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บทคัดย่อ
บริบท โครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาได้ผลลัพธ์ไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้ว่าจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบผลของกลวิธีเพื่อลดพฤติกรรมการสั่งยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมของแพทย์ต่ออัตรา
การสั่งยาปฏิชีวนะที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉินใน 3 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (Upper Respiratory Tract Infection; URI) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
(Acute Gastroenteritis; AGE) และการใช้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันการติดเชื้อในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
วิธกี ารศึกษา กลวิธี ได้แก่ การอบรมให้ความรูแ้ ก่แพทย์ การน�ำแผ่นพับให้ความรูส้ ำ� หรับผูป้ ว่ ยวางไว้ทโี่ ต๊ะตรวจ
และการแจ้งเตือนด้วยโปรแกรมตรวจโรค เมื่อมีการสั่งยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม เก็บข้อมูลเปรียบเทียบใน
ช่วง 3 เดือน ก่อนและหลังจากที่เริ่มกลวิธี
ผลการศึกษา กลวิธดี งั กล่าวสามารถลดการสัง่ ยาปฏิชวี นะใน URI, AGE และการป้องกันการติดเชือ้ ในบาดแผลสด
ลงได้ร้อยละ 9.39 (p < 0.001, 95%CI 7.48-11.31), 7.03 (p < 0.001, 95%CI 3.72-10.33) และ 2.60
(p = 0.020, 95%CI 0.40-4.80) ตามล�ำดับ ไม่มีความแตกต่างของอัตราการกลับมาพบแพทย์ซ�้ำภายใน
48 ชัว่ โมง และอัตราการนอนโรงพยาบาลในผูป้ ว่ ย URI รวมทัง้ ไม่พบความแตกต่างของอัตราการเกิดแผลติดเชือ้
ในผูป้ ว่ ยบาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ ในผูป้ ว่ ย AGE พบการเพิม่ ขึน้ ของอัตราการกลับมาแพทย์ซำ�้ ภายใน 48 ชัว่ โมง
ร้อยละ 0.61 (p = 0.025, 95%CI 0.08-1.13) อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของอัตราการนอนโรงพยาบาล
ในผู้ป่วย AGE
สรุป การใช้กลวิธเี พือ่ ลดพฤติกรรมการสัง่ ยาปฏิชวี นะของแพทย์มคี วามสัมพันธ์กบั การลดลงของอัตราการสัง่ ยา
ปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ ของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
และการใช้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันการติดเชื้อในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
ค�ำส�ำคัญ กลวิธี ยาปฏิชีวนะ การสั่งยาปฏิชีวนะ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
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Abstract
Context: The antibiotic smart use (ASU) project of Burapha University Hospital did not achieve
its goals, although there was an ongoing campaign.
Objective: To understand what is an effective strategy to reduce the overprescription of
antibiotics by clinicians in outpatient and emergency departments across three specific diseases:
upper respiratory tract infections (URI), acute gastroenteritides (AGE) and fresh traumatic wound
infections.
Materials and Methods: The evaluated strategy included an ASU workshop for the clinicians,
the display of ASU brochures (for patients) at the desks of clinicians as well as the use of
computer programs that signalled an alarm when antibiotics were prescribed suspiciously. The
data was collected over 3 months, as well as before and after these safeguards were initiated.
Results: Our strategy could decrease the prescription rate of antibiotics for URI, AGE and fresh
traumatic wound infections by 9.39% (p < 0.001, 95%CI 7.48-11.31), 7.03% (p < 0.001, 95%CI 3.7210.33) and 2.60% (p = 0.020, 95%CI 0.40-4.80), respectively. However, there was no difference
in the admission rate for patients with URI, or for the rate of hospital revisits within 48 hours. In
patients with AGE, we found the rate of hospital revisits within 48 hours by 0.61% (p = 0.025,
95%CI 0.08-1.13). Yet, there was no difference in admission rates for patients with AGE. What’s
more, there was no difference in the frequency of fresh traumatic wound infections.
Conclusions: The implementation of a strategy to reduce the overprescription of antibiotics
associated with the three diseases as mentioned above was inconclusive.
Keywords: Strategy, Antibiotic, Antibiotic prescription, Rational drug use, Antibiotic smart use
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เชื้ อ แบคที เ รี ย ดื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะเป็ น ปั ญ หาที่
ส�ำคัญที่พบทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศ
เตือนทั่วโลกให้เห็นความส�ำคัญของเชื้อแบคทีเรียและ
ออกมาตรการเพื่อรับมือ และลดการเกิดแบคทีเรีย
ดื้อยาที่มากขึ้น การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่ า มี ก ารสั่ ง ใช้ ย าปฏิ ชี ว นะประมาณร้ อ ยละ
13 ของผู ้ ป ่ ว ยที่ ม าตรวจที่ แ ผนกผู ้ ป ่ ว ยนอกและ
อย่างน้อย ร้อยละ 30 พบว่า เป็นการใช้ยาปฏิชวี นะอย่าง
ไม่เหมาะสม1 อีกการศึกษาในผูใ้ หญ่ทมี่ าด้วยโรคติดเชือ้
ระบบทางเดินหายใจ 1,662 ครั้ง พบว่า ร้อยละ 77
ได้รับการสั่งยาปฏิชีวนะและร้อยละ 64 เป็นการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุสมผล 2 ประเทศไทยจัด
อยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาเชื้อดื้อยาสูงมาก แต่ละปีคนไทย
ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณ 88,000 คน และ
เสียชีวิตประมาณ 38,000 คน คิดเป็นความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ 46,000 ล้านบาท สาเหตุอย่างหนึ่งของ
การเกิดแบคทีเรียดื้อยา คือการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
ไม่ เ หมาะสมและเกิ น ความจ�ำ เป็ น ในประเทศไทย
ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า ง
สมเหตุสมผล (Antibiotics Smart Use, ASU) ตั้งแต่
ปี พ .ศ.2550 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดการใช้ ย า
ปฏิชีวนะใน 3 โรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อของ
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน (upper respiratory
tract infection, URI) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
(acute gastroenteritis, AGE) และการป้องกันการ
ติดเชื้อในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพามีมาตรการ
การก� ำ กั บ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผ ลตั้ ง แต่
ปี พ.ศ.2559 ได้แก่ การรณรงค์การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
ส�ำหรับโรค URI, AGE และการป้องกันการติดเชื้อใน
บาดแผลสดจากอุบัติเหตุตามค�ำแนะน�ำของโครงการ
ASU โดยใช้โปสเตอร์รณรงค์ มีโครงการเพื่อสร้าง
ความตระหนั ก รู ้ เ รื่ อ งการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลแก่
บุคลากรทางการแพทย์ มีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

และแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุ ผ ลส� ำ หรั บ ประชาชน มี วิ ดิ ทั ศ น์ ร ณรงค์ ก าร
ใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลให้ ผู ้ ป ่ ว ยรั บ ชมหน้ า ห้ อ งจ่ า ย
ยาระหว่างรอรับยา มีกิจกรรมสาธารณะเพื่อสร้าง
ความตระหนั ก รู ้ เ รื่ อ งการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลแก่
ผูร้ บั บริการ อย่างไรก็ตามข้อมูล ASU ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ปัจจุบันยังมีปัญหาไม่ได้ตาม
เป้ า ตั ว ชี้ วั ด อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราการ
ใช้ ย าปฏิ ชี ว นะในทั้ ง 3 โรคในช่ ว งปี 2560-2561
ปัญหาส่วนใหญ่ในการจัดโครงการรณรงค์ คือ แพทย์
มักไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
และไม่ได้มีความตระหนักถึงความส�ำคัญ
จุดประสงค์ของการศึกษานี้ 1) เพื่อทราบผล
ของกลวิธีเพื่อลดพฤติกรรมการสั่งยาปฏิชีวนะอย่าง
ไม่เหมาะสมของแพทย์ต่ออัตราการสั่งยาปฏิชีวนะ
ที่ แ ผนกผู ้ ป ่ ว ยนอกและแผนกฉุ ก เฉิ น ในโรค URI,
AGE และการป้องกันการติดเชื้อในบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ 2) เพื่อทราบเหตุผลของการสั่งยาปฏิชีวนะ
อย่างไม่เหมาะสมของแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอกและ
แผนกฉุกเฉิน ในโรค URI, AGE และการป้องกันการ
ติดเชือ้ ในบาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ 3) เพือ่ ทราบผลของ
กลวิธีเพื่อลดพฤติกรรมการสั่งยาปฏิชีวนะของแพทย์
ที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉินในโรค URI และ
AGE ต่ออัตราการกลับมาพบแพทย์ซ�้ำและอัตราการ
นอนโรงพยาบาลด้วยโรคดังกล่าว 4) เพือ่ ทราบผลของ
กลวิธเี พือ่ ลดพฤติกรรมการสัง่ ยาปฏิชวี นะของแพทย์ ที่
แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉินในการป้องกันการ
ติดเชื้อในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุต่ออัตราการเกิด
แผลติดเชื้อ
วิธีการศึกษา
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบไปข้ า งหน้ า
เปรียบเทียบก่อนและหลังจัดกิจกรรมแทรกแซงใน
แพทย์ประจ�ำทั้งหมดของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา 80 คน (แพทย์ทั่วไป 17 คน แพทย์เฉพาะทาง
และแพทย์เฉพาะทางต่อยอด 73 คน)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยแบ่งค�ำถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความรู้พื้นฐานในการใช้ยา
ปฏิชีวนะใน URI, AGE และ การป้องกันการติดเชื้อ
ในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ 3) ความเห็นเกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชีวนะ โดยสอบถามความเห็นต่อปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการสั่งยาปฏิชีวนะ แบ่งเป็น 5 ระดับ
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน
3 ท่าน คัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความตรงตาม
เนือ้ หาของผูเ้ ชีย่ วชาญ ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป ปรับแก้ไขตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบความเที่ยง
(Reliability) โดยน�ำแบบสอบถามไปทดสอบกับแพทย์
ที่โรงพยาบาลอื่น จ�ำนวน 21 คน พิจารณาข้อค�ำถาม
ที่มีค่า Corrected Item Total Correlation ตั้งแต่
0.2 ขึ้นไป และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ของข้อค�ำถามทั้ง
ฉบับจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป
ช่วงเริ่มต้นท�ำการวิจัยจะแจกแบบสอบถาม
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะให้ แ ก่ แ พทย์
ประจ� ำ ทั้ ง หมดของโรงพยาบาล น� ำ แบบสอบถาม
มาวิ เคราะห์ เพื่อออกแบบกลวิธีเ พื่อลดพฤติ ก รรม
การสั่งยาปฏิชีวนะของแพทย์ กลวิธีที่น�ำมาใช้ ได้แก่
1) การอบรมให้ความรู้แก่แพทย์โดยเน้นสาเหตุที่พบ
บ่อยจากแบบสอบถามมาอภิปราย โดยจัด 2 รอบ
รอบละ 1 ชัว่ โมง มีผเู้ ข้าร่วมประชุมรวม 2 รอบ ทัง้ หมด
29 คน จากแพทย์ประจ�ำทั้งหมด 80 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 36.25) 2) การน�ำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมส�ำหรับประชาชนมาวาง
ไว้ที่โต๊ะตรวจแพทย์ส�ำหรับแจกผู้ป่วย 3) การตั้งระบบ
กล่องข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีการสั่งยาปฏิชีวนะอย่าง
ไม่เหมาะสมของโปรแกรมตรวจโรค (BMS-HosXP)

เมื่อแพทย์ท�ำการพิมพ์ ICD-10 ใน 3 กลุ่ม โรคข้างต้น
ร่วมกับพิมพ์สั่งยาปฏิชีวนะจะขึ้นกล่องข้อความเตือน
ดังนี้
1. ในกรณีที่เป็น ICD-10 กลุ่มโรค URI และ
AGE ICD-10 ที่ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ J00 J029
J209 J069 J101 J068 J111 J219 J050 K528 K529
และ A084 A059 A050 A083 A080 A054 A081
A082 จะขึ้นเตือนว่า “ท่านไม่ควรสั่งยาปฏิชีวนะใน
ICD-10 นี้”
2. ในกรณีทเี่ ป็น ICD-10 กลุม่ บาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุทุก ICD-10 ได้แก่ S00, S01, S05, S07-S11,
S16-S21, S28-S31, S38-S41, S46-S51, S56-S61,
S66-S71, S76-S81, S86-S91, S96-S99, T00-T01,
T04-T07, T09.0-T09.1, T11.0-T11.1, T13.0-T13.1,
T14.0-T14.1, T14.6-T14.9, T20-T25, T29-T32,
W50-W64, X00-X19, X20-X29, X30-X39 จะขึ้น
เตือนว่า “ท่านไม่จ�ำเป็นต้องสั่งยาปฏิชีวนะในแผล
สะอาดขอบเรียบ ไม่มีเนื้อตาย ไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก
และมาพบแพทย์ภายใน 6 ชั่วโมง”
หลังจากนั้นจะท�ำการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
ในช่วง 3 เดือนก่อนและ 3 เดือนหลังจากที่เริ่มกลวิธี
ข้อมูลที่จะท�ำการศึกษา ได้แก่ ร้อยละของการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผูป้ ว่ ยนอก ร้อยละการใช้
ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ร้อยละของ
การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ร้อยละ
ของผูป้ ว่ ยทีก่ ลับมาพบแพทย์ซำ�้ ภายใน 48 ชัว่ โมง ของ
โรคติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ร้อยละของ
ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล และร้อยละของผู้ป่วย
บาดแผลสดจากอุบัติเหตุที่มีแผลติดเชื้อ การวิเคราะห์
ข้อมูลส�ำเร็จรูปโดยใช้สถิตสิ ำ� เร็จรูป SPSS เปรียบเทียบ
ร้อยละช่วงก่อนและหลังที่มีกลวิธี เพื่อลดพฤติกรรม
การสัง่ ยาปฏิชวี นะโดยใช้สถิติ Z-test for proportion
difference ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05
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การศึ ก ษานี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจริ ย ธรรม การติ ด เชื้ อ ในบาดแผลสดจากอุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ ค ะแนน
ในมนุ ษ ย์ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมในมนุ ษ ย์ เฉลี่ย (SD) 0.98 (0.84) (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) ส่วน
มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ Sci020/2562
ที่ 3 เป็นค�ำถามความเห็นเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของแพทย์ โดยรวมความเห็ น เฉพาะแพทย์ ที่ อ อก
ผลการศึกษา
ตรวจผู้ป่วยในกลุ่มโรคนั้น ≥ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ สรุป
จากการส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้ ย า ปัจจัยที่เป็นเหตุผลในการสั่งยาปฏิชีวนะของแพทย์
ปฏิชวี นะของแพทย์ใน 3 กลุม่ โรค ได้แก่ URI, AGE และ ได้ดังนี้ เหตุผลในการสั่งยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย URI
การป้องกันการติดเชือ้ ในบาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ โดย ได้แก่ ผู้ป่วยมีอาการหลายวันก่อนมาพบแพทย์ ส่วน
แจกแบบสอบถามให้แก่แพทย์ประจ�ำของโรงพยาบาล ใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก และผู้ป่วยได้รับยา
มหาวิทยาลัยทั้งหมด 80 คน ได้รับแบบสอบถามกลับ ปฏิชีวนะมาก่อน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ
คืนมาทั้งหมด 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5
ปานกลางถึงมาก เหตุผลในการสัง่ ยาปฏิชวี นะในผูป้ ว่ ย
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบ่งออกได้ตาม AGE ได้แก่ ความกังวลว่าผู้ป่วยจะมีภาวะแทรกซ้อน
ข้อค�ำถามเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของ และผู้ป่วยมีโรคประจ�ำตัว ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
แพทย์ผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1) ส่วนที่ 2 เป็น ระดับปานกลาง และเหตุผลในการสั่งยาปฏิชีวนะใน
ค�ำถามเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการใช้ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยแผลสดจากอุบัติเหตุ ได้แก่ ความกังวลว่าผู้ป่วย
(คะแนนเต็มรวม 8 คะแนน) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จะมีภาวะแทรกซ้อน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ
โรค คื อ URI ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย (SD) 2.76 (0.57) ปานกลางถึงมาก ตามด้วยความไม่รู้/ไม่ทราบแนวทาง
(คะแนนเต็ม 3 คะแนน) AGE ได้คะแนนเฉลี่ย (SD) ปฏิ บัติ ส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ นในระดั บปานกลาง
1.50 (0.59) (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) และการป้องกัน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ที่ตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ (ปี)
<25
25-35
35-45
>45
จ�ำนวนปีที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิต (ปี)
(missing=4 คน, ร้อยละ 9.5)
0-5
5-10
10-15
>15
แพทย์ประจ�ำสาขา (missing = 2 คน, ร้อยละ 4.8)
แพทย์ทั่วไป
อายุรแพทย์
กุมารแพทย์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
โสต ศอ นาสิก
จักษุแพทย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จ�ำนวน (ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)
21 (50)
21 (50)
11 (26.2)
16 (38.1)
11 (26.2)
4 (9.5)
15 (39.5)
13 (34.2)
7 (18.4)
3 (7.9)
จ�ำนวน (ร้อยละของจ�ำนวนแพทย์ในสาขา)
13 (59.1)
3 (20.0)
6 (46.2)
9 (90.0)
4 (80.0)
3 (75.0)
2 (100.0)
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ตารางที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะของแพทย์
ปัจจัย
ไม่มีความรู้/ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ

ผู้ป่วยขอยาปฏิชีวนะ

กลัวถูกผู้ป่วยร้องเรียน

กังวลว่าผู้ป่วยจะมีภาวะแทรกซ้อน

ผู้ป่วยมีอาการหลายวันก่อน
มาพบแพทย์
ผู้ป่วยได้ยาปฏิชีวนะมาก่อน

ไม่มั่นใจในการวินิจฉัยโรค
ผู้ป่วยมีโรคประจ�ำตัว
ผู้สูงอายุหรือเด็ก
ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ที่ช่วยในการวินิจฉัย
ผู้ป่วยมีจ�ำนวนมาก

บุคลากรที่ร่วมงานทักท้วง
ให้สั่งยาปฏิชีวนะ

กลุ่มโรค

มากที่สุด

URI
0
AGE
0
บาดแผลสด
0
URI
2 (8.0)
AGE
0
บาดแผลสด
0
URI
0
AGE
0
บาดแผลสด 1 (4.5)
URI
0
AGE
0
บาดแผลสด 4 (18.2)
URI
2 (8.0)
AGE
0
URI
3 (12.0)
AGE
1 (4.2)
บาดแผลสด 2 (9.5)
URI
0
AGE
0
URI
2 (8.3)
AGE
2 (8.3)
URI
0
AGE
2 (8.3)
URI
0
AGE
0
URI
1 (4.0)
AGE
0
บาดแผลสด
0
URI
1 (4.0)
AGE
0
บาดแผลสด
0

มาก

ปานกลาง
น้อย
จ�ำนวน (ร้อยละ)
1 (4.0)
7 (28.0) 9 (36.0)*
0
3 (12.5) 14 (58.3)*
2 (9.5) 10 (47.6)* 5 (23.9)
4 (16.0)
2 (8.0) 11 (44.0)*
0
5 (20.8) 12 (50.0)*
4 (19.0) 6 (28.6) 8 (38.1)*
2 (8.0)
2 (8.0) 12 (48.0)*
1 (4.2)
2 (8.3) 13 (54.2)*
2 (9.1)
5 (22.7) 7 (33.3)*
6 (24.0) 11 (44.0)* 6 (24.0)
3 (12.5) 11 (45.8)* 8 (33.3)
8 (36.4)* 8 (36.4)* 2 (9.0)
12 (48.0)* 6 (24.0) 5 (20.0)
7 (29.2) 8 (33.3) 9 (37.5)*
9 (36.0)* 9 (36.0)* 3 (12.0)
7 (29.2) 6 (25.0) 8 (33.3)*
3 (14.3)
2 (9.5) 9 (42.9)*
0
7 (28.0) 15 (60.0)*
3 (12.5) 3 (12.5) 14 (58.3)*
4 (16.7) 13 (54.2)* 4 (16.7)
5 (20.9) 9 (37.5)* 6 (25.0)
8 (32.0) 9 (36.0)* 8 (32.0)
5 (20.9) 8 (33.3) 9 (37.5)*
4 (16.0) 11 (44.0)* 7 (28.0)
2 (8.3)
4 (16.7) 16 (66.7)*
1 (4.0)
1 (4.0) 13 (52.0)*
1 (4.2)
2 (8.3) 16 (66.7)*
1 (4.8)
7 (33.3) 9 (42.9)*
0
1 (4.0)
7 (28.0)
0
2 (8.3)
6 (25)
2 (9.5)
4 (19.0) 7 (33.3)

น้อยที่สุด
8 (32.0)
7 (29.2)
4 (19.0)
6 (24.0)
7 (29.2)
3 (14.3)
9 (36.0)
8 (33.3)
6 (28.6)
2 (8.0)
2 (8.3)
0
0
0
1 (4.0)
2 (8.3)
5 (23.8)
3 (12.0)
4 (16.7)
1 (4.2)
2 (8.3)
0
0
3 (12.0)
2 (8.3)
9 (36.0)
5 (20.8)
4 (19.0)
16 (64.0)*
16 (66.7)*
8 (38.2)*

หมายเหตุ : *ช่องทีม่ คี วามเห็นต่อปัจจัยนัน้ มากทีส่ ดุ ผลการศึกษาเปรียบเทียบการสัง่ ยาปฏิชวี นะของแพทย์กอ่ น
และหลังเริ่มกลวิธีเป็นดังนี้
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1. โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน 0.09% (95%CI -0.57%,0.40%), p = 0.730 และ
(URI)
จ�ำนวนผู้ป่วย URI ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อน
พบว่าร้อยละของการสั่งยาปฏิชีวนะใน URI และหลังเริ่มกลวิธีพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ∆P
ช่ ว งระยะเวลา 3 เดื อ น หลั ง จากเริ่ ม กลวิ ธี ลดลง 0.39% (95%CI -0.16%,0.93%), p = 0.162 เมื่อ
จากในช่วง 3 เดือน ก่อนเริ่มกลวิธี (34.99% VS เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังเริ่มกลวิธีเฉพาะกลุ่ม
25.60%), ∆P 9.39% (95%CI 7.48%,11.31%) อย่าง แพทย์ที่เข้าร่วมอบรมพบว่า อัตราการสั่งยาปฏิชีวนะ
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001) (แผนภาพที่ 1) เมื่อ มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 11.21 เหลือร้อยละ 9.07
เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วย URI ที่กลับมาพบแพทย์ซ�้ำ ส่วนกลุม่ แพทย์ทไี่ ม่ได้เข้าร่วมอบรมพบว่าอัตราการสัง่
ภายใน 48 ชั่วโมง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ∆P ยาปฏิชีวนะมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 24.02 เหลือ
ร้อยละ 16.45

รูปที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละของการสั่งยาปฏิชีวนะใน URI ก่อนและหลังเริ่มกลวิธี
2. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AGE)
พบว่าร้อยละของการสั่งยาปฏิชีวนะใน AGE
ช่วงระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเริ่มกลวิธีลดลงจากใน
ช่วง 3 เดือน ก่อนเริ่มกลวิธี (33.72% VS 26.69%),
∆P 7.03% (95%CI 3.72%,10.33%) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) (แผนภาพที่ 2) เมือ่ เปรียบเทียบ
จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ย AGE ที่ ก ลั บ มาพบแพทย์ ซ�้ ำ ภายใน
48 ชั่ ว โมง ก่ อ นและหลั ง เริ่ ม กลวิ ธี พ บว่ า หลั ง จาก
เริ่มกลวิธีมีจ�ำนวนผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ซ�้ำเพิ่มขึ้น

(0.22% VS 0.82%) ∆P 0.025% (95%CI -0.61%,1.13%) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.025) อย่างไร
ก็ ต ามเมื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราการสั่ ง ยาปฏิ ชี ว นะใน
ผู้ป่วยที่กลับมาพบแพทย์ซ�้ำเปรียบเทียบก่อนและหลัง
เริ่มกลวิธีพบว่าลดลงจากร้อยละ 11.76 เหลือร้อยละ
4.00 นอกจากนี้ยังพบว่าจ�ำนวนผู้ป่วย AGE ที่นอน
รักษาตัวในโรงพยาบาลเปรียบเทียบ ก่อนและหลังเริ่ม
กลวิธีพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ∆P -0.36 (95%CI
-0.77%,0.06%), p = 0.090
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เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังเริม่ กลวิธี
เฉพาะกลุม่ แพทย์ทเี่ ข้าร่วมอบรมพบว่าอัตราการสัง่ ยา
ปฏิชีวนะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 6.14
เป็นร้อยละ 8.78 เมื่อดูในรายละเอียดกลุ่มแพทย์

ที่สั่งยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการสั่งยา
โดยแพทย์ทวั่ ไป (ร้อยละ 71.43) ส่วนกลุม่ แพทย์ทไี่ ม่ได้
เข้าร่วมอบรมพบว่าอัตราการสัง่ ยาปฏิชวี นะมีแนวโน้ม
ลดลงจากร้อยละ 27.61 เหลือร้อยละ 17.99

รูปที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของการสั่งยาปฏิชีวนะใน AGE ก่อนและหลังเริ่มกลวิธี
3. การป้องกันการติดเชื้อแผลสดจากอุบัติเหตุ
พบว่าร้อยละของการสั่งยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย
แผลสดจากอุบัติเหตุช่วงระยะเวลา 3 เดือน หลังจาก
เริ่ ม กลวิ ธี ล ดลงจากในช่ ว ง 3 เดื อ นก่ อ นเริ่ ม กลวิ ธี
(42.29% VS 39.69%) ∆P 2.60% (95%CI 0.40%,
4.80%) อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p = 0.020)
(แผนภาพที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผู้ป่วยที่
มีแผลสดจากอุบัติเหตุที่มีแผลติดเชื้อก่อนและหลัง
เริ่มกลวิธีพบว่า ไม่แตกต่างกัน ∆P-0.17% (95%CI

-0.94%,0.61%), p = 0.674 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ก่อนและหลังเริ่มกลวิธีเฉพาะกลุ่มแพทย์ที่เข้าร่วม
อบรมพบว่ า อั ต ราการสั่ ง ยาปฏิ ชี ว นะมี แ นวโน้ ม
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.96 เป็นร้อยละ 14.86 เมื่อดูใน
รายละเอียดกลุ่มแพทย์ที่สั่งยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น ส่วน
ใหญ่เกิดจากการสัง่ ยาโดยแพทย์ทวั่ ไป (ร้อยละ 92.58)
ส่วนกลุม่ แพทย์ทไี่ ม่ได้เข้าร่วมอบรม พบว่า อัตราการสัง่
ยาปฏิชีวนะมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 31.40 เหลือ
ร้อยละ 24.78
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบร้อยละของการสั่งยาปฏิชีวนะใน AGE ก่อนและหลังเริ่มกลวิธี
วิจารณ์

จากผลการส� ำ รวจแบบสอบถามการสั่ ง ยา
ปฏิชีวนะของแพทย์ พบว่าเหตุผลส�ำคัญในการสั่งยา
ปฏิชีวนะในผู้ป่วย URI ได้แก่ ผู้ป่วยมีอาการหลายวัน
ก่อนมาพบแพทย์และผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Zhang
และคณะ3 ที่พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการสั่งยา
ปฏิชวี นะใน URI ในผูป้ ว่ ยเด็กอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ได้แก่
ความกังวลของแพทย์ว่าผู้ป่วยจะมีภาวะแทรกซ้อน
ผู ้ ป กครองกดดั น แพทย์ ใ ห้ สั่ ง ยาและความกลั ว ว่ า
ผู้ปกครองจะไม่พอใจ ซึ่งความแตกต่างของสาเหตุ
น่าจะเกิดจากกลุ่มประชากรที่ศึกษามีความต่างกัน
ในการศึกษาของ Zhang และคณะ3 ประชากรทีท่ ำ� การ
ศึกษาเป็นแพทย์ที่ท�ำงานที่คลินิกซึ่งอาจถูกกดดันจาก
ปัจจัยความกังวลถึงความไม่พอใจของผู้ป่วยซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อรายได้ของคลินิก มากกว่าการศึกษานี้ซึ่ง
ประชากรที่ศึกษาเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐบาล
อีกทั้งการศึกษาของ Zhang และคณะ3 ยังเป็นการ
ศึกษาการสั่งยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยเด็ก ซึ่งท�ำให้แพทย์มี
ความกังวลถึงภาวะแทรกซ้อนมากกว่า เมือ่ เปรียบเทียบ
กับอีกการศึกษาของ Strumilo และคณะ4 ในประเทศ

โปแลนด์ ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสั่งยาปฏิชีวนะ
ของแพทย์ในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจพบว่า
ความต้องการยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยและการที่ผู้ป่วย
รับประทานยาปฏิชวี นะมาเองก่อนพบแพทย์เป็นปัจจัย
ส�ำคัญของการได้รบั ยาปฏิชวี นะ ซึง่ ผลการวิจยั บางส่วน
สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ที่พบว่า การที่ผู้ป่วยได้รับยา
ปฏิชีวนะมาก่อนเป็นปัจจัยที่มีผลปานกลางถึงมากต่อ
การสั่งยาปฏิชีวนะของแพทย์ ส่วนความต้องการยา
ปฏิ ชี ว นะของผู ้ ป ่ ว ยจากการศึ ก ษาของผู ้ วิ จั ย พบว่ า
เป็นปัจจัยที่มีผลน้อย สาเหตุที่มีความแตกต่างกันอาจ
เนื่องจากการศึกษาของ Strumilo และคณะ4 แพทย์
ผู ้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมดเป็ น แพทย์ เ วชศาสตร์
ครอบครัว ส่วนแพทย์ผู้ตอบแบบสอบถามของผู้วิจัยมี
แพทย์หลายสาขา และมีแพทย์เฉพาะทางด้วย อาจมี
ผลต่อแนวคิดในการสั่งยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกัน
เหตุผลส�ำคัญในการสั่งยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย
AGE ได้แก่ ความกังวลว่าผู้ป่วยจะมีภาวะแทรกซ้อน
และผู้ป่วยมีโรคประจ�ำตัว และเหตุผลส�ำคัญในการ
สั่งยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยแผลสดจากอุบัติเหตุ ได้แก่
ความกังวลว่าผู้ป่วยจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาด้วย
ความไม่ รู ้ แ ละไม่ ท ราบแนวทางปฏิ บั ติ สอดคล้ อ ง
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กั บ การศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี้ ข อง สุ ภั ค ษา วาดภิ ม าย
และคณะ5 ที่พบว่า ความกลัวหรือความกังวลของ
แพทย์ ที่ มี ต ่ อ ผลการรั ก ษาของผู ้ ป ่ ว ยเป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด
ส�ำคัญของโครงการ ASU ส่วนผลการศึกษาที่พบว่า
ความไม่รู้และไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเป็นเหตุผลใน
การสั่งยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยแผลสดจากอุบัติเหตุ มี
ความสอดคล้องกับคะแนนแบบทดสอบความรูพ้ นื้ ฐาน
เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของแพทย์ที่พบว่า หัวข้อ
ในแบบสอบถามที่ ไ ด้ ค ะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
หั ว ข้ อ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะในการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ
ในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (ได้คะแนนเฉลี่ย 0.98
คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน)
จากผลการศึกษาพบว่าการใช้กลวิธีแก่แพทย์
เพื่อลดพฤติกรรมการสั่งยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม
ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้ การท�ำแผ่นพับรณรงค์
และการแจ้ ง เตื อ นเมื่ อ มี ก ารสั่ ง ยาปฏิ ชี ว นะอย่ า ง
ไม่สมเหตุผลในโปรแกรมตรวจโรคสามารถลดอัตรา
การสั่งยาปฏิชีวนะลงได้ทั้งใน URI, AGE และการ
ป้องกันการติดเชื้อแผลสดจากอุบัติเหตุ (ร้อยละ 9.39,
ร้อยละ 7.03 และร้อยละ 2.06 ตามล�ำดับ) ซึง่ การศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆ ก่อนหน้านี6-12
้
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่รูปแบบการ
วิจยั คล้ายกันของ Rubin และคณะ9 ซึง่ ศึกษาอัตราการ
สั่งยาปฏิขีวนะในผู้ป่วย URI ก่อนและหลังให้กิจกรรม
แทรกแซงพบว่ า การศึ ก ษาของ Rubin และคณะ 9
สามารถลดอัตราการสัง่ ยาปฏิชวี นะลงได้ ร้อยละ 15.6
(เทียบกับร้อยละ 9.39 ในงานวิจัยนี้) ทางผู้วิจัยคิดว่า
สาเหตุที่ท�ำให้อัตราการสั่งยาปฏิชีวนะไม่ลดลงมาก
เท่าการศึกษาของ Rubin และคณะ9 เนื่องจากอัตรา
การเข้าร่วมการอบรมของแพทย์ในงานวิจัยนี้ต�่ำกว่าที่
คาดการณ์ไว้ (ร้อยละ 36.25) และเมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาของรตินนั ท์ พันธนียะ และคณะ12 ซึง่ ท�ำการ
ศึกษาอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AGE ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ในจังหวัด
พัทลุง โดยให้กิจกรรมแทรกแซงแก่บุคลากรทางการ

แพทย์ 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ซึ่งได้รับการอบรม ASU เหมือนกันแต่มีการนิเทศ
ติดตามหลังอบรมที่ต่างกัน พบว่าสามารถลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะที่ 6 เดือน หลังให้กิจกรรมแทรกแซง ใน URI
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมลงได้ร้อยละ 19.22
และ 14.87 ตามล�ำดับ และลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
ใน AGE ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมลงได้ร้อยละ
33.08 และ 28.31 ตามล�ำดับ การศึกษานี้ให้ผลลัพธ์ที่
ดีกว่าการศึกษาของผูว้ จิ ยั อาจด้วยเหตุผลทีว่ า่ การศึกษา
ของ รตินนั ท์ เป็นการให้กจิ กรรมแทรกแซงแก่บคุ ลากร
ทางการแพทย์ใน รพ.สต. ซึง่ ไม่มแี พทย์รวมอยูด่ ว้ ย และ
รพ.สต. มีขนาดเล็กกว่าท�ำให้การเข้าถึงและการก�ำกับ
ดูแลท�ำได้งา่ ยกว่า อีกทัง้ การศึกษานีย้ งั มีการนิเทศหลัง
จากให้กิจกรรมแทรกแซงเป็นระยะด้วย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บทั้ ง 3 กลุ ่ ม โรคพบว่ า
อั ต ราการสั่ ง ยาปฏิ ชี ว นะในการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ
แผลสดจากอุบัติเหตุลดลงน้อยที่สุด สาเหตุเนื่องจาก
การก� ำ หนดค่ า การแจ้ ง เตื อ นใน URI และ AGE
จะเป็ น การเตื อ นว่ า “ท่ า นไม่ ค วรสั่ ง ยาปฏิ ชี ว นะ
ใน ICD-10 นี้ ” แต่ ใ นการแจ้ ง เตื อ นในแผลสด
จากอุ บั ติ เ หตุ จ ะเป็ น การเตื อ นว่ า “ท่ า นไม่ จ� ำ เป็ น
ต้ อ งสั่ ง ยาปฏิ ชี ว นะในแผลสะอาดขอบเรี ย บ ไม่ มี
เนื้ อ ตาย ไม่ ป นเปื ้ อ นสิ่ ง สกปรกและมาพบแพทย์
ภายใน 6 ชั่วโมง” ซึ่งลักษณะข้อความเป็นการให้
ความรู ้ ม ากกว่ า การชี้ น� ำ ว่ า ควรสั่ ง ยาปฏิ ชี ว นะหรื อ
ไม่ ความแตกต่างในการแจ้งเตือนข้างต้น เนื่องจาก
ข้อจ�ำกัดของการก�ำหนดการแจ้งเตือนจาก ICD-10 ใน
กลุม่ แผลสดจากอุบตั เิ หตุซงึ่ ไม่สามารถบอกได้วา่ ผูป้ ว่ ย
ควรได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือไม่
เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของกลวิธีที่ใช้
ได้แก่ การอบรม การวางแผ่นพับส�ำหรับให้แพทย์
แจกแก่ผู้ป่วย และการแจ้งเตือนด้วยกล่องข้อความ
เมื่อมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมทางผู้วิจัย
คิ ด ว่ า กลวิ ธี ที่ ใ ช้ ก ารแจ้ ง เตื อ นด้ ว ยกล่ อ งข้ อ ความ
เป็ น วิ ธี ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น การเตื อ นซ�้ ำ ๆ

39
BJM Vol.8 No.2 July - December 2021
ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมได้ ส่ ว นการ
อบรมและการแจกแผ่นพับอาจใช้เป็นกลวิธีเสริมที่
ใช้ควบคู่กันไป อธิบายจากผลการวิจัยที่พบว่าอัตรา
การสั่ ง ยาปฏิ ชี ว นะกลุ ่ ม แพทย์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มอบรม มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังใช้กลวิธีในโรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลันและในการป้องกันการติดเชื้อแผลสด
จากอุบัติเหตุ ขณะที่กลุ่มแพทย์ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม
กลับมีแนวโน้มการสั่งยาปฏิชีวนะที่ลดลงใน 2 โรค
ดังกล่าว ทัง้ นีก้ ารสัง่ ยาปฏิชวี นะทีเ่ พิม่ ขึน้ ในกลุม่ แพทย์
ที่เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เกิดจากการสั่งยาปฏิชีวนะ
โดยแพทย์ทั่วไป จากการสอบถามแพทย์ที่เข้าร่วม
อบรมเพิ่มเติมคิดว่าสาเหตุที่สั่งยาเพิ่มขึ้นอาจเกิดจาก
ระบาดวิทยาของเชื้อ ความหลากหลายของอาการเจ็บ
ป่วยตามฤดูกาล และความกังวลของคนไข้ที่ต้องการ
ยาปฏิชีวนะท�ำให้มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
มากขึน้ โดยภาพรวมอัตราการสัง่ ยาปฏิชวี นะในแพทย์
กลุม่ ทีเ่ ข้าร่วมอบรมเป็นอัตราทีต่ ำ�่ อยูแ่ ล้วเมือ่ เทียบกับ
แพทย์ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมจึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่
ท�ำให้ไม่มีการลดลงของอัตราการสั่งยาปฏิชีวนะไม่ลด
ลงตามที่คาดการณ์ไว้
เมือ่ ศึกษาผลกระทบของการใช้กลวิธี พบว่า ใน
URI การใช้กลวิธีที่ส่งผลให้มีการลดลงของการสั่งยา
ปฏิชวี นะของแพทย์ไม่เพิม่ อัตราการกลับมาพบแพทย์ซำ�้
ภายใน 48 ชั่วโมง และอัตราการนอนโรงพยาบาลของ
ผูป้ ว่ ย สอดคล้องกับการศึกษาของ Juzych และคณะ10
ที่พบว่า การลดลงของการสั่งยาปฏิชีวนะไม่เพิ่มอัตรา
การกลับมาพบแพทย์ซำ�้ ของผูป้ ว่ ย ส่วนผลกระทบของ
การใช้กลวิธใี นการสัง่ ยาปฏิชวี นะในผูป้ ว่ ย AGE พบว่า มี
การเพิ่มขึ้นของอัตราการกลับมาพบแพทย์ซ�้ำ ภายใน
48 ชั่ วโมง ของผู้ป่วยร้อยละ 0.61 (p = 0.025)
ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เป็นผล
จากการสั่งยาปฏิชีวนะที่ลดลงหรือไม่ เนื่องจากอัตรา
กลับมาพบแพทย์ซำ�้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดขึน้ ได้จากหลายปัจจัย
เช่น ระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรคในช่วงนั้นที่ท�ำให้

อาการเป็นนานขึน้ กว่าปกติ หรือการไม่ได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับโรคที่เพียงพอเป็นต้น ควรท�ำการศึกษาใน
รายละเอียดเพิม่ เติมถึงสาเหตุของอัตราการ กลับมาพบ
แพทย์ซำ�้ อย่างไรก็ตามพบว่า ไม่มกี ารเพิม่ ขึน้ ของอัตรา
การนอนโรงพยาบาลของผูป้ ว่ ย AGE ก่อนและหลังจาก
ทีเ่ ริม่ ใช้กลวิธี ในส่วนผลกระทบของการใช้กลวิธใี นการ
สัง่ ยาปฏิชวี นะในการป้องกันแผลอุบตั เิ หตุตดิ เชือ้ พบว่า
ไม่เพิ่มอัตราการเกิดแผลอุบัติเหตุติดเชื้อก่อนและหลัง
เริม่ กลวิธี ซึง่ ผลดังกล่าวช่วยสนับสนุนแนวทางการใช้ยา
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล13 ทีแ่ นะน�ำการให้ยาปฏิชวี นะ
เฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ บี าดแผลมีสงิ่ ปนเปือ้ นหรือบาดแผลทีม่ ี
ความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
จุดเด่นของการศึกษานี้คือ เป็นการศึกษาผล
ของกลวิธีที่แพทย์มีส่วนร่วมโดยตรงต่อผลของอัตรา
การสั่งยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะการสั่งยาปฏิชีวนะใน
การป้องกันแผลอุบัติเหตุติดเชื้อซึ่งไม่เคยมีรายงาน
การศึ ก ษามาก่ อ น ข้ อ จ� ำ กั ด ของการศึ ก ษานี้ คื อ
การวั ด ผลของกลวิ ธี เ ป็ น วั ด ผลจากอั ต ราการสั่ ง ยา
ปฏิ ชี ว นะในโรคนั้ น โดยรวมไม่ ไ ด้ มี ก ารวิ เ คราะห์
แยกถึ ง ความสมเหตุ ผ ล ซึ่ ง การลดลงของการสั่ ง
ยาปฏิชีวนะ อาจไม่ได้บอกว่ามีการสั่งยาปฏิชีวนะ
ที่ ส มเหตุ ส มผลมากขึ้ น ก็ ไ ด้ อี ก ทั้ ง อั ต ราการสั่ ง ยา
ปฏิ ชี ว นะเป็ น การค� ำ นวณจาก ICD-10 ในกลุ ่ ม โร
คนั้นๆ ซึ่งในผู้ป่วยบางรายอาจมาพบแพทย์ด้วยหลาย
อาการ มีการวินิจฉัยโรคหลาย ICD-10 และอาจได้รับ
ยาปฏิชีวนะด้วยข้อบ่งชี้จากโรคอื่น ๆ ก็ได้
สรุป

กลวิธเี พือ่ ลดพฤติกรรมการสัง่ ยาปฏิชวี นะของ
แพทย์มีความสัมพันธ์กับการลดลงของอัตราการสั่งยา
ปฏิชีวนะทั้งใน URI, AGE และการป้องกันการติดเชื้อ
ในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ สามารถน�ำแนวทางของ
กลวิธีที่ใช้กับแพทย์ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมการ
สั่งยากลุ่มอื่น ๆ ได้
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งถัดไปเพื่อให้ได้ข้อมูลการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมที่ถูกต้อง ถ้าสามารถท�ำการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของการสั่งยาปฏิชีวนะใน
ผูป้ ว่ ยแต่ละรายจะได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องมากขึน้ และกลวิธี
ทีใ่ ช้กบั แพทย์สามารถปรับปรุง เพือ่ ให้ผลสัมฤทธิท์ ดี่ ขี นึ้
ดังนี้ 1) การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ควรมี
การจัดหลายๆ รอบ มีวันเวลาที่หลากหลาย และมี
ของรางวัลจูงใจจะท�ำให้มีอัตราการเข้าร่วมการอบรม
ที่ดีขึ้น 2) การขึ้นกล่องข้อความแจ้งเตือน (Pop-up
box) เมื่ อ มี ก ารสั่ ง ยาปฏิ ชี ว นะอย่ า งไม่ ส มเหตุ ผ ล
ได้ ผ ลดี ใ น URI และ AGE แต่ ใ นการป้ อ งกั น การ
ติดเชื้อในบาดแผลสด จากอุบัติเหตุยังไม่ได้ผลดีเท่า
ที่ควรแนะน�ำปรับกลวิธี หรือข้อความแจ้งเตือนให้
ชี้ น� ำ การตั ด สิ น ใจในการสั่ ง ยาปฏิ ชี ว นะอาจให้ ผ ลที่
ดียิ่งขึ้น 3) มีการนิเทศและให้ความรู้ซ�้ำ เป็นระยะ
ทุก 3-6 เดือน หลังใช้กลวิธีอาจท�ำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรศึกษาความยั่งยืนของผลลัพธ์ใน
ระยะเวลาที่นานขึ้น
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