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จากรายงานขององค์การอนามัยโลก 
พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้ยาเป็นไป
อย่างไม่เหมาะสม (ไม่สมเหตุผล) ซึ่งก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย และเป็นอันตราย
ที่ไม่ควรเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจาก การ
ใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้ ใช้ยาที่ไม่มีประโยชน์
จริงต่อผู ้ป ่วย ใช้ยาที ่ม ีอ ันตรายมากกว่า
ประโยชน์ ใช้ยาผิดขนาด ขาดความคำนึงถึง
ความคุ้มค่า ขาดความตระหนักถึงเชื้อดื้อยา 
และใช้ยาซ้ำซ้อน1 ปัญหาทั้งหลายนี้ควรต้อง
ถ ูกแก ้ไขอย่างเป็นระบบ ทำให้เก ิดแนว 
ความคิดในเรื ่องของการใช้ยาว่าควรใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 

ทั้งนี้รูปแบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
นั้นต้องประกอบไปด้วย การใช้ยาโดยมีข้อ
บ่งชี้ เป็นยาที่มีคุณภาพ ยาที่ใช้มีประสิทธิผล
จริง สนับสนุนด้วยหลักฐานที่เชื ่อถือได้ ให้
ประโยชน์ทางคลินิก เหนือกว่าความเสี่ยง
จากการใช้ยา มีราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าตาม 

 

หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ใช้ยาในขนาด
ที่พอเหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละกรณี มีวิธีการ
ให้ยาและความถี่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยา
คลินิก มีระยะเวลาการรักษาที ่เหมาะสม 
ผู ้ป่วยให้การยอมรับและสามารถใช้ยาได้
อย่างถูกต้องและต่อเนื ่อง องค์การอนามัย
โลกจึงได้ให้คำจำกัดความของการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลว่า “ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับ
ปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่ถูกต้องกับ
ผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่
เหมาะสม และมีค่าใช้จ ่ายต่อชุมชนและ
ผู้ป่วยน้อยที่สุด”1 

ถ้าจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการใช้
ยาอย่างไม่สมเหตุผลแล้ว ก็จะพบว่ามีสาเหตุ
มาจาก การที่ผู้ส่ังใช้ยาขาดข้อมูลของยาชนิด
ต่างๆ ได้ร ับการฝึกอบรมหรือการสอนที่
ผิดพลาดหรือไม่เพียงพอ การสื่อสารระหว่าง
ผู้ส่ังใช้ยากับผู้ป่วยไม่ดี ขาดการวินิจฉัยโรคที่
ถ ูกต ้อง หร ือม ีความไม ่แน ่นอนในการ

ศาสตราจารยค์ลินิก ทนัตแพทย ์การุณ เวโรจน ์
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วินิจฉัยโรค ระบบการจัดหายาไม่ดี ระเบียบ
ควบคุมการจ่ายยาใช้ไม่ได้ผล และผลจาก
การส่งเสริมการขายของบริษัทยา 

ผลที ่ตามมาหรืออันตรายที่ตามมา
จากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล ได้แก่ การ
รักษาที่ไม่ได้ผลหรือไม่ปลอดภัย เช่นการให้
ยาที่มากเกินความจำเป็น ในกรณีที่เจ็บป่วย
เพียงเล็กน้อย หรือให้ยาไม่เพียงพอ ในการ
รักษาโรคที่รุนแรง เป็นต้น นอกจากนั้นยังทำ
ให้อาการเจ็บป่วยมากขึ ้น หรือเจ็บป่วย
ยาวนานมากขึ้น มีอันตรายหรือทำให้ผู ้ป่วย
กังวลใจ เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการรักษา ทำให้เกิด
การดื ้อยาเนื ่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่
ผิดพลาด และเพิ ่มโอกาสในการเกิดความ
ผิดปกติ และการเสียชีวิต  

ในปีพุทธศักราช 2554 ร ัฐบาลได้
ประกาศนโยบายแห่งชาติด้านยา และได้
กำหนดยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติขึ้นมา 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1. การ

เข้าถึงยา 2. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 3. การ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุ และ
สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง 4. การพัฒนา
ระบบการควบคุมยาเพื ่อประกันคุณภาพ 
ประสิทธิผล และความปลอดภัย 2 ต่อมา
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจึงมี
มติเห็นชอบการพัฒนาสู่ประเทศใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU Country) ตั้งแต่เดือนธันวา
ตม 2561 โดยที ่ท ุกภาคส่วน ท ั ้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน จะร่วมกัน
ขับเคล่ือน และนำไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตาม
แนวทางหลักขององค์การอนามัยโลก โดย
ดำเนินการครอบคลุมทั้งยาแผนปัจจุบัน และ
ยาสมุนไพร โดยมีเป ้าหมายให้คนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ทั ้งน ี ้ประโยชน์ที ่จะได้ร ับเพื ่อสร้างความ
เชื่อมั่นต่อคุณภาพบริการ สำหรับประชาชน
ในประเทศ และชาวต่างประเทศที ่มาใช้
บริการในประเทศไทย และเกิดภาพลักษณท์ี่
ดีของประเทศ สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน นำรายได้เข้าประเทศ ส่งเสริมความ
เชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
(Medical Hub) 

ในการท ี ่ประเทศจะมุ ่งส ู ่การเป็น
ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้นั้น จะต้องมี
การพัฒนาระบบ และกลไกให้เกิดการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ตั้งแต่ต้นน้ำ อันได้แก่ บริษัท
ยา หรือผู้ผลิตยา กลางน้ำ อันได้แก่ สถาน
บริการสุขภาพ ผู้ส่ังใช้ยา แพทย์ ทันตแพทย์  
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เภสัชกร พยาบาล และสัตวแพทย์ และปลาย
น้ำ ได้แก่ภาคประชาสังคม ดังนั้นบุคลากร
ด้านสุขภาพ จึงต้องได้ร ับการพัฒนาและ
สร้างความร ู ้ความเข้าใจ ผ่านทางระบบ
การศึกษา และการพัฒนาศักยภาพ 

ในการจะบรรล ุ เป ้ าหมาย  RDU 
Country ได้นั ้น สถาบันการศึกษาจะต้อง
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ และ
พัฒนาศักยภาพผู้สอน ทำการกำหนดเรื่อง
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) และใน
สมรรถนะหลักของวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการเนื ้อหา และแบบสห
วิชาชีพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ

ประเมินผลเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ทั ้งในระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา 
พ ัฒนาด ้านว ิชาช ีพอย ่างต ่อเน ื ่องผ ่ าน
การศึกษาต่อเนื่อง 

อุปสรรคที่ทำให้การรณรงค์เรื่องการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลไม่บรรลุความสำเร็จ 
ได้แก่ การที่ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร ทั้งในระดับ
ก่อนและหลังปริญญา การที ่มียาประเภท
เดียวกันเป็นจำนวนมาก ในโรงพยาบาลหรือ
ท ้องตลาด และความเช ื ่อท ี ่ว ่าท ุกความ
เจ็บป่วยต้องได้รับยา 
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การจะขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลให้เป็นที่รับรู้ และส่งผลให้เกิดการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ผ่านทางด้านการศึกษานั้น 
ได้แก่ การให้การฝึกอบรมผู ้สั ่งใช้ยา การ
บรรจุเข้าในหลักสูตรการศึกษา การจัดการ
ศึกษาต่อเนื่อง และการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วย
และชุมชนในเรื่องการใช้ยา 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาให้เกิด
การเรียนรู ้ และการนำการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลไปปฏิบัติ    จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อ 

 

 

ผู ้ป ่วยและประชาชน โดยผู ้ป ่วยม ีความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา และป้องกันความ
เสี่ยงที่เกิดจากอันตรายจากการใช้ยา หรือ
เกิดการดื ้อยา ในผู ้ป่วยทุกกลุ ่มอายุ เกิด
ประโยชน์ต่อสถานบริการสุขภาพ ทำให้เกิด
กระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพบริการด้าน
ยา ที่สอดคล้องตามมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
โดยส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินการคลัง
ด ้านสุขภาพของประเทศ สามารถทำให้
ค่าใช้จ่ายด้านยาลดลง 
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การจะก้าวไปสู่ความสำเร็จของการ
เป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้นั้น การ
พัฒนาระบบผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นปัจจัยหนึ ่งที ่มี
ความสำค ัญในการข ับ เคล ื ่ อน สถาบัน 
การศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์มีบทบาท
โดยตรงในเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคน 
เพื่อให้ได้ทันตแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ความ 
สามารถในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพ่ือ
การผลักดันให้ประเทศเป็นประเทศใช้ยา
อย่างสมเหตุผลต่อไป 
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