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  นพ.นพพร ช่ืนกลิน่ ผู้อ�ำนวยกำร
องค์กำรเภสัชกรรม เปิดเผยถึงการ
ด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมว่า 
ตลอดระยะเวลา 50 ปีทีผ่่านมา องค์การฯ 
ได้ท�าหน้าท่ี รักษาเสถียรภาพราคายา 
ในท้องตลาด มีการดูแลระบบบริการ
สุขภาพในภาครัฐเกิน 95% ของการ
บริการทางการแพทย์ อกีทัง้มกีารผลติยา
ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
ประชาชน ตลอดจนผลิต และจัดหายา 
ทีใ่ช้น้อยแต่ไม่มผีูผ้ลติ เช่น ยาคลอเฟน - 
นิรามีน ยาต้านพิษ เป็นต้น ซึ่งองค์การฯ
ได้จัดหาและช่วยชีวิตผู ้ป่วยไว้ได้มาก 
โดยที่ผ่านมาองค์การฯ ร่วมกับ สปสช. 
ท�าให้ประชาชนได้เข้าถึงยาได้มากขึ้น 
และสามารถประหยัดงบประมาณให้
รัฐบาลได้ถึงปีละ 5-6 พันล้านบาท 

ผู้อ�ำนวยกำรฯ กล่าวต่อไปว่า 
แนวทางในการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยน
องค์กรสู่การเป็น “องค์การเภสัชกรรม 
4.0” น้ัน องค์การฯ ต้องเป็นกลไกในการ

ถ่วงดุลด้านราคายา ผลิต และจัดหายาจ�าเป็น สร้างความมั่นคงด้านยา โดยมุ่งคิดค้น 
วิจัย และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ระบบยาของประเทศ
อย่างต่อเนือ่ง เช่น ยาจ�าเป็นในการใช้สูง ประกอบด้วย กลุม่ยาโรคเรือ้รงั ได้แก่ เบาหวาน 
ความดัน โรคหวัใจ กลุม่ยาเอดส์  ซึง่ปัจจบัุนมรีาคาลดลงมาก ท�าให้คนไข้ท่ีมาขึน้ทะเบยีน
ได้รับยาครบทุกคน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไทยยังเป็นประเทศที่ 2 ของโลก 
ที่สามารถยับยั้งการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก กลุ่มยารักษามะเร็ง ถือเป็นยาที่มีราคาแพงมาก 
และแนวโน้มในอีก 10-20 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าการใช้สูง องค์การฯ จึงมีการวิจัยและ
พฒันายาตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ในกลุม่ยามะเรง็ โดยปีนีเ้ริม่ศกึษากระบวนการผลติ
และถ่ายทอดเทคโนโลย ีอกี 3 ปีจะเริม่ผลติยาต้นแบบ และอกี 10 ปีน่าจะมีความชดัเจน
มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ และระบบดิจิทัล มาใช้ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต การตลาด ตลอดจนกระบวนการท�างานด้านต่างๆ 

ผู้อ�ำนวยกำรฯ กล่าวอีกว่า องค์การฯจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
และผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิอาท ิยาต�ารบัสมนุไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิพฒันาสารสกดั
จากสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าเครื่องส�าอาง และเวชส�าอาง วัตถุดิบทางยา อีกท้ังมุ่งมั่น
พฒันาวัคซนี เนือ่งจากมคีวามจ�าเป็นทางด้านความมัน่คงของประเทศ เพือ่เป็นการสร้าง
ศักยภาพในการผลติวคัซนีให้กบัประเทศไทย อกีทัง้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
ทั้งวัคซีนป้องกันการระบาดและวัคซีนท่ีจ�าเป็นพื้นฐานของประเทศ รวมถึงส่งเสริม
ประชาชนให้มีการเข้าถึงยา และใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และมีการเสาะแสวงหา
พันธมิตรในการร่วมผลิต จัดหา และเป็นแหล่งผลิตส�ารองในกรณีฉุกเฉิน ตลอดจน
แสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีคุณภาพภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น  

“องค์กำรฯ ยังได้มีกำรปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำร
บริหำรจัดกำร (Enterprise Resource Planning : ERP) โดยน�ำระบบ SAP ซึ่งเป็น
ระบบมำตรฐำนทีท่ัว่โลกให้กำรยอมรบัมำใช้ เพือ่ให้กำรบรหิำรจดักำรองค์กรทัง้ระบบ
มีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน ท้ังนี้จะเริ่มใช้ขับเคลื่อนกระบวนกำรท�ำงำนทุกระบบเต็ม
ประสิทธิภำพในต้นปี 2561 และมีแผนสร้ำงกำรเข้ำถึง และสร้ำงควำมมั่นคง ยั่งยืน 
ให้กับระบบยำ และเวชภณัฑ์ของประเทศ อำท ิกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลติยำรังสติระยะ 
2 เพื่อผลิตยำน�้ำ ยำครีม ขี้ผึ้ง ยำปรำศจำกเชื้อ และยำเม็ด โดยจะเริ่มกำรก่อสร้ำง
ในเดือนมกรำคม 2561 คำดว่ำจะแล้วเสร็จใน ปี 2563 กำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิต
เภสัชเคมีภัณฑ์แห่งใหม่ เพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ ชุดทดสอบ ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ 
เวชส�ำอำง ขณะนีอ้ยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง คำดว่ำจะสร้ำงเสรจ็และเริม่ผลติ ผลติภัณฑ์
ชุดทดสอบ เป็นรำยกำรแรกในปลำยปี 2560 รวมถึงมีกำรพัฒนำบุคลำกรโดยส่งไป
ศกึษำดงูำนทัง้ในและต่ำงประเทศ ตลอดจนสนบัสนนุทนุกำรศกึษำทัง้ปรญิญำโทและ
ปริญญำเอก” ผู้อ�านวยการฯ กล่าว 

องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
เดินหน้าพัฒนาองค์กรสู่ ไทยแลนด์ 4.0
เร่งพัฒนายาเชิงนวัตกรรมที่มีความต้องการใช้สูง  
ทั้งยาแผนปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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ข่าวประชาสมัพนัธ์ : 



เม่ือวันที ่17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ทีห้่องประชมุ 
ชั้น 5 อาคารอ�านวยการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การ
เภสชักรรม จดัเสวนา เรือ่ง “การยกเลกิระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ.2535 เป็นการท�าลายระบบสาธารณสขุของไทย
จริงหรือไม่”โดยมี นางสาวกรรณิการ์ กิตติเวชกุล นักวิจัยแผนงาน
ศนูย์วชิาการเฝ้าระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.), นายนมิติร์ เทยีนอดุม 
ผูอ้�านวยการมลูนธิิเข้าถงึเอดส์แห่งประเทศไทย, ภญ.ศริพิร จติรประสิทธศิิริ 
ประธานชมรมเภสชักรชนบท และนายธนพลธ์ ดอกแก้ว รองประธาน
ชมรมเพ่ือนโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนา โดยมีนายสาวทิย์ แก้วหวาน 
ประธานคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย  เป็นผูด้�าเนนิการเสวนา  
เพือ่หารอืถงึผลกระทบต่อความมัน่คงทางยา หลงัจากยกเลกิระเบยีบ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535 และมีการประกาศ
ใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  
พร้อมผลักดันร่างกฎกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐ ฉบับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม เร่งให้
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวง

นำงอำรำยำ แก้วประดับ ประธำนสหภำพแรงงำน
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การฯ ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข และท�าหน้าที่เป็นกลไกในการตรึง
ราคายาในประเทศไว้ ช่วยให้ผูป่้วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึน้ ในการ
จดัซือ้ยาให้กบัหน่วยงานของรฐั หากองค์การฯ อยู่ไม่ได้ จะท�าให้ราคา
ยาในประเทศสงูขึน้ โรงพยาบาลขนาดเล็กจะได้รบัผลกระทบโดยตรง 
เนื่องจากมียอดซ้ือน้อย มีอ�านาจในการต่อรองต�่า ท�าให้ไม่สามารถ
ซื้อยาได้ ผลกระทบที่ตามมาคือ ผู้ป่วยจะขาดแคลนยาจ�าเป็นที่มีผู้
ผลิตน้อยรายและมีราคาสูง ซ่ึงปัจจุบันองค์การฯ รับหน้าท่ีผลิตยา
เหล่านีแ้ม้ไม่ได้ท�าก�าไรกต็าม หากยกเลกิ พ.ร.บ.จัดซ้ือจดัจ้างฉบบันีไ้ป 
ทางองค์การฯ จะต้องไปแข่งขันกับบริษัทยาเอกชน ซึ่งไม่ใช่เรื่อง

ส�าคญั แต่ประเดน็ทีส่�าคญักคื็อจะท�าให้ราคายาแพงขึน้ ประชาชนจะ
เข้าถงึยาได้ยากขึน้ เพราะยาถอืว่าเป็น 1 ใน ปัจจยั 4 เป็นความมัน่คง
ของระบบสาธารณสุขของประเทศด้วย เพราะยาถือว่าเป็นเร่ืองท่ีมี
ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตเป็นอย่างมาก

ซึ่งในมุมมองของสหภาพฯ มองว่า หากยกเลิก พ.ร.บ.ฉบับ
นี้ไป จะเกิดผลกระทบกับประชาชนอย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมา 
องค์การฯ ท�าหน้าทีใ่นการวจัิย พฒันา และผลติยาทีด่ ีมคีณุภาพ ในราคา
ที่ยุติธรรมเสมอมา และในบางโอกาส องค์การฯ ต้องผลิตยาหลาย
รายการเพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ และคอยสนับสนุนนโยบาย
ของรฐับาล เช่น ยาก�าพร้า ซึง่เป็นยาจ�าเป็น คอื เป็นยาทีบ่รษัิทเอกชน
ไม่ผลิต เนื่องจากมีราคาสูง และมีคนใช้น้อย ไม่คุ้มทุน แต่องค์การฯ
ต้องท�าหน้าที่ผลิตยาเหล่าน้ัน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้อง
ใช้ยา นอกจากนีย้งัต้องผลติยาจ�าเป็นทีต้่องใช้ในกรณฉีกุเฉนิด้วย เช่น 
ยาที่ต้องใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติ และกรณีเกิดอุทกภัยน�้าท่วม เป็นต้น

ประธำนสหภำพฯ กล่ำวต่อว่ำ ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ
จากกรณีดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์  ซึ่งในอดีต
องค์การฯยังไม่ได้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ ประเทศไทยต้องน�าเข้ายา 
ต้องซือ้ยาจากต่างประเทศ ปีละหลายพนัล้านบาท แต่ปัจจบุนัองค์การฯ 
สามารถผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ไว้ใช้เองในประเทศ ท�าให้ราคายา 
ถูกลง ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น ได้รับการรักษามากขึ้น  
ทีส่�าคญัช่วยประหยดัเงนิให้รฐัได้ปีละหลายพนัล้านบาท (ในสมยัก่อน 
ผู้ป่วยต้องซื้อยา เดือนละประมาณ 12,000 บาท/คน แต่ปัจจุบันลด
ลงเหลือเดือนละประมาณ 400 กว่าบาท/คน) ซึ่งท�าให้ราคายาถูกลง
หลายเท่าตัว เพราะเหตุนี้จึงท�าให้เครือข่ายผู้ป่วยเอดส์เข้ามามีส่วน
ร่วมในการช่วยกนัผลกัดนักฎกระทรวงฉบบันีด้้วย ทัง้เครอืข่ายผูป่้วย
โรคไต เครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยที่ต้องได้รับยา CL ซึ่งเป็นยา
ที่ผู้ป่วยต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องขาดไม่ได้ เช่น ยาหัวใจ เป็นต้น

สหภาพฯ องค์การเภสัชกรรม  
       ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
หารือผลกระทบความมั่นคงทางยา 
หลังยกเลิกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

จับมือ

วารสาร องค์การเภสัชกรรม4

: ข่าวประชาสัมพนัธ์ 



นอกจากน้ีองค์การฯ ยังมีการคิดค้นและ
วิจัยตัวยาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการรกัษา และดแูลสขุภาพของประชาชน ซึง่ถือ
เป็นหน้าทีห่ลกัขององค์การฯเช่นกนั รวมถงึจ�าหน่าย
ยาให้กับโรงพยาบาลของรัฐบาลท่ัวประเทศ ซ่ึงใน
บางคร้ังหน่วยงานของรัฐบาลมักมีปัญหาเรื่อง 
งบประมาณ ซึง่การซือ้ยาจากองค์การฯ เป็นการรบัยา 
มาก่อน ช�าระภายหลังได้ เป็นการเอื้อประโยชน์กัน 
เพราะผู้ป่วยต้องมียารับประทาน ผู้ป่วยต้องได้รับ
การรกัษา ซึง่ถอืเป็นเรือ่งระบบสาธารณสขุทีจ่�าเป็น
จริงๆ โดยการรับยาไปก่อน จ่ายทีหลัง ถือว่าเป็น
เรื่องใหญ่มากที่องค์การฯ จะต้องท�าหน้าท่ีในการ
แบกรับภาระตรงนี้ แต่มันเป็นหน้าท่ีท่ีส�าคัญท่ี 
องค์การฯ ต้องท�า อย่างกรณนีี ้หากยกเลกิ พ.ร.บ.จัดซ้ือ 
จัดจ้างฯ ไปแล้ว ส�าหรับโรงพยาบาลใหญ่ๆ อาจจะ
มีก�าลังพอในการซื้อยาจากบริษัทเอกชน แต่ที่น่า
เป็นห่วงคอื โรงพยาบาลชุมชน ซึง่มงีบประมาณน้อย 
เกรงว่าจะไม่สามารถมกี�าลงัพอทีจ่ะซือ้ยาจากบรษิทั
ยาเอกชนได้ ท�าให้ผู ้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยาได้  
ผู้ป่วยก็จะไม่ได้รับการรักษา องค์การฯ จึงต้องท�า
หน้าที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาล ในการช่วยให้ 
ผู้ป่วยได้รับยาอย่างทันท่วงที
 “ส่ิงที่ทำงสหภำพฯ จะผลักดันต่อไป 
ตอนนี้ คือได้น�ำร่ำงกฎกระทรวงไปที่กรมบัญชี
กลำงแล้ว ตอนนีก้ม็หีลำยภำคส่วนช่วยกัน ซึง่ล่ำสดุ 
ทำงกรมบัญชีกลำงได้รับฟัง และมีเสียงตอบรับ 
ที่ดีข้ึน เป็นไปในทิศทำงที่ดีขึ้น โดยจะมีกำรตั้ง 
คณะท�ำงำนพิจำรณำ โดยมีกระทรวงสำธำรณสุข 
มีภำคประชำชน มีกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
หลำยๆ กลุ่มร่วมแสดงควำมคิดเห็น อำจจะม ี
สปสช.มำร่วมพจิำรณำด้วย ในอนำคตกฎกระทรวง
จะต้องมีออกมำอย่ำงแน่นอน แต่จะออกมำ 
ในแนวบวกหรือลบนั้นยังไม่แน่ชัด ซึ่งต้นเรื่องคือ
กรมบัญชีกลำง สรุปว่ำจะช่วยกันด�ำเนินกำรให้
ผลออกมำให้เป็นผลดีท่ีสุด ซึ่งตอนนี้ทำงคณะ
ท�ำงำนเองกย็งัไม่ได้บทสรปุนัน้ๆ และเมือ่กฎหมำย
ฉบับนี้ประกำศใช้ และกฎกระทรวงยังไม่ประกำศ
ก็ให้ใช้แบบเดิมไปก่อน คือ เมื่อกฎกระทรวงแล้ว
เสร็จ ถึงจะมีกำรประกำศใช้กฎหมำยอย่ำงเป็น
ทำงกำร” ประธานสหภาพฯ กล่าว

ด้ำน ภญ.ศริพิร จติประสิทธศิริ ิอดตีประธำนชมรมเภสชักรชนบท กล่ำวว่ำ 
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีแบบเดิมน้ัน องค์การฯ ได้รับการคุ้มครองโดยให้ 
ส่วนราชการจดัซ้ือยาไม่น้อยกว่า 60% และโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
(สธ.) ไม่น้อยกว่า 80% รวมถึงการให้จัดซื้อยาจากองค์การฯเป็นอันดับแรก หากราคา
ใกล้เคียงกัน ยกเว้นราคาสูงกว่ารายอื่นๆ เกิน 3% แต่ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กลับเปล่ียนแปลง ไม่มีเรื่องเหล่านี้ ซึ่งหากเปิดเสรีให้
องค์การฯแข่งขันด้วยตัวเอง ต้องอยู่ด้วยตัวเองเช่นนี้ หากองค์การฯอ่อนแอหรือไม่
สามารถแข่งขันได้ จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบยาทั้งประเทศ

นำงสำวกรรณกิำร์ กติติเวชกลุ นักวจิยัแผนงำนศนูย์วชิำกำรเฝ้ำระวงัและ
พัฒนำระบบยำ (กพย.) กล่ำวว่ำ พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ มีข้อดี คือ ในมาตรา 65 เปิดช่อง
ให้สามารถออกกฎกระทรวงยกเว้นได้ ดังนั้น ควรอาศัยช่องทางนี้ออกข้อยกเว้น เพื่อ
ความมั่นคงทางยา โดยก�าหนดว่าหากหน่วยงานรัฐจัดซ้ือยา หากราคายาต่างกัน 
ไม่เกิน 3% ให้จัดซื้อยาจากองค์การฯ ก่อน เพื่อองค์การฯ สามารถอยู่ได้ หรือหากไม่ม ี
ข้อยกเว้น รัฐก็ต้องจัดงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินการขององค์การฯให้สามารถ
อยูไ่ด้ แม้กฎหมายฉบบันีจ้ะมผีลบงัคบัใช้ในเดือน สงิหาคม 2560 แต่กม็ช่ีองทางมาตรา 
65 ดังนั้นทุกคนต้องไปส่งเสียงให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ออกกฎกระทรวง
ยกเว้น แสดงให้เห็นว่าการออกกฎกระทรวง เพื่อการจัดซื้อยาของหน่วยบริการเป็น
เรือ่งทีจ่�าเป็นมาก เช่น ประชาชนทีต้่องใช้บตัรทองในการรกัษาพยาบาล มคีวามจ�าเป็น
ในการจัดซื้อยาในราคาที่เหมาะสม เป็นต้น

นำยนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อ�ำนวยกำรมูลนิธิเข้ำถึงเอดส์แห่งประเทศไทย 
กล่ำวว่ำ เป็นกลไกความมั่นคงทางยาและจะปล่อยให้ล้มไม่ได้ หากกลไกนี้ล้มไปก็จะ
ไม่มีคนตรึงราคายา ส่งผลให้ยาแพง งบประมาณรายหัวที่หน่วยบริการได้รับไม่ 
เพยีงพอทีจ่ะซือ้ยา ส่งผลให้ระบบหลกัประกนัสขุภาพล้มตามไปด้วย สดุท้ายกก็ลบัมา
ให้ประชาชนต้องร่วมจ่ายอกี ซึง่การแก้กฎหมายนีเ้ป็นการท�าลายระบบการผลติยาของ
ประเทศ หากไม่มีบริษัทยาในประเทศ ท�าให้ต้องน�าเข้ายาจากต่างประเทศ บริษัทยา
ข้ามชาติจากต่างประเทศก็สามารถตั้งราคายาที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้ ดังนั้นทุกคนต้องสู้ 
ต่อไป ต้องช่วยกนัผลักดนัให้มกีฎกระทรวงหรอืมข้ีอยกเว้นแก่องค์การฯ เพือ่แก้ปัญหา
ชั่วคราว

นำยธนพลธ์ ดอกแก้ว รองประธำนชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย 
กล่ำวว่ำ หากไม่มอีงค์การฯ ประชาชนต้องได้รบัผลกระทบแน่นอน เพราะไม่มคีนตรงึ
ราคายาให้ หากจดัซ้ือยาจากบรษิทัยาข้ามชาตด้ิวยงบประมาณรายหวัจากหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติก็คงไม่พอ ส่ิงที่ตามมาคือ โรงพยาบาลติดหนี้ และหากติดหนี้มากๆ 
บริษัทยาไม่ส่งยาให้โรงพยาบาล แล้วผู้ป่วยจะท�าอย่างไร

นำงอำรำยำ แก้วประดับ
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 นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยกำร
องค์กำรเภสชักรรม เปิดเผยว่า การสบูบหุรีถื่อ
เป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ส�าคัญของประเทศไทย โดยจากผลการส�ารวจ
ล่าสุด พบว่าคนไทยสูบบุหรี่ร้อยละ 19.9 หรือ 
ประมาณ 10.9 ล้านคน พบเด็กและเยาวชน
เริ่มสูบบุหรี่มากกว่า 2 แสนคน และพบผู้ป่วย
เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อีกเป็นจ�านวนมาก 
องค์การเภสัชกรรมจึงได้คิดค้น วิจัย และ
พัฒนายาส�าหรับใช้ในการเลิกบุหรี่ 

โดยในส่วนของยาจากสมุนไพรนั้น
ขณะนีอ้งค์การฯ ได้ท�าการศกึษาวจิยัยาอมสาร
สกัดจากสมุนไพรหญ้าดอกขาว โดยสกัดเอา
สาระส�าคัญที่มีสรรพคุณช่วยลดการอยากสูบ
บหุรี ่เนือ่งจากสมนุไพรน้ีมสีารไนเตรท ทีม่ฤีทธิ์
ท�าให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา ไม่รับรู้
รสชาติ ท�าให้ไม่รู้สึกอยากสูบบุหรี่ ส�าหรับการ
วจิยัและพฒันาตอนนีไ้ด้สตูรต�ารบัยาทีม่คีวาม
คงสภาพระยะยาว 2 ปี เรียบร้อยแล้ว และยา
ผ่านมาตรฐานทีก่�าหนด ซึง่ขณะนีก้�าลงัท�าการ
ศึกษาทางคลินิกร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะใช้เวลาในการ
ศึกษาประมาณ 12 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลการ
ศึกษาประสิทธิผลที่เพียงพอ จากนั้นจะยื่นขอ
ขึน้ทะเบยีนเป็นยาพฒันาจากสมนุไพร คาดว่า
จะสามารถผลิตยาอมสารสกัดจากสมุนไพร
หญ้าดอกขาวออกสู ่ท ้องตลาดได ้ภายใน
ปี 2562 และจะผลักดันเป็นรายการยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป 

ผู้อ�ำนวยกำรฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของยาแผนปัจจุบันนั้น องค์การฯ ได้ท�าการ
วิจัยและพัฒนายาเม็ดไซทิซีน (Cytisine 1.5 mg tablets) ซึ่งเมื่อวิจัยและพัฒนาส�าเร็จจะ
จัดว่าเป็นยาใหม่ และยังไม่มียาต้นแบบ ขึ้นทะเบียนยาใช้ในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ท�าการศึกษาความคงสภาพของผลติภณัฑ์ ซึง่ต้องใช้เวลาถงึ 5 ปี เพือ่เป็นการควบคมุคณุภาพ
ของยา  ในขณะเดียวกันนี้องค์การฯได้ท�าการศึกษาทางคลินิกควบคู่ขนานไปด้วย โดยได้
ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยองค์การฯจะท�าการ
ผลิตยาเม็ดไซทิซีนในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot Scale) เพื่อน�าไปใช้ในโครงการวิจัยการ
ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการเลิกยาสูบแบบเป็นขั้นตอนใน
ประเทศไทย (Effectiveness & Efficacy of STEP wise Approach of Smoking 
Cessation System in Thailand) : STEP trial ซึ่งมี ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นหวัหน้าโครงการวิจยั โดยได้รับเงนิทนุ
สนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

โครงการ STEP trial เป็นการศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของยาเลกิบหุรี่
แบบผสมผสานเป็นขั้นตอน ซึ่งใน ขั้นตอนที่ 1 ผู้ป่วยจะได้รับยาอมสารสกัดจากสมุนไพร
หญ้าดอกขาวเปรยีบเทยีบกบัยาหลอก (placebo) และถ้าผูป่้วยเลกิบหุรีไ่ม่ส�าเรจ็ ผูป่้วยจะ
เข้าสู ่ขั้นตอนที่ 2 โดยจะได้รับยาเม็ดไซทิซีน (Cytisine 1.5 mg tablets) เปรียบเทียบกับ 
ยานอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline 25 mg tablets) โดยโครงการวิจัยฯ มีแผนเร่ิมให้ยา 
ผู้ป่วยในเดือนตุลาคม 2560 นี้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาวิจัยประมาณ 2 ปี เมื่อได้
ผลศึกษาวิจัยด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิผลในการรักษา และด้านความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์แล้ว จะท�าการขอยื่นขึ้นทะเบียนเป็นยาใหม่ต่อไป และคาดว่าจะสามารถผลิตยา
ออกสู่ท้องตลาดได้ภายในปี 2564      

“เมือ่การศกึษาทางคลินิกของยาอมสารสกดัจากสมนุไพรหญ้าดอกขาวและยาเมด็
ไซทิซีนส�าเร็จ จะเป็นการพิสูจน์ถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเลิกบุหร่ีของ
ประเทศไทย เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ยา และเมื่อองค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาทั้ง 2 
รายการออกสู่ท้องตลาดแล้ว จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่อยากเลิกบุหรี่ สามารถเข้าถึงยาเลิกบุหรี่
ได้มากข้ึน ถือเป็นการเลิกบุหรี่แบบเป็นขั้นตอน สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยยาอมสมุนไพรใน
ขั้นตอนแรก หรือใช้ยาแผนปัจจุบันช่วยในขั้นตอนที่ 2 ส�าหรับผู้ที่ใช้สมุนไพรเลิกบุหรี่ไม่
ส�าเร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่ให้ดียิ่งขึ้น และในราคาที่ยุติธรรม ท�าให้
ประชาชนคนไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดอัตราการเกิดโรค ลดอัตราการเสียชีวิตจาก
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวต่อไป” ผู้อ�านวยการกล่าว

องค์การเภสัชกรรม
เดินหน้าวิจัยและพัฒนายาเลิกบุหรี่
จากสมุนไพรหญ้าดอกขาว
ควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน 
หวังให้คนไทยได้เข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น
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 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
     นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู ้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ 
คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก University of 
Wisconsin-Madison ประเทศสหรฐัอเมรกิา และอาจารย์จากคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ได้มีการบรรยาย 
ในหัวข้อ “Pharmaceutical products and medical supply, Research and 
develop pharmaceutical products and medical supplies to the need 
and necessity of the Thai society” โดยนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที่องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

 ให้การต้อนรับ ม.จ�าปาสัก สปป.ลาว 
  นพ.นพพร ช่ืนกลิน่ ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสชักรรม 
ให้การต้อนรบัคณะเจ้าหน้าทีจ่ากกระทรวงอตุสาหกรรมและ
การค้า และมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว รับฟังบรรยายและรับการฝึกอบรมการใช้ชุด
ทดสอบ GPO-TM KIT ชดุตรวจหาชนดิสารเคมกี�าจดัแมลง 4 
กลุ ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช ณ ห้องประชุมองค์การ
เภสัชกรรม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน2560

  คณะกรรมการเครือข่ายวัคซีน 
    เยี่ยมชมโรงงานวัคซีน
  พลตรีสุชำติ วงศ์มำก กรรมกำรบริหำรองค์กำร
เภสชักรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการเครอืข่ายการประกนั
คุณภาพวัคซีนของประเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมติดตาม 
ความคืบหน้าการด�าเนินงานโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย 
จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

 อภ.โชว์นวัตกรรมสมุนไพร 
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2560 และเยี่ยมชม
นิทรรศการเรื่อง “นวัตกรรมสมุนไพรไทย...กุญแจสู่
ความส�าเร็จของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย” ทั้งนี้
องค์การเภสัชกรรมได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์ CURMIN 
LIFT ที่ได้รับรางวัลรางวัล Prime Minister Herbal 
Awards (PMHA) ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น 
ประจ�าปี 2559 โดยมี ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ  
ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ องค์การเภสชักรรม เป็นผูใ้ห้ข้อมลู
ผลิตภัณฑ์ขององค์เภสัชกรรม ณ ตึกสันติไมตรี 
ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560
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รอบร้ัวองค์การฯ : 



 อภ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรวบรวมองค์ความรู ้
   เพื่ออนาคตองค์การเภสัชกรรม”
  องค์การเภสัชกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรวบรวมองค์ความรู้เพื่อ
อนาคตองค์การเภสัชกรรม ให้กับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปและคณะ
ท�างานSEPA เพือ่ร่วมบ่งช้ีองค์ความรูร้วบรวมสร้างกระบวนการจดัการองค์ความรูข้อง
แต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนางานขององค์การเภสัชกรรม โดยมีดร.สุทธิ สินทอง 
ทีป่รกึษา อภ.ด้านระบบการประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกจิ เป็นวทิยากร ณ ห้องประชุม
องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

 มอบทุนการศึกษาประจ�าปี 
  ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อ�านวยการ
องค์การเภสัชกรรม ในฐานะอุปนายกสโมสร
พนักงานองค์การเภสัชกรรม มอบทุนการศึกษา
ประจ�าปี แก่บุตรสมาชิกสโมสรฯที่มีผลการเรียนดี 
จ�านวน 140 ทุน ท่ีองค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่  
9 พฤษภาคม 2560

 เยี่ยมชมการบริหารระบบ VMI ยาต้านไวรัสเอดส์  
   ของ อภ.
  ภก.กติต ิระหงษ์ ผูอ้�ำนวยกำรกองบรหิำรผลติภณัฑ์  ฝ่ำยบริหำร 
พัสดุและผลิตภัณฑ ์องค์กำรเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่
จากกรมควบคุมโรค ส�านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศ 
สัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสน�าคณะผู ้เข ้ารับการอบรม 
Thailand’s Annual International Training Course (AITC) 2017 
Management of Antiretroviral Treatment (ART) and Long-Term 
Adherence to ART ซึง่เป็นบคุลากรทางด้านสาธารณสขุ เข้าเยีย่มชมการ
ด�าเนนิงานขององค์การเภสชักรรม ด้านการบรหิารระบบ VMI ยาต้านไวรสั
เอดส์ ขององค์การเภสัชกรรม เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 อภ.มอบยาสนับสนุนโครงการ 
   สานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทยฯ 
  ภญ.วรีะมล มหำตมวด ีผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำร 
องค์กำรเภสัชกรรม มอบยาให้แก่ผู ้แทนจาก 
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพ
ไทย เพ่ือน�าไปร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชน
กองทัพไทย สานใจปรองดอง ประจ�าปี 2560 ครัง้ที่ 
2/2560 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ต�าบลมหาวัน 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23 - 26 
พฤษภาคม 2560 ที่องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2560

 ให้การต้อนรับ
  ภ ก . พิ พั ฒ น ์ 
นยิมกำร รองผูอ้�ำนวยกำร
องค ์กำรเภสัชกรรม 
ให ้การต ้อนรับคณะ 
เจ้าหน้าทีจ่ากโรงพยาบาล
ในสงักดัส�านกัการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเยี่ยมชมการด�าเนินงานของโรงงานผลิตยา
รังสิต1 องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 
18 มกราคม 2560
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 เอกอัครราชทูตไทยประจ�าสาธารณรัฐแห่ง 
   สหภาพเมียนมาหารือความร่วมมือ 
  นพ.นพพร ช่ืนกลิ่น ผู้อ�ำนวยกำรองค์เภสัชกรรม 
ให้การต้อนรับ นายจักร บุญหลง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรงุย่างกุง้ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา
ในการประชุมหารือแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การผลิตยาและการกระจายยา เพื่อการสาธารณสุขใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560

 มอบยาต�ารวจตระเวนชายแดน
  นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม มอบ
ยาให้แก่พันต�ารวจเอกประกอบ พลเตชา รองผู้บังคับการต�ารวจ
ตระเวนชายแดนภาค 1 พนัเอกยอดธง ส�าราญ ผูอ้�านวยการกองสตัว์
และเกษตรกรรมที ่2 กรมการสตัว์ทหารบก และคณะ เพือ่น�าไปมอบ
ให้แก่นกัเรยีนและประชาชนรอบบรเิวณโรงเรยีน ณ โรงเรยีนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านปางสนุก อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 

 มอบยาช่วยภูฏาน
  องค์การเภสัชกรรม มอบยาให้แก่ผู ้แทน 
จากกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือน�าไปใช้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงาน
เทศกาลสานสัมพันธ์ไทย - ภูฏาน ณ กรุงทิมพู  
ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 
พ.ศ.2560 ที่องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2560

 เยี่ยมชมโรงงานยา
  นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น ผู ้อ�ำนวยกำรองค ์กำร
เภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงาน UNDP 
จาก 48 ประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่จาก สปสช. ในโอกาส
เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานองค์การเภสัชกรรมในส่วนของ
โรงงานผลิตยารังสิต 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

 เยี่ยมชมกิจการ 
  ภก.พิพัฒน์ นิยมกำร รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำร
เภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะเภสัชกรจากส�านักงาน
สาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดนนทบุรี 7  
โรงพยาบาล ในโอกาสเข้าเยีย่มชมการด�าเนนิงานของโรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
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 งาน “สัปดาห์เภสัชกรรม  
   ประจ�าปี 2560”
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 15. 53 น.  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุ
เสดจ็ไปยงัลานอเีดน 3 ช้ัน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์ ทรง
เปิดงาน “สัปดาห์เภสัชกรรม ประจ�าปี 2560” ซึ่งสภา
เภสชักรรมร่วมกบัองค์กรเครอืข่ายวชิาชีพเภสชักรรมจดัข้ึน 

 เย่ียมชมโรงงานยา 
  ภก.จกักฤษณ์ ประไพพทิยาคณุ และ ดร.ภญ.มกุดาวรรณ 
ประกอบไวทยกจิ รองผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม ให้การ
ต้อนรับเจ ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสเยี่ยมชมองค์การ
เภสัชกรรม พระราม 6 และองค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)
โรงงานผลิตยารังสิต 1 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบโครงการ
ก่อสร้างโรงงานผลติยารงัสติ ระยะที ่2 เมือ่วนัที ่16 มถินุายน 
2560

 อภ.จดัโครงการ “GPO ร่วมใจปลูกสมุนไพรยนืต้น 9,999 ต้น 
  นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กรรมการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธาน 
คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยกรรมการองค์การเภสัชกรรม  
คณะผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างองค์การเภสชักรรม รวมถึงหวัหน้าส่วนราชการและ
เอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมใจกันปลูกสมุนไพรยืนต้น ในโครงการ “GPO 
ร่วมใจปลูกสมุนไพรยืนต้น 9,999 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ระยะท่ี 2 ปลูกสมุนไพรยืนต้น  
หลากหลายพนัธ์ุ” ซ่ึงโครงการดงักล่าวฯ ปลกูบนพืน้ท่ีเขามนั จ�านวน 50 ไร่ บรเิวณพืน้ที ่
องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  
ส่วนระยะที ่1 ได้มกีารปลกูต้นพะยอม จ�านวน 199 ต้น ไปเมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2559

 “องค์กรสร้างสุข” 
  องค์การเภสัชกรรม จัดอบรม “องค์กรสร้างสุข 4.0” 
ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน เพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข ปัจจัยจูงใจในการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพ มี
คณุภาพชวีติการท�างานทีด่แีละร่วมกนัท�างานให้บรรลเุป้าหมาย
องค์กร มี นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อ�านวยการส�านัก 
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม
องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2560 เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้
ยา และสมุนไพรอย่างปลอดภัยในการรักษาโรค และลดความสูญเสียจากการใช้ยาซ�้าซ้อน และภัยจากยาตีกัน ซึ่งอาจมีอันตราย
ถึงแก่ชีวิตได้ ภายใต้ค�าขวัญ “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร” 
 โอกาสน้ีได้ประทานโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์การเภสัชกรรม ในฐานะที่องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์
เภสัชกรรม ประจ�าปี 2560 โดยมี ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม เข้ารับประทานโล่
เชิดชูเกียรติและถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม ภายในงานองค์การเภสัชกรรมจัดนิทรรศการเรื่องสารสกัด
สมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งมีดร.ภญ.ปิยะพร พยัฆพรม นักวิจัย กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายข้อมูลนิทรรศการดังกล่าว 
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บทคัดย่อ
 ประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้ยอมรับ
และน�าบทบัญญัติเครื่องส�าอางแห่งอาเซียน ASEAN Cosmetic Directive  
มาก�ากับดูแลเครื่องส�าอางตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เพื่อให้เครื่องส�าอางมีความปลอดภัย 
มีคณุภาพและมหีลกัฐานท่ีเพยีงพอสนบัสนนุการกล่าวอ้างสรรพคณุ อีกทัง้เพือ่ลด
อุปสรรคทางการค้าที่ไม่จ�าเป็น บทบัญญัติดังกล่าวก�าหนดให้ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือ
ผู้จัดจ�าหน่ายต้องจดแจ้งเครื่องส�าอางทุกชนิดกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องก่อนการ 
จ�าหน่าย ดังนั้น ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีปริมาณงานจ�านวน 
ที่มากและมีระยะเวลาอันจ�ากัดเพียง 3 วันท�าการ ในการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว 
การจดแจ้งที่ง่ายและรวดเร็วดังกล่าวท�าให้มีผู ้ที่ลักลอบ น�าเข้าผลิตภัณฑ์ยา 
ผดิกฎหมาย โดยการจดแจ้งผลติภณัฑ์ยาเป็นเครือ่งส�าอางเพ่ือสามารถน�าเข้าผ่านด่าน
ศุลกากรได้ง่ายข้ึนเมื่อพบปัญหาดังกล่าวส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จึงได้ด�าเนินการ (1) เพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องส�าอางโดยอาศัยพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (2) ให้ผู้จดแจ้งระบุข้อมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับลักษณะและขนาดบรรจุภัณฑ์เครื่องส�าอางในแบบยื่นขอจดแจ้งและ  
(3) ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ห้ามการผลิต น�าเข้าเครื่องส�าอางที่มี
ลักษณะภาชนะบรรจคุล้ายยาฉดีและมวีตัถุประสงค์การใช้เป็นยาหรอืใช้กบัเครือ่งมอื 
ผลักสารเข้าสู่ใต้ผิวหนัง อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ก็มีข้อเสนอเพิ่มเติม ในการ
ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ (1) ก�าหนดให้ผู้จดแจ้งต้องแนบภาพถ่าย

ภก.คณิต ลูกรักษ์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบน�าเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การศึกษาการน�าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาผิดกฎหมาย
โดยอาศัยช่องทางการจดแจ้ง
เป็นเครื่องส�าอาง
The study of illegal imported  
pharmaceutical product using  
loophole by notification as cosmetic 
product

ผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารการ
ยื่นขอจดแจ้งเคร่ืองส�าอาง (2) ติดตั้ง 
ระบบซอฟต์แวร์เพ่ิมเติม เพื่อช่วย 
ตรวจสอบรายการสินค้าตามใบส่งของ
เทยีบกบัรายช่ือผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง
ในฐานข้อมลู (3) ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขก�าหนดหลักเกณฑ์ให  ้
ผู้จดแจ้งปฏิบัติตาม (ตามมาตรา 6(5)-
(8)) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง 
พ.ศ. 2558(4) ออกประกาศก�าหนด
หลักเกณฑ์การเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
เคร่ืองส�าอาง พ.ศ. 2558 โดยค�าแนะน�า
ของคณะกรรมการเครื่องส�าอาง

ค�าส�าคัญ :
 ใบรับจดแจ้ง, ยาผิดกฎหมาย, 
เพิกถอน
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บทความ : 



Abstract
 Thailand with other nine ASEAN countries has adopted 
and implemented ASEAN Cosmetic Directive since 2008, 
to ensure the safety, quality and evidence supporting 
their claimed benefits of all cosmetic products marketed 
and to eliminate trade barriers. The ACD require either 
manufacturer, importer or distributor to notify regulatory 
authority before placing their cosmetic product is placed 
in the market. Therefore, Thai FDA has heavy workload 
and limited time to investigate submitted information, 
within three working days, created loophole for illegal 
imported pharmaceutical product, resulting in notification 
as cosmetic product for easier import custom clearance 
procedure. Consequently, Thai FDA solved this issue as 
followed: (1) Revoke such notification acknowledgement 
under Administrative Procedure Act B.E. 2539 (2) Request 
more information on characteristic and packing size of 
cosmetic product in the notification form and (3) Issue 
Public Health Notification Title: Prohibit The manufacture 
or import the cosmetic products which packaging similar 
to the injection medicine, or intended to be used as 
medicine, or to be used with the medical device to invade 
the substance into the body. However, this study would 
like to suggest the following four measures to solve this 
issue which are (1) the request to attach the picture of 
cosmetic products to notification form, (2) install software 
to assist during import custom clearance procedure, 
(3) issue public health notification related to establishment 
of the contact place for notified person under Cosmetic 
Act, B.E. 2558., Article 6 (5)-(8) and (4) issue and implement 
of public health notification related to revoke notification 
acknowledgement under Cosmetic Act, B.E. 2558., Article 
36 as recommended by the Cosmetic Committee.

Keywords :
 Notification Acknowledgement, illegal Pharmaceutical 
product, Revoke of notification acknowledgement

บทน�า
ควำมเป็นมำ
 ในบรรดาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อยู่ภายใต้
การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เคร่ืองส�าอางจัดเป็นผลิตภัณฑ์
สขุภาพทีม่คีวามเสีย่งน้อยทีส่ดุ เนือ่งจากส่วนใหญ่ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช ้กับส่วนต่างๆ ภายนอก
ร่างกายเท่านั้น กฎหมายที่ใช้ในการก�ากับดูแล
จึงไม่เข้มงวดเท่ากับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ 
เช่น ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย  
การควบคมุก�ากบัดูแลเครือ่งส�าอางตามกฎหมาย
เดิมคอื พระราชบญัญติัเครือ่งส�าอาง พ.ศ. 2535  
ได้จัดแบ่งเครื่องส�าอางออกเป็น 3 ประเภท  
ตามระดับความเส่ียงของสารท่ีใช้เป็นส่วนผสม คือ 
ประเภทที ่1 เครือ่งส�าอางควบคมุพเิศษเป็นกลุม่
ที่มีความเสี่ยงมาก จึงต้องมีขั้นตอนการอนุญาต
ทีเ่ข้มงวดคอืการขึน้ทะเบยีนต�ารับ ประเภทที ่ 2 
เครื่องส�าอางควบคุมเป็นกลุ ่มที่มีความเส่ียง 
ปานกลาง การอนุญาตจะใช้เพียงวิธีการจดแจ้ง 
ประเภทที่ 3 เครื่องส�าอางที่นอกเหนือจาก
ประเภทที่ 1 และ 2 เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย 
มักเรียกว่าเคร่ืองส�าอางท่ัวไป ซ่ึงเป็นกลุ ่ม 
เครือ่งส�าอางโดยส่วนใหญ่ เครือ่งส�าอางประเภททีมี่
ความเสีย่งน้อยนี ้ ซึง่เป็นเครือ่งส�าอางโดยส่วนใหญ่  
ผู้ประกอบการสามารถท�าการผลิตหรือน�าเข้า
เพ่ือขายได้ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติ หรือ
อนุญาตแต่อย่างใด กฎหมายก�าหนดไว้แต่เพียง
ข้อบงัคบัให้ต้องปฏบิตัติาม เช่น การจดัท�าฉลาก 
การเลือกใช้สารที่เป็นวัตถุกันเสียหรือใช้เป็นสี 
และประกาศห้ามสารทีอ่าจเป็นอนัตราย มาเป็น
ส่วนผสมในเครื่องส�าอาง 
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 ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยเริ่มมีการปรับระบบการ
ก�ากับดูแลให้เครื่องส�าอางทุกชนิดต้องท�าการจดแจ้งก่อน
วางขายในตลาด เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยมีจุดมุ ่งหมายหลักท่ีจะลดอุปสรรค
ทางการค้าระหว่างกนั กรณปัีญหาเร่ิมเกดิขึน้ เมือ่การอนมุตัิ
อนุญาตใช้เพียงวิธีการให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในเบือ้งต้นเท่านัน้ ในขณะท่ีปรมิาณงานกเ็พิม่สงูขึน้
อย่างมาก เน่ืองจากเคร่ืองส�าอางกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงน้อย 
ซึ่งแต่เดิมสามารถผลิตหรือน�าเข้าเพื่อขายได้ โดยไม่ต้อง
ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กลับกลายเป็นภาระงาน
ที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจพิจารณาและออกใบรับจดแจ้งให้ทัน
ในก�าหนด 3 วัน1 ระบบการจดแจ้งจึงถูกก�าหนดขอบเขต
ให้สามารถท�าได้เพียงการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที ่
ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งไว้เท่านั้น ปัญหาส�าคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมี 
ผูใ้ช้ช่องทางการจดแจ้งนีเ้พ่ือลักลอบน�าเข้าสนิค้าผดิกฎหมาย
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา อันจะท�าให้เกิดผลกระทบต่อ 
ผูบ้รโิภคได้อย่างมาก ระบบการจดแจ้ง (Notification) เป็นระบบ
การอนุญาตที่กลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียนน�าแบบอย่าง
มาจากสหภาพยุโรป การศึกษาครั้งนี้จึงได้รวบรวมข้อมูล 
ประเด็นส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ 
ท่ีแท้จริง และแนวทางแก้ปัญหาที่สามารถน�ามาปฏิบัติได้
จริงในขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึงว่า ยังจะต้องปฏิบัติให้ได ้
ตามข้อตกลงตามท่ีได้ลงนามรับรองไว้กับประเทศสมาชิก
อาเซียน

แนวโน้มความรุนแรงของปัญหา
 ปัญหาการลักลอบน�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาผิดกฎหมาย 
โดยอาศัยช่องทางการจดแจ้งเป็นเครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์
ยาผิดกฎหมายทีพ่บในกรณดีงักล่าว ส่วนใหญ่เป็นผลติภณัฑ์
ที่ถูกน�าไปใช้ในธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามหรือใน

คลินิกเสริมความงาม ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการขยายตัว
สูง จากบทความวิเคราะห์ของธนาคารกสิกรไทย เมื่อเดือน
ธันวาคม 25582 ระบุว่า ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจที่
เติบโตมาจากความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะมี 
รปูร่างหน้าตา ผวิพรรณ หรอืบคุลกิภาพทีดู่ดี เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้กับตัวเองมากข้ึน ปัจจุบันธุรกิจนี้ก�าลังเป็นหนึ่งใน
ธุรกิจดาวรุ่งท่ีสร้างผลก�าไรให้แก่ผู้ประกอบการอยู่ไม่น้อย 
สะท้อนจากเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้ที่มีมูลค่าไม่ต�่ากว่า 
12,000 ล้านบาทต่อปี จากจ�านวนคนทีเ่ข้ามาใช้บรกิารมากขึน้ 
ไม่จ�ากัดเพศ ไม่จ�ากัดวัย ข้อมูลจ�านวนคลินิกเวชกรรมโดย
กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพได้เปิดเผยเมือ่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 
25583 จ�านวนคลินิกเวชกรรมทางด้านเสริมความงามมีมาก
ถึง 1458 แห่งทั่วประเทศ ในจ�านวนคลินิกเวชกรรมทั้งหมด 
10,904 แห่ง ผลิตภัณฑ์ยาผิดกฎหมายที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่
ในธุรกิจเสริมความงาม ซึ่งพบได้ทั้งในคลินิกเสริมความงาม
ที่จดทะเบียนสถานประกอบการถูกต้อง และสถานเสริม
ความงามทัว่ไปทีไ่ม่มแีพทย์ประจ�าหรอืลกัลอบประกอบการ 
พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารต่างๆ เช่น Botox 
Lidocaine Glutathione EGF IGF เป็นต้น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ข้อมูลจากแบบรายงานผลการจบักมุและด�าเนนิคดี 
ผู ้กระท�าความผิดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา4  โดยศนูย์จัดการเร่ืองร้องเรยีน
และปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สขุภาพ (ศรป.) พบว่าจากการตรวจสอบคลนิกิเสริมความงาม
จ�านวน 19 แห่ง พบมีความผิดในเรื่องผลิตภัณฑ์ยาที่ไม ่
ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนต�ารับถึง 14 แห่ง ในจ�านวนนี้เป็น
คลินิกที่ไม่มีแพทย์ประจ�า และไม่ได้รับอนุญาตจดทะเบียน
สถานประกอบการ (คลินิกเถื่อน) ถึง 11 แห่ง ด้วยเหตุที่
ยาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในเรื่องของ 
ความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษา การก�ากับดูแล
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จงึเข้มงวดกว่าผลิตภัณฑ์เครือ่งส�าอางเป็นอย่างมาก การลักลอบ
น�าเข้าผลติภัณฑ์ยาโดยช่องทางการจดแจ้งเป็นเครือ่งส�าอาง
จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นเคร่ืองมือในการแข่งขัน 
ทางธุรกิจที่สร้างก�าไรได้มหาศาล และก�าลังเติบโตขยายตัว 
อย่างรวดเรว็ ในปี พ.ศ.2555 ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาได้ออกค�าสัง่เพิกถอนใบรบัจดแจ้งเครือ่งส�าอางจ�านวน 
29 รายการ5 เนือ่งจากพบว่ามกีารน�าเอาผลติภัณฑ์ทีจ่ดแจ้งไว้
เป็นเครือ่งส�าอางแต่ถกูน�าไปใช้เป็นยาฉดี แม้ว่าการลกัลอบน�าเข้า 
ผลติภณัฑ์ยาผดิกฎหมายอาจท�าได้หลายช่องทาง แต่ช่องทาง 
การน�าเข้าโดยส�าแดงว่าเป็นเคร่ืองส�าอางที่ได้รับอนุญาต
จดแจ้งแล้ว เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายน้อย
และสามารถน�าเข้าได้ครั้งละจ�านวนมากๆ รองรับกับ 
ความต้องการของตลาดที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาข้อบกพร่อง
ในระบบการจดแจ้งเครื่องส�าอางของประเทศไทย ท่ีท�าให้
เกิดปัญหาการน�าเข้าผลติภณัฑ์ยา ผดิกฎหมายโดยผ่านช่องทาง 
การจดแจ้งเป็นเครือ่งส�าอาง และเพือ่ศกึษาวเิคราะห์แนวทาง
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสามารถน�ามาปฏิบัติได้จริง
และยังคงอยู่ในกรอบข้อตกลงอาเซียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 พบข้อบกพร่องในระบบรับจดแจ้งเครื่องส�าอางของ
ประเทศไทย และสามารถวิเคราะห์ก�าหนดเป็นแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา นอกจากจะป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาเดมิแล้ว 
ยงัจะสามารถท�าให้ระบบการควบคมุก�ากบัดแูลเครือ่งส�าอาง
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วิธีการศึกษา
 1.  ศึกษาเปรียบเทียบระบบการอนุญาตและ 
การควบคุมผลิตภัณฑ์ยา เทียบกับระบบการอนุญาตและ 
การควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
 2. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการอนุญาตและ 
การควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางก่อนและหลังการเข้าสู่
บทบัญญัติเครื่องส�าอางอาเซียน

 3. ศึกษาระบบการควบคุมผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง
ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นต้นแบบระบบการ
ควบคุมที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนน�ามาปรับใช้ โดย
วิเคราะห์หาว่ามีข้ันตอนใดที่แตกต่างและเป็นเหตุให้เกิด
ปัญหากับระบบการจดแจ้งในประเทศไทย
 4. ศึกษาวิเคราะห์ก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหา โดย
ค�านึงถึงวิธีการที่สามารถน�ามาปฏิบัติได้จริงเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดและสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน

ผลการศึกษา
 1. ผลการศึกษาวิเคราะห์สาระส�าคัญของระบบ 
การอนุญาต และการควบคุมการน�าเข ้าผลิตภัณฑ์ยา  
เปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางพบว่าระบบการอนญุาต 
และการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาจะมคีวามเข้มงวดกว่าผลติภณัฑ์  
เคร่ืองส�าอางเป็นอย่างมาก ผู้ขออนุญาตน�าเข้าผลิตภัณฑ์
ยาจะต้องมีสถานที่ด�าเนินการที่มีที่ตั้งชัดเจน มีป้ายแสดง
ไว้อย่างเปิดเผย และมีบริเวณสถานที่และอุปกรณ์ที่จ�าเป็น
ตามที่กฎหมายก�าหนด การขึ้นทะเบียนต�ารับยาที่จะน�า
เข้ามาจ�าหน่าย จะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานจ�านวน
มาก ทั้งตัวอย่างยา เอกสารแสดงข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และหนังสือรับรองจาก 
ต่างประเทศ การพิจารณาอนุญาตทะเบียนต�ารับ นอกจาก
จะต้องใช้ระยะเวลาเป็นอย่างมากแล้ว หากข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ถูกต้องชัดเจน ผลิตภัณฑ์ยาต�ารับนั้นก็จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้น�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศได้ ต่างจาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่ผู้ขออนุญาตเพียงแต่กรอกข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลงในแบบฟอร์ม ตามที่ก�าหนดเท่านั้น 
ยิ่งกว่านั้นผู้รับอนุญาตน�าเข้าผลิตภัณฑ์ยา ยังจะต้องจัดให้
มีเภสัชกรมาควบคุมการน�าเข้ายา รวมทั้งจัดท�าบัญชีบันทึก
รายละเอียดทุกคร้ังที่น�าเข้าและขายยาแต่ละรายการ และ
ยังต้องจัดเก็บตัวอย่างยาไว้เพื่อการตรวจสอบอีกด้วย
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ตำรำงที่ 1  สำระส�ำคัญของระบบกำรอนุญำตและกำรควบคุมกำรน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ยำแผนปัจจุบัน และเครื่องส�ำอำง

ข้อก�ำหนด ผลิตภัณฑ์ยำแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง

1. สถานที่

2. ผลิตภัณฑ์

3. การด�าเนินการ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) (8)

ผู้รับอนุญาตน�าเข้าจะต้องจัดให้มี
- ป้ายแสดงสถานที่น�าเข้า
- ป้ายชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
- สถานที่เก็บยาแยกเป็นสัดส่วน และมีอุปกรณ์ที่
ใช้ในการรักษาคุณภาพยา

กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนต�ารับยา พ.ศ. 2555(9)

ผู้รับอนุญาตน�าเข้าจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
- ยาตัวอย่าง
- หลกัฐานแสดงข้อมลูคณุภาพประสทิธภิาพ และ
ความปลอดภัยของยา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยา 
(PART I : Administrative Data and Product 
Information)
ส่วนที่ 2 หลักฐานแสดงคุณภาพของยา (PART II : 
Quality)

- ฉลาก และเอกสารก�ากับยา (Product Information)
- หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิตและการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
มาตรา 24 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
- ผู้รับอนุญาตน�าเข้าจะต้องจัดให้มีเภสัชกรเป็นผู้
มีหน้าที่ปฏิบัติการตลอดเวลาที่เปิดท�าการ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2525) 
- ผู้รับอนุญาตน�าเข้าจะต้องด�าเนินการ
- จัดท�าบัญชีการน�าเข้ายา แต่ละอย่างทุกครั้งที่
น�าเข้า
- จัดท�าบัญชีการขายยาแต่ละอย่างทุกครั้งที่ขาย
- จัดเก็บตัวอย่างยาแต่ละอย่างทุกคร้ังที่น�าเข้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี

- ยังไม่มีการออกประกาศก�าหนด
ควบคุมตามกฎหมาย

 -  ประกาศส� านั กงานคณะ
กรรมการ(10) อาหารและยา เรื่อง 
ก�าหนดแบบแจ้งรายละเอียดการ
ผลิตเพื่อขายหรือน�าเข้าเพื่อขาย
เครื่องส�าอางควบคุม พ.ศ. 2557 
ก�าหนดให้ผู้ขออนุญาต หรือผูจ้ดแจ้ง 
กรอกข้อมูล
- ชื่อ ประเภทผลิตภัณฑ์
- จุดประสงค์การใช้
- วิธีใช้ และลักษณะทางกายภาพ 
(เฉพาะบางประเภท)
- ผู ้ผลิต ผู ้น�าเข้า ผู ้รับผิดชอบ 
วางตลาด
- รายการสารที่ใช้เป็นส่วนผสม

- ยังไม่มีการออกประกาศควบคุม
ตามกฎหมาย
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 2. ผลการศึกษาวิเคราะห์สาระส�าคัญของระบบการ
อนุญาตและการควบคุมเครื่องส�าอางก่อนและหลังเข้าสู ่
บทบญัญตัเิครือ่งส�าอางอาเซยีน (Asean Cosmetic Directive 
: ACD) 9

   - พบว่าระบบการอนุญาต และการควบคุม
เคร่ืองส�าอางก่อนเข้าสู่บทบัญญัติเครื่องส�าอางอาเซียน การ
ควบคุมจะมีทั้งในส่วนของสถานที่และในส่วนของผลิตภัณฑ์ 
เครือ่งส�าอางควบคมุพเิศษ และเครือ่งส�าอางควบคมุเป็นกลุ่ม
เครือ่งส�าอางทีม่คีวามเสีย่งอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค
ได้ง่าย สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ จะต้องผ่านการตรวจสอบ
ว่ามีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายก�าหนด ในส่วนขั้นตอน
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ก็จะต้องส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เพือ่ประกอบการพจิารณาอนญุาต และแม้กระทัง่เครือ่งส�าอาง
ทั่วไปที่กฎหมายไม่มีข้อบัญญัติบังคับในเรื่องการขออนุญาต 
แต่การน�าเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรก็ยังจ�าเป็นต้องได้รับ
เอกสารแสดงการรบัรองระบุประเภทผลติภัณฑ์จากส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ก�าหนดให้ผู้ยื่นค�าขอต้องส่ง

มอบตวัอย่างผลติภณัฑ์ และภาพถ่ายผลติภณัฑ์มาประกอบ
การพิจารณา รวมถึงต้องส่งมอบสูตรต้นฉบับ (ฉบับจริง) 
ใบรับรองการขายที่ผ่านการรับรองจากสถานทูต ภาพถ่าย
ภาชนะบรรจุที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ จนถึงแผนผังแสดงที่ตั้ง
และที่เก็บผลิตภัณฑ์ตามระเบียบฯ ที่ออกในปี พ.ศ.2537- 
พ.ศ.2542 และเมือ่เข้าสูบ่ทบญัญตัเิครือ่งส�าอางอาเซยีนใน
ปี พ.ศ.2551 กระทรวงสาธารณสขุได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เรือ่ง ก�าหนดเครือ่งส�าอางควบคุม โดยได้ยกเลกิ 
ประกาศเกีย่วกับเคร่ืองส�าอางควบคมุพิเศษ และเคร่ืองส�าอาง
ควบคุมเดิมทั้งหมด และก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์เครือ่งส�าอาง 
ทกุประเภท จัดเป็นเครือ่งส�าอางควบคมุ การอนุญาตจะใช้วธิกีาร
จดแจ้ง โดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ประเภท จุดประสงค์
การใช้ ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้รับผิดชอบวางตลาด และรายการ
สารทีใ่ช้เป็นส่วนผสม โดยจะไม่มีเอกสารหลกัฐาน ตัวอย่าง
ผลติภณัฑ์ ภาพถ่ายผลติภณัฑ์ หรอืข้อก�าหนดในเรือ่งสถานที่
ของผู้ประกอบการแต่อย่างใด

ตำรำงท่ี 2  สำระส�ำคญัของระบบกำรอนญุำตและกำรควบคมุเคร่ืองส�ำอำงก่อน และหลงัเข้ำสู่บทบญัญัติเคร่ืองส�ำอำง
อำเซียน (Asean Cosmetic Directive : ACD)

ข้อก�ำหนด กำรอนุญำตและกำรควบคุมก่อนเข้ำสู่ ACD
กำรอนุญำตและกำรควบคุม  

หลังเข้ำสู่ ACD

1. สถานที่ สอพ. - กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) 10

- จัดให้มีป้ายแสดงสถานที่ติดไว้ที่เปิดเผย
- อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต้องเป็น

ไปตามข้อก�าหนด
สอค. - มาตรา 28 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง 
พ.ศ. 2558 ให้ปฏิบัติ เช่นเกี่ยวกับ 
สคพ. -  โดยอนุโลม
สอท. - ไม่มีข้อก�าหนด

 - ยังไม่มีการออกประกาศก�าหนด
ควบคุมตามกฎหมาย

2. ผลิตภัณฑ์ สอพ. กฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2539)11 ผู ้ขออนุญาต 
ขึน้ทะเบียนเครือ่งส�าอางควบคมุพเิศษ จะต้องยืน่เอกสารหลกัฐาน

- หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ
- ตัวอย่างเครื่องส�าอางส�าเร็จรูปที่พร้อมจะขายปลีกแก่

ประชาชน 2 ตัวอย่าง

- กฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย
หรือน�าเข้าเพ่ือขายเคร่ืองส�าอาง
ควบคุม พ.ศ. 2553

วารสาร องค์การเภสัชกรรม16



- เอกสารแสดงกระบวนการผลิต
- แบบแปลนสถานที่
- วิธีเก็บรักษา

ก�าหนดให้ผูข้ออนญุาต หรอื 
ผู้จดแจ้ง กรอกข้อมูล

- ชือ่ ประเภท ผลิตภณัฑ์
- จุดประสงค์การใช้

- วิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารควบคุมพิเศษ, สารส�าคัญ 
(ก�าหนดให้เวลาการพิจารณาอนุญาตทะเบียนไม่เกิน 
3 เดือน โดยไม่รวมระยะเวลาการแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม)

สอค. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)12 ผู้ขออนุญาตจดแจ้ง
จะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน

- ตัวอย่างเครื่องส�าอางควบคุม
- ฉลากตามประกาศฯ จ�านวน 2 ชุด 

สอท. ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย 
การน�า หรอืสัง่เครือ่งส�าอางเข้ามาในราชอาณาจักร (พ.ศ. 2537) 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2542) 

ผู้ขออนุญาตน�าเข้าเคร่ืองส�าอางทั่วไปจะต้องยื่นเอกสาร 
หลักฐาน
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
- ภาพถ่ายตัวอย่าง 
- สูตรต้นฉบับ (ฉบับจริง) (พ.ศ. 2539) Certificate of 

Free Sale ท่ีผ่านการรบัรองจากสถานทูตไทย ภาพถ่าย
ภาชนะบรรจุที่แสดงชื่อ

- แผนผังแสดงที่ตั้งสถานที่น�าเข้า และสถานที่เก็บ (พ.ศ. 
2542)

- ผู้ผลิต แหล่งผลิต
- ผู้น�าเข้า
- ผู้รับผิดชอบวางตลาด
- รายการสารที่ใช้เป็น 
ส่วนผสมในเครือ่งส�าอาง

3. การด�าเนินการ สอพ. - กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537)
- จัดเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ เป็นระยะเวลา 

2 ปี
สอค. - มาตรา 28 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง 
พ.ศ. 2558 ให้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับ  
สอพ. - โดยอนุโลม
สอท. - ไม่มีข้อก�าหนด

- ยงัไม่มกีารออกประกาศ 
ก� าหนดควบคุมตาม
กฎหมาย

สอพ. = เครื่องส�าอางควบคุมพิเศษ, สอค. = เครื่องส�าอางควบคุม, สอท. = เครื่องส�าอางทั่วไป
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 3. การวิเคราะห์ข้อแตกต่างทีส่�าคญัในข้อก�าหนดของ
ระบบการควบคุมเครื่องส�าอางของสหภาพยุโรปกับกรณี
ปัญหาการลักลอบน�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาผิดกฎหมายโดยการ
จดแจ้งเป็นเครื่องส�าอาง
   3.1 กำรพิจำรณำอนุญำตรับจดแจ้ง
    กรณีปัญหำ - การพจิารณารับจด
แจ้ง เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตโดยอาศัยข้อมูลตามที่ผู้แจ้ง 
กรอกข้อมูลในแบบยื่นค�าขอ ซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  
จึงได้เกดิช่องว่างให้มผีูล้กัลอบน�าเข้ายาผดิกฎหมาย โดยการ
แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ
    ข้อก�ำหนดของสหภำพยุโรป(13)

   Article 4, 13 - ก�าหนดให้จะต้องมผีูร้บัผดิชอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์ (Responsible person) โดยต้องแสดง 
รายละเอียดของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ และเมื่อสินค้าถูก 
น�าเข้าและจ�าหน่ายแล้ว กจ็ะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ราบเก่ียวกบั
การแสดงฉลากและภาพของภาชนะบรรจุ
   Article 10 - ก�าหนดให้ผู้มีคุณวุฒิรับรอง
ในสายอาชีพ เภสัชศาสตร์ พษิวทิยา วทิยาศาสตร์การแพทย์ 
หรือเทียบเท่า เป็นผู้ประเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ โดย
จะต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ที่มีหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อ
ประสานข้อมูล
   3.2 กำรตรวจสอบสนิค้ำผ่ำนด่ำนศลุกำกร
    กรณีปัญหำ - ข้อมูลตามเอกสาร
การน�าเข้าสินค้ากับข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ อาจ 
คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องสอดคล้องกัน
    ข้อก�ำหนดของสหภำพยุโรป 
   Article 13 - ผูน้�าเข้าต้องส่งมอบการแสดง
ฉลากและภาพของภาชนะบรรจุ เมื่อได้ด�าเนินการน�าเข้า
สินค้า ภายหลังการจดแจ้งแล้ว
   3.3 กำรตดิตำมตรวจสอบภำยหลงักำรน�ำเข้ำ
    กรณปัีญหำ - ข้อมลูสถานทีน่�าเข้า
อาจเป็นเทจ็ ไม่สามารถตดิตามตรวจสอบสถานทีจ่รงิและไม่
สามารถตรวจสอบการด�าเนินการกับสินค้าใดๆ ได้
    ข้อก�ำหนดของสหภำพยุโรป 
   Article 4, 10, 11, 13 - ก�าหนดในเรื่อง
ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Responsible person) 
ต้องมีผู้มีคุณวุฒิในสายอาชีพที่มีใบรับรอง สามารถติดต่อ

ประสานข้อมลูได้โดยตลอด มข้ีอบงัคบัท่ีให้ต้องจัดเกบ็ข้อมลู
ผลิตภัณฑ์พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตลอด
   3.4 กำรยกเลิก เรียกคืนผลิตภัณฑ์
    กรณีปัญหำ - ไม่สามารถติดตาม
ตรวจสอบสถานที่ หรือการด�าเนินการใดๆ ภายหลังการน�า
เข้าสนิค้าแล้ว จงึไม่สามารถด�าเนนิการทางกฎหมายต่อไปได้
    ข้อก�ำหนดของสหภำพยุโรป 
   Article 4, 5, 7 - ก�าหนดให้จะต้องมีผู้รับ
ผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และมีส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขใน
ส่วนที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ถูกต้องและ
เป็นอนัตราย และยงัก�าหนดให้ผูเ้กีย่วข้องในห่วงโซ่การกระจาย 
สินค้าทั้งหมดจะต้องสามารถระบุได้ว่าสินค้าได้รับมาจาก
แหล่งใด และได้ถูกส่งต่อไปให้แก่ผู้ใดบ้าง เพ่ือควบคุมการ
จัดเก็บสินค้าที่ไม่ปลอดภัยออกจากท้องตลาด

 4. กำรศกึษำวเิครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ และ
แนวโน้มผลกระทบต่อภำคธุรกิจ
 ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท�าให้สามารถก�าหนดเป็นแนวทาง
การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยเคร่ืองมือ กฎหมายในขอบเขต
อ�านาจทีจ่ะสามารถด�าเนนิการให้เป็นจรงิได้ ขณะเดยีวกนัก็
ท�าการศกึษาเปรียบเทียบกบัข้ันตอนการปฏบิติังานท่ีผ่านมา 
เพ่ือศกึษาถึงผลกระทบและความเป็นไปได้ในการด�าเนนิงาน
แก้ไขปัญหา
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ตำรำงที่ 3 ผลกำรศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ และแนวโน้มผลกระทบ

ปัญหำในแต่ละขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน แนวทำงกำรแก้ปัญหำ แนวโน้มผลกระทบ

1. การพิจารณาอนุญาตรับจดแจ้ง
ปัญหำ - ความชัดเจน ความถูกต้อง
ของข้อมูล เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ สูตรส่วน
ประกอบ ชนิดของผลิตภัณฑ์

1. ขัน้ตอนการพจิารณาอนญุาตจดแจ้ง
กำรแก้ไข - ก�าหนดให้แนบภาพถ่าย
ผลติภณัฑ์ในแบบยืน่ค�าขอ อาศัยอ�านาจ 
ตามมาตรา 6 (10) แห่งพระราชบญัญตัิ 
เครื่องส�าอาง พ.ศ. 2558 ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข การจดแจ้งและ 
การรบัแจ้งเครือ่งส�าอาง โดยก�าหนดให้
แนบภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ประกอบการ 
พิจารณาด้วย
ผลลัพธ์ - เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากภาพถ่ายที่แสดง
รายละเอียดของ ชื่อ สูตรส่วนประกอบ 
จุดประสงค์การใช้และลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ หากพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่มีลักษณะไม่จัดเป็นเคร่ืองส�าอาง  
เจ้าหน้าท่ีกจ็ะไม่อนญุาตรับจดแจ้งให้เป็น
เคร่ืองส�าอาง ต่างจากเดิมที่ไม่มีข้อมูล
อื่นใดมาประกอบการพิจารณา

1.1 พิจารณาเปรียบเทียบกับ
ขั้นตอนการด�าเนินงานเดิมที่ผู ้น�าเข้า
ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง ต้องยืน่เอกสาร
หลักฐานก ่อนการปรับระบบการ
ควบคุมตามอาเซียน ผู้น�าเข้าต้องส่ง
มอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส�าหรับการน�า
เข้าเครื่องส�าอางควบคุมพิเศษและ
เคร่ืองส�าอางควบคุม และต้องส่งมอบ
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางทั่วไป  
ดังนั้นวิธีการแก้ไขโดยก�าหนดให้แนบ
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจ

1.2 การแนบเอกสารภาพถ่าย
ผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันผู้ประกอบการ
สามารถส่งต่อข้อมูลทางระบบส่ือสาร
เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ได้สะดวก รวดเรว็

2. การตรวจสอบสนิค้าผ่านด่านศลุกากร
ปัญหำ - การระบุชื่อผลิตภัณฑ์อาจ
ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องตรงกับช่ือใน
เอกสารน�าเข้า หรือชื่อที่ปรากฏบน
ฉลากผลิตภัณฑ์

2. เมื่อผู้น�าเข้าแนบเอกสารภาพถ่าย
ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการขออนุญาต
จดแจ้งแล้ว ข้อมูลภาพถ่ายจะถูกเก็บ 
ไว้ในระบบสารสนเทศของส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เจ้าหน้าที่ 
ประจ�าด ่านฯ สามารถตรวจสอบ 
รายละเอียดข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อน 
และท�าให้สามารถพจิารณาได้ชดัเจนว่า 
สินค้าท่ีน�าเข้าจริงถูกต้องตามท่ีได้รับ
อนุญาตหรือไม่
ผลลัพธ ์ - เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณา
ตรวจปล่อยสินค้าได้รวดเร็วโดยไม่ต้อง
กงัวลว่าชือ่สินค้าท่ีคลาดเคล่ือนนัน้เป็น
สินค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่

2. เจ้าหน้าที่สามารถตรวจปล่อยสินค้า
ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ความชัดเจนของข้อมูล ซ่ึงส่งผลดีต่อ
ภาคธุรกิจ
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- เจ ้าหน้าที่ได ้เห็นภาพถ่าย
ผลิตภัณฑ์ ว่ามีรูปลักษณ์เช่นไร และ
พิจารณาได้ว ่าเป ็นสินค้าที่ควรสุ ่ม
เปิดตรวจหรือไม่ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานของเจ้าหน้าที่

3. การติดตามตรวจสอบสินค้าภายหลัง
การน�าเข้า
ปัญหำ - ข้อมูลสถานทีข่องผูร้บัอนญุาตน�าเข้า 
อาจไม่ถูกต้องตรงตามความจริง
- ไม่สามารถติดตามตรวจสอบสินค้าหรือ
การประกอบการใดๆ ได้

3. ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน�าเข้า
ให้ผู้จดแจ้งปฏิบัติ โดยอาศัยอ�านาจตาม
มาตรา 6 (5) (6) (7) และ (8) เพื่อให ้
ผู้น�าเข้าจัดให้มีสถานท่ีและด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามที่ก�าหนด
ผลลัพธ์ – เจ้าหน้าท่ีสามารถติดตาม
ตรวจสอบการด�าเนินงานและลักษณะ 
ของสถานทีว่่าเป็นไปตามข้อก�าหนดหรอืไม่ 
และหากผู้น�าเข้าไม่ปฏิบัติตามก็จะต้อง 
ได้รบัโทษตามกฎหมายและอาจถูกเพกิถอน 
ใบรับจดแจ้งทั้งหมด ผู้จดแจ้งจึงต้องมี
สถานที่เป็นหลักแหล่งแน่นอน และต้อง
ด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดด้วย

3.  การจัดท�า เกณฑ ์  มาตรฐานให  ้
ผู ้ประกอบการปฏิบัติตามได ้ยกร ่าง 
ประกาศฯ และประชุมหารือผู้เก่ียวข้อง
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น โดยได้ปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
ได้จริง

4. การยกเลิกเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
ปัญหำ - ข้อมูลหลักฐานไม่ชัดเจน ไม่
พบสถานที่ หรือไม่สามารถตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ หรือการด�าเนินการใดๆ ได้
 - การพิจารณาวินิจฉัยการใช้อ�านาจ 
เพิกถอนตามมาตรา 36 (2) ตามค�าแนะน�า
ของคณะกรรมการเครื่องส�าอาง

4.1 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน�าเข้า
ให้ผู ้จดแจ้งปฏิบัติ โดยอาศัยอ�านาจ
ตามมาตรา 6 (5) (6) (7) และ (8) แห่ง 
พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. 2558 
เพื่อให้ผู้น�าเข้าจัดให้มีสถานท่ีและด�าเนิน
งานให้เป็นไปตามที่ก�าหนด
4 .2  ออกประกาศคณะกรรมการ 
เครื่องส�าอาง ก�าหนดแนวทางการ
พิจารณาวินิจฉัย การใช้อ�านาจเพิกถอน 
ตามมาตรา 36 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องส�าอาง พ.ศ. 2558
ผลลัพธ์ - เจ้าหน้าที่สามารถใช้เป็น
แนวทางการพิจารณาเพิกถอนตามค�า
แนะน�าของคณะกรรมการเครื่องส�าอาง 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการออก 
ค�าสั่งเพิกถอน

4.  การจัดท�า เกณฑ ์  มาตรฐานให  ้
ผู ้ประกอบการปฏิบัติตามได ้ยกร ่าง 
ประกาศฯ และประชุมหารือผู้เก่ียวข้อง
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นโดยได้ปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
ได้จริง
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บทสรุปวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
 การปรับระบบการอนุมัติ อนุญาต โดยใช้วิธีการ 
จดแจ้ง (Notification) กบัเครือ่งส�าอางทกุชนดิ ตามข้อตกลง 
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้พบว่ามีจุดข้อบกพร่อง 
ส� าคัญที่ ท� า ให ้ เกิดการลักลอบน� า เข ้ าผลิตภัณฑ ์ยา 
ผิดกฎหมาย โดยอาศัยช่องทางการจดแจ้งเป็นเครื่องส�าอาง 
และกรณีปัญหาก็มแีนวโน้มทีจ่ะทวีความรนุแรงขยายตวัมาก
ยิ่งขึ้นตามกระแสความต้องการของธุรกิจเสริมความงามใน
ปัจจุบัน พบว่าระบบการอนุญาตที่ปรับเปลี่ยนไปได้ท�าให้
การพจิารณาขาดข้อมลูเอกสารส�าคัญท้ังในส่วนของตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายภาชนะบรรจุ และยังไม่มีข้อก�าหนดใดๆ
เกีย่วกบัสถานประกอบการ และเนือ่งจากการอนญุาตน�าเข้า
ผลิตภัณฑ์ยามีขั้นตอน ค่าใช้จ่ายและต้องใช้ระยะเวลามาก 
การอนุญาตโดยผ่านช่องทางการจดแจ้งเป็นเครื่องส�าอาง
จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการลักลอบน�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาเพื่อ
ใช้ในธุรกิจเสริมความงาม  แม้ว่ารูปแบบการอนุญาตโดยวิธี
การจดแจ้ง (Notification) กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะ 
ได้น�าแบบอย่างมาจากสหภาพยโุรป แต่ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน
ท่ีส�าคัญกลับไม ่ มีบัญญัติไว ้  กฎระเบียบของสหภาพ 
ยโุรปก�าหนดให้เครือ่งส�าอางทกุชนดิท�าการจดแจ้งข้อมลูต่อ
ภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้ว
ระบบการควบคุมยังก�าหนดครอบคลุมไปถึงผู้ท่ีต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมทั้งผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้กระจาย
สินค้า การควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็จะต้องมี
นักวิชาการสายอาชีพ เภสัชศาสตร์ pharmacy พิษวิทยา 
toxicology วทิยาศาสตร์การแพทย์ medicine หรอืเทยีบเท่า 
มาเป็นผู้ประเมินความปลอดภัย โดยจะต้องระบุชื่อที่อยู่ให้
สามารถติดต่อประสานข้อมูลได้เมื่อมีเหตุจ�าเป็น การศึกษา
วิจัย การวิเคราะห์เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนคง
ไม่อาจน�าเอารูปแบบของสหภาพยุโรปมาใช้ด�าเนินงานได้
ทัง้หมด เน่ืองจากจะกระทบกบัสถานประกอบการระดบัเลก็
จ�านวนมาก และยงัจะต้องไปเจรจาเพือ่ปรบัความสอดคล้อง
กันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
 แม้ว่าส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะได้
ด�าเนินการในบางส่วนไปบ้างแล้ว เช่น การออกค�าสัง่เพกิถอน
ใบรับแจ้งผลติภัณฑ์ท่ีจดแจ้งว่าเป็นเครือ่งส�าอาง แต่ข้อเทจ็จรงิ
พบว่าเป็นยาผิดกฎหมายที่ยังไม่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียน
ต�ารับโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และการประกาศก�าหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมให้ผู้จดแจ้ง แสดงลักษณะของภาชนะบรรจุในกรณี
เครื่องส�าอางบางประเภท และออกประกาศห้ามการน�าเข้า 
เคร่ืองส�าอางท่ีมีลักษณะคล้ายยาฉีด และมีจุดประสงค ์
การใช้เป็นยา หรือใช้กับเครื่องมือผลักสารเข้าสู่ใต้ผิวหนัง 
แต่ได้พบว่ามาตรการทีก่�าหนดขึน้เหล่านีย้งัไม่อาจแก้ไขปัญหา 
ที่มีได้ เนื่องจากขั้นตอนการเพิกถอนท่ีอาศัยอ�านาจตาม 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ซ่ึงเป็นกฎหมายกลาง มีการก�าหนดข้ันตอนเง่ือนไขไว้อย่าง
รดักมุท�าให้เกดิข้อจ�ากดัในการน�ามาใช้ให้ทันเหตกุารณ์ และ
แม้ว่าจะได้ประกาศใช้กฎหมายพระราชบญัญตัเิครือ่งส�าอาง
ฉบับใหม่ คือ พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. 2558 ที่มี
บทบัญญัติในเร่ืองการเพิกถอนไว้โดยเฉพาะ แต่เจ้าหน้าที่ 
ยังไม่อาจน�ามาใช้เพ่ือด�าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาได้ 
เท่าที่ควร เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าตามมาตรา 10(3) ได้
ก�าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการเคร่ืองส�าอางให้เป็นผู้ให ้
ค�าแนะน�าในการออกค�าสัง่เพกิถอนตามาตรา 36 ส่วนในการ
ที่ข้อก�าหนดให้ผู้จดแจ้งน�าเข้าเครื่องส�าอางต้องระบุข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะภาชนะบรรจุนั้น ก็ยังไม่อาจแก้ปัญหาใดๆ
ได้เนือ่งจากเป็นการก�าหนดไว้แต่เพยีงเครือ่งส�าอางบางชนดิ
เท่านั้น ซ่ึงผู้จดแจ้งสามารถหลบเลี่ยงโดยการกรอกข้อมูล
ระบวุ่าเป็นเคร่ืองส�าอางประเภทอืน่ๆ ทีไ่ม่ต้องเข้าข้อก�าหนด
ให้ต้องแสดงลักษณะบรรจุภัณฑ์
 ดังน้ัน การศึกษาน้ีจึงเห็นควรก�าหนด แนวทาง
มาตรการเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบคือ
 1. ออกประกาศฯ ก�าหนดเพิ่มเอกสารภาพถ่าย
ผลิตภัณฑ์ในแบบแจ้งรายละเอียดการจดแจ้งเครื่องส�าอาง
 2. ตดิตัง้ระบบซอฟต์แวร์เพิม่เตมิ เพือ่ช่วยตรวจสอบ
รายการสินค้าตามใบส่งของเทียบกับรายชื่อผลิตภัณฑ์ 
เครื่องส�าอางในฐานข้อมูล
 3. ออกประกาศกระทรวงฯ ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้
ผู้น�าเข้าสินค้าเคร่ืองส�าอางต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้สามารถ
ตดิตามตรวจสอบควบคมุการด�าเนนิการได้ (ตามมาตรา 6 (5) 
- (8)) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. 2558 ออก 
ข้อก�าหนดเกีย่วกบัสถานที ่การแสดงป้าย การควบคุมคุณภาพ 
เอกสารรบัรองแหล่งผลติ การด�าเนินงาน และข้อมลูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์
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 4. ออกประกาศคณะกรรมการฯ ก�าหนดหลักเกณฑ ์
การเพิกถอน ตามมาตรา 36 แห ่งพระราชบัญญัติ 
เครื่องส�าอาง พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น หากข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีความชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มยื่นขออนุญาต และมีข้อก�าหนดท่ีสามารถติดตาม
ก�ากับผู ้ด�าเนินธุรกิจได้โดยตลอด รวมท้ังมีการปรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้าขณะน�าเข้า ก็จะท�าให้
สามารถสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายได้อย่างมาก และถ้าหาก
ตรวจพบสิ่งไม่ถูกต้องขึ้นภายหลัง ก็ยังสามารถเพิกถอนใน
ทันที มาตรการที่ปรับเพิ่มนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเดิม 
ยังสามารถท�าให้ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าท�าได้รวดเร็ว 
ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงาน
ทีม่ภีารกจิหลกัในการควบคุมก�ากับดแูลผลติภณัฑ์สขุภาพให้
เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ในขณะเดียวกันการก�ากับ
ดูแล การอนุมัติ อนุญาต ก็จะต้องเป็นไปด้วยวิธีการที่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การ 
ปรับเปล่ียนข้อก�าหนด กฎเกณฑ์ ย่อมต้องค�านงึถงึผู้เกีย่วข้อง
อย่างรอบด้าน ดังนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องจัดให้เกิดความ
สมดุลในกระบวนการจัดการ โดยก�าหนดให้มีผู้แทนท้ังจาก
ภาคองค์กรอิสระเพื่อผู้บริโภค ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อคิดเห็น ต้ังแต่เร่ิมกระบวนการ 
ปรบัเปลีย่น เพือ่ศกึษาผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนพจิารณา
ออกกฎระเบียบที่ส�าคัญๆ ในอนาคตต่อไป
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: บทความ 

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค ์เพื่อประเมิน

ประสิทธิผลของการอบรมหลักสูตรความร่วมมือในการ
พฒันาบคุลากรด้านวคัซีนท่ี สถาบันวคัซนีแห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน จัดขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555-2558 จ�านวน 8 หลักสูตร ซึ่งมีบุคลากรจาก 
หน่วยงานเครอืข่ายด้านวคัซนีเข้าร่วมการอบรมจ�านวน 300 คน 
จากหน่วยงานทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้แบบประเมินศักยภาพตนเองของผู้เข้าอบรมและ
สัมภาษณ์หัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานเครือข่าย
ด้านวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน และทบทวนเอกสารหรือ
รายงานที่เกี่ยวข้อง  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผล
การอบรมตามแนวคิดของ Donald L. Kirkpatrick10,11 
ประกอบด้วยการประเมินผล 4 ด้าน คือ 1) การประเมิน
ปฏิกิริยาการตอบสนอง 2) การประเมินการเรียนรู ้  
3) การประเมินพฤติกรรม และ 4) การประเมินผลลัพธ ์
ต่อองค์กร ผลการประเมนิพบว่า 1.การประเมนิปฏกิริยิา พบว่า  

การประเมินประสิทธิผล
ของการอบรมหลักสูตรความร่วมมือ
ในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน

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

ผูเ้ข้าอบรมมปีฏกิริยิาตอบสนองอยูใ่นระดบัด ีและมคีวามพงึพอใจ 
ในระดับดีจนถึงดีมาก ซ่ึงถือว่าบรรลุวตัถุประสงค์ของการจดั
อบรม 2. การประเมินการเรียนรู้ พบว่า ภายหลังการอบรม
ผู้เข้าอบรมมีคะแนนความรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรม 
ซึ่งความรู้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานส�าคัญที่จะช่วยให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�างานของผู ้เข้าอบรม  
3. การประเมนิพฤตกิรรม ประเมนิใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
มั่นใจในความรู้ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในความรู้
ระดับปานกลางจนถึงระดับมาก และด้านการน�าไปใช้พบว่า 
ผูเ้ข้าอบรมน�าความรูห้รอืทกัษะไปใช้ในการปฏบิติังานปานกลาง 
และจากการสัมภาษณ์หัวหน้างาน/ผู ้เกี่ยวข้อง พบว่า 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น มีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้ 4.การประเมนิผลลัพธ์ต่อองค์กร จากการ
สัมภาษณ์ของหัวหน้างาน ผลกระทบในด้านดี พบว่า 
หลักสูตรการอบรมตรงกับความคาดหวังของหน่วยงาน 
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ในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ท�าให้
บุคลากรมีพัฒนาการในการท�างานท่ีดีขึ้น แต่การ
เปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานหลังจากที่บุคลากร 
เข้ารบัการอบรมยงัไม่เหน็ผลลพัธ์ทีช่ดัเจนเพราะต้องใช้
ระยะเวลาที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
หน่วยงาน ส่วนผลกระทบในด้านลบ คือ การลาออก
ของบุคลากรหลังจากที่ได้ใบรับรองการอบรม ซึ่ง 
ผลกระทบนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากหลักสูตรการอบรม  

ผลกระทบท่ีเกดิขึน้อาจมตีวัแปรอืน่ๆ ทีม่ผีลและยากต่อการควบคมุ 
และเพื่อให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสูดต่อผู้เข้ารับการ
อบรมและหน่วยงานเครือข่ายสถาบันวัคซีนควรด�าเนินการอบรม 
ต่อเนือ่งอย่างน้อยปีละ 1 เรือ่ง โดยเน้นภาคปฏบิตัใิห้มากขึน้ พร้อมทัง้
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนา
วัคซีนของประเทศ เพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้และพัฒนาทักษะของ 
ผู ้ เข ้าอบรมให้สามารถน�าไปใช ้ในการปฏิบัติงานได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ :
ประสิทธิผลของการอบรม บุคลากรด้านวัคซีน

บทน�า
บคุลากรด้านวคัซนีเป็นปัจจยัส�าคญัและเป็น

ความเข้มแข็งของหน่วยงานต่อการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 ส�านักงานคณะกรรมการ
วคัซนีแห่งชาต ิได้ประเมนิสถานการณ์การพฒันาด้าน
วคัซนีของประเทศไทย พบว่า การขาดแคลนบุคลากร
ด้านวัคซีนเป็นปัญหาที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้าน
วัคซีน ทั้งบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต  
การประกันและควบคุมคุณภาพและการสร้างเสริม 
ภูมิคุ้มกันโรค หน่วยงานส่วนใหญ่มีอัตราก�าลังของ
บคุลากรไม่เพยีงพอต่อการด�าเนนิงาน ท�าให้บคุลากร
ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน และยังขาดการอบรม
บคุลากรเพือ่พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรให้มคีวามรู้ 
ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและก้าวทัน
เทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลง สถาบันวคัซนีแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากรด้านวัคซีน จึงได ้ร ่วมกับ 
หน่วยงานเครอืข่ายด้านวคัซนีและมหาวทิยาลยั จดัท�า 
หลกัสตูรการอบรมระยะสัน้ (short course training) 
บูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะ
ท�าให้ผู้เข้าอบรมสามารถน�ากลับไปใช้ในการปฏิบัติ
งานได้จริง โดยมีการจัดอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-
2558 รวม 8 หลักสูตร ได้แก่ 1) การผลิตและ 

การควบคุมคุณภาพวัคซีนจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับคณะ
เภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น1 2) เทคนคิการเพาะเลีย้งเซลล์
สัตว ์ เ พ่ือการผลิตวัคซีน  ร ่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางขุนเทียน2 3) การประกันคุณภาพ
และการควบคุมคุณภาพวัคซีนในประเทศ ร่วมกับสถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3 4) ทักษะปฏิบัติการเทคนิคทาง
เทคโนโลยีการหมักเพ่ือการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ ร่วมกับ มจธ.
บางขุนเทียน4 5) GMP and Quality Risk Management for 
Vaccine5  6) Dossiers Preparation for Vaccine Registration6 
7) เทคนคิการท�า Master Cell Bank, Working Cell Bank, Master 
Seed Bank และ Working Seed Bank เพ่ือการผลิตวคัซีนไข้สมอง
อักเสบเจอี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา
วัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล7 และ 8) Freeze Drying 
Technology for Vaccine ร่วมกบั คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย8  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์
ของการจดัท�าหลกัสตูรการอบรมระยะสัน้ (short course training) 
จึงได้ท�าการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของการอบรมหลักสูตร
ระยะส้ันที่จัดโดยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน 
ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีสามารถน�าไปใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในอนาคตและ
ปรบัปรงุให้การจดัหลกัสตูรอบรมระยะสัน้ครัง้ต่อไปมคีวามเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วิธีการศึกษา
1. รูปแบบกำรศึกษำ
รูปแบบการศึกษามี 2 รูปแบบ คือ การศึกษาเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

และการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง รวมทั้ง
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลการอบรมตามแนวคิดของ Donald L. Kirkpatrick11 
ประกอบด้วยการประเมินผล 4 ด้าน คือ 1) การประเมินปฏิกิริยาการตอบสนอง 2) การประเมินการเรียนรู้ 3) การประเมิน
พฤตกิรรม และ 4) การประเมนิผลลพัธ์ต่อองค์กร เพือ่เป็นแนวทางทีใ่ช้ในการด�าเนนิการศกึษาและเกบ็รวบรวมข้อมลูอย่าง
เป็นระบบดังแสดงในรูปที่ 1

การประเมินผลการอบรมตามรูปแบบของ Donald L.Kirkpatrick

ขั้นที่ 1 ปฏิกิร�ยา

ทบทวนเอกสาร
จากรายงานทั้ง 8 ฉบับ

ขั้นที่ 2 การเร�ยนรู�

แบบประเมินศักยภาพ
ของผู�เข�าอบรม
- ด�านความมั่นใจในความรู�
- ด�านการนำไปใช�

ขั้นที่ 3 พฤติกรรม

ขั้นที่ 4 ผลลัพธ�ต�อองค�กร

การสัมภาษณ�หัวหน�างาน
หร�อผู�ที่เกี่ยวข�อง

รูปที่ 1 กำรประยุกต์ใช้รูปแบบกำรประเมินผลกำรอบรมตำมแนวคิดของ Donald L. Kirkpatrick

2. กลุ่มตัวอย่ำง 
การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

2.1 บุคลากรจากหน่วยงานเครอืข่ายด้านวคัซีนทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่ข้าร่วมอบรมหลกัสตูรทีส่ถาบนัวคัซนี
แห่งชาติร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายจัดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 ทั้ง 8 หลักสูตร จ�านวน 300 ราย เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการอบรมโดยตนเอง

2.2 หวัหน้างานหรอืผูท่ี้เกีย่วข้องในหน่วยงานเครอืข่ายด้านวคัซีนทัง้ภาครัฐและเอกชนทีส่่งบคุลากรเข้าร่วม
การอบรม ทั้ง 8 หลักสูตร จ�านวน 12 หน่วยงาน ส�าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อประเมินประสิทธิผลของการอบรมโดย
หัวหน้างาน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวมรวมข้อมูล
3.1 แบบประเมินศักยภาพตนเองของผู้เข้าอบรม เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประเมิน 2 ด้าน คือ 

ด้านความมั่นใจในความรู้ และด้านการน�าไปใช้แบ่งตามหลักสูตรดังนี้
1) การผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ. 2555
2) เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการผลิตวัคซีน ปี พ.ศ. 2556
3) การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพวัคซีนในประเทศปี พ.ศ. 2556 
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4) ทักษะปฏิบัติการเทคนิคทางเทคโนโลยีการหมักเพื่อการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ ปี พ.ศ. 2556
5) GMP and Quality Risk Management for Vaccine ปี พ.ศ. 2557
6) Dossier Preparation for Vaccine Registration ปี พ.ศ. 2557
7) เทคนิคการท�า Master Cell Bank, Working Cell Bank, Master Seed Bank และ Working 

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

3.2 แบบสัมภาษณ์หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและน�าเสนอในรูป

ตาราง โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for window version 19.0
4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน�าเสนอในรูปสรุปความแบบ

ตารางและความเรียงเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ำอบรม

ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสูตรระยะสัน้ 8 หลกัสตูรทัง้ส้ินจ�านวน 300 คน กลุม่ตัวอย่างส่งแบบประเมนิกลับคืน
มาจ�านวน 147 คน (ร้อยละ 49.0) และมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้ลาออกจากหน่วยงานเดิมที่ส่งบุคลากรเข้ามาอบรม จ�านวน 
40 คน (ร้อยละ 13.3) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.9 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 36.46 ปี (S.D. = 7.06 ปี) ร้อยละ 
52.4 ของกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 31-40 ปี และร้อยละ 46.9 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งร้อยละ 
72.8 เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายจากภาครัฐ 

อาชีพนักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ เภสัชกร ร้อยละ 30.6 และเป็นนักวิจัยร้อยละ 
16.4 ภายหลงัจากอบรมกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 91.2 ปฏบิตังิานเหมอืนก่อนเข้ารับการอบรม โดยปฏบัิติงานด้านการ
ควบคุมก�ากับคุณภาพวัคซีน ร้อยละ 41.0 รองลงมาคือ ผลิตวัคซีน และวิจัยพัฒนาวัคซีน ร้อยละ 23.9 และร้อยละ 17.9 
ตามล�าดบั ส่วนกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 8.8 เปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะงานจากเดมิหลงัจากเข้ารบัการอบรม โดยปฏบัิติงาน
ด้านอืน่ๆ ร้อยละ 38.4 รองลงมาคอื การผลติวัคซนี และควบคมุก�ากบัคณุภาพวัคซนี ร้อยละ 30.8 เท่ากัน ดังแสดงในตาราง
ที่ 1

ตำรำงที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล (N=147)

ตัวแปร จ�ำนวน ร้อยละ

เพศ

ชาย 53 36.1

หญิง 94 63.9

อำยุ 

20-30 ปี 32 21.8

31-40 ปี 77 52.4
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ตัวแปร จ�ำนวน ร้อยละ

41-50 ปี 31 21.0

51-60 ปี 7 4.8

(� = 36.46 ปี S.D. = 7.06 ปี)

ระดับกำรศึกษำ

ปริญาตรีหรือเทียบเท่า 69 46.9

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 60 40.8

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 18 12.3

หน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนวัคซีน

ภาครัฐ 107 72.8

ภาคเอกชน 40 27.2

อำชีพ

เภสัชกร 45 30.6

สัตวแพทย์ 4 2.7

นักวิทยาศาสตร์ 58 39.5

นักวิจัย 24 16.4

วิศวกร 4 2.7

อาจารย์มหาวิทยาลัย 4 2.7

  อื่นๆ  8 5.4

หน้ำที่ที่รับผิดชอบของบุคลำกรที่เข้ำอบรมหลังจำกเข้ำรับกำรอบรม

ปฏิบัติงาน/ลักษณะงานเหมือนก่อนเข้าร่วมการอบรม 134 91.2

วิจัยพัฒนาวัคซีน 24 17.9

ผลิตวัคซีน 32 23.9

ควบคุมก�ากับคุณภาพวัคซีน 55 41.0

อื่นๆ 23 17.2

เปลี่ยนแปลงหน้าที่/ลักษณะงานจากเดิม 13 8.8

วิจัยพัฒนาวัคซีน 0 0.0

ผลิตวัคซีน 4 30.8

ควบคุมก�ากับคุณภาพวัคซีน 4 30.8

อื่นๆ 5 38.4
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2. กำรประเมินศักยภำพของผู้เข้ำอบรม
2.1 กำรตอบแบบประเมินศักยภำพตนเองของผู้เข้ำอบรม
ผลการประเมินศักยภาพของผู้เข้าอบรมใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นใจในความรู้ และด้านการน�าไปใช้ 

พบว่า ภายหลงัการอบรมผูเ้ข้าอบรมมคีวามมัน่ใจในความรู้ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นช่วง 2.61-3.40) จนถงึระดบั
มาก (ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในช่วง 3.41-4.20) โดยมี 5 หลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในความรู้ในระดับปานกลาง และ 3 
หลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก โดยหลกัสตูรทีผู่เ้ข้าอบรมมีความมัน่ใจในความรูใ้นระดบัมาก 3 หลกัสตูร ได้แก่ 1) หลกัสูตรทักษะ
การปฏิบัติการเทคนิคทางเทคโนโลยีการหมักเพื่อการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ (  =3.49 S.D.=1.06) 2) GMP and Quality 
Risk management for Vaccine ( =3.52 S.D.=0.78) และ 3) Freeze Drying Technology for Vaccine ( =3.45 
S.D.=0.88) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินศักยภำพของผู้เข้ำอบรมในแต่ละหลักสูตร

2.2 กำรสัมภำษณ์หัวหน้ำงำนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนวัคซีนท้ังภำครัฐและเอกชน
ที่ส่งบุคลำกรเข้ำอบรม

จากการสัมภาษณ์ของหัวหน้างาน/ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานเครือข่ายที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม พบว่า 
การอบรมช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและประสบการณ์การเรียนรู้แต่การเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานเครือข่าย 
หลงัจากทีบ่คุลากรเข้ารบัการอบรมในหลกัสตูรการอบรมทีส่ถาบนัวคัซีนจดัขึน้นัน้ ยงัไม่เหน็ผลลพัธ์ทีช่ดัเจน เพราะมปัีจจยัอืน่ 
ร่วมด้วยที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน ส�าหรับหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานผลิตวัคซีนและ 
หน่วยงานด้านการควบคุมและประกันคุณภาพวัคซีน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้น�าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพราะ
หลักสูตรการอบรมมีความสอดคล้องกับลักษณะงานของบุคลากร ส่วนหน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนนั้น บุคลากร 
ยงัไม่ได้น�าความรูท้ีไ่ด้จากการอบรมมาปฏบิตังิานจรงิ ไม่เกดิผลลพัธ์ใดต่อหน่วยงานเพราะหลกัสตูรการอบรมไม่ได้สอดคล้อง
กับหน้าที่และพันธกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้หลักสูตรการอบรมมีทั้งที่ตรงและไม่ตรงกับความคาดหวังของหน่วยงาน 
มีหลักสูตรที่ช่วยปิดช่องว่างด้านความรู้ของบุคลากร แต่บางหลักสูตรยังไม่สามารถปิดช่องว่างดังกล่าวได้ และพบว่า 
มีการลาออกของบุคลากรหลังจากได้รับใบรับรองการอบรม
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และมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมและหัวหน้างานได้เสนอว่า ด�าเนินการอบรมต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 
1 เรื่อง โดยเน้นภาคปฏิบัติให้มากข้ึน พร้อมท้ังปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศ เพือ่เติมเตม็องค์ความรูแ้ละพฒันาทักษะของผูเ้ข้าอบรมให้สามารถน�าไปใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
กำรประเมินประสิทธิผลกำรอบรมตำมแนวคิดของ 
Donald L. Kirkpatrick 

1. การประเมินปฏิกิริยา โดยประเมินจากความ 
พงึพอใจของผูเ้ข้าอบรมจากหลกัสตูรการอบรมทัง้ 8 หลกัสตูร 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งประกอบด้วย การประเมิน
ด้านเน้ือหา ด้านวทิยากร ด้านการอ�านวยความสะดวกต่างๆ
ในการจัดอบรม เช่น บรรยากาศในการจดัอบรม การด�าเนนิการ
จัดอบรมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ อาหารและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ผลการประเมิน พบว่า 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีปฏิกิริยาตอบสนองอยู่ในระดับดี และมี
ความพงึพอใจในระดบัดีจนถงึดมีาก ซึง่ถอืว่าบรรลวัุตถปุระสงค์
ของการจัดอบรม และสอดคล้องกบัแนวคดิการประเมนิการ
อบรมตามรูปแบบของ  Donald  L.  Kirkpatrick11 

2. การประเมินการเรียนรู้ จากการทบทวนเอกสาร
และรายงานผลการประเมินการจัดอบรมทั้ง 8 หลักสูตร  
พบว่า ผลคะแนนทดสอบความรู้และทักษะหลังการอบรม 
มากกว่าก่อนการอบรมร้อยละ 70 ตามเกณฑ์การประเมิน
ความรูข้องผูเ้ข้าอบรมทีก่�าหนดไว้ในแต่ละหลกัสตูร ซึง่อธบิาย 
ได้ว่า ภายหลงัการอบรมผูเ้ข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจเพิม่ขึน้
จากก่อนการอบรม ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคดิการ
ประเมินผลการอบรมของ Donald L. Kirkpatrick11   
ซ่ึงความรู ้ทกัษะ เจตคต ิล้วนเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานส�าคัญ
ที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�างานของ 
ผู ้เข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป ถ้าเป็นไปได้ควรใช ้
กลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ไม่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว 
เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษะ เจตคติ ของกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า 
แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร11

3. การประเมินพฤติกรรม ประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความมั่นใจในความรู้ และด้านการน�าไปใช้ พบว่า ผู้เข้า
อบรมมคีวามมัน่ใจในความรูร้ะดบัปานกลางจนถงึระดบัมาก 
โดยผู้เข้าอบรมน�าความรู้หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ระดับปานกลาง และจากการสัมภาษณ์หัวหน้างานหรือ 
ผูเ้กีย่วข้อง พบว่า บคุลากรสามารถปฏบิตังิานได้ดขีึน้ มคีวาม
มัน่ใจในการปฏิบตังิานมากขึน้ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงานได้ ซึ่งผลการประเมินพฤติกรรม 
ของผูเ้ข้าอบรมทัง้ 8 หลกัสตูรดงักล่าว สอดคล้องตามแนวคิด
การประเมินผลการฝึกอบรมตามรูปแบบของ Donald L. 
Kirkpatrick11  การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการ
อบรมมวีตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการอบรมได้มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�างานไปในทิศทางที่ 
พงึประสงค์หรอืไม่ การประเมนิในขัน้นีน้บัว่ายากและใช้เวลา 
มากกว่าการประเมนิผลในสองขัน้แรก เพราะจะต้องตดิตาม
ประเมนิผลในสถานทีท่�างาน ซ่ึง Donald L. Kirkpatrick ได้
เสนอว่า ควรจะวัดพฤติกรรมการท�างานของผู้เข้ารับการฝึก
อบรมทัง้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม ประเมนิหลายๆ ครัง้เป็น
ระยะๆ อย่างสม�่าเสมอ เช่น ประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น 
เพื่อที่จะดูว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น�าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังจาก
ผ่านการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด11

4. การประเมนิผลลพัธ์ต่อองค์กร จากการสมัภาษณ์
หวัหน้างาน พบว่า หลกัสตูรอบรมระยะสัน้ช่วยพฒันาความรู้
และทักษะของบุคลากร ท�าให้บุคลากรมีพัฒนาการในการ
ท�างานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบด้านดีและต้องใช้ระยะเวลา
ทีจ่ะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงภายในหน่วยงาน ส่วนผลกระทบ
ด้านลบ คือ การลาออกของบุคลากรหลังจากที่ได้ใบรับรอง 
การอบรม ซึ่งผลกระทบนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากหลักสูตร 
การอบรม ตามแนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรมตาม 
รูปแบบของ Donald L. Kirkpatrick11 การประเมินผลลัพธ์
ต่อองค์กรนับว่าเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด เพราะใน
ความเป็นจรงินัน้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้มตีวัแปรอืน่ๆ ท่ีมผีลและ
ยากต่อการควบคุม 
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ข้อเสนอแนะ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรจัดอบรม

หวัข้อทีม่คีวามสอดคล้องกบับทบาทและพนัธกจิ
ของหน่วยงานเครือข่ายแต่ละด้านให้มากข้ึน 
และหลักสูตรการอบรมควรเป็นหลักสูตร
ความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้
เกดิความร่วมมือและเชือ่มโยงการด�าเนนิงาน
ด้านวัคซีนในระดับประเทศและนานาชาติให้
ประสบความส�าเร็จยิ่งขึ้น

ข้อจ�ากัด
 การศึ กษานี้ เ ป ็ นก า รประ เมิ น
ประสิทธิผลของหลักสูตรการอบรมใน
บุคลากรด้านวัคซีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 
รวมระยะเวลา 4 ปี ซึ่งมีระยะห่างจากการ
อบรมค่อนข้างนาน การประเมินพฤติกรรม
ของผู ้เข้าอบรมจากการตอบแบบประเมิน 
อาจเกิดอคติของข้อมูลจากความทรงจ�าของ 
ผูเ้ข้าอบรม ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินอาจมี
ความคลาดเคลือ่น และด้วยข้อจ�ากดัด้านเวลา
และป ัจจัย อ่ืนๆ จึงไม ่ ได ้มีการติดตาม
พฤติกรรมของบุคลกรที่ เข ้าอบรมอย่าง
สม�่าเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ 
ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินการ 
รวมทัง้ขอขอบคุณ ดร.อญัชล ีศริพิทิยาคณุกจิ 
ในฐานะผูพั้ฒนาและจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้
ในการพัฒนาบุคลากรด ้านวัคซีน และ 
ขอขอบคุณผู้บริหารของหน่วยงานเครือข่ายด้าน
วัคซีน หัวหน้างานและบุคลากรด้านวัคซีน 
ทกุท่าน ทีม่ส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู ข้อคดิเหน็ 
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ประเมินผลการอบรมหลกัสตูรความร่วมมอืใน
การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนครั้งนี้ส�าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
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: บทความ

สหวิชาชีพผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟาริน
สงูกว่าก่อนได้รบัการบรบิาลเภสชักรรมร่วมกบัทมีสหวิชาชพี
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 7.79 , p < 0.001)  ในด้าน
ความพึงพอใจของผู ้ป ่วยพบว่า หลังได้รับการบริบาล
เภสัชกรรมร่วมกับการดูแลแบบทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยที่ได้รับ
ยาวาร์ฟารนิมคีวามพงึพอใจในภาพรวมสงูกว่าก่อนได้รบัการ
บริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (t = 22.22 , p < 0.001)  

การดูแลผู ้ป ่วยที่ได ้รับยาวาร์ฟารินโดยใช้การ
บริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ช่วยให้ผู้ป่วยเกิด
ความปลอดภัยจากการใช้ยามากขึ้น มีการติดตามดูแล 
ผู ้ป ่วยอย่างใกล้ชิด ผู ้ป ่วยได้รับการติดตามอาการไม่ 
พึงประสงค์จากการใช้ยา ทีมสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาผู้ป่วย
แต่ละรายร่วมกัน ผู้ป่วยได้รับความรู้และมีความเข้าใจใน
การดูแลตนเองเมื่อได้รับยาวาร์ฟาริน ท�าให้ลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้ป่วยการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพจึง
สามารถน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินงานของโรงพยาบาล
อื่นๆ หรือกลุ่มโรคอื่นๆ ได้

ค�าส�าคัญ
บริบำลเภสัชกรรม, สหวิชำชีพ, วำร์ฟำริน

เพ็ญพักตร์ ประสพดี ภ.บ. , สม. 
รจนา สุดตา พ.บ.

โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ

ผลการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
โดยการบริบาลเภสัชกรรม ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ

บทคัดย่อ  
การศกึษาผลการดแูลผูป่้วยท่ีได้รบัยาวาร์ฟารนิโดย

การบรบิาลเภสชักรรมร่วมกบัทมีสหวชิาชพีโรงพยาบาลพนา 
จังหวัดอ�านาจเจริญ ติดตามผลเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
โดยประเมินผลการดูแลผู ้ป่วยจากค่า International 
Normalized Ratio ( INR) ของผูป่้วยหลงัได้รับยาวาร์ฟาริน
อยู่ในช่วงเป้าหมาย (Target INR) อาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาวาร์ฟารนิ ความรูค้วามเข้าใจในการดแูลตนเองเม่ือ
ใช้ยาวาร์ฟารินและความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร เกบ็ข้อมลู
โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการศึกษา 
พบว่า มผีูป่้วยทีไ่ด้รับยาวาร์ฟารนิทัง้สิน้จ�านวน 23 ราย หลงัได้ 
รบัการบรบิาลเภสชักรรมร่วมกบัทมีสหวชิาชพีค่า INR อยูใ่น
ช่วงเป้าหมายร้อยละ 88.40 หลงัได้รบัการบริบาลเภสชักรรม
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พบว่า ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกผิดปกติ
ลดลงจาก 7 ครัง้ (ร้อยละ 6.02)  เหลือ 3 ครัง้ (ร้อยละ 4.34 ) 
โดยมีภาวะเลือดออกเล็กน้อย (minor bleeding) 2 ครั้ง 
(ร้อยละ 2.89) และเลือดออกปนมากับน�้าลายหรือเสมหะ 1 
ครั้ง (ร้อยละ 1.44) ไม่พบอาการเลือดออกรุนแรง (major 
bleeding) หลังได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีม 
สหวิชาชีพผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟาริน
สงูกว่าก่อนได้รบัการบรบิาลเภสชักรรมร่วมกบัทีมสหวิชาชพี
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 9.18 , p < 0.001) และเมื่อ
ผ่านไป 3 เดือนหลังได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีม

วารสาร องค์การเภสัชกรรม32



Effect of a care for patients receiving warfarin  
by pharmaceutical care with a multidisciplinary team. 
Phana hospital Amnat Charoen Province
 Penpak Prasopdee B.Pharm., M.P.H. ; Rodchana Soodta, B.N.S.
 Phana Hospital Amnat Charoen Province 

Abstract 
 This study was conducted to investigate the effect of patients receiving the warfarin by 
pharmaceutical care with a multidisciplinary team. The research was perform in Phana hospital Amnat 
Charoen Province between follow up 12 weeks. Results in Patient Care evaluate by International 
Normalized Ratio (INR) of patients after receive warfarin in Target INR. Adverse drug reactions from 
warfarin, cognition self-care when using warfarin and satisfaction of the clients. Data were collected by 
questionnaire, depth interviews, brainstorming, observation, data were analyzed using mean and 
percentage. The study indicated that Patients receiving warfarin total of 23 people. After the experiment, 
it was found that The INR in the target range of the patients was 88.40%. Adverse reactions of drug use 
4.34 % by minor bleeding 2.89% and bleeding with saliva or phlegm 1.44 % no major bleeding. The 
experiment, it was found that the patients have understanding of self care when using the drug warfarin 
better than before experiment (p<0.0001)  and  were satisfied with the service received better than 
before experiment (p<0.0001). Patients receiving warfarin dose using pharmaceutical care with a 
multidisciplinary team. Helps patient more safety when using drugs. Patients are monitored closely. 
Patients have been followed by Adverse reactions of drug use. Multidisciplinary team troubleshoot each 
patient together. Patients receive knowledge and understanding of the self-care when taking warfarin. 
Reduce the incidence of complications in patients. Increase efficiency in patient care. Pharmaceutical 
Care in collaboration with a multidisciplinary team, so it can be adapted to the operation of other 
hospitals or other diseases.
 
Keywords :
Pharmaceutical care, Multidisciplinary, Warfarin
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บทน�า
 วาร์ฟาริน (warfarin) เป็นยาต้านการแข็งตัวของ
เลือด (anticoagulant/vitamin K antagonists) ใช้เพื่อ
ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดทั้งในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน
ลิ้นหัวใจ เทียม โรคลิ้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ ภายหลังเกิด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ  
ผูป่้วยทีม่ภีาวะลิม่เลอืดอดุตนัเส้นเลอืดในปอด เส้นเลอืดแดง 
บรเิวณแขน ขา หรอืเส้นเลอืดด�าใหญ่อดุตนัจากลิม่เลอืด และ
เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในผู้ป่วยที่มีภาวะ
หวัใจเต้นระรกิ(1) ปัจจบัุนผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาวาร์ฟารนิ เพือ่ต้าน
การแข็งตัวของเลือดมีเป็นจ�านวนมาก ถึงแม้ว่ายานี้จะมี
ประโยชน์อย่างมาก แต่กม็ผีลข้างเคยีงทีร่นุแรงเช่นกนั ได้แก่ 
เลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกตามไรฟัน หรือแม้
กระท่ังเลือดออกในสมอง การใช้ยาวาร์ฟารินนั้นมีข้อควร
ระวังในการใช้ทางคลินิก เนื่องจาก 1) เป็นยาที่มีดัชนีการ
รกัษาแคบ (narrow therapeutic index) มเีภสัชจลนศาสตร์
และเภสัชพลศาสตร์ที่ซับซ้อน 2) ขนาดยาที่ใช้รักษามี 
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 3) เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา
อ่ืนและอาหารได้มาก 4) การตดิตามควบคมุด้วยผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจ�าเป็นต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5) ปัญหาจากการปรบัขนาดของยาซึง่ส่งผลให้ผูป่้วยอาจเกดิ
ความไม่สม�่าเสมอในการรับประทานยาและเกิดความ 
ผดิพลาดในการสือ่สารระหว่างกนัได้(1,2)  การใช้ยาวาร์ฟาริน
ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องควบคุมค่า International 
Normalized Ratio (INR) ให้อยู ่ในช่วงเป้าหมาย ซึ่ง 
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ระหว่าง 2.0-3.0 โดยหากค่า INR สูงกว่า
เป้าหมาย ผู้ป่วยจะพบความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออก
ผิดปกต ิหาก INR ต�า่กว่าเป้าหมาย ผูป่้วยจะเพิม่ความเสีย่งต่อ
การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน(3,4) และเนื่องจากยาวาร์ฟาริน
เป็นยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ ท�าให้การปรับขนาดยาต้อง
ปรับตามปริมาณยาที่ได้รับในหนึ่งอาทิตย์ สามารถปรับเพิ่ม
ได้ไม่ควรเกินร้อยละ 5-20 ประกอบกับยามีหลายความแรง 
มีวิธีการกินที่ค่อนข้างยุ่งยาก มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับการออกฤทธิ์ของยา เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ โรคร่วม ยาอื่นที่
ใช ้ร ่วมด ้วย รวมไปถึงปริมาณวิตามินเคในอาหารที่ 
รับประทาน  รวมทั้งมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
ทีค่่อนข้างรนุแรง ส่งผลต่อความร่วมมอืในการใช้ยาของผู้ป่วย 
และผลการรักษาที่ดี 

 โรงพยาบาลพนาซึง่เป็นโรงพยาบาลชมุชนขนาด 30 
เตียง ได้รับการส่งต ่อผู ้ป ่วยที่ได ้รับยาวาร์ฟารินจาก 
โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์ จ.อุบลราชธาน ีปี 2553 จ�านวน 
3 ราย ปี 2554 จ�านวน 7 ราย ปี 2555 จ�านวน 10 ราย 
ปี 2556 จ�านวน 13 ราย ปี 2557 จ�านวน 14 ราย และปี 2558 
จ�านวน 25 ราย (5) และมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะกลับมารับยา
วาร์ฟารินต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพนาเพิ่มขึ้น สภาพการณ์
ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินด้านการจัดระบบ
บริการให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาล
พนายังไม่มีการแยกคลินิกวาร์ฟารินออกมาจากคลินิกอื่น 
อย่างชดัเจน เนือ่งจากขาดสถานทีใ่นการด�าเนนิงาน จงึท�าให้
เกิดความล่าช้าในการให้บริการผู้ป่วย ประกอบกับมีผู้ป่วย
จ�านวนมากท�าให้แพทย์ต้องรีบเร่งในการตรวจรักษา แพทย์
จึงเน้นการปรับขนาดยาเพ่ือให้ค่า INR อยู่ในช่วงเป้าหมาย 
พยาบาลวิชาชีพ 1 คนท�าหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วย มีการ
ซักประวติัเบือ้งต้น แต่ไม่มกีารตรวจร่างกายเพ่ือค้นหาอาการ
แสดงเริ่มต้นของภาวะเลือดออก หรือ อาการเริ่มต้นของ
ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ขาดการทบทวนประวัติผู้ป่วยล่วงหน้า 
ขาดการแนะน�าเกีย่วกบัการปฏบิตัตินหรอืจดัการตนเองเม่ือ
เกดิภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา และขาดการประสานงาน
ทีมดูแลผู้ป่วยเมื่อเกิดปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนเภสัชกร 1 
คน จะด�าเนินการให้ค�าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายที่
มค่ีา INR อยูน่อกช่วงเป้าหมาย ขาดการประเมนิความรูค้วาม
เข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟาริน ขาดการประเมนิความร่วมมอืใน
การใช้ยา และการตดิตามอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา
อย่างต่อเนือ่ง ขาดระบบในการประสานข้อมลูผูป่้วยเพือ่การ
ดแูลต่อเนือ่งในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ขาดระบบ
ติดตามผู้ป่วยกรณีขาดนัด ด้านระบบข้อมูล มีการบันทึก
ข้อมูลทางคลินิกในระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม HOS-XP 
แต่ขาดการบันทึกข้อมูล Target  INR ขาดการบันทึกข้อควร
ระวังหรือข้อห้ามท่ีส�าคัญ เช่น การห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 
การห้ามนวดสมุนไพร ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ ในด้านบุคลากร 
แพทย์ทีรั่บผิดชอบคลินกิวาร์ฟารินมกีารเปล่ียนแปลงทุก 1-2 
ปี ท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินการ พยาบาลและ
เภสัชกรยังขาดความช�านาญในด้านโรคหัวใจและทรวงอก 
ด้านผู้ป่วย พบว่าขาดการสนบัสนนุให้ผูป่้วยดูแลและจัดการ
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ตนเองด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านอาหาร ด้านการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การติดตามผลการรักษาของ
ตนเองและการมาตามนัด ขาดช่องทางในการสื่อสาร 
ขอค�าปรึกษากับเจ้าหน้าที่เมื่อผู ้ป่วยกลับไปด�าเนินชีวิต 
ที่บ้านแล้วพบปัญหาต่างๆจากการใช้ยาวาร์ฟาริน ขาดการ
เชื่อมโยงข้อมูลการดูแลต่อเนื่องสู่ชุมชน
 ปัญหาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ดังนั้นคณะกรรมการทีมน�าด้านคลินิก 
โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ จึงได้จัดตั้งคลินิก 
วาร์ฟารนิข้ึนในปี 2556 โดยมกีารด�าเนนิการร่วมกนัระหว่าง
ทีมสหวิชาชีพ และมีเภสัชกรในการให้บริบาลเภสัชกรรม  
โดยมกีารวจิยัทีส่นับสนุนว่าการมส่ีวนร่วมของเภสชักรในทมี
ดูแลผู้ป่วยช่วยเพิ่มความรู้และลดปัญหาท่ีเกิดจากการใช ้
ยาวาร์ฟารินได้(6,7,8) นอกจากนั้นยังเน้นการส่งเสริมให้ผู้ป่วย
มีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและมีการติดตามเยี่ยมบ้าน 
ผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ 
 ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้ท�าการศกึษาผลของการดูแลผู้ป่วย
ท่ีได้รับยาวาร์ฟารินโดยการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีม 
สหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ต่อระดับ 
Target INR อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟาริน 
การมารับยาตามนัด ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง 
และความพึงพอใจของผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาวาร์ฟารนิ ซึง่กระบวนการ
บริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่ 
ได้รบัยาวาร์ฟารนิ ประกอบไปด้วย การประเมนิความเหมาะสม
และปรบัขนาดยาวาร์ฟารนิ การตดิตามอาการไม่พงึประสงค์
จากการใช้ยา การติดตามค่า INR ให้อยู่ในช่วงเป้าหมาย 
ตดิตามปัจจยัอืน่ๆ ทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อการใช้ยาวาร์ฟารนิ  
เช่น อาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน ภาวะโรคอื่นๆท่ีผู้ป่วยมี 
การใช้ยาประเภทอื่นๆ เป็นต้น  และยังมีการให้ความรู้ท่ี 
เกี่ยวกับยาวาร์ฟารินแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วย รวมท้ัง
ความส�าคัญของการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอง การประสาน
ข้อมูลและความร่วมมือในทีมสหวิชาชีพเพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินอย่างต่อเนื่อง  
เพือ่ให้ได้ผลการรกัษาทีเ่หมาะสม  น�าไปสูก่ารลดความเสีย่ง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาวาร์ฟารินท�าให้ 
ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยในการใช้ยาเพื่อให้ได้ผลการรักษา
ด้วยยาดีขึ้นในที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลของการบริบาลทางเภสัชกรรม

ร่วมกับทีมสหวิชาชีพต่อระดับ Target INR อาการไม ่
พึงประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟาริน ความรู้ความเข้าใจในการ 
ดูแลตนเองและความพึงพอใจของผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาวาร์ฟารนิ 
ก ่อนและหลังได ้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีม 
สหวิชาชีพ 

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการวิจัยการวิจัยนี้เป็นการศึกษา

แบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental study) ด�าเนินการ
ตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest - Posttest 
Design โดยเปรียบเทียบผลการศึกษาก่อนและหลังการให้
บริบาลเภสัชกรรมร่วมกบัทีมสหวชิาชพี ในผู้ป่วยนอกทีใ่ช้ยา
วาร์ฟาริน ประเมินผลจากค่า International Normalized 
Ratio (INR) ของผู้ป่วยหลังได้รับยาวาร์ฟารินอยู่ในช่วง 
เป้าหมาย (Target INR) อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
วาร์ฟาริน ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเมื่อใช้ยา 
วาร์ฟารินและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ท�าการศึกษาที่คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลพนา 
จังหวัดอ�านาจเจริญ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยที่ใช้ยา
วาร์ฟารินในอ�าเภอพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ ทั้งผู้ป่วยที่ถูก
ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ ให้มารับยาวาร์ฟารินต่อที ่
โรงพยาบาลพนา และผู้ป่วยที่แพทย์ในโรงพยาบาลพนา  
สั่งใช้ยาวาร์ฟารินจ�านวน 25 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม  
2558 ท�าการคัดเลือกผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์จ�านวน 23 ราย เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการ
บริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพเป็นระยะเวลา 12 
สัปดาห์ ด�าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือน เมษายน 2558 – 
มิถุนายน 2558

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ค่า Target INR หมายถึง ค่า INR อยู่ในช่วง 2.0-

3.0 ในทุกข้อบ่งใช้ ยกเว้นข้อบ่งใช้การใส่ลิ้นหัวใจเทียม 
ชนดิโลหะต�าแหน่งลิน้ไมตรลั (mitral valve) ค่า INR เป้าหมาย
อยู่ในช่วง 2.5-3.5 

2. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หมายถึง 
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยมิได้ต้ังใจและเป็นอันตรายต่อร่างกาย
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มนุษย์เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติเพื่อป้องกัน วินิจฉัย 
บ�าบัด รักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข การท�างานของ
ร่างกาย โดยไม่รวมปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ยาเกินขนาด 
โดยอุบัติเหตุหรือตั้งใจ ตลอดจนการใช้ยาในทางท่ีผิด 
อุบัติเหตุ หรือการจงใจใช้ยาเกินขนาดและผิดวิธี 

3. ภาวะเลือดออกเล็กน้อย (minor bleeding) 
หมายถงึภาวะเลอืดออกท่ีผูป่้วยไม่จ�าเป็นต้องได้รบัการตรวจ
รักษา ได้แก่ เลือดออกตามไรฟัน เลือดก�าเดาไหล จ�้าเลือด
บริเวณผิวหนัง เป็นต้น

4. ภาวะเลือดออกรุนแรง (major bleeding) คือ 
อาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงจากยาวาร์ฟาริน ที่ท�าให้ผู้ป่วย
เกิดภาวะเลือดออกที่จ�า เป ็นต ้องได ้ รับการรักษาใน 
โรงพยาบาล ได้แก่ เลือดออกในทางเดินอาหาร ถ่ายด�า 
ปัสสาวะเป็นเลือด ไอเป็นเลือด หรือมีเสมหะเป็นเลือด 
เป็นต้น หรอืภาวะเลอืดออกทีจ่�าเป็นต้องมกีารให้เลอืดอย่าง
น้อย 2 ยนิูต รวมถงึภาวะเลอืดออกทีต้่องช่วยเหลอืชวีติ หรอื
เสียชีวิต

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการด�าเนนิการวจิยั คอืโปรแกรม

การบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนา
มาจาก แนวทางปฏิบัติท่ีดี เร่ืองการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ผู ้ป ่วยที่ได ้รับยาวาร์ฟาริน(4) เพื่อพัฒนาความร่วมมือ 
ในการใช้ยาและพฤตกิรรมดแูลตนเองของผูป่้วยนอกทีไ่ด้รบั
ยาวาร์ฟาริน ประกอบด้วย 1) แผนการสอนรายบุคคล  
2) ภาพพลิก 3) คู่มือการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับยา 
วาร์ฟาริน น�าไปตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน หลังจาก 
ผ่านการพิจารณาของผู ้ทรงคุณวุฒิน�าไปปรับปรุงตาม 
ข้อเสนอแนะก่อนน�าไปใช้วิจัย

2. เครื่องมือที่ ใช ้ ในการรวบรวมข ้อมูล คือ 
แบบสอบถามซึง่เกบ็รวบรวมข้อมลูทัง้ก่อนและหลงัการวจัิย 
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคลของ
ผู้ป่วย ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ รายได้ ประวัติการแพ้ยา/อาหาร ยาท่ี 
รับประทานในปัจจุบัน ยา/อาหาร/สมุนไพร ที่ใช้ร่วมด้วย 

ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโรคและ
การรักษา เป็นข้อมูลที่ได้จากเวชระเบียน ได้แก่ การวินิจฉัย
โรค ประวตักิารเจบ็ป่วยปัจจบุนั  ประวตักิารเจบ็ป่วยในอดตี 
ประวัติการผ่าตัด  Target INR  

ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล จ�านวน 
4 ข้อ ได้แก่ 1) ค่า International Normalized Ratio (INR) 
ของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน 2) อาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาวาร์ฟาริน 3) ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง
เมือ่ใช้ยาวาร์ฟารนิ โดยประยกุต์จากแนวทางปฏบิติัทีด่ ีเรือ่ง
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน(4)  เป็น
ค�าถามปลายเปิด จ�านวน 8 ข้อ โดยแบบสอบถามได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและ
วตัถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index : IOC) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน ได้ข้อค�าถามรายข้อที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.6-1.0 ผ่านการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (Try 
out) วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
แบบสอบถามทั้งฉบับ 0.74

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยประยุกต์มาจากแบบสอบถามจากคู่มือการ
ใช้ยา Warfarin ส�าหรับเภสัชกร ประสบการณ์ของสถาบัน
โรคทรวงอก(9) จ�านวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและ
วตัถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index : IOC) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน ได้ข้อค�าถามรายข้อที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.6-1.0 ผ่านการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (Try 
out) วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
แบบสอบถามทั้งฉบับ 0.94

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และ
เปรียบเทียบผลการศึกษาก่อนและหลังการทดลองในกลุ่ม
ทดลองโดยใช้สถิติ Paired t-test 
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง

จ�านวนผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินทั้งหมด 23 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 14 ราย (ร้อยละ 60.86) เพศชาย 
9 ราย (ร้อยละ 39.14) มีอายุมากกว่า 60 ปี 15 ราย (ร้อยละ 65.21)  ข้อบ่งใช้ในการใช้ยาวาร์ฟารินส่วนใหญ่ คือ 
Arial fibrillation จ�านวน 11 ราย (ร้อยละ 47.82) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จ�านวน 18 ราย (ร้อยละ 78.26) ส่งต่อมาจาก 
โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (n=23 รำย )

ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน ร้อยละ

1. เพศ
- ชาย
- หญิง

9
14

39.13
60.87

2. อายุ (ปี)
- 35-44
- 45-54
- 55-64
- 65-74
- >74

1
2
10
4
6

4.34
8.69
43.47
17.39
26.08

3. โรคหลักที่ท�าให้ผู้ป่วยต้องใช้ยาวาร์ฟาริน
- Atrial fibrillation 
- Valvular heart disease
- Mitral Stenosis
- Ischemic stroke
- Ischemic heart disease
- Deep vein thrombosis
- Pulmonary Embolism

11
3
5
2
1
1
1

47.82
13.04
21.73
8.69
4.34
4.34
4.34

4. ข้อมูลการรับส่งต่อและเริ่มการรักษา
- รพศ.สรรพสิทธิ์ประสงค์
- รพ.อ�านาจเจริญ

18
5

78.26
21.74

2. ผลลัพธ์กำรบริบำลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชำชีพในกำรดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยำวำร์ฟำริน
2.1 ค่า International Normalized Ratio (INR) 
หลงัได้รบัการบรบิาลเภสชักรรมร่วมกบัทมีสหวชิาชพี ผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาวาร์ฟารนิในโรงพยาบาลพนา จังหวดั

อ�านาจเจริญ มีค่า INR อยู่ใน Target INR เพิ่มขึ้นจากก่อนได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ จากร้อยละ 
54.21 เป็นร้อยละ 88.40 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตำรำงที่ 2  ระดับค่ำ INR ของผู้ป่วยก่อนและหลังด�ำเนินกำร 

ระดับค่ำ INR
จ�ำนวนครั้ง (ร้อยละ)

ก่อนทดลอง หลังทดลอง

ต�่ากว่าเป้าหมาย (INR <2.00) 20 (24.09) 3 (4.89)

อยู่ในเป้าหมาย (INR 2.00-3.00) 45 (54.21) 61 (88.40)

สูงกว่าเป้าหมาย (INR > 3.00) 18 (21.68) 5 (6.12)

รวม 83 (100) 69 (100)

2.2 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟาริน 
ผลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟาริน หลังได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับ 

ทีมสหวิชาชีพ พบว่า ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกผิดปกติลดลงจาก 7 ครั้ง (ร้อยละ 6.02) เหลือจ�านวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 4.34) 
โดยมีภาวะเลือดออกเล็กน้อย (minor bleeding) จ�านวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 2.89) และเลือดออกปนมากับน�้าลายหรือเสมหะ 
1 ครั้ง (ร้อยละ 1.44) ไม่พบอาการเลือดออกรุนแรง (major bleeding) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 กำรเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรใช้ยำวำร์ฟำรินก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลอง†

ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรใช้ยำวำร์ฟำริน
จ�ำนวนครั้ง (ร้อยละ)

ก่อนทดลอง (N=83) หลังทดลอง (N=69)

ภาวะเลือดออกผิดปกติ เกิด 7 (6.02) 3 (4.34)

ไม่เกิด 76 (91.56) 66 (95.65)

ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เกิด 1 (1.20) 0

ไม่เกิด 82 (98.79) 69 (100)

† Unit of analysis  = จ�านวนครั้งที่นัดติดตามผู้ป่วย

2.3 ความรู้ความเข้าใจเมื่อใช้ยาวาร์ฟาริน
หลงัได้รบัการบรบิาลเภสชักรรมร่วมกับทมีสหวิชาชพีผู้ป่วยมคีวามรู้ความเข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟารินสงูกว่า

ก่อนได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 9.18 , p < 0.001) และเมื่อผ่านไป 3 
เดือนหลังได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟารินสูงกว่า 
ก่อนได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t =  7.79 , p < 0.001) รายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 4  และ 5
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ตำรำงที่ 4 คะแนนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ยำวำร์ฟำรินก่อนและหลังให้ควำมรู้โดยเภสัชกร (N=23)

หัวข้อประเมิน

จ�ำนวน (ร้อยละ) ของผู้ป่วยที่ตอบถูกแต่ละหัวข้อ

ก่อนให้ควำมรู้ หลังให ้
ควำมรู้ทันที

หลังให้ควำมรู้
ไป 3 เดือน

1. ท่านทราบหรือไม่ว่ายาเม็ดของท่านสีอะไร และเป็นยาใด 8 (34.80) 18 (78.30) 16 (69.60)

2. ท่านทราบหรือไม่ว่าท�าไมต้องกินยานี้ ยานี้มีความจ�าเป็น
อย่างไร

5 (21.70) 17 (73.90) 17 (73.90)

3. ท่านทราบหรือไม่ว่ายานี้มีผลข้างเคียงอย่างไร 10 (43.50) 14 (60.90) 10 (43.50)

4. ท่านทราบหรือไม่ว่าหากลืมรับประทานยาต้องท�าอย่างไร 5 (21.70) 18 (78.30) 19 (82.60)

5. ท่านทราบหรือไม่ว่าหากไปพบทันตแพทย์หรือแพทย์ด้วย
ปัญหาอื่นควรบอกอะไรแก่แพทย์

12 (52.20) 19 (82.60) 20 (87.00)

6. ท่านทราบหรือไม่ว่าหากมีบาดแผลหรืออุบัติเหตุควรท�า
อย่างไร

14 (60.90) 15 (65.20) 15 (65.20)

7. ท่านทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่จะซื้อยารับประทานเองหรือ
ต้องการใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมจะต้องท�าอย่างไร

2 (8.70) 16 (69.60) 19 (82.60)

8. ท่านทราบหรือไม่ว่าการด�าเนินชีวิตประจ�าวันบางอย่าง เช่น 
พฤติกรรมในการบริโภค หรือการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพหรืออาการข้างเคียงที่
เกิดจากยาได้

16 (69.60) 21 (91.30) 19 (82.60)

รวม 72 (39.13) 138 (75.00) 135 (73.36)

ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ป่วยที่ใช้ยำวำร์ฟำรินก่อนและหลังให้ควำมรู้โดยเภสัชกร

กำรประเมินควำมรู้ที่เวลำต่ำงๆ
คะแนน

t P-value*
Mean S

ก่อนให้ความรู้ 3.00 2.54 9.18 ≤ 0.001

หลังให้ความรู้โดยวัดทันที 6.00 1.80

ก่อนให้ความรู้ 3.00 2.54 7.79 ≤ 0.001

หลังให้ความรู้ 3 เดือน 5.80 1.71

* Paired t-test
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2.4 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาวาร์ฟาริน
ในด้านการบรบิาลเภสชักรรม โดยการค้นหาปัญหาทีเ่กีย่วกับการใช้ยา จากการศึกษาพบว่า ปัญหาทีเ่ก่ียวกับ

การใช้ยาก่อนผู้ป่วยได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.94) คือ ลืมรับประทานยาและ
ไม่ทราบวิธีปฏิบัติตัว เมื่อลืมรับประทานยา  ร้อยละ 6.02 รองลงมาคือ ซื้อยาใช้เอง และไม่มาพบแพทย์ตามนัด ร้อยละ 
4.82 เกบ็รกัษาไม่ถกูต้อง เช่น เกบ็ยาในรถยนต์ เกบ็ยาในทีท่ี่มแีสงแดดส่องถึง ร้อยละ 3.61 หลงัได้รบัการบรบิาลเภสชักรรม
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาวาร์ฟาร์รินลดลงเหลือ ร้อยละ 8.70 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6

ตำรำงที่ 6  ปัญหำที่เกี่ยวข้องจำกกำรใช้ยำวำร์ฟำรินของผู้ป่วยก่อนและหลังทดลอง †

ปัญหำ

จ�ำนวนครั้งที่ผู้ป่วยมีปัญหำที่เกี่ยวข้อง 
จำกกำรใช้ยำวำร์ฟำริน

ก่อนทดลอง (N=83) หลังทดลอง (N=69)

จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

1. ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
- ลืมรับประทานยาและไม่ทราบวิธีปฏิบัติตัวเมื่อลืม
รับประทานยา
- หยุดยาเอง
- รับประทานยามากกว่าที่แพทย์สั่ง
- รับประทานยาน้อยกว่าที่แพทย์สั่ง

4 (4.82)

2 (2.41)
2 (2.41)
2 (2.41)

2 (2.90)

0
0
0

2. การปฏิบัติตนของผู้ป่วย
- ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีผลต่อยาวาร์ฟาริน
- ผู้ป่วยรับประทานอาหารเสริมที่มีผลต่อยาวาร์ฟาริน
- ผู้ป่วยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์  
ขณะที่ใช้ยาวาร์ฟาริน
- ซื้อยาใช้เอง
- ไม่มาพบแพทย์ตามนัด

3 (3.61)
1 (1.20)
2 (2.41)

5 (6.02)
4 (4.82)

1 (1.45)
0

1 (1.45)

1 (1.45)
1 (1.45)

3. การเก็บรักษายา
- ผู้ป่วยเก็บยาไม่ถูกต้อง โดยเก็บในตู้เย็น
- ผู้ป่วยเก็บยาไม่ถูกต้อง โดยเก็บในรถยนต์

1 (1.20)
3 (3.61)

0
0

รวม 29 (34.94) 6 (8.70)
† Unit of analysis  = จ�านวนครั้งที่นัดติดตามผู้ป่วย

2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หลงัได้รบัการบรบิาลเภสชักรรมร่วมกบัการดแูลแบบทมีสหวชิาชพีผูป่้วยท่ีได้รบัยาวาร์ฟารนิมคีวามพงึพอใจ

ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.61) เพิ่มขึ้นจากก่อนได้รับ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 2.80) อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.001 โดยพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านการได้รับการเยี่ยมบ้านหรือโทรศัพท์ติดตามอาการจาก
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เจ้าหน้าที่ในคลินิกวาร์ฟาริน ( X = 4.86) รองลงมาคือด้านการได้รับ เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการใช้ยาวาร์ฟาริน  
( X = 4.78)  ด้านความเอาใจใส่ กระตือรือร้น  และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ( X = 4.73) ตามล�าดับ  
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7

ตำรำงที่ 7 เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับยำวำร์ฟำรินก่อนและหลังได้รับกำรบริบำลเภสัชกรรมร่วมกับ
ทีมสหวิชำชีพ

ควำมพึงพอใจด้ำนต่ำงๆ การทดลอง X S � d � d 2 t P-value

การได้รับความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟาริน ก่อนทดลอง 2.86 0.34
36 5.65 14.81 <0.001

หลังทดลอง 4.43 0.50

การได้รับค�าอธิบายวิธีการรับประทาน
ยาวาร์ฟารินที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

ก่อนทดลอง 2.82 0.38
41 7.91 13.72 <0.001

หลังทดลอง 4.60 0.49

การได้รับค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวเมื่อ  
ได้รับยาวาร์ฟาริน

ก่อนทดลอง 2.69 0.47
39 2.87 10.63 <0.001

หลังทดลอง 4.39 0.49

การได้รับค�าแนะน�าเก่ียวกับอาการ  
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

ก่อนทดลอง 2.78 0.42
40 8.43 13.47 <0.001

หลังทดลอง 4.52 0.51

การได้รับค�าแนะน�าในด้านอาหารและ
โภชนาการ

ก่อนทดลอง 2.73 0.44
45 0.95 13.29 <0.001

หลังทดลอง 4.69 0.47

การได้รับ เอกสาร คูม่อื แผ่นพบั เก่ียวกบั 
การใช้ยาวาร์ฟาริน 

ก่อนทดลอง 2.73 0.44
47 6.95

17.42
<0.001

หลังทดลอง 4.78 0.42

การได้รับความสะดวกในการเจาะเลือด ก่อนทดลอง 2.73 0.44
41 1.91 11.61 <0.001

หลังทดลอง 4.52 0.51

ระยะเวลาในการรอรับบริการที่คลินิก
วาร์ฟาริน

ก่อนทดลอง 2.78 0.42
42 7.30 15.19 <0.001

หลังทดลอง 4.60 0.49

ความเอาใจใส่  กระตือรือร้น  และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ก่อนทดลอง 2.86 0.34
43 4.61 19.59 <0.001

หลังทดลอง 4.73 0.44

การได้รับการเยี่ยมบ้านหรือโทรศัพท์
ติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ในคลินิก
วาร์ฟาริน

ก่อนทดลอง 3.00 0.00
43 2.61 26.03 <0.001หลังทดลอง 4.86 0.34

รวม
ก่อนทดลอง 2.80 0.32

41.17 3.36 22.22 <0.001
หลังทดลอง 4.61 0.28
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วิจารณ์และข้อยุติ
  ผลการศึกษาน้ี พบว่า หลังได ้รับการบริบาล
เภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ในโรงพยาบาลพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ มีค่า INR อยู่ใน 
Target INR เพ่ิมขึ้นจากก่อนได้รับการบริบาลเภสัชกรรม 
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ จากร้อยละ 54.21 เป็นร้อยละ 88.40 
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ อมรรตัน์ แพงไธสง และอรย์ิสร 
จิระเพ่ิมพูน(10) ท่ีพบว่าเภสัชกรที่ให้การบริบาลเภสัชกรรม
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพในผู้ป่วยท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน สามารถ
ค้นหาปัญหาเก่ียวกับยาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมค่า INR 
ให้อยู่ในช่วงเป้าหมายได้เพิม่ขึน้จากร้อยละ 40.9 เป็นร้อยละ 
52.4  และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทีร่นุแรงทัง้ภาวะเลอืดออก
และภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้ ดังนั้นการดูแลผู ้ป่วยแบบ 
สหสาขาวชิาชพี ถกูน�ามาใช้อย่างแพร่หลายในการดแูลผูป่้วย
เรื้อรังให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างทีม 
สหสาขาวชิาชพี ส่งผลให้เกดิคณุภาพการดแูลแก่ผูป่้วยทัง้ใน
ขณะรกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลและภายหลงัจ�าหน่ายกลบับ้าน(11)   
 จากการสอบถามผู้ป่วยที่มีค่า INR ไม่อยู่ในช่วง 
เป้าหมายท่ีดขีองการรกัษา พบว่าสาเหตสุ่วนหนึง่คอื อาหารท่ี 
รับประทานและการดื่มแอลกอฮอล์ การเปลี่ยนแปลงของ
อาหารที่มีวิตามินเค และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ท�าให้ค่า
ผลการรกัษาสูงและต�า่กว่าเป้าหมาย ดงันัน้ในการศกึษานีจ้งึ
ได้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน 
โดยให้โภชนากร มีส่วนร่วมในการให้ความรู้และค�าแนะน�า
แก่ผูป่้วยและญาต ิการประสานงานให้พยาบาลทีร่บัผิดชอบ
คลินิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ มาให้ความรู ้และสนับสนุน 
การจัดการตนเองของผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่และ 
ดืม่แอลกอฮอล์ จนผูป่้วยรายทีม่ปัีญหาดงักล่าว สามารถเลกิ
บุหรี่และงดการดื่มแอลกอฮอล์ได้ในที่สุด 
 ในด้านการบรบิาลเภสชักรรม โดยการค้นหาปัญหา
ที่เกี่ยวกับการใช้ยา จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เกี่ยวกับ
การใช้ยาก่อนผู้ป่วยได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีม
สหวิชาชีพ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.94) คือ ลืมรับประทานยา
และไม่ทราบวธิปีฏบิตัติวั เม่ือลมืรบัประทานยา ร้อยละ 6.02 
รองลงมาคอื ซือ้ยาใช้เอง และไม่มาพบแพทย์ตามนดั ร้อยละ 
4.82 เก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บยาในรถยนต์ เก็บยาใน 
ที่ที่มีแสงแดดส่องถึง ร้อยละ 3.61 สอดคล้องกับการศึกษา
ของอมรรัตน์ แพงไธสง และ อริย์สร จิระเพิ่มพูน(10) ที่พบ

ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.77) คือไม่
ใช้ยาตามแพทย์สั่งและสาเหตุส่วนใหญ่ (ร้อยละ42.60)  
เกดิจากการลืมกนิยา เมือ่สามารถค้นหาปัญหาทีเ่กีย่วกับการ
ใช้ยาได้ เภสัชกรจะท�าการแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
ในกรณทีีผู่ป่้วยลมืกนิยา จะมกีารจดัท�าปฏทินิยาตวัอย่างเพือ่
ช่วยเพิม่ความร่วมมอืในการใช้ยารวมทัง้เตอืนความจ�าให้แก่
ผู้ป่วย การให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการคิดวิธีที่ช่วย
เตือนความจ�าในการกินยา การให้ผู้ป่วยกินยาต่อหน้าผู้ดูแล
และท�าการจดบันทึกในสมุดบันทึกการกินยาวาร์ฟาริน 
เป็นต้น ส่วนปัญหาการใช้ยาในขนาดทีไ่ม่เหมาะสม เภสชักร
จะท�าการเสนอขนาดยาที่เหมาะสมและทบทวนการปรับ
ขนาดยาร่วมกบัแพทย์ ท�าให้หลังได้รับการบริบาลเภสัชกรรม
ร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ยาวาร์ฟารนิ
ลดลงเหลือร้อยละ 8.70
 ในด้านอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพบว่าใน
การศึกษานี้ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลพนา 
เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ที่มีภาวะเลือดออก
เล็กน้อย ผู้ป่วยเกดิอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาร้อยละ 
1.22 โดยมีอาการเลือดออกเล็กน้อย (minor bleeding) 
จ�านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.81) และเลอืดออกปนมากบัน�า้ลาย
หรือเสมหะ 1 ราย (ร้อยละ 0.40) ไม่พบอาการเลือดออก
รุนแรง (major bleeding) โดยในการศึกษาครั้งนี้มีการ
ก�าหนดให้พยาบาลคลินิกวาร์ฟารินคัดกรองและซักประวัติ 
ตรวจร่างกายเพือ่ค้นหาภาวะแทรกซ้อนของผูป่้วยทีไ่ด้รบัยา
วาร์ฟารินทุกราย การก�าหนด Target INR ของผู้ป่วยทุกราย
ให้ทีมสหวิชาชีพร่วมกันติดตามเฝ้าระวัง เภสัชกรให้ความรู้
แก่ผู ้ป ่วยและญาติ ถึงเหตุผลของการใช้ยาวาร์ฟาริน  
ความส�าคญัของการกนิยาวาร์ฟารินและการติดตามผลการรกัษา 
การสังเกตอาการแสดงของภาวะแทรกซ้อน การใช้ระบบ
สารสนเทศในการเตือนท่ีระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ป้องกนัการ
ฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้ในผูป่้วยทีไ่ด้รับยาวาร์ฟาริน การมีระบบ
เฝ้าระวงัอนัตรกริยิาระหว่างยาท่ีผูป่้วยได้รับกบัยาวาร์ฟารนิ 
จึงท�าให้อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จนไม่ท�าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง(12,13) ดังน้ันการบริบาลเภสัชกรรม
และติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จึงช่วยลดระดับความรุนแรง
ของภาวะแทรกซ้อนเหล่าน้ีรวมถึงช่วยป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวกับยา(8) เช่นเดียวกับการศึกษาการพัฒนา 
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาล
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สกลนคร พบว่า หลังการพัฒนารูปแบบการดูแลผู ้ป่วย 
ท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน ร้อยละของระดับ INR อยู่ในช่วงที่ม ี
ผลดีของการรักษาจาก 32.2 เพิ่มเป็นร้อยละ 39.1 ร้อยละ
ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา จาก 4.3 ลดลงเป็น 
2.8 และร้อยละของการเกิดปัญหาด้านการใช้ยาจาก 27.5 
ลดลงเป็น 24.0(14)  

ในด้านความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองของ 
ผูป่้วยทีใ่ช้ยาวาร์ฟารนิ พบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อการดแูลตนเอง
ของผู้ป่วยที่ท�าให้ค่า INR อยู่ในเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยมีความ
รู้ ความเข้าใจในตัวโรคและยาวาร์ฟาริน(15) การไม่ให้ความ
ร่วมมือในการรักษาเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผู้ป่วยมีค่า INR 
ไม่อยูใ่นช่วงเป้าหมายการรกัษา ความรูค้วามเข้าใจเร่ืองการ
ใช้ยาวาร์ฟารินมีความสัมพันธ์กับการให้ความร่วมมือในการ
รักษาของผู้ป่วย(16) ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริน 
จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ยาและ
สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการรกัษาและลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้
ยา โดยปัจจัยส�าคัญส่วนหนึ่งที่จะท�าให้ผลการรักษาเป็นไป
ตามคาดหวัง คือ ผู ้ป ่วยมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการใช้ยา วธิกีารกนิยาทีถ่กูต้อง ข้อควรปฏบิติั
หากลืมกินยาและความส�าคัญของการมาพบแพทย์ตามนัด 
ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยา(17) 

ในการศึกษานี้ มีการก�าหนดหัวข้อที่เภสัชกรจะให้
ความรูแ้ก่ผูป่้วยเกีย่วกบัความรูเ้กีย่วกบัยา เช่น ชือ่ยาวาร์ฟารนิ 
การออกฤทธิ์ของยา วิธีกินยา การติดตามผลการใช้ยา  
การปฏิบัติตนเมื่อกินยาวาร์ฟาริน เช่น การปฏิบัติตนเมื่อลืม
กนิยา การรบัประทานอาหาร อาหารทีค่วรหลกีเลีย่ง การท�า
ทนัตกรรม ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาวาร์ฟารนิ ความส�าคญั
ของการมาพบแพทย์ตามนัด ความส�าคัญของการพกสมุด
ประจ�าตัวผู้ป่วย เป็นต้น โดยเภสัชกรจะท�าการสอบถาม 
ผู้ป่วย ผู้ป่วยที่สามารถตอบค�าถามหรืออธิบายหัวข้อนั้นๆ 
ตรงตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ เภสชักรจะบนัทกึลงในแบบฟอร์ม
ว่า “ทราบ” ในขณะท่ีผู้ป่วยท่ียังไม่ทราบข้อมูลหรือยังไม่
สามารถอธิบายได้ชัดเจน เภสัชกรจะประเมินว่าผู ้ป่วย  
“ไม่ทราบ” และจะให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติมในหัวข้อที่ผู้ป่วยยัง
ไม่ทราบ และท�าการตดิตามประเมนิผลอีกครัง้ในนัดครัง้ต่อไป 
ผลการศึกษาเมื่อเภสัชกรให้ความรู้และค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วย 
ครบ 3 ครั้ง พบว่า ผู้ป่วยมีความรู้ในทุกประเด็นเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง ประเด็นความรู้ท่ีผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

39.13) ที่มารับบริการทั้ง 3 ครั้งยังไม่ทราบคือ การปฏิบัติ
ตนเมื่อลืมกินยา บางรายกินยาเพิ่ม บางรายงดยาเอง ผู้ป่วย
บางรายไม่ทราบการจัดการเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์  
อันอาจจะส่งผลท�าให้ค่า INR ไม่อยู่ในช่วงเป้าหมายของการ
รักษา(18) เภสัชกรจึงควรให้ความรู้เหล่านี้แก่ผู ้ป่วยอย่าง
สม�่าเสมอ นอกจากนั้นในการปรับเปลี่ยนขนาดยา หรือการ
เปลี่ยนแปลงการจัดซ้ือยาต่างบริษัทที่เคยจัดซื้อเดิมอาจมี
ผลกระทบต่อความรูค้วามเข้าใจและร่วมมอืในการใช้ยาของ
ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟารินหรือทราบข้อมูลดังกล่าว
อยูแ่ล้วแต่การให้ข้อมลูเหล่านีแ้ก่ผูป่้วยทกุครัง้ท่ีมาพบแพทย์ 
ยังมีความจ�าเป็น โดยเฉพาะกรณีท่ีแพทย์มีการปรับเปลี่ยน
ขนาดยา การติดตามผลการรักษา การเฝ้าระวังการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช ้ยาเพื่อป ้องกันภาวะ
แทรกซ้อนจากการใช้ยา ล้วนเป็นสิง่ทีส่�าคญัและจ�าเป็นทีต้่อง
มกีารให้ค�าแนะน�าหรือให้ความรู้อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง
เพราะจะเป็นการกระตุ้นและย�้าเตือนให้ผู้ป่วยเห็นความ
ส�าคญัของการกนิยาให้ถูกต้องตามค�าส่ังแพทย์การปฏบิติัตน
ให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อใช้ยาวาร์ฟารินอันเป็นปัจจัยส�าคัญ
น�าไปสู่การควบคุมค่า INR ให้อยู่ในช่วงการรักษาได้อย่าง
สม�่าเสมอ การให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ยาวาร์ฟารินท�าให ้
ผูป่้วยมคีวามรูค้วามเข้าใจเพิม่มากขึน้ และอาจน�าไปสูก่ารเพิม่
ความร่วมมอืในการใช้ยาซึง่จะส่งผลให้เพิม่ประสทิธภิาพและ
ความปลอดภัยในการรักษา(15,17)  

ดังนั้นการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา 
วาร์ฟารินโดยการบริบาลเภสัชกรรมโดยการทีที่มสหวชิาชพี
ร่วมมือกัน โดยใช้ความรู้ความช�านาญและศักยภาพแต่ละ
วชิาชพีในการดแูลผู้ป่วย นอกจากจะช่วยให้ผูป่้วยมีระดบัค่า 
INR ที่อยู่ในช่วงเป้าหมายของการรักษาแล้วยังช่วยลดการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการใช้ยาวาร์ฟาริน ส่งผล
ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
 ควรมกีารพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาวาร์ฟารนิ
ไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัต�าบล (รพ.สต.) หรอื อสม. ให้มส่ีวนร่วมในการตดิตาม
ผู้ป่วย อนัจะส่งผลต่อความปลอดภยัและคณุภาพในการดแูล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ เครือข่ายดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน 

เขต 10 โดย โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์ จงัหวดัอบุลราชธานี 
นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพนา 
จังหวัดอ�านาจเจรญิ ทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุในการด�าเนนิงาน รวมท้ัง
ทมีงานทกุท่านทีไ่ด้ให้ความกรณุา ช่วยเหลอือ�านวยความสะดวก
ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูและด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ ขอขอบพระคณุ
ผูป่้วยและญาตทิีไ่ด้รบัยาวาร์ฟารนิทกุท่านทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจ
และให้ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมจนส�าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
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