โครงการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
Antibiotics Smart Use Program (ASU)
ที่มาของ ASU
โครงการ Antibiotics Smart Use (ASU) เริ่มจากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ได ตระหนักถึงปญหาจากการใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผล จึงขอรับทุนสนับสนุนในการริเริ่ม
โครงการจากองคการอนามัยโลกในป 2549 เพื่อพัฒนาตนแบบในการแกปญหาการใชยาปฏิชวี นะ โดย
มีการดําเนินงานรวมกับนักวิจัยจากภายนอก ไดแก คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีเปาหมายเพื่อ ลดการใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ํา
เพรื่อใน 3 โรคที่พบบอย คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน (เชน หวัด-เจ็บคอ) โรคทองรวง
เฉียบพลัน และแผลเลือดออก (เพราะโรคเหลานี้ กวารอยละ 80 หายไดเองไมตองใชยาปฏิชีวนะ)

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ “ประเทศไทยใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อ”
• มูลคาการผลิตนําเขาของยาฆาเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ สูงเปนอันดับ 1 ตั้งแตป 2543 และในป 2550 คิดเปน 2 หมื่น
ลานบาท (รอยละ 20 ของมูลคายาทั้งหมด)
• คนในตางจังหวัดใชยาปฏิชีวนะรักษาโรคหวัดคิดเปนรอยละ 40-60 และสูงถึงรอยละ 70-80 ใน กทม.
• โรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทยใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผลสูงถึงรอยละ 30-90
• รายงาน ADR ของยาฆาเชื้อ/ยาปฏิชีวนะสูงเปนอันดับ 1
• อัตราเชื้อดื้อยาของประเทศไทยเพิ่มสูงถึงรอยละ 25-50
• อัตราการเกิดเชื้อดื้อยามีความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณการใชยาปฏิชีวนะ

ความสําเร็จของ ASU ใน 2 ปแรก
ASU นํารอง (ASU I)
เปนการทดสอบวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใชยาปฏิชีวนะโดยเริ่มที่จังหวัดสระบุรี
ครอบคลุ ม โรงพยาบาลชุ ม ชนทุ ก แห ง 10 แห ง และสถานี อ นามั ย ในสั ง กั ด ทุ ก แห ง 87 แห ง
ระยะเวลาดําเนินการสิงหาคม 2550 - สิงหาคม 2551

ผลการดําเนินโครงการ พบวา
ปริ ม าณการใช ย าปฏิ ชี ว นะลดลงร อ ยละ 18–47 เมื่ อ คํ า นวณย อ นกลั บ เป น ภาพรวมของ
สถานพยาบาลระดับชุมชนทั้งหมดในสระบุรีคาดวาจะประหยัดคาใชจายได 1.2 ลานบาทตอป
รอยละของคนไข 3 โรคเปาหมายที่ไมจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะและไมไดรับยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น
รอยละ 29 (จากรอยละ 46 เปนรอยละ 75)
การสัมภาษณคนไขที่ไมไดยาปฏิชีวนะจํานวน 1,200 คน พบวารอยละ 97 หายเปนปกติหรือ
อาการดีขึ้นจนใกลหาย รอยละ 91 พึงพอใจกับผลการรักษา และรอยละ 88 ไมไดแสวงหาการรักษา
เพิ่มเติม

ASU ปที่ 2 (ASU II)
เปนการศึกษารูปแบบการขยายโครงการโดยขยายไปยังพื้นที่สมัครใจ ดังนี้
• อุบลราชธานี (จังหวัดขนาดใหญ ดําเนินการทั้ง 25 อําเภอ)
• อยุธยา (จังหวัดขนาดกลาง ดําเนินการ 16 อําเภอ)
• สมุทรสงคราม (จังหวัดขนาดเล็ก ดําเนินการทั้ง 3 อําเภอ)
• รพ. กันตัง จ. ตรัง (ดําเนินการในระดับอําเภอทั้งอําเภอคือ1 รพช. 21 สอ.)
• กลุม รพ.ศรีวิชัย กรุงเทพฯ (รพ.เอกชน)

ASU ตอบคําถามเชิงนโยบายเหลานี้ไดอยางชัดเจน
คําถาม โครงการ ASU ลดการใชยาปฏิชีวนะไดมากนอยแคไหน คุมคาตองบประมาณที่ใชไป
หรือไม
คําตอบ: ในชวง 4 เดือนหลังเริ่มโครงการ มูลคาการใชยาปฏิชีวนะลดลงประมาณ 2.2 ลานบาทจากปที่แลว
(คิดเปน 6.6 ลานบาท/ป) โครงการใชงบดําเนินการใน 1 ปรวมประมาณ 2.5 ลานบาท ซึ่งเทียบเฉพาะเม็ดเงิน
ก็นั บวา คุม คา ซึ่ง การคํา นวณนี้ ยั งไมรวมผลที่ได จ ากการลดความเสี่ย งต อ การเกิดอาการไมพึ ง ประสงค
(Adverse Drug Reaction: ADR) หรือคาใชจายในการรักษา ADR เชื้อดื้อยา ผลระยะยาวตอการ
เปลี่ยนแปลงฐานความคิดของผูสั่งใชยา การพัฒนาศักยภาพเครือขาย และทรัพยากรมนุษย
คําถาม ADR ของกลุมยาปฏิชีวนะสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ โครงการ ASU ชวยใหลดความ
เสี่ยงของการเกิด ADR ไดอยางไร และไดมากนอยแคไหน
คําตอบ: ในชวง 4 เดือนหลังเริ่มโครงการ พบวา จํานวนคนไขในโรคเปาหมายที่ไดรับยาปฏิชีวนะลดลง ขอมูล
ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา กอนเริ่มโครงการ มีอัตราการจายยาปฏิชีวนะในโรค URI
ที่รอยละ 50.4 แตหลังทําโครงการอัตราการจายยาปฏิชีวนะในโรค URI ลดลงอยูที่รอยละ 37.5 หากแปลผล
เปนจํานวนคนไขในชวง 4 เดือน พบวา มีคนไข URI มารับการรักษาทั้งสิ้น 52,400 คน

และหากยังจายยาปฏิชีวนะเหมือนเดิมกอนเริ่มทําโครงการ จะทําใหคนไข 26,410 คน ไดรับยาปฏิชีวนะ แต
เนื่องจากทําโครงการ ASU จึงทําใหมีคนไขเพียง 19,663 คนไดรับยาปฏิชีวนะ แปลวา โรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานีปองกันคนไขจํานวน 6,747 คนไมใหไดรับอันตรายจากการไดรับยาปฏิชีวนะโดยไม
จําเปน ตัวเลข 6,747 นี้เปนเพียงตัวอยางใน 1 โรค ใน 1 พื้นที่ ในชวงเวลาเพียง 4 เดือน หากคํานวณโดยคิด
เปน 1 ป โรงพยาบาลชุมชน 20 แหง ในจังหวัดอุบลราชธานีจะชวยปองกันคนไข URI จากการไดรับยา
ปฏิชีวนะโดยไมจําเปน เปนจํานวนถึง 20,241 คน
คําถาม ผลการรักษาเมื่อคนไขไมไดรับยาปฏิชีวนะเปนอยางไร มั่นใจกับผลที่ไดมากนอยแคไหน
คําตอบ: การติดตามคนไขโรคเปาหมายที่ไมไดยาปฏิชีวนะในจังหวัดสมุทรสงคราม (151 ราย) และกลุม
โรงพยาบาลศรีวิชัย (917 ราย) พบวา คนไขเกือบทั้งหมด (รอยละ 96 และ 99.3 ตามลําดับ) หายเปนปกติ
หรืออาการดีขึ้น มากกวารอยละ 80-90 พึงพอใจตอการรักษาที่ไดรับ และจะกลับมารักษาที่นี่อีก ขอมูลนี้
สอดคลองกับขอมูลในโครงการนํารองที่จังหวัดสระบุรี (1,200 ราย) พบวา คนไขโรคเปาหมายที่ไมไดยา
ปฏิชีวนะเกือบทั้งหมด (รอยละ 97.1) หายเปนปกติหรืออาการดีขึ้น กวารอยละ 90 มีความพึงพอใจกับการ
รักษา และจะกลับมารักษาที่สถานพยาบาลแหงเดิมอีก ขอมูลจากการติดตามคนไขใน 3 แหลงนี้ซึ่งมีทั้งคนไข
ที่เปนคนในเมืองหลวง คนชานเมือง และคนตางจังหวัด ลวนยืนยันผลซึ่งกันและกัน จึงสามารถสรางความ
มั่นใจใหแกผูสั่งใชยาและผูกําหนดนโยบายไดวาคนไขในโรคเปาหมายสามารถหายไดเปนปรกติหรือมีอาการ
ดีขึ้นแมไมไดรับยาปฏิชีวนะ

สิ่งบงชี้แนวโนมความยั่งยืน
ผลการประเมินลักษณะการดําเนินงาน พบวา โครงการ ASU มีแนวโนมที่จะมีความยั่งยืนใน
พื้นที่ เนื่องจากมีคุณสมบัติทั้ง 3 ดาน คือ
• พื้น ที่ ส ามารถดํ า เนิ น โครงการแล ว เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อัน เปน ประโยชน ต อสุ ข ภาพ ซึ่ง การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ขางตนแสดงยืนยันผลตามขอนี้
• การที่พื้นที่ผนวกกิจกรรมของโครงการเขาเปนภารกิจหรืองานประจําของหนวยงาน พบวา
พื้นที่เจาของโครงการสวนใหญมีการผนวกกิจกรรมของโครงการเขาเปนภารกิจหรืองาน
ประจําของหนวยงาน เพราะการไดรับปจจัยสนับสนุนที่สําคัญจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติที่ประกาศใหการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลเปนหนึ่งในเกณฑตัวชี้วัด
คุณภาพการบริการดานยา
• บุคลากรที่รวมโครงการหรือชุมชนในโครงการมีการพัฒนาศักยภาพของตน ซึ่งพบวาผู
ดําเนินโครงการ ASU มีการเรียนรูทั้งในดานวิชาการทางการแพทยหรือคลินิก ควบคูกับ
การเรียนรูในการบริหารโครงการกระบวนการขับเคลื่อนงาน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการไป
พรอมกัน

สิ่งยืนยันความสําเร็จของ ASU
1. รางวัล: ในป 2552 โครงการ ASU ไดรับ 3 รางวัล คือ
- มีนาคม 2552: โครงการ Antibiotics Smart Use ไดรับ “รางวัลผลงานวิชาการ
ดีเดน” ในการประชุมวิชาการประจําปของกระทรวงสาธารณสุขประจําป 2552
- กรกฎาคม 2552: โครงการ Antibiotics Smart Use ของสถานีอนามัยหลังเขา
จังหวัดสระบุรี ไดรับ “รางวั ลยอดเยี่ ยม” ในการประชุม R2R ของสถาบัน วิจัยระบบ
สาธารณสุข
- กันยายน 2552: โครงการ Antibiotics Smart Use ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไดรับ “รางวัลที่ 1” จากการประกวดโปสเตอร ในการประชุมวิชาการประจําปของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
2. เครือขาย จํานวนของจังหวัดและสถานพยาบาลที่สมัครใจเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นและมี
การขยายภาคีเครือขายของสวนกลางมากขึ้น

สูปที่ 3 ของ ASU
ในเดือนมีนาคม 2552 โครงการ ASU ไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบายเปนครั้งแรกผานทาง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ที่ประกาศใหการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล เปน
หนึ่งในเกณฑตัวชี้วัดคุณภาพของการบริการดานยาของสถานพยาบาล สปสช. โดยมีกิจกรรมของ
ASU เปนเกณฑตัวชี้วัดของโรงพยาบาลระดับเล็ก เชน โรงพยาบาลชุมชน (สวนโรงพยาบาลขนาด
ใหญใชเกณฑการทํา DUE ของยาปฏิชีวนะแทน) มีผลทําใหสถานพยาบาลหลายแหงตอบรับแนวคิด
โครงการ ASU และบางแหงไดเริ่มกิจกรรมโครงการ ASU ดวยตนเอง และในเดือนมีนาคม 2553 ที่
จะถึงนี้ สปสช. จะขยายความครอบคลุมของเกณฑตัวชี้วัดเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลใน
โรค URI, ทองรวงเฉียบพลัน และแผลเลือดออก ใหมีผลสถานพยาบาลในทุกระดับทั้งระดับปฐมภูมิ
จนถึงตติยภูมิ ซึ่งจะมีผลบังคับใชในเดือนมีนาคมของปถัดไป

ASU ในปที่ 3 – 5 จะเปนการทํางานใน 3 สวน หรือสามยุทธศาสตรหลัก คือ
1. การเชื่อมตอกับนโยบายการศึกษาและการบริการสาธารณสุขของประเทศ
2. การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย ASU
3. การสื่อสารกับประชาชน

ทั้งนี้ เปาหมายสูงสุดคือ การสรางบรรทัดฐานใหมใหคนไทยและสังคมไทยมีความรู ความ
ตระหนัก และคานิยมในการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล โดยตัวโครงการ ASU เอง จะ
กลายเปนงานประจําของหนวยบริการ และของระบบบริหารจัดการสุขภาพทั้งประเทศ

โครงการใชยาปฏิชวี นะอยางสมเหตุผล
Antibiotic Smart Use Program
ติดตอโครงการ โทรศัพท 02-5907155 โทรสาร 02-5907165
Email: rational-use@hotmail.com
http://newsser.fda.moph.go.th/rumthai/

