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องค์การเภสัชกรรมจับมือพันธมิตร

กรอบแนวคิดและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูประบบสุขภำพในอนำคต
Conceptual framework on executing of Thai health reform, 2017 - 2036
กำรศึกษำผลของน�ำ้นมตอควำมยืดหยุนและควำมชุมชืน้ของผิว
กำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำน โรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย จังหวัดแพร 
Development of Food Safety Hospital, Phrae Province
กำรเปรยีบเทียบเทคนิคกำรใชยำสูดพน กอนและหลงักำรใหกำรบรบิำลทำงเภสัชกรรม
ตำมแนวทำงแกผูปวย

กำรศึกษำเปรยีบเทียบประสิทธผิลและควำมปลอดภัยของยำอะโทรวำสตำติน 
ท่ีเปนยำสำมัญและยำตนแบบ ในกำรรกัษำผูปวยโรคไขมันในเลือดสูง
ของโรงพยำบำลพระน่ังเกลำ
กำรพฒันำระบบหองจำยยำผูปวยนอก โรงพยำบำลนำน เพือ่เพิม่ควำม
พงึพอใจของผูรบับรกิำร Development of Outpatient Pharmacy System 
at Nan Hospital to increase customer satisfaction

ปองกันเอดส์ในกลุม่เสีย่ง ทีจ่ะเริม่เปดให้บริการน�าร่อง
ในสถานพยาบาล 51 แห่ง ใน 1 ม.ค. 63 นี้
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ณะกรรมการขับเคล่ือนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชา
เพ่ือการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปดเว็บไซต ์
กญัชาทางการแพทย์ www.medcannabis.go.th เพ่ือ

ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเกีย่วกบัการใช้กญัชา
ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด

วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 ท่ีท�าเนียบรัฐบาล กทม. 
นายอนุทิน ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข นพ.วฑูิรย์ ด่านวบิลูย์ ผูอ้�านวยการองค์การเภสัชกรรม 
และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เ ย่ียมชมบูธนิทรรศการ 
“การประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพ่ือการแพทย์” ก่อนการประชุม
คณะรัฐมนตรี

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้ง
คณะกรรมการขับเคล่ือนประชาสัมพันธ์การใช้กญัชาเพ่ือการแพทย์ 
เพือ่สร้างความรู้ บอกความจริง เปลี่ยนความเข้าใจให้ประชาชนใช้
ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
โดยได้จัดท�า  www.medcannabis.go.th เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
กญัชาทางการแพทย์ท่ีถกูต้อง ครบวงจร อดัแน่นด้วยข้อมูลสุขภาพ 
ครบเครื่องด้วยบทความทุกมิติ ตั้งแต่การปลูก ผลิต รักษา วิจัย 
รวมท้ังกรณศึีกษาของประเทศต่างๆ ท่ีประสบความส�าเรจ็ ประชาชน
สามารถค้นหาข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
เข้าใจง่าย และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 

สธ.
เป�ดเวบ็ไซต์

ค

ปลดล็อค...
กัญชาทางการแพทย์เสรี
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ค�าถามที่น่าสนใจ พบบ่อย น�าไปตอบในหัวข้อถาม-ตอบ เผยแพร่
ให้ประชาชนรับทราบในวงกว้างต่อไป

กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนปัจจบุนั ในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาล
ชุมชนในทุกเขตสุขภาพแล้ว 110 แห่ง จะขยายเพิ่มในโรงพยาบาล
ชุมชนอีก 36 แห่งภายในเดือนมีนาคม 2563 ส�าหรับคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยเปิดให้บริการ 29 แห่ง จะขยายให้ครอบคลุม
เพ่ิมมากข้ึน การปลดล็อคกญัชาเสรทีางการแพทย์ จะช่วยให้ผูป่้วย
สามารถเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ยาสารสกัดกัญชา ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร น�้ามันกัญชาต�ารับของหมอพ้ืนบ้าน และ
ต�ารับยากัญชาแผนไทย ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก ซ่ึงจะผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

“เว็บไซต์เมดคานาบิส จะเป็นสะพานเช่ือมข้อมูลทาง
วิชาการและความเช่ือท่ีเป็นจริงในทุกมิติของกัญชาทางการแพทย์
ให้กับประชาชน” นายอนุทินกล่าว

ส�าหรับเวบ็ไซต์กญัชาทางการแพทย์จดัแบ่งเป็นหมวดหมู่
ข้อมูลท่ีค�านึงถงึการใช้งานและการเข้าถงึข้อมูลท่ีสะดวกและง่ายข้ึน 
ทุกส่ิงท่ีอยากรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ แบ่งเป็นหมวดหมู ่
อาทิ 1. รอบรู้เรื่องกัญชา มีบทความวิชาการท้ังด้านการปลูก  
การผลิต การรักษา การวจัิย กฎหมาย โมเดลการรกัษาของประเทศต่างๆ  
คลังความรู้ วิดีโอ และอินโฟกราฟิก 2. ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการ
แพทย์ 3. คลินิกกัญชา ท้ังการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทยท่ีเปิดบริการท่ัวประเทศ 4. ข่าวและกจิกรรมการด�าเนินงาน
กญัชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข 5. ถาม-ตอบค�าถาม
ท่ีพบบ่อย เช่น กัญชา กัญชงเหมือนกันหรือไม่ ใครปลูกได้บ้าง  
ข้ันตอนการปลูกกญัชา รวมทัง้ยังเปิดช่องทางการสอบถามข้อสงสัยท่ี
เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ได้ท่ีหัวข้อ ติดต่อเรา เพ่ือรวบรวม
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องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
สาธารณสุข ให้องค์การเภสัชกรรมรักษามาตรฐาน 

การผลิตและขยายรายการผลิตยาแผนปัจจบัุนและยา
จากสมุนไพร  สร้างความม่ันคงด้านยาให้กบัประเทศอย่างยัง่ยนื

วันท่ี 25 ตุลาคม 2562 ท่ีโรงงานผลิตยาองค์การ
เภสัชกรรม อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล                       
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
คณะ รับฟังผลการด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม พร้อมมอบ
นโยบายการท�างานแก่คณะผูบ้รหิารองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ตรวจ
เย่ียมโรงงานผลิตยารงัสิต 1. ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยารังสิต 2. โครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ และให้
สัมภาษณ์ว ่า ช่ืนชมองค ์การเภสัชกรรมท่ีพัฒนาก ้าวหน้า 
ท้ังประสิทธิภาพ คุณภาพ ก�าลังการผลิต เป็นท่ีพ่ึงของประชาชน 
สนองนโยบายของรฐับาล โดยเฉพาะในยามท่ีประเทศเกดิภยัพิบตัิ 
ได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ช่วยบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขประชาชน  
ได้ให้องค์การเภสัชกรรมตั้งงบประมาณรองรับการผลิตเป็น 
การตอบแทนสังคม (CSR) 

“จากการรายงาน องค์การฯ มีผลประกอบการอยู่ใน
ระดับท่ีเหนือมาตรฐานธุรกจิท่ัวไป ขอให้รกัษามาตรฐานการผลิตยา

สร้างความมั่นคงด้านยา
ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

และขยายรายการผลิต สร้างความม่ันคงด้านยาให้กับประเทศ  
ในส่วนท่ียังเป็นปัญหาคือ การค้างจ่ายค่ายาจากโรงพยาบาลและ 
สปสช. รวม 5,000 ล้านบาท ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขด้านบริหารเร่งรัดการจ่าย” นายอนุทินกล่าว 

นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้ องค์การฯ อยู่ระหว่างการ
เร่งรดัด�าเนินงานโครงการส�าคัญๆ 4 โครงการ ดังน้ี 1. การก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 น�าเทคโนโลยีระดับโลกที่ได้รับการ
รับรอง WHO Prequaliication Program (WHO PQ) ขององค์การ
อนามัยโลกเป็นแห่งแรกของไทยและอาเซียน เพ่ิมก�าลังการผลิต 

ร

อนุทิน มอบนโยบายให้องค์การเภสัชกรรม
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อีก 1 เท่าตัว รองรับการผลิตยาจ�าเป็น ยากลุ่มโรคเรื้อรัง และยาที่
มีมูลค่าการใช้สูง คาดว่าจะเปิดท�าการผลติได้ในปี 2565 เพ่ิมโอกาส
กระจายยาไปประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิประเทศ 
2. โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง ร่วมมือกับสถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ และบริษัท ปตท. จ�ากัด มหาชน ศึกษาวิจัยและพัฒนา
ยาชีววัตถุส�าหรับการรักษาโรคมะเร็ง อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล 
การออกแบบโรงงาน มีเป้าหมายด�าเนินการผลิตได้ในปี 2570                  
ช่วยลดค่าใช้จ ่ายจากการน�าเข้ายาในกลุ่มน้ีได้มากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัจจุบันน�าเข้าจากต่างประเทศท้ังหมดมูลค่ากว่า 
15,000 ล้านบาทต่อปี 3. โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ชนิดเช้ือตาย 3 สายพันธุ ์ท่ีผลิตท่ีโรงงานผลิต (วคัซนี)  ชีววตัถุ 
ท่ี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุร ีขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนการทดสอบ
ทางคลินิก และน�าผลการทดสอบเป็นข้อมูลด�าเนินการข้ึนทะเบยีน 
คาดว่าจะได้รับการข้ึนทะเบยีนในปี 2564 และ 4. การพัฒนาสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์ โดยได้พัฒนา 
พ้ืนท่ีท่ีอ.หนองใหญ่ จ.ชลบุร ี1,500 ไร่ เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรทาง 
การแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ร่วมมือกบัภาครฐั เอกชน 
และเกษตรกร โดยน�าสรรพคุณเด่นของสมุนไพรแต่ละชนิดท่ีมี

ประสิทธิผลเทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน อาทิ เถาวัลย์เปรียง  ขิง ไพล 
ผลิตในรปูแบบแคปซลู ให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีรปูลักษณ์และรูปแบบการ
ใช้ให้ทันสมัย มีการศึกษาวจิยัประสิทธผิลรองรบั สร้างความเช่ือม่ัน 
น�าไปสู่การใช้ระดับโลก  

ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมมีวสัิยทัศน์ท่ีจะเป็นองค์กรหลัก
เพ่ือความม่ันคงทางยาและเวชภณัฑ์ของประเทศท่ีทันสมัยและยัง่ยนื 
โดยมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ การผลิตและจดัหาวจิยัยาและเวชภณัฑ์  
การตลาดและบรกิาร การบริหารจดัการองค์กร และการพัฒนาองค์กร 
ปัจจบัุนผลิตยา 227 รายการ ในปี 2562 มีผลประกอบการ 17,940 
ล้านบาท ช่วยรฐัประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยามากกว่า 10,548  ล้านบาท  
ยอดสะสม 5 ปี  (2558 – 2562) ช่วยรัฐประหยัดได้ถงึ 34,472 ล้าน
บาทโดยเน้นการสร้างการเข้าถึงยาและวคัซนีท่ีจ�าเป็นของประเทศมา
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง และความมัน่คงย่ังยืนด้านยา

ส�าหรับโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในระยะ 
ที่ 1 ได้มีการปลูกรอบที่ 2 แล้ว จ�านวน 140 ต้น เน้นการปลูกสาย
พันธุ ์THC:CBD  1:1  และ CBD จะสามารถผลิตเป็นสารสกดักญัชา
ชนิดหยดใต้ล้ินได้ในเดือนธันวาคม 2562  ส่วนระยะท่ี 2 ระดับ 

กึ่งอุตสาหกรรม จะปลูกด้วยเทคนิครากลอย (Aeroponic) ซึ่งจะ
สามารถขยายก�าลังการผลิตได้ถึง 10 เท่า คาดว่าเริ่มด�าเนินการ
ปลูกได้ในเดือนมิถุนายน 2563 นอกจากน้ีจะปลูกกัญชาแบบ 
greenhouse และ outdoor (open air greenhouse) ที่ อ.หนองใหญ่ 
จ.ชลบุรี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบดอกกัญชาแห้ง และปรับปรุงสายพันธุ์
กัญชาสายพันธุ์ต่างๆ คาดว่าจะปลูกได้ในเดือนมิถุนายน 2563 
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ายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�านวยการองค์การ
เภสชักรรม กล่าวว่า ส�านกังานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ได้ปรับปรุงรายการบริการในสทิธปิระโยชน์

การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ก่อนการสัมผัสเชื้อ
(Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) กลุ่มเสีย่งสงูทุกกลุ่มในพ้ืนท่ี
มีความพร้อม โดยเปดให้บริการน�าร่องในสถานพยาบาล 51 แห่ง 
ใน 21 จงัหวดั ให้บริการ PrEP ด้วยยา TENO-EM ส�าหรับกลุ่ม
ประชากรท่ีมีความเสีย่งตดิเช้ือเอชไอว ีจ�านวน 2,000 ราย ด้วย
งบประมาณของกองทุนหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ ซึง่จะเร่ิม
ให้บริการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยองค์การฯ ได้มี
การจดัเตรียมยา TENO-EM ไว้พร้อมส�าหรบัการบรกิารปองกนั
การตดิเชือ้ HIV ก่อนการสมัผสัเชือ้

ผูอ้�านวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า  การให้บรกิาร 
PrEP เป็นการให้ยาต้านไวรสัแก่ผูท่ี้ยังไม่ตดิเช้ือเอชไอว ีก่อนมีการ
สัมผัส (Pre-Exposure) ท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ เพ่ือป้องกัน 
(Prophylaxis) การติดเช้ือเอชไอวจีากการสัมผสั เพ่ือน�ายาเข้าสู่กระแสเลือด
และเน้ือเย่ือต่างๆ ให้มีระดับเพียงพอก่อนสัมผัสเช้ือเอชไอวี  

ปองกันเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะเริ่มเปดให้บริการนําร่อง
ในสถานพยาบาล 51 แห่ง ใน 1 ม.ค. 63 นี้

อภ. เตรียมยาต้านไวรัสเอดส์ 
พร้อม รองรับบริการ PrEP 

น
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ปัจจุบันมีวิธีในการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การใช้ถงุยางอนามัย การใช้เข็มท่ีสะอาด การขรบิหนังหุม้ปลาย
อวัยวะเพศชาย การป้องกันเอชไอวีจากแม่สู่ลูก การคัดกรองและ
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ซ่ึงการที่จะสามารถยุติ
ปัญหาการเพ่ิมปริมาณของผู้ป่วยเอชไอวีได้ทางหน่ึง คือ การให ้
ผู้ป่วยใช้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ ซึ่งเป็นการป้องกันการติด
เช้ือด้วยยาต้านไวรัสก่อนการได้รบัเช้ือ (Pre-Exposure Prophylaxis) 
หรือท่ีเรียกกันโดยย่อว่า PrEP (เพร็พ) เพื่อลดความเส่ียงต่อการ 
ติดเช้ือเอชไอวี โดยการกินยาต้านไวรัสทุกวันก่อนสัมผัสเช้ือจะ
ท�าให้มีประสิทธิผล ท�าให้ลดอัตราการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มผู้ท่ีมี
ความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  โดยพบสูงถึง 92% หากมีการ
กนิยาอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ปัจจบัุนพบผูต้ดิเช้ือรายใหม่ประมาณปีละ 
6,300 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 15 ราย

องค์การฯ ได้คิดค้น วิจัย และผลิตยา TENO-EM  เป็น
ยาต้านไวรัสเอดส์ส�าหรบัใช้รกัษาผูป่้วยเอดส์มาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ 
ปี 2556 และจนปี 2561 ยา TENO-EM ได้รับอนุมัติข้อบ่งใช้ เรื่อง
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสเอชไอวี/เอดส์ จากส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) และได้มีสถานพยาบาลบางแห่ง 
ได้เริ่มเปิดให้บริการยา TENO-EM กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในข้อบ่งใช้
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

ยา TENO-EM ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยยา 2 ชนิด 

รวมกัน คือ Tenofovir disoproxil fumarate 300 มิลลิกรัม และ  
Emtricitabine  200 มิลลิกรัม  กลุ่มเสี่ยงรับประทานครั้งละ 1 เม็ด 
วนัละ 1 ครัง้ เพ่ือประสิทธภิาพสูงสุดควรรบัประทานอย่างต่อเน่ือง
ก่อนสัมผัสเชื้อประมาณ 7 วัน ยาเพร็พ (PrEP) ออกฤทธิ์นาน ไม่มี
ข้อจ�ากดัเรือ่งอาหาร มปีฏกิริยิากบัยาตวัอืน่น้อย มคีวามปลอดภยั 
สามารถใช้ในสตรีมีครรภ์ได้ มีประสิทธิผลในการป้องกันเอชไอวีใน
ทุกกลุ่ม ข้ึนอยู่กบัว่ากินยาได้สม�า่เสมอเพียงใด นับเป็นสตูรยาต้าน
เอชไอวีที่แนะน�าเป็นสูตรแรกและสูตรทางเลือก บางกรณีหลังจาก
ทานยาแล้วอาจพบอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ ปวดหัว ปวดท้อง 
น�้าหนักลด ซึ่งอาการจะดีข้ึนหรือหายไปหลังจากเดือนแรก จึง 
ไม่ต้องกังวล และเพ่ือความม่ันใจว่าไม่มีการติดเช้ืออย่างแน่นอน 
สามารถทานต่อเน่ืองอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หลังความเสี่ยง 
ครั้งสุดท้ายแล้ว ก็สามารถหยุดทานยาได้ โดยให้ตรวจหาการติด
เชื้อเอชไอวีก่อนหยุดยา PrEP ทุกครั้ง และหากมีพฤติกรรมเสี่ยง
ให้รีบกลับมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีซ�้า

องค์การฯ ไม่หยุดย้ังในการคิดค้น วิจัย และพัฒนา 
ตัวยาต้านไวรัสเอดส์ใหม่ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์การรักษาท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้ผู ้ป่วยได้เข้าถึงยาได้อย่างท่ัวถึงและ 
เท่าเทียม ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีข้ึน และสามารถพึ่งพา
ตนเองด้านยาของประเทศ
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ปั

องค์การเภสชักรรมห่วงใย 

จจุบันทุกคนต่างมีความหวังท่ีจะมีสุขภาพดี มีชีวิต
ยนืยาว ห่างไกลโรคภัยไข้เจบ็ จงึหนัมาใส่ใจดแูลสขุภาพ
มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะเร่ืองอาหารการกิน จึงท�าให้ 

ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานผกั ผลไม้ ซึง่มีประโยชน์ และมีคุณค่าทาง
โภชนาการสงู อกีทัง้ยังช่วยเสริมสร้างภมิูคุ้มกนัให้กบัร่างกาย ท�าให้
ผู้บริโภคมีสุขภาพชีวิตท่ีดี ดังนั้นการได้รับประทานอาหารท่ี
ปลอดภยั  ไร้สารพิษ จงึเป็นสิง่ส�าคัญมากส�าหรับพวกเขา

จากผลการตรวจสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและ 
ผลไม้ ประจ�าปี 2562 ของเครอืข่ายเตอืนภยัสารเคมีก�าจดัศัตรพืูช หรอื
ไทยแพน ให้ข้อมูลว่าจากการเกบ็ตวัอย่างผัก ผลไม้ ตัง้แต่ 25 มีนาคม –  
5 เมษายน 2562 ณ ห้างโมเดิร์นเทรดช้ันน�า รวมไปถงึตลาดสดในจงัหวดั
ต่างๆ ท่ัวประเทศอกี 15 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
ขอนแก่น ยโสธร สระแก ้ว จันทบุรี ราชบุรี และสงขลา  
โดยแบ่งเป็นผกั 15 ชนิด ชนิดละ 12 ตวัอย่าง (ยกเว้นกระเทียมจนีท่ีเกบ็
เพียง 10 ตวัอย่าง) รวม 178 ตวัอย่าง เช่น กวางตุง้ คะน้า กะเพรา พรกิ 

ผลิตชุดทดสอบสารเคมีก�าจัดแมลง 
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

กะหล�า่ดอก ผกัชี มะเขือเปราะ เป็นต้น และผลไม้อีก 9 ชนิด ชนิดละ 
12 ตวัอย่าง รวม 108 ตวัอย่าง เช่น ส้ม ชมพู่ ฝร่ัง องุ่น มะละกอสุก 
แก้วมังกร แอปเปิล มะม่วงสุก และกล้วยหอม รวมท้ังส้ินเป็นผกัและ
ผลไม้จ�านวน 287 ตวัอย่าง ก่อนจะส่งตรวจท่ีห้องปฏิบตักิารท่ีได้รบัการ
รบัรองมาตรฐาน ISO-17025 ท่ีสหราชอาณาจักร

ผลการวิเคราะห์พบว่าในประเภท “ผัก” 178 ตัวอย่าง  
มีจ�านวนตวัอย่าง 40% ท่ีมีสารเคมีตกค้างเกนิกว่ามาตรฐาน 16% 
พบสารเคมีตกค้างแต่ไม่เกนิมาตรฐาน และ 44% ไม่พบสารเคมีตกค้าง 
ในรายละเอยีดผกัท่ีพบสารเคมีตกค้างเกนิมาตรฐานในตวัอย่างมาก
ท่ีสุดคือ กวางตุ้ง พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน 10 ตัวอย่าง  

ใส่ใจคณุภาพ 
ห่างไกลภยัจากสารเคมี

นพ.วิฑูรย์ ด่านวบิลูย์
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รองลงมาคือ คะน้า กะเพรา ผกัชี พรกิ กะหล�า่ดอก ผกัชี  ขณะท่ีประเภท 
“ผลไม้” ท่ีพบการตกค้างมากท่ีสุดคือ ส้ม ท่ีพบสารเคมีตกค้างใน 
ทุกตวัอย่าง รองลงมาคือ ชมพู่ ฝร่ัง องุ่น โดยพบสารพิษตกค้างเกิน
มาตรฐาน  และถ้าเปรยีบเทียบระหว่างผกัและผลไม้ท่ีปลูกในประเทศ
กบัผลไม้น�าเข้า พบว่าผลไม้น�าเข้าพบการตกค้าง 33.3% แต่ท่ีผลิต 
ในประเทศพบสารพิษตกค้างเกนิมาตรฐานสูงถึง 48.7% ท้ังน้ีมีสาร
พิษก�าจดัศัตรพืูชท่ีตกค้างมากท่ีสุดคอื สารฆ่าเช้ือรา รองลงมาคือ  
ไซเปอร์เมทริน อมิิดาคลอร์ฟรดิ เอซอกซสิโตรบนิ คลอร์ไพรฟิอส  
ซึง่เป็นสารพิษท่ีกระทบสมองของเด็ก อกีท้ังยังพบสารคาร์เบนดาซมิ 
(carbendazim) เมทามิโดฟอสคาร์โบฟูราน อกีด้วย

จากการศึกษาพบว่าน่าจะมาจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ก่อนระยะเกบ็เกีย่ว หลังจากการใช้สารพิษก�าจดัแมลงท�าให้สารพิษ
ยังสลายตัวไม่หมด การใช้สารพิษก�าจัดแมลงในปริมาณมากเกิน
จ�าเป็น หรือใช้ร่วมกันหลายชนิด และพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีใช้สารเคมี  
มีสารพิษตกค้างอยู่ในดินและน�้า ซ่ึงจะสะสมอยู่ในผักผลไม้ท่ีปลูก
ส�านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ระบรุอบ 10 เดือน 
(ต.ค. 2561 - ก.ค. 2562) มีผูป่้วยจากพิษสารเคมีปราบศัตรพืูชเข้า
รกัษา 3,067 ราย เสียชีวติ 407 ราย ปี 2559 - 2561 เจบ็ป่วยเฉล่ียปีละ
กว่า 4 พันกว่าราย ปี 2559 - 2562 เสียชีวิต 2,193 ราย

จากปัญหาดังกล่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบลูย์ ผูอ้�านวยการ
องค์การเภสัชกรรม  กล่าวว่า องค์การฯ มีความห่วงใย ใส่ใจผูบ้ริโภค
เกี่ยวกับเรื่องน้ีเป็นอย่างมาก และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของสุขภาพอนามัยของประชาชน  
หวงัท่ีจะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี  ซึง่เรือ่งน้ีกระทรวงสาธารณสุขเอง
ก็ได ้มีการรณรงค์มาอย่างต่อเน่ือง และลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ 
สารปนเป้ือนในพืชผกั ผลไม้ เพ่ือป้องกนัและลดปรมิาณสารปนเป้ือน 
ในผกั ผลไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เป็นประจ�า เพราะหากมีสารเคมี

ตกค้างเกินมาตรฐานจะมีผลกระทบต่อสุขภาพท้ังเกษตรกรผู้ปลูก 
และผู้บรโิภค รวมถงึถ้าได้รบัสารเคมีสะสมเป็นเวลานานๆ จะท�าให้
เกิดพิษต่อระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและ 
หลอดเลือดในกรณรีนุแรง

ผูอ้�านวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า องค์การฯ 
จงึได้ผลิต “ชุดตรวจคัดกรองสารเคมีก�าจดัแมลงในผกัผลไม้และธญัพืช 
2 กลุม่ (GPO-M Kit)  และชุดตรวจหาชนิดสารเคมีก�าจดัแมลงในผกั 
ผลไม้และธญัพืช 4 กลุ่ม (GPO-TM Kit) โดยได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือให้เป็นเครือ่งมือของหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนน�าไปเฝ้าระวงั ตรวจสอบและตดิตามการปนเป้ือน
ของสารเคมีก�าจดัแมลงในผกั ผลไม้ ส�าหรับชุดตรวจคัดกรองสารเคมี
ก�าจดัแมลงในผกัผลไม้และธญัพืช (GPO-M Kit)  ใช้ตรวจสารเคมีแมลง 
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต และชุดตรวจ
หาชนิดสารเคมีก�าจดัแมลงในผกั ผลไม้ และธญัพืช (GPO-TM Kit)  
ใช้ตรวจสารเคมีแมลงได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต  
กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์กาโนคลอรนี และกลุ่มไพรีทรอยด์ ในการสุ่ม
ตรวจตามด่านอาหารและยา รวมถงึตลาดสดและห้างสรรพสินค้าต่างๆ 
ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของผูบ้ริโภคต่อไป
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งค์การเภสชักรรม ร่วมกบัพันธมิตร ร้านยาในเครอืไอแคร์ 
เฮลท์ จ�าหน่ายยาและผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพขององค์การ
เภสัชกรรม ได้แก่ ยาสามัญประจ�าบ้าน ยาจ�าเป็นพ้ืนฐาน 

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดขมิ้นชัน สารสกัดพรมมิ ชุดทดสอบสารพิษ 
วิตามิน และผลิตภัณฑ์เวชส�าอางภายใต้แบรนด์เคอร์มิน ผ่านร้าน
ยาไอแคร์ (ICARE) ฟาร์แมกซ์  (Pharmax) ไวตามิน คลับ (Vitamin Club) 
และซุปเปอร์ ดรัก (Superdrug)  25 สาขาทั่วประเทศ ประกอบด้วย

- สาขาร้านยาไอแคร์ ได้แก่ ไอแคร์ เซฟเซน็เตอร์, 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 

- สาขาร้านยาซุปเปอร์ดรัก ได้แก่ ซุปเปอร์ดรัก  
เทพเจริญ, สาขาร้านยาไวตามินคลับ, ไวตามินคลับ เซน็ทรลัลาดพร้าว, 
ไวตามินคลับ เซ็นทรัลพระราม 9, ไวตามินคลับ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, 
ไวตามินคลับ แฟชั่นไอส์แลนด์ 

- สาขาร้านยาฟาร์แมกซ์ ได้แก่ ฟาร์แมกซ์ ประดิษฐ์มนูธรรม, 
ฟาร์แมกซ์ จามจุรีสแควร์ 317 อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น B 
ห้อง B03, ฟาร์แมกซ์ เพียวเพลส รามค�าแหง เพียวเพลสไสฟ์สไตล์มอลล์ 

องค์การเภสชักรรมจับมอืพันธมติร
เพิม่ช่องทางจ�าหน่ายผลติภัณฑ์

อ

ฟาร์แมกซ์ นวลจันทร์, ฟาร์แมกซ์ วังหิน, ฟาร์แมกซ์ เดอะไนน์ 
พระราม 9, ฟาร์แมกซ์ เดอะแจ๊ส รามอนิทรา ศูนย์การค้าเดอะแจ๊ส
รามอินทรา, ฟาร์แมกซ์ ฟู้ดวลิล่า ราชพฤกษ์, ฟาร์แมกซ์ เดอะสตรที 
รัชดา ช้ัน B ฟาร์แมกซ์ เดอะคริสตัล (เลียบทางด่วน เอกมัย-
รามอินทรา)
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 องค์การเภสัชกรรม ร่วมจดันิทรรศการทรพัยากรไทย : ชาว
บ้านไทยได้ประโยชน์ ซึง่เป็น โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง
มาจากพระราชด�าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี (อพ.สธ.) โดยองค์การฯ ได้จดั
นิทรรศการให้ความรู้และโชว์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ                    
เรื่อง กัญชา ทางการแพทย์ ขม้ินชัน พรมมิ และเถาวัลย์เปรียง 
เป็นต้น นอกจากน้ีมีการน�าต้นสมุนไพรมาโชว์เพ่ือการศึกษา
หาความรูเ้พ่ิมเตมิ และมีกิจกรรมเล่นเกม ลุ้นรบัของท่ีระลึกมากมาย 
ภายในงานพบกจิกรรมการแสดงนิทรรศการ การน�าเสนอผลงานทาง
วชิาการ นิทรรศการ ใต้ร่มราชมงคล (9 มทร.) งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน, งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและหน่วยงานร่วมสนอง

อภ.ร่วมจัดนิทรรศการ คร้ังที่ 10 
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 

พระราชด�าร ิรวมท้ังเวทีเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านและภมิูปัญญาท้องถิน่ 
และการแสดงศิลปวฒันธรรม โดยนักศึกษา มทร.อสีาน การแสดง
ของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนท่ัวประเทศ การแสดงหุน่ 
ฟางรูปสัตว์นานาชนิด วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน ศูนย์หนองระเวยีง จ.นครราชสีมา องค์การ
เภสัชกรรม 

 นพ.วฑูิรย์ ด่านวบูิลย์ผูอ้�านวยการองค์การเภสัชกรรม 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงาน และลูกจ้างองค์การ
เภสัชกรรม ร่วมพิธวีางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรย์ี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และพิธี
สงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีกระทรวง 
สาธารณสุขท่ีล่วงลับไปแล้ว เน่ืองในวันสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจกิายน 2562

อภ.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
วชิาการ คร้ังท่ี 2 เร่ือง “เทคโนโลยีการผลิตสารสกดั
จากกญัชา” (Cannabis Extraction Technologies) 
ขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ 
ตั้งเป้าหมายบรรจุเข้าบัญชียาหลักและระบบหลัก
ประกนัสุขภาพ เพ่ิมทางเลือกการรกัษาของผูป่้วย 
เข้าถึงยากัญชาอย่างปลอดภัย และสนับสนุน
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต ่าง ๆ 
24 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ

สัมมนากัญชา
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นายอนุทิน ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสมศักด์ิ เทพสุทิน 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการด�าเนินการพิจารณายกเลกิพืชกญัชาจากยาเสพตดิ และ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการด�าเนินการยกเลิกพืชกระท่อมจาก
ยาเสพตดิ โดยนายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า การลงนามความร่วมมือท้ัง 2 
ฉบับครั้งน้ี เป็นการยกเลิกพืชกัญชาและพืชกระท่อมออกจาก
ยาเสพตดิ เพ่ือศึกษาวเิคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนในมิตต่ิางๆ 
ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ เหมาะสม สร้างความม่ันคงทางด้านยาของประเทศ 
ตามนโยบายรฐับาลในการช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวตักรรม 
ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ปราชญ์ชาวบ้าน สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกจิ และสร้างรายได้ให้ประชาชน ภายใต้กลไกการด�าเนินงาน
ท่ีรดักมุ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 ท่ีกระทรวงยติุธรรม

สธ. ร่วมกับ ยธ. ลงนาม ปลดล็อค พืชกัญชา พืชกระท่อม จากยาเสพติด

 ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการองค์การ
เภสัชกรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องใน
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ท้ังน้ี กระทรวง
สาธารณสุข ได้ก�าหนดทิศทางการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ใช้มาตรการ 3ป. 1ค. คือ ปลูกและปลุก
จิตส�านึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ โดยมุ่งเน้นการป้องกนัการทุจรติให้มีความ

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

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ก�าหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ส�าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พร้อมรับมอบ
โล่เกียรตคุิณจาก ดร.สาธติ ปิตเุตชะ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ในฐานะท่ีองค์การเภสัชกรรม ได้รบัเกณฑ์การประเมิน
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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จงกลนี จริยานุวัฒน์ ส.ม.     
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
Jongkolnee Jariyanuwat M.P.H General Administration officer, 
Senoir Professional Level

กรอบแนวคิดและทิศทางการขับเคลื่อน
การปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต

ารศึกษาน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษากรอบแนวคิดการปฏริปู
ระบบสุขภาพท้ังในและต่างประเทศพร้อมท้ังวเิคราะห์ผล
การด�าเนินการปฏิรูประบบสุขภาพในปัจจุบัน ควบคู่กับ

บรบิทการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีกระทบต่อ
ระบบสุขภาพ และปัญหา/ความท้าทายของระบบสุขภาพในปัจจุบนั
น�าไปสู่การเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการยกระดับการปฏิรูป
ระบบสุขภาพท่ีส�าคัญในอนาคต

ผลการศึกษาพบว่า กรอบแนวคิดการปฏริปูระบบสุขภาพ
เพ่ือรองรับบริบทการเปล่ียนแปลงในอนาคตควรมีองค์ประกอบ
ส�าคัญ ได้แก่ (1) ระบบบรกิารสุขภาพเป็นการจดัระบบการให้บรกิาร
ท่ีเช่ือมโยงกนัตัง้แต่ระดับปฐมภมิูและบรกิารท่ีมีความเช่ียวชาญใน
ระดับท่ีสูงข้ึน (2) ระบบสนับสนุนการจัดบรกิารเป็นการผลิตทรพัยากร/
ปัจจัยท่ีจ�าเป็นเพ่ือสนับสนุนการจดับรกิารสุขภาพ ท้ังก�าลงัคนด้าน
สุขภาพให้มีการผลิตจ�านวนบคุลากรแต่ละสาขาวชิาชีพท่ีมีศักยภาพ
เพียงพอ การเงินการคลังด้านสุขภาพให้เกิดการด�าเนินงานท่ีมี
ประสิทธภิาพและลดอปุสรรคการเข้าถงึบรกิารของผูรั้บบรกิาร รวม

ก
บทคัดย่อ

Conceptual framework on executing of Thai health reform, 2017 - 2036

ถงึผลิตภณัฑ์/เทคโนโลยทีางการแพทย์มีการเลือกใช้อย่างมีเหตผุล
ทางการแพทย์และต้นทุนประสิทธผิล (3) ระบบการบรหิารจดัการ 
เป็นการก�าหนดทิศทางและก�ากบั/ตรวจสอบการด�าเนินงานของกลไก
ภายใต้ระบบสุขภาพ โดยอาศัยการอภิบาลระบบสุขภาพให้มีการขับ
เคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน และระบบข้อมูลด้านสุขภาพท่ีจ�าเป็นต่อ
การวางแผนเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีก�าหนด ท้ังน้ี จ�าเป็นต้องมีการ
ด�าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกนัระหว่างองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ

การขับเคล่ือนการปฏริปูระบบสุขภาพในระยะต่อไปควร
ให้ความส�าคัญ ดังน้ี (1) ระบบบรกิารสุขภาพพัฒนาศักยภาพระบบ
บรกิารรูปแบบเครอืข่ายทุกสังกดัในเขตพ้ืนท่ีเดียวกนัพัฒนารูปแบบ
บริการรองรับสังคมผู้สูงอายุผลักดันงานสร้างเสริมสุขภาพเป็น
กจิกรรมส�าคัญในระบบประกนัสุขภาพและก�าหนดตวัช้ีวัดร่วม (Joint 
KPI) ท่ีเป็นการบรูณาการท�างานของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง (2) ระบบ
สนับสนุนการจดับรกิารสุขภาพ ออกแบบระบบการเงนิการคลงัของ
หลักประกนัสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสรมิสุขภาพ ควบคู่การสร้างความ
รับผิดชอบภาระการเงินร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงพัฒนา
ระบบบริหารจัดการบุคลากรท้ังระบบท่ีสอดคล้องกับความจ�าเป็น
แต่ละพ้ืนท่ีและ (3) ระบบการบรหิารจดัการ สร้างความร่วมมือระหว่าง
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บทน�า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

กล่าวถึงด้านสุขภาพในหลายส่วน ท้ังสิทธิของบุคคลในการได้รับ
บรกิารสาธารณสุขของรัฐ หน้าท่ีของรฐัต้องด�าเนินการให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธภิาพอย่างท่ัวถงึ รวมถงึหมวดการ
ปฏรูิปประเทศซึง่ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญตัแิผนและข้ันตอน
การด�าเนินการปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2560 ระบใุห้การปฏริปูประเทศ
ด้านสาธารณสุขเป็นหน่ึงในแผนการปฏิรูปท่ีต้องมีการจัดท�าตาม
รฐัธรรมนูญ

ขณะเดียวกันระบบสุขภาพของประเทศไทยยังคงมี
ข้อจ�ากดัในหลายด้าน อาทิ ความเหล่ือมล�า้การกระจายทรพัยากร
ทางการแพทย์ การมีหลักประกนัสุขภาพส�าหรบัคนไทยทุกคนแต่ยัง
มีความแตกต่างด้านสิทธปิระโยชน์และการเข้าถงึบรกิารของบางกลุ่ม 
รวมถงึการขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพ อย่าง
เป็นระบบ ซึง่ปัจจยัเหล่าน้ีก่อให้เกดิความท้าทายต่อการปฏริปูระบบ
สุขภาพให้ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแผนการ
ปฏริปูประเทศด้านสาธารณสุข ดังน้ัน การด�าเนินการขับเคล่ือนแผน
ในระยะต่อไป จ�าเป็นต้องมีการศึกษาและวเิคราะห์ถงึแนวทางการยก
ระดับการปฏิรูประบบสุขภาพท่ีสามารถรับมือกับบริบทการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว

บทความวชิาการน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษากรอบแนวคิด
การปฏิรูประบบสุขภาพท้ังในและต่างประเทศพร้อมท้ังวิเคราะห์
ผลการด�าเนินการปฏริปูระบบสุขภาพท่ีผ่านมา ควบคู่กบับรบิทการ
เปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อระบบสุขภาพ และปัญหา/ความท้าทายของ
ระบบสุขภาพในปัจจบุนั เพ่ือน�าเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการ
ยกระดับการปฏิรูประบบสุขภาพท่ีส�าคัญในอนาคตรวมถึงการขับ
เคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขในระยะต่อไปให้มี
ประสิทธภิาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

แนวคดิการปฏริปูระบบสขุภาพของ
ประเทศไทยทีผ่่านมา

การปฏิรปูระบบสุขภาพภายใต้รฐัธรรมนูญฯ ปี 2560 มี
ท่ีมาจากสภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ซึง่ได้ด�าเนินการสังเคราะห์ปัญหา
และจัดท�าวาระการปฏิรูป เกี่ยวข้องระบบสุขภาพ อาทิ (1) การ
ปฏริปูระบบบริการสุขภาพ โดยเปลีย่นจาก “โรงพยาบาลเป็นฐาน” 
เป็น “พ้ืนท่ีเป็นฐาน” (2) การปฏิรูประบบการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกนั ควบคุมโรค และภยัคุกคามสุขภาพ โดยยึดหลักการ “ทุก
นโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies: HiAP) และให้ส่วน
ท้องถ่ินมีบทบาทในการปฏบัิตกิาร (3) การปฏรูิประบบบรหิารจดัการ 

ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องท้ังในและนอกภาคสาธารณสุข ส่งเสรมิให้ทุกภาค
ส่วนน�าหลักการทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies)
สู่การปฏบัิต ิรวมถงึพัฒนาระบบตดิตาม/ประเมินผลท่ีมีประสิทธภิาพ
ส�าหรับการขับเคล่ือนการปฏริปูระบบสุขภาพ 

โดยจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาตเิพ่ืออภบิาลระบบ
สุขภาพ (4) การปฏริปูระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ โดยจดัตัง้
ส�านักมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบรกิารสุขภาพแห่ง
ชาติเพ่ือบรหิารจดัการข้อมูลประกนัสุขภาพ

ต่อมา สภาขับเคล่ือนการปฏริปูประเทศ (สปท.) ได้ด�าเนิน
การขับเคล่ือนสานต่อข้อเสนอของ สปช. อาทิ การออกร่างพระราช
บญัญัตคิณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศ
ระบบบรกิารสุขภาพแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ. ... การเสนอให้
มีการทบทวนพิกดัการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีความทันสมัย การ
จดับรกิารรวมกลุ่มบรกิารปฐมภมิู (Primary Care Cluster) และการ
จดัชุดสิทธปิระโยชน์หลักด้านสุขภาพระหว่างหลักประกนัสุขภาพของรฐั 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ใน
ราชกจิจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2561 ได้น�าข้อเสนอการปฏริปู
ของ สปช. และ สปท. มาพิจารณาจดัท�าข้อเสนอการปฏริปูฯ โดย
ก�าหนดเป้าประสงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรูด้้านสุขภาพ 
มีส่วนร่วมในการวางระบบดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัใน
การเข้าถึงบรกิารสาธารณสุขท่ีจ�าเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้
ต่อการมีสุขภาวะตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงภายใต้ระบบ
สาธารณสุขท่ีเป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบท่ีดีและมีประเด็น
ปฏริปูฯ แบ่งเป็น 4 ด้าน จ�านวน 10 ประเด็น โดยสรปุดังน้ี

(1) ด้านระบบบรหิารจัดการด้านสขุภาพ ได้แก่ ระบบ
บริหารจัดการด้านสุขภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ
ก�าลังคนสุขภาพ

(2) ด้านระบบบริการสาธารณสุข ได้แก่ ระบบบรกิาร
ปฐมภมิูการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกจิระบบการ
แพทย์ฉกุเฉนิและการสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค

(3) ด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภคและผูใ้ห้บรกิาร ได้แก่ 
ความรอบรูด้้านสุขภาพการคุ้มครองผูบ้รโิภค

(4) ด้านความยัง่ยนืและเพียงพอด้านการเงนิการคลัง
สขุภาพ ได้แก่ ระบบหลักประกนัสุขภาพ

แนวคดิการปฏริปูระบบสขุภาพของต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 
น�าเสนอกรอบแนวคิดระบบสุขภาพท่ีสามารถน�าไปใช้ออกแบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศต่างๆ ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบหลัก (Six Building Blocks) ได้แก่ การมีระบบบรกิาร
ท่ีดี (health services) การมีบุคลากรด้านสุขภาพท่ีมีความสามารถ 
(health workforce) การมีระบบข้อมูลข่าวสารท่ีดี (health information 
system) การเข้าถงึผลิตภณัฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์และวคัซนีท่ี
จ�าเป็น (medical products, vaccines and technologies) 

การมีระบบการเงนิการคลังท่ีดี (health inancing) และการ
อภบิาลระบบท่ีดี (leadership and governance)

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดการปฏิรูประบบ
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สุขภาพของต่างประเทศ พบว่างานศึกษาของ Winnie Yip and Reem 
Hafez (2015) ช้ีให้เห็นว่า การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
ระบบสุขภาพมีความซับซ้อนและเป็นกระบวนการต่อเน่ือง จ�าเป็น
ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ มีกระบวนการด�าเนินงานท่ีเป็น
ระบบและบูรณาการร่วมกบัภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องในวงกว้าง การกระจาย
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ขณะท่ี Qingyue Meng et al. (2019) ได้ศึกษาถงึการปฏิรปู
ระบบสุขภาพของประเทศจนีในระหว่างปี 2552 – 2561 พบว่า ผลจาก
มาตรการปฏริปูระบบสุขภาพส่งผลให้การเข้าถงึบรกิารสุขภาพของ
ประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึนและลดความเหล่ือมล�า้การเข้าถงึบรกิารสุขภาพ 
รวมถงึผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีดีข้ึน

จากงานศึกษาข้างต้น ช้ีให้เหน็ถงึความส�าคัญของการปฏริปู
ระบบสุขภาพท่ีต้องมีการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง โดยมีบรกิารปฐมภูมิเป็นพ้ืนฐาน และมีระบบตดิตาม
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางสุขภาพ สอดคล้องกบังานศึกษาของ 
World Bank (2016) ท่ีให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปฏริปูระบบ
สุขภาพของประเทศจนี โดยเฉพาะในส่วนของระบบบรกิาร ได้แก่ การ
ปฏรูิประบบบริการท่ีบูรณาการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  (peo-
ple-centered integrated care) ซึง่จ�าเป็นต้องมีระบบบรกิารปฐมภมิูท่ี
มีความเข้มแข็งและสามารถบูรณาการเช่ือมโยงกบัระบบบรกิารในระดับ
ท่ีสูงกว่าได้อย่างมีประสิทธภิาพและไร้รอยต่อ 

กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต

จากแนวคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ตลอด
จนการปฏรูิประบบสุขภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถ
ท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดในการปฏิรปูระบบสุขภาพเพ่ือรองรบับรบิท
การเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ กล่าวคือ เป้าหมายสูงสุดควรมุ่งเน้นท�าให้
คนมีสุขภาพดีและมีความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดย
จ�าเป็นต้องสร้างโอกาสในการเข้าถงึบรกิารสุขภาพและได้รบับรกิารท่ีมี
คุณภาพอย่างครอบคลุมท่ัวถึง โดยท่ีมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธภิาพสูงสุดองค์ประกอบของระบบสุขภาพแบ่งเป็นระบบย่อย
ท่ีส�าคัญคือ (1) ระบบบริการสขุภาพ เป็นการจดัระบบของการให้
บรกิารตัง้แต่การสร้างเสรมิสุขภาพ ควบคุม/ป้องกนัโรค การรกัษา
พยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ รวมถงึการดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ายผ่านระบบ
บรกิารในหลายระดับ (2) ระบบสนบัสนนุการจดับริการเป็นการผลิต
ทรพัยากร/ปัจจยัท่ีจ�าเป็นต่างๆ เพือ่สนับสนุนต่อการใช้จดับรกิาร
สุขภาพท้ังในด้านก�าลังคนด้านสุขภาพให้มีจ�านวนของบคุลากรแต่ละ
สาขาวชิาชีพท่ีเพียงพอและกระจายตวัเหมาะสมกบัความต้องการของ
พ้ืนท่ีการเงนิการคลังด้านสุขภาพ เป็นการบรหิารจดัการทางการเงนิ ท้ัง
ด้านการรวบรวมเงนิทุน การกระจายความเส่ียงกองทุน การก�าหนด
สิทธิประโยชน์/อัตราค่าบริการ/วิธีการจ่ายเงิน และผลิตภัณฑ์/
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นการผลิตและจดัสรรผลิตภณัฑ์ยา วคัซนี 
และครภุณัฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีจ�าเป็น โดยเลือกใช้อย่างมี
เหตผุลทางการแพทย์/ต้นทุนประสิทธิผล (3) ระบบการบริหารจดัการ 

เป็นการอภบิาลระบบสุขภาพ โดยก�าหนดทิศทางและก�ากบั/ตรวจสอบ
การด�าเนินงานของกลไกต่างๆ ภายใต้ระบบสุขภาพเพ่ือมุ่งไปสู่เป้า
หมายท่ีก�าหนด รวมท้ังการจดัการระบบข้อมูลสุขภาพทีจ่�าเป็นต่อการ
วางแผนในแต่ละองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ท้ังน้ี เพ่ือให้ระบบ
สุขภาพสามารถท�างานได้ตามเป้าหมายข้างต้น จ�าเป็นต้องเช่ือมโยงกนั
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การขับเคล่ือนระบบสขุภาพท้ังด้านการ
ให้บรกิารและการสนับสนุนทรพัยากรแก่ระบบบรกิารจะถกูบรูณาการ
ด�าเนินงานภายใต้การบริหารจดัการระบบท่ีเป็นเอกภาพ

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อระบบสุขภาพ

การเปล่ียนแปลงของบรบิทส�าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบสุขภาพ ดังน้ี

(1) การเข้าสูส่งัคมสงูวยัอย่างรวดเรว็จากผลการคาด
ประมาณประชากร ปี 2560 – 2580 พบว่า อตัราเร่งของกลุ่มผูสู้งอายุ
เพ่ิมข้ึนสูงกว่าวยัเด็กและวยัแรงงานท่ีลดลง ซึง่ต้องการรูปแบบการดูแล
เฉพาะท่ีเหมาะสมรวมถงึส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครฐัด้านสุขภาพท่ี
จะเพ่ิมข้ึน

(2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี เทคโนโลยดิีจทัิลด้าน
สุขภาพเริม่มีบทบาทในการให้บรกิารสุขภาพซึง่จะช่วยลดข้อจ�ากดัของ
การให้บริการสุขภาพในพ้ืนท่ีห่างไกลและการขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์ อย่างไรกต็าม เทคโนโลยียังส่งผลให้ลักษณะการด�ารง
ชีวติเปล่ียนแปลงไป อาจน�ามาซ่ึงการมีกจิกรรมทางกายท่ีไม่เพียงพอ

(3) แนวโน้มการเกดิโรคไม่ตดิต่อจากอตัราการเสยีชีวติ 
อันดับแรกของคนไทย ปี 2557 – 2561 พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน อาทิ โรคมะเรง็ โรคหลอด
เลือดสมอง รวมถงึมีอตัราการเสียชีวิตจากอบัุตเิหตทุางถนนสงูเป็น
อนัดับ 1 ในอาเซยีน และอนัดับ 9 ของโลก

(4) การเคล่ือนย้ายประชากรระหว่างประเทศ จะเป็น
ความเส่ียงของการเกิดโรคตดิต่อหรอืโรคระบาด โดยท่ีแต่ละภมิูภาค
มีความเส่ียงของการเกิดโรคตดิต่ออบุตัใิหม่/อบุติัซ�า้ท่ีแตกต่างกนั

ผลการด�าเนนิการปฏริปูระบบสขุภาพในปจจุบนั

ผลการด�าเนินการตามแผนปฏริปูประเทศด้านสาธารณสุข
โดยสรปุดังน้ี

(1) ระบบบริหารจดัการด้านสขุภาพมีการด�าเนินการ
กระจายอ�านาจไปยังเขตสุขภาพ แต่ยังเป็นเขตสุขภาพเฉพาะของ
กระทรวงสาธารณสุขและไม่ครอบคลุมทุกมิต ิขณะท่ีระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศยังไม่มีกลไกระดับชาติท่ีบูรณาการการท�างานของ
ทุกหน่วยงาน และมีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการประสาน
การพัฒนานโยบายก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งยังอยู่ใน
ขอบเขตของกระทรวงสาธารณสุข

(2) ระบบบริการสาธารณสขุการผลิตแพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครวั แต่ยังไม่เพียงพอกบัความต้องการขณะเดียวกนัมีพัฒนา
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สารสกดัเพ่ือใช้ทางการแพทย์แต่ไม่ขยายไปสูก่ารเป็นสมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกิจรวมถึงมีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท้ังหมด และการสร้างเสรมิสุขภาพ/ป้องกนัโรคไม่มีการปฏริปูในระดับ
โครงสร้าง/อ�านาจการบริหารส�าหรับการวางระบบรับมือกับความ
เส่ียงต่อความม่ันคงทางสุขภาพ

(3) การคุ้มครองผู้บริโภคและผูใ้ห้บริการ จดัให้มีระบบ
เฝ้าระวงัและตอบโต้ความเส่ียงเพ่ือเพ่ิมความรอบรูด้้านสุขภาพ (Risk 
Response for Health Literacy Center: RRHL) แต่ไม่สามารถตอบโต้
ความเส่ียงสุขภาพได้อย่างทันท่วงที การเร่ิมปรับโครงสร้างของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมและ
บรรลุผลในการท�างานเชิงรกุ 

(4) ความยัง่ยนืและด้านการเงนิการคลังสขุภาพมีการ
พัฒนาชุดสิทธปิระโยชน์หลัก/เสรมิและแหล่งเงินเพ่ิมเตมิของระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครฐั แต่ยังไม่มีการจดัต้ังกลไกกลางในการดูแล
กองทุนหลักประกนัสุขภาพภาครฐัท้ัง 3 กองทุน 

ปญหาและความท้าทายของระบบสขุภาพในปจจุบนั

(1) ระบบบริการสุขภาพ เช่น ระบบบรกิารรกัษาโรคส�าคัญ
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในแต่ละภมิูภาคระยะเวลาการรอคอย
การรักษาท่ีนานกว่ามาตรฐานการให้บรกิาร อาทิ ร้อยละผูป่้วยท่ีได้รบั
การรักษาด้วยเคมีบ�าบัดภายใน 6 สัปดาห์ต�า่กว่าเป้าหมาย

(2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ พบว่ามี
ปัญหาความย่ังยืนทางการเงนิการคลังของระบบหลักประกนัสุขภาพ
จากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เม่ือประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ความเหล่ือม
ล�้าในการกระจายบุคลากรด้านสาธารณสุขระหว่างภูมิภาคซึ่งส่วน
ใหญ่กระจกุตวัในกรุงเทพมหานคร/เมืองใหญ่โดยเฉพาะแพทย์และ
ทันตแพทย์คิดเป็น 2.93 และ 2.86 เท่าตามล�าดับ และมีสัดส่วนท่ีต�า่
กว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุดของประเทศกว่า 
4.68 และ 4.63 เท่า

(3) ระบบการบริหารจดัการ พบว่าขาดกลไกก�ากับดูแล
ทิศทางนโยบายด้านสุขภาพในภาพรวม อีกท้ังระบบข้อมูลด้าน
สุขภาพยังขาดความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน 

แนวทางการยกระดับการปฏรูิประบบสขุภาพ
ในอนาคต

(1) ระบบบริการสขุภาพ 
ควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของระบบบรกิารสุขภาพ

ในรูปแบบเครือข่ายของทุกสังกัดท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีอยู่ในเขต
พ้ืนท่ีเดียวกัน และสร้างกลไกท่ีสามารถเช่ือมโยงแนวทางการท�างาน
ร่วมกนัเป็นเครอืข่ายบรกิารท่ีมีประสิทธภิาพ ตัง้แต่บรกิารปฐมภมิู 
ทุตยิภมิู ตตยิภมิู และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตลอดจนระบบ
การแพทย์ฉกุเฉนิ และระบบส่งต่อ รวมท้ังระบบการดูแลผูป่้วยใน

ระยะเปล่ียนผ่านจากสถานพยาบาลสู่บ้าน (intermediate care)
นอกจากน้ี ควรมีการพัฒนารูปแบบบริการเพ่ือรองรับ

สังคมผู้สูงอายุอย่างครบวงจร รวมท้ังผลักดันงานด้านการสร้าง
เสรมิสขุภาพให้เป็นกจิกรรมส�าคัญในระบบประกนัสุขภาพทุกระบบ 
ขณะทีก่ารปฏริปูระบบการสร้างเสรมิป้องกนั/ควบคุมโรคควรก�าหนด
ตวัช้ีวัดร่วม (Joint KPI) โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิกรรมท่ีเก่ียวกบัปัจจยั
ด้านสังคมท่ีมีผลต่อสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH) 

 (2) ระบบสนบัสนนุการจัดบรกิารสุขภาพ ควรมุ่งเน้น
การออกแบบระบบการเงนิการคลังของระบบหลักประกนัสุขภาพภาค
รัฐให้มีความย่ังยืนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกนัโรค และจัดการกบัภยัคุกคามสุขภาพอย่างเป็นรปูธรรม ควบคู่
กบัการสร้างความรบัผดิชอบและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
โดยใช้แนวทางการรบัภาระค่าใช้จ่ายร่วมกนั (cost sharing) ระหว่าง
รฐัและผูใ้ช้บริการตามเศรษฐานะ 

นอกจากน้ี ในส่วนของการปฏิรูประบบก�าลังคนด้าน
สุขภาพ ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บคุลากรทัง้ระบบ ตัง้แต่การผลติ การจดัสรรต�าแหน่งรองรบั การ
กระจายบุคลากรท่ีมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่การปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีห่างไกล และการธ�ารงรักษา

3) ระบบการบริหารจดัการ 
การปฏริปูระบบสนับสนุนการจดับริการสุขภาพในระยะ

ต่อไป ควรให้ความส�าคัญกบัการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
ท่ีเกีย่วข้องท้ังในและนอกภาคสาธารณสุข อาทิ การผลกัดันความ
ร่วมมือระหว่างรฐัและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในการ
ขับเคล่ือนการปฏริปูระบบสุขภาพเพ่ือการจัดสรรทรพัยากรและการ
จดับรกิารสุขภาพท่ีมีประสิทธภิาพสูงสุด ตลอดจนการส่งเสรมิให้ทุก
ภาคส่วนน�าหลักการทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies) 
มาแปลงสู่การปฏบัิตใิห้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม รวมถงึการพัฒนา
ระบบการตดิตามประเมินผลท่ีมีประสิทธภิาพ

บทสรุป
แนวคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (Six Building 

Blocks) แสดงให้เหน็ถงึกรอบแนวคิดการปฏรูิประบบสุขภาพควรมีองค์
ประกอบส�าคัญ ได้แก่ (1) ระบบบริการสุขภาพ เป็นการจดัระบบการให้
บรกิารท่ีเช่ือมโยงกนัตัง้แต่ระดับปฐมภมิูและบรกิารท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในระดับท่ีสูงข้ึน (2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการ เป็นการผลิต
ทรพัยากร/ปัจจยัทีจ่�าเป็นเพ่ือสนับสนุนการจดับริการสุขภาพ ท้ังก�าลัง
คน การเงนิการคลัง และผลิตภณัฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) ระบบ
การบริหารจดัการ เป็นการก�าหนดทิศทางและก�ากบั/ตรวจสอบกลไก
ภายใต้ระบบสุขภาพให้มีการขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีระบบข้อมูลด้านสุขภาพท่ีจ�าเป็นต่อการวางแผนเพ่ือมุ่งไปสู่
เป้าหมายท่ีก�าหนด ท้ังน้ี จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินงานทีเ่ช่ือมโยงระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบสุขภาพอย่างเป็นเอกภาพ และน�าไปสู่
ผลลัพธ์/เป้าหมายของระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์
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ารวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของน�้านมต่อความ
ยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืนของผิว เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi Experimental Research) Pretest - Posttest 

Design เปรียบเทียบผลก่อนและหลังแช่น�้านม อาสาสมัครเข้าร่วม
โครงการ 60 คน โดยแช่น�้านมที่ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนแบบ
เทอร์ไมซ์และแช่น�า้นมผสมน�า้เปล่า (อตัราส่วน 1 : 1) ตรวจวิเคราะห์
ความยืดหยุ ่นและความชุ ่มช้ืนของผิวด ้วยเครื่องตรวจ รุ ่น 
EH-900U ผลการศึกษาพบว่าหลังแช่ด้วยน�้านมผสมน�้าเปล่าเป็น
เวลา 20 นาที ความยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืนของผวิบรเิวณแขนซ้าย
และขวาเพ่ิมขึน้เล็กน้อยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ อธบิาย
ได้ว่าการแช่น�า้นมผสมน�า้เปล่า ส่วนประกอบในนมเกดิการเจือจาง  
หลังแช่น�้านมอย่างเดียว ความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขน
ข้างซ้ายมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ(p = 0.000) ความ
ชุ่มช้ืนของผวิหนังบรเิวณแขนข้างซ้าย (p = 0.001) และความชุ่มช้ืน

ก

การศึกษาผลของนํ้านม
ต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว

Abstract

ของผิวหนังบริเวณแขนข้างขวา (p = 0.002) มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ  ในขณะท่ีความยืดหยุ่นผิวหนังบริเวณแขน
ข้างขวาความยืดหยุ่นเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 0.099) กลุ่มอายุ 40 - 50 ปี มีการ
เปล่ียนแปลงความชุ่มช้ืนของผิวและความยืดหยุ่นของผิวหนัง
เพ่ิมข้ึนภายหลังการแช่น�า้นม อธบิายตามทฤษฎพียาธสิภาพผวิและ
ทฤษฎีฮอร์โมนสัมพันธ์กับวัยได้ว่าผิวจะเริ่มสูญเสียคอลลาเจน
มากข้ึนตามวยัทีสู่งข้ึน ซึง่สัมพนัธ์กบัฮอร์โมน แช่น�า้นมเพียง 20 นาที 
อาจไม่เพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงผิวให้ดีขึ้นได้ชัดเจน ควรเพ่ิม
เวลา ความถี่ บริเวณการตรวจวิเคราะห์ผิว และสัดส่วนน�้านมที่น�า
มาใช้ให้เหมาะสม การศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับ
วงการผวิหนัง/การดูแลสุขภาพผวิด้วยสปาน�า้นม และผูท่ี้สนใจดูแล
สุขภาพผิวให้มีความม่ันใจ รวมท้ังผู ้ประกอบการสปาได้น�าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคต่อไป

เภสัชกรหญิงชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
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บทน�า

ปัจจุบันมนุษย์สนใจในการเลือกใช้บริการการดูแล
ผิวพรรณจากการท�าสปา ซึ่งมีความหลากหลาย เช่น มะขามขัดผิว 
ขม้ินชัน น�า้นมข้าว รวมถงึสปาน�า้นม  เพ่ือช่วยในการบ�ารงุผวิ เป็น
ท่ีนิยมในธรุกจิสปา  โดยท่ัวไปน�า้นมมีคุณภาพสูงในด้านของคุณค่า
ทางอาหารซ่ึงมีโปรตนี  มักน�ามาใช้ในรปูแบบผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิ 
เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากน�้านมในรูปแบบต่าง ๆ 
จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีเกษตรกรประกอบอาชีพโคนม
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีสร้าง
รายได้ให้กบัเกษตรกรในพ้ืนท่ีมายาวนาน แต่ปัจจุบันปริมาณนมดิบ
ของสหกรณ์โคนม/ศูนย์ฯ และสมาชิกในเขตพ้ืนท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงู
ข้ึนทุกปี บางช่วงอาจมีน�า้นมดิบส่วนเกนิเกดิข้ึน จงึอาจเกดิสถานการณ์
นมล้นตลาด อีกท้ังยังไม่พบงานวิจัยในเรื่องน�้านมในการดูแลผิว 
ผูว้จิยัจงึสนใจศึกษาผลของน�า้นมต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืน
ของผิว การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของน�้านม
ต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืนของผวิ ท้ังน้ีเพ่ือสนบัสนุนการน�า
น�า้นมมาใช้ในการดูแลสุขภาพ  สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาผลิตภณัฑ์ในเรือ่งผวิพรรณ และ
สร้างความม่ันใจในการใช้น�า้นมว่าช่วยฟ้ืนฟูสภาพผิวได้ดีข้ึนจรงิ
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เพื่อศึกษาผลด้านความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว

ขอºเขµ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 
Experimental Research) ในรูปแบบ Pretest- Posttest Design เพ่ือ
ศึกษาผลของน�้านมต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืนของผิวและ
ศึกษาคุณลักษณะทางประชากรของอาสาสมัครท่ีมีอายุระหว่าง 
40 - 60 ปี 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาผลของน�้านม
ต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืนของผวิและศึกษาคุณลักษณะทาง
ประชากรของอาสาสมัคร เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพผิว
จากน�้านม 

2. ขอบเขตด้านประชากร ท่ีใช้ศึกษาครัง้น้ีเป็นประชากร
ที่มีอายุระหว่าง 40 - 60 ปี ที่มาท�าการทดลองด้วยความสมัครใจ 
จ�านวน 60 คน

สÁÁµÔ°Òนขอ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

1. ความยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืนของผวิหลังการแช่ด้วย
น�้านมผสมน�้าเปล่า มากกว่าความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว
ก่อนการแช่ด้วยน�้านมผสมน�้าเปล่า                

2. ความยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืนของผวิหลังการแช่ด้วย
น�า้นมอย่างเดียว มากกว่าความยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืนของผวิก่อน
การแช่ด้วยน�้านมอย่างเดียว

»ÃะâÂªน�·Õèä´้ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

1. เพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพผิวจากน�้านม            
2. ประชาชนเห็นความส�าคัญในการดูแลสุขภาพผิว

จากการใช้น�้านม

ÃะÂะเÇÅÒãน¡ÒÃ´íÒเนÔน¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

เดือนสิงหาคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561

¡ÒÃ¤Ñ´เÅ×อ¡¡ÅØ‹ÁµÑÇอÂ‹Ò§

ประชากรท่ีใช้ศึกษาครัง้น้ีเป็นประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 
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

เ¤Ã×èอ§Á×อ·Õèãª้ãน¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ชนิด 
คือ น�้านม เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

1. น�้านม เป็นน�้านมโคที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อนเพ่ือการฆ่าเช้ือเบ้ืองต้นโดยใช้อณุหภมิู 63 - 65 องศาเซลเซยีส 
นาน 15 วินาที และเก็บรักษาไว้ในแทงค์ไม่เกิน 12 ชม. ที่อุณหภูมิ 
7 องศาเซลเซียส

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ทดลอง คือ เครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหน้า รุ่น EH-900U เป็น
เคร่ืองมือทีใ่ช้วดัความยืดหยุ่นของผิวและการวดัความชุ่มช้ืนของผวิ
บริเวณแขนทั้งสองข้างก่อนและหลังท�าการทดลอง

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 3.1 แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน

เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคลของผูม้ารบั ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ เป็นแบบให้เลือกตอบ 
(Check list) และเติมข้อความ (Open ended) จ�านวนทั้งหมด 3 ข้อ

 ส่วนท่ี 2 พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผวิ จ�านวน  9 ข้อ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check list)  
  3.2 แบบบันทึกผลการวดัความยืดหยุ่นและความ
ชุ่มชื้นของผิว

¡ÒÃÇÔเ¤ÃÒะË�ข้อÁÙÅ                                    
แÅะส¶ÔµÔ·Õèãª้ãน¡ÒÃÇÔเ¤ÃÒะË�ข้อÁÙÅ

น�าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท้ัง 2 ส่วนมา
วเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลส�าเรจ็รปู ด�าเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้ แบบสอบถามส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ท�าการทดลอง ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ น�ามาหา
ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) แบบสอบถาม
ส่วนท่ี 2 พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผวิ น�ามาหาค่าความถี ่(frequency) 
ค่าร้อยละ (percentage)  น�าข้อมูลผลการวัดความยืดหยุ่นและ
ความชุ่มช้ืนของผิว มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและการเปล่ียนแปลง 
และน�าผลมาค�านวณค่าทางสถิติโดยใช้ Paired Samples T-test

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลท่ัวไป จากประชากร
จ�านวนทั้งหมด 60 คน ผลการวิเคราะห์จ�านวนและร้อยละของ
อาสาสมัคร จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบคุคล พบว่า อาสาสมัครในการ
ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 
พบกลุ่มอายุระหว่าง 50 - 54 ปี มากที่สุด จ�านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.0 อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จ�านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8

2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผิว ผลการวิเคราะห์
จ�านวน และร้อยละของอาสาสมัคร จ�าแนกตามพฤตกิรรมการดูแล
สุขภาพผิว พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มีปัญหาหรือความกังวล
เกีย่วกบัผวิในเรือ่งผิวแห้ง/ขาดความชุ่มช้ืนมากท่ีสุด จ�านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.3 โดยปกตอิาสาสมัครใช้สกนิแคร์ลักษณะท่ีเป็นโลช่ัน
มากท่ีสุด จ�านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 โดยใน 1 วัน
อาสาสมัครจะใช้ผลิตภณัฑ์บ�ารุงผวิแค่ 1 คร้ังมากท่ีสดุ จ�านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.7 ส่วนใหญ่โดยปกตอิาสาสมัครไม่ใช้ครมีกนัแดด
ทาบริเวณแขน จ�านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 อาสาสมัคร
ส่วนใหญ่ไม่ได้รบัประทานอาหารเสรมิบ�ารงุผวิหรอืวิตามินบ�ารงุผวิ 
จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2 และอาสาสมัคร จ�านวน 8 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 13.8 รับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินบ�ารุงผิว
วนัละ 1 คร้ัง โดยส่วนใหญ่รบัประทานอาหารเสรมิหรอืวติามินบ�ารงุ
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. ผลการเปรียบเทียบความยืดหยุ่นและความชุม่ชืน้ 
เม่ือแช่ด้วยน�า้นมผสมน�า้เปล่า ความยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืนของผวิ
บริเวณแขนซ้ายและขวาเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ไม่พบความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญ อธิบายได้ว่าการแช่น�้านมผสมน�้าเปล่าส่วน
ประกอบในนมเกิดการเจือจาง ขณะท่ีเม่ือแช่น�้านมอย่างเดียว 
ความยืดหยุ่นของผิวหนังบรเิวณแขนข้างซ้ายมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 0.000) ความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณ
แขนข้างซ้าย (p = 0.001) และความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณแขน
ข้างขวา (p = 0.002) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
ในขณะท่ีความยืดหยุ่นผิวหนังบริเวณแขนข้างขวาความยืดหยุ่น
เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p = 0.099) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว เมื่อแช่ด้วยน�้านมผสมน�้าเปล่า

คู่ที่ 1
ความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขนซ้าย -0.034 4.866 -1.885 1.816 -0.038 .970

คู่ที่ 2
ความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขนขวา 0.931 4.543 -0.797 2.659 1.104 .279

คู่ที่ 3
ความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณแขนข้างซ้าย -2.103 6.795 -4.688 0.481 -1.667 .107

คู่ที่ 4
ความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณแขนข้างขวา -1.552 4.421 -3.233 0.130 -1.890 .069

   ผลเปรียบเทียบ (Paired Differences)
 เปรียบเทียบก่อน  Std.              95 % Conidence t P-value 
 และหลังแช่น�้านม  Deviation  
  Mean  Lower Upper

คู่ที่ 1
ความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขนซ้าย -3.966 3.581 -5.327 -2.604 -5.964 .000*

คู่ที่ 2
ความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขนขวา -1.828 5.776 -4.025 .369 -1.704 .099

คู่ที่ 3
ความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณแขนข้างซ้าย -3.103 4.271 -4.728 -1.479 -3.913 .001*

คู่ที่ 4
ความชุ่มชื้นของผิวหนังบริเวณแขนข้างขวา -4.414 6.967 -7.064 -1.764 -3.412 .002*

   ผลเปรียบเทียบ (Paired Differences)
 เปรียบเทียบก่อน  Std.              95 % Conidence t P-value 
 และหลังแช่น�้านม  Deviation  
  Mean  Lower Upper

* P-value < 0.05 * P-value < 0.05

อÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

จากผลการวิจัย เม่ือแช่น�้านมอย่างเดียว พบความ
ยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณแขนข้างซ้ายมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ  ในขณะท่ีความชุ่มช้ืนของผิวหนังบริเวณแขน
ทั้งสองข้าง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญเม่ือแช่ด้วยน�า้นมผสมน�า้เปล่า การศึกษา
คร้ังน้ีมีข้อจ�ากัดบางประการ ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการ
แช่น�า้นมผสมน�า้เปล่าและการแช่น�า้นมอย่างเดียว โดยควบคุมกลุ่ม
อาสาสมัครท่ีจะน�ามาศึกษาให้เป็นกลุ่มเดียวกนั เพ่ิมความถีใ่นการ
ทดลอง โดยทดลองต่อเน่ืองกนัหลายๆ สัปดาห์ เพ่ือให้เหน็ถงึความ
เปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน ศึกษาเปรยีบเทียบสัดส่วนน�า้นมท่ีน�ามาใช้ให้
เหมาะสม นอกจากน้ีสามารถน�ารปูแบบการศึกษาน้ีต่อยอด เพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์จากน�า้นมต่อไป 

ºÃÃ³ÒนØ¡ÃÁ
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รับประทานคอลลาเจนเสริมต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืนของ
ผิว. สารนิพนธ์ วท.ม., มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ.

วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์, ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์. (2555). 
การศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของครมีทาผวิท่ีมีส่วนประกอบ
ของกรดไขมันโอเมก้ากบัครมีเบสมาตรฐาน ในการเพ่ิมความชุ่มช้ืน
และความแข็งแรงของเกราะ
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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

Ratiporn Sampaonon B.Pharm.2
Numtip Jongsiri B.Sc., M.Sc.3ารวจัิยครัง้น้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏบิตักิาร มีวตัถปุระสงค์ (1) 

เพ่ือศึกษาการน�านโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสู่
การปฏบัิตขิองโรงพยาบาลแพร่  (2) เพือ่พัฒนากระบวนการ

น�านโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภยัสู่การปฏบัิตขิองจงัหวัดแพร่ 
และ (3) เพ่ือจดัท�าข้อเสนอมาตรการด�าเนินงานอาหารปลอดภยัใน
โรงพยาบาลรัฐของจงัหวดัแพร่ ท�าการศึกษาข้อมูลการด�าเนินงานจาก
บุคลากรท่ีเป็นคณะกรรมการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 8 แห่งในจงัหวดัแพร่ เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล
คือ แบบสัมภาษณ์การประชุมกลุ่ม และแบบประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภยัของกระทรวงสาธารณสุข วเิคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปรมิาณโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ่และร้อยละ 

ผลการวจิยัพบว่า ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลแพร่ให้ความ
ส�าคัญกบักลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทีเ่กีย่วข้องท้ังภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล ท�าให้สามารถด�าเนินงานอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ร่วมกบัส�านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัแพร่เป็นพ่ีเล้ียงให้กบัโรงพยาบาลชุมชนในการด�าเนินงานอาหาร
ปลอดภยัในโรงพยาบาล แต่ยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างครอบคลุม
ตาม 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ เน่ืองจากข้อจ�ากดัด้านการจดัหาและ
ขยายแหล่งวตัถดิุบท่ีปลอดภยัตามเกณฑ์การรบัรองมาตรฐาน และขาด
การจดัการท่ีจะท�าให้เกดิแหล่งผลิตหรอืการจัดหาจากแหล่งอืน่ๆ รวมถงึ
ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารโดยใช้ชุด
ทดสอบเบื้องต้นและทางห้องปฏิบัติการตามความถี่ที่ก�าหนดให้ได้ 
นอกจากน้ันยังมีปัจจยัท่ีเป็นข้อจ�ากดัคือ โรงพยาบาลบางแห่งขาด
นักโภชนาการหรือโภชนากรซึง่เป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญในการจดัท�า
เมนูอาหารให้สอดคล้องกบัวตัถดิุบท่ีมีอยู่ในท้องถิน่ ท�าให้ต้องก�าหนด
แผนบูรณาการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ผ่านคณะกรรมการอาหาร
ปลอดภยัจงัหวดัแพร่ ก�าหนดเกณฑ์วตัถดิุบท้องถิน่ปลอดภยั เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ ขยายฐานผูผ้ลิต
ให้มีวตัถดิุบปลอดภยัเพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาล จดัท�า
มาตรฐานเมนูอาหารในโรงพยาบาลของจงัหวดัแพร่ เพ่ือใช้เป็นแหล่ง

ก
บทคัดย่อ

การพัฒนาการดําเนินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่ 

Development of Food Safety Hospital, Phrae Province 

อ้างองิในการปรับเมนูให้สอดคล้องกบัวตัถดิุบท่ีมีในพ้ืนท่ี รวมถงึปรบั
กระบวนการควบคุมมาตรฐานให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

ดังน้ัน การขับเคล่ือนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั
ให้ส�าเรจ็ได้น้ันต้องค�านึงถงึบรบิทของพ้ืนท่ีเป็นปัจจยัส�าคัญ จึงเสนอ
แนะให้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีจะใช้วัดและ
ประเมินผลมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยท่ีเหมาะสมกับ
สภาพการด�าเนินงานของโรงพยาบาลทุกระดับ
ค�าส�าคัญ : โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั การพัฒนา

1เภสัชกรช�านาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
1Pharmacist, 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.

บทน�า
จากข้อมูลการเฝ้าระวังการปนเปื ้อนของอาหารใน

โรงพยาบาล1 พบว่ามีการปนเป้ือนมาจากโรงครวัของโรงพยาบาล 
ร้อยละ 70 เกดิจากการควบคุมความร้อนและเวลาท่ีไม่เหมาะสมในการ
เก็บรักษาและการปรุง และร้อยละ 30 เกิดจากการปนเปื้อนของ
เช้ือโรคทีม่าจากสภาพแวดล้อมของโรงครวั สุขลักษณะของผูป้ระกอบ
อาหาร และคุณภาพของอาหาร นอกจากน้ียังพบว่าการควบคุมเรือ่ง
ค่าใช้จ่ายของอาหาร การไม่มีการด�าเนินงานตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภยั และการใช้วสัดุอุปกรณ์เครือ่งมือ เคร่ืองใช้ในการประกอบ
อาหารท่ีไม่เหมาะสม ไม่สะอาดเพียงพอ ท�าให้อาหารของ
โรงพยาบาลไม่มีคุณภาพและความปลอดภยัส�าหรบัผูบ้รโิภค และจาก
การประเมินการให้บรกิารอาหารในโรงพยาบาล พบว่าโรงพยาบาล
มีการผลิตอาหารเองโดยฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล ร้อยละ 55 
และมีการจ้างเหมาผลิตอาหารจากภายนอก ร้อยละ 24.6 โรงครวัของ
โรงพยาบาลท่ีได้มาตรฐานตามหลักสุขาภบิาลอาหารมีเพียงร้อยละ 
42.8 และจากการประเมินโรงพยาบาลท่ีมีการจ้างเหมาบรกิารอาหาร
ผูป่้วยจากภายนอกเม่ือปี พ.ศ. 2548 พบว่าร้อยละ 90 มีการใช้วตัถดิุบ
ในการปรงุอาหารท่ีมีคุณภาพต�า่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 80 
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ของสถานท่ีปรุงและสุขอนามัยของผูป้รงุยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สุขาภบิาลอาหาร ร้อยละ 100 มีการจดัซือ้วตัถดิุบในการประกอบ
อาหารมาจากตลาดสดท่ัวไป และร้อยละ 95 ไม่มีการสุ่มตรวจสอบ
สารปนเป้ือนโดยห้องปฏบัิตกิารของโรงพยาบาล จะเหน็ได้ว่าอาหาร
ท่ีให้บริการในโรงพยาบาลยังมีความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของเช้ือโรค
และสารเคมีต่างๆ 

ดังน้ัน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายโรงพยาบาล
อาหารปลอดภยัสู่การปฏบัิตใินโรงพยาบาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2560 จงัหวดั
แพร่ก�าหนดให้โรงพยาบาลแพร่น�าร่องด�าเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยัเป็นแห่งแรกของจงัหวดั และในปี พ.ศ. 2561 ขยายการด�าเนิน
งานไปสู่โรงพยาบาลชุมชนอกี 7 แห่ง ส�านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
แพร่จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลชุมชนทั้ง
8 แห่งในจงัหวดัแพร่ ท�าการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาลท่ีมีความส�าคัญเกื้อหนุนให้การน�านโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสู่การปฏิบัติจริงของจังหวัดแพร่ เพ่ือ
น�ามาพัฒนากระบวนการพัฒนาอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาลของ
จงัหวดัแพร่ อีกท้ังเพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ ทีเ่ป็นข้อจ�ากดั ข้อค้นพบ
ที่เป็นองค์ความรู้ที่แสดงถึงกระบวนการพัฒนาอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล เพ่ือน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการด�าเนินงานอาหาร
ปลอดภยัในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งของจงัหวดัแพร่ 

ÇÑµ¶Ø»Ãะส§¤�ขอ§¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ

1. เพ่ือศึกษาการน�านโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั
สู่การปฏบัิตขิองโรงพยาบาลแพร่

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการน�านโยบายโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยัสู่การปฏบิตัขิองจงัหวดัแพร่

3.เพ่ือจัดท�าข้อเสนอมาตรการด�าเนินงานอาหาร
ปลอดภยัในโรงพยาบาลรัฐของจงัหวดัแพร่

¡ÃอºแนÇ¤Ố ãน¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ
แมคคินซย์ี2 (วเิคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อนของตวัแปรท่ีมีส่วนส�าคัญต่อ
ความส�าเร็จขององค์กร 7 ประการ คือ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ของ
องค์กร ระบบในการด�าเนินงานขององค์กร  ลักษณะแบบแผนหรอื
พฤตกิรรมในการบรหิารงานของผูบ้รหิารระดับสูง บคุลากรในองค์กร 
ความรู้ความสามารถขององค์กร ค่านิยมร่วมกัน) ในการจัดท�า
แนวทางการพัฒนาตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 3 
กลยุทธ์ 10 มาตรการ3

ÇÔ̧ Ṍ íÒเนÔน¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ศึกษาการ
ด�าเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล

ทุกแห่งในจงัหวดัแพร่ จ�านวน  8  แห่ง จากประชากรท่ีเป็นคณะกรรมการ
อาหารปลอดภัยของโรงพยาบาล จ�านวน 8 แห่ง รวมจ�านวน 80 คน 

¡ÒÃ¾Ô·Ñ¡É�สÔ·¸Ôì¡ÅØ‹ÁµÑÇอÂ‹Ò§
 
คณะกรรมการจริยธรรมศึกษาวิจัยในคน ส�านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัแพร่ให้การรบัรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรม
โครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนท่ีเป็น
มาตรฐานสากล เลขท่ี PPH No.003/2562 ลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 2561 

เ¤Ã×èอ§Á×อ¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์
ในการประชุมกลุ่ม และแบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยัของกระทรวงสาธารณสุข 

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

¡ÒÃÇÔเ¤ÃÒะË�ข้อÁÙÅ 

วเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
ส�าหรบัข้อมูลท่ีได้จากการประชุมกลุ่ม และวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ 
ส�าหรบัข้อมูลการด�าเนินงานโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 
และร้อยละ มาจดักลุ่ม เรยีบเรยีงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล สรปุผลและ
อภปิรายผลการวจิยั 

¼Å¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ

 1. การน�านโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสู่การ
ปฏบัิติของโรงพยาบาลแพร่

จากการประชุมกลุ่มร่วมกับคณะกรรมการโครงการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั โรงพยาบาลแพร่ พบว่าภายใต้การน�าของ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแพร่ท่ีให้ความส�าคัญในการขับเคล่ือน
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั โดยมอบให้รองผูอ้�านวยการ
ฝ่ายการแพทย์เป็นผู ้รับผิดชอบโครงการ มีหัวหน้ากลุ่มงาน
โภชนศาสตร์  เป็นผู้รบัผดิชอบหลักในการด�าเนินงานโครงการ มีการ
วางแผนการด�าเนินงาน ก�ากบัตดิตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
มีการแต่งตัง้คณะกรรมการโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั เพ่ือ
ก�าหนดกรอบแนวทางและมาตรการเพ่ือจดัท�าแผนงาน/โครงการ โดย
ก�าหนดแนวทางการขับเคล่ือนท่ีเป็นรปูธรรม และน้อมน�าพระราช
ด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร “จ�าไว้นะ เวลาท�าอาหารให้ผูป่้วย เร่ือง
รสชาตเิป็นส่ิงส�าคัญมาก เพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้ว จติใจต้องดี 
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ถ้าเราท�าอาหารท่ีไม่อร่อยไปให้ จติใจเขาจะแย่ มันเป็นการซ�า้เตมิ 
ผู้ป่วย” มาเป็นกลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ 
เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล ผูป่้วยและญาต ิ รวมถงึการบรูณาการกบั
แนวร่วมด�าเนินงานจากภายนอกโรงพยาบาล เช่น โครงการจดัตัง้
มหาวิทยาลัยแพร่ วสิาหกจิชุมชน ปศุสัตว์จงัหวดัแพร่ เกษตรจงัหวดั
แพร่ พาณชิย์จงัหวดัแพร่ เพ่ือหาแหล่งผลิตท่ีได้มาตรฐาน และวธิกีาร
ได้มาซึง่วตัถดิุบท่ีปลอดภยั ปรบัเมนูให้สอดคล้องกับแหล่งมาตรฐาน
ท่ีมีอยู่ มีการออกประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรือ่ง นโยบายโรงพยาบาล
อาหารปลอดภยั โรงพยาบาลแพร่ “ปี 2560 ปีแห่งการรณรงค์การ
บรโิภคผกั ผลไม้ปลอดภยัในโรงพยาบาล” เพ่ือเป็นค่านิยมร่วมกนั
ของบุคลากรในโรงพยาบาลแพร่ ท�าให้ได้รับความร่วมมือจาก 
เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล ผูป่้วยและญาต ิรวมถงึหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
 2. การพัฒนากระบวนการน�านโยบายโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยัสูก่ารปฏบัิตขิองจังหวดัแพร่
 ทีมวิจัยได ้ก�าหนดให ้คณะเจ ้าหน ้าท่ีของกลุ ่มงาน 
โภชนศาสตร์ โรงพยาบาลแพร่ และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
เป็นทีมพ่ีเล้ียงในการขับเคล่ือนการด�าเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยัของโรงพยาบาลชุมชน และมีการแลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหว่าง
การปฏบัิตงิาน ร่วมกบัคณะกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั 
ของโรงพยาบาลท้ัง 8 แห่ง พบว่าการด�าเนินงานครั้งท่ี 1 เกิด
กระบวนการขับเคล่ือนน�านโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
น�าไปสู่การปฏิบตั ิแต่พบข้อจ�ากดั ดังน้ี 

2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 การส่ือสารและความมีส่วนร่วม  
พบว่าโรงพยาบาลบางแห่งยังไม่สามารถด�าเนินการตามกรอบการ
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการท่ี 2 ส�าหรับการ
ส่ือสารให้ความรูก้บัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และผูม้ารบับรกิาร โดยอาศัย

ช่องทางส่ือสารต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และมาตรการท่ี 3 ส�าหรบัการ
มีส่วนร่วมของบริษัทประชารัฐ  รักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ประเทศไทย (จ�ากดั) ประจ�าจงัหวดัแพร่ และการมีส่วนร่วมในชุมชน

2.2 กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ 
จดัซือ้จดัจ้าง พบว่ามีเฉพาะโรงพยาบาลแพร่ท่ีสามารถด�าเนินการ
ตามมาตรการท่ี 2 การท�าให้ราคาของวัตถุดิบเพ่ิมข้ึนด้วยความ
ปลอดภยัของอาหาร เน่ืองจากโรงพยาบาลชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอ
กบัภาระค่าใช้จ่ายท่ีมีอยู่ ท�าให้ไม่สามารถซือ้วตัถดิุบท่ีมีราคาเพ่ิมข้ึนได้
ส�าหรับมาตรการท่ี 3 มีโรงพยาบาล 2 แห่งท่ีไม่มีนักก�าหนดอาหาร/
นักโภชนาการ/โภชนากร ท�าให้แผนการพัฒนาในการปรบัเมนูรายการ
อาหารและวตัถดิุบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนยงัไม่มีประสทิธภิาพ
เพียงพอ ส่วนมาตรการท่ี 4 มีโรงพยาบาลบางแห่งท่ีสามารถจดัซือ้
จดัหาวตัถดิุบปลอดภัยท่ีมีการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ 
แต่ไม่ครอบคลุมวตัถดิุบท่ีต้องใช้ประกอบการอาหารตามตารางท่ี 1 
เน่ืองจากวตัถดิุบบางรายการไม่ได้รบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง เช่น ผกั ผลไม้ ข้าว สัตว์น�า้ท่ีต้องได้รบัการรับรองมาตรฐาน 
GAP เน้ือสัตว์ ไข่ ท่ีต้องได้รบัการรบัรองมาตรฐานปศุสัตว์ OK เครือ่ง
ประกอบอาหารท่ีต้องได้รบัรองมาตรฐาน อย. อกีท้ังโรงพยาบาลชุมชน
ใช้วตัถดิุบปรมิาณน้อย ผูผ้ลิตวตัถดิุบไม่สามารถส่งให้ได้ บางพ้ืนท่ี
ไม่มีผูผ้ลิตวตัถุดิบท่ีได้การรบัรองมาตรฐาน 

2.3 กลยุทธ์ ท่ี 3 การควบคุมมาตรฐาน พบว่า  
โรงพยาบาลทุกแห่งมปัีญหาในการตรวจรบัวัตถดุบิท่ียงัไม่ผ่านการ
แปรรูป เน่ืองจากเป็นวัตถุดิบจากแหล่งผลิตท่ีไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และโรงพยาบาลทุกแห่ง 
ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารโดยใช ้
ชุดทดสอบเบือ้งต้นและทางห้องปฏบิตักิารตามความถีท่ี่ก�าหนดให้
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ตารางที่ 1 รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารในโรงพยาบาล 8 แห่ง หลังการด�าเนินงานครั้งที่ 1
   ก่อนด�าเนินงานครั้งที่ 1    หลังด�าเนินงานครั้งที่ 1
   รับรองมาตรฐาน    รับรองมาตรฐาน  
โรงพยาบาล ทั้งหมด  (รายการ (ร้อยละ))  ทั้งหมด  (รายการ (ร้อยละ))
 (รายการ) GAP ปศุสัตว์ อย. (รายการ) GAP ปศุสัตว์ อย.
   OK    OK
แพร่ 255 27 (0) 69 263 31 19 69
  (10.59) 0 (27.06)  (11.79) (7.22) (26.24)
สูงเม่น 85 0 0 6 72 2 4 11
  (0) (0)  (7.06)  (2.78) (5.56) (15.28)
หนองม่วงไข่ 104 0 0 15 100 1 0 17
  (0) (0) (14.42)  (1.00) (0) (17.00)
รพร.เด่นชัย 69 0 0 6 69 0 12 4 
  (0) (0) (8.70)  (0) (17.39) (5.80)
สอง 106 0 0 20 89 0 6 10
  (0) (0) (18.87)  (0) (6.74) (11.24)
ลอง 97 0 0 13 99 0 0 11 
  (0) (0) (13.40)  (0) (0) (11.11)
ร้องกวาง 87 0 0 6 85 0 5 5
  (0) (0) (6.90)  (0) (5.88) (5.88)
วังชิ้น 22 0 0 2 22 0 0 2
  (0) (0) (9.09)  (0) (0) (9.09)

หมายเหตุ  การรับรองมาตรฐานประเภทผัก/ผลไม้/ข้าว = GAP หรือท้องถิ่นปลอดภัย   การรับรองมาตรฐานประเภทเนื้อสัตว์/ไข่ = ปศุสัตว์ Ok 
 การรับรองมาตรฐานประเภทเครื่องปรุงรส/อาหารส�าเร็จรูป = เครื่องหมาย อย. 

3. ข้อเสนอมาตรการด�าเนินงานอาหารปลอดภัย 

ในโรงพยาบาลรัฐของจังหวัดแพร่
ทีมวิจัยได้ศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อจ�ากัดในการด�าเนิน

งานของโรงพยาบาลแพร่ และการด�าเนินงานคร้ังท่ี 1 เพ่ือจัดท�า
แนวทางการพัฒนาครั้งที่ 2 ดังนี้

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ด�าเนินการ
1.  จดัท�าแผนบูรณาการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 

ในการสนับสนุนการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล  
โดยผ่านทางคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่ 

2.  ก�าหนดเกณฑ์วัตถุดิบท้องถิ่นปลอดภัย เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนข้อมูลการด�าเนิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง

4. จัดท�ามาตรฐานเมนูอาหารของจงัหวดัแพร่เพ่ือใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงในการปรับเมนูให้สอดคล้องกับวัตถุดิบท่ีมีในพ้ืนท่ี
แต่ละช่วงเวลา

โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งในจังหวัดแพร่ด�าเนินการ
1. น�าแนวทางการด�าเนินงานท่ีส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดแพร่จัดท�าไปปฏิบัติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
3. ปรับกระบวนการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบให้

สอดคล้องกบัการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องของจงัหวดัแพร่
จากผลการด�าเนินงานครัง้ท่ี 2 พบว่ามีผลการด�าเนินงาน

ดีขึ้น และยังพบข้อจ�ากัดที่ไม่สามารถด�าเนินการได้ ดังนี้ 
3.1 กลยุทธ์ท่ี 1 การส่ือสารและความมีส่วนร่วม  

พบว่าโรงพยาบาลบางแห่งยังไม่สามารถด�าเนินการตามกรอบการ
ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการที่ 3 ส�าหรับการ 
มีส่วนร่วมของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
ประเทศไทย (จ�ากดั) ประจ�าจงัหวดัแพร่ เน่ืองจากบรบิทของจงัหวดั
แพร่ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการของบริษัท ท�าให้บริษัทไม่สามารถ
มีส่วนร่วมด�าเนินงานได้

3.2 กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ 
จดัซือ้จดัจ้าง พบว่ายังมีเฉพาะโรงพยาบาลแพร่ท่ีสามารถด�าเนินการ
ตามมาตรการท่ี 2 การท�าให้ราคาของวัตถุดิบเพ่ิมข้ึนด้วยความ
ปลอดภยัของอาหาร เน่ืองจากโรงพยาบาลชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอ
กบัภาระค่าใช้จ่ายท่ีมีอยู่ ท�าให้ไม่สามารถซือ้วตัถดิุบท่ีมีราคาเพ่ิมข้ึนได้ 
ส่วนมาตรการท่ี 4 โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถจดัซือ้จดัหาวตัถดิุบ
ปลอดภยัท่ีมีการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ิมข้ึนจาก
การก�าหนดเกณฑ์วตัถดิุบท้องถิน่ปลอดภยั แต่ยังไม่ครอบคลุมวตัถดิุบ
ท่ีต้องใช้ประกอบการอาหารท้ังหมด ตามตารางท่ี 2

3.3 กลยุทธ์ ท่ี 3 การควบคุมมาตรฐาน พบว่า  
โรงพยาบาลทุกแห่งยังไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นและทางห้องปฏิบัติการ
ตามความถี่ที่ก�าหนดให้ได้
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จากผลการศึกษาการด�าเนินงานของโรงพยาบาลแพร่ 
การด�าเนินงานครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ผู้วิจัยมีข้อเสนอมาตรการ 
เพ่ิมเติมส�าหรับการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐ
ของจังหวัดแพร่ จาก 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ ดังนี้

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ด�าเนินการ
1. จัดท�าแผนบูรณาการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 

ในการสนับสนุนการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล  
โดยผ่านทางคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่ 

2. ก�าหนดเกณฑ์วัตถุดิบท้องถิ่นปลอดภัยเพ่ิมเติมจาก
วัตถุดิบที่ได้การรับรองมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเกษตรกรรายใหม่เข้าสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และขยายฐานผู้ผลิต
ผลิตวัตถุดิบให้ครอบคลุมในการประกอบอาหารของโรงพยาบาล

3. สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการแลกเปล่ียนข้อมูล
การด�าเนินงานจดัซือ้จดัจ้างวตัถดิุบ เพือ่ใช้เป็นแหล่งอ้างองิในการ
จัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบ

4. จัดท�ามาตรฐานเมนูอาหารของจังหวัดแพร่ เพ่ือใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงในการปรบัเมนูให้สอดคล้องกบัวัตถดิุบท่ีมีในพ้ืนท่ี
แต่ละช่วงเวลา

5. ก�าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการพัฒนาโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยัของจงัหวดัแพร่ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาในแต่ละ
ช่วงเวลา

โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งในจังหวัดแพร่ด�าเนินการ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ท�าหน้าที่แทนนักก�าหนด

อาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร

ตารางที่ 2 รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารในโรงพยาบาล 8 แห่ง หลังการด�าเนินงานครั้งที่ 2
   ก่อนด�าเนินงานครั้งที่ 2    หลังด�าเนินงานครั้งที่ 2
   รับรองมาตรฐาน    รับรองมาตรฐาน (1)  ท้องถิ่น  รวม
โรงพยาบาล ทั้งหมด  (รายการ (ร้อยละ))    (รายการ (ร้อยละ))  ปลอดภัย (1+2)  
 (รายการ) GAP ปศุสัตว์ อย. ทั้งหมด GAP ปศุสัตว์ อย. (2) (รายการ
     (รายการ)    (รายการ (ร้อยละ)) 
   OK    OK  (ร้อยละ)) 
         

วังชิ้น 22 0 0 2 38 1 3 8 10 22 
  (0) (0) (9.09)  (2.63) (7.89) (21.05) (26.32) (57.89)
แพร่ 263 31 19 69 255 27 16 69 17 129
  (11.79) (7.22) (26.24)  (10.59) (6.27) (27.06) (6.67) (50.59)
สอง 89 0 6 10 140 0 6 21 39 66
  (0) (6.74) (11.24)  (0) (4.29) (15.00) (27.86) (47.14)
สูงเม่น 72 2 4 11 81 1 4 10 20 35
  (2.78) (5.56)  (15.28)  (1.23) (4.94) (12.35) (24.69) (43.21)
หนองม่วงไข่ 100 1 0 17 112 2 10 18 17 47
  (1.00) (0) (17.00)  (1.79) (8.93) (16.07) (15.18) (41.96)
ร้องกวาง 85 0 5 5 86 1 5 5 18 29
  (0) (5.88) (5.88)  (1.16) (5.81) (5.81) (20.93) (33.72)
รพร.เด่นชัย 69 0 12 4 88 0 13 5 7 25
  (0) (17.39) (5.80)  (0) (14.77) (5.68) (7.95) (28.41)
ลอง 99 0 0 11 99 0 8 14 5 27
  (0) (0) (11.11)  (0) (8.08) (14.14) (5.05) (27.27)
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การพัฒนาการด�าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ของจังหวัดแพร่จะส�าเร็จได้ต้องท�าความเข้าใจอย่างชัดเจนกับ
นโยบาย การมีผู้น�าท่ีมีความมุ่งม่ัน การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัต4ิ 

ความสัมพันธ์ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ และการมีท่ีปรึกษา
คอยให้ค�าปรกึษาแนะน�า มีการประเมินควบคู่ไปกบัทุกข้ันตอน และ
มีการพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานให้เหมาะสมอยู่เสมอ รวมการ
ค�านึงถึงบริบทของพ้ืนท่ีซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญหน่ึงในการน�านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ5-6 การมอบหมายการด�าเนินงานท่ีชัดเจน และ
สนับสนุนการท�างานเป็นทีม ความร่วมมือและการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับพ้ืนท่ีและจังหวัดส�าหรับกิจกรรม
พัฒนาเชิงรุก การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลในการด�าเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้1 ท�าให้
โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาการด�าเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจากปัจจัยข้อจ�ากัดของ
การด�าเนินงานคือ โรงพยาบาลบางแห่งขาดนักโภชนาการหรือ
โภชนากรซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญ6-7 เน่ืองจากต้องอาศัย
องค์ความรูด้้านโภชนาการจดัท�าเมนูอาหารให้สอดคล้องกบัวตัถดิุบ
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และการจัดหาและขยายแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัย
จากการรับรองมาตรฐาน พบว่าโรงพยาบาลชุมชนยังไม่สามารถจดัซือ้
จัดหาวัตถุดิบประเภทผัก/ผลไม้ที่รับรองมาตรฐาน GAP เนื่องจาก
กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายในพ้ืนท่ีท่ีปลูกยังไม่สามารถผลิตวัตถุดิบท่ี
ปลอดภัยให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาล แม้
โรงพยาบาลจะพยายามปรับเมนูเพ่ือให้เหมาะสมกับวัตถุดิบท่ี
ผลิตได้ และกลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรบางพ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างไกลมีปัญหาเรือ่ง
การจดัการและการขนส่งวตัถดิุบจากกลุ่มเกษตรกรมายังโรงพยาบาล 
บางพื้นที่ไม่มีแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับโรงพยาบาล และ
ขาดการจัดการท่ีจะท�าให้เกิดแหล่งผลิตหรือการจัดหาจากแหล่ง
อื่นๆ ท�าให้ได้มาตรการใหม่เพิ่มจากเดิม จ�านวน 6 มาตรการ เพื่อ

ลดปัจจยัข้อจ�ากดัดังกล่าว จงึควรให้มีการปรบัปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวช้ีวัดท่ีจะใช้วัดและประเมินผลมาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยท่ี เหมาะสมกับสภาพการด�าเนินงานของ
โรงพยาบาลรัฐของจังหวัดแพร่

ข้อเสนอแนะãน¡ÒÃนíÒ¼ÅÇÔ¨ÑÂä»ãª้

1. การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติควรเริ่มจากการ
วเิคราะห์ช่องว่างของบริบทเพ่ือน�าไปสู่แนวทางการพัฒนา จะท�าให้
การปฏิบัติตามนโยบายสู่ความส�าเร็จได้

2. หน่วยงานท่ีมีการบริการอาหาร เช่น โรงพยาบาล
เอกชน โรงเรียน โรงงาน วัด ฯลฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ชุมชน สามารถน�าแนวทางการพัฒนา ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดอาหารท่ีสะอาดและ
ปลอดภยัส�าหรบัผูบ้ริโภค และยังมีส่วนช่วยให้เกดิกระบวนการผลิต
วัตถุดิบในการประกอบอาหารท่ีปลอดภัย สามารถน�าไปขยายผล
การด�าเนินงานเพ่ือให้เกดิอาหารท่ีปลอดภยัส�าหรบัผูบ้รโิภคในพ้ืนท่ี
ต่างๆ ต่อไป

3. น�าไปใช้ในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการด�าเนินงานของ
โรงพยาบาลทุกระดับ

ข้อเสนอแนะãน¡ÒÃ·íÒÇÔ¨ÑÂ¤ÃÑé§µ‹อä»

1. การวจิยัรปูแบบการด�าเนินงานอาหารปลอดภยัระดับ
จังหวัดท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จการด�าเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย

2. การวิจัยกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยท่ีมีบริบทเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให ้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
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บทน�า
 จากแนวโน้มความชุกผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นโรคอันดับ
ต้นๆ และภาระของโรคท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และ
ภาระของครอบครัว รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการรักษา ดังน้ัน
โรคดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส�าคัญด้านสุขภาพ  การส่งเสริม ป้องกัน 
และรักษาท่ีเหมาะสมจะช่วยฟื้นฟูผู ้ป่วยให้สามารถท�ากิจวัตร
ประจ�าวันได้เหมือนคนปกติและเพ่ิมคุณภาพชีวิตท้ังตัวผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้ และจากการรักษาโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้น
เร้ือรังในโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์พบว่ามูลค่าท่ีเกิดจาก
การนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยซึ่งมักเกิดจากการก�าเริบของโรค
มีมูลค่ามากกว่าการรักษาผู ้ป่วยนอก ดังน้ันในแง่ของต้นทุน
การรักษาควรให้ความส�าคัญกับการดูแลผู้ป่วยนอกเพ่ือลดการ
เข้ามานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงให้ความส�าคัญกับสองโรคน้ีและสนใจ
ท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นก่อนและหลัง
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางแก่ผู ้ป ่วยใน
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ เพ่ือเปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยา
สูดพ่นก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทาง
แก่ผู้ป่วยและเปรียบเทียบอัตราการเข้ารับรักษาผู้ป่วยในด้วยภาวะ 
exacerbation ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ท้ังน้ี
เพ่ือสร้างมาตรฐานแนวทางการให้บริบาลทางเภสัชกรรมท่ีจะ
สามารถควบ คุม โรคและบรร เทาอาการ ได ้ โดย ไม ่ ต ้ อ ง
เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการ exacerbation และ
ลดปริมาณการใช้ยาสูดพ่นเพ่ือบรรเทาอาการท่ีไม่จ�าเป็นได้

ารวิจัยแบบทดลองเบ้ืองต้นคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น, อัตราการเข้ารับ
รักษาผู้ป่วยในด้วยภาวะ exacerbation ก่อนและหลัง

การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางแก่ผู้ป่วยและเพ่ือ
เปรยีบเทียบปรมิาณการใช้ยาสูดพ่นเพือ่บรรเทาอาการลดปรมิาณ
การใช้ยาสูดพ่นเพ่ือบรรเทาอาการกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยโรค
หอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังท่ีใช้ยาสูดพ่น ท่ีมารับบริการ
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ระหว่างวันท่ี 1 
เมษายน 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จ�านวน 30 คน  ใช้วิธี
เลอืกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั คือ แบบบนัทึกท่ีสร้างข้ึน
โดยศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 1 
ชุดแบ่งออกเป็น  4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไป, ข้อมูลเกี่ยวกับโรค
และการรักษา, การวัดเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น และข้อมูลมูลค่า
จากการรกัษา ซึง่ผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ  เกบ็
รวบรวมข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูล พร้อมท้ังตรวจสอบความ
ถูกต้อง  สมบูรณ์ ใช้ระยะเวลา 3 เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน 
เมษายน  2561  ถึงวันท่ี 1 เดือนมิถุนายน 2561  วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถติพิรรณนา ได้แก่ จ�านวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมาน (inferential statistic) ได้แก่ Pair
 t-test, chi-square test  ผลการวิจัยมีดังต่อไปน้ี 

ผู้ป่วยมีคะแนนเฉล่ียความถูกต้องของเทคนิคการใช้ยา
สูดพ่นเพ่ิมข้ึน ก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมเท่ากับ 10.10 
และหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม 10.90 (p<0.05)

หลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยไม่พบภาวะ
โรคท่ีรุนแรง ได้แก่ อาการหอบเฉียบพลัน (exacerbration), 
คะแนนความรู้สึกเหน่ือย MMRC dyspnea scale>0  และไม่ต้อง
ใช้ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ >2 ครั้ง/สัปดาห์  โดยอาการ
หอบท่ีท�าให้ต้องตื่นกลางดึกลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและ
ปริมาณของการได้รับยาสูดพ่นแบบบรรเทาอาการในช่วง 3 เดือน
ท่ีผ่านมาลดลงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับก่อนการให้การบริบาลทาง
เภสัชกรรม

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั ได้แก่ ผูร้บัผดิชอบคลินิกหรอื
ทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องควรติดตามการใช้ยาร่วมกับสภาวะโรค
และร่างกายของผู้ป่วยเสมอ เน่ืองจากเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น

ก

นางอรพรรณ ด้วงตะก่ัว     
ภบ., วท.บ.
วิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ

บทคัดย่อ

การเปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น
ก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางแก่ผู้ปวย

จ�าเป็นต้องใช้ทักษะของผู้ป่วย ดังน้ันการเปล่ียนแปลงทางสรีระ
ร่างกาย หรือด้านความจ�า โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ อาจมีผล
ต่อการใช้ยาและควรศึกษาตัวแปรอื่นท่ีอาจส่งผล เช่น สภาวะ
ในห้องให้ค�าแนะน�า ปัจจยัทางร่างกายของผูป่้วย หรือสภาพแวดล้อม
อื่นๆ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจนข้ึนและควรศึกษา
เ พ่ิม เติ ม ในผู ้ ป ่ วย ท่ี เ ข ้ า รั บการรั กษา ในแผนกผู ้ ป ่ วย ใน 
ในโรงพยาบาล
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1. เพ่ือเปรยีบเทียบเทคนคิการใช้ยาสูดพ่นก่อนและหลัง
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางแก่ผู้ป่วย

2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเข้ารับรักษาผู้ป่วยในด้วย
ภาวะ exacerbation ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

3. เพ่ือเปรยีบเทียบปรมิาณการใช้ยาสูดพ่นเพ่ือบรรเทา
อาการลดปริมาณการใช้ยาสูดพ่นเพื่อบรรเทาอาการ

ขอºเขµ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการเพือ่เปรยีบเทียบเทคนิคการใช้ยา
สูดพ่นก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทาง
แก่ผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ีใช้ยาสูดพ่นท่ีมา
รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน  2561  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

»ÃะâÂªน�·Õèä´้ÃÑº

1. ผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความรู้
ที่ถูกต้องในการใช้ยาสูดพ่น

2. ผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถ
ควบคุมโรคและบรรเทาอาการได้โดยไม่ต้องเข้ามารับการรักษา
ในโรงพยาบาลด้วยอาการ exacerbation

3. สามารถลดปริมาณการใช้ยาสูดพ่นเพ่ือบรรเทา
อาการที่ไม่จ�าเป็นได้
       

»ÃะªÒ¡Ã

»ÃะªÒ¡ÃแÅะ¡ÅØ‹ÁµÑÇอÂ‹Ò§
ผูป่้วยโรคหอบหดืและโรคปอดอุดกัน้เรือ้รงัท่ีใช้ยาสูดพ่น 

ท่ีมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

เ¡³±�ãน¡ÒÃเÅ×อ¡¡ÅØ‹ÁµÑÇอÂ‹Ò§
เลือกแบบเจาะจงโดยใช้แนวคิดทฤษฎีขีดจ�ากัดกลาง

(Central Limited Theorem) (Bartz,1999)

¤Ø³สÁºÑµÔขอ§¡ÅØ‹ÁµÑÇอÂ‹Ò§
ผูป่้วยท่ีได้รบัการวนิิจฉยัว่าเป็นโรคหอบหดืหรอืโรคปอด

อดุกัน้เรือ้รงัท่ีเข้ารบัการรกัษาท่ีบรกิารแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาล
บ้านใหม่ไชยพจน์และมีการใช้ยาสูดพ่นด้วยตนเองสามารถตดิตาม
ระหว่างระยะที่ท�าการศึกษา และเกณฑ์ในการคัดเลือก ผู้ป่วยออก
จากการศึกษาคือผู้ป่วยโรคหอบหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ีรับ
การรักษาน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่สามารถติดตามได้

เ¤Ã×èอ§Á×อ·Õèãª้ãน¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ใช้แบบเก็บ

ข้อมูลท่ีสร้างข้ึนโดยศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎ ีและผลงานวจิยั
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

ท้ังหมด ได้แก่  การเขย่ากระบอกยา, การถอืกระบอกยาตัง้ตรง ผ่อน
ลมหายใจออก, การท�าความสะอาดกระบอกยาสูดพ่นได้ และ 
กลั้วปาก คอ หลังใช้ยาสูดพ่นที่มี steroid อย่างเป็นล�าดับขั้นตอน 
และมีเทคนิคท่ีไม่ถกูต้องมาก 2 เรือ่ง ได้แก่  กล้ันหายใจนาน 5 - 10 
วินาที ก่อนหายใจออกช้าๆ และเทคนิคเม่ือต้องพ่นสองครั้ง 
เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 นาที หลังการทดลองสามารถมีเทคนิค
ท่ีถูกต้องท้ังหมด เว้นเทคนิคการดูยาหมดท่ีเพ่ิมเป็นร้อยละ 90 
เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าเทคนิคการดูยาหมด
หลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรมดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีคะแนนเฉล่ียความถูกต้อง
ของเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
เท่ากับ 10.10 และหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม 10.90 
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เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถติพิบว่าคะแนนเฉล่ียของเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นก่อนและหลังการให้การบรบิาลทางเภสัชกรรมแตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  ดังแสดงในตารางที่ 1

เทคนิคการใช้ยาสูดพ่น คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p
ก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม 10.10 1.09 -4.738 .000
หลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม 10.90 0.30

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบคะแนนเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นก่อนและหลังการบริบาลทางเภสัชกรรม

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
ความรู้สึกเหน่ือย MMRC dyspnea scale>0  และไม่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ >2 ครั้ง/สัปดาห์  เม่ือทดสอบความ 
แตกต่างทางสถิติพบว่าภาวะโรค คือ อาการหอบท่ีท�าให้ต้องตื่นกลางดึกหลังการบริบาลทางเภสัชกรรมลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ดังแสดงในตารางที่ 2

ข้อ p-value
ความรุนแรงตามภาวะโรค ก่อน หลัง

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ
1  มีอาการหอบ > 2 ครั้ง/สัปดาห์ 4 13.3 1 3.3 0.250
2 มีอาการหอบที่ท�าให้ต้องตื่นกลางดึก  13 43.3 1 3.3 0.000
3 มีอาการหอบเฉียบพลัน (exacerbation) 1 3.3 0 0 1.000
4 คะแนนความรู้สึกเหนื่อย MMRC dyspnea scale>0 1 3.3 0 0 1.000
5 ต้องใช้ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ >2 ครั้ง/สัปดาห์ 3 10 0 0 0.250

ตารางที่ 2  จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยจ�าแนกตามความรุนแรงของภาวะโรค ก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม

 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

ข้อ  

จ�านวนยาสูดพ่นใน 3 เดือนที่ผ่านมา ก่อน หลัง
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1 ได้ยาสูดพ่นไป 0 อัน  2 6.7 1 3.3
2 ได้ยาสูดพ่นไป 1 อัน  16 53.3 21 70.0
3 ใช้ยาสูดพ่นไป 2 อัน  9 30.0 7 23.3
4 ใช้ยาสูดพ่นไป 3 อัน  3 10.0 1 3.3

รวมจ�านวนยาสูดพ่น 43 100 38 100

ตารางที่ 3 จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยจ�าแนกตามจ�านวนยาสูดพ่นใน 3 เดือนที่ผ่านมา

p-value  จาก  McNemar test

การบริบาลทางเภสัชกรรม

การบริบาลทางเภสัชกรรม
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ชนิดยาสูดพ่นแบบบรรเทาอาการ
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)

จ�านวนยาสูดพ่นที่ได้รับในช่วง 3 เดือน

ตารางที่ 4 มูลค่ายาสูดพ่นจ�าแนกตามชนิดของยาสูดพ่น ก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม

*ราคาต้นทุน

อÀÔ»ÃÒÂ¼ÅแÅะข้อเสนอแนะ

อÀÔ»ÃÒÂ¼Å
 1. คุณลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย พบว่าเพศมีสัดส่วน

ใกล้เคียงกนัโดยเป็นเพศหญงิร้อยละ 56.7  ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 
60 ปี มากถึงร้อยละ 56.7 และมีโรคประจ�าตัวเป็นโรคปอดอุดกั้น
เรือ้รงัถงึร้อยละ 53.3  สอดคล้องกบัข้อมูลของ Global Initiative for 
Asthma (GINA, 2014) พบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหอบหืดมากข้ึน
ในทุกเพศ ทุกวัย และอธิบายการท่ีผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
เน่ืองจากมีระยะเวลาเฉล่ียของการเป็นโรคนาน คือ 4.33 และมี
ระยะเวลาการเป็นโรคมากกว่า 4 ปี ร้อยละ 63.3  สอดคล้องกับ
การท่ีโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมีการด�าเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไป 
และมักวินิจฉยัพบเม่ือผูป่้วยมีอายุมากกว่า 40 ปีแล้ว (GOLD, 2011)  
จากการศึกษาพบว่ายังมีผู้ป่วยท่ียังสูบบุหร่ีอยู่เพียงร้อยละ 6.6 
อธิบายได้ว่าจ�านวนท่ีน้อยลงของผู้ป่วยท่ีสูบบุหรี่มาจากแนวทาง
การรักษาผู ้ป ่วยโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของ
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ท่ีด�าเนินการเป็นสหวิชาชีพ มีการ
ส่งต่อผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ให้เข้าคลินิกเลิกบุหรี่

2. เปรยีบเทียบเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นก่อนและหลังการ
ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม  จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีเทคนิค
ที่ไม่ถูกต้องมาก 2 เรื่อง ได้แก่  กลั้นหายใจนาน 5 - 10 วินาทีก่อน
หายใจออกช้าๆ และเทคนิคเม่ือต้องพ่นสองครัง้ เว้นระยะห่างอย่าง
น้อย 1 นาที อธิบายได้จากยาสูดพ่น จัดเป็นยาเทคนิคพิเศษท่ีมี
ข้ันตอนการใช้มาก  ต้องมีการสอนการใช้ยาและอาศัยทักษะในการ
ปฏิบัติของผู้ป่วย ซ่ึงหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
สามารถมีเทคนิคท่ีถูกต้องท้ังหมด เว้นเทคนิคการดูยาหมดท่ีเพ่ิม
เป็นร้อยละ 90 อธิบายได้จากยาท่ีมีปัญหาในการดูยาหมดคือ 
beradual evohaler และ salbutamol evohaler เน่ืองจากมีบรรจภุณัฑ์
ท่ีไม่สามารถระบุจ�านวนยาท่ีเหลืออยู่หลังการใช้ และผู้ป่วยยังมี
ความข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการดูยาหมด เช่น ใช้วิธีเขย่ายา ลองกด
ยาแล้วมียาออก เป็นต้น   เมื่อประเมินเทคนิคทุกข้อพบว่าผู้ป่วย 
คะแนนเฉล่ียความถูกต้องของเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น ก่อนการ
ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมเท่ากับ 10.10 และหลังการให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรม 10.90 (p<0.05) อธิบายได้ว่าการให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรมโดยการให ้ค�าแนะน�าเทคนิคการใช ้
ยาสูดพ่นแก่ผู ้ป่วยโดยเภสัชกรภายในห้องให้ค�าแนะน�าผู้ป่วย  

ตามแนวทางที่ก�าหนด สามารถเพิ่มความสามารถในการใช้ยาของ
ผู้ป่วย สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน, ภารดี 
มยาเศส และอนุ ทองแดง (2014) ซึ่งได้ศึกษาการประเมินผลการ
บรบิาลทางเภสัชกรรม ก่อนและหลังการด�าเนินการในการใช้ยาของ
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งเข้ารับการรักษาในคลินิกปอดอุดกั้น
เรื้อรังแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปากน�้าชุมพร ในด้านของ
ผลการใช้ยาก่อนและหลังรับการบริบาลทางเภสัชกรรมพบว่าการ
บรบิาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยโรคปอดอุดก้ันเรือ้รงั เพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการใช้ยารูปแบบสูดพ่นของผู้ป่วย 

3. อตัราการเข้ารบัรกัษาผูป่้วยในด้วยภาวะ exacerbation 
ก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางแก่
ผู้ป่วย จากการศึกษาก่อนการทดลองผู้ป่วยมีภาวะโรคท่ีมาก 2 
ภาวะ  ได้แก่  มีอาการหอบที่ท�าให้ต้องตื่นกลางดึก, มีอาการหอบ 
> 2 ครัง้/สัปดาห์ ร้อยละ 43.3 และ 13.3 ตามล�าดับ อธบิายได้จาก
การประเมินการใช้ยาผู้ป่วยมีเทคนิคท่ีไม่ถูกต้อง ได้แก่  ไม่กล้ัน
หายใจนาน 5 - 10 วนิาที ก่อนหายใจออกช้าๆ และเทคนิคเม่ือต้อง
พ่นสองครัง้ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 นาที กดยาพร้อมหายใจเข้า
ทางปากลึกๆ (ไม่มีควันออกจากปาก) ซึ่งการมีเทคนิคที่ไม่ถูกต้อง
ดังกล่าวอาจท�าให้ผู้ป่วยได้รับยาท่ีน้อยกว่าท่ีควรจะได้รับท�าให้
ประสิทธิภาพยาในการรักษาน้อยลง ซ่ึงเม่ือให้การบริบาลทาง
เภสัชกรรมหลังการให้ผู้ป่วยไม่มีภาวะโรคท่ีรุนแรง ได้แก่ อาการ
หอบเฉียบพลัน (exacerbation), คะแนนความรู้สึกเหนื่อย MMRC 
dyspnea scale>0  และไม่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ 
>2 ครั้ง/สัปดาห์  และเม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า
ภาวะโรค คือ อาการหอบที่ท�าให้ต้องตื่นกลางดึกหลังการบริบาล
ทางเภสัชกรรมลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ อธิบายได้จากหลัง
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยสามารถมีเทคนิคท่ีถูกต้อง
ทั้งหมด เว้นเทคนิคการดูยาหมดที่เพิ่มเป็นร้อยละ 90 ซึ่งเทคนิค
การใช้ยาท่ีถูกต้องส่งผลให้ผู ้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้ดีข้ึน 
สอดคล้องกับการศึกษาหลายการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าความ
สามารถในการใช้ยาสูดพ่นของผู ้ป่วยมีผลต่อสภาวะของโรค   
การศึกษาของ ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน, ภารดี มยาเศส และอนุ ทองแดง 
(2014) พบว่าการบรบิาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ยารูปแบบสูดดมของผู้ป่วย ลดปัญหา
จากการใช้ยา และส่งผลให้การรกัษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัได้ผลลัพธ์
ท่ีต้องการ และการศึกษาของ ณัฐวรรธน์ เลิศภานิธิศ (2014) 
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ท่ีได้ศึกษาผลการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาล
ดอกค�าใต้ พบว่า การค้นหาปัญหาและการให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาโดยการบริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกร จะสามารถลด
และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ท�าให้ผู้ป่วยมีการ
ใช้ยาท่ีถูกต้องเหมาะสมเพ่ิมข้ึน ช่วยลดอาการหอบรุนแรงลงได้  
ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. ปรมิาณของการได้รบัยาสดูพ่นแบบบรรเทาอาการใน
ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับก่อนการให้การ
บรบิาลทางเภสัชกรรม อธบิายได้จากท่ีผ่านมาผูป่้วยมักไม่ทราบวธิี
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 ดังน้ันหากผู้ป่วยมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
ในการใช้ยา โดยเฉพาะการดูยาหมดจะสามารถช่วยลดมูลค่าจากการ
ใช้ยาสูดพ่นท่ีไม่จ�าเป็นได้และช่วยลดความเส่ียงต่อการท่ีผู้ป่วยจะ
ได้ใช้ยาพ่นท่ีไม่มีตัวยาเหลืออยู่แล้ว ซ่ึงจะส่งผลต่อการรักษาและ
ภาวะโรคที่อาจรุนแรงกับผู้ป่วย

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมีคะแนนเฉล่ียความถูกต้อง

ของเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นดีข้ึนหลังการให้การบริบาลทาง
เภสัชกรรม (p<0.05) และไม่พบภาวะโรคท่ีรุนแรง ได้แก่ อาการ
หอบเฉียบพลัน (exacerbation), คะแนนความรู้สึกเหนื่อย MMRC 
dyspnea scale>0  และไม่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมบรรเทาอาการ 
>2 คร้ัง/สัปดาห์  โดยอาการหอบท่ีท�าให้ต้องตืน่กลางดึกลดลงอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถติิและปรมิาณของการได้รบัยาสูดพ่นแบบบรรเทา
อาการในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับ 
ก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้

1. เน่ืองจากเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นจ�าเป็นต้องใช้ทักษะ
ของผู้ป่วย การเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกาย หรือด้านความจ�า  
โดยเฉพาะในผูป่้วยสูงอายุจงึมีความส�าคัญต่อการใช้ยา ผูร้บัผดิชอบ
คลินิกหรอืทีมสหวชิาชีพท่ีเกีย่วข้องจงึควรตดิตามการใช้ยาร่วมกบั
สภาวะโรคและร่างกายของผู้ป่วยเสมอ

2. การวิจัยในครั้งน้ีมีข้อจ�ากัด เน่ืองจากการใช้ยาของ 
ผู้ป่วยยังมีตัวแปรอื่นที่อาจส่งผล เช่น สภาวะในห้องให้ค�าแนะน�า 
ปัจจัยทางร่างกายของผู้ป่วย หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งในการ
ศึกษาต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเตมิ เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ปัญหา
ได้ชัดเจนขึ้น

3. เน่ืองจากในการศึกษาเป็นผู้ป่วยนอกที่เคยใช้ยาสูด
มาก่อนและผ่านการให้ค�าแนะน�ามาแล้ว แต่ก็ยังพบปัญหา ดังนั้น
จึงควรมีการติดตามการใช้ยาผู้ป่วยเสมอโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมี
ปัญหา ควรท�าการศึกษาต่อเพิ่มเติมเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงและ
แก้ไข

4. การศึกษาครั้งน้ีไม่พบผู้ป่วยท่ีมีภาวะรุนแรงจนต้อง
เข้าการรกัษาในโรงพยาบาลระหว่างท่ีท�าการศึกษา กลุ่มตวัอย่างจงึ
อาจไม่ใช่กลุ่มท่ีมีปัญหาจากการใช้ยา ดังน้ันจึงควรศึกษาเพ่ิมเติม
ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัย

ในการรักษาผู้ปวยโรคไขมันในเลือดสูงของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

าอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) เป็นยาในกลุ่ม statin ที่
มีประสิทธิภาพในการลดไขมันชนิด LDL-C, cholesterol, 
Triglyceride  และเพ่ิมไขมันชนิด HDL-C ได้ดี โรงพยาบาล

มีการส่ังใช้ยาอะโทรวาสตาตินท้ังยาต้นแบบและยาสามัญ โดยมี
มูลค่าการส่ังจ่ายค่อนข้างสูง การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาลดไขมันอะโทรวาสตาตินท่ี
เป็นยาสามัญเทียบกับยาต้นแบบในผู้ป่วยท่ีมีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ  เป็นการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยทุกรายที่ใช้
ยาอะโทรวาสตาตินในโรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ระหว่างวันท่ี  1 
มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถติพิรรณนา และเปรยีบเทียบข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงอนุมาน (T-test) 
ผลวิจัยพบว่า ยาลดไขมันอะโทรวาสตาตินชนิดสามัญหลังใช้ยาไป 
6 เดือน สามารถลดระดับไขมัน LDL-C ได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (p-value<0.001)  โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับไขมัน LDL-C ที่เริ่มต้น
และท่ี 6 เดือน เท่ากบั 133.71 ± 45.89,  101.29 ± 31.66 มิลลิกรมั
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 มิลลิกรมัต่อเดซลิิตร ตามล�าดับ  
สามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG) ได้แต่ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.348) โดยท่ีค่าเฉล่ียระดับ
ไขมัน TG ท่ีเริม่ต้นและท่ี 6 เดือน เท่ากบั 147.69 ± 68.14, 141.22 
± 61.75 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ตามล�าดับ  มีผลลด HDL-C ได้อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) โดยท่ีค่าเฉล่ียระดับไขมัน 
HDL-C ที่เริ่มต้นและที่ 6 เดือน เท่ากับ 52.78 ± 10.23,  45.95 ± 
9.85 มิลลิกรมัต่อเดซลิิตร ตามล�าดับ  และจากการศึกษาด้านความ
ปลอดภยัหลังใช้ไป 6 เดือน พบว่ามีผลเพ่ิมระดับเอนไซม์ 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)  
ท้ังยาสามัญและยาต้นแบบไปลดระดับไขมัน HDL-C ลง โดยที่
ยาสามัญมีผลลดระดับ HDL-C ลงมากกว่ายาต้นแบบ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.015) จากการ
ศึกษาเปรยีบเทียบความปลอดภยัของยาลดไขมันอะโทรวาสตาตนิ
(Atorvastatin) ชนิดสามัญและชนิดต้นแบบหลังใช้ยาไป 6 เดือนพบว่า
มีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ AST, ALT และ CPK ไม่แตกต่างกันเมื่อ
เทียบกับเริ่มต้นก่อนใช้ยา (p-value = 0.296, 0.824,0.257 
ตามล�าดับ) 
 ค�าส�าคัญ ภาวะไขมันผิดปกติ ยาอะโทรวาสตาติน 
ประสิทธิผล  ความปลอดภัย

ย

สุนันทา  หล่อพงศ์ไพบูลย์*
โรงพยาบาลพระนั้งเกล้า

บทคัดย่อ

บทน�า
ยาลดไขมันโดยเฉพาะยากลุ่มสตาติน (statin)  เป็นยาที่

มีประสิทธิภาพในการใช้รักษาภาวะไขมันผิดปกติ เน่ืองจาก
สามารถลดความเส่ียงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary  
heart  disease) ลดอัตราการเกิดและการตายจากโรคหลอดเลือด
หัวใจได้ประมาณร้อยละ 24 - 37 และลดอัตราตายจากทุกสาเหตุ
ได้ร้อยละ 22   

ยาอะโทรวาสตาตนิ (Atorvastatin) เป็นยาในกลุม่ statin 
ท่ีมีประสิทธภิาพในการลดไขมันชนิด LDL- cholesterol, Triglyceride
และเพ่ิม HDL- cholesterol ได้ดี โรงพยาบาลพระน่ังเกล้ามีการ
ใช้ยาอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) ท้ังยาต้นแบบและยาสามัญ   
จากการเกบ็ข้อมูลน�าร่องตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 – 30 กนัยายน 
2558 พบว่าแต่ละปีมีมูลค่าการส่ังใช้ยาค่อนข้างสูง ดังน้ันในปี 2559 
ทางเขตสุขภาพที่ 4 จึงคัดเลือกยา Atorvastatin เป็นรายการยาที่
จัดซื้อร่วมเขตโดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ซึง่จากการด�าเนินการคัดเลือกยาขนาด 40 มิลลิกรมั ได้ยาอะโทรวา
สตาติน (Atorvastatin) ท่ีเป็นยาสามัญ  หากมียา Atorvastatin 
สามัญท่ีมีประสิทธภิาพในการรกัษาไม่แตกต่างจากยา Atorvastatin 

ของยาอะโทรวาสตาติน 
ที่เปนยาสามัญและยาต้นแบบ

*เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า E-mail : sunantha03@yahoo.com
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ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบและมีราคาถูกกว่าก็จะสอดคล้องกับ
นโยบายแห่งชาติด้านยาและเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิตยาในประเทศ ดังน้ัน วัตถปุระสงค์ของการศึกษาน้ีคือ เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาลดไขมันอะโทรวาสตาตินท่ี
เป็นยาสามัญเทียบกับยาต้นแบบในผู้ป่วยท่ีมีภาวะไขมันในเลือด
ผดิปกต ิในระยะเวลา 6 เดือน จากฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และ
เวชระเบียนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

เป ็นการศึกษาย ้อนหลังจากเวชระเบียนผู ้ป ่วย
(cross-sectional retrospective analytical study) ในผู้ป่วยที่ได้รับ
ยา Atorvastatin ในโรงพยาบาลพระนัง่เกล้าระหว่างวนัท่ี 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
มีผลทางห้องปฏบิตักิาร (LDL-C, TC, TG, HDL-C) อย่างน้อย 2 ครัง้ 
การคัดผู้ป่วยออกจากการศึกษา คือ ผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดผิด
ปกติที่ไม่มารักษาตามนัดมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ท�าให้ข้อมูลที่เก็บ
ไม่สมบูรณ์  ผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดผิดปกติท่ีได้รับการส่งตัวไป
รกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลอืน่ ผูป่้วยภาวะไขมันในเลือดผดิปกตท่ีิมีการ
เปลีย่นยาลดไขมนัตวัอืน่เนือ่งจากสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ได้เกดิจากอาการ
อันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

เ¤Ã×èอ§Á×อ·Õèãª้ãน¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยท่ีมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 
ท่ีมีการได้รับยาอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ จากเวชระเบียนผู้ป่วย
ท่ีได้จากข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม SSB และ
เวชระเบียนผู้ป่วย

ÇÔ¸Õเ¡çºÃÇºÃÇÁข้อÁÙÅ

1. ประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ในรายท่ีมีการใช้ยา 
Atorvastatin ในช่วงที่ก�าหนด

2. ค้นเวชระเบียนจากที่ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเก็บรวบรวมข้อมูล

3. วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติพิรรณนา  วเิคราะห์เปรยีบ
เทียบข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (T-test)

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ผู้ป่วยที่ได้รับยา Atorvastatin ทั้งหมด 234 คน  เป็น
กลุ่มท่ีได้รับยาชนิดสามัญ 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), สิทธปิระกนั
สังคม 24 คน ได้รบัยาชนิดสามัญ 24 คน (ร้อยละ 100), สิทธบิตัรประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า 94 คน ได้รับยาชนิดสามัญ 94 คน (ร้อยละ 100), 
สิทธิช�าระเงิน 1 คน ได้รับยาชนิดต้นแบบ 1 คน (ร้อยละ 100)

3. โรคท่ีเป็นร่วม 192 คน ได้รับยาอะโทรวาสตาติน
(Atorvastatin) ชนดิสามัญ 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) 

 เปรียบเทียบประสิทธิผลของยา Atorvastatin ต่อระดับ
ไขมัน LDL-C, TG, TC, HDL-C ชนิดยาสามัญ 147 คน มีค่าเฉลี่ย
ท่ีเริม่ต้นและท่ี 6 เดือน ดังน้ี  ระดับไขมัน LDL-C ท่ีเร่ิมต้นมีค่าเฉลีย่  
133.71 ± 45.89 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 
101.29 ± 31.66 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร วิเคราะห์ประสิทธิผลพบว่า
ยาชนิดสามัญมีผลลดระดับ LDL-C ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิท่ี 
p-value < 0.05, ระดับ TC  ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย  207.89 ± 50.08 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 169.14 ± 36.25 
มิลลิกรมัต่อเดซลิิตร วเิคราะห์ประสิทธผิลพบว่ายาชนิดสามัญมีผล
ลดระดับ TC ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05, ระดับ 

ลกัษณะทัว่ไป จ�านวน (ร้อยละ)
ของผู้ป่วยทีไ่ด้รบั จ�านวนทัง้หมดa ยาสามญัb ยาต้นแบบb

ยาอะโทรวาสตาติน  (n=234)  (n= 147)    (n= 87) 
เพศ
   ชาย 89(38.1) 57(64.1) 32(35.9)
   หญิง 145(61.9) 90(62.1) 55(37.9) 
สทิธิ
   ต้นสงักัด 115(49.1) 29(25.2) 86(74.8)
   ประกันสงัคม 24(10.3) 24(100) 0
   บตัรประกนัสขุภาพถ้วนถ้วนหน้า  94(40.2) 94(100) 0
   ช�าระเงินเอง 1(0.4) 0 1(100) 
โรคทีเ่ป็นร่วม
   มโีรคร่วม 192(82.1) 132(68.8) 60(31.2) 
   ไม่มโีรคร่วม 42(17.9) 15(35.7) 27(64.3) 
a = ร้อยละของทั้งหมด b = ร้อยละของลักษณะย่อยนั้นๆ

ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยท่ีได้รับยา Atorvastatin  
(n=234)
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TG ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย  147.69 ± 68.14 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และ
ท่ี 6 เดือนมีค่าเฉล่ีย 141.22 ± 61.75 มิลลิกรมัต่อเดซลิิตร  วเิคราะห์
ประสิทธผิลพบว่ายาชนิดสามัญมีผลลดระดับ TG ได้ แต่ไม่มีนัยส�าคัญ
ทางสถติ ิ  (p-value = 0.348), ระดับไขมัน HDL-C ท่ีเริม่ต้นมีค่า 
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  
ค่าเฉล่ียระดับไขมันในเลือดท่ีเร่ิมต้นและท่ี 6 เดือน ดังน้ี ระดับไขมัน 
LDL-C ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 123.89 ± 39.74 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
และท่ี 6 เดือนมีค่าเฉล่ีย 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
ค่าเฉล่ีย 157.07 ± 32.85 มิลลิกรมัต่อเดซลิิตร วเิคราะห์ประสิทธผิล
ของยาพบว่ายาชนิดต้นแบบมีผลลดระดับ TC  ได้อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ที่ p-value < 0.05,  ระดับTG ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 115.70 
± 50.43 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 123.63  
± 45.71 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  วิเคราะห์ประสิทธิผลของยาพบว่า
ยาชนิดต้นแบบมีผลเพ่ิมระดับ TG  แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
(p-value = 0.186),  ระดับ HDL-C  ท่ีเร่ิมต้นมีค่าเฉล่ีย 57.97  
± 18.68 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย 51.80 ± 

15.11 มิลลิกรมัต่อเดซลิิตร วเิคราะห์ประสิทธผิลพบว่าชนิดต้นแบบ
ลดระดับ HDL-C ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05

เปรยีบเทียบประสิทธผิลของยาลดไขมันอะโทรวาสตาตนิ
(Atorvastatin) ต่อระดับไขมัน LDL-C, TG, TC, HDL-C ระหว่าง
กลุ่มท่ีใช้ยาสามัญและยาต้นแบบ เปรียบเทียบระดับไขมันเฉลี่ยท่ี
เริ่มต้นใช้ยาและที่ 6 เดือน ดังนี้ (ตารางที่ 2) เปรียบเทียบระดับ 
ไขมัน LDL-C ท่ีเริม่ต้น ของชนิดยาสามัญและยาต้นแบบมีค่าเฉลีย่
ไม่แตกต่างกัน (p-value=0.086)  และค่าเฉลี่ยระดับไขมัน LDL-C 
ท่ี 6 เดือน พบว่ายาลดไขมันชนิดต้นแบบมีผลลดระดับไขมัน LDL-C 
ได้มากกว่าชนิดยาสามัญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 
p-value < 0.05, เปรียบเทียบระดับ TC ของยาสามัญและ 
ยาต้นแบบท่ีเริม่ต้นพบว่าไม่แตกต่างกนั (p-value=0.134)  และค่าเฉล่ีย
ระดับ TC ท่ี 6 เดือนพบว่าชนิดต้นแบบมีผลลดระดับ TC ได้มากกว่า
ชนิดยาสามัญ แต่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ(p-value = 
0.057), เปรียบเทียบระดับ TG ท่ีเริ่มต้นของชนิดยาสามัญและ 
ยาต้นแบบมีค่าเฉลีย่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติท่ีิ p-value 
< 0.05 และค่าเฉล่ียระดับไขมัน TG ท่ี 6 เดือน พบว่ายาชนิด
ต้นแบบมีผลลดระดับ TG ได้มากกว่าชนิดยาสามัญ แต่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value =0.075) เปรียบเทียบระดับ 
HDL-C ท่ีเริ่มต้นมีของชนิดยาสามัญและยาต้นแบบมีค่าเฉล่ีย 
ไม่แตกต่างกนั (p-value=0.075) และค่าเฉล่ียระดับไขมัน HDL-C ท่ี 
6 เดือน พบว่ายาลดไขมันชนิดสามัญมีผลลดระดับไขมัน HDL-C ได้
มากกว่าชนิดยาต้นแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 
p-value < 0.05

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาลดไขมันอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) ต่อระดับไขมันในเลือด ชนิดยาสามัญ
และยาต้นแบบที่เริ่มต้นกับหลังใช้ยาในเดือนที่ 6  
ระดับไขมัน จ�านวน (คน) ระดับไขมันในเลือด T-test p-value ระดับไขมันในเลือด T-test p-value 
  ในเลือดเริ่มต้น (mg/dl)   ที่ 6 เดือน (mg/dl)  
  mean±SD   mean±SD 
LDL-C 147 133.71 ± 45.89 1.73 0.086 101.29 ± 31.66 2.46 0.015*
ยาสามัญ
LDL-C 87 123.89 ± 39.74   91.08 ± 30.03
ยาต้นแบบ 
TC 147 207.89 ± 50.08 1.52 0.134 169.14 ± 36.25 1.93 0.057
ยาสามัญ
TC 87 185.30 ± 40.79   157.07 ± 32.85
ยาต้นแบบ 
TG 147 147.69 ± 68.14 2.82 0.006* 141.22 ± 61.75 1.79 0.075
ยาสามัญ
TG 87 115.70 ± 50.43   123.63 ± 45.71
ยาต้นแบบ 
HDL-C 147 52.78 ± 10.23 -1.81 0.075 45.95 ± 9.85  -2.49  
0.015*
ยาสามัญ
HDL-c 87 57.97 ± 18.68   51.80 ± 15.11
ยาต้นแบบ 

* มีนัยความส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เปรียบเทียบความปลอดภัยของยา Atorvastatin 
ต่อระดับเอนไซม์ AST, ALT, CPK ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดยาสามัญ  
มีค่าเฉล่ียท่ีเริม่ต้นและท่ี 6 เดือน ดังนี ้ ระดับเอนไซม์ AST ท้ังหมด 
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
ยาชนิดสามัญมีผลเพ่ิมระดับเอนไซม์ ALT ได้ไม่แตกต่างกัน 
(p-value=0.053), ระดับเอนไซม์ CPK ท้ังหมด 13 คน ท่ีเริม่ต้นมีค่าเฉล่ีย  
114.46 ± 41.18 หน่วยต่อลิตร และท่ี 6 เดือนมีค่าเฉล่ีย 114.47 ± 
54.51 หน่วยต่อลิตร วิเคราะห์ความปลอดภัยของยาท่ีเริ่มต้น
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
ชนิดต้นแบบมีผลเพ่ิมระดับเอนไซม์ AST ได้ไม่แตกต่างกนั (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
ไม่แตกต่างกนั (p-value=0.138), ระดับเอนไซม์ CPK ท้ังหมด 4 คน 
ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย  103.50 ± 49.60 หน่วยต่อลิตร และที่ 6 เดือน
มีค่าเฉลี่ย 104.75 ± 19.36 หน่วยต่อลิตร วิเคราะห์ความปลอดภัย
ของยาท่ีเริม่ต้นและท่ี 6 เดือน พบว่ายาชนิดต้นแบบมีผลเพ่ิมระดับ
เอนไซม์ CPK ได้ไม่แตกต่างกัน (p-value=0.971)

เปรียบเทียบความปลอดภัยของยา Atorvastatin ต่อ
ระดับเอนไซม์ AST, ALT, CPK ระหว่างกลุ่มท่ีใช้ยาสามัญและ
ยาต้นแบบ มีค่าเฉล่ียท่ีเริม่ต้นใช้ยาและท่ี 6 เดือน ดังน้ี ระดับเอนไซม์ 
AST ชนิดยาสามัญทั้งหมด 36 คน  ที่เริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย  25.72 ± 
9.33 หน่วยต่อลิตร และชนิดยาต้นแบบทั้งหมด 27 คน มีค่าเฉลี่ย  
27.52 ± 15.66 หน่วยต่อลิตร  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับเอนไซม์
ท่ีเร่ิมต้นพบว่าไม่แตกต่างกนั (p-value=0.491),  ระดับเอนไซม์ AST 
ชนิดยาสามัญที่ 6 เดือนมีค่าเฉลี่ย  27.81 ± 12.19 หน่วยต่อลิตร  
และชนิดยาต้นแบบมีค่าเฉล่ีย 30.37 ± 18.89 หน่วยต่อลิตร  
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับเอนไซม์ AST ท่ี 6 เดือนหลังใช้ยา พบว่า
ยาลดไขมันชนิดสามัญและชนิดต้นแบบมีผลเพ่ิมระดับเอนไซม์ AST 
ได้ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.296), ระดับเอนไซม์ ALT ชนิด
ยาสามัญท้ังหมด 53 คน  ท่ีเริม่ต้นมีค่าเฉล่ีย  27.25 ± 19.35 หน่วย

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 
ชนิดยาต้นแบบมีค่าเฉล่ีย 32.32 ± 25.64 หน่วยต่อลิตร  
เปรยีบเทียบค่าเฉล่ียระดับเอนไซม์ ALT ท่ี 6 เดือนหลังใช้ยา พบว่า
ยาลดไขมันชนิดสามัญและชนิดต้นแบบมีผลเพ่ิมระดับเอนไซม์ ALT 
ได้ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.824), ระดับเอนไซม์ CPK ชนิด
ยาสามัญท้ังหมด 13 คน  ท่ีเริม่ต้นมีค่าเฉลีย่  114.46 ± 41.18 หน่วย
ต่อลิตร และชนิดยาต้นแบบทั้งหมด 4 คน มีค่าเฉลี่ย  103.50 ± 
49.60 หน่วยต่อลิตร  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับเอนไซม์ที่เริ่มต้น
พบว่าไม่แตกต่างกัน (p-value=0.704),  ระดับเอนไซม์ CPK ชนิด
ยาสามัญท่ี 6 เดือนมีค่าเฉล่ีย  114.47 ± 54.51 หน่วยต่อลติร  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 
ชนิดสามัญท่ี 6 เดือนสามารถลดระดับ LDL-C ได้อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถติ ิ(p-value < 0.001) และเม่ือน�ามาเปรียบเทียบกบั
ยาต้นแบบท่ีระยะเวลา 6 เดือนหลังใช้ยา พบว่ายาต้นแบบสามารถ
ลดระดับ LDL-C ได้มากกว่ายาสามัญ  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถติ ิ(p-value = 0.015)  มีความแตกต่างกบัการศึกษา
ของ นายแพทย์ไพบูลย์  โชตินพรัตน์ภัทร (2550) ที่พบว่ายาชนิด
สามัญและชนิดต้นแบบสามารถลดระดับ LDL-C ได้ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิอาจเน่ืองมาจากค่าเฉล่ียของระดับไขมัน 
LDL-C ท่ีเริ่มต้นแตกต่างกัน, ยี่ห้อของยาสามัญที่ใช้มีความ
แตกต่างกันส่งผลถึงประสิทธิภาพในการลดระดับไขมัน LDL-C, 
ระยะเวลาท่ีติดตามแตกต่างกัน โดยท่ีการศึกษาของ นายแพทย์
ไพบูลย์  โชตินพรัตน์ภัทร (2550) ติดตามผลที่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
การศึกษานี้ติดตามผลที่ระยะเวลา 6 เดือนหลังการใช้ยา จึงท�าให้
พบระดับไขมัน LDL-C หลังใช้ยามีความแตกต่างกัน  สรุปว่ายาลด
ไขมันอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) ชนิดสามัญสามารถลดระดับ
ไขมัน LDL-C ได้แตกต่างจากเริม่ต้นใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ  
แต่เม่ือเทียบกับชนิดต้นแบบหลังใช้ยาพบว่ายาชนิดต้นแบบ
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 พบว่าท้ังยาสามัญและยาต้นแบบ
สามารถลดระดับ TC ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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(p-value= 0.057)  มีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของ  นายแพทย์
ไพบูลย์  โชตินพรัตน์ภัทร (2550)  ท่ีพบว่ายาอะโทรวาสตาติน
(Atorvastatin) ชนิดสามัญและชนิดต้นแบบสามารถลดระดับ  TC ได้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  สรุปว่ายาลดไขมัน 
อะโทรวาสตาตนิ (Atorvastatin) ชนิดสามัญสามารถลดระดับ TC ได้
แตกต่างจากเริ่มต้นใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  และเมื่อเทียบ
กับชนิดต้นแบบหลังใช้ยาพบว่าสามารถลดระดับไขมัน TC ได้ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG) ผลการศึกษาพบว่าหลังใช้ยา 
Atorvastatin ชนิดสามัญท่ี 6 เดือนสามารถลดระดับ TG ได้ มีความ
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถติ ิ(p-value =0.348)  มีความแตก
ต่างกับการศึกษาของ  นายแพทย์ไพบูลย์  โชตินพรัตน์ภัทร (2550) 
ที่พบว่ายาอะโทรวาสตาติน (Atorvastatin) ชนิดสามัญสามารถลด
ไขมัน TG ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ   อาจเป็นเพราะระยะเวลาท่ี
เกบ็ข้อมูลแตกต่างกนั, ค่าเฉล่ียเริม่ต้นของระดับ TG ท่ีแตกต่างกนั, 
ย่ีห้อของยาสามัญท่ีใช้แตกต่างกัน ท�าให้ไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม  และเม่ือน�ามาเปรยีบเทียบกบัยาต้นแบบท่ีระยะเวลา 
6 เดือนหลังใช้ยา พบว่ายาสามัญมีผลในการลดระดับ TG ลงได้แต่
ยาต้นแบบไปเพ่ิมระดับไขมัน TG มีค่าเฉล่ียท่ี 6 เดือนไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.075) สรุปว ่ายาลด 
ไขมัน Atorvastatin ชนิดสามัญสามารถลดระดับ TG ได้ไม่แตกต่าง
จากเริ่มต้นใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  และเมื่อเทียบกับชนิด
ต้นแบบหลังใช้ยาพบว่ายาต้นแบบไปเพิ่มระดับไขมัน TG ได้ แต่มี
ค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ระดับ HDL-C ผลการศึกษาพบว่าหลังใช้ยา Atorva 
statin ชนิดสามัญท่ี 6 เดือน ยามีผลลดระดับ HDL-C ได้อย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถติ ิ(p-value < 0.001)  มีความแตกต่างกบัการศึกษา
ของ นายแพทย์ไพบูลย์  โชตนิพรตัน์ภทัร (2550) ทีพ่บว่ายาอะโทรวา
สตาติน (Atorvastatin) ชนิดสามัญหลังการใช้ยาสามารถเพ่ิม 
ไขมัน HDL-C ได้  และเมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบที่ระยะ
เวลา 6 เดือนหลังใช้ยา พบว่าท้ังยาสามัญและยาต้นแบบไปลดระดับ
ไขมัน HDL-C ลง โดยท่ียาสามัญมีผลลดระดับ HDL-C  ลงมากกว่า
ยาต ้นแบบ มีความแตกต ่างกันอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p-value=0.015)  ท้ังน้ีระดับ HDL-C ของผู้ป่วยท้ัง 2 กลุ่มมีค่าลดลง 
สาเหตุอาจเน่ืองมาจากอายุของผู ้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู ้สูงอายุ, 
สภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วย, วิถีการด�าเนินชีวิตมีความรีบเร่ง  
ท�าให้ขาดการออกก�าลังกาย, ระยะเวลาการเก็บข้อมูลอาจส้ันไป  
ตลอดจนถงึการควบคุมปัจจยักวนต่างๆ ท�าได้อย่างจ�ากดัเน่ืองจาก
เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง เช่น ความร่วมมือในการใช้ยาของ 
ผู้ป่วย (Adherance) จึงท�าให้ผลการทดลองไม่สอดคล้องกับข้อมูล
ทางวิชาการของยานี้  สรุปว่ายาลดไขมัน Atorvastatin ชนิดสามัญ
มีผลไปลดระดับ HDL-C ลง มีความแตกต่างจากเริ่มต้นใช้ยาอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถติ ิและเม่ือเทียบกบัชนิดต้นแบบหลังใช้ยาพบว่า
ทั้งยาสามัญและยาต้นแบบไปลดระดับไขมัน HDL-C ลง โดยที่ยา
สามัญมีผลลดระดับ HDL-C ลงมากกว่ายาต้นแบบ มีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ระดับเอนไซม์ AST ผลการศึกษาพบว่าหลังใช้ยา 
Atorvastatin ชนิดสามัญท่ี 6 เดือนท�าให้ระดับเอนไซม์ AST เพ่ิมข้ึน 
แต่ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ(p-value=0.155)  
และเม่ือน�ามาเทียบกับยาต้นแบบท่ีระยะเวลา 6 เดือนหลังใช้ยา
พบว่าทั้งยาสามัญและยาต้นแบบมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ AST ได้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.296)  มีความ
คล้ายคลึงกับการศึกษาของ เทิดศักดิ์  ภิริยะภากูล (2561)  ที่พบว่า
ยา Atorvastatin ชนิดสามัญและชนิดต้นแบบ มีผลเพ่ิมระดับ
เอนไซม์ AST ได้ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ สรปุว่า 
ยาลดไขมัน Atorvastatin ชนิดสามัญมีผลเพ่ิมระดับเอนไซม์ AST  
ไม่แตกต่างจากเริ่มต้นใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเม่ือ 
เทียบกับชนิดต้นแบบหลังใช้ยาพบว่ามีผลเพ่ิมระดับเอนไซม์ AST 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ระดับเอนไซม์ ALT ผลการศึกษาพบว่าหลังใช้ยา 
Atorvastatin ชนิดสามัญท่ี 6 เดือนท�าให้ระดับเอนไซม์ ALT เพ่ิมข้ึน 
แต่ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ(p-value =0.053)  
และเม่ือน�ามาเทียบกับยาต้นแบบท่ีระยะเวลา 6 เดือนหลังใช้ยา
พบว่า ทั้งยาสามัญและยาต้นแบบมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ ALT ได้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.824)  มีความ
คล้ายคลึงกบัการศึกษาของ  เทิดศักด์ิ  ภริยิะภากลู (2561)  ท่ีพบว่า
ยา Atorvastatin ชนิดสามัญและชนิดต้นแบบมีผลเพ่ิมระดับ 
เอนไซม์ ALT ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติสรุปว่ายา
ลดไขมัน Atorvastatin ชนิดสามัญมีผลเพ่ิมระดับเอนไซม์ ALT  
ไม่แตกต่างจากเริ่มต้นใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเม่ือ 
เทียบกับชนิดต้นแบบหลังใช้ยาพบว่ามีผลเพ่ิมระดับเอนไซม์ ALT 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ระดับเอนไซม์ CPK ผลการศึกษาพบว่าหลังใช้ยา 
Atorvastatin ชนิดสามัญท่ี 6 เดือนท�าให้ระดับเอนไซม์ CPK เพ่ิมข้ึน 
แต่ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ(p-value=0.982)  
และเม่ือน�ามาเทียบกับยาต้นแบบท่ีระยะเวลา 6 เดือนหลังใช้ยา
พบว่าทั้งยาสามัญและยาต้นแบบมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ CPK ได้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.257)  มีความ
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คล้ายคลึงกบัการศึกษาของ  เทิดศักด์ิ  ภริยิะภากลู (2561)  ท่ีพบว่า
ยา Atorvastatin ชนิดสามัญและชนิดต้นแบบมีผลเพ่ิมระดับ
เอนไซม์ CPK ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ สรุปว่า
ยาลดไขมัน Atorvastatin ชนิดสามัญมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ CPK 
ไม่แตกต่างจากเริ่มต้นใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเม่ือ
เทียบกับชนิดต้นแบบหลังใช้ยาพบว่ามีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ CPK 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

จากการศึกษาด้านประสิทธิผลหลังจากใช้ยาลดไขมัน
Atorvastatin ชนิดสามัญไป 6 เดือนสามารถลดระดับไขมัน LDL-C  
และระดับคอเลสเตอรอล (TC) ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ   
ส�าหรับผลในการลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (TG) ยาชนิดสามัญ
สามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG) ได้ แต่ยังไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญจากเม่ือเร่ิมต้นใช้ยา ท้ังน้ีถ้าเพ่ิมระยะเวลาเก็บ
ข้อมูลอาจพบความแตกต่างกันมากข้ึน เม่ือน�ามาเทียบกับยา
ต้นแบบพบว่าสามารถลดระดับคอเลสเตอรอล (TC) ได้ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนระดับ TG พบว่ายาต้นแบบไป
เพิ่มระดับไขมัน TG แต่มีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติ ิ ผลในการลดระดับไขมัน LDL-C พบว่ามีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิโดยท่ียาต้นแบบสามารถลดระดับ LDL-C 
ได้ดีกว่า   และจากการศึกษาด้านความปลอดภยัของยาพบว่า หลัง
จากใช้ยา Atorvastatin ชนิดสามัญไป 6 เดือนมีผลเพ่ิมระดับ
เอนไซม์ AST, ALT, CPK ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญจากเมื่อ
เริ่มต้นใช้ยา  เมื่อน�ามาเทียบกับยาต้นแบบก็ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ายา Atorvastatin ชนิดสามัญ 
มีประสิทธผิลและความปลอดภยัในการใช้ยาเช่นเดียวกับยาต้นแบบ  

เนื่องจากปัจจัยด้านราคายาท่ีมีความแตกต่างกันมากของยา  
ผลการศึกษาน้ีจะมีประโยชน์ในการตดัสินใจของแพทย์ในการเลือกใช้
ยาสามัญให้กับผู้ป่วยและเพ่ิมความม่ันใจในการสั่งใช้ยาสามัญ
มากข้ึน  ซึง่จะสามารถช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดงบประมาณในการ
จัดซื้อยาขึ้น

¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»Ãะ¡ÒÈ

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ เภสัชกรประทิน ฮึงวัฒนากลุ, 
เภสัชกรหญิงนันทิยา สหสุนทรวุฒิ และ ผศ.ดร. เภสัชกรวินัย 
สยอวรรณ เป็นอย่างสูงในความกรณุาท่ีได้สละเวลาอนัมีค่ามาเป็น
ท่ีปรกึษา พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าตลอดระยะเวลาในการท�าจนท�าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า

เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ

องจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน่าน 
มีผู้รับบริการประมาณ 1,000 -1,500 รายต่อวัน ท�าให้เกิด
ปัญหาความแออัด เกดิสภาวะคอขวดหน้าห้องจ่ายยา  ก่อให้

เกดิระยะเวลารอคอยเน่ินนาน นอกจากน้ีจากผลการส�ารวจความคดิเห็น
ต่องานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในทุกปี พบว่าผู้รับบริการมีความ
ต้องการให้มีระบบควิ และการแจ้งล�าดับคิวเพ่ือให้รบัทราบสถานะว่าอยู่
ในขั้นตอนใด เพื่อที่จะท�าให้สามารถบริหารเวลาเพื่อไปท�าธุระอื่นๆ ใน
ระหว่างรอรับยาโดยไม่เกิดความวิตกกังวล
 จากปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าว ท�าให้มีการวางแผน
พัฒนา โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 4 ระยะ ช่วงท่ี 1 (ปี 2558-2559) วางแผน
ขยายห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึ้น ช่วงท่ี 2 (ปี 2559-2560) พัฒนา
ระบบการจดัการเรือ่งยาภายในห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ช่วงท่ี 3 (ปี 2560-
2561) พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมเร่ืองคิวรับยา และ
ช่วงที่ 4 (ปี 2561-2562) ประเมินผลการพัฒนาระบบและนวัตกรรม 
 ผลการวิจัยพบว่าภายหลังจากได้พัฒนาระบบ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (มากกว่า
ร้อยละ 80) คอื 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�ารวจพบว่าผู้รบับรกิารรูสึ้กพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
เรื่องการจัดล�าดับคิวและรับรู้สถานะคิวผ่านหน้าจอ Smart TV และ 
Smart phone  สรุปผลการวิจัย : การพัฒนาการจัดการด้านยา ต้องใช้
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรม เพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของผู้รับบริการและท�าให้เพ่ิมความพึงพอใจต่องานบริการ

ห

การพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ปวยนอก โรงพยาบาลน่าน 
เพ่ือเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ

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 

เภสัชกรรม นอกจากน้ีผู้รับบริการต้องมีองค์ความรู้และเครื่องมือเพ่ือ
เข้าถึงการบริการและนวัตกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี ดังน้ันการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับรู้และเข้าใจในระบบและนวัตกรรมจะ
ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการด�าเนินงานคอื มีการพัฒนาระบบควิ
และมีนวัตกรรม QR code ท่ีแสดงสถานะล�าดับควิผ่านหน้าจอ Smart TV 
และ Smart phone โดยผู้รบับรกิารสามารถรบัรูค้วิรบัยาและเดินมารบัยาตาม
ช่องจ่ายยาท่ีระบไุด้ทันที  สามารถรบัรูส้ถานะควิว่าอยู่ในขัน้ตอนใด เพ่ือให้
ผู้รบับรกิารสามารถไปท�าธรุะระหว่างรอยาได้โดยไม่ต้องวิตกกังวล นอกจาก
น้ีฉลากบนซองยามี QR code เพ่ือให้ผู้รบับรกิารได้สามารถสแกนข้อมูลยา
แต่ละรายการท่ีได้รบั โดยสามารถโหลดแอปพลิเคชัน RDU  เพ่ือใช้ในการ 
สแกน QR code ซึง่แอปพลิเคชัน RDU ดังกล่าว มาจากโครงการการใช้ยา
อย่างสมเหตผุล (Rational Drug Use; RDU) ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
ให้เกดิการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภยัแก่ประชาชนท่ัวไป

บทน�า
ห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล

น่าน มีผูร้บับรกิารประมาณ 1,000 - 1,200 รายต่อวนั  โดยให้บรกิาร
เภสชักรรมแก่ผูร้บับรกิารจากทกุคลนิกิ ซึง่ส่วนใหญ่ถกูนดัหมายให้
มารับบริการพร้อมกันในช่วงภาคเช้า ท�าให้เกิดปัญหาความแออัด 
เกิดสภาวะคอขวดและหนาแน่นหน้าห้องจ่ายยา ก่อให้เกิดระยะ
เวลารอคอยเน่ินนาน ซึง่นอกจากก่อให้เกดิความแออัดแล้วยังก่อให้
เกิดเสียงรบกวนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีกระจุกรวมกันบริเวณ

39ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2562Vol.46 No.1 October – December 2019



งานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ได้แก่ ห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก 
ห้องเวชระเบียน โต๊ะคัดกรองเข้าออก ห้องตรวจโรค ห้องเจาะเลือด 
ห้องฉีดยาท�าแผล ห้องการเงิน และงานสวัสดิการสังคม ส่งผลให้
ผูร้บับริการรู้สึกอึดอดั เกดิเสียงประกาศรบกวนการสนทนาระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์กับผู้รับบริการ และส่งผลให้ผู้รับบริการเกิด
ความไม่พึงพอใจ และจากผลการส�ารวจความคิดเหน็ต่อการบรกิาร
ของห้องจ่ายยาผูป่้วยนอกในทุกปี พบว่าผูร้บับรกิารมีข้อเสนอแนะ
ถึงความต้องการให้มีระบบคิว และการแจ้งล�าดับคิวเพ่ือให้ผู้รับ
บริการรับทราบสถานะว่าอยู่ในข้ันตอนใดของระบบยา เช่น ข้ันตอน
การคีย์ข้อมูลยา การพิมพ์ฉลากยา การจดัยา การตรวจสอบยา หรอื
ระหว่างรอจ่ายยา เพ่ือที่จะท�าให้ผู้รับบริการสามารถบริหารเวลา
เพื่อไปท�าธุระอื่นๆ ในระหว่างรอรับยาโดยไม่เกิดความวิตกกังวล

จากปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าวท�าให้มีการวางแผน
พัฒนางานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 4 ระยะ 
(ตั้งแต่ปี 2558-2562) ได้แก่ ช่วงที่ 1 (ปี 2558-2559) วางแผนขยาย
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ที่ชั้น 2 ของงานบริการ
ผูป่้วยนอก เพ่ือลดความแออดัของผูม้ารบับรกิาร  โดยแยกประเภท
และปรับสัดส่วนของผู้รับบริการให้ชัดเจนและเหมาะสม ช่วงท่ี 2 
(ปี 2559-2560) พัฒนาระบบการจดัการระบบยาภายในห้องจ่ายยา
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

1. เพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการ
2. พัฒนาระบบการจดัการด้านยา งานบรกิารเภสัชกรรม

ผู้ป่วยนอก 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างนวตักรรมระบบคิว

รอรับยา
4. เพื่อลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการแต่ละ

กลุ่ม
5. เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของผูร้บับรกิารต่องานบรกิาร

เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

¡ÅØ‹Áเ»‡ÒËÁÒÂ 

ผูร้บับริการเภสชักรรมผูป่้วยนอก ห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก  
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน่าน (ปี 2558-2562)

การด�าเนินงานและรูปแบบกิจกรรม
1. แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบรกิารผู้ป่วยนอก

เพื่อวางแผนและประสานงาน
2.จัดท�าแผนเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

เพื่อขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และทรัพยากร
3. ประสานศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการ

แพทย์และนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อวางแผนงาน
4. เตรยีมความพร้อมของสถานท่ี ทรพัยากรบคุคล และ

วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่จ�าเป็น
5. ให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
6. ทดลองและติดตั้งระบบการจัดการและโปรแกรมท่ี

พัฒนาขึ้น
7. ประเมินระยะเวลารอคอยและความพึงพอใจของผูร้บั

บริการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล

น่าน มีระบบการจัดการด้านยาและระบบสารสนเทศเพ่ือใช้แสดง
สถานะล�าดับคิวผ่านหน้าจอ Smart TV และสามารถสแกน QR 
code จาก Smart phone แยกประเภทตามกลุ่มผู้รับบริการ ช่วยลด
ระยะเวลารอคอยเฉล่ียในแต่กลุ่มผู้รับบริการ ช่วยลดปัญหาเสียง
รบกวน ผูร้บับรกิารสามารถรบัรูส้ถานะคิวรบัยาว่าอยู่ในข้ันตอนใด 
และเพิ่มความพึงพอใจต่องานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

¡ÒÃÇÔเ¤ÃÒะË�¼Å¡ÒÃ´íÒเนÔน§Òน

 ใช้สถติร้ิอยละแสดงผลความพึงพอใจ และสถติค่ิาเฉล่ีย
ระยะเวลารอคอยรับยาผู้ป่วยนอก 

¡ÒÃ´íÒเนÔน§Òน

 ช่วงที่ 1 ปี 2558 - 2559 วางแผนขยายห้องจ่ายยา
ผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนอกี 1 แห่ง มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความแออดัของ
ผู้มารับบริการ โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้

1. เสนอแผนด�าเนินงานเพื่อขออนุมัติจากผู้อ�านวยการ
และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

2. จัดเตรียมสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วย
นอกชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องจ่ายยาแห่งใหม่ที่ขยายเพิ่มขึ้น

3. รวบรวมสถิติผู ้รับบริการจากทุกคลินิกบริการ 
เพื่อเกลี่ยสัดส่วนจ�านวนผู้รับบริการให้มีความเหมาะสม

4. จดัอัตราก�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

40 ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2562 Vol.46 No.1 October – December 2019



จากการขยายห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกเป็นช้ัน 1 และ 2 
แบ่งประเภทผู้รับบริการ ดังนี้

ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น 1 (500 - 600 คน/วัน) 
ให้บริการ คลินิก OPD ทั่วไป คลินิกไตเทียม คลินิกผู้สูง

อายุ คลินิกจิตเวช คลินิกศัลยกรรม คลินิกกระดูก คลินิกบริบาล
บรรเทา คลินิก Home Health care คลินิกโรคจากการท�างาน คลินิก
รักษ์สุขภาพ ทันตกรรม คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น 2 (500 - 600 คน/วัน) 
ให้บริการคลินิกอายุรกรรม คลินิกอายุรกรรมพิเศษ 

คลินิกตา คลินิกหูคอจมูก คลินิกสูติกรรม คลินิกกุมารเวชกรรม 
คลินิกประกันสังคม คลินิกตรวจสุขภาพ คลินิกโรคหลอดเลือด

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในช่วงแรกของการขยายเพ่ิมห้อง 
จ่ายยาคือ ผู้รับบริการต้องเปลี่ยนสถานที่รับยาแห่งใหม่ ท�าให้เกิด
ความสับสน ข้ันตอนการประชาสัมพันธ์จงึเป็นส่ิงท่ีส�าคัญท่ีจะช่วยลด
ความสับสน และให้รับบริการได้อย่างถูกต้อง นอกจากน้ีได้จัดท�า
เกณฑ์และช่องทางยกเว้นเพ่ืออ�านวยความสะดวกในส่วนของผูร้บั
บริการที่ไม่สะดวกไปรับบริการที่ชั้น 2 

2.  พัฒนาระบบจัดการด้านยา ระบบสารสนเทศและ
สร้างนวัตกรรมระบบคิวรอรับยา 

ระบบคิวของห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกพัฒนาข้ึนเป็นล�าดับ 
ตั้งแต่ไม่มีระบบคิว เรียงล�าดับคิวด้วยเครื่อง running number ใช้
บัตรคิวท่ีพิมพ์ขายเป็นเล่มส�าเร็จรูป ส่ังพิมพ์สมุดบัตรคิวจาก 
โรงพิมพ์เพ่ือใช้ในเฉพาะห้องจ่ายยา จนกระท่ังปัจจบัุนใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือออกบัตรคิว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผูร้บับรกิารท่ีต้องการรบัรูส้ถานะล�าดับคิวของตน
ระหว่างนั่งรอรับยา

เน่ืองจากกลุ่มผู้รับบริการมีความหลากหลาย ความ
จ�าเป็นและเร่งด่วนท่ีแตกต่างกัน 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 ซ่ึงต้องใช้เวลานานกว่า
ใบสั่งยาทั่วไปในการตรวจผล INR และค�านวณขนาดยาให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

คิว C คือ คิวด่วน ได้แก่ ใบสั่งยาที่มีรายการยาน้อยกว่า 
3 รายการ, ใบส่ังยาของผูรั้บบรกิารท่ีมีอายุ 3 - 12 ปี, ใบส่ังยาคลินิก
จิตเวช

คิว D คือ คิวด่วนพิเศษ ได้แก่ ใบสั่งยาที่มีรายการยาฉีด 
ยาพ่น, ใบสั่งยาของผู้รับบริการที่มีอายุ 0-2 ปี, ผู้รับบริการที่เป็น
พระภิกษุ สามเณร

มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ก�าหนดเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับและคัดกรองใบส่ังยา แยก

ประเภทกลุ่มผู้รับบริการ และท�าการออกบัตรคิวด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่โปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้น

2. เครื่องพิมพ์ออกบัตรคิวมา 2 ใบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
ยื่นให้กับผู้รับบริการ 1 ใบ และติดกับใบสั่งยาอีก 1 ใบ เพื่อส่งต่อ
ให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรมคีย์รายการยาและพิมพ์ฉลากยา

รูปภาพแสดงบัตรคิว 4 กลุ่ม (A,B,C,D)

3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมคีย์รายการยาและพิมพ์ฉลาก
ยา โดยน�าใบส่ังยาท่ีติดบัตรคิวพร้อมฉลากยาใส่ตะกร้า 4 สีแยก
ตามประเภทกลุ่มคิวท่ีก�าหนด เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ให้เจ้าหน้าท่ี 
จัดยาสามารถจัดล�าดับความส�าคัญในการจัดยาตามความเร่งด่วน 
โดยแบ่งเป็น 4 สี ดังนี้
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คิว A คือ คิวปกต ิใช้ตะกร้าสีเหลือง  คิว B คือ คิววาร์ฟารนิ 
ใช้ตะกร้าสีเขียว คิว C คือ คิวด่วน ใช้ตะกร้าสีแดง คิว D คือ คิว
ด่วนพิเศษ ใช้ตะกร้าสีชมพู

 
4. เจ้าหน้าท่ีจัดยาจัดยาตามล�าดับสีตะกร้าและตาม

ล�าดับคิว โดยจัดตะกร้าสีชมพูคิว D เป็นล�าดับแรก ตะกร้าสีแดง  
คิว C เป็นล�าดับถดัมา ต่อไปจงึจดัตะกร้าสีเขียวคิว B และจดัตะกร้า
สีเหลือง คิว A เป็นล�าดับสุดท้าย  การจดัยาของเจ้าหน้าท่ีจะรบัผดิชอบ
จัดยาร่วมกันในแต่ละตะกร้า โดยยืนรอตะกร้าตามโซนท่ีก�าหนด  
ไม่ต้องเดินไปเดินมาเหมือนท่ีผ่านมา เพ่ือลดความล่าช้า ท่ีต้อง 
เดินวกกลับไปมา นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ีแต่ละโซนต้องมีการแบ่ง 
บรรจุยา  มัดแผงยา ตัดแผงยา เพื่อลดระยะเวลาการจัด 

5. เมื่อจัดยาเสร็จแล้ว จะน�าตะกร้ายาไปวางเรียงล�าดับ
ตามกลุ่มสีตะกร้า และจัดล�าดับตามล�าดับคิวให้เภสัชกรเพ่ือรอ 
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

6. เภสัชกรหยิบตะกร้าตามล�าดับคิว ตรวจสอบใบสั่งยา 
ฉลากยา และรายการยาให้ตรงกบัค�าส่ังแพทย์ หลังจากน้ันเคาะปุ่ม
เพ่ือระบุช่องรับยาและบันทึกช่ือผู้ตรวจสอบยา โดยภายหลังจาก
เคาะปุ่ม enter แล้ว จะปรากฏล�าดับคิวและช่องรับยาแสดงที่หน้า
จอ Smart TV 

7. ผู้รับบริการน�าบัตรคิวท่ีได้รับไปน่ังรอรับยาท่ีเก้าอี้ 
หน้าห้องจ่ายยาและสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 

7.1 สแกน QR code บนบตัรคิวด้วย Smart phone เพ่ือ
ทราบสถานะของยาว่าอยู่ข้ันตอนใด (คีย์รายการยา จัดยา ตรวจ
สอบยา จ่ายยา) และทราบว่าขณะน้ีให้บริการถึงคิวล�าดับท่ีเท่าไร 
เพ่ือประเมินระยะเวลารอคอย และลดความวิตกกังวล หากผู้รับ
บริการต้องไปธุระส่วนตัว

7.2 น่ังรอดูล�าดับคิวบนหน้าจอ Smart TV หน้าห้องจ่าย
ยา ซึ่งจะแสดงล�าดับคิวและช่องรับยา รวมถึงล�าดับคิวท่ีไม่มีผู้มา
รบัยา เพ่ือให้สามารถสอบถามได้หากล�าดับคิวของผูร้บับรกิารผ่าน
ไปแล้ว

8. เมื่อล�าดับคิวแสดงบนหน้าจอ Smart TV ผู้รับบริการ
สามารถเดินมารบัยาได้เลย โดยไม่ต้องรอเภสัชกรประกาศเรียกช่ือ 
เพ่ือลดเสียงรบกวนบริเวณหน้าห้องจ่ายยาและห้องอื่นๆ บริเวณ
ใกล้เคียง

  
               

รูปภาพแสดงหน้าจอระบุล�าดับคิวและช่องรับยาและผู้รับ
บริการรับยาที่ช่องรับยา

9. ผู้รบับรกิารท่ีได้รบัซองยาแล้ว สามารถสแกนข้อมูลยา
แต่ละรายการที่ได้รับ โดยโหลดแอปพลิเคชั่น RDU  เพื่อใช้ในการ 
สแกน QR code ซึ่งแอปพลิเคชัน RDU ดังกล่าวมาจากโครงการ
การใช้ยาอย่างสมเหตผุล (Rational Drug Use; RDU) ของกระทรวง
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สาธารณสุข เพ่ือให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยแก่
ประชาชนท่ัวไป สามารถสแกนประวัตริบัยาในครัง้น้ันและสามารถ
บันทึกเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลการรักษาต่อเนื่องในครั้งต่อไปได้

 

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒแÅะ¡ÒÃอÀÔ»ÃÒÂ

ผลการด�าเนินงาน พบว่าหลังจากได้พัฒนาระบบตั้งแต่
ปี 2559 ความพึงพอใจของผูร้บับรกิารสูงกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ 
(เป้าหมายร้อยละ 80) และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน และคือ ร้อยละ 
86.57 ร้อยละ 87.98 ร้อยละ 88.75 และร้อยละ 87.2 ในปี 2559 

รูปภาพแสดงตัวอย่างฉลากที่มี QR code

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
รู้สึกพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความต้องการเรื่องการจัดล�าดับ
คิวและการรบัรูส้ถานะคิวผ่านหน้าจอ Smart TV และ Smart phone  

รูปภาพแสดงแผ่นประชาสัมพันธการใช้ QR code
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เม่ือศึกษาการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับบริการต่อ
ระบบและนวัตกรรม QR code พบว่าผู้รับบริการ จ�านวน 158 คน 
สามารถมารบัยาได้ถกูต้อง 168 คน คิดเป็นร้อยละ 90.81 โดยผูร้บั
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 อาจต้องมีการพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือผู้รับบริการกลุ่มน้ี
โดยเฉพาะ ต่อไป

ส�าหรับภายหลังจากเริ่มพัฒนาระบบในปี 2559 จนถึง
ปี 2562 มีระยะเวลารอคอยรับยาเฉลี่ย ไม่เกิน 20 นาที และเมื่อ
พิจารณาแบ่งตามกลุ่มคิว A B C D พบว่าไม่มีกลุ่มใดเกินเวลาที่
ประกันไว้คือ 45 นาที 

ข้อเสนอแนะãน¡ÒÃ¾Ñ²นÒ

เน่ืองจากการพัฒนาดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติ
สนับสนุนงบประมาณ ทรพัยากร วสัดุและอปุกรณ์ท่ีมีประสิทธภิาพ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์บัตรคิว เครื่องอ่าน  QR code 
Smart TV เป็นต้น ต้องมีการวางแผนเรื่องขั้นตอนการด�าเนินงาน 
ต้องประสานโปรแกรมเมอร์ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ระบบ และต้องใช้เวลาส�าหรับการเขียนพัฒนาโปรแกรม รวมถึง
วางแผนการทดลองปรับเปล่ียนโปรแกรมและปรับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยทดลองปฏิบัติจริงท่ีหน้างานควบคู่ไป
กบัการให้บริการในรปูแบบเดิม ต้องปฏบิติัด้วยความระมัดระวงัเพ่ือ
ไม่ให้การทดลองนวัตกรรมใหม่เกิดผลกระทบกับผู ้รับบริการ 
นอกจากน้ีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เป็นส่ิงใหม่ส�าหรับท้ัง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ การให้องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในนวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นเป็นส่ิงท่ี
ท้าทายส�าหรับผู้วิจัย
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