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ญ.ศิริกลุ เมธวีรีงัสรรค์ รองผูอ้�านวยการองค์การเภสัชกรรม 
เข้ารับโล่ประกาศเกยีรตคุิณ ในโอกาสได้รบัรางวัลศิษย์เก่า
ผูไ้ด้รบัการยกย่องในฐานะ “ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” รุน่ท่ี 17 

สาขาการบริหารจัดการองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกลุ ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 
เข้ารับรางวลัศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในส่วนของรางวลั “ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” เป็นรางวลัท่ีคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จดัข้ึนในโอกาสครบรอบ 55 ปี 
ของการก่อตัง้คณะฯ โดยเป็นการมอบรางวลัให้กบัผูท่ี้ประสบความ
ส�าเร็จในวชิาชีพ และมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคม ด�าเนินงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาต ิ โดยผลงานท่ีโดดเด่นจนเป็น
ผลงานท่ีประจกัษ์ ส�าหรบั ภญ.ศิรกิลุ น้ัน เป็นเภสัชกรคนแรกของ
องค์การเภสัชกรรมท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ
ภายในและสอบผ่านวฒิุบตัรผูต้รวจสอบภายในวชิาชีพ พัฒนางาน
ตรวจสอบภายในจนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก จนได้รับเชิญเป็นอนุกรรมการ
ประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย เป็นเภสัชกรคนแรกขององค์การเภสัชกรรมท่ีด�ารง
ต�าแหน่งผูอ้�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวศิวกรรม และสามารถน�า
ความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ท่ีหลากหลายมาพัฒนากระบวนการและ
วธิกีารท�างานให้รวดเรว็ ตรงตามความต้องการของผูร้บับริการ และ
เน้นการปฏบัิตงิานเชิงรกุให้ความส�าคัญกบัการบรหิารความเส่ียง การ
ควบคุมภายใน การก�ากบัดูแล การจดัการฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ

2 ผÙบ้ริหาร อภ. คว้ารางวลัศÉิย์เก่าทรงคØณค่า 
และÈิÉย์เก่าดีเด่น ประจíาป‚ 2562

ภ
วางแผน การตดัสินใจ และน�ายา Generics มาจ�าหน่ายหรอืผลิต ช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของประเทศ เช่น ยา Atorvastatin, Fentanyl patch, 
Fentanyl Injection, Gabapentin, Sildenail เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัได้
รบัเกยีรตบิตัรผูมี้ผลงานน�าเชิงรกุดีเด่น จากองค์การเภสัชกรรมอกี
ด้วย

ส�าหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ท่ี ดร.ภญ.นันทกาญจน ์
ได้รบั เป็นรางวลัศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จดัข้ึนใน
งาน “ครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คืนสู่เหย้า เรารัก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  โดยเป็นการมอบรางวัลให้กบัผูท่ี้มีผลงาน
เชิงประจกัษ์ ดีเด่น เป็นทีย่อมรบั สมควรได้รบัการยกย่อง จากการท�า
หน้าท่ีอทิุศทุ่มเท เสียสละ เกดิประโยชน์กบัหน่วยงานและสังคม โดย
มีรางวลัท่ีได้รบัท่ีผ่านมา ได้แก่ 1. รางวลัผู้เรยีนดีและประพฤติดีเป็น
เย่ียม ประจ�าปี 2527 2. รางวลัศิษย์เก่าแห่งความภมิูใจ ประจ�าปี 
2556 และ 3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562

ส�าหรับผลงานท่ีได้รบัการยกย่อง เป็นท่ียอมรบัและภาค
ภมิูใจ ประกอบด้วย โครงการสารสกดักัญชาต้นแบบทางการแพทย์ 
เป็นผู้ริเริ่มและเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการน�ากัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทย โครงการพัฒนายารกัษาโรค
มะเรง็ โดยเป็นผูร้เิริม่ ก่อตัง้โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเรง็ รวมถงึ
การจดัตัง้คณะท�างานโครงการบรูณาการด้านการพัฒนายารกัษาโรค
มะเรง็ เพ่ือก�าหนดแนวทางและวางแผนการด�าเนินงาน เป็นส่วนหน่ึง
ของคณะท�างานฯ ร่วมกบับรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ในเรือ่งการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตยารกัษาโรคมะเรง็
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ม่ือวันท่ี 25 กมุภาพันธ์ 2563 ท่ีกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อม
ด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย วฒันาย่ิงเจรญิชัย อธบิดีกรมควบคุม

โรค นายแพทย์มรุต จริเศรษฐสิร ิอธบิดีกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธบิดีกรม
วทิยาศาสตร์การแพทย์ และ นายแพทย์วฑูิรย์ ด่านวบิลูย์ ผูอ้�านวย
การองค์การเภสัชกรรม แถลงข่าวว่า วนัน้ีมีการลงนามบนัทึกข้อตกลง
ความร่วมมือว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กับไวรัส
โคโรนา 2019 เพ่ือศึกษาวจิยัประสิทธผิลของยาสมุนไพรฟ้าทะลาย
โจรในการต้านเช้ือไวรัส ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 

เ

ากสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโควดิ–19 องค์การ
เภสัชกรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ลงพ้ืนท่ีให ้
ความรู้ ความเข้าใจในการตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการท�าความสะอาดในจุดท่ีเส่ียงโรค และป้องกนัตนเองด้วย
การสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือเป็นประจ�าเพ่ือสุขอนามัย
ท่ีดี พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ 

จ

จากการศึกษาการจับกันของโมเลกุลยากับเช้ือไวรัส 
โควดิ-19 จากโครงสร้าง 3 มิต ิของยาและเช้ือ (Moleculardocking) 
พบว่าการน�าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาสกัดให้ได้ “สารแอนโดร 
กราโฟไลด์” (Andrographolide) ในปรมิาณความเข้มข้นสูง น่าจะมศัีกยภาพ
ในการช่วยป้องกนัไม่ให้เช้ือโคโรนาไวรสัเข้าสู่เซลล์ (Entry inhibitor)  
และป้องกนัการแบ่งตัวของโคโรนาไวรัสได้ (Viral replication inhibitor) 
ซ่ึงหากผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีได้ผลสามารถยับย้ังเช้ือไวรัส 
โควดิ-19 ได้ ทางกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะท�าการ
ประสานทางกรมการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษายับยั้งเชื้อ
ไวรสัโควดิ-19 ต่อไป รวมท้ังประสานองค์การเภสัชกรรมให้เร่งด�าเนิน
การผลิตและวางแผนรองรับให้เพียงพอต่อการใช้

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
รณรงค์ ป้องกันโรคไวรัส โควิด-19 

องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 หน่วยงาน
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งค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ 11 หน่วยงานรัฐ- 
เอกชน เดนิหน้า  วจิยั พัฒนาวคัซนีป้องกนั COVID-19 
สร้างความม่ันคงทางด้านวคัซนีของประเทศ เพ่ิมความ

ม่ันใจประชาชน
วนัท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2563 ท่ีห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 

อาคาร 1 ช้ัน 2 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข นพ.วฑูิรย์  ด่านวิบูลย์  ผูอ้�านวยการองค์การเภสัชกรรม 
ร่วมลงนามความร่วมมือ กบั 11 หน่วยงานรฐั-เอกชนท่ีเช่ียวชาญ
ด้านวัคซีนของประเทศ เพ่ือการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19  
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส�านักงานการวจิยัแห่งชาต ิบรษิทั ไบโอเนท-เอเชีย จ�ากดั ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค  
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
องค์การเภสัชกรรม และสถาบันวคัซนีแห่งชาต ิโดยมี นายแพทย์สุขุม 
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

นพ.วฑูิรย์ ด่านวิบูลย์ ผูอ้�านวยการองค์การเภสัชกรรม 
กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ในฐานะเป็นองค์กรหลักเพ่ือความมัน่คง
ทางยา และเวชภณัฑ์ของประเทศท่ีทันสมัย ภารกจิหน่ึงท่ีส�าคัญคือ
การวจิยั พัฒนา ผลิต และจดัหา และสนองต่อความต้องการด้าน
วัคซีนและชีววัตถุให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ องค์การ

อภ. จับมือ 11 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า 
วิจัย พัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19

อ
เภสัชกรรมมีความพร้อมท้ังด้านบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้ ความ
เช่ียวชาญด้านการวจัิย พัฒนาวัคซนี มีประสบการณ์การผลติวคัซีน
หลายชนิด เพ่ือรองรบัต่อความต้องการภายในประเทศ ท้ังในภาวะ
ปกตแิละสถานการณ์ระบาดตามนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ความ
ม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีน 
แห่งชาต ิพ.ศ. 2561 และท่ีส�าคัญองค์การเภสัชกรรมมีสถานท่ีผลิต ทีไ่ด้
รบัมาตรฐาน GMP และมีเคร่ืองมือ เครือ่งจกัรท่ีทันสมัย รองรบัการ
ผลิตท้ังในระดับห้องปฏิบตักิารและในระดับอุตสาหกรรม และพร้อม
ท่ีจะร่วมมือกับภาคีเครอืข่ายท้ัง 11 หน่วยงาน ด้านวคัซนีส�าคัญของ
ประเทศ เพ่ือคัดเลือกเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมส�าหรบัการวจิยั พัฒนา 
และผลิตวคัซนี COVID-19 ต้นแบบ เพ่ือใช้ในการป้องกนั และยบัย้ัง
การระบาดของเช้ือไวรสัน้ี

ในการวจิยั พัฒนาวคัซนีป้องกนั COVID-19 น้ี องค์การ
เภสัชกรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของ “ความร่วม
มือในการพัฒนาวคัซนี COVID-19 ในประเทศไทย เป็นโอกาสดีท่ีทุก
หน่วยงานจะได้ร่วมมือกันมุ่งม่ันผลิตวัคซีนได้ในอนาคต มีความ
ปลอดภยักบัประชาชน สร้างความม่ันคงให้กบัประเทศและประชาชน
ในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ท้ังหลายได้” ผู้อ�านวยการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวตอนท้าย
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ม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2563 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รบัมอบแอลกอฮอล์ปรมิาณ 30,000 ลิตร 
จากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) และนายแพทย์
วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม เพ่ือน�าไปใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยแอลกอฮอล์น้ีจะส่งมอบต่อไปยัง 
โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า ประเทศไทยและท่ัวโลกก�าลัง
เผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 และทุกประเทศได้พยายาม
อย่างเต็มท่ีเพ่ือยับยั้งการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสให้ยุติโดยเร็ว 
ระบบสาธารณสุขมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องจัดให้มีทรัพยากร 
ต่าง ๆ  ท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอ เช่น ยา เวชภณัฑ์ วสัดุ
ทางการแพทย์ ชุดป้องกนัโรค หน้ากากชนิดต่างๆ จ�านวนเตยีง เครือ่ง
ช่วยหายใจ แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือโรค เป็นต้น ในส่วนของแอลกอฮอล์
นับเป็นเวชภัณฑ์ ท่ีมีความต้องการใช้อย่างมากต่อบุคลากร
สาธารณสุขและประชาชน “ขอขอบคุณ บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
และองค์การเภสัชกรรม ท่ีช่วยสนับสนุนการท�างานของบุคลากร
ทางการแพทย์ ในการดูแลป้องกันและรกัษาประชาชน ให้ปลอดภยั
จากการติดเช้ือโรคโควิด-19 แอลกอฮอล์ท่ีได้รับน้ี จะช่วยให้
ประสิทธภิาพการให้บรกิารต่างๆ ดีย่ิงข้ึน” นายแพทย์สุขุมกล่าว

นายชาญศิลป์ ตรนุีชกร ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. 
ได้จัดหาแอลกอฮอล์เกรดคุณภาพสูงส�าหรับยา (pharmaceutical 
grade) จ�านวน 15,000 ลิตร ส่งมอบให้แก่องค์การเภสัชกรรม เพ่ือ
น�าไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือท่ีมีความเข้มข้น 70 เปอร์เซน็ต์ ได้
ผลิตภณัฑ์จ�านวน 20,000 ลิตร และ ปตท. ได้จดัหาแอลกอฮอล์ชนิด
อืน่ๆ เช่น แอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซน็ต์, สเปรย์ และเจลท�าความ
สะอาดมือ เพ่ิมเตมิอกีประมาณ 10,000 ลิตร เพ่ือร่วมส่งมอบให้แก่

อภ.มอบแอลกอฮอล์
เพื่อใช้ทางการแพทย์

เ
กระทรวงสาธารณสุขน�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

 “กลุ่ม ปตท. ตระหนักถงึความส�าคัญในการมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาวะวกิฤตเช่นน้ี ท่ีต้องการ
พลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซ่ึงทันทีหลังจากท่ีกรมสรรพสามิต
ได้ออกประกาศเพ่ือปลดล็อคให้ผูผ้ลิตสามารถบรจิาคหรอืจ�าหน่าย
แอลกอฮอล์ได้น้ัน กลุ่ม ปตท. จึงได้เร่งจดัหาแอลกอฮอล์จากโรงงาน
คู่ค้าเดิมท่ีจัดส่งแอลกอฮอล์แปลงสภาพ (denature) ส�าหรบัผลติเป็น
ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิง เพ่ือช่วยกระจายการเข้าถึงแอลกอฮอล์ให้แก่
หน่วยงานของรัฐและโรงพยาบาลต่างๆ โดยสามารถจัดหา
แอลกอฮอล์รวมจ�านวนท้ังส้ินกว่า 160,000 ลิตร ซึง่คาดว่าจะด�าเนิน
การกระจายไปยังหน่วยงานของรฐั และโรงพยาบาลในแต่ละพ้ืนท่ี 
คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในเดือนพฤษภาคม”

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�านวยการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้น�าแอลกอฮอล์ความ 
เข้มข้น 95 เปอร์เซน็ต์ ท่ีรบัมอบจาก ปตท. จ�านวน 15,000 ลิตร มาผลิต
ด้วยกรรมวธิทีางเภสัชกรรม เป็นผลิตภณัฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือสีฟ้าใส 
ความเข้มข้น 70 เปอร์เซน็ต์ ได้ผลิตภณัฑ์จ�านวน 20,000 ลติร เป็น
ความเข้มข้นท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีในการลดเช้ือและอยู่ในช่วงค่า
มาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพในการท�าความสะอาดตามท่ีองค์การ
อนามัยโลก (WHO) แนะน�า ท้ังน้ี องค์การเภสัชกรรมจะได้กระจาย
ผลิตภณัฑ์ไปยังโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขตามความ
จ�าเป็นอย่างเหมาะสมต่อไป
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 นายแพทย์วฑูิรย์ ด่านวบิลูย์ ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อม
ด้วยผูบ้ริหารระดับสูงและเจ้าหน้าท่ีจากฝ่ายการตลาดและการขาย ประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนการจัดหายา ส�านักงานประกันสังคม (สปส.) 
ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกนัจดัท�ารายการยา จ�านวนส่ังซือ้ ภายใต้กรอบงบ
ประมาณของส�านักงานประกนัสังคม เพ่ือการจดัหายาสามารถขับเคล่ือนได้
ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ณ โรงแรมมณเฑียร
รเิวอร์ไซด์ วนัท่ี 29 มกราคม 2563

อภ.กับ สปส. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือจัดทําแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจําป 2564

 ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผูอ้�านวยการองค์การเภสัชกรรม 
พร้อมเจ้าหน้าท่ีจากฝ่ายการตลาดและการขาย ประชุมหารอืร่วม
กนัระหว่างโรงพยาบาลราชวถิ ีส�านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
กองบริหารการสาธารณสุข ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจดัท�าแผนการจดัหายา เวชภณัฑ์และอปุกรณ์ทางการแพทย์
ท่ีจ�าเป็นตามโครงการพิเศษ ร่วมกนัจดัท�ารายการยา จ�านวนส่ังซือ้ 

หารือแนวทางจัดทําแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ 
รองผูอ้�านวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรบั
คณะส่ือมวลชน คณะผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าท่ีจากบรษิทั 
อนิฟอร์มาร์ มาร์เกต็ จ�ากดั ผูจ้ดังาน CPhI South East 
Asia 2020 ในโอกาสเยีย่มชมการด�าเนินงานโรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 ในส่วนงานของกองการผลิต และ
กองการควบคุมคุณภาพ ณ โรงงานผลิตยารงัสิต 1 
จ.ปทุมธานี วนัที ่17 มกราคม 2563

คณะสื่อมวลชน คณะผูบริหารและเจาหนาที่จากบริษัท อินฟอร์มาร์ มาร์เก็ต จํากัด 
ผูจัดงาน CPhI South East Asia 2020 เยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

ก�าหนดการส่งมอบ รวมท้ังทบทวนข้ันตอนการจดัท�าแผนความ
ต้องการ การจดัหายาและการกระจายในระบบหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิทบทวนกระบวนการแลกเปล่ียนคืนยา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ 
ปีงบประมาณ 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ณ โรงแรมเวย์ 
พัทยา จ.ชลบุร ีระหว่างวนัท่ี 16-17 มกราคม 2563
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ความสíาคัÞ¢องป˜Þหาและความเปšนมา 
(Background and Rationale)

โรคไตนับเป็นปัญหาส�าคัญอันดับหน่ึงของระบบ
สาธารณสุขท่ัวโลก ปัจจบัุนประเทศไทยมีผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัจ�านวน 
8 ล้านคน มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 1 หมื่นคนและมีแนวโน้ม
เพ่ิมมากข้ึนทุกปี2 ในปี 2557 โรงพยาบาลเกาะคามีผู้ป่วยไตวาย
ระยะสุดท้ายที่ตัดสินใจฟอกไตคิดเป็นเพียงร้อยละ 53.33

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดให้ผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังระยะท่ี 4 ข้ึนไปและญาตคิวรได้รับความรูเ้รือ่งโรคไตเรือ้รงัและ
การรักษาโดยการล้างไต, การปลูกถ่ายไตและการรกัษาแบบประคับ
ประคอง รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีพึงได้รับจากรัฐบาลหรือ
หน่วยงานอืน่ๆ4,8 แต่ยังไม่ได้มีการก�าหนดรปูแบบส่ือหรอืวธิกีารให้
ความรู้ที่แน่ชัด อย่างไรก็ดีมีการศึกษาในไต้หวันพบว่าสื่อ DVD

ช่วยเพ่ิมความรูแ้ละมีผลต่อการตดัสินใจฟอกไตในผูป่้วย
ไตวายระยะสุดท้ายโดยมีความแตกต่างอย่าง มีนัยส�าคัญทางสถติ6 

สอดคล้องกับพีระมิดการเรียนรู้ ซ่ึงพบว่าการฟังและการได้เห็น
(Audio visual) มีประสิทธภิาพในการจดจ�าถงึร้อยละ 20 เม่ือเทียบ
การฟังบรรยาย (Lecture) ซึง่จะจ�าได้เพียงร้อยละ 5 เท่าน้ัน7 ในปัจจุบัน
โรงพยาบาลเกาะคามีพยาบาลวิชาชีพจ�านวน 2 คน ในการให้
ความรู้เกีย่วกบัการบ�าบัดทดแทนไต โดยวิธกีารใช้แผนภาพและการแจก
แผ่นพับซึ่งการส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
ที่ 4 และ 5 ที่เคยได้รับค�าแนะน�าการบ�าบัดทดแทนไตยังขาดความ
เข้าใจที่ถูกต้องถึงร้อยละ 503

ปัจจบัุนยังไม่มีการศึกษาโดยการใช้ส่ือการฟังและการได้
เห็นในรูปแบบวีดิทัศน์ในการให้ค�าปรึกษาการบ�าบัดทดแทนไต
การศึกษาน้ีจะช่วยประเมินผลการใช้เคร่ืองมือในรูปแบบวีดิทัศน์ 

ผลของการใชสื่อวีดิทัศน
ตอการใหคําปรึกษากอนการฟอกไต 

Effect of video multimedia as
a counseling aids on pre-dialysis

ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้และประกอบการตัดสิน
ใจฟอกไตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4 และ 5 รูปแบบใหม่ของ
ประเทศไทย

 
วัต¶Øประสงค์ (Objectives)

                                         
เพ่ือศึกษาผลของการใช้ส่ือวีดิทัศน์ต่อความรู ้และ

ทัศนคติต่อการฟอกไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 และ 5
รูปแบบการวิจัย (Study design)

การวจิยัเชงิทดลองแบบสุ่มและมีกลุม่ควบคุม(Random-
ized-controlled trial intervention study)
วิธีการ (Methods)

การแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง (Randomization)
Sequence generation and allocation Concealment  

การแบ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับเครื่องมือและกลุ่มควบคุม
ใช้การสุ่มด้วยวิธีใช้ซองจดหมายทึบปิดผนึก(envelope)โดยก�าหนด
หมายเลขและจับสุ่มหมายเลขโดยผู ้ช่วยวิจัยจับสุ่มท้ังหมด 5
หมายเลขแรก เพ่ือเตรียมเป็นกลุ่มท่ีได้รับเครื่องมือ (Intervention 
group) และอกี 5 หมายเลขท่ีเหลือเป็นกลุ่มควบคุม (Control group)
แล้วจึงน�าซองจดหมายปิดผนึกเตรยีมส�าหรบัใช้ในการสุ่มโดยมีการ
ปกปิดผลของการสุ่มกบัเจ้าหน้าท่ี ผูป่้วยนอกท่ีมารบับรกิารท่ีสุ่มได้
ค�าปรึกษาแบบส่ือวีดิทัศน์ จะเป็นกลุ่มทดลองท้ังหมดและผู้ป่วย
นอกท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลเกาะคาท่ีสุ่มได้การรักษาตาม
มาตรฐานเดิมจะเป็นกลุ่มควบคุมทั้งหมด (ภาพที่ 1)

 
ประชากรตัวอย่าง (Study population)

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา (Inclusion criteria)
1. สถานบริการ : โรงพยาบาลเกาะคา
2. ผูป่้วย : ผูป่้วยนอกท่ีเข้ารบับรกิารโรงพยาบาลเกาะคา

ที่มีโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 หรือ 5 เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา 
(Exclusion criteria)

1. ผู้ป่วยที่วิกลจริต ต่างด้าว หรือมีความบกพร่องด้าน
การมองเห็นและการได้ยิน

2. ผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจในการให้ค�าปรึกษา

นพ.ประเสริฐ สุเมธวานิชย์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
อนุมัติบัตรเวชศาสตรชุมชน แขนงจิตเวชชุมชน อนุมัติบัตรเวชศาสตรครอบครัว
สถานที่ทําวิจัย โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลําปาง        
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กลØ่มตัวอย่างãนการวิจัย

ค�านวณขนาดตัวอย่างส�าหรับผลลัพธ์ด้านการตัดสินใจ
ฟอกไตและค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้จากข้อมูล Pilot study โดย
ใช้ค่า Beta= 0.1 กบั alpha= 0.05 ส�าหรบัผลลัพธ์ด้านการตดัสินใจ
และใช้ค่า Beta= 0.1 alpha= 0.05 ส�าหรบัผลลพัธ์ด้านคะแนนความ
รู้ ผลลัพธ์คือได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 25 คน

      
คØณภาพ¢องเครืèองมือวิจัย

   
แบบสอบถามทั้งสี่ส่วนมีค่า IOCมากกว่า 0.67 ทั้งหมด

และค่าความเช่ือม่ัน(Reliability)ของแบบสอบถามพบว่าได้ค่า
สัมประสิทธิ์ครอนบัค(Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.845

การวิเคราะห์¢้อมÙล

การวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 
25.0 และโดยสถิติเชิงพรรณนาใช้ค่าความถี่และร้อยละ ส่วนสถิติ
เชิงวิเคราะห์ใช้ Mean, Median, Chi-Square test นัยส�าคัญเป็น p 
value

ผลการศÖกÉา (Results)

1. ลักษณะทางประชากร
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างท้ังกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มท่ีได้รบัส่ือวดิีทัศน์ ไม่พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ p value >0.05 ทั้งหมด (ตารางที่ 1)

2. ผลของความรู้ก่อนและหลังการให้ค�าปรึกษา
ค่ามัธยฐานของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการฟอกไตหลัง

การให้ค�าปรึกษาในกลุ่มควบคุมและกลุ่มท่ีได้รับส่ือวีดิทัศน์เท่ากับ 
4 และ 5 คะแนน ตามล�าดับ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p value 0.048) (ตารางที่ 2)

 
3. ทัศนคติต่อการฟอกไต

คะแนนทัศนคติต่อการฟอกไตหลังให้ค�าปรึกษากลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มท่ีได้รับส่ือวีดิทัศน์เท่ากับ 6.96 และ 7 คะแนน
ตามล�าดับ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p 
value 0.02) (ตารางที่ 3) 

4. ความคิดเห็นต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์
กลุ่มท่ีได้รับส่ือวีดิทัศน์มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ

ให้ค�าปรึกษาที่ได้รับมากกว่ากลุ่มควบคุม (กราฟแท่งที่ 1-2)

อภิปรายผลการศÖกÉา

ปัจจยัท่ีมีผลท�าให้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติคือ Beta หรือ type II error ซึ่งหากลด Beta ลงอาจท�าให้
มีโอกาสที่จะตรวจพบความแตกต่างที่มีอยู่จริงมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้
ขนาดกลุ่มตวัอย่างเพ่ิมข้ึนรวมท้ังปัจจยัด้านอืน่ๆ เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือของสมาชิกในครอบครัว การมีผู้ดูแล การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อทัศนคติเรื่องการฟอกไตถึง
แม้ว่าในสื่อวีดิทัศน์ได้กล่าวถึงการฟอกไตที่ถูกวิธี สามารถป้องกัน
การตดิเช้ือได้ แต่ในกลุ่มท่ีได้รบัส่ือวดิีทัศน์พบว่าส่วนใหญ่ยังคงกลัว
การติดเช้ือจึงอาจจะมีการเน้นย�้าถึงประเด็นเรื่องการติดเช้ือในสื่อ
วีดิทัศน์ให้ชัดเจนขึ้น

ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้มากท่ีจะน�าส่ือวีดิทัศน์ไปใช้
ปฏบิตัจิรงิในกระบวนการให้ค�าปรกึษาก่อนการตดัสนิใจฟอกไต โดย
ด้านความเหมาะสมในการน�าไปใช้อาจต้องมีส่ืออุปกรณ์อ�านวย
ประโยชน์ในการใช้ส่ือวีดิทัศน์ ส่วนด้านความง่ายและสะดวกใน
การน�าไปใช้พบว่ามี 3 ราย พบปัญหาในการได้ยนิต้องใช้ค�าพูดเน้น
ย�้าอีกครั้งในระหว่างการดูสื่อวีดิทัศน์ โดยอิงตามบทบรรยายเดิม

 

ภาพที่ 1 การแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง เป็นกลุ่มที่ได้รับสื่อ
วีดิทัศน์ และกลุ่มควบคุม
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¢้อเสนอแนะ

อาจจะมีการเพ่ิมประเด็นอืน่ๆ ในส่ือวดิีทัศน์ เช่น การตดิ
เชื้อ ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่กังวลเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนสมบูรณ์ของแนวทางมากย่ิงข้ึน และเหมาะสมกบับรบิทของ
หน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย
ผู ้ป ่วยบางรายมีปัญหาเรื่องการได้ยิน ซึ่งต ้องให้

เจ้าหน้าที่ทบทวนบทบรรยายอีกครั้งโดยอ้างอิงจากบทบรรยายใน
สื่อวีดิทัศน์

ตารางท่ี 2 ค่ามัธยฐานของคะแนนความรู้ในการฟอกไตระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มได้รับส่ือวดิีทัศน์ ( n=50 คน)

ตารางท่ี 3 ผลของทัศนคติเกีย่วกบัการฟอกไตหลังจากให้ค�าปรึกษา
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มได้รับส่ือวดิีทัศน์ ( n=50 คน)

ตารางท่ี 1 ตารางแจกแจงความถีร้่อยละข้อมูลพ้ืนฐานของผูป่้วย
เปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มได้รบัวีดิทัศน์ (n=50 )
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บทคัดยอ

ารศึกษานี้เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบอธิบาย  มี
วตัถปุระสงค์เพ่ืออธบิายการส่ังใช้ยา Acarbose ในผูป่้วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (T2DM) ท่ีมารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลพระนัง่เกล้าในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตวัอย่าง 330 คน 
ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ  เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน
ผูป่้วยนอกท่ีอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล วเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต�่าสุด 
ค่าสูงสุด และการทดสอบค่าที โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติไว้
ที่ 0.05   ผลการศึกษาพบว่า  มีเพียงร้อยละ 5.76 ที่ได้รับยาตรง
ตามข้อบ่งใช้ของยา ร้อยละ 94.85 ได้รับเป็นยาชนิดที่ 2 ขึ้นไปใน
การรักษา T2DM  ร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรงแต่
ยังคงได้รับยา Acarbose  ทุกรายได้รับยาในขนาดที่แนะน�า  ก่อน
ที่จะได้รับยา Acarbose และระหว่างที่ได้รับยา Acarbose ผู้ป่วยใช้
ยาอื่นร่วมด้วยในการรักษา T2DM โดยใช้ยา Metformin มากที่สุด 
รองลงมาคือ Glipizide, Pioglitazone, Insulins และ Gliclazide  
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนได้รับยา Acarbose และหลัง
ได้รับยาเป็นเวลา 3, 6 และ 12 เดือน  พบว่าค่าเฉลี่ย HbA1c, FPG 
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทุกช่วงเวลา  ค่า Cr ไม่ต่างกันทุก
ช่วงเวลา  ค่า eGFR ไม่ต่างหลังได้รับยา 3 และ 6 เดือน แต่หลัง 
12 เดือนลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ  ร้อยละ 5.76 พบผลข้างเคียง
ของยา ท่ีพบมากท่ีสุดคือไม่สบายท้อง ปวดท้อง ร้อยละ 2.42  รอง
ลงมาคือท้องอืด และเอนไซม์ตับเพ่ิมข้ึน ซึ่งพบเท่ากันคือ
ร้อยละ 2.12  การส่ังใช้ยา Acarbose ท้ังหมดในปีงบประมาณ 2561 
ท�าให้โรงพยาบาลขาดทุน 4,045,793.86 บาท  ผลการศึกษานี้เป็น
ไปตามสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้คือ จ�านวนผูป่้วยท่ีได้รบัยา Acar-
bose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา มีไม่ถึงร้อยละ 50 

1. ความเปšนมาและความสíาคัÞ¢องป˜Þหา

ในปีงบประมาณ 2561  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีการ
จัดซื้อยา Acarbose 50 mg tablet  เป็นจ�านวนมากถึง 1,660,140 
เม็ด(1) คิดเป็นมูลค่าราคาทุน 5,092,202.76 บาท และมีแนวโน้มที่
จะจัดซื้อเพิ่มขึ้นทุกปี   ยา Acarbose เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลัก

ก

การสั่งใชยา Acarbose 
ในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
นันทิยา สหสุนทรวุฒิ    
ภบ., สสม. 

แห่งชาติ บัญชี ค ซึ่งก�าหนดเง่ือนไขการใช้ส�าหรับผู ้ป่วยโรค
เบาหวานบางรายท่ีมีระดับน�า้ตาลในเลือดหลังอาหารสงู(2)  แนวทาง
เวชปฏบัิตสิ�าหรบัโรคเบาหวาน 2560 โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่ง
ประเทศไทย(3) ให้พิจารณาเลือกใช้เป็นยาชนิดที่ 2 หรือ 3 กรณีที่
ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดหลังอาหารได้ ยาน้ีมี
ประสิทธิภาพในการลด HbA1c ได้ 0.4-0.6%(3) ซึ่งประสิทธิภาพ
ในการลด HbA1c จะน้อยกว่ายาในกลุ่มอื่นๆ   จากการสอบถาม
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลท่ัวไปในเขตสุขภาพท่ี 4 พบว่า  
ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้ามีการจัดซื้อยา 
Acarbose 50 mg tablet มากท่ีสุด(4) และจากการสอบถาม
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีจ�านวนการใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก (OPD visit) ในปีงบประมาณ 2561 มากที่สุด 20 อันดับ
ของประเทศ(5) พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า
ซึ่งมีจ�านวน OPD visit มากเป็นล�าดับท่ี 11 มีการจัดซื้อยา 
Acarbose 50 mg tablet มากที่สุด  ในขณะที่รองลงมามีการจัดซื้อ
เพียง 1,106,520 เม็ด(6) (กรณีที่จัดซื้อขนาด 100 mg จะค�านวณ
มาเป็นขนาด 50 mg)   ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท่ีโรงพยาบาล
พระนัง่เกล้าประสบกบัปัญหาการขาดทุน  ท�าให้โรงพยาบาลต้องมี
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ  รวมถงึค่าใช้จ่ายด้านยา  และ
หน่ึงในมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยากคื็อการส่งเสรมิการใช้ยา
อย่างเหมาะสม  จงึท�าให้ผูว้จัิยซ่ึงเป็นคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบ�าบัด (Pharmaceutical and Therapeutic Committee; PTC) 
ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  มีความสนใจที่จะศึกษาการสั่งใช้ยา 
Acarbose ของโรงพยาบาลว่าเป็นอย่างไร  ซึ่งคณะกรรมการ PTC 
สนับสนุนให้ท�าการศึกษา จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องนี้  

2. วัต¶Øประสงค์¢องการวิจัย

2.1 วัตถุประสงค์หลัก : ศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย  
และศึกษาการสั่งใช้ยา Acarbose ในผู้ป่วย T2DM ได้แก่ จ�านวน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาตรงตามข้อบ่งใช้ของยา (2 h-PG > 200 mg/dl), 
จ�านวนผู้ป่วยที่ได้รับ Acarbose เป็นยาชนิดที่ 2 หรือ 3 ขึ้นไปใน
การรักษา T2DM, จ�านวนผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง 
(eGFR > 30 ml/min/1.73 m2) และจ�านวนผูป่้วยท่ีได้รบัยาในขนาด
ที่แนะน�า (< 300 mg ต่อวัน)

ค�าส�าคัญ : อะคาโบส
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 ตารางท่ี 5.1 แสดง
ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย  พบว่า
ร้อยละ 63.33 เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 63.33 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
อายุเฉลี่ย 62.54 ปี ต�่าสุด 21 ปี 
สูงสุด 90 ปี  ส่วนใหญ่ร้อยละ 
79.70 (33.03+46.67) เป ็น 
T2DM นานมากกว่า 5 ปี  เป็น 
T2DM นานเฉลี่ย 9.42 ปี  เกือบ
ท้ังหมดร้อยละ 98.18 มีโรคอื่น
ร่วมด้วย  ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.82 
มีสิทธกิารรกัษาพยาบาลประเภท 
UC  ประเภทช�าระเงนิเองมีเพียง 
ร้อยละ 0.30

ตารางท่ี 5.1  ลักษณะท่ัวไปของผูป่้วย
                 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย  จ�านวนผู้ป่วย (ร้อยละ)  (n = 330)
 เพศ    
  • ชาย   121 (36.67)   
  • หญิง     209 (63.33) 
 อายุ 
  • 21 - 59 ปี      121 (36.67) 
  • 60 ปี ขึ้นไป     209 (63.33)
  • ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 62.54    11.61 ปี  
  • ค่าต�่าสุด, ค่าสูงสุด    21 ปี, 90 ปี 
 ระยะเวลาที่เปน T2DM
  • 1 - 5 ปี         67 (20.30) 
  • มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี    109 (33.03)   
  • มากกว่า 10 ปี    154 (46.67)     
  • ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   9.42    5.04 ปี
  • ค่าต�่าสุด, ค่าสูงสุด   1 ปี, 31.50 ปี 
 โรคอื่นที่ผู้ป่วยเปนร่วมด้วย  
  • ไม่มีโรคอื่น  6 (1.82)
  • มีโรคอื่นร่วมด้วย  324 (98.18)
     - ความดันโลหิตสูง  258 (78.18) 
     - ไขมันในเลือดสูง  272 (82.42)        
     - หัวใจ  44 (13.33)
     - อื่น ๆ (ไตวายเรื้อรัง, โรคเกาท์, โรคอ้วน ฯลฯ) 99 (30.00)    
 สิทธิการรักษาพยาบาล  
  • ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) 237 (71.82)
  • ประกันสังคม  38 (11.52)
  • ข้าราชการ/ต้นสังกัด/เบิกจ่ายตรง 54 (16.36)
 • ช�าระเงินเอง   1 (0.30)

   2.2 วัตถุประสงค์รอง : ศึกษาขนาดยา Acarbose ที่
ผู ้ป่วยได้รับต่อวัน, ศึกษายาชนิดอื่นท่ีผู ้ป่วยได้รับในการรักษา 
T2DM ก่อนและในระหว่างท่ีได้รบัยา Acarbose, ศึกษาผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการก่อนและหลังได้รับยา Acarbose เป็นเวลา 3 
เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน (ได้แก่ HbA1c, FPG, 2 h-PG, Cr, 
eGFR, SGOT, SGPT), ศึกษาความแตกต่างของผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิารก่อนและหลังได้รับยา Acarbose, ศึกษาผลข้างเคียง
ของยา Acarbose, ศึกษาจ�านวนแพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acar-
bose  และศึกษารายรับ-รายจ่ายของโรงพยาบาลที่เกิดจากการสั่ง
ใช้ยา Acarbose

3. สมมติฐานการวิจัย

จ�านวนผู้ป่วยท่ีได้รบัยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของ
ยา คือใช้ส�าหรับผู้ป่วย T2DM ที่มีระดับน�้าตาลในเลือดหลังอาหาร
สูงตั้งแต่ 200 mg/dl (ค่า 2 h-PG > 200 mg/dl) มีไม่ถึงร้อยละ 50

4. วัสดØและวิ¸Õการ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบอธิบาย  ขนาด
ตัวอย่าง 330 คน ค�านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  โดยให้
คอมพิวเตอร์คัดเลือกจากประชากรจ�านวน 1,867 คน  สุ่มตวัอย่าง
แบบเป็นระบบ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเลือก คือ 
1) ผู ้ป ่วยนอกท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลพระนั่งเกล ้าใน
ปีงบประมาณ 2561  2) ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น T2DM  
3) ผู้ป่วยได้รับยา Acarbose เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน  ท�าการ
สุ่มตัวอย่างจนได้ครบจ�านวน 330 คน  เก็บข้อมูลครั้งเดียวตั้งแต่
วันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบบันทึกข้อมูลตัวอย่างท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนและน�าไปให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ซ่ึงได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.9375  และขออนุมัติคณะกรรมการการ
วิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลเพ่ือขอเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน
ผูป่้วยนอกท่ีอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล  วเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  สถิติที่ใช้ ได้แก่  ค่าร้อยละ, ค่า
เฉลีย่, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ค่าต�า่สุด, ค่าสูงสุด และการทดสอบ
ค่าที  โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05

    
5. ผลการศÖกÉา
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ตารางที่ 5.4  ยาชนิดอื่นที่ผู้ป่วยได้รับในการรักษา T2DM ก่อนที่จะได้รับยา Acarbose 
และในระหว่างที่ได้รับยา Acarbose (สัญลักษณ์ ® หมายถึงยาต้นแบบ)       

ตารางที่ 5.4  ยาชนิดอื่นที่ผู้ป่วยได้รับใน
การรักษา T2DM  พบว่าก่อนที่จะได้รับ
ยา Acarbose มีจ�านวน 12 ชนิด ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 80 ได้รบัยา Metformin  รอง
ลงมาคือยา Glipizide, Pioglitazone, In-
sulins และ Gliclazide ร้อยละ 50.61, 
29.09, 19.39 และ 17.27 ตามล�าดับ  ใน
ระหว่างที่ได้รับยา Acarbose มีการใช้ยา
ชนิดอื่น 12 ชนิด ร่วมด้วยในการรักษา 
T2DM ส่วนใหญ่ยังคงได้รบัยา Metformin 
ร้อยละ 77.27  รองลงมาคือยา Glipizide,  
Pioglitazone, Insulins และ Gliclazide 
ร้อยละ 51.21, 40.30, 23.33 และ 16.97 
ตามล�าดับ  ส่วนยาชนิดอื่นที่เหลือมีการ
ใช้ไม่มาก 

ตารางที่ ยาชนิดอื่นที่ผู้ป่วยได้รับในการรักษา  ก่อนที่จะได้รับยา  
                 และในระหว่างที่ได้รับยา (สัญลักษณ์ หมายถึงยาต้นแบบ
 

ยาชนิดอื่นที่ผู้ป่วยได้รับ 

ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

จ านวน (ร้อยละ) ผูป้่วยท่ีได้รับยาชนิดอื่น (n = 330) 

ก่อนที่จะได้รับ 

ยา Acarbose 

ระหว่างที่ได้รับ 

ยา Acarbose 

 1.  Metformin tab 264 (80.00) 255 (77.27) 

 2.  Glipizide tab 167 (50.61) 169 (51.21) 

 3.  Pioglitazone tab 96 (29.09) 133 (40.30) 

 4.  Insulins 64 (19.39) 77 (23.33) 

 5.  Gliclazide tab 57 (17.27) 56 (16.97) 

 6.  Sitagliptin tab (Januvia) 18 (5.45) 14 (4.24) 

 7.  Glimepiride + Metformin tab (Amaryl-MSR) 12 (3.64) 13 (3.94) 

 8.  Linagliptin tab (Trajenta) 9 (2.73) 9 (2.73) 

 9.  Alogliptin + Pioglitazone tab (Oseni) 1 (0.30) 4 (1.21) 

 10. Empagliflozin tab (Jardiance) 1 (0.30) 3 (0.91) 

 11. Liraglutide inj (Victoza) 1 (0.30) 3 (0.91) 

 12. Dulaglutide inj (Trulicity) 1 (0.30) 0 (0) 

 13. Dapagliflozin + Metformin tab (Xigduo) 0 (0) 5 (1.52) 

ตารางท่ี 5.2  การส่ังใช้ยา Acarbose ในผูป่้วย T2DM 
 การสั่งใช้ยา Acarbose ในผู้ป่วย T2DM จ�านวน (n = 330) ร้อยละ
 1. ผู้ป่วยได้รับยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา 
    • ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา คือ ใช้ส�าหรับ T2DM ที่มีระดับ 2 h-PG > 200 mg/dl 19 5.76
    • ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา มีระดับ 2 h-PG < 200 mg/dl 27 8.18
    • ได้รับยาโดยที่ไม่มีการตรวจระดับ 2 h-PG  284 86.06    
  2. ผู้ป่วยได้รับยา Acarbose เป็นยาชนิดที่ 2 หรือ 3 ขึ้นไป ในการรักษา T2DM
    • เป็นยาชนิดที่ 2 ที่ได้รับ ไม่ใช่ได้รับเป็นยาชนิดแรก 52 15.76
    • เป็นยาชนิดที่ 3 ขึ้นไป ที่ได้รับ ไม่ใช่ได้รับเป็นยาชนิดแรก 261 79.09
    • เป็นยาชนิดแรก ที่ได้รับในการรักษา T2DM 17 5.15
 3. ผู้ป่วยไม่มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง 
    • ไม่มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง มีค่า eGFR > 30 ml/min/1.73 m2 306 92.73
    • มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง มีค่า eGFR < 30 ml/min/1.73 m2  24  7.27 
 4. ผู้ป่วยได้รับยา Acarbose ในขนาดที่แนะน�า
    • ได้รับยาในขนาดที่แนะน�า คือ < 300 mg ต่อวัน 330 100
    • ได้รับยา > 300 mg ต่อวัน  0 0

ตารางที่ 5.2  การสั่งใช้ยา Acar-
bose ในผู้ป่วย T2DM  พบว่ามี
เพียงร้อยละ 13.94 (5.76+8.18) 
ที่มีการตรวจ  2 h-PG  ในจ�านวน
น้ีมีเพียงร้อยละ 5.76 ท่ีได้รับยา
ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา คือใช้
ส�าหรบั T2DM ท่ีมี 2 h-PG > 200 
mg/dl  ร้อยละ 86.06 ได้รับยา
โดยท่ีไม่มีการตรวจ 2 h-PG  ร้อยละ 
94.85 (15.76+79.09) ได้รับ 

ตารางท่ี 5.3  ขนาดยา Acarbose ท่ีผูป่้วย
ได้รับต่อวัน (Dose/day)  พบว่าขนาดยา 
Acarbose ท่ีผู ้ป่วยใช้ในรักษา T2DM  
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับ และในอีก 3 เดือน  
6 เดือน  และ 12 เดือนหลัง  คือ 127.27, 
137.73, 140.61 และ 141.67 mg ต่อวัน  
ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

ตารางท่ี 5.3  ขนาดยา Acarbose ท่ีผูป่้วยได้รับต่อวนั (Dose/day) ต้ังแต่คร้ังแรกท่ีได้รับยา 
และท่ีได้รับในเดือนท่ี 3 เดือนท่ี 6  และเดือนท่ี 12   

ตารางที่ ขนาดยา  ท่ีผู้ป่วยได้รับต่อวัน  ต้ังแต่คร้ังแรกที่ได้รับยา และที่ได้รับ
                 ในเดือนที่ เดือนท่ี   และเดือนท่ี  
   

ขนาดยา Acarbose ท่ีผู้ป่วยได้รับต่อวัน (mg)  mean  SD  (n = 330)                 

คร้ังแรกที่ได้รับยา ได้รับในเดือนที ่3 ได้รับในเดือนที ่6 ได้รับในเดือนที ่12 

127.27  36.71  137.73  53.78 140.61  59.02 141.67  60.63 
 

ยา Acarbose เป็นยาชนิดที่ 2 ขึ้นไปในการรักษา T2DM  ร้อยละ 5.15 ได้รับยา Acarbose เป็นยาชนิดแรก ร้อยละ 92.73 ไม่มีภาวะไต
ล้มเหลวอย่างรุนแรง (มีค่า eGFR > 30 ml/min/1.73 m2)  ผู้ป่วยร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรงแต่ยังคงได้รับยา  ทุกราย
ได้รับยาในขนาดที่แนะน�า คือไม่เกิน 300 mg ต่อวัน 
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ตารางที่ 5.5  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนที่จะได้รับยา Acarbose 
และหลังได้รับยา Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนตารางที่ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนที่จะได้รับยา และหลังได้รับยา

             เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ผลการตรวจ  mean  SD 

ก่อนได้รับยา 

Acarbose 

3 เดือน 

หลังได้รับยา 

6 เดือน 

หลังได้รับยา 

12 เดือน 

หลังได้รับยา 

  HbA1c (%)   
  จ ำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 

8.73  1.89      

227 (68.79) 
8.39  1.84      

206 (62.42) 
8.33  1.85      

196 (59.39) 
8.22  1.98      

242 (73.33) 
  FPG (mg/dl) 

  จ ำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
187.27  67.76 

280 (84.85) 
176.86  64.81    

251 (76.06) 
174.94  60.90    

250 (75.76) 
170.25  66.19    

287 (86.97) 
  2 h-PG (mg/dl) 

  จ ำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
210.32  63.61 

46 (13.94) 
ไม่มีกำรตรวจ ไม่มีกำรตรวจ ไม่มีกำรตรวจ 

  Cr (mg/dl)   

  จ ำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
1.07  0.96      

236 (71.52) 
1.16  1.31      

208 (63.03) 
1.18  1.17      

214 (64.85) 
1.15  1.01      

243 (73.64) 
  eGFR (ml/min/1.73 m2)   

  จ ำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
75.37  29.33     

208 (63.03) 
73.66  29.51     

191 (57.88) 
71.12  28.14     

202 (61.21) 
73.62  29.51     

233 (70.61) 
  SGOT (iu/L)   

  จ ำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
30.62  24.49     

87 (26.36) 
29.06  17.38     

51 (15.45) 
32.72  26.28     

74 (22.42) 
28.04  19.63     

89 (26.97) 
  SGPT (iu/L) 

  จ ำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
30.01  19.56     

119 (36.06) 
27.19  16.01     

74 (22.42) 
34.02  31.40     

98 (29.70) 
27.79  23.85     

117 (35.45) 
 

ตารางท่ี 5.5  ผลการตรวจทางห้องปฏบัิตกิาร ก่อนและหลัง
ได้รับยา Acarbose เป็นเวลา 3, 6 และ 12 เดือน  พบว่า  
HbA1c ได้ค่าเฉลี่ย 8.73, 8.39, 8.33, 8.22% ตามล�าดับ
ซึ่งมีแนวโน้มลดลง   FPG ได้ค่าเฉลี่ย 187.27, 176.86, 
174.94, 170.25 mg/dl ตามล�าดับซ่ึงมีแนวโน้มลดลง    
2 h-PG มีเพียงร้อยละ 13.94 ที่มีการตรวจก่อนได้รับยา 
ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 210.32 mg/dl หลังได้รับยา Acarbose ไม่มี
การตรวจอีกเลย  Cr ได้ค่าเฉลี่ย 1.07, 1.16, 1.18, 1.15 
mg/dl ตามล�าดับ   eGFR ได้ค่าเฉล่ีย 75.37, 73.66, 71.12, 
73.62 ml/min/1.73 m2 ตามล�าดับ   SGOT ได้ค่าเฉลี่ย 
30.62, 29.06, 32.72, 28.04 iu/L ตามล�าดับ   SGPT ได้
ค่าเฉลี่ย 30.01, 27.19, 34.02, 27.79 iu/L ตามล�าดับ

ตารางที่ 5.6  ความแตกต่างของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนที่จะได้รับยา Acarbose และ
หลังได้รับยา Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน  

ตารางที่ ความแตกต่างของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนที่จะได้รับยา  
              และหลังได้รับยา Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน    

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ  

mean  SD mean  SD mean  SD 

ก่อนได้รับยา 
Acarbose 

3 เดือนหลัง
ได้รับยา 

p-

value 

ก่อนได้รับยา 
Acarbose  

6 เดือนหลัง
ได้รับยา 

p-

value 

ก่อนได้รับยา 
Acarbose 

12 เดือนหลัง
ได้รับยา 

p-

value 

  HbA1c (%)   

  จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
9.011.95     8.471.80 

150 (45.45) 
0.000 8.901.96     8.381.84 

149 (45.15) 
0.000 8.781.92     8.271.96 

178 (53.94) 

0.000 

  FPG (mg/dl) 

  จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
186.9568.86  176.2960.75 

221 (66.97) 
0.037 187.6068.10  174.2659.72 

223 (67.58) 
0.007 187.2469.04  171.2766.98 

252 (76.36) 
0.001 

   2 h-PG (mg/dl) 

  จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
ไม่มีผลการตรวจ 3 เดือนหลัง 
ได้รับยา จึงเปรียบเทียบกันไม่ได้ 

 ไม่มีผลการตรวจ 6 เดือนหลัง 
ได้รับยา จึงเปรียบเทียบกันไม่ได้ 

 ไม่มีผลการตรวจ 12 เดือนหลัง
ได้รับยา จึงเปรียบเทียบกันไม่ได้ 

 

  Cr (mg/dl)   

  จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
1.181.15  1.241.42 

156 (47.27) 
0.090 1.181.10  1.241.29 

163 (49.39) 
0.061 1.131.06  1.170.99 

187 (56.67) 
0.059 

  eGFR (ml/min/1.73 m2)   

  จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
70.6930.57  70.0529.67 

134 (40.61) 
0.473 68.4028.67  67.6827.49 

141 (42.73) 
0.440 74.1029.83  71.6929.41 

168 (50.91) 
0.010 

  SGOT (iu/L)   

  จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
36.6117.20  31.8914.25 

18 (5.45) 
0.081 29.1214.73  36.1231.39 

41 (12.42) 

0.148 26.8812.99  28.1021.57 

42 (12.73) 
0.720 

  SGPT (iu/L) 

  จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 
34.6219.86  31.4918.62 

39 (11.82) 
0.151 35.7323.34  39.4937.83 

55 (16.67) 
0.467 32.2022.31  30.3827.62 

64 (19.39) 
0.618 

 

ตารางที่ 5.6  เมื่อเลือกเฉพาะผู้ป่วยที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งก่อนและหลังได้รับยา Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 
12 เดือน  พบว่า HbA1c หลังได้รับยา Acarbose ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในทุกช่วงเวลา  ดังนี้  หลัง 3 เดือนลดลง 0.54% 
(p-value 0.000) หลัง 6 เดือนลดลง 0.52% (p-value 0.000) หลัง 12 เดือนลดลง 0.51% (p-value 0.000)   FPG หลังได้รับยา Acarbose 
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในทุกช่วงเวลา ดังนี้ หลัง 3 เดือน ลดลง 10.66 mg/dl (p-value 0.037) หลัง 6 เดือนลดลง 13.34 mg/dl 
(p-value 0.007) หลัง 12 เดือนลดลง 15.97 mg/dl (p-value 0.001)   2 h-PG ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากไม่มีการตรวจค่า 2 
h-PG หลังได้รับยา Acarbose เลย   Cr  ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังได้รับยา Acarbose ในทุกช่วงเวลา ดังนี้ หลัง 3 เดือน 
Cr เพิ่มขึ้น 0.06 mg/dl (p-value 0.090) หลัง 6 เดือนเพิ่มขึ้น 0.06 mg/dl, p-value 0.061) หลัง 12 เดือนเพิ่มขึ้น 0.04 mg/dl (p-value 
0.059)   eGFR  ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังได้รับยา Acarbose 3 เดือน และ 6 เดือน ดังนี้ หลัง 3 เดือนลดลง 0.64 ml/
min/1.73 m2 (p-value 0.473) หลัง 6 เดือนลดลง 0.72 ml/min/1.73 m2 (p-value 0.440) แต่หลัง 12 เดือนลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ ลดลง 2.41 ml/min/1.73 m2 (p-value 0.010)   จ�านวนผู้ป่วยที่มีการตรวจ SGOT และ SGPT ทั้งก่อนและหลังได้รับยา Acarbose 
มีจ�านวนน้อยเกินไปและไม่ถึงร้อยละ 20 จึงท�าให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่สามารถเป็นตัวแทนของทั้งหมดได้ 
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ตารางที่ 5.7  ผลข้างเคียงของยา Acarbose ตารางที่  ผลข้างเคียงของยา 

ผลข้างเคียงของยา Acarbose 
จ านวนผู้ป่วยที่เกิดผลข้างเคียง  (n = 330) 

จ านวน ร้อยละ 

  ไม่พบผลข้างเคียงของยา Acarbose 311 94.24 

  พบผลข้างเคียงของยา Acarbose 19 5.76 

   - ไม่สบายท้อง  ปวดท้อง   8 2.42 (8/330) 

   - ท้องอืด 7 2.12 (7/330) 

   - เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น   7 2.12 (7/330) 

 

ตารางที่ 5.7  ผลข้างเคียงของยา Acarbose  พบว่า
ร้อยละ 94.24 ไม่พบผลข้างเคียงของยา Acarbose 
ที่พบมีร้อยละ 5.76  ผลข้างเคียงที่พบมากที่สุดคือ 
ไม่สบายท้อง  ปวดท้อง ซึ่งพบร้อยละ 2.42  รองลง
มาคือ ท้องอืด และเอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น ซึ่งพบเท่ากัน 
ร้อยละ 2.12

ตารางท่ี 5.8  จ�านวนแพทย์แต่ละสาขาท่ีส่ังใช้ยา 
Acarbose  พบว่าส่ังใช้ยาโดยอายุรแพทย์ท่ัวไป ร้อยละ 
48.48  รองลงมาคือ แพทย์ท่ัวไป อายรุแพทย์สาขา
อืน่ และอายรุแพทย์ต่อมไร้ท่อ ร้อยละ 34.86, 10.30 
และ 6.36 ตามล�าดับ

ตารางท่ี 5.9  รายรับ-รายจ่ายของ
โรงพยาบาลท่ีเกิดจากการส่ังใช้ยา Acar-
bose ในปีงบประมาณ 2561  พบว่าส่วน
ใหญ่สั่งใช้ยา Acarbose ในผู้ป่วยที่เก็บ
เงินค่ายาไม่ได้ (จ่ายฟรี)  โดยต้นทุนค่า
ยา ท่ี สั่ ง ใช ้ ในผู ้ป ่ วยกลุ ่ม น้ี มี มูลค ่า 
4,506,967.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 
82.03 ของต้นทุนค่ายา Acarbose 
ท้ังหมด  ค่ายาท่ีโรงพยาบาลขายได้มี
มูลค่าท้ังหมด 1,448,545.50 บาท จึง
ท�าให้โรงพยาบาลขาดทุนเป็นเงนิจ�านวน 
4,045,793.86 บาท 

ตารางที่ 5.9  รายรับ-รายจ่ายของโรงพยาบาลที่เกิดจากการสั่งใช้ยา Acarbose 
ในปงบประมาณ 2561

 ตารางที่ 5.8  จ านวนแพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acarbose   

แพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acarbose 
จ านวนแพทยแ์ต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acarbose 

จ านวน ร้อยละ 

1. อายุรแพทย์ท่ัวไป  160 48.48 
2. อายุรแพทย์สาขาอื่น    34 10.30 
3. อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ    21 6.36 
4. แพทย์ท่ัวไป    115 34.86 

รวม               330 100 
 

ตารางที่ 5.9  รายรับ-รายจ่ายของโรงพยาบาลที่เกิดจากการสั่งใช้ยา Acarbose ในปีงบประมาณ 2561  

ประเภทผู้ป่วย 

ตามสิทธิการรักษาพยาบาล 

รายจ่ายของโรงพยาบาล รายรับของโรงพยาบาล 

จ านวนยาที่จ่ายให้
ผู้ป่วย (เม็ด) (7)

 

ราคาต้นทุนยา
ที่จ่าย (บาท) ร้อยละ 

ราคาค่ายาที่รพ.
ขายได้ (บาท) ร้อยละ 

กลุ่มที่เก็บเงินค่ายาไม่ได้ (จ่ายฟรี)      

1. UC 1,239,538 3,802,076.23 69.20 - - 
2. ประกันสังคม  223,384 685,193.19 12.47 - - 
3. แรงงานต่างด้าว 4,054 12,434.97 0.23 - - 
4. บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 2,368 7,263.45 0.13 - - 

รวม 1 - 4 1,469,344 4,506,967.83 82.03 - - 
กลุ่มที่เก็บเงินค่ายาได้      

5. เบิกจ่ายตรง 296,246 908,685.23 16.54 1,333,107.00 92.03 
6. รัฐวิสาหกิจ 1,094 3,355.66 0.06 4,923.00 0.34 
7. ช าระเงินเอง 24,521 75,214.08 1.37 110,344.50 7.62 
8. พรบ.รถ 38 116.56 0.002 171.00 0.01 

รวม 5 - 8 321,899 987,371.53 17.97 1,448,545.50 100.00 
รวมท้ังส้ิน 1 - 8 1,791,243 5,494,339.36 100.00 1,448,545.50 100.00 

รายจ่ายของโรงพยาบาล 5,494,339.36 รายรับ 1,448,545.50  

โรงพยาบาลขาดทุนจากการจ่ายยา Acarbose ในปีงบประมาณ 2561 =  4,045,793.86  บาท 

 

ตารางที่ 5.8  จ�านวนแพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acarbose 

6. สรØปผลการวิจัย

จากการสุ่มตวัอย่างจ�านวน 330 คน ท่ีเป็นผูป่้วยนอกท่ีมา
รบัการรักษา T2DM ท่ีโรงพยาบาลพระน่ังเกล้าในปีงบประมาณ 2561 
และได้รับยา Acarbose เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน  พบว่า ผูป่้วยท่ี
ได้รับยาตรงตามข้อบ่งใช้ของยาคือใช้ส�าหรบั T2DM ท่ีมีระดับ 2 h-PG 

> 200 mg/dl มีเพียงร้อยละ 5.76  ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.85 ได้รบัยา 
Acarbose เป็นยาชนิดท่ี 2 ข้ึนไปในการรักษา T2DM  ร้อยละ 5.15 ได้
รบัเป็นยาชนิดแรกในการรกัษา T2DM   ในระหว่างท่ีได้รบัยา Acarbose 
ผูป่้วยร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรนุแรงแต่ยังคงได้รับยา  
ผูป่้วยทุกรายได้รบัยาในขนาดท่ีแนะน�าคือไม่เกนิ 300 mg ต่อวนั โดย
ขนาดยาท่ีได้รบัมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  ผูป่้วยมีการใช้ยาชนิดอืน่ 
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12 ชนิดในการรักษา T2DM ก่อนท่ีจะได้รบัยา Acarbose และในระหว่าง
ท่ีได้รับยา Acarbose กเ็ช่นเดียวกนั  โดยก่อนทีจ่ะได้รบัยา Acarbose 
และในระหว่างท่ีได้รบัยา Acarbose  ผูป่้วยส่วนใหญ่ได้รบัยา Metformin 
มากท่ีสุด รองลงมาคือยา Glipizide, Pioglitazone, Insulins และ 
Gliclazide  

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนและหลังได้รับยา 
Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน พบว่า ค่าเฉล่ีย 
HbA1c, FPG มีแนวโน้มลดลง  เม่ือเลือกเฉพาะผูป่้วยท่ีมีการตรวจทาง
ห้องปฏบัิตกิารท้ังก่อนและหลังได้รบัยา Acarbose พบว่า ค่าเฉล่ีย 
HbA1c, FPG หลังได้รบัยา Acarbose ลดลงจากก่อนได้รบัยา Acarbose 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติใินทุกช่วงเวลา  ค่า Cr ไม่มีความแตกต่างกนั
ในทุกช่วงเวลา  ค่า eGFR ไม่มีความแตกต่างหลังได้รบัยา Acarbose 
3 เดือน และ 6 เดือน แต่หลัง 12 เดือน eGFR ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติ ิ  ผูป่้วยท่ีพบผลข้างเคียงของยา Acarbose มีจ�านวนร้อยละ 
5.76  ผลข้างเคียงท่ีพบมากท่ีสุดคือไม่สบายท้อง ปวดท้อง ซึง่พบ
ร้อยละ 2.42  รองลงมาคือท้องอดื และเอนไซม์ตบัเพ่ิมข้ึน ซึง่พบเท่ากนั
คือร้อยละ 2.12   การส่ังใช้ยา Acarbose ท้ังหมดในปีงบประมาณ 2561 
ท�าให้โรงพยาบาลขาดทุนเป็นเงนิจ�านวน 4,045,793.86 บาท  ผลการ
ศึกษาน้ีเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัท่ีตัง้ไว้ คือจ�านวนผูป่้วยท่ีได้รบั
ยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา มีไม่ถงึร้อยละ 50

7. อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาท่ีพบว่ามีผูป่้วยเพียงร้อยละ 5.76 ได้รบัยา 
Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา คือใช้ส�าหรบั T2DM ท่ีมี 2 h-PG > 
200 mg/dl  ผูป่้วยส่วนใหญ่ร้อยละ 86.06 ได้รบัยาโดยท่ีไม่มีการตรวจ 
2 h-PG มาก่อน  แสดงให้เหน็ว่าการส่ังใช้ยา Acarbose ส่วนใหญ่ไม่ได้
ค�านึงถึงค่าระดับน�้าตาลในเลือดหลังอาหาร และอาจจะเห็นว่ายา 
Acarbose เป็นยาท่ีอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ ซึง่โรงพยาบาลให้สัง่
ใช้ได้ในผูป่้วยทุกสิทธิการรกัษา และยังเป็นยาต้นแบบ (Original) แพทย์
จงึม่ันใจในประสิทธภิาพของยา ดังน้ัน การท่ีโรงพยาบาลไม่ได้ก�าหนด
เงือ่นไขการส่ังใช้ยา Acarbose และให้แพทย์ทุกคนสามารถส่ังใช้ได้ใน
ผูป่้วยทุกสิทธกิารรักษา จงึท�าให้มีการส่ังใช้ยาน้ีง่ายมาก ประกอบกบั
ไม่มีการตรวจสอบว่าส่ังใช้ตรงตามข้อบ่งใช้ของยาหรอืไม่ จงึท�าให้
โรงพยาบาลต้องจดัซ้ือยาน้ีเป็นจ�านวนมากในทุก ๆ  ปีเพ่ือให้เพียงพอตาม
ท่ีแพทย์ส่ัง  ผูป่้วยร้อยละ 5.15 ได้รบั Acarbose เป็นยาชนิดแรกในการ
รกัษา T2DM ซึง่แนวทางเวชปฏบิตัสิ�าหรบัโรคเบาหวาน 2560 โดย
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย(3) และแนวทางการรกัษาของ 
American Diabetes Association (ADA) guideline 2018(8) แนะน�าการ
ให้ยาควบคุมระดับน�า้ตาลในเลอืดส�าหรบั T2DM ให้เริม่ด้วยยา Met-
formin เป็นตวัแรก ท้ังน้ีให้พิจารณาเลือกใช้ยา Acarbose เป็นยาชนดิ
ท่ี 2 หรือ 3 ในกรณท่ีีไม่สามารถควบคุมระดับน�า้ตาลในเลือดหลังอาหาร
ได้  จากการศึกษาน้ีแสดงว่ายังมีแพทย์บางคนท่ีอาจไม่ทราบว่าไม่ควร
เลือกส่ังใช้ยา Acarbose เป็นยาชนิดแรก  ในระหว่างท่ีได้รบัยา Acar-
bose ผูป่้วยร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรนุแรงแต่ยังคงได้รบั

ยา Acarbose ซึง่แนวทางเวชปฏบัิตสิ�าหรับโรคเบาหวาน 2560 โดย
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย(3) แนะน�าไม่ให้ยา Acarbose ใน
ผูท่ี้มี eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2  ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวทาง
การรกัษาของ ADA guideline 2018(8) ท่ีแนะน�าให้หลีกเล่ียงการให้ยา 
Acarbose ในผูท่ี้มี eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2 และสอดคล้อง
กบัค�าแนะน�าส�าหรบัการดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรงัก่อนการบ�าบดัทดแทน
ไต พ.ศ. 2558 โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย(9) ซ่ึงไม่แนะน�าให้ใช้
ยา Acarbose ถ้า eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2  จากผลการ
ศึกษาแสดงว่ายังมีแพทย์บางคนท่ีอาจไม่ทราบว่าไม่ควรเลือกส่ังใช้ยา 
Acarbose ในผูป่้วยท่ีมี eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2

จ�านวนผูป่้วยท่ีมีการตรวจค่า SGOT และ SGPT ท้ังก่อน
และหลังได้รบัยา Acarbose ในแต่ละช่วงเวลามีจ�านวนไม่มากพอทีจ่ะ
เปรยีบเทียบให้เหน็ถงึความแตกต่างได้  ซึง่ท่ีจรงิแล้วผูป่้วยควรได้รบั
การตรวจค่า SGOT และ SGPT อย่างสม�า่เสมอ เน่ืองจากยา Acarbose 
อาจท�าให้มีการเพ่ิมระดับของเอนไซม์ตบัโดยไม่มีอาการในผูป่้วยบาง
ราย จากการศกึษาน้ีผูป่้วยร้อยละ 2.12 มีเอนไซม์ตบัเพ่ิมข้ึนจากเดิม
มาก  ดังน้ัน จงึควรตรวจค่าเอนไซม์ตบัในช่วง 6-12 เดือนแรกของการ
รักษาตามค�าแนะน�าท่ีอยู่ในเอกสารก�ากับยา(10) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางเวชปฏบิตัสิ�าหรบัโรคเบาหวาน 2560 โดยสมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทย(3) ท่ีระบุว่ายา Acarbose อาจมี hepatotoxicity   
การส่ังใช้ยา Acarbose ทัง้หมดในปีงบประมาณ 2561 ท�าให้โรงพยาบาล
ขาดทุนเป็นเงนิจ�านวนมากถงึ 4,045,793.86 บาท  จากการศึกษาน้ีมี
ผูป่้วยเพียงร้อยละ 5.76 เท่าน้ันท่ีได้รับยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้
ของยา  ผูป่้วยร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรนุแรงแต่ยังคงได้
รบัยา Acarbose  ดังน้ัน  การให้ข้อมูลท่ีถกูต้องแก่แพทย์ผูส่ั้งใช้ยาจงึ
เป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างมากท่ีจะช่วยให้การสัง่ใช้ยา Acarbose เป็นไปอย่าง
เหมาะสม คุ้มค่า และผูป่้วยเกดิความปลอดภยัสูงสุดจากการใช้ยา

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณหวัหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  ท่านผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด 
(Pharmaceutical and Therapeutic Committee; PTC) ของโรงพยาบาล
พระน่ังเกล้า ท่ีสนับสนุนให้มีการศึกษาวจิยัมาอย่างต่อเน่ือง และขอ
ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสว่างจติ สุรอมรกลู  หน่วยต่อม
ไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช  ท่ีได้กรุณาให้ค�าแนะน�า 
ตรวจสอบเครือ่งมือวจิยั และเป็นท่ีปรกึษางานวจิยั  ผูว้จิยัขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสน้ี คุณประโยชน์ และคุณค่าท่ีพึงได้จากการศึกษาวจิยัครัง้น้ี  
ขอมอบแด่ผูป่้วยท่ีมารบับรกิารท่ีโรงพยาบาลพระน่ังเกล้าทุกท่าน
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พิณประไพ เก้ือกูล  ภ.บ., ภ.ม.
(เภสัชกรรมชุมชน) โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การประเมินใชยาโอเมพราโซล
ในโรงพยาบาลคลองหลวง

ารศึกษาครัง้น้ี เป็นการวจิยัปฏบัิตกิาร มีวัตถปุระสงค์เพ่ือ
ประเมินการใช้ยา omeprazole ในคลินิกผูป่้วยนอก โรง
พยาบาลคลองหลวง และเพ่ือประเมินประสิทธผิลของการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด 
โดยการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏบิตัิ
การ และช่วงหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ�าบดั โดยเกบ็ข้อมูลการใช้ยา omeprazole ชนิด
รับประทาน ช่วงละ 1 เดือน น�าข้อมูลของท้ัง 2 ช่วง มาเปรยีบเทียบ
หาร้อยละของการใช้ยาท่ีไม่เหมาะสม และช่วงยืนยันผลของการ
ปฏบัิตกิาร เกบ็ข้อมูล 1 สัปดาห์ ซึง่การประชุมเชิงปฏบัิตกิารของคณะ
กรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด เป็นการร่วมกนัทบทวนเกณฑ์การ
ใช้ยา omeprazole ในโรงพยาบาล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่ 

ก
บทคัดยอ

THE EVALUATION OF PRESCRIBING 
OMEPRAZOLE IN KHLONGLUANG HOSPITAL

ผูป่้วยนอกซึง่มารบัการรกัษา ณ โรงพยาบาลคลองหลวง ท่ีมีอายุ
ตัง้แต่ 20 ปีข้ึนไป และก�าลังใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน ใน
ช่วง 1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ 
16-23 กนัยายน พ.ศ. 2562 รวมท้ังหมด จ�านวน 663 ราย โดยเครือ่งมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประกอบการใช้ยา omeprazole และ
แบบเก็บข้อมูลการประเมินการใช้ยา omeprazole จากการประเมิน
การใช้ยา omeprazole และประสิทธผิลของการประชุมเชิงปฏบิตักิาร
ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด พบว่าการใช้ยา ome-
prazole ท่ีไม่เหมาะสมลดลง จากร้อยละ 80.8 ในช่วงก่อนการประชุม
เชิงปฏบิตักิาร เป็นร้อยละ 43.4 ในช่วงหลังการประชุมเชิงปฏบิตักิาร 
และเป็นร้อยละ 36.0 ในช่วงยืนยนัผลของการปฏิบตักิาร ซ่ึงความไม่
เหมาะสมในการใช้ยา omeprazole ระหว่างก่อนการประชุม, หลังการ
ประชุม และยืนยันผลของการปฏบิตักิารมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถติ ิและผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีตัง้ไว้ โดยการใช้ยา 
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omeprazole ในประเด็นข้อบ่งใช้ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีจัดท�าข้ึน 
พบว่า การใช้ยา omeprazole ท่ีไม่เหมาะสมเกดิจากการใช้ยาในผูป่้วยท่ี
ไม่จ�าเป็นต้องได้รับยาป้องกนัการเกดิแผลในทางเดินอาหารจากการ
ใช้ยาต้านอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตยีรอยด์ คิดเป็นร้อยละ 20.2 ส่วนประเด็น
ขนาดยาและวธิกีารใช้ยาท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีจดัท�าข้ึน พบว่าการ
ใช้ยา omeprazole ท่ีไม่เหมาะสมเกดิจากการใช้ยาในขนาดมากกว่า
ท่ีควร ซึง่คิดเป็นร้อยละ 22.8 และน่าจะสามารถน�าวธิดัีงกล่าวไป
ประยุกต์ใช้กบัยาตวัอืน่ๆ เพ่ือลดการใช้ยาท่ีไม่เหมาะสมได้

บทนํา

ปัจจุบันคนไทยมีการใช้ยาเกินความจ�าเป็นมากข้ึน 
ซึง่จากการศึกษาในระดับภาพรวมของประเทศ พบว่า คนไทยมีค่าใช้
จ่ายด้านยาในอตัราส่วนสูงถึงร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ทั้งหมด ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ใช้เป็นอัตราส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 

Omeprazole เป็นยาในกลุ่มยายับย้ังการขับโปรตอน 
(proton pump inhibitor) ถูกน�ามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก�าหนด
ข้อบ่งใช้ส�าหรับยา omeprazole ดังนี้ ใช้เพื่อรักษาแผลในกระเพาะ
อาหาร, ใช้รักษาแผลในล�าไส้เล็ก, ใช้รักษาโรคท่ีเกิดจากกรดใน
กระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร (โรคเกิร์ด) และใช้
รักษาภาวะท่ีมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป จากการเจริญท่ี
ผิดปกติของตับอ่อน หรือกลุ่มอาการโซลลิงเกอร์-เอลลิสัน การใช้
ยา omeprazole มากเกินความจ�าเป็น โดยไม่มีข้อบ่งใช้อาจเพ่ิม
ความเส่ียงของการเกิดกระดูกหัก, ภาวะขาดวิตามินและเกลือแร่, 
การติดเชื้อ Clostridium diicile และโรคปอดอักเสบได้ 

การประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation) เป็น
กระบวนการหรือกลไกในการประกนัคุณภาพการใช้ยาท่ีต้องเป็นไป
อย่างมีระบบ อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีจัดท�าข้ึน และต้องท�า
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือแก้ไขการใช้ยาไม่เหมาะสม โดยอาศัยความร่วม
มือแบบสหสาขาวิชาชีพ เมื่อกระบวนการได้ผลควรเผยแพร่ข้อมูล
ท่ีพบไปยังทีมบุคลากร เพ่ือให้เกิดการตระหนักพฤติกรรมเปล่ียน 
และเกิดผลเชิงนโยบาย เพ่ือท่ีจะให้การใช้ยาน้ันเป็นการใช้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รายการยาท่ีควรน�ามา
ท�าการประเมินการใช้ คือ ยาที่มีจ�านวนการใช้ยาที่เพิ่มขึ้น, มีการ
ใช้ยาที่หลากหลาย และมีการใช้ยาที่ไม่จ�าเป็น

เม่ือพิจารณาข้อมูลการใช้ยา omeprazole ชนิดรับ
ประทานของโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการสั่ง
ใช้ยานี้ จ�านวน 2,874 ราย คิดเป็นมูลค่า 347,041 บาท ซึ่งมีมูลค่า
สูงเป็นล�าดับที่ 3 ของยาที่ใช้ทั้งหมด จากมูลค่าการใช้ยา omepra-
zole ชนิดรับประทานของโรงพยาบาล ท�าให้คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ�าบัด (PTC) ร่วมกับแพทย์ทุกท่านของโรง
พยาบาล เกดิความตระหนักถงึปัญหาท่ีเกดิข้ึน เพ่ือให้เกดิการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้ยา omeprazole ชนิดรับ

ประทาน จากข้อมูลย้อนหลัง (retrospective study) ของแฟ้มประวตัิ
ผู ้ป่วยนอกท่ีใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน ช่วงวันท่ี 1 
มกราคม ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562  โดยได้ค้นหารายชื่อและเลข
ประจ�าตัวผู้ป่วยที่มีการใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน ในช่วง
เวลาดังกล่าวจากระบบคอมพิวเตอร์ จากน้ันท�าการสุ่มทุกๆ 10 คน 
มาจ�านวน 100 ราย ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาข้อมูล
จากแฟ้มประวัติผู้ป่วยเทียบกับข้อบ่งใช้ท่ีส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ก�าหนดข้ึน พบว่าร้อยละ 
57 ของผูป่้วยไม่มีข้อมูลท่ีบ่งช้ีว่ามีความจ�าเป็นในการใช้ omeprazole 
ชนิดรับประทาน

เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ยา omeprazole ที่ไม่จ�าเป็น 
ผูว้จิยัจงึมีความสนใจศึกษาเรือ่งการประเมินการใช้ยา omeprazole 
ในโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัดของ
โรงพยาบาล ร่วมกนัทบทวนเกณฑ์การใช้ยาดังกล่าว รณรงค์การใช้ยา
ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล และสอดคล้องกับนโยบายการประเมินและทบทวนการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผลของทางโรงพยาบาล สามารถช่วยให้งาน
บริการมีคุณภาพมากข้ึนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยาต่อผู้ป่วย 
ลดค่าใช้จ่ายด้านยาท่ีไม่จ�าเป็น และพัฒนาระบบความปลอดภัย
ด้านยาได้อย่างสมบูรณ์

วัต¶Øประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อประเมินการใช้ยาโอเมพราโซล
ในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองหลวง

วัตถุประสงค์รอง เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด

วิ¸Õวิจัย

1. รูปแบบการศึกษา
การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action research) 

เพ่ือแก้ปัญหาการใช้ยา omeprazole ท่ีไม่จ�าเป็นในโรงพยาบาล
คลองหลวง โดยแบ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็น 2 ช่วง ช่วงละ 1 เดือน 
ช่วงแรกเป็นการเก็บข้อมูลการใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน 
ตามด้วยการประชุมเชิงปฏิบัตกิารของทีม เพ่ือให้ทุกท่านมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท�าการทบทวนเกณฑ์การใช้ยา ome-
prazole ในโรงพยาบาล แล้วเก็บข้อมูลในระยะที่สองภายหลัง จาก
นั้นน�าข้อมูลของทั้ง 2 ช่วงมาเปรียบเทียบกัน และหากการประชุม
เชิงปฏิบัติการสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ให้เก็บข้อมูลซ�้าอีก
ครัง้หน่ึง เพ่ือตรวจสอบความคงท่ี และย่ังยืนของผลการปฏบิตักิาร
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ช่วงแรก เป็นการเกบ็ข้อมูลการใช้ยา omeprazole ชนิด
รับประทาน
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ประชากร : ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลคลองหลวงที่ใช้
ยา omeprazole ชนิดรับประทาน โดยประเมินจากข้อมูลของ 2 ปี
ย้อนหลัง จ�านวน 1,065 ราย

กลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลคลองหลงที่
ใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน ช่วงวันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 
2562 จ�านวน 291 ราย ได้มาจากการค�านวณด้วยสูตรของ Taro 
Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และสุ่มโดยวิธีการก�าหนด
ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก�าหนดจ�านวนกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละวัน และแต่ละห้องตรวจให้มีจ�านวนเท่าๆ กัน

เกณฑ์คัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้ป่วยนอกที่ได้รับยา omeprazole ชนิดรับประทาน 

ซึ่งมารับบริการ ณ โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี
2. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
เกณฑ์คัดออกของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถสืบหาประวัติการรักษาย้อนหลังได้
ช่วงหลัง เป็นการเกบ็ข้อมูลการใช้ยา omeprazole ชนิด

รับประทาน ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ
ประชากร : ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลคลองหลวงที่ใช้

ยา omeprazole ชนิดรับประทาน โดยประเมินจากข้อมูลของ 2 ปี
ย้อนหลัง จ�านวน 1,153 ราย

กลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลคลองหลวง
ที่ใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน  ช่วงวันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม 
2562 จ�านวน 297 ราย ซึง่ได้มาจากการค�านวณ และสุ่มโดยวธิกีาร
เดียวกับที่กล่าวมาแล้ว
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยอาศัยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติ 
ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และผ่าน
การประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ�านวน 3 ท่านแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เกณฑ์การ
ใช้ยา omeprazole และแบบฟอร์มประกอบการใช้ยา omeprazole 
ส�าหรบัเครือ่งมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏบัิต ิได้แก่ 
แบบเก็บข้อมูลการประเมินการใช้ยา omeprazole
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม
ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ี
ศึกษา โดยท�าการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติเิชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) น�าเสนอในรปูของความถี ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ส�าหรบัข้อมูล nominal ใช้สถติ ิchi-square test เม่ือข้อมูลไม่มีความ
สัมพันธ์กัน และใช้สถิติ McNemar test เมื่อข้อมูลมีความสัมพันธ์
กนั ส�าหรบัข้อมูล ratio ใช้สถติ ิOne-way ANOVA โดยยึดค่า P-val-
ue ที่น้อยกว่า 0.05 จะถือว่ามีนัยส�าคัญทางสถิติ

การประเมินผล

ดัชนีตัวช้ีวัดความส�าเร็จของการวิจัย และเกณฑ์การ
ประเมิน

ร้อยละของการใช้ยา omeprazole ท่ีไม่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด 
โดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบดัของโรงพยาบาล ได้ร่วม
กันตั้งเกณฑ์การประเมิน ซึ่งพิจารณาจากยารายการอ่ืนๆ ท่ีทาง
โรงพยาบาลได้ท�าการประเมินการใช้ยาอยูก่่อนน้ัน ร้อยละของการ
ใช้ยาที่ไม่เหมาะสมลดลงประมาณร้อยละ 20 จึงใช้เกณฑ์ดังกล่าว
เป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จของการวิจัย

ผลการศÖกÉาวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย แสดงดังตาราง 1 พบว่าผู้ป่วยที่

ใช้ยา omeprazole ในช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ 1 
ถึง 31 พฤษภาคม 2562 เป็นเพศหญิง จ�านวน 186 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 63.9 และเพศชาย จ�านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.1 
ในช่วงหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ 1 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 เป็นเพศหญิง จ�านวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.0 และ
เพศชาย จ�านวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.0 และอายุเฉลี่ยของ
ผู้ป่วย คือ 63.2  14.9 ปี (21-92 ปี) และ 64.4  13.5 ปี (33-85 
ปี) ในช่วงก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามล�าดับ ส่วน
ในช่วงยืนยันผลของการปฏิบัติการ ตั้งแต่  16-23 กันยายน พ.ศ. 
2562 เป็นเพศหญิง จ�านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.7 และเพศ
ชาย จ�านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.3 และอายุเฉลี่ยของผู้ป่วย 
คือ 65.3  12.7 ปี (24-89 ปี) ซึ่งพบว่าค่า F ที่ค�านวณได้มีค่า
0.872 โดยมีค่านัยส�าคัญท่ีค�านวณได้ เท่ากบั 0.419 ซึง่มีค่ามากกว่า
ค่า p value = 0.05 แสดงว่า อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ใช้ยา omepra-
zole ในแต่ละช่วงของการประชุมเชิงปฏบัิติการ ไม่แตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เมื่อพิจารณาภาวะ hepatic impairment จากค่า Child-
Pugh score ซึ่งประกอบด้วย serum albumin (ค่าปกติ 3.5-5.5 g/
dL), total bilirubin (ค่าปกติ 0.3-1 g/dL) และ ALT (ค่าปกติ 10-35 
IU/L) ที่ผิดปกติ พบว่ามีผู้ป่วยที่มีการตรวจค่า Child-Pugh score 
คิดเป็นร้อยละ 24.6 ซึ่งมีผู้ป่วยที่มีภาวะ hepatic impairment ใน
ช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ�านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 
32.3 ของผู้ที่มีผลตรวจจากทางห้องปฏิบัติการ และในช่วงหลังการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ�านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.7 ส่วนใน
ช่วงยืนยันผลของการปฏบัิตกิาร จ�านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.9

ในช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู ้ป่วยท่ีใช้ยา 
omeprazole ทั้งหมด 291 ราย มีผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว จ�านวน 
191 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.6 และในช่วงหลังการประชุมเชิง
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ปฏิบัติการ ผู้ป่วยที่ใช้ยา omeprazole ทั้งหมด 297 ราย มีผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว จ�านวน 222 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.7 ส่วนในช่วง
ยืนยันผลของการปฏิบัติการ ผู้ป่วยที่ใช้ยา omeprazole ทั้งหมด 75 ราย มีผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว จ�านวน 64 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.3 
โดยผู้ป่วย 1 ราย อาจจะเป็นได้มากกว่า 1 โรค และโรคที่เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาด
เลือด และโรคไทรอยด์ ซึ่งจากโรคไทรอยด์ของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินทั้งหมด พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมพาราไทรอยด์ท�างานน้อย
เกิน (hypoparathyroidism) จ�านวน 26 ราย        

2. ข้อมูลเกีย่วกบัความเหมาะสมในการใช้ยา omeprazole ชนดิรับประทาน
การประเมินผูป่้วยท้ังหมดตามเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมท่ีได้จดัท�าไว้ พบว่าในช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏบัิตกิาร, ช่วง

หลังการประชุมเชิงปฏบัิตกิาร และช่วงยืนยันผลของการปฏบัิตกิาร มีผู้ป่วยจ�านวน 56 ราย, 168 ราย และ 48 ราย ตามล�าดับ เหมาะสม
ตามเกณฑ์ท่ีได้จดัท�าข้ึนท้ังหมด คือ มีข้อบ่งใช้ ขนาดและวธิกีารใช้ยา ระยะเวลาการใช้ยา และการเกดิอนัตรกริิยาระหว่างยา เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก�าหนด และมีผู้ท่ีไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ในช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏบิตักิาร, ช่วงหลังการประชุมเชิงปฏบิตักิาร และช่วง
ยืนยันผลของการปฏบิตักิาร จ�านวน 235 ราย, 129 ราย และ 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.8, 43.4 และ 36.0 ของผู้ป่วยท่ีได้รบัการประเมิน
ท้ังหมด ตามล�าดับ ดังแสดงในตาราง 2 ซ่ึงพบว่าค่า chi-square ท่ีค�านวณได้มีค่า 96.011 โดยมีค่านัยส�าคัญท่ีค�านวณได้ เท่ากบั 0.000  
ซึง่มีค่าน้อยกว่าค่า p value = 0.05 แสดงว่า การประชุมเชิงปฏบิตักิาร มีผลต่อการใช้ยา omeprazole ตามเกณฑ์ประเมินความเหมาะสมท่ี
ก�าหนด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ(p value < 0.001)

ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน   

ตาราง 2 แสดงการใช้ยา omeprazole ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ลักษณะการใช้ยา omeprazole ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้จดัท�าข้ึน แสดงดังตาราง 3 พบว่า ผูท่ี้ได้รบัการประเมินว่ามีการใช้ยา 
omeprazole ในประเด็นข้อบ่งใช้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ในช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏิบตักิาร, ช่วงหลังการประชุมเชิงปฏบิตักิาร และ
ช่วงยืนยันผลของการปฏิบตักิาร จ�านวน 94 ราย, 35 ราย และ 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.3, 11.8 และ 17.3 ของผูป่้วยท่ีได้รบัการประเมิน
ท้ังหมด ตามล�าดับ

 
         

ข้อมูลทั่วไป จ านวนราย(ร้อยละ) 
ก่อนการประชมุ 

(N=291) 
หลงัการประชมุ 

(N=297) 
ยืนยนัผลการปฏิบตัิการ 

(N=75) 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
105(36.1) 
186(63.9) 

 
113(38.0) 
184(62.0) 

 
31(41.3) 
44(58.7) 

อายุ (ค่าเฉล่ีย + ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน), ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 

63.2 + 14.9 ปี, 
21-92 ปี 

64.4 + 13.5 ปี, 
33-85 ปี 

65.3 + 12.7 ปี, 
24-89 ปี 

20-35  ปี 
36-50  ปี 
51-65  ปี 
มากกว่า  65  ปี 

12(4.1) 
45(15.4) 
95(32.6) 

139(47.9) 

11(3.7) 
32(10.8) 
86(29.0) 

168(56.5) 

2(2.7) 
6(8.0) 

24(32.0) 
43(57.3) 

ผลจากห้องปฏิบัตกิาร 
ค่า  Liver  function  test  (LFT) 
     มีผลตรวจ 
           มีภาวะ  hepatic  
impairment 

 
 

65(22.3) 
21(32.3) 

 
 

81(27.3) 
37(45.7) 

 
 

17(22.7) 
9(52.9) 

โรคประจ าตัวผู้ป่วย 
มีโรคประจ าตัว* 
ไม่มีโรคประจ าตวั 

 
191(65.6) 
100(34.4) 

 
222(74.7) 
75(25.3) 

 
64(85.3) 
11(14.7) 

หมายเหต ุ*ผู้ ป่วยที่มีโรคประจ าตวั 1 ราย อาจจะเป็นได้มากกว่า 1 โรค 

 

 

 

 

ตาราง 2 แสดงการใช้ยา omeprazole ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 

ผลการประเมิน จ านวนราย(ร้อยละ) 
ก่อนการประชมุ 

(N=291) 
หลงัการประชมุ 

(N=297) 
ยืนยนัผลการปฏิบตัิการ 

(N=75) 
เป็นไปตามเกณฑ์ 56(19.2)* 168(56.6)* 48(64.0)* 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 235(80.8) 129(43.4) 27(36.0)* 

รวม 291(100) 297(100) 75(100) 
      * มีนัยส าคญัทางสถิติ  (p value < 0.001),  Chi-square  test  เปรียบเทียบกบัการประชมุเชิงปฎิบตัิการ 
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ผูท่ี้ได้รบัการประเมินว่ามีการใช้ยา omeprazole ในประเด็นขนาดและวธิกีารใช้ยาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ในช่วงก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร, ช่วงหลังการประชุมเชิงปฏบิตักิาร และช่วงยืนยันผลของการปฏบิตักิาร จ�านวน 102 ราย, 54 ราย และ 15 ราย คิด
เป็น  ร้อยละ 35.1, 18.2 และ 20.0 ของผูป่้วยท่ีได้รบัการประเมินท้ังหมด ตามล�าดับ

ผูท่ี้ได้รบัการประเมินว่ามีการใช้ยา omeprazole ในประเด็นระยะเวลาการใช้ยาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ในช่วงก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร, ช่วงหลังการประชุมเชิงปฏิบตักิาร และช่วงยืนยันผลของการปฏบิติัการ จ�านวน 107 ราย, 60 ราย และ 9 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36.8, 20.2 และ 12.0 ของผู้ป่วยท่ีได้รบัการประเมินท้ังหมด ตามล�าดับ

ผูท่ี้ได้รบัการประเมินว่ามีการใช้ยา omeprazole ในประเด็นอนัตรกริยิาระหว่างยาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ในช่วงก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร, ช่วงหลังการประชุมเชิงปฏบิตักิาร และช่วงยืนยันผลของการปฏบิตักิาร จ�านวน 56 ราย, 42 ราย และ 9 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 19.2, 14.1 และ 12.0 ของผู้ป่วยท่ีได้รบัการประเมินท้ังหมด ตามล�าดับ

สรØปและอภปิรายผลการวจัิย

จากการประเมินการใช้ยา omeprazole ในคลินิกผูป่้วย
นอก โรงพยาบาลคลองหลวง โดยอาศัยวธิกีารจดัท�า DUE ขณะท่ีมี
การใช้ยา (concurrent DUE) พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ยา omeprazole 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ เฉล่ียร้อยละ 62.4 และอายุเฉล่ีย 64.3 ปี 
ซึง่อาจสอดคล้องกบัข้อมูลจากส�านักงานสถติแิห่งชาตท่ีิว่าเพศหญงิ
มีอตัราการเจ็บป่วยสูงกว่าชายอย่างเหน็ได้ชัดเม่ือมีอายุตัง้แต่ 15 ปี
ข้ึนไป และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Mcbride และคณะ ซึง่ผูท่ี้ใช้ยา 
omeprazole ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญงิ ท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปี เช่นกนั 
ผลจากห้องปฏบัิตกิาร มีผูป่้วยท่ีมีการตรวจค่า Child-Pugh score 
คิดเป็นร้อยละ 24.6 และมีผู้ป่วยท่ีมีภาวะ hepatic impairment เฉล่ีย
ร้อยละ 41.1 ซึง่จากการศึกษาของ Goel และคณะ พบว่าการใช้ 
omeprazole มีความสัมพันธ์กบัอัตราการเกิด spontaneous bacte-
rial peritonitis (SBP) ในผูป่้วยโรคตบัแข็ง ดังน้ันก่อนจะเริม่ใช้ยา 

ตาราง 3 แสดงลักษณะการใช้ยา omeprazole ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

omeprazole ในขนาดสูงและต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ควรมีการตรวจ
ค่า Child-Pugh score เพ่ือประเมินภาวะ hepatic impairment ของ
ผูป่้วย และน�ามาใช้ปรบัลดขนาดยา omeprazole ต่อไป และกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีศึกษามีโรคประจ�าตวั เฉล่ียร้อยละ 71.9 ซึง่โรคท่ีพบส่วน
ใหญ่ ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหติสูง เป็นต้น จากโรคประจ�า
ตวัของผูป่้วยท่ีใช้ยา omeprazole พบว่ามีผู้ป่วยท่ีมีภาวะต่อมพารา
ไทรอยด์ท�างานน้อยเกนิ (hypoparathyroidism) จ�านวน 26 ราย ซ่ึง
ภาวะดังกล่าวอาจมาจากการใช้ยา omeprazole ได้ ซึง่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Epstein และคณะ ในปี พ.ศ. 2553 ได้รายงานการเกดิ
ภาวะแมกนีเซยีมในเลือดต�า่ (hypomagnesium) และภาวะต่อมพารา
ไทรอยด์ท�างานน้อยเกนิ (hypoparathyroidism) ท่ีมีความสมัพันธ์กบั
การใช้ยา omeprazole

ผลจากการประเมินการใช้ยา omeprazole และประสิทธผิล
ของการประชุมเชิงปฏบัิตกิารของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บ�าบัด พบว่า การใช้ยา omeprazole ท่ีไม่เหมาะสมลดลง จากร้อยละ 
80.8 ในช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏบัิตกิาร เป็นร้อยละ 43.4 ในช่วงหลัง
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การประชุมเชิงปฏบัิตกิาร และเป็นร้อยละ 36.0 ในช่วงยืนยันผลของ
การปฏบัิตกิาร ซึง่การประชุมเชิงปฏบัิตกิารมีผลต่อการใช้ยา omepra-
zole ตามเกณฑ์ประเมินความเหมาะสมท่ีก�าหนด อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถติ ิ(p value < 0.001) และผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีตัง้ไว้ อาจเป็นผล
เน่ืองมาจากการประชุมเชิงปฏบัิตกิารของคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบ�าบัดท่ีมีประสิทธภิาพอย่างสม�า่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรการ
ใช้ยาสมเหตผุลของกรมบัญชีกลาง รวมถงึความตระหนักของแพทย์ใน
การใช้ยาให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดมากข้ึน

เม่ือพิจารณาเหตผุลของการใช้ยา omeprazole ชนิดรบั
ประทาน ในประเด็นข้อบ่งใช้ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีจัดท�าข้ึน พบว่า
ส่วนใหญ่เกดิจากการใช้เพ่ือป้องกนัการเกดิแผลในทางเดินอาหารจาก
การใช้ยาต้านอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตยีรอยด์ (Prevention of NSAID-in-
duced ulcers) ในผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงต�า่ (ไม่มีปัจจัยเส่ียงใดๆ) และ
ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงปานกลาง (ผูป่้วยท่ีมีปัจจยัเส่ียง 1-2 ข้อ) ต่อการ
เกดิโรคในทางเดินอาหาร ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของ Siyad และ 
Jeeva ในปี พ.ศ. 2548 ศึกษาความคุ้มค่าในการใช้ยา omeprazole 
ในโรงพยาบาลรัฐ ขนาด 100 เตยีง ของประเทศอนิเดีย ซึง่ท�าการ
ศึกษาในผูป่้วยใน พบว่าเหตผุลในการใช้ยาท่ีไม่เหมาะสม ร้อยละ 70 
มาจากการใช้เพ่ือป้องกนัการเกดิแผลในทางเดินอาหารจากการใช้ยา
ต้านอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตยีรอยด์ (Prevention of NSAID-induced ulcers) 

อกีเหตผุลของการใช้ยา omeprazole ชนิดรบัประทาน ใน
ประเด็นข้อบ่งใช้ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีจดัท�าข้ึน คือ การใช้ยา ome-
prazole เพ่ือรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis) ซึ่งโรค
กระเพาะอาหารอกัเสบ เป็นโรคท่ีเกดิจากมีการอกัเสบ บวม แดง ของ
เย่ือเมือกบุภายในกระเพาะอาหาร การวนิิจฉยัใช้อาการทางคลินิก
เป็นส�าคัญ ร่วมกบัการซกัประวตั ิ และการตรวจร่างกาย อาจต้อง
วินิจฉัยแยกโรคจากแผลแปปติก โดยอาศัยการส่องกล้องตรวจ

กระเพาะอาหาร ซึง่ในโรงพยาบาลชุมชนการส่องกล้องไม่สามารถ
ท�าได้ การรกัษากระเพาะอาหารอกัเสบเพ่ือบรรเทาอาการปวดท้อง
เท่าน้ัน โดยยาท่ีนิยมใช้ คือ ยาลดกรด 

เม่ือพิจารณาเหตผุลของการใช้ยา omeprazole ชนิดรบั
ประทาน ในประเด็นขนาดและวธิกีารใช้ยาท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีจดั
ท�าข้ึน พบว่า ส่วนใหญ่เกดิจากการใช้ยาในขนาดมากกว่าท่ีควร ซึง่ไม่
เป็นไปตามค�าแนะน�าของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (US FDA) ท่ีได้แนะน�าให้ใช้ยา omeprazole 
ในขนาดต�า่ท่ีสุดในการรกัษา และระยะเวลาส้ันท่ีสุดท่ีให้ประสิทธภิาพ
ในการรกัษา เพ่ือลดความเส่ียงในการเกดิกระดูกหกับรเิวณสะโพก 
ข้อมือ และสันหลัง ท่ีอาจเกดิข้ึนได้ ซึง่การศึกษาของ Eom และคณะ 
ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ยา omeprazole ท�าให้ความสามารถในการ
ดูดซึมเกลือแคลเซยีมชนิดกนิลดลง และการศึกษาของ Whang และ
คณะ ในปี พ.ศ. 2528 ได้รายงานการเกิดภาวะแคลเซยีมในเลอืดต�า่ 
(hypocalcemia) ในผู้ป่วยทีร่บัประทานยา omeprazole
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ารใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาท่ีพบในอัตราท่ีสูง 
ท�าให้ส่งผลต่อประสิทธผิลของการรกัษา เกดิผลข้างเคียง
จากการใช้ยา หากใช้ยาปฏชีิวนะพร�า่เพรือ่ ท�าให้เกดิเช้ือ

ด้ือยาเพ่ิมข้ึน ท�าให้ผูป่้วยอยู่โรงพยาบาลนานข้ึน เกดิความสญูเสีย
ทางเศรษฐกิจได้ งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการ
ด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559-2562 โดยงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติ 
ผูว้จิยัเกบ็ข้อมูลตวัช้ีวดัเชิงกระบวนการ และตวัช้ีวดั RDU จ�านวน 20 
ตวั ช่วง 1 ต.ค. 2558 – 30 มิ.ย. 2562 เพ่ือน�ามาประเมินผลการ
ด�าเนินโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผลการวิจัยพบว่าโรง
พยาบาลโพธิท์องมีการด�าเนินงานตามตวัช้ีวัดด้านกระบวนการอย่าง
ครบถ้วน ส่วนผลลัพธ์ 20 ตัวช้ีวดั พบว่าปีงบประมาณ 2559 มีตวัท่ี
ไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50 ของตวัช้ีวดัท้ังหมด หลังจากเริม่
ด�าเนินโครงการพบว่า ปีงบประมาณ 2560 มีตวัช้ีวัดไม่ผ่านเกณฑ์ 
คือ ตวัช้ีวดั 8 การใช้ยาปฏชีิวนะในบาดแผลสดจากอุบตัเิหต ุตัวช้ีวดั 
12 การใช้ metformin ในผูป่้วยเบาหวานโดยไม่มีข้อห้ามใช้ ตัวช้ีวดั 
15 ผูป่้วยโรคหดืเรือ้รงัท่ีได้ยา inhaled corticosteroid ตวัช้ีวดั 19, 20 
อตัราการใช้ยาปฏชีิวนะในโรคตดิเช้ือท่ีระบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอกัเสบเฉียบพลัน และโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลันใน รพสต. 
และหน่วยบริการปฐมภมิูในเครอืข่าย ตามล�าดับ ปีงบประมาณ 2561 
มีตวัช้ีวดัท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ตวัช้ีวดั 15 และปีงบประมาณ 2562 
พบว่าตวัช้ีวัดผ่านเกณฑ์ท้ังหมด 20 ตวั ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านยาของ
โรงพยาบาลพบว่า มูลค่าการจดัซือ้ยาลดลง ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2560 
ถงึ 2562 รวม 3,076,847.06 บาท สรุปผลการวิจยั การด�าเนินงาน 
RDU ของโรงพยาบาลโพธิท์องตัง้แต่ปีงบประมาณ 2560 ถึง 2562 
มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ข้ันท่ี 3 ในปีงบประมาณ 2562 ท�าให้
ประหยัดงบประมาณในการจดัซือ้ยาได้พอสมควร ซึง่การท่ีจะประสบ
ความส�าเร็จได้น้ันมีปัจจยัหลายด้าน คือ การมีนโยบายจากผู้บรหิาร
ท่ีชัดเจน ความเข้มแข็งของทีมท่ีช่วยกันผลักดันและพัฒนา การ
ก�าหนดแนวทางปฏบิตัท่ีิชัดเจน ความร่วมมือของบุคลากรท่ีเกีย่วข้อง
ในทุกภาคส่วน และการตดิตามตวัช้ีวดัอย่างมีประสิทธภิาพ 

ค�าส�าคัญ: การใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
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บทนํา
องค์การอนามัยโลกให้ค�าจ�ากดัความของ “การใช้ยาอย่าง

สมเหตผุล (rational drug use)” ไว้ คือ ผูป่้วยได้รับยาท่ีเหมาะสมกบั
ปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย ด้วย
ระยะเวลาการรกัษาท่ีเหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผูป่้วยน้อย
ทีส่ดุ1 ซึง่สอดคล้องกบัค�าจ�ากดัความตามคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตผุล
ตามบัญชียาหลักแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ท่ีขยายความว่า การใช้ยาอย่าง
สมเหตผุล คือ การใช้ยาโดยมีข้อบ่งช้ี เป็นยาท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธผิล
จรงิ สนับสนุนด้วยหลักฐานท่ีเช่ือถอืได้ ให้ประโยชน์ทางคลนิิกเหนือ
กว่าความเส่ียงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุ้มค่าตาม
หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ�า้ซ้อน ค�านึงถงึ
ปัญหาเช้ือด้ือยา เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียาอย่างเป็นข้ันตอนตาม
แนวทางพิจารณาการใช้ยา โดยใช้ยาในขนาดท่ีพอเหมาะกับผูร้บับรกิาร
ในแต่ละกรณ ี ด้วยวธิกีารให้ยาและความถีใ่นการให้ยาท่ีถกูต้องตาม
หลักเภสัชวทิยาคลินิก ด้วยระยะเวลาการรกัษาท่ีเหมาะสม ผูร้บับรกิาร
ให้การยอมรบัและสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถกูต้องและต่อเน่ือง 
กองทุนในระบบประกนัสุขภาพหรอืระบบสวสัดิการสามารถให้เบกิจ่าย
ยาน้ันได้อย่างย่ังยืน เป็นการใช้ยาท่ีไม่เลือกปฏบัิต ิเพ่ือให้ผูร้บับรกิาร
ทุกคนสามารถใช้ยาน้ันได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ถูกปฏิเสธยาที่
สมควรได้รบั2

อย่างไรกต็าม ข้อมูลจากการศึกษาต่างๆ แสดงว่า ยังมีการ
ใช้ยาอย่างไม่สมเหตผุลในอตัราท่ีสูง อาจถงึครึง่หน่ึงของการใช้ยา
ท้ังหมด โดยเฉพาะในประเทศท่ีก�าลังพัฒนา ซึง่น�าไปสูก่ารสูญเสียตาม
มาท้ังในระดับบคุคลผูใ้ช้ยา ท�าให้เกดิปัญหาต่อประสทิธผิลของการ
รกัษา เกดิผลข้างเคียงจากการใช้ยา เกดิการใช้ยาเพ่ิมมากข้ึนโดยไม่
จ�าเป็น และหากเกดิการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างพร�า่เพรือ่ไม่เป็นไปตามข้อ
บ่งช้ี จะส่งผลให้เกดิปัญหาเช้ือด้ือยา (antimicrobial resistance) มาก
ข้ึน ท�าให้ผูป่้วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานข้ึน มีอตัราการเสียชีวติสูงข้ึน 
และน�าไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกจิ2

ส�าหรบัมูลค่าการบรโิภคยาของประเทศไทยพบว่ามีมูลค่า
ท่ีสูงข้ึน โดยรายจ่ายด้านสุขภาพปี พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2561 
มูลค่า 381,387 ล้านบาท, 393,632 ล้านบาท และ 388,976 ล้านบาท 
ตามล�าดับ ส่วนรายจ่ายค่ายาพบว่ามีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั โดยราย
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จ่ายค่ายาปี พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2561 มูลค่า 162,917 
ล้านบาท, 176,728 ล้านบาท และ 180,585 ล้านบาท ตามล�าดับ3 

แม้ว่าการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
ประเทศไทยจะได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริม่มีนโยบายแห่ง
ชาตด้ิานยา พ.ศ. 2524 แต่กยั็งไม่เกดิผลสัมฤทธิเ์ท่าท่ีควร จึงเป็นความ
จ�าเป็นเร่งด่วนของประเทศท่ีต้องปรบัการด�าเนินการให้เหมาะสมย่ิงข้ึน  
โดยในปี พ.ศ. 2553 อนุกรรมการส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ภายใต้
กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาต ิ ได้มีการระบุว่า “การใช้ยาอย่างไม่
สมเหตผุล เป็นปัญหาท่ีจ�าเป็นต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและควร 
ได้รับการยกสถานะเป็นวาระแห่งชาติ” ซ่ึงในเวลาต่อมานโยบาย
แห่งชาตด้ิานยา พ.ศ. 2554 ได้บรรจใุห้ “การใช้ยาอย่างสมเหตผุล” เป็น
ยุทธศาสตร์ด้านที ่2 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2555-2559 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิการใช้ยาของแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และประชาชน ให้เป็นไปอย่างสมเหตผุล ถกูต้อง และ
คุ้มค่า3

กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล โดยก�าหนดนโยบายการใช้ยาอย่างสม
เหตผุลเป็นแผนพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพท่ี 15 ในปีงบประมาณ 2559 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมี
ประสิทธภิาพ ปลอดภยัและลดความสิน้เปลืองทางเศรษฐกจิ4 โดยโรง
พยาบาลโพธิท์องได้เหน็ถงึความส�าคัญของโครงการ RDU hospital จงึ
ได้เร่ิมจดัท�าโครงการโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน
ปีงบประมาณ 2560 และเริม่เกบ็ข้อมูลท่ีแสดงผลลัพธ์ของการด�าเนิน
โครงการโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล การศึกษาน้ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสรมิการใช้ยา
อย่างสมเหตผุลในปีงบประมาณ 2562 เทียบกับผลลัพธ์ในปีงบประมาณ 
2559, 2560 และ 2561

วัต¶Øประสงค์

1. เพือ่ประเมินผลการด�าเนินโครงการส่งเสรมิการใช้ยาอย่าง
สมเหตผุลของโรงพยาบาลโพธิท์อง จงัหวดัอ่างทอง ในปีงบประมาณ 
2562 เทียบกบัผลลัพธ์ในปีงบประมาณ 2559, 2560 และ 2561

2. เพ่ือส่งเสรมิให้เกดิการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในโรงพยาบาล
โพธิท์องและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล (รพสต.) ในเขตอ�าเภอ
โพธิท์อง

¢อบเ¢ตงานวจัิย

เครือข่ายสุขภาพอ�าเภอโพธิ์ทอง ได้แก่ โรงพยาบาล
โพธิท์อง และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล (รพสต.) ในเขตอ�าเภอ
โพธิท์อง โดยเกบ็ข้อมูลการส่ังใช้ยาตามตวัช้ีวดัโครงการส่งเสรมิการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลตามคู่มือการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ service 
plan สาขาพัฒนาระบบบรกิารให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ในช่วง 
1 ตลุาคม 2558 – 30 มิถนุายน 2562

ตวัชÕéวดัความสíาเรçจโครงการ

1. ตวัช้ีวดัเชิงกระบวนการ ได้แก่ 1. การก�าหนดนโยบาย
การเป็น RDU hospital 2. มาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตผุล 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจดัเกบ็ข้อมูล
ตัวชี้วัด 4. การติดตามประเมินผล 

2. ตัวช้ีวัดเชิงผลการด�าเนินงาน 20 ตัว ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

รÙปแบบงานวจัิย
 
 เป็นการวิจยัเชิงปฏบิตั ิ(Action research)

เครืèองมอืทÕèãช้ãนการวจัิย 

1. ฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ HosXP โรงพยาบาลโพธิท์อง
2. ฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวง

สาธารณสุข 

ส¶ิตทิÕèãช้ãนการวจัิย

 วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิร้อยละ

วิ̧ Õดíาเนนิการวจัิย

1. ก�าหนดนโยบายโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสม
เหตผุล (RDU Hospital) แบบเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้ทุกหน่วยงาน
ของโรงพยาบาลโพธิท์อง

2. ชีแ้จงนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล การ
เกบ็ข้อมูลแต่ละตวัช้ีวดัในการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บ�าบัดโรงพยาบาล (PTC) และการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอ�าเภอ (คปสอ.) อ�าเภอโพธิท์อง

3. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ PTC ทุก 3 เดือน และ
จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการระบบยาทุกเดือน เพ่ือตดิตามผลการ
ด�าเนินงาน และร่วมกันขับเคล่ือนโครงการ RDU Hospital

4. ประเมินผลลัพธ์ด้านกระบวนการ ซ่ึงประกอบด้วยการ
ประเมิน RDU1 และ RDU2 ตามคู่มือการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 
(Service plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตผุล

5. มีการทบทวนบัญชียาของโรงพยาบาลให้ส่งเสรมิการใช้
ยาอย่างสมเหตผุล โดยทบทวนร่วมกบัคณะกรรมการ PTC ของโรง
พยาบาลโพธิท์อง เช่น มีการปรบั Paracetamol injection, Ketoconazole 
ซึง่เป็นรายการยาท่ีควรพิจารณาตดัออกจากโรงพยาบาล, มีการปรบั 
Glibenclamide ออก แล้วน�า Glipizide เข้ามาใช้แทน รวมท้ังมีการ
ส่งเสรมิให้มีการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาตใินโรงพยาบาล
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6. จดัประชุมช้ีแจง/อบรมให้ความรูเ้รือ่งการใช้ยาอย่างสม
เหตผุลให้กบัเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลโพธิท์อง และโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต�าบลเครือข่ายอ�าเภอโพธิท์อง 17 แห่ง

7. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วข้องกบัการส่ังใช้ยา ได้แก่
 7.1.1 พัฒนาฉลากยาให้มีช่ือภาษาไทย มีค�าเตอืน 

ข้อควรระวงั ข้อห้ามใช้ของยา เพ่ิมข้อมูลยาเพ่ือประชาชนโดยท�าเป็น
รปูแบบ QR code บนฉลากยา และเผยแพร่ข้อมูลในรปูแบบเทคโนโลยี
ดิจทัิลผ่านทาง Mobile application “RDU รูเ้รือ่งยา” ซึง่จะช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้าถงึข้อมูลยาได้อย่างท่ัวถงึ และมีการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม

 7.1.2 ปรบัขนาดตวัอกัษรวธิกีารใช้ยาให้ใหญ่ข้ึน
 7.1.3 จดัท�าระบบให้มีการแสดงการท�างานของไต 

(eGFR) ล่าสุดของผูป่้วยแสดงในใบส่ังยา เพ่ือให้เภสัชสามารถตรวจสอบ
การใช้ยาตามการท�างานของไตผูป่้วยได้

 7.1.4 จดัท�า pop alert ข้อมลูการเกดิ Drug/Drug 
interaction จ�านวนท้ังหมด 22 คู่

 7.1.5 จดัท�า pop alert ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ยา 
เช่น ไม่แนะน�าให้ใช้ในผูป่้วยท่ีมี eGFR น้อยกว่า 30 mL/min/1.73 m2, 
ห้ามใช้ยา Pregnancy category X ในหญงิตัง้ครรภ์ เป็นต้น

8. มีการจดัท�าแบบบนัทึกประกอบการวนิิจฉัย และการ
รักษาโรค ส�าหรับโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วง
เฉยีบพลัน และโรคแผลเลือดออก

9. จดัท�าคู่มือ RDU ของโรงพยาบาลโพธิท์องแจกให้แต่ละ
กลุ่มงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏบัิตร่ิวมกนั

10.จัดตั้ง Asthma & COPD Clinic โดยมีกระบวน 
Pre-counselling และ Post-counselling เพ่ือประเมินการควบคุมโรค 
และประเมินการใช้ยาของผูป่้วย เพ่ือประกอบพิจารณาการได้รบัยา 
Inhaled corticosteroid ในผูป่้วย Asthma 

11.ประเมินผลการด�าเนินงานตาม RDU1 และ RDU2 
ทุกเดือน 

12. น�าผลการประเมินแจ้งในการประชุมระบบยาทุกเดือน 
และแจ้งในการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบดั (PTC) 
ทุก 3 เดือน เพือ่วเิคราะห์หาสาเหตขุองตัวช้ีวดัท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ และ
ร่วมกันหาแนวทางปฏบัิตเิพ่ือให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์

13. มีการช้ีแจงนโยบายโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่าง
สมเหตผุล (RDU Hospital), แนวทางปฏิบัตใินการส่ังใช้ยาให้แก่แพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ (Intern) ในทุกรอบท่ีมีการผลัดเปล่ียนแพทย์ใหม่

14. น�าเสนอตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ของ RDU ในการ
ประชุม คปสอ. เพ่ือหาแนวทางแก้ไขพัฒนา

15. ตดิตามประเมินผลลัพธ์  และพิจารณาแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลในทุกส้ินเดือนเพ่ือควบคุมก�ากบัการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลอย่างต่อเน่ือง

16. สรุปผลการด�าเนินงานตามวาระการประชุม
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด (PTC) ทุก 3 เดือน

ผลการศÖกÉา

ตารางท่ี 1 แสดงผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการของ
โครงการ RDU Hospital พบว่าทางโรงพยาบาลโพธิ์ทองได้เริ่ม
กระบวนการด�าเนินงาน RDU Hospital ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2559  
ซึ่งทางโรงพยาบาลโพธิ์ทองมีกระบวนการท�างานตามตัวช้ีวัดด้าน
กระบวนการอย่างครบถ้วน ได้แก่ มีการก�าหนดนโยบาย RDU 
Hospital มีมาตรการและกจิกรรมส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจดัเกบ็ข้อมูลตวัช้ีวัด และมีการ
ตดิตามการประเมินผล

ตารางท่ี 2 แสดงผลการด�าเนินงานด้านผลลัพธ์ของ
โครงการ RDU Hospital ท้ังหมด 20 ตวัช้ีวดั พบว่าปีงบประมาณ 
2559 มีตัวช้ีวัดท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50 ของตัวช้ีวัด
ท้ังหมด และหลังจากเริม่การด�าเนินการโครงการ RDU Hospital แล้ว
พบว่ามีผลการด�าเนินท่ีดีข้ึน โดยปีงบประมาณ 2560 มีตวัช้ีวดัท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด 5 ตวัช้ีวัด ได้แก่ ตวัช้ีวดัท่ี 8 ร้อยละการใช้ยา
ปฏชีิวนะในบาดแผลสดจากอบุตัเิหต ุตวัช้ีวดัท่ี 12 ร้อยละของผูป่้วย
เบาหวานทีใ่ช้ metformin เป็นยาชนดิเดยีวหรอืร่วมกับยาอืน่เพือ่
ควบคุมระดับน�า้ตาลโดยไม่มีข้อห้ามใช้ (eGFR ‹ 30 มล./นาที) ตวัช้ี
วดัท่ี 15 ร้อยละผูป่้วยโรคหืดเรือ้รงัท่ีได้รับยา inhaled corticosteroid 
ตวัช้ีวดัท่ี 19 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลและหน่วย
บรกิารปฐมภมิูในเครอืข่ายท่ีมีอตัราการใช้ยาปฏชีิวนะในโรคตดิเช้ือ
ท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอกัเสบเฉยีบพลัน ≤ ร้อยละ 
20 และตวัช้ีวดัท่ี 20 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล
และหน่วยบรกิารปฐมภมิูในเครอืข่ายท่ีมีอตัราการใช้ยาปฏชีิวนะใน
โรคอจุจาระร่วงเฉยีบพลัน≤ร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2561 มีตวั
ช้ีวดัท่ีผ่านเกณฑ์เพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะตวัช้ีวดัท่ีเกีย่วข้องกบัการใช้
ยาปฏชีิวนะ (ตวัช้ีวดัท่ี 8, 19, 20) และมีตวัช้ีวดัท่ียงัไม่ผ่านเกณฑ์
เพียงตวัช้ีวดัเดียว ได้แก่ ตวัช้ีวัดท่ี 15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหดืเรือ้รงัท่ีได้
รบัยา inhaled corticosteroid และในปีงบประมาณ 2562 พบว่าผล
การด�าเนินงานด้านผลลัพธ์ของโครงการ RDU Hospital ผ่านเกณฑ์
ท้ังหมด 20 ตวัช้ีวดั

ตารางท่ี 3 แสดงระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล RDU ของโรงพยาบาลโพธิท์องใน
ปีงบประมาณ 2560 อยู่ในข้ันท่ี 1 และมีการพัฒนาเป็นข้ันท่ี 2 ใน
ปีงบประมาณ 2561 และมีระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล RDU ข้ันท่ี 3 ในปีงบประมาณ 2562

ตารางท่ี 4 แสดงมูลค่าการจัดซ้ือยาของโรงพยาบาล
โพธิท์องท่ีมีแนวโน้มลดลง เม่ือพิจารณาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2560 
ถึงปีงบประมาณ 2562 พบว่ามูลค่าการจัดซื้อยาลดลงรวมมูลค่า
ท้ังหมด 3,092,549.34 บาท
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ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการของโครงการ RDU hospital 

ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ เกณฑ์ ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 

การก าหนดนโยบาย RDU Hospital มีการด าเนินการ ม ี ม ี ม ี ม ี

มาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีการด าเนินการ ม ี ม ี ม ี ม ี

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด มีการด าเนินการ ม ี ม ี ม ี ม ี

การติดตามการประเมินผล มีการด าเนินการ ม ี ม ี ม ี ม ี
 

ตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์ของโครงการ 20 ตัวชี้วัด

ที่ ตัวชี้วัด เกณฑ์
ปีงบประมาณ

9 0 1 2 

 ร้อยละของรายการยาท่ีสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ≥  7 9 7 4 

 ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ในการชี้น า
สื่อสาร และส่งเสริมเพ่ือน าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ 
ยาอย่างสมเหตุผล

ระดับ 

 

ตารางที่ 1 ผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการของโครงการ RDU hospital

ตารางที่ 2 ผลการด�าเนินงานด้านผลลัพธ์ของโครงการ RDU Hospital 20 ตัวชี้วัด
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สรØปและอภปิรายผลการวจัิย 

ก่อนท่ีโรงพยาบาลโพธิท์องจะได้เริม่ด�าเนินโครงการ RDU 
Hospital ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 
2559 โรงพยาบาลโพธิท์องได้ตระหนักถงึความส�าคัญของการใช้ยา
อย่างสมเหตผุล และมีการด�าเนินการตามผลลัพธ์เชิงกระบวนการท้ัง 
4 ข้อ ดังแสดงในตารางท่ี 1 อย่างไรก็ตามผลการด�าเนินงานในขณะ
น้ันยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด โดยการประเมินด้วยตวัช้ีวดัท้ัง 
20 ตวัช้ีวดั ในขณะน้ันพบว่ามีตวัช้ีวดัท่ีผ่านไม่ถงึร้อยละ 50 ของตวั
ช้ีวดัท้ังหมด

ต่อมากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้
วางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด (PTC) 
และคณะกรรมการระบบยา เพ่ือหาแนวทางพัฒนาท่ีจะส่งผลให้ตัวช้ี
วดัผ่านตามเกณฑ์ท้ังหมด 20 ตวัช้ีวัด 

โดยเร่ิมด�าเนินนโยบายการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างสมเหตผุล 
(Antibiotic Smart Use: ASU) ซึ่งเริ่มท�าแบบบันทึกประกอบการ
วนิิจฉัย และการรกัษาโรค ส�าหรบัโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

โรคท้องร่วงเฉยีบพลัน และโรคแผลเลือดออก เพ่ือให้เป็นแนวทาง
ร่วมกนัก่อนการส่ังใช้ยาปฏชีิวนะ และมีการจดัประชุมช้ีแจง/ให้ความ
รูเ้รือ่งการใช้ยาอย่างสมเหตผุลให้กบัเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลโพธิท์อง 
และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลเครอืข่ายอ�าเภอโพธิท์อง 17 
แห่ง หลังจากด�าเนินนโยบายดังกล่าว พบว่าในปีงบประมาณ 2560 
โรงพยาบาลโพธิท์องมีระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ข้ันท่ี 1 เน่ืองจากมีตวัช้ีวดัท่ีไม่เป็น
ตามเกณฑ์คือ ตวัช้ีวดัท่ี 8 (ร้อยละการใช้ยาปฏชีิวนะในบาดแผลสด
จากอบัุตเิหต)ุ ตวัช้ีวดัท่ี 12 (ร้อยละของผูป่้วยเบาหวานท่ีใช้ met-
formin เป็นยาชนิดเดียวหรอืร่วมกบัยาอืน่เพ่ือควบคุมระดับน�า้ตาล
โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (eGFR <30 มล./นาที)) และตวัช้ีวดัท่ี 15 (ร้อยละ
ผูป่้วยโรคหดืเรือ้รงัท่ีได้รบัยา inhaled corticosteroid) 

และในปีงบประมาณ 2561 ทางองค์กรแพทย์ และกลุม่
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคเห็นความส�าคัญของการใช ้
Metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพ่ือควบคุมระดับ
น�า้ตาลโดยไม่มีข้อห้ามใช้ (eGFR <30 มล./นาที) ในผูป่้วยเบาหวาน
เพ่ิมมากข้ึน โดยข้อมูลการด�าเนินงานมีการตดิตามประเมินผลลัพธ์ 
และพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงข้อมูลในทุกส้ินเดือนเพ่ือ

 

 

ตารางที่ 3 ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ปีงบประมาณ ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

2559 - 
2560 ข้ันที่ 1 
2561 ข้ันที่ 2  
2562 ข้ันที่ 3 

 

ตารางที่ 4 มูลค่าการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง
ปีงบประมาณ มูลค่าการจัดซื้อยาทั้งหมด มูลค่าการจัดซื้อยาที่ลดลงจากปีก่อนหน้า

2559 14,492,636.58 - 
2560 12,034,998.97 2,457,637.61 
2561 11,700,465.14 334,533.83 
2562 11,415,789.52 284,675.62 

 รวมทั้งหมด 3,076,847.06 
 

 

 

ตารางที่ 3 ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ปีงบประมาณ ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

2559 - 
2560 ข้ันที่ 1 
2561 ข้ันที่ 2  
2562 ข้ันที่ 3 

ตารางที่ 4 มูลค่าการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง 
ปีงบประมาณ มูลค่าการจัดซื้อยาทั้งหมด มูลค่าการจัดซื้อยาที่ลดลงจากปีก่อนหน้า 

2559 14,492,636.58 - 
2560 12,034,998.97 2,457,637.61 
2561 11,700,465.14 334,533.83 
2562 11,415,789.52 284,675.62 

 รวมทั้งหมด 3,076,847.06 
 

ที่ ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 

18 ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating * ในเด็กที่
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตา
มาหัส ICD-10 ตาม RUA-URI ) (*รพ.โพธ์ิทองมี Cetririzine กับ 
Loratadine เฉพาะชนิดเม็ด) 

≤ 20 6.47 4.85 5.34 4.67 

19 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่
ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 
20 

100 - 76.47 100 100 

20 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน≤ร้อยละ 20 

100 - 86.77 100 100 

 

ตารางที่ 2 ผลการด�าเนินงานด้านผลลัพธ์ของโครงการ RDU Hospital 20 ตัวชี้วัด (ต่อ)

ตารางที่ 3 ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU

ตารางที่ 4 มูลค่าการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง
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ควบคุมก�ากบัการใช้ยาอย่างสมเหตผุลอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ตวัช้ีวดั
ท่ี 8 และ 12 ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ท�าให้โรงพยาบาลโพธิท์องมี
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล RDU ข้ันท่ี 2

ขณะเร่ิมต้นปีงบประมาณ 2562 เหลือเพียงตวัช้ีวดัเดียว
ท่ียังไม่ผ่าน คือ ตวัช้ีวดัท่ี 15 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บรโิภค 
จงึได้จดัตัง้ Asthma & COPD Clinic โดยมีกระบวน Pre-counselling 
และ Post-counselling เพ่ือประเมินการควบคุมโรค และประเมินการ
ใช้ยาของผูป่้วย เพ่ือประกอบพิจารณาการได้รบัยา Inhaled cortico-
steroid ในผู้ป่วย Asthma จงึส่งผลให้ตวัช้ีวดัท่ี 15 ผ่านตามเกณฑ์ท่ี
ก�าหนด ท�าให้โรงพยาบาลโพธิ์ทองมีระดับการพัฒนาสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ข้ันท่ี 3

ในด้านค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาลโพธิท์อง พบว่า
มีแนวโน้มลดลงตัง้แต่ปีงบประมาณ 2560 จนถงึปีงบประมาณ 2562 
พบว่ามูลค่าการจดัซือ้ยาของโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2560 ลดลง
จากปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นมูลค่า 2,457,637.61 บาท 
ปีงบประมาณ 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นมูลค่า 
334,533.83 บาท และปีงบประมาณ 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ 
2561 คิดเป็นมูลค่า 284,675.62 บาท รวมมูลค่าการจดัซ้ือยาลดลง 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึงปีงบประมาณ 2562 ท้ังหมด 
3,076,847.06 บาท ซึง่ท�าให้โรงพยาบาลประหยัดงบประมาณในการ
จดัซือ้ยาไปได้มากพอสมควร แม้ว่ามูลค่าการจดัซือ้ยาทีล่ดลงอาจ
เกดิจากหลายปัจจยั แต่การส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุลน้ันเป็น
ปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยลดการใช้ยาท่ีไม่จ�าเป็น ท�าให้เกิดการใช้ยาท่ี
เหมาะสม จงึเกดิการประหยัดในการซ้ือยาลงได้ โรงพยาบาลโพธิท์อง ได้
ท�าการพัฒนาการด�าเนินงาน RDU อย่างต่อเนือ่งเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2560 จนถงึ 2562 ท�าให้มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนเรือ่ยๆ จน
สามารถบรรลุระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้
ยาอย่างสมเหตผุล RDU ข้ันท่ี 3 ได้ในปีงบประมาณ 2562 ซึง่เป็น
โรงพยาบาลแห่งเดียวในจังหวัดอ่างทอง และหน่ึงในสองแห่งใน

เขตสุขภาพท่ี 4 ท่ีมีท้ังหมด 8 จงัหวดั ท่ีสามารถผ่าน RDU ข้ันท่ี 3 
ได้ในปีงบประมาณ 2562  

¢้อเสนอแนะ

การด�าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตผุล (RDU Hospital) จะประสบความส�าเรจ็ได้น้ัน มีปัจจยัท่ีส�าคัญ
หลายด้าน คือ การมีนโยบายจากผูบ้รหิารท่ีชัดเจน ความเข้มแข็งของ
ทีมท่ีจะช่วยกนัผลักดันพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตผุล การก�าหนด
แนวทางปฏบิตัท่ีิชัดเจนโดยอาจมคู่ีมือในการด�าเนินงานเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังความร่วมมือของบุคลากรท่ี
เกีย่วข้องในทุกภาคส่วนเป็นสิง่ส�าคัญมาก และการตดิตามตวัช้ีวดั
อย่างมีประสิทธภิาพ โดยก�ากบัดูแลอย่างใกล้ชิด ทบทวนสม�า่เสมอ 
และหาแนวทางแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเน่ืองร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ 
และบคุลากรของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลในเครอืข่าย ซึง่
การใช้ยาอย่างสมเหตผุลน้ันจะก่อให้เกดิประโยชน์ท่ีส�าคัญหลายด้าน 
คือ การท่ีผูป่้วยแต่ละรายจะได้รบัยาท่ีเหมาะสมกบัโรคหรอือาการ
เจบ็ป่วยของตน เพ่ือให้เกิดประสิทธภิาพในการรกัษาท่ีดี ลดโอกาส
การเกดิผลข้างเคียงจากการใช้ยา ลดปัญหาการเกดิเช้ือด้ือยา และท่ี
ส�าคัญยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาอย่างเกนิความจ�าเป็น อนัก่อ
ให้เกิดความประหยัดของงบประมาณในการจดัซือ้ยาลงได้ ซึง่จะเป็น
คุณประโยชน์ต่อท้ังผูป่้วย  โรงพยาบาล  และประเทศต่อไปได้

กิตตกิรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ต้องขอขอบพระคุณผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลโพธิท์อง แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีเวชสถติ ิและเภสัชกร
ทุกท่านของโรงพยาบาลโพธิท์อง ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิง่ในการ
ด�าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล และให้การ
สนับสนุนการวจัิยในครัง้น้ีให้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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บทนํา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงพยาบาลศูนย์ 

ระดับตติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ�านวนเตียง 528 
ปีงบประมาณ 2561 มีอตัราครองเตยีง 94.15 ผูป่้วยนอกเฉล่ียวนัละ 
1,399 ราย งานบรกิารผูป่้วยนอกมี 5 อันดับโรคท่ีพบบ่อย ได้แก่ 
Hypertension 29,304 ราย, Diabetic Mellitus   14,805 ราย, Chron-
ic Renal  Failure  19,504 ราย, Respiratory tract Infection 6,698 
ราย และ Allergic Rhinitis  6,565 ราย และในส่วนงานบรกิารผูป่้วยใน
มี 5 อนัดับโรคท่ีพบบ่อย ได้แก่ Pneumonia 2,682 ราย, GI Hemor-
rhage 2,615 ราย, Stroke 1,733 ราย, Acute coronary syndrome 
1,708 ราย และTransport accident 1,631 ใช้งบประมาณในการจดั
ซือ้ยาและเวชภณัฑ์ท้ังส้ิน 279,781,497.45 บาท

แบ่งพ้ืนท่ีประชากรเป็น 2 CUP ได้แก่ CUP ศูนย์เวชปฏบิตัิ
ครอบครวั ประกอบด้วย 5 ศูนย์แพทย์   2 ศูนย์เทศบาล   12 รพ.สต.   
1 เรือนจ�า และ CUP วัดพระญาติ ประกอบด้วย 6 รพ.สต. 
4  เรอืนจ�า 

คลังยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 
ท�าหน้าท่ีเป็นคลังยาส�ารองระดับอ�าเภอ สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์
แก่ รพ.สต.และศูนย์แพทย์ ในเขตอ�าเภอพระนครศรีอยธุยา และยงั
ท�าหน้าท่ีเป็นคลังวคัซีน ส�าหรบัการให้ภมิูคุ้มกนัโรค(EPI) ตามเกณฑ์
ท่ีกรมอนามัยและองค์การอนามัยโลก (WHO)ก�าหนดไว้ ส�าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรยีนและเด็กนักเรยีน ป.1 ถงึ ป.6 โดยมีวคัซีนท่ีอยู่ในความ
รบัผดิชอบหลายรายการ ได้แก่ BCG, OPV, DT, DTP-HB, HEP-
ATITIS-B, J.E., MMR1  เป็นต้น 

วคัซนีเป็นชีววตัถท่ีุมีความจ�าเป็นต้องเกบ็ในตูเ้ยน็ในช่วง 
2.0°C ถงึ 8.0°C  ยกเว้น OPV ท่ีต้องเกบ็ให้ช่องแช่แข็ง(น้อยกว่า-20°C) 
และให้การบรหิารวัคซนีแก่ผูป่้วยอย่างถกูต้องและเหมาะสมตามชนิด 
เป็นต้น ตวัอย่างปัญหาท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ DTP-HB หรอื HEPATITIS 
B หากจัดเก็บในความเย็นที่ต�่ากว่า 0 °C2 ก็จะท�าให้วัคซีนเสื่อม
คุณภาพแยกตวัจากสารท่ีใช้ในการควบคุมการปล่อยตวัยาท�าให้วคัซนี
ใช้ไม่ได้ผลและมีแนวโน้มของเด็กท่ีมีการป่วยด้วย โรคคอตีบ 
ไอกรน มากขึน้ทุกปี

ความคงตวัของเภสัชภณัฑ์3,4 ความคงตวัของยาหรอืเภสัช
ภัณฑ์ มีความส�าคัญในทุกขบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับยา เริ่ม
ตัง้แต่่ขบวนการผลิต จนถงึสภาวะการเกบ็รกัษายาในโรงงานทีท่�าการ

ากการศึกษาผลของการใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น
(Cold Chain Alert System) ท่ีพัฒนาข้ึนเองของโรง
พยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบการศึกษาแบบกึ่ง

ทดลอง โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิกับตู้เย็นท้ังหมด 19 ตู้ และ
ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในคลังยาและห้องจ่ายยา 
จ�านวน 5 ห้อง ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 
2561 พบมีว่าตู ้เย็นมีอุณหภูมิเกินกว่า 15°C จ�านวน 6 ครั้ง 
สาเหตุเกิดจากการเปิดประตูตู้เย็นนานหรือปิดประตูตู้เย็นไม่สนิท 
4 ครั้ง (ร้อยละ 67.0) และเกิดจากตู้เย็นช�ารุด 2 ครั้ง (ร้อยละ 
33.0) ตู้เย็นท้ังหมดมี Mean Kinetic Temperature (MKT) อยู่ใน
ช่วง 4.1°C ถึง 6.8°C  ส�าหรับคลังยาและห้องจ่ายยามีอุณหภูมิ
อยู่ในช่วง 18.0°C ถึง 31.8°C  มี Mean Kinetic Temperature 
(MKT) อยู่ในช่วง 23.0°C ถึง 27.3°C มีความช้ืนอยู่ในช่วง 36 
%RH  ถึง 95 %RH(relative humidity)

จากการศึกษาคร้ังน้ีสรุปได้ว่า การใช้ระบบเตือนภัย
ลูกโซ่ความเย็นและการให้ความรู้ด้านลูกโซ่ความเย็นแก่เภสัชกร 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าท่ีผูเ้กีย่วข้อง ส่งผลให้มีความรู้
ความเข้าใจในและเห็นความส�าคัญของระบบลูกโซ่ความเย็นมาก
ข้ึนและมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น ท�าให้
สามารถจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจจับความผิดปกติและ แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยไม่
เกิดความสูญเสียแก่ผลิตภัณฑ์ยาท่ีต้องเก็บในความเย็น โดยท่ี
ตูเ้ย็นท้ังหมดมีอณุหภมิูเฉล่ีย และ Mean Kinetic Temperature (MKT) 
อยู่ในเกณฑ์ดี แต่พบว่าคลังยาและห้องจ่ายยามีอุณหภูมิและ 
MKT สูงเกิน 25°C  รวมท้ังมีความช้ืนเกิน 60 %RH ซ่ึงทางกลุ่ม
งานเภสัชกรรมจะต้องวางแผนในการติดตั้งปรับอากาศและเครื่อง
ลดความช้ืน เพ่ือควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานต่อไป

จ

อนุพงษ์ พ่ึงศักด์ิ, ภ.ม.     
กลุมงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

บทคัดยอ

ผลของการใชระบบเตือนภัยลูกโซความเย็น
ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ค�าส�าคัญ : Mean Kinetic Temperature  (MKT), ระบบเตือนภัยลูกโซ่
ความเ ย็น (Co ld Cha in A le r t  Sys tem) ,  %RH ( re la t i ve 
humidity)

29ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2563Vol.46 No.2 January - March 2020



ผลิต ในรถท่ีขนส่่ง ในโรงพยาบาล และในบ้านของผูป่้วย เน่ืองจากยา
ท่ีได้ผลทางเภสัชวทิยาจะต้องมีปรมิาณของยา ณ ต�าแหน่งเป้าหมาย
ในความเข้มข้นท่ีเหมาะสม ถ้าการเกบ็รกัษาเภสัชภณัฑ์ไม่่เหมาะสม ท�า
ให้ยาเกดิการสลายตัวมากกว่าท่ีผู้ผลิตคาดไว้ สภาวะในการเกบ็รกัษา
ยาจงึต้องมีการควบคุมดูแลอย่างดี ค�าว่า “ความคงตวัของเภสัชภณัฑ์์” 
ส่ือความหมายได้้หลายอย่่าง ความหมายทีใ่ช้กนัมากท่ีสุดคือ ความ
คงตัวทางเคมีของยาในต�ารบั อย่างไรกต็ามประสิทธภิาพของยาใน 
เภสัชภณัฑ์ไม่ได้ข้ึนอยู่่กบัปรมิาณของตวัยาส�าคัญเท่าน้ัน แต่่ยังข้ึนกบั
คุณสมบัตทิางเภสัชกรรมอืน่ ๆ  ด้วย เช่่น ความแข็งของยาเม็ด อตัราเรว็
ในการแตกตวั และอตัราการละลาย เป็นต้น ดังน้ันการตรวจสอบความ
คงตวัของยาจงึต้องรวมการตรวจสอบคุณสมบัตอิืน่ด้วย และสอดแทรก
อยู่ในทุกข้ันตอนของการผลิตและจดัจ�าหน่ายเภสัชภณัฑ์์ ระดับยาต�า่
สุดท่ียอมรับโดยท่ัวไปคือ ร้อยละ 90 ของปรมิาณยาท่ีก�าหนดไว้ ดังน้ัน
วนัหมดอายุของยาจงึหมายถงึเวลาท่ียาเตรยีมยังคงตวัอยู่เม่ือเกบ็ 
ภายใต้สภาวะท่ีก�าหนด  ความไม่คงตวัของยาซึง่จะน�าไปสู่การปฏเิสธ
เภสัชภณัฑ์ มี 4 ลักษณะ คือ  

1. การสลายตัวทางเคมีของตัวยาส�าคัญ ซ่ึงจะท�าให้ 
ปริมาณยาในเภสัชภณัฑ์ลดลงในกรณขีองยาท่ีมี therapeutic index 
แคบ  

2. สารท่ีเกิดจากการสลายตัวของยามีพิษมากกว่ายา  
แม้้ว่่าการสลายตวัทางเคมีของยาจะไม่่มากนัก เช่น การสลายตวัของ 
tetracycline  

3. ความไม่่คงตัวของยาน�าไปสู่่การลดลงของ bioavail-
ability ซึง่จะท�าให้ประสิทธภิาพการรกัษาของยาลดลง

4. การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของต�ารบั เช่่น ยาเม็ด 
เปล่ียนสี ครีมเกดิการแยกช้ัน ยาน�า้แขวนตะกอนเกดิการตกตะกอน
และแขวนลอยไม่ได้ท�าให้ผูป่่้วยไม่มีความม่ันใจในเภสัชภัณฑ์ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสลายตัวของยา ปัจจยัหลายอย่างมีผล
ต่อความคงตวัของเภสัชภัณฑ์ รวมตัง้แต่ตวัยาส�าคัญ ปฏกิิรยิาระหว่าง
ตวัยาส�าคัญกบัสารอืน่ ๆ ในต�ารบั ขบวนการผลิต รปูแบบยาเตรียม 
ภาชนะบรรจ ุฝาปิิด สภาวะแวดล้อมท้ังในการขนส่่ง ในการเกบ็รกัษาท่ี
โรงพยาบาล การเกบ็รกัษาของผูป่่้วย และระยะเวลาตัง้แต่่ผลิต จนถงึ
การใช้ผลิตภณัฑ์ได้แก่

1. แสงอาจเร่งให้ยาสลายตวัเรว็ข้ึนได้การหลีกเล่ียงแสงอาจ 
ท�าโดยการใช้ภาชนะสีชาซ่ึงสามารถลดรงัสี UV ได้ในปรมิาณมาก โดยท่ี
ยาบางชนิดระบุไว้ชัดเจนว่า ป้องกนัแสง

2. ความช้ืนเป็นปััญหาหลักหน่ึงท่ีท�าให้้ยาในรปูของแข็ง 
ไม่คงตวั ความช้ืนอาจเข้าท�าปฏิกริยิาโดยตรงกบัยา  หรอือาจมีสารอืน่ใน 
ต�ารับอาจเป็นแหล่งของความช้ืนได้ เช่่น แป้งข้าวโพด เจลาตนิ เป็็นต้น 

3. อณุหภมิู ผูผ้ลิตจะท�าการทดสอบความคงตวัของยาใน
สภาวะท่ีมี สภาพรุนแรงกว่่าหรอืเบากว่่าสภาพท่ียาต้องสัมผสัจรงิๆ เช่น 
ท่ีอุณหภมิู 40 °C/ 75%RH(relative humidity) หรอืเกบ็ใน ตูเ้ย็นอณุหภมิู 
2°C ถงึ 8°C เป็็นต้น เพ่ือเป็็นแนวทางในการก�าหนดสภาวะการเกบ็
ยาว่่า เกบ็ได้ท่ีอณุหภมิูห้้อง (room temperature) หรอืในห้้องควบคุม
อณุหภมิู (controlled room temperature) หรอืในตูเ้ย็น (refrigerator)  

ดังน้ันควรสังเกตข้อแนะน�าในการเกบ็รกัษาท่ีบ่งไว้ในเอกสารก�ากบัยา 
ว่าต้องเกบ็ในสภาวะใด โดยเฉพาะการเกบ็ในตูเ้ย็น เช่น ยาฉดีอนิซลิูน  
ถ้าเกบ็ท่ี 2°C ถงึ 8°C จะมีอายุได้ถงึ 2 ปี แต่ถ้าเกบ็ท่ีอณุหภมิูห้องจะ
มีอายุได้้แค่่ 1 เดือน 

สภาวะอณุหภมิูท่ีระบุในเภสชัต�ารับ3,4,5• 

- ช่องแช่แข็ง (freezer) คือ สถานท่ีท่ีมีการควบคุมอณุหภมิู
ไวระหวาง -20°C ถงึ -10°C • 

- ท่ีเย็นจดั (cold) คือ อณุหภมิูไม่เกนิ 8°C
- ตูเ้ย็น(refrigerator) คือ สถานท่ีเยน็มาก(cold) ท่ีมีการ 

ควบคุมอณุหภมิูไว้ระหว่าง 2°C ถงึ 8°C 
- ท่ีเย็น (cool) คือ อณุหภมิูระหว่าง 8°C ถงึ 15°C ยา 

เตรยีมท่ีระบใุห้เกบ็ในสถานท่ีเย็น (cool place) อาจเกบ็ไว้ในตูเ้ย็น 
ยกเว้นกรณท่ีีมีการระบุเป็นอย่างอืน่ • 

- อณุหภมิูห้อง (room temperature) คือ อณุหภมิูในสภาวะ
การท�างานปกติ • 

- อณุหภมิูห้องท่ีควบคุม (controlled room temperature) 
คือ อุณหภมิูระหว่าง 20°C ถงึ 25°C เม่ือ น�ามาค�านวณค่าเฉลีย่อณุหภมิู
จลนศาสตร์ (Mean Kinetic Temperature,MKT) จะได้ไม่เกิน 25°C    
โดยอยู่ระหว่าง 15°C ถงึ °C 

- ยาเตรยีมท่ีมีการระบุ ให้เก็บท่ีอณุหภมิูห้องท่ีควบคุมหรอื
เกบ็ท่ีอณุหภมิูไม่เกนิ 25°C อาจเกบ็ในสถานท่ีเย็น (cool place) กไ็ด้ 
นอกจากจะระบุเป็นอย่างอืน่ • 

- ท่ีอุน่ (warm) คือ อุณหภมิูระหว่าง 30°C ถงึ 40°C • 
- ท่ีร้อนหรอือณุหภมิูสูงเกนิ (excessive heat) คือ อณุหภมิู

สูงกว่า 40°C
- ป้องกนัจากการเยือกแข็ง (protection from freezing) ควร

ระบใุนกรณท่ีีภาชนะบรรจมีุความเสีย่งต่อการแตก หรอืยาเตรยีมท่ีอาจ
สูญเสียความแรง หรอืมีการท�าลายลักษณะของยาเตรยีม เม่ือเกบ็ใน
สภาวะแช่แข็ง • 

- ป้องกันจากความชืน้ (protection from moisture) คือ 
สภาวะความชืน้ไม่เกนิร้อยละ 60 ของความชืน้สัมพัทธ์ • (%RH)

ในกรณท่ีีไม่ระบสุภาวะในการเกบ็ การเกบ็รกัษาและการแจก
จ่ายเภสัชภณัฑ์ควรป้องกนัความช้ืน การแช่แข็ง และท่ีอณุหภมิูไม่เกิน  
40 °C Mean Kinetic Temperature (MKT) เป็นอุณหภูมคิงทีเ่สมอืนซึง่จ�าลอง 
จากผลของอณุหภมิูไม่คงท่ีซึง่เกิดข้ึนจรงิ ค่า MKT น้ีแปลงมาจากสมการ
ค�านวณอตัราการเกดิปฏกิริยิาของอาร์เรเนียส ซึง่ MKT เป็นหลักการที่
ใช้ในการก�าหนดสภาวะในการศึกษาความคงตวัของ climatic zone ต่างๆ
ในโลก และมีการประยุกต์ใช้ MKT ในการจดัเกบ็และขนส่งผลิตภณัฑ์ยา6,7 
เพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงในการประเมินผลของอุณหภูมินอกเหนือ  
จากท่ีระบใุนสภาวะจัดเกบ็ (temperature excur-sion) ต่อความคงตวัของ
ผลิตภณัฑ์ ในขณะเดียวกนัคณะกรรมการอาหารและยา ได้กล่าวถงึ 
การจดัเกบ็ยาในภาวะท่ีต้องควบคุมอณุหภมิู (USP) ว่าผลิตภณัฑ์เกบ็ท่ี
อณุหภมิูระหว่าง 2°C ถงึ 8°C เซลเซยีส (36˚F ถงึ 46˚F) จะยอมให้
ผลิตภณัฑ์ สัมผสักบัอณุหภมิูระหว่าง 0°C ถงึ 15°C (32˚F ถงึ 59˚F) 
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ตารางที่ 1 แสดงค่า MIN, MAX, MEAN  และ MKT  
อุณหภูมิของตู้เย็นในหน่วยงานต่างๆ

ตารางที่ 2  แสดงค่า MIN, MAX, MEAN  และ MKT  
อุณหภูมิของคลังยาและห้องจ่ายยา

ตารางที่ 3 แสดงค่า MIN, MAX, MEAN  ความชื้นของคลัง
และห้องจ่ายยา

ระหว่างการเกบ็ รักษา การขนส่ง หรอืการกระจายผลิตภณัฑ์ ได้ถ้าหาก 
Mean Kinetic Temperature (MKT) ไม่เกนิ 8°C7  
 การใช้ระบบเตอืนภยัลูกโซ่ความเย็นและการให้ความรูด้้าน
ลูกโซ่ความเย็นและระบบเตอืนภยั แก่เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็น
ความส�าคัญของระบบลูกโซ่ความเย็นมากข้ึนและมทัีศนคตท่ีิดีต่อการ
ใช้ระบบเตอืนภัยของลูกโซ่ความเย็น ท�าให้สามารถจดัการระบบลูกโซ่
ความเย็นได้อย่างมีประสทิธภิาพ8 สามารถตรวจจบัความผดิปกตแิละ
แก้ไขปัญหาท่ีเกดิข้ึนโดยไม่เกดิความสูญเสียเพ่ือส่งผลให้มีความคงตวั
ของผลิตภณัฑ์ยามากท่ีสุด เพ่ือน�าไปใช้รักษาโรคให้กับผูป่้วยได้อย่าง
มีประสิทธภิาพสูงสุด 

วตั¶Øประสงค์

1. เพ่ือศึกษาผลของการใช้ระบบเตอืนภยัลูกโซ่ความเย็น 
ของคลังยาและห้องจ่ายยา

2. เพ่ือศึกษาผลของการให้ความรูด้้านลูกโซ่ความเย็นและ
ระบบเตือนภัยแก่เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่
ผูเ้กีย่วข้อง

3. เพ่ือตดิตามอณุหภมิู และ Mean Kinetic Temperature 
(MKT) ในระบบลูกโซ่ความเย็นของตูเ้ย็นในคลังยาและห้องจ่ายยา

4. เพ่ือตดิตามอณุหภมิู และ Mean Kinetic Temperature 
(MKT) และความช้ืนในระบบลูกโซ่ความเย็นของคลังยาและห้องจ่ายยา

วิ̧ Õวจัิย

ท�าการวจิยัเชิงทดลอง (Quasi-experimental) โดยการใช้
ระบบเตอืนภยัลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain Alert System) ท่ีพัฒนา
ข้ึนเองและให้ความรู้ด้านลูกโซ่ความเย็นและระบบเตือนภัยแก่
เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าท่ีผูเ้กีย่วข้อง โดยท�าการ
ศึกษาอณุหภมิูของตูเ้ย็นท้ังหมด จ�านวน 19 ตู ้ประกอบด้วย ตูเ้ย็น
ของคลังยา จ�านวน 14 ตู้ ห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก จ�านวน 3 ตู ้และ
ห้องจ่ายยาผูป่้วยใน จ�านวน 2 ตู ้และศึกษาอณุหภมิูห้องและความช้ืน
ท่ีคลังจดัเกบ็ยาท้ังหมด จ�านวน 5 ห้อง ประกอบด้วยคลังยาเม็ด คลัง
ยาน�า้ คลังยาฉดี ห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก และห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ของ
โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา โดยใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
เตอืนภัย(Alert)และตวัตรวจวัดอณุหภมิูหรอืความช้ืนแบบไร้สายตาม
ชนิดตูเ้ย็นหรอืคลงัยา ท�าการตรวจวัดค่าและท�าการบันทึกอณุหภมิู
หรือความช้ืน ทุกๆ 30 นาที รวมท้ังให้มีการเตอืนภยัในสถานการณ์
ท่ีเกดิ Cold Chain Break Down ท่ีมีอณุหภมิูเกนิ 15°C  แล้วน�าข้อมูล
ท�าการวเิคราะห์และค�านวณหา Mean Kinetic Temperature (MKT) 
ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถงึเดือนธนัวาคม 2561 เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของโรงพยาบาลต่อไป

ผลการวจัิย

จากการใช้ระบบการเตอืนภยัลูกโซ่ความเยน็ส�าหรบัตูเ้ยน็
ในทุกหน่วยงาน ของกลุ่มงานเภสัชกรรม จ�านวน 19 ตู ้และคลงัยา
และห้องจ่ายยา จ�านวน 5 ห้อง

 หน่วยงาน MIN MAX MEAN MKT
  °C °C °C °C
 คลังยา 1 -0.1 14.1 5.1 5.6
 คลังยา 2 -0.1 13.2 4.7 4.8
 คลังยา 3 0.1 15.1 4.9 5.0
 คลังยา 4 -1.9 15.1 4.5 4.7
 คลังยา 5 0.2 13.1 4.1 4.2
 คลังยา 7 -2.0 15.6 3.8 4.1
 คลังยา 8 -2.0 14.6 4.4 4.6
 คลังยา 9 -1.7 14.3 5.6 5.7
 คลังยา 10 -2.0 14.1 4.0 4.2
 คลังยา 11 0.5 9.0 4.4 4.4
 คลังยา 12 0.3 9.1 4.3 4.4
 คลังยา 13 1.8 15.0 4.6 4.7
 คลังยา 14 2.1 15.4 5.3 5.4
 opd 1 5.0 15.1 6.8 6.8
 opd 2 4.1 13.2 6.2 6.2
 opd 3 3.4 15.8 5.2 5.3
 ipd 1 -0.3 10.4 5.0 5.1
 ipd 2 0.0 15.0 5.4 5.5

 หน่วยงาน MIN MAX MEAN MKT 
  °C °C °C °C
 คลังยาเม็ด 18.0 27.6 23.0 23.0
 คลังยาน�้า 20.9 28.1 24.3 24.4
 คลังยาฉีด 18.2 28.6 23.7 23.8
 ห้องยา ผป.นอก 19.3 30.1 23.9 24.0
 ห้องยา ผป.ใน 19.8 31.8 27.1 27.3

 หน่วยงาน MIN MAX MEAN 
  %RH %RH %RH
 คลังยาเม็ด 41.0 78.0 50.2
 คลังยาน�้า 44.0 83.0 64.2
 คลังยาฉีด 53.0 90.0 75.1
 ห้องยา ผป.นอก 39.0 95.0 67.4
 ห้องยา ผป.ใน 36.0 88.0 64.5
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ตารางที่ 4 สาเหตุที่ท�าให้อุณหภูมิตู้เย็นเกิน 15°C เย็นมากข้ึนและมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ระบบเตือนภัยของลูกโซ่
ความเย็น ท�าให้สามารถจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ8 ตรวจจบัความผดิปกตแิละแก้ไขปัญหาท่ีเกดิข้ึนโดยไม่
เกดิความสูญเสียแก่ผลิตภณัฑ์ยาท่ีต้องเกบ็ในความเย็น โดยท่ีตูเ้ย็น
ทั้งหมดมีอุณหภูมิเฉลี่ย และ Mean Kinetic Temperature (MKT) 
อยู่ในเกณฑ์ดี แนวทางส�าหรบัการพัฒนาต่อไป ควรพิจารณาตูเ้ย็น
บางตู้ที่มี MKT ที่สูงกว่าหรือเกินเกณฑ์ (2°C ถึง 8°C) ควรด�าเนิน
การซ่อมบ�ารุงหรือจัดหาตู้เย็นใหม่ทดแทน

 ในขณะเดียวกันพบว่าห้องจ่ายยาผู้ป่วยในมีอุณหภูมิ
และ MKT สูงเกนิ 25°C  ซ่ึงทางกลุ่มงานเภสัชกรรมจะต้องวางแผน
ในการปรบัปรงุเครือ่งปรบัอากาศ  และปรบัปรงุคลังยาฉดี และห้อง
จ่ายยาผู้ป่วยนอกท่ีมีความช้ืนเกิน 60%RH โดยการติดตั้งเครื่อง
ลดความช้ืน เพ่ือควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานต่อไป

¢้อเสนอแนะ

กลุ่มงานเภสัชกรรมหรอืหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องควรจะ
น�า Mean Kinetic Temperature (MKT) มาใช้ในการประเมินผล
อณุหภมูท่ีิจดัผลิตภณัฑ์ยา หรอืยาเย็นอืน่ๆ ด้วย เน่ืองจากคลังหรอื
ห้องจ่ายยา มีความจ�าเป็นต้องปิดหรอืเปิดตูเ้ย็นเพ่ือรับและจ่ายยา
ในการให้บริการผู้ป่วยบ่อยจนอุณหภูมิสูงถึง 15°C เป็นระยะเวลา
สั้นๆ ในบางครั้ง 

หน่วยงานอืน่ๆ ในโรงพยาบาลท่ีมียาเย็นหรอืวคัซนี รวม
ทั้งโรงพยาบาลอื่นๆ น่าจะมีการน�าระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยบริการต่อไป

จากตารางท่ี 1 พบว่าตูเ้ย็นท้ัง 19 ตู ้มีอณุหภมิูอยู่ในช่วง  
-2.0°C  ถงึ 15.8°C มีค่า MKT อยู่ในช่วง 4.1°C  ถงึ 6.8°C

จากตารางที่ 2 พบว่าคลังและห้องจ่ายยาทั้ง 5 ห้อง มี
อุณหภูมิอยู่ในช่วง 18.0°C ถึง 31.8°C และมีค่า MKT อยู่ใน
ช่วง 23.0°C  ถึง 27.3°C

จากตารางที่ 3 พบว่าคลังและห้องจ่ายยาทั้ง 5 ห้อง มี
ชื้นอยู่ในช่วง  36.0 %RH  ถึง 95.0 %RH และมีค่า MEAN อยู่ใน
ช่วง 50.0 %RH  ถึง 75.1 %RH

จากตารางท่ี 4 สาเหตท่ีุท�าให้อณุหภมิูตูเ้ย็นเกนิมากกว่า 
15°C มี 2 สาเหตุ ได้แก่ การเปิดประตูตู้เย็นนานหรือปิดประตู
ตู้เย็นไม่สนิท จ�านวน 4 ครั้ง (ร้อยละ 67.0) และเกิดจากตู้เย็นช�ารุด 
จ�านวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 33.0)

สรØปและวิจารณ์ผล

จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า การให้น�าระบบเตือนภัย
ลูกโซ่ความเย็นมาใช้และการให้ความรู ้ด้านลูกโซ่ความเย็นแก่
เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส�าคัญของระบบลูกโซ่ความ
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 หน่วยงาน MAX  สาเหตุ
  °C 
 คลังยา 3,4,14 15.1,15.1,15.4 เปิดนาน
 คลังยา 7 15.6 ตู้เย็นช�ารุด
 opd 1 15.1 ตู้เย็นช�ารุด
 opd 3 15.8 ปิดไม่สนิท
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โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง

ารวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนากระบวนการด�าเนินงาน อาหารปลอดภยัโดยกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ(พชอ.)อ�าเภอเสรมิงาม 

จังหวัดล�าปาง  ผู้วิจัยเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานใน
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเสริมงามซึง่เป็นสถานท่ีวจิยั ผูว้จิยัเกบ็
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผลการประเมินงาน
อาหารปลอดภัยตามแบบรายงานการประเมินตนเองตาม
แนวทาง UCCARE บนัทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง ปี พ.ศ.
2561-2562 รายงานสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีของงาน       
อาหารปลอดภัยของทีมที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ.2561–2562 ตลอดจน
การระดมความคิดเหน็ สังเกตการส่วนร่วมของคณะกรรมการ พชอ.
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานอาหารปลอดภัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า อ�าเภอ
เสริมงามได้ประกาศให้งานอาหารปลอดภัยเป็นหน่ึงในประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ�าเภอเสริมงาม “เสริมเมืองให้งาม เสริม
สุขภาพให้แข็งแรง” โดยจัดอยู่ในยุทธศาสตร์ส่ิงแวดล้อมดีและ
ยุทธศาสตร์ความพอเพียง และก�าหนดให้คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติระดับอ�าเภอ (พชอ.) รบัผดิชอบในการด�าเนินการตาม
แนวทางท่ีก�าหนด ตลอดจนมีการส่ือสารให้ผู้เกี่ยวข้องและชุมชน
รับทราบอย่างท่ัวถึง ก�าหนดแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมี
แนวทางเพ่ือรายงานผลการปฏบัิตงิาน ส่ิงท่ีสนับสนุนให้การด�าเนิน
งานอาหารปลอดภัยมีความต่อเน่ืองและบรรลุผลตามเป้าหมาย 
ได้แก่ ความสอดคล้องของกจิกรรม/นโยบายอาหารปลอดภัยภายใต้
บริบทของพ้ืนท่ีอ�าเภอเสริมงาม การสนับสนุนของผู้น�าและทีม
คณะกรรมการ พชอ.ในการขับเคล่ือนงาน กระบวนการมีส่วนร่วมและ
สร้างความเข้าใจในตัวนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติและคณะกรรมการ 
พชอ. รวมถึงคนในชุมชนซึ่งนับว่ามีความจ�าเป็นท่ีจะท�าให้การ
ด�าเนินงานอาหารปลอดภัยในพ้ืนท่ีมีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
นอกจากนีก้ารมีปัจจยัเบ้ืองต้นคือความพร้อมด้านทรพัยากรบคุคล
ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ความพร้อมด้านทรัพยากร
เทคโนโลยี ความพร้อมด้านงบประมาณท�าให้การด�าเนินงานอาหาร

ปลอดภยัสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของอ�าเภอเสรมิงามได้เป็น
อย่างดี ดังน้ันการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยโดยกลไกคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ(พชอ.)สามารถด�าเนิน
การได้ไม่ยุ่งยากในระดับอ�าเภอ ความส�าเร็จของการด�าเนินงาน
เกิดจากการท่ีบริบทของพ้ืนท่ีเสริมงามเป็นอ�าเภอขนาดเล็ก การ
สนบัสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ�าเภอ(พชอ.)    
ความร่วมมือของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในหลายระดับ การประสาน
งานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ความสามารถในการบริหารจัดการและ
ตดิตามก�ากบัการด�าเนนิงาน ซึง่ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) ควรมีการพัฒนาเคร่ืองมือและจัดท�า
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานอ�าเภอ   
อาหารปลอดภยั รวมถงึมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝกทักษะให้
กับแกนน�าอ�าเภอและพ้ืนท่ีในการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีรอบด้านและ
ขยายผลไปสู่อ�าเภออื่นต่อไป

ก

ศรศิลป มังกรแกว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง

บทคัดยอ

บทนํา
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ�าเภอ(พชอ.) เป็น

แนวคิดท่ีพัฒนามาจากระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ (District Health 
System:DHS) ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลกัมานาน โดยปรบั
ขยายขอบเขตงานเป็น “คุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ” ท่ีมุ่งหมายให้เป็น
กลไกท่ีสร้างความเป็นทางการของระบบการท�างานพัฒนาสุขภาวะ
ระหว่างภาคราชการหลายสาขา ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชนและภาคส่วนอืน่ๆ โดยก�าหนดโครงสร้างของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ�าเภอ(พชอ.) มีนายอ�าเภอ
เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีกรรมการจากผู้แทนส่วนราชการ จ�านวน 
6 คน ผูแ้ทนภาคเอกชน จ�านวน 6 คน และผูแ้ทนภาคประชาชน จ�านวน 
7 คน โดยมีสาธารณสุขอ�าเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ ท�าหน้าท่ี
ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ�าเภอ 
ส่งเสรมิสนับสนุนความร่วมมือของทุกภาคส่วน แก้ปัญหา ให้ค�าปรกึษา
และข้อเสนอแนะ ก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวติ(เอกสารสรปุสาระส�าคัญ พชอ.,2561)

การพฒันากระบวนการดําเนนิงานอาหารปลอดภยั

ค�าส�าคัญ : อาหารปลอดภัย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
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อ�าเภอเสริมงามได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติระดับอ�าเภอ (พชอ.) เสรมิงาม จงัหวัดล�าปาง โดยขับเคล่ือนงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เสรมิเมืองให้งาม เสรมิสุขภาพให้แข็งแรง” คือ 
เสริมสร้าง เสรมิสุข และเสรมิจติอาสาเพ่ือให้คนอ�าเภอเสรมิงามมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ�าเภอ
เสรมิงาม (พชอ.) มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนงาน 4 
ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ลดโรค ยุทธศาสตร์ครอบครัวอบอุ่น 
ยุทธศาสตร์ส่ิงแวดล้อมดี และยุทธศาสตร์ความพอเพียง มีการท�างาน
เป็นเครือข่าย ได้ด�าเนินการตามกระบวนการ “วิถีคนเมืองเสริม 
เปิงปาอาศัยแบบป้ีแบบน้อง” บูรณาการการท�างานในรปูแบบ “เมือง
เสริมอยู่ดีมีสุข” ท่ีสร้างพันธมิตรในการท�างานแบบ สหพัฒน์ เพ่ือสร้าง
ระบบสุขภาพใน 4 ประเด็น ซึ่งงานอาหารปลอดภัย จัดเป็นหนึ่ง
ประเด็นการขับเคลือ่นงานเพ่ือจดัการอาหารในชุมชนให้ประชาชนได้
บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภยั ซึง่ปัญหาอปุสรรค
การขับเคล่ือนงานอาหารปลอดภยัของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติระดับอ�าเภอ(พชอ.)เสรมิงาม ในระยะท่ีผ่านมาพบว่าบรบิทพ้ืนท่ี
ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนก่ึงชนบทก่ึงเมือง มีวถิชีีวติแบบง่าย เข้าถงึ
แหล่งอาหารทุกพ้ืนท่ี โดยมีรถตลาดเคล่ือนท่ีเข้าถงึทุกหมู่บ้าน และ
มีตลาดนัดทุกหมู่บ้าน ตลาดนัดขนาดใหญ่ทุกวันอังคาร และวัน
พฤหสับดี นอกจากน้ีประชาชนยังขาดความเข้าใจในการขับเคลือ่น
ประเด็น อาหารปลอดภยัเน่ืองจากการขับเคล่ือนมีเพียงหน่วยงาน       
ด้านสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ภาครฐัท่ีมีหน่วยงาน
ในพืน้ท่ียังไม่ร่วมในการขับเคล่ือน ภาคประชาสังคมท่ีเป็นเจ้าของ
ปัญหามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนยังขาดการประชาสัมพันธ์และการ
สร้างกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
บทบาทของผูใ้ห้การสนับสนุนในพ้ืนท่ี อกีท้ังยังขาดแผนงาน/โครง

การฯ ท่ีจะขับเคลือ่นงาน เน่ืองจากไม่มีทีมงานในรปูคณะท�างานใน
ระดับต�าบลและหมู่บ้าน ท่ีมาจากทุกภาคส่วนในการท�างานในรปูคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต�าบล (พชต.) เพ่ือช้ีแจงแนวทาง
การขับเคล่ือนและขับเคล่ือนนโยบายอาหารปลอดภยัให้เป็นรปูธรรม 
สามารถเข้าถงึประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ด�าเนินการแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือขับเคล่ือนการท�างานแบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับอ�าเภอ(พชอ.) ดังน้ันจงึต้องมีการพัฒนากระบวนการด�าเนินงาน
อาหารปลอดภยัโดยผ่านกลไกคณะกรรมการ พชอ.เสริมงาม เพ่ือให้
เกดิระบบอาหารปลอดภยัท่ีรองรับการบริโภคและส่งเสรมิสุขภาพของ
ชุมชนให้แข็งแรงอย่างเพียงพอ เกิดแนวทางหรือรูปธรรมการท่ี
ส่งเสรมิให้เกดิการผลิตอาหารสุขภาวะในระดับครวัเรอืนครอบครวั
และชุมชนต่อไป

วตั¶Øประสงค์¢องการวจัิย

เพ่ือพัฒนากระบวนการด�าเนินงานอาหารปลอดภยัโดย
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อ�าเภอเสริมงาม 
จงัหวดัล�าปาง

วิ̧ Õการวจัิย

การศึกษาน้ีใช้วธิกีารวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษากระบวนการ
ด�าเนินงานอาหารปลอดภยัโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ (พชอ.) ในอ�าเภอเสรมิงาม จงัหวดัล�าปาง ตัง้แต่ปี พ.ศ.2561 - 
2562 ดังมีรายละเอยีดต่อไปน้ี
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ผูว้จัิย
ประสบการณ์และภมิูหลังของผูว้จิยัมีผลอย่างมากต่อข้อ

ค้นพบในการวิจัยเชิงคุณภาพ ในท่ีน้ีจึงขอกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูว้จิยัโดยสงัเขปเพราะเป็นผูด้�าเนินการเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล
เป็นหลัก ผู้วิจัยเป็นชาวล�าปางโดยก�าเนิดและรับราชการเป็นนัก
วิชาการสาธารณสุข สังกัดส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเสริมงาม 
จงัหวดัล�าปาง ซึง่เป็นสถานท่ีวจิยัตัง้แต่ปี 2561 จนถงึปัจจบุนั ผู้วจิยั
มีประสบการณ์ในการท�างานในส่วนของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ (พชอ.) มากว่า 10 ปี ปัจจบุนัเป็นสาธารณสุขอ�าเภอ
เสริมงาม จงัหวดัล�าปาง รบัผิดชอบงาน พชอ. งาน Primary Care 
Cluster งาน รพ.สต ตดิดาว และงานบรหิารงานท่ัวไป ผูว้จัิยได้เข้า
ร่วมอบรมและเป็นผูนิ้เทศงานพัฒนาคุณภาพชีวติในระดับเขตบรกิาร
สุขภาพท่ี 1 ผูว้จิยัมีความคุ้นเคยกบัผูใ้ห้ข้อมูลในคณะกรรมการ(พชอ.)
เสริมงามเป็นอย่างดี ด้วยเหตน้ีุ จงึเช่ือว่าผูใ้ห้ข้อมูล กล้าเปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมาและไม่ปิดบัง ท�าให้ผู้วจัิยสามารถเข้าถงึข้อมูลได้
ตามสภาพความเป็นจรงิ

การเกบ็ข้อมูล
ผูว้จิยัเป็นผูเ้กบ็ข้อมูลด้วยตนเอง โดยเกบ็ข้อมูลจากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากผลการประเมินงานอาหาร
ปลอดภยัตามแบบรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
(พชอ.) อ�าเภอเสรมิงาม จงัหวดัล�าปาง ปี พ.ศ.2561-2562 รายงาน
สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีของงานอาหารปลอดภัยของทีมท่ี
เกีย่วข้อง ปี พ.ศ.2561–2562 ตลอดจนการสังเกตการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ พชอ.ท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนินงานอาหารปลอดภยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล
 ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาจากเวทีการ

ระดมความคิดเหน็ของคณะกรรมการ พชอ.และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม รายงานการประชุม และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลการวจัิย

ผูว้จัิยน�าเสนอผลการวิจยัเป็น 3 ส่วน คือ 1) บรบิทของ
อ�าเภอเสริมงามท่ีสอดคล้องกบังานอาหารปลอดภยั  2) กระบวนการ
ด�าเนินงานอาหารปลอดภัยโดยกลไก พชอ.เสรมิงาม  3) ผลการ
ด�าเนินงานอาหารปลอดภยั

  
บริบทอ�าเภอเสริมงามที่สอดคล้องกับงานอาหารปลอดภัย

อ�าเภอเสรมิงามเป็นชุมชนกึง่ชนบทกึง่เมือง มีวถิชีีวติท่ี
เรียบง่ายง่าย สามารถเข้าถงึแหล่งอาหารได้ง่ายทุกพ้ืนท่ี โดยมีรถ
ตลาดเคล่ือนทีเ่ข้าถงึทุกหมู่บ้าน และมีตลาดนัดทุกหมู่บ้าน มีตลาด
นัดใหญ่ ทุกวนัองัคาร และวนัพฤหสับดี  มีเทคโนโลยีเข้าถงึทุกชุมชน 
เช่น คอมพิวเตอร์ อนิเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถอื  รวมท้ังมีการใช้ E-mail  

Line และ Facebook ในการส่ือสารร่วมด้วย ระบบสงัคมในปัจจบัุน
เริม่จะเป็นสังคมแบบครอบครวัเด่ียวมากข้ึน มีวถิชีีวติแบบง่าย และ
รวดเรว็ โดยพฤตกิรรมการบรโิภคของประชาชนจงึอาศัยวตัถุดิบใน
การประกอบอาหารและอาหารส�าเรจ็รปูจากร้านช�า ตลาดสด และ
ตลาดนัดมากข้ึน ซึง่พบว่า ผูป้ระกอบการยังคงมีการใช้โฟมในการ
บรรจุอาหาร ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมรองลงมารบัจ้างตามฤดูกาลและค้าขาย โดยมีการเคล่ือน
ย้ายประชาชนวยัแรงงานไปท�างานต่างพ้ืนท่ีมากข้ึน จากปัจจยัเหล่า
น้ีจงึส่งผลให้ต้องมีการขับเคล่ือนงานอาหารปลอดภยั ท้ังการตรวจ 
สารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจสารเคมีตกค้างในผัก ตรวจร้าน
อาหาร ตลาดและตลาดนัด ตลอดจนการรณรงค์ลดการใช้โฟมในการ
บรรจอุาหาร

 
กระบวนการด�าเนนิงานอาหารปลอดภยัโดยกลไก พชอ.เสรมิงาม

1. การน�านโยบายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(พชอ.) อ�าเภอเสรมิงาม มาขับเคล่ือนงานอาหารปลอดภยั อ�าเภอ
เสรมิงาม จงัหวดัล�าปาง

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ�าเภอ
(พชอ.)เสรมิงาม อ�าเภอเสรมิงามได้ประกาศให้งานอาหารปลอดภัย
เป็นหน่ึงในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ�าเภอเสริมงาม “เสริม
เมืองให้งาม เสริมสุขภาพให้แข็งแรง” โดยจัดอยู่ในยุทธศาสตร์
ส่ิงแวดล้อมดีและยุทธศาสตร์ความพอเพียง โดยมอบให้หน่วยงาน
สาธารณสุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เกษตรอ�าเภอ ท้องถิน่อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็น
ผูร้บัผดิชอบ ให้มีการวางแผนการด�าเนินงาน ด�าเนินงานตามแผน 
และก�ากับ ติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองมีคณะท�างาน
ขับเคล่ือนแยกรายประเด็น เพ่ือก�าหนดกรอบแนวทาง และมาตรการ 
เพ่ือจัดท�าแผนงาน/โครงการ การขับเคล่ือนงานเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมาย โดยก�าหนดกลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่าย
และบรูณาการในทุกภาคส่วน

2. การพัฒนากระบวนการน�านโยบายคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ (พชอ.)เสรมิงาม จังหวดัล�าปาง สูก่ารปฏบิตังิาน
อาหารปลอดภยัของอ�าเภอเสรมิงาม อ�าเภอเสรมิงามได้มีการด�าเนิน
ขับเคล่ือนงานอาหารปลอดภัยภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต(พชอ.) ท่ีเน้นกระบวนการสร้างการความรูค้วามเข้าใจใน
เน้ืองาน การคืนข้อมูลและสร้างการรบัรู ้การบรูณาการงานกบัทุกภาค
ส่วน การส่ือสาร การมีส่วนร่วมตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน การติดตามการด�าเนินงาน ควบคุมก�ากบั โดยงานอาหาร
ปลอดภัยท่ีมีการพัฒนากระบวนการ ประกอบด้วย งานอาหาร
ปลอดภัย (FOODSAFETY) อาหารสะอาด รสชาตอิร่อย (clean food 
good taste) การลดใช้โฟมในการบรรจุอาหาร และอนัตรายของสาร
เคมี 3 ชนิด   (พาราควอต คลอร์ไพรฟิอส ไกลโฟเซต) ดังน้ี.-

งานอาหารปลอดภยั (FOODSAFETY) เป็นการท�างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)และ
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เกษตรอ�าเภอ โดยด�าเนินการต้ังแต่ต้นน�า้ (วตัถดิุบ) การเพาะปลูก 
การผลิต  กลางน�า้(การแปรรปู การจดัจ�าหน่าย)  ปลายน�า้(การบรโิภค) 
ด้วยการให้ความรู ้ ค�าแนะน�ากลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านในเรือ่งการ
ปลูกผกัปลอดภยัไม่ใช้สารเคมี เน้นการปลูกผกักนิเอง แนะน�าและส่ง
เสริมชาวบ้านในการท�าเรือ่งปุ๋ยหมักปุ๋ยอนิทรย์ี การบรหิารจดัการดิน 
และสุ่มตรวจเลือดเพ่ือหาสารพิษตกค้างในกลุ่มเกษตรกร ให้ความรู้
ในเรือ่งสารปนเป้ือนในอาหาร เช่น บอแรกซ์(ผลกรอบ) สารฟอกขาว 
สารกนัรา(กรดซาลซิลิิค) สารฟอร์มาลิน(น�า้ยาดองศพ สารเร่งเน้ือแดง
(กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์) การแปรรปูและการจ�าหน่าย และการสุ่มเกบ็
ตวัอย่างอาหารมาตรวจสอบสารปนเป้ือนในร้านช�า ร้านค้า แผงลอย
และตลาดนัด

อาหารสะอาดรสชาตอิร่อย (clean food good taste) 
เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยการส�ารวจร้านจ�าหน่ายอาหาร แผงลอย
จ�าหน่ายอาหาร ตลาดนัด ตลาดสด และโรงอาหารของโรงเรยีนใน
พ้ืนท่ี ให้ความรู้ผู้ประกอบการฯ ในการด�าเนินงานตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลร้านอาหารของท้องถิ่นและกรมอนามัย และตรวจ
มาตรฐานทางแบคทีเรยี 

ลดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติอ�าเภอ(พชอ.)เสรมิงาม ได้มีนโยบายท่ีจะให้ประชาชน
ชาวอ�าเภอเสริมงามลดการใช้โฟมในการบรรจอุาหาร จงึมอบหมาย
ให้ท้องถิน่อ�าเภอ หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคล่ือน โดยมีส่วนราชการทุกภาค
ส่วนถือเป็นแนวปฏบิตั ิได้มีการลงบนัทึกความร่วมมือ(MOU)ร่วมกัน
ระหว่างนายอ�าเภอ กับหน่วยงานทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาค
ประชาชนและภาคเอกชนในการด�าเนินงาน  มีแผนงาน/กิจกรรม ใน
การรณรงค์ให้ประชาชน ร้านค้า ตลาด แผงลอย ไม่จ�าหน่ายภาชนะ
ท่ีบรรจอุาหารประเภทโฟม ส่งเสรมิการใช้ภาชนะท้องถิน่ย่อยสลาย
ง่าย มีการออกตรวจร้านค้า ตลาดนัด ตลาดสด ทุกเดือน และรายงาน
กิจกรรมในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ส่งรายช่ือหน่วยงาน  
ร้านค้าท่ีไม่มีการใช้โฟมให้ส�านักงานสาธารณสุขจงัหวดัล�าปางเพ่ือ 
รบัใบประกาศหน่วยงานฯ/ร้านค้าปลอดการใช้โฟมจากผูว่้าราชการ
จงัหวดั และมีการมอบใบประกาศหน่วยงาน/ร้านค้าในท่ีประชุมก�านัน
ผูใ้หญ่บ้าน

การรับรู้อันตรายของสารเคมี 3 ชนดิ (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส 
ไกลโฟเซต) และการด�าเนินงานผักปลอดสาร

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติอ�าเภอ(พชอ.)เสรมิงาม 
ได้มีแนวทางในการลดการใช้สารเคมีอนัตราย โดยเฉพาะพาราควอต 
คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซตซึ่งพบว่าส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยมอบให้ เกษตรอ�าเภอ สาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ในการให้ความรูก้บัประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร และ
กลุ่มรบัจ้าง  นอกจากน้ียังมีการให้ความรู ้ ค�าแนะน�าเกษตรกรและ
ชาวบ้านในเรือ่งการปลูกผกัปลอดภยัไม่ใช้สารเคมี เน้นการปลูกผกั

กนิเอง โดยท�าในกลุ่มเกษตรกร และชมรมผูสู้งอาย ุ กศน. ได้แนะน�า
ชาวบ้านในการท�าเรื่องปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรมาดูในเรื่องการ
บรหิารจดัการดิน และมีการตรวจเลือดเพ่ือหาสารพิษตกค้างในกลุ่ม
เกษตรกร โดยหน่วยงานสาธารณสุข มีการให้ความรูใ้นเร่ืองสารปน
เป้ือนในอาหาร เช่น บอแรกซ์(ผงกรอบ) สารฟอกขาว สารกันรา(กรด
ซาลิซลิิค) สารฟอร์มาลิน(น�า้ยาดองศพ สารเร่งเน้ือแดง(กลุม่เบต้าอะ
โกนิสต์)    การแปรรปูและการจ�าหน่าย มีท้ังการจ�าหน่ายให้กับพ่อค้า
แม่ค้าและเกษตรกรจ�าหน่ายเอง โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ออกสุ่มเกบ็ตวัอย่างอาหารมาตรวจสอบ
สารปนเป้ือนในร้านช�า ร้านค้า แผงลอย และตลาดนัด

3. ผลการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยโดยกลไก 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ(พชอ.)เสริมงาม จังหวดัล�าปาง

ผลการตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร
การด�าเนินงานตรวจสารปนเป้ือนในอาหารและผลิตภณัฑ์

สุขภาพของอ�าเภอเสรมิงาม ในปีงบประมาณ 2562 ตรวจหาสาร
บอแรกซ์ จ�านวน 20 ตวัอย่าง ไม่พบสารปนเป้ือน ฟอร์มาลีน จ�านวน 
6 ตวัอย่าง ไม่พบสารปนเป้ือน  กรดซาลิซลิิค จ�านวน 7 ตวัอย่าง  
ไม่พบสารปนเปื้อน สารฟอกขาว จ�านวน 5 ตัวอย่าง ไม่พบสาร 
ปนเป้ือน  น�า้มันทอดซ�า้ 5 ตวัอย่าง ไม่พบ และตรวจยาฆ่าแมลงในผกั 
จ�านวน 79 ตวัอย่าง พบปลอดภยั 2 ตวัอย่าง และไม่ปลอดภยัใน
ระดับท่ียอมรบัได้ 1 ตวัอย่าง

         
ผลงานอาหารสะอาด รสชาตอิร่อย (clean food good taste)

ผลการส�ารวจร ้านอาหาร อ�าเภอเสริมงาม ใน
ปีงบประมาณ 2562 มีร้านอาหารจ�านวน 12 ร้าน ผ่านมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานท้องถิน่ จ�านวน 12 ร้าน ร้อยละ 100 ผ่านมาตรฐาน 
CFGT จ�านวน 10 ร้าน ร้อยละ 83.33 ผลการส�ารวจร้านอาหารใน
โรงเรยีน โรงเรยีนเสรมิงามวิทยาคม ในปีงบประมาณ 2562 มีร้าน
อาหารจ�านวน 2 ร้าน ผ่านมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานท้องถิน่ จ�านวน 
2 ร้าน ร้อยละ 100 ผ่านมาตรฐาน CFGT จ�านวน 2 ร้าน ร้อยละ 
100 ผลการส�ารวจร้านอาหารในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเสรมิงาม 
ปีงบประมาณ 2562 มีร้านอาหาร จ�านวน 1 ร้าน ผ่านมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานท้องถิน่ จ�านวน    1 ร้าน ร้อยละ 100 ผ่านมาตรฐาน 
CFGT จ�านวน 1 ร้าน ร้อยละ 100

ผลการด�าเนินงานการลดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร
ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามประเภทดังน้ี สถานท่ี

ราชการท้ังหมด 37 แห่ง ปลอดโฟม 37 แห่ง ร้อยละ 100  ร้านอาหาร
และแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร จ�านวน 18 แห่ง ปลอดโฟม  12 แห่ง 
ร้อยละ 66.67  ส�าหรบัหมู่บ้านจ�านวน 42 หมู่บ้าน และวดั 32 แห่ง 
ก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน ยังไม่มี วดัและหมู่บ้านปลอดโฟมท่ี
ได้รบัใบประกาศ
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ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในกลุ่มเกษตรกร
พบว่ามีการด�าเนินการตรวจเลือดเกษตรกรท่ีปลูกผัก 

จ�านวน 232 ราย พบผล ปกต ิจ�านวน 74 ราย มีความเส่ียง จ�านวน 
86 ราย และไม่ปลอดภยั จ�านวน 72 ราย มีการด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
คือ หากได้ผลการทดสอบเป็นปลอดภยัถงึปกต ิให้มีการเฝ้าระวงัโดย
การเจาะเลือด ปีละ 1 ครัง้ หากได้ผลอยู่ในระดับท่ีไม่ปลอดภยัหรอื
มีความเส่ียงจะต้องท�าการเจาะตดิตามทุก 30 วนั จนกว่าผลการตรวจ
จะอยู่ในระดับท่ีปลอดภยัหรอืปกต ิ หลังจากน้ันให้เจาะเฝ้าระวงัทุก 
6 เดือน และ 1 ปี และหากผลเลือดอยู่ในระดับท่ีไม่ปลอดภยัหรอืมี
ความเส่ียง ให้เกษตรกรหยุดการรบัสัมผสัหรอืเปล่ียนงาน และจะกลับ
มาท�างานได้ก็ต่อเม่ือผลเลือดอยู่ในระดับท่ีปลอดภยัหรอืปกตเิท่าน้ัน

ผลการวเิคราะห์การจดับริการสขุภาพท่ีมีคุณภาพเชือ่มระบบกบั
แม่ข่ายและเชือ่มกบัชมุชนโดยใช้แนวคิด DHS-PCA มาวเิคราะห์
โดยกระบวนการ UCCARE จงัหวดัล�าปาง ประเดน็ : อาหาร
ปลอดภัย

อ�าเภอเสริมงามได้ด�าเนินการขับเคล่ือนงานอาหาร
ปลอดภยัโดยผ่านกลไก พชอ.เสรมิงาม ซึง่ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอ�าเภอ(พชอ.)เสริมงาม ได้มีการประชุมคณะ
กรรมการฯ และภาคีเครอืข่ายท่ีเกีย่วข้องเพ่ือคืนข้อมูลงานอาหาร
ปลอดภยั มีการมอบหมายงานให้คณะท�างานท่ีประกอบด้วย  ภาค
ส่วนต่างๆ จดัท�าแผนงาน/โครงการ ด�าเนินงาน และสรุปประเมินผล 
ผ่านการก�ากบัตดิตามอย่างต่อเน่ือง และจดัให้มีเวทีการรบัฟังความ
ต้องการของชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ในเวทีท้ังระดับหมู่บ้าน ต�าบล และ
อ�าเภอเพ่ือน�ามาปรบัปรงุแนวทางการท�างานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีการถอดบทเรยีนการท�างาน     การติดตาม และช่ืนชม
ผลการท�างานในเวทีการประชุมทุกระดับ มกีารใช้ทรพัยากรร่วมกนั
ท้ังอ�าเภอในการขับเคล่ือนงาน รวมท้ังมีการจดัระบบการดูแลสุขภาพ
ประชาชนท่ีสอดคล้องตามบรบิทพ้ืนทีมี่แผนงาน/โครงการ ท่ีเข้ามา
ขับเคล่ือนประเด็นสุขภาพ ภายใต้งบประมาณของหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง ท้ังระดับอ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน โดยมีเวทีทบทวน และ
เรียนรู้กนัและกันอย่างต่อเน่ือง

สรØปและอภปิรายผล

การพัฒนากระบวนการด�าเนินงานอาหารปลอดภยัโดย
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)เสริมงาม จังหวัด
ล�าปาง สามารถด�าเนินการได้ไม่ยุ่งยากในระดับอ�าเภอ ความส�าเรจ็
ของการด�าเนินงานเกดิจากการท่ีบรบิทของพ้ืนท่ีเสรมิงามเป็นอ�าเภอ
ขนาดเล็ก การด�าเนินงานต้องมีความสอดคล้องของกิจกรรมตาม
นโยบายอาหารปลอดภยักบับรบิทของพ้ืนท่ีอ�าเภอเสรมิงาม มีการ
ท�าความเข้าใจอย่างชัดเจนกับนโยบาย ประกอบกบัการท่ีมีผู้น�าและ
คณะกรรมการ พชอ.ท่ีมีความมุ่งม่ัน การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ผูป้ฏิบตั ิ ตลอดจนความสัมพันธ์ของผูมี้ส่วนเกีย่วข้องกบังานอาหาร
ปลอดภยัทุกระดับ มีการตดิตามงานอย่างเป็นรปูธรรม รวมทัง้ระบบ
รายงานอย่างต่อเน่ืองและมีระบบการประเมินผลควบคู่ไปทุกข้ันตอน 
พัฒนารปูแบบการด�าเนินงานให้มีความเหมาะสมเสมอ อกีท้ังยงัต้อง
มีการมอบหมายการด�าเนินงานท่ีชัดเจนให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องในการ
ขับเคล่ือนงานนอกจากน้ีการมีปัจจยัเบ้ืองต้น คือความพร้อมด้าน
ทรพัยากรบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถเฉพาะด้าน ความพร้อมด้าน
ทรพัยากรเทคโนโลยี ความพร้อมด้านงบประมาณ ท�าให้การด�าเนิน
งานอาหารปลอดภัยสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของอ�าเภอ
เสรมิงามได้เป็นอย่างดี อย่างไรกต็ามในการด�าเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ�าเภอ(พชอ.) ควรมีการพัฒนาเครือ่งมือ
และจัดท�าแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน
อ�าเภออาหารปลอดภยัรวมถงึมีการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละฝกทักษะ
ให้กบัแกนน�าอ�าเภอและพืน้ท่ีในการสังเคราะห์ข้อมลูท่ีรอบด้านและ
ขยายผลไปสู่อ�าเภออืน่ต่อไป

กิตตกิรรมประกาศ

การวจิยัคร้ังนีส้�าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้ให้ข้อมูล
ทุกท่าน ตลอดจนผูเ้กีย่วข้องทุกราย ท่ีผู้วิจยัขอข้อมูล ขอบพระคุณ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ(พชอ.)เสรมิงาม  เจ้าหน้าท่ีจากส�านักงาน
สาธารณสุขเสรมิงาม โรงพยาบาลเสรมิงามและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล ส�าหรบัการสนับสนุนการท�างานเร่ืองน้ี
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บทคัดยอ

ารวจิยัครัง้น้ีเป็นการวิจยัแบบทดลองเบ้ืองต้น (Pre – exper-
iment) เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของการบริบาลเภสัชกรรม
โดยการประเมินปัญหาเกีย่วกบัการใช้ยาและผลลัพธ์ทาง

คลินิก  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเกาต์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคเกาต์มาเข้ารับบริการท่ีแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแสวงหา 
ระหว่างมกราคม  2562 ถึงเมษายน  2562 จ�านวน 60 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบไปด้วยส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
ชนิดสัมภาษณ์เพื่อประเมินปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา  ประกอบไป
ด้วย  1. ข้อมูลพ้ืนฐาน 2. ประวติัการเจบ็ป่วย  3. ข้อมูลการได้รบัยา 
ส่วนท่ี 2 แบบประเมินปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ยา และส่วนท่ี 3 
ผลลัพธ์ทางคลินิก ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยท�าการวิจัยระหว่าง
มกราคม  2562 ถึงเมษายน  2562 น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่า
เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมาน (Inferential)  
ได้แก่ Paired t-test  ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

การประเมินและค้นหาปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ยา พบ
ปัญหาจ�านวน  45  ปัญหา หลังเข้าร่วมการศึกษาประเมินและค้นหา
ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา พบปัญหาจ�านวน 10 ปัญหา ปัญหาที่
เกิดจากการใช้ยาลดลงร้อยละ 22.22 ก่อนเข้าร่วมการศึกษาผู้ป่วย
ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 จ�านวน 20 ราย 
และมากกว่า 7  จ�านวน 40 ราย พบว่าหลังเข้าร่วมการศึกษาพบว่า 
ผู้ป่วยท่ีมีระดับกรดยูริกในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 จ�านวน 
41 ราย และมากกว่า 7 จ�านวน 19 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่
มีระดับกรดยูริกในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
35.00 และพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยผลการตรวจระดับยูริกใน
เลือดก่อนการศึกษาเท่ากับ 7.73  และหลังการศึกษาเท่ากับ 6.29  
เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถติพิบว่าผลการตรวจระดับยูรกิใน
เลือดหลังการศึกษา ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้แก่ การติดตามปัญหาจาก
การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเกาต์  การค้นหาปัญหาอาจยังไม่ครอบคลุม
ถึงปัญหาท่ีแท้จริง อาจต้องใช้เวลาในการค้นหาปัญหา ประเมิน
ปัญหาและแนวทางแก้ไขเป็นเวลานาน เนื่องจากโรคเกาต์เป็นโรค

ก

ผลการบริบาลเภสชักรรมในผูปวยโรคเกาต์
ทีไ่ดรับยาอลัโลพลูนิอล                            
โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอางทอง

ภญ.ณีรนันท์ วีระพล1   
ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน)

บทนํา
โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบท่ีพบได้บ่อย มีอุบัติการณ์

ร้อยละ 1-2 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาพบอัตราของโรคเกาต์เพ่ิมข้ึนถงึ  2 เท่า 
(Wallace KL,2004:1582-7) นอกจากน้ียังพบเพ่ิมข้ึนตามอายุ ในเพศ
ชายอายุมากกว่า 65 ปี พบได้ร้อยละ 7 และเพศหญงิอายุมากกว่า 85 ปี 
พบได้ร้อยละ 3 (Lawrence RC,1998:778-99) (Mikuls TR,2005:267-
72) โรคเกาต์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรคกล้ามเน้ือหวัใจขาดเลือด
(Krishnan E,2006:2688-96) กลุ่มอาการทางเมตาบอลกิ (metabolic 
syndrome) และโรคเบาหวาน(Choi HK,2008:1567-70) การรกัษาโรค
อย่างมีประสิทธภิาพจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน รวมท้ังลด
ภาวะแทรกซ้อนทางข้อและไตลง  เน่ืองจากโรคเกาต์เป็นโรคจากการ
สะสมของผลึก momosodium urate ในข้อและเน้ือเย่ือต่างๆ เป็นข้อ
อกัเสบท่ีพบได้บ่อยสุดของกลุ่ม Inflammatory arthritis ในข้อและ
เน้ือเย่ือต่างๆ ในผูช้ายและหญิงท่ีเข้าสู่วยัหมดประจ�าเดือน โรคเกาต์
เป็นโรคทีม่อีาการปวดข้ออย่างมาก มผีลต่อคณุภาพชวีติ (Sundy 
J,2006:271) โดยมีลักษณะจ�าเพาะคือ มีข้ออักเสบก�าเรบิเป็นพักๆ 
ภาวะกรดยูรกิในเลือดสูง (Hyperuricemia) เป็นสาเหตขุองโรคเกาต์และ
น่ิวในไต โดยท่ัวไปก�าหนดว่าภาวะกรดยูริกในเลือดสูง คือ ภาวะท่ีมีค่า
กรดยูรกิมากกว่า 7.0 มก/ดล. ในผู้ชาย และมากกว่า 5.7 มก/ดล. ในผูห้ญงิ 
(Zhu Y,2011:3136-41) ในสองทศวรรษท่ีผ่านมา พบว่าประชากรชาว
ตะวนัตกและเอเชยีมคีวามชกุของภาวะกรดยรูกิในเลอืดสงูเพิม่ขึน้ 
(Wallace KL,2004) การศึกษาในชาวกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2553 
พบความชุกของภาวะกรดยูรกิในเลือดสูง ร้อยละ 24.4 (Uaratanawong 
S,2011:887-93) โดยแบ่งเป็น ร้อยละ 59 ในเพศชายและร้อยละ 11 
ในเพศหญิง สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศไต้หวัน (Lee 
M-S,2005:285-92) ซึง่พบความชุกร้อยละ 36 แบ่งเป็นร้อยละ 46 ใน
เพศชายและร้อยละ 26 ในเพศหญงิ โดยความชุกของโรคเกาต์จะเพ่ิม
สูงข้ึนตามการสูงข้ึนของค่ากรดยูริกในเลือด (Bhole V, 2010:1069-76)  
การศึกษาจากการ Third National Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES) ปี 2550-2551 พบว่าโรคเกาต์ในสหรฐัอเมรกิา เพ่ิม

ค�าส�าคัญ: บริบาลเภสัชกรรม, โรคเกาต์, ยาอัลโลพูลินอล

เรือ้รงัและอาการปวดอาจส่งผลถงึคุณภาพชีวติ จงึควรมีการท�าการ
ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเกาต์ ในเรื่องด้านต่างๆ  และการ
ปรับตัวของผู้ป่วยโรคเกาต์เรื้อรัง 
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เป็นร้อยละ 3.9 หรอืคิดเป็นจ�านวน 8.3 ล้านราย มากกว่าช่วงเวลา 20 
ปีก่อนอยู่ร้อยละ 1.2 เช่นเดียวกบัข้อมูลจากสหราชอาณาจกัรและ
ไต้หวนัท่ีเพ่ิมข้ึน 3 เท่าในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา มากกว่าโรคข้ออกัเสบ
รูมาทอยด์ ซึง่พบประมาณ 1.3 ล้านราย อายุท่ีมากข้ึน โรคอ้วน การ
ด่ืมแอลกอฮอล์ ความดันโลหติสูงและการใช้ยาขับปัสสาวะเป็นปัจจยั
เส่ียงต่อการเกดิโรคเกาต์ และยังเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เน่ืองจากในปัจจบุนัมียารกัษาโรคเกาต์เกดิข้ึนใหม่หลาย
ชนิด แต่ยาอลัโลพูรนิอลยังมีความจ�าเป็นในการรกัษาผูป่้วยโรคเกาต์ท่ี
มีค่ากรดยูริกสูงอยู่ ตามเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตผุล (Rational drug 
use) เม่ือมีการประเมินการใช้ยาอลัโลพูรนิอลเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน
พบว่ายังพบความไม่สมเหตสุมผลจากการใช้ยาดังกล่าวจ�านวนมาก 
และยังพบอาการไม่พ่ึงประสงค์จากการใช้ยาอลัโลพูรนิอล

โรงพยาบาลแสวงหาพบผูป่้วยท่ีได้รบัการวนิิจฉยัว่าเป็นโรค
เกาต์แล้วได้รับยาอัลโลพูรนิอล จ�านวน 152 คน จากการประเมินการใช้
ยาอลัโลพูรินอลเปรยีบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานพบผูป่้วยได้รบัยา
ไม่สมเหตผุลตามเกณฑ์มาตรฐานส่งผลให้เกดิปัญหาเกีย่วกบัการใช้ยา 
กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผูบ้รโิภคได้จัดการด�าเนินงานการให้
บริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เพ่ือเป็นการให้การดูแล
รักษาผูป่้วยด้วยยา ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการค้นหาปัญหา ป้องกนั
การเกดิปัญหา และแก้ไขปัญหา ท่ีเกีย่วข้องกบัการใช้ยาหรอื Drug 
Related Problems (DRPs) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวติของ
ผูป่้วยให้ดี การต้องการได้รบัการรกัษาด้วยยาเพ่ิม การได้รับยาท่ีไม่
จ�าเป็นในการรักษา การเลือกใช้ยาท่ีไม่เหมาะสมในการรกัษา การได้รบั
ยาขนาดหรือระดับยาต�า่กว่าท่ีให้ผลการรกัษา การได้รบัยาขนาดหรอื
ระดับยาสูงกว่าท่ีให้ผลการรกัษา การเกดิอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา การเกิดอนัตรกริยิาของยา และความร่วมมือในการใช้ยาของผูป่้วย

วตั¶Øประสงค์ 

เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของการบริบาลเภสัชกรรมโดยการ
ประเมินปัญหาเกีย่วกบัการใช้ยาและผลลัพธ์ทางคลินิก

ขอบเขตการวจัิย การวจิยัครัง้น้ีเป็นการประเมินผลการ
บรบิาลเภสัชกรรมในผูป่้วยโรคเกาต์ท่ีได้รบัยาอัลโลพูลินอลท่ีเข้ามา
รกัษาในแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลแสวงหา ระหว่างมกราคม 2562 
ถงึเมษายน 2562

รÙปแบบการวจัิย

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น 
(Pre-experiment Research) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร คือ ผูป่้วยโรคเกาต์ท่ีได้รบัการวนิิจฉยัว่าเป็นโรค
เกาต์มาเข้ารับบริการท่ีแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลแสวงหา ระหว่าง
มกราคม  2562 ถงึเมษายน  2562

กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มผูป่้วยโรคเกาต์ท่ีเข้ารับบรกิารท่ีแผนก
ผูป่้วยนอกโรงพยาบาลแสวงหาจ�านวน  3 คน ซึง่ค�านวณหาโดยใช้สูตร 

Two dependent mean ของ App NAStudies แต่งานวจัิยครัง้น้ีได้เกบ็
กลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเป็นจ�านวน  30 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
คุณสมบัตติามเกณฑ์ในการคัดเลือก รวม 40 คน       

เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) ผูป่้วยมีคุณสมบตัดัิงต่อไป
น้ี คือ

1. ผู ้ป่วยท่ีมารับยาต่อเน่ืองท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ
วงัน�า้เย็น อ�าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง โดยมาตามวนันัดท่ีระบุ

2. ผูป่้วยต้องได้รบัการวนิิจฉยัจากแพทย์ว่าเป็นโรคเกาต์
และได้รบัยาได้รบัยาอลัโลพูลินอล 

3. สมัครใจเข้าร่วมการศึกษาและยินดีให้ข้อมูล
4. มีสตสัิมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่มีภาวะท่ีเป็นอปุสรรคต่อ

กระบวนการคิด การจ�า และการตอบค�าถามเกณฑ์คัดออก (Exclusion 
criteria): ผูป่้วยมีคุณสมบัตดัิงต่อไปน้ี คือ

1. ผู้ท่ีไปรบัการรกัษาต่อท่ีอืน่หรอืถูกส่งตวัไปรกัษาต่อท่ี
โรงพยาบาลอืน่ 

2. ผูท่ี้มีการเคล่ือนย้ายถิน่ท่ีอยู่อาศัยออกจากพ้ืนท่ี
3. ไม่ให้ความร่วมมือในการเกบ็ข้อมูลและตดิตามผลตลอด

ระยะเวลาท่ีท�าการศึกษา

เครืèองมอืทÕèãช้ãนการวจัิย 
  
1. แบบสอบถามชนิดสัมภาษณ์เพ่ือประเมินปัญหาท่ีเกดิ

จากการใช้ยา  
ส่วนท่ี  1   แบบบันทึกประจ�าตวัผูป่้วย ประกอบไปด้วย 

3 ส่วน 1. ข้อมูลพืน้ฐานของผูป่้วย 2. ประวัตกิารเจบ็ป่วย 3. ข้อมูลการ
ได้รบัยา (Medication Proile)

ส่วนท่ี  2 แบบประเมินปัญหาท่ีเกดิจากการใช้ยา
ส่วนท่ี 3 ผลลัพธ์ทางคลินิก ตารางบนัทึกผลการตรวจระดับ

กรดยูรกิในเลือด
2.  แบบประเมินความสัมพันธ์ของอาการไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ยา (Naranjo‘ algorithm)

ส¶ิตแิละการวเิคราะห์¢้อมÙล 
  
1. ข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์
วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา หาความถี ่ร้อยละ 

และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานในการพรรณนาข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบแบบ
สัมภาษณ์

2. ข้อมูลปัญหาท่ีเกดิจากการใช้ยาของผูป่้วยความดันโลหติสูง
วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่า

เฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการพรรณนาข้อมูลการใช้ยาของ
ผูป่้วยเริม่ต้นและส้ินสุดการวจิยั

3. ข้อมูลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกใน
ระหว่างเริม่ต้นและส้ินสุดการวจิยั วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติ ิ Paired 
sample t-test
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 ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ
 อาชีพ  
      เกษตรกรรม 29 48.3
        รับจ้าง 6 19.0
        ค้าขาย 4 6.7
        ไม่ได้ท�างาน 19 31.7
        ข้าราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกจิ 2 3.3
 การสูบบุหรี่  
        สูบ 5 8.3
  ไม่สูบ 55 91.7
การดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์  
  ดื่ม 6 10.0
  ไม่ดื่ม 54 90.0
ระยะเวลาที่เป็นโรคเกาต์     
  แบ่งเป็น  1 – 5    ปี 19 31.7
                6 – 10   ปี 24 40.0
                11-15    ปี 17 28.3 
 µ = 8.32,  σ = 3.72

ตารางที่  1  ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

ผลการวจัิย
 
ผูป่้วยท่ีเข้าร่วมการวิจยัจ�านวน 60 ราย เป็นเพศชาย 51 

ราย (ร้อยละ 85.5) เพศหญงิ 9 ราย (ร้อยละ 15) อายุของผู้ป่วยมีตัง้แต่ 
40 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่พบว่าผูป่้วยมีอายุระหว่าง 60 ถงึ 69 ปี จ�านวน 
23 ราย (ร้อยละ 38.3) ผูป่้วยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ�านวน 29 
ราย (ร้อยละ 48.3) ประวตักิารสูบบุหรี ่จ�านวนผุป่้วยท่ีไม่สูบบหุรี ่จ�านวน 
55 ราย (ร้อยละ 91.7)  ผูป่้วยท่ีไม่ด่ืมเครือ่งด่ืมมีแอลกอฮอล์ จ�านวน 
54 ราย (ร้อยละ 90) ระยะเวลาท่ีได้รบัการวนิิจฉยัว่าเป็นโรคเกาต์ ระยะ
เวลาสูงสุดจ�านวน 14 ปี  ส่วนใหญ่พบว่าผูป่้วยเป็นโรคเกาต์มาแล้ว 
6 ถงึ 10 ปี จ�านวน 24 ราย  (ร้อยละ 40.0) รองลงมาพบว่าผู้ป่วยเป็น
โรคเกาต์มาแล้ว 1 ถงึ 5 ปี จ�านวน 19 ราย  (ร้อยละ 31.7

การค้นหาและประเมินปัญหาท่ีเกดิจากการใช้ยา 
ผลการวิจัยพบว่าก่อนการศึกษาการประเมินและค้นหา

ปัญหาท่ีเกดิจากการใช้ยา พบปัญหาจ�านวน   45  ปัญหา  ผลการวจิยั
พบว่าหลังการศึกษาการประเมินและค้นหาปัญหาท่ีเกดิจากการใช้ยา 
พบปัญหาจ�านวน 10 ปัญหา พบว่าปัญหาท่ีเกดิจากการใช้ยาลดลง
ร้อยละ 22.22

ผลการวจิยัพบว่าการประเมินและค้นหาปัญหาก่อนการ
ศึกษา ปัญหาท่ีพบอยู่ในระดับท่ี 2 มีความส�าคัญปานกลางจ�านวนมาก
ท่ีสุด  25  ปัญหา (ร้อยละ 31.11)   ระดับท่ี 1   มีความส�าคัญน้อย
จ�านวน 14  ปัญหา (ร้อยละ 55.55) และระดับท่ี 3  มีความส�าคัญมาก 
จ�านวน 6  ปัญหา (ร้อยละ 13.33) ผลการวจิยัพบว่าการประเมินและ
ค้นหาปัญหาหลังส้ินสุดการศึกษา ปัญหาทีพ่บอยู่ในระดับท่ี 2 มีความ
ส�าคัญปานกลางจ�านวนมากท่ีสุด  10  ปัญหา (ร้อยละ 66.67)  ระดับ
ท่ี 1   มีความส�าคัญน้อยจ�านวน 5  ปัญหา  (ร้อยละ 33.33)  และไม่
พบระดับท่ีมีความส�าคญัมาก  

1. ปัญหาเกีย่วกับการควบคุมกรดยูริกในเลือด
ผลการการประเมินและค้นหาปัญหาก่อนการศึกษา พบ

ปัญหาผูป่้วยได้รบัยาขนาดน้อยเกนิไป ไม่สามารถควบคุมโรคได้จ�านวน  
21  ปัญหา (ร้อยละ 46.67) ในผู้ป่วย 21 ราย  ได้ท�าการแก้ไขปัญหา
โดยการท�าการส่งต่อผูป่้วยไปปรกึษาแพทย์เพ่ือให้แพทย์เป็นผู้วนิิจฉยั
และปรบัเปล่ียนขนาดยาให้เหมาะสมและสามารถควบคุมระดับกรดยูรกิ
ในเลือดได้  ผลการด�าเนินการแก้ไข ผูป่้วยท้ัง 21 ราย แพทย์ได้ปรบั
เปล่ียนยาและได้รบัขนาดยาเพ่ิมข้ึน  พบการได้รบัยาขนาดมากเกนิไป 
จ�านวน  3  ปัญหา (ร้อยละ 6.67) ในผูป่้วย 3 ราย  ได้ท�าการแก้ไขปัญหา
โดยการท�าการส่งต่อผูป่้วยไปปรกึษาแพทย์เพ่ือให้แพทย์เป็นผู้วนิิจฉยั
และปรบัเปล่ียนขนาดยาให้เหมาะสมและสามารถควบคุมระดับกรดยูรกิ
ในเลือดได้  ผลการด�าเนินการแก้ไขในผูป่้วยท้ัง 3 ราย แพทย์ได้ปรบั
เปล่ียนขนาดยาลดลงให้เหมาะสมกบัผูป่้วย 

 ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ
 เพศ  
       ชาย 51 85.0
       หญิง 9 15.0
 อายุ (ปี)   
        40 – 49   5 8.3
        50 – 59 11 18.3
        60 – 69 23 38.3
        มากกว่าหรือเท่ากับ 70 21 35.0
  µ = 65.56,  σ = 11.12

ตารางที่  1  ข้อมูลทั่วไป

ระดับที่ 1 มีความส�าคัญน้อย 14 31.11 5 33.33
ระดับที่ 2 มคีวามส�าคญัปานกลาง 25 55.55 10 66.67
ระดับที่ 3 มีความส�าคัญมาก 6 13.33 0 0
 รวม 45 100 15 100

ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละปัญหาที่แสดงระดับความส�าคัญของ
ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดและปัญหาที่เกิด
จากความไม่ร่วมมือในการใช้ยาเข้าร่วมวจิยั ก่อนการศกึษาและหลัง
การศึกษา

 ระดบัความส�าคัญของปัญหา  ก่อนการศึกษา  หลงัการศึกษา
  จ�านวน(ปัญหา) ร้อยละ       จ�านวน(ปัญหา)  ร้อยละ

40 ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2563 Vol.46 No.2 January - March 2020



ผลการการประเมินและค้นหาปัญหาหลังการศึกษา  พบ
ปัญหาผูป่้วยได้รับยาขนาดน้อยเกนิไป ไม่สามารถควบคุมโรคได้จ�านวน  
10  ปัญหา (ร้อยละ 66.67) ในผู้ป่วย 10 ราย ได้ท�าการแก้ไขปัญหาโดย
การท�าการส่งต่อผูป่้วยไปปรกึษาแพทย์เพ่ือให้แพทย์เป็นผูว้นิิจฉยัและ
ปรับเปล่ียนขนาดยาให้เหมาะสมและสามารถควบคุมระดับกรดยูรกิใน
เลือดได้  ผลการด�าเนินการหลังการศึกษา ผูป่้วยท้ัง 10  ราย แพทย์ได้
ปรับเปล่ียนยาและได้รบัขนาดยาเพ่ิมข้ึน         
2. ปัญหาท่ีเกดิจากความไม่ร่วมมือในการใช้ยา         

ผลการประเมินและค้นหาปัญหาก่อนการศึกษา พบปัญหา
การไม่ใช้ยาตามท่ีแพทย์ส่ังจ�านวน 6 ราย (ร้อยละ 13.33) พบปัญหา
การใช้ยาผดิเวลาจ�านวน 4 ราย (ร้อยละ 8.89)   พบปัญหาการใช้ยา
น้อยเกนิค�าส่ังแพทย์จ�านวน 3 ราย (ร้อยละ 6.67)  และพบปัญหาการ
ใช้ยาอืน่นอกเหนือจากแพทย์ส่ังจ�านวน 1 ราย  (ร้อยละ 2.22)  การ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหา โดยการให้ค้นหาถึงสาเหตุของปัญหาแล้ว 
ให้ค�าแนะน�ากบัผูป่้วยเพ่ือให้ผูป่้วยปฏบัิตติวัได้ถกูต้องเหมาะสม เช่น 
การแนะน�าการปรบัเวลาการรบัประทานยาให้ตรงต่อเวลา และการช่วย
เตอืนเรือ่งเวลารบัประทานยา

ผลการการประเมินและค้นหาปัญหาหลังการศึกษา พบ
ปัญหาการใช้ยาผิดเวลาจ�านวน 1 ราย (ร้อยละ 6.67)  การด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาหลังการศึกษาโดยการให้ค้นหาถึงสาเหตุของปัญหา 
แล้วพบปัญหาการใช้ยาผิดเวลา จ�านวน 1 ราย แนะน�าให้ผู้ป่วย 
รบัประทานยาให้ตรงเวลา เน่ืองจากผู้ป่วยมีปัญหาเรือ่งจ�าไม่ได้ว่า 
รบัประทานยาไปแล้วหรอืยงั จึงแนะน�าให้ผูที้ดู่แลผูป่้วยช่วยเตอืนผูป่้วย
อกีทางหน่ึง

ตารางที่  3  จ�านวนและร้อยละผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่เข้าร่วมวิจัย 
ก่อนการศึกษาและหลังการศึกษา

1. ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกรดยูริกในเลือด
 1.1 การไม่ได้รับยาที่สมควรจะได้รับ 0 0 0 0
 1.2 การได้รับยาไม่เหมาะสม ผู้ป่วยใช้หรือ 2 4.44 0 0
 ได้รับยาซึ่งไม่เหมาะสมกับปัญหาที่มีข้อบ่งใช้นั้น
 หรือไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย 
 1.3 การได้รับยาขนาดน้อยเกินไป 21 46.67 10 66.67
 ไม่สามารถควบคุมโรคได้
 1.4 การได้รับยาขนาดมากเกินไป 3 6.67 0 0
2. ปัญหาที่เกิดจากความไม่ร่วมมือในการใช้ยา         
     2.1 การใช้ยามากเกินค�าสั่งแพทย์ 0 0 0 0
     2.2 การใช้ยาน้อยเกินค�าสั่งแพทย์ 3 6.67 0 0
     2.3 การใช้ยาผิดเวลา  4 8.89 1 6.67
     2.4 การใช้ยาผิดวิธี 0 0 0 0
     2.5 การใช้ยาอื่นนอกเหนือจากแพทย์สั่ง 1 2.22 0 0
     2.6 การไม่ใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง 6 13.33 0 0
3. การเกิดอันตรกิริยาของยา  4 8.89 4 26.67
4. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  1 2.22 0 0
                   รวม  45* 100* 15* 100*
* จ�านวนปัญหาที่ค้นพบ

 

ปัญหาเกี่ยวกับยา
 ก่อนการศึกษา   หลังการศึกษา

  จ�านวน  ร้อยละ จ�านวน  ร้อยละ
  (ปัญหา)       (ปัญหา)  

41ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2563Vol.46 No.2 January - March 2020



3.  การเกดิอนัตรกริิยาของยา (Drug interaction)
 ผลการประเมินและค้นหาปัญหาก่อนการศึกษา พบปัญหา

ผูป่้วยได้รับยาท่ีท�าให้เกดิอนัตรกริยิาของยา (Drug interaction) จ�านวน 
4 ปัญหา (ร้อยละ 8.89) ในผูป่้วยจ�านวน 4 ราย  พบอยู่ในระดับ Mod-
erate หมายถงึ ผลท่ีเกดิข้ึนผูป่้วยมีอาการแย่ลง ผลการรักษาลดลง 
ต้องการการรกัษาเป็นพิเศษ หรอืท�าให้ต้องเข้านอนพักรกัษาตวัใน
โรงพยาบาล หรืออยู่ในโรงพยาบาลนานข้ึน ท้ังหมด คือ  Fluoxetine กบั 
Tramadol จ�านวน 2 ราย   Furosemide กบั Digoxin  จ�านวน 1 ราย 
และ Enalapril กบั Spironolactone จ�านวน 1 ราย 

 ผลการประเมินและค้นหาปัญหาหลังการศึกษา พบปัญหา
ผูป่้วยได้รับยาท่ีท�าให้เกดิอนัตรกริยิาของยา (Drug interaction) จ�านวน 
4 ปัญหา (ร้อยละ 26.67) ในผูป่้วยจ�านวน 4 ราย  อยู่ในระดับ Mod-
erate หมายถงึ ผลท่ีเกดิข้ึนผูป่้วยมีอาการแย่ลง ผลการรักษาลดลง 
ต้องการการรกัษาเป็นพิเศษ หรอืท�าให้ต้องเข้านอนพักรกัษาตวัใน
โรงพยาบาล หรืออยู่ในโรงพยาบาลนานข้ึน 

  การด�าเนินการแก้ไขปัญหาก่อนการศึกษา การจดัการ
ปัญหา คือ ปรึกษาแพทย์ แพทย์ยืนยันการใช้ยาเหมือนเดิมแต่ให้เฝ้า
ระวงัอาการไม่พึงประสงค์จากยา คู่ยา Furosemide กบั Digoxin ผลท่ี
อาจเกดิข้ึน คือ furosemide เพ่ิมการขับโพแทสเซยีมและแมกนีเซยีม 
ทางไต มีผลต่อการท�างานของกล้ามเน้ือหวัใจ เกดิความผดิปกตขิอง
อเิล็คโตรไลต์อาจท�าให้เกิด arrhythmia  ควรตดิตาม ระดับ potassium, 
magnesium และให้ผูป่้วยสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกดิข้ึนจาก
ยา digoxin เช่น คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย เบ่ืออาหาร ปวดท้อง ปวด
ศีรษะ ตาพร่า มองเหน็เป็นแสงสีเขียว สีเหลือง อ่อนเพลีย มึนงง หวัใจ
เต้นผดิจงัหวะ  คู่ยา  Enalapril กบั Spironolactone  ใช้ร่วมกนัท�าให้เกดิ 
hyperkalemia ควรตดิตาม  Potassium serum, renal function, CrCl 
/BUN/ Electrolyte   คู่ยา  Fluoxetine กบั Tramadol ผลท่ีอาจเกดิข้ึน 
คือTramadol  ยับย้ัง serotonin reuptake 17-18 และยับย้ัง CYP 2D6 
จงึส่งผลให้เกดิอาการ serotonin syndrome serotonin syndrome เช่น 
agitation, alter consciousness, ataxia

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาหลังการศึกษา การจดัการปัญหา 
คือ ปรึกษาแพทย์ แพทย์ยืนยันการใช้ยาเหมือนเดิมแต่ให้เฝ้าระวัง
อาการไม่พึงประสงค์จากยาเหมือนครัง้แรก

4. การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR)
ผลการประเมินและค้นหาปัญหาก่อนการศึกษาพบปัญหา 

ผูป่้วยได้รบัยาท่ีท�าให้เกดิอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) 
จ�านวน 1 ราย (ร้อยละ 2.22) อยู่ในระดับ Probable เกดิปัญหาอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา คือผู้ป่วยเกิดอาการบวมที่เท้าจากยา 
Amlodipine 

การด�าเนินการแก้ไขปัญหา ปรกึษาแพทย์เพ่ือให้แพทย์เป็น
ผูว้นิิจฉยัและปรบัเปล่ียนยาและหยุดใช้ยาผลการการประเมินและค้นหา
ปัญหาหลังการศึกษาไม่พบปัญหาผูป่้วยได้รบัยาท่ีท�าให้เกดิอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา

ผลลัพ¸์ทางคลินิก

ผลลัพธ์ทางคลินิก คือ  ผลการตรวจระดับกรดยูรกิในเลือด 
(Uric Acid Test) จ�านวน 2 ครัง้ ก่อนท�าการศึกษาและหลังท�าการศึกษา  
จากการด�าเนินการวจัิยในช่วงเวลาตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
จนถงึเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ได้ผูป่้วยเข้าร่วมการวจิยัท้ังหมด 60 
ราย โดยเลือกผูป่้วยจากผูท่ี้มารบับรกิารรบัยาต่อเน่ืองท่ีแผนกผูป่้วย
นอกโรงพยาบาลแสวงหาและจากการดูประวตัขิองผูป่้วยท่ีได้รบัการ
วนิิจฉยัว่าเป็นโรคเกาต์และได้รบัยาอลัโลพูลินอล ได้ผลลัพธ์ทางคลินิก
ดงันี้ 

ผลการศึกษาพบว่าก่อนเข้าร่วมการศึกษาผูป่้วยท่ีมีระดับ
กรดยูรกิในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากบั 7 จ�านวน 20 ราย (ร้อยละ 33.3) 
และผูป่้วยท่ีมีระดับกรดยูรกิในเลือดมากกว่า 7  จ�านวน 40 ราย (ร้อยละ 
66.7) พบว่าหลังเข้าร่วมการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยท่ีมีระดับกรดยูรกิใน
เลือดน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 7 จ�านวน 41 ราย (ร้อยละ 68.3) และผูป่้วย
ท่ีมีระดับกรดยูรกิในเลือดมากกว่า 7   จ�านวน 19 ราย (ร้อยละ 31.7)

ตารางท่ี 4  จ�านวนปัญหาการเกิดอันตรกิริยาของยา (Drug 
interaction) แบ่งตามระดับจากความรุนแรงของผลท่ีเกดิขึน้

ตารางที่  5   การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) 
ก่อนการศึกษา

ตารางท่ี 6  ระดับกรดยริูกในเลือดของผูป่้วยก่อนการศกึษาและหลัง
การศึกษา  

Furosemide  ระดับที่ 2 Moderate 1 1
กับ Digoxin 
Enalapril กับ ระดับที่ 2 Moderate 1 1
Spironolactone
Fluoxetine กับ  ระดับที่  2   Moderate 2 2
Tramadol 
 รวม  2 2

 
ชนิดของยา

 ระดับความรุนแรง  จ�านวน(ปัญหา)
   ก่อนการ  หลังการ
   ศึกษา  ศึกษา 

 ระดบักรดยูริกในเลอืด  ก่อนการศึกษา  หลงัการศึกษา
  จ�านวน(คน) ร้อยละ จ�านวน(คน) ร้อยละ
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ7 20 33.3 41 68.3
 มากกว่า 7 40 66.7 19 31.7
 รวม 60 100 60 100 

 ยา ประเภทของ ADR อาการ ระดับการประเมิน
 Amlodipine type B บวมที่ขา         Probable
   (edema) 
* หลังการศึกษาไม่มีการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียผลการตรวจ
ระดับยูริกในเลือดก่อนการศกึษาเท่ากบั 7.73  และระดับยูรกิในเลือด
หลังการศึกษาเท่ากับ 6.29  เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถติพิบว่า
ผลการตรวจระดับยูรกิในเลือดหลังการศึกษา ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติ ิดังแสดงในตารางท่ี 7

ระดับยูรกิในเลือดหลังการศึกษาเท่ากับ  6.29   เม่ือทดสอบความแตกต่าง
ทางสถิติพบว่าผลการตรวจระดับยูริกในเลือดหลังการศึกษาลดลง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิสอดคล้องกบั พรรณวภิา และคณะ (2549) 
ได้ท�าการศึกษา ผลการบรบิาลเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยนอกโรคความดัน
โลหติสูง โรงพยาบาลศีขรภมิู จังหวดัสุรินทร์ พบว่า กลุ่มศึกษาท่ีได้รบั
การบรบิาลเภสัชกรรม ได้แก่ การค้นหาปัญหาท่ีเกีย่วข้องกบัการใช้ยา 
การให้ความรูเ้รือ่งโรค ยา การปฏิบัตติวั และการวางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกบัผูป่้วย   การศึกษาพบว่าผูป่้วยกลุ่มน้ีสามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหติให้อยู่ในระดับเป้าหมายได้เพ่ิมข้ึนและมีจ�านวนมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ (P< 0.05) นอกจากน้ีคะแนนความรู้
เรือ่งโรค ยา และการปฏบัิตติวักเ็พ่ิมข้ึนและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถติ ิ(P< 0.05) ซึง่ส่งผลให้จ�านวนปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองจาก
การใช้ยาลดลงด้วยซึง่สอดคล้องกบัสุกณัลินี ปรีชากลุ (2543) ได้ศึกษา
เรือ่งผลการให้บรบิาลเภสัชกรรมผูป่้วยนอกต่อความร่วมมือในการ
รกัษาของผูป่้วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสุโขทัย ผลการ
ศึกษาสรปุว่า การให้บริบาลเภสัชกรรมมีผลลดจ�านวนปัญหาการไม่ใช้
ยาตามค�าแนะน�าของผูป่้วยโรคความดันโลหติสูงได้ร้อยละ 90.5

¢้อเสนอแนะ

1. เน่ืองจากการตดิตามปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยโรค
เกาต์ มีข้อจ�ากดัเรือ่งเวลาในการให้บริการ ดังน้ัน การท�าการคัดเลือก
ผูป่้วยและการค้นหาปัญหาอาจยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาท่ีแท้จริงของ
ผูป่้วย ซึง่รายละเอยีดมาจากเวชระเบียนและการสัมภาษณ์ผู้ป่วย อาจ
ต้องใช้เวลาในการค้นหาปัญหาและประเมินปัญหาและแนวทางแก้ไข
เป็นเวลานาน

2. ควรจัดการการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวตามค�า
แนะน�าของผูป่้วยโรคเกาต์ เพ่ือให้ผูป่้วยมีความสนใจ สามารถซกัถาม
ข้อสงสัยได้และควรให้ญาตท่ีิดูแลผูป่้วยได้รับความรูเ้รือ่งการปฏบิตัติวั
ตามค�าแนะน�าของผูป่้วยผูป่้วยโรคเกาต์ 

3.  ควรท�าการศึกษาคุณภาพชีวติของผูป่้วยโรคเกาต์ ใน
เรือ่งด้านต่างๆ เน่ืองจากเป็นโรคเรือ้รงัและอาการปวดอาจส่งผลถึง
คุณภาพชีวติ   

4.  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องวิถีชีวิตและการ
ปรบัตวัของผูป่้วยโรคเกาต์เร้ือรงั

อภิปรายผล

หลังการบรบิาลเภสัชกรรมประเมินปัญหาเกีย่วกบัการใช้
พบปัญหาผูป่้วยได้รบัยาขนาดน้อยเกินไป ไม่สามารถควบคุมโรคได้
จ�านวน  21  ปัญหา (ร้อยละ 46.67) ต่างจากการศึกษาของ Ng และ
คณะ (1999) พบว่ายาเป็นสาเหตุท่ีผูป่้วยต้องเข้าพักรกัษาตวัในโรง
พยาบาลร้อยละ 29.0 โดยเฉพาะอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพบ
มากท่ีสุดร้อยละ 58.0 ซ่ึงสอดคล้องกบั Gilbert และคณะ (2002) ได้
ท�าการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีท�าให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาท่ีโรง
พยาบาลมากท่ีสุดเป็นปัญหาท่ีเกดิจากการใช้ยาและได้ศึกษาถึงสาเหตุ
พบว่าสาเหตจุากการเกดิอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามากท่ีสุด 
รองลงมา คือ การได้รบัยาเกินขนาดและยังพบว่าเภสัชกรสามารถให้
ค�าแนะน�าและลดความผดิพลาดของการส่ังใช้ยาได้ ร้อยละ 2.6 แต่ใน
ส่วนของปัญหาท่ีเกดิจากความไม่ร่วมมือในการใช้ยา พบปัญหาการไม่
ใช้ยาตามท่ีแพทย์สัง่จ�านวน 6 ราย (ร้อยละ 13.33)   สอดคล้องกบัการ
ศึกษาของมัทนียา ภูเ่กษร (2552) ได้ท�าการศึกษา ปัญหาท่ีเกดิจากการ
ใช้ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
เวชระเบียน แฟ้มประวตักิารใช้ยา และแบบสรปุการรกัษาประจ�าปีของ
ผูป่้วยแต่ละราย พบว่าปัญหาท่ีเกดิจากการใช้ยาและการปฏบัิตติวั โดย
พบ 81 ปัญหา ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ   การไม่ใช้ยาตามแพทย์ส่ัง
จ�านวน 25 ปัญหา (ร้อยละ 30.9) รองลงมาคือ ปัญหาอาการอนัไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาจ�านวน 18 ปัญหา (ร้อยละ 22.2) และจากการ
ศึกษาของ จนัทนี ฉตัรวริยิาวงศ์ (2538) การบรบิาลเภสัชกรรมระดับต้น
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่าก่อนผู้ป่วยเข้าพักรักษาในโรง
พยาบาล ผูป่้วยมีปัญหาการไม่ใช้ยาตามแพทย์ส่ังมากท่ีสุด ร้อยละ 54.3 
ขณะท่ีผูป่้วยพักรักษาตวัในโรงพยาบาล พบปัญหาการเกิดอนัตรกริยิา  
71 ปัญหา อาการไม่พึงประสงค์จากยา 54 ปัญหา

และจากการศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิกพบว่ากลุ่มตวัอย่างมี
ค่าเฉล่ียผลการตรวจระดับยูรกิในเลือดก่อนการศึกษาเท่ากบั 7.73  และ

 Uric acid  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p
 ก่อนการศึกษา 7.73 1.65 7.836 .000
 หลังการศึกษา 6.29 1.48  
 * มีนัยความส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางท่ี   7   ผลลพัธ์ทางคลินกิเปรียบเทียบค่ากรดยริูกในเลือดก่อน
และหลังการศึกษา
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