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ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อการให้ค�าปรึกษาก่อนการฟอกไต Eﬀect of video multimedia as
a counseling aids on pre-dialysis
การสั่งใช้ยา Acarbose ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
การประเมินใช้ยาโอเมพราโซลในโรงพยาบาลคลองหลวง
THE EVALUATION OF PRESCRIBING OMEPRAZOLE IN KHLONGLUANG HOSPITAL
ประสิทธิผลการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ผลของการใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็นในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนากระบวนการด�าเนินงานอาหารปลอดภัย โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง
ผลการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเกาต์ที่ได้รับยาอัลโลพูลินอล โรงพยาบาลแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง
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2 ผÙบ้ ริหาร อภ. คว้ารางวัลศิÉย์เก่าทรงคØณค่า

ภ

และÈิÉย์เก่าดีเด่น ประจíาป‚ 2562

ญ.ศิรกิ ลุ เมธีวรี งั สรรค์ รองผูอ้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ในโอกาสได้รบั รางวัลศิษย์เก่า
ผูไ้ ด้รบั การยกย่องในฐานะ “ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” รุน่ ที่ 17
สาขาการบริหารจัดการองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ
เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในส่วนของรางวัล “ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” เป็นรางวัลทีค่ ณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึน้ ในโอกาสครบรอบ 55 ปี
ของการก่อตัง้ คณะฯ โดยเป็นการมอบรางวัลให้กบั ผูท้ ปี่ ระสบความ
ส�าเร็จในวิชาชีพ และมีสว่ นในการสร้างสรรค์สงั คม ด�าเนินงานทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคม และประเทศชาติ โดยผลงานทีโ่ ดดเด่นจนเป็น
ผลงานทีป่ ระจักษ์ ส�าหรับ ภญ.ศิรกิ ลุ นัน้ เป็นเภสัชกรคนแรกของ
องค์การเภสัชกรรมที่ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ
ภายในและสอบผ่านวุฒบิ ตั รผูต้ รวจสอบภายในวิชาชีพ พัฒนางาน
ตรวจสอบภายในจนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก จนได้รับเชิญเป็นอนุกรรมการ
ประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย เป็นเภสัชกรคนแรกขององค์การเภสัชกรรมที่ด�ารง
ต�าแหน่งผูอ้ า� นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม และสามารถน�า
ความรูท้ ไี่ ด้จากประสบการณ์ทหี่ ลากหลายมาพัฒนากระบวนการและ
วิธกี ารท�างานให้รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผูร้ บั บริการ และ
เน้นการปฏิบตั งิ านเชิงรุกให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสีย่ ง การ
ควบคุมภายใน การก�ากับดูแล การจัดการฐานข้อมูลเพือ่ ใช้ในการ
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วางแผน การตัดสินใจ และน�ายา Generics มาจ�าหน่ายหรือผลิต ช่วย
ลดค่าใช้จา่ ยของประเทศ เช่น ยา Atorvastatin, Fentanyl patch,
Fentanyl Injection, Gabapentin, Sildenail เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้
รับเกียรติบตั รผูม้ ผี ลงานน�าเชิงรุกดีเด่น จากองค์การเภสัชกรรมอีก
ด้วย
ส�าหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ที่ ดร.ภญ.นันทกาญจน์
ได้รบั เป็นรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึน้ ใน
งาน “ครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คืนสู่เหย้า เรารัก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยเป็นการมอบรางวัลให้กบั ผูท้ มี่ ผี ลงาน
เชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นทีย่ อมรับ สมควรได้รบั การยกย่อง จากการท�า
หน้าทีอ่ ทุ ศิ ทุม่ เท เสียสละ เกิดประโยชน์กบั หน่วยงานและสังคม โดย
มีรางวัลทีไ่ ด้รบั ทีผ่ า่ นมา ได้แก่ 1. รางวัลผูเ้ รียนดีและประพฤติดเี ป็น
เยีย่ ม ประจ�าปี 2527 2. รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมใิ จ ประจ�าปี
2556 และ 3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562
ส�าหรับผลงานทีไ่ ด้รบั การยกย่อง เป็นทีย่ อมรับและภาค
ภูมใิ จ ประกอบด้วย โครงการสารสกัดกัญชาต้นแบบทางการแพทย์
เป็นผู้ริเริ่มและเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการน�ากัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทย โครงการพัฒนายารักษาโรค
มะเร็ง โดยเป็นผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง รวมถึง
การจัดตัง้ คณะท�างานโครงการบูรณาการด้านการพัฒนายารักษาโรค
มะเร็ง เพือ่ ก�าหนดแนวทางและวางแผนการด�าเนินงาน เป็นส่วนหนึง่
ของคณะท�างานฯ ร่วมกับบริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ในเรือ่ งการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง
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องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 หน่วยงาน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

เ

มือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทีก่ ระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
นายแพทย์สขุ มุ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อม
ด้วย นายแพทย์สวุ รรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย อธิบดีกรมควบคุม
โรค นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นายแพทย์วฑ
ิ รู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ า� นวย
การองค์การเภสัชกรรม แถลงข่าวว่า วันนีม้ กี ารลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กับไวรัส
โคโรนา 2019 เพือ่ ศึกษาวิจยั ประสิทธิผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลาย
โจรในการต้านเชื้อไวรัส ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม

จากการศึกษาการจับกันของโมเลกุลยากับเชื้อไวรัส
โควิด-19 จากโครงสร้าง 3 มิติ ของยาและเชือ้ (Moleculardocking)
พบว่าการน�าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาสกัดให้ได้ “สารแอนโดร
กราโฟไลด์” (Andrographolide) ในปริมาณความเข้มข้นสูง น่าจะมีศกั ยภาพ
ในการช่วยป้องกันไม่ให้เชือ้ โคโรนาไวรัสเข้าสูเ่ ซลล์ (Entry inhibitor)
และป้องกันการแบ่งตัวของโคโรนาไวรัสได้ (Viral replication inhibitor)
ซึ่ งหากผลการศึ ก ษาวิ จั ยในครั้งนี้ได้ ผ ลสามารถยับยั้ง เชื้อ ไวรัส
โควิด-19 ได้ ทางกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะท�าการ
ประสานทางกรมการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษายับยั้งเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ต่อไป รวมทัง้ ประสานองค์การเภสัชกรรมให้เร่งด�าเนิน
การผลิตและวางแผนรองรับให้เพียงพอต่อการใช้

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

รณรงค์ ป้องกันโรคไวรัส โควิด-19

จ

ากสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโควิด–19 องค์การ
เภสัชกรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ให้
ความรู้ ความเข้าใจในการตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการท�าความสะอาดในจุดทีเ่ สีย่ งโรค และป้องกันตนเองด้วย
การสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือเป็นประจ�าเพือ่ สุขอนามัย
ทีด่ ี พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
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อภ. จับมือ 11 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า

อ

วิจัย พัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19

งค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ 11 หน่วยงานรัฐเอกชน เดินหน้า วิจยั พัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19
สร้างความมัน่ คงทางด้านวัคซีนของประเทศ เพิม่ ความ
มัน่ ใจประชาชน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทีห่ อ้ งประชุมชัยนาทนเรนทร
อาคาร 1 ชั้น 2 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม
ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ 11 หน่วยงานรัฐ-เอกชนทีเ่ ชีย่ วชาญ
ด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19
ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ส�านักงานการวิจยั แห่งชาติ บริษทั ไบโอเนท-เอเชีย จ�ากัด ส�านักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กรมการแพทย์ กรมควบคุ ม โรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
องค์การเภสัชกรรม และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์สขุ มุ
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม
กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ในฐานะเป็นองค์กรหลักเพือ่ ความมัน่ คง
ทางยา และเวชภัณฑ์ของประเทศทีท่ นั สมัย ภารกิจหนึง่ ทีส่ า� คัญคือ
การวิจยั พัฒนา ผลิต และจัดหา และสนองต่อความต้องการด้าน
วัคซีนและชีววัตถุให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ องค์การ
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เภสัชกรรมมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ความ
เชีย่ วชาญด้านการวิจยั พัฒนาวัคซีน มีประสบการณ์การผลิตวัคซีน
หลายชนิด เพือ่ รองรับต่อความต้องการภายในประเทศ ทัง้ ในภาวะ
ปกติและสถานการณ์ระบาดตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 และทีส่ า� คัญองค์การเภสัชกรรมมีสถานทีผ่ ลิต ทีไ่ ด้
รับมาตรฐาน GMP และมีเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย รองรับการ
ผลิตทัง้ ในระดับห้องปฏิบตั กิ ารและในระดับอุตสาหกรรม และพร้อม
ทีจ่ ะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทัง้ 11 หน่วยงาน ด้านวัคซีนส�าคัญของ
ประเทศ เพือ่ คัดเลือกเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมส�าหรับการวิจยั พัฒนา
และผลิตวัคซีน COVID-19 ต้นแบบ เพือ่ ใช้ในการป้องกัน และยับยัง้
การระบาดของเชือ้ ไวรัสนี้
ในการวิจยั พัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 นี้ องค์การ
เภสัชกรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของ “ความร่วม
มือในการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทย เป็นโอกาสดีทที่ กุ
หน่วยงานจะได้ร่วมมือกันมุ่งมั่นผลิตวัคซีนได้ในอนาคต มีความ
ปลอดภัยกับประชาชน สร้างความมัน่ คงให้กบั ประเทศและประชาชน
ในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ทั้งหลายได้” ผู้อ�านวยการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวตอนท้าย
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อภ.มอบแอลกอฮอล์
เพื่อใช้ทางการแพทย์

เ

มื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบแอลกอฮอล์ปริมาณ 30,000 ลิตร
จากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และนายแพทย์
วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม เพื่อน�าไปใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยแอลกอฮอล์นี้จะส่งมอบต่อไปยัง
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สขุ มุ กล่าวว่า ประเทศไทยและทัว่ โลกก�าลัง
เผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 และทุกประเทศได้พยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสให้ยุติโดยเร็ว
ระบบสาธารณสุขมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีทรัพยากร
ต่าง ๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ งและเพียงพอ เช่น ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ
ทางการแพทย์ ชุดป้องกันโรค หน้ากากชนิดต่างๆ จ�านวนเตียง เครือ่ ง
ช่วยหายใจ แอลกอฮอล์ฆา่ เชือ้ โรค เป็นต้น ในส่วนของแอลกอฮอล์
นั บ เป็ น เวชภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ อ ย่ า งมากต่ อ บุ ค ลากร
สาธารณสุขและประชาชน “ขอขอบคุณ บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
และองค์การเภสัชกรรม ที่ช่วยสนับสนุนการท�างานของบุคลากร
ทางการแพทย์ ในการดูแลป้องกันและรักษาประชาชน ให้ปลอดภัย
จากการติดเชื้อโรคโควิด-19 แอลกอฮอล์ที่ได้รับนี้ จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการให้บริการต่างๆ ดียงิ่ ขึน้ ” นายแพทย์สขุ มุ กล่าว
นายชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.
ได้จัดหาแอลกอฮอล์เกรดคุณภาพสูงส�าหรับยา (pharmaceutical
grade) จ�านวน 15,000 ลิตร ส่งมอบให้แก่องค์การเภสัชกรรม เพือ่
น�าไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ้ ทีม่ คี วามเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ได้
ผลิตภัณฑ์จา� นวน 20,000 ลิตร และ ปตท. ได้จดั หาแอลกอฮอล์ชนิด
อืน่ ๆ เช่น แอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์, สเปรย์ และเจลท�าความ
สะอาดมือ เพิม่ เติมอีกประมาณ 10,000 ลิตร เพือ่ ร่วมส่งมอบให้แก่
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กระทรวงสาธารณสุขน�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตอ่ ไป
“กลุม่ ปตท. ตระหนักถึงความส�าคัญในการมีสว่ นร่วม
ช่วยเหลือประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ทีต่ อ้ งการ
พลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึง่ ทันทีหลังจากทีก่ รมสรรพสามิต
ได้ออกประกาศเพือ่ ปลดล็อคให้ผผู้ ลิตสามารถบริจาคหรือจ�าหน่าย
แอลกอฮอล์ได้นน้ั กลุม่ ปตท. จึงได้เร่งจัดหาแอลกอฮอล์จากโรงงาน
คูค่ า้ เดิมทีจ่ ดั ส่งแอลกอฮอล์แปลงสภาพ (denature) ส�าหรับผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง เพื่อช่วยกระจายการเข้าถึงแอลกอฮอล์ให้แก่
หน่ ว ยงานของรั ฐ และโรงพยาบาลต่ า งๆ โดยสามารถจั ด หา
แอลกอฮอล์รวมจ�านวนทัง้ สิน้ กว่า 160,000 ลิตร ซึง่ คาดว่าจะด�าเนิน
การกระจายไปยังหน่วยงานของรัฐ และโรงพยาบาลในแต่ละพืน้ ที่
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม”
นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�านวยการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้น�าแอลกอฮอล์ความ
เข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ทีร่ บั มอบจาก ปตท. จ�านวน 15,000 ลิตร มาผลิต
ด้วยกรรมวิธที างเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆา่ เชือ้ สีฟา้ ใส
ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลิตภัณฑ์จา� นวน 20,000 ลิตร เป็น
ความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการลดเชื้อและอยู่ในช่วงค่า
มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพในการท�าความสะอาดตามที่องค์การ
อนามัยโลก (WHO) แนะน�า ทัง้ นี้ องค์การเภสัชกรรมจะได้กระจาย
ผลิตภัณฑ์ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามความ
จ�าเป็นอย่างเหมาะสมต่อไป
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อภ.กับ สปส. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจําป 2564
นายแพทย์วฑิ รู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อม
ด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงและเจ้าหน้าทีจ่ ากฝ่ายการตลาดและการขาย ประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนการจัดหายา ส�านักงานประกันสังคม (สปส.)
ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกันจัดท�ารายการยา จ�านวนสัง่ ซือ้ ภายใต้กรอบงบ
ประมาณของส�านักงานประกันสังคม เพือ่ การจัดหายาสามารถขับเคลือ่ นได้
ตามระยะเวลาทีก่ า� หนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์ วันที่ 29 มกราคม 2563

หารือแนวทางจัดทําแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ภก.พิพฒ
ั น์ นิยมการ รองผูอ้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม
พร้อมเจ้าหน้าทีจ่ ากฝ่ายการตลาดและการขาย ประชุมหารือร่วม
กันระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองบริหารการสาธารณสุข ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ จัดท�าแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทีจ่ า� เป็นตามโครงการพิเศษ ร่วมกันจัดท�ารายการยา จ�านวนสัง่ ซือ้

ก�าหนดการส่งมอบ รวมทัง้ ทบทวนขัน้ ตอนการจัดท�าแผนความ
ต้องการ การจัดหายาและการกระจายในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ทบทวนกระบวนการแลกเปลีย่ นคืนยา เพือ่ เตรียมความ
พร้อมรองรับการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์
ปีงบประมาณ 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเวย์
พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563

คณะสื่อมวลชน คณะผูบริหารและเจาหนาที่จากบริษัท อินฟอร์มาร์ มาร์เก็ต จํากัด
ผูจัดงาน CPhI South East Asia 2020 เยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
รองผูอ้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ
คณะสือ่ มวลชน คณะผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั
อินฟอร์มาร์ มาร์เก็ต จ�ากัด ผูจ้ ดั งาน CPhI South East
Asia 2020 ในโอกาสเยีย่ มชมการด�าเนินงานโรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 ในส่วนงานของกองการผลิต และ
กองการควบคุมคุณภาพ ณ โรงงานผลิตยารังสิต 1
จ.ปทุมธานี วันที่ 17 มกราคม 2563
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ผลของการใชสื่อวีดิทัศน
ตอการใหคําปรึกษากอนการฟอกไต
Effect of video multimedia as
a counseling aids on pre-dialysis

นพ.ประเสริฐ สุเมธวานิชย์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
อนุมัติบัตรเวชศาสตรชุมชน แขนงจิตเวชชุมชน อนุมัติบัตรเวชศาสตรครอบครัว
สถานที่ทําวิจัย โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลําปาง

ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้และประกอบการตัดสิน
ใจฟอกไตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4 และ 5 รูปแบบใหม่ของ
ประเทศไทย

วัต¶Øประสงค์ (Objectives)
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช้ สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ต ่ อ ความรู ้ แ ละ
ทัศนคติต่อการฟอกไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 และ 5
รูปแบบการวิจัย (Study design)
ความสíาคัÞ¢องป˜Þหาและความเปšนมา
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุม่ และมีกลุม่ ควบคุม(Random(Background and Rationale)
โรคไตนั บ เป็ น ปั ญ หาส� า คั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง ของระบบ ized-controlled trial intervention study)
สาธารณสุขทัว่ โลก ปัจจุบนั ประเทศไทยมีผปู้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังจ�านวน วิธีการ (Methods)
การแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง (Randomization)
8 ล้านคน มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 1 หมื่นคนและมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นทุกปี2 ในปี 2557 โรงพยาบาลเกาะคามีผู้ป่วยไตวาย Sequence generation and allocation Concealment
การแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเครื่องมือและกลุ่มควบคุม
ระยะสุดท้ายที่ตัดสินใจฟอกไตคิดเป็นเพียงร้อยละ 53.33
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้กา� หนดให้ผปู้ ว่ ยโรคไต ใช้การสุ่มด้วยวิธีใช้ซองจดหมายทึบปิดผนึก(envelope)โดยก�าหนด
เรือ้ รังระยะที่ 4 ขึน้ ไปและญาติควรได้รบั ความรูเ้ รือ่ งโรคไตเรือ้ รังและ หมายเลขและจั บ สุ ่ ม หมายเลขโดยผู ้ ช ่ ว ยวิ จั ย จั บ สุ ่ ม ทั้ ง หมด 5
การรักษาโดยการล้างไต, การปลูกถ่ายไตและการรักษาแบบประคับ หมายเลขแรก เพื่อเตรียมเป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องมือ (Intervention
ประคอง รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับจากรัฐบาลหรือ group) และอีก 5 หมายเลขทีเ่ หลือเป็นกลุม่ ควบคุม (Control group)
หน่วยงานอืน่ ๆ4,8 แต่ยงั ไม่ได้มกี ารก�าหนดรูปแบบสือ่ หรือวิธกี ารให้ แล้วจึงน�าซองจดหมายปิดผนึกเตรียมส�าหรับใช้ในการสุม่ โดยมีการ
ปกปิดผลของการสุม่ กับเจ้าหน้าที่ ผูป้ ว่ ยนอกทีม่ ารับบริการทีส่ มุ่ ได้
ความรู้ที่แน่ชัด อย่างไรก็ดีมีการศึกษาในไต้หวันพบว่าสื่อ DVD
ช่วยเพิม่ ความรูแ้ ละมีผลต่อการตัดสินใจฟอกไตในผูป้ ว่ ย ค�าปรึกษาแบบสื่อวีดิทัศน์ จะเป็นกลุ่มทดลองทั้งหมดและผู้ป่วย
ไตวายระยะสุดท้ายโดยมีความแตกต่างอย่าง มีนยั ส�าคัญทางสถิต6 นอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเกาะคาที่สุ่มได้การรักษาตาม
สอดคล้องกับพีระมิดการเรียนรู้ ซึ่งพบว่าการฟังและการได้เห็น มาตรฐานเดิมจะเป็นกลุ่มควบคุมทั้งหมด (ภาพที่ 1)
(Audio visual) มีประสิทธิภาพในการจดจ�าถึงร้อยละ 20 เมือ่ เทียบ
การฟังบรรยาย (Lecture) ซึง่ จะจ�าได้เพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ 7 ในปัจจุบนั ประชากรตัวอย่าง (Study population)
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา (Inclusion criteria)
โรงพยาบาลเกาะคามีพยาบาลวิชาชีพจ�านวน 2 คน ในการให้
1. สถานบริการ : โรงพยาบาลเกาะคา
ความรูเ้ กีย่ วกับการบ�าบัดทดแทนไต โดยวิธกี ารใช้แผนภาพและการแจก
2. ผูป้ ว่ ย : ผูป้ ว่ ยนอกทีเ่ ข้ารับบริการโรงพยาบาลเกาะคา
แผ่นพับซึ่งการส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
ที่ 4 และ 5 ที่เคยได้รับค�าแนะน�าการบ�าบัดทดแทนไตยังขาดความ ที่มีโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 หรือ 5 เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา
(Exclusion criteria)
เข้าใจที่ถูกต้องถึงร้อยละ 503
1. ผู้ป่วยที่วิกลจริต ต่างด้าว หรือมีความบกพร่องด้าน
ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาโดยการใช้สอื่ การฟังและการได้
เห็นในรูปแบบวีดิทัศน์ในการให้ค�าปรึกษาการบ�าบัดทดแทนไต การมองเห็นและการได้ยิน
2. ผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจในการให้ค�าปรึกษา
การศึกษานี้จะช่วยประเมินผลการใช้เครื่องมือในรูปแบบวีดิทัศน์
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ภาพที่ 1 การแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง เป็นกลุ่มที่ได้รับสื่อ
วีดิทัศน์ และกลุ่มควบคุม

ผลการศÖกÉา (Results)
1. ลักษณะทางประชากร
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มควบคุมและ
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั สือ่ วีดทิ ศั น์ ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติ p value >0.05 ทั้งหมด (ตารางที่ 1)
2. ผลของความรู้ก่อนและหลังการให้ค�าปรึกษา
ค่ามัธยฐานของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการฟอกไตหลัง
การให้ค�าปรึกษาในกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับสื่อวีดิทัศน์เท่ากับ
4 และ 5 คะแนน ตามล�าดับ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติ (p value 0.048) (ตารางที่ 2)
3. ทัศนคติต่อการฟอกไต
คะแนนทัศนคติต่อการฟอกไตหลังให้ค�าปรึกษากลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มที่ได้รับสื่อวีดิทัศน์เท่ากับ 6.96 และ 7 คะแนน
ตามล�าดับ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p
value 0.02) (ตารางที่ 3)
4. ความคิดเห็นต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์
กลุ่มที่ได้รับสื่อวีดิทัศน์มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ให้ค�าปรึกษาที่ได้รับมากกว่ากลุ่มควบคุม (กราฟแท่งที่ 1-2)

กลØ่มตัวอย่างãนการวิจัย
ค�านวณขนาดตัวอย่างส�าหรับผลลัพธ์ด้านการตัดสินใจ
ฟอกไตและค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้จากข้อมูล Pilot study โดย
ใช้คา่ Beta= 0.1 กับ alpha= 0.05 ส�าหรับผลลัพธ์ดา้ นการตัดสินใจ
และใช้คา่ Beta= 0.1 alpha= 0.05 ส�าหรับผลลัพธ์ดา้ นคะแนนความ
รู้ ผลลัพธ์คือได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 25 คน

คØณภาพ¢องเครืèองมือวิจัย
แบบสอบถามทั้งสี่ส่วนมีค่า IOCมากกว่า 0.67 ทั้งหมด
และค่าความเชื่อมั่น(Reliability)ของแบบสอบถามพบว่าได้ค่า
สัมประสิทธิ์ครอนบัค(Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.845

การวิเคราะห์¢้อมÙล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS
25.0 และโดยสถิติเชิงพรรณนาใช้ค่าความถี่และร้อยละ ส่วนสถิติ
เชิงวิเคราะห์ใช้ Mean, Median, Chi-Square test นัยส�าคัญเป็น p
value
Vol.46 No.2 January - March 2020

อภิปรายผลการศÖกÉา
ปัจจัยทีม่ ผี ลท�าให้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติคือ Beta หรือ type II error ซึ่งหากลด Beta ลงอาจท�าให้
มีโอกาสที่จะตรวจพบความแตกต่างที่มีอยู่จริงมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ปัจจัยด้านอืน่ ๆ เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือของสมาชิกในครอบครัว การมีผู้ดูแล การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อทัศนคติเรื่องการฟอกไตถึง
แม้ว่าในสื่อวีดิทัศน์ได้กล่าวถึงการฟอกไตที่ถูกวิธี สามารถป้องกัน
การติดเชือ้ ได้ แต่ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั สือ่ วีดทิ ศั น์พบว่าส่วนใหญ่ยงั คงกลัว
การติดเชื้อจึงอาจจะมีการเน้นย�้าถึงประเด็นเรื่องการติดเชื้อในสื่อ
วีดิทัศน์ให้ชัดเจนขึ้น
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้มากที่จะน�าสื่อวีดิทัศน์ไปใช้
ปฏิบตั จิ ริงในกระบวนการให้คา� ปรึกษาก่อนการตัดสินใจฟอกไต โดย
ด้านความเหมาะสมในการน�าไปใช้อาจต้องมีสื่ออุปกรณ์อ�านวย
ประโยชน์ในการใช้สื่อวีดิทัศน์ ส่วนด้านความง่ายและสะดวกใน
การน�าไปใช้พบว่ามี 3 ราย พบปัญหาในการได้ยนิ ต้องใช้คา� พูดเน้น
ย�้าอีกครั้งในระหว่างการดูสื่อวีดิทัศน์ โดยอิงตามบทบรรยายเดิม
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¢้อเสนอแนะ
อาจจะมีการเพิม่ ประเด็นอืน่ ๆ ในสือ่ วีดทิ ศั น์ เช่น การติด
เชื้อ ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่กังวลเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนสมบูรณ์ของแนวทางมากยิง่ ขึน้ และเหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย
ผู ้ ป ่ ว ยบางรายมี ป ั ญ หาเรื่ อ งการได้ ยิ น ซึ่ ง ต้ อ งให้
เจ้าหน้าที่ทบทวนบทบรรยายอีกครั้งโดยอ้างอิงจากบทบรรยายใน
สื่อวีดิทัศน์

ตารางที่ 1 ตารางแจกแจงความถีร่ อ้ ยละข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ว่ ย
เปรียบเทียบกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ได้รบั วีดทิ ศั น์ (n=50 )

ตารางที่ 2 ค่ามัธยฐานของคะแนนความรูใ้ นการฟอกไตระหว่างกลุม่
ควบคุมและกลุม่ ได้รบั สือ่ วีดทิ ศั น์ ( n=50 คน)

ตารางที่ 3 ผลของทัศนคติเกีย่ วกับการฟอกไตหลังจากให้คา� ปรึกษา
ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ได้รบั สือ่ วีดทิ ศั น์ ( n=50 คน)
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การสั่งใชยา Acarbose
ในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา

นันทิยา สหสุนทรวุฒิ
ภบ., สสม.

บทคัดยอ

ก

ารศึ ก ษานี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� า รวจแบบอธิ บ าย มี
วัตถุประสงค์เพือ่ อธิบายการสัง่ ใช้ยา Acarbose ในผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 (T2DM) ที่ ม ารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้าในปีงบประมาณ 2561 กลุม่ ตัวอย่าง 330 คน
ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน
ผูป้ ว่ ยนอกทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล วิเคราะห์
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 เดือนลดลงอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ ร้อยละ 5.76 พบผลข้างเคียง
ของยา ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือไม่สบายท้อง ปวดท้อง ร้อยละ 2.42 รอง
ลงมาคื อ ท้ อ งอื ด และเอนไซม์ ตั บ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง พบเท่ า กั น คื อ
ร้อยละ 2.12 การสัง่ ใช้ยา Acarbose ทัง้ หมดในปีงบประมาณ 2561
ท�าให้โรงพยาบาลขาดทุน 4,045,793.86 บาท ผลการศึกษานี้เป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้คอื จ�านวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose 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

แห่ ง ชาติ บั ญ ชี ค ซึ่ ง ก� า หนดเงื่ อ นไขการใช้ ส� า หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยโรค
เบาหวานบางรายทีม่ รี ะดับน�า้ ตาลในเลือดหลังอาหารสูง(2) แนวทาง
เวชปฏิบตั สิ า� หรับโรคเบาหวาน 2560 โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่ง
ประเทศไทย(3) ให้พิจารณาเลือกใช้เป็นยาชนิดที่ 2 หรือ 3 กรณีที่
ไม่ สามารถควบคุ ม ระดั บน�้า ตาลในเลื อดหลั งอาหารได้ ยานี้มี
ประสิทธิภาพในการลด HbA1c ได้ 0.4-0.6%(3) ซึ่งประสิทธิภาพ
ในการลด HbA1c จะน้อยกว่ายาในกลุ่มอื่นๆ จากการสอบถาม
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่ 4 พบว่า
ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีการจัดซื้อยา
Acarbose 50 mg tablet มากที่ สุ ด(4) และจากการสอบถาม
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีจ�านวนการใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก (OPD visit) ในปีงบประมาณ 2561 มากที่สุด 20 อันดับ
ของประเทศ(5) พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า
ซึ่ ง มี จ� า นวน OPD visit มากเป็ น ล� า ดั บ ที่ 11 มี ก ารจั ด ซื้ อ ยา
Acarbose 50 mg tablet มากที่สุด ในขณะที่รองลงมามีการจัดซื้อ
เพียง 1,106,520 เม็ด(6) (กรณีที่จัดซื้อขนาด 100 mg จะค�านวณ
มาเป็นขนาด 50 mg) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่โรงพยาบาล
พระนัง่ เกล้าประสบกับปัญหาการขาดทุน ท�าให้โรงพยาบาลต้องมี
มาตรการควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จา่ ยด้านยา และ
หนึง่ ในมาตรการควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านยาก็คอื การส่งเสริมการใช้ยา
อย่างเหมาะสม จึงท�าให้ผวู้ จิ ยั ซึง่ เป็นคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
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�านวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาในขนาด
ที่แนะน�า (< 300 mg ต่อวัน)
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2.2 วัตถุประสงค์รอง : ศึกษาขนาดยา Acarbose ที่
ผู้ป่วยได้รับต่อวัน, ศึกษายาชนิดอื่นที่ผู้ป่วยได้รับในการรักษา
T2DM ก่อนและในระหว่างทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose, ศึกษาผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการก่อนและหลังได้รับยา Acarbose เป็นเวลา 3
เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน (ได้แก่ HbA1c, FPG, 2 h-PG, Cr,
eGFR, SGOT, SGPT), ศึกษาความแตกต่างของผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารก่อนและหลังได้รบั ยา Acarbose, ศึกษาผลข้างเคียง
ของยา Acarbose, ศึกษาจ�านวนแพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acarbose และศึกษารายรับ-รายจ่ายของโรงพยาบาลที่เกิดจากการสั่ง
ใช้ยา Acarbose

3. สมมติฐานการวิจัย
จ�านวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา 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
คอมพิวเตอร์คดั เลือกจากประชากรจ�านวน 1,867 คน สุม่ ตัวอย่าง
แบบเป็นระบบ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเลือก คือ
1) ผู ้ ป ่ ว ยนอกที่ ม ารั บ บริ ก ารที่ โ รงพยาบาลพระนั่ ง เกล้ า ใน
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
วิจัยคือแบบบันทึกข้อมูลตัวอย่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและน�าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ซึ่งได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.9375 และขออนุมัติคณะกรรมการการ
วิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลเพื่อขอเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน
ผูป้ ว่ ยนอกทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่า
เฉลีย่ , ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน, ค่าต�า่ สุด, ค่าสูงสุด และการทดสอบ
ค่าที โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05

5. ผลการศÖกÉา
ตารางที่ 5.1 แสดง
ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย พบว่า
ร้ อ ยละ 63.33 เป็ น เพศหญิ ง
ร้อยละ 63.33 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
อายุเฉลี่ย 62.54 ปี ต�่าสุด 21 ปี
สูงสุด 90 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ
79.70 (33.03+46.67) เป็ น
T2DM นานมากกว่า 5 ปี เป็น
T2DM นานเฉลี่ย 9.42 ปี เกือบ
ทั้งหมดร้อยละ 98.18 มีโรคอื่น
ร่วมด้วย ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 71.82
มีสทิ ธิการรักษาพยาบาลประเภท
UC ประเภทช�าระเงินเองมีเพียง
ร้อยละ 0.30
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ตารางที่ 5.1 ลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย
ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย
เพศ
• ชาย
• หญิง
อายุ
• 21 - 59 ปี
• 60 ปี ขึ้นไป
• ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
• ค่าต�่าสุด, ค่าสูงสุด
ระยะเวลาที่เปน T2DM
• 1 - 5 ปี
• มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี
• มากกว่า 10 ปี
• ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
• ค่าต�่าสุด, ค่าสูงสุด
โรคอื่นที่ผู้ป่วยเปนร่วมด้วย
• ไม่มีโรคอื่น
• มีโรคอื่นร่วมด้วย
- ความดันโลหิตสูง
- ไขมันในเลือดสูง
- หัวใจ
- อื่น ๆ (ไตวายเรื้อรัง, โรคเกาท์, โรคอ้วน ฯลฯ)
สิทธิการรักษาพยาบาล
• ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)
• ประกันสังคม
• ข้าราชการ/ต้นสังกัด/เบิกจ่ายตรง
• ช�าระเงินเอง
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จ�านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) (n = 330)
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121 (36.67)
209 (63.33)
121 (36.67)
209 (63.33)
62.54 11.61 ปี
21 ปี, 90 ปี
67 (20.30)
109 (33.03)
154 (46.67)
9.42 5.04 ปี
1 ปี, 31.50 ปี
6 (1.82)
324 (98.18)
258 (78.18)
272 (82.42)
44 (13.33)
99 (30.00)
237 (71.82)
38 (11.52)
54 (16.36)
1 (0.30)

ตารางที่ 5.2 การสัง่ ใช้ยา Acarbose ในผูป้ ว่ ย T2DM
การสั่งใช้ยา Acarbose ในผู้ป่วย T2DM
1. ผู้ป่วยได้รับยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา
• ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา คือ ใช้ส�าหรับ T2DM ที่มีระดับ 2 h-PG > 200 mg/dl
• ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา มีระดับ 2 h-PG < 200 mg/dl
• ได้รับยาโดยที่ไม่มีการตรวจระดับ 2 h-PG
2. ผู้ป่วยได้รับยา Acarbose เป็นยาชนิดที่ 2 หรือ 3 ขึ้นไป ในการรักษา T2DM
• เป็นยาชนิดที่ 2 ที่ได้รับ ไม่ใช่ได้รับเป็นยาชนิดแรก
• เป็นยาชนิดที่ 3 ขึ้นไป ที่ได้รับ ไม่ใช่ได้รับเป็นยาชนิดแรก
• เป็นยาชนิดแรก ที่ได้รับในการรักษา T2DM
3. ผู้ป่วยไม่มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง
• ไม่มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง มีค่า eGFR > 30 ml/min/1.73 m2
• มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรง มีค่า eGFR < 30 ml/min/1.73 m2
4. ผู้ป่วยได้รับยา Acarbose ในขนาดที่แนะน�า
• ได้รับยาในขนาดที่แนะน�า คือ < 300 mg ต่อวัน
• ได้รับยา > 300 mg ต่อวัน

จ�านวน (n = 330)

ร้อยละ

ตารางที่ 5.2 การสั่งใช้ยา Acarbose ในผู้ป่วย T2DM พบว่ามี
เพียงร้อยละ 13.94 (5.76+8.18)
52
15.76
ที่มีการตรวจ 2 h-PG ในจ�านวน
261
79.09
นี้มีเพียงร้อยละ 5.76 ที่ได้รับยา
17
5.15
ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา คือใช้
306
92.73
ส�าหรับ T2DM ทีม่ ี 2 h-PG > 200
24
7.27
mg/dl ร้อยละ 86.06 ได้รับยา
330
100
โดยทีไ่ ม่มกี ารตรวจ 2 h-PG ร้อยละ
0
0
94.85 (15.76+79.09) ได้ รั บ
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
ตารางที่

ขนาดยา

ที่ผู้ป่วยได้รับต่อวัน

19
27
284

5.76
8.18
86.06

ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับยา และที่ได้รับ

ตารางที่ ในเดื
5.3 อขนาดยา
ปู้ ว่ ่ ยได้รบั ต่อวัน (Dose/day) ตัง้ แต่ครัง้ แรกทีไ่ ด้รบั ยา
นที่ เดือAcarbose
นที่ และเดืทีอผ่ นที
และทีไ่ ด้รบั ในเดือนที่ 3 เดือนที่ 6 และเดือนที่ 12

ขนาดยา Acarbose ที่ผู้ป่วยได้รับต่อวัน (mg) mean  SD (n = 330)
ครั้งแรกที่ได้รับยา
ได้รับในเดือนที่ 3
ได้รับในเดือนที่ 6
ได้รับในเดือนที่ 12
127.27  36.71

137.73  53.78

140.61  59.02

141.67  60.63

ตารางที่ ่ 5.4ยาชนิ
ดอื่นดทีอื่ผ่น
ู้ป่วทียได้
ในการรั
ษา
ก่อนที
่จะได้รับก่ยา
ตารางที
ยาชนิ
่ผู้ปร่วับยได้
รับกในการรั
กษา
T2DM
อนที่จะได้รับยา Acarbose
และในระหว่
า
งที
่
ไ
ด้
ร
บ
ั
ยา
(สั
ญ
ลั
ก
ษณ์
หมายถึ
งยาต้นงแบบ
และในระหว่างที่ได้รับยา Acarbose (สัญลักษณ์ ® หมายถึ
ยาต้นแบบ)
ยาชนิดอื่นที่ผู้ป่วยได้รับ
ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.

Metformin tab
Glipizide tab
Pioglitazone tab
Insulins
Gliclazide tab

6. Sitagliptin tab (Januvia)
7. Glimepiride + Metformin tab (Amaryl-MSR)
8. Linagliptin tab (Trajenta)
9. Alogliptin + Pioglitazone tab (Oseni)
10. Empagliflozin tab (Jardiance)
11. Liraglutide inj (Victoza)
12. Dulaglutide inj (Trulicity)

13. Dapagliflozin + Metformin tab (Xigduo)

จานวน (ร้อยละ) ผูป้ ่วยที่ได้รับยาชนิดอื่น (n = 330)
ก่อนที่จะได้รับ
ระหว่างที่ได้รับ
ยา Acarbose
ยา Acarbose
264 (80.00)
255 (77.27)
167 (50.61)
169 (51.21)
96 (29.09)
133 (40.30)
64 (19.39)
77 (23.33)
57 (17.27)
56 (16.97)
18 (5.45)
14 (4.24)
12 (3.64)
13 (3.94)
9 (2.73)
1 (0.30)
1 (0.30)

9 (2.73)
4 (1.21)
3 (0.91)

1 (0.30)
1 (0.30)
0 (0)

3 (0.91)
0 (0)
5 (1.52)
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ตารางที่ 5.3 ขนาดยา Acarbose ทีผ่ ปู้ ว่ ย
ได้รับต่อวัน (Dose/day) พบว่าขนาดยา
Acarbose ที่ผู้ป่วยใช้ในรักษา T2DM
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับ และในอีก 3 เดือน
6 เดือน และ 12 เดือนหลัง คือ 127.27,
137.73, 140.61 และ 141.67 mg ต่อวัน
ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 5.4 ยาชนิดอื่นที่ผู้ป่วยได้รับใน
การรักษา T2DM พบว่าก่อนที่จะได้รับ
ยา Acarbose มีจ�านวน 12 ชนิด ส่วน
ใหญ่รอ้ ยละ 80 ได้รบั ยา Metformin รอง
ลงมาคือยา Glipizide, Pioglitazone, Insulins และ Gliclazide ร้อยละ 50.61,
29.09, 19.39 และ 17.27 ตามล�าดับ ใน
ระหว่างที่ได้รับยา Acarbose มีการใช้ยา
ชนิดอื่น 12 ชนิด ร่วมด้วยในการรักษา
T2DM ส่วนใหญ่ยงั คงได้รบั ยา Metformin
ร้อยละ 77.27 รองลงมาคือยา Glipizide,
Pioglitazone, Insulins และ Gliclazide
ร้อยละ 51.21, 40.30, 23.33 และ 16.97
ตามล�าดับ ส่วนยาชนิดอื่นที่เหลือมีการ
ใช้ไม่มาก
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ตารางที่ 5.5 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนที่จะได้รับยา Acarbose
12 เดือน

ตารางที่
องปฏิบัติการ ก่อนที่จะได้รับยา
ับยา
และหลั
งผลการตรวจทางห้
ได้รับยา Acarbose
เป็นเวลา 3 เดือน 6และหลั
เดืองนได้รและ
เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ก่อนได้รับยา
Acarbose

ผลการตรวจ mean  SD
3 เดือน
6 เดือน
หลังได้รับยา
หลังได้รบั ยา

12 เดือน
หลังได้รับยา

ไม่มีกำรตรวจ

ไม่มีกำรตรวจ

8.39  1.84
8.33  1.85
8.22  1.98
8.73  1.89
227 (68.79)
206 (62.42)
196 (59.39)
242 (73.33)
187.27  67.76 176.86  64.81 174.94  60.90 170.25  66.19
280 (84.85)
251 (76.06)
250 (75.76)
287 (86.97)

HbA1c (%)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
FPG (mg/dl)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
2 h-PG (mg/dl)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
Cr (mg/dl)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
eGFR (ml/min/1.73 m2)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
SGOT (iu/L)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
SGPT (iu/L)
จำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)

210.32  63.61
46 (13.94)
1.07  0.96
236 (71.52)
75.37  29.33
208 (63.03)

30.62  24.49
87 (26.36)
30.01  19.56
119 (36.06)

1.16  1.31
208 (63.03)
73.66  29.51
191 (57.88)
29.06  17.38
51 (15.45)
27.19  16.01
74 (22.42)

ไม่มีกำรตรวจ

1.18  1.17
214 (64.85)
71.12  28.14
202 (61.21)

32.72  26.28
74 (22.42)
34.02  31.40
98 (29.70)

1.15  1.01
243 (73.64)
73.62  29.51
233 (70.61)

28.04  19.63
89 (26.97)
27.79  23.85
117 (35.45)

ตารางที่ 5.5 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร 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�าดับซึ่งมีแนวโน้มลดลง
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 ได้คา่ เฉลีย่ 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

ตารางที
ความแตกต่างของผลการตรวจทางห้
องปฏิบอ
ัติกงปฏิ
าร ก่บอนที
ะได้ก่รับอยา
ตารางที
่ 5.6่ ความแตกต่
างของผลการตรวจทางห้
ัติก่จาร
นที่จะได้รับยา Acarbose และ
หลังและหลั
ได้รับงยา
Acarbose
เป็
น
เวลา
3
เดื
อ
น
6
เดื
อ
น
และ
12
เดื
อ
น
ได้รับยา Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
HbA1c (%)
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
FPG (mg/dl)
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
2 h-PG (mg/dl)
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
Cr (mg/dl)
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
eGFR (ml/min/1.73 m2)
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
SGOT (iu/L)
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
SGPT (iu/L)
จานวนผู้ป่วย (ร้อยละ)

mean  SD

ก่อนได้รับยา

Acarbose

mean  SD

3 เดือนหลัง p- ก่อนได้รับยา
ได้รับยา value Acarbose

mean  SD

6 เดือนหลัง p- ก่อนได้รับยา
ได้รับยา value Acarbose

12 เดือนหลัง pได้รับยา value

9.011.95 8.471.80 0.000 8.901.96 8.381.84 0.000 8.781.92 8.271.96 0.000
149 (45.15)
178 (53.94)
150 (45.45)
0.037
0.007
186.9568.86 176.2960.75
187.6068.10 174.2659.72
187.2469.04 171.2766.98 0.001
221 (66.97)
252 (76.36)
223 (67.58)
ไม่มีผลการตรวจ 3 เดือนหลัง
ได้รับยา จึงเปรียบเทียบกันไม่ได้

ไม่มีผลการตรวจ 6 เดือนหลัง
ได้รับยา จึงเปรียบเทียบกันไม่ได้

1.181.15 1.241.42 0.090 1.181.10 1.241.29
156 (47.27)
163 (49.39)
70.6930.57 70.0529.67 0.473 68.4028.67 67.6827.49
134 (40.61)
141 (42.73)
36.6117.20 31.8914.25 0.081 29.1214.73 36.1231.39
18 (5.45)
41 (12.42)
34.6219.86 31.4918.62 0.151 35.7323.34 39.4937.83
39 (11.82)
55 (16.67)

ไม่มีผลการตรวจ 12 เดือนหลัง
ได้รับยา จึงเปรียบเทียบกันไม่ได้

0.061

1.131.06 1.170.99 0.059
187 (56.67)
0.440 74.1029.83 71.6929.41 0.010
168 (50.91)
0.148 26.8812.99 28.1021.57 0.720
42 (12.73)
0.467 32.2022.31 30.3827.62 0.618
64 (19.39)

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
14

ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2563

Vol.46 No.2 January - March 2020

่
ยงของยา
ตารางทีตารางที
่ 5.7 ผลข้
าผลข้
งเคีายงเคี
งของยา
Acarbose
ผลข้างเคียงของยา Acarbose

 ไม่พบผลข้างเคียงของยา Acarbose
 พบผลข้างเคียงของยา Acarbose

- ไม่สบายท้อง ปวดท้อง
- ท้องอืด
- เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น

จานวนผู้ป่วยที่เกิดผลข้างเคียง (n = 330)
จานวน
ร้อยละ
311
94.24
19
5.76
8
2.42 (8/330)
7
2.12 (7/330)
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

ตารางที
่ 5.8
แต่ละสาขาที
่สั่งใช้ยา Acarbose
ตารางที
่ 5.8จานวนแพทย์
จ�านวนแพทย์
แต่ละสาขาที
่สั่งใช้ยา Acarbose
จานวนแพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acarbose
แพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา Acarbose
จานวน
ร้อยละ
1. อายุรแพทย์ทั่วไป
160
48.48
2. อายุรแพทย์สาขาอื่น
34
10.30
3. อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ
21
6.36
4. แพทย์ทั่วไป
115
34.86
รวม
330
100

ตารางที่ 5.8 จ�านวนแพทย์แต่ละสาขาที่สั่งใช้ยา
Acarbose พบว่าสัง่ ใช้ยาโดยอายุรแพทย์ทว่ั ไป ร้อยละ
48.48 รองลงมาคือ แพทย์ทวั่ ไป อายุรแพทย์สาขา
อืน่ และอายุรแพทย์ตอ่ มไร้ทอ่ ร้อยละ 34.86, 10.30
และ 6.36 ตามล�าดับ

ตารางที่ 5.9 รายรับ-รายจ่ายของโรงพยาบาลที่เกิดจากการสั่งใช้ยา Acarbose
ในปง่ บประมาณ
2561ายของโรงพยาบาลที่เกิดจากการสั่งใช้ยา Acarbose ในปีงบประมาณ 2561
ตารางที
5.9 รายรับ-รายจ่
ประเภทผู้ป่วย
ตามสิทธิการรักษาพยาบาล

รายจ่ายของโรงพยาบาล
รายรับของโรงพยาบาล
จานวนยาที่จ่ายให้ ราคาต้นทุนยา
ราคาค่ายาที่รพ.
ร้อยละ
ร้อยละ
ผู้ป่วย (เม็ด) (7) ที่จ่าย (บาท)
ขายได้ (บาท)

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. ชาระเงินเอง
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
รวมทั้งสิ้น 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

6. สรØปผลการวิจัย
จากการสุม่ ตัวอย่างจ�านวน 330 คน ทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยนอกทีม่ า
รับการรักษา T2DM ทีโ่ รงพยาบาลพระนัง่ เกล้าในปีงบประมาณ 2561
และได้รบั ยา Acarbose เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน พบว่า ผูป้ ว่ ยที่
ได้รบั ยาตรงตามข้อบ่งใช้ของยาคือใช้สา� หรับ T2DM ทีม่ รี ะดับ 2 h-PG
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ตารางที่ 5.9 รายรั บ -รายจ่ า ยของ
โรงพยาบาลทีเ่ กิดจากการสัง่ ใช้ยา Acarbose ในปีงบประมาณ 2561 พบว่าส่วน
ใหญ่สั่งใช้ยา Acarbose ในผู้ป่วยที่เก็บ
เงินค่ายาไม่ได้ (จ่ายฟรี) โดยต้นทุนค่า
ยาที่ สั่ ง ใช้ ใ นผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม นี้ มี มู ล ค่ า
4,506,967.83 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
82.03 ของต้ น ทุ น ค่ า ยา Acarbose
ทั้งหมด ค่ายาที่โรงพยาบาลขายได้มี
มูลค่าทั้งหมด 1,448,545.50 บาท จึง
ท�าให้โรงพยาบาลขาดทุนเป็นเงินจ�านวน
4,045,793.86 บาท

> 200 mg/dl มีเพียงร้อยละ 5.76 ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 94.85 ได้รบั ยา
Acarbose เป็นยาชนิดที่ 2 ขึน้ ไปในการรักษา T2DM ร้อยละ 5.15 ได้
รับเป็นยาชนิดแรกในการรักษา T2DM ในระหว่างทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose
ผูป้ ว่ ยร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรงแต่ยงั คงได้รบั ยา
ผูป้ ว่ ยทุกรายได้รบั ยาในขนาดทีแ่ นะน�าคือไม่เกิน 300 mg ต่อวัน โดย
ขนาดยาทีไ่ ด้รบั มีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ผูป้ ว่ ยมีการใช้ยาชนิดอืน่
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12 ชนิดในการรักษา T2DM ก่อนทีจ่ ะได้รบั ยา Acarbose และในระหว่าง
ทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose ก็เช่นเดียวกัน โดยก่อนทีจ่ ะได้รบั ยา Acarbose
และในระหว่างทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ได้รบั ยา Metformin
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือยา Glipizide, Pioglitazone, Insulins และ
Gliclazide
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนและหลังได้รับยา
Acarbose เป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน พบว่า ค่าเฉลีย่
HbA1c, FPG มีแนวโน้มลดลง เมือ่ เลือกเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ ก่อนและหลังได้รบั ยา Acarbose พบว่า ค่าเฉลีย่
HbA1c, FPG หลังได้รบั ยา Acarbose ลดลงจากก่อนได้รบั ยา Acarbose
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตใิ นทุกช่วงเวลา ค่า Cr ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ในทุกช่วงเวลา ค่า eGFR ไม่มคี วามแตกต่างหลังได้รบั ยา Acarbose
3 เดือน และ 6 เดือน แต่หลัง 12 เดือน eGFR ลดลงอย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติ ผูป้ ว่ ยทีพ่ บผลข้างเคียงของยา Acarbose มีจา� นวนร้อยละ
5.76 ผลข้างเคียงทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือไม่สบายท้อง ปวดท้อง ซึง่ พบ
ร้อยละ 2.42 รองลงมาคือท้องอืด และเอนไซม์ตบั เพิม่ ขึน้ ซึง่ พบเท่ากัน
คือร้อยละ 2.12 การสัง่ ใช้ยา Acarbose ทัง้ หมดในปีงบประมาณ 2561
ท�าให้โรงพยาบาลขาดทุนเป็นเงินจ�านวน 4,045,793.86 บาท ผลการ
ศึกษานีเ้ ป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้ คือจ�านวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
ยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา มีไม่ถงึ ร้อยละ 50

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาทีพ่ บว่ามีผปู้ ว่ ยเพียงร้อยละ 5.76 ได้รบั ยา
Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้ของยา คือใช้สา� หรับ T2DM ทีม่ ี 2 h-PG >
200 mg/dl ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 86.06 ได้รบั ยาโดยทีไ่ ม่มกี ารตรวจ
2 h-PG มาก่อน แสดงให้เห็นว่าการสัง่ ใช้ยา Acarbose ส่วนใหญ่ไม่ได้
ค�านึงถึงค่าระดับน�้าตาลในเลือดหลังอาหาร และอาจจะเห็นว่ายา
Acarbose เป็นยาทีอ่ ยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึง่ โรงพยาบาลให้สงั่
ใช้ได้ในผูป้ ว่ ยทุกสิทธิการรักษา และยังเป็นยาต้นแบบ (Original) แพทย์
จึงมัน่ ใจในประสิทธิภาพของยา ดังนัน้ การทีโ่ รงพยาบาลไม่ได้กา� หนด
เงือ่ นไขการสัง่ ใช้ยา Acarbose และให้แพทย์ทกุ คนสามารถสัง่ ใช้ได้ใน
ผูป้ ว่ ยทุกสิทธิการรักษา จึงท�าให้มกี ารสัง่ ใช้ยานีง้ า่ ยมาก ประกอบกับ
ไม่มกี ารตรวจสอบว่าสัง่ ใช้ตรงตามข้อบ่งใช้ของยาหรือไม่ จึงท�าให้
โรงพยาบาลต้องจัดซือ้ ยานีเ้ ป็นจ�านวนมากในทุก ๆ ปีเพือ่ ให้เพียงพอตาม
ทีแ่ พทย์สงั่ ผูป้ ว่ ยร้อยละ 5.15 ได้รบั Acarbose เป็นยาชนิดแรกในการ
รักษา T2DM ซึง่ แนวทางเวชปฏิบตั สิ า� หรับโรคเบาหวาน 2560 โดย
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย(3) และแนวทางการรักษาของ
American Diabetes Association (ADA) guideline 2018(8) แนะน�าการ
ให้ยาควบคุมระดับน�า้ ตาลในเลือดส�าหรับ T2DM ให้เริม่ ด้วยยา Metformin เป็นตัวแรก ทัง้ นีใ้ ห้พจิ ารณาเลือกใช้ยา Acarbose เป็นยาชนิด
ที่ 2 หรือ 3 ในกรณีทไี่ ม่สามารถควบคุมระดับน�า้ ตาลในเลือดหลังอาหาร
ได้ จากการศึกษานีแ้ สดงว่ายังมีแพทย์บางคนทีอ่ าจไม่ทราบว่าไม่ควร
เลือกสัง่ ใช้ยา Acarbose เป็นยาชนิดแรก ในระหว่างทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose ผูป้ ว่ ยร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรงแต่ยงั คงได้รบั
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ยา Acarbose ซึง่ แนวทางเวชปฏิบตั สิ า� หรับโรคเบาหวาน 2560 โดย
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย(3) แนะน�าไม่ให้ยา Acarbose ใน
ผูท้ มี่ ี eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2 ซึง่ สอดคล้องกับแนวทาง
การรักษาของ ADA guideline 2018(8) ทีแ่ นะน�าให้หลีกเลีย่ งการให้ยา
Acarbose ในผูท้ มี่ ี eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2 และสอดคล้อง
กับค�าแนะน�าส�าหรับการดูแลผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนการบ�าบัดทดแทน
ไต พ.ศ. 2558 โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย(9) ซึง่ ไม่แนะน�าให้ใช้
ยา Acarbose ถ้า eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2 จากผลการ
ศึกษาแสดงว่ายังมีแพทย์บางคนทีอ่ าจไม่ทราบว่าไม่ควรเลือกสัง่ ใช้ยา
Acarbose ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี eGFR น้อยกว่า 30 ml/min/1.73 m2
จ�านวนผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารตรวจค่า SGOT และ SGPT ทัง้ ก่อน
และหลังได้รบั ยา Acarbose ในแต่ละช่วงเวลามีจา� นวนไม่มากพอทีจ่ ะ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างได้ ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วผูป้ ว่ ยควรได้รบั
การตรวจค่า SGOT และ SGPT อย่างสม�า่ เสมอ เนือ่ งจากยา Acarbose
อาจท�าให้มกี ารเพิม่ ระดับของเอนไซม์ตบั โดยไม่มอี าการในผูป้ ว่ ยบาง
ราย จากการศึกษานีผ้ ปู้ ว่ ยร้อยละ 2.12 มีเอนไซม์ตบั เพิม่ ขึน้ จากเดิม
มาก ดังนัน้ จึงควรตรวจค่าเอนไซม์ตบั ในช่วง 6-12 เดือนแรกของการ
รักษาตามค�าแนะน�าที่อยู่ในเอกสารก�ากับยา(10) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางเวชปฏิบตั สิ า� หรับโรคเบาหวาน 2560 โดยสมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทย(3) ที่ระบุว่ายา Acarbose อาจมี hepatotoxicity
การสัง่ ใช้ยา Acarbose ทัง้ หมดในปีงบประมาณ 2561 ท�าให้โรงพยาบาล
ขาดทุนเป็นเงินจ�านวนมากถึง 4,045,793.86 บาท จากการศึกษานีม้ ี
ผูป้ ว่ ยเพียงร้อยละ 5.76 เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ยา Acarbose ตรงตามข้อบ่งใช้
ของยา ผูป้ ว่ ยร้อยละ 7.27 มีภาวะไตล้มเหลวอย่างรุนแรงแต่ยงั คงได้
รับยา Acarbose ดังนัน้ การให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องแก่แพทย์ผสู้ ง่ั ใช้ยาจึง
เป็นสิง่ จ�าเป็นอย่างมากทีจ่ ะช่วยให้การสัง่ ใช้ยา Acarbose เป็นไปอย่าง
เหมาะสม คุม้ ค่า และผูป้ ว่ ยเกิดความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา
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การประเมินใชยาโอเมพราโซล
ในโรงพยาบาลคลองหลวง

THE EVALUATION OF PRESCRIBING
OMEPRAZOLE IN KHLONGLUANG HOSPITAL
พิณประไพ เกื้อกูล ภ.บ., ภ.ม.
(เภสัชกรรมชุมชน) โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ก

บทคัดยอ

ารศึกษาครัง้ นี้ เป็นการวิจยั ปฏิบตั กิ าร มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ประเมินการใช้ยา omeprazole ในคลินกิ ผูป้ ว่ ยนอก โรง
พยาบาลคลองหลวง และเพือ่ ประเมินประสิทธิผลของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด
โดยการวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การ และช่วงหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ�าบัด โดยเก็บข้อมูลการใช้ยา omeprazole ชนิด
รับประทาน ช่วงละ 1 เดือน น�าข้อมูลของทัง้ 2 ช่วง มาเปรียบเทียบ
หาร้อยละของการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม และช่วงยืนยันผลของการ
ปฏิบตั กิ าร เก็บข้อมูล 1 สัปดาห์ ซึง่ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของคณะ
กรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด เป็นการร่วมกันทบทวนเกณฑ์การ
ใช้ยา omeprazole ในโรงพยาบาล กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
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ผูป้ ว่ ยนอกซึง่ มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลคลองหลวง ทีม่ อี ายุ
ตัง้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไป และก�าลังใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน ใน
ช่วง 1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ
16-23 กันยายน พ.ศ. 2562 รวมทัง้ หมด จ�านวน 663 ราย โดยเครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประกอบการใช้ยา omeprazole และ
แบบเก็บข้อมูลการประเมินการใช้ยา omeprazole จากการประเมิน
การใช้ยา omeprazole และประสิทธิผลของการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด พบว่าการใช้ยา omeprazole ทีไ่ ม่เหมาะสมลดลง จากร้อยละ 80.8 ในช่วงก่อนการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร เป็นร้อยละ 43.4 ในช่วงหลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
และเป็นร้อยละ 36.0 ในช่วงยืนยันผลของการปฏิบตั กิ าร ซึง่ ความไม่
เหมาะสมในการใช้ยา omeprazole ระหว่างก่อนการประชุม, หลังการ
ประชุม และยืนยันผลของการปฏิบตั กิ ารมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ และผ่านเกณฑ์การประเมินทีต่ งั้ ไว้ โดยการใช้ยา
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ประทาน จากข้อมูลย้อนหลัง (retrospective study) ของแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วยนอกที่ใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน ช่วงวันที่ 1
มกราคม ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยได้ค้นหารายชื่อและเลข
ประจ�าตัวผู้ป่วยที่มีการใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน ในช่วง
เวลาดังกล่าวจากระบบคอมพิวเตอร์ จากนัน้ ท�าการสุม่ ทุกๆ 10 คน
มาจ�านวน 100 ราย ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาข้อมูล
จากแฟ้มประวัติผู้ป่วยเทียบกับข้อบ่งใช้ที่ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กา� หนดขึน้ พบว่าร้อยละ
57 ของผูป้ ว่ ยไม่มขี อ้ มูลทีบ่ ง่ ชีว้ า่ มีความจ�าเป็นในการใช้ omeprazole
ชนิดรับประทาน
บทนํา
เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยา omeprazole ที่ไม่จ�าเป็น
ปั จ จุ บั น คนไทยมี ก ารใช้ ย าเกิ น ความจ� า เป็ น มากขึ้ น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาเรือ่ งการประเมินการใช้ยา omeprazole
ซึง่ จากการศึกษาในระดับภาพรวมของประเทศ พบว่า คนไทยมีคา่ ใช้ ในโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยการประชุมเชิง
จ่ายด้านยาในอัตราส่วนสูงถึงร้อยละ 30 ของค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ ปฏิ บั ติ ก ารของคณะกรรมการเภสั ช กรรมและการบ� า บั ด ของ
ทั้งหมด ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ใช้เป็นอัตราส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 โรงพยาบาล ร่วมกันทบทวนเกณฑ์การใช้ยาดังกล่าว รณรงค์การใช้ยา
Omeprazole เป็นยาในกลุ่มยายับยั้งการขับโปรตอน ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสม
(proton pump inhibitor) ถูกน�ามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ส�านักงาน เหตุผล และสอดคล้องกับนโยบายการประเมินและทบทวนการใช้
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก�าหนด ยาอย่างสมเหตุสมผลของทางโรงพยาบาล สามารถช่วยให้งาน
ข้อบ่งใช้ส�าหรับยา omeprazole ดังนี้ ใช้เพื่อรักษาแผลในกระเพาะ บริการมีคุณภาพมากขึ้นเกิดความปลอดภัยในการใช้ยาต่อผู้ป่วย
อาหาร, ใช้รักษาแผลในล�าไส้เล็ก, ใช้รักษาโรคที่เกิดจากกรดใน ลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จ�าเป็น และพัฒนาระบบความปลอดภัย
กระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร (โรคเกิร์ด) และใช้ ด้านยาได้อย่างสมบูรณ์
รักษาภาวะที่มีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป จากการเจริญที่
ผิดปกติของตับอ่อน หรือกลุ่มอาการโซลลิงเกอร์-เอลลิสัน การใช้
วัต¶Øประสงค์
ยา omeprazole มากเกินความจ�าเป็น โดยไม่มีข้อบ่งใช้อาจเพิ่ม
ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก, ภาวะขาดวิตามินและเกลือแร่,
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อประเมินการใช้ยาโอเมพราโซล
การติดเชื้อ Clostridium diicile และโรคปอดอักเสบได้
ในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองหลวง
การประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation) เป็น
วัตถุประสงค์รอง เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ
กระบวนการหรือกลไกในการประกันคุณภาพการใช้ยาทีต่ อ้ งเป็นไป ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด
อย่างมีระบบ อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานที่จัดท�าขึ้น และต้องท�า
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ แก้ไขการใช้ยาไม่เหมาะสม โดยอาศัยความร่วม
วิ¸Õวิจัย
มือแบบสหสาขาวิชาชีพ เมื่อกระบวนการได้ผลควรเผยแพร่ข้อมูล
ที่พบไปยังทีมบุคลากร เพื่อให้เกิดการตระหนักพฤติกรรมเปลี่ยน 1. รูปแบบการศึกษา
และเกิดผลเชิงนโยบาย เพื่อที่จะให้การใช้ยานั้นเป็นการใช้อย่าง
การศึกษานี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action research)
เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รายการยาที่ควรน�ามา เพื่อแก้ปัญหาการใช้ยา omeprazole ที่ไม่จ�าเป็นในโรงพยาบาล
ท�าการประเมินการใช้ คือ ยาที่มีจ�านวนการใช้ยาที่เพิ่มขึ้น, มีการ คลองหลวง โดยแบ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็น 2 ช่วง ช่วงละ 1 เดือน
ใช้ยาที่หลากหลาย และมีการใช้ยาที่ไม่จ�าเป็น
ช่วงแรกเป็นการเก็บข้อมูลการใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน
เมื่อพิจารณาข้อมูลการใช้ยา omeprazole ชนิดรับ ตามด้วยการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของทีม เพือ่ ให้ทกุ ท่านมีสว่ นร่วม
ประทานของโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท�าการทบทวนเกณฑ์การใช้ยา ome1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการสั่ง prazole ในโรงพยาบาล แล้วเก็บข้อมูลในระยะที่สองภายหลัง จาก
ใช้ยานี้ จ�านวน 2,874 ราย คิดเป็นมูลค่า 347,041 บาท ซึ่งมีมูลค่า นั้นน�าข้อมูลของทั้ง 2 ช่วงมาเปรียบเทียบกัน และหากการประชุม
สูงเป็นล�าดับที่ 3 ของยาที่ใช้ทั้งหมด จากมูลค่าการใช้ยา omepra- เชิงปฏิบัติการสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ให้เก็บข้อมูลซ�้าอีก
zole ชนิ ด รั บ ประทานของโรงพยาบาล ท� า ให้ ค ณะกรรมการ ครัง้ หนึง่ เพือ่ ตรวจสอบความคงที่ และยัง่ ยืนของผลการปฏิบตั กิ าร
เภสัชกรรมและการบ�าบัด (PTC) ร่วมกับแพทย์ทุกท่านของโรง 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พยาบาล เกิดความตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้เกิดการใช้ยา
ช่วงแรก เป็นการเก็บข้อมูลการใช้ยา omeprazole ชนิด
อย่างสมเหตุผล ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้ยา omeprazole ชนิดรับ รับประทาน

omeprazole ในประเด็นข้อบ่งใช้ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่จัดท�าขึ้น
พบว่า การใช้ยา omeprazole ทีไ่ ม่เหมาะสมเกิดจากการใช้ยาในผูป้ ว่ ยที่
ไม่จา� เป็นต้องได้รบั ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารจากการ
ใช้ยาต้านอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์ คิดเป็นร้อยละ 20.2 ส่วนประเด็น
ขนาดยาและวิธกี ารใช้ยาทีไ่ ม่เป็นไปตามเกณฑ์ทจี่ ดั ท�าขึน้ พบว่าการ
ใช้ยา omeprazole ทีไ่ ม่เหมาะสมเกิดจากการใช้ยาในขนาดมากกว่า
ทีค่ วร ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 22.8 และน่าจะสามารถน�าวิธดี งั กล่าวไป
ประยุกต์ใช้กบั ยาตัวอืน่ ๆ เพือ่ ลดการใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสมได้
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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 ที่ระดับความเชื่อมั่น 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 เป็นการเก็บข้อมูลการใช้ยา 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 ซึง่ ได้มาจากการค�านวณ และสุม่ โดยวิธกี าร
เดียวกับที่กล่าวมาแล้ว
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติ
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และผ่าน
การประเมินความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ�านวน 3 ท่านแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เกณฑ์การ
ใช้ยา omeprazole และแบบฟอร์มประกอบการใช้ยา omeprazole
ส�าหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบตั ิ ได้แก่
แบบเก็บข้อมูลการประเมินการใช้ยา omeprazole
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม
ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา โดยท�าการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) น�าเสนอในรูปของความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ส่ ว นที่ 2 การวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล
ส�าหรับข้อมูล nominal ใช้สถิติ chi-square test เมือ่ ข้อมูลไม่มคี วาม
สัมพันธ์กัน และใช้สถิติ McNemar test เมื่อข้อมูลมีความสัมพันธ์
กัน ส�าหรับข้อมูล ratio ใช้สถิติ One-way ANOVA โดยยึดค่า P-value ที่น้อยกว่า 0.05 จะถือว่ามีนัยส�าคัญทางสถิติ
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การประเมินผล
ประเมิน

ดัชนีตัวชี้วัดความส�าเร็จของการวิจัย และเกณฑ์การ

ร้อยละของการใช้ยา omeprazole ที่ไม่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด
โดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัดของโรงพยาบาล ได้รว่ ม
กันตั้งเกณฑ์การประเมิน ซึ่งพิจารณาจากยารายการอื่นๆ ที่ทาง
โรงพยาบาลได้ทา� การประเมินการใช้ยาอยูก่ อ่ นนัน้ 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 โดยมีคา่ นัยส�าคัญทีค่ า� นวณได้ เท่ากับ 0.419 ซึง่ มีคา่ มากกว่า
ค่า p value = 0.05 แสดงว่า อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ใช้ยา omeprazole ในแต่ละช่วงของการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาภาวะ hepatic impairment จากค่า ChildPugh 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
ช่วงยืนยันผลของการปฏิบตั กิ าร จ�านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.9
ในช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ป่วยที่ใช้ยา
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
ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน
ข้ อมูลทั่วไป
ก่อนการประชุม
(N=291)

จานวนราย(ร้ อยละ)
หลังการประชุม
(N=297)

105(36.1)
186(63.9)
63.2 + 14.9 ปี ,
21-92 ปี
12(4.1)
45(15.4)
95(32.6)
139(47.9)

113(38.0)
184(62.0)
64.4 + 13.5 ปี ,
33-85 ปี
11(3.7)
32(10.8)
86(29.0)
168(56.5)

31(41.3)
44(58.7)
65.3 + 12.7 ปี ,
24-89 ปี
2(2.7)
6(8.0)
24(32.0)
43(57.3)

65(22.3)
21(32.3)

81(27.3)
37(45.7)

17(22.7)
9(52.9)

222(74.7)
75(25.3)

64(85.3)
11(14.7)

ยืนยันผลการปฏิบตั ิการ
(N=75)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ค่ าเฉลี่ย + ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน), ค่ าต่าสุด - ค่ าสูงสุด
20-35 ปี
36-50 ปี
51-65 ปี
มากกว่ า 65 ปี
ผลจากห้ องปฏิบัตกิ าร
ค่ า Liver function test (LFT)
มีผลตรวจ
มีภาวะ hepatic
impairment
โรคประจาตัวผู้ป่วย
มีโรคประจาตัว*
ไม่ มโี รคประจาตัว

191(65.6)
100(34.4)
หมายเหตุ *ผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัว 1 ราย อาจจะเป็ นได้ มากกว่า 1 โรค

2. ข้อมูลเกีย่ วกับความเหมาะสมในการใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน
การประเมินผูป้ ว่ ยทัง้ หมดตามเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมทีไ่ ด้จดั ท�าไว้ พบว่าในช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร, ช่วง
หลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และช่วงยืนยันผลของการปฏิบตั กิ าร มีผปู้ ว่ ยจ�านวน 56 ราย, 168 ราย และ 48 ราย ตามล�าดับ เหมาะสม
ตามเกณฑ์ทไี่ ด้จดั ท�าขึน้ ทัง้ หมด คือ มีขอ้ บ่งใช้ ขนาดและวิธกี ารใช้ยา ระยะเวลาการใช้ยา และการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา เป็นไปตาม
เกณฑ์ทกี่ า� หนด และมีผทู้ ไี่ ม่เหมาะสมตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด ในช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร, ช่วงหลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และช่วง
ยืนยันผลของการปฏิบตั กิ าร จ�านวน 235 ราย, 129 ราย และ 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.8, 43.4 และ 36.0 ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การประเมิน
ทัง้ หมด ตามล�าดับ ดังแสดงในตาราง 2 ซึง่ พบว่าค่า chi-square ทีค่ า� นวณได้มคี า่ 96.011 โดยมีคา่ นัยส�าคัญทีค่ า� นวณได้ เท่ากับ 0.000
ซึง่ มีคา่ น้อยกว่าค่า p value = 0.05 แสดงว่า การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร มีผลต่อการใช้ยา omeprazole ตามเกณฑ์ประเมินความเหมาะสมที่
แสดงการใช้
ยา omeprazole
ก�าหนด อย่างมีนยั ตาราง
ส�าคัญ2ทางสถิ
ติ (p value
< 0.001)ที่ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ ีกาหนด
ตาราง 2 แสดงการใช้ยา omeprazole ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
ผลการประเมิน

เป็ นไปตามเกณฑ์
ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์
รวม

ก่อนการประชุม
(N=291)
56(19.2)*
235(80.8)
291(100)

จานวนราย(ร้ อยละ)
หลังการประชุม
(N=297)
168(56.6)*
129(43.4)
297(100)

ยืนยันผลการปฏิบตั ิการ
(N=75)
48(64.0)*
27(36.0)*
75(100)

* มีนัยสาคัญทางสถิติ (p value < 0.001), Chi-square test เปรี ยบเทียบกับการประชุมเชิงปฎิบตั ิการ

ลักษณะการใช้ยา omeprazole ซึง่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทไี่ ด้จดั ท�าขึน้ แสดงดังตาราง 3 พบว่า ผูท้ ไี่ ด้รบั การประเมินว่ามีการใช้ยา
omeprazole ในประเด็นข้อบ่งใช้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด ในช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร, ช่วงหลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และ
ช่วงยืนยันผลของการปฏิบตั กิ าร จ�านวน 94 ราย, 35 ราย และ 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.3, 11.8 และ 17.3 ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การประเมิน
ทัง้ หมด ตามล�าดับ
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ผูท้ ไ่ี ด้รบั การประเมินว่ามีการใช้ยา omeprazole ในประเด็นขนาดและวิธกี ารใช้ยาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด ในช่วงก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร, ช่วงหลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และช่วงยืนยันผลของการปฏิบตั กิ าร จ�านวน 102 ราย, 54 ราย และ 15 ราย คิด
เป็น ร้อยละ 35.1, 18.2 และ 20.0 ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ หมด ตามล�าดับ
ผูท้ ไี่ ด้รบั การประเมินว่ามีการใช้ยา omeprazole ในประเด็นระยะเวลาการใช้ยาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด ในช่วงก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร, ช่วงหลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และช่วงยืนยันผลของการปฏิบตั กิ าร จ�านวน 107 ราย, 60 ราย และ 9 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36.8, 20.2 และ 12.0 ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ หมด ตามล�าดับ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั การประเมินว่ามีการใช้ยา omeprazole ในประเด็นอันตรกิรยิ าระหว่างยาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด ในช่วงก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร, ช่วงหลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และช่วงยืนยันผลของการปฏิบตั กิ าร จ�านวน 56 ราย, 42 ราย และ 9 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 19.2, 14.1 และ 12.0 ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ หมด ตามล�าดับ
ตาราง 3 แสดงลักษณะการใช้ยา omeprazole ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

omeprazole ในขนาดสูงและต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน ควรมีการตรวจ
สรØปและอภิปรายผลการวิจยั
ค่า Child-Pugh score เพือ่ ประเมินภาวะ hepatic impairment ของ
ผูป้ ว่ ย และน�ามาใช้ปรับลดขนาดยา omeprazole ต่อไป และกลุม่
จากการประเมินการใช้ยา omeprazole ในคลินกิ ผูป้ ว่ ย ตัวอย่างทีศ่ กึ ษามีโรคประจ�าตัว เฉลีย่ ร้อยละ 71.9 ซึง่ โรคทีพ่ บส่วน
นอก โรงพยาบาลคลองหลวง โดยอาศัยวิธกี ารจัดท�า DUE ขณะทีม่ ี ใหญ่ ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น จากโรคประจ�า
การใช้ยา (concurrent DUE) พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ยา omeprazole ตัวของผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยา omeprazole พบว่ามีผปู้ ว่ ยทีม่ ภี าวะต่อมพารา
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เฉลีย่ ร้อยละ 62.4 และอายุเฉลีย่ 64.3 ปี ไทรอยด์ทา� งานน้อยเกิน (hypoparathyroidism) จ�านวน 26 ราย ซึง่
ซึง่ อาจสอดคล้องกับข้อมูลจากส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติทวี่ า่ เพศหญิง ภาวะดังกล่าวอาจมาจากการใช้ยา omeprazole ได้ ซึง่ สอดคล้องกับ
มีอตั ราการเจ็บป่วยสูงกว่าชายอย่างเห็นได้ชดั เมือ่ มีอายุตงั้ แต่ 15 ปี การศึกษาของ Epstein และคณะ ในปี พ.ศ. 2553 ได้รายงานการเกิด
ขึน้ ไป และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Mcbride และคณะ ซึง่ ผูท้ ใี่ ช้ยา ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต�า่ (hypomagnesium) และภาวะต่อมพารา
omeprazole ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ทีม่ อี ายุมากกว่า 65 ปี เช่นกัน ไทรอยด์ทา� งานน้อยเกิน (hypoparathyroidism) ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ผลจากห้องปฏิบตั กิ าร มีผปู้ ว่ ยทีม่ กี ารตรวจค่า Child-Pugh score การใช้ยา omeprazole
คิดเป็นร้อยละ 24.6 และมีผปู้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ hepatic impairment เฉลีย่
ผลจากการประเมินการใช้ยา omeprazole และประสิทธิผล
ร้อยละ 41.1 ซึง่ จากการศึกษาของ Goel และคณะ พบว่าการใช้ ของการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
omeprazole มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเกิด spontaneous bacte- บ�าบัด พบว่า การใช้ยา omeprazole ทีไ่ ม่เหมาะสมลดลง จากร้อยละ
rial peritonitis (SBP) ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง ดังนัน้ ก่อนจะเริม่ ใช้ยา 80.8 ในช่วงก่อนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เป็นร้อยละ 43.4 ในช่วงหลัง
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การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และเป็นร้อยละ 36.0 ในช่วงยืนยันผลของ
การปฏิบตั กิ าร ซึง่ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารมีผลต่อการใช้ยา omeprazole ตามเกณฑ์ประเมินความเหมาะสมทีก่ า� หนด อย่างมีนยั ส�าคัญทาง
สถิติ (p value < 0.001) และผ่านเกณฑ์การประเมินทีต่ งั้ ไว้ อาจเป็นผล
เนือ่ งมาจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบ�าบัดทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างสม�า่ เสมอ ซึง่ สอดคล้องกับมาตรการ
ใช้ยาสมเหตุผลของกรมบัญชีกลาง รวมถึงความตระหนักของแพทย์ใน
การใช้ยาให้เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ า� หนดมากขึน้
เมือ่ พิจารณาเหตุผลของการใช้ยา omeprazole ชนิดรับ
ประทาน ในประเด็นข้อบ่งใช้ทไี่ ม่เป็นไปตามเกณฑ์ทจี่ ดั ท�าขึน้ พบว่า
ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เพือ่ ป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารจาก
การใช้ยาต้านอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์ (Prevention of NSAID-induced ulcers) ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งต�า่ (ไม่มปี จั จัยเสีย่ งใดๆ) และ
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งปานกลาง (ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี จั จัยเสีย่ ง 1-2 ข้อ) ต่อการ
เกิดโรคในทางเดินอาหาร ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Siyad และ
Jeeva ในปี พ.ศ. 2548 ศึกษาความคุม้ ค่าในการใช้ยา omeprazole
ในโรงพยาบาลรัฐ ขนาด 100 เตียง ของประเทศอินเดีย ซึง่ ท�าการ
ศึกษาในผูป้ ว่ ยใน พบว่าเหตุผลในการใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสม ร้อยละ 70
มาจากการใช้เพือ่ ป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารจากการใช้ยา
ต้านอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์ (Prevention of NSAID-induced ulcers)
อีกเหตุผลของการใช้ยา omeprazole ชนิดรับประทาน ใน
ประเด็นข้อบ่งใช้ทไี่ ม่เป็นไปตามเกณฑ์ทจี่ ดั ท�าขึน้ คือ การใช้ยา omeprazole เพื่อรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis) ซึ่งโรค
กระเพาะอาหารอักเสบ เป็นโรคทีเ่ กิดจากมีการอักเสบ บวม แดง ของ
เยือ่ เมือกบุภายในกระเพาะอาหาร การวินจิ ฉัยใช้อาการทางคลินกิ
เป็นส�าคัญ ร่วมกับการซักประวัติ และการตรวจร่างกาย อาจต้อง
วินิจฉัยแยกโรคจากแผลแปปติก โดยอาศัยการส่องกล้องตรวจ

กระเพาะอาหาร ซึง่ ในโรงพยาบาลชุมชนการส่องกล้องไม่สามารถ
ท�าได้ การรักษากระเพาะอาหารอักเสบเพือ่ บรรเทาอาการปวดท้อง
เท่านัน้ โดยยาทีน่ ยิ มใช้ คือ ยาลดกรด
เมือ่ พิจารณาเหตุผลของการใช้ยา omeprazole ชนิดรับ
ประทาน ในประเด็นขนาดและวิธกี ารใช้ยาทีไ่ ม่เป็นไปตามเกณฑ์ทจี่ ดั
ท�าขึน้ พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยาในขนาดมากกว่าทีค่ วร ซึง่ ไม่
เป็นไปตามค�าแนะน�าของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ทีไ่ ด้แนะน�าให้ใช้ยา omeprazole
ในขนาดต�า่ ทีส่ ดุ ในการรักษา และระยะเวลาสัน้ ทีส่ ดุ ทีใ่ ห้ประสิทธิภาพ
ในการรักษา เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดกระดูกหักบริเวณสะโพก
ข้อมือ และสันหลัง ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ซึง่ การศึกษาของ Eom และคณะ
ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ยา omeprazole ท�าให้ความสามารถในการ
ดูดซึมเกลือแคลเซียมชนิดกินลดลง และการศึกษาของ Whang และ
คณะ ในปี พ.ศ. 2528 ได้รายงานการเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต�า่
(hypocalcemia) ในผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานยา omeprazole

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้อ�านวยการ คณะ
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ประสิทธิผลการสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผล
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

ก

บทคัดยอ

ารใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาที่พบในอัตราที่สูง
ท�าให้สง่ ผลต่อประสิทธิผลของการรักษา เกิดผลข้างเคียง
จากการใช้ยา หากใช้ยาปฏิชวี นะพร�า่ เพรือ่ ท�าให้เกิดเชือ้
ดือ้ ยาเพิม่ ขึน้ ท�าให้ผปู้ ว่ ยอยูโ่ รงพยาบาลนานขึน้ เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการ
ด� า เนิ น งานโครงการส่ ง เสริ ม การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2559-2562 โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติ
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั เชิงกระบวนการ และตัวชีว้ ดั RDU จ�านวน 20
ตัว ช่วง 1 ต.ค. 2558 – 30 มิ.ย. 2562 เพือ่ น�ามาประเมินผลการ
ด�าเนินโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผลการวิจัยพบว่าโรง
พยาบาลโพธิท์ องมีการด�าเนินงานตามตัวชีว้ ดั ด้านกระบวนการอย่าง
ครบถ้วน ส่วนผลลัพธ์ 20 ตัวชีว้ ดั พบว่าปีงบประมาณ 2559 มีตวั ที่
ไม่ผา่ นเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50 ของตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด หลังจากเริม่
ด�าเนินโครงการพบว่า ปีงบประมาณ 2560 มีตวั ชีว้ ดั ไม่ผา่ นเกณฑ์
คือ ตัวชีว้ ดั 8 การใช้ยาปฏิชวี นะในบาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ ตัวชีว้ ดั
12 การใช้ metformin ในผูป้ ว่ ยเบาหวานโดยไม่มขี อ้ ห้ามใช้ ตัวชีว้ ดั
15 ผูป้ ว่ ยโรคหืดเรือ้ รังทีไ่ ด้ยา inhaled corticosteroid ตัวชีว้ ดั 19, 20
อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ ทีร่ ะบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันใน รพสต.
และหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย ตามล�าดับ ปีงบประมาณ 2561
มีตวั ชีว้ ดั ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์ คือ ตัวชีว้ ดั 15 และปีงบประมาณ 2562
พบว่าตัวชีว้ ดั ผ่านเกณฑ์ทงั้ หมด 20 ตัว ส�าหรับค่าใช้จา่ ยด้านยาของ
โรงพยาบาลพบว่า มูลค่าการจัดซือ้ ยาลดลง ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2560
ถึง 2562 รวม 3,076,847.06 บาท สรุปผลการวิจยั การด�าเนินงาน
RDU ของโรงพยาบาลโพธิท์ องตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2560 ถึง 2562
มีพฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้ จนสามารถพัฒนาสูก่ ารเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขัน้ ที่ 3 ในปีงบประมาณ 2562 ท�าให้
ประหยัดงบประมาณในการจัดซือ้ ยาได้พอสมควร ซึง่ การทีจ่ ะประสบ
ความส�าเร็จได้นนั้ มีปจั จัยหลายด้าน คือ การมีนโยบายจากผูบ้ ริหาร
ที่ชัดเจน ความเข้มแข็งของทีมที่ช่วยกันผลักดันและพัฒนา การ
ก�าหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน ความร่วมมือของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ในทุกภาคส่วน และการติดตามตัวชีว้ ดั อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทนํา
องค์การอนามัยโลกให้คา� จ�ากัดความของ “การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (rational drug use)” ไว้ คือ ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาทีเ่ หมาะสมกับ
ปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละราย ด้วย
ระยะเวลาการรักษาทีเ่ หมาะสม และมีคา่ ใช้จา่ ยต่อชุมชนและผูป้ ว่ ยน้อย
ทีส่ ดุ 1 ซึง่ สอดคล้องกับค�าจ�ากัดความตามคูม่ อื การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทีข่ ยายความว่า การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล คือ การใช้ยาโดยมีขอ้ บ่งชี้ เป็นยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีประสิทธิผล
จริง สนับสนุนด้วยหลักฐานทีเ่ ชือ่ ถือได้ ให้ประโยชน์ทางคลินกิ เหนือ
กว่าความเสีย่ งจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุม้ ค่าตาม
หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ�า้ ซ้อน ค�านึงถึง
ปัญหาเชือ้ ดือ้ ยา เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียาอย่างเป็นขัน้ ตอนตาม
แนวทางพิจารณาการใช้ยา โดยใช้ยาในขนาดทีพ่ อเหมาะกับผูร้ บั บริการ
ในแต่ละกรณี ด้วยวิธกี ารให้ยาและความถีใ่ นการให้ยาทีถ่ กู ต้องตาม
หลักเภสัชวิทยาคลินกิ ด้วยระยะเวลาการรักษาทีเ่ หมาะสม ผูร้ บั บริการ
ให้การยอมรับและสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเนือ่ ง
กองทุนในระบบประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถให้เบิกจ่าย
ยานัน้ ได้อย่างยัง่ ยืน เป็นการใช้ยาทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการ
ทุกคนสามารถใช้ยานั้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ถูกปฏิเสธยาที่
สมควรได้รบั 2
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการศึกษาต่างๆ แสดงว่า ยังมีการ
ใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในอัตราทีส่ งู อาจถึงครึง่ หนึง่ ของการใช้ยา
ทัง้ หมด โดยเฉพาะในประเทศทีก่ า� ลังพัฒนา ซึง่ น�าไปสูก่ ารสูญเสียตาม
มาทัง้ ในระดับบุคคลผูใ้ ช้ยา ท�าให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิผลของการ
รักษา เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา เกิดการใช้ยาเพิม่ มากขึน้ โดยไม่
จ�าเป็น และหากเกิดการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างพร�า่ เพรือ่ ไม่เป็นไปตามข้อ
บ่งชี้ จะส่งผลให้เกิดปัญหาเชือ้ ดือ้ ยา (antimicrobial resistance) มาก
ขึน้ ท�าให้ผปู้ ว่ ยต้องอยูโ่ รงพยาบาลนานขึน้ มีอตั ราการเสียชีวติ สูงขึน้
และน�าไปสูค่ วามสูญเสียทางเศรษฐกิจ2
ส�าหรับมูลค่าการบริโภคยาของประเทศไทยพบว่ามีมลู ค่า
ทีส่ งู ขึน้ โดยรายจ่ายด้านสุขภาพปี พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2561
มูลค่า 381,387 ล้านบาท, 393,632 ล้านบาท และ 388,976 ล้านบาท
ตามล�าดับ ส่วนรายจ่ายค่ายาพบว่ามีมลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ เช่นกัน 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
ประเทศไทยจะได้ดา� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่เริม่ มีนโยบายแห่ง
ชาติดา้ นยา พ.ศ. 2524 แต่กย็ งั ไม่เกิดผลสัมฤทธิเ์ ท่าทีค่ วร จึงเป็นความ
จ�าเป็นเร่งด่วนของประเทศทีต่ อ้ งปรับการด�าเนินการให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
โดยในปี พ.ศ. 2553 อนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้
กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้มกี ารระบุวา่ “การใช้ยาอย่างไม่
สมเหตุผล เป็นปัญหาทีจ่ า� เป็นต้องได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วนและควร
ได้รับการยกสถานะเป็นวาระแห่งชาติ” ซึ่งในเวลาต่อมานโยบาย
แห่งชาติดา้ นยา พ.ศ. 2554 ได้บรรจุให้ “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” เป็น
ยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 2 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.
2555-2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และประชาชน ให้เป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง และ
คุม้ ค่า3
กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยก�าหนดนโยบายการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ 15 ในปีงบประมาณ 2559
เพื่อเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยและลดความสิน้ เปลืองทางเศรษฐกิจ4 โดยโรง
พยาบาลโพธิท์ องได้เห็นถึงความส�าคัญของโครงการ RDU hospital จึง
ได้เริม่ จัดท�าโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
ปีงบประมาณ 2560 และเริม่ เก็บข้อมูลทีแ่ สดงผลลัพธ์ของการด�าเนิน
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การศึกษานีม้ ี
วัตถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในปีงบประมาณ 2562 เทียบกับผลลัพธ์ในปีงบประมาณ
2559, 2560 และ 2561

วัต¶Øประสงค์
1. เพือ่ ประเมินผลการด�าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลของโรงพยาบาลโพธิท์ อง จังหวัดอ่างทอง ในปีงบประมาณ
2562 เทียบกับผลลัพธ์ในปีงบประมาณ 2559, 2560 และ 2561
2. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล
โพธิท์ องและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพสต.) ในเขตอ�าเภอ
โพธิท์ อง

¢อบเ¢ตงานวิจยั
เครือข่ายสุขภาพอ�าเภอโพธิ์ทอง ได้แก่ โรงพยาบาล
โพธิท์ อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพสต.) ในเขตอ�าเภอ
โพธิท์ อง โดยเก็บข้อมูลการสัง่ ใช้ยาตามตัวชีว้ ดั โครงการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลตามคูม่ อื การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service
plan สาขาพัฒนาระบบบริการให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในช่วง
1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถนุ ายน 2562
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ตัวชÕวé ดั ความสíาเรçจโครงการ
1. ตัวชีว้ ดั เชิงกระบวนการ ได้แก่ 1. การก�าหนดนโยบาย
การเป็น RDU hospital 2. มาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 4. การติดตามประเมินผล
2. ตัวชี้วัดเชิงผลการด�าเนินงาน 20 ตัว ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

รÙปแบบงานวิจยั
เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ (Action research)

เครือè งมือทÕãè ช้ãนการวิจยั
1. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ HosXP โรงพยาบาลโพธิท์ อง
2. ฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข

ส¶ิตทิ ãÕè ช้ãนการวิจยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ

วิ¸ดÕ าí เนินการวิจยั
1. ก�าหนดนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU Hospital) แบบเป็นลายลักษณ์อกั ษร แจกให้ทกุ หน่วยงาน
ของโรงพยาบาลโพธิท์ อง
2. ชีแ้ จงนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การ
เก็บข้อมูลแต่ละตัวชีว้ ดั ในการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บ�าบัดโรงพยาบาล (PTC) และการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอ�าเภอ (คปสอ.) อ�าเภอโพธิท์ อง
3. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ PTC ทุก 3 เดือน และ
จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการระบบยาทุกเดือน เพือ่ ติดตามผลการ
ด�าเนินงาน และร่วมกันขับเคลือ่ นโครงการ RDU Hospital
4. ประเมินผลลัพธ์ดา้ นกระบวนการ ซึง่ ประกอบด้วยการ
ประเมิน RDU1 และ RDU2 ตามคูม่ อื การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล
5. มีการทบทวนบัญชียาของโรงพยาบาลให้สง่ เสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล โดยทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ PTC ของโรง
พยาบาลโพธิท์ อง เช่น มีการปรับ Paracetamol injection, Ketoconazole
ซึง่ เป็นรายการยาทีค่ วรพิจารณาตัดออกจากโรงพยาบาล, มีการปรับ
Glibenclamide ออก แล้วน�า Glipizide เข้ามาใช้แทน รวมทัง้ มีการ
ส่งเสริมให้มกี ารใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติในโรงพยาบาล
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6. จัดประชุมชีแ้ จง/อบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลให้กบั เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลโพธิท์ อง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบลเครือข่ายอ�าเภอโพธิท์ อง 17 แห่ง
7. พัฒนาระบบสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการสัง่ ใช้ยา ได้แก่
7.1.1 พัฒนาฉลากยาให้มชี อื่ ภาษาไทย มีคา� เตือน
ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ของยา เพิม่ ข้อมูลยาเพือ่ ประชาชนโดยท�าเป็น
รูปแบบ QR code บนฉลากยา และเผยแพร่ขอ้ มูลในรูปแบบเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ผ่านทาง Mobile application “RDU รูเ้ รือ่ งยา” ซึง่ จะช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้อย่างทัว่ ถึง และมีการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
7.1.2 ปรับขนาดตัวอักษรวิธกี ารใช้ยาให้ใหญ่ขนึ้
7.1.3 จัดท�าระบบให้มกี ารแสดงการท�างานของไต
(eGFR) ล่าสุดของผูป้ ว่ ยแสดงในใบสัง่ ยา เพือ่ ให้เภสัชสามารถตรวจสอบ
การใช้ยาตามการท�างานของไตผูป้ ว่ ยได้
7.1.4 จัดท�า pop alert ข้อมูลการเกิด Drug/Drug
interaction จ�านวนทัง้ หมด 22 คู่
7.1.5 จัดท�า pop alert ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ยา
เช่น ไม่แนะน�าให้ใช้ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี eGFR น้อยกว่า 30 mL/min/1.73 m2,
ห้ามใช้ยา Pregnancy category X ในหญิงตัง้ ครรภ์ เป็นต้น
8. มีการจัดท�าแบบบันทึกประกอบการวินจิ ฉัย และการ
รักษาโรค ส�าหรับโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วง
เฉียบพลัน และโรคแผลเลือดออก
9. จัดท�าคูม่ อื RDU ของโรงพยาบาลโพธิท์ องแจกให้แต่ละ
กลุม่ งาน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกัน
10.จัดตั้ง Asthma & COPD Clinic โดยมีกระบวน
Pre-counselling และ Post-counselling เพือ่ ประเมินการควบคุมโรค
และประเมินการใช้ยาของผูป้ ว่ ย เพือ่ ประกอบพิจารณาการได้รบั ยา
Inhaled corticosteroid ในผูป้ ว่ ย Asthma
11.ประเมินผลการด�าเนินงานตาม RDU1 และ RDU2
ทุกเดือน
12. น�าผลการประเมินแจ้งในการประชุมระบบยาทุกเดือน
และแจ้งในการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด (PTC)
ทุก 3 เดือน เพือ่ วิเคราะห์หาสาเหตุของตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์ และ
ร่วมกันหาแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
13. มีการชีแ้ จงนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU Hospital), แนวทางปฏิบตั ใิ นการสัง่ ใช้ยาให้แก่แพทย์
เพิม่ พูนทักษะ (Intern) ในทุกรอบทีม่ กี ารผลัดเปลีย่ นแพทย์ใหม่
14. น�าเสนอตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของ RDU ในการ
ประชุม คปสอ. เพือ่ หาแนวทางแก้ไขพัฒนา
15. ติดตามประเมินผลลัพธ์ และพิจารณาแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลในทุกสิน้ เดือนเพือ่ ควบคุมก�ากับการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลอย่างต่อเนือ่ ง
16. สรุ ป ผลการด� า เนิ น งานตามวาระการประชุ ม
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด (PTC) ทุก 3 เดือน
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ผลการศÖกÉา
ตารางที่ 1 แสดงผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการของ
โครงการ RDU Hospital พบว่าทางโรงพยาบาลโพธิ์ทองได้เริ่ม
กระบวนการด�าเนินงาน RDU Hospital ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2559
ซึ่งทางโรงพยาบาลโพธิ์ทองมีกระบวนการท�างานตามตัวชี้วัดด้าน
กระบวนการอย่างครบถ้วน ได้แก่ มีการก�าหนดนโยบาย RDU
Hospital มีมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั และมีการ
ติดตามการประเมินผล
ตารางที่ 2 แสดงผลการด�าเนินงานด้านผลลัพธ์ของ
โครงการ RDU Hospital ทัง้ หมด 20 ตัวชีว้ ดั พบว่าปีงบประมาณ
2559 มีตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50 ของตัวชี้วัด
ทัง้ หมด และหลังจากเริม่ การด�าเนินการโครงการ RDU Hospital แล้ว
พบว่ามีผลการด�าเนินทีด่ ขี นึ้ โดยปีงบประมาณ 2560 มีตวั ชีว้ ดั ทีไ่ ม่
ผ่านเกณฑ์ทงั้ หมด 5 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ตัวชีว้ ดั ที่ 8 ร้อยละการใช้ยา
ปฏิชวี นะในบาดแผลสดจากอุบตั เิ หตุ ตัวชีว้ ดั ที่ 12 ร้อยละของผูป้ ว่ ย
เบาหวานทีใ่ ช้ metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอืน่ เพือ่
ควบคุมระดับน�า้ ตาลโดยไม่มขี อ้ ห้ามใช้ (eGFR ‹ 30 มล./นาที) ตัวชี้
วัดที่ 15 ร้อยละผูป้ ว่ ยโรคหืดเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั ยา inhaled corticosteroid
ตัวชีว้ ดั ที่ 19 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลและหน่วย
บริการปฐมภูมใิ นเครือข่ายทีม่ อี ตั ราการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้
ทีร่ ะบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ
20 และตัวชีว้ ดั ที่ 20 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
และหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่ายทีม่ อี ตั ราการใช้ยาปฏิชวี นะใน
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน≤ร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2561 มีตวั
ชีว้ ดั ทีผ่ า่ นเกณฑ์เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้
ยาปฏิชวี นะ (ตัวชีว้ ดั ที่ 8, 19, 20) และมีตวั ชีว้ ดั ทีย่ งั ไม่ผา่ นเกณฑ์
เพียงตัวชีว้ ดั เดียว ได้แก่ ตัวชีว้ ดั ที่ 15 ร้อยละผูป้ ว่ ยโรคหืดเรือ้ รังทีไ่ ด้
รับยา inhaled corticosteroid และในปีงบประมาณ 2562 พบว่าผล
การด�าเนินงานด้านผลลัพธ์ของโครงการ RDU Hospital ผ่านเกณฑ์
ทัง้ หมด 20 ตัวชีว้ ดั
ตารางที่ 3 แสดงระดับการพัฒนาสูก่ ารเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ของโรงพยาบาลโพธิท์ องใน
ปีงบประมาณ 2560 อยูใ่ นขัน้ ที่ 1 และมีการพัฒนาเป็นขัน้ ที่ 2 ใน
ปีงบประมาณ 2561 และมีระดับการพัฒนาสูก่ ารเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขัน้ ที่ 3 ในปีงบประมาณ 2562
ตารางที่ 4 แสดงมูลค่าการจัดซื้อยาของโรงพยาบาล
โพธิท์ องทีม่ แี นวโน้มลดลง เมือ่ พิจารณาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2560
ถึงปีงบประมาณ 2562 พบว่ามูลค่าการจัดซื้อยาลดลงรวมมูลค่า
ทัง้ หมด 3,092,549.34 บาท
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ตารางที่ ่ 11ผลการด
าเนิานเนิ
งานด้
านกระบวนการของโครงการ
RDU hospital
ตารางที
ผลการด�
นงานด้
านกระบวนการของโครงการ
RDU hospital
ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ
การกาหนดนโยบาย RDU Hospital
มาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
การติดตามการประเมินผล

เกณฑ์
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ

ปีงบประมาณ
2560 2561
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

2559
มี
มี
มี
มี

2562
มี
มี
มี
มี

ตารางที่ 2 ผลการด�าเนินงานด้านผลลัพธ์ของโครงการ RDU Hospital 20 ตัวชี้วัด

ตารางที่ 2 ผลการดาเนินงานด้านผลลัพธ์ของโครงการ
ที่

ตัวชี้วัด

20 ตัวชี้วัด
เกณฑ์

ร้อยละของรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
≥
ประสิทธิผ ลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ในการชี้นา
สื่อสาร และส่งเสริมเพื่อนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ ระดับ
ยาอย่างสมเหตุผล

26

ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2563

9
7

ปีงบประมาณ
0
1
9
7

Vol.46 No.2 January - March 2020

2
4

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

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

ปีงบประมาณ
2559 2560 2561 2562

ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating * ในเด็กที่
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตา
≤ 20
6.47 4.85 5.34 4.67
มาหัส ICD-10 ตาม RUA-URI ) (*รพ.โพธิ์ทองมี Cetririzine กับ
Loratadine เฉพาะชนิดเม็ด)
19 ร้อยละของโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลและหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่
100
76.47 100 100
ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ
ตารางที่ 3 ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
20
ปีงบประมาณ
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
20 ร้อยละของโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลและหน่วยบริการ
2559
ปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วง 100
86.77 100 100
2560
ขั
น
้
ที
่
1
เฉียบพลัน≤ร้อยละ 20
2561
ขั้นที่ 2
ตารางที่ ่ 33ระดั
บ2562
การพั
ฒนาสู
ารเป็่กนารเป็
โรงพยาบาลส่
งเสริมการใช้งยเสริ
าอย่มาการใช้
งสมเหตุขั้นผยทีลาอย่
ตารางที
ระดั
บการพั
ฒ่กนาสู
นโรงพยาบาลส่
่ 3 างสมเหตุผล RDU
ปีงบประมาณ
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2559
2560
ขั้นที่ 1
2561
ขั้นที่ 2
2562
ขั้นที่ 3
18

ตารางที่ ่ 44มูมูลค่ลาค่การจั
ดซื้อดยาของโรงพยาบาลโพธิ
์ทอง
ตารางที
าการจั
ซื้อยาของโรงพยาบาลโพธิ
์ทอง
ปีงบประมาณ
มูลค่าการจัดซื้อยาทั้งหมด
2559
14,492,636.58
2560
12,034,998.97
2561
11,700,465.14
ตารางที่ 2562
4 มูลค่าการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลโพธิ
์ทอง
11,415,789.52
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2562

รวมทั
มูลค่าการจั
ดซื้ง้อหมด
ยาทั้งหมด
14,492,636.58
12,034,998.97
11,700,465.14
11,415,789.52
รวมทั้งหมด

สรØปและอภิปรายผลการวิจยั

ก่อนทีโ่ รงพยาบาลโพธิท์ องจะได้เริม่ ด�าเนินโครงการ RDU
Hospital ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ
2559 โรงพยาบาลโพธิท์ องได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล และมีการด�าเนินการตามผลลัพธ์เชิงกระบวนการทัง้
4 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 1 อย่างไรก็ตามผลการด�าเนินงานในขณะ
นัน้ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด โดยการประเมินด้วยตัวชีว้ ดั ทัง้
20 ตัวชีว้ ดั ในขณะนัน้ พบว่ามีตวั ชีว้ ดั ทีผ่ า่ นไม่ถงึ ร้อยละ 50 ของตัว
ชีว้ ดั ทัง้ หมด
ต่อมากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้
วางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด (PTC)
และคณะกรรมการระบบยา เพือ่ หาแนวทางพัฒนาทีจ่ ะส่งผลให้ตวั ชี้
วัดผ่านตามเกณฑ์ทงั้ หมด 20 ตัวชีว้ ดั
โดยเริม่ ด�าเนินนโยบายการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล
(Antibiotic Smart Use: ASU) ซึ่งเริ่มท�าแบบบันทึกประกอบการ
วินจิ ฉัย และการรักษาโรค ส�าหรับโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน
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มูลค่าการจัดซื้อยาที่ลดลงจากปีก่อนหน้า
2,457,637.61
334,533.83
284,675.62
มูลค่าการจัดซื3,076,847.06
้อยาที่ลดลงจากปีก่อนหน้า
โรคท้องร่วงเฉียบพลั2,457,637.61
น และโรคแผลเลือดออก เพือ่ ให้เป็นแนวทาง
334,533.83
ร่วมกันก่อนการสัง่ ใช้ยาปฏิชวี นะ และมีการจัดประชุมชีแ้ จง/ให้ความ
284,675.62
รูเ้ รือ่ งการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้กบั เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลโพธิท์ อง
3,076,847.06

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเครือข่ายอ�าเภอโพธิท์ อง 17
แห่ง หลังจากด�าเนินนโยบายดังกล่าว พบว่าในปีงบประมาณ 2560
โรงพยาบาลโพธิท์ องมีระดับการพัฒนาสูก่ ารเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขัน้ ที่ 1 เนือ่ งจากมีตวั ชีว้ ดั ทีไ่ ม่เป็น
ตามเกณฑ์คอื ตัวชีว้ ดั ที่ 8 (ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในบาดแผลสด
จากอุบตั เิ หตุ) ตัวชีว้ ดั ที่ 12 (ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีใ่ ช้ metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอืน่ เพือ่ ควบคุมระดับน�า้ ตาล
โดยไม่มขี อ้ ห้ามใช้ (eGFR <30 มล./นาที)) และตัวชีว้ ดั ที่ 15 (ร้อยละ
ผูป้ ว่ ยโรคหืดเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั ยา inhaled corticosteroid)
และในปีงบประมาณ 2561 ทางองค์กรแพทย์ และกลุม่
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคเห็นความส�าคัญของการใช้
Metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับ
น�า้ ตาลโดยไม่มขี อ้ ห้ามใช้ (eGFR <30 มล./นาที) ในผูป้ ว่ ยเบาหวาน
เพิม่ มากขึน้ โดยข้อมูลการด�าเนินงานมีการติดตามประเมินผลลัพธ์
และพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทุกสิ้นเดือนเพื่อ
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ควบคุมก�ากับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ตวั ชีว้ ดั
ที่ 8 และ 12 ผ่านตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด ท�าให้โรงพยาบาลโพธิท์ องมี
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล RDU ขัน้ ที่ 2
ขณะเริม่ ต้นปีงบประมาณ 2562 เหลือเพียงตัวชีว้ ดั เดียว
ทีย่ งั ไม่ผา่ น คือ ตัวชีว้ ดั ที่ 15 กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
จึงได้จดั ตัง้ Asthma & COPD Clinic โดยมีกระบวน Pre-counselling
และ Post-counselling เพือ่ ประเมินการควบคุมโรค และประเมินการ
ใช้ยาของผูป้ ว่ ย เพือ่ ประกอบพิจารณาการได้รบั ยา Inhaled corticosteroid ในผูป้ ว่ ย Asthma จึงส่งผลให้ตวั ชีว้ ดั ที่ 15 ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก�าหนด ท�าให้โรงพยาบาลโพธิ์ทองมีระดับการพัฒนาสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขัน้ ที่ 3
ในด้านค่าใช้จา่ ยด้านยาของโรงพยาบาลโพธิท์ อง พบว่า
มีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2560 จนถึงปีงบประมาณ 2562
พบว่ามูลค่าการจัดซือ้ ยาของโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2560 ลดลง
จากปี ง บประมาณ 2559 คิดเป็น มูล ค่า 2,457,637.61 บาท
ปีงบประมาณ 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นมูลค่า
334,533.83 บาท และปีงบประมาณ 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ
2561 คิดเป็นมูลค่า 284,675.62 บาท รวมมูลค่าการจัดซือ้ ยาลดลง
ตั้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ 2560 ถึ ง ปี ง บประมาณ 2562 ทั้ ง หมด
3,076,847.06 บาท ซึง่ ท�าให้โรงพยาบาลประหยัดงบประมาณในการ
จัดซือ้ ยาไปได้มากพอสมควร แม้วา่ มูลค่าการจัดซือ้ ยาทีล่ ดลงอาจ
เกิดจากหลายปัจจัย แต่การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนัน้ เป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ช่วยลดการใช้ยาที่ไม่จ�าเป็น ท�าให้เกิดการใช้ยาที่
เหมาะสม จึงเกิดการประหยัดในการซือ้ ยาลงได้ โรงพยาบาลโพธิท์ อง ได้
ท�าการพัฒนาการด�าเนินงาน RDU อย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา 3 ปี ตัง้ แต่
ปีงบประมาณ 2560 จนถึง 2562 ท�าให้มพี ฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้ เรือ่ ยๆ จน
สามารถบรรลุระดับการพัฒนาสูก่ ารเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขัน้ ที่ 3 ได้ในปีงบประมาณ 2562 ซึง่ เป็น
โรงพยาบาลแห่งเดียวในจังหวัดอ่างทอง และหนึ่งในสองแห่งใน

เขตสุขภาพที่ 4 ทีม่ ที งั้ หมด 8 จังหวัด ทีส่ ามารถผ่าน RDU ขัน้ ที่ 3
ได้ในปีงบประมาณ 2562

¢้อเสนอแนะ
การด�าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU Hospital) จะประสบความส�าเร็จได้นนั้ มีปจั จัยทีส่ า� คัญ
หลายด้าน คือ การมีนโยบายจากผูบ้ ริหารทีช่ ดั เจน ความเข้มแข็งของ
ทีมทีจ่ ะช่วยกันผลักดันพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การก�าหนด
แนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนโดยอาจมีคมู่ อื ในการด�าเนินงานเพือ่ ให้มกี าร
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งความร่วมมือของบุคลากรที่
เกีย่ วข้องในทุกภาคส่วนเป็นสิง่ ส�าคัญมาก และการติดตามตัวชีว้ ดั
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�ากับดูแลอย่างใกล้ชดิ ทบทวนสม�า่ เสมอ
และหาแนวทางแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ
และบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในเครือข่าย ซึง่
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลนัน้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทสี่ า� คัญหลายด้าน
คือ การทีผ่ ปู้ ว่ ยแต่ละรายจะได้รบั ยาทีเ่ หมาะสมกับโรคหรืออาการ
เจ็บป่วยของตน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาทีด่ ี ลดโอกาส
การเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา ลดปัญหาการเกิดเชือ้ ดือ้ ยา และที่
ส�าคัญยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยจากการใช้ยาอย่างเกินความจ�าเป็น อันก่อ
ให้เกิดความประหยัดของงบประมาณในการจัดซือ้ ยาลงได้ ซึง่ จะเป็น
คุณประโยชน์ตอ่ ทัง้ ผูป้ ว่ ย โรงพยาบาล และประเทศต่อไปได้
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้อ�านวยการ
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ผลของการใชระบบเตือนภัยลูกโซความเย็น
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บทนํา

ากการศึกษาผลของการใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น
(Cold Chain Alert System) ที่พัฒนาขึ้นเองของโรง
พยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบการศึกษาแบบกึ่ง
ทดลอง โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิกับตู้เย็นทั้งหมด 19 ตู้ และ
ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในคลังยาและห้องจ่ายยา
จ�านวน 5 ห้อง ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม
2561 พบมีว่าตู้เย็นมีอุณหภูมิเกินกว่า 15°C จ�านวน 6 ครั้ง
สาเหตุเกิดจากการเปิดประตูตู้เย็นนานหรือปิดประตูตู้เย็นไม่สนิท
4 ครั้ง (ร้อยละ 67.0) และเกิดจากตู้เย็นช�ารุด 2 ครั้ง (ร้อยละ
33.0) ตู้เย็นทั้งหมดมี 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 มีความชื้นอยู่ในช่วง 36
%RH ถึง 95 %RH(relative humidity)
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า การใช้ระบบเตือนภัย
ลูกโซ่ความเย็นและการให้ความรู้ด้านลูกโซ่ความเย็นแก่เภสัชกร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง ส่งผลให้มคี วามรู้
ความเข้าใจในและเห็นความส�าคัญของระบบลูกโซ่ความเย็นมาก
ขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น ท�าให้
สามารถจั ด การระบบลู ก โซ่ ค วามเย็ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถตรวจจับความผิดปกติและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่
เกิดความสูญเสียแก่ผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องเก็บในความเย็น โดยที่
ตูเ้ ย็นทัง้ หมดมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ และ Mean Kinetic Temperature (MKT)
อยู่ในเกณฑ์ดี แต่พบว่าคลังยาและห้องจ่ายยามีอุณหภูมิและ
MKT สูงเกิน 25°C รวมทั้งมีความชื้นเกิน 60 %RH ซึ่งทางกลุ่ม
งานเภสัชกรรมจะต้องวางแผนในการติดตั้งปรับอากาศและเครื่อง
ลดความชื้น เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานต่อไป

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงพยาบาลศูนย์
ระดั บ ตติ ย ภู มิ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จ� า นวนเตี ย ง 528
ปีงบประมาณ 2561 มีอตั ราครองเตียง 94.15 ผูป้ ว่ ยนอกเฉลีย่ วันละ
1,399 ราย งานบริการผูป้ ว่ ยนอกมี 5 อันดับโรคทีพ่ บบ่อย ได้แก่
Hypertension 29,304 ราย, Diabetic Mellitus 14,805 ราย, Chronic Renal Failure 19,504 ราย, Respiratory tract Infection 6,698
ราย และ Allergic Rhinitis 6,565 ราย และในส่วนงานบริการผูป้ ว่ ยใน
มี 5 อันดับโรคทีพ่ บบ่อย ได้แก่ Pneumonia 2,682 ราย, GI Hemorrhage 2,615 ราย, Stroke 1,733 ราย, Acute coronary syndrome
1,708 ราย และTransport accident 1,631 ใช้งบประมาณในการจัด
ซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ทงั้ สิน้ 279,781,497.45 บาท
แบ่งพืน้ ทีป่ ระชากรเป็น 2 CUP ได้แก่ CUP ศูนย์เวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว ประกอบด้วย 5 ศูนย์แพทย์ 2 ศูนย์เทศบาล 12 รพ.สต.
1 เรือนจ�า และ CUP วัดพระญาติ ประกอบด้วย 6 รพ.สต.
4 เรือนจ�า
คลังยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ท�าหน้าทีเ่ ป็นคลังยาส�ารองระดับอ�าเภอ สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์
แก่ รพ.สต.และศูนย์แพทย์ ในเขตอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา และยัง
ท�าหน้าทีเ่ ป็นคลังวัคซีน ส�าหรับการให้ภมู คิ มุ้ กันโรค(EPI) ตามเกณฑ์
ทีก่ รมอนามัยและองค์การอนามัยโลก (WHO)ก�าหนดไว้ ส�าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียน ป.1 ถึง ป.6 โดยมีวคั ซีนทีอ่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบหลายรายการ ได้แก่ BCG, OPV, DT, DTP-HB, HEPATITIS-B, J.E., MMR1 เป็นต้น
วัคซีนเป็นชีววัตถุทม่ี คี วามจ�าเป็นต้องเก็บในตูเ้ ย็นในช่วง
2.0°C ถึง 8.0°C ยกเว้น OPV ทีต่ อ้ งเก็บให้ชอ่ งแช่แข็ง(น้อยกว่า-20°C)
และให้การบริหารวัคซีนแก่ผปู้ ว่ ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามชนิด
เป็นต้น ตัวอย่างปัญหาทีพ่ บได้บอ่ ย ได้แก่ DTP-HB หรือ HEPATITIS
B หากจัดเก็บในความเย็นที่ต�่ากว่า 0 °C2 ก็จะท�าให้วัคซีนเสื่อม
คุณภาพแยกตัวจากสารทีใ่ ช้ในการควบคุมการปล่อยตัวยาท�าให้วคั ซีน
ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลและมี แ นวโน้ ม ของเด็ ก ที่ มี ก ารป่ ว ยด้ ว ย โรคคอตี บ
ไอกรน มากขึน้ ทุกปี
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์3,4 ความคงตัวของยาหรือเภสัช
ค�าส�าคัญ : Mean Kinetic Temperature (MKT), ระบบเตือนภัยลูกโซ่
ความเย็ น (Cold Chain Alert System), %RH (relative ภั ณ ฑ์ มี ค วามส� า คั ญ ในทุ ก ขบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยา เริ่ ม
ตัง้ แต่ข่ บวนการผลิต จนถึงสภาวะการเก็บรักษายาในโรงงานทีท่ า� การ
humidity)
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ผลิต ในรถทีข่ นส่ง่ ในโรงพยาบาล และในบ้านของผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากยา
ทีไ่ ด้ผลทางเภสัชวิทยาจะต้องมีปริมาณของยา ณ ต�าแหน่งเป้าหมาย
ในความเข้มข้นทีเ่ หมาะสม ถ้าการเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์ไม่เ่ หมาะสม ท�า
ให้ยาเกิดการสลายตัวมากกว่าทีผ่ ผู้ ลิตคาดไว้ สภาวะในการเก็บรักษา
ยาจึงต้องมีการควบคุมดูแลอย่างดี ค�าว่า “ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์”์
สือ่ ความหมายได้ห้ ลายอย่า่ ง ความหมายทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ดุ คือ ความ
คงตัวทางเคมีของยาในต�ารับ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของยาใน
เภสัชภัณฑ์ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ปริมาณของตัวยาส�าคัญเท่านัน้ แต่ย่ งั ขึน้ กับ
คุณสมบัตทิ างเภสัชกรรมอืน่ ๆ ด้วย เช่น่ ความแข็งของยาเม็ด อัตราเร็ว
ในการแตกตัว และอัตราการละลาย เป็นต้น ดังนัน้ การตรวจสอบความ
คงตัวของยาจึงต้องรวมการตรวจสอบคุณสมบัตอิ น่ื ด้วย และสอดแทรก
อยูใ่ นทุกขัน้ ตอนของการผลิตและจัดจ�าหน่ายเภสัชภัณฑ์์ ระดับยาต�า่
สุดทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปคือ ร้อยละ 90 ของปริมาณยาทีก่ า� หนดไว้ ดังนัน้
วันหมดอายุของยาจึงหมายถึงเวลาทีย่ าเตรียมยังคงตัวอยูเ่ มือ่ เก็บ
ภายใต้สภาวะทีก่ า� หนด ความไม่คงตัวของยาซึง่ จะน�าไปสูก่ ารปฏิเสธ
เภสัชภัณฑ์ มี 4 ลักษณะ คือ
1. การสลายตัวทางเคมีของตัวยาส�าคัญ ซึ่งจะท�าให้
ปริมาณยาในเภสัชภัณฑ์ลดลงในกรณีของยาทีม่ ี therapeutic index
แคบ
2. สารที่เกิดจากการสลายตัวของยามีพิษมากกว่ายา
แม้ว้ า่ การสลายตัวทางเคมีของยาจะไม่ม่ ากนัก เช่น การสลายตัวของ
tetracycline
3. ความไม่่คงตัวของยาน�าไปสู่การลดลงของ bioavailability ซึง่ จะท�าให้ประสิทธิภาพการรักษาของยาลดลง
4. การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของต�ารับ เช่น่ ยาเม็ด
เปลีย่ นสี ครีมเกิดการแยกชัน้ ยาน�า้ แขวนตะกอนเกิดการตกตะกอน
และแขวนลอยไม่ได้ทา� ให้ผปู้ ว่ ยไม่มคี วามมัน่ ใจในเภสัชภัณฑ์
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการสลายตัวของยา ปัจจัยหลายอย่างมีผล
ต่อความคงตัวของเภสัชภัณฑ์ รวมตัง้ แต่ตวั ยาส�าคัญ ปฏิกริ ยิ าระหว่าง
ตัวยาส�าคัญกับสารอืน่ ๆ ในต�ารับ ขบวนการผลิต รูปแบบยาเตรียม
ภาชนะบรรจุ ฝาปิดิ สภาวะแวดล้อมทัง้ ในการขนส่ง่ ในการเก็บรักษาที่
โรงพยาบาล การเก็บรักษาของผูป้ ว่ ย และระยะเวลาตัง้ แต่ผ่ ลิต จนถึง
การใช้ผลิตภัณฑ์ได้แก่
1. แสงอาจเร่งให้ยาสลายตัวเร็วขึน้ ได้การหลีกเลีย่ งแสงอาจ
ท�าโดยการใช้ภาชนะสีชาซึง่ สามารถลดรังสี UV ได้ในปริมาณมาก โดยที่
ยาบางชนิดระบุไว้ชดั เจนว่า ป้องกันแสง
2. ความชืน้ เป็นปัญ
ั หาหลักหนึง่ ทีท่ า� ให้ย้ าในรูปของแข็ง
ไม่คงตัว ความชืน้ อาจเข้าท�าปฏิกริ ยิ าโดยตรงกับยา หรืออาจมีสารอืน่ ใน
ต�ารับอาจเป็นแหล่งของความชืน้ ได้ เช่น่ แป้งข้าวโพด เจลาติน เป็น็ ต้น
3. อุณหภูมิ ผูผ้ ลิตจะท�าการทดสอบความคงตัวของยาใน
สภาวะทีม่ ี สภาพรุนแรงกว่า่ หรือเบากว่า่ สภาพทีย่ าต้องสัมผัสจริงๆ เช่น
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40 °C/ 75%RH(relative humidity) หรือเก็บใน ตูเ้ ย็นอุณหภูมิ
2°C ถึง 8°C เป็น็ ต้น เพือ่ เป็น็ แนวทางในการก�าหนดสภาวะการเก็บ
ยาว่า่ เก็บได้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง (room temperature) หรือในห้อ้ งควบคุม
อุณหภูมิ (controlled room temperature) หรือในตูเ้ ย็น (refrigerator)
30
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ดังนัน้ ควรสังเกตข้อแนะน�าในการเก็บรักษาทีบ่ ง่ ไว้ในเอกสารก�ากับยา
ว่าต้องเก็บในสภาวะใด โดยเฉพาะการเก็บในตูเ้ ย็น เช่น ยาฉีดอินซูลนิ
ถ้าเก็บที่ 2°C ถึง 8°C จะมีอายุได้ถงึ 2 ปี แต่ถา้ เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งจะ
มีอายุได้แ้ ค่่ 1 เดือน
สภาวะอุณหภูมทิ รี่ ะบุในเภสัชต�ารับ3,4,5•
- ช่องแช่แข็ง (freezer) คือ สถานทีท่ ม่ี กี ารควบคุมอุณหภูมิ
ไวระหวาง -20°C ถึง -10°C •
- ทีเ่ ย็นจัด (cold) คือ อุณหภูมไิ ม่เกิน 8°C
- ตูเ้ ย็น(refrigerator) คือ สถานทีเ่ ย็นมาก(cold) ทีม่ กี าร
ควบคุมอุณหภูมไิ ว้ระหว่าง 2°C ถึง 8°C
- ทีเ่ ย็น (cool) คือ อุณหภูมริ ะหว่าง 8°C ถึง 15°C ยา
เตรียมทีร่ ะบุให้เก็บในสถานทีเ่ ย็น (cool place) อาจเก็บไว้ในตูเ้ ย็น
ยกเว้นกรณีทมี่ กี ารระบุเป็นอย่างอืน่ •
- อุณหภูมหิ อ้ ง (room temperature) คือ อุณหภูมใิ นสภาวะ
การท�างานปกติ •
- อุณหภูมหิ อ้ งทีค่ วบคุม (controlled room temperature)
คือ อุณหภูมริ ะหว่าง 20°C ถึง 25°C เมือ่ น�ามาค�านวณค่าเฉลีย่ อุณหภูมิ
จลนศาสตร์ (Mean Kinetic Temperature,MKT) จะได้ไม่เกิน 25°C
โดยอยูร่ ะหว่าง 15°C ถึง °C
- ยาเตรียมทีม่ กี ารระบุ ให้เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งทีค่ วบคุมหรือ
เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน 25°C อาจเก็บในสถานทีเ่ ย็น (cool place) ก็ได้
นอกจากจะระบุเป็นอย่างอืน่ •
- ทีอ่ นุ่ (warm) คือ อุณหภูมริ ะหว่าง 30°C ถึง 40°C •
- ทีร่ อ้ นหรืออุณหภูมสิ งู เกิน (excessive heat) คือ อุณหภูมิ
สูงกว่า 40°C
- ป้องกันจากการเยือกแข็ง (protection from freezing) ควร
ระบุในกรณีทภี่ าชนะบรรจุมคี วามเสีย่ งต่อการแตก หรือยาเตรียมทีอ่ าจ
สูญเสียความแรง หรือมีการท�าลายลักษณะของยาเตรียม เมือ่ เก็บใน
สภาวะแช่แข็ง •
- ป้องกันจากความชืน้ (protection from moisture) คือ
สภาวะความชืน้ ไม่เกินร้อยละ 60 ของความชืน้ สัมพัทธ์ • (%RH)
ในกรณีทไี่ ม่ระบุสภาวะในการเก็บ การเก็บรักษาและการแจก
จ่ายเภสัชภัณฑ์ควรป้องกันความชืน้ การแช่แข็ง และทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน
40 °C Mean Kinetic Temperature (MKT) เป็นอุณหภูมคิ งทีเ่ สมือนซึง่ จ�าลอง
จากผลของอุณหภูมไิ ม่คงทีซ่ งึ่ เกิดขึน้ จริง ค่า MKT นีแ้ ปลงมาจากสมการ
ค�านวณอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าของอาร์เรเนียส ซึง่ MKT เป็นหลักการที่
ใช้ในการก�าหนดสภาวะในการศึกษาความคงตัวของ climatic zone ต่างๆ
ในโลก และมีการประยุกต์ใช้ MKT ในการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ยา6,7
เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการประเมินผลของอุณหภูมินอกเหนือ
จากทีร่ ะบุในสภาวะจัดเก็บ (temperature excur-sion) ต่อความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการอาหารและยา ได้กล่าวถึง
การจัดเก็บยาในภาวะทีต่ อ้ งควบคุมอุณหภูมิ (USP) ว่าผลิตภัณฑ์เก็บที่
อุณหภูมริ ะหว่าง 2°C ถึง 8°C เซลเซียส (36˚F ถึง 46˚F) จะยอมให้
ผลิตภัณฑ์ สัมผัสกับอุณหภูมริ ะหว่าง 0°C ถึง 15°C (32˚F ถึง 59˚F)
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ระหว่างการเก็บ รักษา การขนส่ง หรือการกระจายผลิตภัณฑ์ ได้ถา้ หาก
Mean Kinetic Temperature (MKT) ไม่เกิน 8°C7
การใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็นและการให้ความรูด้ า้ น
ลูกโซ่ความเย็นและระบบเตือนภัย แก่เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็น
ความส�าคัญของระบบลูกโซ่ความเย็นมากขึน้ และมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การ
ใช้ระบบเตือนภัยของลูกโซ่ความเย็น ท�าให้สามารถจัดการระบบลูกโซ่
ความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ8 สามารถตรวจจับความผิดปกติและ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่เกิดความสูญเสียเพือ่ ส่งผลให้มคี วามคงตัว
ของผลิตภัณฑ์ยามากทีส่ ดุ เพือ่ น�าไปใช้รกั ษาโรคให้กบั ผูป้ ว่ ยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด

วัต¶Øประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาผลของการใช้ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น
ของคลังยาและห้องจ่ายยา
2. เพือ่ ศึกษาผลของการให้ความรูด้ า้ นลูกโซ่ความเย็นและ
ระบบเตือนภัยแก่เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กีย่ วข้อง
3. เพือ่ ติดตามอุณหภูมิ และ Mean Kinetic Temperature
(MKT) ในระบบลูกโซ่ความเย็นของตูเ้ ย็นในคลังยาและห้องจ่ายยา
4. เพือ่ ติดตามอุณหภูมิ และ Mean Kinetic Temperature
(MKT) และความชืน้ ในระบบลูกโซ่ความเย็นของคลังยาและห้องจ่ายยา

วิ¸วÕ จิ ยั
ท�าการวิจยั เชิงทดลอง (Quasi-experimental) โดยการใช้
ระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain Alert System) ทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นเองและให้ความรู้ด้านลูกโซ่ความเย็นและระบบเตือนภัยแก่
เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง โดยท�าการ
ศึกษาอุณหภูมขิ องตูเ้ ย็นทัง้ หมด จ�านวน 19 ตู้ ประกอบด้วย ตูเ้ ย็น
ของคลังยา จ�านวน 14 ตู้ ห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก จ�านวน 3 ตู้ และ
ห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยใน จ�านวน 2 ตู้ และศึกษาอุณหภูมหิ อ้ งและความชืน้
ทีค่ ลังจัดเก็บยาทัง้ หมด จ�านวน 5 ห้อง ประกอบด้วยคลังยาเม็ด คลัง
ยาน�า้ คลังยาฉีด ห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก และห้องจ่ายยาผูป้ ว่ ยใน ของ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
เตือนภัย(Alert)และตัวตรวจวัดอุณหภูมหิ รือความชืน้ แบบไร้สายตาม
ชนิดตูเ้ ย็นหรือคลังยา ท�าการตรวจวัดค่าและท�าการบันทึกอุณหภูมิ
หรือความชืน้ ทุกๆ 30 นาที รวมทัง้ ให้มกี ารเตือนภัยในสถานการณ์
ทีเ่ กิด Cold Chain Break Down ทีม่ อี ณ
ุ หภูมเิ กิน 15°C แล้วน�าข้อมูล
ท�าการวิเคราะห์และค�านวณหา Mean Kinetic Temperature (MKT)
ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 เพือ่ ใช้ในการ
พัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของโรงพยาบาลต่อไป
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ผลการวิจยั
จากการใช้ระบบการเตือนภัยลูกโซ่ความเย็นส�าหรับตูเ้ ย็น
ในทุกหน่วยงาน ของกลุม่ งานเภสัชกรรม จ�านวน 19 ตู้ และคลังยา
และห้องจ่ายยา จ�านวน 5 ห้อง
ตารางที่ 1 แสดงค่า MIN, MAX, MEAN และ MKT
อุณหภูมิของตู้เย็นในหน่วยงานต่างๆ
หน่วยงาน
คลังยา 1
คลังยา 2
คลังยา 3
คลังยา 4
คลังยา 5
คลังยา 7
คลังยา 8
คลังยา 9
คลังยา 10
คลังยา 11
คลังยา 12
คลังยา 13
คลังยา 14
opd 1
opd 2
opd 3
ipd 1
ipd 2

MIN
°C
-0.1
-0.1
0.1
-1.9
0.2
-2.0
-2.0
-1.7
-2.0
0.5
0.3
1.8
2.1
5.0
4.1
3.4
-0.3
0.0

MAX
°C
14.1
13.2
15.1
15.1
13.1
15.6
14.6
14.3
14.1
9.0
9.1
15.0
15.4
15.1
13.2
15.8
10.4
15.0

MEAN
°C
5.1
4.7
4.9
4.5
4.1
3.8
4.4
5.6
4.0
4.4
4.3
4.6
5.3
6.8
6.2
5.2
5.0
5.4

MKT
°C
5.6
4.8
5.0
4.7
4.2
4.1
4.6
5.7
4.2
4.4
4.4
4.7
5.4
6.8
6.2
5.3
5.1
5.5

ตารางที่ 2 แสดงค่า MIN, MAX, MEAN และ MKT
อุณหภูมิของคลังยาและห้องจ่ายยา
หน่วยงาน
คลังยาเม็ด
คลังยาน�้า
คลังยาฉีด
ห้องยา ผป.นอก
ห้องยา ผป.ใน

MIN
°C
18.0
20.9
18.2
19.3
19.8

MAX
°C
27.6
28.1
28.6
30.1
31.8

MEAN
°C
23.0
24.3
23.7
23.9
27.1

MKT
°C
23.0
24.4
23.8
24.0
27.3

ตารางที่ 3 แสดงค่า MIN, MAX, MEAN ความชื้นของคลัง
และห้องจ่ายยา
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
หน่วยงาน
คลังยา 3,4,14
คลังยา 7
opd 1
opd 3

MAX
°C
15.1,15.1,15.4
15.6
15.1
15.8

สาเหตุ
เปิดนาน
ตู้เย็นช�ารุด
ตู้เย็นช�ารุด
ปิดไม่สนิท

จากตารางที่ 1 พบว่าตูเ้ ย็นทัง้ 19 ตู้ มีอณ
ุ หภูมอิ ยูใ่ นช่วง
-2.0°C ถึง 15.8°C มีคา่ MKT อยูใ่ นช่วง 4.1°C ถึง 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
จากตารางที่ 4 สาเหตุทที่ า� ให้อณ
ุ หภูมติ เู้ ย็นเกินมากกว่า
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
ลูกโซ่ความเย็นมาใช้และการให้ความรู้ด้านลูกโซ่ความเย็นแก่
เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส�าคัญของระบบลูกโซ่ความ

เย็นมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ระบบเตือนภัยของลูกโซ่
ความเย็น ท�าให้สามารถจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ8 ตรวจจับความผิดปกติและแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่
เกิดความสูญเสียแก่ผลิตภัณฑ์ยาทีต่ อ้ งเก็บในความเย็น โดยทีต่ เู้ ย็น
ทั้งหมดมีอุณหภูมิเฉลี่ย และ Mean Kinetic Temperature (MKT)
อยูใ่ นเกณฑ์ดี แนวทางส�าหรับการพัฒนาต่อไป ควรพิจารณาตูเ้ ย็น
บางตู้ที่มี MKT ที่สูงกว่าหรือเกินเกณฑ์ (2°C ถึง 8°C) ควรด�าเนิน
การซ่อมบ�ารุงหรือจัดหาตู้เย็นใหม่ทดแทน
ในขณะเดียวกันพบว่าห้องจ่ายยาผู้ป่วยในมีอุณหภูมิ
และ MKT สูงเกิน 25°C ซึง่ ทางกลุม่ งานเภสัชกรรมจะต้องวางแผน
ในการปรับปรุงเครือ่ งปรับอากาศ และปรับปรุงคลังยาฉีด และห้อง
จ่ายยาผู้ป่วยนอกที่มีความชื้นเกิน 60%RH โดยการติดตั้งเครื่อง
ลดความชื้น เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานต่อไป

¢้อเสนอแนะ
กลุม่ งานเภสัชกรรมหรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องควรจะ
น�า Mean Kinetic Temperature (MKT) มาใช้ในการประเมินผล
อุณหภูมทิ จี่ ดั ผลิตภัณฑ์ยา หรือยาเย็นอืน่ ๆ ด้วย เนือ่ งจากคลังหรือ
ห้องจ่ายยา มีความจ�าเป็นต้องปิดหรือเปิดตูเ้ ย็นเพือ่ รับและจ่ายยา
ในการให้บริการผู้ป่วยบ่อยจนอุณหภูมิสูงถึง 15°C เป็นระยะเวลา
สั้นๆ ในบางครั้ง
หน่วยงานอืน่ ๆ ในโรงพยาบาลทีม่ ยี าเย็นหรือวัคซีน รวม
ทั้งโรงพยาบาลอื่นๆ น่าจะมีการน�าระบบเตือนภัยลูกโซ่ความเย็น
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยบริการต่อไป
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การพัฒนากระบวนการดําเนินงานอาหารปลอดภัย
โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง

ก

ศรศิลป มังกรแกว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง

บทคัดยอ

ารวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนากระบวนการด�าเนินงาน อาหารปลอดภัยโดยกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ (พชอ.)อ�าเภอเสริมงาม
จังหวัดล�าปาง ผู้วิจัยเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานใน
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเสริมงามซึง่ เป็นสถานทีว่ จิ ยั ผูว้ จิ ยั เก็บ
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินงาน
อาหารปลอดภั ย ตามแบบรายงานการประเมิ น ตนเองตาม
แนวทาง UCCARE บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง ปี พ.ศ.
2561-2562 รายงานสรุ ป ผลการด� า เนิ น งานประจ� า ปี ข องงาน
อาหารปลอดภัยของทีมที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ.2561–2562 ตลอดจน
การระดมความคิดเห็น สังเกตการส่วนร่วมของคณะกรรมการ พชอ.
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานอาหารปลอดภัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า อ�าเภอ
เสริมงามได้ประกาศให้งานอาหารปลอดภัยเป็นหนึ่งในประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ�าเภอเสริมงาม “เสริมเมืองให้งาม เสริม
สุขภาพให้แข็งแรง” โดยจัดอยู่ในยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมดีและ
ยุทธศาสตร์ความพอเพียง และก�าหนดให้คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ระดับอ�าเภอ (พชอ.) รับผิดชอบในการด�าเนินการตาม
แนวทางที่ก�าหนด ตลอดจนมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องและชุมชน
รับทราบอย่างทั่วถึง ก�าหนดแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมี
แนวทางเพือ่ รายงานผลการปฏิบตั งิ าน สิง่ ทีส่ นับสนุนให้การด�าเนิน
งานอาหารปลอดภัยมีความต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าหมาย
ได้แก่ ความสอดคล้องของกิจกรรม/นโยบายอาหารปลอดภัยภายใต้
บริบทของพื้นที่อ�าเภอเสริมงาม การสนับสนุนของผู้น�าและทีม
คณะกรรมการ พชอ.ในการขับเคลือ่ นงาน กระบวนการมีสว่ นร่วมและ
สร้างความเข้าใจในตัวนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติและคณะกรรมการ
พชอ. รวมถึงคนในชุมชนซึ่งนับว่ามีความจ�าเป็นที่จะท�าให้การ
ด� า เนิ น งานอาหารปลอดภั ย ในพื้ น ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น
นอกจากนีก้ ารมีปจั จัยเบือ้ งต้นคือความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ความพร้อมด้านทรัพยากร
เทคโนโลยี ความพร้อมด้านงบประมาณท�าให้การด�าเนินงานอาหาร

ปลอดภัยสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของอ�าเภอเสริมงามได้เป็น
อย่ า งดี ดั ง นั้ น การด� า เนิ น งานอาหารปลอดภั ย โดยกลไกคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ(พชอ.)สามารถด�าเนิน
การได้ไม่ยุ่งยากในระดับอ�าเภอ ความส�าเร็จของการด�าเนินงาน
เกิดจากการที่บริบทของพื้นที่เสริมงามเป็นอ�าเภอขนาดเล็ก การ
สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�าเภอ(พชอ.)
ความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหลายระดับ การประสาน
งานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ความสามารถในการบริหารจัดการและ
ติดตามก�ากับการด�าเนินงาน ซึง่ ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) ควรมีการพัฒนาเครื่องมือและจัดท�า
แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด� า เนิ น งานอ� า เภอ
อาหารปลอดภัย รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละฝกทักษะให้
กับแกนน�าอ�าเภอและพื้นที่ในการสังเคราะห์ข้อมูลที่รอบด้านและ
ขยายผลไปสู่อ�าเภออื่นต่อไป

บทนํา
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�าเภอ(พชอ.) เป็น
แนวคิดทีพ่ ฒ
ั นามาจากระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ (District Health
System:DHS) ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักมานาน โดยปรับ
ขยายขอบเขตงานเป็น “คุณภาพชีวติ ระดับอ�าเภอ” ทีม่ งุ่ หมายให้เป็น
กลไกทีส่ ร้างความเป็นทางการของระบบการท�างานพัฒนาสุขภาวะ
ระหว่างภาคราชการหลายสาขา ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชนและภาคส่วนอืน่ ๆ โดยก�าหนดโครงสร้างของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�าเภอ(พชอ.) มีนายอ�าเภอ
เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีกรรมการจากผูแ้ ทนส่วนราชการ จ�านวน
6 คน ผูแ้ ทนภาคเอกชน จ�านวน 6 คน และผูแ้ ทนภาคประชาชน จ�านวน
7 คน โดยมีสาธารณสุขอ�าเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ ท�าหน้าที่
ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�าเภอ
ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของทุกภาคส่วน แก้ปญ
ั หา ให้คา� ปรึกษา
และข้อเสนอแนะ ก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวติ (เอกสารสรุปสาระส�าคัญ พชอ.,2561)

ค�าส�าคัญ : อาหารปลอดภัย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
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อ�าเภอเสริมงามได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ระดับอ�าเภอ (พชอ.) เสริมงาม จังหวัดล�าปาง โดยขับเคลือ่ นงาน
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “เสริมเมืองให้งาม เสริมสุขภาพให้แข็งแรง” คือ
เสริมสร้าง เสริมสุข และเสริมจิตอาสาเพือ่ ให้คนอ�าเภอเสริมงามมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ�าเภอ
เสริมงาม (พชอ.) มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่ นงาน 4
ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ลดโรค ยุทธศาสตร์ครอบครัวอบอุ่น
ยุทธศาสตร์สงิ่ แวดล้อมดี และยุทธศาสตร์ความพอเพียง มีการท�างาน
เป็นเครือข่าย ได้ด�าเนินการตามกระบวนการ “วิถีคนเมืองเสริม
เปิง ปาอาศัยแบบปีแ้ บบน้อง” บูรณาการการท�างานในรูปแบบ “เมือง
เสริมอยูด่ มี สี ขุ ” ทีส่ ร้างพันธมิตรในการท�างานแบบ สหพัฒน์ เพือ่ สร้าง
ระบบสุขภาพใน 4 ประเด็น ซึ่งงานอาหารปลอดภัย จัดเป็นหนึ่ง
ประเด็นการขับเคลือ่ นงานเพือ่ จัดการอาหารในชุมชนให้ประชาชนได้
บริโภคอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สะอาด และปลอดภัย ซึง่ ปัญหาอุปสรรค
การขับเคลือ่ นงานอาหารปลอดภัยของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ระดับอ�าเภอ(พชอ.)เสริมงาม ในระยะทีผ่ า่ นมาพบว่าบริบทพืน้ ที่
ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนกึง่ ชนบทกึง่ เมือง มีวถิ ชี วี ติ แบบง่าย เข้าถึง
แหล่งอาหารทุกพืน้ ที่ โดยมีรถตลาดเคลือ่ นทีเ่ ข้าถึงทุกหมูบ่ า้ น และ
มีตลาดนัดทุกหมู่บ้าน ตลาดนัดขนาดใหญ่ทุกวันอังคาร และวัน
พฤหัสบดี นอกจากนีป้ ระชาชนยังขาดความเข้าใจในการขับเคลือ่ น
ประเด็น อาหารปลอดภัยเนือ่ งจากการขับเคลือ่ นมีเพียงหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ภาครัฐทีม่ หี น่วยงาน
ในพืน้ ทีย่ งั ไม่รว่ มในการขับเคลือ่ น ภาคประชาสังคมทีเ่ ป็นเจ้าของ
ปัญหามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นยังขาดการประชาสัมพันธ์และการ
สร้างกลไกในการเข้ามามีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
บทบาทของผูใ้ ห้การสนับสนุนในพืน้ ที่ อีกทัง้ ยังขาดแผนงาน/โครง
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การฯ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นงาน เนือ่ งจากไม่มที มี งานในรูปคณะท�างานใน
ระดับต�าบลและหมูบ่ า้ น ทีม่ าจากทุกภาคส่วนในการท�างานในรูปคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับต�าบล (พชต.) เพือ่ ชีแ้ จงแนวทาง
การขับเคลือ่ นและขับเคลือ่ นนโยบายอาหารปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม
สามารถเข้าถึงประชาชนทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมาย ด�าเนินการแบบมีสว่ น
ร่วมเพือ่ ขับเคลือ่ นการท�างานแบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับอ�าเภอ(พชอ.) ดังนัน้ จึงต้องมีการพัฒนากระบวนการด�าเนินงาน
อาหารปลอดภัยโดยผ่านกลไกคณะกรรมการ พชอ.เสริมงาม เพือ่ ให้
เกิดระบบอาหารปลอดภัยทีร่ องรับการบริโภคและส่งเสริมสุขภาพของ
ชุมชนให้แข็งแรงอย่างเพียงพอ เกิดแนวทางหรือรูปธรรมการที่
ส่งเสริมให้เกิดการผลิตอาหารสุขภาวะในระดับครัวเรือนครอบครัว
และชุมชนต่อไป

วัต¶Øประสงค์¢องการวิจยั
เพือ่ พัฒนากระบวนการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยโดย
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อ�าเภอเสริมงาม
จังหวัดล�าปาง

วิ¸กÕ ารวิจยั
การศึกษานีใ้ ช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษากระบวนการ
ด�าเนินงานอาหารปลอดภัยโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ (พชอ.) ในอ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2561 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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ผูว้ จิ ยั

Line และ Facebook ในการสือ่ สารร่วมด้วย ระบบสังคมในปัจจุบนั
ประสบการณ์และภูมหิ ลังของผูว้ จิ ยั มีผลอย่างมากต่อข้อ เริม่ จะเป็นสังคมแบบครอบครัวเดีย่ วมากขึน้ มีวถิ ชี วี ติ แบบง่าย และ
ค้นพบในการวิจัยเชิงคุณภาพ ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับ รวดเร็ว โดยพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนจึงอาศัยวัตถุดบิ ใน
ผูว้ จิ ยั โดยสังเขปเพราะเป็นผูด้ า� เนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล การประกอบอาหารและอาหารส�าเร็จรูปจากร้านช�า ตลาดสด และ
เป็นหลัก ผู้วิจัยเป็นชาวล�าปางโดยก�าเนิดและรับราชการเป็นนัก ตลาดนัดมากขึน้ ซึง่ พบว่า ผูป้ ระกอบการยังคงมีการใช้โฟมในการ
วิชาการสาธารณสุข สังกัดส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเสริมงาม บรรจุ อ าหาร ประกอบกั บ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
จังหวัดล�าปาง ซึง่ เป็นสถานทีว่ จิ ยั ตัง้ แต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบนั ผูว้ จิ ยั เกษตรกรรมรองลงมารับจ้างตามฤดูกาลและค้าขาย โดยมีการเคลือ่ น
มีประสบการณ์ในการท�างานในส่วนของคณะกรรมการพัฒนา ย้ายประชาชนวัยแรงงานไปท�างานต่างพืน้ ทีม่ ากขึน้ จากปัจจัยเหล่า
คุณภาพชีวติ (พชอ.) มากว่า 10 ปี ปัจจุบนั เป็นสาธารณสุขอ�าเภอ นีจ้ งึ ส่งผลให้ตอ้ งมีการขับเคลือ่ นงานอาหารปลอดภัย ทัง้ การตรวจ
เสริมงาม จังหวัดล�าปาง รับผิดชอบงาน พชอ. งาน Primary Care สารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจสารเคมีตกค้างในผัก ตรวจร้าน
Cluster งาน รพ.สต ติดดาว และงานบริหารงานทัว่ ไป ผูว้ จิ ยั ได้เข้า อาหาร ตลาดและตลาดนัด ตลอดจนการรณรงค์ลดการใช้โฟมในการ
ร่วมอบรมและเป็นผูน้ เิ ทศงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ในระดับเขตบริการ บรรจุอาหาร
สุขภาพที่ 1 ผูว้ จิ ยั มีความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลในคณะกรรมการ(พชอ.)
เสริมงามเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ จึงเชือ่ ว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล กล้าเปิดเผยข้อมูล กระบวนการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยโดยกลไก พชอ.เสริมงาม
อย่างตรงไปตรงมาและไม่ปดิ บัง ท�าให้ผวู้ จิ ยั สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
1. การน�านโยบายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามสภาพความเป็นจริง
(พชอ.) อ�าเภอเสริมงาม มาขับเคลือ่ นงานอาหารปลอดภัย อ�าเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�าปาง
การเก็บข้อมูล
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ อ�าเภอ
ผูว้ จิ ยั เป็นผูเ้ ก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลจากการ (พชอ.)เสริมงาม อ�าเภอเสริมงามได้ประกาศให้งานอาหารปลอดภัย
ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากผลการประเมิ น งานอาหาร เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ�าเภอเสริมงาม “เสริม
ปลอดภัยตามแบบรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE เมืองให้งาม เสริมสุขภาพให้แข็งแรง” โดยจัดอยู่ในยุทธศาสตร์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ สิง่ แวดล้อมดีและยุทธศาสตร์ความพอเพียง โดยมอบให้หน่วยงาน
(พชอ.) อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง ปี พ.ศ.2561-2562 รายงาน สาธารณสุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีของงานอาหารปลอดภัยของทีมที่ เกษตรอ�าเภอ ท้องถิน่ อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็น
เกีย่ วข้อง ปี พ.ศ.2561–2562 ตลอดจนการสังเกตการมีสว่ นร่วมของ ผูร้ บั ผิดชอบ ให้มกี ารวางแผนการด�าเนินงาน ด�าเนินงานตามแผน
คณะกรรมการ พชอ.ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินงานอาหารปลอดภัย และก�ากับ ติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมีคณะท�างาน
ขับเคลือ่ นแยกรายประเด็น เพือ่ ก�าหนดกรอบแนวทาง และมาตรการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อจัดท�าแผนงาน/โครงการ การขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุตาม
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาจากเวทีการ เป้าหมาย โดยก�าหนดกลยุทธ์สร้างการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
ระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการ พชอ.และการสังเกตแบบมีสว่ น และบูรณาการในทุกภาคส่วน
ร่วม รายงานการประชุม และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา
2. การพัฒนากระบวนการน�านโยบายคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ (พชอ.)เสริมงาม จังหวัดล�าปาง สูก่ ารปฏิบตั งิ าน
ผลการวิจยั
อาหารปลอดภัยของอ�าเภอเสริมงาม อ�าเภอเสริมงามได้มกี ารด�าเนิน
ขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนา
ผูว้ จิ ยั น�าเสนอผลการวิจยั เป็น 3 ส่วน คือ 1) บริบทของ คุณภาพชีวติ (พชอ.) ทีเ่ น้นกระบวนการสร้างการความรูค้ วามเข้าใจใน
อ�าเภอเสริมงามทีส่ อดคล้องกับงานอาหารปลอดภัย 2) กระบวนการ เนือ้ งาน การคืนข้อมูลและสร้างการรับรู้ การบูรณาการงานกับทุกภาค
ด�าเนินงานอาหารปลอดภัยโดยกลไก พชอ.เสริมงาม 3) ผลการ ส่วน การสื่อสาร การมีส่วนร่วมตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
ด�าเนินงานอาหารปลอดภัย
มาตรฐาน การติดตามการด�าเนินงาน ควบคุมก�ากับ โดยงานอาหาร
ปลอดภัยที่มีการพัฒนากระบวนการ ประกอบด้วย งานอาหาร
บริบทอ�าเภอเสริมงามที่สอดคล้องกับงานอาหารปลอดภัย
ปลอดภัย (FOODSAFETY) อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (clean food
อ�าเภอเสริมงามเป็นชุมชนกึง่ ชนบทกึง่ เมือง มีวถิ ชี วี ติ ที่ good taste) การลดใช้โฟมในการบรรจุอาหาร และอันตรายของสาร
เรียบง่ายง่าย สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้งา่ ยทุกพืน้ ที่ โดยมีรถ เคมี 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต) ดังนี.้ ตลาดเคลือ่ นทีเ่ ข้าถึงทุกหมูบ่ า้ น และมีตลาดนัดทุกหมูบ่ า้ น มีตลาด
งานอาหารปลอดภัย (FOODSAFETY) เป็นการท�างาน
นัดใหญ่ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี มีเทคโนโลยีเข้าถึงทุกชุมชน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มอื ถือ รวมทัง้ มีการใช้ E-mail ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)และ
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เกษตรอ�าเภอ โดยด�าเนินการตัง้ แต่ตน้ น�า้ (วัตถุดบิ ) การเพาะปลูก
การผลิต กลางน�า้ (การแปรรูป การจัดจ�าหน่าย) ปลายน�า้ (การบริโภค)
ด้วยการให้ความรู้ ค�าแนะน�ากลุม่ เกษตรกรและชาวบ้านในเรือ่ งการ
ปลูกผักปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี เน้นการปลูกผักกินเอง แนะน�าและส่ง
เสริมชาวบ้านในการท�าเรือ่ งปุย๋ หมักปุย๋ อินทรีย์ การบริหารจัดการดิน
และสุม่ ตรวจเลือดเพือ่ หาสารพิษตกค้างในกลุม่ เกษตรกร ให้ความรู้
ในเรือ่ งสารปนเปือ้ นในอาหาร เช่น บอแรกซ์(ผลกรอบ) สารฟอกขาว
สารกันรา(กรดซาลิซลิ คิ ) สารฟอร์มาลิน(น�า้ ยาดองศพ สารเร่งเนือ้ แดง
(กลุม่ เบต้าอะโกนิสต์) การแปรรูปและการจ�าหน่าย และการสุม่ เก็บ
ตัวอย่างอาหารมาตรวจสอบสารปนเปือ้ นในร้านช�า ร้านค้า แผงลอย
และตลาดนัด
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย (clean food good taste)
เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยการส�ารวจร้านจ�าหน่ายอาหาร แผงลอย
จ�าหน่ายอาหาร ตลาดนัด ตลาดสด และโรงอาหารของโรงเรียนใน
พื้นที่ ให้ความรู้ผู้ประกอบการฯ ในการด�าเนินงานตามมาตรฐาน
สุ ข าภิ บ าลร้ า นอาหารของท้ อ งถิ่ น และกรมอนามั ย และตรวจ
มาตรฐานทางแบคทีเรีย
ลดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ อ�าเภอ(พชอ.)เสริมงาม ได้มนี โยบายทีจ่ ะให้ประชาชน
ชาวอ�าเภอเสริมงามลดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร จึงมอบหมาย
ให้ทอ้ งถิน่ อ�าเภอ หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลือ่ น โดยมีสว่ นราชการทุกภาค
ส่วนถือเป็นแนวปฏิบตั ิ ได้มกี ารลงบันทึกความร่วมมือ(MOU)ร่วมกัน
ระหว่างนายอ�าเภอ กับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชนและภาคเอกชนในการด�าเนินงาน มีแผนงาน/กิจกรรม ใน
การรณรงค์ให้ประชาชน ร้านค้า ตลาด แผงลอย ไม่จา� หน่ายภาชนะ
ทีบ่ รรจุอาหารประเภทโฟม ส่งเสริมการใช้ภาชนะท้องถิน่ ย่อยสลาย
ง่าย มีการออกตรวจร้านค้า ตลาดนัด ตลาดสด ทุกเดือน และรายงาน
กิจกรรมในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ส่งรายชื่อหน่วยงาน
ร้านค้าทีไ่ ม่มกี ารใช้โฟมให้สา� นักงานสาธารณสุขจังหวัดล�าปางเพือ่
รับใบประกาศหน่วยงานฯ/ร้านค้าปลอดการใช้โฟมจากผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด และมีการมอบใบประกาศหน่วยงาน/ร้านค้าในทีป่ ระชุมก�านัน
ผูใ้ หญ่บา้ น
การรับรูอ้ นั ตรายของสารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส
ไกลโฟเซต) และการด�าเนินงานผักปลอดสาร
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ อ�าเภอ(พชอ.)เสริมงาม
ได้มแี นวทางในการลดการใช้สารเคมีอนั ตราย โดยเฉพาะพาราควอต
คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซตซึ่งพบว่าส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยมอบให้ เกษตรอ�าเภอ สาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ในการให้ความรูก้ บั ประชาชน โดยเฉพาะกลุม่ เกษตรกร และ
กลุม่ รับจ้าง นอกจากนีย้ งั มีการให้ความรู้ ค�าแนะน�าเกษตรกรและ
ชาวบ้านในเรือ่ งการปลูกผักปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี เน้นการปลูกผัก
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กินเอง โดยท�าในกลุม่ เกษตรกร และชมรมผูส้ งู อายุ กศน. ได้แนะน�า
ชาวบ้านในการท�าเรื่องปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรมาดูในเรื่องการ
บริหารจัดการดิน และมีการตรวจเลือดเพือ่ หาสารพิษตกค้างในกลุม่
เกษตรกร โดยหน่วยงานสาธารณสุข มีการให้ความรูใ้ นเรือ่ งสารปน
เปือ้ นในอาหาร เช่น บอแรกซ์(ผงกรอบ) สารฟอกขาว สารกันรา(กรด
ซาลิซลิ คิ ) สารฟอร์มาลิน(น�า้ ยาดองศพ สารเร่งเนือ้ แดง(กลุม่ เบต้าอะ
โกนิสต์) การแปรรูปและการจ�าหน่าย มีทงั้ การจ�าหน่ายให้กบั พ่อค้า
แม่ค้าและเกษตรกรจ�าหน่ายเอง โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกสุม่ เก็บตัวอย่างอาหารมาตรวจสอบ
สารปนเปือ้ นในร้านช�า ร้านค้า แผงลอย และตลาดนัด
3. ผลการด� า เนิ น งานอาหารปลอดภั ย โดยกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ (พชอ.)เสริมงาม จังหวัดล�าปาง
ผลการตรวจสารปนเปือ้ นในอาหาร
การด�าเนินงานตรวจสารปนเปือ้ นในอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพของอ�าเภอเสริมงาม ในปีงบประมาณ 2562 ตรวจหาสาร
บอแรกซ์ จ�านวน 20 ตัวอย่าง ไม่พบสารปนเปือ้ น ฟอร์มาลีน จ�านวน
6 ตัวอย่าง ไม่พบสารปนเปือ้ น กรดซาลิซลิ คิ จ�านวน 7 ตัวอย่าง
ไม่พบสารปนเปื้อน สารฟอกขาว จ�านวน 5 ตัวอย่าง ไม่พบสาร
ปนเปือ้ น น�า้ มันทอดซ�า้ 5 ตัวอย่าง ไม่พบ และตรวจยาฆ่าแมลงในผัก
จ�านวน 79 ตัวอย่าง พบปลอดภัย 2 ตัวอย่าง และไม่ปลอดภัยใน
ระดับทีย่ อมรับได้ 1 ตัวอย่าง
ผลงานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (clean food good taste)
ผลการส� า รวจร้ า นอาหาร อ� า เภอเสริ ม งาม ใน
ปีงบประมาณ 2562 มีรา้ นอาหารจ�านวน 12 ร้าน ผ่านมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานท้องถิน่ จ�านวน 12 ร้าน ร้อยละ 100 ผ่านมาตรฐาน
CFGT จ�านวน 10 ร้าน ร้อยละ 83.33 ผลการส�ารวจร้านอาหารใน
โรงเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ในปีงบประมาณ 2562 มีรา้ น
อาหารจ�านวน 2 ร้าน ผ่านมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานท้องถิน่ จ�านวน
2 ร้าน ร้อยละ 100 ผ่านมาตรฐาน CFGT จ�านวน 2 ร้าน ร้อยละ
100 ผลการส�ารวจร้านอาหารในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเสริมงาม
ปีงบประมาณ 2562 มีรา้ นอาหาร จ�านวน 1 ร้าน ผ่านมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานท้องถิน่ จ�านวน 1 ร้าน ร้อยละ 100 ผ่านมาตรฐาน
CFGT จ�านวน 1 ร้าน ร้อยละ 100
ผลการด�าเนินงานการลดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร
ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามประเภทดังนี้ สถานที่
ราชการทัง้ หมด 37 แห่ง ปลอดโฟม 37 แห่ง ร้อยละ 100 ร้านอาหาร
และแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร จ�านวน 18 แห่ง ปลอดโฟม 12 แห่ง
ร้อยละ 66.67 ส�าหรับหมูบ่ า้ นจ�านวน 42 หมูบ่ า้ น และวัด 32 แห่ง
ก�าลังอยูร่ ะหว่างการด�าเนินงาน ยังไม่มี วัดและหมูบ่ า้ นปลอดโฟมที่
ได้รบั ใบประกาศ
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ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในกลุ่มเกษตรกร
พบว่ามีการด�าเนินการตรวจเลือดเกษตรกรที่ปลูกผัก
จ�านวน 232 ราย พบผล ปกติ จ�านวน 74 ราย มีความเสีย่ ง จ�านวน
86 ราย และไม่ปลอดภัย จ�านวน 72 ราย มีการด�าเนินการแก้ไขปัญหา
คือ หากได้ผลการทดสอบเป็นปลอดภัยถึงปกติ ให้มกี ารเฝ้าระวังโดย
การเจาะเลือด ปีละ 1 ครัง้ หากได้ผลอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่ปลอดภัยหรือ
มีความเสีย่ งจะต้องท�าการเจาะติดตามทุก 30 วัน จนกว่าผลการตรวจ
จะอยูใ่ นระดับทีป่ ลอดภัยหรือปกติ หลังจากนัน้ ให้เจาะเฝ้าระวังทุก
6 เดือน และ 1 ปี และหากผลเลือดอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่ปลอดภัยหรือมี
ความเสีย่ ง ให้เกษตรกรหยุดการรับสัมผัสหรือเปลีย่ นงาน และจะกลับ
มาท�างานได้กต็ อ่ เมือ่ ผลเลือดอยูใ่ นระดับทีป่ ลอดภัยหรือปกติเท่านัน้
ผลการวิเคราะห์การจัดบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพเชือ่ มระบบกับ
แม่ขา่ ยและเชือ่ มกับชุมชนโดยใช้แนวคิด DHS-PCA มาวิเคราะห์
โดยกระบวนการ UCCARE จังหวัดล�าปาง ประเด็น : อาหาร
ปลอดภัย
อ�าเภอเสริมงามได้ด�าเนินการขับเคลื่อนงานอาหาร
ปลอดภัยโดยผ่านกลไก พชอ.เสริมงาม ซึง่ ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอ�าเภอ(พชอ.)เสริมงาม ได้มีการประชุมคณะ
กรรมการฯ และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ คืนข้อมูลงานอาหาร
ปลอดภัย มีการมอบหมายงานให้คณะท�างานทีป่ ระกอบด้วย ภาค
ส่วนต่างๆ จัดท�าแผนงาน/โครงการ ด�าเนินงาน และสรุปประเมินผล
ผ่านการก�ากับติดตามอย่างต่อเนือ่ ง และจัดให้มเี วทีการรับฟังความ
ต้องการของชุมชน กลุม่ เป้าหมาย ในเวทีทงั้ ระดับหมูบ่ า้ น ต�าบล และ
อ�าเภอเพือ่ น�ามาปรับปรุงแนวทางการท�างานทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน มีการถอดบทเรียนการท�างาน การติดตาม และชืน่ ชม
ผลการท�างานในเวทีการประชุมทุกระดับ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทัง้ อ�าเภอในการขับเคลือ่ นงาน รวมทัง้ มีการจัดระบบการดูแลสุขภาพ
ประชาชนทีส่ อดคล้องตามบริบทพืน้ ทีม่ แี ผนงาน/โครงการ ทีเ่ ข้ามา
ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ ภายใต้งบประมาณของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ ระดับอ�าเภอ ต�าบล และหมูบ่ า้ น โดยมีเวทีทบทวน และ
เรียนรูก้ นั และกันอย่างต่อเนือ่ ง

สรØปและอภิปรายผล
การพัฒนากระบวนการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยโดย
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)เสริมงาม จังหวัด
ล�าปาง สามารถด�าเนินการได้ไม่ยงุ่ ยากในระดับอ�าเภอ ความส�าเร็จ
ของการด�าเนินงานเกิดจากการทีบ่ ริบทของพืน้ ทีเ่ สริมงามเป็นอ�าเภอ
ขนาดเล็ก การด�าเนินงานต้องมีความสอดคล้องของกิจกรรมตาม
นโยบายอาหารปลอดภัยกับบริบทของพืน้ ทีอ่ า� เภอเสริมงาม มีการ
ท�าความเข้าใจอย่างชัดเจนกับนโยบาย ประกอบกับการทีม่ ผี นู้ า� และ
คณะกรรมการ พชอ.ที่มีความมุ่งมั่น การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ผูป้ ฏิบตั ิ ตลอดจนความสัมพันธ์ของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานอาหาร
ปลอดภัยทุกระดับ มีการติดตามงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ ระบบ
รายงานอย่างต่อเนือ่ งและมีระบบการประเมินผลควบคูไ่ ปทุกขัน้ ตอน
พัฒนารูปแบบการด�าเนินงานให้มคี วามเหมาะสมเสมอ อีกทัง้ ยังต้อง
มีการมอบหมายการด�าเนินงานที่ชัดเจนให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ขับเคลือ่ นงานนอกจากนีก้ ารมีปจั จัยเบือ้ งต้น คือความพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะด้าน ความพร้อมด้าน
ทรัพยากรเทคโนโลยี ความพร้อมด้านงบประมาณ ท�าให้การด�าเนิน
งานอาหารปลอดภัยสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของอ�าเภอ
เสริมงามได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในการด�าเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�าเภอ(พชอ.) ควรมีการพัฒนาเครือ่ งมือ
และจัดท�าแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน
อ�าเภออาหารปลอดภัยรวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละฝกทักษะ
ให้กบั แกนน�าอ�าเภอและพืน้ ทีใ่ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ อบด้านและ
ขยายผลไปสูอ่ า� เภออืน่ ต่อไป
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ก

บทคัดยอ

ารวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบทดลองเบือ้ งต้น (Pre – experiment) เพื่ อ ศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ข องการบริ บ าลเภสั ช กรรม
โดยการประเมินปัญหาเกีย่ วกับการใช้ยาและผลลัพธ์ทาง
คลินิก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเกาต์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคเกาต์มาเข้ารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแสวงหา
ระหว่างมกราคม 2562 ถึงเมษายน 2562 จ�านวน 60 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วยส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
ชนิดสัมภาษณ์เพื่อประเมินปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา ประกอบไป
ด้วย 1. ข้อมูลพืน้ ฐาน 2. ประวัตกิ ารเจ็บป่วย 3. ข้อมูลการได้รบั ยา
ส่วนที่ 2 แบบประเมินปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา และส่วนที่ 3
ผลลัพธ์ทางคลินิก ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยท�าการวิจัยระหว่าง
มกราคม 2562 ถึงเมษายน 2562 น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมาน (Inferential)
ได้แก่ Paired t-test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้
การประเมินและค้นหาปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา 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
ผู้ป่วยที่มีระดับกรดยูริกในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 จ�านวน
41 ราย และมากกว่า 7 จ�านวน 19 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่
มีระดับกรดยูริกในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 เพิ่มขึ้นร้อยละ
35.00 และพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยผลการตรวจระดับยูริกใน
เลือดก่อนการศึกษาเท่ากับ 7.73 และหลังการศึกษาเท่ากับ 6.29
เมือ่ ทดสอบความแตกต่างทางสถิตพิ บว่าผลการตรวจระดับยูรกิ ใน
เลือดหลังการศึกษา ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้แก่ การติดตามปัญหาจาก
การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเกาต์ การค้นหาปัญหาอาจยังไม่ครอบคลุม
ถึงปัญหาที่แท้จริง อาจต้องใช้เวลาในการค้นหาปัญหา ประเมิน
ปัญหาและแนวทางแก้ไขเป็นเวลานาน เนื่องจากโรคเกาต์เป็นโรค

เรือ้ รังและอาการปวดอาจส่งผลถึงคุณภาพชีวติ จึงควรมีการท�าการ
ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเกาต์ ในเรื่องด้านต่างๆ และการ
ปรับตัวของผู้ป่วยโรคเกาต์เรื้อรัง

บทนํา
โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อย มีอุบัติการณ์
ร้อยละ 1-2 ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาพบอัตราของโรคเกาต์เพิม่ ขึน้ ถึง 2 เท่า
(Wallace KL,2004:1582-7) นอกจากนีย้ งั พบเพิม่ ขึน้ ตามอายุ ในเพศ
ชายอายุมากกว่า 65 ปี พบได้รอ้ ยละ 7 และเพศหญิงอายุมากกว่า 85 ปี
พบได้รอ้ ยละ 3 (Lawrence RC,1998:778-99) (Mikuls TR,2005:26772) โรคเกาต์มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
(Krishnan E,2006:2688-96) กลุม่ อาการทางเมตาบอลิก (metabolic
syndrome) และโรคเบาหวาน(Choi HK,2008:1567-70) การรักษาโรค
อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ รวมทัง้ ลด
ภาวะแทรกซ้อนทางข้อและไตลง เนือ่ งจากโรคเกาต์เป็นโรคจากการ
สะสมของผลึก momosodium urate ในข้อและเนือ้ เยือ่ ต่างๆ เป็นข้อ
อักเสบทีพ่ บได้บอ่ ยสุดของกลุม่ Inﬂammatory arthritis ในข้อและ
เนือ้ เยือ่ ต่างๆ ในผูช้ ายและหญิงทีเ่ ข้าสูว่ ยั หมดประจ�าเดือน โรคเกาต์
เป็นโรคทีม่ อี าการปวดข้ออย่างมาก มีผลต่อคุณภาพชีวติ (Sundy
J,2006:271) โดยมีลกั ษณะจ�าเพาะคือ มีขอ้ อักเสบก�าเริบเป็นพักๆ
ภาวะกรดยูรกิ ในเลือดสูง (Hyperuricemia) เป็นสาเหตุของโรคเกาต์และ
นิว่ ในไต โดยทัว่ ไปก�าหนดว่าภาวะกรดยูรกิ ในเลือดสูง คือ ภาวะทีม่ คี า่
กรดยูรกิ มากกว่า 7.0 มก/ดล. ในผูช้ าย และมากกว่า 5.7 มก/ดล. ในผูห้ ญิง
(Zhu Y,2011:3136-41) ในสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา พบว่าประชากรชาว
ตะวันตกและเอเชียมีความชุกของภาวะกรดยูรกิ ในเลือดสูงเพิม่ ขึน้
(Wallace KL,2004) การศึกษาในชาวกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2553
พบความชุกของภาวะกรดยูรกิ ในเลือดสูง ร้อยละ 24.4 (Uaratanawong
S,2011:887-93) โดยแบ่งเป็น ร้อยละ 59 ในเพศชายและร้อยละ 11
ในเพศหญิง สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศไต้หวัน (Lee
M-S,2005:285-92) ซึง่ พบความชุกร้อยละ 36 แบ่งเป็นร้อยละ 46 ใน
เพศชายและร้อยละ 26 ในเพศหญิง โดยความชุกของโรคเกาต์จะเพิม่
สูงขึน้ ตามการสูงขึน้ ของค่ากรดยูรกิ ในเลือด (Bhole V, 2010:1069-76)
การศึกษาจากการ Third National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES) ปี 2550-2551 พบว่าโรคเกาต์ในสหรัฐอเมริกา เพิม่
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เป็นร้อยละ 3.9 หรือคิดเป็นจ�านวน 8.3 ล้านราย มากกว่าช่วงเวลา 20
ปีกอ่ นอยูร่ อ้ ยละ 1.2 เช่นเดียวกับข้อมูลจากสหราชอาณาจักรและ
ไต้หวันทีเ่ พิม่ ขึน้ 3 เท่าในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมา มากกว่าโรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์ ซึง่ พบประมาณ 1.3 ล้านราย อายุทมี่ ากขึน้ โรคอ้วน การ
ดืม่ แอลกอฮอล์ ความดันโลหิตสูงและการใช้ยาขับปัสสาวะเป็นปัจจัย
เสีย่ งต่อการเกิดโรคเกาต์ และยังเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เนือ่ งจากในปัจจุบนั มียารักษาโรคเกาต์เกิดขึน้ ใหม่หลาย
ชนิด แต่ยาอัลโลพูรนิ อลยังมีความจ�าเป็นในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคเกาต์ที่
มีคา่ กรดยูรกิ สูงอยู่ ตามเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational drug
use) เมือ่ มีการประเมินการใช้ยาอัลโลพูรนิ อลเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
พบว่ายังพบความไม่สมเหตุสมผลจากการใช้ยาดังกล่าวจ�านวนมาก
และยังพบอาการไม่พงึ่ ประสงค์จากการใช้ยาอัลโลพูรนิ อล
โรงพยาบาลแสวงหาพบผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรค
เกาต์แล้วได้รบั ยาอัลโลพูรนิ อล จ�านวน 152 คน จากการประเมินการใช้
ยาอัลโลพูรนิ อลเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานพบผูป้ ว่ ยได้รบั ยา
ไม่สมเหตุผลตามเกณฑ์มาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหาเกีย่ วกับการใช้ยา
กลุม่ งานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคได้จดั การด�าเนินงานการให้
บริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เพือ่ เป็นการให้การดูแล
รักษาผูป้ ว่ ยด้วยยา ซึง่ ประกอบด้วยกระบวนการค้นหาปัญหา ป้องกัน
การเกิดปัญหา และแก้ไขปัญหา ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยาหรือ Drug
Related Problems (DRPs) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ว่ ยให้ดี การต้องการได้รบั การรักษาด้วยยาเพิม่ การได้รบั ยาทีไ่ ม่
จ�าเป็นในการรักษา การเลือกใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสมในการรักษา การได้รบั
ยาขนาดหรือระดับยาต�า่ กว่าทีใ่ ห้ผลการรักษา การได้รบั ยาขนาดหรือ
ระดับยาสูงกว่าทีใ่ ห้ผลการรักษา การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้ยา การเกิดอันตรกิรยิ าของยา และความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ว่ ย

วัต¶Øประสงค์
เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการบริบาลเภสัชกรรมโดยการ
ประเมินปัญหาเกีย่ วกับการใช้ยาและผลลัพธ์ทางคลินกิ
ขอบเขตการวิจยั การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการประเมินผลการ
บริบาลเภสัชกรรมในผูป้ ว่ ยโรคเกาต์ทไี่ ด้รบั ยาอัลโลพูลนิ อลทีเ่ ข้ามา
รักษาในแผนกผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลแสวงหา ระหว่างมกราคม 2562
ถึงเมษายน 2562

Two dependent mean ของ App NAStudies แต่งานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้เก็บ
กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเป็นจ�านวน 30 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ในการคัดเลือก รวม 40 คน
เกณฑ์คดั เข้า (Inclusion criteria) ผูป้ ว่ ยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไป
นี้ คือ
1. ผู้ป่วยที่มารับยาต่อเนื่องที่หน่วยบริการปฐมภูมิ
วังน�า้ เย็น อ�าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมาตามวันนัดทีร่ ะบุ
2. ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคเกาต์
และได้รบั ยาได้รบั ยาอัลโลพูลนิ อล
3. สมัครใจเข้าร่วมการศึกษาและยินดีให้ขอ้ มูล
4. มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ ไม่มภี าวะทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนการคิด การจ�า และการตอบค�าถามเกณฑ์คดั ออก (Exclusion
criteria): ผูป้ ว่ ยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้ คือ
1. ผูท้ ไี่ ปรับการรักษาต่อทีอ่ นื่ หรือถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่
โรงพยาบาลอืน่
2. ผูท้ มี่ กี ารเคลือ่ นย้ายถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยออกจากพืน้ ที่
3. ไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและติดตามผลตลอด
ระยะเวลาทีท่ า� การศึกษา

เครือè งมือทÕãè ช้ãนการวิจยั
1. แบบสอบถามชนิดสัมภาษณ์เพือ่ ประเมินปัญหาทีเ่ กิด
จากการใช้ยา
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกประจ�าตัวผูป้ ว่ ย ประกอบไปด้วย
3 ส่วน 1. ข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ว่ ย 2. ประวัตกิ ารเจ็บป่วย 3. ข้อมูลการ
ได้รบั ยา (Medication Proile)
ส่วนที่ 2 แบบประเมินปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยา
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ทางคลินกิ ตารางบันทึกผลการตรวจระดับ
กรดยูรกิ ในเลือด
2. แบบประเมินความสัมพันธ์ของอาการไม่พงึ ประสงค์จาก
การใช้ยา (Naranjo‘ algorithm)

ส¶ิตแิ ละการวิเคราะห์¢อ้ มÙล

1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา หาความถี่ ร้อยละ
รÙปแบบการวิจยั
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานในการพรรณนาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบ
สัมภาษณ์
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น
2. ข้อมูลปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยาของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
(Pre-experiment Research) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่า
ประชากร คือ ผูป้ ว่ ยโรคเกาต์ทไี่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรค เฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ในการพรรณนาข้อมูลการใช้ยาของ
เกาต์มาเข้ารับบริการทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลแสวงหา ระหว่าง ผูป้ ว่ ยเริม่ ต้นและสิน้ สุดการวิจยั
มกราคม 2562 ถึงเมษายน 2562
3. ข้อมูลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินกิ ใน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเกาต์ทเี่ ข้ารับบริการทีแ่ ผนก ระหว่างเริม่ ต้นและสิน้ สุดการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ Paired
ผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลแสวงหาจ�านวน 3 คน ซึง่ ค�านวณหาโดยใช้สตู ร sample t-test
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39

ผลการวิจยั
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั จ�านวน 60 ราย เป็นเพศชาย 51
ราย (ร้อยละ 85.5) เพศหญิง 9 ราย (ร้อยละ 15) อายุของผูป้ ว่ ยมีตงั้ แต่
40 ปีขนึ้ ไป ส่วนใหญ่พบว่าผูป้ ว่ ยมีอายุระหว่าง 60 ถึง 69 ปี จ�านวน
23 ราย (ร้อยละ 38.3) ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกรรม จ�านวน 29
ราย (ร้อยละ 48.3) ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ จ�านวนผุป้ ว่ ยทีไ่ ม่สบู บุหรี่ จ�านวน
55 ราย (ร้อยละ 91.7) ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ดมื่ เครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ จ�านวน
54 ราย (ร้อยละ 90) ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเกาต์ ระยะ
เวลาสูงสุดจ�านวน 14 ปี ส่วนใหญ่พบว่าผูป้ ว่ ยเป็นโรคเกาต์มาแล้ว
6 ถึง 10 ปี จ�านวน 24 ราย (ร้อยละ 40.0) รองลงมาพบว่าผูป้ ว่ ยเป็น
โรคเกาต์มาแล้ว 1 ถึง 5 ปี จ�านวน 19 ราย (ร้อยละ 31.7
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
จ�านวน
เพศ
ชาย
51
หญิง
9
อายุ (ปี)
40 – 49
5
50 – 59
11
60 – 69
23
ตารางทีมากกว่
่ 1 ข้าอหรื
มูลอทัเท่่วาไปกับ(ต่70อ)
21
ข้µอมู=ล65.56,
ทั่วไป σ = 11.12
จ�านวน
อาชีพ
เกษตรกรรม
29
รับจ้าง
6
ค้าขาย
4
ไม่ได้ท�างาน
19
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2
การสูบบุหรี่
สูบ
5
ไม่สูบ
55
การดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ดื่ม
6
ไม่ดื่ม
54
ระยะเวลาที่เป็นโรคเกาต์
แบ่งเป็น 1 – 5 ปี
19
6 – 10 ปี
24
11-15 ปี
17
µ = 8.32, σ = 3.72

40

ร้อยละ
85.0
15.0
8.3
18.3
38.3
35.0
ร้อยละ
48.3
19.0
6.7
31.7
3.3
8.3
91.7
10.0
90.0
31.7
40.0
28.3
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การค้นหาและประเมินปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยา
ผลการวิจัยพบว่าก่อนการศึกษาการประเมินและค้นหา
ปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยา พบปัญหาจ�านวน 45 ปัญหา ผลการวิจยั
พบว่าหลังการศึกษาการประเมินและค้นหาปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยา
พบปัญหาจ�านวน 10 ปัญหา พบว่าปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยาลดลง
ร้อยละ 22.22
ผลการวิจยั พบว่าการประเมินและค้นหาปัญหาก่อนการ
ศึกษา ปัญหาทีพ่ บอยูใ่ นระดับที่ 2 มีความส�าคัญปานกลางจ�านวนมาก
ทีส่ ดุ 25 ปัญหา (ร้อยละ 31.11) ระดับที่ 1 มีความส�าคัญน้อย
จ�านวน 14 ปัญหา (ร้อยละ 55.55) และระดับที่ 3 มีความส�าคัญมาก
จ�านวน 6 ปัญหา (ร้อยละ 13.33) ผลการวิจยั พบว่าการประเมินและ
ค้นหาปัญหาหลังสิน้ สุดการศึกษา ปัญหาทีพ่ บอยูใ่ นระดับที่ 2 มีความ
ส�าคัญปานกลางจ�านวนมากทีส่ ดุ 10 ปัญหา (ร้อยละ 66.67) ระดับ
ที่ 1 มีความส�าคัญน้อยจ�านวน 5 ปัญหา (ร้อยละ 33.33) และไม่
พบระดับทีม่ คี วามส�าคัญมาก
ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละปัญหาที่แสดงระดับความส�าคัญของ
ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดและปัญหาที่เกิด
จากความไม่รว่ มมือในการใช้ยาเข้าร่วมวิจยั ก่อนการศึกษาและหลัง
การศึกษา
ระดับความส�าคัญของปัญหา
ระดับที่ 1 มีความส�าคัญน้อย
ระดับที่ 2 มีความส�าคัญปานกลาง
ระดับที่ 3 มีความส�าคัญมาก
รวม

ก่อนการศึกษา
จ�านวน(ปัญหา)ร้อยละ
14
25
6
45

31.11
55.55
13.33
100

หลังการศึกษา
จ�านวน(ปัญหา) ร้อยละ
5
10
0
15

33.33
66.67
0
100

1. ปัญหาเกีย่ วกับการควบคุมกรดยูรกิ ในเลือด
ผลการการประเมินและค้นหาปัญหาก่อนการศึกษา พบ
ปัญหาผูป้ ว่ ยได้รบั ยาขนาดน้อยเกินไป ไม่สามารถควบคุมโรคได้จา� นวน
21 ปัญหา (ร้อยละ 46.67) ในผูป้ ว่ ย 21 ราย ได้ทา� การแก้ไขปัญหา
โดยการท�าการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปปรึกษาแพทย์เพือ่ ให้แพทย์เป็นผูว้ นิ จิ ฉัย
และปรับเปลีย่ นขนาดยาให้เหมาะสมและสามารถควบคุมระดับกรดยูรกิ
ในเลือดได้ ผลการด�าเนินการแก้ไข ผูป้ ว่ ยทัง้ 21 ราย แพทย์ได้ปรับ
เปลีย่ นยาและได้รบั ขนาดยาเพิม่ ขึน้ พบการได้รบั ยาขนาดมากเกินไป
จ�านวน 3 ปัญหา (ร้อยละ 6.67) ในผูป้ ว่ ย 3 ราย ได้ทา� การแก้ไขปัญหา
โดยการท�าการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปปรึกษาแพทย์เพือ่ ให้แพทย์เป็นผูว้ นิ จิ ฉัย
และปรับเปลีย่ นขนาดยาให้เหมาะสมและสามารถควบคุมระดับกรดยูรกิ
ในเลือดได้ ผลการด�าเนินการแก้ไขในผูป้ ว่ ยทัง้ 3 ราย แพทย์ได้ปรับ
เปลีย่ นขนาดยาลดลงให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ย
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ผลการการประเมินและค้นหาปัญหาหลังการศึกษา พบ
ปัญหาผูป้ ว่ ยได้รบั ยาขนาดน้อยเกินไป ไม่สามารถควบคุมโรคได้จา� นวน
10 ปัญหา (ร้อยละ 66.67) ในผูป้ ว่ ย 10 ราย ได้ทา� การแก้ไขปัญหาโดย
การท�าการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปปรึกษาแพทย์เพือ่ ให้แพทย์เป็นผูว้ นิ จิ ฉัยและ
ปรับเปลีย่ นขนาดยาให้เหมาะสมและสามารถควบคุมระดับกรดยูรกิ ใน
เลือดได้ ผลการด�าเนินการหลังการศึกษา ผูป้ ว่ ยทัง้ 10 ราย แพทย์ได้
ปรับเปลีย่ นยาและได้รบั ขนาดยาเพิม่ ขึน้
2. ปัญหาทีเ่ กิดจากความไม่รว่ มมือในการใช้ยา
ผลการประเมินและค้นหาปัญหาก่อนการศึกษา พบปัญหา
การไม่ใช้ยาตามทีแ่ พทย์สงั่ จ�านวน 6 ราย (ร้อยละ 13.33) พบปัญหา
การใช้ยาผิดเวลาจ�านวน 4 ราย (ร้อยละ 8.89) พบปัญหาการใช้ยา
น้อยเกินค�าสัง่ แพทย์จา� นวน 3 ราย (ร้อยละ 6.67) และพบปัญหาการ
ใช้ยาอืน่ นอกเหนือจากแพทย์สงั่ จ�านวน 1 ราย (ร้อยละ 2.22) การ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหา โดยการให้ค้นหาถึงสาเหตุของปัญหาแล้ว
ให้คา� แนะน�ากับผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยปฏิบตั ติ วั ได้ถกู ต้องเหมาะสม เช่น
การแนะน�าการปรับเวลาการรับประทานยาให้ตรงต่อเวลา และการช่วย
เตือนเรือ่ งเวลารับประทานยา
ผลการการประเมินและค้นหาปัญหาหลังการศึกษา พบ
ปัญหาการใช้ยาผิดเวลาจ�านวน 1 ราย (ร้อยละ 6.67) การด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาหลังการศึกษาโดยการให้ค้นหาถึงสาเหตุของปัญหา
แล้วพบปัญหาการใช้ยาผิดเวลา จ�านวน 1 ราย แนะน�าให้ผู้ป่วย
รับประทานยาให้ตรงเวลา เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยมีปญ
ั หาเรือ่ งจ�าไม่ได้วา่
รับประทานยาไปแล้วหรือยัง จึงแนะน�าให้ผทู้ ดี่ แู ลผูป้ ว่ ยช่วยเตือนผูป้ ว่ ย
อีกทางหนึง่

ตารางที่ 3 จ�านวนและร้อยละผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่เข้าร่วมวิจัย
ก่อนการศึกษาและหลังการศึกษา
ปัญหาเกี่ยวกับยา
1. ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกรดยูริกในเลือด
1.1 การไม่ได้รับยาที่สมควรจะได้รับ
1.2 การได้รับยาไม่เหมาะสม ผู้ป่วยใช้หรือ
ได้รับยาซึ่งไม่เหมาะสมกับปัญหาที่มีข้อบ่งใช้นั้น
หรือไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย
1.3 การได้รับยาขนาดน้อยเกินไป
ไม่สามารถควบคุมโรคได้
1.4 การได้รับยาขนาดมากเกินไป
2. ปัญหาที่เกิดจากความไม่ร่วมมือในการใช้ยา
2.1 การใช้ยามากเกินค�าสั่งแพทย์
2.2 การใช้ยาน้อยเกินค�าสั่งแพทย์
2.3 การใช้ยาผิดเวลา
2.4 การใช้ยาผิดวิธี
2.5 การใช้ยาอื่นนอกเหนือจากแพทย์สั่ง
2.6 การไม่ใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง
3. การเกิดอันตรกิริยาของยา
4. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
รวม
* จ�านวนปัญหาที่ค้นพบ
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ก่อนการศึกษา
จ�านวน
(ปัญหา)

ร้อยละ

หลังการศึกษา
จ�านวน
(ปัญหา)

ร้อยละ

0
2

0
4.44

0
0

0
0

21

46.67

10

66.67

3

6.67

0

0

0
3
4
0
1
6
4
1
45*

0
6.67
8.89
0
2.22
13.33
8.89
2.22
100*

0
0
1
0
0
0
4
0
15*

0
0
6.67
0
0
0
26.67
0
100*
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3. การเกิดอันตรกิรยิ าของยา (Drug interaction)
ผลการประเมินและค้นหาปัญหาก่อนการศึกษา พบปัญหา
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาทีท่ า� ให้เกิดอันตรกิรยิ าของยา (Drug interaction) จ�านวน
4 ปัญหา (ร้อยละ 8.89) ในผูป้ ว่ ยจ�านวน 4 ราย พบอยูใ่ นระดับ Moderate หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ ผูป้ ว่ ยมีอาการแย่ลง ผลการรักษาลดลง
ต้องการการรักษาเป็นพิเศษ หรือท�าให้ตอ้ งเข้านอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรืออยูใ่ นโรงพยาบาลนานขึน้ ทัง้ หมด คือ Fluoxetine กับ
Tramadol จ�านวน 2 ราย Furosemide กับ Digoxin จ�านวน 1 ราย
และ Enalapril กับ Spironolactone จ�านวน 1 ราย
ผลการประเมินและค้นหาปัญหาหลังการศึกษา พบปัญหา
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาทีท่ า� ให้เกิดอันตรกิรยิ าของยา (Drug interaction) จ�านวน
4 ปัญหา (ร้อยละ 26.67) ในผูป้ ว่ ยจ�านวน 4 ราย อยูใ่ นระดับ Moderate หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ ผูป้ ว่ ยมีอาการแย่ลง ผลการรักษาลดลง
ต้องการการรักษาเป็นพิเศษ หรือท�าให้ตอ้ งเข้านอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรืออยูใ่ นโรงพยาบาลนานขึน้
การด�าเนินการแก้ไขปัญหาก่อนการศึกษา การจัดการ
ปัญหา คือ ปรึกษาแพทย์ แพทย์ยนื ยันการใช้ยาเหมือนเดิมแต่ให้เฝ้า
ระวังอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา คูย่ า Furosemide กับ Digoxin ผลที่
อาจเกิดขึน้ คือ furosemide เพิม่ การขับโพแทสเซียมและแมกนีเซียม
ทางไต มีผลต่อการท�างานของกล้ามเนือ้ หัวใจ เกิดความผิดปกติของ
อิเล็คโตรไลต์อาจท�าให้เกิด arrhythmia ควรติดตาม ระดับ potassium,
magnesium และให้ผปู้ ว่ ยสังเกตอาการไม่พงึ ประสงค์ทอี่ าจเกิดขึน้ จาก
ยา digoxin เช่น คลืน่ ไส้ อาเจียน ท้องเสีย เบือ่ อาหาร ปวดท้อง ปวด
ศีรษะ ตาพร่า มองเห็นเป็นแสงสีเขียว สีเหลือง อ่อนเพลีย มึนงง หัวใจ
เต้นผิดจังหวะ คูย่ า Enalapril กับ Spironolactone ใช้รว่ มกันท�าให้เกิด
hyperkalemia ควรติดตาม Potassium serum, renal function, CrCl
/BUN/ Electrolyte คูย่ า Fluoxetine กับ Tramadol ผลทีอ่ าจเกิดขึน้
คือTramadol ยับยัง้ serotonin reuptake 17-18 และยับยัง้ CYP 2D6
จึงส่งผลให้เกิดอาการ serotonin syndrome serotonin syndrome เช่น
agitation, alter consciousness, ataxia
การด�าเนินการแก้ไขปัญหาหลังการศึกษา การจัดการปัญหา
คือ ปรึกษาแพทย์ แพทย์ยนื ยันการใช้ยาเหมือนเดิมแต่ให้เฝ้าระวัง
อาการไม่พงึ ประสงค์จากยาเหมือนครัง้ แรก
ตารางที่ 4 จ� า นวนปั ญ หาการเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าของยา (Drug
interaction) แบ่งตามระดับจากความรุนแรงของผลทีเ่ กิดขึน้
ชนิดของยา

ระดับความรุนแรง

Furosemide
ระดับที่ 2 Moderate
กับ Digoxin
Enalapril กับ
ระดับที่ 2 Moderate
Spironolactone
Fluoxetine กับ ระดับที่ 2 Moderate
Tramadol
รวม
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จ�านวน(ปัญหา)
ก่อนการ
หลังการ
ศึกษา
ศึกษา
1

1

1

1

2

2

2

2
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4. การประเมินอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา (ADR)
ผลการประเมินและค้นหาปัญหาก่อนการศึกษาพบปัญหา
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาทีท่ า� ให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา (ADR)
จ�านวน 1 ราย (ร้อยละ 2.22) อยูใ่ นระดับ Probable เกิดปัญหาอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา คือผู้ป่วยเกิดอาการบวมที่เท้าจากยา
Amlodipine
การด�าเนินการแก้ไขปัญหา ปรึกษาแพทย์เพือ่ ให้แพทย์เป็น
ผูว้ นิ จิ ฉัยและปรับเปลีย่ นยาและหยุดใช้ยาผลการการประเมินและค้นหา
ปัญหาหลังการศึกษาไม่พบปัญหาผูป้ ว่ ยได้รบั ยาทีท่ า� ให้เกิดอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตารางที่ 5 การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR)
ก่อนการศึกษา
ยา
ประเภทของ ADR
Amlodipine
type B

อาการ ระดับการประเมิน
บวมที่ขา
Probable
(edema)
* หลังการศึกษาไม่มีการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ผลลัพ¸์ทางคลินิก
ผลลัพธ์ทางคลินกิ คือ ผลการตรวจระดับกรดยูรกิ ในเลือด
(Uric Acid Test) จ�านวน 2 ครัง้ ก่อนท�าการศึกษาและหลังท�าการศึกษา
จากการด�าเนินการวิจยั ในช่วงเวลาตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ได้ผปู้ ว่ ยเข้าร่วมการวิจยั ทัง้ หมด 60
ราย โดยเลือกผูป้ ว่ ยจากผูท้ มี่ ารับบริการรับยาต่อเนือ่ งทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ย
นอกโรงพยาบาลแสวงหาและจากการดูประวัตขิ องผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
วินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเกาต์และได้รบั ยาอัลโลพูลนิ อล ได้ผลลัพธ์ทางคลินกิ
ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่าก่อนเข้าร่วมการศึกษาผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับ
กรดยูรกิ ในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 จ�านวน 20 ราย (ร้อยละ 33.3)
และผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับกรดยูรกิ ในเลือดมากกว่า 7 จ�านวน 40 ราย (ร้อยละ
66.7) พบว่าหลังเข้าร่วมการศึกษาพบว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับกรดยูรกิ ใน
เลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 จ�านวน 41 ราย (ร้อยละ 68.3) และผูป้ ว่ ย
ทีม่ รี ะดับกรดยูรกิ ในเลือดมากกว่า 7 จ�านวน 19 ราย (ร้อยละ 31.7)
ตารางที่ 6 ระดับกรดยูรกิ ในเลือดของผูป้ ว่ ยก่อนการศึกษาและหลัง
การศึกษา
ระดับกรดยูรกิ ในเลือด

ก่อนการศึกษา
หลังการศึกษา
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
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ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ผลการตรวจ
ระดับยูรกิ ในเลือดก่อนการศึกษาเท่ากับ 7.73 และระดับยูรกิ ในเลือด
หลังการศึกษาเท่ากับ 6.29 เมือ่ ทดสอบความแตกต่างทางสถิตพิ บว่า
ผลการตรวจระดับยูรกิ ในเลือดหลังการศึกษา ลดลงอย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลลัพธ์ทางคลินกิ เปรียบเทียบค่ากรดยูรกิ ในเลือดก่อน
และหลังการศึกษา
Uric acid ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t
p
ก่อนการศึกษา 7.73
1.65
7.836 .000
หลังการศึกษา 6.29
1.48
* มีนัยความส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
หลังการบริบาลเภสัชกรรมประเมินปัญหาเกีย่ วกับการใช้
พบปัญหาผูป้ ว่ ยได้รบั ยาขนาดน้อยเกินไป ไม่สามารถควบคุมโรคได้
จ�านวน 21 ปัญหา (ร้อยละ 46.67) ต่างจากการศึกษาของ Ng และ
คณะ (1999) พบว่ายาเป็นสาเหตุทผี่ ปู้ ว่ ยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรง
พยาบาลร้อยละ 29.0 โดยเฉพาะอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาพบ
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 58.0 ซึง่ สอดคล้องกับ Gilbert และคณะ (2002) ได้
ท�าการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ท�าให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรง
พยาบาลมากทีส่ ดุ เป็นปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยาและได้ศกึ ษาถึงสาเหตุ
พบว่าสาเหตุจากการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยามากทีส่ ดุ
รองลงมา คือ การได้รบั ยาเกินขนาดและยังพบว่าเภสัชกรสามารถให้
ค�าแนะน�าและลดความผิดพลาดของการสัง่ ใช้ยาได้ ร้อยละ 2.6 แต่ใน
ส่วนของปัญหาทีเ่ กิดจากความไม่รว่ มมือในการใช้ยา พบปัญหาการไม่
ใช้ยาตามทีแ่ พทย์สงั่ จ�านวน 6 ราย (ร้อยละ 13.33) สอดคล้องกับการ
ศึกษาของมัทนียา ภูเ่ กษร (2552) ได้ทา� การศึกษา ปัญหาทีเ่ กิดจากการ
ใช้ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
เวชระเบียน แฟ้มประวัตกิ ารใช้ยา และแบบสรุปการรักษาประจ�าปีของ
ผูป้ ว่ ยแต่ละราย พบว่าปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยาและการปฏิบตั ติ วั โดย
พบ 81 ปัญหา ปัญหาทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การไม่ใช้ยาตามแพทย์สงั่
จ�านวน 25 ปัญหา (ร้อยละ 30.9) รองลงมาคือ ปัญหาอาการอันไม่พงึ
ประสงค์จากการใช้ยาจ�านวน 18 ปัญหา (ร้อยละ 22.2) และจากการ
ศึกษาของ จันทนี ฉัตรวิรยิ าวงศ์ (2538) การบริบาลเภสัชกรรมระดับต้น
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่าก่อนผู้ป่วยเข้าพักรักษาในโรง
พยาบาล ผูป้ ว่ ยมีปญ
ั หาการไม่ใช้ยาตามแพทย์สงั่ มากทีส่ ดุ ร้อยละ 54.3
ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พบปัญหาการเกิดอันตรกิรยิ า
71 ปัญหา อาการไม่พงึ ประสงค์จากยา 54 ปัญหา
และจากการศึกษาผลลัพธ์ทางคลินกิ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมี
ค่าเฉลีย่ ผลการตรวจระดับยูรกิ ในเลือดก่อนการศึกษาเท่ากับ 7.73 และ
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ระดับยูรกิ ในเลือดหลังการศึกษาเท่ากับ 6.29 เมือ่ ทดสอบความแตกต่าง
ทางสถิติพบว่าผลการตรวจระดับยูริกในเลือดหลังการศึกษาลดลง
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ พรรณวิภา และคณะ (2549)
ได้ทา� การศึกษา ผลการบริบาลเภสัชกรรมแก่ผปู้ ว่ ยนอกโรคความดัน
โลหิตสูง โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรนิ ทร์ พบว่า กลุม่ ศึกษาทีไ่ ด้รบั
การบริบาลเภสัชกรรม ได้แก่ การค้นหาปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา
การให้ความรูเ้ รือ่ งโรค ยา การปฏิบตั ติ วั และการวางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกับผูป้ ว่ ย การศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ นีส้ ามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหิตให้อยูใ่ นระดับเป้าหมายได้เพิม่ ขึน้ และมีจา� นวนมากกว่ากลุม่
ควบคุมอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (P< 0.05) นอกจากนีค้ ะแนนความรู้
เรือ่ งโรค ยา และการปฏิบตั ติ วั ก็เพิม่ ขึน้ และสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (P< 0.05) ซึง่ ส่งผลให้จา� นวนปัญหาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจาก
การใช้ยาลดลงด้วยซึง่ สอดคล้องกับสุกณ
ั ลินี ปรีชากุล (2543) ได้ศกึ ษา
เรือ่ งผลการให้บริบาลเภสัชกรรมผูป้ ว่ ยนอกต่อความร่วมมือในการ
รักษาของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสุโขทัย ผลการ
ศึกษาสรุปว่า การให้บริบาลเภสัชกรรมมีผลลดจ�านวนปัญหาการไม่ใช้
ยาตามค�าแนะน�าของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงได้รอ้ ยละ 90.5

¢้อเสนอแนะ
1. เนือ่ งจากการติดตามปัญหาจากการใช้ยาในผูป้ ว่ ยโรค
เกาต์ มีขอ้ จ�ากัดเรือ่ งเวลาในการให้บริการ ดังนัน้ การท�าการคัดเลือก
ผูป้ ว่ ยและการค้นหาปัญหาอาจยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาทีแ่ ท้จริงของ
ผูป้ ว่ ย ซึง่ รายละเอียดมาจากเวชระเบียนและการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย อาจ
ต้องใช้เวลาในการค้นหาปัญหาและประเมินปัญหาและแนวทางแก้ไข
เป็นเวลานาน
2. ควรจัดการการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวตามค�า
แนะน�าของผูป้ ว่ ยโรคเกาต์ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีความสนใจ สามารถซักถาม
ข้อสงสัยได้และควรให้ญาติทด่ี แู ลผูป้ ว่ ยได้รบั ความรูเ้ รือ่ งการปฏิบตั ติ วั
ตามค�าแนะน�าของผูป้ ว่ ยผูป้ ว่ ยโรคเกาต์
3. ควรท�าการศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคเกาต์ ใน
เรือ่ งด้านต่างๆ เนือ่ งจากเป็นโรคเรือ้ รังและอาการปวดอาจส่งผลถึง
คุณภาพชีวติ
4. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องวิถีชีวิตและการ
ปรับตัวของผูป้ ว่ ยโรคเกาต์เรือ้ รัง
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