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บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล : นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับโรงพยาบาล             
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) มุง่ เน้นควบคุมการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้
ทางเดินหายใจส่วนบน และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน การด�ำเนินงานของ
จังหวัดศรีสะเกษใน ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาพบว่ามี รพ.สต. เพียง 36 แห่ง               
(ร้อยละ 14.2) จากจ�ำนวนทั้งหมด 254 แห่ง มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในทั้ง        
2 โรค ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย คือไม่เกินร้อยละ 20
วัตถุประสงค์
: เพื่อศึกษาการปฏิบัติ ทัศนคติ การสนับสนุนขององค์กร และปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ของบุคลากรในรพ.สต.
สถานที่ท�ำการศึกษา : รพ.สต.ภายในจังหวัดศรีสะเกษ
วิธีการศึกษา
: การวิจัยเชิงส�ำรวจ โดยมีประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรสาธารณสุขสังกัด                
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ในจังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน 991 คน               
สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบแบ่งชั้นได้กลุ่มตัวอย่าง 248 คน รวบรวมข้อมูล           
โดยใช้แบบสอบถาม ที่มีค่าความเที่ยงในส่วนของทัศนคติ การสนับสนุนของ
องค์กร และการปฏิบตั ขิ องบุคลากรสาธารณสุข เท่ากับ 0.7, 0.9 และ 0.7 ตาม
ล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบไค-สแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561
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ผลการศึกษา

สรุป
ค�ำส�ำคัญ

: กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.5) อายุเฉลีย่ 41.2 ปี ส่วนมาก
ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ (ร้อยละ 36.3 และ
31.1 ตามล�ำดับ) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ย 10.5 ปี ส่วนใหญ่ได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ร้อยละ 72.2) มีทัศนคติต่อนโยบาย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก การสนับสนุนขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง การ
ปฏิบตั ขิ องบุคลากรตามนโยบายอยูใ่ นระดับสูง เพศ และต�ำแหน่งของบุคลากร
สาธารณสุขมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p-value = 0.003, 0.031 ตามล�ำดับ) ทัศนคติมคี วามสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ในทิศทางบวกกับการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.4,
p-value<0.001) และการสนับสนุนขององค์กรก็มีความสัมพันธ์ระดับต�่ำ                 
ในทางบวกกับการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r=0.3,                 
p-value<0.001)
: บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในรพ.สต. ปฏิบตั ติ ามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลอยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยด้านเพศ ต�ำแหน่ง ทัศนคติ และ
การสนับสนุนขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามนโยบาย
: การปฏิบัติ ทัศนคติ การสนับสนุนขององค์กร การใช้ยาอย่างสมเหตุผล                   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 2561;33(3): 275-290

ABATRACT
Background

Objective

: Rational drug used (RDU) policy in sub-district health promoting
hospital focuses on the used of antibiotics to control upper                     
respiratory tractinfection and acute diarrhea. At 2017 in Sisaket
province had 36 sub-district health promoting hospitals (14.2%)
from 254 achieved target goal in these policywhere used                          
antibiotics in both disease less than 20%.
: To identify personal factors and attitudes and organizational              
support, practices of health personnel, and relationship between
personal factors, attitudes, and organizational support and the
practices of health personnel, all related to RDU policy at                  
sub-district health promoting hospitals in Sisaket province.
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: Sub-district health promoting hospital in Sisaket province.
: The survey study was conducted in a sample of 248 health personnel selected, using the stratified sampling method, out of 991
health personnel at all sub-district health promoting hospitals in
the province. Data were collected using a questionnaire that had
reliability values for personnel attitudes, organizational support
and personnel practices of 0.7, 0.9 and 0.7 respectively, and then
analyzed to determine frequency, percentage, average, standard
deviation, chi-square test, and Spearman’s rank correlation            
coefficient.
: The results showed that: Most participants were female (68.5%)
with an average age of 41.2 years, working as public health             
technical officers and registered nurses (36.3% and 31.1%                     
respectively) with 10.5 years of work experience, on average, and
had attended a RDU training course. Their overall attitudes towards
RDU were at a high leveland the organizational support were a
moderate level. The practices of health personnel according to
the RDU policy were at a high level.The RDU policy implementation or practices were significantly associated with personnel’s
gender and positions(p-value = 0.003, 0.031 respectively), attitudes              
(moderately positive, r=0.4, p-value<0.001) and organizational
support (lowly positive, r=0.3, p-value<0.001)
: The practices of health personnel according to the RDU policy
were at a high level.The RDU policy implementation or practices
were significantly associated with personnel’s gender, positions,
attitudes and organizational support.
: practice, attitude, organization support, rationaldrug use policy,
sub-district health promoting hospital
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บทน�ำ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลหมายถึงการใช้
ยาโดยมีข้อบ่งชี้เป็นยาที่มีคุณภาพมีประสิทธิผล
จริงสนับสนุนด้วยหลักฐานทีเ่ ชือ่ ถือได้ให้ประโยชน์
ทางคลินกิ เหนือกว่าความเสีย่ งจากการใช้ยาอย่าง
ชั ด เจนมี ร าคาเหมาะสมคุ ้ ม ค่ า ตามหลั ก
เศรษฐศาสตร์ไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ�้ำซ้อนค�ำนึง
ถึงปัญหาเชือ้ ดือ้ ยา เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียา
ตามเหตุ ผ ลอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนตามแนวทาง
พิจารณาการใช้ยาโดยใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะ
กับผูร้ บั บริการในแต่ละกรณี ด้วยวิธกี ารให้ยาและ
ความถี่ในการให้ยาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยา
คลินิก ผู้รับบริการให้การยอมรับและสามารถใช้
ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง(1) การส่งเสริมให้เกิด
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประเทศไทยได้ดำ� เนิน
การมาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่เริม่ มีนโยบายแห่งชาติ
ด้านยา พ.ศ. 2524 แต่ก็ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่
ควร การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาที่
จ�ำเป็นต้องได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะอาจ
จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีความเสีย่ งจากผลข้างเคียงและ
อั น ตรายจากยา รวมถึ ง การสิ้ น เปลื อ งทาง
เศรษฐกิจได้ และควรได้รับการยกสถานะเป็น
วาระแห่งชาติ ในพ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุข
ได้ก�ำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดด�ำเนินการตาม
นโยบาย “โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล”
(Rational Drug Use : RDU Hospital) โดยบรรจุ
อยู ่ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ด้ า น
สาธารณสุ ข ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น นโยบาย                           
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

ระดับ รพ.สต.ก�ำหนดให้ดำ� เนินการในเรือ่ งควบคุม
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะในกลุ ่ ม โรคติ ด เชื้ อ ทางเดิ น
หายใจส่วนบน และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน      
โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 โรค
ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20(2) ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของจังหวัด
ศรี ส ะเกษในปี พ.ศ. 2560 ที่ ผ ่ า นมาพบว่ า มี
รพ.สต.เพียง 36 แห่ง (ร้อยละ 14.2 ) จากจ�ำนวน
ทัง้ หมด 254 แห่ง มีอตั ราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรค
ติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจและโรคอุ จ จาระร่ ว ง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จากความส�ำคัญ
และปัญหาการด�ำเนินงานดังกล่าว ผู้วิจยั ต้องการ
ศึ ก ษาว่ า การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายโรงพยาบาล                 
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากร
สาธารณสุข รพ.สต. ในจังหวัดศรีสะเกษมีลกั ษณะ
เป็นอย่างไร มีปจั จัยใดบ้างทีส่ มั พันธ์กบั การปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าว โดยข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
จะได้มกี ารน�ำเสนอต่อคณะกรรมการโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับจังหวัด  
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล วางแผนการด� ำ เนิ น งานตาม
นโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายใน
ปีงบประมาณต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ทั ศ นคติ การ
สนับสนุนขององค์กร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรสาธารณสุข
ใน รพ.สต.
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วิธีการ

การวิจัยเชิงส�ำรวจในประชากรบุคลากร
สาธารณสุ ข สั ง กั ดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งหมด 254 แห่ง
จ�ำนวน 991 คน ค�ำนวณหากลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยโดยใช้สูตรค�ำนวณ(3) ดังต่อไปนี้
n =

991 คน

n
N

= ขนาดตัวอย่าง
= ขนาดของประชากรเท่ า กั บ  

Zα/2 = ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น (Confidence level) เท่ากับ 1.96
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของ
การสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ก�ำหนดเท่ากับ 0.05
= ร ะ ดั บ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น                        
(Degreeof variability) ได้จ ากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานทัศนคติ
ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทีม่ ตี อ่ ปริมาณการสัง่
ใช้ยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัด รพ.สต.ใน
อ�ำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาเท่ากับ
0.47(4)
เมื่อแทนค่าสมการจะได้กลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 253 เพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถาม
กลับที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มจ�ำนวนตัวอย่าง
เป็น 280 จากนั้นท�ำการสุ่มตัวอย่างโดยเลือกใช้
วิธีแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนสายวิชาชีพ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วน       
ที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ส่วนที่ 2 ทัศนคติเกีย่ วกับนโยบาย
ประกอบด้วยค�ำถามที่ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับนโยบายนี้ จ�ำนวน 16 ข้อ ส่วนที่ 3 การ
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สนับสนุนขององค์กรประกอบด้วยค�ำถามเกีย่ วกับ
การสนับสนุนจากรพ.สต.และโรงพยาบาลแม่ขา่ ย
เกี่ยวกับนโยบาย จ�ำนวน 8 ข้อ และส่วนที่ 4 การ
ปฏิบัติตามนโยบายของบุคลากรประกอบด้วยข้อ
ค�ำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่
นโยบายก�ำหนดไว้ ซึ่งพัฒนาและปรับปรุงจาก
คู ่ มื อ การรั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย ด้ ว ยยา
ปฏิชีวนะที่ รพ.สต.จ�ำนวน 16 ข้อ แบบสอบถาม
ส่วนที่ 2-4 เป็นข้อค�ำถามที่มีลักษณะการวัดแบ่ง
เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยทีส่ ดุ โดยแต่ละระดับมีคะแนนเป็น 5 4 3
2 และ 1 ตามล�ำดับ จากนั้นน�ำผลที่ได้มาค�ำนวณ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพือ่ จัดระดับของ
ทัศนคติ การสนับสนุนขององค์กร และการปฏิบตั ิ
ของบุคลากร แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบ
ความตรง (Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยทดลอง  
กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งบุ ค ลากรสาธารณสุ ข สั ง กั ด                     
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล อ� ำ เภอ
วารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีค่าความเที่ยง
ในส่วนของทัศนคติ การสนับสนุนขององค์กร และ
การปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุข เท่ากับ 0.7
0.9 และ 0.7 ตามล�ำดับ การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์         
โรงพยาบาลศรีสะเกษ เลขที่ COA No.0053
ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่
27 ธันวาคม พ.ศ.2560 ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติ
คื อ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบไค-สแควร์ และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน
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ผลการศึกษา

ปี โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 43-52 ปี (ร้อยละ
39.5) มีต�ำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข 90
คน (ร้อยละ 36.3) รองลงมาได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ
78 คน (ร้อยละ 31.5) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เฉลีย่ 10.5 ปี เคยได้รบั การอบรมเกีย่ วกับนโยบาย
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 179
คน (ร้อยละ72.2) (ตารางที่ 1)

การศึกษานี้แจกแบบสอบถามทั้งหมด
280 ชุด ได้รับการตอบกลับ 255 ชุด (ร้อยละ
91.1) มีแบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ 7 ชุด ดังนัน้ จึง
ท�ำการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
248 ชุด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง 170 คน (ร้อยละ 68.5) มีอายุเฉลีย่ 41.2
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
จ�ำนวน (ร้อยละ)
เพศ
ชาย
78(31.5%)
หญิง
170(68.5%)
อายุเฉลี่ย
41.2+9.3 ปี
กลุ่มอายุ
23-32 ปี
59(23.8%)
33-42 ปี
65(26.2%)
43-52 ปี
98(39.5%)
53-60 ปี
26(10.5%)
ต�ำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
78(31.5%)
นักวิชาการสาธารณสุข
90(36.3%)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
39(15.7%)
เจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุข
22(8.9%)
อื่นๆ
19(7.7%)
ระยะเวลาในการ 10.5+8.6ปี
ปฏิบตั งิ านเฉลีย่
ระยะเวลา
1-12 ปี
164(66.1%)
ปฏิบัติงาน
13-25 ปี
71(28.6%)
26-38 ปี
13(5.2%)
การได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ไม่เคย
69(27.8%)
เคย
179(72.2%)
แหล่งที่เคยได้รับการอบรม
โรงพยาบาลแม่ข่าย
152(64.7%)
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
82(34.9%)
อื่นๆ
1(0.4%)
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ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของบุคลากร
สาธารณสุขที่มีต่อนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล พบว่ามีทัศนคติต่อนโยบายโดยรวม             
ทุกด้าน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.7 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่านโยบายนี้มี
ประโยชน์ต่อประชาชนที่มารับบริการ มีค่าเฉลี่ย

281

สูงสุดเท่ากับ 4.2 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และ
ทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดและมีระดับความเห็น
ปานกลาง คือ การไม่จา่ ยยาปฏิชวี นะให้ผปู้ ว่ ยโรค
ติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบนจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยกังวล
ว่าโรคจะหายช้ามีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.8 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุขทีม่ ตี อ่ นโยบาย
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งรายข้อและโดยรวม
ล�ำดับ
รายการ
1. วัตถุประสงค์ของนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในระดับ รพ.สต. มีความชัดเจน
2. นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
มีประโยชน์ต่อประชาชนที่มารับบริการ
3. นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสามารถ
ด�ำเนินการให้ประสบผลส�ำเร็จได้
4. ความล�ำบากในการปฏิบัติงานตามนโยบายโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
5. การวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
ในบางรายที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นสิ่งที่ท�ำได้
6. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนทุกรายจ�ำเป็นต้องจ่ายยา
ปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันไม่ให้โรครุนแรงขึ้น
7. การไม่จ่ายยาปฏิชีวนะให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
จะท�ำให้ผู้ป่วยกังวลว่าโรคจะหายช้า
8. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนก็สามารถรักษา
ให้หายได้เมื่อจ่ายยาตามอาการ
9. การให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน เป็นการส่งเสริมท�ำให้เชื้อดื้อยา
10. การให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน เป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จ�ำเป็น
11. การวินจิ ฉัยและรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในบางรายไม่ตอ้ ง
ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสิ่งที่ท�ำได้
12. ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จ�ำเป็นต้องได้รับยา
ปฏิชีวนะ เพื่อจะลดความรุนแรงของโรค
13. ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ให้เฉพาะสารน�้ำ
ก็สามารถรักษาให้หายป่วยได้
14. การไม่จา่ ยยาปฏิชวี นะให้ผปู้ ว่ ยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จะท�ำให้
ผู้ป่วยต�ำหนิว่ารักษาไม่ดี
15. การให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นการส่ง
เสริมท�ำให้เชื้อดื้อยา
16. การให้ยาปฏิชวี นะในผูป้ ว่ ยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นการสิน้
เปลืองโดยไม่จ�ำเป็น
เฉลี่ย
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การวิเคราะห์การสนับสนุนขององค์กรใน
การด�ำเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง มี ค ่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.6 เมื่ อ
พิจารณาการสนับสนุนรายประเด็นพบว่า การ
สนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ขา่ ย ในการถ่ายทอด
นโยบายให้กบั รพ.สต.มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดในระดับการ

สนับสนุนมาก เท่ากับ 4.1 ส่วนการสนับสนุนที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การสนับสนุนงบประมาณ
ทรัพยากรในการด�ำเนินงานตามนโยบายและการ
จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนได้ รั บ รู ้ แ ละ
ยอมรับเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะมีข้อบ่งใช้
เท่านั้น อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3
ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสนับสนุนขององค์กรในการด�ำเนินงานตาม
นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งรายข้อและโดยรวม
ล�ำดับ
รายการ
X
S.D ระดับการสนับสนุน
การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
4.1
2.7
มาก
1. โรงพยาบาลแม่ข่ายประชุมชี้แจง ถ่ายทอดนโยบาย
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับ
รพ.สต.ให้หน่วยงานของท่าน
3.8
0.8
มาก
2. โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ
ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับ รพ.สต.
3.4
0.9
ปานกลาง
3. โรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากร เพื่อน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3.3
0.9
ปานกลาง
4. โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน
ได้รับรู้และยอมรับเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะ
มีข้อบ่งใช้เท่านั้น
5. ท่านทราบนโยบายการส่งเสริมการใช้ยา
4.0
0.7
มาก
อย่างสมเหตุผล
3.5
0.9
ปานกลาง
6. รพ.สต.ของท่านมีสื่อ หรือแหล่งความรู้ทางวิชาการ
ที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามนโยบายการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้
3.3
0.9
ปานกลาง
7. รพ.สต.ของท่านได้สนับสนุนงบประมาณ และ
ทรัพยากรแก่บุคลากรในการด�ำเนินงานตามนโยบาย
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3.3
0.8
ปานกลาง
8. รพ.สต.ของท่านจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนได้
รับรู้และยอมรับเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะ
มีข้อบ่งใช้เท่านั้น
เฉลี่ย
3.6
0.7
ปานกลาง
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ผลการวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
นโยบายโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.7 เมื่ อ พิ จ ารณารายประเด็ น พบว่ า การวั ด
อุณหภูมริ า่ งกาย การส่องคอหอยหรือต่อมทอนซิล
เพื่อตรวจดูว่ามีฝ้าหรือตุ่มหนอง ในผู้ป่วยที่มี
อาการ ไข้ ไอเจ็บคอ เพือ่ ประกอบการวินจิ ฉัยก่อน
สัง่ จ่ายยารักษา มีคะแนนการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ และ
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อยู่ในระดับการปฏิบัติสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5
ส�ำหรับการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การ
สั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคหวัดธรรมดาที่มี
อาการไข้สูง ปวดแก้ม/หน้าผากโดยปฏิบัติอยู่ใน
ระดับต�ำ 
่ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.3 ข้อมูลแสดงดังตาราง
ที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งเสริมการ           
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ล�ำดับ
รายการ
X
S.D ระดับการปฏิบัติ
การรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
1. ท่านสั่งจ่ายยาตามอาการ เช่น ยาลดน�้ำมูก ยาแก้ไข้
4.3
0.8
สูง
ยาแก้ไอ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหวัดธรรมดา
2. ท่านหลีกเลีย่ งการจ่ายยาปฏิชวี นะในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคหวัด 3.5
1.0
ปานกลาง
ธรรมดา และมีน�้ำมูกเขียว-เหลือง
3. ท่านวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอเจ็บคอ 4.5
0.7
สูง
เพื่อประกอบการวินิจฉัยก่อนสั่งจ่ายยารักษา
4. ท่านส่องคอหอยหรือต่อมทอนซิลเพือ่ ตรวจดูวา่ มีฝา้ หรือ 4.5
0.7
สูง
ตุ่มหนอง ในผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอเจ็บคอ เพื่อประกอบ
การวินิจฉัยก่อนสั่งจ่ายยารักษา
5. ท่านตรวจต่อมน�้ำเหลืองที่คอในผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ 4.1
0.9
สูง
เจ็บคอ เพื่อประกอบการวินิจฉัยก่อนสั่งจ่ายยารักษา
6. ท่านสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคหวัดธรรมดา
2.3
1.1
ต�่ำ
ที่มีอาการไข้สูง ปวดแก้ม/หน้าผาก
7. ท่านสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ ในผู้ป่วยโรคหวัดธรรมดา
3.1
1.1
ปานกลาง
ที่มีอาการปวดหู และมีน�้ำไหลออกมาจากหู
8. ท่านสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูงมากกว่า 4.0
0.9
สูง
38 C ํ มีฝ้าหรือตุ่มหนองที่ต่อมทอนซิล ต่อมน�้ำเหลืองโต
9. ท่านหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ ให้กับผู้ป่วยที่มี
4.0
1.0
สูง
อาการไอแห้งหรือมีเสมหะ คันคอ หรือมีอาการของ
โรคหวัดร่วมด้วย
10. ท่านหลีกเลี่ยงการสั่งยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอ 4.1
1.0
สูง
เพื่อรักษาอาการไข้หวัด ไอ เจ็บคอ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งเสริมการ           
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ต่อ)
ล�ำดับ
รายการ
X
S.D ระดับการปฏิบัติ
การรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
11. ท่านสั่งใช้ผงเกลือแร่ รักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
4.2
0.9
มาก
เฉียบพลัน ที่มีอาการถ่ายเหลวอย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน
ปวดท้องและมีไข้ร่วมด้วย
12. ท่านหลีกเลี่ยงการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ รักษาผู้ป่วยโรค
3.0
1.1
ปานกลาง
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่มีอาการปวดท้องอาเจียน
และมีไข้ร่วมด้วย
13. ท่านสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ รักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
2.4
1.0
ปานกลาง
เฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุ
14. ท่านสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ รักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
2.9
1.1
ปานกลาง
เฉียบพลันในผู้ป่วยที่มีไข้สูง
15. ท่านสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ รักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 3.8
1.0
สูง
ในผู้ป่วยที่ถ่ายเป็นมูกเลือด และมีไข้
16. ท่านหลีกเลี่ยงสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอ 4.0
1.0
สูง
เพื่อรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
เฉลี่ย
3.7
0.3
ปานกลาง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย พบว่า เพศและ
ต�ำแหน่งของบุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.003,
0.031 ตามล�ำดับ ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 5 6 7 ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวน ร้อยละ และความ
และ 8)
สัมพันธ์ระหว่างเพศ กับการปฏิบัติตามนโยบาย
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ของบุคลากรสาธารณสุขสังกัด รพ.สต.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับการปฏิบัติ
เพศ
รวม
สูง
ต�่ำถึงปานกลาง
30(38.5%)
48(61.5%)
78 (100%)
หญิง
101(59.4%)
69(40.6%)
170 (100%)
รวม
131(52.8%)
117(47.2%)
248 (100%)
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ตารางที่ 6 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอายุ และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน กับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ของบุคลากรสาธารณสุขสังกัด รพ.สต. ในจังหวัดศรีสะเกษ
การปฏิบัติตามนโยบาย
ตัวแปร
Correlation coefficient(r)
p-value
อายุ
0.0
0.549
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
0.1
0.080
ตารางที่ 7 แสดงจ�ำนวน ร้อยละ และความสัมพันธ์ระหว่างต�ำแหน่งและการปฏิบัติตามนโยบายโรง
พยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ระดับการปฏิบัติ
ต�ำแหน่ง
รวม
สูง
ต�่ำถึงปานกลาง
พยาบาลวิชาชีพ
52(66.7%)
26(33.3%)
78(100%)
นักวิชาการสาธารณสุข
42(46.7%)
48(53.3%)
90(100%)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
21(53.8%)
18(46.2%)
39(100%)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8(36.4%)
14(63.6%)
22(100%)
อื่นๆ
8(42.1%)
11(57.9%)
19(100%)
รวม
131(52.8%)
117(47.2%)
248(100%)
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ตารางที่ 8 แสดงจ�ำนวน ร้อยละ และความสัมพันธ์ระหว่างการได้รบั อบรมเกีย่ วกับนโยบายโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการปฏิบัติตามนโยบาย
ระดับการปฏิบัติ
การได้รับการอบรม
รวม
สูง
ต�่ำถึงปานกลาง
ไม่เคย
32 (46.4%)
37 (53.6%)
69 (100%)
เคย
99 (55.3%)
80 (44.7%)
179 (100%)
รวม
131 (52.8%)
117 (47.2%)
248 (100%)

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรสาธารณสุ ข และการ
สนับสนุนขององค์กรกับการปฏิบัติตามนโยบาย
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล                
พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

(p-value < 0.001) โดยทัศนคติมีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง (r = 0.4) ส่วนการสนับสนุน
องค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับต�ำ 
่ (r = 0.3) ข้อมูล
แสดงดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการสนับสนุนขององค์กร กับการปฏิบัติตามนโยบาย    
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การปฏิบัติตามนโยบาย
ตัวแปร
Correlation coefficient (r) p-value
ทัศนคติบุคลากร-การปฏิบัติตามนโยบาย
0.4
<0.001
การสนับสนุนขององค์กร-การปฏิบัติตามนโยบาย
0.3
<0.001

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

Vol.33 No.3 September-December 2018

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS

อภิปรายผล

การศึกษาครั้งนี้บุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิ บั ติ ง านใน รพ.สต. มี ทั ศ นคติ ต ่ อ นโยบาย                  
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึ ก ษาของเรเมซซิ ง ห์ แ ละเร็ ท นาวั ล เลย์ ท                         ี่
พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ที่ส่ังใช้ยาใน          
สถานพยาบาลระดั บ ตติ ย ภู มิ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกาเห็นด้วยกับการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างมีเหตุผลตามบัญชีรายการยาหลัก(5) เนือ่ งจาก
บุคลากรได้มคี วามรู้ ความตระหนักมาจากเนือ้ หา
ของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ เรี ย นมา ความทั น สมั ย ของ           
ความรู้ มีโอกาสในการได้รับการพัฒนาต่อยอด
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมไปถึงโอกาสของ
การได้รบั รูแ้ ละรับผิดชอบผลกระทบอันเป็นผลมา
จากพฤติกรรมการสั่งใช้ยาของตนที่เกิดขึ้นกับ              
ผูป้ ว่ ย ด้านการสนับสนุนขององค์กรในการด�ำเนิน
งานตามนโยบายพบว่ามีการสนับสนุนในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็น
การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการ
ถ่ายทอดนโยบายให้กับ รพ.สต. มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ในระดับการสนับสนุนมาก เนื่องจากโรงพยาบาล
แม่ขา่ ย และรพ.สต.มีการท�ำงานร่วมกันในรูปแบบ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ข ระดั บ
อ�ำเภอ (คปสอ.) เมื่อมีนโยบายหรือโครงการที           ่
สัง่ การมาจากกระทรวงสาธารณสุขหรือส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่ายจะต้องท�ำ
หน้าทีใ่ นการถ่ายทอดนโยบายและติดตามผลงาน
ให้ รพ.สต.ที่เป็นลูกข่ายได้รับทราบเพื่อให้มีการ
ปฏิบตั เิ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนการสนับสนุน
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ และอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ
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การสนั บ สนุ น งบประมาณ และทรั พ ยากรแก่
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในการด� ำ เนิ น งานตาม
นโยบาย ซึง่ อาจเกิดจากการทีโ่ รงพยาบาลแม่ขา่ ย
หลายแห่งๆ ที่มักจะประสบปัญหาเดียวกัน คือ           
มี ง บประมาณและทรั พ ยากรที่ จ� ำ กั ด ส� ำ หรั บ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ รพ.สต. นอกจากนี้
ยังพบว่าการสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ประชาชนได้รับรู้และยอมรับเรื่องการใช้ยา
ปฏิชีวนะเฉพาะมีข้อบ่งใช้เท่านั้นยังมีน้อยทั้งใน
ระดับโรงพยาบาลแม่ข่าย และระดับ รพ.สต.              
ผลการศึ ก ษาการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ นโยบาย                       
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
รวมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ             
ศิรลิ กั ษณ์ และศศิธร ทีพ่ บว่าพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ าน
ใน รพ.สต.ภายในจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมของ
โครงการ Antibiotic Smart Use มีการจ่ายยา
อย่างเหมาะสม ร้อยละ 81.5(6) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
บุคลากรส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
นโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การ
ศึกษานี้พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติโดยเพศ
หญิงจะมีสัดส่วนการปฏิบัติตามนโยบายในระดับ
สูงมากกว่าเพศชาย อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีผลท�ำให้ต�ำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ซึง่ ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติด้วย โดยปฏิบัติตามนโยบายใน
ระดั บ สู ง และมี สั ด ส่ ว นมากกว่ า ต� ำ แหน่ ง อื่ น
ทัศนคติของบุคลากรกับการปฏิบัติตามนโยบาย
พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและมี
ทิศทางบวกแสดงว่าถ้าบุคลากรมีทัศนคติที่เห็น
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ด้วยมากกับนโยบายนี้ก็จะมีระดับการปฏิบัติที่สูง
ขึน้ ด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของลีอองและ
คณะที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ ระหว่าง
ความตระหนักถึงเชื้อโรคดื้อยากับความถี่ในการ
สั่งใช้ยาปฏิชีวนะของแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วย
งานสาธารณสุขของรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย(7)
อาจเป็นเพราะนโยบายนี้กระทรวงสาธารณสุขได้
ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนรับรองการปฏิบัติงาน
มีการสื่อสารให้สถานพยาบาลและบุคลากรทุก
ระดับได้รับทราบ การสนับสนุนขององค์กรก็พบ
ว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต�่ำและมีทิศทางบวก
การปฏิบตั ติ ามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล กล่าวคือถ้าหากได้รับการ
สนับสนุนทีด่ จี ากโรงพยาบาลแม่ขา่ ยหรือ รพ.สต.
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านก็ จ ะปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย           
สู ง ขึ้ น ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ                            
สแตรนเบิร์กและคณะ ที่พบว่ามีหลายๆ ปัจจัยที่
ท�ำให้การใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคทางเดินหายใจ
ส่วนบนในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประเทศ
สวีเดนลดลง เช่น การบริหารจัดการในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น และภาวะผู ้ น� ำ ขององค์ ก ร การมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน กระบวนการวินิจฉัยโรค
การคัดกรองของพยาบาล และความคาดหวังของ
ผู้ป่วย(8) เนื่องจากกําลังคนด้านสุขภาพเป็นกลไก
สําคัญในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หากได้รับการ
สนับสนุนในด้านความรู้ทักษะ และเจตคติที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน ก็จะท�ำให้นโยบายประสบผล
ส�ำเร็จตามเป้าหมายได้ ส่วนปัจจัยด้านอื่นที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามนโยบาย ได้แก่
อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการได้รับการ
อบรม อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้
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เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั้งหมด ได้รับ
ความรู้และข่าวสารทางด้านสาธารณสุขอยู่ตลอด
เวลา รวมทั้งเคยได้เข้าร่วมประชุม ชี้แจงถ่ายทอด
นโยบายเป็นประจ�ำ

ข้อจ�ำกัดของการศึกษานี้

การศึกษานีไ้ ม่ได้วดั ผลจากการปฏิบตั งิ าน
ตามตัวชีว้ ดั ของนโยบายโดยตรง เช่น ปริมาณและ
มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะที่ลดลงจากผลของการ
ด�ำเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดังนั้นควรท�ำการศึกษาเพิ่ม
เติม เพือ่ แสดงถึงผลส�ำเร็จของการปฏิบตั งิ านตาม
นโยบายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ข้อดีของการศึกษานี้

ผลการศึกษาท�ำให้ทราบถึงบริบทการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดยเฉพาะการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย การสั่งใช้ยา ไม่ได้จ�ำกัด
เฉพาะวิ ช าชี พ พยาบาลเท่ า นั้ น แต่ บุ ค ลากร                   
ต� ำ แหน่ ง อื่ น ๆ เช่ น นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข                   
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานทันตะ
สาธารณสุข หรือแพทย์แผนไทย จะต้องท�ำหน้าที่
ดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ กรณีพยาบาลวิชาชีพติดราชการอืน่ หรือ
ลาเพราะมีข้อจ�ำกัดของอัตราก�ำลัง ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่แล้วแต่ละ รพ.สต.จะมีบุคลากรต�ำแหน่งละ
1 คน ทุกคนต้องสามารถท�ำงานทดแทนกันได้ใน
บางกรณี ดังนั้นโรงพยาบาลที่เป็นแม่ข่ายจะต้อง
วางแผน เพือ่ ถ่ายทอดความรู้ หรือนโยบายส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้คลอบคลุมเจ้าหน้าที่
ทุกต�ำแหน่ง
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นอกจากนี้ต้องขยายผลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง            
สมเหตุ ผ ลให้ เ กิ ด ในระดั บ สั ง คม โรงพยาบาล                
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นจุดเริ่มต้น
ส�ำคัญ แต่จุดมุ่งหมายส�ำคัญ คือ การเกิด “สังคม
แห่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (RDU Society) ท�ำให้
งานวิชาการที่จะด�ำเนินการขยายวงนอกขอบเขต
ของโรงพยาบาลมากขึ้ น เช่ น การสร้ า งความ
ตระหนักรู้ จะไม่จ�ำกัดวงเฉพาะกลุ่มบุคลากร
ทางการแพทย์ แต่จะต้องเปิดกว้างไปถึงบุคลากร
ทางวิชาชีพอืน่ ๆ รวมถึงประชาชนในระดับปัจเจก
จนถึงระดับชุมชน ให้สามารถรู้เข้าใจและเกิดการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลด้วย

การศึกษานีพ้ บว่า บุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ภายในจังหวัดศรีสะเกษ มี
ทัศนคติต่อนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.7 การสนับสนุนขององค์กรในการด�ำเนิน
งานตามนโยบายอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.6 การปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุข
เกี่ยวกับนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.7 เพศ และต�ำแหน่งของบุคลากรสาธารณสุขมี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.003, 0.031 ตาม
ล�ำดับ) ทัศนคติของบุคลากร และการสนับสนุน เอกสารอ้างอิง
ขององค์กรก็มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตาม 1. รุ่งทิวา หมื่นปา, นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช.
นโยบายอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug
0.001) โดยทัศนคติมีความสัมพันธ์ในระดับปาน
Used : RDU).[ออนไลน์].; 2560. [สืบค้น 15
กลาง (r = 0.43) ส่วนการสนับสนุนองค์กรมีความ
เม.ย. 2560] ; เข้าถึงได้จาก : URL:http://
สัมพันธ์ในระดับต�่ำ (r = 0.25)
www.ccpe.pharmacycouncil.org/
showfile.php?file=209.
2. พรพิมล จันทร์คุณาภาส, ไพร�ำ บุญญะฤทธิ์,
ข้อเสนอแนะ
วรนัดดา ศรีสุพรรณ, นุชน้อย ประภาโส,
จากการศึกษานีท้ พี่ บว่าทัศนคติ และการ
บรรณาธิ ก าร. การพั ฒ นาระบบบริ ก าร
สนับสนุนขององค์กร มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิ
สุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบ
ตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
บริ ก ารให้ มี ก ารใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ส มผล             
สมเหตุผล ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการ
(Service Plan : Rational Drug Use). พิมพ์
ส่งเสริม สนับสนุน จัดโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยว
ครั้งที่ 1. นนทบุรี: กลุ่มงานพัฒนาระบบ
กั บ นโยบายนี้ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ เพื่ อ กระตุ ้ น ให้
สนั บ สนุ น บริ ก าร ส� ำ นั ก บริ ห ารการ
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายนี้ สร้างความ
สาธารณสุ ข ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง
มั่นใจในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะตามแนวทางปฏิบัติ
สาธารณสุข; 2559.
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antibiotic policy-a cross sectional              
3. วิสุทธิ์ กังวานตระกูล. การคํานวณขนาด
survey in a tertiary care hospital. J
ตัวอย่าง (Sample Size Calculation) เพื่อ
ClinDiagn Res 2013;7(4):675-9.
การศึกษาวิจัย.[ออนไลน์].; 2554[สืบค้น25
ก.ค. 2560]; เข้าถึงได้จาก: URL:https:// 6. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, ศศิธร เอื้อนันต์. ผลของ
โครงการ Antibiotic Smart Use ต่อความ
home.kku.ac.th/wiskun/451710/Samรูเ้ กีย่ วกับการจ่ายยาปฏิชวี นะของพยาบาลที่
pleSizeCal.pdf.
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
4. สุชาสินี พานทอง, เฉลียว ผลพิกุล, ประยุทธ
ต�ำบลจังหวัดขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร
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