinir Cotrimoxazole และ Ofloxacin
ใชมากขึ้น
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กลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย

ลดลง 44,709.70 บาท
- โรงพยาบาล ลดลง
13,353.73 บาท
- ศูนยสุขภาพชุมชน 10
แหง ลดลง 31,355.97
บาท

ลดลง 130,514.24 บาท
- ศรีวิชัย 1 ลดลง 2,970.89
บาท
- ศรีวิชัย 2 ลดลง
125,608.51บาท
- ศรีวิชัย 3 ลดลง 1,934.84
บาท
ศรีวิชัย 2
ชนิดเม็ดใชลดลงรอยละ 70
(จาก 27 รายการ) โดย

โรงพยาบาลกันตัง
ชนิดเม็ดใชลดลงรอยละ 58
(จาก 12 รายการ) โดย

- Amoxicillin + Clavulanic
- Cephalexine, Amoxicillin
- Amoxicillin, Amoxicillin +
acid, Cephalexine, Cefdinir, Roxithromycin และOfloxacin Clavulanic acid, Ofloxacin,
Cloxacillin, Dicloxacillin, Co- ใชลดลง
Azithromycin, Cephalexine,
trimoxazole, Erythromycin, - Penicillin V, Norfloxacin และ Erythromycin และ
Co-trimoxazole ใชมากขึ้น
Roxithromycin, Norfloxacin
Roxithromycin ใชลดลง
Ofloxacin ใชลดลง
- Penicillin V ใชมากขึ้น
- Penicillin V ใชมากขึ้น
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ตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินโครงการการศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use ในแตละพื้นที่และในภาพรวม
ตัวชั้วัด
ผลสัมฤทธิ์
ปริมาณการใช
ยาปฏิชีวนะ
(ตอ)
(4 เดือน: ม.ค. –
เม.ย. 2552 เทียบ
กับ ม.ค. –เม.ย.
2551)

ผลภาพรวมของ
โครงการ

อุบลราชธานี

พระนครศรีอยุธยา

ชนิดน้ําใชลดลงรอยละ 57
(จาก 14 รายการ) โดย

ชนิดน้ําใชลดลงรอยละ 69
(จาก 13 รายการ) โดย

สมุทรสงคราม

ชนิดน้ําใชลดลงรอยละ ชนิดน้ําใชลดลงรอยละ 75 (จาก 8
88 (จาก 8 รายการ) โดย รายการ) โดย

- Amoxicillin, Cephalexine, - Amoxicillin, Cefdinir
- Amoxicillin, Amoxicillin
Erythromycin และ Penicillin
Erythromycin, Penicillin V
+ Clavulanic acid,
V ใชลดลง
และ Co-trimoxazole ใชลดลง Cloxacillin,
- Azithromycin และ Co- Amoxicillin + Clavulanic
Cephalexine,
trimoxazole ใชมากขึ้น
acid, Azithromycin และ
Erythromycin, Cotrimoxazole, และ
ศูนยสุขภาพชุมชน 265 แหง Cephalexine ใชมากขึ้น
ชนิดเม็ดใชลดลงรอยละ 71 ศูนยสุขภาพชุมชน 212 แหง Penicillin V ใชลดลง
ชนิดเม็ดใชลดลงรอยละ 83 - Dicloxacillin ใชมากขึ้น
(จาก 14 รายการ) โดย
- Amoxicillin, Cloxacillin, Co- (จาก 18 รายการ) โดย
trimoxazole, Erythromycin - Amoxicillin, Cloxacillin,
และPenicillin V ใชลดลง
Erythromycin, Norfloxacin,
Roxithromycin และ
ชนิดน้ําใชลดลงรอยละ 67
Penicillin V ใชลดลง
(จาก 3 รายการ) โดย
- Amoxicillin+Clavulanic acid
- Amoxicillin ใชลดลง
และCo-trimoxazole เพิ่มขึ้น

ชนิดน้ําใชลดลงรอยละ 86
(จาก 7 รายการ) โดย
- Amoxicillin, Co-trimoxazole,
Cloxacillin, Dicloxacillin,
Erythromycin และ Penicillin
V ใชลดลง
- Cephalexine ใชมากขึ้น
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กลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย
ชนิดน้ําใชลดลงรอยละ 77
(จาก 13รายการ) โดย

- Cephalexine, Erythromycin,
- Amoxicillin, Azithromycin,
Penicillin V และ Amoxicillin ใชลดลง Cephalexine, Cefdinir,
Cefprozil, Cloxacillin และ
- Amoxicillin+Clavulanic acid และ
Erythromycin ใชลดลง
Co-trimoxazole เพิ่มขึ้น
- Dicloxacillin ชนิดเม็ดและน้ําแทบไม - Co-trimoxazole ใชมากขึ้น
เปลี่ยนแปลงจากเดิม
ศรีวิชัย 3
ศูนยสุขภาพชุมชน 10 แหง
ชนิดเม็ดใชลดลงรอยละ 52

ชนิดเม็ดใชลดลงรอยละ 58 (จาก
12 รายการ) โดย
- Amoxicillin, Cephalexine,
Dicloxacillin, Ofloxacin,
Roxithromycin ใชลดลง
- Amoxicillin+Clavulanic acid, Cotrimoxazole และPenicillin V เพิ่มขึ้น

(จาก 23 รายการ) โดย
- Norfloxacin Ofloxacin ใช
ลดลง
- Penicillin V ใชมากขึ้น

ชนิดน้ําใชลดลงรอยละ 58
(จาก 12 รายการ) โดย

- Amoxicillin, Cephalexine,
Cefprozil และ Erythromycin
ใชลดลง
- Amoxicillin, Cephalexine,
- Azithromycin, Cefdinir, CoErythromycin และ PenicillinV ลดลง trimoxazole ใชมากขึ้น
- Amoxicillin+Clavulanic acid และ
Co-trimoxazole ใชมากขึ้น
- Dicloxacillin ไมเปลี่ยนแปลง

ชนิดน้ําใชลดลงรอยละ 63 (จาก 8
รายการ) โดย

Antibiotics Smart Use ปที่ 2

ตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินโครงการการศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use ในแตละพื้นที่และในภาพรวม (ตอ)
ตัวชั้วัด
ผลสัมฤทธิ์

ผลภาพรวมของ
โครงการ

รอยละของคนไข รอยละของคนไขในทั้ง 3
ในโรคเปาหมาย โรคเปาหมายที่ไมไดรับ
ที่ไมไดรับยา
ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น
ปฏิชีวนะ (4
เดือน: ม.ค. –เม.ย.
2552 เทียบกับ 3
เดือน:ต.ค. – ธ.ค.

อุบลราชธานี

พระนครศรีอยุธยา

สมุทรสงคราม

โรงพยาบาลกันตัง

กลุม
โรงพยาบาล
ศรีวิชัย

ใน URI เพิ่มขึ้น รอยละ 12.9 (เปน
รอยละ 80.7)
ใน ทองเสีย เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9

ใน URI เพิ่มขึ้น รอยละ 8.4
(เปนรอยละ 80.7)
ใน ทองเสีย เพิ่มขึ้นรอยละ
11 (เปนรอยละ 81.6)
ใน แผล เพิ่มขึ้นรอยละ
14.6 (เปนรอยละ 71.2)

-

-

-

ความรูเปลี่ยนแปลงในทิศ ทางที่ดี
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดย
เฉลี่ย 7 จาก 12 ขอ (SD = 2.9)
(ขอมูลจากการอบรม 11 ครั้ง)
หมายเหตุ
- การอบรมที่เปลี่ยนแปลงความรู
ไดมากที่สุดสามารถเปลี่ยน
แปลงความรูได 10 จาก 12 ขอ
- มีคําถาม 1-2 ขอที่ไมพบการ
เปลี่ยน แปลง เพราะผูรับการ
อบรมทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดมี
ความรูดีมากอยูแลวในประเด็น
นั้นจึงไมมีการเปลี่ยนแปลง

ความรูเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางที่ดีขี้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติโดยเฉลี่ย 6 จาก 12
ขอ (SD = 1.7) (ขอมูลจาก
การอบรม 16 ครั้ง)
หมายเหตุ
- ในขอคําถามที่ไมพบการ
เปลี่ยนแปลง มีคําถาม 14 ขอที่พบวาผูรับการ
อบรมทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดมีความรูดีมากอยู
แลวในประเด็นนั้นจึงไมมี
การเปลี่ยนแปลงความรู

ความรูเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางที่ดีขี้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติโดยเฉลี่ย 3 จาก 12
ขอ (SD = 0.6) (ขอมูลจาก
การอบรม 3 ครั้ง)
หมายเหตุ
- ในขอคําถามที่ไมพบการ
เปลี่ยนแปลง มีคําถาม 13 ขอที่พบวาผูรับการ
อบรมทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดมีความรูดีมากอยู
แลวในประเด็นนั้นจึงไมมี
การเปลี่ยนแปลงความรู

ความรูเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางที่ดีขี้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 7 จาก 12 ขอ (ขอมูล
จากการอบรม 1 ครั้ง)
หมายเหตุ
- ในขอคําถามที่ไมพบการ
เปลี่ยนแปลง มีคําถาม 1
ขอ ที่พบวาผูรับการอบรม
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดมี
ความรูดีมากอยูแลวใน
ประเด็นนั้นจึงไมมีการ
เปลี่ยนแปลงความรู

เปลี่ยนแปลง
ความรูในทิศ
ทางที่ดีขี้น 9
จาก 12 ขอ
(ขอมูลรวมจาก
การอบรม 4
ครั้ง)

2551)

ความรูและ
ทัศนคติของผู
เขาอบรม

ความรู 12 ขอคําถาม
- โดยรวมเปลี่ยน แปลง
ในทิศทางที่ดีขี้น
- ไมมีการอบรมครั้งใดที่
มีคะแนนเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ
ครบทุกขอ (อาจเปน
เพราะในบางเรื่องผูรับ
การอบรมมีพื้นฐาน
ความรูดีอยูแลวจึงไม
เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู)
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ตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินโครงการการศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use ในแตละพื้นที่และในภาพรวม (ตอ)
ตัวชั้วัด
ผลสัมฤทธิ์
ความรูและ
ทัศนคติของผู
เขาอบรม (ตอ)

ผลภาพรวมของ
อุบลราชธานี
พระนครศรีอยุธยา
สมุทรสงคราม
โครงการ
ทัศนคติและความเชื่อมั่น - เปลี่ยนแปลงทัศนคติและความ - เปลี่ยนแปลงทัศนคติและ - ขอมูลจากการอบรม 3
มี 15 ขอคําถาม
ครั้ง พบวา มี
เชื่อมั่นในทิศทางที่ดีขี้นอยางมี
ความเชื่อมั่นในทิศทางที่
- โดยรวมมีการ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติและ
นัยสําคัญทางสถิติเฉลี่ย 10 จาก
ดีขี้นอยางมีนัยสําคัญ
15 ขอ (SD = 3.3) (ขอมูลจากการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทาง
ทางสถิติเฉลี่ย 10 จาก 15 ความเชื่อมั่นในทิศทางที่
ขอ (SD = 3.3) (ขอมูลจาก ดีขี้นอยางมีนัยสําคัญทาง
อบรม 11 ครั้ง)
ที่ดีขี้นอยางอยางมี
- การอบรมที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติ
การอบรม 14 ครั้ง)
นัยสําคัญทางสถิติ
สถิติเฉลี่ย 8 จาก 15 ขอ
- บางการอบรมมีการ
- การอบรมที่เปลี่ยนแปลง
และความเชื่อมั่นไดมากที่สุด
(SD = 2.5) (ขอมูลจากการ
เปลี่ยนทัศนคติและ
ทัศนคติและความเชือ่ มั่น อบรม 3 ครั้ง)
สามารถเปลี่ยน แปลงทัศนคติ
- การอบรมที่เปลี่ยนแปลง
ความเชื่อมั่นไดครบทุก
ไดมากที่สุด สามารถ
และความเชื่อมั่นไดถงึ 14 ขอ
15 ขอ
ทัศนคติและความเชื่อมั่น
เปลี่ยน แปลงทัศนคติ
- รอยละ 85 ของการ
ไดมากที่สุด สามารถ
และความเชื่อมั่นไดครบ
อบรมสามารถเปลี่ยน
เปลี่ยน แปลงทัศนคติ
ทุก 15 ขอ
ทัศนคติและความ
และความเชื่อมั่นได 10
จาก 15 ขอ
เชื่อมั่นไดเกินกวากึ่ง
หนึ่งของขอคําถาม
ทั้งหมด
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กลุมโรงพยาบาล
ศรีวิชัย
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและ เปลี่ยนทัศนคติ
ความเชื่อมั่นในทิศทางที่ และความเชื่อมั่น
ดีขี้นอยางมีนัย สําคัญ
ไดครบทุก 15 ขอ
ทางสถิติ 10 จาก 15 ขอ (ขอมูลรวมจาก
(ขอมูลจากการอบรม 1
การอบรม 4 ครั้ง)
ครั้ง)
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ตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินโครงการการศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use ในแตละพื้นที่และในภาพรวม (ตอ)
ตัวชั้วัด
ผลสัมฤทธิ์
ผลการรักษาและ
ความพึงพอใจ
ของคนไขในโรค
เปาหมายที่ไมได
ยาปฏิชีวนะ

ผลภาพรวมของ
โครงการ
โดยภาพรวม คนไขกลุม
ดังกลาวเกือบทั้งหมด
(รอยละ 96–99) หายเปน
ปกติหรืออาการดีขึ้น สวน
ใหญพึงพอใจตอการ
รักษาที่ไดรับ (มากกวา
รอยละ 80) และจะ
กลับมารักษาที่นี่อีก
(มากกวารอยละ 90)

อุบลราชธานี

พระนครศรีอยุธยา

สมุทรสงคราม

โรงพยาบาลกันตัง

-

-

ในคนไข 151 คน
- รอยละ 96.7 หายเปนปกติ
หรือมีอาการดีขึ้น
- มากกวารอยละ 80 พึง
พอใจตอการรักษาที่ไดรับ
มากกวารอยละ 90 จะ
กลับมารักษาที่นี่อีก33

-
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กลุมโรงพยาบาล
ศรีวิชัย
ในคนไข 917 คน
- รอยละ 99.3 หาย
เปนปกติหรือมี
อาการดีขึ้น
- มากกวารอยละ
80 พึงพอใจตอ
การรักษาที่ไดรับ
- มากกวารอยละ
90 จะกลับมา
รักษาที่นี่อีก
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4.3 การแปลผลเชิงนโยบาย
ในสวนนี้เปนการประมวลและสังเคราะหขอมูลจากการวิจัยเพื่อตอบคําถามเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการดําเนินโครงการ ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. โครงการ ASU ประหยัดคาใชจายดานยาปฏิชีวนะของสถานพยาบาลไดมากนอยแคไหน
คุมคาตองบประมาณที่ใชไปหรือไม
2. ADR ของกลุมยาปฏิชีวนะสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ โครงการ ASU ชวยใหลดอัตราหรือ
ความเสี่ยงของการเกิด ADR ไดอยางไร และไดมากนอยแคไหน
3. ผลการรักษาเมื่อคนไขไมไดรับยาปฏิชีวนะเปนอยางไร มั่นใจกับผลที่ไดมากนอยแคไหน
4.3.1 โครงการ ASU ประหยัดคาใชจายดานยาปฏิชีวนะของสถานพยาบาลไดมากนอยแคไหน
คุมคาตองบประมาณที่ใชไปหรือไม
ในชวง 4 เดือนหลังเริ่มโครงการ พื้นที่เจาของโครงการทั้งหมดโดยภาพรวมมีมูลคาการใชยาปฏิชีวนะ
ลดลงประมาณ 2.2 ลานบาทจากปที่แลว หรือคิดเปน 6.6 ลานบาท/ป โครงการ ASU ใชงบดําเนินการรวม
ประมาณ 2.5 ลานบาท ซึ่งเทียบเฉพาะเม็ดเงินก็นับวาคุมคา ซึ่งการคํานวนนี้ยังไมรวมผลกระทบเรื่องการลด
ADR คาใชจายในการรักษาอาการแพยาหรือเชื้อดื้อยา ผลระยะยาวตอการเปลี่ยนแปลงฐานความคิดของผูสั่ง
ใชยา การพัฒนาศักยภาพเครือขาย และทรัพยากรมนุษย ดังนั้น ในอนาคตอาจตองมีการประเมินทาง
เศรษฐศาสตรอยางเปนระบบและติดตามผลในระยะยาวของโครงการรวมดวย
4.3.2 ADR ของกลุมยาปฏิชีวนะสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ โครงการ ASU ชวยใหลดอัตราหรือ
ความเสี่ยงของการเกิด ADR ไดอยางไร และไดมากนอยแคไหน
จากขอมูลของโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง (20 แหง) ในจังหวัดอุบลราชธานี กอนเริ่มโครงการ
โรงพยาบาลชุมชน 20 แหง มีอัตราการจายยาปฏิชีวนะในโรค URI ที่รอยละ 50.4 แตหลังทําโครงการอัตราการ
จายยาปฏิชีวนะในโรค URI ลดลงอยูที่รอยละ 37.5 (ลดลงรอยละ 12.9) หากแปลผลเปนจํานวนคนไขในชวง
4 เดือน พบวา โรงพยาบาลตางๆ มีคนไขโรค URI มารับการรักษาทั้งสิ้น 52,400 คน และหากยังจายยา
ปฏิชีวนะเหมือนเดิมกอนเริ่มทําโครงการ จะทําใหคนไข 26,410 คน ไดรับยาปฏิชีวนะ แตเนื่องจากในชวง
ดังกลาวโรงพยาบาลไดมีการใชยาปฏิชีวนะอยางระมัดระวังและสมเหตุผลมากขึ้นทําใหมีคนไขเพียง 19,663
คนไดรับยาปฏิชีวนะ แปลวา โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ชวยกันปองกันคนไขจํานวน 6,747 คน
(คือ 26,410 ลบดวย 19,633) ไมใหไดรับอันตรายจากการไดรับยาปฏิชีวนะโดยจําเปนตองใช
ถามีการใชยาปฏิชีวนะในคน 6,747 คนนี้ อาจมีคนจํานวนหนึ่งแพยา อีกจํานวนหนึ่งเกิดอาการ
ขางเคียงของยาในความรุนแรงที่มากนอยตางกันออกไป และอีกจํานวนหนึ่งอาจตองกลับมาโรงพยาบาลเพื่อ
รักษาการแพยาหรืออาการขางเคียงเหลานั้น แตที่แนนอนที่สุด คือ ทุกคนในจํานวน 6,747 คนนี้ กลายเปนสวน
หนึ่งในกระบวนการวิวัฒนาการของเชื้อแบคทีเรียในการเกิดเชื้อดื้อยา
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ตัวเลข 6,747 นี้เปนเพียงตัวอยางใน 1 โรค ใน 1 พื้นที่ ในชวงเวลาเพียง 4 เดือน (โรค URI ใน
โรงพยาบาลชุมชน 20 แหง ในจังหวัดอุบลราชธานี ชวงมกราคม – เมษายน 2552) หากคํานวนโดยคิดเปน 1 ป
โรงพยาบาลชุมชน 20 แหง ในจังหวัดอุบลราชธานีจะชวยปองกันคนไข URI จากการไดรับยายาปฏิชีวนะโดย
ไมจําเปน เปนจํานวนถึง 20,241 คน
4.3.3 ผลการรักษาเมื่อคนไขไมไดรับยาปฏิชีวนะเปนอยางไร มั่นใจกับผลที่ไดมากนอยแคไหน
ขอมู ลการติ ดตามคนไข ในโรคเปาหมายที่ไดรับการรักษาและไม ไดยาปฏิ ชีวนะเกือบทั้งหมดจาก
จังหวัดสมุทรสงคราม (N = 151) และจากกลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย (N = 917) พบวา คนไขเกือบทั้งหมด (รอย
ละ 96 และ 99 ตามลําดับ) หายเปนปกติหรืออาการดีขึ้น สวนใหญพึงพอใจตอการรักษาที่ไดรับ (มากกวารอย
ละ 80) และจะกลับมารักษาที่นี่อีก (มากกวารอยละ 90)
ขอมูลเหลานี้สอดคลองกับขอมูลในโครงการนํารองที่จังหวัดสระบุรีที่ติดตามอาการของคนไขในโรค
เปาหมายที่ไดรับการรักษาและไมไดยาปฏิชีวนะจํานวน 1,200 คน และพบวาเกือบทั้งหมด (รอยละ 97.1) หาย
เปนปกติหรืออาการดีขึ้นแลว รอยละ 2.6 อาการคงเดิม และมีเพียงสวนนอย (รอยละ 0.3) ที่รูสึกวาอาการแย
ลงกวาเดิม การสอบถามความพึงพอใจพบวาประมาณรอยละ 90 มีความพึงพอใจกับการรักษาที่ไดรับและ
ผลการรักษาที่เกิดขึ้น และสวนใหญ (รอยละ91.1) จะกลับมารักษาที่สถานพยาบาลแหงนี้อีก หากปวยดวย
อาการเดิมอีกในอนาคต
ขอมูลจากการติดตามคนไขใน 3 แหลงนี้ซึ่งมีทั้งคนไขที่เปนคนในเมืองหลวง คนชานเมือง และคน
ตางจังหวัด ลวนยืนยันผลซึ่งกันและกัน จึงสามารถสรางความมั่นใจใหแกผูสั่งใชยาและผูกําหนดนโยบายไดวา
คนไขในโรคเปาหมายสามารถหายไดเปนปรกติหรือมีอาการดีขึ้นแมไมไดรับยาปฏิชีวนะ มีความพึงพอใจ และ
ตองการกลับมารักษาที่นี่หากเจ็บปวยแบบนี้อีก
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บทที่ 5
บทสังเคราะหและเรียนรูการขยายผลโครงการ
ในสวนนี้เปนการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพของโครงการ (Qualitative approach) โดยมีการประมวล
ขอมูลจากขอเสนอแนะในการขยายผลโครงการจากฝายประเมินผลโครงการ (ภาคผนวก 3) และผลจากการ
ประชุมหารือรวมกับพื้นที่เจาของโครงการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 (ภาคผนวก 1) โดยประกอบดวย 7 สวน
คือ
1. จุดเดนและปจจัยแหงความสําเร็จของพื้นที่เจาของโครงการ
2. ปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการในภาพรวม
3. แนวโนมและปจจัยสูความยั่งยืน
4. ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในพื้นที่
5. ขอเสนอแนะจากพื้นที่โดยภาพรวม
6. แนวทางการดําเนินโครงการในอนาคต
7. บันทึกสงทาย

5.1 จุดเดนและปจจัยแหงความสําเร็จในพื้นที่เจาของโครงการ
การดําเนินโครงการ ASU ของพื้นที่เจาของโครงการตามบริบทเฉพาะตนในแตละแหง สามารถสรุปเปน
จุดเดนของการดําเนินงาน และปจจัยความสําเร็จ ซึ่งสรุปไดตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุปจุดเดน ปจจัยแหงความสําเร็จ และขอเสนอแนะของพื้นที่เจาของโครงการ
พื้นที่เจาของโครงการ
จุดเดนของการดําเนินงาน
อุบลราชธานี
จังหวัดขนาดใหญ – เนนการบริหารจัดการที่เปนระบบ
มีความชัดเจนในการแบงความรับผิดชอบเปนเขตของ
พื้นที่ตามสายบังคับบัญชา
- การใชนโยบายสั่งการตามสายบังคับบัญชา (Topdown policy) และแถลงนโยบายตอผูบริหารและผู
ปฏิบัติทุกระดับอยางชัดเจน
- การแบงการดําเนินการเปนโซน (zoning) 4 โซนโดย
แตละโซนมีผูนําในการดําเนินการเปนเปนแพทยที่
ดํารงตําแหนงผูบริหาร (ผูอํานวยการโรงพยาบาล 4
แหง) และสรางวิทยากรในพื้นที่
- การประกวดระดับโซนและสถานพยาบาลทําใหเกิด
การแขงขันเชิงบวก
- การเปดตัวโครงการอยางเปนทางการผาน
สื่อมวลชนเพื่อสงสัญญาณใหรูวาจังหวัดเอาจริงกับ
โครงการนี้

-

-

ปจจัยความสําเร็จ
การสนับสนุนจากผูบริหารในทุก
ระดับ
การทํางานเปนเครือขายระดับ
จังหวัดและระดับโซน
การไดรับความรวมมือจากแพทย
มาทําหนาที่เปนกําลังขับเคลื่อนที่
สําคัญ
รูปแบบการดําเนินการที่
หลากหลายจึงสามารถชักนําภาคี
อื่นๆ มารวมใหการสนับสนุน

-
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ขอเสนอแนะ
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในผูสั่งใชยาหลังดําเนินโครงการ
ควรมีการวิจัยในพื้นที่เปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษา เพื่อให
แพทยผูรักษาเกิดความมั่นใจ
กระทรวงสาธารณสุขควรใหนโยบายที่ชัดเจนและติดตามจริงจัง
อย. ควรชวยประชาสัมพันธในกลุมประชาชน (Mass media)
บทบาทของ สสจ. คือรวมรณรงค กระตุน สนับสนุน/ชวยเหลือ
ความรองขอ และติดตามงานสม่ําเสมอ
ระบบฐานขอมูลตองรองรับการติดตามประเมินผล
ผูบริหารตองจริงจังสม่ําเสมอ
การอบรมควรครอบคลุม 100% และมีการอบรมซ้ําเปนระยะ
การอบรมเสวนาแพทยตองใชวิทยากรที่เปนอาจารยแพทยจึงเปน
การเหมาะสม ซึ่งอย. ควรจัดหาให
ควรมีตัวบงชี้ที่ใชประเมินผลในระดับประเทศ
สิ่งที่ควรอบรมตอไปคือ Appropriate Drug Selection

Antibiotics Smart Use ปที่ 2

ตารางที่ 8 สรุปจุดเดน ปจจัยแหงความสําเร็จ และขอเสนอแนะของพื้นที่เจาของโครงการ (ตอ)
พื้นที่เจาของโครงการ
จุดเดนของการดําเนินงาน
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดขนาดกลาง – เนนความรวมมือดวย
ความสมัครใจ
- การเปดโอกาสใหโรงพยาบาลชุมชน
สมัครเขาเปนสถานพยาบาลนํารองโดย
ใชวิธี win-win strategy โดย
สถานพยาบาลนํารองจะไดรับการอบรม
ทักษะการทําวิจัยเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ผลิตผลงานวิจัยจากการดําเนินโครงการ
ASU (R2R)

ปจจัยความสําเร็จ
ขอเสนอแนะ
- การสนับสนุนจากผูบริหาร - ควรกําหนดเปนนโยบายระดับชาติ พรอมมีตัวชี้วัดในการติดตามเปนลําดับขั้นมากกวา
- เครือขายเภสัชกร
เปนการสมัครรวมโครงการตามความสนใจ เชนเดียวกันในจังหวัด ก็ควรเปนนโยบาย
โรงพยาบาลที่เขมแข็ง
เพราะผูบริหารมีสวนสําคัญมากตอความสําเร็จของโครงการ
- ความสามารถในการ
- อย.ควรประชาสัมพันธ/รณรงคในประชาชนผานสื่อโทรทัศน
- การประเมินผลดวยตัวชี้วัดเปนประจําทุกปและการใหขอมูลยอนกลับแกผูปฏิบัติทั้งใน
ประสานงานของผู
ระดับประเทศและจังหวัดจะทําใหเกิดความยั่งยืนของโครงการโดยมีผูรับผิดชอบ
ประสานงานหลักในพื้นที่
ติดตาม เชน สปสช. สํานักตรวจราชการ
- สมาคมแพทยที่เกี่ยวของควรไดรับรองเกณฑในการสั่งใชยาใน 3 โรคเปาหมาย
- อย.ควรผลักดันใหสถาบันที่ผลิตแพทยใหบรรจุเรื่องนี้ในหลักสูตร
- อย.ควรเรงเพิ่มจํานวนวิทยากรที่มีความรูและทักษะในการถายทอด
- ควรลดภาระของผูปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน และการติดตาม
ความกาวหนาของโครงการ ควรมีลักษณะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีประเด็น
ชัดเจน

สมุทรสงคราม

- ความสามารถในการ

จังหวัดขนาดเล็ก – เนนกระบวนการการมี
สวนรวมจากผูปฏิบัติงานทุกระดับ การบูร
ณาการกิจกรรมในโครงการ ASU เขากับ
งานประจํา และการสรางวิทยากรในพื้นที่

-

ประสานการมีสวนรวม

อย.ควรรณรงคผานสื่อโทรทัศน และใหขอมูลที่เปนรูปธรรมแกประชาชนใหรับรูและ
ตระหนัก

-

ควรมีระบบการติดตามการปฏิบัติของผุสั่งใชยาอยางสม่ําเสมอ และใหขอมูลยอนกลับ

-

การดําเนินโครงการควรครอบคลุมแหลงกระจายยาอื่น เชน รานขายยา คลินิก
โรงพยาบาลเอกชน
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-

ควรมีการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย

-

สื่อใหความรูแกประชาชนควรมีความหลากหลายใหเลือกใช

-

คูมือการใชยาควรไดรับการรับรองจากสมาคมแพทยที่เกี่ยวของ

Antibiotics Smart Use ปที่ 2

ตารางที่ 8 สรุปจุดเดน ปจจัยแหงความสําเร็จ และขอเสนอแนะของพื้นที่เจาของโครงการ (ตอ)
พื้นที่เจาของโครงการ
จุดเดนของการดําเนินงาน
โรงพยาบาลกันตัง และ การทํางานระดับอําเภอ – เนนการทํางาน
เครือขายสุขภาพกันตัง รวมกันระหวางองคกรแพทย
(จ.ตรัง)
คณะกรรมการ PTC และกลุมงานเภสัช
กรรมในโรงพยาบาล เกิดเปนนโยบายของ
หนวยงาน มีวิทยากรในพื้นที่ และ
ประสานงานใหเกิดการดําเนินงานใน CUP

ปจจัยความสําเร็จ
- ความสามารถในการ
ประสานงานของผู
ประสานงานหลักในพื้นที
- ทัศนคติที่ดีของบุคลากร
ทางการแพทยตอโครงการ

กลุมโรงพยาบาลศรีวิชัย โรงพยาบาลเอกชนที่มีหลายสาขา – เนน
(กรุงเทพ และ
นโยบายของผูนําองคกร การติดตามผล
สมุทรสาคร)
การดําเนินโครงการอยางจริงจัง การอบรม
แพทยใหครอบคลุม และการปรับระบบ
ใบสั่งยาใหสะดวกตอการเก็บขอมูลและ
กระตุนเตือนใหปฏิบัติตามนโยบาย

- ความมุงมั่นจริงจังของ

- อย.ควรรณรงคอยางจริงจังเพื่อแรงกดดันจากผูบริโภค โดยผานสื่อโฆษณาโทรทัศน

ผูนําองคกร
- การคิดนวตกรรม (ระบบ
ใบสั่งยา) และความ
คลองตัวในการ
เปลี่ยนแปลง

- ควรทําใหโครงการนี้เปนนโยบายระดับประเทศ

-
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ขอเสนอแนะ
ควรมีการนําเสนอผลการประเมินเปนระยะๆ เพื่อนําผลไปพัฒนาการดําเนินโครงการ
ควรจัดทํา Clinical Practice Guideline ของ3โรคเปาหมายเพื่อใหประโยชน
ควรมีการใหความรูในโรงเรียนแพทย
ควรดําเนินการทั้งในโรงพยาบาลรัฐและสถานพยาบาลเอกชน
ขยายโครงการใหครอบคลุมการใชยาปฏิชีวนะในโรคอื่นๆดวย
ควรใหความรูประชาชนผานผูนําชุมชน เชน อบต.

- ควรเริ่มใหความรูในโรงเรียนแพทย
- ควรใหหนวยงาน/องคกรคุมครองผูบริโภคมารวมรณรงคในประชาชน
- ควรมีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลสําเร็จของโครงการแกกลุมเปาหมายเปนระยะ

อยางสม่ําเสมอ

Antibiotics Smart Use ปที่ 2

5.2 ปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการในภาพรวม
ในการวิเคราะหภาพรวมของโครงการนี้ ไดจากรายงานของพื้นที่ (ภาคผนวก 2) รายงานของฝาย
ประเมินผลโครงการ (ภาคผนวก 3) และการประชุมสรุปโครงการใน วันที่ 11 สิงหาคม 2552 (ภาคผนวก 1)
พบวาปจจัยที่ทําใหโครงการ ASU ปที่ 2 ประสบผลสําเร็จ มี 10 ปจจัย คือ
1. ลักษณะของโครงการ ASU ที่สอดคลองกับวิถีของงานในพื้นที่: พื้นที่เจาของโครงการเห็นพองตองกันวา
โดยภาพรวมโครงการ ASU เปนโครงการที่มีความชอบธรรม นั่นคือ มีสาระที่เปนประโยชนแกสวนรวม
และพื้นที่ของตน สอดคลองกับงานเดิมหรืองานประจําที่มีอยูเดิม สามารถทดลองทําและวัดผลได มี
แนวทางที่คอนขางชัดเจนแตยืดหยุนใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ได และถึงแมจะมีขั้นตอนบาง
ขั้นตอนที่อาจยุงยากซับซอนแตก็อยูในวิสัยที่พื้นที่จะสามารถปรับกระบวนการและบริหารจัดการได
2. การสนับสนุน ความมุงมั่นและจริงจังของผูนําองคกร: การที่ผูนําขององคกร (เชน นายแพทยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือผูอํานวยการโรงพยาบาล) ใหความเห็นชอบและสนับสนุนโครงการทําใหทมี งาน
ทํางานชัดเจนตอทิศทางขององคกร มีความมั่นใจที่จะขับเคลื่อนโครงการ และมีขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน
3. การมีเกณฑตวั ชี้วัดของ สปสช. เรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล: การที่ สปสช. ประกาศให
กิจกรรมในโครงการ ASU เปนสวนหนึง่ ของของเกณฑตัวชี้วัดคุณภาพการบริการดานยา สงผลสําคัญ 2
ประการ คือ เปนการรองรับการทํางานใหแกพื้นที่เจาของโครงการซึ่งทําใหพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นและ
เห็นทิศทางเรื่องการแกไขปญหายาปฏิชีวนะของประเทศจึงพรอมที่จะสานตอโครงการอยางเปนรูปธรรม
อยางยั่งยืน และเปนการกระตุนใหจงั หวัดหรือหนวยงานอื่นๆ เขารวมโครงการมากขึน้
4. การมีทีมขับเคลื่อนแบบสหวิชาชีพ: พื้นที่เจาของโครงการแตละแหงไดมีการแตงตั้งคณะผูรับผิดชอบ
โครงการอยางชัดเจน ซึ่งมักประกอบดวยทีมแพทย เภสัชกร เจาหนาที่ดานการสาธารณสุข และผูที่
เกี่ยวของอื่นๆ การไดรับความรวมมือจากแพทยเขามารวมขับเคลื่อนงานทําใหการดําเนินโครงการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินโครงการ: ในชวงเริม่ ตนโครงการ ไดจัดใหมีการประชุมหารือรวมกัน
ระหวางพื้นที่เจาของโครงการและทีมงานจากสวนกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนิน
โครงการ ทําใหการทํางานเปนบรรยากาศของความรวมมือดวยกันทัง้ สองฝาย (Partnership) มากขึ้น
6. ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทยตอโครงการ: ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทยตอโครงการเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการเปนที่ยอมรับในกลุมบุคลากรทางการแพทย โดยภาพรวม บุคลากรทาง
การแพทยในระดับโรงพยาบาลชุมชนและสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิมักเปดใจยอมรับแนวทางและ
แนวคิดของโครงการเกี่ยวกับการรักษาโรคเปาหมาย อยางไรก็ตาม ในโรงพยาบาลขนาดใหญ ระดับการ
ยอมรับอาจแตกตางไป
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7. การใชสื่อบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ: ในการขยายผลการอบรมและใหความรูสูกลุมบุคคลตางๆ ใน
พื้นที่ (เชน บุคลากรทางการแพทย อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน) ใชชองทางของสื่อบุคคลเปน
หลัก เพราะมีสัมพันธภาพที่ดีและมีความใกลชิดกับชุมชน
8. การสนับสนุนจากสวนกลาง: ทีมงานสวนกลางทําหนาที่เปนผูสนับสนุน และใหอิสระพื้นที่ในการ
ดําเนินการดวยตัวเอง เนนกระบวนการสรางความรูสึกมีสวนรวมและเปนเจาของโครงการของพื้นที่
(Sense of involvement and ownership)
9. ความคลองตัวและความยืดหยุนในการปรับกระบวนการทํางาน: พื้นที่เจาของโครงการสามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการการทํางานเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณจริง เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นขณะดําเนินโครงการ เชน การปรับเปลี่ยนระบบใบสั่งยาใหเอื้ออํานวยตอการเก็บขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว เปนการลดภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนการกระตุนเตือนผูสั่งใชยาใหปฏิบัติ
ตามนโยบาย
10. สีสัน ความสนุก และการรูวามีเพื่อนรวมทาง: พื้นที่เจาของโครงการไดมีโอกาสสรางสรรคผลงาน
และนวตกรรม รวมทั้งจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สรางสีสันการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
รับทราบความคืบหนาของการดําเนินงานซึ่งกันและกัน ทําใหรูวามีเพื่อนรวมทางและไมรูสึกโดดเดี่ยว
ซึ่งเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน

5.3 แนวโนมและปจจัยสูความยั่งยืน
การศึกษาการขยายโครงการ ASU (โครงการ ASU ปที่ 2) เปนการดําเนินการในชวงเวลาจํากัด (13
เดือน) แมวาจะยังไมอาจสรุปผลเรื่องความยั่งยืนได แตสามารถสรุปไดวา หลังจากที่โครงการการศึกษาการ
ขยายโครงการ ASU (โครงการ ASU ปที่ 2) ไดสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2552 พื้นที่เจาของโครงการแตละแหง
ยังคงดําเนินกิจกรรมโครงการ ASU ในพื้นที่ของตนอยางตอเนื่อง และยังไดมีแผนปฏิบัติการของการดําเนิน
โครงการ ASU ในปตอไป โดยมีการตอยอดและขยายผลโครงการดวยตนเองและมีการผนวกกิจกรรมนี้เขาเปน
หนึ่งในภารกิจหรืองานประจํา
การประเมินตามกรอบแนวคิดของการศึกษานี้ (รูปที่ 1) แบงการประเมินเปน 2 สวน คือ (1) แนวโนมสู
ความยัง่ ยืน และ (2) ปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืน
5.3.1 แนวโนมสูความยั่งยืน
แนวโนมสูความยั่งยืนประเมินโดยใชตัวบงชี้ 3 ดาน คือ (1) การทีพ่ ื้นทีส่ ามารถดําเนินโครงการแลวทํา
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อันเปนประโยชนตอสุขภาพ (2) ความสามารถของพืน้ ที่ในการผนวกกิจกรรมของโครงการเขา
เปนภารกิจหรืองานประจําของหนวยงานตน และ (3) การที่บุคคลที่รวมโครงการหรือชุมชนในโครงการมีการ
พัฒนาศักยภาพของตน ผลการวิเคราะห พบวา โครงการ ASU มีแนวโนมสูความยัง่ ยืนในพืน้ ที่ เนือ่ งจากตัวบงชี้
ของความยั่งยืนสะทอนขอมูลในภาพบวกทั้ง 3 ดาน คือ
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- ตัวบงชี้ที่ 1 การที่พื้นที่สามารถดําเนินโครงการแลวทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์อันเปนประโยชนตอ
สุขภาพ: การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แสดงใหเห็นชัดเจนวา พื้นที่เจาของโครงการ
สามารถดํ า เนิ น การให บ รรลุ เ ป า หมายที่ ว างไว ซึ่ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ยั ง ประโยชน ต อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน และเปนประโยชนแกสถานพยาบาล และประเทศชาติ
- ตัวบงชี้ที่ 2 ความสามารถของพื้นที่ในการผนวกกิจกรรมของโครงการเขาเปนภารกิจหรืองาน
ประจําของหนวยงานตน: ในระหวางการดําเนินโครงการ พื้นที่เจาของโครงการเกือบทุกแหงได
ผนวกกิจกรรมของโครงการเขาเปนภารกิจหรืองานประจําของหนวยงาน ในปงบประมาณหนา
(พ.ศ. 2553) ไดมีการตอมีแผนการจัดสรรงบประมาณของตนในการดําเนินการตอ และมี
แผนการตอยอดหรือขยายผลสูหนวยบริการสุขภาพอื่นๆ ซึ่งสาเหตุหลักประการหนึ่งคือการไดรบั
ปจจัย สนับสนุน ที่สํา คัญ จากสํ านั ก งานหลักประกัน สุขภาพแหง ชาติ ที่ประกาศใหก ารใชย า
ปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลเปนหนึ่งในเกณฑตัวชี้วัดคุณภาพการบริการดานยา
- ตัวบงชี้ที่ 3 การที่บุคคลที่รวมโครงการหรือชุมชนในโครงการมีการพัฒนาศักยภาพของตน:
โครงการ ASU เปนกระบวนการการเรียนรูทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่รวมโครงการ
โดยผูรวมโครงการในพื้นที่ตางๆ ไดเรียนรูทั้งดานวิชาการทางการแพทยหรือคลินิก ควบคูกับการ
เรี ย นรู ใ นการบริ ห ารโครงการ การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง กระบวนการขั บ เคลื่ อ นงานที่
สามารถปรับใหเหมาะสมกับบริบทภายในพื้นที่ของตน
5.3.2 ปจจัยสูความยั่งยืน
ปจจัยทีม่ ีผลตอความยัง่ ยืนประเมินใน 3 ดาน คือ (1) ปจจัยที่เกี่ยวกับโครงการ เชน ขั้นตอนการ
ออกแบบโครงการ รูปแบบ และการดําเนินการ (2) ปจจัยภายในหนวยงาน เชน ความเขมแข็งหรือบริบทภายใน
หนวยงาน และ (3) ปจจัยภายนอกหนวยงาน เชน นโยบาย การมีสว นรวมจากชุมชน ผลวิเคราะหสรุปได ดังนี้
ตารางที่ 9 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนของโครงการ Antibiotics Smart Use
ปจจัยสูความยั่งยืน
1. ปจจัยที่เกี่ยวกับโครงการ
1.1 การเจรจาและการมี
สวนรวม (Project negotiation
and participation process)

รายละเอียด
การการเจรจาและการมีสวนรวมเพิ่มแนวโนมของความยั่งยืนของโครงการ
ปจจุบัน: การดําเนินโครงการ ASU ในปที่ 2 นี้ ไดสรางกระบวนการเพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมระหวางสวนกลางและพื้นที่เจาของโครงการมากขึ้น (เมื่อเทียบกับการดําเนินงาน
ในปแรก) โดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อตกลงเรื่องของแนวคิดของโครงการ (project
concept) สวนรายละเอียดของการดําเนินโครงการ พื้นที่เจาของโครงการสามารถพัฒนา
กลยุทธใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของตนเอง (Model adapted to local
conditions)

ในปตอไป: จะสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมจากพื้นที่เจาของโครงการใหมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 9 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนของโครงการ Antibiotics Smart Use (ตอ)
ปจจัยสูความยั่งยืน
รายละเอียด
1.2 ประสิทธิภาพของโครงการ การที่โครงการประสบผลสําเร็จหรือไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดที่วางไวเพิ่ม
(Project effectiveness)
แนวโนมของความยั่งยืนของโครงการ
ปจจุบัน: จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามตัวชี้วัด (ดูบทที่ 5) แสดงใหเห็น
ถึงวาการดําเนินโครงการ ASU ของพื้นที่เจาของโครงการโดยรวมประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไวและสงผลประโยชนตอสวนรวม ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนี้เปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหพื้นที่ตัดสินใจที่จะดําเนินการตอไป อยางไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่
ในปตอไป: จําเปนตองมีการวางแผนพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินโครงการของ
พื้นที่ทั่วประเทศ และปรับปรุงวิธีการเสริมสรางศักยภาพของเครือขายเพื่อใหไดบรรลุผล
สัมฤทธิ์ในระดับมาตรฐานใกลเคียงกัน
1.3 ระยะเวลาของโครงการ
(Project duration)

ระยะเวลาและความยั่งยืนมีความสัมพันธกันโดยตรง ถาระยะเวลาสั้นเกินไป (เชน 3 ป)
ความไมยั่งยืนจะมีสูง โครงการควรไดรับการสนับสนุนและดําเนินการอยางตอเนื่องไมต่ํา
กวา 5 ป จึงมีโอกาสของการกลายเปนสวนหนึ่งของงานหนวยงาน
ปจจุบัน: แมวาโครงการ ASU ไดดําเนินการมาเพียง 2 ป แตบรรยายกาศของความยั่งยืน
เริ่มเกิดขึ้นเมื่อ สปสช. ประกาศเรื่องเกณฑตัวชี้วัดการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล ทํา
ใหสถานพยาบาลหลายแหงเริ่มดําเนินงานดานนี้และนําโครงการ ASU ไปประยุกตใชใน
หนวยงานของตน แตความยั่งยืนจะตองใชเวลาในการที่หนวยงานจะนําแนวคิดของการ
ใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลในโครงการเขาเปนอุดมการณหรือสวนหนึ่งของหนวยงาน
(Institutionalization)
ในปตอไป: จําเปนตองมีการขับเคลื่อนทางนโยบายเพื่อใหการใชยาปฏิชีวนะอยางสม
เหตุผลในโรคเปาหมายเหลานี้เปนเกณฑตัวชี้วัดของหนวยงาน เชน สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน) (Hospital Accrediation:HA) และกระทรวง
สาธารณสุข และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปลูกฝงแนวคิดของการใชยา
ปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลแกบุคลากรทางการแพทยและประชาชน

1.4 การเงิน (Project
financing)

งบสนับสนุนโครงการเปนปจจัยสําคัญมากตอความยั่งยืนของโครงการ
ASU ปที่ 1: ไดรับสนับสนุนจากองคการอนามัยโลก และสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
ASU ปที่ 2: ไดรับงบสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยจัดสรรงบบางสวนใหกับพื้นที่เจาของโครงการแตละแหง
เพื่อดําเนินการ และพื้นที่เจาของโครงการไดบริหารจัดการใหมีการใชงบประมาณรวมกัน
กับงานที่เกี่ยวของของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในปตอไป: โครงการมีแนวโนมที่จะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้น แต
งบสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะลดลง พื้นที่เจาของโครงการ
บางแหงมีการวางแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณของตนในการดําเนินโครงการตอในพื้นที่
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ตารางที่ 9 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนของโครงการ Antibiotics Smart Use (ตอ)
ปจจัยสูความยั่งยืน
รายละเอียด
1.5 การฝกอบรมเพื่อพัฒนา โครงการที่มีการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพของทีมงานหรือผูเขารวมโครงการมีแนวโนมที่
ศักยภาพของผูเขารวมโครงการ จะเกิดความยัง่ ยืนมากกวาโครงการที่ไมมีการฝกอบรม
(Training)
ปจจุบัน: โครงการ ASU มีฝกอบรมความรูดานคลินิก (แนวทางการรักษาและการใชยา
ปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล) และการฝกอบรมความรูดานการทําวิจัย (เพื่อสามารถตอยอด
เปน R2R) อยางไรก็ตาม การฝกอบรมที่ผานมายังไมเปนระบบมากนัก
ในปตอไป: โครงการ ASU จะแบงการฝกอบรมเปน 3 ดานหลัก คือ
- การฝกอบรมดานการเปนสื่อบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีเนื้อหา 2 สวน คือ ความรู
และทักษะดานคลินิกหรือแนวทางการรักษาโรคและการใชยาปฏิชีวนะอยางสม
เหตุผล และความรูและทักษะของการสื่อสารกับคนไข บุคลากรทางการแพทย และ
สื่อสารมวลชน
- การฝกอบรมความรูดานการทําวิจัย เพื่อสามารถตอยอดเปน R2R และ
- การฝกอบรมความรูดานกระบวนการขับเคลื่อนงาน เพื่อสรางความเขมแข็งของ
เครือขาย
2. ปจจัยที่เกี่ยวกับหนวยงาน
2.1 ความเขมแข็งของหนวยงาน พื้นที่เจาของโครงการ: โครงการ ASU เนนการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลสอดคลอง
กับนโยบายและงานหลายๆ ดานของพื้นที่ เชน นโยบายดานความปลอดภัยของคนไข
(Institutional strength)
(Patient safety) งานติดตามและเฝาระวังอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse
drug reaction: ADR) งานการตรวจรักษาและใหบริการแกคนไข งานคุมครองผูบริโภค
และการรณรงค ใ ห ค วามรู ใ นชุ ม ชน เป น ต น การดํ า เนิ น โครงการจึ ง ใช โ ครงสร า งของ
หนวยงานและทรัพยากรที่มีอยูแลวในปจจุบัน
สวนกลาง: โครงการ ASU เปนการดําเนินงานในขอบเขตของนโยบายแหงชาติดานยา ซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยางไรก็ตาม งานดาน
นี้ในปจจุบันยังไมมีโครงสรางดานกําลังคนหรือสถานที่รองรับ งาน ASU จึงเปนลักษณะ
โครงการวิจัยซึ่งบริหารโดยขาราชการ 1 คน ลูกจางเหมาเภสัชกรและธุรการอยางละ 1
คน และประสานความรวมมือกับนักวิจัยจากภายนอก การบริหารโครงการวิจัยภายใต
บริบทปจจุบันแมวาจะไดผลผลิตออกสูภายนอกตามเปาหมายที่วางไว แตกระบวนการ
บริหารภายในเปนแบบที่ตองใชความพยายามอยางมากเพื่อใหโครงการดําเนินไปได
2.2 การผนวกเขากับระบบที่มี โครงการที่ดําเนินงานโดยไมประสานกับงานใดในหนวยงาน มีโอกาสของความยั่งยืนต่ํา
อยู (Integration with existing พื้นที่เจาของโครงการ: พื้นที่เจาของโครงการหลายแหงไดผนวกกิจกรรมโครงการ ASU
เขาเปนสวนหนึ่งของงานประจํา โดยดําเนินการภายใตระบบที่มีอยูในปจจุบัน
programs / services)
สวนกลาง: การดําเนินงาน ASU ในปจจุบันเปนลักษณะของโครงการวิจัย และยังไมเขาสู
งานประจํา
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ตารางที่ 9 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนของโครงการ Antibiotics Smart Use (ตอ)
ปจจัยสูความยั่งยืน
3. ปจจัยแวดลอมภายนอก
การมีสวนรวมของชุมชน

รายละเอียด
การมีสวนรวมของชุมชนเพิ่มโอกาสของความยั่งยืนใหกับโครงการ
ปจจุบัน: พื้นที่เจาของโครงการมีกลยุทธในการสรางการมีสวนรวมกับชุมชนที่มากนอย
แตกตางกันไป
ในปตอไป: เนนกระบวนการสรางการมีสวนรวมกับชุมชนใหมากขึ้น

5.4 ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานโดยภาพรวม
1. ความคาดหวังของประชาชนตอยาปฏิชีวนะ
2. ความรูและความเชื่อของประชาชนเรื่องยาและสุขภาพ เชน เชื่อวาเปนยาที่ปลอดภัย ประชาชน
ไมรูจักความแตกตางระหวางยาปฏิชวี นะและยาแกอักเสบ และประชาชนที่ไมใชยาแตอาจไป
แสวงหาผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อทดแทนการใชยา เปนตน
3. การเขารวมการอบรมของแพทยยงั ไมทวั่ ถึง ทําใหมกี ารรับรูและความเขาใจตางกัน
4. การขาดความรวมมือของแพทยในโรงพยาบาล
5. การยายของแพทยทาํ ใหไมตอเนื่อง
6. ปญหาดานการจัดการสื่ออุปกรณ เชน ไดรับสื่อไมทัน ทําใหเริ่มดําเนินโครงการลาชา จํานวนแผน
ปายไมเพียงพอและเปนภาษาอังกฤษ อาจจะเขาใจยาก ไฟฉายเสื่อมคุณภาพ
7. โปรแกรมการรายงานผลตางกันทําใหดึงขอมูลยาก
8. ระบบฐานขอมูล ICD-10 ที่มีรายละเอียดของการจัดหมวดหมูอาการหรือโรคที่ไมสอดคลองหรือ
ครอบคลุมกับอาการทางคลินิกและมีความหลากหลายทําใหiรายงานผลยาก โดยเฉพาะการ
ติดตามผลการรักษาในโรคแผลฉีกขาดทําไดยาก
9. การเซ็นใบยินยอมในการใหสัมภาษณทําใหคนไขปฏิเสธการใหสัมภาษณเนื่องจากไมตองการเซ็น
เอกสารใดๆ ใหกับทางสถานพยาบาลดวยเหตุผลตางกันไป จึงทําใหเสียโอกาสในการไดรับการ
ติดตามผลการรักษาและการเก็บขอมูลใชเวลานานขึ้น
10. ไมมีการแบงปนสไลดบรรยายจากสวนกลางที่ใชอบรมบุคลากรทางการแพทยใหแกพื้นที่ เพื่อให
พื้นที่สามารถนําไปปรับและประยุกตใช พื้นที่จึงจัดทําสไลดบรรยายกันเอง แมวาจะมีขอดีที่
วิทยากรของพื้นที่ตองศึกษาและทําความเขาใจขอมูลอยางละเอียด แตเปนการเพิ่มภาระงาน
และที่สําคัญลําดับขั้นตอนของเนื้อหาที่สื่อสารจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ซึ่งสะทอนใหเห็นใน
คะแนนเรื่องความรูและทัศนคติกอนและหลังการอบรม (ตัวชี้วัดที่ 2) ที่พบวา ในการอบรม
บางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงของความรูและทัศนคติในทิศทางที่ตรงขามกับที่ควรจะเปน
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5.5. ขอเสนอแนะจากพื้นที่โดยภาพรวม
ดานนโยบาย และระบบงาน
1. ควรทําใหโครงการนี้เปนนโยบายระดับประเทศ กําหนดเปนนโยบายระดับชาติ กระทรวง
สาธารณสุขควรใหนโยบายที่ชัดเจนและติดตามจริงจัง พรอมตัวชี้วัดในการติดตามเปนลําดับขั้น
เพราะผูบริหารจะใหความสําคัญมากขึ้นซึ่งจะนําสูความสําเร็จของโครงการ
2. มีตัวชี้วัดที่ใชประเมินผลในระดับประเทศ ประเมินผลดวยตัวชี้วัดเปนประจําทุกป และใหขอมูล
ยอนกลับแกกลุมเปาหมายและผูปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและจังหวัดเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
จะทําใหเกิดความยั่งยืนของโครงการโดยมีผูรับผิดชอบติดตาม เชน สปสช. สํานักตรวจราชการ
บทบาทของ สสจ. คือรวมรณรงค กระตุน สนับสนุน/ชวยเหลือความรองขอ และติดตามงาน
สม่ําเสมอ
3. ระบบฐานขอมูลตองรองรับการติดตามประเมินผล (ICD-10)
4. ศูนยกลางขอมูลผลการดําเนินงานและผลการศึกษาภาพรวมของประเทศ
5. งบประมาณในการดําเนินโครงการเชิงศึกษาวิจยั
6. การเปนพี่เลีย้ งของสวนกลางที่ตอเนื่อง
ดานประชาชน
7. มีการประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศน เพื่อใหประชาชนเขาใจมากขึ้นและตระหนักวาเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญระดับชาติ โดยใหขอมูลที่เปนรูปธรรมแกประชาชนใหรับรูแ ละตระหนัก และลดแรง
กดดันจากผูบริโภค และควรใหหนวยงาน/องคกรคุมครองผูบริโภคมารวมรณรงคในประชาชนดวย
8. สื่อใหความรูแกประชาชนควรมีความหลากหลายใหเลือกใช
9. สรางสื่อบุคคลทั่วไป เชน การให ผูน ําชุมชน เชน อบต. เปนผูใหความรูประชาชน
ดานบุคลากรทางการแพทย
10. ผูบริหารตองจริงจังสม่าํ เสมอ
11. คูมือการใชยาควรไดรับการรับรองจากสมาคมแพทยที่เกีย่ วของ
12. เพิ่มจํานวนวิทยากรที่มีความรูและทักษะในการถายทอด การอบรมเสวนาแพทยตองใชวทิ ยากรที่
เปนอาจารยแพทย
13. การอบรมควรครอบคลุม 100% และมีการอบรมซ้ําเปนระยะ
14. ควรมีการใหความรูในโรงเรียนแพทย บรรจุเรื่องนี้ในหลักสูตร
ดานเวทีแลกเปลี่ยนและการวิจัย
15. ตองการใหมีการประชุมผูรับผิดชอบโครงการเปนระยะ เพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการ
และใหดําเนินโครงการเปนแนวทางเดียวกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยที่มีประเด็นชัดเจน และลด
ภาระของผูปฏิบัติในการจัดทํารายงาน
16. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในผูสั่งใชยาหลังดําเนินโครงการ
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17. ควรมีการวิจยั ในพืน้ ที่เปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษา เพื่อใหแพทยผรู ักษาเกิดความมั่นใจ
ดานขอบเขตงาน
18. ควรดําเนินการทั้งในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน ครอบคลุมแหลงกระจายยาเชน รานขายยา
คลินิก โรงพยาบาลเอกชน
19. ขยายโครงการใหครอบคลุมการใชยาปฏิชวี นะในโรคอื่นๆ หรือประเด็นอื่นๆ ดวย

5.6 ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการในอนาคต
จากการประชุมหารือรวมกับพื้นที่เจาของโครงการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 (ภาคผนวก 1)
ขอเสนอแนะในนายงานของพื้นที่เจาของโครงการ (ภาคผนวก 2) และขอเสนอแนะในการขยายผลโครงการ
จากฝายประเมินผลโครงการ (ภาคผนวก 3) และ สรุปไดวา การดําเนินงานในปตอไป ควรเนน 3 ดาน ดังนี้
5.6.1 การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและระบบ
การขับเคลื่อนโครงการ ASU เปนการทํางานแบบปาลอมเมือง (Bottom-up approach) โดยพยายาม
ใหเกิด Routine to Research to Policy (R2R2P) ดังนั้น เพื่อใหประสบผลสําเร็จในการผนวกกิจกรรมการใช
ยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลเขาสูงานประจําและเปน common practice ของบุคลากรทางการแพทยที่ยั่งยืน
นั้น การขับเคลื่อนเชิงนโยบายควรดําเนินการ 4 ดาน คือ
1. นโยบายระดับประเทศ: แมวาพื้นที่เจาของโครงการสวนใหญไดมีการออกนโยบายเพื่อรองรับการ
ทํางานในโครงการ ASU ของตน และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดกําหนดเกณฑดานการ
ใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลใหเปนตัวชี้วัดดานคุณภาพระบบยาแลว แตนโยบายทั้งสองยังไมเพียง
พอที่จะทําใหเกิดความยั่งยืน จําเปนตองมีนโยบายอื่นๆ ควบคู เชน
1.1. นโยบายดานการประเมินผลที่มีระบบของการติดตามประเมินผลที่เขมแข็งรองรับ เชน การเปน
เกณฑ ตั ว ชี้ วั ด ของสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค ก รมหาชน) (Hospital
Accrediation:HA) หรือของกระทรวงสาธารณสุข
1.2. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศใหเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลเปน
นโยบายสาธารณสุขของประเทศ โดยมีการแสดงเจตนารมณอยางหนักแนนที่จะแกไขวิกฤติ
ปญหาเชื้อดื้อยา และมีการดําเนินการตามนโยบายนี้อยางตอเนื่องและขับเคลื่อนทั้งระบบ และ
ควรประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งโรงเรียนแพทย โรงเรียนเภสัช องคกร
แพทย สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด โรงพยาบาล ร า นขายยา คลิ นิ ก สถานี อ นามั ย และ
สื่อมวลชน รวมทั้งดําเนินการใหมีการติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม เปนลําดับขั้นตาม
โครงสรางการบริหารงาน จะชวยใหโครงการมีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นในเชิงของการนําไป
ปฏิบัติ
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1.3. นโยบายดานการศึกษาทั้งในกลุมบุคลากรทางการแพทยและสาขาอื่น รวมทั้งกลุมนักเรียนที่
ตองปลูกฝงเรื่องของอันตรายของยาปฏิชีวนะและเชื่อมโยงสูความรับผิดชอบตอตนและสังคม
การมี น โยบายระดั บ ประเทศรองรั บ จะทํ า ให ผู นํ า องค ก รให ค วามสํ า คั ญ ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ
ความสําเร็จและความยั่งยืนของการดําเนินโครงการ
2. ระบบจั ดการความรู เ พื่ อ เป น ศู น ย ก ลางขอ มูล เกี่ ย วกั บ การดํา เนิ น งานและผลการศึ ก ษาภาพรวมของ
ประเทศ: เมื่อโครงการขยายออกไปทั้งประเทศควรมีการติดตามประเมินผลในพื้นที่ที่สานตอเปนภาพรวม
ของประเทศ และใหขอมูลยอนกลับแกผูปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและจังหวัดเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบการติดตาม
ประเมิน ผล โดยเป น ระบบกลางที่ สามารถลดภาระในการจั ด การและจัดเก็บขอมู ลต า งๆ รวมทั้ง การ
ประเมินผล ที่สามารถใชประโยชนไดทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ โดยคณะบุคคลผูริเริ่มโครงการใน
พื้นที่ตองชวยผลักดันหรือแสวงหาความรวมมือใหมีการจัดโครงสราง และระบบที่เปนรูปธรรมในแตละ
จังหวัด/พื้นที่ เพื่อรองรับการดําเนินการตามนโยบายนี้ในพื้นที่ และใหเกิดการใหนโยบาย ประสานงาน
และติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมภายในแตละพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง สําหรับการ
ดํ า เนิน การภายในโรงพยาบาล และพื้น ที่ แตล ะอํา เภอ ป จจัย ที่ สํา คัญยิ่ ง คือ ความเอาใจใส มุ ง มั่ น ต อ
นโยบาย และการติดตามงานโดยผูอํานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ ดังนั้น สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจึงควรมีการประสานและติดตามความคืบหนาและผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
ภายในโรงพยาบาลและพื้นที่แตละอําเภอเปนการสม่ําเสมอ เพื่อกระตุนการดําเนินการตามนโยบาย และ
ชวยลดปญหาความไมตอเนื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย ที่เกิดจากการโยกยายเขาและออกจากพื้นที่
ของบุคลากรทางการแพทย โดยเฉพาะการโยกยายของแพทย ซึ่งเปนผูสั่งใชยาหลักได
3. ศูนยประสานงาน: เพื่อพัฒนาและบริหารเครือขาย อํานวยความสะดวก การจัดการองคความรู การ
ติดตามการดําเนินโครงการรวม และเปนหนวยประสานเพื่อสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. การวิจัยเชิงนโยบาย: การดําเนินโครงการจําเปนที่จะตองทําการวิจัยควบคูกันไป โดยการทําการวิจัยเชิง
นโยบายมีความจําเปนตอการตัดสินใจของผูกําหนดนโยบายวาจะสนับสนุนโครงการ ASU ใหเปนนโยบาย
ระดับประเทศหรือไม สาขาการวิจัยประกอบดวย การวิจัยเพื่อตอบประเด็นตางๆ เชน ผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร ผลตอสุขภาพของประชาชน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดื้อยา เปนตน
5.6.2 พัฒนาเครือขาย
ในการดําเนินโครงการ ASU ควรเปนกระบวนการที่เนนการมีสวนรวมจากบุคลากรในพื้นที่ใหมากที่สุด
เพื่อ ให ได รู ป แบบของการดํ า เนิ น โครงการที่ เ หมาะสมและมีค วามเป น ไปได ที่ จ ะสั ม ฤทธิผ ลในแต ล ะพื้น ที่
นอกจากนี้ ยังชวยสรางความรูสึกเปนเจาของ ความมุงมั่นใหเกิดผลสําเร็จ ความรวมมือ และความยั่งยืน
การทํางานควรเปนแบบสหสาขาวิชา โดยมีแพทยรวมดวยเนื่องจากเปนผูสั่งใชยาที่สําคัญและเปน
แบบอยางในการใชยาแกบุคลากรทางการแพทยกลุมอื่นรวมทั้งประชาชน ในแตละพื้นที่ จึงควรพิจารณาและ
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แสวงหาความรวมมือจากกลุมแพทยและใหบทบาทเปนกลุมผูนําดานวิชาการหรือผูบริหารจัดการโครงการนี้ซึ่ง
จะชวยใหโครงการไดรับการยอมรับในการนําไปปฏิบัติไดเปนอยางดียิ่ง
การพัฒนาเครือขายควรดําเนินการ 3 ดาน คือ การสรรหาพันธมิตรและแนวรวม การพัฒนาศักยภาพ
และการพัฒนาดานขวัญกําลังใจ
1. การสรรหาพันธมิตรและแนวรวม: ในการขับเคลื่อยโครงการและนโยบายตามขอ 6.1 จําเปนตองมีภาคี
พันธมิตรและแนวรวมในการดําเนินการ โดยลักษณะการทํางานเปนการทํางานที่อิสระตอกันแตมีการ
ประสานความรวมมือในประเด็นที่สอดคลองกับความสนใจหรือเปนพันธกิจของหนวยงานรวมกัน
2. การพัฒนาศักยภาพของเครือขาย (Capacity building): เพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขาย
จุดมุงหมาย คือ เพื่อใหทีมงาน ASU ในพื้นที่มีความรูและทักษะที่สามารถเปนพี่เลี้ยงหรือแหลงศึกษา
ดูงานใหกับจังหวัดอื่น สามารถทําวิจัยไดเองในพื้นที่ และสามารถนําความรูและทักษะนี้ไปประยุกตใช
เพื่อขยายผลสูการแกไขปญหาการใชยาในโรคอื่นตอไป การพัฒนาศักยภาพของเครือขายควรเนน
ความรูและทักษะ 3 ดาน คือ
2.1 การฝกอบรมดานการเปนสื่อบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นของการอบรมเปน 2 สวน คือ
(1) ความรูและทักษะดานคลินิกหรือแนวทางการรักษาโรคและการใชยาปฏิชีวนะอยางสม
เหตุผล และ (2) ความรูและทักษะของการสื่อสารกับคนไข บุคลากรทางการแพทย และ
สื่อสารมวลชน โดยแบงกลุมของผูเขาฝกอบรมและพัฒนาสื่อการอบรมใหเหมาะสมกับแตละ
กลุม เชน สื่อที่มีลักษณะเปนวิชาการที่ตองการการอางอิงแหลงที่มาอยางชัดเจนอาจความ
เหมาะสมแก ก ารใช ง านในกลุ ม แพทย ส ว นสื่ อสํ า หรั บ เจ า หน า ที่ ส ถานีอ นามั ย ควรเน น การ
นําไปใชใหมาก เปนตน สําหรับคูมือการสั่งใชยาที่จัดทําขึ้น ก็ควรนําไปผานการพิจารณาของ
องคกรแพทยที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มรายละเอียดที่จําเปนและเพิ่มการยอมรับของผูใชงาน
2.2 การฝกอบรมดานการทําวิจัย เพื่อสามารถตอยอดเปน R2R ของพื้นที่ตน เนื่องจากการทําวิจัย
แบบ R2R ไดเปนหนึ่งในตัวชี้วัดโดยกําหนดใหสถานพยาบาลในระดับปฐมภูมิตองมีการทําวิจัย
ของตนอยางนอยปละ 1 เรื่อง นอกจากนี้ ในระบบของการประเมินบุคลกากรเพื่อการดํารง
ตําแหนงที่สูงจําเปนตองมีงานวิจัยรองรับ ดังนั้น การฝกอบรมใหผูดําเนินโครงการ ASU มี
ความรูและทักษะที่การทําวิจัยโดยใชโครงการ ASU เปนกรณีศึกษาจะสามารถเพิ่มศักยภาพให
บุคลากรในพื้นที่สามารถตอยอดงานวิจัยดาน ASU หรือประยุกตใชกับงานวิจัยดานอื่นได
2.3 การฝ ก อบรมด า นกระบวนการขั บ เคลื่ อ นงาน เนื่ อ งจากพื้ น ที่ แ ต ล ะพื้ น ที่ นั้ น อาจมี ผู ที่ มี
ประสบการณ และมีทักษะความสามารถที่จะชวยในการดําเนินโครงการ หรือมีการดําเนิน
กิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อยูแลว รวมทั้งอาจมีระบบงานประจําหรือปจจัยตางๆ เอื้ออยูแลว
ในบางพื้นที่ การฝกอบรมนี้จะเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูที่ทําหนาที่ขับเคลื่อน
โครงการทําใหชวยพัฒนาความรูและทักษะในการขับเคลื่อนงานใหดีขึ้น โดยผูขับเคลื่อนงาน
หรือผูที่จะริเริ่มดําเนินกิจกรรมตามโครงการนี้ควรมีการสํารวจขอมูลเบื้องตนของพื้นที่กอนรวม
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โครงการ และใชเปนปจจัยนําเขาในการดําเนินโครงการ นอกจากนี้ควรมีการบริหารจัดการเพื่อ
นํากิจกรรมของโครงการ Antibiotics Smart Use ผนวกเขากับกิจกรรมประจําของหนวยงาน
หรือจังหวัด เชน การจัดซื้อเวชภัณฑรวมระดับเขต และงานดาน Patient Safety ของ
โรงพยาบาล เปนตน หรือจัดระบบการจายยาในสถานพยาบาลใหเอื้อตอการสั่งจายยาอยางสม
เหตุ ผ ล ดั ง เช น ตั ว อย า งของโรงพยาบาลศรี วิ ชั ย สาขา 2 ที่ จั ด ทํ า ใบสั่ ง ยาซึ่ ง มี ช อ งให ทํ า
เครื่องหมายวา มีการสั่งใชยาปฏิชีวนะหรือไม เปนการดําเนินการตามนโยบายโดยไมรบกวน
การปฏิบัติงานประจํามากจนเกินไป และเปนระบบที่ไดประสิทธิผล การบูรณาการกิจกรรมนี้
หรือการจัดระบบใหผูปฏิบัติไดปฏิบัติตามนโยบายโดยงาย มีผลตอความยั่งยืนของโครงการใน
แตละพื้นที่เปนอยางมาก
3. การพัฒนาขวัญกําลังใจ (Morale support): การทําโครงการ ASU ควรเปนการทํางานภายใตแนวคิด
ของกัลยาณมิตรที่ชวยเหลือเกื้อกูล ใหคําปรึกษา ชวยแกปญหา อํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ
ความดี สงเสริมบรรยากาศความสนุกในการทําโครงการ โดยมีกิจกรรม เชน
3.1 เวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อทําใหผูดําเนินโครงการในพื้นที่ตางๆ ไมรูสึกโดดเดี่ยว มีการ
แนะนําเพื่อนใหมชาว ASU ใหรูจักกัน เกิดความสนุก และมีสีสัน โดยสวนกลางควรทําหนาที่
เปน “เจาภาพ” ในระยะ 3-5 ปของการดําเนินโครงการ ในการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความรู แ ละประสบการณที่ เ กิ ดขึ้น ระหว า งการดํา เนิน โครงการในกลุม ของผูที่เ กี่ ย วข อ งกั บ
โครงการในลักษณะตางๆ และมีการรวบรวมบทเรียนรูและชุดประสบการณที่มีคุณคา และจัด
ใหอยูในรูปที่สามารถใชในการเผยแพรไดตอไป
3.2 การสื่อสารและการจัดการความดี: โดยการคนหา สื่อสาร และประชาสัมพันธความดี ใหรวมกัน
ภูมิใจและยินดีกับผูทําดี สุขทั้งผูใหและผูรับ เนื่องจากปจจัยหนึ่งที่สําคัญและทําใหโครงการ
สําเร็จ คือ ความรวมมือรวมใจของบุคลากรทางการแพทยในพื้นที่ในการดําเนินตามนโยบาย
ของโครงการ ผูรับผิดชอบในระดับกระทรวงสาธารณสุขและระดับจังหวัดสามารถดํารงรักษาไว
ซึ่งความรวมมืออันดีนี้ได ดวยกลวิธีการทําใหผูปฏิบัติงานมีการรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของ
โครงการ (partnership) ดวยการสื่อสาร รายงานผลสําเร็จและความคืบหนาของโครงการ ให
บุคลากรผูปฏิบัติในพื้นที่ไดรับทราบและเกิดกําลังใจรวมถึงทัศนคติที่ดีตอโครงการและตอการ
ทุมเทของตน การไดรับขอมูลยอนกลับ (feedback) เปนกลไกสําคัญในการกระตุนการปฏิบัติ
ซึ่งเปนที่เรียกรองตองการของผูปฏิบัติทุกพื้นที่ ผูบริหารและ/หรือผูบริหารจัดการโครงการในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ หรือแมกระทั่งหนวยงานยอย จะตองเตรียมระบบในการ
ใหขอมูลดั งกลาวที่ถูกตองและทันเวลาแกผูรวมงานดว ย ขอมูลดังกลาวนั้น นอกจากจะใช
ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการเรื่อยไปในอนาคต ยังสามารถสรางขวัญและ
กําลังใจ สงเสริมความมั่นใจทางออมใหแกผูปฏิบัติได ซึ่งอาจจัดทําในรูปแบบของจดหมายขาว
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วารสาร หรือจุลสาร ที่สามารถใชกระตุนความตระหนักของบุคลากรและชวยในการถายทอด
นโยบายเปนระยะดวยเชนกัน
3.3 สนับสนุนใหมีนวตกรรมของพื้นที่ หรือตนแบบของการพัฒนา และจัดกระบวนการใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมทั้งเผยแพรสูวงกวาง
3.4 การทําใหผูบังคับบัญชาในพื้นที่เห็นความสําคัญ เปนแรงสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญ โดยอาจ
ทําเปนการใหขอมูลยอนกลับ การแสดงความชื่นชม และการเผยแพรการดําเนินโครงการของ
พื้นที่สูวงกวาง เปนตน
5.6.3 การรณรงคภาคประชาชน
อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายการไมใชยาอยางไมสมเหตุผลคือความไมเขาใจ
และการไมยอมรับของประชาชนเมื่อไมไดรับยาปฏิชีวนะ จึงจําเปนตองเรงใหการชวยเหลือลดอุปสรรคนี้ใหแก
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ดวยการประชาสัมพันธ รณรงคและใหความรูแกประชาชนผานสื่อมวลชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสื่อโทรทัศน เนื่องจากเปนสื่อที่เขาถึงประชาชนทุกๆ กลุมอยางมีประสิทธิภาพ ควรจัดทําสื่อในลักษณะของ
การ “ปลุกกระแส” เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของประชาชนใหถูกตอง โดยควรนําเสนอตัวอยางผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้นที่เปนรูปธรรม ที่สําคัญองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของภายในแตละพื้นที่ ควรพยายามชวยหากลวิธี คิดคน
สื่อหรือพัฒนานวัตกรรมใดๆที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพความเปนอยูทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประชาชนในแตละพื้นที่ เพื่อใชในการใหความรูและการศึกษาแกประชาชนอยางมีประสิทธิผล บุคลากรผูให
ขอมูลหลายคนมีประสบการณวา สื่อแผนพับนั้น อาจไมมีประสิทธิผลเทาที่ควรในการแพรกระจายการรับรู
หรือใหความรู จึงควรคิดคนสื่ออื่น เชน หนังกลางแปลง เพลงภาษาถิ่น และวีดีทัศนที่แสดงสาระอยางเปน
รูปธรรมหรือกรณีศึกษาจริงเพื่อแจกจายใหประชาชน เปนตน ซึ่งในปที่ 2 ของการดําเนินโครงการนี้ในประเทศ
บุคลากรในพื้นที่ไดผลิตสื่อตางขึ้นจํานวนหนึ่ง คณะผูจัดการสวนกลางควรมีบทบาทเปนผูรวบรวมและเผยแพร
นวัตกรรม/สื่อเหลานี้ไปสูผูที่จะเลือกใชประโยชนในพื้นที่ตางๆอยางเหมาะสมแกบริบทพื้นที่ตอไป
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5.7 บันทึกสงทาย
เมื่อเริ่มโครงการ ASU ปที่ 2 ในเดือนกันยายน 2551 โครงการ ASU ยังไมไดถูกรองรับโดยนโยบาย
กลาง (เชน เกณฑตัวชี้วัดของ สปสช.) พื้นที่เจาของโครงการก็ยินดีเขารวมโครงการตามการเชิญ เพราะเห็นวา
เปนโครงการที่มีประโยชนแกพื้นที่ของตนและแกสวนรวม แมวาจะเปนเพียงโครงการวิจัย เปนการเพิ่มภาระ
งาน และตองมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและดานงบประมาณรวมดวยในบางสวน
เมื่อเดือนมีนาคม 2552 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดประกาศกิจกรรมการใชยา
ปฏิชีวนะเปนเกณฑตัวชี้วัดคุณภาพของการบริการดานยาทําใหพื้นที่เจาของโครงการทั้ง 5 แหงเกิดความมั่นใจ
มากขึ้นในการดําเนินโครงการ และรับรูถึงสัญญาณของการเคลื่อนไหวของนโยบายจากสวนกลางดานการใช
ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังไดทําใหจังหวัดหรือสถานพยาบาลอื่นๆ เริ่มใหความสนใจและมาเขารวม
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ ASU มากขึ้น
5.7.1 การแพรกระจายของโครงการ ASU
เมื่อโครงการ ASU ปที่ 2 สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2552 นี้ การเคลื่อนไหวดานกิจกรรมในโครงการ
ASU ของพื้นที่เจาของโครงการในพื้นที่ตางๆ ยังคงดําเนินอยู และขยายผลสูวงกวางมากขึ้นดวย เชน
- โรงพยาบาลกันตัง ซึ่งเปนโรงพยาบาลเพียงแหงเดียวในจังหวัดตรังที่ทําโครงการ ASU ในปที่ 2
ในปงบประมาณ 2553 นี้ โรงพยาบาลกันตังจะเปนพี่เลี้ยงใหแกโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงใน
จังหวัดตรัง ซึ่งแปลวา มีการขยายผลโครงการ ASU จากระดับอําเภอสูระดับจังหวัด
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีประกาศอยางเปนทางการวาจะทําโครงการตอไปโดย
ใชงบประมาณของตนเอง เชนเดียวกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเหลานี้ยังไดเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา
แนะนําแกจังหวัดใหมที่สนใจดําเนินโครงการ
- โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 ยังคงระบบใบสั่งยาที่พัฒนาขึ้นในชวงของการทําโครงการ ASU ตอไป
เพื่อเปนการกระตุนเตือนผูสั่งใชยาไมใหใชยาปฏิชีวนะใน 3 โรคที่ไมจะเปนตองใช
- สถานีอนามัยหลังเขา (สระบุรี) ประกาศใหการใชยาอยางสมเหตุผลเปนวิสัยทัศนขององคกร
และปจจุบันกลายเปนแหลงศึกษาดูงานสําหรับสถานพยาบาลและหนวยงานตางๆ
นอกจากนี้ พื้นที่อื่นๆ ไดมีการดําเนินโครงการ ASU ตอดวยตนเอง เชน
- จังหวัดขอนแกนมีนโยบายใหดําเนินโครงการ ASU เปนภาพรวมทั้งจังหวัดในปงบประมาณ
2553 ดวยงบประมาณของจังหวัดเอง
- จังหวัดสุรินทรจะดําเนินโครงการ ASU ใหครอบคลุม และสนใจทําตนแบบของโครงการ ASU
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ
- จังหวัดเชียงใหมสนใจพัฒนาตนแบบของโครงการ ASU ในรานยาและการใชยาในชุมชน
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- โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในจังหวัดกระบี่ ดําเนินโครงการ ASU กันเองในเครือขายของ
โรงพยาบาลชุมชน โดยไมไดผานมาจากสสจ. (ซึ่งการดําเนินโครงการในจังหวัดกระบี่เริ่มกอน
โครงการ ASU ปที่ 2 และกอนจะมีเกณฑของ สปสช. โดยเริ่มตั้งแตตอนที่ไปเห็นการออกบูธ
ของโครงการ ASU ในงาน HA forum เดือนมีนาคม 2551)
- โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในจังหวัดจังหวัดพัทลุง ดําเนินโครงการ ASU กันเองในเครือขาย
ของโรงพยาบาลชุมชนเชนเดียวกัน
- โรงพยาบาลเชียงยืน (จังหวัดมหาสารคราม) ที่เริ่มดําเนินโครงการดวยตัวเอง และในที่สุด
กลายเปนพี่เลี้ยงใหโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดมหาสารคราม
- โรงพยาบาลเชี ย งแสน (จั ง หวั ด เชี ย งราย) โรงพยาบาลโพนสวรรค (จั ง หวั ด นครพนม)
โรงพยาบาลกองบิน 4 (จังหวัดนครสวรรค) ที่ดําเนินโครงการดวยตัวเอง
5.7.2 รางวัลของโครงการ Antibiotics Smart Use
เนื่องจากโครงการ Antibiotics Smart Use ถูกออกแบบตั้งแตแรกใหเปนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่
มีกรอบแนวคิด การดําเนินการ ควบคูกับการประเมินผลงาน ดังนั้น พื้นที่ที่ดําเนินโครงการสามารถนําผลการ
ดําเนินการของตนเสนอเปนงานวิจัยในเวทีหรือโอกาสตางๆ ได
ในป 2552 โครงการ ASU ไดรับ 3 รางวัล คือ
- มีนาคม 2552: โครงการ Antibiotics Smart Use ไดรับ “รางวัลผลงานวิชาการดีเดน” ในการ
ประชุมวิชาการประจําปของกระทรวงสาธารณสุขประจําป 2552
- กรกฎาคม 2552: โครงการ Antibiotics Smart Use ของสถานีอนามัยหลังเขา จังหวัดสระบุรี
ไดรับ “รางวัลยอดเยี่ยม” ในการประชุม R2R ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- กันยายน 2552: โครงการ Antibiotics Smart Use ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับ “รางวัล
ที่ 1” จากการประกวดโปสเตอรผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการประจําปของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
รางวัลเหลานี้ไมใชเพียงแตเปนสิ่งที่สรางความภูมิใจและขวัญกําลังใจใหแกคณะผูทํางานในพื้นที่ตางๆ
และในสวนกลาง แตยังเปนการสรางศรัทธาตอทีมงานที่ทํางานรวมกัน ตัวอยางเชน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดใชกลยุทธ R2R ในการจูงใจสถานพยาบาลในจังหวัดเขารวมโครงการ Antibiotics
Smart Use ซึ่งในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดทําตัวเปนตัวอยางใหประจักษแก
เครือขายโรงพยาบาลตางๆ ที่โครงการดวยกัน โดยการสงงานวิจัยโครงการ ASU เขารวมประกวดและไดรับ
รางวัลในที่สุด การกระทําของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้เปนการสรางศัทธาให
เกิดขึ้นในเครือขายโรงพยาบาลตางๆ ที่ทํางานดวยกัน
ความสําเร็จทั้งหมดเหลานี้ไดสะทอนถึงการเติบโตควบคูกันระหวางโครงการและศักยภาพของผู
ดําเนินงานในพื้นที่ตางๆ ซึ่งความรูและประสบการณที่พื้นที่ตางๆ ไดเรียนรูดวยตนเองจากการดําเนินโครงการ
ASU เปนการพัฒนากําลังคน สรางแนวรวมที่เขมแข็ง และมีการสะสมชุดประสบการณรวมกันระหวาง
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สวนกลาง (ผูออกนโยบาย) และพื้นที่ (ผูใชนโยบาย) ที่มากพอจนในที่สุดสามารถขับเคลื่อนสูการแกปญหาเชิง
ระบบ (ดานยาปฏิชีวนะ) ที่สั่งสมมาเปนระยะเวลายาวนานและเกิดเปนนโยบายดานยาปฏิชีวนะของประเทศ
อยางเปนรูปธรรม
โดยสรุป พื้นที่เจาของโครงการแตละแหงสามารถออกแบบกลยุทธในการดําเนินโครงการ ASU ใน
พื้นที่ของตนไดอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายที่วางไว อยางไรก็ตาม การจะทําใหกิจกรรมมีความยั่งยืน
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนนโยบายจากสวนกลาง และมีการใหความรูแกประชาชนเพื่อลดแรงกดดันและทํา
ใหบุคลากรทางการแพทยสามารถปฏิบัติตามแนวทางการรักษาไดงายขึ้น ดังนั้น การดําเนินโครงการในปถดั ไป
จะเนน 3 ดาน คือ การขับเคลื่อนใหมีนโยบายจากสวนกลางเพื่อรองรับการทํางานการใชยาปฏิชีวนะอยางสม
เหตุผลในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพของเครือขายใหเขมแข็งเพื่อใหสามารถกระจายและถายทอดหรือเปนพี่
เลี้ยงใหแกจังหวัดอื่น และการรณรงคความรูในภาคประชาชน
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