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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลของการดาเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในอาเภอหนอง
หงส์ จังหวัดบุรรี มั ย์ต่อความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และต่อตัวชีว้ ดั ในเรื่อง
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิ ธีการวิ จยั : ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั 25 ตัวในช่วงเวลาก่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ (ตุลาคม
2558 –กันยายน 2559) และหลังจากดาเนินโครงการเป็ นเวลา 3 เดือน (ตุลาคม–ธันวาคม 2559) ตัวชีว้ ดั ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั
เชิงกระบวนการ 5 ตัวและเชิงผลการดาเนินงาน 20 ตัวซึง่ ระบุอยู่ในคู่มอื ระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบริการให้มกี ารใช้
ยาอย่างสมเหตุผลของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังเก็บข้อมูลความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลด้วย
แบบสอบถามในแพทย์และทันตแพทย์ 8 คน และบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ 95 คน ผลการวิ จยั : หลังการดาเนินโครงการฯ
ความตระหนักรู้ฯ ของแพทย์และทันตแพทย์เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจาก 90.50±1.60 เป็ น 104.00±2.07 (P<0.001)
(จากคะแนนเต็ม 120) ความตระหนักรูส้ าหรับบุคลากรสุขภาพอื่นเพิม่ ขึน้ จาก 46.67±7.72 เป็ น 56.85±3.04 (P<0.001) (จาก
คะแนนเต็ม 65) หลังการดาเนินโครงการฯ โรงพยาบาลหนองหงส์มกี ระบวนการทางานตามโครงการ RDU hospital ครบถ้วน
ทัง้ การกาหนดนโยบาย มาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
ตัวชีว้ ดั การติดตามประเมินผล และการจัดการการดือ้ ยา การดาเนินโครงการฯ ทาให้ตวั ชีว้ ดั 7 ตัวมีการพัฒนาขึน้ อย่างมาก
โดย เปลีย่ นจากระดับทีต่ กเกณฑ์เป็ นระดับทีเ่ ป็ นไปตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ตัวชีว้ ดั อีก 2 ตัวทีต่ กเกณฑ์ก่อนการดาเนิน
โครงการฯ มีระดับทีด่ ขี น้ึ แต่กย็ งั ไม่ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด (การใช้ยา metformin ในผูป้ ่ วยเบาหวาน และการใช้ยาปฏิชวี นะในโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันของ รพสต. และหน่ วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย) ตัวชี้วดั อีก 6 ตัวอยู่ในระดับที่ดมี ากเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ตงั ้ แต่ก่อนการดาเนินโครงการฯ ทาให้หลังจากดาเนินโครงการฯ แล้ว ตัวชีว้ ดั เหล่านี้ยงั คงอยู่ในระดับที่ดเี ช่นเดิม การ
ดาเนินโครงการฯ ไม่มผี ลต่อตัวชีว้ ดั 5 ตัว คือ อยู่ในระดับทีต่ กเกณฑ์ในช่วงก่อนดาเนินโครงการฯ หลังจากดาเนินโครงการแล้ว
ตัวชีว้ ดั เหล่านี้ยงั อยู่ในระดับทีต่ กเกณฑ์และไม่ต่างจากเดิมมากนัก (การใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ ทีร่ ะบบการหายใจช่วงบน
และหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ หญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่องคลอด
และการสังจ่
่ าย RAS blockage (ACEIs/ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดันเลือดสูง ) สรุป: หลัง
การดาเนินโครงการฯ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหนองหงส์ตระหนักมากขึน้ ในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทัง้ ยัง
ก่อให้เกิดกระบวนการทีส่ ง่ เสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ของตัวชีว้ ดั 13 ตัวจากทัง้ หมด 20 ตัว
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Abstract
Objective: To evaluate the effects of the program on rational drug use hospital in Nong Hong District. Buriram
on awareness of the rational use of drugs among medical personnel and indicators of rational drug use. Method: The
researcher collected the data on 25 indicators in the pre-project period (Oct 2015-Sept 2016) and 3 months after
program implementation (Oct-Dec 2016). The indicators Include 5 indicators and 20 performance indicators as detailed
in the Manual “Service plan: rational drug use” published by Ministry of Public Health. In addition, the researcher also
measured awareness on rational use of drug using questionnaires in 8 physicians and dentists and 95 other health
personnel. Results: After the program implementation, awareness on the issue among physicians and dentists
increased significantly from 90.50±1.60 to 104.00±2.07 (P<0.001) (out of the full score of 120). The awareness for
other health professionals increased from 46.67±7.72 to 56.85±3.04 (P <0.001) (out of the full score of 65). After
program implementation, Nong Hong Hospital established complete working procedures as specified in the RDU
hospital program including those in policy formulation, measures and activities to promote rational drug use,
development of information systems for measuring indicators, follow-up and evaluation and management of drug
resistance. Program implementation dramatically improved seven indicators from “failing the standard” to “meeting or
exceeding the criteria”. Two other indicators failing the standard before the program implementation showed a large
improvement, but still did not meet the criteria (the use of metformin in diabetic patients and the use of antibiotics for
acute diarrhea in sub-district health promoting hospitals and primary care units). Six indicators well satisfied the criteria
before starting the program, hence they remained at the same level after implementation of the program. The program
showed no impact on 5 indicators, ie, their baseline level failed the criteria at the pre-program phase, these indicators
remained at a level that was far below the criteria after the implementation of the program (antibiotic use in upper
respiratory tract infections and acute bronchitis, acute diarrhea, wounds from accident, normal full term vaginal delivery,
prescribing double RAS blockages (ACEIs/ARBs/ Renin inhibitors) in the treatment of hypertension). Conclusion: After
the program implementation, Nong Hong Hospital's medical staff was more aware of the rational use of drugs. The
Hospital also established processes that promoted the use of drugs rationally. The Hospital passed the criteria in 13
indicators out of a total of 20.
Keywords: rational drug use, RDU hospital program, awareness of rational drug use, RDU hospitals
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บทนา
องค์ก ารอนามัย โลกนิ ย าม “การใช้ย าอย่ า งสม
เหตุผล (rational drug use)” ว่า คือ “การที่ผู้ป่วยได้รบั ยา
ทีเ่ หมาะสมกับปั ญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดทีเ่ หมาะสม
กับ ผู้ป่ วยแต่ ละรายด้ว ยระยะเวลาการรัก ษาที่เ หมาะสม
และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผูป้ ่ วยน้อยทีส่ ุด ” (1) ทัวโลกมี
่
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลมากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้
ยา ส่งผลให้ผปู้ ่ วยเสีย่ งต่อผลข้างเคียงและอันตรายจากยา
รวมถึงเกิดการสิน้ เปลืองทางเศรษฐกิจ (1)
สาหรับประเทศไทย ในปี 2557 พบว่า มูลค่าการ
บริโภคยาของคนไทยสูงถึง 1.6 แสนล้านบาท ในจานวนนี้
เป็ นการใช้ยาเกินจาเป็ นถึง 2 พันล้านบาท และเป็ นการใช้
ยาที่ยงั มีขอ้ สงสัยต่อประสิทธิภาพอีก 4 พันล้านบาท เกิด
ปั ญหาเชื้อดื้อยา 38,000 คน คิดเป็ นการสูญเสียโดยรวม
4.2 หมื่ น ล้ า นบาท ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นยาของไทยเติ บ โต
ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพคือ ร้อยละ 7-8 ต่อปี แต่
สูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประมาณร้อยละ 5-6 ต่อ
ปี และทีส่ าคัญพบการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในทุกระดับ
ตัง้ แต่ระดับสถานพยาบาลจนถึงชุ มชน (2) การใช้ยาอย่าง
ไม่ ส มเหตุ ผ ลเกิ ด ขึ้น ทัง้ ในสถานพยาบาลและชุ ม ชน
กลายเป็ นปั ญหาเรื้อรังที่สาคัญมากถึงแม้จะมีการส่งเสริม
ใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตัง้ แต่ เ ริ่ม มีน โยบาย
แห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2524 ตัวอย่างของการใช้ยาไม่สม
เหตุ ผ ลในชุมชน คือ ประชาชนใช้ยาปฏิชีว นะรักษาโรค
หวัด ซึ่ ง เกิ ด จากเชื้ อ ไวรัส ประมาณร้ อ ยละ 40-60 ใน
ต่างจังหวัด และร้อยละ 70-80 ในกรุงเทพมหานคร (3)
ในปี พ.ศ. 2553 อนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ภายใต้กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ระบุ ว่ า “การใช้ ย าอย่ า งไม่ ส มเหตุ ผ ล เป็ นปั ญหาที่
จาเป็ นต้องได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วนและควร ได้รบั การ
ยกสถานะเป็ นวาระแห่งชาติ” ซึ่ง ในเวลาต่ อ มานโยบาย
แห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 ได้ บรรจุให้ “การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล” เป็ นยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ของยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นา ระ บ บ ย า แ ห่ ง ช า ติ พ .ศ . 2555-2559 โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ และประชาชน ให้ เ ป็ นไปอย่ า งสมเหตุ ผ ล
ถู ก ต้อ ง และคุ้ม ค่ า และได้ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ย่อ ยไว้ 7
ประการ ซึ่งยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 ได้กล่าวถึง การพัฒนา
กลไกและเครื่องมือเพื่อให้เกิดการ ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(4) ซึ่ ง เป็ นที่ ม าของการพัฒ นาโครงการโรงพยาบาล
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ส่ ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล (Rational Drug Use
Hospital เ รี ย ก ย่ อ ว่ า โ ค ร ง ก า ร RDU hospital) โ ดย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) สถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การ
ดาเนินงานยึดแนวทางขององค์การอนามัย (5)
ในโครงการฯ ดังกล่าว RDU hospital หมายถึง
สถานพยาบาลที่มนี โยบายใน 6 ด้านซึ่งเป็ นกุญแจสาคัญ
ในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ ใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลใน
สถานพยาบาล ประกอบด้วย 1. การสร้างความเข้มแข็ง
ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (pharmacy
and therapeutics committee ห รื อ PTC) 2. กา รจั ด ท า
ฉลากยา มาตรฐาน (labels) ฉลากยาเสริม และข้อมูลยาสู่
ประชาชน 3. การจั ด ท าหรื อ จั ด หาเครื่ อ งมื อ จ าเป็ น
(essential tools) ทีช่ ่วยให้เกิดการสังใช้
่ ยาอย่างสมเหตุผล
4. การสร้า งความตระหนัก รู้ (awareness) ของบุ ค ลากร
ทางการแพทย์และผู้รบั บริการต่อหลักเกณฑ์ในการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 5. การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของ
ประชากรกลุ่ มพิเ ศษ (special groups) และ 6. การสร้าง
เสริ ม จริ ย ธรรมในการสัง่ ใช้ ย า (ethics) เมื่ อ น าอั ก ษร
ภาษาอังกฤษตัวแรกของกุญแจทัง้ 6 ประการข้างต้น มา
รวมกัน จะได้เป็ นคาย่อว่า PLEASE (6)
ประเทศไทยเริ่มดาเนินโครงการ RDU hospital
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2557 โดยมีโ รงพยาบาลเข้า ร่ วมเพียง 72
แห่ง ต่อมากระทรวงสาธารณสุขจึงกาหนดนโยบายการใช้
ยาสมเหตุผลเป็ นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ 15 ใน
ปี ง บประมาณ 2560 โดยเน้ น การพัฒ นาระบบและสร้า ง
ความตระหนักรู้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาให้เห็น
ความสาคัญและทราบการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการใช้ยา
อย่ า งสมเหตุ ผ ล (7) โรงพยาบาลหนองหงส์ ไ ด้ เ ห็ น
ความสาคัญจึงเข้าร่วมโครงการฯ ในปี งบประมาณ 2560
และเริ่ม เก็บ ข้อ มู ลที่แ สดงผลลัพธ์การดาเนิน งานเพื่อใช้
วางแผนจัดทาโครงการนี้ในโรงพยาบาลนี้และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) ในเขตอาเภอหนองหงส์
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลของการดาเนิน
โครงการฯ และความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์ในปี งบประมาณ 2560
หลังการดาเนินโครงการเป็ นเวลา 3 เดือน เทียบผลลัพธ์
ก่อนดาเนินโครงการฯ ในปี งบประมาณ 2559

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณโดยมีรูปแบบ
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง การวิจยั นี้ผ่านการรับรองจริยธรรม
การวิจยั ในมนุ ษย์จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย์
เลข ที่ BRO 2017- 001 โ ค รง กา ร RDU hospital ข อง
อ าเภอหนองหงส์ ด าเนิ น การภายใต้ ก รอบความคิ ด
“PLEASE” ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว (6)
ตัวอย่าง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความตระหนักรู้
ของบุ ค คลกรทางการแพทย์ ใ นเรื่อ งการใช้ย าอย่ า งสม
เหตุผล ทาในบุคลากรทางการแพทย์ทุกราย (103 คน) ซึง่
ปฎิบตั ิงานจริงในหน่ วยบริการทัง้ หมด 8 แห่ง ระหว่าง 1
ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 แบ่งเป็ นบุคคลากร
ในโรงพยาบาลหนองหงส์ 72 คน และบุคคลากรใน รพสต.
อีก 8 แห่งจานวน 31 คน ได้แก่ รพสต. หนองชัยศรี รพ
สต. ห้วยหิน รพสต. เสาเดียว รพสต. โพธิเงิ์ น รพสต. สระ
ทอง รพสต. เมืองฝ้ าย และ รพสต. ไทยสามัคคี ตัวอย่าง
ประกอบด้วยแพทย์ 4 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร 5
คน พยาบาลวิชชีพ 40 คน นักวิชาการสาธารณสุข 14 คน
เจ้าพนักงานสาธาณสุขชุมชน 24 คน แพทย์แผนไทย 6
คน และตาแหน่งอื่น ๆ 6 คน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการฯ
การประเมินความสาเร็จของโครงการฯ ทาโดย
ตรวจสอบตัวชีว้ ดั เชิงกระบวนการ 5 ตัวและตัวชีว้ ดั เชิงผล
การดาเนิ น งาน 20 ตัว ตามคู่มือ การพัฒ นาระบบบริการ
สุขภาพ service plan สาขาพัฒนาระบบบริการให้มกี ารใช้
ย า อย่ า ง สม เห ตุ ผ ล (7) ตั ว ชี้ ว ั ด เชิ ง กระ บ ว นกา ร
ประกอบด้ ว ย 1. การก าหนดนโยบายการเป็ น RDU
hospital 2. มาตราการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุ ผล 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัด เก็บ
ข้อมูลตัวชีว้ ดั 4. การติดตามประเมินผล และ 5. การจัดการ
การดื้อ ยา ส่ว นตัว ชี้วดั เชิง ผลการดาเนิ น งาน 20 ตัว ดัง
แสดงในตารางที่ 3
การเก็บข้อมูล
การประเมิ น ตั ว ชี้ ว ัด เชิ ง กระบวนการท าโดย
คณะกรรมการประเมินระบบยา จังหวัดบุรีรมั ย์ ท่แี ต่ งตัง้
โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ าย
เ ภ สั ช ก ร ร ม ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล 8 แ ห่ ง ใ น จั ง ห วั ด
คณะกรรมการสัมภาษณ์ ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับตัวชี้วดั นัน้ และ
ตรวจสอบหลัก ฐานการดาเนิน งาน เช่ น ค าสัง่ นโยบาย

ฉลากยา ภาพการจัดกิจกรรม สรุปการประชุม ซึง่ หลักฐาน
เหล่านี้โรงพยาบาลต่าง ๆ เป็ นผูส้ ง่ มอบแก่คณะกรรมการฯ
สาหรับการประเมินตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงาน 20
ตัว ใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล Hosxp ของโรงพยาบาลหนอง
หงส์ และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม E-tool ซึ่งจัดทาขึน้ โดย
กระทรวงสาธารณสุข ร่ ว มกับ สานัก หลัก ประกัน สุข ภาพ
แห่งชาติสาหรับให้โรงพยาบาลใช้ประมวลผลเพื่อรายงาน
ตัวชีว้ ดั ในโครงการ RDU hospital การวิจยั ครัง้ นี้ได้นาเข้า
ข้อ มูลการรัก ษาพยาบาลระหว่ า ง 1 ตุ ลาคม 2558 – 30
กันยายน 2559 สาหรับเป็ นข้อมูลพื้นฐานก่อนการดาเนิน
โครงการฯ และนาเข้าข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 –
31 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็ นข้อมูลภายหลังการจัดกิจกรรม
ตามโครงการฯ
การเก็บข้อมูลความตระหนักรู้ของบุคคลกรทาง
กา รแ พ ท ย์ ใ นเรื่ อง กา รใ ช้ ย า อย่ า ง สม เห ตุ ผ ล ใ ช้
แบบสอบถามที่อยู่ในคู่มอื ของโครงการ RDU hospital (6)
คาถามทีใ่ ช้วดั ความตระหนักฯ ในแพทย์และทันตแพทย์มี
จานวน 24 ข้อ คาถาม สาหรับบุคคลากรสาธารณสุขมีย 13
ค าถาม ค าถามสาหรับ ทัง้ 2 กลุ่ ม สอบถามในประเด็นที่
เกี่ย วข้อ งกับ นโยบายการใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล การให้
ความสาคัญกับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ การรายงานผล
การใช้ยา การติดตามวิชาการความรู้ด้านยา ในส่วนของ
แพทย์และทันตแพทย์จะเพิ่มคาถามในเรื่องการเลือกใช้
ยาปฎิชีว นะและหลัก การในการเลือ กใช้ย า แบบวัด เป็ น
แบบมาตรวัด 5 ระดับ จาก 1 (น้อยทีส่ ดุ ) ถึง 5 (มากทีส่ ดุ )
ผูว้ จิ ยั กระจายแบบสอบถามไปยังแพทย์และทันต
แพทย์ในโรงพยาบาลหนองหงส์ และส่งแบบสอบถามไปให้
บุคคลากรสาธารณสุขอื่น ในหน่ วยบริการทัง้ 8 แห่งนอก
โรงพยาบาลหนองหงส์ การเก็บข้อมูลทา 2 ครัง้ คือ ครัง้ ที่
1 ระหว่ า งวัน ที่ 20–30 กัน ยายน 2559 (ก่ อ นเริ่ม ดาเนิ น
โครงการฯ) และครัง้ ที่ 2 ระหว่ า งวัน ที่ 1–10 มกราคม
2560 (หลังดาเนินโครงการฯ ประมาณ 3 เดือน)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น 25 ตั ว ชี้ ว ั ด ( ด้ า น
กระบวนการ 5 ตัวชี้วดั และด้านผลลัพธ์ 20 ตัวชี้วดั ) ถูก
เปรีย บเทีย บกับ เป้ า หมายของแต่ ล ะตัว ชี้ว ัด ที่โ ครงการ
RDU hospital กาหนดไว้ (6) ผลความสาเร็จ ในภาพรวม
วัดจากจานวนตัวชีว้ ดั ทีผ่ ่านเกณฑ์ในช่วงก่อนและหลังการ
ดาเนินโครงการ การเปรียบเทียบคะแนนความตระหนักฯ
ก่อนและหลังการดาเนินโครงการฯ ใช้ paired t-test
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ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ตัวอย่างทัง้ หมด 103 คน เป็ นหญิง 89 คน (ร้อย
ละ 86.4) อายุเฉลีย่ 32.2±7.3 ปี อายุงานเฉลีย่ 7.6±6.5 ปี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 92 คน (ร้อยละ 89.3)
ปริญญาตรี 6 คน (ร้อยละ 5.8) และปริญญาโท 5 คน (ร้อย
ละ 4.9) ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลหนองหงส์ 72 คน (ร้อย
ละ 69.9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 31คน (ร้อยละ
30.1) ตัวอย่างเป็ นแพทย์ 4 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร
5 คน พยาบาลวิชาชีพ 40 คน นักวิชาการสาธารณสุข 14
คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 24 คน แพทย์แผนไทย
6 คน และตาแหน่ งอื่น ๆ 6 คน รวมตัวอย่างที่เป็ นแพทย์
และทันตแพทย์ 8 คนและเป็ นบุคลากรอื่น ๆ 95 คน
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนความตระหนักรู้ฯ ของ
แพทย์แ ละทัน ตแพทย์ใ นเรื่อ งการใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผล
(n=8) หลัง การดาเนินโครงการฯ ความตระหนักรู้ฯ ของ
แพทย์และทันตแพทย์เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตจิ าก
90.50±1.60 เป็ น 104.00±2.07 (P<0.001) เมื่อ พิจ ารณา
คาถามเป็ นรายข้อพบว่า หลังการดาเนินโครงการฯ แพทย์
และทัน ตแพทย์ต ระหนัก มากขึ้น ใน 11 ประเด็น จาก 24
ประเด็ น ที่ ถ าม ได้ แ ก่ ความเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง

ความสาคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตลอดจนทราบ
ความสาคัญของตนเองต่อเรื่องนี้ (ข้อ 1, 2 และ 6) การไม่
ใช้ย าในชื่อ original โดยไม่ จ าเป็ น (ข้อ 8) การใช้ย าใน
บัญชียาหลักแห่งชาติในผูป้ ่ วยทุกคน (ข้อ 15) การสังใช้
่ ยา
โดยค านึ ง ถึง ความสะดวกในการใช้ย าของผู้ป่ วย ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเอง (ข้อ
11.3-11.4 และ 14.4) การให้ข้อ มูลยากับผู้ป่วย (ข้อ 12)
และการรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์ (ข้อ 13) แพทย์และ
ทันตแพทย์รบั รู้เพิม่ ขึน้ ว่า การส่งเสริมการขายของบริษทั
ยาไม่มผี ลต่อวิธกี ารสังยาของตน
่
(ข้อ 9)
แต่ ห ลัง จากการด าเนิ น การโครงการฯ ความ
ตระหนักรู้ฯ ของแพทย์และทันตแพทย์ไม่เปลี่ยนแปลงใน
13 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับนโยบาย (การทราบ
ถึง การเห็นด้วย และการช่วยผลักดันนโยบายในข้อ 3-5)
การสังใช้
่ ยาตามหลักวิชาการ (ข้อแนะนาเวชปฏิบตั ิ (ข้อ
10.1) การใช้ต ามค าแนะน าของคู่มือ ยาในบัญ ชีย าหลัก
แห่ ง ชาติ (ข้อ 10.2) ฐานข้อ มูลและหลัก ฐานที่เ ชื่อถือได้
(ข้อ 11.1) การใช้ยาให้ถูกต้องทัง้ ขนาดและวิธใี ช้ (ข้อ 11.2)
การระวังในประชากรกลุ่มพิเศษ (ข้อ 11.5)) การคานึงถึง
สิทธิการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย (ข้อ 14.1-14.3) การติดตาม
ข้อมูลด้านยาเป็ นประจา (ข้อ 16)

ตารางที่ 1. ความตระหนักรูข้ องแพทย์และทันตแพทย์ในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (n=8)
คาถาม
คะแนนเฉลีย่ ±SD1
ก่อนโครงการฯ หลังโครงการฯ
1. ท่านเข้าใจคาว่า “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (ตามนิยามของ WHO และ/หรือ
3.75±0.46
4.50±0.53
บัญชียาหลักแห่งชาติ)
2. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ยาสมเหตุผลต่อประชาชน สังคม
3.25±0.46
4.87±0.35
หน่วยงาน
3. ท่านทราบถึงนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล
3.75±0.46
4.25±0.46
4. ท่านเห็นด้วยกับนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล
4.00±0.00
4.00±0.00
5. ท่านตัง้ ใจทีจ่ ะช่วยผลักดันนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล
4.00±0.00
4.12±0.35
ให้ประสบความสาเร็จ
6. ท่านทราบว่า จะมีสว่ นช่วยให้นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ
4.00±0.00
4.62±0.51
โรงพยาบาล ประสบความสาเร็จได้อย่างไร
7. ท่านเห็นว่า แพทย์ควรสนใจเป็ นพิเศษในการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะอย่าง
4.25±0.46
4.25±0.46
รับผิดชอบต่อผูป้ ่ วยและสังคม
8. ท่านเห็นว่าการเลือกสังยา
่ original ทัง้ ทีม่ ยี า local made ในบัญชียาหลักอยู่
3.50±0.53
4.75±0.46
แล้วสาหรับผูป้ ่ วยบางรายซึง่ มีสทิ ธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรทา
9. ท่านเห็นว่า การส่งเสริมการขายของบริษทั ยา ไม่มผี ลต่อวิธกี ารสังยาของท่
่
าน 3.25±0.46
4.87±0.35
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P
0.01
<0.001
0.10
0.35
0.01
0.005
<0.001

ตารางที่ 1. ความตระหนักรูข้ องแพทย์และทันตแพทย์ในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (n=8) (ต่อ)
คาถาม
คะแนนเฉลีย่ ±SD1
ก่อนโครงการฯ หลังโครงการฯ
10. ท่านเลือกใช้ยาตามข้อบ่งชีใ้ น
10.1 standard guideline หรือ ข้อแนะนาเวชปฏิบตั ขิ องสมาคมวิชาชีพใน
3.75±0.46
4.00±0.53
ประเทศไทย
10.2 คาแนะนาของคูม่ อื การใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
4.00±0.00
4.37±0.51
11. การสังใช้
่ ยาแต่ละรายการ ท่านคานึงถึง
11.1 ประสิทธิผลของยา ซึง่ สนับสนุนโดยฐานข้อมูลและหลักฐานทีเ่ ชื่อถือได้
4.00±0.00
4.37±0.51
11.2 การใช้ยาทีถ่ ูกต้อง ทัง้ ขนาด วิธบี ริหาร ความถี่ และระยะเวลาในการให้ยา 4.00±0.00
4.37±0.51
11.3 ความสะดวกในการใช้ยาของผูป้ ่ วย
4.00±0.
4.50±0.53
11.4 ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด ทัง้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง และอันตรกิรยิ าของยา
4.00±0.00
4.50±0.53
11.5 ข้อควรระวังในประชากรกลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผูส้ งู อายุ เด็ก หญิงมีครรภ์ สตรี 3.75±0.46
4.25±0.46
ให้นมบุตร ผูป้ ่ วยโรคตับ และผูป้ ่ วยโรคไต
12. ท่านให้ขอ้ มูลแก้ผปู้ ่ วยถึงวิธกี ารใช้ยาทีถ่ ูกต้อง และอาการไม่พงึ ประสงค์ท่ี
3.50±0.53
4.00±0.00
สาคัญ เมื่อมีการสังใช้
่ ยาชนิดใหม่
13. ท่านรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาตามระบบ ทุกครัง้ ทีพ่ บ
3.25±0.46
4.00±0.00
14. ท่านคานึงถึงความคุม้ ค่าของค่าใช้จ่ายด้านยาทีเ่ กิดขึน้ ในผูท้ ม่ี สี ทิ ธิการรักษา
14.1 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
3.75±0.46
4.12±0.35
14.2 ระบบประกันสังคม หรือระบบประกันสุขภาพเอกชน
3.75±0.46
4.25±0.46
14.3 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
3.75±0.46
4.12±0.35
14.4 จ่ายเงินเอง
3.75±0.46
4.50±0.53
15. ท่านสังยาในบั
่
ญชียาหลักแห่งชาติแก่ผปู้ ่ วยทุกคนในทุกสิทธิการรักษายกเว้น
4.00±0.00
4.50±0.53
ในบางกรณีทจ่ี าเป็ น
16. ท่านศึกษาติดตามข้อมูลด้านยาเป็ นประจา เพื่อนามาปรับปรุงการสังใช้
่ ยา
3.50±0.53
3.87±0.35

P

0.35
0.07
0.07
0.07
0.03
0.03
0.17
0.03
<0.001
0.19
0.17
0.19
0.01
0.03
0.07

คะแนนรวมของความตระหนักรูฯ้ 2
90.50±1.60
104.00±2.07 <0.001
1: พิสยั ของคะแนนทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 1 (น้อยทีส่ ุด) ถึง 5 (มากทีส่ ุด) ก่อนดาเนินโครงการฯ คือ 1 ตุลาคม 58 - 30 กันยายน 59
ส่วนหลังดาเนินโครงการฯ คือ 1 ตุลาคม 59 – 30 ธันวาคม 59
2: พิสยั ของคะแนนรวมทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 24-120
ตารางที่ 2 แสดงความตระหนักรูส้ าหรับบุคลากร
สุ ข ภาพที่ ไ ม่ ใ ช่ แ พทย์ / ทั น ตแพทย์ ( n=95) หลั ง จาก
ด าเนิ น การตามโครงการฯ คะแนนความตระหนั ก รู้ ฯ
โดยรวมของบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ใช่แพทย์หรือทันต
แ พ ท ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก 46. 67± 7. 72 เ ป็ น 56. 85± 3. 04
(P<0.001) นอกจากนี้ ความตระหนัก รู้ร ายข้อ (13 ข้อ )
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตใิ นทุกข้อด้วยเช่นกัน
การประเมิ น ตั ว ชี้ ว ั ด เชิ ง กระบวนการโดย
คณะกรรมการประเมินระบบยาประจาจังหวัดตามหลักฐาน

การดาเนิ น งานต่ า ง ๆ พบว่ า โรงพยาบาลหนองหงส์มี
กระบวนการทางานตามโครงการ RDU hospital ครบถ้วน
ทัง้ การกาหนดนโยบาย มาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุ ผล การพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
จัด เก็บ ข้อ มู ล ตัว ชี้ว ัด การติด ตามประเมิน ผล และการ
จัดการการดือ้ ยา (ตารางที่ 3) ตารางที่ 4 แสดงตัวชีว้ ดั ด้าน
ผลลัพ ธ์ 20 ตัว ของโครงการ RDU hospital การด าเนิ น
โครงการฯ ทาให้ตัวชี้วดั 9 ตัวมีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก
โดย 7 ตัว (ตัวที่ 1-3, 5, 15, 16 และ 19) เปลีย่ นจากระดับ
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ตารางที่ 2. ความตระหนักรูส้ าหรับบุคลากรสุขภาพทีไ่ ม่ใช่แพทย์/ทันตแพทย์ (n=95)
คาถาม
คะแนนเฉลีย่ ±SD1
P
ก่อนโครงการฯ หลังโครงการฯ
1. ท่านเข้าใจคาว่า “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (ตามนิยามของ WHO และ/
3.27±0.88
4.12±0.88
<0.001
หรือบัญชียาหลักแห่งชาติ)
2. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อประชาชน
3.86±0.84
4.33±0.51
<0.001
สังคม หน่วยงาน
3. ท่านทราบถึงนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล
3.64±0.89
4.29±0.45
<0.001
4. ท่านเห็นด้วยกับนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล
3.92±0.53
4.50±0.50
<0.001
5. ท่านตัง้ ใจ ทีจ่ ะช่วยผลักดันนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ
4.06±0.88
4.61±0.49
<0.001
โรงพยาบาล ให้ประสบความสาเร็จ
6. ท่านทราบว่า จะมีสว่ นช่วยให้นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ
3.70±0.87
4.40±0.49
<0.001
โรงพยาบาล ประสบความสาเร็จได้อย่างไร
7. ท่านเห็นว่าการเลือกสังยา
่ original ทัง้ ทีม่ ยี า local made ในบัญชียาหลักอยู่ 3.13±0.90
4.27±0.51
<0.001
แล้วสาหรับผูป้ ่ วยบางรายซึง่ มีสทิ ธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควร
ทา
8. ท่านเห็นว่า การส่งเสริมการขายของบริษทั ยา ไม่มผี ลต่อแนวทางการใช้
3.22±1.01
4.33±0.47
<0.001
ยาในโรงพยาบาลของท่าน
9. ท่านมีสว่ นในการสนับสนุนข้อมูลแก่ผสู้ งใช้
ั ่ ยาให้เกิดการสังใช้
่ ยาที่
3.26±0.90
4.30±050
<0.001
เหมาะสมแก่ผปู้ ่ วย เมื่อมีโอกาส
10. ท่านมีสว่ นในการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยถึงวิธกี ารใช้ยาทีถ่ ูกต้อง และอาการ
3.54±1.00
4.40±0.49
<0.001
ไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจพบ เมื่อมีโอกาส
11. ท่านรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาตามระบบ ทุกครัง้
3.64±0.95
4.48±0.50
<0.001
12. ท่านเห็นด้วยกับการสังยาหลั
่
กแห่งชาติแก่ผปู้ ่ วยทุกคน ยกเว้นในบาง
3.75±1.00
4.34±0.56
<0.001
กรณีทจ่ี าเป็ น
13. ท่านศึกษาติดตามข้อมูลด้านยาเป็ นประจา
3.58±0.96
4.43±0.49
<0.001
คะแนนรวมของความตระหนักรูฯ้ 2
46.67±7.72
56.85±3.04 <0.001
1: พิสยั ของคะแนนทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 1 (น้อยทีส่ ุด) ถึง 5 (มากทีส่ ุด) ก่อนดาเนินโครงการฯ คือ 1 ตุลาคม 58 - 30 กันยายน 59
ส่วนหลังดาเนินโครงการฯ คือ 1 ตุลาคม 59 – 30 ธันวาคม 59
2: พิสยั ของคะแนนรวมทีเ่ ป็ นไปได้ คือ 13-65
ทีต่ กเกณฑ์เป็ นระดับทีเ่ ป็ นไปตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์
ตัวชีว้ ดั ที่ 1-3 และ 5 เป็ นปั จจัยทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุ ผล แต่ ไม่ใช่การใช้ยาโดยตรง คือ ฉลากยา
คณะกรรมการเภสัช กรรมและการบ าบัด การส่ ง เสริม
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และการสังใช้
่ ยาในบัญชียาหลัก แต่
ตัวชี้วดั ที่ 15, 16 และ 19 เกี่ยวข้องกับการสังใช้
่ ยารักษา
โรค คื อ inhaled corticosteroid ในโรคหื ด long-acting
benzodiazepine ในผู้ ป่ วยนอกสู ง อายุ และการใช้ ย า
ปฏิชีว นะในโรคติ ด เชื้อ ที่ ร ะบบการหายใจช่ ว งบนและ
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หลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน รพสต. นอกจากนี้ยงั ทาให้
ตัวชี้วดั อีก 2 ตัว (ตัวที่ 12 และ 20) ที่ตกเกณฑ์ก่อนการ
ดาเนินโครงการฯ มีระดับที่ดีข้นึ แต่ ก็ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
กาหนด คือ การใช้ยา metformin ในผู้ป่วยเบาหวาน และ
การใช้ยาปฏิชวี นะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของ รพสต.
และหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย
ตัว ชี้ว ัด อีก 6 ตัว (ตัว ที่ 4, 11, 13, 14, 17 และ
18) อยู่ในระดับที่ดมี ากเมื่อเทียบกับเกณฑ์ตงั ้ แต่ก่อ นการ
ดาเนินโครงการฯ ทาให้หลังจากดาเนินโครงการฯ แล้ว ตัว

ตารางที่ 3. ผลลัพธ์ดา้ นกระบวนการของโครงการ RDU hospital
ตัวชีว้ ดั ด้านกระบวนการ
ก่อนดาเนินโครงการฯ
1 ตุลาคม 58 - 30 กันยายน 59
1. การกาหนดนโยบายเป็ น RDU Hospital
ไม่ได้ดาเนินการ
2. มาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา
ไม่ได้ดาเนินการ
อย่างสมเหตุผล
3. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศในการ
ไม่ได้ดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั
4. การติดตามประเมินผล
ไม่ได้ดาเนินการ
5. การจัดการการดือ้ ยา
ไม่ได้ดาเนินการ
ชี้วดั เหล่านี้ยงั คงอยู่ในระดับที่ดเี ช่นเดิม ส่วนตัวชีว้ ดั อีก 5
ตัว(ตัวที่ 6-10) อยู่ในระดับที่ตกเกณฑ์ในช่วงก่อนดาเนิน
โครงการฯ หลังจากดาเนินโครงการแล้วตัวชีว้ ดั เหล่านี้ยงั
อยู่ในระดับทีต่ กเกณฑ์และไม่ต่างจากเดิมมากนัก จึงกล่าว
ได้ว่า โครงการฯ มีผลน้อยเป็ นตัวชี้วดั 5 ตัวนี้ (การใช้ยา
ปฏิชีว นะในโรคติ ด เชื้อ ที่ร ะบบการหายใจช่ ว งบนและ

10

มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ

หลอดลมอัก เสบเฉี ย บพลัน โรคอุ จ จาระร่ ว งเฉี ย บพลัน
บาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ หญิงคลอดปกติครบกาหนดทาง
ช่องคลอด และการสังจ่
่ าย RAS blockage (ACEIs/ARBs/
Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดัน
เลือดสูง)

ตารางที่ 4. ตัวชีว้ ดั ด้านผลลัพธ์ของของโครงการ RDU hospital
ลาดับ
ตัวชีว้ ดั RDU
1 ร้อยละของรายการยาที่สงใช้
ั ่ ในผู้ป่วยนอกที่เป็ นยาในบัญชียา
หลักแห่งชาติ
2 ประสิทธิผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชีน้ า
สือ่ สาร และส่งเสริมเพื่อนาไปสูก่ ารเป็ นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3 การดาเนินงานในการจัดทาฉลากยาและคาเตือน 13 กลุม่
4 รายการยาทีค่ วรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึง่ ยังคงมีอยูใ่ น
บัญชีรายการยาโรงพยาบาล
5 การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซือ้ และส่งเสริม
การขายยา
6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ ทีร่ ะบบการหายใจช่วง
บนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผูป้ ่ วยนอก
7
8
9

หลังดาเนินโครงการฯ
1 ตุลาคม 59 – 30 ธันวาคม 59
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ

เกณฑ์1
≥90

ก่อนโครงการฯ2
68.8

หลังโครงการฯ2
93.0

ระดับ 33

2

3

ระดับ 33

0
0

3
0

2

3

≤20

33.41

35.39

ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผูป้ ่ วยนอก ≤20
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในบาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุในผูป้ ่ วยนอก ≤40
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในหญิงคลอดปกติครบกาหนดทางช่อง
≤10
คลอด
ร้อยละของผูป้ ่ วยความดันเลือดสูงทีใ่ ช้ RAS blockage (ACEIs/
0
ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดัน
เลือดสูง

32.2
76.24
10.09

29.5
72.22
12.00

0.33

0.66

≤1
รายการ3
ระดับ 33
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ตารางที่ 4. ตัวชีว้ ดั ด้านผลลัพธ์ของของโครงการ RDU hospital (ต่อ)
ลาดับ
ตัวชีว้ ดั RDU
11 ร้อยละของผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ glibenclamide ในผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุมากกว่า
65 ปี
12 ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีใ่ ช้ยา metformin เป็ นยาชนิดเดียว
หรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้าตาล

เกณฑ์1
≤5

ก่อนโครงการฯ2
0.5

หลังโครงการฯ2
0

≥80

47.12

60.00

13

ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคข้อเสือ่ มทีม่ กี ารใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้าซ้อน

≤5

0

0.07

14

ร้อยละผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระดับ 3 ขึน้ ไปทีไ่ ด้รบั NSAIDs

≤10

1.62

1.15

15
16

ร้อยละผูป้ ่ วยโรคหืดทีไ่ ด้รบั ยา inhaled corticosteroid
ร้อยละผูป้ ่ วยนอกสูงอายุทใ่ี ช้ยากลุ่ม long-acting
benzodiazepine ได้แก่ chlordiazepoxide, diazepam,
dipotassium chlorazepate
จานวนสตรีตงั ้ ครรภ์ทไ่ี ด้รบั ยาทีห่ า้ มใช้ ได้แก่ยา
warfarin*,statins หรือ ergots เมื่อรูว้ ่าตัง้ ครรภ์แล้ว

≥80
≤5

77.84
11.61

86.00
0.01

0

0

0

ร้อยละการได้รบั ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating ในเด็กที่
ได้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรคติดเชือ้ ของทางเดินหายใจ

≤20

0.59

0.04

17
18
19

ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยบริการปฐม 100
42.85
100
ภูมใิ นเครือข่ายทีม่ อี ตั ราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ ทีร่ ะบบการ
หายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20
20 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยบริการ
100
42.85
57.14
ปฐมภูมใิ นเครือข่าย ทีม่ กี ารใช้ยาปฏิชวี นะในโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20
1: เกณฑ์ทก่ี าหนดในโครงการ RDU hospital สาหรับโรงพยาบาลชุมชน (7)
2: ก่อนดาเนินโครงการฯ คือ 1 ตุลาคม 58 - 30 กันยายน 59 ส่วนหลังดาเนินโครงการฯ คือ 1 ตุลาคม 59 – 30 ธันวาคม 59
3: คาอธิบายความหมายของเกณฑ์ระบุอยู่ในภาคผนวก

สรุปผล
การดาเนินโครงการฯ ทาให้บุคคลากรทางการ
แพทย์ของโรงพยาบาลหนองหงส์ตระหนักในเรื่องการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลมากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อย่างไรก็
ตาม ความตระหนักของแพทย์และทันตแพทย์ยงั ไม่เพิม่ ขึน้
ในประเด็น ที่เ กี่ยวกับนโยบายในเรื่องการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล การสังใช้
่ ยาตามข้อแนะนาเวชปฏิบตั ิ คู่มอื การใช้
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือฐานข้อมูลและหลักฐานที่
เชื่อถือได้ การใช้ยาให้ถูกต้องทัง้ ขนาดและวิธใี ช้ การระวัง
ใ น ป ร ะ ช า ก ร ก ลุ่ ม พิ เ ศ ษ ก า ร ค า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ก า ร
รัก ษาพยาบาลผู้ป่วย และการติด ตามข้อ มูลด้า นยาเป็ น
ประจ า ประเด็น เหล่ า นี้ ค วรได้ร ับ การพิจ ารณาปรับ ปรุ ง
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ต่อไปในการดาเนินการตามโครงการฯ ในอนาคต เช่น ควร
จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารนโยบายแบบรายบุคคลเพื่อให้เกิด
ความตระหนัก รู้ฯ เพิ่ม ขึ้น และควรแจ้งความสาเร็จของ
ตัวชี้วดั แก่แพทย์และทันตแพทย์เป็ นรายบุคคล เนื่องจาก
ความสนใจของบุ ค คลากรกลุ่ ม นี้ จ ะสามารถผลัก ดัน ให้
นโยบายเกิดความสาเร็จได้
กา รด า เนิ น โ ครงกา รฯ ท า ใ ห้ ตั ว ชี้ ว ั ด การ
ด าเนิ น งาน 9 ตัว (จาก 20 ตัว ) เปลี่ย นจากระดับ ที่ต ก
เกณฑ์เ ป็ น ระดับ ที่เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ห รือ สูง กว่ า เกณฑ์
ตัวชีว้ ดั อีก 2 ตัว (การใช้ยา metformin ในผูป้ ่ วยเบาหวาน
และการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของ รพ
สต. และหน่ ว ยบริก ารปฐมภู มิในเครือ ข่า ย) ที่ต กเกณฑ์

ก่อนการดาเนินโครงการฯ มีระดับที่ดขี ้นึ หลังการดาเนิน
โครงการฯ แต่กย็ งั ไม่ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด ตัวชีว้ ดั อีก 6 ตัว
อยู่ ใ นระดับ ที่ดีม ากเมื่อ เทีย บกับ เกณฑ์ตัง้ แต่ ก่ อ นการ
ด าเนิ น โครงการฯ และมีร ะดับ ใกล้ เ คีย งกับ ระดับ เดิ ม
หลังจากดาเนินโครงการฯ ส่วนตัวชีว้ ดั อีก 5 ตัว(การใช้ยา
ปฏิชีว นะในโรคติ ด เชื้อ ที่ร ะบบการหายใจช่ ว งบนและ
หลอดลมอัก เสบเฉี ย บพลัน โรคอุ จ จาระร่ ว งเฉี ย บพลัน
บาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ หญิงคลอดปกติครบกาหนดทาง
ช่ อ ง ค ล อ ด แ ล ะ ก า ร สั ่ ง จ่ า ย RAS blockage
(ACEIs/ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษา
โรคความดั น เลื อ ดสู ง ) ตกเกณฑ์ ใ นช่ ว งก่ อ นด าเนิ น
โครงการฯ หลังจากดาเนินโครงการ ตัวชีว้ ดั เหล่านี้ยงั อยูใ่ น
ระดับ ที่ต กเกณฑ์แ ละไม่ ต่ า งจากเดิม มากนั ก ประเด็น
เหล่านี้ควรได้รบั การปรับปรุงต่อไปในการดาเนินการตาม
โครงการฯ ในอนาคต
ตัว ชี้ว ัด 3 ใน 5 ตัว ที่ต กมาตรฐานและไม่มีการ
เปลี่ย นแปลงหลัง จากด าเนิ น โครงการฯ เป็ น ตัว ชี้ว ัด ที่
เกีย่ วข้องกับการใช้ยาปฏิชวี นะตาม การอภิปรายผลในทีน่ ้ี
จึงเน้นเรื่องการใช้ยาปฏิชวี นะ ความต้องการยาปฏิชวี นะ
ของผู้ร ับ บริก ารอาจมีผ ลต่ อ พฤติก รรมการสังใช้
่ ย าของ
บุคลากรทางการแพทย์ การศึกษาในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุข ภาพต าบลสร่ า งโศก อ าเภอบ้า นหมอ จัง หวัด สระบุรี
พบว่ า ผู้ ป่ วยที่ เ ชื่ อ ในประโยชน์ ข องยาปฏิ ชี ว นะ มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่าง
ถูกต้อง (8)
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ร ายงานผลลัพ ธ์โ ครงการในช่ ว ง
ระยะเวลาเพียง 3 เดือนหลังการดาเนินโครงการฯ ทาให้
ตัวชี้วดั บางตัวยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย เช่น ตัวชี้วดั ที่
เกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะ จึงควรต้องมีการศึกษาในระยะ
ยาวมากกว่านี้

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์จาก
ผู้ให้ขอ้ มูลทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกรายที่ผวู้ จิ ยั ขอ
ข้อมูล และขอพระคุณแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และ วิทยาลัยการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
(วคบท.) ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาครัง้ นี้
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ภาคผนวก
เกณฑ์คะแนนของตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงานตัวที่ 2-5 ที่กาหนดในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (7)
ตัวชี้วดั ที่ 2 ประสิทธิผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชีน้ าสือ่ สาร และส่งเสริมเพื่อนาไปสูก่ ารเป็ น โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ระดับ
เกณฑ์
ระดับ 1
1. PTC มีมติให้ดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขา RDU
ระยะเริม่ ต้น
2. กาหนดทีมผูร้ บั ผิดชอบและบทบาทหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน
ระดับ 2
1. มีการดาเนินการระดับ 1 ครบถ้วน
กาลังพัฒนา
2. มีกจิ กรรมรณรงค์สอ่ื สารทาความเข้าใจแผนการดาเนินงานกับบุคลากร
3. วางแผนและดาเนินการ จัดการ ฝึกอบรม สร้างความเข้าใจและการยอมรับของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและมีการเก็บข้อมูลตามตัวชีว้ ดั เพื่อวิเคราะห์ และรายงาน ใน PTC
ระดับ 3
1. มีการดาเนินการระดับ 1 และ 2 ครบถ้วน
พอใจกับ
2. มีมาตรการ/กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ
ผลงาน
3. มีการดาเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์เป้ าหมายของตัวชีว้ ดั ลาดับที่ 1,3,4, 5
4. ร้อยละ 40 ของ รพ.สต./หน่ วยบริการปฐมภูมิ ในเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอผ่านเกณฑ์เป้ า หมาย
การ
ใช้ยาปฏิชวี นะทัง้ 2 กลุ่มโรค
ระดับ 4
1. มีการดาเนินการระดับ1, 2 และ 3 ครบถ้วน
โดดเด่น
2. บูรณาการการพัฒนาระบบบริการให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับทีม service plan สาขาอื่นๆ ใน
โรงพยาบาล
3. มีการดาเนินงานบรรลุ ตามเกณฑ์เป้ าหมายของ ตัวชีว้ ดั ไม่น้อยกว่า16 ตัวชีว้ ดั
4. ร้อยละ 60 ของรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ ในเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอผ่านเกณฑ์เป้ าหมายการ
ใช้
ยาปฏิชวี นะทัง้ 2กลุ่มโรค
5. มีการวิจยั และพัฒนาด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ระดับ 5
1. มีการดาเนินการระดับ 1, 2, 3 และ 4 ครบถ้วน
เป็ นแบบอย่าง 2. มีการดาเนินงานบรรลุตามเกณฑ์เป้ าหมายทุกตัวชีว้ ดั
ทีด่ ขี องการ
3. มีรปู แบบการดาเนินงานทีแ่ สดงถึงวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัยและการเรียนรู้ สามารถใช้เป็ น
ปฏิบตั ิ
แบบอย่างได้
ตัวชี้วดั ที่ 3 การดาเนินงานในการจัดทาฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม ที่มรี ายละเอียด
ครบถ้วน
ระดับ
เกณฑ์
1
จัดทาฉลากยาทีม่ ชี ่อื ยาภาษาไทยและคาเตือนได้ 5 กลุ่ม
2
จัดทาฉลากยาทีม่ ชี ่อื ยาภาษาไทยและคาเตือนได้ 10 กลุม่
3
จัดทาฉลากยาทีม่ ชี ่อื ยาภาษาไทยและคาเตือนได้ 13 กลุม่
4
ระดับ 3 และและมีฉลากยาเสริมตามทีแ่ นะนา
5
ระดับ 4 และมีฉลากยาทีม่ ชี ่อื ยาภาษาไทยและคาเตือนสาหรับยารายการอื่น
ยา 13 กลุ่ม คือ 1. paracetamol tablet, syrup 2. paracetamol combination 3. ibuprofen 4. cetirizine 5. amoxicillin
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capsule, syrup 6. domperidone 7. enalapril 8. amlodipine 9. metformin 10. sulfnylurea 11. simvastatin 12. colchicine
13. allopurinol
ตัวชี้วดั ที่ 4 จานวนรายการยาทีค่ วรตัดออก 8 รายการ (หากมีในบัญชีรายการยาโรงพยาบาล) คือ 1. erythromycin estolate
capsule 2. furazolidone ทัง้ ชนิดยาเดีย่ วและสูตรผสม ชนิด suspension, syrup, tablet 3. nimesulide suspension, tablet 4.
serration-peptidase tablet 5. paracetamol intramuscular Injection 6. ยาอมที่มยี าปฏิชวี นะเป็ นส่วนผสม เช่น ยาอมผสมนี
โอมัยซิน 7. ยาพ่นคอทีม่ สี มุนไพรเป็ นส่วนผสม 8. cloxacillin capsule, suspension
ตัวชี้วดั ที่ 5 การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซือ้ และส่งเสริมการขายยา
ระดับ
รายละเอียด
1 มีการประกาศเป็ นนโยบายองค์กร
มีการสือ่ สารภายในให้บุคลากรรับทราบเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซือ้ จัดหาและการส่งเสริมการขายยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 อย่างทัวถึ
่ ง
2
มีการกาหนดแนวปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มีการดาเนินการและมีระบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบตั ใิ นระดับ 4 อย่างน้อยข้อ 1, 2 และ 3
3
มีการดาเนินการและมีระบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบตั ใิ นระดับ 4 อย่างน้อยข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานเป็ นบางข้อ
4
มีการดาเนินการครบถ้วนทัง้ 8 ข้อ และมีระบบการรายงานเพือ่ ติดตามการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. แนวปฏิบตั ใิ นการแสดงการมีสว่ นได้สว่ นเสียในการประชุมคัดเลือกรายการยา เข้าบัญชียาโรงพยาบาล
2. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบริษทั ในการจัดซือ้ กรณีตกลงราคา
3. แนวปฏิบตั ใิ นการรับสิง่ ของ ของขวัญ และบริการจากบริษทั
4. แนวปฏิบตั ใิ นการคัดเลือกรายการยาและติดตามประเมินความสมเหตุผลในการสังใช้
่ ยา
5. แนวปฏิบตั ใิ นการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนสนับสนุนไปประชุม สัมมนา ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ
6. แนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณานาตัวอย่างยามาจ่ายให้ผปู้ ่ วย
7. แนวปฏิบตั ใิ นการให้ผแู้ ทนยาเข้าพบ
8. แนวปฏิบตั ใิ นการจัดกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากบริษทั
มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานเป็ นบางข้อ
5
มีการดาเนินการและมีระบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบตั ใิ นระดับ 4 ครบถ้วนทัง้ 8 ข้อ
มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานทุกข้อ
มีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ตามเกณฑ์จริยธรรม
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