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การจัดการเชิ งระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
(Community-centered system management for becoming a Rational Drug Use country)
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๑. นิ ยามและคาจากัดความ
ยา หมายถึง ยาและผลิต ภัณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ใ ช้เป็ น ยาตามกฎหมายว่ า ด้ว ย ยา กฎหมายว่ า ด้ว ย
ผลิต ภัณ ฑ์ส มุ นไพร ตลอดจนวัต ถุ อ อกฤทธิ ์ต่ อ จิต และประสาท และยาเสพติดให้โทษ ที่นามาใช้ทางยา
รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพทีม่ งุ่ หมายใช้เป็ นยา
การใช้ ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ยาเพื่อดูแลสุขภาพ
ตนเองเบื้อ งต้น ตามความจาเป็ น และใช้ยาที่ได้ร ับจากหน่ ว ยบริการสุ ขภาพ ได้อ ย่างถู กต้อ ง ปลอดภัย
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทัง้ ในเรือ่ งโรค ขนาดยา วิธใี ช้ และระยะเวลาตามทีก่ าหนด
ประเทศใช้ ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง ประเทศที่มรี ะบบกลไกให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สอดคล้อ งตามแนวทางขององค์ก ารอนามัย โลก ตัง้ แต่ ต้น น้ า กลางน้ า และ ปลายน้ า ประกอบด้ว ย ๓
องค์ประกอบหลัก คือ การมีจติ สานึกทีด่ แี ละความตระหนักรูข้ องบุคคล การบริหารจัดการทีด่ ี และการกากับ
ดูแลที่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ในกลไกทัง้ ๓ ส่วน จะเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหา
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทัง้ ยาแผนปั จจุบนั และยาสมุนไพร โดยนโยบายประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี
เป้ าหมายสูงสุดคือคนไทยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ จี ากการได้รบั ยาอย่างสมเหตุผล และประเทศไทยมีระบบสุขภาพ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล๑
การจัดการเชิ งระบบ หมายถึง การวิเคราะห์ การออกแบบและการจัดการ เพื่อให้บรรลุจดุ มุ่งหมาย
ทีว่ างไว้อย่างสัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพ ตามกรอบระบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ขององค์การอนามัยโลก
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มวี ถิ ชี วี ติ เกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็ นปกติ
และต่ อ เนื่ อ ง โดยเหตุ ท่ีอ ยู่ ใ นอาณาบริเ วณเดีย วกัน หรือ มีอ าชีพ เดีย วกัน หรือ ประกอบกิจ กรรมที่ม ี
วัตถุประสงค์รว่ มกัน หรือมีวฒ
ั นธรรม ความเชื่อหรือความสนใจร่วมกัน๒
ชุ ม ชนเป็ นศูน ย์ก ลาง หมายถึง ชุมชนมีบ ทบาทในการร่ว มคิด ออกแบบ และขับ เคลื่อ นระบบ
สุขภาพเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขัน้ ตอน
๒. สถานการณ์และปัญหา
๒.๑ สถานการณ์โลกและประเทศไทย
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีเป้ าหมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผูป้ ่ วย เกิดความ
คุ้มค่าในการรักษาโดยการใช้ยา ลดการใช้ยาโดยไม่จาเป็ น การใช้ยาอย่างสมเหตุ ผลเป็ นการดาเนินการที่
สอดคล้อ งนโยบายระดับ โลก ได้แก่ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยงยื
ั ่ น และ ยุทธศาสตร์เรื่อ งยาและผลิต ภัณ ฑ์
สุ ข ภาพขององค์ก ารอนามัย โลก และเชื่อ มโยงกับ ยุท ธศาสตร์ และนโยบายของประเทศไทย โดยเฉพาะ
แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุข ให้ความสาคัญ คือ ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ มี
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๔ การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง หน้าที่ ๑/๑๒
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ส่วนร่วมในการวางระบบการดูแลสุขภาพ ได้รบั โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทีจ่ าเป็ น
และนโยบายแห่งชาติดา้ นยาฉบับปั จจุบนั รวมถึงมติคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในการประชุมครัง้
ที่ ๓/๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบต่อแนวทางการพัฒนาระบบกลไกสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU country)
องค์การอนามัยโลกชีว้ ่า มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของการใช้ยาในประเทศกาลังพัฒนาเป็ นการใช้ยาทีไ่ ม่
เหมาะสมและสูญเปล่า ปั ญหาทีพ่ บบ่อย ได้แก่ การใช้ยาปฏิชวี นะทีไ่ ม่เหมาะสม การใช้ยาฉีดเกินจาเป็ น การ
ใช้ยาหลายขนานร่วมกัน การสังใช้
่ ยาไม่เป็ นไปตามแนวทางการรักษา และการใช้ยารักษาด้วยตนเองที่ไม่
เหมาะสม โดยน้อยกว่าครึง่ หนึ่งของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาตามมาตรฐาน และมากกว่าครึง่ หนึ่งของผูป้ ่ วยไม่
สามารถใช้ย าที่ไ ด้รบั มาจากผู้ส งั ่ ใช้ย าได้อ ย่ างถู ก ต้อ ง ๓ ท าให้ ผู้ป่ วยมีโอกาสได้รบั อัน ตรายจากอาการ
ข้างเคียงเพิม่ ขึน้ เกิดปั ญหาเชือ้ ดื้อยา ส่งผลต่อความสูญเสียต่อผูป้ ่ วย ครอบครัวและประเทศ เช่น รักษาไม่
หาย ใช้ เวลารัก ษานานขึ้น ท าให้ เกิด ภาระค่ า ใช้จ่ า ยด้า นยาของประเทศ สู ง ถึง ร้อ ยละ ๑๐-๔๐ ของ
งบประมาณสุขภาพของประเทศทัวโลก
่
ดังนัน้ ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกได้เรียกร้องให้ ประเทศสมาชิก
ดาเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙ และต่อมาได้กาหนดแนวทางการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลให้ประเทศสมาชิกดาเนินการ
สาหรับประเทศไทย มีอตั ราการเติบโตสูงเพิม่ ขึ้นทุกปี โดยมีมูลค่าการบริโภคยาสูงถึงร้อยละ ๔๑
ของค่าใช้จ่ายสุขภาพ ซึ่งสูงกว่าประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว (ร้อยละ ๑๐ – ๒๐) แม้ปัจจัยที่มผี ลทาให้ปริมาณการ
ใช้ยาเพิม่ สูงขึน้ ประกอบด้วย การที่คนไทยเข้าถึงยามากขึน้ จากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ กลุ่มโรคที่
ต้องการการรักษาต่อเนื่อง รวมทัง้ โรคเอดส์ และกลุ่มประชากรสูงอายุท่ไี ทยกาลังก้าวเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่อย่างไรก็ตามและที่สาคัญทีส่ ุดคือค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิม่ สูงขึน้ เกิดจาก
การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม เกินความจาเป็ นในทุก ๆ ระดับ รวมถึงการใช้ยาทัง้ ในสถานพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน การใช้ยาในองค์ก รที่ไม่ได้มภี ารกิจหลักเกี่ยวกับการสาธารณสุข เช่น ทัณ ฑสถาน วัด โรงเรียน
โรงงาน เป็ นต้น และพบปั ญหาการใช้ยาในประชาชน ทัง้ ชุมชนเมืองและชนบท เกิดจากการขาดความรอบรู้
ขาดข้อมูล และผลจากการโฆษณาและส่งเสริมการขายทีผ่ ดิ กฎหมาย เกินจริง
จากการสารวจอนามัยและสวัสดิการของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ เมือ่ เจ็บป่ วยเล็กน้อย ประชาชนมัก
ซือ้ ยารักษาตนเอง ถึงร้อยละ ๖๐-๘๐ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๘ การไปรักษาทีส่ ถานพยาบาลของรัฐเพิม่ มากขึน้
ถึงร้อยละ ๔๔ และมีการซือ้ ยากินเองเพียง ร้อยละ ๑๗.๕๔ แต่ขณะเดียวกัน กลับพบว่ามีประชาชนบริโภค
ยาบารุงและอาหารเสริมเพิม่ ขึน้ ๕ ๖
เมื่อประชาชนไปรับการรักษาทีส่ ถานพยาบาลของรัฐมากขึน้ หรือการไปรับการรักษาและซือ้ ยาจาก
แหล่งต่างๆ ทาให้เกิดปั ญหายาเหลือใช้ ส่วนใหญ่ยาเหลือใช้ทพ่ี บในครัวเรือน เป็ นยารักษาสาหรับโรคเรือ้ รัง
โดยมี ๖ สาเหตุหลัก ทีท่ าให้เกิดยาเหลือใช้ ได้แก่ ๑. ไม่กนิ ยาตามแพทย์สงั ่ ๒. หยุดกินยาเอง เมื่ออาการดี
ขึน้ ๓. ปรับลดขนาดยาเอง ๔. ลืมกินยา ๕. รับยาจากหลายแหล่ง และ ๖. ไม่ยอมแจ้งแพทย์ ว่ามียาเหลือ๗
โดยพบว่าครัว เรือนที่มยี าปฏิชีว นะเหลือ ใช้ ถึงร้อ ยละ ๑๐ และส่ วนใหญ่ เป็ นยารับจากโรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) นอกจากนี้ ร้อยละ ๕๐ ของร้านชา ส่วนใหญ่พบขายยาบรรจุ
เสร็จฯ และยาสามัญประจาบ้าน รองลงมาจาหน่ ายยาปฏิชวี นะ๘ มูลค่ายาเหลือใช้เฉลี่ย ประมาณ ๓,๐๐๐
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บาท/คน๙ ส่งผลให้เกิดการครอบครองยาเกินความจาเป็ น ก รัฐต้องสูญเสียงบประมาณข โดยพบว่า ในปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ถึงประมาณ ๒,๓๗๐ ล้านบาท/ปี ๑๐
ปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลที่สาคัญ
๑) ประชาชนซือ้ ยาปฏิชวี นะใช้เอง เพื่อรักษาโรคทีไ่ ม่จาเป็ นต้องใช้ เช่น โรคหวัด (ร้อยละ ๔๐-๘๐)
๑๔ ทัง้ จากร้านชาและร้านยา ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่าการใช้ยาปฏิชว
ี นะรักษาโรคหวัดของประชาชนลดลง
๑๑
เป็ นร้อยละ ๒๗ และประชาชนส่วนใหญ่ได้รบั ยาปฏิชวี นะจากสถานบริการสุขภาพทัง้ รัฐและเอกชน ๑๒ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งอาจมีการสังใช้
่ ไม่เหมาะสม (สูงถึงร้อยละ ๒๕- ๙๑) และใช้ไม่ถูกต้องจนมียาเหลือใช้ในบ้าน ผลจาก
การใช้พร่าเพรื่อส่งผลให้เกิดการแพ้ยาและการดือ้ ยาปฏิชวี นะ จนเสียชีวติ ปี ละ ๑๙,๐๐๐ – ๓๘,๐๐๐ ราย/ปี
ส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท/ปี
๒) ผูส้ ูงอายุเป็ นกลุ่มทีม่ กี ารใช้ยาในปริมาณทีส่ ูงกว่าประชากรกลุ่มอื่น ร้อยละ ๖๕ มีโอกาสได้รบั ยา
ซ้าซ้อน เมื่อได้รบั จานวนยาเฉลี่ยต่อใบสังยา
่ ๗.๘ รายการ สูงกว่าผู้ป่วยทัวไป
่ ๑.๗ เท่า๑๓ เกือบครึง่ หนึ่ง
ต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากปั ญหาการใช้ยาที่ป้องกันได้ โดยเป็ นเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ท่ี
สามารถป้ องกันได้เกือบ ๑ ใน ๓ ของเหตุการณ์ทงั ้ หมดและ ปั ญหาการใช้ยาทีเ่ กิดจากความไม่รว่ มมือในการ
ใช้ยาทีป่ ้ องกันได้ ถึงร้อยละ ๙๐๑๔
๓) ผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่ อเรื้อรัง พบปั ญ หาการเหลือใช้ เนื่อ งจากแพทย์สงจ่
ั ่ ายเกินจาเป็ น ไม่ม ี
ระบบการติดตามการใช้ยา ตลอดจนปั ญหาการไม่ร่วมมือในการใช้ยา จนทาให้เ กิดปั ญหายาเหลือใช้ จาก
โครงการไข่แลกยา กระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ พบว่ายาทีค่ นื เป็ นยาเบาหวาน รองลงมาคือยา
โรคความดันโลหิตสูง และยาลดไขมันในเลือดตามลาดับ รวมแล้วมีจานวนมากกว่าครึง่ ของยาที่คนื ทัง้ หมด
มูลค่าขัน้ ต่าเฉพาะยา ๓ ตัวนี้ไม่ต่ากว่า ๔๐ ล้านบาทซึง่ เกิดจากความไม่รว่ มมือในการใช้ยา๑๕
๔) ปั ญหาสเตียรอยด์ปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาไม่เหมาะสมในชุมชน จัดเป็ น ๑ ใน ๕
อันดับแรกของสินค้าไม่ปลอดภัยในประเทศไทย แหล่ งกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนชนบท มาจาก
ร้านค้าปลีกมากทีส่ ุด มีทงั ้ ยาชุด ยาอันตราย ยาปฏิชวี นะ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารปลอมปนสเตียรอยด์ ซึง่
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วย ส่วนแหล่ง กระจายยา
อื่นๆ เช่น รถเร่ ตลาดนัด แผงลอย ตัวแทน ขายของบริษทั วัด แหล่งต้นทางของการกระจายส่วนใหญ่เป็ น
ร้านขายส่งหรือร้านชาขนาดใหญ่ รวมถึงร้านยา ขย.๑ และ ขย.๒๑๖ สาหรับชุมชนเขตเมือง จากการสารวจ
สถานการณ์ ปั ญ หาผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพในชุ มชนต้น แบบ ๑๓ แห่ ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบความไม่
ปลอดภัยหรือผิดกฎหมายร้อยละ ๕ เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ท่พี บความไม่ปลอดภัยหรือผิดกฎหมาย พบว่า
เป็ นยาแผนปั จจุบนั ร้อยละ ๖ และยาแผนโบราณร้อยละ ๓๔๑๗
๕) แหล่งบริการสุขภาพปฐมภูม ิ เช่น คลินิก ร้านยา และ รพ.สต.อาจมีส่วนทาให้เกิดการใช้ยาไม่สม
เหตุผลในชุมชน มีงานวิจยั พบว่า การรับยาจากคลินิกเอกชนบางครัง้ ทาให้เกิดความไม่ร่วมมือในการใช้ยา
จนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนการรับยาจากร้านขายยา อาจเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์รวมถึง
ปฏิกริ ยิ าไม่พงึ ประสงค์จนต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนการรับยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ก

การครอบครองยาให้แก่ผปู้ ่ วยแต่ละรายในปริมาณทีม่ ากเกินกว่าทีผ่ ปู้ ่ วยจาเป็ นต้องใช้ โดยไม่รวมถึงการครอบครองยาเกินจาเป็ นในมุมมองที่
ผูป้ ่ วยมียาครอบครองเกินจาเป็ นอันเกิดจากการปรับเปลีย่ นการรักษาและความไม่ร่วมมือในการใช้ยา ยาเกินจาเป็ น หมายถึง ภาวะทีผ่ ปู้ ่ วย
ได้รบั ยาในปริมาณทีม่ ากเกินกว่าทีผ่ ปู้ ่ วยจาเป็ นต้องใช้ เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในมุมมองของสถานพยาบาลทีม่ กี ารสังจ่
่ ายยา
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ประจาตาบล อาจเกี่ยวข้องทางอ้อมกับการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลจากจากเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
รวมถึงปฏิกริ ยิ าไม่พงึ ประสงค์๑๘
๖) การใช้ยาในหน่วยงานทีไ่ ม่ได้มภี ารกิจหลักเกีย่ วกับการสาธารณสุข
ปัญหาการใช้ยาในทัณฑสถาน การศึกษาในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง พบว่า มีการรักษาด้วยยา
ทีไ่ ม่จาเป็ น ร้อยละ ๖๗.๔ (ใช้ยาทีไ่ ม่มขี อ้ บ่งใช้) ผลการรักษาด้วยยาทีไ่ ม่ถงึ ระดับทีเ่ หมาะสม ร้อยละ ๑๙.๖
(ขนาดยาน้อยเกินไป) ปั ญหาอื่นๆ เช่น ขาดหรือมีการติดตามการใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสม และ การไม่ได้รบั รักษา
ด้วยยา พบการขาดแคลนบุค คลากรในสถานบริการด้านการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะบุค ลากรที่มคี วาม
เชีย่ วชาญด้านการจัดการด้านยา๑๙
ปั ญ หาการใช้ ย าในวัด พบปั ญ หาการใช้ยาในกลุ่ มพระสงฆ์หลายอย่างจากการไปรับบริการที่
สถานพยาบาล พบปั ญหาความร่วมมือในการรักษาด้วยยาค่อนข้างสูง การหยุดยาเอง ยาหมดก่อนพบแพทย์
การลืมฉันเนื่องจากการทากิจของสงฆ์๒๐ มีรายงานยาทีน่ าถวายพระสงฆ์พบว่าหมดอายุ เป็ นผลิตภัณฑ์ไม่ม ี
ทะเบีย น ไม่ ป ลอดภัย ส่ งผลต่ อ สุ ข ภาพของพระสงฆ์ รวมถึงการที่ว ัด บางแห่ งเป็ น แหล่ งกระจายยาที่
เหมาะสม
ปั ญหาการใช้ ยาในโรงเรียนและศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กวัยก่ อนเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่มกี รอบ
รายการยาที่ชดั เจน หรือ กรอบรายการยาในแต่ ละแห่งมีค วามแตกต่ างกัน บางแห่งพบยาที่หมดอายุ ยา
เสื่อ มสภาพ โดยพบปั ญ หาการจัด การด้านยา เช่ น ไม่ ม ี ห้อ งพยาบาลแยกเป็ น สัด ส่ ว นอย่างชัด เจน ครู
พยาบาลยังขาดความรู้ค วามเข้าใจที่ถู ก ต้อ งในการใช้ยาเพื่อ รักษาอาการเจ็บป่ วยและการปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้น มากกว่าร้อยละ ๓๐ - ๖๐ ไม่เคยรับการอบรมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับยา นอกจากนี้และส่วนใหญ่ยงั
ไม่มรี ะบบการเก็บข้อมูลการมารับบริการของนักเรียน และแนวทางการส่งต่อนักเรียนไปยังโรงพยาบาล๒๑ ๒๒
๒๓ ๒๔ รวมถึง การจัด การยาในศู น ย์พ ัฒ นาเด็ก ก่ อ นวัย เรีย น ที่ผู้ ป กครองน ามาจากบ้ า น และการจัด การ
เบือ้ งต้น กรณีเด็กป่ วยกะทันหัน
ผลกระทบจากการใช้ยาไม่สมเหตุผล
การใช้ยาไม่ถู กต้องเหมาะสม ทาให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นต่ออุบตั ิการณ์ การเกิดปั ญ หาการใช้ยา
โดยเฉพาะการเกิดปั ญหาการใช้ยาทีบ่ า้ นของผูป้ ่ วย ซึง่ พบถึงร้อยละ ๔๐ โดยปั ญหาการใช้ยาทีเ่ กิดขึน้ ทีบ่ ้าน
เป็ นปั ญ หาที่ป้อ งกันได้ถึงร้อยละ ๘๔.๗ หากจานวนประชากรเขตชนบทเท่ากับ ๓๓, ๐๗๘,๐๐๐ คน ณ
กลางปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ดา้ นจานวนประชากรทีเ่ กิดปั ญหาทีบ่ า้ น เท่ากับ
๑๓,๒๓๑,๒๐๐ คน ๒๕
นอกจากนี้ปัญหาการใช้ยาในชุมชนยังส่งผลให้ประชาชนมารักษาตัวในโรงพยาบาลแผนกผูป้ ่ วยนอก
คิดเป็ นอัตราชุก ๓.๗ โดยมาโรงพยาบาลด้วยอาการหลัก ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง ไอ และภาวะน้าตาล
ในเลือดต่ า และสามารถป้ องกันได้รอ้ ยละ ๔๓.๔ ๒๖ และยังส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมาเข้ารับรักษาใน
โรงพยาบาลแผนกผูป้ ่ วยในคิดเป็ นอัตราชุก ๒.๔ ในส่วนนี้คาดการณ์จานวนผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ดา้ น
จานวนประชากร เท่ากับ ๖,๗๕๖,๑๙๓ คนต่อปี (บนพื้นฐานการประมาณการณ์ จานวนผู้ป่วยนอกจาแนก
ตามกลุ่มสาเหตุป่วย ๒๑ โรค จากสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๘๒,๕๙๙,๘๑๑ คน) การ
ใช้ยาในชุมชนยังนาไปสู่การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน คิดเป็ นอัตราชุก ๒.๔ โดยเข้ารักษา
ตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการหลัก ได้แก่ ภาวะน้าตาลในเลือดต่า ภาวะน้าตาลในเลือดสูง และภาวะเลือดออก
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ในทางเดินอาหาร และสามารถป้ องกันได้รอ้ ยละ ๔๔ คาดการณ์ จานวนผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ด้าน
จานวนประชากร เท่ากับ ๒๙๘,๖๘๖ คนต่อปี (ประมาณการณ์จากจานวนผู้ป่วยในจาแนกตามกลุ่มสาเหตุ
ป่ วย ๗๕ โรค จากสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๒,๔๕๕,๒๖๔ คน) และหากมีกลไกเชิง
ระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการจัดการปั ญหาการใช้ยาทีส่ ามารถป้ องกันได้ จานวนประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากปั ญหาการใช้ยาทีบ่ า้ นน่ าจะมีแนวโน้มลดลง ๑๒ ล้านคนต่อปี การมารักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง ๒.๙
ล้านคนต่อปี และการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง ๑.๓ แสนคนต่อปี ๒๗
สาหรับในโรงพยาบาล ภาวะทีไ่ ม่พงึ ประสงค์อนั เนื่องมาจากการใช้ยา คิดเป็ นร้อยละ ๒๐ ของภาวะที่
ไม่พงึ ประสงค์ท่เี กิดขึน้ ทัง้ หมด ๒๘ โดยเฉลี่ยใน ๑ วัน ประชาชนมีภาวะไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาใน ๑๐๐
คน มี ๒๐ คนต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล๒๙ นอกจากนี้ จากการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่
๑๐ พบผูป้ ่ วยมีอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาจากร้านชา ถึงร้อยละ ๑๘-๒๔๓๐
๒.๒ นโยบายและการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลในปัจจุบนั
ประเทศไทย ได้กาหนดให้นโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็ นมาตรการหนึ่งภายใต้
นโยบายแห่งชาติดา้ นยา ทีช่ ดั เจนมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ แต่การขับเคลื่อนอย่างเป็ นรูปธรรมยังไม่ปรากฏชัด
นัก นอกจากการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ จนกระทังมี
่ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ประกอบกับการมีหน่ วยงานรับผิดชอบชัดเจน เพื่อ ทาหน้ าที่ฝ่ายเลขานุ การของ
คณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการส่ งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ ผ ล ทาให้การดาเนินการเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
๒.๒.๑ การส่งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับสถานพยาบาล
การเปลี่ยนแปลงส าคัญ ที่ส่ งผลต่ อ การใช้ยาของสถานพยาบาลส่ วนใหญ่ ของประเทศ เมื่อ เดือ น
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) และบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดา้ นสาธารณสุข จึงทาให้
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลรัฐ โดยเฉพาะในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ต่อมาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ได้ประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ได้บรรจุการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็ นประเด็นหนึ่งของการรับรองคุณภาพ ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการการป้ องกันการทุจริต ในการเบิกจ่ายยาของ
สวัส ดิการรัก ษาพยาบาลข้าราชการ ทาให้ การใช้ยาอย่างสมเหตุ ผ ล ครอบคลุมไปถึงสถานพยาบาลของ
เอกชน จึงยิง่ ทาให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็ นส่วนหนึ่งในระบบงานประจา
ผลจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ขข้างต้น ปั จจุบ ัน (ณ สิ้น สุ ด ไตรมาส ๒ ปี งบประมาณ
๒๕๖๒) มีโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขัน้ ที่ ๑ คือ มีระบบพืน้ ฐานสนับสนุ นการดาเนินงาน
ร้อยละ ๙๙.๔๔ โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขัน้ ที่ ๒ คือ ใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล
และดูแลการใช้ยาในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งได้ดี ร้อยละ ๓๙.๖๐ ส่งผลให้ รพ.สต. ลดการใช้ยาในกลุ่มโรคทีพ่ บบ่อย
ในผู้ป่ วยนอกที่ไ ม่ จ าเป็ น ที่ไ ม่ ต้ อ งใช้ย าปฏิชีว นะ เช่ น การติด เชื้อ ทางเดิน หายใจส่ ว นบน อุ จ จาระร่ว ง
เฉียบพลัน เป็ นต้น เหลือไม่ถงึ ร้อยละ ๑๐ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้ยาในกลุ่ม
โรคที่ไม่ควรใช้ยาปฏิชวี นะโดยไม่จาเป็ นในโรงพยาบาล ลดลงอย่างชัดเจน คิดเป็ น ๑๗.๘๒ ล้านครัง้ ของ
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การมารับบริการ ทาให้ลดค่าใช้จ่ายประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท/ปี นอกนี้ จากการเฝ้ าระวังไม่ให้มกี ารใช้ยาลด
การอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระดับ ๓ เพื่อชะลอไม่ให้ไตเสื่อมกว่าเดิม ถึง
๖.๓ แสนคน/ปี ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งได้รบั การเฝ้ าระวังการใช้ยาทีไ่ ม่ควรได้รบั เช่น ผูป้ ่ วยโรคไตและสตรีตงั ้ ครรภ์
กว่า ๑.๗ ล้านคน และผูส้ งู อายุ ๓๕ ล้านครัง้ ทีม่ ารับบริการ๓๑
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ยังจากัดอยู่เฉพาะสถานพยาบาลของ
รัฐ ส่วนสถานพยาบาลเอกชน ร้านยา คลินิก อยูใ่ นระยะเริม่ ต้นดาเนินการ
๒.๒.๒ การส่งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับชุมชน
การใช้ยาในสถานพยาบาล และชุมชนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ที่ผ่านมาความพยายามจาก
หลายหน่ ว ยงาน ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน แต่ ยงั เป็ น การดาเนินการกระจัดกระจาย และไม่ได้
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีการทาในบางพื้นทีท่ ่มี คี วามตื่นตัว เริม่ พัฒนารูปแบบแนวทางการดาเนินงาน
การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชนด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน บางแห่งเริม่ ต้นด้วยเครือข่ายผู้ป่วย หรือ
ผูบ้ ริโภค แต่ภาพรวม ยังขาดการบูรณาการการทางานระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมถึงขาดการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุ นการทางาน ตลอดจนยังขาดการวัดผลผลิต และ
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
ตัวอย่างรูปแบบระบบสุขภาพชุมชน ด้านยา
รูปแบบที่ ๑ เขตเมืองหลวง/เขตเมือง มีหลายลักษณะ
๑. คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็ นหน่ วยบริการของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยัง
จากัดในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ยังไม่ชดั เจนในการติดตามและประเมินคุณภาพการให้บริการ
๒. ร้านยาชุมชนอบอุ่น เป็ นร้านยาเป็ นไปตามหลักวิธปี ฏิบตั ทิ างเภสัชกรรมชุมชน และเป็ นหน่ วย
บริก ารของสานักงานหลัก ประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ยังจากัดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็ นดาเนินการ
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพเพิม่ ทัง้ คัดกรองความเสีย่ งโรคเมตาบอลิก ให้ความรูส้ ุขภาพ เยีย่ มบ้าน
ผูป้ ่ วยร่วมกับสหวิชาชีพ/หมอครอบครัว และดูแลใช้ยาอย่างเหมาะสม
๓. การเชื่อมโยงบริการโรงพยาบาลกับร้านยา เพื่อลดความแออัด สาหรับการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังใน
๔ โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน หอบหืด จิตเวช
๔. ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็ นหน่ วยบริการปฐมภูมใิ นเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมือ งพัท ยา ซึ่งมีห น้ าที่ให้บ ริการโดยทีม สหวิช าชีพ และการให้บ ริก าร
ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันและรักษาโรค ฟื้ นฟู และมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลภาครัฐ ใน
การส่งต่อการรักษาพยาบาลไปยังระดับทุติยภูม ิ ตติยภูม ิ นอกจากนี้ในเขตกทม. ยังเป็ น area manager
ให้กบั หน่วยบริการร่วมของ ปสสช. เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น ร้านยาชุมชนอบอุ่น
รูปแบบที่ ๒ เขตชนบท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นโรงพยาบาลระดับอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ซึง่ มีรปู แบบการดาเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลทีต่ ่างกัน แล้วแต่สภาพปั ญหาและ
บริบทของพืน้ ที่ เช่น
๑. อาเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร รพ.จัดระบบให้มยี าในครัวเรือนในเขตทีไ่ กลหน่ วยบริการสุขภาพ
ให้เหมาะสมแก่วยั ทีต่ ่างกันในแต่ละครัวเรือน มี อสม.ของแต่ละหมูบ่ า้ นเป็ นผูด้ แู ลยาในครัวเรือน
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๒. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุร ี สร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัคร
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพคนในบ้าน บทบาท อสม.และเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งให้คาแนะนา มี รพ. จัดระบบ
ส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วย การรักษา การใช้ยา ระหว่าง รพสต.ในอาเภอ และเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด
๓. ศูนย์วชิ าการเฝ้ าระวังและพัฒนาระบบยา ร่วมกับเครือข่ายในพืน้ ทีท่ งั ้ รัฐและประชาสังคม ทดลอง
จัดระบบเฝ้ าระวังปั ญหายาและส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน เช่นในเขตสุขภาพที่ ๑๐ และ ๑๒ โดยใช้
เครื่องมือ “ตาไว” และร่วมพัฒนาแนวทางการทางาน ๕ ด้าน (การสารวจเชิงรุกในพื้นที่ ระบบเฝ้ าระวังที่
หน่ ว ยบริก าร การมีส่ วนร่วมของชุมชน การสร้างความตระหนักรู้รอบรู้ด้านสุขภาพและยา และบทบาท
ภาคเอกชน)
๓. วิ เคราะห์ปัญหาและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
๓.๑ ระบบสุขภาพชุมชน ทัง้ ระบบบริ การสุขภาพและการเฝ้ าระวังและเตือนภัย ด้านยา ยังไม่
ตอบสนองต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การเฝ้ าระวังการกระจายยาและการใช้ยาในชุมชน การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ยาของประชาชนแต่
ละครอบครัว และการสื่อ สารเตือ นภัย เพื่อ น าไปสู่ก ารแก้ปั ญ หาของชุม ชน อ าเภอ จังหวัด และประเทศ
ปั จจุบนั ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่รฐั ที่รบั ผิดชอบงานเป็ นแกนหลักดาเนินการ ยังไม่มรี ะบบที่ชดั เจน มีบางส่วนที่
คืนกลับข้อมูล เพื่อ การแก้ปัญ หาของชุมชน แต่ ยงั ขาดการสร้างการรับรูแ้ ละการมีส่ วนร่วมของชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหาร่วมกัน หรือการนาไปสู่ภาพรวมการแก้ปัญหาของประเทศ
การดาเนินการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ที่มมี ติ กิ ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีรปู แบบการดาเนินการ
อยู่ บ้ า งในบางพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการพัฒ นาโดยภาครัฐ โดยชุ ม ชนเป็ นผู้ ร ิเริ่ม ยัง มีน้ อ ย ซึ่ง พบว่ า มี
หลากหลายรูปแบบ แต่ขาดการรวบรวมวิเคราะห์สงั เคราะห์เชิงระบบของรูปแบบดังกล่าว รวมทัง้ ยังขาด
ระบบเชื่อมโยงข้อมูล การใช้ยา ตัง้ แต่ชุมชน สถานบริการสุขภาพรัฐและเอกชน จนถึงหน่ วยงานส่วนกลาง
(รายละเอียดในภาคผนวก)
เนื่องจากการกระจายทรัพยากรสุขภาพ ยังกระจุกตัวในเขตเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ๓๒ ควร
มีวางแผนการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมทิ งั ้ ในเขตเมืองและเขตชนบท การกระจายหน่ วย
บริก ารสุขภาพและทรัพ ยากร หรือมีก ารขยายความร่ว มมือ ระหว่างรัฐและเอกชนที่ได้รบั รองมาตรฐานที่
สนับสนุนให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล
บทบาทผูเ้ กีย่ วข้องในชุมชน ได้แก่
๑) คณะกรรมการระดับอาเภอ เช่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ รับทราบและ
กาหนดเป็ นนโยบายหรือมาตรการของอาเภอ
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้อานาจหน้ าที่ ตาม พ.ร.บ.
ลักษณะการปกครองท้องที่ ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๓) โรงพยาบาลรัฐ สถานบริการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมใิ นลักษณะอื่น เป็ นผูร้ วบรวม สังเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปั ญหา สถานการณ์
เพื่อทาให้เกิดความตระหนักและรับรูข้ องประชาชนและแก้ปัญหาร่วมกันในชุมชน

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๔ การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง หน้าที่ ๗/๑๒

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

๔) อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่บ้ า น อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ของกรุง เทพมหานคร และ
อาสาสมัครประจาครอบครัว ร่วมเฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณ ฑ์สุ ขภาพและร่วมแก้ปัญ หา และ
สื่อสารแก่คนในชุมชน รวมทัง้ สามารถดูแลผูป้ ่ วยเบือ้ งต้น
๕) เครือข่ายผูบ้ ริโภค ผูป้ ่ วย องค์กรพัฒนาเอกชน ขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
๖) เครือข่ายอื่นในชุมชน เช่น สถานศึกษา/สถานที่รบั เลี้ยงเด็ก มีระบบการดูแลยาในห้องพยาบาล
ของโรงเรียน มีกจิ กรรมให้นักศึกษา/นักเรียนเรียนรู้ วัด มีระบบดูแลและจัดการการใช้ยาของพระภิกษุสงฆ์
จัดระเบียบยาทีไ่ ด้จากทาบุญ รวมถึงการเฝ้ าระวังและเตือนภัยการใช้ยาไม่เหมาะสมในชุมชน
๓.๒ ขาดกลไกที่ชดั เจนเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยา และการดูแลตนเองเบื้องต้ นเมื่อ
เจ็บป่ วย
ความรอบรูด้ า้ นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ทาความ
เข้าใจข้อมูล ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลันกรอง
่
ประเมินและตัดสินใจ เพื่อการนาข้อมูลไปใช้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เลือกใช้บริการสุขภาพ ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม นาไปสู่การมีสุขภาพดีและ
สามารถเป็ นตัวอย่างในชุมชนได้
ข้อมูลข่าวสารด้านยา มาจากหลายแหล่ง บางส่วนไม่น่าเชื่อถือ ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ
รวมถึงการโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาทีผ่ ดิ กฎหมายและเกินจริง ทีส่ าคัญยังไม่มหี น่ วยงานกลางทีค่ ดั
กรองข้อมูลทีจ่ าเป็ นและถูกต้อง และเผยแพร่ส่ปู ระชาชน
ปั จจุบนั มีหลายหน่วยงานทีเ่ ริม่ พัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพแก่ประชาชน แต่ยงั ไม่สามารถประสาน
ร่วมกันเป็ นระบบทีช่ ดั เจน และไม่ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ รวมทัง้ ยังขาดการพัฒนาความรอบรูด้ า้ นยา
บทบาทหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
๑) กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การสร้างความรอบรูด้ ้าน
สุขภาพ และมีก ารพัฒ นาองค์ก รรอบรู้ด้านสุ ขภาพต้นแบบในสถานีอ นามัยเฉลิมพระเกียรติ แต่ ยงั ไม่ได้
รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ มีการสร้างความรอบรูด้ า้ นการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล และการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุข
๒) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีบทบาทส่งเสริมการศึกษาให้กบั ประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง
และเท่าเทียม โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาหรับ
ครูแ ละนั ก เรีย น นั ก ศึก ษา ในการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน การศึก ษาอาชีว ศึก ษา ทัง้ ในระบบและนอกระบบ
ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรอบรูด้ ้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมถึงมีความ
ตระหนักถึงความปลอดภัย และส่งเสริมให้ดแู ลตนเองได้เบือ้ งต้นเมือ่ เจ็บป่ วย
๓) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัย และสร้า งสรรค์ ส านั ก งานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ และกิจ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมประชาสัมพันธ์ มีบทบาทในการ
สนับสนุนการสื่อสาร เพื่อสร้างความรอบรูแ้ ละความตระหนักของประชาชนต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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๓.๓ การพัฒ นาคุณ ภาพสถานพยาบาลที่ ให้ บ ริ การต่ อ สาธารณะ ให้ มี ก ารใช้ ย าอย่ างสม
เหตุผล ยังไม่ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกระดับ
การดาเนินงานพัฒนาสถานพยาบาลให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผ ล ส่ วนใหญ่ เป็ นการดาเนินงาน
กระทรวงสาธารณสุ ข แต่ ย ัง ไม่ ค รอบคลุ ม สถานพยาบาลรัฐ นอกสัง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข รวมถึง
สถานพยาบาลเอกชน แต่ ม กี ารด าเนิ น การแล้ว ในเครือ ข่ายโรงพยาบาลกลุ่ ม สถาบัน แพทยศาสตร์แห่ ง
ประเทศไทย และเพิง่ ใช้ประเมินเป็ นมาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ แต่ยงั
ไม่ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกประเภท บทบาทหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่
๑) สถาบันรับรองคุณ ภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทเป็ นหน่ วยงานดูแล ติดตาม
การดาเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
๒) สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ มีบทบาทในการ
ส่งเสริม สนับสนุ น กากับ และพัฒ นาระบบบริการสุ ขภาพในสถานพยาบาลเอกชน ตามพระราชบัญ ญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการดาเนินการส่งเสริม และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชนยังอยู่ในระยะเริม่ ต้น โดยสมัครใจ และยังไม่ม ี
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการของคลินิก ทีจ่ ะทาให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๓) หน่ วยงานรัฐระดับกระทรวง กรม กอง องค์กรปกครองแบบพิเศษ การปกครองส่วนท้องถิน่ และ
หน่ วยงานรัฐย่อยในส่วนภูมภิ าค เช่น โรงเรียน รวมถึงหน่ วยงานภาคเอกชน เช่น บริษทั ธนาคาร โรงงาน ที่
มีสถานพยาบาลเพื่อบริการเจ้าหน้าที่/พนักงาน ควรมีการพัฒนาสถานพยาบาลเหล่านี้ ให้เป็ นไปอย่างสม
เหตุผล เช่นเดียวกัน ตัง้ แต่การคัดเลือก จัดหา สังใช้
่ และส่งมอบยาให้กบั ผูป้ ่ วย รวมถึงการติดตามการใช้ยา
๔) กองทุนประกันสุขภาพ ได้แก่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง สานักงาน
ประกันสังคม มีบทบาทในการกากับดูแลและติดตามการเบิกจ่ายยาทีเ่ ป็ นไปตามบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ยงั
ไม่มกี ารประเมินผลการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากนี้ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยัง
มีกองทุนสุขภาพตาบล ทีส่ นับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ซึง่ ชุมชนสามารถเสนอเรือ่ งยาเข้าไปได้
๓.๔ หน่ วยบริ การด้ านสุขภาพแก่ประชากรเฉพาะกลุ่ม เช่ น โรงงาน บริ ษัท สถานศึกษา วัด
ทัณฑสถาน ยังไม่มีระบบการกากับดูแล และจัดการเพื่อให้เกิ ดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
๑) กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน
๒) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
๔) กระทรวงยุตธิ รรม
๕) มหาเถรสมาคม และธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
๓.๕ ระบบการกากับดูแลยา ยังไม่ ค รอบคลุมไปถึ งส่ งเสริ มการใช้ ยาอย่ างสมเหตุผลและ
ความปลอดภัยในการใช้ยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีบ ทบาทสาคัญ ในการก ากับ ดูแ ล คุ้ม ครองผู้บ ริโภคด้านยา ส่ งเสริม ให้ผู้ผ ลิต และน าเข้ายา ผลิต ยาที่ม ี
คุณภาพปลอดภัย และคานึงถึงความปลอดภัยและการใช้ยาทีส่ มเหตุผล โดยประเด็นสาคัญทีค่ วรดาเนินการ
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ได้แก่ เร่งทบทวนทะเบียนตารับยา มีการพัฒนาระบบข้อมูลยาสาหรับประชาชนที่เข้าถึงและสืบค้นได้ง่าย
และส่งเสริมการผลิตและการใช้ยาสามัญประจาบ้าน
๓.๖ ยังไม่มีหน่ วยงานที่มีภารกิ จเฉพาะในการจัดการเชิ งระบบเพื่อส่งเสริ มการใช้ ยาอย่างสม
เหตุผลทุกระดับ
ปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ภายใต้นโยบายแห่งชาติด้านยา ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๗ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงทาให้การสนับสนุ นงบประมาณและกาลังคนเป็ นไปได้อย่างจากัด
ซึง่ เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย
ดังนัน้ จึงควรกาหนดหน่ วยงานเฉพาะขึน้ เพื่อทาหน้าที่จดั การเชิงระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลทุกระดับ ทัง้ หน่ วยบริการสุขภาพ และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดย วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้ าระวังสถานการณ์ปัญหาการใช้ยาของประเทศ และแก้ปัญหาโดยทางาน
ร่วมกัน ประสานความร่วมมือ และบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุน ให้ม ี
ข้อมูลเชิงวิชาการในการสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน และส่งเสริม
การวิจยั เพื่อพัฒนางาน รวมทัง้ ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย ตลอดจนถึงพัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
เพื่อกาหนดมาตรการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายต่อไป
๔. ประเด็นพิ จารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๒/ ร่างมติ ๔ การจัดการเชิงระบบสู่
ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุ ผ ล โดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง (Community-centered system management for
becoming a Rational Drug Use country)
๕. เอกสารอ้างอิ ง
๑

สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครัง้ ที่
๓/๒๕๖๑, วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑; ทาเนียบรัฐบาล; ๒๕๖๑.
๒
พระราชกฤษฏีกาจัดตัง้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓
๓
World health organization. (๒๐๐๒) Promoting rational use of medicines: core components. source
http://www.who.int/medicines/publications/policyperspectives/ppm๐๕en.pdf
๔
การสารวจอนามัยและสวัสดิการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๔ , พ.ศ.๒๕๔๔ และ พ.ศ.๒๕๕๘
๕
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ. ฟองสบู่ลกู ใหม่ในตลาดสินค้าสุขภาพ: ค่าใช้จ่ายด้านวิตามิน
ยาบารุงและอาหารเสริมของครัวเรือนไทย. Policy brief. ปี ท่ี ๗ ฉบับที่ ๕๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๖
รายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ ที่ ๓-๕ พ.ศ.๒๕๔๖-๔๗, พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕๒ และ พ.ศ.
๒๕๕๗
๗
ศูนย์วจิ ยั ผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. การศึกษาขนาดและผลกระทบทางการ
คลังของการครอบครองยาเกินจาเป็ นและการแก้ไขเชิงนโยบาย วารสารเภสัชกรรมไทย ปี ท่ี ๑๐ เล่มที่ ๑ ม.ค.มิ.ย. ๒๕๖๑
๘
ส านักยา สานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา.ผลการดาเนิ น โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุม ชน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑. (เอกสารประกอบการประชุม)
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๙

วรรณพร เจริญโชคทวี และคณะ.รายงานวิจยั “การวิเคราะห์และจัดการปั ญหายาเหลือใช้ในเขตชุมชนเมือง” .(วชิร
เวชสาร ปี ท่ี ๕๗ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖). หน้า๑๔๗-๑๖๐.
๑๐
ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์และคณะ, การศึกษาขนาดและผลกระทบทางการคลังของการครอบครองยาเกินจาเป็ น
และการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย, สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ๒๕๕๕
๑๑
การสารวจอนามัยและสวัสดิการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๔
๑๒
นิธมิ า สุม่ ประดิษฐ์ และคณะ. การกระจายและการใช้ยาปฏิชวี นะในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล
คลินิกและร้านยา. วารสารวิจยั ระบบสาธารณสุข. ปี ท่ี ๗ ฉบับที่ ๒. เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖.
๑๓
ปรีดา เบญจนากาศกุล (๒๕๕๙). อัตราการสังยาซ
่ ้าซ้อนของผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลศิรริ าช. เวชบันทึกศิรริ าช. ปี
ที่ ๙ ฉบับที่ ๒ พ.ค. — ส.ค. ๒๕๕๙ https://www.tci- thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/๘๑๔๓๒/
๖๔๗๖๙
๑๔
ชื่ น จิ ต ร กองแก้ ว . (๒ ๐๑ ๔ ) การใช้ ย าใน ผู้ สู ง อายไทยใน เขต ภ าคเห นื อตอน ล่ า ง ป ระเท ศไท ย
http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/๑๑๒๒๘/๔๓๐๖?locale-attribute=th
๑๕
ไข่แ ลกยา' ได้ค นื ๓๖ ล้า นเม็ด 'เบาหวาน-ความดัน -ลดไขมัน ' มากสุด ไทยรัฐออนไลน์ ๑๐.ก.ค.๒๕๕๕.
https://www.thairath.co.th/content/๒๗๔๗๒๖
๑๖
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ระบบยาของประเทศไทย” วันที่ ๑๕๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๗
กองเภสัชกรรม สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร. เอกสารสถานการณ์ปัญหาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในชุมชนต้นแบบ
๑๓ แห่ง ปี ๒๕๖๑
๑๘
ชืน่ จิตร กองแก้ว. วิทยาการด้านปั ญหาการใช้ยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษทั แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์
ปอเรชัน;่ ๒๕๖๐
๑๙
ชื่นจิตร กองแก้วและสุภญ
ิ ญา เดชานนท์ . รายงานการวิจยั เรื่องปั ญหาการใช้ยาในผูต้ ้องขังในทัณฑสถานหญิง .
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๖๒
๒๐
โชติวริ ตั น์ และคณะ. การศึกษาปั ญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาของพระสงฆ์ ทีม่ ารับบริการจากแผนก
ผูป้ ่ วยนอก ณ โรงพยาบาลสงฆ์. มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๓.
๒๑
แผนงานพัฒนาเฝ้ าระวังกลไกระบบยา, ยาวิพากษ์, ปี ท5่ี / ฉบับที1่ 9 / ตุลาคม - ธันวาคม 2556
๒๒
กัญญาดา อนุวงศ์, et al., บริการด้านยาในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร. วารสารคณะพลศึกษา,
๒๕๕๕. ๑๕: p. ๓๙๖ – ๔๐๗.
๒๓
มาดี กาญจนกิจสกุล, การซือ้ ยารับประทานเองเมือ่ ยามเจ็บป่ วยของประชากรไทย. วารสารเภสัชศาสตร์อสี าน,
๒๕๔๙. ๒(๒): p. ๘๗-๙๘.
๒๔
อัจฉรียา อภัยสูงเนิน และ กรแก้ว จันทรภาษา. การจัดการด้านยาในโรงเรียน :กรณีศกึ ษาในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๐ พ.ศ.
๒๕๖๒. ๒๕๖๒. ขอนแก่น.
๒๕
Chuenjid Kongkaew, Janthima Methaneethorn, Pajaree Monkhon, Supinya Dechanont, Watcharaporn
Taburee. Drug-related problems identified at patients' home: a prospective observational study in a
rural area of Thailand. Journal of Patient Safety ๒๐๑๗ (JIF ๒๐๑๗ : ๒.๔๗ ๖) doi: ๑๐.๑๐๙๗ /PTS.
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔๐๔.
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๒๖

Supinya Dechanont, Arom Jedsadayanmata, Bodin Butthum, Chuenjid Kongkaew*. Hospital outpatient
visits associated with medication related problems in Thailand: A multicenter prospective observational
study. Journal of Patient Safety ๒๐๑๗ (JIF ๒๐๑๗: ๒.๔๗๖) doi: ๑๐.๑๐๙๗/PTS.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๖๗
๒๗
Supinya Dechanont, Arom Jedsadayanmata, Bodin Butthum, Kongkaew C. Hospital admissions
associated with medication related problems in Thai elderly: a multi-center prospective observational
study. Journal of Patient Safety. ๒๐๑๙ (article in press)
๒๘
ปั ตพงษ์ เกษสมบูรณ์, ศุภสิทธิ ์ พรรณารุโณทัย และ วีระศักดิ ์ จงสูว่ วิ ฒ
ั น์วงศ์. ภาวะทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ ใน
โรงพยาบาลในประเทศไทย (การศึกษานาร่อง). นนทบุร:ี สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๖
๒๙
ข้อมูลจากศูนย์เฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ. http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Infographic
๒๐๑๕/index.jsf
๓๐
โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๑๐
๓๑
ข้อมูลจาก Health data center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ณ มีนาคม ๒๕๖๒
๓๒
“เว็บความเหลื่อมล้าฉบับพกพา” https://thai-inequality.org/pages/๓-๑-๒ เข้าถึงเมือ่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
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