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ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 

กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายต่างๆ

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก

ที่ปรึกษา - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)

บรรณาธิการประจำาฉบับ - นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / อภิญญา ตันทวีวงศ์ และทีมถอดบทเรียน RDU

กองบรรณาธิการ - นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / วิษณุ ยิ่งยอด / อิศรักษ์ เหลาคม / เบญจมาศ บุดดาวงศ์ / จินดาพร อุปถัมภ์ / 

สุภาวดี เปล่งชัย / อภิญญา ตันทวีวงศ์ / นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช / นวพร ต่อมกระโทก / ปรารถนา จันทรุพันธุ์ / สุธิดา แสงสว่าง

ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล / ไพจิตรา กตัญญูตะ

ออกแบบรูปเล่ม - บริษัท รีแฟรคชัน สตูดิโอ จำากัด

ติดต่อ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452

โทรสาร 02-254-5191 อีเมล: spr.chula@gmail.com เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog ยูทูบ: www.youtube.com/

thaidrugwatch เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/thaidrugwatch ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

ผู้จัดการ กพย. แถลง ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

	 การใช้ยาที่สมเหตุผล	ดูเหมือนเป็นนามธรรม	แต่มีการนำาเสนอแนวทางโดยองค์การอนามัยโลก	

และได้มีการให้คำาจำากัดความที่เผยแพร่อย่างกว้างขวาง	โดยการใช้ยาสมเหตุผล	หมายถึง	การที่ผู้ป่วย

ได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ	โดยใช้ยาในส่วนที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย	ด้วยระยะเวลา

การทานยาที่เหมาะสม	อย่างไรก็ดี	 ด้วยคำาจำากัดความนี้	 ซึ่งมีการใช้มายาวนาน	อาจเหมาะสมกับบริบท

การใช้ยาในสถานพยาบาลมากกว่าในชุมชน	

	 ดังน้ัน	ในช่วงการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลเฟ่ืองฟู	ต้ังแต่ปี	2525	องค์การอนามัยจึงได้สนับสนุน

ให้ประเทศสมาชิก	จัดทำานโยบายแห่งชาติด้านยา	โดยมีกิจกรรมสนับสนุนต่อเนื่อง	มีการประชุมระดับ

นานาชาติ	เช่น	ICIUM	มีองค์กรประสานงานเกิดขึ้น	เช่น	INRUD	แต่ต่อมาเกิดความซบเซาในการทำางาน

เรื่องน้ีในองค์การอนามัยโลก	ทำาใหข้าดโครงสร้าง	ขาดเจตน์จำานงค์ทางการเมือง	มีผลให้งานการขับเคล่ือน

ระดับนานาชาติเป็นการทำางานที่ปราศจากธงนำาจากองค์กรที่เป็นแกนกลางที่ชัดเจน	อย่างไรก็ดี	แนวคิด

การทำางานในระดับประเทศยังคงดำาเนินต่อไป	ซึ่งมีการจัดทำานโยบายแห่งชาติด้านยา	และองค์กรประชา

สังคม	องค์กรวิชาการนานาชาติ	ในหลายประเทศ	เช่น	การจัดตั้ง	ISIUM	หรือ	HAIAP		

	 กระทรวงสาธารณสุขของไทย	มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสมเหตุผลมายาวนาน	ส่วนหนึ่ง

มีจุดเริ่มต้นจากการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก	ฉบับที่	1	ปี	2524	ฉบับที่	2	ปี	2536	ฉบับที่	3	ปี	

2554	 และฉบับล่าสุด	 คือ	 นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 2563-

2565
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ผู้จัดการ กพย. แถลง

		 การใช้ยาสมเหตุผล	อาจแบ่งได้	2	ระดับคือในสถานพยาบาล	และในชุมชน	ซ่ึงจากการปฏิบัติการ

จริง	 การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชนนั้น	 มีความซับซ้อน	 และยากในการจัดการ	 มีการสะท้อนสภาพปัญหา	

และมีการเรียกร้องให้จัดการปัญหาในด้านนี้มาโดยตลอด	 ซ่ึงนโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับปัจจุบัน	พบว่า

มีแนวทางการทำางานที่มุง่เน้นงานด้านชุมชนที่ชัดเจน	โดยเริ่มจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที	่12

รับรองมติ	การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล	โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง	ต่อมามีการพัฒนา

คู่มือการทำางานระบบยาชุมชน		

	 จาก	5	กรอบการทำางาน	ตามท่ีปรากฏในหนังสือคู่มือการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน	

(RDU	Community)	มาสู่การปฏิบัติการจริง	10	พื้นที่ต้นแบบ	ที่	กพย.	สนับสนุนให้ลงทำา	ได้นำามาสู่

ยาวิพากษ์เล่มนี้	ที่ถอดประสบการณ์การทำางานมาอย่างกระชับ

	 กพย.	จึงขอสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุข	ยืนหยัดนโยบายกส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล

ในชุมชน	 โดยยกระดับการทำางาน	 เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่มีการทำากระจัดกระจายในประเทศ	 รวมทั้งที่	

กพย.	ได้สนับสนุน	10	พื้นที่นี้	นำาไปสังเคราะห์	ออกมาอีกครั้ง	เพื่อขยายผลให้ครบทั่วประเทศ		

	 เรื่องส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล	คำาตอบอยู่ที่ชุมชน			
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 “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (Rational Drug Use - RDU) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ

นโยบายแห่งชาติด้านยาของประเทศไทยสืบเนื่องมาตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มต้นจัดทำานโยบายแห่งชาติ

ด้านยาฉบับแรก ในปี 2524

	 ที่มาของการให้ความสำาคัญต่อเรื่องนี้เกิดขึ้นจากข้อแนะนำาขององค์การอนามัยโลก	(WHO)	

ที่เสนอไว้ใน	การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 28	 เมื่อปี	2518	โดยองค์การอนามัยโลกกระตุ้นให้

ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความจำาเป็นในการจัดทำานโยบายแห่งชาติด้านยา	 (National	Drug	Policy)	

เพื่อประกันว่าจะมีการบริหารจัดการด้านยาอย่างมีประสิทธิภาพ	 ใช้ยาอย่างสมเหตุผล	และกระจายยา

ในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ	อย่างเท่าเทียม	โดยเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	

เป็น	1	ใน	9	ด้าน	ขององค์ประกอบที่เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของนโยบายแห่งชาติด้านยา1

กองบรรณาธิการ
ทีมถอดบทเรียน RDU

เรื่องจากปก

กพย. กับ ก้าวใหม่ของ

“การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน”

1	คณะกรรมการจัดทำารายงานระบบยาของประเทศไทย	2563	นโยบายแห่งขชาติด้านยาในระบบยาของประเทศไทย	2563.	
		สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,	2563.
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	 อย่างไรก็ตาม	การขับเคล่ือนเร่ือง	“การใช้ยาอย่างสมเหตุผล”	ได้เกิดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ในระดับประเทศรองรับอย่างชัดเจนในปี	2559	หลังจาก	กระทรวงสาธารณสุข	ได้ประกาศนโยบายส่งเสริม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 ภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 (Service	 Plan)	 และบรรจุนโยบายฯ	

ดังกล่าวในยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปีด้านสาธารณสุข	เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2559	

	 อย่างไรก็ตาม	การดำาเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ยังจำากัดอยู่เฉพาะสถานพยาบาล

ของรัฐ	ส่วนสถานพยาบาลเอกชน	ร้านยา	คลินิก	อยู่ในระยะเร่ิมต้นดำาเนินการ	จุดท่ีเส่ียงท่ีสุด	คือ	ระบบยา

ในชุมชน	ยังมีปัญหามาก	ตั้งแต่การพบยาไม่เหมาะสมกระจายอยู่อย่างแพร่หลายในชุมชน	ความรอบรู้

เกี่ยวกับการใช้ยาของประชาชนอยู่ในระดับที่ตำ่ามาก	 การโฆษณาหลอกลวงเพื่อขายยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพมีอยู่ทั่วไป	 และการจัดการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยผู้รับผิดชอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่

จะหยุดหรือป้องกันปัญหาได2้

	 ความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งที่เกิดคู่ขนานกันก็คือ	เรื่องของ	“การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน” 

(RDU Community)	ที่เริ่มก่อรูปขึ้นหลังจากที่	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ได้ริเริ่ม	

โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน (RDU Community)	ในพื้นที่นำาร่อง	และจัดทำาตัวชี้วัด

ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ	จนกระทั่งมีการแต่งตั้ง	คณะทำางานพัฒนาระบบการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน	โดยกระทรวงสาธารณสุขขึ้นในปี	2560	ทำาให้เกิดการขับเคลื่อน

การดำาเนินงานให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม	โดยขยายความร่วมมือ

ไปสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	(พชอ.)	รพ.สต.ติดดาว	กองทุนตำาบล	(สปสช.)	และ

ประชารัฐ	และกลไกอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องมาจนถึงปัจจุบัน

	 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	(กพย.)	มองเห็นว่าเรื่องของ	RDU	Community	เป็น

หนึ่งในคำาตอบของการจัดการปัญหายาได้อย่าง	“ถึงแก่น”	จึงกำาหนดให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายการ

ทำางานของ	กพย.	ในระยะที่	4	(พ.ศ.2562-2564)	โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผล

ในชุมชน	4	ด้านหลัก	จนเกิดผลความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม	ดังนี้

2	ยุพดี	ศิริสินสุข.	กพย.	กับการสนับสนุนการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชนเพื่อไปสู่ประเทศไทยใช้ยาสมเหตุผลในยาวิพากษ์	ปีที่	11	
		ฉบับที่	45	(มิถุนายน-สิงหาคม	2563)	หน้า	16-17.
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เป้าหมายการสนับสนุน ผลที่เกิดขึ้น ภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก

 ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน RDU Community ทั้ง 4 ด้านดังกล่าว ได้ใน

จดหมายข่าว “ยาวิพากษ์” ฉบับนี้

สนับสนุนการพัฒนา
คู่มือการทำางาน	RDU	
Community	 เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการใช้
ยาสมเหตุผลในชุมชน

สนับสนุนโครงการ
นำาร่อง	การดำาเนินงาน
พัฒนาระบบการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลใน
ชุมชน	ใน	10	พื้นที่

สนับสนุนให้การใช้ยา
สมเหตุผลในชุมชน	
เ ป็ น ตั ว ช้ี วั ด ห นึ่ ง
ในระดับกระทรวง	
ดำาเนินการครบทั้ง	 5	
ด้านในทุก	ๆ	จังหวัด
จังหวัดละ	1	พื้นที่
ส นั บสนุ น ให้ มี ก า ร
ถอดบทเรียนจากการ
ทำางานเพื่อส่ง เสริม
การใช้ยาสมเหตุผลใน
ชุมชน	ที่สอดคล้องกับ
แนวทางในคู่มือฯ

1.

2.

3.

4.

เกิด	คู่มือ “แนวทางการดำาเนิน
งานพัฒนาระบบการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในชุมชน”	 ท่ี
เผยแพร่สู่ผู้มีบทบาทเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาระบบการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในชุมชนท่ัว
ประเทศ
เกิดปฏิบัติการนำาร่อง	ที ่น ำา
แ น ว ท า ง ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น
พัฒนาระบบการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในชุมชน	ที่นำาเสนอ
ในคู่มือฯ	ประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก	5	กิจกรรม	(5	Key	Ac-
tivities)	 ไปทดลองปฏิบัติใน
พื้นที่

ปี	 2565	 กระทรวงสาธารณสขุ	
มีนโยบาย	 RDU	 Province	 ให้
ทุกจังหวัดดำาเนินการพัฒนา
ระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในชุมชน	ท่ีประกอบด้วยกิจกรรม
หลักครบท้ัง	5	กิจกรรม	จังหวัด
ละ	1	อำาเภอ
ได้บทเรียนการพัฒนาระบบการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน	
ด้วยกิจกรรมหลัก	 5	 กิจกรรม	
จากประสบการณ์ของ	10	พ้ืนท่ี
นำาร่อง

กองบริหารการสาธารณสุข	(กบรส.)	อย.
เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัด	(สสจ.)	และ	
เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน	(รพช.)

ภาคเหนือ	–	(1)	อำาเภอเชียงของจังหวัด
เชียงราย
ภาคอีสาน	–	(2)	อำาเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำานาจเจริญ	(3)	อำาเภอวาริชภูมิ
(4)	อำาเภอสว่างแดนดิน	จังหวัดสกลนคร
(5)	จังหวัดหนองบัวลำาภู	(6)	อำาเภอ
ด่านซ้าย	จังหวัดเลย	(7)	เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด	 (8)	อำาเภอกันทรลักษ์จังหวัด
ศรีสะเกษ	 (9)	อำาเภอโนนคูณจังหวัด
ศรีสะเกษ	
ภาคใต้	–	 (10)	อำาเภอป่าบอน	จังหวัด
พัทลุง
กระทรวงสาธารณสุข

แกนนำาจาก	 10	 พื้นที่นำาร่อง	 และ	
นักวิชาการอิสระ	
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	 ในปี	 2565	 นี้	 งาน	 RDU	 Community	 มีพัฒนาการสำาคัญอีกขั้นหนึ่ง	 จากการที่กระทรวง

สาธารณสุขประกาศให้มีการขยายการดำาเนินการในเรื่องนี้ไปสู่	 38	 จังหวัด	 (ร้อยละ	 50	ของจังหวัด

ทั้งหมดในประเทศไทย)	โดยกำาหนดให้เป็น	1	ใน	60	ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข	ในปีงบประมาณ	

2565	และกำาหนดแผนให้ดำาเนินการครบทุกจังหวัดในปีงบประมาณ	2569	ท้ังน้ี	เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา

ระบบสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับจังหวัดและอำาเภอ

	 ทั้งนี้	ความหมายของ	“จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล”	(RDU	Province)	ตามตัวช้ีวัดในปี	2565	นี้	

หมายถึงจังหวัดที่มีนโยบาย	ระบบและโครงสร้าง	กระบวนการและการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา

สู่	 “อำาเภอใช้ยาสมเหตุผล”	 ได้อย่างน้อย	 ร้อยละ	50	ของอำาเภอทั้งหมด	 (รวมเขตในกรุงเทพมหานคร)	

การพัฒนา	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่	(1)	การพัฒนาโรงพยาบาลท้ังรัฐและเอกชนให้มีการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 (RDU	 Hospital)	 (2)	 การพัฒนาสถานพยาบาลเอกชนและร้านยาใหม้ีการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล	(RDU	in	Private	Sectors)	รวมถึง	(3)	การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน	

(RDU	 Community)	 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ	 2565	 ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้น	 ให้มีการดำาเนินงานอำาเภอใช้ยา

อย่างสมเหตุผล	อย่างน้อย	1	อำาเภอ1

ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นวพร ต่อมกระโทก
ทีมถอดบทเรียน RDU

ทันสถานการณ์

สำารวจจุดสตาร์ต “RDU Province”

1	ที่มา:	รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565,	ตัวชี้วัดที่	25	ร้อยละ	จังหวัดที่ขับเคลื่อนการ
		พัฒนาสู่่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล	(RDU	Province)	ตามเกณฑ์ที่กำาหนด.	หน้า	138-139.
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 ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช  กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำานักยา สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) พันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนงาน RDU	Community	ร่วมกับ	กพย.	อย่างต่อเนื่อง	

โดยช่วยขยายมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า	ตัวชี้วัดนี้จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องการขับเคลื่อนสู่ประเทศ

ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	(RDU	Country)	ตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	ต้ังแต่

ปี	2561

	 RDU	Province	มีลักษณะของการพัฒนาเชิงพื้นที่	 (Area	based)	 ว่าในแต่ละจังหวัดจะมีการ

พัฒนาอะไรบ้าง	ทั้งส่วนที่เป็นสถานพยาบาลและชุมชน	โดยมีสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนหรือเอื้ออำานวยให้

เรื่องนี้เดินไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพในหลายลักษณะ

เกณฑ์เป้าหมายในการขยาย “จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (RDU Province)

ที่มา:  รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

• การสนับสนุนให้ประชาชนใช้ยาสมเหตุผล

	 การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน	 เช่น	การจัดทำา	 “ฉลากมาตรฐาน”	สำาหรับใช้กับคลินิกและ

โรงพยาบาลเอกชน	 รวมท้ังออกเป็นกฎหมายเพื่อให้นำาไปปฏิบัติอย่างท่ัวถึง	 เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นข้อมูล	

และช่วยให้ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง	นอกจากน้ี	ตัวช้ีวัด	RDU	Province	ในปีน้ียังขยายขอบเขตจากโรงพยาบาล	

และ	รพ.สต.	ไปสู่ร้านชำา	ซึ่งมีเกณฑ์ที่	รพ.สต.	จะต้องไปติดตามด้วย

 “พอคนไข้ได้รับยาจากโรงพยาบาลปุ๊บต้องมีฉลากหรือคำาอธิบายอะไรให้เขาจะไปหาข้อมูลอะไร

เพิ่มเติม และต้องมีอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยาต่าง ๆ พวกนี้ได้ จะต้องมีระบบ

ที่เข้าถึงได้ง่ายมารองรับ เช่น การใช้ Telemedicine หรือ Telepharmacy สำาหรับทำาให้คนใช้ยาได้อย่าง

ถูกต้องมากยิ่งขึ้น หรือมีความมั่นใจที่จะดูแลตัวเองได้เบื้องต้นตอนที่เจ็บป่วย”

• การสนับสนุนให้ผู้ร่วมขับเคลื่อนทำางานราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย

	 จุดเน้นสำาคัญอย่างหนึ่ง	คือ	จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนให้เกิด	

RDU	Province	โดย	ภญ.นภาพร	กล่าวว่า	ในช่วงที่ผ่านมา	อย.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึง	กพย.	

ได้ร่วมกันพัฒนาให้เรื่องนี้กระจายไปในทุกพื้นที่	และปิดช่องว่าง	(gap)	ที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด	และเหมือน

ปีงบประมาณ 65-66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69

ร้อยละ	50	ของจังหวัด

ทั้งหมด	(38	จังหวัด)

ร้อยละ	60	ของจังหวัด

ทั้งหมด	(46	จังหวัด)

ร้อยละ	70	ของจังหวัด

ทั้งหมด	(54	จังหวัด)

ร้อยละ	80	ของจังหวัด

ทั้งหมด	(62	จังหวัด)
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เป็นการ	“ติดอาวุธ”	ให้คนท่ีเป็นนักปฏิบัติการทำางานได้ดีขึ้น	โดยในส่วนของ	อย.	ได้มีการจัดประชุม

เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	และในปี	2564	ทาง	กพย.	ก็ได้

เข้ามาช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีเหล่านี้ด้วย	

	 ในปี	2565	ได้มีการวางแผนจัดประชุมไว้ประมาณ	10	ครั้ง	(โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ	1	ครั้ง)	

ในประเด็นต่าง	ๆ	ทั้งเรื่อง	RDU	Hospital,	RDU	Community	รวมถึงเรื่องเชิงวิชาการอื่น	ๆ	และล่าสุด

ในเดือนกุมภาพันธ์	2565	นี้	ได้จัดเวทีเกี่ยวกับเรื่อง	Health	Literacy

 “หลังจากที่เราได้แนวทางออกมาแล้วก็มีเวทีชี้แจงคร้ังหน่ึง ถึงแม้ว่าเราจะเชิญทุกจังหวัดมาร่วม 

ทั้ง สสจ. ผู้แทนโรงพยาบาล แต่ว่ายังอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง ก็คิดว่าต้องพยายามขายแนวคิดน้ีไปให้มากขึ้น 

ตอนนี้เข้าสู่ปีที่สามแล้วคิดว่าคนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น จากที่เราพยายามเรียกว่าติดอาวุธให้คนทำางาน คือ 

อย. ก็จัดเวที KM ‘การจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล’ ซึ่งมีทั้ง

ประเด็น RDU Hospital, RDU Community รวมถึงเร่ืองเชิงวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีจะทำาให้คนในพ้ืนท่ีมาคุยกัน 

หรือมาฟังแนวทางว่าตอนนี้มีแนวทางหรือเครื่องมือแบบนี้ 

 “เราจะมีเวทีเร่ืองของ Literacy โดยเชิญอาจารย์ท่ีเป็นท่ีปรึกษากระทรวงฯ เร่ือง Health Literacy 

เชิญอาจารย์ที่ทำาวิจัยพัฒนารูปแบบเรื่องของ HLO, HLC ซึ่งเป็น Health Literate Organization, 

Health Literate Community มาบรรยายให้ฟังว่ารูปแบบทำาอะไรได้บ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้พื้นที่นำา

ไปใช้ต่อ รวมถึงเครื่องมือของการประเมิน Literacy ซึ่งเรามีทีมอาจารย์จากธรรมศาสตร์ มหิดล เชียงใหม่ 

มาพัฒนาเครื่องมือเทียบกับมาตรฐานเพื่อใช้ประเมิน RDU Literacy ของคนไทยที่มีอายุมากกว่า 15 ปี

ขึ้นไป เอามาเป็นเครื่องมือกลางของประเทศ พื้นที่ก็สามารถหยิบตรงนี้ไปใช้ได้ เป็นการต่อยอดจากเรื่อง 

RDU Community”

	 ส่วนการจัดเวทีในครั้งที่ผ่านมาก็มีเรื่องร้านชำา	 ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังในชุมชนมานาน	ทำาให้ต้อง

มีการทบทวนการทำางานในภาพใหญ่ของประเทศว่าจริง	ๆ	แล้วปัญหานี้มีความเชื่อมโยงกับระบบที่เป็น

ภาพใหญ่อย่างไร	โดยเร่ิมจากการพิจารณาเร่ืองการดูแลตนเองเบ้ืองต้น	คือ	เม่ือคนป่วยเขาไปท่ีไหน	รักษา

อย่างไร	ไปหายาที่ไหน	(Self	care	/	Self	medication)	ถ้ามีการใช้ยาก็พิจารณาต่อว่ายาที่เหลือในบ้าน

ใช้ได้หรือไม่	ในร้านค้ามียาแค่ไหน	ซึ่งยาบางอย่างร้านค้าขายไม่ได้แต่เขาก็ซื้อมา	เมื่อคนป่วยไปร้านยา

เขาได้ยาแบบไหน	อย่างไร	หรือถ้าไปคลินิก	ไปโรงพยาบาลเขาได้รับมาตรฐานตรงนี้อย่างไรบ้าง	

	 การมองภาพของระบบใหญ่ในลักษณะดังกล่าว	เป็นการตั้งคำาถามในแต่ละจุดซ่ึงอาจจะเป็นปัญหา

โดยได้ประมวลคำาถามสำาคัญเพื่อช่วยนำาความคิดดังภาพต่อไปนี้	 คำาถามที่ได้จะเป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับ

ใช้ต่อยอดจากระบบที่เป็นภาพใหญ่	เพื่อจะออกแบบเรื่องของระบบว่า	ทำาอย่างไรถึงจะทำาให้เกิด	Health	

Literacy	ในเรื่องของการดูแลตนเองเบื้องต้น	และเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถไปรับบริการที่ได้มาตรฐาน
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	 การจัดประชุมเพ่ือจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	(เวที	KM)	

ถือเป็นหนึ่งในวิธีการสนับสนุนการทำางานพัฒนา	RDU	Community	ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องหลักในพื้นที่	โดย

ในช่วงโควิดฯ	ได้ใช้การประชุมออนไลน์	แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะมีการจัดเวทีแบบมาเจอกันใน

ลักษณะการประชุมใหญ่	ปีละ	1	ครั้ง

	 ปัจจุบันทาง	อย.	 กำาลังทำางานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา	“RDU	Center”	ให้เป็นหน่วย

ขับเคลื่อนเรื่อง	RDU	Country	ตามข้อแนะนำาขององค์การอนามัยโลก	ที่ว่าควรต้องมีหน่วยหนึ่งที่มาดู

ภาพรวมของการขับเคลื่อนเรื่อง	 RDU	ทั้งประเทศ	 รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล	 ซึ่งขณะนี้	 กอง

นโยบายแห่งชาติด้านยาได้จัดทำาเว็บไซต์	National	Drug	Information	(http://ndi.fda.moph.go.th/)	

เพื่อให้ผู้ที่ทำางานวิชาชีพ	ประชาชน	คลินิก	หรือร้านยาต่าง	ๆ	สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้

  เหล่าน้ีคือความพยายามท่ีจะสนับสนุนและ “เติมเต็ม” ช่องว่างท่ีพบ เพ่ือให้การใช้ยาสมเหตุผล

เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง มั่นคง และยั่งยืนในชุมชน และส่งผลต่อชีวิตของคนไทยอย่างถ้วนหน้า



11

นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของต่างประเทศ

	 หลังจากที่องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organisation,	WHO)	ได้คิดกรอบการทำางาน

และตัวชี้วัดหลักด้านการใช้ยาขึ้น	(ดูตารางด้านล่าง)	เพื่อช่วยให้ผู้วางนโยบายสามารถปรับปรุงการ

เข้าถึงยาจำาเป็น	เพื่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(Universal	Health	Coverage,	UHC)	ภายใน	

2573	โดยประเทศต่างๆ	ได้นำานโยบายแห่งชาติด้านยา	(National	Medicine	Policy,	NMP)	ไปปฏิบัติ	

และอีกหลายประเทศกำาลังเฝ้าสังเกตนโยบายของตัวเองโดยใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว

หมุนดูโลก
ผศ.ดร.ภญ. อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

นักวิชาการอิสระ
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	 คอลัมน์หมุนดูโลกได้กล่าวถึงนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในต่างประเทศล่าสุดในยา

วิพากษ์	ปีที่	11	ฉบับที่	45	(มิถุนายน-สิงหาคม	2563	ดังนั้น	ครั้งนี้จะขอยกตัวอย่างการศึกษาวิจัยและ

แนวทางท่ีเก่ียวข้องล่าสุดหลังจากน้ันท่ีพบในบางประเทศพร้อมท้ังกล่าวถึงความเช่ือมโยงกับโรคโควิด-19	

เล็กน้อย

ประเทศเอธิโอเปีย
	 เอธิโอเปียได้ใช้บัญชียาหลักและนโยบายยาจำาเป็น	 (Essential	 Drug	 Policy,	 EDP)	 เช่นกัน	

และได้ปรับแก้ระบบดูแลสุขภาพทั้ง	3	ระดับ	การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบแสดงให้เห็นว่า	วิธี

ปฏิบัติเพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแปรผันกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศ	โดยพบว่าตัวชี้วัดหลายตัว

ซึ่งรวมถึงจำานวนยาต่อใบสั่งยาเฉลี่ย	ยาที่สั่งด้วยชื่อสามัญ	เวลาในการพบแพทย์เฉลี่ย	เวลาในการจ่ายยา

เฉลี่ย	ร้อยละของยาท่ีจ่ายจริง	ร้อยละของยาที่ติดฉลากดีพอและการซื้อหายาจำาเป็นได้น้ันมีการเบี่ยงเบน

ไปจากมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำา	จึงควรมีการออกแบบกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

ตัวชี้วัดหลักด้านการใช้ยา         ค่าที่เหมาะสมที่สุด

ตัวชี้วัดการสั่งยา 

					จำานวนยาที่สั่งเฉลี่ยต่อการพบผู้ป่วยครั้งหนึ่ง	 	 	 	 1.6-1.8

					ร้อยละของยาที่สั่งด้วยชื่อสามัญ	 	 	 	 	 100

					ร้อยละของการพบแพทย์ที่มีการสั่งยาปฏิชีวนะ	 	 	 	 20.0-26.8

					ร้อยละของการพบแพทย์ที่มีการสั่งยาฉีด	 	 	 	 13.4-24.1

					ร้อยละของยาที่สั่งจากบัญชียาหลักแห่งชาติหรือหนังสือที่รวบรวมสูตรยา	 100

ตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วย 

					เวลาในการพบแพทย์เฉลี่ย	(นาที)	 	 	 	 	 >10

					เวลาในการจ่ายยาเฉลี่ย	(วินาที)	 	 	 	 	 >90

					ร้อยละของยาที่จ่ายจริง	 	 	 	 	 	 100

					ร้อยละของยาที่ติดฉลากดีพอ	 	 	 	 	 	 100

					ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความรู้เกี่ยวกับขนาดยาที่ถูกต้อง	 	 	 100

ตัวชี้วัดที่จำาเพาะกับสถานพยาบาล 

					การมีบัญชียาหลักหรือหนังสือที่รวบรวมสูตรยาให้ผู้ปฏิบัติ	 	 100

					ร้อยละของยาสำาคัญๆ	ที่มีอยู	่ 	 	 	 	 	 100
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แบบแผนการใช้ยาให้ครอบคลุมการให้ความรู้	วิธีบริหารจัดการ	ข้อบังคับ	และนโยบาย	นอกจากนี้	ควร

ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้ผู้สั่งใช้ยาและเภสัชกรเป็นประจำา	จัดต้ังคณะกรรมการยาและการรักษา	

ทำาให้แน่ใจว่ายาจำาเป็นนั้นมีให้ซื้อหาได้	และพัฒนาเกณฑ์การวัดเพื่อหาค่าตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับ

สถานพยาบาลที่สถานพยาบาลเองสามารถใช้ในการปรับปรุงบริการสุขภาพได้

ประเทศจีน
	 จีนมีนโยบายไม่บวกเพ่ิมค่ายา	 ต้ังแต่มีการนำานโยบายน้ีไปปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ	 ฝ่ายเภสัชกรรม

ของโรงพยาบาลจึงได้กลายเป็นฝ่ายที่เป็นต้นทุนขององค์กร	หลายโรงพยาบาลให้ความสนใจน้อยลงกับ

เภสัชกรรมและเภสัชกรที่ปัจจุบันไม่สามารถทำาประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ให้โรงพยาบาลได้มากนัก	การ

ลงทุนกับฮาร์ดแวร์และสิ่งอำานวยความสะดวกด้านซอฟต์แวร์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการ

ให้บริการทางเภสัชกรรมได้	 เภสัชกร	 41.54%	 ในการสำารวจเชื่อว่า	 การขาดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

สิ่งอำานวยความสะดวกด้านซอฟต์แวร์นี ้ทำาให้ตนขาดข้อมูลโดยละเอียดของผู ้ป่วยและไม่สามารถ

ให้คำาแนะนำาด้านยาเฉพาะบุคคลได้	ซึ่งขัดขวางการทำาให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางคลินิกตาม

ปรกติ	ระดับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระหว่างโรงพยาบาลแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างของสภาพ

สถานพยาบาล	ความสามารถทางเทคนิค	และการลงทุน

ประเทศตุรกีและบราซิล
	 บทความท่ีตีพิมพ์เม่ือ	 2564	 ได้เสนอแนะไว้ว่า	 ตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการใช้ยาอย่าง

สมเหตผุลของตุรกีนั้น	กระทรวงสาธารณสุขควรจัดตั้งศูนย์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในแต่ละจังหวัดและ

แต่ละโรงพยาบาล	ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ	ดังกล่าวและทีมงานควรเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล	 และการจัดให้ความรู้และฝึกอบรมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพและผู้ป่วย	 นโยบาย

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกน้ันประสบกับความล้มเหลวท่ีจะบรรลุเป้าหมาย

ที่เป็นไปได้	การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลได้กลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สำาคัญด้านสุขภาพในตุรกี	ตามรายงาน

องค์การอนามัยโลกเม่ือไม่นานมาน้ี	ประเทศบราซิลซ่ึงมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวท่ีเทียบเคียงกับ

ตุรกีมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวมากกว่าตุรกีกว่าเท่าตัว	 ซ่ึงอาจมาจากการตรวจสุขภาพของผู้ป่วยจำานวน

มาก	ภาระที่หนักเกินไปที่ผู้ประกอบวิชาชีพประสบอยู่	ทัศนคติของผู้ป่วย	อุปสรรคด้านการสื่อสาร	การ

ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ป่วย	 และการที่เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขไม่ได้ติดตามผลกิจกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นระบบ	 จึงจำาเป็นต้องมีการศึกษา

ที่เขม้ข้นเป็นระยะเพ่ือสร้างความตระหนัก	และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลท้ังในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ

และผู้ป่วย
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โรคโควิด-19
	 เป็นท่ีคาดหมายกันว่า	 ชุมชนต่างๆ	ตลอดจนผู้ส่ังใชย้ามีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในสถานการณ์

การแพร่กระจายของโควิด-19	 ผู้สั่งใช้ยามีการใช้ยานอกข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคนี้กันในวงกว้างนับตั้งแต่ที่

ไวรัสได้อุบัติขึ้น	ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีแนวทางหรือโพรโทคอลการปฏิบัติทางคลินิกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์	

หรือยาต้านไวรัสที่ได้รับอนุมัติ	 แม้ว่าจะไม่สามารถจัดว่าการใช้ยานอกข้อบ่งใช้เป็นการสั่งยาอย่างไม่

สมเหตุผลโดยสิ้นเชิง	แต่ผู้สั่งใช้ยาและผู้ป่วยก็ต้องเสี่ยงกับความไม่มีประสิทธิผลของยาที่ทดลองใช้และ

ผลไม่พึงประสงค์ที่เป็นไปได้	 ตัวอย่างเช่น	 รายงานการเฝ้าระวังด้านยาขององค์การอนามัยโลกได้แสดง

ให้เห็นผลทางหัวใจและหลอดเลือดที่ทำาให้เกิดการเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจห้องล่างเนื่องจากการใช้

ยาอะซิโทรไมซิน	ซึ่งสามารถเร่งให้เกิดเร็วขึ้นได้ด้วยการใช้ยาคลอโรควีนหรือไฮดร็อกซีคลอโรควีน

	 ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการวิชาชีพด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งสมาคมเภสัชกรรมจีน

ได้รวบรวมฉันทามติของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเวชปฏิบัติทางคลินิกสำาหรับโควิด-19	

เพ่ือให้บริการที่ดีขึ้นในการป้องกันและการควบคุมโรคที่ระบาดทั่วโลกน้ี	โดยอาศัยแผนการวินิจฉัยและ

การรักษาสำาหรับโควิด-19	ที่ออกโดยคณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติของจีน,	การทบทวนแผนการ

วินิจฉัยและการรักษาล่าสุดต่างๆ	และผลวิจัยล่าสุด	ร่วมกับประสบการณ์ในสถานการณ์จรงิในมณฑลต่างๆ	

ในจีน	ฉันทามตินี้แบ่งออกเป็น	9	ส่วน	ซึ่งจัดหมวดหมู่และอธิบายการรักษาโควิด-19	ในทางคลินิก	ซึ่ง

รวมถึงประสิทธิผลทางการรักษา	หลักการคัดเลือก	การใช้และขนาดยา	อาการไม่พึงประสงค์และข้อควร

ระวังของยา	ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่ดีได้

	 นอกจากจีนแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ออกแนวทางในทำานองเดียวกัน	เช่น	ประเทศฟิลิปปินส์

ได้ออกคำาส่ังว่าด้วยแนวทางในการจัดหา	การกระจายและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำาหรับยาในโรคโควิด-19	

ตามการใช้ในกรณีฉุกเฉิน	(Emergency	Use	Authorisation,	EUA)	โดยกำาหนดบทบาทและความ

รับผิดชอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข	 สภาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพและคณะทำางานเฉพาะกิจ	

และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงโทษด้วย

สรุป
	 การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลยังคงเป็นปัญหา	 แม้จะมีนโยบายระดับชาติ	 แต่ผู้ปฏิบัติอาจไม่สามารถ

ปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเหตุผลต่างๆ	ดังที่ยกตัวอย่างข้างต้นซึ่งรวมถึงสถานการณ์โรค

โควิด-19	และนโยบายอื่นที่มีผลกระทบในทางตรงกันข้ามด้วย	การใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึงต้องอาศัย

ความร่วมมือของทั้งระดับนโยบาย	ผู้สั่งใช้ยา	ผู้จ่ายยา	และผู้ป่วย
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ใกล้ตัว
ภก.วิษณุ ยิ่งยอด และ ภก.อิศรักษ์ เหลาคม

กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

จ.สกลนคร

ชวน “ร้านยา” มาเดินเคียงข้าง

สว่างแดนดินทำา (ได้) อย่างไร

 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่ง

ในพื้นที่อาสานำาร่องปฏิบัติการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน	ร่วมกับ	กพย.	ในช่วงที่

ผ่านมา	

	 ท่ีน่ีปักหมุดจุดเน้นไปท่ีการทำางานกับผู้ประกอบการร้านขายยาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก		เน่ืองจาก

เป็นสาเหตุของปัญหาที่ทำาให้ยังมีการขายยาอันตรายในชุมชนอยู่เรื่อย	ๆ 		โดยกำาหนดเป้าหมายระยะยาว

นั้นไว้ที่การทำาให้ร้านขายยาทั้ง	25	แห่งของอำาเภอสว่างแดนดิน	พัฒนาสู่การเป็นสถานประกอบการด้าน

ยาในภาคเอกชนที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ตามแนวทางกุญแจสำาคัญ	6	ประการ	(PLEASE)			

	 อย่างไรก็ตาม	การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นต้องใช้เวลาในการสร้างความตระหนักและ

ความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านยาภาคเอกชน	การดำาเนินงานครั้งนี้จึงตั้งเป้าหมายเท่าที่เป็นไปได้

คือการเก็บข้อมูลเพื่อทำาความเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่	และนำามาใช้เป็นแนวทางทำางานต่อไป
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	 ผลที่เกิดขึ้นคือ	ได้ข้อมูลสถานการณ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านขายยาพื้นที่อำาเภอแห่งนี้

ทั้งด้านการเฝ้าระวังปัญหาการไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ	และข้อมูลในด้านท่ีเป็นจุดอ่อนของร้านขายยา	

ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และให้ความช่วยเหลือ	เพื่อจะได้พัฒนาให้ร้านขายยาจำาหน่ายยาที่

มีคุณภาพ	ประสิทธิภาพ		ปลอดภัย		มีการใช้ยาอย่างถูกต้อง	สมเหตุผลตามความจำาเป็นเพื่อประโยชน์

ของประชาชนในระยะต่อไป

	 เบื้องหลังของการดำาเนินงาน	 ซึ่งสะท้อน	 1	 ใน	 5	 กิจกรรมหลัก	 (5	 Key	 Activities)	 ของการ

พัฒนาระบบ	RDU	Community	นั่นคือ	การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน	(Good	

Private	Sector)	ที่สว่างแดนดินในครั้งนี้ว่า	กิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน และประเมินความพร้อมของร้านยาในการ

ปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา 

	 ขั้นตอนสำาคัญประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	ดังนี้

 ขั้นแรก จัดเตรียมข้อมูลผู้ประกอบการร้านยาในพื้นที่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้	

กำาหนดกลุ่มเป้าหมายในสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน	โดยให้เจ้าของร้านยาและเภสัชกรประจำาร้านยา

เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน	เนื่องจากร้านยาบางร้านเจ้าของกับเภสัชกรเป็นคนละคน	และที่ผ่านมาพบว่า

เวลาเกิดปัญหาต่าง	ๆ	แต่ละฝ่ายมักจะเกี่ยงว่าเป็นความรับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง	

   ขั้นท่ีสอง จัดเตรียมแบบสอบถาม	 เพ่ือประเมินความพร้อมของร้านยาในการปฏิบัติตามโครงการ

ส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา	(ดูภาพประกอบ)	โดยคณะทำางานโครงการได้พัฒนาแบบประเมินน้ี

ขึน้มาตามแนวทางกุญแจสำาคัญ	6	ประการ	(PLEASE)	มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยเภสัชกรผู้เช่ียวชาญ	

3	 ท่าน	 สำาหรับให้เจ้าของร้านขายยา/เภสัชกรเจ้าของร้านยา	 และ/หรือเภสัชกรผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการทำาการ

ประเมินตนเอง	

 ขั้นที่สาม จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถาน

บริการสุขภาพภาคเอกชน	และประเมินความพร้อมของร้านยาในการปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลในร้านยา

	 กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมให้ได้ผลตามเป้าหมายว่า	 ท่ีผ่านมา	 เวลาโรงพยาบาลเชิญผู้ประกอบการ

ร้านยามาเข้าประชุมมักไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร	 ในครั้งนี้จึงพยายามหาวิธีสร้างแรงจูงใจให้

ผู้ประกอบการร้านยามาเข้าร่วม	 โดยการบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการจัดประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการ

ต่อใบอนุญาตร้านยา	พร้อมชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการร้านยาใกล้บ้าน	เภสัชกรใกล้ใจ	(โครงการ

ลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน)	 ซึ่งเป็นโครงการที่ร้านขายยาจะได้รับประโยชน์

โดยตรง		
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 ผลที่พบคือ วิธีนี้ทำาให้ผู้ประกอบการร้านยาร่วมมือเข้าประชุมครบทุกร้าน แม้จะมีบางร้านที่

เจ้าของร้านยาหรือเภสัชกรไม่ได้มาเอง แต่ก็ถือว่ามีร้านยาเข้าร่วมประชุมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

 อีกกลยุทธ์หนึ่งที่นำามาแบ่งปันคือ เน้นการสื่อสารเชิงบวกในการชี้แจงทำาความเข้าใจ	ในการ

ดำาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานบริการสุขภาพและชุมชน	 เพื่อสร้าง

ความตระหนักและร่วมมือกัน	 ไม่ใช้ลักษณะสั่งการหรือการบังคับ	 เพื่อที่เวลาผู้เข้าร่วมทำาแบบสอบถาม

ประเมินความพร้อมฯ	จะได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด

 “ถ้าเราไปบอกว่า คุณต้องทำานะ ถ้าไม่ทำาคุณจะต้องมีความผิดต่าง ๆ นานา ต่อให้เขาประเมิน

ตนเองก็จะกลายเป็นว่าเขาทำาตามหมด ไม่ตอบตามความเปน็จริง เขาจะตอบเอาใจเรา ทำาตามหมดทุกข้อ 

แต่พอเราบอกว่าให้มาช่วยกัน ถ้าสมมติคุณเป็นร้านยา RDU คุณอาจได้พิจารณาเข้าร่วมโครงการร้านยา

ใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ เป็นร้านแรกๆ เราลองมาประเมินตัวกันแล้วมาช่วยกันภายในปีน้ีดู พบว่าได้ผลดี”

 ผลที่ได้จากการให้ผู้ประกอบการร้านยาและสถานพยาบาลเอกชนทำาแบบประเมินตนเอง 

สรุปได้ดังนี้

	 •	กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่	ร้อยละ	64.7	เป็นเภสัชกรที่เป็นทั้งเจ้าของและผู้มี

หน้าที่ปฏิบัติการ	กลุ่มตัวอย่าง	ร้อยละ	64	มีประสบการณ์การปฏิบัติการประจำาร้านมากกว่า	5	ปี		

	 •	ด้านความสมัครใจเข้าร่วมโครงการพบว่า	ร้อยละ	61	ของร้านขายยาในอำาเภอสว่างแดนดินจะ

สมัครเข้าร่วมโครงการร้านขายยาใช้ยาอย่างสมเหตุผล

	 •	ด้านความพร้อมในการปฏิบัติโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา	พบว่าร้านยา

ส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านการจัดหาเครื่องมือที่จำาเป็นท่ีช่วยให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมากกว่า

ด้านอื่น	ตามด้วยการกำาหนดนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	

	 •	ด้านท่ีร้านยายังมีความพร้อมน้อยและต้องการความช่วยเหลือมากท่ีสุดคือ	การดำาเนินการการจัดทำา

ฉลากยา	ฉลากยาเสริม	และข้อมูลยาสู่ประชาชนโดยเฉพาะทางด้านจัดทำาฉลากช่วยสำาหรับยาท่ีจำาเป็นต้อง

ให้คำาแนะนำาเป็นพิเศษ

 ปฏิบัติการในครั้งนี ้ทำาให้มีแนวทางการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ในภาคเอกชนต่อไป โดยในอนาคตอาจนำาการประเมินตนเองของร้านขายยา ไปผนวกกับการตรวจ

ประเมินเพื่อต่อใบอนุญาตประจำาปี และมีการเฝ้าระวังเชิงรุก เช่น การล่อซื้อยา ร่วมด้วย 
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บทเรียนน่ารู้

	กุญแจสำาคัญที่ทำาให้การทำางาน	RDU	Community	กับภาคเอกชนได้ผลดี	คือ	ทัศนคติในการ

ทำางาน	โดยมองว่า	ผู้ประกอบการร้านขายยาเอกชน	เป็น	“พันธมิตร”	ไม่ใช่ผู้ที่ต้องปฏิบัติตาม

คำาสั่งรัฐ	 ให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น	 ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้สถานการณ์ปัญหา	การ

ค้นหาปัญหา	ไปจนถึงการร่วมกันหาทางแก้ไข	เพราะจะทำาให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริง

และมีความยั่งยืนมากกว่า

การใช้ผลตอบแทนสร้างแรงจูงใจ	 แล้วใช้อำานาจหน้าที่ของสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องเข้าไปส่งเสริม	

หรือการบูรณาการงาน	RDU	เข้ากับโครงการ/กิจกรรมอื่น	ๆ	ที่ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์	

เช่น	 ในโครงการนี้บูรณาการเข้ากับโครงการร้านยาใกล้บ้านใกล้ใจ	 เป็นกลยุทธ์ที่กระตุ้นความ

สนใจของภาคเอกชน	และทำาให้เกิดความร่วมมือได้

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมของร้านยา

ในการปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา
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จาก RDU Community สู่ RDU Province  

ถอดบทเรียนความสำาเร็จที่ “ศรีสะเกษ”

	 จากที่การขับเคลื่อนเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสู่จังหวัด	(RDU	Province)	เป็น	1	ใน	60	ตัว

ชี้วัดการทำางานของกระทรวงสาธารณสุข	ในปีนี้	ทำาให้ประสบการณ์การทำางานส่งเสริมการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผลในชุมชน	 (RDU	 Community)	 ที่จังหวัดศรีสะเกษ	 เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้และ

สอดรับกับกระแสปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

	 ในปี	 2563	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษมีนโยบายจัดตั้งชุมชนต้นแบบส่งเสริมการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอำาเภอละ	1	ชุมชน	รวม	22	ชุมชน	เพื่อตอบรับนโยบายจากกระทรวง

สาธารณสุขที่ต้องการขยายงาน	RDU	Community	โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข	

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	 เป็นองค์กรกลางในการสนับสนุนและประสานการดำาเนินงานใน

ภาพรวมของจังหวัด	และทำางานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย	โดยหนึ่งในภาคีที่สำาคัญคือ เครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขอำาเภอโนนคูณ (คบส.โนนคูณ) 

จับกระแส
ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ์

โรงพยาบาลโนนคูณ
ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์

สสจ.ศรีสะเกษ

P rov ince
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	 ทั้งน้ี	 อำาเภอโนนคูณ	 ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการขับเคลื่อนงานได้ครบทั้ง	 5	 ด้าน	ตามกรอบ

แนวทางการดำาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข	ได้แก่

	 1)	การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในโรงพยาบาล:	

	 2)	การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน	(ออกตรวจเฝ้าระวัง)		

	 3)	การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	(เครือข่าย)	

	 4)	การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน	(เน้นร้านชำา)	และ	

	 5)	ความรอบรู้ด้านยา	การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	มีความรู้	รู้เท่าทัน)	

	 อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพื้นที่นำาร่องการขับเคลื่อน	โครงการขยายเครือข่ายชุมชนต้นแบบส่งเสริม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ	กพย.	ด้วย	

	 การทำางานขยายเครือข่าย	RDU	Community	กับ	กพย.	ในคร้ังน้ีมุ่งให้เกิดชุมชนต้นแบบส่งเสริม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัดศรีสะเกษ	อำาเภอละ	1	ชุมชน	รวม	22	ชุมชน	และแต่ละชุมชนมีการ

ดำาเนินงานครบ	5	ด้าน	โดยใช้ต้นแบบของอำาเภอโนนคูณไปขยายผล	

 ผลสำาเร็จที่สำาคัญ คือ การมีชุมชนต้นแบบส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนทั้ง 

22 แห่ง ตามที่ตั้งเป้าหมาย ซึ่งสามารถดำาเนินงานในการเฝ้าระวังจัดการปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพตามแนวทางส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน	 โดยมีพื้นฐานการทำางานแบบบูรณาการ

ร่วมกับเครือข่ายจากหลายภาคส่วน	 และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและขยายงานชุมชนส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลสู่ชุมชนอื่น	ๆ	ในอำาเภอของตนเอง	โดยมีการประเมินผลการดำาเนินงานตามเกณฑ์ชุมชน

ต้นแบบของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	

	 นอกจากนี้ยังเกิดการสานต่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดศรีสะเกษ	

จากชุมชนต้นแบบ	RDU	Community	ไปสู่การจัดต้ังเป็นองค์กรผู้บริโภค	ซ่ึงเครือข่าย	คบส.อำาเภอโนนคูณ

ได้เริ่มศึกษาและเตรียมเอกสารการจัดตั้งเป็นองค์กรผู้บริโภคตั้งแต่ปลายปี	 2562	 โดยจังหวัดศรีสะเกษ

ได้สนับสนุนการดำาเนินงานทั้งประสานงานด้านการสมัคร	การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง	ทำาให้ปัจจุบัน

มีองค์การที่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้ว	 (ผ่าน	อกผ.3)	12	องค์กร	และอยู่ระหว่างรอรับการ

ประเมินอีก	50	องค์กร	ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนอีกระดับหนึ่งที่จะทำาให้

เครือข่ายมีศักยภาพมากขึ้น	โดยมีกฎหมายรองรับ	
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	 จากการถอดบทเรียนเบื้องหลังความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นพบ	6	เรื่องที่มีส่วนสำาคัญ	ดังนี้

 หน่ึง การส่ือสารเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือทำางานเร่ือง	RDU	Community	

ต้องทำาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชุมชน	เครือข่าย	และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมที่

ทำา	หรือการแจ้งข่าวสาร	สถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในชุมชน	เช่น	เรื่องร้องเรียน	สิ่งไม่ปลอดภัยที่พบใน

ชุมชน	รวมถึงความรู้ใหม่	ๆ	จะต้อง	“ไม่เป็นกลุ่มที่เงียบ	ๆ	หรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีชีวิต”	เพื่อให้เกิดการพูด

คุยถกเถียงกัน	ได้แสดงความคิดเห็น	และมีส่วนร่วมตั้งแต่การทำาแผนงานโครงการ

 สอง ปรับฐานความรู้เรื่อง RDU Community ของเจ้าหน้าที่และคนในชุมชน	ที่มีในระดับ

แตกต่างกัน	เพราะการทำางานร่วมกันเป็นเครือข่ายจะต้องอาศัยเวลาในการปรับฐานความรู้	

 “ในเครือข่ายทุกคนมีความรู้ในเรื่องนี้แต่รู้ลึกไม่เท่ากัน เพราะว่าแต่ละพื้นที่มีฐานเดิมไม่เท่ากัน

และโครงการนี้เราเพิ่งพบกันทั้งจังหวัดอย่างเป็นทางการแค่ 2 ครั้ง จึงคิดว่าจะทำาต่ออีก เพราะว่า

ผู้รับผิดชอบงาน RDU ของจังหวัดและเภสัชกรที่ทำางานด้านนี้รู ้จักกันหมดและร่วมงานกันตลอด” 

ภญ.เบญจมาศ	กล่าว

 สาม การรักษาเครือข่ายและสร้างแกนนำาชุมชนให้เกิดแรงจูงใจที่จะทำางานต่อเนื่อง	 มีสิ่งที่

จะต้องคำานึงถึง	3	เรื่อง	คือ	(1)	ไม่ละทิ้งประเด็นงานเฉพาะที่แต่ละกลุ่มสนใจและขับเคลื่อนอยู่แล้ว	เช่น	

กลุ่มงานสตรี	งานผู้สูงอายุ	ที่มีแกนนำาเข้ามาร่วมทำางานคุ้มครองผู้บริโภคแต่ก็มีการทำางานในประเด็น

อื่น	ๆ	ด้วย	(2)	กระชับสายสัมพันธ์กับชุมชนให้เกิดความผูกพันกันมากขึ้น	เช่น	ไปร่วมงานศพ	งานบวช	

งานแต่ง	 งานปีใหม่หรืองานสำาคัญต่าง	 ๆ	 ของชุมชน	 (3)	 ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ค่าตอบแทนในการ

ทำางานตามสมควร	 ถึงแม้การทำางานเครือข่ายจะเป็นเหมือนจิตอาสา	แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ

ทำางาน	ทั้งค่าเดินทางและอาหารการกิน	ซึ่งไม่ควรที่จะให้สมาชิกเครือข่ายต้องจ่ายเองทั้งหมด	และการ

ยกย่องเชิดชูก็สำาคัญ	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนทำางาน	และให้ทุกภาคส่วนได้เห็นผลงานที่ทำา	

 ความสัมพันธ์ในเครือข่ายเป็นเร่ืองสำาคัญมาก ถ้าเรามีความสัมพันธ์ท่ีดี มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ช่วยเหลือ

กันทุกเรื่อง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่อย ๆ มันก็จะต่อเนื่องมั่นคง และต้องสร้างแรงจูงใจให้คนทำางาน

มีใจรักที่จะทำางานเพื่อคนในชุมชนของตัวเอง แกนนำาของอำาเภอโนนคูนทำางานมายาวนานถึง 14 ปี และ

เครือข่ายก็ยังคงอยู่ 
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 สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือจะต้องทำาให้เขามีความสนุกและอยากทำางานกับเรา เราต้องทำาให้เขารู้สึก

ว่าเป็นคนสำาคัญ คือเครือข่ายของเราทำางานคุ้มครองผู้บริโภคก็จริง แต่คนที่เราทำางานด้วยมีหลากหลาย

กลุ่ม เราก็เข้าไปมีส่วนร่วมหมด แล้วเวลามีข่าวสารอะไรเราก็ดึงขึ้นมาเป็นประเด็นและส่ือสารในกลุ่มไลน์ 

จะส่งข่าวทุกวันว่ามีเรื่องอะไร ทั้งความรู้และสิ่งที่เป็นประเด็นของเครือข่ายเรา รวมถึงเรื่องอื่น ๆ บางที

เขาจะส่งขึ้นมา เราก็ต้องให้ความสำาคัญที่จะพูดคุยด้วย บางครั้งสมาชิกเครือข่ายอาจจะส่งต่อข่าวปลอม

ขึ้นมา เราก็ต้องไปสื่อสารชี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง โดยที่ไม่ให้ผู้ส่งข่าวนั้นรู้สึกผิดหรือเสียหน้า แต่

ขอบคุณเขาที่ได้ส่งต่อมาให้เราได้รับรู้ ร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนกัน “เครือข่ายเห็นว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจ 

ส่งขึ้นมาได้เลย จะได้เรียนรู้ด้วยกัน และช่วยกันดูว่าข้อมูลไหนเท็จหรือปลอม ข่าวสารตอนนี้เยอะมาก 

และเราก็ไม่ได้มีความรู้ทุกด้านน้อ”  

 สี่ ต่อยอดหรือยกระดับจากต้นแบบท่ีมีอยู่ ทำาให้การขยายงานไปได้เร็วข้ึน	 โดยจังหวัดศรีสะเกษ

ได้นำาต้นแบบหรือกรณีตัวอย่างท่ีดี	(Best	practice)	ในชุมชนนำาร่องรูปแบบต่าง	ๆ	มาปรับใช้ให้สอดคล้อง

กับทั้ง	5	กิจกรรมหลักของงาน	RDU	Community	

 ห้า การทำางานเครือข่ายในระดับจังหวัดให้ประสบผลสำาเร็จ	มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	3	เรื่อง	ได้แก่	

(1)	 ต้องหาจุดที่สามารถทำางานร่วมกันหรือบูรณาการกันได้โดยไม่เพิ่มภาระงาน	 เพราะแต่ละภาคส่วน

ต่างก็มีงานหลายด้านที่ต้องรับผิดชอบ	(2)	การกระตุ้นให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดนำาเรื่องนี้ไปขับเคลื่อน 

ต้องอาศัยสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมเป็นเจ้าของโครงการ	เป็นผู้ร่วมคิด	ร่วมเสนอ	ร่วมดำาเนินการ	

และพิจารณาจากฐานทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว	จึงสามารถกำาหนดเป็นตัวชี้วัด	หรือ	KPI	ได้ว่าในแต่ละอำาเภอจะ

ต้องมีชุมชนต้นแบบ	RDU	Community	 เพื่อทำาให้เกิดการดำาเนินการ	 (implement)	 ในภาพใหญ่	 (3)	

การมีนักจัดการเครือข่าย	 ที่มีคุณลักษณะเป็นแม่เหล็กในการดึงคนหรือมีกระบวนการที่เอื้ออำานวยให้

คนมาทำางานร่วมกัน	 เป็นคนเล็ก	ๆ	แต่ต้องการทำาเรื่องใหญ่โดยที่ตนเองไม่มีอำานาจ	และต้องก้าวข้าม

ขอบเขตของงานสุขภาพไปสู่เรื่องอื่น	ๆ	ด้วย	เพื่อที่จะทำางานแบบบูรณาการ

 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในการร่วมดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนของตนเอง ในรูปแบบขององค์กรผู้บริโภค ให้ได้ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับ

ผล เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง บอกต่อ ชักชวนคนในชุมชนมาเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้น สู่ความรอบรู้ของ

ชุมชน หรือ Community Literacy ซ่ึงเป็นกุญแจดอกสำาคัญท่ีจะช่วยเสริมให้งาน RDU Community 

ในพื้นที่เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (เครือข่าย) : Community Participation

ที่โครงการฯ ใช้ขยายผลให้เกิดขึ้นทุกอำาเภอ

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
อำาเภอโนนคูณ	จังหวัดศรีสะเกษ	เครือข่ายประกอบด้วยผู้นำาชุมชน	(อสม.กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	

แกนนำาสตรี	แกนนำาผู้สูงอายุ)	ผู้ประกอบการ	ส่วนราชการ	และองค์กรส่วนท้องถิ่น)

สร้างทีมภายในบุคลากรสาธารณสุข/
เลือกพื้นที่ต้นแบบ

สะท้อนข้อมูล	/สถานการณ์	/ผลกระทบจาก
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย

กลับสู่ชุมชน

ประชาคม	เพื่อรับข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา

สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ	
ระดับชุมชน	(ตามเขต	รพ.สต.)

พัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการ
ปัญหาแก่ผู้นำาชุมชน	ความรู้เรื่องยาและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	และกฎหมาย	ที่เกี่ยวข้อง

จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่

ออกตรวจเฝ้าระวัง/รายงานผล/จัดการปัญหา	
โดยเครือข่ายจากทุกภาคส่วน

สำารวจสถานการณ์/ปัญหาด้านยาและ
สุขภาพในพื้นที่

นำาผลการสำารวจสถานการณ์ปัญหา	ข้อมูล	
ADE	ใน	รพ.	มาวิเคราะห์และสรุป

ข้อมูลเป็นระบบ

สรุปแนวทางแก้ไขปัญหากลไก
เฝ้าระวัง/กติกาชุมชน	

ขยายเครือข่าย	โดยเชื่อมเครือข่ายระดับชุมชน	
เป็นระดับอำาเภอ	(จากทุกภาคส่วน)

พัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชน/ผู้ประกอบการ/
เครือข่ายจากทุกภาคส่วน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน
อย่างต่อเนื่อง

บูรณาการงานกับงานอื่น	ๆ	ในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี	/	ร่วมจัดทำาแผนงานโครงการ
เพื่อสานต่อแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง
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กะเทาะจุดท้าทาย ก้าวต่อไปของ RDU Community

	 กองบริหารการสาธารณสุข	 (กบรส.)	กระทรวงสาธารณสุข	 เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำาคัญที่ร่วม

ขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนให้ถือกำาเนิดขึ้น	 และเกิดพัฒนาการอย่าง

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 ภญ.นุชน้อย ประภาโส	เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญของ	กบรส.	ในเรื่องนี้มาโดยตลอด	“ยาวิพากษ์”	

จึงขอนำาทัศนะท่ีน่าสนใจวา่ด้วยข้อสังเกตถึงจุดท้าทาย	และมุมมองต่อการพัฒนางาน	RDU	Community	

ระดับพื้นที่ให้เกิดผลก้าวหน้าต่อไปมานำาเสนอ

• เหลียวหลัง
	 ในเบื้องต้น	ภญ.นุชน้อย	เล่าถึงที่มาของการทำางานนี้ร่วมกับ	กพย.	ไว้ว่า	เมื่อประมาณปี	2559	

กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบาย	RDU	Hospital	Based	โดยกองบริหารการสาธารณสุข

ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม	กระทรวงสาธารณสุข	โดยมีผู้อำานวยการกองบริหารการสาธารณสุข

เป็นประธาน	เพ่ือพัฒนาระบบยาให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	และเร่ิมขับเคล่ือนการทำางานในโรงพยาบาล	

	 จนกระทั่งปี	 2560-2561	 ระบบการทำางานในโรงพยาบาลค่อนข้างจะคงที่ในระดับหนึ่ง	 คือ

สามารถทำาเป็นตัวชี้วัดและควบคุมกำากับได้	 แต่กลับพบปัญหาการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลในชุมชน	 จึงเป็น

ที่มาของเรื่อง	 RDU	 Community	 โดยมองว่างานคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่เฉพาะคนที่มาโรงพยาบาล

เท่านั้น	แต่จะต้องคุ้มครองประชาชนทั่วไปให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วย	

ไฮไลท์
ปรารถนา จันทรุพันธุ์ 

ทีมถอดบทเรียน RDU
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	 ในที่สุดจึงขยายผลไปในระดับชุมชน	เพื่อให้เกิด	“ชุมชนของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”	มีการตั้ง

คณะทำางานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน	บทบาทหน้าที่ในการทำางาน

ของคณะกรรมการชุดนี้	 คือ	 การจัดทำากรอบและแนวทางการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน

ชุมชน	ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับกระทรวง	 เขต	และจังหวัด	 รวมถึงการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย	และ

พัฒนากลไกการขับเคลื่อน	จนเกิดคู่มือ	แนวทางการดำาเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ในชุมชน	ขึ้นมาเป็นรูปเล่มในปี	2563

 “จริง ๆ มันมีงานนี้มาเป็นสิบปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ RDU Smart Heart หรือการใช้ยา 

เช้ือดื้อยาในพ้ืนที่ แต่ไม่เคยเกิดแนวทาง จนกระทั่งเรารวบรวมและสรุปออกมาเป็น 5 กิจกรรมหลัก 

คือคิดเชิงระบบขึ้นมา แล้วนำาเอาสิ่งที่มีอยู่เข้ามาประกอบให้เกิด Key Activities หลักเชิงระบบ ก็ต้อง

ขอบคุณหลาย ๆ ภาคส่วน รวมถึง กพย. อย. สปสช. อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงเขตนำาร่องที่ทำาให้

เกิด 5 Key Activities คือ สำานักงานเขตสุขภาพที่ 9”

	 กพย.	ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการดำาเนินงานใน	2	ด้านหลัก	โดยนอกจากร่วมสนับสนุน

งบประมาณในส่วนของการจัดทำาหนังสือร่วมกับ	อย.	และ	กบรส.	แล้ว	ส่ิงท่ีมีคุณค่าอย่างมากคือ	สนับสนุน

การรวบรวมข้อมูลและพัฒนาเนื้อหาที่จะจัดทำาเป็นหนังสือแนวทางการดำาเนินงานพัฒนาระบบการใช้

ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน	 โดยใช้ฐานจากการทำางานชุมชนเดิม	 เชื่อมประสานกับบุคลากรสาธารณสุข

ที่ทำางานอยู่ในพ้ืนท่ีต่าง	 ๆ	 ให้มาร่วมกระบวนการพัฒนาเนื้อหา	 ไม่ว่าจะเป็นที่	 จ.ระยอง	 (ปลวกแดง)	

จ.ศรีสะเกษ	(โนนคูน)	จ.อุทัยธานี	จ.พิจิตร	และอีกหลาย	ๆ	พื้นที่	ทำาให้ทาง	กบรส.	มีเนื้อหาในการเขียน

เรียบเรียง	แล้วให้ทาง	กพย.	ซึ่งมีจุดแข็งด้านวิชาการเป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นต่อเนื้อหาเพื่อพัฒนา

ให้ดีที่สุด

  “จากการทำางานร่วมกันกับ กพย. ทำาให้ได้เนื ้อหาข้อมูลเข้มข้นยิ่งขึ้น ไม่อย่างนั้น ถ้าเราดูแต่

เฉพาะในโรงพยาบาลจะทำาให้ปัญหามันไปอยู่ในชุมชน เพราะพอเราไปควบคุม เราบอกว่าโรงพยาบาล

ต้องทำา RDU Hospital ก็คือการใช้ยา Antibiotic ในโรคที่จำาเป็นเท่านั้น ปรากฏว่าคนไข้ไม่ได้ยาจากโรง

พยาบาลรัฐกลับไป เขาก็เลือกที่จะไปร้านยา หรือคลินิก หรือแม้กระทั่งร้านชำา ซึ่งมุมมองนี้มันทำาให้เราที่

เป็นคนทำางานคุ้มครองผู้บริโภค เห็นความสำาคัญที่จะเชื่อมต่อคนทำางานด้านนี้ เรียกว่าระดมสรรพกำาลัง 

คือเชิญคนท่ีเป็นแกนนำา (key man) ท่ีทำางานกับ กพย. มาระยะหน่ึงแล้วเข้ามาร่วมพัฒนาเน้ือหาด้วยกัน”

• แลหน้า
	 จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายท่ีจะขับเคล่ือน	 RDU	 Province	 ในปี	 2565	 ร่วมกับ	

อย.	 เพื่อพัฒนาสู่จังหวัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ภญ.นุชน้อย	 เห็นว่า	 5	 Key	Activities	ที่นำาเสนอใน

คู่มือนี้ยังคงเป็นฐานความคิด	 (Conceptual)	 ที่สำาคัญ	 ในการที่จะขับเคลื่อนต่อไปสู่	 RDU	 Province	

และ	RDU	Country	
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	 อย่างไรก็ตาม	 เรื่องของการสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน	ถือว่า

เป็นกิจกรรมหลักที่มีความท้าทายมากที่สุด	ดังคำาอธิบายว่า

 “การสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นคลินิก ร้านยา และร้านชำา ต้อง

อยู่บนรากฐานของ RDU Literacy เช่นเดียวกับในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชน เพราะเชื่อว่าถ้าเขา

รู้เขาคงไม่ทำาร้ายคนของตัวเอง และคนในชุมชน เขาก็ต้องมีจรรยาบรรณในการทำางาน ก็คือมี PLEASE 

ในการทำางาน เขาไม่ได้ทำาให้เราอย่างเดียว พวกนี้มันต้องบวกไปกับการทำาธุรกิจการค้า หรือ business 

ของเขา เขาต้องอยู่ได้ด้วย”

 “การสร้าง Community Participation ก่อนที่ชุมชนจะมีส่วนร่วมจริง ๆ รากฐานของการมี

ส่วนร่วมก็คือการรอบรู้ หรือ RDU Literacy ด้วยเช่นกัน ทุกคนที่ทำางานไม่ว่าในโรงพยาบาลหรือใน

ชุมชน ฐานทุกอย่างต้องอยู่ที่ RDU Literacy ประชาชนต้องมีความรอบรู้ในเรื่องนี้ เพื่อให้เขาป้องกัน

และเฝ้าระวังตัวเองได้ สิ่งพวกนี้มันร้อยเรียงกันด้วย คือรู้เรื่องยา เรื่องผลิตภัณฑ์ และใช้มันให้เป็น ไม่ใช่

ไม่ใช้เลย แต่ใช้อย่างปลอดภัย ใช้เมื่อจำาเป็น และเมื่อจำาเป็นต้องใช้ทุกคนต้องเข้าถึงได้”

	 ภญ.นุชน้อย	ชี้จุดที่เป็นสาระสำาคัญของเรื่องนี้ว่า	ความรอบรู้นั้นสรา้งได้ แต่ต้องสู้กับความเชื่อ

เพราะความเช่ือทำาให้เกิดพฤติกรรม	ส่ิงท่ีต้องการคือเม่ือรู้แล้วต้องเปล่ียนพฤติกรรม	แต่พฤติกรรมบางอย่าง

มันไปบวกกับความเชื่อ	เพราะฉะนั้นความท้าทายคือการต้องสร้างชุดความเชื่อขึ้นมาให้โดนใจประชาชน	

 “RDU Literacy แบบหนึ่งเรียกว่ารู้ตามวัย คือ วัยเด็กเราควรจะมีชุดความรู้อะไร วัยผู้ใหญ่ก็อีก

ระดับหนึ่ง หรือ สาวโรงงานควรจะมีความรู้อะไร ผู้สูงอายุที่ต้องใช้ยาหรือไม่จำาเป็นต้องใช้ยา เขาจะต้อง

มีความรู้อะไร คือถ้ามันไม่โดนกับชีวิตประจำาวันหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเขา เขาก็ไม่อยากรู้ ดังนั้น ชุดความรู้

ถ้าแบ่งตามวัยอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่ง คือให้มันโดนในแต่ละวัยแต่ละกลุ่ม”

ฝากหลักคิด สะกิดใจ
การสร้างความรอบรู้โดยใช้ “Wh Question”

(1) What	–	เป็นโรคอะไร	กำาลังกินยาอะไร	ต้องรู้	ไม่ใช่กินยาอะไรก็ไม่รู้	
(2) Who	–	ได้รบัยาจากใคร	ใครมีความน่าเช่ือถือ	เป็นบุคลากรทางการแพทย์	หรือใครท่ีเป็นคนให้ยา	
(3) Where	–	เม่ือเจ็บป่วยจะไปท่ีไหน	ไปวัด	ไปร้านยา	ไปคลินิก	ไปโรงพยาบาล	หรือไปหาหน่วยงานรัฐ
(4) When	–	จะใช้ยาเม่ือไร	โรคบางอย่างอาจยังไม่ถึงเวลาต้องใช้ยา	หรือใช้นานเกินไปก็เกิดผลข้างเคียง

 นั่นคือคำาแนะนำาที่ฝากไว้เป็น “ไฮไลท์” เพื่อชวนกันก้าวข้ามความท้าทายในจุดสำาคัญน้ี

ไปด้วยกัน
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เบื้องหลัง “คู่มือ” สุดปัง!

 “แนวทางการดำาเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน”1 คู่มือเล่มสำาคัญ

ที่ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงงานพัฒนาระบบ	RDU	Community	 ไม่กล้าบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จัก	 เพราะ

เปรียบได้ดั่ง	 “คัมภีร์”	 ที่ประมวลหลักการพัฒนาระบบ	 RDU	 Community	 ไว้อย่างคมชัดและเข้มข้น

เล่มนี้	 ระบุถึงความตั้งใจจากผู้จัดทำาไว้ในคำานำาว่า	 หวังให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ใน

การพัฒนางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป 

	 ที่น่าสนใจคือ	คู่มือเล่มนี้ก็มีที่มาจากความร่วมมือร่วมใจของคนที่ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การ	“ปักหมุด”	งาน	RDU	Community	ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังด้วยเช่นกัน

	 “ยาวิพากษ์”	มีโอกาสได้สืบสาวถึงที่มาผลงานชิ้นสำาคัญนี้จาก	ภก.ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์ 

อุปนายกสมาคมเภสัชสาธารณสุข	 ผู้มีบทบาทสำาคัญที่อยู่เบื้องหลังคู่มือเล่มนี้	 และขอ	“เก็บตก”	 เรื่อง

ราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันในคอลัมน์นี้

เก็บตก
สุธิดา แสงสว่าง

ทีมถอดบทเรียน RDU

1	คณะกรรมการจัดทำารายงานระบบยาของประเทศไทย	2563	นโยบายแห่งขชาติด้านยาในระบบยาของประเทศไทย	2563.	
		สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,	2563.
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• ยากแต่ไม่หวั่น
	 ภก.ชัยวัฒน์	เล่าว่า	ได้รับมอบหมายจาก	ชมรมเภสัชสาธารณสุข	ให้เข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนใน

เรื่อง	RDU	Community	 โดยมี	ภญ.นุชน้อย ประภาโส	จาก	กองบริหารการสาธารณสุข	 (กบรส.)	 และ	

ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 เป็นผู้เชื่อมประสาน	ซึ่ง

ขณะนั้นทั้งสองหน่วยงานกำาลังริเริ่มที่จะขับเคลื่อนเรื่อง	 RDU	 Community	 และ	 อย.	 ก็กำาลังทำาเรื่อง

ยุทธศาสตร์ยาด้วย	

	 ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาจากการที่ทุกฝ่ายตระหนักว่า	“การใช้ยาของคนไทย

มันคือปัญหาของประเทศไทย ทั้งในเชิงโครงสร้าง เชิงระบบ รวมทั้งพฤติกรรม”	หลังจากที่ได้มีการ

ทำางานในระดับสถานพยาบาล	 (RDU	Hospital	 Based)	 มาระยะหนึ่งแล้ว	 จึงเห็นควรว่าการแก้ปัญหา

เรื่องนี้จำาเป็นต้องขยายผลสู่ชุมชน	 เพราะถึงที่สุดแล้วเมื่อคนไข้ออกจากโรงพยาบาลปัญหาก็จะกลับไป

อยู่ที่ชุมชน

• สืบจาก “แนวหน้า” 
	 การดำาเนินงานเร่ือง	RDU	Community	ในช่วงแรก	ๆ	เป็นไปแบบ	“ค่อย ๆ แกะ ค่อย ๆ พัฒนาไป” 

โดยมองหาพ้ืนท่ีท่ีพอจะมีการทำาเร่ืองน้ีอยู่บ้างแล้ว	โดยอาศัยเครือข่ายเภสัชกรที่ทำางานอยู่ตามโรงพยาบาล

ชุมชนต่าง	ๆ	ซึ่งมีส่วนของงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วย	

	 จากการค้นหาและรวบรวมข้อมูลการทำางานในพื้นที่	ทำาให้พบกรณีที่น่าสนใจจากหลายพื้นที	่

โดยทาง	กบรส.	ได้ประสานงานผ่านทางสำานักงานเขตสุขภาพท่ี	9	 (นครราชสีมา)	ทำาให้พบกรณีที่น่าสนใจ	

คือ	จ.สุรินทร์	 ซึ่งกำาลังทำาเรื่อง	RDU	อยู่แล้ว	พอที่จะถอดเป็นต้นแบบออกมาได้	 ดังนั้นแนวทางการ

ขับเคลื่อน	RDU	Community	จึงได้ฐานมาจากจังหวัดสุรินทร์	โดยเชิญทีมงานที่ทำาเรื่องนี้มาร่วมพูดคุย

กันว่ามีรูปแบบการดำาเนินงานอย่างไร	จากน้ันจึงนำามาต่อยอดด้วยการเชิญเจ้าหน้าท่ีจากจังหวัดอื่น	ๆ	ทั่วทุก

ภูมิภาคมาร่วมแลกเปล่ียนว่ามีรูปแบบการดำาเนินงานอย่างไร	ขยายวงออกไปเร่ือย	ๆ 	โดยต้ังเป้าหมายว่า	จะ

ประมวลสรุปแนวทางการทำางาน	RDU	Community	 เพื่อให้พื้นที่ต่าง	ๆ	สามารถนำาไปใช้เป็นหลักการ

ทำางานเรื่องนี้ได้		

 “ตอนถอดบทเรียนปีแรก ๆ มันก็เหมือนค่อย ๆ สะเปะสปะไป ใช้เวลาพอสมควร แต่โมเดลตอน

เริ่มต้นที่เก็บข้อมูลจากกรณีจังหวัดสุรินทร์คิดว่าชัดเจนระดับหนึ่งแล้ว แต่เราก็มาอยู่บนจุดที่ว่ามันต้อง

ทำาอะไรที่ต้องใช้ได้ทั่วประเทศ เป็นโมเดลระดับชาติ เป็นโมเดลที่เขียนออกมาแล้วทุกคนบอกว่า “ใช่” 

จึงค่อย ๆ แกะมาเรื่อย ๆ ใช้เวลาปีเศษ ๆ”

	 ในการจัดทำาแนวทางดังกล่าว	 ทีมงานเห็นว่าจะต้องนำาเรื่องของ	Hospital	 Based	 มาเชื่อมต่อ

กับชุมชน	หรือ	Community	Based		และ	Patient	Based	เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมด	เหมือนทำางานแบบ

มีหลักฐานเขิงประจักษ์	จึงได้เกิดหลักการข้อแรกคือเรื่อง	การทำางานเชิงรุก (Proactive)
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• หมดงบ...ไม่ถอดใจ 
	 ขณะที่ประสบการณ์จากพื้นที่ต่าง	ๆ	ค่อย	ๆ	ถูกกลั่นออกมาเป็นความรู้ชัดเจนขึ้นเป็นลำาดับ	แต่

งบประมาณในการดำาเนินการท่ีได้รับการสนับสนุนจาก	อย.	ได้หมดลง	โดยคณะทำางานยังเห็นว่าหลักการที่

ประมวลสรุปได้ยังไม่ตกผลึกพอที่จะนำาไปปฏิบัติในวงกว้างได้

	 ตอนนั้นเองที่	ภก.ชัยวัฒน์	และคณะทำางานหลัก	ได้มีโอกาสพบกับ	ผศ.ดร.ภญ.นิยดา	เกียรติยิ่ง

อังศุลี	ผู้จัดการ	กพย.	ทำาให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการทำางานเรื่องนี้	กพย.	จึงให้การสนับสนุน

งบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการทำางาน	RDU	Community	ต่อเนื่อง

จนสามารถสรุปเป็นหลักการและแนวทางดำาเนินงานด้วย	5	กิจกรรมหลัก	(5	Key	Activities)	ที่มีความ

เชื่อมโยงกัน	รวมทั้งการจัดทำาเป็นรูปเล่ม	จนเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม	2536

• มองไปข้างหน้า 

	 ภก.ชัยวัฒน์	ยำ้าว่าคู่มือเล่มนี้ไม่ใช่	“คัมภีร์”	ที่ตายตัว	แต่มีหน้าที่เป็นแนวทางปฏิบัติ	หรือ	

guideline	 ต้นแบบ	 ที่นำาเสนอหลักการสำาคัญท่ีเก็บเก่ียวจากประสบการณ์ท่ีได้จากพ้ืนท่ีท่ีทำางานน้ีมาก่อน	

ดังนั้น	“แนวปฏิบัติเบื้องต้น”	นี้จึงยังต้องมีการทบทวนเพิ่มเติมต่อยอดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป	ซึ่งในตอน

นี้ก็มองเห็นบางประเด็นที่น่าสนใจบ้างแล้ว	

 “ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่นอกเหนือ 5 กิจกรรมหลักในคู่มือนี้ คือ ทางเลือกอื่น ๆ ในการแก้ปัญหา 

เช่น การนำาเรื่องการแพทย์แผนไทยมาลดปัญหาเรื่องการใช้ยา ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือก หรือ Alternative 

way ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการใช้ยาไม่ถูกต้องได้”  

	 ท้ายสุดคือการแบ่งปันมุมมองว่า	 RDU	Community	 เป็นการพลิกมุมงานเภสัชกรสู่ลีลาเชิงรุก

เพื่อจัดการให้ถึงสาเหตุ

 “มันคือเรื่องที่เคยทำาอยู่แล้ว เภสัชกรต้องทำางาน Clinical คุณต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของคนไข้ 

เวลาเฝ้าระวัง คุณต้องรู้ว่าคนไข้ได้ยาอะไร อย่างไร แล้วจะดูยาและปัญหาการใช้ยาอย่างไร นั่นคือข้อมูล

ต้นเรื่อง...งานปฐมภูมิของเภสัชกรเป็นภารกิจที่สำาคัญ เดี๋ยวนี้ เราต้องเปลี่ยนคำาจำากัดความใหม่ว่า งาน

ปฐมภูมิรวมงาน คบส. เข้าไว้ด้วย และเป็น hub ใหญ่ ที่รับงานประสานตรงกลาง (Coordinator) เพื่อ

แปรงานไปสู่การปฏิบัติ และทำาให้เห็นเนื้องานในเชิงรุกได้ด้วย”

 บนเส้นทางสู่ “งานได้ผล ... ประชาชนเป็นสุข” ดังที่ว่า คู่มือเล่มนี้คือเครื่องมือชิ้นสำาคัญ!
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บทเรียนน่าเรียนรู้จากการทำางาน RDU Community  

ในชุมชนทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

					อำาเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นอำาเภอขนาดเล็ก	มี	51	หมู่บ้าน	ในพื้นที่จำานวน	5	ตำาบล	

ผู้เขียนย้ายมาทำางานที่โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง	เม่ือเดือนมีนาคม	2560	ในวันแรกท่ีมาทำางาน	ออกจ่ายยา

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ท่ีรพ.สต.	พบผู้ป่วยท่ีมีระดับนำา้ตาลสูงปร๊ีด	ซักถามประวัติพบว่าคนไข้กินยาฝุ่นสมุนไพร	

ตามไปถึงที่บ้านเจอยาฝุ่นสมุนไพร	มีเลข	อย.	ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เคยตรวจพบสเตียรอยด์	จึงแจ้งผู้ป่วยให้

หยุดรับประทาน	 ยังโชคดีที่เพิ่งกินได้	 1	 สัปดาห์	 นอกจากนั้นยังเจอปัญหาซำ้าๆ	 กับที่อำาเภอเดิมคือ	พบ

คนไข้กินยาชุด	ร้านชำาขายยาอันตราย	มีคนไข้กินยาลดความอ้วนแล้วเกิดอาการเหนื่อย	ใจสั่นมารักษาที่

โรงพยาบาล	จึงได้ดำาเนินโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในอำาเภอทุ่งเขาหลวง	อย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	

2560	–	2565	ดังนี้	

เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย 

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
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1. โครงการแก้ไขปัญหาการกระจายยาที่ไม่เหมาะสม และสร้างความเข้าใจในการใช้ยา อำาเภอ

ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 

						 ทำาการสำารวจการกระจายยาในร้านชำา/กองทุนหมู่บ้าน		จำานวน	102	แห่ง	ในพื้นที่	5	ตำาบลใน

อำาเภอทุ่งเขาหลวง	และสำารวจผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการบริโภคสเตียรอยด์	จำานวน	85	คน	รายการยาที่

สำารวจพบ	จำานวน	80	ชนิดเป็นยาสามัญประจำาบ้าน	14	ชนิด	ยาปฏิชีวนะ	10	ชนิด	ยาแก้ปวดและ

ยาแก้ปวดกลุม่	NSAIDs	6	ชนิด	รายการยาชุด/ยาประดงเบอร์	5/ยาลูกกลอน	จำานวน	3	ชนิด	ยาอันตราย

อื่นๆ	จำานวน	20	ชนิด	และยาใช้ภายนอก	จำานวน	5	ชนิด	

						 ผลประเมินผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการบริโภคสเตียรอยด์	อำาเภอทุ่งเขาหลวง	

	 จำานวนผู้สูงอายุที่เยี่ยมประเมินคัดกรอง	85	คน	จำานวนผู้สูงอายุที่บริโภคยาและผลิตภัณฑ์กลุ่ม

เสี่ยง	62	คน	คิดเป็น	73%	ในผู้บริโภคสเตียรอยด์	62	คนมีอาการคุชชิ่ง	ซินโดรม	20	คน	คิดเป็น	32%	

	 โดยในการให้ความรู้กับแกนนำาอสม.	และผู้ประกอบการร้านขายของชำาทั้ง	5	ตำาบลในครั้งนี	้	

ไดส้ร้างกติกา	ข้อตกลงร่วมกันกับผู้ประกอบการร้านขายของชำา	ในการไม่นำายาอันตรายมาจำาหน่ายในร้าน		

2. โครงการบูรณาการการทำางานร่วมภาคเีครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและการจัดการยาไม่เหมาะสม

ในชุมชนเพื่อความปลอดภัยของชุมชนด้านยา อำาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561 – 2562 

	 โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพท่ีไม่เหมาะสมในชุมชนให้กับแกนนำาเครือข่ายในชมุชน	และเพื่อบูรณาการการทำางานร่วมกันของ

ภาคีเครือข่ายประชาชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และทีมสุขภาพในการเฝ้าระวังการขายยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ไม่เหมาะสมที่พบในชุมชน	

	 ผลการดำาเนินการในคร้ังน้ี	 สามารถทำาให้เกิดนโยบายของอำาเภอทุ่งเขาหลวง	 ในการแก้ไขปัญหา

การกระจายยาที่ไม่เหมาะสม	คือ	ยาอันตราย	 เช่น	กลุ่มยาปฏิชีวนะ	ยาแก้ปวดกลุ่ม	NSAIDs	และยา

ควบคุมพิเศษ	 เช่น	 ยาสเตียรอยด์ในรูปแบบของยาชุด	 ยาลูกกลอน	 ในแหล่งกระจายยาท่ีอยู่ในชุมชนเอง	

เช่น	ร้านขายของชำา	รถเร่	ตลาดนัด	โดยอำาเภอทุ่งเขาหลวงได้มีประกาศมาตรการการจำาหน่ายยาฯ	ในปี	

2562	จำานวน	2	ฉบับ
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กำาหนดบทบาทของภาคีเครือข่ายระดับชุมชนในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาในชุมชน 

ผู้นำาชุมชน

ผู้ประกอบการ

ร้านขายของชำา

อสม.	

คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค

ระดับหมู่บ้าน	

เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบรถเร่ขายยาในหมู่บ้าน

รับแจ้งโฆษณาอวดอ้างการโฆษณาสรรพคุณยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง	

ประกาศให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว	ห้ามซ้ือยาจากรถเร่	รณรงค์ให้ท้ังร้านค้า	

คนในชุมชนในหมู่บ้าน	ไม่ซื้อยาจากรถเร่

กำานัน	เป็นประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำาบล

ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับหมู่บ้าน	

ไม่จำาหน่ายยาอันตราย	ยาปฏิชีวนะ	ยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด	ยาชุด

ร่วมเป็นทีมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับหมู่บ้าน	

ทีมคณะกรรมการระดับตำาบล/ระดับหมู่บ้าน	ตรวจสอบ	 เฝ้าระวัง	 ตักเตือน	

รถเร่ขายยาที่ฝ่าฝืนเข้ามา

จัดทำาทะเบียนรถเร่ขายยาทุกคันที่เข้ามาในชุมชน

ทีมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกตรวจให้

คำาแนะนำากับร้านค้าอย่างสมำ่าเสมอ	3	เดือน/ครั้ง

1.

2.

3.

4.	

5.	

1.

1.

1.

2.

3.

3. โครงการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563  

	 โครงการนี้ดำาเนินการร่วมกัน	 ใน	6	พื้นที่	คือ	อ.ทุ่งเขาหลวง	จ.ร้อยเอ็ด	อ.ปทุมราชวงศา	

จ.อำานาจเจริญ	อ.เสนางคนิคม	จ.อำานาจเจริญ	อ.ขุขันธ์	จ.ศรีสะเกษ	อ.โนนคูน	จ.ศรีสะเกษ	อ.วาริชภูมิ	

จ.สกลนคร	โดยมีการดำาเนินกิจกรรม	5	กิจกรรม	คือ	1.	การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการ

สุขภาพ	2.	การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	3.	การเฝ้าระวัง

ความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน		4.	การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน	5.	การสร้าง

ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน	โดยมีผลการดำาเนินงานในแต่ละกิจกรรม	เพื่อ

ทำาให้เกิดการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน			

	 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ	คือเพื่อศึกษาสถานการณ์และหาแนวทางพัฒนาระบบเชื่อมต่อ

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในชุมชนและหน่วยบริการส่งต่อไปสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	(Community	Participation)

ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที่
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	 การดำาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลในชุมชน	ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ภาคีเครือข่ายที่มีพลังเข้มแข็งเพื่อทำาให้ชุมชนนั้นสามารถสร้างกลไกในการเฝ้าระวัง	ร่วมกันตรวจสอบ	

กำาหนดมาตรการทางสังคม	 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่สมเหตุผลโดย

ชุมชนเป็นศูนย์กลาง	โดยอำาเภอทุ่งเขาหลวง	ดำาเนินการในส่วน	Community	Participation	ดังนี้	

 การสร้างเครือข่าย	โดยเริ่มจากการนำาข้อมูลจากสถานการณ์และปัญหาข้อมูลจากการเฝ้าระวัง

และสำารวจข้อมูลด้านยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในระดับชุมชน	หรือ	Active	Community	

Based	Surveillance	ซึ่งเป็นปัญหาการได้รับผลกระทบจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง	

เพื่อทำาให้เครือข่ายเกิดความรับรู้	เข้าใจ	ตระหนักถึงปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว	

 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

 พัฒนาแกนนำา RDU ประจำาหมู่บ้าน	โดยมีการพัฒนาศักยภาพในหัวข้อ	ดังนี้

	 ซึ่งดำาเนินการอบรมในพื้นที่	ตำาบลมะบ้า	และตำาบลเทอดไทย	อำาเภอทุ่งเขาหลวง	

	 -	สามโรคที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

	 -	อันตรายจากการใช้ยาสเตียรอยด์

	 -	ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง	

	 -	แนวทางการทำางานเป็นเครือข่ายระดับตำาบล		การตรวจร้านชำา		

	 -	การประเมินความรอบรู้ด้านการใช้ยา				

 พัฒนาแกนนำา RDU ประจำาครอบครัว	เพื่อให้สามารถดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยในพื้นที่ได้	ซ่ึง

ดำาเนินการอบรมในพื้นที่ตำาบลเทอดไทย	อำาเภอทุ่งเขาหลวง		

	 -	การสำารวจยาในครัวเรือน

	 -	การให้ความรู้การเก็บรักษายา	

		 -	การให้ความรู้	ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีผลต่อโรคประจำาตัว	

4. ดำาเนินโครงการศึกษาสถานการณ์และสร้างความรอบรู้ในการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์และการเกษตร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 – 2564 

	 โดยมีวัตถุประสงค์	

	 1.	เพ่ือศึกษาสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะ	และช่องทางการกระจายยาปฏิชีวนะในพื้นที่ใน

การเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำาเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	และศึกษาความคิดเห็นของ

บุคลากร	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

ในพื้นที่อำาเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด
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		 2.	เพื่อหาแนวทางกำากับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์อย่างสมเหตุผลร่วมกับเครือข่าย

เกษตรกร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการส่งเสริมให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในกลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป

	 จากการศึกษาพบว่าเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์จำานวน	 32	 ราย	 เกษตรกรเป็นเจ้าของฟาร์มเอง	 จำานวน	

30	แห่ง	และเป็นฟาร์มพันธะสัญญา	2	แห่ง	เป็นฟาร์มที่ใช้ยาปฏิชีวนะร้อยละ	93.8	และฟาร์มไม่พบการ

ใช้ยาปฏิชีวนะร้อยละ	6.3	โดยเกษตรกรสามารถเข้าถึงยาปฏิชีวนะได้จากร้านขายสินค้าการเกษตรร้อยละ	

56.3	อินเตอร์เน็ตร้อยละ	21.9	ร้านขายยาสัตว์	ร้อยละ	15.6	ร้านขายของชำาร้อยละ	3.1	และร้านขายยา

แผนปัจจุบันร้อยละ3.1

	 ยาปฏิชีวนะที่ใช้มากที่สุด	คือ	Enrofloxacin	ในฟาร์มสุกรร้อยละ	71		Erythromycin	ผสม	

Vitamin	 B12	 ในฟาร์มไก่/เป็ด/นก	 ร้อยละ	 42	 และมีการใช้ยาปฏิชีวนะอื่น	 ๆ	 เช่น	 Union	 Sulfa,	

Amoxycillin,	Chloramphenicol,	Tetracycline,	Amoxycillin	+	Colistin	,	Gentamycin	ฯลฯ	

	 ผลสำารวจการจำาหน่ายยาในร้านจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตรในเขตอำาเภอทุ่งเขาหลวง	 5	 แห่ง	

พบว่ามีการจำาหน่ายยา	4	แห่ง	พบยา	38	รายการ	 เป็นยาที่ไม่มีทะเบียนยาร้อยละ	47	ซึ่งรายการยาท่ี

มีจำาหน่ายมากที่สุด	คือยาท่ีไม่ระบุชื่อยาแต่ระบุสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะร้อยละ	36.8	รองลงมาคือยา

ปฏิชีวนะชนิดยาเด่ียวร้อยละ	26.3	ซึ่งเกษตรกรยังไม่มีความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะ	การร่วมมือกนัใน

ทุกภาคส่วนจะส่งผลให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ได้	

	 โดยในป	ี2564	–	2565	โครงการน้ีได้ดำาเนินการขยายไปในพ้ืนท่ีอีก	4	อำาเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด	

คือ	อ.เมือง	อ.สุวรรณภูมิ	อ.ศรีสมเด็จ	และ	อ.เมยวดี	โดยมีความคาดหวังที่จะทำาให้เกิดนโยบายการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลในการเลี้ยงสัตว์	ให้เกิดเป็นนโยบายระดับจังหวัดร้อยเอ็ด		

	 จากบทเรียนการดำาเนินโครงการ	RDU	Community	ในหลายโครงการที่ผ่านมา	ทำาให้เกิดบท

เรียนในการทำางาน	ดังนี้			

 ต้ังเป้าหมาย เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพ	คงไม่ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเข้าไปช่วยตามเก็บเคส	 เข้าไปแก้ไขปัญหาทีละเรื่อง	 ทีละ

ประเด็นแน่ๆ	ประชาชนหรือผู้บริโภคนี่ล่ะต้องเป็น	 Smart	 Consumer	 อ่านฉลากเป็น	 รู้จักเครื่องหมาย	

เลขทะเบียน	สัญลักษณ์ต่างๆ	 รวมถึงรู้เท่าทันโฆษณา	 รวมถึงเครือข่ายการทำางานในพื้นที่	 เฉพาะ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขคงไม่เพียงพอต่อการต่อสู้กับปัญหา	ต้องมีเครือข่ายทั้งในส่วน

ราชการและส่วนของภาคประชาชน	
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 วางแผนการทำางาน	 การจะทำางานอะไรให้ได้เป้าหมาย	 ต้องมีการวางแผน	 วางเป็นระยะสั้น	

ระยะกลาง	ระยะยาว	ที่สำาคัญวางไว้แล้วก็ต้องทำาตามให้ได้

	 ความกลมกลืนในทุก	ๆ	งาน	ส่ิงน้ีสำาคัญที่สุดเลย	การเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนต้องสามารถ

บูรณาการท้ังงานคลินิก	งานความปลอดภัยด้านยา	งาน	HA	งานคุ้มครองผู้บริโภค	งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ	

ให้มันดำาเนินงานไปด้วยกันอย่างกลมกลืนและสอดคล้องกันได้	

 ถอดบทเรียนการทำางานอยู่เสมอ งานแต่ละโปรเจคที่เราทำาเสร็จ	ให้ถอดบทเรียนทุกครั้ง	 เพื่อ

ที่เราจะได้รู้ว่าเราทำาอะไรสำาเร็จแล้ว	ปัจจัยที่ทำาให้สำาเร็จคืออะไร	ส่วนสิ่งที่ยังไม่สำาเร็จเพราะสาเหตุ

อะไรบ้าง	 เพื่อที่เราจะได้นำาประสบการณ์ไปปรับใช้ในการทำางานครั้งต่อไป	รวมถึงการขยายเครือข่ายไป

สู่พื้นที่อื่น	ๆ	ก็จำาเป็นต้องใช้การถอดบทเรียนออกไปนี่ล่ะ	

 อย่าจำากัดศักยภาพตัวเอง	 อย่าคิดว่าเราเป็นเพียงเภสัชกรโรงพยาบาลชมุชน	 แล้วจะไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงอะไรได้		 ส่ิงต่าง	ๆ	ท่ีเราเห็นว่าจะส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน	อย่าคิดเพียงวา่	เรา

อยู่ในชนบทจะแก้ปัญหาเชิงระบบไม่ได้	ยาท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี	พยายามรวบรวมข้อมูลส่งไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา	เพ่ือเป็นการผลักดันในหลาย	ๆ	ทางให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นระบบมากขึ้น	

 การมีกัลยาณมิตรที่ดี กัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจ	และมอบกำาลังใจ	แนวทางดี	ๆ	

ในวันที่เราท้อถอย	 เหนื่อยล้ากับปัญหาและอุปสรรค	 งานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลาย

ปัจจัย	ความซับซ้อนในรูปแบบของปัญหาแต่ละอย่าง	เราคิดเพียงคนเดียวไม่สามารถแก้ไขได้แน่	ๆ	การมี

กัลยาณมิตรที่ปรึกษาที่ดีเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่ง	

 การพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอ	 จะทำาให้เราเป็นคนกระตือรือร้น	 มีมุมมอง	และทัศนคติ

ที่ดีในการทำางาน	การทำางานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อลดความเสี่ยง	เพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยาและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน	 เป็นสิ่งที่เป็นบทบาทที่สำาคัญของเภสัชกร	การโฟกัสกับเป้าหมาย	แล้ว

ใช้ทั้งพลังกาย	 พลังใจ	 พลังสมอง	 มุ่งมั่นในการจัดการปัญหา	 สร้างระบบรองรับการทำางานขึ้นมาให้ได้		

ความปลอดภัยต่อการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน	 เป็นสิ่งที่เรา	 เภสัชกร	 ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านยา	ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้	ขอเหล่าพี่น้องจงช่วยกันสร้างมันให้เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินเมืองไทย	
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แนะนำ เว็บไซต์
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม/นักวิชาการ กพย.

	 ปัญหาการใช้ยาท่ีไม่เหมาะสมในชุมชนของประเทศไทยน้ันมีมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน	กระทรวงสาธารณสุข
จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำางานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชนขึ้น	ภายใต้การทำางานของ
คณะทำางานพัฒนาระบบเภสัชกรรม	กระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 โดยเน้นทำางานการขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล	โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง	(Rational	Drug	Use	country	:	RDU	country)	ดังนั้น
คณะทำางานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน	จึงร่วมกับกพย.	และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง
จัดทำาแนวทางการดำาเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน	 (Rational	 Drug	 Use	 Community	 :	
RDU	Community)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานใน
ชุมชน	ท่านผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการดำาเนินงาน	พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนได้ที่	
เว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข	https://phdb.moph.go.th/

	 นอกจากนี้ทางศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	 (กพย)	 ได้มีการสนับสนุนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดำาเนินงานในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมาโดยตลอด	และมีการสื่อสารออกมาในรูปแบบของวารสารยาวิพากษ์โดย
ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี	http://www.thaidrugwatch.org/printout01.php
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	 ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหลักที่มีส่วนสำาคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลก็มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายและการดำาเนินงาน	 RDU	 อยู่ใน
เว็บไซต์	http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use


