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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลใน 2 โรคเป้ าหมาย คือ โรคติด
เชือ้ ระบบทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน (acute upper respiratory tract infection หรือ URI) และโรคท้องร่วงเฉียบพลัน
(acute gastroenteritis หรือ AGE) ในสถานบริการของรัฐ ในอาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ น
การศึกษาแบบวัดผลก่อนและหลังในตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอพรรณนานิคม จานวน 98 คน ทีไ่ ด้รบั การอบรมการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล ปี ละ 1 ครัง้ 3 ปี ต่อเนื่อง
กลุ่มตัวอย่างได้รบั แบบสอบถามเพื่อวัดการเปลีย่ นแปลงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเป้ าหมาย ผูว้ จิ ยั ประเมิน
การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลด้วยโปรแกรม Electronic Tool และวัดปริมาณการสังใช้
่ ยาสมุนไพร ผลการวิ จยั : หลังการ
อบรมกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจแนวทางการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลเพิม่ ขึน้ (P<0.001) มีทศั นคติทด่ี ใี นการไม่สงใช้
ั ่ ยา
ปฏิชวี นะใน 2 โรคเป้ าหมายเพิม่ ขึน้ (P<0.001) อัตราการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะไม่สมเหตุสมผลใน URI ลดลง จากปี 2556 ถึงปี 2559
โดยอัตราดังกล่าวเท่ากับ ร้อยละ 51.9, 29.9, 16.6 และ 9.2 ตามลาดับ (P<0.05) อัตราการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะเกินความจาเป็ น
หรือไม่สมเหตุสมผลใน AGE ลดลงจากปี 2556 ถึงปี 2559 โดยอัตราดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 45.7, 20.1, 9.9 และ 4.6 ตามลาดับ
(P<0.05) มูลค่าการใช้ยาปฏิชวี นะในสถานบริการของรัฐลดลงร้อยละ 23.4 มูลค่าการสังใช้
่ ยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชวี นะเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 96.4 (P<0.05) สรุป: บุคลากรทางการแพทย์มคี วามรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติท่ดี ตี ่อการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะอย่างสม
เหตุผลใน 2 โรคเป้ าหมาย จึงส่งผลให้อตั ราการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะเกินความจาเป็ นลดลง โดยมีการสังใช้
่ ย าสมุนไพรทดแทนยา
ปฏิชวี นะเพิม่ ขึน้ และมูลค่าการใช้ยาปฏิชวี นะของสถานบริการของรัฐลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ: การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล โรคติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วง ยาปฏิชวี นะ
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Abstract
Objective: To evaluate the effect of the program on antibiotics smart use in two target diseases i.e., acute
upper respiratory tract infection (URI) and acute gastroenteritis (AGE) in governmental health facilities in Phanna
Nikhom, Sakon Nakhon Method: This research was a pre- and post-test study in one group of sample. Subjects were
98 medical personnel in health service network of Phanna Nikhom district who participated in the training of antibiotics
smart use once a year for 3 consecutive years. The subjects completed the questionnaire to measure changes in
knowledge, understanding and attitudes towards target diseases. Researchers evaluated rational use of antibiotics
with the Electronic Tool program and measured the quantity of herbal drugs prescribed. Results: After the training, the
subjects had a better understanding of rational use of antibiotic (P<0.001), and more positive attitudes toward nonantibiotic use in the two target diseases (P<0.001). The rate of irrational use of antibiotic in URI from 2013-2016
decreased (51.9, 29.9, 16.6 and 9.2 percent, respectively) (P<0.05). The rate of antibiotic overuse or irrational use in
AGE during 2013-2016 decreased (45.7, 20.1, 9.9 and 4.6 percent, respectively) (P<0.05). The value of antibiotic use
in governmental health institutions decreased by 23.4 percent, while the value of herbal drugs to substitute antibiotics
increased by 96.4 percent (P<0.05). Conclusion: Medical personnel had a better knowledge, understanding and
attitudes towards the rational use of antibiotics in the two target diseases, resulting in the decrease of unnecessary
antibiotic use. The use of herbal antibiotics to replace antibiotics in governmental health institutions increased, while
the value of antibiotic use decreased significantly.
Keywords: rational use of antibiotics, upper respiratory infections, diarrhea, antibiotics
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บทนา
การทบทวนสถานการณ์ การใช้ย าปฏิชีว นะของ
ประเทศไทยพบว่า มูลค่าการผลิต/นาเข้ายาปฏิชวี นะสูงเป็ น
อัน ดับ 1 เมื่อ เทีย บกับ ยากลุ่ มอื่น ๆ ตัง้ แต่ ปี 2543 ในปี
2555 มูลค่าการผลิตและนาเข้ายาปฏิชวี นะทัง้ หมดของเทศ
ไทยคิด เป็ น 17,000 ล้า นบาท (ร้อ ยละ 10 ของมู ลค่ า ยา
ทัง้ หมดในประเทศ) ซึ่งมีมูลค่ามากกว่ายารักษาโรคหลอด
เลือดและหัวใจ และยารักษาโรคมะเร็ง ในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่าน
มา (ปี 2543-2554) แต่กลับพบว่าคนไทยติดเชื้อดือ้ ยากว่า
ปี ละ 88,000 คน ทาให้จานวนวันที่ต้องนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลรวมนานเพิม่ ขึน้ มากกว่า 1 ล้านวันต่อปี และมี
ผูเ้ สียชีวติ มากกว่าปี ละ 38,000 คน ซึ่งคิดเป็ นการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาท (1, 2)
องค์การอนามัยโลกได้รายงานเรื่องการดือ้ ยาต้าน
จุลชีพและยาปฏิชวี นะในระดับโลกเมื่อเดือนเมษายน 2557
ว่า แบคทีเรียมีการปรับตัวทาให้ใช้ยาปฏิชวี นะไม่ได้ผลใน
คนที่จาเป็ นต้องใช้ และหากไม่เร่งรีบประสานงานกัน เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โลกจะเข้าสู่ยุคหลังยาปฏิชวี นะใน
อี ก ไ ม่ น า น ( 3 ) อี ก ทั ้ ง ใ น เ ดื อ น เ ม ษ า ย น 2552
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แถลงว่า สถานการณ์เชือ้ ดื้อ
ยาในประเทศไทยกาลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต ยาปฏิชวี นะที่เคย
ใช้ ไ ด้ ก ลับ ไม่ ไ ด้ ผ ลในปั จจุ บ ัน (4) จัง หวัด สกลนครมี
โรงพยาบาลทัวไปและโรงพยาบาลชุ
่
มชนทัง้ สิน้ 19 แห่ง ใน
ปี 2556 พบว่า ทัง้ จังหวัดมีการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะเกินจาเป็ น
หรือไม่สมเหตุ ผลเฉลี่ยในผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจส่ ว นบนเฉี ย บพลัน ร้อ ยละ 56.3 และในผู้ป่ วยโรค
ท้องร่วงเฉียบพลันร้อยละ 53.7 (5) ซึง่ อัตราดังกล่าวสูงกว่า
ค่าเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ว่าควรน้อยกว่าร้อยละ 20
โรงพยาบาลพระอาจารย์ ฝั้ น อาจาโร เป็ น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง จากข้อมูลการเจ็บป่ วย 3
ปี ยอ้ นหลัง (ปี 2554-2556) พบว่า โรค 5 อันดับแรกทีม่ ผี มู้ า
รับบริการทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกสูงสุด ได้แก่ โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง ภาวะฟั นผุ ภาวะอาหารไม่ย่อย และโรค
ติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน (6-8) มูลค่า
การสัง่ ใช้ ย าปฏิชี ว นะย้ อ นหลัง 3 ปี (ปี 2554-2556) มี
แนวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น ทุ ก ปี คือ 975,540, 1,000,415 และ
1,008,751 บาท ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่า
การสังใช้
่ ยาทัง้ หมดของโรงพยาบาล (9-11) นอกจากนี้ยงั
พบการสังใช้
่ ย าปฏิชีว นะเกิน จ าเป็ น หรือ ไม่สมเหตุ ผ ลใน
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ผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดิน หายใจส่วนบนเฉียบพลัน
ร้อยละ 51.9 และในผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลัน ร้อยละ
45.7 (5)
ปี พ.ศ.2556 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บาบัด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้จดั ท า
โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล
(Antibiotic Smart Use : ASU) เพื่อลดการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างไม่สมเหตุผลในโรคติดเชือ้ ทีพ่ บบ่อย 2 โรค ได้แก่ โรค
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่ว นบนเฉี ยบพลัน (acute
upper respiratory tract infection หรือ URI) และโรค
ท้องร่วงเฉียบพลัน (acute gastroenteritis หรือ AGE) อีก
ทัง้ ประกาศให้ ASU เป็ นหนึ่งในนโยบายความปลอดภัย
ด้านยาของเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอพรรณานิคม ซึ่ง
ประกอบด้ว ยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้ น อาจาโร และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอีก 14 แห่ง นอกจากนี้
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ยังส่งเสริมให้มกี ารใช้
ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาแผนปั จจุบนั ได้แก่ ยาแคปซูล
ฟ้ าทะลายโจร ยาแคปซูลปราบชมพูทวีป ยาผงอามฤควาที
ยาน้ าแก้ไอมะขามป้ อม และยาอมสมุนไพรมะแว้ง สาหรับ
ผูป้ ่ วย URI และส่งเสริมการใช้ผงเกลือแร่ ยาแคปซูลเหลือง
ปิ ด สมุ ท ร และยาแคปซูลธาตุ บ รรจบสาหรับ ผู้ป่ วย AGE
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลและ
ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วกลุ่ ม งานเภสัช กรรมและ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน้ อาจาโรจึงได้
ดาเนินการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล เพื่อ
ศึกษาผลลัพธ์ของการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุ ผลใน 2 โรคเป้ าหมาย คือ URI และ AGE ในสถาน
บริการของรัฐ เขตพืน้ ทีอ่ าเภอพรรณานิคม เพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์มคี วามรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติทด่ี ใี นการ
ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล และช่วยให้สถาน
บริการสุขภาพลดต้นทุนค่ายา อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รบั
ประโยชน์สงู สุดในการรักษาด้วย

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาแบบวัดผลก่อนและหลัง
ในตัวอย่างกลุ่มเดียว
กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรทาง
การแพทย์ในเครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร ทุกรายทีย่ นิ ยอมเข้าร่วมการศึกษาในช่วง
ดาเนินงานวิจยั ระหว่าง 1 เมษายน 2556-31 มีนาคม 2559

กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่เ ข้า ร่ ว มการศึก ษามีท ัง้ หมด 128 คน
ประกอบด้วย แพทย์ 6 คน เภสัชกร 6 คน พยาบาลวิชาชีพ
85 คน นักวิชาการสาธารณสุข 17 คน เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน 14 คน ทีม่ าจากโรงพยาบาลพระอาจารย์
ฝั น้ อาจาโร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 14 แห่ง
รวมทัง้ สิน้ 15 แห่ง
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
ผู้ วิ จ ั ย ชี้ แ จง เกณฑ์ คุ ณภ า พข องส า นั ก ง า น
หลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) เขต 8 อุ ด รธานี
รายงานผลตัวชี้วดั ของโรงพยาบาลในรอบปี ท่ีผ่านมา (ปี
พ.ศ.2556) และชี้ แ จงขัน้ ตอนการด าเนิ น กิจ กรรมการ
ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลแก่ กลุ่มตัวอย่าง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผูว้ จิ ยั ระบุกลุ่มผู้สงใช้
ั ่ ยาปฏิชวี นะในสถานบริการ
แต่ละแห่ง ผู้สงใช้
ั ่ ยาปฏิชวี นะในโรงพยาบาล ได้แก่ แพทย์
และพยาบาลวิชาชีพ ส่วนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และ
เจ้า พนัก งานสาธารณสุข ชุ ม ชน ผู้วิจ ัยจัด อบรมเพื่อสร้า ง
ความรู้ ความเข้าใจ และปรับทัศนคติของตัวอย่างต่อการสัง่
ใช้ยาปฏิชวี นะใน 2 โรคเป้ าหมาย ได้แก่ URI และ AGE ปี
ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 3 วัน รวมทัง้ สิน้ 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่
18-20 เมษายน 2556 รุ่นที่ 2 วันที่ 25-27 มิถุนายน 2557
และรุ่นที่ 3 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2558
การอบรมในแต่ ล ะครัง้ ประกอบด้ ว ย 1) การ
บรรยาย เรื่องโรคระบบทางเดินหายใจ โรคอุจจาระร่วง และ
แผลเลือ ดออก โดยนายแพทย์ธ นพัน ธุ์ ธรรมกร่ า ง จาก
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 2) การบรรยาย เรื่อง
แนวทางการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลใน 3 โรคควรรู้
โดยเภสัชกรศศิพงค์ ทิพย์รชั ดาพร จากโรงพยาบาลพระ
อาจารย์ ฝั้ น อาจาโร 3) การบรรยาย เรื่อ งการใช้ ย า
สมุนไพรใน 3 โรคต้องรู้ โดยเภสัชกรศศิพงค์ ทิพย์รชั ดาพร
จากโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 4) การอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร เรื่องการใช้กรณีศกึ ษาของผูป้ ่ วยจากเวชระเบียน
และแฟ้ มครอบครั ว ของผู้ ป่ วยที่ ม ารั บ บริ ก าร โดย
นายแพทย์ธนพันธุ์ ธรรมกร่าง และ เภสัชกรศศิพงค์ ทิพย์
รัชดาพร จากโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร
ต่ อ มาผู้ วิ จ ั ย จั ด ประชุ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ร่ ว ม
กาหนดนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและนานโยบาย
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ดงั ต่อไปนี้ 1) ประชุมกาหนดนโยบาย

การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล 1 ครัง้ ในเดือนเมษายน
2556 เพื่อ ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งสัง่ จ่ า ยยาปฏิชีว นะตามแนว
ทางการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล โดยหลังจากประชุม
ได้ ติด ตัง้ โปสเตอร์ แ นวทางการใช้ย าปฏิชีว นะอย่ า งสม
เหตุผลในบริเวณตรวจรักษา และติดตัง้ โปสเตอร์แบบม้วน
ชื่อ “3 โรครักษาได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชวี นะ” ณ บริเวณหน้า
ห้องจ่ายยา 2) เพิม่ รายการยาในบัญชียาของโรงพยาบาล
เพื่อเป็ นทางเลือกในการสังจ่
่ ายยาสาหรับกลุ่มตัวอย่างและ
เพื่อเป็ นการขยายกรอบการใช้ยาสมุนไพร 7 ตารับ ได้แก่
ยาแคปซูลฟ้ าทะลายโจร ยาแคปซูลปราบชมพูทวีป ยาผง
อามฤควาที ยาน้าแก้ไอมะขามป้ อม ลูกอมสมุนไพรมะแว้ง
ยาแคปซูลเหลืองปิ ดสมุทร และยาแคปซูลธาตุบรรจบ
ผู้วจิ ยั จัดประชุมกลุ่มตัวอย่างเดือนละ 1 ครัง้ ใน
สัปดาห์ท่ี 3 ของทุกเดือนระหว่างดาเนินการวิจยั เพื่อสรุป
ข้อมูลปริม าณการสังใช้
่ ยาปฏิชีวนะในแต่ ละเดือนให้กลุ่ ม
ตัว อย่ า งได้เ ห็น ผลของการด าเนิ น กิจ กรรมและเป็ น การ
กระตุ้ น ให้ เ กิด การใช้ย าปฏิชีว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ลอย่ า ง
ต่อเนื่อง
ผู้วจิ ยั เปรียบเทียบอัตราการใช้ยาปฏิชวี นะไม่สม
เหตุผลระหว่างก่อนและหลังการดาเนินโครงการวิจยั ทีร่ ะยะ
1 ปี และ 2 ปี โดยใช้ โ ปรแกรมประเมิ น ผลประยุ ก ต์
Electronic Tool (E-Tool) ซึง่ เป็ นโปรแกรมวัดคุณภาพของ
การสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะใน 2 โรคเป้ าหมาย คือ URI และ AGE
ตาม ICD-10 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ส านั ก งานหลั ก ประกั น
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กาหนด
เครือ่ งมือวิ จยั และการเก็บข้อมูล
เครื่ อ งมื อ วิ จ ั ย ในการศึ ก ษานี้ ป ระกอบด้ ว ย
แบบสอบถามบุ คลากรทางการแพทย์ ซ่ึง ประกอบด้ว ย 3
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทัวไปของผู
่
้ตอบ 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ 15 ข้อ และส่วนที่
3 ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะ 11 ข้อ ผูว้ จิ ยั
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของคาถามในแบบสอบถาม
โดยให้ผู้เชีย่ วชาญในสาขาเภสัชศาสตร์ 2 ท่านและสาขา
แพทยศาสตร์ 1 ท่านเป็ นผูป้ ระเมิน ค่า IOC (Index of
Item Objective Congruence) ของคาถามแต่ละข้อได้ค่า
0.57-1 ผู้วิจ ัย ทดสอบความเที่ย งของแบบสอบถามกับ
บุค ลากรทางการแพทย์ข องโรงพยาบาลมหาสารคามซึ่ง
ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนัก วิชาการ
สาธารณสุข จ านวน 15 คน พบว่า ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา
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ของครอนบัค ของทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชวี นะและ
ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะได้เท่ากับ 0.79 และ
0.85 ตามลาดับ จึงถือว่า เครื่องมือมีความเที่ยงเป็ นที่น่า
พอใจ ผู้วจิ ยั ยังได้เก็บข้อมูลการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะในผู้ป่วย
โรค URI และ AGE และข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรทดแทน
การใช้ยาปฏิชวี นะในแต่ละปี ทท่ี าวิจยั
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน กับ ข้อ มูล ทัศ นคติ
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคและการรักษาทีถ่ ูกต้องของ
ตัวอย่าง มูลค่าการใช้ยาปฏิชวี นะโดยรวม และอัตราการสัง่
ใช้ยาปฏิชวี นะเกินความจาเป็ น สาหรับสถิติเชิงวิเคราะห์
กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยใช้ paired t-test ทดสอบ
การเปลีย่ นแปลงของทัศนคติ ความรูค้ วามเข้าใจ การรักษา
ที่ถูกต้องของบุคลากรทางการแพทย์ และมูลค่าการใช้ยา
ปฏิชวี นะโดยรวม และใช้ chi-square test ทดสอบการ
เปลีย่ นแปลงอัตราการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะไม่สมเหตุผล

ผลการวิ จยั
คุณลักษณะทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
จากผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมจ านวน 128 คน มีผู้ ต อบ
แบบสอบถามทั ้ง สิ้ น 98 คน (ร้ อ ยละ 76.6) ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ
40.8) เป็ นพยาบาลวิชาชีพ (ร้อยละ 66.3) และนักวิชาการ
สาธารณสุข (ร้อยละ 13.3) ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ ทางาน 11-15 ปี (ร้อยละ 42.9) ปฏิบตั งิ านที่
รพ.สต. 76 คน (ร้อ ยละ 77.6) รองลงมาคือ ปฏิบ ัติง านที่
โรงพยาบาล 22 คน (ร้อยละ 22.4) (ตารางที่ 1)
ทัศนคติ และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิ ชีวนะ
หลัง ได้ร ับ การอบรม บุ ค ลากรทางการแพทย์มี
ทัศนคติในการไม่สงใช้
ั ่ ยาปฏิชวี นะใน 2 โรคเป้ าหมายที่ดี
ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.001) คะแนนหลังการ
อบรม คือ 55.4±5.7 (เต็ม 75 คะแนน) ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น จาก
คะแนนก่อนอบรม 43.5±4.3 หลังการอบรม บุคลากรทาง
การแพทย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะดี
ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.001) โดยมีคะแนนเฉลีย่
8.5±1.2 (เต็ม 11 คะแนน) ขณะที่ก่อนอบรมมีคะแนนรวม
เฉลีย่ 7.1±2.7 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1. คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม (n=98)
จานวนคน
คุณลักษณะ
(ร้อยละ)
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
25 (25.5)
30 - 39 ปี
30 (30.6)
40 - 49 ปี
40 (40.8)
50 ปี ขน้ึ ไป
3 (3.1)
บทบาท
แพทย์
4 (4.1)
เภสัชกร
3 (3.1)
พยาบาลวิชาชีพ
65 (66.3)
นักวิชาการสาธารณสุข
13 (13.3)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
10 (10.2)
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
3 (3.1)
ระยะเวลาทางาน
5 ปี หรือน้อยกว่า
19 (19.4)
6-10 ปี
27 (27.6)
11-15 ปี
42 (42.9)
มากกว่า 15 ปี
10 (10.2)
สถานทีท่ างานหลัก
โรงพยาบาลชุมชน
22 (22.4)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
76 (77.6)
มูลค่าการสังใช้
่ ยาปฏิ ชีวนะ ณ แผนกผูป้ ่ วยนอก
มูลค่ า การสังใช้
่ ย าปฏิชีว นะทุ ก ชนิ ด ในภาพรวม
ของสถานบริการในเครือข่ายทัง้ 15 แห่งในระยะเวลา 1 ปี ,
2 ปี และ 3 ปี หลังจากเริม่ โครงการลดลงร้อยละ 6.8, 15.7
ตารางที่ 2. ทัศนคติต่อการไม่สงใช้
ั ่ ยาปฏิชีวนะใน 2 โรค
เป้ า หมาย และความเข้า ใจเกี่ย วกับ การใช้ ย าปฏิชีว นะ
(n=98)
คะแนนเฉลีย่ ±SD1
ตัวแปร
P
ก่อนอบรม หลังอบรม
ทัศนคติ2
43.5±4.3 55.4±5.7 <0.001
3
ความเข้าใจ
7.1±2.7
8.5±1.2 <0.001
1: SD คือ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2: ทัศนคติมคี ะแนนเต็มเท่ากับ 75 คะแนน
3: ความเข้าใจมีคะแนนเต็มเท่ากับ 11 คะแนน

ตารางที่ 3. มูลค่ารวมและปริมาณการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะทีใ่ ช้บ่อย 5 อันดับแรกของแผนกผูป้ ่ วยนอก ปี พ.ศ. 2555-2559
1 เม.ย. 55- 1 เม.ย. 56- 1 เม.ย. 57- 1 เม.ย. 58ร้อยละทีล่ ดลง1
รายการ
31 มี.ค. 56 31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 31 มี.ค. 59
405,536
377,854
341,947
310,826
23.4
มูลค่ารวม (บาท)
จานวนเงินทีป่ ระหยัดได้สะสม (บาท)
0
27,682
91,271
185,981
–
ปริมาณการสังใช้
่ ยา (บาท)
amoxycillin 500 mg
161,000
104,800
87,450
71,500
55.6
norfoxacin 400 mg
33,450
20,208
17,417
15,418
53.9
roxithromycin 150 mg
25,740
17,940
17,010
16,720
35.0
penicillin V 250 mg
2,700
2,240
2,124
1,916
29.0
cotrimoxazole
21,060
20,080
17,241
16,840
20.0
1: ร้อยละทีล่ ดลง ณ วันที่ 31 มี.ค. 59 เมื่อเทียบกับ 31 มี.ค. 56
และ 23.4 ตามลาดับ คิดเป็ นจานวนเงินที่ประหยัดได้ใน 2
โรคเป้ าหมาย (ใน 3 ปี ) เท่ากับ 185,981 บาท ยาปฏิชวี นะ
ส่ว นใหญ่ ท่ีส งั ่ ใช้ใ น 2 โรคเป้ า หมาย ได้แ ก่ amoxycillin,
norfloxacin และ roxithromycin มูลค่าการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ
ทัง้ สามลดลง โดยยาทีม่ รี อ้ ยละการสังใช้
่ ลดลงมากทีส่ ุด คือ
amoxycillin (ลดลงร้อยละ 55.6) รองลงมาคือ norfloxacin
ลดลงร้อยละ 53.9 และ roxithromycin ลดลงร้อยละ 35.0
รายละเอียดดังตารางที่ 3
มูลค่าการสังใช้
่ ยาสมุนไพร ณ แผนกผูป้ ่ วยนอก
มูลค่าการสังใช้
่ ยาสมุนไพร 5 ตารับ (ยาแคปซูล
ฟ้ าทะลายโจร ลูกอมสมุนไพรมะแว้ง ยาผงอามฤควาที ยา
แคปซูลปราบชมพูทวีป และยาแคปซูลเหลืองปิ ดสมุทร) ใน

ภาพรวมของสถานบริการเครือข่ายสุขภาพอาเภอพรรณา
นิ ค มทัง้ 15 แห่ ง เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 33.9, 65.7 และ 96.4
ตามลาดับในระยะเวลา 1 ปี , 2 ปี และ 3 ปี หลังดาเนินการ
วิจยั นอกจากนี้ยงั พบว่ายาสมุนไพร 3 ตารับมีการสังใช้
่
เพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 100 ในระยะเวลา 3 ปี หลังดาเนินการ
วิจ ยั ได้แก่ ยาผงอามฤควาที ยาแคปซูลปราบชมพูทวีป
และยาแคปซูลเหลืองปิ ดสมุทร ดังแสดงในตารางที่ 4
การใช้ยาปฏิ ชีวนะไม่สมเหตุผลใน 2 โรคเป้ าหมาย
อัตราการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะไม่สมเหตุผลใน 2 โรค
เป้ าหมายลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดย
พบว่ า การสัง่ ใช้ย าปฏิชีว นะอย่ า งไม่ สมเหตุ ผ ลใน URI
ลดลงจาก ร้อยละ 51.9 ในปี 2556 เป็ นร้อยละ 29.9, 16.6

ตารางที่ 4. มูลค่าและปริมาณการสังใช้
่ ยาสมุนไพรทีใ่ ช้บ่อย 5 อันดับแรกของแผนกผูป้ ่ วยนอกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2559
1 เม.ย. 55- 1 เม.ย. 56- 1 เม.ย. 57- 1 เม.ย. 58- ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ 1
รายการ
31 มี.ค. 56 31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58 31 มี.ค. 59
มูลค่ารวม (บาท)
87,990
117,810
145,791
172,770
96.4
จานวนเงินทีจ่ ่ายเพิม่ สะสม (บาท)
0
29,820
87,621
172,401
–
ปริมาณการสังใช้
่ ยา (บาท)
ยาแคปซูลฟ้ าทะลายโจร
48,250
64,500
71,657
82,200
70.4
ลูกอมสมุนไพรมะแว้ง
38,240
43,510
55,487
62,240
62.8
ยาผงอามฤควาที
1,500
4,000
8,700
15,380
>100.0
ยาแคปซูลปราบชมพูทวีป
0
3,650
4,475
8,350
>100.0
ยาแคปซูลเหลืองปิ ดสมุทร
0
2,150
3,147
4,600
>100.0
1: ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ณ วันที่ 31 มี.ค. 59 เมื่อเทียบกับ 31 มี.ค. 56
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ตารางที่ 5. ร้อยละของการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะไม่สมเหตุผลใน 2 โรคเป้ าหมาย
1 เม.ย. 55เป้ าหมาย
31 มี.ค. 56
โรคติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจส่วนบน
< ร้อยละ20
51.9
เฉียบพลัน
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน
< ร้อยละ20
45.7
< ร้อยละ20
48.8
รวม 2 โรคเป้ าหมาย

1 เม.ย. 56- 1 เม.ย. 5731 มี.ค. 57 31 มี.ค. 58
29.9*
16.6*
20.1*
25.0*

9.9*
13.3*

1 เม.ย. 5831 มี.ค. 59
9.2*
4.6*
6.9*

*P<0.05 เมื่อเทียบกับปี 2556
และร้อยละ 9.2 ในปี 2557, 2558 และ 2559 ตามลาดับ
(P<0.05) ส่วนการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะอย่างไม่สมเหตุ ผลใน
กลุ่มโรคAGE ลดลงจากร้อยละ 45.7 ในปี 2556 เป็ นร้อยละ
20.1, 9.9 และ 4.6 ในปี 2557, 2558 และ 2559 ตามลาดับ
(P<0.05) หากพิจารณาร้อยละของการใช้ยาไม่สมเหตุ
ผลเปรียบเทียบกับเป้ าหมายทีก่ าหนดจะพบว่า ในปี 2558 2559 อัต ราการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะไม่ ส มเหตุ ผ ลใน 2 โรค
เป้ าหมายเป็ นไปตามเกณฑ์เป้ าหมายที่กาหนด คือ น้ อย
กว่าร้อยละ 20 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5

การอภิ ปรายและสรุปผล
การศึกษาพบว่า หลังผ่านการอบรม บุคลากรทาง
การแพทย์มที ศั นคติทด่ี ตี ่อการไม่สงใช้
ั ่ ยาปฏิชวี นะใน 2 โรค
เป้ าหมายเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กล่าวคือ เชื่อมัน่
ในการทีจ่ ะไม่สงใช้
ั ่ ยาปฏิชวี นะใน 2 โรคเป้ าหมาย และคิด
ว่าตนเองสามารถอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงการไม่สงใช้
ั ่ ยา
ปฏิชวี นะได้ นอกจากนี้บุคลากรยังมีความรู้เกีย่ วกับการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่ างสมเหตุ ผ ลเพิ่ม ขึ้นอย่ างมีนัย สาคัญทาง
สถิติ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของธีร วุ ฒิ เอีย ดทองใน
เครือข่า ยสุขภาพโรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่
พบว่า บุคลากรทางการแพทย์มคี วามเข้าใจและทัศนคติต่อ
การสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะใน 3 โรคเพิม่ จากระดับก่อนการอบรม
(12) นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของนิธมิ า สุ่ม
ประดิษฐ์ และคณะ ที่ประเมินโครงการนาร่องการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในจังหวัดสระบุรี ซึ่งพบว่า หลัง
การอบรมบุคลากรทางการแพทย์มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับการ
สังใช้
่ ยาปฏิชีวนะและทัศนคติ ท่ดี ีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (13) เช่นเดียวกับการศึกษาของปาณิสรา ปั ถยา
วิชญ์ในบุคลากรทางแพทย์ในโรงพยาบาลและ รพ.สต. 16
คนของเครือข่ายบริการสาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
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ซึ่ง พบว่ า บุ ค ลากรทางการแพทย์ มีค ะแนนความรู้ แ ละ
ทัศ นคติ เ พิ่ม ขึ้น จากการได้ ร ับ ความรู้ จ ากแพทย์ ผู้ เ ป็ น
วิทยากรที่ใช้แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุ และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นข้อมูลในการอบรม รวมถึงการ
รับชมวีดที ศั น์ แผ่นพับความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
(14)
หลัง การอบรมในระยะเวลา 1 ปี , 2 ปี และ 3 ปี
มูลค่าการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะในภาพรวมของเครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอพรรณนานิคม ลดลงคิดเป็ น ร้อยละเท่ากับ
6.8, 15.7 และ 23.4 ตามลาดับ คิดเป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ใน
2 โรคเป้ าหมาย (ใน 3 ปี ) รวม 185,981 บาท ซึง่ สอดคล้อง
กับ การศึก ษาของธีร วุ ฒิ เอีย ดทองในเครือ ข่ า ยสุ ข ภาพ
โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลาที่พ บว่า หลังดาเนิ น
โครงการ ASU 1 ปี (ในปี 2556) มีมูลค่าการสังใช้
่ ยา
ปฏิชีว นะลดลงคิด เป็ น ร้ อ ยละ 11.9 หรือ ลดลง 103,941
บาทเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการดาเนินโครงการในปี 2555
(12) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของปิ ยธิดา พูนพัฒน
ปรีชา ในโรงพยาบาลบ้านแพรกทีพ่ บว่า มูลค่าการสังใช้
่ ยา
ปฏิชวี นะในภาพรวมลดลงร้อยละ 6.7 (15) ทัง้ ยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของศศิวมิ ล วิรยิ ะไชโย ทีโ่ รงพยาบาลปะคาซึง่
พบว่า มูลค่าการใช้ยาปฏิชวี นะใน URI และ AGE ลดลง
ร้อยละ 78.0 และ 78.6 ตามลาดับ (16) และยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของปาณิสรา ปั ถยาวิชญ์ ในเครือข่ายบริการ
สาธารณสุ ข อ าเภอเฉลิม พระเกีย รติ ที่พ บว่ า หลัง ด าเนิ น
โครงการมีมู ล ค่ า การสัง่ ใช้ ย าปฏิชีว นะในกลุ่ ม โรคที่ไ ม่
จาเป็ นต้องใช้ยาปฏิชวี นะลดลงทัง้ สิน้ 18,851 บาท สาเหตุ
ทีม่ ูลค่าการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะลดลงนัน้ อาจเกิดจากบุคลากร
ทางการแพทย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการสัง่
ใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลเพิม่ มากขึน้ และการประเมิน
อาการของผูป้ ่ วยตามแนวทางการรักษา หากพบว่า อาการ

ของผู้ป่วยไม่เข้าข่ายที่จาเป็ นต้องใช้ยาปฏิชวี นะ บุคลากร
ทางการแพทย์กจ็ ะไม่สงใช้
ั ่ ยาปฏิชวี นะ (14)
มูลค่าการสังใช้
่ ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนการสังใช้
่
ยาปฏิชีว นะ ได้แ ก่ ยาแคปซูลฟ้ า ทะลายโจร ยาแคปซู ล
ปราบชมพูทวีป ยาผงอามฤควาที ลูกอมสมุนไพรมะแว้ง ยา
แคปซู ล เหลือ งปิ ด สมุ ท ร และยาแคปซู ล ธาตุ บ รรจบ ใน
ระยะเวลา 1 ปี , 2 ปี และ 3 ปี หลัง การด าเนิ น โครงการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9, 65.7 และ 96.4 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของธี ร วุ ฒิ เอี ย ดทอง ในเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ
โรงพยาบาลสิงหนคร อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่มี
การใช้สมุนไพรฟ้ าทะลายโจรทดแทนยาปฏิชวี นะในผูป้ ่ วย
โรค URI เพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.8 หลังดาเนินโครงการ
(12) นอกจากนี้ยงั พบว่ามูลค่าการสังใช้
่ ยาสมุนไพรเพิ่ม
สะสมรวม 3 ปี เท่ากับ 172,401 บาท โดยมีจานวนใกล้เคียง
กับมูลค่าการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะทีป่ ระหยัดได้สะสม (185,981
บาท) ซึง่ น่าจะมีเหตุผลจากบุคลากรทางการแพทย์มคี วามรู้
ความเข้าใจเรื่องสรรพคุณของยาสมุนไพรและวิธกี ารสังใช้
่
ยาสมุนไพรที่ถูกต้องจากการอบรมให้ความรู้และเอกสาร
แผ่นพับทีไ่ ด้รบั การขยายกรอบรายการสมุนไพรทีส่ ามารถ
ให้บุ ค ลากรทางการแพทย์เ ข้า ถึง ได้ง่ า ยมากขึ้น รวมถึง
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาล
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านยา จึงทาให้บุคลากรทางการแพทย์
มีค วามมัน่ ใจในการสัง่ ใช้ย าสมุ น ไพรทดแทนการใช้ย า
ปฏิชวี นะเพิม่ มากขึน้
อัตราการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะไม่สมเหตุผลใน 2 โรค
เป้ าหมาย พบว่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ทัง้ ในกลุ่มโรค URI และ AGE โดยการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะไม่
สมเหตุผลใน URI ลดลงมากกว่า AGE ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของพนานันท์ ศรีแสงเมือง ในโรงพยาบาล 50
พรรษา มหาวชิร าลงกรณ์ ที่พ บว่ า อัต ราการสัง่ ใช้ย า
ปฏิชีวนะใน 2 โรคเป้ าหมาย ลดลงจากระดับ ก่อนดาเนิน
โครงการ (ต.ค.2556-ก.พ.2557) (ร้อยละ 32.2) เป็ นร้อยละ
27.6 หลังดาเนินโครงการ 5 เดือน (มี.ค.-ก.ค.57) (17) และ
สอดคล้องกับการศึกษาของปิ ยธิดา พูนพัฒนปรีชา ใน
โรงพยาบาลบ้านแพรก ทีพ่ บว่าอัตราการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะ
ลดลงมากทีส่ ุดในกลุ่มโรค URI โดยลดลงจากร้อยละ 53.9
เป็ นร้อยละ 28.1 ในเวลา 3 เดือนหลังการแทรกแซง และ
โรค AGE ลดลงจากร้อยละ 57.7 เป็ นร้อยละ 38.8 (15)
อัตราการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะเกินจาเป็ นทีล่ ดลงในการศึกษานี้

อาจเป็ น ผลเนื่ อ งมาจากการจัด อบรมให้ค วามรู้ แ ละการ
ติดตามการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลอย่างต่อเนื่อง จึง
ท าให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ เ ข้า ใจแนวทางการใช้ ย า
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลใน 2 โรคเป้ าหมายเพิม่ มากขึน้ อีก
ทัง้ ยัง มีท ัศ นคติเ ชิง บวกเกี่ย วกับ การรัก ษาโดยไม่ ใ ช้ย า
ปฏิชีวนะด้ว ย นอกจากนี้ อ ัต ราการสังใช้
่ ยาปฏิชีว นะเกิน
จาเป็ นที่ลดลงยังอาจเป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอก ได้แก่
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาล
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านยา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์
ยุ ค ใหม่ ท่ีไ ด้ ร ับ ความรู้ เ รื่อ งการใช้ ย าปฏิชีว นะอย่ า งสม
เหตุผลมาก่อนเข้าร่วมโครงการวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นต้น
การศึก ษานี้ ไ ม่ ไ ด้ศึก ษาครอบคลุ ม ไปถึง อาการ
แผลเลือ ดออก ซึ่ง ท าให้ มู ล ค่ า การสัง่ ใช้ ย าปฏิชีว นะใน
เครือ ข่า ยบริก ารสุข ภาพ อ าเภอพรรณานิ ค ม ที่ลดลงไม่
ครอบคลุมโรคเป้ าหมายทัง้ หมดที่สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากาหนด ผูส้ งใช้
ั ่ ยาปฏิชวี นะประกอบไปด้วย
แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และเจ้าหน้าทีเ่ วชกิจฉุ กเฉิน
จึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถแยกได้ ช ัด เจนว่ า มู ล ค่ า การใช้ ย า
ปฏิชวี นะที่ลดลงและมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรที่เพิม่ ขึน้ เกิด
จากบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มใดมากทีส่ ดุ
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