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on executing of Thai health reform, 2017 - 2036
การศึกษาผลของน�้านมต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว
การพัฒนาการด�าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่ Development of Food
Safety Hospital, Phrae Province
การเปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น ก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
ตามแนวทางแก่ผู้ป่วย
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอะโทรวาสตาติน ที่เป็นยาสามัญ
และยาต้นแบบในการรักษาผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
การพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ
Development of Outpatient Pharmacy System at Nan Hospital to increase customer
satisfaction
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ณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชา
เพื่อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปดเว็บไซต์
กัญชาทางการแพทย์ www.medcannabis.go.th เพือ่
ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการใช้กญ
ั ชา
ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ท�าเนียบรัฐบาล กทม.
นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม
และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี และคณะรั ฐ มนตรี เยี่ ย มชมบู ธ นิ ท รรศการ
“การประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์” ก่อนการประชุม
คณะรัฐมนตรี
นายอนุ ทิ น กล่ า วว่ า กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลือ่ นประชาสัมพันธ์การใช้กญ
ั ชาเพือ่ การแพทย์
เพือ่ สร้างความรู้ บอกความจริง เปลี่ยนความเข้าใจให้ประชาชนใช้
ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
โดยได้จัดท�า www.medcannabis.go.th เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
กัญชาทางการแพทย์ทถี่ กู ต้อง ครบวงจร อัดแน่นด้วยข้อมูลสุขภาพ
ครบเครื่องด้วยบทความทุกมิติ ตั้งแต่การปลูก ผลิต รักษา วิจัย
รวมทัง้ กรณีศกึ ษาของประเทศต่างๆ ทีป่ ระสบความส�าเร็จ ประชาชน
สามารถค้นหาข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เข้าใจง่าย และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
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“เว็บไซต์เมดคานาบิส จะเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลทาง
วิชาการและความเชื่อที่เป็นจริงในทุกมิติของกัญชาทางการแพทย์
ให้กับประชาชน” นายอนุทินกล่าว
ส�าหรับเว็บไซต์กญ
ั ชาทางการแพทย์จดั แบ่งเป็นหมวดหมู่
ข้อมูลทีค่ า� นึงถึงการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลทีส่ ะดวกและง่ายขึน้
ทุกสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ แบ่งเป็นหมวดหมู่
อาทิ 1. รอบรู้เรื่องกัญชา มีบทความวิชาการทั้งด้านการปลูก
การผลิต การรักษา การวิจยั กฎหมาย โมเดลการรักษาของประเทศต่างๆ
คลังความรู้ วิดีโอ และอินโฟกราฟิก 2. ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการ
แพทย์ 3. คลินิกกัญชา ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทยทีเ่ ปิดบริการทัว่ ประเทศ 4. ข่าวและกิจกรรมการด�าเนินงาน
กัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข 5. ถาม-ตอบค�าถาม
ที่พบบ่อย เช่น กัญชา กัญชงเหมือนกันหรือไม่ ใครปลูกได้บ้าง
ขัน้ ตอนการปลูกกัญชา รวมทัง้ ยังเปิดช่องทางการสอบถามข้อสงสัยที่
เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ได้ที่หัวข้อ ติดต่อเรา เพื่อรวบรวม
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ค�าถามที่น่าสนใจ พบบ่อย น�าไปตอบในหัวข้อถาม-ตอบ เผยแพร่
ให้ประชาชนรับทราบในวงกว้างต่อไป
กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนปัจจุบนั ในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาล
ชุมชนในทุกเขตสุขภาพแล้ว 110 แห่ง จะขยายเพิ่มในโรงพยาบาล
ชุมชนอีก 36 แห่งภายในเดือนมีนาคม 2563 ส�าหรับคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยเปิดให้บริการ 29 แห่ง จะขยายให้ครอบคลุม
เพิม่ มากขึน้ การปลดล็อคกัญชาเสรีทางการแพทย์ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ย
สามารถเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มี 3 กลุ่ม ได้แก่
ยาสารสกัดกัญชา ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร น�้ามันกัญชาต�ารับของหมอพื้นบ้าน และ
ต� า รั บยากั ญ ชาแผนไทย ผลิ ต โดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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อนุทิน มอบนโยบายให้องค์การเภสัชกรรม

สร้างความมั่นคงด้านยา
ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

ร

องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
สาธารณสุข ให้องค์การเภสัชกรรมรักษามาตรฐาน
การผลิตและขยายรายการผลิตยาแผนปัจจุบนั และยา
จากสมุนไพร สร้างความมัน่ คงด้านยาให้กบั ประเทศอย่างยัง่ ยืน
วั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2562 ที่ โ รงงานผลิ ต ยาองค์ ก าร
เภสั ช กรรม อ.ธั ญ บุ รี จ.ปทุ ม ธานี นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
คณะ รับฟังผลการด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม พร้อมมอบ
นโยบายการท�างานแก่คณะผูบ้ ริหารองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ตรวจ
เยีย่ มโรงงานผลิตยารังสิต 1. ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยารังสิต 2. โครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ และให้
สั ม ภาษณ์ ว ่ า ชื่ น ชมองค์ ก ารเภสั ช กรรมที่ พั ฒ นาก้ า วหน้ า
ทั้งประสิทธิภาพ คุณภาพ ก�าลังการผลิต เป็นที่พึ่งของประชาชน
สนองนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในยามทีป่ ระเทศเกิดภัยพิบตั ิ
ได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ช่วยบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขประชาชน
ได้ ใ ห้ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมตั้ ง งบประมาณรองรั บ การผลิ ต เป็ น
การตอบแทนสังคม (CSR)
“จากการรายงาน องค์การฯ มีผลประกอบการอยู่ใน
ระดับทีเ่ หนือมาตรฐานธุรกิจทัว่ ไป ขอให้รกั ษามาตรฐานการผลิตยา
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และขยายรายการผลิต สร้างความมั่นคงด้านยาให้กับประเทศ
ในส่วนที่ยังเป็นปัญหาคือ การค้างจ่ายค่ายาจากโรงพยาบาลและ
สปสช. รวม 5,000 ล้านบาท ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขด้านบริหารเร่งรัดการจ่าย” นายอนุทินกล่าว
นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้ องค์การฯ อยู่ระหว่างการ
เร่งรัดด�าเนินงานโครงการส�าคัญๆ 4 โครงการ ดังนี้ 1. การก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 น�าเทคโนโลยีระดับโลกที่ได้รับการ
รับรอง WHO Prequaliication Program (WHO PQ) ขององค์การ
อนามัยโลกเป็นแห่งแรกของไทยและอาเซียน เพิ่มก�าลังการผลิต
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2562

5

อีก 1 เท่าตัว รองรับการผลิตยาจ�าเป็น ยากลุ่มโรคเรื้อรัง และยาที่
มีมลู ค่าการใช้สงู คาดว่าจะเปิดท�าการผลิตได้ในปี 2565 เพิม่ โอกาส
กระจายยาไปประเทศเพือ่ นบ้าน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ
2. โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง ร่วมมือกับสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ และบริษัท ปตท. จ�ากัด มหาชน ศึกษาวิจัยและพัฒนา
ยาชีววัตถุส�าหรับการรักษาโรคมะเร็ง อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
การออกแบบโรงงาน มีเป้าหมายด�าเนินการผลิตได้ในปี 2570
ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ ่ า ยจากการน� า เข้ า ยาในกลุ ่ ม นี้ ไ ด้ ม ากกว่ า 50
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัจจุบันน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดมูลค่ากว่า
15,000 ล้านบาทต่อปี 3. โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ชนิดเชือ้ ตาย 3 สายพันธุ์ ทีผ่ ลิตทีโ่ รงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ
ที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ขณะนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนการทดสอบ
ทางคลินกิ และน�าผลการทดสอบเป็นข้อมูลด�าเนินการขึน้ ทะเบียน
คาดว่าจะได้รบั การขึน้ ทะเบียนในปี 2564 และ 4. การพัฒนาสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์ โดยได้พัฒนา
พืน้ ทีท่ อี่ .หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 1,500 ไร่ เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรทาง
การแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน
และเกษตรกร โดยน�าสรรพคุณเด่นของสมุนไพรแต่ละชนิดที่มี

ประสิทธิผลเทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน อาทิ เถาวัลย์เปรียง ขิง ไพล
ผลิตในรูปแบบแคปซูล ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี รี ปู ลักษณ์และรูปแบบการ
ใช้ให้ทนั สมัย มีการศึกษาวิจยั ประสิทธิผลรองรับ สร้างความเชือ่ มัน่
น�าไปสู่การใช้ระดับโลก
ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมมีวสิ ยั ทัศน์ทจี่ ะเป็นองค์กรหลัก
เพือ่ ความมัน่ คงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศทีท่ นั สมัยและยัง่ ยืน
โดยมียทุ ธศาสตร์ 4 ด้าน คือ การผลิตและจัดหาวิจยั ยาและเวชภัณฑ์
การตลาดและบริการ การบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาองค์กร
ปัจจุบนั ผลิตยา 227 รายการ ในปี 2562 มีผลประกอบการ 17,940
ล้านบาท ช่วยรัฐประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านยามากกว่า 10,548 ล้านบาท
ยอดสะสม 5 ปี (2558 – 2562) ช่วยรัฐประหยัดได้ถงึ 34,472 ล้าน
บาทโดยเน้นการสร้างการเข้าถึงยาและวัคซีนทีจ่ า� เป็นของประเทศมา
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ การพึง่ พาตนเอง และความมัน่ คงยัง่ ยืนด้านยา
ส�าหรับโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในระยะ
ที่ 1 ได้มีการปลูกรอบที่ 2 แล้ว จ�านวน 140 ต้น เน้นการปลูกสาย
พันธุ์ THC:CBD 1:1 และ CBD จะสามารถผลิตเป็นสารสกัดกัญชา
ชนิดหยดใต้ลิ้นได้ในเดือนธันวาคม 2562 ส่วนระยะที่ 2 ระดับ

กึ่งอุตสาหกรรม จะปลูกด้วยเทคนิครากลอย (Aeroponic) ซึ่งจะ
สามารถขยายก�าลังการผลิตได้ถึง 10 เท่า คาดว่าเริ่มด�าเนินการ
ปลูกได้ในเดือนมิถุนายน 2563 นอกจากนี้จะปลูกกัญชาแบบ
greenhouse และ outdoor (open air greenhouse) ที่ อ.หนองใหญ่
จ.ชลบุรี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบดอกกัญชาแห้ง และปรับปรุงสายพันธุ์
กัญชาสายพันธุ์ต่างๆ คาดว่าจะปลูกได้ในเดือนมิถุนายน 2563
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อภ. เตรียมยาต้านไวรัสเอดส์
พร้อม รองรับบริการ PrEP
ปองกันเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะเริ่มเปดให้บริการนําร่อง
ในสถานพยาบาล 51 แห่ง ใน 1 ม.ค. 63 นี้

น

ายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�านวยการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวว่า ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ได้ปรับปรุงรายการบริการในสิทธิประโยชน์
การป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี (HIV) ก่ อ นการสั ม ผั ส เชื้ อ
(Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) กลุม่ เสีย่ งสูงทุกกลุม่ ในพืน้ ที่
มีความพร้อม โดยเปดให้บริการน�าร่องในสถานพยาบาล 51 แห่ง
ใน 21 จังหวัด ให้บริการ PrEP ด้วยยา TENO-EM ส�าหรับกลุม่
ประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งติดเชือ้ เอชไอวี จ�านวน 2,000 ราย ด้วย
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ จะเริม่
ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยองค์การฯ ได้มี
การจัดเตรียมยา TENO-EM ไว้พร้อมส�าหรับการบริการปองกัน
การติดเชือ้ HIV ก่อนการสัมผัสเชือ้
ผูอ้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การให้บริการ
PrEP เป็นการให้ยาต้านไวรัสแก่ผทู้ ยี่ งั ไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี ก่อนมีการ
สั ม ผั ส (Pre-Exposure) ที่ เ สี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ เพื่ อ ป้ อ งกั น
(Prophylaxis) การติดเชือ้ เอชไอวีจากการสัมผัส เพือ่ น�ายาเข้าสูก่ ระแสเลือด
และเนื้ อ เยื่ อ ต่ า งๆ ให้มีระดับเพียงพอก่อ นสัมผั สเชื้ อเอชไอวี
Vol.46 No.1 October – December 2019
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ปัจจุบันมีวิธีในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลากหลายรูปแบบ
เช่น การใช้ถงุ ยางอนามัย การใช้เข็มทีส่ ะอาด การขริบหนังหุม้ ปลาย
อวัยวะเพศชาย การป้องกันเอชไอวีจากแม่สู่ลูก การคัดกรองและ
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งการที่จะสามารถยุติ
ปัญหาการเพิ่มปริมาณของผู้ป่วยเอชไอวีได้ทางหนึ่ง คือ การให้
ผู้ป่วยใช้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ ซึ่งเป็นการป้องกันการติด
เชือ้ ด้วยยาต้านไวรัสก่อนการได้รบั เชือ้ (Pre-Exposure Prophylaxis)
หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า PrEP (เพร็พ) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวี โดยการกินยาต้านไวรัสทุกวันก่อนสัมผัสเชื้อจะ
ท�าให้มีประสิทธิผล ท�าให้ลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โดยพบสูงถึง 92% หากมีการ
กินยาอย่างสม�า่ เสมอ ซึง่ ปัจจุบนั พบผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ประมาณปีละ
6,300 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 15 ราย
องค์การฯ ได้คิดค้น วิจัย และผลิตยา TENO-EM เป็น
ยาต้านไวรัสเอดส์สา� หรับใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยเอดส์มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ปี 2556 และจนปี 2561 ยา TENO-EM ได้รับอนุมัติข้อบ่งใช้ เรื่อง
การป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ จากส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) และได้มีสถานพยาบาลบางแห่ง
ได้เริ่มเปิดให้บริการยา TENO-EM กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในข้อบ่งใช้
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ยา TENO-EM ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยยา 2 ชนิด
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รวมกัน คือ Tenofovir disoproxil fumarate 300 มิลลิกรัม และ
Emtricitabine 200 มิลลิกรัม กลุ่มเสี่ยงรับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครัง้ เพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุดควรรับประทานอย่างต่อเนือ่ ง
ก่อนสัมผัสเชื้อประมาณ 7 วัน ยาเพร็พ (PrEP) ออกฤทธิ์นาน ไม่มี
ข้อจ�ากัดเรือ่ งอาหาร มีปฏิกริ ยิ ากับยาตัวอืน่ น้อย มีความปลอดภัย
สามารถใช้ในสตรีมีครรภ์ได้ มีประสิทธิผลในการป้องกันเอชไอวีใน
ทุกกลุม่ ขึน้ อยูก่ บั ว่ากินยาได้สม�า่ เสมอเพียงใด นับเป็นสูตรยาต้าน
เอชไอวีที่แนะน�าเป็นสูตรแรกและสูตรทางเลือก บางกรณีหลังจาก
ทานยาแล้วอาจพบอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ ปวดหัว ปวดท้อง
น�้าหนักลด ซึ่งอาการจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากเดือนแรก จึง
ไม่ต้องกังวล และเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีการติดเชื้ออย่างแน่นอน
สามารถทานต่ อ เนื่ อ งอย่ า งน้ อ ย 4 สั ป ดาห์ หลั ง ความเสี่ ย ง
ครั้งสุดท้ายแล้ว ก็สามารถหยุดทานยาได้ โดยให้ตรวจหาการติด
เชื้อเอชไอวีก่อนหยุดยา PrEP ทุกครั้ง และหากมีพฤติกรรมเสี่ยง
ให้รีบกลับมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีซ�้า
องค์การฯ ไม่หยุดยั้งในการคิดค้น วิจัย และพัฒนา
ตั ว ยาต้ า นไวรั ส เอดส์ ใ หม่ ๆ ให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ก ารรั ก ษาที่
เปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ เ ข้ า ถึ ง ยาได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
เท่าเทียม ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น และสามารถพึ่งพา
ตนเองด้านยาของประเทศ
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องค์การเภสัชกรรมห่วงใย

ใส่ใจคุณภาพ
ห่ผลิตาชุงไกลภั
ย
จากสารเคมี
ดทดสอบสารเคมีก�าจัดแมลง

นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ปั

จจุบันทุกคนต่างมีความหวังที่จะมีสุขภาพดี มีชีวิต
ยืนยาว ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ จึงหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน จึงท�าให้
ผูบ้ ริโภคเลือกรับประทานผัก ผลไม้ ซึง่ มีประโยชน์ และมีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการสูง อีกทัง้ ยังช่วยเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั ร่างกาย ท�าให้
ผู้บริโภคมีสุขภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการได้รับประทานอาหารที่
ปลอดภัย ไร้สารพิษ จึงเป็นสิง่ ส�าคัญมากส�าหรับพวกเขา
จากผลการตรวจสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและ
ผลไม้ ประจ�าปี 2562 ของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกา� จัดศัตรูพชื หรือ
ไทยแพน ให้ขอ้ มูลว่าจากการเก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ ตัง้ แต่ 25 มีนาคม –
5 เมษายน 2562 ณ ห้างโมเดิรน์ เทรดชัน้ น�า รวมไปถึงตลาดสดในจังหวัด
ต่างๆ ทัว่ ประเทศอีก 15 แห่ง ไม่วา่ จะเป็นในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
ขอนแก่ น ยโสธร สระแก้ ว จั น ทบุ รี ราชบุ รี และสงขลา
โดยแบ่งเป็นผัก 15 ชนิด ชนิดละ 12 ตัวอย่าง (ยกเว้นกระเทียมจีนทีเ่ ก็บ
เพียง 10 ตัวอย่าง) รวม 178 ตัวอย่าง เช่น กวางตุง้ คะน้า กะเพรา พริก
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กะหล�า่ ดอก ผักชี มะเขือเปราะ เป็นต้น และผลไม้อกี 9 ชนิด ชนิดละ
12 ตัวอย่าง รวม 108 ตัวอย่าง เช่น ส้ม ชมพู่ ฝรัง่ องุน่ มะละกอสุก
แก้วมังกร แอปเปิล มะม่วงสุก และกล้วยหอม รวมทัง้ สิน้ เป็นผักและ
ผลไม้จา� นวน 287 ตัวอย่าง ก่อนจะส่งตรวจทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การ
รับรองมาตรฐาน ISO-17025 ทีส่ หราชอาณาจักร
ผลการวิเคราะห์พบว่าในประเภท “ผัก” 178 ตัวอย่าง
มีจา� นวนตัวอย่าง 40% ทีม่ สี ารเคมีตกค้างเกินกว่ามาตรฐาน 16%
พบสารเคมีตกค้างแต่ไม่เกินมาตรฐาน และ 44% ไม่พบสารเคมีตกค้าง
ในรายละเอียดผักทีพ่ บสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานในตัวอย่างมาก
ที่สุดคือ กวางตุ้ง พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน 10 ตัวอย่าง
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รองลงมาคือ คะน้า กะเพรา ผักชี พริก กะหล�า่ ดอก ผักชี ขณะทีป่ ระเภท
“ผลไม้” ที่พบการตกค้างมากที่สุดคือ ส้ม ที่พบสารเคมีตกค้างใน
ทุกตัวอย่าง รองลงมาคือ ชมพู่ ฝรัง่ องุน่ โดยพบสารพิษตกค้างเกิน
มาตรฐาน และถ้าเปรียบเทียบระหว่างผักและผลไม้ทปี่ ลูกในประเทศ
กับผลไม้นา� เข้า พบว่าผลไม้นา� เข้าพบการตกค้าง 33.3% แต่ทผี่ ลิต
ในประเทศพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง 48.7% ทัง้ นีม้ สี าร
พิษก�าจัดศัตรูพชื ทีต่ กค้างมากทีส่ ดุ คือ สารฆ่าเชือ้ รา รองลงมาคือ
ไซเปอร์เมทริน อิมดิ าคลอร์ฟริด เอซอกซิสโตรบิน คลอร์ไพริฟอส
ซึง่ เป็นสารพิษทีก่ ระทบสมองของเด็ก อีกทัง้ ยังพบสารคาร์เบนดาซิม
(carbendazim) เมทามิโดฟอสคาร์โบฟูราน อีกด้วย
จากการศึกษาพบว่าน่าจะมาจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ก่อนระยะเก็บเกีย่ ว หลังจากการใช้สารพิษก�าจัดแมลงท�าให้สารพิษ
ยังสลายตัวไม่หมด การใช้สารพิษก�าจัดแมลงในปริมาณมากเกิน
จ�าเป็น หรือใช้ร่วมกันหลายชนิด และพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้สารเคมี
มีสารพิษตกค้างอยู่ในดินและน�้า ซึ่งจะสะสมอยู่ในผักผลไม้ที่ปลูก
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุรอบ 10 เดือน
(ต.ค. 2561 - ก.ค. 2562) มีผปู้ ว่ ยจากพิษสารเคมีปราบศัตรูพชื เข้า
รักษา 3,067 ราย เสียชีวติ 407 ราย ปี 2559 - 2561 เจ็บป่วยเฉลีย่ ปีละ
กว่า 4 พันกว่าราย ปี 2559 - 2562 เสียชีวติ 2,193 ราย
จากปัญหาดังกล่าว นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ า� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การฯ มีความห่วงใย ใส่ใจผูบ้ ริโภค
เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของสุขภาพอนามัยของประชาชน
หวังทีจ่ ะให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ซึง่ เรือ่ งนีก้ ระทรวงสาธารณสุขเอง
ก็ ไ ด้ มี ก ารรณรงค์ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และลงพื้ น ที่ ต รวจสอบ
สารปนเปือ้ นในพืชผัก ผลไม้ เพือ่ ป้องกันและลดปริมาณสารปนเปือ้ น
ในผัก ผลไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานอยูเ่ ป็นประจ�า เพราะหากมีสารเคมี
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ตกค้างเกินมาตรฐานจะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรผู้ปลูก
และผูบ้ ริโภค รวมถึงถ้าได้รบั สารเคมีสะสมเป็นเวลานานๆ จะท�าให้
เกิดพิษต่อระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและ
หลอดเลือดในกรณีรนุ แรง
ผูอ้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า องค์การฯ
จึงได้ผลิต “ชุดตรวจคัดกรองสารเคมีกา� จัดแมลงในผักผลไม้และธัญพืช
2 กลุม่ (GPO-M Kit) และชุดตรวจหาชนิดสารเคมีกา� จัดแมลงในผัก
ผลไม้และธัญพืช 4 กลุม่ (GPO-TM Kit) โดยได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่ ให้เป็นเครือ่ งมือของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนน�าไปเฝ้าระวัง ตรวจสอบและติดตามการปนเปือ้ น
ของสารเคมีกา� จัดแมลงในผัก ผลไม้ ส�าหรับชุดตรวจคัดกรองสารเคมี
ก�าจัดแมลงในผักผลไม้และธัญพืช (GPO-M Kit) ใช้ตรวจสารเคมีแมลง
2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต และกลุม่ คาร์บาเมต และชุดตรวจ
หาชนิดสารเคมีกา� จัดแมลงในผัก ผลไม้ และธัญพืช (GPO-TM Kit)
ใช้ตรวจสารเคมีแมลงได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
กลุม่ คาร์บาเมต กลุม่ ออร์กาโนคลอรีน และกลุม่ ไพรีทรอยด์ ในการสุม่
ตรวจตามด่านอาหารและยา รวมถึงตลาดสดและห้างสรรพสินค้าต่างๆ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคต่อไป
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องค์การเภสัชกรรมจับมือพันธมิตร
เพิม่ ช่องทางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

อ

งค์การเภสัชกรรม ร่วมกับพันธมิตร ร้านยาในเครือไอแคร์
เฮลท์ จ�าหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพขององค์การ
เภสัชกรรม ได้แก่ ยาสามัญประจ�าบ้าน ยาจ�าเป็นพืน้ ฐาน
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดขมิ้นชัน สารสกัดพรมมิ ชุดทดสอบสารพิษ
วิตามิน และผลิตภัณฑ์เวชส�าอางภายใต้แบรนด์เคอร์มิน ผ่านร้าน
ยาไอแคร์ (ICARE) ฟาร์แมกซ์ (Pharmax) ไวตามิน คลับ (Vitamin Club)
และซุปเปอร์ ดรัก (Superdrug) 25 สาขาทั่วประเทศ ประกอบด้วย
- สาขาร้านยาไอแคร์ ได้แก่ ไอแคร์ เซฟเซ็นเตอร์, ไอแคร์
ตลาดสาย 2, ไอแคร์ ประชานิเวศน์ 1, ไอแคร์ เอกมัย 436/2-3
ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย), ไอแคร์ สุขุมวิท 51, มัทยาเภสัช สี่แยก
ทศกัณฑ์, ไอแคร์ เสรีมาเก็ตพระราม 9, ไอแคร์ The trio สาย 3,
ไอแคร์ ตลาดเสนีย์, ไอแคร์ เพชรเกษม 56
- สาขาร้ า นยาซุ ป เปอร์ ด รั ก ได้ แ ก่ ซุ ป เปอร์ ด รั ก
เทพเจริญ, สาขาร้านยาไวตามินคลับ, ไวตามินคลับ เซ็นทรัลลาดพร้าว,
ไวตามินคลับ เซ็นทรัลพระราม 9, ไวตามินคลับ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า,
ไวตามินคลับ แฟชั่นไอส์แลนด์
- สาขาร้านยาฟาร์แมกซ์ ได้แก่ ฟาร์แมกซ์ ประดิษฐ์มนูธรรม,
ฟาร์แมกซ์ จามจุรีสแควร์ 317 อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น B
ห้อง B03, ฟาร์แมกซ์ เพียวเพลส รามค�าแหง เพียวเพลสไสฟ์สไตล์มอลล์
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ฟาร์แมกซ์ นวลจันทร์, ฟาร์แมกซ์ วังหิน, ฟาร์แมกซ์ เดอะไนน์
พระราม 9, ฟาร์แมกซ์ เดอะแจ๊ส รามอินทรา ศูนย์การค้าเดอะแจ๊ส
รามอินทรา, ฟาร์แมกซ์ ฟูด้ วิลล่า ราชพฤกษ์, ฟาร์แมกซ์ เดอะสตรีท
รัชดา ชั้น B ฟาร์แมกซ์ เดอะคริสตัล (เลียบทางด่วน เอกมัยรามอินทรา)
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อภ.ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 10
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาว
บ้านไทยได้ประโยชน์ ซึง่ เป็น โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยองค์การฯ ได้จดั
นิทรรศการให้ความรู้และโชว์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ
เรื่อง กัญชา ทางการแพทย์ ขมิ้นชัน พรมมิ และเถาวัลย์เปรียง
เป็ น ต้ น นอกจากนี้ มี ก ารน� า ต้ น สมุ น ไพรมาโชว์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
หาความรูเ้ พิม่ เติม และมีกจิ กรรมเล่นเกม ลุน้ รับของทีร่ ะลึกมากมาย
ภายในงานพบกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การน�าเสนอผลงานทาง
วิชาการ นิทรรศการ ใต้รม่ ราชมงคล (9 มทร.) งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน, งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและหน่วยงานร่วมสนอง

พระราชด�าริ รวมทัง้ เวทีเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยนักศึกษา มทร.อีสาน การแสดง
ของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทัว่ ประเทศ การแสดงหุน่
ฟางรูปสัตว์นานาชนิด วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา องค์การ
เภสัชกรรม

อภ.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ผอู้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงาน และลูกจ้างองค์การ
เภสัชกรรม ร่วมพิธวี างพานพุม่ ดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และพิธี
สงฆ์ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ อ ดี ต ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ ก ระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ ล ่ ว งลั บ ไปแล้ ว เนื่ อ งในวั น สถาปนากระทรวง
สาธารณสุข ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

สัมมนากัญชา

นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
วิชาการ ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง “เทคโนโลยีการผลิตสารสกัด
จากกัญชา” (Cannabis Extraction Technologies)
ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์
ตั้งเป้าหมายบรรจุเข้าบัญชียาหลักและระบบหลัก
ประกันสุขภาพ เพิม่ ทางเลือกการรักษาของผูป้ ว่ ย
เข้ า ถึ ง ยากั ญ ชาอย่ า งปลอดภั ย และสนั บ สนุ น
การจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ
24 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
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สธ. ร่วมกับ ยธ. ลงนาม ปลดล็อค พืชกัญชา พืชกระท่อม จากยาเสพติด
นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการด�าเนินการพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติด และ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการด�าเนินการยกเลิกพืชกระท่อมจาก
ยาเสพติด โดยนายอนุทนิ ให้สมั ภาษณ์วา่ การลงนามความร่วมมือทัง้ 2
ฉบับครั้งนี้ เป็นการยกเลิกพืชกัญชาและพืชกระท่อมออกจาก
ยาเสพติด เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในมิตติ า่ งๆ
ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม สร้างความมัน่ คงทางด้านยาของประเทศ
ตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ปราชญ์ชาวบ้าน สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้ประชาชน ภายใต้กลไกการด�าเนินงาน
ทีร่ ดั กุม เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทีก่ ระทรวงยุตธิ รรม

องค์การเภสัชกรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
“กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการองค์การ
เภสัชกรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องใน
วั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น สากล (ประเทศไทย) ทั้ ง นี้ กระทรวง
สาธารณสุข ได้ก�าหนดทิศทางการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ใช้มาตรการ 3ป. 1ค. คือ ปลูกและปลุก
จิตส�านึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยมุง่ เน้นการป้องกันการทุจริตให้มคี วาม
Vol.46 No.1 October – December 2019

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ก�าหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ส�าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พร้อมรับมอบ
โล่เกียรติคณ
ุ จาก ดร.สาธิต ปิตเุ ตชะ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ในฐานะทีอ่ งค์การเภสัชกรรม ได้รบั เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาค
รัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปี
2562 ในระดับ A ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 ธันวาคม 2562
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กรอบแนวคิดและทิศทางการขับเคลื่อน
การปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต

Conceptual framework on executing of Thai health reform, 2017 - 2036
จงกลนี จริยานุวัฒน์ ส.ม.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
Jongkolnee Jariyanuwat M.P.H General Administration officer,
Senoir Professional Level

ก

บทคัดย่อ

ารศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากรอบแนวคิดการปฏิรปู
ระบบสุขภาพทัง้ ในและต่างประเทศพร้อมทัง้ วิเคราะห์ผล
การด�าเนินการปฏิรูประบบสุขภาพในปัจจุบัน ควบคู่กับ
บริบทการเปลีย่ นแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกทีก่ ระทบต่อ
ระบบสุขภาพ และปัญหา/ความท้าทายของระบบสุขภาพในปัจจุบนั
น�าไปสู่การเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการยกระดับการปฏิรูป
ระบบสุขภาพทีส่ า� คัญในอนาคต
ผลการศึกษาพบว่า กรอบแนวคิดการปฏิรปู ระบบสุขภาพ
เพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควรมีองค์ประกอบ
ส�าคัญ ได้แก่ (1) ระบบบริการสุขภาพเป็นการจัดระบบการให้บริการ
ทีเ่ ชือ่ มโยงกันตัง้ แต่ระดับปฐมภูมแิ ละบริการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ (2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการเป็นการผลิตทรัพยากร/
ปัจจัยทีจ่ า� เป็นเพือ่ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ทัง้ ก�าลังคนด้าน
สุขภาพให้มกี ารผลิตจ�านวนบุคลากรแต่ละสาขาวิชาชีพทีม่ ศี กั ยภาพ
เพียงพอ การเงินการคลังด้านสุขภาพให้เกิดการด�าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและลดอุปสรรคการเข้าถึงบริการของผูร้ บั บริการ รวม
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ถึงผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์มกี ารเลือกใช้อย่างมีเหตุผล
ทางการแพทย์และต้นทุนประสิทธิผล (3) ระบบการบริหารจัดการ
เป็นการก�าหนดทิศทางและก�ากับ/ตรวจสอบการด�าเนินงานของกลไก
ภายใต้ระบบสุขภาพ โดยอาศัยการอภิบาลระบบสุขภาพให้มกี ารขับ
เคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน และระบบข้อมูลด้านสุขภาพทีจ่ า� เป็นต่อ
การวางแผนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนด ทั้งนี้ จ�าเป็นต้องมีการ
ด�าเนินงานทีเ่ ชือ่ มโยงกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ
การขับเคลือ่ นการปฏิรปู ระบบสุขภาพในระยะต่อไปควร
ให้ความส�าคัญ ดังนี้ (1) ระบบบริการสุขภาพพัฒนาศักยภาพระบบ
บริการรูปแบบเครือข่ายทุกสังกัดในเขตพืน้ ทีเ่ ดียวกันพัฒนารูปแบบ
บริการรองรับสังคมผู้สูงอายุผลักดันงานสร้างเสริมสุขภาพเป็น
กิจกรรมส�าคัญในระบบประกันสุขภาพและก�าหนดตัวชีว้ ดั ร่วม (Joint
KPI) ทีเ่ ป็นการบูรณาการท�างานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (2) ระบบ
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ออกแบบระบบการเงินการคลังของ
หลักประกันสุขภาพทีเ่ น้นการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคูก่ ารสร้างความ
รับผิดชอบภาระการเงินร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงพัฒนา
ระบบบริหารจัดการบุคลากรทั้งระบบที่สอดคล้องกับความจ�าเป็น
แต่ละพืน้ ทีแ่ ละ (3) ระบบการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือระหว่าง
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ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกภาคสาธารณสุข ส่งเสริมให้ทกุ ภาค
ส่วนน�าหลักการทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies)
สูก่ ารปฏิบตั ิ รวมถึงพัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ส�าหรับการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ระบบสุขภาพ

โดยจัดตัง้ คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเพือ่ อภิบาลระบบ
สุขภาพ (4) การปฏิรปู ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ โดยจัดตัง้
ส�านักมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่ง
ชาติเพือ่ บริหารจัดการข้อมูลประกันสุขภาพ
ต่อมา สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.) ได้ดา� เนิน
บทน�า
การขับเคลือ่ นสานต่อข้อเสนอของ สปช. อาทิ การออกร่างพระราช
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระ
กล่าวถึงด้านสุขภาพในหลายส่วน ทั้งสิทธิของบุคคลในการได้รับ ราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศ
บริการสาธารณสุขของรัฐ หน้าทีข่ องรัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชน ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ... การเสนอให้
ได้รบั บริการสาธารณสุขทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง รวมถึงหมวดการ มีการทบทวนพิกดั การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มคี วามทันสมัย การ
ปฏิรปู ประเทศซึง่ ต่อมาได้มกี ารออกพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอน จัดบริการรวมกลุม่ บริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) และการ
การด�าเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. 2560 ระบุให้การปฏิรปู ประเทศ จัดชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพระหว่างหลักประกันสุขภาพของรัฐ
ด้านสาธารณสุขเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปที่ต้องมีการจัดท�าตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ใน
รัฐธรรมนูญ
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้นา� ข้อเสนอการปฏิรปู
ขณะเดี ย วกั น ระบบสุ ข ภาพของประเทศไทยยั ง คงมี ของ สปช. และ สปท. มาพิจารณาจัดท�าข้อเสนอการปฏิรปู ฯ โดย
ข้อจ�ากัดในหลายด้าน อาทิ ความเหลือ่ มล�า้ การกระจายทรัพยากร ก�าหนดเป้าประสงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ทางการแพทย์ การมีหลักประกันสุขภาพส�าหรับคนไทยทุกคนแต่ยงั มีสว่ นร่วมในการวางระบบดูแลสุขภาพ ได้รบั โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันใน
มีความแตกต่างด้านสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการของบางกลุม่ การเข้าถึงบริการสาธารณสุขทีจ่ า� เป็น และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้
รวมถึงการขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพ อย่าง ต่อการมีสขุ ภาวะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบบ
เป็นระบบ ซึง่ ปัจจัยเหล่านีก้ อ่ ให้เกิดความท้าทายต่อการปฏิรปู ระบบ สาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดีและมีประเด็น
สุขภาพให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายทีก่ า� หนดไว้ในแผนการ ปฏิรปู ฯ แบ่งเป็น 4 ด้าน จ�านวน 10 ประเด็น โดยสรุปดังนี้
ปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุข ดังนัน้ การด�าเนินการขับเคลือ่ นแผน
(1) ด้านระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ได้แก่ ระบบ
ในระยะต่อไป จ�าเป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ แนวทางการยก บริหารจัดการด้านสุขภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ
ระดั บ การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพที่ ส ามารถรั บ มื อ กั บ บริ บ ทการ ก�าลังคนสุขภาพ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว
(2) ด้านระบบบริการสาธารณสุข ได้แก่ ระบบบริการ
บทความวิชาการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากรอบแนวคิด ปฐมภูมกิ ารแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพือ่ เศรษฐกิจระบบการ
การปฏิรูประบบสุขภาพทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งวิเคราะห์ แพทย์ฉกุ เฉินและการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ผลการด�าเนินการปฏิรปู ระบบสุขภาพทีผ่ า่ นมา ควบคูก่ บั บริบทการ
(3) ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและผูใ้ ห้บริการ ได้แก่
เปลีย่ นแปลงทีก่ ระทบต่อระบบสุขภาพ และปัญหา/ความท้าทายของ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ระบบสุขภาพในปัจจุบนั เพือ่ น�าเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการ
(4) ด้านความยัง่ ยืนและเพียงพอด้านการเงินการคลัง
ยกระดับการปฏิรูประบบสุขภาพที่ส�าคัญในอนาคตรวมถึงการขับ สุขภาพ ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพ
เคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขในระยะต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายทีก่ า� หนดไว้
แนวคิดการปฏิรปู ระบบสุขภาพของต่างประเทศ

แนวคิดการปฏิรปู ระบบสุขภาพของ
ประเทศไทยทีผ่ า่ นมา

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
น�าเสนอกรอบแนวคิดระบบสุขภาพที่สามารถน�าไปใช้ออกแบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศต่างๆ ประกอบด้วย
การปฏิรปู ระบบสุขภาพภายใต้รฐั ธรรมนูญฯ ปี 2560 มี 6 องค์ประกอบหลัก (Six Building Blocks) ได้แก่ การมีระบบบริการ
ทีม่ าจากสภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.) ซึง่ ได้ดา� เนินการสังเคราะห์ปญ
ั หา ทีด่ ี (health services) การมีบคุ ลากรด้านสุขภาพทีม่ คี วามสามารถ
และจัดท�าวาระการปฏิรูป เกี่ยวข้องระบบสุขภาพ อาทิ (1) การ (health workforce) การมีระบบข้อมูลข่าวสารทีด่ ี (health information
ปฏิรปู ระบบบริการสุขภาพ โดยเปลีย่ นจาก “โรงพยาบาลเป็นฐาน” system) การเข้าถึงผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์และวัคซีนที่
เป็น “พื้นที่เป็นฐาน” (2) การปฏิรูประบบการส่งเสริมสุขภาพ จ�าเป็น (medical products, vaccines and technologies)
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ โดยยึดหลักการ “ทุก
การมีระบบการเงินการคลังทีด่ ี (health inancing) และการ
นโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies: HiAP) และให้สว่ น อภิบาลระบบทีด่ ี (leadership and governance)
ท้องถิน่ มีบทบาทในการปฏิบตั กิ าร (3) การปฏิรปู ระบบบริหารจัดการ
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดการปฏิรูประบบ
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สุขภาพของต่างประเทศ พบว่างานศึกษาของ Winnie Yip and Reem
Hafez (2015) ชี้ให้เห็นว่า การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
ระบบสุขภาพมีความซับซ้อนและเป็นกระบวนการต่อเนือ่ ง จ�าเป็น
ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ มีกระบวนการด�าเนินงานที่เป็น
ระบบและบูรณาการร่วมกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในวงกว้าง การกระจาย
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ขณะที่ Qingyue Meng et al. (2019) ได้ศกึ ษาถึงการปฏิรปู
ระบบสุขภาพของประเทศจีนในระหว่างปี 2552 – 2561 พบว่า ผลจาก
มาตรการปฏิรปู ระบบสุขภาพส่งผลให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ประชาชนทีเ่ พิม่ ขึน้ และลดความเหลือ่ มล�า้ การเข้าถึงบริการสุขภาพ
รวมถึงผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ ขี นึ้
จากงานศึกษาข้างต้น ชีใ้ ห้เห็นถึงความส�าคัญของการปฏิรปู
ระบบสุขภาพทีต่ อ้ งมีการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีบริการปฐมภูมเิ ป็นพืน้ ฐาน และมีระบบติดตาม
ประเมินผลทีม่ งุ่ เน้นผลลัพธ์ทางสุขภาพ สอดคล้องกับงานศึกษาของ
World Bank (2016) ทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปฏิรปู ระบบ
สุขภาพของประเทศจีน โดยเฉพาะในส่วนของระบบบริการ ได้แก่ การ
ปฏิรปู ระบบบริการทีบ่ รู ณาการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centered integrated care) ซึง่ จ�าเป็นต้องมีระบบบริการปฐมภูมทิ ี่
มีความเข้มแข็งและสามารถบูรณาการเชือ่ มโยงกับระบบบริการในระดับ
ทีส่ งู กว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ

เป็นการอภิบาลระบบสุขภาพ โดยก�าหนดทิศทางและก�ากับ/ตรวจสอบ
การด�าเนินงานของกลไกต่างๆ ภายใต้ระบบสุขภาพเพือ่ มุง่ ไปสูเ่ ป้า
หมายทีก่ า� หนด รวมทัง้ การจัดการระบบข้อมูลสุขภาพทีจ่ า� เป็นต่อการ
วางแผนในแต่ละองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ระบบ
สุขภาพสามารถท�างานได้ตามเป้าหมายข้างต้น จ�าเป็นต้องเชือ่ มโยงกัน
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การขับเคลือ่ นระบบสุขภาพทัง้ ด้านการ
ให้บริการและการสนับสนุนทรัพยากรแก่ระบบบริการจะถูกบูรณาการ
ด�าเนินงานภายใต้การบริหารจัดการระบบทีเ่ ป็นเอกภาพ

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อระบบสุขภาพ

การเปลีย่ นแปลงของบริบทส�าคัญทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
ระบบสุขภาพ ดังนี้
(1) การเข้าสูส่ งั คมสูงวัยอย่างรวดเร็วจากผลการคาด
ประมาณประชากร ปี 2560 – 2580 พบว่า อัตราเร่งของกลุม่ ผูส้ งู อายุ
เพิม่ ขึน้ สูงกว่าวัยเด็กและวัยแรงงานทีล่ ดลง ซึง่ ต้องการรูปแบบการดูแล
เฉพาะทีเ่ หมาะสมรวมถึงส่งผลต่อภาระค่าใช้จา่ ยภาครัฐด้านสุขภาพที่
จะเพิม่ ขึน้
(2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้าน
สุขภาพเริม่ มีบทบาทในการให้บริการสุขภาพซึง่ จะช่วยลดข้อจ�ากัดของ
การให้บริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลและการขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยียงั ส่งผลให้ลกั ษณะการด�ารง
กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต
ชีวติ เปลีย่ นแปลงไป อาจน�ามาซึง่ การมีกจิ กรรมทางกายทีไ่ ม่เพียงพอ
(3) แนวโน้มการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อจากอัตราการเสียชีวติ
จากแนวคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ตลอด อันดับแรกของคนไทย ปี 2557 – 2561 พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
จนการปฏิรปู ระบบสุขภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังและมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อาทิ โรคมะเร็ง โรคหลอด
ทีจ่ ะใช้เป็นกรอบแนวคิดในการปฏิรปู ระบบสุขภาพเพือ่ รองรับบริบท เลือดสมอง รวมถึงมีอตั ราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนสูงเป็น
การเปลีย่ นแปลงในอนาคตได้ กล่าวคือ เป้าหมายสูงสุดควรมุง่ เน้นท�าให้ อันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 9 ของโลก
คนมีสขุ ภาพดีและมีความเท่าเทียมกันระหว่างกลุม่ ต่างๆ ในสังคม โดย
(4) การเคลือ่ นย้ายประชากรระหว่างประเทศ จะเป็น
จ�าเป็นต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รบั บริการทีม่ ี ความเสีย่ งของการเกิดโรคติดต่อหรือโรคระบาด โดยทีแ่ ต่ละภูมภิ าค
คุณภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี มีความเสีย่ งของการเกิดโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่/อุบตั ซิ า�้ ทีแ่ ตกต่างกัน
ประสิทธิภาพสูงสุดองค์ประกอบของระบบสุขภาพแบ่งเป็นระบบย่อย
ทีส่ า� คัญคือ (1) ระบบบริการสุขภาพ เป็นการจัดระบบของการให้
ผลการด�าเนินการปฏิรปู ระบบสุขภาพในปจจุบนั
บริการตัง้ แต่การสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม/ป้องกันโรค การรักษา
พยาบาล การฟืน้ ฟูสภาพ รวมถึงการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายผ่านระบบ
ผลการด�าเนินการตามแผนปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุข
บริการในหลายระดับ (2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการเป็นการผลิต โดยสรุปดังนี้
ทรัพยากร/ปัจจัยทีจ่ า� เป็นต่างๆ เพือ่ สนับสนุนต่อการใช้จดั บริการ
(1) ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพมีการด�าเนินการ
สุขภาพทัง้ ในด้านก�าลังคนด้านสุขภาพให้มจี า� นวนของบุคลากรแต่ละ กระจายอ�านาจไปยังเขตสุขภาพ แต่ยังเป็นเขตสุขภาพเฉพาะของ
สาขาวิชาชีพทีเ่ พียงพอและกระจายตัวเหมาะสมกับความต้องการของ กระทรวงสาธารณสุขและไม่ครอบคลุมทุกมิติ ขณะทีร่ ะบบเทคโนโลยี
พืน้ ทีก่ ารเงินการคลังด้านสุขภาพ เป็นการบริหารจัดการทางการเงิน ทัง้ และสารสนเทศยังไม่มีกลไกระดับชาติท่ีบูรณาการการท�างานของ
ด้านการรวบรวมเงินทุน การกระจายความเสีย่ งกองทุน การก�าหนด ทุกหน่วยงาน และมีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการประสาน
สิทธิประโยชน์/อัตราค่าบริการ/วิธีการจ่ายเงิน และผลิตภัณฑ์/ การพัฒนานโยบายก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งยังอยู่ใน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นการผลิตและจัดสรรผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน ขอบเขตของกระทรวงสาธารณสุข
และครุภณ
ั ฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์ทจี่ า� เป็น โดยเลือกใช้อย่างมี
(2) ระบบบริการสาธารณสุขการผลิตแพทย์ เวชศาสตร์
เหตุผลทางการแพทย์/ต้นทุนประสิทธิผล (3) ระบบการบริหารจัดการ ครอบครัว แต่ยงั ไม่เพียงพอกับความต้องการขณะเดียวกันมีพฒ
ั นา
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สารสกัดเพือ่ ใช้ทางการแพทย์แต่ไม่ขยายไปสูก่ ารเป็นสมุนไพรเพือ่
เศรษฐกิจรวมถึงมีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
ทัง้ หมด และการสร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคไม่มกี ารปฏิรปู ในระดับ
โครงสร้าง/อ�านาจการบริหารส�าหรับการวางระบบรับมือกับความ
เสีย่ งต่อความมัน่ คงทางสุขภาพ
(3) การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและผูใ้ ห้บริการ จัดให้มรี ะบบ
เฝ้าระวังและตอบโต้ความเสีย่ งเพือ่ เพิม่ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Risk
Response for Health Literacy Center: RRHL) แต่ไม่สามารถตอบโต้
ความเสี่ยงสุขภาพได้อย่างทันท่วงที การเริ่มปรับโครงสร้างของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมและ
บรรลุผลในการท�างานเชิงรุก
(4) ความยัง่ ยืนและด้านการเงินการคลังสุขภาพมีการ
พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลัก/เสริมและแหล่งเงินเพิม่ เติมของระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ แต่ยงั ไม่มกี ารจัดตัง้ กลไกกลางในการดูแล
กองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐทัง้ 3 กองทุน

ปญหาและความท้าทายของระบบสุขภาพในปจจุบนั

ระยะเปลีย่ นผ่านจากสถานพยาบาลสูบ่ า้ น (intermediate care)
นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนารูปแบบบริการเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุอย่างครบวงจร รวมทั้งผลักดันงานด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพให้เป็นกิจกรรมส�าคัญในระบบประกันสุขภาพทุกระบบ
ขณะทีก่ ารปฏิรปู ระบบการสร้างเสริมป้องกัน/ควบคุมโรคควรก�าหนด
ตัวชีว้ ดั ร่วม (Joint KPI) โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับปัจจัย
ด้านสังคมทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)
(2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ควรมุง่ เน้น
การออกแบบระบบการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพภาค
รัฐให้มีความยั่งยืนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่
กับการสร้างความรับผิดชอบและการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ
โดยใช้แนวทางการรับภาระค่าใช้จา่ ยร่วมกัน (cost sharing) ระหว่าง
รัฐและผูใ้ ช้บริการตามเศรษฐานะ
นอกจากนี้ ในส่วนของการปฏิรูประบบก�าลังคนด้าน
สุขภาพ ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บุคลากรทัง้ ระบบ ตัง้ แต่การผลิต การจัดสรรต�าแหน่งรองรับ การ
กระจายบุคลากรที่มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่การปฏิบัติงาน
ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล และการธ�ารงรักษา
3) ระบบการบริหารจัดการ
การปฏิรปู ระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพในระยะ
ต่อไป ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกภาคสาธารณสุข อาทิ การผลักดันความ
ร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในการ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู ระบบสุขภาพเพือ่ การจัดสรรทรัพยากรและการ
จัดบริการสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการส่งเสริมให้ทกุ
ภาคส่วนน�าหลักการทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies)
มาแปลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนา
ระบบการติดตามประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

(1) ระบบบริการสุขภาพ เช่น ระบบบริการรักษาโรคส�าคัญ
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในแต่ละภูมภิ าคระยะเวลาการรอคอย
การรักษาทีน่ านกว่ามาตรฐานการให้บริการ อาทิ ร้อยละผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
การรักษาด้วยเคมีบา� บัดภายใน 6 สัปดาห์ตา�่ กว่าเป้าหมาย
(2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ พบว่ามี
ปัญหาความยัง่ ยืนทางการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพ
จากค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ความเหลื่อม
ล�้าในการกระจายบุคลากรด้านสาธารณสุขระหว่างภูมิภาคซึ่งส่วน
ใหญ่กระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร/เมืองใหญ่โดยเฉพาะแพทย์และ
ทันตแพทย์คดิ เป็น 2.93 และ 2.86 เท่าตามล�าดับ และมีสดั ส่วนทีต่ า�่
กว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศกว่า
บทสรุป
4.68 และ 4.63 เท่า
แนวคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (Six Building
(3) ระบบการบริหารจัดการ พบว่าขาดกลไกก�ากับดูแล
ทิศทางนโยบายด้านสุขภาพในภาพรวม อีกทั้งระบบข้อมูลด้าน Blocks) แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดการปฏิรปู ระบบสุขภาพควรมีองค์
ประกอบส�าคัญ ได้แก่ (1) ระบบบริการสุขภาพ เป็นการจัดระบบการให้
สุขภาพยังขาดความเชือ่ มโยงระหว่างหน่วยงาน
บริการทีเ่ ชือ่ มโยงกันตัง้ แต่ระดับปฐมภูมแิ ละบริการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในระดับที่สูงขึ้น (2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการ เป็นการผลิต
แนวทางการยกระดับการปฏิรปู ระบบสุขภาพ
ทรัพยากร/ปัจจัยทีจ่ า� เป็นเพือ่ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ทัง้ ก�าลัง
ในอนาคต
คน การเงินการคลัง และผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) ระบบ
การบริหารจัดการ เป็นการก�าหนดทิศทางและก�ากับ/ตรวจสอบกลไก
(1) ระบบบริการสุขภาพ
ควรมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพของระบบบริการสุขภาพ ภายใต้ ร ะบบสุ ข ภาพให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ในรูปแบบเครือข่ายของทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเขต และมีระบบข้อมูลด้านสุขภาพที่จ�าเป็นต่อการวางแผนเพื่อมุ่งไปสู่
พืน้ ทีเ่ ดียวกัน และสร้างกลไกทีส่ ามารถเชือ่ มโยงแนวทางการท�างาน เป้าหมายทีก่ า� หนด ทัง้ นี้ จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินงานทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่าง
ร่วมกันเป็นเครือข่ายบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตัง้ แต่บริการปฐมภูมิ องค์ประกอบต่างๆ ของระบบสุขภาพอย่างเป็นเอกภาพ และน�าไปสู่
ทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตลอดจนระบบ ผลลัพธ์/เป้าหมายของระบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
การแพทย์ฉกุ เฉิน และระบบส่งต่อ รวมทัง้ ระบบการดูแลผูป้ ว่ ยใน
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การศึกษาผลของนํ้านม
ต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว
เภสัชกรหญิงชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ก

Abstract

ารวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน�้านมต่อความ
ยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi Experimental Research) Pretest - Posttest
Design เปรียบเทียบผลก่อนและหลังแช่น�้านม อาสาสมัครเข้าร่วม
โครงการ 60 คน โดยแช่น�้านมที่ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนแบบ
เทอร์ไมซ์และแช่นา�้ นมผสมน�า้ เปล่า (อัตราส่วน 1 : 1) ตรวจวิเคราะห์
ความยื ด หยุ ่ น และความชุ ่ ม ชื้ น ของผิ ว ด้ ว ยเครื่ อ งตรวจ รุ ่ น
EH-900U ผลการศึกษาพบว่าหลังแช่ด้วยน�้านมผสมน�้าเปล่าเป็น
เวลา 20 นาที ความยืดหยุน่ และความชุม่ ชืน้ ของผิวบริเวณแขนซ้าย
และขวาเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�าคัญ อธิบาย
ได้วา่ การแช่นา�้ นมผสมน�า้ เปล่า ส่วนประกอบในนมเกิดการเจือจาง
หลังแช่น�้านมอย่างเดียว ความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขน
ข้างซ้ายมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p = 0.000) ความ
ชุม่ ชืน้ ของผิวหนังบริเวณแขนข้างซ้าย (p = 0.001) และความชุม่ ชืน้
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ของผิวหนังบริเวณแขนข้างขวา (p = 0.002) มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ ในขณะที่ความยืดหยุ่นผิวหนังบริเวณแขน
ข้างขวาความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 0.099) กลุ่มอายุ 40 - 50 ปี มีการ
เปลี่ยนแปลงความชุ่มชื้นของผิวและความยืดหยุ่นของผิวหนัง
เพิม่ ขึน้ ภายหลังการแช่นา�้ นม อธิบายตามทฤษฎีพยาธิสภาพผิวและ
ทฤษฎีฮอร์โมนสัมพันธ์กับวัยได้ว่าผิวจะเริ่มสูญเสียคอลลาเจน
มากขึน้ ตามวัยทีส่ งู ขึน้ ซึง่ สัมพันธ์กบั ฮอร์โมน แช่นา�้ นมเพียง 20 นาที
อาจไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงผิวให้ดีขึ้นได้ชัดเจน ควรเพิ่ม
เวลา ความถี่ บริเวณการตรวจวิเคราะห์ผิว และสัดส่วนน�้านมที่น�า
มาใช้ให้เหมาะสม การศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับ
วงการผิวหนัง/การดูแลสุขภาพผิวด้วยสปาน�า้ นม และผูท้ สี่ นใจดูแล
สุขภาพผิวให้มีความมั่นใจ รวมทั้งผู้ประกอบการสปาได้น�าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคต่อไป
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ปั จ จุ บั น มนุ ษ ย์ ส นใจในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารการดู แ ล
ผิวพรรณจากการท�าสปา ซึ่งมีความหลากหลาย เช่น มะขามขัดผิว
ขมิน้ ชัน น�า้ นมข้าว รวมถึงสปาน�า้ นม เพือ่ ช่วยในการบ�ารุงผิว เป็น
ทีน่ ยิ มในธุรกิจสปา โดยทัว่ ไปน�า้ นมมีคณ
ุ ภาพสูงในด้านของคุณค่า
ทางอาหารซึง่ มีโปรตีน มักน�ามาใช้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากน�้านมในรูปแบบต่าง ๆ
จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพโคนม
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีส่ ร้าง
รายได้ให้กบั เกษตรกรในพืน้ ทีม่ ายาวนาน แต่ปัจจุบันปริมาณนมดิบ
ของสหกรณ์โคนม/ศูนย์ฯ และสมาชิกในเขตพืน้ ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูง
ขึน้ ทุกปี บางช่วงอาจมีนา�้ นมดิบส่วนเกินเกิดขึน้ จึงอาจเกิดสถานการณ์
นมล้นตลาด อีกทั้งยังไม่พบงานวิจัยในเรื่องน�้านมในการดูแลผิว
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาผลของน�า้ นมต่อความยืดหยุน่ และความชุม่ ชืน้
ของผิว การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน�้านม
ต่อความยืดหยุ่นและความชุม่ ชืน้ ของผิว ทัง้ นีเ้ พือ่ สนับสนุนการน�า
น�า้ นมมาใช้ในการดูแลสุขภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพือ่ น�าไปสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรือ่ งผิวพรรณ และ
สร้างความมัน่ ใจในการใช้นา�้ นมว่าช่วยฟืน้ ฟูสภาพผิวได้ดขี นึ้ จริง

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi
Experimental Research) ในรูปแบบ Pretest- Posttest Design เพือ่
ศึกษาผลของน�้านมต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิวและ
ศึกษาคุณลักษณะทางประชากรของอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง
40 - 60 ปี
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาผลของน�้านม
ต่อความยืดหยุน่ และความชุม่ ชืน้ ของผิวและศึกษาคุณลักษณะทาง
ประชากรของอาสาสมัคร เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพผิว
จากน�้านม
2. ขอบเขตด้านประชากร ทีใ่ ช้ศกึ ษาครัง้ นีเ้ ป็นประชากร
ที่มีอายุระหว่าง 40 - 60 ปี ที่มาท�าการทดลองด้วยความสมัครใจ
จ�านวน 60 คน

ÇÑµ¶Ø»Ãะส§¤ขอ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
เพื่อศึกษาผลด้านความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว

»ÃะâÂªน·Õèä´้ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. เพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพผิวจากน�้านม
2. ประชาชนเห็นความส�าคัญในการดูแลสุขภาพผิว
จากการใช้น�้านม

ÃะÂะเÇÅÒãน¡ÒÃ´íÒเนÔน¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
สÁÁµÔ°Òนขอ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
1. ความยืดหยุน่ และความชุม่ ชืน้ ของผิวหลังการแช่ดว้ ย
น�้านมผสมน�้าเปล่า มากกว่าความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว
ก่อนการแช่ด้วยน�้านมผสมน�้าเปล่า
2. ความยืดหยุน่ และความชุม่ ชืน้ ของผิวหลังการแช่ดว้ ย
น�า้ นมอย่างเดียว มากกว่าความยืดหยุน่ และความชุม่ ชืน้ ของผิวก่อน
การแช่ด้วยน�้านมอย่างเดียว
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¡ÒÃ¤Ñ´เÅ×อ¡¡ÅØ‹ÁµÑÇอÂ‹Ò§
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาครัง้ นีเ้ ป็นประชากรทีม่ อี ายุระหว่าง
40 - 60 ปีบริบูรณ์ โดยก�าหนดการใช้สูตรค�านวณหากลุ่มตัวอย่าง
Compare two proportions (Paired/Before – After) ค�านวณเพื่อ
หาจ�านวนผู้เข้าร่วมทดสอบ เท่ากับ 65 การศึกษาครั้งนี้จะใช้ผู้เข้า
ร่วมทดลองเป็นจ�านวนเต็ม ทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
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เ¡³±¡ÒÃ¤Ñ´เข้Ò (Inclusion Criteria)
1. เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 - 60 ปีบริบูรณ์
2. ไม่มีประวัติแพ้นมหรือผลิตภัณฑ์จากนม
3. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคร้ายแรงหรือโรคแทรกซ้อน
4. ยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย

เ¡³±¡ÒÃ¤Ñ´ออ¡ (Exclusion Criteria)
1. ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมวิจัยระหว่างด�าเนินการ
2. มีภาวะเจ็บป่วยกะทันหัน
3. มีผื่นแพ้ผิวหนังบริเวณที่จะท�าการทดสอบ
4. หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
5. ใช้ยาต้านอักเสบหรือยาฆ่าเชื้อหรือกลุ่มสเตียรอยด์
6. อาสาสมัครมีอาการแพ้หรืออาการข้างเคียงจากการ
ศึกษาจนไม่อาจทนได้

¡ÒÃÇÔเ¤ÃÒะËข้อÁÙÅ
แÅะส¶ÔµÔ·Õèãª้ãน¡ÒÃÇÔเ¤ÃÒะËข้อÁÙÅ

น�าข้อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้ง 2 ส่วนมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลส�าเร็จรูป ด�าเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้ แบบสอบถามส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ท�าการทดลอง ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ น�ามาหา
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) แบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผิว น�ามาหาค่าความถี่ (frequency)
เ¤Ã×èอ§Á×อ·Õèãª้ãน¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ค่าร้อยละ (percentage) น�าข้อมูลผลการวัดความยืดหยุ่นและ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ชนิด ความชุ่มชื้นของผิว มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและการเปลี่ยนแปลง
คือ น�้านม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการ และน�าผลมาค�านวณค่าทางสถิติโดยใช้ Paired Samples T-test
เก็บรวบรวมข้อมูล
¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. น�้านม เป็นน�้านมโคที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อนเพือ่ การฆ่าเชือ้ เบือ้ งต้นโดยใช้อณ
ุ หภูมิ 63 - 65 องศาเซลเซียส
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป จากประชากร
นาน 15 วินาที และเก็บรักษาไว้ในแทงค์ไม่เกิน 12 ชม. ที่อุณหภูมิ
จ�านวนทั้งหมด 60 คน ผลการวิเคราะห์จ�านวนและร้อยละของ
7 องศาเซลเซียส
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการ อาสาสมัคร จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า อาสาสมัครในการ
ทดลอง คือ เครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหน้า รุ่น EH-900U เป็น ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7
เครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ความยืดหยุน่ ของผิวและการวัดความชุม่ ชืน้ ของผิว พบกลุ่มอายุระหว่าง 50 - 54 ปี มากที่สุด จ�านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.0 อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จ�านวน
บริเวณแขนทั้งสองข้างก่อนและหลังท�าการทดลอง
26 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผิว ผลการวิเคราะห์
3.1 แบบสอบถาม (Questionnaires) ทีผ่ ว้ ู จิ ยั สร้างขึน้
จ�านวน และร้อยละของอาสาสมัคร จ�าแนกตามพฤติกรรมการดูแล
เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามข้อมูล สุขภาพผิว พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มีปัญหาหรือความกังวล
ส่วนบุคคลของผูม้ ารับ ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ เป็นแบบให้เลือกตอบ เกีย่ วกับผิวในเรือ่ งผิวแห้ง/ขาดความชุม่ ชืน้ มากทีส่ ดุ จ�านวน 28 คน
(Check list) และเติมข้อความ (Open ended) จ�านวนทั้งหมด 3 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 48.3 โดยปกติอาสาสมัครใช้สกินแคร์ลกั ษณะทีเ่ ป็นโลชัน่
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผิว จ�านวน 9 ข้อ มากที่สุด จ�านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 โดยใน 1 วัน
อาสาสมัครจะใช้ผลิตภัณฑ์บา� รุงผิวแค่ 1 ครัง้ มากทีส่ ดุ จ�านวน 23 คน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check list)
3.2 แบบบันทึกผลการวัดความยืดหยุน่ และความ คิดเป็นร้อยละ 39.7 ส่วนใหญ่โดยปกติอาสาสมัครไม่ใช้ครีมกันแดด
ทาบริเวณแขน จ�านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 อาสาสมัคร
ชุ่มชื้นของผิว
ส่วนใหญ่ไม่ได้รบั ประทานอาหารเสริมบ�ารุงผิวหรือวิตามินบ�ารุงผิว
จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2 และอาสาสมัคร จ�านวน 8 คน
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คิดเป็นร้อยละ 13.8 รับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินบ�ารุงผิว
วันละ 1 ครัง้ โดยส่วนใหญ่รบั ประทานอาหารเสริมหรือวิตามินบ�ารุง
ผิวมาน้อยกว่า 1 ปี จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 อาสาสมัคร
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับบริการสปาผิว จ�านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ
87.9 และอาสาสมัคร จ�านวน 7 คน ที่เคยได้รับการบริการสปาผิว
ส่วนใหญ่รับบริการสปาผิวบ่อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 8.6
3. ผลการเปรียบเทียบความยืดหยุน่ และความชุม่ ชืน้
เมือ่ แช่ดว้ ยน�า้ นมผสมน�า้ เปล่า ความยืดหยุน่ และความชุม่ ชืน้ ของผิว
บริเวณแขนซ้ายและขวาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่พบความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญ อธิบายได้ว่าการแช่น�้านมผสมน�้าเปล่าส่วน
ประกอบในนมเกิดการเจือจาง ขณะที่เมื่อแช่น�้านมอย่างเดียว
ความยืดหยุน่ ของผิวหนังบริเวณแขนข้างซ้ายมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 0.000) ความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณ
แขนข้างซ้าย (p = 0.001) และความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณแขน
ข้างขวา (p = 0.002) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ในขณะที่ความยืดหยุ่นผิวหนังบริเวณแขนข้างขวาความยืดหยุ่น
เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ย ไม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ
ทางสถิติ (p = 0.099) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว เมื่อแช่ด้วยน�้านมผสมน�้าเปล่า
ผลเปรียบเทียบ (Paired Diﬀerences)
Std.
95 % Conidence
Deviation
Mean
Lower
Upper

เปรียบเทียบก่อน
และหลังแช่น�้านม
คู่ที่ 1
ความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขนซ้าย
คู่ที่ 2
ความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขนขวา
คู่ที่ 3
ความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณแขนข้างซ้าย
คู่ที่ 4
ความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณแขนข้างขวา

t

P-value

-0.034

4.866

-1.885

1.816

-0.038

.970

0.931

4.543

-0.797

2.659

1.104

.279

-2.103

6.795

-4.688

0.481

-1.667

.107

-1.552

4.421

-3.233

0.130

-1.890

.069

* P-value < 0.05

เปรียบเทียบก่อน
และหลังแช่น�้านม
คู่ที่ 1
ความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขนซ้าย
คู่ที่ 2
ความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขนขวา
คู่ที่ 3
ความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณแขนข้างซ้าย
คู่ที่ 4
ความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณแขนข้างขวา

ผลเปรียบเทียบ (Paired Diﬀerences)
Std.
95 % Conidence
Deviation
Mean
Lower
Upper

t

P-value

-3.966

3.581

-5.327

-2.604

-5.964

.000*

-1.828

5.776

-4.025

.369

-1.704

.099

-3.103

4.271

-4.728

-1.479

-3.913

.001*

-4.414

6.967

-7.064

-1.764

-3.412

.002*

* P-value < 0.05

อÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
จากผลการวิจัย เมื่อแช่น�้านมอย่างเดียว พบความ
ยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขนข้างซ้ายมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ ในขณะที่ความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณแขน
ทั้งสองข้าง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั ส�าคัญเมือ่ แช่ดว้ ยน�า้ นมผสมน�า้ เปล่า การศึกษา
ครั้งนี้มีข้อจ�ากัดบางประการ ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการ
แช่นา�้ นมผสมน�า้ เปล่าและการแช่นา�้ นมอย่างเดียว โดยควบคุมกลุม่
อาสาสมัครทีจ่ ะน�ามาศึกษาให้เป็นกลุม่ เดียวกัน เพิม่ ความถีใ่ นการ
ทดลอง โดยทดลองต่อเนือ่ งกันหลายๆ สัปดาห์ เพือ่ ให้เห็นถึงความ
เปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน ศึกษาเปรียบเทียบสัดส่วนน�า้ นมทีน่ า� มาใช้ให้
เหมาะสม นอกจากนีส้ ามารถน�ารูปแบบการศึกษานีต้ อ่ ยอด เพือ่ หา
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน�า้ นมต่อไป
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วรินญา ปัญญาแก้ว. (2558). การศึกษาผลของการ
รับประทานคอลลาเจนเสริมต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของ
ผิว. สารนิพนธ์ วท.ม., มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ.
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมทาผิวทีม่ สี ว่ นประกอบ
ของกรดไขมันโอเมก้ากับครีมเบสมาตรฐาน ในการเพิม่ ความชุม่ ชืน้
และความแข็งแรงของเกราะ
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การพัฒนาการดําเนินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่

Development of Food Safety Hospital, Phrae Province

ก

บทคัดย่อ

ารวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร มีวตั ถุประสงค์ (1)
เพื่อศึกษาการน�านโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสู่
การปฏิบตั ขิ องโรงพยาบาลแพร่ (2) เพือ่ พัฒนากระบวนการ
น�านโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสูก่ ารปฏิบตั ขิ องจังหวัดแพร่
และ (3) เพือ่ จัดท�าข้อเสนอมาตรการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาลรัฐของจังหวัดแพร่ ท�าการศึกษาข้อมูลการด�าเนินงานจาก
บุ ค ลากรที่ เ ป็ น คณะกรรมการด� า เนิ น งานอาหารปลอดภั ย ใน
โรงพยาบาล 8 แห่งในจังหวัดแพร่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสัมภาษณ์การประชุมกลุ่ม และแบบประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า ผูอ้ า� นวยการโรงพยาบาลแพร่ให้ความ
ส�าคัญกับกลยุทธ์สร้างการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล ท�าให้สามารถด�าเนินงานอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลแพร่รว่ มกับส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่เป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั โรงพยาบาลชุมชนในการด�าเนินงานอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล แต่ยงั ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างครอบคลุม
ตาม 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ เนือ่ งจากข้อจ�ากัดด้านการจัดหาและ
ขยายแหล่งวัตถุดบิ ทีป่ ลอดภัยตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน และขาด
การจัดการทีจ่ ะท�าให้เกิดแหล่งผลิตหรือการจัดหาจากแหล่งอืน่ ๆ รวมถึง
ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารโดยใช้ชุด
ทดสอบเบื้องต้นและทางห้องปฏิบัติการตามความถี่ที่ก�าหนดให้ได้
นอกจากนัน้ ยังมีปจั จัยทีเ่ ป็นข้อจ�ากัดคือ โรงพยาบาลบางแห่งขาด
นักโภชนาการหรือโภชนากรซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี วามส�าคัญในการจัดท�า
เมนูอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ท�าให้ตอ้ งก�าหนด
แผนบูรณาการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ผ่านคณะกรรมการอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดแพร่ ก�าหนดเกณฑ์วตั ถุดบิ ท้องถิน่ ปลอดภัย เพือ่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ ขยายฐานผูผ้ ลิต
ให้มวี ตั ถุดบิ ปลอดภัยเพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาล จัดท�า
มาตรฐานเมนูอาหารในโรงพยาบาลของจังหวัดแพร่ เพือ่ ใช้เป็นแหล่ง

ประเสริฐ กิตติประภัสร์ ภ.บ.,ส.ม.,ว.ภ. (คุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ)1
รติพร ส�าเภานนท์ ภ.บ.2
น�้าทิพย์ จองศิริ วท.บ.,วท.ม.3
Prasert Kittiprapas B.Pharm., MPH.,
B.PHCP1
2
Ratiporn Sampaonon B.Pharm.
Numtip Jongsiri B.Sc., M.Sc.3

อ้างอิงในการปรับเมนูให้สอดคล้องกับวัตถุดบิ ทีม่ ใี นพืน้ ที่ รวมถึงปรับ
กระบวนการควบคุมมาตรฐานให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนัน้ การขับเคลือ่ นนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ให้สา� เร็จได้นนั้ ต้องค�านึงถึงบริบทของพืน้ ทีเ่ ป็นปัจจัยส�าคัญ จึงเสนอ
แนะให้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่จะใช้วัดและ
ประเมินผลมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยที่เหมาะสมกับ
สภาพการด�าเนินงานของโรงพยาบาลทุกระดับ
ค�าส�าคัญ : โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย การพัฒนา

บทน�า
จากข้ อ มู ล การเฝ้ า ระวั ง การปนเปื ้ อ นของอาหารใน
โรงพยาบาล1 พบว่ามีการปนเปือ้ นมาจากโรงครัวของโรงพยาบาล
ร้อยละ 70 เกิดจากการควบคุมความร้อนและเวลาทีไ่ ม่เหมาะสมในการ
เก็บรักษาและการปรุง และร้อยละ 30 เกิดจากการปนเปื้อนของ
เชือ้ โรคทีม่ าจากสภาพแวดล้อมของโรงครัว สุขลักษณะของผูป้ ระกอบ
อาหาร และคุณภาพของอาหาร นอกจากนีย้ งั พบว่าการควบคุมเรือ่ ง
ค่าใช้จา่ ยของอาหาร การไม่มกี ารด�าเนินงานตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย และการใช้วสั ดุอปุ กรณ์เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ในการประกอบ
อาหารที่ ไ ม่ เ หมาะสม ไม่ ส ะอาดเพี ย งพอ ท� า ให้ อ าหารของ
โรงพยาบาลไม่มคี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัยส�าหรับผูบ้ ริโภค และจาก
การประเมินการให้บริการอาหารในโรงพยาบาล พบว่าโรงพยาบาล
มีการผลิตอาหารเองโดยฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล ร้อยละ 55
และมีการจ้างเหมาผลิตอาหารจากภายนอก ร้อยละ 24.6 โรงครัวของ
โรงพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารมีเพียงร้อยละ
42.8 และจากการประเมินโรงพยาบาลทีม่ กี ารจ้างเหมาบริการอาหาร
ผูป้ ว่ ยจากภายนอกเมือ่ ปี พ.ศ. 2548 พบว่าร้อยละ 90 มีการใช้วตั ถุดบิ
ในการปรุงอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพต�า่ เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 80

1เภสัชกรช�านาญการพิเศษ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
Senior Professional Level, Consumer Health Protection and Public Health Pharmaceutical Group, Phrae-Provincial Health Oﬃce.
2เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
2Pharmacist, Practitioner Level, Consumer Health Protection and Public Health Pharmaceutical Group, Phrae-Provincial Health Oﬃce.
3นักโภชนาการช�านาญการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลแพร่
3Nutritionist, Professional Level, Nutrition Group, Phrae Hospital.
1Pharmacist,

22

ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2562

Vol.46 No.1 October – December 2019

ของสถานทีป่ รุงและสุขอนามัยของผูป้ รุงยังไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 100 มีการจัดซือ้ วัตถุดบิ ในการประกอบ
อาหารมาจากตลาดสดทัว่ ไป และร้อยละ 95 ไม่มกี ารสุม่ ตรวจสอบ
สารปนเปือ้ นโดยห้องปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาล จะเห็นได้วา่ อาหาร
ทีใ่ ห้บริการในโรงพยาบาลยังมีความเสีย่ งต่อการปนเปือ้ นของเชือ้ โรค
และสารเคมีตา่ งๆ
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยสูก่ ารปฏิบตั ใิ นโรงพยาบาล ซึง่ ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัด
แพร่กา� หนดให้โรงพยาบาลแพร่นา� ร่องด�าเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยเป็นแห่งแรกของจังหวัด และในปี พ.ศ. 2561 ขยายการด�าเนิน
งานไปสูโ่ รงพยาบาลชุมชนอีก 7 แห่ง ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
แพร่จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลชุมชนทั้ง
8 แห่งในจังหวัดแพร่ ท�าการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาลที่มีความส�าคัญเกื้อหนุนให้การน�านโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสู่การปฏิบัติจริงของจังหวัดแพร่ เพื่อ
น�ามาพัฒนากระบวนการพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลของ
จังหวัดแพร่ อีกทัง้ เพือ่ ให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ทีเ่ ป็นข้อจ�ากัด ข้อค้นพบ
ที่เป็นองค์ความรู้ที่แสดงถึงกระบวนการพัฒนาอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการด�าเนินงานอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งของจังหวัดแพร่

ÇÑµ¶Ø»Ãะส§¤ขอ§¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ

ทุกแห่งในจังหวัดแพร่ จ�านวน 8 แห่ง จากประชากรทีเ่ ป็นคณะกรรมการ
อาหารปลอดภัยของโรงพยาบาล จ�านวน 8 แห่ง รวมจ�านวน 80 คน

¡ÒÃ¾Ô·¡Ñ Éส·Ô ¸Ô¡ì ÅØÁ‹ µÑÇอÂ‹Ò§
คณะกรรมการจริยธรรมศึกษาวิจัยในคน ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ให้การรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรม
โครงการวิ จั ย ตามแนวทางหลั ก จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล เลขที่ PPH No.003/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

เ¤Ã×อè §Á×อ¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์
ในการประชุมกลุม่ และแบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข

ÃะÂะเÇÅÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2562

¡ÒÃÇÔเ¤ÃÒะËขอ้ ÁÙÅ

วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา
1. เพือ่ ศึกษาการน�านโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ส�าหรับข้อมูลทีไ่ ด้จากการประชุมกลุม่ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
ส�าหรับข้อมูลการด�าเนินงานโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
สูก่ ารปฏิบตั ขิ องโรงพยาบาลแพร่
2. เพือ่ พัฒนากระบวนการน�านโยบายโรงพยาบาลอาหาร และร้อยละ มาจัดกลุม่ เรียบเรียงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล สรุปผลและ
อภิปรายผลการวิจยั
ปลอดภัยสูก่ ารปฏิบตั ขิ องจังหวัดแพร่
3.เพื่ อ จั ด ท� า ข้ อ เสนอมาตรการด� า เนิ น งานอาหาร
¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
ปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐของจังหวัดแพร่

¡ÃอºแนÇ¤Ô´ãน¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ
(วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อนของตัวแปรทีม่ สี ว่ นส�าคัญต่อ
ความส�าเร็จขององค์กร 7 ประการ คือ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ของ
องค์กร ระบบในการด�าเนินงานขององค์กร ลักษณะแบบแผนหรือ
พฤติกรรมในการบริหารงานของผูบ้ ริหารระดับสูง บุคลากรในองค์กร
ความรู้ความสามารถขององค์กร ค่านิยมร่วมกัน) ในการจัดท�า
แนวทางการพัฒนาตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 3
กลยุทธ์ 10 มาตรการ3

แมคคินซีย2์

ÇÔ¸´Õ Òí เนÔน¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ศึกษาการ
ด�าเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
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1. การน�านโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสู่การ
ปฏิบตั ขิ องโรงพยาบาลแพร่
จากการประชุมกลุ่มร่วมกับคณะกรรมการโครงการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลแพร่ พบว่าภายใต้การน�าของ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแพร่ที่ให้ความส�าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยมอบให้รองผูอ้ า� นวยการ
ฝ่ า ยการแพทย์ เ ป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ มี หั ว หน้ า กลุ ่ ม งาน
โภชนศาสตร์ เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการด�าเนินงานโครงการ มีการ
วางแผนการด�าเนินงาน ก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพือ่
ก�าหนดกรอบแนวทางและมาตรการเพือ่ จัดท�าแผนงาน/โครงการ โดย
ก�าหนดแนวทางการขับเคลือ่ นทีเ่ ป็นรูปธรรม และน้อมน�าพระราช
ด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร “จ�าไว้นะ เวลาท�าอาหารให้ผปู้ ว่ ย เรือ่ ง
รสชาติเป็นสิง่ ส�าคัญมาก เพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้ว จิตใจต้องดี
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ถ้าเราท�าอาหารทีไ่ ม่อร่อยไปให้ จิตใจเขาจะแย่ มันเป็นการซ�า้ เติม
ผู้ป่วย” มาเป็นกลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ
เจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยและญาติ รวมถึงการบูรณาการกับ
แนวร่วมด�าเนินงานจากภายนอกโรงพยาบาล เช่น โครงการจัดตัง้
มหาวิทยาลัยแพร่ วิสาหกิจชุมชน ปศุสตั ว์จงั หวัดแพร่ เกษตรจังหวัด
แพร่ พาณิชย์จงั หวัดแพร่ เพือ่ หาแหล่งผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน และวิธกี าร
ได้มาซึง่ วัตถุดบิ ทีป่ ลอดภัย ปรับเมนูให้สอดคล้องกับแหล่งมาตรฐาน
ทีม่ อี ยู่ มีการออกประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรือ่ ง นโยบายโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย โรงพยาบาลแพร่ “ปี 2560 ปีแห่งการรณรงค์การ
บริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัยในโรงพยาบาล” เพือ่ เป็นค่านิยมร่วมกัน
ของบุคลากรในโรงพยาบาลแพร่ ท�าให้ได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยและญาติ รวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การพัฒนากระบวนการน�านโยบายโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยสูก่ ารปฏิบตั ขิ องจังหวัดแพร่
ที ม วิ จั ย ได้ ก� า หนดให้ ค ณะเจ้ า หน้ า ที่ ข องกลุ ่ ม งาน
โภชนศาสตร์ โรงพยาบาลแพร่ และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
เป็นทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยของโรงพยาบาลชุมชน และมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
การปฏิบตั งิ าน ร่วมกับคณะกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ของโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง พบว่าการด�าเนินงานครั้งที่ 1 เกิด
กระบวนการขับเคลื่อนน�านโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
น�าไปสูก่ ารปฏิบตั ิ แต่พบข้อจ�ากัด ดังนี้
2.1 กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การสื่ อ สารและความมี ส ่ ว นร่ ว ม
พบว่าโรงพยาบาลบางแห่งยังไม่สามารถด�าเนินการตามกรอบการ
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการที่ 2 ส�าหรับการ
สือ่ สารให้ความรูก้ บั ผูป้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ย และผูม้ ารับบริการ โดยอาศัย
24
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ช่องทางสือ่ สารต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง และมาตรการที่ 3 ส�าหรับการ
มีส่วนร่วมของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม
ประเทศไทย (จ�ากัด) ประจ�าจังหวัดแพร่ และการมีสว่ นร่วมในชุมชน
2.2 กลยุ ท ธ์ ที่ 2 สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
จัดซือ้ จัดจ้าง พบว่ามีเฉพาะโรงพยาบาลแพร่ทส่ี ามารถด�าเนินการ
ตามมาตรการที่ 2 การท�าให้ราคาของวัตถุดิบเพิ่มขึ้นด้วยความ
ปลอดภัยของอาหาร เนือ่ งจากโรงพยาบาลชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอ
กับภาระค่าใช้จา่ ยทีม่ อี ยู่ ท�าให้ไม่สามารถซือ้ วัตถุดบิ ทีม่ รี าคาเพิม่ ขึน้ ได้
ส�าหรับมาตรการที่ 3 มีโรงพยาบาล 2 แห่งทีไ่ ม่มนี กั ก�าหนดอาหาร/
นักโภชนาการ/โภชนากร ท�าให้แผนการพัฒนาในการปรับเมนูรายการ
อาหารและวัตถุดบิ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอ ส่วนมาตรการที่ 4 มีโรงพยาบาลบางแห่งทีส่ ามารถจัดซือ้
จัดหาวัตถุดบิ ปลอดภัยทีม่ กี ารรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ
แต่ไม่ครอบคลุมวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งใช้ประกอบการอาหารตามตารางที่ 1
เนือ่ งจากวัตถุดบิ บางรายการไม่ได้รบั รองมาตรฐานจากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว สัตว์นา�้ ทีต่ อ้ งได้รบั การรับรองมาตรฐาน
GAP เนือ้ สัตว์ ไข่ ทีต่ อ้ งได้รบั การรับรองมาตรฐานปศุสตั ว์ OK เครือ่ ง
ประกอบอาหารทีต่ อ้ งได้รบั รองมาตรฐาน อย. อีกทัง้ โรงพยาบาลชุมชน
ใช้วตั ถุดบิ ปริมาณน้อย ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ไม่สามารถส่งให้ได้ บางพืน้ ที่
ไม่มผี ผู้ ลิตวัตถุดบิ ทีไ่ ด้การรับรองมาตรฐาน
2.3 กลยุ ท ธ์ ที่ 3 การควบคุ ม มาตรฐาน พบว่ า
โรงพยาบาลทุกแห่งมีปญ
ั หาในการตรวจรับวัตถุดบิ ทีย่ งั ไม่ผา่ นการ
แปรรูป เนื่องจากเป็นวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และโรงพยาบาลทุ ก แห่ ง
ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารโดยใช้
ชุดทดสอบเบือ้ งต้นและทางห้องปฏิบตั กิ ารตามความถีท่ กี่ า� หนดให้
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ตารางที่ 1 รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารในโรงพยาบาล 8 แห่ง หลังการด�าเนินงานครั้งที่ 1
โรงพยาบาล

ทั้งหมด
(รายการ)

แพร่

255

สูงเม่น

85

หนองม่วงไข่

104

รพร.เด่นชัย

69

สอง

106

ลอง

97

ร้องกวาง

87

วังชิ้น

22

ก่อนด�าเนินงานครั้งที่ 1
รับรองมาตรฐาน
(รายการ (ร้อยละ))
GAP
ปศุสัตว์
OK
27
(0)
(10.59)
0
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)

อย.
69
(27.06)
6
(7.06)
15
(14.42)
6
(8.70)
20
(18.87)
13
(13.40)
6
(6.90)
2
(9.09)

หมายเหตุ การรับรองมาตรฐานประเภทผัก/ผลไม้/ข้าว = GAP หรือท้องถิ่นปลอดภัย
การรับรองมาตรฐานประเภทเครื่องปรุงรส/อาหารส�าเร็จรูป = เครื่องหมาย อย.

3. ข้อเสนอมาตรการด�าเนินงานอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาลรัฐของจังหวัดแพร่
ทีมวิจัยได้ศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อจ�ากัดในการด�าเนิน
งานของโรงพยาบาลแพร่ และการด�าเนินงานครั้งที่ 1 เพื่อจัดท�า
แนวทางการพัฒนาครั้งที่ 2 ดังนี้
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ด�าเนินการ
1. จัดท�าแผนบูรณาการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ในการสนับสนุนการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
โดยผ่านทางคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่
2. ก�าหนดเกณฑ์วัตถุดิบท้องถิ่นปลอดภัย เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการด�าเนิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
4. จัดท�ามาตรฐานเมนูอาหารของจังหวัดแพร่เพือ่ ใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงในการปรับเมนูให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีในพื้นที่
แต่ละช่วงเวลา
โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งในจังหวัดแพร่ด�าเนินการ
1. น�าแนวทางการด�าเนินงานที่ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่จัดท�าไปปฏิบัติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
3. ปรั บ กระบวนการควบคุ ม มาตรฐานวั ต ถุ ดิ บ ให้
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ทั้งหมด
(รายการ)
263
72
100
69
89
99
85
22

หลังด�าเนินงานครั้งที่ 1
รับรองมาตรฐาน
(รายการ (ร้อยละ))
GAP
ปศุสัตว์
OK
31
19
(11.79)
(7.22)
2
4
(2.78)
(5.56)
1
0
(1.00)
(0)
0
12
(0)
(17.39)
0
6
(0)
(6.74)
0
0
(0)
(0)
0
5
(0)
(5.88)
0
0
(0)
(0)

อย.
69
(26.24)
11
(15.28)
17
(17.00)
4
(5.80)
10
(11.24)
11
(11.11)
5
(5.88)
2
(9.09)

การรับรองมาตรฐานประเภทเนื้อสัตว์/ไข่ = ปศุสัตว์ Ok

สอดคล้องกับการด�าเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของจังหวัดแพร่
จากผลการด�าเนินงานครัง้ ที่ 2 พบว่ามีผลการด�าเนินงาน
ดีขึ้น และยังพบข้อจ�ากัดที่ไม่สามารถด�าเนินการได้ ดังนี้
3.1 กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การสื่ อ สารและความมี ส ่ ว นร่ ว ม
พบว่าโรงพยาบาลบางแห่งยังไม่สามารถด�าเนินการตามกรอบการ
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการที่ 3 ส�าหรับการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม
ประเทศไทย (จ�ากัด) ประจ�าจังหวัดแพร่ เนือ่ งจากบริบทของจังหวัด
แพร่ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการของบริษัท ท�าให้บริษัทไม่สามารถ
มีส่วนร่วมด�าเนินงานได้
3.2 กลยุ ท ธ์ ที่ 2 สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
จัดซือ้ จัดจ้าง พบว่ายังมีเฉพาะโรงพยาบาลแพร่ทส่ี ามารถด�าเนินการ
ตามมาตรการที่ 2 การท�าให้ราคาของวัตถุดิบเพิ่มขึ้นด้วยความ
ปลอดภัยของอาหาร เนือ่ งจากโรงพยาบาลชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอ
กับภาระค่าใช้จา่ ยทีม่ อี ยู่ ท�าให้ไม่สามารถซือ้ วัตถุดบิ ทีม่ รี าคาเพิม่ ขึน้ ได้
ส่วนมาตรการที่ 4 โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถจัดซือ้ จัดหาวัตถุดบิ
ปลอดภัยทีม่ กี ารรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ เพิม่ ขึน้ จาก
การก�าหนดเกณฑ์วตั ถุดบิ ท้องถิน่ ปลอดภัย แต่ยงั ไม่ครอบคลุมวัตถุดบิ
ทีต่ อ้ งใช้ประกอบการอาหารทัง้ หมด ตามตารางที่ 2
3.3 กลยุ ท ธ์ ท่ี 3 การควบคุ ม มาตรฐาน พบว่ า
โรงพยาบาลทุกแห่งยังไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นและทางห้องปฏิบัติการ
ตามความถี่ที่ก�าหนดให้ได้
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ตารางที่ 2 รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารในโรงพยาบาล 8 แห่ง หลังการด�าเนินงานครั้งที่ 2
โรงพยาบาล

ทั้งหมด
(รายการ)

ก่อนด�าเนินงานครั้งที่ 2
รับรองมาตรฐาน
(รายการ (ร้อยละ))
GAP
ปศุสัตว์
อย.
OK

วังชิ้น

22

แพร่

263

สอง

89

สูงเม่น

72

หนองม่วงไข่

100

ร้องกวาง

85

รพร.เด่นชัย

69

ลอง

99

0
(0)
31
(11.79)
0
(0)
2
(2.78)
1
(1.00)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
19
(7.22)
6
(6.74)
4
(5.56)
0
(0)
5
(5.88)
12
(17.39)
0
(0)

2
(9.09)
69
(26.24)
10
(11.24)
11
(15.28)
17
(17.00)
5
(5.88)
4
(5.80)
11
(11.11)

ทั้งหมด
(รายการ)
38
255
140
81
112
86
88
99

จากผลการศึกษาการด�าเนินงานของโรงพยาบาลแพร่
การด�าเนินงานครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอมาตรการ
เพิ่มเติมส�าหรับการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐ
ของจังหวัดแพร่ จาก 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ ดังนี้
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ด�าเนินการ
1. จัดท�าแผนบูรณาการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ในการสนับสนุนการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
โดยผ่านทางคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่
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หลังด�าเนินงานครั้งที่ 2
รับรองมาตรฐาน (1)
(รายการ (ร้อยละ))
GAP
ปศุสัตว์
อย.
OK
1
(2.63)
27
(10.59)
0
(0)
1
(1.23)
2
(1.79)
1
(1.16)
0
(0)
0
(0)

3
(7.89)
16
(6.27)
6
(4.29)
4
(4.94)
10
(8.93)
5
(5.81)
13
(14.77)
8
(8.08)

8
(21.05)
69
(27.06)
21
(15.00)
10
(12.35)
18
(16.07)
5
(5.81)
5
(5.68)
14
(14.14)

ท้องถิ่น
ปลอดภัย
(2)
(รายการ
(ร้อยละ))

รวม
(1+2)
(รายการ
(ร้อยละ))

10
(26.32)
17
(6.67)
39
(27.86)
20
(24.69)
17
(15.18)
18
(20.93)
7
(7.95)
5
(5.05)

22
(57.89)
129
(50.59)
66
(47.14)
35
(43.21)
47
(41.96)
29
(33.72)
25
(28.41)
27
(27.27)

2. ก�าหนดเกณฑ์วัตถุดิบท้องถิ่นปลอดภัยเพิ่มเติมจาก
วัตถุดิบที่ได้การรับรองมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขยายฐานผู้ผลิต
ผลิตวัตถุดิบให้ครอบคลุมในการประกอบอาหารของโรงพยาบาล
3. สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
การด�าเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างวัตถุดบิ เพือ่ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการ
จัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบ
4. จัดท�ามาตรฐานเมนูอาหารของจังหวัดแพร่ เพื่อใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงในการปรับเมนูให้สอดคล้องกับวัตถุดบิ ทีม่ ใี นพืน้ ที่
แต่ละช่วงเวลา
5. ก�าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการพัฒนาโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยของจังหวัดแพร่ เพือ่ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาในแต่ละ
ช่วงเวลา
โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งในจังหวัดแพร่ด�าเนินการ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ท�าหน้าที่แทนนักก�าหนด
อาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร
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ลดปัจจัยข้อจ�ากัดดังกล่าว จึงควรให้มกี ารปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
และตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะใช้ วั ด และประเมิ น ผลมาตรฐานโรงพยาบาล
การพัฒนาการด�าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย อาหารปลอดภั ย ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพการด� า เนิ น งานของ
ของจังหวัดแพร่จะส�าเร็จได้ต้องท�าความเข้าใจอย่างชัดเจนกับ โรงพยาบาลรัฐของจังหวัดแพร่
นโยบาย การมีผู้น�าที่มีความมุ่งมั่น การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัต4ิ
ข้อเสนอแนะãน¡ÒÃนíÒ¼ÅÇÔ¨ÑÂä»ãª้
ความสัมพันธ์ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ และการมีที่ปรึกษา
คอยให้คา� ปรึกษาแนะน�า มีการประเมินควบคูไ่ ปกับทุกขัน้ ตอน และ
1. การน� า นโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ค วรเริ่ ม จากการ
มีการพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานให้เหมาะสมอยู่เสมอ รวมการ
ค�านึงถึงบริบทของพื้นที่ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งในการน�านโยบาย วิเคราะห์ชอ่ งว่างของบริบทเพือ่ น�าไปสูแ่ นวทางการพัฒนา จะท�าให้
ไปสู่การปฏิบัติ5-6 การมอบหมายการด�าเนินงานที่ชัดเจน และ การปฏิบัติตามนโยบายสู่ความส�าเร็จได้
2. หน่วยงานที่มีการบริการอาหาร เช่น โรงพยาบาล
สนับสนุนการท�างานเป็นทีม ความร่วมมือและการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และจังหวัดส�าหรับกิจกรรม เอกชน โรงเรียน โรงงาน วัด ฯลฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
พัฒนาเชิงรุก การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเพื่อ ชุมชน สามารถน�าแนวทางการพัฒนา ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือเกื้อกูลในการด�าเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู1้ ท�าให้ อุ ป สรรคต่ า งๆ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด อาหารที่ ส ะอาดและ
โรงพยาบาลทุ ก แห่ ง พั ฒ นาการด� า เนิ น งานโรงพยาบาลอาหาร ปลอดภัยส�าหรับผูบ้ ริโภค และยังมีสว่ นช่วยให้เกิดกระบวนการผลิต
ปลอดภัยไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจากปัจจัยข้อจ�ากัดของ วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ปลอดภัย สามารถน�าไปขยายผล
การด�าเนินงานคือ โรงพยาบาลบางแห่งขาดนักโภชนาการหรือ การด�าเนินงานเพือ่ ให้เกิดอาหารทีป่ ลอดภัยส�าหรับผูบ้ ริโภคในพืน้ ที่
โภชนากรซึ่งเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญ6-7 เนื่องจากต้องอาศัย ต่างๆ ต่อไป
3. น�าไปใช้ในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล
องค์ความรูด้ า้ นโภชนาการจัดท�าเมนูอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดบิ
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และการจัดหาและขยายแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัย อาหารปลอดภัยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการด�าเนินงานของ
จากการรับรองมาตรฐาน พบว่าโรงพยาบาลชุมชนยังไม่สามารถจัดซือ้ โรงพยาบาลทุกระดับ
จัดหาวัตถุดิบประเภทผัก/ผลไม้ที่รับรองมาตรฐาน GAP เนื่องจาก
ข้อเสนอแนะãน¡ÒÃ·íÒÇÔ¨ÑÂ¤ÃÑé§µ‹อä»
กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่ที่ปลูกยังไม่สามารถผลิตวัตถุดิบที่
ปลอดภั ย ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของโรงพยาบาล แม้
1. การวิจยั รูปแบบการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยระดับ
โรงพยาบาลจะพยายามปรับเมนูเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่
ผลิตได้ และกลุม่ เครือข่ายเกษตรกรบางพืน้ ทีท่ อี่ ยูห่ า่ งไกลมีปญ
ั หาเรือ่ ง จังหวัดที่ส่งผลต่อความส�าเร็จการด�าเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
การจัดการและการขนส่งวัตถุดบิ จากกลุม่ เกษตรกรมายังโรงพยาบาล ปลอดภัย
2. การวิ จั ย กระบวนการพั ฒ นาโรงพยาบาลอาหาร
บางพื้นที่ไม่มีแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับโรงพยาบาล และ
ขาดการจัดการที่จะท�าให้เกิดแหล่งผลิตหรือการจัดหาจากแหล่ง ปลอดภั ย ที่ มี บ ริ บ ทเปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
อื่นๆ ท�าให้ได้มาตรการใหม่เพิ่มจากเดิม จ�านวน 6 มาตรการ เพื่อ อย่างต่อเนื่อง
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การเปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น
ก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางแก่ผู้ปวย
นางอรพรรณ ด้วงตะกั่ว
ภบ., วท.บ.
วิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ

ก

บทคัดย่อ

ารวิจัยแบบทดลองเบื้องต้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น, อัตราการเข้ารับ
รักษาผู้ป่วยในด้วยภาวะ exacerbation ก่อนและหลัง
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางแก่ผู้ป่วยและเพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการใช้ยาสูดพ่นเพือ่ บรรเทาอาการลดปริมาณ
การใช้ยาสูดพ่นเพื่อบรรเทาอาการกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยโรค
หอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ใช้ยาสูดพ่น ที่มารับบริการ
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ระหว่างวันที่ 1
เมษายน 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จ�านวน 30 คน ใช้วิธี
เลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบบันทึกทีส่ ร้างขึน้
โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1
ชุดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับโรค
และการรักษา, การวัดเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น และข้อมูลมูลค่า
จากการรักษา ซึง่ ผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ เก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบเก็ บ ข้ อ มู ล พร้ อ มทั้ ง ตรวจสอบความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ ใช้ระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
เมษายน 2561 ถึงวันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิตพิ รรณนา ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมาน (inferential statistic) ได้แก่ Pair
t-test, chi-square test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้
ผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยความถูกต้องของเทคนิคการใช้ยา
สูดพ่นเพิ่มขึ้น ก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมเท่ากับ 10.10
และหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม 10.90 (p<0.05)
หลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยไม่พบภาวะ
โรคที่ รุ น แรง ได้ แ ก่ อาการหอบเฉี ย บพลั น (exacerbration),
คะแนนความรู้สึกเหนื่อย MMRC dyspnea scale>0 และไม่ต้อง
ใช้ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ >2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยอาการ
หอบที่ท�าให้ต้องตื่นกลางดึกลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและ
ปริมาณของการได้รับยาสูดพ่นแบบบรรเทาอาการในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับก่อนการให้การบริบาลทาง
เภสัชกรรม
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ได้แก่ ผูร้ บั ผิดชอบคลินกิ หรือ
ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องควรติดตามการใช้ยาร่วมกับสภาวะโรค
และร่างกายของผู้ป่วยเสมอ เนื่องจากเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น

28

ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2562

จ�าเป็นต้องใช้ทักษะของผู้ป่วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
ร่างกาย หรือด้านความจ�า โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ อาจมีผล
ต่อการใช้ยาและควรศึกษาตัวแปรอื่นที่อาจส่งผล เช่น สภาวะ
ในห้องให้คา� แนะน�า ปัจจัยทางร่างกายของผูป้ ว่ ย หรือสภาพแวดล้อม
อื่นๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจนขึ้นและควรศึกษา
เพิ่ ม เติ ม ในผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาในแผนกผู ้ ป ่ ว ยใน
ในโรงพยาบาล

บทน�า
จากแนวโน้มความชุกผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นโรคอันดับ
ต้นๆ และภาระของโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และ
ภาระของครอบครัว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรักษา ดังนั้น
โรคดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส�าคัญด้านสุขภาพ การส่งเสริม ป้องกัน
และรั ก ษาที่ เ หมาะสมจะช่ ว ยฟื ้ น ฟู ผู ้ ป ่ ว ยให้ ส ามารถท� า กิ จ วั ต ร
ประจ�าวันได้เหมือนคนปกติและเพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งตัวผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้ และจากการรักษาโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อ รั ง ในโรงพยาบาลบ้ า นใหม่ ไ ชยพจน์ พ บว่ า มู ล ค่ า ที่ เ กิ ด จาก
การนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยซึ่งมักเกิดจากการก�าเริบของโรค
มี มู ล ค่ า มากกว่ า การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยนอก ดั ง นั้ น ในแง่ ข องต้ น ทุ น
การรักษาควรให้ความส�าคัญกับการดูแลผู้ป่วยนอกเพื่อลดการ
เข้ามานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงให้ความส�าคัญกับสองโรคนี้และสนใจ
ที่จะศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นก่อนและหลัง
การให้ ก ารบริ บ าลทางเภสั ช กรรมตามแนวทางแก่ ผู ้ ป ่ ว ยใน
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ เพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยา
สูดพ่นก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทาง
แก่ผู้ป่วยและเปรียบเทียบอัตราการเข้ารับรักษาผู้ป่วยในด้วยภาวะ
exacerbation ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งนี้
เพื่อสร้างมาตรฐานแนวทางการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่จะ
สามารถควบคุ ม โรคและบรรเทาอาการได้ โ ดยไม่ ต ้ อ ง
เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการ exacerbation และ
ลดปริมาณการใช้ยาสูดพ่นเพื่อบรรเทาอาการที่ไม่จ�าเป็นได้
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เลือกแบบเจาะจงโดยใช้แนวคิดทฤษฎีขีดจ�ากัดกลาง
(Central Limited Theorem) (Bartz,1999)

¤Ø³สÁºÑµÔขอ§¡ÅØ‹ÁµÑÇอÂ‹Ò§

ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดหรือโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รังทีเ่ ข้ารับการรักษาทีบ่ ริการแผนกผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาล
บ้านใหม่ไชยพจน์และมีการใช้ยาสูดพ่นด้วยตนเองสามารถติดตาม
ระหว่างระยะที่ท�าการศึกษา และเกณฑ์ในการคัดเลือก ผู้ป่วยออก
จากการศึกษาคือผู้ป่วยโรคหอบหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับ
การรักษาน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่สามารถติดตามได้

ÇÑµ¶Ø»Ãะส§¤
1. เพือ่ เปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นก่อนและหลัง
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางแก่ผู้ป่วย
2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเข้ารับรักษาผู้ป่วยในด้วย
ภาวะ exacerbation ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
3. เพือ่ เปรียบเทียบปริมาณการใช้ยาสูดพ่นเพือ่ บรรเทา
อาการลดปริมาณการใช้ยาสูดพ่นเพื่อบรรเทาอาการ

ขอºเขµ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการเพือ่ เปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยา
สูดพ่นก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทาง
แก่ผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ใช้ยาสูดพ่นที่มา
รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

»ÃะâÂªน·Õèä´้ÃÑº
1. ผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความรู้
ที่ถูกต้องในการใช้ยาสูดพ่น
2. ผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถ
ควบคุมโรคและบรรเทาอาการได้โดยไม่ต้องเข้ามารับการรักษา
ในโรงพยาบาลด้วยอาการ exacerbation
3. สามารถลดปริ ม าณการใช้ ย าสู ด พ่ น เพื่ อ บรรเทา
อาการที่ไม่จ�าเป็นได้

»ÃะªÒ¡Ã
»ÃะªÒ¡ÃแÅะ¡ÅØ‹ÁµÑÇอÂ‹Ò§

ผูป้ ว่ ยโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีใ่ ช้ยาสูดพ่น
ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้แบบเก็บ
ข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
1. ข้อÁÙÅ·ÑèÇä»

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.7, มีอายุ
มากกว่า 60 ปี มากถึงร้อยละ 56.7, มีโรคประจ�าตัวส่วนใหญ่เป็น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ร้อยละ 53.3, ระยะเวลาการเป็นโรคมากกว่า
4 ปี ร้อยละ 63.3, พบว่าปัจจุบันยังสูบบุหรี่อยู่เพียงร้อยละ 6.6

2. ข้อÁÙÅ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒâ´Âãª้ÂÒสÙ´¾‹น

ผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการใช้ยาสูด
พ่น 2 อันดับแรก ได้แก่ seretide evohaler ร้อยละ 56.7 รองลงมา
เป็น Budesonide evohaler ร้อยละ 33.3 โดยยาที่มีการใช้ร่วมกัน
มากที่สุด คือ Seretide ร่วมกับ Berodual evohaler ร้อยละ 36.7

3. ข้อÁÙÅเ·¤นÔ¤¡ÒÃãª้ÂÒสÙ´¾‹น

ก่อนการทดลองผู้ป่วยมีเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นถูกต้อง
ทัง้ หมด ได้แก่ การเขย่ากระบอกยา, การถือกระบอกยาตัง้ ตรง ผ่อน
ลมหายใจออก, การท�าความสะอาดกระบอกยาสูดพ่นได้ และ
กลั้วปาก คอ หลังใช้ยาสูดพ่นที่มี steroid อย่างเป็นล�าดับขั้นตอน
และมีเทคนิคทีไ่ ม่ถกู ต้องมาก 2 เรือ่ ง ได้แก่ กลัน้ หายใจนาน 5 - 10
วินาที ก่อนหายใจออกช้าๆ และเทคนิคเมื่อต้องพ่นสองครั้ง
เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 นาที หลังการทดลองสามารถมีเทคนิค
ที่ถูกต้องทั้งหมด เว้นเทคนิคการดูยาหมดที่เพิ่มเป็นร้อยละ 90
เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าเทคนิคการดูยาหมด
หลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรมดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยความถูกต้อง
ของเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
เท่ากับ 10.10 และหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม 10.90
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เมือ่ ทดสอบความแตกต่างทางสถิตพิ บว่าคะแนนเฉลีย่ ของเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นก่อนและหลังการบริบาลทางเภสัชกรรม
เทคนิคการใช้ยาสูดพ่น
ก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
หลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม

คะแนนเฉลี่ย
10.10
10.90

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.09
0.30

t
-4.738

p
.000

4. ข้อมูลเกี่ยวกับโรค

ก่อนการทดลองผู้ป่วยภาวะโรคที่มาก 2 ภาวะ ได้แก่ มีอาการหอบที่ท�าให้ต้องตื่นกลางดึก, มีอาการหอบ > 2 ครั้ง/สัปดาห์
ร้อยละ 43.3 และ 13.3 ตามล�าดับ หลังการทดลองผู้ป่วยไม่มีภาวะโรคที่รุนแรง ได้แก่ อาการหอบเฉียบพลัน (exacerbation), คะแนน
ความรู้สึกเหนื่อย MMRC dyspnea scale>0 และไม่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ >2 ครั้ง/สัปดาห์ เมื่อทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติพบว่าภาวะโรค คือ อาการหอบที่ท�าให้ต้องตื่นกลางดึกหลังการบริบาลทางเภสัชกรรมลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยจ�าแนกตามความรุนแรงของภาวะโรค ก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
ข้อ
ความรุนแรงตามภาวะโรค
1
2
3
4
5

มีอาการหอบ > 2 ครั้ง/สัปดาห์
มีอาการหอบที่ท�าให้ต้องตื่นกลางดึก
มีอาการหอบเฉียบพลัน (exacerbation)
คะแนนความรู้สึกเหนื่อย MMRC dyspnea scale>0
ต้องใช้ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ >2 ครั้ง/สัปดาห์

การบริบาลทางเภสัชกรรม
ก่อน
หลัง
จ�านวน
ร้อยละ
จ�านวน
4
13.3
1
13
43.3
1
1
3.3
0
1
3.3
0
3
10
0

p-value
ร้อยละ
3.3
3.3
0
0
0

0.250
0.000
1.000
1.000
0.250

p-value จาก McNemar test

5. มูลค่าจากการใช้ยาสูดพ่น

ก่อนการทดลองผู้ป่วยได้รับยาสูดพ่นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา จ�านวน 43 อัน ใช้ยาพ่นสูงสุด 3 อัน จ�านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.0 หลังการทดลองผู้ป่วยได้ยาสูดพ่น 38 อัน ใช้ยาพ่นสูงสุด 3 อัน จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และเมื่อคิดเป็นมูลค่า
พบว่ามูลค่าจากการใช้ยาสูดพ่นแบบบรรเทาอาการลดลงไป 1,337.5 บาท ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยจ�าแนกตามจ�านวนยาสูดพ่นใน 3 เดือนที่ผ่านมา
การบริบาลทางเภสัชกรรม

ข้อ
จ�านวนยาสูดพ่นใน 3 เดือนที่ผ่านมา
1
2
3
4
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ได้ยาสูดพ่นไป 0 อัน
ได้ยาสูดพ่นไป 1 อัน
ใช้ยาสูดพ่นไป 2 อัน
ใช้ยาสูดพ่นไป 3 อัน
รวมจ�านวนยาสูดพ่น
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ก่อน
จ�านวน
2
16
9
3
43

ร้อยละ
6.7
53.3
30.0
10.0
100

หลัง
จ�านวน
1
21
7
1
38
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ร้อยละ
3.3
70.0
23.3
3.3
100

ตารางที่ 4 มูลค่ายาสูดพ่นจ�าแนกตามชนิดของยาสูดพ่น ก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
ชนิดยาสูดพ่นแบบบรรเทาอาการ

จ�านวนยาสูดพ่นที่ได้รับในช่วง 3 เดือน
ก่อน (มูลค่า)

หลัง (มูลค่า)

Salbutamol evohaler (*65 บาท/ อัน)

18 (1,170 บาท)

18 (1,170 บาท)

Berodual evohaler (*267.5 บาท/อัน)

25 (6,687.5 บาท)

20 (5,350 บาท)

*ราคาต้นทุน

อÀÔ»ÃÒÂ¼ÅแÅะข้อเสนอแนะ

ตามแนวทางที่ก�าหนด สามารถเพิ่มความสามารถในการใช้ยาของ
ผู้ป่วย สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน, ภารดี
อÀÔ»ÃÒÂ¼Å
มยาเศส และอนุ ทองแดง (2014) ซึ่งได้ศึกษาการประเมินผลการ
1. คุณลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย พบว่าเพศมีสัดส่วน บริบาลทางเภสัชกรรม ก่อนและหลังการด�าเนินการในการใช้ยาของ
ใกล้เคียงกันโดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 56.7 ส่วนใหญ่มอี ายุมากกว่า ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งเข้ารับการรักษาในคลินิกปอดอุดกั้น
60 ปี มากถึงร้อยละ 56.7 และมีโรคประจ�าตัวเป็นโรคปอดอุดกั้น เรื้อรังแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปากน�้าชุมพร ในด้านของ
เรือ้ รังถึงร้อยละ 53.3 สอดคล้องกับข้อมูลของ Global Initiative for ผลการใช้ยาก่อนและหลังรับการบริบาลทางเภสัชกรรมพบว่าการ
Asthma (GINA, 2014) พบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหอบหืดมากขึ้น บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในทุกเพศ ทุกวัย และอธิบายการที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ในการใช้ยารูปแบบสูดพ่นของผู้ป่วย
เนื่องจากมีระยะเวลาเฉลี่ยของการเป็นโรคนาน คือ 4.33 และมี
3. อัตราการเข้ารับรักษาผูป้ ว่ ยในด้วยภาวะ exacerbation
ระยะเวลาการเป็นโรคมากกว่า 4 ปี ร้อยละ 63.3 สอดคล้องกับ ก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางแก่
การที่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการด�าเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้ป่วย จากการศึกษาก่อนการทดลองผู้ป่วยมีภาวะโรคที่มาก 2
และมักวินจิ ฉัยพบเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอายุมากกว่า 40 ปีแล้ว (GOLD, 2011) ภาวะ ได้แก่ มีอาการหอบที่ท�าให้ต้องตื่นกลางดึก, มีอาการหอบ
จากการศึกษาพบว่ายังมีผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่อยู่เพียงร้อยละ 6.6 > 2 ครัง้ /สัปดาห์ ร้อยละ 43.3 และ 13.3 ตามล�าดับ อธิบายได้จาก
อธิบายได้ว่าจ�านวนที่น้อยลงของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มาจากแนวทาง การประเมินการใช้ยาผู้ป่วยมีเทคนิคที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ ไม่กลั้น
การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโรคหอบหื ด และโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ของ หายใจนาน 5 - 10 วินาที ก่อนหายใจออกช้าๆ และเทคนิคเมือ่ ต้อง
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ที่ด�าเนินการเป็นสหวิชาชีพ มีการ พ่นสองครัง้ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 นาที กดยาพร้อมหายใจเข้า
ส่งต่อผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ให้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่
ทางปากลึกๆ (ไม่มีควันออกจากปาก) ซึ่งการมีเทคนิคที่ไม่ถูกต้อง
2. เปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นก่อนและหลังการ ดังกล่าวอาจท�าให้ผู้ป่วยได้รับยาที่น้อยกว่าที่ควรจะได้รับท�าให้
ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีเทคนิค ประสิทธิภาพยาในการรักษาน้อยลง ซึ่งเมื่อให้การบริบาลทาง
ที่ไม่ถูกต้องมาก 2 เรื่อง ได้แก่ กลั้นหายใจนาน 5 - 10 วินาทีก่อน เภสัชกรรมหลังการให้ผู้ป่วยไม่มีภาวะโรคที่รุนแรง ได้แก่ อาการ
หายใจออกช้าๆ และเทคนิคเมือ่ ต้องพ่นสองครัง้ เว้นระยะห่างอย่าง หอบเฉียบพลัน (exacerbation), คะแนนความรู้สึกเหนื่อย MMRC
น้อย 1 นาที อธิบายได้จากยาสูดพ่น จัดเป็นยาเทคนิคพิเศษที่มี dyspnea scale>0 และไม่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ
ขัน้ ตอนการใช้มาก ต้องมีการสอนการใช้ยาและอาศัยทักษะในการ >2 ครั้ง/สัปดาห์ และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า
ปฏิบัติของผู้ป่วย ซึ่งหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย ภาวะโรค คือ อาการหอบที่ท�าให้ต้องตื่นกลางดึกหลังการบริบาล
สามารถมีเทคนิคที่ถูกต้องทั้งหมด เว้นเทคนิคการดูยาหมดที่เพิ่ม ทางเภสัชกรรมลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ อธิบายได้จากหลัง
เป็นร้อยละ 90 อธิบายได้จากยาที่มีปัญหาในการดูยาหมดคือ การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยสามารถมีเทคนิคที่ถูกต้อง
beradual evohaler และ salbutamol evohaler เนือ่ งจากมีบรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งหมด เว้นเทคนิคการดูยาหมดที่เพิ่มเป็นร้อยละ 90 ซึ่งเทคนิค
ที่ไม่สามารถระบุจ�านวนยาที่เหลืออยู่หลังการใช้ และผู้ป่วยยังมี การใช้ ย าที่ ถู ก ต้ อ งส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถควบคุ ม โรคได้ ดี ขึ้ น
ความข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการดูยาหมด เช่น ใช้วิธีเขย่ายา ลองกด สอดคล้องกับการศึกษาหลายการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าความ
ยาแล้วมียาออก เป็นต้น เมื่อประเมินเทคนิคทุกข้อพบว่าผู้ป่วย สามารถในการใช้ ย าสู ด พ่ น ของผู ้ ป ่ ว ยมี ผ ลต่ อ สภาวะของโรค
คะแนนเฉลี่ยความถูกต้องของเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น ก่อนการ การศึกษาของ ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน, ภารดี มยาเศส และอนุ ทองแดง
ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมเท่ากับ 10.10 และหลังการให้การ (2014) พบว่าการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
บริบาลทางเภสัชกรรม 10.90 (p<0.05) อธิบายได้ว่าการให้การ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยารูปแบบสูดดมของผู้ป่วย ลดปัญหา
บริ บ าลทางเภสั ช กรรมโดยการให้ ค� า แนะน� า เทคนิ ค การใช้ จากการใช้ยา และส่งผลให้การรักษาโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังได้ผลลัพธ์
ยาสูดพ่นแก่ผู้ป่วยโดยเภสัชกรภายในห้องให้ค�าแนะน�าผู้ป่วย ที่ต้องการ และการศึกษาของ ณัฐวรรธน์ เลิศภานิธิศ (2014)
Vol.46 No.1 October – December 2019

ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2562

31

ที่ได้ศึกษาผลการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาล
ดอกค�าใต้ พบว่า การค้นหาปัญหาและการให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาโดยการบริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกร จะสามารถลด
และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ท�าให้ผู้ป่วยมีการ
ใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมเพิ่มขึ้น ช่วยลดอาการหอบรุนแรงลงได้
ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ปริมาณของการได้รบั ยาสูดพ่นแบบบรรเทาอาการใน
ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับก่อนการให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรม อธิบายได้จากทีผ่ า่ นมาผูป้ ว่ ยมักไม่ทราบวิธี
ที่ถูกต้องในการดูยาหมด ท�าให้ไม่มีการบันทึกการใช้ยา อาจท�าให้
โรงพยาบาลต้องสูญเสียมูลค่าไปกับการส่งมอบยาพ่นเกินความ
จ�าเป็น ซึ่งการได้รับยาสูดพ่นแบบบรรเทาอาการทุก visit ที่เข้ามา
รักษาในแผนกผู้ป่วยนอก ทั้งที่ยาสูดพ่น 1 หลอด สามารถใช้ได้ถึง
200 กด ตามค�าแนะน�าของ gold guideline ผู้ป่วยที่คุมอาการหอบ
ได้ไม่ควรใช้ยาสูดพ่นเกิน 4 ครั้ง/เดือน นั่นคือ อาจมีการสั่งใช้ยา
สูดพ่นเกินความจ�าเป็น ดังนั้นหากผู้ป่วยมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการใช้ยา โดยเฉพาะการดูยาหมดจะสามารถช่วยลดมูลค่าจากการ
ใช้ยาสูดพ่นที่ไม่จ�าเป็นได้และช่วยลดความเสี่ยงต่อการที่ผู้ป่วยจะ
ได้ใช้ยาพ่นที่ไม่มีตัวยาเหลืออยู่แล้ว ซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาและ
ภาวะโรคที่อาจรุนแรงกับผู้ป่วย

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยความถูกต้อง
ของเทคนิ ค การใช้ ย าสู ด พ่ น ดี ขึ้ น หลั ง การให้ ก ารบริ บ าลทาง
เภสัชกรรม (p<0.05) และไม่พบภาวะโรคที่รุนแรง ได้แก่ อาการ
หอบเฉียบพลัน (exacerbation), คะแนนความรู้สึกเหนื่อย MMRC
dyspnea scale>0 และไม่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ
>2 ครัง้ /สัปดาห์ โดยอาการหอบทีท่ า� ให้ตอ้ งตืน่ กลางดึกลดลงอย่าง
มีนยั ส�าคัญทางสถิตแิ ละปริมาณของการได้รบั ยาสูดพ่นแบบบรรเทา
อาการในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ
ก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้

1. เนือ่ งจากเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นจ�าเป็นต้องใช้ทกั ษะ
ของผู้ป่วย การเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกาย หรือด้านความจ�า
โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยสูงอายุจงึ มีความส�าคัญต่อการใช้ยา ผูร้ บั ผิดชอบ
คลินกิ หรือทีมสหวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องจึงควรติดตามการใช้ยาร่วมกับ
สภาวะโรคและร่างกายของผู้ป่วยเสมอ
2. การวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ�ากัด เนื่องจากการใช้ยาของ
ผู้ป่วยยังมีตัวแปรอื่นที่อาจส่งผล เช่น สภาวะในห้องให้ค�าแนะน�า
ปัจจัยทางร่างกายของผู้ป่วย หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งในการ
ศึกษาต่อไปควรมีการศึกษาเพิม่ เติม เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หา
ได้ชัดเจนขึ้น
3. เนื่องจากในการศึกษาเป็นผู้ป่วยนอกที่เคยใช้ยาสูด
มาก่อนและผ่านการให้ค�าแนะน�ามาแล้ว แต่ก็ยังพบปัญหา ดังนั้น
จึงควรมีการติดตามการใช้ยาผู้ป่วยเสมอโดยเฉพาะในกลุ่มที่มี
ปัญหา ควรท�าการศึกษาต่อเพิ่มเติมเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงและ
แก้ไข
4. การศึกษาครั้งนี้ไม่พบผู้ป่วยที่มีภาวะรุนแรงจนต้อง
เข้าการรักษาในโรงพยาบาลระหว่างทีท่ า� การศึกษา กลุม่ ตัวอย่างจึง
อาจไม่ใช่กลุ่มที่มีปัญหาจากการใช้ยา ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติม
ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัย

ของยาอะโทรวาสตาติน
ที่เปนยาสามัญและยาต้นแบบ

ในการรักษาผู้ปวยโรคไขมันในเลือดสูงของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
สุนันทา หล่อพงศ์ไพบูลย์*
โรงพยาบาลพระนั้งเกล้า

ย

บทคัดย่อ

าอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) เป็นยาในกลุ่ม statin ที่
มีประสิทธิภาพในการลดไขมันชนิด LDL-C, cholesterol,
Triglyceride และเพิม่ ไขมันชนิด HDL-C ได้ดี โรงพยาบาล
มีการสั่งใช้ยาอะโทรวาสตาตินทั้งยาต้นแบบและยาสามัญ โดยมี
มูลค่าการสั่งจ่ายค่อนข้างสูง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาลดไขมันอะโทรวาสตาตินที่
เป็นยาสามัญเทียบกับยาต้นแบบในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ เป็นการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยทุกรายที่ใช้
ยาอะโทรวาสตาตินในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิตพิ รรณนา และเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (T-test)
ผลวิจัยพบว่า ยาลดไขมันอะโทรวาสตาตินชนิดสามัญหลังใช้ยาไป
6 เดือน สามารถลดระดับไขมัน LDL-C ได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (p-value<0.001) โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับไขมัน LDL-C ที่เริ่มต้น
และที่ 6 เดือน เท่ากับ 133.71 ± 45.89, 101.29 ± 31.66 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร ตามล�าดับ สามารถลดระดับคอเลสเตอรอล (total
cholesterol; TC) ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value<0.001)
โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับคอเลสเตอรอลที่เริ่มต้นและที่ 6 เดือน เท่ากับ
207.89 ± 50.08 , 169.14 ± 36.25 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร ตามล�าดับ
สามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG) ได้แต่ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.348) โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับ
ไขมัน TG ทีเ่ ริม่ ต้นและที่ 6 เดือน เท่ากับ 147.69 ± 68.14, 141.22
± 61.75 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร ตามล�าดับ มีผลลด HDL-C ได้อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับไขมัน
HDL-C ที่เริ่มต้นและที่ 6 เดือน เท่ากับ 52.78 ± 10.23, 45.95 ±
9.85 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร ตามล�าดับ และจากการศึกษาด้านความ
ปลอดภัยหลังใช้ไป 6 เดือน พบว่ามีผลเพิม่ ระดับเอนไซม์ AST, ALT
และ CPK ไม่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับเริ่มต้นก่อนใช้ยา (p-value =
0.155, 0.053, 0.982 ตามล�าดับ) ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของยาลดไขมันอะโทรวาสตาตินชนิดสามัญและชนิด
ต้นแบบหลังใช้ยาไป 6 เดือน พบว่ายาต้นแบบสามารถลดระดับไขมัน
LDL-C ได้มากกว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

(p-value=0.015) ส่วนความสามารถในการลดระดับ TC และระดับ
ไขมัน TG ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.057, 0.075 ตามล�าดับ)
ทั้งยาสามัญและยาต้นแบบไปลดระดับไขมัน HDL-C ลง โดยที่
ยาสามัญมีผลลดระดับ HDL-C ลงมากกว่ายาต้นแบบ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.015) จากการ
ศึกษาเปรียบเทียบความปลอดภัยของยาลดไขมันอะโทรวาสตาติน
(Atorvastatin) ชนิดสามัญและชนิดต้นแบบหลังใช้ยาไป 6 เดือนพบว่า
มีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ AST, ALT และ CPK ไม่แตกต่างกันเมื่อ
เทียบกับเริ่มต้นก่อนใช้ยา (p-value = 0.296, 0.824,0.257
ตามล�าดับ)
ค� า ส� า คั ญ ภาวะไขมั น ผิ ด ปกติ ยาอะโทรวาสตาติ น
ประสิทธิผล ความปลอดภัย

บทน�า
ยาลดไขมันโดยเฉพาะยากลุ่มสตาติน (statin) เป็นยาที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ รั ก ษาภาวะไขมั น ผิ ด ปกติ เนื่ อ งจาก
สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary
heart disease) ลดอัตราการเกิดและการตายจากโรคหลอดเลือด
หัวใจได้ประมาณร้อยละ 24 - 37 และลดอัตราตายจากทุกสาเหตุ
ได้ร้อยละ 22
ยาอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) เป็นยาในกลุม่ statin
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการลดไขมันชนิด LDL- cholesterol, Triglyceride
และเพิ่ม HDL- cholesterol ได้ดี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีการ
ใช้ยาอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) ทั้งยาต้นแบบและยาสามัญ
จากการเก็บข้อมูลน�าร่องตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน
2558 พบว่าแต่ละปีมมี ลู ค่าการสัง่ ใช้ยาค่อนข้างสูง ดังนัน้ ในปี 2559
ทางเขตสุขภาพที่ 4 จึงคัดเลือกยา Atorvastatin เป็นรายการยาที่
จัดซื้อร่วมเขตโดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซึง่ จากการด�าเนินการคัดเลือกยาขนาด 40 มิลลิกรัม ได้ยาอะโทรวา
สตาติน (Atorvastatin) ที่เป็นยาสามัญ หากมียา Atorvastatin
สามัญทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการรักษาไม่แตกต่างจากยา Atorvastatin
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ที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ น แบบและมี ร าคาถู ก กว่ า ก็ จ ะสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายแห่งชาติด้านยาและเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิตยาในประเทศ ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานีค้ อื เพือ่ ศึกษา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาลดไขมันอะโทรวาสตาตินที่
เป็นยาสามัญเทียบกับยาต้นแบบในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ ในระยะเวลา 6 เดือน จากฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และ
เวชระเบียนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เป็ น การศึ ก ษาย้ อ นหลั ง จากเวชระเบี ย นผู ้ ป ่ ว ย
(cross-sectional retrospective analytical study) ในผู้ป่วยที่ได้รับ
ยา Atorvastatin ในโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้าระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

¡ÅØ‹ÁµÑÇอÂ‹Ò§
ผู้ป่วยที่ได้รับยา Atorvastatin ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีการคัดผู้ป่วยเข้าร่วมการ
ศึกษา คือผู้ป่วยที่ได้รับยา Atorvastatin โดยได้รับยาต่อเนื่อง และ
มีผลทางห้องปฏิบตั กิ าร (LDL-C, TC, TG, HDL-C) อย่างน้อย 2 ครัง้
การคัดผู้ป่วยออกจากการศึกษา คือ ผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดผิด
ปกติที่ไม่มารักษาตามนัดมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ท�าให้ข้อมูลที่เก็บ
ไม่สมบูรณ์ ผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่ได้รับการส่งตัวไป
รักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลอืน่ ผูป้ ว่ ยภาวะไขมันในเลือดผิดปกติทมี่ กี าร
เปลีย่ นยาลดไขมันตัวอืน่ เนือ่ งจากสาเหตุอนื่ ทีไ่ ม่ได้เกิดจากอาการ
อันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

เ¤Ã×èอ§Á×อ·Õèãª้ãน¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ที่มีการได้รับยาอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ จากเวชระเบียนผู้ป่วย
ที่ได้จากข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม SSB และ
เวชระเบียนผู้ป่วย

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ผู้ป่วยที่ได้รับยา Atorvastatin ทั้งหมด 234 คน เป็น
กลุ่มที่ได้รับยาชนิดสามัญ 147 คน และชนิดต้นแบบ 87 คน
(ตารางที่ 1) ดังนี้
1. เพศชาย 89 คน ได้รับยาชนิดสามัญ 57 คน (ร้อยละ
64.1) และชนิดต้นแบบ 32 คน (ร้อยละ 35.9), เพศหญิง 145 คน
ได้รับยาชนิดสามัญ 90 คน (ร้อยละ 62.1) และชนิดต้นแบบ 55 คน
(ร้อยละ 37.9)
2. สิทธิต้นสังกัด 115 คน ได้รับชนิดสามัญ 29 คน
(ร้อยละ 25.2) และชนิดต้นแบบ 86 คน (ร้อยละ 74.8), สิทธิประกัน
สังคม 24 คน ได้รบั ยาชนิดสามัญ 24 คน (ร้อยละ 100), สิทธิบตั รประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 94 คน ได้รับยาชนิดสามัญ 94 คน (ร้อยละ 100),
สิทธิช�าระเงิน 1 คน ได้รับยาชนิดต้นแบบ 1 คน (ร้อยละ 100)
3. โรคที่เป็นร่วม 192 คน ได้รับยาอะโทรวาสตาติน
(Atorvastatin) ชนิดสามัญ 132 คน (ร้อยละ 68.8) และชนิดต้นแบบ
60 คน (ร้อยละ 31.2), กลุ่มที่ไม่มีโรคที่เป็นร่วม 42 คน ได้รับยา
ชนิดสามัญ 15 คน (ร้อยละ 35.7) และชนิดต้นแบบ 27 คน (ร้อยละ 64.3)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ได้รับยา Atorvastatin
(n=234)
ลักษณะทัว่ ไป
จ�านวน (ร้อยละ)
ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
จ�านวนทัง้ หมดa
ยาอะโทรวาสตาติน
(n=234)
เพศ
ชาย
89(38.1)
หญิง
145(61.9)
สิทธิ
ต้นสังกัด
115(49.1)
ประกันสังคม
24(10.3)
บัตรประกันสุขภาพถ้วนถ้วนหน้า
94(40.2)
ช�าระเงินเอง
1(0.4)
โรคทีเ่ ป็นร่วม
มีโรคร่วม
192(82.1)
ไม่มโี รคร่วม
42(17.9)

ยาสามัญb ยาต้นแบบb
(n= 147) (n= 87)
57(64.1)
90(62.1)

32(35.9)
55(37.9)

29(25.2)
24(100)
94(100)
0

86(74.8)
0
0
1(100)

132(68.8)
15(35.7)

60(31.2)
27(64.3)

a = ร้อยละของทั้งหมด b = ร้อยละของลักษณะย่อยนั้นๆ

เปรียบเทียบประสิทธิผลของยา Atorvastatin ต่อระดับ
ÇÔ¸Õเ¡çºÃÇºÃÇÁข้อÁÙÅ
ไขมัน LDL-C, TG, TC, HDL-C ชนิดยาสามัญ 147 คน มีค่าเฉลี่ย
ทีเ่ ริม่ ต้นและที่ 6 เดือน ดังนี้ ระดับไขมัน LDL-C ทีเ่ ริม่ ต้นมีคา่ เฉลีย่
1. ประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ในรายทีม่ กี ารใช้ยา 133.71 ± 45.89 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย
Atorvastatin ในช่วงที่ก�าหนด
101.29 ± 31.66 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร วิเคราะห์ประสิทธิผลพบว่า
2. ค้นเวชระเบียนจากที่ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล ยาชนิดสามัญมีผลลดระดับ LDL-C ได้อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ ที่
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเก็บรวบรวมข้อมูล
p-value < 0.05, ระดับ TC ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 207.89 ± 50.08
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา วิเคราะห์เปรียบ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 169.14 ± 36.25
เทียบข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (T-test)
มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร วิเคราะห์ประสิทธิผลพบว่ายาชนิดสามัญมีผล
ลดระดับ TC ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05, ระดับ
34
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TG ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 147.69 ± 68.14 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และ
ที่ 6 เดือนมีคา่ เฉลีย่ 141.22 ± 61.75 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร วิเคราะห์
ประสิทธิผลพบว่ายาชนิดสามัญมีผลลดระดับ TG ได้ แต่ไม่มนี ยั ส�าคัญ
ทางสถิติ (p-value = 0.348), ระดับไขมัน HDL-C ทีเ่ ริม่ ต้นมีคา่
เฉลีย่ 52.78 ± 10.23 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และที่ 6 เดือนมีค่า
เฉลี่ย 45.95 ± 9.85 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร วิเคราะห์ประสิทธิผลพบ
ว่ายาอะโทรวาสตาตินชนิดสามัญมีผลลดระดับ HDL-C ได้อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05
เปรียบเทียบประสิทธิผลของยา Atorvastatin ต่อระดับ
ไขมัน LDL-C, TG, TC, HDL-C ชนิดยาต้นแบบทั้งหมด 87 คน
ค่าเฉลีย่ ระดับไขมันในเลือดทีเ่ ริม่ ต้นและที่ 6 เดือน ดังนี้ ระดับไขมัน
LDL-C ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 123.89 ± 39.74 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
และที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 91.08 ± 30.03 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
วิเคราะห์ประสิทธิผลของยาพบว่าชนิดต้นแบบมีผลลด LDL-C ได้
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05, ระดับ TC ที่เริ่มต้น
มีค่าเฉลี่ย 185.30 ± 40.79 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และที่ 6 เดือนมี
ค่าเฉลีย่ 157.07 ± 32.85 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร วิเคราะห์ประสิทธิผล
ของยาพบว่ายาชนิดต้นแบบมีผลลดระดับ TC ได้อย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติ ที่ p-value < 0.05, ระดับTG ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 115.70
± 50.43 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 123.63
± 45.71 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร วิเคราะห์ประสิทธิผลของยาพบว่า
ยาชนิดต้นแบบมีผลเพิ่มระดับ TG แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
(p-value = 0.186), ระดับ HDL-C ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 57.97
± 18.68 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 51.80 ±

15.11 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร วิเคราะห์ประสิทธิผลพบว่าชนิดต้นแบบ
ลดระดับ HDL-C ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05
เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาลดไขมันอะโทรวาสตาติน
(Atorvastatin) ต่อระดับไขมัน LDL-C, TG, TC, HDL-C ระหว่าง
กลุ่มที่ใช้ยาสามัญและยาต้นแบบ เปรียบเทียบระดับไขมันเฉลี่ยที่
เริ่มต้นใช้ยาและที่ 6 เดือน ดังนี้ (ตารางที่ 2) เปรียบเทียบระดับ
ไขมัน LDL-C ทีเ่ ริม่ ต้น ของชนิดยาสามัญและยาต้นแบบมีคา่ เฉลีย่
ไม่แตกต่างกัน (p-value=0.086) และค่าเฉลี่ยระดับไขมัน LDL-C
ที่ 6 เดือน พบว่ายาลดไขมันชนิดต้นแบบมีผลลดระดับไขมัน LDL-C
ได้มากกว่าชนิดยาสามัญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
p-value < 0.05, เปรี ย บเที ย บระดั บ TC ของยาสามั ญ และ
ยาต้นแบบทีเ่ ริม่ ต้นพบว่าไม่แตกต่างกัน (p-value=0.134) และค่าเฉลีย่
ระดับ TC ที่ 6 เดือนพบว่าชนิดต้นแบบมีผลลดระดับ TC ได้มากกว่า
ชนิดยาสามัญ แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p-value =
0.057), เปรียบเทียบระดับ TG ที่เริ่มต้นของชนิดยาสามัญและ
ยาต้นแบบมีคา่ เฉลีย่ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ ี่ p-value
< 0.05 และค่าเฉลี่ยระดับไขมัน TG ที่ 6 เดือน พบว่ายาชนิด
ต้นแบบมีผลลดระดับ TG ได้มากกว่าชนิดยาสามัญ แต่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value =0.075) เปรียบเทียบระดับ
HDL-C ที่เริ่มต้นมีของชนิดยาสามัญและยาต้นแบบมีค่าเฉลี่ย
ไม่แตกต่างกัน (p-value=0.075) และค่าเฉลีย่ ระดับไขมัน HDL-C ที่
6 เดือน พบว่ายาลดไขมันชนิดสามัญมีผลลดระดับไขมัน HDL-C ได้
มากกว่าชนิดยาต้นแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
p-value < 0.05

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาลดไขมันอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) ต่อระดับไขมันในเลือด ชนิดยาสามัญ
และยาต้นแบบที่เริ่มต้นกับหลังใช้ยาในเดือนที่ 6
ระดับไขมัน

จ�านวน (คน)

LDL-C
ยาสามัญ
LDL-C
ยาต้นแบบ
TC
ยาสามัญ
TC
ยาต้นแบบ
TG
ยาสามัญ
TG
ยาต้นแบบ
HDL-C
0.015*
ยาสามัญ
HDL-c
ยาต้นแบบ

147

ระดับไขมันในเลือด
T-test
ในเลือดเริ่มต้น (mg/dl)
mean±SD
133.71 ± 45.89
1.73

87

123.89 ± 39.74

147

207.89 ± 50.08

87

185.30 ± 40.79

147

147.69 ± 68.14

87

115.70 ± 50.43

147

52.78 ± 10.23

87

57.97 ± 18.68

p-value
0.086

ระดับไขมันในเลือด
ที่ 6 เดือน (mg/dl)
mean±SD
101.29 ± 31.66

T-test

p-value

2.46

0.015*

1.93

0.057

1.79

0.075

91.08 ± 30.03
1.52

0.134

169.14 ± 36.25
157.07 ± 32.85

2.82

0.006*

141.22 ± 61.75
123.63 ± 45.71

-1.81

0.075

45.95 ± 9.85

-2.49

51.80 ± 15.11

* มีนัยความส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เปรี ย บเที ย บความปลอดภั ย ของยา Atorvastatin
ต่อระดับเอนไซม์ AST, ALT, CPK ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดยาสามัญ
มีคา่ เฉลีย่ ทีเ่ ริม่ ต้นและที่ 6 เดือน ดังนี้ ระดับเอนไซม์ AST ทัง้ หมด
36 คน ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 25.72 ± 9.33 หน่วยต่อลิตร และที่
6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 27.81 ± 12.19 หน่วยต่อลิตร วิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของยาที่เริ่มต้นและที่ 6 เดือน พบว่ายาชนิดสามัญมีผล
เพิ่มระดับเอนไซม์ AST ได้ไม่แตกต่างกัน (p-value=0.155), ระดับ
เอนไซม์ ALT ทั้งหมด 53 คน ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 27.25 ± 19.35
หน่วยต่อลิตร และที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 32.21 ± 25.11 หน่วยต่อ
ลิตร วิเคราะห์ความปลอดภัยของยาที่เริ่มต้นและที่ 6 เดือน พบว่า
ยาชนิ ด สามั ญ มี ผ ลเพิ่ ม ระดั บ เอนไซม์ ALT ได้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น
(p-value=0.053), ระดับเอนไซม์ CPK ทัง้ หมด 13 คน ทีเ่ ริม่ ต้นมีคา่ เฉลีย่
114.46 ± 41.18 หน่วยต่อลิตร และที่ 6 เดือนมีคา่ เฉลีย่ 114.47 ±
54.51 หน่วยต่อลิตร วิเคราะห์ความปลอดภัยของยาที่เริ่มต้น
และที่ 6 เดือน พบว่ายาชนิดสามัญมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ CPK
ได้ไม่แตกต่างกัน (p-value=0.982)
เปรียบเทียบความปลอดภัยของยา Atorvastatin ต่อ
ระดับเอนไซม์ AST, ALT, CPK ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดยาต้นแบบมี
ค่าเฉลี่ยที่เริ่มต้นและที่ 6 เดือน ดังนี้ ระดับเอนไซม์ AST ทั้งหมด
27 คน ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 27.52 ± 15.66 หน่วยต่อลิตร และที่
6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 30.37 ± 18.89 หน่วยต่อลิตร วิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของยาที่เริ่มต้นและที่ 6 เดือน พบว่ายาอะโทรวาสตาติน
ชนิดต้นแบบมีผลเพิม่ ระดับเอนไซม์ AST ได้ไม่แตกต่างกัน (p-value
=0.067), ระดับเอนไซม์ ALT ทั้งหมด 37 คน ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย
27.62 ± 18.71 หน่วยต่อลิตร และที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 32.32 ±
25.64 หน่วยต่อลิตร วิเคราะห์ความปลอดภัยของยาที่เริ่มต้นและ
ที่ 6 เดือน พบว่ายาชนิดต้นแบบมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ ALT ได้
ไม่แตกต่างกัน (p-value=0.138), ระดับเอนไซม์ CPK ทัง้ หมด 4 คน
ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 103.50 ± 49.60 หน่วยต่อลิตร และที่ 6 เดือน
มีค่าเฉลี่ย 104.75 ± 19.36 หน่วยต่อลิตร วิเคราะห์ความปลอดภัย
ของยาทีเ่ ริม่ ต้นและที่ 6 เดือน พบว่ายาชนิดต้นแบบมีผลเพิม่ ระดับ
เอนไซม์ CPK ได้ไม่แตกต่างกัน (p-value=0.971)
เปรียบเทียบความปลอดภัยของยา Atorvastatin ต่อ
ระดับเอนไซม์ AST, ALT, CPK ระหว่างกลุ่มที่ใช้ยาสามัญและ
ยาต้นแบบ มีคา่ เฉลีย่ ทีเ่ ริม่ ต้นใช้ยาและที่ 6 เดือน ดังนี้ ระดับเอนไซม์
AST ชนิดยาสามัญทั้งหมด 36 คน ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 25.72 ±
9.33 หน่วยต่อลิตร และชนิดยาต้นแบบทั้งหมด 27 คน มีค่าเฉลี่ย
27.52 ± 15.66 หน่วยต่อลิตร เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับเอนไซม์
ทีเ่ ริม่ ต้นพบว่าไม่แตกต่างกัน (p-value=0.491), ระดับเอนไซม์ AST
ชนิดยาสามัญที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 27.81 ± 12.19 หน่วยต่อลิตร
และชนิดยาต้นแบบมีค่าเฉลี่ย 30.37 ± 18.89 หน่วยต่อลิตร
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับเอนไซม์ AST ที่ 6 เดือนหลังใช้ยา พบว่า
ยาลดไขมันชนิดสามัญและชนิดต้นแบบมีผลเพิม่ ระดับเอนไซม์ AST
ได้ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.296), ระดับเอนไซม์ ALT ชนิด
ยาสามัญทัง้ หมด 53 คน ทีเ่ ริม่ ต้นมีคา่ เฉลีย่ 27.25 ± 19.35 หน่วย
36
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ต่อลิตร และชนิดยาต้นแบบทั้งหมด 37 คน มีค่าเฉลี่ย 27.62 ±
18.71 หน่วยต่อลิตร เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับเอนไซม์ที่เริ่มต้น
พบว่าไม่แตกต่างกัน (p-value=0.479), ระดับเอนไซม์ ALT ชนิด
ยาสามัญที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 32.21 ± 25.11 หน่วยต่อลิตร และ
ชนิ ด ยาต้ น แบบมี ค ่ า เฉลี่ ย 32.32 ± 25.64 หน่ ว ยต่ อ ลิ ต ร
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับเอนไซม์ ALT ที่ 6 เดือนหลังใช้ยา พบว่า
ยาลดไขมันชนิดสามัญและชนิดต้นแบบมีผลเพิม่ ระดับเอนไซม์ ALT
ได้ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.824), ระดับเอนไซม์ CPK ชนิด
ยาสามัญทัง้ หมด 13 คน ทีเ่ ริม่ ต้นมีคา่ เฉลีย่ 114.46 ± 41.18 หน่วย
ต่อลิตร และชนิดยาต้นแบบทั้งหมด 4 คน มีค่าเฉลี่ย 103.50 ±
49.60 หน่วยต่อลิตร เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับเอนไซม์ที่เริ่มต้น
พบว่าไม่แตกต่างกัน (p-value=0.704), ระดับเอนไซม์ CPK ชนิด
ยาสามัญที่ 6 เดือนมีคา่ เฉลีย่ 114.47 ± 54.51 หน่วยต่อลิตร และ
ชนิดยาต้นแบบมีค่าเฉลี่ย 104.75 ± 19.36 หน่วยต่อลิตร เปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยระดับเอนไซม์ CPK ที่ 6 เดือนหลังใช้ยา พบว่ายา
ลดไขมันชนิดสามัญและชนิดต้นแบบมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ CPK
ได้ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.257)

อÀÔ»ÃÒÂ¼ÅแÅะข้อเสนอแนะ
ระดับ LDL-C ผลการศึกษาพบว่าหลังใช้ยา Atorvastatin
ชนิ ด สามั ญ ที่ 6 เดื อ นสามารถลดระดั บ LDL-C ได้ อ ย่ า งมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และเมือ่ น�ามาเปรียบเทียบกับ
ยาต้นแบบทีร่ ะยะเวลา 6 เดือนหลังใช้ยา พบว่ายาต้นแบบสามารถ
ลดระดับ LDL-C ได้มากกว่ายาสามัญ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p-value = 0.015) มีความแตกต่างกับการศึกษา
ของ นายแพทย์ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร (2550) ที่พบว่ายาชนิด
สามัญและชนิดต้นแบบสามารถลดระดับ LDL-C ได้ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ อาจเนือ่ งมาจากค่าเฉลีย่ ของระดับไขมัน
LDL-C ที่ เ ริ่ ม ต้ น แตกต่ า งกั น , ยี่ ห ้ อ ของยาสามั ญ ที่ ใ ช้ มี ค วาม
แตกต่างกันส่งผลถึงประสิทธิภาพในการลดระดับไขมัน LDL-C,
ระยะเวลาที่ติดตามแตกต่างกัน โดยที่การศึกษาของ นายแพทย์
ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร (2550) ติดตามผลที่ระยะเวลา 8 สัปดาห์
การศึกษานี้ติดตามผลที่ระยะเวลา 6 เดือนหลังการใช้ยา จึงท�าให้
พบระดับไขมัน LDL-C หลังใช้ยามีความแตกต่างกัน สรุปว่ายาลด
ไขมันอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) ชนิดสามัญสามารถลดระดับ
ไขมัน LDL-C ได้แตกต่างจากเริม่ ต้นใช้ยาอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ
แต่ เ มื่ อ เที ย บกั บ ชนิ ด ต้ น แบบหลั ง ใช้ ย าพบว่ า ยาชนิ ด ต้ น แบบ
สามารถลดระดับไขมัน LDL-C ได้ดีกว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ
ระดับ TC ผลการศึกษาพบว่าหลังใช้ยา Atorvastatin
ชนิดสามัญที่ 6 เดือน สามารถลดระดับ TC ได้อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.001) และเมื่อน�ามาเทียบกับยาต้นแบบที่
ระยะเวลา 6 เดือนหลังใช้ยา พบว่าทั้งยาสามัญและยาต้นแบบ
สามารถลดระดับ TC ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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(p-value= 0.057) มีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของ นายแพทย์
ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร (2550) ที่พบว่ายาอะโทรวาสตาติน
(Atorvastatin) ชนิดสามัญและชนิดต้นแบบสามารถลดระดับ TC ได้
ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ สรุ ป ว่ า ยาลดไขมั น
อะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) ชนิดสามัญสามารถลดระดับ TC ได้
แตกต่างจากเริ่มต้นใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเมื่อเทียบ
กับชนิดต้นแบบหลังใช้ยาพบว่าสามารถลดระดับไขมัน TC ได้ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG) ผลการศึกษาพบว่าหลังใช้ยา
Atorvastatin ชนิดสามัญที่ 6 เดือนสามารถลดระดับ TG ได้ มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�าคัญทางสถิติ (p-value =0.348) มีความแตก
ต่างกับการศึกษาของ นายแพทย์ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร (2550)
ที่พบว่ายาอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) ชนิดสามัญสามารถลด
ไขมัน TG ได้อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะระยะเวลาที่
เก็บข้อมูลแตกต่างกัน, ค่าเฉลีย่ เริม่ ต้นของระดับ TG ทีแ่ ตกต่างกัน,
ยี่ห้อของยาสามัญที่ใช้แตกต่างกัน ท�าให้ไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ และเมือ่ น�ามาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบทีร่ ะยะเวลา
6 เดือนหลังใช้ยา พบว่ายาสามัญมีผลในการลดระดับ TG ลงได้แต่
ยาต้นแบบไปเพิม่ ระดับไขมัน TG มีคา่ เฉลีย่ ที่ 6 เดือนไม่แตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ (p-value=0.075) สรุ ป ว่ า ยาลด
ไขมัน Atorvastatin ชนิดสามัญสามารถลดระดับ TG ได้ไม่แตกต่าง
จากเริ่มต้นใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเมื่อเทียบกับชนิด
ต้นแบบหลังใช้ยาพบว่ายาต้นแบบไปเพิ่มระดับไขมัน TG ได้ แต่มี
ค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ระดับ HDL-C ผลการศึกษาพบว่าหลังใช้ยา Atorva
statin ชนิดสามัญที่ 6 เดือน ยามีผลลดระดับ HDL-C ได้อย่าง
มีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) มีความแตกต่างกับการศึกษา
ของ นายแพทย์ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภทั ร (2550) ทีพ่ บว่ายาอะโทรวา
สตาติน (Atorvastatin) ชนิดสามัญหลังการใช้ยาสามารถเพิ่ม
ไขมัน HDL-C ได้ และเมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบที่ระยะ
เวลา 6 เดือนหลังใช้ยา พบว่าทัง้ ยาสามัญและยาต้นแบบไปลดระดับ
ไขมัน HDL-C ลง โดยทีย่ าสามัญมีผลลดระดับ HDL-C ลงมากกว่า
ยาต้ น แบบ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ
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(p-value=0.015) ทัง้ นีร้ ะดับ HDL-C ของผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ ลดลง
สาเหตุอาจเนื่องมาจากอายุของผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ,
สภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วย, วิถีการด�าเนินชีวิตมีความรีบเร่ง
ท�าให้ขาดการออกก�าลังกาย, ระยะเวลาการเก็บข้อมูลอาจสั้นไป
ตลอดจนถึงการควบคุมปัจจัยกวนต่างๆ ท�าได้อย่างจ�ากัดเนือ่ งจาก
เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง เช่น ความร่วมมือในการใช้ยาของ
ผู้ป่วย (Adherance) จึงท�าให้ผลการทดลองไม่สอดคล้องกับข้อมูล
ทางวิชาการของยานี้ สรุปว่ายาลดไขมัน Atorvastatin ชนิดสามัญ
มีผลไปลดระดับ HDL-C ลง มีความแตกต่างจากเริ่มต้นใช้ยาอย่าง
มีนยั ส�าคัญทางสถิติ และเมือ่ เทียบกับชนิดต้นแบบหลังใช้ยาพบว่า
ทั้งยาสามัญและยาต้นแบบไปลดระดับไขมัน HDL-C ลง โดยที่ยา
สามั ญ มี ผ ลลดระดั บ HDL-C ลงมากกว่ า ยาต้ น แบบ มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ระดั บ เอนไซม์ AST ผลการศึ ก ษาพบว่ า หลั ง ใช้ ย า
Atorvastatin ชนิดสามัญที่ 6 เดือนท�าให้ระดับเอนไซม์ AST เพิม่ ขึน้
แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.155)
และเมื่อน�ามาเทียบกับยาต้นแบบที่ระยะเวลา 6 เดือนหลังใช้ยา
พบว่าทั้งยาสามัญและยาต้นแบบมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ AST ได้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.296) มีความ
คล้ายคลึงกับการศึกษาของ เทิดศักดิ์ ภิริยะภากูล (2561) ที่พบว่า
ยา Atorvastatin ชนิดสามัญและชนิดต้นแบบ มีผลเพิ่มระดับ
เอนไซม์ AST ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ สรุปว่า
ยาลดไขมัน Atorvastatin ชนิดสามัญมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ AST
ไม่แตกต่างจากเริ่มต้นใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเมื่อ
เทียบกับชนิดต้นแบบหลังใช้ยาพบว่ามีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ AST
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ระดั บ เอนไซม์ ALT ผลการศึ ก ษาพบว่ า หลั ง ใช้ ย า
Atorvastatin ชนิดสามัญที่ 6 เดือนท�าให้ระดับเอนไซม์ ALT เพิม่ ขึน้
แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p-value =0.053)
และเมื่อน�ามาเทียบกับยาต้นแบบที่ระยะเวลา 6 เดือนหลังใช้ยา
พบว่า ทั้งยาสามัญและยาต้นแบบมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ ALT ได้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.824) มีความ
คล้ายคลึงกับการศึกษาของ เทิดศักดิ์ ภิรยิ ะภากูล (2561) ทีพ่ บว่า
ยา Atorvastatin ชนิ ด สามั ญ และชนิ ด ต้ น แบบมี ผ ลเพิ่ ม ระดั บ
เอนไซม์ ALT ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติสรุปว่ายา
ลดไขมัน Atorvastatin ชนิดสามัญมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ ALT
ไม่แตกต่างจากเริ่มต้นใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเมื่อ
เทียบกับชนิดต้นแบบหลังใช้ยาพบว่ามีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ ALT
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ระดั บ เอนไซม์ CPK ผลการศึ ก ษาพบว่ า หลั ง ใช้ ย า
Atorvastatin ชนิดสามัญที่ 6 เดือนท�าให้ระดับเอนไซม์ CPK เพิม่ ขึน้
แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.982)
และเมื่อน�ามาเทียบกับยาต้นแบบที่ระยะเวลา 6 เดือนหลังใช้ยา
พบว่าทั้งยาสามัญและยาต้นแบบมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ CPK ได้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.257) มีความ
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คล้ายคลึงกับการศึกษาของ เทิดศักดิ์ ภิรยิ ะภากูล (2561) ทีพ่ บว่า
ยา Atorvastatin ชนิ ด สามั ญ และชนิ ด ต้ น แบบมี ผ ลเพิ่ ม ระดั บ
เอนไซม์ CPK ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ สรุปว่า
ยาลดไขมัน Atorvastatin ชนิดสามัญมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ CPK
ไม่แตกต่างจากเริ่มต้นใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเมื่อ
เทียบกับชนิดต้นแบบหลังใช้ยาพบว่ามีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ CPK
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
จากการศึกษาด้านประสิทธิผลหลังจากใช้ยาลดไขมัน
Atorvastatin ชนิดสามัญไป 6 เดือนสามารถลดระดับไขมัน LDL-C
และระดั บ คอเลสเตอรอล (TC) ได้ อ ย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ
ส�าหรับผลในการลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (TG) ยาชนิดสามัญ
สามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG) ได้ แต่ยังไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญจากเมื่อเริ่มต้นใช้ยา ทั้งนี้ถ้าเพิ่มระยะเวลาเก็บ
ข้อมูลอาจพบความแตกต่างกันมากขึ้น เมื่อน�ามาเทียบกับยา
ต้นแบบพบว่าสามารถลดระดับคอเลสเตอรอล (TC) ได้ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนระดับ TG พบว่ายาต้นแบบไป
เพิ่มระดับไขมัน TG แต่มีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ผลในการลดระดับไขมัน LDL-C พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ โดยทีย่ าต้นแบบสามารถลดระดับ LDL-C
ได้ดกี ว่า และจากการศึกษาด้านความปลอดภัยของยาพบว่า หลัง
จากใช้ยา Atorvastatin ชนิดสามัญไป 6 เดือนมีผลเพิ่มระดับ
เอนไซม์ AST, ALT, CPK ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญจากเมื่อ
เริ่มต้นใช้ยา เมื่อน�ามาเทียบกับยาต้นแบบก็ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ายา Atorvastatin ชนิดสามัญ
มีประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ยาเช่นเดียวกับยาต้นแบบ

เนื่ อ งจากปั จ จั ย ด้ า นราคายาที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น มากของยา
ผลการศึกษานีจ้ ะมีประโยชน์ในการตัดสินใจของแพทย์ในการเลือกใช้
ยาสามัญให้กับผู้ป่วยและเพิ่มความมั่นใจในการสั่งใช้ยาสามัญ
มากขึน้ ซึง่ จะสามารถช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดงบประมาณในการ
จัดซื้อยาขึ้น
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การพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ปวยนอก โรงพยาบาลน่าน
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ

Development of Outpatient Pharmacy System at Nan Hospital
to increase customer satisfaction
ปริญดา ช่างเอกวงศ์1, ธรรมรัฐ อัศวพุทธิ2, มารุต มหายศ3
1,2 กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนาน
3 ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลนาน

บทคัดย่อ

ห

องจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน่าน
มีผู้รับบริการประมาณ 1,000 -1,500 รายต่อวัน ท�าให้เกิด
ปัญหาความแออัด เกิดสภาวะคอขวดหน้าห้องจ่ายยา ก่อให้
เกิดระยะเวลารอคอยเนิน่ นาน นอกจากนีจ้ ากผลการส�ารวจความคิดเห็น
ต่องานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในทุกปี พบว่าผู้รับบริการมีความ
ต้องการให้มรี ะบบคิว และการแจ้งล�าดับคิวเพือ่ ให้รบั ทราบสถานะว่าอยู่
ในขั้นตอนใด เพื่อที่จะท�าให้สามารถบริหารเวลาเพื่อไปท�าธุระอื่นๆ ใน
ระหว่างรอรับยาโดยไม่เกิดความวิตกกังวล
จากปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าว ท�าให้มีการวางแผน
พัฒนา โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 4 ระยะ ช่วงที่ 1 (ปี 2558-2559) วางแผน
ขยายห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น ช่วงที่ 2 (ปี 2559-2560) พัฒนา
ระบบการจัดการเรือ่ งยาภายในห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก ช่วงที่ 3 (ปี 25602561) พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมเรื่องคิวรับยา และ
ช่วงที่ 4 (ปี 2561-2562) ประเมินผลการพัฒนาระบบและนวัตกรรม
ผลการวิจัยพบว่าภายหลังจากได้พัฒนาระบบ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (มากกว่า
ร้อยละ 80) คือ ร้อยละ 86.57 ร้อยละ 87.98 ร้อยละ 88.75 และร้อยละ
87.20 ในปี 2559, 2560, 2561 และ 2562 ตามล�าดับ ซึ่งก่อนการ
พัฒนาระบบ มีความพึงพอใจเพียง ร้อยละ 72.20, 71.40 และ 75.00
ในปี 2556, 2557 และ 2558 ตามล�าดับ โดยข้อมูลจากการตอบแบบ
ส�ารวจพบว่าผูร้ บั บริการรูส้ กึ พึงพอใจทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ
เรื่องการจัดล�าดับคิวและรับรู้สถานะคิวผ่านหน้าจอ Smart TV และ
Smart phone สรุปผลการวิจัย : การพัฒนาการจัดการด้านยา ต้องใช้
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่ สร้างนวัตกรรม เพือ่ สนองตอบความ
ต้องการของผู้รับบริการและท�าให้เพิ่มความพึงพอใจต่องานบริการ
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เภสัชกรรม นอกจากนี้ผู้รับบริการต้องมีองค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อ
เข้าถึงการบริการและนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี ดังนั้นการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับรู้และเข้าใจในระบบและนวัตกรรมจะ
ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการด�าเนินงานคือ มีการพัฒนาระบบคิว
และมีนวัตกรรม QR code ทีแ่ สดงสถานะล�าดับคิวผ่านหน้าจอ Smart TV
และ Smart phone โดยผูร้ บั บริการสามารถรับรูค้ วิ รับยาและเดินมารับยาตาม
ช่องจ่ายยาทีร่ ะบุได้ทนั ที สามารถรับรูส้ ถานะคิวว่าอยูใ่ นขัน้ ตอนใด เพือ่ ให้
ผูร้ บั บริการสามารถไปท�าธุระระหว่างรอยาได้โดยไม่ตอ้ งวิตกกังวล นอกจาก
นีฉ้ ลากบนซองยามี QR code เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการได้สามารถสแกนข้อมูลยา
แต่ละรายการทีไ่ ด้รบั โดยสามารถโหลดแอปพลิเคชัน RDU เพือ่ ใช้ในการ
สแกน QR code ซึง่ แอปพลิเคชัน RDU ดังกล่าว มาจากโครงการการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use; RDU) ของกระทรวงสาธารณสุข เพือ่
ให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยแก่ประชาชนทัว่ ไป

บทน�า
ห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก กลุม่ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
น่าน มีผรู้ บั บริการประมาณ 1,000 - 1,200 รายต่อวัน โดยให้บริการ
เภสัชกรรมแก่ผรู้ บั บริการจากทุกคลินกิ ซึง่ ส่วนใหญ่ถกู นัดหมายให้
มารับบริการพร้อมกันในช่วงภาคเช้า ท�าให้เกิดปัญหาความแออัด
เกิดสภาวะคอขวดและหนาแน่นหน้าห้องจ่ายยา ก่อให้เกิดระยะ
เวลารอคอยเนิน่ นาน ซึง่ นอกจากก่อให้เกิดความแออัดแล้วยังก่อให้
เกิดเสียงรบกวนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่กระจุกรวมกันบริเวณ
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งานบริการผูป้ ว่ ยนอกของโรงพยาบาล ได้แก่ ห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก
ห้องเวชระเบียน โต๊ะคัดกรองเข้าออก ห้องตรวจโรค ห้องเจาะเลือด
ห้องฉีดยาท�าแผล ห้องการเงิน และงานสวัสดิการสังคม ส่งผลให้
ผูร้ บั บริการรูส้ กึ อึดอัด เกิดเสียงประกาศรบกวนการสนทนาระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์กับผู้รับบริการ และส่งผลให้ผู้รับบริการเกิด
ความไม่พงึ พอใจ และจากผลการส�ารวจความคิดเห็นต่อการบริการ
ของห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอกในทุกปี พบว่าผูร้ บั บริการมีขอ้ เสนอแนะ
ถึงความต้องการให้มีระบบคิว และการแจ้งล�าดับคิวเพื่อให้ผู้รับ
บริการรับทราบสถานะว่าอยูใ่ นขัน้ ตอนใดของระบบยา เช่น ขัน้ ตอน
การคียข์ อ้ มูลยา การพิมพ์ฉลากยา การจัดยา การตรวจสอบยา หรือ
ระหว่างรอจ่ายยา เพื่อที่จะท�าให้ผู้รับบริการสามารถบริหารเวลา
เพื่อไปท�าธุระอื่นๆ ในระหว่างรอรับยาโดยไม่เกิดความวิตกกังวล
จากปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าวท�าให้มกี ารวางแผน
พัฒนางานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 4 ระยะ
(ตั้งแต่ปี 2558-2562) ได้แก่ ช่วงที่ 1 (ปี 2558-2559) วางแผนขยาย
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ที่ชั้น 2 ของงานบริการ
ผูป้ ว่ ยนอก เพือ่ ลดความแออัดของผูม้ ารับบริการ โดยแยกประเภท
และปรับสัดส่วนของผู้รับบริการให้ชัดเจนและเหมาะสม ช่วงที่ 2
(ปี 2559-2560) พัฒนาระบบการจัดการระบบยาภายในห้องจ่ายยา
ผู้ป่วยนอก ช่วงที่ 3 (ปี 2560-2561) พัฒนาระบบสารสนเทศและ
สร้างนวัตกรรมเรื่องคิวรับยา ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 และ
ชั้น 2 ช่วงที่ 4 (ปี 2561-2562) ประเมินผลโครงการ

ÇÑµ¶Ø»Ãะส§¤¡ÒÃ´íÒเนÔน§Òน
ผู้ป่วยนอก
รอรับยา
กลุ่ม

1. เพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการ
2. พัฒนาระบบการจัดการด้านยา งานบริการเภสัชกรรม
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมระบบคิว
4. เพื่อลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการแต่ละ

5. เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการต่องานบริการ
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

¡ÅØ‹Áเ»‡ÒËÁÒÂ
ผูร้ บั บริการเภสัชกรรมผูป้ ว่ ยนอก ห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน่าน (ปี 2558-2562)
การด�าเนินงานและรูปแบบกิจกรรม
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการผูป้ ว่ ยนอก
เพื่อวางแผนและประสานงาน
2.จัดท�าแผนเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
เพื่อขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และทรัพยากร
3. ประสานศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการ
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แพทย์และนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อวางแผนงาน
4. เตรียมความพร้อมของสถานที่ ทรัพยากรบุคคล และ
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่จ�าเป็น
5. ให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
6. ทดลองและติดตั้งระบบการจัดการและโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น
7. ประเมินระยะเวลารอคอยและความพึงพอใจของผูร้ บั
บริการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก กลุม่ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
น่าน มีระบบการจัดการด้านยาและระบบสารสนเทศเพื่อใช้แสดง
สถานะล�าดับคิวผ่านหน้าจอ Smart TV และสามารถสแกน QR
code จาก Smart phone แยกประเภทตามกลุ่มผู้รับบริการ ช่วยลด
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในแต่กลุ่มผู้รับบริการ ช่วยลดปัญหาเสียง
รบกวน ผูร้ บั บริการสามารถรับรูส้ ถานะคิวรับยาว่าอยูใ่ นขัน้ ตอนใด
และเพิ่มความพึงพอใจต่องานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

¡ÒÃÇÔเ¤ÃÒะË¼Å¡ÒÃ´íÒเนÔน§Òน
ใช้สถิตริ อ้ ยละแสดงผลความพึงพอใจ และสถิตคิ า่ เฉลีย่
ระยะเวลารอคอยรับยาผู้ป่วยนอก

¡ÒÃ´íÒเนÔน§Òน
ช่วงที่ 1 ปี 2558 - 2559 วางแผนขยายห้องจ่ายยา
ผูป้ ว่ ยนอกเพิม่ ขึน้ อีก 1 แห่ง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความแออัดของ
ผู้มารับบริการ โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้
1. เสนอแผนด�าเนินงานเพื่อขออนุมัติจากผู้อ�านวยการ
และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
2. จัดเตรียมสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วย
นอกชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องจ่ายยาแห่งใหม่ที่ขยายเพิ่มขึ้น
3. รวบรวมสถิ ติ ผู ้ รั บ บริ ก ารจากทุ ก คลิ นิ ก บริ ก าร
เพื่อเกลี่ยสัดส่วนจ�านวนผู้รับบริการให้มีความเหมาะสม
4. จัดอัตราก�าลัง ก�าหนด Job description ก�าหนดตาราง
ปฏิบัติงาน ของเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่จัดยา
ให้เหมาะสมกับจ�านวนผู้รับบริการในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ในแต่ละวันขอห้องจ่ายยาทั้ง 2 แห่ง
5. ก�าหนดวันเปิดให้บริการและประสานงานทุกคลินิก
บริการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่รับยา
6. ประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
ออกรายการวิทยุ จัดท�าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์บริเวณ
หน้าห้องจ่ายยา บริเวณนั่งรอตรวจทุกคลินิกบริการ ประกาศเสียง
ตามสายภายในโรงพยาบาล
7. ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
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จากการขยายห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกเป็นชั้น 1 และ 2
แบ่งประเภทผู้รับบริการ ดังนี้
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น 1 (500 - 600 คน/วัน)
ให้บริการ คลินิก OPD ทั่วไป คลินิกไตเทียม คลินิกผู้สูง
อายุ คลินิกจิตเวช คลินิกศัลยกรรม คลินิกกระดูก คลินิกบริบาล
บรรเทา คลินกิ Home Health care คลินกิ โรคจากการท�างาน คลินกิ
รักษ์สุขภาพ ทันตกรรม คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น 2 (500 - 600 คน/วัน)
ให้บริการคลินิกอายุรกรรม คลินิกอายุรกรรมพิเศษ
คลินิกตา คลินิกหูคอจมูก คลินิกสูติกรรม คลินิกกุมารเวชกรรม
คลินิกประกันสังคม คลินิกตรวจสุขภาพ คลินิกโรคหลอดเลือด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการขยายเพิ่มห้อง
จ่ายยาคือ ผู้รับบริการต้องเปลี่ยนสถานที่รับยาแห่งใหม่ ท�าให้เกิด
ความสับสน ขัน้ ตอนการประชาสัมพันธ์จงึ เป็นสิง่ ทีส่ า� คัญทีจ่ ะช่วยลด
ความสับสน และให้รับบริการได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ได้จัดท�า
เกณฑ์และช่องทางยกเว้นเพือ่ อ�านวยความสะดวกในส่วนของผูร้ บั
บริการที่ไม่สะดวกไปรับบริการที่ชั้น 2
2. พัฒนาระบบจัดการด้านยา ระบบสารสนเทศและ
สร้างนวัตกรรมระบบคิวรอรับยา
ระบบคิวของห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอกพัฒนาขึน้ เป็นล�าดับ
ตั้งแต่ไม่มีระบบคิว เรียงล�าดับคิวด้วยเครื่อง running number ใช้
บั ต รคิ ว ที่ พิ ม พ์ ข ายเป็ น เล่ ม ส� าเร็ จ รู ป สั่ ง พิ ม พ์ ส มุ ด บั ต รคิ ว จาก
โรงพิมพ์เพือ่ ใช้ในเฉพาะห้องจ่ายยา จนกระทัง่ ปัจจุบนั ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อออกบัตรคิว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ บั บริการทีต่ อ้ งการรับรูส้ ถานะล�าดับคิวของตน
ระหว่างนั่งรอรับยา
เนื่องจากกลุ่มผู้รับบริการมีความหลากหลาย ความ
จ�าเป็นและเร่งด่วนที่แตกต่างกัน มีความซับซ้อนของรายการยา
ที่ต่างกัน การจ�าแนกผู้รับบริการจึงมีความจ�าเป็น ปัจจุบันจ�าแนก
ผู้รับบริการเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
คิว A คือ คิวปกติ ได้แก่ ใบสั่งยาที่มีรายการยาตั้งแต่
3 ขนานขึ้นไป
คิว B คือคิววาร์ฟาริน ได้แก่ ใบสั่งยาของผู้รับบริการที่
ได้รับยาวาร์ฟาริน ต้องมีการตรวจสอบยาโดยเภสัชกร 3 ครั้ง ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานคลินิกวาร์ฟาริน ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า
ใบสั่งยาทั่วไปในการตรวจผล INR และค�านวณขนาดยาให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
คิว C คือ คิวด่วน ได้แก่ ใบสั่งยาที่มีรายการยาน้อยกว่า
3 รายการ, ใบสัง่ ยาของผูร้ บั บริการทีม่ อี ายุ 3 - 12 ปี, ใบสัง่ ยาคลินกิ
จิตเวช
คิว D คือ คิวด่วนพิเศษ ได้แก่ ใบสั่งยาที่มีรายการยาฉีด
ยาพ่น, ใบสั่งยาของผู้รับบริการที่มีอายุ 0-2 ปี, ผู้รับบริการที่เป็น
พระภิกษุ สามเณร
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มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ก�าหนดเจ้าหน้าที่เพื่อรับและคัดกรองใบสั่งยา แยก
ประเภทกลุ่มผู้รับบริการ และท�าการออกบัตรคิวด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่โปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้น
2. เครื่องพิมพ์ออกบัตรคิวมา 2 ใบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ยื่นให้กับผู้รับบริการ 1 ใบ และติดกับใบสั่งยาอีก 1 ใบ เพื่อส่งต่อ
ให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรมคีย์รายการยาและพิมพ์ฉลากยา

รูปภาพแสดงบัตรคิว 4 กลุ่ม (A,B,C,D)
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมคียร์ ายการยาและพิมพ์ฉลาก
ยา โดยน�าใบสั่งยาที่ติดบัตรคิวพร้อมฉลากยาใส่ตะกร้า 4 สีแยก
ตามประเภทกลุ่มคิวที่ก�าหนด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่
จัดยาสามารถจัดล�าดับความส�าคัญในการจัดยาตามความเร่งด่วน
โดยแบ่งเป็น 4 สี ดังนี้
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คิว A คือ คิวปกติ ใช้ตะกร้าสีเหลือง คิว B คือ คิววาร์ฟาริน
ใช้ตะกร้าสีเขียว คิว C คือ คิวด่วน ใช้ตะกร้าสีแดง คิว D คือ คิว
ด่วนพิเศษ ใช้ตะกร้าสีชมพู

4. เจ้าหน้าที่จัดยาจัดยาตามล�าดับสีตะกร้าและตาม
ล�าดับคิว โดยจัดตะกร้าสีชมพูคิว D เป็นล�าดับแรก ตะกร้าสีแดง
คิว C เป็นล�าดับถัดมา ต่อไปจึงจัดตะกร้าสีเขียวคิว B และจัดตะกร้า
สีเหลือง คิว A เป็นล�าดับสุดท้าย การจัดยาของเจ้าหน้าทีจ่ ะรับผิดชอบ
จัดยาร่วมกันในแต่ละตะกร้า โดยยืนรอตะกร้าตามโซนที่ก�าหนด
ไม่ต้องเดินไปเดินมาเหมือนที่ผ่านมา เพื่อลดความล่าช้า ที่ต้อง
เดินวกกลับไปมา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่แต่ละโซนต้องมีการแบ่ง
บรรจุยา มัดแผงยา ตัดแผงยา เพื่อลดระยะเวลาการจัด
5. เมื่อจัดยาเสร็จแล้ว จะน�าตะกร้ายาไปวางเรียงล�าดับ
ตามกลุ่มสีตะกร้า และจัดล�าดับตามล�าดับคิวให้เภสัชกรเพื่อรอ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
6. เภสัชกรหยิบตะกร้าตามล�าดับคิว ตรวจสอบใบสั่งยา
ฉลากยา และรายการยาให้ตรงกับค�าสัง่ แพทย์ หลังจากนัน้ เคาะปุม่
เพื่อระบุช่องรับยาและบันทึกชื่อผู้ตรวจสอบยา โดยภายหลังจาก
เคาะปุ่ม enter แล้ว จะปรากฏล�าดับคิวและช่องรับยาแสดงที่หน้า
จอ Smart TV
7. ผู้รับบริการน�าบัตรคิวที่ได้รับไปนั่งรอรับยาที่เก้าอี้
หน้าห้องจ่ายยาและสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
7.1 สแกน QR code บนบัตรคิวด้วย Smart phone เพือ่
ทราบสถานะของยาว่าอยู่ขั้นตอนใด (คีย์รายการยา จัดยา ตรวจ
สอบยา จ่ายยา) และทราบว่าขณะนี้ให้บริการถึงคิวล�าดับที่เท่าไร
เพื่อประเมินระยะเวลารอคอย และลดความวิตกกังวล หากผู้รับ
บริการต้องไปธุระส่วนตัว
7.2 นัง่ รอดูลา� ดับคิวบนหน้าจอ Smart TV หน้าห้องจ่าย
ยา ซึ่งจะแสดงล�าดับคิวและช่องรับยา รวมถึงล�าดับคิวที่ไม่มีผู้มา
รับยา เพือ่ ให้สามารถสอบถามได้หากล�าดับคิวของผูร้ บั บริการผ่าน
ไปแล้ว
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8. เมื่อล�าดับคิวแสดงบนหน้าจอ Smart TV ผู้รับบริการ
สามารถเดินมารับยาได้เลย โดยไม่ตอ้ งรอเภสัชกรประกาศเรียกชือ่
เพื่อลดเสียงรบกวนบริเวณหน้าห้องจ่ายยาและห้องอื่นๆ บริเวณ
ใกล้เคียง

รูปภาพแสดงหน้าจอระบุล�าดับคิวและช่องรับยาและผู้รับ
บริการรับยาที่ช่องรับยา
9. ผูร้ บั บริการทีไ่ ด้รบั ซองยาแล้ว สามารถสแกนข้อมูลยา
แต่ละรายการที่ได้รับ โดยโหลดแอปพลิเคชั่น RDU เพื่อใช้ในการ
สแกน QR code ซึ่งแอปพลิเคชัน RDU ดังกล่าวมาจากโครงการ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use; RDU) ของกระทรวง
Vol.46 No.1 October – December 2019

สาธารณสุข เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยแก่
ประชาชนทัว่ ไป สามารถสแกนประวัตริ บั ยาในครัง้ นัน้ และสามารถ
บันทึกเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลการรักษาต่อเนื่องในครั้งต่อไปได้

รูปภาพแสดงตัวอย่างฉลากที่มี QR code

รูปภาพแสดงแผ่นประชาสัมพันธการใช้ QR code

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒแÅะ¡ÒÃอÀÔ»ÃÒÂ
ผลการด�าเนินงาน พบว่าหลังจากได้พัฒนาระบบตั้งแต่
ปี 2559 ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการสูงกว่าเป้าหมายทีก่ า� หนดไว้
(เป้าหมายร้อยละ 80) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และคือ ร้อยละ
86.57 ร้อยละ 87.98 ร้อยละ 88.75 และร้อยละ 87.2 ในปี 2559
Vol.46 No.1 October – December 2019

ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามล�าดับ ซึ่งก่อนพัฒนาระบบมี
ความพึงพอใจเพียงร้อยละ 72.20, 71.40 และ 75.0 ในปี 2556,
2557 และ 2558
โดยข้อมูลจากการตอบแบบส�ารวจ พบว่าผู้รับบริการ
รู้สึกพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความต้องการเรื่องการจัดล�าดับ
คิวและการรับรูส้ ถานะคิวผ่านหน้าจอ Smart TV และ Smart phone
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เมื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับบริการต่อ
ระบบและนวัตกรรม QR code พบว่าผู้รับบริการ จ�านวน 158 คน
สามารถมารับยาได้ถกู ต้อง 168 คน คิดเป็นร้อยละ 90.81 โดยผูร้ บั
บริการที่มารับไม่ถูกต้อง จ�านวน 17 คน (ร้อยละ 9.19) มีปัญหา
เพราะ อ่านหนังสือไม่ออก 5 คน (ร้อยละ 29.41 จาก 17 คน) สายตา
มองไม่เห็น 7 คน (ร้อยละ 41.18 จาก 17 คน) และไม่เข้าใจ 5 คน
(ร้อยละ 29.41จาก 17 คน) ซึ่งปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกและ
มองไม่เห็น อาจต้องมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อผู้รับบริการกลุ่มนี้
โดยเฉพาะ ต่อไป
ส�าหรับภายหลังจากเริ่มพัฒนาระบบในปี 2559 จนถึง
ปี 2562 มีระยะเวลารอคอยรับยาเฉลี่ย ไม่เกิน 20 นาที และเมื่อ
พิจารณาแบ่งตามกลุ่มคิว A B C D พบว่าไม่มีกลุ่มใดเกินเวลาที่
ประกันไว้คือ 45 นาที

ข้อเสนอแนะãน¡ÒÃ¾Ñ²นÒ
เนื่ อ งจากการพั ฒ นาดั ง กล่ า วต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ
สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร วัสดุและอุปกรณ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์บัตรคิว เครื่องอ่าน QR code
Smart TV เป็นต้น ต้องมีการวางแผนเรื่องขั้นตอนการด�าเนินงาน
ต้องประสานโปรแกรมเมอร์ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ระบบ และต้องใช้เวลาส�าหรับการเขียนพัฒนาโปรแกรม รวมถึง
วางแผนการทดลองปรับเปลี่ยนโปรแกรมและปรับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยทดลองปฏิบัติจริงที่หน้างานควบคู่ไป
กับการให้บริการในรูปแบบเดิม ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังเพือ่
ไม่ ใ ห้ ก ารทดลองนวั ต กรรมใหม่ เ กิ ด ผลกระทบกั บ ผู ้ รั บ บริ ก าร
นอกจากนี้เ ทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เป็นสิ่ง ใหม่ส�าหรับทั้ ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ การให้องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่
ท้าทายส�าหรับผู้วิจัย
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