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การใชยาตานจุลชีพอยางไมสมเหตุสมผล นอกจากจะทําใหเกิดการสิ้นเปลืองคาใชจาย
โดยไมจําเปนแลว ยังกอใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยาไดอีกดวยในหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย มาตรการสงเสริมการสั่งใชยาตานจุลชีพ
อยางสมเหตุสมผลหลายๆ มาตรการสามารถเพิ่มการใชยาตานจุลชีพออยางสมเหตุสมผลได
ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษานี้คือเพื่อคัดเลือกมาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยาง
สมเหตุสมผลที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับระบบสุขภาพของประเทศไทยมากที่สุด เทคนิค
การประชุมกลุมถูกนํามาใชเพื่อคัดเลือกมาตรการดังกลาว ผูเขารวมประชุมกลุมประกอบดวย
ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ เ กี่ ย วกั บ การใช ม าตรการส ง เสริ ม การใช ย าต า นจุ ล ชี พ อย า ง
สมเหตุสมผล ผูที่มีสวนไดสวนเสียจากการใชมาตรการ หากมาตรการนั้นถูกนํามาใช
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ มาตรการส ง เสริ ม การใช ย าต า นจุ ล ชี พ อย า ง
สมเหตุสมผลทั้งในและตางประเทศทั้งหมด พบวามาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยาง
สมเหตุ ส มผลมีอ ยู ห ลากหลายมาตรการ เนื่ อ งจากความแตกต า งด า นสถานที่ ทํ า การศึ กษา
ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยที่ใช ทําใหประสิทธิผลของแตละการศึกษาใหผลที่ไมสอดคลองกัน และ
ไมสามารถเปรียบเทียบประสิทธิผลของแตละมาตรการโดยตรงได การใชมาตรการหลายๆ
มาตรการรวมกันมีประสิทธิผลมากกวาการใชเพียงมาตรการเดียว นอกจากนี้ มาตรการที่มี
ประสิท ธิ ผล ได แ ก มาตรการให ก ารศึ กษา มาตรการสั่ ง ใช ย าผา นแบบฟอร ม ยาต า นจุ ล ชี พ
มาตรการสั่งใชยาโดยผานความเห็นชอบของแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ มาตรการมีเภสัช
กรคลินิกทํางานรวมกับแพทย มาตรการเหลานี้ถูกนําเสนอใหแกที่ประชุมเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน
ในการคัดเลือก จากนั้นผูเขารวมประชุมรวมกันอภิปรายและดําเนินการคัดเลือกมาตรการ
ที่ประชุมเห็นพองตองกันวามาตรการดังกลาวอาจไมเหมาะสมสําหรับระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย เนื่องจากมีขอจํากัดหลายประการ ยกตัวอยางเชน การมีจํานวนแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานโรคติดเชื้อและเภสัชกรคลินิกไมเพียงพอ บทบาทของเภสัชกรคลินิกยังไมเปนที่ยอมรับมาก
นักเมื่อเปรียบเทียบกับในประเทศที่พัฒนาแลว และแพทยยังคงมีอํานาจสูงสุดในการสั่งใชยา
อยางไรก็ตาม มาตรการที่เรียกวามาตรการประเมินการใชยา ซึ่งเปนกระบวนการที่เฝาระวังและ
สนับสนุนการใชยาใหมีความสมเหตุสมผล อาจจะสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือสําหรับการ
แกไขปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุสมผลได นอกจากนี้เภสัชกรผูมีประสบการณการประเมิน
การใชยาตานจุลชีพเสนอแนะวานโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินการใชยาจากสวนกลางมี
ความจําเปนอยางมากและควรจะถูกบังคับใช นโยบายที่ชัดเจนดังกลาวมีความเปนไปไดที่จะ
นํามาใชเพื่อสนับสนุนการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลในระบบสุขภาพของประเทศไทยใน
อนาคต
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Executive Summary
An inappropriate use of antimicrobial is not only a major cause of antimicrobial
resistance but also a huge wasted expenditure in many countries including Thailand
especially in teaching hospital. Many appropriate antimicrobial prescribing interventions
can improve rational antimicrobial use. Therefore, the objective of this study was to
select the most appropriate rational antimicrobial prescribing interventions for Thai
health care system. The focus group technique was used to select the rational
antimicrobial prescribing interventions. The members of focus group included the
experts who have had experienced in rational antimicrobial prescribing interventions and
stakeholders who would have an impact if the selected interventions were implemented.
Based on all international and national literatures related to interventions, many
rational antimicrobial prescribing interventions were available. Due to a diversity of
setting and methodology used in each study, the efficacy of interventions was not
concluded in a harmonious direction and a comparison between interventions were
needed to compare by indirect method. Multifaceted interventions were more effective
than single intervention. Moreover, the effective interventions such as education,
antimicrobial order form, infectious disease specialist approval and clinical pharmacist
acting as a reviewer and decision supporter were proposed to a focus group as a
preliminary data. Then discussion and judgment of the intervention selection was made
among members.
The consensus of focus group suggested that the above interventions were not
appropriate for Thai health care system because there were many limitations. For
example, there were not enough infectious disease specialists and clinical pharmacists,
the role of clinical pharmacists were not so accepted as compared to developed
countries and physicians still had the highest power in prescribing. However, the
intervention called drug use evaluation (DUE), a process to monitor and promote the
rational use of drugs might be used as a tool for solving this problem. In addition,
pharmacists who have had experienced with antimicrobial DUE in hospitals suggested
that the explicit policy related to DUE from the central was very necessary and should
be restricted. It may be a feasible measure to promote rational antimicrobial use in Thai
healthcare system in the future.
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1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันนี้ มีการใชยาตานจุลชีพเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่ องจากมีการเกิดโรคติดเชื้อ
อยางแพรหลาย โดยเฉพาะในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ปริมาณการใชยาตานจุลชีพมีสัดสวน
มากกวายากลุมอื่นๆ การใชยาตานจุลชีพที่เพิ่มขึ้นสงผลใหอัตราการใชยาตานจุลชีพอยางไม
เหมาะสมและเกิดปญหาการดื้อยาเพิ่มมากขึ้น [1] จากการสํารวจการสั่งใชยาตานจุลชีพใน
ประเทศกําลังพัฒนา พบวามีอัตราการสั่งจายยาตานจุลชีพรอยละ 35-60 แตมีความเหมาะสม
นอยกวารอยละ 20 [2] ในขณะที่บางการศึกษาพบความไมเหมาะสมของการสั่งใชยากลุมนี้ใน
สัดสวนตั้งแตรอยละ 25-75 [3]
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาที่มีปญหาการใชยาตานจุลชีพปริมาณมาก
และมีความไมสมเหตุสมผล จากการศึกษาการสั่งใชยาตานจุลชีพในโรงพยาบาลที่เปนโรงเรียน
แพทยในป พ.ศ. 2538 พบวา มีการใชยาอยางไมเหมาะสมคิดเปนรอยละ 41 โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในแผนกศัลยกรรมมีการสั่งใชยาอยางไมเหมาะสมถึงรอยละ 80 [4] นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่เปนโรงเรียนแพทยในป พ.ศ. 2549 พบวามีการสั่งใช
ยาตานจุลชีพอยางไมเหมาะสมรอยละ 25-91 [5] ความไมเหมาะสมที่พบบอยไดแก ไมสง
ตรวจวิเคราะหความไวของเชื้อตอยา (culture/sensitivity or C/S) ยืนยันหลังจากใหการรักษา
แบบ empiric treatment ไมปรับขนาดยาในผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรอง (renal
impairment) ใหยาในขนาดที่มากกวาเกณฑ มียาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกวา ผูปวยไดรับยา
ตานจุลชีพทั้งๆ ที่ไมจําเปนตองไดรับ
สาเหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การใช ย าต า นจุล ชี พ ไม ส มเหตุส มผล ไดแ ก การไดรับ ขอ มูล ของ
ประชาชนที่ผิดพลาด (misinformation) โดยเฉพาะอยางยิ่งการสั่งใชยาตานจุลชีพเพื่อรักษา
อาการติ ดเชื้อทางเดินระบบหายใจส วนบนซึ่งมั กเกิดจากเชื้อไวรั ส การวิ นิจฉัยผิดหรือขาด
เครื่องมือชวยวินิจฉัย การรองขอยาจากแพทยเนื่องจากผูปวยเคยมีประสบการณในการใชยา
ดังกลาวในชวงกอนหนานี้และอาการปวยที่เปนอยูก็ดีขึ้นโดยบังเอิญ ซึ่งไมไดเปนผลจากยาแต
อยางใด และแพทยเองเกรงวาความสัมพันธระหวางตนกับผูปวยจะเสียไป หากไมไดจายยาที่
ผูปวยรองขอ เปนตน [6]
การใชยาตานจุลชีพอยางไมสมเหตุสมผลกอใหเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรทางดาน
สาธารณสุขและปญหาเชื้อดื้อยา การศึกษาของ Austin รายงานวาอัตราการเกิดเชื้อดื้อยามี
สัดสวนแปรผันตาม (proportional) ปริมาณการใชยาตานจุลชีพ การแกไขปญหาเชื้อดื้อยาจึง
ตองลดปริมาณการใชยาตานจุลชีพลง [7] ซึ่งปญหาการใชยาตานจุลชีพอยางไมสมเหตุสมผล
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จะตองแกไขทั้งระบบ ไดแก ผูปวย บุคลากรการแพทย ผูจายคาบริการสุขภาพ (payers) หรือ
องคกรประกันสุขภาพ และระบบสาธารณสุข (public health system) วัตถุประสงคในการลด
การใชยาตานจุลชีพนอกจากจะมุงเนนไปที่การลดอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาแลว ยังชวยลดมูลคา
ความสูญเสียที่ไมกอใหเกิดประโยชนและลดอันตรายที่อาจจะเกิดแกผูปวยอีกดวย [6]
ในชวงที่ผานมามีการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยาง
สมเหตุสมผลมากมาย อาทิเชน มาตรการเกี่ยวกับการจัดการ เชน การจัดระบบบัญชียา การ
ตรวจสอบ การบังคับใชแนวทางการใชยา มาตรการเชิงการศึกษา เชน การจัดฝกอบรม การ
สอบตออายุใบประกอบวิชาชีพ และมาตรการทางเศรษฐศาสตร เชน การใหผูปวยจายรวม การ
กําหนดอัตราการจายคืน ซึ่งหลายการศึกษาก็พบวามาตรการเหลานี้สามารถชวยใหการสั่งใชยา
ตานจุลชีพมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาประสิทธิผลของบางมาตรการ
พบวายังใหผลลัพธที่ไมชัดเจนและแตละการศึกษายังมีการรายงานผลที่ไมสอดคลองกันแมวาจะ
ใชมาตรการเดียวกัน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากความแตกตางของสถานที่ทําการศึกษา (setting)
ระบบสุขภาพ ผูปวย ยา และชนิดโรคติดเชื้อ ตลอดจนวิธีการศึกษาและหนวยผลลัพธที่วัด
จากความหลากหลายของขอมูลดานประสิทธิผลของมาตรการสงเสริมการใชยาตานจุล
ชีพอยางสมเหตุสมผล อันเนื่องมาจากสาเหตุดังกลาวขางตน สงผลใหการคัดเลือกมาตรการที่จะ
นําไปใชในบริบทหนึ่งๆ ไมอาจยึดตามขอมูลประสิทธิผลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมเพียง
อยางเดียว และในการคัดเลือกมาตรการนอกจากการพิจารณาดานประสิทธิผลของมาตรการ
แลวจะตองคํานึงปจจัยอื่นๆ เชน ความยากงายในการนําไปปฏิบัติ ความคุมคา ความยั่งยืนของ
มาตรการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอผูมีสวนไดสวนเสียจากการนํามาตรการที่ไดรับการคัดเลือก
ไปปรับใช จากการทบทวนวรรณกรรมไมพบการศึกษาที่เกี่ยวกับเกณฑ ปจจัยสําหรับใชเปน
มาตรฐานในการคั ด เลื อ กมาตรการการส ง เสริ ม การใช ย าต า นจุ ล ชี พ ที่ เ หมาะสมทั้ ง ในและ
ตางประเทศ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกมาตรการการสงเสริมการใชยาตานจุล
ชีพอยางสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ เพื่อจัดทํา
เปนขอเสนอแนะในเชิงนโยบายตอไป
2. วัตถุประสงคงานวิจัย
เพื่ อ คั ด เลื อ กมาตรการส ง เสริ ม การใช ย าต า นจุ ล ชี พ อย า งความสมเหตุ ส มผลใน
โรงพยาบาลที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
3. ระเบียบวิธีวิจัย
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อกําหนดกรอบการวิจัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551
รายชื่อและตําแหนงของผูเขารวมประชุม แสดงในภาคผนวก ก
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ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม ไดแก
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสั่งใชยาตานจุลชีพไมเหมาะสม
โดยการสืบคนฐานขอมูล PUBMED โดยใชคําสืบคน factor AND antibiotic AND
prescribing มีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้
เกณฑคัดเขา (inclusion criteria)
1. เปนการศึกษาปจจัยที่ทําใหการสั่งใชยาตานจุลชีพไมเหมาะสม
2. เปนการศึกษาปจจัยที่ใชประกอบการตัดสินใจสั่งใชยาตานจุลชีพ
เกณฑคัดออก (exclusion criteria)
1. การศึกษาที่ใหรายละเอียดไมเพียงพอที่จะประเมินเพื่อแยกแยะปจจัย
2. การศึกษาที่เปนการศึกษาปจจัยฯ ของบุคลากรทางการแพทยอื่นๆที่ไมใชแพทย
2. มาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผล
โดยใชฐานขอมูล PUBMED ใชคําสืบคน “ strategies” AND “rational prescribing” มี
เกณฑในการคัดเลือกดังนี้
เกณฑคัดเขา (inclusion criteria)
1. เป น การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของมาตรการส ง เสริ ม การใช ย าต า นจุ ล ชี พ อย า ง
สมเหตุสมผลในโรงพยาบาล
เกณฑคัดออก (exclusion criteria)
1. การศึกษาที่ใหรายละเอียดไมเพียงพอที่จะประเมินประสิทธิผลของมาตรการ
2. เป น การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของมาตรการส ง เสริ ม การใช ย าต า นจุ ล ชี พ อย า ง
สมเหตุสมผลของบุคลากรทางการแพทยอื่นๆที่ไมใชแพทย
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาโครงรางวิจัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ขอคําแนะนํา และขอคิดเห็นตอระเบียบวิธีวิจัย
2. ทราบรายนาม องคกร ที่มีสวนไดสวนเสียที่ควรเชิญเขามามีสวนรวมในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 จัดการประชุมกลุม (focus group) ของผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณที่เกี่ยวของ
กับการใชยาตานจุลชีพในบริบทของประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552 การคัดเลือก
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ผูเชี่ยวชาญใชวิธีการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (purposive sampling) และตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมการประชุมกลุมในขั้นตอนนี้ประกอบดวย
1. ผูกําหนดนโยบาย ในฐานะเปนผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจเลือกมาตรการ
2. ผูแทนสภาวิชาชีพ ในฐานะผูควบคุมและดูแลผูปฏิบัติในการนํามาตรการนั้นไป
ใช
3. แพทยและเภสัชกรในฐานะผูปฏิบัติงาน
รายชื่อและตําแหนงของผูเขารวมประชุม แสดงในภาคผนวก ข
ลําดับในการดําเนินการประชุม มีดังนี้
1. ผูดําเนินการประชุม (ผูวิจัย) ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา รวมถึงผลที่ตองการ
ไดรับจากการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจที่ตรงกัน
2. ผูวิจัยนําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหการสั่งใชยาตานจุล
ชีพไมสมเหตุสมผล
ประสิทธิผลของมาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยาง
สมเหตุสมผลเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนแกผูเ ขารวมประชุมในการใชพิจารณาคัดเลือก
มาตรการ
3.. การอภิ ป รายร ว มกั น ของผู เ ข า ร ว มการประชุ ม เพื่ อ คั ด เลื อ กมาตรการที่ ส มควร
นํามาใชในโรงพยาบาลในประเทศไทย
จากการประชุมในครั้งนี้ไดขอสรุปวามาตรการการประเมินการใชยานาจะมีความเปนไป
ไดที่จะเปนมาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสมกับ
บริ บ ทของประเทศไทยมากที่ สุ ด นอกจากนี้ ที ม วิ จั ย มี ค วามต อ งการข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จาก
ผูปฏิบัติงานที่มีบทบาทสําคัญดานการสงเสริมใหเกิดการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลซึ่งก็
คือเภสัชกรโรงพยาบาล รวมทั้งขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติงานดานมาตรการการประเมิน
การใชยา และมาตรการอื่นๆ ที่สนับสนุนการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม ดังนั้นจึงมีการจัด
ประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5 จัดการประชุมกลุม (focus group) ของผูมีประสบการณเกี่ยวของกับการใช
มาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลในประเทศไทย เมื่อวันที่
25 สิงหาคม พ.ศ. 2552 การคัดเลือกผูเขารวมการประชุมใชวิธีการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง
(purposive sampling) ผูเขารวมการประชุมกลุมในขั้นตอนนี้ประกอบดวยเภสัชกรในฐานะ
ผูปฏิบัติงานและมีประสบการณ รายชื่อและตําแหนงของผูเขารวมประชุม แสดงในภาคผนวก ค
ลําดับในการดําเนินการประชุม มีดงั นี้
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1. ผูดําเนินการประชุม (ผูวิจัย) ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา รวมถึงผลที่ตองการ
ไดรับจากการประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจที่ตรงกัน
2. การอภิปรายรวมกันของผูเขารวมการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการประเมินการใชยา
ในระดับโรงพยาบาล ประสบการณในการใชมาตรการ อุปสรรคและปญหาที่พบ วิธีการ
แกไข ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารในสวนกลางเพื่อใหการประเมินการใชยาดําเนินไป
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลหรื อ ช ว ยส ง เสริ ม การสั่ ง ใช ย าต า นจุ ล ชี พ ในประเทศไทยให
สมเหตุสมผล
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหขอมูลจากการบันทึกเทปและจดบันทึกขณะประชุม ในประเด็นตอไปนี้
1. ความคิดเห็นตอมาตรการที่นําเสนอ
2. มาตรการที่มีการดําเนินการอยูในโรงพยาบาลที่มีผูแทนเขารวมประชุม ผลจาก
การใชมาตรการนั้นๆ อุปสรรค และวิธีการแกไข
3. มาตรการที่ที่ประชุมคัดเลือก และกลยุทธการนํามาตรการนั้นไปปรับใช
4. แจกแจงความคิดเห็นที่แตกตางของผูเขารวมประชุม
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการศึกษาและเขียนรายงาน
4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาประกอบดวย 3 สวน ไดแก (1) ผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยที่
ทําใหการสั่งใชยาตานจุลชีพไมสมเหตุสมผล (2) ผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรการ
สงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผล และ (3) ผลการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อ
คัดเลือกมาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผล
4.1
ผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ ปจจัยที่ทําใหก ารสั่ง ใชยาต านจุล ชีพ ไม
สมเหตุสมผล
การทบทวนวรรณกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนปจจัยที่ทําใหการสั่งใชยาตานจุลชีพ
ไม เ หมาะสมโดยแพทย ต ลอดจนป จ จั ย อื่ น ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจสั่ ง ใช ย าของแพทย เมื่ อ
พิจารณาจากชื่อเรื่องและบทคัดยอโดยใชเกณฑในการคัดเขาและคัดออก พบการศึกษาที่ตรง
ตามวัตถุประสงคจํานวน 1 การศึกษา [8] จากทั้งหมด 88 การศึกษา และพบการศึกษาที่
เกี่ยวของเพิ่มเติมจากการเชื่อมโยงโดยฐานขอมูลอีก 11 การศึกษา [9-19] และอีก 1 การศึกษา
[1] ไดจากการสืบคนจากหองสมุดรวมทั้งสิ้น 13 การศึกษา
จากการศึกษาที่เกี่ยวของทั้งหมด 13 การศึกษา แบงตามระเบียบวิธีวิจัย ไดแก การ
ทบทวนการสั่งจายยาจากใบสั่งยาหรือจากฐานขอมูลการสั่งจายยา 4 การศึกษา [11, 15, 17,
18] การทบทวนใบสั่งยาและสัมภาษณแพทยผูสั่งจายยา [13] 1 การศึกษา การสัมภาษณเชิง
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คุณภาพ 3 การศึกษา [8, 14, 19] การบันทึกการสนทนาระหวางแพทยกับผูปวย 1 การศึกษา
[16] การสํารวจโดยใชแบบสอบถามผานทางจดหมายอิเลกทรอนิกส 1 การศึกษา [9] และการ
ทบทวนวรรณกรรมที่นําเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ 3 การศึกษา [1, 10, 12] จาก 13
การศึกษา พบวาเปนการศึกษาปจจัยที่ทําใหแพทยจายยาตานจุลชีพในโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบนชนิดไมซับซอนซึ่งมักเกิดจากเชื้อไวรัสหรือการติดเชื้อที่มีหลักฐานทางวิชาการ
ยืนยันวาไมจําเปนตองใชยาตานจุลชีพ 8 การศึกษา [1, 9-13, 17, 18] และอีก 5 การศึกษาเปน
การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการจายยาตานจุลชีพในโรคติดเชื้อทั่วไป [8, 14-16, 19] แบงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารศึ ก ษาพบว า เป น การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ ป น เหตุ ใ ห ก ารจ า ยยาต า นจุ ล ชี พ ไม
สมเหตุสมผล 10 การศึกษา [1, 8-13, 16-18] และอีก 3 การศึกษาเปนการศึกษาปจจัยที่มีสวน
ในการตัดสินใจของแพทยซึ่งไมไดชี้ชัดวาเปนปจจัยที่ทําใหการจายยาตานจุลชีพไมเหมาะสม
[14, 15, 19] พบวาทุกการศึกษามีหลายปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจจายยาตานจุลชีพ สามารถ
แบงออกได 3 ประเภท คือ ปจจัยดานระบบ ปจจัยดานแพทยผูสั่งจาย และปจจัยจากตัวผูปวย
(รายละเอียดโดยยอของแตละการศึกษาสามารถดูไดจากภาคผนวก ง
1. ปจจัยดานระบบ
1.1
ระบบการเบิกจายหรือแรงจูงใจทางการเงิน (reimbursement หรือ financial
incentive) ผูปวยที่ไมมีประกันสุขภาพหรืออยูในระบบประกันแบบเหมาจายรายหัว (capitation)
จะไดรับการจายยานอยกวาผูปวยที่จายเงินเอง [17, 18] แพทยที่ไดรับคาตอบแทนการรักษา
คนไขแบบเบิกจายตามจริง (fee for service) มีแนวโนมที่จะจายยาตานจุลชีพมากกวาแตไมได
มีการประเมินวาการจายยาดังกลาวเหมาะสมหรือไม [15]
1.2 การสงเสริมการขายของบริษัทยา (company promotion) จากขอสรุปขององคการ
อนามัยโลก [1] บริษัทยามีสวนทําใหการจายยาตานจุลชีพไมเหมาะสมโดยการสรางแรงจูงใจตอ
แพทยในการสั่งใชยา แตจากการศึกษาของ Wood พบวาบริษัทยาไมมีผลตอการตัดสินใจจาย
ยาตานจุลชีพแกผูปวย [19] อยางไรก็ตาม การศึกษาดังกลาวใชวิธีสัมภาษณแพทยโดยตรงซึ่ง
อาจไมไดรับคําตอบที่แทจริงทั้งหมด
1.3 การขาดเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ชวยวินิจฉัย (lack of testing facility) ทําให
แพทยขาดขอมูลที่จะใชยืนยันและตานแรงกดดันจากผูปวย [8]
2. ปจจัยจากตัวแพทยผูสั่งใชยา
2.1 การขาดความรู (lack of education หรือ knowledge) ในการวินิจฉัยและการ
เลือกใชยา [10]
2.2 การขาดความเชี่ยวชาญ (unprofessional หรือ specialty) ในการวินิจฉัย [17]
2.3 แพทยที่ทํางานมานาน (practice longer) มีแนวโนมที่จะจายยาตานจุลชีพแก
ผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจสวนบนมากกวาแพทยที่อายุการทํางานนอยกวา [11]
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2.4 แพทยที่มีอายุมาก (increasing age) มีแนวโนมจายยาตานจุลชีพแกผูปวยที่ติด
เชื้อไวรัสทางเดินหายใจสวนบน [9] หรือมีปริมาณการจายยาตานจุลชีพในโรคติดเชื้อทั่วไป
มากกวาแพทยที่มีอายุนอยกวา [15]
2.5 การขาดประสบการณ (inadequate experience) การจัดการกับโรคติดเชื้อ [8,
10]
2.6
อิทธิพลของธรรมเนียมปฏิบัติในการรักษาที่ไมถูกตองจากแพทยอาวุโส
(treatment norm by leader opinion หรือ senior colleagues) [1] นอกจากนี้พบวาเพื่อน
รวมงานรุนพี่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจจายยาตานจุลชีพในโรคติดเชื้อทั่วไป [14]
2.7 อุปนิสัยสวนตัวของแพทย (personal habit) เชน ความเฉื่อยชาในการทํางาน
ขาดการดูแลเอาใจใส การตองการสรางรายได [8, 10] หรือการใจดีเต็มใจบริการมากเกินไป [13]
2.8 ประสบการณสวนตัวของแพทย (personal experience) เชน อาจเคยรักษาโรค
ติดเชื้อนี้ในเขตที่ยังไมมีการดื้อยามากอน [10] เคยมีประสบการณที่ไมดีตอการรักษาโรคติดเชื้อ
ชนิดหนึ่งๆ และทําใหแพทยไมกลาเสี่ยงที่จะปลอยใหผูปวยไมไดยาตานจุลชีพ [13] สําหรับ
การศึกษาของ De Souza ประสบการณสวนตัวเปนปจจัยหนึ่งที่แพทยใชตัดสินใจจายยาแตไม
มีการประเมินวาจะทําใหการจายยาไมเหมาะสมหรือไม [14]
2.9 แพทยที่ตองดูแลผูปวยจํานวนมาก (practice volume) จะมีแนวโนมจายยาตาน
จุลชีพมากกวา และพบความไมเหมาะสมของการจายยามากกวา [1, 8-12] ปริมาณงานที่มาก
เกินไปทําใหแพทยเมื่อยลาจากการทํางาน อาจตามใจผูปวยที่รองขอยา โดยไมมีเวลาอธิบาย
เพื่อตองการจบการรักษาโดยเร็ว ยกเวนการศึกษาของ Hutchinson ที่พบวาปริมาณผูปวยที่
แพทยรับผิดชอบมากเกิดจากแพทยไดคาตอบแทนแบบเบิกจายตามจริง (fee for service) [15]
2.10
ทัศนคติเกี่ยวกับความตองการยาของผูปวย (attitude perceived patient
demand) ความเขาใจผิดวาผูปวยตองการยาตานจุลชีพ แมในบางครั้งผูปวยไมไดรองขอ [8,
10, 13, 16] หรือการจายยาตานจุลชีพที่มีฤทธิ์กวางเกินไปเนื่องจากความตระหนักในหนาที่ใน
ฐานะแพทยที่ตองการทําดีที่สุดเพื่อคนไขและสังคม (social responsibility) [19]
3. ปจจัยจากผูปวย
3.1 ความตองการของผูปวย (patient demands) ผูปวยรองขอยาจากแพทยผูรักษา
และแพทยยอมจายยาใหเพื่อรักษาความสัมพันธอันดีระหวางกันไว [1, 8, 13] อยางไรก็ตามใน
การศึกษาของ Arnold ซึ่งไดสงแบบสอบถามผานทางจดหมายอิเลกทรอนิกสไปยังกุมารแพทย
พบวาผูปกครองไมมีอิทธิพลตอการจายยาตานจุลชีพในการสั่งใชยาเพื่อรักษาผูปวยเด็ก [9]
3.2 ผูปวยขาดความรู (lack of knowledge) ผูปวยมีความเชื่อหรือเขาใจผิดวาโรคของ
ตนตองการการรักษาดวยยาตานจุลชีพ [1, 10, 12]
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เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวางการศึกษาในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
และการศึกษาการจายยาในโรคติดเชื้อทั่วไป พบวาในการศึกษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
สวนบนมีปจจัยจากผูปวย เชน การรองขอยาจากแพทยเนื่องจากความรูความเขาใจเรื่องโรคที่
ผิด เขามาเกี่ยวของในการจายยาของแพทย ซึ่งปจจัยดังกลาวพบในการศึกษาการจายยาใน
โรคติดเชื้อทั่วไปเพียง 1 การศึกษาคือการศึกษาของ Peturrson [8] แสดงใหเห็นวาหากเปน
การติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน ผูปวยมักเขาใจผิดวาโรคดังกลาวจําเปนตองไดรับยาตานจุล
ชีพและมักรองขอยาตานจุลชีพจากแพทย
ผลการศึ ก ษาป จ จัย ที่ มี ผ ลต อ การตัด สิ น ใจจ า ยยาต า นจุ ล ชี พ โรคติ ดเชื้ อ ทั่ ว ไปได แ ก
ระบบการเบิกจาย (reimbursement) อายุของแพทย (age of physician) [15] ประสบการณ
การแพทย (personal experience) [14] และความรับผิดชอบตอสังคม (social responsibility)
[19] แมวาในการศึกษาดังกลาวไมไดประเมินวาปจจัยเหลานั้นทําใหการจายยาตานจุลชีพไม
เหมาะสมหรื อ ไม แต เ มื่ อ เปรีย บเที ย บป จ จั ยที่ พ บจากการศึก ษาการจ า ยยาต า นจุ ล ชี พ ที่ ไ ม
สมเหตุสมผล พบวามีหลายปจจัยตรงกัน ไดแก ระบบการเบิกจาย (reimbursement) อายุของ
แพทย (age of physician) ประสบการณการแพทย (personal experience)
การศึกษาสวนใหญพบวาปจจัยจากแพทยผูจายยาเปนปจจัยหลัก สวนปจจัยเชิงระบบมี
การกล า วถึ ง กั น น อ ยมาก และเนื่ อ งจากการศึ ก ษาส ว นใหญ ใ ช ก ารสั่ ง ใช ย าต า นจุ ล ชี พ เพื่ อ
รักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนชนิดไมซับซอนซึ่งมักเกิดจากเชื้อไวรัสเปนกรณีศึกษา
และเปนการศึกษาในตางประเทศ ซึ่งแตละประเทศก็มีระบบการบริหารจัดการระดับประทศและ
ระดับองคกรแตกตางกันออกไป จึงอาจไมสอดคลองหรือครอบคลุมกับบริบทของประเทศไทย
จึง ควรมีการศึ กษาเพิ่ มเติ มเกี่ย วกั บ ปจจั ยอื่นเพิ่มเติ มโดยเฉพาะป จจัยดา นระบบและขยาย
ขอบเขตของโรคติดเชื้อเนื่องจากการจายยาตานจุลชีพไมสมเหตุสมผลอาจพบไดในโรคติดเชื้อ
ทั่วๆ ไปไมจํากัดเฉพาะโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
4.2 ผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยาง
สมเหตุสมผล
การทบทวนวรรณกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพ
อย า งสมเหตุ ส มผลทั้ ง ในและต า งประเทศ พบการศึ ก ษาที่ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค จํ า นวน 1
การศึกษา [4] จากทั้งหมด 13 การศึกษา และพบการศึกษาที่เกี่ยวของเพิ่มเติมจากการแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญอีก 3 การศึกษา[20-22]
มาตรการที่นํามาใชในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลสามารถแบงออกไดเปน
3 ประเภท [4] คือ
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1. มาตรการเชิงการศึกษา (persuasive or educational interventions) ไดแก สื่อสิ่งพิมพ
(printed materials) เชน การจัดพิมพ bulletins การสัมมนา (seminars) และการให
ขอมูลแบบ face-to-face
2. มาตรการเชิงบังคับ (restrictive interventions) ไดแกการควบคุมการสั่งใชยา
(restrictions on prescribing) ผานวิธีตางๆ ดังนี้
2.1. กําหนดบัญชีรายการยาที่สามารถสั่งใชได (restrictive lists)
2.2. กําหนดจํานวนรายการยาตอใบสั่งยา (a maximum number of drugs per
prescription)
2.3. การรับรองโดยผูที่มีความเชี่ยวชาญที่ไดรับมอบหมายวาใหจายยาตามใบสั่งได
(endorsement by higher qualified consultants)
2.4. การใชแบบฟอรมสั่งใชยาจําเพาะหรือการกําหนดระยะเวลาการใชยาสูงสุด
(structured prescription forms or a maximum duration for in patient
prescriptions, automatic stop-orders).
3. มาตรการทางเศรษฐศาสตร (economic interventions)
3.1. การใชราคาเปนตัวกําหนดความตองการ (demand price measures)
3.2. การจายรวมของผูปวย (patient co-payment strategies)
3.3. กําหนดเพดานการจายเงิน (budgetary or cost restrictions)
จากการรวบรวมและวิเคราะหงานวิจัยที่ทําการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสงเสริม
การใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลในประเทศกําลังพัฒนาจัดทําโดยองคการอนามัยโลก[1]
พบวามาตรการที่ชวยเพิ่มความสมเหตุสมผลในการสั่งใชยาตานจุลชีพที่ใชในแตละการศึกษามี
ความหลากหลายทั้งในดานระเบียบวิธีวิจัย (methodology) รูปแบบของมาตรการ (intervention)
ผลลัพธ (outcome) ที่วัด ทําใหยากตอการสรุปผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแตละมาตรการได
อยางชัดเจน บางมาตรการอาจไดผลดีในบางการศึกษาและอาจจะลมเหลวในบางการศึกษา
นอกจากนี้ ยัง พบป จจั ย ที่ มีผ ลต อ ความสํ า เร็ จ ของการใช ม าตรการ ไดแ ก บริบ ทของระบบ
สุขภาพ แพทย ผูปวย ชนิดของโรคติดเชื้อ และชนิดยาที่สนใจ อยางไรก็ตามหลายการศึกษาได
ขอสรุปและใหคําแนะนําตรงกันวา การใชมาตรการหลายมาตรการรวมกัน ยอมดีกวาการใช
เพียงมาตรการเดียว
การใหมาตรการเดี่ยวในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพอาจจะเปนในรูปแบบเอกสาร จดหมายอิเลก
ทรอนิกส การสอนบรรยายแบบธรรมดา (didactic lecture) หรือระบบการประเมินการสั่งใชยา
และแจ ง ผลการประเมิ น ให แ พทย ท ราบ (audit/feedback) พบว า ไม มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยาไดหรือไดเพียงเล็กนอยเทานั้น แตจะไดผลมากขึ้น หากสื่อ
สิ่งพิมพนั้นไดรับการตีพิมพในวารสารทางการแพทยที่มีชื่อเสียง และยังพบอีกวามาตรการใน
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รูปแบบการขอความรวมมือใหแพทยสั่งใชยาตานจุลชีพที่เปน drug of choice (DOC) จะไดรับ
ความรวมมือที่ดีกวามาตรการที่เปนการสั่งหามหรือควบคุมการใชยาตานจุลชีพบางรายการ
การสอนบรรยายแบบธรรมดากลุมใหญ (large didactic lecture) หรือการทําการ
ประเมินการสั่งใชยาและแจงผลการประเมินใหแพทยทราบ (audit/feedback) แบบปราศจากการ
มีสวนรวมของแพทยผูสั่งใชยา จัดเปนมาตรการที่ไรประสิทธิผลเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการ
ประชุมเพื่อใหความรูแบบมีปฏิสัมพันธกับผูฟง (interactive educational meeting) หรือการทํา
การประเมินการสั่งใชยาและแจงผลการประเมินใหแพทยทราบควบคูไปกับการพัฒนาแนว
ทางการใชยาในสถานพยาบาลนั้นๆ (local guideline) หรือการทําการประเมินการสั่งใชยาและ
แจงผลการประเมินใหแพทยทราบแบบ peer comparison feedback นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
เปรียบเทียบระหวางการสอนบรรยายแบบธรรมดากลุมใหญกับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีปฏิสัมพันธระหวางผูเขาประชุม (interactive workshop) แบบกลุมเล็กพบวาแบบหลัง
ใหผลดีกวา นอกจากนี้มาตรการใหคําเตือนแกแพทย (physician reminders) ไมวาจะเปนการ
เตือนผานโปรแกรมคอมพิวเตอร เวชระเบียน การสื่อสารระหวางแพทยและเภสัชกร การใช
ระบบคอมพิวเตอรชวยตัดสินใจ (computer-aid decision support) พบวาใหผลหลากหลาย และ
ยังมีการศึกษาจํานวนไมมากพอ จึงยากที่จะสรุปผลอยางเปนรูปธรรมได
การให ค วามรู ที่ ถู ก ต อ งแก ผู ป ว ยเกี่ ย วกั บ ความจํ า เป น ในการใช ย าต า นจุ ล ชี พ เช น
เอกสารกํากับยา (leaflet) หรืออุปกรณใหความรู (education materials) อื่นๆ พบวาไดผลเพียง
เล็กนอย แตพบวาการที่แพทยปฏิเสธการจายยาตานจุลชีพตามที่ผูปวยรองขอ โดยใหเหตุผลวา
ขอใหรอดูอาการไปกอน หากไมดีขึ้นภายใน 3-7 วัน ในกรณีที่สงสัยวาผูปวยอาจติดเชื้อไวรัส
ทางเดินหายใจสวนบนเทานั้น จึงไมจําเปนจะตองใชยาตานจุลชีพนั้น สามารถลดการใชยาตาน
จุลชีพไดอยางมีนัยสําคัญและผูปวยเองก็ไดเรียนรูถึงความจําเปนในการใชยาในกรณีดังกลาวไป
พรอมๆ กัน ซึ่งจะมีผลตอการลดการรองขอยาจากแพทยในครั้งตอๆไป
นอกจากนี้การศึกษาดังกลาวยังพบอีกวามาตรการการประชุมใหความรู (education
meeting) เพียงอยางเดียวหรือรวมกับอุปกรณใหความรู (education materials) ในกลุมผูสั่งใช
ยาที่ไมใชแพทย (non-physician prescribers) ไดผลดีกวาผูสั่งใชยาที่เปนแพทย (physician
prescribers) ทั้ งนี้ อ าจเกิ ด จากผู สั่งใช ย าที่ ไ มใ ชแ พทย มีอัต ตานอยกว า และแมว า มาตรการ
ดังกลาวจะไดผลเพียงเล็กนอยในประเทศกําลังพัฒนา แตก็ไดผลดีกวาในประเทศที่พัฒนาแลว
อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังขาดขอมูลดานความคุมคาของแตละมาตรการ สวนประสิทธิผลของ
ผลลัพธในระยะยาวเทาที่มีรายงานพบวาประสิทธิผลยังคงอยูไดไมเกิน 1 ปนับจากวันที่หยุด
การศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาในประเด็นดังกลาวตอไป
จากวรรณกรรมในฐานขอมูล Cochrane 2 การศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาแบบทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบ (systematic review) ที่ศึกษาประสิทธิผลของมาตรการสงเสริมการ
ใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลในผูปวยใน 1 การศึกษา [21] และผูปวยนอก 1 การศึกษา
[22]
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1. การศึกษาประสิทธิผลของมาตรการในผูปวยใน [21]
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา รอยละ 95 (63/66) เปนการศึกษาในประเทศพัฒนา
แลว มาตรการที่พบเปนมาตรการระดับโรงพยาบาล แบงออกเปน 3 ประเภท คือ มาตรการเชิง
การศึกษา (persuasive) มาตรการเชิงบังคับ (restrictive) มาตรการเชิงโครงสราง (structural)
ผลจากมาตรการแบงเปนผลลัพธดานยา (drug outcome) ผลลัพธทางคลินิก (clinical
outcome) และผลลัพธดานเชื้อจุลชีพ (microbiological outcome) ทั้งนี้การศึกษาสวนใหญวัด
ผลลัพธดานยา สวนผูที่นํามาตรการไปใช (delivers) ไดแก เภสัชกร แพทยเฉพาะทาง และ
ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ โดยหากเภสั ช กรเป น ผู นํ า มาตรการไปปฏิ บั ติ มั ก จะใช ม าตรการเชิ ง
การศึกษา ถาเปนแพทยเฉพาะทางมักใชมาตรการเชิงบังคับ และติดตามประเมินผลลัพธดานยา
เปนหลัก สวนการศึกษาที่ทีมสหสาขาวิชาชีพเปนผูนํามาตรการไปปฏิบัติมักจะติดตามผลลัพธ
ดานเชื้อจุลชีพควบคูไปกับผลลัพธดานยา อยางไรก็ตามเนื่องจากความแตกตางของหนวยของ
ผลลัพธ ที่ป ระเมิน จึ งไมสามารถสรุปได วาผู นํามาตรการไปปรับ ใชมีผ ลตอประสิท ธิ ผ ลของ
มาตรการหรือไม แตมีแนวโนมวาการทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพจะใหผลดีและมีประสิทธิผล
ในระยะยาวมากกวา
การศึ ก ษาผลของการใช ม าตรการแบ ง ออกเป น 3 ประเภทตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การศึกษา คือ 1. เพื่อเพิ่มการใชยาในการรักษา 2. เพื่อลดการใชยาในการรักษา และ 3. เพื่อลด
คาใชจาย การศึกษาสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อลดการใชยาในการรักษา มาตรการที่ใชมีทั้ง
แบบมาตรการเชิงการศึกษาและมาตรการเชิงบังคับ ผลการศึกษาพบวามาตรการที่นํามาใชโดย
สวนใหญมีประสิทธิผลในการลดการใชยาตานจุลชีพโดยไมทําใหผลทางคลินิกแยลงและยังชวย
ลดการเกิด colonization ของเชื้อดื้อยาได
จากความแตกตางดานสถานที่ศึกษา (setting) ชนิดยาที่ตองการศึกษา และ ผลลัพธที่
แตกตางกัน ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบประสิทธิผลระหวางแตละมาตรการโดยตรง (direct
comparison) ได จากการประเมิ น โดยรวมและการเปรี ย บเที ย บแบบอ อ ม (indirect
comparison) พบวาไมมีความแตกตางดานประสิทธิผลระหวางการใชมาตรการแบบเดี่ยว
(single intervention) หรือมาตรการแบบผสม (multifaceted intervention) ซึ่งขัดแยงกับ
การศึกษาหรือคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญที่วาการใชหลายมาตรการรวมกันยอมดีกวามาตรการ
เดี ย ว เช น เดี ย วกั บ ที่ พ บว า ประเภทของมาตรการ อั น ได แ ก มาตรการเชิ ง การศึ ก ษาและ
มาตรการเชิ ง บั ง คั บ ไม มี ผ ลในระยะยาว เมื่ อ พิ จ ารณาจากการศึ ก ษาเชิ ง อนุ ก รมเวลา
(interrupted time series; ITS) พบวาการใหมาตรการหลายประเภทรวมกันจะใหผลลัพธดานยา
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในระยะยาวมากกว า การใช ม าตรการเดี ย ว อย า งไรก็ ต ามหากก อ นการใช
มาตรการ สถานพยาบาลนั้นมีแนวโนมที่จะใชยาอยางสมเหตุสมผลอยูแลว เมื่อใหมาตรการเขา
ไปผลที่ไดจากมาตรการก็จะไมชัดเจน
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การศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขามาในการศึกษาของ Davey และคณะนี้ ยังขาดขอมูล
ดานการประเมินความถูกตองภายนอก (external validity) และการนําเอามาตรการไปปรับใชใน
ที่อื่นๆ ได (generalizability) เนื่องจากไมมีการทําการศึกษาซ้ําจึงยากตอการสรุปวามาตรการที่
ใชไดผลในบางการศึกษาจะยังคงใชไดผลในสถานที่อื่นหรือไม ในขณะเดียวกัน ขอมูลดาน
ตนทุนก็ยังคงมีขอจํากัดไมแตกตางจากการศึกษาอื่นๆ กลาวคือ ใหขอมูลดานตนทุนและความ
คุมคาในการนํามาตรการไปใชนอยมาก จากขอมูลที่แตละการศึกษาใหไวพอจะสรุปไดวาการ
ลงทุนในการใชมาตรการหนึ่งๆ คอนขางสูงและอาจไมคุมคาแมวามาตรการที่นําไปใชจะประสบ
ความสําเร็จ อยางไรก็ตาม การสรุปดังกลาวเปนการมองในมุมมองของผูใหบริการ (providers)
แตหากมองในมุมมองของสังคมแลว การลดอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาไดจะมีผลไดคิดเปนมูลคา
มหาศาลและอาจมีความคุมคาได
ตารางที่ 1 ผลการใชมาตรการเชิงการศึกษา (persuasive) รูปแบบตางๆ ที่สงผลในระยะสั้น
(immediate effect) และสงผลในระยะยาว (sustained effect)
persuasive interventions

immediate

sustained

Pharmacist contact physician to discuss

/

X

Pharmacist & ID fellow reviewed & recommended change /

X

Pharmacist reviewed and recommended change

/

X

Guideline reinforce by ward pharmacist

/

X

Guideline and reminder through mail, posters and order
sheet

trend

/

Vancomycin guideline and reminder through order sheet

/

/

Guideline and reminder through lectures, meetings and
academic detailing of new doctor

/

/

Policy, Pharmacist reviewed and recommend change

/

/

Guideline+ Pharmacist reviewed and recommend change

X

N/A

Newsletter prepared and distributed by pharmacists

X

N/A

/ = ประสบผลสําเร็จอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
รายงาน

X = ไมประสบผลสําเร็จ

N/A = ไมได
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ตารางที่ 1 แสดงผลการใชมาตรการรูปแบบตางๆ ที่สงผลในระยะสั้น (immediate effect) และ
ระยะยาว (sustained effect) จากการศึกษารูปแบบ interrupted time series พบวา การให
เภสัชกรทําหนาที่ในการใหขอมูล ตรวจสอบ และแนะนําการสั่งใชยานั้นมีประสิทธิผลในการชวย
ลดการสั่งใชยาหรือทําใหการสั่งใชยามีความเหมาะสมเพิ่มขึ้นไดอยางมีนัยสําคัญ และไดผลใน
เวลาไมนานหลังจากเริ่มใชมาตรการ อยางไรก็ตามหากจัดใหมีแนวทาง (guideline) หรือมี
นโยบายสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลควบคูไปกับการทําหนาที่ของเภสัชกร
หรือการมีแนวทางชวยเตือนใหใชยาอยางสมเหตุสมผล (reminder guideline) รูปแบบตางๆ
เชน education order sheet ดวยจะชวยคงประสิทธิผลไดยาวนาน ยกเวนการใหความรู และ
การจัดทําและเผยแพรจดหมายขาว (newsletters) เปนมาตรการเชิงการศึกษาที่ลมเหลว

ตารางที่ 2 ผลการใชมาตรการเชิงบังคับ (restrictive)
รูปแบบตางๆ ที่สงผลในระยะสั้น
(immediate effect) และสงผลในระยะยาว (sustained effect)
Restrictive interventions

immediat

Sustained

1. Compulsory order form

/

X

2.Therapeutic substitution by pharmacist

/

X

3. Therapeutic substitution by pharmacist

/

X

4. Substitution of gentamicin by amikacin

/

X

5.Required approval from ID specialist (chloramphenicol)

/

X

6. Required approval from ID specialist

/

X

7. Required approval from ID specialist for restricted +72
hr. stop order for controlled drug.

/

X

8. Removal of cefotaxime and ceftriaxone from stock +
consultant

/

X

9. Restriction of IV cefuroxime and removal oral form from

/

X

10.Require signed by chief of staff*

/

/

11.Compulsory antibiotics policy

/

/

12. Compulsory order form for restricted drug + reviewed
inappropriate By ID specialist**
13. Restriction of ceftazidime by requiring microbiology

/

/

/

/
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Restrictive interventions

immediat

Sustained

14. Restriction of ceftazidime***

/

/

15. Required approval from AMT (use vancomycin)

X

N/A

16. Consultant signed for restricted drug****
X
N/A
/ = ประสบผลสําเร็จอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ X = ไมประสบผลสําเร็จ
N/A = ไมได
รายงาน
* through 5 year reinforce
** The policy was endorsed by Executive committee of the hospital, when ID consultant
ceased expenditure increase sharply –Thailand
*** Imipenem was significant increase
**** monitor total expenditure
ตารางที่ 2 แสดงผลการใชมาตรการเชิงบังคับ รูปแบบตางๆ ที่สงผลในระยะสั้น
(immediate effect) และในระยะยาว (sustained effect) พบวาการสั่งใชยาผานแบบฟอรมการ
สั่งใชยาตานจุลชีพ (antimicrobial order form; AOF) การเปลี่ยนยาที่แพทยสั่งเปนยาที่มีฤทธิ์
ในการรักษาแบบเดียวกันโดยเภสัชกร (therapeutic substitution by pharmacist) การสั่งใชยา
โดยผานความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ (infectious disease specialist; ID
specialist) หรือการจํากัดปริมาณการใชยาโดยการเอายาออกจากคลังยา (stock) มีประสิทธิผล
ในการลดการสั่งใชยาไมสมเหตุสมผลที่สงผลในระยะสั้นไดอยางมีนัยสําคัญ แตประสิทธิผลจะไม
ยั่งยืนในระยะยาว ยกเวนในกรณีที่มีการบังคับใชมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด เชน มีการ
บังคับทางนโยบายชัดเจนจากผูบริหาร นอกจากนี้ยังพบวาการจํากัดการใชยาบางรายการ จะทํา
ใหเกิดการใชยาตานจุลชีพรายการอื่นเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 3 ผลการใชมาตรการผสมระหวางเชิงการศึกษา (persuasive)
และเชิงบังคับ
(restrictive) รูปแบบตางๆ ที่สงผลในระยะสั้น (immediate effect) และสงผลในระยะยาว
(sustained effect)
Persuasive+ Restrictive

immediate

sustained

Guideline disseminated by department leaders plus
removal of restricted drugs

trend

x

Restriction of cephalosporin use, supported by pharmacist
reviewing and recommending change

trend

x
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Persuasive+ Restrictive

immediate

sustained

Removal of 16 drugs from stock + consultant approval
required, supported by pneumonia guideline +reminder in
notes

/

x

Compulsory order form + automatic 3-day stop order
supported by guidelines, lectures, re-minders (posters)

x

/

compulsory structured prescription form, supported by
education (guideline, lectures)

x

/

Restriction by requiring authorization by ID consultant
supported by educational guideline

/

/

Guideline, pharmacist reviewed and recommended
changes

X

N/A

Compulsory order form plus audit & feedback

X

N/A

/ = ประสบผลสําเร็จอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
รายงาน

X = ไมประสบผลสําเร็จ

N/A = ไมได

จากตารางที่ 3 รูปแบบมาตรการที่ใชสวนใหญ คือ การใชแนวทาง (guideline) รวมกับ 1.การสั่ง
ใชยาโดยผานความเห็นชอบของ ID specialist หรือ 2. การสั่งใชยาผาน AOF 3. การให
คําแนะนําโดยเภสัชกร พบวามาตรการที่มีการใชแนวทางรวมกับกระบวนการเนนย้ําการปฏิบัติ
ตามแนวทางการใชยาตานจุลชีพ เชน มีการจัดบรรยายเสริมจะใหผลในระยะยาว (sustained
effect) สวนผลในระยะสั้น (immediate effect) จะพบในมาตรการที่บังคับใหตองผานความ
เห็นชอบของ ID specialist ทุกครั้งกอนสั่งใช ดังนั้นมาตรการที่จะไดผลทั้งในระยะสั้นและใน
ระยะยาวควรเปนมาตรการผสมระหวางเชิงบังคับและเชิงการศึกษา เชน การจัดทําแนวทางการ
ใชยารวมกับการจัดบรรยาย (guideline plus lecture) หรือรวมกับระบบการย้ําเตือนใหปฏิบัติ
ตามแนวทางการใชยา (reminder) หรือรวมกับการจัดอภิปรายกลุม (group. discussion) ฯลฯ
การใชมาตรการแบบผสมไมไดใหผลที่ดีกวามาตรการแบบเดี่ยวซึ่งขัดกับหลักการที่วาการให
หลายมาตรการรวมกันยอมดีกวามาตรการเดียว อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบดังกลาวเปน
การเปรียบเทียบทางออม (indirect comparison) ผลที่ไดอาจจะไมแนนอน
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2. การศึกษาประสิทธิผลของมาตรการในผูปวยนอก [22]
ความไมเหมาะสมในการสั่งใชยาตานจุลชีพในผูปวยนอกมี 2 รูปแบบ คือ การจายยา
ตานจุลชีพสําหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัส และการเลือกใชยาตานจุลชีพที่มี
ฤทธิ์กวาง (broad spectrum) ในโรคติดเชื้อที่พบไดบอย (common infections) เชน โรคติดเชื้อ
ทางเดินปสสาวะ (urinary tract infection; UTI) และทองเสีย (diarrhea) สาเหตุของปญหา
ดังกลาวมักเกิดจากแรงกดดันจากผูปวยตอแพทย (pressure from patients) ผูปวยมีจํานวน
มาก (patient load) การขาดความรูของแพทยเนื่องจากจบมานานและขาดการศึกษาเพิ่มเติม
การขาดเครื่องมือชวยวินิจฉัย เปนตน
ด า นประสิ ท ธิ ผ ลของมาตรการพบว า หากเป น การให ค วามรู แ บบเชิ ง รั บ (passive
method of physician education) เชน การบรรยายธรรมดา (didactic lecture) การเผยแพร
เอกสารที่ปราศจากจัดอภิปรายกลุม พบวามักลมเหลว แตถาหากความรูหรือขอมูลดังกลาว
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและเปนสิ่งที่อาจมีผลกระทบตอผูปวยอยางรุนแรงหากไม
ปฏิบัติตามอยางเครงครัดจะไดรับความรวมมือมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาหากการใหความรู
ดังกลาวทําควบคูกับการพัฒนาแนวทางการสั่งใชยาในสถานพยาบาลนั้น (local guideline)
การอภิปรายกลุม (peer group discussion) หรือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมเล็ก (small
group interactive workshop) จะไดผลดีขึ้น
สําหรับประสิทธิผลของมาตรการการเตือนแพทย (physician reminder) พบวาขอมูลยัง
มีนอย จึงไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจน มาตรการดังกลาวอาจมีประโยชนในการลดระยะเวลา
ในการรักษาแตไมมีผลตอการใชยาตานจุลชีพโดยรวม (overall antimicrobial use) สําหรับ
มาตรการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชยาตานจุลชีพที่ถูกตองแกผูปวย (patient based
intervention) จะใชไดผลดีในกรณีโรคติดเชื้อในชุมชน (community infection) และหากทํา
ควบคูกับการใหความรูแกแพทยในดานการวินิจฉัย และทักษะการสื่อสารกับผูปวยจะไดผลดี
มากขึ้น
สําหรับการจายยาตานจุลชีพในกรณีการติดเชื้อไวรัสนั้น พบวาการใชมาตรการหลาย
อยางรวมกัน (multifaceted intervention) อาจไดผลดี เชน การใหความรู (education) แก
แพทย ผูปวย และการยืดเวลาการจายยาออกไปกอน สามารถชวยลดการใชยาตานจุลชีพได
โดยไมทําใหผลลัพธทางคลินิก (clinical outcomes) แยลง นอกจากนี้ยังพบวาการใชมาตรการ
ขอความรวมมือในการเพิ่มการใชยาเฉพาะรายการ เชน ยาที่เปน first line จะไดรับการยอมรับ
และประสบผลสํ า เร็ จ มากกว า การขอความร ว มมื อ ให ใ ช ย าต า นจุ ล ชี พ ทุ ก รายการ (overall
antimicrobials use) อยางสมเหตุสมผล
จากการศึก ษาที่ นํ า มาทบทวนทั้ ง หมดไม มี ก ารศึ ก ษาใดรายงานเรื่ อ งความสั ม พั น ธ
ระหวางการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลและอาการไมพึงประสงค เชนเดียวกับขอมูลดาน
ความคุมคาที่ยังคงไมชัดเจน ตลอดจนขอมูลดานประสิทธิผลของมาตรการในระยะยาว เทาที่มี
การรายงานไวพบวาผลของการใชมาตรการอยูตอไปไดประมาณ 1 ป หลังจากจบการศึกษา
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4.3
ผลการคั ดเลือกมาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลใน
โรงพยาบาลในบริบทของประเทศไทย
จากการจัดประชุมผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551 (รายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบงานวิจัย ที่ประชุมได
รวมกันอภิปรายถึงปจจัยของการใชยาตานจุลชีพไมสมเหตุสมผลในประเทศไทยวาเกิดจาก
หลายสาเหตุ สรุปไดดังนี้
แพทยผูสั่งใชยา
- กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย: สวนใหญเปนการเรียนการสอนแบบ
การบรรยาย วิธีการบอกตอๆ กันมาหรือเชื่อตามอาจารยทั้งหมด ทําใหนักศึกษา
แพทยไมมีทักษะในการตัดสินใจเลือกใชยาอยางสมเหตุสมผลและสงผลตอเนื่อง
จนกระทั่งจบออกมาเปนแพทย
- แพทยไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการใชยาอยางสมเหตุสมผล
อยางเครงครัด
- แพทยมีการโยกยายทุกป จึงตองเรียนรูนโยบายใหมของแตละโรงพยาบาลซึ่งมี
นโยบายการใชยาสมเหตุสมผลที่แตกตางกัน ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย
- แพทยขาดภูมิคุมกันตอแรงจูงใจจากบริษัทยา
บริษัทยา
- การมีรายการสงเสริมการขาย (drug promotion) ของบริษัทยาเพื่อจูงใจใหแพทย
เพิ่มการใชยาบางรายการใหมากขึ้น
ระบบบริหารจากสวนกลาง
- การที่ผูบริหารจากสวนกลางใหอิสระในการตั้งราคายาในโรงพยาบาลเปนปญหาทํา
ใหแพทยพยายามสั่งใชยาที่มีราคาแพง โดยเฉพาะอยางยิ่งสั่งใชยาใหกับผูปวยที่มี
สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข า ราชการ อาจเพื่ อ ต อ งการสร า งรายได ใ ห กั บ
โรงพยาบาล อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาใดยืนยันวาการใชยาตานจุลชีพใน
ผูปวยที่มีสิทธิสวัสดิการขาราชการมีความไมสมเหตุสมผลมากกวาผูปวยที่อยูใน
ระบบประกันสุขภาพอื่น แตจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ เห็นวาการตั้งราคา
ยามีสวนทําใหเกิดการใชยาอยางไมสมเหตุสมผล
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- ผูบริหารจากสวนกลางไมมีการกําหนดกฎเกณฑ ขอบังคับ หรือนโยบายเกี่ยวกับ
การใชยาอยางสมเหตุสมผลใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามอยางเครงครัด
- การขาดความชัดเจนเรื่องแนวทางการประเมินการใชยาตามขอกําหนดในบัญชียา
หลักแหงชาติที่ไดระบุไววายาในบัญชี ง จะตองทําการประเมินการใชยา แต ณ
ปจจุบัน พบวาโรงพยาบาลที่มียาในบัญชีดังกลาวไวใชไมไดมีการประเมิน จึงไม
ชวยแกปญหาการใชยาไมสมเหตุสมผลในระยะยาว
- แมนวาจะมีแนวทางการประเมินการใชยาตามขอกําหนดในบัญชียาหลักแหงชาติ
แต ก ารขาดสภาพบั งคั บ ใชแ ละไมมี ก ารกํ า หนดบทลงโทษ หากโรงพยาบาลไม
ปฏิบัติตาม จึงทําใหโรงพยาบาลละเลยตอการประเมินการใชยา ในขณะเดียวกัน
ส ว นกลางเองก็ ไ ม มี ม าตรการการกระตุ น เพื่ อ จู ง ใจให โ รงพยาบาลปฏิ บั ติ ต าม
นโยบาย
โรงพยาบาล
- การขาดระบบคอมพิวเตอรในโรงพยาบาลที่ใชในการสั่งใชยาที่เปนสากล ทําใหการ
ประเมินการสั่งใชยาแตละโรงพยาบาลมีความยากลําบากและไมสามารถรวมขอมูล
เขาดวยกันได
- จํานวนบุคลากรทางการแพทยมีอยูอยางจํากัดและมีภาระงานคอนขางมาก จึงไม
สามารถประเมินและดําเนินมาตรการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลได
ในการประชุมผูเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รายชื่อผูเชี่ยวชาญแสดงใน
ภาคผนวก ข) ผู เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็ นวา มาตรการสวนใหญที่ไดจากการทบทวน
วรรณกรรมเป น การศึ ก ษาในต า งประเทศ ซึ่ ง บริ บ ทของระบบสุ ข ภาพมี ค วามแตกต า งจาก
ประเทศไทย เนื่องดวยขอจํากัดดานการศึกษาในประเทศไทยที่ไดรับการตีพิมพมีจํานวนนอย
มาก การคัดเลือกมาตรการดังกลาวบนพื้นฐานของขอมูลจากการศึกษาในประเทศอื่นอาจทําให
เกิดขอสงสัย เพราะมาตรการที่มีประสิทธิผลในประเทศหนึ่งอาจลมเหลวเมื่อนํามาใชในประเทศ
อื่นๆ ที่ประชุมอภิปรายความเปนไปไดในการนําแตละมาตรการมาปรับใชในประเทศไทย ดังนี้
มาตรการการสั่งใชยาตานจุลชีพโดยการผานความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญดานโรคติด
เชื้อ
มาตรการสั่งใชยาตานจุลชีพโดยการผานความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ
(ID specialists) ทุกครั้งที่มีการสั่งใชยา อาจทําไดในตางประเทศเนื่องจากจํานวนผูเชี่ยวชาญ
ดานโรคติดเชื้อมีเพียงพอและมีมานานแลว แตสําหรับประเทศไทยนั้นผูเชี่ยวชาญดานโรคติด
เชื้อมีอยูนอยมาก นอกจากนี้ ระบบการใหการรักษาโดยแพทยในประเทศไทยไดแบงตามความ
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เชี่ยวชาญเฉพาะทางและจะไมกาวกายงานซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงเปนไปไดยากที่จะใชมาตรการ
นี้ในประเทศไทย ดังคํากลาวของผูเขารวมประชุมทานหนึ่งวา
“หมอ Med จะไปบอกหมอศัลยฯ หมอออรโธฯ เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะที่กระดูก หรือ
ติดเชื้อทางสูฯ เนี่ย เขาไมเชื่อนะ เขาไมไดใหเครดิต เขาบอกเขาเกงกวา เพราะเขา
เปนเจาของอันนี้ หรือแมแตกระทั่งใน Med ดวยกัน โรคติดเชื้อของระบบตางๆ ก็
ไมใชให ID ดู ปอดอักเสบก็หมอโรคปอดดูนะ ติดเชื้อที่ไตก็หมอโรคไตดูนะ ID นี่
เขาไปยุงไดไมคอยเยอะเทาไหรเลยนะ”
“หากผูปวยมีการติดเชื้อที่ไต ถือวาอยูในความดูแลของแพทยเฉพาะทางดานไต จะ
ไมมีการดูแลผูปวยรวมกับ ID specialist แมวาแพทยทานนั้นจะไมเชี่ยวชาญเรื่อง
การใชยาตานจุลชีพก็ตาม”
มาตรการการใหเภสัชกรคลินิก (clinical pharmacists) เปนผูทําหนาที่ในการให
คําแนะนําในการสั่งใชยาหรือประเมินความสมเหตุสมผลของการสั่งใชยา
มาตรการนี้อาจทําไดในตางประเทศ เนื่องจากเภสัชกรคลินิกมีบทบาทหนาทีที่ชัดเจน
และไดรับการยอมรับจากแพทย แตในประเทศไทยมาตรการดังกลาวยังไมเปนที่ยอมรับจาก
แพทยในโรงพยาบาลสวนใหญ อยางไรก็ตาม การนําเอามาตรการนี้ไปใชขึ้นอยูกับความตั้งใจ
และความเขม แข็ ง ของเภสั ช กรในการผลั ก ดั น มาตรการ ตามที่ หนึ่ ง ในผู เ ข า รว มประชุ ม ที่ มี
ประสบการณเกี่ยวกับการใชมาตรการนี้กลาววา
“จากที่ไดคุยกับนองๆ เภสัชที่ทํางานลักษณะนี้ แลวแตวาที่ไหน เภสัชกรเขมแข็ง มีการ
ทํางานรวมกันเปนทีมที่ดี การที่เภสัชกรสามารถที่จะ recommend หรือคุยอะไรพวกนี้
กับหมอได ก็จะมีเยอะ”
การใชมาตรการนี้มักทําใหแพทยรูสึกวาตนถูกตรวจสอบ และเภสัชกรผูไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการก็รูสึกทอแท เนื่องจากตนก็ไมไดมีสวนไดสวนเสียในการทํางานนี้ แตตองเหนื่อย
มากขึ้น และเสี่ยงตอการเกิดความขัดแยงระหวางผูรวมงาน ในขณะที่แพทยยังคงมีบทบาทเปน
ผูนํามากกวาวิชาชีพอื่น เปนเหตุใหไมสามารถนํามาตรการดังกลาวไปปฏิบัติในทุกโรงพยาบาล
แมจะมีบางแหงที่มีความเปนไปไดเนื่องจากแพทยและเภสัชกรทํางานรวมกันเปนทีมแตก็เปน
สวนนอย โดยขึ้นอยูกับพื้นฐานดานวัฒนธรรม ความสัมพันธ และการทํางานรวมกันแบบสห
วิชาชีพในองคกร แตถาหากมีการเริ่มทําอยางจริงจัง ก็จะไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ผูมี
ประสบการณที่กลาวขางตนไดแสดงความเห็นเพิ่มเติมวา
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“ถาบางโรงพยาบาลที่กิจกรรมในโรงพยาบาลเปนแบบแพทยทํางานของแพทย เภสัช
กรก็อยูแตในหองยา เมื่อจะมีอะไรแบบนี้เขาไปปบ ก็จะเปนเรืองใหญ ก็จะไมประสบ
ผลสํ า เร็ จ ดู เ หมื อ นว า แพทย ยั ง คงเป น ใหญ แต พั ก หลั ง ดี ขึ้ น หลั ง จากมี clinical
pharmacists”
มาตรการการเปลี่ยนยาทดแทน (drug substitution)
ในกรณีที่มีการสั่งใชยาที่อยูในรายการจํากัดการใช (restrictive list) หากมีขอกําหนด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนยาทดแทนที่ชัดเจนของโรงพยาบาลก็จะไดรับความรวมมือเปนอยางดี แต
หากมอบใหเภสัชกรใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเปลี่ยนไปใชยาอื่นที่เหมาะสมกวาเพื่อทดแทนยา
ที่แพทยสั่งใช มักจะไมประสบผลสําเร็จ และกอใหเกิดปญหาระหวางแพทยผูสั่งใชและเภสัชกร
ได อยางไรก็ตาม ความเปนไปไดและประสิทธิผลของมาตรการดังกลาวในประเทศไทยขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธสวนตัวระหวางผูประกอบวิชาชีพและวัฒนธรรมขององคกร แตเนื่องจากแพทย
ยังคงไดรับการยอมรับวามีอํานาจมากที่สุดในการทําเวชปฏิบัติในฐานะผูรักษา การจะเปลี่ยน
ยาใดทดแทนจึงจําเปนตองไดรับการอนุญาตจากแพทยกอนเสมอ แมวารายการยาที่แพทยสั่ง
นั้นจะมีขอกําหนดวาไมสามารถใชไดก็ตาม ดังที่ผูเชี่ยวชาญไดกลาวในที่ประชุมวา
“วัฒนธรรรมของไทยนี่มันลําบากเนาะ pharmacist จะมา overrule รูสึกวาคงจะโดนดา
เยอะ มันจะลําบาก เทาที่ทําไดก็เปลี่ยน generic เดียวกันได แมกระทั่งจะไปกระทบ
อยางอื่น เชน ARB หลายตัวจะไปเปลี่ยนเปนอีกตัวก็ทําไมได กลุมเดียวกันก็ไมได เกิด
เรื่อง”
อยางไรก็ตาม การใชมาตรการนี้ไมไดหมายความวาเภสัชกรจะสามารถทําการทดแทน
ดวยยาสามัญ (generic substitution) โดยอัตโนมัติ ตองขึ้นอยูกับขอตกลงกันเบื้องตนระหวาง
แพทยกับเภสัชกรในแตละโรงพยาบาลวา ยารายการใดสามารถทดแทนไดดวยยาสามัญ แมบาง
รายการจะมี ย าทดแทนแต ก็ อ าจไม ส ามารถทดแทนได ใ นทางปฏิ บั ติ นอกจากนี้ ยั ง อาจมี
ข อ กํ า หนดอื่ น ๆ รวมทั้ ง การแสดงสั ญ ลั ก ษณ บ นใบสั่ ง ยา เช น การขี ด เส น ใต ชื่ อ ยา ตามที่
ผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งกลาววา
“ขึ้นอยูกับแพทยดวยวาอนุญาตหรือเปลา ถาขีดเสนใต 2 เสน แสดงวาหามเปลี่ยน ก็ไม
สามารถเปลี่ยนได ขึ้นอยูกับขอตกลงกันกอน”
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เชนเดียวกับคํากลาวของผูเชี่ยวชาญอีกทานหนึ่งวา
“ยังไมแนใจวาจะทําไดหรือเปลา ก็คงตองขึ้นกับนโยบายของโรงพยาบาล วาอะไรที่จะ
แทนได ตรงนั้นก็นาจะทําได “
นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นวามาตรการนี้คอนขางมีปญหาหากนํามาใชกับยาตานจุลชีพ
เนื่องจากยากลุมนี้จัดเปนยาที่ชวยยืดชีวิตของผูปวย (life saving drug) ซึ่งแพทยยังไมมีความ
เชื่อมั่นตอมาตรฐานของบริษัทยาที่ผลิตยาสามัญ (generic) จึงทําใหแพทยไมกลาที่จะเลือกใช
ยาตานจุลชีพที่เปนยาสามัญในโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงแมวายาสามัญนั้นจะผานการทดสอบ
ชีวสมมูล(bioequivalence) แลวก็ตาม แพทยมีความเห็นวาการทดสอบชีวสมมูลเปนการวัด
ระดั บ ยาในกระแสเลื อ ด ซึ่ ง ไม ส ามารถบอกถึ ง ระดั บ ยาในอวั ย วะที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ ทํ า ให
ประสิทธิผลของยาสามัญอาจไมเทียบเทายาตนแบบได
ต อ ประเด็ น ที่ ว า กรมบั ญ ชี ก ลางคิ ด เห็ น อย า งไรเกี่ ย วกั บ ความเป น ไปได ใ นการใช
มาตรการ generic substitution สําหรับยาที่สั่งจายใหผูที่มีสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ เพราะจะชวยใหกรมบัญชีกลางประหยัดงบประมาณในสวนนี้ไดมาก ผูแทนจาก
กรมบัญชีกลางไดชี้แจงวา กรมบัญชีกลางไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะบริหารจัดการในเรื่อง
ดังกลาว ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจะเชื่อมโยงการเบิกคายาในโครงการสิทธิประโยชนดานการ
รักษาพยาบาลของขาราชการเขากับระบบ generic substitution จึงเปนไปไมได

มาตรการการการจัดอบรมวิชาการดานการแพทยที่ปราศจากการสนับสนุนจากบริษัท
ยาควบคูกับการสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบโรค
ศิลปะ
ผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งในที่ประชุมไดกลาววาการจัดประชุมวิชาการของแพทยมักไดรับ
การสนับ สนุ นจากบริ ษั ท ยา แสดงใหเ ห็ นวา บริษั ทยาสามารถเขามาแทรกแซงวิ ชาการของ
วิชาชี พแพทย ไ ด ซึ่งอาจสง ผลตอความถู กต องของเนื้อหาในการประชุมวิชาการ ตลอดจน
เบี่ยงเบนวัตถุประสงคการประชุมได เกี่ยวกับขอเสนอมาตรการการจัดประชุมวิชาการในแตละ
ครั้งควรมีความเปนกลาง ปราศจากการสนับสนุนจากบริษัทยา จากขอสรุปในที่ประชุม ยังคงไม
สามารถหาหนทางที่จะแกไขปญหาในประเด็นนี้ได
สําหรับมาตรการการใหแพทยเขารับการอบรมในการประชุมวิชาการที่เนนการสั่งใชยา
อย า งสมเหตุ ส มผลโดยเป น ข อ บั ง คั บ หนึ่ ง ในการเก็ บ คะแนนการศึ ก ษาตอ เนื่ อ ง (continued
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medical education, CME) เพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของแพทย ในประเทศไทย
ไมสามารถทําได เนื่องจากรางระเบียบการขอตออายุใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของแพทย
โดยผูกกับคะแนน CME ยังไมประสบความสําเร็จ แมวาปจจุบันยังมีการเก็บคะแนน CME จาก
การประชุมวิชาการอยู แตไมมีผลตอการตออายุใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เพียงแตชวย
แสดงใหเห็นวาแพทยแตละทานไดมีการเขารวมงานประชุมวิชาการมากนอยเพียงใด ซึ่งสื่อถึง
ความใฝรูหรือความกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ดังที่ผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งกลาววา
“ปจจุบันไมมีนะครับ ไมมีการตออายุใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดไปตลอด คะแนน
CME เก็บไวเฉยๆ ไมไดไปทําอะไร “
“เรื่อง CME มีการเตรียมการแลว ออกคําสั่งแลวดวย แตโดนลมไป และก็ลมไปแลว มี
กระบวนการที่ไมพอใจเกิดขึ้นทั่วประเทศและก็มีการแยงจนกระทั่งลม ใหมีการทํา CME
ตอแตไมไดเอามาตอวิชาชีพเวชกรรม “
“ ดังนั้น CME เก็บไวเพื่อเปนตัว….อะไร เคาเรียกวา… แสดงใหตัวเองรูวาไปเรียนรู
เทาไหร บางคนก็เก็บ บางคนก็ไมเก็บ”
มาตรการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทยแบบการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (problem based learning) เนนการสั่งใชยาอยางสมเหตุสมผล มีสวนชวยใหนักศึกษา
แพทย มีทัก ษะในการเลื อกใช ย าได เ หมาะสมมากขึ้ น ผู เ ชี่ย วชาญท า นหนึ่ ง ไดเ สริ มวา เคยมี
ประสบการณในการสอนนักศึกษาแพทย ซึ่งก็พบวาขณะที่ยังเปนนักศึ กษา ก็มีหลักในการ
เลือกใชยาอยางสมเหตุสมผลตามที่ไดศึกษามา แตเมื่อจบเปนแพทยเต็มตัว ก็จะเปลี่ยนไป สวน
หนึ่งอาจเกิดจากความรับผิดชอบในฐานะเจาของคนไขที่จะตองมี และดวยลักษณะของโรคติด
เชื้อเองที่มีลักษณะเฉพาะ คือ หายกับไมหาย ทําใหการเลือกใชยาตานจุลชีพแตกตางจากยาโรค
เรื้อรังอื่นๆ คือ ทําอยางไรก็ไดใหเชื้อจุลชีพตายและผูปวยหายจากโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การใชยาต านจุล ชีพเพื่อปองกันการติดเชื้ อจากการผาตัด เชน การผาตัดสมองที่ถือวาเป น
หัตถการที่มีความซับซอน การใชยาตานจุลชีพที่มีฤทธิ์แรงและกวางเพื่อที่จะสามารถครอบคลุม
เชื้อไดทั้งหมดจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ไมเชนนั้นแลว ผูปวยอาจจะตองไดรับการผาตัดอีกครั้ง
ซึ่งจะเปนเรื่องใหญกวาเรื่องคาใชจายของยาตานจุลชีพที่ใชไปมาก ประเด็นดังกลาวจึงกลายเปน
อุปสรรคหนึ่งที่ทําใหการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลเปนไปไดยากขึ้น
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มาตรการการประเมินการใชยา (drug use evaluation, DUE)
นอกจากนี้ที่ประชุมไดมีการหยิบยกมาตรการการประเมินการใชยาหรือ drug use
evaluation (DUE)
ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการที่ชวยสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยาง
สมเหตุสมผลในประเทศไทยขึ้นมาอภิปราย มาตรการดังกลาวมีการนําไปใชกับรายการยาใน
บัญชี ง ของบัญชียาหลักแหงชาติ ซึ่งรายการยาสวนหนึ่งในบัญชีดังกลาวประกอบดวยยาตาน
จุลชีพที่มักมีปญหาการใชอยางไมสมเหตุสมผล ที่ผานมาพบวามาตรการดังกลาวยังไมไดผล
เทาที่ควร เนื่องจากขาดการกํากับดูแลและวิธีการดําเนินการ DUE ยังไมมีความชัดเจน รวมทั้ง
ขอมูลผลการประเมินที่โรงพยาบาลสงไปยังหนวยงานสวนกลางไมไดมีการนําเอามาวิเคราะห
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางแทจริง และในกระบวนการทํา DUE ยังพบปญหาทั้งในเชิง
ระบบและในเชิงปฏิบัติอีกมาก ดังที่ผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งไดกลาววา
“ระบบนี้มันเริ่มตั้งแตบัญชียาหลักฯ เลมเวอรชั่นแรก ซึ่งกําหนดวายาในบัญชี ง ตองทํา
DUE มีการเรียกผูบริหารหนวยงานทุกทาน เภสัชกร หัวหนากลุมงานมารับทราบ
นโยบาย และมีการกําหนดวาอยางต่ําตองทํา 5 รายการ กําหนด indication ที่โรงบาลจะ
ใช และตองมีรายงานกลับใหกลับสวนกลาง ถาจําไมผิด ทุกๆ 3 เดือน ก็เลยมีทีมขึ้นมา
รับผิดชอบ เพราะมีการกําหนดวาตองทํา ตองมีคนทํางาน ตองมีการ report ตอนนั้นก็
ทําได แตหลังจากผานไปนานๆเขา ไมมีใครติดตามเรื่องนี้อยางจริงจัง เรื่องก็จะ fade
ไปและก็หายไปเลย รายงานที่สงไปก็ไปกองที่สวนกลาง ไมมีคนตาม”
“พอครั้งที่เปนเวอรชั่นใหม ก็คือย้ําวาใหมี (การประเมินการใชยา-นักวิจัย) แตไมไดการมี
กําหนดที่ชัดเจนวา มีแลวเปนยังไง ร.พ. ตองมีองคประกอบอะไรบาง ตองทําตัวไหน
ตองreportหรือเปลา ไมมีการกําหนดอยางชัดเจน เปนแคกระดาษออกไปเฉยๆ ถามวา
แต ล ะที่ มี ก ารทํ า มั๊ ย ก็ คื อ ที่ ใ หนมี ค วามเข ม แข็ ง ในนโยบาย คื อ ผู บ ริ ห ารเอาจริ ง มี
คนทํางานที่ยังคงอยูตรงนั้นที่ยังเปนกระบวนการ แตถา ร.พ.ใหนที่ ผ.อ. อาจจะไมไดให
ความสําคัญตรงนี้มากนัก ร.พ.ก็จะไมมีกิจกรรมนี้ และไมมีการรายงาน”
จะเห็นไดวามาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลโดยการกําหนดให
มี ก ารประเมิ น การใช ย ากั บ รายการยาในบั ญ ชี ย า ง ซึ่ ง จั ด เป น หนึ่ ง ในมาตรการเชิ ง บั ง คั บ
(restrictive) นั้นอาจจะไดผลดีแตเนื่องจากขาดการติดตาม กํากับดูแล และประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง ทําใหที่ผานมาไมประสบความสําเร็จ การขาดการบังคับใชมาตรการดังกลาวทําให
ไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารโรงพยาบาล แพทยผูสั่งใชยา และเภสัชกร แมมาตรการ
ดังกลาวเปนมาตรการเชิงบังคับแตการที่ไมมีสภาพบังคับอยางจริงจังในทางปฏิบัตินั้นทําให
มาตรการนี้ไมตางอะไรกับมาตรการเชิงการศึกษา หากมีนโยบายที่ชัดเจน มีบทลงโทษในกรณีที่
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ไมป ฏิบัติ ตามมาตรการ หรือใหผลตอบแทนหรือผลประโยชน แก หนว ยงานหรือบุคลากรที่
ปฏิบัติตาม ก็จะไดรับความรวมมือมากขึ้น อยางไรก็ตาม แมจะไมมีนโยบายและการดําเนินการ
ที่ชัดเจนโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ แตหนวยงานผูซื้อบริการสุขภาพ
(payers) ไดแก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และกรมบัญชีกลาง ก็ได
กําหนดมาตรการกระตุนใหโรงพยาบาลสนใจที่จะประเมินการใชยามากขึ้น ตัวอยางเชน การ
จายเงินเพิ่มเติมจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแก โรงพยาบาลที่ประเมินการใช
ยาผานโครงการ pay per performance ดังที่ผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งเลาวา
“ สปสช. มีโครงการ pay per performance จายตอหัว 20 บาท ถาคุณทําคุณภาพ
ตอไปนี้ ซึ่งหนึ่งในคุณภาพก็จะมีเรื่องยา การ report ADR การ monitor ยาเสี่ยงสูงหรือ
วา high alert drugs เรื่องการทํา drug use evaluation ซึ่งกําหนดรายการยา 5-6
รายการ ซึ่งเปน antibiotics ทั้งหมด มีระเบียบมีขั้นตอนให และก็มี antibiotic smart
use”
“ที่จริงเรื่องนี้ (การทําคุณภาพเรื่องยา –นักวิจัย) มีการดําเนินการอยูแลวนะคะ พอมี
โครงการนี้เขามา ผูบริหารใหความสนใจและความสําคัญมากขึ้น”
ในทํ า นองเดีย วกั น การเบิก จา ยเงิน ค า บริก ารรัก ษาพยาบาลในโครงการสวัส ดิก าร
รักษาพยาบาลขาราชการคืนจากกรมบัญชีกลาง โดยเปนไปตามเงื่อนไขวาจะตองเปนการใชยา
อยางเหมาะสมตามเกณฑ DUE ทําใหผูอํานวยการใหความสําคัญตอกิจกรรมดังกลาวมากขึ้น
และมีการกํากับ ติดตามใหแพทยสั่งใชยาอยางเหมาะสมตามเกณฑ DUE ดังที่ผูเชี่ยวชาญทาน
หนึ่งกลาววา
“นโยบายนี้ของกรมบัญชีกลางก็ไดผลนะคะ จากที่แตกอนเราพยายามขอความรวมมือ
ใหใชตาม indication จะเหนื่อยมาก ไดรับความรวมมือนอย พอมีนโยบายนี้ ทําใหไดรับ
ความรวมมือมากขึ้น และปจจุบันจะไดรับความรวมมือมาก เพราะถาไมใชตามกําหนด
เราจะไมไดเงินคืนกลับมา ผูบริหารก็ใหความสําคัญและกําหนดวาทุกเดือนเภสัชกร
จะตองมีการรายงานชื่อแพทยให ผ.อ. หรือรองแพทยวามีใครบางที่ใชไมตรง และก็จะมี
การเรียกคุย ก็ทําใหการใชยาสมเหตุสมผลมากขึ้น ก็คือตามกําหนดมากขึ้นคะ”
สําหรับสถานการณและการแกไขปญหาการใชยาตานจุลชีพอยางไมสมเหตุสมผลใน
ผูปวยในและผูปวยนอกนั้นแตกตางกัน สวนหนึ่งเกี่ยวของกับปจจัยเชิงระบบ ไดแก วิธีการ
เบิกจายคารักษาพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล ซึ่ง
ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา แมวากรมบัญชีกลางไดควบคุมคาใชจายผานโดยใชกลุมวินิจฉัยโรค

24

รวม (diagnostic related group; DRG) ในผูปวยในและประสบความสําเร็จในแงลดการสั่งใชยา
ที่มีราคาแพงไดอยางชัดเจน แตก็มิไดมีหลักประกันวาการใชยาเหลานี้สมเหตุสมผลในเชิง
วิชาการ ในขณะเดียวกัน พบวายังคงมีปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุสมผลในผูปวยนอกหลาย
ประการ เชน การสั่งใชยาตานจุลชีพในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน เปนตน
ในประเด็นปญหาคาใชจายของผูปวยนอก พบวามีปญหาดานคาใชจายตอหัวของผูปวย
สิทธิสวัสดิการขาราชการที่เพิ่มสูงขึ้น และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวามาตรการที่ไดผล
ในผูปวยนอก คือ การใหความรูแกผูปวย หรือ patient based education ผูเชี่ยวชาญจึงเสนอวา
หากกรมบัญชีกลางนํามาตรการดังกลาวไปใชกับผูที่สิทธิสวัสดิการขาราชการ อาจจะชวยลด
ค า ใช จ า ยได ใ นกรณี ดั ง กล า ว ที่ ผ า นมากรมบั ญ ชี ก ลางเคยจั ด อบรมแก ผู ที่ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก าร
ขาราชการโดยใหความรูวายาแตละรายการมีความแตกตางกันอยางไร แตไมมีสิทธิ์ในการไป
บังคับใหขาราชการและผูมีสิทธิ์ในโครงการนี้เขารับการอบรม อยางไรก็ตามหากมีหลักฐานที่
ยืนยันไดวารายการยาใดบางที่มีรายการยาทดแทน กรมบัญชีกลางก็สามารถนํามาใชในการ
กําหนดเพดานการจายเงินโดยยึดราคายาทดแทนเปนหลักได และอาจใหผูปวยจายรวมในกรณี
ที่ใชยาที่มีมูลคาเกินเพดานการจาย ที่ประชุมไดอภิปรายวามาตรการดังกลาวอาจไมเหมาะกับ
การใชควบคุมการใชยาตานจุลชีพเนื่องจากเปนยาที่ใชเปนระยะเวลาสั้นๆ แตนาจะเหมาะสมกับ
ยาสําหรับโรคเรื้อรังมากกวา
จากการประชุมสามารถสรุปไดวา โรงพยาบาลสวนใหญใชมาตรการการประเมินการใช
ยา (DUE) ตามขอกําหนดของบัญชียา ง เปนเครื่องมือในการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพใน
โรงพยาบาลใหมีความสมเหตุสมผล โดยแตละโรงพยาบาลจะมีกระบวนการดําเนินงาน DUE ที่
แตกตางกันออกไป โดยในกระบวนการทํา DUE
ไดมีกิจกรรมอื่นๆ เสริมเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการทํา DUE ไดแก
- การทบทวนการสั่งใชยาจากฐานขอมูลวาแพทยทานใดที่สั่งใชยาที่ตองประเมิน DUE
โดยเปรียบเทียบกับแบบฟอรมการประเมินการใชยาของแพทยทานนั้น เพื่อดูวาตรงกันหรือไม
หากไมตรงกันก็แสดงใหเห็นวาแพทยทานนั้นไมไดกรอกขอมูลในแบบฟอรมการประเมินการใช
ยา ก็จะมีประสานงานกับพยาบาลบนวอรดหรือแพทยทานนั้นเพื่อขอความรวมมือในการกรอก
แบบฟอรมการประเมินการใชยาและมีการใชระบบจายยาโดยอัตโนมัติ (auto stop order) มา
กํากับในกรณีที่ไมกรอกแบบฟอรมการประเมินการใชยา เชน ใชยาครบ 3 วัน ทางผายเภสัช
กรรมก็จะหยุดจายยาโดยอัตโนมัติ
- มาตรการเชิงการศึกษา ไดแก การใหความรูผานชองทางตางๆ เชน การเผยแพรผาน
เอกสารโดยการติดประกาศที่แผนก จุดตางๆ ของโรงพยาบาล มักพบปญหาวาแพทยไมอาน
บางโรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการใหความรูโดยการแนบขอมูลความรูที่ตองการให
แพทยอานพรอมไปกับใบแจงเงินเดือน หรือการเชิญผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ (ID specialist)
มาใหความรูแกแพทยในโรงพยาบาลในการเลือกใชยาตานจุลชีพโดยเชื่อมโยงกับขอมูลแบบ
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แผนการดื้อยา (antibiogram) ของโรงพยาบาล เพื่อใหแพทยมีความรูความเขาใจไปในทิศทาง
เดียวกัน และรวมกันพัฒนาแนวทางการประเมินการใชยาเพื่อใหแนวทางนั้นเปนที่ยอมรับและ
สามารถใชไดจริงในโรงพยาบาล ตรงตามปญหาที่พบในโรงพยาบาล พบวามาตรการนี้ไดผล
แบบคอยเปนคอยไป ไมถึงกับเห็นผลชัดเจนทันที แตมีขอดีที่มีประสิทธิผลในระยะยาว อยางไร
ก็ตามมาตรการเชิงการศึกษา มักจะไดผลในชวงแรกจําเปนจะตองมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีในการ
ใหความรู (education) ไปเรื่อยๆ
- มาตรการเชิงบังคับ เชน มาตรการการเขียนใบสั่งยาเฉพาะและตองไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนากลุมงานกอนจึงจะสั่งใชยาได แตปญหาที่พบ คือ หัวหนากลุมงานอาจ
เห็นชอบกับใบสั่งยาทั้งหมดโดยไมไดมีการตรวจสอบความเหมาะสมของการใชยา หรือหัวหนา
กลุมงานใชเวลานานมากในการพิจารณากอนที่จะสงใบสั่งยามาที่หองจายยา จึงเกิดความลาชา
ในการเบิกจายยาสําหรับคนไข อีกหนึ่งมาตรการ คือ การสั่งใชโดยผานความเห็นชอบของ
แพทยเฉพาะทาง (staff) กรณีผูสั่งใชไมใชแพทยเฉพาะทาง ก็ชวยใหการสั่งใชยามีความ
สมเหตุสมผลมากขึ้นเชนกัน การกําหนดรายการยาที่สามารถสั่งไดตามสิทธิ์การรักษาผาน
คอมพิวเตอร ก็ชวยลดคาใชจายในการใชยาได แตอาจไมสื่อถึงความสมเหตุสมผลในการใช
- มาตรการทางดานการคลัง (financial) หนึ่งใหผูเขารวมประชุมเห็นวามาตรการดานนี้
อาจจะมีประโยชน จากประสบการณของเภสัชกรทานนี้ที่พบวาแพทยใหความรวมมือในการ
กรอกใบสั่งใชยาในบัญชี จ2 ใหกับผูปวยที่ใชสิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา เพราะถาหากปฏิบัติ
ตามเกณฑการสั่งจายตามที่ สปสช.กําหนดแลว ทางโรงพยาบาลจะไดรับเงินหรือยาคืนจาก
สปสช. ซึ่งถาจะนําไปประยุกตใชกับยาตานจุลชีพก็นาจะทําไดเชนกัน
ปญหาที่พบจากการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลและ
การประเมินการใชยา
จากการประชุม ผูเขารวมประชุมไดเลาถึงประสบการณในการดําเนินงานในการสงเสริม
การใช ย าอย า งสมเหตุ ส มผลในโรงพยาบาล ป ญ หาที่ ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ได เ สนอในที่ ป ระชุ ม
เกี่ยวกับการดําเนินงาน DUE ในโรงพยาบาล ไดแก
ขาดความรวมมือจากแพทย
แพทย บ างส ว นต อ ต า นระบบหรื อ แพทย มั ก ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ เท า ที่ ค วร เนื่ อ งจาก
มาตรการดั ง กล าวยั ง ไม มี ก ารบั ง คั บ ใช ที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง ขาดการกระตุ น ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด
แรงจู ง ใจหากปฏิ บั ติ ต าม หรื อ ขาดบทลงโทษที่ ชั ด เจน หากไม ป ฏิ บั ติ ต าม เช น ไม เ ขี ย น
แบบฟอรมการประเมินการใชยา (แบบฟอรม DUE) ซึ่งฝายเภสัชกรรมที่มีหนาที่ประเมินการใช
ยาก็ไมสามารถบังคับแพทยได แพทยบางทานอาจมีทัศนคติที่ไมดีตอระบบ DUE ตัวอยางเชน
เภสัชกรทานหนึ่งไดเลาในที่ประชุมวาเคยมีประสบการณในการคุยกับแพทยที่ไมกรอกใบ DUE
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และทางผายเภสัชกรรมไดมีการรองขอใหกรอกใบ DUE แตก็ไมไดรับความรวมมือจึงไดมีการ
ติดตอสื่อสารกับแพทยทานั้นและแพทยทานนั้นไดกลาววา “ไมใชก็ได หากคนไขเปนอะไรไปให
เภสัชกรรับผิดชอบ” เปนตน
บุคลากรไมเพียงพอ
เนื่องจากงาน DUE ถือวาเปนหนึ่งในงานที่เภสัชกรเปนฝายรับผิดชอบ แตดวยภาระ
งานในโรงพยาบาลดานอื่นๆที่มีมากอยูแลว ทําใหงาน DUE ไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย อีกทั้งในการดําเนินงาน เสี่ยงตอการเกิดความขัดแยงกับแพทย ทําใหเภสัชกร
เกิดความทอถอย ดังที่เภสัชกรทานหนึ่งไดกลาววา
“จริงๆ แลวทุกอยางมันก็เปนการเพิ่มภาระในการทํางาน พอมาทําตรงนี้ก็ไมมีเวลา
บางทีก็เจอเหตุการณที่บั่นทอนกําลังใจ ทําไปก็ไมไดอะไรดี ตั้งใจทําดี ก็โดนดา สวน
ใหญก็จะเพิ่มภาระงาน เพราะฉะนั้น งานจะไปไดดี ตองใชความเสียสละและกําลังใจที่สูง
มาก ที่จะทําใหออกมาได”
ปญหาดานระบบการดําเนินงาน
การขาดความชัดเจนในดานรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน แนวทางการดําเนิน
กิจกรรม DUE ตลอดจนสภาพบังคับ ทําใหแตละโรงพยาบาลมีกระบวนการในการดําเนิน
กิ จ กรรม และมี ม าตรฐานหรื อ ความเข ม งวดต า งกั น ประกอบกั บ การขาดการติ ด ตามจาก
สวนกลางในการประเมินคุณภาพ และการนําขอมูลผลการประเมินไปใชเชิงนโยบาย ปจจัย
เหลานี้ทําใหการเริ่มงาน DUE ของหลายโรงพยาบาลไมกาวหนา
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินกิจกรรมการประเมินการใชยา
รูปแบบการดําเนินกิจกรรม DUE
เนื่องจากยากลุมนี้เปนยาที่ชวยชีวิตของผูปวย (life saving drug) ผูปวยควรไดรับยา
อยางทันทวงที จึงควรอนุญาตใหมีการสั่งใชยาไปกอนที่จะมีการประเมินการใชยา รูปแบบการ
ประเมินการใชยานี้เรียกวา concurretne DUE หากผลการประเมินการใชยาพบวามีความ
เหมาะสม ทางฝายเภสัชกรรมก็จะจายยาใหอยางตอเนื่อง แตถาหากไมมีความเหมาะสม ก็
จะตองมีการปรึกษารวมกันระหวางแพทยและเภสัชกร เพื่อปรับเปลี่ยนยาใหเหมาะสมตอไป แต
หากรอผลประเมินการใชยากอนที่จะอนุญาตใหมีการสั่งใชยา (prospective DUE) อาจไม
เหมาะสม เนื่องจากผูปวยอาจเสียชีวิตกอนที่จะไดรับยา
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แนวทางในการดําเนินกิจกรรม DUE
แมสวนกลางอาจจะมีแนวทางมาตรฐานในการดําเนินกิจกรรม DUE แตเนื่องจากแตละ
โรงพยาบาลตางก็มีความแตกตางในดาน ระบบการทํางาน ปญหาการสั่งใชยา ตลอดจนรายการ
ยาที่ใช การดําเนินกิจกรรมในทางปฏิบัติจําเปนที่จะตองมีการปรับแนวทางใหสอดคลองกับ
บริบทของตน การจะใชเกณฑอะไรบางนั้นควรมีความยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสม บางแหงอาจจะมีปญหาเรื่องขนาดยาสําหรับยาบางรายการ ซึ่งหากหนวยงาน
สวนกลางไมไดกําหนดใหมีการติดตามขนาดยารายการนั้นๆ เปนหนึ่งในเกณฑการประเมินการ
ใชยาก็อาจจะทําใหการประเมินการใชยาในโรงพยาบาลบางแหงไมเกิดประโยชน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับสวนกลางเพื่อสงเสริมใหการสั่งใชยาตานจุลชีพมีความ
สมเหตุสมผล
งบประมาณ
สปสช.ควรมีงบประมาณจัดทําแบบแผนการดื้อยา (antibiogram) ใหกับโรงพยาบาล
ชุมชนเพราะมีประโยชนในการชวยใหแพทยเลือกยาที่เปน empiric treatment ไดถูกตองมาก
ขึ้น ปจจุบันการทํา antibiogram จะสามารถทําไดในโรงพยาบาลขนาดใหญเทานั้น เภสัชกร
ทานหนึ่งใหความเห็นวา
“สปสช.นาจะมีงบประมาณทํา antibiogram ใหกับโรงพยาบาลชุมชน และทําเปน
guildeline ของตัวเองเพื่อใหทราบวาหากจะ start ยาโรคติดเชื้อหนึ่งๆ เชน UTI ควรเริ่ม
ดวยอะไร”
การผลักดันมาตรการจากสวนกลาง
การมีนโยบายสวนกลางอยางชัดเจน จะทําใหบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลให
ความรวมมือมากขึ้น และประสบผลสําเร็จดีกวาใหทางกลุมงานเภสัชกรรมเปนผูริเริ่มที่จะทํา มี
ตัวอยางจากประสบการณของหนึ่งในผูเขารวมประชุม เลาวา
“ไมวาจะใชมาตรการใดๆ การมีนโยบายจากสวนกลาง ไมวาจะเปนการเอา budget ไป
ลอ หรือการขอความรวมมือ จะทําใหผูบริหารใหความสําคัญ ถาเราชงขึ้นไปก็จะไปเจอ
กั น ใน PTC แต ถ า เป น เภสั ช กรอยากทํ า เอง มั ก ไม ไ ด ผ ล แต ถ า หากมี น โยบายจาก
สวนกลางหรือเปนนโยบายกระทรวงใหควบคุมกํากับการใช แลวอาจจะมี punishment
อะไรบางอยางหรือรีวอรด( reward) อะไรบางอยางให เขาจะกําหนดตรงนี้ใหเปนหนึ่งใน
นโยบายที่โรงพยาบาลจะดูแลเปนพิเศษ”
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นอกจากนี้ในนโยบายที่ผลักดันควรมีกระบวนการหรือแนวทางการดําเนินกิจกรรมตาม
นโยบายอยางชัดเจน เพื่อเอื้อตอการปฏิบัติงานจริง เชน นโยบาย DUE ก็ควรมีแนวทางในการ
ประเมิ น การใช ย าที่ เ ป น มาตรฐาน ประเมิ น รายการใดบ า ง ใช เ กณฑ ใ ดบ า งในการประเมิ น
รูปแบบการเก็บขอมูลที่ไดจากการประเมิน และที่สําคัญที่สุด คือ ทางสวนกลางตองมีระบบใน
การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย เพื่อนําไปพัฒนา ปรับปรุงใหเหมาะสมมากขึ้น
คุณลักษณะของมาตรการที่ผลักดัน
- เปนมาตรการที่ชวยเพิ่มความรวมมือของแพทย
จากป ญ หาการขาดความร ว มมื อ จากแพทย ผู สั่ ง ใช ความขั ด แย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า ง
ผูรวมงาน ทัศนคติที่ไมดีตอระบบการประเมิน DUE ของแพทยเปนมูลเหตุหลักที่ทําใหการสั่งใช
ยาตานจุลชีพไมสมเหตุสมผล เภสัชกรทานหนึ่งในที่ประชุมไดกลาววา
“ คนสําคัญ คือ แพทย เพราะแพทยเปนคนสั่งใชยา ถาแพทยสั่งใชถูกตอง ทุกคนไมตอง
เหนื่อย แตปญหาที่คือ แพทยมีความหลากหลาย และไมกาวกายกัน”
“จริงๆ ถาจะแกใหถูกจุดก็แกที่แพทย ก็คือ จะทํายังไงใหแพทยใชยาสมเหตุสมผลโดยที่
เภสัชไมตองไปยุงยากมากนัก ก็จะดีกวา”
-เปนมาตรการที่ไมเพิ่มภาระงาน
ไม ว า มาตรการใดที่ หน ว ยงานสว นกลางจะผลั ก ดั น หรื อ นํา ไปเป น ข อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบาย สิ่งสําคัญที่ผูเขารวมประชุมในฐานะผูปฏิบัติงานจริงไดเสนอแนะก็คือ มาตรการนั้นตอง
ไมเปนการเพิ่มภาระงานใหกับผูปฏิบัติงานไดแก เภสัชกร เนื่องจากในสถานการณปจจุบัน
เภสัชกรมีจํานวนไมเพียงพอตอปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย สิ่งที่ผูปฏิบัติงานตองการเกี่ยวกับ
นโยบายในการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพใหสมเหตุสมผล ก็คือ นโยบายที่ทําใหแพทยใหความ
รวมมือในกิจกรรมการประเมินการใชยามากขึ้น หรือทําใหแพทยสั่งใชยาอยางสมเหตุสมผลมาก
ขึ้นโดยไมเพิ่มภาระงานใหกับเภสัชกร ดังที่เภสัชกรทานหนึ่งไดกลาววา
“ จากประสบการณที่ทํางานที่ดูแลและคุยกับนองที่ทํา คือจะออกมาตรการใดที่ไมเปน
การเพิ่มภาระทางเภสัชดวยและแพทยก็ไมรูสึกวาถูกบังคับดวย เปนมาตรการอะไรก็ได
แลวเราวัดออกมาไดวามันสมเหตุสมผล”
5. อภิปรายผลการศึกษา
การคัดเลือกมาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพใหสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลใน
การศึ ก ษานี้ ใ ช เ ทคนิ ค การประชุ ม กลุ ม ของผู ที่ มี ป ระสบการณ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก ผู กํ า หนด
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นโยบาย ผูแทนสภาวิชาชีพ รวมทั้งแพทยและเภสัชกรในฐานะผูปฏิบัติงานจริง รวมกันให
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการใชยาตานจุลชีพอยางไมสมเหตุสมผล เพื่อทําใหสามารถได
มาตรการที่ตรงกับความตองการของทุกฝายสงผลใหประสบความสําเร็จในการนํามาตรการไป
ใช
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว า มาตรการส ง เสริ ม การใช ย าต า นจุ ล ชี พ อย า ง
สมเหตุ ส มผลมี อ ยู ห ลากหลายมาตรการ แต ล ะมาตรการมี ข อ ดี ข อ เสี ย แตกต า งกั น ออกไป
มาตรการเชิงการศึกษามักจะใหประสิทธิผลดีในระยะยาว สวนมาตรการเชิงบังคับจะใหผลดีใน
ระยะสั้น เนื่องจากมาตรการสวนใหญไดมาจากการศึกษาในตางประเทศ ดังนั้นการคัดเลือก
มาตรการใดมาใชนั้นตองคํานึงถึงบริบทของระบบสุขภาพไทยเปนหลัก
ปญหาเรื่องการใชยาตานจุลชีพไมสมเหตุสมผลในประเทศไทยเปนปญหาที่เรื้อรังมา
นาน และยังไมสามารถแกไขไดในปจจุบัน การจะแกไขปญหานี้ไมสามารถอาศัยเพียงมาตรการ
ใดมาตรการหนึ่งเทานั้น แตตองอาศัยหลายมาตรการรวมกันโดยพิจารณาถึงสาเหตุอื่นๆ รวม
ดวย เชน การเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย แรงจูงใจจากรายการสงเสริมการขายของบริษัท
ยา การขาดการบังคับใชของมาตรการที่มีอยูแลวอยางจริงจัง ดังเชนมาตรการการประเมินการ
ใชยาหรือ DUE ในชวงที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากยังขาดความชัดเจน
ของแนวทางการดําเนินการของมาตรการ รวมทั้งคุณประโยชนและบทลงโทษ หากปฏิบัติตาม
หรือไมปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวตามลําดับ จึงสงผลใหขาดความรวมมือของบุคลากรทาง
การแพทยที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เ ภสัชกรในฐานะผูปฏิบัติงานและเกี่ ยวข องกั บมาตรการ
ประเมินการใชยาในโรงพยาบาล คือ หนวยงานสวนกลางควรบังคับใชมาตรการอยางจริงจัง
และชี้ใหเห็นคุณประโยชนและบทลงโทษที่ชัดเจน เพื่อกระตุนใหผูบริหารของโรงพยาบาลเห็น
ความสําคัญมากขึ้น สงผลใหแพทยผูสั่งยาใหความรวมมือในการใชยาใหมีความสมเหตุสมผล
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หนวยงานสวนกลางควรมีแนวทางในการดําเนินงานการประเมินการใชยา
ที่ละเอียดและชัดเจนเปนรูปธรรมมากกวาที่เปนอยู เชน เกณฑในการประเมินการใชยาที่เปน
มาตรฐาน ซึ่ ง อาจปรั บ เปลี่ ย นเพิ่ ม เติ ม ได ต ามสภาพแวดล อ มของโรงพยาบาล หน ว ยงาน
สวนกลางควรมีระบบการกํากับ ดูแล และติดตามผลการประเมินการใชยา เพื่อใหผูปฏิบัติงานมี
ความมั่นใจในการปฏิบัติงานวานําเอาไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาอยางแทจริง และทําใหลด
ความขัดแยงกับเพื่อนรวมงานในการสื่อสาร ทั้งนี้ยังงายตอการรวบรวมขอมูลหรือติดตามผล
ประจําปของผูปฏิบัติงาน หรืออาจผูกมาตรการการประเมินการใชยากับการรับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาล เนื่องจากหนึ่งในการรับรองของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(พ.ร.พ.) คือ การรับรองการทํางานอยางเปนทีมของสหสาขาวิชาชีพ และการรับรองดานระบบ
ตรวจสอบตนเองที่นาเชื่อถือ โดยพัฒนาใหมีระบบที่มีการปฏิบัติตามระบบงานที่วางไวและมีการ
วัดผลลัพธที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนําปญหามาทบทวนปรึกษาหารือกับกลุมผูเกี่ยวของใน
รูปแบบทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อใหเกิดการแกไขและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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อยางไรก็ตาม การหยิบยกมาตรการที่มีการดําเนินการอยูแลวมาปรับปรุงหรือวิเคราะห
ประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกหนวยงานสวนกลางเพื่อออกเปน
นโยบายสาธารณสุข จะสามารถชวยประหยัดคาใชจายในการลงทุน ลดการตอตานจากแพทย
ผูรวมงานไมเสียเวลาที่จะตองเรียนรูหรือปรับตัวใหเขากับนโยบายใหมๆ รวมทั้งยังไมเปนการ
เพิ่มภาระงานใหกับผูปฏิบัติงานซึ่งมีภาระงานเดิมมากอยูแลว
สําหรับขอจํากัดของการศึกษานี้ คือ การคัดเลือกมาตรการขางตนนี้เปนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการสั่งใชยาตานจุลชีพ ไดแก ผูกําหนดนโยบาย ผูแทน
สภาวิชาชีพ รวมทั้งแพทยและเภสัชกร ซึ่งไมไดรวมผูเชี่ยวชาญในภาคเอกชน หรือตัวแทนจาก
ผูปวย นอกจากนี้ขอเสนอแนะของมาตรการการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผลที่
ไดจากการประชุมกลุมยังไมไดมีการนําไปปฏิบัติและติดตามผลอยางแทจริง ซึ่งในขั้นตอนการ
นํ า ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง อาจต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให เ หมาะสมกั บ บริ บ ทและข อ จํ า กั ด ของแต ล ะ
โรงพยาบาล
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการประชุมครัง้ ที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2551 เวลา 9.30-12.00
ณ. สภาบันบําราศนราดูร
วัตถุประสงคการประชุม : เพื่อกําหนดกรอบงานวิจยั
1. ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล ร.พ.ศิริราช
3. ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ร.พ.จุฬา
4. ผศ.ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

32

ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการประชุม วันที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30
ณ. สภาบันบําราศนราดูร
วัตถุประสงคการประชุม : เพื่อคัดเลือกมาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยาง
สมเหตุสมผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
ภญ.รุงทิวา หมื่นปา
นพ.สุชาติ สรณสถาพร
ภญ.ศิริตรี สุทธิจิตต
นพ.วิทยา ศรีดามา
คุณพัณณอร ธรปณณะเศรษฐ
นพ.ชูชัย ศรชํานิ
นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โรงพยาบาลลําปาง
สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แพทยสภา
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
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ภาคผนวก ค
รายนามผูเชีย่ วชาญในการประชุม วันที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30
ณ. หองประชุม 1 HITAP
วัตถุประสงคการประชุม : เพื่อคัดเลือกมาตรการสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยาง
สมเหตุสมผล

1. ภญ. อรรัตน พัฒนาประทีป ร.พ.รามาธิบดี
2. ภก.สฤษดิ์ นามวงศ โรงพยาบาลสระบุรี
3.ภญ. โสภา มาลัยทอง ร.พ.ธรรมศาสตร
4. ภญ.นันทิยา สหสุนทรวุฒิ และ ภญ.นลพรรณ พุมเลง โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
5. ภญ.รุงทิวา หมื่นปา ร.พ. ลําปาง
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ภาคผนวก ง
รายละเอียดการศึกษาปจจัยที่ทําใหการสั่งใชยาตานจุลชีพไมสมเหตุสมผล
1. การศึกษาทีศึกษาการจายยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนที่เปนเชื้อ
ไวรัสหรือการติดเชื้อที่ไมจําเปนตองไดยาปฏิชีวนะ จํานวน 8 การศึกษา
Arnold [9] ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสั่งจายยาปฏิชีวนะในเด็กที่ติดเชื้อไวรัส โดย
การสราง 16 สถานการณและสงแบบสอบถามไปยังกุมารแพทย (pediatricians) และแพทย
ประจําบาน (family practitioners) 540 คน ใน Ontario พบวาปจจัยที่ทําใหแพทยตัดสินใจจาย
ยาปฏิชีวนะใหผูปวย คือ ความรุนแรงของอาการผูปวย การมีไขสูง อายุเด็กที่นอยกวา 2 ป
นอกจากนี้ยังพบปจจัยอื่นนอกเหนือจากอาการทางคลินิกขางตน คือ ปจจัยจากตัวแพทยเอง
ไดแก การเปนแพทยประจําบาน อายุแพทยที่เพิ่มขึ้น (increasing age) และจํานวนผูปวยที่
รับผิดชอบ (practice volume) ยิ่งมากยิ่งมีแนวโนมจายยามาก แตกลับพบวาผูปกครองไมมี
อิทธิพล
Belongia [10] นักระบาดวิทยาไดเขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการเลือกใชมาตรการเพื่อ
สงเสริมการใชยาปฏิชีวนะใหมีความสมเหตุสมผลในบริบทของแพทยและผูปวยวา แมวาการใช
ยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อจะทําใหเกิดปญหาการติดเชื้อและการ colonization ของเชื้อชนิดดื้อ
ยา แตก็ไมไดชวยใหการใชยาปฏิชีวนะลดลง โดยเฉพาะการใชยาปฏิชีวนะในกรณีติดเชื้อไวรัส
ทางเดินหายใจสวนบน การเลือกใชมาตรการที่มีประสิทธิผลแตไมตรงสาเหตุหรือตรงสาเหตุแต
มาตรการที่เลือกใชไมมีประสิทธิผลลวนแตไรผลในการแกไขปญหาดังกลาว จากการทบทวน
วรรณกรรมของผูเขียน พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหการใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผลมีทั้ง
ปจจัยจากแพทยและผูปวย ดังตาราง
Lack of education

Experience

Expectations

Suboptimal approach to diagnosis
and treatment; lack of knowledge of
the natural course of viral disease
Diagnostic and prescribing habits
from the pre›antibiotic resistance
era
Belief that patients expect
antibiotics; belief that satisfaction is
related to
prescription

Insufficient knowledge of
viral vs bacterial infection
Prior antibiotic treatment for
viral infections
(perceived as effective)
Belief that some conditions
require antibiotic treatment
for example, purulent
rhinitis
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Economics

Time pressures; incentives linked to Need to return to work or
satisfaction surveys; profiling on return child to day care
return visits

ปจจัยทางดานเศรษฐศาสตรขึ้นอยูกับระบบประกันสุขภาพของแตละประเทศ ซึ่งแตกตางกัน
ออกไป อยางไรก็ตามสิ่งที่ทุกประเทศเหมือนกันคือ เวลาที่มีจํากัดของแพทย การพยายามทํา
ใหผูปวยพึงพอใจสูงสุด และไมตองการใหกลับมารักษาอีกครั้ง
Colgan และ Powers[12] ไดทบทวนวรรณกรรมและเขียนบทความซึ่งสวนหนึ่งกลาวถึงปจจัยที่
ทําใหแพทยมักจายยาปฏิชีวนะในผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจสวนบนวา เกิดจากผูปวย
มักจะรองขอยาดังกลาวจากแพทยเพื่อความมั่นใจวาตนเองจะหายจากอาการปวย ทั้งๆ ที่เปน
ความเขาใจที่ผิด และปจจัยจากแพทยสวนหนึ่ง คือ แพทยตองดูแลคนไขจํานวนมาก ไมมีเวลาที่
จะอธิบายถึงเหตุผลที่จะไมจายยาดังกลาวให การจายยาดังกลาวชวยใหจบการรักษาไดเร็วขึ้น
และเชื่อวาจะชวยใหผูปวยไมตองกลับมาพบตนอีก แตความจริงแลวพบวาคนไขกลุมดังกลาว
มากกวารอยละ 25 กลับมารักษาอีกครั้งภายใน 1 เดือน นอกจากนี้แพทยบางทานอาจจะ
ตองการรักษาความสัมพันธระหวางตนกับผูปวย จึงจายยาตามที่ผูปวยรองขอ ซึ่งในความเปน
จริง มีการศึกษาที่พบวา ความพึงพอใจของผูปวยไมสัมพันธกับการไดรับยาปฏิชีวนะ แตอยูที่วา
แพทยไดอธิบายถึงเหตุผลที่ไมจายยาตามที่ตนรองขอหรือไม ดังนั้นทักษะการสื่อสารระหวาง
แพทยกับผูปวยจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการใชยาปฏิชีวนะมีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น
Cadieux [11] ไดทําการศึกษาปจจัยที่ทําใหแพทยจายยาปฏิชีวนะไมเหมาะสม โดยมีนิยามวา
คือการสั่งใชยาปฏิชีวนะในผูปวยติดเชื้อไวรัส และ /หรือ สั่งใชยาที่เปน 2nd หรือ 3rd กอน 1st
choice ผูวิจัยไดทําการทบทวนฐานขอมูล Quebec databases ในชวงป ค.ศ. 1990-1998 ซึ่ง
เปนฐานขอมูลการสั่งยาของแพทยจํานวน 852 คนที่ไดรับการรับรอง (ไดรับใบประกอบวิชาชีพ)
ในชวงป ค.ศ. 1990-1993 ผลการศึกษาพบวาแพทยที่ทํางานมานาน มีปริมาณงานมาก มี
แนวโนมที่จะจายยาปฏิชีวนะไมเหมาะสมมากกวา และคะแนนการสอบวัดความรูไมสัมพันธกับ
ความสมเหตุสมผลการสั่งใชยา
Damoiseaux [13] และคณะไดทําการศึกษาเหตุผลนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามแนวทางการ
ใช ย า (treatment guideline) ที่ ทํ า ให แ พทย ทั่ ว ไปในประเทศเนเธอร แ ลนด จํ า นวน 22 คน
ตัดสินใจจายยาปฏิชีวนะใหแกผูปวยที่เปน acute otitis media (AOM) ผูวิจัยไดทําการทบทวน
ใบสั่งยาจํานวน 70 ใบสั่งยาและทําการสัมภาษณแพทยผูสั่งใชยอนกลับไปถึงเหตุผลที่สั่งใช ผล
การศึกษาพบปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งปจจัยจากตัวแพทยเอง ไดแก ลักษณะนิสัยสวนตัว (personal
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habit) ตองการชวยเหลือผูปวยใหงายขึ้น มีประสบการณที่ไมดีในอดีตเกี่ยวกับการรักษา AOM
ปจจัยจากผูปวย ไดแก การรองขอยา พฤติกรรมการปวย เชื่อวาคนไขตองการยา และปจจัย
ทางดานการแพทย (medical reasons) เชน แรกรับอาการหนัก มีประวัติผิดปกติทางหูมากอน
มีโรครวม อายุนอยเปนตน การศึกษานี้มีขอจํากัด คือ อาจเกิด recall bias และการแสดงเหตุผล
ที่เปนไปไดเปนแนวทางการสัมภาษณอาจทําใหแพทยผูถูกสัมภาษณเกิดการฉุกคิดและไมตอบ
ตามความเปนจริง
Suttajit [18] และคณะไดทําการทบทวนใบสั่งยาของศูนยสาธารณสุขที่ตั้งอยูในชุมชนสลัม 2
แหงในกรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ ความเหมาะสม ปจจัยชี้นํา
(predictor) ในการจายยาเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ทางเดินหายใจสวนบน ผล
การศึกษาพบวาผูปวยที่ติดเชื้อแบคทีเรียมีอัตราสวนไดรับยาปฏิชีวนะมากกวาผูปวยที่คาดวา
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ในกลุ ม ผู ป ว ยที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส หากอายุ ยั ง น อ ย เป น เพศชาย และจ า ยเงิ น ค า
รักษาพยาบาลเอง พบวามีแนวโนมที่จะไดรับยาปฏิชีวนะมากกวา และแพทยที่ไมประจํา (part
time) มีแนวโนมที่จะจายยามากกวาแพทยประจํา เชนเดียวกับกลุมผูปวยที่ติดเชื้อแบคทีเรียที่
พบวาหากจายเงินคารักษาพยาบาลเอง ก็มีอัตราสวนไดรับยาปฏิชีวนะมากกวาเชนกัน แสดงให
เห็นวาปจจัยทางดานการเงิน มีสวนทําใหแพทยตัดสินใจที่จะจายยาปฏิชีวนะใหกับผูปวยแมวา
การวินิจฉัยจะพบวาผูปวยนาจะติดเชื้อไวรัสก็ตาม

Michael [17] และคณะไดศึกษาปจจัยที่แพทยใชประกอบการตัดสินใจจายยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์
กวาง โดยการทบทวนฐานขอมูลการจายยาใหกับคนไขที่เปนหวัดและติดเชื้อทางเดินหายใจ
สวนบนจํานวน 1981 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
จายยากลุมดังกลาวมากที่สุดคือ ความเชี่ยวชาญของแพทย (physician specialty) รองลงมา
คือ เชื้อชาติและประกันสุขภาพของผูปวย โดยพบวาผูปวยที่เปนคนผิวดํา ไมมีประกันสุขภาพ
หรืออยูในระบบประกัน health maintenance organization membership (HMO) ซึ่งมี
หลักเกณฑการจายเงินเปนระบบแบบเหมาจาย (capitated) มีอัตราสวนไดรับการจายยากลุม
ดังกลาวนอยกวา
WHO [1] ไดตีพิมพบทความการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ เกี่ยวกับมาตรการการ
ส ง เสริม การใช ย าปฏิ ชี ว นะอยา งสมเหตุ ส มผลในประเทศกํ าลั ง พั ฒ นา โดยในส ว นหนึ่ ง ของ
บทความไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหการใชยาปฏิชีวนะทั่วโลกขาดความสมเหตุสมผล 7 ปจจัย คือ
(1) แพทยขาดความรูที่เพียงพอตอการวินิจฉัย วาการติดเชื้อดังกลาวควรไดรับยา
ปฏิชีวนะหรือไม
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(2) ความตองการของผูปวยซึ่งบางครั้งเปนความเขาใจที่ผิด หรือบางครั้งเปนการคาด
เดาที่ผิดของแพทยเอง
(3) กลัวจะเสียลูกคาหากทําใหผูปวยไมพึงพอใจ
(4) กลัวผลการรักษาลมเหลวจากการไมไดรับยาปฏิชีวนะ
(5) อิทธิพลแรงกดดันจากสังคม ธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร เชื่อตามผูเชี่ยวชาญหรือ
แพทยผูอาวุโสกวา
(6) แรงจูงใจจากบริษัทยา
(7) ตองการสรางกําไรสูงสุด
นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นที่อาจเปนไปได เชน การขาดยาที่เหมาะสม ความลาสมัยของ
แนวทางการใชยา การขาดแหลงขอมูลทางดานการแพทยที่นาเชื่อถือ และบริบทดานสุขภาพ
อื่นๆ ความพยายามที่จะเพิ่มความสมเหตุสมผลในการใชยาจําเปนที่จะตองคนหาปจจัยที่ทําให
การใชยาไมเหมาะสมเสียกอน จากนั้นจึงคอยพัฒนามาตรการสงเสริมเพื่อแกไขใหตรงจุด
2. การศึกษาการจายยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทั่วไป จํานวน 5 การศึกษา
Hutchinson [15] ไดทําการทบทวนใบสั่งยาที่มีการสั่งใชยาปฏิชีวนะจํานวน 153,047 ใบจาก
การสั่งใชของแพทยทั่วไป (general practitioners) 476 คน ใน Newfoundland ตลอดจนการ
ทบทวนการจายเงินของ Newfoundland Drug Plan ในชวงระยะเวลา 1 ป พบวา ระบบการ
จายเงินคืนหรือจายคาตอบแทน (remuneration) แกแพทยแบบจายตามจริง (fee-for-service)
และจํานวนผูปวยที่แพทยตองดูแลทําใหการสั่งจายยาปฏิชีวนะสูงกวาการจายคาตอบแทนแบบ
เงินเดือนและจํานวนผูปวยที่ตองดูแลนอยกวาตามลําดับ ทั้งนี้พบความสันพันธวาแพทยที่ไดรับ
การตอบแทนแบบ fee for service จะมีจํานวนคนไขมากกวา (เมื่อควบคุมตัวแปร ไดแก อายุ
แหลงที่จบการศึกษา จํานวนคนไขสูงอายุ อายุแพทย) และอาจจะเปนสาเหตุใหการจายยา
ปฏิ ชี ว นะสู งขึ้ นตามไปดว ย นอกจากนี้ยังพบว าอายุของแพทยยิ่ งมากก็จะทํา ใหการจ า ยยา
ปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามการศึกษานี้มีขอจํากัด คือ เปนการทบทวนจากฐานขอมูลการสั่ง
ใชยา อาจทําใหขอมูลที่สําคัญขาดหายไปได
Mangione-Smith [16] และคณะไดศึกษาการสื่อสารระหวางกุมารแพทยและผูปกครองของเด็ก
ในประเด็นการรองขอและการจายยาปฏิชีวนะใหกับเด็กที่ปวย ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดย
การปนทึกเทปการสนทนาระหวางแพทยและผูปกครอง ผลการศึกษาพบวา แมวาผูปกครองเด็ก
จะไมเอยปากขอยาปฏิชีวนะแตแพทยก็ยังคงมีความเชื่อวาผูปกครองเด็กตองการยาดังกลาว
(perceive patient demand) และในกลุมผูปกครองที่ไมไดรับยาปฏิชีวนะ พบวาการใหสัญญา
ครั้งตอไป วาจะจายยาปฏิชีวนะให(เชน กรณีอาการไมดีขึ้น) สามารถชวยเพิ่มความถึงพอใจ
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ใหกับผูปกครองได เทคนิคการสื่อสารระหวางแพทยและผูปวยหรือผูปกครอง จะชวยใหแพทย
รักษาความสัมพันธที่ดีกับผูปวยไดโดยไมจําเปนจะตองจายยาปฏิชีวนะเสมอไป
Petursson [8] ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสั่งใชยาปฏิชีวนะไมเหมาะสมหรือที่
เรียกวา non-pharmacological antibiotics prescribing ซึ่งในการศึกษานี้ไดใหคํานิยามของ
non-pharmacological antibiotics
prescribing วา คือการจายยาปฏิชีวนะในกรณีที่ไมมี
หลักฐาน (evidence) ยืนยันวามีการติดเชื้อแบคทีเรีย ผูวิจัยไดออกแบบการศึกษาโดยการ
สัมภาษณแบบตัวตอตัว (face to face interview ) โดยใชคําถามปลายเปดและบันทึกเทปไว
กลุมตัวอยาง คือ แพทยทั่วไปจํานวน 16 คนใน Icelandic ผลการศึกษาพบปจจัยที่มีอิทธิพล
ไดแก ความไมมั่นใจและความกลัวตอผลการรักษาหากไมไดจายยาปฏิชีวนะ ความสัมพันธ
ระหว า งแพทย และผู ป ว ย ความเมื่ อยลา จากการทํา งานเนื่อ งจากปริ มาณคนไขม ากเกิ น ไป
ลักษณะสวนตัวของแพทยเอง เชน เขาใจผิดวาคนไขตองการยา ตองการทํากําไร ใจดีพรอม
บริการมากเกินไป ความรูสึกอยากมีอิสระที่จะตัดสินใจดวยตัวเอง ความเฉื่อยชาในการทํางาน
และสุดทายคือปจจัยจากองคกร ไดแก การเปดโอกาสใหผูปวยเขาถึงแพทยงายเกินไป และการ
ขาดเครื่องมือดานการวินิจฉัย ซึ่งแพทยสามารถใชยืนยันการวินิจฉัยและตานแรงกดดันจาก
ผูปวยได
De Souza [14] ทําการศึกษาปจจัยที่ทําใหแพทยที่ไมใชแพทย consult (non-consultant
hospital doctors or NCHDs) ในตอนไตของประเทศ Ireland จํานวน 22 คน ตัดสินใจจายยา
ปฏิชีวนะ รูปแบบการศึกษาเปนแบบการสัมภาษณเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวาการ
ตัดสินใจของแพทยที่จบมาใหมขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดจากรุนพี่ โดยความรูที่ไดจากการ
เรียนและ guideline ตางๆมีผลตอการตัดสินใจนอยมาก และเมื่อทํางานนานขึ้น การตัดสินใจจะ
ขึ้นอยูกับประสบการณของตนเปนหลัก สวนแนวทางการใชยาของโรงพยาบาลมีผลนอยมาก
นอกจากนี้ผูเขารวมการศึกษาไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรปรับการเรียนการสอนในโรงเรียน
แพทยใหสอดคลองกับในทางปฏิบัติ แนวทางการใชยาหรือ guideline ตางๆ ควรมีรูปแบบที่ใช
งาย และจําเปนจะตองมีมาตรการสงเสริมความรวมมืออยางจริงจัง
Wood [19] และคณะไดทําการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงคุณภาพกับแพทยทั่วไปจํานวน 40
คนโดยแบงเปน 26 คนที่มีการจายยา fluroquinolone สูงและ 14 คนที่มีการจายยา
fluroquinolone ปานกลาง ถึงเหตุผลที่เลือกจายยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์
กวาง เชน fluroquinolone ผลการศึกษาพบวาปจจัยตอการเลือกจายยา fluroquinolone มีทั้ง
ปจจัยทางดานคลินิก เชน อาการ อายุ โรครวมของผูปวย ความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของยาใน
ขณะที่ยังไมมีขอมูลการเพาะเชื้อและความไวตอยา ความจําเปนตองเลือกใชเนื่องจากผูปวยแพ
ยาตัวอื่น ปจจัยจากองคกร เชน เพื่อนรวมงาน การประเมินจากสวนกลาง แรงจูงใจดานการเงิน
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แตเหตุผลเหนือสิ่งอื่นใดที่แพทยใชเพื่อตัดสินใจในการเลือกใชยาดังกลาว คือ ตองการทําสิ่งที่ดี
ที่ สุ ด เพื่ อ คนไข ข องตนและถื อ เป น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมในฐานะแพทย (socially
responsible) ซึ่งปจจัยดังกลาวทําใหแพทยอาจละเลยหลักการใชยาที่สมเหตุสมผลและความ
รับผิดชอบตอสังคมในระยะยาว อันไดแก ปญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ อยางไรก็ตามในการศึกษา
นี้กลับพบวาบริษัทยาไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชยาดังกลาว
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