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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ชื่นชมองค์การฯ ที่มีความก้าวหน้า ทั้งผลิตภัณฑ์ บุคลากร เทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ ความโปร่งใส และขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมกันด�ำเนินงานเพื่อประชาชน
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

องค์การเภสัชกรรมจับมือ ปตท.
ศึกษาโครงการผลิตยา

รักษาโรคมะเร็ง

ปี 60 อภ. ช่วยรัฐ
ประหยัดค่ายากว่า 6.4 พันล้าน
พร้อมทุ่มกว่า 7.9 พันล้านบาท
สร้างโรงงานยาเพิ่ม

ครม. อนุมัติ

ให้องค์การเภสัชกรรมก่อสร้าง

โรงงานผลิตยารังสิต
ระยะที่ 2

ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการรับรู้ความสามารถแห่งตนต่อการควบคุมความดันโลหิต
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ความรู ้ แ ละพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กซื้ อ บริ โ ภคอาหารปลอดภั ย จากสารปนเปื ้ อ นของผู ้ บ ริ โ ภค
ในเขตพื้นที่เกาะพีพี ต�ำบลอ่าวนาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
การเกิดพิษต่อไตจากยา Tenofovir ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลตรัง
ความเชื่อและการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�ำตัว ในเขตเมืองและชนบท ของจังหวัดลพบุรี
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลของยาที่มีต่อตับจากการทดแทนยาต้นต�ำรับด้วยยาสามัญ
ATORVASTATIN 40 mg TABLET ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงของโรงพยาบาลราชบุรี
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมองค์การฯ ที่มีความก้าวหน้า
ทั้งผลิตภัณฑ์ บุคลากร เทคโนโลยี วิสัยทัศน์ ความโปร่งใส และขอบคุณ
พนักงานทุกคนที่ร่วมกันด�าเนินงานเพื่อประชาชน ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
มื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5
อาคารอ� า นวยการ องค์ ก ารเภสัช กรรม ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก
เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการด�าเนินงาน
ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตาม
นโยบายส�าคัญ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจยั ผลิตภัณฑ์องค์การ
เภสั ช กรรม และผลิต ภั ณ ฑ์ บ ริ ษั ท ผลิต ภั ณ ฑ์ ส มุน ไพรไทย จ� า กั ด
โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะ
ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอชืน่ ชม
การด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ซึง่ ตลอดระยะเวลา 4 ปี
ที่ผ่านมา องค์การฯ มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น มีความก้าวหน้าไปมาก ทั้งใน

เรื่องของผลิตภัณฑ์ เรื่องของบุคลากร เทคโนโลยี วิสยั ทัศน์ การพัฒนา
คนความโปร่งใส และขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่รว่ มกันด�าเนินงาน
เพื่อประชาชน ที่ดูแลประชาชนทั้งประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคัง่
และยั่งยืน
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุข กล่ า วต่ อ ไปว่ า
การด�าเนินขององค์การฯ จะต้องสร้างความมัน่ คงทางยา ต้องมียาใช้
เพียงพอ ไม่แข่งขันกับเอกชน และจะต้องเติบโตไปด้วยกัน ร่วมมือกัน
สร้างการเข้าถึงยาให้กับประชาชน และอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่ไปท�าร้าย
ใคร องค์การฯ จะต้องหูตากว้างไกล ต้องมีการพัฒนาไปข้างหน้า
อย่างต่อเนือ่ ง ขณะนี้องค์การฯ ประสบความส�าเร็จในระดับประเทศแล้ว
อยากให้มีความส�าเร็จในระดับต่างประเทศด้วย ทุกคนจะต้องทัน
ต้องรวดเร็วต้องมองไปข้างหน้า องค์การเป็นองค์กรที่มีความเป็นพิเศษ
มองกว้างไกล คณะกรรมการองค์การฯ ต้องมีความรู้ความสามารถ
ด้านธุรกิจ และสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมสมุนไพรไทย
ด�าเนินการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และผู้บริหารจะต้องดูแล
ผูป้ ฏิบตั งิ านให้มีความสุข เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยาดี มีคณ
ุ ภาพ
ประชาชนเข้าถึงยาในราคาคุ้มค่าเป็นธรรม เป็นที่เชื่อถือของประชาชน

ด้ า นประธานกรรมการองค์ ก ารเภสัช กรรม กล่ า วว่ า
ได้ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาทีจ่ �าเป็นในระบบสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึง
การผลิตและจัดหายาเชิงสังคมที่มีความจ�าเป็น เช่น ยาก�าพร้า ยา
ขาดแคลน ยาที่มีการใช้น้อยแต่จ�าเป็น ให้มีรายการมากขึ้น ขับเคลื่อน
องค์ ก ารเภสัช กรรม 4.0 โดยวิ จั ย พั ฒ นา และผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เชิงนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Smart Industry, Smart Office, Smart
Marketing และ Smart Human Resource และเปลีย่ นผ่านไปสู่
องค์กรที่มีการน�าระบบดิจิทัล และ Big Data มาใช้ในการด�าเนินงาน
ให้มากขึน้ รวมทั้งผลักดันแผนงาน/โครงการที่สา� คัญในอนาคตให้สา� เร็จ
ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และ
ไข้หวัดนกตามมาตรฐาน WHO-GMP ที่ จ.สระบุรี ซึ่งการก่อสร้าง
โรงงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการท�าสอบระบบต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อให้ได้วคั ซีนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ส่วนการวิจยั และพัฒนา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ อยู่ระหว่างการทดสอบ
ทางคลินิกระยะที่ 3 จะเสร็จในปี 2561 คาดว่าจะขึ้นทะเบียน อย.
ได้ในปี 2563

องค์ ก ารเภสั ช กรรมจับ มื อ ปตท.
ศึกษาโครงการผลิตยารักษาโรคมะเร็ง
ายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม
และนายอรรถพล ฤกษ์ พ ิบู ล ย์ ประธานเจ้ า หน้ า ที ่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ ปลาย บริษัท ปตท.
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การ
เภสัชกรรม (อภ.) และ บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.) เพื่อศึกษา
ความเป็ น ไปได้ ในการจั ด ท�า โครงการสร้ า งโรงงานผลิ ต ยารั ก ษา
โรคมะเร็ง และแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการผลิตสารออกฤทธิ์
ทางยา (Active Pharmaceutical Ingredient, API) ซึง่ เป็นหัวใจส�าคัญ
ในการผลิตยา เสริมสร้างความมั่นคง และยกระดับอุตสาหกรรมยาของ
ไทยให้ทัดเทียมสากล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่คนไทยและ
ประเทศไทย
นายแพทย์นพพร กล่าวว่า อภ. มีหน้าที่ผลิตและจ�าหน่าย
ยาและเวชภัณฑ์มากว่า 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาระดับ
ราคายาให้คนไทยเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงส�ารองยาไว้ใช้
ในภาวะฉุกเฉินเพื่อความมัน่ คงของชาติอีกทัง้ ยังวิจัยและพัฒนายา
และเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ�าเป็นต่อ
สังคม โดยปัจจุบัน อภ. ผลิตยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้เอง 153
รายการ จาก 1,053 รายการ และมีความสนใจริเริ่มโครงการสร้างโรงงาน
ผลิตและจ�าหน่ายยารักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยในประเทศไทย เพราะ
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยในแต่ละปี
มีผู้เสียชีวิตเฉลีย่ 60,000 คน อีกทัง้ ยังมีแนวโน้มจ�า นวนผู้ป่วยและ
ผู้เสียชีวิตสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ประกอบกับยานีม้ รี าคาค่อนข้างสูงจนท�าให้
ผู้ ป ่ ว ยจ� า นวนมากไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง การรั ก ษาได้ นอกจากนี ้ อภ.
ยังต้องการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีธุรกิจการผลิตสาร API ได้เอง
ภายในประเทศ เพราะในปัจจุบันสามารถผลิตได้เพียง 1% ขณะที่ต้อง
พึ่งพาการน�าเข้าจากต่างประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
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นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากแผนงานของ อภ.
ในการสร้างโรงงานผลิตและจ�าหน่ายยารักษาโรคมะเร็ง รวมถึงการเล็งเห็น
ความส�าคัญของการผลิตสาร API นั้น สอดคล้องกับพันธกิจของ ปตท.
ในการดูแลสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น และแนวทางการ
เติบโตของ ปตท. ในธุรกิจ Life Science ตามแนวโน้มสังคมสูงอายุของ
ประเทศไทยอันใกล้นี้ ปตท. พร้อมทีจ่ ะร่วมมือและสนับสนุน อภ.
โดยจะใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเชิงวิศวกรรม และข้อมูลความรู้
ในการด�าเนินธุรกิจพลังงานครบวงจรมาช่วยขับเคลือ่ นโครงการฯ นี้
ให้สา� เร็จลุล่วง เพราะการสนับสนุนให้เกิดการผลิตยาเองได้ภายใน
ประเทศจะช่วยลดการน�าเข้า ท�าให้ไทยพึ่งพาตนเองได้ ท�าให้ประชาชน
เข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรง
และเป็ น ก� า ลั ง ส� า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศไปสู่ ค วามยัง่ ยืน ต่ อ ไป
ในอนาคต
“ด้วยความช�านาญทางวิศวกรรมการผลิตและเดินเครื่อง
โรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของ ปตท. ผนวกกับความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจยาทีย่ าวนานของ อภ. จะช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
การผลิตยาโดยรวมของไทยให้ทัดเทียมสากล สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และรองรั บ สั ง คมผู ้ สู ง วั ย
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายแพทย์นพพร กล่าวในตอนท้าย
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ปี 60 อภ. ช่วยรัฐประหยัดค่ายากว่า 6.4 พันล้าน
พร้อมทุ่มกว่า 7.9 พันล้านบาท สร้างโรงงานยาเพิ่ม
60 อภ. ช่วยรัฐประหยัดค่ายากว่า 6.4 พันล้าน พร้อมทุ่ม
กว่า 7.9 พันล้านบาท เป็นเสาหลักด้านยา ขยายก�าลัง
การผลิตและยกระดับมาตรฐาน เตรียมสร้างโรงงานผลิต
ยาเพิ่มและโรงงานสารสกัดจากสมุนไพร ผลิตยาในหลายๆ กลุ่ม
เน้นกลุ่มยารักษาโรคมะเร็ง และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทีห่ ้องประชุม ชั้น 4 อาคาร
อ�านวยการ องค์การเภสัชกรรม นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม นพ.นพพร ชืน่ กลิ่น ผู้อา� นวยการองค์การ
เภสัชกรรม พร้อมด้วย คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม และคณะ
ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม แถลงข่าวผลการด�าเนินงานปี 2560 และ
ทิศทางการด�าเนินงานในอนาคตขององค์การเภสัชกรรม
ประธานกรรมการองค์ ก ารเภสัช กรรม กล่ า วถึ ง การ
ด� า เนิน งานขององค์ ก ารเภสัช กรรมว่ า ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่ า นมา
องค์การฯ ได้ท�าหน้าทีเ่ ป็นเสาหลักด้านยาและเวชภัณฑ์ให้กับระบบ
สาธารณสุขของประเทศ สร้างความสมดุลให้กับระบบยาของประเทศ
ทัง้ ในเรื่องของราคา คุณภาพ จ�านวนรายการยาจ�าเป็น ยาเชิงสังคม
และการกระจาย เพื่อสร้างการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ของคนไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้นดูแลระบบบริการสุขภาพในภาครัฐเป็น
ส�าคัญ ผลการด�าเนินงานในปี 2560 องค์การฯ มียอดจ�าหน่าย 15,905
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 750 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.95 (ปี 2559 มียอดขาย 15,155 ล้านบาท) แบ่งเป็นยา
องค์การฯ จ�านวน 7,300 ล้านบาท ยาของผู้ผลิตอืน่ จ�านวน 8,605
ล้านบาท เป็นยอดกระจายยาเชิงสังคมถึง 11,563 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 73 ของผลประกอบการ และเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2560
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จ�านวน 1,189 ล้านบาท ทั้งนี้ ยาเชิงสังคมจะเป็นยาที่มีผู้ผลิตน้อยราย
หรือไม่มีผู้ผลิตในประเทศ หรือไม่มีผู้จัดหามาส�ารองไว้เลย ซึ่งบทบาท
การสร้างให้ประชาชนเข้าถึงยาเชิงสังคมนับเป็นภารกิจหลักส�าคัญ
ที่องค์การฯ ต้องมุ่งมั่นด�าเนินการให้เข้มเข็งยิ่งๆ ขึ้น
ประธานกรรมการองค์การฯ กล่าวถึงโครงการในอนาคต
ด้วยว่า องค์การฯ มีโครงการส�าคัญ 3 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
“โครงการวิจ ัย พัฒ นา และก่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต ยารั ก ษาโรค
มะเร็ง ”เพื อ่ ผลิต ยารั ก ษาโรคมะเร็ ง ได้ ด ้ ว ยตนเองขึ ้น ในประเทศ
ซึ่งคาดว่าจะท�าให้ราคายาลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยเข้าถึงยา
ได้มากขึ้น ท�าให้ประเทศมีความมัน่ คงด้านยา โดยมุ่งเน้นการผลิต
ยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุ่ม ได้แก่ ยาเคมีบ�าบัดชนิดเม็ดและฉีด
(Chemotherapy) ซึ ่ง เป็ น ยาพื ้น ฐานในการรั ก ษาโรคมะเร็ ง ที ่
ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย และยารักษาแบบจ�าเพาะเจาะจงต่อ Cell มะเร็ง
(Targeted therapy) ทั้งชนิดเม็ด และยาฉีดชีววัตถุ คล้ายคลึงประเภท
Monoclonal antibodies (Biosimilar) ส�าหรับแผนการด�าเนินงาน
องค์การฯ ได้แบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที ่ 1 น�าเข้า
เพื่อจ�าหน่าย และแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ ภายใน 2 ปี ควบคู่กันไปกับการ
วิจัยและพัฒนายา ระยะที่ 2 การก่อสร้างโรงงาน ซึ่งจะใช้เวลา 4-5 ปี
และระยะที่ 3 ด�าเนินการผลิตเพื่อจ�าหน่ายด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดจะใช้
เวลาประมาณ 8 ปี คาดว่าจะสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อจ�าหน่ายได้ในปี 2568 ซึง่ คาดว่าจะใช้งบทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้าน
บาท ล่าสุดได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ปตท. ศึกษาความเป็นไป
ได้ของการสร้างโรงงานผลิตยารักษามะเร็ง
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“โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2” โดยจะมีการพัฒนากลไกทางการตลาดเพื่อขยายตลาด เพิ่มช่องทาง

ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อผลิตยาน�า้ รับประทาน ยาครีม ยาขี้ผึง้
ยาปราศจากเชื้อ ยาน�้าใช้ภายนอก ยาฉีด และยาเม็ด รวมทั้งคลังที่ใช้
ส�าหรับการส�ารองวัตถุดิบและอุปกรณ์ โดยใช้งบประมาณ จ�านวน
5,607 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการองค์การฯ ก็ได้มีมติเห็นชอบ
ให้น�าเรื่องโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี และขณะนีอ้ ยู่ระหว่าง
ด�าเนินการน�าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ในขณะเดียวกัน
องค์การฯ ได้ด�าเนินการด้านต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การจัดท�า
Conceptual Design และ Site Master Plan ซึ่ ง ส�า นัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้รับรองแบบการก่อสร้างโรงงานแล้ว
การจัดท�า Basic Design & Detail Design โรงงานผลิตและคลัง
ซึ่งผ่านการรับรองแบบจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว
และนอกจากนัน้ ยังได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการ
ก่ อ สร้ า งและผ่ า นความเห็ น ชอบในหลัก การจากคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และส�านัก
งบประมาณ รวมถึงได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากกรมธนารักษ์ และ
เทศบาลบึงสนัน่ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�าร่างข้อก�าหนดการจ้าง
ควบคุมงานก่อสร้างและก�าหนดราคากลาง โดยคาดว่าเริ่มก่อสร้างได้
ในปลายปี 2561 และจะแล้วเสร็จทั้งหมดใน ปี 2564 ซึ่งในอนาคต
อาจจะย้ายฐานการผลิตและการส�ารองและกระจายเกือบทัง้ หมด
จากถนนพระรามที่ 6 ไปยังที่อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

การตลาดให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรนี้ จะมีการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรมูลค่าประมาณ 77
ล้านบาท เพื่อติดตั้งในโรงงานผลิตเภสัชเคมีภณั ฑ์ท่กี า� ลังจะก่อสร้างเสร็จ
ในกลางปีน้ี ส�าหรับท�าการสกัดสารสกัดจากสมุนไพรขมิ้นชัน เพื่อรองรับ
ความต้ อ งการทีเ่ พิ ่ม มากขึ้ น จากการทีผ่ ลิต ภั ณ ฑ์ แ คปซู ล สารสกั ด
ขมิน้ ชัน (Antiox) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร
แผนปัจจุบันรายการแรกในประเทศไทย และจะมีการก่อสร้างโรงงาน
สารสกัดสมุนไพรด้วยงบประมาณ 717 ล้านบาท ขึน้ ทีอ่ า� เภอหนองใหญ่
จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นทีข่ ององค์การเภสัชกรรมเอง ทีจ่ ะให้พื้นทีน่ ี้เป็น
พื้นที่ส�าหรับการด�าเนินงานด้านสมุนไพรครบวงจรต่อไป นอกจากนัน้
จะได้มกี ารจัดท�าโครงการเกษตรพันธ์ุ หรือ Contract Farming
พืชสมุนไพร เพื่อให้ได้วัตถุดิบทีม่ ีสารส�าคัญจากสมุนไพรได้มาตรฐาน
ปริ ม าณเพี ย งพอและต่ อ เนือ่ ง และยัง เป็ น การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
และสังคมของประเทศ
ด้านผู้อา� นวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า การที่
องค์การฯ เข้าไปเป็นกลไกในการจัดหาและส�ารอง เพื่อรักษาสมดุล
และตรึงราคาให้อยู่ในราคาทีเ่ หมาะสมและสร้างการเข้าถึงให้มากขึ้น
ท�าให้ปี 2560 องค์การฯ ช่วยประหยัดงบประมาณจัดหายาของภาครัฐ
ได้ถึง 6,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,417 ล้านบาท โดยเป็นยาในกลุ่ม
ยาต้านไวรัสเอดส์ที่สามารถประหยัดได้ถึง 2,554 ล้านบาท รองลงมา

ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนัน้ เพื่อให้มีการด�าเนิน
การทีส่ อดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ทีใ่ ห้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นทางเลือก
ในการป้องกันหรือรักษาควบคู่หรือทดแทนยาแผนปัจจุบัน องค์การฯ
จึงได้มี “แผนการสร้างนวัตกรรมและผลิต ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร”
เพื่อความมัน่ คง มัง่ คั่ง และยัง่ ยืน ทางด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากสมุนไพร โดยมุ่งเน้นวิจัย พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นสาร
สกัดจากสมุนไพร ที่มีผลงานวิจยั ที่เป็นระบบ มีการทดสอบประสิทธิผล
และความปลอดภัยในการใช้ มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GMP
โดยเน้นทีก่ ลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทัง้ ทีเ่ ป็นสารสกัดสมุนไพรทีเ่ ป็น
ยาเดี่ยว และสารสกัดจากสมุนไพรต�ารับ ที่มีความต้องการใช้สงู ในระบบ
สุข ภาพของประเทศและตลาดโลก เช่ น กลุ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื ้อ รั ง
(NCDs) โรคมะเร็ ง เป็ น ต้ น และกลุ่ ม ยาสมุน ไพรทีใ่ ช้ ใ นการดู แ ล
สุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ได้แก่ ยาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ
ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงกลุม่ ยาก�าพร้า ยาขาดแคลน

เป็นยาต้านไข้หวัดใหญ่ 1,000 ล้านบาท นอกจากนัน้ ยังได้มีการผลิต
และส�ารองยาก�าพร้าและยาขาดแคลนเพิ่มอีกขึ้น 1 รายการ คือ
ยา Mometasone Furoate ใช้บรรเทาอาการอักเสบและอาการคัน
ในผู้ป่วยทีต่ อบสนองต่อคอริติโคสเตียรอยด์ ทีม่ ีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
รวมเป็น 31 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 87 ล้านบาท และปี 2561 จะเพิ่ม
รายการยาก�าพร้าและยาขาดแคลนเพิม่ อีก 2 รายการ คือ Flumazenil
ใช้รักษาอาการสงบประสาทของการได้รับยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน
(Benzodiazepine) และยา Isoprenaline ใช้ รั ก ษาอาการ
หั ว ใจเต้ น ผิ ด จั ง หวะ และในช่ ว งที ่เ กิ ด น�า้ ท่ ว มในหลายจั ง หวั ด
ทีผ่ ่านมา องค์การฯ ได้จัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กระทรวง
สาธารณสุขกว่า 400,000 ชุด อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังน�าส่งรายได้ให้รฐั
อีก 816 ล้านบาท
ส่วนของการด�าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ตามมาตรฐาน WHO –GMP ที่ จ.สระบุรี
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ผลิต การปรับปรุงและพัฒนาระบบผลิต ระบบประกันคุณภาพ ระบบ
สนับสนุนการผลิตที่โรงงานพระรามที่ 6 เพื่อรักษาระดับมาตรฐาน GMP
รวมทัง้ การลงทุน เพื ่อ เพิ ่ม สายการผลิต ในโรงงานผลิต ยารั ง สิ ต 1
การลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการย้ายสถานที่ผลิตเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์
มายังอาคารแห่งใหม่ทกี่ ารก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปีนี้ นอกจากนี้
ยังมีการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมัน่ และ
มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมผลิต
โดยด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตและจัดหา ในปี 2561
โรงงานผลิตยารังสิต 1 จะได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ระดับสากล
WHO Prequalified ในหมวดยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz tablets
โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เปิดด�าเนินการทดสอบผลิตในปี
2561 โรงงานเภสัชเคมีภัณฑ์ โรงงานพระรามที่ 6 ได้มาตรฐานสากล
GMP PIC/S ภายในปี 2561 จะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ยี ่ืนขึ้นทะเบียน
หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี ประมาณ 13 รายการ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ทยี่ นื่
ขึ้นทะเบียนเป็นอันดับแรก จ�านวน 5 รายการ ผลิตภัณฑ์ทีไ่ ด้รับเลข
ทะเบียน 6 รายการ ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตออกจ�าหน่าย 9 รายการ และ
รายการยาเชิงสังคมทีผ่ ลิตหรือจัดหาได้ตามนโยบายภาครัฐ จ�านวน 5
รายการ มีการเพิ่มศักยภาพในการผลิตยา กลุ่ม NCD โดยเพิ่มก�าลังการ
ผลิตของโรงงานผลิตยารังสิต 1 อีกประมาณ 2,200 ล้านเม็ด ให้ทันต่อ
ความต้องการในปี 2563 และมีการจัดหาและส�ารองยา นโยบาย
เชิงสังคม เช่น ยา CL หรือยาก�าพร้า ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการตลาดและบริการ จะมีการเพิ่ม
ตลาดกลุม่ ผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ กลุม่ ยาต้านไวรัสเอดส์
ชุดตรวจ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัคซีน เป็นต้น แผนการยกระดับคุณภาพ
การบริการโดยมีการพัฒนาศูนย์บริการลูกค้ารูปแบบ One stop
Service แผนการพัฒนาระบบ Logistic มาตรฐาน GSP/GDP รวมถึง
แผนเพิ่มช่องทางการขายปลีกผ่านร้านขายยาที่มีรปู แบบ Chain Store
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการองค์กร โดย
องค์การฯ มีแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร Digital ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เติบโต
ได้ตามเป้าหมาย จะน�าระบบ ERP ใหม่ทดแทนระบบเดิม อีกทัง้
ในช่วงปีที่ผ่านมา องค์การฯ มีความภาคภูมิใจมากจากการ ด�าเนินการจัดท�าแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการ
ทีอ่ งค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มาตรวจและให้การรับรองโรงงาน ปรับโครงสร้าง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ผลิตยารังสิต 1 และประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ WHO ซึ่งแสดงถึง ขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมุนไพร โดยด�าเนินการ
การเป็นโรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐานการผลิตในระดับสากล และ
ส่
ง
เสริ
ม
การวิ
จัยและพัฒนาสมุนไพรทีม่ ีศักยภาพและเป็นการสนอง
นอกจากนัน้ องค์การยังได้รบั รางวัล อย. Quality Award ประจ�าปี 2561
ด้านยา ในหมวดยาทัง้ 2 โรงงาน คือ ทีอ่ งค์การเภสัชกรรม ถนน นโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดการยอมรับและใช้เป็นทางเลือกในการรักษา
พระรามที่ 6 และองค์การเภสัชกรรม อ�าเภอธัญบุรี จากส�านักงาน มีแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
รวมทั้งแผนพัฒนายารักษาโรคมะเร็งทางด้านสมุนไพร และแผนการ
คณะกรรมการอาหารและยา
ผูอ้ �านวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงการด�าเนินงานของ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดขิงส�าหรับแก้อาการคลื่นไส้อาเจียน
องค์การฯ ในปี 2561 ว่าองค์การฯ ตั้งเป้ายอดจ�าหน่าย 15,800 ล้านบาท ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด แผนการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
แบ่งเป็นยาและเวชภัณฑ์ทอี่ งค์การฯ ผลิต จ�านวน 7,800 ล้านบาท สมุน ไพร เพื อ่ ต่ อ ยอดสู่ก ารผลิต เชิ ง พาณิช ย์ ใ นผลิต ภั ณ ฑ์ ส ารสกั ด
ยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น จ�านวน 8,000 ล้านบาท โดยด�าเนินการตาม กระเจี๊ยบแดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแผนขยายตลาดในกลุม่ ยาสมุนไพร
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การฯ ประจ�าปี 2559 - 2563 ทีม่ ุ่งเน้นการ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยเพิ่มช่องทางจ�าหน่ายผ่านทาง Electronic
ลงทุนในยุทธศาสตร์ดา้ นการผลิตและจัดหา ได้แก่ การปรับปรุงสถานที่ และแผนการขยายร้าน Curmin shop ให้เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งการก่อสร้างโรงงานเสร็จแล้วนัน้ ขณะนีย้ ังอยู่ในขั้นตอนของการ
ตรวจสอบระบบต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบทัง้ ระบบห้องผลิตและระบบ
สนับสนุนการผลิต ระบบเครื่องจักรผลิต และกระบวนการผลิตให้ท�างาน
สอดประสานกั น เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล เพื ่อ ให้ ไ ด้ วั ค ซี น ทีม่ ี
ประสิทธิภาพตามข้อก�าหนดมาตรฐาน ส่วนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายแบบสามสายพันธุ์ ทีโ่ รงงานต้นแบบ
ทีม่ หาวิทยาลัยศิลปากรนัน้ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิก
ระยะที่ 3 ซึ่งจะเสร็จในปี 2561 และคาดว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียน
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ในปี 2562 หลังจากนั้น
จะน�า ข้ อ มูล ไปประกอบและเชื ่อ มโยงกั บ ผลการผลิต วั ค ซี น ที่ ผ ลิต
ทีโ่ รงงานในระดับอุตสาหกรรมทีท่ �าการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 3
หรือ Bridging Study เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการขึ้นทะเบียนกับ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา คาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียน
ได้ในปี 2563
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ครม. อนุมัติให้องค์การเภสัชกรรม
ก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2
ร. ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อ�านวยการ
องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ทีป่ ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) ได้ ม ีม ติ เ ห็ น ชอบตามที ่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ในการด�า เนินโครงการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 บนพื้นที่เดียวกับโรงงานผลิตยารังสิต 1 บริเวณ
คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 98 ไร่ วงเงินลงทุน 5,607
ล้านบาท โดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายในปี 2561 - 2564 รวม 4 ปี
ประกอบด้วย ค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง 3,626 ล้านบาท ค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ 1,917 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 63 ล้านบาท แหล่งเงินทุนจะมาจากรายได้ขององค์การฯ เอง
2,243 ล้านบาท และอีกส่วนเป็นเงินกู้ในประเทศ 3,364 ล้านบาท
ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างในการสร้างครัง้ นี้
เนือ่ งจากโรงงานผลิตยา พระรามที่ 6 มีข้อจ�ากัดในเรื่องของอาคาร
สถานที่ และระบบสนับสนุนการผลิต เช่น โรงงานหลักที่ใช้ผลิตยามีอายุ
การใช้งานกว่า 50 ปี สายการผลิตทุกประเภทตั้งอยู่ในอาคารเดียวกัน
ท� า ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง เพื ่อ ให้ ไ ด้ ม าตรฐานทีส่ ูง ขึ ้น ของ GMP PIC/S
ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน เพราะอาจ
กระทบต่อกระบวนการผลิตยาในส่วนอืน่ และโรงงานยังตั้ง
อยู่ในเขตชุมชนทีอ่ าจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้ อ ม ซึ ่ง การจะปรับ ปรุงโรงงานผลิต ยา
พระรามที่ 6 เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP PIC/S นัน้
ต้องใช้เงินลงทุนสูง หากองค์การฯ ไม่ปรับปรุง ตาม
มาตรฐานดังกล่าว อาจจะส่งผลถึงการประกอบการ
ขององค์การฯ ในอนาคต ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้
ดังนัน้ การก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต
ระยะที ่ 2 เพื ่อ ทดแทนสายการผลิต ยาทีโ่ รงงาน
ผลิตยาพระรามที่ 6 จะท�าให้องค์การฯ สามารถแก้ไข
ข้อจ�ากัดดังกล่าวได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาโรงงาน
ผลิตยาให้มีความสามารถด้านการผลิตและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ยาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ส� า หรั บ รายละเอีย ดของโครงการ
ดังกล่าวนัน้ ประกอบด้วย อาคารผลิตยาเม็ด พร้อม
ระบบเครื ่อ งจั ก รในการด� า เนิน การ พื ้น ทีร่ วม
32,676 ตารางเมตร ก�าลังการผลิต 6,000 ล้านเม็ด/
ปี อาคารผลิตยาครีม/ขี้ผงึ้ ยาน�้าใช้ภายนอก และ
ยาฉีด พร้อมระบบเครื่องจักรในการด�าเนินการ
เป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นทีร่ วม 27,445 ตารางเมตร
ก�าลังการผลิตยาครีม/ขี้ผึ้ง ยาน�้าใช้ภายนอก 0.637
ล้านกิโลกรัม/ปี ก�าลังการผลิตยาฉีด 34.60 ล้านขวด
(หลอด) ปี อาคารผลิตยาน�้ารับประทาน พร้อมระบบ
และเครื่องจักรในการด�าเนินการ เป็นอาคาร 3 ชั้น
พื้นทีร่ วม 21,264 ตารางเมตร ก�าลังการผลิตยาน�า้
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รับประทาน 6 ล้านลิตร/ปี อาคารคลังส�ารองวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
พร้อมระบบและเครื่องจักรในการด�าเนินการ เป็นอาคาร 3 ชั้น พื้นที่
รวม 11,260 ตารางเมตร สามารถเก็บส�ารองวัตถุดิบและอุปกรณ์
การบรรจุ จ�านวน 9,800 พาเลท
อาคารสาธารณูปโภคกลาง พร้อมระบบเครื่องจักรในการ
ด�าเนินการ เป็นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ ทีร่ วม 2,419 ตารางเมตร อาคารบ�าบัด
น�า้ เสีย พร้อมระบบเครื่องจักรในการด�าเนินการ เป็นอาคาร 1 ชั้น พื้นที่
รวม 191 ตารางเมตร อาคารผลิตไอน�้า พร้อมระบบและเครื่องจักร
ในการด�าเนินการ เป็นอาคาร 1 ชั้น พื้นที่รวม 483 ตารางเมตร
อาคารส�ารองน�้าดิบ พร้อมระบบและเครื่องจักรในการด�าเนินการ
เป็นอาคาร 1 ชั้น พื้นที่รวม 2,027 ตารางเมตร อาคารวิศวกรรม
และซ่อมบ�ารุง เป็นอาคาร 3 ชั้น พื้นที่รวม 2,832 ตารางเมตร
อาคารจอดรถและพักขยะ เป็นอาคาร 5 ชั้น พื้นทีร่ วม
9,958 ตารางเมตร อาคารอ�านวยการ เป็นอาคาร 3 ชั้น
พื้นที่รวม 7,328 ตารางเมตร อาคารรีไซเคิลน�้า พร้อม
ระบบเครื่องจักรในการด�าเนินการ เป็นอาคาร 1 ชั้น
พืน้ ทีร่ วม 263 ตารางเมตร และถนนโดยรอบโครงการ
ในส่วนของการด�าเนินการขั้นต่อไปนั้น
องค์การฯ จะจัดหาบริษัทผู้รับจ้างมาด�าเนินการ
ก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคม 2561 โรงงานนี้คาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดท�าการผลิตได้ภายในปี
2564 รวมระยะเวลา 3 ปี 7 เดือน เมื่อการด�าเนินการ
แล้วเสร็จ โครงการดังกล่าวจะสามารถรองรับการผลิตยา
ที่ได้มาตรฐาน GMP PIC/S และสามารถขยายก�าลังการ
ผลิตยา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคทีม่ ี
มาตรฐานในราคาทีเ่ ป็นธรรม
ได้ ม ากขึ ้น รวมทัง้ ยัง ช่ ว ย
ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตยาภายในประเทศให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
ที่สามารถส่งออกได้ เพื่อลดอัตราการน�าเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่งถือเป็นความมั่นคงทางยาของประเทศ
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รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมบูธ อภ.
พลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ยะ รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์
คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยีย่ มและรับทราบความก้าวหน้า
ผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมจัดนิทรรศการและ
รายงานความก้าวหน้าโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จ.สระบุรี
และกระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ จ ากสารสกั ด ขมิ้น ชั น
ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2561

อภ. ร่วมจัดประชุมวิชาการ “การวิจัยและ
พัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชง
ทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ”
พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาทางการ
แพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งจัดโดยองค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ
หน่วยงานวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ดร.
ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์การเภสัชกรรม ร่วมสัมมนาเรื่อง แนวทางการวิจัยสารสกัดกัญชา
เพื่อใช้ทางการแพทย์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

อภ. จัดกิจกรรม GPO KIDS
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561
นพ.นพพร ชืน่ กลิ่น ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม
เป็นประธานเปิดกิจกรรม GPO KIDS เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี
ชาวมณฑลทิเบตเยี่ยมชมกิจการ
2561 โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที ร่วมเล่นเกมตาม
ดร. ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อ�านวยการ ซุม้ เกมต่างๆ รับอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน มีกจิ กรรม อาทิ การแสดง
องค์ ก ารเภสั ช กรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ เจ้ า หน้ า ทีจ่ ากบริ ษั ท ไทยนิว ของนักเรียนโรงเรียนสวนมิสกวัน การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสอน
เจนเนอเรชัน กรุ๊ป จ�ากัด ซึ่งน�านักธุรกิจและนักท่องเที่ยว จาก ARURA คนตาบอด การแสดงมายากล ซุ้มเกม 5 ซุ้ม โดยได้รับความร่วมมือ
TIBETAN MEDICINE CO., LTD. (บริษทั อรูลา ทิเบต เมดิกคลินิก จ�ากัด) จากจิตอาสาผูป้ ฏิบัตงิ านขององค์การเภสัชกรรม และสถาบันสุขภาพจิต
มณฑลทิเ บต เขตการปกครองตนเอง ประเทศจี น เข้ า เยีย่ มชม เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ณ ลาน ดร.ตัว้ ลพานุกรม เมือ่ วันที่ 13
กิจการของโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม อ�าเภอธัญบุรี มกราคม 2561 ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดกิจกรรม 3 พื้นที่
ประกอบด้วยองค์การเภสัชกรรมส�านักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 6,
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี,
เทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี
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รพ.จุฬาฯ เยี่ยมชมกิจการ
ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อา� นวยการองค์การ
เภสั ช กรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ทีจ่ าก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสเข้าเยีย่ มชม
กิจการของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านการผลิตยา และ
ระบบน�้า เมื่อวันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การเภสัชกรรม
ธัญบุรี ปทุมธานี

อภ. ร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่มารับบริการในสถานพยาบาลวัดไทย
ในประเทศอินเดียและเนปาล ช่วงเทศกาล
แสวงบุญของชาวพุทธ
นพ.เจษฎา โชคด�า รงสุ ข ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ในฐานะประธานคณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี องค์การ
เภสัชกรรม พร้อมด้วย ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
และ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อา� นวยการ มอบเครื่องวัด
ความดันโลหิตให้แก่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ จัดทีมแพทย์
และพยาบาลร่วมดูแลด้วย เพื่อร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย
และประชาชนผู้แสวงบุญที่มารับบริการ ณ สถานพยาบาลของวัดไทย
ในประเทศอิน เดี ย และเนปาล ช่ ว งเทศกาลแสวงบุ ญ ของชาวพุท ธ
ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดฯ
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมกิจการ
นายวิทยา สุวรรณวงศ์ ผู้จัดการโรงงานผลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนิสิต จากภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือด และ
จุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม ในกลุ่มงานควบคุม
คุณภาพ ณ โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
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ให้การต้อนรับ
ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1
องค์ ก ารเภสั ช กรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
ชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเข้าเยี่ยม
การด�าเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การ
เภสัชกรรม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
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รมว.สธ. แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ
เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1
ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผูอ้ า� นวยการองค์การเภสัชกรรม
ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลียมโป ทันดิน วังชุก (H.E. Lyonop Tandin
Wangchuk) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักร
ภูฏาน และคณะ เยีย่ มชมการด�าเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1
องค์การเภสัชกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงงานผลิตยารังสิต 1
องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

องค์กรคุณธรรม
นพ.นพพร ชืน่ กลิ ่น ผู ้ อ า� นวยการองค์ ก าร
เภสั ช กรรมเป็ น ประธานเปิ ด แคมเปญ “ความซื ่อ สัต ย์ คื อ
ความภูมิใจ” และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแส
การทุจริต ซึ่งเป็นหนึง่ ในโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม
ประกอบด้ ว ยคุ ณ ธรรมหลัก 3 หั ว ข้ อ 1.ซื ่อ สัต ย์ โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ 2.ท�างานเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ 3. ท�างานเป็น
ทีม มีความสามัคคี ซึ่งคุณธรรมทัง้ หมดนีจ้ ะเป็นต้นแบบทีด่ ี
เป็นที่ยอมรับว่าเป็น “องค์กรคุณธรรม” อย่างแท้จริง

อภ. สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และกีฬานักเรียน
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19

นพ.นพพร ชืน่ กลิ่น ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม
มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 22 - 30 มกราคม 2561 และกีฬานักเรียน
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2561 ซึ่งจัด
โดยกรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดนครนายก

อภ. ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ
“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คน
ให้ 3 คนรับ”
พนักงาน ลูกจ้างขององค์การเภสัชกรรม ร่วมบริจาค
โลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คน ให้ 3
คนรั บ ” โดยสาขาบริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ สถาบัน พยาธิ วิ ท ยา
ศูนย์อ�านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า มารับบริจาคโลหิต ณ ห้อง
ประชุมชั้น 5 อาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
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อภ. มอบยาสนับสนุนโครงการ
“สืบสานศาสตร์พระราชา
เพื่อชุมชนดอนหญ้านาง สู่ไทยนิยม
ยั่งยืน”
นายยุ ท ธนา ตัน ติพ าณิ ช ย์ ผู ้ อ �า นวยการ
กองประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม มอบยา
ต�าราหลวงและหนังสือแนะน�าการใช้ยา ให้แก่โรงเรียนกิจการ
พลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดย นาวาโท ไชยา
จิ ต จง เป็ น ผู้ รั บ มอบ เพื ่อ น�า ไปมอบแก่ ป ระชาชนต� า บล
ดอนหญ้ า นาง อ� า เภอภาชี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุธ ยา
ตามนโยบายของกองทัพบก โครงการ “สืบสานศาสตร์พระราชา
เพื่อชุมชนดอนหญ้านาง สูไ่ ทยนิยมยั่งยืน” ณ อาคารอ�านวยการ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เยี่ยมชมกิจการ

อภ. สนับสนุนโครงการ
การเข้าถึงบริการสุขภาพในร้านยา
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผูอ้ �านวยองค์การเภสัชกรรม มอบเงิน
สนับสนุน จ�านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) แก่ส�านักงานเขต
สุขภาพเพือ่ ประชาชนเขตพืน้ ที่ 9 เพือ่ ใช้ด�าเนินโครงการการเข้าถึง
บริการสุขภาพในร้านยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนา
ร้านยา จ�านวน 30 แห่ง ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 9 ให้มี
ความเข้มแข็งในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรม
การคัดกรองผู้ป่วยเรื้อรังโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตเพื่อส่งต่อ
โรงพยาบาล การหารูปแบบการเติมยาส�าหรับผู้ป่วยทีม่ ีสภาพคงทีเ่ มือ่
ท�า MTM (Medication Therapy Management) การส่งเสริมการใช้
ยาอย่างถูกต้องสมเหตุผล (Rational Drug Use) และการใช้ยาปฏิชวี นะ
ด้วยความระมัดระวัง (Antibiotic Smart Use) ซึง่ เป็นปัญหาที่กระทรวง
สาธารณสุข ก� า ลั ง ด� า เนิน การ ทัง้ นี ้ เพื ่อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการลด
ความแออัดของโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยเรื้อรังได้มีโอกาสในการรับ
บริการใกล้บ้านและเป็นการช่วยพัฒนาร้านยาให้สามารถให้บริการ
ด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น การเลิกบุหรี่ การคัดกรองโรคปอด อุดกั้นเรื้อรัง
และการคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เป็นต้น นอกจากนี้
องค์การเภสัชกรรมยังได้สนับสนุนสื่อ สมุดบันทึกยา แผ่นพับการใช้ยา
สมเหตุผล จ�านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย เชื้อดื้อยา การใช้ยาปฏิชีวนะ
การใช้ยาซ�้าซ้อน การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มียามาก ยาราคาแพงดี
กว่ายาราคาถูกจริงหรือ ตลับใส่ยา เพื่อน�าไปรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล
ผ่านร้านยา จ�านวน 30 แห่ง ดังกล่าวด้วย โดยพิธีมอบเงินสนับสนุน
ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

ภก.ธนาวุฒ ิ ชวนะ รัก ษาการผู ้ อ �า นวยการ
กองการคลั ง ส� า รอง องค์ ก ารเภสั ช กรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ
คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม
คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิต ในการเข้ า เยีย่ มชม
การด�าเนินงานในส่วนงานกองบริหารการผลิต และกองบริหาร
ระบบคุณภาพของโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การ
เภสัชกรรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
Vol. 44 No.2 January - March 2018
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
การรับรู้ความสามารถแห่งตนต่อการควบคุมความดันโลหิต
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
The effectiveness of a Promoting health behaviors Program on Perceived Self-Care
Ability Blood Pressure Control in Persons with Hypertension
จินตนา จักรสิงห์โต พย.บ.

รัตนา พันจุย พย.ม.

Jintana Juksingto B.N.S.
Rattana Punjuy M.N.S.
โรงพยาบาลโคกสูง Koksong hospital โรงพยาบาลโคกสูง Koksong hospital

บทคัดย่อ
ารวิจยั ครั้งนี้เป็นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการรับรูค้ วามสามารถ
แห่งตนต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ จ�านวน
50 คน ตั้งแต่กันยายน 2560 - พฤศจิกายน 2560 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรม 6 สัปดาห์ ซึ่งโปรแกรม ประกอบด้วย 1) แผนการสอน 2) สื่อวิดีทัศน์ 3) ตัวอย่างโมเดลอาหารเหมือนจริง 4) คู่มือ
ส่งเสริมสุขภาพการรับรู้ความสามารถแห่งตน 5) แบบบันทึกการควบคุมอาหารใน 24 ชั่วโมง 6) เครื่องมือวัดความดันโลหิต
ชนิดอัตโนมัติและหูฟัง เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตน
แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกก�าลังกายและการจัดการความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรนณา สถิติไคสแควร์ Dependent t- test และ Independent t- test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีการรับรู้หลัง
ได้รับโปรแกรม (M = 2.57, SD = .36) สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม (M = 1.36, SD = .89) และสูงกว่ากลุ่มควบคุม (M = 1.48,
SD = .65) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .01) ค่าเฉลี่ยระดับความดันซิสโตลิคกลุม่ ทดลองหลังได้รับโปรแกรม (M = 119.83,
SD = 10.21) ต�า่ กว่าก่อนได้รับโปรแกรม (M = 155.36, SD = 6.99) และค่าเฉลี่ยระดับความดันไดแอสโตลิคหลังได้รบั โปรแกรม
(M = 76.59, SD = 6.53) ต�่ากว่าก่อนได้รับโปรแกรม (M = 93.53, SD= 3.55) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .01) การวิจัย
ครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการรับรู้ความสามารถแห่งตนต่อการควบคุมความดันโลหิต
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการควบคุมอาหารได้ดีขนึ้ และท�าให้ระดับความดันโลหิตลดลง
อาจมาจากการกระตุ้นติดตามที่บ่อยครัง้ มิใช่มาจากพฤติกรรมที่แท้จริงเนือ่ งจากการใช้ระยะเวลาสัน้ เกินไป ต้องติดตาม
ประเมินผลในระยะยาวต่อไป
ค�าส�าคัญ พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ความสามารถแห่งตน

12

ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2561

Vol. 44 No.2 January - March 2018

บทน�า

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันอยู่ในเกณฑ์
ร้อยละ 63.92, 51.33 และ 75.91 ตามล�าดับ (เวชระเบียนและ
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งทีเ่ ป็นปัญหา สถิติโรงพยาบาลโคกสูง, 2559) ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
สาธารณสุขทีเ่ กิดขึน้ กับประชากรทัว่ โลก ปัจจุบนั ก�าลังมีแนวโน้ม และไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้จ�านวน 115 ราย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของ
สูงขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มมากขึ้น จ�าเป็นต้องมีการจัดการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง มีอุบัติการณ์และความชุกในกลุ่ม โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ความสามารถแห่งตน
ประชากรผูส้ ูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของ
องค์ ก ารอนามัย โลกคาดการณ์ ว ่ า ในปี พ.ศ.2568 ผู ้ ป ่ ว ยโรค โรงพยาบาลโคกสูง อ�าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยการศึกษา
ความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึน้ เป็น 1.56 พันล้านคนทั่วโลก (Nguyen, ในครั้งนีไ้ ด้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
Dominguez, Nguyen & Gullapalli, 2010) โดยปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจาก แห่งตน มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้
รสเค็มจัด การดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ขาดการออกก�าลังกาย เพือ่ ควบคุมระดับความดันโลหิต และแนวทางในการส่งเสริมให้
ดังนั้นการปรับเปลีย่ นวิถีการบริโภคอาหาร และการเพิม่ กิจกรรม ประชาชนในพื้นที่มีความรูแ้ ละพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
ทางกาย เป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นกุญแจส�าคัญในการป้องกันภาวะความ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดันโลหิตสูง (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2558)
1. เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนการรับรู้ คะแนน
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คือ
พฤติกรรมและระดับความดันโลหิต ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ระดับความรู้ ระดับของทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ควบคุม ก่อนและหลังทดลอง
คนไทยมีการบริโภคอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม มีพฤติกรรมการรับ
2. เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนการรับรู้ คะแนน
ประทานอาหารนอกบ้าน การบริโภคอาหารทีม่ ีพลังงานสูง อาหาร
พฤติกรรมและระดับความดันโลหิต ในระยะก่อนและหลังได้รับ
จานด่วน โดยพบว่าคนไทยบริโภคเกลือ/โซเดียมเฉลี่ยสูงเกินเกณฑ์
โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มทดลอง
ที่ควรบริโภคถึงสองเท่า ส่วนหนึ่งมาจากการกินอาหารที่มองไม่เห็น
วัสดุและวิธีการศึกษา
ว่ า มี ส ่ ว นของโซเดี ย มผสมอยู ่ เช่ น เครือ่ งปรุง รส ผงฟู ขนม
กรุบกรอบ อาหารกึง่ ส�าเร็จรูป และคนไทยมีการออกก�าลังกาย
การศึกษาครัง้ นี้ เป็นการวิจัยแบบกึง่ ทดลอง (Quasiเป็นประจ�ามากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เพียงร้อยละ 25.7
experimental research) แบบ 2 กลุ่ม วัดผล 2 ครั้ง ก่อนและหลัง
การรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) เป็นการที่ การทดลอง ระยะเวลา กันยายน-พฤศจิกายน 2560 ประชากรกลุม่
บุคคลตัดสินใจเกีย่ วกับความสามารถของตนในการที่จะจัดการกับ ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิต
พฤติกรรมของตนเองให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์ที่มีความ ไม่ได้ในคลินิกโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลโคกสูง จังหวัด
ส�าคัญต่อบุคคลนั้นเอง โดยแบนดูรา (Bandura,1986) เชื่อว่าการ สระแก้ว ที่มารับบริการที่งานผู้ป่วยนอก และได้รับการวินิจฉัยจาก
รับรูค้ วามสามารถของตนเองมีผลต่อการกระท�าของบุคคลมีพ้นื ฐาน แพทย์แล้วว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การได้รับข้อมูลจาก 4 แหล่ง ได้แก่ 1. ประสบการณ์ที่ประสบความ แบบเจาะจง (purposive sampling)
ส�าเร็จ (Mastery Experience) 2. จากการได้เห็นตัวแบบ (Modeling)
คุณสมบัติของกลุม่ ตัวอย่าง 1. ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
ตัวแบบหรือประสบการณ์จากบุคคลอื่น 3. การใช้ค�าพูดชักจูง ที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง 2. ที่มีอายุ
(Verbal Persuasion) 4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional ระหว่าง 35 - 59 ปี 3. มีความดันโลหิต โลหิตตัวบน (Systolic)
Arousal) ดังนัน้ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเป็นความยากที่ต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือความดันโลหิต
เร่งปฏิบัติ ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะรู้ และเข้าใจถึงผลเสียของสุขภาพ ตัวล่าง (Diastolic) มากกว่าหรือเท่ากับ 90 มิลลิเมตรปรอท และ
แต่การก้าวข้ามความเคยชินที่มีมานานไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความ ไม่เกินความดันโลหิตโลหิตตัวบน (Systolic) น้อยกว่าหรือเท่ากับ
มุ่งมั่นตัง้ ใจว่าปฏิบัติได้และเข้าใจถึงอุปสรรคและข้อจ�ากัด เพือ่ ให้ 179 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic)
เกิดการรับรู้ความสามารถในการจัดการตนเอง และดูแลตนเองได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 109 มิลลิเมตรปรอท อย่างน้อย 2 ครั้ง
จนเป็นนิสัย ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดผลส�าเร็จจากการใช้โปรแกรมการ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 4. ไม่มีโรคประจ�าตัวอื่นๆ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรค เช่น เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง 5. มีสติสัมปชัญญะดี
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ จึงควรมีการน�า อ่านออกเขียนได้ ช่วยเหลือกิจวัตรประจ�าวันตนเองได้ 6. มีสภาพ
ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถแห่งตนมาเป็นกรอบแนวคิดในการปรับ ร่ า งกายที ่ไ ม่ เ ป็ น อุ ป สรรคในการเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมและสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ ให้เกิดผลส�าเร็จ ทั้งนีค้ วรมีการประยุกต์ เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาที่ก�าหนด และยินดีเข้าร่วมกับ
ใช้ให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่การศึกษา และบริบทของ โปรแกรมดังกล่าว
พื้นที่นั้นๆ ด้วย ส�าหรับโรงพยาบาลโคกสูง ปี 2557 - 2559 พบ
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ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุม่ ทดลอง
จ�านวน 30 ราย โดยค�านวณหาความสอดคล้องภายในด้วยการใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coeffcient)
คัดเลือกจากกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .75, .86, .89
ระดับความดันโลหิตไม่ได้ คัดแบบเฉพาะเจาะจงจ�านวนทัง้ หมด 50
3. เครือ่ งวัดความดันโลหิตรุน่ ตั้งโต๊ะ ได้รบั การตรวจสอบ
ราย เลือกกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์ท่กี �าหนด ใช้การจับฉลากเข้ากลุม่ คุณภาพจากกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ส�านักงานสนับสนุนบริการ
รายแรกจะเป็นกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง หลังจากนั้นจับรายที่ สุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี
สองขึน้ มาแล้วดูว่า สามารถจับคู่กับรายแรกได้หรือไม่ (matched
การเก็บรวบรวมข้อมูล
pair) โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบดังนี้ (1) อายุต่างกันไม่เกิน 5 ปี
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเริ่มการทดลอง 1 สัปดาห์โดยการ
(2) ค่าความดันโลหิตใกล้เคียงกัน (3) เพศเดียวกัน หากคุณสมบัติ
คล้ายคลึงกันรายที่สองที่จับขึน้ มาก็จะกลายเป็นกลุ่มควบคุมหรือ สอบถามตามแบบสอบถาม ทั้งในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม และ
กลุ่ ม ทดลองโดยอั ต โนมัต ิ แต่ ห ากจั บ ขึน้ มาแล้ ว คุ ณ สมบัต ิไ ม่ เก็บข้อมูลหลังการทดลองเมือ่ สิน้ สุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 6
ใกล้เคียงกันก็จับใหม่จนกว่าจะได้ตามคุณสมบัติ คู่ต่อไปก็ปฏิบัติ ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
เหมือนคู่ที่ 1 คือจับฉลากเข้ากลุ่มก่อนแล้วค่อยจับรายต่อไป
ขั้นด�าเนินการในกลุ่มทดลอง
เพือ่ มาท�าการจับคู่ตามคุณสมบัติ จับฉลากไปจนครบจ�านวนกลุ่ม
ผู้วิจัยด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามโปรแกรมในกลุ่ม
ตัวอย่าง 50 ราย โดยผู้วิจัยจะมีข้อมูลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
แต่ ล ะรายจึ ง สามารถน�า รายละเอี ย ดมาใช้ ใ นการจั บ ฉลากได้ ทดลอง เป็นเวลา 6 สัปดาห์
สัปดาห์ท่ี 1 ครัง้ ที่ 1 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
เพือ่ ให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากที่สุด
เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากการศึกษา (exclusion criteria) สร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ
1. มีความดันโลหิตสูงอยู่ในความดันโลหิต โลหิตตัวบน (Systolic) ขัน้ ตอนในการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
มากกว่าหรือเท่ากับ 180 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือความดันโลหิต การรับ รู้ ค วามสามารถแห่ ง ตนต่ อ การควบคุ ม ความดั น โลหิ ต
ตัวล่าง (Diastolic) มากกว่าหรือเท่ากับ 110 มิลลิเมตรปรอท โดยพูดทักทายและแนะน�าตนเองกับผู้ป่วย ชี้แจงวัตถุประสงค์
การวิจัย ระยะเวลา ขัน้ ตอนในการด�าเนินการวิจัย เปิดโอกาส
2.มีความประสงค์ต้องการออกจากโครงการ
ให้ผู้ป่วยสอบถามและได้เล่าถึงวิธีการควบคุมอาหารของตนเอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รวมถึง เล่ า ความรู้ ส ึก และสิง่ ที ่เ ป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคของผู ้ ป ่ ว ย
1. เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย พร้อมทั้งวัดความดันโลหิต ส่วนสูง ชั่งน�้าหนัก ค�านวณดัชนีมวลกาย
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อมูลทั่วไป และให้ ท� า แบบสอบถามความรู้ เ รือ่ งโรคความดั น โลหิ ต สูง ,
2. ความรู้เรือ่ งโรคความดันโลหิตสูง 3. การรับรู้ความสามารถ การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
ของตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกก�าลังกาย การออกก�าลังกายและการจัดการความเครียด, พฤติกรรมการ
และการจัดการความเครียด 4. พฤติกรรมการควบคุมอาหาร ควบคุมอาหาร การออกก�าลังกายและการจัดการความเครียด
สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
การออกก�าลังกาย และการจัดการความเครียด
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้วัดผลการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ น�ากลุ่มเป้าหมายเข้าโรงเรียนความดันโลหิตสูง จ�านวน 1 วัน
ได้ แ ก่ เครื่ อ งวั ด ความดัน แบบอัต โนมัต ิ และเครือ่ งชั ่งน�า้ หนั ก “1วันพิชิตความดันโลหิตสูง” โดยแบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้
1. ให้ ค วามรู้ เ รือ่ งโรคความดั น โลหิ ต สูง เกี ่ย วกั บ โรค
ที่ผ่านการเทียบค่ามาตรฐาน (Calibrate) ไม่เกิน 1 ปี
3. เครือ่ งมือ ที ่ใ ช้ ใ นการจั ด กิจ กรรมทดลอง ได้ แ ก่ ความดันโลหิตสูง ความหมาย อาการ ภาวะแทรกซ้อน การรักษา,
โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับรูค้ วามสามารถแห่งตน แผนการ การรับ รู้ ค วามสามารถของตนเองในการจั ด การเรื ่อ งอาหาร
สอน สื่อวิดีทัศน์ เครื่องเสียง แผ่นซีดี รูปภาพอาหาร/แบบจ�าลอง ออกก�า ลัง กายและการจั ด การความเครีย ด เพือ่ ควบคุ ม ระดั บ
อาหาร/อาหารจริงที่ใช้ในฐานการเรียนรู้ แบบบันทึกสุขภาพผู้ป่วย ความดันโลหิต ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง
2. การบริโ ภคอาหาร กิน อาหารอย่ า งไรห่ า งไกลโรค
โรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง โดยใช้หลักธงโภชนาการ/ DASH diet โดย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ครอบคลุมการเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่รับประทาน 6 หมวด
1. การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ โซเดียมต�า่ ไตรกลีเซอไรด์ต�า่ ไขมันต�า่ คอเลสเตอรอลต�่า
จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ น�้ า ตาลต�า่ และกากใยสูง สาธิ ต รู ป แบบอาหารและแจกคู ่ มื อ
ด้านโรคความดันโลหิตสูง จ�านวน 3 ท่าน
การบริโภคอาหารตามธงโภชนาการ และแบบบันทึกการบริโภค
2. ตรวจสอบความเที ่ย งของเครือ่ งมือ ผู ้ วิ จั ย น� า อาหารใน 1 วัน ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง
แบบสอบถาม โดยน�าไปใช้ทดลองกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง
หรือกลุ่มควบคุม
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3. ความรู้เรื่องการออกก�าลังกาย การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและทักษะตนเองในเรือ่ งการออกก�าลังกาย เพื่อควบคุม
ระดับความดันโลหิต การออกก�าลังกายอย่างง่ายๆ ด้วยวิธี เช่น
การแกว่งแขนลดโรคหรือเดินเร็ว เป็นต้น ประโยชน์ของการออก
ก�าลังกายช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขนึ้ ท�าให้ความดันโลหิต
ลดลง ใช้เวลาวันละ 30 - 60 นาที ปฏิบัติ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้ว
ค่อยๆ เพิ่มเป็น 4 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์ มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
แจกแบบบันทึกการออกก�าลังกาย ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง
4. การจัดการความเครียด โดยใช้วิธีหัวเราะบ�าบัด หรือ
นั่งสมาธิ เป็นต้น ความเครียดมีผลท�าให้ระดับความดันโลหิตสูงขึ้น
เนื่องจากความเครียดท�าให้มีการหลั่งฮอร์โมนในร่างกาย ให้ผู้ป่วย
เลือกวิธีใช้ที่เหมาะสมกับตน การสาธิตและฝึกปฏิบัติ แจกแบบ
บันทึกการลดความเครียด ใช้เวลา 30 นาที
5. การเล่าประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองจากใน
กลุ่ ม ผู ้ ป ่ ว ย/ใช้ ต ัว แบบที ่ป ระสบความส�า เร็จ ผ่ า นวี ดิ ทั ศ น์ ร ่ ว ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมเล่าให้เพื่อนฟังใช้เวลา 30 นาที
6. ให้กลุ่มมีการพูดจูงใจกันเองโดยผู้ท�ากลุ่มเป็นผู้คอย
เพิ่มเติมข้อมูลและกล่าวชื่นชมในการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกต้อง
สั ป ดาห์ ที่ 2 - 3 กลุ่มทดลองปฏิบ ัต ิต ัวปรั บเปลีย่ น
พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและการออกก�าลังกายและการ
จัดการความเครียด
สัปดาห์ที่ 4 เยี่ยมบ้านกลุ่มทดลอง โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้วิจัยร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติตัว กระตุ้นและ
ให้ก�าลังใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการจัดการตนเองเรือ่ งการควบคุม
อาหาร การออกก�าลังกายและการจัดการความเครียด โดยก่อนออก
เยี่ยมมีการนัดหมายล่วงหน้า
สัปดาห์ที่ 5 กลุ่มทดลองปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้ า นการบริโ ภคอาหารและการออกก�า ลัง กายและการจั ด การ
ความเครียด
สัปดาห์ที่ 6 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล โดยวัด
ความดันโลหิต ส่วนสูง ชั่งน�้าหนัก ค�านวณดัชนีมวลกาย และให้
กลุ่ ม ทดลองตอบแบบสอบความรู้ เ รือ่ งโรคความดั น โลหิ ต สูง ,
การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
อาหาร การออกก�าลังกายและการจัดการความเครียด, พฤติกรรม
การควบคุมอาหาร การออกก�าลังกายและการจัดการความเครียด
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ โดยให้กลุ่มทดลองทุกรายน�าสมุด
บันทึกกิจกรรมน�ามาประเมินการปฏิบัติตัวที่ผ่านมาและช่วยกัน
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ถ้าผู้ใดท�าได้จะให้แรงเสริมด้วย
การชมเชย และให้ก�าลังใจในการปฏิบัติต่อไป

ขั้นด�าเนินการในกลุ่มควบคุม
ในกลุ่มควบคุม หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเริม่ การ
ทดลอง กลุ่มควบคุมจะได้รบั บริการตามปกติของโรงพยาบาล
หลังเสร็จสิน้ โปรแกรม 6 สัปดาห์ ผู้วิจัยนัดหมายเพือ่ เก็บข้อมูล
หลังการทดลองเสร็จสิ้น
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1. พบกลุ่มควบคุมครัง้ แรกที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยแนะน�าตนเอง สร้าง
สัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยและ
ขอความร่วมมือในการวิจัย
2. พบกลุ่มครัง้ ทีส่ อง ที่ รพ.สต.ผู้วิจัยวัดความดันโลหิต
ส่วนสูง ชั่งน�้าหนัก ค�านวณดัชนีมวลกาย และให้ท�าแบบสอบถาม
ความรูเ้ รื่องโรคความดันโลหิตสูง ,การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกก�าลังกายและการจัดการ
ความเครียด, พฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกก�าลังกาย
และการจัดการความเครียด
3. นัดกลุ่มควบคุมอีก 6 สัปดาห์ ที่คลินิกโรคความดัน
โลหิตสูง โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อวัดความดันโลหิต
ส่วนสูง ชั่งน�้าหนัก ค�านวณดัชนีมวลกาย และให้ท�าแบบสอบถาม
พร้อมทั้งให้คา� แนะน�าเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการ
ควบคุมอาหารอาหาร การออกก�าลังกายและการจัดการความเครียด
ที่สามารถช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้ และให้ชมสื่อวีดทิ ศั น์
พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณกลุม่ ควบคุมที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
โปรแกรมครั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์
ทางสถิติ ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีรายละเอียด
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่
การแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติไคสแควร์
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน พฤติกรรมการรับรู้ความ
สามารถแห่งตน ระดับความดันโลหิต ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมก่อนและหลัง โดยใช้สถิติทดสอบ Dependent t- test
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน พฤติกรรมการรับรู้ความ
สามารถแห่งตน ระดับความดันโลหิต ระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ
ทดสอบ Independent t- test

ผลการวิจัย
กลุม่ ทดลองมีอายุเฉลี่ย 48.32 ปี (SD = 11.35) ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76 สถานภาพสมรสคูร่ อ้ ยละ 86 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 88 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
44 ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 7.36 ปี (SD = 3.65)
และส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ ับสามีภรรยา ร้อยละ 60 กลุม่ ควบคุมมีอายุ
เฉลี่ย 48.32 ปี (SD = 11.35) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68
สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 84 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 66 ระยะเวลาที่
ป่วยเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 7.36 ปี (SD = 3.65) และส่วนใหญ่
อาศัยอยูก่ ับสามีภรรยา ร้อยละ 52 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
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ของอายุ ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน ก่อนการทดลองระหว่าง
กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยการทดสอบด้ ว ยสถิต ิค ่ า ที
(Independent t- test) พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเพศ สถานภาพสมรส
อาชีพ ระดับการศึกษา และผู้จัดเตรียมอาหาร ด้วย ไคสแควร์
(Chi-Square) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ข้อมูลทั่วไป

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
35 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
51 – 59 ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/แยก/หย่าร้าง
ศาสนา
พุทธ
อาชีพ
แม่บ้าน
เกษตรกรรม
ค้าขาย
รับราชการรับจ้าง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
รายได้
1 - 5,000 บาท
5,001- 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
ระยะเวลาที่ป่วย

1 -5 ปี
6 -10 ปี
11 -15 ปี
16 ปีขึ้นไป
การประกอบอาหาร
ซื้อกิน
ปรุงเอง
ปรุงโดยผู้ดูแล
ร ะ ด ับ ค ว า ม ด ัน
โลหิต
140/90 – 159/99
mm.Hg.
160/100-179/109
mm.Hg.
ดัชนีมวลกาย
< 18.5 กก./ม.
18.5 – 22.9 กก./ม.
23.0 -24.9 กก./ม.
25.0-29.9 กก./ม.
≥30 กก./ม.
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กลุ่มทดลอง
(n = 25)

กลุ่มควบคุม
(n = 25)

จ�านวน

ร้อยละ

จ�านวน

ร้อยละ

6
19
M=
48.32
1
5
12
7

24.0
76.0
SD =
11.35
4.0
20.0
48.0
28.0

8
17
M = 48.32

32.0
68.0
SD =
11.35
4.0
20.0
48.0
28.0

1
5
12
7

รวม
(n = 50)

pVolue

จ�านวน ร้อยละ

14
36

28.0
72.0

.75
.91

2
10
24
14

4.0
20.0
48.0
28.0
.83

2
20
3

8.0
80.0
12.0

1
21
3

4.0
84.0
12.0

3
41
6

6.0
82.0
12.0

25

100.0

25

100

50

100.0

.57
.18
8
11
2
4

32.0
44.0
8.0
16.0

2
15
3
5

8.0
60.0
12.0
20.0

10
26
5
9

20.0
52.0
10.0
18.0

22
3
0

88.0
12.0
0

20
4
1

80.0
16.0
4.0

42
7
1

84.0
14.0
2.0

21
3
1

84.0
12.0
4.0

20
4
1

80.0
16.0
4.0

42
7
1

84.0
14.0
2.0

.71

.91

M = 7.36 SD = 3.65 M = 7.36

SD = 3.65

.37

7
11
4
3

28.0
44.0
16.0
12.0

7
11
4
3

28.0
44.0
16.0
12.0

14
22
8
6

28.0
44.0
16.0
12.0

7
11
7

28.0
44.0
28.0

11
8
6

44.0
32.0
24.0

18
19
13

36.0
38.0
26.0

.16

.49
18
7

72.0
28.0

20
5

80.0
20.0

38
12

76.0
24.0

4

16.0

3

12.0

7

14.0

5
14
2
0

20.0
56.0
8.0
0

5
11
6
0

20.0
44.0
24.0
0

10
25
8
0

2.0
50.0
16.0
0

.44
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรูก้ ลุม่ ที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพการรับรู้ความสามารถแห่งตนก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลองเท่ากับ 1.36 และกลุ่มควบคุมก่อนเข้ารับการทดลอง
เท่ า กับ 1.33 เมือ่ น�า มาเปรีย บเที ย บกัน ด้ ว ยวิ ธ ีท างสถิ ติ ด ้ ว ย
Independent t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ก่อนเข้ารับ
การทดลองของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p<.01) นั่นคือ ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงของกลุม่
ทดลองกับกลุ่มควบคุมมีการรับรู้ไม่แตกต่างกัน โดยอยู่ในระดับต�่า
ทั้งสองกลุม่ ส�าหรับหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
รับรู้ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
มีค่าเท่ากับ 2.57 กลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 1.48 เมื่อเปรียบเทียบ
ด้วย Independent t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.01)
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม (n=50)
การรับรู้
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง
X
S.D.
1.36
2.57

.89
.36

กลุ่มควบคุม
X
S.D.
1.33
1.48

.87
.65

df

t

p-value

48
48

9.33
1.264

.382
<.001

ค่ า เฉลี่ย ของคะแนนพฤติก รรมกลุ ่ ม ที ่ไ ด้ ร ับ โปรแกรมส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมสุขภาพการรับรู้ความสามารถแห่งตนก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลองเท่ากับ 1.46 และหลังการทดลองเท่ากับ 2.87 เมื่อน�า
มาเปรียบเทียบกันด้วยวิธีทางสถิติด้วย Dependent t-test พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .01) นั่นคือ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง
มีพฤติกรรมแตกต่างกัน นัน่ คือ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการรับรู้ความสามารถแห่งตน
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ส�าหรับกลุ่มควบคุม พบ
ว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงก่อน
การทดลองมีค่าเท่ากับ 1.42 หลังการทดลองมีค่าเท่ากับ 1.47
เมื่อเปรียบเทียบด้วย Dependent t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมของกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
(p < .01) ดังตารางที่ 3
ค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตของผูป้ ว่ ยความดันโลหิต
สูง กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการรับรู้
ความสามารถแห่งตน หลังทดลองซิสโตลิคเท่ากับ 119.83 ก่อน
ทดลองเท่ากับ 155.36 และ หลังทดลองไดแอสโตลิคเท่ากับ 76.59
ก่อนทดลองเท่ากับ 93.53 เมือ่ น�ามาเปรียบเทียบกันด้วยวิธีทาง
สถิติด้วย Independent t-test พบว่า หลังการทดลองค่าเฉลี่ยของ
คะแนนระดับความดันโลหิตของกลุ่มทดลองหลังทดลองลดลงกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.01) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
การออกก�าลังกายและการจัดการความเครียด และภายใน
กลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม ก่ อ นและหลั ง ทดลอง
(n=25)
พฤติกรรม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง
X
S.D.

หลังการทดลอง
X
S.D.

df

t

pvalue

1.46
1.42

2.87
1.47

24
48

9.33
1.264

.382
<.001

.87
.43

.76
.68

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
การรับรู้ความสามารถแห่งตน
กลุ่มทดลอง
ระดับความดันซิสโตลิค
ระดับความดันไดแอส
โตลิค

ก่อนการทดลอง
X
S.D.
155.36
93.53

6.95
3.55

หลังการทดลอง
X
S.D.
119.83
76.59

10.21
6.53

df

t

pvalue

24
24

8.98
9.21

<001
<.001

ค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตของผูป้ ว่ ยความดันโลหิต
สูง กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการรับรู้
ความสามารถแห่งตน หลังทดลองซิสโตลิคเท่ากับ 153.73 ก่อน
ทดลองเท่ากับ 153.44 และ หลังทดลองไดแอสโตลิคเท่ากับ 94.00
ก่อนทดลองเท่ากับ 94.77 เมือ่ น�ามาเปรียบเทียบกันด้วยวิธีทาง
สถิติด้วย Independent t-test พบว่า หลังการทดลองค่าเฉลี่ยของ
คะแนนระดับความดันโลหิตของกลุ่มทดลองหลังทดลองลดลงกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.01) ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าเฉลีย่ ระดับความดันโลหิตกลุ่มควบคุม
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
การรับรู้ความสามารถแห่งตน
กลุ่มควบคุม
ระดับความดันซิสโตลิค
ระดับความดันไดแอส
โตลิค

ก่อนการทดลอง
X
S.D.
153.44
94.77

9.17
3.51

หลังการทดลอง
X
S.D.
153.73
94.00

8.61
5.81

df

t

pvalue

24
24

0.165
0.554

.870
.584
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วิจารณ์
จากการทดสอบทางสถิตพิ บว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การควบคุมอาหาร การออกก�าลังกายและการจัดการความเครียด
โดยรวมของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต
ไม่ได้ สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมและสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาล
ตามปกติ ภายหลัง ได้ ร ับ โปรแกรมอย่ า งมีน ัย ส�า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แสดงถึงการที่กลุ่มทดลอง
มีพฤติกรรมการควบคุมอาหารการออกก�าลังกายและการจัดการ
ความเครียดสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม เนือ่ งจากในการด�าเนิน
กิจกรรมโดยใช้โปรแกรมครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ควบคุ ม อาหารทั ้ง โดยตรงและโดยอ้ อ ม การออกก� า ลัง กาย
การจัดการความเครียดแก่กลุ่มตัวอย่าง โดยเริม่ จากการสร้าง
สัมพันธภาพ ท�าให้กลุ่มตัวอย่างไว้วางใจ กล้าพูดกล้าคุย และ
ซัก ถามปั ญ หาในการปฏิบ ัติ พ ฤติก รรมการควบคุ ม อาหาร
การเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ โดยผู้วิจัย
ประเมินความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างในการร่วมกิจกรรม ด้วยการ
วัดความดันโลหิต ชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง วัดเส้นรอบเอว ค�านวณ
ดัชนีมวลกาย และให้ความรูเ้ รื่องความต้องการพลังงานในแต่ละวัน
พร้อมทั้งแจ้งระดับความดันโลหิต เส้นรอบเอว และค่าดัชนีมวลกาย
แก่ผู้ป่วย สอนให้มีการผ่อนคลายอารมณ์ การออกก�าลังกาย
การดูสื่อวีดิทัศน์ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
เกิดการเรียนรู้การควบคุมอาหาร การออกก�าลังกาย การจัดการ
ความเครียด ท�าให้สามารถควบคุมอาหารได้ ในส่วนของระดับ
ความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน
โลหิตไม่ได้ ภายหลังได้รับโปรแกรมต�า่ กว่าก่อนได้รับโปรแกรม
ในการวิ จั ย ครัง้ นีพ้ บว่ า กลุ่ ม ทดลองมีร ะดั บ ความดั น โลหิ ต ทั ้ง
ซิสโตลิคและไดแอสโตลิคต�า่ กว่าก่อนได้รับโปรแกรม ทั้งนี้อธิบาย
ได้ว่ากลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรมท� าให้มีพฤติกรรมการควบคุม
อาหารดีขึ้น โดยลดอาหารหวาน มัน เค็ม แป้งมากและเพิ่มอาหาร
ที่มีกากใยสูง เริ่มมีการออกก�าลังกาย ดูแลความเครียดของตนเอง
เนือ่ งจากกระบวนการเสริมสร้างแหล่งการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ทั้ง 4 ด้าน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการควบคุม
อาหาร และสอดคล้องกับการศึกษาของคอลลินและคณะ (Conlin
et al., 2000) ได้ศกึ ษาการรับประทานอาหารควบคุมความดันโลหิต
ในผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิต พบว่า กลุม่ ที่รับประทานอาหารควบคุม
ความดั น โลหิ ต สามารถลดความดั น ซิส โตลิ ค และความดั น
ไดแอสโตลิคได้ 11.4 มิลลิเมตรปรอทและ 5.5 มิลลิเมตรปรอท
ตามล�าดับ ส่วนความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ ของกลุม่ ที่เข้าร่วมโปรแกรมต�า่ กว่ากลุม่
ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ วิจยั ครั้งนี้พบว่ากลุม่ ทดลองภายหลัง
ที่เข้าร่วมโปรแกรม พบว่าระดับความดันโลหิตทั้งซิสโตลิคและ
ไดแอสโตลิคต�่ากว่ากลุม่ ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อธิบายได้วา่
ผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกตินั้นจะได้รับ
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ความรู้กับหลักการควบคุมอาหารส�าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงทั่วไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะกลุม่ ที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิต
ได้ โดยได้รบั ความรู้และค� าแนะน�าจากพยาบาลประจ� าคลินิก
ซึง่ เป็นการให้ค�าแนะน�าเรือ่ งหลักการควบคุมอาหารโดยทั่วไป
ท�าให้ผู้ป่วยมีการเลือกควบคุมอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะของ
โรคที่ตนเป็นอยู่ได้น้อย ร่วมกับการที่ผู้ป่วยไม่ได้เห็นตัวแบบที่มี
ประสบการณ์การเป็นโรคความดันโลหิตสูงผ่านสือ่ จึงท�าให้พบว่า
ระดับความดันโลหิตทั้งซิสโตลิคและไดแอสโตลิคของกลุ่มควบคุม
ทั้งก่อนและหลังทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
(p >.01) สอดคล้องกับการศึกษาของปาริชาต (2549) พบว่า
ก่อนทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลีย่ ระดับความดัน
โลหิตซิสโตลิคและระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิคไม่แตกต่างกัน
แต่ ห ลัง การสิน้ สุด การทดลองกลุ ่ ม ทดลองมีค ่ า เฉลีย่ ระดั บ
ความดันโลหิตซิสโตลิคและระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิคต�่ากว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
1. พยาบาลประจ�าคลินิกความดัน สามารถน�าโปรแกรม
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการรับรู้ ความสามารถแห่งตนไปปรับใช้
ในคลินิกความดันของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล

2. การจัดกิจกรรมกลุ่มในเรื่องการจัดอาหาร ควรจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงด้วยกัน ท�าให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถน�าไปปฏิบัติ
ได้ เพราะได้เห็นจากผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายอื่น และเกิดความ
มั่นใจว่าตนเองจะสามารถท�าได้เช่นกัน
3. การออกแบบโปรแกรม ในช่วงแรกหลังจากท�ากิจกรรม
กลุ่มในเรือ่ งการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมอาหาร ควรให้ผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงได้มีระยะเวลาในการน�าไปทดลองปฏิบัติที่บ้าน
เพือ่ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะได้ทราบปัญหาในเรือ่ งการบริโภค
อาหารของตนเอง และได้เรียนรู้การปรับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารให้ ส อดคล้ อ งกับ ชี วิ ต จริ ง หลัง จากนัน้ มีก ารนั ด หมาย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
4. ด้านการวิจัย ควรมีการติดตามในการศึกษาผลของ
โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการรับรู้ความสามารถแห่งตน
ควรมีการติดตามผลระยะยาวอย่างต่อเนือ่ ง โดยการติดตามผล
พฤติกรรม ติดตามหลังการเข้าร่วมของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพการรับรูค้ วามสามารถแห่งตน 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อประเมิน
ความคงอยู่ของพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่บ้าน
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ความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเลือกซื้อบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ภก.ชัยสิทธิ์ ผกามาศ
โรงพยาบาลเกาะพีพี

บทน�า
าหารเป็นสิง่ จ�าเป็นอย่างยิง่ ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการ
ด� า รงชี วิ ต ของมนุษย์ คือ ช่วยให้ร่างกายเจริญ เติบโต
ให้พลังงานและความอบอุ่นต่อร่างกาย ช่วยซ่อมแซม
ส่วนต่างๆ ที่สึกหรอ สร้างภูมิคมุ้ กันให้แก่รา่ งกายช่วยท�าให้
การท�างานของอวัยวะภายในร่างกายท�างานเป็นปกติ (สมประวิณ
มันประเสริฐ.2553 : 27) [1] การรับประทานอาหารนอกจากจะต้อง
ค�านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ต้องค�านึงถึงความสะอาดและ
ความปลอดภัย เพราะกว่าอาหารจะมาถึงมือผู้บริโภคนั้นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขัน้ ตอน นับตัง้ แต่การผลิต การเก็บดูแลรักษา
อาหารก่อนจะมาถึงมือผู้บริโภค ซึง่ กระบวนการทั้งหลายเหล่านี้
ล้วนก่อให้เกิดความเสีย่ งของอาหารที่ไม่ปลอดภัยได้ทั้งสิน้ การมี
พฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง การบริโภคอาหารทีไ่ ม่ถกู
สุขลักษณะ ท�าให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่าง ๆ ยาฆ่าแมลง
ตลอดจนสารเคมีต่าง ๆ ซึง่ ส่งผลถึงความไม่ปลอดภัยและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และชีวิต (ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยของ
อาหาร. 2558 : 35) [2]
สภาพสัง คม เศรษฐกิจ การเมือ ง วั ฒ นธรรมท� า ให้
ประชาชนในปัจจุบันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถกู ต้อง เช่น
การบริโภคอาหารส�าเร็จรูป การบริโภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ บริโภค
อาหารมากเกินไปและรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ท�าให้เกิดการ
เจ็บป่วย และปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาใช้ในการผลิต
อาหารท�าให้อาหารมีความหลากหลายมากขึน้ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไว้ได้นาน
สามารถขนส่งไปได้ทั่วทุกมุมโลก โดยนิยมเติมสารเจือปนลงใน
อาหาร (กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย. 2555 : 37) [3] อาหาร
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พร้อมปรุง อาหารพร้อมบริโภค บรรจุในภาชนะต่างๆ เช่น กระป่อง
ถุงพลาสติก กล่องโฟมทีผ่ บู้ ริโภคต้องเสี่ยงกับโรคอาหารเป็นพิษจาก
กระบวนการเตรียม การปรุง การเก็บรักษาไม่ถูกสุขลักษณะของ
ผู้ประกอบการมีโอกาสการปนเปื้อนสิง่ ที่เป็นอันตราย (Hazards)
(กรมอนามัย. 2553 : 28) [4]
สถานการณ์ความรุนแรงของสารเคมีที่มีการปนเปื้อนใน
อาหารมีผลต่อผู้บริโภค คณะกรรมการอาหารแห่งชาติพบว่า การ
ปนเปื้อนมาจากผักและผลไม้ในท้องตลาด มีผลท�าให้เกิดการเจ็บ
ป่วยของโรคที่ไม่ติดต่อ (Non-Communication Diseases) ซึ่งมักจะ
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภค บริโภคอาหารที่สะดวกในการ
หาซื้อและรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีทนั สมัย สามารถเก็บได้ในระยะเวลา
นาน มีการน�าเอาสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอม สิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ
ใส่ลงไปในอาหารเพื่อให้สะดวกในการจัดจ�าหน่ายและบริโภค ซึง่
จะมีผลต่อสุขภาพทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจนก่อให้เกิดความเจ็บ
ป่วย ดังนั้นจึงมีมาตรการหรือแนวทางจัดการแก้ปญ
ั หาและเฝ้าระวัง
สถานการณ์โรคที่เกิดจากอาหารที่มีการปนเปื้อน (ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา. “สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2554” ส�านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยทางอาหาร. 2554 : 64) [5]
การประเมิน สถานการณ์ ส ุข าภิบ าลอาหารเพื ่อ ศึ ก ษา
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารโดยใช้ข้อมูล
การเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร (แผงลอยจ� าหน่าย
อาหาร ตลาดนัดและรถเร่จา� หน่ายอาหาร) ในระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 - 2557 โดยเก็บข้อมูลสุขาภิบาลอาหารด้านกายภาพ
และชีวภาพในแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร ตลาดนัดและรถเร่ ซึ่งจาก
Vol. 44 No.2 January - March 2018

การตรวจทางกายภาพและผลตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในอาหารพบว่า อาหารทีจ่ � าหน่ายจากรถเร่ (ร้อยละ
33.53) มีการปนเปื้อนมากกว่าอาหารที่จ�าหน่ายจากตลาดนัด
(ร้อยละ 27.73) และแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร (ร้อยละ 28.54)
ส�าหรับประเภทอาหารที่พบการปนเปื้อนมากที่สุด ได้แก่ อาหารที่
ไม่ผ่านความร้อน เช่น ผักสด ผลไม้ตัดแต่ง น�้าแข็ง และอาหารที่
ผ่านความร้อนน้อยได้แก่ ยา น�้าพริก ผักลวก และขนมไทย/ขนม
น�้ากะทิ รถเร่จ�าหน่ายอาหารเป็นสถานที่จ�าหน่ายอาหารที่พบการ
ปนเปือ้ นของอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ ตลาดนัด และแผงลอย
จ�าหน่ายอาหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบในพื้นทีจ่ ะต้องด�าเนินการ
ควบคุมก�ากับสถานประกอบการโดยเฉพาะตลาดนัด และรถเร่
จ�าหน่ายอาหาร ทั้งด้านการปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร และการใช้กฎหมายสาธารณสุข ติดตามเฝ้าระวัง และตรวจ
แนะน�าอย่างสม�่าเสมอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัย
ด้านอาหารแก่ผบู้ ริโภค เพื่อให้ผบู้ ริโภคมีความรู้ สามารถที่จะเลือก
ซือ้ เลือกสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีความ
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากสารปนเปือ้ น (นัยนา ใช้เทียมวงศ์
และคณะ. 2557 : 1) [6]
กระทรวงสาธารณสุข โดยส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา มีความห่วงใยผูบ้ ริโภคในการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด และ
ปนเปื้อนสารพิษดังกล่าว จึงได้กา� หนดเป้าหมายที่จะมุ่งสร้างหลัก
ประกันและความมั่นคงในการมีสุขภาพทีด่ แี ก่ประชาชน โดยก�าหนด
นโยบายและภารกิจระดับชาติภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข
มุ่งสร้างคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง” ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระบี่ ร่วมกับรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านอาหารในเขตรับผิดชอบของสาธารณสุขอ�าเภอ
เมือง โดยมีการเก็บตัวอย่างอาหารสด เพือ่ ตรวจวิเคราะห์หาสาร
บอแรกซ์, สารฟอกขาว สารกันรา ยาฆ่าแมลง ฟอร์มาลิน น�้ามัน
ทอดซ�า้ สารเร่งเนือ้ แดง และ Coliforms ซึง่ ผลการตรวจสอบ
วิเคราะห์ 225 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง 3 ตัวอย่าง
ในปลาเค็ม จาก สถานีอนามัยบ้านเกาะกลาง จ�านวน 2 ตัวอย่าง
จากสถานีอนามัยบ้านในสระ จ�านวน 1 ตัวอย่าง และตรวจพบ
Coliforms จ�านวน 5 ตัวอย่าง โดยตรวจพบในฝอยทองมะละกอ
(ดิบ) มะตะบะไส้ไก่ เห็ดขาว ห่อหมกย่าง ทั้งนี้ ทางส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ประสานไปยังสถานบริการสาธารณสุข
ในพืน้ ที่รบั ผิดชอบ เฝ้าติดตาม ดูแลและประสานไปยังประธาน
ชมรมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ เพื่อติดตาม ดูแล ก�าชับ เรื่องความ
สะอาดในการปรุง จ�าหน่ายอาหารเพื่อให้ประชาชนชาวกระบี่ และ
ผูท้ ่มี าท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
ปราศจากสารพิษต่อไป (ส�านักสารนิเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. 2553 : 4) [7]
นอกจากนี้จงั หวัดกระบี่ได้มีการส่งเสริมความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ โดยมีการท�าโครงการอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจผูบ้ ริโภค
และพัฒนากลุ่ม อย.น้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ การด�าเนินงาน
ความปลอดภัยด้านอาหารในหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต�าบล
คลองยา ซึ่ ง มีก ารจั ด ซือ้ ชุ ด ทดสอบสารปนเปื ้ อ นตรวจสถาน
ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย ตรวจหาสารปนเปื้อน 6 ชนิด
ในอาหารสดและการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับอันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหารแก่ประชาชน
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความรูแ้ ละพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย
จากสารปนเปื้อนในเขตพื้นที่เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ เพือ่ น�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับสารเจือปนในอาหารต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความรู้และการปฏิบัติเกีย่ วกับการเลือกซือ้
บริโภคอาหารปลอดภัยจากสารปนเปือ้ นของคนพื้นที่และนักท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่
2. เพือ่ ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจากสารปนเปือ้ น 6 ชนิด ของคนพื้นที่และ
นักท่องเที่ยวในเขตพืน้ ที่เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง
จังหวัดกระบี่

วิธีการวิจัย
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ท�าการสุม่ เลือกแบบ
สัดส่วนโดยวิธีแบบระบบจากสูตรประมาณค่าสัดส่วนประชากร (P)
กรณีทราบจ�านวนประชากร มี 3 กลุม่ คือ (1) คนที่อาศัยอยูใ่ นเกาะ
ที่มีบ้านเลขที่ตามครัวเรือน (2) สถานประกอบการ ผู้ประกอบการ
ที่เป็นผู้จ�าหน่ายอาหารที่เสีย่ งต่อสารปนเปื้อนในอาหาร และ
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(3) นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สุ่มแบบ time sampling
ช่วงเวลาเป็นรายวัน 3, 7, 15 ตามสะดวก ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน
400 คน
2. ตัวแปรที่ท�าการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
2.2 ตัว แปรตาม ได้ แ ก่ ความรู้ เ กี ่ย วกับ อาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและข้อมูลการปฏิบตั อิ าหารปลอดภัย
จากสารปนเปื้อน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่ง
เป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจาก
สารปนเปือ้ น ตอนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบตั อิ าหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ตอนที่ 4 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัญหา
อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ อาหารปลอดภัย จากสาร
ปนเปือ้ น หาคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) เพือ่ ตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาในเรื่องที่ตอ้ งการวัด ความถูกต้อง ความเที่ยง
ตรงและตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence :
IOC) โดยมีค ่ า เฉลีย่ ทั้ง ฉบับ โดยให้มีค ่าเฉลีย่ ทั้ง ฉบับ ประมาณ
2 ใน 3 (หรือ 67%)
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มูล แบบสอบถามน�า มาวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ปริมาณด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)

ผลการวิจัยและสรุปผล
1. ความรู้และการปฏิบตั ิเกีย่ วกับการเลือกซื้อ บริโภค
อาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนของคนพืน้ ที่และนักท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ตารางที่ 1 ระดับความรู้เกีย่ วกับการเลือกบริโภคอาหาร
ปลอดภั ย จากสารปนเปื ้ อ นของประชาชนในเขตพื ้น ที ่
เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ความรู้

x

S.D.

ร้อยละ

ระดับความรู้

ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย
ความรู้เกี่ยวกับสารบอแรกซ์

4.26
4.20

0.52
0.70

85.15
83.95

สูง
สูง

ความรู้เกี่ยวกับสารฟอร์มาลิน

4.12

0.89

82.40

สูง

ความรู้เกี่ยวกับสารฟอกขาว

4.33

0.46

86.65

สูง

ความรู้เกี่ยวกับสารกันรา

3.46

0.67

69.10

ปานกลาง

ความรู้เกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดง

4.06

0.42

81.10

สูง

ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

4.24

0.56

84.75

สูง

โดยรวม

28.67

4.22

573.10

สูง

เฉลี่ย

4.10

0.61

81.87

สูง

ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับสารฟอกขาว
ความรูเ้ กี่ยวกับสารฟอร์มาลิน ความรูเ้ กี่ยวกับสารเคมีกา� จัดศัตรูพืช
ความรู้เกีย่ วกับสารเร่งเนือ้ แดง และความรู้เกีย่ วกับสารบอแรกซ์
อยู่ในระดับสูงและความรู้เกี่ยวกับสารกันราอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 2 ระดับความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจากสาร
ปนเปื้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง
อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้านความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับอาหาร
ปลอดภัย เป็นรายข้อ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย

คะแนน ร้อยละ
1. อาหาร หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่กินเข้าไปสู่ร่างกายตลอดจน
วัตถุดิบส่วนผสม และสิง่ เจือปน อื่น ๆ รวมถึงยาและวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
2.อาหารปลอดภัย หมายถึง อาหารที่ดูสะอาด สีสันน่ากินและ
รสชาติอร่อยถูกปาก
3.อาหารปลอดภั ย ตามกระทรวงสาธารณสุ ข ต้ อ งปราศจาก
สารปนเปื้อน 6 ชนิด คือ บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันบูด
สารกันรา ยาฆ่าแมลง และสารเร่งเนื้อแดง
4.หลักการเลือกซื้ออาหาร อาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ
ต้องค�านึงถึงหลัก 3 ป. คือ ประโยชน์ ปลอดภัย และ
ประหยัด
5. อาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี ส่งผลกระทบ
ต่อผู้บริโภคโดยตรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2561

ระดับ
ความรู้

245

61.25

ปานกลาง

390

97.50

สูง

396

99.00

สูง

284

71.00

ปานกลาง

388

97.00

สูง

จากตารางที่ 2 พบว่าประชาชนพืน้ ที่เกาะพีพีมีความรู้
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยอยูใ่ นระดับสูง จ�านวน 3 ข้อคือ อาหาร
ปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขต้องปราศจากสาร
ปนเปื้อน 6 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 99.00, อาหารปลอดภัย หมายถึง
อาหารที่ดูสะอาด สีสันน่ากินและรสชาติอร่อยถูกปาก คิดเป็น
ร้อยละ 97.50 และอาหารทีม่ กี ารปนเปื้อนเชือ้ โรคและสารเคมี
ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว คิด
เป็นร้อยละ 97.00 และระดับปานกลาง 2 ข้อ คือ หลักการเลือก
ซื้ออาหาร อาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษต้องค�านึงถึงหลัก 3 ป.
คิดเป็นร้อยละ 71.00 และอาหาร หมายถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างที่กิน
เข้าไปสู่ร่างกายตลอดจนวัตถุดิบ ส่วนผสม และสิ่งเจือปนอื่น ๆ
รวมถึงยาและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท คิดเป็นร้อยละ 61.25

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่เกาะพีพี ส่วน
ใหญ่ ม ีร ะดั บ ความรู้ เ กีย่ วกับ การบริโ ภคอาหารปลอดภัย จาก
สารปนเปื้อนอยู่ในระดับสูง และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
22
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ตารางที่ 3 ระดับความรูเ้ กี่ยวกับสารบอแรกซ์ของประชาชน
ในเขตพืน้ ทีเ่ กาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารบอแรกซ์ เป็นรายข้อ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารบอแรกซ์

ค�าตอบถูก
คะแนน ร้อยละ

ระดับ
ความรู้

1. อาหารที่มักตรวจพบสารบอแรกซ์ ได้แก่ ประเภทเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมถึงอาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิด
2. สารบอแรกซ์จะมีผลต่อการท�างานของหัวใจระบบทางเดิน
หายใจ และท�าให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร

379

94.75

สูง

253

63.25

ปานกลาง

3. สารบอแรกซ์มักพบในผลไม้ดอง ทับทิมกรอบ ขนมกรุบกรอบ

388

97.00

สูง

4. เมื่อพบว่าผู้ป่วยได้รับสารบอแรกซ์ปริมาณสูงควรท�าให้อาเจียน
พบแพทย์ทันที
5. ทดสอบหาสารบอแรกซ์กระดาษขมิ้นเปลี่ยนสีเป็นสีแดง

395

98.75

สูง

264

66.00

ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนพื้นที่เกาะพีพี มีความรู้
เกี่ยวกับสารบอแรกซ์ในระดับสูง จ�านวน 3 ข้อ คือ เมื่อพบว่าผูป้ ว่ ย
ได้รับสารบอแรกซ์เข้าไปในปริมาณสูงควรท�าให้อาเจียนและน�าส่ง
พบแพทย์ทันทีคิดเป็นร้อยละ 98.75, สารบอแรกซ์มักพบในผลไม้
ดอง ทับทิมกรอบ ขนมกรุบกรอบ คิดเป็นร้อยละ 97.00 และอาหาร
ที่มักตรวจพบสารบอแรกซ์ ได้แก่ ประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์รวมถึงอาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิด คิดเป็นร้อยละ 94.75
และระดับปานกลาง 2 ข้อคือ ผลการทดสอบหาสารบอแรกซ์จะพบ
ว่ากระดาษขมิ้นเปลี่ยนสีเป็นสีแดง คิดเป็นร้อยละ 66.00 และสาร
บอแรกซ์จะมีผลต่อการท�างานของหัวใจระบบทางเดินหายใจและ
ท�าให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร คิดเป็นร้อยละ 63.25

ตารางที ่ 4 ระดั บ ความรู ้ เ กี ่ย วกั บ สารฟอร์ ม าลี น ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ รายข้อ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารฟอร์มาลีน

ค�าตอบถูก
คะแนน ร้อยละ

ระดับ
ความรู้

1. อาหารที่มักพบว่ามีสารฟอร์มาลีนมากที่สุดได้แก่ อาหารทะเลสด
และอาหารประเภทหมักดอง
2. เมื่อสัมผัสสารฟอร์มาลีนจะมีอาการผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองที่
ตา จมูก และระบบทางเดินอาหาร
3. เมื่อรับประทานสารฟอร์มาลีนในขนาด 30 - 60 มิลลิกรัมจะมี
อาการปวดท้อง อาเจียน ท้องเดิน หมดสติ และเสียชีวิตได้

271

67.75

ปานกลาง

258

64.50

ปานกลาง

354

88.50

สูง

4.การทดสอบหาสารฟอร์มาลีนสามารถทดสอบแล้วทราบผล
การทดสอบทันที

365

91.25

สูง

5.บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขเมื่อพบว่ามีสารฟอร์มาลีน
ปะปนในอาหารต้องแนะน�า ให้ร้านค้าเลิกจ�าหน่ายอาหารชนิดนั้น
ทันที

400

100

สูง

สารฟอร์มาลีนมากที่สุด ได้แก่ อาหารทะเลสดและอาหารประเภท
หมักดอง คิดเป็นร้อยละ 67.75 และเมื่อสัมผัสสารฟอร์มาลินจะมี
อาการผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองที่ตา จมูก และระบบทางเดิน
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 64.50

ตารางที่ 5 ระดับความรูเ้ กี่ยวกับสารฟอกขาวของประชาชน
ในเขตพืน้ ทีเ่ กาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ จ�าแนกรายข้อ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารฟอกขาว

ค�าตอบถูก
คะแนน ร้อยละ

ระดับ
ความรู้

1. สารฟอกขาวมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์

378

94.50

สูง

2. แม่คา้ มักใช้สารฟอกขาวในอาหารเพื่อต้องการให้อาหารสดสะอาด
น่ารับประทาน
3. สารฟอกขาวมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
ผู้ที่แพ้สารฟอกขาวหรือเป็นหอบหืด จะมีอาการช็อกหมดสติและ
เสียชีวิตได้
4. อาหารกลุ่มเป้าหมายที่มักพบสารฟอกขาว ได้แก่ น�้าตาลมะพร้าว
หน่อไม้ดอง ทุเรียนกวน ถั่วงอก ขิงซอย กระท้อน เป็นต้น
5.เมื่อตรวจพบสารฟอกขาวในอาหารต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ให้มาด�าเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจซ�้าในห้องปฏิบัติการต่อไป

389

97.25

สูง

288

72.00

ปานกลาง

384

96.00

สูง

294

73.50

ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบว่า ประชาชนพืน้ ที่เกาะพีพีมีความรู้
เกี่ยวกับสารฟอกขาวอยู่ในระดับสูง จ�านวน 3 ข้อ คือ แม่ค้าใช้สาร
ฟอกขาวในอาหารเพื่อให้อาหารสดสะอาดน่ารับประทาน คิดเป็น
ร้อยละ 97.25 อาหารกลุม่ เป้าหมายทีพ่ บสารฟอกขาว ได้แก่ น�้าตาล
มะพร้าว หน่อไม้ดอง ทุเรียนกวน ถัว่ งอก ขิงซอย กระท้อน คิดเป็น
ร้อยละ 96.00 และสารฟอกขาวเรียกอีกชื่อหนึง่ ว่าสารโซเดียม
ไฮโดรซัลไฟต์ คิดเป็นร้อยละ 94.50 และระดับปานกลาง จ�านวน
2 ข้ อ คื อ เมือ่ ตรวจพบสารฟอกขาวในอาหารแจ้ง เจ้า หน้า ที่
สาธารณสุขด�าเนินการเก็บตัวอย่างเพือ่ ตรวจซ�า้ ในห้องปฏิบัติการ
คิดเป็นร้อยละ 73.50 และสารฟอกขาวมีผลต่อสุขภาพ คือ ปวด
ท้อง คลื่นไส้อาเจียน หอบหืด ช็อกหมดสติ และเสียชีวิตได้ คิดเป็น
ร้อยละ 72.00

ตารางที่ 6 จ�านวนและร้อยละของระดับความรูเ้ กี่ยวกับสาร
กันราของประชาชนในเขตพื้นที่เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง
อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จ�าแนกรายข้อ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารกันรา

ค�าตอบถูก
คะแนน ร้อยละ

ระดับ
ความรู้

1.สารกันราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรดซาลิไซลิก

263

65.75

ปานกลาง

2. อาหารที่ผผู้ ลิตมักใช้สารกันรา ได้แก่ อาหารประเภทหมักดอง ได้แก่
มะม่วงดอง ผักดอง เป็นต้น
3.บทบาทของสารกั น รามี ผ ลต่ อ การยั บ ยั ้ง การเจริ ญ เติ บ โตของ
เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร
4. ข้อสังเกตอาหารที่ใส่สารกันราพบว่า น�า้ แช่อาหารดูใสใหม่อยูเ่ สมอ
อาหารน่ารับประทาน
5.เมื่อร่างกายได้รับสารกันราระดับสูง ท�าให้อาเจียน หูอื้อ มีไข้
และอาจถึงตายได้

274

68.50

ปานกลาง

278
69.50 ปานกลาง
จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนพื้นที่เกาะพีพี มีความรู้
เกี่ยวกับสารฟอร์มาลีน อยู่ในระดับสูง จ�านวน 3 ข้อ คือ บทบาท
281
70.25 ปานกลาง
อาสาสมัครสาธารณสุขเมือ่ พบว่ามีสารฟอร์มาลีนปะปนในอาหาร
286
71.50 ปานกลาง
ต้ อ งแนะน�า ร้ า นค้ า เลิก จ� า หน่ า ยอาหารชนิด นัน้ ทั น ที คิ ด เป็ น
ร้อยละ 100 รองลงมาคือ การทดสอบหาสารฟอร์มาลินสามารถ
จากตารางที่ 6 พบว่า ประชาชนพืน้ ที่เกาะพีพี ต�าบล
ทดสอบแล้วทราบผลการทดสอบทันที คิดเป็นร้อยละ 91.25 และ
เมื่อรับประทานสารฟอร์มาลีนในขนาด 30 - 60 มิลลิกรัม จะมีอาการ อ่าวนาง ส่วนใหญ่มีความรูเ้ กี่ยวกับสารกันราอยูใ่ นระดับปานกลาง
ปวดท้อง อาเจียน ท้องเดิน หมดสติและเสียชีวติ ได้ คิดเป็นร้อยละ จ�านวน 5 ข้อ คือ เมื่อร่างกายได้รับสารกันราในระดับสูงจะท�าให้
88.50 และระดับปานกลาง จ�านวน 2 ข้อ คือ อาหารที่มักพบว่ามี อาเจียน หูอื้อ มีไข้ และอาจถึงตายได้ คิดเป็นร้อยละ 71.50,
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ข้อสังเกตอาหารที่ใส่สารกันรา มักพบว่าน�้าแช่อาหารดูใสเหมือน
ใหม่อยู่เสมอ อาหารน่ารับประทาน คิดเป็นร้อยละ 70.25 บทบาท
ของสารกันรามีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
ในอาหาร คิดเป็นร้อยละ 69.50 อาหารที่ผู้ผลิตมักใช้สารกันรา
อาหารประเภทหมักดอง ได้แก่ มะม่วงดอง ผักดอง เป็นต้น คิดเป็น
ร้อยละ 68.50 และสารกันราเรียกอีกชื่อหนึง่ ว่ากรดซาลิไซลิก
คิดเป็นร้อยละ 65.75

ตารางที่ 7 ระดับความรู้เกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดงของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ จ�าแนกรายข้อ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดง

ค�าตอบถูก
คะแนน ร้อยละ

ระดับ
ความรู้

1. สารเร่งเนื้อแดง เรียกว่า ซาลบูตามอล หรือรู้จักว่า ยารักษาโรคหอบหืด

321

80.25

สูง

2. ประโยชน์สารเร่งเนื้อแดง เพิ่มไขมันและเพิ่มปริมาณเนื้อแดง

330

82.50

สูง

3. เลื อ กซื ้อ เนื ้อ สั ต ว์ ที ่สี ช มพูอ ่ อ น มี มั น หนาบริ เ วณสั น หลั ง และมี มั น
แทรกปนเมื่อตัดขวาง หลีกเลี่ยงสารเร่งเนื้อแดงได้
4. เนื้อหมูที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดง เมื่อหั่นแล้วปล่อยทิ้งไว้เนื้อ
จะค่อนข้างแห้ง
5. บริโภคเนื้อสัตว์มสี ารเร่งเนื้อแดง มือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก คลื่นไส้ อาเจียน

338

84.50

สูง

338

81.50

สูง

287

71.75

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 7 พบว่า ประชาชนพื้นที่เกาะพีพี ส่วนใหญ่
มีความรู้เกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดงอยู่ในระดับสูง จ�านวน 4 ข้อ คือ
การเลือกซือ้ เนือ้ สัตว์ทีม่ สี ีชมพูอ่อนและมีมนั หนาบริเวณสันหลัง
และมีมันแทรกปนเมื่อตัดขวางเป็นการหลีกเลี่ยงสารเร่งเนื้อแดงได้
คิดเป็นร้อยละ 84.50, ประโยชน์สารเร่งเนื้อแดงคือ เพิ่มไขมันและ
ปริมาณเนื้อแดง คิดเป็นร้อยละ 82.50 เนื้อหมูที่ปนเปื้อนสารเร่ง
เนือ้ แดง เมือ่ หั ่น แล้ ว ปล่ อ ยทิ ้ง ไว้ เ นือ้ จะค่ อ นข้ า งแห้ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 81.50 และสารเร่งเนื้อแดงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ซาลบูตามอล
หรือรู้จักในชื่อว่า ยารักษาโรคหอบหืด คิดเป็นร้อยละ 80.25 และ
ระดับปานกลาง จ�านวน 1 ข้อ คือ การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่ง
เนือ้ แดงตกค้างอยู่จะท�าให้เกิดอาการมือสัน่ กล้ามเนือ้ กระตุก
คลื่นไส้ อาเจียน คิดเป็นร้อยละ 71.75

ตารางที่ 8 ระดับความรู้เกี่ยวกับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
ของประชาชนในเขตพื้นที่เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ จ�าแนกรายข้อ

ระดับปานกลาง จ�านวน 2 ข้อ คือ ผักและผลไม้ชนิดบริโภคหัว มี
การสะสมสารเคมีมากกว่าชนิดบริโภคใบ คิดเป็นร้อยละ 96.75,
การล้างผักและผลไม่ด้วยน�า้ สะอาดหลายๆ ครัง้ และปอกเปลือก
ผลไม้ก่อนรับประทานเป็นการป้องกันการได้รบั สารเคมีที่ดีคิดเป็น
ร้อยละ 94.00 และสารก�าจัดศัตรูพืชที่มักพบในอาหาร ได้แก่ สารฆ่า
หญ้าและวัชพืช สารฆ่าแมลงและสารฆ่าเชื้อราคิดเป็นร้อยละ 93.50
และระดับปานกลาง จ�านวน 2 ข้อ คือ อาหารที่มักตรวจพบ
สารเคมีตกค้าง ได้แก่ ผักสด ผลไม้สดและปลาแห้ง เป็นต้น คิดเป็น
ร้อยละ 70.75 และเมื่อร่างกายได้สะสมสารปนเปื้อนอันตราย
ในระยะยาวอาจท�าให้ป่วยเป็นมะเร็งได้ คิดเป็นร้อยละ 68.75

ตารางที่ 9 ระดับการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหาร
ปลอดภั ย จากสารปนเปื ้ อ นของประชาชนในเขตพื ้น ที ่
เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย

X

S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ

1.ท่านเลือกรับประทานอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย
2.ท่านรับประทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน
3.ท่านเลือกซื้ออาหารสดจากตลาดที่มีป้ายตลาดสดน่าซื้อ

5.00
3.78
2.64

0.00
0.69
0.50

4.ท่านซื้ออาหารจากร้านแผงลอยในตลาดสดที่มเี ครื่องหมายอาหารปลอดภัย

2.52

0.61

5.ท่านซื้ออาหารโดยยึดหลัก 3 ป. คือ ประโยชน์ ปลอดภัย และประหยัด

4.78

0.53

ดีมาก
ดี
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ดีมาก

6.ท่านซื้ออาหารสดที่ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและสารตกค้าง
ยาฆ่าแมลง
7.ท่านซื้ออาหารจากร้านที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

4.14

0.62

ดี

2.78

0.46

8.ทุกครั้งที่ซื้ออาหาร ท่านจะหลีกเลี่ยงอาหารที่น่าจะมีสารปนเปื้อน
9.ทุกครั้งที่ล้างผัก ท่านจะต้องล้างจากน�้าไหลจากก๊อกเท่านั้น

4.78
4.07

0.53
0.57

ปาน
กลาง
ดีมาก
ดี

10.อาหารสดต้องล้างให้สะอาด ก่อนน�ามาปรุง หรือเก็บ
5.00
11.ขั้นตอนการล้างผัก ขั้นที่ 1 ล้างด้วยน�้าสะอาด ขั้นที่ 2 ล้างด้วยน�้าส้ม 3.50
สายชู ขั้นที่ 3 ล้างด้วยน�้าสะอาด
12. ท่านมักเลือกรับประทานผักสดและผลไม้ตามฤดูกาล
4.28

0.00
0.45
0.59

ดีมาก
ปาน
กลาง
ดี

13. เลือกซื้อผักที่มีใบสวย ไม่มีรูพรุนจากแมลง
14. เลือกซื้อเนื้อหมูสีแดงเข้ม ไม่มีไขมันเจือปน
15. ท่านชอบรับประทานผลไม้ดองกรอบ

4.35
3.92
4.07

0.43
0.66
0.57

ดี
ดี
ดี

16. ท่านเคยเข้าร่วมอบรม หรือได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย

3.50

0.45

ดี

17.ท่านน�าความรู้ด้านการเลือกซื้ออาหารที่ปราศจากสารปนเปื้อนมา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ

3.92

0.66

ดี

18. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งเพื่อให้ปราศจากสารปนเปื้อน

5.00

0.00

ดีมาก

4.00

0.16

ดี

โดยรวม

จากตารางที่ 9 พบว่า ประชาชนพืน้ ที่เกาะพีพี มีการ
ปฏิบตั ิเกีย่ วกับการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
คะแนน ร้อยละ
โดยรวมอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อแจกแจงเป็นราย
1. สารก�าจัดศัตรูพืชที่มักพบในอาหาร ได้แก่ สารฆ่าหญ้าและวัชพืช
374 93.50
สูง
ข้อพบว่า มีระดับการปฏิบัติดีมาก จ�านวน 5 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
สารฆ่าแมลง และสารฆ่าเชื้อรา
2. อาหารที่มักตรวจพบสารเคมีตกค้าง ได้แก่ ผักสด ผลไม้สด และปลาแห้ง
283 70.75 ปาน
ระดับดี จ�านวน 8 ข้อ และปานกลาง จ�านวน 5 ข้อ
เป็นต้น
กลาง
จากตารางที่ 10 พบว่า มีการปฏิบัติเกีย่ วกับอาหาร
3. ผักและผลไม้ชนิดบริโภคหัว มีการสะสมสารเคมีมากกว่าชนิดบริโภคใบ
387 96.75
สูง
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนดังนี้ 1) รับประทานอาหารที่สด สะอาด
4. เมื่อร่างกายได้สะสมสารปนเปื้อนอันตราย ในระยะยาวอาจท�าให้ป่วยเป็น 275 68.75 ปาน
มะเร็งได้
กลาง
ปลอดภัย มีระดับการปฏิบัติบ่อยมาก 2) รับประทานอาหารสุก
5. การล้างผักและผลไม่ด้วยน�้าสะอาดหลายๆ ครั้งและปอกเปลือกผลไม้
376 94.00
สูง
สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน มีระดับการปฏิบัติบ่อยมาก 3) ซื้อ
ก่อนรับประทาน เป็นการป้องกันการได้รับสารเคมีที่ดี
อาหารสดที่มีป้ายน่าซื้อ มีระดับการปฏิบัติบ่อยมาก 4) ซื้ออาหาร
จากตารางที่ 8 พบว่า ประชาชนพืน้ ที่เกาะพีพีมีความรู้ จากแผงลอยที่มเี ครือ่ งหมายอาหารปลอดภัยมีระดับการปฏิบัติ
เกีย่ วกับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง จ�านวน 3 ข้อ และ บ่อยมาก 5) ซื้ออาหารโดยยึดหลัก 3 ป. คือ ประโยชน์ ปลอดภัย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
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ค�าตอบถูก

ระดับ
ความรู้
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ตารางที่ 10 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกบริโภค
อาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
ประเด็นค�าถาม

บ่อย
อย่างยิ่ง

บ่อย
มาก

ปาน
กลาง

เคยท�า ไม่เคย
ท�า

1.เลือกรับประทานอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย

115

258

27

-

-

2.รั บ ประทานอาหารสุ ก สะอาด ปราศจากสาร
ปนเปื้อน
3.เลื อ กซื ้อ อาหารสดจากตลาดที ่มี ป ้ า ยตลาดสด
น่าซื้อ
4.ซื ้อ อาหารแผงลอยที ่มี เ ครื อ่ งหมายอาหาร
ปลอดภัย
5.ซื้ออาหารโดยยึดหลัก 3 ป. ประโยชน์ ปลอดภัย
และประหยัด
6.ซื้ออาหารสดที่ไม่มีสารปนเปื้อน ที่เป็นอันตราย
และสารตกค้าง
7.ซื้ออาหารจากร้านที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย
8.ทุกครั้งที่ซื้ออาหารจะหลีกเลี่ยงอาหารที่น่าจะมี
สารปนเปื้อน
9.ล้างผักล้างจากน�้าไหลจากก๊อก
10.อาหารสดล้างให้สะอาดก่อนน�ามาปรุง หรือเก็บ
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11.การล้างผัก 1. ล้างด้วยน�้าสะอาด 2. ล้างด้วย
น�้าส้มสายชู 3. ล้างด้วยน�้าสะอาด
12.รับประทานผักสด ผลไม้ตามฤดูกาล
13.ซื้อผักที่มีใบสวย ไม่มีรูพรุนแมลง
14.ซื้อเนื้อหมูสีแดงเข้ม ไม่มีไขมันเจือปน
15.ชอบรับประทานผลไม้ดองกรอบ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
1. ในการปฏิบัติงานเกีย่ วกับอาหารปลอดภัยจากสาร
ปนเปือ้ น 6 ชนิด ของคนพื้นที่และนักท่องเที่ยวในเขตพืน้ ที่เกาะพีพี
มีปญ
ั หา คือ 1) ชาวบ้านขาดการอบรม 2) ชาวบ้านไม่ได้รบั ข่าวสาร
ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารปนเปื้อน 3) ผัก ผลไม้ อาหารสด และ
อาหารทะเล มักจะมีสารปนเปื้อน และ 4) บางครั้งไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งอาหารที่มีสารปนเปื้อนได้ 100% เพราะผักที่ปลูกแบบ
ออแกนิค และมีข ้ อเสนอแนะจากการสอบถาม ดัง กล่า ว คือ
1) รณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกผักรับประทานเอง จัดมีการเยี่ยมบ้าน
เพือ่ เรียนรู้สวนผักปลอดสารพิษกันในหมู่บ้านเดือนละหนึ่งครั้ง
2) ควรศึกษาอาหารก่อนน�ามาอุปโภคบริโภคเพือ่ ความปลอดภัย
3) ส่งเสริมจิตส�านึกแก่ผผู้ ลิตอาหาร ต้องมีสามัญส�านึกต่อผูบ้ ริโภค
และเกษตรควรมีจติ ส�านึกถึงอันตรายหากใช้สารต่างๆ เช่น สารเร่ง
เนื้อแดง หรือยาฆ่าแมลง ในผักหรือผลไม้ 4) ต้องการให้มกี ารอบรม
เพิ่มเติมเพื่อฟืน้ ความรูแ้ ละพัฒนางานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค 5) ต้องการ
ให้มกี ารจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง/ตรวจสอบ 6) ต้องการให้จดั หาอุปกรณ์
ในการตรวจหาสารปนเปือ้ นอาหารให้ครอบคลุมระดับหมูบ่ า้ น และ
7) จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสาร
ปนเปื้อนผ่านหอกระจายข่าวสารประจ�าหมู่บ้านพร้อมกับข่าวสาร
ต่างๆ แก่สมาชิกหมู่บ้านหรือในพื้นที่ทุกๆ เช้า

อภิปรายผล

ด้ า นความรู้ เ กีย่ วกับ การบริ โ ภคอาหารปลอดภัย จาก
สารปนเปื้อนของคนพืน้ ที่และนักท่องเที่ยวพื้นที่เกาะพีพี จังหวัด
กระบี่ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ระดับสูง คิดเป็น
114
200
57
29
ร้อยละ 81.87 และระดับปานกลางเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ
และประหยัด มีระดับการปฏิบัติบ่อยมาก 6) ซือ้ อาหารสดที่ไม่มี 69.10 หากมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและเพิ่มเติมความรู้
สารปนเปือ้ นที่เป็นอันตรายและสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงมีระดับ หรือมีการติดป้ายประกาศ ใช้สอื่ และเทคโนโลยีต่างๆ ให้ความรู้
การปฏิบัติบ่อยมาก 7) ซือ้ อาหารจากร้านที่มีป้ายอาหารสะอาด เกีย่ วกับการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนเพือ่ ให้คนใน
รสชาติอร่อย มีระดับการปฏิบัติบ่อยมากและปานกลางในระดับ พื้นที่มีความรูเ้ พิ่มมากขึ้น จะท�าให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
ที่เท่ากัน 8) ทุกครั้งที่ซ้อื อาหารจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารปนเปือ้ น ภาคประชาชนและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในระดับหมู่บ้านรวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่ วข้องและองค์กรชุมชน
มีระดับการปฏิบัติบ่อยมาก 9) ทุกครั้งที่ล้างผักล้างจากน�้าไหลจาก
ในการก�ากับดูแลอย่างต่อเนือ่ ง ส�าหรับในการศึกษาระดับความรู้
ก๊อกเท่านัน้ มีระดับการปฏิบัติบ่อยมาก 10) อาหารสดต้องล้าง
เกีย่ วกับการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยในเชิงรุก พบว่า ในราย
ให้สะอาดก่อนน�ามาปรุงหรือเก็บ มีระดับการปฏิบัติบ่อยอย่างยิ่ง
ละเอียดของกิจกรรมเชิงลึกบางส่วนยังไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะ
11) การล้างผัก 1. ล้างด้วยน�้าสะอาด 2. ล้างด้วยน�า้ ส้มสายชู 3. ล้าง
ความรู้ ทั ่ว ไปเกีย่ วกับ สารกั น รา และประชาชนยั ง ไม่ มี ค วามรู ้
ด้วยน�้าสะอาด มีระดับการปฏิบัติบ่อยมากและปานกลางในระดับ ที่ชดั เจนของสารฟอร์มาลีน สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว และสารก�าจัด
ที่เท่ากัน 12) เลือกรับประทานผักสด และผลไม้ตามฤดูกาล มีระดับ ศัตรูพืช คือ มีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดอยู่ในระดับ
การปฏิบัติบ่อยมาก 13) เลือกผักที่มใี บสวย ไม่มีรพู รุนจากแมลง ปานกลางในเรือ่ งชนิดของอาหารที่มักตรวจพบสารดังกล่าวและ
มีร ะดั บ การปฏิบ ัต ิเ คยท� า น้ อ ย 14) เลือ กซือ้ เนือ้ หมู ส ีแ ดงเข้ ม ผลกระทบต่อร่างกายในกรณีได้รับสารดังกล่าวเกินมาตรฐานซึ่งต้อง
ไม่มีไขมันเจือปน มีระดับการปฏิบัติเคยท�าน้อย 15) ชอบรับ ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป จึงควรมีการอบรมให้
ประทาน ผลไม้ ด องกรอบ มีร ะดั บ การปฏิบ ัต ิเ คยท� า น้ อ ย ความรู้และควรพัฒนาเพิม่ เติมในเรือ่ งความรู้เกีย่ วกับอาหารที่มัก
16) เคยอบรมหรือได้รับความรู้อาหารปลอดภัย มีระดับการปฏิบัติ พบว่ามีการผสมของสารปนเปือ้ นต่างๆ พิษและอาการข้างเคียงของ
ปานกลาง 17) น�าความรู้การเลือกซือ้ อาหารทีป่ ราศจากสาร สารปนเปือ้ นและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารปนเปื้อนในระดับต่างๆ
ปนเปือ้ นมาเผยแพร่ให้ผอู้ นื่ ทราบ มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 18) เป็นต้น จึงควรจัดให้มีการให้ความรู้ในเชิงลึกเพิม่ เติมหรือจัดการ
อาหารสดล้ า งให้ ส ะอาดให้ ป ราศจากสารปนเปื ้ อ น มีร ะดั บ อบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะๆ หรือจัดท�าโครงการชุมชนน�าร่อง
การปฏิบัติบ่อยมาก
พื้นที่สุขภาวะเกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารปนเปือ้ น
เพือ่ ความเข้าใจที่ดีและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง
16.เคยเข้าร่วมอบรมหรือความรู้อาหารปลอดภัย

-

57

172

57

114

17.น�าความรู้การซื้ออาหารปราศจากสารปนเปื้อน
เผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ
18.อาหารสดล้างให้สะอาดทุกครั้งเพือ่ ให้ปราศจาก
สารปนเปื้อน
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228

-
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กับสุวรรณา เชียงขุนทด และคณะ[8] ที่ศึกษาเรือ่ งความรู้และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนภาษีเจริญ พบว่า ประชาชนมี
ความรู้ว่าพฤติกรรมการบริโภคในข้อใดเสีย่ งต่อภาวะโภชนาการ
ประชาชนไม่รู้ว่าถ้าต้องการสารอาหารประเภทแคลเซียมควร
รับ ประทานอาหารในข้ อ ใดมากที ่ส ุด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.20
ส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับ
ปานกลางสืบเนือ่ งมาจากการติดตามข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา
ชวนเชื่อจากสื่อต่างๆ ให้เลือกซื้ออาหารเพื่อมาบริโภคและประชาชน
ที่มีเจตคติที่ดีต่อการบริโภคอาหาร
2. ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยจาก
สารปนเปื้อนของคนพื้นที่และนักท่องเที่ยวในเขตพืน้ ที่เกาะพีพี
จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า คนพืน้ ที่และนักท่องเที่ยวใน
เขตพืน้ ที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่มกี ารปฏิบตั โิ ดยรวม
ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละกิจกรรม บางกิจกรรม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก แต่กิจกรรมที่ยังปฏิบัติได้ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ การเข้าร่วมอบรม หรือได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับอาหาร
ปลอดภัย ซึง่ ส่วนนีอ้ าจเกิดจากการขาดการอบรมความรู้เกีย่ วกับ
อาหารปลอดภัยที่ถูกต้องท�าให้เกิดการปฏิบัติได้ไม่ดี หรือเกิดจาก
พฤติกรรมเดิมของผู้บริโภค หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ได้ควบคุม
เข้าระวัง ติดตาม ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนการนิเทศติดตามจาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะท�าให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างดี โดยสรุป
อาจกล่าวได้วา่ สาเหตุท่คี นพื้นทีแ่ ละนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เกาะ
พีพี จังหวัดกระบี่ มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนบางกิจกรรมในระดับปานกลาง ทั้งที่มี
ความรู้อยู่ในระดับที่ดีซงึ่ ไม่สอดคล้องกันนักอาจเนือ่ งมาจากการ
พิจารณาลักษณะอาหารที่ไม่มีสารปนเปือ้ นและการเลือกซื้ออาหาร
จากร้านอาหารหรือตลาดสดที่มีปา้ ยรับรองและการเลือกซื้ออาหาร
จากร้านที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good
Taste) เป็นต้น ซึง่ ในส่วนนีอ้ าจเกิดจากร้านค้าในหมู่บ้านยังไม่ได้
รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงเป็นเหตุให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งหากได้รบั การสนับสนุนการนิเทศติดตามจาก
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องจะท�าให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างดี ชุมชน
สาธารณสุขประจ�าหมูบ่ า้ น ประชาชนในพื้นที่และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ให้ ค วามร่ ว มมือ กั น ประชาชนเข้ า ใจและน�า ความรู้ ม าปฏิบ ตั ิ
ได้ถูกต้องสอดคล้องกับ สุวรรณา พลสอนดา [9] ที่ศึกษาเรือ่ ง
ทัศนคติการบริโภคอาหารปลอดสารของนักท่องเทีย่ วในจังหวัด
พิษณุโลก พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักอาหารปลอดสารและ
เคยรับประทานอาหารปลอดสารท� าให้มีความคิดที่ดีต่ออาหาร
ปลอดสาร หากมีตัวเลือกให้เลือกก็จะเลือกอาหาร ปลอดสาร
เพราะคิ ด ว่ า อาหารปลอดสารนั้ น ดี ต ่ อ สุข ภาพและสามารถ
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เอกสารอ้างอิง

การเกิดพิษต่อไตจากยา Tenofovir
ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลตรัง
Tenofovir-related nephrotoxicity in HIV-infected patients at Trang Hospital
วรรณทิพย์ ตั้งสถิตพร, ภ.บ.

*กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตรัง

บทคัดย่อ
ารวิจัยนีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาย้อนหลัง (Retrospective Descriptive Study) เพือ่ ศึกษาอุบัติการณ์การเกิดพิษ
ต่อไตจากยา Tenofovir ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับบริการที่คลินิก
เอชไอวีโรงพยาบาลตรัง จ�านวน 211 รายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2559 โดยเป็นผู้ป่วย
ที่ได้รับยา Tenofovir ร่วมในสูตรการรักษาเป็นครั้งแรกติดตามค่า eGFR ก่อนเริ่มใช้ยาจนหยุดใช้ยาหรือจนวันสิ้นสุดการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและไคสแควร์ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.30) อายุ
เฉลีย่ 38.82± 10.37 ปีเป็นผู้ป่วยรายใหม่เริม่ ใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีครัง้ แรกจ�านวน 99 ราย (ร้อยละ 46.90) และผู้ป่วย
รายเก่าที่เคยใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรอื่นมาก่อน จ�านวน 112 ราย (ร้อยละ 53.10) ใช้สูตรการรักษาร่วมกับยากลุ่ม NNRTIs
จ�านวน 184 ราย (ร้อยละ 87.20) สูตรการรักษาร่วมกับยากลุ่ม PIs จ�านวน 27 ราย (ร้อยละ 12.80) การติดตามค่า eGFR
หลังใช้ยา พบว่าผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ลดลงต�า่ กว่า 60 ml/min/1.73 m2 มีจ�านวน 9 ราย (ร้อยละ 4.20) เมือ่ วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นกลุ่มที่มีการใช้ Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม NNRTIs มีจ�านวน 7 ราย (ร้อยละ 3.8) กลุ่มที่มีการ
ใช้ Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม PIs มีจ�านวน 2 ราย (ร้อยละ 7.4) และกลุ่มผู้ป่วยรายเก่า มีจ�านวน 5 ราย (ร้อยละ 4.5) ผู้ป่วย
รายใหม่ มีจ�านวน 4 ราย (ร้อยละ 14.8) ซึ่งทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 0.387 และ 0.879)
และพบว่า ผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ลดลงมากกว่าร้อยละ 25 ในกลุ่มที่มีการใช้ Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม NNRTIs มีจ�านวน
21 ราย (ร้อยละ 11.4) กลุ่มที่มีการใช้ Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม PIs มีจ�านวน 4 ราย (ร้อยละ 14.8) และกลุ่มผู้ป่วยรายเก่า
มีจา� นวน 16 ราย (ร้อยละ 14.3) ผูป้ ว่ ยรายใหม่ มีจา� นวน 9 ราย (ร้อยละ 9.1) ซึ่งทั้งสองกลุม่ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติ (p = 0.610 และ 0.244)
สรุปได้ว่า ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา Tenofovir ร่วมในสูตรการรักษา มีความเสีย่ งในการเกิดพิษต่อไตจากยา
แม้ว่าจะพบได้ไม่บ่อย แต่ควรมีการติดตามเฝ้าระวังการท�างานของไตอย่างใกล้ชิดและสม�า่ เสมอ ตัง้ แต่เริม่ ต้นใช้ยาและ
ตลอดระยะเวลาการรักษาและควรปรับเปลี่ยนยาในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ลดลงต�่ากว่า 50 ml/min/1.73 m2 เป็นการช่วยป้องกัน
การเกิดภาวะไตวายจากยาได้
ค�าส�าคัญ: Tenofovir, Nephrotoxicity, HIV, NNRTIs, PIs
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บทน�า
การรักษาโรคเอดส์ด้วยการใช้สูตรยาต้านเอชไอวีที่มี
ประสิทธิภาพสูง (Highly Active Antiretroviral Therapy, HAART)
ซึ่งประกอบด้วยยาต้านเอชไอวีอย่างน้อย 3 ชนิด จาก 2 กลุ่มยา
ผลจากการให้ยาดังกล่าวสามารถลดอัตราการติดเชื้อฉวยโอกาส
และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชือ้ เอชไอวีลงอย่างชัดเจน
โดยยากลุ่ ม หลัก ที ่มี บ ทบาทส�า คั ญ ตามแนวทางการรัก ษา คื อ
กลุม่ ยายับยั้งเอนไซม์ reversetranscriptase และกลุม่ ยับยั้งเอนไซม์
viral protease (Protease Inhibitors) ยา Tenofovir (TDF) จัดเป็น
ยากลุ่ม nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NtRTIs)
ได้ ร ับ การขึน้ ทะเบีย นจากองค์ ก ารอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาใน ปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ในการรักษาผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตามล�าดับ และ
น�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทยปลายปี พ.ศ. 2549 Tenofovir
จัดเป็นยาที่มปี ระสิทธิภาพดีในการรักษาโรคเอดส์เมือ่ ใช้ร่วมกับ
ยาต้านเอชไอวีชนิดอื่นและการใช้ยาเพียงวันละครั้ง ท�าให้สะดวก
ต่อการรับประทานเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยติดเชื้อ
เอชไอวีจึงมีการเลือกใช้ยา Tenofovir ร่วมในสูตรยาที่ใช้รักษา
ผู้ป่วยติดเชือ้ เอชไอวี โดยเฉพาะในผู้ป่วยทีม่ ีการติดเชือ้ ไวรัสตับ
อักเสบชนิดบีร่วมด้วยอาการอันไม่พึงประสงค์ที่ส�าคัญของยา
Tenofovir คือ การเกิดพิษต่อไต (Nephrotoxicity) ในปี พ.ศ. 2545
มีการรายงานความเป็นพิษต่อไตของ Tenofovir ครัง้ แรกโดยเกิด
ภาวะ acute renal failure, Fanconi syndrome, nephrogenic
diabetes insipidus1 และมีการศึกษาในปี พ.ศ. 2546 ที่พบภาวะ
เหล่านีใ้ นผู้ป่วย 3 ราย2 ในประเทศไทยได้ ม ีก ารศึ ก ษาที ่เ คย
รายงานว่ า พบอุ บ ัต ิก ารณ์ ก ารเกิด พิษ ต่ อ ไตเพิ ่ม ขึน้ ประมาณ
ร้อยละ 5-18 เมื่อเทียบกับที่พบในรายงานจากการศึกษาทางคลินิก
ในระยะที่ 3 (clinical trial Phase III) ที่พบพิษต่อไตน้อยกว่า
ร้อยละ 13 และมีการศึกษาผลของยา Tenofovir ที่ท�าให้เกิด
Chronic Kidney Disease (CKD) ในระยะเวลา 4 ปี พบความสัมพันธ์
ของ Tenofovir มีโอกาสเพิ่มอุบัติการณ์เกิด CKD โดยเฉพาะหาก
ผู ้ ป ่ ว ยมีป ั จ จั ย เสีย่ งที ่จ ะท� า ให้ เ กิ ด CKD อยู ่ เ ดิ ม หรื อ การให้
Tenofovir ร่วมกับยาบางกลุ่ม เช่น Boosted PI4, 5 นอกจากนี้
หลายการศึกษา6,7 พบว่ามีปัจจัยอื่นที่ท�าให้เกิดพิษต่อไตจากยา
Tenofovir เช่น อายุที่มากขึ้น น�้าหนักตัวน้อยเพศชาย ค่า serum
creatinine ที่สูงก่อนเริ่มยา ค่า CD4 ที่ต�่ากว่า 50 cell/mm3 การมี
ภาวะโรคร่วม (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคตับอักเสบ
ชนิดซี) การกินยาอื่นๆ ที่มีผลต่อไต
ยา Tenofovir ถู ก ขับ ออกจากร่ า งกายผ่ า นทางไต
โดยกระบวนการ glomerular filtration เป็นส่วนใหญ่ประมาณ
20-30% เกิดกระบวนการ active transportผ่าน renal proximal
tubule cell โดยระบบ organic anion transporter (OAT-1)
ซึง่ ตัวพานีม้ ีการกระจายอยู่บนผิวเซลล์ของ proximal tubular
ท�าให้ยา Tenofovir เกิดการสะสมในเนือ้ ไตเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้
ยา Tenofovir จะถูก ขับ ออกทางปั ส สาวะผ่ า นปั ๊ ม ส� า คั ญ คื อ
multidrug resistance protein (MRP) ท�าให้ยาถูกขับออกทาง
tubular space จึงเกิดการสะสมของยา Tenofovir ที่ท่อไตท�าให้เกิด
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การท�าลายท่อไต ดังนั้นจึงพบความเป็นพิษต่อไตจากยา Tenofovir
ในลักษณะ tubular damage โดยไม่มีผลต่อการลดลงของอัตราการ
กรองที่ไต (Glomerular filtration rate)8 ดังนั้นการใช้ยา Tenofovir
ควรหลีกเลีย่ งในผู้ป่วยที่มีการท�างานของไตผิดปกติและติดตาม
ค่าการท�างานของไตอย่างใกล้ชิด
องค์การอนามัยโลก ได้รายงานสถานการณ์โรคเอดส์ใน
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจ�านวน
450,000 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่ 6,400 รายต่อปี ผู้ป่วยติดเชื้อ
เอชไอวีที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี จ�านวน 380,000 ราย (ร้อยละ
69)9 คลินกิ เอชไอวี โรงพยาบาลตรัง มีผปู้ ว่ ยติดเชือ้ เอชไอวีมารักษา
ในคลินิกในปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 1,385 ราย แพทย์ได้เริ่มใช้ยา
Tenofovir รัก ษาผู ้ ป่ ว ยติด เชื ้อเอชไอวี ม าตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2551
โดยเลือกใช้เมื่อผู้ป่วยเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
หรือ เกิด เชื ้อ ดื ้อ ยาในยากลุ่ ม NRTIs เช่ น ยา Zidovudine,
Stavudine, Didanosine เป็นต้น และใช้ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วมด้วย รายงานการเกิดพิษต่อไตใน
ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีของโรงพยาบาลตรังครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2553
มีจ�านวน 2 รายต่อมาเมือ่ แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
เอชไอวีของประเทศไทยปี 255710 ได้ก�าหนดให้ยา Tenofovir เป็น
ยาในสู ต รพืน้ ฐานของการรัก ษาผู ้ ป ่ ว ย ซึง่ ประกอบด้ ว ยยา
Lamivudine (3TC) + Tenofovir (TDF) + Efavirenz (EFV) ท�าให้มี
จ�านวนผูป้ ว่ ยใช้ยา Tenofovir เพิ่มมากขึ้นจากรายงานการใช้ยาต้าน
ไวรัสที่มียา Tenofovir ในสูตรการรักษาปี พ.ศ. 2557, 2558 และ
2559 ของโรงพยาบาลตรังพบว่า ผู้ป่วยได้รับยา Tenofovir จ�านวน
285, 393 และ 531 ราย ตามล�าดับเนื่องจากผู้ป่วยต้องมีการใช้ยา
ตลอดชีวิต การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์จากยา Tenofovir
จึ ง เป็ น สิง่ ส�า คั ญ ที ่เ ภสั ช กรต้ อ งติด ตามตัง้ แต่ เ ริม่ ใช้ ย าและ
ตลอดระยะเวลาการรักษาโดยเฉพาะการเกิดพิษต่อไต ดังนั้น จึงมี
ความจ�าเป็นในการศึกษาอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อไตในผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวี ว่ามีจ�านวนมากน้อยเพียงใดและปัจจัยเสีย่ งที่
อาจมีผลต่อการเกิดพิษต่อไตเพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะไตวายจาก
การใช้ยา Tenofovir

วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อไตจากยา Tenofovir
ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลตรัง
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เกาะพีพี ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภ

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาย้อนหลัง (RetrospectiveDescriptive study)
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับบริการที่
คลินิกเอชไอวีของโรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง
30 กันยายน 2559 โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ ผู้ป่วยที่มีอายุ
มากกว่า 17 ปีที่ได้รับยา Tenofovirในสูตรการรักษาครัง้ แรกทั้ง
ผู้ป่วยรายเก่าและรายใหม่ ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการตรวจค่า
Serum Creatinine, CD4 ก่อนเริ่มการรักษา เกณฑ์การคัดออก คือ
ผู้ป่วยที่ขาดการรักษา ผู้ป่วยที่ไม่มีผล eGFR เมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุด
การศึกษา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
- รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์
และประวัติการรักษาผู้ป่วย (Patient Profile) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
- ติดตามค่า eGFR เมื่อเริ่มต้นการรักษาจนมีการหยุด
ใช้ยา Tenofovir หรือสิ้นสุดการศึกษาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ค่า eGFR เมื่อสิ้นสุดการศึกษา ที่ลดลงต�่ากว่า 60 ml/min/1.73 m2
ถือว่ามีความเป็นพิษต่อไต
- น� า ค่ า eGFR เริม่ ต้ น และสิน้ สุด การศึ ก ษาหาค่ า
eGFR ลดลง > 25% จากค่าเริ่มต้น
- ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ, อายุ, ประวัติการรับยา
ครั้งแรกหรือเปลี่ยนสูตร, สูตรยาที่ใช้ร่วม, ระยะเวลาที่ใช้ยา TDF,
ค่า CD4 เริ่มต้น-ปัจจุบัน
ตัวแปรที่ติดตามคือ ค่า eGFR เริ่มต้นและสิ้นสุดการศึกษา
ค่าอัตราการกรองที่ GFR ค�านวณด้วยสมการ Chronic
Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CPK – EPI)11 :
ซึ่งค�านวณโดยอัตโนมัติจากโปรแกรม Hos-XP

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ป่วย ใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิ เ คราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรใช้ ส ถิต ิ
ไคสแควร์

นิยามศัพท์
ยาต้านเอชไอวีสูตร HAART (Highly Active Antiretroviral
Therapy) หมายถึง ยาต้านไวรัสสูตรที่มียาอย่างน้อย 3 ชนิด
ร่วมกันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการลดจ�านวนเชื้อไวรัสในร่างกาย
ให้มีจ�านวนน้อยที่สุด และนานที่สุด
Nephrotoxicity หมายถึง การเกิดพิษ ต่อ ไต จากยา
Tenofovir ที ่ใ ช้ ใ นการรัก ษาท� า ให้ ก ารท� า งานของไตบกพร่ อ ง
พิจารณาจากค่า eGFR ที่ลดลงต�่ากว่า 60 ml/min/1.73 m2
ผู้ป่วยรายเก่า (Experienced patients) หมายถึง ผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีการใช้ยาต้านเอชไอวีสูตรอื่นๆ มาก่อน และ
เปลี่ยนมาใช้ยา Tenofovir แทน ยาชนิดอื่นในกลุม่ NRTIs เนื่องจาก
เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือเกิดเชื้อดื้อยา
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ผู้ป่วยรายใหม่ (Naïve Patients) หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อ
เอชไอวี ที ่ไ ม่ เ คยใช้ ย าต้ า นเอชไอวี ม าก่ อ นและมี ก ารใช้ ย า
Tenofovir ในสูตรการรักษาเป็นครั้งแรก

ผลการศึกษา
จ�านวนผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ที่เข้าเกณฑ์การศึกษาใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2559 มีจ�านวน
ทั้งหมด 211 ราย เป็นเพศชาย จ�านวน 121 ราย (ร้อยละ 57.3)
เพศหญิง จ�านวน 90 ราย (ร้อยละ 42.7) มีอายุเฉลี่ย 38.82±10.37
ปีอายุน้อยที่สุด 17 ปีอายุมากที่สุด 65 ปี
ประวั ต ิก ารรัก ษาเป็ น ผู ้ ป ่ ว ยรายเก่ า (Experienced
patients) จ�านวน 112 ราย (ร้อยละ 53.1) ผู้ป่วยรายใหม่ (Naïve
patients) จ�านวน 99 ราย (ร้อยละ 46.9 )
สูตรยาที่ใช้สูตรร่วมกับยากลุ่ม NNRTIs จ�านวน 184 ราย
(ร้ อ ยละ 87.2) ใช้ ร ่ ว มกับ ยากลุ่ ม PIs จ� า นวน 27 ราย
(ร้อยละ 12.8)
ระยะเวลาที่ใช้ยาสูตรที่มี Tenofovir ตัง้ แต่เริ่มต้นจน
สิน้ สุด การศึ ก ษาระยะเวลาเฉลีย่ 17±6.72 เดื อ น ระยะเวลา
ต�่ า สุด 7 เดื อ นสูง สุด 30 เดื อ น ระดั บ CD4 เฉลีย่ เริ ่ม ต้ น ที ่
322.63±236.41 cell/ mm3 ระดับ CD4 เฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
ที่ 444.15±226.62 cell/ mm3
ค่า eGFR เฉลี่ย เริ่มต้น 108.28± 18.24 ml/min/1.73 m2
ค่าเฉลีย่ เมือ่ สิน้ สุดการศึกษา 98.54± 19.85 ml/min/1.73 m2
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
รวม
เพศ
หญิง
ชาย
อายุเฉลี่ย (ปี) (Max = 65Min = 17)
ประวัติการรักษา
ผู้ป่วยรายเก่า (Experienced)
ผู้ป่วยรายใหม่ (Naïve)
สูตรยาที่ใช้
ใช้ร่วมกับยากลุ่ม NNRTIs
ใช้ร่วมกับยากลุ่ม PIs
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ยา TDF (เดือน) (Max = 30Min = 7)
eGFR เริ่มต้น (ml/min/1.73 m2)
> 90 ml/min/1.73 m2
60-89 ml/min/1.73 m2
30-59 ml/min/1.73 m2
ค่าเฉลี่ยเริ่มต้น
eGFR เมื่อสิ้นสุดการศึกษา (ml/min/1.73 m2)
≥ 90 ml/min/1.73 m2
60-89 ml/min/1.73 m2
30-59 ml/min/1.73 m2
ค่าเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
ระดับ CD4 (cell/ mm3)
เริ่มต้น
ปัจจุบัน
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จ�านวน (ร้อยละ) หรือ
ค่าเฉลี่ย (SD)
211
90 (42.70)
121 (57.30)
38.82±10.37
112 (53.10)
99 (46.90)
184 (87.20)
27 (12.80)
17±6.72
184 (87.20)
25 (11.85)
2 (0.95)
108.28±18.24
147 (69.70)
55 (26.10)
9 (4.20)
98.54± 19.85
322.63± 236.41
444.15± 226.62

29

การติดตามการเกิดพิษต่อไตของผู้ป่วย จ�านวน 211 ราย
พบว่า ผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ลดลงต�่ากว่า 60 ml/min/1.73 m2
มีจา� นวน 9 ราย (ร้อยละ 4.25) เมื่อน�ามาจ�าแนกตามสูตรการรักษา
และประวัติการรักษา เพือ่ เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของค่า
eGFR ที่ลดลงพบว่า ผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ลดลงต�่ากว่า 60 ml/
min/1.73 m2 ในสูตรยาต้านไวรัสที่มี TDF+NNRTIs มีจ�านวน
7 ราย (ร้อยละ 3.8) และในสูตรยาต้านไวรัสที่มี TDF+PIs มีจ�านวน
2 ราย (ร้อยละ 7.4) และผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ลดลงต�่ากว่า 60 ml/
min/1.73 m2 ในผู้ป่วยรายเก่า มีจ�านวน 5 ราย (ร้อยละ 4.5)
และ ในผู้ป่วยรายใหม่ มีจ�านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.0) ซึ่งทั้งสองกลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ลดลงมากกว่าร้อยละ 25 มีจ�านวน
25 ราย (ร้อยละ 11.85) เมื่อน�ามาจ�าแนกตามสูตรการรักษาและ
ประวัตกิ ารรักษา เพือ่ เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของค่า eGFR
ที่ลดลงพบว่า ผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ลดลงมากกว่าร้อยละ 25
ในสูตรยาต้านไวรัสที่มี TDF+NNRTIs มีจ�านวน 21 ราย (ร้อยละ
11.4) และในสูตรยาต้านไวรัสที่มี TDF+PIs มีจ�านวน 4 ราย
(ร้อยละ 14.8) และผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ลดลงมากกว่าร้อยละ 25
ในผู้ป่วยรายเก่า มีจ�านวน 16 ราย (ร้อยละ 14.3) และในผู้ป่วย
รายใหม่ มีจ�านวน 9 ราย (ร้อยละ 9.1) ซึ่งทั้งสองกลุ่มไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละของค่า eGFR ในผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา Tenofovir ในสูตรการรักษา
(n=211)
eGFR
(ml/min/1.73 m2 )
eGFR เฉลี่ย หลังใช้ยา

TDF+
NNRTIs
(n=184)

TDF+ PIs p-value Experience
(n=27)
patients
(n=112)

98.8±19.60 96.17±21.66 0.4577

Naïve
patients
(n=99)

pvalue

93.17±17.59 104.6±20.56 0.4222

eGFR < 60, ราย (%)

7 (3.8)

2 (7.4)

0.387

5 (4.5)

4 (4.0)

0.879

eGFR ลดลง>25%,
ราย (%)

21 (11.4)

4 (14.8)

0.610

16 (14.3)

9 (9.1)

0.244

ตารางที่ 3 ข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
ที่มีการเกิดพิษต่อไต
Pt.
No.

อายุ/เพศ

1*
2
3*
4*
5**
6
7
8
9

34/ชาย
38/หญิง
34/ชาย
34/ชาย
34/ชาย
38/หญิง
38/หญิง
34/ชาย
38/หญิง

3TC
NVP
TDF
N
*

30

=
=
=
=
=

ประวัติ ระยะเวลา ยาต้านไวรัส
ที่ใช้ร่วม
การรักษา กินยา
TDF
(เดือน)
N
N
N
N
E
E
E
E
E

12
17
13
7
30
17
12
8
11

Lamivudine,
Nevirapine,
Tenofovir
Naïve patients,
ผู้ป่วยที่มีการหยุดยา TDF,

3TC/EFV
3TC/EFV
3TC/EFV
3TC/EFV
3TC/LPVr
3TC/LPVr
3TC/NVP
3TC/NVP
3TC/NVP

EFV
LPVr
E
Pt
**

=
=
=
=
=

eGFR
เริ่มต้น
(ml/min/
1.73m2)

eGFR
ที่ลดลง
(ml/min/
1.73m2)

CD4
เริ่มต้น
(cell/
mm3)

90
93
62
104
107
103
68
79
62

31
55
44
39
49
57
58
53
58

323
351
255
361
249
312
141
97
169

Efavirenz,
Lopinavir/ritonavir,
Experienced patients,
Patient
ผู้ป่วยที่มีการลดขนาดยา TDF
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ผู้ป่วย 9 ใน 211 ราย (ร้อยละ 4.25) ที่มีค่า eGFR ลดลง
ต�่ากว่า 60 ml/min/1.73 m2 พบว่าผู้ป่วย 4 ใน 9 รายมีค่า eGFR
ต�่ากว่า 50 ml/min/1.73 m2 แพทย์ได้หยุดใช้ยา Tenofovir จ�านวน
3 ราย อีก 1 ราย ยังคงใช้ยา Tenofovir 300 มก. แต่ลดขนาดยา
จากกินทุก 24 ชั่วโมงเป็นกินทุก 48 ชั่วโมง
ผู้ป่วยที่มีค่า eGFR มากกว่า 50 ml/min/1.73 m2
จ�านวน 5 ราย ยังคงให้ใช้ยาสูตรเดิม (ตารางที่ 3) ระยะเวลาเร็ว
ที่สุดเมือ่ ได้รับยา Tenofovir แล้วท�าให้เกิดพิษต่อไตคือ 7 เดือน
พบในผู้ป่วยรายใหม่ (Naïve patients) ระยะเวลานานที่สุด คือ
30 เดือน พบในผู้ป่วยรายเก่า (Experienced patients)

วิจารณ์ผล
จากผลการศึกษาในผู้ป่วย จ�านวน 211 ราย มีการใช้ยา
Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม NNRTIs จ�านวน 184 ราย (ร้อยละ 87.2)
ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีของ
ประเทศไทยปี 255710 ที่แนะน�าให้เลือกใช้เป็นยาสูตรแรกในการ
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เนือ่ งจากเป็นสูตรการรักษาที่ได้ผล
ในการควบคุ ม จ� า นวนเชื ้อ ไวรัส ได้ ดี ม ีป ระสิ ท ธิภ าพสูง และ
เกิดอาการข้างเคียงต�า่ และมีการใช้ยา Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม
PIs จ�านวน 27 ราย (ร้อยละ 12.8) ซึ่งเป็นผูป้ ว่ ยที่เกิดความล้มเหลว
จากการรักษาด้วยยากลุ่ม NNRTIs
อาการอันไม่พึงประสงค์ท่สี �าคัญของยา TDF คือ การเกิด
พิษต่อไตจากการติดตาม ค่า eGFR ของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
เมื่อเริ่มใช้ยา Tenofovir เปรียบเทียบกับค่า eGFR เมื่อหยุดใช้ยา
หรือสิน้ สุดการศึกษาพบว่าค่า eGFR ลดลงอยู่ที่โรคไตระยะที่ 2
(mild) eGFR = 60-89 ml/min/1.73 m2 มีจ�านวน 55 ราย
ค่า eGFR ลดลง ระยะที่ 3 (moderate) eGFR <60 ml/min/
1.73 m2 มีจ�านวน 9 รายไม่พบว่ายาท�าให้ค่า eGFR ลดลงที่
ระยะ 4 (severe) สอดคล้องกับการศึกษาอุบัติการณ์เกิดพิษต่อไต
ของยา Tenofovir 12,13 ค่ า eGFR ที ่ล ดลงที ่ร ะดั บ Mild to
Moderate พบบ่อย ในขณะที่ ระดับ Severe จะพบน้อยอุบัติการณ์
การเกิดพิษต่อไต พบในผู้ป่วย จ�านวน 9 ราย (ร้อยละ 4.25) ของ
ผู้ป่วยที่ท�าการศึกษา ซึง่ ใกล้เคียงกับการศึกษาที่ว่าอัตราการเกิด
อุ บัต ิก ารณ์ ในกลุ ่ ม ประชากรไทยอยู ่ ที ่ป ระมาณร้ อยละ 5-18 3
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ผู้ป่วยทั้ง 9 รายนัน้ เมือ่ น�ามาจ�าแนกตามสูตรการรักษา พบว่า
ผู้ป่วยที่ได้รับยา Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม NNRTIs เกิดพิษต่อไต
จ�านวน 7 ราย (ร้อยละ 3.8) และผู้ป่วยที่ใช้ยาTenofovir ร่วมกับ
ยากลุ่ม PIs เกิดพิษต่อไต จ�านวน 2 ราย (ร้อยละ 7.4) ซึ่งทั้งสอง
กลุ่ ม ไม่ ม ีค วามแตกต่ า งอย่ า งมีน ัย ส�า คั ญ ทางสถิต ิ (p=0.387)
ต่างจากการศึกษาของ Goicoechea M5 และ Patel KK14 ที่สรุปว่า
ผู้ป่วยที่ได้รับยา Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม PIs ท�าให้ค่าการท�างาน
ของไตลดลงมากกว่าเมื่อเทียบกับรับยา Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม
NNRTIs อาจเนือ่ งจากการศึกษานีม้ ีจ�านวนตัวอย่างที่น้อย ท�าให้
ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ผู้ป่วยที่มคี ่า eGFR ลดลง
มากกว่าร้อยละ 25 จะแสดงถึงภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลันพบว่า มีจ�านวน 25 ราย (ร้อยละ 11.85) เป็นผู้ป่วยที่ได้
รับยา Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม NNRTIs จ�านวน 21 ราย (ร้อยละ
11.4) และผู้ป่วยที่ได้รับยา Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม PIs จ�านวน
4 ราย (ร้อยละ 14.8) และเป็นผู้ป่วยรายใหม่ จ�านวน 9 ราย
(ร้อยละ 9.1) เป็นผู้ป่วยรายเก่า จ�านวน 16 ราย (ร้อยละ 14.3)
ซึง่ ทั ้ง สองกลุ่ ม ไม่ ม ีค วามแตกต่ า งอย่ า งมีน ัย ส�า คั ญ ทางสถิต ิ
(p=0.610 และ 0.244 ตามล�าดับ) แต่มีแนวโน้มว่า ผู้ป่วยที่ใช้ยา
Tenofovir ร่วมกับยากลุ่ม PIs มีความเสี่ยงที่ท�าให้ค่า eGFR ลดลง
มากกว่าร้อยละ 25 สูงกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา Tenofovir ร่วมกับยา
กลุ่ม NNRTIs 5 และ ผู้ป่วยรายเก่ามีแนวโน้มมีความเสี่ยงที่ท�าให้

ค่า eGFR ลดลงมากกว่าร้อยละ 25 สูงกว่าผู้ป่วยรายใหม่ในผู้ป่วย
9 ราย ที่เกิดความเป็นพิษต่อไตพบว่า 7 ใน 9 ราย มีค่า eGFR
ลดลงมากกว่าร้อยละ 25 จากค่าเริ่มต้น ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ท�าให้
เกิดความเป็นพิษต่อไตอยู่ที่ 14 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Antoniou13 พบว่าการใช้ยา Tenofovir เป็นระยะเวลาประมาณ
3-25 เดือน ผู้ป่วยร้อยละ 8.7 มีระดับ Serum creatinine เพิ่มขึ้น
มากกว่าระดับปกติ 1.5 เท่า
ผู้ป่วยจ�านวน 4 ใน 9 รายมีค่า eGFR< 50 ml/min/
2
1.73 m แพทย์ผู้รักษาได้หยุดใช้ยา Tenofovir จ�านวน 3 รายอีก
1 ราย ปรับลดยา Tenofovir 300 มก. จากกินทุก 24 ชั่วโมงเป็น
กิน ทุ ก 48 ชั ่ว โมง ซึง่ สอดคล้ อ งกั บ ค� า แนะน�า ให้ ป รั บ ลดยา
Tenofovir หรือ เปลีย่ นยาในผู ้ ป ่ ว ยที ่ม ีก ารท� า งานของไต
บกพร่อง10 เมือ่ eGFR < 50 ml/min1.73m2 ส่วนผู้ป่วยที่มีค่า
eGFR > 50 ml/min1.73m2 ยังคงให้ใช้ยา Tenofovir ในขนาดเดิม
และติดตามค่า eGFR ทุก 3-6 เดือนการศึกษานี้ไม่ได้ติดตาม
ผู้ป่วยหลังจากหยุดใช้ยาว่ามีค่าการท�างานของไตกลับมาเป็นปกติ
หรือไม่ แต่มีรายงานพบว่า การท�างานของไตกลับเป็นปกติหลังจาก
หยุดใช้ยา Tenofovir อย่างน้อย 2-4 เดือน7,15
การศึกษานีม้ ีข้อจ�ากัด เนือ่ งจากเป็นการศึกษาแบบ
ย้ อ นหลั ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม หรือ ก�า หนดการตรวจทางห้ อ ง
ปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้, จ�านวนของกลุม่ ตัวอย่างไม่มากพอ
ท�าให้ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสีย่ งที่มีผลต่อการเกิด
พิษต่อไต, ศึกษาเฉพาะค่า eGFR ที่เปลี่ยนแปลงเมือ่ เริ่มต้นและ
สิน้ สุด ซึง่ อาจไม่ครอบคลุมถึงการหาสาเหตุแนวโน้มของการเกิด
พิษต่อไตในระยะยาวได้

สรุป
Tenofovir เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวี อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ส�าคัญ คือ การเกิดพิษ
ต่อไต แม้ว่าจะพบได้ไม่บ่อย แต่หากเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ลุกลาม
กลายเป็นโรคไตเรื้อรังการใช้ยา Tenofovir จึงควรจะมีการตรวจหา
ค่ า eGFR ก่ อ นเริม่ ยาและติด ตามค่ า eGFR อย่ า งต่ อ เนื อ่ ง
ไม่ควรเริม่ ให้ยาในผู้ป่วยที่มีค่า eGFR < 70 ml/min/1.73m2
และควรหยุดยาเมื่อ eGFR < 50 ml/min/1.73m2 ซึ่งการป้องกัน
อาการอันไม่พึงประสงค์นี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทัง้ แพทย์
ผู้รักษา และเภสัชกร ในการติดตามเฝ้าระวังค่า eGFRเพื่อจะได้
ปรับลดขนาดยาหรือหยุดยาได้ทันก่อนที่จะเกิดภาวะไตวาย

ข้อเสนอแนะ
1. ควรท�าการศึกษาแบบไปข้างหน้า เพิม่ จ�านวนกลุ่ม
ตัวอย่างและระยะเวลาการศึกษาเพือ่ ให้สามารถหาอุบัติการณ์
การเกิดพิษต่อไตได้ครอบคลุมมากขึ้น
2. ควรวิเคราะห์หาปัจจัยเสีย่ งที่มีผลต่อการลดลงของ
ค่า eGFR เพื่อเป็นข้อมูลในการหลีกเลี่ยง การใช้ยา Tenofovir ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง
3. ควรมีการตรวจและติดตามค่าผลทางห้องปฏิบตั ิการ
อื่นๆ ที่มีผลต่อการประเมินการเกิดพิษต่อไต เช่น protienuria,
urine phosphate, urinalysis
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กนกวรรณ ทรงผาสุข ภ.บ.,ส.ม.
เภสัชกรช�านาญการพิเศษ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ความเชื่อและการปฏิบัติตน

ในการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัว
ในเขตเมืองและชนบท ของจังหวัดลพบุรี

บทคัดย่อ
ารวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)
ข้อมูลทั่วไปของผูส้ ูงอายุ (2) การมียาปฏิชวี นะเหลือใช้
ในครัวเรือน (3) ความเชื่อและการปฏิบัติตนในการใช้
ยาปฏิชีวนะ (4) เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความเชื่อ
และการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะ และ (5) เปรียบเทียบ
ความเชื่อและการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้สูงอายุที่
มีโรคประจ�าตัว ระหว่างผู้ที่อาศัยในเขตเมืองและชนบท ใน
จังหวัดลพบุรี
ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัวโดยที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบหลายขั้นตอนและการสุม่ อย่าง
เป็นระบบ มีขนาดกลุ่มละ 88 ตัวอย่าง รวม 176 ตัวอย่าง
ค�านวณโดยใช้โปรแกรม G power ใช้แบบสอบถามที่มคี า่ ความ
เชื่อมั่น 0.786 เป็นเครือ่ งมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที (t-test) การทดสอบเอฟ (F-test) สถิติค�านวณค่าความ
แตกต่างของ LSD และ Tamhane
ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 85.1 อยู่ในช่วง 65 - 69 ปี ร้อยละ 30.2
โรคประจ�าตัวทั้งภาพรวมเขตเมืองและชนบท คือโรคความดัน
โลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ตามล�าดับ ระดับการศึกษา คือ
ประถมศึกษา รองลงมาคือ ไม่ได้เรียนหนังสือ จ�านวนสมาชิก
ในครัวเรือน 2 - 4 คน ร้อยละ 65.9 (2) การมียาปฏิชวี นะเหลือใช้
Vol. 44 No.2 January - March 2018

ในครัวเรือน พบ ร้อยละ 18.8 ของครัวเรือน โดยพบในเขต
เมืองมากกว่าเขตชนบท ภาพรวม พบ ทีซีมัยซินมากที่สุด
ร้อยละ 36.4 รองลงมาคือ อะม็อกซีซิลลิน ร้อยละ 27.3
ในเขตเมือง พบ อะม็อกซีซิลลิน และเพนนิซลิ ลิน ร้อยละ 36.8
และ 10.5 ตามล�าดับ ส่วนเขตชนบท พบ เตตร้าซัยคลินมาก
ที่สุด ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ แอมพิซิลลิน ร้อยละ 28.6 (3)
ความเชื่อในการใช้ยาปฏิชีวนะ ภาพรวมและในเขตชนบท
อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ในเขตเมืองอยู่ในระดับต�่า
ส่วนการปฏิบัติตนทั้งโดยรวม เขตเมืองและเขตชนบทอยู่ใน
ระดับต�่า (4) เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลทัว่ ไปกับความเชือ่ และ
การปฏิ บ ัต ิต นในการใช้ ย าปฏิชี ว นะที ่แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยส�าคัญทางสถิติ ในภาพรวมและในเขตเมือง คือ กลุ่มอายุ
ส่วนในเขตชนบทไม่แตกต่างกัน การปฏิบตั ิตนพบว่า ในภาพ
รวม คือ เพศ และจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน ในเขตเมือง คือ
กลุ่มอายุ ส่วนเขตชนบท คือ จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน และ
(5) ความเชื่อและการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะ ของผู้สูง
อายุทีม่ ีโรคเรื้อรังทีอ่ าศัยในเขตเมืองและเขตชนบท พบว่า
ผูท้ ่อี าศัยในเขตชนบท มีคา่ เฉลี่ยความเชื่อในการใช้ยาปฏิชวี นะ
สูงกว่าผูท้ อี่ าศัยอยู่ในเมืองอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ ส่วนการ
ปฏิบัติตน ไม่มีความแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการ
ทบทวนและหาแนวทางส่งเสริมการใช้ยาที่สมเหตุสมผลให้
เหมาะสมกั บ ความเชื ่อ วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมในชุ ม ชน
โดยเฉพาะการท� า ความเข้ า ใจข้ อ มูล ข่ า วสารที ่ส อื ่ สารกั บ
ประชากรในเขตเมือง
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บทน�า
ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2556 : 10)1
พบว่า ประเทศไทย ปัญหาการใช้ยาในผูส้ ูงอายุมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย
เนือ่ งจากผู ้ สู ง อายุ ม ัก มีค วามเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง หลายโรค
ร่วมกันมีการใช้ยาหลายขนาน มีอบุ ัตกิ ารณ์การเกิดผลข้างเคียงจาก
การใช้ยามากที่สุด โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปเกิดผล
ข้างเคียงจากยาได้มากเป็น 3 เท่าของคนที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี
(ชนัตถา พลอยเลือ่ มแสง และคณะ. 2554 : 19)2 ปัญหาด้าน
พฤติกรรมการใช้ยาของผูส้ งู อายุทท่ี �าให้ได้รบั ยาไม่ตอ่ เนือ่ ง การซื้อ
ยารับประทานเอง การสะสมยา การพบแพทย์หลายแห่ง นอกจากนี้
ผู้สูงอายุบางรายอาจใช้ยาทางเลือกอื่น ๆ เช่น ยาสมุนไพร ยา
ลูกกลอน ยาชุด ด้วยความเชื่อว่ามีอนั ตรายน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน
และอาจขาดความรู้ในการใช้ยาทางเลือก จนท�าให้เกิดปัญหา
สุขภาพของผูส้ ูงอายุได้ (ชื่นจิตร กองแก้ว, อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์
และชไมพร กาญจนกิจสกุล. 2557: 15)3 ยาจึงเป็นองค์ประกอบ
ของค่าใช้จ่ายสุขภาพที่ส�าคัญ นอกจากนี้การใช้ยาพร้อมๆ กัน
หลายชนิด ยั ง อาจเพิม่ ความเสีย่ งต่ อ การเกิด ผลไม่ พ ึง ประสงค์
จากยา อันตรกิริยาระหว่างยา จากสถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผล
ให้อตั ราการรับบริการผูป้ ว่ ยสูงอายุจากปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสม
มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทุกปี ผู้สงู อายุที่จึงเป็นกลุ่มทีม่ ีความเสีย่ งและ
เหมาะสมที่สุดที่เป็นตัวแทนครัวเรือนศึกษาเรื่องการใช้ยา
การท� า งานเพือ่ พัฒ นาระบบยาในชุ ม ชนที ่ผ ่ า นมานั ้น
อาจกล่าวได้ว่ายังไม่ประสบความส�าเร็จมากนัก ยังคงพบปัญหา
เกีย่ วกับ ยาในชุ ม ชนที ่ห ลากหลาย ตัง้ แต่ ก ารมีร ายการยาที ่
ไม่เหมาะสมจ�าหน่ายในชุมชน มีการกระจายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ มีการโฆษณาหลอกลวงให้หลงใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ด้อยคุณภาพและประสิทธิผล รวมถึงปัจจุบัน
รูป แบบการจ� า หน่ า ยยาและผลิต ภัณ ฑ์ ส ขุ ภาพสามารถเข้ า ถึง
ประชาชนได้ ปัญหาเหล่านี้ยงั คงด�ารงอยูแ่ ละมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น
ในอนาคต ในขณะที่ภาครัฐยังคงไม่สามารถจัดการกับปัญหาใน
ระดับนโยบายหรือระดับต้นน�า้ เพื่อหวังผลลดหรือตัดตอนปัญหา
ที่จะมากระทบกับชุมชนได้ (นิยดา เกียรติย่งิ อังศุลี และคณะ. 2559)4
ในขณะเดียวกัน การใช้ยาในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนในรูปแบบใด
ล้วนแล้วแต่ต้องเชื่อมโยงกับความเชื่อ วิถีชีวิตและสัมพันธ์กับ
วั ฒ นธรรมในชุ ม ชนนั้น ๆ เสมอ (Lock,1993 อ้ า งใน สุภ นั ย
ประเสริฐสุข และวิบูลย์ วัฒนนามกุล)5 การท�าความเข้าใจการใช้ยา
ในชุ ม ชนนัน้ ไม่ ส ามารถยกชุ ด ความรู้ ที ่ใ ช้ อ ธิบ ายในชุ ม ชน
แบบชนบทมาอธิบายปรากฏการณ์การใช้ยาในชุมชนแบบเมืองได้
อย่างแนบสนิท แม้ว่าหลายความเชื่อ ค่านิยมและบรรทัดฐานของ
คนในชนบทจะปรากฏเป็นภาพซ้อนในวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนเมือง
แต่ก็ปรากฏความเหลื่อมซ้อนที่ไม่แนบสนิทให้ได้พบอยูเ่ สมอ ไม่วา่
เรื่อง เศรษฐานะ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงแหล่งผลิตภัณฑ์
หรือแม้แต่แบบแผนทางวัฒนธรรม ระบบความรู้ ทักษะดั้งเดิมใน
ชีวติ ก็มีสว่ นร่วมก�าหนดความเป็นไปได้ในการดูแลสุขภาพ (โกมาตร
จึงเสถียรทรัพย์ 2550; 33)6 การศึกษานีจ้ ึงมุ่งเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทในจังหวัดลพบุรี เพื่อทบทวน
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และหาแนวทางส่งเสริมการใช้ยาที่สมเหตุสมผลให้เหมาะสมกับ
ความเชื่อ วิถีชีวิตและสัมพันธ์กับวัฒนธรรมในชุมชน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัว
ที่อาศัยในเขตเมืองและชนบท
2. เพื่อศึกษาข้อมูลการมียาปฏิชวี นะเหลือใช้ในครัวเรือน
ในเขตเมืองและชนบท
3. เพือ่ ศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติตนในการใช้ยา
ปฏิชีวนะของผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัว ที่อาศัยในเขตเมืองและ
ชนบท
4. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลทัว่ ไปกับความเชื่อและ
การปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัว
ที่อาศัยในเขตเมืองและชนบท
5. เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อและการปฏิบัตติ นในการใช้
ยาปฏิชีวนะในผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัว ระหว่างผู้ที่อาศัยในเขต
เมืองและชนบท

สมมติฐานการวิจัย
1. เพศ อายุ ระดับการศึกษา และจ�านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่แตกต่างกัน มีความเชื่อและการปฏิบัติตนในการใช้ยา
ปฏิชีวนะที่แตกต่างกัน
2. ผูส้ ูงอายุท่อี าศัยในเขตเมืองมีความเชื่อและการปฏิบัติ
ตนในการใช้ยาปฏิชีวนะดีกว่าในชนบท

วิธีด�าเนินการวิจัย
รูป แบบการวิ จั ย เป็ น เชิ ง พรรณนา (Descriptive
research) ประชากรคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขนึ้ ไป และมีโรค
ประจ�าตัวซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง อย่างน้อย 1 โรค และอาศัยอยู่ในเขต
เมือง (อ�าเภอเมือง) จังหวัดลพบุรี และเขตชนบท (อ�าเภอสระโบสถ์)
จังหวัดลพบุรี รวมทั้งสิ้น 1,397 คน ค�านวณขนาดตัวอย่าง ด้วย
โปรแกรม G power ก�าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจ�านวน
เท่ากัน (allocation ratio = 1) อ�านาจในการทดสอบ (power of test)
ทีร่ ะดับ 0.95 ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
(α=0.05) และก�าหนดขนาดอิ ทธิพ ล (effect size) อยู่ ใ นช่ ว ง
ปานกลาง คือ 0.5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 176 คน โดย
แบ่งเป็นกลุม่ กลุม่ ละ 88 คน เลือกแบบหลายขั้นตอน (Multi -Stage
Sampling) และการสุ่มอย่างเป็นระบบ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.786 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส�าเร็จรูป โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA) ด้วย F-test สถิติค�านวณค่าความแตกต่างของ
LSD และ Tamhane
Vol. 44 No.2 January - March 2018

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 85.1 โดยในเขตเมือง พบร้อยละ 86.4 ในเขตชนบท
ร้อยละ 81.8 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 65 - 69 ปี ร้อยละ 30.2
โดยของเขตเมือง อยู่ในช่วง 60 - 64 ปี ร้อยละ 31.8 เขตชนบท
ช่วงอายุ 65 - 69 ปี ร้อยละ 35.2
โรคประจ� า ตัว ที่ พ บทั ง้ ภาพรวม เขตเมือ งและชนบท
ส่วนใหญ่คือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ ไขมันในเลือดสูง
โดยที่ภาพรวม พบร้อยละ 75.0 และ 55.7 ในเขตเมือง พบร้อยละ
73.9, 47.7 และชนบทร้อยละ 76.1,63.6 ตามล�าดับ
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่คือ ประถมศึกษา รองลงมาคือ
ไม่ได้เรียนหนังสือ โดยภาพรวม พบร้อยละ 75.0 และ 55.7 ในเขต
เมือง พบร้อยละ 79.6, 9.1 และชนบท ร้อยละ 65.9,29.6
ตามล�าดับ ในส่วนของจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่
2 - 4 คน ภาพรวม พบร้อยละ 65.9 เขตเมือง ร้อยละ 64.8 และ
เขตชนบท ร้อยละ 67.0
2. การมียาปฏิชีวนะเหลือใช้ในครัวเรือน
พบว่า มียาปฏิชวี นะเหลือใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 18.8
ของครัวเรือนทั้งหมด โดยพบในเขตเมือง ร้อยละ 21.6 และเขต
ชนบท ร้อยละ 15.9 โดยภาพรวม พบ ทีซีมัยซินมากที่สุด ร้อยละ
36.4 รองลงมาคือ อะม็อกซีซิลลิน ร้อยละ 27.3 ในเขตเมืองพบ
อะม็อกซีซิลลิน และเพนนิซิลลิน ร้อยละ 36.8 และ 10.5 ตามล�าดับ
ส่วนเขตชนบท พบ เตตร้าซัยคลินมากที่สุด ร้อยละ 42.9 รองลงมา
คือ แอมพิซิลลิน ร้อยละ 28.6
ในส่วนของแหล่งที่มาของยาปฏิชวี นะที่พบ ภาพรวม
มาจากโรงพยาบาลของรัฐมากที่สุด ร้อยละ 36.4 รองลงมาคือ
มาจากร้านช�า/ร้านค้า และจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
(รพ.สต.) ร้อยละ 27.3 และ 21.2 ตามล�าดับ และเมือ่ พิจารณา
ระหว่างเขตเมืองและชนบท พบว่า ในเขตเมืองมาจากโรงพยาบาล
ของรัฐ และ รพ.สต. มากที่สุด ร้อยละ 52.6 และ 36.8 ส่วนเขต
ชนบท มาจากร้านช�า/ร้านค้า และร้านขายยา ขย.1 ร้อยละ 42.9
และ 21.4 ตามล�าดับ
3. ความเชื่อและการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะ
ความเชื่อเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุ

ที ่ม ีโ รคเรื ้อ รัง โดยภาพรวมและในเขตชนบท อยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง โดยที่ภาพรวมนัน้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.79 (= 1.79,
SD = 0.76) ในเขตชนบท มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.98 (= 1.98,
SD = 0.40) ในขณะทีใ่ นเขตเมืองอยูใ่ นระดับต�่า (= 1.59, SD = 0.43)
การปฏิบั ต ิต นนัน้ อยู ่ ใ นระดั บ ต�า่ ทั ้ง ภาพรวม
เขตชนบท และเขตเมือง โดยที่ภาพรวมนัน้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.31 (= 1.31, SD = 0.31) ในเขตชนบท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.31
(= 1.31, SD = 0.31) และเขตเมือง เท่ากับ 1.31 ( = 1.31, SD = 0.32)
4. เปรียบเทียบความเชื่อและการปฏิบตั ติ นในการใช้
ยาปฏิชวี นะของผูส้ งู อายุท่มี โี รคเรื้อรังระหว่างเขตเมืองกับชนบท
4.1 ความแตกต่ า งระหว่ า งข้ อ มู ล ทั ่ว ไป กั บ
ความเชื่อและการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุ
ที่มีโรคเรื้อรัง ระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท

ตารางที ่ 1 เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ทั ่ว ไปของผู ้ สู ง อายุ
ที่มีโรคเรื้อรัง กับความเชื่อในการใช้ยาปฏิชีวนะ
เขตชนบท (n=88)
ต�าบลมหาโพธิ์

ข้อมูล
ทั่วไป
X

เขตเมือง (n=88)
ต�าบลตะลุง

ภาพรวม (n = 176)

SD

t/F

p

X

SD

t/F

p

X

SD

t/F

p

ชาย
หญิง
2. อายุ

1.83 0.28
2.01 0.41

1.73

0.08

1.49
1.61

0.40
0.43

0.88

0.38

1.68
1.81

0.37
0.47

1.31

0.19

60-69 ปี

1.94

0.41

0.77

0.47

1.48

0.37

10.41

0.001**

1.71

0.45

4.46

0.01*

70-79 ปี

2.06

0.37

1.58

0.37

1.83

0.44

80 ปีขึ้นไป

1.97

0.42

2.02

0.49

1.99

0.45

1.60

0.45

1.90

0.37

2.23

0.11

0.80

0.45

1.เพศ

3.ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน

1.99

0.29

0.28

0.97

0.48

0.62

ประถม
ศึกษา

1.98

0.45

1.61

0.43

1.78

0.47

สูงกว่า
ประถม

1.94

0.21

1.47

0.41

1.60

0.42

1.61

0.41

1.74

0.37

4.จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน
อยู่คนเดียว

1.93

0.18

2-4 คน

2.04

0.44

1.59

0.43

1.82

0.49

5-7 คน

1.84

0.30

1.59

0.46

1.72

0.40

หมายเหตุ
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1.98

0.15

0.01

0.99

* มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01
** มีนยั ส�าคัญที่ระดับ 0.001
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ผลการศึกษา พบว่าในภาพรวมอายุที่แตกต่างกัน
มีความเชื่อในการใช้ยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p value = 0.01) โดย เพศ ระดับการศึกษา และจ�านวน
สมาชิกในครัวเรือน ที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันด้าน
ความเชื่อในการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในเขตเมืองพบว่า อายุท่แี ตกต่างกันมีความเชื่อในการ
ใช้ยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p value =
0.001) โดย เพศ ระดับการศึกษา และจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างด้านความเชื่อในการใช้ยาปฏิชวี นะ
ส่วนในเขตชนบท พบว่า อายุ เพศ ระดับการศึกษา และจ�านวน
สมาชิกในครัวเรือนที่ แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างด้านความเชื่อ
ในการใช้ยาปฏิชีวนะ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความเชื่อและการปฏิบัติตนในการ
ใช้ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเมืองและเขต
ชนบท
ต�าบล
ที่อยู่

ตารางที ่ 2 เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ทั ่ว ไปของผู ้ สู ง อายุ ที ่มี
โรคเรื้อรัง กับการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะ
เขตชนบท (n=88)
ต�าบลมหาโพธิ์

ข้อมูล
ทั่วไป
X

เขตเมือง (n=88)
ต�าบลตะลุง

ภาพรวม (n = 176)

SD

t/F

p

X

SD

t/F

p

X

SD

t/F

p

ชาย
หญิง
2. อายุ

1.15 0.15
1.34 0.32

1.73

0.08

1.23
1.33

0.24
0.33

1.03

0.30

1.18
1.13

0.19
0.32

60.29(t) 0.001**

60-69 ปี

1.34

0.34

0.77

0.47

1.24

0.27

6.91

0.001**

1.29

0.31

1.09

70-79 ปี

1.29

0.29

1.32

0.32

1.30

0.30

1.เพศ

ความเชื่อ

การปฏิบัติตน

X

S.D.

t

p-value

X

S.D.

t

p-value

ต�าบล
มหาโพธิ์
(ชนบท)

1.98

0.40

6.23

<0.001**

1.31

0.31

0.15

0.89

ต�าบล
ตะลุง
(เมือง)

1.59

0.43

1.31

0.32

เมื่อเปรียบเทียบความเชื่อและการปฏิบัตติ นในการใช้
ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุที่มีโรคเรือ้ รังที่อาศัยในเขตเมืองและ
เขตชนบท พบว่า ผูท้ อี่ าศัยในเขตชนบท มีคา่ เฉลีย่ ความเชือ่ ใน
การใช้ยาปฏิชีวนะสูงกว่าผู้ทอี่ าศัยอยู่ในเมืองอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิต ิ (p value < 0.001) ส่ ว นการปฏิบ ัต ิต น พบว่ า
ไม่มีความแตกต่างกัน

อภิปรายผล

0.34

1. การมียาปฏิชีวนะเหลือใช้ในครัวเรือน
พบว่า มียาปฏิชีวนะเหลือใช้ในครัวเรือน ร้อยละ
80 ปีขึ้นไป 1.19 0.11
1.57 0.35
1.39 0.32
18.8 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยพบในเขตเมือง ร้อยละ 21.6
3.ระดับการศึกษา
และเขตชนบท ร้อยละ 15.9 แหล่งที่มาของยาปฏิชีวนะที่พบ
ไม่ได้เรียน 1.26 0.22 0.50 0.61
1.24 0.20 0.94 0.40
1.26 0.21 0.88
0.42
ภาพรวมมาจากโรงพยาบาลของรัฐมากที่สุด ร้อยละ 36.4
ประถม
1.33 0.35
1.30 0.31
1.32 0.33
ศึกษา
รองลงมาคือ มาจากร้านช�า/ร้านค้า และจากโรงพยาบาล
สูงกว่า
1.25 0.10
1.43 0.42
1.38 0.36
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ร้อยละ 27.3 และ 21.2 ตาม
ประถม
ล�าดับ และเมือ่ พิจารณาระหว่างเขตเมืองและชนบท พบว่า
4.จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน
อยู่คนเดียว 1.69 0.54 9.88 0.001** 1.47 0.41 1.92 0.15
1.56 0.47 9.05
0.001**
ในเขตเมือง มาจากโรงพยาบาลของรัฐ และ รพ.สต. มากที่สุด
2-4 คน
1.28 0.25
1.28 0.29
1.28 0.27
ร้อยละ 52.6 และ 36.8 ส่วนเขตชนบท มาจากร้านช�า/ร้านค้า
5-7 คน
1.21 0.20
1.29 0.32
1.25 0.26
และร้านขายยา ขย.1 ร้อยละ 42.9 และ 21.4 ตามล�าดับ
หมายเหตุ
** มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.001
จะเห็นได้วา่ ภาพรวมเกือบ 1 ใน 5 ของครัวเรือน
มียาปฏิชวี นะเหลืออยูใ่ นครัวเรือน โดยพบในเขตเมืองมากกว่า
ในเขตชนบท
โดยแหล่ ง ที ม่ าจากโรงพยาบาลของรั ฐ มากที ส่ ุ ด
ผลการศึกษา พบว่าในภาพรวม พบว่า เพศชาย
และหญิงมีการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันอย่าง รองลงมาคือ มาจากร้านช�า/ร้านค้า สอดคล้องกับการศึกษาของ
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p value = 0.001) โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติสูงกว่าเพศหญิง จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกัน
มีการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชวี นะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p value = 0.001) โดยอยู่คนเดียวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ในเขตเมือง กลุม่ อายุท่แี ตกต่างกันมีการปฏิบัติตนใน
การใช้ยาปฏิชวี นะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ( p value
= 0.001) ส่วนเขตชนบท จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกัน
มีการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชวี นะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p value = 0.001)
4.2 ความแตกต่างระหว่างความเชื่อและการปฏิบัตติ น
ในการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มตัวอย่างทีอ่ าศัยในเขตเมืองกับ
เขตชนบท
36

ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2561

Vol. 44 No.2 January - March 2018

ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก และคณะ.7 ส� ารวจปัญหาและพฤติกรรมการ
ใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรของผู้สูงอายุกรณีศึกษา
ชุมชนศีรษะจรเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 22.5 มียาเหลือใช้ สาเหตุทีพ่ บในเขตเมือง
มากกว่ า ชนบท อาจจะเนือ่ งจากในเขตเมือ งอยู ่ ใ กล้ แ หล่ ง ยา
สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวกในการเดินทาง จึงมียาสะสม
เหลือใช้ และพฤติกรรมที่น่าจะเป็นสาเหตุยาเหลือใช้มากที่สุดคือ
การลืมกินยา การปรับขนาดยาเอง (วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ และ
คณะ.)8 ส่วนของแหล่งที่มาของยาที่เหลือ อาจเนือ่ งมาจากการ
เลือ กสถานบริ ก ารในการรับ ยาตามสถานการณ์ ข องผู ้ ป ่ ว ย
(อุไรวรรณ ไชยชนะวิโรจน์ และนิรนาท วิทยโชคกิตติคุณ)9
2. ความเชื่อและการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะ
ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชวี นะของผูส้ ูงอายุท่มี ี
โรคเรื้อรังโดยภาพรวมและในเขตชนบทอยู่ในระดับปานกลาง
ในขณะทีใ่ นเขตเมืองอยูใ่ นระดับต�่า การปฏิบตั ติ นนั้นอยูใ่ นระดับต�่า
ทั้งภาพรวม เขตชนบท และเขตเมือง
แตกต่างจากการศึกษาของ วาสนา นัยพัฒน์11 ศึกษา
ปั ญ หาสุข ภาพ ปั ญหาการใช้ยา และพฤติกรรมการใช้ ย าของ
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ผู้สูงอายุ ในชุมชนบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คะแนนพฤติกรรมโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากอาจจะ
เนือ่ งจากเป็นชุมชนบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลซึ่งมีการรับรู้ดี
อยู่แล้ว นอกจากนีย้ ังไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่คาดว่า
ในเขตเมืองน่าจะสูงกว่าเขตชนบท อาจเป็นได้ว่า การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุขผ่านหน่วยบริการในพืน้ ที่
ในชนบทสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า
3. เปรียบเทียบความเชื่อและการปฏิบตั ติ นในการใช้
ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุทมี่ ีโรคเรือ้ รัง ระหว่างเขตเมืองกับ
ชนบท
3.1 ความเชื่อในการใช้ยาปฏิชีวนะ
พบว่ า ตัว แปรที ่แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ
ทางสถิติเรือ่ งความเชื่อในการใช้ยาปฏิชีวนะ ทั้งในภาพรวมและ
ในเขตเมือง คือ อายุ โดยที่กลุ่ม 80 ปีขึ้นไป จะแตกต่างกับทุกกลุ่ม
ส่วนในเขตชนบทไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพิสุทธิ์ บัวแก้ว
และรติพ ร ถึงฝั ่ ง11 พบว่ า ปั จจั ยด้ า นคุ ณ ลัก ษณะส่ว นบุค คล
การสนับสนุนทางสังคมและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุร่วมกัน
ท�านายภาวะสุขภาพของผู้สงู อายุไทยได้ ร้อยละ 11.2 ซึง่ อาจจะ
เนือ่ งจากภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์กับความเชื่อและพฤติกรรม
จึ งน� ามาสู่ การมีความเชื ่อในเรือ่ งการใช้ ยาด้ ว ย และกลุ่ม อายุ
80 ปี ข ึน้ ไป อาจจะยั งรับรู้ ได้ น ้ อยกว่ า กลุ่ ม อื ่น ๆ หรือ อาจจะ
ยังคงมีความเชื่อเดิมติดอยู่
3.2 การปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะ
พบว่ า ปั จ จั ย ที ่ม ีก ารปฏิบ ัต ิต นในการใช้ ย า
ปฏิชี ว นะแตกต่ า งกั น อย่ า งมีน ัย ส� า คั ญ ทางสถิต ิทีร่ ะดับ 0.001
ในภาพรวม ได้แก่ เพศ โดยเพศชายมีค่าเฉลีย่ การปฏิบัติสูงกว่า
เพศหญิง จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน โดยอยู่คนเดียว มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ในเขตเมือง ได้แก่ กลุ่มอายุ ส่วนเขตชนบท คือ จ�านวน
สมาชิกในครัวเรือน โดยที่สมาชิกคนเดียวมีความแตกต่างจาก
ทุกกลุ่ม ทั้งในภาพรวมและเขตชนบท
ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนมกรำคม - มีนำคม 2561

37

จะเห็นว่า จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมีการปฏิบัติ
ตนที่ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ มีความเป็นไปได้ว่า ในเชิงลึกสมาชิกที่อยู่
คนเดียวเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจที่ดี หรือมีความกังวลใจถึง
ความอันตรายในการใช้ยาหากไม่แน่ใจหรือไม่มีบุคคลในครอบครัว
ให้ค�าปรึกษา จึงปฏิบัติตามค�าแนะน�าของบุคลากรสุขภาพอย่าง
เคร่งครัด
3.3 เปรียบเทียบระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท
ผูท้ ่อี าศัยในเขตชนบท มีคา่ เฉลี่ยความเชื่อในการ
ใช้ยาปฏิชวี นะสูงกว่าผูท้ ่อี าศัยอยูใ่ นเมืองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
(p value < 0.001) ส่วนการปฏิบัติตน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
ไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติฐ านที ่ต งั ้ ไว้ เนื ่อ งจาก
คาดหวังว่าสังคมเมืองซึ่งใกล้ศนู ย์กลางความเจริญ มีการรับรูข้ อ้ มูล
ที่ดกี ว่า น่าจะมีความรูค้ วามเข้าใจที่ดกี ว่าในเขตชนบท มีความเป็น
ไปได้วา่ ผูส้ ูงอายุในเขตเมือง แต่ผลการศึกษาเป็นไปในทางกลับกัน
อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุในสังคมเมืองเป็นบิดามารดา หรือญาติ
ของคนชนบท ที่เคลื่อนย้ายตามบุตรหลานเข้ามาในเมืองตามสภาพ
สังคมในปัจจุบัน และข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
ในเรื่องการใช้ยาเข้าไม่ถึงผูส้ ูงอายุท่อี าศัยในเขตเมือง หรืออาจเป็น
ได้ว่า นอกจากปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังมีมิติทาง
สังคมอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับความเชื่อในการใช้ยา สุภนัย ประเสริฐสุข
และวิบูลย์ วัฒนนามกุล5 ศึกษาการใช้ยาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม
ของชุมชนเขตเมือง ผู้คนในชุมชนเมืองจะบริโภคยาที่ความหมาย
แฝงของยา (Exchange value) ความไม่ต้องการไม่ร่วมสมัยและ
ตกยุ ค และการใช้ ย าในสัง คมเมือ งเชื ่อ มโยงกับ บริโ ภคนิย ม
(Consumerism) และสัมพันธ์กับกลุม่ ชนชั้นทางสังคม (Social class)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้
1) ควรมีการทบทวนและหาแนวทางส่งเสริมการใช้
ยาปฏิชีวนะที่สมเหตุสมผลให้เหมาะสมกับความเชื่อ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมในชุมชน โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ส่อื สารกับประชากร
ในเขตเมือง
2) ควรปรับรูปแบบการดูแลผูส้ ูงอายุท่มี โี รคประจ�าตัว
ให้มีการสือ่ สารอย่างสม�า่ เสมอผ่านช่องทางสือ่ สารที่สะดวก หรือ
มีผู้ ดู แ ลเรือ่ งการใช้ ยาปฏิชีวนะที่เ หมาะสม อาจเป็นบุคคลใน
ครอบครัว อสม. หรือเพื่อนบ้าน ตามบริบทของพื้นที่
3) รัฐควรมีการสือ่ สารผ่านสือ่ สารสาธารณะอย่าง
สม�่าเสมอเรือ่ งความปลอดภัยในการใช้ยาปฏิชีวนะ และการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล
2. ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยต่อไป
1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในผู้สูงอายุในเขตเมือง เพื่อน�ามาปรับวิธีการท�างานในอนาคตให้
เหมาะสมกับเขตเมืองโดยเฉพาะ
2) การวิจัยเปรียบเทียบการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท
3) การวิจัยในภาพกว้างระดับประเทศเรือ่ งการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในครอบครัว
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลของยาที่มีต่อตับ

จากการทดแทนยาต้นต�ารับด้วยยาสามัญ ATORVASTATIN 40 mg TABLET
ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงของโรงพยาบาลราชบุรี
Comparative Effectiveness and Effects on Liver of Branded and Generic ATORVASTATIN 40 mg TABLET in Patients with Dyslipidemia in Ratchaburi Hospital
เทอดศักดิ์ ภิริยะกากูล ภบ.

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

บทคัดย่อ
มาและวัตถุประสงค์ : ปัจจุบันโรคหลอดเลือดหัวใจเนื่องมาจากไขมันในเลือดสูงผิดปกติจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโรงพยาบาล
ราชบุรี ท�าให้มูลค่ายาลดไขมันในเลือดสูงเป็นอันดับหนึ่งของโรงพยาบาล จึงได้ทดแทนยาต้นต�ารับด้วยยาสามัญ Atorvastatin
40 mg tablet และท�าการศึกษาเพือ่ เปรียบเที ยบประสิท ธิ ภาพและผลของยาที ่มี ต ่ อตั บระหว่ างยาต้ น ต� า รั บ กับยาสามัญ
Atorvastatin 40 mg tablet ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
วิธีการศึกษา : ศึกษาข้อมูลย้อนหลังผลทางคลินิกของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้นต�ารับ Atorvastatin 40 mg tablet และได้รับการตรวจ
เลือดในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบกับผลทางคลินิกของผู้ป่วยรายเดิมที่ได้รับยาสามัญ
Atorvastatin 40 mg tablet ทดแทนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 และได้รับการตรวจเลือดในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน
2558 โดยเปรียบเทียบค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตับด้วยการใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์สมมุติฐานว่าค่าไขมันในเลือดและ
ค่าเอนไซม์ตับของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้นต�ารับกับยาสามัญไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ผลการศึกษา : ในการศึกษานี้มีผู้ป่วยที่ตรงตามเงื่อนไขที่ก�าหนดจ�านวน 55 ราย เป็นผู้ชาย 19 ราย เป็นผู้หญิง 36 ราย มีอายุ
ช่วงระหว่าง 39 – 87 ปี อายุเฉลี่ย 58.11 ปี พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาต้นต�ารับ Atorvastatin 40 mg tablet ผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยทางคลินิก
มีค่าดังนีค้ ือ LDL-C เป็น 113.00+35.10, HDL-C เป็น 49.04+11.79, Cholesterol เป็น 192.62+39.52, Triglyceride เป็น
178.40+98.27, ALT เป็น 34.86+22.08 และ AST เป็น 30.70+14.42 ส�าหรับผู้ป่วยรายเดิมที่ได้รับยาสามัญ Atorvastatin 40 mg
tablet ทดแทนตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2558 ผลปรากฏว่าค่าเฉลีย่ ทางคลินิกมีค่าดังนีค้ ือ LDL-C เป็น 112.19+41.72, HDL-C เป็น
49.25+12.02, Cholesterol เป็น 190.30+38.12, Triglyceride เป็น 173.85+99.32, ALT เป็น 33.08+22.66 และ AST เป็น 28.80+13.11
สรุป : ประสิทธิภาพและผลของยาที่มีต่อตับระหว่างยาต้นต�ารับกับยาสามัญ Atorvastatin 40 mg tablet ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ สามารถใช้ทดแทนกันได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
ค�าส�าคัญ : atorvastatin, dyslipidemia, effectiveness, LDL-C, HDL-C, cholesterol, triglyceride, ALT, AST
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3. หากผลการลดระดับไขมัน LDL-C ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ควรตรวจสอบเรื่องการรับประทานยาว่าสม�่าเสมอ
หรือไม่ และแนะน�าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ก่อนที่จะ
เปลี่ยนแปลงการรักษา
ความส�าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
4. ในกรณีทีต่ รวจพบว่า ค่าเอนไซม์ตบั (AST, ALT)
ในปั จ จุ บ ัน นีม้ ีผู ้ ใ ห้ ค วามสนใจกัน มากต่ อ ระดั บ ไขมั น
ในเลื อ ดของตนเอง และคอยระมั ด ระวั ง เรือ่ งอาหารการกิน สูงกว่าปกติมากกว่า 3 เท่าของค่าสูงสุดของเกณฑ์ปกติ อาจ
เพื่อควบคุมมิให้ไขมันในเลือดสูงผิดปกติ ทั้งนีเ้ พราะโรคหลอดเลือด พิจารณาหยุดยา statin ชั่วคราวเพื่อหาสาเหตุ
5. ในกรณีที่มีอาการปวดกล้ามเนือ้ ปวดเมือ่ ย ตะคริว
หัวใจอุดตัน (coronary artery disease) เป็นสาเหตุการตาย
ที่ส�าคัญสาเหตุหนึง่ ของประชากรโลกในสหรัฐอเมริกาปีหนึง่ ๆ มี บ่อยๆ ควรได้รับการตรวจเอนไซม์กล้ามเนื้อ แต่พึงระลึกเสมอว่า
คนไข้ที่เกิด heart attrack ประมาณ 1,250,000 คน ซึ่งในจ�านวนนี้ อาการเหล่านี้ รวมถึงผลเลือด (CK) ผิดปกติ อาจไม่ได้เกิดจาก
มีมากกว่า 650,000 คน ที่ตายเนื่องจากแก้ไขไม่ทนั ในประเทศไทย statin เสมอไป อาจพิจารณาหยุด statin ชัว่ คราว สังเกตอาการ
แม้จะไม่มีการรวบรวมสถิติที่แน่นอน แต่โรคหลอดเลือดหัวใจก็จัด และตรวจเลือดซ�้าภายหลังจากหยุดยา 2 - 4 สัปดาห์ หลังจากนั้น
อยู่ในอันดับต้นๆ ของสาเหตุการตายในประชากรไทยเช่นกัน จึงมี แนะน�าให้ทดลองกลับไปใช้ยา statin ชนิดเดิม ในขนาดเดิมหรือ
ผู้พยายามศึกษาและรวบรวมสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคนี้ และพบว่า ลดลง หากกลับมามีอาการหรือผลเลือดผิดปกติอกี แสดงว่าอาการ
ดังกล่าวอาจเกิดจาก statin
ระดับไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุส�าคัญสาเหตุหนึ่ง
National Cholesterol Education Program (NCEP)
ของสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาถึงระดับไขมันในเลือดและสรุปไว้ว่า
ควรให้ระดับ total serum cholesterol ต�่ากว่า 200 มก./ดล. ถ้าค่านี้
อยูร่ ะหว่าง 200-239 มก./ดล. ถือว่าเป็น borderline high level และ
ถ้าค่านี้สูงตั้งแต่ 240 มก./ดล. ขึ้นไป ถือว่าเป็น high cholesterol
level ส่วน triglyceride ควรให้อยู่ในระดับต�า่ กว่า 250 มก./ดล.
ส�าหรับค่าของ lipoprotein Adult Treatment Panel III (ATP III) เป็น
ส่วนหนึ่งของ NCEP เกี่ยวกับแนวทางคลินิกในการตรวจสอบและ
ควบคุม cholesterol ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทนั สมัย ได้ต้งั มาตรฐาน
ไว้ว่าระดับ LDL-C ควรจะให้ต�า่ กว่า 100 มก./ดล. และให้ระดับ
HDL-C สูงกว่า 40 มก./ดล.
6. ในกรณีที่อาการปวดกล้ามเนือ้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
American College of Cardiology/American Heart ร่วมกับระดับ CK > 10 เท่า อาจเข้าข่ายการวินิจฉัย rhabdomyolysis
Association (ACC/AHA) Guidelines, American Association of ต้องหยุดยา statin ทันที ซักประวัติการใช้ยา statin และยาอื่นๆ
Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology ร่วม อาจพิจารณากลับไปให้ statin หากมีข้อบ่งชี้เมื่อไม่มีอาการ
(AACE) Guidelines, European Society of Cardiology and และผลการตรวจ CK ปกติแล้ว โดยลดขนาดยาลง ตามความ
European Atherosclerosis Society (ESC/EAS) Guidelines และ เหมาะสมในแต่ละราย
แนวทางการใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพื่อป้องกันโรคหัวใจและ
ภาวะไขมันผิดปกติ คือความผิดปกติของ lipoprotein
หลอดเลือด พ.ศ. 2559 (2016 RCPT Clinical Practice Guideline) metabolism เป็นผลให้ระดับไขมันในเลือดเปลีย่ นแปลงไปจนเป็น
ก� า หนดแนวทางปฏิบ ัต ิก ารใช้ ย ารั ก ษาภาวะไขมัน ผิ ด ปกติ ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis)
เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนี้
การป้องกันปฐมภูมิ (Primary prevention) หมายถึง
การประเมินก่อนให้ยาและการติดตามหลังการรักษา การให้ยาในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โดยมีวัตถุประสงค์
1. ก่อนเริม่ การรักษาไขมันในเลือด ผู้ป่วยควรได้รับการ เพือ่ ป้องกัน Clinical Atherosclerotic Cardiovascular Disease
ตรวจระดับไขมันในเลือดโดยงดอาหารและเครื่องดื่ม (fasting lipid (Clinical ASCVD) ในผู้ที่ยังไม่มีโรค
panel) อย่างน้อย 1 ครั้ง และควรได้รับการตรวจเลือดซ�า้ ภายใน
การป้องกันทุตยิ ภูมิ (Secondary prevention) หมายถึง
ระยะเวลา 4 -12 สัปดาห์หลังจากเริ่มยา เพื่อประเมินประสิทธิภาพ การให้ยาในผู้ที่มี Clinical ASCVD ขึน้ แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์
ของยาและ adherence ของผู้ป่วย ประสิทธิภาพในการลด LDL-C เพื่อป้องกัน recurrent events
ของ statin ขึน้ กับ ชนิด และขนาดของยา อย่ า งไรก็ต ามการ
ยากลุ่ ม HMG CoA reductase inhibitor กล่า วคือ
ตอบสนองต่อยา ขึน้ กับผู้ป่วยแต่ละรายด้วย จึงยังมีความจ�าเป็น 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA-reductase เป็ น เอนไซม์
จะต้องติดตามผลการรักษาเป็นครั้งคราว เช่น ทุก 3 -12 เดือน
ในกระบวนการชีวสังเคราะห์ของ cholesterol โดยปกติเมื่อต้องการ
2. ควรได้รับการตรวจค่าเอนไซม์ตับ (AST, ALT) ก่อนเริ่ม ใช้ cholesterol cell อาจน�า cholesterol จาก LDL ในกระแสเลือด
statin และ 4 -12 สัปดาห์หลังจากเริ่มยา เพื่อเฝ้าระวังผลแทรกซ้อน มาใช้โดยอาศัย LDL receptor เป็นตัวน�า LDL เข้าเซลล์หรืออาจมี
จากนัน้ ไม่ ม ีค วามจ� า เป็ น ต้ อ งตรวจซ�า้ บ่ อ ยๆ แนะน�า ให้ ต รวจ การสัง เคราะห์ cholesterol ขึน้ ใช้ เ อง ในชี ว สัง เคราะห์ ข อง
เมื่อมีข้อบ่งชี้ เช่น มีอาการผิดปกติเท่านั้น
cholesterol นี้ HMG-CoA reductase คือ rate-limiting step enzyme
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ฉะนั ้น ถ้ า ยั บ ยั ้ง การท� า งานของเอนไซม์ น จี ้ ะเป็ น ผลให้ เ ซลล์
ไม่สามารถสังเคราะห์ cholesterol ขึ้นมาใช้ จึงจ�าเป็นที่เซลล์จะต้อง
ดึงเอา cholesterol จาก LDL มาใช้แทน ผลคือมีการใช้ LDL
มากขึ้น
ยากลุ่ม statins เป็นยาลดไขมันในเลือดกลุ่มหลักที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีและมีปริมาณการใช้มากกว่ายาลดระดับไขมัน
ในเลือดกลุ่มอื่น ยากลุ่ม statins ออกฤทธิล์ ดระดับ cholesterol
ในเลือ ดโดยการยั บ ยั้ง เอนไซม์ 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl
coenzyme A (HMG CoA) reductase ในเซลล์ตับ ท�าให้ปริมาณ
cholesterol ที่ผลิตจากเซลล์ตับลดลง ท�าให้เซลล์มีการเพิ่มการน�า
ส่ง low-density lipoprotein cholesterol จากกระแสเลือดเข้าสู่
เซลล์ตับมากขึ้น เพื่อชดเชยส่วนของ cholesterol ที่สังเคราะห์ได้
น้อยลง
อาการข้างเคียงจากการใช้ยากลุ่ม statins ที่พบได้บ่อย
ที ่ส ุด คื อ ความผิ ด ปกติเ กีย่ วกับ กล้ า มเนือ้ (Myopathy) เช่ น
ปวดเมือ่ ยกล้ า มเนื้อ หรือ rhabdomyolysis นอกเหนือ จาก
myopathy แล้ว การใช้ statins อาจส่งผลท�าให้เกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ เช่น ความเป็นพิษต่อตับ การเกิดต้อกระจก
การเกิดไตวายเฉียบพลัน ความจ�าเสือ่ ม การเสือ่ มสมรรถภาพ
ทางเพศ (erectile dysfunction) เป็นต้น
ค�าจ�ากัดความ
• Bioavailability (ชี ว ประสิท ธิผ ลของยา) หมายถึง
อัตราเร็ว (Rate) และปริมาณ (Extent) ของยาที่เข้าสู่ร่างกาย
(Systemic circulation)
• Bioequivalence (ชีวสมมูลของยา) หมายถึง ความ
เท่าเทียมกันของค่า bioavailability ของยาสามัญเปรียบเทียบกับ
ยาต้นแบบ
• Generic drugs หมายถึง ยาสามัญที่เป็นชนิดและ
รูปแบบเดียวกับยาต้นแบบ แต่มาจากแหล่งผลิตหรือกระบวนการ
ผลิตที่แตกต่างออกไป
• Original drugs หรือ Branded drugs หมายถึง
ยาต้นแบบที่ผลิตแรกเริ่มในโลก มักจะได้รับการจดสิทธิบัตรยา
โรงพยาบาลราชบุรีมียากลุม่ statins นี้หลายรายการแต่ท่ี
มีมูลค่าสูงสุดติดต่อกันหลายปีคือยา Atorvastatin 20 mg tablet
ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 มีจ�านวนการใช้ยา
และมูลค่าของยาต้นต�ารับ Atorvastatin 20 mg tablet ดังนี้
ปีงบประมาณ

ชื่อยา

จ�านวนยา (เม็ด)

มูลค่ายา (บาท)

ราคาต่อหน่วย

พ.ศ. 2553

Atorvastatin 20 (A)

549,000

23,397,732.82

42.62

พ.ศ. 2554

Atorvastatin 20 (B)

514,200

16,196,904.10

31.50

พ.ศ. 2555

Atorvastatin 20 (B)

577,400

13,591,996.00

23.54

จะเห็นว่าจ�านวนยา Atorvastatin 20 mg tablet มี
แนวโน้มการใช้สูงขึ้น แต่มูลค่ายากลับลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
จากยาต้นต�ารับ Atorvastatin 20 (A) เป็นยาสามัญของยาต้นต�ารับ
Atorvastatin 20 (B) และมีการต่อรองส่วนบริจาคเพิม่ ขึน้ ท�าให้
ราคาต่อหน่วยลดลง ซึง่ ยังถือว่ายา Atorvastatin 20 (B) เป็นยา
ต้นต�ารับของยา Atorvastatin เนือ่ งจากการขออนุมัติข้ึนทะเบียน
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ต� า รับ ยานีน้ ั ้น ได้ ม ีก ารขอยกเว้ น การท� า Bioequivalence กั บ
ทางส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยอ้างถึงการใช้วตั ถุดบิ
และกระบวนการผลิต จากแหล่ ง ผลิต เดี ย วกัน กับ การผลิต ยา
Atorvastatin 20 (A)
ปีงบประมาณ

ชื่อยา

จ�านวนยา
(เม็ด)

มูลค่ายา (บาท)

ราคาต่อหน่วย

พ.ศ. 2556

Atorvastatin 40 (B)

373,260

10,119,927.00

27.11

1 ต.ค.56 - 30 มิ.ย.57

Atorvastatin 40 (B)

474,900

12,874,539.00

27.11

1 ก.ค. – 30 ก.ย.57

Atorvastatin 40 (C)

162,900

2,003,670.00

12.30

พ.ศ. 2558

Atorvastatin 40 (C)

827,340

9,738,275.55

11.77

พ.ศ. 2559

Atorvastatin 40 (C)

1,240,860

9,105,635.14

7.33

เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ยา Atorvastatin 40 mg
tablet ได้รับการบรรจุเข้าอยู่ในรายการยาบัญชียาหลักแห่งชาติ
โรงพยาบาลราชบุร ีจึ ง เปลีย่ นขนาดยา Atorvastatin จาก
ขนาด 20 mg (B) เป็ น ขนาด 40 mg (B) ซึง่ ยั ง คงเป็ น ยา
ต้นต�ารับ จึงท�าให้มีจ�านวนการใช้ยานีม้ ากขึน้ ตัง้ แต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 - 2559
ช่วงเดือนมิถุนายน 2557 โรงพยาบาลราชบุรไี ด้ดา� เนินการ
จัดซือ้ ยา Atorvastatin 40 mg tablet โดยวิธีการประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ผลคือได้ยาสามัญ
Atorvastatin 40 (C) ซึ่งเป็นของบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศ และ
มีก ารศึ ก ษาเปรียบเที ย บค่ า bioequivalence เทียบเท่า กับยา
ต้นต�ารับ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา โรงพยาบาลราชบุรี
ได้ด�าเนินการจัดซื้อยาสามัญ Atorvastatin 40 (C) กับบริษัทที่ได้รับ
การคัดเลือก ท�าให้โรงพยาบาลประหยัดเงินงบประมาณช่วง 3 เดือน
สุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 ได้ถึง 2,412,549.00 บาท ใน
ปี ง บประมาณ 2558 ประหยั ด เงิ น งบประมาณได้ ถึ ง ปี ล ะ
12,691,395.60 บาท และในปีงบประมาณ 2559 ประหยัดเงิน
งบประมาณได้ถึงปีละ 24,544,210.80 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคายาสามัญของยาต้นต�ารับเดิม Atorvastatin 40 (B) โดย
กระบวนการผลิตยาที่มีการศึกษาเปรียบเทียบค่า Bioequivalence
เทียบเท่ากับยาต้นต�ารับแล้วถือได้ว่ายานั้นมีคุณสมบัติในการออก
ฤทธิ์หรือให้ผลในการรักษาเทียบเท่ากับยาต้นแบบแต่เพือ่ ความ
มั่นใจในด้านคลินิกประสิทธิภาพและผลของยาที่มีตอ่ ตับซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นกับผูป้ ว่ ยตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยาสามัญจากบริษทั ทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาทางด้านคลินกิ เปรียบ
เที ย บประสิท ธิภ าพและผลของยาที ่ม ีต ่ อ ตับ จากการทดแทน
ยาต้นต�ารับด้วยยาสามัญ Atorvastatin 40 mg tablet ในผู้ป่วย
ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงของโรงพยาบาลราชบุรี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พิสูจน์ในประสิทธิภาพและผลของยาที่มีต่อตับ
ของยาสามัญ เมือ่ เปรี ย บเที ย บกับ ยาต้ น ต�า รับ Atorvastatin
40 mg tablet
2. เพือ่ ความมัน่ ใจส�าหรับผู้สงั่ ใช้ยาและประชาชนที่ได้
รับยาสามัญ Atorvastatin 40 mg tablet ว่าจะได้รับยาที่ดมี คี ณ
ุ ภาพ
เทียบเท่ากับยาต้นต�ารับ
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สมมุติฐานการวิจัย
การวิ จั ย นีม้ ีส มมุต ิฐ าน คื อ ผลการเปรีย บเที ย บ
ประสิท ธิภ าพและผลของยาที ม่ ีต ่ อ ตับ ระหว่ า งยาต้ น ต�า รับ กับ
ยาสามัญ Atorvastatin 40 mg tablet ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมัน
ในเลือดสูงของโรงพยาบาลราชบุรี ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ขอบเขตของการวิจัย

เพือ่ การพิสูจน์และเพือ่ ความมัน่ ใจในประสิทธิภาพและ
ผลของยาที่มีต่อตับระหว่างยาต้นต�ารับกับยาสามัญ Atorvastatin
40 mg tablet ที่ทดแทนในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันสูงของโรงพยาบาล
ราชบุรี ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลผลค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์
ตับ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของยาและผลของยาที่มีต่อตับตาม
ล�าดับ ในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันสูงของ
โรงพยาบาลราชบุรีย้อนหลังเป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยการ
คัดเลือกน�าข้อมูลผลเฉลีย่ ค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตับของ
ผูป้ ว่ ยที่ได้รับยาต้นต�ารับ Atorvastatin 40 (B) ที่ได้รับการตรวจเลือด
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 เปรียบเทียบ
กับข้อมูลผลเฉลีย่ ค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตับของผู้ป่วย
รายเดิมที่ได้รับยาสามัญ Atorvastatin 40 (C) ทดแทน ที่ได้รับการ
ตรวจเลือดในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective cohort study) จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่งานบริการ
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรี แล้ววิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานด้วยโปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) Version 21.0 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Paired-Samples
T-Test) เปรียบเทียบผลค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตับของ
ผูป้ ว่ ยที่ได้รับยาต้นต�ารับ Atorvastatin 40 (B) ก่อนและหลังที่ผปู้ ว่ ย
รายเดิมได้รับยาสามัญ Atorvastatin 40 (C) ทดแทน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

1. ผู ้ ป ่ ว ยที ่ไ ม่ ไ ด้ ร ับ การตรวจหาผลค่ า ไขมั น ในเลือ ด
และค่าเอนไซม์ตบั หลังจากเมื่อได้รับยาต้นต�ารับของ Atorvastatin
40 (B) ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 และ
หลังจากเมื่อได้รับยาสามัญของ Atorvastatin 40 (C) ช่วงระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558
2. ผู้ป่วยที่ถูกปรับเปลีย่ นขนาดของยา Atorvastatin
40 mg tablet ไม่ว่าจะลดหรือเพิม่ ขนาดของการรับประทานยา
ต่อวัน
3. ผู้ป่วยที่ถูกเปลีย่ นไปใช้ยาลดไขมันในเลือดชนิดอื่น
แทนยา Atorvastatin 40 mg tablet หรือได้รับยาลดไขมันในเลือด
ชนิดอื่นเพิ่มเข้ามา

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ คือ ยา Atorvastatin 40 mg tablet
ตัวแปรตาม คือ ค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตับ

นิยามศัพท์เฉพาะ

ค่าไขมันในเลือด หมายถึง ค่าของไขมันในเลือดชนิด
LDL-C, HDL-C, Cholesterol, Triglyceride
ค่าเอนไซม์ตับ หมายถึง ค่าของ ALT, AST

ประชากร ได้ แ ก่ ข้ อ มูล ของผู ้ ป ่ ว ยทุ ก รายที ่ไ ด้ ร ับ ยา
ผลการศึกษา
Atorvastatin 40 mg tablet ณ โรงพยาบาลราชบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ประชากรของ
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลเฉลี่ยค่าไขมันในเลือดและ
ผูป้ ว่ ยที่ได้รับยาต้นต�ารับ Atorvastatin 40 (B) มาก่อนและได้รับการ ค่าเอนไซม์ตับของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้นต�ารับ Atorvastain 40 (B)
ตรวจเลือดหาค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตับ ในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 และคัดเลือกข้อมูลของ
ผู้ป่วยรายเดิมที่ได้รับยาสามัญ Atorvastatin 40 (C) ทดแทนตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2557 อย่างต่อเนือ่ งและได้รับการตรวจเลือด
หาค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตับ ในช่วงระหว่างวันที่ 1
มกราคม - 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลา
ที ่ม ีก ารเปลีย่ นเป็ น ใช้ ย าสามัญ ที ่ไ ด้ จ ากการจั ด ซือ้ โดยวิ ธ ีก าร
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) แล้ว
และเพือ่ มิใ ห้ เ กิ ด อคติ ต ่ อ ผลทางคลิน ิก จึ ง ไม่ น �า ผลทางคลิน ิก
ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 มาใช้ในการค�านวณ
ทางสถิติครั้งนี้
เงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ป่วยออกเพือ่ ศึกษาข้อมูลบน
พื้นฐานเดียวกัน คือ
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ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 กับผลเฉลี่ย
ค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตับของผู้ป่วยรายเดิมที่ได้รับยา
Atorvastatin 40 (C) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน
2558
ชื่อยา

ค่าผลเลือด

N

Mean

Std.
Deviation

t

Sig.

Atorvastatin 40 (B)

LDL-C

53

113.00

35.10

Atorvastatin 40 (C)
Atorvastatin 40 (B)

LDL-C
HDL-C

53
55

112.19
49.04

41.72
11.79

0.148

0.883

Atorvastatin 40 (C)
Atorvastatin 40 (B)

HDL-C
Cholesterol

55
55

49.25
192.62

12.02
39.52

-0.160

0.874

Atorvastatin 40 (C)
Atorvastatin 40 (B)

Cholesterol
Triglyceride

55
55

190.30
178.40

38.12
98.27

0.378

0.707

Atorvastatin 40 (C)
Atorvastatin 40 (B)

Triglyceride
ALT

55
43

173.85
34.86

99.32
22.08

0.404

0.688

Atorvastatin 40 (C)
Atorvastatin 40 (B)

ALT
AST

43
43

33.08
30.70

22.66
14.42

0.816

0.419

Atorvastatin 40 (C)
AST
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

43

28.80

13.11

1.248

0.219

อภิปรายผล
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพิสจู น์ในประสิทธิภาพ
และผลของยาที่ ม ีต ่ อ ตับ ของยาสามัญ เมือ่ เปรีย บเที ย บกับ ยา
ต้นต�ารับ Atorvastatin 40 mg tablet และเพื่อความมั่นใจส�าหรับ
ผู้สงั่ ใช้ยาและประชาชนที่ได้รับยาสามัญ Atorvastatin 40 mg
tablet ชนิดนีว้ ่าจะได้รับยาที่ดีมีคุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นต�ารับ
จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มูล ของต่ า งประเทศพบว่ า มีก ารน�า
ยาสามัญ Atorvastatin ชนิดเม็ดมาทดแทนยาต้นต�ารับในการรักษา
ผู ้ ป ่ ว ยที ่มี ภ าวะไขมัน ในเลือ ดสูง ปรากฏว่ า ให้ ผ ลทางคลิน ิก
ในการรัก ษาไม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิต ิ ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที จ่ ะศึ ก ษา
ทางด้านคลินิกเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลของยาที่มีต่อตับ
จากการทดแทนยาต้นต�ารับด้วยยาสามัญ Atorvastatin 40 mg
tablet ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงของโรงพยาบาลราชบุรี
การวิจัยนีเ้ ป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective
cohort study) จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่งานบริการห้องจ่าย

ยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรี แล้ววิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วย
โปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
Version 21.0 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Paired-Samples T-Test)
เปรียบเทียบผลค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตับของผู้ป่วยที่
ได้รับยาต้นต�ารับ Atorvastatin 40 (B) ก่อนและหลังทีผ่ ปู้ ว่ ยรายเดิม
ได้รับยาสามัญ Atorvastatin 40 (C) ทดแทน ที่คา่ ความเชื่อมัน่ 95%
จากประชากรของผูป้ ว่ ยที่ได้รบั ยาต้นต�ารับ Atorvastatin 40 (B) มา
ก่อนและได้รับการตรวจเลือดหาค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตบั
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 และคัดเลือก
ข้อมูลของผู้ป่วยรายเดิมที่ได้รบั ยาสามัญ Atorvastatin 40 (C)
ทดแทนตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2557 อย่างต่อเนือ่ งและได้รับการ
ตรวจเลือดหาค่าไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตับ ในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น
ช่วงเวลาที่มีการเปลีย่ นเป็นใช้ยาสามัญแล้ว ตามเงื่อนไขในการ
คั ด เลือ กผู ้ ป ่ ว ยออกเพือ่ ศึ ก ษาข้ อ มูล บนพืน้ ฐานเดี ย วกั น เป็ น
จ�านวนทั้งสิ้น 55 ราย ปรากฏว่ามีผลเปรียบเทียบค่า LDL-C
จากจ�านวนประชากรเพียง 53 ราย ผลเปรียบเทียบค่า HDL-C,
Chlolesterol และ Triglyceride จากจ�านวนประชากร 55 ราย
ผลเปรียบเทียบค่า ALT และ AST จากจ�านวนประชากรเพียง 43
ราย ซึง่ ผลเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาต้นต�ารับกับยาสามัญ
Atorvastatin 40 mg tablet ชนิดนี้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ข้อจ�ากัดในการศึกษา

การศึ ก ษานีเ้ ป็ น การศึ ก ษาแบบเก็บ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลัง
(Retrospective cohort study) ท�าให้ข้อมูลจ�านวนประชากรที่น�า
มาใช้ได้มขี นาดเล็กไม่มากนัก เนือ่ งจากแพทย์สงั่ ตรวจผลแลป
ทางคลินิกกับผู้ป่วยไม่สม�า่ เสมอ และไม่ครบทุกรายการท�าให้
ไม่สามารถน�าผู้ป่วยเหล่านี้มาใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ได้

ข้อเสนอแนะ

ควรร่วมมือประสานงานกับแพทย์ในการเก็บข้อมูลค่า
ไขมันในเลือดและค่าเอนไซม์ตับของยาสามัญ Atorvastatin 40 mg
tablet อย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาผลของยาชนิดนี้ในระยะยาว

การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เป็นการพิสจู น์ยนื ยันถึงคุณภาพของยาสามัญ Atorvastatin
40 mg tablet ที ่ผ ลิต และจ� า หน่ า ยภายในประเทศซึง่ ผ่ า น
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กระบวนการผลิตที่มีการศึกษา Bioequivalence เปรียบเทียบกับ
ยาต้นต�ารับว่ามีประสิทธิภาพและผลของยาทีม่ ตี ่อตับไม่แตกต่าง
จากยาต้นต�ารับทีน่ า� เข้ามาจ�าหน่ายจากต่างประเทศ ซึ่งการทดแทน
ยาต้ น ต�ารับ ด้ ว ยยาสามัญ นีน้ อกจากเป็น การช่วยโรงพยาบาล
ประหยัดเงินงบประมาณได้อย่างมากแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ และ
สมุนไพร เพือ่ การพึง่ ตนเอง ในยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4 การสร้าง
ความเชื่อมัน่ และประกันคุณภาพยาที่ผลิตในประเทศแก่ผู้สงั่ ใช้ยา
และประชาชน กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกลไกสร้างความเชื่อมันต่อการ
ใช้ยาที่ผลิตภายในประเทศ อีกด้วย

สรุป

ประสิทธิภาพและผลของยาที่มตี อ่ ตับระหว่างยาต้นต�ารับ
กับยาสามัญ Atorvastatin 40 mg tablet ไม่มีความแตกต่างกันทาง

สถิติ จึงสามารถใช้ยาสามัญ Atorvastatin 40 mg tablet ชนิดนี้
ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ผา่ นการศึกษา Bioequivalene เทียบเท่ากับ
ยาต้ น ต� า รับ แล้ ว มาทดแทนกัน ได้ ใ นผู ้ ป ่ ว ยที ่ม ีภ าวะไขมั น
ในเลือดสูงเพือ่ ลดระดับไขมันในเลือดชนิดต่างๆ และยังไม่มีผล
ต่อตับของผูป้ ว่ ยในช่วงการรักษาด้วย นอกจากนี้ยงั สร้างความมั่นใจ
ส�าหรับผูส้ ่งั ใช้ยาและประชาชนที่ได้รบั ยาสามัญ Atorvastatin 40 mg
tablet ชนิดนี้ว่าจะได้รับยาที่ดีมีคุณภาพเทียบเท่ากับยาต้นต�ารับ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม, ภก. ดร.นิรันดร์
จ่างคง, ภก.อาคเนย์ ประพันธ์พจน์ และโรงพยาบาลราชบุรี ผู้ให้
ค� า แนะน�า และให้ ข ้ อ มูล การใช้ ย าและผลทางคลิน ิก ของผู ้ ป ่ ว ย
เพื่อการศึกษาวิจัยนี้ โดยงานวิจัยฉบับนี้ไม่ได้รับการสนันสนุนและ
ไม่มีส่วนในการออกแบบการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ชื่นชมองค์การฯ ที่มีความก้าวหน้า ทั้งผลิตภัณฑ์ บุคลากร เทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ ความโปร่งใส และขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมกันด�ำเนินงานเพื่อประชาชน
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

องค์การเภสัชกรรมจับมือ ปตท.
ศึกษาโครงการผลิตยา

รักษาโรคมะเร็ง

ปี 60 อภ. ช่วยรัฐ
ประหยัดค่ายากว่า 6.4 พันล้าน
พร้อมทุ่มกว่า 7.9 พันล้านบาท
สร้างโรงงานยาเพิ่ม

ครม. อนุมัติ

ให้องค์การเภสัชกรรมก่อสร้าง

โรงงานผลิตยารังสิต
ระยะที่ 2

ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการรับรู้ความสามารถแห่งตนต่อการควบคุมความดันโลหิต
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ความรู ้ แ ละพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กซื้ อ บริ โ ภคอาหารปลอดภั ย จากสารปนเปื ้ อ นของผู ้ บ ริ โ ภค
ในเขตพื้นที่เกาะพีพี ต�ำบลอ่าวนาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
การเกิดพิษต่อไตจากยา Tenofovir ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลตรัง
ความเชื่อและการปฏิบัติตนในการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�ำตัว ในเขตเมืองและชนบท ของจังหวัดลพบุรี
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลของยาที่มีต่อตับจากการทดแทนยาต้นต�ำรับด้วยยาสามัญ
ATORVASTATIN 40 mg TABLET ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงของโรงพยาบาลราชบุรี

