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การดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance: AMR) เป็นปัญหาระดับโลกที่คุกคามต่อความมั่นคงด้าน
สาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจ มีการคาดการณ์ว่า หากไม่มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ในอีก 33 ปีข้างหน้า (พ.ศ.
2593) จะมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพสูงถึงปีละ 10 ล้านคน และท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) ต�่ำลงร้อยละ 3.8 คิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึงประมาณ 3,500 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุ
หลักของการเกิดแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพคือ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่สมเหตุสมผล ปัจจัยหนึ่งเกิดจากผู้สั่งใช้ยา
และผู้บริโภคยาขาดความรู้หรือความเข้าใจในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
ประเทศไทยได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 หนึ่งใน 5
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์คือ การท�ำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ควบคุมแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
ติดตามความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของการควบคุมแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง
เหมาะสมตามเป้าประสงค์ที่ 4 ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย การออกแบบวิธีการวัด
ข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (ก) อธิบายวิธีการพัฒนาข้อ
ค�ำถามเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม และ (ข) อธิบาย
กระบวนการน�ำข้อค�ำถามเหล่านี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการส�ำรวจครัวเรือนของประเทศไทย ข้อค�ำถามดังกล่าวถูก
พัฒนาโดยอ้างอิงจากการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนในสหภาพยุโรป ประเภทพิเศษหมายเลข 445 (Special Eurobarometer 445) จากนั้นจึงท�ำการประสานงานกับส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อบรรจุข้อค�ำถามดังกล่าวในแบบส�ำรวจ
อนามัยและสวัสดิการของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ของประเทศไทย ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการพัฒนาข้อค�ำถามและการน�ำข้อ
ค�ำถามเหล่านั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 ได้คือการเห็นความส�ำคัญและตระหนัก
ถึงปัญหาการดื้อยาต้านแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 และการประสานความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
และส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทยมีกลไกในการ
ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการท�ำงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยได้
ต่อไป
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Abstract The Integration of Monitoring and Evaluation Mechanism for Public Awareness of Antimicrobial Resistance into the Health and Welfare Survey
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Antimicrobial resistance (AMR) is one of the most serious health threats worldwide, including
Thailand. It has been estimated that failing to tackle AMR will result in up to 10 million deaths a year,
a 3.8% decrease in Gross Domestic Product (GDP) and the world economy losses of US$100 trillion by
2050. Irrational drug use is a major cause of AMR and the factor associated with irrational use of drugs
includes incorrect and inappropriate use of medicines. In addition, Thailand has developed the National Strategic Plan on Antimicrobial Resistance 2017-2021 (NSP-AMR). One of the five goals of NSPAMR is to increase 20% of public knowledge and awareness on control of AMR bacteria and appropriate use of antimicrobials. In order to monitor public awareness on AMR (Goal 4), it is important to
design method to obtain baseline data to benchmark changes after the NSP-AMR implementation.
National Statistical Office (NSO) has conducted the biannual Health and Welfare Survey (HWS) and the
most current was in 2017 to incorporate the AMR module, a modified version of the Eurobarometer
445 reviewed by International Health Policy Program (IHPP) under Thailand’s Ministry of Public Health
(MOPH). The key indicators such as knowledge about antibiotics, exposures to message on AMR and
rational use of antibiotics would be generated. The integration of AMR module into HWS 2017 was
achieved because of the rising concern on AMR at global and national level, linkage to NSP goals and
the cooperation between NSO and IHPP, in order to generate baseline data among the population in
Thailand. This would contribute to the monitoring of progress on the goal of NSP-AMR.
†

		Keywords: Antimicrobial resistance; AMR, Health and Welfare Survey, Thailand, Eurobarometer
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ภูมิหลังและเหตุผล

มวลรวมประชาชาติ (GDP) ต�ำ่ ลงร้อยละ 3.8 คิดเป็นมูลค่า
การสูญเสียสูงถึงประมาณ 3,500 ล้านล้านบาท(1-3)
ประเทศไทยตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของปั ญ หา
แบคที เรี ย ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ และต้ อ งการแก้ ป ั ญ หานี้
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดือ้ ยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564(1,4) โดย
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.
2559 เพือ่ เป็นกรอบการท�ำงานร่วมกันในการลดป่วย และ
ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากแบคทีเรียดือ้ ยาต้านจุลชีพ
โดยมี เ ป้ า หมายคื อ ภายในปี 2564 การป่ ว ยจากเชื้ อ
แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพลดลงร้อยละ 50 ปริมาณการใช้
ยาต้านจุลชีพในคนลดลงร้อยละ 20 ปริมาณการใช้ยาต้าน
จุลชีพในสัตว์ลดลงร้อยละ 30 ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อ

ารดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance:
AMR) เป็นปัญหาซับซ้อน การจัดการปัญหานี้ไม่ใช่
หน้าทีข่ องคนใดคนหนึง่ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ แต่
ต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
ทั้งระดับบุคคล ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และ
ประชาชนทั่ ว ไป และระดั บ สถาบั น ได้ แ ก่ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน ปัญหานี้ส่งผลกระทบด้านลบทั้ง
ต่อระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจ มีประมาณการณ์ว่า
ในอีก 33 ปีขา้ งหน้า (พ.ศ. 2593) จะมีผเู้ สียชีวติ ทัว่ โลกจาก
แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพสูงถึงปีละ 10 ล้านคน และมีผล
กระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยท�ำให้ผลิตภัณฑ์
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แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพและตระหนักในการใช้ยาต้าน
จุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และระบบการ
จัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพมีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล ไม่
ต�่ำกว่าระดับ 4* โดยใช้เครื่องมือการประเมินร่วมจาก
ภายนอกตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (Joint
External Evaluation Tool: International Health
Regulations, 2005)(5) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World
Health Organization:  WHO) จัดท�ำและเผยแพร่เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์(1)
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาต้าน
จุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุมการกระจายยาต้าน
จุลชีพในภาพรวมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในสถานพยาบาลและควบคุมก�ำกับดูแลการใช้ยาต้ า น
จุลชีพอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพและควบคุมก�ำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง
เหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความรูด้ า้ นเชือ้ แบคทีเรีย
ดื้อยาต้านจุลชีพและความตระหนักด้านการใช้ยาต้าน
จุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารและพัฒนากลไกระดับ
นโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
ยั่งยืน
บทความนีเ้ กีย่ วข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึง่ มุง่ เน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายภาคประชา

สั ง คม และสื่ อ มวลชน ในการสร้ า งความเข้ า ใจเรื่ อ ง
แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง
เหมาะสมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยท�ำงาน ผ่าน
การมีสว่ นร่วมของชุมชน กล่าวคือ บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่
ในการสร้างกลไกในการก�ำกับติดตามและประเมินผลให้
เป็นไปดังเป้าประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 5 โดยจะ
ท�ำการประเมินความรูเ้ รือ่ งแบคทีเรียดือ้ ยาต้านจุลชีพ และ
ความตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ผ่าน
การส� ำ รวจอนามั ย และสวั ส ดิ ก ารของประชากรใน
ประเทศไทย  โดยเริม่ ท�ำการส�ำรวจครัง้ แรกในปี 2560 เพือ่
ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) หลัง
จากนั้นจะท�ำการประเมินเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทุก
2 ปี (พ.ศ. 2562 และ 2564) โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี  
2564 ประชาชนจะมีความรู้เรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้าน
จุลชีพและตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ (ก) อธิบาย
วิ ธี ก ารพั ฒ นาข้ อ ค� ำ ถามความรู ้ ค วามเข้ า ใจและความ
ตระหนักต่อการใช้ยาต้านจุลชีพ ซึ่งเป็นการส�ำรวจข้อมูล
พื้นฐาน และ (ข) อธิบายกระบวนการน�ำข้อค�ำถามเหล่านี้
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการส�ำรวจครัวเรือนของประเทศไทย
ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษามี 3 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนที่ 1 ทบทวนเอกสาร
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส�ำรวจความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชนเรื่องแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ โดยเฉพาะ
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนในสหภาพยุโรป
ประเภทพิเศษหมายเลข 445 (Special Eurobarometer
445) ขั้นตอนที่ 2 ประยุกต์ใช้บทเรียนจากต่างประเทศใน
การพัฒนาข้อค�ำถามทีเ่ หมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
และขัน้ ตอนที่ 3 ประสานงานกับส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติซงึ่
เป็นผู้ท�ำการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือนของ
ประเทศไทย เพือ่ บรรจุขอ้ ค�ำถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เข้าไปในแบบ
ส�ำรวจฯ ปี 2560

* มีคะแนนในระดับ 1-5 โดยระดับ 1 ไม่มีแผน ไม่มีการดำ�เนินการ, ระดับ
2 มีแผนที่ผ่านการเห็นชอบ, ระดับ 3 มีการดำ�เนินงานบางส่วน, ระดับ 4 มี
การดำ�เนินงานครบถ้วนติดต่อกันอย่างน้อยหนึ่งปี, ระดับ 5 มีการดำ�เนินงาน
ติดต่อกันอย่างน้อยห้าปีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ผลการศึกษา

3. Flash Eurobarometer (การส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนแบบรวดเร็ว)
เป็นการส�ำรวจขนาดเล็กที่จัดท�ำขึ้นเป็นครั้งๆ ด้วย
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (ad hoc thematic telephone interviews) ระบุผู้ถูกสัมภาษณ์แบบจ�ำเพาะ โดย
จัดท�ำเฉพาะหัวข้อทีส่ ำ� คัญ เช่น การใช้สกุลเงินร่วมกัน การ
ขยายตัวของสหภาพยุโรป หรือการหยั่งเสียงในกลุ่มเป้า
หมายพิเศษซึ่งเน้นไปที่การลงคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้องกับ
สหภาพยุโรป
4. Qualitative Studies (การศึกษาเชิงคุณภาพ)
การศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงแรง
จูงใจ ความรูส้ กึ และสังเกตปฏิกริ ยิ าในกลุม่ คนจ�ำเพาะทีถ่ กู
เลือกมาท�ำการศึกษา โดยอาศัยการฟัง และการวิเคราะห์
ท่าทางที่แสดงออกในระหว่างการอภิปรายกลุ่มหรือการ
สัมภาษณ์
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในสหภาพยุโรป
เรือ่ งแบคทีเรียดือ้ ยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistant
bacteria) มีการจัดท�ำมาแล้วทัง้ หมด 5 ครัง้ เป็นการสาํ รวจ
ความคิดเห็นแบบพิเศษ (Eurobarometer Special Survey) 4 ครั้ง และ Flash Eurobarometer 1 ครั้ง
สหภาพยุโรปตื่นตัวเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพมาเป็น
เวลาหลายปีแล้ว มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์เพือ่ จัดการปัญหา
เชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในชุมชน และสนับสนุนการ
ใช้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์อย่างสมเหตุสมผลเมือ่ พ.ศ. 2544
(Community strategy against antimicrobial resistance 2001)(7) หนึ่งปีต่อมามีการส�ำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ โดยจัดท�ำเป็นการ
ส�ำรวจความคิดเห็นประเภทพิเศษ (Eurobarometer
Special Survey) ขึน้ ครัง้ แรก ผลส�ำรวจนีไ้ ด้รบั การเผยแพร่
สูส่ าธารณชนในปี 2546 (ผลส�ำรวจประเภทพิเศษหมายเลข
138-3)(8,9) ต่อมาในปี 2551 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
แห่งสหภาพยุโรป (European Centre for Disease Prevention and Control; ECDC) ด้วยความร่วมมือจาก
ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ริเริ่มโครงการ “Euro-

1. บทเรี ย นจากการสำ � รวจความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน ในสหภาพยุโรป (Eurobarometer; EB)

หน่วยส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Eurobarometer sector) กรมการสื่อสาร (Directorate-General Communication) ภายใต้คณะกรรมาธิก ารยุ โรป
(European Commission) ทําการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในสหภาพยุโรปเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพลเมืองของสหภาพยุโรป เช่น เรือ่ งสุขภาพ สิง่ แวดล้อม
เทคโนโลยีและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม การ
ส�ำรวจเริ่มจัดท�ำขึ้นตั้งแต่ปี 2516 ซึ่งด�ำเนินการโดย TNS
Opinion & Social Network  เพื่อติดตามพัฒนาการทาง
ความคิดเห็นของประชาชนในสหภาพยุโรป และนําเสนอ
ผลสํ า รวจแก่ ค ณะกรรมาธิ ก ารยุ โรปและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถเป็น
แนวทางในการปรับปรุงนโยบายต่อไป ข้อมูลปฐมภูมิและ
ข้อมูลอ้างอิงที่ได้จากการส�ำรวจได้รับการจัดเก็บที่หน่วย
งานบริการด้านข้อมูล (Eurobarometer data service)(6)
ส่วนรายงานผลการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน
(Eurobarometer) ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมี
การสาํ รวจความคิดเห็น Eurobarometer 4 ประเภท ดังนี้
1. Standard Eurobarometer (การส�ำรวจความคิด
เห็นของประชาชนแบบมาตรฐาน)
จัดท�ำขึ้นครั้งแรกในปี 1973 โดยสอบถามประชาชน
ที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง อย่างน้อย 1,000 ราย ในแต่ละ
ประเทศสมาชิก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค�ำตอบ
โดยตรง รายงานการส�ำรวจถูกตีพิมพ์ทุก 6 เดือน
2. Eurobarometer Special Surveys (การส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนแบบพิเศษ)
เป็นการศึกษาเชิงลึกบางประเด็น เพื่อประโยชน์ของ
หน่ ว ยงาน และสถาบั น ต่ า งๆ ในสหภาพยุ โรป มี ก าร
บูรณาการ Eurobarometer Special Surveys เข้าไปใน
Standard Eurobarometer ด้วย
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pean Antibiotic Awareness Day (EAAD)” ซึ่งเป็น
โครงการระดับชาติที่สนับสนุนการรณรงค์เพื่อเพิ่มความ
ตระหนักรู้ และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวังของ
ประชาชน โดยก�ำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี จากการ
จัดตั้งโครงการดังกล่าว สหภาพยุโรปจึงคิดหาวิธีประเมิน
การใช้ยาต้านจุลชีพ และระดับความรู้ของประชาชนเรื่อง
ยาต้านจุลชีพ และได้ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นประเภท
พิเศษ (Eurobarometer Special Survey) ในปี 2552
เป็นครัง้ ที่ 2 และเผยแพร่ผลส�ำรวจ (หรือผลส�ำรวจประเภท
พิเศษหมายเลข 338) สูส่ าธารณชนในปี 2553(10) หลังจาก
นั้น การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนในสหภาพยุโรป
เกีย่ วกับเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาต้านจุลชีพจึงได้มกี ารจัดท�ำขึน้
เป็นประจ�ำและต่อเนือ่ งทุก 3 ปี โดยการส�ำรวจครัง้ ที่ 3 (ผล
ส�ำรวจประเภทพิเศษหมายเลข 407) เกิดขึ้นในปี 2556
และครั้งที่ 4 (ผลส�ำรวจประเภทพิเศษหมายเลข 445) ใน
ปี 2559 ทั้งนี้ มีการเผยแพร่ผลส�ำรวจครั้งที่ 3(11) และครั้ง
ที่ 4(12) สู่สาธารณชนในปีเดียวกับที่ท�ำการส�ำรวจ การ
สัมภาษณ์ใช้วธิ ถี ามจากผูใ้ ห้คำ� ตอบโดยตรง (face-to-face
interview) โดยภาษาทีใ่ ช้เป็นภาษาหลักของผูถ้ กู สัมภาษณ์
และสถานที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือบ้านของผู้ถูกสัมภาษณ์
เอง ในระหว่างการสัมภาษณ์มีการสังเกต และจดบันทึก
อากัปกิรยิ าทีแ่ สดงออกมา การสุม่ ตัวอย่างใช้วธิ กี ารสุม่ แบบ
หลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) ผู้ถูก
สัมภาษณ์เป็นประชาชนอายุ 15 ปี ขึน้ ไป ซึง่ กระจายอยูใ่ น
พื้นที่และสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรป จ�ำนวนของตัวอย่างในแต่ละประเทศถูกถ่วง
ด้วยความน่าจะเป็นของสัดส่วนระหว่างจ�ำนวนประชากร
ทั้งประเทศ และความหนาแน่นของประชากร ผลสํารวจที่
ได้มีการจัดท�ำเป็นรายงานในระดับภูมิภาค (สหภาพยุโรป)
และมีการเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศอีกด้วย
ในส่วนของการส�ำรวจแบบ Flash Eurobarometer
หั ว ข้ อ เชื้ อ แบคที เรี ย ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ (หรื อ ผลส� ำ รวจ
ประเภท Flash Eurobarometer หมายเลข 444)(13) จัด
ขึ้นในปี 2559 และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในปีเดียวกัน

การส�ำรวจในครัง้ นีค้ รอบคลุมประชากรใน 16 ประเทศนอก
ทวี ป ยุ โรปและไม่ ใช่ ส มาชิ ก ของสหภาพยุ โรป ได้ แ ก่
แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บราซิล แคนาดา
จีน อินเดีย จอร์แดน จอร์เจีย สาธารณรัฐคอซอวอ มอนเต
เนโกร สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟ
มาซิโดเนีย) โมร็อกโก สาธารณรัฐเซอร์เบีย ไทย ตุรกี และ
ยูเครน โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทั้งทางโทรศัพท์
บ้าน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นประชาชน
อายุ 15 ปีขึ้นไป ถูกเลือกเป็นตัวอย่างในแต่ละประเทศซึ่ง
กระจายอยู่ในพื้นที่และสังคมที่แตกต่างกัน ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling)
ข้ อ ค� ำ ถามในการส� ำ รวจพิ เ ศษเฉพาะหั ว ข้ อ เชื้ อ
แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ ส�ำหรับการส�ำรวจในครั้งแรก
พ.ศ. 2546 เป็นการส�ำรวจแบบกว้าง ซึ่งมีข้อค�ำถามเพียง
ส่วนเดียวเท่านั้นคือ ข้อค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาต้าน
จุลชีพ แต่ในการส�ำรวจครัง้ ที่ 2 และ 3 มีขอ้ ค�ำถามทัง้ หมด
3 ส่วน โดยส่วนแรกจะเหมือนกับข้อค�ำถามในการส�ำรวจ
ครั้งที่ 1 ข้อค�ำถามที่เพิ่มขึ้นมาอีก 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ
ความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาต้ า นจุ ล ชี พ และส่ ว นของการ
ตระหนักรู้ของประชาชนในเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพ ส่วน
การส�ำรวจครั้งที่ 4 มีข้อค�ำถามทั้งหมด 5 ส่วน 3 ส่วนแรก
จะเหมือนข้อค�ำถามในการส�ำรวจครั้งที่ 2 และ 3 ส่วนที่ 4
และ 5 ประกอบด้วย การตอบสนองต่อนโยบายและการใช้
ยาต้านจุลชีพในภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์
ในการส�ำรวจครั้งที่ 5 ซึ่งเปลี่ยนเป็นการส�ำรวจแบบ
Flash Eurobarometer ยังคงใช้ข้อค�ำถามเหมือนกับการ
ส�ำรวจครั้งที่ 4
2. การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารสำ � รวจความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนในสหภาพยุโรปในบริบทประเทศไทย

การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนใน
ประเทศไทย
สาํ นักงานสถิตแิ ห่งชาติ ได้เริม่ ท�ำการส�ำรวจข้อมูลด้าน
อนามัยและสวัสดิการของประชาชนมาตั้งแต่ปี 2517 ซึ่งมี
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รูปที่ 1 วิวัฒนาการของ Eurobarometer ที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ

การส�ำรวจทุกปีในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2517-2521) หลัง
จากนั้น มีการปรับเปลี่ยนเป็นการส�ำรวจทุก 5 ปี ในช่วง
พ.ศ. 2524-2544 และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 รัฐบาล
ได้เริม่ ดาํ เนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่ง
ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งใหญ่ ห ลวงในระบบ
สาธารณสุขของประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นต้อง
ติดตามผลอย่างใกล้ชดิ ท�ำให้การส�ำรวจดังกล่าวกลับมาท�ำ
เป็นประจ�ำทุกปีในช่วง พ.ศ. 2546-2550 แต่หลังจากปี
2550 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ปรับช่วงเวลาการสํารวจฯ
อีกเป็นทุก 2 ปี ซึง่ ณ ปัจจุบนั (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560)
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ท�ำการสํารวจมาแล้วทั้งสิ้น 19
ครั้ง โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างคาบการส�ำรวจครั้งที่ 20
ทั้งนี้ จะมีการเผยแพร่รายงานการส�ำรวจนี้ในช่วงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส�ำรวจเพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ และการเข้าถึงสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลของประชาชน ประชาชนที่อยู่ในขอบเขต
ของการส� ำ รวจนี้ ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นครั ว เรื อ น
ตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
ในช่วงปลายปี 2557 ประเทศไทยได้มีการตื่นตัวใน
เรื่องปัญหาแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ และตระหนักถึงผล
กระทบที่ตามมา กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก จึงเริม่ ท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์ของการ
จัดการแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และใน
ช่วงเวลาดังกล่าวคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ก็ได้บรรจุเรือ่ งนีเ้ ข้าสูว่ าระการประชุม และได้รบั การรับรอง
ข้อมติ 5 ประเด็นในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ         
ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
ข้อค�ำถามเรือ่ งแบคทีเรียดือ้ ยาต้านจุลชีพถูกบรรจุเข้า
556

Vol. 11 No. 4 October-December 2017

Journal of Health Systems Research

ตารางที่ 1 สรุปการสำ�รวจ Eurobarometer ในหัวข้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ ระหว่าง พ.ศ. 2546-2559
การสำ�รวจ
ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2546
คาบการสำ�รวจภาคสนาม
เดือน/ปีที่เผยแพร่รายงานผลสำ�รวจ
ประเภท และหมายเลขของผลสำ�รวจ

การสำ�รวจ
ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2552

28 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 8 ธันวาคม 2545 9 ธันวาคม 2552
เดือนพฤศจิกายน เดือนเมษายน
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2553
Special
Special
Eurobarometer Eurobarometer
183-3
338
16,230 คน
26,761 คน
17 : 0 : 0
27 : 0 : 0

ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ (คน)
สัดส่วนจำ�นวนประเทศของผู้เข้าร่วม
การสัมภาษณ์
อยู่ในทวีปยุโรปและเป็นสมาชิก EU :
อยู่ในทวีปยุโรปแต่ไม่ใช่สมาชิก EU :
นอกทวีปยุโรป
ข้อคำ�ถามที่ใช้ในการสำ�รวจ
- ส่วนที่ 1 เรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพ
- ส่วนที่ 2 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาต้านจุลชีพ
- ส่วนที่ 3 การตระหนักรู้ของประชาชน
ในเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพ
- ส่วนที่ 4 การตอบสนองต่อนโยบาย
- ส่วนที่ 5 การใช้ยาต้านจุลชีพในภาค
เกษตรกรรม และปศุสัตว์

การสำ�รวจ
ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2556

การสำ�รวจ
ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2559

24 พฤษภาคม - 9-18 เมษายน
9 มิถุนายน 2556
2559
เดือนพฤศจิกายน เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2559
Special
Special
Eurobarometer Eurobarometer
407
445
27,680 คน
27,969 คน
27 : 1* : 0
28 : 0 : 0

การสำ�รวจ
ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2559
20 กันยายน 14 ตุลาคม 2559
เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
Flash
Eurobarometer
444
15,555 คน
0 : 0 : 16

/
N/A
N/A

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

/
/

/
/

*ประเทศโครเอเชียเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทำ�ให้ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีสมาชิกทั้งสิ้น 28 ประเทศ โดย
ในคาบการสำ�รวจภาคสนามของการสำ�รวจครั้งที่ 3 จัดทำ�ขึ้นในช่วงก่อนวันดังกล่าว จึงส่งผลให้ประเทศโครเอเชีย ณ ช่วงเวลานั้นไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

ปีขึ้นไป และสามารถตอบสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเองจากครัว
เรือนตัวอย่างทั้งหมด 55,920 ครัวเรือน ในระหว่างการ
สั ม ภาษณ์ จ ะมี ก ารสั ง เกต และจดบั น ทึ ก อากั ป กิ ริ ย าที่
แสดงออกมา แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ stratified
two-stage sampling โดยมีกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ต่างๆ เป็นสตราตัม เขตแจงนับ (enumeration area; EA)
เป็นหน่วยตัวอย่างขัน้ ทีห่ นึง่ ครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วย
ตัวอย่างขั้นที่สอง

ในโครงการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการเป็นครั้งแรกในปี
เดียวกันนี้เอง (พ.ศ. 2558) โดยอยู่ในตอนที่ 9 เรื่องความรู้
เกีย่ วกับยาต้านจุลชีพ ซึง่ มีขอ้ ค�ำถามเกีย่ วกับยาต้านจุลชีพ
2 ค�ำถาม ได้แก่ 1) “...(ชื่อ)...คิดว่ายาต้านจุลชีพหรือยาฆ่า
เชื้อคือ ยาแก้อักเสบใช่หรือไม่” ตอบ ใช่/ไม่ใช่/ไม่ทราบ 2)
“...(ชื่อ)...คิดว่ายาต้านจุลชีพ หรือยาฆ่าเชื้อ ท�ำให้เกิด
อันตรายต่อไปนี้ได้หรือไม่?” ตอบ เชื้อดื้อยา/ แพ้ยา/ เชื้อ
ดือ้ ยาและแพ้ยา/ ไม่ทราบ โดยเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติจะถามสมาชิกในครัวเรือนทุกคนทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 15
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ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

การพั ฒ นาข้ อ คำ � ถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แบคที เ รี ย
ดื้อยาต้านจุลชีพในการสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ
พ.ศ. 2560

เมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ
เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (Political Declaration of the
High-level Meeting of the General Assembly on
Antimicrobial Resistance) เหตุการณ์ดังกล่าวจัดเป็น
แรงผลักดันสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับต่างๆ
โดยมุ่งหวังที่จะร่วมกันแก้ปัญหาการดื้อยาต้านแบคทีเรีย
โครงการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 จัด
เป็นครัง้ ที่ 20 นับตัง้ แต่สำ� นักงานสถิตแิ ห่งชาติได้เริม่ ท�ำการ
ส�ำรวจขึ้นมา และจัดเป็นการส�ำรวจครั้งที่ 2 ที่มีข้อค�ำถาม
เกี่ ย วกั บ แบคที เรี ย ดื้ อ ยาฯ ซึ่ ง ในการส� ำ รวจปี นี้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือมีการเพิ่มข้อค�ำถามที่ประยุกต์
เนื้อหาส่วนใหญ่มาจากข้อค�ำถามในการส�ำรวจประเภท
พิเศษหมายเลข 445 (Special Eurobarometer 445) ซึ่ง
เป็นรายงานแบบส�ำรวจเรื่อง เชื้อแบคทีเรียดื้อยาฯ ของ
ประชาชนในสหภาพยุโรป ที่เผยแพร่สู่สาธารณชนในปี
2559 ทั้งนี้ ข้อค�ำถามส่วนที่เพิ่มขึ้นในการส�ำรวจอนามัย
และสวัสดิการ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- วิ เ คราะห์ ค วามชุ ก ของการใช้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ ใน
ประชาชนไทย รูปแบบ และเหตุผลในการใช้ยา (ข้อค�ำถาม

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ โลกว่ า ด้ ว ยการ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Global action plan on
antimicrobial resistance) ขององค์การอนามัยโลก
ต่อมาในเดื อนกั น ยายน พ.ศ. 2559 พลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมระดับสูง
เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (High-level meeting on
antimicrobial resistance) ภายใต้การประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ (United Nations General Assembly; UNGA) ณ สำ�นักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีผแู้ ทนระดับผูน้ ำ�ประเทศ
จากทั่วโลกและผู้นำ�องค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการ
ประชุ ม เป็ น จำ�นวนมาก วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประชุ ม
คือ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการปัญหาการดื้อยาต้าน
แบคทีเรียและพิจารณาให้การรับรองปฏิญญาทางการ

ตารางที่ 2 สรุปการสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการในประเทศไทยที่มีข้อคำ�ถามเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ ระหว่างปี 2558-2560
		
คาบการสำ�รวจภาคสนาม

การสำ�รวจครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2558

การสำ�รวจครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560
1-31 มีนาคม พ.ศ. 2560

เดือน/ปีที่เผยแพร่รายงาน
ประเภทการสำ�รวจ

เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ
ของประชากร พ.ศ. 2558
55,920

เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ
ของประชากร พ.ศ. 2560
27,960

N/A
/
N/A
N/A
N/A

/
/
/
N/A
/

ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ (ครัวเรือน)
ประเภทของข้อคำ�ถามที่ใช้ในการสำ�รวจ*
- ส่วนที่ 1 เรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพ
- ส่วนที่ 2 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาต้านจุลชีพ
- ส่วนที่ 3 การตระหนักรู้ของประชาชนในเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพ
- ส่วนที่ 4 การตอบสนองต่อนโยบาย
- ส่วนที่ 5 การใช้ยาต้านจุลชีพในภาคเกษตรกรรม และปศุสัตว์

*ข้อคำ�ถามที่ใช้ในการสำ�รวจอ้างอิงมาจากข้อคำ�ถามใน Special Eurobarometer 445
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ตารางที่ 3 แสดงล�ำดับเหตุการณ์ และขั้นตอนการบูรณาการงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ
กรอบเวลา

กิจกรรม

22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผู้ประสานงานจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติแจ้งเวียนทางอีเมล์ถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูล เรื่อง การ
จัดท�ำโครงการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 โดยมีคาบการส�ำรวจภาคสนามในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2560 จึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาร่างแบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเข้าสู่การ
ประชุมพิจารณาแบบสอบถามส�ำหรับการส�ำรวจในปี 2560
1-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อปรึกษาหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเพิ่มเติมข้อ
ค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับยาต้านจุลชีพเข้าไปในแบบส�ำรวจในปี 2560 โดยอ้างอิงข้อค�ำถามทั้ง 5 ส่วนจาก
Eurobarometer 445
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดประชุมเพื่อสรุปการปรับปรุงแก้ไขข้อค�ำถามทั้งหมด
ส�ำหรับโครงการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 ก่อนที่จะรวบรวมส่งส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศรวบรวมข้อค�ำถามทั้งหมดที่ได้ปรับปรุงแก้ไข และได้ขอ
เพิ่มข้อค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับยาต้านจุลชีพ และส่งแบบสอบถามดังกล่าวกลับไปยังส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
31 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อค�ำถามการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560
โดยให้ผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อค�ำถามเข้าไปชี้แจงถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นต่อที่ประชุม
ผลสรุปว่า ทีป่ ระชุมเล็งเห็นความส�ำคัญในเรือ่ งเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาต้านจุลชีพ และอนุญาตให้เพิม่ ข้อค�ำถาม
ในส่วนของยาต้านจุลชีพเข้าไปในแบบสอบถามปี 2560 ได้ แต่ให้พิจารณาตัดข้อค�ำถามที่ไม่จ�ำเป็นทิ้งเพื่อ
ให้ได้ข้อค�ำถามที่มีประสิทธิภาพ และควรจัดท�ำคู่มือค�ำนิยามที่จ�ำเป็นต่างๆ เช่น ยาต้านจุลชีพ เพื่อให้เจ้า
หน้าที่ที่ออกไปส�ำรวจมีความรู้และความเข้าใจตรงกันในเรื่องดังกล่าว
5 กันยายน พ.ศ. 2559
ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศแก้ไขตามมติทปี่ ระชุม โดยลดจ�ำนวนข้อค�ำถามในเรือ่ งยา
ต้านจุลชีพลง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นตรงกันให้ตัดเฉพาะส่วนที่ 4 ซึ่งเป็นข้อค�ำถาม
เกี่ยวกับการตอบสนองต่อนโยบายออก ให้คงเหลือส่วนที่ 1, 2, 3 และ 5 ตาม Eurobarometer จากนั้น
จึงส่งข้อค�ำถามที่ท�ำการปรับปรุงแก้ไขแล้วกลับไปยังส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
2 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติแจ้งให้ผู้ที่ขอเพิ่มข้อค�ำถามจัดท�ำร่างคู่มือส�ำหรับการปฏิบัติงานภาคสนามของ
โครงการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อค�ำถามที่เพิ่มขึ้นใหม่
3-26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดท�ำร่างคู่มืองานภาคสนามโครงการส�ำรวจอนามัยและ
สวัสดิการ พ.ศ. 2560 ในส่วนของเรื่องยาต้านจุลชีพซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาและความส�ำคัญ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งรายละเอียดในข้อค�ำถามหรือตัวเลือกที่ควรขยายความเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ
งาน เพื่อส่งให้ทางส�ำนักงานสถิติแห่งชาติใช้ในการอบรมเจ้าหน้าที่ภาคสนามต่อไป
1-31 มกราคม พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติน�ำข้อค�ำถาม พร้อมทั้งคู่มือในโครงการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 ขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศสามารถดาวน์โหลดข้อค�ำถาม และ
คู่มือเข้าไปใน Tablet เพื่อเตรียมออกส�ำรวจภาคสนามในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติจัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานภาคสนามแก่เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานสถิติ
จังหวัดในโครงการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 ผ่านทาง VDO Conference โดยมีผู้แทน
จากส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
1-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 คาบการส�ำรวจภาคสนามของการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560
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ที่ 1) ซึ่งตรงกับ Eurobarometer ในส่วนที่ 1 เรื่องการใช้
ยาต้านจุลชีพ
- ประเมินระดับความรู้เกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผล (ข้อ
ค�ำถามที่ 2-3) ซึ่งตรงกับ Eurobarometer ในส่วนที่ 2
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาต้านจุลชีพ
- ประเมินว่าคนไทยได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ยาต้าน
จุลชีพที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ จากแหล่งใด และมีผลใน
การเปลี่ยนทัศนคติหรือไม่ (ข้อค�ำถามที่ 4-5) ซึ่งตรงกับ
Eurobarometer ในส่วนที่ 3 การตระหนักรูข้ องประชาชน
ในเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพ
- ประเมินความรู้และทัศนคติต่อการใช้ยาต้านจุลชีพ
ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (ข้อค�ำถามที่ 6-7) ซึ่งตรงกับ
Eurobarometer ในส่วนที่ 5 การใช้ยาต้านจุลชีพในภาค
เกษตรกรรมและปศุสัตว์
ความแตกต่างระหว่างข้อค�ำถามของโครงการส�ำรวจ
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 กับการส�ำรวจประเภท
Special Eurobarometer 445 ก็คือ ข้อค�ำถามเกี่ยวกับ
การตอบสนองต่อนโยบายมีเฉพาะในการส�ำรวจ Special
Eurobarometer 445
ขั้นตอนในการน�ำข้อค�ำถามเข้าบรรจุในแบบส�ำรวจ
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 แสดงในตารางที่ 3

ผลกระทบในระยะยาวทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ และ
เห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชนผ่านช่องทางการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ
รวมถึงสามารถชี้แจงจุดประสงค์ของข้อค�ำถามแต่ละข้อที่
ขอเพิม่ ต่อทีป่ ระชุมส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ แม้วา่ สุดท้ายจะ
ถูกลดจ�ำนวนข้อค�ำถามในเรือ่ งยาต้านจุลชีพในส่วนที่ 4 ซึง่
เป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับการตอบสนองต่อนโยบายออก โดย
ให้คงเหลือส่วนที่ 1, 2, 3 และ 5 ตาม Eurobarometer
นอกจากนีค้ วามท้าทายทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือการทีจ่ ะ
คงข้อค�ำถามเรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาฯ ในแบบส�ำรวจครั้ง
ต่อๆ ไป เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการ
ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ
ประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ในปี 2562 ทาง
ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและภาคี
เครือข่ายก็มีแผนที่จะขอเพิ่มข้อค�ำถามในส่วนที่ 4 กับทาง
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติอีกครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมตาม Eurobarometer และสามารถน�ำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ต่อไป

วิจารณ์และข้อยุติ

การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
อันประกอบด้วย ภาครัฐ ได้แก่ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ และ
ภาคการศึกษา เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก่อให้เกิดความส�ำเร็จใน
การพัฒนาข้อค�ำถามเรือ่ งเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาฯ และการน�ำ
ข้อค�ำถามเหล่านี้ไปใส่ในการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ
พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ยังพบว่า ยังมี
ปัจจัยอื่นๆ ที่ร่วมส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จ ได้แก่
ปัญหาแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเป็นวาระระดับ
สากล
จากสภาพปัญหาและผลกระทบจากการดื้อยาต้าน
จุลชีพ ซึง่ องค์การอนามัยโลก ระบุวา่ ปัญหาแบคทีเรียดือ้ ยา

ปัจจัยความสำ�เร็จที่ทำ�ให้เกิดการพัฒนาข้อคำ�ถาม
เรื่องแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ และการนำ�ข้อคำ�ถาม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แบคที เ รี ย ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ไปใส่ ใ น
การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560

ความท้าทายในการเพิ่มข้อคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าไปในการสำ�รวจ
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560

การเพิม่ ข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับการดือ้ ยาต้านจุลชีพ
เข้าไปในการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 ท�ำให้
มีกลไกการขับเคลื่อนจากแผนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ความท้าทายก็คอื สามารถสือ่ สารให้สำ� นักงาน
สถิติแห่งชาติซึ่งไม่ได้เป็นองค์กรด้านสุขภาพเห็นความ
ส�ำคัญของเรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ โดยเฉพาะ
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ต้านจุลชีพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ประสิทธิภาพของยา
ต้านจุลชีพลดลง อีกทั้ง การคิดค้นและวิจัยยาชนิดใหม่ๆ
นั้น ต้องใช้เวลานาน ท�ำให้ไม่มียาต้านจุลชีพชนิดใหม่มา
ทดแทนยาที่มีอยู่ ทุกประเทศทั่วโลกจึงก�ำลังเข้าสู่ยุคหลัง
ยาต้านจุลชีพ (post-antibiotic era) ที่อาจส่งผลให้การ
แพทย์แผนปัจจุบันล่มสลายลง เนื่องจากยาต้านจุลชีพที่มี
อยู่ไม่สามารถรักษาการติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไป ท�ำให้
ผูค้ นล้มตายมากมายและเศรษฐกิจตกต�ำ 
่ ประชาชนทัว่ โลก
จ�ำนวน 28 ล้านคนจะกลายเป็นคนยากจน โดยประเทศที่
มีรายได้ตำ 
�่ จะได้รบั ผลกระทบสูงกว่าเมือ่ เทียบกับประเทศ
(1,3)
กลุ่มอื่นๆ
ดังนั้น ปัญหาแบคทีเรียดื้อยาฯ จึงเป็นปัญหาระดับ
โลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้
ปัญหาร่วมกันเพือ่ ป้องกันผลกระทบทีจ่ ะตามมา การรับรอง
ปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชา
สหประชาชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ นับเป็นความ
ก้าวหน้าที่ส�ำคัญของประชาคมโลกในการเร่งแก้ไขปัญหา
แบคทีเรียดื้อยาฯ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ผลจากการประชุมผู้น�ำระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้าน
จุลชีพในวันที่ 20-23 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ส�ำนักงาน
ใหญ่องค์การสหประชาชาติ ซึง่ มีคณะผูแ้ ทนไทยน�ำโดยพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์
คลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ป ิ ย ะสกล สกลสั ต ยาทร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมใน
ครั้งนี้ ท�ำให้เกิดแรงสะท้อนในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ส่งผล
ให้เกิดการผลักดันในเรื่องแบคทีเรียดื้อยาฯ เป็นอย่างมาก
ซึ่งจุดนี้เองถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติเห็นความส�ำคัญ และตระหนักถึงความจ�ำเป็น จึง
อนุ ญ าตให้ เ พิ่ ม ข้ อ ค� ำ ถามในการส� ำ รวจอนามั ย และ
สวัสดิการ พ.ศ. 2560
เชื่อมกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
จากข้อมูลในแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 พบว่า “ใน

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาประมาณ
ปีละ 88,000 ราย โดยเสียชีวิตประมาณปีละ 38,000 ราย
คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่น
ล้ า นบาท” (1) อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กั บ นานา
ประเทศในการแก้ปัญหาการดื้อยาฯ ซึ่งนับเป็นภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงทางสุขภาพที่ส�ำคัญระดับโลก กระทรวง
สาธารณสุขจึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าว โดยอาศัยการบูรณาการจากหลายภาคส่วน และเพือ่
ให้สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพ จึงจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 25602564 และผลักดันเชื้อดื้อยาเป็นวาระแห่งชาติ
เป้าประสงค์ที่ 4 ของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่ง
ก�ำหนดให้ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนัก
ในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ภายในปี 2564 จึงเป็นกรอบในการวางแผนการท�ำงานร่วม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มท�ำการส�ำรวจครั้งแรก
ในปี 2560 เพือ่ ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพืน้ ฐาน หลังจาก
นัน้ จะท�ำการประเมิน เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงทุก 2 ปี
(พ.ศ. 2562 และ 2564) จากการก�ำหนดตัวชี้วัดในแผน
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ท�ำให้สำ� นักงานสถิตแิ ห่งชาติเห็นความ
ส�ำคัญมากขึน้ ในการส�ำรวจเพือ่ การติดตามและประเมินผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างส�ำนักงานสถิติแห่งชาติกับ
ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
นอกจากปัจจัย 2 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น อีกปัจจัยหนึ่ง
ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จดังกล่าวได้แก่ความ
สัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 หน่วยงานคือ ส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติในฐานะหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ และส�ำนักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ซึง่ มีบทบาทในเชิง
วิชาการและการท�ำวิจยั เพือ่ ให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การประกอบการตัดสินใจทางด้านนโยบายที่ส�ำคัญของ
ประเทศ จากบทบาทของทัง้ 2 หน่วยงานทีส่ ง่ เสริมและเอือ้
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ท�ำให้ทั้ง 2 หน่วยงานมีการด�ำเนิน
561

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

งานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานนับ 20 ปี จน         
เกิดการสื่อสารภายใต้สัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่าง 2
หน่วยงาน
ก้าวต่อไปของการจัดท�ำการส�ำรวจที่เกี่ยวข้องกับ
แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ ผ่านโครงการส�ำรวจอนามัย
และสวัสดิการ พ.ศ. 2560
หลั ง จากการเพิ่ ม ข้ อ ค� ำ ถามเข้ า ไปในแบบส� ำ รวจ
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 แล้ว ส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติได้จัดการส�ำรวจภาคสนามในวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.
2560 โดยเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานสถิตจิ งั หวัดในทุกจังหวัด
ทัว่ ประเทศ ซึง่ ผ่านการอบรมจากหน่วยงานส่วนกลาง หลัง
จากที่ ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามแล้ ว ส� ำ นั ก งานสถิ ติ
จังหวัดได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับมาที่
หน่วยงานส่วนกลางในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.
2560 เพื่อให้ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงาน
กลางท�ำการตรวจสอบ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลต่อไป เมื่อ
แล้วเสร็จ จึงเผยแพร่ผลการส�ำรวจสู่สาธารณชนในช่วง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ในระหว่างที่ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติท�ำการวิเคราะห์
และสรุปข้อมูล ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศในฐานะหน่วยงานภาคี จะน�ำข้อมูลดิบทีต่ รวจสอบ
แล้วมาสังเคราะห์ ทั้งนี้ ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่ า งประเทศจะจั ด ประชุ ม เพื่ อ น� ำ เสนอผลการ
สังเคราะห์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด อีกทั้ง รับฟังความ
คิดเห็น แล้วน�ำความคิดเห็นมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาข้อมูล
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อไป
การส�ำรวจเรือ่ งแบคทีเรียดือ้ ยาต้านจุลชีพในโครงการ
ส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติน้ี
เป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
ท�ำงานทีอ่ าศัยการมีสว่ นร่วมของผูใ้ ช้ขอ้ มูลจากทุกภาคส่วน
จนก่อให้เกิดเครือข่ายการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิผลและยัง่ ยืน
ผลส� ำ รวจนี้ จ ะใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น

สามารถใช้เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วให้ บ รรลุ เ ป้ า ประสงค์ ดั ง ที่
วางแผนไว้
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