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1. บทน า และ framework ยอ่ย SDG

• ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
• การเปลีย่นแปลงเชงิ context
• นโยบายแหง่ชาตดิา้นยา
• ยทุธศาสตร ์AMR
• เครือ่งมอืวดัการใชย้า DUS
• Quantity vs Quality
• Access vs RDU

ยาเคม ียาชวีวัตถ ุสมนุไพร ยาเสพตดิ วัตถอุอกฤทธิฯ์

MDG

WHO 12 core components RDU



2. สถานการณ์ และบทวเิคราะห ์การใชย้าในสถานพยาบาล

• ED รพ สป = 80%

• CSMBS Non ED 

• จา่ยยาเกนิจ าเป็น ยาเหลอื 

• PTC คดัเลอืกยา  RDU

• DUE รายการยา จ2 ง non ED



2.สถานการณ ์และบทวเิคราะห ์การใชย้าในชมุชน (1)

1. ความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการใชย้า 
- ยาปฏชิวีนะ

เชน่ คะแนน ความรู ้: ระดับนอ้ย-ปานกลาง

- ผลติภัณฑส์ขุภาพอืน่

เชน่ รอ้ยละ 13-56 ใชย้าแผนโบราณ/สมนุไพร

รอ้ยละ 18-48 ใช ้ยาชดุ

- ยาแกป้วด และ กลุม่ NSAIDs

เชน่ คะแนน ความรู ้: ระดับนอ้ย

โดยภาพรวม ผลจากงานวจัิย สรปุวา่ 

- คนในชมุชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจนอ้ย มคีวามเชือ่ทีผ่ดิในการใชย้าบางกลุม่

- สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการใชย้าไมเ่หมาะสม เชน่ หยดุกนิยาปฏชิวีนะเมือ่ดขี ึน้

ใชส้เตยีรอยดโ์ดยไมรู่ต้ัว



2.สถานการณ ์และบทวเิคราะห ์การใชย้าในชมุชน (2)

2. ยาเหลอืใชจ้ากครัวเรอืน เชน่ ยาปฏชิวีนะ ยาโรคเรือ้รัง (ยาเบาหวาน 
ความดนัสงู)

 3. ยาในโรงเรยีน พบปัญหาการจัดการยาใน รร และ พบกลุม่ยาอนัตรายใน
ตูย้า รร. เชน่ ยาปฎชิวีนะ

4. การใชย้าปฏชิวีนะในสตัวแ์ละการเกษตร มกีารใชใ้นการเลีย้งสตัวเ์ป็น
อาหาร (ปศสุตัว ์ประมงค)์ การปลกูพชื (สวนสม้) สตัวเ์ลีย้ง



2.สถานการณ ์และบทวเิคราะห ์โฆษณา : 
ผลการตรวจสอบโฆษณาผลติภัณฑส์ขุภาพผดิ

กฎหมาย ปีงบประมาณ 2560 
ประเภท นติยสาร อนิเทอรเ์น็ต โทรทศัน์ วทิยุ นสพ. แผน่พบั รวม

ยา 2/39 236/236 16/2,888 41/707 0/90 2/2 297/3,962

อาหาร 45/223 659/692 242/7,246 119/1,231 0/22 12/18 1,077/9,432

เครือ่งส าอาง 3/296 7/2,280 1/2,958 5/27 3/196 0/5,506 19/11,263

เครือ่งมอืแพทย์ 2/21 18/16 0/85 0/0 0/4 1/1 19/127

วตัถอุนัตราย 5/8 20/148 0/100 0/0 0/5 0/0 25/261

วตัถเุสพตดิ 0/0 150/150 0 0 0 0 150

รวม 57/587 1,088/3,522 259/13,277 165/1,965 3/317 12/5,527 1,587/25,195

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2562.

การเคลือ่นไหว
2554 สมชัชาสขุภาพ ครัง้ที4่
2556/2562 MOU

อย = ศรป
กสทช = ประกาศ
คณะกรรมการ

คสช 15/2557

เครอืขา่ยผูบ้รโิภคเฝ้าระวงั 
online ท าความรว่มมอื

ความรว่มมอื สถานวีทิย ุ
ทหาร ต ารวจ

 



2.สถานการณ ์และบทวเิคราะห ์สง่เสรมิการขายและจรยิธรรม

สถานการณ์
• ไมม่ขีอ้มลู (พรบ.ยาไมไ่ดก้ าหนด)

• งานวจัิย

การเคลือ่นไหว
• 2532 เกณฑจ์รยิธรรม WHO

• 2537 เกณฑจ์รยิธรรม ไทย

• 2549 แพทยสภา

• 2552 สมัชชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่2

• 2558 คณะกรรมการพัฒนาระบบยา 
ประกาศใชเ้กณฑ์

• กสธ ประกาศใชก้ตกิา

• 2560 ครม มต ิตาม ปปช เสนอ



2.การตดิตามความปลอดภัย (HPVC and TAWAI)

พัฒนาการ
Hospital based
2526 ศนูย ์ADR
2532 SMP new drugs
2540 HPVC ขยาย/ผลติภณัฑ์
สขุภาพ
2551 ADR – AE

Community based
2560 TAWAI เฝ้าระวงัจากชมุชน



2. บทวเิคราะห ์ผลกระทบ

• สขุภาพ
• โรคไมห่าย

• อนัตรายจากยา (AE)

• เสยีชวีติ จากเชือ้ดือ้ยา 19,000-38,000 ราย/ปี

• มลูคา่ทางเศรษฐกจิ
• เชือ้ดือ้ยา 46,000 ลา้นบาท/ปี

• ยาเหลอืใช ้2,000 ลา้นบาท/ปี

• อืน่ ๆ 

• สิง่แวดลอ้ม
• การตกคา้งยาหลายชนดิ ยาปฏชิวีนะ และ เชือ้ดือ้ยา



2.บทวเิคราะห ์ผลจาก intervention
• ระดับประเทศ / สถานพยาบาล / ระดับชมุชน



กรณีศกึษา 1  การใชย้าปฏชิวีนะอยา่งสมเหตผุล

Since 2007

Antibiotic Awareness Day/Week 2556
สมัชชาสขุภาพ ครัง้ที ่8 พ.ศ. 2558

ยทุธศาสตร ์AMR (2560-2564)
WHO CCS AMR

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://webboard.mthai.com/upload_images_new/2007-11-23/356994.jpg&imgrefurl=http://www.nongmaiclub.com/blog/index.php?id=1234567890&page=showblog&idg=2&idt=270&usg=__vecH6BdkYK_xhsqjTaUPhQWDMYY=&h=341&w=341&sz=68&hl=en&start=2&itbs=1&tbnid=w27othK4NCQMRM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=%E0%B8%AD%E0%B8%A2&gbv=2&hl=en&sa=G
http://www.ejobeasy.com/media/news/thumbnail/36/90915143436/nw-90915143436.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.topnews.in/files/WHO.gif&imgrefurl=http://www.topnews.in/japan-supports-taiwans-joining-world-health-organization-298271&usg=__6NVDi21ymUEzV_aBJiQh2FtKTZk=&h=163&w=160&sz=12&hl=en&start=5&itbs=1&tbnid=76gFuXFec0PpDM:&tbnh=98&tbnw=96&prev=/images?q=world+health+organization+logo&gbv=2&hl=en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.si.mahidol.ac.th/R2R/images/logo_hsri.jpg&imgrefurl=http://www.si.mahidol.ac.th/R2R/WS_HSRI_2009_2/register_detail.htm&usg=__-jtcuvzmSgp2lUeGrdpqXhxAjDY=&h=399&w=445&sz=23&hl=en&start=10&itbs=1&tbnid=J3thdmU2RW1nVM:&tbnh=114&tbnw=127&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA+HSRI&gbv=2&hl=en


2.บทวเิคราะห ์การเคลือ่นไหว
1) EDL  DUE PTC

2) P4P UC, Audit (3 กองทนุ) prior authorization 

ใชก้บัยากลุม่มะเร็งของกรมบญัชกีลาง

3) คณะอนุกรรรมการสง่เสรมิการใชย้าสมเหตผุล 

มคีณะท างานยอ่ย หลายคณะ

RDU Hospital – RDU Country

4) Service Plan RDU

5) HA (RDU/AMR/P2safety/Ethics)

6) เขตสขุภาพ ระดบัจังหวดั

7) ปฐมภมูิ

8) RDU Community



3. บทสรปุส าหรับการพัฒนา

RDU Country
โครงสรา้งหน่วยงาน
ระบบการท างาน
ระบบ IT
CPG
ระบบ audit
Health and Drug Literacy



ขอ้เสนองานวจัิย (1)

ระดับประเทศ
•  1.การพัฒนาตัวชีว้ัดและประเมนิ clinical 

outcome / economic outcome ทีเ่กดิจาก RDU

• 2.การพัฒนาระบบขอ้มลูความปลอดภัยจากการใช ้
ยา ทีเ่ป็นไปตาม RDU ตัง้แตส่ว่นกลาง 
สถานพยาบาล และชมุชน

•  3.การพัฒนาระบบขอ้มลูการใชย้าทเีชือ่มโยงกนั
ของทกุหน่วยบรกิาร เพือ่วเิคราะหต์ดิตามการใชย้า
ของประเทศ และประเด็นอืน่ทีเ่กีย่วกบั RDU

• 4. การประเมนิผลกระทบของนโยบาย

• 5. การประเมนิปัจจัยภายนอก เชน่ เขตการคา้เสรทีี่
กระทบตอ่การเขา้ถงึยา หรอืกระทบตอ่ประเทศ

• 6. ภารกจิการกระจายอ านาจ และระบบบรกิาร
สขุภาพ ตลอดจนการตดิตามการใชย้าในพืน้ทีค่วร
เป็นอยา่งไร

ระดับชมุชน
•  1. การออกแบบระบบบรกิารสขุภาพเพือ่
สง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล และการ
เขา้ถงึขอ้มลูยาและสขุภาพเพือ่การตัดสนิใจ
ของประชาชนในชมุชน

•  2.รปูแบบการพัฒนาการสง่เสรมิการใชย้าอยา่ง
สมเหตผุลในชมุชน ในเขตกรงุเทพมหานคร 
เขตเมอืง และเขตชนบท

• 3. การสรา้งความเขม้แข็งภาคประชาสงัคมให ้
เกดิ Health literacy Media Literacy และ 
RDU literacy



ระดับสถานพยาบาล
 1.ระบบการสนับสนุนการเขา้ถงึและใชข้อ้มลูการใช ้
ยาและหลักฐานเชงิประจักษ์ทีเ่ป็น primary source 
ของบคุลากรทางการแพทย์

 2.ระบบการสนับสนุนการวจัิยเพือ่พัฒนางานจากงาน
ประจ า

 3.ศกึษารปูแบบและการพัฒนาศักยภาพของ PTC 

4.การวเิคราะหส์มรรถนะทีจ่ าเป็นและแนวทางการ
พัฒนาของเภสชักร และบคุลากรทางการแพทยอ์ืน่
เพือ่การใชย้าอยา่งสมเหตผุล ในสถานพยาบาลและ
ชมุชน

 4.ระบบการพัฒนา national guideline 

5.สมรรถนะและศักยภาพของคณะกรรมการ PTC 
ในการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล

(เพือ่ก าหนดบทบาทและสมรรถนะทีจ่ าเป็นของ
PTC ในการใชย้าอยา่งสมเหตผุลในระดบัเขต/
จังหวัด/หน่วยบรกิาร ทีผ่า่นมาPTCมบีทบาทใน
การสง่เสรมิใชย้านอ้ยมาก)

 6.ระบบสารสนเทศเพือ่การสนับสนุนการสง่เสรมิ
การใชย้าอยา่งสมเหตผุลในระดับรพ.(ทัง้เชงิ
ปรมิาณ eg. มลูคา่การใชย้า และเชงิคณุภาพ เพือ่
ใชร้ะบบIT ในการประมวล/วเิคราะหท์ัง้ขนาดและ
ผลกระทบของปัญหาการใชย้าในรพ. และน าไปใช ้
วางแผนทัง้ในระบบการจัดซือ้/คัดเลอืก/จัดหาและ
ป้องกนัการเกดิ ME และการใชย้าอยา่งปลอดภัย)

7. ค าอธบิายเชงิสงัคมศาสตร ์และมานุษยวทิยา
ตอ่พฤตกิรรม เจตคต ิและความตระหนักรู ้ของ
บคุลากรสขุภาพ 

ขอ้เสนองานวจัิย (2)


