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จากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลาย
จังหวัด  องค์การเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงเดิน
หน้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน

ที่ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบำล และเมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2560 
ลงพ้ืนทีช่่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยั โดยทมี “GPO เพ่ือผูป้ระสบภยั” 
ร่วมกับ กองบญัชำกำรกองทพัไทย สถำนโีทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
และส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ มอบยำและเคร่ือง
อุปโภค บริโภค ช่วยผู้ประสบภัย ในพื้นที่ ต�ำบลท้องล�ำเจียก อ�ำเภอ
เชยีรใหญ่ จังหวดันครศรธีรรมรำช และ ต�ำบลดอนทรำย และ ต�ำบล
โตนดด้วน จังหวัดพัทลุง 

 นพ.นพพร  ชืน่กล่ิน  ผู้อ�ำนวยกำร
องค์กำรเภสัชกรรม กล่ำวว่ำ เพื่อเป็นกำร 
ช่วยเหลอืพีน้่องประชำชนทีไ่ด้รบัควำมเดอืดร้อน  
เมื่อวันที่ 15 มกรำคม ที่ผ่ำนมำ องค์กำรฯ 
ได้มอบเงนิ จ�ำนวน 200,000 บำทแก่  พลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  นำยกรัฐมนตรี  
ในงำน “ประชำรัฐร่วมใจ ช่วยอทุกภัยภำคใต้” 

องค์การเภสัชกรรม 
มอบเงิน และถุงยังชีพ
พร้อมเร่งผลิต และส่งยา 
ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้
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ข่าวประชาสมัพนัธ์ : 



  วันที่ 11 มกรำคม 2560 ร่วมกับ ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช และส�ำนักงำนพัฒนำภำค 4 
หน่วยบญัชำกำรพฒันำ กองบญัชำกำรกองทพัไทย ลงพืน้ที่
มอบยำ และเครือ่งอุปโภค บรโิภค ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
ในพื้นที่บ้ำนบำงไทร ต�ำบลบำงศำลำ อ�ำเภอปำกพนัง 
และ บ้ำนท่ำเตยีน ต�ำบลบ้ำนแหลม อ�ำเภอหวัไทร จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช วันเดียวกัน ได้มอบถุงยังชีพ พร้อมยำ
ชดุช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย จ�ำนวน 1,000 ชดุ ให้กบั ต�ำบล
น�ำ้จดื, ต�ำบลนำงพญำ, ต�ำบลนำขำ, ต�ำบลบ้ำนควน และ
ต�ำบลแหลมพำ อ�ำเภอหลังสวน และต�ำบลพะโต๊ะ อ�ำเภอ 
พะโต๊ะ จงัหวดัชุมพร และมอบให้กบั สสจ. จงัหวดัชมุพร 
อีกจ�ำนวน 200 ชุด เพื่อไปมอบให้กับประชำชนในพื้นที่
อ�ำเภอท่ำแซะ 
  วันที่ 12 มกรำคม 2560 มอบยำต�ำรำหลวง 
จ�ำนวน 1,000 ชุด ให้กบัส�ำนกัข่ำวทนีวิส์  เพ่ือน�ำไปมอบ
ให ้กับผู ้ประสบภัยในพื้นที่  อ�ำเภอไชยำ จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี และ อ�ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
และวนัที ่13 มกรำคม 2560 ผูบ้รหิำรและผูส้ือ่ข่ำวสถำนี
วิทยุ สวพ.91 พร้อมด้วย บริษัท KEEEN มอบน�้ำยำ
ชีวภำพให้กับองค์กำรฯ เพื่อด�ำเนินกำรจัดส่งให้กับ 
โรงพยำบำลบำงสะพำน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ น�ำไปใช้ใน 
กำรก�ำจดักลิน่ และท�ำควำมสะอำดโรงพยำบำล หลงัจำก
ได้รับควำมเสียหำยจำกภำวะน�้ำท่วม วันที่ 17 มกรำคม 
2560 มอบยำต�ำรำหลวง จ�ำนวน 1,000 ชุด ให้กับ 
กองบัญชำกำรกองทพัไทย เพือ่น�ำไปช่วยเหลอืประชำชน
ท่ีได้รบัควำมเดอืดร้อนที ่จงัหวดัพทัลงุ และในวนัเดยีวกนั
คณะผู้บริหำรองค์กำรฯ ยังได้ลงพื้นที่ให้ก�ำลังใจ พร้อม
รับฟังปัญหำ และมอบถุงยังชีพให้กับ คณะเจ้ำหน้ำที่ 
โรงพยำบำลบำงสะพำนด้วย วันที่ 18 มกรำคม 2560 

มอบยำชุดผู ้ประสบภัยให้กับสมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย เพือ่น�ำไปช่วยเหลอืประชำชนทีไ่ด้รบัควำมเดอืดร้อน
ที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมรำช พัทลุง และสุรำษฎร์ธำนี
 “นอกจำกกำรให้ควำมช่วยเหลือพี่น้องประชำชน
ในเรื่องดังกล่ำวแล้ว องค์กำรฯ ยังได้จัดส่งยำชุดช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภยัตำมทีก่ระทรวงสำธำรณสุขได้มอบหมำย โดยเร่งส่ง
ให้เรว็ทีส่ดุ ครอบคลุมมำกทีส่ดุ พร้อมเร่งผลิตเพือ่ส่งได้เพิม่ข้ึน 
ซึง่เป็นควำมห่วงใยในคณุภำพชวีติของพีน้่องประชำชน ทีจ่ะ
ท�ำให้ประชำชนได้รบัยำอย่ำงทัว่ถงึ และมคีณุภำพชวีติทีด่ข้ึีน
ต่อไป” ผู้อ�ำนวยกำรฯ กล่ำว 
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 วนัที ่25 มกรำคม 2560 เวลำ 10.00 น. 
ทีห้่อง DPark C.Jain อำคำรศศนเิวศ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย มีกำรแถลงข่ำวเรื่อง “ส�ำรวจ 
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ เพ่ือควำมมั่นคง 
ทำงยำ” โดยมีนำงสำวกรรณิกำร์ กิตติเวชกุล  
นักวจิยัแผนงำนศนูย์วชิำกำรเฝ้ำระวงัและพฒันำ
ระบบยำ (กพย.), นำยอภิวัฒน์ กวำงแก้ว  
เครือข่ำยผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, 
นำยเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้ำถึงเอดส์,  
นำงปรำณี มั่นคง ประธำนสหภำพแรงงำน
รฐัวสิำหกจิองค์กำรเภสัชกรรม และ ภญ.ศริิพร 
จติรประสิทธศิริ ิชมรมเภสชัชนบท ร่วมแถลงข่ำว
 นำงสำวกรรณิกำร์ กล่ำวว่ำ ตำมที่สภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติได้ผ่ำนควำมเห็นชอบร่ำง 
พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุ
ภำครฐั พ.ศ... ไปแล้ว ซึง่ก่อนหน้ำน้ีภำคเีครือข่ำย
สขุภำพ 13 องค์กร ประกอบด้วย ศนูย์วชิำกำรเฝ้ำ
ระวังและพัฒนำระบบยำ (กพย.), แผนงำนพัฒนำ
วิชำกำรและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 
จุฬำฯ (คคส.), มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำ 
(มสพ.), กลุ่มศึกษำปัญหำยำ (กศย.), มูลนิธิเข้ำถึง
เอดส ์ ,  เครือข ่ำย ผู ้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส ์ 
ประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.), มูลนิธิ

เภสัชชนบท (มภช.), มลูนธิเิภสัชศำสตร์เพ่ือสังคม (มภส.), หน่วยปฏบิตัิ
กำรวิจัยเภสัชศำสตร์สังคม (วจภส.), คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำฯ, ชมรม
เภสชัชนบท, ชมรมแพทย์ชนบท และ มูลนิธิพฒันำกำรแพทย์แผนไทย 
(มพท.) ได้เคยท้วงติงว่ำ ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวไม่ได้มีมำตรฐำนกำร
คุม้ครองอตุสำหกรรมภำยในประเทศ ธรุกจิชมุชน ธรุกจิขนำดเลก็อย่ำง
เพียงพอ อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมม่ันคงทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สงัคม รวมท้ังด้ำนยำและสขุภำพของประเทศไทยได้ วนันีภ้ำคเีครือข่ำย
สุขภำพ 13 องค์กรได้ร่วมกับสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจองค์กำร
เภสัชกรรม เรียกร้องให้กระทรวงกำรคลัง กรมบัญชีกลำงออกกฎ
กระทรวงเพื่ออุดช่องโหว่ดังกล่ำว 
 นำงสำวกรรณกิำร์ กล่ำวต่อไปว่ำ ยำเป็นสินค้ำคณุธรรม ต้องค�ำนงึ 
ถึงคุณภำพ ควำมปลอดภัย ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ รวมทั้ง 
ข้อมลูข่ำวสำรทีเ่กีย่วข้อง นอกจำกนีก้ำรซือ้ขำยยำเป็นกลไกตลำดทีไ่ม่
สมบูรณ์จึงไม่สำมำรถใช้กลไกกำรต่อรองแบบสินค้ำทั่วไปมำใช้ในกำร
ซื้อขำยยำได้จึงต้องมีข้อก�ำหนดและข้อยกเว้นเฉพำะ ดังนั้น ภำคี 
เครือข่ำยสุขภำพ 13 องค์กรเห็นว่ำ กระทรวงกำรคลัง กรมบัญชีกลำง 
ออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ 65  ของกฎหมำยเพื่อให้หน่วยรำชกำร
และหน่วยงำนที่จัดซ้ือยำ เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ ไม ่ใช ่ยำ 
โดยสนับสนุนองค์กำรเภสัชกรรม และผู้ผลิตภำยในประเทศ
 ทำงด้ำน นำยอภิวัฒน์ กล่ำวว่ำ หำกไม่มีกำรออกกฎกระทรวง
ยกเว้น จะท�ำให้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐนี้ท�ำลำยหลักประกันควำม
มั่นคงทำงยำ ท�ำลำยองค์กำรเภสัชกรรม ทั้งเรื่องรำคำ อ�ำนำจในกำร
ต่อรองรำคำยำในอนำคต รวมถึงกำรบดิเบอืนรำคำเมือ่อตุสำหกรรมยำ

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กร  
จับมือสหภาพองค์การเภสัชฯ จี้กระทรวงการคลัง 

ออกกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
เพื่อสร้างความมั่นคงระบบยา

ข่าวประชาสมัพนัธ์ : 
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ต่ำงประเทศครอบครองตลำดได้ทัง้หมด ขณะนีค้รอบครองได้มำกถงึ 70% 
แล้ว ขณะที่ผู้ผลิตในประเทศมีสัดส่วนแค่ 30% เท่ำนั้น ท�ำให้อนำคตกำร
เข้ำถึงยำของผู้ป่วยเรื้อรังย่อมได้รับผลกระทบ อำจถูกบังคับให้ร่วมจ่ำย 
และท�ำลำยระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติในที่สุด ดังนั้น เครือข่ำยผู้
ติดเชื้อฯ และเครือขำ่ยผู้ป่วยโรคเรื้อรังจึงขอประกำศสนับสนุนและร่วม
เคลือ่นไหวกับสหภำพแรงงำนองค์กำรเภสชักรรมเพือ่ให้กระทรวงกำรคลงั
ออกกฎกระทรวงในเรื่องนี้
 ด้ำน นำยเฉลิมศักดิ์ ชี้ว่ำ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐฉบับนี้
สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของบริษัทข้ำมชำติในกำรเจรจำข้อตกลงเขต
กำรค้ำเสรีหลำยฉบับ เพื่อบังคับให้รัฐต้องเปิดให้บริษัทเหล่ำนั้นเข้ำยึด
กจิกำรส�ำคญัเพือ่ท�ำก�ำไร โดยไม่ได้ค�ำนงึถึงผลกระทบต่อประชำชนทีต้่อง
พึ่งพำบริกำรเหล่ำนั้น เช่น ระบบสำธำรณูปโภค พลังงำน ฯลฯ รวมถึง
ระบบสุขภำพ เปรียบไปก็เหมือนกำรเปิดช่องไปสู่กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ 
และเข้ำทำงสิง่ทีบ่รษัิทข้ำมชำตต้ิองกำรในข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี โดยไม่
ต้องเจรจำ ซึ่งยำเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส�ำคัญ และรัฐควรท�ำให้กำรเข้ำถึง
ยำมีควำมมั่นคง โดยส่งเสริมให้มีกำรผลิตภำยในประเทศมีควำมเข้มแข็ง 
พึ่งพำยำน�ำเข้ำที่มีรำคำแพงเพรำะกำรผูกขำดผ่ำนระบบสิทธิบัตร กรณี
ยำต้ำนเอชไอวเีป็นหลกัฐำนชดัเจนว่ำประเทศสำมำรถขยำยกำรรกัษำและ
ช่วยชีวติประชำชนได้เป็นจ�ำนวนนบัแสนๆ คนในแต่ละปี เพรำะยำทีผ่ลติ
ภำยในประเทศมีรำคำที่ย่อมเยำ และมีคุณภำพไม่แพ้ยำน�ำเข้ำ
 นำยเฉลิมศักดิ์ กล่ำวอีกว่ำ พ.ร.บ.กำรจัดซื้อฯ จะสั่นคลอนระบบ
สขุภำพของประเทศทัง้ระบบ และเอือ้ประโยชน์บรษิทัยำต่ำงชำติมำกกว่ำ
อุตสำหกรรมยำในประเทศ ระบบหลักประกันสุขภำพของประเทศอำจ

เผชิญวิกฤตเรื่องกำรจัดหำซ้ือยำและเวชภัณฑ์
ได ้ กระทรวงสำธรณสุขจึงควรผลักดันให้
กระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงยกเว้นเรื่อง
ยำเวชภณัฑ์จำก พ.ร.บ. ฉบบันี ้ควรให้หน่วยงำน
รัฐ ผู ้จัดซ้ือแทนหน่วยงำนรัฐ และองค์กรที่
เกีย่วข้องกบัสขุภำพสำมำรถใช้ข้อยกเว้นได้ และ
ไม่ควรมีข้อจ�ำกัดหรือเง่ือนไขใดๆ ที่หน่วยงำน
เหล่ำนั้นจะใช้ข้อยกเว้น เช่น ในกรณีวิกฤตหรือ
ฉกุเฉนิเท่ำนัน้ ทัง้นี ้เพือ่ควำมมัน่คงทำงยำ และ
ระบบสำธำรณสุขของประเทศ
 ภญ.ศิริพร กล่ำวว่ำ ข้อเสนอของภำคี
เครือข่ำยสุขภำพ 13 องค์กร ประกอบด้วย  
กำรเพิม่ข้อยกเว้นทีไ่ม่ใช่บงัคบัตำม พ.ร.บ. อำทิ 
กำรด�ำเนินกำรจัดหำในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ 
ภำวะฉุกเฉิน ทีส่่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงทำง
ด้ำนเศรษฐกิจสังคม สำธำรณสุขของชำติ,  
กำรด�ำเนินกำรจัดหำที่ต�่ำกว่ำ 5 ล้ำนบำท  
(เพื่อปกป้องธุรกิจชุมชนธุรกิจขนำดเล็ก),  
กำรด�ำเนนิกำรจัดหำยำเวชภณัฑ์ และเคร่ืองมือ
แพทย ์จำกหน ่วยงำนรัฐและรัฐวิสำหกิจ,  
กำรด�ำเนินกำรจัดหำสินค้ำ และผลิตภัณฑ์ 
ที่ เป ็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อ
พัฒนำสินค้ำไทย และส่งเสริมอุตสำหกรรมใน
ประเทศ กำรเพ่ิมเนื้อหำกำรจัดซื้อยำท่ีเคยมี
ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว ่ำด ้วย 
กำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เรื่องกำรจัดซื้อยำ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยำ และ 
กำรเพ่ิมกำรต่อรองรำคำเพ่ือประโยชน์ในกรณี
ดังต่อไปนี้ (1) รำคำที่เสนอสูงกว่ำรำคำกลำง 
(2) รำคำที่เสนอสูงกว่ำงบประมำณที่จัดซื้อ 
จัดจ้ำง (3) รำคำที่เสนอมีมูลค่ำเกินกว่ำรำคำที่
จัดซื้อได้ในตลำดหรือในท้องถิ่น
 ทำงด้ำน คณุปรำณ ีกล่ำวด้วยว่ำ ได้มีกำร
ยืน่หนงัสือไปยงักระทรวงกำรคลัง และกระทรวง
สำธำรณสุขให้ร่วมกนัผลักดันเร่ืองน้ีแล้ว ซึ่งกำร
เคลื่อนไหวของสหภำพฯ ไม่ใช่เพื่อกำรเอำตัว
รอดขององค์กำรฯ เท่ำนัน้ แต่เพือ่ประโยชน์ของ
ประชำชน และสังคมที่ เป ็นพันธกิจของ
รัฐวสิำหกจิท่ีรวมกนัเป็นเครือข่ำยไฟฟ้ำ ประปำ 
และยำเพื่อชำติ
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  ผลงำนวิจัยขององค์กำรเภสัชกรรม 
เรือ่ง “งำนพฒันำวคัซนีป้องกนัไข้หวัดนกชนดิเชือ้
เป็น เพื่อใช้ในกรณีเกิดกำรระบำดใหญ่” ได้รับ
รำงวัลระดับดีมำก และผลงำนวิจัยท่ีร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกกำรวิจัยสำรสกัด 
ขมิน้ชัน เร่ือง “ผลของเคอร์คมูนิ และเทตรำไอโดร 
เคอร์คูมินต่อภำวะหลอดเลอืดท�ำงำนผดิปกต ิและ
กลไกที่เก่ียวข้องในภำวะควำมดันเลือดสูงจำก
สภำวะเครียดออกซิเดชัน” ได้รับรำงวัลระดับดี 
ซึ่งเป็นรำงวัลผลงำนวิจัย ประจ�ำปี 2559 จำก
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
  นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู ้อ�ำนวยกำร
องค์กำรเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่ำ องค์กำร
เภสัชกรรมได้ส่ง  ผลงำนวิจัย เรื่อง “งำนพัฒนำ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็น เพื่อใช้ใน
กรณีเกิดกำรระบำดใหญ่” (Development of 
L ive Attenuated Av ian Influenza  
Vaccinefor Pandemic Situation) และ ร่วมกบั
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส่ง 
ผลงำนวจิยัจำกสำรสกดัขมิน้ชนัทีผ่ลติโดยองค์กำร
เภสชักรรม เรือ่ง “ผลของเคอร์คูมนิและเทตรำไอ

ผลงานพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก 
ชนิดเชื้อเป็นของ อภ. และผลงานวิจัยสารสกัดขมิ้นชัน 
แคปซูล ที่ร่วมกับ ม.ขอนแก่น คว้า รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี 2560

โดรเคอร์คมูนิต่อภำวะหลอดเลอืดท�ำงำนผดิปกต ิ และกลไกทีเ่กีย่วข้อง 
ในภำวะควำมดันเลือดสูงจำกสภำวะเครียดออกซิเดชัน” (Effects of 
Curcumin and Tetrahydrocurcumin on Vascular Dysfunction 
and Mechanisms Involved in Oxidant Stress – Induced  
Hypertension) เพือ่ขอรบัรำงวลัสภำวจิยัแห่งชำติ : รำงวลัผลงำนวจิยั 
ประจ�ำปี 2559 ในด้ำนสำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ที่จัดขึ้นโดย
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิหรอื วช. ปรำกฏว่ำ ได้รบัรำงวลัทัง้ 2  
ผลงำน คือ ได้รับรำงวัลระดับดีมำก จำกผลงำนวิจัยเรื่อง “งำนพัฒนำ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็น เพื่อใช้ในกรณีเกิดกำรระบำด
ใหญ่” และรำงวัลระดับดีจำกผลงำนวิจัยเรื่อง “ผลของเคอร์คูมินและ
เทตรำไอโดรเคอร์คูมินต่อภำวะหลอดเลือดท�ำงำนผิดปกติและกลไกที่
เกี่ยวข้องในภำวะควำมดันเลือดสูงจำกสภำวะเครียดออกซิเดชัน”

ข่าวประชาสมัพนัธ์ : 



 ผูอ้�ำนวยกำรองค์กำรเภสชักรรม กล่ำวต่อไปว่ำ ส�ำหรบั
รำงวัลระดับดีมำกนั้นเป็นผลงำนกำรพัฒนำวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็น เพ่ือใช้ในกรณีเกิดกำรระบำดใหญ่  
สำยพนัธุ ์H5N2 (หรอื ชือ่กำรค้ำ “Fluvac H5”) ซ่ึงเป็น “นวตักรรม
ระดบัโลก” โดยองค์กำรเภสชักรรมได้พฒันำกระบวนกำรผลติ
วคัซนีป้องกันไข้หวดันกชนดิเชือ้เป็นอ่อนฤทธิโ์ดยใช้เทคโนโลยี
ไข่ไก่ฟัก ซึง่ผลติภณัฑ์วัคซนีป้องกันไข้หวัดนกสำยพนัธุ ์H5N2  
ทีผ่ลติได้ผ่ำนมำตรฐำนข้อก�ำหนดขององค์กำรอนำมยัโลก ท้ัง
ด้ำนคณุภำพ ควำมปลอดภยัและประสทิธผิล จำกผลกำรศกึษำ
พรคีลนิกิและคลินกิ โดยวัคซนีทีพั่ฒนำขึน้นี ้ได้รบัใบอนญุำต
ผลติเพือ่ใช้ในกรณมีกีำรระบำด จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ เม่ือวนัที ่11 มถินุำยน 2558 จงึนบัได้ว่ำองค์กำร
เภสชักรรมเป็นผูผ้ลติล�ำดับแรกๆ ของโลกทีไ่ด้ท�ำกำรศกึษำ
วจิยัวัคซนีป้องกันไข้หวัดนกชนดิเชือ้เป็นในมนษุย์ และวัคซนี
ทีผ่ลติได้นีเ้ป็นวคัซนีชนดิเชือ้เป็นรำยกำรแรกของโลกทีไ่ด้รบั
อนุญำตให้ใช้ในกรณีระบำดของโรคไข้หวัดนกด้วยวัคซีนนี้ 
องค์กำรฯ ได้พฒันำขึน้โดยกำรสนบัสนนุเทคโนโลยกีำรผลิต 
จำกองค์กำรอนำมยัโลก โดยได้รบัเช้ือไวรสัต้ังต้นจำก สถำบนั 
The Institute of Experimental Medicine (IEM) ประเทศรสัเซยี
 ผู ้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม กล่ำวต่อไปว่ำ 
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์  
มีข้อดีในด้ำนรูปแบบกำรใช้วัคซีนโดยกำรพ่นจมูก ที่สะดวก 
รวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดควำมเจ็บปวดจำกกำรฉีดยำ และท่ี
ส�ำคัญคือสำมำรถกระตุ ้นภูมิคุ ้มกันได้ดี และท�ำให้เกิด
ภมูคุ้ิมกนัต่อไข้หวดันกสำยพนัธุอ่ื์นได้ดกีว่ำวคัซนีสำยพนัธุเ์ดยีวกัน 
ในรูปแบบเช้ือตำย นอกจำกนี้ยังเป็นวัคซีนที่ให้ผลผลิตสูง 
ผลิตได้ในระยะเวลำอันสั้น จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีเหมำะกับ
กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรระบำดใหญ่
 ทำงด้ำน รศ.ดร.ยุพำ คู่คงวิริยพันธ์ จำกภำควิชำ
สรีรวิทยำ คณะแพทย์ศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย สำรสกัดขมิ้นชัน กล่ำวว่ำ ส�ำหรับ 
ผลงำนวจิยัท่ีได้รบัรำงวัลน้ันได้ร่วมมอืกบัองค์กำรเภสชักรรม

โดยน�ำสำรสกัดขมิน้ชนัทีอ่งค์กำรฯผลติขึน้มำท�ำกำรวิจยั ซึง่
เป็นสำรสกดัทีม่ปีรมิำณเคอร์คมูนิสงู  เคอร์คมูนิเป็นสำรส�ำคัญ
ใน “ขมิน้ชนั” เมือ่รบัประทำนส่วนหนึง่จะถกูร่ำงกำยเปล่ียน
เป็นเทตรำไฮโดรเคอร์คมูนิ งำนวจิยัค้นพบว่ำทัง้เคอร์คมูนิและ
เทตรำไฮโดรเคอร์คมูนิสำมำรถป้องกนัและรกัษำโรคควำมดนั
เลอืดสงูและเพิม่ประสทิธิภำพกำรท�ำงำนของระบบหวัใจและ
หลอดเลือดของหนูทดลองควำมดันเลือดสูงโดยผ่ำนกลไกต่ำงๆ 
ได้แก่ ขยำยหลอดเลอืด ลดควำมต้ำนทำนกำรไหลเวยีนเลือด 
ปรบัโครงสร้ำงผนงัหลอดเลอืดให้ดขีึน้ เพิม่ควำมยดืหยุน่ของ
หลอดเลอืด ลดกำรอกัเสบและบำดเจ็บของหลอดเลอืด และ
ลดภำวะเครยีดออกซเิดชัน เป็นต้น งำนวิจยัได้รบักำรตีพิมพ์
ในวำรสำรระดับนำนำชำติจ�ำนวนมำก องค์ควำมรู้ท่ีได้นีถ้กูน�ำ
ไปใช้อ้ำงองิอย่ำงแพร่หลำย และสนบัสนนุกำรวจิยัข้ันคลนิกิ
ในกำรใช้แคปซูลสำรสกดัขมิน้ชนัในกำรป้องกนัโรคควำมดนั
เลือดสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นปัญหำด้ำน
สำธำรณสุขส�ำคัญของประเทศ เพื่อน�ำไปสู่สุขภำพที่ดีของ
ประชำชน 
 ผูอ้�ำนวยกำรองค์กำรเภสชักรรม ได้กล่ำวในตอนท้ำย
ว่ำ ส�ำหรบัสำรสกัดจำกขม้ินชนัองค์กำรฯ ได้ผลติเป็นแคปซลู
สำรสกัดขมิน้ชนั  ก่อนหน้ำน้ีได้มกีำรศกึษำทดลองทำงคลินกิ
ในผูป่้วยโรคธำลัสซเีมยี โรคเบำหวำน โรคข้อเข่ำเสือ่ม ผู้ป่วย
โรคหวัใจท่ีได้รับกำรผ่ำตัดเส้นเลือดหวัใจ (Bypass) และล่ำสดุ
จำกผลงำนกำรที่ได้ศึกษำเกี่ยวกับภำวะหลอดเลือดท�ำงำน 
ผิดปกติ และภำวะควำมดันเลือดสูงจำกสภำวะเครียด
ออกซเิดชนันี ้องค์กำรฯ จะได้น�ำองค์ควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ใน
คนทีเ่ป็นโรคควำมดันเลอืดสงู นอกจำกนีย้งัน�ำไปสูก่ำรพฒันำ
อตุสำหกรรมยำ และนวัตกรรมต่อยอดทำงยำสู่อตุสำหกรรม
เชิงพำณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่ำสมุนไพรไทยและเพิ่มขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ พร้อมท้ังพัฒนำ
คณุภำพชวีติของประชำชน อนัจะน�ำพำประเทศสู ่ควำมมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ถือเป็นควำมส�ำเร็จที่จะสำมำรถสร้ำง
ประโยชน์ให้กบัประชำชน สงัคมและประเทศชำติได้ต่อไป
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  องค์กำรเภสชักรรมร่วมจดักจิกรรมงำน 
“เมืองสุขภำพดี วิถีไทย” ที่ตลำดคลองผดุง
กรุงเกษม โดยได้น�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำก 
สำรสกัด อำทิ สำรสกัดจำกขมิ้นชัน จีพีโอ  
ไฟโทเพล็กซ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่องค์กำรฯ 
ถ่ำยทอดสูตรจำก นพ.สมหมำย ทองประเสริฐ 
จ.สิงห์บุรี น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น ซึ่งใช้เป็น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำม ได้แก่ 
ครมีถนอมผวิ น�ำ้มนับ�ำรงุผมใช้ผสมน�ำ้มนัหอม
ระเหย เพื่อใช้นวดตัวในกำรท�ำอโรมำเทอรำปี 
หำกน�ำมำรบัประทำนจะช่วยกระตุน้กระบวนกำร 

องค์การเภสัชกรรม
ร่วมจัดงาน “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” 
ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

เผำผลำญในร่ำงกำย และป้องกนักำรสะสมไขมนั มีวิตำมินอีช่วยต่อต้ำน
อนมุลูอสิระ ผลติภัณฑ์สำรสกดัสมนุไพรพรมม ิบ�ำรงุสมอง ช่วยเรือ่งควำมจ�ำ 
ป้องกนัอำกำรสมองเสือ่มตำมวยั ผลติภณัฑ์สำรสกดัเห็ดหลนิจือ ปรบัระบบ
ภูมิคุ ้มกันลดระดับน�้ำตำลในเลือด ปกป้องตับจำกสำรพิษ ยับยั้งกำร 
หลัง่สำรฮีสตำมนี ต่อต้ำนกำรเกดิหลอดเลอืดใหม่ในมะเรง็ ป้องกนัอนัตรำย
จำกกำรได้รบัรงัส ีผลติภัณฑ์สำรสกัดปัญจขนัธ์ ผลติภณัฑ์เสรมิสร้ำงระบบ
ภมูคิุม้กนั ต้ำนเซลล์มะเรง็ ป้องกนัตับจำกกำรเกิดสำรพษิ ต้ำนอนมูุลอสิระ 
ต้ำนอักเสบ ลดระดับน�้ำตำลในเลือด ยับยั้งกำรเกำะตัวกันของเกร็ดเลือด 
ลดระดับไขมันในเลือด และผลิตภัณฑ์ สำรสกัดงวงตำล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
เสริมสร้ำงภูมิคุ ้มกันของร่ำงกำย มำจ�ำหน่ำยในงำนในรำคำพิเศษลด  
10-50% 
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ข่าวประชาสมัพนัธ์ : 



  องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย.Quality Award (อย.ควอลิตี้ อวอร์ด) ประจ�าปี 2560 ด้านวัตถุ
อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 

องค์การเภสัชกรรม
ได้รับรางวัล 
อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2560

ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ทำงกำรแพทย์ มีมำตรฐำนทำงด้ำนห้องปฏิบัติกำร
สอบเทียบ และห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ISO/IEC 
17025 : 2005 มีกำรดูแลส่ิงแวดล้อมตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 
14001:2004) มีกำรรับรองห้องปฏิบัติกำรทดสอบหรือศึกษำ วิจัย/ พัฒนำด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข(GLP) มีกำรยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ยำ
ที่ผลิตในประเทศไทย และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงยำรักษำโรค HIV/AIDS 
ของประชำกรโลก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค มีกำรส่งเสริมกำรขำย
อย่ำงมีจริยธรรม ประกอบกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และมีกิจกรรมแสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม CSR เช่น กำรให้ควำมรู้แก่ผู้บริโภค  กำรดูแลสิ่งแวดล้อม  
กำรส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนำด้ำนสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ส่งผล
ต่อควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภคอย่ำงต่อเนือ่งและสม�ำ่เสมอ และเข้ำถึงยำทีม่คีณุภำพ
ต่อไป
  “องค์กำรฯ เป็นหน่วยงำนหลักของรัฐ ที่ผลิตยำสู่ระบบสำธำรณสุขของ
ประเทศ องค์กำรฯ เคยได้รับรำงวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประเภทสถำนประกอบกำร
ด้ำนยำและวัตถุอันตรำยฯ เมื่อปี 2559 ดังนั้นคุณภำพยำเป็นเรื่องที่พนักงำนทุกคน
ได้ตระหนัก และท�ำตำมมำตรฐำน GMP อย่ำงเคร่งครัด องค์กำรฯ ได้น�ำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรพฒันำกระบวนกำรผลติยำขององค์กำรฯ ให้มคีณุภำพ และประสิทธภิำพ
ยิ่งขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี  พร้อมส่งทีมไปคัดสรรหำแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพจำกแหล่ง
วัตถุดิบในต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีเช่นกัน องค์กำรเภสัชกรรมมี
ควำมมุ่งหวังที่จะให้ประชำชนคนไทยได้เข้ำถึงยำที่ดีมีคุณภำพอย่ำงท่ัวถึง และ 
เพยีงพอ อีกทัง้ยงัเป็นเสำหลักควำมมัน่คง ยัง่ยนื ด้ำนยำให้กับประเทศ” ผู้อ�ำนวยกำร
กล่ำว 

  นพ.นพพร ชืน่กล่ิน ผูอ้�ำนวย
กำรองค์กำรเภสัชกรรม เปิดเผยว่ำ 
จำกกำรที่องค์กำรเภสัชกรรมได้
สมัครรำงวัล อย. Quality Award 
ปี 2560 ในหมวดยำ เครือ่งมอืแพทย์ 
และวัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือน
หรือทำงสำธำรณสุข ปรำกฏว่ำ
องค์กำรเภสัชกรรมได้รับรำงวัล 
อย.Quality Award ประจ�ำปี 2560 
ด้ำนวัตถุอันตรำย ที่ใช้ในบ้ำนเรือน
หรือทำงสำธำรณสุข ณ องค์กำร
เภสัชกรรม ธัญบุรี  
  ผูอ้�ำนวยกำรฯ กล่ำวต่อไปว่ำ 
รำงวัล อย. Quality Award เป็น
รำงวัลที่ตอกย�้ำถึงกำรด�ำเนินงำน
ขององค์กำรเภสชักรรมทีเ่ป็นองค์กร
ท่ีผลติยำทีม่คุีณภำพมำอย่ำงต่อเนือ่ง 
มีกำรรักษำคุณภำพมำตรฐำนกำร
ผลติด้วยดีมำโดยตลอด ในทกุขัน้ตอน
ของกระบวนกำรผลติ ต้ังแต่กำรรบัเข้ำ
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ กำรชั่งจ่ำย 
กำรผลิตและกำรบรรจุ มีกำรผลิต
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: ข่าวประชาสัมพนัธ์



	 องค์การเภสชักรรม	ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวดันครศรธีรรมราช	(สสจ.)	และองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช	(อบจ.)	ลงพื้นที่มอบยา	เวชภัณฑ์	ถุงยังชีพ	จ�านวน	1,000	ชุด	ให้กับประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่อ�าเภอเชียรใหญ่	และอ�าเภอปากพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การเภสัชกรรม 
ร่วมกับ สสจ.นครศรีฯ และ อบจ.นครศรีฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟ ู
ผู้ประสบอุทกภัย มอบยา เวชภัณฑ์ และถุงยังชีพ 1,000 ชุด ให้กับประชาชน 

 เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 เวลำ 09.30 น. นพ.บุญชัย  
สมบูรณ์สุข กรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม ในฐำนะประธำน 
กรรมกำรกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีพร้อมด้วยนำงสำวโสภำวดี 
เลศิมนสัชัย นำงญำใจ พฒันสขุวสนัต์ คณะกรรมกำรองค์กำร
เภสัชกรรม ผู ้บริหำรองค์กำรเภสัชกรรม ส�ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำช (สสจ.) และองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช (อบจ.) ลงพื้นที่มอบยำ 
เวชภัณฑ์ ถงุยงัชีพ จ�ำนวน 1,000 ชดุ แก่ประชำชนทีป่ระสบ
อุทกภัยในพื้นที่อ�ำเภอเชียรใหญ่ ท่ีโรงพยำบำลเชียรใหญ่ 
และที่หมู่ 9 ต�ำบลไสหมำก อ�ำเภอเชียรใหญ่ ในพื้นที่อ�ำเภอ
ปำกพนัง ที่โรงพยำบำลปำกพนัง และโรงพยำบำลส่งเสริม 
สุขภำพต�ำบลบ้ำนบำงสระ หมู่ 9 ต.คลองกระบือ อ�ำเภอ
ปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 นพ.บุญชัย กล่ำวว่ำ ตำมที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่
หลำยจังหวัดทำงภำคใต้ เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือพี่น ้อง
ประชำชน องค์กำรเภสัชกรรมได้ให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประชำชนที่ประสบปัญหำดังกล่ำว โดยมีกำรมอบเงินให้กับ
นำยกรฐัมนตร ีผ่ำนโครงกำร “ประชำรฐัร่วมใจ ช่วยอทุกภยั
ภำคใต้” ของรัฐบำล พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้ควำมช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย โดยมอบยำและเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค 
บริโภค ในพื้นที่หลำยจังหวัด อำทิ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
จังหวดัพทัลงุ จงัหวดัชมุพร จงัหวดัสรุำษฎร์ธำน ีรวมทัง้มอบ
ยำและเวชภัณฑ์ผ ่ำนสำธำรณสุขจังหวัด สื่อมวลชน  
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนอีกด้วย

  “กระทรวงสำธำรณสุขและองค์กำรเภสัชกรรมมี
ควำมมุ่งมั่นที่จะเข้ำไปช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำม 
เดือดร้อนจำกอุบัติภัยต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และเต็มก�ำลัง
ควำมสำมำรถของบุคลำกร และทรัพยำกรที่องค์กำร
เภสัชกรรมจะจัดสรรให้ได้อย่ำงรวดเร็ว และออกหน่วยให้
บรกิำรถงึพืน้ทีโ่ดยตรง เพือ่ให้ประชำชนได้รบักำรบรรเทำทกุข์
ในเบือ้งต้นอย่ำงทนัต่อเหตุกำรณ์  ในส่วนของควำมช่วยเหลอื
ด้ำนยำรักษำโรคนั้น องค์กำรเภสัชกรรมได้ด�ำเนินกำรผลิต 
และจัดส่งยำชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำมที่กระทรวง
สำธำรณสขุได้มอบหมำยให้องค์กำรฯ ด�ำเนนิกำรไปแล้ว เพือ่
ให้ประชำชนได้รับยำอย่ำงทั่วถึงต่อไป” นพ.บุญชัย กล่ำว
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ข่าวประชาสมัพนัธ์ : 



	 องค์การเภสัชกรรม	(อภ.)	พอใจ
ผลงานที่สามารถสร้างการเข้าถึงยาเชิง
สังคมได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดยในป	ี
2559	 	 เข้าถึงยาจ�าเป็นในกลุ่มบัญชียา	
จ.2	 เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว	 พร้อมเดินหน้า
ถ่วงดุลราคายา	 จัดหายาจ�าเป็น	 สร้าง
ความมั่นคงยั่งยืนด้านยาและเวชภัณฑ์	
และส่งรายได้ให้รัฐ	ด้วยการปรับองค์กร
สู่“องค์การเภสัชกรรม	4.0”	เป็นองค์กร
เชิงนวัตกรรมในทุกมิติ	 เน้นวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม	 ในกลุ่ม
ยารักษาโรคมะเร็งยาจ�าเป ็น	 และ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	 พร้อมท้ังเดิน
หน้า	เร่งสร้างโรงงานใหม่

 พลเอก ศุภกร สงวนชำติศรไกร 
ประธำนกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
เป ิดเผยว ่ำ จำกกำรด�ำเนินงำนของ
องค์กำรเภสัชกรรมตลอดระยะเวลำท่ี
คณะกรรมกำรชุดนี้ได้มำด�ำรงต�ำแหน่ง 
โรงงำนผลิตยำที่พระรำม 6 สำมำรถเปิด
ด�ำเนินกำรได้เต็มประสิทธิภำพ ได้รับกำร
รับรองตำมมำตรฐำน GMP – PIC/S ใน
ทุกหมวดกำรผลิต โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 
สำมำรถเป ิดสำยกำรผลิตอย ่ำงเป ็น
ทำงกำรได้ในเดือนมิถุนำยน 2559  ส่วน
กำรก่อสร้ำงโรงงำนผลติวคัซนีป้องกนัโรค
ไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนก คืบหน้ำไป
มำกกว่ำร้อยละ 90 นอกจำกนี้ยังมีผล

ประกอบกำรที่แสดงถึงกำรเข้ำถึงยำได้
มำกขึ้น ซึ่งใน  2 ปีนี้ องค์กำรเภสัชกรรม
เปล่ียนแปลงไปในทศิทำงทีดี่ขึน้อย่ำงเหน็
ได้ชัด
 ด้ำนนำยแพทย์นพพร ชื่นกล่ิน  
ผูอ้�ำนวยกำรองค์กำรเภสชักรรม เปิดเผย
ว่ำ ด้ำนผลประกอบกำรขององค์กำรฯ นัน้ 
ในปี 2558 มผีลประกอบกำร 13,448 ล้ำน
บำท และปี 2559 มีผลประกอบกำร  
15,154  ล้ำนบำท  ซึง่เพิม่ขึน้จำกปี 2557 
จ�ำนวน 1,962 และ 3,668 ล้ำนบำท (หรือ
คดิเป็นเพิม่ข้ึนจำกปี 2557 ร้อยละ17 และ 
32 ตำมล�ำดับ) นอกจำกนั้น อภ. ยัง
สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำให้รัฐ 

นำยแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น 

พลเอก ศุภกร สงวนชำติศรไกร 

วารสาร องค์การเภสัชกรรม12

: ข่าวประชาสัมพนัธ์

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) 
พอใจผลงานเพิ่มการเข้าถึงยา  
เดินหน้าสู่ “องค์การเภสัชกรรม 4.0”
เร่งสร้างโรงงานใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน เข้าถึง ยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ



ตั้งแต่ ปี 2557-2559  จ�ำนวนเงินสะสม 3 
ปี รวมทั้งสิ้น 13,702 ล้ำนบำท โดยล่ำสุด
ในปี 2559 ประหยัดได้ 4,981 ล้ำนบำท 
ส�ำหรับกำรน�ำส่งรำยได้ให้แก่รัฐมียอด
สะสม 3 ปีล่ำสุดจ�ำนวน 2,996 ล้ำนบำท 
 ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
เปิดเผยต่อไปว่ำ จำกยอดผลประกอบกำร 
15,154 ล้ำนบำท ในปี 2559 นัน้ เป็นยอด
กระจำยยำเชิงสังคมถึง 10,374 ล้ำนบำท 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 69 ของผลประกอบ
กำรทั้งหมด โดยปี 2559 กระจำยยำเชิง
สงัคมมำกกว่ำปี 2557 ถงึ 3,114 ล้ำนบำท 
ทั้งนี้ยำเชิงสังคม ประกอบด้วย ยำก�ำพร้ำ 
ยำขำดแคลน  ยำเชงินโยบำย ยำทีม่มีลูค่ำ
กำรใช้สูง ยำในบัญชี ยำ จ.2 ซึ่งเป็นยำที่
มีควำมจ�ำเป็นในระบบสำธำรณสุขของ
ประเทศ กำรจ่ำยให้ผู ้ป่วยจะต้องผ่ำน
กระบวนกำรพิจำรณำของแพทย ์ผู ้
เชี่ยวชำญในหลำยขั้นตอนเพ่ือให้กำรสั่ง
จ่ำยเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล เน่ืองจำกยำ
มีรำคำแพงมำก ตั้งแต่เม็ดละ 4,000 บำท 
จนถึง 100,000 กว่ำบำท  และเป็นยำที่มี
ผู้ผลิตน้อยรำยหรือไม่มีผู้ผลิตในประเทศ
หรือผู ้จัดหำมำส�ำรองไว ้เลย  โดยที่ 
อภ.เข้ำไปเป็นกลไกในกำรจัดหำ และ
ส�ำรอง เพื่อรักษำสมดุล และตรึงรำคำให้
อยู่ในรำคำที่เหมำะสม และสร้ำงกำรเข้ำ
ถงึให้มำกขึน้ โดยในส่วนยำในบญัชียำ จ.2 
มียอดขำยที่สร้ำงกำรเข้ำถึงเป็นจ�ำนวน
เงิน 1,876 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 
จ�ำนวนเงิน 987 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
111  
  ในปี 2559 องค์กำรฯ ยังช่วย
ประหยัดงบประมำณจัดหำยำของภำครัฐ
ได้ถึง 4,981 ล้ำนบำท โดยเป็นยำในกลุ่ม
ยำต้ำนไวรัสเอดส์ ประหยัดได้ถึง 1,500 
ล้ำนบำท พร้อมทั้งได้มีกำรส�ำรองยำ
ขำดแคลน และยำก�ำพร้ำกว่ำ 30 รำยกำร 
เป็นยำในกลุ่มยำต้ำนพษิ และเซรุม่แก้พษิ
งู จ�ำนวน 19 รำยกำร ทั้งน้ี มีผู้เข้ำถึง
บริกำรยำต้ำนพิษเพิ่มขึ้น จำกปี 2558 
จ�ำนวน 7,000 รำย (คิดเป็นจ�ำนวนสะสม 
6 ปี กว่ำ 20,000 รำย) และในช่วงที่เกิด
น�้ำท่วมใหญ่ในภำคใต้หลำยจังหวัด เมื่อ

ปลำยป ี 2559 อภ. ได ้จัดส ่งยำชุด 
ช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยให ้กระทรวง
สำธำรณสขุกว่ำ 300,000 ชดุอย่ำงรวดเรว็ 
และทันท่วงทีเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนในพื้นที่
 นอกจำกนี้องค ์กำรฯ ได ้ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ�ำนวน 13 รำยกำร อำทิ 
ยำลดควำมดันโลหติ (Amlodipine) ยำน�ำ้
เสรมิธำตเุหลก็ในเดก็ (Ferrous fumarate) 
ยำน�้ำขับเหล็กส�ำหรับเด็กผู ้ที่ป่วยเป็น
ธำลัสซีเมีย (Deferiprone) ยำปลูกผม 
(Minoxidil) เป็นต้น ส่วนกำรจ�ำหน่ำยยำ
ไปยังต่ำงประเทศ มียอดจ�ำหน่ำย 39.22 
ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกปี 2558 จ�ำนวน 
10.49 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 36.51 โดย
ส่วนใหญ่จ�ำหน่ำยให้กบักลุม่ประเทศ AEC 
ทั้งน้ีในปี 2560 ตั้งเป้ำหมำยเพิ่มข้ึนอีก
มำกกว่ำ ร้อยละ 20 โดยมุ่งเน้นกำรท�ำ
ตลำดในกลุม่ประเทศ CLMV กมัพชูำ ลำว 
เมียนม่ำร์ เวียดนำม
 ผู้อ�ำนวยกำรฯ เปิดเผยต่อไปว่ำ 
โรงงำนผลิตยำรังสิต 1 ซึ่งเป็นโรงงำนที่
องค ์กำรฯ ภำคภูมิใจเป ็นอย ่ำงมำก 
เนื่องจำกมีกำรน�ำเทคโนโลยีชั้นน�ำระดับ
โลกที่มีศักยภำพกำรผลิตสูง  ท้ังด้ำน
คุณภำพและปริมำณกำรผลิต มำใช้ใน
กระบวนกำรผลิต และได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน GMP – PIC/S ซึ่ ง เป ็น 
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรท่ีดีในกำรผลิตยำ 
ปัจจุบันมีกำรผลิตยำแล้ว 24 รำยกำร  
มีก�ำลังกำรผลิต  1,900 ล้ำนเม็ด/แคปซูล
ต่อปี ซึ่งก�ำลังเร่งขยำยก�ำลังกำรผลิตให้
เต็มศักยภำพ  พร้อมกันนี้ได้ยื่นขอกำร
รับรอง WHO Prequalification จำก
องค์กำรอนำมัยโลก ในส่วนของยำต้ำน
ไวรัสเอดส์ Efavirenz 600 มิลลิกรัม โดย
ขณะนี้ผ่ำนกำรประเมินเบื้องต้นแล้ว และ
กลำงปี 2560 เจ้ำหน้ำทีจ่ำก WHO จะเข้ำ
ตรวจโรงงำนคำดว่ำจะได้กำรรับรองใน
ช่วงปลำยปี 2560 ซึง่หำกได้รบักำรรบัรอง
จะนับ เป ็นโรงงำนผลิตยำแห ่ งแรก 
ของประเทศไทยที่ได้กำรรับรอง WHO 
Prequalification ในรำยกำร Efavirenz  
และสำมำรถจ�ำหน่ำยได้ทั่วโลก

 ด้ำนกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลติวคัซนี
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก ตำม
มำตรฐำน WHO-GMP ท่ีจังหวัดสระบุร ี
มคีวำมคบืหน้ำไปแล้วร้อยละ 94 สำมำรถ
ผลิตวัคซีนได้ในปลำยปี 2563 ส่วนกำร
วิจัยและพัฒนำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ชนดิเชือ้ตำยแบบสำมสำยพนัธุ ์ขณะนีก้ำร
ศึกษำทำงคลินิกระยะที่ 2 เสร็จส้ินแล้ว 
พบว่ำ วัคซีนมีควำมปลอดภัย สำมำรถ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และพร้อมส�ำหรับ
กำรศึกษำในระยะที่ 3 จะทรำบผลกำร
ศกึษำวจิยัทำงคลนิกิได้ในปี 2562 จำกนัน้
จะขอข้ึนทะเบียนจำก อย. และถ่ำยโอน
กำรผลิตไปยังโรงงำนผลิตวัคซีนฯ ต่อไป 
ส�ำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกชนิดเช้ือ
เป็นเพื่อใช้ในกรณีเกิดกำรระบำดใหญ่  
ซ่ึงเป็น “นวัตกรรมระดับโลก”ขณะนี้ได้
รับกำรขึ้นทะเบียนแล้ว
 ประธำนกรรมกำรองค ์ ก ำ ร
เภสชักรรม กล่ำวถงึแผนงำนในอนำคตว่ำ 
จำกนโยบำยประเทศไทย 4.0 ของรัฐบำล 
ท่ีต้องกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถสู ่
ควำมได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วยนวัตกรรม 
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ภำยใต้ควำมรว่ม
มือจำกเครือข่ำยประชำรัฐทุกภำคส่วน 
องค์กำรฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรขับ
เคลื่อนปรับเปลี่ยนองค ์กรสู ่กำรเป ็น 
“องค์กำรเภสัชกรรม  4.0” เป็นองค์กร
เชงินวตักรรมให้สอดคล้องกบับรบิทสภำพ
ของธุรกจิยำและสภำพแวดล้อมของสงัคม
ท่ีเปลีย่นแปลงไป ในขณะเดยีวกนั อภ.ต้อง
เป็นกลไกในกำรถ่วงดุลด้ำนรำคำยำ ผลิต
และจดัหำยำจ�ำเป็น สร้ำงควำมมัน่คงด้ำน
ยำ และส่งรำยได้ให้รัฐ เพื่อควำมมั่นคง 
มั่นคง ยั่งยืนให้แก่รัฐและประเทศชำติ 
พร้อมมุ่งสู่กำรเป็น “องค์กรคุณธรรม” 
 ผู้อ�ำนวยกำรฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ 
“องค์กำรเภสัชกรรม 4.0 ”จะมุ่งด�ำเนิน
กำรในมิติต่ำงๆ อำทิ กำรคิดค้น วิจัยและ
พฒันำสร้ำงสรรค์ผลติภัณฑ์เชงินวตักรรม
ใหม่ๆ ออกสูร่ะบบยำของประเทศอย่ำงต่อ
เนื่อง เช่น ยำจ�ำเป็น ยำรักษำมะเร็ง ยำที่
มีมูลค่ำกำรใช้สูง พร้อมทั้งน�ำเทคโนโลยี
ระบบอัจฉริยะและระบบดิจิตอล มำใช้
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ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต ตลอดจน
กระบวนกำรท�ำงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อลดค่ำ
ใช้จ่ำย และจ�ำนวนบุคลำกร เพ่ือเพิ่ม 
ควำมมั่นใจในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ โดย
ในส่วนของโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 ได้มี
กำรน�ำเทคโนโลยีต่ำงๆ มำใช้บ้ำงแล้ว  
ซ่ึงขณะนีไ้ด้ด�ำเนนิกำรปรบัเปลีย่นน�ำระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรบริหำร
จดักำร (Enterprise Resource Planning 
: ERP) โดยใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบ
มำตรฐำนที่ทั่วโลกให้กำรยอมรับมำใช้ 
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กรทั้งระบบ  
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะเริ่มใช้
ขับเคลื่อนกระบวนกำรท�ำงำนทุกระบบ
เต็มประสิทธิภำพในต้นปี 2561 พร้อมกัน
นี้ อภ.สร้ำงสรรค์ยกระดับผลิตภัณฑ์จำก
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ให้มี
คุณสมบัติเป็นยำ และผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพที่มีประสิทธิภำพสูงตำมนโยบำย
ส่งเสริมกำรใช้ และเข้ำถึงผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของรัฐบำล  ในด้ำนกำรตลำดจะ
น�ำระบบ Digital Marketing มำใช้เพื่อ
สร้ำงกำรเข้ำถึงยำของทั้งภำครัฐและ
ประชำชน อีกทั้งจะเร่งด�ำเนินกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ให้มคีวำมสอดคล้อง กำร
ก้ำวสู่ “องค์กำรเภสัชกรรม 4.0”ด้ำนกำร
สร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐจะร่วมมือกับ
หน่วยงำน องค์กรทกุระดบั ทัง้ในและต่ำง

ประเทศ โดยแสวงหำควำมร ่วมมือ  
เพือ่รบักำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีนวตักรรม  
มำยกระดบักระบวน คดิค้น วจัิย พฒันำเป็น 
ผลติภณัฑ์เชงินวตักรรมในรปูแบบต่ำง ซึง่
ปัจจุบันได้เริ่มด�ำเนินกำรโดยร่วมมอืกบั
มลูนิธพิฒันำชมุชนผำปัง เพือ่วจิยั พฒันำ
ต่อยอดถ่ำนไผ่ประสิทธิภำพสูง ให้มี
คุณสมบติัเป็นวตัถดุบิทีม่มีำตรฐำนส�ำหรบั
กำรน�ำมำผลติเป็นยำรกัษำโรค เวชส�ำอำง 
และผลติภณัฑ์เพือ่สขุภำพ ขณะนีอ้ยูร่ะหว่ำง
ร่วมกนัพัฒนำกระบวนกำรผลติถ่ำนไผ่ของ
มลูนธิฯิ ให้มคุีณสมบติัเป็นไปตำมมำตรฐำน
เภสชัต�ำรบัและมำตรฐำน GMP 
 ผู ้อ�ำนวยกำรฯ กล่ำวต่อไปว่ำ 
ส�ำหรับในอนำคตอันใกล้ อภ.มีแผนสร้ำง
กำรเข้ำถงึ และสร้ำงควำมมัน่คง ยัง่ยนื ให้
กับระบบยำ และเวชภัณฑ์ของประเทศ 
อำทิ  กำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตยำรังสิต
ระยะ 2 เพื่อผลิตยำน�้ำ ยำครีม ขี้ผึ้ง  
ยำปรำศจำกเช้ือ และยำเมด็ โดยจะเริม่กำร 
ก่อสร้ำงในเดอืนมกรำคม 2561 คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จในปี 2563 กำรก่อสร้ำงโรงงำน
ผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์แห่งใหม่ เพื่อผลิต
เคมีภัณฑ์ ชุดทดสอบ ผลิตภัณฑ์จำก
ธรรมชำติ เวชส�ำอำง ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำง คำดว่ำจะสร้ำงเสร็จและเริ่ม
ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ เป็นรำยกำร
แรกในปลำยปี 2560 กำรก่อสร้ำงและ

พัฒนำระบบคลังและกระจำยสินค้ำ ให้มี
ควำมทันสมัย รวดเร็ว และเป็นมำตรฐำน
ยิ่ง ข้ึน ขณะนี้อยู ่ระหว ่ำงด�ำเนินกำร
ออกแบบในรำยละเอยีด (Detail Design) 
และยื่นขออนุมัติแบบกำรก่อสร้ำงจำก
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
โดยจะก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ในปลำย ปี 2562 
ส ่วนกำรสร ้ำงกำรเข ้ำ ถึงยำในภำค
ประชำชนให้ครอบคลุมทุกภำคส่วนนั้น  
จะมุง่เน้นกำรสร้ำงพนัธมติ ร้ำนสะดวกซือ้ 
ร้ำนขำยยำท่ัวไป เพื่อให้ประชำชนได้
สำมำรถหำซ้ือยำและเวชภณัฑ์ของ อภ.ได้
มำกขึ้น โดยตั้งเป้ำหมำยให้ครอบคลุม
ระดบัอ�ำเภอทัว่ประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 
60 ในปี 2563 
 ผูอ้�ำนวยกำรฯ กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ 
อภ.ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนสู่
กำรเป็น “องค์กรคณุธรรม” เพ่ือยกระดบั
ให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
ปฏบิตังิำนด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใส 
และเป็นธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในทุกๆ 
ด้ำน ด้วยกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดอย่ำง
จริงจัง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและเป็น
ระบบท่ีมีประสิทธิภำพ ตรวจสอบได้  
ร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงสุจริต 
เป็นบรรทัดฐำนที่ดีและเกิดภำพลักษณ ์
ที่ดี  
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 เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2560 เวลำ 10.30 น. ที่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข องค์กำรเภสัชกรรม โดย เภสัชกรนิพนธ์ อัตนวำนิช 
รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อกำรสำธำรณสุขของประเทศ กับ  
นำยแพทย์สขุมุ กำญจนพิมำย อธบิดกีรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ และนำยเชำวรัตน์ 
เชำวน์ชวำนลิ ผูอ้�ำนวยกำรองค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมติ โดยบันทึกข้อตกลง 
ดังกล่ำวมีกรอบกำรด�ำเนินงำนในด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ กำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรบริหำรต้นทุนและกำรพัฒนำบุคลำกรในสำขำที่
เก่ียวข้อง ให้สอดคล้องตำมพนัธกจิของทัง้ 3 หน่วยงำน ทัง้นีเ้พือ่ยกระดบัคณุภำพ
มำตรฐำนของผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ทีใ่ช้ในกำรสำธำรณสขุให้มปีระสทิธภิำพและ
ได้มำตรฐำนสำกล
 นำยแพทย์สขุมุ กำญจนพมิำย อธบิดกีรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ กล่ำวว่ำ 
กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสขุ มบีทบำทในกำรศึกษำวจิยัและ
พัฒนำทำงห้องปฏิบัติกำร เพื่อสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสำธำรณสุขและ
เศรษฐกจิของประเทศ ซึง่กำรร่วมมอืครัง้น้ี กรมวทิย์ฯจะด�ำเนนิกำรศกึษำวจัิยและ
ทดสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำงเคมี และประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชื้อ 
โดยเฉพำะวธีิกำรตรวจวเิครำะห์ปรมิำณ Benzalkonium chloride ในผลติภณัฑ์
แอลกอฮอล์ และวิธีทดสอบประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส  

โดยเฉพำะกำรตรวจวิเครำะห์ฆ่ำเชื้อ
วัณโรค ซึ่งนับว่ำเป็นนวัตกรรมใหม่ใน
ก ำ ร ต ร ว จ วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
แอลกอฮอล์เพื่อกำรสำธำรณสุข และ
เป็นข้อมูลในกำรก�ำหนดมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ ์แอลกอฮอล ์ เ พ่ือใช ้งำน
ประเภทต่ำงๆ ทีไ่ม่ก่อให้เกดิผลกระทบ
ต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน และ
เป ็ นพิ ษต ่ อ สิ่ ง แ วดล ้ อม  ท� ำ ใ ห ้
ประเทศไทยมีมำตรฐำนที่ถูกต ้อง 
เหมำะสม ท้ังในกำรผลิตและจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อเป็นหลัก
อ้ำงอิงแก่ผู้ประกอบกำร โดยค�ำนึงถึง 
ผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ
  ด้ำน เภสัชกรนพินธ์ อตันวำนชิ 
รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
กล ่ ำ วว ่ ำ  กำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ ์
แอลกอฮอล์เพือ่กำรสำธำรณสขุ ถอืเป็น

องค์การเภสัชกรรม
จับมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การสุรา 
เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ
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ข่าวประชาสมัพนัธ์ : 



กำรบูรณำกำรร่วมกันครั้งส�ำคัญของวงกำรสำธำรณสุขไทย 
มีเป ้ำหมำย เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เ พ่ือกำร
สำธำรณสขุทีไ่ด้มำตรฐำนใหม่ มปีระสทิธภิำพยิง่ข้ึน ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู ้บริโภค อีกทั้งเป ็นกำรสร ้ำงงำน 
ภำยในประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจชำติ สอดคล้องกับโมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 น�ำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของประเทศ ในส่วนด้ำนสำธำรณสุขนั้นจะเป็นกำรน�ำ
ไปสู่กำรเกิดเทคโนโลยี อุตสำหกรรมสำธำรณสุข สุขภำพ 
และเทคโนโลยทีำงกำรแพทย์ ท่ี High Impact มผีลสบืเนือ่ง
ต่อโครงกำรอ่ืน องค์กำรเภสัชกรรมเป็นหน่วยงำนที่มี
ศักยภำพทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ตลอดจนมีกำรน�ำ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำใช้ในกำรผลิต มีบุคลำกรที่มีควำม
ช�ำนำญ มีกำรควบคุมคุณภำพ ท้ังในระดับห้องปฏิบัติกำร 
และในระดับอุตสำหกรรม กำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำร 
ดังกล่ำว องค์กำรเภสัชกรรมจะท�ำหน้ำที่คิดค้น วิจัย และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล ์ เ พ่ือน�ำไปใช ้ในระบบ
สำธำรณสุข เพื่อควำมเหมำะสมของผู้บริโภค และเกิดควำม
ปลอดภัยต่อกำรใช้ รวมทั้งช่วยสนับสนุนกำรก�ำหนดค่ำ
มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์ที่มีควำมต้องกำรใช้สูง
ในระบบสำธำรณสุขของรัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นกำร
ก�ำหนดกลไกรำคำของผลิตภัณฑ์ในตลำดอีกด้วย
  นำยเชำวรตัน์ เชำว์ชวำนลิ ผูอ้�ำนวยกำรองค์กำรสรุำ  
กล่ำวว่ำ องค์กำรสรุำ กรมสรรพสำมติ เป็นองค์กรท่ีมุง่พฒันำ 
ผลิตและจ�ำหน่ำยแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต ่อเนื่อง  

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของทุกอุตสำหกรรมในระดับ
สำกล โดยค�ำนงึถึงสิง่แวดล้อมท่ีดี ควำมร่วมมือในกำรพฒันำ
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อกำรสำธำรณสุขของประเทศใน 
ครัง้นี ้จะเกิดประโยชน์แก่ชำตบ้ิำนเมอืง ทัง้ในส่วนกำรพฒันำ
ผลติภณัฑ์ จะท�ำให้แอลกอฮอล์เพือ่ใช้ในเชงิสำธำรณสขุของ
องค์กำรสุรำมีคุณค่ำมำกขึ้น สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ เป็นกำรพัฒนำกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของทุกภำคอุตสำหกรรม สมกับเป้ำหมำยแห่งพันธกิจของ
องค์กรที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม ด�ำเนินตำมกฎ 
ระเบียบ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส�ำคัญ 
ประเทศชำติยังจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรลด
กำรน�ำเข้ำวตัถดุบิ เพิม่รำยได้ให้เกษตรกรผูป้ลกูพชืทีเ่ป็นวตัถุ
ต้ังต้น ท�ำให้สำมำรถลดต้นทนุกำรผลติ และเมือ่ได้ผลติภัณฑ์
ที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับระดับสำกล ก็สำมำรถเพิ่มรำยได้
เข้ำประเทศจำกกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ อันจะน�ำมำซ่ึงกำร
พฒันำคณุภำพชวีติหลำกหลำยด้ำนให้กับประชำชนในหลำย
กลุ่มอีกด้วย
  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสำธำรณสุข เป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ปัจจุบันนิยมใช้ในรูปแบบที่หลำกหลำย 
ทั้งส่วนบุคคลและสำธำรณะ ไปจนถึงสถำนพยำบำล ดังนั้น
กำรควบคุมคุณภำพให้ได้มำตรฐำนที่ทันสมัยจึงเป็นเรื่อง
ส�ำคญั กำรบรูณำกำรครัง้นีส้อดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำต ิ20 
ปี ที่ต้องกำรให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืน
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  เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทร รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข กล่ำวใน
กำรแถลงข่ำวโครงกำรส่งเสริมสำวไทย
แก้มแดง มีลูกเพ่ือชำต ิด้วยวติำมนิแสน
วเิศษ ว่ำนโยบำยยทุธศำสตร์กำรพฒันำ
อนำมัยเจริญพันธุ ์แห่งชำติฉบับที่ 2 
(พ .ศ .2560-2569 )  ว ่ ำ โครงกำร 
ดงักล่ำวจะเน้นใน 3 เรือ่งคอื 1. กำรเพิม่ 
จ�ำนวนกำรเกิด เพื่อทดแทนจ�ำนวน
ประชำกร โดยส่งเสริมกำรเกิดในหญิง
อำย ุ20-34 ปี ทีม่คีวำมพร้อมและตัง้ใจ
ที่จะมีครรภ์ 2. กำรเกิดทุกรำยมีควำม
พร้อม และ 3. ทำรกเกิดมำอย่ำง 
แข็งแรง พร้อมเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ  
ได้รับกำรดูแลหลังคลอดท่ีดี โดยจะมี 
กำรด�ำเนนิงำนทีส่�ำคัญ เช่น พฒันำระบบ 
บริกำรสำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพ
ตั้งแต ่ระยะก่อนสมรส ก ่อนมีบุตร  
ตั้งครรภ์ และหลังคลอด จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้คนไทยมีลูก ปรับปรุงแก้ไข
สิทธิลำคลอดเพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงดู
บุตร มำตรกำรทำงภำษช่ีวยลดภำระค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรดูแลบุตร เป็นต้น

  ด้ำน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนำมัย กล่ำวว่ำขณะนี้ผู้หญิงไทย
แต่งงำนน้อยลงหรือช้ำลง โดยนิยมอยู่เป็นโสดมำกขึ้น เนื่องจำกมีกำรศึกษำที่สูง
ขึน้ ท�ำให้อตัรำกำรเพ่ิมประชำกรไทยลดลงจำกร้อยละ 2.7 ในปี 2513 ลดลงเหลอื 
ร้อยละ 0.4 ในปี 2558 ซ่ึงหำกไม่มีกำรด�ำเนินกำรใดๆ ภำยใน 10 ปี อัตรำกำร
เพิ่มประชำกรไทยจะเท่ำกับ ร้อยละ 0.0 คือ อัตรำกำรเกิดเท่ำกับอัตรำกำรตำย 
คือไม่มีจ�ำนวนประชำกรเพิ่ม เนื่องจำกอัตรำกำรเกิดน้อย สธ. จึงได้จัดกิจกรรม
เสรมิธำตเุหลก็และโฟลกิหรอืวิตำมนิแสนวเิศษให้หญงิวัยเจรญิพนัธุ ์อำยุ 20-34 ปี 
ทุกคนที่พร้อมหรือต้ังใจวำงแผนท่ีจะมีลูก ซ่ึงช่วงวัยดังกล่ำวรำชวิทยำลัย 
สูตินรีแพทย์ฯ ระบุว่ำ เป็นเวลำทองของกำรมีลูก และช่วงเวลำทองของเวลำทอง
คอืช่วงอำย ุ24-29 ปี โดยแพทย์แนะน�ำให้กนิสปัดำห์ละ 1 ครัง้ อย่ำงน้อย 3 เดอืน
ก่อนกำรตั้งครรภ์ จะช่วยลดภำวะพิกำรแต่ก�ำเนิดของทำรกลงได้ ส�ำหรับผู้ที่
วำงแผนจะมีบุตรสำมำรถขอรับวิตำมินดังกล่ำวได้ที่สถำนพยำบำลสังกัด สธ. 
ท่ัวประเทศ เนื่องจำกเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 
อยู่แล้ว ถือเป็นกำรส่งเสริมคนที่พร้อมให้มีลูกเพื่อชำติ

สธ.ส่งเสริมนโยบาย
สาวไทยแก้มแดง 

มีลูกที่ได้รับวิตามินครบถ้วน

กระทรวงสาธารณสุข	 
จัดโครงการ	“สาวไทยแก้มแดง	
มีลูกเพื่อชาติ”แจกวิตามินแสน
วิเศษแก่ผู้หญิงพร้อมจะตั้งครรภ์	
ช่วงอายุ	20-34	ปี	มูลค่ารวม

หนึ่งล้านบาท	
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ข่าวประชาสมัพนัธ์ : 



  ขณะที่ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำร
เภสัชกรรม (อภ.) กล่ำวว่ำ องค์กำรฯได้ตอบสนองนโยบำย
รัฐบำลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และคุณภำพชีวิตของ
ประชำกรไทย ตลอดทุกช่วงวัย โดยในส่วนของกำรสนบัสนนุ
กำรใช้ยำเพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ ์มีควำมพร้อมในกำร 
ตั้งครรภ์ และเพิ่มพัฒนำกำรของเด็กให้เป็นไปอย่ำงสมวัย
และต่อเนื่องนั้น องค์กำรฯได้วิจัยพัฒนำและผลิตยำที่มีส่วน
ผสมของวิตำมินธำตุเหล็ก กรดโฟลิก และไอโอดีน จ�ำนวน 
3รำยกำร ส�ำหรับโครงกำร “ส่งเสริมสำวไทยแก้มแดง มีลูก
เพือ่ชำต ิด้วยวติำมนิแสนวเิศษ” โดยในช่วงแรกของโครงกำรนี้
องค์กำรฯ ได้บรจิำคยำให้กับกระทรวงสำธำรณสขุ เป็นมลูค่ำ
เงนิจ�ำนวน 1 ล้ำนบำท เพือ่เป็นกำรกระตุน้ให้กลุ่มเป้ำหมำย
ที่เป็นหญิงวัยเจริญพันธุ ์และเด็กในโครงกำรฯได้เข้ำถึง
วิตำมินดังกล่ำวได้มำกขึ้น
  ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม กล่ำวต่อไปว่ำ  
องค์กำรฯด�ำเนินกำรผลติยำตำมหลกัเกณฑ์ GMP PIC/S และ
ควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อให้ได ้ยำที่มี
ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยในรำคำที่สำมำรถท�ำให้
เกิดกำรเข ้ำถึงยำได ้มำกขึ้น และเป ็นกำรประหยัด 
งบประมำณให้รัฐ ซึง่ยำ 3 รำยกำรน้ัน ประกอบไปด้วย ยำน�ำ้ 

แขวนตะกอนธำตุเหล็ก ส�ำหรับเด็ก(Ferrous fumarate 76 
mg/5 ml oral suspension) กินสัปดำห์ละครั้งใช้ป้องกัน
ภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก
ปฐมวัย (อำยุ 6 เดือน – 5 ปี) ซึ่งกำรขำดธำตุเหล็กของเด็ก
จะส่งผลต่อกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรเจริญเติบโต สติปัญญำ 
และพฤติกรรมของเด็กในระยะยำว ท�ำให้เด็กมคีวำมผดิปกติ
ของพัฒนำกำร นอกจำกนี้ยังป่วยบ่อย เซ่ืองซึม เฉื่อยชำ 
อ่อนเพลยีง่ำย และเกดิกำรตดิเชือ้ง่ำยอกีด้วย ในส่วนของยำ
เม็ดวิตำมินรวมธำตุเหล็ก ไอโอดีนและกรดโฟลิก (Ferrous 
fumarate 185 mg, Iodine 150 µg และ Folic acid 400 
µg tablets) กินทุกวันตลอดกำรตั้งครรภ์ ใช้ในกำรป้องกัน
กำรขำดสำรไอโอดีน ภำวะโลหิตจำงในหญิงตั้งครรภ์ และ
พัฒนำกำรเด็ก โดยกำรขำดไอโอดีนจะท�ำให้กำรพัฒนำของ
ทำรกในครรภ์ผิดปกติ โดยเฉพำะกำรพัฒนำของสมอง และ
กำรขำดธำตุเหล็กในระยะต้ังครรภ์มีควำมสัมพันธ์กับกำร
คลอดก่อนก�ำหนด ทำรกน�้ำหนักต�่ำกว่ำเกณฑ์และมีธำตุ
เหล็กสะสมน้อย อีกทั้งกำรขำดกรดโฟลิกจะท�ำให้ทำรกมี
ควำมผิดปกติในกำรสร้ำงสมองและไขสันหลัง เกิดภำวะ
หลอดประสำทไม่ปิดได้ซึ่งยำทั้ง 2 รำยกำรนี้ มีส�ำรองเพียง
พอพร้อมส�ำหรับกระจำยสู่กลุ่มเป้ำหมำยแล้ว 

  ส่วนยำเม็ดวิตำมินรวมธำตุเหล็กและกรดโฟลิก ส�ำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ (Ferrous fumarate 182.5 mg 
และ Folic acid 2.8 mg tablets) กินสัปดำห์ละครั้ง ใช้ป้องกันภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็ก ซึ่งหญิงวัย
เจริญพันธุ์ กำรขำดธำตุเหล็กจะท�ำให้ประสิทธิภำพกำรเรียนหรือกำรท�ำงำนลดลง และป้องกันภำวะหลอดเลือด
ประสำทไม่ปิด (Neural Tube Defect) ในทำรกแรกเกิดจำกกำรขำดโฟลิก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรตั้งครรภ์ 
ในอนำคต โดยยำรำยกำรสุดท้ำยนี้จะสำมำรถผลิตและกระจำยได้ในเดือนสิงหำคม 2560
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  องค์กำรเภสชักรรม ร่วมจดันทิรรศกำรให้ควำมรู้ เร่ือง
วติำมินเสริมธำตเุหลก็ในเด็กปฐมวยั หญงิวยัเจรญิพนัธุ ์และ
หญิงตั้งครรภ์หรือก�ำลังให้นมบุตร ในพิธีลงนำมบันทึกข้อ
ตกลงควำมร่วมมือกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอำยุ) 
 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบ
รัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี  
เป็นประธำนในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ  
“กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
ส�ำหรับ กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอำยุ” ระหว่ำงรัฐมนตรี
ว่ำกำร 4 กระทรวง ได้แก่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นำยแพทย์ 
ปิยะสกล สกลสตัยำทร รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 
พลต�ำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ พลเอกอนุพงษ์ 
เผ ่ำจินดำ รัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และ 
นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ศกึษำธกิำร โดยมพีลเอกประวติร วงษ์สวุรรณ พลอำกำศเอก
ประจิน จั่นตอง พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนำศัย รองนำยก
รัฐมนตรี เป็นสักขีพยำน และผู้บริหำรระดับสูงทั้งส่วนกลำง 
และส่วนภูมิภำคจำก 4 กระทรวง ร่วมเป็นสักขีพยำน 
  บนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืดงักล่ำว มเีจตจ�ำนงทีจ่ะ
ส่งเสริมควำมร่วมมอืระหว่ำงกนั ในกำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิ
งำนกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูง
อำยุ) ร่วมกันผลักดันในระดับนโยบำยจนถึงระดับปฏิบัติ

อภ. ร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่องวิตามินเสริมธาตุเหล็ก  
ในงาน MOU ของ 4 กระทรวงใหญ่  
ในการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

อย่ำงเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้ำงกลไกกำรด�ำเนนิงำนให้เอ้ือ
ต่อกำรดแูลกลุ่มเป้ำหมำย  ในระดบัพืน้ที่ ทีเ่ชือ่มโยงสอดรับ
แนวนโยบำยรัฐบำลและแผนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกดิกำรด�ำเนนิงำนแบบบรูณำกำรท่ีมปีระสทิธภิำพ บรรลผุล
ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้อย่ำงยั่งยืน โดยมีเป้ำหมำย  
“เด็กไทยเติบใหญ่มีคุณภำพ ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม 
มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ภำยในปี 2564” โดย 4 กระทรวงและ
ภำคเีครอืข่ำย จะร่วมกนัผลกัดนัทัง้ในระดบันโยบำยและกำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบ
ประชำรัฐ เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่และก้ำวสู่วัยสูงอำยุที่มีคุณภำพ 
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้
  โอกำสเดียวกันนี้หลังจำกจบพิธีลงนำมบันทึก 
ข้อตกลงควำมร่วมมือฯ นำยกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสขุ และคณะผูบ้ริหำรระดับสงู ได้เยีย่มชม
บูธขององค์กำรฯที่น�ำเสนอ เรื่องวิตำมินเสริมธำตุเหล็ก
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย (ยำเฟอร์โรคิดส์) วิตำมินเสริมธำตุเหล็ก
และโฟลิก ส�ำหรับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ (ยำเฟอร์โรโฟลิก) 
และวิตำมินเสริมธำตุเหล็ก โฟลิก และไอโอดีน ส�ำหรับ 
ผู้หญิงที่ก�ำลังตั้งครรภ์หรือก�ำลังให้นมบุตร (ยำไตรเฟอร์ดีน) 
ทั้งนี้ นำยกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบำยว่ำอยำกให้องค์กำร
เภสัชกรรมเป็นหน่วยงำนหลักในกำรเป็นแรงผลักดันที่จะ
ท�ำให้ประชำชนได้เข้ำถึงยำในรำคำถูกได้อย่ำงทั่วถึงและ
เท่ำเทียมได้มำกยิ่งขึ้น 
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ข่าวประชาสมัพนัธ์ : 



 8 องค์กรเครือข่ายสขุภาพฯ 
เย่ียมชมโรงงานผลิตยา
รังสติ 1

 นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยกำร
องค์กำรเภสัชกรรม ให้กำรต้อนรับคณะ
เจ้ำหน้ำที่จำก 8 องค์กรภำคีเครือข่ำย
สขุภำพ ในโอกำสเข้ำเยีย่มชมกำรด�ำเนนิ
งำนของโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 พร้อม
ประชุมร่วมกัน เพื่อประสำนหำแนวทำง
กำรท�ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำร
พัฒนำสุขภำพท่ีดีของคนไทย ท่ีห้อง
ประชุมโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 เมื่อวันที่ 
21 มีนำคม 2560 

 CEO site Visit 
  องค์กำรเภสัชกรรมจัดกิจกรรม 
“CEO Site Visit” น�ำโดย นพ.นพพร  
ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรระดับสูง และ 
ผู ้ เกี่ยวข ้อง ลงพื้นที่หน ่วยงำนต่ำงๆ  
ในระดบัฝ่ำย เพือ่เป็นกำรเยีย่มเยอืนพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รับฟังข้อ
เสนอแนะ และปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงำน รวมทัง้เป็นกำรสือ่สำรแผนงำน 
โครงกำร ประเด็นข่ำวสำรที่ส�ำคัญให้
หน่วยงำนได้รับทรำบ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำร
เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมอย่ำง
สร้ำงสรรค์ของพนักงำน และเป็นกำรเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรสือ่สำรแบบสองทำง เพือ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
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: รอบรัว้องค์การฯ



 โรงงานผลิตยารังสิต 1 
เตรียมความพร้อม 
รับการตรวจประเมิน 
WHO GMP

  ดร.ภญ.มกุดำวรรณ ประกอบ
ไวทยกิจ รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำร
เภสชักรรม ใหก้ำรตอ้นรบั Mr.Alain 
Kupferman (GMP Consultant) 
ในโอกำสด�ำเนินกำร MOC   Audit  
ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำกำรตรวจ
ประเมิน GMP ระหว่ำงวันที่ 1-3 
กุมภำพันธ์  2560 ตำมค�ำเชิญ
ของ กำรประกันคุณภำพ โรงงำน 
ผลิตยำรังสิต 1 เพื่อเตรียมควำม
พร้อมรับกำรตรวจประเมินโดย
องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ใน 
วันที่ 18-21 เมษำยน 2560

 เยี่ยมชม 
โรงงานยารังสิต 1

   ภก .พิพัฒน์  นิยมกำร  
รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
ให้กำรต้อนรับคณะเจ้ำหน้ำที่
จำกโรงพยำบำลในสังกัดส�ำนัก
กำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ใน
โอกำสเยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำน
ของโรงงำนผลิตยำรังสิต 1 เมื่อ 
วันที่ 18 มกรำคม 2560   
   

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 / Vol.43 No.2 January - March 2017 21



 หารือวัคซีน
   ภก.จักกฤษณ ์  ประไพพิทยำคุณ  
รองผู ้อ�ำนวยกำร พร้อมด้วยนำยกิตติศักดิ์  
ภูพพิฒัน์ผล ผูช่้วยผู้อ�ำนวยกำร ให้กำรต้อนรบั 
Dr. Sonia R Pagliusi ซึ่งเป็น Executive  
Secretary ของกลุ่มเครือข่ำยผู้ผลิตวัคซีนใน
ประเทศก�ำลงัพฒันำ (Developing Countries 
Vaccine Manufacturing Network , DCVMN) 
เพือ่ร่วมพดูคยุแนวทำงโอกำสในกำรท�ำงำนและ
ประสำนงำนร่วมกับโครงกำรผลิตวัคซีนของ
องค์กำรเภสชักรรมจนถงึกำรขึน้ทะเบียน ส�ำหรบั 
DCVMN เป็นเครอืข่ำยผูผ้ลติวคัซนีของประเทศ
ก�ำลงัพัฒนำ เพือ่พฒันำและผลิตผลิตภัณฑ์วัคซนี
ที่มีคุณภำพในรำคำยุติธรรมส�ำหรับจัดจ�ำหน่ำย
ในประเทศและส่งออกได้อย่ำงต่อเนือ่ง ทีอ่งค์กำร
เภสชักรรม เมือ่วนัที ่3 มนีำคม 2560

 ให้ก�าลังใจ
  ภก.พิพัฒน์  นิยมกำร รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำร
เภสชักรรม ลงพืน้ทีใ่ห้ก�ำลงัใจ พร้อมรบัฟังปัญหำ และมอบ
ถุงยังชีพให้กับ คณะเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลบำงสะพำน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจำกโรงพยำบำลประสบภำวะ
น�้ำท่วม เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560
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 อภ. จับมือ สวทช. ไบโอเทค 
และ MMV เดินหน้าวิจัยและ 
พัฒนายามาลาเรีย

  นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น  ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำร
เภสัชกรรม ร่วมกับ ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.) ศนูย์พนัธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค) และ 
MMV (Medicines for Malaria Venture) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนทุนในกำรวิจัยและพัฒนำยำรักษำโรค
มำลำเรีย ที่ไม่แสวงหำผลก�ำไร เดินหน้ำวิจัยและพัฒนำยำต้ำนมำลำเรีย P218 ที่สำมำรถออกฤทธิ์ต่อต้ำนเชื้อ
มำลำเรยีด้ือยำและไม่ด้ือยำ จงึมีควำมส�ำคญัต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรดือ้ยำ ซ่ึงเป็นปัจจัยส�ำคญัส�ำหรบักำรควบคมุ
หรือก�ำจัดโรคมำลำเรียให้หมดไป ณ ศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2560

 อภ. ต้อนรับ ป.ป.ส. ดูงาน
  ภญ.อภิชชำ โยธำประเสริฐ ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ 
องค์กำรเภสัชกรรม ให้กำรต้อนรับเจ้ำหน้ำที่จำก
ส�ำนักงำนปรำบปรำมยำเสพติด เข้ำศึกษำดูงำน
กระบวนกำรผลิตยำขององค์กำรเภสัชกรรมในแผนก
ยำเม็ด กองเภสัชกรรม2 ฝ่ำยผลิตยำ และฝ่ำยประกัน
คุณภำพ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2560

 อภ. มอบตู้ยาพร้อมยา  
ส่งเสริมสุขอนามัยเด็ก  
รร.บ้านดอยติ้ว จ.น่าน

  นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม 
มอบตูย้ำพร้อมยำและเวชภัณฑ์ รวมทัง้ยำต�ำรำหลวง จ�ำนวน 
250 ชุด ให้กับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 
เพื่อน�ำไปร่วมในโครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กร
และชมุชน ในกจิกรรมอบรมส่งเสรมิให้ควำมรูด้้ำนสำธำรณสขุ 
และสุขอนำมัยของเด็กนักเรียน รร.บ้ำนดอยติ้ว อ.ท่ำวังผำ 
จ.น่ำน ที่องค์กำรเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2560
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 อภ.จัดอบรมโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม 
  นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม เป็นประธำนกำรอบรมเชิงปฎิบัติกำรโครงกำร GPO 
องค์กรคุณธรรม เพื่อระดมสมองกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ตัวแทนผู้ปฎิบัติงำน สหภำพแรงงำน อภ. และ
สโมสรฯ จ�ำนวน 60 คน  เพื่อขับเคลื่อนองค์กำรเภสัชกรรมเป็นองค์กรคุณธรรม  ณ โรงแรมชลจันทร์  จ.ชลบุรี  
เมื่อวันที่ 13-14 มีนำคม 2560

 อภ.มอบยา 
ช่วยเด็กยากไร้ 

  ภก.นพินธ์ อตันวำนชิ 
รองผู ้อ�ำนวยกำรองค์กำร
เภสชักรรม(อภ.) มอบยำและ
เวชภัณฑ์ให้แก่ กลุ่มช่ำงภำพ
สื่อมวลชน และเพื่อน เพื่อน�ำ
ไปช่วยเหลอืเดก็ยำกไร้ ในถิน่
ทุรกันดำร ที่โรงเรียนบ้ำน 
พุเข็ม อ�ำเภอแก่งกระจำน 
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 
มีนำคม 2560
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 อภ.มอบยาช่วยผูป้ระสบอทุกภยั  
ภาคใต้ผ่านกองบญัชาการกองทพัไทย

  พลเอก ธำรไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนำธิกำรทหำร 
กองบัญชำกำรกองทัพไทย เป็นประธำนปล่อยขบวนรถ
ล�ำเลียงสิ่งของอุปโภค-บริโภค ยำรักษำโรค ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภำคใต้ เพื่อน�ำไปช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยภำคใต้ ในกำรนี้องค์กำรเภสัชกรรมโดย 
นำงศรินุิช ชวัีนพศิำลนุกูล ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักอ�ำนวยกำร
ได้มอบยำต�ำรำหลวง จ�ำนวน 1,000 ชุด และร่วมใน 
พิธีดังกล่ำวด้วย  ท่ีกองบัญชำกำรกองทัพไทยเมื่อ 
วันที่ 9 มกรำคม 2560

 อภ.ร่วมโครงการสานฝันฯ 
กับไทยทีวีสีช่อง3

  นำงศรินิชุ ชีวันพศิำลนกุลู ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนกัอ�ำนวยกำร องค์กำรเภสัชกรรม และ
ทมีประชำสมัพนัธ์ องค์กำรเภสชักรรม ร่วม
โครงกำรสำนฝัน แบ่งปันควำมสุข ซ่ึงจัด
โดยไทยทวีสีช่ีอง 3 ร่วมกบักองทพัเรอื โดย
ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่
ชำยแดน กองบัญชำกำรป้องกันชำยแดน
จันทบุรีและตรำด และเครือข่ำยพันธมิตร 
โดยมอบตู้ยำ พร้อมยำสำมัญประจ�ำบ้ำน 
แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ตะเข็บขำย
แดนไทย-กัมพูชำ จังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดตรำด เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2560
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การลดค่าใช้จ่ายด้านยาแผนกผู้ป่วยนอกในการจ่ายยา 
โรคเรื้อรังของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
The Reduction of Drug Expense in Chronic Disease at
Out-Patient Pharmacy of 17th Somdejprasangkaraj Hospital

 สุริยัน  ธิติวิเชียรเลิศ ภ.บ.

บทคัดย่อ
จำกปัญหำที่มียำเหลือใช้ของผู ้ป่วยโรค

เรื้อรังตำมบ้ำนจ�ำนวนมำก ด้วยเหตุผลหลำย
ประกำร เช่น กำรไม่ได้ใช้ยำตำมสัง่, แพทย์สัง่ใช้ยำ
มำกกว่ำจ�ำนวนตำมก�ำหนดนดั และอ่ืนๆ โรงพยำบำล
สมเด็จพระสังฆรำช องค์ที่ 17 จึงมีนโยบำยให้กลุ่ม
งำนเภสัชกรรม โดยแผนกผู้ป่วยนอก ตรวจสอบ
ประวัติกำรได้รับยำผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในกลุ่มผู้ป่วย
เบำหวำนและควำมดันโลหติสงู สอบถำมและตรวจ
ดูยำที่ผู้ป่วยเหลือน�ำมำ เภสัชกรสำมำรถบันทึก 
ลดจ�ำนวนกำรจ ่ำยยำที่แพทย ์ผู ้สั่ งใช ้ยำเดิม  
(Remedication) พร้อมบันทึกเหตุผลของกำรลด
จ�ำนวนดงักล่ำว และได้ท�ำกำรเก็บข้อมูลรำยกำรยำ, 
จ�ำนวน, เหตุผลและมูลค่ำยำที่ไม่ได้จ่ำยออกไป 

ผลกำรด�ำเนินกำรพบว่ำ มูลค่ำยำที่ไม่ได้
จ่ำยออกไปในรอบ 6 เดือน 4 ครั้ง ตุลำคม 2557 
- มนีำคม 2558, เมษำยน - กนัยำยน 2558, ตุลำคม 
2558 - มีนำคม 2559 และ เมษำยน - กันยำยน 
2559 เป็นเงิน 657,978 บำท, 675,374 บำท, 
644,074 บำท และ 560,904 บำท ตำมล�ำดบั และ
เหตุผลในกำรไม่ได้จ่ำยยำออกไปคือ ผู้ป่วยมียำ
สะสมเหลืออยู่คิดเป็น 61.5%, 67.6%, 70% และ 
74% ตำมล�ำดับ ซึ่งสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำ
แผนกผู้ป่วยนอกในกำรจ่ำยยำโรคเรื้อรัง ได้อย่ำง
ชัดเจน กว่ำปีละ 1,200,000 บำท แต่กำรด�ำเนิน
กำรดังกล่ำว จะท�ำให้ต้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบ 
และอธิบำยให้แก่ผู้ป่วยในกำรให้บริกำรจ่ำยยำแก ่
ผู้ป่วยนำนมำกขึ้น ผู้ป่วยอำจไม่พึงพอใจที่ได้รับ
น้อยกว่ำตำมที่แพทย์สั่งให้ โรงพยำบำลสมควรน�ำ
ข้อมูลดังกล่ำวไปด�ำเนินกำรหำสำเหตุว่ำ ท�ำไม 
ผู้ป่วยจึงมียำเหลือสะสมอยู่เป็นจ�ำนวนมำกต่อไป 

ค�าส�าคัญ Remedication, RDU Hospital
กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำช องค์ที่ 17 

บทน�า
จำกนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข ที่ให้โรงพยำบำลลดค่ำใช้

จ่ำยทำงด้ำนยำ และส่งเสริมให้มีกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสมในโรงพยำบำล 
(RDU Hospital)(1) ปัญหำอย่ำงหนึ่งที่พบคือ กำรสั่งใช้ยำเดิมของผู้ป่วย
โรคเรือ้รัง โดยแพทย์ผูส่ั้งใช้ มกีำรสัง่ใช้ยำเดมิโดยยงัไม่ถงึก�ำหนดนดั และ
ผูป่้วยมกีำรใช้ยำโรคเรือ้รงัไม่เป็นไปตำมค�ำสัง่ ท�ำให้มยีำเหลอือยูกั่บผู้ป่วย
เป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งถ้ำต้องไปตำมเก็บมำจำกบ้ำนผู้ป่วย จะเป็นภำระ 
งำนท่ียุ ่งยำก และยำท่ีได้กลับมำคงไม่สำมำรถน�ำกลับมำใช้ได้อีก 
ตำมมำตรฐำนระบบยำที่ดี(2)

โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำช องค์ที่ 17 จึงเห็นสมควรให้มีกำร
ด�ำเนนิกำรโดยให้ แผนกผูป่้วยนอกกลุม่งำนเภสชักรรม เชค็ประวตัผิูป่้วย
นอกโรคเรื้อรัง ในกลุ่มผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง ก่อนจ่ำยยำ 
ถ้ำถูกสั่งใช้ยำเดิมก่อนก�ำหนดนัดให้ลดจ�ำนวนกำรจ่ำยยำโรคเร้ือรัง 
ดังกล่ำว ตำมวันที่ก�ำหนด และถ้ำผู้ป่วยมียำดังกล่ำวเหลืออยู่จ�ำนวนหนึ่ง  
ก็สำมำรถลดจ�ำนวนกำรจ่ำยยำดังกล่ำว ไปให้แก่ผู้ป่วย โดยให้เก็บข้อมูล
ค่ำใช้จ่ำยของยำที่ไม่ได้จ่ำยไปให้กับผู้ป่วยตำมแพทย์สั่ง น�ำเสนอให้ 
ผู้บริหำรทรำบต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำจ�ำนวน, มูลค่ำ และเหตุผล ในกำรที่แผนกผู้ป่วยนอก 

กลุม่งำนเภสชักรรม ไม่ได้จ่ำยยำโรคเร้ือรงั กลุม่ผูป่้วยเบำหวำน และควำม
ดันโลหิตสูง ตำมท่ีแพทย์ได้สั่งใช้ยำเดิมกับผู้ป่วยอย่ำงได้เหมำะสม และ
ลดค่ำใช้จ่ำยยำด้ำนยำของโรงพยำบำล

วิธีด�าเนินการ
1. รูปแบบกำรด�ำเนินกำร

เป็นกำรเกบ็ข้อมลูโดยบันทึกจ�ำนวน, รำยกำร, และเหตผุล ในขณะ
ด�ำเนินกำรให้บริกำรจ่ำยยำผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่
ก�ำหนด
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2. กลุ่มเป้ำหมำย

ก�ำหนดกลุม่เป้ำหมำยเป็นผูป่้วยนอกโรคเรือ้รงั ในโรคเบำหวำน และโรคควำมดนัโลหติสงู ทีม่กีำรส่ังใช้ยำเดมิ และบนัทกึ
จ�ำนวนรับยำคืน (ไม่ได้จ่ำยยำ) จำกผู้ป่วย กรณีที่ยังไม่ถึงก�ำหนดที่จะ Remedication หรือจำกเหตุผลอื่น เช่น ยังมียำ
เหลืออยู่จ�ำนวนมำก เป็นต้น

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ

หัวหน้ำงำน IT ของโรงพยำบำล เขียนค�ำสั่งให้ออกรำยงำนกำรรับยำคืนแยกตำมจ�ำนวน, มูลค่ำที่รับยำคืน และแยกตำม
เหตุผล ที่รับยำคืน จำกฐำนข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ของโรงพยำบำล คือ รำยงำน 1 และ 2 (ตำมรูปภำพ 1)

รูปภาพ 1

4. ผลกำรด�ำเนินงำน

แผนกผูป่้วยนอกได้มกีำรเกบ็ข้อมลูกำรด�ำเนนิกำรยำคนื (ไม่ได้จ่ำยยำให้แก่ผูป่้วย) เป็น 4 ช่วงๆ ละ 6 เดอืน ตำมตำรำงที ่1 – 4

ตารางที่ 1
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ตารางที่ 2

ตารางที่ 3
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ตารางที่ 4

ผลการด�าเนินงานพบว่า
1. มลูค่ำยำทีไ่ม่ได้จ่ำยให้แก่ผูป่้วย 4 รอบๆ ละ 6 เดอืน

ทีเ่ก็บข้อมลู มมูีลค่ำเฉลีย่รอบละ 634,584.75 บำท 
คดิเป็นปีละประมำณ 1.27 ล้ำนบำท

2. เหตผุลทีไ่ม่ได้จ่ำยยำให้ตำมจ�ำนวนแพทย์สัง่ เพรำะ
ส่วนใหญ่มยีำเหลอืสะสมอยูแ่ล้ว คิดเป็น 65%  โดย
มเีหตุผลหลกัคือ ไม่ได้ใช้ยำตำมแพทย์สัง่

3. รำยกำรยำทีม่จี�ำนวนไม่ได้จ่ำยออกไปมำกทีส่ดุ คอื 
Metformin tab. 500 mg, Simvastatin tab. 10 
mg, ASA tab. gr1 และ Amlodipine tab. 10 mg 
ตำมล�ำดบั

4. กำรด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงทีก่�ำหนด ใช้เวลำในกำร
ตรวจสอบประวติักำรใช้ยำ, สอบถำมและอธบิำยใน
กำรให้บรกิำรจ่ำยยำนำนมำกขึน้ และผูป่้วยอำจไม่พงึ
พอใจทีไ่ม่ได้รับยำตำมจ�ำนวนทีแ่พทย์สัง่

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. กำรด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยของโรงพยำบำลดงักล่ำว 

สำมำรถลดปัญหำยำทีจ่ะไปเหลอืค้ำงตำมบ้ำนผูป่้วย
ได้ และลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำของโรงพยำบำลด้วย ซ่ึง
ค่ำใช้จ่ำยทีล่ดลงสำมำรถน�ำมำจ้ำงบคุลำกรในกำรให้
บรกิำรเพิม่ข้ึนได้

2. กำรไม่ได้จ่ำยยำตำมจ�ำนวนทีแ่พทย์ส่ังมคีวำมเสีย่งใน
กำรที่ผู ้รับบริกำรไม่พึงพอใจ และอำจเกิดควำม 
ขดัแย้งจำกผูส่ั้งใช้ยำด้วย

3. กำรด�ำเนนิกำรท�ำให้โรงพยำบำลทรำบว่ำยงัมปัีญหำท่ีผูป่้วยไม่ได้ใช้
ยำตำมแพทย์สัง่ โดยเฉพำะโรคเรือ้รงั อกีเป็นจ�ำนวนมำก ซ่ึงจะต้อง
ช่วยกันระหว่ำงสหสำขำวชิำชีพในกำรค้นหำปัญหำว่ำเกิดจำกอะไร

4. กำรด�ำเนนิกำรน้ีเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยให้มกีำรสัง่ใช้ยำอย่ำงเหมำะสม 
ในโรงพยำบำลมำกข้ึน ยงัมกีลุม่โรคเรือ้รงัอืน่ และอกีหลำยกจิกรรม
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: บทความ 

บทคัดย่อ
กำรวจิยัเชงิพรรณนำน้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศึกษำตวัแปรอสิระ คอื (1) 

ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล (2) ปัจจยัแรงจงูใจในกำรปฏบิตังิำน (ปัจจยัจูงใจ
และปัจจยัค�ำ้จนุ) (3) ปัจจยักำรสนบัสนนุจำกองค์กำร และตวัแปรตำม คอื
(4) กำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ของเจ้ำหน้ำท่ีผู ้รับผิดชอบใน 
โรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต�ำบลจงัหวดัลพบรุ ีและ (5) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง 
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำมประชำกรที่ศึกษำ คือ เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ
งำนกำรบริหำรเวชภณัฑ์ ในโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต�ำบลจงัหวดัลพบุรี 
จ�ำนวน 132 คน ศึกษำเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนทุกคนเครื่องมือกำรวิจัย
เป็นแบบสอบถำมซึ่งมีค่ำ ควำมเที่ยงของแบบสอบถำมปัจจัยแรงจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำน ปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรปฏิบัติงำนกำร
บริหำรเวชภัณฑ์ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เท่ำกับ 0.955, 0.904, และ 
0.911 ตำมล�ำดับ ท�ำกำรเก็บข้อมูลโดยกำรส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์
และกำรติดต่อทำงโทรศัพท์ ได้รับคืน ร้อยละ 94.70 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ใช้ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบไคสแควร์ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ

ผลกำรศึกษำพบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ 
(1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.0 อำยุเฉลี่ย 41.55 ปี จบระดับ
ปริญญำตรี ร้อยละ 84.8 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท มี
สัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 45.6 ด�ำรงต�ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพมีสูงสุด ร้อยละ 
53.6  ระยะเวลำรับผิดชอบงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์เฉลี่ย 9.31 ปี จ�ำนวน
ครั้งที่เคยได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรบริหำรเวชภัณฑ์ เฉลี่ย 4.41 ครั้ง  
(2) มีปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนโดยรวมในระดับปำนกลำง ปัจจัย
จูงใจและปัจจัยค�้ำจุนในกำรปฏิบัติงำนในระดับปำนกลำง (3) มีปัจจัยกำร
สนับสนุนจำกองค์กำรโดยรวมในระดับปำนกลำง (4) มีกำรปฏิบัติงำนกำร
บริหำรเวชภัณฑ์โดยรวมในระดับสูง และ (5) ปัจจัยกำรสนับสนุนจำก
องค์กำร และปัจจยัแรงจงูใจในกำรปฏบิตังิำน เป็นปัจจยัท�ำนำยกำรปฏบิตัิ
งำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในโรงพยำบำลส่งเสริม 
สุขภำพต�ำบล จังหวัดลพบุรี ด้วยสัมประสิทธิ์กำรท�ำนำยร้อยละ 45.1

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ ์
กับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัดลพบุรี

เภสัชกรหญิงกนกวรรณ  ทรงผำสุข 
เภสัชกรช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลพบุรี

ข้อเสนอแนะคือ มีนโยบำยเพิ่มกำร
สนับสนุนจำกองค์กำรด้ำนต่ำงๆ และเพิ่มปัจจัย
จูงใจในกำรท�ำงำน โดยเฉพำะกำรพัฒนำวิธีกำร
ท�ำงำน วิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรท�ำงำนกำร
บรหิำรเวชภณัฑ์ และกำรจดัให้เจ้ำหน้ำท่ีผูร้บัผดิชอบ
งำนเข้ำรบักำรอบรม ประชมุ สมัมนำ เพือ่พฒันำ
ศกัยภำพกำรบรหิำรเวชภณัฑ์รวมถงึ กำรจดัเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้ทุกคนน�ำเสนอผลกำร
จัดกำร มอบโล่รำงวัลเพ่ือเป็นขวัญและก�ำลังใจ
แก่เจ้ำหน้ำที่

Abstract
Factors Associated with Performance 

of Medical Supply Management among 
Responsible Personnel in Sub-district 
Health Promoting Hospitals, Lop Buri 
Province

The objectives of this descriptive 
research were to study independent 
variables of: (1) personal characteristic 
factors; (2) working motivation factor 
(motivation and supporting factors);  
(3) organization supporting factor; and 
dependent variable of (4) performance 
of medical supply management among 
responsible personnel in sub-district  
administrative organization (SAO) in Lop Buri  
Province; and (5) performance predicting 
factors of medical supply management 
among the responsible personnel.
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The study population was 132  
responsible personnel in SAO, Lop Buri 
Province.  All personnel were studied as 
research samples.  The tools used was a  
questionnaire  with reliability value of 
0.904-0.911.  The data were collected and 
analyzed by descriptive statistics of  
percentage, mean, and standard deviation, 
while analytical statistics of Chi-Square test, 
Pearson’s correlation coefficient, and   
multiple regression analysis.

The findings of this research were 
that: (1) the responsible personnel was 
female, average age of 41.55 years, holding 
of Bachelor Degree, monthly income of 
20,001-30,000 baht, position as professional 
nurse, duration of working in medical supply 
management of 9.3 years, average experience 
of medical supply managementtraining of 
4.41 times; (2) overall working motivation 
factor was at the moderate level, and  
motivation and supporting factors were at 
the moderate level; (3) overall organization 
supporting factor was at the moderate 
level; (4) overall performance of medical 
supplymanagement was at the high level; 
and (5) organization supporting factorand 
working motivation factor were performance 
predicting factors in medical supply  
management of the personnel in SAO with 
predicting coefficient of 45%.

Suggestions were that policy for  
promoting various organization support and 
working motivation factor should be  
provided, particularly development of 
working means and problem solving ways 
in medical supply management, as well as 
provision of the personnel to attend training 
and seminar in order to develop medical-
supply management potential.

บทน�า
จังหวัดลพบุรีมีอ�ำเภอจ�ำนวน 11 แห่ง มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล จ�ำนวน 132 แห่ง โดยกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 
ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลพบุรีมีภำรกิจก�ำกับ ควบคุม ดูแลกำรพัฒนำ
ระบบยำของโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล จำกผลกำรประเมินและนเิทศ
งำนเฉพำะงำนบรหิำรเวชภัณฑ์ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลด้วยกำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนในโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบลแบบเร็ว (Quick 
Survey) ของทีมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต�ำบลแบบเร็ว โดยมีกำรก�ำหนดหัวข้อในกำรประเมินที่เป็นรูปธรรมซึ่งหัวข้อ
มคีวำมสอดคล้องกบัเกณฑ์กำรประเมนิรบัรองมำตรฐำนระบบบริหำรเวชภณัฑ์
ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนท้ังหมดจ�ำนวน 8 ข้อ พบว่ำกำรดูแล
เรือ่งยำหมดอำยขุองยำชุดช่วยเหลอืฉกุเฉนิและยำฉดีอะดรนีำลนีร้อยละ 99.2 
และ 96.2 ตำมล�ำดบั และมหีลกัฐำนกำรจ่ำยยำ ร้อยละ 98.5 ส�ำหรับกำรดแูล
วันหมดอำยุของวัคซีนร้อยละ 84.8 ส�ำหรับกำรสุ่มตรวจสอบทะเบียนคุมยำ
กบัยำทีม่อียูจ่รงิเป็นปัจจบัุนร้อยละ 83.3เป็นเรือ่งทีป่ฏบิตัไิด้น้อยทีส่ดุ ซึง่เมือ่
เทียบสัดส่วนร้อยละของกำรประเมินทุกด้ำนท้ังด้ำนงำนบริหำร งำนบริกำร 
และงำนวิชำกำร พบว่ำคะแนนกำรประเมินด้ำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ถือว่ำได้
คะแนนน้อยและควรมีกำรพัฒนำงำนดังกล่ำวในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต�ำบล 

ผูศ้กึษำในฐำนะหวัหน้ำกลุม่งำนคุม้ครองผู้บรโิภคและเภสชัสำธำรณสุข  
มีควำมสนใจศึกษำปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำร
เวชภัณฑ์ของเจ้ำหน้ำที่ผู ้รับผิดชอบในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล 
จังหวัดลพบุรีเพ่ือใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำงำนบริหำรเวชภัณฑ์โดย
รวมระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพื่อศึกษำปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน

บริหำรเวชภัณฑ์

2. เพื่อศึกษำปัจจัยแรงจูงใจในกำรท�ำงำน (ปัจจัยจูงใจ และปัจจัย
ค�้ำจุน) ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนบริหำรเวชภัณฑ์

3. เพือ่ศกึษำปัจจยักำรสนบัสนนุจำกองค์กำรของเจ้ำหน้ำท่ีผูร้บัผดิชอบ
งำนบริหำรเวชภัณฑ ์

4. ศกึษำกำรปฏบัิตงิำนกำรบรหิำรเวชภณัฑ์ของเจ้ำหน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ
งำนบริหำรเวชภัณฑ์

5. ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัลกัษณะส่วนบคุคล ปัจจยัแรงจงูใจ
ในกำรท�ำงำนปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำร กับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำร
เวชภัณฑ์ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนบริหำรเวชภัณฑ์

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ (ปัจจัยจูงใจ 

และปัจจัยค�้ำจุน) มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ
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2. ปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน (ปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค�ำ้จนุ) มคีวำมสัมพนัธ์กบัปัจจยักำรสนบัสนนุจำกองค์กำร
อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

3. ปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน (ปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค�้ำจุน) มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำร
เวชภัณฑ์ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

4. ปัจจยักำรสนบัสนุนจำกองค์กำรมคีวำมสมัพันธ์กบักำร
ปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

4.5 ปัจจยัทีศ่กึษำมอีทิธพิลร่วมในกำรท�ำนำยกำรปฏบิตัิ
งำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์

กรอบแนวคิดการวิจัย
กำรศึกษำเรื่อง “ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติ

งำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ของเจ ้ำหน ้ำที่ผู ้ รับผิดชอบใน 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล จังหวัดลพบุรี” ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก และทฤษฎีกำรบริหำรงำน ใน
กำรก�ำหนดปัจจัยที่ศึกษำเพื่อหำควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติ
งำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล

ในกำรศกึษำนี ้ตัวแปรอสิระ3 ชดุ ประกอบด้วย (1) ปัจจยั
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำปัจจุบัน  
ต�ำแหน่งงำน ระยะเวลำรับผิดชอบงำนบริหำรเวชภัณฑ์ และ
จ�ำนวนครั้งที่ได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรบริหำรเวชภัณฑ์  
(2) ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจในกำรท�ำงำนตำมทฤษฎีสองปัจจัยของ 
เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor theory) ปัจจัยจูงใจ  
(Motivation Factors) 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมส�ำเร็จในกำร
ท�ำงำน ด้ำนกำรยอมรับนับถือ ด้ำนลักษณะงำน ด้ำนควำม 
รับผิดชอบ และด้ำนควำมก้ำวหน้ำในต�ำแหน่ง ปัจจัยค�้ำจุน 
(Hygiene Factors) 8 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเงินเดือนค่ำตอบแทน 
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ด้ำนกำรปกครองบังคับบัญชำ 
ด ้ำนนโยบำยและกำรบริหำร ด ้ำนสภำพกำรปฏิบัติงำน  
ด้ำนสถำนภำพของวิชำชีพ ด้ำนควำมมั่นคงในกำรปฏิบัติงำน 
และด้ำนชีวิตควำมเป็นอยู่ส่วนตัว และ (3) ปัจจัยกำรสนับสนุน
จำกองค์กำร ตำมทฤษฎีกำรบริหำรงำน 4M Management  
4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนก�ำลงัคนด้ำนงบประมำณด้ำนวสัดุอปุกรณ์และ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตัวแปรตำมคือกำรปฏิบัติงำนกำร
บริหำรเวชภัณฑ์ตำมเกณฑ์กำรประเมินรับรองมำตรฐำนระบบ
บรหิำรเวชภณัฑ์ของโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพชมุชน 8 ข้อ ของ
ส�ำนักพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

รูปแบบการวิจัย
กำรศึกษำเรื่อง “ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติ

งำนกำรบริหำรเวชภัณฑ ์ของเจ ้ำหน ้ำ ท่ีผู ้ รับผิดชอบใน 
โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต�ำบลจังหวดัลพบุร”ี ใช้รปูแบบกำร
วิจัยเชิงพรรณนำ  (Descriptive research design) ท�ำกำรเก็บ
ข้อมูลตำมแบบสอบถำมท่ีมีโครงสร้ำงโดยกำรส่งแบบสอบถำม
ทำงไปรษณีย์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกร ท่ีศึกษำคือ เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบงำนกำร

บริหำรเวชภัณฑ์ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล จังหวัด
ลพบุรี จ�ำนวน 132 คน ท�ำกำรศึกษำทุกหน่วยของประชำกร

เครื่องมือการวิจัย
1. กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย

ผู้วิจัยทบทวนเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนด
กรอบแนวคดิกำรวจิยัและประยกุต์ใช้ทฤษฎสีองปัจจยัของเฮร์ิซ
เบิร์กในกำรก�ำหนดรำยด้ำนและรำยข้อของตัวแปรอิสระคือ 
ปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน (ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุน) 
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี 4M Management ในกำรก�ำหนดรำยด้ำน
และรำยข้อของตวัแปรอิสระคอืปัจจยักำรสนบัสนนุจำกองค์กำร 
และก�ำหนดรำยกำรของกำรปฏบิตังิำนกำรบรหิำรเวชภณัฑ์ตำม
เกณฑ์กำรประเมินรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรเวชภัณฑ์ของ
โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพชมุชนของส�ำนกัพฒันำระบบบริกำร
สุขภำพกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

2. ลักษณะของเครื่องมือกำรวิจัย

เครื่องมือกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมแบบมีโครงสร้ำงซึ่ง
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำน ปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรปฏิบัติ
งำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ 

3. กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือกำรวิจัย

  3.1) กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ 
(Content Validity) โดยกำรให้ผู้เชี่ยวชำญ 3 คนตรวจสอบ
แบบสอบถำมในประเด็นควำมตรงของเนื้อหำกับแนวคิดทฤษฎี
ที่ประยุกต์ใช้ และกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยผลกำรวิเครำะห์ค่ำ
ควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค�ำถำมกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหำ

  3.2) กำรตรวจสอบควำมเท่ียง (Reliability)
โดยกำรทดลองใช้แบบสอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ผู ้รับผิดชอบ 
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งำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลใน
จังหวัดสระบุรี จ�ำนวน 34 คน ผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมเชื่อมั่น
ของแบบสอบถำมด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยโดยกำรส่ง

แบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. พรรณนำข้อมูลชุดของตัวแปรอิสระ (ปัจจัยลักษณะ

ส่วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน คือ ปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค�้ำจุน) ปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำร  และข้อมูลชุด
ของตัวแปรตำม (กำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์) ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนำ เป็น ค่ำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

2. ตอบค�ำถำมกำรวจิยัและทดสอบสมมตฐิำนเกีย่วกบั
กำรมีควำมสัมพันธ์กันของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตำมโดย
กำรใช้กำรทดสอบไคสแควร์ของควำมเป็นอสิระ (Chi-square 
test of independence) ส�ำหรบัตวัแปรทีอ่ยูใ่นมำตรวดัแบบ
แบ่งพวก (Ordinal scale) ทีร่ะดับนยัส�ำคญั p <.05และกำรหำ
ค่ำสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson’s Correlation 
coefficient; r)  ส�ำหรับตัวแปรที่อยู่ในมำตรวัดแบบแบ่งช่วง 
(Interval scale) ที่ระดับนัยส�ำคัญ p <.05

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 กำรพรรณนำตัวแปรที่ศึกษำ

1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล

  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลพบว่ำ 

  เพศ เจ้ำหน้ำที่ผู ้รับผิดชอบงำนบริหำรเวชภัณฑ์ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เท่ำกับร้อยละ 76.0 และเพศชำย  
ร้อยละ 24.0

  อำยุ เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบงำนบริหำรเวชภัณฑ์ใน
กลุ่มอำยุ 41-50 ปี มีสัดส่วนสูงสุด เท่ำกับร้อยละ 36.5 อำยุ 
31-40 ปี ร้อยละ 35.2  อำยุมำกกว่ำ 50 ปี ร้อยละ 15.2 และ 
ไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 13.1อำยุเฉลี่ย 41.55 ปี  

  ระดับกำรศึกษำสูงสุด เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน
บริหำรเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำสูงสุดระดับปริญญำตรี 
ร้อยละ 84.8 สูงกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ 10.4  และต�่ำกว่ำ
ปริญญำตรี ร้อยละ 4.8

 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน
บรหิำรเวชภณัฑ์ทีม่รีำยได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บำท 
มีสัดส่วนสูงสุด เท่ำกับร้อยละ 45.6  มำกกว่ำ 30,000 บำท  
ร้อยละ 34.4 และ 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 20.0

  ต�ำแหน่งปัจจบุนั  เจ้ำหน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบงำนบริหำร
เวชภณัฑ์ทีด่�ำรงต�ำแหน่งพยำบำลวชิำชพี มสีดัส่วนสงูสดุ เท่ำกับ
ร้อยละ 53.6 ต�ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ร้อยละ 16.8   
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล และ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข ในสัดส่วนเท่ำๆ กันเท่ำกับร้อยละ 13.6  
เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ ร้อยละ 2.4

  ระยะเวลำรับผิดชอบงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ ์ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนบริหำรเวชภัณฑ์มำนำน 6 – 10 ปี  
มีสัดส่วนสูงสุด เท่ำกับร้อยละ 37.6  ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 35.2  
นำน 16 - 20 ปี ร้อยละ 11.2  นำน 11 – 15 ปี ร้อยละ 9.6  
และ มำกกว่ำ 20 ปี ร้อยละ 6.4ระยะเวลำรับผิดชอบงำนกำร
บริหำรเวชภัณฑ์เฉลี่ย 9.31 ปี                               

 จ�ำนวนครั้งที่เคยได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับกำร
บริหำรเวชภัณฑ์ มีผู ้ให้ค�ำตอบร้อยละ 52.8 ในจ�ำนวนนี้  
เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบฯท่ีเคยได้รับกำรอบรมมำกกว่ำ 3 ครั้ง  
มสีดัส่วนสงูสดุ เท่ำกบัร้อยละ 30.5  จ�ำนวน 3 คร้ัง ร้อยละ 27.1  
จ�ำนวน 1 ครั้ง ร้อยละ 22.0  และจ�ำนวน 2 ครั้ง ร้อยละ 20.4 
จ�ำนวนครั้งที่เคยได้รับกำรอบรมเฉลี่ย 4.41 ครั้ง 

ส่วนที่ 2  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่ศึกษำ

 1. ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัลกัษณะส่วนบคุคล 
กับปัจจัยอื่นๆ

  1.1) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเพศ กบั กำรปฏบิตัิ
งำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ มีควำมสัมพันธ์ในระดับสูง

  1.2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะเวลำปฏิบัติ
งำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ กับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์
พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์กัน (ทำงลบในระดับต�่ำ)นั่นคือ เมื่อระยะ
เวลำรับผิดชอบงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ลดลง ควำมคิดเห็นต่อ
ปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำรปฏิบัติงำนจะเพ่ิมข้ึนใน
ระดับต�่ำ

 2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนกับปัจจัยอื่นๆ

  2.1) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนกับปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำรปฏิบัติงำน
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พบว่ำ เมื่อควำมคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพิ่ม
ขึน้ ควำมคดิเหน็ของเจ้ำหน้ำทีฯ่ ต่อปัจจยักำรสนบัสนนุจำก
องค์กำรในกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้นในระดับสูง

  2.2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำนกับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์พบว่ำ 
มีควำมสัมพันธ์กัน (ทำงบวกในระดับสูง) นั่นคือ เมื่อควำม
คดิเหน็ต่อปัจจยัจงูใจในกำรปฏบิตังิำนเพิม่ขึน้ ควำมคดิเหน็
ของเจ้ำหน้ำที่ฯ ต่อกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์จะ
เพิ่มขึ้นในระดับสูง

  2.3) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยค�ำ้จุนใน
กำรปฏบิตังิำนกบัปัจจยัจูงใจในกำรปฏบิติังำนพบว่ำ มคีวำม
สัมพันธ์กัน (ทำงบวกในระดับสูง) นั่นคือ เมื่อควำมคิดเห็น
ต่อปัจจัยค�้ำจุนเพ่ิมข้ึน ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ฯ  
ต่อปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้นในระดับสูง

  2.4) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยค�ำ้จุนใน
กำรปฏิบัติงำนกับปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำร
ปฏิบัติงำนพบว่ำ มีควำมสัมพันธ์กัน (ทำงบวกในระดับสูง) 
นัน่คือ เมือ่ควำมคดิเหน็ต่อปัจจยัค�ำ้จนุเพิม่ขึน้ ควำมคดิเหน็
ของเจ้ำหน้ำที่ฯ ต่อปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำร
ปฏิบัติงำนจะเพิ่มขึ้นในระดับสูง

  2.5) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยค�ำ้จุนใน
กำรปฏิบัติงำนกับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์พบว่ำ 
มคีวำมสมัพันธ์กนั (ทำงบวกในระดับสงู)นัน่คอื เมือ่ควำมคดิ
เห็นต่อปัจจัยค�้ำจุนเพิ่มขึ้น ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ฯ ต่อ
กำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นในระดับสูง

  2.6) ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงปัจจัยแรงจูงใจ
ในกำรปฏบิตังิำนโดยรวมกบัปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำร
ในกำรปฏบิตังิำนพบว่ำ มคีวำมสมัพนัธ์กนั (ทำงบวกในระดบั
สูง) นั่นคือ เมื่อควำมคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติ
งำนโดยรวมเพิ่มขึ้น ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ฯ ต่อปัจจัย
กำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มข้ึนใน
ระดับสูง

  2.7) ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงปัจจัยแรงจูงใจ
ในกำรปฏิบัติงำนโดยรวมกับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำร
เวชภัณฑ์พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์กัน (ทำงบวกในระดับสูง)  
นั่นคือ เมื่อควำมคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
โดยรวมเพิ่มขึ้น ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ฯ ต่อปัจจัย 
กำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำรปฏิบัติงำนจะเพิ่มข้ึนใน
ระดับสูง

 3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยกำรสนับสนุนจำก
องค์กำรในกำรปฏิบัติงำนกับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์
พบว่ำ เมื่อควำมคิดเห็นต่อปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำร
ปฏบิตังิำนเพิม่ขึน้ ควำมคดิเห็นของเจ้ำหน้ำทีฯ่ ต่อกำรปฏบิตังิำนกำร
บริหำรเวชภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นในระดับสูง

  4. ปัจจัยท�ำนำยกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์
ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล 
จังหวัดลพบุรี

สมกำรท�ำนำยระดับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ของ
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล จังหวัด
ลพบุรี   = 0.640 + 0.399 (ค่ำเฉลีย่ปัจจยักำรสนบัสนนุจำกองค์กำร) 
+ 0.382 (ค่ำเฉลีย่ปัจจยัจงูใจในกำรปฏบัิตงิำน) หมำยควำมว่ำ ค่ำเฉลีย่
ระดบักำรปฏบิตังิำนกำรบรหิำรเวชภณัฑ์ของเจ้ำหน้ำทีร่บัผดิชอบใน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล จังหวัดลพบุรีเพิ่มข้ึน 0.399 
คะแนน ส�ำหรับทุกคะแนนที่เพิ่มขึ้นบนมำตรวัดปัจจัยกำรสนับสนุน
จำกองค์กำร และเพิ่มขึ้น 0.382คะแนน ส�ำหรับทุกคะแนนที่เพิ่มขึ้น
บนมำตรวัดปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำนนั่นคือ ปัจจัยท�ำนำยระดับ
กำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ของเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบใน 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ปัจจัยกำร
สนับสนุนจำกองค์กำร และปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำนด้วยค่ำ
สัมประสิทธิ์กำรท�ำนำยในระดับปำนกลำง ร้อยละ 45.1

  5. สรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่ศึกษำ

  1) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล – เพศ และ ระยะ
เวลำรบัผดิชอบงำนกำรบรหิำรเวชภณัฑ์ มคีวำมสมัพนัธ์กบักำรปฏบิตัิ
งำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

  2) ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตังิำนมคีวำมสมัพนัธ์กบั
ปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำร และ กำรปฏิบัติงำนกำรบริหำร
เวชภัณฑ์ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

  3) ปัจจัยค�้ำจุนในกำรปฏิบัติงำนมีควำมสัมพันธ์
กบัปัจจยัจงูใจในกำรปฏบิตังิำน ปัจจยักำรสนบัสนนุจำกองค์กำร และ 
กำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

  4) ปัจจยักำรสนบัสนนุจำกองค์กำรมคีวำมสมัพนัธ์
กับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

  5) ปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำร และปัจจัย
จูงใจในกำรปฏิบัติงำน เป็นปัจจัยท�ำนำยกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำร
เวชภัณฑ์ของเจ ้ำหน้ำท่ีผู ้รับผิดชอบกำรบริหำรเวชภัณฑ์ใน 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล จังหวัดลพบุรี ด้วยสัมประสิทธ์ิ 
กำรท�ำนำยร้อยละ 45

วารสาร องค์การเภสัชกรรม34



อภิปรายผล
1. ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 1.1 มีนโยบำยเพิ่มกำรสนับสนุนจำกองค์กำร  
ด้ำนก�ำลังคน ด้ำนงบประมำณด้ำนวัสดุอุปกรณ์ และด้ำน
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ ส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำร
เวชภัณฑ์ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล

 1.2 เพ่ิมปัจจัยจูงใจในกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 
ผู้รับผิดชอบงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ ดังนี้  

  1) ผู้รับผิดชอบกำรพัฒนำบุคลำกร ท�ำกำร
พัฒนำวิธีกำรท�ำงำนและวิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรท�ำงำนกำร
บริหำรเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นหนทำงหนึ่งในกำรเพิ่มควำมส�ำเร็จใน
กำรท�ำงำน 

  2) ผู้รับผิดชอบกำรพัฒนำบุคลำกร ท�ำกำร
พัฒนำควำมสำมำรถวิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนและหนทำงแก้
ปัญหำในกำรด�ำเนินงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นหนทำง
หนึ่งในกำรเพิ่มควำมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของปัจจัยจูงใจ
ในกำรท�ำงำน

  3) ผู้รับผิดชอบกำรพัฒนำบุคลำกร จัดให้ 
เจ้ำหน้ำที่ผู ้รับผิดชอบงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ได้เข้ำรับกำร
อบรม ประชุม สัมมนำ เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรเวชภัณฑ์ 
บ่อยครั้งขึ้น เพื่อเป็นหนทำงหน่ึงในกำรเพ่ิมควำมก้ำวหน้ำใน
ต�ำแหน่ง ซึ่งเป็นด้ำนหนึ่งของปัจจัยจูงใจในกำรท�ำงำน

  4) ผู้บังคับบัญชำ หรือผู้นิเทศ ให้ค�ำชมเชย 
ยกย่อง ส�ำหรับกำรบริหำรงำนเวชภัณฑ์ได้ส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

ท้ังด้วยวำจำ และเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นหนทำงหนึ่งใน
กำรเพิม่กำรยอมรบันบัถอื ซึง่เป็นด้ำนหนึง่ของปัจจยัจงูใจในกำร
ท�ำงำน

2. ข้อเสนอแนะกำรท�ำวิจัยต่อไป

ท�ำวจิยัเชิงปฏบัิติกำรส�ำหรับกำรพฒันำวธีิกำรท�ำงำนและ
กำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ เพื่อหำ
หนทำงเพิ่มปัจจัยจูงใจในกำรท�ำงำนด้ำนควำมส�ำเร็จในกำร
ท�ำงำนของเจ้ำหน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบในโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพ
ต�ำบล
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การประเมินประสิทธิผล 
ของการอบรมหลักสูตรความร่วมมือ 
ในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน

นำงสำวชิรำภรณ์ ตำยะ นำงสำวทัศนีย์ รัตนภำค นำงสำวอัญญรัตน์ ธรรมเจริญ นำยอภิชำติ ก้องเสียง
นักวิชำกำรวัคซีนปฏิบัติกำร ส�ำนักพัฒนำนโยบำยด้ำนวัคซีน สถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

: บทความ

บทคัดย่อ
กำรศึกษำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผล

ของกำรอบรมหลักสูตรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน
วัคซีนที ่สถำบนัวัคซีนแห่งชำต ิ(องค์กำรมหำชน) ร่วมกบัหน่วยงำน
เครือข่ำยด้ำนวัคซีน จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 จ�ำนวน 8 
หลกัสตูร ซ่ึงมีบคุลำกรจำกหน่วยงำนเครอืข่ำยด้ำนวคัซนีเข้ำร่วม
กำรอบรมจ�ำนวน 300 คน  จำกหน่วยงำนทั้งสิ้น 26 หน่วยงำน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินศักยภำพตนเองของผู้เข้ำ
อบรมและสัมภำษณ์หัวหน้ำงำนหรือผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำน 
เครือข่ำยด้ำนวัคซีนทั้งภำครัฐและเอกชน และทบทวนเอกสำร
หรือรำยงำนที่เกี่ยวข้อง  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบกำรประเมินผล
กำรอบรมตำมแนวคดิของ Donald L. Kirkpatrick10,11 ประกอบด้วย
กำรประเมินผล 4 ด้ำน คือ 1) กำรประเมินปฏิกิริยำกำรตอบ
สนอง 2) กำรประเมินกำรเรยีนรู ้3) กำรประเมนิพฤตกิรรม และ 
4) กำรประเมินผลลัพธ์ต ่อองค์กร ผลกำรประเมินพบว่ำ  

1. กำรประเมินปฏิกิริยำ พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีปฏิกิริยำตอบสนอง
อยูใ่นระดบัดแีละมคีวำมพงึพอใจในระดบัดจีนถงึดมีำก ซึง่ถือว่ำ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดอบรม 2. กำรประเมินกำรเรียนรู้ 
พบว่ำ ภำยหลงักำรอบรมผูเ้ข้ำอบรมมคีะแนนควำมรูเ้พิม่ขึน้จำก
ก่อนกำรอบรม ซึ่งควำมรู้เป็นองค์ประกอบพื้นฐำนส�ำคัญท่ีจะ
ช่วยให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรท�ำงำนของผูเ้ข้ำอบรม  
3. กำรประเมินพฤติกรรม ประเมินใน 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำม
มั่นใจในควำมรู้ พบว่ำ ผู้เข้ำอบรมมีควำมมั่นใจในควำมรู้ระดับ
ปำนกลำงจนถงึระดบัมำก และด้ำนกำรน�ำไปใช้พบว่ำ ผูเ้ข้ำอบรม
น�ำควำมรู้หรือทักษะไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนปำนกลำง และจำก
กำรสัมภำษณ์หัวหน้ำงำน/ผู้เกี่ยวข้อง พบว่ำ บุคลำกรสำมำรถ
ปฏบิตังิำนได้ดขีึน้ มคีวำมมัน่ใจในกำรปฏบิตังิำนมำกขึน้ สำมำรถ 
ถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้แก่บคุลำกรภำยในหน่วยงำนได้ 4. กำรประเมนิ
ผลลพัธ์ต่อองค์กร จำกกำรสมัภำษณ์ของหวัหน้ำงำน ผลกระทบ 
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ในด้ำนดี พบว่ำ หลักสูตรกำรอบรมตรงกับควำมคำดหวังของ
หน่วยงำนในกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของบุคลำกร ท�ำให้
บุคลำกรมีพัฒนำกำรในกำรท�ำงำนที่ดีขึ้น แต่กำรเปลี่ยนแปลง
ภำยในหน่วยงำนหลังจำกที่บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมยังไม่เห็น
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพรำะต้องใช้ระยะเวลำที่จะท�ำให้เกิดกำร
เปลีย่นแปลงภำยในหน่วยงำน ส่วนผลกระทบในด้ำนลบ คอื กำร
ลำออกของบคุลำกรหลงัจำกทีไ่ด้ใบรบัรองกำรอบรม ซึง่ผลกระทบ
นีอ้ำจจะไม่ได้เกดิจำกหลกัสตูรกำรอบรม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอำจ
มีตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลและยำกต่อกำรและเพื่อให้กำรอบรมเกิด
ประสิทธิภำพอย่ำงสูงสูดต่อผู้เข้ำรับกำรอบรมและหน่วยงำน
เครือข่ำยสถำบันวัคซีนควรด�ำเนินกำรอบรมต่อเนื่องอย่ำงน้อย 
ปีละ 1 เรือ่ง โดยเน้นภำคปฏบิติัให้มำกขึน้ พร้อมทัง้ปรบัหลกัสตูร
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันในกำรพัฒนำวัคซีนของ
ประเทศ เพือ่เติมเต็มองค์ควำมรูแ้ละพฒันำทกัษะของผูเ้ข้ำอบรม
ให้สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ค�าส�าคัญ : 
 ประสิทธิผลของกำรอบรม บุคลำกรด้ำนวัคซีน

บทน�า
บคุลำกรด้ำนวคัซนีเป็นปัจจัยส�ำคัญและเป็นควำมเข้มแข็ง

ของหน่วยงำนต่อกำรพฒันำวคัซนีของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ ได้ประเมินสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำด้ำนวัคซีนของประเทศไทย พบว่ำ กำรขำดแคลน
บุคลำกรด้ำนวัคซีนเป็นปัญหำที่ส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนด้ำน
วคัซนี ทัง้บุคลำกรด้ำนกำรวิจยัพฒันำ กำรผลติ กำรประกันและ
ควบคุมคุณภำพและกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ ้มกันโรค หน่วยงำน 
ส่วนใหญ่มอีตัรำก�ำลงัของบคุลำกรไม่เพยีงพอต่อกำรด�ำเนนิงำน 
ท�ำให้บุคลำกรต้องรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน และยังขำดกำร
อบรมบุคลำกรเพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู ้ 
ควำมเชีย่วชำญในงำนทีร่บัผดิชอบและก้ำวทนัเทคโนโลยทีีม่กีำร
เปลี่ยนแปลง สถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เล็งเห็น
ควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนวัคซีน  
จึงได้ร่วมกบัหน่วยงำนเครอืข่ำยด้ำนวคัซนีและมหำวทิยำลยั จดั
ท�ำหลักสูตรกำรอบรมระยะส้ัน (short course training)  
บูรณำกำรระหว่ำงภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เข้ำ
อบรมสำมำรถน�ำกลบัไปใช้ในกำรปฏบิตังิำนได้จรงิ โดยมกีำรจดั
อบรมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555-2558 รวม 8 หลกัสตูร ได้แก่ 1) กำรผลติ
และกำรควบคมุคณุภำพวคัซนีจำกไวรสัไข้หวดัใหญ่ ร่วมกบัคณะ
เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น1 2) เทคนิคกำรเพำะเลี้ยง
เซลล์สัตว์เพื่อกำรผลิตวัคซีน ร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำธนบรุ ี(มจธ.) บำงขนุเทยีน2 3) กำรประกนัคุณภำพ
และกำรควบคมุคณุภำพวคัซนีในประเทศ ร่วมกบัสถำบนัชวีวตัถุ 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์3 4) ทักษะปฏิบัติกำรเทคนิคทำง
เทคโนโลยีกำรหมักเพื่อกำรผลิตวัคซีนและชีววัตถุ ร่วมกับ มจธ.
บำงขุนเทียน4 5) GMP and Quality Risk Management for 
Vaccine5 6) Dossiers Preparation for Vaccine  
Registration6 7) เทคนิคกำรท�ำ Master Cell Bank, Working 
Cell Bank, Master Seed Bank และ Working Seed Bank 
เพือ่กำรผลติวคัซีนไข้สมองอกัเสบเจอี ร่วมกบัมหำวทิยำลยัมหิดล 
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำวัคซีนสถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล7 
และ 8) Freeze Drying Technology for Vaccine ร่วมกับ 
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย8 ท้ังนี้ เพื่อให้ทรำบถึงผลลัพธ์ของกำรจัดท�ำ
หลักสูตรกำรอบรมระยะสั้น (short course training) จึงได้
ท�ำกำรศึกษำเพื่อประเมินประสิทธิผลของกำรอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นที่จัดโดยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำยวัคซีน 
ตลอดจนรวบรวมข้อคดิเหน็ต่ำงๆ ทีส่ำมำรถน�ำไปใช้ประกอบกำร
พิจำรณำวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัคซีนในอนำคตและ
ปรับปรุงให้กำรจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นครั้งต่อไปมีควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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วิธีการศึกษา
1. รูปแบบกำรศึกษำ

รูปแบบกำรศึกษำมี 2 รูปแบบ คือ กำรศึกษำเชิงปริมำณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น และกำร
ศกึษำเชงิคณุภำพ โดยกำรสมัภำษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) ใช้แบบสมัภำษณ์แบบกึง่มโีครงสร้ำง รวมทัง้ทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ก่ียวข้องโดยประยกุต์ใช้รูปแบบกำรประเมนิผลกำรอบรมตำมแนวคดิของ Donald L. Kirkpatrick11 ประกอบด้วยกำรประเมนิผล  
4 ด้ำน คอื 1) กำรประเมินปฏกิริยิำกำรตอบสนอง 2) กำรประเมนิกำรเรยีนรู้ 3) กำรประเมนิพฤตกิรรม และ 4) กำรประเมนิผลลพัธ์
ต่อองค์กร เพื่อเป็นแนวทำงที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลการอบรมตามแนวคิดของ Donald L. Kirkpatrick

2. กลุ่มตัวอย่ำง 

  กำรศึกษำครั้งนี้กลุ่มตัวอย่ำง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

   2.1 บคุลำกรจำกหน่วยงำนเครอืข่ำยด้ำนวคัซนีทัง้ภำครฐัและเอกชนทีเ่ข้ำร่วมอบรมหลกัสตูรทีส่ถำบนั
วัคซีนแห่งชำติร่วมมือกับหน่วยงำนเครือข่ำยจัดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 ทั้ง 8 หลักสูตร จ�ำนวน 300 รำย เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของกำรอบรมโดยตนเอง

   2.2 หัวหน้ำงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนวัคซีนทั้งภำครัฐและเอกชนที่ส่งบุคลำกร
เข้ำร่วมกำรอบรม ทั้ง 8 หลักสูตร จ�ำนวน 12 หน่วยงำน ส�ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเพื่อประเมินประสิทธิผลของกำรอบรมโดย
หัวหน้ำงำน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวมรวมข้อมูล

  3.1 แบบประเมินศักยภำพตนเองของผู้เข้ำอบรม เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเอง ประเมิน 2 ด้ำน คือ ด้ำน
ควำมมั่นใจในควำมรู้ และด้ำนกำรน�ำไปใช้แบ่งตำมหลักสูตรดังนี้

   1) กำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพวัคซีนจำกไวรัสไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ.2555

   2) เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อกำรผลิตวัคซีน ปี พ.ศ.2556
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   3) กำรประกันคุณภำพและกำรควบคุมคุณภำพวัคซีนในประเทศปี พ.ศ.2556 

   4) ทักษะปฏบิตักิำรเทคนคิทำงเทคโนโลยกีำรหมกัเพือ่กำรผลติวคัซนีและชวีวัตถ ุปี พ.ศ.2556

   5) GMP and Quality Risk Management for Vaccineปี พ.ศ.2557

   6) Dossier Preparation for Vaccine Registration ปี พ.ศ.2557

   7) เทคนิคกำรท�ำ Master Cell Bank, Working Cell Bank, Master Seed Bank และ Working 
Seed Bank เพื่อกำรผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ปี พ.ศ.2558

   8) Freeze Drying Technology for Vaccine ปี พ.ศ.2558

  3.2 แบบสัมภำษณ์หัวหน้ำงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกำรสัมภำษณ์หัวหน้ำงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

  4.1 ข้อมลูเชิงปรมิำณ วเิครำะห์โดยใช้สถิต ิร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและน�ำเสนอในรปูตำรำง 
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทำงสถิติ SPSS for window version 19.0

  4.2 ข้อมูลเชิงคุณภำพ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และน�ำเสนอในรูปสรุปควำมแบบตำรำง
และควำมเรียงเชิงพรรณนำ

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ำอบรม

 ผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้น 8 หลักสูตรทั้งสิ้นจ�ำนวน 300 คน กลุ่มตัวอย่ำงส่งแบบประเมินกลับคืนมำจ�ำนวน 
147 คน (ร้อยละ 49.0) และมีกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้ลำออกจำกหน่วยงำนเดิมที่ส่งบุคลำกรเข้ำมำอบรม จ�ำนวน 40 คน (ร้อยละ 13.3) 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.9 เป็นเพศหญิง อำยุเฉลี่ย 36.46 ปี (S.D. = 7.06 ปี) ร้อยละ 52.4 ของกลุ่มตัวอย่ำงมีอำยุ
ระหว่ำง 31-40 ปี และร้อยละ 46.9 จบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ ซึง่ร้อยละ 72.8 เป็นบคุลำกรทีป่ฏบิตังิำนในหน่วย
งำนเครือข่ำยจำกภำครัฐ อำชีพนักวิทยำศำสตร์มำกที่สุด ร้อยละ 39.5 รองลงมำคือ เภสัชกร ร้อยละ 30.6 และเป็นนักวิจัยร้อยละ 
16.4 ภำยหลังจำกอบรมกลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่ร้อยละ 91.2 ปฏบัิตงิำนเหมอืนก่อนเข้ำรบักำรอบรม โดยปฏบิตังิำนด้ำนกำรควบคมุ
ก�ำกับคุณภำพวัคซีน ร้อยละ 41.0รองลงมำคือ ผลิตวัคซีน และวิจัยพัฒนำวัคซีน ร้อยละ 23.9 และร้อยละ 17.9 ตำมล�ำดับ ส่วน
กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 8.8 เปลี่ยนแปลงหน้ำที่หรือลักษณะงำนจำกเดิมหลังจำกเข้ำรับกำรอบรม โดยปฏิบัติงำนด้ำนอื่นๆ ร้อยละ 
38.4 รองลงมำคือ กำรผลิตวัคซีน และควบคุมก�ำกับคุณภำพวัคซีน ร้อยละ 30.8 เท่ำกัน ดังแสดงในตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (N=147)

ตัวแปร จ�ำนวน ร้อยละ

เพศ

ชำย 53 36.1

หญิง 94 63.9

อำยุ 

20-30 ปี 32 21.8

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 / Vol.43 No.2 January - March 2017 39



31-40 ปี 77 52.4

41-50 ปี 31 21.0

51-60 ปี 7 4.8

(� = 36.46 ปี S.D. = 7.06 ปี)

ระดับกำรศึกษำ

ปริญำตรีหรือเทียบเท่ำ 69 46.9

ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 60 40.8

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 18 12.3

หน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนวัคซีน

ภำครัฐ 107 72.8

ภำคเอกชน 40 27.2

อำชีพ

เภสัชกร 45 30.6

สัตวแพทย์ 4 2.7

นักวิทยำศำสตร์ 58 39.5

นักวิจัย 24 16.4

วิศวกร 4 2.7

อำจำรย์มหำวิทยำลัย 4 2.7

 อื่นๆ  8 5.4

หน้ำที่ที่รับผิดชอบของบุคลำกรที่เข้ำอบรมหลังจำกเข้ำรับกำรอบรม

ปฏิบัติงำน/ลักษณะงำนเหมือนก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม 134 91.2

วิจัยพัฒนำวัคซีน 24 17.9

ผลิตวัคซีน 32 23.9
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ควบคุมก�ำกับคุณภำพวัคซีน 55 41.0

อื่นๆ 23 17.2

เปลี่ยนแปลงหน้ำที่/ลักษณะงำนจำกเดิม 13 8.8

วิจัยพัฒนำวัคซีน 0 0.0

ผลิตวัคซีน 4 30.8

ควบคุมก�ำกับคุณภำพวัคซีน 4 30.8

อื่นๆ 5 38.4

2. กำรประเมินศักยภำพของผู้เข้ำอบรม

  2.1 กำรตอบแบบประเมินศักยภำพตนเองของผู้เข้ำอบรม

ผลกำรประเมินศักยภำพของผู้เข้ำอบรมใน 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมมั่นใจในควำมรู้ และด้ำนกำรน�ำไปใช้ พบว่ำ  
ภำยหลังกำรอบรมผู้เข้ำอบรมมีควำมมั่นใจในควำมรู้ระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ในช่วง 2.61-3.40) จนถึงระดับมำก 
(ค่ำเฉลีย่รวมอยูใ่นช่วง 3.41-4.20) โดยม ี5 หลกัสตูรท่ีผูเ้ข้ำอบรมมคีวำมมัน่ใจในควำมรูใ้นระดบัปำนกลำง และ 3 หลักสูตร
อยู่ในระดับระดับมำก โดยหลักสูตรที่ผู้เข้ำอบรมมีควำมมั่นใจในควำมรู้ในระดับมำก 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรทักษะ
กำรปฏิบัติกำรเทคนิคทำงเทคโนโลยีกำรหมักเพื่อกำรผลิตวัคซีนและชีววัตถุ (  =3.49 S.D.=1.06) 2) GMP and  
Quality risk management for Vaccine ( =3.52 S.D.=0.78) และ 3) Freeze Drying Technology for Vaccine 
( =3.45 S.D.=0.88) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินศักยภาพของผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร
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  2.2 กำรสัมภำษณ์หวัหน้ำงำนหรือผูท้ีเ่กีย่วข้องในหน่วยงำนเครอืข่ำยด้ำนวคัซนีท้ังภำครัฐและเอกชนท่ีส่งบุคลำกร
เข้ำอบรม

จำกกำรสัมภำษณ์ของหัวหน้ำงำน/ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรม พบว่ำ กำรอบรมช่วย
เพ่ิมศกัยภำพของบคุลำกรและประสบกำรณ์กำรเรยีนรูแ้ต่กำรเปลีย่นแปลงภำยในหน่วยงำนเครอืข่ำยหลงัจำกทีบ่คุลำกรเข้ำรบักำร
อบรมในหลักสูตรกำรอบรมที่สถำบันวัคซีนจัดขึ้นน้ัน ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพรำะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยที่จะท�ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงภำยในหน่วยงำน ส�ำหรับหน่วยงำนเครือข่ำยที่เป็นหน่วยงำนผลิตวัคซีนและหน่วยงำนด้ำนกำรควบคุมและประกัน
คุณภำพวัคซีน พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้น�ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพรำะหลักสูตรกำรอบรมควำมสอดคล้องกับลักษณะ
งำนของบคุลำกร ส่วนหน่วยงำนด้ำนกำรวจิยัพฒันำวคัซนีนัน้ บคุลำกรยงัไม่ได้น�ำควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรอบรมมำปฏบิตังิำนจรงิ ไม่เกดิ
ผลลพัธ์ใดต่อหน่วยงำนเพรำะหลกัสตูรกำรอบรมไม่ได้สอดคล้องกบัหน้ำทีแ่ละพนัธกจิของหน่วยงำน นอกจำกนีห้ลกัสตูรกำรอบรม
มีท้ังที่ตรงและไม่ตรงกับควำมคำดหวังของหน่วยงำน มีหลักสูตรท่ีช่วยปิดช่องว่ำงด้ำนควำมรู้ของบุคลำกร แต่บำงหลักสูตรยังไม่
สำมำรถปิดช่องว่ำงดังกล่ำวได้ และพบว่ำมีกำรลำออกของบุคลำกรหลังจำกได้รับใบรับรองกำรอบรม

และมีข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำอบรมและหัวหน้ำงำนได้เสนอว่ำ ด�ำเนินกำรอบรมต่อเนื่องอย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยเน้นภำค
ปฏิบัตใิห้มำกขึน้ พร้อมทัง้ปรบัหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจบัุนในกำรพฒันำวคัซนีของประเทศ เพือ่เตมิเตม็องค์ควำมรู้
และพัฒนำทักษะของผู้เข้ำอบรมให้สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
กำรประเมินประสิทธิผลกำรอบรมตำมแนวคิดของ Donald L Kirkpatrick 

  1. กำรประเมินปฏิกิริยำ โดยประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมจำกหลักสูตรกำรอบรมทั้ง 8 หลักสูตร 
ตัง้แต่ ปี พ.ศ.2555-2558 ซึง่ประกอบด้วย กำรประเมินด้ำนเนือ้หำ ด้ำนวทิยำกร ด้ำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรจัดอบรม 
เช่น บรรยำกำศในกำรจัดอบรม กำรด�ำเนินกำรจัดอบรมของเจ้ำหน้ำที่ วัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ อำหำร และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ เป็นต้น ผลกำรประเมิน พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรมมีปฏิกิริยำตอบสนองอยู่ในระดับดี และมีควำมพึงพอใจในระดับดีจนถึงดีมำก 
ซ่ึงถือว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดอบรม และสอดคล้องกับแนวคิดกำรประเมินกำรอบรมตำมรูปแบบของ Donald L  
Kirkpatrick11 

  2. กำรประเมินกำรเรียนรู้ จำกกำรทบทวนเอกสำรและรำยงำนผลกำรประเมินกำรจัดอบรมทั้ง 8 หลักสูตร  
พบว่ำ ผลคะแนนทดสอบควำมรู้และทักษะหลังกำรอบรมมำกกว่ำก่อนกำรอบรมร้อยละ 70 ตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมรู้ของ 
ผู้เข้ำอบรมที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ซึ่งอธิบำยได้ว่ำ ภำยหลังกำรอบรมผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มข้ึนจำกก่อนกำร
อบรม ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินผลการอบรมของ Donald L Kirkpatrick11  ซ่ึงควำมรู้ ทักษะ เจตคติ  
ล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐำนส�ำคัญที่จะช่วยให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรท�ำงำนของผู้เข้ำรับกำรอบรมในโอกำสต่อไป  
ถ้ำเป็นไปได้ควรใช้กลุม่ควบคมุซึง่เป็นกลุม่ของผูไ้ม่ได้รบักำรฝึกอบรมแล้วเปรยีบเทยีบคะแนนควำมรู ้ทกัษะ เจตคต ิของกลุม่ควบคมุ
และกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมว่ำแตกต่ำงกันหรือไม่อย่ำงไร11

  3. กำรประเมินพฤติกรรม ประเมินใน 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมมั่นใจในควำมรู้ และด้ำนกำรน�ำไปใช้ พบว่ำ ผู้เข้ำ
อบรมมคีวำมมัน่ใจในควำมรูร้ะดบัปำนกลำงจนถงึระดบัมำก โดยผูเ้ข้ำอบรมน�ำควำมรูห้รอืทกัษะไปใช้ในกำรปฏบิตังิำนระดบัปำนกลำง 
และจำกกำรสัมภำษณ์หัวหน้ำงำนหรือผู้เกี่ยวข้อง พบว่ำ บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น 
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนได้ ซ่ึงผลกำรประเมินพฤติกรรมของผู ้เข้ำอบรมท้ัง 8 หลักสูตร 
ดังกล่ำว สอดคล้องตำมแนวคิดกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมตำมรูปแบบของ Donald L Kirkpatrick11กำรประเมินพฤติกรรม 
ทีเ่ปล่ียนไปหลงักำรอบรมมวีตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบว่ำผู้เข้ำรบักำรอบรมได้มกีำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในกำรท�ำงำนไปในทศิทำง
ทีพ่งึประสงค์หรอืไม่ กำรประเมนิในข้ันน้ีนับว่ำยำกและใช้เวลำมำกกว่ำกำรประเมนิผลในสองข้ันแรก เพรำะจะต้องตดิตำมประเมนิผล
ในสถำนที่ท�ำงำน ซึ่ง Donald L Kirkpatrick ได้เสนอว่ำ ควรจะวัดพฤติกรรมกำรท�ำงำนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งก่อนและหลัง
กำรฝึกอบรม ประเมินหลำยๆ ครั้งเป็นระยะๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ เช่น ประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น เพื่อที่จะดูว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ได้น�ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน และมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภำยหลังจำกผ่ำนกำรฝึกอบรมมำกน้อยเพียงใด11
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  4. กำรประเมินผลลัพธ์ต่อองค์กร จำกกำรสัมภำษณ์หัวหน้ำงำน พบว่ำ หลักสูตรอบรมระยะสั้นช่วยพัฒนำควำม
รู้และทักษะของบุคลำกร ท�ำให้บุคลำกรมีพัฒนำกำรในกำรท�ำงำนท่ีดีขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบด้ำนดีและต้องใช้ระยะเวลำท่ีจะท�ำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภำยในหน่วยงำน ส่วนผลกระทบด้ำนลบ คือ กำรลำออกของบุคลำกรหลังจำกที่ได้ใบรับรองกำรอบรม ซึ่งผล 
กระทบนีอ้ำจจะไม่ได้เกดิจำกหลกัสตูรกำรอบรม ตำมแนวคดิกำรประเมนิผลลกำรฝึกอบรมตำมรปูแบบของ Donald L Kirkpatrick11 
กำรประเมินผลลัพธ์ต่อองค์กรนับว่ำเป็นกำรประเมินผลที่ยำกที่สุด เพรำะในควำมเป็นจริงนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นมีตัวแปรอื่นๆ ที่มี
ผลและยำกต่อกำรควบคุม 

ข้อเสนอแนะ
สถำบันวัคซีนแห่งชำติควรจัดอบรมหัวข้อที่มีควำมสอดคล้องกับบทบำทและพันธกิจของหน่วยงำนเครือข่ำยแต่ละด้ำนให้

มำกขึน้ และหลกัสตูรกำรอบรมควรเป็นหลกัสตูรควำมร่วมมอืทัง้ในและต่ำงประเทศ เพือ่ให้เกิดควำมร่วมมอืและเชือ่มโยงกำรด�ำเนนิ
งำนด้ำนวัคซีนในระดับประเทศและนำนำชำติให้ประสบควำมส�ำเร็จยิ่งขึ้น

ข้อจ�ากัด
 กำรศึกษำนี้เป็นกำรประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรกำรอบรมในบุคลำกรด้ำนวัคซีนตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 รวม

ระยะเวลำ 4 ปี ซึง่มรีะยะห่ำงจำกกำรอบรมค่อนข้ำงนำน กำรประเมนิพฤตกิรรมของผูเ้ข้ำอบรมจำกกำรตอบแบบประเมนิ อำจเกดิ
อคตขิองข้อมลูจำกควำมทรงจ�ำของผู้เข้ำอบรม ข้อมลูทีไ่ด้จำกแบบประเมนิอำจมคีวำมคลำดเคลือ่น และด้วยข้อจ�ำกดัด้ำนเวลำและ
ปัจจัยอื่นๆ จึงไม่ได้มีกำรติดตำมพฤติกรรมของบุคลกรที่เข้ำอบรมอย่ำงสม�่ำเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณ ดร.นพ.จรุง เมอืงชนะ ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวคัซีนแห่งชำต ิ(องค์กำรมหำชน) ท่ีให้กำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำร 

รวมทั้งขอขอบคุณ ดร.อัญชลี ศิริพิทยำคุณกิจ ในฐำนะผู้พัฒนำและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัคซีน 
และขอขอบคณุผูบ้รหิำรของหน่วยงำนเครอืข่ำยด้ำนวคัซนี หวัหน้ำงำนและบุคลำกรด้ำนวคัซนีทกุท่ำน ทีม่ส่ีวนร่วมในกำรให้ข้อมลู 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรประเมินผลกำรอบรมหลักสูตรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัคซีน 
ครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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