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วารสารองคการเภสัชกรรม

ส า ร บั ญ
03 ขาวประชาสัมพันธ
-

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เตรียมยกระดับเทคโนโลยีสารสกัด
สมุนไพรขั้นสูง หวังต่อยอดส่งยาสมุนไพรจากสารสกัดขมิ้นชัน
สู่สหภาพยุโรป ตลาดยาสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดของโลก
อภ. ลงพื้นที่ มอบยาและผ้าห่ม 1,500 ชุด ต้านภัยหนาว
อภ. เผยแผนวิจัย พัฒนา ผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์
ยันได้สารสกัดกัญชาชุดแรก กรกฎาคม 62
ยาต้านไวรัสเอดส์ขององค์การเภสัชกรรมได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WHO
รายการแรกของไทยและอาเซียน
องค์การเภสัชกรรม จัดกิจกรรม “ก้าวที่ส�าคัญของเรา”
ตามโครงการ GPO STRONG: Zero Tolerance: ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม
องค์การเภสัชกรรมจับมือธรรมศาสตร์
เร่งพัฒนาผลิตยาสมุนไพรจาก ‘ไพล’ ช่วยผู้ป่วยโรคภูมิแพ้-หอบหืด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลการตรวจวิเคราะห์กัญชาของกลาง
เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ด้านองค์การเภสัชกรรมยัน เดินหน้าวิจัยและ
พัฒนา เพื่อให้ได้สารสกัดต้นแบบจากกัญชาทางการแพทย์โดยเร็ว
สกูปพิเศษ
องค์การเภสัชกรรมกับการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์
การเข้าถึงน�้ายาล้างไตผ่านช่องท้องของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

19 รอบรั้วองคการ
บทความ/Article
25 ผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล
26 “การศึกษาประสิทธิผลของต�ารับยาพอกเข่าสมุมไพรสูตรลูกพุดจีนในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา NSAIDS ของผู้ป่วยในชุมชน”
31 Glibenclamide induce Hypoglycemia ในกลุ่มผู้สูงอายุและโรคไตวายเรื้อรัง
37 ผลลัพธ์ของการใช้ระบบ clinical decision support system (CDSS)
เพื่อเฝาระวังการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ผิดปกติ ในโรงพยาบาลล�าปาง
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องค์การเภสัชกรรม (GPO)

เตรียมยกระดับเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพรขั้นสูง
หวังต่อยอดส่งยาสมุนไพรจากสารสกัดขมิ้นชัน
สู่สหภาพยุโรป ตลาดยาสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดของโลก

งค์ ก ารเภสั ช กรรม (GPO) จั บ มื อ บริ ษั ท สมุ น ไพร
ชั้นน�าของโลก ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสกัด
สมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีมาตรฐานสูง
มุ่งตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดยาสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุด
ของโลก คิดเป็น 53 เปอร์เซ็นต์ มูลค่ากว่า 1.84 ล้านล้านบาท
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.45 น. ทีห่ อ้ งประชุม 1
ชัน้ 5 อาคารอ�านวยการ องค์การเภสัชกรรม ได้มพี ธิ ลี งนามสัญญา
(Confidentiality Agreement) ความร่วมมือ เพื่อยกระดับเทคโนโลยี
การผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย (สารสกัดขมิ้นชัน) สู่มาตรฐานยุโรป
ระหว่างองค์การเภสัชกรรม โดย นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ า� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม และศาสตราจารย์ มิคาเอล โพ้ป ผูบ้ ริหารสูงสุด
(CEO) ของบริษัทไบโอนอริคา ประเทศเยอรมนี โดยมีนายแพทย์
โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธาน
นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า จากแนวโน้มผู้บริโภคทั้งใน
และต่ า งประเทศที่ ส นใจการรั ก ษาสุ ข ภาพด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากสมุนไพรเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ป้องกันและรักษาโรคทัง้ ในรูปแบบยา
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สมุนไพร อาหารเสริม และเครื่องส�าอาง โดยเห็นว่าผลิตภัณฑ์
จากการสั ง เคราะห์ ท างเคมี มั ก จะมี ผ ลข้ า งเคี ย งและราคา
ค่อนข้างสูง และพบว่าประเทศในสหภาพยุโรปมีความนิยมใช้
ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบนั ค่อนข้างมาก และ
มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรมากที่สุดของตลาดโลก โดยคิดเป็น 53
เปอร์เซ็นต์ ด้วยมูลค่า 1.84 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น
สหภาพยุโรปจึงเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายที่น่าสนใจในการเข้าไป
ท�าการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อการเพิ่มมูลค่า และสร้าง
รายได้และเศรษฐกิจให้กับประเทศ แต่ด้วยกฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรปและมีมาตรฐานขั้นสูง องค์การฯ จึงจ�าเป็นมีการพัฒนา
เพื่อยกระดับในหลายๆ ด้าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
สหภาพยุโรป
องค์การฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทไบโอนอริคา ประเทศ
เยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาจากสมุนไพรชั้นน�าของทวีปยุโรป และ
ของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการวิจัยพัฒนาและผลิตด้วยเทคโนโลยี
และมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรขั้นสูงระดับโลก ทั้งนี้
เพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่าย ยกระดับการวิจัยและพัฒนา
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เทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพรไทยขององค์การฯ ให้มมี าตรฐานยุโรป
และพร้ อ มทั้ ง ข้ อ แนะน� ำ ในการพั ฒ นาเอกสารข้ อ มู ล ทะเบี ย น
ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดยุโรป
ดังนั้นองค์การฯ จึงต้องมีการศึกษาพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้มี
ความพร้อม เป็นไปตามข้อก�ำหนดมาตรฐานของสหภาพยุโรป
เพือ่ ให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไปสูต่ ลาดยุโรปให้ได้
ในอนาคต โดยในเบื้องต้นจะน�ำร่องการพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์
สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล “แอนติออกซ์” ซึ่งได้รับอนุมัติทะเบียนยา
จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นยาพัฒนา
จากสมุนไพรแผนปัจจุบนั รายการแรกของประเทศไทย เพือ่ ต่อยอด
เป็นรายการแรกสูก่ ารท�ำตลาดในยุโรป โดย “แอนติออกซ์” ผ่านการ
ศึ ก ษาทางคลิ นิ ก ในคนไข้ แ ล้ ว รวมทั้ ง มี ก ารจั ด เตรี ย มการปลู ก
สมุนไพรขมิ้นชันเพื่อเป็นวัตถุดิบคุณภาพไว้อย่างเพียงพอ และ
ได้ท�ำการขยายก�ำลังการผลิตให้สามารถรองรับการขยายตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต
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ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่าหลังจากนี้
องค์การฯ จะด�ำเนินการส่งข้อมูลทะเบียนสารสกัดขมิ้นชันแคปซูล
“แอนติออกซ์” ให้กับบริษัทไบโอนอริกา เพื่อศึกษา และพิจารณา
ให้ข้อแนะน�ำในประเด็นต่างๆ ที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหรือ
จัดท�ำเพิ่มเติม โดยจะมีการศึกษาเรียนรู้ข้อมูล อาทิ การคัดเลือก
พันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์ การควบคุมการปลูกสมุนไพร การสกัด
ด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูง การผลิตยาส�ำเร็จรูป การศึกษาความปลอดภัย
และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด ข้อมูลส�ำหรับการ
ขึน้ ทะเบียนในสหภาพยุโรป กฎระเบียบส�ำหรับการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์
ในแต่ละประเทศ โดยคาดว่าต้นปี 2562 การศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้น่าจะได้ข้อสรุปถึงสิ่งที่องค์การฯ ต้องมาปรับปรุงพัฒนา
แล้วจึงมาก�ำหนดเป้าหมายทางการตลาดต่อไป
ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก ารเภสั ช กรรม กล่ า วต่ อ ไปว่ า
การเข้าไปท�ำตลาดในสหภาพยุโรปในอนาคตนัน้ น่าจะมีความเป็น
ไปได้สงู เพราะองค์การฯ มีการด�ำเนินการด้านสมุนไพรตัง้ แต่ตน้ น�ำ้
กลางน�้ำ และปลายน�้ำ โดยเน้นคุณภาพมาตรฐานในทุกขั้นตอน
มีกระบวนการวิจัย และการผลิตเช่นเดียวกับกระบวนการผลิต
ยาแผนปัจจุบนั โดยใช้วตั ถุดบิ สมุนไพรคุณภาพจากเกษตรกรภายใน
ประเทศ และได้มีการยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยให้ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศโดยค�ำนึงถึง 5G
ประกอบด้วย GAP: Good Agriculture Practice การปฏิบตั ทิ างการ
เกษตรที่ดี GHP: Good Harvesting Practice การปฏิบัติที่ดีในการ
เก็บเกี่ยว, GLP: Good Laboratory Practice มาตรฐานที่ดีของห้อง
ปฏิบตั กิ าร, GMP: Good Manufacturing Practice มาตรฐานกรรมวิธี
ทีด่ ใี นการผลิต, GCP: Good Clinical Practice การปฏิบตั กิ ารวิจยั
ทางคลิ นิ ก ที่ ดี โดยได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ที ม วิ จั ย จากหลายหน่ ว ยงาน
และการวิจัยในผู้ป่วยโรคต่างๆ ส�ำหรับสารสกัดขมิ้นชันแคปซูล
“แอนติออกซ์” นัน้ ได้มกี ารศึกษาวิจยั หลายด้าน อาทิ การศึกษาผล
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ในผูป้ ว่ ยข้อเข่าเสือ่ มเปรียบเทียบแคปซูลสารสกัดขมิน้ ชันกับการใช้
ยาต้ า นการอั ก เสบไอบู โ ปรเฟน พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยมี อ าการปวดข้ อ
ความฝืดของข้อลดลง เพิ่มความสามารถในการใช้งานของข้อ และ
มีอาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อยกว่ายาไอบูโปรเฟน,
การวิจยั ในผูป้ ว่ ยเบต้าธาลัสซีเมียพบว่าช่วยเพิม่ อายุของเม็ดเลือดแดง
และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น, การวิจัยในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 พบว่าสามารถลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ลดไขมั น ในร่ า งกายทั่ ว ไปและไขมั น ใต้ ผิ ว หนั ง , การศึ ก ษาใน
ผู ้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเป็ น เบาหวานพบว่ า ช่ ว ยป้ อ งกั น การเกิ ด
เบาหวาน และช่วยการท�ำงานของเซลล์เบต้าซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้าง
อินซูลิน, การศึกษาในผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
พบว่าสามารถลดโอกาสเกิดหัวใจวายหลังการผ่าตัด และอาจช่วย
ให้หัวใจของคนไข้เสียหายน้อยลง
“องค์การฯ จะน�ำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่การพัฒนา
อุ ต สาหกรรมยา และนวั ต กรรมต่ อ ยอดทางยาสู ่ อุ ต สาหกรรม
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เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มี
สุขภาพที่ดีของประชาชนไทยและชาวโลก อันจะน�ำพาประเทศสู่
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ถือเป็นความส�ำเร็จทีจ่ ะสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
ด้ า นศาสตราจารย์ มิ ค าเอล โพ้ ป กล่ า วว่ า บริ ษั ท
ไบโอนอริคา เป็นบริษทั ชัน้ น�ำของโลกทางด้านการผลิตสมุนไพร รวมถึง
มีการวิจยั พัฒนาสมุนไพร มีการใช้การผลิตด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
มี ก ารตรวจคุ ณ ภาพที่ มี ค วามเข้ ม งวด รวมถึ ง มี ฟ าร์ ม สมุ น ไพร
ทีน่ ำ� มาใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตสมุนไพรดังกล่าว และทีส่ ำ� คัญเป็น
ผู้น�ำทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยขอให้ทุกคนใช้
พืชสมุนไพรในชีวิตประจ�ำวันมากกว่าการใช้สารเคมี เช่น การใช้
ยาปฏิชวี นะ ไม่วา่ จะเป็นผูใ้ หญ่หรือเด็ก ถ้าหากไม่จำ� เป็น ชาวยุโรป
หรือต่างประเทศจะไม่ใช้ยาดังกล่าว จะรักษาที่ผลของอาการโดย
ปล่อยให้ธรรมชาติเยียวยาไป ให้ใช้พืชสมุนไพรทดแทน เพราะ
ไม่ต้องการให้เกิดการดื้อยา
นอกจากนี้ บริษัทไบโอนอริคายังเป็นบริษัทที่มีการวิจัย
สารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง
ในวาระสุดท้ายของชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นบทบาท
ของบริษัทที่จะได้น�ำสมุนไพรมาช่วยเหลือในด้านนี้ อีกทั้งบริษัท
มีฟาร์มเป็นของตัวเองในการปลูกพืช เช่น ไร่ส้มออร์แกนิก เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความปลอดภัย 100%
และให้ประชาชนน�ำสมุนไพรมาใช้แทนยาในชีวติ ประจ�ำวัน โดยตน
เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามใช้ทุกอย่างจากธรรมชาติในชีวิต
ประจ� ำ วั น เพราะโลกทุ ก วั น นี้ ต ้ อ งหั น กลั บ มาพึ่ ง พาธรรมชาติ
มากกว่าไปท�ำลายธรรมชาติ โดยตนมีความมุ่งหวังให้ประชาชน
ทุกคนมีอาหารที่ดี มียาที่ดี มีชีวิตที่ดี และรับประทานยาที่ถูกหลัก
ในชีวิตประจ�ำวัน
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อภ. ลงพื้นที่
มอบยาและผ้าห่ม 1,500 ชุด ต้านภัยหนาว
งค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO เพื่อผู้ประสบ
ภัยหนาว ลงพืน้ ทีม่ อบผ้าห่มและยารักษาโรค 1,500 ชุด
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ พระภิกษุ สามเณร ผู้ด้อยโอกาส
เด็ ก และผู ้ ที่ ป ระสบภั ย หนาว ในพื้ น ที่ อ� า เภอแม่ ฟ  า หลวง
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นพ.โสภณ เมฆธน ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข และประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผย
ว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว องค์การเภสัชกรรมจึงมี
ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพของประชาชน เพราะสภาวะอากาศเช่นนี้
อาจจะส่งผลให้เกิดโรคภัยแทรกซ้อนได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กเล็ก ผูส้ งู อายุ และผูท้ มี่ โี รคประจ�าตัวเรือ้ รัง ต้องระมัดระวังการ
เจ็บป่วยจากโรคซึง่ มักพบได้บอ่ ยในช่วงฤดูหนาว อาทิ โรคไข้หวัดและ
โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคอีสุกอีใส
และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก รวมถึงโรคที่เกิดจากสภาพอากาศ
ที่แห้ง เช่น โรคผิวหนังแห้ง แตก คัน และอักเสบ รวมทั้งกลากและ
เกลื้อน จากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น
การเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวง
สาธารณสุขได้มมี าตรการป้องกันโรคติดต่อทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในพืน้ ที่
ที่มีอากาศหนาวแล้ว และในส่วนการป้องกันและดูแลรักษาโรค
ไข้หวัดใหญ่นนั้ องค์การเภสัชกรรมได้ดา� เนินการจัดหาวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยในปี 2562 จัดเตรียมไว้ในการ
รณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุขและส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประมาณ 3 ล้านโด๊ส เพือ่ ป้องกันในกลุม่ เด็กเล็ก ผูส้ งู อายุ
และผู้ป่วยเรื้อรัง รวมทั้งได้มีการส�ารองยาไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก
(จีพีโอ เอ ฟลู) ขนาด 75 mg จ�านวน 5.3 ล้านเม็ด ขนาด 30 mg
จ�านวน 930,000 เม็ด ขนาด 45 mg จ�านวน 590,000 เม็ด โดย
ขนาด 75 mg สามารถส�ารองใช้ได้ในภาวะปกติ ประมาณ 5 เดือน
และขนาด 30 mg กับ 45 mg ส�ารองได้ประมาณ 2 ปี และพร้อม
ที่จะด�าเนินการผลิตได้อีกหากมีความจ�าเป็น
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ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า
นอกจากการเตรียมการดังกล่าวแล้ว องค์การเภสัชกรรมยังได้จดั ท�า
โครงการ “GPO เพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว” ขึ้น เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ก�าลังประสบภัยหนาว ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ
ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็ก และผูป้ ระสบภัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย โดยร่วมกับ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สื่อมวลชนสายกระทรวง
สาธารณสุข ลงพื้นที่มอบยาต�าราหลวง จ�านวน 1,500 ชุด ผ้าห่ม
จ�านวน 1,500 ผืน ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรง โดย
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วันที่ 16 ธันวาคม 2561 น�ำยาต�ำราหลวง จ�ำนวน 500 ชุด และผ้าห่ม
จ�ำนวน 500 ผืน ลงพืน้ ทีท่ โี่ รงเรียนบ้านสันติครี ี (ประถม) มอบให้กบั
ประชาชนในพื้นที่ต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วย บ้านสันติรี บ้านอาเหละ บ้านเย้าเล้าสิบ
บ้านธาตุ บ้านกลาง บ้านอาเบ บ้านป่าคาสุขใจ บ้านป่าคาสามัคคี
บ้านพนาสวรรน บ้านแม่จันหลวง บ้านเจียงจาใส บ้านใหม่สันติ
บ้านตงจาใส และมอบยาต�ำราหลวง 50 ชุด ผ้าห่ม จ�ำนวน 50 ผืน
ให้กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน อ.แม่สาย
จ.เชียงราย วันที่ 17 ธันวาคม 2561 น�ำยาต�ำราหลวง จ�ำนวน
500 ชุด และผ้าห่ม จ�ำนวน 500 ผืน มอบให้กับประชาชนในพื้นที่
บ้านปางขอน ประกอบด้วย หมูบ่ า้ นปางขอน หมูบ่ า้ นห้วยแม่เลีย่ ม
หมู่บ้านร่มเย็น หมู่บ้านขาลั้ง หมู่บ้านห้วยแก้ว ต�ำบลห้วยชมภู
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และมอบยาต�ำราหลวง จ�ำนวน
100 ชุด และอาหารกลางวันให้กบั เด็กด้อยโอกาส พระสงฆ์ทวี่ ดั ห้วย
ปลากั้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มอบยาต�ำราหลวง จ�ำนวน
150 ชุด ผ้าห่ม จ�ำนวน 150 ผืน ให้กบั ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และได้มอบผ้าห่มผ่านกาชาดจังหวัดเชียงราย อีกจ�ำนวน 300 ผืน
ยาต�ำราหลวง จ�ำนวน 300 ชุด เพือ่ น�ำไปมอบให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้รบั
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ความเดือดร้อนในพื้นที่อื่นๆ อีกต่อไป
“องค์การเภสัชกรรมมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากอุบตั ภิ ยั ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
และเต็มก�ำลังความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรทีอ่ งค์การ
เภสัชกรรมจะจัดสรรให้ได้อย่างรวดเร็ว และออกหน่วยให้บริการ
ถึงพืน้ ทีโ่ ดยตรง เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การบรรเทาทุกข์ในเบือ้ งต้น
อย่างทันต่อเหตุการณ์” ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมกล่าว
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อภ. เผยแผนวิจัย พัฒนา

ผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์
ยันได้สารสกัดกัญชาชุดแรก กรกฎาคม 62

น

ายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะ
กรรมการองค์การเภสัชกรรมในวาระพิเศษ เมือ่ วันที่
14 ธันวาคม 2561 ว่าองค์การเภสัชกรรมได้ดา� เนินโครงการผลิต
สารสกั ด ต้ น แบบกั ญ ชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพร
ในประเทศ ลดการน�าเข้ายาจากต่างประเทศ และเพื่อให้
คนไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาทีม่ คี วามปลอดภัย
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งโครงการ
ได้แบ่งการด�าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 เป็นการวิจยั พัฒนาการสกัดและผลิตภัณฑ์จาก
กัญชาของกลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา
ส�าหรับการศึกษาทางคลินิกเบื้องต้นในเดือนกรกฎาคม 2562
แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจคุณภาพกัญชาของกลางพบว่ามีปริมาณ
สารปนเปือ้ นสูงกว่ามาตรฐาน ท�าให้ไม่สามารถน�ามาใช้เป็นวัตถุดบิ
ได้ อภ.จึงมีความจ�าเป็นต้องเร่งปลูกกัญชาสายพันธุล์ กู ผสม ภายใน
อาคารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ข องฝ่ า ยเภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์ องค์ ก าร
เภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อให้ทันตามก�าหนดการเดิม
โดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้อนุมัติงบส�ารองกรณี
จ�าเป็นเร่งด่วนปีงบประมาณ 2562 จ�านวนเงิน 10,000,000 บาท
ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ระบบเพาะปลู ก ชั้ น 2 อาคารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ
ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้
ผลิตสารส�าคัญได้ปริมาณสูงและสามารถปลูกลงแปลงได้ รวมทั้ง
ขยายก�าลังการผลิตสารสกัดเป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยใช้พื้นที่
ชั้นดาดฟ้าและชั้น 1 อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
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องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยในเบื้องต้นคณะ
กรรมการองค์การเภสัชกรรมได้อนุมตั งิ บส�ารองกรณีจา� เป็นเร่งด่วน
ปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 14,600,000 บาท ในการประชุม
คณะกรรมการฯ เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 และเห็นชอบในหลักการ
งบลงทุนเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ 2562 ส�าหรับปรับปรุงอาคาร
และติดตั้งระบบเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์กัญชาทางการแพทย์
จ�านวนเงิน 130,000,000 บาท และล่าสุดคณะกรรมการฯ ได้มีการ
เห็นชอบอนุมตั ริ ายละเอียดของโครงการฯ และงบประมาณดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว (14 ธ.ค. 61)
ระยะที่ 3 เป็นการขยายขนาดการปลูกและการผลิตสาร
สกัดกัญชาสูร่ ะดับอุตสาหกรรม โดยใช้พนื้ ทีข่ ององค์การเภสัชกรรม
อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการต่อไป
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ยาต้านไวรัสเอดส์ขององค์การเภสัชกรรม
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
จาก WHO รายการแรกของไทยและอาเซียน

ยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz Tablets 600 mg ของ
องค์การเภสัชกรรม (GPO) อยู่ในบัญชีรายชื่อ WHO Prequalification Program (WHO PQ) ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส่งผลให้ผู้ป่วยเอดส์ได้
เข้าถึงยาคุณภาพระดับสากล และเตรียมขยายการตลาดใน
ต่างประเทศ
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ทไี่ ด้รบั การรับรอง
เป็นยา Efavirenz Tablets 600 mg ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่ง
ผลิตที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ยาดังกล่าวนับเป็นยารายการแรกของประเทศไทย และเป็นประเทศ
เดียวในกลุม่ ประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ทีไ่ ด้
รับรองมาตรฐานสากล WHO Prequalification Program (WHO PQ)
จากองค์การอนามัยโลก (WHO) กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดย WHO ได้ขึ้นบัญชีรายการยา Efavirenz Tablets 600 mg ของ
องค์การเภสัชกรรม ไว้ใน WHO Prequalified List ซึ่งแสดงอยู่บน
เว็ บ ไซต์ ข อง WHO เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รสาธารณสุ ข
นานาชาติจัดซื้อยาจากผู้ผลิตที่ได้ผ่านกระบวนการตรวจรับรอง
ทีเ่ ข้มงวดนีแ้ ล้วเท่านัน้ อาทิ กองทุนโลก (Global Fund) องค์การทุน
เพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการจัดซือ้ จัดหายา
ให้กับประเทศสมาชิกที่ต้องการยา หรือประเทศที่ด้อยโอกาส
ต่อการเข้าถึงยา ซึ่งการได้รับการรับรองครั้งนี้เป็นการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาและมาตรฐานการผลิตเป็นระดับสากล
ที่ทั่วโลกยอมรับ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพ ประสิทธิผล
และความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ยาขององค์การฯ ให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งตลาดยาภายในประเทศและต่างประเทศ
ประธานกรรมการองค์การฯ กล่าวต่อไปว่า ยาต้านไวรัส
เอดส์ Efavirenz Tablets 600 mg เป็นยาทีผ่ ปู้ ว่ ยเอดส์มคี วามจ�ำเป็น
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ต้ อ งใช้ เนื่ อ งจากเป็ น ยาต้ า นไวรั ส ที่ แ นะน� ำ ให้ เ ป็ น สู ต รแรก
(first line regimen) ตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีของประเทศไทย ซึง่ ในปัจจุบนั มีผตู้ ดิ เชือ้ ทีใ่ ช้ยานีป้ ระมาณ
80,000 ราย ยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz จะช่วยลดปริมาณเชื้อ
เอชไอวีในร่างกายและท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันท�ำงานได้ดีขึ้น รวมทั้ง
ลดความเสีย่ งในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ เอชไอวี เช่น
การติดเชื้อของโรคฉวยโอกาสซึ่งเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค การ
ติดเชือ้ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเป็นมะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก ช่วยเพิม่
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีให้ดขี นึ้ นอกจากจะสามารถ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในประเทศไทยให้เข้าถึงยาคุณภาพได้แล้ว ยัง
เป็ น การเพิ่ ม โอกาสการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
หรือประเทศอื่นๆ อีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ
WHO Collaborative Registration Procedure ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ของ WHO กับหน่วยงานก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแต่ละประเทศ
ส่งผลให้องค์การฯ สามารถขึ้นทะเบียนต�ำรับยา Efavirenz ไปยัง
ประเทศเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การขึ้นทะเบียนต�ำรับยาไปยังประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะมีมูลค่า
การสั่งซื้อเพิ่มขึ้นราว 50 ล้านบาท
ด้าน ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ ำ� นวยการ
องค์ ก ารเภสั ช กรรม กล่ า วว่ า หลั ง จากโรงงานผลิ ต รั ง สิ ต 1
ได้เริ่มเปิดสายการผลิตในปี 2558 และได้รับการรับรองมาตรฐาน
GMP PIC/s จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
องค์การฯ ได้เดินหน้าตามแผนการขอรับรอง WHO PQ โดยได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) และองค์ความรู้
ในการผลิตยา Efavirenz จากบริษัท Mylan Laboratories Limited
ประเทศอินเดีย ผู้ผลิตยาชั้นนําของโลก และน�ำผลิตภัณฑ์ยาของ
องค์ ก ารฯ ไปศึ ก ษาชี ว สมมู ล เปรี ย บเที ย บกั บ ยาต้ น แบบชื่ อ
ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
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SUSTIVA® ของบริษทั Bristol Myers Squibb ประเทศสหรัฐอเมริกา
แล้ ว เข้ า สู ่ ก ระบวนการจั ด เตรี ย มเอกสารทะเบี ย นต� ำ รั บ ตาม
ข้อก�ำหนดของ WHO องค์การฯ ได้ผา่ นกระบวนการตรวจรับรองอย่าง
เข้มงวด ทัง้ ด้านข้อมูลทะเบียนต�ำรับยาและการตรวจประเมินสถานที่
ผลิตยา ณ โรงงานผลิตยารังสิต 1 จากเจ้าหน้าที่ WHO มีการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนือ่ ง ในทีส่ ดุ องค์การฯ ก็ได้
รั บการขึ้น บั ญ ชี รายการยาต้านไวรัส เอดส์ Efavirenz Tablets
600 mg จาก WHO Prequalification Program (WHO PQ) เมือ่ เดือน
สิ ง หาคม 2561 นั บ เป็ น ความส� ำ เร็ จ อี ก ก้ า วหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ของ
องค์การฯ ตามนโยบายการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐาน
บริการด้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ และตาม
แผนพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทยเรื่อง WHO Prequalification Scheme ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อได้การรับรองแล้ว
องค์การฯ จะรักษามาตรฐานนี้ต่อไป ซึ่ง WHO จะมีการตรวจ
ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การรับรองนี้คงอยู่ในรายการยาของ
WHO และเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง องค์การฯ ยินดี
ให้หน่วยงาน บริษัทผู้ผลิตยา และสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานเพือ่ เป็นการยกระดับอุตสาหกรรม
การผลิตยาของไทยและประเทศต่างๆ ด้วย
เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ WHO Prequalification
Program (WHO PQ) เป็นการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
WHO PQ จึงส่งผลให้กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ การประกัน
คุณภาพของโรงงานผลิตยารังสิต 1 อีกกว่า 23 รายการ เป็นการ
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ผลิตยาตามมาตรฐานทัง้ WHO PQ และ GMP PIC/s ภายหลังจากนี้
องค์การฯ ยังมีแผนด�ำเนินการเพื่อประเมินและคัดเลือกรายการ
ยาเพิม่ เติม ส�ำหรับยืน่ ขอการรับรอง WHO PQ ในกลุม่ ยาต้านไวรัส
เอดส์ ยารักษาวัณโรค หรือยารักษามาลาเรีย ที่ WHO ก�ำหนด
ต่อไป
“องค์การเภสัชกรรมจะไม่หยุดยัง้ ในการคิดค้น วิจยั และ
พัฒนาตัวยาใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม และจะเป็นหนึ่งในก�ำลังส�ำคัญที่จะช่วยดูแลผู้ป่วย
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น และ
สามารถพึ่งพาตัวเองได้”
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องค์การเภสัชกรรม จัดกิจกรรม

“ก้าวที่ส�ำคัญของเรา”

ตามโครงการ GPO STRONG: Zero Tolerance: ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม

เ

มื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่องค์การเภสัชกรรม
ดร.สมฤดี ศรีจรรยา กรรมการองค์การเภสัชกรรม และคณะ
กรรมการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“ก้าวที่ส�ำคัญของเรา” ตามโครงการ GPO STRONG: Zero Tolerance: ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีกรรมการองค์การเภสัชกรรม
คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม พนักงานและลูกจ้างองค์การ
เภสัชกรรม กว่า 200 คน ร่วมในพิธี
ดร.สมฤดี กล่ า วว่ า องค์ ก ารเภสั ช กรรมก� ำ หนดจั ด
โครงการ GPO STRONG: Zero Tolerance ขึน้ เพือ่ น้อมเกล้าฯ ถวาย
เป็นพระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และเป็ น โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึง่ ในครัง้ นีอ้ งค์การเภสัชกรรมได้ดำ� เนินการ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 สร้ า งสั ง คมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด�ำเนินการ
ตามแผนบูรณาการ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายใต้ แ นวคิ ด ของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ว ่ า “กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” รวมถึงให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
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ให้เป็นรูปธรรม อีกทัง้ สอดคล้องกับนโยบายประเทศและสหประชาชาติ
ในการรณรงค์ แ ละส่ ง เสริ ม มาตรการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุ จ ริ ต ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดวั น ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สากล ตรงกั บ วั น ที่
9 ธันวาคมของทุกปี
ดร.สมฤดี กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็น
กิจกรรม “ก้าวทีส่ ำ� คัญของเรา” ตามโครงการ GPO STRONG: Zero
Tolerance: ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เป็นหนึ่งในแคมเปญ GPO
STRONG “คน อภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นโครงการทีร่ ว่ มรณรงค์
ในการต่อต้านการทุจริต ละอายเกรงกลัวที่จะทุจริตในทุกรูปแบบ
มีจติ พอเพียงต้านทุจริต และร่วมปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม ร่วมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในการท�ำ
ความดีของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์การเภสัชกรรม
“การก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เป็นก้าวส�ำคัญที่พนักงาน
องค์การเภสัชกรรมทุกคนร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างวัฒนธรรม
การท�ำงานทีโ่ ปร่งใส ซือ่ สัตย์ ประสิทธิภาพสูง ท�ำงานเป็นทีม ขานรับ
กับนโยบายของภาครัฐทีส่ ง่ เสริมการสร้างคุณธรรมในองค์กร อันจะ
ส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.สมฤดี กล่าว
ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

11

ที

องค์การเภสัชกรรมจับมือธรรมศาสตร์

เร่งพัฒนาผลิตยาสมุนไพรจาก ‘ไพล’ ช่วยผู้ป่วยโรคภูมิแพ้-หอบหืด

มวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวไปอีกขั้น คิดค้น
ผลิตภัณฑ์ยารักษาอาการภูมิแพ้-หอบหืดจาก “ไพล”
สมุ น ไพรดั้ ง เดิ ม ของประเทศไทย ด้ า น “องค์ ก าร
เภสัชกรรม” ให้ทนุ สนับสนุนกว่า 10 ล้านบาท มุง่ หวังให้คนไทย
ใช้ยาคุณภาพดี ราคาถูก ได้ภายใน 2 ปี
เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับองค์การเภสัชกรรม เพื่อ
ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมยาสมุนไพรชนิดแคปซูลทีไ่ ด้จาก “ไพล”
ซึ่งมีสรรพคุณรักษาอาการโรคภูมิแพ้และหอบหืด
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ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกลู รองอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผูอ้ ำ� นวยการศูนย์
ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า นวัตกรรม
ยาสมุนไพรจาก “ไพล” เกิดขึน้ จากการพบผูป้ ว่ ยโรคภูมแิ พ้และหอบหืด
ในประเทศไทยจ�ำนวนมาก แต่ยาที่มีประสิทธิภาพกลับต้องน�ำเข้า
จากต่างประเทศในราคาแพง ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงริเริ่มน�ำจุดเด่นของสมุนไพรไทยมาผลิต เพื่อให้คนไทยเข้าถึงยา
ในราคาถูกลง และพบว่า “ไพล” ซึง่ มีแหล่งปลูกในไทยเพียงประเทศ

รองรับ เพื่อยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร สามารถมีข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร
แผนปัจจุบนั อีกทัง้ ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นทีย่ อมรับของ
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ ไป โดยองค์การเภสัชกรรม
มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ทั้งในด้านบุคลากร
เทคโนโลยีการสกัดสารส�ำคัญจากสมุนไพร การควบคุมคุณภาพ
ตลอดจนโรงงานผลิตยาได้การรับรองมาตรฐาน PIC/S GMP
องค์การเภสัชกรรมจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตยาแคปซูลสารสกัดไพลในการรักษาโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจาก
ภูมแิ พ้ และโรคหอบหืด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะขยาย
ก�ำลังการผลิตสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรมภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ดี
(GMP) เพือ่ น�ำไปใช้ในการศึกษาทางคลินกิ โดยองค์การเภสัชกรรม
พร้ อ มที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาวิ จั ย ทางคลิ นิ ก แบบ
สหสถาบันให้กบั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และความร่วมมือในครัง้ นี้
จะสามารถพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถ
ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ยาพั ฒนาจากสมุ น ไพรแผนปั จจุ บัน และผลิต
จ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแพทย์และ
ประชาชนทั่ ว ไปในการรั ก ษาโรคเยื่ อ บุ จ มู ก อั ก เสบจากภู มิ แ พ้
และในอนาคตจะศึกษาวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มข้อบ่งใช้
เดียว มีคุณสมบัติลดอาการภูมิแพ้ได้ดี จึงคิดค้นร่วมกับนักวิจัย ในการรักษาโรคหอบหืดต่อไป
“การร่วมมือทางการวิจยั และพัฒนาในครัง้ นี้ ทัง้ สองฝ่าย
จากหลายสถาบันและโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลศิริราช,
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ , โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า และ มุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและยกระดับการวิจัยและ
โรงพยาบาลวชิระ รวมระยะเวลาการพัฒนายาสมุนไพรชนิดนีถ้ งึ 12 ปี พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของประเทศให้เป็นทีย่ อมรับในระดับ
“การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สากล โดยมีขอ้ มูลทางวิชาการรองรับทัง้ ในด้านคุณภาพ ประสิทธิผล
และองค์ ก ารเภสั ช กรรมครั้ ง นี้ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต และความปลอดภัย ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทาง
ยาสมุนไพรจากไพลให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยองค์การ การแพทย์และผู้ป่วย ลดการน�ำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีราคาสูง
เภสัชกรรมมอบทุนสนับสนุนต่อยอดงานวิจัยจ�ำนวนมากกว่า 10 และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาให้กับประเทศ อันจะก่อให้เกิด
ล้านบาท เพื่อด�ำเนิน 4 โครงการให้ครบสมบูรณ์ น�ำไปสู่การผลิต ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนและประเทศชาติ ต ่ อ ไป” ผู ้ อ� ำ นวยการ
ตัวยาที่คิดค้นโดยคนไทย เพื่อคนไทย รวมถึงคนทั่วโลก ได้ใช้ยา องค์การเภสัชกรรม กล่าวทิ้งท้าย
ปัจจุบัน การคิดค้นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ได้จากไพล
คุณภาพดี ราคาถูก จากสมุนไพรที่ทุกคนยอมรับ”
ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ กล่าวอีกว่า ขณะนีง้ านวิจยั มีการจดสิทธิบัตรยาเรียบร้อยแล้ว นับเป็นยาตัวแรกและตัวเดียว
ยาสมุนไพรจากไพลได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่ 3 แล้ว โดยมีการทดลอง ทีใ่ ช้สมุนไพรเป็นตัวยาหลัก ไม่ใช่ตวั ยาผสม โดยเชือ่ ว่าอีกไม่เกิน 2 ปี
ในคนไข้กลุม่ ใหญ่ประมาณ 400-500 คน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจและ จะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ และส่งออกไปต่างประเทศในอนาคต
น�ำไปสู่การขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ต่อไป ซึ่งจากการทดสอบในเบื้องต้นได้ผลดีมาก สามารถ
ลดอาการภูมิแพ้ทั้งอาการคัดจมูก ไอ จาม คันตา ผื่นแพ้ผิวหนัง
และหอบหืด
ด้านนายแพทย์วฑ
ิ รู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนา
พืชสมุนไพรไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร องค์การเภสัชกรรมจึงได้กำ� หนดให้มยี ทุ ธศาสตร์
ด้านสมุนไพรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรทีม่ กี ารควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีผลการศึกษาวิจัยทางพรีคลินิกและทางคลินิก
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลการตรวจวิเคราะห์กัญชาของกลาง

น

เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ด้านองค์การเภสัชกรรมยัน
เดินหน้าวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้สารสกัดต้นแบบจากกัญชาทางการแพทย์โดยเร็ว

พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
ได้ด�ำเนิน “โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาต้นแบบทาง
การแพทย์” โดยได้น�ำวัตถุดิบกัญชาของกลางจากกองบัญชาการ
ปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) จ�ำนวน 100 kg เมือ่ วันที่ 25 ก.ย. 61
และได้นำ� วัตถุดบิ กัญชาของกลางมาด�ำเนินการพัฒนากระบวนการ
ผลิ ต สารสกั ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ารสกั ด กั ญ ชาในปริ ม าณสู ง นั้ น เพื่ อ
ให้ได้สารสกัดกัญชาที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย องค์การฯ
ได้ให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำ� เนินการตรวจสอบคุณภาพ
ทั้งปริมาณสารส�ำคัญควบคู่ไปกับการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อน ได้แก่
เชือ้ จุลนิ ทรีย์ โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าเชือ้ รา โดยมีรายการ
ตรวจวิเคราะห์ดังนี้ โลหะหนัก จ�ำนวน 4 รายการ ได้แก่ สารหนู
(Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), ตะกั่ว (Lead) และปรอท
(Mercury) ยาฆ่าแมลง จ�ำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Organochlorine,
Organophosphate, Pyrethroid และ Carbamate รวม 60 รายการ
ยาฆ่าเชื้อรา จ�ำนวน 2 รายการ ได้แก่ Difenoconazole และ
Propioconazole
อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วต่ อ ไปว่ า
จากผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดิบกัญชาของกลางทุกตัวอย่างมี
ยาฆ่าแมลง Chlorpyrifos ปนเปือ้ นในปริมาณเกินเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ใน
เภสัชต�ำรับ และมีบางตัวอย่างมียาฆ่าแมลง Cypermethrin และ
cadmium ปนเปื้อน สรุปได้ว่าวัตถุดิบกัญชาของกลางทุกตัวอย่าง
มีคุณภาพไม่เพียงพอที่จะน�ำมาผลิตเป็นยาเพื่อใช้ในการรักษา
ผู้ป่วย จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกตัวอย่างมียาฆ่าแมลง Chlorpyrifos
ซึง่ เป็นยาฆ่าแมลงชนิดนีเ้ ป็นทีน่ ยิ มของเกษตรกร หากร่างกายได้รบั
สาร Chlorpyrifos จะมีพษิ ต่อร่างกายมนุษย์ เช่น มีผลต่อพัฒนาการ
ทางระบบประสาทในเด็ ก มี ผ ลต่ อ ความผิ ด ปกติ ท างอารมณ์
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มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อหดตัว
แน่นหน้าอก อาเจียน ท้องเดิน และระบบหายใจล้มเหลว เป็นต้น
ด้าน ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากผล
การตรวจสอบดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการด�ำเนินงานของ
องค์การฯ ได้ จึงได้มีการวางแผนการด�ำเนินงานเพื่อรองรับ 2
แนวทาง คือ 1) อภ. จะคัดเลือกวัตถุดบิ กัญชาของกลางจาก บช.ปส.
เพิ่มเติม โดยในเบื้องต้นได้ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น
ผู้ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนก่อนที่จะรับวัตถุดิบกัญชาของกลางจาก
บช.ปส. 2) อภ. เตรียมการปลูกกัญชาในพื้นที่ของ อภ. เอง ซึ่งทั้ง
2 แนวทางนี้ อภ. จะด�ำเนินงานเป็นคู่ขนานพร้อมกัน เพื่อให้ได้ยา
ที่มีคุณภาพส�ำหรับผู้ป่วยต่อไป
“องค์การฯ ก็ยังคงเดินหน้าวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้
สารสกัดต้นแบบจากกัญชาทางการแพทย์โดยเร็วเพราะทุกฝ่าย
คาดหวังและรอคอยอยู่ ซึง่ องค์การฯ ยังต้องมีงานอีกหลายอย่างทีต่ อ้ ง
เร่งด�ำเนินการ อาทิ การวิจัยพัฒนาสารสกัดจากกัญชาของกลาง
ในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ต ้ อ งน� ำ มาศึ ก ษาทดลองประสิ ท ธิ ผ ล
ในระดับต่างๆ การพัฒนาสายพันธ์ุกัญชาและการปรับปรุงอาคาร
ที่องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 จ.ปทุมธานี ส�ำหรับใช้เพาะปลูก
คัดเลือกสายพันธุ์ ปรับปรุงสายพันธุ์ ส�ำหรับการปลูกและผลิต
สารสกัดในระดับกึง่ อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งน�ำมาท�ำการทดสอบทางคลินกิ
กับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ การส�ำรวจพื้นที่เพื่อท�ำการเพาะปลูก
สกัด และผลิตกัญชาทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรมอย่างครบ
วงจร ที่ อ.หนองใหญ่ จ ชลบุรี นอกจากนั้นคณะท�ำงานทั้ง 4 คณะ
จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�ำทุกเดือน และอาจ
จะต้องมีการประชุมกันมากขึ้น เพราะคาดว่าการแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการให้กัญชาใช้ทางแพทย์ได้ จะทยอยออกมาใน
เร็วๆ นี้” ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าว
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สกู๊ปพิเศษ

องค์การเภสัชกรรม
กับการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์
 26 ปี กับบทบาทองค์การเภสัชกรรมกับการ
วิจัย พัฒนา ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา องค์ ก ารเภสั ช กรรม ได้
ตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/
เอดส์ในประเทศไทย ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่สามารถเข้าถึงยาได้อย่าง
ทัว่ ถึงเนือ่ งจากยาน�ำเข้าทีม่ รี าคาแพง สถาบันฯ จึงได้เริม่ การวิจยั
และพัฒนายาสามัญต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2535 โดยเริ่มจากยาเดี่ยว Zidovudine 100 mg capsules ซึ่งเริ่ม
จ�ำหน่ายในปี พ.ศ. 2538 การวิจัยและพัฒนายาสามัญดังกล่าว
ส่งผลให้สามารถลดค่ายาในการรักษาผู้ป่วยเอดส์จาก 2-3 หมื่น
บาทต่อคนต่อเดือน เหลือเพียง 1,200 บาทต่อคนต่อเดือน ท�ำให้
รัฐบาลสามารถให้การรักษาผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยได้อย่างทั่วถึง
ต่อมาเพือ่ ให้การรักษาผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาการดือ้ ยา รวมทัง้ แนวทางการรักษาจ�ำเป็นต้องใช้
ยาสูตรผสมซึ่งประกอบด้วยยาอย่างน้อย 3 ชนิดร่วมกัน (Highly Active Antiretroviral Therapy, HAART) องค์การเภสัชกรรมจ�ำเป็น
ต้องมีการวิจัยและพัฒนายาต้านไวรัสกลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยาต้านไวรัสเอดส์กลุ่มใหม่บางรายการ เช่น
Efavirenz มีราคาแพง และมีสิทธิบัตรยาในประเทศไทย ท�ำให้ไม่สามารถผลิตและจ�ำหน่ายยาสามัญในประเทศได้ ดังนั้นเพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (Compulsory
licensing, CL) ยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ท�ำให้องค์การเภสัชกรรมเริ่มน�ำเข้ายาสามัญจาก
ต่างประเทศได้ และในปี พ.ศ. 2556 องค์การเภสัชกรรมสามารถเริม่ ผลิตและจ�ำหน่ายได้ยา Efavirenz 600 mg tablets ใช้เป็นสูตรยา
ที่แนะน�ำตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ท�ำให้ยาดังกล่าวมี
ราคาลดลงกว่า 80% การใช้ยา Efavirenz Tablets จะช่วยเพิม่ ความสะดวกในการรับประทานยา โดยรับประทานวันละ 1 ครัง้ ร่วมกับ
ยาสูตรผสม Tenofovir disoproxil fumarate/Emtricitabine 300/200 mg tablets (TENO-EM) 1 เม็ด วันละครั้ง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการรับประทานยาของผู้ป่วย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 900 บาทต่อคนต่อเดือน
องค์การฯ ได้ด�ำเนินการการศึกษาชีวสมมูล (Bioquievalence study) ของยา Efavirenz Tablets โดยศูนย์ศึกษาชีวสมมูล
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ที่ได้รับการรับรอง OECD GLP (Good Laboratory Practice) จากส�ำนักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเพื่อด�ำเนินการวิจัยทางคลินิกของยาต้านไวรัส
เอชไอวี/เอดส์ในผู้ป่วย เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ดังกล่าว การศึกษาชีวสมมูล
(Bioequivalence) ของยา Efavirenz Tablets ในอาสาสมัครที่ Accutest Research Laboratories (I) Pvt.Ltd. โดยเปรียบเทียบอัตรา
การดูดซึมและปริมาณยาที่ถูกดูดซึมระหว่างยา Efavirenz Tablets กับยาต้นแบบ (STOCRIN®) ผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 2 รายการ
มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence) โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมตั ทิ ะเบียนยา
Efavirenz Tablets (ทะเบียนยาเลขที่ 1A 43/2556(NG)) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ต่อมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยาและมาตรฐานการผลิตเป็นระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพ ประสิทธิผล และความ
ปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ยาขององค์การเภสัชกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งตลาดยาภายในประเทศและต่างประเทศ
องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) ของยา Efavirenz Tablets ในอาสาสมัครสุขภาพดีที่ Lambda
Therapeutic Research Ltd. ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูลตามมาตรฐาน OECD GLP และ ANVISA โดยเปรียบ
เทียบอัตราการดูดซึมและปริมาณยาที่ถูกดูดซึมระหว่างยา Efavirenz Tablets กับยาต้นแบบตามข้อก�ำหนดของ WHO (SUSTIVA®)
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ผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 2 รายการมีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic equivalence) โดยได้รับรองมาตรฐาน
สากล WHO Prequalification Program (WHO PQ) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ
ขึ้นบัญชีรายการยา Efavirenz Tablets 600 mg ขององค์การเภสัชกรรมไว้ใน WHO Prequalified List เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ดังนั้น การวิจัยและพัฒนายาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ขององค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันกว่า 22
รายการ รวมทัง้ ความสามารถในการผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายประมาณ 2,000 ล้านเม็ด/ปี ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงยาได้มากขึน้ ผลให้การรักษา
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จนท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของการดูแลรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ดขี นึ้ มาอย่างต่อเนือ่ ง และช่วยประหยัด
งบประมาณด้านยาของประเทศ (ปี พ.ศ. 2550 - 2561 ช่วยรัฐประหยัดค่ายาต้านไวรัสเอดส์ได้ถึงปีละประมาณ 1,500-2000 ล้านบาท)
ซึง่ สอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์การฯ ในการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อสังคมไทย เพื่อประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ และด้านวิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็นต่อสังคม อีกทั้งน�ำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การฯ ที่ว่า “เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่ทันสมัยและยั่งยืน”
ปัจจุบนั มีผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทมี่ ชี วี ติ อยูป่ ระมาณ 440,000 คน ซึง่ ได้รบั การวินจิ ฉัยและรูส้ ถานะการติดเชือ้ ตนเองแล้วร้อยละ
98 หรือประมาณ 431,200 คน โดยมีผู้ที่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ประมาณร้อยละ 75
หรือประมาณ 323,400 คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง ประมาณร้อยละ 77
หรือประมาณ 250,722 คน เป็นผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีใช้สทิ ธิในระบบประกันสังคมประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 65,000 คน ทีเ่ หลือ
เป็นผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีใช้สทิ ธิขา้ ราชการและอืน่ ๆ ประมาณร้อยละ 5 หรือประมาณ 7,678 คน โดยในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี จ�ำนวน 323,400 คน
ที่ก�ำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส มีเพียงร้อยละ 84 ที่กดไวรัสได้ส�ำเร็จ
 ยาต้านไวรัสเอดส์ ออกรายการใหม่ มุง่ เน้นลดปัญหาการดือ้ ยา และประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านยาให้กบั รัฐ โดย
4 รายการยาใหม่นี้ ประหยัด 170 ล้านบาท/ปี หากคิดทัง้ หมด 23 รายการทีอ่ งค์การผลิตจะประหยัดปีละประมาณ 1,500-1,800
ล้านบาท ปี พ.ศ. 256 - 2563 นี้ องค์การฯ พร้อมผลิตและออกจ�ำหน่ายยาต้านไวรัสเอดส์ใหม่ จ�ำนวน 4 รายการ ดังนี้
Abacavir GPO (Abacavir 300 mg tablets) จ�ำหน่ายแล้วในเดือนตุลาคม 2561 เป็นยาสูตรทางเลือกร่วมกับ
ยาต้านไวรัสฯ กลุม่ อืน่ ๆ เพือ่ แก้ไขปัญหาการดือ้ ยา รวมทัง้ ลดผลข้างเคียงทีเ่ กิดจากยาจ�ำเป็นพืน้ ฐาน (first line regimen) ตามแนวทาง
การตรวจรักษาและป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของประเทศไทย ราคายาของบริษทั 1,390.47 บาท/กล่อง องค์การฯ ผลิตออกจ�ำหน่าย
ราคา 650.56 บาท/กล่อง มีอัตราการใช้ประมาณ 20,000 กล่อง/ปี จะช่วยประหยัดได้ 12,106,615.8 บาท/ปี
RINAVIR (Ritonavir 100 mg tablets) ออกจ�ำหน่ายแล้วในเดือนตุลาคม 2561 เป็นยาต้านไวรัสฯ ในกลุ่ม Protease
Inhibitors (PIs) ถูกน�ำมาใช้คู่กับยาในกลุ่ม PIs อื่นๆ เพื่อเพิ่มระดับยา PIs ตัวอื่นในกระแสเลือด ราคายาของบริษัท 1,028.85 บาท
องค์การฯ ผลิตออกจ�ำหน่ายราคา 706.20 บาท/ขวด มีอัตราการใช้ประมาณ 45,000 ขวด /ปี จะช่วยรัฐประหยัดได้ 14,519,250
บาท/ปี
GPO VIR-T (Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir DF 600/200/300 mg) จะพร้อมจ�ำหน่ายในเดือนกรกฎาคม
2562 เป็นยาต้านไวรัสฯ ประกอบด้วยยา 3 ชนิดร่วมกัน ถือเป็นยาจ�ำเป็นพื้นฐาน (first line regimen) ซึ่งยา GPO VIR-T นี้ ช่วย
เพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาให้ง่ายขึ้น และลดปัญหาการดื้อยา เนื่องจากรับประทานเพียงครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
เท่านัน้ คาดว่าจะมีอตั ราการใช้ประมาณ 1,100,000 ขวด/ปี คาดว่ายารายการนีจ้ ะช่วยรัฐประหยัดเป็นเงิน 121,000,000 บาท/ปี
DARUTAB (Darunavir 150 mg, 400 mg and 600 mg tablets) พร้อมจ�ำหน่ายในปี พ.ศ. 2562 (คาดว่าจะได้รับ
ทะเบียนต�ำรับยาในเดือนกันยายน 2561) ใช้เป็นทางเลือกส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีด่ อื้ ยา หรือไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงต่อยาในกลุม่ อืน่ ๆ
ได้ โดยยา Darunavir ขนาด 600 mg คาดว่ามีอตั ราการใช้ประมาณ 6,000 ขวด/ปี คาดว่ายารายการนีจ้ ะช่วยประหยัดได้ 22,505,400
บาท/ปี
ปัจจุบันองค์การฯ ได้การวิจัย พัฒนา และผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ กว่า 23 รายการ ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้
มากขึ้น ผลให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนท�ำให้คุณภาพชีวิตของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ดีขึ้นมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง และช่วยประหยัดงบประมาณด้านยาของประเทศ โดยในแต่ละปีจะช่วยรัฐประหยัดค่ายาต้านไวรัสเอดส์ได้ถงึ ปีละประมาณ
1,500-1,800 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์การฯ ในการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำ� เป็นต่อสังคมไทย
เพือ่ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และด้านวิจยั และพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็นต่อสังคม
อี ก ทั้ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ารฯ ที่ ว ่ า “เป็ น องค์ ก รหลั ก เพื่ อ ความมั่ น คงทางยาและเวชภั ณ ฑ์ ข องประเทศ
ที่ทันสมัยและยั่งยืน”

•
•
•
•
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สกู๊ปพิเศษ

การเข้าถึงน�้ำยาล้างไตผ่านช่องท้อง
ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
• สถานการณ์ปัจจุบันโรคไตเรื้อรัง

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ
8 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้ประมาณ 100,000 คน เป็นผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท้ า ยและต้ อ งรั บ การบ� ำ บั ด ทดแทนได้ ด ้ ว ยการ
ฟอกเลือด หรือล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการ
ดูแลรักษากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องประมาณ 15-20% ต่อปี หากไม่มีการแก้ไขคาดว่าใน 5 ปี
ข้างหน้าจะมีผปู้ ว่ ยเพิม่ เป็นกว่า 2 แสนราย และต้องใช้งบประมาณ
กว่า 4 หมื่นล้านบาทต่อปี

โ

รคไตเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากระบบการท�ำงานของไตผิดปกติ
ท�ำให้ไตไม่สามารถขับของเสีย หรือรักษาความสมดุลของเกลือ
และน�้ำในร่างกายได้ โรคไตมีสาเหตุหลายอย่าง ได้แก่ โรค
ซึง่ เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคถุงน�ำ้ ในไต โรคทีท่ ำ� ให้
เกิดการอักเสบของไต โรคทีเ่ กิดจากการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ
เช่น จากนิ่ว และที่ส�ำคัญคือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารทีม่ รี สเค็มจัด หวานจัด ความเครียดสะสม พักผ่อนไม่เพียงพอ
ไม่ออกก�ำลังกาย ท�ำให้เกิดโรคแทรกซ้อน โรคความดันโลหิตสูง
และเกิ ด โรคเบาหวานตามมา ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ข องโรคไตเรื้ อ รั ง
ระยะสุดท้ายที่พบบ่อยที่สุด
อาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต ได้แก่ ปัสสาวะเป็นฟอง
เป็นสีนำ�้ ล้างเนื้อ หรือขุ่น มีอาการบวมทั่วตัว ซึ่งมักสังเกตได้ง่าย
บริ เ วณเปลื อ กตา ขา และเท้ า มี อ าการปวดหลั ง บริ เ วณ
ใต้ ช ายโครงข้ า งกระดู ก สั น หลั ง หรื อ มี ค วามดั น โลหิ ต สู ง ทั้ ง นี้
ผู ้ ป ่ ว ยโรคไตควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
งดรับประทานอาหารทีม่ รี สหวาน มัน เค็ม เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ควรดื่มน�้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ งดสูบบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากมีสารพิษต่อไตโดยตรง ควบคุม
น�ำ้ หนักให้ได้มาตรฐาน เพราะการมีน�้ำหนักตัวมากเกินไปส่งผลให้
ไตท�ำงานหนัก ไม่ควรกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้เชื้อโรคแทรกซึมเข้าสูก่ ระเพาะปัสสาวะ ท�ำให้เกิดการอักเสบของ
ท่อทางเดินปัสสาวะ และในกลุม่ เสีย่ ง เช่น ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ผู้สูงอายุ ผู้ที่ใช้ยาแก้ปวดเป็นประจ�ำ ผู้มีประวัติเป็นนิ่ว
หรือมีประวัติโรคไตในครอบครัว ควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ�ำโดยการตรวจเลือดและปัสสาวะอย่างน้อยปีละครัง้ เนือ่ งจาก
โรคไตช่วงแรกมักไม่แสดงอาการ หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษา
แพทย์ทนั ที
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• องค์การเภสัชกรรมกับบทบาทการสร้างการเข้าถึง

น�ำ้ ยาล้างไตผ่านช่องท้องส่งถึงบ้านผูป้ ว่ ย ประหยัดให้รฐั ปีละกว่า
2,000 ล้านบาท ผูป้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
โรคไตวายเรื้ อ รั ง เป็ น โรคที่ พ บบ่ อ ยและเป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขของประเทศไทย เป็นโรครักษาไม่หาย จ�ำเป็นต้องรักษา
ต่อเนื่องโดยเฉพาะการเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้อง
ได้รับการบ�ำบัดทดแทนไต แม้ว่าการปลูกถ่ายไตจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดการบริจาคไตทีม่ จี ำ� นวนน้อย ท�ำให้ผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่
ต้องท�ำการบ�ำบัดทดแทนไต โดยในอดีตค�ำพูดว่าเป็นโรคไตก็เหมือน
ใกล้ตาย เนื่องจากการรักษาต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 250,000 บาท
ต่อปี ท�ำให้ผู้ป่วยมีปัญหาการเงินไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้
แม้ว่าบางรายมีกำ� ลังทรัพย์แต่ระยะยาวต้องล้มละลายจากค่ารักษา
พยาบาล แต่จากนโยบาย PD FIRST POLICY การล้างไตช่องท้อง
เป็นทางเลือกแรกของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ด�ำเนิน
นโยบายล้างไตทางช่องท้องมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ
2551 หลังมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550
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การด� ำ เนิ น การการจั ด ส่ ง น�้ ำ ยาล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง
ถึงบ้านผูป้ ว่ ยและหน่วยบริการขององค์การเภสัชกรรม เริม่ ด�ำเนินการ
โครงการนี้ตั้งแต่ปี 2551 โดยขณะนั้นมีผู้ป่วยในระบบประมาณ
300 ราย หลังจากนัน้ มีผปู้ ว่ ยเข้าสูร่ ะบบเพิม่ มากขึน้ ทุกปี จนปัจจุบนั
มีผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) ในระบบประมาณ 21,000 คน
โดยปัจจุบนั มีบริษทั ไปรษณียไ์ ทย ดิสทริบวิ ชัน่ จ�ำกัด เป็นผูส้ ง่ น�ำ้ ยา
ล้างไตถึงบ้านผู้ป่วยทุกหลัง
ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ป ่ ว ยไตวายระยะสุ ด ท้ า ยในสิ ท ธิ ร ะบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประมาณจ�ำนวน 50,000 ราย แบ่งออก
เป็นผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) ประมาณจ�ำนวน 30,000
ราย โดยมีผปู้ ว่ ยทีย่ งั คงมีเบิกจ่ายน�ำ้ ยาล้างไตทางช่องท้องเดือนละ
จ�ำนวนประมาณ 21,000 ราย มีหน่วยให้บริการอยู่ 235 แห่ง และ
ผู้ป่วยที่ใช้ฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตเทียมอยู่ จ�ำนวนประมาณ
20,000 ราย โดยมีผู้ป่วยที่ยังคงมีเบิกจ่ายและเข้ารับการฟอกไต
ด้วยเครื่องไตเทียมอยู่ จ�ำนวนประมาณ 14,000 ราย มีหน่วยให้
บริการอยู่ 579 แห่ง
โดยในส่วนของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) ที่
ยังคงมีการเบิกจ่ายน�ำ้ ยาประจ�ำเดือนอยู่ จ�ำนวน 21,000 รายนัน้
องค์การเภสัชกรรมได้จดั ซือ้ จัดหาน�ำ้ ยาล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
จากบริษัทฯ ผู้ผลิต 2 ราย คือ
บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประมาณ 15,800 ราย/เดือน ใช้น�้ำยาล้างไตเดือนละประมาณ
1,800,000 ถุง
บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประมาณ 5,600 ราย/เดือน ใช้น�้ำยาล้างไตเดือนละประมาณ
700,000 ถุง
โดยมีอัตราการใช้น�้ำยาล้างไตทางช่องท้องโดยรวม
ต่อเดือนประมาณเดือนละ 2.5 ล้านถุง หรือประมาณ 30 ล้านถุงต่อปี
ซึง่ ในการจัดซือ้ จัดหาน�ำ้ ยาล้างไตทางช่องท้องในปี 2561
ที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรมสามารถช่วยรัฐประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านยาได้กว่า 2,000 ล้านบาท
การล้างไตทางช่องท้องท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถท�ำงานและใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติได้ ผู้ป่วยเองรู้สึกมี
คุณค่าใช้ชีวิต

•
•

• ประมาณไม่เกินร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ ได้ถูกน�ำมา

ขายในระบบ โดยมี ผู ้ รั บ ซื้ อ รายใหญ่ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ เ พื่ อ น� ำ ไป
รีไซเคิลเป็นประจ�ำอยู่แล้ว
คาดว่าประมาณร้อยละ 25-30 เปอร์เซ็นต์ ผู้รับซื้อ
รายย่อยในแต่ละพื้นที่รับซื้อไปรีไซเคิล
คาดว่ า มี อี ก ประมาณร้ อ ยละ 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ที่ยังอาจไม่ได้มีการก�ำจัด หรือขายที่เหมาะสม
ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ข องถุ ง พลาสติ ก ที่ มี คุ ณ ภาพมาก
ใช้พลาสติกเกรด A ในการผลิต และมีความปลอดภัยเพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้กับผู้ป่วย จึงเห็นว่าภายหลังจาก
ที่ผู้ป่วยใช้แล้ว แทนที่จะถูกทิ้งและเผาท�ำลาย น่าที่จะน�ำมาใช้
ประโยชน์ ไ ด้ และได้ มี ก ารรวมตั ว ของเครื อ ข่ า ยผู ้ ป ่ ว ยโรคไต
บางกลุ่มได้เล็งเห็นถึงคุณสมบัติของถุงน�้ำยาล้างไตจึงได้เริ่มมีการ
น�ำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หลายรูปแบบ

•
•

 องค์การเภสัชกรรมเล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการสานต่อ
เพือ่ ให้การจัดท�ำสิง่ ประดิษฐ์จากถุงน�ำ้ ยาล้างไตใช้แล้วเป็นไปอย่าง
กว้างขวาง และเล็งเห็นว่ายังมีถุงน�้ำยาล้างไตอีกบางส่วนอาจยัง
ไม่มีการก�ำจัดหรือน�ำมารีไซเคิลที่เหมาะสม และน่าจะน�ำมาสร้าง
มูลค่าเพิม่ สร้างเป็นรายได้ให้กบั ผูป้ ว่ ยโรคไตหรือชุมชนได้ จึงได้เชิญ
คุณธนพล ดอกแก้ว ประธานสมาคมเพือ่ นโรคไตแห่งประเทศไทยและ
ทีมงาน ซึง่ มีประสบการณ์ในการจัดท�ำสิง่ ประดิษฐ์จากถุงน�ำ้ ยาล้างไต
มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย และ อสม. โดยการด�ำเนินการนี้เพื่อเป็นการจุดประกาย
 องค์การเภสัชกรรม จุดประกาย สานต่อยอด
สานต่อยอด ให้ความรู้ในการจัดท�ำสิ่งประดิษฐ์จากถุงน�้ำยาล้างไต
ให้ความรู้ เปลีย่ นถุงนาํ้ ยาล้างไตใช้แล้วเป็นสิง่ ประดิษฐ์ สร้าง
ใช้แล้ว ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป
รายได้ ลดมลภาวะ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ เป็นการสร้างรายได้ และ
จากสถานการณ์ ข องถุ ง น�้ ำ ยาล้ า งไตผ่ า นช่ อ งท้ อ งที่
ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมของประเทศและสอดคล้องกับนโยบาย
ใช้แล้ว ในภาพรวมของประเทศถุงน�ำ้ ยาล้างไตผ่านช่องท้องทีใ่ ช้แล้ว
GREEN &CLEAN ของกระทรวงสาธารณสุข และขององค์การ
จ�ำนวนมากกว่า 25 ล้านถุง โดยราคารับซื้อจากต้นทางที่บ้าน
เภสัชกรรม โดยสิง่ ประดิษฐ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ อาทิ กระเป๋าใส่เอกสาร เป้
ผู้ป่วยที่เป็นถุงยังไม่ได้ท�ำความสะอาด จะรับซื้อในกิโลกรัมละ
ใส่ของ ผ้ากันเปือ้ น ทีน่ อนลม หมอน เป็นต้น
ประมาณ 4-5 บาท บางพื้นที่อาจมีราคาถึง 10 บาทต่อกิโลกรัม
แต่ถ้าเป็นถุงที่ท�ำความสะอาดแล้วจะตกกิโลกรัมละ 15 บาท
น�้ำหนักประมาณ 6 ชุด/ถุงต่อ 1 กิโลกรัม โดยข้อมูลดังนี้
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องค์การเภสัชกรรมร่วมสนับสนุน
“ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน”
นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�านวยการองค์การ กลับบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
เภสัชกรรม มอบเงินสนับสนุนให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ในการจัด ภายใต้แคมเปญ “ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดการใช้ถุงพลาสติก
ท�าถุงผ้าเพือ่ กระจายให้โรงพยาบาล และแจกถุงผ้าให้ประชาชนใส่ยา ลดโลกร้อน” ณ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 ธันวาคม 2561

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงิน
และบริหารพัสดุที่ 23 และเจ้าหน้าที่
ร่วมประชุมหารือกับองค์การเภสัชกรรม

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�านวยการองค์การ
เภสัชกรรม ให้การต้อนรับคุณธนภร จริยาปัญญาพร ผู้อ�านวยการ
ส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 23 ส�านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ในการประชุมร่วมระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์การ
เภสัชกรรมและผู้บริหารส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของ
ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ�านวยการ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
Vol. 45 No.1 October - December 2018
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เยี่ยมชมการด�ำเนินงาน
การจัดการด้านพลังงาน

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจัดการด้าน
พลังงาน คณะกรรมการจัดการพลังงาน โรงงานรังสิต 1 และ
ผูเ้ กีย่ วข้อง เยีย่ มชมการด�ำเนินงานศูนย์นวัตกรรมซีพแี รม บริษทั
ซีพีแรม จ�ำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อสร้างประสบการณ์
การจัดการด้านพลังงาน ร่วมกันขับเคลือ่ นจิตส�ำนึกอนุรกั ษ์พลังงาน
น� ำ มาปรั บ ใช้ กั บ หน่ ว ยงานขององค์ ก ารเภสั ช กรรม โดยมี
คุณจุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด
ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด สาขาชลบุรี หรือศูนย์
นวัตกรรมซีพีแรมและโรงงานชลบุรีนั้น ได้รับรางวัล Thailand
Energy Awards 2018 การบริหารจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมทั้งรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2560
ประเภทการจัดการพลังงาน (The Prime Minister's Industry
Award 2017 Energy Management)

องค์การเภสัชกรรม
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�ำนวยการองค์การ
เภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานและลูกจ้าง
องค์ ก ารเภสั ช กรรม ร่ ว มพิ ธี ว างพานพุ ่ ม ดอกไม้ ถ วายสักการะ
พระอนุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
และพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ ล ่ ว งลั บ ไปแล้ ว เนื่ อ งในวั น สถาปนากระทรวง
สาธารณสุข และครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย พร้อมก้าวสู่
ศตวรรษที่ 2 ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชั ย นาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุ ข จ.นนทบุ รี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR

นพ.เจษฎา โชคด�ำรงสุข กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ในฐานะประธานกรรมการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นประธาน
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR ณ โรงแรม Bangkok
Midtown แยกอุรุพงษ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
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บริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ด้วยเครื่องมือ CARVER

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�ำนวยการองค์การ
เภสัชกรรม เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) ด้วยเครือ่ งมือ CARVER ซึง่ จัดโดยกองบริหาร
ความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ส� ำ นั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ โดย
จัดอบรมแก่ผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการกองขึ้นไป ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร
Getting Better Alignment to Steer
New HR Strategy

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Getting Better
Alignment to Steer New HR Strategy ในโครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีผบู้ ริหารในสังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จ�ำนวน 36 คน เข้าร่วมเพือ่ ร่วมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
New HR Strategy ร่วมกันก�ำหนดแนวทางการท�ำงานและแผนงาน
อภ. จัดนิทรรศการโครงการข้อตกลงคุณธรรม ขับเคลือ่ นระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีทมี วิทยากรทีม่ คี วาม
(Integrity Pact Conferance 2018)
เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมให้ความรู้ ณ ห้อง
องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา ประชุมชั้น 5 อาคารอ�ำนวยการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Conference 2018)
ซึ่งจัดโดยกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์ ถึงหลักการและ
แนวทางการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม รวมถึงให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู ้ สั ง เกตการณ์ แ ละหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยองค์การเภสัชกรรมและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) ร่วมลงนามความร่วมมือในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
Pact) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2561 เพือ่ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอน สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนทั้งไทยและ
ต่างประเทศที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการนี้ ก่อให้เกิดการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม และใช้เงินงบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

งานแถลงข่าว “งานเทียนส่องใจ”
เนื่องในวันเอดส์โลก

ภญ.ศิรวิ รรณ ป้อมจักรศิลป์ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ องค์การ
เภสัชกรรม ร่วมงานแถลงข่าว “งานเทียนส่องใจ” เนือ่ งในวันเอดส์โลก
ภายใต้ค�ำขวัญ “U=U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” ในวันที่ 1
ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าจามจุรสี แควร์ ซึง่ จัดโดยสภากาชาดไทย
ร่ ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ณ ศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
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กฐินสามัคคี องค์การเภสัชกรรม
ประจ�ำปี 2561

ภก.จั ก กฤษณ์ ประไพพิ ท ยาคุ ณ รองผู ้ อ� ำนวยการ
องค์ ก ารเภสั ช กรรม เป็ น ประธานทอดกฐิ น สามั ค คี อ งค์ ก าร
เภสั ช กรรม ประจ� ำ ปี 2561 วั ด มะเดื่ อ ทอง อ.ทั บ สะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างองค์การ
เภสัชกรรมพร้อมครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี
ทอดกฐิ น สามั ค คี เ พื่ อ ร่ ว มสมทบทุ น สร้ า งศาลาการเปรี ย ญให้
แล้วเสร็จ ณ วัดมะเดื่อทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่
4 พฤศจิกายน 2561

อภ. จัดกิจกรรม
“ท�ำดีเพื่อพ่อ ร.9”

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�ำนวยการองค์การ
เภสั ช กรรม เป็ น ประธานในกิ จ กรรม “ท� ำ ดี เ พื่ อ พ่ อ ร.9”
เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม ร่วม
ท�ำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
“Big Cleaning Day” และกิจกรรม 5 ส ซึง่ ร่วมกันท�ำความสะอาด
พื้นที่ด้านหน้าองค์การเภสัชกรรม และพื้นที่โดยรอบ ตลอดจน
พื้นที่ภายในของทุกหน่วยงาน ณ ลาน ดร.ตั้ว ลพานุกรม
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ พร้อมด้วย
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การ
เภสัชกรรม ร่วมกิจกรรม “ท�ำดีเพื่อพ่อ ร.9” เนื่องในวาระการ
สวรรคต 2 ปี เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 11 ตุลาคม 2561

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา
“กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis)
ประเมินห้องปฏิบัติการ
กับกฎหมาย : จากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค
องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับคณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์ กองการควบคุมคุณภาพ
มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา เรื่อง “กัญชาทางการแพทย์ (Medical โรงงานผลิตยารังสิต 1
Cannabis) กับกฎหมาย : จากยาเสพติด สู่ยารักษาโรค” โดยได้
รับเกียรติจากนายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กัญชาทางการแพทย์กบั กฎหมาย”
ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการ วิทยากรจาก
หน่วยงานรัฐและเอกชน และประชาชนผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม
สุ ร เกี ย รติ์ เสถี ย รไทย อาคารเทพทวาราวดี คณะนิ ติ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561
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ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากส�ำนัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ กองการควบคุม
คุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :
2005 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงงานผลิตยารังสิต 1
องค์การเภสัชกรรม
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เยี่ยมชม อภ.

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�ำนวยการองค์การ
เภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักตรวจสอบ
การเงินและบริหารพัสดุที่ 23 ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการ
เยี่ยมชมการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้พร้อมรับฟัง
บรรยายกระบวนการด�ำเนินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอน วิธีการ จัดหา ผลิต การจ�ำหน่ายยา และการเก็บรักษา
เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การตรวจสอบในการแสดงความเห็ น
ต่องบการเงินและการบริหารพัสดุขององค์การเภสัชกรรม ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารอ�ำนวยการ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

มอบยา

นายยุทธนา ตันติพาณิชย์ ผูอ้ ำ� นวยการกองประชาสัมพันธ์
องค์การเภสัชกรรม มอบยาชุดประจ�ำตู้ยา จ�ำนวน 10 ชุด ให้กับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมต่ อ ไป
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ องค์การเภสัชกรรม

จัดท�ำแผนบริหารจัดการชื่อเสียง
องค์การเภสัชกรรม “Communication
Brainstorming Workshop”

นางสาวโสภาวดี เลิ ศ มนั ส ชั ย กรรมการองค์ ก าร
เภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำ
แผนบริหารจัดการชื่อเสียงองค์การเภสัชกรรม “Communication
Brainstorming Workshop” โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.สมฤดี ศรีจรรยา
กรรมการองค์การเภสัชกรรม และคุณวรรณี ลีลาเวชบุตร กรรมการ
คณะท�ำงานด้านการบริหารการตลาด องค์การเภสัชกรรม บรรยาย
ในเรื่อง แนวทางการวางแผนและขับเคลื่อนบริหารจัดการชื่อเสียง
ขององค์การเภสัชกรรม ณ โรงแรม Bangkok Midtown แยกอุรพุ งษ์
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

สมอ. ตรวจประเมินตามค�ำขอขยายขอบข่าย
การรับรองห้องปฏิบัติการ

ภญ.ศิริวรรณ ป้อมจักรศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้การ
ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) เข้ า ตรวจประเมิ น ตามค� ำ ขอขยายขอบข่ ายการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ กองสอบเทียบและทดสอบองค์การเภสัชกรรม
วันที่ 17 ธันวาคม 2561
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อนุรักษ์พลังงาน

ลดโลกร้อน

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ ำ� นวยการ
พร้อมด้วย ภญ.สุภาพร ติพพะมงคล ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ให้การ
ต้ อ นรั บ วิ ท ยากรจากองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก
(องค์การมหาชน) อบรม เรื่อง “อุตสาหกรรมยากับการลดโลกร้อน
ด้วย carbon footprint for organization” และท�ำ Workshop เกีย่ วกับ
การจัดท�ำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ขององค์กร ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 120 คน ณ องค์การเภสัชกรรม วันที่ 21 ธันวาคม 2561

นพ.วิ ฑู ร ย์ ด่ า นวิ บู ล ย์ ผู ้ อ� ำ นวยการ เป็ น ประธาน
เปิดงานอบรม เรือ่ ง “เส้นทางสูก่ ารเป็นองค์กรอนุรกั ษ์พลังงานของ
องค์การเภสัชกรรม” และท�ำ Workshop เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์
พลังงานประจ�ำหน่วยงาน และมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานในภาพรวม
ขององค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 2 รุ่น ส�ำหรับหน่วยงานที่เป็น
ส�ำนักงาน และหน่วยงานที่เป็นโรงงาน โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ณ องค์การ
เภสัชกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2561

กิจกรรม
“GPO Energy Week สัปดาห์พลังงาน”
ภก.จักกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ รองผู้อ�ำนวยการ
องค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “GPO Energy
Week สัปดาห์พลังงาน” Energy saving ท�ำตั้งแต่วันนี้ เพื่อ
สิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นอนาคต โดยภายในงานมีนทิ รรศการ เสวนาเรือ่ ง
การประหยัดพลังงาน กิจกรรมบนเวที ตอบค�ำถามชิงรางวัล และ
บูธสาระความรูเ้ ทคโนโลยีและการผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ณ ลาน ดร.ตั้ว ลพานุกรม ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2561
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ผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล
“แอนติออกซ์” (Antiox)

ยาพัฒนาจากสมุนไพรแผนปจจุบันขององค์การเภสัชกรรม
เมื่อให้แคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน 2 แคปซูลต่อวัน ช่วยลดภาวะที่มี
อนุ มู ล อิ ส ระสู ง ในเลื อ ดได้ การวิ จั ย ในผู ้ ป ่ ว ยธาลั ส ซี เ มี ย เด็ ก ที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พบว่าช่วยเพิ่มอายุของเม็ดเลือดแดง
นอกจากนี้ ก ารวิ จั ย ที่ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี แ ละโรงพยาบาล
อุตรดิตถ์พบว่าช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ การวิจยั ในผูป้ ว่ ย
เบาหวานและในผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งจะเป็นโรคเบาหวาน การศึกษาโดย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ได้รับแคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน 3 แคปซูล 2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา
6 เดือน สามารถลดภาวะเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดไขมัน
ในร่างกายทั่วไป และไขมันใต้ผิวหนัง
นอกจากนี้ การศึ ก ษาในผู ้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเป็ น
เบาหวานพบว่าแคปซูลสารสกัดขมิน้ ชันช่วยป้องกันการเกิดเบาหวาน
และช่วยการท�างานของเซลล์เบต้าซึง่ เป็นเซลล์ทสี่ ร้างอินซูลนิ การวิจยั
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าการให้แคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน
งค์การเภสัชกรรมมีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัด วันละ 4 ครั้ง ครั้งละ 4 แคปซูล 3 วันก่อนการผ่าตัดบายพาส และ
ขมิ้นชันแคปซูล “แอนติออกซ์” ซึ่งเป็นยาพัฒนาจาก ติดต่อกัน 5 วันหลังผ่าตัดสามารถลดโอกาสเกิดหัวใจวายหลังการ
สมุนไพรแผนปัจจุบันรายการแรกของประเทศไทย โดย ผ่ า ตั ด เส้ น เลื อ ดหั ว ใจได้ และอาจช่ ว ยให้ หั ว ใจของคนไข้ ที่ ท� า
ใช้บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและช่วยให้การใช้งาน บายพาสเสียหายน้อยลง
ของข้อเข่าได้ดี ไม่แตกต่างจากยาแผนปัจจุบันยาต้านการอักเสบ
ล่าสุดองค์การเภสัชกรรมได้รว่ มมือกับคณะแพทยศาสตร์
ไอบูโปรเฟน และไม่มีผลข้างเคียงกับระบบทางเดินอาหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจยั สารสกัดขมิน้ ชัน เรือ่ ง “ผลของเคอร์คมู นิ
ผลิตภัณฑ์แอนติออกซ์ (Antiox) สารสกัดขมิ้นชันใน และเทตราไฮโดรเคอร์คมู นิ ต่อภาวะหลอดเลือดท�างานผิดปกติ และ
รูปแบบแคปซูลของ อภ.ได้รับการขึ้นทะเบียนจากส�านักงานคณะ กลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในภาวะความดั น เลื อ ดสู ง จากสภาวะเครี ย ด
กรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นยาจากสมุนไพร โดยข้อมูลการ ออกซิเดชัน” โดยน�าสารสกัดขมิน้ ชันทีอ่ งค์การฯ ผลิตมาท�าการวิจยั
ศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้ ซึ่งเป็นสารสกัดที่มีปริมาณเคอร์คูมินสูง เคอร์คูมินเป็นสารส�าคัญ
ทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเช่นเดียวกันได้ คือ บรรเทา ใน “ขมิ้นชัน” เมื่อรับประทานส่วนหนึ่งจะถูกร่างกายเปลี่ยนเป็น
อาการปวดในโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ ม จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ เทตราไฮโดรเคอร์คูมิน งานวิจัยค้นพบว่าทั้งเคอร์คูมินและเทตรา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดขมิ้นชันแคปซูล กับยา ไฮโดรเคอร์คมู นิ สามารถป้องกันและรักษาโรคความดันเลือดสูง และ
ต้านอักเสบไอบูโบรเฟน ในการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โดย เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของระบบหัวใจและหลอดเลือดของ
รศ.พญ.วิไล คุปต์นริ ตั ศิ ยั กุล จากคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล หนูทดลองที่มีความดันเลือดสูงโดยผ่านกลไกต่างๆ ได้แก่ ขยาย
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พบว่ า สารสกั ด ขมิ้ น ชั น แคปซู ล ขนาด หลอดเลือด ลดความต้านทานการไหลเวียนเลือด ปรับโครงสร้าง
รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล 3 ครั้งต่อวัน (วันละ 1,500 มิลลิกรัม) ผนังหลอดเลือดให้ดีขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด ลดการ
นาน 6 สัปดาห์ ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการปวดข้อ ความฝืดข้อ และเพิ่ม อั ก เสบและบาดเจ็ บ ของหลอดเลื อ ด และลดภาวะเครี ย ด
ความสามารถในการใช้งานข้อได้ไม่ตา่ งจากการใช้ยาต้านการอักเสบ ออกซิเดชัน เป็นต้น งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
ไอบูโปรเฟน
นานาชาติจ�านวนมาก องค์ความรู้ที่ได้นี้ถูกน�าไปใช้อ้างอิงอย่าง
องค์การฯ ยังได้พัฒนาสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีสาร แพร่หลาย และสนับสนุนการวิจยั ขัน้ คลินกิ ในการใช้แคปซูลสารสกัด
เคอร์คมู นิ อย์ (Curcuminoids) ในปริมาณสูง และจากการศึกษาวิจยั ขมิน้ ชันในการป้องกันโรคความดันเลือดสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด
พบว่าสารเคอร์คมู นิ อยด์มฤี ทธิท์ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพมากมาย ซึง่ เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขส�าคัญของประเทศเพือ่ น�าไปสูส่ ขุ ภาพ
อาทิ การวิจยั ในผูป้ ว่ ยเบต้าธาลัสซีเมีย โดยศิรริ าชพยาบาล พบว่า ที่ดีของประชาชน
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“การศึกษาประสิทธิผลของต�ารับยาพอกเข่าสมุมไพรสูตรลูกพุดจีนในการรักษาโรค
ข้อเข่าเสื่อมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา NSAIDS ของผู้ป่วยในชุมชน”
The efficacy of Gardenia herbal fruit plaster recipe for relieving pain in knee
osteoarthritis patients in the community to reduce the risk of ADR of NSAIDS
ศีลนิตย์ พึ่งเจษฎา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ดังนั้น จึงได้มีการน�าแพทย์ทางเลือกต่างๆ มาช่วย
บรรเทาอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสือ่ ม เช่น การนวด(10) การพอกยา
สมุนไพร(11 12) การฝังเข็ม(13) การบริหารข้อเข่า ปรับวิถชี วี ติ ซึง่ คาดว่า
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและปัญหาจากการใช้ยาแผนปัจจุบันให้กับ
ผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ ม และเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย(14) โดยวิธหี นึง่
ทางการแพทย์ทางเลือกทีน่ า� มาใช้ในการบรรเทาอาการปวดจากโรค
ข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบัน คือ การใช้ยาพอกเข่าสมุนไพร ซึ่งวิธีนี้เป็น
ทางเลือกทางรอดของการลดการใช้ยาในการดูแลสุขภาพผูท้ มี่ ภี าวะ
ข้อเข่าเสื่อมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการน�าสมุนไพร
ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนมาใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
อีกด้วย โดยต�ารับยา ผูป้ ว่ ยสามารถท�ายาพอกเข่าด้วยตัวเอง อีกทัง้
เพื่ อ เป็ น การลดต้ น ทุ น ในการใช้ ย า NSAIDS ไม่ ต ้ อ งพึ่ ง การใช้
ยาแผนปัจจุบัน ทั้งยังท�าให้เกิดการใช้ยาสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

บทน�า
โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญ(1)

1. เพื่อหายาทดแทนยากลุ่ม NSAIDs ในการรักษา
อาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมของผู้ป่วยในชุมชน
2. เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลของต� า รั บ ยาพอกเข่ า
สมุนไพรสูตรลูกพุดจีนในการลดอาการปวดเข่าของผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่า
เสื่อม แทนการใช้ยา NSAIDs

สมมติฐานของการวิจัย

ใน
1. ยาพอกเข่าสูตรลูกพุดจีนสามารถลดอาการปวดเข่า
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โรคข้อเข่าเสื่อมไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ การรักษาจึงเป็นเพียงการบรรเทาอาการปวด การฟืน้ ฟู ในโรคข้อเข่าเสื่อมได้
2. อาการปวดเข่าของกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ มทีไ่ ด้รบั
ข้อเข่าให้กลับคืนสูภ่ าวะปกติหรือใกล้เคียงปกติมากทีส่ ดุ และป้องกัน
หรือแก้ไขการผิดรูปของข้อ วิธีการรักษาจะแตกต่างกันไปในผูป้ ว่ ย ยาพอกเข่าสูตรต�ารับลูกพุดจีนแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ
แต่ละคน ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น อายุ ความรุนแรงของโรค
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โรคข้อเข่าเสื่อม (osteoarthritis of knee) เกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงไปในทางเสือ่ มของข้อเข่า ต�าแหน่งทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างชัดเจนในโรคนีค้ อื ทีก่ ระดูกอ่อนผิวข้อ (articular cartilage) ใน
ข้อชนิดทีม่ เี ยือ่ บุ (diarthrodial joint) โดยพบการท�าลายกระดูกอ่อน
ผิวข้อซึง่ เกิดขึน้ อย่างช้าๆ อย่างต่อเนือ่ งตามเวลาทีผ่ า่ นไป กระดูกอ่อน
ผิวข้อมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี (biochemical) ชีวกลศาสตร์
(biomechanical) และโครงสร้ า ง (biomorphology) รวมถึ ง
กระดูกบริเวณใกล้เคียง เช่น ขอบกระดูกในข้อ (subchondral bone)
หนาตัวขึน้ มีการเปลีย่ นแปลงของน�า้ ไขข้อท�าให้คณ
ุ สมบัตกิ ารหล่อลืน่
ลดลง โรคนี้ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ มีลักษณะทางคลินิกที่ส�าคัญ
คือปวดข้อ ข้อฝืด มีปุ่มกระดูกงอกบริเวณข้อ การท�างานของข้อ
เสียไป การเคลื่อนไหวลดลง หากขบวนการนี้ด�าเนินต่อไปจะมีผล
ท�าให้ข้อผิดรูปและพิการในที่สุด(20)
ส�าหรับประเทศไทย โรคข้อเข่าเสื่อมพบได้บ่อยที่สุด
ในบรรดาโรคข้อเข่าทั้งหมด และมักพบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นตามอายุ
เช่นเดียวกับประเทศอืน่ จากการส�ารวจของส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ขอบเขตของการวิจัย
พ.ศ. 2545 พบว่าโรคข้อเข่าเสื่อมในสูงวัยอายุ 60-64 ปี 65-69 ปี
(21)
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโครงการวิจยั นี้ จ�านวน 200 ราย 70-74 ปี และ 75 ปีขนึ้ ไป ร้อยละ 42.8 46.7 และ 54.9 ตามล�าดับ
ได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม รายงานปี พ.ศ. 2551(22)พบผู้สูงอายุเป็นโรคนี้เกือบร้อยละ 10 ของ
จากโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� า บลกาหลง อ� า เภอเมื อ ง ประชากร 65 ล้านคน ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของโรคข้อเข่าเสื่อม
ข้อฝืดขัดมากขึ้น และการเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรสาคร และเข้ารับการรักษาที่ รพ.สต.กาหลง ในระหว่าง ประเมินได้จากอาการปวด
(23)(24)
วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2560 จ�านวน 100 คน และ ของข้อน้อยลง
จากงานวิจัยเรื่องรูปแบบการสั่งใช้ยาและปัญหาการใช้
กลุ ่ ม ควบคุ ม เป็ น คนไข้ โ รคข้ อ เข่ า อั ก เสบจากสถานี อ นามั ย
เฉลิมพระเกียรติคอกกระบือ จ�านวน 100 คน โดยมีเกณฑ์การคัดกรอง ยาบรรเทาอาการปวดและยาเสริมบรรเทาปวดในผูป้ ว่ ยโรคข้อเสือ่ ม
และใช้เกณฑ์การประเมินปัญหาการใช้ยาและสาเหตุโดยใช้เกณฑ์
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ดังนี้
ั นาโดยเครือข่ายงานบริบาลเภสัชกรรมในยุโรป (The Pharma1. ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อมเพียง ทีพ่ ฒ
ceutical Care Network Europe: Drug-Related Problem Clasเข่าเดียว หรืออาจเป็นทั้งสองเข่าก็ได้
2. ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เป็นผู้มีประวัติแพ้ยา sifications version 6.2) ผลการวิจยั พบว่ายาทีม่ กี ารสัง่ ใช้เพือ่ บรรเทา
อาการปวดมากทีส่ ดุ คือยากลุม่ NSAIDS ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ
สมุนไพรลูกพุดจีนมาก่อน
ยา paracetamol ร้อยละ 24.8 และยา tramadol ร้อยละ 13.7 ตาม
3. ไม่จ�ากัดเพศ และอายุ
พึงประสงค์ต่อระบบทางเดิน
4. ผูป้ ว่ ยยินยอมเข้าร่วมโครงการตัง้ แต่เริม่ ต้นจนจบสิน้ ล�าดับ และแนวโน้มการเกิดอาการไม่
(52) จากการทบทวนวรรณกรรมของ
อาหารมากที่สุด ร้อยละ 52.4
โครงการ
5. อาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อมจะไม่ได้พิจารณา งานวิจัยต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดกระแสการรักษาด้วยการ
แพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม หรือการใช้สมุนไพรมากขึ้น
ถึงสาเหตุของการปวดเข่าว่ามาจากสาเหตุใด
ในปั จ จุ บั น (54) เช่ น งานวิ จั ย ด้ า นสมุ น ไพรทดแทนการใช้ ย า
แผนปัจจุบันในรูปแบบยาใช้ภายนอกในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ยกตัวอย่าง ยาพอกสมุนไพรต�ารับสูตรลูกพุดจีนของหมอพื้นบ้าน
ผูป้ ว่ ยในชุมชนสามารถน�าต�ารับยาสมุนไพรสูตรลูกพุดจีน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
มาใช้ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้, ลดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา NSAIDs, ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาจากการใช้ยา
แผนปัจจุบัน
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กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการโรคข้อเข่าเสื่อม
ที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
กาหลง อ� า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จ� า นวน 100 คน
เป็นกลุม่ ศึกษา และผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาด้วยอาการโรคข้อเข่าเสือ่ ม
ด้วยการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันที่ผ่านการคัดกรองแล้วที่สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติคอกกระบือ จ�านวน 100 คน เป็นกลุ่ม
ควบคุม โดยมีเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ดังนี้
- ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อมเพียง
เข่าเดียว หรืออาจเป็นทั้งสองเข่าก็ได้
- ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เป็นผู้มีประวัติแพ้ยา
สมุนไพรลูกพุดจีนมาก่อน
- ไม่จ�ากัดเพศ และอายุ
- ผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสิ้น
โครงการ
- อาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อมจะไม่ได้พิจารณา
ถึงสาเหตุของการปวดเข่าว่ามาจากสาเหตุใด

วิธีการด�าเนินการวิจัย (study procedure)
ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า วางแผนการ
รักษา นัดรักษาต่อเนือ่ ง และประเมินผลการรักษาภายใน 1 สัปดาห์
กลุ่มควบคุมเป็นการรักษาตามแนวทางของการแพทย์
แผนปัจจุบัน ประเมินความปวดหลังจากรับยาครบ 3 ครั้ง กลุ่ม
รูปแบบการศึกษา
ศึกษาประเมินระดับความปวดครบ 3 ครั้งหลังจากให้ผู้ป่วยได้รับ
การพอกยาทีเ่ ข่าตามนัด เมือ่ เสร็จสิน้ จึงน�าผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การทดสอบประสิทธิผลของต�ารับยาพอกเข่าสมุนไพร ก่อนและหลังได้รับยาพอกเข่าในกลุ่มศึกษา และกลุ่มควบคุม
สูตรลูกพุดจีนของหมอพืน้ บ้านจังหวัดสมุทรสาคร ในการลดอาการ
โดยมีการวัดเปรียบเทียบระดับความปวดก่อนพอกยา
ปวดเข่าของผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าอักเสบทีเ่ ข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล และหลังพอกยาจนครบ 3 ครั้ง และประเมินผล แบบบันทึกนี้เมื่อ
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลกาหลง อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สร้างเสร็จแล้ว ได้นา� ไปให้อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒชิ ว่ ยกัน
เป็นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ในลักษณะรูปแบบ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา ความถูกต้องตามหลักวิชาการและ
สองกลุ่มทดสอบ (กลุ่มรักษา) ก่อนและหลังการทดลอง (The pre- ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องค� า ถามค� า ตอบทุ ก ข้ อ หลัง จากนั้น
test-posttest control group design) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย น�าไปแก้ไขตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญเสนอแนะ จัดท�าเป็นต้นฉบับและน�าไป
กลุ่มที่มีอาการปวดเข่าจาก รพ.สต.กาหลง และกลุ่มควบคุมเป็น ทดลองใช้กับผู้ป่วย
ผู้ป่วยโรคปวดเข่าจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติคอกกระบือ
วัดระดับของความปวดเข่าโดยใช้เครือ่ งมือแบบการบอกความรูส้ กึ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
เป็นตัวเลข (Numerical rating scales: NRS) โดยระดับความรุนแรง
ของการปวดแบ่งเป็น 6 ระดับ คือ
- สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ระดับ 5-ปวดแทบทนไม่ได้
มาตรฐาน
ระดับ 4-ปวดมาก (จนทนท�างานไม่ได้)
- สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ paired t test, Wilcoxon Signed
ระดับ 3-ปวดพอทน
Ranks Test, Chi square test
ระดับ 2-ปวดปานกลาง
ระดับ 1-ปวดเล็กน้อยพอรู้สึก
ระดับ 0-ไม่มีอาการปวด

วิธีการศึกษา
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ผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
- อายุ-กลุม่ ศึกษา มีจา� นวน 100 คน อายุอยูใ่ นช่วง 1788 ปี อายุเฉลีย่ (± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน) 65.37±11.47 ปี ส�าหรับ
กลุ่มควบคุม จ�านวน 100 คน อายุอยู่ในช่วง 17-79 ปี อายุเฉลี่ย
(± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 50.02±12.97 ปี กลุ่มศึกษาส่วนใหญ่
(ร้อยละ 69.7) จะมีอายุมากกว่า 60 ปี แต่กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่
(ร้อยละ 37) มีอายุในช่วง 51 – 60 ปี
- ดัชนีมวลกาย (BODY MASS INDEX)-กลุ่มศึกษา
มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 15.92 – 37.65 Kg/m 2ค่าเฉลี่ย
25.00±5.31 Kg/m2 โดยร้อยละ 12.5 จัดอยู่ในกลุ่มโรคอ้วน (BMI
มากกว่า 30 Kg/m2) และร้อยละ 32.3 เป็นผู้มีน�้าหนักเกิน (BMI
อยู่ระหว่าง 25.0 ถึง 29.9 Kg/m2) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าดัชนี
มวลกายอยูใ่ นช่วง 16.44 – 38.27 Kg/m2 ค่าเฉลีย่ 24.90±4.67 Kg/m2
โดยร้อยละ 19.0 จัดอยู่ในกลุ่มโรคอ้วน และร้อยละ 26.0 เป็น
ผู้มีน�้าหนักเกิน
- เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90 และร้อยละ 56 ตามล�าดับ) ส�าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 74.5 และ 50.5 ตามล�าดับ)
กลุม่ ศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61) เป็นแม่บา้ น แต่กลุม่ ควบคุมส่วนใหญ่
(ร้อยละ 61) มีอาชีพรับจ้าง

ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ ส่วนใหญ่มโี รคความดันโลหิตสูง
เป็นประจ�าตัว (ร้อยละ 79.5 ส�าหรับกลุ่มศึกษา และร้อยละ 73.1
ส�าหรับกลุ่มควบคุม) ซึ่งรักษาด้วยการกินยา
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กลุม่ ตัวอย่างเคยประสบอุบตั เิ หตุ (ร้อยละ 21.0 ส�าหรับ
กลุ่มศึกษา และร้อยละ 13.0 ส�าหรับกลุ่มควบคุม) แต่สัดส่วน
การได้รับอุบัติเหตุของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (p = .094)
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ มีประวัตกิ ารปวดเข่าทีแ่ ตกต่างกัน
ทางสถิติ (p = 0.0001) โดยกลุ่มศึกษาร้อยละ 69 มีประวัติการ
ปวดเข่ามาก่อนเข้ารับการรักษาครั้งนี้ แต่กลุ่มควบคุมร้อยละ 31.0
ที่เคยมีประวัติการปวดเข่ามาก่อน ระยะเวลาของการปวดเข่าของ
ทัง้ 2 กลุม่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิต (p = .0001)
โดยกลุ่มศึกษามีระยะเวลาปวดเข่ามานาน 1 วัน – 20 ปี ส่วนใหญ่
(ร้อยละ 44.44) ปวดเข่ามามากกว่า 1 ปี ร้อยละ 15 ปวดมาประมาณ
3 ปี ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมมีระยะเวลาปวดเข่ามานาน 1 วัน – 19 ปี
โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 36 ปวดเข่ามาไม่เกิน 1 อาทิตย์ ร้อยละ 20
ปวดมาประมาณ 7 วัน)
กลุ่มศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.4) มีอาการปวดเข่า
ในเวลาท�างาน แต่กลุม่ ควบคุมร้อยละ 48.0 มีอาการปวดไม่เลือกเวลา
การดูแลอาการปวดเข่าในอดีตของกลุม่ รักษา คือการใช้ยาทา (ร้อยละ
65.3) เช่น ยาหม่อง และการซื้อยามารับประทาน (ร้อยละ 23.2)
ตามล�าดับ แต่กลุม่ ควบคุมจะไปรับการรักษาจากโรงพยาบาล (ร้อยละ
51.1) และใช้ยาทา (ร้อยละ 27.2) ยาที่กลุ่มควบคุมใช้ส่วนใหญ่
(ร้อยละ 85) คือยา dicofenac อย่างไรก็ดี กลุ่มศึกษาเคยรับบริการ
รักษาแบบพอกเข่ามาก่อนในสัดส่วนที่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต (p = .0001) (ร้อยละ 29.9 กับร้อยละ 1
ตามล�าดับ)

การรักษาอาการปวดเข่าในการศึกษาครั้งนี้
เมือ่ เข้ารับการรักษาครัง้ แรกในการศึกษาครัง้ นีท้ งั้ 2 กลุม่
มีระดับการปวดเข่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p =
.0001) โดยกลุ ่ ม ศึ ก ษาร้ อ ยละ 5.0 มี ร ะดั บ การปวดในระดั บ
ปวดมากจนทนท�างานไม่ได้ตอ้ งหยุดพัก แต่กลุม่ ควบคุมร้อยละ 15
มีระดับการปวดในระดับเดียวกันนี้ ในช่วงของการรักษาครั้งนี้
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กลุ่มศึกษาร้อยละ 81.1 ใช้ยาทาร่วมด้วย แต่กลุ่มควบคุมร้อยละ
59.4 รับประทานยาแก้ปวด/แก้อักเสบร่วมด้วย

ระดับของอาการปวดเข่าลดลงอย่างชัดเจนทุกครัง้ ทีม่ ารับการรักษา
และภายหลังทีก่ ลุม่ ตัวอย่างรับการรักษาครัง้ ที่ 3 ระดับการปวดของ
ทั้ง 2 กลุ่มก็แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = .0001)
ประสิทธิผลของการรักษา
โดยกลุม่ ศึกษาร้อยละ 97 ไม่มอี าการปวดเข่าหลังจากรับการพอกเข่า
ครัง้ ที่ 3 ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมร้อยละ 69.7 ไม่มอี าการปวดเข่าหลัง
การรักษาของทั้ง 2 กลุ่มท�าให้ลดระดับการปวดเข่าของ จากรับการรักษาครั้งที่ 3 นอกจากนี้กลุ่มควบคุมมีการใช้การ
กลุ่มตัวอย่างได้ชัดเจนในแต่ละครั้งที่รับการรักษา (p = .0001) รักษาด้วยวิธอี นื่ ร่วมด้วยมากกว่ากลุม่ ศึกษา โดยกลุม่ ศึกษาร้อยละ
ประสิ ท ธิ ผ ลการรั ก ษาในภาพรวมด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บอาการ 28.30 รับประทานยาแก้ปวดร่วมด้วย แต่กลุ่มควบคุมมีทั้งการ
ปวดหลังการรักษากับอาการปวดก่อนรับการรักษาครัง้ แรก พบว่าทัง้ รับประทานยาแก้ปวด/แก้อักเสบ การประคบร้อน/ประคบเย็น
2 กลุ่ม มีสัดส่วนของคนที่มีอาการปวดเข่าดีขึ้นเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มา
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการลดลงของอาการปวดเข่าเป็น
รับการรักษา เพราะภายหลังทีก่ ลุม่ ตัวอย่างรับการรักษาครัง้ ที่ 3 ระดับ ตัวชีว้ ดั ถึงประสิทธิผลของการรักษาโรคข้อเข่าเสือ่ มจากการพอกเข่า
การปวดของทั้ง 2 กลุ่มก็แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ด้วยสมุนไพร ดังนั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการรักษาที่ดี
(p = .0001) โดยกลุ่มศึกษาร้อยละ 97 ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจาก เพราะสามารถลดอาการปวดเข่าให้กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวนมาก
รับการพอกเข่าครั้งที่ 3 ในขณะที่กลุ่มควบคุมร้อยละ 69.7 ไม่มี และสัดส่วนของคนที่มีอาการปวดลดลงก็มีมากกว่ากลุ่มควบคุม
อาการปวดเข่าหลังจากรับการรักษาครั้งที่ 3
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ประกอบกับการศึกษาครั้งนี้ใช้จ�านวน

สรุปและการอภิปรายผล

ตัวอย่างที่มากกว่าการศึกษาอื่นๆ(32)(33)เพราะฉะนั้นควรที่จะมี
การส่งเสริมให้ใช้ยาพอกเข่าต�ารับยาลูกพุดจีนในการรักษาอาการ
การศึกษาประสิทธิผลของต�ารับยาพอกเข่าสมุนไพร ปวดเข่ า ของโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ ม นอกจากนี้ ต� า รั บ นี้ จั ด เป็ น ยาใช้
สูตรลูกพุดจีนของหมอพืน้ บ้านจังหวัดสมุทรสาคร ในการลดอาการ ภายนอกและมีส่วนประกอบของต�ารับยาเป็นสารจากธรรมชาติ
ปวดเข่าของผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าอักเสบครัง้ นี้ พบว่าในเรือ่ งประสิทธิผลของ ดังนั้นนอกจากประสิทธิผลของการรักษาที่ดีแล้ว ยังเป็นต�ารับยา
การรักษาแม้ว่าระดับการปวดเข่าของทั้งสองกลุ่มก่อนเริ่มรับการ ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ยาส�าหรับผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่ต้อง
รักษาจะมีความแตกต่างกัน โดยกลุม่ ควบคุมจะมีระดับการปวดมาก รับประทานยารักษาโรคประจ�าตัวอยูแ่ ล้ว และจากรายงานการศึกษา(42)
จนทนท�างานไม่ได้ต้องพักในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มศึกษา (ร้อยละ พบว่ า แนวโน้ ม การใช้ ย านวดสมุ น ไพรในกลุ ่ ม วั ย ท� า งานมี เ พิ่ ม
15 และร้อยละ 5 ตามล�าดับ) ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มควบคุม มากขึ้ น จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ในการส่ ง เสริ ม การใช้ ย าต� า รั บ นี้
มีประสบการณ์ของการเป็นโรคเป็นระยะเวลาที่สั้น จึงท�าให้ยัง นอกจากนี้ งานวิจยั ยังเป็นทีป่ ระจักษ์วา่ การทีผ่ ปู้ ว่ ยในชุมชนท�ายาพอก
ยอมรับอาการปวดได้ไม่มาก ในขณะที่กลุ่มรักษามีประสบการณ์ สมุนไพรนี้ใช้เองที่บ้าน ยังมีต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย (visit cost) ที่
ปวดเข่ามานานจึงคุน้ เคยกับการปวดเข่า อย่างไรก็ดี เมือ่ เปรียบเทียบ แตกต่างจากการที่ผู้ป่วยจะเดินทางเข้าไปรับการรักษาจากสถาน
อาการปวดของแต่ละคนเมื่อรับการรักษา พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมี พยาบาลสาธารณสุขอย่างชัดเจน
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Glibenclamide induce Hypoglycemia
ในกลุ่มผู้สูงอายุและโรคไตวายเรื้อรัง
จักรี แก้วค�าบ้ง

รานบานยา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บทน�า
ากลุ่ม Sulfonylureas เป็นยากลุ่มแรกที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
รั ก ษาโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ยากลุ ่ ม นี้ ถู ก สั่ ง ใช้ อ ย่ า ง
แพร่หลายเนื่องจากราคาถูกและมีประสิทธิภาพ โดยยา
Glibenclamide (glyburide) เป็นยากลุ่ม Sulfonylureas รุ่นที่ 2 ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดตัวหนึ่งและรู้รักกันอย่างแพร่หลาย ตาม
แนวทาง American Diabetes Association (ADA) แนะน�าให้ยา
กลุม่ Sulfonylureas เป็นยาทางเลือกในการรักษาหรือเสริมการรักษา
เพื่อควบคุมระดับน�้าตาล HbA1C โดยยาล�าดับแรกในการรักษา คือ
ยา Metformin หากไม่มีข้อห้ามหรือข้อควรระวัง โดยกลไกการ
ออกฤทธิ์ของยากลุ่ม Sulfonylureas คือไปกระตุ้นตับอ่อนให้หลั่ง
insulin ซึง่ ผลดังกล่าวท�าให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทสี่ า� คัญ คือภาวะ
hypoglycemia โดยยา Glibenclamide มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะ
hypoglycemia มากกว่ายาชนิดอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันโดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้สูงอายุควรเฝ้าระวังและติดตามการใช้ยาต่อเนื่อง ปัจจัย
เสี่ยงที่อาจท�าให้เกิดภาวะ hypoglycemia เช่น ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65
ปีขนึ้ ไป ได้รบั ยาหลายชนิดในการรักษาโรคไตวาย ผูท้ ดี่ มื่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ภาวะติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ด การรั บ ประทานยา
ในขนาดสูง และโรคตับแข็ง(1)

เหตุผลที่ไม่ควรเลือกใช้ยา Glibenclamide
ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ภาวะน�้ า ตาลในเลื อ ดต�่ า เป็ น ผลข้ า งเคี ย งส่ ว นใหญ่
ที่พบในการใช้ยากลุ่ม sulfonylureas โดยพบ 1% ของประชากร
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ที่ใช้ยา เมื่อเปรียบเทียบกับยา metformin และยาฉีด insulin ที่พบ
0.05% และ 10% ตามล�าดับ ถึงแม้ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าจะพบ
น้อยกว่ายาฉีด insulin แต่ความรุนแรงและระยะเวลาจะยาวนานกว่า
ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยที่มีการท�างานของ
ไตผิดปกติ ส�าหรับผลข้างเคียงดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับค่า halflife ของยาแต่ละตัว เช่น ยา glipizide จะเกิดภาวะน�้าตาลในเลือด
ต�่า น้อยกว่ายา glibenclamide เนื่องจากมีค่า half-life สั้นกว่า ซึ่ง
การใช้ยา chlorpropamide, glibenclamide และยาฉีด insulin เกิด
อุบตั กิ ารณ์ภาวะน�า้ ตาลในเลือดต�า่ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี พบ 11%,
17.7% และ 36.5% ตามล�าดับ นอกจากนี้ยา glibenclamide และ
ยา glimepiride ยังพบภาวะน�า้ ตาลในเลือดต�า่ แบบรุนแรง ประมาณ
5.6 ครัง้ ต่อ 1,000 ประชากร/ปี และ 0.86 ครัง้ ต่อ 1,000 ประชากร/
ปี และ gliclazide ยังพบภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าน้อยกว่า glibenclamide จากการศึกษายังพบว่า glimepiride และ glipizide มี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน แต่ glimepiride พบภาวะเสีย่ งต่อน�า้ ตาล
ในเลือดต�่าน้อยกว่า ปัจจุบันไม่แนะน�าการใช้ยา glibenclamide
ในกลุ่มผู้สูงอายุ ค่าน�้าหนักตัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในการใช้ยากลุ่ม
Sulfonylureas ประมาณ 1.7 กิโลกรัม ทีร่ ะยะเวลา 10 ปี และพบว่า
ค่าเฉลี่ยของน�้าหนักจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.3 กิโลกรัม เมื่อรักษาเกิน 6 ปี
โดยทีย่ า gliclazide และยา glimepiride มีผลต่อการเพิม่ ของน�า้ หนักตัว
น้อยมาก(2-4)
นอกจากนี้ ยากลุม่ Sulfonylureas ควรใช้อย่างระมัดระวัง
เมือ่ ใช้รว่ มกับยากลุม่ beta blockers ยากลุม่ Sulfonylureas จะเพิม่
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ โดยกลไกการ
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ออกฤทธิ์ คือ ยากลุม่ Sulfonylureas จะจับกับตัวรับ SURs ทีผ่ วิ ของ
ตับอ่อน และตัวรับ SUR2 ที่ myocytes ของหัวใจ ซึ่งท�าให้เสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะ ischemic heart disease ขึ้นโดยเฉพาะ Glyburide
(glibenclamide) ตัวรับ SURs มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผล
ทางคลินิกที่ยืนยันอย่างชัดเจน โดยอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจของยากลุ่ม Sulfonylureas
รุ่นใหม่เปรียบเทียบกับยาเก่า คือ glibenclamide, glipizide glimepiride และgliclazide คือ 2.4 เท่า (p=0.04) 2 เท่า (p=0.099) 0.3 เท่า
(p=0.385) และ 0.4 เท่า (p=0.192) ตามล�าดับ(2,4,5)
Andersen และ Christensen ได้ท�าการศึกษาแบบ
systematic review แบบ RCTs จากงานวิจยั จ�านวน 27 เรือ่ ง ในปี
ค.ศ. 2016 ที่ระยะเวลา 12 – 52 สัปดาห์ ในกลุ่มผู้ป่วยโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ทีอ่ ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไป โดยเริม่ ใช้ Sulfonylureas
หรือได้รับยา metformin monotherapy (≥1000 mg/วัน) อย่างต�่า
4 สัปดาห์ หากค่า HbA1C > 6.5% ก็สามารถเพิ่มยารักษาโรค
เบาหวานชนิดอื่น จ�านวน 16,260 คน เพื่อประเมินภาวะน�้าตาล
ในเลือด พบว่า Glibenclamide พบอัตราความเสีย่ งต่อภาวะน�า้ ตาล
ในเลือดต�า่ มากสุดเมือ่ เทียบกับ Glipizide 1.04 (95% CI 0.18 – 6.85)
รองลงมาคือ Glipizide, Glimepiride และ Gliclazide ตามล�าดับ
ดังตารางที่ 1(6)

ค่าเฉลีย่ ของการเปลีย่ นแปลงระดับ HbA1C ในกระแสเลือด คือ 0.6 0.9%. ปริมาณน�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบยา metformin
กับยา glimepiride และเปรียบเทียบยา metformin กับยา glipizide
น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น 2.11 kg (CI: 0.64–3.53 kg) และ 2.94 kg
(CI: 0.84–4.83 kg) ตามล�าดับ ซึ่งน�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับ
การใช้ยา glibenclamide และ gliclazide ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน
ที่ชัดเจน(6)

การเกิดภาวะ Hypoglycemia
ของยา Glibenclamide และยาชนิดอื่น ๆ
ในกลุ่ม Sulfonylureas(2)
ยากลุม่ Sulfonylureas ได้รบั รองการขึน้ ทะเบียนครัง้ แรก
โดยส�านักงานกรรมการอาหารและยาของอเมริกา ในปี ค.ศ. 1958
โดยยากลุ่ม Sulfonylureas จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ยา
กลุ่ม first-generation ได้แก่ chlorpropamide, tolazamide และ
tolbutamide, ยากลุ่ม second-generation ได้แก่ glipizide, และ
glyburide (glibenclamide) และยากลุ่ม third-generation ได้แก่
glimepiride และ gliclazide โดยเฉพาะยา glipizide, และ glyburide
(glibenclamide) นิยมใช้มากในอเมริกา ยากลุ่ม first-generation

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าจากการใชยากลุม Sulfonylureas

(เอกสารอางอิง; Br J Clin Pharmacol 2016; 82(5):1291-1302)

จากการศึกษา พบว่ายารักษาโรคเบาหวานทีพ่ บน�า้ ตาล
ในเลือดต�่าบ่อย เช่น nateglinide, glimepiride, glipizide และ
glibenclamide แต่ไม่พบบ่อยในยา gliclazide (OR 2.91, CI:
0.87–9.93) แต่อุบัติการณ์ที่พบก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ยกเว้นยา pioglitazone (OR 9.75, CI: 2.40–42.38) ส่วน
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sulfonylureas จะมี half-life ที่ ย าวนานท� า ให้ เ สี่ ย งต่ อ ภาวะ
น�้าตาลในเลือดต�่า และมี onset ที่ค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ยา second-generation sulfonylureas ในทางคลินกิ ปัจจุบนั ยากลุม่
second-generation sulfonylureas มักถูกเลือกใช้มากกว่ายากลุ่ม
first-generation เนื่องจากมีประสิทธิภาพมากกว่า ขนาดยาและ
ความถี่ของการให้ยาน้อยกว่า มีความปลอดภัยมากกว่า
ยากลุ่ม Sulfonylureas มีฤทธิ์ในการลดน�้าตาลในเลือด
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยผ่าน 2 กลไก คือ 1. กระตุ้นให้
มีการหลัง่ insulin จากตับอ่อนโดยการจับกับตัวรับ receptor (SUR)1
ที่ beta-cell ของตับอ่อน ท�าให้ยับยั้ง the KATP channels ท�าให้มี
ปริมาณอินซูลินในร่างกายเพิ่มมากขึ้นผลคือลดการสร้างกลูโคสที่
ตับ 2. ยับยัง้ hepatic clearance ของ insulin ทีเ่ ซลล์ตบั นอกจากนี้
การยังยับยั้งช่องทางดังกล่าวยังท�าให้เกิด depolarization ของ cell
membranes ท�าให้เกิดการเปิดของช่อง voltage-gated calcium
channels ผลคือท�าให้ insulin granules เกิดการหลั่ง insulin เข้าสู่
กระแสเลือด ผลดังกล่าวท�าให้เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าซึ่งภาวะ
น�า้ ตาลในเลือดต�า่ อาจนานถึง 4 เดือน ซึง่ ต้องควบคุมระดับน�า้ ตาล
ในปกติอาจต้องใช้เวลาติดตามนานถึง 33 เดือน
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Pharmacokinetics
ของยา Glibenclamide และยาชนิดอื่น ๆ
ในกลุ่ม Sulfonylureas(7)
ยากลุม่ Sulfonylureas จะจับกับ pancreatic B-cells และ
กระตุ้นการหลั่ง insulin เพื่อลดระดับน�้าตาลในกระแสเลือด หาก
B-cells เสื่อมสภาพลง การท�างานของยากลุ่มนี้ก็จะลดลงด้วย
เช่นกัน ยากลุ่ม Sulfonylureas จะจับกับ protein albumin ได้ดีมาก
หากใช้รว่ มกับยาทีจ่ บั กับ protein albumin ได้ดเี ช่นกัน เช่น B-blocker
salicylates และยา warfarin อาจท�าให้เกิดภาวะ hypoglycemia
ขึน้ ได้ ซึง่ ภาวะ hypoglycemia มักเกิดกับยากลุม่ ทีอ่ อกฤทธิย์ าว เช่น
chlorpropamide และ glibenclamide โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้
ไตวายเรือ้ รัง เป็นต้น โดยทีน่ จี้ ะอธิบายเฉพาะยาทีใ่ ช้บอ่ ยคือยากลุม่
second-generation ได้แก่ glipizide และ glibenclamide และยา
กลุ่ม third-generation ได้แก่ glimepiride ดังนี้
Glibenclamide ขนาดยาที่ใช้ต่อวัน คือ 2.5 – 20
มิลลิกรัมต่อวัน โดยยาสามารถออกฤทธิ์ในการรักษาผู้ป่วยโรค
เบาหวานได้นานถึง 24 ชั่วโมง โดยค่า half-life ประมาณ 10 ชั่วโมง
ซึง่ ยาจะถูก metabolites ทีต่ บั เป็น 3 รูปแบบ โดย 4-hydroxyglibenclamide เป็น 1 ใน active metabolites พบประมาณ 15% และการ
ก�าจัดยาผ่านตับและที่ไตอย่างละ 50% ซึ่งสัดส่วนแตกต่างไปจาก
ยาชนิดอื่นในยากลุ่ม Sulfonylureas เมื่อไตท�างานได้ลดลงท�าให้
เสีย่ งต่อภาวะ hypoglycemia เนือ่ งจากการสะสมของในรูปแบบของ
active metabolites ซึ่งแตกต่างจากยา Sulfonylureas ชนิดอื่น
Glipizide มีคา่ peak plasma concentration 1 – 3 ชัว่ โมง
หลังรับประทานยา และค่า half-life ประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง ซึ่งยา
จะถูก metabolites ที่ตับให้อยู่ในรูปของ inactive form และมี
metabolites ประมาณ 2% เป็น acetylamino-ethyl-benzene
derivative ที่ท�าให้เกิดภาวะ hypoglycemia นอกจากนี้การก�าจัด
ยาออกจากร่างกายประมาณ 10% ขับออกปัสสาวะและอุจจาระ
พบในรูปของ unchanged และตัวยาเกิดการ biotransformation
ให้อยูใ่ นรูปของ products ประมาณ 80% และขับออกทางอุจจาระ
10% ดังนั้นยา glipizide จึงไม่จ�าเป็นต้องปรับขนาดยาในกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังในระยะที่ 3 (ค่า eGFR <60 ml/min/1.73 m2)
Glimepiride จะถูกก�าจัดผ่านทางตับด้วยกระบวนการ
hepatic oxidation เป็น 2 major metabolites (M1 และ M2) โดย
M1 metabolite พบประมาณ 33% ที่เป็น activity ของ parent
compound ซึ่ ง พบว่ า น้ อ ยกว่ า 1% ถู ก ก� า จั ด ออกในรู ป ของ
unchanged ทางปัสสาวะ และอีก 99% ขับออกโดยกระบวนการ
biotransformation แบ่งก�าจัดที่ไต 60% และทางอุจจาระ 40%
ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ตท�างานบกพร่อง M1 และ M2 metabolites จะมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น โดย M1 metabolites จะท�าให้เกิดภาวะ hypoglycemia
ในระดับปานกลาง ควรเริม่ ต้นขนาดยาตัง้ แต่ 1 มิลลิกรัม ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
โรคไตเรื้อรังจนกว่าจะควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ปกติ
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การใช้ยา Glibenclamide ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ในประเทศอเมริกา พบว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
เป็นโรคเบาหวานประมาณ 25% จากการส�ารวจจากผู้สูงอายุ
จ�านวน 51% ของประเทศ โดยเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 11.50
รายต่อ1,000 ประชากรต่อปี ส่วนในทวีปยุโรป พบผูส้ งู อายุตงั้ แต่ 65 ปี
ขึ้นไปเป็นโรคเบาหวานประมาณ 20.00% โดยผู้สูงอายุที่เป็น
โรคเบาหวานพบภาวะโรคร่วมอย่างน้อย 1 โรค พบ 60.00% พบ
ภาวะโรคร่วมอย่างน้อย 4 โรคขึ้นไป พบ 40.00% จ�านวนผู้ป่วย
เบาหวานทีส่ งู อายุนบั วันจะเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว ในปี ค.ศ. 2010
ในประเทศเกาหลี ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน และอายุมากกว่า
65 ปี พบถึ ง 25% ของผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวาน และประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบถึง 10.9 ล้านคน คิดเป็น 26.90%(8-9)
ในศตวรรษที่ 21 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีจ�านวนเพิ่ม
มากขึ้ น ในปั จ จุ บั น มี ม ากกว่ า 310 ล้ า นคนทั่ ว โลก และในปี
ค.ศ. 2014 พบผูเ้ สียชีวติ ประมาณ 4.9 ล้านคน ดังนัน้ การควบคุมระดับ
น�้าตาลในเลือดจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ยากลุ่ม Sulfonylureas เป็นยาที่
ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดโดยกระตุ้นการหลั่ง insulin ยับยั้งการ
สร้างกลูโคส กระตุ้นการใช้กลูโคส โดยกลไกดังกล่าวค่อนข้างจะ
ออกฤทธิน์ าน อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาคือภาวะ
hypoglycemia โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตวายหรือโรคร่วมเรื้อรัง
ร่วมด้วย ยากลุม่ Sulfonylureas พบการใช้บอ่ ยในกลุม่ ผูส้ งู อายุ โดย
ประมาณ 70% ของใบสั่งยาพบในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
และภาวะ hypoglycemia พบประมาณ 20% เมื่อรักษาไปแล้ว
ประมาณ 6 เดือน(10-11)
Shorr และคณะ ได้ศึกษาภาวะ hypoglycemia ในกลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จากการใช้ยา
กลุม่ Sulfonylureas โดยศึกษาแบบ retrospective ในผูป้ ว่ ย 13,963
ราย ในปี ค.ศ. 1985 – 1989 พบว่าอุบตั กิ ารณ์ภาวะ hypoglycemia
แบบรุนแรงต่อประชากร 1,000 รายต่อปี จากการใช้ยา glibenclamide และ tolbutamide เท่ากับ 16.6 ราย (95% CI 13.-19.9)
และ 3.5 ราย (95% CI 1.2-5.9) ตามล�าดับ และยา glibenclamide
พบอุบตั กิ ารณ์ภาวะ hypoglycemia แบบรุนแรงมากกว่ายา glipizide
1.9 เท่า (95% CI 1.2-2.9) เนือ่ งจากยา glipizide เป็นยาทีอ่ อกฤทธิส์ นั้
จึงเกิดภาวะ hypoglycemia ได้น้อยกว่า และยา chlorpropamide
ก็พบอุบัติการณ์ที่แตกต่างกันกับยา glibenclamide(12)
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Asplund และคณะ ได้ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ของการเกิด
นอกจากนี้ เมื่อจ�าแนกปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดภาวะ
ภาวะ hypoglycemia ในผู้ป่วยที่ใช้ยา glibenclamide จากการสุ่ม hypoglycemia พบว่าในผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุมากกว่า 60 ปี พบ 82.3% พบ
ส�ารวจในใบสั่งยา จ�านวน 3,557 ใบสั่งยา ในปี ค.ศ. 1975 - 1980 ในกลุม่ ทีก่ ารท�างานของไตบกพร่อง จ�านวน 66.6% และพบในกลุม่
พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ hypoglycemia ในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยา glibenclamide อดอาหารหรือรับประทานอาหารได้น้อย พบ 26.4% ดังรูปที่ 3(14)
จ�านวน 57 ราย อายุเฉลี่ย 70 ปี โดยสัดส่วนเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่อายุ
ตัง้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไปเป็นส่วนมาก และพบในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า
60 ปี เพียง 1 รายเท่านั้น นอกจากนี้ในกลุ่มอายุ 80 ปี และกลุ่ม
อายุที่มากกว่า 80 ปี พบ 21% และ 4.8% ตามล�าดับ (p<0.01)
ดังรูปที่ 1 โดยระยะเวลาทีพ่ บภาวะ hypoglycemia ทีร่ ะยะเวลา 1 – 3
เดือน และระยะเวลา 4 – 12 เดือน พบ 14.03% และ 24.56%
ตามล�าดับ(13)

รูปที่ 3 จําแนกปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะhypoglycemia

(เอกสารอางอิง: Arch Intern Med 1999;159(3):281-4)

ตามแนวทางของ JEMDSA 2012 พบว่าเป้าหมายของ
การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้ค่า HbA1C ในกลุ่มคนปกติ
คือ 6.5 – 7.5 และในกลุ่มผู้สูงอายุ คือ 7.5 – 8.5 โดยยาที่ควรเลือก
ใช้เป็นล�าดับแรกคือ ยา metformin เนื่องจากอายุที่มากขึ้นไม่ใช่
ข้อห้ามในการเลือกใช้ยา ยกเว้นการรักษาไม่ได้ผลหรือมีขอ้ ห้ามใช้
รูปที่ 1 อุบัติการณที่พบภาวะ hypoglycemia จากการใชยา
โดยยากลุ่ม Sulfonylureas ถือว่าเป็นยาทางเลือกหรือใช้รักษา
glibenclamide จําแนกตามชวงอายุ (n=57)
ร่วมกันกับยา metformin ซึง่ พบว่ายา glibenclamide ไม่ควรเลือกใช้
* (การกระจายตัวของผูปวยจากใบสั่งยาที่สํารวจในป 1975 – 1980),
(จํานวนผูปวยเฉลี่ยในแตละปคาเฉลี่ยเทากับ 593 คา SD เทากับ 71)
ในกลุม่ ผูส้ งู อายุเนือ่ งจากเสีย่ งต่อภาวะ hypoglycemia ควรเลือกใช้
(เอกสารอางอิง Diabetologia 1983; 24:412–17)
ยา gliclazide และ glimepiride เหมาะสมกว่า เนือ่ งจากเสีย่ งต่อภาวะ
Ben-Ami และคณะ ได้ศกึ ษาภาวะ hypoglycemia ในผูป้ ว่ ย hypoglycemia และการเกิดอุบัติการณ์ที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด
โรคหวาน แบบ retrospective review ในผูป้ ว่ ย 102 คน โดยติดตาม และหัวใจ หรือเลือกใช้ยากลุ่ม Sulfonylureas ที่ออกฤทธิ์สั้นน่าจะ
ที่ระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1986 – 1992 พบว่าผู้ป่วยสูงอายุ เหมาะสมกว่า(15)
ตัง้ แต่ 61-90 ปี เสีย่ งต่อการเกิดภาวะ hypoglycemia ประมาณ 75 คน
ดังนัน้ ในผูป้ ว่ ยสูงอายุทเี่ ป็นโรคเบาหวานพบว่าสัมพันธ์
ดังรูปที่ 2 นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบจากการศึกษาอื่นๆ พบว่า กับการใช้ยารักษาหลายชนิด ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึง
ในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุ 61 ปีขึ้นไป พบภาวะ hypoglycemia ถึง 34% ประสงค์จากการใช้ยา การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่ใช้ร่วมกัน
โดยยากลุ่ม Sulfonylureas ท�าให้เกิดภาวะ hypoglycemia ถึง ซึ่ง pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยาก็มีความ
20%(14)
สัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในการรักษาจึงต้องพิจารณาถึง
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยและประสิทธิภาพของการรักษาทีจ่ ะควบคุม
กลูโคสในกระแสเลือดได้ ในผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่เป็น
โรคเบาหวาน พบว่าเสีย่ งต่อภาวะ hypoglycemia ด้วยหลายสาเหตุ
เช่น ความผิดปกติของไต อายุเยอะขึน้ สัมพันธ์กบั การผลิตฮอร์โมน
กลูคากอนทีล่ ดลง การดือ้ ของระบบฮอร์โมนต่อภาวะ hypoglycemia
ในแนวทางการรักษาของ American Geriatrics Society 2012
รูปที่ 2 จําแนกชวงอายุของผูปวยเปรียบเทียบกับ
การเกิดภาวะ hypoglycemia จากการใชยารักษาเบาหวาน
(เอกสารอางอิง: Arch Intern Med 1999; 159(3):281-4)
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Beers Criteria พบว่ายา glibenclamide ไม่เหมาะสมในการรักษา
ในผู้สูงอายุโดย WHO แนะน�าให้ยาในกลุ่ม Sulfonylureas รุ่น 2
ตัวอื่นแทน เช่น Glicazide ซึ่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ(8)

การใช้ยา Glibenclamide
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
โรคไตเรื้อรังพบในผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 20 –
40% ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนที่ส�าคัญที่พบในโรคเบาหวาน ในผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะพบภาวะไตเริ่มเสื่อมหลังจากเป็นโรค
เบาหวานได้ประมาณ 5 ปี แต่สา� หรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ยังไม่ทราบ
แน่ชัด การประเมินภาวะโรคไตแบ่งตาม glomerular filtration rate
(eGFR) ด้านการประเมินโรคเบาหวานโดยใช้คา่ HbA1C ตาม Kidney
Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI) ปี 2012 แนะน�า
ไม่เกิน 7% แต่ส�าหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ ESRD ค่า HbA1C ควร
อยู่ประมาณ 7 - 8% หากค่า HbA1Cที่มากกว่า 8% หรือน้อยกว่า
7% จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่า นอกจากนี้ในผู้ป่วยเบาหวาน
อายุน้อยกว่า 60 ปี ที่ท�าการล้างไตหาก HbA1C ที่มากกว่า 8.5%
โอกาสเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มที่ HbA1C 6.5 – 7.4% ประมาณ 1.5
เท่า นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยและ
ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน พบว่าเสีย่ งต่อภาวะ hypoglycemia ประมาณ
25% และ 1 – 3% ตามล�าดับ ผู้ป่วยเบาหวานจะมีค่า eGFR <60
ml/min/1.73m2 มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานถึง 4 เท่า โดย
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีม่ คี า่ eGFR <60 ml/min/1.73 m2 พบประมาณ
33.33% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรค
เบาหวานที่พบ 6.9%(16-17)
ยากลุ่ม Sulfonylureas จะถูก Metabolites ที่ตับ และถูก
ขับออกทางไต ดังนั้นผู้ป่วยที่มีภาวะไตท�างานได้ลดลงก็เพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ hypoglycemia โดยเฉพาะในผู้ป่วยไตวาย
ระยะ 3 ขึ้นไป ควรดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดยากลุ่ม Sulfonylureas ที่ออกฤทธิ์ยาว เช่น glibenclamide ควรระวังในภาวะไต
ท�างานได้ลดลง เนือ่ งจากเกิดการสะสมของ active metabolites น�า
ไปสูก่ ารเกิดภาวะ hypoglycemia ยากลุม่ Sulfonylureas ทีอ่ อกฤทธิ์
สั้น เช่น tolbutamide และ glipizide จะถูกไตขับออกในรูปของ
inactive metabolites ยังสามารถปรับขนาดยาให้เหมาะสมได้ใน
ผู้ป่วยไตวายระยะ 2 และ 3 ดังตารางที่ 2(4)
ตารางที่ 2
การใชยากลุม Sulfonylureas ในภาวะไตวายระดับตางๆ

1.73 m 2เนื่ อ งจาก active metabolites ของยาทั้ ง 2 ชนิ ด
ขับออกทางไต ดังนั้นยา glybenclamide ควรหลีกเลี่ยงหากค่า
GFR<60 ml/min/1.73 m2และยา glimepiride ควรหลีกเลี่ยงหาก
ค่า GFR<60 ml/min/1.73 m2และหยุดใช้เมือ่ GFR<30 ml/min/1.73 m2
ส่วนยา glipizide พบว่าน้อยกว่า 10% ที่ขับออกทางไตแต่ก็ควร
ระวังการเกิดภาวะ hypoglycemia หากค่า GFR<30 ml/min/1.73 m2 (16)
Dalem และคณะ ได้ศกึ ษาภาวะ hypoglycemia ของยา
กลุม่ Sulfonylureas เปรียบเทียบกับยา metformin และความสัมพันธ์
ของการท�างานของค่าไต โดยศึกษาแบบ cohort study ในกลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จ�านวน 120,803 คน ในระหว่างปี ค.ศ.
2004 – 2012 พบว่ายากลุ่ม Sulfonylureas จะเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะhypoglycemia มากกว่ายา metformin 2.5 เท่า (HR2.50, Cl:
2.23 – 2.82) โดยยากลุ่ม Sulfonylureas ที่เป็น active metabolites
จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ hypoglycemia มากกว่ากลุ่ม inactive
metabolites ซึง่ พบว่ายา glibenclamide เกิดภาวะ hypoglycemia
มากที่สุด รองลงมาคือ gliclazide, glipizide และ glimepiride โดย
มากกว่า metformin 7.48 เท่า, 2.50 เท่า, 2.11 เท่า และ 1.97 เท่า
ตามล�าดับ ดังตารางที่ 3(10)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะ hypoglycemia
จากการใชยากลุม Sulfonylureas เปรียบเทียบกับยา metformin
โดยแบงตามชนิดของยากลุม Sulfonylureas

(เอกสารอางอิง: BMJ 2016;354:i3625 doi: 10.1136/bmj.i3625)

ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 จะมีภาวะ hypoglycemia เพิม่ ขึน้
หากไตท�างานได้ลดลง ในผู้ป่วยที่มีค่า GFR น้อยกว่า 30 mL/
min/1.73 m2 พบว่าผู้ที่ใช้ยากลุ่ม Sulfonylureas พบความเสี่ยงใน
การเกิดภาวะ hypoglycemia มากกว่ากลุ่มที่ใช้ยา Metformin ถึง
(เอกสารอางอิง; Indian J Endocrinol Metab 2015;19(5):577-96)
5 เท่า (HR4.96,Cl: 3.76 – 6.55) และในกลุ่มที่มีค่า GFR 30 – 59
ยา glybenclamide และ glimepiride จะเสี่ยงต่อภาวะ mL/min/1.73 m2 (HR2.69,Cl: 2.25 – 3.20) พบความเสี่ยงในการ
hypoglycemia มากที่ สุ ด ตั ว หนึ่ ง หากค่ า GFR<60 ml/min/ เกิดภาวะ hypoglycemia มากกว่ากลุ่มมีค่า GFR มากกว่าหรือ
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เท่ า กั บ 60 mL/min/1.73 m 2 (HR2.04,Cl:1.73 – 2.41)
ดังตารางที่ 4(10)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะ
hypoglycemia จากการใชยากลุม Sulfonylureas
เปรียบเทียบกับยา metformin โดยแบงตามชนิดของยา
กลุม Sulfonylureas แบงตามคาการทํางานของไต

(เอกสารอางอิง: BMJ 2016;354:i3625 doi: 10.1136/bmj.i3625)

สรุป
Glibenclamide ยากลุ่ม Sulfonylureas ที่ใช้เป็นยา
ทางเลือกในการรักษาหรือเสริมการรักษาเพื่อควบคุมระดับน�้าตาล
ยังมีความจ�าเป็นต้องใช้แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ควรศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาและอาการ
ข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น ภาวะ hypoglycemia ทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่าง
การรักษาได้ โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้พิเศษ เช่น โรคไตวายที่มีค่า
GFR น้อยกว่า 60 mL/min/1.73 m2 หรือผูส้ งู อายุทงั้ แต่ 65 ปีขนึ้ ไป
ดั ง นั้ น ควรหลี ก เลี่ ย งในคนไข้ 2 กลุ ่ ม นี้ ส� า หรั บ การเริ่ ม ยา
glibenclamide ควรเริ่มในขนาดต�่าในการรักษา และควรเฝ้าระวัง
อาการข้างเคียงจากการใช้ยาและติดตามค่าน�า้ ตาลในเลือดอย่างใกล้ชดิ
หรือใช้ยากลุ่ม Sulfonylureas ที่ออกฤทธิ์สั้นน่าจะเหมาะสมกว่า
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ผลลัพธ์ของการใช้ระบบ clinical decision support system (CDSS)
เพื่อเฝาระวังการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ผิดปกติ ในโรงพยาบาลล�าปาง
มยุรี แสงอุทัยวณิชกุล ภบ., รุ่งทิวา หมื่นปา ภม. BCP, Ph.D., ชนัฏตา วิเศษสิงห์ ภม.
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลําปาง

บทคัดย่อ

Abstract

ารศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบ Interrupted time series
design โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ระบบ
clinical decision support system (CDSS) โดยแสดง
eGFR-lab alert ทีห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ของแพทย์ใช้สงั่ ยาผูป้ ว่ ยนอก
โรงพยาบาลล�าปาง เพื่อป้องกันการสั่งใช้ยาที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อค่า
eGFR ผิดปกติ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ศกึ ษาเป็นการน�าไฟล์ขอ้ มูลการสัง่ ใช้ยา
และไฟล์ผลทางห้องปฏิบัติการจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกโปรแกรม
บริหารโรงพยาบาลล�าปางระบบ SSB มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปความถี่ วิธีการศึกษาเปรียบเทียบจ�านวน
ครั้งของการสั่งยาที่ควรหลีกเลี่ยง 8 กลุ่มโรค จ�านวน 22 รายการ
และการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากยากลุ่มดังกล่าว ก่อนและ
หลังมีระบบ CDSS ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึงเดือนมกราคม
2561 ผลการวิจัยพบว่าหลังมีระบบภาพรวมของจ�านวนครั้งของ
การสัง่ ยาในกลุม่ ยาทีค่ วรหลีกเลีย่ งเมือ่ มีคา่ eGFR ทีผ่ ดิ ปกติ ลดลง
ร้อยละ 1.4 อย่างมีนัยส�าคัญมาก p-value<0.001 แสดงว่าระบบ
CDSS มีประสิทธิผลเพียงพอทีจ่ ะท�าให้แพทย์เพิม่ ความระมัดระวัง
ในการสัง่ ใช้ยาทีค่ วรหลีกเลีย่ ง แต่กค็ วรศึกษาเพิม่ เติมในเรือ่ งความ
ร่วมมือและปัญหาในการใช้งานระบบ CDSS ของแพทย์ ส่วนการ
ติดตามการเกิดภาวะ Hyperkalemia จากการใช้ยาในกลุ่ม K+sparing diuretics พบหลังมีระบบ CDSS ลดลงร้อยละ 5.9 แต่ไม่มี
นัยส�าคัญ
ค�าส�าคัญ: clinical decision support system (CDSS),
ค่า eGFR ที่ผิดปกติ

his study is an Interrupted Time Series Design type of
research, aiming to study the results of the Clinical
Decision Support System (CDSS) utilization. The system
will perform eGFR-lab alert on the PC screen of the doctor who
prescribe medicines for the out patients of Lampang Hospital to
avoid the prescription of medicines with dangerous adverse eﬀects
on patient with abnormal level of eGFR. The study was conducted
by compiling the prescription record files and Laboratory result
files from the out patients database in SSB Hospital Management
System, and use them to analyze the correlation using Microsoft
Access 2010. Descriptive Statistics in form of frequency was used
to compare the amount of time the medicine that should be
avoided is used in 22 cases from 8 diﬀerent pharmacologic
groups, before and after adopting CDSS, during the period from
February 2016 to January 2018. The result shows that, after
adopting CDSS, the overall frequency of the dangerous medicine
prescription decreased significantly by 1.4 % with p-value of less
than 0.001. This indicates that CDSS is eﬃcient enough to warn
doctors in cases with dangerous medicines. A further study on
the cooperation and the problems found in the use of CDSS
should be conducted. The result also shows that, after adopting
CDSS, P otassium sparing diuretics induced Hyperkalemia
decreased insignificantly by 5.9%.
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การด�าเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล [2]
ดังนั้น จึงได้น�าระบบ clinical decision support system
ถานการณ์ ข องโรคไตเรื้ อ รั ง ในประเทศไทยก� า ลั ง เป็ น (CDSS)[3] มาใช้ในโรงพยาบาลล�าปาง โดยแสดงค่า eGFR-lab alert
ปัญหาใหญ่ทสี่ ง่ ผลกระทบในวงกว้าง ทัง้ ในส่วนของผูป้ ว่ ย ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แพทย์ใช้สั่งยา เพื่อแจ้งเตือนแพทย์ให้
ผู้ดูแลผู้ป่วย และบุคลากรด้านสาธารณสุข จากรายงาน พิจารณาทบทวนก่อนสั่งใช้รายการยาที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อมีค่า
ประจ�าปีของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่าในปี 2556 eGFR ที่ ผิ ด ปกติ ซึ่ ง คาดว่ า จะช่ ว ยป้ อ งกั น และลดการสั่ ง ใช้
ประเทศไทยมีผปู้ ว่ ยไตวายระยะสุดท้ายทีต่ อ้ งรับการบ�าบัดทดแทน ยาที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มดังกล่าว ตลอดจนลดการเกิดเหตุการณ์
ไต จ�านวน 69,528 ราย ปี 2557 จ�านวน 78,044 ราย เพิ่มขึ้น อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาลงด้วย
12.2% และในปี 2558 จ�านวน 97,570 ราย เพิ่มขึ้น 25% และ
คาดการณ์วา่ ในปี 2565 จะมีถงึ 310,806 ราย ซึง่ จะต้องใช้งบประมาณ
วัตถุประสงค์
ในการดูแลถึง 54,231 ล้านบาท [1] ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังต้องใช้ยา
ในการรักษาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผลก็จะ
เพื่อวัดประสิทธิผลของระบบ clinical decision support
น�าไปสูก่ ารฟอกไตหรือการผ่าตัดเปลีย่ นไตในทีส่ ดุ อนึง่ แพทย์และ system (CDSS) ในการป้องกันการสัง่ ใช้ยาทีค่ วรหลีกเลีย่ งเมือ่ มีคา่
พยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในด้านโรคไตยังไม่เพียงพอกับปริมาณ eGFR ทีผ่ ดิ ปกติ และศึกษาการเกิดเหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์จาก
ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต การสั่งใช้ยาที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อมีค่า eGFR ที่ผิดปกติ
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นยิ่ง

บทน�า

จากข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยไตวายระยะสุ ด ท้ า ยที่ ต ้ อ งรั บ การ
บ�าบัดทดแทนไตในโรงพยาบาลล�าปางในปี 2558 พบ 382 ราย
ปี 2559 จ�านวน 431 ราย เพิ่มขึ้น 12.9% และในปี 2560 พบ 793
ราย เพิ่มขึ้น 84% ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ใช้ยารักษาโรค
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคหัวใจ ซึง่ ยาเหล่านี้
มี ผ ลต่ อ การท� า งานของไตในผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะการท� า งานของไต
บกพร่อง ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงน�านโยบายของ service plan
RDU Hospital ในประเด็น S: (special population) เน้นการใช้ยา
อย่างปลอดภัยในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ผูป้ ว่ ย
โรคไต โดยก�าหนดกลุ่มยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ที่
ผิดปกติ โดยแบ่งเป็นกลุม่ ทีม่ คี า่ eGFR<30 ml/min/1.73 m2 และกลุม่
ทีม่ คี า่ eGFR<60 ml/min/1.73 m2 ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ห้ความสนใจ
ในยา 8 กลุ่มโรค จ�านวน 22 รายการ ตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือ
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ Interrupted time
series design ท�าการศึกษาในประชากรกลุม่ เป้าหมายได้แก่จา� นวน
ผู้ป่วยนอกที่มีการสั่งใช้ยาที่ควรหลีกเลี่ยง 8 กลุ่มโรค จ�านวน 22
รายการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึงเดือนมกราคม 2561

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ศึกษาคือจ�านวนครั้งของการสั่งใช้ยาที่ควร
หลีกเลี่ยง 8 กลุ่มโรค จ�านวน 22 รายการ ในผู้ป่วยนอกของ
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โรงพยาบาลล�าปาง
กลุ่มตัวอย่าง
จ�านวนครั้งของการสั่งใช้ยาที่ควรหลีกเลี่ยง 8 กลุ่มโรค
จ�านวน 22 รายการ ในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลล�าปาง ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึงเดือนมกราคม 2561
เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)
ผู้ป่วยที่มีการสั่งใช้ยาที่ควรหลีกเลี่ยง 8 กลุ่มโรค ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึงเดือนมกราคม 2561 ที่มีผล lab แสดง
ค่า eGFR
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)
ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ข ้ อ มู ล ในแฟ้ ม ประวั ติ จ ากฐานข้ อ มู ล
เวชระเบียนไม่ครบถ้วน ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีการสั่งใช้ยาแต่ไม่มีผล lab
และผู้ป่วยที่มีการสั่งใช้ยาแต่มีการเจาะ lab หลังวันที่มีการสั่งยา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การน�าไฟล์ขอ้ มูลการสัง่ ใช้ยาและไฟล์ผลทางห้องปฏิบตั กิ าร
จากฐานข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยนอกจากโปรแกรมบริ ห ารโรงพยาบาล
ล�าปางระบบ SSB มาเตรียมข้อมูลเข้าด้วยกันและใช้โปรแกรม
ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
จากการศึ ก ษาจ� า นวน visit ที่ มี ก ารสั่ ง ใช้ ย าที่ ค วร
หลีกเลี่ยง 8 กลุ่มโรค จ�านวน 22 รายการทั้งหมด
โดยแยกเป็นก่อนมีการด�าเนินการติดตั้งระบบ CDSS
และหลังด�าเนินการ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยมีดังนี้
เพศ ก่อนด�าเนินการ: จ�านวน visit ทั้งหมด 81,098 คน
เป็นชาย 32,521 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 หญิง 48,577 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.9 หลังด�าเนินการ: จ�านวน visit ทั้งหมด 85,341 คน
เป็นผูป้ ว่ ยชาย 34,202 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 ผูป้ ว่ ยหญิง 51,139
คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 พบว่าสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิง
ก่อนด�าเนินการและหลังด�าเนินการไม่แตกต่างกัน
อายุ ก่อนด�าเนินการ: พบมากทีส่ ดุ ในช่วงอายุ 46-60 ปี
ร้อยละ 38.4 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 61-75 ปี ร้อยละ 33.4 และ
ช่วงอายุ 31-45 ปี ร้อยละ 11.4 อายุเฉลี่ยของชาย 56.1±15.9 ปี
ส่วนอายุเฉลีย่ ของหญิง 58.0±14.3 ปี หลังด�าเนินการ: พบมากทีส่ ดุ
ในช่วงอายุ 46-60 ปี ร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 61-75 ปี
ร้อยละ 34.7 และช่วงอายุ 31-45 ปี ร้อยละ 11.1 อายุเฉลีย่ ของชาย
56.7±15.8 ปี ส่วนอายุเฉลี่ยของหญิง 58.0±14.2 ปี ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

การรายงานผลการตรวจ eGFR
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลผลทาง
ห้องปฏิบัติการและข้อมูลการสั่งใช้ยาในการมาโรงพยาบาลแต่ละ
ครัง้ (visit) พบว่าการรายงานผลทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อนด�าเนินการ
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่า eGFR ผิดปกติร้อยละ 3.6
(รวม<60 และ<30 mL/min/1.73 m2) กลุม่ ทีม่ คี า่ eGFR ปกติรอ้ ยละ
29.2 กลุ่มที่มีการเจาะ lab หลังวันที่มาโรงพยาบาลร้อยละ 14.9
และกลุ่มที่ไม่มีผล lab ร้อยละ 52.3 จ�านวนครั้งของการสั่งใช้ยา
ในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ที่ผิดปกติพบในกลุ่มยา Alfa-glucocidase
inhibitors มากที่สุดร้อยละ 22.2 รองลงมาเป็นกลุ่ม Sulfonylureas
ร้อยละ 19.1 และพบว่าการสั่งยาที่ไม่มีผลทางห้องปฏิบัติการถึง
ร้อยละ 52.3 โดยพบค่อนข้างสูงในกลุม่ NSAIDs, Anticonvulsants,
Cox-2Inhibitors และ Opioids ร้อยละ 74.7,69.3,66.8 และ 64.2
ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจ�านวน visit
ที่ท�าการศึกษาทั้งหมด
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
1-14
15-30
31-45
46-60
61-75
76-85
86 ขึ้นไป

ก่อนด�าเนินการ
N=81,098
ร้อยละ
32,531
48,577

40.1
51,139

34,202
40.1

59.9
59.9

316
5,011
9,210
31,123
27,084
7,160
1,194

0.4
6.2
11.4
38.4
33.4
8.8
1.5

336
5,109
9,515
31,976
29,614
7,490
1,301

0.4
6.0
11.1
37.5
34.7
8.8
1.5

ชาย Mean±SD. 56.1±15.9 Min=4 Max=99
หญิง Mean±SD.58.0±14.3 Min=2 Max=100
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หลังด�าเนินการ
N=85,341
ร้อยละ

ชาย Mean±SD. 56.7±15.8 Min=6 Max=101
หญิง Mean ±SD. 58.0±14.2 Min=2 Max=103
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ตารางที่ 2 การรายงานผลการตรวจ eGFR
ก่อนด�ำเนินการ
กลุม่ ยา
จ�ำนวน visit ผิดปกติ
Potassium sparing 7,030 586
diuretics		
(8.3%)
Sulfonylureas
11,178 2,137
			 (19.1%)
Cox-2 Inhibitors
2,72 5122
			
(4.5%)
Opioids
22,857 374
			
(1.6%)
NSAIDs
31,824 432
			
(1.4%)
Anticonvulsants 15,033 106
			
(0.7%)
Biguanides
19,780 37
			
(0.2%)
Alfa-glucocidase
970
215
inhibitors		 (22.2%)
รวม
111,397 4,009
			
(3.6%)

ปกติ เจาะหลัง visit ไม่มผี ล lab
1,49 1,470 3,483
(21.2%) (20.9%) (49.5%)
6,029 1,541 1,471
(53.9%)(13.8%) 13.2%)
384
399
1,820
(14.1%) (14.6%) (66.8%)
3,815 3,983 14,685
(16.7%) (17.4%) (64.2%)
3,436 4,177 23,779
10.8%) (13.1%) (74.7%)
2,317 2,195 10,415
(15.4%) (14.6%) (69.3%)
14,485 2,723 2,535
(73.2%) (13.8%) (12.8%)
567
123
65
(58.5%) (12.7%) (6.7%)
32,524 16,611 58,253
(29.2%) (14.9%) (52.3%)

ตารางที่ 3 การรายงานผลการตรวจ eGFR
หลังด�ำเนินการ
กลุ่มยา
ผู้ป่วยทั้งหมด ผิดปกติ ปกติ เจาะหลัง visit ไม่มีผล lab
Potassium sparing 7,900
1,634 4,994
593
679
diuretics		
(20.7%) (63.2%) (7.5%)
(8.6%)
Sulfonylureas 11,942 3,143 8,305
275
219
		
(26.3%) (69.5%) (2.3%)
(1.8%)
Cox-2 Inhibitors 3,041
219 1,409
373
1,041
		
(7.2%) (46.3%) (12.3%) (34.2%)
Opioids
25,300 1,076 13,211 2,396
8,617
		
(4.3%) (52.2%) (9.5%) (34.1%)
NSAIDs
32,625
765 12,565 3,241
16,054
		
(2.3%) (38.5%) (9.9%) (49.2%)
Anticonvulsants 17,067
236 7,673 1,814
7,344
		
(1.4%) (45%) (10.6%) (43.0%)
Biguanides
21,263
50 20,231 590
392
(0.2%) (95.1%) (2.8%) (1.8%)
Alfa-glucocidase 1,059
235
800
16
8
inhibitors		
(22.2%)(75.5%)(1.5%)(0.8%)
รวม
120,197 7,358 9188 9,298
34,353
		
(6.1%) (57.6%) (7.7%) (28.6%)

พบว่าการรายงานผลทางห้องปฏิบตั กิ ารหลังด�ำเนินการ ตารางที่ 4 ภาพรวมของผูป้ ว่ ยทีม่ ผ
ี ลทางห้องปฏิบตั กิ าร
ในแต่ ล ะกลุ ่ ม ดั ง นี้ กลุ ่ ม ที่ มี ค ่ า eGFR ผิ ด ปกติ ร้ อ ยละ 6.1
ของค่า eGFR ก่อนและหลังด�ำเนินการ
(รวม<60 และ<30 mL/min/1.73 m2) กลุม่ ทีม่ คี า่ eGFR ปกติรอ้ ยละ การรายงานผล lab
ก่อนด�ำเนินการ หลังด�ำเนินการ เพิ่ม/ลด
57.6 กลุม่ ทีม่ กี ารเจาะ lab หลังวันทีม่ าโรงพยาบาลร้อยละ 7.7 และ กลุม่ ทีม่ กี ารเจาะ lab หลังวันทีส่ งั่ ยา 14.9%
7.7%
-7.2
กลุม่ ทีไ่ ม่มผี ล lab ร้อยละ 28.6 จ�ำนวนครัง้ ของการสัง่ ใช้ยาในผูป้ ว่ ย กลุ่มไม่มีผล lab
52.3%
28.6%
-23.7
ทีม่ คี า่ eGFR ทีผ่ ดิ ปกติพบในกลุม่ ยา Sulfonylureas มากทีส่ ดุ ร้อยละ
26.3 รองลงมาเป็นยาในกลุ่ม Alfa-glucocidase inhibitors ร้อยละ ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ป่วยที่มีการสั่งใช้ยา
22.2 และพบว่าการสั่งยาที่ไม่มีผลทางห้องปฏิบัติการเพียงร้อยละ
และค่า eGFR ที่ต�่ำกว่าที่ก�ำหนด
28.6 โดยพบค่อนข้างสูงในกลุ่ม NSAIDs, Anticonvulsants,
Cox-2 Inhibitors และ Opioids ร้อยละ 49.2, 43.0, 34.2, 34.1 กลุม่ ทางเภสัชวิทยา		Cut-point eGFR		 ก่อนด�ำเนินการ หลังด�ำเนินการ
		 N=4,009 mean±sd. N=7,358 mean±sd.
ดังแสดงในตารางที่ 3
<30 37 26.0±4.8 50
26.0±4.2
ก่อนด�ำเนินการและหลังด�ำเนินการพบการสัง่ ยาทีม่ กี าร Biguanides
<30 374 19.8±7.9 1,076
17.8±8.0
เจาะ lab หลังวันที่มีการสั่งยาร้อยละ 14.9 และ 7.7 ตามล�ำดับ Opioids
19.1±7.6
ลดลงร้อยละ 7.2 และไม่มีผล lab ก่อนด�ำเนินและหลังด�ำเนินการ Anticonvulsants <30 106 17.7±9.0 236
ร้อยละ 52.3 และ 28.6 ลดลงร้อยละ 23.7 ดังแสดงในตารางที่ 4 รวม		 517 19.8±8.2 1,362 18.3±8.0
NSAIDS
<60 432 44.8±12.8 765
47.6±11.5
ค่า eGFR ที่ผิดปกติในกลุ่มที่มีการสั่งใช้ยา
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ eGFR ทีผ่ ดิ ปกติพบทัง้ หมดก่อนด�ำเนินการ Cox-2 Inhibitors <60 122 46.9±10.9 219 48.2±10.5
Sulfonylureas
<60 2,137 44.8±10.3 3,143 44.3±10.7
4,009 ครั้ง และหลังด�ำเนินการ 7,358 ครั้งแบ่งเป็น
44.9±9.3
1. กลุม่ ทีม่ คี า่ eGFR<30 mL/min/1.73 m2 ก่อนด�ำเนินการ Alfa-glucocidase <60 215 46.6±10.4 235
พบจ�ำนวน 517 ครั้ง และหลังด�ำเนินการ1,362 ครั้ง ค่าเฉลี่ย inhibitor
eGFR ของทุกกลุ่มยาก่อนและหลังด�ำเนินการเป็น 19.8±8.2 และ K+sparing diuretics<60 586 45.3±10.1 1,634 45.8±9.8
18.3±8.0 ตามล�ำดับ ค่าเฉลี่ย eGFR ของกลุ่มที่ใช้ยา Biguanides รวม		 3,492 45.1±10.7 5,996 45.3±10.6
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สูงทีส่ ดุ ทัง้ ก่อนและหลังด�ำเนินการ 26.0±4.8 และ 26.0±4.2 ต�ำ่ สุด
ก่อนและหลังด�ำเนินการเป็นกลุม่ ทีใ่ ช้ยา Anticonvulsants 17.7±9.0
และกลุ่ม Opioids 17.8±8.0
2. กลุม่ ทีม่ คี า่ eGFR<60 mL/min/1.73 m2 ก่อนด�ำเนินการ
จ�ำนวน 3,492 ครั้ง และหลังด�ำเนินการ 5,996 ครั้ง ค่าเฉลี่ย eGFR
ของทุกกลุ่มยาก่อนและหลังด�ำเนินการเป็น 45.1±10.7 และ
45.3±10.6 ค่าเฉลี่ยของ eGFR ของกลุ่มที่ใช้ยา Cox-2 Inhibitors

สูงที่สุดทั้งก่อนและหลังด�ำเนินการ 46.9±10.9 และ 48.2±10.5
ต�ำ่ สุดก่อนและหลังด�ำเนินการเป็นกลุม่ ทีใ่ ช้ NSAIDS,Sulfonylureas
44.8±12.8,44.8±10.3 Sulfonylureas 44.3±10.7 ตามล�ำดับ
ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 6 ผลการสั่งใช้ยาแต่ละรายการในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ที่ผิดปกติ
กลุ่มทาง
รายการยา
Cut		
เภสัชวิทยา		
point
ผู้รับยา
		
eGFR
ที่มีผล lab
				
				
NSAIDS
Indomethacin cap 25 mg <60
28
Naproxen tab 250 mg		
1,965
Piroxicam cap 10 mg		
50
Diclofenac tab 525 mg		
1,700
Meloxicam tab 7.5 mg		
88
Loxonin tab 60 mg		
37
Total		
3,868
Cox-2
Celecoxib tab
<60
225
Inhibitors
Etoricoxcib tab		
268
Parecoxib inj.		
13
Total		
506
Sulfonylureas Glipizide tab 5 mg
<60
8,166
Biguanides Metformin tab 500 mg
<30
10,264
Metformin tab 850 mg		
4,258
Total		
14522
AlfaVoglibose tab
<60
11
glucocidase Acarbose tab		
771
inhibitor
Total		
782
Tramal tab 50 mg
<30
3,116
Opioids
Tramalinj		
462
Tylenol with codeine tab		
611
Total		
4,189
Anticovulsants Gabapentin tab 100 mg <30
737
Gabapentin tab 300 mg		
1,686
Total		
2,423
K+sparing
Spironolactone tab 25 mg <60
1,180
diuretics
Spironolactone tab 100 mg		
145
Amiloride 5 mg and		
752
HCTZ 50 mg tab
Total		
2077
รวมยาทุกกลุ่ม		
36,533
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ก่อนด�ำเนินการ		
หลังด�ำเนินการ
ผู้รับยาค่า
ร้อย
ผู้รับยาค่า
ค่า
ละ
ที่มีผล lab
eGFR			
ผิดปกติ			
3
10.7
104
244
12.4
7,083
6
12
190
162
9.5
5,541
15
17.1
276
2
5.4
136
432
11.2
13,330
56
24.9
789
64
23.9
785
2
15.4
54
122
24.1
1,628
2,137
26.2
11,448
32
0.3
14,621
5
0.1
5,660
37
0.3
20,281
3
27.3
9
212
27.5
1,026
215
27.5
1,035
249
8.0
10,740
66
14.3
1,989
59
9.7
1,558
374
8.9
14,287
44
6.0
2,563
62
3.7
5346
106
4.4
7,909
359
30.4
4,316
34
23.5
401
193
25.7
1,911
586
4,009

28.2
11

6,628
76,546
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ผู้รับยาค่า
ค่า
eGFR
ผิดปกติ
4
406
11
310
20
14
765
104
105
10
219
3,143
40
10
50
0
235
235
708
240
128
1,076
123
113
236
1,222
58
354

ร้อย
ละ

3.9
5.7
5.8
5.6
7.3
10.3
5.7
13.2
13.4
18.5
13.5
27.5
0.3
0.2
0.3
0
23.0
22.7
6.6
12.1
8.2
7.5
4.8
2.1
3.0
28.3
14.5
18.5

1,634
7,358

24.7
9.6
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ตารางที่ 7 ผลการสั่งใช้ยาตามกลุ่มเภสัชวิทยา
ในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ที่ผิดปกติ
กลุ่มทางเภสัชวิทยา Cut point
ผู้รับยาที่ค่า eGFR ผิดปกติ (ร้อยละ)
eGFR ก่อนด�าเนินการ หลังด�าเนินการ เพิม่ /ลด p-value
K+sparing diuretics <60
28.2
24.7
-3.5
0.001
Alfa-glucocidase
<60
27.5
22.7
-4.8
0.021
inhibitors
Sulfonylureas
<60
26.2
27.5
1.3
0.046
Cox-2 Inhibitors <60
24.1
13.5
-10.6 0.000
Opioids
<30
8.9
7.5
-1.4
0.004
NSAIDs
<60
11.2
5.7
-5.5
0.000
Anticonvulsants <30
4.4
3.0
-1.4
0.001
Biguanides
<30
0.3
0.3
0
0.913
Total
11
9.6
-1.4
0.000

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการสัง่ ใช้ยาระหว่างก่อน
ด�าเนินการและหลังด�าเนินการ
การสั่งใช้ยาแต่ละรายการในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ที่ผิด
ปกติ พบว่าหลังด�าเนินการมีการสั่งใช้ยาที่ควรหลีกเลี่ยงลดลงเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น Voglibose tab 0.2 mg ลดลงจากร้อยละ 27.3 เป็น
ร้อยละ 0 Celecoxib ลดลงจากร้อยละ 24.9 เป็นร้อยละ 13.2
Etoricoxib ลดลงจากร้อยละ 23.9 เป็นร้อยละ 13.4 Spironolactone tab 100 mg ลดลงจากร้อยละ 23.5 เป็นร้อยละ 14.5
Amiloride 5 mg and HCTZ 50 mg tab ลดลงจากร้อยละ 25.7
เป็นร้อยละ 18.5
แต่มยี าบางรายการทีห่ ลังด�าเนินการมีการสัง่ ใช้ยาทีค่ วร
หลีกเลี่ยงเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ Loxonin เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.4 เป็น
ร้อยละ 10.3 ทีเ่ หลือเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย เช่น Parecoxib inj. เพิม่
จากร้อยละ 15.4 เป็นร้อยละ 18.5 Glipizide เพิ่มจากร้อยละ 26.2
เป็นร้อยละ 27.5 และ Metformin 850 mg เพิ่มจากร้อยละ 0.1
เป็นร้อยละ 0.2 ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 8 การเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
(Hyperkalemia) ในผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่ม
Potassium sparing diuretics
Potassium sparing diuretics ก่อนด�าเนินการ หลังด�าเนินการ %การเปลีย่ นแปลง
รายการยา
N=586 K+>5.1 N=1,634 K+>5.1 เพิม่ /ลด p-value
Spironolactone 359
40
1,222
123
-1.0 0.6
tab 25 mg
(11.1%)
(10.1%)
Spironolactone 34
8
58
8
-9.7 0.3
tab 100 mg
(23.5%)
(13.8%)
Amiloride 5 mg 193
13
354
15
-2.5 0.2
and HCTZ 50 mg tab
(6.7%)
(4.2%)
Total
586
87
1,634
146
-5.9 0.3
(14.8%)
(8.9%)

การสั่งใช้ยาตามกลุ่มเภสัชวิทยาทั้ง 8 กลุ่มโรคในผู้ป่วย
ที่มีค่า eGFR ที่ผิดปกติหลังด�าเนินการลดลงมากที่สุดอย่างมี
นัยส�าคัญมาก p-value <0.001 มี 2 กลุ่มคือ กลุ่ม Cox-2 Inhibitors
ลดลงร้อยละ 10.6 และกลุ่ม NSAIDs ลดลงร้อยละ 5.5 ส่วนกลุ่ม
ที่มีการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ p-value <0.05 มี 4 กลุ่ม ได้แก่
Alfa-glucocidase inhibitors, Potassium sparing diuretics, Opioids
และ Anticonvulsants ลดลงร้อยละ 4.8, 3.5,1.4 และ 1.4 กลุ่มที่
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�าคัญ p-value <0.05 มี 1 กลุม่ คือ Sulfonylureas
ร้อยละ 1.3 ส่วนกลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 1 กลุ่ม ได้แก่ Biguanides มีการสั่งใช้ร้อยละ 0.3 เท่าเดิม ในภาพรวมของยาทุกกลุ่ม
มีการสั่งใช้ยาลดลงจากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 9.6 ลดลงร้อยละ
1.4 อย่างมีนัยส�าคัญ p-value <0.001 ดังแสดงในตารางที่ 7
การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในกลุ่ม
Potassium sparing diuretics ซึง่ ท�าให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือด
สูง (Hyperkalemia) มีค่า K+>5.1 mmol/L ในกลุ่มที่มีการใช้ยาใน
กลุ่ม Potassium sparing diuretics และมีการรายงานผล K+ ก่อน
ด�าเนินการพบร้อยละ 14.8 ส่วนหลังด�าเนินการพบร้อยละ 8.9
ลดลงร้อยละ 5.9 แต่ไม่มนี ยั ส�าคัญ โดยเฉพาะ Spironolactone tab
100 mg ลดลงร้อยละ 9.7 ดังแสดงในตารางที่ 8

วิจารณ์ผล
การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการท�างานในระดับ Big data โดย
ใช้ข้อมูลก่อนด�าเนินการ 1 ปี และหลังด�าเนินการ 1 ปีเท่ากัน เพื่อ
ลด bias ของจ�านวนข้อมูลทีจ่ ะน�ามาเปรียบเทียบ ข้อมูลน�าเข้าเป็น
จ�านวนครัง้ ของการสัง่ ใช้ยาทัง้ 8 กลุม่ จ�านวน 22 รายการ แบ่งเป็น
ข้อมูลก่อนด�าเนินการตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึงเดือนมกราคม
2560 มีทั้งหมด 111,397 ครั้ง และหลังด�าเนินการตั้งแต่เดือน
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จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการสั่งเจาะเลือดในวัน
ที่แพทย์มีการสั่งยา พบว่าหลังด�าเนินการมีการเจาะ lab หลังวันที่
มีการสั่งยาลดลงร้อยละ 7.2 และผู้ป่วยที่ไม่มีผล lab ลดลงร้อยละ
23.7 แสดงว่าการมีข้อมูล eGFR lab-alert ที่หน้าจอการสั่งใช้ยา
อาจท�าให้แพทย์เห็นความส�าคัญของการส่งเจาะ lab ก็เป็นได้

สรุปและข้อเสนอแนะ
กุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 จ�านวน 120,197 ครัง้ จาก
การท�า Data cleaning พบว่าในส่วนการรายงานผลตรวจ eGFR
พบว่ากลุ่มที่ไม่มีผล eGFR ก่อนและหลังด�าเนินการร้อยละ 52.3
และร้อยละ 28.6 และกลุ่มที่มีการเจาะวัดค่า eGFR ใน visit ถัดไป
จึงได้คัดข้อมูลที่ไม่มีผล lab และมีการเจาะ lab หลัง visit ออก ซึ่ง
อาจมีผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ที่ผิดปกติและอาจได้รับการสั่งใช้ยาที่
ไม่ปลอดภัยอยูด่ ว้ ย สรุปข้อมูลทีน่ า� มาศึกษาดังนี้ ข้อมูลก่อนด�าเนินการ
36,533 ข้อมูล และข้อมูลหลังด�าเนินการเป็น 76546 ข้อมูล ข้อมูล
ที่ มี ค ่ า eGFR ผิ ด ปกติ ทั้ ง หมดก่ อ นด� า เนิ น การ 4,009 ครั้ ง
และหลังด�าเนินการ 7,358 ครั้ง ผลการศึกษาเปรียบเทียบการสั่ง
ใช้ยาระหว่างก่อนด�าเนินการและหลังด�าเนินการ หลังด�าเนินการ
มีการสั่งใช้ยาที่ควรหลีกเลี่ยงลดลง Voglibose tab 0.2 mg ลดลง
จากร้อยละ 27.3 เป็นร้อยละ 0 Celecoxib ลดลงจากร้อยละ 24.9
เป็นร้อยละ 13.2 Etoricoxib ลดลงจากร้อยละ 23.9 เป็นร้อยละ
13.4 Spironolactone tab 100 mg ลดลงจากร้อยละ 23.5 เป็น
ร้อยละ 14.5 Amiloride 5 mg and HCTZ 50 mg tab ลดลงจาก
ร้อยละ 25.7 เป็นร้อยละ 18.5 การสั่งใช้ยาตามกลุ่มเภสัชวิทยาทั้ง
8 กลุม่ โรคในผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ eGFR ทีผ่ ดิ ปกติหลังด�าเนินการลดลงมาก
ทีส่ ดุ อย่างมีนยั ส�าคัญมาก p-value <0.001 มี 2 กลุม่ คือ กลุม่ Cox2 Inhibitors ลดลงร้อยละ 10.6 และกลุ่ม NSAIDs ลดลงร้อยละ
5.5 ส่วนกลุม่ ทีม่ กี ารลดลงอย่างมีนยั ส�าคัญ p-value <0.05 มี 4 กลุม่
ได้แก่ Alfa-glucocidase inhibitors, Potassiumsparing diuretics,
Opioids และ Anticonvulsants ลดลงร้อยละ 4.8, 3.5, 1.4
และ 1.4 กลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ p-value <0.05 มี 1 กลุ่ม
คือ Sulfonylureas ร้อยละ 1.3 ซึ่งตามนโยบายของ RDU Hospital
ให้ตัดยานี้ออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล และไม่มีการใช้ใน
โรงพยาบาลล�าปางตัง้ แต่ตน้ ปี 2561 แล้ว จึงมัน่ ใจว่าจะไม่เกิดอันตราย
แก่ผู้ป่วย กลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 1 กลุ่ม ได้แก่ Biguanides มี
การสั่งใช้ร้อยละ 0.3 เท่าเดิม อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม การสั่ง
ใช้ยากลุม่ Potassium sparingdiuretics หลังด�าเนินการลดลงร้อยละ
3.5 เมือ่ ศึกษาการเกิดอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาซึง่ อาจ
ท�าให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia) โดยมีค่า
K+>5.1 mmol/L ก่อนด�าเนินการพบร้อยละ 14.8 ส่วนหลังด�าเนินการ
พบร้อยละ 8.9 ลดลงร้อยละ 5.9 โดยเฉพาะ Spironolactone
tab 100 mg ลดลงร้อยละ 9.7 แต่ไม่มนี ยั ส�าคัญอาจเป็นเพราะแพทย์
ได้ให้ความระมัดระวังในการใช้ยากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมจากการมี
ข้อมูล eGFR lab-alert
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พบว่าภาพรวมของจ�านวนครั้งของการสั่งยาในกลุ่มยา
ที่ก�าหนดไว้ หลังน�าระบบมาใช้คิดเป็นร้อยละ 11 เทียบกับก่อนน�า
ระบบมาใช้พบร้อยละ 9.6 ลดลงร้อยละ 1.4 อย่างมีนัยส�าคัญมาก
p-value <0.001 กลุ่มยาที่มีการสั่งใช้ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญมาก
p-value <0.001 ได้แก่ กลุ่ม Cox-2 Inhibitors ลดลงร้อยละ 10.6
ส่วนกลุ่ม NSAIDs ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่มีการสั่งใช้ในปริมาณที่สูงเกือบ
ทุกโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 5.5 แสดงว่าระบบ CDSS นี้สามารถ
เพิม่ ความตระหนักให้แก่แพทย์กอ่ นทีจ่ ะมีการสัง่ ยาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยที่
มีคา่ eGFR ทีผ่ ดิ ปกติ ผลการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับผลการศึกษา
ของการศึกษาของ William L. Galanter และคณะได้นา� ระบบ CDSS
มาใช้เตือนแพทย์ขณะสั่งยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ไตมีภาวะบกพร่อง
ค�าเตือนมีทั้งชื่อยาต้องห้ามและค่า eGFR ที่ผิดปกติในหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนมีระบบ 4 เดือน และ
หลังมีระบบ 14 เดือน พบว่ามีการสั่งยาต้องห้ามลดลงจาก 89%
เหลือเพียง 47% (p<0.0001)
การน� า ระบบ CDSS และเครื่ อ งมื อ ของโครงการ
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) มา
ด�าเนินการสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างรอบคอบระมัดระวังใน
ประชากรกลุ่มพิเศษโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกติ และควร
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย
ข้อจ�ากัดในการวิจัยครั้งนี้
1. ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้เจาะเลือดในวันทีม่ กี ารสัง่ ใช้ยาและผูป้ ว่ ย
ที่ไม่มีผล lab เลยในวันที่มีการสั่งยา พบได้ทั้งก่อนและหลังมีระบบ
CDSS อาจมีผลกระทบต่อระบบ eGFR-lab alert ได้ จึงท�าการคัด
ข้อมูลส่วนนีอ้ อกไป ซึง่ อาจมีผปู้ ว่ ยทีม่ คี า่ eGFR ทีผ่ ดิ ปกติและอาจ
ได้รับการสั่งใช้ยาที่ไม่ปลอดภัยอยู่ด้วย
2. ไม่ได้ท�าการศึกษาความร่วมมือของแพทย์ในการ
ใช้งานระบบ eGFR-lab alert ก่อนสั่งใช้รายการยาที่ควรหลีกเลี่ยง
ท� า ให้ ไ ม่ ท ราบว่ า สาเหตุ ที่ แ พทย์ ยั ง มี ก ารสั่ ง ใช้ ย าทั้ ง ที่ มี ร ะบบ
แจ้งเตือน
3. ระบบ CDSS ที่ใช้ในการวิจัยนี้มีการแจ้งเตือนแบบ
Pop up ผู้ใช้งานคลิกผ่านค�าเตือนก็สามารถท�างานต่อไปได้อาจยัง
มีประสิทธิผลไม่ดีพอ ควรใช้ระบบ Pop lock เพื่อหยุดการท�างาน
ไม่สามารถท�างานต่อไปได้หากผู้ใช้งานท�าผิดเงื่อนไขหรือไม่เติม
ข้อมูลส�าคัญ เดิมได้ประสานศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อท�าระบบ pop
lock แต่ยังไม่สามารถด�าเนินการได้ เนื่องจากโปรแกรมจะท�าให้
ระบบเกิดการหน่วงได้
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ข้อมูลข่าวสารอาจไม่ทวั่ ถึง องค์กรต้องมีระบบปฐมนิเทศและระบบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้
ประชาสัมพันธ์อย่างสม�า่ เสมอและวัดผลลัพธ์ของกระบวนการเป็น
ระยะเพื่อปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
ควรมีการศึกษาต่อไปเพือ่ ค้นหาตัวแปรอืน่ ทีม่ าเกีย่ วข้อง
3. ระบบ Pop up เพือ่ ส่งข้อความแจ้งเตือนในหน้าจอ
และควรคืนข้อมูลให้แพทย์แต่ละแผนกได้รบั ทราบ เพือ่ ท�าให้แพทย์ คอมพิวเตอร์อาจยังมีประสิทธิผลไม่ดพี อ ควรใช้ระบบ Pop lock
เกิดความตระหนักในการสั่งใช้ยาในกลุ่มประชากรที่ต้องให้ความ เพือ่ หยุดการท�างานหากผูใ้ ช้งานท�าผิดเงือ่ นไขหรือไม่เติมข้อมูลส�าคัญ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ (Special population)
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
1. การวิจัยในระดับที่เป็น big data ต้องมีระบบ data
cleaning ที่ ดี เนื่ อ งจากฐานข้ อ มู ล ใหญ่ อ าจมี ป ั ญ หาข้ อ มู ล
การวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ เ ป็ น อย่ า งดี ด ้ ว ยการ
ทีไ่ ม่สมบูรณ์อยูจ่ า� นวนหนึง่ อาจมีผลกระทบในการแปลผลการวิจยั สนั บ สนุ น จากนายแพทย์ ท รงวุ ฒิ ทรั พ ย์ ท วี สิ น ผู ้ อ� า นวยการ
2. องค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานจ�านวนมากและหลายระดับ โรงพยาบาลล�าปาง คุณสมพร อินศรีแก้ว ที่ให้ค�าปรึกษาในการท�า
โดยเฉพาะหากเป็นหน่วยงานทีต่ อ้ งเป็นแหล่งฝกงานอยูเ่ ป็นประจ�า Data cleaning และขอขอบคุณเภสัชกรและเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
มีการหมุนเวียนผู้เข้ารับการฝกเข้ามาอยู่ตลอดเวลา การรับทราบ เภสัชกรรมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้
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