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องค์การเภสัชกรรม

มอบเงิน และถุงยังชีพ
พร้อมเร่งผลิต และส่งยา
ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

จากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลาย
จังหวัด องค์การเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงเดิน
หน้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน
นพ.นพพร ชืน่ กลิน่ ผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือพีน่ อ้ งประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา องค์การฯ
ได้มอบเงิน จ�ำนวน 200,000 บาทแก่ พลเอก
ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”

ที่ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
ลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย โดยทีม “GPO เพือ่ ผูป้ ระสบภัย”
ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7
และส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบยาและเครื่อง
อุปโภค บริโภค ช่วยผู้ประสบภัย ในพื้นที่ ต�ำบลท้องล�ำเจียก อ�ำเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ต�ำบลดอนทราย และ ต�ำบล
โตนดด้วน จังหวัดพัทลุง

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

3

วันที่ 11 มกราคม 2560 ร่วมกับ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และส�ำนักงานพัฒนาภาค 4
หน่วยบัญชาการพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพืน้ ที่
มอบยา และเครือ่ งอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ในพื้นที่บ้านบางไทร ต�ำบลบางศาลา อ�ำเภอปากพนัง
และ บ้านท่าเตียน ต�ำบลบ้านแหลม อ�ำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช วันเดียวกัน ได้มอบถุงยังชีพ พร้อมยา
ชุดช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย จ�ำนวน 1,000 ชุด ให้กบั ต�ำบล
น�ำ้ จืด, ต�ำบลนางพญา, ต�ำบลนาขา, ต�ำบลบ้านควน และ
ต�ำบลแหลมพา อ�ำเภอหลังสวน และต�ำบลพะโต๊ะ อ�ำเภอ
พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และมอบให้กบั สสจ. จังหวัดชุมพร
อีกจ�ำนวน 200 ชุด เพื่อไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่
อ�ำเภอท่าแซะ
วันที่ 12 มกราคม 2560 มอบยาต�ำราหลวง
จ�ำนวน 1,000 ชุด ให้กบั ส�ำนักข่าวทีนวิ ส์ เพือ่ น�ำไปมอบ
ให้ กั บ ผู ้ ป ระสบภั ย ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอไชยา จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี และ อ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และวันที่ 13 มกราคม 2560 ผูบ้ ริหารและผูส้ อื่ ข่าวสถานี
วิทยุ สวพ.91 พร้อมด้วย บริษัท KEEEN มอบน�้ำยา
ชี ว ภาพให้ กั บ องค์ ก ารฯ เพื่ อ ด� ำ เนิ น การจั ด ส่ ง ให้ กั บ
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ น�ำไปใช้ใน
การก�ำจัดกลิน่ และท�ำความสะอาดโรงพยาบาล หลังจาก
ได้รับความเสียหายจากภาวะน�้ำท่วม วันที่ 17 มกราคม
2560 มอบยาต�ำราหลวง จ�ำนวน 1,000 ชุด ให้กับ
กองบัญชาการกองทัพไทย เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือประชาชน
ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนที่ จังหวัดพัทลุง และในวันเดียวกัน
คณะผู้บริหารองค์การฯ ยังได้ลงพื้นที่ให้ก�ำลังใจ พร้อม
รับฟังปัญหา และมอบถุงยังชีพให้กับ คณะเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบางสะพานด้วย วันที่ 18 มกราคม 2560
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มอบยาชุ ด ผู ้ ป ระสบภั ย ให้ กั บ สมาคมนิ สิ ต เก่ า จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
ที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี
“นอกจากการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ในเรื่องดังกล่าวแล้ว องค์การฯ ยังได้จัดส่งยาชุดช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมาย โดยเร่งส่ง
ให้เร็วทีส่ ดุ ครอบคลุมมากทีส่ ดุ พร้อมเร่งผลิตเพือ่ ส่งได้เพิม่ ขึน้
ซึง่ เป็นความห่วงใยในคุณภาพชีวติ ของพีน่ อ้ งประชาชน ทีจ่ ะ
ท�ำให้ประชาชนได้รบั ยาอย่างทัว่ ถึง และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ต่อไป” ผู้อ�ำนวยการฯ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กร

จับมือสหภาพองค์การเภสัชฯ จี้กระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อสร้างความมั่นคงระบบยา
วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.
ทีห่ อ้ ง DPark C.Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีการแถลงข่าวเรื่อง “ส�ำรวจ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อความมั่นคง
ทางยา” โดยมีนางสาวกรรณิการ์ กิตติเวชกุล
นักวิจยั แผนงานศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา (กพย.), นายอภิ วั ฒ น์ กวางแก้ ว
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย,
นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์,
นางปราณี มั่ น คง ประธานสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม และ ภญ.ศิรพิ ร
จิตรประสิทธิศริ ิ ชมรมเภสัชชนบท ร่วมแถลงข่าว
นางสาวกรรณิการ์ กล่าวว่า ตามที่สภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ผ ่ า นความเห็ น ชอบร่ า ง
พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ... ไปแล้ว ซึง่ ก่อนหน้านีภ้ าคีเครือข่าย
สุขภาพ 13 องค์กร ประกอบด้วย ศูนย์วชิ าการเฝ้า
ระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), แผนงานพัฒนา
วิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
จุฬาฯ (คคส.), มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
(มสพ.), กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.), มูลนิธิเข้าถึง
เอดส์ , เครื อ ข่ า ย ผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส์
ประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.), มูลนิธิ

เภสัชชนบท (มภช.), มูลนิธเิ ภสัชศาสตร์เพือ่ สังคม (มภส.), หน่วยปฏิบตั ิ
การวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.), คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ, ชมรม
เภสัชชนบท, ชมรมแพทย์ชนบท และ มูลนิธิพฒ
ั นาการแพทย์แผนไทย
(มพท.) ได้เคยท้วงติงว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีมาตรฐานการ
คุม้ ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ธุรกิจชุมชน ธุรกิจขนาดเล็กอย่าง
เพียงพอ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม รวมทัง้ ด้านยาและสุขภาพของประเทศไทยได้ วันนีภ้ าคีเครือข่าย
สุขภาพ 13 องค์กรได้ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การ
เภสัชกรรม เรียกร้องให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางออกกฎ
กระทรวงเพื่ออุดช่องโหว่ดังกล่าว
นางสาวกรรณิการ์ กล่าวต่อไปว่า ยาเป็นสินค้าคุณธรรม ต้องค�ำนึง
ถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีก้ ารซือ้ ขายยาเป็นกลไกตลาดทีไ่ ม่
สมบูรณ์จึงไม่สามารถใช้กลไกการต่อรองแบบสินค้าทั่วไปมาใช้ในการ
ซื้อขายยาได้จึงต้องมีข้อก�ำหนดและข้อยกเว้นเฉพาะ ดังนั้น ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กรเห็นว่า กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 65 ของกฎหมายเพื่อให้หน่วยราชการ
และหน่ ว ยงานที่ จั ด ซื้ อ ยา เวชภั ณ ฑ์ และเวชภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย า
โดยสนับสนุนองค์การเภสัชกรรม และผู้ผลิตภายในประเทศ
ทางด้าน นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า หากไม่มีการออกกฎกระทรวง
ยกเว้น จะท�ำให้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี้ท�ำลายหลักประกันความ
มั่นคงทางยา ท�ำลายองค์การเภสัชกรรม ทั้งเรื่องราคา อ�ำนาจในการ
ต่อรองราคายาในอนาคต รวมถึงการบิดเบือนราคาเมือ่ อุตสาหกรรมยา
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ต่างประเทศครอบครองตลาดได้ทงั้ หมด ขณะนีค้ รอบครองได้มากถึง 70%
แล้ว ขณะที่ผู้ผลิตในประเทศมีสัดส่วนแค่ 30% เท่านั้น ท�ำให้อนาคตการ
เข้าถึงยาของผู้ป่วยเรื้อรังย่อมได้รับผลกระทบ อาจถูกบังคับให้ร่วมจ่าย
และท�ำลายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในที่สุด ดังนั้น เครือข่ายผู้
ติดเชื้อฯ และเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังจึงขอประกาศสนับสนุนและร่วม
เคลือ่ นไหวกับสหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรมเพือ่ ให้กระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงในเรื่องนี้
ด้ า น นายเฉลิมศัก ดิ์ ชี้ว่า พ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้ า งภาครั ฐ ฉบั บนี้
สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของบริษัทข้ามชาติในการเจรจาข้อตกลงเขต
การค้าเสรีหลายฉบับ เพื่อบังคับให้รัฐต้องเปิดให้บริษัทเหล่านั้นเข้ายึด
กิจการส�ำคัญเพือ่ ท�ำก�ำไร โดยไม่ได้คำ� นึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทีต่ อ้ ง
พึ่งพาบริการเหล่านั้น เช่น ระบบสาธารณูปโภค พลังงาน ฯลฯ รวมถึง
ระบบสุขภาพ เปรียบไปก็เหมือนการเปิดช่องไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
และเข้าทางสิง่ ทีบ่ ริษทั ข้ามชาติตอ้ งการในข้อตกลงเขตการค้าเสรี โดยไม่
ต้องเจรจา ซึ่งยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส�ำคัญ และรัฐควรท�ำให้การเข้าถึง
ยามีความมั่นคง โดยส่งเสริมให้มีการผลิตภายในประเทศมีความเข้มแข็ง
พึ่งพายาน�ำเข้าที่มีราคาแพงเพราะการผูกขาดผ่านระบบสิทธิบัตร กรณี
ยาต้านเอชไอวีเป็นหลักฐานชัดเจนว่าประเทศสามารถขยายการรักษาและ
ช่วยชีวติ ประชาชนได้เป็นจ�ำนวนนับแสนๆ คนในแต่ละปี เพราะยาทีผ่ ลิต
ภายในประเทศมีราคาที่ย่อมเยา และมีคุณภาพไม่แพ้ยาน�ำเข้า
นายเฉลิมศักดิ์ กล่าวอีกว่า พ.ร.บ.การจัดซื้อฯ จะสั่นคลอนระบบ
สุขภาพของประเทศทัง้ ระบบ และเอือ้ ประโยชน์บริษทั ยาต่างชาติมากกว่า
อุตสาหกรรมยาในประเทศ ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศอาจ
6

วารสาร องค์การเภสัชกรรม

เผชิญวิกฤตเรื่องการจัดหาซื้อยาและเวชภัณฑ์
ได้ กระทรวงสาธรณสุ ข จึ ง ควรผลั ก ดั น ให้
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงยกเว้นเรื่อง
ยาเวชภัณฑ์จาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ ควรให้หน่วยงาน
รัฐ ผู้จัดซื้อแทนหน่วยงานรัฐ และองค์กรที่
เกีย่ วข้องกับสุขภาพสามารถใช้ขอ้ ยกเว้นได้ และ
ไม่ควรมีข้อจ�ำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่หน่วยงาน
เหล่านั้นจะใช้ข้อยกเว้น เช่น ในกรณีวิกฤตหรือ
ฉุกเฉินเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ความมัน่ คงทางยา และ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ
ภญ.ศิริพร กล่าวว่า ข้อเสนอของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กร ประกอบด้วย
การเพิม่ ข้อยกเว้นทีไ่ ม่ใช่บงั คับตาม พ.ร.บ. อาทิ
การด�ำเนินการจัดหาในสถานการณ์ภัยพิบัติ
ภาวะฉุกเฉิน ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงทาง
ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สาธารณสุ ข ของชาติ ,
การด� ำ เนิ น การจั ด หาที่ ต�่ ำ กว่ า 5 ล้ า นบาท
(เพื่ อ ปกป้ อ งธุ ร กิ จ ชุ ม ชนธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ),
การด�ำเนินการจัดหายาเวชภัณฑ์ และเครือ่ งมือ
แพทย์ จ ากหน่ ว ยงานรั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ,
การด� ำ เนิ น การจั ด หาสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ เ ป็ น นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องคนไทยเพื่ อ
พัฒนาสินค้าไทย และส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ประเทศ การเพิ่มเนื้อหาการจัดซื้อยาที่เคยมี
ตามระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เรื่องการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และ
การเพิ่มการต่อรองราคาเพื่อประโยชน์ในกรณี
ดังต่อไปนี้ (1) ราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลาง
(2) ราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (3) ราคาที่เสนอมีมูลค่าเกินกว่าราคาที่
จัดซื้อได้ในตลาดหรือในท้องถิ่น
ทางด้าน คุณปราณี กล่าวด้วยว่า ได้มกี าร
ยืน่ หนังสือไปยังกระทรวงการคลัง และกระทรวง
สาธารณสุขให้รว่ มกันผลักดันเรือ่ งนีแ้ ล้ว ซึ่งการ
เคลื่อนไหวของสหภาพฯ ไม่ใช่เพื่อการเอาตัว
รอดขององค์การฯ เท่านัน้ แต่เพือ่ ประโยชน์ของ
ประชาชน และสั ง คมที่ เ ป็ น พั น ธกิ จ ของ
รัฐวิสาหกิจทีร่ วมกันเป็นเครือข่ายไฟฟ้า ประปา
และยาเพื่อชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ผลงานพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก

ชนิดเชื้อเป็นของ อภ. และผลงานวิจัยสารสกัดขมิ้นชัน
แคปซูล ที่ร่วมกับ ม.ขอนแก่น คว้า รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2560
ผลงานวิจัยขององค์การเภสัชกรรม
เรือ่ ง “งานพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกชนิดเชือ้
เป็น เพื่อใช้ในกรณีเกิดการระบาดใหญ่” ได้รับ
รางวัลระดับดีมาก และผลงานวิจัยที่ร่วมมือกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จากการวิ จั ย สารสกั ด
ขมิน้ ชัน เรือ่ ง “ผลของเคอร์คมู นิ และเทตราไอโดร
เคอร์คมู นิ ต่อภาวะหลอดเลือดท�ำงานผิดปกติ และ
กลไกที่เกี่ยวข้องในภาวะความดันเลือดสูงจาก
สภาวะเครียดออกซิเดชัน” ได้รับรางวัลระดับดี
ซึ่งเป็นรางวัลผลงานวิจัย ประจ�ำปี 2559 จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
		 นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยการ
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า องค์การ
เภสัชกรรมได้ส่ง ผลงานวิจัย เรื่อง “งานพัฒนา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็น เพื่อใช้ใน
กรณีเกิดการระบาดใหญ่” (Development of
Live Attenuated Avian Influenza
Vaccinefor Pandemic Situation) และ ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่ง
ผลงานวิจยั จากสารสกัดขมิน้ ชันทีผ่ ลิตโดยองค์การ
เภสัชกรรม เรือ่ ง “ผลของเคอร์คมู นิ และเทตราไอ

โดรเคอร์คมู นิ ต่อภาวะหลอดเลือดท�ำงานผิดปกติ และกลไกทีเ่ กีย่ วข้อง
ในภาวะความดันเลือดสูงจากสภาวะเครียดออกซิเดชัน” (Effects of
Curcumin and Tetrahydrocurcumin on Vascular Dysfunction
and Mechanisms Involved in Oxidant Stress – Induced
Hypertension) เพือ่ ขอรับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจยั
ประจ�ำปี 2559 ในด้านสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จัดขึ้นโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ หรือ วช. ปรากฏว่า ได้รบั รางวัลทัง้ 2
ผลงาน คือ ได้รับรางวัลระดับดีมาก จากผลงานวิจัยเรื่อง “งานพัฒนา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็น เพื่อใช้ในกรณีเกิดการระบาด
ใหญ่” และรางวัลระดับดีจากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของเคอร์คูมินและ
เทตราไอโดรเคอร์คูมินต่อภาวะหลอดเลือดท�ำงานผิดปกติและกลไกที่
เกี่ยวข้องในภาวะความดันเลือดสูงจากสภาวะเครียดออกซิเดชัน”
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ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับ
รางวัลระดับดีมากนั้นเป็นผลงานการพัฒนาวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็น เพื่อใช้ในกรณีเกิดการระบาดใหญ่
สายพันธุ์ H5N2 (หรือ ชือ่ การค้า “Fluvac H5”) ซึง่ เป็น “นวัตกรรม
ระดับโลก” โดยองค์การเภสัชกรรมได้พฒ
ั นากระบวนการผลิต
วัคซีนป้องกันไข้หวัดนกชนิดเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิโ์ ดยใช้เทคโนโลยี
ไข่ไก่ฟกั ซึง่ ผลิตภัณฑ์วคั ซีนป้องกันไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2
ทีผ่ ลิตได้ผา่ นมาตรฐานข้อก�ำหนดขององค์การอนามัยโลก ทัง้
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผล จากผลการศึกษา
พรีคลินกิ และคลินกิ โดยวัคซีนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ ได้รบั ใบอนุญาต
ผลิตเพือ่ ใช้ในกรณีมกี ารระบาด จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2558 จึงนับได้วา่ องค์การ
เภสัชกรรมเป็นผูผ้ ลิตล�ำดับแรกๆ ของโลกทีไ่ ด้ทำ� การศึกษา
วิจยั วัคซีนป้องกันไข้หวัดนกชนิดเชือ้ เป็นในมนุษย์ และวัคซีน
ทีผ่ ลิตได้นเี้ ป็นวัคซีนชนิดเชือ้ เป็นรายการแรกของโลกทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้ใช้ในกรณีระบาดของโรคไข้หวัดนกด้วยวัคซีนนี้
องค์การฯ ได้พฒ
ั นาขึน้ โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต
จากองค์การอนามัยโลก โดยได้รบั เชือ้ ไวรัสตัง้ ต้นจาก สถาบัน
The Institute of Experimental Medicine (IEM) ประเทศรัสเซีย
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
มีข้อดีในด้านรูปแบบการใช้วัคซีนโดยการพ่นจมูก ที่สะดวก
รวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดจากการฉีดยา และที่
ส� ำ คั ญ คื อ สามารถกระตุ ้ น ภู มิ คุ ้ ม กั น ได้ ดี และท� ำ ให้ เ กิ ด
ภูมคิ ม้ ุ กันต่อไข้หวัดนกสายพันธุอ์ นื่ ได้ดกี ว่าวัคซีนสายพันธุเ์ ดียวกัน
ในรูปแบบเชื้อตาย นอกจากนี้ยังเป็นวัคซีนที่ให้ผลผลิตสูง
ผลิตได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับ
การเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่
ทางด้าน รศ.ดร.ยุพา คู่คงวิริยพันธ์ จากภาควิชา
สรี ร วิ ท ยา คณะแพทย์ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
หัวหน้าโครงการวิจัย สารสกัดขมิ้นชัน กล่าวว่า ส�ำหรับ
ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั รางวัลนัน้ ได้รว่ มมือกับองค์การเภสัชกรรม
8
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โดยน�ำสารสกัดขมิน้ ชันทีอ่ งค์การฯผลิตขึน้ มาท�ำการวิจยั ซึง่
เป็นสารสกัดทีม่ ปี ริมาณเคอร์คมู นิ สูง เคอร์คมู นิ เป็นสารส�ำคัญ
ใน “ขมิน้ ชัน” เมือ่ รับประทานส่วนหนึง่ จะถูกร่างกายเปลีย่ น
เป็นเทตราไฮโดรเคอร์คมู นิ งานวิจยั ค้นพบว่าทัง้ เคอร์คมู นิ และ
เทตราไฮโดรเคอร์คมู นิ สามารถป้องกันและรักษาโรคความดัน
เลือดสูงและเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบหัวใจและ
หลอดเลือดของหนูทดลองความดันเลือดสูงโดยผ่านกลไกต่างๆ
ได้แก่ ขยายหลอดเลือด ลดความต้านทานการไหลเวียนเลือด
ปรับโครงสร้างผนังหลอดเลือดให้ดขี นึ้ เพิม่ ความยืดหยุน่ ของ
หลอดเลือด ลดการอักเสบและบาดเจ็บของหลอดเลือด และ
ลดภาวะเครียดออกซิเดชัน เป็นต้น งานวิจยั ได้รบั การตีพมิ พ์
ในวารสารระดับนานาชาติจำ� นวนมาก องค์ความรูท้ ไี่ ด้นถี้ กู น�ำ
ไปใช้อา้ งอิงอย่างแพร่หลาย และสนับสนุนการวิจยั ขัน้ คลินกิ
ในการใช้แคปซูลสารสกัดขมิน้ ชันในการป้องกันโรคความดัน
เลือดสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขส�ำคัญของประเทศ เพื่อน�ำไปสู่สุขภาพที่ดีของ
ประชาชน
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม ได้กล่าวในตอนท้าย
ว่า ส�ำหรับสารสกัดจากขมิน้ ชันองค์การฯ ได้ผลิตเป็นแคปซูล
สารสกัดขมิน้ ชัน ก่อนหน้านีไ้ ด้มกี ารศึกษาทดลองทางคลินกิ
ในผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสือ่ ม ผูป้ ว่ ย
โรคหัวใจทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ (Bypass) และล่าสุด
จากผลงานการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดท�ำงาน
ผิ ด ปกติ และภาวะความดั น เลื อ ดสู ง จากสภาวะเครี ย ด
ออกซิเดชันนี้ องค์การฯ จะได้นำ� องค์ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ใน
คนทีเ่ ป็นโรคความดันเลือดสูง นอกจากนีย้ งั น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
อุตสาหกรรมยา และนวัตกรรมต่อยอดทางยาสูอ่ ตุ สาหกรรม
เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยและเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชน อันจะน�ำพาประเทศสู่ ความมัน่ คง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ถือเป็นความส�ำเร็จที่จะสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กบั ประชาชน สังคมและประเทศชาติได้ตอ่ ไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

องค์การเภสัชกรรม

ร่วมจัดงาน “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย”
ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดกิจกรรมงาน
“เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” ที่ตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม โดยได้น�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก
สารสกัด อาทิ สารสกัดจากขมิ้นชัน จีพีโอ
ไฟโทเพล็ ก ซ์ ซึ่ ง เป็นผลิตภัณ ฑ์ที่องค์ก ารฯ
ถ่ายทอดสูตรจาก นพ.สมหมาย ทองประเสริฐ
จ.สิงห์บุรี น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งใช้เป็น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ได้แก่
ครีมถนอมผิว น�ำ้ มันบ�ำรุงผมใช้ผสมน�ำ้ มันหอม
ระเหย เพื่อใช้นวดตัวในการท�ำอโรมาเทอราปี
หากน�ำมารับประทานจะช่วยกระตุน้ กระบวนการ

เผาผลาญในร่างกาย และป้องกันการสะสมไขมัน มีวิตามินอีช่วยต่อต้าน
อนุมลู อิสระ ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพรมมิ บ�ำรุงสมอง ช่วยเรือ่ งความจ�ำ
ป้องกันอาการสมองเสือ่ มตามวัย ผลิตภัณฑ์สารสกัดเห็ดหลินจือ ปรับระบบ
ภูมิคุ้มกันลดระดับน�้ำตาลในเลือด ปกป้องตับจากสารพิษ ยับยั้งการ
หลัง่ สารฮีสตามีน ต่อต้านการเกิดหลอดเลือดใหม่ในมะเร็ง ป้องกันอันตราย
จากการได้รบั รังสี ผลิตภัณฑ์สารสกัดปัญจขันธ์ ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างระบบ
ภูมคิ มุ้ กัน ต้านเซลล์มะเร็ง ป้องกันตับจากการเกิดสารพิษ ต้านอนุมลู อิสระ
ต้านอักเสบ ลดระดับน�้ำตาลในเลือด ยับยั้งการเกาะตัวกันของเกร็ดเลือด
ลดระดับไขมันในเลือด และผลิตภัณฑ์ สารสกัดงวงตาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย มาจ�ำหน่ายในงานในราคาพิเศษลด
10-50%
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องค์การเภสัชกรรม
ได้รับรางวัล

อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2560

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย.Quality Award (อย.ควอลิตี้ อวอร์ด) ประจ�ำปี 2560 ด้านวัตถุ
อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
นพ.นพพร ชืน่ กลิน่ ผูอ้ ำ� นวย
การองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า
จากการที่ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมได้
สมัครรางวัล อย. Quality Award
ปี 2560 ในหมวดยา เครือ่ งมือแพทย์
และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
หรื อ ทางสาธารณสุ ข ปรากฏว่ า
องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ รั บ รางวั ล
อย.Quality Award ประจ�ำปี 2560
ด้านวัตถุอันตราย ที่ใช้ในบ้านเรือน
หรือทางสาธารณสุข ณ องค์การ
เภสัชกรรม ธัญบุรี
ผูอ้ ำ� นวยการฯ กล่าวต่อไปว่า
รางวัล อย. Quality Award เป็น
รางวัลที่ตอกย�้ำถึงการด�ำเนินงาน
ขององค์การเภสัชกรรมทีเ่ ป็นองค์กร
ทีผ่ ลิตยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาอย่างต่อเนือ่ ง
มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตด้วยดีมาโดยตลอด ในทุกขัน้ ตอน
ของกระบวนการผลิต ตัง้ แต่การรับเข้า
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การชั่งจ่าย
การผลิตและการบรรจุ มีการผลิต
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ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ มีมาตรฐานทางด้านห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ISO/IEC
17025 : 2005 มีการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO
14001:2004) มีการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบหรือศึกษา วิจัย/ พัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข(GLP) มีการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยา
ที่ผลิตในประเทศไทย และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยารักษาโรค HIV/AIDS
ของประชากรโลก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค มีการส่งเสริมการขาย
อย่างมีจริยธรรม ประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และมีกิจกรรมแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR เช่น การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค การดูแลสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ส่งผล
ต่อความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ และเข้าถึงยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ต่อไป
“องค์การฯ เป็นหน่วยงานหลักของรัฐ ที่ผลิตยาสู่ระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ องค์การฯ เคยได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประเภทสถานประกอบการ
ด้านยาและวัตถุอันตรายฯ เมื่อปี 2559 ดังนั้นคุณภาพยาเป็นเรื่องที่พนักงานทุกคน
ได้ตระหนัก และท�ำตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัด องค์การฯ ได้น�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตยาขององค์การฯ ให้มคี ณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี พร้อมส่งทีมไปคัดสรรหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่ง
วัตถุดิบในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีเช่นกัน องค์การเภสัชกรรมมี
ความมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
เพียงพอ อีกทัง้ ยังเป็นเสาหลักความมัน่ คง ยัง่ ยืน ด้านยาให้กบั ประเทศ” ผูอ้ ำ� นวยการ
กล่าว

องค์การเภสัชกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

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

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (สสจ.) และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.) ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ จ�ำนวน 1,000 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่อ�ำเภอเชียรใหญ่ และอ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นพ.บุญชัย
สมบูรณ์สุข กรรมการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธาน
กรรมการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี พร้อมด้วยนางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ คณะกรรมการองค์การ
เภสั ช กรรม ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ารเภสั ช กรรม ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (สสจ.) และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.) ลงพื้นที่มอบยา
เวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ จ�ำนวน 1,000 ชุด แก่ประชาชนทีป่ ระสบ
อุทกภัยในพื้นที่อ�ำเภอเชียรใหญ่ ที่โรงพยาบาลเชียรใหญ่
และที่หมู่ 9 ต�ำบลไสหมาก อ�ำเภอเชียรใหญ่ ในพื้นที่อ�ำเภอ
ปากพนัง ที่โรงพยาบาลปากพนัง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลบ้านบางสระ หมู่ 9 ต.คลองกระบือ อ�ำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นพ.บุญชัย กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่
หลายจั ง หวั ด ทางภาคใต้ เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ พี่ น ้ อ ง
ประชาชน องค์การเภสัชกรรมได้ให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยมีการมอบเงินให้กับ
นายกรัฐมนตรี ผ่านโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัย
ภาคใต้” ของรัฐบาล พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย โดยมอบยาและเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค
บริโภค ในพื้นที่หลายจังหวัด อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทัง้ มอบ
ยาและเวชภั ณ ฑ์ ผ ่ า นสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สื่ อ มวลชน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

“กระทรวงสาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรมมี
ความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากอุบัติภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเต็มก�ำลัง
ความสามารถของบุ ค ลากร และทรั พ ยากรที่ อ งค์ ก าร
เภสัชกรรมจะจัดสรรให้ได้อย่างรวดเร็ว และออกหน่วยให้
บริการถึงพืน้ ทีโ่ ดยตรง เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การบรรเทาทุกข์
ในเบือ้ งต้นอย่างทันต่อเหตุการณ์ ในส่วนของความช่วยเหลือ
ด้านยารักษาโรคนั้น องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการผลิต
และจัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามที่กระทรวง
สาธารณสุขได้มอบหมายให้องค์การฯ ด�ำเนินการไปแล้ว เพือ่
ให้ประชาชนได้รับยาอย่างทั่วถึงต่อไป” นพ.บุญชัย กล่าว
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นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น

พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร

องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
พอใจผลงานเพิ่มการเข้าถึงยา

“องค์การเภสัชกรรม 4.0”

เดินหน้าสู่
เร่งสร้างโรงงานใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน เข้าถึง ยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) พอใจ
ผลงานที่สามารถสร้างการเข้าถึงยาเชิง
สังคมได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2559   เข้าถึงยาจ�ำเป็นในกลุ่มบัญชียา
จ.2 เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว พร้อมเดินหน้า
ถ่วงดุลราคายา จัดหายาจ�ำเป็น สร้าง
ความมั่นคงยั่งยืนด้านยาและเวชภัณฑ์
และส่งรายได้ให้รัฐ ด้วยการปรับองค์กร
สู่“องค์การเภสัชกรรม 4.0” เป็นองค์กร
เชิ ง นวั ต กรรมในทุ ก มิติ เน้นวิจัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ในกลุ่ม
ยารั ก ษาโรคมะเร็ ง ยาจ� ำ เป็ น และ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร พร้อมทั้งเดิน
หน้า เร่งสร้างโรงงานใหม่
12

วารสาร องค์การเภสัชกรรม

พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
เปิ ด เผยว่ า จากการด� ำ เนิ น งานของ
องค์ ก ารเภสั ช กรรมตลอดระยะเวลาที่
คณะกรรมการชุดนี้ได้มาด�ำรงต�ำแหน่ง
โรงงานผลิตยาที่พระราม 6 สามารถเปิด
ด�ำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน GMP – PIC/S ใน
ทุกหมวดการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
สามารถเปิ ด สายการผลิ ต อย่ า งเป็ น
ทางการได้ในเดือนมิถุนายน 2559 ส่วน
การก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรค
ไข้ ห วั ด ใหญ่ / ไข้ ห วั ด นก คื บ หน้ า ไป
มากกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี้ยังมีผล

ประกอบการที่แสดงถึงการเข้าถึงยาได้
มากขึ้น ซึ่งใน 2 ปีนี้ องค์การเภสัชกรรม
เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ อย่างเห็น
ได้ชัด
ด้านนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผย
ว่า ด้านผลประกอบการขององค์การฯ นัน้
ในปี 2558 มีผลประกอบการ 13,448 ล้าน
บาท และปี 2559 มี ผ ลประกอบการ
15,154 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2557
จ�ำนวน 1,962 และ 3,668 ล้านบาท (หรือ
คิดเป็นเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ร้อยละ17 และ
32 ตามล� ำ ดั บ ) นอกจากนั้ น อภ. ยั ง
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาให้รัฐ

ตั้งแต่ ปี 2557-2559 จ�ำนวนเงินสะสม 3
ปี รวมทั้งสิ้น 13,702 ล้านบาท โดยล่าสุด
ในปี 2559 ประหยัดได้ 4,981 ล้านบาท
ส�ำหรับการน�ำส่งรายได้ให้แก่รัฐมียอด
สะสม 3 ปีล่าสุดจ�ำนวน 2,996 ล้านบาท
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
เปิดเผยต่อไปว่า จากยอดผลประกอบการ
15,154 ล้านบาท ในปี 2559 นัน้ เป็นยอด
กระจายยาเชิงสังคมถึง 10,374 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 ของผลประกอบ
การทั้งหมด โดยปี 2559 กระจายยาเชิง
สังคมมากกว่าปี 2557 ถึง 3,114 ล้านบาท
ทั้งนี้ยาเชิงสังคม ประกอบด้วย ยาก�ำพร้า
ยาขาดแคลน ยาเชิงนโยบาย ยาทีม่ มี ลู ค่า
การใช้สูง ยาในบัญชี ยา จ.2 ซึ่งเป็นยาที่
มีความจ�ำเป็นในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ การจ่ายให้ผู้ป่วยจะต้องผ่าน
กระบวนการพิ จ ารณาของแพทย์ ผู ้
เชี่ยวชาญในหลายขั้นตอนเพื่อให้การสั่ง
จ่ายเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล เนือ่ งจากยา
มีราคาแพงมาก ตั้งแต่เม็ดละ 4,000 บาท
จนถึง 100,000 กว่าบาท และเป็นยาที่มี
ผู้ผลิตน้อยรายหรือไม่มีผู้ผลิตในประเทศ
หรื อ ผู ้ จั ด หามาส� ำ รองไว้ เ ลย โดยที่
อภ.เข้าไปเป็นกลไกในการจัดหา และ
ส�ำรอง เพื่อรักษาสมดุล และตรึงราคาให้
อยู่ในราคาที่เหมาะสม และสร้างการเข้า
ถึงให้มากขึน้ โดยในส่วนยาในบัญชียา จ.2
มียอดขายที่สร้างการเข้าถึงเป็นจ�ำนวน
เงิน 1,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558
จ�ำนวนเงิน 987 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
111
ในปี 2559 องค์การฯ ยังช่วย
ประหยัดงบประมาณจัดหายาของภาครัฐ
ได้ถึง 4,981 ล้านบาท โดยเป็นยาในกลุ่ม
ยาต้านไวรัสเอดส์ ประหยัดได้ถึง 1,500
ล้ า นบาท พร้ อ มทั้ ง ได้ มี ก ารส� ำ รองยา
ขาดแคลน และยาก�ำพร้ากว่า 30 รายการ
เป็นยาในกลุม่ ยาต้านพิษ และเซรุม่ แก้พษิ
งู จ�ำนวน 19 รายการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าถึง
บริการยาต้านพิษเพิ่มขึ้น จากปี 2558
จ�ำนวน 7,000 ราย (คิดเป็นจ�ำนวนสะสม
6 ปี กว่า 20,000 ราย) และในช่วงที่เกิด
น�้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้หลายจังหวัด เมื่อ

ปลายปี 2559 อภ. ได้ จั ด ส่ ง ยาชุ ด
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ให้ ก ระทรวง
สาธารณสุขกว่า 300,000 ชุดอย่างรวดเร็ว
และทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ อ งค์ ก ารฯ ได้ อ อก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ�ำนวน 13 รายการ อาทิ
ยาลดความดันโลหิต (Amlodipine) ยาน�ำ้
เสริมธาตุเหล็กในเด็ก (Ferrous fumarate)
ยาน�้ ำ ขั บ เหล็ ก ส� ำ หรั บ เด็ ก ผู ้ ที่ ป ่ ว ยเป็ น
ธาลัสซีเมีย (Deferiprone) ยาปลูกผม
(Minoxidil) เป็นต้น ส่วนการจ�ำหน่ายยา
ไปยังต่างประเทศ มียอดจ�ำหน่าย 39.22
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน
10.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.51 โดย
ส่วนใหญ่จำ� หน่ายให้กบั กลุม่ ประเทศ AEC
ทั้งนี้ในปี 2560 ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก
มากกว่า ร้อยละ 20 โดยมุ่งเน้นการท�ำ
ตลาดในกลุม่ ประเทศ CLMV กัมพูชา ลาว
เมียนม่าร์ เวียดนาม
ผู้อ�ำนวยการฯ เปิดเผยต่อไปว่า
โรงงานผลิตยารังสิต 1 ซึ่งเป็นโรงงานที่
องค์ ก ารฯ ภาคภู มิ ใ จเป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจากมีการน�ำเทคโนโลยีชั้นน�ำระดับ
โลกที่ มี ศั ก ยภาพการผลิ ต สู ง ทั้ ง ด้ า น
คุณภาพและปริมาณการผลิต มาใช้ใน
กระบวนการผลิต และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP – PIC/S ซึ่ ง เป็ น
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตยา
ปัจจุบันมีการผลิตยาแล้ว 24 รายการ
มีก�ำลังการผลิต 1,900 ล้านเม็ด/แคปซูล
ต่อปี ซึ่งก�ำลังเร่งขยายก�ำลังการผลิตให้
เต็มศักยภาพ พร้อมกันนี้ได้ยื่นขอการ
รับรอง WHO Prequalification จาก
องค์การอนามัยโลก ในส่วนของยาต้าน
ไวรัสเอดส์ Efavirenz 600 มิลลิกรัม โดย
ขณะนี้ผ่านการประเมินเบื้องต้นแล้ว และ
กลางปี 2560 เจ้าหน้าทีจ่ าก WHO จะเข้า
ตรวจโรงงานคาดว่าจะได้การรับรองใน
ช่วงปลายปี 2560 ซึง่ หากได้รบั การรับรอง
จะนั บ เป็ น โรงงานผลิ ต ยาแห่ ง แรก
ของประเทศไทยที่ได้การรับรอง WHO
Prequalification ในรายการ Efavirenz
และสามารถจ�ำหน่ายได้ทั่วโลก

ด้านการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก ตาม
มาตรฐาน WHO-GMP ที่จังหวัดสระบุรี
มีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 94 สามารถ
ผลิตวัคซีนได้ในปลายปี 2563 ส่วนการ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ชนิดเชือ้ ตายแบบสามสายพันธุ์ ขณะนีก้ าร
ศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว
พบว่า วัคซีนมีความปลอดภัย สามารถ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และพร้อมส�ำหรับ
การศึกษาในระยะที่ 3 จะทราบผลการ
ศึกษาวิจยั ทางคลินกิ ได้ในปี 2562 จากนัน้
จะขอขึ้นทะเบียนจาก อย. และถ่ายโอน
การผลิตไปยังโรงงานผลิตวัคซีนฯ ต่อไป
ส�ำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกชนิดเชื้อ
เป็นเพื่อใช้ในกรณีเกิดการระบาดใหญ่
ซึ่งเป็น “นวัตกรรมระดับโลก”ขณะนี้ได้
รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
ประธานกรรมการองค์ ก าร
เภสัชกรรม กล่าวถึงแผนงานในอนาคตว่า
จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
ที่ ต ้ อ งการยกระดั บ ขี ด ความสามารถสู ่
ความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้ความร่วม
มือจากเครือข่ายประชารัฐทุกภาคส่วน
องค์การฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการขับ
เคลื่ อ นปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก รสู ่ ก ารเป็ น
“องค์การเภสัชกรรม 4.0” เป็นองค์กร
เชิงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทสภาพ
ของธุรกิจยาและสภาพแวดล้อมของสังคม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ในขณะเดียวกัน อภ.ต้อง
เป็นกลไกในการถ่วงดุลด้านราคายา ผลิต
และจัดหายาจ�ำเป็น สร้างความมัน่ คงด้าน
ยา และส่งรายได้ให้รัฐ เพื่อความมั่นคง
มั่นคง ยั่งยืนให้แก่รัฐและประเทศชาติ
พร้อมมุ่งสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรม”
ผู้อ�ำนวยการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า
“องค์การเภสัชกรรม 4.0 ”จะมุ่งด�ำเนิน
การในมิติต่างๆ อาทิ การคิดค้น วิจัยและ
พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
ใหม่ๆ ออกสูร่ ะบบยาของประเทศอย่างต่อ
เนื่อง เช่น ยาจ�ำเป็น ยารักษามะเร็ง ยาที่
มีมูลค่าการใช้สูง พร้อมทั้งน�ำเทคโนโลยี
ระบบอัจฉริยะและระบบดิจิตอล มาใช้
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ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ตลอดจน
กระบวนการท�ำงานด้านต่างๆ เพื่อลดค่า
ใช้ จ่ า ย และจ� ำ นวนบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดย
ในส่วนของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้มี
การน�ำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้บ้างแล้ว
ซึง่ ขณะนีไ้ ด้ดำ� เนินการปรับเปลีย่ นน�ำระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการบริ ห าร
จัดการ (Enterprise Resource Planning
: ERP) โดยใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบ
มาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับมาใช้
เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะเริ่มใช้
ขับเคลื่อนกระบวนการท�ำงานทุกระบบ
เต็มประสิทธิภาพในต้นปี 2561 พร้อมกัน
นี้ อภ.สร้างสรรค์ยกระดับผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้มี
คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ยา และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงตามนโยบาย
ส่ ง เสริ ม การใช้ และเข้ า ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรของรัฐบาล ในด้านการตลาดจะ
น�ำระบบ Digital Marketing มาใช้เพื่อ
สร้ า งการเข้ า ถึ ง ยาของทั้ ง ภาครั ฐ และ
ประชาชน อีกทั้งจะเร่งด�ำเนินการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มคี วามสอดคล้อง การ
ก้าวสู่ “องค์การเภสัชกรรม 4.0”ด้านการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยประชารั ฐ จะร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงาน องค์กรทุกระดับ ทัง้ ในและต่าง
14
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ประเทศ โดยแสวงหาความร่ ว มมื อ
เพือ่ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
มายกระดับกระบวน คิดค้น วิจยั พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ซึง่
ปัจจุบันได้เริ่มด�ำเนินการโดยร่วมมือกับ
มูลนิธพิ ฒ
ั นาชุมชนผาปัง เพือ่ วิจยั พัฒนา
ต่ อ ยอดถ่ า นไผ่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ให้ มี
คุณสมบัตเิ ป็นวัตถุดบิ ทีม่ มี าตรฐานส�ำหรับ
การน�ำมาผลิตเป็นยารักษาโรค เวชส�ำอาง
และผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตถ่านไผ่ของ
มูลนิธฯิ ให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามมาตรฐาน
เภสัชต�ำรับและมาตรฐาน GMP
ผู ้ อ� ำ นวยการฯ กล่ า วต่ อ ไปว่ า
ส�ำหรับในอนาคตอันใกล้ อภ.มีแผนสร้าง
การเข้าถึง และสร้างความมัน่ คง ยัง่ ยืน ให้
กับระบบยา และเวชภัณฑ์ของประเทศ
อาทิ การก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต
ระยะ 2 เพื่ อ ผลิ ต ยาน�้ ำ ยาครี ม ขี้ ผ้ึ ง
ยาปราศจากเชือ้ และยาเม็ด โดยจะเริม่ การ
ก่อสร้างในเดือนมกราคม 2561 คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี 2563 การก่อสร้างโรงงาน
ผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์แห่งใหม่ เพื่อผลิต
เคมี ภั ณ ฑ์ ชุ ด ทดสอบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ธรรมชาติ เวชส�ำอาง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง คาดว่าจะสร้างเสร็จและเริ่ม
ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ เป็นรายการ
แรกในปลายปี 2560 การก่อสร้างและ

พัฒนาระบบคลังและกระจายสินค้า ให้มี
ความทันสมัย รวดเร็ว และเป็นมาตรฐาน
ยิ่ ง ขึ้ น ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การ
ออกแบบในรายละเอียด (Detail Design)
และยื่นขออนุมัติแบบการก่อสร้างจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปลาย ปี 2562
ส่ ว นการสร้ า งการเข้ า ถึ ง ยาในภาค
ประชาชนให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนนั้น
จะมุง่ เน้นการสร้างพันธมิต ร้านสะดวกซือ้
ร้ า นขายยาทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้
สามารถหาซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ของ อภ.ได้
มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุม
ระดับอ�ำเภอทัว่ ประเทศอย่างน้อยร้อยละ
60 ในปี 2563
ผูอ้ ำ� นวยการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า
อภ.ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานสู่
การเป็น “องค์กรคุณธรรม” เพือ่ ยกระดับ
ให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
ปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส
และเป็นธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในทุกๆ
ด้าน ด้วยการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดอย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและเป็น
ระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตรวจสอบได้
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างสุจริต
เป็นบรรทัดฐานที่ดีและเกิดภาพลักษณ์
ที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

องค์การเภสัชกรรม
จับมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การสุรา
เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม โดย เภสัชกรนิพนธ์ อัตนวานิช
รองผู ้ อ� ำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ กับ
นายแพทย์สขุ มุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายเชาวรัตน์
เชาวน์ชวานิล ผูอ้ ำ� นวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวมีกรอบการด�ำเนินงานในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การให้ข้อมูล
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การบริหารต้นทุนและการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่
เกีย่ วข้อง ให้สอดคล้องตามพันธกิจของทัง้ 3 หน่วยงาน ทัง้ นีเ้ พือ่ ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทใี่ ช้ในการสาธารณสุขให้มปี ระสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานสากล
นายแพทย์สขุ มุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการศึกษาวิจยั และ
พัฒนาทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและ
เศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ การร่วมมือครัง้ นี้ กรมวิทย์ฯจะด�ำเนินการศึกษาวิจยั และ
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทางเคมี และประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ
โดยเฉพาะวิธกี ารตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Benzalkonium chloride ในผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ และวิ ธี ท ดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย และไวรั ส

โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์ฆ่าเชื้อ
วัณโรค ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ใน
ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข และ
เป็นข้อมูลในการก�ำหนดมาตรฐานของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ อลกอฮอล์ เ พื่ อ ใช้ ง าน
ประเภทต่างๆ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และ
เ ป ็ น พิ ษ ต ่ อ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ท� ำ ใ ห ้
ประเทศไทยมี ม าตรฐานที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม ทั้งในการผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อเป็นหลัก
อ้างอิงแก่ผู้ประกอบการ โดยค�ำนึงถึง
ผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ
ด้าน เภสัชกรนิพนธ์ อัตนวานิช
รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
กล่ า วว่ า การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
แอลกอฮอล์เพือ่ การสาธารณสุข ถือเป็น
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การบูรณาการร่วมกันครั้งส�ำคัญของวงการสาธารณสุขไทย
มี เ ป้ า หมาย เพื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ อลกอฮอล์ เ พื่ อ การ
สาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐานใหม่ มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค อี ก ทั้ ง เป็ น การสร้ า งงาน
ภายในประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ สอดคล้องกับโมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 น�ำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของประเทศ ในส่วนด้านสาธารณสุขนั้นจะเป็นการน�ำ
ไปสู่การเกิดเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ High Impact มีผลสืบเนือ่ ง
ต่ อ โครงการอื่ น องค์ ก ารเภสั ช กรรมเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
ศักยภาพทางด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนมีการน�ำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต มีบุคลากรที่มีความ
ช�ำนาญ มีการควบคุมคุณภาพ ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ
และในระดับอุตสาหกรรม การด�ำเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมจะท�ำหน้าที่คิดค้น วิจัย และ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ อลกอฮอล์ เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นระบบ
สาธารณสุข เพื่อความเหมาะสมของผู้บริโภค และเกิดความ
ปลอดภัยต่อการใช้ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการก�ำหนดค่า
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์ที่มีความต้องการใช้สูง
ในระบบสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นการ
ก�ำหนดกลไกราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดอีกด้วย
นายเชาวรัตน์ เชาว์ชวานิล ผูอ้ ำ� นวยการองค์การสุรา
กล่าวว่า องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นองค์กรทีม่ งุ่ พัฒนา
ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยแอลกอฮอล์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ อ เนื่ อ ง
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เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกอุตสาหกรรมในระดับ
สากล โดยค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ความร่วมมือในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศใน
ครัง้ นี้ จะเกิดประโยชน์แก่ชาติบา้ นเมือง ทัง้ ในส่วนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จะท�ำให้แอลกอฮอล์เพือ่ ใช้ในเชิงสาธารณสุขของ
องค์การสุรามีคุณค่ามากขึ้น สร้างความมั่นคงในการด�ำเนิน
ธุรกิจ เป็นการพัฒนาการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทุกภาคอุตสาหกรรม สมกับเป้าหมายแห่งพันธกิจของ
องค์กรที่มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม ด�ำเนินตามกฎ
ระเบี ย บ และไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ส� ำ คั ญ
ประเทศชาติยังจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการลด
การน�ำเข้าวัตถุดบิ เพิม่ รายได้ให้เกษตรกรผูป้ ลูกพืชทีเ่ ป็นวัตถุ
ตัง้ ต้น ท�ำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเมือ่ ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล ก็สามารถเพิ่มรายได้
เข้าประเทศจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ อันจะน�ำมาซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ หลากหลายด้านให้กบั ประชาชนในหลาย
กลุ่มอีกด้วย
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสาธารณสุข เป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปัจจุบันนิยมใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ ไปจนถึงสถานพยาบาล ดังนั้น
การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่ทันสมัยจึงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ การบูรณาการครัง้ นีส้ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี ที่ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

สธ.ส่งเสริมนโยบาย

สาวไทยแก้มแดง

มีลูกที่ได้รับวิตามินครบถ้วน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวใน
การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมสาวไทย
แก้มแดง มีลกู เพือ่ ชาติ ด้วยวิตามินแสน
วิเศษ ว่านโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา
อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ ์ แ ห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 2
(พ.ศ.2560-2569) ว่ า โครงการ
ดังกล่าวจะเน้นใน 3 เรือ่ งคือ 1. การเพิม่
จ� ำ นวนการเกิ ด เพื่ อ ทดแทนจ� ำ นวน
ประชากร โดยส่งเสริมการเกิดในหญิง
อายุ 20-34 ปี ทีม่ คี วามพร้อมและตัง้ ใจ
ที่จะมีครรภ์ 2. การเกิดทุกรายมีความ
พร้ อ ม และ 3. ทารกเกิ ด มาอย่ า ง
แข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี โดยจะมี
การด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ เช่น พัฒนาระบบ
บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตั้ ง แต่ ร ะยะก่ อ นสมรส ก่ อ นมี บุ ต ร
ตั้งครรภ์ และหลังคลอด จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้คนไทยมีลูก ปรับปรุงแก้ไข
สิ ท ธิ ล าคลอดเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งดู
บุตร มาตรการทางภาษีชว่ ยลดภาระค่า
ใช้จ่ายในการดูแลบุตร เป็นต้น

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

ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าขณะนี้ผู้หญิงไทย
แต่งงานน้อยลงหรือช้าลง โดยนิยมอยู่เป็นโสดมากขึ้น เนื่องจากมีการศึกษาที่สูง
ขึน้ ท�ำให้อตั ราการเพิม่ ประชากรไทยลดลงจากร้อยละ 2.7 ในปี 2513 ลดลงเหลือ
ร้อยละ 0.4 ในปี 2558 ซึ่งหากไม่มีการด�ำเนินการใดๆ ภายใน 10 ปี อัตราการ
เพิ่มประชากรไทยจะเท่ากับ ร้อยละ 0.0 คือ อัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตาย
คือไม่มีจ�ำนวนประชากรเพิ่ม เนื่องจากอัตราการเกิดน้อย สธ. จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมธาตุเหล็กและโฟลิกหรือวิตามินแสนวิเศษให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปี
ทุ ก คนที่ พ ร้ อ มหรื อ ตั้ ง ใจวางแผนที่ จ ะมี ลู ก ซึ่ ง ช่ ว งวั ย ดั ง กล่ า วราชวิ ท ยาลั ย
สูตินรีแพทย์ฯ ระบุว่า เป็นเวลาทองของการมีลูก และช่วงเวลาทองของเวลาทอง
คือช่วงอายุ 24-29 ปี โดยแพทย์แนะน�ำให้กนิ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ อย่างน้อย 3 เดือน
ก่อนการตั้งครรภ์ จะช่วยลดภาวะพิการแต่ก�ำเนิดของทารกลงได้ ส�ำหรับผู้ที่
วางแผนจะมีบุตรสามารถขอรับวิตามินดังกล่าวได้ที่สถานพยาบาลสังกัด สธ.
ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
อยู่แล้ว ถือเป็นการส่งเสริมคนที่พร้อมให้มีลูกเพื่อชาติ
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ขณะที่ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยการองค์การ
เภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า องค์การฯได้ตอบสนองนโยบาย
รั ฐ บาลในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชากรไทย ตลอดทุกช่วงวัย โดยในส่วนของการสนับสนุน
การใช้ ย าเพื่ อ ให้ ห ญิ ง วั ย เจริ ญ พั น ธุ ์ มี ค วามพร้ อ มในการ
ตั้งครรภ์ และเพิ่มพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปอย่างสมวัย
และต่อเนื่องนั้น องค์การฯได้วิจัยพัฒนาและผลิตยาที่มีส่วน
ผสมของวิตามินธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และไอโอดีน จ�ำนวน
3รายการ ส�ำหรับโครงการ “ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูก
เพือ่ ชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” โดยในช่วงแรกของโครงการนี้
องค์การฯ ได้บริจาคยาให้กบั กระทรวงสาธารณสุข เป็นมูลค่า
เงินจ�ำนวน 1 ล้านบาท เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้กลุม่ เป้าหมาย
ที่ เ ป็ น หญิ ง วั ย เจริ ญ พั น ธุ ์ แ ละเด็ ก ในโครงการฯได้ เ ข้ า ถึ ง
วิตามินดังกล่าวได้มากขึ้น
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า
องค์การฯด�ำเนินการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/S และ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ย าที่ มี
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในราคาที่สามารถท�ำให้
เกิ ด การเข้ า ถึ ง ยาได้ ม ากขึ้ น และเป็ น การประหยั ด
งบประมาณให้รฐั ซึง่ ยา 3 รายการนัน้ ประกอบไปด้วย ยาน�ำ้

แขวนตะกอนธาตุเหล็ก ส�ำหรับเด็ก(Ferrous fumarate 76
mg/5 ml oral suspension) กินสัปดาห์ละครั้งใช้ป้องกัน
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 6 เดือน – 5 ปี) ซึ่งการขาดธาตุเหล็กของเด็ก
จะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านการเจริญเติบโต สติปัญญา
และพฤติกรรมของเด็กในระยะยาว ท�ำให้เด็กมีความผิดปกติ
ของพัฒนาการ นอกจากนี้ยังป่วยบ่อย เซื่องซึม เฉื่อยชา
อ่อนเพลียง่าย และเกิดการติดเชือ้ ง่ายอีกด้วย ในส่วนของยา
เม็ดวิตามินรวมธาตุเหล็ก ไอโอดีนและกรดโฟลิก (Ferrous
fumarate 185 mg, Iodine 150 µg และ Folic acid 400
µg tablets) กินทุกวันตลอดการตั้งครรภ์ ใช้ในการป้องกัน
การขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และ
พัฒนาการเด็ก โดยการขาดไอโอดีนจะท�ำให้การพัฒนาของ
ทารกในครรภ์ผิดปกติ โดยเฉพาะการพัฒนาของสมอง และ
การขาดธาตุเหล็กในระยะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับการ
คลอดก่อนก�ำหนด ทารกน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์และมีธาตุ
เหล็กสะสมน้อย อีกทั้งการขาดกรดโฟลิกจะท�ำให้ทารกมี
ความผิดปกติในการสร้างสมองและไขสันหลัง เกิดภาวะ
หลอดประสาทไม่ปิดได้ซึ่งยาทั้ง 2 รายการนี้ มีส�ำรองเพียง
พอพร้อมส�ำหรับกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายแล้ว

ส่วนยาเม็ดวิตามินรวมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ส�ำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ (Ferrous fumarate 182.5 mg
และ Folic acid 2.8 mg tablets) กินสัปดาห์ละครั้ง ใช้ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งหญิงวัย
เจริญพันธุ์ การขาดธาตุเหล็กจะท�ำให้ประสิทธิภาพการเรียนหรือการท�ำงานลดลง และป้องกันภาวะหลอดเลือด
ประสาทไม่ปิด (Neural Tube Defect) ในทารกแรกเกิดจากการขาดโฟลิก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
ในอนาคต โดยยารายการสุดท้ายนี้จะสามารถผลิตและกระจายได้ในเดือนสิงหาคม 2560
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วารสาร องค์การเภสัชกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

อภ.

ร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่องวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
ในงาน MOU ของ 4 กระทรวงใหญ่
ในการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรือ่ ง
วิตามินเสริมธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย หญิงวัยเจริญพันธุ์ และ
หญิงตั้งครรภ์หรือก�ำลังให้นมบุตร ในพิธีลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบ
รั ฐ บาล พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็ น ประธานในพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
“การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ส�ำหรับ กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ” ระหว่างรัฐมนตรี
ว่าการ 4 กระทรวง ได้แก่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์
ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
พลต�ำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอกอนุพงษ์
เผ่ า จิ น ดา รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงมหาดไทย และ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สวุ รรณ พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายก
รัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน และผู้บริหารระดับสูงทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคจาก 4 กระทรวง ร่วมเป็นสักขีพยาน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีเจตจ�ำนงทีจ่ ะ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนิน
งานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูง
อายุ) ร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการด�ำเนินงานให้เอือ้
ต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมาย ในระดับพืน้ ที่ ทีเ่ ชือ่ มโยงสอดรับ
แนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดการด�ำเนินงานแบบบูรณาการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ บรรลุผล
ตามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี เ ป้ า หมาย
“เด็กไทยเติบใหญ่มีคุณภาพ ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม
มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ภายในปี 2564” โดย 4 กระทรวงและ
ภาคีเครือข่าย จะร่วมกันผลักดันทัง้ ในระดับนโยบายและการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างความร่วมมือแบบ
ประชารัฐ เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่และก้าวสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
โอกาสเดี ย วกั น นี้ ห ลั ง จากจบพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือฯ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และคณะผูบ้ ริหารระดับสูง ได้เยีย่ มชม
บูธขององค์การฯที่น�ำเสนอ เรื่องวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย (ยาเฟอร์โรคิดส์) วิตามินเสริมธาตุเหล็ก
และโฟลิก ส�ำหรับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ (ยาเฟอร์โรโฟลิก)
และวิตามินเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก และไอโอดีน ส�ำหรับ
ผู้หญิงที่ก�ำลังตั้งครรภ์หรือก�ำลังให้นมบุตร (ยาไตรเฟอร์ดีน)
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายว่าอยากให้องค์การ
เภสัชกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการเป็นแรงผลักดันที่จะ
ท�ำให้ประชาชนได้เข้าถึงยาในราคาถูกได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมได้มากยิ่งขึ้น

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

19

: รอบรัว้ องค์การฯ

8 องค์กรเครือข่ายสุขภาพฯ
เยีย่ มชมโรงงานผลิตยา
รังสิต 1
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยการ
องค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะ
เจ้าหน้าที่จาก 8 องค์กรภาคีเครือข่าย
สุขภาพ ในโอกาสเข้าเยีย่ มชมการด�ำเนิน
งานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 พร้อม
ประชุมร่วมกัน เพื่อประสานหาแนวทาง
การท�ำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พั ฒ นาสุ ข ภาพที่ ดี ข องคนไทย ที่ ห ้ อ ง
ประชุมโรงงานผลิตยารังสิต 1 เมื่อวันที่
21 มีนาคม 2560

CEO site Visit
องค์ ก ารเภสั ช กรรมจั ด กิ จ กรรม
“CEO Site Visit” น�ำโดย นพ.นพพร
ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และ
ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง ลงพื้ น ที่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ
ในระดับฝ่าย เพือ่ เป็นการเยีย่ มเยือนพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อ
เสนอแนะ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน รวมทัง้ เป็นการสือ่ สารแผนงาน
โครงการ ประเด็ น ข่ า วสารที่ ส� ำ คั ญ ให้
หน่วยงานได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ของพนักงาน และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสือ่ สารแบบสองทาง เพือ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
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เยี่ยมชม
โรงงานยารังสิต 1
ภก.พิ พั ฒ น์ นิ ย มการ
รองผูอ้ ำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะเจ้ า หน้ า ที่
จากโรงพยาบาลในสั ง กั ด สำ�นั ก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ใน
โอกาสเยี่ ย มชมการดำ�เนิ น งาน
ของโรงงานผลิตยารังสิต 1 เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2560

โรงงานผลิตยารังสิต 1
เตรียมความพร้อม
รับการตรวจประเมิน
WHO GMP
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบ
ไวทยกิจ รองผู้อำ�นวยการองค์การ
เภสัชกรรม ให้การต้อนรับ Mr.Alain
Kupferman (GMP Consultant)
ในโอกาสดำ�เนินการ MOC Audit
ให้ คำ�ปรึ ก ษาแนะนำ�การตรวจ
ประเมิน GMP ระหว่างวันที่ 1-3
กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ตามคำ�เชิ ญ
ของ การประกันคุณภาพ โรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มรั บ การตรวจประเมิ น โดย
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ใน
วันที่ 18-21 เมษายน 2560
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หารือวัคซีน
ภก.จั ก กฤษณ์ ประไพพิ ท ยาคุ ณ
รองผู ้ อ� ำ นวยการ พร้ อ มด้ ว ยนายกิ ต ติ ศั ก ดิ์
ภูพพิ ฒ
ั น์ผล ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ให้การต้อนรับ
Dr. Sonia R Pagliusi ซึ่งเป็น Executive
Secretary ของกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนใน
ประเทศก�ำลังพัฒนา (Developing Countries
Vaccine Manufacturing Network , DCVMN)
เพือ่ ร่วมพูดคุยแนวทางโอกาสในการท�ำงานและ
ประสานงานร่วมกับโครงการผลิตวัคซีนของ
องค์การเภสัชกรรมจนถึงการขึน้ ทะเบียน ส�ำหรับ
DCVMN เป็นเครือข่ายผูผ้ ลิตวัคซีนของประเทศ
ก�ำลังพัฒนา เพือ่ พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์วคั ซีน
ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมส�ำหรับจัดจ�ำหน่าย
ในประเทศและส่งออกได้อย่างต่อเนือ่ ง ทีอ่ งค์การ
เภสัชกรรม เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2560

ให้ก�ำลังใจ
ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อ�ำนวยการองค์การ
เภสัชกรรม ลงพืน้ ทีใ่ ห้กำ� ลังใจ พร้อมรับฟังปัญหา และมอบ
ถุงยังชีพให้กับ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากโรงพยาบาลประสบภาวะ
น�้ำท่วม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
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อภ. จับมือ สวทช. ไบโอเทค
และ MMV เดินหน้าวิจัยและ
พัฒนายามาลาเรีย
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยการองค์การ
เภสัชกรรม ร่วมกับ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ
MMV (Medicines for Malaria Venture) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนในการวิจัยและพัฒนายารักษาโรค
มาลาเรีย ที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร เดินหน้าวิจัยและพัฒนายาต้านมาลาเรีย P218 ที่สามารถออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อ
มาลาเรียดือ้ ยาและไม่ดอื้ ยา จึงมีความส�ำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการดือ้ ยา ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการควบคุม
หรือก�ำจัดโรคมาลาเรียให้หมดไป ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

อภ. ต้อนรับ ป.ป.ส. ดูงาน
ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
องค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก
ส� ำ นั ก งานปราบปรามยาเสพติ ด เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน
กระบวนการผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมในแผนก
ยาเม็ด กองเภสัชกรรม2 ฝ่ายผลิตยา และฝ่ายประกัน
คุณภาพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

อภ. มอบตู้ยาพร้อมยา
ส่งเสริมสุขอนามัยเด็ก
รร.บ้านดอยติ้ว จ.น่าน
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
มอบตูย้ าพร้อมยาและเวชภัณฑ์ รวมทัง้ ยาต�ำราหลวง จ�ำนวน
250 ชุด ให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เพื่อน�ำไปร่วมในโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
และชุมชน ในกิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ความรูด้ า้ นสาธารณสุข
และสุขอนามัยของเด็กนักเรียน รร.บ้านดอยติ้ว อ.ท่าวังผา
จ.น่าน ที่องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
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อภ.จัดอบรมโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ GPO
องค์กรคุณธรรม เพื่อระดมสมองการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปฎิบัติงาน สหภาพแรงงาน อภ. และ
สโมสรฯ จ�ำนวน 60 คน เพื่อขับเคลื่อนองค์การเภสัชกรรมเป็นองค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2560

อภ.มอบยา
ช่วยเด็กยากไร้
ภก.นิพนธ์ อัตนวานิช
รองผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก าร
เภสัชกรรม(อภ.) มอบยาและ
เวชภัณฑ์ให้แก่ กลุ่มช่างภาพ
สื่อมวลชน และเพื่อน เพื่อน�ำ
ไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ ในถิน่
ทุ ร กั น ดาร ที่ โ รงเรี ย นบ้ า น
พุ เ ข็ ม อ� ำ เภอแก่ ง กระจาน
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2560
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อภ.มอบยาช่วยผูป้ ระสบอุทกภัย
ภาคใต้ผา่ นกองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานปล่อยขบวนรถ
ล�ำเลียงสิ่งของอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อน�ำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภาคใต้ ในการนี้องค์การเภสัชกรรมโดย
นางศิรนิ ชุ ชีวนั พิศาลนุกลู ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
ได้มอบยาต�ำราหลวง จ�ำนวน 1,000 ชุด และร่วมใน
พิ ธี ดั ง กล่ า วด้ ว ย ที่ ก องบั ญ ชาการกองทั พ ไทยเมื่ อ
วันที่ 9 มกราคม 2560

อภ.ร่วมโครงการสานฝันฯ
กับไทยทีวีสีช่อง3
นางศิรนิ ชุ ชีวนั พิศาลนุกลู ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักอ�ำนวยการ องค์การเภสัชกรรม และ
ทีมประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม ร่วม
โครงการสานฝัน แบ่งปันความสุข ซึ่งจัด
โดยไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ร่วมกับกองทัพเรือ โดย
ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่
ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด และเครือข่ายพันธมิตร
โดยมอบตู้ยา พร้อมยาสามัญประจ�ำบ้าน
แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ตะเข็บขาย
แดนไทย-กั ม พู ช า จั ง หวั ด จั น ทบุ รี แ ละ
จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560
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: บทความ

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

จากปั ญ หาที่ มี ย าเหลื อ ใช้ ข องผู ้ ป ่ ว ยโรค
เรื้ อ รั ง ตามบ้ า นจ� ำ นวนมาก ด้ ว ยเหตุ ผ ลหลาย
ประการ เช่น การไม่ได้ใช้ยาตามสัง่ , แพทย์สงั่ ใช้ยา
มากกว่าจ�ำนวนตามก�ำหนดนัด และอืน่ ๆ โรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จึงมีนโยบายให้กลุ่ม
งานเภสัชกรรม โดยแผนกผู้ป่วยนอก ตรวจสอบ
ประวัติการได้รับยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง สอบถามและตรวจ
ดูยาที่ผู้ป่วยเหลือน�ำมา เภสัชกรสามารถบันทึก
ลดจ� ำ นวนการจ่ า ยยาที่ แ พทย์ ผู ้ สั่ ง ใช้ ย าเดิ ม
(Remedication) พร้อมบันทึกเหตุผลของการลด
จ�ำนวนดังกล่าว และได้ทำ� การเก็บข้อมูลรายการยา,
จ�ำนวน, เหตุผลและมูลค่ายาที่ไม่ได้จ่ายออกไป
ผลการด�ำเนินการพบว่า มูลค่ายาที่ไม่ได้
จ่ายออกไปในรอบ 6 เดือน 4 ครั้ง ตุลาคม 2557
- มีนาคม 2558, เมษายน - กันยายน 2558, ตุลาคม
2558 - มีนาคม 2559 และ เมษายน - กันยายน
2559 เป็นเงิน 657,978 บาท, 675,374 บาท,
644,074 บาท และ 560,904 บาท ตามล�ำดับ และ
เหตุผลในการไม่ได้จ่ายยาออกไปคือ ผู้ป่วยมียา
สะสมเหลืออยู่คิดเป็น 61.5%, 67.6%, 70% และ
74% ตามล�ำดับ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยา
แผนกผู้ป่วยนอกในการจ่ายยาโรคเรื้อรัง ได้อย่าง
ชัดเจน กว่าปีละ 1,200,000 บาท แต่การด�ำเนิน
การดังกล่าว จะท�ำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
และอธิบายให้แก่ผู้ป่วยในการให้บริการจ่ายยาแก่
ผู้ป่วยนานมากขึ้น ผู้ป่วยอาจไม่พึงพอใจที่ได้รับ
น้อยกว่าตามที่แพทย์สั่งให้ โรงพยาบาลสมควรน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวไปด�ำเนินการหาสาเหตุว่า ท�ำไม
ผู้ป่วยจึงมียาเหลือสะสมอยู่เป็นจ�ำนวนมากต่อไป
26
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ค�ำส�ำคัญ Remedication, RDU Hospital

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

บทน�ำ

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้โรงพยาบาลลดค่าใช้
จ่ายทางด้านยา และส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล
(RDU Hospital)(1) ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบคือ การสั่งใช้ยาเดิมของผู้ป่วย
โรคเรือ้ รัง โดยแพทย์ผสู้ งั่ ใช้ มีการสัง่ ใช้ยาเดิมโดยยังไม่ถงึ ก�ำหนดนัด และ
ผูป้ ว่ ยมีการใช้ยาโรคเรือ้ รังไม่เป็นไปตามค�ำสัง่ ท�ำให้มยี าเหลืออยูก่ บั ผูป้ ว่ ย
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งถ้าต้องไปตามเก็บมาจากบ้านผู้ป่วย จะเป็นภาระ
งานที่ ยุ ่ ง ยาก และยาที่ ไ ด้ ก ลั บ มาคงไม่ ส ามารถน� ำ กลั บ มาใช้ ไ ด้ อี ก
ตามมาตรฐานระบบยาที่ด(2)ี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จึงเห็นสมควรให้มีการ
ด�ำเนินการโดยให้ แผนกผูป้ ว่ ยนอกกลุม่ งานเภสัชกรรม เช็คประวัตผิ ปู้ ว่ ย
นอกโรคเรื้อรัง ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ก่อนจ่ายยา
ถ้าถูกสั่งใช้ยาเดิมก่อนก�ำหนดนัดให้ลดจ�ำนวนการจ่ายยาโรคเรื้อรัง
ดังกล่าว ตามวันที่ก�ำหนด และถ้าผู้ป่วยมียาดังกล่าวเหลืออยู่จ�ำนวนหนึ่ง
ก็สามารถลดจ�ำนวนการจ่ายยาดังกล่าว ไปให้แก่ผู้ป่วย โดยให้เก็บข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของยาที่ไม่ได้จ่ายไปให้กับผู้ป่วยตามแพทย์สั่ง น�ำเสนอให้
ผู้บริหารทราบต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาจ�ำนวน, มูลค่า และเหตุผล ในการที่แผนกผู้ป่วยนอก
กลุม่ งานเภสัชกรรม ไม่ได้จา่ ยยาโรคเรือ้ รัง กลุม่ ผูป้ ว่ ยเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง ตามที่แพทย์ได้สั่งใช้ยาเดิมกับผู้ป่วยอย่างได้เหมาะสม และ
ลดค่าใช้จ่ายยาด้านยาของโรงพยาบาล

วิธีด�ำเนินการ

1. รูปแบบการด�ำเนินการ
เป็นการเก็บข้อมูลโดยบันทึกจ�ำนวน, รายการ, และเหตุผล ในขณะ
ด�ำเนินการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตามกลุ่มเป้าหมายที่
ก�ำหนด

2. กลุ่มเป้าหมาย
ก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายเป็นผูป้ ว่ ยนอกโรคเรือ้ รัง ในโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ทีม่ กี ารสัง่ ใช้ยาเดิม และบันทึก
จ�ำนวนรับยาคืน (ไม่ได้จ่ายยา) จากผู้ป่วย กรณีที่ยังไม่ถึงก�ำหนดที่จะ Remedication หรือจากเหตุผลอื่น เช่น ยังมียา
เหลืออยู่จ�ำนวนมาก เป็นต้น
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
หัวหน้างาน IT ของโรงพยาบาล เขียนค�ำสั่งให้ออกรายงานการรับยาคืนแยกตามจ�ำนวน, มูลค่าที่รับยาคืน และแยกตาม
เหตุผล ที่รับยาคืน จากฐานข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ของโรงพยาบาล คือ รายงาน 1 และ 2 (ตามรูปภาพ 1)

รูปภาพ 1

4. ผลการด�ำเนินงาน
แผนกผูป้ ว่ ยนอกได้มกี ารเก็บข้อมูลการด�ำเนินการยาคืน (ไม่ได้จา่ ยยาให้แก่ผปู้ ว่ ย) เป็น 4 ช่วงๆ ละ 6 เดือน ตามตารางที่ 1 – 4

ตารางที่ 1
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ตารางที่ 2

ตารางที่ 3
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ตารางที่ 4

ผลการด�ำเนินงานพบว่า

3. การด�ำเนินการท�ำให้โรงพยาบาลทราบว่ายังมีปญ
ั หาทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่ได้ใช้
ยาตามแพทย์สงั่ โดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง อีกเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ จะต้อง
ช่วยกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพในการค้นหาปัญหาว่าเกิดจากอะไร
4. การด�ำเนินการนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้มกี ารสัง่ ใช้ยาอย่างเหมาะสม
ในโรงพยาบาลมากขึน้ ยังมีกลุม่ โรคเรือ้ รังอืน่ และอีกหลายกิจกรรม
ทีจ่ ะด�ำเนินการได้โดยสหสาขาวิชาชีพ ตามแนวทางในคูม่ อื RDU
Hospital และตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล

1. มูลค่ายาทีไ่ ม่ได้จา่ ยให้แก่ผปู้ ว่ ย 4 รอบๆ ละ 6 เดือน
ทีเ่ ก็บข้อมูล มีมลู ค่าเฉลีย่ รอบละ 634,584.75 บาท
คิดเป็นปีละประมาณ 1.27 ล้านบาท
2. เหตุผลทีไ่ ม่ได้จา่ ยยาให้ตามจ�ำนวนแพทย์สงั่ เพราะ
ส่วนใหญ่มยี าเหลือสะสมอยูแ่ ล้ว คิดเป็น 65% โดย
มีเหตุผลหลักคือ ไม่ได้ใช้ยาตามแพทย์สงั่
3. รายการยาทีม่ จี ำ� นวนไม่ได้จา่ ยออกไปมากทีส่ ดุ คือ กิตติกรรมประกาศ
Metformin tab. 500 mg, Simvastatin tab. 10 1. ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล ที่ก�ำหนด
mg, ASA tab. gr1 และ Amlodipine tab. 10 mg
นโยบายอย่างชัดเจนให้กลุม่ งาน เภสัชกรรม ในการด�ำเนินการลด
ตามล�ำดับ
ค่าใช้จา่ ยด้านยาผูป้ ว่ ยนอก
4. การด�ำเนินการตามแนวทางทีก่ ำ� หนด ใช้เวลาในการ 2. ขอขอบคุณ ภก.อุดมโชค สมหวัง หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและ
ตรวจสอบประวัตกิ ารใช้ยา, สอบถามและอธิบายใน
สารสนเทศ ของโรงพยาบาล ทีจ่ ดั ท�ำค�ำสัง่ ออกรายงาน ท�ำให้สะดวก
การให้บริการจ่ายยานานมากขึน้ และผูป้ ว่ ยอาจไม่พงึ
ต่อการสรุปผล
พอใจทีไ่ ม่ได้รบั ยาตามจ�ำนวนทีแ่ พทย์สงั่
3. ขอบขอบคุณห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก ทีช่ ว่ ยด�ำเนินการบันทึกข้อมูล
รายการยาและจ�ำนวนทีไ่ มได้จา่ ยให้แก่ผปู้ ว่ ย พร้อมเหตุผล
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. การด�ำเนินการตามนโยบายของโรงพยาบาลดังกล่าว เอกสารอ้างอิง
สามารถลดปัญหายาทีจ่ ะไปเหลือค้างตามบ้านผูป้ ว่ ย 1. คูม่ อื RDU Hospital ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2558 บทน�ำ, หน้า 7 - 9
ได้ และลดค่าใช้จา่ ยด้านยาของโรงพยาบาลด้วย ซึง่ 2. ข่าวสารชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555
ค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลงสามารถน�ำมาจ้างบุคลากรในการให้
มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล พ.ศ. 2555 - 2559, หน้า
บริการเพิม่ ขึน้ ได้
164 - 171
2. การไม่ได้จา่ ยยาตามจ�ำนวนทีแ่ พทย์สงั่ มีความเสีย่ งใน
การที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ และอาจเกิดความ
ขัดแย้งจากผูส้ งั่ ใช้ยาด้วย
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัดลพบุรี
เภสัชกรหญิงกนกวรรณ ทรงผาสุข
เภสัชกรช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงพรรณนานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ (1)
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล (2) ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน (ปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค�ำ้ จุน) (3) ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ และตัวแปรตาม คือ
(4) การปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจังหวัดลพบุรี และ (5) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามประชากรที่ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานการบริหารเวชภัณฑ์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจังหวัดลพบุรี
จ�ำนวน 132 คน ศึกษาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุกคนเครื่องมือการวิจัย
เป็นแบบสอบถามซึ่งมีค่า ความเที่ยงของแบบสอบถามปัจจัยแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ และการปฏิบัติงานการ
บริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เท่ากับ 0.955, 0.904, และ
0.911 ตามล�ำดับ ท�ำการเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
และการติดต่อทางโทรศัพท์ ได้รับคืน ร้อยละ 94.70 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการบริหารเวชภัณฑ์
(1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.0 อายุเฉลี่ย 41.55 ปี จบระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 84.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
สัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 45.6 ด�ำรงต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพมีสูงสุด ร้อยละ
53.6 ระยะเวลารับผิดชอบงานการบริหารเวชภัณฑ์เฉลี่ย 9.31 ปี จ�ำนวน
ครั้งที่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์ เฉลี่ย 4.41 ครั้ง
(2) มีปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับปานกลาง ปัจจัย
จูงใจและปัจจัยค�้ำจุนในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง (3) มีปัจจัยการ
สนับสนุนจากองค์การโดยรวมในระดับปานกลาง (4) มีการปฏิบัติงานการ
บริหารเวชภัณฑ์โดยรวมในระดับสูง และ (5) ปัจจัยการสนับสนุนจาก
องค์การ และปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน เป็นปัจจัยท�ำนายการปฏิบตั ิ
งานการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล จังหวัดลพบุรี ด้วยสัมประสิทธิ์การท�ำนายร้อยละ 45.1
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ข้ อ เสนอแนะคื อ มี น โยบายเพิ่ ม การ
สนับสนุนจากองค์การด้านต่างๆ และเพิ่มปัจจัย
จูงใจในการท�ำงาน โดยเฉพาะการพัฒนาวิธีการ
ท�ำงาน วิธีการแก้ไขปัญหาในการท�ำงานการ
บริหารเวชภัณฑ์ และการจัดให้เจ้าหน้าทีผ่ ร้ ู บั ผิดชอบ
งานเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์รวมถึง การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้ทุกคนน�ำเสนอผลการ
จัดการ มอบโล่รางวัลเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่

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.

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 medicalsupply management potential.

บทน�ำ

จังหวัดลพบุรีมีอ�ำเภอจ�ำนวน 11 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล จ�ำนวน 132 แห่ง โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีมีภารกิจก�ำกับ ควบคุม ดูแลการพัฒนา
ระบบยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จากผลการประเมินและนิเทศ
งานเฉพาะงานบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลแบบเร็ว (Quick
Survey) ของทีมประเมินผลการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลแบบเร็ว โดยมีการก�ำหนดหัวข้อในการประเมินที่เป็นรูปธรรมซึ่งหัวข้อ
มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริหารเวชภัณฑ์
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทั้งหมดจ�ำนวน 8 ข้อ พบว่าการดูแล
เรือ่ งยาหมดอายุของยาชุดช่วยเหลือฉุกเฉินและยาฉีดอะดรีนาลีนร้อยละ 99.2
และ 96.2 ตามล�ำดับ และมีหลักฐานการจ่ายยา ร้อยละ 98.5 ส�ำหรับการดูแล
วันหมดอายุของวัคซีนร้อยละ 84.8 ส�ำหรับการสุ่มตรวจสอบทะเบียนคุมยา
กับยาทีม่ อี ยูจ่ ริงเป็นปัจจุบนั ร้อยละ 83.3เป็นเรือ่ งทีป่ ฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยทีส่ ดุ ซึง่ เมือ่
เทียบสัดส่วนร้อยละของการประเมินทุกด้านทั้งด้านงานบริหาร งานบริการ
และงานวิชาการ พบว่าคะแนนการประเมินด้านการบริหารเวชภัณฑ์ถือว่าได้
คะแนนน้อยและควรมีการพัฒนางานดังกล่าวในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล
ผูศ้ กึ ษาในฐานะหัวหน้ากลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข
มีค วามสนใจศึกษาปัจจัยที่มีค วามสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานการบริ ห าร
เวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
จังหวัดลพบุรีเพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์โดย
รวมระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารเวชภัณฑ์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท�ำงาน (ปัจจัยจูงใจ และปัจจัย
ค�้ำจุน) ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
งานบริหารเวชภัณฑ์
4. ศึกษาการปฏิบตั งิ านการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
งานบริหารเวชภัณฑ์
5. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจ
ในการท�ำงานปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ กับการปฏิบัติงานการบริหาร
เวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์

สมมติฐานการวิจัย

1. ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ (ปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค�้ำจุน) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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2. ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค�ำ้ จุน) มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ปัจจัยจูงใจ และ
ปั จ จั ย ค�้ ำ จุ น ) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ง านการบริ ห าร
เวชภัณฑ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4. ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์กบั การ
ปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4.5 ปัจจัยทีศ่ กึ ษามีอทิ ธิพลร่วมในการท�ำนายการปฏิบตั ิ
งานการบริหารเวชภัณฑ์

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
งานการบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัดลพบุรี” ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก และทฤษฎีการบริหารงาน ใน
การก�ำหนดปัจจัยที่ศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
งานการบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ในการศึกษานี้ ตัวแปรอิสระ3 ชุด ประกอบด้วย (1) ปัจจัย
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาปัจจุบัน
ต�ำแหน่งงาน ระยะเวลารับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ และ
จ� ำ นวนครั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์
(2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท�ำงานตามทฤษฎีสองปัจจัยของ
เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor theory) ปัจจัยจูงใจ
(Motivation Factors) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความส�ำเร็จในการ
ท�ำงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่ง ปัจจัยค�้ำจุน
(Hygiene Factors) 8 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือนค่าตอบแทน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้ า นนโยบายและการบริ ห าร ด้ า นสภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านสถานภาพของวิชาชีพ ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
และด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว และ (3) ปัจจัยการสนับสนุน
จากองค์การ ตามทฤษฎีการบริหารงาน 4M Management
4 ด้าน ได้แก่ ด้านก�ำลังคนด้านงบประมาณด้านวัสดุอปุ กรณ์และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตัวแปรตามคือการปฏิบัติงานการ
บริหารเวชภัณฑ์ตามเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 8 ข้อ ของ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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รูปแบบการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
งานการบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจังหวัดลพบุร”ี ใช้รปู แบบการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research design) ท�ำการเก็บ
ข้อมูลตามแบบสอบถามที่มีโครงสร้างโดยการส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ที่ศึกษาคือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการ
บริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัด
ลพบุรี จ�ำนวน 132 คน ท�ำการศึกษาทุกหน่วยของประชากร

เครื่องมือการวิจัย

1. การสร้างเครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั และประยุกต์ใช้ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิรซ์
เบิร์กในการก�ำหนดรายด้านและรายข้อของตัวแปรอิสระคือ
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุน)
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี 4M Management ในการก�ำหนดรายด้าน
และรายข้อของตัวแปรอิสระคือปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ
และก�ำหนดรายการของการปฏิบตั งิ านการบริหารเวชภัณฑ์ตาม
เกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริหารเวชภัณฑ์ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนของส�ำนักพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. ลักษณะของเครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างซึ่ง
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ และการปฏิบัติ
งานการบริหารเวชภัณฑ์
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
		
3.1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนตรวจสอบ
แบบสอบถามในประเด็นความตรงของเนื้อหากับแนวคิดทฤษฎี
ที่ประยุกต์ใช้ และกับวัตถุประสงค์การวิจัยผลการวิเคราะห์ค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา
		
3.2) การตรวจสอบความเทีย่ ง (Reliability)
โดยการทดลองใช้ แ บบสอบถามกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ

งานการบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลใน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
จังหวัดสระบุรี จ�ำนวน 34 คน ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น บริหารเวชภัณฑ์ทมี่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
ของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
มีสัดส่วนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 45.6 มากกว่า 30,000 บาท
ร้อยละ 34.4 และ 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 20.0
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ต�ำแหน่งปัจจุบนั เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานบริหาร
ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย โดยการส่ ง
เวชภัณฑ์ทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ มีสดั ส่วนสูงสุด เท่ากับ
แบบสอบถามทางไปรษณีย์
ร้อยละ 53.6 ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ร้อยละ 16.8
การวิเคราะห์ข้อมูล
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และ
1. พรรณนาข้อมูลชุดของตัวแปรอิสระ (ปัจจัยลักษณะ
นักวิชาการสาธารณสุข ในสัดส่วนเท่าๆ กันเท่ากับร้อยละ 13.6
ส่วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ ปัจจัยจูงใจและ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ร้อยละ 2.4
ปัจจัยค�้ำจุน) ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ และข้อมูลชุด
ระยะเวลารั บ ผิ ด ชอบงานการบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์
ของตัวแปรตาม (การปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์) ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา เป็น ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์มานาน 6 – 10 ปี
มีสัดส่วนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 37.6 ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 35.2
มาตรฐาน
นาน 16 - 20 ปี ร้อยละ 11.2 นาน 11 – 15 ปี ร้อยละ 9.6
2. ตอบค�ำถามการวิจยั และทดสอบสมมติฐานเกีย่ วกับ
และ มากกว่า 20 ปี ร้อยละ 6.4ระยะเวลารับผิดชอบงานการ
การมีความสัมพันธ์กันของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามโดย
บริหารเวชภัณฑ์เฉลี่ย 9.31 ปี
การใช้การทดสอบไคสแควร์ของความเป็นอิสระ (Chi-square
จ� ำ นวนครั้ ง ที่ เ คยได้ รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การ
test of independence) ส�ำหรับตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นมาตรวัดแบบ
แบ่งพวก (Ordinal scale) ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ p <.05และการหา บริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ มี ผู ้ ใ ห้ ค� ำ ตอบร้ อ ยละ 52.8 ในจ� ำ นวนนี้
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯที่เคยได้รับการอบรมมากกว่า 3 ครั้ง
coefficient; r) ส�ำหรับตัวแปรที่อยู่ในมาตรวัดแบบแบ่งช่วง มีสดั ส่วนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 30.5 จ�ำนวน 3 ครัง้ ร้อยละ 27.1
จ�ำนวน 1 ครั้ง ร้อยละ 22.0 และจ�ำนวน 2 ครั้ง ร้อยละ 20.4
(Interval scale) ที่ระดับนัยส�ำคัญ p <.05
จ�ำนวนครั้งที่เคยได้รับการอบรมเฉลี่ย 4.41 ครั้ง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
ส่วนที่ 1 การพรรณนาตัวแปรที่ศึกษา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
กับปัจจัยอื่นๆ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลพบว่า
		
1.1) ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับ การปฏิบตั ิ
เพศ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ งานการบริหารเวชภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ส่วนใหญ่เ ป็ น เพศหญิ ง เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 76.0 และเพศชาย
		
1.2) ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาปฏิบัติ
ร้อยละ 24.0
งานการบริหารเวชภัณฑ์ กับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์
อายุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ์ใน พบว่า มีความสัมพันธ์กัน (ทางลบในระดับต�่ำ)นั่นคือ เมื่อระยะ
กลุ่มอายุ 41-50 ปี มีสัดส่วนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 36.5 อายุ เวลารับผิดชอบงานการบริหารเวชภัณฑ์ลดลง ความคิดเห็นต่อ
31-40 ปี ร้อยละ 35.2 อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 15.2 และ ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การในการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นใน
ไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 13.1อายุเฉลี่ย 41.55 ปี
ระดับต�่ำ
ระดับการศึกษาสูงสุด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจในการ
บริหารเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานกับปัจจัยอื่นๆ
ร้อยละ 84.8 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 10.4 และต�่ำกว่า
		
2.1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการ
ปริญญาตรี ร้อยละ 4.8
ปฏิบัติงานกับปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การในการปฏิบัติงาน
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พบว่า เมื่อความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่ม
ขึน้ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีฯ่ ต่อปัจจัยการสนับสนุนจาก
องค์การในการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นในระดับสูง
		
2.2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์พบว่า
มีความสัมพันธ์กัน (ทางบวกในระดับสูง) นั่นคือ เมื่อความ
คิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ ความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ฯ ต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์จะ
เพิ่มขึ้นในระดับสูง
		
2.3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค�ำ้ จุนใน
การปฏิบตั งิ านกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ านพบว่า มีความ
สัมพันธ์กัน (ทางบวกในระดับสูง) นั่นคือ เมื่อความคิดเห็น
ต่ อ ปั จ จั ย ค�้ ำ จุ น เพิ่ ม ขึ้ น ความคิ ด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ฯ
ต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นในระดับสูง
		
2.4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค�ำ้ จุนใน
การปฏิบัติงานกับปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การในการ
ปฏิบัติงานพบว่า มีความสัมพันธ์กัน (ทางบวกในระดับสูง)
นัน่ คือ เมือ่ ความคิดเห็นต่อปัจจัยค�ำ้ จุนเพิม่ ขึน้ ความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ฯ ต่อปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การในการ
ปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นในระดับสูง
		
2.5) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค�ำ้ จุนใน
การปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์พบว่า
มีความสัมพันธ์กนั (ทางบวกในระดับสูง)นัน่ คือ เมือ่ ความคิด
เห็นต่อปัจจัยค�้ำจุนเพิ่มขึ้น ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฯ ต่อ
การปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นในระดับสูง
		
2.6) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านโดยรวมกับปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ
ในการปฏิบตั งิ านพบว่า มีความสัมพันธ์กนั (ทางบวกในระดับ
สูง) นั่นคือ เมื่อความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานโดยรวมเพิ่มขึ้น ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฯ ต่อปัจจัย
การสนับสนุนจากองค์การในการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นใน
ระดับสูง
		
2.7) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมกั บ การปฏิ บั ติ งานการบริ ห าร
เวชภัณฑ์พบว่า มีความสัมพันธ์กัน (ทางบวกในระดับสูง)
นั่นคือ เมื่อความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมเพิ่มขึ้น ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฯ ต่อปัจจัย
การสนับสนุนจากองค์การในการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นใน
ระดับสูง
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3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย การสนั บ สนุ น จาก
องค์การในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์
พบว่า เมื่อความคิดเห็นต่อปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การในการ
ปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีฯ่ ต่อการปฏิบตั งิ านการ
บริหารเวชภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นในระดับสูง
4. ปัจจัยท�ำนายการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
จังหวัดลพบุรี
สมการท�ำนายระดับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ของ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัด
ลพบุรี = 0.640 + 0.399 (ค่าเฉลีย่ ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ)
+ 0.382 (ค่าเฉลีย่ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ าน) หมายความว่า ค่าเฉลีย่
ระดับการปฏิบตั งิ านการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัดลพบุรีเพิ่มขึ้น 0.399
คะแนน ส�ำหรับทุกคะแนนที่เพิ่มขึ้นบนมาตรวัดปัจจัยการสนับสนุน
จากองค์การ และเพิ่มขึ้น 0.382คะแนน ส�ำหรับทุกคะแนนที่เพิ่มขึ้น
บนมาตรวัดปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานนั่นคือ ปัจจัยท�ำนายระดับ
การปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ปัจจัยการ
สนับสนุนจากองค์การ และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยค่า
สัมประสิทธิ์การท�ำนายในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.1
5. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
		
1) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล – เพศ และ ระยะ
เวลารับผิดชอบงานการบริหารเวชภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิ
งานการบริหารเวชภัณฑ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		
2) ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์กบั
ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ และ การปฏิบัติงานการบริหาร
เวชภัณฑ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		
3) ปัจจัยค�้ำจุนในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ และ
การปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		
4) ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		
5) ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ และปัจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยท�ำนายการปฏิบัติงานการบริหาร
เวชภั ณ ฑ์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ ใ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัดลพบุรี ด้วยสัมประสิทธิ์
การท�ำนายร้อยละ 45

อภิปรายผล

1. ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 มี น โยบายเพิ่ ม การสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร
ด้ า นก� ำ ลั ง คน ด้ า นงบประมาณด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และด้ า น
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส�ำหรับการปฏิบัติงานการบริหาร
เวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
1.2 เพิ่มปัจจัยจูงใจในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานการบริหารเวชภัณฑ์ ดังนี้
		
1) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร ท�ำการ
พัฒนาวิธีการท�ำงานและวิธีการแก้ไขปัญหาในการท�ำงานการ
บริหารเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการเพิ่มความส�ำเร็จใน
การท�ำงาน
		
2) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร ท�ำการ
พัฒนาความสามารถวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและหนทางแก้
ปัญหาในการด�ำเนินงานการบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นหนทาง
หนึ่งในการเพิ่มความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของปัจจัยจูงใจ
ในการท�ำงาน
		
3) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร จัดให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการบริหารเวชภัณฑ์ได้เข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์
บ่อยครั้งขึ้น เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการเพิ่มความก้าวหน้าใน
ต�ำแหน่ง ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของปัจจัยจูงใจในการท�ำงาน
		
4) ผู้บังคับบัญชา หรือผู้นิเทศ ให้ค�ำชมเชย
ยกย่อง ส�ำหรับการบริหารงานเวชภัณฑ์ได้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย

ทั้งด้วยวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหนทางหนึ่งใน
การเพิม่ การยอมรับนับถือ ซึง่ เป็นด้านหนึง่ ของปัจจัยจูงใจในการ
ท�ำงาน
2. ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยต่อไป
ท�ำวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการพัฒนาวิธกี ารท�ำงานและ
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อหา
หนทางเพิ่มปัจจัยจูงใจในการท�ำงานด้านความส�ำเร็จในการ
ท�ำงานของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล
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: บทความ

การประเมินประสิทธิผล
ของการอบรมหลักสูตรความร่วมมือ
ในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน

นางสาวชิราภรณ์ ตายะ นางสาวทัศนีย์ รัตนภาค นางสาวอัญญรัตน์ ธรรมเจริญ นายอภิชาติ ก้องเสียง
นักวิชาการวัคซีนปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของการอบรมหลักสูตรความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน
วัคซีนที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายด้านวัคซีน จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 จ�ำนวน 8
หลักสูตร ซึง่ มีบคุ ลากรจากหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนเข้าร่วม
การอบรมจ�ำนวน 300 คน จากหน่วยงานทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินศักยภาพตนเองของผู้เข้า
อบรมและสัมภาษณ์หัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
เครือข่ายด้านวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน และทบทวนเอกสาร
หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผล
การอบรมตามแนวคิดของ Donald L. Kirkpatrick10,11 ประกอบด้วย
การประเมินผล 4 ด้าน คือ 1) การประเมินปฏิกิริยาการตอบ
สนอง 2) การประเมินการเรียนรู้ 3) การประเมินพฤติกรรม และ
4) การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ต ่ อ องค์ ก ร ผลการประเมิ น พบว่ า
36

วารสาร องค์การเภสัชกรรม

1. การประเมินปฏิกิริยา พบว่า ผู้เข้าอบรมมีปฏิกิริยาตอบสนอง
อยูใ่ นระดับดีและมีความพึงพอใจในระดับดีจนถึงดีมาก ซึง่ ถือว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม 2. การประเมินการเรียนรู้
พบว่า ภายหลังการอบรมผูเ้ ข้าอบรมมีคะแนนความรูเ้ พิม่ ขึน้ จาก
ก่อนการอบรม ซึ่งความรู้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานส�ำคัญที่จะ
ช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการท�ำงานของผูเ้ ข้าอบรม
3. การประเมินพฤติกรรม ประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
มั่นใจในความรู้ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในความรู้ระดับ
ปานกลางจนถึงระดับมาก และด้านการน�ำไปใช้พบว่า ผูเ้ ข้าอบรม
น�ำความรู้หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานปานกลาง และจาก
การสัมภาษณ์หัวหน้างาน/ผู้เกี่ยวข้อง พบว่า บุคลากรสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ดขี นึ้ มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านมากขึน้ สามารถ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากรภายในหน่วยงานได้ 4. การประเมิน
ผลลัพธ์ตอ่ องค์กร จากการสัมภาษณ์ของหัวหน้างาน ผลกระทบ

ในด้านดี พบว่า หลักสูตรการอบรมตรงกับความคาดหวังของ
หน่วยงานในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ท�ำให้
บุคลากรมีพัฒนาการในการท�ำงานที่ดีขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลง
ภายในหน่วยงานหลังจากที่บุคลากรเข้ารับการอบรมยังไม่เห็น
ผลลั พ ธ์ ที่ ชั ด เจนเพราะต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงภายในหน่วยงาน ส่วนผลกระทบในด้านลบ คือ การ
ลาออกของบุคลากรหลังจากทีไ่ ด้ใบรับรองการอบรม ซึง่ ผลกระทบ
นีอ้ าจจะไม่ได้เกิดจากหลักสูตรการอบรม ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อาจ
มีตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลและยากต่อการและเพื่อให้การอบรมเกิด
ประสิทธิภาพอย่างสูงสูดต่อผู้เข้ารับการอบรมและหน่วยงาน
เครือข่ายสถาบันวัคซีนควรด�ำเนินการอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย
ปีละ 1 เรือ่ ง โดยเน้นภาคปฏิบตั ใิ ห้มากขึน้ พร้อมทัง้ ปรับหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศ เพือ่ เติมเต็มองค์ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะของผูเ้ ข้าอบรม
ให้สามารถน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางขุนเทียน2 3) การประกันคุณภาพ
และการควบคุมคุณภาพวัคซีนในประเทศ ร่วมกับสถาบันชีววัตถุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3 4) ทักษะปฏิบัติการเทคนิคทาง
เทคโนโลยีการหมักเพื่อการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ ร่วมกับ มจธ.
บางขุนเทียน4 5) GMP and Quality Risk Management for
Vaccine 5 6) Dossiers Preparation for Vaccine
Registration6 7) เทคนิคการท�ำ Master Cell Bank, Working
Cell Bank, Master Seed Bank และ Working Seed Bank
เพือ่ การผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล7
และ 8) Freeze Drying Technology for Vaccine ร่วมกับ
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย 8 ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องการจั ด ท� ำ
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น (short course training) จึงได้
ท�ำการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นที่จัดโดยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้ายวัคซีน
ค�ำส�ำคัญ :
ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประกอบการ
ประสิทธิผลของการอบรม บุคลากรด้านวัคซีน
พิจารณาวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในอนาคตและ
บทน�ำ
ปรับปรุงให้การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นครั้งต่อไปมีความ
บุคลากรด้านวัคซีนเป็นปัจจัยส�ำคัญและเป็นความเข้มแข็ง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ของหน่วยงานต่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
ส�ำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์
การพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศไทย พบว่า การขาดแคลน
บุคลากรด้านวัคซีนเป็นปัญหาที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานด้าน
วัคซีน ทัง้ บุคลากรด้านการวิจยั พัฒนา การผลิต การประกันและ
ควบคุมคุณภาพและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หน่วยงาน
ส่วนใหญ่มอี ตั ราก�ำลังของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน
ท�ำให้บุคลากรต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน และยังขาดการ
อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้
ความเชีย่ วชาญในงานทีร่ บั ผิดชอบและก้าวทันเทคโนโลยีทมี่ กี าร
เปลี่ยนแปลง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เล็งเห็น
ความส�ำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวัคซีน
จึงได้รว่ มกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนและมหาวิทยาลัย จัด
ท�ำหลักสูตรการอบรมระยะสั้น (short course training)
บูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เข้า
อบรมสามารถน�ำกลับไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริง โดยมีการจัด
อบรมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555-2558 รวม 8 หลักสูตร ได้แก่ 1) การผลิต
และการควบคุมคุณภาพวัคซีนจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1 2) เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เซลล์สัตว์เพื่อการผลิตวัคซีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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วิธีการศึกษา
1. รูปแบบการศึกษา
รูปแบบการศึกษามี 2 รูปแบบ คือ การศึกษาเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้าง รวมทัง้ ทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยประยุกต์ใช้รปู แบบการประเมินผลการอบรมตามแนวคิดของ Donald L. Kirkpatrick11 ประกอบด้วยการประเมินผล
4 ด้าน คือ 1) การประเมินปฏิกริ ยิ าการตอบสนอง 2) การประเมินการเรียนรู้ 3) การประเมินพฤติกรรม และ 4) การประเมินผลลัพธ์
ต่อองค์กร เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ในการด�ำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลการอบรมตามแนวคิดของ Donald L. Kirkpatrick

2. กลุ่มตัวอย่าง
		
การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
			
2.1 บุคลากรจากหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ ข้าร่วมอบรมหลักสูตรทีส่ ถาบัน
วัคซีนแห่งชาติร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายจัดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 ทั้ง 8 หลักสูตร จ�ำนวน 300 ราย เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการอบรมโดยตนเอง
			
2.2 หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ส่งบุคลากร
เข้าร่วมการอบรม ทั้ง 8 หลักสูตร จ�ำนวน 12 หน่วยงาน ส�ำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อประเมินประสิทธิผลของการอบรมโดย
หัวหน้างาน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
		
3.1 แบบประเมินศักยภาพตนเองของผู้เข้าอบรม เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประเมิน 2 ด้าน คือ ด้าน
ความมั่นใจในความรู้ และด้านการน�ำไปใช้แบ่งตามหลักสูตรดังนี้
			
1) การผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ.2555
			
2) เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการผลิตวัคซีน ปี พ.ศ.2556
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3) การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพวัคซีนในประเทศปี พ.ศ.2556
			
4) ทักษะปฏิบตั กิ ารเทคนิคทางเทคโนโลยีการหมักเพือ่ การผลิตวัคซีนและชีววัตถุ 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) เทคนิคการท�ำ Master Cell Bank, Working Cell Bank, Master Seed Bank และ Working
Seed Bank เพื่อการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ปี พ.ศ.2558
			
8) Freeze Drying Technology for Vaccine ปี พ.ศ.2558
		
3.2 แบบสัมภาษณ์หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและน�ำเสนอในรูปตาราง
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for window version 19.0
		
4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน�ำเสนอในรูปสรุปความแบบตาราง
และความเรียงเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 8 หลักสูตรทั้งสิ้นจ�ำนวน 300 คน กลุ่มตัวอย่างส่งแบบประเมินกลับคืนมาจ�ำนวน
147 คน (ร้อยละ 49.0) และมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้ลาออกจากหน่วยงานเดิมที่ส่งบุคลากรเข้ามาอบรม จ�ำนวน 40 คน (ร้อยละ 13.3)
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.9 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 36.46 ปี (S.D. = 7.06 ปี) ร้อยละ 52.4 ของกลุ่มตัวอย่างมีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี และร้อยละ 46.9 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึง่ ร้อยละ 72.8 เป็นบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วย
งานเครือข่ายจากภาครัฐ อาชีพนักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ เภสัชกร ร้อยละ 30.6 และเป็นนักวิจัยร้อยละ
16.4 ภายหลังจากอบรมกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 91.2 ปฏิบตั งิ านเหมือนก่อนเข้ารับการอบรม โดยปฏิบตั งิ านด้านการควบคุม
ก�ำกับคุณภาพวัคซีน ร้อยละ 41.0รองลงมาคือ ผลิตวัคซีน และวิจัยพัฒนาวัคซีน ร้อยละ 23.9 และร้อยละ 17.9 ตามล�ำดับ ส่วน
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.8 เปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือลักษณะงานจากเดิมหลังจากเข้ารับการอบรม โดยปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ร้อยละ
38.4 รองลงมาคือ การผลิตวัคซีน และควบคุมก�ำกับคุณภาพวัคซีน ร้อยละ 30.8 เท่ากัน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (N=147)
ตัวแปร

จ�ำนวน

ร้อยละ

ชาย

53

36.1

หญิง

94

63.9

20-30 ปี

32

21.8

เพศ

อายุ
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31-40 ปี

77

52.4

41-50 ปี

31

21.0

51-60 ปี

7

4.8

ปริญาตรีหรือเทียบเท่า

69

46.9

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

60

40.8

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

18

12.3

ภาครัฐ

107

72.8

ภาคเอกชน

40

27.2

เภสัชกร

45

30.6

สัตวแพทย์

4

2.7

นักวิทยาศาสตร์

58

39.5

นักวิจัย

24

16.4

วิศวกร

4

2.7

อาจารย์มหาวิทยาลัย

4

2.7

อื่นๆ

8

5.4

134

91.2

วิจัยพัฒนาวัคซีน

24

17.9

ผลิตวัคซีน

32

23.9

( � = 36.46 ปี S.D. = 7.06 ปี)
ระดับการศึกษา

หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน

อาชีพ

หน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคลากรที่เข้าอบรมหลังจากเข้ารับการอบรม
ปฏิบัติงาน/ลักษณะงานเหมือนก่อนเข้าร่วมการอบรม

40

วารสาร องค์การเภสัชกรรม

ควบคุมก�ำกับคุณภาพวัคซีน

55

41.0

อื่นๆ

23

17.2

13

8.8

วิจัยพัฒนาวัคซีน

0

0.0

ผลิตวัคซีน

4

30.8

ควบคุมก�ำกับคุณภาพวัคซีน

4

30.8

อื่นๆ

5

38.4

เปลี่ยนแปลงหน้าที่/ลักษณะงานจากเดิม

2. การประเมินศักยภาพของผู้เข้าอบรม
		
2.1 การตอบแบบประเมินศักยภาพตนเองของผู้เข้าอบรม

ผลการประเมินศักยภาพของผู้เข้าอบรมใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นใจในความรู้ และด้านการน�ำไปใช้ พบว่า
ภายหลังการอบรมผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในความรู้ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในช่วง 2.61-3.40) จนถึงระดับมาก
(ค่าเฉลีย่ รวมอยูใ่ นช่วง 3.41-4.20) โดยมี 5 หลักสูตรทีผ่ เู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในความรูใ้ นระดับปานกลาง และ 3 หลักสูตร
อยู่ในระดับระดับมาก โดยหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในความรู้ในระดับมาก 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรทักษะ
การปฏิบัติการเทคนิคทางเทคโนโลยีการหมักเพื่อการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ ( =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 การสัมภาษณ์หวั หน้างานหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องในหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีส่ ง่ บุคลากร
เข้าอบรม
จากการสัมภาษณ์ของหัวหน้างาน/ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานเครือข่ายที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม พบว่า การอบรมช่วย
เพิม่ ศักยภาพของบุคลากรและประสบการณ์การเรียนรูแ้ ต่การเปลีย่ นแปลงภายในหน่วยงานเครือข่ายหลังจากทีบ่ คุ ลากรเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรการอบรมที่สถาบันวัคซีนจัดขึ้นนั้น ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพราะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยที่จะท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน ส�ำหรับหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานผลิตวัคซีนและหน่วยงานด้านการควบคุมและประกัน
คุณภาพวัคซีน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้น�ำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพราะหลักสูตรการอบรมความสอดคล้องกับลักษณะ
งานของบุคลากร ส่วนหน่วยงานด้านการวิจยั พัฒนาวัคซีนนัน้ บุคลากรยังไม่ได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้จากการอบรมมาปฏิบตั งิ านจริง ไม่เกิด
ผลลัพธ์ใดต่อหน่วยงานเพราะหลักสูตรการอบรมไม่ได้สอดคล้องกับหน้าทีแ่ ละพันธกิจของหน่วยงาน นอกจากนีห้ ลักสูตรการอบรม
มีทั้งที่ตรงและไม่ตรงกับความคาดหวังของหน่วยงาน มีหลักสูตรที่ช่วยปิดช่องว่างด้านความรู้ของบุคลากร แต่บางหลักสูตรยังไม่
สามารถปิดช่องว่างดังกล่าวได้ และพบว่ามีการลาออกของบุคลากรหลังจากได้รับใบรับรองการอบรม
และมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมและหัวหน้างานได้เสนอว่า ด�ำเนินการอบรมต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยเน้นภาค
ปฏิบตั ใิ ห้มากขึน้ พร้อมทัง้ ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ในการพัฒนาวัคซีนของประเทศ เพือ่ เติมเต็มองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะของผู้เข้าอบรมให้สามารถน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การประเมินประสิทธิผลการอบรมตามแนวคิดของ Donald L Kirkpatrick
		
1. การประเมินปฏิกิริยา โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมจากหลักสูตรการอบรมทั้ง 8 หลักสูตร
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2555-2558 ซึง่ ประกอบด้วย การประเมินด้านเนือ้ หา ด้านวิทยากร ด้านการอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดอบรม
เช่น บรรยากาศในการจัดอบรม การด�ำเนินการจัดอบรมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ อาหาร และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ต่างๆ เป็นต้น ผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีปฏิกิริยาตอบสนองอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจในระดับดีจนถึงดีมาก
ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม และสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินการอบรมตามรูปแบบของ Donald L
Kirkpatrick11
		
2. การประเมินการเรียนรู้ จากการทบทวนเอกสารและรายงานผลการประเมินการจัดอบรมทั้ง 8 หลักสูตร
พบว่า ผลคะแนนทดสอบความรู้และทักษะหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมร้อยละ 70 ตามเกณฑ์การประเมินความรู้ของ
ผู้เข้าอบรมที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ซึ่งอธิบายได้ว่า ภายหลังการอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากก่อนการ
อบรม ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินผลการอบรมของ Donald L Kirkpatrick 11 ซึ่งความรู้ ทักษะ เจตคติ
ล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส�ำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป
ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุม่ ควบคุมซึง่ เป็นกลุม่ ของผูไ้ ม่ได้รบั การฝึกอบรมแล้วเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษะ เจตคติ ของกลุม่ ควบคุม
และกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร11
		
3. การประเมินพฤติกรรม ประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นใจในความรู้ และด้านการน�ำไปใช้ พบว่า ผู้เข้า
อบรมมีความมัน่ ใจในความรูร้ ะดับปานกลางจนถึงระดับมาก โดยผูเ้ ข้าอบรมน�ำความรูห้ รือทักษะไปใช้ในการปฏิบตั งิ านระดับปานกลาง
และจากการสัมภาษณ์หัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้อง พบว่า บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
สามารถถ่ า ยทอดความรู้ใ ห้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ ซึ่งผลการประเมินพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมทั้ง 8 หลั ก สู ต ร
ดังกล่าว สอดคล้องตามแนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรมตามรูปแบบของ Donald L Kirkpatrick11การประเมินพฤติกรรม
ทีเ่ ปลีย่ นไปหลังการอบรมมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมได้มกี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการท�ำงานไปในทิศทาง
ทีพ่ งึ ประสงค์หรือไม่ การประเมินในขัน้ นีน้ บั ว่ายากและใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขัน้ แรก เพราะจะต้องติดตามประเมินผล
ในสถานที่ท�ำงาน ซึ่ง Donald L Kirkpatrick ได้เสนอว่า ควรจะวัดพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลัง
การฝึกอบรม ประเมินหลายๆ ครั้งเป็นระยะๆ อย่างสม�่ำเสมอ เช่น ประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น เพื่อที่จะดูว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้น�ำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังจากผ่านการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด11
42

วารสาร องค์การเภสัชกรรม

		
4. การประเมินผลลัพธ์ต่อองค์กร จากการสัมภาษณ์หัวหน้างาน พบว่า หลักสูตรอบรมระยะสั้นช่วยพัฒนาความ
รู้และทักษะของบุคลากร ท�ำให้บุคลากรมีพัฒนาการในการท�ำงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบด้านดีและต้องใช้ระยะเวลาที่จะท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน ส่วนผลกระทบด้านลบ คือ การลาออกของบุคลากรหลังจากที่ได้ใบรับรองการอบรม ซึ่งผล
กระทบนีอ้ าจจะไม่ได้เกิดจากหลักสูตรการอบรม ตามแนวคิดการประเมินผลลการฝึกอบรมตามรูปแบบของ Donald L Kirkpatrick11
การประเมินผลลัพธ์ต่อองค์กรนับว่าเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด เพราะในความเป็นจริงนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นมีตัวแปรอื่นๆ ที่มี
ผลและยากต่อการควบคุม

ข้อเสนอแนะ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรจัดอบรมหัวข้อที่มีความสอดคล้องกับบทบาทและพันธกิจของหน่วยงานเครือข่ายแต่ละด้านให้
มากขึน้ และหลักสูตรการอบรมควรเป็นหลักสูตรความร่วมมือทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและเชือ่ มโยงการด�ำเนิน
งานด้านวัคซีนในระดับประเทศและนานาชาติให้ประสบความส�ำเร็จยิ่งขึ้น

ข้อจ�ำกัด
การศึกษานี้เป็นการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการอบรมในบุคลากรด้านวัคซีนตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 รวม
ระยะเวลา 4 ปี ซึง่ มีระยะห่างจากการอบรมค่อนข้างนาน การประเมินพฤติกรรมของผูเ้ ข้าอบรมจากการตอบแบบประเมิน อาจเกิด
อคติของข้อมูลจากความทรงจ�ำของผูเ้ ข้าอบรม ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบประเมินอาจมีความคลาดเคลือ่ น และด้วยข้อจ�ำกัดด้านเวลาและ
ปัจจัยอื่นๆ จึงไม่ได้มีการติดตามพฤติกรรมของบุคลกรที่เข้าอบรมอย่างสม�่ำเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทีใ่ ห้การสนับสนุนการด�ำเนินการ
รวมทั้งขอขอบคุณ ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ในฐานะผู้พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน
และขอขอบคุณผูบ้ ริหารของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน หัวหน้างานและบุคลากรด้านวัคซีนทุกท่าน ทีม่ สี ว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูล
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ครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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