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สมเด็จเจ้าฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ทรงลงพระนาม
ข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ

เมื่ อ วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2562 เวลา 15.03 น.
สมเด็จเจ้าฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ
พระต�าหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี ทรงลงพระนาม “ข้อตกลง
ความร่วมมือการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุ เพือ่ การน�าไปใช้
ประโยชน์” ระหว่างสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์, บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
และองค์การเภสัชกรรม ซึง่ จากความส�าเร็จของสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
ภายใต้การน�าของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ในการศึกษาวิจยั และพัฒนายาชีววัตถุได้เองภายในประเทศ
ตัง้ แต่ขน้ั แรก คือ การเตรียมดีเอ็นเอ เพือ่ การพัฒนาเซลล์ทใี่ ช้ในการ
ผลิตยาชีววัตถุ ไปจนถึงกระบวนการผลิตระดับกึง่ อุตสาหกรรม ในชือ่
“ทราสทูซแู มบ” ยาชีววัตถุคล้ายคลึงทีใ่ ช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม
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โดยในขัน้ ตอนต่อไป ต้องท�าการศึกษาทดลองในสัตว์และ
มนุษย์ อันจะน�าไปสูก่ ารขึน้ ทะเบียนต�ารับยา และการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยีและงบประมาณการลงทุนสูง จึงทรง
เห็นชอบให้แสวงหาความร่วมมือกับทัง้ 2 หน่วยงาน ซึง่ ความร่วมมือ
ครัง้ นีม้ แี ผนพัฒนาและผลิตยารักษาโรคมะเร็งเพือ่ ทดแทนการน�าเข้า
และการสร้างความมัน่ คงด้านยาของประเทศ เป็นความหวังของ
ผู้ป่วยที่จะได้ใช้ยาที่ผลิตในประเทศโดยคนไทย ในราคาที่ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงได้
โอกาสนี้ ทรงมีพระด�ารัสว่า “การพัฒนายาเป็นเรือ่ งที่
ใช้เวลานาน ต้องใช้ความระมัดระวัง แต่เพือ่ ประชาชน เราก็ตอ้ งท�า”
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องค์การเภสัชกรรมจัดสัมมนา

“มุมมองหลากหลายมิติ
ของการก�ำหนดทิศทางกัญชาทางการแพทย์”

นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
การวิจยั เชิงคุณภาพ เรือ่ ง Mapping the Thai Approach มุมมอง
หลากหลายมิติของการก�ำหนดทิศทางกัญชาทางการแพทย์ และ
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กัญชาทางการแพทย์นำ� ไปสู.่ ..มิตทิ หี่ ลากหลาย
ของสังคม” ภายในงานได้มกี ารบรรยายในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็น...
กัญชาทางการแพทย์ของไทย” ทัง้ นี้ นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน
กรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ “กว่าจะ
มาเป็น...กัญชาทางการแพทย์ของไทย” และ Mr.Martin Woodbridge
นักเภสัชวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์จากประเทศ
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นิวซีแลนด์ ที่มีประสบการณ์การท�ำงานที่ Medsafe กระทรวง
สาธารณสุข ประเทศนิวซีแลนด์ ในฐานะ Medicines Quality
Specialist และเป็นผู้เขียนหลักเกณฑ์คู่มือกัญชาทางการแพทย์
ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นวิทยากร หัวข้อ “Cannabis-Based
Mediciness: A Need and Want Analysis โดยมีแพทย์ เภสัชกร
ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิจยั และนักวิชาการ ภาคประชาสังคม และสือ่ มวลชน
ร่วมระดมความคิดเห็นและประสบการณ์แนวคิดการน�ำกัญชา
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพือ่ ก�ำหนดทิศทางขับเคลือ่ นกัญชา
ทางการแพทย์ของประเทศไทยต่อไป การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร วันที่ 2 สิงหาคม 2562
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อนุทินปลูกกัญชา
เกรดทางการแพทย์สายพันธุ์ไทย

ระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เ

มื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ จ.เชียงใหม่ นายอนุทิน
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เปิดโครงการ “ปลูกกัญชา
เพื่อการแพทย์ 12,000 ต้น” ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้สมั ภาษณ์วา่ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ องค์การเภสัชกรรม และกรมการแพทย์ ได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและ
กัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นไปตามมาตรฐาน
เกรดทางการแพทย์ แบบครบวงจรตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ และ
ปลายน�ำ้ ไปเมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2562 และเมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม
ที่ ผ ่ า นมา คณะกรรมการยาเสพติ ด ให้ โ ทษได้ อ นุ ญ าตให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำ� เนินการปลูกกัญชาได้
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ในวันนี้จะได้เริ่มท�ำการปลูก
ต้นกล้ากัญชาเพือ่ เป็นวัตถุดบิ กัญชาส�ำหรับน�ำมาสกัดใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ ซึง่ นับเป็นการปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ในระดับ
อุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะ
สามารถส่งวัตถุดบิ กัญชาดอกแห้ง จ�ำนวน 2,400 กิโลกรัม ให้องค์การ
เภสัชกรรมน�ำไปสกัดเป็นยาจากสารสกัดกัญชา ยังรวมถึงการศึกษา
วิจยั วิธกี ารปลูกต้นกัญชาและกัญชงในรูปแบบกลางแจ้ง (outdoor)
เพือ่ พัฒนาให้ได้รปู แบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
ได้วธิ กี ารปลูกกัญชาทีป่ ลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพในพืน้ ที่ น�ำไปประยุกต์
ใช้ จะน�ำไปสู่การปลูกในครัวเรือน ครัวเรือนละ 6 ต้นในอนาคต
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้ใช้กญ
ั ชาอย่างปลอดภัยในการรักษาตนเอง
“การปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเมดิคัลเกรดด้วย
สายพั น ธุ ์ ที่ ดี ปลู ก ในระบบที่ ป ลอดภั ย เพื่ อ รั ก ษาสายพั น ธุ ์
ที่ 3 หน่วยงานร่วมมือกันท�ำในครัง้ นีจ้ ะเป็นประวัตศิ าสตร์ของประเทศ
และผมมัน่ ใจว่าผลผลิตทีไ่ ด้จะมีสารสกัดส�ำคัญทัง้ CBD และ THC
ในสัดส่วนตามที่เราคาดหวังไว้” นายอนุทิน กล่าว
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ด้าน ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผอ.ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเกษตร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น
หน่วยงานต้นน�้ำ เห็นว่าเพื่อให้ได้ต้นกัญชาแห้งที่มีคุณภาพเกรด
ทางการแพทย์นั้น ต้องปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็น
ไปตามแนวทางของหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด้านเกษตร
อินทรีย์ หรือ IFOAM, USDA Organic Standard ซึง่ เป็นระบบเกษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐานสากลในระดับโลก แต่เนื่องจากกัญชายังมี
สถานะเป็นยาเสพติด มาตรการรักษาความปลอดภัยจึงจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการตามแนวทางของหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัยที่ดี หรือ GSP (Good Security Practices) การปลูก
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้น ได้ด�ำเนินการปลูกด้วยระบบไร้
สารเคมีสงั เคราะห์ โดยการใช้วสั ดุเพาะกล้า วัสดุปลูก ธาตุอาหารพืช
จุลินทรีย์ก�ำจัดศัตรูพืชทั้งเชื้อราและก�ำจัดแมลง ตลอดจนแมลง
ตัวห�้ำ โดยวัสดุทั้งหมดที่ใช้ได้รับการรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์
ที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม
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โดยโครงการนี้ ไ ด้ ต ่ อ ยอดมา
จากโครงการอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลห้าปี ตั้งแต่ปี 2557 2562 ส่วนมาตรฐาน GSP นั้น ใช้ระบบ
ความปลอดภัยตามแบบมาตรฐานของ อย.,
ป.ป.ส., อภ. ที่ควบคุมการผลิตในบริเวณ
ที่ควบคุมอย่างเข้มงวด ด้านการเข้าออก
บริเวณทีป่ ลูกพืชในระบบปิด ทัง้ โรงเพาะกล้า
โรงปลูก ด้วยระบบสแกนนิ้ว กล้องวงจรปิด
รั้วล้อมรอบ และยามรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจดูได้
จากระบบสื่อสารทางไกลจากผู้เกี่ยวข้อง
และบันทึกข้อมูลไว้ตรวจสอบจากระบบได้
มากกว่าหนึ่งปี
ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน
กรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผย
ว่า องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานกลางน�ำ้
ได้มีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการสกัด
วัตถุดิบกัญชาที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไว้แล้ว โดย
ทั้งเครื่องสกัดคุณภาพสูงและสถานที่ผลิต
รองรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่เป็น
ไปตามแนวทางมาตรฐานกรรมวิธที ดี่ ใี นการ
ผลิต หรือ GMP ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยที่ดี หรือ GSP และ
มาตรฐานการปฏิบตั ดิ า้ นห้องปฏิบตั กิ ารทีด่ ี
หรื อ GLP ส� ำ หรั บ การตรวจวิ เ คราะห์
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ นอกจากนั้ น องค์ ก าร
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เภสัชกรรมได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรับ
วัตถุดิบช่อดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์
เพื่ อ ให้ ส ารสกั ด กั ญ ชาทางการแพทย์
มีคุณภาพมาตรฐาน มีสัดส่วนปริมาณสาร
ทีเอชซีและซีบีดีที่เหมาะสมกับตามความ
ต้องการทางการแพทย์ โดยทีมงานของ
องค์การฯ จะเข้าไปตรวจประเมินในระหว่าง
การปลูกอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
ทีส่ ำ� คัญ ดอกกัญชาแห้งจะต้องมีการควบคุม
คุณภาพ มีผลการตรวจวิเคราะห์สงิ่ ปนเปือ้ น
และมีห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน
ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มั่นใจว่า
ผลผลิตทีไ่ ด้จากความร่วมมือในครัง้ นี้ จะได้
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น�ำ้ มันกัญชาเกรดทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐานครบวงจรตัง้ แต่การปลูก การสกัด
เป็นยา ซึง่ กรมการแพทย์จะได้นำ� มาใช้ในการ
รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยควบคู ่ ไ ปกั บ การวิ จั ย อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้น�ำ
น�้ำมันกัญชาล็อตแรกไปท�ำการศึกษาวิจัย
เซลล์ ม ะเร็ ง ในหลอดทดลอง เพื่ อ ศึ ก ษา
ฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่มจ�ำนวนเซลล์
มะเร็ง 10 ชนิด ขณะนี้รอผลการทดลอง
รวมทั้งใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอาการ
คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ�ำบัด นอกจากนี้
สถาบันประสาทวิทยา และสถาบันสุขภาพ
เด็ ก แห่ ง ชาติ ม หาราชิ นี ได้ น� ำ น�้ ำ มั น
กัญชาไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยโรคระบบประสาท และ
โรคลมชักในเด็ก ซึ่งอยู่ในระหว่างติดตาม
ผลการรักษา
ทัง้ นี้ กรมการแพทย์ ได้จดั อบรม
หลั ก สู ต รการใช้ ส ารสกั ด จากกั ญ ชาทาง
การแพทย์สำ� หรับบุคลากรทางการแพทย์ มี
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผ่านการอบรมแล้ว
6,000 คน และเปิดคลินกิ ให้คำ� ปรึกษาการใช้
กัญชาทางการแพทย์ทโี่ รงพยาบาลในสังกัด
ให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมตัง้ แต่การให้
บริการรักษาครอบคลุมกลุ่มโรคที่มีผลวิจัย
ยืนยันทางการแพทย์ ให้คำ� แนะน�ำและติดตาม
รวมทั้งเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ นอกจากนี้ในส่วนพยาบาลที่ต้อง
ท�ำงานในคลินิกกัญชาฯ จะอบรมทั้งหมด
ภายในเดือนกันยายน 2562
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อภ.ในงานการประชุ
ร่วมจัมดวิชนิาการกระทรวงสาธารณสุ
ทรรศการ ข
ประจ�ำปี 2562

อ

งค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในงาน
ประชุม วิช าการกระทรวงสาธารณสุข
ประจ�ำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สูศ่ ตวรรษที่ 2
การสาธารณสุขไทย เพือ่ คนไทยสุขภาพดี” ภายในงาน
มีกจิ กรรมบรรยายพิเศษ การน�ำเสนอ อภิปรายและ
ประกวดผลงานวิชาการ และนิทรรศการของหน่วยงาน
ต่างๆ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562
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องค์การเภสัชกรรม เผยหลายฝ่ายสนับสนุนไทย
ยกระดับใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานโลก

เน้นควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ติดตามข้อมูล
ได้ ตลอดทัง้ กระบวนการ จนผลิตภัณฑ์ถงึ มือผูป้ ว่ ย
และจะประสบความส�ำเร็จได้ตอ้ งได้รบั ความร่วมมือทุกภาคส่วน

น

พ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข กรมการแพทย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และภาคีเครือข่ายการน� ำกัญชามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผล
และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Mapping the Thai Approach มุมมองหลากมิติของการ
ก�ำหนดทิศทางกัญชาทางการแพทย์ ซึง่ ได้จดั ไปเมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม
ที่ผ่านมา โดยมีการระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ แนวคิด
การน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน โดยมี Mr. Martin Woodbridge นักเภสัชวิทยา ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านกัญชาทางการแพทย์จากประเทศนิวซีแลนด์ ทีม่ ปี ระสบการณ์
การท�ำงานที่ Medsafe กระทรวงสาธารณสุข ประเทศนิวซีแลนด์
ในฐานะ Medicines Quality Specialist และเป็นผู้เขียนหลักเกณฑ์
คู่มือกัญชาทางการแพทย์ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นวิทยากร
น�ำการสัมมนา
ส�ำหรับผลจากการสัมมนาในเบื้องต้นนั้น ผู้สัมมนาได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยให้ความส�ำคัญกับการ
ยกระดับด้วยการสร้างแนวทางการใช้ประโยชน์กญ
ั ชาทางการแพทย์
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ให้ ไ ด้ ม าตรฐานระดั บ โลก อั น จะเป็ น การสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ
ประเทศไทย และควรให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการสร้ า งมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา การติดตามข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาทางการแพทย์ ตลอดจน
การก�ำกับ ควบคุมดูแลตั้งแต่ปลูก การผลิต จนถึงการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ได้ทั้งกระบวนการ โดยเห็นว่าการด�ำเนินการที่มี
Vol.45 No.4 July – September 2019

ประสิทธิภาพจะน�ำไปสู่การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
ประชาชนเข้าถึงได้และเกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังเห็นว่าการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ในประเทศไทยจะประสบผลส�ำเร็จได้นนั้ จ�ำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และต้องมีข้อมูลสนับสนุนการใช้
กัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และประเทศไทยควรเป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ทีส่ ำ� คัญ
ในอนาคต

ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับ
ด้านการก�ำกับควบคุมผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชานั้น ควรมีการ
ก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ
ราคา รวมถึ ง บทบาทของแพทย์ แ ละเภสั ช กรในฐานะผู ้ สั่ ง ใช้
และจ่ายยาให้มีความชัดเจน อีกทั้งยังให้มีการพัฒนาแนวทาง
(guideline) ส�ำหรับการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ทสี่ ามารถน�ำไปฏิบตั ิ
ได้จริง มีการพัฒนาตลาดส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนให้มี
การใช้ประโยชน์จากองค์ความรูท้ างการแพทย์แผนไทย อีกทัง้ มีการ
พัฒนาด้านการศึกษา และให้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มีส่วนร่วมในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างรอบด้าน และ
ทีส่ ำ� คัญด้านการสือ่ สารนัน้ สือ่ มวลชนควรเป็นสือ่ กลางของรัฐบาล
ในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ สรุปเบือ้ งต้นเพือ่ น�ำเสนอต่อกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งถือเป็นองค์กรหลักในการด�ำเนินการเรื่องกัญชา
ทางการแพทย์ ได้แก่ การก�ำหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์กัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ให้มี
การกระจายผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้ป่วยอย่างทั่วถึง การพัฒนารูปแบบ
การสัง่ ใช้ และส่งมอบผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาให้ผปู้ ว่ ย การใช้ระบบออนไลน์
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และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อช่วยในการสั่งจ่ายยา รวมถึงการ
เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลการใช้
และรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา มีการก�ำหนดแผน
การวิจยั และสร้างเครือข่ายการด�ำเนินการวิจยั การก�ำหนดโปรแกรม
การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา การสร้างช่องทางการให้
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น และให้มีการด�ำเนินการกับสื่อมวลชนอย่าง
ใกล้ชิด ผู้มีส่วนร่วมในการใช้กัญชาทางการแพทย์ควรได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ควรมี
มาตรฐานในการเพาะปลูกและการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากัญชา
และผลิตภัณฑ์กัญชาที่น�ำมาใช้ทางการแพทย์นั้นได้มาตรฐาน
ประเทศไทยควรมีการด�ำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้
การใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ประสบความส�ำเร็จตามทีม่ งุ่ หวังไว้ตอ่ ไป
ซึ่งข้อสรุปความคิดเห็นต่างๆ เหล่านี้และความคิดเห็น
ที่ได้เพิ่มเติมจะได้รวบรวมและน�ำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ น�ำไปพิจารณาด�ำเนินการ
ต่อไป
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม ยังได้กล่าวถึงความ
คืบหน้าการด�ำเนินการโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ว่า
ขณะนีอ้ งค์การฯ ได้ปลูกกัญชาเมดิคลั เกรดในระบบ Indoor บริเวณ
พืน้ ทีเ่ ดิมรอบใหม่แล้ว จ�ำนวน 140 ต้น โดยได้เริม่ ปลูกเมือ่ ต้นเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าองค์การฯ จะสามารถสกัดและผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จ�ำนวน
ประมาณ 10,000 ขวด ประมาณเดือนธันวาคม 2562 ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 สูตร คือ สูตร THC สูตร CBD สูตร THC:CBD
1:1 โดยการปลูกรอบใหม่นี้ จะปลูกสายพันธุ์ CBD เด่นให้มากขึ้น
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น การโครงการระยะที่ 2 เป็ น การ
ปรับปรุง พัฒนาสายพันธุก์ ญ
ั ชาให้ผลิตสารส�ำคัญได้ปริมาณสูงและ
สามารถปลูกลงแปลงได้ รวมทั้งขยายก�ำลังการผลิตสารสกัดเป็น
ระดับกึ่งอุตสาหกรรม จะขยายพื้นที่การปลูกแบบ Indoor ให้เพิ่ม
มากขึ้นเป็น 1,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสามารถเริ่มด�ำเนินการ
ปลูกได้ในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบนั รุน่ แรกประมาณเดือนตุลาคม 2563 ทัง้ นี้
จะเน้นผลิตผลิตภัณฑ์สตู ร CBD เป็นส�ำคัญ ในส่วนของความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ การปลูก
และเพิม่ พืน้ ทีก่ ารปลูกต้นกัญชานัน้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จะเริ่ ม ท� ำ การปลู ก ในเดื อ นกั น ยายน 2562 นี้ คาดว่ า ทาง
มหาวิทยาลัยจะทยอยส่งวัตถุดิบกัญชาแห้งเกรดทางการแพทย์
ให้กับองค์การฯ ท�ำการสกัดได้อย่างต่อเนื่อง ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 เพือ่ ท�ำการผลิตตามโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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องค์การเภสัชกรรม
คว้า 2 รางวัลคุณภาพ

โ

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562

รงงานผลิตยา 2 แห่งขององค์การเภสัชกรรม ได้รบั รางวัล
คุณภาพ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจ�ำปี 2562 ด้านยา ทีโ่ รงงาน
ผลิตยา องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 และด้านยาและ
วัตถุอนั ตราย ทีโ่ รงงานผลิตยารังสิต 1 อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
เปิดเผยว่า องค์การฯ ได้สง่ ผลงานการด�ำเนินงานเข้าประกวดรางวัล
อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจ�ำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยโรงงานผลิตยาทีอ่ งค์การเภสัชกรรม
พระรามที่ 6 ส่งประกวดในหมวดสถานประกอบการด้านยา และโรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ส่งประกวดในหมวดสถาน
ประกอบการด้านยาและวัตถุอนั ตราย ปรากฏว่าได้รบั รางวัล อย. ควอลิตี้
อวอร์ด ประจ�ำปี 2562 ทัง้ 2 โรงงาน
ผูอ้ ำ� นวยการฯ กล่าวต่อไปว่า รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
เป็นรางวัลที่ อย. ได้จดั ขึน้ เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานทีต่ ระหนัก
ถึงการเป็นองค์กรทีม่ กี ระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
และปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ อีกทัง้ เพือ่ เป็น
แบบอย่างทีด่ แี ก่ผป้ ู ระกอบการรายอืน่
องค์การฯ ได้ดำ� เนินงานการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
ตามมาตรฐานวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิต หรือ GMP PIC/S และมุง่ มัน่ ด�ำเนินการ
ยกระดับสูม่ าตรฐานระดับสากล WHO GMP มีการรักษาคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอดในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการ
ผลิต ตัง้ แต่การรับเข้าวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ การสัง่ จ่าย การผลิตและ
การบรรจุผลิตภัณฑ์ มีฝา่ ยประกันคุณภาพทีค่ วบคุม ติดตาม และดูแล
ตลอดกระบวนการผลิตยาและผลิตภัณฑ์วตั ถุดบิ เคมีภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้ทาง
การแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในทุกขัน้ ตอนภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตยา มีการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการ
บริหารจัดการทีไ่ ด้รบั การตรวจรับรองความถูกต้อง มีหอ้ งปฏิบตั กิ าร
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สอบเทียบและห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ทีผ่ า่ นการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
มีการดูแลสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการทีด่ ดี ้านสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001:2015) มีการรับรองห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบหรือศึกษา วิจยั /
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขตามหลักปฏิบตั ทิ ดี่ ี
(GLP) มีมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001:2011) มี
การน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทสี่ ากลให้การยอมรับมาใช้ในกระบวนการ
ผลิต ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาทีผ่ ลิต
ในประเทศไทย และเพิม่ ความสามารถในการเข้าถึงยาของคนไทย มีการ
ส่งเสริมการขายอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
ส่งเสริมกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม
และเศรษฐกิจ
“รางวัลนีอ้ งค์การฯ ได้รบั มาอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ประเภท
สถานประกอบการด้านยาและวัตถุอนั ตราย เมือ่ ปี 2559 ปี 2560 และ
ปี 2561 องค์การฯ มุง่ เน้นผลิตยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยในส่วนของโรงงานผลิตยารังสิต
ระยะที่ 2 จะด�ำเนินการก่อสร้างต่อไปนัน้ ก็จะด�ำเนินงานเพือ่ ให้ได้
มาตรฐานคุณภาพ GMP PIC/S โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และมุง่ สูก่ ารรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ GMP ในระดับสากล อาทิ มาตรฐานองค์การอนามัยโลก
WHO PQ (WHO Prequalification Program) มาตรฐานยุโรป EU-GMP
มาตรฐานองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา US-FDA GMP รวมถึง
การน�ำระบบเทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ามาใช้ในการด�ำเนินการผลิตอีกด้วย
ซึง่ เรือ่ งของคุณภาพยาเป็นเรือ่ งทีพ่ นักงานองค์การฯ ทุกคนได้ตระหนัก
และท�ำตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึง
ยาทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ เป็นองค์กรหลักเพือ่ ความ
มัน่ คง ยัง่ ยืน ด้านยาให้กบั ประเทศ” ผูอ้ ำ� นวยการ กล่าว
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องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์ ให้มีรูปแบบหลากหลาย
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการรักษาแต่ละโรคมากยิง่ ขึน้

งค์การเภสัชกรรม (อภ.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ทเี่ ป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในรูปแบบยาเตรียมทีท่ นั สมัย ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย
ทีใ่ ช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับโรคต่างๆ มากขึน้ เช่น
ยาเหน็บทวารหนัก แผ่นแปะซึมผ่านผิวหนัง และแผ่นฟิลม์ เกาะติด
เนือ้ เยือ่ ในช่องปาก รวมถึงวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ศึกษาความคงสภาพ ศึกษาพรีคลินกิ และศึกษาคลินกิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจน
การขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้ผป้ ู ว่ ยทีม่ คี วามจ�ำเป็นได้ใช้ผลิตภัณฑ์
สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานเมดิคลั เกรด
นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
กล่าวว่า ขณะนีก้ ารด�ำเนินการปลูกและสกัดสารสกัดกัญชา อภ. ได้มกี าร
เก็บดอกกัญชาและท�ำให้แห้งเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
สกัดเป็นสารสกัดน�ำ้ มันกัญชาเมดิคลั เกรด ซึง่ ล่าสุดองค์การฯ ได้กำ� หนด
ความเข้มข้นน�ำ้ มันกัญชาชนิดหยดใต้ลนิ้ ของแต่ละสูตรเพือ่ ให้มคี วาม
เหมาะสมกับการรักษาโรคชนิดต่างๆ อีกทัง้ ได้ใช้เทคโนโลยีการสกัดทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ท�ำให้สามารถผลิตน�ำ้ มันกัญชาชนิดหยดใต้ลนิ้ เพิม่ ขึน้
จากประมาณ 2,500 ขวด เป็นประมาณ 10,000 ขวด โดยส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้
เป็นในส่วนของสูตร THC สูง โดยในปลายเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้
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จะเริม่ ทยอยกระจายผ่านกรมการแพทย์ สูโ่ รงพยาบาลทีเ่ ปิดให้บริการ
ใช้สารสกัดกัญชารักษาผูป้ ว่ ยในรูปแบบการวิจยั แบบเฉพาะรายผ่าน
ช่องทางพิเศษ หรือ SAS และการรักษาผูป้ ว่ ยแบบวิจยั เชิงลึกครบทุก
กระบวนการวิจยั รวมถึงการรักษาในรูปแบบอืน่ กับผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามจ�ำเป็น
ต้องใช้สารสกัดกัญชาตามข้อบ่งชีท้ างการแพทย์ โดยแพทย์ผรู้ กั ษาและ
เภสัชกรผูส้ งั่ จ่ายยา และโรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั การอนุญาตจาก อย. โดยขอ
ย�ำ้ ว่าการน�ำสารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์นนั้ จะไม่ใช่ทางเลือกแรก
ในการรักษา และใช้เมือ่ รักษาด้วยวิธมี าตรฐานไม่ได้ผลแล้วเท่านัน้ โดย
สารสกัดน�ำ้ มันกัญชาชนิดหยดใต้ลนิ้ องค์การฯ ท�ำการผลิตเป็น 3 สูตร คือ
สูตรที่ 1 คือ THC สูงกว่า CBD สูตรที่ 2 คือ CBD สูงกว่า THC และสูตร
ที่ 3 คือ สัดส่วน THC และ CBD 1 ต่อ 1 ผลิตโดยยึดหลักต้องปลอดภัย
(Safety) ทุกขวดทีส่ กัดออกมาต้องมีสารมีฤทธิข์ องยาทีใ่ กล้เคียงกันหมด
(Consistency) และต้องมีประสิทธิภาพ (Efficacy) โดยหลังจากท�ำการ
เก็บเกีย่ วดอกกัญชา 140 ต้น ล็อตแรกหมดแล้ว องค์การฯ จะท�ำความ
สะอาดพืน้ ทีเ่ พือ่ ท�ำการปลูกในล็อตที่ 2 ต่อไปทันที โดยคาดว่าจะได้
สารสกัดกัญชาล็อตที่ 2 ประมาณปลายปีนี้
ส่วนการด�ำเนินการในระยะที่ 2 เป็นการด�ำเนินการ
ในระดับกึง่ อุตสาหกรรม จะขยายพืน้ ทีป่ ลูกเป็นแบบ Indoor และแบบ
Greenhouse พร้อมด�ำเนินการปรับปรุงสายพันธุท์ งั้ พันธุไ์ ทยและพันธุ์
ลูกผสมให้ได้สารส�ำคัญทีเ่ หมาะสม และสามารถปลูกในสภาพอากาศของ
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ไทยได้ ซึง่ จะสามารถเพิม่ ผลผลิตเป็น 150,000 – 200,000 ขวด คาดว่า
จะสามารถด�ำเนินการปลูกได้ในต้นปี 2563
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครัง้ นีจ้ ะเป็นการด�ำเนินการเพือ่ วิจยั และ
พัฒนาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชารูปแบบต่างๆ นอกเหนือจาก
ชนิดหยดใต้ลนิ้ ให้มคี วามหลากหลาย ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพการรักษา
และเหมาะสมกับโรคต่างๆ ยิง่ ขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีเภสัชกรรม ทัง้ นีจ้ ะมี
การศึกษาความคงสภาพ การศึกษาพรีคลินกิ และการศึกษาคลินกิ กับผูป้ ว่ ย
กลุม่ โรคต่างๆ ทีอ่ งค์การฯ ได้รว่ มมือวิจยั ในผูป้ ว่ ยกับกรมการแพทย์
ไว้กอ่ นหน้านีแ้ ล้ว ตลอดจนการบริหารจัดการน�ำวัตถุดบิ ส่วนทีเ่ หลือจาก
กระบวนการผลิตทัง้ ในส่วนของต้นกัญชาทีไ่ ด้จากการสกัดน�ำไปใช้เกิด
ประโยชน์สงู สุดเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ รวมการศึกษาวิจยั ในโครงการอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเพียงพอส�ำหรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
และการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป นอกจากนัน้ ยังจะมีการบริหารทาง
วิชาการ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือในครัง้ นีเ้ ป็นการผนึกก�ำลังกันของทัง้
2 หน่วยงาน ซึ่งต่างก็มีจุดมุ่งหวังเดียวกันที่จะท�ำให้ประชาชน
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาเมดิคลั เกรดทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ ราคาทีเ่ ข้าถึงได้
ด้านรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิรยิ ะกุล คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการให้บริการการรักษาพยาบาลและพัฒนา
ยารักษาโรคจากสมุนไพรจัดเป็นเป้าหมายทีส่ ำ� คัญของมหาวิทยาลัย
ซึง่ การทีก่ ฎหมายได้เปิดโอกาสให้นำ� กัญชามาท�ำการวิจยั และใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้นนั้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เริม่ โครงการศึกษาวิจยั กัญชาแบบ
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บูรณาการ ได้จดั ทีมนักวิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
คณะวิชาต่างๆ เป็นแกนน�ำในการพัฒนายาจากกัญชาเพือ่ ให้ได้ยาทีม่ ี
คุณภาพ ซึง่ จะด�ำเนินการวิจยั ตัง้ แต่การปลูกเพือ่ ค้นหาพันธุท์ มี่ สี ารส�ำคัญ
สูง น�ำมาเตรียมสารสกัดและสารบริสทุ ธิ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
ยาเตรียมต่างๆ ทีจ่ ะน�ำไปทดสอบในผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้ได้ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
มีความปลอดภัยในการใช้จริงต่อไป ซึง่ เป็นแนวทางทีม่ หาวิทยาลัยฯ
จะช่วยพัฒนาทรัพยากรสมุนไพรให้มมี ลู ค่าเชิงเศรษฐกิจและลดค่าใช้จา่ ย
ด้านยาลงได้ ดังนัน้ การร่วมมือกับองค์การฯ ในครัง้ นีน้ บั เป็นโอกาสอันดี
ในการขยายขอบข่ายความร่วมมือ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนากัญชาและสมุน
ไพรอืน่ ๆ ตลอดจนการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์และเทคโนโลยี
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพในการรักษาผูป้ ว่ ยต่อไป
จากความร่วมมือในครัง้ นี้ คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาและ
สมุนไพรอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบยาเตรียมที่
ทันสมัยมากขึน้ เช่น ยาเหน็บทวารหนัก แผ่นแปะซึมผ่านผิวหนัง และแผ่น
ฟิลม์ เกาะติดเนือ้ เยือ่ ในช่องปาก ซึง่ หากได้วตั ถุดบิ กัญชามาจากองค์การฯ
แล้ว ก็สามารถท�ำการวิจยั ต่อได้ทนั ที ซึง่ เป็นการเพิม่ รูปแบบผลิตภัณฑ์
เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น น�ำ้ มัน สเปรย์ และแคปซูลสารสกัดกัญชา และหาก
มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องก็จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากกัญชา
ในรูปแบบอืน่ ๆ ต่อไป และสามารถน�ำผลิตภัณฑ์กญ
ั ชามาทดสอบใช้กบั
ผูป้ ว่ ย Palliative Care หรือผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ในศูนย์การุณรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย ทัง้ นีป้ ระเทศไทย
จะได้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกั ญ ชาที่ มี คุ ณ ภาพที่ ห ลากหลายยิ่ ง ขึ้ น
เพือ่ ให้ประชาชนได้มโี อกาสใช้ยาในราคาทีถ่ กู ลง
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องค์การเภสัชกรรม
เผยแนวทางการพัฒนาสูตร

ผลิตภัณฑ์น�้ำมันกัญชา
ทางการแพทย์
ออกในรูปแบบหยดใต้ลิ้น

เพือ่ ให้ยามีประสิทธิผลในการออกฤทธิท์ เี่ ร็วขึน้

น

พ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
เปิ ด เผยว่ า ในวั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2562 องค์ ก าร
เภสัชกรรม (อภ.) จะมีการส่งมอบสารสกัดน�ำ้ มันกัญชา
เมดิคัลเกรด ซึ่งผลิตภัณฑ์ยากัญชาทางการแพทย์มาตรฐาน
สกัดด้วยวิธี solvent extraction โดยใช้ Ethanol คุณภาพสูง
ณ อุณหภูมิ -50 องศาเซลเซียส สะอาด ปลอดภัย โดยมีการ
จัดท�ำบรรจุภัณฑ์ พร้อมระบุปริมาณและวิธีการใช้ไว้ชัดเจน
ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานให้กบั กระทรวงสาธารณสุข โดยมี 3 สูตร
คือ 1. สูตรทีม่ สี ารทีเอชซี (THC) เด่น กล่องสีแดง ซึง่ อาจมีฤทธิ์
มึนเมาได้ กัญชาสายพันธุ์แรง 2. สูตรที่มีสารซีบีดี (CBD) เด่น
กล่องสีเขียว มีฤทธิม์ นึ เมาต�ำ่ กัญชาสายพันธุอ์ อ่ น และ 3. สูตร
ที่มีอัตราส่วนสารทีเอชซี และซีบีดี 1:1 (THC:CBD 1:1) กล่อง
สีเหลือง เป็นกัญชาสายพันธุ์ผสม มีฤทธิ์มึนเมาปานกลาง
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับ
แนวทางการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น�้ำมันกัญชาขององค์การฯ นั้น
ออกแบบมาให้ อ ยู ่ ใ นรู ป ของน�้ ำ มั น หยดใต้ ลิ้ น เพื่ อ ให้ ย ามี
ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เร็วขึ้น และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้
มากกว่าการให้ยาในรูปแบบรับประทาน อีกทั้งสามารถเจือจาง
ความเข้มข้นของยาได้ตามความต้องการของแพทย์ผู้สั่งจ่าย และ
โรคที่น�ำไปใช้ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตัวยา
ส�ำคัญ delta-9-THC ที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ดังนั้น
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การก� ำ หนดความเข้ ม ข้ น ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วจึ ง มาจาก
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการ และ
การเทียบเคียงกับความเข้มข้น
ของน�ำ้ มันกัญชาในประเทศอืน่ ๆ
“ส� ำ หรั บ เรื่ อ งความ
ปลอดภัยของ GPO THC นั้น พบ
ว่ า ขนาดของ delta-9-THC ที่
ท� ำ ให้ ค นเสี ย ชี วิ ต เป็ น จ� ำ นวน
50% (Lethal dose) ต้องมีการ
ใช้ในขนาดปริมาณสูงถึง 4 กรัม ในผู้ที่มีน�้ำหนัก 70 กิโลกรัม
(ค่าประมาณจากการค�ำนวณ) ซึง่ ขนาดยานี้ มนุษย์ไม่สามารถได้รบั
จากการรับประทาน การสูบ หรือการสูดดมสารระเหย (vaporizing)
ของสารดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าการให้ยา THC
2.5 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดด�ำ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
ถึงชีวิต แต่อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น เมา กระวนกระวาย
พารานอยด์ ความจ�ำบกพร่อง ไม่มีสมาธิจดจ่อในการท�ำงาน GPO
THC มีความแรงเพียง 0.5 มิลลิกรัมต่อหยด ซึ่งน้อยกว่าขนาดยา
ดังกล่าว 5 เท่า จึงมีความปลอดภัยต่อผูป้ ว่ ย แต่อย่างไรก็ตาม การใช้
ยา GPO THC จะต้องอยู่ภายใต้ค�ำแนะน�ำของแพทย์ หรือเภสัชกร
ที่ผ่านการอบรม” ผู้อ�ำนวยการฯ กล่าว
ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562
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องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รบั รอง

“การแสดงเครือ่ งหมาย
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์
และชดเชยคาร์บอน 100%”

เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกในไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลนี้
พร้อมขยายผลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

ด

ร.ภญ. มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ปัญหาภาวะก๊าซเรือน
กระจก เป็นตัวการส�ำคัญที่ท�ำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น
กระทบต่อความเป็นอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ นับวันปัญหายิง่ ทวีความรุนแรง
มากขึน้ องค์การเภสัชกรรมได้มกี ารด�ำเนินการร่วมแก้ปญ
ั หาภาวะ
ก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของโรงงานผลิตยา
รังสิต 1 อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมโครงการ “ขยายผล
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพือ่ สนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
ภายในประเทศ ปีที่ 6 (พ.ศ. 2562)” ด�ำเนินการโดย ศูนย์เชีย่ วชาญ
เฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN)
คณะสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการน�ำร่องและ
ต่อยอดจากการได้การรับรอง ISO 50001 มาตรฐานระบบจัดการ
ด้านพลังงาน ท�ำให้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยงานแสดงคาร์บอน
ฟุตพริน้ ท์ขององค์กรและชดเชยคาร์บอน 100% จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
ในการด�ำเนินการนัน้ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้มกี าร
รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากรทีท่ ำ� ให้เกิดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก อาทิ การใช้เชือ้ เพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย
และการขนส่ง โดยแสดงผลในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
พบว่าจากการด�ำเนินงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปี จ�ำนวน
8,586 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจึงได้ด�ำเนินกิจกรรมชดเชย
คาร์บอนทีเ่ กิดขึน้ ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนัน้
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ได้จดั ท�ำแผนมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว เพือ่ ให้
มี ค วามต่ อ เนื่ อ งในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ จากการด�ำเนินงานดังกล่าวท�ำให้องค์การเภสัชกรรม
โรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้รับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และชดเชย
คาร์บอน 100%” โดยจะเข้ารับประกาศนียบัตร พร้อมโล่เกียรติยศ
ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�ำปี 2562 จัดโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในวันที่ 19
กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ นับเป็นโรงงานผลิตยา
แห่งแรกในไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลนี้ ซึง่ มีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบนั ทัง้ สิน้
ประมาณ 160 แห่ง
รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า จาก
ความส�ำเร็จดังกล่าวนี้ องค์การเภสัชกรรมทัง้ 3 แห่ง ประกอบด้วย
องค์การเภสัชกรรมส�ำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 6 โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ
อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จะเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Reduction Program: T-VER) เพื่อให้การด�ำเนินงาน
การลดภาวะก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมพื้นที่และมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ และอย่างยัง่ ยืน และสามารถน�ำปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ รียกว่า คาร์บอนเครดิต น�ำไปชดเชย
คาร์บอนให้กบั หน่วยงานอืน่ ๆ ต่อไป
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ม.เกษตรศาสตร์ จับมือองค์การเภสัชกรรม

ปลูกกัญชาสกัดรักษาโรค

ม.

เกษตรศาสตร์ ร ่ ว มกั บ องค์ ก ารเภสั ช กรรม และ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิ ด โครงการพัฒนางานวิจัย และนวั ต กรรมจาก
พืชกัญชาเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์ ปลูกกัญชาสายพันธุไ์ ทย
ตามมาตรฐาน GACP
วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ดร.จงรัก วัชรินทรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจาก
พืชกัญชาเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมี นางศิรนิ ชุ ชีวนั พิศาลนุกลู
รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิด พร้อมร่วม
เสวนาเชิงนโยบายเกีย่ วกับการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมพืชกัญชา
เพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์ เพือ่ น�ำเสนอแนวทางด�ำเนินงานร่วมกัน
อย่างยัง่ ยืน
ก่อนร่วมตัดริบบิน้ และร่วมปลูกต้นกล้ากัญชาชุดแรกของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ พืน้ ทีโ่ รงเรือนของโครงการฯ ในพิธเี ปิด
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวทิ ยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานว่า “วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดท�ำโครงการพัฒนางานวิจยั และ
นวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางแก่วสิ าหกิจชุมชน
ได้ปลูกกัญชาตามมาตรฐาน GACP ซึง่ เป็นมาตรฐานทีป่ ระเทศใช้ควบคุม
คุณภาพส�ำหรับพืชสมุนไพร โดยมีเป้าหมายส�ำคัญเพือ่ เป็นต้นแบบการ
ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ รียนรูว้ ธิ กี ารปลูกกัญชาทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จและได้มาตรฐาน เป็นคูม่ อื การปลูกกัญชาทางการแพทย์ตาม
มาตรฐาน GACP คูม่ อื นีจ้ ะมีรายละเอียดและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเพือ่
ทีว่ า่ กัญชาทีป่ ลูกนัน้ จะได้รบั รองคุณภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์
โดยเป็นหลักหลักสูตรระยะสัน้ เพือ่ เปิดสอนให้วสิ าหกิจชุมชนในรูปแบบ
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุกวิทยาเขต ได้มีการร่วมกันในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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พืชกัญชาทางการแพทย์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวทาง
การด�ำเนินงาน “One KU Cannabis” ในเบือ้ งต้นจะใช้พนื้ ทีป่ ลูกและวิจยั
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โดยนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถที่จะร่วมพัฒนา
องค์ความรูด้ งั กล่าวร่วมกันได้ทกุ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รบั การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือกและองค์การเภสัชกรรม ซึง่ ได้มกี ารลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือวิจยั และพัฒนาสายพันธุก์ ญ
ั ชาเพือ่ ใช้ทางการแพทย์
ไปแล้ว เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน นับเป็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อกี ระดับหนึง่
ทีต่ อบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
ของประเทศไทยและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนอย่าง
เป็นระบบและเป็นมาตรฐานต่อไป
นางศิรนิ ชุ ชีวนั พิศาลนุกลู รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวว่า จากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานนี้ องค์การฯ จะได้
ร่วมวิจยั และพัฒนาการเพาะปลูกเพือ่ ก�ำหนดคุณสมบัตสิ ายพันธุก์ ญ
ั ชา
ไทยให้ได้คณ
ุ สมบัตขิ องดอกกัญชาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีปริมาณสารส�ำคัญ
ทีเอชซีและซีบดี ใี นสัดส่วนคงที่ สม�ำ่ เสมอ ได้มาตรฐาน ตามความต้องการ
ใช้ทางการแพทย์ โดยไม่มสี ารปนเปือ้ นเพือ่ ให้ได้วตั ถุดบิ ดอกกัญชาระดับ
เมดิคัลเกรดส�ำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาส�ำหรับทาง
การแพทย์แผนปัจจุบนั การเปิดโครงการพัฒนางานวิจยั ฯ ซึง่ การปลูกกัญชา
ในครัง้ นีจ้ ะเป็นสิง่ ยืนยันถึงความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจจริงของหน่วยงานภาครัฐที่
จะร่วมกันขับเคลือ่ นกัญชาทางการแพทย์ของไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมและ
เป็นโอกาสทางเลือกของผูป้ ว่ ยไทยทีจ่ ะเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาทาง
การแพทย์ทมี่ มี าตรฐานและคุณภาพอย่างแท้จริง โดยในความร่วมมือ
ครัง้ นี้ จะร่วมกันพัฒนาวิธกี ารปลูกและวิจยั พัฒนากัญชาสายพันธุไ์ ทย
เพือ่ ให้ได้สายพันธุก์ ญ
ั ชาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีปริมาณสารส�ำคัญทีม่ สี ดั ส่วน
คงที่ สม�ำ่ เสมอ ได้มาตรฐาน ไม่มสี ารปนเปือ้ นใดๆ จากนัน้ ก็จะน�ำกัญชา
ทีไ่ ด้สายพันธุร์ ว่ มกันส่งต่อไปยังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกน�ำไปใช้ในต�ำรับยาแพทย์แผนไทยรักษาผูป้ ว่ ยโรคต่างๆ ที่
เหมาะสมกับโรคนัน้ ๆ พร้อมทัง้ วิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใช้ในการวิจยั ทางคลินกิ เพือ่ ประเมินประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และส�ำหรับการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ
หรือ Special Access Scheme (SAS) เป็นการรักษาผูป้ ว่ ยควบคูก่ ารเก็บ
ข้อมูลการวิจยั รวมถึงการรักษาด้วยช่องทางอืน่ ด้วย
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องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการ

การประชุมวิชาการ
วัคซีนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 9

งค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดหลัก
“วัคซีนไทยสูส่ ากลกับการสร้างความมัน่ คงด้านสุขภาพ
ทีย่ งั่ ยืน” ตัง้ แต่บดั นี้ – 22 สิงหาคม 2562 ห้องเมย์แฟร์ ABC
ชัน้ 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนา�้ กรุงเทพฯ
โดยบูธขององค์การเภสัชกรรมมีการน�าเสนอเนื้อหา
ประกอบด้วย เรื่อง ความส�าเร็จของโรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ซึ่งขณะนี้ได้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล เพื่อน�าไปใช้ส�าหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกในระยะที่ 3
ในเดือนกันยายนนีเ้ รียบร้อยแล้ว น�าเสนอเรือ่ งการวิจยั และพัฒนา
กระบวนการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลีย้ ง (Cell-based)
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตวัคซีนจากเซลล์เพาะเลี้ยง
เช่น วัคซีนไข้สมองอักเสบ วัคซีนไข้ซกิ า้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึง่ การผลิต
ดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาการผลิต สามารถควบคุมคุณภาพ
ของวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเลีย้ งเชือ้ ในระบบปิด และลด
ความเสีย่ งในการปนเปือ้ นของเชือ้ จุลนิ ทรียอ์ นื่ รวมถึงมีการน�าเสนอ
เรื่องการวิจัยพัฒนาระบบน�าส่งยาผ่านทางผิวหนัง ซึ่งเป็นวิธีการ
น�าส่งยาหรือวัคซีนในรูปแบบใหม่ทเี่ ป็นเข็มขนาดเล็ก (Microneedle)
ท�าให้กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันได้ดขี นึ้ ลดความเจ็บปวด และน�าเสนอเรือ่ ง
การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีทผี่ ลิตจากใบยาสูบเพือ่ ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของโมโนโคลนอล
แอนติบอดีทผี่ ลิตจากใบยาสูบ ในการยับยัง้ ไวรัสพิษสุนขั บ้าในระดับ
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การทดลอง in vitro และ in vivo เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
โมโนโคลนอลแอนติบอดีจากใบยาสูบ ส�าหรับเป็นต้นแบบการผลิต
โมโนโคลนอลแอนติบอดีสา� หรับการรักษาโรคอืน่ ๆ ในประเทศไทย
ในอนาคต และเป็นการทดแทนการใช้โพลีโคลนอลทีผ่ ลิตจากซีรมั่ ม้า
นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมยังได้รว่ มเสวนาในหัวข้อ
ต่างๆ ประกอบด้วย วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ห้องเมย์แฟร์ A การเสวนา เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือ
สูค่ วามส�าเร็จของการวิจยั พัฒนาวัคซีนไทย วันที่ 21 สิงหาคม 2562
เวลา 15.30 – 16.30 น. ห้องเมย์แฟร์ A การเสวนา เรือ่ ง ทางออก
การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาคอขวด การพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุ
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น. ห้องเมย์แฟร์ A
การเสวนา เรือ่ ง Vaccine and immunization for Pandemic inﬂuenza
preparedness (PIP)
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นักวิจัย อภ. คว้ารางวัล
Complementary Oral
Presentation
Award
จากเวที PST 2019 จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เภสัชศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (TIPA) และคณะเภสัชศาสตร์
จาก 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
รังสิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี แพทย์ เภสัชกร นักวิจัย
นักวิชาการจากในและต่างประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อเผยแพร่
ความรู ้ ท างวิ ช าการและวิ จั ย ในระดั บ นานาชาติ เ กี่ ย วกั บ งาน
วิศวเภสัชกรรม และวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
โดยการน�ำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้เป็นแบบการ
บรรยาย (Oral Presentation) ที่นักวิจัยองค์การเภสัชกรรมน�ำเสนอ
นัน้ เป็นการน�ำเสนอการศึกษาชีวสมมูลขององค์การฯ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการ
ตามแนวทาง ASEAN Harmonization และหน่วยงานก�ำกับดูแล
ด้านยาของสหภาพยุโรป (European Medicines Agency) ผลปรากฏ
ว่ า การน� ำ เสนอผลงานจากนั ก วิ จั ย องค์ ก ารฯ ได้ รั บ รางวั ล
Complementary Oral Presentation Award จากเวที PST 2019 แสดง
ให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของการศึกษาชีวสมมูลที่ได้ด�ำเนินการ
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งท�ำให้ผู้ใช้ยามีความมั่นใจในประสิทธิภาพ
ของยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมมากขึ้น
โดย ดร.ภญ.วิภาดา ขาวรุ่งเรือง จบการศึกษาระดับ
ร.ภญ.วิภาดา ขาวรุง่ เรือง นักวิจยั องค์การเภสัชกรรม ปริญญาตรี จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ได้รับรางวัล Complementary Oral Presentation เข้าท�ำงานในกลุ่มศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การ
Award จากงานประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ เภสัชกรรม ในปี 2554 หลังจากนั้นได้รับทุนจากองค์การฯ เพื่อไป
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ Department of Pharmaceutics,
Sciences and Technology 2019 (PST 2019) เป็นการประชุม College of Pharmacy, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิชาการและวิจยั ในระดับนานาชาติทเี่ กีย่ วกับงานวิศวเภสัชกรรม และในระหว่ า งศึ ก ษาต่ อ ได้ ฝ ึ ก งานกั บ องค์ ก ารอาหารและยา
และวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
สหรัฐอเมริกา (US FDA) ในหน่วยงานที่รับผิดชอบทวนสอบข้อมูล
ได้น�ำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presen- การขึน้ ทะเบียนยาทีใ่ ช้ในการรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็ง ปัจจุบนั รับผิดชอบ
tation) ในหัวข้อ Bioequivalence Evaluation of Two Clopidogrel ก�ำกับดูแลงานด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง
75mg Tablet Formulations (Clopidogrel GPO ®and Plavix® ) in ของวิธีวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ยาในตัวอย่างชีวภาพ เพื่อใช้
Health Thai Volunteers ในงานประชุมวิชาการ International ในการศึกษาชีวสมมูลของยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และ
Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and เขียนบทความด้านการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ และการศึกษาชีวสมมูล
Technology 2019 (PST 2019) ซึง่ เป็นการประชุมวิชาการและวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการขาย
ในระดับนานาชาติทเี่ กีย่ วกับงานวิศวเภสัชกรรม และวิทยาการทาง ผลิตภัณฑ์ยาขององค์การเภสัชกรรม
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สถาปนาองค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมจัดพิธคี ล้ายวันสถาปนาปีที่ 53 น�าโดย
นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม คณะผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบตั งิ านร่วมวางพานพุม่ สักการะอนุสาวรีย์ ดร.ตัว้ ลพานุกรม
ผูก้ อ่ ตัง้ จากนัน้ ร่วมท�าบุญเพือ่ เป็นสิรมิ งคลและความเจริญก้าวหน้า
ในภารกิจผลิตยาเพื่อประชาชนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2562

องค์การเภสัชกรรมจัดประชุม
GPO Products Training 2019
องค์การเภสัชกรรมจัดประชุม เรือ่ ง GPO-Products
Training 2019 ให้แก่พนักงานขายบริษทั Intermohosot Co.,Ltd.
ประเทศกัมพูชา เพือ่ ให้เกิดความรูแ้ ละความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ขององค์การเภสัชกรรม ณ โรงแรม Berkeley ประตูนา้� เมือ่ วันที่
26 กรกฎาคม 2562

คณะผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และกรรมการตรวจรับ
ยา (โครงการพิเศษ) จากโรงพยาบาลราชวิถี
เยี่ยมชมการด�าเนินงานของโรงงานผลิตยา
รังสิต 1

ภก.พิ พั ฒ น์ นิ ย มการ รองผู ้ อ� า นวยการองค์ ก าร
เภสัชกรรม และ ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ า� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และกรรมการตรวจรับยา (โครงการพิเศษ) จากโรงพยาบาลราชวิถี
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1
ทางด้านการผลิตและการประกันคุณภาพ ณ โรงงานผลิตยารังสิต 1
เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
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ให้การต้อนรับ
ภญ.สุพร อิงอุดมนุกลู ผูจ้ ดั การโรงงานผลิตยารังสิต 1
ให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั Intermohosot
Co.,Ltd ตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาขององค์การเภสัชกรรม
ประเทศกัมพูชา ในโอกาสเยีย่ มชมการด�าเนินงานของโรงงานผลิตยา
รังสิต 1 ในส่วนงานของการผลิต การประกันคุณภาพ เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2562
Vol.45 No.4 July – September 2019

อภ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�ำปีพุทธศักราช 2562
ภก.พิพฒ
ั น์ นิยมการ รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�ำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีคณะ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมพิธี
ณ โถงชัน้ 1 อาคารอ�ำนวยการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
พนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม ร่วมกิจกรรมถวายพระพร
ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ใน “พิธถี วายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน” เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว 67 พรรษา
28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

กองคลังส�ำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
เข้ารอบ 13 ทีมสุดท้าย ในการประกวด
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
GPO Fight Flu

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลแก่งคอย จัดบริการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนในพืน้ ทีต่ ำ� บลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี พร้อมให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัย ตลอดจนน�ำเสนอความคืบหน้าการด�ำเนินงานของ
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ขององค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2562
Vol.45 No.4 July – September 2019

ภญ.นิธวิ ดี กีรติกรพิสทุ ธิ์ หัวหน้าแผนกงานคลังส�ำรอง
วัตถุดบิ กองการคลังส�ำรอง ภญ.เจนจิรา นิสะโสกะ หัวหน้าแผนกงาน
วางแผนการผลิต กองการคลังส�ำรอง และ ภญ.วรรณภา ส่งสมบูรณ์
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ 6 แผนกงานคลังส�ำรองวัตถุดบิ กองการคลังส�ำรอง โรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 เข้าร่วมประกวดกิจกรรมเชือ่ มโยงเครือข่ายโลจิสติกส์
และโซ่อปุ ทาน ได้สง่ ผลงาน “การ Forecast ทีไ่ ว ง่าย ดี เชือ่ มต่อกับ
วิธจี ดั การ Invent ตามพฤติกรรมการใช้” จากผูส้ ง่ เข้าประกวด 220
หน่วยงาน และองค์การเภสัชกรรมเข้ารอบ 13 ทีมสุดท้าย ได้รบั โล่
Supply Chain Management Development Excellence Awards 2019
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพค
เมืองทองธานี เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562

19

อภ. รับฟังความคิดเห็นประชาชน รอบ 2 เตรียมเดินหน้าโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 เพิ่มก�ำลังการผลิตและเข้าถึงยาจ�ำเป็นเพื่อผู้ป่วยไทย
ดร.ภญ.มุ ก ดาวรรณ ประกอบไวทยกิ จ
รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ให้การต้อนรับ
นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอ�ำเภอธัญบุรี ในการเป็น
ประธานการประชุมเพื่อทบทวนร่างรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (การรับฟังความเห็นของประชาชน
ครัง้ ที่ 2) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะทีส่ อง
ขององค์การเภสัชกรรม โดยมีผนู้ ำ� ชุมชน ตัวแทนโรงพยาบาล
หน่วยงานราชการ จ�ำนวน 160 คน ร่วมประชุม
รองผู้อ�ำนวยการ อภ. ได้กล่าวสรุปภาพรวม
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะทีส่ อง หลังจากนัน้
ตัวแทนจากบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ�ำกัด
ที่ปรึกษาโครงการฯ สรุปผลการด�ำเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สรุปผลการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และ
น�ำเสนอร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ด้านคุณภาพอากาศ คมนาคม เสียง การจัดการน�ำ้ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย ช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจให้กบั ประชาชนและชุมชนรอบพืน้ ที่
ในระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างมากยิง่ ขึน้ ณ เทศบาลเมืองสนัน่ รักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

อภ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ พร้อมทีม มุง้ จ�ำนวน 400 หลัง ผ้านวมส�ำหรับรองนอน จ�ำนวน 400 ผืน
“GPO เพื่อผู้ประสบภัย” ร่วมกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผ้าห่ม จ�ำนวน 1,200 ผืน เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่
อุบลราชธานี ลงพืน้ ทีม่ อบยา เวชภัณฑ์ และของใช้ทจี่ ำ� เป็น ประกอบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2562
ด้วย ยารักษาโรคกลากเกลือ้ นและน�ำ้ กัดเท้า จ�ำนวน 10,000 หลอด

20

ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562

Vol.45 No.4 July – September 2019

การสั
ง
่
ใช้
ย
า
Acarbose
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Acarbose Prescribing in Patients with Type 2 Diabetes
Mellitus of Pranangklao Hospital Abstract
นันทิยา สหสุนทรวุฒิ
ภบ., สสม.

บทคัดย่อ

Abstract

ารศึ ก ษานี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� า รวจแบบอธิ บ าย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายการสัง่ ใช้ยา Acarbose ในผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 (T2DM) ที่ ม ารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้าในปีงบประมาณ 2561 กลุม่ ตัวอย่าง 330 คน
ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน
ผูป้ ว่ ยนอกทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้คา่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าต�า่ สุด
ค่าสูงสุด และการทดสอบค่าที โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติ
ไว้ที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่ามีเพียงร้อยละ 5.76 ทีไ่ ด้รบั ยาตรงตาม
ข้อบ่งใช้ของยา ร้อยละ 94.85 ได้รบั เป็นยาชนิดที่ 2 ขึน้ ไป ในการ
รักษา T2DM ร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง แต่ยงั คง
ได้รบั ยา Acarbose ทุกรายได้รบั ยาในขนาดทีแ่ นะน�า ก่อนทีจ่ ะได้รบั
ยา Acarbose และระหว่างทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose ผูป้ ว่ ยใช้ยาอืน่ ร่วมด้วย
ในการรักษา T2DM โดยใช้ยา Metformin มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ

his study was cross-sectional explanatory research. The
purposes were to explain Acarbose prescribing in patient
with type 2 diabetes mellitus (T2DM) that came to receive
treatment at Pranangklao hospital in the fiscal year 2018. The
330 respondents were selected by systematic randomized
sampling. Data were collected from outpatient medical records
in hospital computer database. Percentage, mean, standard
deviation, min, max and dependent t-test were used for data
analysis, a p-value of 0.05 or less was considered statistically
significant. The study showed that only 5.76% received Acarbose according to the Acarbose indication, 94.85% received
Acarbose in the second order or higher in the treatment of
T2DM, 7.27% had severe renal failure but still received
Acarbose, everyone received Acarbose at the recommended
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Glipizide, Pioglitazone, Insulins และ Gliclazide ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อนได้รบั ยา Acarbose และหลังได้รบั ยา 3 เดือน
6 เดือน และ 12 เดือน พบว่าค่าเฉลีย่ HbA1c, FPG ลดลงอย่าง
มีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ กุ ช่วงเวลา ค่า Cr ไม่ตา่ งกันทุกช่วงเวลา ค่า eGFR
ไม่ตา่ งหลังได้รบั ยา 3 เดือน และ 6 เดือน แต่หลัง 12 เดือนลดลง
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ พบผลข้างเคียงของยาร้อยละ 5.76 มีการ
สัง่ ใช้ยา Acarbose โดยอายุรแพทย์ทวั่ ไปร้อยละ 48.48 รองลงมา
คือ แพทย์ทั่วไปร้อยละ 34.86 การสั่งใช้ยา Acarbose ทั้งหมด
ในปีงบประมาณ 2561 ท�าให้โรงพยาบาลขาดทุน 4,045,793.86 บาท
ผลการศึกษานีเ้ ป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้คอื จ�านวนผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยามีไม่ถงึ ร้อยละ 50
ค�าส�าคัญ : อะคาโบส

dose. Before and during receiving Acarbose, patients used other
drugs to treat T2DM together, receiving Metformin the most
followed by Glipizide, Pioglitazone, Insulins, and Gliclazide.
Laboratory results before and after 3, 6 and 12 months receiving
Acarbose showed that the average HbA1c and FPG were
significantly lower at all times, Cr were not diﬀerent in every
period, eGFR were not diﬀerent between before and after for
3 and 6 months, but after 12 months was significantly reduced.
Patients experienced Acarbose side eﬀects 5.76%. Acarbose
was prescribed by internists 48.48%, followed by general
doctors 34.86%. All Acarbose prescribing in the fiscal year
2018 caused hospital to lose 4,045,793.86 baht. The results
of this study were based on research hypothesis that the
number of patients receiving Acarbose met the Acarbose
indication less than 50%.
Keywords : Acarbose

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีการ
จัดซือ้ ยา Acarbose 50 mg tablet เป็นจ�านวนมากถึง 1,660,140
เม็ด คิดเป็นมูลค่าราคาทุน 5,092,202.76 บาท และมีแนวโน้มทีจ่ ะ
จัดซือ้ เพิม่ ขึน้ ทุกปี ยา Acarbose เป็นยาทีอ่ ยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ
บัญชี ค ซึง่ ก�าหนดเงือ่ นไขการใช้สา� หรับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานบางราย
ที่มีระดับน�้าตาลในเลือดหลังอาหารสูง แนวทางเวชปฏิบัติส�าหรับ
โรคเบาหวาน 2560 โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ให้
พิจารณาเลือกใช้เป็นยาชนิดที่ 2 หรือ 3 กรณีทไี่ ม่สามารถควบคุม
ระดับน�้าตาลในเลือดหลังอาหารได้ ยานี้มีประสิทธิภาพในการลด
HbA1c ได้ 0.4-0.6% ซึง่ ประสิทธิภาพในการลด HbA1c จะน้อยกว่า
ยาในกลุม่ อืน่ ๆ จากการสอบถามโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ทัว่ ไปในเขตสุขภาพที่ 4 พบว่าในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาล
พระนัง่ เกล้ามีการจัดซือ้ ยา Acarbose 50 mg tablet มากทีส่ ดุ และ
จากการสอบถามโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีม่ จี า� นวน
การใช้บริการผูป้ ว่ ยนอก (OPD visit) ในปีงบประมาณ 2561 มากทีส่ ดุ
20 อันดับของประเทศ พบว่าในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาล
พระนัง่ เกล้าซึง่ มีจา� นวน OPD visit มากเป็นล�าดับที่ 11 มีการจัดซือ้
ยา Acarbose 50 mg tablet มากทีส่ ดุ ในขณะทีร่ องลงมา มีการจัดซือ้
เพียง 1,106,520 เม็ด (กรณีทจี่ ดั ซือ้ ขนาด 100 mg จะค�านวณมาเป็น
ขนาด 50 mg) ด้วยสถานการณ์ปจั จุบนั ทีโ่ รงพยาบาลพระนัง่ เกล้า
ประสบกับปัญหาการขาดทุน ท�าให้โรงพยาบาลต้องมีมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านยา และหนึ่ง
ในมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาก็คือ การส่งเสริมการใช้ยา
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อย่างเหมาะสม จึงท�าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบ�าบัด (Pharmaceutical and Therapeutic Committee; PTC)
ของโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการสัง่ ใช้ยา
Acarbose ของโรงพยาบาลว่าเป็นอย่างไร ซึ่งคณะกรรมการ
PTC สนับสนุนให้ทา� การศึกษา จึงเป็นทีม่ าของการศึกษาเรือ่ งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. วัตถุประสงค์หลัก : ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย และ
ศึกษาการสัง่ ใช้ยา Acarbose ในผูป้ ว่ ย T2DM ได้แก่ จ�านวนผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั ยาตรงตามข้อบ่งใช้ของยา (2 h-PG > 200 mg/dl), จ�านวน
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั Acarbose เป็นยาชนิดที่ 2 หรือ 3 ขึน้ ไปในการรักษา
T2DM, จ�านวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มภี าวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง (eGFR > 30
ml/min/1.73 m2) และจ�านวนผู้ป่วยที่ได้รับยาในขนาดที่แนะน�า
(< 300 mg ต่อวัน)
2. วัตถุประสงค์รอง : ศึกษาขนาดยา Acarbose ทีผ่ ปู้ ว่ ย
ได้รบั ต่อวัน, ศึกษายาชนิดอืน่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ในการรักษา T2DM ก่อน
และในระหว่างที่ได้รับยา Acarbose, ศึกษาผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารก่อนและหลังได้รบั ยา Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน
และ 12 เดือน (ได้แก่ HbA1c, FPG, 2 h-PG, Cr, eGFR, SGOT,
SGPT), ศึกษาความแตกต่างของผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อน
และหลังได้รบั ยา Acarbose, ศึกษาผลข้างเคียงของยา Acarbose,
ศึกษาจ�านวนแพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acarbose และศึกษา
รายรับ-รายจ่ายของโรงพยาบาลทีเ่ กิดจากการสัง่ ใช้ยา Acarbose
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สมมติฐานการวิจยั
จ�านวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา
คือ ใช้สา� หรับผูป้ ว่ ย T2DM ทีม่ รี ะดับน�า้ ตาลในเลือดหลังอาหารสูง
ตัง้ แต่ 200 mg/dl (ค่า 2 h-PG > 200 mg/dl) มีไม่ถงึ ร้อยละ 50

วัสดุและวิธกี าร
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบอธิบาย ขนาด
ตัวอย่าง 330 คน ค�านวณโดยใช้สตู รของทาโร ยามาเน่ โดยให้
คอมพิวเตอร์คดั เลือกจากประชากร จ�านวน 1,867 คน สุม่ ตัวอย่าง
แบบเป็นระบบ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเลือก คือ

1) ผูป้ ว่ ยนอกทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลพระนัง่ เกล้าในปีงบประมาณ
2561 2) ผูป้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น T2DM 3) ผูป้ ว่ ยได้รบั ยา
Acarbose เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน ท�าการสุม่ ตัวอย่างจนได้
ครบจ�านวน 330 คน เก็บข้อมูลครัง้ เดียวตัง้ แต่วนั ที่ 18 กรกฎาคม
ถึง 31 สิงหาคม 2562 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบบันทึก
ข้อมูลตัวอย่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้ หา ซึง่ ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ
0.9375 และขออนุ มั ติ ค ณะกรรมการการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
โรงพยาบาลเพือ่ ขอเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอกทีอ่ ยูใ่ นฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, ค่าต�า่ สุด, ค่าสูงสุด และการทดสอบค่าที โดยก�าหนด
ค่านัยส�าคัญทางสถิตไิ ว้ที่ 0.05

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย
ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย
เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ
 21 - 59 ปี
 60 ปี ขึ้นไป
 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ค่าต่่าสุด, ค่าสูงสุด
ระยะเวลาที่เป็น T2DM
 1 - 5 ปี
 มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี
 มากกว่า 10 ปี
 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ค่าต่่าสุด, ค่าสูงสุด
โรคอื่นที่ผู้ป่วยเป็นร่วมด้วย
 ไม่มีโรคอื่น
 มีโรคอื่นร่วมด้วย
- ความดันโลหิตสูง
- ไขมันในเลือดสูง
- หัวใจ
- อื่น ๆ (ไตวายเรื้อรัง, โรคเก๊าท์, โรคอ้วน
ฯลฯ)
สิทธิการรักษาพยาบาล
 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)
 ประกันสังคม
 ข้าราชการ/ต้นสังกัด/เบิกจ่ายตรง
 ช่าระเงินเอง

จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ) (n = 330)
121 (36.67)
209 (63.33)
121 (36.67)
209 (63.33)
62.54  11.61 ปี
21 ปี, 90 ปี
67 (20.30)
109 (33.03)
154 (46.67)
9.42  5.04 ปี
1 ปี, 31.50 ปี
6 (1.82)
324 (98.18)
258 (78.18)
272 (82.42)
44 (13.33)
99 (30.00)

237 (71.82)
38 (11.52)
54 (16.36)
1 (0.30)

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย พบว่าร้อยละ 63.33 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.33 มีอายุ 60 ปีขนึ้ ไป อายุเฉลีย่ 62.54 ปี
ต�า่ สุด 21 ปี สูงสุด 90 ปี ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 79.70 (33.03+46.67) เป็น T2DM นานมากกว่า 5 ปี เป็น T2DM นานเฉลีย่ 9.42 ปี เกือบทัง้ หมด
ร้อยละ 98.18 มีโรคอืน่ ร่วมด้วย ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 71.82 มีสทิ ธิการรักษาพยาบาลประเภท UC ประเภทช�าระเงินเองมีเพียงร้อยละ 0.30
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ตารางที่ 2 การสัง่ ใช้ยา Acarbose ในผูป้ ว่ ย T2DM
การสั่งใช้ยา Acarbose ในผู้ป่วย T2DM

จ�านวน (n = 330)

ร้อยละ

• ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา คือ ใช้ส�าหรับ T2DM ที่มีระดับ 2 h-PG > 200 mg/dl

19

5.76

• ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา มีระดับ 2 h-PG < 200 mg/dl

27

8.18

• ได้รับยาโดยที่ไม่มีการตรวจระดับ 2 h-PG

284

86.06

• เป็นยาชนิดที่ 2 ที่ได้รับ ไม่ใช่ได้รับเป็นยาชนิดแรก

52

15.76

• เป็นยาชนิดที่ 3 ขึ้นไป ที่ได้รับ ไม่ใช่ได้รับเป็นยาชนิดแรก

261

79.09

• เป็นยาชนิดแรก ที่ได้รับในการรักษา T2DM

17

5.15

• ไม่มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง มีค่า eGFR > 30 ml/min/1.73 m2

306

92.73

• มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง มีค่า eGFR < 30 ml/min/1.73 m2

24

7.27

330

100

0

0

1. ผู้ป่วยได้รับยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา

2. ผู้ป่วยได้รับยา Acarbose เป็นยาชนิดที่ 2 หรือ 3 ขึ้นไป ในการรักษา T2DM

3. ผู้ป่วยไม่มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง

4. ผู้ป่วยได้รับยา Acarbose ในขนาดที่แนะน�า
• ได้รับยาในขนาดที่แนะน�า คือ < 300 mg ต่อวัน
• ได้รับยา > 300 mg ต่อวัน

ตารางที่ 2 การสัง่ ใช้ยา Acarbose ในผูป้ ว่ ย T2DM พบว่ามีเพียงร้อยละ 13.94 (5.76+8.18) ทีม่ กี ารตรวจ 2 h-PG ในจ�านวนนี้
มีเพียงร้อยละ 5.76 ทีไ่ ด้รบั ยาตรงตามข้อบ่งใช้ของยา คือใช้สา� หรับ T2DM ทีม่ ี 2 h-PG > 200 mg/dl ร้อยละ 86.06 ได้รบั ยาโดยทีไ่ ม่มี
การตรวจ 2 h-PG ร้อยละ 94.85 (15.76+79.09) ได้รบั ยา Acarbose เป็นยาชนิดที่ 2 ขึน้ ไป ในการรักษา T2DM ร้อยละ 5.15 ได้รบั ยา
Acarbose เป็นยาชนิดแรก ร้อยละ 92.73 ไม่มภี าวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง (มีคา่ eGFR > 30 ml/min/1.73 m2) ผูป้ ว่ ยร้อยละ 7.27 มีภาวะ
ไตล้มเหลวอย่างรุนแรงแต่ยงั คงได้รบั ยา ทุกรายได้รบั ยาในขนาดทีแ่ นะน�า คือไม่เกิน 300 mg ต่อวัน
ตารางที่ 3 ขนาดยา Acarbose ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ต่อวัน (Dose/day) ตัง้ แต่ครัง้ แรกทีไ่ ด้รบั ยา
และทีไ่ ด้รบั ในเดือนที่ 3 เดือนที่ 6 และเดือนที่ 12
ขนาดยา Acarbose ที่ผู้ป่วยได้รับต่อวัน (mg) mean  SD (n = 330)
ครั้งแรกที่ได้รับยา
ได้รับในเดือนที่ 3
ได้รับในเดือนที่ 6
ได้รับในเดือนที่ 12
127.27  36.71

137.73  53.78

140.61  59.02

141.67  60.63

ตารางที่ 3 ขนาดยา Acarbose
ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ต่อวัน (Dose/day) พบว่า
ขนาดยา Acarbose ที่ผู้ป่วยใช้ในการ
รักษา T2DM ตัง้ แต่ครัง้ แรกทีไ่ ด้รบั และ
ในอีก 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
หลัง คือ 127.27, 137.73, 140.61
และ 141.67 mg ต่อวัน ซึง่ มีแนวโน้ม
ทีเ่ พิม่ ขึน้
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ตารางที่ 4 ยาชนิดอืน่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ในการรักษา T2DM ก่อนทีจ่ ะได้รบั ยา Acarbose
และในระหว่างทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose (สัญลักษณ์ ® หมายถึงยาต้นแบบ)
ยาชนิดอื่นที่ผู้ป่วยได้รับ
ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.

Metformin tab
Glipizide tab
Pioglitazone tab
Insulins
Gliclazide tab

6. Sitagliptin tab (Januvia)
7. Glimepiride + Metformin tab (Amaryl-MSR)
8. Linagliptin tab (Trajenta)

9. Alogliptin + Pioglitazone tab (Oseni)
10. Empagliflozin tab (Jardiance)
11. Liraglutide inj (Victoza)

12. Dulaglutide inj (Trulicity)
13. Dapagliflozin + Metformin tab (Xigduo)

จานวน (ร้อยละ) ผูป้ ่วยที่ได้รับยาชนิดอื่น (n = 330)
ก่อนที่จะได้รับ
ระหว่างทีไ่ ด้รับ
ยา Acarbose
ยา Acarbose
264 (80.00)
255 (77.27)
167 (50.61)
169 (51.21)
96 (29.09)
133 (40.30)
64 (19.39)
77 (23.33)
57 (17.27)
56 (16.97)
18 (5.45)
14 (4.24)
12 (3.64)
13 (3.94)
9 (2.73)
9 (2.73)
1 (0.30)
1 (0.30)
1 (0.30)

4 (1.21)
3 (0.91)
3 (0.91)

1 (0.30)

0 (0)

0 (0)

5 (1.52)

ตารางที่ 4 ยาชนิดอืน่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ในการรักษา T2DM พบว่าก่อนทีจ่ ะได้รบั ยา Acarbose มีจา� นวน 12 ชนิด ส่วนใหญ่รอ้ ยละ
80 ได้รบั ยา Metformin รองลงมาคือ ยา Glipizide, Pioglitazone, Insulins และ Gliclazide ร้อยละ 50.61, 29.09, 19.39 และ 17.27 ตาม
ล�าดับ ในระหว่างทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose มีการใช้ยาชนิดอืน่ 12 ชนิดร่วมด้วย ในการรักษา T2DM ส่วนใหญ่ยงั คงได้รบั ยา Metformin ร้อยละ
77.27 รองลงมาคือ ยา Glipizide, Pioglitazone, Insulins และ Gliclazide ร้อยละ 51.21, 40.30, 23.33 และ 16.97 ตามล�าดับ ส่วนยาชนิดอืน่
ทีเ่ หลือมีการใช้ไม่มาก
ตารางที่ 5 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ก่อนทีจ่ ะได้รบั ยา Acarbose
และหลังได้รบั ยา Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
HbA1c (%)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
FPG (mg/dl)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
2 h-PG (mg/dl)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
Cr (mg/dl)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
eGFR (ml/min/1.73 m2)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
SGOT (iu/L)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
SGPT (iu/L)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)

ก่อนได้รับยา
Acarbose
8.73  1.89
227 (68.79)

ผลการตรวจ mean  SD
3 เดือน
6 เดือน
หลังได้รับยา
หลังได้รบั ยา
8.39  1.84
8.33  1.85
206 (62.42)
196 (59.39)

12 เดือน
หลังได้รับยา
8.22  1.98
242 (73.33)

187.27  67.76 176.86  64.81 174.94  60.90 170.25  66.19
280 (84.85)
251 (76.06)
250 (75.76)
287 (86.97)
210.32  63.61
ไม่มีกำรตรวจ
ไม่มีกำรตรวจ
ไม่มีกำรตรวจ
46 (13.94)
1.07  0.96
236 (71.52)

1.16  1.31
208 (63.03)

1.18  1.17
214 (64.85)

1.15  1.01
243 (73.64)

75.37  29.33
208 (63.03)

73.66  29.51
191 (57.88)

71.12  28.14
202 (61.21)

73.62  29.51
233 (70.61)

30.62  24.49
87 (26.36)

29.06  17.38
51 (15.45)

32.72  26.28
74 (22.42)

28.04  19.63
89 (26.97)

30.01  19.56
119 (36.06)

27.19  16.01
74 (22.42)

34.02  31.40
98 (29.70)

27.79  23.85
117 (35.45)

ตารางที่ 5 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ก่อนและหลังได้รบั ยา Acarbose เป็นเวลา 3, 6 และ 12 เดือน พบว่า HbA1c ได้
ค่าเฉลีย่ 8.73, 8.39, 8.33, 8.22% ตามล�าดับ ซึง่ มีแนวโน้มลดลง FPG ได้คา่ เฉลีย่ 187.27, 176.86, 174.94, 170.25 mg/dl ตามล�าดับ ซึง่ มี
แนวโน้มลดลง 2 h-PG มีเพียงร้อยละ 13.94 ทีม่ กี ารตรวจก่อนได้รบั ยา ซึง่ ได้คา่ เฉลีย่ 210.32 mg/dl หลังได้รบั ยา Acarbose ไม่มกี ารตรวจ
อีกเลย Cr ได้คา่ เฉลีย่ 1.07, 1.16, 1.18, 1.15 mg/dl ตามล�าดับ eGFR ได้คา่ เฉลีย่ 75.37, 73.66, 71.12, 73.62 ml/min/1.73 m2 ตามล�าดับ
SGOT ได้คา่ เฉลีย่ 30.62, 29.06, 32.72, 28.04 iu/L ตามล�าดับ SGPT ได้คา่ เฉลีย่ 30.01, 27.19, 34.02, 27.79 iu/L ตามล�าดับ
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ตารางที่ 6 ความแตกต่างของผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ก่อนทีจ่ ะได้รบั ยา Acarbose
และหลังได้รบั ยา Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

mean  SD
ก่อนได้รับยา

Acarbose

mean  SD

p- ก่อนได้รับยา
3 เดือน
หลังได้รับยา value Acarbose

HbA1c (%)
9.011.95 8.471.80
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
150 (45.45)
FPG (mg/dl)
186.9568.86 176.2960.75
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
221 (66.97)
ไม่มีผลการตรวจ 3 เดือนหลัง
2 h-PG (mg/dl)
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ) ได้รับยา จึงเปรียบเทียบกันไม่ได้
Cr (mg/dl)
1.181.15 1.241.42
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
156 (47.27)
2
eGFR (ml/min/1.73 m ) 70.6930.57 70.0529.67
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
134 (40.61)
SGOT (iu/L)
36.6117.20 31.8914.25
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
18 (5.45)
SGPT (iu/L)
34.6219.86 31.4918.62
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
39 (11.82)

mean  SD

p- ก่อนได้รับยา
6 เดือน
หลังได้รับยา value Acarbose

p12 เดือน
หลังได้รับยา value

0.000 8.901.96 8.381.84 0.000 8.781.92 8.271.96 0.000
149 (45.15)
178 (53.94)
0.037 187.6068.10 174.2659.72 0.007 187.2469.04 171.2766.98 0.001
223 (67.58)
252 (76.36)
ไม่มีผลการตรวจ 6 เดือนหลัง
ได้รับยา จึงเปรียบเทียบกันไม่ได้

ไม่มีผลการตรวจ 12 เดือนหลัง
ได้รับยา จึงเปรียบเทียบกันไม่ได้

0.090

1.181.10 1.241.29 0.061 1.131.06 1.170.99
163 (49.39)
187 (56.67)
0.473 68.4028.67 67.6827.49 0.440 74.1029.83 71.6929.41
141 (42.73)
168 (50.91)
0.081 29.1214.73 36.1231.39 0.148 26.8812.99 28.1021.57
41 (12.42)
42 (12.73)
0.151 35.7323.34 39.4937.83 0.467 32.2022.31 30.3827.62
55 (16.67)
64 (19.39)

0.059
0.010
0.720
0.618

ตารางที่ 6 เมือ่ เลือกเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ ก่อนและหลังได้รบั ยา Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12
เดือน พบว่า HbA1c หลังได้รบั ยา Acarbose ลดลงอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตใิ นทุกช่วงเวลา ดังนี้ หลัง 3 เดือนลดลง 0.54% (p-value
0.000) หลัง 6 เดือนลดลง 0.52% (p-value 0.000) หลัง 12 เดือนลดลง 0.51% (p-value 0.000) FPG หลังได้รบั ยา Acarbose ลดลงอย่าง
มีนยั ส�าคัญทางสถิตใิ นทุกช่วงเวลา ดังนี้ หลัง 3 เดือนลดลง 10.66 mg/dl (p-value 0.037) หลัง 6 เดือนลดลง 13.34 mg/dl (p-value 0.007)
หลัง 12 เดือนลดลง 15.97 mg/dl (p-value 0.001) 2 h-PG ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนือ่ งจากไม่มกี ารตรวจค่า 2 h-PG หลังได้รบั ยา
Acarbose เลย Cr ไม่มคี วามแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังได้รบั ยา Acarbose ในทุกช่วงเวลา ดังนี้ หลัง 3 เดือน Cr เพิม่ ขึน้ 0.06 mg/dl
(p-value 0.090) หลัง 6 เดือนเพิม่ ขึน้ 0.06 mg/dl (p-value 0.061) หลัง 12 เดือนเพิม่ ขึน้ 0.04 mg/dl (p-value 0.059) eGFR ไม่มคี วาม
แตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังได้รบั ยา Acarbose 3 เดือน และ 6 เดือน ดังนี้ หลัง 3 เดือนลดลง 0.64 ml/min/1.73 m2 (p-value 0.473)
หลัง 6 เดือนลดลง 0.72 ml/min/1.73 m2 (p-value 0.440) แต่หลัง 12 เดือนลดลงอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ ลดลง 2.41 ml/min/1.73 m2
(p-value 0.010) จ�านวนผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารตรวจ SGOT และ SGPT ทัง้ ก่อนและหลังได้รบั ยา Acarbose มีจา� นวนน้อยเกินไปและไม่ถงึ ร้อยละ
20 จึงท�าให้ผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้ไม่สามารถเป็นตัวแทนของทัง้ หมดได้
ตารางที่ 7 ผลข้างเคียงของยา Acarbose
ตารางที่ 7 ผลข้างเคียงของยา Acarbose พบว่า
จานวนผู้ป่วยที่เกิดผลข้างเคียง (n = 330)
ผลข้างเคียงของยา Acarbose
ร้อยละ 94.24 ไม่พบผลข้างเคียงของยา Acarbose ทีพ่ บ
จานวน
ร้อยละ
มีรอ้ ยละ 5.76 ผลข้างเคียงทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ไม่สบาย
311
94.24
 ไม่พบผลข้างเคียงของยา Acarbose
ท้อง ปวดท้อง ซึง่ พบร้อยละ 2.42 รองลงมาคือ ท้องอืด
19
5.76
 พบผลข้างเคียงของยา Acarbose
และเอนไซม์ตบั เพิม่ ขึน้ ซึง่ พบเท่ากัน ร้อยละ 2.12
- ไม่สบายท้อง ปวดท้อง
8
2.42 (8/330)
- ท้องอืด
- เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น

7
7

2.12 (7/330)
2.12 (7/330)

ตารางที่ 8 จ�านวนแพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acarbose
แพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acarbose
1. อายุรแพทย์ทั่วไป
2. อายุรแพทย์สาขาอื่น
3. อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ
4. แพทย์ทั่วไป
รวม
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จานวนแพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acarbose
จานวน
ร้อยละ
160
48.48
34
10.30
21
6.36
115
34.86
330
100
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ตารางที่ 8 จ�านวนแพทย์แต่ละสาขาทีส่ งั่ ใช้ยา
Acarbose พบว่าสัง่ ใช้ยาโดยอายุรแพทย์ทวั่ ไป ร้อยละ
48.48 รองลงมาคือ แพทย์ทว่ั ไป อายุรแพทย์สาขาอืน่
และอายุรแพทย์ตอ่ มไร้ทอ่ ร้อยละ 34.86, 10.30 และ
6.36 ตามล�าดับ
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ตารางที่ 9 รายรับ-รายจ่ายของ
โรงพยาบาลทีเ่ กิดจากการสัง่ ใช้ยา Acarbose
ในปีงบประมาณ 2561 พบว่าส่วนใหญ่สงั่ ใช้ยา
Acarbose ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ก็บเงินค่ายาไม่ได้ (จ่าย
ฟรี) โดยต้นทุนค่ายาทีส่ งั่ ใช้ในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
มีมลู ค่า 4,506,967.83 บาท คิดเป็นร้อยละ
82.03 ของต้นทุนค่ายา Acarbose ทัง้ หมด
ค่ายาที่โรงพยาบาลขายได้มีมูลค่าทั้งหมด
1,448,545.50 บาท จึงท�าให้โรงพยาบาล
ขาดทุนเป็นเงินจ�านวน 4,045,793.86 บาท

สรุปผลการวิจยั

ตารางที่ 9 รายรับ-รายจ่ายของโรงพยาบาลทีเ่ กิดจากการสัง่ ใช้ยา Acarbose
ประเภทผู้ป่วย
ตามสิทธิการรักษาพยาบาล

รายจ่ายของโรงพยาบาล
รายรับของโรงพยาบาล
จานวนยาที่จ่ายให้ ราคาต้นทุนยา
ราคาค่ายาที่รพ.
ร้อยละ
ร้อยละ
ผู้ป่วย (เม็ด) (7) ที่จ่าย (บาท)
ขายได้ (บาท)

กลุ่มที่เก็บเงินค่ายาไม่ได้ (จ่ายฟรี)
1. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)
1,239,538
3,802,076.23 69.20
2. ประกันสังคม
223,384
685,193.19 12.47
3. แรงงานต่างด้าว
4,054
12,434.97
0.23
4. บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
2,368
7,263.45
0.13
รวม 1 - 4
1,469,344
4,506,967.83 82.03
กลุ่มที่เก็บเงินค่ายาได้
5. เบิกจ่ายตรง
296,246
908,685.23 16.54 1,333,107.00 92.03
6. รัฐวิสาหกิจ
1,094
3,355.66
0.06
4,923.00
0.34
7. ชาระเงินเอง
24,521
75,214.08
1.37
110,344.50
7.62
8. พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
38
116.56
0.002
171.00
0.01
รวม 5 - 8
321,899
987,371.53 17.97 1,448,545.50 100.00
รวมทั้งสิ้น 1 - 8
1,791,243
5,494,339.36 100.00 1,448,545.50 100.00
รายจ่ายของโรงพยาบาล 5,494,339.36 รายรับ 1,448,545.50
โรงพยาบาลขาดทุนจากการจ่ายยา Acarbose ในปีงบประมาณ 2561 = 4,045,793.86 บาท

จากการสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง จ� า นวน
330 คน ที่ เ ป็ น ผู ้ ป ่ ว ยนอกที่ ม ารั บ การ
รักษา T2DM ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ในปีงบประมาณ 2561 และได้รบั ยา Acarbose เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน พบว่า
ผู้ป่วยที่ได้รับยาตรงตามข้อบ่งใช้ของยาคือ ใช้ส�าหรับ T2DM ที่มี
ระดับ 2 h-PG > 200 mg/dl มีเพียงร้อยละ 5.76 ส่วนใหญ่รอ้ ยละ
94.85 ได้รับยา Acarbose เป็นยาชนิดที่ 2 ขึ้นไปในการรักษา
T2DM ร้อยละ 5.15 ได้รับเป็นยาชนิดแรกในการรักษา T2DM ใน
ระหว่างทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose ผูป้ ว่ ยร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลว
อย่างรุนแรงแต่ยังคงได้รับยา ผู้ป่วยทุกรายได้รับยาในขนาดที่
แนะน�าคือ ไม่เกิน 300 mg ต่อวัน โดยขนาดยาที่ได้รับมีแนวโน้ม
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ป่วยมีการใช้ยาชนิดอื่น 12 ชนิดในการรักษา
T2DM ก่อนที่จะได้รับยา Acarbose และในระหว่างที่ได้รับยา
Acarbose ก็เช่นเดียวกัน โดยก่อนที่จะได้รับยา Acarbose และ
ในระหว่างทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ได้รบั ยา Metformin
มากที่สุด รองลงมาคือ ยา Glipizide, Pioglitazone, Insulins และ
Gliclazide
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อนและหลังได้รบั ยา Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน พบว่าค่าเฉลีย่ HbA1c,
FPG มีแนวโน้มลดลง เมือ่ เลือกเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารทัง้ ก่อนและหลังได้รบั ยา Acarbose พบว่าค่าเฉลีย่ HbA1c,
FPG หลังได้รบั ยา Acarbose ลดลงจากก่อนได้รบั ยา Acarbose อย่าง
มีนยั ส�าคัญทางสถิตใิ นทุกช่วงเวลา ค่า Cr ไม่มคี วามแตกต่างกันในทุก
ช่วงเวลา ค่า eGFR ไม่มคี วามแตกต่างหลังได้รบั ยา Acarbose 3 เดือน
และ 6 เดือน แต่หลัง 12 เดือน eGFR ลดลงอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ
ผูป้ ว่ ยทีพ่ บผลข้างเคียงของยา Acarbose มีจา� นวนร้อยละ 5.76 ผล
ข้างเคียงทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ไม่สบายท้อง ปวดท้อง ซึง่ พบร้อยละ 2.42
รองลงมาคือ ท้องอืด และเอนไซม์ตบั เพิม่ ขึน้ ซึง่ พบเท่ากันคือ ร้อยละ
2.12 มีการสัง่ ใช้ยา Acarbose โดยอายุรแพทย์ทวั่ ไปร้อยละ 48.48
รองลงมาคือ แพทย์ทว่ั ไปร้อยละ 34.86 การสัง่ ใช้ยา Acarbose ทัง้ หมด
ในปีงบประมาณ 2561 ท�าให้โรงพยาบาลขาดทุนเป็นเงิน จ�านวน
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4,045,793.86 บาท ผลการศึกษานีเ้ ป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ทีต่ งั้ ไว้คอื จ�านวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา
มีไม่ถงึ ร้อยละ 50

อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาทีพ่ บว่ามีผปู้ ว่ ยเพียงร้อยละ 5.76 ได้รบั ยา
Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา คือใช้สา� หรับ T2DM ทีม่ ี 2 h-PG >
200 mg/dl ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 86.06 ได้รบั ยาโดยทีไ่ ม่มกี ารตรวจ
2 h-PG มาก่อน แสดงให้เห็นว่าการสัง่ ใช้ยา Acarbose ส่วนใหญ่ไม่ได้
ค�านึงถึงค่าระดับน�้าตาลในเลือดหลังอาหาร และอาจจะเห็นว่ายา
Acarbose เป็นยาทีอ่ ยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึง่ โรงพยาบาลให้สงั่
ใช้ได้ในผูป้ ว่ ยทุกสิทธิการรักษา และยังเป็นยาต้นแบบ (Original) แพทย์
จึงมัน่ ใจในประสิทธิภาพของยา ดังนัน้ การทีโ่ รงพยาบาลไม่ได้กา� หนด
เงือ่ นไขการสัง่ ใช้ยา Acarbose และให้แพทย์ทกุ คนสามารถสัง่ ใช้ได้
ในผูป้ ว่ ยทุกสิทธิการรักษา จึงท�าให้มกี ารสัง่ ใช้ยานีง้ า่ ยมาก ประกอบกับ
ไม่มกี ารตรวจสอบว่าสัง่ ใช้ตรงตามข้อบ่งใช้ของยาหรือไม่ จึงท�าให้
โรงพยาบาลต้องจัดซือ้ ยานีเ้ ป็นจ�านวนมากในทุก ๆ ปี เพือ่ ให้เพียงพอ
ตามทีแ่ พทย์สงั่ ผูป้ ว่ ยร้อยละ 5.15 ได้รบั Acarbose เป็นยาชนิดแรก
ในการรักษา T2DM ซึง่ แนวทางเวชปฏิบตั สิ า� หรับโรคเบาหวาน 2560
โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และแนวทางการรักษาของ
American Diabetes Association (ADA) guideline 2018 แนะน�าการให้
ยาควบคุมระดับน�า้ ตาลในเลือดส�าหรับ T2DM ให้เริม่ ด้วยยา Metformin
เป็นตัวแรก ทัง้ นีใ้ ห้พจิ ารณาเลือกใช้ยา Acarbose เป็นยาชนิดที่ 2 หรือ
3 ในกรณีทไี่ ม่สามารถควบคุมระดับน�า้ ตาลในเลือดหลังอาหารได้ จาก
การศึกษานีแ้ สดงว่ายังมีแพทย์บางคนทีอ่ าจไม่ทราบว่าไม่ควรเลือกสัง่
ใช้ยา Acarbose เป็นยาชนิดแรก ในระหว่างทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose
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ผูป้ ว่ ยร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรงแต่ยงั คงได้รบั ยา
Acarbose ซึง่ แนวทางเวชปฏิบตั สิ า� หรับโรคเบาหวาน 2560 โดยสมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย แนะน�าไม่ให้ยา Acarbose ในผูท้ มี่ ี eGFR
น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2 ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการรักษาของ
ADA guideline 2018(8) ทีแ่ นะน�าให้หลีกเลีย่ งการให้ยา Acarbose ใน
ผูท้ มี่ ี eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2 และสอดคล้องกับค�าแนะน�า
ส�าหรับการดูแลผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนการบ�าบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558
โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย(9) ซึง่ ไม่แนะน�าให้ใช้ยา Acarbose
ถ้า eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2 จากผลการศึกษาแสดงว่า
ยังมีแพทย์บางคนทีอ่ าจไม่ทราบว่าไม่ควรเลือกสัง่ ใช้ยา Acarbose
ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2
จ�านวนผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารตรวจค่า SGOT และ SGPT ทัง้ ก่อน
และหลังได้รบั ยา Acarbose ในแต่ละช่วงเวลามีจา� นวนไม่มากพอทีจ่ ะ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างได้ ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วผูป้ ว่ ยควรได้รบั การ
ตรวจค่า SGOT และ SGPT อย่างสม�า่ เสมอ เนือ่ งจากยา Acarbose อาจ
ท�าให้มกี ารเพิม่ ระดับของเอนไซม์ตบั โดยไม่มอี าการในผูป้ ว่ ยบางราย
จากการศึกษานีผ้ ปู้ ว่ ยร้อยละ 2.12 มีเอนไซม์ตบั เพิม่ ขึน้ จากเดิมมาก
ดังนัน้ จึงควรตรวจค่าเอนไซม์ตบั ในช่วง 6-12 เดือนแรกของการรักษา
ตามค�าแนะน�าที่อยู่ในเอกสารก�ากับยา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
เวชปฏิบัติส�าหรับโรคเบาหวาน 2560 โดยสมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทย(3) ทีร่ ะบุวา่ ยา Acarbose อาจมี hepatotoxicity การสัง่

ใช้ยา Acarbose ทัง้ หมดในปีงบประมาณ 2561 ท�าให้โรงพยาบาล
ขาดทุนเป็นเงินจ�านวนมากถึง 4,045,793.86 บาท จากการศึกษานีม้ ี
ผูป้ ว่ ยเพียงร้อยละ 5.76 เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้
ของยา ผูป้ ว่ ยร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรงแต่ยงั คง
ได้รบั ยา Acarbose ดังนัน้ การให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องแก่แพทย์ผสู้ งั่ ใช้ยาจึง
เป็นสิง่ จ�าเป็นอย่างมากทีจ่ ะช่วยให้การสัง่ ใช้ยา Acarbose เป็นไปอย่าง
เหมาะสม คุม้ ค่า และผูป้ ว่ ยเกิดความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสว่างจิต สุรอมรกูล
หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทีไ่ ด้กรุณา
ให้ค�าแนะน�า ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และเป็นที่ปรึกษางานวิจัย
ขอขอบคุณท่านผูอ้ า� นวยการโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า หัวหน้ากลุม่ งาน
เภสัชกรรม และคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด (Pharmaceutical and Therapeutic Committee; PTC) ทีส่ นับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั
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ทุกท่านทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเป็นก�าลังใจให้ตลอดมา
คุณประโยชน์ และคุณค่าทีพ่ งึ ได้จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
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ผลของการใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น
ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

อนุพงษ์ พึ่งศักดิ์,
ภ.ม. กลุมงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

บทน�า

ากการศึกษาผลของการใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น
(Cold Chain Alert System) ที่ พั ฒ นาขึ้ น เองของ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีรปู แบบการศึกษาแบบ
กึง่ ทดลอง โดยติดตัง้ เครือ่ งวัดอุณหภูมกิ บั ตูเ้ ย็นทัง้ หมด 19 ตู้ และ
ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในคลังยาและห้องจ่ายยา
จ�านวน 5 ห้อง ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561
พบว่ามีตเู้ ย็นมีอณ
ุ หภูมเิ กินกว่า 15°C จ�านวน 6 ครัง้ สาเหตุเกิดจาก
การเปิดประตูตเู้ ย็นนานหรือปิดประตูตเู้ ย็นไม่สนิท 4 ครัง้ (ร้อยละ 67.0)
และเกิดจากตูเ้ ย็นช�ารุด 2 ครัง้ (ร้อยละ 33.0) ตูเ้ ย็นทัง้ หมดมี Mean
Kinetic Temperature (MKT) อยูใ่ นช่วง 4.1°C ถึง 6.8°C ส�าหรับ
คลังยาและห้องจ่ายยามีอณ
ุ หภูมอิ ยูใ่ นช่วง 18.0°C ถึง 31.8°C มี
Mean Kinetic Temperature (MKT) อยูใ่ นช่วง 23.0°C ถึง 27.3°C มี
ความชืน้ อยูใ่ นช่วง 36%RH ถึง 95%RH (relative humidity)
จากการศึกษาครัง้ นีส้ รุปได้วา่ การใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่
ความเย็ น และการให้ ค วามรู ้ ด ้ า นลู ก โซ่ ค วามเย็ น แก่ เ ภสั ช กร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง ส่งผลให้มคี วามรู้
ความเข้าใจและเห็นความส�าคัญของระบบลูกโซ่ความเย็นมากขึน้ และ
มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น ท�าให้สามารถ
จัดการระบบลูกโซ่ความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจจับ
ความผิดปกติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่เกิดความสูญเสียแก่
ผลิตภัณฑ์ยาทีต่ อ้ งเก็บในความเย็น โดยทีต่ เู้ ย็นทัง้ หมดมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่
และ Mean Kinetic Temperature (MKT) อยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่พบว่า
คลังยาและห้องจ่ายยามีอณ
ุ หภูมแิ ละ MKT สูงเกิน 25°C รวมทัง้
มีความชืน้ เกิน 60%RH ซึง่ ทางกลุม่ งานเภสัชกรรมจะต้องวางแผน
ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องลดความชื้นเพื่อควบคุม
อุณหภูมแิ ละความชืน้ ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานต่อไป
ค�าส�าคัญ : Mean Kinetic Temperature (MKT), ระบบ
เตือนภัยลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain Alert System), %RH (relative
humidity)

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงพยาบาลศูนย์
ระดั บ ตติ ย ภู มิ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จ� า นวนเตี ย ง 528
ปีงบประมาณ 2561 มีอตั ราครองเตียง 94.15 ผูป้ ว่ ยนอกเฉลีย่ วันละ
1,399 ราย งานบริการผูป้ ว่ ยนอกมี 5 อันดับโรคทีพ่ บบ่อย ได้แก่
Hypertension 29,304 ราย, Diabetic Mellitus 14,805 ราย Chronic
Renal Failure 19,504 ราย Respiratory tract Infection 6,698 ราย
และ Allergic Rhinitis 6,565 ราย และในส่วนงานบริการผูป้ ว่ ยในมี
5 อันดับโรคทีพ่ บบ่อย ได้แก่ Pneumonia 2,682 ราย GI Hemorrhage
2,615 ราย Stroke 1,733 ราย Acute coronary syndrome 1,708
ราย และ Transport accident 1,631 ราย ใช้งบประมาณในการจัดซือ้
ยาและเวชภัณฑ์ทงั้ สิน้ 279,781,497.45 บาท
แบ่งพืน้ ทีป่ ระชากรเป็น 2 CUP ได้แก่ CUP ศูนย์เวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว ประกอบด้วย 5 ศูนย์แพทย์ 2 ศูนย์เทศบาล 12 รพ.สต.
1 เรือนจ�า และ CUP วัดพระญาติ ประกอบด้วย 6 รพ.สต. 4 เรือนจ�า
คลังยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ท�าหน้าทีเ่ ป็นคลังยาส�ารองระดับอ�าเภอ สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์
แก่ รพ.สต. และศูนย์แพทย์ ในเขตอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา และยัง
ท�าหน้าทีเ่ ป็นคลังวัคซีนส�าหรับการให้ภมู คิ มุ้ กันโรค (EPI) ตามเกณฑ์
ที่กรมอนามัยและองค์การอนามัยโลก (WHO) ก�าหนดไว้ ส�าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียน ป.1 ถึง ป.6 โดยมีวคั ซีนทีอ่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบหลายรายการ ได้แก่ BCG, OPV, DT, DTP-HB
HEPATITIS-B, J.E., MMR เป็นต้น
วัคซีนเป็นชีววัตถุทมี่ คี วามจ�าเป็นต้องเก็บในตูเ้ ย็นในช่วง
2.0°C ถึง 8.0°C ยกเว้น OPV ทีต่ อ้ งเก็บในช่องแช่แข็ง (น้อยกว่า
-20 °C) และให้การบริการวัคซีนแก่ผปู้ ว่ ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตามชนิด เป็นต้น ตัวอย่างปัญหาทีพ่ บได้บอ่ ย ได้แก่ DTP-HB หรือ
HEPATITIS B หากจัดเก็บในความเย็นทีต่ า�่ กว่า 0°C ก็จะท�าให้วคั ซีน
เสื่อมคุณภาพแยกตัวจากสารที่ใช้ในการควบคุมการปล่อยตัวยา
ท�าให้วัคซีนใช้ไม่ได้ผลและมีแนวโน้มของเด็กที่มีการป่วยด้วยโรค
คอตีบ ไอกรนมากขึน้ ทุกปี
ความคงตั ว ของเภสั ช ภั ณ ฑ์ ความคงตั ว ของยาหรื อ
เภสัชภัณฑ์มีความส�าคัญในทุกขบวนการที่เกี่ยวข้องกับยา เริ่ม
ตั้งแต่่ขบวนการผลิต จนถึงสภาวะการเก็บรักษายาในโรงงานที่ท�า
การผลิต ในรถทีข่ นส่ง่ ในโรงพยาบาล และในบ้านของผูป้ ว่ ย เนือ่ งจาก
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ยาที่ได้ผลทางเภสัชวิทยาจะต้องมีปริมาณของยา ณ ต�าแหน่ง
เป้้าหมายในความเข้มข้้นที่เหมาะสม ถ้าการเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์
ไม่เ่ หมาะสม ท�าให้ยาเกิดการสลายตัวมากกว่าทีผ่ ผู้ ลิตคาดไว้้ สภาวะ
ในการเก็บรักษายาจึงต้้องมีการควบคุมดูแลอย่างดี ค�าว่า “ความ
คงตัวของเภสัชภัณฑ์”์ สือ่ ความหมายได้ห้ ลายอย่า่ ง ความหมายที่
ใช้ก้ นั มากทีส่ ดุ คือ ความคงตัวทางเคมีของยาในต�ารับ อย่างไรก็ตาม
ประสิ ท ธิ ภ าพของยาในเภสั ช ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ปริ ม าณของ
ตัวยาส�าคัญเท่านัน้ แต่ย่ งั ขึน้ กับคุณสมบัตทิ างเภสัชกรรมอืน่ ๆ ด้ว้ ย
เช่่น ความแข็งของยาเม็ด อัตราเร็วในการแตกตัว และอัตราการ
ละลาย เป็นต้น้ ดังนัน้ การตรวจสอบความคงตัวของยาจึงต้องรวม
การตรวจสอบคุณสมบัติอื่นด้วย และสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน
ของการผลิตและจัดจ�าหน่ายเภสัชภัณฑ์์ ระดับยาต�่าสุดที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไปคือ ร้อยละ 90 ของปริมาณยาทีก่ า� หนดไว้ ดังนัน้ วันหมดอายุ
ของยาจึงหมายถึงเวลาทีย่ าเตรียมยังคงตัวอยูเ่ มือ่ เก็บภายใต้สภาวะ
ทีก่ า� หนด ความไม่ค่ งตัวของยาซึง่ จะน�าไปสูก่ ารปฏิเสธเภสัชภัณฑ์
มี 4 ลักษณะ คือ
1. การสลายตัวทางเคมีของตัวยาส�าคัญ ซึ่งจะท�าให้
ปริมาณยาในเภสัชภัณฑ์ลดลงในกรณีของยาทีม่ ี therapeutic index แคบ
2. สารที่เกิดจากการสลายตัวของยามีพิษมากกว่ายา
แม้ว้ า่ การสลายตัวทางเคมีของยาจะไม่ม่ ากนัก เช่น การสลายตัวของ
tetracycline
3. ความไม่่คงตัวของยาน�าไปสู่การลดลงของ bioavail
ability ซึง่ จะท�าให้ป้ ระสิทธิภาพการรักษาของยาลดลง
4. การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของต�ารับ เช่น่ ยาเม็ด
เปลีย่ นสี ครีมเกิดการแยกชัน้ ยาน�า้ แขวนตะกอนเกิดการตกตะกอน
และแขวนลอยไม่ไ่ ด้้ ท�าให้ผปู้ ว่ ยไม่มคี วามมัน่ ใจในเภสัชภัณฑ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายตัวของยา ปัจจัยหลายอย่าง
มีผลต่อความคงตัวของเภสัชภัณฑ์ รวมตัง้ แต่ตวั ยาส�าคัญ ปฏิกริ ยิ า
ระหว่างตัวยาส�าคัญกับสารอืน่ ๆ ในต�ารับ ขบวนการผลิต รูปแบบ
ยาเตรียม ภาชนะบรรจุ ฝาปิดิ สภาวะแวดล้อมทัง้ ในการขนส่ง่ ในการ
เก็บรักษาที่โรงพยาบาล การเก็บรักษาของผู้ป่วย และระยะเวลา
ตัง้ แต่ผ่ ลิต จนถึงการใช้ผ้ ลิตภัณฑ์ ได้แก่
1. แสง อาจเร่งให้ยาสลายตัวเร็วขึน้ ได้้ การหลีกเลีย่ งแสง
อาจท�าโดยการใช้ภาชนะสีชาซึง่ สามารถลดรังสี UV ได้ในปริมาณ
มาก โดยทีย่ าบางชนิดระบุไว้ชดั เจนว่า ป้องกันแสง
2. ความชืน้ เป็น็ ปัญ
ั หาหลักหนึง่ ทีท่ า� ให้ยาในรูปของแข็ง
ไม่คงตัว ความชืน้ อาจเข้าท�าปฏิกริ ยิ าโดยตรงกับยา หรืออาจมีสารอืน่
ในต�ารับอาจเป็นแหล่ง่ ของความชืน้ ได้ เช่น แป้งข้าวโพด เจลาติน เป็นต้น
3. อุณหภูมิ ผูผ้ ลิตจะท�าการทดสอบความคงตัวของยาใน
สภาวะทีม่ สี ภาพรุนแรงกว่า่ หรือเบากว่า่ สภาพทีย่ าต้องสัมผัสจริงๆ
เช่น ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40°C/75%RH (relative humidity) หรือเก็บในตูเ้ ย็น
อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C เป็น็ ต้น เพือ่ เป็น็ แนวทางในการก�าหนดสภาวะ
การเก็บยาว่า่ เก็บได้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง (room temperature) หรือในห้อง
ควบคุมอุณหภูมิ (controlled room temperature) หรือในตู้เย็น
(refrigerator) ดังนัน้ ควรสังเกตข้อแนะน�าในการเก็บรักษาทีบ่ ง่ ไว้ใน
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เอกสารก�ากับยาว่า่ ต้องเก็บในสภาวะใด โดยเฉพาะการเก็บในตูเ้ ย็น
เช่น ยาฉีดอินซูลนิ ถ้า้ เก็บที่ 2°C ถึง 8°C จะมีอายุได้ถงึ 2 ปีี แต่ถ่ า้
เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งจะมีอายุได้แ้ ค่่ 1 เดือน

สภาวะอุณหภูมทิ รี่ ะบุในเภสัชต�ารับ
- ช่องแช่แข็ง (freezer) คือ สถานที่ที่มีการควบคุม
อุณหภูมไิ ว้ระหว่าง -20°C ถึง -10°C
- ทีเ่ ย็นจัด (cold) คือ อุณหภูมไิ ม่เกิน 8°C
- ตูเ้ ย็น (refrigerator) คือ สถานทีเ่ ย็นมาก (cold) ทีม่ กี าร
ควบคุมอุณหภูมไิ ว้ระหว่าง 2°C ถึง 8°C
- ทีเ่ ย็น (cool) คือ อุณหภูมริ ะหว่าง 8°C ถึง 15°C ยา
เตรียมทีร่ ะบุให้เก็บในสถานทีเ่ ย็น (cool place) อาจเก็บไว้ในตูเ้ ย็น
ยกเว้นกรณีทม่ี กี ารระบุเป็นอย่างอืน่
- อุณหภูมิห้อง (room temperature) คือ อุณหภูมิใน
สภาวะการท�างานปกติ
- อุณหภูมหิ อ้ งทีค่ วบคุม (controlled room temperature)
คือ อุณหภูมริ ะหว่าง 20°C ถึง 25°C เมือ่ น�ามาค�านวณค่าเฉลีย่
อุณหภูมจิ ลนศาสตร์ (Mean Kinetic Temperature, MKT) จะได้ไม่เกิน
25°C โดยอยูร่ ะหว่าง 15°C ถึง 25°C
- ยาเตรียมทีม่ กี ารระบุ ให้เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งทีค่ วบคุม
หรือเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน 25°C อาจเก็บในสถานทีเ่ ย็น (cool place)
ก็ได้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอืน่
- ทีอ่ นุ่ (warm) คือ อุณหภูมริ ะหว่าง 30°C ถึง 40°C
- ที่ร้อน หรืออุณหภูมิสูงเกิน (excessive heat) คือ
อุณหภูมสิ งู กว่า 40°C
- ป้องกันจากการเยือกแข็ง (protection from freezing)
ควรระบุในกรณีทภ่ี าชนะบรรจุมคี วามเสีย่ งต่อการแตก หรือยาเตรียม
ทีอ่ าจสูญเสียความแรง หรือมีการท�าลายลักษณะของยาเตรียม เมือ่
เก็บในสภาวะแช่แข็ง
- ป้องกันจากความชืน้ (protection from moisture) คือ
สภาวะความชืน้ ไม่เกินร้อยละ 60 ของความชืน้ สัมพัทธ์ (%RH)
ในกรณีทไี่ ม่ระบุสภาวะในการเก็บ การเก็บรักษาและการ
แจกจ่ายเภสัชภัณฑ์ควรป้องกันความชืน้ การแช่แข็ง และทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ไม่เกิน 40°C
Mean Kinetic Temperature (MKT) เป็นอุณหภูมคิ งที่
เสมือนซึง่ จ�าลองจากผลของอุณหภูมไิ ม่คงทีซ่ งึ่ เกิดขึน้ จริง ค่า MKT นี้
แปลงมาจากสมการค�านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาของอาร์เรเนียส
ซึง่ MKT เป็นหลักการทีใ่ ช้ในการก�าหนดสภาวะในการศึกษาความ
คงตัวของ climatic zone ต่างๆ ในโลก และมีการประยุกต์ใช้ MKT
ในการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ยา เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ประเมินผลของอุณหภูมินอกเหนือจากที่ระบุในสภาวะจัดเก็บ
(temperature excursion) ต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน
คณะกรรมการอาหารและยาได้กล่าวถึงการจัดเก็บยาในภาวะทีต่ อ้ ง
ควบคุมอุณหภูมิ (USP) ว่าผลิตภัณฑ์เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2°C
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ถึ ง 8°C (36˚F ถึ ง 46˚F) จะยอมให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ม ผั ส กั บ
อุณหภูมริ ะหว่าง 0°C ถึง 15°C (32˚F ถึง 59˚F) ระหว่างการเก็บ
รักษา การขนส่ง หรือการกระจายผลิตภัณฑ์ได้ถา้ หาก Mean Kinetic
Temperature (MKT) ไม่เกิน 8°C การใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น
และการให้ ค วามรู ้ ด ้ า นลู ก โซ่ ค วามเย็ น และระบบเตื อ นภั ย แก่
เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง จะส่งผล
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและเห็นความส�าคัญของระบบลูกโซ่ความเย็น
มากขึน้ และมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การใช้ระบบเตือนภัยของลูกโซ่ความเย็น
ท�าให้สามารถจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจจับความผิดปกติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่เกิด
ความสูญเสียเพื่อส่งผลให้มีความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยามากที่สุด
เพือ่ น�าไปใช้รกั ษาโรคให้กบั ผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาผลของการใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น
ของคลังยาและห้องจ่ายยา
2. เพือ่ ศึกษาผลของการให้ความรูด้ า้ นลูกโซ่ความเย็นและ
ระบบเตือนภัยแก่เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กีย่ วข้อง
3. เพือ่ ติดตามอุณหภูมิ และ Mean Kinetic Temperature
(MKT) ในระบบลูกโซ่ความเย็นของตูเ้ ย็นในคลังยาและห้องจ่ายยา
4. เพือ่ ติดตามอุณหภูมิ และ Mean Kinetic Temperature
(MKT) และความชืน้ ในระบบลูกโซ่ความเย็นของคลังยาและห้องจ่ายยา

วิธวี จิ ยั

ผลการวิจยั
จากการใช้ระบบการเตือนภัยลูกโซ่ความเย็นส�าหรับตูเ้ ย็น
ในทุกหน่วยงานของกลุม่ งานเภสัชกรรม จ�านวน 19 ตู้ และคลังยา
และห้องจ่ายยา จ�านวน 5 ห้อง
ตารางที่ 1 ค่า MIN MAX MEAN และ MKT อุณหภูมิของตู้เย็น
ในหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงาน
คลังยา 1

MIN °C
-0.1

MAX °C
14.1

MEAN °C
5.1

MKT °C
5.6

คลังยา 2
คลังยา 3
คลังยา 4
คลังยา 5
คลังยา 7
คลังยา 8
คลังยา 9
คลังยา 10
คลังยา 11
คลังยา 12
คลังยา 13
คลังยา 14
opd 1
opd 2
opd 3
ipd 1
ipd 2

-0.1
0.1
-1.9
0.2
-2.0
-2.0
-1.7
-2.0
0.5
0.3
1.8
2.1
5.0
4.1
3.4
-0.3
0.0

13.2
15.1
15.1
13.1
15.6
14.6
14.3
14.1
9.0
9.1
15.0
15.4
15.1
13.2
15.8
10.4
15.0

4.7
4.9
4.5
4.1
3.8
4.4
5.6
4.0
4.4
4.3
4.6
5.3
6.8
6.2
5.2
5.0
5.4

4.8
5.0
4.7
4.2
4.1
4.6
5.7
4.2
4.4
4.4
4.7
5.4
6.8
6.2
5.3
5.1
5.5

ตารางที่ 2 ค่า MIN MAX MEAN และ MKT อุณหภูมิของคลังยาและ
ห้องจ่ายยา
หน่วยงาน

MIN °C
18.0
20.9
18.2
19.3
19.8

ท�าการวิจยั เชิงทดลอง (Quasi-experimental) โดยการใช้
คลังยาเม็ด
ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain Alert System) ทีพ่ ฒ
ั นา
คลังยาน�้า
ขึ้นเองและให้ความรู้ด้านลูกโซ่ความเย็นและระบบเตือนภัยแก่
คลังยาฉีด
เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง โดยท�าการ ห้องยา ผป.นอก
ห้องยา ผป.ใน
ศึกษาอุณหภูมขิ องตูเ้ ย็นทัง้ หมด จ�านวน 19 ตู้ ประกอบด้วย ตูเ้ ย็น
ของคลังยา จ�านวน 14 ตู้ ห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก จ�านวน 3 ตู้ และ
ห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยใน จ�านวน 2 ตู้ และศึกษาอุณหภูมหิ อ้ งและความชืน้ ตารางที่ 3 แสดงค่ า
ทีค่ ลังจัดเก็บยาทัง้ หมด จ�านวน 5 ห้อง ประกอบด้วย คลังยาเม็ด คลัง ห้องจ่ายยา
ยาน�า้ คลังยาฉีด ห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก และห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยใน ของ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์โปรแกรม
คลังยาเม็ด
คลังยาน�า้
เตือนภัย (Alert) และตัวตรวจวัดอุณหภูมหิ รือความชืน้ แบบไร้สายตาม
คลั
งยาฉีด
ชนิดตูเ้ ย็นหรือคลังยา ท�าการตรวจวัดค่าและท�าการบันทึกอุณหภูมิ
ห้องยา ผป.นอก
หรือความชืน้ ทุกๆ 30 นาที รวมทัง้ ให้มกี ารเตือนภัยในสถานการณ์
ห้องยา ผป.ใน
ทีเ่ กิด Cold Chain Break Down ทีม่ อี ณ
ุ หภูมเิ กิน 15°C แล้วน�า
ข้อมูลท�าการวิเคราะห์และค�านวณหา Mean Kinetic Temperature
(MKT) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2561 เพือ่ ใช้ในการพัฒนา
ระบบลูกโซ่ความเย็นของโรงพยาบาลต่อไป
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MAX °C
27.6
28.1
28.6
30.1
31.8

MEAN °C
23.0
24.3
23.7
23.9
27.1

MKT °C
23.0
24.4
23.8
24.0
27.3

MIN MAX MEAN ความชื้ น ของคลั ง และ
MIN %RH
41.0
44.0
53.0
39.0
36.0

MAX %RH
78.0
83.0
90.0
95.0
88.0
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MEAN %RH
50.2
64.2
75.1
67.4
64.5

31

ตารางที่ 4 สาเหตุที่ท�าให้อุณหภูมิตู้เย็นเกิน 15 °C
หน่วยงาน
°C
คลังยา
3, 4, 14
คลังยา 7
opd 1
opd 3

MAX
สาเหตุ
15.1, 15.1, 15.4
15.6
15.1
15.8

เปิดนาน
ตู้เย็นช�ารุด
ตู้เย็นช�ารุด
ปิดไม่สนิท

จากตารางที่ 1 พบว่าตู้เย็นทั้ง 19 ตู้ มีอุณหภูมิอยู่ใน
ช่ ว ง -2.0°C ถึ ง 15.8°C มี ค ่ า MKT อยู ่ ใ นช่ ว ง 4.1°C
ถึง 6.8 °C
จากตารางที่ 2 พบว่าคลังและห้องจ่ายยาทั้ง 5 ห้อง มี
อุณหภูมอิ ยูใ่ นช่วง 18.0°C ถึง 31.8°C และมีคา่ MKT อยูใ่ นช่วง
23.0°C ถึง 27.3°C
จากตารางที่ 3 พบว่าคลังและห้องจ่ายยาทั้ง 5 ห้อง มี
ความชื้นอยู่ในช่วง 36.0%RH ถึง 95.0%RH และมีค่า MEAN
อยู่ในช่วง 50.0%RH ถึง 75.1%RH
จากตารางที่ 4 สาเหตุทที่ า� ให้อณ
ุ หภูมติ เู้ ย็นเกินมากกว่า
15 °C มี 2 สาเหตุ ได้แก่ การเปิดประตูตู้เย็นนานหรือปิดประตู
ตู้เย็นไม่สนิท จ�านวน 4 ครัง้ (ร้อยละ 67.0) และเกิดจากตู้เย็นช�ารุด
จ�านวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 33.0)

สรุปและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่าการให้น�าระบบเตือนภัย
ลูกโซ่ความเย็นมาใช้และการให้ความรู้ด้านลูกโซ่ความเย็นแก่
เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง ส่งผลให้

มีความรูค้ วามเข้าใจและเห็นความส�าคัญของระบบลูกโซ่ความเย็น
มากขึ้ น และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ การใช้ ร ะบบเตื อ นภั ย ของลู ก โซ่
ความเย็น ท�าให้สามารถจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 8 ตรวจจับความผิดปกติและแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดย
ไม่เกิดความสูญเสียแก่ผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องเก็บในความเย็น โดยที่
ตูเ้ ย็นทัง้ หมดมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ และ Mean Kinetic Temperature (MKT)
อยูใ่ นเกณฑ์ดี แนวทางส�าหรับการพัฒนาต่อไป ควรพิจารณาตูเ้ ย็น
บางตูท้ มี่ ี MKT ทีส่ งู กว่าหรือเกินเกณฑ์ (2°C ถึง 8°C) ควรด�าเนินการ
ซ่อมบ�ารุงหรือจัดหาตู้เย็นใหม่ทดแทน
ในขณะเดียวกัน พบว่าห้องจ่ายยาผู้ป่วยในมีอุณหภูมิ
และ MKT สูงเกิน 25°C ซึง่ ทางกลุม่ งานเภสัชกรรมจะต้องวางแผน
ในการปรับปรุงเครือ่ งปรับอากาศ และปรับปรุงคลังยาฉีด และห้อง
จ่ายยาผูป้ ว่ ยนอกทีม่ คี วามชืน้ เกิน 60%RH โดยการติดตัง้ เครือ่ งลด
ความชื้ น เพื่ อ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ให้ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานต่อไป

ข้อเสนอแนะ
กลุม่ งานเภสัชกรรมหรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องควรจะ
น�า Mean Kinetic Temperature (MKT) มาใช้ในการประเมินผล
อุณหภูมิท่ีจัดผลิตภัณฑ์ยา หรือยาเย็นอื่นๆ ด้วย เนื่องจากคลัง
หรือห้องจ่ายยามีความจ�าเป็นต้องปิดหรือเปิดตู้เย็นเพื่อรับและ
จ่ายยาในการให้บริการผูป้ ว่ ยบ่อยจนอุณหภูมสิ งู ถึง 15°C เป็นระยะ
เวลาสั้นๆ ในบางครั้ง
หน่วยงานอื่นๆ ในโรงพยาบาลที่มียาเย็นหรือวัคซีน
รวมทัง้ โรงพยาบาลอืน่ ๆ น่าจะมีการน�าระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยบริการต่อไป
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การพัฒนาต�ารับและศึกษาประสิทธิผลของ

ยาพอกเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
เภสัชกรหญิงชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ก

บทคัดย่อ

ารวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ใน
รูปแบบ Pretest - Posttest Design เพื่อพัฒนาต�ารับยา
พอกเข่าและศึกษาผล รวมทัง้ ความพึงพอใจจากการใช้ยา
พอกเข่าลดอาการปวดเข่าในผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ มของผูท้ มี่ ารับบริการ
ในคลินิกแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลทั้ง 12 แห่งในจังหวัด
สระบุรี กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่า
เสือ่ มทีไ่ ม่มอี าการอักเสบทีเ่ ข้ารับการรักษาในคลินกิ แพทย์แผนไทย
ของโรงพยาบาล 12 แห่งในจังหวัดสระบุรี ด้วยความสมัครใจ
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2560 จ�านวน 120 คน
ซึ่ ง ได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยการพอกเข่ า ด้ ว ยต� า รั บ ยาพอกเข่ า
ที่ ท างที ม Service Plan แพทย์แ ผนไทยจัง หวัด สระบุ รี คิด ค้ น
สูตรต�ารับทีม่ ฤี ทธิท์ างยาด้านการลดอาการปวดเข่าได้ ส่วนประกอบ
ของต�ารับยาพอกเข่า ประกอบด้วย สมุนไพร ส�าคัญคือ หัวดองดึง
พริกไทยด�า เถาเอ็นอ่อน พอกทิ้งไว้ 20 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัด
ความพึงพอใจ และแบบประเมินความเจ็บปวด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้า
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างไม่อิสระกัน ผลการศึกษา
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.20 ร้อยละ 30.8
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยของอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรค
เข่าเสือ่ มลดลงอย่างต่อเนือ่ งโดยก่อนการทดลองครัง้ ที่ 1 มีคา่ เฉลีย่
การปวดเข่าเท่ากับ 3.53 และค่าเฉลี่ยหลังการทดลองครั้งที่ 8
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.33 ทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (F=39.76, P=0.00) เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ที่กลุ่มตัวอย่างไม่อิสระกัน พบว่าทุกครั้งในการทดสอบค่าเฉลี่ย
หลังการทดลองมีอาการปวดเข่าในผู้ป่วยเข่าเสื่อมลดลงอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ ระดับความพึงพอใจจากการใช้ยาพอกเข่าดี
(M=4.00, SD=0.64) ความพึงพอใจต่อการมีประโยชน์มคี า่ เฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ (M=4.33,SD=0.66) รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อความรูส้ กึ
ต่อยาพอกเข่า (M=4.09, SD=0.67) และความพึงพอใจต่อระยะเวลา
(M=3.91, SD=0.80) และความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้ยา
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มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (M=3.73, SD=1.07) กลุ่มตัวอย่างสามารถ
หยุดยารับประทานแก้ปวด ร้อยละ 41.66 ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ต�ารับยาพอกเข่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยข้อเข่า
เสื่อม ลดการใช้ยารับประทานลดอาการปวด อย่างไรก็ตาม ควรมี
การพัฒนาสูตรและรูปแบบการใช้ยาพอกเข่าให้มีประสิทธิภาพ
สะดวกในการใช้ ลดเวลาในการเดิ น ทางมารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาล

บทน�า
ข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในกลุ่มโรค
กระดูกและข้อ และมีอบุ ตั กิ ารณ์สงู ขึน้ ตามวัยทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงกล่าวได้วา่
ข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญของผู้สูงอายุทั่วโลก จาก
รายงานการศึกษาของ COPCAORD Study พบความชุกของโรค
เข่าเสือ่ มในคนไทยทีอ่ าศัยในชนบท ร้อยละ 11.3 ซึง่ พอๆ กับความชุก
ในคนสูงอายุทวั่ โลกทีพ่ บประมาณร้อยละ 9.6 ในเพศชาย และร้อยละ
18 ในเพศหญิง (Kootsiroot, 2010) โรคข้อเข่าเสือ่ มท�าให้เกิดข้อจ�ากัด
ในการท�าหน้าที่ของร่างกาย ปวดเรื้อรัง พิการ มากกว่าข้อเสื่อม
บริเวณอืน่ โดยอาการปวดและข้อติดท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการด�ารง
ชีวติ ประจ�าวัน ซึง่ น�าไปสูค่ วามเจ็บปวด ไม่สามารถท�าหน้าทีไ่ ด้ตาม
ปกติ เกิดความพิการ ผูป้ ว่ ยเกิดความวิตกกังวล เครียด และซึมเศร้า
ส่งผลต่อให้ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวติ ลดลง (KIM et al., 2011)
นอกจากนี้โรคข้อเข่าเสื่อมยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรง
จากค่ารักษาพยาบาล ค่ายารักษาทีต่ อ้ งน�าเข้าจากต่างประเทศ และ
ทางอ้อมจากการทีไ่ ม่สามารถท�างานได้ ประชาชนในจังหวัดสระบุรี
ส่วนใหญ่มกั ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเป็นหลัก
การเกิดข้อเข่าเสือ่ มส่งผลกระทบต่อรายได้ในครัวเรือน อีกทัง้ หาก
ผูป้ ว่ ยทีโ่ รคด�าเนินมาถึงระยะรุนแรงทีจ่ า� เป็นต้องผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่า
เทียมซึง่ ต้องใช้คา่ ใช้จา่ ยจ�านวนมาก ทัง้ นีท้ างคณะ Service plan สาขา
การแพทย์แผนไทยจังหวัดสระบุรี ได้เล็งเห็นความส�าคัญตรงจุดนี้
จึงน�าองค์ความรูด้ า้ นการแพทย์แผนไทย เรือ่ งการท�าหัตถการบ�าบัด
ด้วยการพอกเข่าโดยทางคณะได้รว่ มกันคิดสูตรยาพอกเป็นต�ารับกลาง
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ของจังหวัดสระบุรี โดยจะด�าเนินการรักษาผูป้ ว่ ยเข่าเสือ่ มด้วยการใช้
ยาพอกเข่าและเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของการใช้
ยาพอกในการลดอาการปวดเข่า จึงได้จดั ท�าการศึกษาวิจยั ครัง้ นีข้ นึ้
เพื่อให้ได้ต�ารับยารักษาสูตรยาพอกเข่าเป็นต�ารับกลางของจังหวัด
สระบุรี ทีใ่ ช้ในการรักษาโรคข้อเข่าเสือ่ ม

วิธกี ารวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi Experimental Research) ในรูปแบบ Pretest - Posttest Design เพือ่ พัฒนา
ต�ารับยาพอกเข่าและศึกษาผล รวมทัง้ ความพึงพอใจจากการใช้ยา
พอกเข่าลดอาการปวดเข่าในผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ มทีเ่ ข้ารับการรักษา
ในคลินกิ แพทย์แผนไทย กลุม่ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสระบุรี
กลุม่ ตัวอย่าง เป็นผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคข้อเข่าเสือ่ มทีไ่ ม่มอี าการ
อักเสบทีเ่ ข้ารับการรักษาในคลินกิ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทัง้ 12
แห่งในจังหวัดสระบุรี ด้วยความสมัครใจ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน
ถึ ง 31 ตุ ล าคม 2560 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาผู ้ วิ จั ย
ได้กา� หนดขนาดตัวอย่าง ประมาณสัดส่วนกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สตู ร
ตามแนวคิดการก�าหนดขนาดตัวอย่างของ (W.G.Cochran, 1977)
จ�านวน 120 คน และสามารถเก็บข้อมูลได้ จ�านวน 120 ชุด คิดเป็น
อัตราการตอบกลับร้อยละ 100 และคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้หลัก
ความไม่นา่ จะเป็นเลือกแบบบังเอิญหรือตามสะดวกของประชาชน
ทีม่ ารับบริการในแต่ละวัน โดยก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion
criteria) ประกอบด้วย เพศ กลุม่ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี ทักษะ
ทางด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ลักษณะอาการปวดเข่าหรือ
ภาวะโรคข้อเข่าเสือ่ ม และยินดีเต็มใจทีจ่ ะเข้าร่วมท�าการศึกษา

กรอบแนวคิดของการวิจยั

ตัวแปรต้น
ยาพอกเข่าสูตรกลางของ
Service Plan แพทย์แผนไทย
จังหวัดสระบุรี

ตัวแปรตาม
-อาการปวดของผูป้ ่ วยโรคเข่าเสื่อม
- ความพึงพอใจจากการใช้ยาพอกเข่า

ข้ อมูลทั่วไปของบุคคล
- เพศ อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง สถานภาพ
อาชีพ โรคประจาตัว
- ข้อมูลการแพ้ยาสมุนไพร

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วย 2 ชนิด คือ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ยาพอกเข่าสูตรกลาง
ทีท่ างทีม Service Plan แพทย์แผนไทยจังหวัดสระบุรคี ดิ ค้นขึน้ มาและ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จ�านวน 4 ส่วน โดยผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวน แนวคิด
ทฤษฎี วารสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไปของผูม้ ารับบริการ ณ คลินกิ แพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก ทีโ่ รงพยาบาลในเขตจังหวัดสระบุรที งั้ 12 โรงพยาบาล
ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ เพศ น�้าหนัก ส่วนสูง สถานภาพ อาชีพ
โรคประจ�าตัว ข้อมูลการแพ้ยาสมุนไพร ส่วนที่ 2 แบบคัดกรองโรค
ข้อเข่าเสือ่ ม ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับความเจ็บปวดจากอาการ
ปวดเข่า จะเป็นแบบประเมินประสิทธิผลของยาพอก ส่วนที่ 4 เป็น
แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจในการพอกเข่า การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้และประสบการณ์
เพือ่ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content validity) จ�านวน 3 ท่าน
และมีความเหมาะสมของเนือ้ หา ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้าน
ประสิทธิผลของยาพอกเข่าได้เท่ากับ 1.00 ด้านความพึงพอใจจาก
นิยามศัพท์
การใช้ยาพอกเข่าได้เท่ากับ 0.77 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ยาพอกเข่า หมายถึง สมุนไพรทีน่ า� มาต�าหรือบดพอแหลก หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
แล้วน�ามาพอกบริเวณเข่า โดยยาพอกเข่านี้เป็นสูตรยาพอกที่ มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางทีม Service Plan แพทย์แผนไทยจังหวัดสระบุรีคิดค้นขึ้นมา วัดซ�า้ (Repasted measure ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลีย่
ส่วนประกอบของยาพอกเข่าต่อการพอก 1 ครัง้ ประกอบไปด้วย ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างไม่อสิ ระกัน (t-test dependent)
แป้งข้าวเจ้า 250 กรัม หัวดองดึงบดละเอียด 50 กรัม พริกไทยด�าบด
ละเอียด 50 กรัม แป้งข้าวหมาก 1 ลูก น�า้ มันเถาเอ็นอ่อน 30 มิลลิลติ ร การวิเคราะห์ขอ
้ มูล และสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
น�า้ เปล่า 60 มิลลิลติ ร ตวงผงยา 70 กรัม ผสมน�า้ มันเถาเอ็นอ่อน
30 มิลลิลติ ร น�า้ 60 มิลลิลติ ร ผสมให้ทกุ อย่างรวมกันเป็นเนือ้ เดียวกัน
แบบสอบถามส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ลักษณะเนื้อยาพอกเข่าจะไม่เหลวหรือแข็งจนเกินไป มิฉะนั้น ทัว่ ไปของผูม้ ารับบริการ ณ คลินกิ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
จะไม่สามารถน�าไปพอกเข่าได้
ทีโ่ รงพยาบาลในเขตจังหวัดสระบุรที งั้ 12 โรงพยาบาล ได้แก่ ชือ่ -สกุล
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารับบริการ หมายถึง ผู้ป่วย อายุ เพศ น�า้ หนัก ส่วนสูง สถานภาพ อาชีพ โรคประจ�าตัว ข้อมูล
โรคข้อเข่าเสือ่ มทีไ่ ม่มอี าการอักเสบ เข้ารับการรักษาในคลินกิ แพทย์ การแพ้ยา น�ามาหาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
แผนไทย โรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง
แบบสอบถามส่วนที่ 2 แบบคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม
31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
น�าข้อมูล จ�านวน และร้อยละ
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แบบสอบถามส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์จา� นวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างทีผ่ า่ นเกณฑ์
เจ็บปวดจากอาการปวดเข่า จะเป็นแบบประเมินความรุนแรงแบบ คัดเข้าวิจยั จ�าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทัว่ ไป (n=120) (ต่อ)
จ�านวน
ร้อยละ
แบ่งค่าบรรยายความเจ็บปวด (Simple Description Scale) น�าข้อมูลมา ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป
6
5.0
หาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เบาหวาน
ความดันโลหิต
26
21.7
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�า้ (Repasted measure กรดไหลย้อน
0
0
ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลีย่ ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างไม่อสิ ระกัน ไขมันในเลือดสูง
2
1.7
หั
ว
ใจ
1
0.8
(t-test dependent)
ภูมิแพ้
1
0.8
แบบสอบถามส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ หอบหืด
1
0.8
พึงพอใจจากการใช้ยาพอกเข่า น�าข้อมูลมาหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ เบาหวาน ความดัน ไขมัน
5
4.2
ความดั
น
ไขมั
น
หั
ว
ใจ
2
1.7
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจยั
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทัว่ ไป
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์จา� นวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างทีผ่ า่ นเกณฑ์
คัดเข้าวิจยั จ�าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทัว่ ไป (n=120)
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ (ปี)
ระหว่าง 18 - 30 ปี
ระหว่าง 31 - 40 ปี
ระหว่าง 41 - 50 ปี
ระหว่าง 51 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
รวม
ดัชนีมวลกาย
น้อยกว่า 18.49 ลงมา ค่อนข้างผอม
18.50 - 22.99 ปกติ
23.00 - 24.99 มีภาวะท้วม
25.00 - 27.49 เริ่มมีภาวะอ้วน
27.50 - 29.99 มีภาวะอ้วน
30.00 ขึ้นไป อ้วน
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
รวม
อาชีพ
ท�านา ท�าไร่
ค้าขาย
รับจ้างทั่วไป
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
แม่บ้าน
ธุรกิจส่วนตัว
รวม
โรคประจ�าตัว
ไม่มีโรคประจ�าตัว

จ�านวน

ร้อยละ

13
107
120

10.8
89.2
100

24
18
16
25
37
120

20.0
15.0
13.3
20.8
30.8
100

4
20
20
41
17
18
120

3.3
16.7
16.7
34.2
14.2
15.0
100

10
86
7
17
120

8.3
71.7
5.8
14.2
100

5
22
38
7
14
8
20
6
120

4.2
18.3
31.7
5.8
11.7
6.7
16.7
5.0
100

53

44.2
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กรดไหลย้อน ไขมัน
ข้อเข่าเสื่อม
ไขมัน หัวใจ
ความดัน ไขมัน
เบาหวาน ความดัน
ความดัน ไต
ความดัน หลอดเลือดตีบ
ความดัน หัวใจ
ความดัน ไขมัน ต่อมลูกหมาก
เบาหวาน ความดัน มะเร็ง
ภูมิแพ้
ความดัน ไมเกรน
รวม

1
4
1
8
1
1
2
1
1
1
1
1
120

0.8
3.3
0.8
6.7
0.8
0.8
1.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
100

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้มารับบริการ ณ คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ที่
โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสระบุรที งั้ 12 โรงพยาบาล ทีผ่ า่ นเกณฑ์คดั
เข้าวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน
107 คน คิดเป็นร้อยละ 89.20 พบกลุม่ อายุมากกว่า 60 ปีขนึ้ ไป
มากทีส่ ดุ จ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ดัชนีมวลกายส่วนใหญ่
อยู่ในระดับ 25.00-27.49 เริม่ มีภาวะอ้วน จ�านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.2 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส จ�านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ
71.7 อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป จ�านวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.7 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างไม่มโี รคประจ�าตัว 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.2
แบบทดสอบคัดกรองโรคข้อเข่าเสือ่ ม
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์จา� นวน และร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างทีผ่ า่ นเกณฑ์
คัดเข้าวิจยั (n=120)
อาการเกิดโรค
ข้อเข่าฝืดตึง
รวม
เสียงดังกรอบแกรบ
รวม

การเกิดโรค

จ�านวน

ร้อยละ

ไม่เกิดอาการ
เกิดอาการ
120
ไม่เกิดอาการ
เกิดอาการ
120

13
107
100.00
9
111
100.00

10.83
89.17
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7.50
92.50
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
กดเจ็บ

ไม่เกิดอาการ
เกิดอาการ
120
ไม่เกิดอาการ
เกิดอาการ
120
ไม่เกิดอาการ
เกิดอาการ
120

รวม
ข้อใหญ่ผิดรูป
รวม
ปวดบวมแดงร้อนที่เข่า
รวม

49
71
100.00
92
28
100.00
81
39
100.00

40.83
59.17
76.67
23.33
67.50
32.50

ผลการวิเคราะห์จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ผ่านเกณฑ์คัดเข้าวิจัย ผู้มารับบริการ ณ คลินิกแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก ที่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสระบุรีทั้ง 12
โรงพยาบาลทีผ่ า่ นเกณฑ์คดั เข้าแบบทดสอบคัดกรองโรคข้อเข่าเสือ่ ม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีข้อเข่าฝืดตึงหลังตื่นนอนตอนเช้า (stiﬀness)
จ�านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 89.2 เสียงดังกรอบแกรบในข้อเข่า
ขณะเคลือ่ นไหว (crepitus) ส่วนใหญ่ จ�านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ
92.5 กดเจ็บทีก่ ระดูกข้อเข่า จ�านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2
ข้อใหญ่ผดิ รูป (bony enlargement) จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
23.3 มีอาการปวดบวมแดงร้อนทีเ่ ข่ามากและเป็นทัง้ เข่า จ�านวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.5
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบผลของการใช้ยาพอกเข่าลดอาการปวดเข่าใน
ผู้ป่วยเข่าเสื่อมที่มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดสระบุรี
ครั้งที่

ก่อนการรักษา

หลังการรักษา

t-value

Mean

SD

Mean

P-value
SD

การรักษาครั้งที่ 1

3.53

0.89

2.89

1.08

11.18

0.00

การรักษาครั้งที่ 2

3.14

0.93

2.58

0.99

11.06

0.00

การรักษาครั้งที่ 3

2.94

0.81

2.33

0.99

10.60

0.00

การรักษาครั้งที่ 4

2.74

0.80

2.10

0.83

12.19

0.00

การรักษาครั้งที่ 5

2.53

0.79

2.03

0.84

9.37

0.00

การรักษาครั้งที่ 6

2.43

0.69

1.83

0.71

12.73

0.00

การรักษาครั้งที่ 7

2.25

0.71

1.63

0.70

12.22

0.00

การรักษาครั้งที่ 8

1.98

0.74

1.33

0.56

12.19

0.00

ผลการทดสอบ
ความแปรปรวน
แบบวัดซ�้า

F= 39.76

0.00

ผลการวิเคราะห์ผลของการใช้ยาพอกเข่าลดอาการปวดเข่าในผู้ป่วย
เข่าเสื่อม
กราฟแสดงผลการใช้ยาพอกเข่า
4.00
3.50

ผลการใช้ยาลดอาการปวด
ผลการใช้ยาลด
อาการปวด

จ�านวนคนไข้ที่ใช้ยา
ก่อนการรักษา
120

ผลการวิเคราะห์ของการใช้ยาพอกเข่าลดอาการปวดเข่า
ในผู ้ ป ่ ว ยเข่ า เสื่ อ มที่ ม ารั บ บริ ก ารในคลิ นิ ก แพทย์ แ ผนไทยของ
โรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรขี องกลุม่ ตัวอย่างผูม้ ารับบริการ ณ คลินกิ
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ที่โรงพยาบาลในเขตจังหวัด
สระบุรีทั้ง 12 โรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
วัดซ�า้ พบว่าค่าเฉลีย่ ของอาการปวดเข่าในผูป้ ว่ ยเข่าเสือ่ มลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยก่อนการทดลองครัง้ ที่ 1 มีคา่ เฉลีย่ การปวดเข่าเท่ากับ
3.53 และค่าเฉลีย่ หลังการทดลองครัง้ ที่ 8 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.33
ทัง้ สองกลุม่ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (F=39.76, P=0.00)
อีกทัง้ เมือ่ วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลีย่ ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างไม่อสิ ระกัน
พบว่าทุกครัง้ ในการทดสอบค่าเฉลีย่ หลังการทดลองมีอาการปวดเข่า
ในผู้ป่วยเข่าเสื่อมลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ กลุ่มตัวอย่าง
สามารถหยุ ด ยารั บ ประทานแก้ ป วดภายหลั ง การรั ก ษาด้ ว ยยา
พอกเข่า ครัง้ ที่ 8 จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66
ตารางที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจจากการใช้ยาพอกเข่าของ
กลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการ ณ คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ทีโ่ รงพยาบาลในเขตจังหวัดสระบุรี
ผลการวัดค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากการใช้ยาพอกเข่า
ของกลุม่ ตัวอย่างผูม้ ารับบริการ ณ คลินกิ แพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก ทีโ่ รงพยาบาลในเขตจังหวัดสระบุรี
ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
จากการใช้ยาพอกเข่า
ความพึงพอใจต่อเนื้อยาพอกเข่า
ความพึงพอใจต่อความรู้สึก
ต่อยาพอกเข่า
ความพึงพอใจต่อระยะเวลา
ความพึงพอใจต่อความสะดวก
ในการใช้ยา
ความพึงพอใจต่อการมีประโยชน์

Mean
4.00

SD
0.64

ระดับ
ความพึงพอใจมาก

3.93
4.09

0.77
0.67

ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจมาก

3.91

0.80

ความพึงพอใจมาก

3.73

1.07

ความพึงพอใจมาก

4.33

0.66

ความพึงพอใจมาก
ที่สุด

3.00

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการใช้ยาพอกเข่าของ
กลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการ ณ คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก ที่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสระบุรี พบว่าในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจจากการใช้ยาพอกเข่าดี (M=4.00, SD=0.64)
เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่าด้านความพึงพอใจต่อการมีประโยชน์
มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ (M=4.33, SD=0.66) รองลงมาคือ ความพึงพอใจ
ต่อความรูส้ กึ ต่อยาพอกเข่า (M=4.09, SD=0.67) และความพึงพอใจ
ต่อระยะเวลา (M=3.91, SD=0.80) และความพึงพอใจต่อความสะดวก
ในการใช้ยามีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ (M=3.73, SD=1.07)

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
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จ�านวนคนไข้ที่หยุดยา
แก้ปวด
หลังการรักษา
50
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อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ประสิทธิผลของการใช้ยาพอกเข่าลดอาการปวดเข่าใน
ผูป้ ว่ ยเข่าเสือ่ มทีม่ ารับบริการในคลินกิ แพทย์แผนไทยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดสระบุรี สมมติฐานที่ 1 ผูป้ ว่ ยเข่าเสือ่ มทีม่ ารับบริการใน
คลินกิ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลในจังหวัด
สระบุรี มีอาการปวดเข่าลดลงหลังจากการใช้ยาพอกเข่า
ผลการศึกษา พบว่าหลังจากได้ท�าการพอกยาสมุนไพร
ไปแล้ว ผลการทดลอง พบว่าผูป้ ่วยเข่าเสื่อมมีระดับคะแนนความ
เจ็บปวดเฉลีย่ 3.51 คะแนน ในขณะทีห่ ลังการทดลองผูป้ ว่ ยเข่าเสือ่ ม
มีระดับคะแนนความเจ็บปวดเฉลีย่ 1.33 คะแนน เมือ่ น�ามาเปรียบเทียบ
คะแนน พบว่าผู้ป่วยเข่าเสื่อมมีระดับคะแนนลดลงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ ซึง่ เป็นผลมาจากมีสว่ นประกอบ
ของพริกไทยด�า และสอดคล้องกับ ปรางทอง ช�านิพนั ธ์ (2559) ศึกษา
ผลของการใช้ยาสมุนไพรพอกเข่าทดแทนการใช้ยากลุม่ NSAIDs ใน
ผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ ม แสดงให้เห็นว่ายาพอกเข่าซึง่ มีสว่ นประกอบ
ของพริกไทยด�าเป็นส่วนประกอบหลัก ให้ผลในการรักษาอาการ
ปวดเข่าใกล้เคียงกับการรับประทานยากลุม่ NSAIDs และการศึกษา
ของ ปิยะพล พูลสุข และคณะ (2561) ได้ศกึ ษาประสิทธิผลของยาพอก
สมุนไพรเพือ่ บรรเทาอาการปวดเข่าในผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ ม โดยยาพอก
เป็นยาพอกสูตรร้อนและมีส่วนประกอบของไพลและพริกไทยด�า
ซึง่ มีฤทธิต์ า้ นการอักเสบได้ดี และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุธดิ า
สิงห์นาค (2558) ได้ศกึ ษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาพอก
ดูดพิษและการนวดรักษาในการรักษาอาการปวดเข่า โดยมีไพล เหล้าขาว
แป้งข้าวเจ้า เป็นส่วนประกอบทีม่ ฤี ทธิร์ อ้ นกระจายลม ลดอาการปวด
ของเข่า นอกจากพริกไทยด�าแล้วยังมีสว่ นประกอบของดองดึงซึง่ มี
ฤทธิแ์ ก้ปวดตามข้อ โดยพบว่าดองดึงมีสารส�าคัญกลุม่ แอลคาลอยด์
colchicine ทีช่ ว่ ยลดอาการบวมของข้อ บรรเทาการอักเสบโดยการ
ยับยัง้ การท�างานของ Neutrophil ซึง่ ท�าให้ผลการศึกษาเป็นไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว้
ความพึงพอใจจากการใช้ยาพอกเข่าลดอาการปวดเข่า
ในผู ้ ป ่ ว ยเข่ า เสื่ อ มที่ ม ารั บ บริ ก ารในคลิ นิ ก แพทย์ แ ผนไทยของ
โรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี สมมติฐานที่ 2 ผูป้ ว่ ยเข่าเสือ่ มทีม่ ารับ
บริการในคลินิกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี
มี ค วามพึ ง พอใจจากการใช้ ย าพอกเข่ า ลดอาการปวดเข่ า
อยูใ่ นระดับมาก

ผลการศึกษา พบว่าผูป้ ว่ ยพึงพอใจต่อความมีประโยชน์
มากที่สุด เนื่องจากยาพอกเข่าช่วยบรรเทาอาการปวดเข่าได้จริง
ท�าให้ลดการรบกวนการใช้ชวี ติ ประจ�าวันลงเกือบเป็นปกติ สามารถ
เคลื่อนไหวข้อเข่าได้มากขึ้น ลดปัญหาที่จะกระทบการท�างานที่มี
สาเหตุของโรคลงได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท�างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นไม่ติดขัด นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสในการผ่าตัดเข่าลงได้
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจในความสะดวกของการ
ใช้ยาน้อยทีส่ ดุ เนือ่ งจากยาพอกเข่านีต้ อ้ งท�าการผสมตัวยาผงและ
น�า้ มันเถาเอ็นอ่อนและน�า้ ซึง่ เข้ากันยากและเนือ้ ยามีความหนืด ส่งผล
ให้ขณะใช้ยาอาจมีการไหลของตัวยาและมีการเปือ้ นได้งา่ ย และต้อง
ใช้ในขณะทีอ่ ยูท่ บี่ า้ นหรืออยูใ่ นทีส่ ว่ นตัวจึงจะสามารถใช้ยาพอกได้
จึงท�าให้มขี อ้ จ�ากัดของการใช้ยาพอกเข่าอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยั ไปใช้
ควรน� า ยาพอกเข่ า ที่ มี ส ่ ว นประกอบของพริ ก ไทยด� า
หัวดองดึง เถาเอ็นอ่อน เพราะสามารถรักษาและบรรเทาอาการปวดเข่า
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมแทนการใช้ยาและการนวดที่อาจใช้
เวลานาน เหมาะส�าหรับการน�าไปใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทยหรือ
แพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล หรือส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยน�ากลับไปใช้ในครัวเรือนได้เอง

ข้อเสนอแนะการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั ในการขยายผลไปยังกลุม่ การรักษา
โรคข้อต่ออืน่ ๆ หรือกลุม่ ผูป้ ว่ ยอืน่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถรับประทานยากลุม่
NSAIDs หรือท�าการนวดได้
2. ควรมีการพัฒนาสูตรและรูปแบบการใช้ยาพอกเข่าให้
ง่ายต่อการใช้งานมากกว่านี้
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สถานการณ์และการจัดการปัญหาการจ�าหน่าย
ยาปฏิชีวนะและยาชุดในชุมชน
จักรี แก้วค�าบ้ง
รานบานยา อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

ป

บทน�า

ญหาการเข้าถึงระบบบริการด้านยาของประชาชนในชนบท
ยังเป็นปัญหาทีภ่ าครัฐยังไม่สามารถแก้ไขได้ ร้านค้าในหมูบ่ า้ น
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเลือกซื้อยาเพื่อใช้รักษาโรคเมื่อ
เกิดอาการเจ็บป่วย อีกทัง้ ในชนบทยังพบปัญหารถเร่ขายยาชุด
ในการรักษาโรคต่างๆ โดยใช้การแสดงต่างๆ เป็นสือ่ กลาง เช่น รถฉายหนัง
กลางแปลง รถการแสดงโชว์ โดยประชาชนยังไม่ทราบว่ายาดังกล่าวมี
สารสเตียรอยด์ในปริมาณทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ 1 จากการรวบรวมข้อมูลของ
การศึกษา พบว่า ในประเทศอืน่ ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย มีการจัดยา
ในลักษณะยาชุดเช่นเดียวกัน แต่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น โดย
เภสัชกรที่ห้องยาของโรงพยาบาลหรือร้านขายยาซึ่งมีความแตกต่างกับ
ประเทศไทยที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์
และในหลาย ๆ ประเทศพบปัญหาจากสเตียรอยด์โดยการปลอมปนใน
ผลิตภัณฑ์ที่ห้ามใส่สารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณหรือผลิตภัณฑ์ยา
จากสมุนไพร ท�าให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทรี่ นุ แรง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
จะใช้การโฆษณาว่าลดอาการอักเสบของข้อ ลดการปวดข้อ หรือกระตุน้
การไหลเวียนโลหิต เป็นต้น
ในปี 2550 รายงานขององค์การอนามัยโลก ระบุวา่ ทัว่ โลกมี
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลมากกว่าร้อยละ 50 หากมีการด�าเนินการตาม
นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาของ
ภาครัฐลงได้ไม่ตา�่ กว่าปีละ 23,000 ล้านบาท ในปี 2553 ประเทศไทยพบว่า
มูลค่าการบริโภคยาของคนไทยสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35
ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ขณะประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 10 - 20 เท่านัน้
นอกจากนี้ ปัญหาการจ�าหน่ายยาปฏิชวี นะและยาชุดในร้านช�า
อาจจะน�าไปสูป่ ญ
ั หาสุขภาพ ปัญหาการแพ้ยาซ�า้ และปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาจาก
การใช้ยาปฏิชวี นะ
ในปี 2551 โรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในจังหวัดศรีสะเกษได้รายงาน
ความเสีย่ งในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ พบว่าร้อยละ 36.6 ของผูป้ ว่ ย
ทีม่ อี าการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีซ่ อื้ มาใช้เอง
จากแหล่งต่างๆ ในชุมชน และในปี 2558 ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในโรงพยาบาล
แห่งนี้ พบผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังร้อยละ 64 ได้รบั การชักชวนให้ซอื้ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพือ่ รักษาโรคเรือ้ รัง
ในปี 2557 สุภาวดี เปล่งชัย ได้ศกึ ษาความชุกของเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์จากการบริโภคยาในชุมชนของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง พบว่าปัญหา
ยาทีม่ อี ยูใ่ นแหล่งกระจายยาในชุมชน ได้แก่ ร้านช�า รถเร่ วัด การขายตรงนัน้
ผูข้ ายไม่ใช่บคุ ลากรทางสาธารณสุขทีม่ คี วามรูท้ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับการใช้ยา
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จึงส่งผลต่อการใช้ยาไม่สมเหตุผล การใช้ยาฟุม่ เฟือย การใช้ยาไม่ถกู ขนาด
ใช้ยาไม่ถกู กับโรค อีกทัง้ ผูข้ ายมีการลักลอบจ�าหน่ายยาชุด มีการลักลอบ
ปลอมปนสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผูบ้ ริโภคในชุมชน และการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพจากการบอกต่อ การ
รับฟังโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณในการรักษาโรคเกินจริงแล้ว ท�าให้
ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคเรือ้ รังเกิดการเสือ่ มของร่างกาย และจากภาวะแทรกซ้อนจาก
ตัวโรคเอง
ในปี 2559 – 2560 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานว่ามีการระบาดของยาชุดและยาอืน่ ๆ จากร้านช�าในอ�าเภอแห่ง
หนึง่ พบผูป้ ว่ ยนอนโรงพยาบาลด้วยโรคภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
ส่วนบน ในปี 2559 จ�านวน 189 ครัง้ และพบในปี 2560 จ�านวน 153 ครัง้
โดยพบภาวะ Cushing’s syndrome ในผูป้ ว่ ยนอกในปี 2559 จ�านวน 57
ราย และพบในปี 2560 จ�านวน 43 ราย นอกจากนีย้ งั พบว่าในบางอ�าเภอ
ยังมีชาวบ้านซือ้ ยาชุดและยาลูกกลอนจากร้านช�าในหมูบ่ า้ นต่างๆ หลาย
หลังคาเรือน รวมทัง้ รถเร่ทจี่ า� หน่ายยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร และยา
ลูกกลอน โดยเบือ้ งต้นผลการตรวจยาเหล่านีด้ ว้ ยชุดทดสอบเบือ้ งต้นพบ
สเตียรอยด์ปลอมปน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาในอ�าเภอแห่งหนึง่ ในจังหวัด
สกลนคร พบว่าจากการส�ารวจมีการใช้ยาชุด ยาลูกกลอน ยาปฏิชวี นะ และ
ยาอันตรายทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร และ
ผูส้ งู อายุทมี่ อี าการปวดเมือ่ ยหรือปวดข้อเรือ้ รังมักใช้ยาชุดทีม่ สี ว่ นประกอบ
ของยาสเตียรอยด์ โดยพบร้านช�าที่มีการจ�าหน่ายยาชุด ยาปฏิชีวนะ
ยาลูกกลอนและยาอันตรายในร้านช�าร้อยละ 84.52 ซึง่ อาจน�าไปสูป่ ญ
ั หา
สุขภาพ เช่น ภาวะ Cushing’s syndrome ต่อมหมวกไตบกพร่อง การแพ้
ยาซ�า้ และปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาปฏิชวี นะ
ดังนัน้ การศึกษาการจัดการปัญหาการจ�าหน่ายยาปฏิชวี นะ
และยาชุดในชุมชนจึงเป็นสิง่ จ�าเป็นเพือ่ ต้องการให้ประชาชนมีองค์ความรู้
เรือ่ งยา มีความตระหนักถึงอันตรายและความเสีย่ งจากการใช้ยา และมี
วิจารณญาณในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ในชุมชนเพือ่ แก้ปญ
ั หาในพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืน

สถานการณ์การใช้ยาปฏิชวี นะและยาชุดในชุมชน
ในชุมชน

1. รูปแบบการแก้ไขปญหาการใช้ยาปฏิชวี นะและยาชุด

ธนพงศ์ ภูผาลี และคณะ ได้ศึกษารูปแบบโครงการร้านช�า
ปลอดยาอันตรายแบบชุมชนมีสว่ นร่วม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี7้
1) การประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�า
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โครงการร้านช�าปลอดยาอันตรายแบบชุมชนมีสว่ นร่วม โดยการมีสว่ นร่วม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในพืน้ ที่
2) ผลการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมชุมชน
ระหว่างคณะผู้ศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนในการจัด
กิจกรรมระดมความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน โดยแยกเป็น 2 ส่วน
คือ 1. ข้อมูลของชุมชนทีเ่ ป็นปัญหาในชุมชน และ 2. รูปแบบการระดม
ความคิดเห็นประชาชนเพือ่ ก�าหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
4 ประเด็นหลัก คือ 1) ปัญหาการใช้ยาในชุมชน 2) ความรูห้ รือข้อมูลที่
ชุมชนต้องการ 3) สาเหตุและแนวทางการแก้ไข และ 4) ข้อสรุปและประชุม
หารือร่วมกันเพือ่ จัดท�าแผนกิจกรรมจัดท�ารูปแบบกระบวนการให้ความรู้
แก่กลุม่ เป้าหมายในพืน้ ที่
3) ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นในสถานการณ์ยาและ
แนวทางการจัดโครงการพัฒนารูปแบบร้านช�าปลอดยาอันตรายแบบชุมชน
มีส่วนร่วม โดยคณะผู้ศึกษาได้น�าข้อมูลจากการประชุมในแต่ละชุมชน
มาวิเคราะห์และประชุมร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง ตามหัวข้อ 2)
4) พัฒนารูปแบบร้านช�าปลอดยาอันตรายชุมชน โดยผูแ้ ทน
จากหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานท้องถิน่ และคณะผูศ้ กึ ษา มีประเด็น
การพัฒนารูปแบบ คือ 1. การให้ความรูแ้ ก่ประชาชนและผูป้ ระกอบการ
ร้านช�า 2. การจัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนผ่านสือ่ ต่างๆ เพือ่ ให้ชมุ ชน
เกิดความตระหนักและเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคยา และ
3. ต้องการให้โรงพยาบาลจัดหายาที่จ�าเป็นให้ชุมชนเป็นผู้จ�าหน่าย
โดยการจัดตัง้ รูปแบบกองทุนยาชุมชน
2. ความชุกและลักษณะของร้านช�าทีต่ รวจพบยาปฏิชวี นะ
และยาชุด
ภาณุ วิรยิ านุทยั ได้ศกึ ษาความชุกและลักษณะของร้านช�าที่
จ�าหน่ายยาปฏิชวี นะในเขตอ�าเภอแห่งหนึง่ ของจังหวัดล�าปาง จ�านวน 173
ร้าน พบว่าร้านช�า จ�านวน 64 ร้าน (ร้อยละ 37.0) จ�าหน่ายยาปฏิชวี นะ
โดยมียาปฏิชีวนะหนึ่งรายการ จ�านวน 34 ร้าน และร้านที่มีรายการ
ยาปฏิชวี นะทีพ่ บสูงสุด คือ 4 รายการ มีเพียง 4 ร้าน โดยยาปฏิชวี นะ
ทีพ่ บการจ�าหน่ายมากทีส่ ดุ คือ ยากลุม่ เตตร้าซัยคลิน โดยพบใน 57 ร้าน
รองลงมาคือ ยากลุม่ เพนนิซลิ ลิน พบจ�านวน 12 ร้าน ในส่วนของยา
กลุ่มเตตร้าซัยคลินนั้น ยี่ห้อ ทีซี-มัยซิน 250 มีการจ�าหน่ายในร้านช�า
มากที่สุดถึง 44 ร้าน รองลงมาคือ เตตร้าซัยคลิน แคปซูลสีด�า-แดง
จ�านวน 21 ร้าน และยี่ห้อ gano spec 500 พบมากเป็นอันดับ 3
จ�านวน 14 ร้าน ดังตารางที่ 1

ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ อารีรตั น์ คุณยศยิง่ ได้ศกึ ษา
ความชุกและลักษณะของร้านช�าทีม่ กี ารจ�าหน่ายยาปฏิชวี นะในเขตอ�าเภอ
แห่งหนึง่ ในจังหวัดล�าปาง จ�านวน 155 ร้าน พบว่าร้านช�า 34 ร้าน (ร้อยละ
21.9) จ�าหน่ายยาปฏิชวี นะ จ�านวน 18 ร้าน มีแหล่งทีม่ าของยาปฏิชวี นะ
คือ ร้านขายยา อีก 8 ร้าน ได้รบั ยาจากร้านขายของส่งทีเ่ หลือ อีก 8 ร้าน
ได้รบั ยาจากรถเร่ และยาปฏิชวี นะทีพ่ บในร้านช�ามากทีส่ ดุ คือ tc mycin
พบจ�านวน 23 ร้าน รองลงมาคือ gano spec 500 พบจ�านวน 12 ร้าน
เตตร้าซัยคลิน (แคปซูลสีดา� -แดง) พบจ�านวน 9 ร้าน เพนนิซลิ ลิน 500,000
IU พบจ�านวน 4 ร้าน amoxicillin 500 mg พบจ�านวน 3 ร้าน และ ketoconazole พบจ�านวน 1 ร้าน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาวดี เปล่งชัย
ที่ศึกษาความชุกของอาการไม่พึงประสงค์จากการบริโภคยาในชุมชน
ของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง จ�านวน 160 คน พบว่า มีจา� นวน 87 คน (ร้อยละ
54.4) ที่มีประสบการณ์เคยใช้ยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายและยา
ควบคุมพิเศษจากแหล่งกระจายยาในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 54.4 โดยยาที่
เคยใช้มากที่สุดคือ ยาเตตร้าซัยคลิน ร้อยละ 45.4 เคยใช้ยาชุดและ
ยาประดงเบอร์ 5 ร้อยละ 42.5 เคยใช้เพนนิซลิ ลิน ร้อยละ 34.9 และเคยใช้
ไพร็อกซิแคม ร้อยละ 17.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ขนึ้ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 โดยเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทพี่ บ
มากทีส่ ดุ คือ ภาวะ cushing‘s syndrome จากการใช้ยาชุด ยาเบอร์ 5
จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ส่วนผูท้ เี่ คยใช้ยาชุดอีก 7 คน เกิดภาวะ
แผลในกระเพาะอาหาร เหนือ่ ย ใจสัน่ ง่วงนอน บวมตามร่างกาย ระดับ
ความดันโลหิตสูงกว่าค่าปกติในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง และมี 1 ราย ทีถ่ กู
วินจิ ฉัยเป็นผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากการบริโภคยาชุดติดต่อกัน
มากกว่า 2 เดือน จ�านวน 3 คน เกิดผืน่ แพ้ยาจากการใช้ยาเพนนิซลิ ลิน
คิดเป็นร้อยละ 3.55
3. ปจจัยทีจ่ า� หน่ายยาปฏิชวี นะและยาชุดในร้านช�า
1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการจ�าหน่ายยา
ปฏิชวี นะ
อัปสร บุญยัง และรุง่ ทิวา หมืน่ ปา ได้ศกึ ษาความชุกของการ
จ�าหน่ายยาไม่เหมาะสมของร้านช�า พบว่าแรงจูงใจในการจ�าหน่ายยาที่
ไม่เหมาะสมของร้านช�า ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ความต้องการของคนในชุมชน/
มีการร้องขอให้นา� มาจ�าหน่าย จ�านวน 143 ร้าน (ร้อยละ 89.9 ของร้านขาย
ของช�าซึง่ จ�าหน่ายทีไ่ ม่เหมาะสมทัง้ หมด 159 ร้าน รองลงมาคือ ความ
ต้องการผลก�าไร จ�านวน 59 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 37.1 และการได้รบั
ค�าแนะน�าจากร้านขายยา จ�านวน 49 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 30.810 ดังตาราง
ที่ 2

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของร้านช�าที่จ�าหน่ายยาปฏิชีวนะตามประเภท
ยาปฏิชีวนะ (n=64)

ตารางที่ 2 แรงจูงใจของการจ�าหน่ายยาทีไ่ ม่เหมาะสม (N=159)

(เอกสารอ้างอิง วารสารเภสัชกรรมไทย 2562 : 11 (1) : 106-18 )
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ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ วราภรณ์ สังข์ทอง ทีพ่ บว่าร้านช�า
ให้เหตุผลในการจ�าหน่ายยาอันตรายเนื่องจากความต้องการของชุมชน
การส�ารวจร้านช�า พบว่าผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ไม่ผา่ นการอบรมหรือไม่ได้
รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการจ�าหน่ายยาที่เหมาะสมในร้านช�าจากเภสัชกร
หรือบุคลากรสาธารณสุข จึงไม่ทราบประเภทยาที่กฎหมายอนุญาตให้
จ�าหน่ายได้ในร้านช�า รวมทัง้ บทลงโทษทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องร้านขาย
ของช�าที่ขายทั้งแบบปลีกและแบบส่งมีการจ�าหน่ายยาที่ไม่เหมาะสม
มากกว่าร้านประเภทอืน่ ๆ อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (P=0.041) ร้านขาย
ของช�าที่ไม่เคยผ่านการอบรม/ได้รับค�าแนะน�าจากบุคลากรสาธารณสุข
ในเรือ่ งกฎหมายการห้ามจ�าหน่ายยาในร้านขายของช�า ความต้องการหวัง
ผลก�าไร ความต้องการของคนในชุมชน การได้รบั ค�าแนะน�าจากคนรูจ้ กั
มีนยั ส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนการได้รบั ค�าแนะน�าจากรถเร่ขายยา การ
มีบริการส่งถึงบ้านและการไม่ทราบว่ากฎหมายว่าห้ามจ�าหน่าย ไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับการจ�าหน่ายยาที่ไม่เหมาะสมในร้านช�า11 ดังตารางที่ 3 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อารีรตั น์ คุณยศยิง่ ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการจ�าหน่ายยาปฏิชวี นะ พบว่า ระยะทางระหว่าง
ร้านกับโรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ระยะเวลา เปิดจ�านวนชัว่ โมงในการเปิด
ให้บริการจ�าหน่ายสินค้า การผ่านการอบรมความรูด้ า้ นการจ�าหน่ายยาที่
เหมาะสมในร้านช�าจากเภสัชกรหรือบุคลากรสาธารณสุข ลักษณะประเภท
ร้านช�าทีจ่ า� หน่ายสินค้า และสาเหตุของการจ�าหน่ายยา ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการจ�าหน่ายยาปฏิชวี นะของร้านช�า นอกจากนีส้ ดั ส่วนของผูป้ ระกอบการ
ร้านช�าทีข่ ายยาปฏิชวี นะผ่านการอบรมเรือ่ งการขายยาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ร้อยละ 59.8 และไม่ผา่ นการอบรม ร้อยละ 40.2 ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ นฤมล สุรนิ ทร์ ทีส่ า� รวจร้านช�าในเขตอ�าเภอแห่งหนึง่ ใน
จังหวัดล�าปาง จ�านวน 140 ร้าน พบว่ามีการจ�าหน่ายยาปฏิชวี นะ จ�านวน
31 แห่ง (ร้อยละ 22.1) โดยสัดส่วนผ่านการอบรมเรือ่ งการขายยาอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 62.1 และไม่ผา่ นการอบรม ร้อยละ 37.9
เช่นเดียวกับการศึกษาของ พะยอม เพชระบูรณิน และสุรศักดิ์ เสาแก้ว
ทีศ่ กึ ษาความชุกของยาไม่ปลอดภัยในร้านช�า ในอ�าเภอแห่งหนึง่ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่าร้านช�าส่วนใหญ่จา� หน่ายยาทีไ่ ม่ปลอดภัย คือ ร้านขาย
ปลีก ร้อยละ 89.72 โดยผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบั การอบรม/
ค�าแนะน�าจากบุคลากรสาธารณสุขในเรื่องขอบเขตของยาที่จ�าหน่ายได้
ในร้านช�า ร้อยละ 62.15 และเหตุผลทีต่ อ้ งการจ�าหน่ายยามากทีส่ ดุ คือ มีลกู ค้า
ถามหายา ร้อยละ 67.76 และอันดับรองลงมาคือ ไม่มกี ารจ�าหน่ายยา
ในชุมชน ร้อยละ 25.70 แต่ขดั แย้งกับการศึกษาของ วราภรณ์ สังข์ทอง
ทีศ่ กึ ษาความชุกของร้านช�าทีจ่ า� หน่ายยาปฏิชวี นะในอ�าเภอแห่งหนึง่ ของ
จังหวัดเชียงราย พบว่าการผ่านการอบรม ความต้องการก�าไร และการได้
รับค�าแนะน�าจากคนรูจ้ กั เป็นปัจจัยทีไ่ ม่สมั พันธ์กบั การจ�าหน่ายยาปฏิชวี นะ
ในร้านช�า (P=0.623, P=060 และ P=0.122 ตามล�าดับ) แต่ความต้องการ
ของคนในชุมชน ความเชือ่ ในเรือ่ งความปลอดภัย และการบริการส่งถึงร้าน
เป็นปัจจัยที่มีสัมพันธ์กับการจ�าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านช�าอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.001, P<0.001 และ P<0.001 ตามล�าดับ) ซึง่
ร้านช�าส่วนใหญ่เป็นของชาวไทยภูเขาจึงมีการจ�าหน่ายยาปฏิชวี นะมากกว่า
ร้านชาวไทยร้อยละ 51.8
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการจ�าหน่ายยาที่ไม่เหมาะสม
ในร้านขายของช�า

(เอกสารอ้างอิง วารสารเภสัชกรรมไทย 2562 : 11 (1) : 106-18 )
2) การกระจายตัวของยาปฏิชวี นะและยาชุดในชุมชน
ในปี 2558 จากผลการส�ารวจร้านช�าในอ�าเภอแห่งหนึง่ ของ
จังหวัดล�าปาง พบการจ�าหน่ายยาปฏิชวี นะในร้านช�า ร้อยละ 21.9 และ
เพิม่ ขึน้ ในการศึกษาปี 2560 จากผลการส�ารวจร้านช�าในอ�าเภอของจังหวัด
พิษณุโลก พบการจ�าหน่ายยาทีไ่ ม่เหมาะสมในร้านช�า ร้อยละ 47.90 ซึง่
ต�า่ กว่าการส�ารวจใน 8 จังหวัดแห่งหนึง่ ได้แก่ มุกดาหาร ชัยภูมิ เชียงราย
อุทยั ธานี อ่างทอง ปราจีนบุรี และสงขลา จ�านวน 195 หมูบ่ า้ น ทีพ่ บว่า
ร้านช�าทุกแห่งขายยาปฏิชีวนะ โดยแหล่งกระจายยาสู่ร้านช�าที่ส�าคัญ
ซึง่ ท�าให้ยาปฏิชวี นะไปสูผ่ บู้ ริโภคในชุมชนได้งา่ ย คือ ร้านขายยา รองลงมา
คือ ร้านขายของส่งและรถเร่ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน ทัง้ นีร้ ายการยาปฏิชวี นะ
ทีจ่ า� หน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นรายการทีช่ าวบ้าน/ลูกค้ามาถามซือ้ บ่อย และ
แนะน�า/บอกให้จา� หน่าย รองลงมาคือ แหล่งจ�าหน่ายแนะน�า รายการยา
ส่วนใหญ่ทสี่ า� รวจพบมักเป็นกลุม่ ยาทีผ่ บู้ ริโภครูจ้ กั คุน้ เคยจากสือ่ โฆษณา
วิทยุ โทรทัศน์ และการบอกเล่าประสบการณ์ระหว่างประชาชน 10
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา นฤมล สุรนิ ทร์ ทีศ่ กึ ษาความชุกและลักษณะของ
ร้านช�าที่จ�าหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอ�าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดล�าปาง
พบว่าช่องทางการซือ้ ยาปฏิชวี นะมาจ�าหน่ายของร้านช�า ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ
ร้านขายยา แสดงให้เห็นถึงช่องทางการกระจายยาทีไ่ ม่เหมาะสม เภสัชกร
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ประจ�าร้านยาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของพระราชบัญญัติยา ท�าให้
เจ้าของร้านยาเข้าถึงการจ�าหน่ายยาได้งา่ ย ช่องทางทีพ่ บมากรองลงมา คือ
รถส่งยา ซึง่ รับยามาจากร้านยาเช่นกัน นอกจากนีย้ งั พบว่าสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เบญจมาศ บุดดาวงศ์ และคณะ ทีแ่ หล่งต้นทางและเส้นทาง
การกระจายยาไม่เหมาะสม สูข่ อ้ เสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการ
กระจายยาไม่เหมาะสมเชิงระบบในชุมชนจาก 8 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ นครราชสีมา สระบุรี อ�านาจเจริญ ยโสธร แพร่ เชียงราย และ
พบว่าแหล่งต้นทางการกระจายสูช่ มุ ชนมาจากหลายแหล่ง ดังนี้ ร้านขาย
ของส่ง (รวมร้านช�าขนาดใหญ่) ร้อยละ 32.5 ร้านขายยา (ขย.1) ร้อยละ
31.5 ร้านขายยา (ขย.1 และ ขย.3) ร้อยละ 14.7 รถเร่ ร้อยละ 11.5 ห้าง
สรรพสินค้า ร้อยละ 7.7 และอืน่ ๆ ร้อยละ 2.6 เส้นทางการกระจายยา
มีทงั้ ลักษณะสัง่ ซือ้ จากผูป้ ระกอบการโดยตรง สัง่ ซือ้ ทางโทรศัพท์ ส่งยาทาง
รถยนต์ของร้าน ส่งผ่านรถเร่สง่ สินค้าหรือส่งทางไปรษณีย์ และรถเร่ขายยา
ตามชุมชน
4. พฤติกรรมการเลือกใช้ยาปฏิชวี นะและยาชุดในชุมชน
จากการศึกษาของ เอกพล กาละดี ได้ศกึ ษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชน พบว่าประชาชนในต�าบลแห่งหนึง่
ในจังหวัดชัยภูมิ พบว่าพฤติกรรมการใช้ยาชุดมากถึงร้อยละ 48.05 (95%
Cl : 45.65–58.21) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการเข้าถึงบริการทีไ่ ม่คอ่ ยสะดวก
แต่ละหมูบ่ า้ นอยูค่ อ่ นข้างไกลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหรือ
โรงพยาบาลในจังหวัด จึงท�าให้ประชาชนเลือกการซือ้ ยาเพือ่ รักษาตนเอง
เป็นอันดับแรก และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและอยู่ใน
วัยแรงงานจึงท�าให้มกี ารใช้ยาชุดจ�านวนมาก ความรูเ้ กีย่ วกับยาชุดของกลุม่
ตัวอย่างอยูใ่ นระดับต�า่ หรือควรปรับปรุง ร้อยละ 70.70 (95% Cl : 64.71–
76.20) เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาประชาชนอาจยังไม่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง
และขาดการรณรงค์ทตี่ อ่ เนือ่ งจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจมาจากการ
ขาดข้อมูลทีท่ า� ให้ทราบถึงขนาดของปัญหาผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ เป็นข้อมูล
หนึง่ ทีส่ า� คัญในการก�าหนดนโยบายหรือกิจกรรมทีจ่ ะจัดให้กบั ประชาชน
ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของยาชุดและหลีกเลี่ยงการใช้
ยาชุด ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาชุดอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ โดยผูท้ มี่ อี ายุ 35–60 ปี มีโอกาสเสีย่ งต่อการมีพฤติกรรม
การใช้ยาชุดมากกว่าคนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 35 ปี 2.67 เท่า (95% Cl : 1.60–
6.72) และผูท้ ม่ี อี ายุมากกว่า 60 ปี มีโอกาสเสีย่ งต่อการมีพฤติกรรมการใช้
ยาชุดมากกว่าคนทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 35 ปี 7.73 เท่า (95%Cl : 2.55–23.44)
ส่วนปัจจัยอืน่ ๆ ไม่พบความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ยาชุด รายละเอียด
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยความรู้ และทัศนคติ
กับพฤติกรรมการใช้ยาชุด
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กระบวนการขับเคลือ่ นงานของเครือข่ายการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน

1. แนวคิดการจัดการความปลอดภัยด้านยาปฏิชวี นะและ
ยาชุดในชุมชน
สงกรานต์ มีชนู กึ ได้เสนอแนวคิดการแก้ปญ
ั หายาในชุมชน
ไว้ จ�านวน 3 หัวข้อ ดังนี้
1) ขยันสร้างเครือข่าย โดยเน้นกลุม่ แกนผูน้ า� ชุมชน เช่น อสม.
มาเป็นพี่เลี้ยง และการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ซึง่ เน้นการอบรมให้ความรู้ ในกลุม่ เจ้าของร้านช�าเป็นส�าคัญเพือ่
สกัดกัน้ การกระจายยาอันตรายในชุมชนจึงต้องสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหา
2) ใช้ความเข้าใจเป็นจุดเริม่ ต้น แนวคิดส�าคัญคือ การท�าความ
เข้าใจในทุกมุมมองของผูเ้ กีย่ วข้องกับปัญหาด้านยา ซึง่ ท�าให้เราเข้าถึงความคิด
ความต้องการและเหตุผลทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใต้พฤติกรรมทีแ่ สดงออก ซึง่ ท�าให้
เกิดกลวิธหี ลากหลายทีป่ รับตามกลุม่ เป้าหมาย เช่น การขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และต้องขายเพราะต้องต่อสูใ้ นเชิงธุรกิจ
3) เติมด้วยการสร้างต้นแบบ การสร้างการมีสว่ นร่วมของร้านช�า
ในชุมชนให้รสู้ กึ มีคณ
ุ ค่า และยอมรับแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยร้านช�า
สามารถอยู่ได้ในชุมชน หากใช้เฉพาะการตรวจสอบและใช้กฎหมาย
อาจไม่ยงั่ ยืน เช่น การประกวด มาเป็นแรงจูงใจ เป็นต้น
ไตรเทพ ฟองทอง ได้เสนอการด�าเนินการในระดับชุมชนเพือ่
จัดการปัญหาในเชิงการป้องกัน โดยมุง่ เน้น 2 ประเด็นหลักเพือ่ พัฒนาให้
ภาคประชาชนเกิดความเข้มแข็ง โดยรัฐเป็นฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน คือ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาชน หรือชุมชน หรือองค์กร
ภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวังช่องทางการกระจายยา
การใช้ยา ตลอดจนการส่งเสริมการขายและการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพือ่ ให้ภาคีเครือข่ายเกิดความเข้มแข็งในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิม่ ความรูด้ า้ นสุขภาพ โดยเฉพาะ
ทางด้านการใช้ยาให้แก่ประชาชนและชุมชน
ภาณุโชติ ทองยัง ได้เสนอแนะเชิงนโยบายในด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลในระดับชุมชน จ�าเป็นต้องก�าหนดเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เพือ่ เร่งขยายผลการด�าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยด่วน เพือ่ ให้
ไปต่อถึงระดับชุมชน และเพือ่ ให้เกิดผลครอบคลุมทัง้ ระบบอย่างแท้จริง ดังนี้
1) ขยายขอบเขตการด�าเนินงานจากเดิมให้ลงไปถึงระดับชุมชน
ทัง้ นีก้ อ่ นการด�าเนินงาน เจ้าหน้าทีใ่ นระดับนโยบายจะต้องลงมาสัมผัสข้อมูล
ที่แท้จริงเสียก่อนถึงปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมในชุมชน และจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล มากกว่า
การส�ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามเท่านัน้
2) ขยายเป้าหมายการด�าเนินงานให้ครอบคลุมถึงยาทีม่ กี ารใช้
อย่างไม่สมเหตุผลทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคในชุมชน เช่น ยาสเตียรอยด์
ยาสูตรต�ารับทีไ่ ม่เหมาะสม ยาปฏิชวี นะทีใ่ ช้ในการเกษตรอย่างไม่เหมาะสม
3) ส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมจากภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�าเนินงานในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การร่วมก�าหนด
นโยบาย ร่วมด�าเนินการ และร่วมประเมินผล และต้องมุง่ เน้นการปรับความรู้
และทัศนคติให้ถกู ต้องเหมาะสม เพือ่ ให้เกิดการน�าไปปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง
4) ในบางกรณี จ�าเป็นต้องมีทางออกทีเ่ หมาะสมให้กบั ผูป้ ว่ ยและ
ประชาชน เช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ายได้นอ้ ยต่อวัน เมือ่ เจ็บป่วยจนต้องหยุดงาน
ย่อมขาดรายได้ ดังนัน้ การพุง่ เป้าไปทีผ่ ปู้ ว่ ยทางเดียวอาจไม่พอ อาจต้อง
สร้างความเข้าใจกับนายจ้างเพือ่ หาทางออกร่วมกัน
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5) เชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในและนอกกระทรวง
สาธารณสุข เพือ่ น�าข้อมูลมาจัดการความรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น น�า
ข้อมูลเกีย่ วกับการดือ้ ยาจากห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มาเสริมในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ของส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6) พัฒนารูปแบบการสือ่ สาร โดยมุง่ เน้นให้เกิดการปรับเปลีย่ น
ทัศนคติอย่างแท้จริง แทนทีจ่ ะมุง่ เน้นการให้ความรูแ้ บบทีผ่ า่ นมา และให้
ผูป้ ว่ ยและประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรูท้ จี่ า� เป็นอย่างเข้าใจด้วยสือ่ ง่ายๆ
เทพศักดิ์ อังคณาวิศลั ย์ และผณินชิสา มุสกิ ะไชย ได้ศกึ ษาการ
ถอดบทเรียนจากโครงการจัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชนโดยการ
มีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปี 2558 –
2560 โดยก�าหนดเป็นแผน 4 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท�าให้เกิดระบบ
เฝ้าระวังปัญหายาไม่ปลอดภัยในชุมชน เพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเอง และ
เกิดความเข้มแข็งในเรือ่ งนี้ ดังรูปที่ 1 ซึง่ จะมีการจัดประชุมชีแ้ จงแก่เภสัชกร
โรงพยาบาล ผูร้ บั ผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และเจ้าหน้าทีข่ อง รพ.สต.
เป้าหมายเพือ่ ให้ทราบแนวคิดในการจัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชน
การจัดองค์การชุมชน รูปแบบของผูน้ า� ทีส่ นับสนุนให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ตามที่ต้องการ และการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้เกิดระบบ
สนับสนุนแผนการท�างานในชุมชนก่อให้เกิดกิจกรรมหลักในการด�าเนินงาน
5 กิจกรรม ได้แก่ 1. การจัดท�าโครงการการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนระดับ
อ�าเภอ 2. การพัฒนาศักยภาพการใช้ยาของครัวเรือนและโรงเรียน 3. การ
เฝ้าระวังและควบคุมแหล่งกระจายยาในชุมชน 4. การคัดกรองผู้ป่วย
ทีไ่ ด้รบั อันตรายจากการใช้ยา และส่งต่อเพือ่ รับการรักษาทีเ่ หมาะสม และ
5. การแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์เพือ่ กระตุน้ ให้ชมุ ชนมีการพัฒนากลไก
ในการจัดการตนเอง17 ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แนวคิดในการด�าเนินการจัดการยาไม่ปลอดภัยในชุมชน
ธนพงศ์ ภูผาลี และคณะ ได้ศกึ ษารูปแบบการพัฒนาร้านช�า
แบบชุมชนมีสว่ นรวม ต�าบลแห่งหนึง่ ในจังหวัดสกลนคร โดยผลจากการ
ประชุมระดมความคิดเห็นในสถานการณ์ยาและแนวทางการจัดโครงการ
พัฒนารูปแบบร้านช�าปลอดยาอันตรายแบบชุมชนมีสว่ นร่วม แบ่งเป็น 4
หัวข้อ ดังนี้
1) ประเด็นปัญหา เช่น 1.1) การใช้ยาชุดในชุมชน 1.2) ร้านช�า
จ�าหน่ายยาอันตราย 1.3) รถเร่ คนเดินเร่ขายยา และการแสดงละครลิง
ขายยาในชุมชน และ 1.4) การโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงของยา
สมุนไพร
2) ความรูห้ รือชุดข้อมูลทีช่ มุ ชนต้องการ เช่น 2.1) โทษของ
ยาชุดยาสเตียรอยด์ 2.2) การใช้ยาถูกต้อง สมเหตุผล 2.3) รายการยาที่
ร้านช�าสามารถน�ามาจ�าหน่ายได้ 2.4) การไม่หลงเชื่อโฆษณาสรรพคุณ
เกินจริงของยา และ 2.5) วิธใี ช้ชดุ ทดสอบหาสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
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3) วิธีการแก้ไขปัญหา เช่น 3.1) การจัดกิจกรรมให้ความรู้
ในประเด็นความรูห้ รือข้อมูลทีช่ มุ ชนต้องการ โดยใช้สอื่ ได้แก่ ป้ายโฆษณา
แผ่นซีดปี ระชาสัมพันธ์ และการให้ความรูผ้ า่ นหอกระจายข่าวชุมชน 3.2)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โทษภัยของการใช้ยาชุด ยาสเตียรอยด์ โดย
ยกตัวอย่างจากผู้ได้รับผลเสียจากการใช้ยาชุด 3.3) อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ให้ความรู้ที่เป็นปัญหาในชุมชน เพื่อเป็น
ผูแ้ นะน�าให้ประชาชนให้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม 3.4) ให้ความรูแ้ ก่รา้ นช�า
เกีย่ วกับรายการยาทีร่ า้ นช�าสามารถจ�าหน่ายได้ 3.5) จัดให้มชี ดุ ทดสอบ
หาสารสเตียรอยด์ เพื่อให้ประชาชนสามารถทดสอบหาสารสเตียรอยด์
ในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีพ่ บในชุมชน 3.6) ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในการ
ด�าเนินคดีกบั ผูก้ ระท�าผิด
4) การพัฒนารูปแบบร้านช�าปลอดยาอันตราย 4.1) การให้
ความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการร้านช�าถึงโทษของยาชุด การใช้ยา
อันตรายอย่างไม่ถกู ต้อง แนะน�าร้านช�าไม่ให้จา� หน่ายยาอันตราย รวมทัง้
ให้ความรูเ้ พือ่ ให้ประชาชนเกิดความเชือ่ มัน่ ว่ายาของรัฐมีประสิทธิภาพและ
มีคณ
ุ ภาพ 4.2) การจัดกิจกรรมแนะน�าให้ความรูช้ มุ ชน ประกอบด้วย การใช้
สือ่ ให้ความรู้ ได้แก่ ป้ายโฆษณา แผ่นซีดปี ระชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้
ผ่านหอกระจายข่าวชุมชน การให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ่ า้ น
4.3) ต้องการให้โรงพยาบาลจัดหายาทีจ่ า� เป็นให้ชมุ ชนเป็นผูจ้ า� หน่าย โดย
การจัดตัง้ รูปแบบกองทุนยาชุมชน ชุมชนต้องการศึกษาดูงานจากกองทุน
ยาชุมชนทีป่ ระสบความส�าเร็จ เพือ่ น�ารูปแบบมาเป็นแนวทางการพัฒนา
กองทุนยาในชุมชน
2. ปจจัยแห่งความส�าเร็จของเครือข่ายการใช้ยาปลอดภัย
ในชุมชน
เบญจมาศ บุดดาวงศ์ และวรสุดา ยูงทอง ได้ศกึ ษาการสร้าง
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ไม่เหมาะสม พบว่า ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของเครือข่ายการใช้ยาในชุมชน
ให้ถกู ต้องเหมาะสม แบ่งได้ 7 ขัน้ ตอน4 ดังรูปที่ 2 ดังนี้
1) ผู้น�าเครือข่ายที่มีความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสม
เช่น ผูน้ า� เครือข่ายทีม่ จี ติ อาสา มีความมุง่ มัน่ ท�างานเพือ่ ส่วนรวม
2) การใช้ ข ้ อ มู ล และความรู ้ ท างวิ ช าการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
สูก่ ารเปลีย่ นแปลง โดยข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบหลายด้าน เช่น
ขนาดของปัญหา การบริโภคยาทีไ่ ม่เหมาะสมในร้านช�า การสืบค้นหาปัญหา
และการเฝ้าระวังปัญหาร่วมกัน
3) การสร้างสือ่ สนับสนุนการท�างาน โดยคนในชุมชนช่วยกัน
สร้างสือ่ ทีส่ นับสนุนให้รา้ นช�าสามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดยไม่ได้รบั ความ
กระทบกระเทือนมากนัก
4) ระบบการตรวจติดตามและกระตุน้ อย่างสม�า่ เสมอด้วยทีม
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ สร้างให้เกิดความย�าเกรงให้แก่ผปู้ ระกอบการ และสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจแก่ผปู้ ระกอบการ
5) ปัจจัยสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพือ่ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทีบ่ รู ณาการงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ ในระดับจังหวัด ซึง่ ประกอบ
ด้วย ส�านักอัยการ ส�านักงานต�ารวจ สถานศึกษา ฝ่ายปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สือ่ มวลชน องค์การภาคประชาชน ผูป้ ระกอบการ และ
หน่วยงานสาธารณสุข
6) ปัจจัยสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอ�าเภอ โดยการใช้
ระบบการประเมินผลเพือ่ จัดล�าดับอ�าเภอของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในภาพรวมของทุกอ�าเภอ ปีละ 2 ครัง้
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7) ปัจจัยสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอ�าเภอ โดยการ
สนับสนุนของหน่วยงานวิชาการในการน�าข้อมูลจากชุมชนสูก่ ารแก้ไขปัญหา
เชิงระบบ เครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลวิชาการจาก
ศูนย์เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี
และศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี และส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึง่ การเชือ่ มต่อข้อมูลปัญหาจากชุมชนสูห่ น่วยงานเหล่านี้
เพือ่ เป็นข้อมูลน�าเข้าร่วมกับข้อมูลจากชุมชนอืน่ ในการขับเคลือ่ นเพือ่ แก้ไข
ปัญหาในเชิงระบบของประเทศ

รูปที่ 2 กระบวนการขับเคลือ่ นเพือ่ จัดการยาทีม่ อี นั ตรายต่อผูบ้ ริโภค
ในร้านช�า
เบญจมาศ บุดดาวงศ์ และคณะ ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาจึงควรด�าเนินงานสอดคล้องกันทุกระดับ คือ ต้นน�้า กลางน�้า
ปลายน�า้ ดังนี้ ระดับต้นน�า้ คือ ส่วนกลาง โดยมีศนู ย์กลาง คือ ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จัดการตัง้ แต่ควบคุมการขึน้ ทะเบียนทีร่ ดั กุม
ครอบคลุมให้ยาทีผ่ า่ นออกสูป่ ระชาชนนัน้ ปลอดภัย คัดเลือกยาทีไ่ ม่เหมาะสม
ออกจากตลาดโดยการทบทวนทะเบียนต�ารับยา ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอืน่ ระดับกลางน�า้ คือ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ก�าหนด
นโยบาย ตัวชีว้ ดั แนวทางการด�าเนินงาน ติดตามก�ากับและประเมินผล
การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ มีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และระดับปลายน�า้ มุง่ เน้นสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน เสริมศักยภาพการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง น�าไปสูก่ ารท�างานในชุมชนแนวใหม่ดว้ ยมาตรการแบบใหม่ คือ
ปัญหาด้านยาต้องเป็นปัญหาของชาวบ้าน โดยชาวบ้านต้องตระหนักใน
ปัญหาตนเองว่าประโยชน์กับตนเองและคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของ ยศนันท์ กอบพึง่ ตน และนิเทศ ตินณะกุล จ�านวน 2 ประเด็น
คือ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานท้องถิน่ ร่วมกันผลักดันเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหา การจัดสรร
งบประมาณในการแก้ไขปัญหา การลงพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ งเพือ่ ติดตามสถานการณ์
2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ คือ เน้นการรณรงค์หรือสร้างกระแสให้ประชาชน
ตืน่ ตัวถึงปัญหา การสือ่ สารเชือ่ มโยงเหตุผลอย่างง่ายและชัดเจน เช่น เสียง
ตามสายในหมูบ่ า้ น การสนทนากลุม่ ในงานพิธตี า่ งๆ ของหมูบ่ า้ น เน้นการ
มีสว่ นร่วมทุกกลุม่ คนในชุมชน สร้างองค์ความรูท้ ถี่ กู ต้องและความตระหนัก
ถึงปัญหาให้แก่แหล่งกระจายในชุมชน ตลอดจนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของผูป้ ว่ ยเพือ่ ความเข้าใจในการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย โดยรัฐ
จะต้องมีสงิ่ ใหม่ทสี่ นับสนุนหรือทดแทนด้วย โดยใช้วธิ กี ารตลาดเพือ่ สังคม
ประกอบด้วยหลัก 4P คือ Product Place Price และ Promotion ดังนี้
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1. Product ได้แก่ การจัดหายาที่เหมาะสมมาทดแทน และ
สามารถจ�าหน่ายได้ตามกฎหมายก�าหนด เช่น ยาสามัญประจ�าบ้าน
2. Place ได้แก่ มีแหล่งบริการทีห่ าซือ้ ได้งา่ ยในท้องถิน่ เช่น ร้านช�าใน
หมูบ่ า้ น และกองทุนยาบ้าน 3. Price ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับรายได้ของ
ประชาชน และ 4. Promotion ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
เพือ่ สร้างทางเลือกใหม่ทถี่ กู ต้องและดีกว่าทางเลือกเดิม
เทพศักดิ์ อังคณาวิศัลย์ และผณินชิสา มุสิกะไชย ได้ถอด
บทเรียนการลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามและสังเกตการณ์ทา� งานแบบมีสว่ นร่วมระหว่าง
ปี 2558 - 2560 พบว่าปัจจัยความส�าเร็จของการจัดการปัญหายาไม่ปลอดภัย
ในชุมชน จ�านวน 5 ข้อ คือ
1. การทีท่ กุ ฝ่ายในชุมชนมีเป้าหมายร่วมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
ผูบ้ ริหารในระดับท้องถิน่ ให้ความส�าคัญ ซึง่ เป้าหมายทีเ่ ลือกด�าเนินการ
ต้องมีความพร้อมและเป็นทีย่ อมรับของชุมชน
2. ทุกฝ่ายทีร่ ว่ มมือกันต้องเห็นพ้องร่วมกันว่าจะติดตามความ
ก้าวหน้าของการท�างาน
3. กิจกรรมของทุกฝ่ายในชุมชนทีร่ ว่ มมือมีความแตกต่างตาม
ความถนัดในแต่ละกลุม่ แต่ตอ้ งเติมเสริมพลังร่วมกัน
4. จัดการประชุมอย่างต่อเนื่องและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมทัง้ การจัดเวทีประกวดเพือ่ ให้พนื้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารด�าเนินงาน
ของพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ พร้อมทัง้ กระตุน้ ให้พนื้ ทีอ่ ยากแข่งขัน รวมถึงเกิดนวัตกรรม
ต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูข้ องชุมชนและสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน
5. การมีองค์กรแกนกลางทีท่ า� หน้าทีป่ ระสานงานในทัง้ 4 ข้อแรก
โดยผูป้ ฏิบตั งิ านต้องมีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ชุมชน หน่วยงานท้องถิน่ และ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ปจจัยทีท่ า� ให้เกิดความต่อเนือ่ งของการใช้ยาปลอดภัย
ในชุมชนให้ถกู ต้องเหมาะสม2,4
1) การติดตาม กระตุน้ และส่งเสริมการพัฒนางานแบบเกาะติด
ของแกนน�าจากทุกภาคส่วน มีอทิ ธิพลต่อการขับเคลือ่ นโครงการให้เดินหน้า
และขยายผลต่อเนือ่ ง ภาคประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้เข้าร่วมขับเคลือ่ นงาน
2) การให้ความส�าคัญและเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้น�าชุมชน
ว่าสามารถดูแลพืน้ ทีแ่ ละขยายผลของโครงการต่อได้ การให้ความส�าคัญกับ
กลุ่มแกนน�าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยผู้น�าชุมชนยังมีทักษะในการ
สร้างกลไกต่าง ๆ เพือ่ ให้องค์กรเติบโตตามธรรมชาติของชุมชนโดยไม่ตอ้ ง
อยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกมากจนเกินไป
3) การให้ความรู้และแนวปฏิบัติแก่ประชาชนในการเข้าถึงยา
อย่างเหมาะสม การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคให้เลิกซือ้ ยากินเอง
จากร้ า นช� า หรื อ รถเร่ โดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ผลกระทบต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคที่ ชั ด เจน
สร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ขององค์กรชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
การให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องร่วมกันในสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
จากการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาของตนเองอย่างเป็นระบบ ใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความช�านาญแก้ไขร่วมกันอย่างเหมาะสม
4) การสร้างจิตส�านึก ศักดิศ์ รี และจิตสาธารณะแก่ผปู้ ระกอบการ
ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการจัดการร้านช�าให้ปลอดยาอันตรายไม่ใช่การ
ตรวจจับหรือการบังคับใช้กฎหมาย แต่อยู่ที่การท�าให้ผู้ประกอบการ
มองเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดจิตส�านึกทีด่ ตี อ่ สังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ นื่
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมจากการกระท�าของตน สิง่ เหล่านีน้ า� มาสู่
การปฏิบตั ติ ามระเบียบหรือกฎหมายอย่างยัง่ ยืน
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