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วัตถุประสงค์: เพือ่ ประเมินสมรรถนะตนเองในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษา
แพทยศาสตร์และบัณฑิตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเมินความรูเ้ กีย่ วกับตัวชี้วดั ของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิ ธีการศึกษา: การวิจยั เชิงสารวจนี้สารวจความคิดเห็นในกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักศึกษาและบัณฑิตจากวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี การศึกษา 2561 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แ ก่ 1) ข้อ มูล ทัวไป
่ 2) การประเมิน สมรรถนะตนเองด้า นความรู้ ทัก ษะและทัศ นคติเ กี่ย วกับ การใช้ย าอย่า งสมเหตุ ผ ล และ 3)
แบบทดสอบความรูเ้ กี่ยวกับตัวชี้วดั ของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 3 ท่าน หาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาคในส่วนแบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติ ได้เท่ากับ 0.987, 0.980 และ 0.983 ตามลาดับ สาหรับแบบทดสอบด้านความรูเ้ กีย่ วกับตัวชีว้ ดั ของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หาความเชื่อมันโดยใช้
่
วธิ กี ารคูเดอร์ -ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.817 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิง
พรรณา และวิเคราะห์กรณีตวั แปรเดียว ผลการศึกษา: ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามคืนจานวน 119 ฉบับ (ร้อยละ 59.5 ) ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เป็ นนักศึกษาชัน้ ปรีคลินิก ชัน้ คลินิก และบัณฑิตแพทยศาสตร์ (ร้อยละ 66.4, 21.0 และ 12.6 ตามลาดับ) ส่วนใหญ่
รับทราบนโยบายด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สาหรับผลการประเมินสมรรถนะด้านความรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล พบว่ากลุ่มตัวอย่างประเมินตนเองในระดับปานกลางถึงมาก แต่การประเมินสมรรถนะตนเองด้านทักษะ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ประเมินตนเองในระดับน้อยถึงมาก ด้านการทดสอบความรูเ้ กี่ยวกับตัวชี้วดั ของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างชัน้ คลินิกและบัณฑิตแพทยศาสตร์มคี ะแนนมากกว่าชัน้ ปรีคลินิกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สรุปผลการศึกษา: โดย
ภาพรวมนักศึกษาและบัณฑิตแพทยศาสตร์ ประเมินสมรรถนะตนเองในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาแพทยศาสตร์ใ น
ทางบวก และกลุ่มตัวอย่างชัน้ คลินิกและบัณฑิตแพทยศาสตร์มคี ะแนนความรูด้ า้ นตัวชีว้ ดั ของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลมากกว่าชัน้ ปรีคลินิกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นาไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้นกั ศึกษามีความ
เข้าใจและตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมากขึน้ ตัง้ แต่การเรียนในระดับปรีคลินิกจนถึงสาเร็จการศึกษา
คาสาคัญ: สมรรถนะตนเอง, การใช้ยาอย่างสมเหตุผล, นักศึกษาแพทยศาสตร์, แพทยศาสตรบัณฑิต
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Objective: This study aims to self-assess of the self-evaluation of knowledges, skills, and attitudes toward rational drug
use among medical students and postgraduates Methods: It is a cross sectional survey conducted among the medical students
and postgraduates from the College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University in 2018. An online selfadministered questionnaire was implement. The questionnaire consisted three parts including 1) Demographic data 2) selfevaluation of knowledges, skills, and attitudes toward rational drug use and 3) the assessment of knowledge related to the RDU
hospital indicators. The questionnaire was tested for content validity by three experts. Cronbach’ s alpha coefficient of the
questionnaire of perception of the competencies, in term of knowledge, skills and attitudes, were 0. 987, 0. 980 and 0. 983,
respectively. Regarding the assessment of knowledge related to the RDU hospital indicators, the reliability according to the
Kuder- Richardson method was 0. 817. Data were analyzed using descriptive and univariate statistics. Results:A total of 119
participants completed the questionnaire items ( 59. 5 % response rate) . The majority was female. The participants were preclinical medical students (66.4%), clinical students (21.0%) and postgraduates (12.6%). Most of them knew about the rational
drug use policy. The participants reported proficient to advanced competency level in terms of knowledge and attitudes in
conducting the RDU. However, they reported basic to advanced competency level in terms of skills in conducting the RDU.
According to the test of knowledge about the RDU hospital indicators, the clinical students and graduates had statistically
significant higher knowledge scores than the pre- clinical medical students. Conclusions: Overall, the medical students and
graduates reported a positive competency in conducting the rational drug use. Additionally, the clinical students and graduates
had statistically significantly higher knowledge scores than the pre- clinical medical students. This study will lead to the
improvement and development of the Doctor of Medicine curriculum, and to give students a better understanding and awareness
of the use of drugs since studying at pre-clinical level until graduate.
Keywords: Competence, Rational drug use, Medical students, Medical graduates
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บทนา
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล คือ การใช้ยาโดยมีขอ้ บ่งชี้ มี
ประสิทธิผลทีส่ นับสนุนด้วยหลักฐานทีน่ ่าเชื่อถือ ราคาเหมาะสม
มีค วามคุ้มค่า ไม่ใ ช้ยาซ้ าซ้อน มีการพิจารณาใช้ยาอย่างเป็ น
ขัน้ ตอนโดยเฉพาะการใช้ยาในกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ ใน
ขนาด วิธกี าร ความถี่ ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ผูป้ ่ วยยอมรับและ
ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้ยาทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ิ ทุกคนมี
โอกาสได้ใช้ยาอย่างเท่าเทียมกันและไม่ถูกปฏิเสธการได้รบั ยาที่
ควรได้รบั (Office of the Permanent Secretary, 2016) องค์การ
อนามัยโลกรายงานว่าการใช้ยาทัวโลกนั
่
น้ พบการใช้ยาอย่างไม่
เหมาะสมถึงร้อยละ 50 (World Health Organization, 2002) อัน
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย เช่น การรักษาไม่ได้ผล เกิดเชือ้
ดื้อยา เป็ นต้น ดังนัน้ บุคลากรทางสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ
ควรตระหนักเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในประเทศไทย
ได้มนี โยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ทีก่ ล่าวถึงยุทธศาสตร์
ด้า นที่ 2 การใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ส มผลที่ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ
ส่งเสริมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้
เป็ นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง คุม้ ค่า โดยมียุทธศาสตร์หนึ่งที่
เน้นการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
ซึง่ สอดคล้องกับเกณฑ์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ
องค์การอนามัยโลกในด้านการศึกษา ทีแ่ นะนาให้มกี ารจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทัง้ ในระหว่าง
การเรียนและหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ม ี
โครงการจัดทาหลักสูตรกลางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสาหรับ
การเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้แก่ แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ และสัต วแพทยศาสตร์ โดยมีก ารด าเนิ น การในการ
พัฒนาเนื้อหาทีจ่ าเป็ นรวมถึงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ศิรติ รี
สุทธจิตต์ (2560) ได้รายงานผลการสารวจสถานการณ์การเรียน
การสอนเกีย่ วการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรก่อนปริญญา
สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสารวจการจัดการเรียน
การสอนใน 6 หลักสูต ร ได้แก่ หลักสูต รแพทยศาสตรบัณฑิต
หลัก สู ต รเภสัช ศาสตรบัณ ฑิต หลัก สู ต รทัน ตแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณ ฑิต และหลัก สู ต รสัต วแพทยศาสตรบัณ ฑิต ทัง้ ใน
สถาบันของรัฐและเอกชนจานวน 179 แห่ง (อัตราการตอบกลับ
ร้อ ยละ 31.8) ผลการศึก ษาพบว่า หลัก สูต รด้านวิท ยาศาสตร์
สุขภาพได้กาหนดเรือ่ งการใช้ยาสมเหตุผลไว้ในวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร โดยมีการเรียนการสอนทีค่ รอบคลุมเนื้อหาเชิงความรู้
และทักษะมากกว่าเจตคติ การสอนในส่วนของความรูห้ ลักพบ
มากในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและเภสัชศาสตรบัณฑิต
ส่ ว นหลัก สูต รอื่น มีแ นวโน้ ม ในการสอนทางด้า นเภสัช วิท ยา
มากกว่าทางด้านเภสัชกรรมบาบัด การจัดการเรียนรูส้ ่วนใหญ่
เน้นการสอนบรรยาย ในส่วนทักษะหลักพบความแตกต่างกัน
ตามแต่ละวิชาชีพ และรูปแบบการสอนใช้การบรรยายเป็ นหลัก
ส่ ว นด้า นเจตคติพ บว่ า ยัง มีก ารสอนค่ อ นข้า งน้ อ ย (Suttajit,
2017) อย่างไรก็ตามยังไม่พบงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน
สมรรถนะด้านการใช้ยาสมเหตุผลสาหรับนักศึกษาหรือบัณฑิต
ในวิชาชีพด้านสุขภาพ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิน
สมรรถนะตนเองในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกีย่ วกับการ
ใช้ย าอย่า งสมเหตุ ผ ลของนัก ศึก ษาแพทยศาสตร์แ ละบัณฑิต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเมินความรู้
เกีย่ วกับตัวชีว้ ดั ของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลของนักศึกษาแพทยศาสตร์และบัณฑิตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป

วิ ธีการศึกษา
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั แบบภาคตัดขวาง ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชัน้
ปี ท่ี 1-6 และบัณฑิตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
ปี การศึกษา 2561 รวมทัง้ สิน้ 200 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะตนเองด้านความรู้ ด้าน
ทักษะและด้านทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย
สมรรถนะทุกด้านจะยึดตามคู่มอื การเรียนการสอนเพือ่ การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ที่จดั ทาโดยคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒ นา
ระบบการผลิต และพัฒ นากาลัง คนด้า นสุขภาพเพื่อ การใช้ยา
อย่างสมเหตุผลภายใต้คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 2560 (Rational Use of Drug Subcommittee, 2017)
ส่ ว นที่ 3 ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ ว ั ด ของโครงการ
โรงพยาบาลส่ ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลตามคู่ม ือ การ
ด าเนิ น งานโครงการโรงพยาบาลส่ ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสม
เหตุ ผ ล (Subcommittee on the Promotion of Rational Drug
Use, 2015)
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การประเมินสมรรถนะตนเองในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาแพทยศาสตร์และแพทยศาสตรบัณฑิต
ปี ท่ี 16 ฉบับที่ 3 ก.ค. – ก.ย. 2563
ลติพร อุดมสุข และคณะ
_______________________________________________________________________________________________

ผู้วิจ ยั ได้ต รวจสอบคุณ ภาพเครื่อ งมือ โดยตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
3 ท่า น พิจ ารณาว่า ข้อ ค าถามวัด ได้ต รงตามสิ่ง ที่ต้อ งการวัด
เนื้อหาหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ และนาแบบสอบถาม ทีป่ รับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดสอบใช้กบั นักศึกษาแพทยศาสตร์ จานวน 30
คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง คานวณความ
เทีย่ งโดยวิธหี าสัมประสิทธิแอลฟาครอนบาค
(Cronbach Alpha
์
Coefficient) พบว่ามีคา่ ความเทีย่ งในส่วนแบบประเมินสมรรถนะ
ด้ า นความรู้ (core topic) ด้ า นทัก ษะ (core skills) และด้ า น
ทั ศ นคติ (core attitude) เท่ า กั บ 0.987, 0.980 และ 0.983
ตามล าดับ ส าหรับ ด้า นความรู้เ กี่ย วกับ ตัว ชี้ว ดั ของโครงการ
โรงพยาบาลส่ ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลตามคู่ม ือ การ
ด าเนิ น งานโครงการโรงพยาบาลส่ ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสม
เหตุผลด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล และได้หา
ความเชื่อ มัน่ โดยใช้ วิธีก ารของคู เ ดอร์ ริช าร์ ด สัน (KuderRichardson method) ได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.817 การหา
ค่าความเชื่อมันนี
่ ้ จะใช้แบบทดสอบฉบับเดียวไปทดสอบกับผู้
ทดสอบครัง้ เดียว โดยมีการให้คะแนนเป็ นระบบ 0-1 คือ หาก
ตอบถูกจะได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่แน่ใจ ได้ 0 คะแนน
แบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ตนเอง เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคอร์ท
(Likert’s Rating Scale) ทีม่ ี 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง มีค่าความเหมาะสมมากทีส่ ุด / การปฏิบตั ิ
จริงมากทีส่ ดุ (Expert)
4 หมายถึง มีค่าความเหมาะสมมาก การ / ปฏิบตั จิ ริง
มาก (Advanced)
3 หมายถึง มีค่าความเหมาะสมปานกลาง / การปฏิบตั ิ
ปานกลาง (Proficient)
2 หมายถึง มีค่าความเหมาะสมน้อย / การปฏิบตั จิ ริง
น้อย (Basic)
1 หมายถึง มีค่าความเหมาะสมน้อยทีส่ ุด / การปฏิบตั ิ
จริงน้อยทีส่ ดุ (Limited) (Russo D 2016)
ในการกาหนดเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเฉลีย่ เพือ่ การ
แปลผลของแบบสอบถามที่เ ป็ น แบบมาตรส่ ว นประมาณค่ า
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแบบอิงเกณฑ์ทม่ี ชี ว่ งเท่า ๆ กัน ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.79 หมายถึง ระดับน้อยทีส่ ุด
(Limited)
ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 1.80-2.59 หมายถึ ง ระดับ น้ อ ย
(Basic)
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.60-3.39 หมายถึง ระดับปานกลาง
(Proficient)

ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง 3.40-4.19 หมายถึ ง ระดับ มาก
(Advanced)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
(Expert)
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จะใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(descriptive) ได้แ ก่ ความถี่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์กรณีตวั แปรเดียว (univariate analysis)
ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู้ วิจ ัย ส่ ง แบบสอบถาม
ออนไลน์ทใ่ี ห้ผตู้ อบแบบสอบถามตอบเอง โดยผ่านทางอาจารย์
ผู้ ป ร ะ ส า นงา นของวิ ท ยา ลั ย แ พทยศ า ส ต ร์ ฯ แ ละ ศู น ย์
แพทยศาสตร์ศึกษาจานวน 2 แห่ง โดยส่งหนังสือนาขอความ
อนุ เ คราะห์ พ ร้ อ มแบบสอบถามและค าอธิ บ ายการตอบ
แบบสอบถาม โดยก าหนดการส่ง แบบสอบถามคืน ภายใน 4
สั ป ดาห์ ผู้ วิ จ ั ย จะส่ ง จดหมายขอความร่ ว มมื อ ในการส่ ง
แ บ บ ส อ บ ถ า ม คื น อี ก ค รั ้ง จ า ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ย ั ง ไ ม่ ส่ ง
แบบสอบถามคืนในรอบแรก ภายหลังจากส่งแบบสอบถามครัง้
แรก 4 สัปดาห์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ผูว้ จิ ยั ได้
ดาเนินการวิจยั โดยคานึงถึงจริยธรรมและการพิทกั ษ์ส ิทธิข์ อง
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยโครงการดัง กล่ า วได้ ผ่ า นการพิจ ารณา
จริ ย ธรรมการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เลขที่ UBU-REC-12/2560)

ผลการศึกษา
ผู้วิจยั ได้รบั แบบสอบถามคืน จานวน 119 ฉบับ จาก
จ านวนแบบสอบถามทัง้ หมด 200 ฉบับ คิด เป็ น ร้อ ยละ 59.5
เป็ นเพศหญิง 81 คน (ร้อยละ 68.1) เป็ นนักศึกษาชัน้ ปรีคลินิก
(ชัน้ ปี ท่ี 1-3) จานวน 79 คน (ร้อยละ 66.4) เป็ นนักศึกษาชัน้
คลินิ ก (ชัน้ ปี ท่ี 4-6) จ านวน 25 คน (ร้อ ยละ 21.0) และเป็ น
บัณฑิต แพทยศาสตร์ ได้แ ก่ แพทย์ใ ช้ทุน 9 คน (ร้อยละ 7.6)
และแพทย์ ป ระจ าบ้า น 6 คน (ร้อ ยละ 5.0) และพบว่ า กลุ่ ม
ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ (ร้อ ยละ 60.5) รับ ทราบนโยบายด้า นการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดังแสดงในตารางที่ 1
ในด้ า นการประเมิน สมรรถนะตนเองด้ า นความรู้
เกี่ย วกับ การใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล 19 ประเด็น พบว่ า กลุ่ ม
นัก ศึก ษาชัน้ ปี 1-3 ประเมิน ตนเองว่ามีส มรรถนะด้า นความรู้
เกีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้าน
ที่ม ีค่ า เฉลี่ย สูง สุ ด สามอัน ดับ แรกส าหรับ กลุ่ ม นี้ ได้แ ก่ Basic
pharmacology, Adverse drug reactions, Drug interactions
ส่วนกลุ่มนักศึกษาชัน้ ปี 4-6 ประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะด้านนี้
อยู่ใ นระดับ ปานกลางถึง มาก โดยด้า นที่ม ีค่า เฉลี่ย สูง สุด สาม
อันดับแรกสาหรับกลุ่ม นี้ ได้แ ก่ Principles of Rational use of
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Medicine, Irrational/ inappropriate use of medicine, Adverse
drug reactions ส่วนบัณฑิตประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะด้านนี้
อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดสามอันดับแรกสาหรับ
ก ลุ่ ม นี้ ไ ด้ แ ก่ RDU in common illnesses, Principles of
Rational use of Medicine, Irrational/ inappropriate use of
medicine (ตารางที่ 2)
การประเมินสมรรถนะตนเองด้านทักษะเกีย่ วกับการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล 9 ประเด็น พบว่า กลุ่มนักศึกษาชัน้ ปี 1-3
ประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะด้านทักษะเกีย่ วกับการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลอยู่ใ นระดับ น้ อ ยถึงปานกลาง โดยด้านที่มคี ่า เฉลี่ย
สู ง สุ ด สามอั น ดั บ แรกส าหรั บ กลุ่ ม นี้ ได้ แ ก่ Monitor drug
therapeutic and adverse effects properly & reporting drug
related problems, Taking a drug history, Evaluation of drug
administer/Administer drug safely ส่วนกลุม่ นักศึกษาชัน้ ปี 4-6
ประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก
โดยด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกสาหรับกลุ่มนี้ ได้แก่
Taking a drug history, Prescription writing, Evaluation of
drug administer/Administer drug safely ส่ว นบัณ ฑิต ประเมิน
ตนเองว่ามีสมรรถนะด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่
สูงสุดสามอันดับแรกสาหรับกลุม่ นี้ ได้แก่ Taking a drug history,

Prescription writing, Evaluation of drug administer/
Administer drug safely และ Provide patients and carers with
appropriate information about their medicines (ตารางที่ 3)
การประเมินสมรรถนะตนเองด้านทัศนคติเกี่ยวกับการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 8 ประเด็น กลุม่ นักศึกษาชัน้ ปี 1-3 ประเมิน
ตนเองว่ า มีส มรรถนะด้ า นทัก ษะเกี่ย วกับ การใช้ย าอย่ า งสม
เหตุ ผ ลอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยด้า นที่ม ีค่า เฉลี่ย สูง สุด สาม
อั น ดับ แรกส าหรับ กลุ่ ม นี้ ได้ แ ก่ Assessing the balance of
benefit to harm, Awareness of rational approach to
prescribing and therapeutics, Cost consideration ส่ ว นก ลุ่ ม
นักศึกษาชัน้ ปี 4-6 ประเมินตนเองว่า มีส มรรถนะด้า นนี้ อ ยู่ใ น
ระดับปานกลาง โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดสามอันดับแรกสาหรับ
ก ลุ่ ม นี้ ไ ด้ แ ก่ Ethics of prescribing and drug promotion,
Recognizing the responsibilities of a doctor as part of the
prescribing community, Adhering to National Drug Policy
and National Policy on Health บัณ ฑิ ต ประเมิ น ตนเองว่ า มี
สมรรถนะด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดสาม
อั น ดับ แรกส าหรับ กลุ่ ม นี้ ได้ แ ก่ Assessing the balance of
benefit to harm, Five rights, Awareness of rational approach
to prescribing and therapeutics (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง (n=119)
จานวน (คน)

ร้อยละ

81
38

68.1
31.9

1. เพศ
หญิง
ชาย
2. ระดับชัน้ เรียน/บัณฑิ ตแพทยศาสตร์
ชัน้ ปรีคลินิก

ปี 1
ปี 2
ปี 3
ชัน้ คลินิก
ปี 4
ปี 5
ปี 6
แพทยศาตรบัณฑิต
แพทย์ใช้ทนุ
แพทย์ประจาบ้าน
3. การรับทราบนโยบายด้านการส่งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
รับทราบ
72
ไม่รบั ทราบ
47
19

19
26
34
12
12
1
9
6
60.5
39.5

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
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ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะตนเองด้านความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะตนเอง
ใน 5 ระดับ (1 = น้อยทีส่ ดุ , 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก 5 = มากทีส่ ดุ )
ประเด็นด้านความรู้
1. Principles of Rational use
of Medicine
2. Irrational/inappropriate
use of medicine
3. Monitoring and evaluation
impact of drug therapy
4. Developing new drugs
and generic drugs
(misconception of generic
drug quality)
5. National list of essential
medicines (concept and
development of NLEM,
access to medicines)
6. Adherence to evidencebased treatment guideline
7. Benefit-risk and cost
assessment and decision
making in prescription
8. Managing drug system
and prescribing practice in
the health service
9. RDU in common illnesses
10. Basic pharmacology
(pharmacodynamics)
11. Clinical
pharmacokinetics
12. Factors that determine
interpersonal variation in
drug response
13. Adverse drug reactions
14. Drug interactions
15. Medication errors
16. Clinical drug toxicology
17. Prescribing for patients
with special requirements
18. Legal aspects of
prescribing drugs
19. Drug allergy

ชัน้ ปี ที่ 1 - 3 (n=79)
Mean ± SD
ระดับ

ชัน้ ปี ที่ 4 – 6 (n=25)
Mean ± SD
ระดับ

บัณฑิ ต (n=15)
Mean ± SD
ระดับ

โดยรวม
Mean ± SD
ระดับ

2.82 ± 1.15

ปานกลาง

3.20 ± 0.76

ปานกลาง

3.87 ± 0.52

มาก

3.03 ± 1.07

ปานกลาง

2.90 ± 1.09

ปานกลาง

3.20 ± 0.65

ปานกลาง

3.81 ± 0.68

มาก

3.08 ± 1.01

ปานกลาง

2.72 ± 1.13

ปานกลาง

3.12 ± 0.67

ปานกลาง

3.53 ± 0.74

มาก

2.91 ± 1.04

ปานกลาง

2.72 ± 1.14

ปานกลาง

2.92 ± 1.00

ปานกลาง

3.33 ± 0.62

ปานกลาง

2.84 ± 1.07

ปานกลาง

2.78 ± 1.11

ปานกลาง

2.84 ± 0.94

ปานกลาง

3.47 ± 0.64

มาก

2.88 ± 1.04

ปานกลาง

2.77 ± 1.15

ปานกลาง

2.84 ± 0.90

ปานกลาง

3.67 ± 0.72

มาก

2.90 ± 1.09

ปานกลาง

2.87 ± 1.19

ปานกลาง

2.96 ± 0.84

ปานกลาง

3.53 ± 0.92

มาก

2.97 ± 1.11

ปานกลาง

2.67 ± 1.14

ปานกลาง

3.04 ± 0.94

ปานกลาง

3.67 ± 0.62

มาก

2.87 ± 1.09

ปานกลาง

2.70 ± 1.11

ปานกลาง

3.12 ± 0.93

ปานกลาง

3.93 ± 0.70

มาก

2.94 ± 1.11

ปานกลาง

3.06 ± 1.27

ปานกลาง

2.96 ± 0.98

ปานกลาง

3.53 ± 0.74

มาก

3.10 ± 1.17

ปานกลาง

2.91 ± 1.17

ปานกลาง

3.08 ± 0.81

ปานกลาง

3.40 ± 0.83

มาก

3.01 ± 1.07

ปานกลาง

2.77 ± 1.11

ปานกลาง

2.92 ± 0.81

ปานกลาง

3.20 ± 0.78

ปานกลาง

2.86 ± 1.02

ปานกลาง

3.08 ± 1.25
3.00 ± 1.23
2.67 ± 1.11
2.89 ± 1.18

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.16 ± 0.69
3.04 ± 0.74
2.88 ± 0.67
2.92 ± 0.81

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.80 ± 0.68
3.60 ± 0.74
3.60 ± 0.63
3.67 ± 0.62

มาก
มาก
มาก
มาก

3.18 ± 1.11
3.08 ± 1.10
2.83 ± 1.02
2.99 ± 1.08

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.71 ± 1.12

ปานกลาง

3.00 ± 0.82

ปานกลาง

3.40 ± 0.74

มาก

2.86 ± 1.04

ปานกลาง

2.75 ± 1.14

ปานกลาง

3.08 ± 0.86

ปานกลาง

3.67 ± 0.62

มาก

2.93 ± 1.07

ปานกลาง

2.90 ± 1.17

ปานกลาง

3.12 ± 0.78

ปานกลาง

3.80 ± 0.56

มาก

3.06 ± 1.08

ปานกลาง
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ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะตนเองด้านทักษะเกีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะตนเอง
ใน 5 ระดับ (1 = น้อยทีส่ ดุ , 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก 5 = มากทีส่ ดุ )
ประเด็นด้านทักษะ
1. Taking a drug history
2. Prescription writing
3. Evaluation of drug
administer/Administer drug safely
4. Provide patients and careers
with appropriate information about
their medicines
5. Monitor drug therapeutic and
adverse effects properly &
reporting drug related problems
6. Interact professionally with
pharmaceutical industry and
representatives
7. Obtaining accurate objective
information to support safe and
effective prescribing
8. Continuous professional
development in RDU
9. Multi-professional care team to
improve drug use

ชัน้ ปี ที่ 1 - 3 (n=79)
Mean ± SD
ระดับ
2.66 ± 1.18 ปานกลาง
2.47 ± 1.14
น้อย

ชัน้ ปี ที่ 4 – 6 (n=25)
Mean ± SD
ระดับ
3.56 ± 0.87
มาก
3.40 ± 0.58
มาก

บัณฑิ ต (n=15)
Mean ± SD ระดับ
3.80 ± 0.78
มาก
3.80 ± 0.86
มาก

โดยรวม
Mean ± SD
ระดับ
2.99 ± 1.17 ปานกลาง
2.83 ± 1.14 ปานกลาง

2.65 ± 1.20

ปานกลาง

3.28 ± 0.61

ปานกลาง

3.73 ± 0.70

มาก

2.92 ± 1.12

ปานกลาง

2.63 ± 1.17

ปานกลาง

3.24 ± 0.60

ปานกลาง

3.73 ± 0.59

มาก

2.90 ± 1.08

ปานกลาง

2.67 ± 1.17

ปานกลาง

3.16 ± 0.47

ปานกลาง

3.67 ± 0.62

มาก

2.90 ± 1.06

ปานกลาง

2.52 ± 1.11

น้อย

2.96 ± 0.73

ปานกลาง

3.60 ± 0.74

มาก

2.75 ± 1.06

ปานกลาง

2.62 ± 1.15

ปานกลาง

3.08 ± 0.64

ปานกลาง

3.60 ± 0.63

มาก

2.84 ± 1.06

ปานกลาง

2.59 ± 1.15

น้อย

3.00 ± 0.65

ปานกลาง

3.60 ± 0.63

มาก

2.81 ± 1.06

ปานกลาง

2.61 ± 1.16

ปานกลาง

3.08 ± 0.57

ปานกลาง

3.60 ± 0.63

มาก

2.83 ± 1.06

ปานกลาง

ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะตนเองด้านทัศนคติเกีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะตนเอง
ใน 5 ระดับ (1 = น้อยทีส่ ดุ , 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก 5 = มากทีส่ ดุ )
ประเด็นด้านทักษะ
1. Awareness of rational
approach to prescribing and
therapeutics
2. Assessing the balance of
benefit to harm
3. Recognizing the responsibilities
of a doctor as part of the
prescribing community
4. Responding to the future
5. Ethics of prescribing and drug
promotion
6. Adhering to National Drug
Policy and National Policy on
Health
7. Five rights (right patient, right
drug, right dose, right route and
right time)
8. Cost consideration (Low cost,
effective treatment)

ชัน้ ปี ที่ 1 - 3 (n=79)
Mean ± SD
ระดับ

ชัน้ ปี ที่ 4 – 6 (n=25)
Mean ± SD
ระดับ

บัณฑิ ต (n=15)
Mean ± SD ระดับ

โดยรวม
Mean ± SD
ระดับ

3.00 ± 1.11

ปานกลาง

3.52 ± 0.71

มาก

3.94 ± 0.59

มาก

3.23 ± 1.04

ปานกลาง

3.10 ± 1.15

ปานกลาง

3.52 ± 0.77

มาก

4.00 ± 0.54

มาก

3.30 ± 1.06

ปานกลาง

2.99 ± 1.14

ปานกลาง

3.64 ± 0.76

มาก

3.93 ± 0.46

มาก

3.24 ± 1.07

ปานกลาง

2.96 ± 1.09

ปานกลาง

3.52 ± 0.71

มาก

3.93 ± 0.46

มาก

3.20 ± 1.02

ปานกลาง

2.96 ± 1.10

ปานกลาง

3.68 ± 0.63

มาก

3.93 ± 0.46

มาก

3.24 ± 1.03

ปานกลาง

2.86 ± 1.07

ปานกลาง

3.61 ± 0.71

มาก

3.80 ± 0.56

มาก

3.13 ± 1.02

ปานกลาง

2.95 ± 1.11

ปานกลาง

3.60 ± 0.76

มาก

4.00 ± 0.38

มาก

3.22 ± 1.05

ปานกลาง

3.00 ± 1.13

ปานกลาง

3.48 ± 0.77

มาก

3.87 ± 0.64

มาก

3.21 ± 1.06

ปานกลาง
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การประเมินสมรรถนะตนเองในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาแพทยศาสตร์และแพทยศาสตรบัณฑิต
ปี ท่ี 16 ฉบับที่ 3 ก.ค. – ก.ย. 2563
ลติพร อุดมสุข และคณะ
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 5 ความรูเ้ กีย่ วกับตัวชีว้ ดั ของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามคูม่ อื การดาเนินงานโครงการโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแยกตามชัน้ pre-clinic (ปี 1-3) และ clinic (ปี 4-6 และบัณฑิต) (n=119)

ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วดั RDU hospital

1
2
3

4

5

6

7
8
9
10
11

12

13

ตอบถูกต้อง

ตอบผิ ด

n (%)

n (%)

n (%)

25 (21.0)

33 (27.7)

61 (51.3)

68 (57.1)

16 (13.4)

35 (29.4)

Flunarizine เป็ นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
Paracetamol จัดเป็ นยาทีต่ อ้ งจัดทาฉลากยา
มาตรฐาน ฉลากยาเสริม ให้ครบถ้วน
ยาอม Neomycin เป็ นยาทีค่ วรตัดออกจากบัญชียา
โรงพยาบาล เพราะ Neomycin ไม่ออกฤทธิ์ต่อ
แบคทีเรียทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเจ็บคอ แต่ออกฤทธิ์
ได้ต่อแบคทีเรียในลาไส้ใหญ่ เมือ่ กลืนยาลงไปจะชัก
นาให้เกิดการดือ้ ต่อยา Aminoglycoside ทัง้ กลุ่มได้
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ สามารถแสดงตนในการโฆษณาหรือ
ส่งเสริมการขายต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจได้
การมีไข้สงู ร่วมกับอาการเจ็บคอมาก มีจุดขาวทีต่ ่อม
ทอนซิล มีต่อมน้าเหลืองใต้คอโต ลิน้ ไก่บวมแดง โดย
ไม่มอี าการไอหรือมีเพียงเล็กน้อย บ่งชีถ้ งึ การติดเชือ้
group A beta hemolytic streptococcus ควรได้รบั
ยาปฏิชวี นะ คือ penicillin V นาน 10 วัน
บาดแผลผูป้ ่ วยเบาหวาน สูงอายุ ผูป้ ่ วยพิษสุราเรือ้ ง
รัง ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบ ภูมคิ มุ้ กันต่า
จัดเป็ นบาดแผลทีม่ คี วามเสีย่ งติดเชือ้ สูง ควรได้รบั ยา
ปฏิชวี นะ
หญิงคลอดทารกครบกาหนดทางช่องคลอดด้วยวิธี
ปกติไม่ตอ้ งใช้ยาปฏิชวี นะเพือ่ ป้ องกันการติดเชือ้
หลังคลอด
ผูป้ ่ วยโรคความดันเลือดสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ สามารถใช้ยา Enalapril ร่วมกับ
Losartan ได้
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ม่มขี อ้ ห้ามใช้ยา
metformin ควรได้รบั metformin เพือ่ ควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือดเป็ นยาขนานแรก
ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น osteoarthritis ทีม่ อี าการปวดมาก
สามารถใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ร่วมกันสองชนิดเพือ่
บรรเทาอาการได้
การใช้ long acting benzodiazepine เช่น
diazepam ในผูส้ งู อายุ มีผลข้างเคียงทาให้เกิด
อาการวิงเวียน จนอาจเกิดปั ญหาลืน่ ล้ม ส่งผลให้
กระดูกหักได้
หญิงตัง้ ครรภ์สามารถใช้ยา Simvastatin ได้อย่าง
ปลอดภัย
ยาต้านฮิสตามีนรุ่นที่ 1 เช่น chlorpheniramine ใช้
ลดน้ามูกได้ดี เนื่องจาก ผลของยาต่อการลดน้ามูกใน
โรคหวัดสัมพันธ์กบั ฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จกิ ของยา
รวม (ร้อยละ)

39 (32.8)

81 (68.1)

60 (50.4)

62 (52.1)

12 (10.1)

8 (6.7)

18 (15.1)

22 (18.5)

ระดับ
การเรียนรู้

ตอบผิ ด/
ไม่แน่ ใจ
n (%)

ตอบ
ถูกต้อง
n (%)

Pre-clinic

70 (88.6)

9 (11.4)

Clinic

24 (60)

16 (40)

Pre-clinic

41 (51.9)

38 (48.1)

Clinic

10 (25)

30 (75)

Pre-clinic

59 (74.7)

20 (25.3)

Clinic

21 (52.5)

19 (47.5)

Pre-clinic

33 (41.8)

46 (58.2)

Clinic

5 (12.5)

35 (87.5)

Pre-clinic

47 (59.5)

32 (40.5)

Clinic

12 (30)

28 (70)

Pre-clinic

47 (59.5)

32 (40.5)

Clinic

10 (25)

30 (75)

Pre-clinic

73 (92.4)

6 (7.6)

Clinic

14 (35)

26 (65)

Pre-clinic

71 (89.9)

8 (10.1)

Clinic

15 (37.5)

25 (62.5)

Pre-clinic

48 (60.85)

31 (39.2)

4 (10)

36 (90)

Pre-clinic

52 (65.8)

27 (34.2)

Clinic

12 (30)

28 (70)

Pre-clinic

47 (59.5)

32 (40.5)

Clinic

13 (32.5)

27 (67.5)

Pre-clinic

57 (72.2)

22 (27.8)

Clinic

15 (37.5)

25 (62.5)

Pre-clinic

58 (73.4)

21 (26.6)

Clinic

13 (32.5)

27 (67.5)

68 (57.1)

30 (25.2)

41 (34.5)

35 (29.4)

32 (26.9)

44 (37.0)

43 (36.1)

33 (27.7)

22 (18.5)

64 (53.8)

67 (56.3)

9 (7.6)

43 (36.1)

55 (46.2)

26 (21.8)

38 (31.9)

59 (49.6)

16 (13.4)

44 (37.0)

47 (39.5)

18 (15.1)

54 (45.4)

48 (40.3)

19 (16.0)

52 (43.7)

676 (43.7)

263 (17.00)

608 (39.30)

22

ข้อมูลวิ เคราะห์แยกตามระดับการเรียนรู้

ไม่แน่ ใจ

Clinic

Univariate


p-value

13.09

<0.001

7.84

0.005

5.93

0.015

10.47

0.001

9.24

0.002

12.66

<0.001

44.51

<0.001

36.34

<0.001

27.81

<0.001

13.71

<0.001

7.74

0.005

13.34

<0.001

18.47

<0.001
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นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างได้เขียนแสดงความคิดเห็นใน
ส่วนคาถามปลายเปิ ดทีส่ อบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ม ีต่ อ การบูร ณาการความรู้ด้า นการใช้ย าอย่ า งสม
เหตุผลในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เกือบทัง้ หมดได้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการบูรณาการ
ความรู้ดงั กล่าวว่าจะช่วยปลูกฝั งความตระหนักด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลตัง้ แต่เป็ นนักศึกษา รวมทัง้ เป็ นสิง่ จาเป็ นในการ
ทางาน ทาให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย
เป็ นประโยชน์ต่อผูร้ บั บริการและช่วยประหยัดงบประมาณด้าน
ยาของประเทศอีกด้วย
“เป็ นสิง่ ทีจ่ ำเป็ นในกำรทำงำน เพรำะ ช่วยเสริมสร้ำง
ควำมรู้ค วำมเข้ำ ใจและปลูก ฝั ง ควำมคิด เกีย่ วกับ RDU ตัง้ แต่
เรียน เพือตระหนั
่
กในอนำคต” (ชำย, แพทย์ใช้ทนุ )
“กำรมีกำรบูรณำกำรควำมรูก้ ำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล
ในหลักสูตร จะส่งเสริมให้นกั ศึกษำมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรใช้
ยำอย่ำงสมเหตุผล ซึง่ จะเป็ นผลดีมนี ักศึกษำจบไปทำงำนจริง ”
(หญิง, นักศึกษำแพทย์ชนั ้ ปีที ่ 3)
“คิดว่ำเป็ นเรือ่ งทีด่ มี ำกทีม่ กี ำรนำมำบูรณำกำร เพรำะ
กำรทีเ่ รำรู้เรำสำมำรถนำไปใช้ได้จริง ไปบอกคนอืน่ ต่อได้ด้วย
เป็ นเรือ่ งพื้นฐำนทีเ่ รำควรจะรูเ้ อำไว้” (หญิง, นักศึกษำแพทย์ชนั ้
ปีที ่ 1)
“เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยให้มกี ำรใช้ยำเท่ำทีจ่ ำเป็ น ทำให้ผู้ป่วย
ได้รบั ประโยชน์และปลอดภัยจำกกำรใช้ยำ” (หญิง, แพทย์ใช้ทนุ )
“มีควำมจำเป็ นมำก เนือ่ งจำกปั จจุบนั มีกำรใช้ยำทีย่ งั
ไม่เหมำะสม ซึง่ น่ำจะส่งผลต่อกำรรักษำและงบประมำณกำรซื้อ
ยำ” (หญิง, นักศึกษำแพทย์ชนั ้ ปีที ่ 3)
“เป็ นสิง่ ทีด่ ี เพรำะจะได้รจู้ กั ใช้ยำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยให้คมุ้ ค่ำและเกิดประโยชน์สงู สุด” (หญิง, นักศึกษำแพทย์ชนั ้
ปีที ่ 3)
“กำรบูรณำกำรในหลักสูตรเป็ นสิง่ ทีด่ ี ทีใ่ ห้แพทย์ใช้ยำ
ด้วยตระหนักและพินิจพิเครำะห์อย่ำงถีถ่ ว้ นเพือ่ ประโยชน์สูงสุด
ต่อผูป้ ่ วย” (หญิง, แพทย์ประจำบ้ำน)
“ช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยของระบบสำธำรณสุขโดยใช้
งบประมำณทีม่ ีอ ยู่อ ย่ำ งจ ำกัด ให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุด ” (หญิง
นักศึกษำแพทย์ชนั ้ ปีที ่ 3)
อย่างไรก็ตามมีบางความเห็นที่กล่าวว่าการเรียนการ
สอนเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมีประโยชน์ แต่อาจเป็ นไปได้
ยากในการปฏิบ ัติจ ริง รวมทัง้ ต้อ งให้ค วามรู้ค วามเข้า ใจแก่
ผูร้ บั บริการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
รวมทัง้ มีการสะท้อนว่าในการปฏิบตั งิ านจริงนัน้ อาจพบว่าการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลทาให้การใช้ยาได้คอ่ นข้างจากัด

“มีกำรรณรงค์กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล แต่ปัจจัยที ่
สำคัญคือควำมรู้ควำมเข้ำใจของคนไข้ต่อกำรใช้ยำ คนไทยยัง
เข้ำใจผิดเกีย่ วกับกำรใช้ยำปฏิชวี นะอยู่มำก เช่น เจ็บคอต้องได้
ยำ ซึง่ ไม่เสมอไป ควรมีกำรเรียนกำรสอนให้ตระหนักถึงจุดนี้ ”
(หญิง, นักศึกษำแพทย์ชนั ้ ปีที ่ 5)
“อำจเป็ นแค่เรือ่ งในตำรำ สุดท้ำยไม่มคี นสนใจจะทำ
จริง ๆ” (ชำย, นักศึกษำแพทย์ชนั ้ ปีที ่ 4)
“ก็ดี แต่บำงทีจำกัดเกินไป” (หญิง, แพทย์ใช้ทนุ )
ในด้านการประเมินความรูจ้ ะใช้คาถามทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ตัว ชี้ว ัด ของโครงการโรงพยาบาลส่ง เสริม การใช้ย าอย่า งสม
เหตุผลตามคูม่ อื การดาเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุ ผล พบว่าส่วนใหญ่ ต อบถูก คิดเป็ นร้อ ยละ
43.7 (ตารางที่ 5) และเมื่อจาแนกความรูเ้ กี่ยวกับตัวชี้วดั RDU
hospital เมื่อแยกตามชัน้ โดยแบ่งเป็ น pre-clinic (ปี 1-3) และ
clinic (ปี 4-6 และบัณฑิต) พบว่ากลุม่ clinic มีความรูด้ า้ นตัวชีว้ ดั
ของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย
ตอบคาถามถูกต้องมากกว่ากลุม่ pre-clinic อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (ตารางที่ 5)

อภิ ปรายและสรุปผลการศึกษา
การประเมินสมรรถนะตนเองด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล พบว่ากลุ่มตัวอย่างชัน้ ปรีคลินิก (ปี ท่ี 1-3)
ประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะด้านความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลโดยเฉพาะหัวข้อ Basic pharmacology ซึง่ นับว่าเป็ น
กลุ่ ม วิ ช าที่ เ ป็ นเนื้ อ หาพื้ น ฐานที่ ม ี ค วามจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง
(fundamental knowledge) เนื่องจากเป็ นวิชาพืน้ ฐานทีจ่ ะทาให้
เข้า ใจถึง ความส าคัญ ของการใช้ย าอย่า งสมเหตุ ผ ล (Haque,
2017) เช่น การใช้ยาต้องถูกคน ถูกโรค ถูกทาง ถูกขนาด ถูก
เวลา รวมทัง้ ได้เรียนรูก้ ลไกการออกฤทธิ ์ของยาและอาการไม่พงึ
ประสงค์ ท่ีเ กิ ด จากยา การเรีย นวิช าเภสัช วิท ยาจะช่ ว ยให้
นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีการ
รายงานถึงรูปแบบการเรียนวิชาเภสัชวิทยาทีม่ ปี ระสิทธิผล เช่น
รูปแบบการเรียนที่ไม่ได้เน้ นเพียงการท่องจา หรือการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ( problem- based
pharmacology teaching) ( Michel, Bischoff, et al. 2002;
Shakib and George, 2003) จะทาให้นัก ศึก ษาได้ต ระหนักถึง
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและทาให้เกิดการสังจ่
่ ายยาทีเ่ หมาะสม
ต่ อ ไ ป ( Mukopadhyay, 2005; Khilnani, 2008; Keijsers and
Ross, 2015)
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การประเมินสมรรถนะตนเองในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาแพทยศาสตร์และแพทยศาสตรบัณฑิต
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อย่างไรก็ต ามแม้ว่าจะมีการจัดการเรีย นการสอนใน
กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาในระดับชัน้ ปรีคลินิก และการเรียนการสอน
เรื่อ งการใช้ย าในผู้ป่ วยจริง ในระดับ ชัน้ คลินิ ก แต่ พ บว่ า ทัง้
นักศึกษาแพทย์แ ละบัณฑิต แพทยศาสตร์ท่จี บใหม่ ยังคงขาด
ความมันใจในการสั
่
งใช้
่ ยา รวมถึงแม้จะได้รบั การอบรมหลังจบ
การศึกษาแล้ว ยังคงไม่เพียงพอที่จะช่ว ยให้สงใช้
ั ่ ยาอย่า งสม
เหตุผล เมื่อวิเคราะห์อาจเกิดจากการทีก่ ารเรียนการสอนเภสัช
วิทยาในชัน้ ปรีคลินิกอาจจะยังขาดการบูรณาการให้นกั ศึกษานา
ยาทีไ่ ด้เรียนมาใช้กบั โรคต่าง ๆ ได้ และการเรียนการสอนในชัน้
คลินิกอาจจะไม่ได้ส่งเสริมให้นกั ศึกษาสามารถตัดสินใจใช้ยาได้
ด้วยตนเอง เป็ นเพียงการสังใช้
่ ยาตามอาจารย์ท่อี ยู่ช นั ้ คลินิ ก
เท่ า นั น้ (Tobaiqy et al., 2007; Harding et al., 2010; Suttajit,
2017)
กลุ่มตัวอย่างชัน้ คลินิก (ปี ท่ี 4-6) ประเมินตนเองว่ามี
สมรรถนะด้ า นความรู้ ใ นห้ ว ข้ อ Principles of Rational use
of Medicine แ ล ะ Irrational/ inappropriate use of medicine
เช่ น เดีย วกับ บัณ ฑิต แพทยศาสตร์ แต่ บ ัณ ฑิต แพทยศาสตร์
ประเมิน ตนเองว่ า มีส มรรถนะด้า นความรู้ใ นหัว ข้อ RDU in
common illnesses เพิม่ เติมอีกด้วย ซึ่งไม่ส อดคล้องกับหลาย
การศึกษาทีพ่ บว่า แพทย์จบใหม่ส่วนใหญ่ยงั มีความตระหนักต่อ
การใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลค่ อ นข้า งน้ อ ย เช่ น การศึก ษาของ
Chaudhari (2017) ที่พบว่ามีแพทย์จบใหม่ถึงหนึ่งในสามที่ไม่
ทราบว่ายาสามัญ (generic drug) มีประสิทธิผลเท่าเทียมกับยา
ต้นแบบ (original drug) หรือชื่อการค้า (branded drug) หรือมี
จานวนถึงร้อยละ 18 ต้องการจ่ายยาปฏิชวี นะในโรคหวัดธรรมดา
(Chaudhari et al., 2017) หรือการศึกษาของ Mahajan (2010)
ที่พบว่าแพทย์เพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 15) ที่สงใช้
ั ่ ยาโดยใช้ช่อื
สามัญทางยาในใบสังยา
่ (Mahajan et al., 2010) ซึง่ มีคาอธิบาย
ว่าในหลายการศึกษาว่าแม้ว่าในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
จะมีการจัดการเรียนการสอนเรือ่ งการใช้ยาอย่างสมเหตุผลก็ตาม
แต่พบว่าความรูห้ รือทักษะหรือความตระหนักดังกล่าวไม่คงอยู่
อย่างทีค่ าดไว้ ซึง่ แพทย์จบใหม่ควรได้รบั การศึกษาต่อเนื่อ งและ
การฝึ กอบรมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้
สมรรถนะทัง้ ด้า นความรู้ ทัก ษะและความตระหนัก ยัง คงอยู่
(Mahajan et al., 2010; Chaudhari et al., 2017)
การประเมินสมรรถนะตนเองด้านทักษะเกีย่ วกับการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล 9 ประเด็น พบว่า กลุ่มนักศึกษาชัน้ ปี 1-3
ประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะด้านทักษะเกีย่ วกับการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลอยู่ใ นระดับ น้ อ ยถึงปานกลาง โดยด้านที่มคี ่า เฉลี่ย

สู ง สุ ด สามอั น ดั บ แรกส าหรั บ กลุ่ ม นี้ ได้ แ ก่ Monitor drug
therapeutic and adverse effects properly & reporting drug
related problems, Taking a drug history, Evaluation of drug
administer/Administer drug safely ส่วนกลุม่ นักศึกษาชัน้ ปี 4-6
ประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก
โดยด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกสาหรับกลุ่มนี้ ได้แก่
Taking a drug history, Prescription writing, Evaluation of
drug administer/Administer drug safely ส่ ว นบัณ ฑิต ประเมิน
ตนเองว่ามีสมรรถนะด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่
สูงสุดสามอันดับแรกสาหรับกลุม่ นี้ ได้แก่ Taking a drug history,
Prescription writing, Evaluation of drug administer/
Administer drug safely และ Provide patients and carers with
appropriate information about their medicines ซึ่ ง แ ต ก ต่ า ง
จากการศึกษาของ Mahajan (2010) ทีพ่ บว่ากลุ่มตัวอย่างเพียง
หนึ่งในสามมีความตระหนักน้อยเกี่ยวกับการเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์จากยา การเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา หรือข้อห้ามใช้
ของยาที่ส ัง่ จ่ า ย และมากกว่ า ร้อ ยละ 80 ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
เลือกใช้ขอ้ มูลยาจากบริษทั ยา (Mahajan et al., 2010)
ด้านทัศ นคติเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กลุ่ม
นักศึกษาชัน้ ปี 1-3 คานึงถึง Assessing the balance of benefit
to harm, Awareness of rational approach to prescribing and
therapeutics, Cost consideration สอดคล้องกับการศึกษาของ
Gunawardhana (2015) ทีพ่ บว่านักศึกษาสาขาด้านสุขภาพจะมี
ความตระหนักและความรูใ้ นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมากกว่า
นัก ศึก ษาทีไ ม่ใ ช่ส าขาด้า นสุข ภาพอย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ
( Gunawardhana et al., 2015) แ ต่ ยั ง ไ ม่ พ บ ก า ร ศึ ก ษ า ที่
เปรีย บเทีย บทัศ นคติร ะหว่า งชัน้ ปี ข องนัก ศึก ษา การศึกษานี้
พบว่านักศึกษาแพทย์และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็ นสิง่ ทีด่ ี
และจาเป็ นในการเรียนแพทย์ แต่อาจเป็ นไปได้ค่อนข้างยากใน
การปฏิบตั งิ านจริง เนื่องจากจาเป็ นต้องขึ้นอยู่กบั บริบทในการ
ทางานของแต่ละโรงพยาบาลร่วมด้วย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งชัน้ ปี 4-6 ท าการประเมิน ตนเองใน
ระดับสูง ในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ในการ
สังใช้
่ ย า รวมถึง การปฏิบ ตั ิต ามนโยบายด้า นยาแห่ง ชาติ ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พ ึง ประสงค์ ท่ีก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ทร่ี ะบุ
ว่าคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของสาขาวิชาแพทยศาสตร์
ควรประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็ นแพทย์
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และตัดสินใจโดยใช้เหตุผลตามหลักเวชจริยศาสตร์ (The Royal
Thai Government Gazette, 2018) แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม
คาดหวังในการสร้างความตระหนักรูข้ องบุคลากรทางการแพทย์
โดยผ่านทางโครงการโรงพยาบาลส่ง เสริมการใช้ยาอย่า งสม
เหตุผล ซึ่งเป็ นหนึ่งในระบบกลไกในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ผ่านกุญแจสาคัญ 6 ประการ (PLEASE) ในข้อที่ 6 ด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางการแพทย์ ใ นการสัง่ ใช้ ย า (Ethics in
prescription) ซึ่ ง มีค วามส าคัญ เป็ นอย่ า งยิ่ ง ในการปลู ก ฝั ง
ทัศนคติทด่ี ที เ่ี ป็ นไปตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการ
ขายยาของประเทศไทย หลักจริยธรรมทางการแพทย์ทค่ี านึงถึง
การใช้ยาทีเ่ ป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูไ้ ด้รบั ยา รวมถึงการเคารพ
สิทธิผปู้ ่ วยและความเท่าเทียมกันของผูร้ บั บริการ (Chongtrakul,
2015)
สาหรับบัณฑิตแพทยศาสตร์ได้ประเมินตนเองในระดับ
มาก ในด้านการตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลและการใช้ยา
อย่ า งสมเหตุ ผ ล ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที่ พ ึง
ประสงค์ดา้ นทักษะทางปั ญญาตามทีก่ าหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช าแพทยศาสตร์ (The Royal Thai
Government Gazette, 2018)
ในด้ า นการประเมิน ความรู้ เ กี่ ย วกับ ตัว ชี้ ว ัด RDU
hospital เมื่อแยกเป็ นชัน้ ปรีคลินิก (ปี 1-3) และชัน้ คลินิก ที่ใน
การวิเคราะห์ได้รวมปี 4-6 และบัณฑิตเข้าด้วยกัน พบว่ากลุ่มชัน้
ปี 4-6 และบัณ ฑิต มีค ะแนนความรู้ด้า นตัว ชี้ว ดั ของโครงการ
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมากกว่ากลุ่มชัน้ ปี
1-3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้อาจเป็ นผลเนื่องมาจากด้าน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในระดับคณะ การเรียนรูแ้ ละ
ประสบการณ์ ของกลุ่มชัน้ ปี ท่สี ูงขึ้นและบัณฑิตที่มากกว่ากลุ่ม
ชัน้ ปี ต้ น (Lempp et al., 2005; Karina Pavão Patrício et al.,
2012; Sibounheuang et al., 2016) โดยหลักสูตรแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มกี ารนา
คู่มอื การเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทีจ่ ดั ทาโดย
คณะท างานพัฒ นาระบบการผลิต และพัฒ นาก าลัง คนด้า น
สุขภาพเพือ่ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมาบูรณาการเข้ากับ
หลักสูตร อย่างไรก็ตามการเลือกหัวข้อและกรณีศกึ ษาเพือ่ บูรณา
การในรายวิชาจะเป็ นไปตามบริบทของรายวิชานัน้ ๆ ซึง่ กาหนด
โดยอาจารย์ผู้ส อนเอง ซึ่งอาจต้องมีการศึกษาในรายละเอียด
ต่อไปถึงรายวิชา วิธกี ารจัดการเรียนการสอน และระยะเวลาทีใ่ ช้
ในการเรียนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อไป อย่างไรก็ตามมี
การรายงานว่าการให้เวลาในการเรียนเกีย่ วกับการสังใช้
่ ยาอย่าง

สมเหตุผลในโรงเรียนแพทย์มนี ้อยกว่าร้อยละ 1 โดยเวลาส่วน
ใหญ่ มกี ารใช้ไปกับการเรียนเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค (Shakib
and George 2003; Shankar et al., 2007) ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจที่
จะศึกษาในประเด็นนี้ในประเทศไทยต่อไป
สมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบุคลากรทาง
การแพทย์ เป็ นปั จจัยทีส่ าคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะทาให้การดาเนินงาน
ของหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขเป็ นไปตามแนวทางพัฒนา
ระบบบริก ารสุ ข ภาพ (service plan) ให้ม ีก ารใช้ย าอย่ า งสม
เหตุผล (Office of the Permanent Secretary, 2016) การวิจยั นี้
แสดงให้เห็นถึงว่านักศึกษาแพทย์ในระดับชัน้ ปี ทส่ี ูงขึน้ รวมทัง้
บัณฑิตแพทยศาสตร์มสี มรรถนะทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติม ี
แนวโน้มอยู่ในระดับปานกลางถึงมากเมือ่ เทียบกับระดับชัน้ ปี ต้น
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทัง้ ในประเทศ (Chuangsakul, 2018)
และต่างประเทศ (Remesh et al., 2013) ที่พบว่าบุคลากรทาง
การแพทย์ท่ปี ฏิบตั ิงานในหน่ วยงานบริการด้านสาธารณสุขมี
ทัศ นคติต่ อ นโยบายโรงพยาบาลส่ ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสม
เหตุผลในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มคี วามรู้
ความตระหนักในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมาจากการเรียนการ
สอนในหลักสูตร รวมถึงการได้รบั โอกาสอบรมเพิม่ เติมในด้าน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล อย่างไรก็ตามแม้ว่ามีความพยายามใน
การจัดการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการความรูด้ า้ นการใช้อย่างสม
เหตุ ผ ล แต่ ย ัง คงมีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งมีโ ปรแกรมในการ
ฝึ ก อบรมให้ค วามรู้แ ก่ บุ ค ลากรทางการแพทย์อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
รวมทัง้ ระบบและนโยบายทีส่ ่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลจึงจะมีการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้อย่างสมเหตุผล
ของบุ ค ลากรทางการแพทย์ (Karina Pavão Patrício et al.,
2012, Chaudhari et al. 2017)
การวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาโดยการประเมินตนเองใน
ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาแพทยศาสตร์ และ
บัณฑิตแพทยศาสตร์ ในอนาคตควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
ผลกระทบของสมรรถนะด้านการใช้ยาสมเหตุผล ว่าจะสามารถ
นาไปสู่พฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม ความตระหนักรู้
ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการ
แพทย์ ใ นการสัง่ ใช้ ย า รวมทัง้ การติด ตามสถานการณ์ แ ละ
ประเมินตัวชี้วดั การใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อไป ทัง้ นี้เพื่อให้เกิด
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างแท้จริงและยังยื
่ น (Chongtrakul,
2015; Office of the Permanent Secretary, 2016)
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