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องค์การเภสัชกรรม (อภ.)

เดินหน้าพัฒนาองค์กรสู่ ไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

เร่งพัฒนายาเชิงนวัตกรรมที่มีความต้องการใช้สูง
ทั้งยาแผนปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นพ.นพพร ชืน่ กลิน่ ผูอ้ ำ� นวยการ
องค์ ก ารเภสั ช กรรม เปิ ด เผยถึ ง การ
ด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมว่า
ตลอดระยะเวลา 50 ปีทผี่ า่ นมา องค์การฯ
ได้ท�ำหน้าที่ รักษาเสถียรภาพราคายา
ในท้องตลาด มีการดูแลระบบบริการ
สุ ข ภาพในภาครั ฐ เกิน 95% ของการ
บริการทางการแพทย์ อีกทัง้ มีการผลิตยา
ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กให้ กั บ
ประชาชน ตลอดจนผลิต และจัดหายา
ทีใ่ ช้นอ้ ยแต่ไม่มผี ผู้ ลิต เช่น ยาคลอเฟน นิรามีน ยาต้านพิษ เป็นต้น ซึ่งองค์การฯ
ได้ จั ด หาและช่ วยชีวิตผู้ป ่วยไว้ไ ด้มาก
โดยที่ผ่านมาองค์การฯ ร่วมกับ สปสช.
ท�ำให้ประชาชนได้เข้าถึงยาได้มากขึ้น
และสามารถประหยั ด งบประมาณให้
รัฐบาลได้ถึงปีละ 5-6 พันล้านบาท
ผู้อ�ำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า
แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นปรั บ เปลี่ ย น
องค์กรสู่การเป็น “องค์การเภสัชกรรม
4.0” นัน้ องค์การฯ ต้องเป็นกลไกในการ

ถ่วงดุลด้านราคายา ผลิต และจัดหายาจ�ำเป็น สร้างความมั่นคงด้านยา โดยมุ่งคิดค้น
วิจัย และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ระบบยาของประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง เช่น ยาจ�ำเป็นในการใช้สงู ประกอบด้วย กลุม่ ยาโรคเรือ้ รัง ได้แก่ เบาหวาน
ความดัน โรคหัวใจ กลุม่ ยาเอดส์ ซึง่ ปัจจุบนั มีราคาลดลงมาก ท�ำให้คนไข้ทมี่ าขึน้ ทะเบียน
ได้รับยาครบทุกคน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไทยยังเป็นประเทศที่ 2 ของโลก
ที่สามารถยับยั้งการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก กลุ่มยารักษามะเร็ง ถือเป็นยาที่มีราคาแพงมาก
และแนวโน้มในอีก 10-20 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าการใช้สูง องค์การฯ จึงมีการวิจัยและ
พัฒนายาตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ในกลุม่ ยามะเร็ง โดยปีนเี้ ริม่ ศึกษากระบวนการผลิต
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อีก 3 ปีจะเริม่ ผลิตยาต้นแบบ และอีก 10 ปีนา่ จะมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งน�ำเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ และระบบดิจิทัล มาใช้ปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต การตลาด ตลอดจนกระบวนการท�ำงานด้านต่างๆ
ผู้อ�ำนวยการฯ กล่าวอีกว่า องค์การฯจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาทิ ยาต�ำรับสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พัฒนาสารสกัด
จากสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าเครื่องส�ำอาง และเวชส�ำอาง วัตถุดิบทางยา อีกทั้งมุ่งมั่น
พัฒนาวัคซีน เนือ่ งจากมีความจ�ำเป็นทางด้านความมัน่ คงของประเทศ เพือ่ เป็นการสร้าง
ศักยภาพในการผลิตวัคซีนให้กบั ประเทศไทย อีกทัง้ ตอบสนองความต้องการของประเทศ
ทั้งวัคซีนป้องกันการระบาดและวัคซีนที่จ�ำเป็นพื้นฐานของประเทศ รวมถึงส่งเสริม
ประชาชนให้มีการเข้าถึงยา และใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และมีการเสาะแสวงหา
พันธมิตรในการร่วมผลิต จัดหา และเป็นแหล่งผลิตส�ำรองในกรณีฉุกเฉิน ตลอดจน
แสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีคุณภาพภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น
“องค์การฯ ยังได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บริหารจัดการ (Enterprise Resource Planning : ERP) โดยน�ำระบบ SAP ซึ่งเป็น
ระบบมาตรฐานทีท่ วั่ โลกให้การยอมรับมาใช้ เพือ่ ให้การบริหารจัดการองค์กรทัง้ ระบบ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะเริ่มใช้ขับเคลื่อนกระบวนการท�ำงานทุกระบบเต็ม
ประสิทธิภาพในต้นปี 2561 และมีแผนสร้างการเข้าถึง และสร้างความมั่นคง ยั่งยืน
ให้กบั ระบบยา และเวชภัณฑ์ของประเทศ อาทิ การก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะ
2 เพื่อผลิตยาน�้ำ ยาครีม ขี้ผึ้ง ยาปราศจากเชื้อ และยาเม็ด โดยจะเริ่มการก่อสร้าง
ในเดือนมกราคม 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ปี 2563 การก่อสร้างโรงงานผลิต
เภสัชเคมีภัณฑ์แห่งใหม่ เพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ ชุดทดสอบ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
เวชส�ำอาง ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสร้างเสร็จและเริม่ ผลิต ผลิตภัณฑ์
ชุดทดสอบ เป็นรายการแรกในปลายปี 2560 รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งไป
ศึกษาดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาทัง้ ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก” ผู้อ�ำนวยการฯ กล่าว
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สหภาพฯ องค์การเภสัชกรรม
จับมือ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ

หารือผลกระทบความมั่นคงทางยา
หลังยกเลิกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ทีห่ อ้ งประชุม
ชั้น 5 อาคารอ�ำนวยการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การ
เภสัชกรรม จัดเสวนา เรือ่ ง “การยกเลิกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เป็นการท�ำลายระบบสาธารณสุขของไทย
จริงหรือไม่”โดยมี นางสาวกรรณิการ์ กิตติเวชกุล นักวิจัยแผนงาน
ศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), นายนิมติ ร์ เทียนอุดม
ผูอ้ ำ� นวยการมูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์แห่งประเทศไทย, ภญ.ศิรพิ ร จิตรประสิทธิศริ ิ
ประธานชมรมเภสัชกรชนบท และนายธนพลธ์ ดอกแก้ว รองประธาน
ชมรมเพือ่ นโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนา โดยมีนายสาวิทย์ แก้วหวาน
ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เป็นผูด้ ำ� เนินการเสวนา
เพือ่ หารือถึงผลกระทบต่อความมัน่ คงทางยา หลังจากยกเลิกระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และมีการประกาศ
ใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
พร้อมผลักดันร่างกฎกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ฉบับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม เร่งให้
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวง
นางอารายา แก้ ว ประดั บ ประธานสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การฯ ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข และท�ำหน้าที่เป็นกลไกในการตรึง
ราคายาในประเทศไว้ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึน้ ในการ
จัดซือ้ ยาให้กบั หน่วยงานของรัฐ หากองค์การฯ อยูไ่ ม่ได้ จะท�ำให้ราคา
ยาในประเทศสูงขึน้ โรงพยาบาลขนาดเล็กจะได้รบั ผลกระทบโดยตรง
เนื่องจากมียอดซื้อน้อย มีอ�ำนาจในการต่อรองต�่ำ ท�ำให้ไม่สามารถ
ซื้อยาได้ ผลกระทบที่ตามมาคือ ผู้ป่วยจะขาดแคลนยาจ�ำเป็นที่มีผู้
ผลิตน้อยรายและมีราคาสูง ซึ่งปัจจุบันองค์การฯ รับหน้าที่ผลิตยา
เหล่านีแ้ ม้ไม่ได้ทำ� ก�ำไรก็ตาม หากยกเลิก พ.ร.บ.จัดซือ้ จัดจ้างฉบับนีไ้ ป
ทางองค์การฯ จะต้องไปแข่งขันกับบริษัทยาเอกชน ซึ่งไม่ใช่เรื่อง
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ส�ำคัญ แต่ประเด็นทีส่ ำ� คัญก็คอื จะท�ำให้ราคายาแพงขึน้ ประชาชนจะ
เข้าถึงยาได้ยากขึน้ เพราะยาถือว่าเป็น 1 ใน ปัจจัย 4 เป็นความมัน่ คง
ของระบบสาธารณสุขของประเทศด้วย เพราะยาถือว่าเป็นเรื่องที่มี
ความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตเป็นอย่างมาก
ซึ่งในมุมมองของสหภาพฯ มองว่า หากยกเลิก พ.ร.บ.ฉบับ
นี้ไป จะเกิดผลกระทบกับประชาชนอย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมา
องค์การฯ ท�ำหน้าทีใ่ นการวิจยั พัฒนา และผลิตยาทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ในราคา
ที่ยุติธรรมเสมอมา และในบางโอกาส องค์การฯ ต้องผลิตยาหลาย
รายการเพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ และคอยสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล เช่น ยาก�ำพร้า ซึง่ เป็นยาจ�ำเป็น คือ เป็นยาทีบ่ ริษทั เอกชน
ไม่ผลิต เนื่องจากมีราคาสูง และมีคนใช้น้อย ไม่คุ้มทุน แต่องค์การฯ
ต้องท�ำหน้าที่ผลิตยาเหล่านั้น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้ยา นอกจากนีย้ งั ต้องผลิตยาจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้ในกรณีฉกุ เฉินด้วย เช่น
ยาที่ต้องใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติ และกรณีเกิดอุทกภัยน�้ำท่วม เป็นต้น
ประธานสหภาพฯ กล่าวต่อว่า ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ
จากกรณีดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งในอดีต
องค์การฯยังไม่ได้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ ประเทศไทยต้องน�ำเข้ายา
ต้องซือ้ ยาจากต่างประเทศ ปีละหลายพันล้านบาท แต่ปจั จุบนั องค์การฯ
สามารถผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ไว้ใช้เองในประเทศ ท�ำให้ราคายา
ถูกลง ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น ได้รับการรักษามากขึ้น
ทีส่ ำ� คัญช่วยประหยัดเงินให้รฐั ได้ปลี ะหลายพันล้านบาท (ในสมัยก่อน
ผู้ป่วยต้องซื้อยา เดือนละประมาณ 12,000 บาท/คน แต่ปัจจุบันลด
ลงเหลือเดือนละประมาณ 400 กว่าบาท/คน) ซึ่งท�ำให้ราคายาถูกลง
หลายเท่าตัว เพราะเหตุนี้จึงท�ำให้เครือข่ายผู้ป่วยเอดส์เข้ามามีส่วน
ร่วมในการช่วยกันผลักดันกฎกระทรวงฉบับนีด้ ว้ ย ทัง้ เครือข่ายผูป้ ว่ ย
โรคไต เครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยที่ต้องได้รับยา CL ซึ่งเป็นยา
ที่ผู้ป่วยต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องขาดไม่ได้ เช่น ยาหัวใจ เป็นต้น

นางอารายา แก้วประดับ

นอกจากนี้องค์การฯ ยังมีการคิดค้นและ
วิจัยตัวยาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการรักษา และดูแลสุขภาพของประชาชน ซึง่ ถือ
เป็นหน้าทีห่ ลักขององค์การฯเช่นกัน รวมถึงจ�ำหน่าย
ยาให้กับโรงพยาบาลของรัฐบาลทั่วประเทศ ซึ่งใน
บางครั้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลมั ก มี ป ั ญ หาเรื่ อ ง
งบประมาณ ซึง่ การซือ้ ยาจากองค์การฯ เป็นการรับยา
มาก่อน ช�ำระภายหลังได้ เป็นการเอื้อประโยชน์กัน
เพราะผู้ป่วยต้องมียารับประทาน ผู้ป่วยต้องได้รับ
การรักษา ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งระบบสาธารณสุขทีจ่ ำ� เป็น
จริงๆ โดยการรับยาไปก่อน จ่ายทีหลัง ถือว่าเป็น
เรื่องใหญ่มากที่องค์การฯ จะต้องท�ำหน้าที่ในการ
แบกรั บ ภาระตรงนี้ แต่ มั น เป็ น หน้ า ที่ ที่ ส� ำ คั ญ ที่
องค์การฯ ต้องท�ำ อย่างกรณีนี้ หากยกเลิก พ.ร.บ.จัดซือ้
จัดจ้างฯ ไปแล้ว ส�ำหรับโรงพยาบาลใหญ่ๆ อาจจะ
มีก�ำลังพอในการซื้อยาจากบริษัทเอกชน แต่ท่ีน่า
เป็นห่วงคือ โรงพยาบาลชุมชน ซึง่ มีงบประมาณน้อย
เกรงว่าจะไม่สามารถมีกำ� ลังพอทีจ่ ะซือ้ ยาจากบริษทั
ยาเอกชนได้ ท�ำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยาได้
ผู้ป่วยก็จะไม่ได้รับการรักษา องค์การฯ จึงต้องท�ำ
หน้ า ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ของรั ฐ บาล ในการช่ ว ยให้
ผู้ป่วยได้รับยาอย่างทันท่วงที
“สิ่งที่ทางสหภาพฯ จะผลักดันต่อไป
ตอนนี้ คือได้น�ำร่างกฎกระทรวงไปที่กรมบัญชี
กลางแล้ว ตอนนีก้ ม็ หี ลายภาคส่วนช่วยกัน ซึง่ ล่าสุด
ทางกรมบัญชีกลางได้รับฟัง และมีเสียงตอบรับ
ที่ดีขึ้น เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยจะมีการตั้ง
คณะท�ำงานพิจารณา โดยมีกระทรวงสาธารณสุข
มีภาคประชาชน มีกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลายๆ กลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น อาจจะมี
สปสช.มาร่วมพิจารณาด้วย ในอนาคตกฎกระทรวง
จะต้ อ งมี อ อกมาอย่ า งแน่ น อน แต่ จ ะออกมา
ในแนวบวกหรือลบนั้นยังไม่แน่ชัด ซึ่งต้นเรื่องคือ
กรมบัญชีกลาง สรุปว่าจะช่วยกันด�ำเนินการให้
ผลออกมาให้เป็นผลดีที่สุด ซึ่งตอนนี้ทางคณะ
ท�ำงานเองก็ยงั ไม่ได้บทสรุปนัน้ ๆ และเมือ่ กฎหมาย
ฉบับนี้ประกาศใช้ และกฎกระทรวงยังไม่ประกาศ
ก็ให้ใช้แบบเดิมไปก่อน คือ เมื่อกฎกระทรวงแล้ว
เสร็จ ถึงจะมีการประกาศใช้กฎหมายอย่างเป็น
ทางการ” ประธานสหภาพฯ กล่าว

ด้าน ภญ.ศิรพิ ร จิตประสิทธิศริ ิ อดีตประธานชมรมเภสัชกรชนบท กล่าวว่า
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีแบบเดิมนั้น องค์การฯ ได้รับการคุ้มครองโดยให้
ส่วนราชการจัดซือ้ ยาไม่นอ้ ยกว่า 60% และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) ไม่น้อยกว่า 80% รวมถึงการให้จัดซื้อยาจากองค์การฯเป็นอันดับแรก หากราคา
ใกล้เคียงกัน ยกเว้นราคาสูงกว่ารายอื่นๆ เกิน 3% แต่ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กลับเปลี่ยนแปลง ไม่มีเรื่องเหล่านี้ ซึ่งหากเปิดเสรีให้
องค์การฯแข่งขันด้วยตัวเอง ต้องอยู่ด้วยตัวเองเช่นนี้ หากองค์การฯอ่อนแอหรือไม่
สามารถแข่งขันได้ จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบยาทั้งประเทศ
นางสาวกรรณิการ์ กิตติเวชกุล นักวิจยั แผนงานศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและ
พัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่า พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ มีข้อดี คือ ในมาตรา 65 เปิดช่อง
ให้สามารถออกกฎกระทรวงยกเว้นได้ ดังนั้น ควรอาศัยช่องทางนี้ออกข้อยกเว้น เพื่อ
ความมั่นคงทางยา โดยก�ำหนดว่าหากหน่วยงานรัฐจัดซื้อยา หากราคายาต่างกัน
ไม่เกิน 3% ให้จัดซื้อยาจากองค์การฯ ก่อน เพื่อองค์การฯ สามารถอยู่ได้ หรือหากไม่มี
ข้อยกเว้น รัฐก็ต้องจัดงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินการขององค์การฯให้สามารถ
อยูไ่ ด้ แม้กฎหมายฉบับนีจ้ ะมีผลบังคับใช้ในเดือน สิงหาคม 2560 แต่กม็ ชี อ่ งทางมาตรา
65 ดังนั้นทุกคนต้องไปส่งเสียงให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ออกกฎกระทรวง
ยกเว้น แสดงให้เห็นว่าการออกกฎกระทรวง เพื่อการจัดซื้อยาของหน่วยบริการเป็น
เรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นมาก เช่น ประชาชนทีต่ อ้ งใช้บตั รทองในการรักษาพยาบาล มีความจ�ำเป็น
ในการจัดซื้อยาในราคาที่เหมาะสม เป็นต้น
นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์แห่งประเทศไทย
กล่าวว่า เป็นกลไกความมั่นคงทางยาและจะปล่อยให้ล้มไม่ได้ หากกลไกนี้ล้มไปก็จะ
ไม่มีคนตรึงราคายา ส่งผลให้ยาแพง งบประมาณรายหัวที่หน่วยบริการได้รับไม่
เพียงพอทีจ่ ะซือ้ ยา ส่งผลให้ระบบหลักประกันสุขภาพล้มตามไปด้วย สุดท้ายก็กลับมา
ให้ประชาชนต้องร่วมจ่ายอีก ซึง่ การแก้กฎหมายนีเ้ ป็นการท�ำลายระบบการผลิตยาของ
ประเทศ หากไม่มีบริษัทยาในประเทศ ท�ำให้ต้องน�ำเข้ายาจากต่างประเทศ บริษัทยา
ข้ามชาติจากต่างประเทศก็สามารถตั้งราคายาที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้ ดังนั้นทุกคนต้องสู้
ต่อไป ต้องช่วยกันผลักดันให้มกี ฎกระทรวงหรือมีขอ้ ยกเว้นแก่องค์การฯ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ชั่วคราว
นายธนพลธ์ ดอกแก้ว รองประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า หากไม่มอี งค์การฯ ประชาชนต้องได้รบั ผลกระทบแน่นอน เพราะไม่มคี นตรึง
ราคายาให้ หากจัดซือ้ ยาจากบริษทั ยาข้ามชาติดว้ ยงบประมาณรายหัวจากหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก็คงไม่พอ สิ่งที่ตามมาคือ โรงพยาบาลติดหนี้ และหากติดหนี้มากๆ
บริษัทยาไม่ส่งยาให้โรงพยาบาล แล้วผู้ป่วยจะท�ำอย่างไร
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เดินหน้าวิจัยและพัฒนายาเลิกบุหรี่
จากสมุนไพรหญ้าดอกขาว
ควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน
หวังให้คนไทยได้เข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยการ
องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า การสูบบุหรีถ่ อื
เป็ น โรคไม่ ติ ด ต่ อ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข
ส�ำคัญของประเทศไทย โดยจากผลการส�ำรวจ
ล่าสุด พบว่าคนไทยสูบบุหรี่ร้อยละ 19.9 หรือ
ประมาณ 10.9 ล้านคน พบเด็กและเยาวชน
เริ่มสูบบุหรี่มากกว่า 2 แสนคน และพบผู้ป่วย
เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อีกเป็นจ�ำนวนมาก
องค์การเภสัชกรรมจึงได้คิดค้น วิจัย และ
พัฒนายาส�ำหรับใช้ในการเลิกบุหรี่
โดยในส่วนของยาจากสมุนไพรนั้น
ขณะนีอ้ งค์การฯ ได้ทำ� การศึกษาวิจยั ยาอมสาร
สกัดจากสมุนไพรหญ้าดอกขาว โดยสกัดเอา
สาระส�ำคัญที่มีสรรพคุณช่วยลดการอยากสูบ
บุหรี่ เนือ่ งจากสมุนไพรนีม้ สี ารไนเตรท ทีม่ ฤี ทธิ์
ท�ำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา ไม่รับรู้
รสชาติ ท�ำให้ไม่รู้สึกอยากสูบบุหรี่ ส�ำหรับการ
วิจยั และพัฒนาตอนนีไ้ ด้สตู รต�ำรับยาทีม่ คี วาม
คงสภาพระยะยาว 2 ปี เรียบร้อยแล้ว และยา
ผ่านมาตรฐานทีก่ ำ� หนด ซึง่ ขณะนีก้ ำ� ลังท�ำการ
ศึ ก ษาทางคลิ นิ ก ร่ ว มกั บ คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะใช้เวลาในการ
ศึกษาประมาณ 12 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลการ
ศึกษาประสิทธิผลที่เพียงพอ จากนั้นจะยื่นขอ
ขึน้ ทะเบียนเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร คาดว่า
จะสามารถผลิตยาอมสารสกัดจากสมุนไพร
หญ้ า ดอกขาวออกสู ่ ท ้ อ งตลาดได้ ภ ายใน
ปี 2562 และจะผลักดันเป็นรายการยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป
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ผู้อ�ำนวยการฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของยาแผนปัจจุบันนั้น องค์การฯ ได้ท�ำการ
วิจัยและพัฒนายาเม็ดไซทิซีน (Cytisine 1.5 mg tablets) ซึ่งเมื่อวิจัยและพัฒนาส�ำเร็จจะ
จัดว่าเป็นยาใหม่ และยังไม่มียาต้นแบบ ขึ้นทะเบียนยาใช้ในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ท�ำการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ซึง่ ต้องใช้เวลาถึง 5 ปี เพือ่ เป็นการควบคุมคุณภาพ
ของยา ในขณะเดียวกันนี้องค์การฯได้ท�ำการศึกษาทางคลินิกควบคู่ขนานไปด้วย โดยได้
ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยองค์การฯจะท�ำการ
ผลิตยาเม็ดไซทิซีนในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot Scale) เพื่อน�ำไปใช้ในโครงการวิจัยการ
ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบบริ ก ารเลิ ก ยาสู บ แบบเป็ น ขั้ น ตอนใน
ประเทศไทย (Effectiveness & Efficacy of STEP wise Approach of Smoking
Cessation System in Thailand) : STEP trial ซึ่งมี ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหัวหน้าโครงการวิจยั โดยได้รบั เงินทุน
สนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
โครงการ STEP trial เป็นการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของยาเลิกบุหรี่
แบบผสมผสานเป็นขั้นตอน ซึ่งใน ขั้นตอนที่ 1 ผู้ป่วยจะได้รับยาอมสารสกัดจากสมุนไพร
หญ้าดอกขาวเปรียบเทียบกับยาหลอก (placebo) และถ้าผูป้ ว่ ยเลิกบุหรีไ่ ม่สำ� เร็จ ผูป้ ว่ ยจะ
เข้าสู่ ขั้นตอนที่ 2 โดยจะได้รับยาเม็ดไซทิซีน (Cytisine 1.5 mg tablets) เปรียบเทียบกับ
ยานอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline 25 mg tablets) โดยโครงการวิจัยฯ มีแผนเริ่มให้ยา
ผู้ป่วยในเดือนตุลาคม 2560 นี้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาวิจัยประมาณ 2 ปี เมื่อได้
ผลศึกษาวิจัยด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิผลในการรักษา และด้านความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์แล้ว จะท�ำการขอยื่นขึ้นทะเบียนเป็นยาใหม่ต่อไป และคาดว่าจะสามารถผลิตยา
ออกสู่ท้องตลาดได้ภายในปี 2564     
“เมือ่ การศึกษาทางคลินกิ ของยาอมสารสกัดจากสมุนไพรหญ้าดอกขาวและยาเม็ด
ไซทิซีนส�ำเร็จ จะเป็นการพิสูจน์ถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเลิกบุหรี่ของ
ประเทศไทย เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ยา และเมื่อองค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาทั้ง 2
รายการออกสู่ท้องตลาดแล้ว จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่อยากเลิกบุหรี่ สามารถเข้าถึงยาเลิกบุหรี่
ได้มากขึ้น ถือเป็นการเลิกบุหรี่แบบเป็นขั้นตอน สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยยาอมสมุนไพรใน
ขั้นตอนแรก หรือใช้ยาแผนปัจจุบันช่วยในขั้นตอนที่ 2 ส�ำหรับผู้ที่ใช้สมุนไพรเลิกบุหรี่ไม่
ส�ำเร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่ให้ดียิ่งขึ้น และในราคาที่ยุติธรรม ท�ำให้
ประชาชนคนไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดอัตราการเกิดโรค ลดอัตราการเสียชีวิตจาก
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวต่อไป” ผู้อ�ำนวยการกล่าว

รอบรัว้ องค์การฯ :

อภ.โชว์นวัตกรรมสมุนไพร

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 และเยี่ยมชม
นิทรรศการเรื่อง “นวัตกรรมสมุนไพรไทย...กุญแจสู่
ความส�ำเร็จของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย” ทั้งนี้
องค์การเภสัชกรรมได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ CURMIN
LIFT ที่ได้รับรางวัลรางวัล Prime Minister Herbal
Awards (PMHA) ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น
ประจ�ำปี 2559 โดยมี ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์ขององค์เภสัชกรรม ณ ตึกสันติไมตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำ นวยการองค์ก ารเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก University of
Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์
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�ำปาสัก สปป.ลาว

นพ.นพพร ชืน่ กลิน่ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าทีจ่ ากกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า และมหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว รับฟังบรรยายและรับการฝึกอบรมการใช้ชุด
ทดสอบ GPO-TM KIT ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกำ� จัดแมลง 4
กลุ ่ ม ในผั ก ผลไม้ และธั ญ พื ช ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ ก าร
เภสัชกรรม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน2560

คณะกรรมการเครือข่ายวัคซีน
เยี่ยมชมโรงงานวัคซีน

พลตรีสุชาติ วงศ์มาก กรรมการบริหารองค์การ
เภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายการประกัน
คุณภาพวัคซีนของประเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมติดตาม
ความคืบหน้าการด�ำเนินงานโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/
ไข้ ห วั ด นก องค์ ก ารเภสั ช กรรม ต.ทั บ กวาง อ.แก่ ง คอย
จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
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ให้การต้อนรับ

ภ ก . พิ พั ฒ น ์
นิยมการ รองผูอ้ ำ� นวยการ
องค์ ก ารเภสั ช กรรม
ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะ
เจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาล
ในสังกัดส�ำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของโรงงานผลิตยา
รังสิต1 องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่
18 มกราคม 2560

อภ.มอบยาสนับสนุนโครงการ
สานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทยฯ

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
องค์ ก ารเภสั ช กรรม มอบยาให้ แ ก่ ผู ้ แ ทนจาก
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพ
ไทย เพื่อน�ำไปร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชน
กองทัพไทย สานใจปรองดอง ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่
2/2560 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ต�ำบลมหาวัน
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23 - 26
พฤษภาคม 2560 ที่องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2560

เยี่ยมชมการบริหารระบบ VMI ยาต้านไวรัสเอดส์
ของ อภ.

ภก.กิตติ ระหงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการกองบริหารผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหาร
พัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่
จากกรมควบคุมโรค ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่ า งประเทศ ในโอกาสน� ำ คณะผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรม
Thailand’s Annual International Training Course (AITC) 2017
Management of Antiretroviral Treatment (ART) and Long-Term
Adherence to ART ซึง่ เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เข้าเยีย่ มชมการ
ด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ด้านการบริหารระบบ VMI ยาต้านไวรัส
เอดส์ ขององค์การเภสัชกรรม เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560

มอบทุนการศึกษาประจ�ำปี

ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อ�ำนวยการ
องค์ ก ารเภสั ช กรรม ในฐานะอุ ป นายกสโมสร
พนักงานองค์การเภสัชกรรม มอบทุนการศึกษา
ประจ�ำปี แก่บุตรสมาชิกสโมสรฯที่มีผลการเรียนดี
จ�ำนวน 140 ทุน ที่องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2560

อภ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรวบรวมองค์ความรู้
เพื่ออนาคตองค์การเภสัชกรรม”

องค์การเภสัชกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรวบรวมองค์ความรู้เพื่อ
อนาคตองค์ ก ารเภสั ช กรรม ให้ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ หั ว หน้ า แผนกขึ้ น ไปและคณะ
ท�ำงานSEPA เพือ่ ร่วมบ่งชีอ้ งค์ความรูร้ วบรวมสร้างกระบวนการจัดการองค์ความรูข้ อง
แต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนางานขององค์การเภสัชกรรม โดยมีดร.สุทธิ สินทอง
ทีป่ รึกษา อภ.ด้านระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม
องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
8
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เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาหารือความร่วมมือ

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยการองค์เภสัชกรรม
ให้การต้อนรับ นายจักร บุญหลง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในการประชุมหารือแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การผลิ ต ยาและการกระจายยา เพื่ อ การสาธารณสุ ข ใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560

มอบยาต�ำรวจตระเวนชายแดน

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบ
ยาให้แก่พันต�ำรวจเอกประกอบ พลเตชา รองผู้บังคับการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 1 พันเอกยอดธง ส�ำราญ ผูอ้ ำ� นวยการกองสัตว์
และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เพือ่ น�ำไปมอบ
ให้แก่นกั เรียนและประชาชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านปางสนุก อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ที่องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560

เยี่ยมชมโรงงานยา

มอบยาช่วยภูฏาน

องค์ ก ารเภสั ช กรรม มอบยาให้ แ ก่ ผู ้ แ ทน
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อน�ำไปใช้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงาน
เทศกาลสานสั ม พั น ธ์ ไ ทย - ภู ฏ าน ณ กรุ ง ทิ ม พู
ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน
พ.ศ.2560 ที่องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2560

เยี่ยมชมกิจการ

นพ.นพพร ชื่ น กลิ่ น ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก าร
เภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงาน UNDP
จาก 48 ประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่จาก สปสช. ในโอกาส
เข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงานองค์การเภสัชกรรมในส่วนของ
โรงงานผลิตยารังสิต 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อ�ำนวยการองค์การ
เภสั ช กรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะเภสั ช กรจากส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุ ข และโรงพยาบาลในสั ง กั ด จั ง หวั ด นนทบุ รี 7
โรงพยาบาล ในโอกาสเข้าเยีย่ มชมการด�ำเนินงานของโรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
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งาน “สัปดาห์เภสัชกรรม
ประจ�ำปี 2560”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 15. 53 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปยังลานอีเดน 3 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทรง
เปิดงาน “สัปดาห์เภสัชกรรม ประจ�ำปี 2560” ซึ่งสภา
เภสัชกรรมร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมจัดขึน้
ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2560 เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้
ยา และสมุนไพรอย่างปลอดภัยในการรักษาโรค และลดความสูญเสียจากการใช้ยาซ�้ำซ้อน และภัยจากยาตีกัน ซึ่งอาจมีอันตราย
ถึงแก่ชีวิตได้ ภายใต้ค�ำขวัญ “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร”
โอกาสนี้ได้ประทานโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์การเภสัชกรรม ในฐานะที่องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์
เภสัชกรรม ประจ�ำปี 2560 โดยมี ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้ารับประทานโล่
เชิดชูเกียรติและถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม ภายในงานองค์การเภสัชกรรมจัดนิทรรศการเรื่องสารสกัด
สมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งมีดร.ภญ.ปิยะพร พยัฆพรม นักวิจัย กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายข้อมูลนิทรรศการดังกล่าว

อภ.จัดโครงการ “GPO ร่วมใจปลูกสมุนไพรยืนต้น 9,999 ต้น

นพ.บุ ญ ชั ย สมบู ร ณ์ สุ ข กรรมการองค์ ก ารเภสั ช กรรม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยกรรมการองค์การเภสัชกรรม
คณะผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและ
เอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมใจกันปลูกสมุนไพรยืนต้น ในโครงการ “GPO
ร่วมใจปลูกสมุนไพรยืนต้น 9,999 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ระยะที่ 2 ปลูกสมุนไพรยืนต้น
หลากหลายพันธุ”์ ซึง่ โครงการดังกล่าวฯ ปลูกบนพืน้ ทีเ่ ขามัน จ�ำนวน 50 ไร่ บริเวณพืน้ ที่
องค์ ก ารเภสั ช กรรม ต.ทั บ กวาง อ.แก่ ง คอย จ.สระบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน
ส่วนระยะที่ 1 ได้มกี ารปลูกต้นพะยอม จ�ำนวน 199 ต้น ไปเมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

“องค์กรสร้างสุข”

องค์การเภสัชกรรม จัดอบรม “องค์กรสร้างสุข 4.0”
ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน เพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข ปัจจัยจูงใจในการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพ มี
คุณภาพชีวติ การท�ำงานทีด่ แี ละร่วมกันท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กร มี นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
สนั บ สนุ น สุ ข ภาวะองค์ ก ร ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม
องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
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เยีย่ มชมโรงงานยา

ภก.จักกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ และ ดร.ภญ.มุกดาวรรณ
ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การ
ต้ อ นรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสเยี่ยมชมองค์การ
เภสัชกรรม พระราม 6 และองค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)
โรงงานผลิตยารังสิต 1 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบโครงการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน
2560

บทความ :

การศึกษาการน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาผิดกฎหมาย
โดยอาศัยช่องทางการจดแจ้ง
เป็นเครื่องส�ำอาง
The study of illegal imported
pharmaceutical product using
loophole by notification as cosmetic
product
ภก.คณิต ลูกรักษ์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบน�ำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้ยอมรับ
และน�ำบทบัญญัติเครื่องส�ำอางแห่งอาเซียน ASEAN Cosmetic Directive
มาก�ำกับดูแลเครื่องส�ำอางตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เพื่อให้เครื่องส�ำอางมีความปลอดภัย
มีคณ
ุ ภาพและมีหลักฐานทีเ่ พียงพอสนับสนุนการกล่าวอ้างสรรพคุณ อีกทัง้ เพือ่ ลด
อุปสรรคทางการค้าที่ไม่จ�ำเป็น บทบัญญัติดังกล่าวก�ำหนดให้ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า หรือ
ผู้จัดจ�ำหน่ายต้องจดแจ้งเครื่องส�ำอางทุกชนิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการ
จ�ำหน่าย ดังนั้น ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีปริมาณงานจ�ำนวน
ที่มากและมีระยะเวลาอันจ�ำกัดเพียง 3 วันท�ำการ ในการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว
การจดแจ้งที่ง่ายและรวดเร็วดังกล่าวท�ำให้มีผู้ที่ลักลอบ น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยา
ผิดกฎหมาย โดยการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ยาเป็นเครือ่ งส�ำอางเพือ่ สามารถน�ำเข้าผ่านด่าน
ศุลกากรได้ง่ายขึ้นเมื่อพบปัญหาดังกล่าวส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงได้ด�ำเนินการ (1) เพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องส�ำอางโดยอาศัยพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (2) ให้ผู้จดแจ้งระบุข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับลักษณะและขนาดบรรจุภัณฑ์เครื่องส�ำอางในแบบยื่นขอจดแจ้งและ
(3) ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ห้ามการผลิต น�ำเข้าเครื่องส�ำอางที่มี
ลักษณะภาชนะบรรจุคล้ายยาฉีดและมีวตั ถุประสงค์การใช้เป็นยาหรือใช้กบั เครือ่ งมือ
ผลักสารเข้าสู่ใต้ผิวหนัง อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ก็มีข้อเสนอเพิ่มเติม ในการ
ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ (1) ก�ำหนดให้ผู้จดแจ้งต้องแนบภาพถ่าย

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าพร้ อ มกั บ เอกสารการ
ยื่นขอจดแจ้งเครื่องส�ำอาง (2) ติดตั้ง
ระบบซอฟต์ แ วร์ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ช่ ว ย
ตรวจสอบรายการสินค้าตามใบส่งของ
เทียบกับรายชือ่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง
ในฐานข้อมูล (3) ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ใ ห้
ผู้จดแจ้งปฏิบัติตาม (ตามมาตรา 6(5)(8)) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง
พ.ศ. 2558(4) ออกประกาศก�ำหนด
หลักเกณฑ์การเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
เครือ่ งส�ำอาง พ.ศ. 2558 โดยค�ำแนะน�ำ
ของคณะกรรมการเครื่องส�ำอาง

ค�ำส�ำคัญ :

ใบรับจดแจ้ง, ยาผิดกฎหมาย,
เพิกถอน
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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
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บทน�ำ

ความเป็นมา
ในบรรดาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อยู่ภายใต้
การก� ำ กั บ ดู แ ลของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา เครื่องส�ำอางจัดเป็นผลิตภัณฑ์
สุขภาพทีม่ คี วามเสีย่ งน้อยทีส่ ดุ เนือ่ งจากส่วนใหญ่
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ กั บ ส่ ว นต่ า งๆ ภายนอก
ร่างกายเท่านั้น กฎหมายที่ใช้ในการก�ำกับดูแล
จึ ง ไม่ เ ข้ ม งวดเท่ า กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพอื่ น ๆ
เช่น ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย
การควบคุมก�ำกับดูแลเครือ่ งส�ำอางตามกฎหมาย
เดิมคือ พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งส�ำอาง พ.ศ. 2535
ได้จัดแบ่งเครื่องส�ำอางออกเป็น 3 ประเภท
ตามระดับความเสีย่ งของสารทีใ่ ช้เป็นส่วนผสม คือ
ประเภทที่ 1 เครือ่ งส�ำอางควบคุมพิเศษเป็นกลุม่
ที่มีความเสี่ยงมาก จึงต้องมีขั้นตอนการอนุญาต
ทีเ่ ข้มงวดคือการขึน้ ทะเบียนต�ำรับ ประเภทที่ 2
เครื่ อ งส� ำ อางควบคุ ม เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ปานกลาง การอนุญาตจะใช้เพียงวิธีการจดแจ้ง
ประเภทที่ 3 เครื่ อ งส� ำ อางที่ น อกเหนื อ จาก
ประเภทที่ 1 และ 2 เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย
มั ก เรี ย กว่ า เครื่ อ งส� ำ อางทั่ ว ไป ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม
เครือ่ งส�ำอางโดยส่วนใหญ่ เครือ่ งส�ำอางประเภททีม่ ี
ความเสีย่ งน้อยนี้ ซึง่ เป็นเครือ่ งส�ำอางโดยส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการสามารถท�ำการผลิตหรือน�ำเข้า
เพื่ อ ขายได้ โดยไม่ ต ้ อ งผ่ า นการอนุ มั ติ หรื อ
อนุญาตแต่อย่างใด กฎหมายก�ำหนดไว้แต่เพียง
ข้อบังคับให้ตอ้ งปฏิบตั ติ าม เช่น การจัดท�ำฉลาก
การเลือกใช้สารที่เป็นวัตถุกันเสียหรือใช้เป็นสี
และประกาศห้ามสารทีอ่ าจเป็นอันตราย มาเป็น
ส่วนผสมในเครื่องส�ำอาง

ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยเริ่มมีการปรับระบบการ
ก�ำกับดูแลให้เครื่องส�ำอางทุกชนิดต้องท�ำการจดแจ้งก่อน
วางขายในตลาด เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะลดอุปสรรค
ทางการค้าระหว่างกัน กรณีปญ
ั หาเริม่ เกิดขึน้ เมือ่ การอนุมตั ิ
อนุญาตใช้เพียงวิธีการให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในเบือ้ งต้นเท่านัน้ ในขณะทีป่ ริมาณงานก็เพิม่ สูงขึน้
อย่างมาก เนื่องจากเครื่องส�ำอางกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย
ซึ่งแต่เดิมสามารถผลิตหรือน�ำเข้าเพื่อขายได้ โดยไม่ต้อง
ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กลับกลายเป็นภาระงาน
ที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจพิจารณาและออกใบรับจดแจ้งให้ทัน
ในก�ำหนด 3 วัน1 ระบบการจดแจ้งจึงถูกก�ำหนดขอบเขต
ให้สามารถท�ำได้เพียงการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่
ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งไว้เท่านั้น ปัญหาส�ำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมี
ผูใ้ ช้ชอ่ งทางการจดแจ้งนีเ้ พือ่ ลักลอบน�ำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า อั น จะท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างมาก ระบบการจดแจ้ง (Notification) เป็นระบบ
การอนุญาตที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนน�ำแบบอย่าง
มาจากสหภาพยุโรป การศึกษาครั้งนี้จึงได้รวบรวมข้อมูล
ประเด็นส�ำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่แท้จริง และแนวทางแก้ปัญหาที่สามารถน�ำมาปฏิบัติได้
จริงในขณะเดียวกันก็ต้องค�ำนึงถึงว่า ยังจะต้องปฏิบัติให้ได้
ตามข้อตกลงตามที่ได้ลงนามรับรองไว้กับประเทศสมาชิก
อาเซียน

แนวโน้มความรุนแรงของปัญหา

ปัญหาการลักลอบน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยาผิดกฎหมาย
โดยอาศัยช่องทางการจดแจ้งเป็นเครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์
ยาผิดกฎหมายทีพ่ บในกรณีดงั กล่าว ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ถูกน�ำไปใช้ในธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามหรือใน

คลินิกเสริมความงาม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการขยายตัว
สูง จากบทความวิเคราะห์ของธนาคารกสิกรไทย เมื่อเดือน
ธันวาคม 25582 ระบุว่า ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจที่
เติบโตมาจากความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะมี
รูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ หรือบุคลิกภาพทีด่ ดู ี เพือ่ สร้างความ
มั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้น ปัจจุบันธุรกิจนี้ก�ำลังเป็นหนึ่งใน
ธุรกิจดาวรุ่งที่สร้างผลก�ำไรให้แก่ผู้ประกอบการอยู่ไม่น้อย
สะท้อนจากเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้ที่มีมูลค่าไม่ต�่ำกว่า
12,000 ล้านบาทต่อปี จากจ�ำนวนคนทีเ่ ข้ามาใช้บริการมากขึน้
ไม่จ�ำกัดเพศ ไม่จ�ำกัดวัย ข้อมูลจ�ำนวนคลินิกเวชกรรมโดย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดเผยเมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม
25583 จ�ำนวนคลินิกเวชกรรมทางด้านเสริมความงามมีมาก
ถึง 1458 แห่งทั่วประเทศ ในจ�ำนวนคลินิกเวชกรรมทั้งหมด
10,904 แห่ง ผลิตภัณฑ์ยาผิดกฎหมายที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่
ในธุรกิจเสริมความงาม ซึ่งพบได้ทั้งในคลินิกเสริมความงาม
ที่จดทะเบียนสถานประกอบการถูกต้อง และสถานเสริม
ความงามทัว่ ไปทีไ่ ม่มแี พทย์ประจ�ำหรือลักลอบประกอบการ
พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารต่างๆ เช่น Botox
Lidocaine Glutathione EGF IGF เป็นต้น ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ข้อมูลจากแบบรายงานผลการจับกุมและด�ำเนินคดี
ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา4 โดยศูนย์จดั การเรือ่ งร้องเรียน
และปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) พบว่าจากการตรวจสอบคลินกิ เสริมความงาม
จ�ำนวน 19 แห่ง พบมีความผิดในเรื่องผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่
ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนต�ำรับถึง 14 แห่ง ในจ�ำนวนนี้เป็น
คลินิกที่ไม่มีแพทย์ประจ�ำ และไม่ได้รับอนุญาตจดทะเบียน
สถานประกอบการ (คลินิกเถื่อน) ถึง 11 แห่ง ด้วยเหตุที่
ยาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในเรื่องของ
ความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษา การก�ำกับดูแล
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จึงเข้มงวดกว่าผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางเป็นอย่างมาก การลักลอบ
น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยาโดยช่องทางการจดแจ้งเป็นเครือ่ งส�ำอาง
จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน
ทางธุรกิจที่สร้างก�ำไรได้มหาศาล และก�ำลังเติบโตขยายตัว
อย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ.2555 ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาได้ออกค�ำสัง่ เพิกถอนใบรับจดแจ้งเครือ่ งส�ำอางจ�ำนวน
29 รายการ5 เนือ่ งจากพบว่ามีการน�ำเอาผลิตภัณฑ์ทจี่ ดแจ้งไว้
เป็นเครือ่ งส�ำอางแต่ถกู น�ำไปใช้เป็นยาฉีด แม้วา่ การลักลอบน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์ยาผิดกฎหมายอาจท�ำได้หลายช่องทาง แต่ชอ่ งทาง
การน�ำเข้าโดยส�ำแดงว่าเป็นเครื่องส�ำอางที่ได้รับอนุญาต
จดแจ้งแล้ว เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายน้อย
และสามารถน� ำ เข้ า ได้ ค รั้ ง ละจ� ำ นวนมากๆ รองรั บ กั บ
ความต้องการของตลาดที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาข้อบกพร่อง
ในระบบการจดแจ้งเครื่องส�ำอางของประเทศไทย ที่ท�ำให้
เกิดปัญหาการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยา ผิดกฎหมายโดยผ่านช่องทาง
การจดแจ้งเป็นเครือ่ งส�ำอาง และเพือ่ ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสามารถน�ำมาปฏิบัติได้จริง
และยังคงอยู่ในกรอบข้อตกลงอาเซียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

พบข้อบกพร่องในระบบรับจดแจ้งเครื่องส�ำอางของ
ประเทศไทย และสามารถวิเคราะห์ก�ำหนดเป็นแนวทาง
การแก้ไขปัญหา นอกจากจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมแล้ว
ยังจะสามารถท�ำให้ระบบการควบคุมก�ำกับดูแลเครือ่ งส�ำอาง
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วิธีการศึกษา

1. ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระบบการอนุ ญ าตและ
การควบคุมผลิตภัณฑ์ยา เทียบกับระบบการอนุญาตและ
การควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
2. ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระบบการอนุ ญ าตและ
การควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางก่อนและหลังการเข้าสู่
บทบัญญัติเครื่องส�ำอางอาเซียน
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3. ศึกษาระบบการควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นต้นแบบระบบการ
ควบคุมที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนน�ำมาปรับใช้ โดย
วิเคราะห์หาว่ามีขั้นตอนใดที่แตกต่างและเป็นเหตุให้เกิด
ปัญหากับระบบการจดแจ้งในประเทศไทย
4. ศึกษาวิเคราะห์ก�ำหนดแนวทางการแก้ปัญหา โดย
ค�ำนึงถึงวิธีการที่สามารถน�ำมาปฏิบัติได้จริงเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดและสอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน

ผลการศึกษา

1. ผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส าระส� ำ คั ญ ของระบบ
การอนุ ญ าต และการควบคุ ม การน� ำ เข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางพบว่าระบบการอนุญาต
และการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาจะมีความเข้มงวดกว่าผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอางเป็นอย่างมาก ผู้ขออนุญาตน�ำเข้าผลิตภัณฑ์
ยาจะต้องมีสถานที่ด�ำเนินการที่มีที่ตั้งชัดเจน มีป้ายแสดง
ไว้อย่างเปิดเผย และมีบริเวณสถานที่และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น
ตามที่กฎหมายก�ำหนด การขึ้นทะเบียนต�ำรับยาที่จะน�ำ
เข้ามาจ�ำหน่าย จะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานจ�ำนวน
มาก ทั้งตัวอย่างยา เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ความปลอดภั ย และหนั ง สื อ รั บ รองจาก
ต่างประเทศ การพิจารณาอนุญาตทะเบียนต�ำรับ นอกจาก
จะต้องใช้ระยะเวลาเป็นอย่างมากแล้ว หากข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ถูกต้องชัดเจน ผลิตภัณฑ์ยาต�ำรับนั้นก็จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้น�ำเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศได้ ต่างจาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่ผู้ขออนุญาตเพียงแต่กรอกข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลงในแบบฟอร์ม ตามที่ก�ำหนดเท่านั้น
ยิ่งกว่านั้นผู้รับอนุญาตน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยา ยังจะต้องจัดให้
มีเภสัชกรมาควบคุมการน�ำเข้ายา รวมทั้งจัดท�ำบัญชีบันทึก
รายละเอียดทุกครั้งที่น�ำเข้าและขายยาแต่ละรายการ และ
ยังต้องจัดเก็บตัวอย่างยาไว้เพื่อการตรวจสอบอีกด้วย

ตารางที่ 1 สาระส�ำคัญของระบบการอนุญาตและการควบคุมการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน และเครื่องส�ำอาง
ข้อก�ำหนด

ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง

1. สถานที่

กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) (8)
- ยังไม่มีการออกประกาศก�ำหนด
ผู้รับอนุญาตน�ำเข้าจะต้องจัดให้มี
ควบคุมตามกฎหมาย
- ป้ายแสดงสถานที่น�ำเข้า
- ป้ายชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
- สถานที่เก็บยาแยกเป็นสัดส่วน และมีอุปกรณ์ที่
ใช้ในการรักษาคุณภาพยา

2. ผลิตภัณฑ์

กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา พ.ศ. 2555(9)
ผู้รับอนุญาตน�ำเข้าจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
- ยาตัวอย่าง
- หลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของยา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยา
(PART I : Administrative Data and Product
Information)
ส่วนที่ 2 หลักฐานแสดงคุณภาพของยา (PART II :
Quality)

3. การด�ำเนินการ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2525)
- ยังไม่มีการออกประกาศควบคุม
- ผู้รับอนุญาตน�ำเข้าจะต้องด�ำเนินการ
ตามกฎหมาย
- จัดท�ำบัญชีการน�ำเข้ายา แต่ละอย่างทุกครั้งที่
น�ำเข้า
- จัดท�ำบัญชีการขายยาแต่ละอย่างทุกครั้งที่ขาย
- จัดเก็บตัวอย่างยาแต่ละอย่างทุกครั้งที่น�ำเข้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี

- ประกาศส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการ(10) อาหารและยา เรื่อง
ก�ำหนดแบบแจ้งรายละเอียดการ
ผลิตเพื่อขายหรือน�ำเข้าเพื่อขาย
เครื่องส�ำอางควบคุม พ.ศ. 2557
ก�ำหนดให้ผขู้ ออนุญาต หรือผูจ้ ดแจ้ง
กรอกข้อมูล
- ชื่อ ประเภทผลิตภัณฑ์
- จุดประสงค์การใช้
- วิธีใช้ และลักษณะทางกายภาพ
(เฉพาะบางประเภท)
- ฉลาก และเอกสารก�ำกับยา (Product Information) - ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้รับผิดชอบ
- หนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ผลิตและการจ�ำหน่าย วางตลาด
ผลิตภัณฑ์
- รายการสารที่ใช้เป็นส่วนผสม
มาตรา 24 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
- ผู้รับอนุญาตน�ำเข้าจะต้องจัดให้มีเภสัชกรเป็นผู้
มีหน้าที่ปฏิบัติการตลอดเวลาที่เปิดท�ำการ
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2. ผลการศึกษาวิเคราะห์สาระส�ำคัญของระบบการ
อนุ ญ าตและการควบคุ ม เครื่ อ งส� ำ อางก่ อ นและหลั ง เข้ า สู ่
บทบัญญัตเิ ครือ่ งส�ำอางอาเซียน (Asean Cosmetic Directive
: ACD) 9
			 - พบว่าระบบการอนุญาต และการควบคุม
เครื่องส�ำอางก่อนเข้าสู่บทบัญญัติเครื่องส�ำอางอาเซียน การ
ควบคุมจะมีทั้งในส่วนของสถานที่และในส่วนของผลิตภัณฑ์
เครือ่ งส�ำอางควบคุมพิเศษ และเครือ่ งส�ำอางควบคุมเป็นกลุม่
เครือ่ งส�ำอางทีม่ คี วามเสีย่ งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภค
ได้ง่าย สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ จะต้องผ่านการตรวจสอบ
ว่ามีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด ในส่วนขั้นตอน
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ก็จะต้องส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เพือ่ ประกอบการพิจารณาอนุญาต และแม้กระทัง่ เครือ่ งส�ำอาง
ทั่วไปที่กฎหมายไม่มีข้อบัญญัติบังคับในเรื่องการขออนุญาต
แต่การน�ำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรก็ยังจ�ำเป็นต้องได้รับ
เอกสารแสดงการรับรองระบุประเภทผลิตภัณฑ์จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ก�ำหนดให้ผู้ยื่นค�ำขอต้องส่ง

มอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และภาพถ่ายผลิตภัณฑ์มาประกอบ
การพิจารณา รวมถึงต้องส่งมอบสูตรต้นฉบับ (ฉบับจริง)
ใบรับรองการขายที่ผ่านการรับรองจากสถานทูต ภาพถ่าย
ภาชนะบรรจุที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ จนถึงแผนผังแสดงที่ตั้ง
และที่เก็บผลิตภัณฑ์ตามระเบียบฯ ที่ออกในปี พ.ศ.2537พ.ศ.2542 และเมือ่ เข้าสูบ่ ทบัญญัตเิ ครือ่ งส�ำอางอาเซียนใน
ปี พ.ศ.2551 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ ง ก�ำหนดเครือ่ งส�ำอางควบคุม โดยได้ยกเลิก
ประกาศเกีย่ วกับเครือ่ งส�ำอางควบคุมพิเศษ และเครือ่ งส�ำอาง
ควบคุมเดิมทั้งหมด และก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง
ทุกประเภท จัดเป็นเครือ่ งส�ำอางควบคุม การอนุญาตจะใช้วธิ กี าร
จดแจ้ง โดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ประเภท จุดประสงค์
การใช้ ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้รับผิดชอบวางตลาด และรายการ
สารทีใ่ ช้เป็นส่วนผสม โดยจะไม่มเี อกสารหลักฐาน ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือข้อก�ำหนดในเรือ่ งสถานที่
ของผู้ประกอบการแต่อย่างใด

ตารางที่ 2 สาระส�ำคัญของระบบการอนุญาตและการควบคุมเครือ่ งส�ำอางก่อน และหลังเข้าสูบ่ ทบัญญัตเิ ครือ่ งส�ำอาง
อาเซียน (Asean Cosmetic Directive : ACD)
ข้อก�ำหนด
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การอนุญาตและการควบคุมก่อนเข้าสู่ ACD

การอนุญาตและการควบคุม
หลังเข้าสู่ ACD

1. สถานที่

สอพ. - กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) 10
- ยังไม่มีการออกประกาศก�ำหนด
- จัดให้มีป้ายแสดงสถานที่ติดไว้ที่เปิดเผย
ควบคุมตามกฎหมาย
- อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต้องเป็น
ไปตามข้อก�ำหนด
สอค. - มาตรา 28 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง
พ.ศ. 2558 ให้ปฏิบัติ เช่นเกี่ยวกับ
สคพ. - โดยอนุโลม
สอท. - ไม่มีข้อก�ำหนด

2. ผลิตภัณฑ์

สอพ. กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2539)11 ผู้ขออนุญาต
ขึน้ ทะเบียนเครือ่ งส�ำอางควบคุมพิเศษ จะต้องยืน่ เอกสารหลักฐาน
- หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ
- ตัวอย่างเครื่องส�ำอางส�ำเร็จรูปที่พร้อมจะขายปลีกแก่
ประชาชน 2 ตัวอย่าง
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- กฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย
หรือน�ำเข้าเพื่อขายเครื่องส�ำอาง
ควบคุม พ.ศ. 2553

- เอกสารแสดงกระบวนการผลิต
- แบบแปลนสถานที่
- วิธีเก็บรักษา

ก�ำหนดให้ผขู้ ออนุญาต หรือ
ผู้จดแจ้ง กรอกข้อมูล
- ชือ่ ประเภท ผลิตภัณฑ์
- จุดประสงค์การใช้

- วิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารควบคุมพิเศษ, สารส�ำคัญ
(ก�ำหนดให้เวลาการพิจารณาอนุญาตทะเบียนไม่เกิน
3 เดือน โดยไม่รวมระยะเวลาการแก้ไขและส่งเอกสาร
เพิ่มเติม)
สอค. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)12 ผู้ขออนุญาตจดแจ้ง
จะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
- ตัวอย่างเครื่องส�ำอางควบคุม
- ฉลากตามประกาศฯ จ�ำนวน 2 ชุด
สอท. ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย
การน�ำ หรือสัง่ เครือ่ งส�ำอางเข้ามาในราชอาณาจักร (พ.ศ. 2537)
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2542)
ผู้ขออนุญาตน�ำเข้าเครื่องส�ำอางทั่วไปจะต้องยื่นเอกสาร
หลักฐาน
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
- ภาพถ่ายตัวอย่าง
- สูตรต้นฉบับ (ฉบับจริง) (พ.ศ. 2539) Certificate of
Free Sale ทีผ่ า่ นการรับรองจากสถานทูตไทย ภาพถ่าย
ภาชนะบรรจุที่แสดงชื่อ
- แผนผังแสดงที่ตั้งสถานที่น�ำเข้า และสถานที่เก็บ (พ.ศ.
2542)

- ผู้ผลิต แหล่งผลิต
- ผู้น�ำเข้า
- ผู้รับผิดชอบวางตลาด
- รายการสารที่ใช้เป็น
ส่วนผสมในเครือ่ งส�ำอาง

3. การด�ำเนินการ สอพ. - กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537)
- จัดเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ เป็นระยะเวลา
2 ปี
สอค. - มาตรา 28 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง
พ.ศ. 2558 ให้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับ
สอพ. - โดยอนุโลม
สอท. - ไม่มีข้อก�ำหนด

- ยังไม่มกี ารออกประกาศ
ก� ำ หนดควบคุ ม ตาม
กฎหมาย

สอพ. = เครื่องส�ำอางควบคุมพิเศษ, สอค. = เครื่องส�ำอางควบคุม, สอท. = เครื่องส�ำอางทั่วไป
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3. การวิเคราะห์ขอ้ แตกต่างทีส่ ำ� คัญในข้อก�ำหนดของ
ระบบการควบคุมเครื่องส�ำอางของสหภาพยุโรปกับกรณี
ปัญหาการลักลอบน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยาผิดกฎหมายโดยการ
จดแจ้งเป็นเครื่องส�ำอาง
		 3.1 การพิจารณาอนุญาตรับจดแจ้ง
				
กรณีปญ
ั หา - การพิจารณารับจด
แจ้ง เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตโดยอาศัยข้อมูลตามที่ผู้แจ้ง
กรอกข้อมูลในแบบยื่นค�ำขอ ซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
จึงได้เกิดช่องว่างให้มผี ลู้ กั ลอบน�ำเข้ายาผิดกฎหมาย โดยการ
แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ
				
ข้อก�ำหนดของสหภาพยุโรป(13)
			 Article 4, 13 - ก�ำหนดให้จะต้องมีผร้ ู บั ผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์ (Responsible person) โดยต้องแสดง
รายละเอียดของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ และเมื่อสินค้าถูก
น�ำเข้าและจ�ำหน่ายแล้ว ก็จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ ราบเกีย่ วกับ
การแสดงฉลากและภาพของภาชนะบรรจุ
			 Article 10 - ก�ำหนดให้ผู้มีคุณวุฒิรับรอง
ในสายอาชีพ เภสัชศาสตร์ พิษวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือเทียบเท่า เป็นผู้ประเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ โดย
จะต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ที่มีหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อ
ประสานข้อมูล
			 3.2 การตรวจสอบสินค้าผ่านด่านศุลกากร
				
กรณีปัญหา - ข้อมูลตามเอกสาร
การน� ำ เข้ า สิ น ค้ า กั บ ข้ อ มู ล การอนุ ญ าตผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาจ
คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องสอดคล้องกัน
				
ข้อก�ำหนดของสหภาพยุโรป
			 Article 13 - ผูน้ ำ� เข้าต้องส่งมอบการแสดง
ฉลากและภาพของภาชนะบรรจุ เมื่อได้ด�ำเนินการน�ำเข้า
สินค้า ภายหลังการจดแจ้งแล้ว
		 3.3 การติดตามตรวจสอบภายหลังการน�ำเข้า
				
กรณีปญ
ั หา - ข้อมูลสถานทีน่ ำ� เข้า
อาจเป็นเท็จ ไม่สามารถติดตามตรวจสอบสถานทีจ่ ริงและไม่
สามารถตรวจสอบการด�ำเนินการกับสินค้าใดๆ ได้
				
ข้อก�ำหนดของสหภาพยุโรป
			 Article 4, 10, 11, 13 - ก�ำหนดในเรื่อง
ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Responsible person)
ต้องมีผู้มีคุณวุฒิในสายอาชีพที่มีใบรับรอง สามารถติดต่อ
18
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ประสานข้อมูลได้โดยตลอด มีขอ้ บังคับทีใ่ ห้ตอ้ งจัดเก็บข้อมูล
ผลิตภัณฑ์พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตลอด
		 3.4 การยกเลิก เรียกคืนผลิตภัณฑ์
				
กรณีปัญหา - ไม่สามารถติดตาม
ตรวจสอบสถานที่ หรือการด�ำเนินการใดๆ ภายหลังการน�ำ
เข้าสินค้าแล้ว จึงไม่สามารถด�ำเนินการทางกฎหมายต่อไปได้
				 ข้อก�ำหนดของสหภาพยุโรป
			 Article 4, 5, 7 - ก�ำหนดให้จะต้องมีผู้รับ
ผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และมีส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขใน
ส่วนที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ถูกต้องและ
เป็นอันตราย และยังก�ำหนดให้ผเู้ กีย่ วข้องในห่วงโซ่การกระจาย
สินค้าทั้งหมดจะต้องสามารถระบุได้ว่าสินค้าได้รับมาจาก
แหล่งใด และได้ถูกส่งต่อไปให้แก่ผู้ใดบ้าง เพื่อควบคุมการ
จัดเก็บสินค้าที่ไม่ปลอดภัยออกจากท้องตลาด
4. การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา และ
แนวโน้มผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ท�ำให้สามารถก�ำหนดเป็นแนวทาง
การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยเครื่องมือ กฎหมายในขอบเขต
อ�ำนาจทีจ่ ะสามารถด�ำเนินการให้เป็นจริงได้ ขณะเดียวกันก็
ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบกับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา
เพือ่ ศึกษาถึงผลกระทบและความเป็นไปได้ในการด�ำเนินงาน
แก้ไขปัญหา

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวโน้มผลกระทบ
ปัญหาในแต่ละขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน

แนวทางการแก้ปัญหา

แนวโน้มผลกระทบ

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

1. ขัน้ ตอนการพิจารณาอนุญาตจดแจ้ง
การแก้ไข - ก�ำหนดให้แนบภาพถ่าย
ผลิตภัณฑ์ในแบบยืน่ ค�ำขอ อาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา 6 (10) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องส�ำอาง พ.ศ. 2558 ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การจดแจ้งและ
การรับแจ้งเครือ่ งส�ำอาง โดยก�ำหนดให้
แนบภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ประกอบการ
พิจารณาด้วย
ผลลัพธ์ - เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากภาพถ่ายที่แสดง
รายละเอียดของ ชื่อ สูตรส่วนประกอบ
จุ ด ประสงค์ ก ารใช้ แ ละลั ก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ หากพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ มี ลั ก ษณะไม่ จั ด เป็ น เครื่ อ งส� ำ อาง
เจ้าหน้าทีก่ จ็ ะไม่อนุญาตรับจดแจ้งให้เป็น
เครื่องส�ำอาง ต่างจากเดิมที่ไม่มีข้อมูล
อื่นใดมาประกอบการพิจารณา

1.1 พิจารณาเปรียบเทียบกับ
ขั้นตอนการด�ำเนินงานเดิมที่ผู้น�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง ต้องยืน่ เอกสาร
หลั ก ฐานก่ อ นการปรั บ ระบบการ
ควบคุมตามอาเซียน ผู้น�ำเข้าต้องส่ง
มอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการน�ำ
เข้ า เครื่ อ งส� ำ อางควบคุ ม พิ เ ศษและ
เครื่องส�ำอางควบคุม และต้องส่งมอบ
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางทั่วไป
ดังนั้นวิธีการแก้ไขโดยก�ำหนดให้แนบ
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
1.2 การแนบเอกสารภาพถ่าย
ผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันผู้ประกอบการ
สามารถส่งต่อข้อมูลทางระบบสื่อสาร
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้สะดวก รวดเร็ว

2. การตรวจสอบสินค้าผ่านด่านศุลกากร
ปั ญ หา - การระบุชื่อผลิตภัณ ฑ์อาจ
ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องตรงกับชื่อใน
เอกสารน� ำ เข้ า หรื อ ชื่ อ ที่ ป รากฏบน
ฉลากผลิตภัณฑ์

2. เมื่อผู้น�ำเข้าแนบเอกสารภาพถ่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นขั้ น ตอนการขออนุ ญ าต
จดแจ้งแล้ว ข้อมูลภาพถ่ายจะถูกเก็บ
ไว้ในระบบสารสนเทศของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เจ้าหน้าที่
ประจ� ำ ด่ า นฯ สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อน
และท�ำให้สามารถพิจารณาได้ชดั เจนว่า
สินค้าที่น�ำเข้าจริงถูกต้องตามที่ได้รับ
อนุญาตหรือไม่
ผลลัพธ์ - เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณา
ตรวจปล่อยสินค้าได้รวดเร็วโดยไม่ต้อง
กังวลว่าชือ่ สินค้าทีค่ ลาดเคลือ่ นนัน้ เป็น
สินค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่

2. เจ้าหน้าที่สามารถตรวจปล่อยสินค้า
ได้ ส ะดวก รวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ความชัดเจนของข้อมูล ซึ่งส่งผลดีต่อ
ภาคธุรกิจ
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- เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ เ ห็ น ภาพถ่ า ย
ผลิตภัณฑ์ ว่ามีรูปลักษณ์เช่นไร และ
พิ จ ารณาได้ ว ่ า เป็ น สิ น ค้ า ที่ ค วรสุ ่ ม
เปิดตรวจหรือไม่ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานของเจ้าหน้าที่

20

3. การติดตามตรวจสอบสินค้าภายหลัง
การน�ำเข้า
ปัญหา - ข้อมูลสถานทีข่ องผูร้ บั อนุญาตน�ำเข้า
อาจไม่ถูกต้องตรงตามความจริง
- ไม่สามารถติดตามตรวจสอบสินค้าหรือ
การประกอบการใดๆ ได้

3. ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การน� ำ เข้ า
ให้ผู้จดแจ้งปฏิบัติ โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
มาตรา 6 (5) (6) (7) และ (8) เพื่อให้
ผู้น�ำเข้าจัดให้มีสถานที่และด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
ผลลั พ ธ์ – เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบการด� ำ เนิ น งานและลั ก ษณะ
ของสถานทีว่ า่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดหรือไม่
และหากผู้น�ำเข้าไม่ปฏิบัติตามก็จะต้อง
ได้รบั โทษตามกฎหมายและอาจถูกเพิกถอน
ใบรับจดแจ้งทั้งหมด ผู้จดแจ้งจึงต้องมี
สถานที่เป็นหลักแหล่งแน่นอน และต้อง
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดด้วย

3. การจั ด ท� ำ เกณฑ์ มาตรฐานให้
ผู ้ ป ระกอบการปฏิ บั ติ ต ามได้ ย กร่ า ง
ประกาศฯ และประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น โดยได้ปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
ได้จริง

4. การยกเลิกเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
ปัญหา - ข้อมูลหลักฐานไม่ชัดเจน ไม่
พบสถานที่ หรื อ ไม่ ส ามารถตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ หรือการด�ำเนินการใดๆ ได้
- การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย การใช้ อ� ำ นาจ
เพิกถอนตามมาตรา 36 (2) ตามค�ำแนะน�ำ
ของคณะกรรมการเครื่องส�ำอาง

4.1 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การน� ำ เข้ า
ให้ ผู ้ จ ดแจ้ ง ปฏิ บั ติ โดยอาศั ย อ� ำ นาจ
ตามมาตรา 6 (5) (6) (7) และ (8) แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. 2558
เพื่อให้ผู้น�ำเข้าจัดให้มีสถานที่และด�ำเนิน
งานให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
4.2 ออกประกาศคณะกรรมการ
เครื่ อ งส� ำ อาง ก� ำ หนดแนวทางการ
พิจารณาวินิจฉัย การใช้อ�ำนาจเพิกถอน
ตามมาตรา 36 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องส�ำอาง พ.ศ. 2558
ผลลั พ ธ์ - เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น
แนวทางการพิ จ ารณาเพิ ก ถอนตามค� ำ
แนะน�ำของคณะกรรมการเครื่องส�ำอาง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการออก
ค�ำสั่งเพิกถอน

4. การจั ด ท� ำ เกณฑ์ มาตรฐานให้
ผู ้ ป ระกอบการปฏิ บั ติ ต ามได้ ย กร่ า ง
ประกาศฯ และประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นโดยได้ปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
ได้จริง
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บทสรุปวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ

การปรับระบบการอนุมัติ อนุญาต โดยใช้วิธีการ
จดแจ้ง (Notification) กับเครือ่ งส�ำอางทุกชนิด ตามข้อตกลง
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้พบว่ามีจุดข้อบกพร่อง
ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การลั ก ลอบน� ำ เข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
ผิดกฎหมาย โดยอาศัยช่องทางการจดแจ้งเป็นเครื่องส�ำอาง
และกรณีปญ
ั หาก็มแี นวโน้มทีจ่ ะทวีความรุนแรงขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้นตามกระแสความต้องการของธุรกิจเสริมความงามใน
ปัจจุบัน พบว่าระบบการอนุญาตที่ปรับเปลี่ยนไปได้ท�ำให้
การพิจารณาขาดข้อมูลเอกสารส�ำคัญทัง้ ในส่วนของตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายภาชนะบรรจุ และยังไม่มีข้อก�ำหนดใดๆ
เกีย่ วกับสถานประกอบการ และเนือ่ งจากการอนุญาตน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์ยามีขั้นตอน ค่าใช้จ่ายและต้องใช้ระยะเวลามาก
การอนุญาตโดยผ่านช่องทางการจดแจ้งเป็นเครื่องส�ำอาง
จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการลักลอบน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยาเพื่อ
ใช้ในธุรกิจเสริมความงาม แม้ว่ารูปแบบการอนุญาตโดยวิธี
การจดแจ้ง (Notification) กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะ
ได้นำ� แบบอย่างมาจากสหภาพยุโรป แต่ขนั้ ตอนการด�ำเนินงาน
ที่ ส� ำ คั ญ กลั บ ไม่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว้ กฎระเบี ย บของสหภาพ
ยุโรปก�ำหนดให้เครือ่ งส�ำอางทุกชนิดท�ำการจดแจ้งข้อมูลต่อ
ภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้ว
ระบบการควบคุมยังก�ำหนดครอบคลุมไปถึงผู้ที่ต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมทั้งผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้กระจาย
สินค้า การควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็จะต้องมี
นักวิชาการสายอาชีพ เภสัชศาสตร์ pharmacy พิษวิทยา
toxicology วิทยาศาสตร์การแพทย์ medicine หรือเทียบเท่า
มาเป็นผู้ประเมินความปลอดภัย โดยจะต้องระบุชื่อที่อยู่ให้
สามารถติดต่อประสานข้อมูลได้เมื่อมีเหตุจ�ำเป็น การศึกษา
วิจัย การวิเคราะห์เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคง
ไม่อาจน�ำเอารูปแบบของสหภาพยุโรปมาใช้ด�ำเนินงานได้
ทัง้ หมด เนือ่ งจากจะกระทบกับสถานประกอบการระดับเล็ก
จ�ำนวนมาก และยังจะต้องไปเจรจาเพือ่ ปรับความสอดคล้อง
กันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
แม้ว่าส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะได้
ด�ำเนินการในบางส่วนไปบ้างแล้ว เช่น การออกค�ำสัง่ เพิกถอน
ใบรับแจ้งผลิตภัณฑ์ทจี่ ดแจ้งว่าเป็นเครือ่ งส�ำอาง แต่ขอ้ เท็จจริง
พบว่าเป็นยาผิดกฎหมายที่ยังไม่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียน
ต�ำรับโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และการประกาศก�ำหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมให้ผู้จดแจ้ง แสดงลักษณะของภาชนะบรรจุในกรณี
เครื่องส�ำอางบางประเภท และออกประกาศห้ามการน�ำเข้า
เครื่ อ งส� ำ อางที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยยาฉี ด และมี จุด ประสงค์
การใช้เป็นยา หรือใช้กับเครื่องมือผลักสารเข้าสู่ใต้ผิวหนัง
แต่ได้พบว่ามาตรการทีก่ ำ� หนดขึน้ เหล่านีย้ งั ไม่อาจแก้ไขปัญหา
ที่มีได้ เนื่องจากขั้นตอนการเพิกถอนที่อาศัยอ�ำนาจตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง มีการก�ำหนดขั้นตอนเงื่อนไขไว้อย่าง
รัดกุมท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการน�ำมาใช้ให้ทนั เหตุการณ์ และ
แม้วา่ จะได้ประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งส�ำอาง
ฉบับใหม่ คือ พระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. 2558 ที่มี
บทบัญญัติในเรื่องการเพิกถอนไว้โดยเฉพาะ แต่เจ้าหน้าที่
ยั ง ไม่ อ าจน� ำ มาใช้ เ พื่ อ ด� ำ เนิ น มาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาได้
เท่าที่ควร เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าตามมาตรา 10(3) ได้
ก�ำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องส�ำอางให้เป็นผู้ให้
ค�ำแนะน�ำในการออกค�ำสัง่ เพิกถอนตามาตรา 36 ส่วนในการ
ที่ข้อก�ำหนดให้ผู้จดแจ้งน�ำเข้าเครื่องส�ำอางต้องระบุข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะภาชนะบรรจุนั้น ก็ยังไม่อาจแก้ปัญหาใดๆ
ได้เนือ่ งจากเป็นการก�ำหนดไว้แต่เพียงเครือ่ งส�ำอางบางชนิด
เท่านั้น ซึ่งผู้จดแจ้งสามารถหลบเลี่ยงโดยการกรอกข้อมูล
ระบุวา่ เป็นเครือ่ งส�ำอางประเภทอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งเข้าข้อก�ำหนด
ให้ต้องแสดงลักษณะบรรจุภัณฑ์
ดั ง นั้ น การศึ ก ษานี้ จึ ง เห็ น ควรก� ำ หนด แนวทาง
มาตรการเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบคือ
1. ออกประกาศฯ ก� ำ หนดเพิ่ ม เอกสารภาพถ่ า ย
ผลิตภัณฑ์ในแบบแจ้งรายละเอียดการจดแจ้งเครื่องส�ำอาง
2. ติดตัง้ ระบบซอฟต์แวร์เพิม่ เติม เพือ่ ช่วยตรวจสอบ
รายการสิ น ค้ า ตามใบส่ ง ของเที ย บกั บ รายชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องส�ำอางในฐานข้อมูล
3. ออกประกาศกระทรวงฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้
ผู้น�ำเข้าสินค้าเครื่องส�ำอางต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบควบคุมการด�ำเนินการได้ (ตามมาตรา 6 (5)
- (8)) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. 2558 ออก
ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับสถานที่ การแสดงป้าย การควบคุมคุณภาพ
เอกสารรับรองแหล่งผลิต การด�ำเนินงาน และข้อมูลเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์
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4. ออกประกาศคณะกรรมการฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์
การเพิ ก ถอน ตามมาตรา 36 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องส�ำอาง พ.ศ. 2558
ดังนั้น หากข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีความชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มยื่นขออนุญาต และมีข้อก�ำหนดที่สามารถติดตาม
ก�ำกับผู้ด�ำเนินธุรกิจได้โดยตลอด รวมทั้งมีการปรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้าขณะน�ำเข้า ก็จะท�ำให้
สามารถสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายได้อย่างมาก และถ้าหาก
ตรวจพบสิ่งไม่ถูกต้องขึ้นภายหลัง ก็ยังสามารถเพิกถอนใน
ทันที มาตรการที่ปรับเพิ่มนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเดิม
ยังสามารถท�ำให้ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าท�ำได้รวดเร็ว
ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงาน
ทีม่ ภี ารกิจหลักในการควบคุมก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้
เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ในขณะเดียวกันการก�ำกับ
ดูแล การอนุมัติ อนุญาต ก็จะต้องเป็นไปด้วยวิธีการที่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การ
ปรับเปลีย่ นข้อก�ำหนด กฎเกณฑ์ ย่อมต้องค�ำนึงถึงผูเ้ กีย่ วข้อง
อย่างรอบด้าน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้องจัดให้เกิดความ
สมดุลในกระบวนการจัดการ โดยก�ำหนดให้มีผู้แทนทั้งจาก
ภาคองค์กรอิสระเพื่อผู้บริโภค ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม กระบวนการ
ปรับเปลีย่ น เพือ่ ศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนพิจารณา
ออกกฎระเบียบที่ส�ำคัญๆ ในอนาคตต่อไป

บรรณานุกรม

		 1. กฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย หรือน�ำเข้าเพื่อขายเครื่องส�ำอางควบคุม
พ.ศ. 2553, (2553, 7 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 36 ก, หน้า 15 - 17
		 2. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2558). โอกาสทางธุรกิจของคลินิกเสริมความงาม [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลวันที่
30 พฤศจิกายน 2559. จาก http://www.kasikornbank.com/TH/SME/KSMEKnowledge/KSMEAnalysis/
Documents/BeautyOpportunity.pdf.
		 3. บ้านเมือง. (2558, 16 ธันวาคม). สบส. คุมเข้ม “คลินิกเสริมความงามทั่วไทย”[ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลวันที่
30 พฤศจิกายน 2559. จาก http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/34623.
		 4. ศูนย์จดั การเรือ่ งร้องเรียนและปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (ศรป.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (2558, 6 พฤศจิกายน) แบบรายงานผลการจับกุมและด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิดด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปีงบประมาณ 2558 ตามบันทึกที่ สธ 1023/3173
		 5. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2555, 27 สิงหาคม) ค�ำสั่งที่ 329/2555, 330/2555, 331/2555
และ 332/2555 เรื่องเพิกถอนใบรับแจ้งการน�ำเข้าเพื่อขายเครื่องส�ำอางควบคุม
		 6. กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525), (2525, 13 ตุลาคม) ราชกิจจานุเบกษา 99 ร.จ. 20 ตอนที่ 164 (ฉบับพิเศษ)
		 7. กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา พ.ศ. 2555 (2555, 28 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129
ตอนที่ 102 ก หน้า 1-3
		 8. ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรือ่ ง ก�ำหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพือ่ ขายหรือน�ำเข้า
เพื่อขายเครื่องส�ำอางควบคุม พ.ศ. 2557 (2557, 17 ตุลาคม) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 239 ง, หน้า 5
		 9. ASEAN Cosmetic Association. (2015). ASEAN Cosmetics Directive [On-line].Retrieved November
30, 2016. From http://www.aseancosmetics.org/default/asean-cosmetics-directive.
		 10. กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537), (2537, 14 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 56 ก, หน้า 54 – 56
		 11. กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537), (2537, 14 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 56 ก, หน้า 57 - 60
		 12. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537), (2537, 30 มีนาคม) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 15 ก, หน้า 1 - 2
		 13. European Commission.(2009). Cosmetics Legislation [On-line]. Retrieved November 30, 2016.
From https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en.
		 14. ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ก�ำหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือ
น�ำเข้าเพือ่ ขายเครือ่ งส�ำอางควบคุม พ.ศ. 2555 (2555, 24 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 95 ง, หน้า 18
		 15. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก�ำหนดลักษณะของเครื่องส�ำอางที่ห้ามผลิต น�ำเข้าหรือขาย (ฉบับที่ 2)
(พ.ศ. 2555) (2555, 29 พฤศจิกายน) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 9 ง, หน้า 8

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 / Vol.43 No.3 April - June 2017

23

: บทความ

การประเมินประสิทธิผล
ของการอบรมหลักสูตรความร่วมมือ
ในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน

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

บทคัดย่อ

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น
ประสิ ท ธิ ผ ลของการอบรมหลั ก สู ต รความร่ ว มมื อ ในการ
พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน จัดขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555-2558 จ�ำนวน 8 หลักสูตร ซึ่งมีบุคลากรจาก
หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนเข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน 300 คน
จากหน่วยงานทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบประเมินศักยภาพตนเองของผู้เข้าอบรมและ
สัมภาษณ์หัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานเครือข่าย
ด้านวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน และทบทวนเอกสารหรือ
รายงานที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผล
การอบรมตามแนวคิดของ Donald L. Kirkpatrick10,11
ประกอบด้วยการประเมินผล 4 ด้าน คือ 1) การประเมิน
ปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนอง 2) การประเมิ น การเรี ย นรู ้
3) การประเมินพฤติกรรม และ 4) การประเมินผลลัพธ์
ต่อองค์กร ผลการประเมินพบว่า 1.การประเมินปฏิกริ ยิ า พบว่า
24
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ผูเ้ ข้าอบรมมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองอยูใ่ นระดับดี และมีความพึงพอใจ
ในระดับดีจนถึงดีมาก ซึง่ ถือว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัด
อบรม 2. การประเมินการเรียนรู้ พบว่า ภายหลังการอบรม
ผู ้ เ ข้ า อบรมมี ค ะแนนความรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากก่ อ นการอบรม
ซึ่งความรู้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานส�ำคัญที่จะช่วยให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการท� ำ งานของผู ้ เ ข้ า อบรม
3. การประเมินพฤติกรรม ประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
มั่นใจในความรู้ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในความรู้
ระดับปานกลางจนถึงระดับมาก และด้านการน�ำไปใช้พบว่า
ผูเ้ ข้าอบรมน�ำความรูห้ รือทักษะไปใช้ในการปฏิบตั งิ านปานกลาง
และจากการสั ม ภาษณ์ หั ว หน้ า งาน/ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น มีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้ 4.การประเมินผลลัพธ์ตอ่ องค์กร จากการ
สั ม ภาษณ์ ข องหั ว หน้ า งาน ผลกระทบในด้ า นดี พบว่ า
หลั ก สู ต รการอบรมตรงกั บ ความคาดหวั ง ของหน่ ว ยงาน

ในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ท�ำให้
บุคลากรมีพัฒนาการในการท�ำงานที่ดีขึ้น แต่การ
เปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานหลังจากที่บุคลากร
เข้ารับการอบรมยังไม่เห็นผลลัพธ์ทชี่ ดั เจนเพราะต้องใช้
ระยะเวลาที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงภายใน
หน่วยงาน ส่วนผลกระทบในด้านลบ คือ การลาออก
ของบุคลากรหลังจากที่ได้ใบรับรองการอบรม ซึ่ง
ผลกระทบนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากหลักสูตรการอบรม

ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อาจมีตวั แปรอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลและยากต่อการควบคุม
และเพื่อให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสูดต่อผู้เข้ารับการ
อบรมและหน่วยงานเครือข่ายสถาบันวัคซีนควรด�ำเนินการอบรม
ต่อเนือ่ งอย่างน้อยปีละ 1 เรือ่ ง โดยเน้นภาคปฏิบตั ใิ ห้มากขึน้ พร้อมทัง้
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนา
วัคซีนของประเทศ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และพัฒนาทักษะของ
ผู ้ เ ข้ า อบรมให้ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ :

ประสิทธิผลของการอบรม บุคลากรด้านวัคซีน

บทน�ำ

บุคลากรด้านวัคซีนเป็นปัจจัยส�ำคัญและเป็น
ความเข้มแข็งของหน่วยงานต่อการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์การพัฒนาด้าน
วัคซีนของประเทศไทย พบว่า การขาดแคลนบุคลากร
ด้านวัคซีนเป็นปัญหาที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานด้าน
วั ค ซี น ทั้ ง บุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย พั ฒ นา การผลิ ต
การประกันและควบคุมคุณภาพและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค หน่วยงานส่วนใหญ่มีอัตราก�ำลังของ
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน ท�ำให้บคุ ลากร
ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน และยังขาดการอบรม
บุคลากรเพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามรู้
ความเชี่ ย วชาญในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบและก้ า วทั น
เทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนา
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรด้ า นวั ค ซี น จึ ง ได้ ร ่ ว มกั บ
หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนและมหาวิทยาลัย จัดท�ำ
หลักสูตรการอบรมระยะสัน้ (short course training)
บูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะ
ท�ำให้ผู้เข้าอบรมสามารถน�ำกลับไปใช้ในการปฏิบัติ
งานได้จริง โดยมีการจัดอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 25552558 รวม 8 หลักสูตร ได้แก่ 1) การผลิตและ

การควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ค ซี น จากไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่ ร่ ว มกั บ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1 2) เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์
สั ต ว์ เ พื่ อ การผลิ ต วั ค ซี น ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางขุนเทียน2 3) การประกันคุณภาพ
และการควบคุมคุณภาพวัคซีนในประเทศ ร่วมกับสถาบันชีววัตถุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 4) ทักษะปฏิบัติการเทคนิคทาง
เทคโนโลยีการหมักเพื่อการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ ร่วมกับ มจธ.
บางขุนเทียน4 5) GMP and Quality Risk Management for
Vaccine5 6) Dossiers Preparation for Vaccine Registration6
7) เทคนิคการท�ำ Master Cell Bank, Working Cell Bank, Master
Seed Bank และ Working Seed Bank เพือ่ การผลิตวัคซีนไข้สมอง
อักเสบเจอี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา
วัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล7 และ 8) Freeze Drying
Technology for Vaccine ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย8 ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์
ของการจัดท�ำหลักสูตรการอบรมระยะสัน้ (short course training)
จึงได้ท�ำการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นที่จัดโดยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ ที่สามารถน�ำไปใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในอนาคตและ
ปรับปรุงให้การจัดหลักสูตรอบรมระยะสัน้ ครัง้ ต่อไปมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วิธีการศึกษา

1. รูปแบบการศึกษา
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
พฤติกรรม และ 4) การประเมินผลลัพธ์ตอ่ องค์กร เพือ่ เป็นแนวทางทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบดังแสดงในรูปที่ 1

การประเมินผลการอบรมตามรูปแบบของ Donald L.Kirkpatrick
ขั้นที่ 4 ผลลัพธตอองคกร
ขั้นที่ 2 การเร�ยนรู

ขั้นที่ 3 พฤติกรรม

ขั้นที่ 1 ปฏิกิร�ยา

ทบทวนเอกสาร
จากรายงานทั้ง 8 ฉบับ

แบบประเมินศักยภาพ
ของผูเขาอบรม
- ดานความมั่นใจในความรู
- ดานการนำไปใช

การสัมภาษณหัวหนางาน
หร�อผูที่เกี่ยวของ

รูปที่ 1 การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลการอบรมตามแนวคิดของ Donald L. Kirkpatrick
2. กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
2.1 บุคลากรจากหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ ข้าร่วมอบรมหลักสูตรทีส่ ถาบันวัคซีน
แห่งชาติร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายจัดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 ทั้ง 8 หลักสูตร จ�ำนวน 300 ราย เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการอบรมโดยตนเอง
2.2 หัวหน้างานหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องในหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีส่ ง่ บุคลากรเข้าร่วม
การอบรม ทั้ง 8 หลักสูตร จ�ำนวน 12 หน่วยงาน ส�ำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อประเมินประสิทธิผลของการอบรมโดย
หัวหน้างาน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
3.1 แบบประเมินศักยภาพตนเองของผู้เข้าอบรม เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประเมิน 2 ด้าน คือ
ด้านความมั่นใจในความรู้ และด้านการน�ำไปใช้แบ่งตามหลักสูตรดังนี้
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�ำ Master Cell Bank, Working Cell Bank, Master Seed Bank และ Working
Seed Bank เพื่อการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ปี พ.ศ. 2558
8) Freeze Drying Technology for Vaccine ปี พ.ศ. 2558
3.2 แบบสัมภาษณ์หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและน�ำเสนอในรูป
ตาราง โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for window version 19.0
4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน�ำเสนอในรูปสรุปความแบบ
ตารางและความเรียงเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ 8 หลักสูตรทัง้ สิน้ จ�ำนวน 300 คน กลุม่ ตัวอย่างส่งแบบประเมินกลับคืน
มาจ�ำนวน 147 คน (ร้อยละ 49.0) และมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้ลาออกจากหน่วยงานเดิมที่ส่งบุคลากรเข้ามาอบรม จ�ำนวน
40 คน (ร้อยละ 13.3) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.9 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 36.46 ปี (S.D. = 7.06 ปี) ร้อยละ
52.4 ของกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 31-40 ปี และร้อยละ 46.9 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งร้อยละ
72.8 เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายจากภาครัฐ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ เภสัชกร ร้อยละ 30.6 และเป็นนักวิจัยร้อยละ
16.4 ภายหลังจากอบรมกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 91.2 ปฏิบตั งิ านเหมือนก่อนเข้ารับการอบรม โดยปฏิบตั งิ านด้านการ
ควบคุมก�ำกับคุณภาพวัคซีน ร้อยละ 41.0 รองลงมาคือ ผลิตวัคซีน และวิจัยพัฒนาวัคซีน ร้อยละ 23.9 และร้อยละ 17.9
ตามล�ำดับ ส่วนกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 8.8 เปลีย่ นแปลงหน้าทีห่ รือลักษณะงานจากเดิมหลังจากเข้ารับการอบรม โดยปฏิบตั งิ าน
ด้านอืน่ ๆ ร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ การผลิตวัคซีน และควบคุมก�ำกับคุณภาพวัคซีน ร้อยละ 30.8 เท่ากัน ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (N=147)
ตัวแปร

จำ�นวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

53
94

36.1
63.9

20-30 ปี
31-40 ปี

32
77

21.8
52.4

เพศ

อายุ
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ตัวแปร

จำ�นวน

ร้อยละ

41-50 ปี
51-60 ปี
( � = 36.46 ปี S.D. = 7.06 ปี)
ระดับการศึกษา
ปริญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
อาชีพ
เภสัชกร
สัตวแพทย์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิจัย
วิศวกร
อาจารย์มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
หน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคลากรที่เข้าอบรมหลังจากเข้ารับการอบรม
ปฏิบัติงาน/ลักษณะงานเหมือนก่อนเข้าร่วมการอบรม
วิจัยพัฒนาวัคซีน
ผลิตวัคซีน
ควบคุมกำ�กับคุณภาพวัคซีน
อื่นๆ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่/ลักษณะงานจากเดิม
วิจัยพัฒนาวัคซีน
ผลิตวัคซีน
ควบคุมกำ�กับคุณภาพวัคซีน
อื่นๆ

31
7

21.0
4.8

69
60
18

46.9
40.8
12.3

107
40

72.8
27.2

45
4
58
24
4
4
8

30.6
2.7
39.5
16.4
2.7
2.7
5.4

134
24
32
55
23
13
0
4
4
5

91.2
17.9
23.9
41.0
17.2
8.8
0.0
30.8
30.8
38.4
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2. การประเมินศักยภาพของผู้เข้าอบรม
2.1 การตอบแบบประเมินศักยภาพตนเองของผู้เข้าอบรม
ผลการประเมินศักยภาพของผู้เข้าอบรมใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นใจในความรู้ และด้านการน�ำไปใช้
พบว่า ภายหลังการอบรมผูเ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในความรูร้ ะดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ รวมอยูใ่ นช่วง 2.61-3.40) จนถึงระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในช่วง 3.41-4.20) โดยมี 5 หลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในความรู้ในระดับปานกลาง และ 3
หลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก โดยหลักสูตรทีผ่ เู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในความรูใ้ นระดับมาก 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรทักษะ
การปฏิบัติการเทคนิคทางเทคโนโลยีการหมักเพื่อการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ ( =3.49 S.D.=1.06) 2) GMP and Quality
Risk management for Vaccine ( =3.52 S.D.=0.78) และ 3) Freeze Drying Technology for Vaccine ( =3.45
S.D.=0.88) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินศักยภาพของผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร

2.2 การสัมภาษณ์หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ส่งบุคลากรเข้าอบรม
จากการสัมภาษณ์ของหัวหน้างาน/ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานเครือข่ายที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม พบว่า
การอบรมช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและประสบการณ์การเรียนรู้แต่การเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานเครือข่าย
หลังจากทีบ่ คุ ลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการอบรมทีส่ ถาบันวัคซีนจัดขึน้ นัน้ ยังไม่เห็นผลลัพธ์ทชี่ ดั เจน เพราะมีปจั จัยอืน่
ร่วมด้วยที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน ส�ำหรับหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานผลิตวัคซีนและ
หน่วยงานด้านการควบคุมและประกันคุณภาพวัคซีน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้น�ำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพราะ
หลักสูตรการอบรมมีความสอดคล้องกับลักษณะงานของบุคลากร ส่วนหน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนนั้น บุคลากร
ยังไม่ได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้จากการอบรมมาปฏิบตั งิ านจริง ไม่เกิดผลลัพธ์ใดต่อหน่วยงานเพราะหลักสูตรการอบรมไม่ได้สอดคล้อง
กับหน้าที่และพันธกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้หลักสูตรการอบรมมีทั้งที่ตรงและไม่ตรงกับความคาดหวังของหน่วยงาน
มีหลักสูตรที่ช่วยปิดช่องว่างด้านความรู้ของบุคลากร แต่บางหลักสูตรยังไม่สามารถปิดช่องว่างดังกล่าวได้ และพบว่า
มีการลาออกของบุคลากรหลังจากได้รับใบรับรองการอบรม
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และมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมและหัวหน้างานได้เสนอว่า ด�ำเนินการอบรมต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ
1 เรื่อง โดยเน้นภาคปฏิบัติให้มากขึ้น พร้อมทั้งปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศ เพือ่ เติมเต็มองค์ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะของผูเ้ ข้าอบรมให้สามารถน�ำไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการอบรมตามแนวคิ ด ของ
Donald L. Kirkpatrick
1. การประเมินปฏิกิริยา โดยประเมินจากความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมจากหลักสูตรการอบรมทัง้ 8 หลักสูตร
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งประกอบด้วย การประเมิน
ด้านเนือ้ หา ด้านวิทยากร ด้านการอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ในการจัดอบรม เช่น บรรยากาศในการจัดอบรม การด�ำเนินการ
จัดอบรมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ อาหารและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ผลการประเมิน พบว่า
ผู้เข้าร่วมอบรมมีปฏิกิริยาตอบสนองอยู่ในระดับดี และมี
ความพึงพอใจในระดับดีจนถึงดีมาก ซึง่ ถือว่าบรรลุวตั ถุประสงค์
ของการจัดอบรม และสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินการ
อบรมตามรูปแบบของ Donald L. Kirkpatrick11
2. การประเมินการเรียนรู้ จากการทบทวนเอกสาร
และรายงานผลการประเมินการจัดอบรมทั้ง 8 หลักสูตร
พบว่า ผลคะแนนทดสอบความรู้และทักษะหลังการอบรม
มากกว่าก่อนการอบรมร้อยละ 70 ตามเกณฑ์การประเมิน
ความรูข้ องผูเ้ ข้าอบรมทีก่ ำ� หนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ซึง่ อธิบาย
ได้วา่ ภายหลังการอบรมผูเ้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ ขึน้
จากก่อนการอบรม ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดการ
ประเมิ น ผลการอบรมของ Donald L. Kirkpatrick11
ซึง่ ความรู้ ทักษะ เจตคติ ล้วนเป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานส�ำคัญ
ที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�ำงานของ
ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมในโอกาสต่ อ ไป ถ้ า เป็ น ไปได้ ค วรใช้
กลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ไม่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว
เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษะ เจตคติ ของกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า
แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร11
3. การประเมินพฤติกรรม ประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่
ด้านความมั่นใจในความรู้ และด้านการน�ำไปใช้ พบว่า ผู้เข้า
อบรมมีความมัน่ ใจในความรูร้ ะดับปานกลางจนถึงระดับมาก
โดยผู้เข้าอบรมน�ำความรู้หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน
30
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ระดับปานกลาง และจากการสัมภาษณ์หัวหน้างานหรือ
ผูเ้ กีย่ วข้อง พบว่า บุคลากรสามารถปฏิบตั งิ านได้ดขี นึ้ มีความ
มัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านมากขึน้ สามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงานได้ ซึ่งผลการประเมินพฤติกรรม
ของผูเ้ ข้าอบรมทัง้ 8 หลักสูตรดังกล่าว สอดคล้องตามแนวคิด
การประเมินผลการฝึกอบรมตามรูปแบบของ Donald L.
Kirkpatrick11 การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการ
อบรมมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมได้มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�ำงานไปในทิศทางที่
พึงประสงค์หรือไม่ การประเมินในขัน้ นีน้ บั ว่ายากและใช้เวลา
มากกว่าการประเมินผลในสองขัน้ แรก เพราะจะต้องติดตาม
ประเมินผลในสถานทีท่ ำ� งาน ซึง่ Donald L. Kirkpatrick ได้
เสนอว่า ควรจะวัดพฤติกรรมการท�ำงานของผู้เข้ารับการฝึก
อบรมทัง้ ก่อนและหลังการฝึกอบรม ประเมินหลายๆ ครัง้ เป็น
ระยะๆ อย่างสม�่ำเสมอ เช่น ประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น
เพื่อที่จะดูว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น�ำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังจาก
ผ่านการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด11
4. การประเมินผลลัพธ์ตอ่ องค์กร จากการสัมภาษณ์
หัวหน้างาน พบว่า หลักสูตรอบรมระยะสัน้ ช่วยพัฒนาความรู้
และทักษะของบุคลากร ท�ำให้บุคลากรมีพัฒนาการในการ
ท�ำงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบด้านดีและต้องใช้ระยะเวลา
ทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภายในหน่วยงาน ส่วนผลกระทบ
ด้านลบ คือ การลาออกของบุคลากรหลังจากที่ได้ใบรับรอง
การอบรม ซึ่งผลกระทบนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากหลักสูตร
การอบรม ตามแนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรมตาม
รูปแบบของ Donald L. Kirkpatrick11 การประเมินผลลัพธ์
ต่อองค์กรนับว่าเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด เพราะใน
ความเป็นจริงนัน้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีตวั แปรอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลและ
ยากต่อการควบคุม

ข้อเสนอแนะ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรจัดอบรม
หัวข้อทีม่ คี วามสอดคล้องกับบทบาทและพันธกิจ
ของหน่วยงานเครือข่ายแต่ละด้านให้มากขึ้น
และหลั ก สู ต รการอบรมควรเป็ น หลั ก สู ต ร
ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและเชือ่ มโยงการด�ำเนินงาน
ด้านวัคซีนในระดับประเทศและนานาชาติให้
ประสบความส�ำเร็จยิ่งขึ้น

ข้อจ�ำกัด

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การประเมิ น
ประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต รการอบรมใน
บุคลากรด้านวัคซีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558
รวมระยะเวลา 4 ปี ซึ่งมีระยะห่างจากการ
อบรมค่อนข้างนาน การประเมินพฤติกรรม
ของผู้เข้าอบรมจากการตอบแบบประเมิน
อาจเกิดอคติของข้อมูลจากความทรงจ�ำของ
ผูเ้ ข้าอบรม ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบประเมินอาจมี
ความคลาดเคลือ่ น และด้วยข้อจ�ำกัดด้านเวลา
และปั จ จั ย อื่ น ๆ จึ ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารติ ด ตาม
พฤติ ก รรมของบุ ค ลกรที่ เ ข้ า อบรมอย่ า ง
สม�่ำเสมอ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ
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ผลการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน

โดยการบริบาลเภสัชกรรม ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

เพ็ญพักตร์ ประสพดี ภ.บ. , สม.
รจนา สุดตา พ.บ.
โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการดูแลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟารินโดย
การบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลพนา
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ติดตามผลเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
โดยประเมิ น ผลการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจากค่ า International
Normalized Ratio ( INR) ของผูป้ ว่ ยหลังได้รบั ยาวาร์ฟาริน
อยู่ในช่วงเป้าหมาย (Target INR) อาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาวาร์ฟาริน ความรูค้ วามเข้าใจในการดูแลตนเองเมือ่
ใช้ยาวาร์ฟารินและความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ เก็บข้อมูล
โดยใช้ แ บบสอบถาม การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก การสั ง เกต
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการศึกษา
พบว่า มีผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟารินทัง้ สิน้ จ�ำนวน 23 ราย หลังได้
รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพค่า INR อยูใ่ น
ช่วงเป้าหมายร้อยละ 88.40 หลังได้รบั การบริบาลเภสัชกรรม
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พบว่า ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกผิดปกติ
ลดลงจาก 7 ครัง้ (ร้อยละ 6.02) เหลือ 3 ครัง้ (ร้อยละ 4.34 )
โดยมีภาวะเลือดออกเล็กน้อย (minor bleeding) 2 ครั้ง
(ร้อยละ 2.89) และเลือดออกปนมากับน�้ำลายหรือเสมหะ 1
ครั้ง (ร้อยละ 1.44) ไม่พบอาการเลือดออกรุนแรง (major
bleeding) หลังได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีม
สหวิชาชีพผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟาริน
สูงกว่าก่อนได้รบั การบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 9.18 , p < 0.001) และเมื่อ
ผ่านไป 3 เดือนหลังได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีม
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สหวิชาชีพผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟาริน
สูงกว่าก่อนได้รบั การบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 7.79 , p < 0.001) ในด้าน
ความพึ ง พอใจของผู ้ ป ่ ว ยพบว่ า หลั ง ได้ รั บ การบริ บ าล
เภสัชกรรมร่วมกับการดูแลแบบทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยที่ได้รับ
ยาวาร์ฟารินมีความพึงพอใจในภาพรวมสูงกว่าก่อนได้รบั การ
บริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (t = 22.22 , p < 0.001)
การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาวาร์ ฟ าริ น โดยใช้ ก าร
บริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ช่วยให้ผู้ป่วยเกิด
ความปลอดภั ย จากการใช้ ย ามากขึ้ น มี ก ารติ ด ตามดู แ ล
ผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งใกล้ ชิ ด ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การติ ด ตามอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา ทีมสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาผู้ป่วย
แต่ละรายร่วมกัน ผู้ป่วยได้รับความรู้และมีความเข้าใจใน
การดูแลตนเองเมื่อได้รับยาวาร์ฟาริน ท�ำให้ลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้ป่วยการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพจึง
สามารถน�ำไปปรับใช้ในการด�ำเนินงานของโรงพยาบาล
อื่นๆ หรือกลุ่มโรคอื่นๆ ได้

ค�ำส�ำคัญ

บริบาลเภสัชกรรม, สหวิชาชีพ, วาร์ฟาริน

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�ำ

วาร์ฟาริน (warfarin) เป็นยาต้านการแข็งตัวของ
เลือด (anticoagulant/vitamin K antagonists) ใช้เพื่อ
ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดทั้งในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน
ลิ้นหัวใจ เทียม โรคลิ้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ ภายหลังเกิด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะลิม่ เลือดอุดตันเส้นเลือดในปอด เส้นเลือดแดง
บริเวณแขน ขา หรือเส้นเลือดด�ำใหญ่อดุ ตันจากลิม่ เลือด และ
เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในผู้ป่วยที่มีภาวะ
หัวใจเต้นระริก(1) ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟาริน เพือ่ ต้าน
การแข็งตัวของเลือดมีเป็นจ�ำนวนมาก ถึงแม้ว่ายานี้จะมี
ประโยชน์อย่างมาก แต่กม็ ผี ลข้างเคียงทีร่ นุ แรงเช่นกัน ได้แก่
เลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกตามไรฟัน หรือแม้
กระทั่งเลือดออกในสมอง การใช้ยาวาร์ฟารินนั้นมีข้อควร
ระวังในการใช้ทางคลินิก เนื่องจาก 1) เป็นยาที่มีดัชนีการ
รักษาแคบ (narrow therapeutic index) มีเภสัชจลนศาสตร์
และเภสั ช พลศาสตร์ที่ซับซ้อน 2) ขนาดยาที่ใช้รัก ษามี
ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 3) เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา
อืน่ และอาหารได้มาก 4) การติดตามควบคุมด้วยผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจ�ำเป็นต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ปัญหาจากการปรับขนาดของยาซึง่ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยอาจเกิด
ความไม่ ส ม�่ ำ เสมอในการรั บ ประทานยาและเกิ ด ความ
ผิดพลาดในการสือ่ สารระหว่างกันได้(1,2) การใช้ยาวาร์ฟาริน
ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด ต้ อ งควบคุ ม ค่ า International
Normalized Ratio (INR) ให้อยู่ในช่วงเป้าหมาย ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ระหว่าง 2.0-3.0 โดยหากค่า INR สูงกว่า
เป้าหมาย ผู้ป่วยจะพบความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออก
ผิดปกติ หาก INR ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย ผูป้ ว่ ยจะเพิม่ ความเสีย่ งต่อ
การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน(3,4) และเนื่องจากยาวาร์ฟาริน
เป็นยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ ท�ำให้การปรับขนาดยาต้อง
ปรับตามปริมาณยาที่ได้รับในหนึ่งอาทิตย์ สามารถปรับเพิ่ม
ได้ไม่ควรเกินร้อยละ 5-20 ประกอบกับยามีหลายความแรง
มีวิธีการกินที่ค่อนข้างยุ่งยาก มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับการออกฤทธิ์ของยา เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ โรคร่วม ยาอื่นที่
ใช้ ร ่ ว มด้ ว ย รวมไปถึ ง ปริ ม าณวิ ต ามิ น เคในอาหารที่
รับประทาน รวมทั้งมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ทีค่ อ่ นข้างรุนแรง ส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ว่ ย
และผลการรักษาที่ดี
34
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โรงพยาบาลพนาซึง่ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30
เตี ย ง ได้ รั บ การส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาวาร์ ฟ าริ น จาก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ปี 2553 จ�ำนวน
3 ราย ปี 2554 จ�ำนวน 7 ราย ปี 2555 จ�ำนวน 10 ราย
ปี 2556 จ�ำนวน 13 ราย ปี 2557 จ�ำนวน 14 ราย และปี 2558
จ�ำนวน 25 ราย (5) และมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะกลับมารับยา
วาร์ฟารินต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพนาเพิ่มขึ้น สภาพการณ์
ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินด้านการจัดระบบ
บริการให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาล
พนายังไม่มีการแยกคลินิกวาร์ฟารินออกมาจากคลินิกอื่น
อย่างชัดเจน เนือ่ งจากขาดสถานทีใ่ นการด�ำเนินงาน จึงท�ำให้
เกิดความล่าช้าในการให้บริการผู้ป่วย ประกอบกับมีผู้ป่วย
จ�ำนวนมากท�ำให้แพทย์ต้องรีบเร่งในการตรวจรักษา แพทย์
จึงเน้นการปรับขนาดยาเพื่อให้ค่า INR อยู่ในช่วงเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ 1 คนท�ำหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วย มีการ
ซักประวัตเิ บือ้ งต้น แต่ไม่มกี ารตรวจร่างกายเพือ่ ค้นหาอาการ
แสดงเริ่มต้นของภาวะเลือดออก หรือ อาการเริ่มต้นของ
ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ขาดการทบทวนประวัติผู้ป่วยล่วงหน้า
ขาดการแนะน�ำเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นหรือจัดการตนเองเมือ่
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา และขาดการประสานงาน
ทีมดูแลผู้ป่วยเมื่อเกิดปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนเภสัชกร 1
คน จะด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายที่
มีคา่ INR อยูน่ อกช่วงเป้าหมาย ขาดการประเมินความรูค้ วาม
เข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟาริน ขาดการประเมินความร่วมมือใน
การใช้ยา และการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
อย่างต่อเนือ่ ง ขาดระบบในการประสานข้อมูลผูป้ ว่ ยเพือ่ การ
ดูแลต่อเนือ่ งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ขาดระบบ
ติดตามผู้ป่วยกรณีขาดนัด ด้านระบบข้อมูล มีการบันทึก
ข้อมูลทางคลินิกในระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม HOS-XP
แต่ขาดการบันทึกข้อมูล Target INR ขาดการบันทึกข้อควร
ระวังหรือข้อห้ามที่ส�ำคัญ เช่น การห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
การห้ามนวดสมุนไพร ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ ในด้านบุคลากร
แพทย์ทรี่ บั ผิดชอบคลินกิ วาร์ฟารินมีการเปลีย่ นแปลงทุก 1-2
ปี ท�ำให้ขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินการ พยาบาลและ
เภสัชกรยังขาดความช�ำนาญในด้านโรคหัวใจและทรวงอก
ด้านผูป้ ว่ ย พบว่าขาดการสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยดูแลและจัดการ

ตนเองด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านอาหาร ด้านการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การติดตามผลการรักษาของ
ตนเองและการมาตามนั ด ขาดช่ อ งทางในการสื่ อ สาร
ขอค�ำปรึกษากับเจ้าหน้าที่เมื่อผู้ป่วยกลับไปด�ำเนินชีวิต
ที่บ้านแล้วพบปัญหาต่างๆจากการใช้ยาวาร์ฟาริน ขาดการ
เชื่อมโยงข้อมูลการดูแลต่อเนื่องสู่ชุมชน
ปัญหาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ดังนั้นคณะกรรมการทีมน�ำด้านคลินิก
โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จึงได้จัดตั้งคลินิก
วาร์ฟารินขึน้ ในปี 2556 โดยมีการด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง
ทีมสหวิชาชีพ และมีเภสัชกรในการให้บริบาลเภสัชกรรม
โดยมีการวิจยั ทีส่ นับสนุนว่าการมีสว่ นร่วมของเภสัชกรในทีม
ดูแลผู้ป่วยช่วยเพิ่มความรู้และลดปัญหาที่เกิดจากการใช้
ยาวาร์ฟารินได้(6,7,8) นอกจากนั้นยังเน้นการส่งเสริมให้ผู้ป่วย
มีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและมีการติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษาผลของการดูแลผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับยาวาร์ฟารินโดยการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีม
สหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ต่อระดับ
Target INR อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟาริน
การมารับยาตามนัด ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง
และความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟาริน ซึง่ กระบวนการ
บริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่
ได้รบั ยาวาร์ฟาริน ประกอบไปด้วย การประเมินความเหมาะสม
และปรับขนาดยาวาร์ฟาริน การติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ยา การติดตามค่า INR ให้อยู่ในช่วงเป้าหมาย
ติดตามปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่อการใช้ยาวาร์ฟาริน
เช่น อาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน ภาวะโรคอื่นๆที่ผู้ป่วยมี
การใช้ยาประเภทอื่นๆ เป็นต้น และยังมีการให้ความรู้ที่
เกี่ยวกับยาวาร์ฟารินแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วย รวมทั้ง
ความส�ำคัญของการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอง การประสาน
ข้อมูลและความร่วมมือในทีมสหวิชาชีพเพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ได้ผลการรักษาทีเ่ หมาะสม น�ำไปสูก่ ารลดความเสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาวาร์ฟารินท�ำให้
ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยในการใช้ยาเพื่อให้ได้ผลการรักษา
ด้วยยาดีขึ้นในที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลของการบริบาลทางเภสัชกรรม
ร่ ว มกั บ ที ม สหวิ ช าชี พ ต่ อ ระดั บ Target INR อาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟาริน ความรูค้ วามเข้าใจในการ
ดูแลตนเองและความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟาริน
ก่ อ นและหลั ง ได้ รั บ การบริ บ าลเภสั ช กรรมร่ ว มกั บ ที ม
สหวิชาชีพ

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการวิจัยการวิจัยนี้เป็นการศึกษา
แบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental study) ด�ำเนินการ
ตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest - Posttest
Design โดยเปรียบเทียบผลการศึกษาก่อนและหลังการให้
บริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในผูป้ ว่ ยนอกทีใ่ ช้ยา
วาร์ฟาริน ประเมินผลจากค่า International Normalized
Ratio (INR) ของผู้ป่วยหลังได้รับยาวาร์ฟารินอยู่ในช่วง
เป้าหมาย (Target INR) อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
วาร์ฟาริน ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเมื่อใช้ยา
วาร์ฟารินและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ท�ำการศึกษาที่คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลพนา
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยที่ใช้ยา
วาร์ฟารินในอ�ำเภอพนา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ทั้งผู้ป่วยที่ถูก
ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ ให้มารับยาวาร์ฟารินต่อที่
โรงพยาบาลพนา และผู้ป่วยที่แพทย์ในโรงพยาบาลพนา
สั่งใช้ยาวาร์ฟารินจ�ำนวน 25 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม
2558 ท�ำการคัดเลือกผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์จ�ำนวน 23 ราย เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการ
บริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพเป็นระยะเวลา 12
สัปดาห์ ด�ำเนินการศึกษาตั้งแต่เดือน เมษายน 2558 –
มิถุนายน 2558

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ค่า Target INR หมายถึง ค่า INR อยู่ในช่วง 2.03.0 ในทุกข้อบ่งใช้ ยกเว้นข้อบ่งใช้การใส่ลิ้นหัวใจเทียม
ชนิดโลหะต�ำแหน่งลิน้ ไมตรัล (mitral valve) ค่า INR เป้าหมาย
อยู่ในช่วง 2.5-3.5
2. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หมายถึง
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจและเป็นอันตรายต่อร่างกาย
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มนุษย์เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติเพื่อป้องกัน วินิจฉัย
บ�ำบัด รักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข การท�ำงานของ
ร่างกาย โดยไม่รวมปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ยาเกินขนาด
โดยอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ตั้ ง ใจ ตลอดจนการใช้ ย าในทางที่ ผิ ด
อุบัติเหตุ หรือการจงใจใช้ยาเกินขนาดและผิดวิธี
3. ภาวะเลือดออกเล็กน้อย (minor bleeding)
หมายถึงภาวะเลือดออกทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่จำ� เป็นต้องได้รบั การตรวจ
รักษา ได้แก่ เลือดออกตามไรฟัน เลือดก�ำเดาไหล จ�้ำเลือด
บริเวณผิวหนัง เป็นต้น
4. ภาวะเลือดออกรุนแรง (major bleeding) คือ
อาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงจากยาวาร์ฟาริน ที่ทําให้ผู้ป่วย
เกิ ด ภาวะเลื อ ดออกที่ จํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล ได้แก่ เลือดออกในทางเดินอาหาร ถ่ายดํา
ปัสสาวะเป็นเลือด ไอเป็นเลือด หรือมีเสมหะเป็นเลือด
เป็นต้น หรือภาวะเลือดออกทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการให้เลือดอย่าง
น้อย 2 ยูนติ รวมถึงภาวะเลือดออกทีต่ อ้ งช่วยเหลือชีวติ หรือ
เสียชีวิต

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการวิจยั คือโปรแกรม
การบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนา
มาจาก แนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรม
ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาวาร์ ฟ าริ น (4) เพื่ อ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ
ในการใช้ยาและพฤติกรรมดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยนอกทีไ่ ด้รบั
ยาวาร์ฟาริน ประกอบด้วย 1) แผนการสอนรายบุคคล
2) ภาพพลิก 3) คู่มือการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับยา
วาร์ ฟ าริ น น� ำ ไปตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเหมาะสมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน หลังจาก
ผ่ า นการพิ จ ารณาของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ น� ำ ไปปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะก่อนน�ำไปใช้วิจัย
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถามซึง่ เก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ ก่อนและหลังการวิจยั
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ป่วย ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ระดับการ
ศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ประวั ติ ก ารแพ้ ย า/อาหาร ยาที่
รับประทานในปัจจุบัน ยา/อาหาร/สมุนไพร ที่ใช้ร่วมด้วย
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ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโรคและ
การรักษา เป็นข้อมูลที่ได้จากเวชระเบียน ได้แก่ การวินิจฉัย
โรค ประวัตกิ ารเจ็บป่วยปัจจุบนั ประวัตกิ ารเจ็บป่วยในอดีต
ประวัติการผ่าตัด Target INR
ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล จ�ำนวน
4 ข้อ ได้แก่ 1) ค่า International Normalized Ratio (INR)
ของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน 2) อาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาวาร์ฟาริน 3) ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง
เมือ่ ใช้ยาวาร์ฟาริน โดยประยุกต์จากแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี เรือ่ ง
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน(4) เป็น
ค�ำถามปลายเปิด จ�ำนวน 8 ข้อ โดยแบบสอบถามได้ผา่ นการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และ
ประเมิ น ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามและ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index : IOC)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ได้ข้อค�ำถามรายข้อที่มีค่า
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�ำหรับเภสัชกร ประสบการณ์ของสถาบัน
โรคทรวงอก(9) จ�ำนวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และ
ประเมิ น ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามและ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index : IOC)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ได้ข้อค�ำถามรายข้อที่มีค่า
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

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินทั้งหมด 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�ำนวน 11 ราย (ร้อยละ 47.82) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จ�ำนวน 18 ราย (ร้อยละ 78.26) ส่งต่อมาจาก
โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (n=23 ราย )
ข้อมูลทั่วไป

จำ�นวน

ร้อยละ

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. โรคหลักที่ทำ�ให้ผู้ป่วยต้องใช้ยาวาร์ฟาริน
- 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.อำ�นาจเจริญ

18
5

78.26
21.74

1. เพศ
-

ชาย
หญิง

2. ผลลัพธ์การบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
2.1 ค่า International Normalized Ratio (INR)
หลังได้รบั การบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลพนา จังหวัด
อ�ำนาจเจริญ มีค่า INR อยู่ใน Target INR เพิ่มขึ้นจากก่อนได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ จากร้อยละ
54.21 เป็นร้อยละ 88.40 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับค่า INR ของผู้ป่วยก่อนและหลังด�ำเนินการ
จ�ำนวนครั้ง (ร้อยละ)

ระดับค่า INR

ก่อนทดลอง

หลังทดลอง

ต�่ำกว่าเป้าหมาย (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)

83 (100)

69 (100)

รวม

2.2 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟาริน
ผลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟาริน หลังได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ พบว่า ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกผิดปกติลดลงจาก 7 ครั้ง (ร้อยละ 6.02) เหลือจ�ำนวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 4.34)
โดยมีภาวะเลือดออกเล็กน้อย (minor bleeding) จ�ำนวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 2.89) และเลือดออกปนมากับน�้ำลายหรือเสมหะ
1 ครั้ง (ร้อยละ 1.44) ไม่พบอาการเลือดออกรุนแรง (major bleeding) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาวาร์ฟารินก่อนการทดลองและหลังการทดลอง†
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาวาร์ฟาริน
ภาวะเลือดออกผิดปกติ

ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

†

จำ�นวนครั้ง (ร้อยละ)
ก่อนทดลอง (N=83)

หลังทดลอง (N=69)

เกิด

7 (6.02)

3 (4.34)

ไม่เกิด

76 (91.56)

66 (95.65)

เกิด

1 (1.20)

0

ไม่เกิด

82 (98.79)

69 (100)

Unit of analysis = จ�ำนวนครั้งที่นัดติดตามผู้ป่วย

2.3 ความรู้ความเข้าใจเมื่อใช้ยาวาร์ฟาริน
หลังได้รบั การบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพผูป้ ว่ ยมีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟารินสูงกว่า
ก่อนได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 9.18 , p < 0.001) และเมื่อผ่านไป 3
เดือนหลังได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟารินสูงกว่า
ก่อนได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 7.79 , p < 0.001) รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5
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ตารางที่ 4 คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาวาร์ฟารินก่อนและหลังให้ความรู้โดยเภสัชกร (N=23)
จำ�นวน (ร้อยละ) ของผู้ป่วยที่ตอบถูกแต่ละหัวข้อ
หัวข้อประเมิน

ก่อนให้ความรู้

หลังให้
ความรู้ทันที

หลังให้ความรู้
ไป 3 เดือน

1. ท่านทราบหรือไม่ว่ายาเม็ดของท่านสีอะไร และเป็นยาใด

8 (34.80)

18 (78.30)

16 (69.60)

2. ท่านทราบหรือไม่ว่าทำ�ไมต้องกินยานี้ ยานี้มีความจำ�เป็น
อย่างไร

5 (21.70)

17 (73.90)

17 (73.90)

3. ท่านทราบหรือไม่ว่ายานี้มีผลข้างเคียงอย่างไร

10 (43.50)

14 (60.90)

10 (43.50)

4. ท่านทราบหรือไม่ว่าหากลืมรับประทานยาต้องทำ�อย่างไร

5 (21.70)

18 (78.30)

19 (82.60)

5. ท่านทราบหรือไม่ว่าหากไปพบทันตแพทย์หรือแพทย์ด้วย
ปัญหาอื่นควรบอกอะไรแก่แพทย์

12 (52.20)

19 (82.60)

20 (87.00)

6. ท่านทราบหรือไม่ว่าหากมีบาดแผลหรืออุบัติเหตุควรทำ�
อย่างไร

14 (60.90)

15 (65.20)

15 (65.20)

7. ท่านทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่จะซื้อยารับประทานเองหรือ
ต้องการใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมจะต้องทำ�อย่างไร

2 (8.70)

16 (69.60)

19 (82.60)

8. ท่านทราบหรือไม่ว่าการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันบางอย่าง 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)

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินก่อนและหลังให้ความรู้โดยเภสัชกร
การประเมินความรู้ที่เวลาต่างๆ

คะแนน
Mean

S

ก่อนให้ความรู้

3.00

2.54

หลังให้ความรู้โดยวัดทันที

6.00

1.80

ก่อนให้ความรู้

3.00

2.54

หลังให้ความรู้ 3 เดือน

5.80

1.71

t

P-value*

9.18

≤ 0.001

7.79

≤ 0.001

* Paired t-test
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2.4 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาวาร์ฟาริน
ในด้านการบริบาลเภสัชกรรม โดยการค้นหาปัญหาทีเ่ กีย่ วกับการใช้ยา จากการศึกษาพบว่า ปัญหาทีเ่ กีย่ วกับ
การใช้ยาก่อนผู้ป่วยได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.94) คือ ลืมรับประทานยาและ
ไม่ทราบวิธีปฏิบัติตัว เมื่อลืมรับประทานยา ร้อยละ 6.02 รองลงมาคือ ซื้อยาใช้เอง และไม่มาพบแพทย์ตามนัด ร้อยละ
4.82 เก็บรักษาไม่ถกู ต้อง เช่น เก็บยาในรถยนต์ เก็บยาในทีท่ มี่ แี สงแดดส่องถึง ร้อยละ 3.61 หลังได้รบั การบริบาลเภสัชกรรม
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาวาร์ฟาร์รินลดลงเหลือ ร้อยละ 8.70 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการใช้ยาวาร์ฟารินของผู้ป่วยก่อนและหลังทดลอง †

ปัญหา
1. ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
- ลืมรับประทานยาและไม่ทราบวิธีปฏิบัติตัวเมื่อลืม
รับประทานยา
- หยุดยาเอง
- รับประทานยามากกว่าที่แพทย์สั่ง
- รับประทานยาน้อยกว่าที่แพทย์สั่ง
2. การปฏิบัติตนของผู้ป่วย
- ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีผลต่อยาวาร์ฟาริน
- ผู้ป่วยรับประทานอาหารเสริมที่มีผลต่อยาวาร์ฟาริน
- ผู้ป่วยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์
ขณะที่ใช้ยาวาร์ฟาริน
- ซื้อยาใช้เอง
- ไม่มาพบแพทย์ตามนัด
3. การเก็บรักษายา
- ผู้ป่วยเก็บยาไม่ถูกต้อง โดยเก็บในตู้เย็น
- ผู้ป่วยเก็บยาไม่ถูกต้อง โดยเก็บในรถยนต์
รวม
†

จ�ำนวนครั้งที่ผู้ป่วยมีปัญหาที่เกี่ยวข้อง
จากการใช้ยาวาร์ฟาริน
ก่อนทดลอง (N=83)

หลังทดลอง (N=69)

จ�ำนวน (ร้อยละ)

จ�ำนวน (ร้อยละ)

4 (4.82)

2 (2.90)

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

0
0
0

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

1 (1.45)
0
1 (1.45)

5 (6.02)
4 (4.82)

1 (1.45)
1 (1.45)

1 (1.20)
3 (3.61)

0
0

29 (34.94)

6 (8.70)

Unit of analysis = จ�ำนวนครั้งที่นัดติดตามผู้ป่วย

2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หลังได้รบั การบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับการดูแลแบบทีมสหวิชาชีพผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟารินมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.61) เพิ่มขึ้นจากก่อนได้รับ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.80) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.001 โดยพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านการได้รับการเยี่ยมบ้านหรือโทรศัพท์ติดตามอาการจาก
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เจ้าหน้าที่ในคลินิกวาร์ฟาริน ( X = 4.86) รองลงมาคือด้านการได้รับ เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการใช้ยาวาร์ฟาริน
( X = 4.78) ด้านความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ( X = 4.73) ตามล�ำดับ
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินก่อนและหลังได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ
ความพึงพอใจด้านต่างๆ

การทดลอง

X

S

การได้รับความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟาริน

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

2.86
4.43
2.82
4.60
2.69
4.39
2.78
4.52
2.73
4.69
2.73
4.78
2.73
4.52
2.78
4.60
2.86
4.73
3.00
4.86

0.34
0.50
0.38
0.49
0.47
0.49
0.42
0.51
0.44
0.47
0.44
0.42
0.44
0.51
0.42
0.49
0.34
0.44
0.00
0.34

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

2.80
4.61

0.32
0.28

การได้รับค�ำอธิบายวิธีการรับประทาน
ยาวาร์ฟารินที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
การได้รับค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวเมื่อ
ได้รับยาวาร์ฟาริน
การได้ รั บ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ อาการ
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
การได้รับค�ำแนะน�ำในด้านอาหารและ
โภชนาการ
การได้รบั เอกสาร คูม่ อื แผ่นพับ เกีย่ วกับ
การใช้ยาวาร์ฟาริน
การได้รับความสะดวกในการเจาะเลือด
ระยะเวลาในการรอรับบริการที่คลินิก
วาร์ฟาริน
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
การได้รับการเยี่ยมบ้านหรือโทรศัพท์
ติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ในคลินิก
วาร์ฟาริน
รวม

�d �d2

t

P-value

36

5.65

14.81 <0.001

41

7.91

13.72 <0.001

39

2.87

10.63 <0.001

40

8.43

13.47 <0.001

45

0.95

13.29 <0.001

47

6.95

41

1.91

11.61 <0.001

42

7.30

15.19 <0.001

43

4.61

19.59 <0.001

43

2.61

26.03 <0.001

41.17

3.36

22.22 <0.001

17.42

<0.001
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ผลการศึ ก ษานี้ พบว่ า หลั ง ได้ รั บ การบริ บ าล
เภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ในโรงพยาบาลพนา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ มีค่า INR อยู่ใน
Target INR เพิ่มขึ้นจากก่อนได้รับการบริบาลเภสัชกรรม
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ จากร้อยละ 54.21 เป็นร้อยละ 88.40
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ อมรรัตน์ แพงไธสง และอริยส์ ร
จิระเพิ่มพูน(10) ที่พบว่าเภสัชกรที่ให้การบริบาลเภสัชกรรม
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน สามารถ
ค้นหาปัญหาเกี่ยวกับยาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมค่า INR
ให้อยูใ่ นช่วงเป้าหมายได้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 40.9 เป็นร้อยละ
52.4 และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงทัง้ ภาวะเลือดออก
และภาวะลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น ได้ ดั ง นั้ น การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบ
สหสาขาวิชาชีพ ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในการดูแลผูป้ ว่ ย
เรื้อรังให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างทีม
สหสาขาวิชาชีพ ส่งผลให้เกิดคุณภาพการดูแลแก่ผปู้ ว่ ยทัง้ ใน
ขณะรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลและภายหลังจาํ หน่ายกลับบ้าน(11)
จากการสอบถามผู้ป่วยที่มีค่า INR ไม่อยู่ในช่วง
เป้าหมายทีด่ ขี องการรักษา พบว่าสาเหตุสว่ นหนึง่ คือ อาหารที่
รับประทานและการดื่มแอลกอฮอล์ การเปลี่ยนแปลงของ
อาหารที่มีวิตามินเค และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ท�ำให้ค่า
ผลการรักษาสูงและต�ำ่ กว่าเป้าหมาย ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ งึ
ได้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
โดยให้โภชนากร มีส่วนร่วมในการให้ความรู้และค�ำแนะน�ำ
แก่ผปู้ ว่ ยและญาติ การประสานงานให้พยาบาลทีร่ บั ผิดชอบ
คลินิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ มาให้ความรู้และสนับสนุน
การจั ด การตนเองของผู ้ ป ่ ว ยที่ มี พ ฤติ ก รรมสู บ บุ ห รี่ แ ละ
ดืม่ แอลกอฮอล์ จนผูป้ ว่ ยรายทีม่ ปี ญ
ั หาดังกล่าว สามารถเลิก
บุหรี่และงดการดื่มแอลกอฮอล์ได้ในที่สุด
ในด้านการบริบาลเภสัชกรรม โดยการค้นหาปัญหา
ที่เกี่ยวกับการใช้ยา จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เกี่ยวกับ
การใช้ยาก่อนผู้ป่วยได้รับการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีม
สหวิชาชีพ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.94) คือ ลืมรับประทานยา
และไม่ทราบวิธปี ฏิบตั ติ วั เมือ่ ลืมรับประทานยา ร้อยละ 6.02
รองลงมาคือ ซือ้ ยาใช้เอง และไม่มาพบแพทย์ตามนัด ร้อยละ
4.82 เก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บยาในรถยนต์ เก็บยาใน
ที่ที่มีแสงแดดส่องถึง ร้อยละ 3.61 สอดคล้องกับการศึกษา
ของอมรรัตน์ แพงไธสง และ อริย์สร จิระเพิ่มพูน(10) ที่พบ
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ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.77) คือไม่
ใช้ยาตามแพทย์สั่งและสาเหตุส่วนใหญ่ (ร้อยละ42.60)
เกิดจากการลืมกินยา เมือ่ สามารถค้นหาปัญหาทีเ่ กีย่ วกับการ
ใช้ยาได้ เภสัชกรจะท�ำการแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยลืมกินยา จะมีการจัดท�ำปฏิทนิ ยาตัวอย่างเพือ่
ช่วยเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยารวมทัง้ เตือนความจ�ำให้แก่
ผู้ป่วย การให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการคิดวิธีที่ช่วย
เตือนความจ�ำในการกินยา การให้ผู้ป่วยกินยาต่อหน้าผู้ดูแล
และท� ำ การจดบั น ทึ ก ในสมุ ด บั น ทึ ก การกิ น ยาวาร์ ฟ าริ น
เป็นต้น ส่วนปัญหาการใช้ยาในขนาดทีไ่ ม่เหมาะสม เภสัชกร
จะท�ำการเสนอขนาดยาที่เหมาะสมและทบทวนการปรับ
ขนาดยาร่วมกับแพทย์ ท�ำให้หลังได้รบั การบริบาลเภสัชกรรม
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยาวาร์ฟาริน
ลดลงเหลือร้อยละ 8.70
ในด้านอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพบว่าใน
การศึกษานี้ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลพนา
เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ที่มีภาวะเลือดออก
เล็กน้อย ผูป้ ว่ ยเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาร้อยละ
1.22 โดยมีอาการเลือดออกเล็กน้อย (minor bleeding)
จ�ำนวน 2 ราย (ร้อยละ 0.81) และเลือดออกปนมากับน�ำ้ ลาย
หรือเสมหะ 1 ราย (ร้อยละ 0.40) ไม่พบอาการเลือดออก
รุนแรง (major bleeding) โดยในการศึกษาครั้งนี้มีการ
ก�ำหนดให้พยาบาลคลินิกวาร์ฟารินคัดกรองและซักประวัติ
ตรวจร่างกายเพือ่ ค้นหาภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา
วาร์ฟารินทุกราย การก�ำหนด Target INR ของผู้ป่วยทุกราย
ให้ทีมสหวิชาชีพร่วมกันติดตามเฝ้าระวัง เภสัชกรให้ความรู้
แก่ ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ ถึ ง เหตุ ผ ลของการใช้ ย าวาร์ ฟ าริ น
ความส�ำคัญของการกินยาวาร์ฟารินและการติดตามผลการรักษา
การสังเกตอาการแสดงของภาวะแทรกซ้อน การใช้ระบบ
สารสนเทศในการเตือนทีร่ ะบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ป้องกันการ
ฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้ ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟาริน การมีระบบ
เฝ้าระวังอันตรกิรยิ าระหว่างยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั กับยาวาร์ฟาริน
จึงท�ำให้อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จนไม่ท�ำให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง(12,13) ดังนั้นการบริบาลเภสัชกรรม
และติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จึงช่วยลดระดับความรุนแรง
ของภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้รวมถึงช่วยป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวกับยา(8) เช่นเดียวกับการศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาล

สกลนคร พบว่า หลังการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ร้อยละของระดับ INR อยู่ในช่วงที่มี
ผลดีของการรักษาจาก 32.2 เพิ่มเป็นร้อยละ 39.1 ร้อยละ
ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา จาก 4.3 ลดลงเป็น
2.8 และร้อยละของการเกิดปัญหาด้านการใช้ยาจาก 27.5
ลดลงเป็น 24.0(14)
ในด้านความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองของ
ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาวาร์ฟาริน พบว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยที่ท�ำให้ค่า INR อยู่ในเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยมีความ
รู้ ความเข้าใจในตัวโรคและยาวาร์ฟาริน(15) การไม่ให้ความ
ร่วมมือในการรักษาเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยมีค่า INR
ไม่อยูใ่ นช่วงเป้าหมายการรักษา ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการ
ใช้ยาวาร์ฟารินมีความสัมพันธ์กับการให้ความร่วมมือในการ
รักษาของผู้ป่วย(16) ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริน
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าและ
สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้
ยา โดยปัจจัยส�ำคัญส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้ผลการรักษาเป็นไป
ตามคาดหวั ง คื อ ผู ้ ป ่ ว ยมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ประโยชน์ของการใช้ยา วิธกี ารกินยาทีถ่ กู ต้อง ข้อควรปฏิบตั ิ
หากลืมกินยาและความส�ำคัญของการมาพบแพทย์ตามนัด
ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยา(17)
ในการศึกษานี้ มีการก�ำหนดหัวข้อที่เภสัชกรจะให้
ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยเกีย่ วกับความรูเ้ กีย่ วกับยา เช่น ชือ่ ยาวาร์ฟาริน
การออกฤทธิ์ ข องยา วิธีกินยา การติดตามผลการใช้ ย า
การปฏิบัติตนเมื่อกินยาวาร์ฟาริน เช่น การปฏิบัติตนเมื่อลืม
กินยา การรับประทานอาหาร อาหารทีค่ วรหลีกเลีย่ ง การท�ำ
ทันตกรรม ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาวาร์ฟาริน ความส�ำคัญ
ของการมาพบแพทย์ตามนัด ความส�ำคัญของการพกสมุด
ประจ�ำตัวผู้ป่วย เป็นต้น โดยเภสัชกรจะท�ำการสอบถาม
ผู้ป่วย ผู้ป่วยที่สามารถตอบค�ำถามหรืออธิบายหัวข้อนั้นๆ
ตรงตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ เภสัชกรจะบันทึกลงในแบบฟอร์ม
ว่า “ทราบ” ในขณะที่ผู้ป่วยที่ยังไม่ทราบข้อมูลหรือยังไม่
สามารถอธิ บ ายได้ ชั ด เจน เภสั ช กรจะประเมิ น ว่ า ผู ้ ป ่ ว ย
“ไม่ทราบ” และจะให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมในหัวข้อที่ผู้ป่วยยัง
ไม่ทราบ และท�ำการติดตามประเมินผลอีกครัง้ ในนัดครัง้ ต่อไป
ผลการศึกษาเมื่อเภสัชกรให้ความรู้และค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วย
ครบ 3 ครั้ง พบว่า ผู้ป่วยมีความรู้ในทุกประเด็นเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ประเด็นความรู้ที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ

39.13) ที่มารับบริการทั้ง 3 ครั้งยังไม่ทราบคือ การปฏิบัติ
ตนเมื่อลืมกินยา บางรายกินยาเพิ่ม บางรายงดยาเอง ผู้ป่วย
บางรายไม่ทราบการจัดการเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์
อันอาจจะส่งผลท�ำให้ค่า INR ไม่อยู่ในช่วงเป้าหมายของการ
รักษา(18) เภสัชกรจึงควรให้ความรู้เหล่านี้แก่ผู้ป่วยอย่าง
สม�่ำเสมอ นอกจากนั้นในการปรับเปลี่ยนขนาดยา หรือการ
เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อยาต่างบริษัทที่เคยจัดซื้อเดิมอาจมี
ผลกระทบต่อความรูค้ วามเข้าใจและร่วมมือในการใช้ยาของ
ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟารินหรือทราบข้อมูลดังกล่าว
อยูแ่ ล้วแต่การให้ขอ้ มูลเหล่านีแ้ ก่ผปู้ ว่ ยทุกครัง้ ทีม่ าพบแพทย์
ยังมีความจ�ำเป็น โดยเฉพาะกรณีที่แพทย์มีการปรับเปลี่ยน
ขนาดยา การติดตามผลการรักษา การเฝ้าระวังการเกิด
อาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการใช้ ย าเพื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะ
แทรกซ้อนจากการใช้ยา ล้วนเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นทีต่ อ้ ง
มีการให้คำ� แนะน�ำหรือให้ความรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง
เพราะจะเป็นการกระตุ้นและย�้ำเตือนให้ผู้ป่วยเห็นความ
ส�ำคัญของการกินยาให้ถกู ต้องตามค�ำสัง่ แพทย์การปฏิบตั ติ น
ให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อใช้ยาวาร์ฟารินอันเป็นปัจจัยส�ำคัญ
น�ำไปสู่การควบคุมค่า INR ให้อยู่ในช่วงการรักษาได้อย่าง
สม�่ำเสมอ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาวาร์ฟารินท�ำให้
ผูป้ ว่ ยมีความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ มากขึน้ และอาจน�ำไปสูก่ ารเพิม่
ความร่วมมือในการใช้ยาซึง่ จะส่งผลให้เพิม่ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการรักษา(15,17)
ดังนั้นการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา
วาร์ฟารินโดยการบริบาลเภสัชกรรมโดยการทีท่ มี สหวิชาชีพ
ร่วมมือกัน โดยใช้ความรู้ความช�ำนาญและศักยภาพแต่ละ
วิชาชีพในการดูแลผูป้ ว่ ย นอกจากจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีระดับค่า
INR ที่อยู่ในช่วงเป้าหมายของการรักษาแล้วยังช่วยลดการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการใช้ยาวาร์ฟาริน ส่งผล
ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการพัฒนาการดูแลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟาริน
ไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต�ำบล (รพ.สต.) หรือ อสม. ให้มสี ว่ นร่วมในการติดตาม
ผูป้ ว่ ย อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
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ขอขอบพระคุณ เครือข่ายดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน
เขต 10 โดย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลพนา
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนในการด�ำเนินงาน รวมทัง้
ทีมงานทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความกรุณา ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ขอขอบพระคุณ
ผูป้ ว่ ยและญาติทไี่ ด้รบั ยาวาร์ฟารินทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจ
และให้ความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรมจนส�ำเร็จลุล่วงไปได้
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