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ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์
ในนามภาคีเครือข่ายโครงการ Antibiotics Smart Use1

การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล : กรณีศกึ ษาโครงการ

Antibiotics Smart Use
“…มูลค่าการผลิตและนำเข้ากลุ่มยาฆ่าเชื้อ (รวมถึงยาปฏิชีวนะ) สูงสุด
เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550 มีมูลค่ารวม
ประมาณ 2 หมืน่ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่ายาทัง้ หมด...”

กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

“…อาการไม่พึงประสงค์ของยาปฏิชีวนะสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ในรายงาน
ประจำปี 2549 พบว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาปฏิชีวนะ คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 54 ของอาการไม่พึงประสงค์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากยาทุกชนิดรวมกัน...”

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

“…สถานการณ์เชื้อดื้อยาในประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต เชื้อ
แบคทีเรียดื้อยาเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้นพร้อมกัน โรคติดเชื้อที่รักษาไม่ได้
เพิ่มมากขึ้น และยาปฏิชีวนะที่เคยใช้ได้ผลกลับใช้ไม่ได้ผลในปัจจุบัน…”
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาเชิงพฤติกรรม
ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในทุกระดับไปพร้อมกัน
การแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นเฉพาะการปรับเปลี่ยนระบบหรือนโยบายระดับ
ประเทศเพียงอย่างเดียวโดยหวังว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์นนั้ มักมีแรงต้านและยากทีจ่ ะยัง่ ยืน เนือ่ งจาก
อาจไม่สอดคล้องกับวิถีการทำงานหรือบริบทในพื้นที่ อีกทั้งโครงสร้าง
และการทำหน้าที่ของระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยามีความซับซ้อนและ
มักเกี่ยวกับสิทธิหรือผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่มีส่วนได้เสียในวงกว้าง
รวมทัง้ อ่อนไหวต่อปัจจัยต่างๆ ทีเ่ ข้ามากระทบ ในขณะทีก่ ารแก้ไขปัญหา
ที่ระดับบุคคลและชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมแม้จะถูกมองว่าสร้างการ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่มากเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ แต่การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มักเป็นทีย่ อมรับและยัง่ ยืนกว่า เนือ่ งจากได้รบั ความ
ร่วมมือจากบุคคลและชุมชนที่เป็นเจ้าของประเด็นหรือพื้นที่โดยตรง
ดังนั้นการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลจึงจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการควบคู่กันไปทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบหรือนโยบายและ
การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและชุมชน โดยการเปลี่ยนแปลงควบคู่
กันเช่นนี้ต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน รวมทั้งมีการทำงานอย่างมี
ส่วนร่วมที่จะเรียงร้อยเชื่อมโยงความต้องการของแต่ละฝ่าย ข้อมูลที่
สำคัญและชุดประสบการณ์จากสายการดำเนินการทั้งสองเข้าด้วยกัน
โครงการ Antibiotics Smart Use (ASU) เป็นโมเดลหนึ่งของ

ความพยายามในการแก้ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเป็นรูปธรรมที่
เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นหลัก มีการทำงานเชิงรุกจากการ
ปฏิบัติในพื้นที่ ผ่านกระบวนการวิจัย และการขับเคลื่อนเชื่อมต่อกับ
นโยบาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายให้เกิดการมีสว่ นร่วมระหว่างองค์กรภาคี
ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดหรือพื้นที่ที่เป็นเจ้าของโครงการ มีการ
ประเมินผล และถอดบทเรียนควบคู่กันไป ความต่อเนื่องของ ASU จะ
ดำเนินการผ่านระบบทีพ่ ฒ
ั นาร่วมกันระหว่างส่วนภูมภิ าคและส่วนกลาง
เป็นกลไกในการกำกับและขับเคลื่อน
โครงการ ASU เน้นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจึงมีเป้าหมายเฉพาะ
นัน่ คือ ลดการใช้ยาปฏิชวี นะใน 3 โรค ได้แก่ โรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
ส่วนบน (Upper Respiratory Infection: URI) ท้องร่วงเฉียบพลัน (Acute
diarrhea) และแผลเลือดออก (Simple wound) โครงการ ASU ได้
ดำเนินการมา 2 ปี ตั้งแต่สิงหาคม 2550 ถึงกันยายน 2552 ในปีที่ 1
(สิงหาคม 2550-สิงหาคม 2551) มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามว่า
“การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะต้องทำอย่างไร” โดยศึกษา
ในสถานพยาบาลนำร่อง ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชนทัง้ หมด 10 แห่ง
และสถานีอนามัยรวม 87 แห่งในจังหวัดสระบุรี ความสำเร็จของโครงการ
นำร่องได้นำไปสู่ ASU ปีที่ 2 (กันยายน 2551-กันยายน 2552) เพื่อ
ตอบคำถามว่า “รูปแบบที่เหมาะสมของการขยายผลโครงการควรเป็น
อย่างไร” ซึ่งดำเนินการโดย 3 จังหวัด และ 2 เครือข่ายของสถาน

1 ภาคีเครือข่ายโครงการประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การอนามัยโลก สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แผนงานกลไกเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สระบุรี
สสจ. อุบลราชธานี สสจ. พระนครศรีอยุธยา สสจ. สมุทรสงคราม โรงพยาบาลกันตัง (จังหวัดตรัง) กลุม่ โรงพยาบาลศรีวชิ ยั บุคลากรทางการแพทย์และผูท้ ม่ี สี ว่ นในการดำเนินโครงการทุกท่าน

Health Intervention and Technology Assessment Program

การแถลงข่าวในเดือนเมษายน 2552 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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พยาบาล คือ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม เครือข่าย
ของโรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง และกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัย ซึ่ง
ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่งในกรุงเทพฯ และสมุทรสาคร
แนวคิดของการขยายโครงการ คือ เริ่มต้นจากกลุ่มคนที่เป็นแบบอย่าง
การใช้ยาแก่ชุมชนและอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สำเร็จก่อน คือ
บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
เพือ่ ก่อให้เกิดเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง และพร้อมเป็นแนวร่วมกับภาคีเครือข่าย
ส่วนกลางในการสร้างกระแสสังคมและปรับฐานความคิดของประชาชน
เพื่อให้เกิดปัจจัยหนุนให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในบริบททีม่ คี วามซับซ้อน
มากขึน้ เช่น ร้านขายยา คลินกิ สถานพยาบาลขนาดใหญ่ โรงเรียนแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ต่อไป
การดำเนินการและประเมินผลโครงการอาศัยทฤษฎีดา้ นพฤติกรรม
สุขภาพ และ PRECEDE-PROCEED planning model เป็นกรอบ
แนวคิด เริ่มจากการค้นหาสาเหตุของปัญหา โดยพบว่าสาเหตุหลัก
ของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาลระดับชุมชน ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของบุคลากรทางการแพทย์ และแรงกดดัน
จากผู้ป่วย หลังจากนั้นจึงออกแบบชุดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสาเหตุ
โดยใช้มาตรการหลายด้าน (multifacted interventions) ประกอบด้วย
มาตรการด้านความรู้ ปรับความเชือ่ และสร้างความเชือ่ มัน่ ในการไม่สงั่
ใช้ยาปฏิชวี นะและการทำความเข้าใจกับผูป้ ว่ ย (เช่น การจัดทำแนวทาง
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล การอบรมบุคลากรทางการแพทย์
เกี่ยวกับโรคเป้าหมาย การรักษา และการใช้ยาที่เหมาะสม รวมทั้งการ
จัดทำสื่ออุปกรณ์เพื่อใช้อธิบายทำความเข้าใจกับผู้ป่วย) ด้านบริหาร
จัดการ (เช่น การใช้ยาสมุนไพรแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่คนไข้
ต้องการยาแต่ไม่มขี อ้ บ่งชี้ในการใช้ยาปฏิชวี นะ และการเปลีย่ นใช้ไฟฉาย
แสงขาวเพื่อวินิจฉัยอาการคอแดงได้ถูกต้องแม่นยำขึ้น) มาตรการด้าน
นโยบายและการจูงใจ เช่น การที่กิจกรรม ASU เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประเมินคุณภาพการ
บริการของสถานพยาบาล นอกจากนี้พื้นที่เจ้าของโครงการแต่ละแห่ง
ได้ดำเนินมาตรการด้านนโยบายและการจูงใจของตนเอง และนำแนวทาง
ของ ASU ไปเลือกรับปรับใช้ ตลอดจนออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสม
กับบริบทของตนเองด้วย เช่น การกำหนดเป็นนโยบายของจังหวัด
การประกวดสถานพยาบาล และการพัฒนางาน ASU ของตนให้เป็น
งานวิจัย
ผลการดำเนินการในภาพรวมทีผ่ า่ นมา พบว่า พืน้ ทีเ่ จ้าของโครงการ
มีการใช้ยาปฏิชีวนะลดลงจากปีก่อน จำนวนของผู้ป่วยโรคเป้าหมายที่
ไม่ ได้รับยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นหลังดำเนินโครงการ ตัวอย่างเช่น ใน
จังหวัดสระบุรี จำนวนของผูป้ ว่ ยโรคเป้าหมายที่ไม่ได้ยาปฏิชวี นะเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 29 ขณะที่ข้อมูลในจังหวัดที่เป็นกลุ่มควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี การติดตามผลในระยะเวลา 4 เดือน หลัง
เริ่มโครงการ พบว่า การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะลดลงซึ่งช่วยลดโอกาสการได้
รับยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นในผู้ป่วยโรค URI จำนวน 6,747 ราย

(หากคำนวณเป็นเวลา 1 ปี จะป้องกันผูป้ ว่ ย URI ได้ 20,241 ราย ไม่ให้
ได้รับยาปฏิชีวนะเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้) นอกจากนี้การสัมภาษณ์ผู้ป่วย
ทีไ่ ม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะหลังจากได้รบั การรักษาแล้ว 7-10 วัน พบว่า ผูป้ ว่ ย
โรคเป้าหมายเกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 96-99.7) ทัง้ ทีอ่ ยู่ในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดล้วนแต่มีอาการดีขึ้นหรือหายดีเป็นปกติแม้ไม่ได้รับยา
ปฏิชีวนะ รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อผลการรักษาและคาดว่าจะกลับมา
รับการรักษาที่สถานพยาบาลเดิมอีกหากเจ็บป่วยครั้งต่อไป
ในปี 2555 โครงการ Antibiotics Smart Use จะเปลี่ยนสภาพ
จากโครงการกลายเป็นแนวคิดของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่หยั่งราก
สู่การปฏิบัติในงานประจำ และกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคม ดังนั้น
ใน 3 ปีที่เหลือของโครงการ ASU จะเน้นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์แรก คือ การขับเคลื่อนเชื่อมต่อเข้ากับนโยบายของ
ประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างเหมาะสม (ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งของนโยบายสาธารณะว่าด้วยยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้า
ของประชากรไทย อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างเหมาะสม) นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อดื้อยา การ
เชื่อมต่อเข้ากับหลักเกณฑ์หรือมาตรการการส่งเสริมคุณภาพการรักษา
ของสถานพยาบาล และการเชื่อมต่อเข้ากับกฎหมายยาเพื่อให้เกิดการ
ควบคุมการกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะที่รัดกุมมากขึ้น รวมทั้งการ
พัฒนาระบบรองรับการทำงานของพื้นที่เจ้าของโครงการ (เช่น ระบบ
การรายงานผลตามตัวชี้วัด) เพื่อให้สามารถประเมินผลการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ส่วนกลางสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ยา
ปฏิชีวนะในภาพรวมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่สอง คือ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
เครือข่ายโครงการ เพือ่ ให้พนื้ ทีเ่ จ้าของโครงการสามารถช่วยเหลือพึง่ พา
ตนเองและเป็นพีเ่ ลีย้ งให้แก่สถานพยาบาลหรือจังหวัดใกล้เคียง เกิดการ
ทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กับนักวิชาการใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อสาร
มวลชนท้องถิ่น และอื่นๆ รวมทั้งสามารถนำแนวคิดและประสบการณ์
ทีไ่ ด้จากการดำเนินโครงการ ASU ไปประยุกต์ใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพ
อื่นต่อไป
ยุทธศาสตร์สุดท้าย คือ การสื่อสารสาธารณะและการรณรงค์สู่
ภาคประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจในวงกว้างอันเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่
จะนำไปสู่พฤติกรรมการใช้ยาที่เหมาะสม และเอื้ออำนวยให้บุคลากร
ทางการแพทย์สามารถปฏิบตั ติ ามแนวทางการรักษาได้เต็มที่ (เนือ่ งจาก
ความรูส้ กึ กดดันจากความคาดหวังของผูป้ ว่ ยลดลง) และช่วยให้สามารถ
อธิบายทำความเข้าใจกับผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น
การดำเนินยุทธศาสตร์ภาคประชาชนนี้จะมีการขยายฐานความ
ร่วมมือทีก่ ว้างขวางมากขึน้ และมีการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรคเป้าหมายนี้
สามารถหยั่งรากสู่การปฏิบัติในงานประจำและกลายเป็นบรรทัดฐาน
ทางสังคม

