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โครงการ Antibiotics Smart Use (ASU) เริ่มในปี พ.ศ. 2550 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีเป้า
หมายเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางสังคมในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย งานวิจัยเชิงคุณภาพครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของการดำ�เนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จำ�นวน 39 คน (จาก 30 โครงการ 18
จังหวัด) ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 28 มีนาคม 2556 (2 เดือน) การคัดเลือกเป็นแบบเจาะจงจากบุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีความเกี่ยวข้องในการประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมหรือขับเคลื่อนงาน ASU เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อการเริ่มดำ�เนินงาน ASU และความ
ยั่งยืนในองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนด้านนโยบาย การผนวกเข้ากับงานประจำ�  การสนับสนุนของผู้บริหาร ความร่วมมือ
ของบุคลากร ภาคีเครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชน พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ผลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการและนักประเมินผลในการ
วางแผนการขับเคลื่อนงาน ASU ให้บรรลุเป้าหมาย
คำ�สำ�คัญ: การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ความยั่งยืนของโครงการ
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Antibiotics Smart Use (ASU) was introduced in 2007 by Thai Food and Drug Administration. Its
goal was to create new social norm on rational use of antibiotics in Thailand. Qualitative research was
used to investigate factors for sustainability of the ASU. Semi-structured interviews were conducted
with 39 key informants (30 projects, 18 provinces) between January 21 and March 28, 2013 (2 months).
Content analysis was used. The key informants were purposively selected from health care professionals who experienced the ASU as a coordinator, supporter, promoter and driver at least one year.
Results show that key factors that affect the start up of ASU and sustainability in the organizations include policy support, institutionalization, leadership support, staff involvement, partnership, community participation, public behavior on antibiotics use, and program monitoring and evaluation. These
findings will be useful for decision makers, program managers and program evaluators for driving the
ASU to achieve the goal.
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โ

อย่างอิสระ ขึน้ อยูก่ บั บริบทของแต่ละแห่ง โดยใช้โลโก้และ
ข้อความหลักร่วมกัน เครือข่ายส่วนกลางทำ�หน้าทีส่ นับสนุน
สิ่งต่างๆ เช่น เอกสารให้ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนั้น
รูปแบบ ลักษณะกิจกรรม ตลอดจนความต่อเนื่องในการ
ทำ�งานภายในโรงพยาบาลจึงมีความแตกต่างกันด้วย(1) ใน
แต่ละระยะมีการวิจยั ประเมินผลโดยนักวิจยั จากส่วนกลาง
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมและการขยายผล รูป
แบบการทำ�งาน รวมทั้งการสร้างเครือข่าย(2-4) แต่ยังไม่มี
การศึกษาปัจจัยทีท่ �ำ ให้เกิดการทำ�งานตามแนวปฏิบตั ิ ASU
อย่างต่อเนื่องในระดับบุคคลหรือองค์กร ดังนั้น งานวิจัย
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน
ในการดำ�เนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผล (ASU) โดยให้ความหมายสำ�หรับ “ความยั่งยืนของ
โครงการ ASU” ว่า คือการที่โรงพยาบาลหรือพื้นที่ (ตำ�บล
อำ�เภอ หรือจังหวัด) ปฏิบตั ติ ามแนวคิด ASU อย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ขณะสัมภาษณ์) ผู้วิจัยสร้าง
กรอบแนวคิดในการศึกษาจากการทบทวนบทความวิจัย
เกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการจากต่างประเทศ(5-7) โดย
ปรับให้เหมาะสมกับบริบทด้านสาธารณสุขของประเทศไทย
สรุปปัจจัยสำ�คัญทีม่ ผี ลต่อความยัง่ ยืนของโครงการ ASU มี
8 ปัจจัย ดังนี้ 1. การสนับสนุนด้านนโยบาย 2. การผนวก
เข้ากับงานประจำ�  3. การสนับสนุนของผู้บริหาร 4. ความ
ร่วมมือของบุคลากรภายใน 5. การมีภาคีเครือข่ายภายนอก
6. การมีสว่ นร่วมของชุมชน 7. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะ
ของประชาชน และ 8. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถนำ�ไปใช้ในการวางแผน
เพือ่ กำ�หนดมาตรการหรือกลยุทธ์ในการขยายแนวคิด ASU
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังต่อไป นอกจากนี้ยังอาจ
เป็นบทเรียนในการดำ�เนินงานสำ�หรับโครงการทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายๆ กันได้อีกด้วย

ภูมิหลังและเหตุผล

ครงการ Antibiotics Smart Use (ASU) เริ่มต้นใน
ปี พ.ศ. 2550 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) เป้ าหมายเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ ท าง
สังคมในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยเริ่มจากลด
การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำ�เป็นใน 3 โรคที่พบบ่อย คือ โรค
ติดเชื้อในทางหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลัน และ
แผลเลือดออก โครงการ ASU แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 โครงการนำ�ร่อง (ปี 2550-2551) เพื่อสร้างต้นแบบ
และทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมแทรกแซงที่ใช้ในการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งใช้ยา ดำ�เนินการใน 1 จังหวัด คือ
สระบุรี ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง และ โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) 87 แห่ง ระยะที่
2 เป็นการศึกษาการขยายผล (ปี 2551-2552) เพื่อศึกษา
รูปแบบและความเป็นไปได้ในการขยายผล รวมทั้งการ
สร้างเครือข่าย ดำ�เนินการใน 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และตรัง อีกทั้งยังมีโรง
พยาบาลเอกชนในเครือข่ายโรงพยาบาลศรีวิชัย (ปัจจุบัน
เปลีย่ นชือ่ เป็น โรงพยาบาลวิชยั เวชอินเตอร์เนชัน่ แนล) เข้า
ร่วมโครงการด้วย ครอบคลุมโรงพยาบาล 44 แห่ง และ
รพ.สต. 621 แห่ง และระยะที่ 3 การขยายผลแนวปฏิบัติ
สู่ความยั่งยืน (ปี 2553-ปัจจุบัน) เป็นการขยายแนวปฏิบัติ
ASU ไปยัง 15 จังหวัด และต่อมาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ ASU เริ่มดำ�เนินงานในลักษณะโครงการนำ�ร่อง
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) และใน
ระหว่างการดำ�เนินโครงการมีการประเมินผลและถอดบท
เรียนควบคู่กัน การดำ�เนินงานทำ�ไปทีละระยะ (phase)
โดยนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากผลการประเมินโครงการและการถอด
บทเรียนมาพิจารณาร่วมกับสถานการณ์ในขณะนั้น ได้แก่
ทิศทางนโยบาย ความเข้มแข็งของเครือข่าย กระแสสังคม
และทรัพยากรที่ต้องใช้ (กำ�ลังคนและงบประมาณ) เพื่อ
วางแผนงานของโครงการระยะต่อไป ส่วนกลางเปิดโอกาส
ให้แต่ละพืน้ ทีอ่ อกแบบการดำ�เนินงานโครงการ ASU ได้เอง

ระเบียบวิธีศึกษา
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) คือ บุคลากร
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ทางการแพทย์ทมี่ ปี ระสบการณ์ในการด�ำเนินโครงการ ASU
จ�ำนวน 39 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) เกณฑ์การคัดเลือก คือ 1. เป็นบุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีความเกี่ยวข้องในการประสานงาน สนับสนุน ส่ง
เสริมหรือขับเคลื่อนงาน ASU เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 2.
เป็นพื้นที่เครือข่าย ASU และ 3. ยินดีให้สัมภาษณ์

ถามในประเด็นทีส่ งสัย กังวลหรือต้องการความชัดเจน หาก
ยินดีให้ข้อมูลจึงเริ่มสัมภาษณ์ตามประเด็นที่เตรียมไว้ และ
ระหว่างการสัมภาษณ์หากผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ยนิ ดีให้สมั ภาษณ์ตอ่
ก็จะต้องยุตกิ ารสัมภาษณ์ลงกลางคันในทันที การสัมภาษณ์
มีการบันทึกเทปหากได้รับการยินยอมและใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์เฉลี่ย 25 นาทีต่อคน

วิธีการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research)

ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

แนวค�ำถามส�ำหรับการสัมภาษณ์ (interview guide)
พัฒนามาจากกรอบแนวคิดงานวิจัย จ�ำแนกข้อค�ำถามเป็น
2 ส่วน คือ ก. ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (ต�ำแหน่ง ชือ่
หน่วยงาน จังหวัด และ ปีที่เริ่มด�ำเนินงาน ASU) และ ข.
การด�ำเนินงาน ASU ประกอบด้วย ค�ำถามหลัก 10 ประเด็น
(บทบาท/หน้าที่ของผู้ให้ข้อมูล การด�ำเนินโครงการ ASU
ในองค์กร กลยุทธ์/รูปแบบการท�ำงาน การประเมินผล
โครงการ การน�ำผลไปใช้ การได้รับสิ่งสนับสนุน แรงจูงใจ
ในการท�ำงาน ความร่ ว มมื อ /ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
อุปสรรคในการท�ำงานและแนวทางแก้ไข และพฤติกรรม/
บรรทัดฐานทางสังคมในการใช้ยาปฏิชีวนะในชุมชน

การวิจยั นีไ้ ม่ได้ขอให้มกี ารพิจารณาด้านจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ แต่ได้ขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย
ด้วยวาจา (verbal consent) โดยผู้วิจัยได้ให้ค�ำอธิบาย
เกีย่ วกับโครงการวิจยั วัตถุประสงค์และการน�ำผลโครงการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์ ก่อนการขอความยินยอมเข้าร่วมงาน
วิจยั พร้อมกับเปิดโอกาสให้ซกั ถามในประเด็นทีส่ งสัย กังวล
หรือต้องการความชัดเจน หากยินดีเข้าร่วมการวิจัยจึงเริ่ม
การสัมภาษณ์ และหากต้องการยุตกิ ารสัมภาษณ์กส็ ามารถ
แจ้งได้ตลอดเวลา และในกรณีที่มีการยุติการสัมภาษณ์ลง
กลางคันนี้ จะไม่น�ำข้อมูลทีส่ มั ภาษณ์ไปแล้วของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คนนั้นมาใช้ในการวิเคราะห์
ผลการศึกษา

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) โดยผู้วิจัยหลัก 1 คนท�ำหน้าที่เป็นผู้
สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 28 มีนาคม 2556
(2 เดือน) เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 13 คนและแบบ
เผชิญหน้า (face to face) 26 คน รวม 39 คน ก่อนการ
สั ม ภาษณ์ ผู ้ วิ จั ย ให้ ค�ำอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ โครงการวิ จั ย
วัตถุประสงค์และการน�ำผลโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์
เพื่อขอความยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยด้วยวาจา (verbal
consent) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก พร้อมกับเปิดโอกาสให้ซัก

1. ลักษณะทั่วไปผู้ให้ข้อมูลหลัก

ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 39 คน เป็นบุคลากรทางการ
แพทย์มีความเกี่ยวข้องในการประสานงาน สนับสนุน ส่ง
เสริมหรือขับเคลื่อนงาน ASU ในโรงพยาบาลหรือพื้นที่
ระดับต�ำบล/อ�ำเภอ/จังหวัดและเป็นเครือข่าย ASU ใน
ระยะที่ 1-3 (ปี 2550-2556) ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น
เภสัชกรและท�ำงานในโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ดังตาราง
1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 36 คน (ร้อยละ 92) เป็นผู้ประสานงาน
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลหลักแยกตามวิชาชีพและหน่วยงาน (n=39)
หน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลศูนย์
โรงเรียนแพทย์
โรงพยาบาลเอกชน
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
สปสช.
จำ�นวน (ร้อยละ)

เภสัชกร

จำ�นวน (ร้อยละ)
พยาบาล
แพทย์

1
15
2
2
2
4
1
27 (69.2)

6
6 (15.4)

2
2
4 (10.3)

นวก./จพง.สธ*
1
1
2 (5.1)

จำ�นวน (ร้อยละ)
8 (20.5)
17 (43.6)
2 (5.1)
2 (5.3)
2 (5.3)
2 (5.3)
1 (2.6)
4 (10.3)
1 (2.6)
39 (100.0)

*หมายถึง นักวิชาการสาธารณสุข หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข

หรือแกนน�ำหลักของโครงการ ASU จ�ำนวน 30 โครงการ
จาก รพ.สต. 8 แห่ง รพช. 17 แห่ง โรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.)
2 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 1 แห่ง และ โรงพยาบาล
เอกชน 2 แห่ง ใน 18 จังหวัด คือ สระบุรี (ระยะที่ 1)
อุ บ ลราชธานี สมุ ท รสงคราม พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตรั ง
สมุทรสาคร กรุงเทพฯ (ระยะที่ 2) สุรินทร์ ขอนแก่น
มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม ล�ำปาง เชียงใหม่ เชียงราย
สงขลา กระบี่ และนครศรีธรรมราช (ระยะที่ 3)

พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรทางการแพทย์ใน
สถานพยาบาลเป็นหลัก ในปีถัดมาเริ่มมีการปรับรูปแบบ
และหากลยุทธ์ใหม่เพือ่ ขยายแนวคิด ASU ลงสูช่ มุ ชนระดับ
หมู่บ้าน โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีบทบาท
ส�ำคัญในการร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระดับท้องถิน่ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล (อบต.) ผู้ใหญ่บ้าน ในการสร้างต้นแบบ (role
model)
2. มีการด�ำเนินการต่อเนือ่ งในลักษณะคงเดิมหรือ
เปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อย 20 โครงการ ส่วนใหญ่มลี กั ษณะ
คงเดิม นัน่ คือ ยังคงด�ำเนินงาน ASU ในสถานพยาบาล การ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ คล้ายเดิมหรือลดลง
3. มีการด�ำเนินงานทีล่ ดลงจนแทบจะไม่มกี ารท�ำ
กิจกรรมใดๆ เลย แต่ยังมีนโยบายในองค์กร 8 โครงการ
		
2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของโครงการ
ASU
ผลจากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปปัจจัยหลัก
ที่มีผลต่อความยั่งยืนของโครงการ ASU ได้ 8 ประเด็น
ดังนี้

2. การดำ�เนินโครงการ ASU

2.1 ลักษณะโครงการ ASU
โครงการ ASU จ�ำนวน 30 โครงการ มีระยะเวลา
เริม่ ต้นของการด�ำเนินโครงการไม่พร้อมกัน ขณะสัมภาษณ์
ทุกแห่งยังคงด�ำเนินงาน ASU ซึง่ สรุปลักษณะของโครงการ
ได้เป็น 3 แบบ คือ
1. โครงการมีการด�ำเนินการต่อเนื่องและมีการ
พั ฒ นาต่ อ ยอดจากระยะเริ่ ม ต้ น อย่ า งชั ด เจนจ�ำนวน 2
โครงการ ทั้งสองโครงการมีการขยายทั้งพื้นที่และกลุ่มเป้า
หมายมากขึ้น เช่น จากเดิมที่ปีแรกเน้นให้ความรู้และ
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ization)

1. การสนับสนุนเชิงนโยบาย (Policy support)
2. การผนวกเข้ากับงานประจ�ำ (Institutional-

ให้ผู้บริหารเห็นความส�ำคัญและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือของแพทย์และ
บุคลากรอื่นๆ ด้วย
“(นโยบาย) มีผลมาก คือถ้าเกิดมีนโยบายระดับ
ประเทศ การท�ำเรื่องนี้เป็นเรื่องเด่นขึ้นมาเป็นจุดสนใจ
ท�ำให้พื้นที่ท�ำงานง่าย” เภสัชกร 1
“หากเป็นนโยบายระดับจังหวัดมันมีความยั่งยืน...
คนทีป่ ฏิบตั กิ เ็ ห็นความส�ำคัญมากกว่า เพราะกลัวถูกสุม่
ตรวจ ต้องท�ำให้ผ่าน...คนก็กระเตื้องมากขึ้น” เภสัชกร
2
2. การผนวกเข้ากับงานประจ�ำ (Institutionalization)
โรงพยาบาลบางแห่ ง ผนวกแนวคิ ด ASU เข้ า กั บ
นโยบายโรงพยาบาล เช่น นโยบายความปลอดภัยด้านยา
(medication safety) เพือ่ ให้กลายเป็นงานประจ�ำหรืองาน
ปกติมีการก�ำหนดคณะกรรมการ/คณะท�ำงานเพื่อก�ำกับ
ดูแลโครงการ ASU ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ�ำบัด (Pharmacy and Therapeutic
Committee: PTC) โรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับ รพศ.
รพท.บางแห่ง มีการด�ำเนินมาตรการการประเมินการใช้ยา
(Drug Use Evaluation: DUE) เพือ่ ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว จึงใช้แนวทางการท�ำงาน
DUE ส�ำหรับโครงการ ASU ด้วย
“ลักษณะท�ำงานเมื่อมีโครงการอันหนึ่งก็พยายาม
ท�ำให้มนั ไม่ใช่เหมือนเป็นงานใหญ่ งานทีห่ นักหรือยุง่ ยาก
คือเอามาท�ำให้มนั เหมือนเป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมหรือ
งานทีท่ �ำอยูแ่ ล้ว ไม่อย่างนัน้ มันก็จะเหมือนเป็นภาระงาน
ที่ต้องท�ำอะไรเพิ่มเติม ส่วนใหญ่จริงๆ แล้ว ถ้าเรารู้หลัก
การว่าท�ำยังไงให้เกิด rational use ท�ำให้คนทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้าใจในหลักการ เน้นให้เห็นความส�ำคัญว่าเราท�ำเพื่อ
อะไร ไม่ได้ท�ำตามค�ำสั่งหรือนโยบายแต่ท�ำเพื่อคนไข้
เพื่อองค์กร เพื่อผู้ร่วมงาน เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ เราก็
ไม่ตอ้ งท�ำอะไรมาก คือทุกคนก็จะรูว้ า่ วัตถุประสงค์ทแี่ ท้
จริงคืออะไร” เภสัชกร 3

3. การสนั บ สนุ น ของผู ้ บ ริ ห าร (Leadership
support)
4. ความร่วมมือของบุคลากรภายใน (Staff involvement)
5. การมีภาคีเครือข่าย (Partnership)
6. การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community participation)
7. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน
(Public behavior on antibiotics use)
8. การติดตามและประเมินผลโครงการ (Program monitoring and evaluation)
1. การสนับสนุนเชิงนโยบาย (Policy support)
สื บ เนื่ อ งจาก ในปี 2553 ส�ำนั ก งานหลั ก ประกั น
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก�ำหนดให้ ASU เป็นเกณฑ์
คุณภาพของระบบยา เพื่อใช้ส�ำหรับพิจารณาการจ่ายค่า
ตอบแทนตามผลงาน (pay for performance: P4P) ท�ำให้
โรงพยาบาลของรัฐจ�ำนวนมากต้องด�ำเนินโครงการ ASU
เนื่องจากเป็นนโยบายระดับประเทศและมีผลประโยชน์
ตอบแทน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลบางคนให้ความเห็นว่า
ถึงแม้การจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะ P4P จะเป็นมาตรการ
ที่สร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลด�ำเนินโครงการ ASU แต่
ส�ำหรับโรงพยาบาลที่มีฐานะทางการเงินดี อาจละเลยและ
ไม่สนใจ จ�ำเป็นต้องมีมาตรการเชิงบังคับและมาตรการจูง
ใจอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ
นอกจากเกณฑ์ของ สปสช. แล้ว ในพื้นที่บางแห่งก�ำหนด
ให้ ASU เป็นนโยบายระดับอ�ำเภอหรือจังหวัด รวมทั้ง
ก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ด้วย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายคนโดยเฉพาะจาก
รพ.สต. เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรก�ำหนด ASU เป็นตัวชี้วัด
ในระดับจังหวัดเพื่อเป็นมาตรการเชิงบังคับให้ด�ำเนินการ
น่าจะได้ผลมากกว่าการใช้ค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจในการ
ท�ำงาน หลายคนเชือ่ ว่าการก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั น่าจะกระตุน้
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“ถ้าให้ด�ำเนินการ ASU เดี่ยวๆ มันไม่ยั่งยืนแน่...แต่
ถ้าถูกผนวกเข้ากับเรือ่ งของโครงการอืน่ จะสามารถเดิน
ไปได้อย่างต่อเนื่อง” เภสัชกร 4
แนวคิด ASU ถูกบูรณาการเข้าไปในแผนงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคระดับจังหวัด จ�ำนวน 2 จังหวัด เพือ่ ส่งเสริมให้เกิด
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล มีการด�ำเนินโครงการ
การจัดการยาในชุมชนและก�ำหนดเกณฑ์ยาปฏิชีวนะเป็น
ตัวชี้วัดในระดับจังหวัดด้วย
3. การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร (Leadership support)
การยอมรับแนวคิด ASU ของผูบ้ ริหาร ได้แก่ ผูอ้ �ำนวย
การโรงพยาบาล สาธารณสุ ข อ�ำเภอและนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งประธานคณะกรรมการ/คณะ
ท�ำงาน ในการน�ำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในโรงพยาบาลมีผล
ท�ำให้การด�ำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างราบรื่น จากการ
สัมภาษณ์ในครัง้ นี้ พบว่า ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน
เป็นอย่างดีทั้งในด้านบุคลากรและงบประมาณ อย่างไร
ก็ตาม เภสัชกรจากโรงพยาบาล 5 แห่ง กล่าวว่าผู้อ�ำนวย
การโรงพยาบาลไม่ให้ความส�ำคัญและไม่สนับสนุนเท่าทีค่ วร
จึงท�ำให้การท�ำกิจกรรมของโครงการ ASU แผ่วลงไป
“ในโรงพยาบาลมีวัฒนธรรมในเรื่องของการใช้ยา
ตามแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ... โชคดีที่มี
ประธานที่อยู่ใน field ด้วย แล้วก็สนใจด้วย ...ชอบสอน
ชอบถ่ายทอดก็เลยอาจจะเป็นเหตุให้งานมัน run ไปได้
เรือ่ ยๆ เพราะถ้าเราไม่มปี ระธานหรือแพทย์ทสี่ นใจเรือ่ ง
นี้.. เราก็อาจจะเจออุปสรรคเหมือนกัน” เภสัชกร 3
“ผู้อ�ำนวยการไม่ค่อยสนับสนุนให้ไปออกกิจกรรม
อะไรที่จะต้องไปอยู่ข้างนอก อยากจะให้เรา (เภสัชกร)
ท�ำงานแค่ตรงนี้ จริงๆ มันมีงานอย่างอื่นอีกที่เภสัชจะ
ต้องได้ออกไป แล้วเราก็อยากออกไปแก้ปญ
ั หาในชุมชน
แต่ว่าไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน” เภสัชกร 5
4. ความร่วมมือของบุคลากรภายใน (Staff involvement)
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีเจตคติ

เชิ ง บวกต่ อ โครงการ เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการด�ำเนิ น
โครงการและมีความตั้งใจจะปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
แพทย์ท�ำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และปฐมนิเทศโครงการ
ASU แก่แพทย์ใช้ทุนรุ่นใหม่ที่มาท�ำงานในโรงพยาบาล
เภสั ช กรท�ำหน้ า ที่ ใ นการประสานงานและผลั ก ดั น /ขั บ
เคลื่อนโครงการ พยาบาลและเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้
ความรู้แก่ประชาชน บุคลากรที่ร่วมด�ำเนินโครงการโดย
เฉพาะผูป้ ระสานงานหรือแกนน�ำทีม่ คี วามมุง่ มัน่ และความ
สามารถสูงในการท�ำงานด้านการประสานงาน
“เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีบทบาทกับชุมชนมาก จากการ
ประเมิน 11 อ�ำเภอ ที่ท�ำ project ..success ทั้ง 11
อ�ำเภอเลย ถ้าเจ้าหน้าที่เข้าใจ concept นี้แล้วสามารถ
ถ่ายทอดหรือประสานงานกับเราได้...โอเคเลย... success” เภสัชกร 4
จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลเห็นตรงกันว่า การ
ยอมรับและความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวคิด ASU
ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ เป็นปัจจัยที่
ส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะท�ำให้โครงการด�ำเนินไปได้
อย่างต่อเนือ่ ง การไม่ได้รบั ความร่วมมือจากแพทย์จะท�ำให้
โครงการล้มเหลวได้อย่างชัดเจน ในบริบทของโรงพยาบาล
ชุมชนนั้น “แพทย์” นอกจากจะเป็นผู้มีบทบาทในฐานะผู้
สั่งจ่ายยาให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้ว ยังเป็นต้นแบบการ
จ่ายยาแก่พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
รพ.สต. อีกด้วย จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การไม่ปฏิบัติ
ตามแนวคิด ASU ของแพทย์ในโรงพยาบาล เกิดจากความ
เชื่อมั่นในตนเองที่มีมากเกินไป การขาดความรู้และความ
เข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและทั น สมั ย เกี่ ย วกั บ โรคและการใช้ ย า
ปฏิชีวนะ ความไม่ตระหนักถึงอันตรายของเชื้อดื้อยา และ
มีเจตคติเชิงลบต่อโครงการ ASU จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด�ำเนินโครงการ ASU โดย
การอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งโรคและการใช้ยาปฏิชวี นะ เพือ่ ให้
มีความรูท้ ถี่ กู ต้องและทันสมัย เพิม่ ความมัน่ ใจในการท�ำงาน
และยังเป็นการกระตุน้ ให้บคุ ลากรตืน่ ตัวกับการท�ำงานด้วย
“เราไม่สามารถบังคับหมอได้ ยิ่งโรงพยาบาลใหญ่
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หมอยิ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง..”เภสัชกร 6
“จุดส�ำคัญคือเรื่องแพทย์มากกว่า...ในการที่จะให้
ตรงนี้ (ปริมาณการใช้ยาปฏิชวี นะ) ลดลง ถ้าแพทย์ไม่ลด
มันก็ไม่ส�ำเร็จ...” แพทย์ 1
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายคนให้ความเห็นว่าอาจารย์แพทย์และ
ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์มผี ลต่อการปฏิบตั ิ
อย่างมาก เนื่องจากแพทย์ยึดถือแบบแผนการจ่ายยาตาม
อาจารย์แพทย์เป็นหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลายคนเห็นตรงกันว่า
เป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องเริ่มแก้ปัญหา ตั้งแต่
การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รแพทยศาสตร์ แ ละ
เภสัชศาสตร์ จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นที่
แตกต่างกันในประเด็นเรื่องแพทย์ใช้ทุนกับการปฏิบัติตาม
แนวคิด ASU โดยกลุ่มแรก เห็นว่า แพทย์ใช้ทุนมักไม่เห็น
ความส�ำคัญและไม่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ยาตาม ASU
เนื่องจากมาท�ำงานในโรงพยาบาลนั้นๆ ในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ จึงไม่ใส่ใจหรือให้ความส�ำคัญกับนโยบาย ในขณะที่
อีกกลุม่ หนึง่ เห็นตรงกันข้ามว่า แพทย์ใช้ทนุ เป็นกลุม่ ทีพ่ ร้อม
จะปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาล ประกอบกับเพิ่ง
ส�ำเร็จการศึกษาและอาจได้เรียนเรื่องการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลจากหลักสูตรในโรงเรียนแพทย์ จึงมีแนวโน้มจะ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ในขณะที่แพทย์เฉพาะทาง
แพทย์อาวุโส หรือแพทย์ที่จบมานาน มักให้ความร่วมมือ
น้อยกว่า
ความไม่ต่อเนื่องในการด�ำเนินโครงการ ASU ที่เกิด
จากบุคลากรภายในองค์กร มีสาเหตุจากการโยกย้ายหรือ
หมุนเวียนของแพทย์ใช้ทนุ และเภสัชกรทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงาน
หลักของโครงการ ภาระงานประจ�ำที่มากขึ้นของผู้ปฏิบัติ
งาน เจตคติเชิงลบของผูส้ งั่ ใช้ยาและขาดการประสานความ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ผู้
ให้ข้อมูลจาก รพช. บางแห่งกล่าวว่า ถึงแม้ PTC จะมี
บทบาทในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน ASU แต่ในความ
เป็นจริง ยังไม่มีความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพเท่าที่ควร
โรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาเรื่องความไม่ร่วมมือ
ท�ำให้มกี ารรักษาโรคโดยการจ่ายยาทีแ่ ตกต่างกัน ผูป้ ว่ ยจึง

มีทางเลือกในการเข้ารับบริการจากบุคลากรและช่วงเวลา
ที่มีแนวโน้มจะได้ยาตามที่ร้องขอ นอกจากนี้ ในด้านของ
โรงพยาบาลเอกชนนัน้ ยังต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งการฟ้องร้องจาก
ผู้ป่วยด้วย ท�ำให้บางครั้งมีผลต่อการตัดสินใจสั่งใช้ยา
ปฏิชีวนะของแพทย์
“ช่วงนี้ที่โรงพยาบาล กิจกรรมไม่ได้เข้มแข็งเหมือน
ตอนแรกๆ ถ้ามีการจัดประชุมวิชาการที่นี่อีกก็จะดีมาก
อยากให้บุคลากรรุ่นใหม่ ทั้งตัวเภสัชกรเอง แพทย์เอง
ทั้งพยาบาลเองได้เข้าไปมีส่วนร่วม ถ้าเขาได้เข้าประชุม
จะรู ้ สึ ก เป็ น งานของเขาเพิ่ ม มากขึ้ น คื อ ถ้ า มี ก ารจั ด
(อบรม) เหมื อ นชาร์ จ ไฟขึ้ น มาใหม่ ก็ น ่ า จะดี ขึ้ น ”
เภสัชกร 7
5. การมีภาคีเครือข่าย (Partnership)
ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการน�ำร่อง ASU ในปีที่ 1 ถึง
ปัจจุบัน นอกจากเครือข่าย ASU ในส่วนกลาง (เช่น อย.
สปสช. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา หรือ
กพย. และสถาบันการศึกษาบางแห่ง) แล้ว ยังท�ำให้เกิด
เครือข่ายในพื้นที่ ทั้งเครือข่ายโรงพยาบาลระดับจังหวัด
อ�ำเภอ และชุมชน ในระดับจังหวัดนัน้ มักใช้เครือข่ายทีม่ อี ยู่
เดิม เช่น เครือข่ายการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย
บริการสุขภาพ (พบส.) เครือข่ายเภสัชกรโรงพยาบาล
เนื่องจากผู้ประสานงานโครงการส่วนใหญ่เป็นเภสัชกร
เภสั ช กรจากส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด หลายแห่ ง มี
บทบาทส�ำคั ญ ในการท�ำหน้ า ที่ ก ระตุ ้ น และผลั ก ดั น โรง
พยาบาลโดยเฉพาะ รพช. ให้ด�ำเนินโครงการ ASU อย่างไร
ก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลจากบางจังหวัดกล่าวว่าถึงแม้จะมีเครือ
ข่ายภายในจังหวัด แต่ในทางปฏิบตั ไิ ม่มกี ารด�ำเนินการหรือ
ท�ำกิจกรรมใดๆ ร่วมกันเลย ส่วนในระดับอ�ำเภอนัน้ รูปแบบ
ของเครือข่ายเป็นไปในลักษณะของ CUP (contracting
unit of primary care หมายถึง หน่วยบริการประจ�ำทีเ่ ป็น
คู่สัญญาในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิกับ สปสช.) มีโรง
พยาบาลชุมชนเป็นแม่ข่าย และ รพ.สต. เป็นลูกข่าย พื้นที่
บางแห่งประสบความส�ำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วม
มือกับองค์กรท้องถิน่ เช่น อบต. ท�ำให้เพิม่ ภาคีเครือข่ายใน
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การท�ำงานด้านสาธารณสุขและได้รับการสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะในด้านงบประมาณและความร่วมมือใน
การท�ำกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การด�ำเนินโครงการ ASU ใน
พื้นที่นั้นๆ เป็นไปได้ด้วยดี
“ระดั บ จั ง หวั ด น่ า จะเห็ น ความส�ำคั ญ มากกว่ า นี้
อย่างที่นี่เองก็เหมือนกับไม่ได้ท�ำอะไรเท่าไร แทนที่จะมี
การสนับสนุน หรือว่ามีการรณรงค์ หรือว่าอบรมให้โรง
พยาบาลต่างๆ มาท�ำ ก็คอื ในจุดนีก้ แ็ ทบไม่มเี ลย ...........
ระดับ สสจ. น่าจะมามีส่วนในการขับเคลื่อนมากขึ้น...”
แพทย์ 1
“องค์กรท้องถิน่ ซึง่ เป็นตัวจักรส�ำคัญของการบริหาร
ระบบของโครงการที่ สปสช. มอบเงินมาให้ประชาชน
โครงการนี้ (ASU) เข้ามาเหมือนท�ำให้เขาตระหนักแล้ว
รู้ผลว่ามันเป็นอย่างไร แล้วก็หลายๆ ทีมร่วมกันโดยมี
กลุม่ ของท้องถิน่ ช่วยดึงจากเรา เราเป็นเจ้าหน้าทีอ่ นามัย
เราก็ตัวคนเดียว จังหวัดเขาไม่ได้มาตามกับเรา แต่ท้อง
ถิ่นดึงให้” เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1
ผู้ให้ข้อมูลหลายคน เห็นตรงกันว่า การด�ำเนินงาน
โครงการ ASU จ�ำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นรูป
ธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงานและวิชาการเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือ แลก
เปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ตา่ งๆ ในการด�ำเนินงาน เช่น โรง
พยาบาลที่เคยมีประสบการณ์ท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (mentor) แก่โรงพยาบาลอื่นๆ และ รพช. ท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ด้านวิชาการแก่ รพ.สต. มีข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
ให้มีการจัดตั้งเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเครือ
ข่ายทีเ่ ป็นองค์กรในระดับเดียวกัน เช่น กลุม่ เครือข่าย ASU
ระดับ รพ.สต. รวมทัง้ การจัดระบบพีเ่ ลีย้ งเพือ่ ให้ค�ำแนะน�ำ
ในการด�ำเนินโครงการ ASU นอกจากนี้ พื้นที่เสนอว่า
ต้องการการสนับสนุนงบประมาณ สื่อให้ความรู้และสื่อ
ประชาสัมพันธ์แก่ภาคประชาชน และที่ส�ำคัญคือ การ
สือ่ สารข้อมูลของโครงการ ASU จากส่วนกลางให้เครือข่าย
ในพื้นที่ที่ได้รับทราบสถานการณ์และข่าวสารที่ทันสมัย
“ASU มันจะมีข้อเสียคือมันจะหยุดนิ่ง มันจะไม่มี

การพัฒนารูปแบบต่อเนื่องไป มันไม่เหมือน ADR (Adverse Drug Reaction) ซึ่งมันจะเปลี่ยนกลุ่มยาไป
เรื่อยๆ มีความซีเรียสของกลุ่มยามีการ update ความ
รู้ทางวิชาการให้คนที่ท�ำ ADR เค้าจะ happy มาก เขา
มีการ update ทางวิชาการให้มีเวทีให้น�ำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่ง ASU ไม่มีความต่อเนื่องตรงนี้พอ มัน
ไม่มี พอไม่มี เครือข่ายมันไม่สามารถจะดึงใจของคน
ท�ำงานตรงนี้ ให้ ม าภั ก ดี กั บเราได้ ต ลอด....ไม่ เ หมื อ น
ADR” เภสัชกร 4
6. การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community participation)
“ยาปฏิชีวนะ” ถูกบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของแผน
งานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการปัญหายาในชุมชนของพืน้ ที่ 2 แห่ง คือ การท�ำความ
เข้ า ใจชุ ม ชนและการท�ำให้ ชุ ม ชนเข้ า ใจปั ญ หาเรื่ อ งยา
ปฏิชีวนะที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ วางแผนและ
ด�ำเนินโครงการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเอง เพื่อ
ให้เกิดความยั่งยืนในการด�ำเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากสมาชิกในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) พระ ครู นักเรียนและองค์กรในท้องถิน่ เช่น โรงเรียน
วัด อบต. ในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
เภสัชกรจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 แห่งกล่าว
ว่ า การเข้ า ถึ ง และท�ำงานในชุ ม ชนได้ ดี ต ้ อ งอาศั ย
ประสบการณ์และกลวิธีต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมเพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
มีบทบาทส�ำคัญในฐานะผูเ้ ชือ่ มประสานทีท่ �ำให้การท�ำงาน
ในชุมชนประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับ
ชุมชน จึงท�ำให้เกิดความเชื่อถือและความศรัทธา รวมทั้ง
อสม. ซึ่งเป็นผู้ช่วยส�ำคัญในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ การ
สร้างความตระหนักให้กบั ชุมชนเกีย่ วกับอันตรายทีเ่ กิดจาก
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ทั้งในเรื่องการแพ้ยา
เชื้อดื้อยา หรือ อาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดย
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การใช้ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาจากคนในชุมชน เป็นวิธีการ
ที่ได้ผลดีในหลายๆ พื้นที่ที่ให้ข้อมูลในครั้งนี้ การให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ยาที่เหมาะสมแก่ประชาชนในพื้นที่ท�ำผ่าน
รูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค์ การ
ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชน แต่ประเด็นส�ำคัญที่ต้อง
ค�ำนึงคือการสื่อสารกับประชาชนต้องใช้ข้อมูลที่ง่ายต่อ
ความเข้าใจและมีรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ
“พอคนสนใจกันเยอะขึ้นแล้ว...ท�ำให้เกิดกลไกการ
เฝ้าระวังในชุมชน เวลาใครเจออะไรต่างๆ ก็จะมาบอก
และคอยเฝ้าระวังมากขึ้น เลยเห็นว่ามันเกิดการเรียนรู้
แล้วก็มันขยายผลได้โดยที่เราไม่ต้องไปสั่ง แล้วมันไป
เชื่อมโยงกับงานเภสัชปฐมภูมิได้ด้วย เพราะว่าบางทีเรา
ไม่ได้เจอแค่ร้านช�ำ ข้อมูลบางอย่างเรารู้จากเภสัชที่ไป
เยี่ยมบ้านมาเล่าให้ฟัง สามารถต่อยอดไปได้เยอะ ...”
เภสัชกร 5
7. พฤติ ก รรมการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะของประชาชน
(Public behavior on antibiotics use)
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เห็นตรงกันว่า คนไทยตระหนัก
ถึงอันตรายจากการใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาน้อย จาก
การด�ำเนินโครงการ ASU ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน
จ�ำนวนมาก มีความรู้ ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ท�ำให้เกิดพฤติกรรมการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม
ประชาชนยังคงร้องขอยาปฏิชีวนะจากบุคลากรทางการ
แพทย์ถงึ แม้วา่ จะได้รบั การวินจิ ฉัยว่าไม่ตอ้ งใช้ยาปฏิชวี นะ
เนือ่ งจากเป็นการติดเชือ้ ไวรัส และหากไม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะ
จากโรงพยาบาลก็อาจจะไปซื้อที่ร้านยา คลินิก หรือโรง
พยาบาลเอกชน ในบางแห่งพบพฤติกรรม antibiotic
shopping ด้วย นอกจากนี้ เภสัชกร 3 คน กล่าวถึงประเด็น
การโฆษณายาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมท�ำให้ประชาชนเกิด
ความเข้าใจผิด อีกทั้ง ในพื้นที่ส่วนใหญ่ ประชาชนสามารถ
หาซื้อยาปฏิชีวนะได้ง่าย เช่น ร้านช�ำในหมู่บ้าน ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของสังคมไทย จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ อย. พิจารณาประเด็นที่เป็นปัญหาเรื่อง
โฆษณายาและแหล่งกระจายยาปฏิชีวนะเพื่อหามาตรการ

แก้ไขอย่างจริงจัง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีป่ ฏิบตั งิ านใน รพ.สต. หลายคนเชือ่ ว่า การ
ให้ความรู้และค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยอย่างต่อ
เนื่องเมื่อไม่ได้รับยาปฏิชีวนะจะท�ำให้ผู้ป่วยเข้าใจและ
ยอมรับในทีส่ ดุ ถึงแม้จะใช้เวลานาน เจ้าหน้าทีค่ นหนึง่ ทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ ASU และท�ำกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ภายใต้
แนวคิด ASU ในชุมชนมาเป็นเวลานานกว่า 6 ปี พบความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนในชุมชนในทางที่ดีขึ้น
“ชาวบ้านเขาบอกหมอให้ยา (ปฏิชีวนะ) มา ไม่ได้
เจ็ บ คอ แต่ ไ อมากท�ำไมเขายั ง ให้ ” เจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขชุมชน 1
“หมอบอกว่าเหนื่อยใจมากจริงๆ มีคนมาว่าหมอ
เหมือนไม่ตั้งใจรักษา เลี้ยงไข้ ถ้าเราแก้ปัญหาที่คนไข้ได้
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก การที่คนไข้มาโรงพยาบาล แล้วจะ
ยอมรับได้เนี่ย ต้องใช้ความน่าเชื่อถือ ต้องพูดเยอะมาก
ในแต่ละโรค ซึง่ เราไม่มเี วลาอธิบายขนาดนัน้ ตอนนีด้ ว้ ย
ปริมาณคนไข้ เราจะอธิบายได้แค่สนั้ ๆ ถ้าจะท�ำให้คนไข้
เข้าใจนั้นต้องใช้ความพยายามมาก ต้องมีบอร์ด ต้องชี้
ให้ดู ต้องขนาดนั้นเลย....ปัญหาจริงๆ อยู่ที่คนไข้ด้วย
บางทีหมอก็ตัดความร�ำคาญ เพราะคนไข้รอตรวจเยอะ
มาก ถ้าไม่ได้ก็ไม่ยอม มาที่เภสัช เภสัชอธิบายไม่เชื่อ ก็
ต้องย้อนกลับไปหาคุณหมอ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆ
คุณหมอบางคนก็ตดั ความร�ำคาญอยากได้กเ็ อาไปเถอะ”
เภสัชกร 8
“ปัญหาคือทัศนคติชาวบ้านและการแปลข้อมูล
วิชาการมาเป็นข้อมูลที่ชาวบ้านเข้าถึงได้เป็นปัญหา
อุ ป สรรคที่ ค ่ อ นข้ า งยาก หลายพื้ น ที่ ๆ ท�ำได้ ย าก”
เภสัชกร 5
8. การติดตามและประเมินผลโครงการ (Program
monitoring and evaluation)
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล
งานการด�ำเนินงาน ASU ของโรงพยาบาลหรือพื้นที่ท�ำใน
2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการท�ำตามเกณฑ์ของ
สปสช. ส่วนอีกลักษณะหนึ่ง โรงพยาบาล หรือ สนง.สสจ.
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ออกแบบและด�ำเนินการประเมินผลเอง ดังเช่นโรงพยาบาล
6 แห่ง มีการท�ำวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ ASU
ตามตัวชีว้ ดั โครงการ ASU คือ ปริมาณการสัง่ ใช้ยาปฏิชวี นะ
สัดส่วนของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ สุขภาพและความ
พึงพอใจของผูป้ ว่ ย และความรูข้ องบุคลากรทางการแพทย์
โดยท�ำเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional
study) จึงเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เท่านัน้
นอกจากนี้ โรงพยาบาล 3 แห่ง มีระบบการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการจ่ายยาของผู้สั่งใช้ยา จากนั้นมีการทบทวน
และให้ ข ้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ แ พทย์ ผู ้ สั่ ง ใช้ ย าด้ ว ย (audit-feedback system) ซึ่ ง พบว่ า เป็ น กลวิ ธี ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและได้ รั บ การยอมรั บ จากแพทย์ ใ นโรง
พยาบาล ส่วน สนง.สสจ. ใช้วิธีการถอดบทเรียนในชุมชน
“...พวกเราจัด event เยอะ ไปให้ความรู้ แต่เรารูส้ กึ
ไม่เกิด movement เราเคลียร์กนั ตรงนีท้ กุ คนจะรูว้ า่ จัด
event ได้ ..แต่ event ของเราต้องน�ำไปสู่ movement
และในแต่ละปีพอเราท�ำอันนี้เสร็จเราก็จะเห็นว่ามันยัง
ไม่สุดมันต้องมีต่อ ถ้ามีต่อ..ยุทธศาสตร์จะมาจากไหน ก็
มาจากพวกเราที่ท�ำแล้วเห็นปัญหา ก็ถอดบทเรียนท�ำ
เพิ่มเติมอันนี้ อันนี้ก็ได้ประโยชน์ มันก็เลยต่อเนื่องมา
เรื่อยๆ เพียงแต่ว่าก่อนที่จะท�ำอะไรต้องมานั่งคุยกัน
อย่างไม่เป็นทางการกัน” เภสัชกร 5
ผู้ให้ข้อมูลหลายคนแสดงความเห็นต่อเกณฑ์ สปสช.
ว่า ในระยะแรก โรงพยาบาลจ�ำนวนมากไม่เห็นด้วยกับ
เกณฑ์ P4P เนื่องจากการประเมินผลใช้วิธีการประเมิน
กระบวนการ (process evaluation) โดยให้โรงพยาบาล
ประเมินตนเอง (self-assessment) ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายคน
เห็นว่าผลการประเมินอาจไม่สะท้อนความเป็นจริงทัง้ หมด
เนือ่ งจากพบปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการท�ำงาน เช่น การลงรหัส
โรค ICD-10 ไม่ตรงกับการวินิจฉัยของแพทย์ โรงพยาบาล
บางแห่งให้นกั เวชระเบียนเป็นผูล้ งรหัสโรคแทนแพทย์ท�ำให้
เกิดความคลาดเคลื่อน แต่ในปีงบประมาณ 2556 สปสช.
เปลี่ ย นวิ ธี ก ารประเมิ น จากการประเมิ น กระบวนการ
เป็นการประเมินผลลัพธ์ (outcome evaluation) ผู้ให้

ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมและเชื่อว่าสามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริงได้ดีกว่าเดิม
“...มีการ shift diagnosis ไปเป็นตัวที่สามารถลง
ICD10 ที่สามารถสั่งใช้ antibiotic ได้” เภสัชกร 9
ส่วนใหญ่ ผลของการประเมินโครงการถูกน�ำไปใช้
ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินโครงการ โดยในโรง
พยาบาลนั้น ผู้ประสานงานหรือเลขาฯ ของโครงการจะน�ำ
เสนอผล เช่น อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ มูลค่ายาปฏิชีวนะ
ต่อผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ/คณะท�ำงานภายในโรงพยาบาล
เพื่อใช้วางแผนการท�ำงานในปีต่อไป ในขณะที่ข้อมูลจาก
การถอดบทเรียนในพืน้ ทีโ่ ดย สนง.สสจ. นัน้ ถูกน�ำไปใช้เพือ่
ขยายแนวคิด ASU สู่ชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการ
ท�ำงานกับภาคส่วนต่างๆ ในระดับท้องถิ่น
“เวลาโรงพยาบาลถูกเปรียบเทียบให้เห็นข้อมูล มัน
เป็นอีกความรู้สึกหนึ่ง ที่จะท�ำให้รู้สึกลึกๆ ว่า ฉันอยู่ใน
ระดับไหน เหมือนมีคนมาขีดเส้นให้” เภสัชกร 10
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าหน่วยงานส่วน
กลางไม่มกี ารติดตามประเมินผลและก�ำกับดูแลอย่างจริงจัง
ท�ำให้ขาดความต่อเนื่องและความชัดเจนทั้งที่เป็นนโยบาย
ระดับประเทศ จึงเสนอให้มีเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบเพื่อ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ควรมีการวิเคราะห์และ
ประมวลผลการด�ำเนินงาน จากนั้นส่งข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) ให้แก่โรงพยาบาลหรือจังหวัด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
งานทราบผลของโครงการรวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ระดับโรงพยาบาล จังหวัดและภาพรวมประเทศ เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงการด�ำเนินโครงการแต่หากไม่มีผู้รับผิดชอบก็
ควรสร้างกลไกในการก�ำกับดูแลและติดตามทีม่ ปี ระสิทธิผล
ซึ่งผู้รับผิดชอบส่วนกลางอาจเป็น อย. สปสช. หรือ สนง.
สสจ.
“ความต่อเนื่องของโครงการไม่มีโซ่อะไรต่อร้อยใน
แต่ละปี ถึงแม้จะมีการวางแผนว่าในแต่ละปีจะมีอะไร
จริง แต่ว่าเรื่องเก่าเหมือนถูกทิ้งไป ไม่มีการตาม ไม่มี
ระบบ monitor เรื่องเก่าหรือที่ท�ำอยู่เดิม มันก็เหมือน
นโยบายอื่นๆ ของกระทรวง ซึ่งมาปีหนึ่งแล้วก็หายไป
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พอปีหน้าผุดนโยบายอืน่ ขึน้ มาแล้วก็หายไป ... เราอยาก
ท�ำต่อแต่เราท�ำไม่ไหวด้วยภาระของงานทีใ่ นแต่ละปีกระ
ทรวงจะคิด project ใหม่ๆ มาตลอดเวลาเพือ่ ทีจ่ ะให้เรา
ท�ำ....” เภสัชกร 4
แพทย์และเภสัชกรหลายคนเชือ่ ว่าหากมีหลักฐานทาง
วิชาการของประเทศไทย (local evidence) เช่น ผลการ
รักษาโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรค อัตราเชื้อดื้อยาในโรง
พยาบาลจากนักวิชาการหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ ก็จะช่วย
เพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะตาม
แนวทาง ASU ได้ จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานส่วนกลางจัด
ท�ำหลักฐานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการใช้ยา
ปฏิชีวนะในบริบทของประเทศไทย

ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และ
เกณฑ์การประเมินการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ของ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ. องค์การ
มหาชน)(8) ในปีงบประมาณ 2558-2560 เป็นตัวชี้วัดภาย
ใต้แผนบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข งานคุ้มครองผู้
บริโภคของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้านการ
ใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน(8-9) และ ในปีงบประมาณ
2560 มีการบูรณาการเรือ่ งการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสาขา
พัฒนาระบบบริการให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service
Plan: Rational Drug Use) เพื่อให้นโยบายพัฒนาการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลได้รบั การแปลงไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง ทัง้
ในระดับโรงพยาบาล จังหวัดและเขตสุขภาพ(10) นอกจากนี้
เรื่องเชื้อดื้อยาและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลได้ถูก
ก�ำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ดังปรากฏในนโยบายแห่งชาติ
ด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2555-2559(11) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล และแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพในประเทศไทย พ.ศ.2560-2564(12) จะเห็นได้
ว่าการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลนัน้ เป็นนโยบายระดับ
ประเทศ ดังนัน้ ในปัจจุบนั การปฏิบตั ติ ามแนวคิด ASU จึง
เกิดขึ้นในสถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง
จากการส�ำรวจสถานการณ์การด�ำเนินงานส่งเสริมการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล ปี พ.ศ.
2557 ซึ่งเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ 625 แห่ง(8)
พบว่า จุดเริ่มต้นของการด�ำเนินงาน  ASU ในโรงพยาบาล
นัน้ จ�ำแนกได้เป็น 3 แบบ คือ แบบแรก เริม่ จากความสนใจ
ของผูร้ เิ ริม่ คือ ผูอ้ �ำนวยการ แพทย์และเภสัชกร แบบทีส่ อง
ด�ำเนิ น การเนื่ อ งจากเป็ น นโยบาย และแบบที่ ส าม คื อ
เป็นการรับช่วงต่อผู้ประสานงานคนเดิมจึงไม่ทราบจุดเริ่ม
ต้นของ ASU ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อแนวคิด ASU ถูก
ก�ำหนดเป็ น นโยบายจึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ให้ มี ก ารด�ำเนิ น
โครงการในสถานพยาบาลและถ้าผู้บริหารให้ความส�ำคัญ
และสามารถผนวก ASU เข้ากับนโยบายของโรงพยาบาล
เพื่อให้ ASU กลายเป็นงานประจ�ำและสื่อสารให้บุคลากร

วิจารณ์
ASU เริ่ ม ด�ำเนิ น การ ปี พ.ศ. 2550 ในลั ก ษณะ
โครงการน�ำร่อง ต่อมา ในปี พ.ศ. 2553 สปสช. ก�ำหนด
ให้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (ASU) เป็นตัวชี้วัด
หนึง่ เพือ่ ใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่โรงพยาบาล
หรือที่เรียกว่านโยบาย Pay-for-performance (P4P) ถือ
เป็นนโยบายระดับประเทศ การที่ ASU ถูกก�ำหนดให้เป็น
ตัวชี้วัดของ สปสช. ถือเป็นแรงจูงใจส�ำคัญที่สุดในขณะนั้น
ที่ท�ำให้ผู้บริหารในโรงพยาบาลภาครัฐจ�ำนวนมากให้ความ
สนใจและเริ่มด�ำเนินโครงการ(1) ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวน
สถานพยาบาลภาครัฐที่ด�ำเนินโครงการ ASU เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 3 ในปี 2551 เป็น ร้อยละ 17, 25 และ 27 ใน ปี
2553, 2554 และ 2555 ตามล�ำดับ(8) นโยบาย P4P ถือว่า
มีความส�ำคัญต่องานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
อย่างมาก เพราะเริ่มท�ำให้แนวปฏิบัติการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผลมีการขยายผลเชิงปฏิบัติในโรงพยาบาล
อย่างกว้างขวาง นอกจากนโยบาย P4P ของ สปสช. แล้ว
แนวคิดเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล หรือ Antibiotics Smart Use ยังมีการเชื่อมโยงเข้ากับนโยบายอื่นๆ
ดังนี้ ปีงบประมาณ 2557 มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุขของ
510
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ภายในองค์กรตระหนักถึงความส�ำคัญ ยอมรับและปฏิบัติ
ตาม จนกลายเป็นวัฒนธรรมการท�ำงาน ย่อมท�ำให้เกิด
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในองค์กรได้ จากการ
ศึกษาในครั้งนี้ พบว่า โรงพยาบาลจ�ำนวนหนึ่งได้ผนวก
แนวคิด ASU เข้ากับนโยบายขององค์กร เพื่อให้เป็นงาน
ปกติไม่ใช่ลักษณะงานโครงการชั่วคราว ท�ำให้บุคลากรไม่
ได้รสู้ กึ ว่ามีภาระเพิม่ แต่เป็นงานประจ�ำทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ เจตคติ
ที่ดีและความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กรถือเป็น
ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็น
ไปอย่างต่อเนื่อง ในบางพื้นที่มีการเชื่อมงาน ASU เข้ากับ
นโยบายท้องถิ่น เช่น รพ.สต. หลังเขา อ�ำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี ได้เชือ่ มงาน ASU เข้ากับนโยบายสาธารณสุข
ของ อบต. มวกเหล็ก และชุมชนชะแล้ อ�ำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา มีการเชื่อมงาน ASU เข้าสู่ธรรมนูญสุขภาพ
ต�ำบล(8)
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีเจตคติ
เชิงบวกต่อแนวคิด ASU เพราะเห็นถึงประโยชน์และมีความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้อง ถึงแม้จะมี
อุปสรรคต่างๆ บ้างก็ตาม สอดคล้องกับผลการส�ำรวจ
สถานการณ์การด�ำเนินโครงการ ASU ปี 2557(8) ซึ่งสรุป
เหตุผลของการตัดสินใจด�ำเนินงาน ASU ในโรงพยาบาล 3
ล�ำดับแรก คือ เพือ่ แก้ปญ
ั หาการใช้ยาไม่เหมาะสม ท�ำในสิง่
ทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ และเป็นการพัฒนาคุณภาพการ
รักษาของโรงพยาบาล (4.24±0.75, 4.13±0.73 และ
4.10±0.77 ตามล�ำดับ คะแนนที่เป็นไปได้ คือ 1-5) แสดง
ให้เห็นความตั้งใจหรือเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานในฐานะ
บุคลากรทางการแพทย์ทจี่ ะให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก่ผปู้ ว่ ย
การด�ำเนินโครงการหรือสานต่อโครงการ ASU ให้ยงั่ ยืนต้อง
อาศัยความร่วมมือของสหวิชาชีพโดยเฉพาะแพทย์ เพือ่ ช่วย
กันขับเคลื่อนงาน จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความร่วมมือ
ของแพทย์เป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการในโรงพยาบาล
โดยเฉพาะในระยะเริม่ ต้นของการด�ำเนินงาน สอดคล้องกับ
ผลการส�ำรวจสถานการณ์การด�ำเนินโครงการ ASU(8) ซึ่ง

สรุปว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก คือ แพทย์
หมุนเวียนบ่อย แพทย์ไม่ให้ความร่วมมือ และ ความร่วมมือ
ของบุคลากรอื่นๆ นอกเหนือจากแพทย์ (4.08±1.00,
3.56±1.07, 3.29±1.04 ตามล�ำดับ คะแนนทีเ่ ป็นไปได้ คือ
1-5) ดังนัน้ จึงควรหากลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจและความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามแนวคิด ASU ตลอดจนการสร้าง
เจตคติในเชิงบวกแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อท�ำให้เกิด
พฤติกรรมการสัง่ ใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากการศึกษาครัง้ นี้
มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจว่า ควรมีการจัดท�ำหลักฐานทาง
วิชาการในบริบทของประเทศไทย (local evidence) เช่น
ผลการรักษาโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรค (โรคติดเชื้อใน
ทางหายใจส่วนบน ท้องเสีย และบาดแผลสดสะอาด) อัตรา
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้ยา
ปฏิชีวนะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านมามีงานวิจัย
ที่ศึกษาผลการรักษาของการใช้และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรงเรียนแพทย์ ดังตัวอย่างงานวิจัยของรุจภิ าสและคณะ(13)
ทีศ่ กึ ษาการปนเปือ้ นของแบคทีเรียทีบ่ าดแผลสดของผูป้ ว่ ย
ที่มารับการรักษาที่ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช จาก
ผูป้ ว่ ย 330 คน พบว่า มากกว่าร้อยละ 90 ได้รบั ยาปฏิชวี นะ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในขณะที่พบการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียที่อาจก่อโรคในบาดแผลสดน้อยกว่าร้อยละ 10
และมีอุบัติการณ์ของการติดเชื้อที่แผลต�่ำ  งานวิจัยของอธิ
รัฐและวิษณุ(14) พบว่า ผลการรักษาในวันที่ 3 หลังตรวจรับ
การรักษาในผู้ป่วยโรคหวัดและอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
มากกว่าร้อยละ 97 ทั้งในผู้ป่วยที่ได้รับและไม่ได้รับยาต้าน
จุลชีพหายหรืออาการดีขนึ้ และงานวิจยั ของวารุณแี ละคณะ(15)
ศึกษาผลการรักษาระหว่างกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับยา
ปฏิชีวนะในเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอาการของการติดเชื้อใน
ทางหายใจส่วนต้นและท้องเสียเฉียบพลัน จ�ำนวน 409 คน
ซึ่งสรุปว่า ไม่พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การใช้ยาปฏิชวี นะในการรักษาเด็กก่อนวัยเรียนสุขภาพดีที่
เจ็บป่วยด้วยการติดเชื้อในทางหายใจส่วนต้นและท้องเสีย
ฉับพลัน นอกจากนี้ การศึกษาผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วย
จาก 3 โรคเป้าหมายและไม่ได้ยาปฏิชวี นะในสถานพยาบาล
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จากผูป้ ว่ ยกว่า 4,600 ราย ได้ขอ้ สรุปว่า ร้อยละ 90-99 หาย
จากโรคและมีอาการดีขึ้นภายใน 3-10 วัน(8) ผลการศึกษา
จากงานวิจยั ซึง่ เก็บข้อมูลในประเทศไทยน่าจะมีสว่ นช่วยใน
การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการ
ปฏิบัติตามแนวทาง ASU
จากรายงานการวิ จั ย ประเมิ น ผลโครงการ ASU
ระหว่างปี 2550-2554(2-4) พบว่า ปริมาณการสั่งใช้ยา
ปฏิชีวนะในสถานพยาบาล ภายหลังการด�ำเนินโครงการ
ASU มีคา่ ลดลงเมือ่ เทียบกับก่อนด�ำเนินโครงการ สอดคล้อง
กับการรายงานข้อมูลโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาจ�ำนวน
892 แห่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2557 จาก สปสช.(8) ทีพ่ บ
ว่า อัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อ      
ในทางหายใจส่วนบน ลดลงจากร้อยละ 50-60 เป็น 40-50
และโรคท้องร่วงเฉียบพลันลดลงจากร้อยละ 50 เป็น 30-40
ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมของประเทศนั้น อัตรา
การสั่ ง ใช้ ย าปฏิ ชี ว นะส�ำหรั บ ผู ้ ป ่ ว ยนอกของบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ลดลงหลังจากมีการด�ำเนินโครงการ ASU
ทั้งนี้ พบว่า ในระยะแรกของการด�ำเนินโครงการ ASU ใน
โรงพยาบาลนัน้ มีขอ้ จ�ำกัดด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทัง้ การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ท�ำให้เป็นอุปสรรค
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพือ่ หาอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในสถานพยาบาล แต่ต่อมา สปสช. ได้พัฒนา
โปรแกรมการประเมินผล (e-tool) ซึ่งมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น (1) นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวง
สาธารณสุข และ สปสช. ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจาก
แฟ้มมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัด
และรายงานมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งข้อมูลอัตราการใช้ยา
ปฏิชวี นะด้วย ดังนัน้ ในปัจจุบนั โรงพยาบาลจึงสามารถเข้า
ถึงข้อมูลต่างๆ ทัง้ ในระดับโรงพยาบาล จังหวัด เขตสุขภาพ
และ ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากเว็ บ ไซต์ ข องศู น ย์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส�ำนั ก งานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข ได้
โครงการ ASU มีการบริหารจัดการเครือข่ายแบบ
กระจายอ�ำนาจหรือเครือข่ายปลาดาว (Starfish network

model) คื อ ส่ ว นกลางเปิ ด โอกาสให้ แ ต่ ล ะพื้ น ที่ / โรง
พยาบาลออกแบบโครงการได้อย่างอิสระ ใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนทีม่ อี ยู่ เพือ่ ให้เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืนผ่านการสร้าง
การมีส่วนร่วมที่มีความภาคภูมิใจ และให้พื้นที่รู้สึกว่าเป็น
เจ้าของงาน (sense of ownership) ความร่วมมือใน
ลักษณะเครือข่ายถือเป็นปัจจัยภายนอกทีส่ �ำคัญอย่างยิง่ ใน
การช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ด�ำเนินงาน ASU มาได้
อย่างต่อเนื่อง จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละปีนั้น
เกิดเครือข่ายความร่วมมือทีข่ ยายวงกว้างขึน้ ในระดับต่างๆ
องค์กรภาครัฐ ได้แก่ อย. สปสช. และ สรพ. เป็นเครือข่าย
ที่มีบทบาทในการก�ำหนดทิศทางและนโยบาย รวมทั้งการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนโครงการ บุคลากรจาก
องค์ ก รภาคการศึ ก ษา (เช่ น โรงเรี ย นแพทย์ คณะ
เภสัชศาสตร์) และ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข เป็นเครือ
ข่ายทีส่ นับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ ส�ำหรับ กพย.
มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและ
เครือข่าย ASU ในพื้นที่(1) อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้เครือข่ายส่วนกลางป้อนข้อมูล
ย้อนกลับให้แก่พื้นที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบข้อมูลและ
สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศ ส�ำหรับเครือข่ายใน
ระดับจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นการใช้เครือข่ายเดิมที่มีอยู่แล้ว
เช่น เครือข่ายเภสัชกรของโรงพยาบาล ในขณะที่บางพื้นที่
เกิดเครือข่ายภายในชุมชน เช่น ต�ำบลหลังเขา อ�ำเภอมวก
เหล็ก จังหวัดสระบุรี และ ต�ำบลชะแล้ อ�ำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลาและจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดความร่วมมือ
ในการด�ำเนิ น งาน ASU ร่ ว มกั บ องค์ ก รท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งน�ำไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาจากการใช้ยาปฏิชวี นะของชุมชนนัน้ ๆ และท�ำให้เกิด
โอกาสในการพั ฒ นาศั ก ยภาพประชาชนในด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะให้เป็นไปอย่าง
สมเหตุผล จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด เห็น
ตรงกันว่า ประชาชน มีความรูแ้ ละความเชือ่ ทีผ่ ดิ อีกจ�ำนวน
มาก ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การรับฟังโฆษณา
สรรพคุณเกินจริงผ่านช่องทางต่างๆ ท�ำให้เกิดพฤติกรรม
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การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งยังมีการร้องขอยา
ปฏิชวี นะจากบุคลากรทางการแพทย์ สอดคล้องกับงานวิจยั
ประเมินผลโครงการ ASU ในระยะที่ 1-3 ซึ่งศึกษาความรู้
เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยและประชาชนมากกว่า
3,000 คน(2-4) ที่พบว่า ประชาชนจ�ำนวนมากยังมีความ
เข้าใจผิดเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะรวมทัง้ การรักษา 3 โรค
คือ หวัดเจ็บคอ ท้องเสีย และแผลสะอาด ซึง่ สะท้อนให้เห็น
ว่าคนไทยจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเรื่องการใช้
ยาเพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ที่ ถู ก ต้ อ งและมี พ ฤติ ก รรมการใช้ ย า
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล นวัตกรรมทีน่ า่ สนใจ คือ การสอน
ให้ผู้ป่วยส่องคอเมื่อเจ็บคอโดยมีอุปกรณ์คือกระจกส่องคอ
พร้อมไฟฉายแสงขาวเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเห็นลักษณะคอแดงและ
ตุม่ หนองจากกระจก เพือ่ ให้สามารถแยกแยะอาการเจ็บคอ
จากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส และแบคที เรี ย ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้ป่วยและประชาชน นวัตกรรมนี้มีการน�ำไป
ใช้กันในร้านยาและ รพ.สต. จ�ำนวนมาก(8) ความส�ำคัญ     
ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคได้รับการบรรจุในกรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ แห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 เป้าประสงค์ ข้อ 4 คือ
ประชาชนมีความรูเ้ รือ่ งเชือ้ ดือ้ ยาและตระหนักในการใช้ยา
ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น(12)
การริเริ่มด�ำเนินโครงการ ASU และการท�ำให้คงอยู่
หรือมีความต่อเนือ่ งในโรงพยาบาลหรือพืน้ ที่ นอกจากต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อส่งเสริม
หรือสนับสนุนแล้ว สิ่งที่ส�ำคัญคือบุคลากรทางการแพทย์
ต้องเปลีย่ นแปลงด้วยเช่นกัน เนือ่ งจากพฤติกรรมของบุคคล
ได้รบั อิทธิพลมาจากสองส่วนคือปัจจัยทางด้านสิง่ แวดล้อม
ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยทางด้านจิตวิทยาซึ่งเป็น
ปัจจัยภายในตัวบุคคล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงควร
ค�ำนึงถึงปัจจัยทั้งสองด้าน จากการศึกษาครั้งนี้ จะพบว่า
เมือ่ มีการปรับเปลีย่ นปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อองค์กรจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ เช่น
นโยบายหรือผูบ้ ริหาร ตามกรอบแนวคิดงานวิจยั ทีส่ ร้างขึน้
เป็นการเปลีย่ นแปลงเพียงปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ อาจจะ

ยั ง ไม่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ของการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการสั่งใช้ยาเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยน
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาไปพร้อมกัน ซึ่งตามกรอบแนวคิด
การด�ำเนินโครงการ ASU ในประเทศไทย(1) ปัจจัยด้าน
จิตวิทยาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของ
แพทย์ คือ เจตนาในการสั่งใช้ยา (intention) ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจาก 3 ตัวแปรหลัก คือ เจตคติต่อการสั่งใช้ยา
(attitude towards behavior) การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง
ในการสั่งใช้ยา (subjective norm) และการรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรมการสั่งใช้ยา (perceived behavioral
control) นอกจากนี้ การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมการสัง่
ใช้ยา ยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของ
แพทย์ด้วย ดังนั้น หากปัจจัยทางจิตวิทยาดังกล่าวนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงในไปทางที่ดีขึ้น พฤติกรรมการสั่งใช้ยาของ
แพทย์กม็ แี นวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ด้วยเช่น
กัน อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยครั้งนี้ ยังไม่ได้ศึกษาตัวแปร
ดังกล่าว ผู้สนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการสั่งใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ใช้วิธีคัด
เลือกแบบเจาะจง ผู้วิจัยคัดเลือกจากองค์กรและจังหวัดที่
เป็นเครือข่าย ASU โดยพยายามให้มีการกระจายของ
องค์กรจากทุกระยะ (ระยะที่ 1-3) และทุกภาค เพื่อให้มี
ความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลหลัก ส่วนใหญ่
เป็นเภสัชกร ทั้งนี้เพราะผู้ประสานงานโครงการมักเป็น
เภสัชกร จึงท�ำให้ขาดความคิดเห็นของบุคลากรกลุม่ อืน่ โดย
เฉพาะแพทย์ และข้อมูลส่วนใหญ่มาจากบริบทของ รพช.
นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ อาจเกิดความ
เอนเอียงในการให้ข้อมูลที่คาดว่าเป็นไปตามกระแสสังคม
หรือต้องการให้สังคมยอมรับ (social desirability bias)
ซึ่งถือเป็นข้อจ�ำกัดของงานนี้ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังใน
การน�ำผลการวิจัยไปขยายต่อ
ข้อยุติ

เพื่อให้แนวปฏิบัติการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
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(Antibiotics Smart Use) คงอยู่อย่างยั่งยืนในพื้นที่หรือ
โรงพยาบาล จ�ำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายร่วม
กัน เพื่อให้ผู้สั่งใช้ยามีพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งพฤติกรรม
นั้ น ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากสองส่ ว นคื อ ปั จ จั ย ทางด้ า นสิ่ ง
แวดล้อม (ปัจจัยภายนอก) และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา
(ปัจจัยภายในตัวบุคคล) การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ชี้ให้
เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมี
ส่วนช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ ASU เกิดขึ้นและคงอยู่
ได้ในองค์กร ปัจจัยส�ำคัญ คือ การสนับสนุนด้านนโยบาย
การสนับสนุนของผู้บริหาร การผนวกเข้ากับงานประจ�ำ 
ความร่วมมือของบุคลากร ภาคีเครือข่าย การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะของประชาชน และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ

ของผู้สั่งใช้ยา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่
สนับสนุนทุนในการท�ำวิจยั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทุกคนทีใ่ ห้ขอ้ มูล
อันเป็นประโยชน์และเครือข่าย ASU ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
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