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กำรพัฒนำระบบก�ำกับดแูลผลติภณัฑสขุภำพกอนและหลงัออกสูตลำด ของศนูยบริกำร
ผลติภณัฑสขุภำพเบด็เสร็จ ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจังหวัดจันทบุรี 
(Development of health product regulatory system before and after going to 
market of the One Stop Service Center Chanthaburi Provincial Health Offif ice)
ผลลพัธกำรพฒันำระบบกำรใชยำอยำงสมเหตผุลในผูปวยกลุมเสีย่งโรคไตเรือ้รัง
ของโรงพยำบำลโพธิท์อง จงัหวัดอำงทอง
กำรติดตำมกำรบรหิำรยำในผูปวยทีต่องใหยำทำงสำยใหอำหำร โรงพยำบำลกระบี่
(Drug administration in patients who need medication by nasogastric-tube, 
Krabi Hospital)

กำรผลิตน�ำ้ยำฆำเช้ือทีใ่ชในโรงพยำบำล
บทควำมวิชำกำร เร่ือง กรอบแนวคดิและทศิทำงกำรขบัเคล่ือนกำรปฏิรปูระบบ
สขุภำพในอนำคต
(Conceptual framework on executing of Thai health reform, 2017 - 2036)
ผลของกำรบรบิำลทำงเภสชักรรมเพือ่ลดควำมคลำดเคล่ือนทำงยำผูปวยนอก 
โรงพยำบำลอำงทอง
(The Effect of pharmaceutical care to reduce outpatient medication 
errors at Angthong Hospital)
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วารสารองค์การเภสัชกรรม

ส ำ ร บั  ญ
03  ขาวประชาสัมพันธ

- ผู้บรหิารองค์การเภสัชกรรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีิ
- เปิดโรงงานผลติหน้ากากอนามัยเพือ่กลุ่มเปราะบางและกลุม่เสีย่ง สนบัสนนุการท�างานของ
  บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ รับมอืสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
- อภ. ผนกึก�าลงัทมีโควดิ-19 ไทยแลนด์ ประยกุต์ชุด PPE และหน้ากาก N 95 ให้มใีช้อย่างเพยีงพอ
  และพึง่พาตนเองได้
- อภ. เผย ชุด PPE รุน่ “เราสู”้ ซกัใช้ซ�า้ได้ 20 ครัง้ ตดัเยบ็ พร้อมกระจายส่งให้โรงพยาบาลทัว่ประเทศแล้ว
- องค์การเภสัชกรรมร่วมมอืมหาวิทยาลยันวมินทราธริาช ผลตินวตักรรมหน้ากากป้องกนัเชือ้มาตรฐานสงู N 99   
  ส่งให้บคุลากรทางการแพทย์กลุ่มเสีย่งสูงใช้ป้องกัน COVID-19
- องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ร่วมหลายหน่วยงานเดนิหน้าวิจยัพฒันาวคัซนีโควดิ-19 
  พร้อมใช้โรงงานผลติวัคซนี สระบรุ ีทีม่ศีกัยภาพมาก เพือ่ต่อยอดผลิตในระดบัอุตสาหกรรม
- องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จดัทีม GPO สู้ภยั COVID-19  มอบถงุยงัชพีและแอลกอฮอล์ดูแลสขุภาพตามวถีิ                
   New Normal ให้กับประชาชนในพืน้ทีร่อบข้าง 3 แห่ง
- WHO ให้การรบัรองมาตรฐาน “ยาต้านไวรสัเอชไอว/ีเอดส์ เอฟฟาไวเรน็ซ์” ของ อภ. เป็นครัง้ท่ี 2
- องค์การเภสัชฯ รบัมอบหน้ากาก N 95 กว่า 4,000 ช้ิน รองรบัสถานการณ์โควดิ-19 ส่งต่อ รพ. ทีจ่�าเป็น
- อภ. เพิม่ก�าลงัการผลติยา 5 รายการ เพยีงพอใช้รกัษาโรคโควดิ-19
- องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผย โรงงานผลติยา เฟส 2 ก่อสร้างคบืหน้าแล้ว 30% เป็นไปตามแผน  
- 2 เภสชักรขององค์การเภสชักรรม ได้รบัรางวลัเภสัชกรอตุสาหการดเีด่น ประจ�าปี 2563
- องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เดินหน้าพัฒนายาฟาวพิริาเวยีร์ ต้านโควดิ-19 ให้มใีช้เพยีงพอและพึง่พาตนเอง
- อภ. สนบัสนนุแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ 1 หมืน่ขวด ช่วยผูป่้วยล้างไตผ่านช่องท้อง ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก COVID-19
- อภ.เพิ่มก�าลังการผลิตอีก 50% ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมียาใช้อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือโรงพยาบาล
  บริหารจัดการจัดสรรยาให้เหมาะสม
  
 รอบรั้วองคกร
 บทความ/Article
17  การพัฒนาระบบก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนและหลังออกสู่ตลาด 
 ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
        (Development of health product regulatory system before and after going to 
        market of the One Stop Service Center Chanthaburi Provincial Health Office)
24  ผลลัพธ์การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตเรื้อรัง 
 ของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
29 การติดตามการบริหารยาในผู้ป่วยที่ต้องให้ยาทางสายให้อาหาร โรงพยาบาลกระบี่
        (Drug administration in patients who need medication by nasogastric-tube, Krabi Hospital)
33  การผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล
36 บทความวิชาการ เรื่อง กรอบแนวคิดและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต
 (Conceptual framework on executing of Thai health reform, 2017 - 2036)
40  ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอ่างทอง

2 ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563 Vol.46 No.3 April - June 2020



พ.วฑิรูย์ ด่านวบูิลย์ ผู้อ�านวยการ
องค ์การเภสัชกรรมและ
ผู้บริหาร ร่วมลงนามถวาย

พระพรเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ณ บรเิวณโถงอ�านวยการ ช้ัน 1 อาคาร
อ�านวยการ องค์การเภสชักรรม เมือ่วนัที่ 
1 มถุินายน 2563

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม 
Ã‹ÇÁÅ§¹ÒÁ¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã
ÊÁà ḉ¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÏ ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ

น
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ม่ือวนัที ่ 20 พฤษภาคม 2563 ทีบ่รษิทั เอสเอน็ซ ี ฟอร์เมอร์ 
จ�ากดั (มหาชน) จงัหวดัระยอง นายอนทิุน ชาญวรีกลู รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ พร้อมด้วย 

ดร.สาธติ ปิตุเตชะ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานในพธิเีปิดโรงงานผลติหน้ากากอนามัย ทีจ่ดัต้ังขึน้โดยความ
ร่วมมือของคณะท�างานพัฒนาบุคลากรและการศึกษาเขตพัฒนา
พเิศษภาคตะวนัออก EEC HDC มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ภาคตะวนัออก และบรษิทั เอสเอน็ซี ฟอร์เมอร์ จ�ากดั (มหาชน) เพือ่
ผลติหน้ากากอนามยัให้เป็นการกศุล และสนบัสนนุการท�างานของ
บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ รบัมอืสถานการณ์โรคติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนา 2019 โอกาสเดยีวกนันี ้ นายแพทย์วฑูิรย์ ด่านวบิลูย์  
ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม ร่วมในพธีิเปิดในคร้ังนีด้้วย

เ พร้อมกนันีรั้ฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้รบัมอบ
หน้ากากอนามัย จ�านวน 1 ล้านช้ิน เพือ่ให้รัฐบาลแจกจ่ายให้กบักลุม่
เปราะบางและกลุม่เสีย่ง เช่น คนไร้บ้าน นกัโทษรายใหม่ ผูต้้องขงั 
ตัง้ครรภ์ ผูต้้องขงัเดก็ ผูต้้องขงัทีพ่กิารหรอืผูส้งูอาย ุคนในชมุชนแออัด 
คนเกบ็ขยะ คนงานต่างด้าวตามชายแดน คนดแูลผูป่้วยตดิเตยีง และ
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้บริการดูแลประชาชน รวมถึงประชาชน 
ทัว่ไป นบัเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรฐับาล โดยศนูย์ปฏบิตักิาร
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) กระทรวง
สาธารณสขุ จะเป็นผูจ้ดัสรรให้กบักลุม่ต่างๆ และมอบให้องค์การฯ
เป็นผู้ด�าเนินการและร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้กับภาค ี
เครอืข่ายต่อไป

สนับสนุนการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย
เพื่อกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง
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มื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  ที่ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี นพ.โสภณ  
เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสชักรรม ร่วมการประชมุ

คณะกรรมการการบริหารจัดการและรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
COVID-19 โดยม ีศ.คลนิกิเกยีรตคิณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร 
นายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล และอดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธาน ผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.วิฑูรย์  
ด่านวิบลูย์ ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม (อภ.) กลุม่สถาบนั
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) และผูท้รงคณุวฒุิ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประชุมเพื่อร่วมน�าเสนอความรู้ 
นวตักรรม และแนวทางการป้องกนั ดแูล รกัษา ผูต้ดิเชือ้โรค 
โควดิ-19 ทัง้กระบวนการ

เ

นพ.โสภณ ให้สมัภาษณ์ว่า องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกบั
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัตนเองส่วน
บคุคล (PPE) ชดุห่อหุม้ตวั (Isolation gown และ coverall) และ N 95 
respirator เพือ่ปกป้องบคุลากรไม่ให้เกดิการตดิเชือ้จากการท�างาน 
ซึง่ส่วนใหญ่ยงัต้องการน�าเข้าจากต่างประเทศ ส่วนทีผ่ลติในประเทศเอง
ยังมีไม่เพียงพอ เพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองใช้อย่างเพียงพอ 
ต่อเนื่องในระยะยาวและประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้  
ทางสมาคมอรุเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้ศึกษา 
ข้อมูลเชิงวชิาการพบว่าชุด PPE หน้ากาก N 95 เกรดท่ีใช้กบังาน
อุตสาหกรรม (Industrial grade PPE) ให้สามารถน�ามาใช้ทาง 
การแพทย์ได้ เช่น การใช้หน้ากาก N 95 เกรดอุตสาหกรรมท่ีมีคุณสมบตัิ
กรองเชือ้โรคได้ดอียูแ่ล้ว ใช้ร่วมกบัหน้ากากอนามัยชนิด surgical 
mask เป็นการเพิม่คณุสมบตัใินการกนัน�า้ หรือการใช้ชุด PPE แบบ 
Coverall เกรดอตุสาหกรรม (Industrial grade coverall) ร่วมกบัเสือ้คลมุ
ป้องกันเช้ือ Isolation gown ขณะเดียวกันระยะยาวได้จัดเตรียม 
ชดุ PPE ทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ซ�า้ (reusable coverall) โดยการใช้
วตัถดุบิและเทคโนโลยีในประเทศ และผลติอปุกรณ์มาตรฐานส�าหรบั
ท�าการฆ่าเช้ือ N 95 respirator ให้พร้อมน�ากลบัมาใช้งานใหม่ ซ่ึงนบั
เป็นนวัตกรรมทีช่่วยให้มีอปุกรณ์ป้องกนัตนเองใช้อย่างเพยีงพอ

อภ. ผนึกก�าลังทีมโควิด-19 ไทยแลนด์ 

 ให้มีใช้อย่างเพียงพอและพึ่งพาตนเองได้
ประยุกต์ชุด PPE และหน้ากาก N 95
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งค์การเภสชักรรม (อภ.) เผยชดุ PPE รุน่ “เราสู”้ 
แบบซกัใช้ซ�า้ได้ 20 ครัง้ ผ่านการทดสอบจากศนูย์
วเิคราะห์ทดสอบ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรม 

สิง่ทอแล้ว  เริม่ทยอยจดัส่งให้กับโรงพยาบาลท่ัวประเทศ 
ย�า้ตอนซักห้ามใส่น�า้ยาปรบัผ้านุ่มเดด็ขาด

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
(บอร์ด อภ.) เปิดเผยว่า ชดุ PPE แบบเส้ือคลมุแขนยาวกนัน�า้ชนดิ
ซกัใช้ซ�า้ได้  (Reusable Isolati on Gown)  รุน่ “เราสู”้ ทีไ่ด้ตดัเย็บเป็น
ชดุ และผ่านการตรวจมาตรฐานจากศนูย์วเิคราะห์ทดสอบ สถาบนั
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเรียบร้อย และด�าเนินการตรวจรับแล้ว 
จ�านวน 46,898 ชุด (เดิมก�าหนดไว้ 44,000) และได้เริม่ทยอยจดัสรร
และจัดส่งให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว 
จ�านวน 41,950 ชดุ โดยได้กระจายไปยังส�านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ จ�านวน 33,250 ชุด โรงพยาบาลในสงักดัมหาวทิยาลยั 
(Uhosnet) 5,200 ชดุ โรงพยาบาลนพรตัน์ฯ 2,000 ชดุ กรมควบคมุ
โรค 500 ชุด และส�านกัการแพทย์ กรงุเทพมหานคร 1,000 ชดุ ส่วน
ทีเ่หลอืศนูย์ปฏบัิตกิารกระจายเวชภัณฑ์ในภาวะโควดิ-19 จะด�าเนินการ
จัดสรรกระจายให้โรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป โดยชุด PPE รุ่น  
“เราสู”้ นี ้สามารถซักและใช้ซ�า้ได้ 20 ครัง้  ท�าให้คาดว่าจะสามารถ
น�ามาใช้ทดแทนชดุ PPE ชนดิทีใ่ช้ครัง้เดยีว ได้มากกว่า 937,960  
ชดุ/ครัง้ 

ประธานบอร์ด อภ. กล่าวต่อไปว่า ชดุ PPE รุน่ “เราสู”้ นี้ 
มีคุณสมบัติกันน�้าได้เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 ใน 
ระดบั 2 (Level 2) และสามารถระบายอากาศได้ด ี โดยตดัเย็บเป็น
ชุด Isolation gown เป็นผ้าชิ้นเดียวไม่มีตะเข็บข้าง การเย็บเป็น
ลักษณะกุ๊น (Piping Seam) และด้ายที่ใช้เย็บเป็นด้ายกันน�้า  

อ ชดุสามารถกนัน�า้ได้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ทัง้ตวัเสือ้และตะเข็บ 
ตดัเยบ็ด้วยผ้าชนดิโพลเีอสเตอร์ (Polyester) 100% เคลอืบสารทีม่ี
คณุสมบตัทิ�าให้ผ้ากนัน�า้ได้  ทัง้นีช้ดุได้ผ่านการทดสอบคณุสมบตัขิอง
เนือ้ผ้าและตะเข็บหลงัซกั 20 ครัง้ โดยสามารถป้องกนัการซมึผ่าน
ของน�า้ทีม่แีรงดนัได้ (Hydrostatic pressure) มากกว่าหรอืเท่ากบั 20 
cmH2O ตามมาตรฐาน AATCC 127 ป้องกนัการซมึผ่านของน�า้ที่ 
แรงดนักระแทก (Water impacting penetration)  น้อยกว่าหรอืเท่ากบั  
1 กรมั ตามมาตรฐาน AATCC42 

กระบวนการซกัชุด PPE แบบซกัใช้ซ�า้ได้นีม้ข้ีอแนะน�าให้
ซกัด้วยอณุหภมิู 40 องศาเซลเซยีส พร้อมใส่ผงซกัฟอก และ Sodium 
hypochlorite 0.1% เพือ่ฆ่าเช้ือโรค นาน 15 นาท ีแล้วอบแห้งด้วย
อณุหภมู ิ 80 องศาเซลเซยีส นาน 60 นาท ี และห้ามใส่น�า้ยาปรบั 
ผ้านุม่ ส่วนโรงพยาบาลต่างๆ นัน้สามารถปรบักระบวนการซกัได้ตาม
มาตรฐานหรือแนวทางการซักผ้าของแต่ละโรงพยาบาลได้ โดยม ี
ข้อห้ามทีส่�าคัญและขอย�า้คอื ห้ามใส่น�า้ยาปรบัผ้านุ่มอย่างเดด็ขาด 
เพราะจะท�าให้สารเคลือบกันน�้ามีประสิทธิภาพกันน�้าลดลง และ 
หลกีเลีย่งการซกัในสภาพทีร่นุแรงและอณุหภมูทิีส่งูกว่า 60 องศา
เซลเซยีส หากใช้วธิกีารซกัทีเ่หมาะสมจะท�าให้ชดุ PPE รุน่ “เราสู”้  
ยงัคงมปีระสทิธภิาพต่อไป 

“องค์การเภสชักรรม ได้ตระหนกัและแสวงหาความ
ร่วมมอืกบัภาครฐัและเอกชน เพือ่จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้
สถานการณ์ COVID-19 ส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์ให้มใีช้อย่าง
เพียงพอ ด้วยการพัฒนาและสร้างสรรค์นวตักรรมมาทดแทน ลดความ
เสีย่งทีอ่าจจะเกดิการขาดแคลน  ท้ังในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว 
เพื่อประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกสถานการณ์” 
ประธาน บอร์ด อภ. กล่าวในตอนท้าย

ซกัใช้ซ�า้ได้ 20 คร้ัง 
ตัดเย็บ พร้อมกระจายส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว

อภ. เผย ชดุ PPE 
รุ่น “เราสู”้
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งค์การเภสัชกรรม ร่วมมอืมหาวทิยาลยันวมินทราธริาช 
ผลตินวตักรรมหน้ากากป้องกนัเชือ้มาตรฐานสงู N 99 
พร้อมสนับสนุนเงิน 1 ล้านบาท ผลิตหน้ากาก 

จ�านวน 5,000 ชิน้ เพือ่มอบให้ศนูย์ปฏบิตักิารกระจายเวชภณัฑ์
ในภาวะโควดิ-19  จดัสรรและกระจายให้บคุลากรทางการแพทย์
กลุม่เส่ียงสูงใช้ป้องกนั COVID-19

นพ.โสภณ เมฆธน 
ประธานกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การ
เภสชักรรมเป็นองค์กรหลักในการ
ผลิต จัดหา กระจาย ยาและ
อุปกรณ์ป้องกันและรักษาโรค 
ติดเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ 
หน้ากากอนามยั N 95 หน้ากาก
อนามยั Surgical mask ชดุ PPE 
และยาที่ใช้ในการรักษา จ�านวน  
7 รายการ โดยในส่วนของการ

ด�าเนนิการเพือ่ให้หน้ากากอนามยั N 95 เกรดทางการแพทย์ มใีช้
อย่างเพยีงพอและต่อเนือ่ง องค์การเภสชักรรมได้ร่วมมอืและให้การ
สนับสนุนงบประมาณ จ�านวน 1 ล้านบาท แก่มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธริาช เพือ่ใช้ในการจัดท�าหน้ากากอนามยั N 99 ส�าหรบั
จดัส่งให้กบับคุลากรทางการแพทย์กลุม่เสีย่งสงูในโรงพยาบาลต่างๆ 
ได้มีเครื่องมือป้องกันต่อสู้กับไวรัส COVID-19 ได้อย่างเพียงพอ 
ต่อเน่ืองในระยะยาว ส�าหรบัหน้ากากอนามยั N 99  นัน้ มหาวทิยาลยั
นวมินทราธิราชได้ดัดแปลงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีมาตรฐานสูงกว่า
หน้ากากอนามัย N 95 คือมรีะดับความสามารถในการกรองอนุภาค
ได้ถึง N 99 ป้องกันการกระจายของเชื้อโรคทั้งรูปแบบที่เป็น 

องค์การเภสัชกรรมร่วมมือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ผลิตนวัตกรรมหน้ากากป้องกันเชื้อมาตรฐานสูง N 99 

ส่งให้บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงสูงใช้ป้องกัน COVID-19

ละอองฝอยขนาดมากกว่า 5 ไมครอน หรอื Droplet และแบบละออง
ฝอยที่ขนาดน้อยกว่า 5 ไมครอน หรือ Air-borne transmission 
หน้ากากอนามัย N 99 เหมาะส�าหรบัการป้องกนัการแพทย์กระจาย
ของเชือ้ COVID-19 สูบ่คุลากรทางการแพทย์ทีม่คีวามเสีย่งสงูมาก 
เช่น การท�าหตัถการทีก่่อให้เกดิฝอยละอองขนาดเลก็ การช่วยฟ้ืนชพี 
การใส่/ถอดท่อช่วยหายใจ การดูดเสมหะ การพ่นยา การเก็บสิ่ง 
ส่งตรวจจากระบบทางเดินหายใจ การดแูลผูป่้วยปอดอักเสบ หรอืมี
อาการไอมาก การผ่าชนัสตูรศพ เป็นต้น  

งบประมาณที่องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนในครั้งนี้จะ
สามารถผลติหน้ากาก N 99 ได้จ�านวนประมาณ 5,000 ชิน้ ซ่ึงได้เร่ง
ผลติให้กบัองค์การฯ มอบให้กบัศนูย์ปฏบิตักิารกระจายเวชภณัฑ์ในภาวะ
โควดิ-19  ทีมี่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจัดสรร 
กระจายให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า 
หน้ากากอนามัย N 99  เป็นการหล่อหน้ากากซิลโิคนทีส่ามารถผลิต
ได้เองในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั คอื 1. หน้ากากทีท่�า
จากซลิโิคน ใช้เป็นหน้ากากรปูทรงเดยีวกบัท่ีครอบจมูก น�ามาต่อให้
แน่นกบัส่วนที ่2. ตวักรอง (Filter) ส�าหรบัใส่แผ่นกรองอากาศคณุภาพ
สูง (HEPA Filter) และ 3. สายซลิิโคนส�าหรบัรดักบัด้านหลงัศรีษะ  
ปรบัระดบัได้ให้กระชบักบัใบหน้า หน้ากากซลิโิคลนนีม้คีวามทนทาน 
ใช้เสรจ็สามารถฆ่าเชือ้แล้วน�ากลบัมาใช้ใหม่ ส่วนแผ่นกรองอากาศ
คณุภาพสงู (HEPA Filter) สามารถใช้ซ�า้หรอืใช้ต่อเนือ่งระยะเวลา
สะสมรวมได้ถงึ 72 ชัว่โมง หรอืใช้จนกว่ารูส้กึว่าอดึอดัจนต้องใช้แรง
หายใจเพิม่ หน้ากากอนามยั N 99  ได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏบิตักิาร
ของวชิรพยาบาลในเรื่องศักยภาพในการกรองอนุภาค และผ่าน 
การตรวจสอบในเรือ่งการยดึกระชับหน้ากากแล้ว

อ
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นพ.วฑิรูย์  ด่านวบิลูย์ ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม
(อภ.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์โควิด-19 นัน้ ภารกจิ
ของ อภ. คือการผลิต จดัหา ยา เวชภัณฑ์และอปุกรณ์

ป้องกัน ทีส่�าคญัคอื การร่วมมอืกบัหลายหน่วยงานเพ่ือการวจัิย
พฒันาวคัซนีต้นแบบในหลายรปูแบบ ได้แก่ การให้ทนุสนบัสนนุ
การพฒันาวัคซีนป้องกนัโควดิ-19 ต้นแบบ 2 ชนดิ คือ ชนดิวคัซนี
อนุภาคเหมือนไวรัส (Virus-like particle) พัฒนาโดยคณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล และชนดิวคัซีน
โปรตนีซบัยนูติ (Subunit vaccine) พัฒนาโดยคณะเภสัชศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยวัคซนีทัง้ 2 ชนดินี ้ใช้เทคโนโลยี
การใช้เซลล์เพาะเลีย้ง ซึง่หากวัคซนีต้นแบบนีส้ามารถกระตุน้
ภมูคิุม้กนัในสัตว์ทดลองได้  อภ. จะรบัถ่ายทอดเทคโนโลยมีาเพือ่
พัฒนาต่อในการขยายขนาดการผลิตเป็นวัคซีนตามมาตรฐาน 
GMP ส�าหรบัใช้ในการทดสอบทางคลนิกิต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เพ่ือวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิด 
เช้ือตายจากการตดัต่อยนีของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ ์ SARS-CoV2 เข้า 
ไปในยนีของไวรสัไข้หวดัใหญ่ (Inactivated influenza virus-based 
COVID-19 vaccine) เพือ่เป็นเชือ้ไวรัสตัง้ต้น หากส�าเรจ็จะน�าเช้ือไวรสั
ตั้งต้นนี้ผลิตเป็นวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ไข่ไก่ฟักของ อภ. 
ท่ีใช้ผลติวคัซนีไข้หวดัใหญ่อยูเ่ดมิ เพือ่น�าไปใช้ในการศกึษาทางคลนิกิ
ต่อไป โดยคาดว่าการวจัิยพฒันาวคัซนีทัง้ 3 ชนดิจะทราบผลเบือ้งต้น
ในปลายปี 2563

ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม กล่าวต่อไปว่า เม่ือวนัที ่
14 พฤษภาคม 2563 คณะผูบ้รหิารสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิพร้อมด้วย 

อ คณะผูเ้ชีย่วชาญด้านวคัซนีจากหน่วยงานต่างๆ  อาท ิ ส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ประธานมลูนธิไิอเอสพอี ี(ประเทศไทย) หรอื International 
Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE Thailand) ผูแ้ทน
องค์การอนามัยโลกประจ�าภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ (World 
Health Organization Regional Office for South-East Asia (SEARO) 
และผูเ้ชีย่วชาญอสิระด้านวคัซนี ได้ลงพืน้ทีต่ดิตามความก้าวหน้าและ
ความพร้อมในการผลติวคัซนีโควดิส�าหรบัใช้ในประเทศ ทีโ่รงงานผลติ
วคัซนีไข้หวดัใหญ่ของ อภ. ที ่จ.สระบรุ ีจากการรบัฟังข้อมลูและการ
ดพูืน้ทีข่องโรงงานผลติวัคซนีฯ คณะผูบ้รหิารสถาบนัวคัซนีฯ และคณะ
ผูเ้ชีย่วชาญต่างมคีวามเหน็ว่า อภ.มปัีจจยัพืน้ฐานส�าคญัท่ีมศีกัยภาพ
และมีความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการบรรจวุคัซนีโควดิ–19 
ทีส่ามารถท�าในระดบัอุตสาหกรรมได้ทนัที  

“อภ. มคีวามพร้อมในการผลติวัคซีนโควดิ–19 เรามี
โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นทุนเดิมท่ีมีศักยภาพ
และปัจจัยพื้นฐานหลายๆ ด้าน สามารถน�ามาประยุกต์และ
ก่อสร้างต่อยอดเพ่ิมเตมิเป็นโรงงานส�าหรบัผลิตวคัซีนโควดิ–19 
ได้เรว็ขึน้ นอกจากนี ้ยงัมบีคุลากรทีม่อีงค์ความรู ้ความเชีย่วชาญ 
ด้านการวจิยั พัฒนาวคัซีน มปีระสบการณ์การผลติวคัซีนหลาย
ชนดิ มีเครือ่งมือ เครือ่งจักรทีท่นัสมัย รองรบัการผลิตทัง้ในระดบั
ห้องปฏบิตักิารและในระดบัอตุสาหกรรมได้ในหลายรปูแบบตาม
ผลส�าเรจ็ของการวจัิย และพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ในและ
ต่างประเทศเพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีซึง่ยงัรอผลการวจัิย
ว่าจะได้วัคซีนต้นแบบชนิดไหนที่เหมาะสมที่สุดต่อการผลิตใน
ระดบัอตุสาหกรรม” ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม กล่าว

องค์การเภสชักรรม (อภ.)
ร่วมหลายหน่วยงาน
เดนิหน้าวจัิยพัฒนา
วคัซีนโควดิ-19

พร้อมใช้โรงงานผลิตวัคซีน สระบุรี ที่มีศักยภาพมาก 
เพื่อต่อยอดผลิตในระดับอุตสาหกรรม
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พ.วฑิรูย์ ด่านวบิลูย์ ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม 
กล่าวว่า จากสถานการณ์ทีม่กีารระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ-19 รัฐบาลได้ออก

ประกาศในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินโดยขอความร่วมมือให้
ประชาชนอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งได้
ก�าหนดให้กจิการทีม่คีวามเส่ียงต่อการแพร่ระบาดหยดุกิจการ 
ท�าให้ประชาชนได้รบัผลกระทบ  ไม่สามารถด�าเนินชวีติได้อย่าง
ปกต ิทัง้นีไ้ด้รวมถงึประชาชนทีอ่าศยัอยูโ่ดยรอบพืน้ทีอ่งค์การฯ
ทัง้ 3 แห่งด้วย จงึได้จดัทมี GPO สูภ้ยั COVID-19 ลงพ้ืนทีม่อบ
ถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนใกล้
พืน้ท่ีโดยรอบองค์การฯ 3 แห่ง ได้แก่ 

พืน้ทีช่มุชนซอยสวนเงนิ เขตราชเทว ี  ใกล้กบัองค์การฯ 
ส�านกังานใหญ่ พ้ืนท่ีชมุชนวัดสระบวั รงัสติคลอง 10 ใกล้องค์การฯ 
อ�าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทมุธาน ีและพืน้ทีต่�าบลทบักวาง ใกล้กบัโรงงาน
ผลติวคัซนี อ�าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุร ี โดยได้มอบชดุถงุยังชพี 
จ�านวน 900 ชดุ ซึง่ในถงุยงัชพีประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะล ิ 5 
กโิลกรัม อาหารแห้ง บะหมีส่�าเรจ็รปู ขนมขบเคีย้ว รวมถงึได้มกีารเยีย่ม
บ้าน และให้ความรูใ้นการดแูลรกัษาตนเองแก่ผูป่้วยทีต่ดิเตยีงด้วย

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จัดทีม GPO สู้ภัย COVID-19  
มอบถุงยังชีพและแอลกอฮอล์ดูแลสุขภาพตามวิถี             

New Normal ให้กับประชาชนในพ้ืนทีร่อบข้าง 3 แห่ง

น ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจาก
ถงุยงัชพีแล้ว เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนได้ด�ารงชวีติตามวถิี 
New Normal ในการป้องกนัการแพร่เชือ้โรคต่าง ๆ องค์การฯ ได้ 
มอบผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์เจล GPO Alcohol Gel Lavender ขนาด
หลอดละ 50 กรมั ส�าหรบัใช้ในการฆ่าเช้ือโรคต่างๆ ด้วย นอกจากนัน้
ยังได้มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล GPO Alcohol Gel ขนาด  
400 กรมั จ�านวน 750 ขวด และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซน็ต์ ส�าหรับ
ฆ่าเช้ือโรค ขนาด  4.5 ลติร จ�านวน 63 แกลลอน ให้กบัโรงพยาบาล
และหน่วยงานราชการทีอ่ยูใ่กล้พืน้ที ่ ใช้ในการป้องกนัตนเอง โดย
แอลกอฮอล์ทั้งชนิดน�้าและชนิดเจลนั้นนับเป็นปัจจัยหน่ึงที่อยาก
สนบัสนนุให้ประชาชนได้ใช้ให้เป็นกจิวตัรประจ�าวนัในการด�ารงชีวิต 
รวมกับการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือบ่อย ๆ ตาม 
มาตรการป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ทีท่กุคน            
ต้องให้ความส�าคญัและปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั

“องค์การเภสชักรรมให้ความส�าคญัและมีความห่วงใย
ในด้านสขุภาพต่อพีน้่องประชาชนทีอ่ยูใ่กล้บรเิวณพืน้ทีอ่งค์การฯ 
จึงได้ออกหน่วยให้บริการเยียวยาถึงพื้นท่ีโดยตรง เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น” ผู้อ�านวยการ 
องค์การฯ กล่าว  
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งค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรองมาตรฐาน 
“ยาต้านไวรสัเอชไอวี/เอดส์ เอฟฟาไวเรน็ซ์” ของ อภ. 
เป็นครั้งท่ี 2 ตอกย�้าศักยภาพการผลิตยาชื่อสามัญ  

ส่งผลให้ผูติ้ดเชือ้เอซไอวีได้รบัยามาตรฐานสากล
 นพ.วิฑูรย ์  ด ่านวิบูลย ์  

ผูอ้�านวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผย
ว่า เมือ่วนัท่ี 27 เมษายน 2563 องค์การ
อนามยัโลก (WHO) กรงุเจนวีา ประเทศ 
สวติเซอร์แลนด์ ได้รบัรองมาตรฐานสากล 
WHO Prequalification Program (WHO PQ) 
ให้กับผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอชไอวี/ 

เอดส์ ยา Efavirenz Tablets 600 mg ขององค์การเภสชักรรม (อภ.) 
ซึ่งผลิตที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
นบัเป็นยารายการแรกของประเทศไทยและเป็นประเทศเดยีวในกลุม่
ประเทศสมาชิกเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่ได้รับรอง
มาตรฐานสากลดังกล่าว ซึง่ครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี 2 ระยะเวลาการรบัรอง
คร้ังละ 3 ปี และได้แสดงรายการยา Efavirenz ใน WHO Prequalified 
List บนเวบ็ไซต์ของ WHO จึงเป็นการยนืยนัว่าองค์การฯ ได้มกีาร 
พฒันาและรักษามาตรฐานคณุภาพอย่างสม�า่เสมอเป็นอย่างด ีโดยยา 
Efavirenz Tablets 600 mg อภ.ได้รบัการรบัรอง WHO-PQ ครัง้แรก
เมือ่ปลายปี 2561 ส่งผลให้ อภ.สามารถขึน้ทะเบยีนต�ารบัยา Efavirenz 
ในประเทศอื่นๆ รวดเร็วขึ้น ท�าให้สามารถส่งออกไปจ�าหน่ายใน 
ต่างประเทศได้

นอกจากน้ี ในปี 2565 องค์การเภสัชกรรมมีแผน 
ขึน้ทะเบยีนรายการยาต้านไวรสัเอชไอว/ีเอดส์สตูรผสม 3 ชนดิใน 
เมด็เดยีวกนั ประกอบด้วย ตวัยา Dolutegravir 50 mg/Tenofovir DF 
300 mg/Lamivudine 300 mg พร้อมทัง้เตรยีมรบัการตรวจประเมนิ
สถานที่ผลิตยาจากคณะผู้ตรวจจากองค์การอนามัยโลก ประเทศ 
สวติเซอร์แลนด์ ในโปรแกรม WHO-Prequalification ซึง่หากได้รบัการ
รับรองก็จะเป็นยาอีกหน่ึงรายการที่ได้รับการรับรองในระดับ
มาตรฐานโลก  

อ  “การวิจยั พฒันา และผลติยา Efavirenz นับเป็นตวัอย่าง
หนึง่ทีส่�าคัญของการผลติยาชือ่สามญัที ่อภ.ได้ด�าเนนิการจนได้รบัรอง
มาตรฐานระดบัโลก ยาชือ่สามญัในกลุม่ยาจ�าเป็นนบัเป็นกลไกส�าคัญ
ของระบบสาธารณสขุไทย ทีท่�าให้คนไทยได้เข้าถงึยาทีมี่ประสทิธผิล
การรกัษาเทยีบเท่ายาต้นแบบได้มากขึน้ เนือ่งจากราคาท่ีถกูลง ดังนัน้
จงึมคีวามจ�าเป็นที ่ อภ.ต้องด�าเนนิการวจิยั พฒันายาชือ่สามญัไว้ 
ล่วงหน้า เพราะเม่ือยาต้นแบบหมดสิทธิบัตรลง ผู้ป่วยจะได้ใช้ยา 
ชื่อสามัญในราคาที่ถูกลงต่อไปได้ทันทีเลย” ผู้อ�านวยการองค์การ
เภสชักรรมกล่าวเพิม่เตมิในตอนท้าย

ด้าน ดร.ภญ.มุกดาวรรณ 
ประกอบไวทยกจิ รองผู้อ�านวยการองค์การ
เภสชักรรม กล่าวว่า ในช่วงปี 2548 ยาต้าน
ไวรัสเอดส์ Efavirenz Tablets 600 mg  
เป็นยาที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวี เนื่องจากเป็นยาสูตรแรก (first  
line regimen) ทีแ่พทย์แนะน�าให้ใช้ในการ

รักษาของประเทศ และทั่วโลก และเดือนพฤศจิกายนปี 2549  
รฐับาลไทยได้ประกาศใช้สทิธเิหนอืสทิธบัิตร หรอื CL (Compulsory 
Licensing) ท�าให้ผูต้ดิเชือ้เอชไอวไีด้เข้าถงึยานีม้ากข้ึน โดยในช่วงแรก
เป็นการน�าเข้ายามาจากประเทศอินเดียในราคาตามข้อตกลง 
ในประกาศ CL ขณะเดยีวกนั อภ.ได้ท�าการวจิยัพัฒนาฯ คูข่นานเพือ่
เตรียมการผลิตขึ้นเองเป็นยาช่ือสามัญ จนกระท่ังปี 2558 ยา  
Efavirenz ที ่ อภ.ได้ท�าการวจิยัพฒันาและผลติขึน้เองประสบความ
ส�าเรจ็ มข้ีอมลูสนบัสนนุว่ายาที ่อภ.ผลติมคีวามเท่าเทยีมกนัทางด้าน
ผลการรกัษากบัยาต้นแบบและได้รบัการขึน้ทะเบยีนจากส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถใช้รกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี
เอดส์ในราคาทีถู่กกว่าราคาทีน่�าเข้าจากการประกาศ CL โดยมกีารใช้
อย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่นัน้มาจนถงึปัจจุบนั

WHO ให้การรับรองมาตรฐาน
“ยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ เอฟฟาไวเร็นซ์” 
ของ อภ. เป็นครั้งที่ 2
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พ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม 
รับมอบหน้ากาก N 95 จ�านวน 4,080 ชิ้น จากบริษัท 
Makrite Industries Inc., Taiwan สาธารณรฐัจนี โดยมี

บริษัท สปอร์ต อิมพอร์ท จ�ากัด เป็นผู้ด�าเนินการประสานน�า
หน้ากากฯ มาจากบริษัท Makrite Industries Inc., Taiwan 
สาธารณรัฐจีน และบริหารจัดการส่งมอบให้กับองค์การฯ ทั้งนี้ 
องค์การเภสัชกรรมจะด�าเนินการส่งหน้ากากฯ ให้กับศูนย์

องค์การเภสัชฯ รับมอบหน้ากาก N 95 กว่า 4,000 ชิ้น 
รองรับสถานการณ์โควิด-19 ส่งต่อ รพ. ที่จ�าเป็น

น

งค์การเภสชักรรม เพิม่ก�าลงั
การผลิตและส�ารองยาที่ 
ผลิตเอง 5 รายการ  เพยีงพอ

ส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ใช้ได้อย่าง 
ต่อเนือ่ง ไม่กระทบต่อผูป่้วยเดมิทีเ่คยใช้
ยาน้ีอยู ่ส่วนยาฟาวพิิราเวยีร์จากญีปุ่น่
ก�าหนดส่งมอบเพิม่อกี 103,860 เมด็ 
ในปลายเดอืนเมษายนน้ี

ดร.ภญ.มกุดาวรรณ ประกอบไวทยกจิ รองผูอ้�านวยการ
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุข 
มีแนวทางการใช้ยาต้านไวรัสส�าหรับใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
โควดิ-19  และได้ก�าหนดให้มยีาจ�าเป็นส�าหรบัใช้ในการรกัษา จ�านวน 
7 รายการ  ส�าหรบัใช้ร่วมกันในการรกัษาโรคตดิเชือ้โควิด-19  ให้
มีเพยีงพอส�าหรบัใช้ในการรกัษาผู้ป่วยอย่างต่อเนือ่ง  โดยเป็นยา
ที่องค์การเภสัชกรรมได้ด�าเนินการผลิตยาขึ้นเอง จ�านวน 5  
รายการ ประกอบด้วยยาต่าง ๆ ดงันี ้(1) ยาคลอโรควนิ รกัษาโรค
มาลาเรยี ส�ารองไว้จ�านวน 1.8 ล้านเมด็ (2) ยาต้านไวรสัเอดส์ 
สูตรผสมโลพินาเวียร์ และริโทรนาเวียร์ (Lopinavir/Ritonavir)  
ส�ารองไว้จ�านวน 30.6 ล้านเม็ด (3) ยาต้านไวรัสเอดส์ดารนุาเวียร์ 
(Darunavir) ส�ารองไว้จ�านวน 1.9 ล้านเมด็   (4) ยาต้านไวรสัเอดส์

อ รโิทรนาเวยีร์ (Ritonavir) ส�ารองไว้จ�านวน 1.9 ล้านเมด็ (5)ยาอะซโิธร 
มัยซิน (Azithromycin) ยาปฏิชีวนะใช้รักษาอาการติดเชื้อจาก
แบคทีเรยี ส�ารองไว้จ�านวน 3.4 ล้านเมด็  ส่วนยาอกี 2 รายการ
องค์การฯ  ได้จดัซือ้มา คอื (6) ยาฟาวพิิราเวยีร์ (Favipiravir) ซึง่
เป็นยาส�าคัญส�าหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการจัดซื้อจากแหล่ง 
ผลติอยู ่2 แหล่งหลกั คอื ญีปุ่่นเจ้าของสทิธบิตัร และจนีซึง่ได้รบั 
ใบอนญุาตจากญีปุ่น่  โดยองค์การฯ ได้มีการจดัหาไปแล้ว 140,000 
เมด็ กรมควบคมุโรคจดัหา 47,000 เมด็ รวมเป็น 187,000 เมด็ 
และจะมกีารส่งมอบทีจั่ดซือ้จากญีปุ่น่เพิม่อีก 103,860 เมด็ ใน
ปลายเดอืนเมษายนนี ้ ส�าหรบั (7) ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน องค์การฯ  
ได้ด�าเนินการจัดซื้อไปแล้วจากผู้ผลิตในประเทศ จ�านวน 1.09  
ล้านเมด็ 

“ยาท้ัง 5 รายการท่ีองค์การฯ ผลติเองนัน้ เป็นการเพิม่
ก�าลงัการผลติเพือ่ใช้ส�าหรบัรกัษาผูต้ดิเช้ือโควดิ-19  ซึง่ยามเีพียงพอ
และไม่กระทบต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาเหล่านี้อยู่เดิม และขอเตือนว่า 
ยาเหล่านีเ้ป็นยาทีใ่ช้เฉพาะโรค เป็นยาอันตราย การสัง่ใช้ต้องเป็น
ไปตามการสั่งของแพทย์เท่านั้น ประชาชนห้ามซื้อมากินเอง 
เดด็ขาด เนือ่งจากยาทกุชนดิมีทัง้คุณประโยชน์และโทษ ” ดร.ภญ.
มกุดาวรรณ กล่าวในตอนท้าย

อภ. เพิ่มก�าลัง
การผลิตยา 5 รายการ 
เพียงพอใช้รักษาโรคโควิด-19

ปฏบิติัการภาวะฉกุเฉนิ (Emergency Operation Center: EOC) 
กระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นทางศูนย์ EOC จะเป็น 
ผูจ้ดัสรรให้กบัโรงพยาบาลทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้ และมอบให้
องค์การฯ เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งต่อไป ณ คลังส�ารองยา 
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รองรับสถานการณ์ 
โควิด-19 ขององค์การเภสัชกรรม
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งค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผย 
การก่อสร้างโรงงานผลติยา 
เฟส 2 ที ่คลอง 10 อ.ธญับรุี 

จ.ปทมุธาน ี คบืหน้าแล้ว 30% เป็น
ไปตามแผน ด�าเนินงานด้วยความ
โปร่งใส มผู้ีสงัเกตการณ์จากองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชันร่วมตรวจสอบ 
ตรวจรบังาน และให้ค�าแนะน�าอย่างต่อเน่ือง คาดเปิด
การผลติได้ในปี 2565 เป็นโรงงานผลติท่ีทันสมยัและ
ใหญ่ท่ีสดุในอาเซยีน มาตรฐานคณุภาพและเทคโนโลยี
ระดบัโลก ช่วยคนไทยเข้าถงึยาได้มากขึน้

ดร.ภญ มกุดาวรรณ ประกอบไวทยกจิ รองผูอ้�านวยการ
องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถงึความคบืหน้าการด�าเนนิการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 บนพ้ืนที่ขององค์การเภสัชกรรม  
(คลอง 10) อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี ว่า โครงการดงักล่าวใช้เวลาในการ
ก่อสร้างพร้อมตดิตัง้ระบบงานและเครือ่งจกัรเป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื
ประมาณ 1,080 วัน  เริม่ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2562 ถงึมิถนุายน 
2565 โดยขณะนีด้�าเนนิการคบืหน้าไปแล้วประมาณ  30 เปอร์เซน็ต์  
เร็วกว่าแผนงาน 30 วัน  โดยได้ตอกเสาเข็มเสร็จแล้วทุกอาคาร  
ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการงานก่อสร้างฐานราก เช่น คาน พืน้ 
ชัน้หน่ึง  งานตดิตัง้ท่อระบบล่อฟ้า จากนัน้จะด�าเนนิการก่อสร้างชัน้ 2 
และชัน้อ่ืนต่อไป  โดยได้มกีารด�าเนนิคูข่นานกบัการจดัท�าข้อก�าหนด
เครื่องจักรและคัดเลือกเครื่องจักร และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องใช้ 
ในการผลติยา อาท ิเครือ่งจักรผลติยาเมด็ ยาน�า้ ยาครมี และยาฉดี 
ตลอดจนรายละเอยีดในการด�าเนนิงานเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
GMP-PIC/S  คาดว่าจะสามารถเปิดท�าการผลติได้ภายในปี 2565  
จะเป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน และช่วยให้ 
คนไทยได้เข้าถงึยาได้มากข้ึน

ในการด�าเนนิการก่อสร้างโรงงานนี ้องค์การฯ ได้เข้าร่วม
ลงนามในข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ในการจดัซ้ือจดัจ้าง การด�าเนนิงานต่างๆ ของโครงการ  
และเป็นไปตามนโยบายองค์กรคณุธรรมขององค์การฯ   โดยท้ังนีจ้ะ
มผีูส้งัเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน (ประเทศไทย ) เข้าร่วม
เป็นสกัขพียานและให้ข้อแนะน�าในการด�าเนนิการในข้ันตอนต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การด�าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง ตรวจรับงานใน 
แต่ละงวด การจ่ายเงิน การปรับเปล่ียนรายละเอียดในระหว่าง 
การด�าเนนิงาน นอกจากนัน้องค์การฯ และบรษิทัผูร้บัจ้างก่อสร้าง 
ได้ลงพืน้ทีชุ่มชนรอบข้าง ส่ือสารการด�าเนนิโครงการและดแูลคณุภาพ
ชีวิตและผลกระทบต่างๆ ซึ่งพบว่ายังไม่มีการร้องเรียนผลกระทบ 
สิง่แวดล้อมจากชมุชนรอบพืน้ทีก่ารก่อสร้างฯ  

รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า 
โรงงานแห่งน้ีสร้างเพือ่รองรบัก�าลังการผลิตยาท่ีย้ายฐานการผลติมา
จากโรงงานทีถ่นนพระรามที ่6  เพือ่ผลติยาจ�าเป็นต่างๆ รวมท้ังผลติ
ยารายการใหม่ทีไ่ด้ท�าการวจิยัและพฒันาส�าเรจ็ และด้วยเป็นโรงงาน
ทีม่กีารน�าเทคโนโลยทีีก่ารผลติและควบคุมคณุภาพทีทั่นสมยัระดบั
โลก ท�าให้มีศกัยภาพสูง ทัง้ในแง่ปรมิาณยาทีผ่ลติทีส่ามารถผลติได้
ในจ�านวนมากๆ กบัมาตรฐานคณุภาพ GMP PIC/S และมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานแห่งนี้จะ
ท�าการผลติยาน�า้ ยาฉดี ยาครมี/ขีผ้ึ้ง และยาเม็ดในกลุม่ยารกัษาโรค
เรือ้รงั ยาทีม่ปีรมิาณการใช้สงู ยาจ�าเป็น ได้แก่ ยารกัษาโรคเอดส์  
เบาหวาน ความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด วัณโรค ยาช่วยชีวิต  
ยาฆ่าเชือ้ วติามนิ  เป็นต้น เป็นโรงงาน Smart Industry ทีม่คีณุภาพ
และเทคโนโลยรีะดบัสากล น�าระบบอตัโนมัตแิละเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
อาทิ เทคโนโลย ีAI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยดีจิทิลั (Digital 
Technology) เทคโนโลยหุ่ีนยนต์ (Robotics) เทคโนโลยกีารเชือ่มโยง
เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็กบัทกุสิง่ (Internet of Things: IoT) เทคโนโลยี
ระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building  
Automation System) เข้ามาใช้ในส่วนงานทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติ รวมถงึ
การจัดเกบ็สนิค้าใช้ระบบคลงัอตัโนมตั ิASRS (Automated Storage 
and Retrieval System) 

องค์การเภสชักรรม (อภ.) เผย 
โรงงานผลติยา เฟส 2

อ

ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 30% เป็นไปตามแผน   
คาดเปิดท�าการผลิตยาจ�าเป็นในระบบสาธารณสุข ได้ปี 2565
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ร.ภญ.มกุดาวรรณ  ประกอบไวทยกจิ รองผูอ้�านวยการ
องค์การเภสชักรรม ได้รบัรางวลัเภสชักรอตุสาหการ
ดีเด่น ประจ�าปี 2563   และ ภญ.นพวรรณ องักูรศนัสนยี 

รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองบริหารระบบคุณภาพ 
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้รับรางวัล 
เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ประจ�าปี 2563 จากสมาคม
เภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

ในส่วนของรางวัล “เภสัชกรอุตสาหการดีเด่นและ
เภสชักรอตุสาหการรุน่ใหม่ดเีด่น” ประจ�าปี 2563  เป็นรางวลัทีท่าง
สมาคมฯ ได้มอบให้กับเภสชักรทีไ่ด้ท�างานด้วยความทุม่เทแรงกาย 
แรงใจ ท�าคณุประโยชน์ให้แก่วชิาชพีเภสชักรรมอตุสาหการ (วชิาชพี
ด้านการผลิตยา) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
เภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) โดยได้แสดงให้ประชาชน 
ได้ประจักษ์ถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกร
อุตสาหการทีมี่ต่อสงัคมในด้านการผลติยา ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการ 
เตรียมการผลิตยา การผลิตยา การวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ 
การประกันคุณภาพยา การกระจายยา และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมท้ังได้มีการปรับปรุง 
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนและผูบ้รโิภค
ด้วยดีเสมอมา

โดยรางวัลนีท้างคณะกรรมการสมาคมเภสชักรอตุสาหการ 
ได้มีการพิจารณาแล้วลงความเห็นว ่า ดร.ภญ.มุกดาวรรณ   
ประกอบไวทยกิจ รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ที่

2 เภสัชกรขององค์การเภสัชกรรม 
ได้รับรางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น 

ประจ�าปี 2563

เหมาะสมท่ีจะได้รบัรางวลัเภสชักรอตุสาหการดเีด่น ประจ�าปี 2563  
และ ภญ.นพวรรณ องักรูศันสนยี รกัษาการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 
กองรักษาบริหารระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงาน 
ผลติยารงัสิต 1 ได้รบัรางวลัเภสชักรอตุสาหการรุน่ใหม่ดเีด่น ประจ�า
ปี 2563 โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่ประสบความส�าเร็จในวิชาชีพ และ
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม ด�าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และประเทศชาต ิมีผลงานทีโ่ดดเด่นจนเป็นผลงานทีป่ระจกัษ์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้แก่วิชาชีพ
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ   
มีผลงานดีเด่นในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนและ
ท�าคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการอย่างต่อเนื่อง  
มีการท�าคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม มีความประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาในวิชาชีพต่อไป

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ  ประกอบไวทยกจิ รองผูอ้�านวยการ
องค์การเภสัชกรรม  และ ภญ.นพวรรณ อังกูรศันสนีย เป็นหนึ่งใน
ความภาคภมูใิจขององค์การเภสชักรรม ซึง่เป็นตวัแทนของผูบ้รหิาร
และพนักงาน รวมถึงองค์กรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกัน
สร้างสรรค์เพือ่สุขภาพทีด่กีว่าของคนไทย โดยมีความซือ่สตัย์สจุรติ  
มีความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อวิชาชีพและ
การด�าเนินงานในหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม

ด
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ภ. พัฒนายาฟาวิพิราเวียร์รักษาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ในระดบัห้อง
ปฏบัิตกิาร พร้อมก้าวสูก่ระบวนการผลติ ตัง้แต่

วตัถดุบิจนเป็นเมด็ยาส�าเรจ็รูป คาดส�าเรจ็ปลายปี 64 
พึง่พาตนเองรองรบัผูป่้วยระยะยาว

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สวุรรณปิฎกกลุ  ผูเ้ชีย่วชาญพิเศษ 
องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อภ.ได้วจิยัและพฒันายาฟาวิพริาเวยีร์ 
(Favipiravir)  มาตัง้แต่กลางเดือนมนีาคม 2563 โดยในระยะแรกนีไ้ด้
จดัซ้ือตวัอย่างวตัถดิุบมาทดลองพฒันาสตูรเบือ้งต้น 100 กรมั และ
สัง่ซ้ือเพิม่อีก 5 กโิลกรมั จะมาถงึเดอืนมิถุนายนนี ้เพ่ือน�ามาพัฒนา
สตูรต�ารับ และขยายขนาดการผลติ ตลอดจนศกึษาความคงสภาพ 
และประสทิธผิลทางชวีสมมลู คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี จะมี
ข้อมูลพร้อมยืน่ข้ึนทะเบียน

ดร.ภญ.นนัทกาญจน์ ได้กล่าวเพิม่เตมิว่า อภ.ได้มกีาร
วางแผนบริหารจัดการเพ่ือให้มียาฟาวิพิราเวียร์เพียงพอต่อความ
ต้องการรองรับการรกัษาผูป่้วยภายในประเทศอย่างยัง่ยืนท้ังในภาวะ
วิกฤติและระยะยาว ซึ่งยาฟาวิพิราเวียร ์เป ็นหนึ่งในยาที่มี
ประสิทธภิาพในการรกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)             
ตามแนวทางการรักษาของประเทศไทย และจากการคาดการณ์ว่าจะ
มีการแพร่ระบาดต่อเนือ่งเป็นระยะเวลานานประมาณ 1 - 2 ปี  การ
ด�าเนนิการเพือ่ให้มยีาไว้ใช้ในยามจ�าเป็นจงึมคีวามส�าคัญเป็นอย่าง
มาก  อภ.มีการด�าเนินงานพร้อมกนัใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการน�าเข้า
ยาฟาวพิริาเวยีร์ในระยะเร่งด่วน มกีารน�าเข้ายาต้นแบบจากบรษิทั 
FujiFilm Toyama Chemical Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท 
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Company ประเทศจีน  ซึง่ได้รบั 
ใบอนุญาตผลติจากญีปุ่น่ เพ่ือกระจายให้กบัโรงพยาบาลต่าง ๆ  ซึง่ไทย
ได้มีการน�าเข้ามาแล้ว จ�านวน 187,000 เมด็ และในเดอืนพฤษภาคมนี้
น�าเข้าจากจนีและญีปุ่น่อกี จ�านวน 303,860 เมด็  ส่วนด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์ท่ีได้ด�าเนินการคู่ขนานกับ
การน�าเข้านัน้ ได้มกีารจดัหาวตัถดุบิเพือ่ใช้พฒันาและผลติยาเมด็ 
ฟาวิพิราเวียร์ได้เองภายในประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย 
คดัเลอืกแหล่งวตัถดุบิทีม่คีณุภาพมาตรฐานจากประเทศจนี ซึง่ขณะนี้
ได้จัดซื้อตัวอย่างวัตถุดิบมาเพื่อทดลองผลิตในเบื้องต้นและอยู่
ระหว่างการส่ังซือ้วตัถดุบิในปรมิาณทีม่ากข้ึน เพือ่น�ามาพฒันาสตูร
ต�ารับและขยายขนาดการผลิต ตลอดจนศึกษาความคงสภาพและ

อ ศึกษาประสิทธผิลทางชวีสมมลู 
(Bioequivalence study)  
เพื่อศึกษาระดับยาในเลือด
เทยีบกบัยาต้นแบบต่อไป คาดว่า
จะใช ้เวลาประมาณ 1 ป ี  
จะมข้ีอมลูพร้อมยืน่ขึน้ทะเบยีน 
การด� า เนินการด ้ านวิ จั ย
พฒันาการสงัเคราะห์วัตถดุบิ
ยาฟาวพิริาเวยีร์เป็นสิง่จ�าเป็น
อย่างยิง่ ได้ด�าเนนิการคูข่นาน
ไปด้วยช่วงเวลานีเ้ช่นกนั โดย

ร่วมมือกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ด�าเนินการในกระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ  โดย 
อภ.ได้สนบัสนนุทนุวจิยัแก่ สวทช. จ�านวน 4.28 ล้านบาท ส�าหรับ
ด�าเนินการในกระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบระดับห้องปฏิบัติการ  
ซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา 3 - 6 เดือน จากนัน้ อภ.น�า
มาขยายขนาดการสงัเคราะห์สู่ระดบัก่ึงอตุสาหกรรม คาดว่าจะสามารถ
เริม่ผลติวตัถดิุบในระดบัก่ึงอตุสาหกรรมได้ในเดอืนมิถนุายน 2564

ดร.ภญ.นนัทกาญจน์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสทิธบิตัร
ยานัน้ บรษิทั FujiFilm Toyama Chemical Co.,Ltd. ประเทศญีปุ่่น  
ได้มาย่ืนค�าขอสิทธบัิตรด้านการผลิตเม็ดยา favipiravir ท่ีประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2553 แต่ปัจจบุนัยังเป็นเพยีงค�าขอสทิธบิตัรเท่าน้ัน   หากยา
ดงักล่าวได้รบัสทิธบิตัรจะได้ระยะเวลาคุม้ครอง 20 ปี โดยนับย้อนหลงั 
ไปตั้งแต่วันที่ยื่นค�าขอสิทธิบัตรในไทย อย่างไรก็ตามการพัฒนา 
สูตรภายในประเทศสามารถท�าได้โดยไม่ถูกฟ้องร้อง แต่หากผลิต
จ�าหน่ายในท้องตลาดอาจโดนฟ้องเพราะละเมดิสทิธบิตัรได้ ดงันัน้ 
อาจต้องมีการเจรจาท�า Voluntary Licensing กับบริษัทเจ้าของ 
สทิธบัิตร เพือ่ให้ อภ.สามารถผลติและจ�าหน่าย

“องค์การเภสัชกรรมมีความมุ่งม่ัน ตัง้ใจ ในการคิดค้น 
วจิยั และพฒันายาฟาวพิริาเวยีร์ทีจ่�าเป็นต่อการรักษาให้เพยีงพอ
ต่อความต้องการของประเทศ เพื่อให้มีความยั่งยืนในการ 
ส�ารองยาไว้ใช้ในการรกัษาผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ รองรับการแพร่
ระบาดทั้งในภาวะวิกฤติและเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในระยะยาว 
ต่อไป” ดร.ภญ.นันทกาญจน์  กล่าว

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) 
เดินหน้าพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ 
ต้านโควิด-19 ให้มีใช้เพียงพอ
และพึ่งพาตนเอง
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ภ. สนบัสนนุแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ 1 หมืน่ขวด ช่วยผูป่้วย
ล้างไตผ่านช่องท้องทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก COVID-19 
และสมาคมเพ่ือนโรคไต เตือน เบาหวาน ความดนั กนิ

เค็มจดั หวานจดั เส่ียงไตวาย
ภญ.วรีะมล มหาตมวด ี ผูช่้วยผูอ้�านวยการองค์การ

เภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ท�าให้ความต้องการใช้แอลกอฮอล์เพิม่สงูข้ึน ส่งผลให้เกดิ
ภาวะแอลกอฮอล์ส�าหรบัล้างแผลและฆ่าเช้ือโรคมไีม่เพยีงพอ ซ่ึงผูป่้วย
โรคไตวายเร้ือรังระยะสดุท้ายทีต้่องรกัษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง 
มีความจ�าเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชือ้โรคในช่วงทีผู่ป่้วยต้อง
เปล่ียนถ่ายน�้ายาล้างไต ซ่ึงผู้ป่วยตัองด�าเนินการเปล่ียนถ่ายด้วย
ตนเองอย่างต่อเนือ่งทุกวนั ทกุๆ 4 - 6 ชัว่โมง ซึง่หากไม่มแีอลกอฮอล์
หรือมีแอลกอฮอล์ท่ีไม่มปีระสทิธภิาพในการฆ่าเชือ้โรคท�าให้มคีวาม
เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  
องค์การฯ จงึได้สนบัสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือเข้มข้น 70 เปอร์เซน็ต์
ขนาด 450 ml จ�านวน 10,000 ขวด ให้กับสมาคมเพ่ือนโรคไตแห่ง
ประเทศไทยเพือ่น�าไปจัดสรรและให้บรษิทั ไปรษณย์ีไทย ดิสทรบิวิชัน่
ด�าเนนิการจดัส่งโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย ส่งให้แก่ผู้ป่วยตามระดบัสภาพ
ของความจ�าเป็นของผู้ป่วยแต่ละรายต่อไป

ผูช่้วยผูอ้�านวยการ กล่าวเพิม่เตมิว่า จากนโยบาย PD 
FIRST POLICY ในการล้างไตช่องท้องเป็นทางเลอืกแรกในการรกัษา
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาต ิ ได้เร่ิมด�าเนนิการมาตัง้แต่ปีงบ 2551 โดยจัดส่งน�า้ยาล้างไต
ทางช่องท้องถงึบ้านผูป่้วยทกุหลงั  ปัจจบุนัมผีูป่้วยล้างไตทางช่องท้อง 
(CAPD) ในระบบมากกว่า 24,000 คน ซ่ึงองค์การฯ เป็นผูด้�าเนนิการ

ช่วยผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง 
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

อ จดัซือ้น�า้ยาล้างไตจากบรษิทัผูจ้�าหน่าย 2 บรษิทั จ�านวนปีละประมาณ 
30 ล้านถงุต่อปี คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 3,855 ล้านบาท ในการด�าเนนิ
การนีใ้นปี 2562 สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 ล้าน
บาท  โดยมบีรษิทั ไปรษณย์ีไทย ดสิทรบิวิช่ัน จ�ากดั เป็นผูจ้ดัส่งน�า้ยา
ล้างไตถงึบ้านผูป่้วยทุกหลงั รวมถงึหน่วยบริการด้วย การด�าเนนิงาน
ดงักล่าวท�าให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวติทีด่ขีึน้ สามารถด�าเนนิชวิีตได้ปกติ  

ด้านนายธนพลธ์  ดอกแก้ว นายกสมาคมเพือ่นโรคไต 
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคณุองค์การเภสชักรรมและบรษิทั
ไปรษณย์ีไทย ดสิทรบิวิช่ัน ทีส่นบัสนนุการด�าเนนิการในครัง้นี ้ ส�าหรบั
ผูป่้วยทีต้่องล้างไตผ่านช่องท้องมากกว่า 24,000 คน ดงันัน้หากหน่วย
งาน หรอืองค์กรไหนประสงค์จะบรจิาคแอลกอฮอล์เพิม่เตมิอีกทาง
สมาคมฯ ยนิดี โดยตดิต่อทีต่นเอง โทรศพัท์หมายเลข 083 833 3096  
เพือ่จดัส่งให้กบัผูป่้วยเป็นการเพิม่เตมิ 

นายกสมาคมเพือ่นโรคไต กล่าวต่อไปว่า สาเหตขุองโรค
ไตวายเรือ้รงัเกดิจากเบาหวาน ความดนั การใช้ยา การบรโิภคอาหาร
เคม็จดั  หวานจดั  จากเครือ่งปรุงรสชาดอาหารต่างๆ โดยเฉพาะจาก
ขนมขบเคี้ยวซึ่งเด็กๆ นิยมกินกันนั้น จะมีรสเค็มจาก “โซเดียม”  
ซึง่ปกติเป็นสารอาหารทีร่่างกายต้องการในปรมิาณ 1,500 มลิลกิรมั/วัน 
แต่ต้องได้รบัไม่เกนิ 2,000 มลิลกิรมั/วนั หรอืเท่ากับเกลอื 1 ช้อนชา 
ซึง่เป็นปรมิาณทีพ่อเหมาะ ไม่มากหรอืน้อยเกนิไป ดงันัน้ก่อนกนิควร
อ่านฉลากโภชนาการบนซองขนม โดยเลือกซือ้ชนิดทีมี่โซเดยีมต�า่ 
และไม่ควรทานบ่อยๆ  เพือ่ไม่ให้ร่างกายได้รบัโซเดยีมมากเกนิความ
จ�าเป็น ซ่ึงจะท�าให้ร่างกายมีความเส่ียงที่จะท�าให้เกิดภาวะไตวาย
เรือ้รงัระยะสุดท้ายสูง

อภ. สนบัสนนุแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ 
1 หมืน่ขวด
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ร.ภญ.มกุดาวรรณ ประกอบไวทยกจิ 
รองผู ้ อ� านวยการองค ์การ
เภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า จาก

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ-19 
ทั่วโลก รวมถึงประเทศที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ
ของยา เช่น จนี อนิเดีย อเมรกิา และประเทศ
แถบยโุรป ซ่ึงประเทศเหล่านัน้ได้ใช้มาตรการ
ปิดประเทศ ท�าให้เกิดปัญหาในการจัดส่งวัตถุดิบยา บรรจุภัณฑ์ 
ประกอบกบัหลายโรงพยาบาลเริม่มกีารใช้นโยบายจ่ายยาส�าหรบัโรค
เรือ้รังล่วงหน้า 6 เดือน เพือ่ลดความแออดัในโรงพยาบาล ลดความ
เสีย่งในการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 จึงท�าให้โรงพยาบาลมกีาร
ส�ารองยามากกว่าปกต ิ ขณะเดียวกนัต้องเพิม่ก�าลงัการผลติในส่วน
ยาจ�าเป็นทีต้่องใช้รกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ใน 5-6 รายการด้วย 
ซึง่เป็นสถานการณ์กะทันหนัทีอ่งค์การฯ ไม่ได้คาดคดิไว้ก่อน  

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ กล่าวต่อว่า เดิมในภาวะปกตินั้น 
องค์การฯ จะมแีผนการสัง่ซ้ือวัตถดุบิและอุปกรณ์ต่างๆ ส�าหรบัการผลิต
ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดอืน ซึง่อาจมวีตัถดุบิบางรายการต้องก�ากบั
ดแูลเป็นพเิศษ โดยจะมกีารทยอยผลติเป็นยาส�าเรจ็รปูส�ารองไว้ใน
คลงัในจ�านวนทีผู้่ป่วยสามารถใช้ได้ 2 - 3 เดอืนเป็นอย่างน้อย เมือ่เร่ิม
มสีถานการณ์โควิด-19 เข้ามา เมือ่ปลายเดอืนมกราคม 2563 องค์การฯ
ได้มีการปรับแผนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นกลุ่มยาจ�าเป็น 
โรคเร้ือรังเป็นส�าคญั โดยเร่งให้มกีารส่งมอบวัตถดุบิและอปุกรณ์การ
ผลติต่างๆ เรว็ขึน้ หากวัตถดุบิบริษทัไหนติดขดัเรือ่งการส่งมอบ จะ
ท�าการจดัซือ้จากแหล่งวตัถดิุบแห่งใหม่ 2 - 3 แห่ง ทีไ่ด้รบัการตรวจ
รบัรองคุณภาพแล้ว เพือ่น�ามาใช้ในการผลติได้ทนัและเพยีงพอต่อ
ความต้องการ พร้อมทั้งได้ติดต้ังเคร่ืองบรรจุยาลงแผงอัตโนมัติ
ความเร็วสงูจากประเทศเยอรมนอีกีหลายเครือ่ง ขณะเดยีวกนัได้มี
การแสวงหาแหล่งวัตถดุบิเพิม่เตมิอกีหลายแห่ง เช่น ยาซมิวาสแตตนิ 
(Simvastatin) ใช้ลดระดบัคลอเรสเตอรอลชนดิไม่ดีและไตรกลเีซอไรด์
ในหลอดเลือด ขณะนีม้แีหล่งวตัถดุบิ จ�านวน 5 ราย ในประเทศอนิเดยี 
อภ.สามารถเพิม่ก�าลงัผลติจาก 56 ล้านเม็ด/เดอืน เป็น 62 ล้านเมด็/เดอืน 
ยาแอมโลดิพนี (Amlodipine) รกัษาความดนัโลหิตสงู โรคหลอดเลอืด
เลี้ยงหัวใจ ขณะนี้มีแหล่งวัตถุดิบ จ�านวน 3 ราย ในประเทศ 
อนิเดีย อภ.เพิม่ก�าลงัผลติจาก 50 ล้านเมด็/เดอืน เป็น 75 ล้านเมด็/
เดอืน ในส่วนยาเมทฟอร์มนิ (Metformin) ยาใช้รกัษาโรคเบาหวาน 
อภ.สามารถเพิม่ก�าลงัผลิตจาก 75 ล้านเมด็/เดอืน เป็น106 ล้านเม็ด/
เดอืน ยาลอซาร์แทน (Losartan) ใช้ลดความดนัโลหติทีอ่อกฤทธ์ิท�าให้
หลอดเลอืดขยายตวั ขณะนีม้แีหล่งวตัถดุบิ จ�านวน 3 ราย ในประเทศ

อภ. เพิ่มก�าลังการผลิตอีก 50% 
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังมียาใช้อย่างต่อเนื่อง

ด

จนี 1 ราย และประเทศอนิเดยี 2 ราย ก�าลงัผลติเป็น 27 ล้านเมด็/
เดือน ยาต้านไวรสัเอดส์ทัง้ 22 รายการ นัน้ได้เพิม่ก�าลงัการผลติ 
ทุกรายการด้วยแล้วเช่นกัน โดยในภาพรวมแล้วในเดือนเมษายน  
องค์การฯ จะสามารถเพิม่ก�าลงัการผลิตได้เฉลีย่ 30% และตัง้แต่เดอืน
พฤษภาคมเป็นต้นไปจะเพิ่มก�าลังการผลิตยาจ�าเป็นส�าหรับผู้ป่วย 
โรคเรือ้รงัให้ได้ถงึ 50%

รองผูอ้�านวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า องค์การฯ 
ไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ของวัตถุดิบที่ได้รับผลกระทบจาก 
โรคโควดิ-19 ซึง่ยงัไม่มคีวามแน่นอนว่าจะยตุหิรอืเบาบางลงเมือ่ไร 
จงึได้ท�าการหาแหล่งวตัถดุบิแหล่งใหม่ส�ารองเพิม่เตมิไว้อย่างต่อเนือ่ง
แล้ว ม่ันใจได้ว่าองค์การฯ ยงัคงสามารถผลิตยาได้ตามความต้องการ
และคงราคายาไว้ตามเดมิแม้สถานการณ์ต่างๆ จะไม่เอือ้อ�านวยมาก
นกั และผูป่้วยโรคเร้ือรงัจะยงัคงมยีาใช้อย่างต่อเนือ่ง พร้อมขอความ
ร่วมมือโรงพยาบาลต่างๆ ช่วยบรหิารจดัการและจัดสรรทยอยส่งยา
ให้ผู้ป่วยตามรอบการรักษา สอดคล้องกับปริมาณยาที่องค์การฯ  
จดัส่งไปส�ารองทกุ 1 - 2 เดอืน โดยจดัส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ 
ซึ่ง สปสช. ได้จัดงบชดเชยให้หน่วยบริการเพิ่มเติมในอัตราไม่เกิน  
50 บาท/ครัง้ หรอืโครงการรับยาใกล้บ้าน ซึง่จะช่วยให้ผู้ป่วยมยีาใช้
อย่างต่อเนือ่งภายใต้สถานการณ์นี้

พร้อมขอความร่วมมือโรงพยาบาลบริหารจัดการจัดสรรยาให้เหมาะสม
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บทคัดยอ

ารศกึษาครัง้น้ี เป็นการวจิยัและพฒันาโดยใช้การวิจยัเชิง
ส�ารวจ มวัีตถปุระสงค์เพือ่ (1) พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบการอนญุาตด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ (2) พฒันาและ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยเกี่ยวกับ
ผลติภัณฑ์สขุภาพ เพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์ (3) เพ่ือพฒันาและเพิม่
ประสิทธิภาพในการส่ือสารข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก การให้
ค�าปรึกษา/แนะน�า และการเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพ โดยน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาประยกุต์ใช้ (4) เพือ่พฒันาระบบการจดัเกบ็เอกสาร
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ (5) เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ให้มีความทันสมัย และมีสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการศกึษา แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คอื
ผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัจนัทบรุ ี และผูม้ารบับรกิารในสือ่สงัคมออนไลน์ 
ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวดัจนัทบรุ ีเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาสถติทิีใ่ช้ในการศึกษา ได้แก่
แบบสอบถามความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารต่อคณุภาพบรกิารของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จฯ และแบบสอบถามความ
พงึพอใจของผูม้ารบับรกิารต่อการสือ่สารผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ 
(Social Media) ของศนูย์บรกิารผลติภณัฑ์สขุภาพเบด็เสรจ็ฯ วเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ 
(Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการศึกษาพบว่า ผูม้ารับบรกิารทีศ่นูย์บรกิารผลติภณัฑ์
สขุภาพเบด็เสรจ็ฯ มคีวามพงึพอใจต่อคณุภาพบรกิาร ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่อยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
และผู้มารับบริการในสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สขุภาพเบด็เสร็จฯ มคีวามพงึพอใจต่อการสือ่สารผ่านทางส่ือสังคม
ออนไลน์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยด้านการใช้ประโยชน์ อยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ จากการพฒันาและปรบัปรงุศนูย์บรกิารผลติภณัฑ์
สขุภาพเบด็เสร็จฯ พบว่า ศนูย์บรกิารผลติภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสรจ็ฯ มี
ความสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบร้อย และมคีวามทนัสมัยมากขึน้ โดย

ก

ของศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

(Development of health product regulatory system before and after going to 
market of the One Stop Service Center Chanthaburi Provincial Health Office)

อารีวัล มหาธนรัตน์
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สามารถให้บรกิารผูม้ารบับรกิารได้ครบถ้วนเพยีงจดุเดยีว ไม่ต้องเดนิ
ไปตดิต่อหลายห้อง รวมทัง้มีสิง่อ�านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์, 
WI-FI free และเครือ่งด่ืมร้อน/เย็น ประกอบกบัมกีารบริหารจดัการ
ด้านเอกสาร การควบคุมก�ากบังาน และการจดัเกบ็ข้อมลูเฝ้าระวัง
ผลติภณัฑ์สขุภาพเป็นระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ท�าให้สบืค้นเอกสารได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ส่งผลท�าให้ลดการใช้ทรพัยากรของหน่วยงาน

 ปัจจบุนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเร็ว 
แนวโน้มการเกดิโรคมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรุนแรง เนือ่งจากความ
เจรญิ การสือ่สารและเทคโนโลยีทีท่นัสมัย กระทรวงสาธารณสขุจึงมี
เป้าหมายทีจ่ะพฒันาศกัยภาพให้เข้าสูย่คุไทยแลนด์ 4.0 ทีมี่การน�า
เทคโนโลยีด้านสุขภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเพิม่ความสะดวกในระบบบรกิาร ด้านการอนญุาตและ
การเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพตามกฎหมายทีอ่ยูใ่นความควบคุมของ
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยามภีารกจิหลกัในการก�ากบัดแูลผลติภณัฑ์สขุภาพก่อน
และหลังออกสูท้่องตลาด รวมถงึก�ากับดแูลสถานทีป่ระกอบการเพ่ือ
คุม้ครองให้ผลติภณัฑ์ดงักล่าวมีคณุภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั 
จงึได้ด�าเนนิการพฒันาระบบราชการในทกุรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
พฒันาคณุภาพการให้บรกิาร การปรับเปลีย่นกระบวนการ  และวิธี
การท�างาน การแก้ไขและยกเลกิกฎระเบยีบทีล้่าสมยัให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปโดยจดัองค์กรทีเ่รยีกว่า ศนูย์บรกิารผลติภณัฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ซึ่งน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บรกิารรบัค�าขออนญุาตผลติภณัฑ์สขุภาพ 
ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ณ 
จดุเดยีว ส่วนในระดับภมิูภาค ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้มอบอ�านาจการอนญุาตให้กบัจงัหวดัต่างๆ เพ่ือให้เกดิมาตรฐาน
การปฏิบตังิานในการให้บรกิารและเกดิความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้

ค�าส�าคัญ :  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ; คุณภาพบริการ ; เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทนํา

การพัฒนาระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กอนและหลังออกสูตลาด
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 จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับมอบอ�านาจการ
อนญุาตด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ  โดยกลุม่งานคุ้มครองผูบ้รโิภคและ
เภสชัสาธารณสขุ ส�านกังานสาธารณสขุจังหวดัจันทบรุ ีได้ด�าเนนิการ
จัดตั้งศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  เพื่อก�ากับดูแล
ผลติภณัฑ์สขุภาพก่อนและหลงัออกสูท้่องตลาด โดยเป็นงานด้านการ
อนุญาตที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติอาหาร ยา วัตถุอันตราย  
เครือ่งมือแพทย์ เครือ่งส�าอาง วัตถอุอกฤทธิ ์ยาเสพติดให้โทษ และ
สถานพยาบาล  ซึง่ศนูย์บรกิารผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสรจ็ ส�านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัจนัทบรุ ีได้ด�าเนนิการให้บริการแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการจะเป็น
ผู้ประกอบการด้านอาหาร ยา และสถานพยาบาล ประกอบกับ
ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจันทบรุ ี ได้จัดท�าแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาสขุภาพ จงัหวดัจนัทบรุ ีระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผน
ยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี ด้านสาธารณสขุ ในระยะแรกเป็นการ
ปฏิรูประบบ โดยจะพัฒนาการบริการให้เข้าสู่รูปแบบดิจิทัล 4.0 
อกีทัง้การน�าแนวคดิ Smart office มาปรบัใช้ในการท�างานยคุใหม่ 
จดัเกบ็ข้อมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์และส่งต่อข้อมลูส่ือสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เนต็แทนการส่งข้อมลูในรปูแบบทีเ่ป็นกระดาษ และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ท�างานให้ดูดี ทันสมัย รวมทั้ง
น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการให้บรกิารประชาชน เชือ่มโยงไร้รอยต่อ มคีณุภาพ
มาตรฐาน เกิดความรวดเรว็ สะดวก เพ่ือรองรบัการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ ส่วนการเฝ้าระวังผลติภณัฑ์สขุภาพ จะมกีารน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาประยกุต์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการส่ือสารข้อมูล
และเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพเชงิรกุ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพือ่พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบการอนญุาตด้าน
ผลติภัณฑ์สขุภาพ
 2. เพือ่พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบการเฝ้าระวงัและ
การเตอืนภัยเกีย่วกบัผลติภณัฑ์สขุภาพให้แก่เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข, 
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ผูผ้ลติและผู้จ�าหน่ายผลิตภณัฑ์สขุภาพ 
และประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์   
 3. เพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารข้อมูล
ผลติภัณฑ์สขุภาพเชงิรกุ การให้ค�าปรึกษา/แนะน�า และการเฝ้าระวัง
ผลติภัณฑ์สขุภาพ โดยน�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาประยกุต์ใช้ 
 4. เ พ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารในระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์แทนการใช้กระดาษ
 5. เพือ่พฒันาและปรบัปรุงสถานท่ีให้มคีวามทนัสมยั และ
มสีิง่อ�านวยความสะดวก

วิธีการศÖกษาวิจัย

 1. รูปแบบการวิจัย
 เป็นการวจิยัเชิงส�ารวจ ใช้แบบสอบถามความพงึพอใจของ
ผูม้ารบับรกิารต่อคณุภาพบรกิารของศูนย์บรกิารผลติภณัฑ์สขุภาพ
เบ็ดเสร็จฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อ
การสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของศูนย์
บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จฯ เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้มารับ
บรกิารทีศ่นูย์บรกิารผลติภณัฑ์สขุภาพเบด็เสรจ็ ส�านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัจนัทบรุ ี(ประชากร) จ�านวน 340 คน ได้กลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 
181 คน และผู้มารับบริการในสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
(ประชากร) จ�านวน 180 คน กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 123 คน 
 3. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการของศูนย์
บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี
 ผลการศกึษาข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า ผู้มารบั
บริการในศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.43 
มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 39.23 ส�าเร็จการศึกษาระดับ
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 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการรายข้อ 
ในแต่ละด้าน เป็นดังนี้

2.1 ด ้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให ้บริการ  
พบว่า ผูม้ารบับรกิารส่วนมากมคีวามพงึพอใจในประเดน็ระยะเวลา
ในการให้บริการทีจุ่ดบรกิารในแต่ละคร้ัง มากทีส่ดุ ( =  3.28, S.D. = 
0.62) รองลงมาคอื จ�านวนครัง้ทีม่าตดิต่อขอรบับรกิารในแต่ละเรือ่ง 
( =  3.28, S.D. = 0.58) และให้บริการโดยจัดระบบคิวเรียงตาม
ล�าดับก่อน-หลัง ( =  3.15, S.D. = 0.53) 

2.2 ด ้านการให้บริการของเจ ้าหน้าที่  พบว่า  
ผูม้ารบับริการส่วนมากมคีวามพงึพอใจในประเดน็เจ้าหน้าทีมี่ความ 
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ 
ในทางมิชอบ ฯลฯ มากที่สุด ( =  3.61, S.D. = 0.51) รองลงมาคอื 
เจ้าหน้าทีย่นิดีให้ความช่วยเหลอืเมือ่ท่านร้องขอ ( =  3.50, S.D.  
= 0.62) และให้บริการต่อท่านเหมือนกับผู้รับบริการรายอื่นๆ โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ( =  3.45, S.D. = 0.57) 

ปริญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 62.43 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001- 
40,000 บาท/เดือน มากที่สุด ร้อยละ 25.41 มีสถานะเป็น 
พนกังาน มากทีส่ดุ ร้อยละ 37.02 ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการ
ด้านอาหาร ร้อยละ 46.41 ระยะเวลาที่รับบริการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
มากที่สุด ร้อยละ 35.91 และเข้ามารับบริการด้านอาหาร มากที่สุด 
ร้อยละ 39.78 
 2. ความพึงพอใจของผูม้ารับบรกิารต่อคณุภาพบรกิารของ
ศนูย์บริการผลติภัณฑ์สขุภาพเบ็ดเสรจ็ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
จันทบุรี 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารต่อ
คุณภาพบริการของศูนย ์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้มารับบริการมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพบริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เบด็เสร็จฯ ทัง้ 5 ด้าน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
ของศนูย์บริการผลติภณัฑ์สขุภาพเบด็เสรจ็ฯ ด้านการให้บรกิารของ
เจ้าหน้าที่ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าของการ 
บริการ ส่วนด้านที่ผู้ประกอบการที่มารับบริการ มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ ด้านความสะดวกในการรับบริการ (ดังตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อคุณภาพบริการของ

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดจันทบุรี จ�าแนกรายด้าน

2.3 ด้านความสะดวกในการรบับรกิาร พบว่า ผูม้ารับ
บริการส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นความสะดวกในการ
ขอรับเอกสารหรือใบอนุญาต ( = 3.36, S.D. = 0.53) รองลงมา 
คือ การนัดหมายกับผู้มารับบริการมีความตรงต่อเวลา ( = 3.19,  
S.D. = 0.58) และการเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ก�าหนด  
( = 3.17, S.D. = 0.61) 

2.4 ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ผู ้มารับบริการ 
ส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นอาคารสถานที่สะอาดและ
สวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 3.27, S.D. = 0.63)  รองลงมา
คือ สถานท่ีตั้งของหน่วยงานมีความสะดวกในการเดินทางมา 
รับบรกิาร ( = 3.26, S.D. = 0.58) และมทีีน่ัง่รอรบับรกิารอย่าง 
เพยีงพอ ( = 3.24, S.D. = 0.60) 

2.5 ด้านความก้าวหน้าของการบริการ พบว่า  
ผูม้ารบับรกิารส่วนมากมคีวามพงึพอใจในประเดน็การประชาสมัพนัธ์ 
ข้อมูลข่าวสารทางเวบ็ไซต์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย อยูใ่นระดบั
มากที่สุด ( = 3.29, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ แจ้งข้อมูลการให้
บริการของศูนย์บรกิารผลิตภณัฑ์สุขภาพเบด็เสรจ็ฯ ทางจดหมาย และ
ทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น การขออนญุาต, การต่ออายใุบอนญุาต 
เป็นต้น ( = 3.25, S.D. = 0.52) และการประสานงานภายในของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่น เช่น ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา มีความรวดเร็ว ( = 3.23, S.D. = 0.53) (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารต่อคณุภาพบรกิารของศนูย์บรกิาร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
จ�าแนกรายข้อในประเด็นต่างๆ

ประเด็นความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
1. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 3.15 0.55 มาก 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.40 0.56 มากท่ีสุด 
3. ด้านความสะดวกในการรับบริการ 3.09 0.62 มาก 
4. ด้านอาคารสถานที่ 3.13 0.61 มาก 
5. ด้านความก้าวหน้าของการบริการ 3.17 0.53 มาก 

ภาพรวม 3.19 0.57 มาก 
 

 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ต่อคุณภาพบริการ 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
หมาย มาก

ที่สุด 
มาก น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1.ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

14.36 77.35 8.29 0.00 3.06 0.47 มาก 

2.ให้บริการโดยจัดระบบคิวเรียง
ตามล าดับก่อน-หลัง 

22.65 70.17 7.18 0.00 3.15 0.53 มาก 

3.ป้ายหรือประกาศ อธิบายข้ันตอน
ในการมาใช้บริการที่ชัดเจน 

18.23 69.61 13.81 0.00 3.03 0.55 มาก 

4.ระยะเวลาในการให้บริการที่จุด
บริการในแต่ละครั้ง 

36.46 54.70 8.84 0.00 3.28 0.62 มาก
ที่สุด 

5.ระยะเวลาในการด าเนินงานจน
ได้รับใบอนุญาต 

19.34 70.72 9.94 0.00 3.09 0.53 มาก 

6.จ านวนครั้งในการติดต่อขอรับ
บริการในแต่ละเรื่อง 

34.25 59.12 6.63 0.00 3.28 0.58 มาก
ที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่
1.สามารถตอบค าถาม  ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้ 

26.52 60.22 13.26 0.00 3.13 0.62 มาก 

2.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้อง 

30.39 66.30 3.31 0.00 3.27 0.51 มาก
ที่สุด 

3.กิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย 
และพูดจาไพเราะ 

44.20 53.59 2.21 0.00 3.42 0.54 มาก
ที่สุด 

4. เจ้าหน้าท่ียินดีให้ความช่วยเหลือ  
เมื่อท่านร้องขอ 

56.91 36.46 6.63 0.00 3.50 0.62 มาก
ที่สุด 

5.เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน 
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

61.88 37.02 1.10 0.00 3.61 0.51 มาก
ที่สุด 

6.ให้บริการต่อท่านเหมือนกับ
ผู้รับบริการรายอื่นๆ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

49.17 46.96 3.87 0.00 3.45 0.57 มาก
ที่สุด 
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 ผลการศกึษาข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า ผูม้ารบั
บริการในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.10 มีระหว่าง 20 - 30 ปี มาก
ที่สุด ร้อยละ 41.46 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด 
ร้อยละ 55.28 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท/เดือน 
มากทีสุ่ด ร้อยละ 38.21 มีสถานะเป็นเป็นผูบ้รโิภค/ประชาชนทัว่ไป 
มากที่สุด ร้อยละ 27.64 ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ร้อยละ 92.68 และเข้ามารับบริการด้านอาหาร มากที่สุด 
ร้อยละ 38.21   
 4. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการสื่อสารผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารต่อ
การส่ือสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้มา
รบับรกิารมคีวามพงึพอใจต่อการสือ่สารผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ 
ของศนูย์บรกิารผลติภณัฑ์สขุภาพเบด็เสรจ็ฯ ทัง้ 4 ด้าน ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้มารับบริการมี
ความพงึพอใจต่อคุณภาพบรกิารของศูนย์บรกิารผลติภณัฑ์สขุภาพ
เบ็ดเสร็จฯ ด้านการใช้ประโยชน์ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผู้ดูแล
ระบบ ส่วนด้านทีผู่ม้ารบับรกิาร มีความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ คอื ด้าน
การใช้สื่อหรือข้อมูลข่าวสาร (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการสื่อสารผ่านทาง

สื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จ�าแนกรายด้าน

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ต่อคุณภาพบริการ 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
หมาย มาก

ที่สุด 
มาก น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

ด้านความสะดวกในการรับบริการ 
1.การนัดหมายกับผู้มารับบริการ มี
ความตรงต่อเวลา 

27.62 63.54 8.84 0.00 3.19 0.58 มาก 

2.ความสะดวกในการขอรับเอกสาร
หรือใบอนุญาต 

38.12 59.67 2.21 0.00 3.36 0.53 มาก
ที่สุด 

3.การเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่
ก าหนด 

28.18 60.22 11.60 0.00 3.17 0.61 มาก 

4.การติดตาม/สอบถามข้อมูลทาง
โ ท ร ศั พ ท์   ห รื อ จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์ 

17.13 60.22 22.65 0.00 2.94 0.63 มาก 

5.การบอกข้ันตอนและระยะเวลา
ในการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน 

16.57 61.88 21.55 0.00 2.95 0.62 มาก 

6.มี คู่ มื อ  ตั ว อ ย่ า ง  เ อ ก ส า ร
ประกอบการเขียนใบค าขอ 

21.55 50.28 27.07 1.10 2.92 0.73 มาก 

ด้านอาคารสถานที่ 
1.การจัดอาคารสถานที่เป็นสัดส่วน
และมีระเบียบ   

22.65 74.59 2.76 0.00 3.20 0.46 มาก 

2.อาคารสถานที่สะอาด  และ
สวยงาม 

37.02 53.04 9.94 0.00 3.27 0.63 มาก
ที่สุด 

3.สถานที่ต้ังของหน่วยงานมีความ
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 

33.15 59.67 7.18 0.00 3.26 0.58 มาก
ที่สุด 

4.มีหนังสือพิมพ์  วารสารหรือ
เอกสารให้อ่าน และมีอุปกรณ์
ส าหรับสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ต ระหว่างรอรับบริการ 
อย่างเพียงพอ 

14.36 57.46 23.76 4.42 2.82 0.73 มาก 

5.มีที่น่ังรอรับบริการอย่างเพียงพอ 32.60 58.56 8.84 0.00 3.24 0.60 มาก 
6.ป้ายหรือข้อความบอกจุดบริการ 
มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

21.55 56.35 22.10 0.00 2.99 0.66 มาก 

 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ต่อคุณภาพบริการ 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
หมาย มาก

ที่สุด 
มาก น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

ความก้าวหน้าของการบริการ 
1.มีตู้รับความคิดเห็นจากผู้มาใช้
บริการเพ่ือน ามาใช้พัฒนาการ
บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ 

12.71 77.90 9.39 0.00 3.03 0.47 มาก 

2.แจ้งข้อมูลการให้บริการของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จทางจดหมาย และทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) 
เช่น การขออนุญาต , การต่ออายุ
ใบอนุญาต เป็นต้น 

28.73 67.40 3.87 0.00 3.25 0.52 มาก
ที่สุด 

3.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

31.49 65.75 2.76 0.00 3.29 0.51 มาก 

4.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าขอต่างๆ 
จากเว็บไซต์ของศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 

28.18 50.28 21.54 0.00 3.07 0.70 มาก 

5.มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 

17.68 80.11 2.21 0.00 3.15 0.42 มาก 

6.การประสานงานภายในของ
เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานอื่นเช่น 
ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา มีความรวดเร็ว 

28.18 66.85 4.97 0.00 3.23 0.53 มาก 

 

ประเด็นความพึงพอใจต่อการสื่อสาร 
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

1. ด้านการใช้สื่อหรือข้อมูลข่าวสาร 3.08 0.58 มาก 
2. ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3.17 0.51 มาก 
3. ด้านการใช้ประโยชน์ 3.36 0.58 มากท่ีสุด 
4. ด้านผู้ดูแลระบบ 3.34 0.49 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.24 0.54 มาก 
 

ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารต่อคณุภาพบรกิารของศนูย์บรกิาร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
จ�าแนกรายข้อในประเด็นต่างๆ (ต่อ)

 3. ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างผูม้ารบับรกิารในส่ือสังคม
ออนไลน์ ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการรายข้อ 
ในแต่ละด้าน เป็นดังนี้

4.1 ด้านการใช้สื่อหรือข้อมูลข่าวสาร พบว่า  
ผู้มารับบริการส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นรูปแบบของสื่อ
หรือข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลาย เช่น VDO, Infographic, 
บทความ เป็นต้น มากที่สุด ( = 3.28, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ 
เนื้อหาของสื่อหรือข้อมูลข่าวสารมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน ( = 3.22, S.D. = 0.68) และความน่าสนใจ
ในการน�าเสนอของสื่อหรือข้อมูล ( = 2.93, S.D. = 0.44) 
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4.2 ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า  
ผู้มารับบริการส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นความสะดวก 
ในการเข้าถงึเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 3.28, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ขั้นตอน
ในการให้บริการไม่ยุง่ยากซบัซ้อน ชดัเจน และเป็นระบบ ( = 3.12, 
S.D. = 0.52) และสามารถติดต่อได้ง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว  
( = 3.11, S.D. = 0.50) 

4.3 ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้มารับบริการ 
ส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นท่ีสามารถน�าไปใช้ในชีวิต 
ประจ�าวนั และถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่บคุคลอืน่ได้ มากทีส่ดุ ( = 3.58, 
S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ และบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ( = 3.13, S.D. = 
0.65) 

4.4 ด ้านผู ้ดูแลระบบ พบว่า ผู ้มารับบริการ 
ส่วนมากมคีวามพงึพอใจในประเดน็ผูด้แูลระบบให้บรกิารด้วยความ
สุจริต เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 3.66, S.D. = 0.51) อันดับ
ที่ 2 คือ สามารถตอบค�าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค�าแนะน�าและช่วย
แก้ไขปัญหาได้ อยู่ในระดับมาก ( = 3.18, S.D. = 0.46) และอันดับ
ที่ 3 คือ ผู้ดูแลระบบให้บริการด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.17, S.D. = 0.49) (ดังตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการส่ือสารผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) ของศูนย์บรกิารผลติภณัฑ์สขุภาพเบด็เสรจ็ 

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจนัทบรุ ีจ�าแนกรายข้อในประเดน็ต่างๆ

 5. ผลการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พบว่า 

 5.1 ศนูย์บรกิารผลติภณัฑ์สขุภาพเบด็เสรจ็ฯ มีความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ทันสมัย และมีสิ่งอ�านวยความ
สะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ พร้อมสัญญาณ WI-FI และจุดบริการ
เครื่องดื่ม 

ประเด็นความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารผา่นทางสื่อสังคมออนไลน์ 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
หมาย มาก

ที่สุด 
มาก น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการใช้สื่อหรือขอ้มูลข่าวสาร 
1.สื่อหรือข้อมูลข่าวสารมีความ
เหมาะสม และน่าเชื่อถือ 

13.01 65.04 19.51 2.44 2.89 0.64 มาก 

2.รูปแบบของสื่อหรือข้อมูลข่าวสาร
มีความหลากหลาย เช่น VDO, 
Infographic, บทความ เป็นต้น 

32.52 62.60 4.88 0.00 3.28 0.55 มาก 

3.เน้ือหาของสื่อหรือข้อมูลข่าวสาร
มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 

33.33 58.54 4.88 3.25 3.22 0.68 มาก 

4.ความน่าสนใจในการน าเสนอของ
สื่อหรือข้อมูล 

4.07 87.80 5.69 2.44 2.93 0.44 มาก
ที่สุด 

ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
1.ความสะดวกในการเข้าถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เช่น Facebook, Line 
เป็นต้น 

31.71 65.04 3.25 0.00 3.28 0.52 มาก
ที่สุด 

2.ข้ันตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ชัดเจนและเป็นระบบ 

20.33 71.54 8.13 0.00 3.12 0.52 มาก 

3.สามารถติดต่อได้ง่าย มีความ
สะดวกรวดเร็ว 

18.70 73.98 7.32 0.00 3.11 0.50 มาก 

 

ประเด็นความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารผา่นทางสื่อสังคมออนไลน์ 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ
หมาย มาก

ที่สุด 
มาก น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการใช้ประโยชน์ 
1.ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ และ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 

27.64 58.54 13.01 0.81 3.13 0.65 มาก 

2.สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นได้ 

58.54 40.65 0.81 0.00 3.58 0.51 มาก
ที่สุด 

ด้านผู้ดูแลระบบ 
1.สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไข
ปัญหาได้   

21.14 75.61 3.25 0.00 3.18 0.46 มาก 

2.ผู้ดูแลระบบให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง 

21.95 73.17 4.88 0.00 3.17 0.49 มาก 

3.ผู้ดูแลระบบให้บริการด้วยความ
สุจริต เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

67.48 30.89 1.63 0.00 3.66 0.51 มาก
ที่สุด 

 

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จฯ

เคาน์เตอร์ให้บริการ

ที่นั่งรอรับบริการ บรเิวณให้บรกิารสบืค้นข้อมลู

จุดบริการเครื่องดื่ม ตู้เก็บส�าเนาใบอนุญาต

ตารางที่ 4 (ต่อ)
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 5.2 ศนูย์บรกิารผลติภณัฑ์สุขภาพเบด็เสรจ็ฯ มกีารบรหิาร
จัดการด้านเอกสาร การควบคุมก�ากับงาน และการจัดเก็บข้อมูล
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลด
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน

QR code แบบฟอร์มการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี

ควบคุมก�ากบังานด้วยโปรแกรม cpchan

จดัเกบ็ข้อมลู/เอกสารด้วยระบบ DocSYS

จดัเกบ็ข้อมลู/เอกสารด้วยระบบNasstorage

ระบบการจดัเก็บข้อมลู
อเิลก็ทรอนกิส์

(Nasstorage/DocSYS)

เปรยีบเทยีบปรมิาณการใช้กระดาษ
ของศนูย์บรกิารผลติภณัฑ์สุขภาพ

เบด็เสรจ็ฯ

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของ
ศนูย์บรกิารผลติภัณฑ์สขุภาพเบด็เสรจ็ฯ ทัง้ 5 ด้าน ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูม้ารับบรกิารมีความ
พงึพอใจด้านอาคารสถานที ่ และด้านความสะดวกในการรบับริการ 
เป็นอนัดบัท้ายๆ สอดคล้องกบัผลงานวจัิยของ ประสงค์ จิตงามสจุรติ 
(2552,บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ง “ความคิดเหน็ของประชาชนต่อคุณภาพ
การบรกิารของศาลจงัหวดัจนัทบรุแีผนกคดเียาวชนและครอบครวั” 
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเหน็ของประชาชนต่อคุณภาพการบรกิาร
ของศาลจงัหวดัจนัทบรุ ีแผนกคดเียาวชนและครอบครวั ในแต่ละด้าน
อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเข้าใจบริการตรงความ
ต้องการ  อยูใ่นระดบัด ีอนัดบัหนึง่ รองลงมาคอื ความน่าเชือ่ถือและ
ซือ่สตัย์สจุรติของบคุลากร  ส่วนด้านทีม่อีนัดบัการให้บรกิารดีน้อย
ทีส่ดุ คอื ความเพยีงพอของการบรกิาร ซึง่อยูใ่นอนัดบัที ่ 8 จาก
คุณภาพการบริการทั้งหมด 8 ด้าน แต่ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ซึง่ขัดแย้งกับผลการศกึษาของ สุกญัญา มแีก้ว (2554) ศกึษาความ
พงึพอใจของประชาชนในการใช้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 
เขตอ�าเภอท่าชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล 
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การ
บรหิารส่วนต�าบลเขตอ�าเภอท่าชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีโดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก ด้านอาคาร/สถานที ่ ด้านพนักงานผูใ้ห้
บรกิาร ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร และด้านกระบวนการให้บรกิาร 
ตามล�าดับ อธิบายได้ว่า ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจนัทบรุ ีมกีารย้ายสถานที ่และปรบัปรงุ 
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ค่อนข้างบ่อย การแสดงป้ายหรอืข้อความบอกจุดบรกิารต่างๆ อาจยงั
มีไม่ครบทกุจุดทีบ่รกิาร ท�าให้สร้างความสับสนในการมาใช้บริการได้ 
อีกทัง้หนงัสอืพิมพ์ วารสาร หรอืเอกสาร รวมทัง้มีอุปกรณ์ส�าหรบั
สบืค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เนต็ อาจมไีม่เพียงพอแก่ผูม้ารับ
บริการ ในกรณีทีผู่ม้ารบับรกิารมาในเวลาใกล้เคยีงกนั ส่วนด้านความ
สะดวกในการรบับรกิาร เน่ืองจากมกีารพฒันาระบบการท�างานโดย
การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาประยกุต์ใช้ในการจดัเกบ็เอกสาร
ทัง้หมดในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์ไฟล์ และใช้ควิอาร์โค้ดแทนการพมิพ์
เอกสาร รวมทั้งการแสดงขั้นตอนและตัวอย่างประกอบการเขียน
ใบค�าขออนุญาตฯ ทางอเิลก็ทรอนกิส์ไฟล์  ท�าให้ผูม้ารบับรกิารบางราย
อาจไม่สะดวกในการรบับรกิาร ประกอบกบัเจ้าหน้าทีม่ารบัผดิชอบ
งานใหม่จึงยังขาดประสบการณ์ ท�าให้การติดตาม/สอบถามข้อมูล
ทางโทรศพัท์ หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์อาจไม่สมบรูณ์
 2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารผ่านทาง
สือ่สงัคมออนไลน์ ศนูย์บรกิารผลติภณัฑ์สขุภาพเบด็เสรจ็ฯ ทัง้ 4 ด้าน 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ผู้มารบั
บริการมีความพึงพอใจด้านการใช้สื่อหรือข้อมูลข่าวสาร และด้าน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นอันดับท้าย ๆ สอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัของ วสิฐพชัร์ วาฤทธิ ์และคณะ (2557) ศกึษารปูแบบการ
สื่อสารด้านพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน 
ผลการวจิยั พบว่า ควรใช้เฟซบุก๊เป็นช่องทางการสือ่สารออนไลน์ และ
น�าเสนอด้วยภาพวดีิโอ ด้านเนือ้หาท่ีต้องการเปิดรบัคอื ข่าวสารเกีย่วกบั
พระพุทธศาสนาโดยใช้ภาษาทีไ่ม่เป็นทางการในการสือ่สารเป็นหลกั, 
ผลการศึกษาของ วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ (2554) ศึกษา
พฤตกิรรมการสือ่สารในเฟซบุก๊ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พบว่า ความคาดหวังการใช้ประโยชน์และความ
พงึพอใจต่อเฟซบุก๊ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกในระดบัมากกบัพฤตกิรรม
การสือ่สารในเฟซบุก๊ และมคีวามคาดหวงัการใช้ประโยชน์อยูใ่นระดบั
มากและปานกลาง ส่วนความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก อธิบายได้ว่า 
การน�าเสนอสือ่ของศนูย์บรกิารผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสรจ็ฯ  เน้นใน

เรือ่งการให้ความรูผู้บ้รโิภคเป็นหลกั โดยมกีารใช้ภาษาและน�าเสนอ
ในรูปแบบที่เป็นทางการมากเกินไป ส่งผลให้ผู้มารับบริการอาจมี
ความเข้าใจทีค่ลาดเคล่ือนได้ และขาดความน่าสนใจ ส่วนด้านการใช้
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เนือ่งจากเจ้าหน้าทีผู่ด้แูลระบบมีข้อจ�ากดั
ในการปฏิบัติงาน อาจท�าให้ไม่สามารถตอบกลับผู้มารับบริการได้
อย่างทันท่วงที ซ่ึงจากผลการวิจัยดังกล่าวศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สขุภาพเบด็เสรจ็ฯ จะน�าปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงสื่อและการน�าเสนอสื่อในรูปแบบต่างๆ และ
วางแผนในระยะในการดแูลระบบสือ่ออนไลน์ตลอดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการผูม้ารบับรกิารมากยิง่ขึน้ รวมทัง้มกีารอ้างองิแหล่งทีม่า
ของข้อมลูด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมกีารศกึษาวจิยัความพงึพอใจของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิานของ
ศูนย์บรกิารผลิตภณัฑ์สุขภาพเบด็เสรจ็ฯ เพือ่ศึกษาถงึแนวทางการ
แก้ไข ปรบัปรงุระบบการให้บรกิาร และหาวธิกีารสร้างความพงึพอใจ
ให้เจ้าหน้าท่ีปฏบิตังิานอย่างมคีวามสุข
2. ควรท�าการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการ
ผลติภณัฑ์สขุภาพเบด็เสรจ็ฯ  อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึศึกษาขดีความ
สามารถร่วมกบังบประมาณของศนูย์บรกิารผลติภัณฑ์สขุภาพแบบ
เบด็เสรจ็ฯ ในการปรับปรงุระบบการบรหิารจดัการงานในด้านต่างๆ 
เพือ่น�าผลการประเมนิไปจดัท�ามาตรฐานการให้บรกิารทีเ่ป็นแนวทาง
เดยีวกนั ส่งผลให้ผูรั้บบรกิารเกิดความพึงพอใจสูงสดุ 
4. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการส่ือสารในด้านอื่นๆ ผ่านทางสื่อ
สงัคมออนไลน์รปูแบบต่างๆ เนือ่งจากในปัจจบุนัได้มกีารใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์ในรปูแบบทีห่ลากหลาย เพือ่ท�าให้ทราบถงึอทิธิพลของสือ่
ทีมี่ผลกระทบต่อกลุ่มประชากรได้มากทีสุ่ด สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ในอนาคตในด้านต่างๆ ได้อย่างคุม้ค่า และมปีระสทิธภิาพ
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ภญ.อัมไพ  ยืนต้น  ภ.บ. 
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 
โรงพยาบาลโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง

ผลลัพธการพัฒนาระบบการใชยา
อยางสมเหตุผลในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง

ของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

ารศกึษาผลลพัธ์การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตผุล
ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลโพธ์ิทอง 
จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์ของ

การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรค
ไตเร้ือรัง โดยศกึษาในผูป่้วยทีม่ารบับรกิารงานผูป่้วยนอก โรงพยาบาล
โพธิ์ทอง ประเมินผลลัพธ์ผ่านตัวชี้วัด RDU จ�านวน 4 ตัวชี้วัด จาก
การพฒันาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตผุลอย่างต่อเนือ่ง 3 ปี ตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2560 - 2562 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยส�าคัญ
ที่มีผลต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง 
คือการที่ผู ้สั่งใช้ยาสามารถเข้าถึงข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวกับความ
สามารถในการท�างานของไตของผู้ป่วยที่ง่ายขึ้น เพื่อใช้ประกอบ
การตดัสนิใจในการสัง่ใช้ยาของแพทย์ นอกจากนีใ้นใบส่ังยาจะแสดง
ข้อมูล eGFR และ CKD ระยะต่างๆ ของผู้ป่วย เพื่อให้เภสัชกร
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการสัง่ใช้ยาและทวนสอบกลบั
ไปท่ีแพทย์กรณพีบการสัง่ใช้ยาทีไ่ม่เหมาะสมได้ โดยพบว่าภายหลงั
จากการพัฒนาระบบ การสั่งใช้ยาในผู้ป่วยมีความเหมาะสมมาก
ย่ิงขึน้ ส่งผลให้ตวัชีว้ดัท้ัง 4 ตวัผ่านเกณฑ์เป้าหมายทกุตวั และมแีนวโน้ม
ดีขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้ 1. ร้อยละการใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มี
อายมุากกว่า 65 ปี หรอืม ีeGFR น้อยกว่า 60 มล./นาท/ี1.73 ตร.ม. 
(เกณฑ์เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 5) ผลลัพธ์ปีงบประมาณ 2560 - 2562 
คือ 2.24, 0.02, 0  ตามล�าดับ 2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ 
Metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับ
น�า้ตาลโดยไม่มีข้อห้ามใช้ (eGFR< 30 มล./นาท/ี1.73 ตร.ม.) (เกณฑ์
เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80) ผลลัพธ์ปีงบประมาณ 2560 - 2562 คือ 
77.70, 81.72, 83.18 ตามล�าดับ  3. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้
ยากลุ่ม NSAIDs ซ�้าซ้อน  (เกณฑ์เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 5) ผลลัพธ์
ปีงบประมาณ 2560 - 2562 คอื 0.03, 0, 0.09 ตามล�าดบั 4. ร้อยละ
ผู ้ป ่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับ NSAIDs (เกณฑ์
เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 10) ผลลพัธ์ปีงบประมาณ 2560 - 2562 คอื 3.34, 
0.54, 2.78 ตามล�าดับ  

ก
บทคัดยอ

นอกจากปัจจัยเกีย่วกบัความสะดวกในการเข้าถงึข้อมลู
ส�าคัญของผู้ป่วยเกี่ยวกับการท�างานของไตแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่
ส�าคัญ ได้แก่ ขัน้ตอนการสะท้อนกลับข้อมูลผลลัพธ์ของการพฒันา
ระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้กับผู ้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
สม�่าเสมอในเวทีต่างๆ เช่น การประชุม PTC  การประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาระบบยา เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวถือว่ามีความ
ส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกิดกระบวนการเรยีนรู ้การร่วมกนัรบัผดิชอบ การ
วางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

บทน�า

โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic kidney disease: CKD) เป็น
โรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-Communicable diseases; 
NCDs) ซึง่เป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่�าคญัของโลก ภาวะไตบกพร่อง
เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของระบบการกรองและก�าจัดของเสีย
ของหน่วยไต ในระยะแรกผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการจนกระทั่งโรค
ด�าเนินไปถึงระยะท้าย ความชุกของการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง (ไม่
แบ่งระยะ) คิดเป็นร้อยละ 13.4 และผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะ 3 - 5 คิดเป็นร้อยละ 10.6 ระยะที่พบมากที่สุด คือ ไตวาย
เรื้อรังในระยะที่ 3 (ร้อยละ 11 - 13)(1)

จากการศกึษาในประเทศไทย พบว่าความชุกของโรคไต
เรือ้รงัตัง้แต่ระยะที ่3 ข้ึนไปมปีระมาณร้อยละ 2.9 - 13 จากประชากร
ทั้งประเทศประมาณ 70 ล้านคน หรืออยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่ 
2 ล้าน ถงึกว่า 9 ล้านคน   จากการวจิยัระบคุวามชกุของผูป่้วยนอก
โรคไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.7 เป็น 6.8 และผู้ที่มีระดับ
ครีแอทินินในเลือด (serum creatinine: SCr) สูงขึ้นเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 6.1 เป็น 16.9 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2528 - 2540(2) โดยพบ
ในเขตกรงุเทพมหานคร ภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมาก
ที่สุด โดยกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง
ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น เนื่องจากมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น การควบคุมสภาวะของโรคที่เป็น 
สภาพการท�างานของร่างกายซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุปัจจยัเกีย่วกบั
วิถีการด�าเนินชีวิต และจ�านวนรายการยาที่ได้รับประจ�า หรือยา
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โรคไตเรือ้รงัระยะที ่5 ทีม่รีะดบัอตัราการกรองของไตต�า่กว่า 6 มล./
นาที/1.73 ตร.ม. หรือจ�าเป็นต้องได้รับการบ�าบัดทดแทนไตวิธีใด 
วิธีหนึ่ง(4) ฉะนั้นผู ้ป่วยที่มีภาวะการท�างานของไตที่ผิดปกติใน 
ระยะเริม่ต้นถ้าไม่มกีารควบคมุปัจจยัเสยีงต่างๆ ทีส่่งผลร้ายต่อการ
ท�างานของไตกจ็ะท�าให้ความรนุแรงของโรคไตเพิม่ข้ึนได้ โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาการรักษาด้วยยา 
อย่างไม่เหมาะสม มักตรวจพบในผู้ป่วยสูงวัยโรคไตวายเรื้อรัง 
เนื่องจากมีความจ�าเป็นต้องรับการรักษาด้วยยาหลายชนิดร่วมกัน 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพร่างกายที่มีผลต่อการท�างานของอวัยวะส�าคัญต่างๆ ลดลง 
(เช่น ตับ ไต) ท�าให้กระบวนการเมแทบอลิซึมและการขับออกของ
ยาเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจน�าไปสู่อาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา (adverse drug reaction: ADR) ที่ส�าคัญทางคลินิกได้ 

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นโรงพยาบาล
ชมุชนขนาด 60 เตยีง ให้บรกิารทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน โดยผู้ป่วย 
NCD ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู ผูป่้วยโรคเบาหวาน 
หรือเป็นผู้ป่วยทั้งสองโรค โดยจากข้อมูลในปี 2560 - 2562  
ผูป่้วยกลุม่ดงักล่าวมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ (ข้อมลูแสดงในตารางที ่1)  
ท�าให้โอกาสทีจ่ะเกดิปัญหาจากการใช้ยาเพิม่ขึน้ตามไปด้วยโดยเฉพาะ
การใช้ยาในผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับยาหลายชนิดพร้อมกัน 
ท�าให้เกิดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังและเพิ่มระดับความ
รนุแรงของโรคขึน้เรือ่ยๆ ซึง่สาเหตทุีส่�าคญัประการหนึง่ของปัญหา
ดังกล่าวคือการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล เนื่องจากแพทย์ผู้สั่งใช้ยา

บางกลุม่ทีม่ผีลต่อการท�างานของไต เช่น ยากลุม่ NSAIDs ซึง่สาเหตุ
ทีท่�าให้ระดบัความรนุแรงของโรคไตเพิม่ขึน้ทีส่�าคญัประการหน่ึงคือ
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว น�าไปสู่การ 
สญูเสยีตามมาจากปัญหาต่อประสทิธผิลของการรกัษา และปัญหา
จากความคลาดเคลื่อนหรือผลข้างเคียงของยา

ตามนโยบายแห่งชาตด้ิานยา พ.ศ. 2554 และยทุธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 - 2559(3) ก�าหนดให้
ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นเรื่องหนึ่งในยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยมีกุญแจส�าคัญ 6 ประการ สู ่
โรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (PLEASE)  ซึง่กญุแจดอก
ที่ 5 การดูแลด้านยาเพ่ือความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ 
โครงการ RDU Hospital มีเป้าประสงค์ให้เกิดกลไก ระบบ และ
มาตรการในระบบยาของสถานพยาบาล ที่สนับสนุนให้เกิดการใช้
ยาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ส�าหรับการดูแลด้านยาเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุ 2) สตรี 
ตัง้ครรภ์ 3) สตรใีห้นมบุตร 4) ผูป่้วยเดก็ 5) ผูป่้วยโรคตบั และ 6) ผูป่้วย
โรคไตเรื้อรัง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว 
สอดคล้องกับมาตรฐานตามตัวชี้วัดที่ได้รับก�าหนดขึ้น

โดยการแบ่งความรุนแรงของโรคไตเร้ือรังในปัจจุบัน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุระยะของโรคไตเรื้อรังอ้างอิงตามเกณฑ์ของ 
Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) ปี พ.ศ. 
2555 โดยใช้ค่าอัตราการกรองของไต (Glomerular Filtration Rate; 
GFR ) ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ระยะ โรคไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้าย หมายถงึ 
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ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง มีจ�านวนผู้ป่วย HT, DM, HT+ 

DM ในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรค
ความดนัโลหติสงูอย่างเดยีว รองลงมา เป็นผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู
ร่วมกบัโรคเบาหวาน และผูป่้วยโรคเบาหวานอย่างเดยีว ตามล�าดบั 
จากข้อมูลพบว่าแนวโน้มจ�านวนผูป่้วยโดยรวมทัง้หมดมเีพิม่มากขึน้
เรื่อยๆ ในแต่ละปี และอัตราผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับ
โรคเบาหวานมอีตัราเพิม่มากขึน้เช่นกนั  (ข้อมลูแสดงในตารางที ่1)     

ตารางที่ 1 จ�านวนผู้ป่วย HT, DM , HT+ DM ในช่วงปงบประมาณ 

2560 - 2562

 2. ผลลัพธ์การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
  มีกระบวนการพฒันาระบบเพือ่เพิม่การเข้าถงึข้อมลูส�าคัญ
ของผู้ป่วยกลุ ่มเส่ียงโรคไตเรื้อรัง โดยเริ่มพัฒนาควบคู่กับการ
ด�าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา โดยในแต่ละปีจะมีการพฒันาระบบ
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง 
หลังจากการส่ือสารผลลัพธ์การด�าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ประชมุ PTC และการประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบยา (ข้อมูล
แสดงในตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล

ส�าคัญของผู้ป่วยในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรค

ไตเรื้อรัง

 
รายการ ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 
 จ าน ว น ผู้ป่ ว ย

(ราย) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้ป่วย 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ าน ว น ผู้ป่ ว ย
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้ป่วย HT 5,318 60.62 5,730 58.85 5,945 57.57 
จ านวนผู้ป่วย DM  1,040 11.86 1,109 11.40 1,179 11.42 
จ านวนผู้ป่วย HT+ DM 2,414 27.52 2,896 29.75 3,203 31.01 
รวมท้ังหมด 8772 100 9735 100 10,327 100 

ปีงบประมาณ กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลส าคัญของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตเรื้อรัง 
 2560 1มีผลการตรวจค่าการท างานของไตในคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มอีกขั้นตอน 

2 ติดสัญลักษณ์แสดง CKD ระยะต่างๆ ท่ีหน้าปก OPD card 
3 ส่ือสารข้อมูลตัวช้ีวัด RDU และผลลัพธ์การด าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแพทย์ท่ีส่ังใช้ยาในท่ี 
ประชุม PTCและคณะกรรมการพัฒนาระบบยาเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบให้ดีขึ้น 

2561 เพิ่ม 1. การแสดงข้อมูลค่า eGFR ในหน้าจอส่ังยาและในใบส่ังยา 
        2. แยกสมุดประจ าตัวผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ให้เห็นชัดแจน 
        3. ระบบการแจ้งเตือนกรณีส่ัง Metformim ในผู้ป่วยท่ีมีข้อห้ามใช้ (eGFR ‹ ๓๐ มล./นาที) 

2562 เพิ่ม  1.ระบบการแจ้งเตือนกรณีส่ังNSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ขึ้นไป 
        2.แสดงข้อมูล Creatinine clearance ท่ีผลการตรวจค่าการท างานของไตในคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ความสะดวกในการปรับขนาดยา 

 

และเภสัชกรที่จ่ายยาเข้าถึงข้อมูลส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับภาวะการ
ท�างานของไต (เช่น eGFR, Scr, ข้อควรระวังส�าหรับการใช้ยาใน
ผู้ป่วย CKD) ของผู้ป่วยได้ในขั้นตอนที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะในกรณี
ผูป่้วยทีเ่ร่งด่วนหรือช่วงชัว่โมงเร่งด่วน และกรณแีพทย์ผูต้รวจรกัษา
มีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้รับบริการ

ดงัน้ัน การพฒันาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในผู้ป่วย
กลุม่เสีย่งโรคไตเรือ้รงั ให้บคุลากรในกระบวนการดแูลผูป่้วยตัง้แต่
ขัน้ตอนก่อนการพบแพทย์ ขัน้ตอนระหว่างพบแพทย์ ขัน้ตอนหลงัพบ
แพทย์ และการรับยากลบั สามารถเข้าถงึข้อมลูส�าคญัดงักล่าวของ
ผูป่้วยได้ง่ายยิง่ขึน้เพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิใจในการให้บรกิารผูป่้วย
ทีเ่หมาะสมในแต่ละขัน้ตอนนัน้ จะท�าให้เกดิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล
ในผูป่้วยกลุม่เสีย่งโรคไตเรือ้รงัได้เพิม่มากขึน้ ส่งผลให้ผูป่้วยกลุม่เสีย่ง
โรคไตเร้ือรังเกดิความปลอดภยัจากการใช้ยาต่อไป

วัตถุประสงค์   

 เพือ่พฒันาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในผูป่้วยกลุม่
เสี่ยงโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

research) โดยเก็บข้อมูลไปข้างหน้า หลังจากพัฒนาระบบการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ ่มเสี่ยงโรคไตเร้ือรัง ในช่วง 
ปีงบประมาณ 2560 - 2562 โดยมกีารสรปุข้อมลูเป็นรายเดอืนเพือ่
ดูผลลัพธ์ของการพัฒนา และรายงานผลลัพธ์ดังกล่าวในที่ประชุม 
PTC (ประชุมทุก 3 เดือน) และในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยา (ประชุมทุกเดือน) เพื่อสรุปผลลัพธ์รายเดือนและราย
ไตรมาสพร้อมสือ่สารข้อมลูดังกล่าวให้ผูเ้ก่ียวข้องรบัทราบ และร่วมกนั
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนางาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งทุกสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลเป็นข้อมูลสะสมรายปี

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด�าเนินงาน 

RDU ของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีทั้งหมด 20 
ตวัชีว้ดั และตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง มี 4 ตัวชี้วัด (ข้อมูลแสดงในตารางที่ 6)  โดย
สรุปเป็นข้อมูลสะสมรายปีงบประมาณ ในช่วงปีงบประมาณ 
2560 - 2562

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา แสดงด้วย

จ�านวนร้อยละ
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รายการ Consult จ านวน คร้ังที่ Consult 
ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 

การใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า 65ปี หรือมี eGFR น้อย
กว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 

0 2 0 

การใช้metforminเป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับ
น ้าตาลโดยไม่มีข้อห้ามใช้(eGFR ‹ 30 มล./นาที) 

0 28 36 

ผู้ป่วยท่ีมีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ ้าซ้อน 3 5 8 
ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระดับ 3 ขึ นไปท่ีได้รับ NSAIDs 0 12 26 
การปรับขนาดยาตามการท้างานของไต 0 61 108 

 

สาเหตุ จ านวน(คร้ัง) ร้อยละ 
รอปรับตามผลการเจาะเลือดในนัดครั้งถัดไป 9 42.86 
ใช้ยารักษาในระยะเวลาส้ันๆ ( NSAIDs) หากมีอาการให้กลับมาพบแพทย์ 6 28.57 
ส่ังยาตามขนาดการรักษาเดิมของผู้ป่วย (ยาเดิมจากโรงพยาบาลอื่นหรือแพทย์เฉพาะทาง) 3 14.29 
แพทย์ยืนยันค าส่ังโดยอ้างอิงข้อมูลวิชาการจากแหล่งอ้างอิงท่ีแตกต่างกัน 2 9.52 
ติดต่อแพทย์ผู้ส่ังยาไม่ได้ ( แพทย์คนอื่นยืนยันตามแพทย์คนเดิมท่ีส่ังยา) 1 4.76 
รวม 21 100 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

ปีงบ 
2560 

ปีงบ 
2561 

ปีงบ 
2562 

ร้อยละการใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR 
น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 

≤  ร้อยละ 5 2.24 0.02 0.00 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีใช้ metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยา
อื่นเพื่อควบคุมระดับน้้าตาลโดยไม่มีข้อห้ามใช้ (eGFR ‹ 30 มล./นาที) 

≥  ร้อยละ 80 77.70 81.72 83.37 

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้้าซ้อน ≤  ร้อยละ 5 0.03 0.00 0.10 
ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ข้ึนไปท่ีได้รับ NSAIDs ≤  ร้อยละ 10 3.38 0.54 2.78 

 

 ในการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงขอมูลสําคัญของ
ผูปวยในการใชยาอยางสมเหตุผลในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง 
เภสัชกรมีสวนสําคัญในขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสม
สําหรับการสั่งใชยาในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเร้ือรัง โดยหลังจากมี
ขอมูลคา eGFR แสดงในใบสั่งยาทําใหเพิ่มความระมัดระวังในการ
ตรวจสอบรายการยา และขนาดการใชยาที่ผูปวยไดรับ  และกรณี
ที่ตองมีการปรับขนาดยา ขอมูล Creatinine clearance ที่แสดงใน
คอมพวิเตอรสามารถนาํมาใชไดทนัท ีทาํใหเพิม่ความสะดวกในการ
ปรับขนาดยา และการ consult กลับแพทยผูสั่งใชยาเม่ือพบ
ปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสั่งยา โดยเฉพาะในกรณีเรงดวน
และกรณแีพทยผูตรวจรักษามจีาํนวนนอยเม่ือเทยีบกบัจํานวนผูรบั
บริการ ขอมูลสําคัญดังกลาวชวยเพ่ิมความถูกตอง รวดเร็ว และ
ความสมเหตุผลในการสั่งใชยา โดยพบวาจํานวนครั้งการ consult 
กลับแพทยผูสั่งใชยาที่เก่ียวของกับผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง 
มีจาํนวนเพิม่มากขึน้ (ขอมูลแสดงในตารางที ่3)  และแพทยมกีารปรบั
ยา (ยอมรบั) ตามขอมลูการ consult ในอตัราทีเ่พิม่ขึน้เชนกัน (ขอมลู
แสดงในตารางที่ 4) 

ตารางที่ 3 แสดงรายการและจํานวนครั้งที่ consult แพทยผูสั่ง

ใชยา*

(*จํานวนการ consult ที่เกี่ยวของกับการสั่งใชยาอยางสมเหตุผล
ในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง)
            
ตารางที่ 4  แสดงอัตราการปรับยา (ยอมรับ) ของแพทยเม่ือมี

การ consult ทีเ่กีย่วของกับการสัง่ใชยาอยางสมเหตผุลในผูปวยกลุม

เสี่ยงโรคไตเรื้อรัง

 ในการ Consult กลับแพทย กรณีพบการสั่งยาท่ีไมสม
เหตุผลในผูปวยกลุมเส่ียงโรคไตเรื้อรัง และผูปวยไมไดรับการปรับ
ยา ขอมูลจากปงบประมาณ 2560 ถึงปงบประมาณ 2562 พบ
ทั้งหมด 21 ครั้ง โดยสาเหตุที่พบมากที่สุด ไดแก รอปรับตามผล
การเจาะเลือดในนัดครั้งถัดไป จํานวน 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 42.86 
รองลงมา เนื่องจากสาเหตุใชยารักษาในระยะเวลาสั้นๆ ( NSAIDs) 
หากมีอาการใหกลับมาพบแพทย จํานวน 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
28.57 (ขอมูลแสดงในตารางที่ 5)

ตารางที่ 5  แสดงสาเหตุที่ผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรังไมไดรับ

การปรับยา

        หลังจากพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในผูปวยกลุม
เสี่ยงโรคไตเรื้อรัง จากรายงานตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน RDU ท่ี
เกีย่วของกบัการใชยาอยางสมเหตุผลในผูปวยกลุมเสีย่งโรคไตเรือ้รัง 
จํานวน 4 ตัวชี้วัด พบวา ทั้ง 4 ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานไดตาม
เกณฑเปาหมายที่กําหนด (ขอมูลแสดงในตารางที่ 6)

ตารางที ่6 แสดงรายงานตวัชีว้ดัผลการดาํเนนิงาน RDU ทีเ่กีย่วของ

กับการใชยาอยางสมเหตุผลในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
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สรุปและวิจารณ์ผล

 การศกึษาวจิยั พบว่า ปัจจยัส�าคญัทีม่ผีลต่อการใช้ยาอย่าง
สมเหตผุลในผู้ป่วยกลุม่เสีย่งโรคไตเรือ้รงั คอืการทีผู่ส้ัง่ใช้ยาสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส�าคัญ (เกี่ยวกับความสามารถในการท�างานของไต) 
ของผูป่้วยทีง่่ายขึน้ เพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิใจในการสัง่ใช้ยา โดย
เฉพาะในกรณีผู ้ป่วยเร่งด่วนหรือช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและกรณี
แพทย์ผู้ตรวจรักษามีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้รับบริการ 
นอกจากนัน้ในใบสัง่ยาจะแสดงข้อมลู eGFR และ CKD ระยะต่างๆ 
ของผูป่้วยเพือ่ให้เภสชักรสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการสัง่
ใช้ยาและทวนสอบกลบัแพทย์กรณพีบการสัง่ใช้ยาทีไ่ม่เหมาะสมได้ 
โดยพบว่าภายหลังจากการพัฒนาระบบ การสั่งใช้ยาในผู้ป่วยมี
ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน ส่งผลให้ตวัชีว้ดัท้ัง 4 ตวั (ดงัรายละเอยีด
ทีแ่สดงไว้ข้างต้น) ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทกุตวั ซึง่ตวัช้ีวดั ร้อยละของ
ผูป่้วยทีมี่การใช้ยากลุม่ NSAIDs ซ�า้ซ้อน ปีงบประมาณ 2562 ยงัพบ
ข้อมูลการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ�้าซ้อนเนื่องจากผู้ป่วยมารับบริการ
ในวนัเดยีวกันแต่ต่างจุดบรกิารและต่างเวลากนัมากจึงมโีอกาสได้รบั
ยาซ�า้ซ้อนกนั จงึถอืเป็นโอกาสพัฒนาเพ่ือป้องกันการเกดิความเสีย่ง
ดังกล่าวซ�้า ส่วนตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่
ได้รับ NSAIDs มีปัจจัยเกี่ยวกับความตระหนักของแพทย์ผู้สั่งใช้ยา 
เนื่องจากมีการหมุนเวียนแพทย์ใหม่เรื่อยๆ แม้จะมีการทวนกลับ
จากเภสัชกรเพื่อการยืนยันการสั่งใช้ยาแล้ว
 นอกจากปัจจัยเกี่ยวกับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ส�าคญัผูป่้วยเกีย่วกบัการท�างานของไตแล้ว ยงัมีปัจจยัอืน่ๆ ท่ีส�าคญั
ได้แก่ ขั้นตอนการสะท้อนกลับข้อมูลผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเฉพาะแพทย์
ผู้สั่งใช้ยาอย่างสม�่าเสมอในเวทีต่างๆ เช่น การประชุม PTC การ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว
ถือว่ามีความส�าคัญที่จะท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การร่วมกัน

รับผิดชอบ การวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมกันเพ่ือให้ผู้ป่วย
เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาต่อไป
 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
 การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่ม
เส่ียงโรคไตเรื้อรัง โดยการปรับปรุงระบบสารสนเทศและแนวทาง
ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส�าคัญของผู้ป่วยได้
ง่ายขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าวในขั้นตอน
ก่อนพบแพทย์สามารถจ�าแนกประเภทผู้ป่วยได้ง่าย และให้บริการ
ที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น แพทย์ผู้ให้การรักษาสามารถให้การรักษา
ที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา และเภสัชกรสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการส่ังใช้ยาได้สะดวกมากย่ิงขึ้น พร้อมทั้งสามารถให้
ค�าแนะน�าทีถ่กูต้อง เหมาะสมแก่ผูป่้วยได้ นอกจากจะเกดิประโยชน์
กับระบบบริการผู้ป่วยนอกแล้ว ระบบดังกล่าวยังสามารถใช้ได้กับ
ระบบการดูแลผูป่้วยรบัค้างคืนทัง้ในระบบโรงพยาบาลและหน่วยงาน
ต่างๆ ทีร่บัให้การรกัษาผูป่้วยค้างคนื นอกจากข้อมลูส�าคญัเกีย่วกบั
ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตเรื้อรังแล้ว การเพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญ
ส�าหรับผู ้ป่วยกลุ่มพิเศษอื่นๆ ก็สามารถด�าเนินการในรูปแบบ
เดยีวกนัได้เช่นกนั เพือ่ให้ผูป่้วยได้รบัประโยชน์สงูสดุและเกิดความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา    
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ารศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา และเปรียบเทียบผล
การจัดการปัญหาการบริหารยาทางสายให้อาหารชนิด
สอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะ ในประเด็นความ

คลาดเคล่ือนในการสั่งใช้ยาผิดรูปแบบยาและความคลาดเคลื่อน
ในการบรหิารยาผดิรปูแบบ และผดิเวลา โดยศกึษาในทุกหอผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลกระบี ่ แบ่งเป็น  2  ระยะการศกึษา คอื ระยะก่อนการ
พฒันาระบบ เกบ็ข้อมลูโดยการทบทวนเวชระเบยีนย้อนหลงั 3 เดือน  
และระยะที ่ 2  เป็นระยะหลงัมกีารพฒันาระบบโดยเก็บข้อมลูแบบไป
ข้างหน้า  3  เดอืน เปรยีบเทยีบผลความคลาดเคลือ่นทางยาทัง้ 2 ระยะ 
พบว่าทัง้ ๒ ระยะไม่พบความแตกต่างของความคลาดเคลือ่นในการ
สัง่ใช้ยาผดิรปูแบบยา (p > .005) แต่ในระยะที ่2 เภสชักรสามารถค้นหา 
และจัดการปัญหาไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาผิด
รูปแบบ และผิดเวลาได้ ร้อยละ 100 (p = 0.00) การพฒันาระบบ
สารสนเทศในการค้นหาผูป่้วย และการสร้างแนวทางในการตดิตาม 
และปรบัเปล่ียนรปูแบบยาให้เหมาะสมส�าหรับการบรหิารยาทางสาย
ให้อาหารได้อย่างครอบคลมุและทนัเวลา สามารถเพิม่ความปลอดภยั
ให้กับผู ้ป่วย และควรมีกระบวนการอื่นเพิ่มเติมให้สามารถลด
ความคลาดเคล่ือนทางยาในส่วนแพทย์ผูส่ั้งใช้ยา 

หลกัการและเหตผุล

ผูป่้วยทีร่บัไว้รกัษาตัวในโรงพยาบาลบางกลุม่ เช่น ผูป่้วย
รบัประทานอาหารทางปากไม่ได้ 5 - 7 วนั มแีผลเปิดกว้างบริเวณ
ช่องปาก หรอืผูป่้วยไม่รูส้กึตวัมกัมคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการใส่สายให้
อาหาร อาจท�าได้โดยการให้อาหารผ่านทางระบบทางเดินอาหาร 
(enteral nutrition) ซึง่เป็นวธิกีารท่ีปลอดภยั ราคาถกู ท�าได้ง่าย และ
พบโรคแทรกซ้อนน้อยกว่า วธิกีารให้อาหารทางสายทีใ่ช้กนัมากท่ีสุด
คอื การให้อาหารทางสายชนดิสอดเข้าจมกูปลายสายอยู่ท่ีกระเพาะ
อาหาร เนือ่งจากมคีวามสะดวกในการใส่สาย การให้ยาในผูป่้วยกลุม่นี้
โดยส่วนใหญ่จะนิยมน�ายาในรูปแบบรับประทาน เช่น ยาน�้าหรือ
ยาเม็ดบดละเอยีดแล้วละลายน�า้เพือ่ให้ทางสายอาหาร ซ่ึงการกระท�า
เช่นน้ีท�าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  จากการบรหิารยาทางสายอาหารได้ เช่น 
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การติดตามการบริหารยาในผูปวยที่ตองใหยา
ทางสายใหอาหาร โรงพยาบาลกระบี่

ค�าส�าคัญ :  ความคลาดเคลื่อนทางยา การบริหารยาทางสายให้อาหาร

(Drug administration in patients who need medication by nasogastric-tube, Krabi Hospital)

สายอาหารอดุตนั มสีาเหตหุลกัมาจากการบดผงยาไม่ละเอยีดพอ นอกจาก
ท�าให้เกดิปัญหาสายอาหารอดุตันแล้ว การบรหิารยาทางสายอาหาร
ท�าให้เกดิปัญหาจากการเปลีย่นแปลงรปูแบบยา เช่น ยาในรปูแบบ
ออกฤทธิเ์นิน่ (sustained release tablet) ซึง่เตรยีมขึน้เพือ่ให้ยามีคุณสมบัติ
พิเศษสามารถปลดปล่อยตัวยาและออกฤทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาที่
ก�าหนด เมือ่รปูแบบยาถูกท�าลายเป็นผลให้ตวัยาถกูปลดปล่อยออกมา
เป็นปริมาณสูงในช่วงแรก ท�าให้เส่ียงต่อการเกิดอาการอันไม่พึง
ประสงค์และเกดิพษิได้ และในช่วงหลงัไม่มตีวัยาปลดปล่อยออกมา
ท�าให้ไม่ได้ผลในการรักษา และยาในรูปแบบเคลอืบป้องกนัการแตกตวั
ทีก่ระเพาะอาหาร แต่ให้แตกตวัท่ีล�าไส้ (enteric – coated product) 
ซึ่งยาที่อยู่ในรูปแบบนี้มักเป็นตัวยาที่ถูกท�าลายโดยกรดในกระเพาะ
อาหารหรอืตวัยาทีฤ่ทธิร์ะคายเคอืงกระเพาะอาหาร หรอืตวัยาดดูซมึ
ได้ดีท่ีล�าไส้ ดังนั้นการบดยาในรูปแบบนี้ท�าให้คุณสมบัติการเคลือบ
ป้องกนัการแตกตวัทีก่ระเพาะอาหารเสยีไป ท�าให้ไม่ได้ผลในการรกัษา
หรอืเกดิอาหารอนัไม่พึงประสงค์จากยาได้ 

จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น จะเหน็ว่าในผูป่้วยท่ีได้รบัยาทาง
สายให้อาหาร การเลือกใช้ยาในรูปแบบท่ีเหมาะสม และการบรหิารยา
ด้วยวิธกีารท่ีถกูต้องเป็นส่ิงทีส่�าคัญมาก ผูวิ้จยัจงึได้ท�าการศกึษานีเ้พือ่ให้
ทราบขนาดของปัญหาและผลการพัฒนาระบบเพ่ือลดความคลาดเคลือ่น
ทางยาท่ีเกีย่วข้องกบัการบริหารยาทางสายให้อาหารชนิดสอดเข้าจมกู
ปลายสายอยู่ท่ีกระเพาะอาหารซึง่ส่งผลต่อความปลอดภยัของผูป่้วย

วตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนา
ระบบการจดัการความคลาดเคลือ่นทางยาทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารยา
ทางสายให้อาหาร โรงพยาบาลกระบี ่เฉพาะในส่วนของสายให้อาหาร
ชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ท่ีกระเพาะอาหารเฉพาะในส่วนของ
ความคลาดเคล่ือนในการส่ังใช้ยาผดิรูปแบบ และความคลาดเคลือ่น
ในการให้ยาผดิรปูแบบ และผดิเวลา

ประชากร: ผู้ป่วยทุกรายท่ีต้องรับยาทางสายให้อาหาร
เฉพาะในส่วนของสายให้อาหารชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ท่ี
กระเพาะอาหาร และมีค�าสั่งยา Phenytoin หรือ omeprazole ณ 
หอผูป่้วยโรงพยาบาลกระบี ่ในช่วง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการศึกษา: ผู้ป่วยทุกรายท่ี
แพทย์มคี�าสัง่ยา Phenytoin หรือ omeprazole ท่ีต้องรบัยาดงักล่าวทาง
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สายให้อาหารเฉพาะในส่วนของสายให้อาหารชนดิสอดเข้าจมูกปลาย
สายอยูท่ีก่ระเพาะอาหาร ณ หอผูป่้วยโรงพยาบาลกระบี ่ ในช่วง 1 
ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

เกณฑ์การคดัออก 
: ผูป่้วยเดก็เลก็ทีต้่องบรหิารยาในรปูแบบยาน�า้เท่านัน้
: ผูป่้วยทีข้่อมูลในเวชระเบยีนบนัทึกค�าสัง่แพทย์ หรอืการ

บริหารยาไม่สมบรูณ์ 
ขัน้ตอนการด�าเนนิการ
ท�าการศกึษา โดยแบ่งเป็น  2  ระยะ คอื 
ระยะที ่ 1  เป็นระยะก่อนการพฒันาระบบ เกบ็ข้อมลูโดย

การทบทวนเวชระเบียนย้อนหลงัของผู้ป่วยทกุรายทีต้่องรับยาทางสาย
ให้อาหารเฉพาะในส่วนของสายให้อาหารชนดิสอดเข้าจมกูปลายสาย
อยูท่ีก่ระเพาะอาหาร และมีค�าสัง่ยา Phenytoin หรอื omeprazole 
ในช่วง 1 ตลุาคม - 31 ธนัวาคม 2562 บนัทกึความคลาดเคลือ่นทางยา
ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารยาทางสายให้อาหารในส่วนของความคลาด
เคล่ือนในการส่ังใช้ยาผดิรปูแบบ และความคลาดเคล่ือนในการให้ยา
ผดิรปูแบบ และผดิเวลา

ระยะที ่ 2  เป็นระยะหลงัการพฒันาระบบ (1 มกราคม - 31 
มีนาคม 2563) โดยก�าหนดให้เภสชักรมกีารค้นหา คัดกรอง ผู้ป่วยทุกราย
ทีต้่องรบัยาทางสายให้อาหารเฉพาะในส่วนของสายให้อาหารชนดิสอด
เข้าจมกูปลายสายอยูท่ีก่ระเพาะอาหาร และมคี�าสัง่ยา Phenytoin หรอื 
omeprazole โดยใช้โปรแกรม Pharmacy Patient Focus ในขัน้ตอนการ
รบัส�าเนาค�าสัง่แพทย์ ร่วมกบัการก�าหนดให้เภสชักรทบทวนค�าสัง่ใช้ยา 
และประเมินผู้ป่วยว่าจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบยาที่แพทย์ส่ังจาก
ชนดิแคปซูลไปเป็นรูปแบบยาน�า้ทีม่ ี คอื phenytoin suspension หรอื 
omeprazole suspension เพือ่ให้สามารถบรหิารยาทางสายให้อาหาร
หรือไม่ กรณพีบความคลาดเคลือ่นในการสัง่ใช้ยาและต้องปรับรูปแบบยา 
จะประสานงานกบัทมีสหสาขาทนัทีก่อนการจ่ายยา ร่วมกบักระบวนการ
บรบิาลเภสชักรรมบนหอผู้ป่วยทีต้่องใช้โปรแกรมเช่นเดยีวกบัห้องยา และ
ร่วมตรวจสอบการรับค�าสัง่แพทย์ และการบรหิารยาของพยาบาล บนัทกึ
ความคลาดเคลือ่นทางยาทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารยาทางสายให้อาหาร
ในส่วนของความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผิดรูปแบบ และความ
คลาดเคลือ่นในการให้ยาผดิรปูแบบ และผดิเวลา

รปูแบบการศกึษา : การศกึษาแบบกึง่ทดลอง (Quasi - 
Experimental Design) 

เครือ่งมอืการศกึษา : ใช้โปรแกรม Pharmacy Patient 
Focus ในระยะที ่2 ในการค้นหาผูป่้วยทีเ่ข้าเกณฑ์ บันทกึข้อมูลโดยใช้
แบบบันทกึความคลาดเคลือ่นทางยา และใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลู
แบบส�าเรจ็รปู

การวเิคราะห์ข้อมลู : ใช้สถติิเชงิพรรณนา (ค่าเฉล่ีย, ร้อยละ) 
และสถิติ Chi-square เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารยาทางสายให้อาหารในส่วนของความ
คลาดเคลือ่นในการสัง่ใช้ยาผดิรูปแบบ และความคลาดเคลือ่นในการ
ให้ยาผดิรปูแบบ และผดิเวลา ก่อนและหลงัการพฒันาระบบ ใช้ระดบั 
p-value < 0.05 เป็นระดบัทีมี่นยัส�าคัญทางสถิติ

ผลการศÖกษา

ระยะที ่1 พบ 201 แฟ้มประวัตกิารรกัษาทีเ่ข้าเกณฑ์มกีาร
บรหิารยาทางสายให้อาหาร โดยมีการรบัยา Phenytoin 31 ครัง้ และ 
Omeprazole 170 ครัง้ พบว่า ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุเฉลีย่ 
64.63 ปี หอผูป่้วยทีเ่กดิครัง้สงูสุด 3 อนัดบัแรก คอื อายรุกรรมชาย 
ร้อยละ 28.4 รองลงมาคอื อายรุกรรมหญงิ ร้อยละ 19.4 และ ICU 
ร้อยละ 14.4 ระยะเวลาเข้ารับการรกัษาเฉลีย่ 19.9 วนั 

จากการท่ีเภสชักรตดิตามการใช้ยาแบบไปข้างหน้า พบมี
การใช้ยาดงักล่าว 180 คร้ัง แยกเป็น Phenytoin 36 คร้ัง และ Ome-
prazole 144 ครัง้ พบว่า ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายเุฉลีย่ 68 ปี 
หอผู้ป่วยทีเ่กดิครัง้สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ อายรุกรรมชาย ร้อยละ 
36.7 รองลงมาคอื อายรุกรรมหญงิ ร้อยละ 30 และ ICU ร้อยละ 8.3 
ระยะเวลาเข้ารบัการรกัษาเฉลีย่ 33.77 วนั (ดังแสดงในตารางท่ี 1) 

ตารางที ่1  แสดงข้อมลูพืน้ฐานของประชากรทัง้สองกลุม่ก่อน และหลงั

พฒันาระบบ

ข้อมูลพื้นฐาน ก่อน 
 (n=201) 

หลัง 
 (n=180) 

p-value 
 

เพศ จ านวน (ร้อยละ) 
ชาย 
หญิง 

 
110 (54.7) 
91 (45.3) 

 
101 (56.3) 
79 (43.7) 

 
0.043 
0.075 

อายุ (ปี) ค่าเฉล่ีย (S.D.) 64.63 (0.892) 68 (23) 0.655 
หอผู้ป่วย จ านวน (ร้อยละ) 
อายุรกรรมชาย 
อายุรกรรมหญิง 
ICU 
ศัลยกรรมชาย 
พิเศษ 45/3 
พิเศษ 45/2 
พิเศษ 45/1 
ศัลยกรรมหญิง 
พิเศษสงฆ์บน 
พิเศษสงฆ์ล่าง 
กุมาร ๒ 
ศัลยกรรมกระดูก 
ตึกหลังคลอด 

 
57 (28.4) 
39 (19.4) 
29 (14.4) 
17 (8.5) 
15 (7.5) 
13 (6.5) 
11 (5.5) 

8 (4) 
5 (2.5) 
3 (1.5) 
2 (1) 

1 (0.5) 
1 (0.5) 

 
66 (36.7) 
54 (30) 
15 (8.3) 
12 (6.7) 

9 (5) 
6 (3.3) 
6 (3.3) 
3 (1.7) 
3 (1.7) 
3 (1.7) 
3 (1.7) 
0 (0) 
0 (0) 

 

ระยะเวลาเข้ารับการรักษา (วัน)  
ค่าเฉล่ีย (S.D.) 

29.9 (0.176) 33.77 (1.881) 0.08 

การใช้ยาที่ติดตาม จ านวน (ร้อยละ) 
-Phenytoin  
-Omeprazole  

 
31 (15.4) 

170 (84.6) 

 
36 (20) 

144 (80) 

 
0.051 
0.068 

 

พบว่า ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่างของท้ังสองกลุม่ไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาในประเด็นการสั่งใช้ยาของแพทย์ในผู้ป่วย
ทีต้่องบรหิารยาทางสายให้อาหาร ในระยะก่อนการพฒันาระบบ พบ
ค�าสัง่ใช้รูปแบบยาท่ีไม่ควรบริหารยาทางสายให้อาหาร 20 ครัง้ คดิเป็น
ร้อยละ 10 จากการใช้ยาท้ังสิน้ 201 คร้ัง โดยเป็นการสัง่ Phenytoin 
รปูแบบออกฤทธิเ์นิน่ 3 คร้ัง ในขณะทีม่กีารสัง่ใช้ Omeprazole แคปซลู 
17 ครัง้ หลังจากพัฒนาระบบ พบว่ามีค�าสัง่ใช้ยาทีไ่ม่ควรบรหิารทาง
สายให้อาหาร 6 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 10 จากการใช้ยาท้ังสิน้ 60 ครัง้ 
โดยเป็นการสัง่ Phenytoin รปูแบบออกฤทธิเ์นิน่ 1 ครัง้ และมกีารสัง่
ใช้ Omeprazole แคปซลู 5 ครัง้ (ดงัแสดงในตารางที ่2)
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ตารางที ่2 แสดงจ�านวน (ร้อยละ) ของความคลาดเคลือ่นทางยาทีแ่พทย์

สั่งใช้รูปแบบยาที่ไม่ควรบริหารยาทางสายให้อาหารก่อนและหลัง

พฒันาระบบ

อายรุกรรมและศลัยกรรมมากกว่าหอผูป่้วยทีดู่แลผู้ป่วยด้านอืน่ แต่ 
omeprazole เป็นยาทีใ่ช้ได้กบัผูป่้วยในหลายสภาวะ ท้ังการรกัษาและ
การป้องกนัโรค จงึพบการใช้ยาดงักล่าวได้เกอืบทกุหอผูป่้วย นอกจากนี้ 
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ท�าการศึกษาเป็นช่วงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แพทย์ เภสัชกร และไม่มกีารเปล่ียนแปลงรายการยาเข้าออกของบญัชยีา
โรงพยาบาล ท�าให้ลดปัจจัยกวนในประเด็นความแตกต่างของ
ประชากร บคุลากร และรายการยาท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความคลาด
เคลือ่นทางยาทีเ่ป็นผลลพัธ์

เมือ่เปรยีบเทยีบผลความคลาดเคลือ่นทางยาท้ัง 2 ระยะ 
พบว่าทัง้ 2 ระยะไม่พบความแตกต่างของความคลาดเคลือ่นในการสัง่ใช้
ยาผดิรปูแบบยาซ่ึงเกีย่วข้องโดยตรงกบัแพทย์ผูส้ัง่ใช้ยา ทัง้นี ้ คาดว่า
เนือ่งจากในโรงพยาบาลกระบี ่แพทย์ และเภสชักร ไม่ได้มกีารร่วมตรวจ
ผู้ป่วยท่ีพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยของแต่ละวันด้วยกัน แต่เภสัชกรจะ
ทบทวนรายการยาเพือ่ค้นหาและจัดการปัญหาหลงัจากแพทย์สัง่ใช้ยา
แล้ว แม้ว่าจะมกีารพฒันาระบบในระยะที ่ 2 แต่ยงัคงไม่ได้เข้าไปปรบั
เปลีย่นกระบวนการก่อนการสัง่ใช้ยาของแพทย์ จงึอาจส่งผลให้ยงัคงพบ
ความคลาดเคลือ่นในข้ันตอนการสัง่ใช้ยาในระยะที ่ 2 ได้เช่นเดยีวกบั
ในระยะแรก โดยไม่พบว่ามคี�าสัง่ยา omeprazole แคปซลูทีแ่พทย์ระบใุห้
บริหารยาทางสายให้อาหารด้วยการแกะแคปซูลผสมน�้าผลไม้ก่อน
บรหิารยาซึง่อาจเป็นรูปแบบทางเลือกทีไ่ม่จ�าเป็นต้องปรบัเปล่ียนเป็น
ยาน�า้ในผูป่้วยรายใดเลยในทัง้ 2 ระยะ

การจ่ายยาของเภสัชกรจากห้องยาไปยังหอผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลกระบีม่ข้ีอจ�ากดัคอื ขาดการส่งต่อข้อมลูจากหอผูป่้วยมายงั
ห้องจ่ายยาว่าผูป่้วยรายใดทีต้่องบริหารยาทางสายให้อาหาร ในระยะ
แรก เภสัชกรมักทราบได้โดยบังเอิญจากการสังเกตรายละเอียดใน
ส�าเนาค�าส่ังแพทย์ซึ่งมีข้อมูลในบางรายเท่านั้น ไม่มีเครื่องมือช่วย
ค้นหา และขาดแนวทางปฏบิตัท่ีิชดัเจน ท�าให้การค้นหาผูป่้วย และการ
ประเมนิความคลาดเคล่ือนกรณีท่ีแพทย์สัง่ใช้รายการยาทีไ่ม่ควรสัง่ใช้
ในการบริหารทางสายให้อาหารท�าได้ค่อนข้างยาก และไม่ครอบคลมุ
ประกอบกับข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องบริหารยาทางสายให้อาหารไม่มีการ
ถกูดงึขึน้มาสรปุเป็นรายหอผูป่้วย การประสานงานเป็นไปในลกัษณะเป็น
ราย ๆ  ไปท�าให้ล่าช้า หรือหากผูป่้วยมกีารย้ายหอผูป่้วยในระหว่างการ
ประสานงานของเภสัชกรท่ีต้องใช้เวลานานตัง้แต่การค้นหาผูป่้วย การ
ประสานสหสาขา และการจ่ายยาทีป่รบัเปลีย่นแล้ว ต้องมกีารประสาน
ใหม่อกีครัง้ไปยงัหอผูป่้วยปลายทาง เกดิความซ�า้ซ้อนโดยไม่จ�าเป็น 
และยิง่ท�าให้ในทีส่ดุ ผูป่้วยได้รบัยาล่าช้าไปจากรอบระยะเวลาทีค่วร
จะได้ ต่างจากในระยะท่ี 2 ท่ีมกีารพฒันาระบบด้วยการใช้โปรแกรม 
Pharmacy Patient Focus ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนเป็นเคร่ืองมอื
ในการช่วยให้สามารถค้นหาผู้ป่วยที่ได้รับยา omeprazole หรือ 
phenytoin และเป็นผูป่้วยท่ีมกีารเบกิใช้สายให้อาหารชนดิสอดเข้าจมกู
ปลายสายอยูท่ี่กระเพาะอาหารได้ และสามารถก�าหนดให้โปรแกรม
ค้นหาแยกเป็นหอผูป่้วย โดยใช้ฐานข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบัุนเดยีวกนักบัการ
รบัเข้า การย้ายหอ การเบกิจ่ายยา และวสัดขุองห้องจ่ายยา และของ
หอผู้ป่วย ท�าให้ลดเวลา เพ่ิมความครอบคลมุ และเพิม่ความแม่นย�า
ในการค้นหาผู้ป่วย ส่งผลให้เภสัชกรสามารถทบทวนค�าสั่งใช้ยา 

ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา ก่อน 
(n = 20) 

หลัง 
(n = 18) 

p- value 
 

ผู้ป่วยได้รับยาท่ีเหมาะสมล่าช้าไปจากรอบ
ระยะเวลาท่ีควรได้  

17 0 0.00 

ผู้ป่วยได้รับยาในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม 8 0 0.00 

 

รายการยา ก่อน 
(n = 201) 

หลัง 
(n = 180) 

p-value 
 

Phenytoin รูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น 
Omeprazole แคปซูล 
รวม 

3 (1.5) 
17 (8.5) 
20 (10) 

3 (1.7) 
15 (8.3) 
18 (10) 

 
 
0.361 

 

พบว่า ทั้งช ่วงเวลาก่อนและหลังการพัฒนาระบบ 
ความคลาดเคล่ือนในการสัง่ใช้ยาผดิรปูแบบยาโดยแพทย์ไม่แตกต่างกนั
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ส�าหรับความคลาดเคลื่อนในส่วนของการบริหารยาใน
รปูแบบทีไ่ม่ควรให้ทางสายอาหารโดยพยาบาล ระยะก่อนการพฒันา
ระบบ หลงัจากแพทย์สัง่ใช้ยาผดิรปูแบบ 20 ครัง้ พบความคลาดเคล่ือน
ทางยาในการบริหารยาดังกล่าวใน 2 ประเด็น คือผู้ป่วยได้รับยาที่
เหมาะสมแต่ล่าช้าไปจากรอบระยะเวลาทีค่วรได้ 17 ครัง้ โดยในจ�านวนนี้ 
ผูป่้วยได้รบัยาในรปูแบบทีไ่ม่เหมาะสมมาก่อน 8 คร้ัง ระยะเวลาท่ี
เกิดความล่าช้านับจากเวลาที่ต้องบริหารยาตามรอบจนถึงเวลาท่ีได้
บรหิารยาทีถู่กรปูแบบจรงิมตีัง้แต่ 7 ช่ัวโมงไปจนถงึ 69 ชัว่โมง หลงั
การพฒันาระบบ หลงัจากแพทย์สัง่ใช้ยาผดิรูปแบบ 18 ครัง้  ไม่พบ
ความคลาดเคล่ือนทัง้ 2 ประเดน็ คอืไม่มผีูป่้วยทีไ่ด้รบัยาทีเ่หมาะสม
แต่ล่าช้าไปจากรอบระยะเวลาที่ควรได้ และไม่พบการบริหารยาผิด
รปูแบบ (ดงัแสดงในตารางที ่3)

ตารางที ่3 แสดงจ�านวน (ร้อยละ) ความคลาดเคล่ือนในการบรหิารยา

ในรปูแบบทีไ่ม่ควรให้ทางสายอาหารโดยพยาบาลก่อน และหลังพฒันา

ระบบ

อภปิรายผล และสรปุ

ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผิดรูปแบบยา และ
ความคลาดเคลือ่นในการบรหิารยาผดิรปูแบบ และผดิเวลาทีพ่บจาก
การศกึษาการจดัการปัญหาการบรหิารยาทางสายให้อาหารชนดิสอด
เข้าจมกูปลายสายอยูท่ีก่ระเพาะครัง้นีท้�าการศกึษาในผูป่้วยทุกรายของ
โรงพยาบาลกระบี่ ทั้งในระยะก่อนการพัฒนาระบบซึ่งเก็บข้อมูล
โดยการทบทวนเวชระเบยีนย้อนหลงัทีม่ข้ีอมลูครบถ้วน 3 เดือน  และ
ระยะหลงัการพฒันาระบบซึง่เกบ็ข้อมลูแบบไปข้างหน้า 3  เดอืน ข้อมลู
พืน้ฐานทีไ่ด้แสดงให้เหน็ว่าจ�านวนและสดัส่วนการกระจายไปในหอผูป่้วย
ต่าง ๆ ของผูป่้วยทีเ่ข้าเกณฑ์ในการศกึษาทัง้ 2 ระยะไม่แตกต่างกนั 
โดยยา phenytoin และยา omeprazole เป็นยาทีม่กัใช้กบัผูป่้วยทัง้
ในอายุรกรรมและศัลยกรรมซึ่งเป็นกลุ ่มผู ้ป ่วยส่วนใหญ่ของ
โรงพยาบาลจึงพบสัดส่วนการใช้ยาดังกล่าวในหอผู้ป่วยท่ีดูแลด้าน
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ประเมินผู้ป่วยว่าจ�าเป็นต้องปรบัรปูแบบยาทีแ่พทย์สัง่เพือ่ให้สามารถ
บริหารยาทางสายให้อาหารหรือไม่ ตลอดจนประสานงานกับทีม 
สหสาขาก่อนการจ่ายยาได้อย่างรวดเรว็ ร่วมกบักระบวนการบรบิาล
เภสัชกรรมบนหอผู้ป่วยที่มีการประสานงานกับห้องจ่ายยา แพทย์ 
ผูท้�าการส่ังใช้ พร้อมกบัการตรวจสอบการรบัค�าสัง่แพทย์ และการบรหิาร
ยาของพยาบาล ส่งผลให้ในระยะที ่ 2 ห้องจ่ายยาสามารถส่งมอบยา
ในรายทีต้่องมกีารปรบัเปลีย่นค�าส่ังแพทย์เป็นรปูแบบท่ีสามารถน�าไป
บริหารยาทางสายให้อาหารได้อย่างทันเวลา และพยาบาลสามารถ
รบัค�าสัง่ทีม่กีารปรบัเปลีย่นรปูแบบยารวมถงึสามารถบรหิารยาให้แก่ 
ผู้ป่วยได้ตามรอบระยะเวลาที่ก�าหนดได้ ดังน้ันแม้จะไม่สามารถลด
ความคลาดเคลือ่นในการสัง่ใช้ยาของแพทย์ แต่สามารถลดความคลาด
เคลื่อนในการบริหารยาผิดรูปแบบ และผิดเวลาของพยาบาลลงได ้
ซึง่เป็นผลลพัธ์สดุท้ายทีส่่งผลโดยตรงถงึผูป่้วย ท�าให้ผูป่้วยได้รบัยาที่
ถกูต้อง เหมาะสมตามหลกัการบริหารยา ส่งผลถงึประสทิธภิาพ และ
ความปลอดภยัในกระบวนการดแูลผูป่้วย การศกึษานีไ้ม่ได้ท�าในช่วง
การโยกย้ายบุคลากร แต่ก็ไม่ได้ควบคุมความแตกต่างของพยาบาล 
จงึไม่สามารถทราบได้ว่ามีการเปลีย่นแปลงในกลุม่บคุลากรพยาบาล 
ซึง่อาจมผีลต่อความรู ้ ความช�านาญในเรือ่งการบรหิารยาทางสายให้
อาหารแตกต่างกนัใน 2 ระยะหรอืไม่ อย่างไรกต็าม การพัฒนาระบบ
ในการศกึษานีมุ้ง่ทีค่วามทนัเวลาด้วย ท�าให้พยาบาลสามารถบรหิารยา

ได้ถูกรูปแบบ และทันรอบระยะเวลา โดยไม่ข้ึนกับว่าพยาบาลจะมี
ความรู ้ความช�านาญมากน้อยเพยีงใด

การพฒันาระบบสารสนเทศในการค้นหาผูป่้วย และการ
สร้างแนวทางในการตดิตาม และปรบัเปลีย่นรปูแบบยาให้เหมาะสม
ส�าหรบัการบรหิารยาทางสายให้อาหารได้อย่างครอบคลมุ และทนัเวลา
สามารถเพิม่ความปลอดภยัให้กบัผูป่้วยได้ ส่ิงท่ีขาดไปในการศกึษานี้ 
คอื การจดัอบรมความรูใ้ห้กบัแพทย์ พยาบาล และเภสชักร ทัง้กรอบ
บญัชรีายการยา การสัง่ใช้ยา การจ่ายยา และการบรหิารยารปูแบบ
ต่าง ๆ ในกรณีผู้ป่วยต้องบริหารยาทางสายให้อาหารอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม ซึง่ในอนาคต รายการยาเข้าออกในบญัชยีาโรงพยาบาลอาจ
มกีารลด หรอืเพิม่เตมิรายการทีต้่องมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ หรอืต้อง
มีเทคนิคการบริหารยาในผู้ป่วยที่ต้องบริหารยาทางสายให้อาหารท่ี
แตกต่างไปจากการศึกษาน้ี ตลอดจนมีการหมุนเวียน โยกย้ายของ
บคุลากร การพฒันาทักษะ ความรู ้ความช�านาญในบคุลากร ท้ังแพทย์ 
พยาบาล และเภสัชกร โดยกลวิธต่ีาง ๆ  และการพฒันาระบบสารสนเทศ
ที่ท�าให้เข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญในระบบยาได้ถูกต้องและรวดเร็วจึงเป็น 
ส่ิงท่ีจ�าเป็นต้องพัฒนา และศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องถึงผลลัพธ์ 
ในการลดความคลาดเคลือ่นทางยา โดยเฉพาะความคลาดเคลือ่นของ
การส่ังใช้ยาซึง่เป็นต้นทางท่ีส�าคัญในกระบวนการเพิม่ความปลอดภยั
ด้านยาให้กบัผูป่้วย
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ารศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรต�ารับน�้ายา
ฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ในโรงพยาบาล มูลค่าประหยดัในการผลติน�า้ยา
ฆ่าเช้ือ และจดัท�าคูม่อืการใช้น�า้ยาฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ในโรงพยาบาล  

การศกึษาด�าเนนิการโดยการใช้แบบสอบถามเกีย่วกบัสตูรต�ารบัและ
ตดิตามข้อมูลการผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ในโรงพยาบาล จ�านวน 12 แห่ง 
ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2560 ถงึ 30  กนัยายน  2561
 ผลการศึกษา พบว่ามกีารผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้ รวมทัง้ส้ิน 23  
สตูร สตูรทีผ่ลติมากท่ีสดุ คอื 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol 
solution  การผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ในโรงพยาบาล 12 แห่ง  5 ต�ารบั 
จ�านวน  100,829 ลติร ได้พบว่าการผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้เองประหยัด
เงนิให้กบัโรงพยาบาล  2,706,407  บาทต่อปี สตูรต�ารบัน�า้ยาฆ่าเชือ้
ที่ผลิตแต่ละแห่งมีสูตรต�ารับการผลิตและการน�าไปใช้เหมือนหรือ
แตกต่างกนัขึน้กบับรบิทของแต่ละโรงพยาบาล  การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการ
สนองตอบนโยบายของโรงพยาบาลในเร่ืองการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าส่งผลให้มีน�้ายาฆ่าเชื้อใช้ได้ตามความต้องการทันตามเวลา 
เม่ือเสร็จสิน้โครงการฯ ได้จดัท�าคูม่อืน�า้ยาฆ่าเช้ือทีใ่ช้ในโรงพยาบาล 
เพือ่เผยแพร่ให้กบัโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอืน่ท่ีสนใจ

ก

อัมพา  สุขสถาวรพันธุ์, ภ.บ.*
*กลุมงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 
จังหวัดสุพรรณบุรี

บทคัดยอ

บทนํา
น�า้ยาฆ่าเช้ือ คอืสารเคมทีีใ่ช้ในการท�าลายเช้ือ  สามารถ

แบ่งตามลักษณะการใช้งานแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ใช้เป็น 
antiseptics  ส�าหรบัฆ่าเชือ้ตามร่างกาย บาดแผล  บ้วนปาก และใช้
เป็น  disinfectants  ส�าหรบัฆ่าเชือ้บนเครือ่งมอื เครือ่งใช้  อปุกรณ์
ทางการแพทย์ และสิง่แวดล้อม เช่น พืน้ผนงั น�า้ยาฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ใน
โรงพยาบาลมีหลายชนดิ แต่ละชนดิมคีณุสมบตัเิฉพาะตวั  การเลอืกใช้
น�า้ยาฆ่าเชือ้จะต้องเลอืกให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน โดยให้
มีความปลอดภัยมากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ค่าใช้จ่ายจาก
การใช้น�า้ยาฆ่าเชือ้สงูขึน้หากใช้น�า้ยาฆ่าเชือ้ไม่เหมาะสม ใช้ความ
เข้มข้นสูงเกินไป  หรือเลือกโดยดูจากช่ือทางการค้ามากกว่าที่จะ
พิจารณาจากคุณสมบัติทางเคมี น�้ายาฆ่าเช้ือมีทั้งรูปแบบ
พร้อมใช้ และแบบทีต้่องเจอืจางก่อนใช้ คุณสมบตัขิองน�า้ยาฆ่าเชือ้
ทีด่ ีต้องมีประสทิธภิาพในการท�าลายเชือ้สงู  มคีวามคงตัว  ไม่มเีช้ือ
จลุนิทรย์ีปนเป้ือน และปลอดภยัต่อผูใ้ช้ อีกทัง้ยังต้องค�านงึถงึสตูรที่

การผลิตนํ้ายาฆาเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล

ค�าส�าคัญ : น�้ายาฆ่าเชื้อ

ใช้เตรยีมและเลือกความเข้มข้นทีเ่หมาะสม การผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้ใน
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง สูตรต�ารบัทีผ่ลิตและการน�าไปใช้งานขึน้กบั
บรบิทของแต่ละโรงพยาบาล ทัง้นีห้ากมกีารก�าหนดข้อบ่งใช้ท่ีชัดเจน 
จะน�าไปสูม่าตรฐานการใช้น�า้ยาฆ่าเชือ้ในโรงพยาบาลและมกีารน�า
ไปใช้เหมือนกันทุกโรงพยาบาล อีกทั้งการทดสอบคุณภาพ/
ประสทิธภิาพในการท�าลายเชือ้ ยากแก่การตรวจสอบภายใต้ข้อจ�ากดั
ของโรงพยาบาล ข้ันตอนและวธิกีารเตรยีม น�า้ท่ีใช้ในการเตรยีมมผีล
ต่อเภสชัภณัฑ์   ผู้วิจยัต้องการศกึษาการผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ใน
โรงพยาบาล โดยทีก่ารผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้ควรมสีถานทีก่ารเตรียมแยกเป็น
สดัส่วน  น�า้ท่ีใช้ในการเตรยีม สตูรต�ารับทีเ่ตรยีม วิธีการเตรยีมต้อง
ได้ตามมาตรฐานทีก่�าหนด สามารถตรวจสอบคณุภาพ/ประสทิธภิาพ
ในการท�าลายเชือ้ภายใต้ข้อจ�ากดัของโรงพยาบาล  ผูใ้ช้ควรมคีวามรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ หากมกีารใช้ทีถ่กูต้องกบัสตูร
ต�ารบัน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีเ่หมาะสม จะท�าให้ใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม
และคุม้ค่า ทัง้ในแง่ของคุณภาพ/ประสทิธภิาพของน�า้ยา และน�าผล
ทีไ่ด้รบัจากการวจิยัไปใช้ในงานผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ในโรงพยาบาล

วตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาสูตรต�ารับน�้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล
มูลค่าประหยดัในการผลิตน�า้ยาฆ่าเช้ือ และจดัท�าคูม่อืการใช้น�า้ยา
ฆ่าเช้ือทีใ่ช้ในโรงพยาบาล

รูปแบบการวจัิย

การศกึษานีเ้ป็นการวจัิยเชงิพรรณนา

วธิกีารด�าเนนิงานวจัิย

1. ขัน้วางแผน วเิคราะห์สภาพปัญหา ปรมิาณการผลติ
น�า้ยาฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง สตูรต�ารบัน�า้ยาฆ่าเชือ้ที่
ใช้ในโรงพยาบาล สตูรทีใ่ช้ในการผลติไม่สามารถจดัซือ้จัดหาได้ บาง
ต�ารบัมมูีลค่าสงูเม่ือซือ้จากบรษิทั มสีร้างแบบสอบถามเรือ่งการผลติ
น�า้ยาฆ่าเช้ือทีใ่ช้ในโรงพยาบาล 
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2. ศกึษาน�า้ยาฆ่าเชือ้แต่ละชนดิทีม่คีวามต้องการใช้ใน
โรงพยาบาล และออกแบบสอบถาม ส่งแบบสอบถามไปยงักลุม่เภสชักร
งานผลติ  

2. รวบรวมข้อมลู ปรมิาณการผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ใน
โรงพยาบาลจากโรงพยาบาลศนูย์และโรงพยาบาลทัว่ไป รวม 12 แห่ง ต้ังแต่ 
1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 โดยใช้แบบสอบถามและค�านวณ
ราคาต้นทุนน�า้ยาฆ่าเชือ้แต่ละชนดิเปรียบเทยีบกบัราคาทีจ่ดัซือ้จดัหา
จากบริษัทท่ีมีจ�าหน่าย

3. รวบรวมแบบสอบถามการผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้ ซึง่ประกอบ
ด้วยสาระส�าคญั 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปรมิาณการผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้ สตูรต�ารบัน�า้ยาฆ่าเชือ้และข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิ น�ามาจดัท�าคู่มอืการใช้น�า้ยาฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ในโรงพยาบาล 

ผลการศÖกษา

ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุม่ตวัอย่าง
ร้อยละ 75 เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 25 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50 อายมุากกว่า 
50 ปีส่วนท่ีเหลอือายตุ�า่กว่า 50 ปี  ร้อยละ 67วฒุกิารศกึษาปรญิญาตรี 
ร้อยละ 33 วฒุกิารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี ประเภทโรงพยาบาล 
ร้อยละ 50 โรงพยาบาลศนูย์ และร้อยละ 50 โรงพยาบาลทัว่ไป

คณะกรรมการควบคมุโรคตดิเชือ้ของโรงพยาบาลก�าหนด
ให้มีการผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในโรงพยาบาล จ�านวน 5 ต�ารับ    
น�า้ยาฆ่าเช้ือสตูร 1% Chlorhexidine solution และ Sodium hypo-
chlorite  2.5%   ไม่สามารถจัดซ้ือจัดหาจากบรษัิทได้  ส�าหรบัน�า้ยา
ฆ่าเช้ือสตูร 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol, Alcohol 70% และ   
Alcohol handrub solution/gel สามารถจัดซือ้จัดหาจากบรษิทัได้ แต่
มรีาคาสงูกว่าเมือ่ผลติขึน้ใช้เอง โดยคดิราคาทนุจากมลูค่าสารเคมี 
ค่าน�้า ค่าไฟฟ้า และค่าแรงงาน (ประมาณต้นทุนการผลิตจาก
โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราช องค์ท่ี 17)  จากการรวบรวมข้อมลูตัง้แต่  
1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561 จ�านวน 5 ต�ารบั จากโรงพยาบาล 
12 แห่ง ผลิต 100,829 ลิตร ประหยัดเงินให้กับโรงพยาบาล  
2,706,407 บาทต่อปี รายละเอยีด (ดงัแสดงในตารางที ่1)

ตารางที ่1 แสดงการเปรยีบเทยีบราคาทนุน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีซ่ือ้จากบรษิทั

กบัการผลิตขึน้ใช้เอง 

ด้านสูตรต�ารับน�้ายาฆ่าเช้ือ จากแบบสอบถามพบว่า 
โรงพยาบาลท้ัง 12 แห่ง มกีารผลติน�า้ยาฆ่าเช้ือรวมทัง้สิน้ 23 สตูร
(ดงัแสดงในตารางท่ี 2)  และมสูีตรทีผ่ลิตมากทีสุ่ดคือ 2% Chlorhexidine in 
70% Alcohol solution  มผีลติอยู ่ 11 แห่ง (ปรมิาณการผลติ 8,209 ลติร) 
รองลงไป ได้แก่ สตูร Alcohol 70% solution, Alcohol handrub 
solution/gel ซึ่งมีผลิตอยู่ 9,9 แห่ง ตามล�าดับ (มีปริมาณการ
ผลติ 50,791 ลติร และ 35,318 ลติร ตามล�าดบั)

 
ล า ดั บ
ที่ 

 
สูตรต ารับ 

 
จ า น ว น ท่ี
ผลิต(ลิตร) 

 
ราคาทุน/ลิตร
(บาท)* 

 
ร า ค า จั ด ซ้ื อ /
ลิตร(บาท) 

 
ประหยัด /
ลิตร(บาท) 

 
ประหยัด /ปี
(บาท) 
 

1 1%Chlorhexidine solution 4,908 43 - - - 
2 2%Chlorhexidine in 70% Alcohol 

solution 
8,209 110 320 

 
210 1,723,890 

3 Alcohol 70 % solution  50,791 60 71 11 558,701 
4 Alcohol handrub solution/gel 35,318 70 82 12 423,816 
5 Sodium hypochlorite  2.5 %   solution                1,603 19 - - - 

คดิเป็นเงินประหยัดรวม   2,706,407    บาทต่อปี 
*หมายเหตุ : ราคาทุน/ ลิตร(บาท)คิดจากตน้ทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช องคท์ี่ 17  
 

ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการผลิตในโรงพยาบาล ปัญหา
ทีพ่บคอื การตรวจสอบคุณภาพเภสชัภณัฑ์ท่ีเตรยีมได้, คณุภาพน�า้
ที่น�ามาเตรียมยา, สถานที่เตรียมคับแคบ, สูตรต�ารับและข้ันตอน
วธิกีารเตรยีม ฯลฯ

ด้านความเช่ือม่ันน�า้ยาฆ่าเช้ือท่ีผลิตโดยงานผลติ กลุม่
งานเภสัชกรรมของโรงพยาบาล 83% ไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่
มัน่ใจจากคณุสมบตันิ�า้ยาฆ่าเชือ้ตัง้ต้น 16%  ส่งตรวจเพาะเชือ้ใน
โรงพยาบาล 8%  วดัเปอร์เซน็ต์ alcohol  จากเครือ่งวัด

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ เก่ียวกบัการผลติน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีใ่ช้ใน
โรงพยาบาล ควรมีแนวทางการใช้น�้ายาฆ่าเชื้อที่ชัดเจนจากงาน
ควบคุมโรคติดเช้ือของโรงพยาบาล, ควรมีเกณฑ์มาตรฐานในการ
ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพทีผ่ลิต ซึง่หากพบปัญหาไม่ผ่าน
มีแนวทางแก้ไขและหาสาเหตุได้ และหากมีบริษัทที่ผลิตจ�าหน่าย 
กจ็ะลดปรมิาณงานลงได้   

เมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้น�าผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดท�าคู่มือในการใช้น�้ายาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลส�าหรับใช้
ในหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลและผูส้นใจต่อไป

ล�าดับท่ี สูตรต�ารับ จ�านวนทีผ่ลิต
   (โรงพยาบาล)
 1 1%Chlorhexidine solution 5
 2 2%Chlorhexidine in 70% Alcohol solution 11
 3 Alcohol 70 % solution  9
 4 Alcohol handrub solution/gel 9
 5 Sodium hypochlorite  2.5 %                   6
 6 0.5%  Chlorhexidine  solution 7
 7 2% Chlorhexidine  solution 6
 8 0.05% Chlorhexidine in water 3
 9 0.5% Chlorhexidine in 70% alcohol 3
 10 Savlon 1:100  in water 3
 11 Special mouth wash solution 2
 12 0.12% Chlorhexidine  mouth wash 1
 13 0.16% Peracetic acid 1
 14 1% Povidine solution 1
 15 12.5% benzyl benzoate 1
 16 2.5% tincture iodine 1
 17 3% acetic acid solution 1
 18 Burow’s solution 1
 19 Chlorhexidine  tincture 1
 20 Phenol 10% 1
 21 Savlon 1:100  in water+ antirust 1
 22 Savlon 1:30 ( Savlon tincture) 1
 23 Sodium hypochlorite  4 %                   1

ตารางที ่2 สูตรต�ารบัน�า้ยาฆ่าเชือ้และจ�านวนโรงพยาบาลทีผ่ลติ
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สตูรท่ีพบวามกีารผลติมากแหงทีส่ดุ คอื 2% Chlorhexidine 
in 70% Alcohol solution ทัง้นีเ้นือ่งจากราคาตนทนุในการผลติเองกบั
การซือ้จากบริษัท ราคาแตกตางกนัถงึลติรละ 210 บาท และมขีอมลู
จากสมาคมควบคุมการตดิเชือ้แหงเอเชยีแปซฟิก(1) สนบัสนนุการใช 
0.5-4 % chlorhexidine in 70% alcohol ซ่ึงการผสมรวมกบั chlorhexidine 
จะทาํใหเพิม่ฤทธิใ์นการฆาเชือ้แบคทเีรยีนาํมาใชในการเช็ดผิวหนงั
บริเวณทีแ่ทงเข็ม Rabih O.Darouiche(2) และคณะ ศกึษาเปรยีบเทียบ
การใช 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol solution กับ Povidone-
Iodine Solution พบวาการใช 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol solu-
tion ลดโอกาสตดิเชือ้ในกระแสเลอืดจากการใสสายสวนหลอดเลอืดได
มากกวาการใช Povidone-Iodine Solution วารสารวชิาการสาธารณสขุ 
2017(3) สนับสนุนการใชการใช  Sodium hypochlorite  2.5% Solution  
ในการลางคลองรากฟน  Rev.Latino-Am.Enfermagem(4) สนบัสนนุการ
ใช  chlorhexidine ในการเชด็สะดอืเดก็ International Journal of Novel 
Research in Healthcare and Nursing(5) ไมสนบัสนนุการใช 70%
Alcohol เชด็สะดอืเดก็ 

สูตรตํารับน้ํายาฆาเชื้อที่ไดจากแบบสอบถาม มีความ
แตกตางกนั ขึน้กบับรบิทของแตละโรงพยาบาล หากมกีารกาํหนดสตูร
ตาํรับน้ํายาฆาเชือ้ท่ีใชในโรงพยาบาลเทาทีจํ่าเปนในการใช จะทาํใหลด
ตนทุนในการสัง่ซือ้สารตัง้ตนในการผลติ เนือ่งจากมอีตัราการใชนอย ตอง
มีสารตัง้ตนหลายรายการ จึงควรมมีาตรฐานในเรือ่งการใชนํา้ยาฆาเชือ้
ออกมาจากหนวยงานทีร่บัผดิชอบ เพือ่ใหเปนแนวทางในการปฏบิตัิ

การศกึษาวจัิยในครัง้นี ้ พบวา เภสชักรยังมคีวามจาํเปน
ตองผลิตนํ้ายาฆาเชื้อที่ใชในโรงพยาบาลเนื่องจากนํ้ายาฆาเช้ือ
สตูร 1% Chlorhexidine solution และ Sodium hypochlorite  2.5% 
ไมสามารถจัดซื้อจัดหาจากบริษัทไดจึงไมสามารถคํานวณมูลคา
ประหยัด   สําหรบันํา้ยาฆาเชือ้สตูร 2% Chlorhexidine in 70% 
Alcohol, Alcohol 70 % และ  Alcohol handrub solution/gel สามารถ
จดัซือ้จดัหาจากบรษิทัได แตมรีาคาสงูกวาเม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ผลติเอง โดยคดิราคาทนุจากมลูคาสารเคมี คานํา้ คาไฟฟา และคา
แรงงาน (คาํนวณตนทนุจากโรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราช องคที ่17) 
ซึง่แตละสตูรใชสารเคมแีตกตางกนั (ตามตารางที ่1) สตูร 2% Chlorhe-

xidine in 70% Alcohol ราคาทนุลติรละ 110 บาท เมือ่ซ้ือจากบริษัท
ราคาลติรละ 320 บาท ประหยดัไดลติรละ 210 บาท ผลติปละ 8,209 
ลติร จงึประหยดัเงินได 1,723,890 บาท สตูร Alcohol 70% ราคาทุน
ลติรละ 60 บาท เม่ือซือ้จากบรษิทัราคาลติรละ 71 บาท ประหยดัได
ลิตรละ 11 บาท ผลิตปละ 50,791 ลิตร จงึประหยดัเงนิได 558,701บาท  
สตูร Alcohol handrub solution/gel  ราคาทุนลติรละ 70 บาท เม่ือ
ซือ้จากบรษิทัราคาลติรละ 82 บาท ประหยดัไดลติรละ 12 บาท ผลติ
ปละ 35,318 ลติร จึงประหยัดเงนิได 423,816 บาท  สนองตอบตอ
นโยบายของโรงพยาบาลในเรือ่งการใชทรัพยากรอยางคุมคาสงผลให
มนีํา้ยาฆาเชือ้ใชไดตามความตองการทนัตามเวลา
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การศกึษาครัง้นี ้พบวาการผลตินํา้ยาฆาเชือ้มมีากถงึ 23 
สตูร  สตูรท่ีผลติมากทีส่ดุ คอื 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol 
solution  การผลตินํา้ยาฆาเชือ้ทีใ่ชในโรงพยาบาลเองเมือ่คาํนวณ
จาก 5 ตํารับ ประหยัดเงินใหกับโรงพยาบาล 12 แหง เปนเงิน 
2,706,407    บาทตอป สตูรตํารับนํา้ยาฆาเชือ้ทีผ่ลติแตละแหงมสีตูร
ตาํรบัการผลิตและการนาํไปใชเหมือนหรอืแตกตางกนัข้ึนกบับรบิท
ของแตละโรงพยาบาล ทั้งนี้หากมีแนวทางหรือมาตรฐานชัดเจน 
ในสูตรตาํรบันํา้ยาฆาเช้ือทีใ่ชในโรงพยาบาล จะเกดิการใชทรพัยากร
อยางคุมคาและมปีระสิทธภิาพสงูสดุ  
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การศกึษานีท้าํการวจิยัเฉพาะในโรงพยาบาล 12 แหง ควร
มกีารศกึษาการผลตินํา้ยาฆาเชือ้ทีใ่ชในโรงพยาบาลอยางสมํา่เสมอ
เนือ่งจากมีความตองการนํา้ยาฆาเช้ือตาํรบัใหมตลอด และควรขยาย
การผลิตนํ้ายาฆาเชื้อที่ใชในโรงพยาบาลใหครอบคลุมโรงพยาบาล
อืน่ๆ เพิม่เตมิ เหน็ควรผลกัดนัใหเกดิแนวทางการใชน้ํายาฆาเชือ้โดย
คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลที่ชัดเจน เปน
แนวทางเดยีวกนั เพือ่ใหเกดิการผลตินํา้ยาฆาเชือ้ทีใ่ชในโรงพยาบาล 
โดยใชสตูรตาํรบัทีเ่หมาะสม และจดัทาํคูมอืการใชนํา้ยาฆาเชือ้ทีใ่ช
ในโรงพยาบาล เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสุดกบัผูทีเ่กีย่วของ
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บทคัดยอ

ารศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการปฏิรูป
ระบบสขุภาพทัง้ในและต่างประเทศ พร้อมท้ังวเิคราะห์ผลการ
ด�าเนนิการปฏริปูระบบสขุภาพในปัจจบุนั ควบคูกั่บบริบทการ

เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบต่อระบบสุขภาพ 
และปัญหา/ความท้าทายของระบบสุขภาพในปัจจุบันน�าไปสู่การเสนอ
กรอบแนวคิดและแนวทางการยกระดับการปฏิรูประบบสุขภาพที่ส�าคัญ
ในอนาคต

ผลการศึกษา พบว่า กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ
เพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควรมีองค์ประกอบส�าคัญ 
ได้แก่ (1) ระบบบริการสขุภาพ เป็นการจัดระบบการให้บริการทีเ่ชือ่มโยงกนั
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิและบริการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับที่สูงขึ้น (2) 
ระบบสนบัสนนุการจัดบรกิาร เป็นการผลติทรพัยากร/ปัจจยัทีจ่�าเป็นเพือ่
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ทั้งก�าลังคนด้านสุขภาพให้มีการผลิต
จ�านวนบคุลากรแต่ละสาขาวชิาชพีทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอ การเงนิการคลงั
ด้านสุขภาพให้เกิดการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และลดอุปสรรคการ
เข้าถงึบรกิารของผูร้บับรกิาร รวมถงึผลติภณัฑ์/เทคโนโลยทีางการแพทย์
มีการเลือกใช้อย่างมีเหตุผลทางการแพทย์ และต้นทุนประสิทธิผล (3) 
ระบบการบริหารจัดการ เป็นการก�าหนดทิศทางและก�ากับ/ตรวจสอบ
การด�าเนินงานของกลไกภายใต้ระบบสุขภาพ โดยอาศัยการอภิบาล
ระบบสุขภาพให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และระบบข้อมูล
ด้านสขุภาพทีจ่�าเป็นต่อการวางแผน เพือ่มุง่ไปสูเ่ป้าหมายท่ีก�าหนด ทัง้นี้ 
จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
อย่างเป็นเอกภาพ

การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะต่อไปควรให้
ความส�าคัญ ดังนี้ (1) ระบบบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพระบบบริการ
รูปแบบเครือข่ายทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่เดียวกัน พัฒนารูปแบบบริการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ ผลักดันงานสร้างเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมส�าคัญ
ในระบบประกันสุขภาพและก�าหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ท่ีเป็นการ
บูรณาการท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ระบบสนับสนุนการจัด
บริการสุขภาพ ออกแบบระบบการเงินการคลังของหลักประกันสุขภาพ
ทีเ่น้นการสร้างเสรมิสขุภาพ ควบคูก่ารสร้างความรับผดิชอบภาระการเงนิ
ร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
ทั้งระบบที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นแต่ละพ้ืนที่ และ (3) ระบบการ
บริหารจัดการ สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกภาคสาธารณสุข ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน�าหลักการทุกนโยบาย

ก

บทความวิชาการ เรื่อง กรอบแนวคิด
และทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต                           

(Conceptual framework on executing of Thai health reform, 2017 - 2036)
จงกลนี จริยานุวัฒน์ ส.ม.  
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

บทนํา
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 กล่าวถงึ

ด้านสุขภาพในหลายส่วน ท้ังสิทธิของบุคคลในการได้รับบริการ
สาธารณสขุของรฐั หน้าท่ีของรัฐต้องด�าเนนิการให้ประชาชนได้รบับรกิาร
สาธารณสขุทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างทัว่ถงึ รวมถงึหมวดการปฏริปูประเทศ
ซ่ึงต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการ
ปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2560 ระบใุห้การปฏรูิปประเทศด้านสาธารณสขุเป็น
หนึ่งในแผนการปฏิรูปที่ต้องมีการจัดท�าตามรัฐธรรมนูญ

ขณะเดยีวกนัระบบสขุภาพของประเทศไทยยงัคงมข้ีอจ�ากดั
ในหลายด้าน อาท ิความเหลือ่มล�า้การกระจายทรพัยากรทางการแพทย์ 
การมหีลกัประกนัสขุภาพส�าหรบัคนไทยทกุคนแต่ยังมคีวามแตกต่างด้าน
สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการของบางกลุ่ม รวมถึงการขาดการ
บรูณาการระหว่างหน่วยงานด้านสขุภาพอย่างเป็นระบบ ซึง่ปัจจยัเหล่านี้
ก่อให้เกดิความท้าทายต่อการปฏริปูระบบสขุภาพให้ประสบความส�าเรจ็
ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ดงันัน้ การด�าเนนิการขบัเคลือ่นแผนในระยะต่อไปจ�าเป็นต้องมกีารศกึษา
และวเิคราะห์ถงึแนวทางการยกระดบัการปฏริปูระบบสขุภาพทีส่ามารถ
รับมือกับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิด
การปฏริปูระบบสขุภาพทัง้ในและต่างประเทศ พร้อมทัง้วเิคราะห์ผลการ
ด�าเนนิการปฏริปูระบบสขุภาพทีผ่่านมา ควบคูก่บับรบิทการเปลีย่นแปลง
ที่กระทบต่อระบบสุขภาพ และปัญหา/ความท้าทายของระบบสุขภาพ
ในปัจจบุนั เพือ่น�าเสนอกรอบแนวคดิและแนวทางการยกระดบัการปฏริปู
ระบบสุขภาพที่ส�าคัญในอนาคต รวมถึงการขับเคล่ือนแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุขในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

แนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย
ที่ผ่านมา

การปฏริปูระบบสขุภาพภายใต้รัฐธรรมนญูฯ ปี 2560 มทีีม่า
จากสภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) ซึง่ได้ด�าเนนิการสงัเคราะห์ปัญหาและจดั
ท�าวาระการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องระบบสุขภาพ(1)อาทิ (1) การปฏิรูประบบ

ค�าส�าคัญ: Keynote: Healthcare system reform, National reform plan for public health

ห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies) สู่การปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาระบบ
ติดตาม/ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ

36 ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563 Vol.46 No.3 April - June 2020



บริการสุขภาพ โดยเปลี่ยนจาก “โรงพยาบาลเป็นฐาน” เป็น “พื้นที่เป็น
ฐาน” (2) การปฏิรูประบบการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และ
ภัยคุกคามสุขภาพ โดยยึดหลักการ “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health 
in All Policies: HiAP) และให้ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการปฏิบัติการ (3) 
การปฏิรูประบบบริหารจัดการ โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพ
แห่งชาติเพื่ออภิบาลระบบสุขภาพ (4) การปฏิรูประบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ โดยจัดตั้งส�านักมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบ
บริการสุขภาพแห่งชาติเพื่อบริหารจัดการข้อมูลประกันสุขภาพ

ต่อมา สภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  ได้ด�าเนนิการ
ขับเคลื่อนสานต่อข้อเสนอของ สปช.(2) อาทิ การออกร่างพระราช 
บญัญตัคิณะกรรมการนโยบายสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ... และร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบ
บริการสุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ...การเสนอให้มีการ
ทบทวนพกิดัการจดัเก็บภาษสีรรพสามติให้มีความทนัสมยั การจดับรกิาร
รวมกลุ่มบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) และการจัดชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักด้านสุขภาพระหว่างหลักประกันสุขภาพของรัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขท่ีประกาศใช้ใน 
ราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561(3) ได้น�าข้อเสนอการปฏิรูป
ของ สปช. และ สปท. มาพจิารณาจดัท�าข้อเสนอการปฏริปูฯ โดยก�าหนด
เป้าประสงค์ให้ประชาชนทกุภาคส่วนมคีวามรอบรูด้้านสขุภาพ มส่ีวนร่วม
ในการวางระบบดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่จ�าเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการม ี
สขุภาวะตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงภายใต้ระบบสาธารณสขุ
ที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดีและมีประเด็นปฏิรูปฯ แบ่งเป็น 
4 ด้าน จ�านวน 10 ประเด็น โดยสรุปดังนี้

(1) ด้านระบบบรหิารจดัการด้านสขุภาพ ได้แก่ ระบบบรหิาร
จัดการด้านสุขภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ ก�าลังคน
สุขภาพ

(2) ด้านระบบบรกิารสาธารณสขุ ได้แก่ ระบบบรกิารปฐมภมูิ
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย เพื่อเศรษฐกิจระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

(3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ได้แก่ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภค

(4) ด้านความยัง่ยนืและเพยีงพอด้านการเงนิการคลงัสขุภาพ
ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพ

แนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพของต่างประเทศ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 

น�าเสนอกรอบแนวคิดระบบสุขภาพที่สามารถน�าไปใช้ออกแบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศต่างๆ ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบหลัก (Six Building Blocks)(4) ได้แก่ การมีระบบบริการที่ดี 
(health services) การมีบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความสามารถ (health 
workforce) การมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ดี (health information system) 
การเข้าถึงผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์และวัคซีนที่จ�าเป็น  
(medical products, vaccines and technologies) การมีระบบการเงิน
การคลังที่ดี (health financing) และการอภิบาลระบบที่ดี (leadership  
and governance)

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ

ของต่างประเทศ พบว่างานศึกษาของ Winnie Yip and Reem Hafez 
(2015)(5) ชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบสุขภาพ
มีความซับซ้อนและเป็นกระบวนการต่อเนื่อง จ�าเป็นต้องมีการวางแผน
อย่างรอบคอบ มีกระบวนการด�าเนินงานท่ีเป็นระบบและบูรณาการ 
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ขณะที ่ QingyueMeng et al. (2019)(6)  ได้ศกึษาถงึการปฏรูิป
ระบบสุขภาพของประเทศจีนในระหว่างปี 2552 – 2561 พบว่า ผลจาก
มาตรการปฏิรูประบบสุขภาพส่งผลให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ประชาชนท่ีเพิ่มขึ้นและลดความเหลื่อมล�้าการเข้าถึงบริการสุขภาพ  
รวมถึงผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้น

จากงานศกึษาข้างต้น ชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของการปฏริปู
ระบบสุขภาพที่ต้องมีการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง โดยมบีรกิารปฐมภูมเิป็นพืน้ฐาน และมรีะบบตดิตาม
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางสุขภาพ สอดคล้องกับงานศึกษาของ 
World Bank (2016)(7) ที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปฏิรูประบบ
สุขภาพของประเทศจีน โดยเฉพาะในส่วนของระบบบริการ ได้แก่ การ
ปฏิรูประบบบริการที่บูรณาการโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(people-centered integrated care) ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีระบบบริการ 
ปฐมภมูทิีม่คีวามเข้มแขง็และสามารถบรูณาการเชือ่มโยงกบัระบบบรกิาร
ในระดับที่สูงกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ 

กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต
จากแนวคดิระบบสขุภาพขององค์การอนามัยโลก ตลอดจน

การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถที่จะ
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อรองรับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ กล่าวคือ เป้าหมายสูงสุดควรมุ่งเน้นท�าให้คน
มีสุขภาพดีและมีความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดย
จ�าเป็นต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับบริการที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ องค์ประกอบของระบบสขุภาพแบ่งเป็นระบบย่อยที่
ส�าคัญคือ (1) ระบบบริการสุขภาพ เป็นการจัดระบบของการให้บริการ
ตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม/ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล  
การฟ้ืนฟสูภาพ รวมถงึการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายผ่านระบบบรกิารในหลาย
ระดับ (2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการเป็นการผลิตทรัพยากร/ปัจจัยที่
จ�าเป็นต่างๆ เพือ่สนบัสนนุต่อการใช้จัดบรกิารสุขภาพทัง้ในด้านก�าลงัคน
ด้านสุขภาพ ให้มีจ�านวนของบุคลากรแต่ละสาขาวิชาชีพที่เพียงพอและ
กระจายตัวเหมาะสมกับความต้องการของพื้นท่ี การเงินการคลังด้าน
สุขภาพ เป็นการบริหารจัดการทางการเงินทั้งด้านการรวบรวมเงินทุน 
การกระจายความเส่ียงกองทุน การก�าหนดสิทธิประโยชน์/อัตราค่า
บรกิาร/วธิกีารจ่ายเงนิ และผลติภณัฑ์/เทคโนโลยทีางการแพทย์ เป็นการ
ผลิตและจัดสรรผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน และครุภัณฑ์/เทคโนโลยีทาง 
การแพทย์ที่จ�าเป็น โดยเลือกใช้อย่างมีเหตุผลทางการแพทย์/ต้นทุน
ประสิทธิผล (3) ระบบการบริหารจัดการ เป็นการอภิบาลระบบสุขภาพ  
โดยก�าหนดทิศทางและก�ากับ/ตรวจสอบการด�าเนินงานของกลไกต่างๆ 
ภายใต้ระบบสุขภาพเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีก�าหนด รวมทั้งการจัดการ
ระบบข้อมูลสุขภาพที่จ�าเป็นต่อการวางแผนในแต่ละองค์ประกอบของ
ระบบสขุภาพ ทัง้นีเ้พือ่ให้ระบบสขุภาพสามารถท�างานได้ตามเป้าหมาย
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ข้างต้น จ�าเป็นต้องเชื่อมโยงกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การ 
ขบัเคลือ่นระบบสขุภาพทัง้ด้านการให้บรกิารและการสนบัสนนุทรพัยากร
แก่ระบบบริการจะถูกบูรณาการด�าเนินงานภายใต้การบริหารจัดการ
ระบบที่เป็นเอกภาพ

(2) ระบบบริการสาธารณสุขการผลิตแพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครวั แต่ยงัไม่เพยีงพอกบัความต้องการ ขณะเดยีวกนัมพีฒันาสาร
สกดัเพือ่ใช้ทางการแพทย์แต่ไม่ขยายไปสูก่ารเป็นสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ
รวมถงึมศีนูย์รบัแจ้งเหตฉุกุเฉนิ ซึง่ยงัไม่ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้หมด และการ
สร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคไม่มีการปฏิรูปในระดับโครงสร้าง/อ�านาจ
การบริหารส�าหรับการวางระบบรับมือกับความเสี่ยงต่อความมั่นคงทาง
สุขภาพ

(3) การคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริการ จัดให้มีระบบ 
เฝ้าระวังและตอบโต้ความเส่ียงเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Risk 
Response for Health Literacy Center: RRHL) แต่ไม่สามารถตอบโต้
ความเสีย่งสขุภาพได้อย่างทนัท่วงที การเริม่ปรบัโครงสร้างของส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมและบรรลุผลในการ
ท�างานเชิงรุก

(4) ความยัง่ยนืและด้านการเงนิการคลงัสขุภาพ มกีารพฒันา
ชดุสทิธปิระโยชน์หลกั/เสรมิและแหล่งเงนิเพิม่เตมิของระบบหลกัประกนั
สุขภาพภาครัฐ แต่ยังไม่มีการจัดตั้งกลไกกลางในการดูแลกองทุน 
หลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง 3 กองทุน 

ปัญหาและความท้าทายของระบบสุขภาพในปัจจุบัน
(1) ระบบบริการสุขภาพ เช่น ระบบบริการรักษาโรคส�าคัญ

ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในแต่ละภูมิภาค ระยะเวลาการรอคอย
การรักษาที่นานกว่ามาตรฐานการให้บริการ อาทิ ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบ�าบัดภายใน 6 สัปดาห์ต�่ากว่าเป้าหมาย(13)

(2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ พบว่ามีปัญหา
ความยั่งยืนทางการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพจากค่า 
ใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อ
ประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น(14)ความเหลื่อมล�้าในการ 
กระจายบุคลากรด้านสาธารณสุขระหว่างภูมิภาคซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัว
ในกรุงเทพมหานคร/เมืองใหญ่ โดยเฉพาะแพทย์และทันตแพทย์ 
คิดเป็น 2.93 และ 2.86 เท่า ตามล�าดับ และมีสัดส่วนที่ต�่ากว่าภาค 
ตะวันออกเฉยีงเหนอืทีม่สีดัส่วนสงูทีส่ดุของประเทศกว่า 4.68 และ 4.63 
เท่า(15)

(3) ระบบการบริหารจัดการ พบว่าขาดกลไกก�ากับดูแล
ทิศทางนโยบายด้านสุขภาพในภาพรวม อีกทั้งระบบข้อมูลด้านสุขภาพ
ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 

แนวทางการยกระดับการปฏิรูประบบสุขภาพ
ในอนาคต
 (1) ระบบบริการสุขภาพ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายของทุกสังกัดทั้งภาครัฐและ
เอกชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเดียวกัน และสร้างกลไกท่ีสามารถเชื่อมโยง
แนวทางการท�างานร่วมกันเป็นเครอืข่ายบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ตัง้แต่
บรกิารปฐมภมู ิทุตยิภมู ิตตยิภมู ิและศนูย์ความเป็นเลศิเฉพาะทาง ตลอด
จนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบส่งต่อ รวมทั้งระบบการดูแลผู้ป่วย
ในระยะเปลี่ยนผ่านจากสถานพยาบาลสู่บ้าน (intermediate care)
 นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนารูปแบบบริการเพื่อรองรับสังคม 
ผูส้งูอายอุย่างครบวงจร รวมทัง้ผลกัดนังานด้านการสร้างเสรมิสขุภาพให้
เป็นกิจกรรมส�าคัญในระบบประกันสุขภาพทุกระบบ ขณะท่ีการปฏิรูป

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อระบบสุขภาพ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ระบบสุขภาพ ดังนี้
(1) การเข้าสู ่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว จากผลการคาด

ประมาณประชากรปี 2560 – 2580 (8) พบว่า อัตราเร่งของกลุ่มผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นสูงกว่าวัยเด็กและวัยแรงงานที่ลดลง ซึ่งต้องการรูปแบบการดูแล
เฉพาะที่เหมาะสม รวมถึงส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านสุขภาพ 
ที่จะเพิ่มขึ้น

(2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
สุขภาพเริ่มมีบทบาทในการให้บริการสุขภาพซึ่งจะช่วยลดข้อจ�ากัดของ
การให้บริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลและการขาดแคลนบุคลากรทาง 
การแพทย์(9)อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยียังส่งผลให้ลักษณะการด�ารงชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป อาจน�ามาซึ่งการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ

(3) แนวโน้มการเกิดโรคไม่ติดต่อจากอัตราการเสียชีวิต10 
อนัดับแรกของคนไทย ปี 2557 – 2561 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรังและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาทิ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง 
รวมถึงมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 1 ใน
อาเซียน และอันดับ 9 ของโลก(10)

(4) การเคลือ่นย้ายประชากรระหว่างประเทศ จะเป็นความ
เสีย่งของการเกดิโรคติดต่อหรือโรคระบาด โดยทีแ่ต่ละภูมิภาคมคีวามเสีย่ง
ของการเกดิโรคตดิต่ออุบตัใิหม่/อุบตัซิ�า้ท่ีแตกต่างกนั(11)

ผลการด�าเนินการปฏิรูประบบสุขภาพในปัจจุบัน
ผลการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

โดยสรุปดังนี้(12)

(1) ระบบบรหิารจดัการด้านสขุภาพ มกีารด�าเนนิการกระจาย 
อ�านาจไปยังเขตสุขภาพ แต่ยังเป็นเขตสุขภาพเฉพาะของกระทรวง
สาธารณสุขและไม่ครอบคลุมทุกมิติ ขณะที่ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศยังไม่มีกลไกระดับชาติที่บูรณาการการท�างานของทุกหน่วย
งาน และมีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการประสานการพัฒนา
นโยบายก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งยังอยู่ในขอบเขตของ
กระทรวงสาธารณสุข
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ระบบการสร้างเสริมป้องกัน/ควบคุมโรคควรก�าหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint 
KPI) โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านสังคมที่มีผลต่อ
สุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH) 

 (2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ควรมุ่งเน้นการ
ออกแบบระบบการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้
มีความยั่งยืนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการสร้าง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยใช้แนวทาง
การรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (cost sharing) ระหว่างรัฐและผู้ใช้บริการ
ตามเศรษฐานะ 

นอกจากนี ้ในส่วนของการปฏรูิประบบก�าลงัคนด้านสขุภาพ 
ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรทั้งระบบ 
ต้ังแต่การผลิต การจัดสรรต�าแหน่งรองรับ การกระจายบุคลากรท่ีมี
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่การปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล และการ
ธ�ารงรักษา

(3) ระบบการบริหารจัดการ การปฏิรูประบบสนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความ
ร่วมมอืระหว่างภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและนอกภาคสาธารณสขุ อาทิ 
การผลกัดนัความร่วมมอืระหว่างรฐัและเอกชน (Public Private Partner-
ship: PPP) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อการจัดสรร
ทรพัยากรและการจดับรกิารสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน�าหลักการทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in 
All Policies) มาแปลงสูก่ารปฏบิตัใิห้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม รวมถงึการ
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

บทสรุป

แนวคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (Six Building 
Blocks) แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพควรมี
องค์ประกอบส�าคญั ได้แก่ (1) ระบบบรกิารสขุภาพ เป็นการจดัระบบการ
ให้บริการท่ีเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับปฐมภูมิและบริการที่มีความ
เชีย่วชาญในระดบัทีส่งูขึน้ (2) ระบบสนบัสนนุการจดับรกิาร เป็นการผลติ
ทรัพยากร/ปัจจัยที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ท้ังก�าลัง
คน การเงินการคลัง และผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) ระบบ
การบรหิารจดัการ เป็นการก�าหนดทิศทางและก�ากบั/ตรวจสอบกลไกภาย
ใต้ระบบสุขภาพให้มีการขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน และมีระบบ
ข้อมูล

ด้านสุขภาพที่จ�าเป็นต่อการวางแผนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่
ก�าหนด ทัง้นีจ้�าเป็นต้องมกีารด�าเนนิงานทีเ่ชือ่มโยงระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบสขุภาพอย่างเป็นเอกภาพ และน�าไปสูผ่ลลพัธ์/เป้าหมาย
ของระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
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(เภสัชกรรมชุมชน) โรงพยาบาลอางทอง จังหวัดอางทอง 

ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนทางยาผูปวยนอก โรงพยาบาลอางทอง

ารศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (Retro-
spective study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์
และเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลอ่างทอง ก่อนและหลงัการให้บรบิาลทางเภสชักรรมแก่
ผู้ป่วย โดยเกบ็ข้อมูลความคลาดเคลือ่นทางยาจากใบสัง่ยาผูป่้วยนอก 
การวิจัยครั้งน้ีแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรม (1ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2558 ) และช่วงหลัง
การให้บริบาลทางเภสัชกรรม (1ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 
2561) น�าข้อมูลท้ัง 2 ช่วงมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ความคลาดเคลื่อนทางยาทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ความคลาดเคลื่อน
ในการสั่งใช้ยา (Prescribing  Error) ความคลาดเคล่ือนใน
กระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา (Pre-dispensing Error) และ
ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (Dispensing Error) แล้ววิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยใช้สถิติ chi-square test 

ก
บทคัดยอ

จ�านวนผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงก่อนการให้บริบาล
ทางเภสชักรรม คดิเป็นใบสัง่ยาเฉลีย่ปีละ 178,650 ใบ มคีวามคลาด
เคลื่อนทางยาเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 4,860 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.7203 
ส่วนจ�านวนผู้มารับบริการในช่วงหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
คิดเป็นใบสั่งยาเฉลี่ยปีละ 219,388 ใบ มีความคลาดเคลื่อนทางยา
เกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 2,281 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.0398 เมื่อพิจารณา
ความคลาดเคล่ือนทางยาแต่ละประเภท พบว่าค่าความคลาด
เคลื่อนในการสั่งใช้ยาลดลงจากร้อยละ 1.1665 เป็น 0.4923 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยาลดลงจาก 
1.2997 เป็น 0.4171 และค่าความคลาดเคลือ่นในการจ่ายยาลดลง
จาก 0.2541 เป็น 0.1304 ซ่ึงค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อน
ทางยาทั้ง 3 ประเภท หลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรมลดลงอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ ( p-value < 0.05 ) แสดงให้เห็นว่าการบริบาล
ทางเภสัชกรรมสามารถลดอุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนทางยาได้ 
และจะส่งผลให้การดูแลผู ้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่สามารถป้องกันได้อีกด้วย

(The Effect of pharmaceutical care to reduce outpatient medication errors at Angthong Hospital)
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รายงานความคลาดเคลือ่นทางยา ความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย 
สามารถวางแผนการเก็บข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน น�าไปสู่การ
วเิคราะห์เพือ่หาสาเหตใุนเชงิระบบ และวางแผนทางในการป้องกนั
การเกดิความคลาดเคลือ่นทางยาได้ ส่งผลให้การดแูลผูป่้วยเป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่ป้องกันได้

การบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นความรับผิดชอบของ
เภสชักรโดยตรงทีมี่ต่อการใช้ยาของผูป่้วย เพือ่ให้ได้ผลการรกัษาที่
ถกูต้องตามทีต้่องการ (หายจากโรค บ�าบดัหรอืบรรเทาอาการ ชะลอ
หรือยับย้ังการด�าเนินของโรค และป้องกันโรค) และเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมจ�าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย
โดยตรง ในการก�าหนดเป้าหมายของการรักษา วางแผนการรักษา 
และตดิตามผลการรกัษา เพือ่ให้ได้คณุภาพการรกัษาตามทีต้่องการ 
ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของเภสัชกรในการปฏิบัติงานบริบาล
ทางเภสัชกรรม คือ การค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยา

ข้อมลูความคลาดเคลือ่นทางยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาล
อ่างทอง ต้ังแต่ปี 2556 - 2558 มอีบุติัการณ์การเกดิค่อนข้างสงูมาก 
ทั้งความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (Prescribing  Error) คลาด
เคล่ือนในกระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา (Pre-dispensing Error) 
และความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (Dispensing Error) ซึ่งสูงเกิน
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ จึงเริ่ม
ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู ้ป่วยตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า
การพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ด�าเนินการไปสามารถลด
อบุตักิารณ์ความคลาดเคลือ่นทางยาได้มากน้อยเพยีงใด เพือ่น�าไปสู่
การจัดท�าแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์ความ
คลาดเคลื่อนทางยา รวมทั้งน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการ
บริบาลทางเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และเปรียบเทียบความคลาด
เคล่ือนทางยาผูป่้วยนอกก่อนและหลังการให้บรบิาลทางเภสชักรรม
แก่ผู้ป่วย

วิธีวิจัย

1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป ็นการศึกษาแบบย้อนหลัง 

(Retrospective study) โดยเกบ็รวบรวมข้อมลูความคลาดเคลือ่นทางยา
จากใบสั่งยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลอ่างทอง ย้อนหลังในช่วง
เวลา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยแยกข้อมูลเป็น  

บทนํา

หลักการในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย คือ การช่วย
ให้ผู้ป่วยพ้นทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและ
ความเสียหายใดๆ ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข 
ผูใ้ห้บรกิารสขุภาพ ในการให้ความส�าคญักับการพฒันากระบวนการ
ดแูลรักษาพยาบาลผูป่้วยเพิม่ขึน้ในทกุๆ ด้าน รวมทัง้พฒันาคณุภาพ
ของการบริการด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามผีูป่้วยอกีจ�านวนไม่น้อยทีไ่ด้รบั
การดแูลรกัษาทีไ่ม่ปลอดภัย จากการศกึษาในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 
พบการเกิดอุบัติการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอัตราร้อยละ 
4 - 17 น�ามาซึ่งความทุพพลภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง
การสูญเสียชีวิตโดยไม่จ�าเป็น  สถาบันทางการแพทย์ของ
สหรฐัอเมรกิา ประมาณว่าในแต่ละปีมผีูเ้สยีชวิีตกว่า 44,000 คน ที่
เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการดูแลรักษาของโรงพยาบาล และ
สาเหตุส่วนใหญ่น้ันเกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ยา และกว่าร้อยละ 50 ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี้ เกิดจาก
ความคลาดเคลื่อนของระบบที่สามารถป้องกันได้ 

ยาเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความส�าคัญในข้ันตอนการบ�าบัด
รักษา และเภสัชกรเองย่อมเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
กระบวนการจ่ายยาอย่างถูกต้อง ตามความคาดหวงัของผูป่้วยและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สั่งใช้ยา ไม่ว่ายาชนิดนั้นจะเป็น
ไปในรูปแบบของยาใช้ภายในหรือภายนอกก็ตาม

ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) เป็น
เหตกุารณ์ใดๆ ทีส่ามารถป้องกนัได้ อันอาจเป็นสาเหตหุรอืน�าไปสู่
การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย ในขณะที่ยา
อยู่ในความควบคมุของบคุลากรสาธารณสขุ ผูป่้วยหรอืผูร้บับรกิาร  
เหตกุารณ์เหล่านีอ้าจเกีย่วข้องกบัการปฏบิตัทิางวชิาชีพ ผลติภณัฑ์
สุขภาพ กระบวนการ และระบบ ซึ่งรวมถึงการสั่งใช้ยา การสื่อสาร
ค�าสั่งใช้ยา การติดฉลากยา การบรรจุยา การตั้งชื่อยา การเตรียม
ยา การส่งมอบยา การกระจายยา การบริหารยา การให้ข้อมูล              
การตดิตามและการใช้ยา ซึง่ประเภทของการเกดิความคลาดเคลือ่น
ทางยาจะมีตัง้แต่ไม่มคีวามคลาดเคลือ่น มคีวามคลาดเคล่ือนทางยา
แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู ้ป ่วย มีความคลาดเคล่ือนและเป็น
อันตราย จนกระทั่งมีความคลาดเคลื่อนและเป็นอันตรายจน
เสียชีวิต (แบ่งเป็นระดับ A-I) ความคลาดเคลื่อนทางยา พบได้
ทกุขัน้ตอนของกระบวนการใช้ยา ได้แก่ การสัง่ใช้ยาและคัดลอกค�าสัง่
ใช้ยา (Prescribing error & Transcribing error) กระบวนการจดัยา-
จ่ายยา (Pre-dispensing error & Dispensing error) และความคลาด
เคลื่อนในการกระบวนการก่อนให้ยา-ให้ยา (Pre-administration 
error & Administration error) การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยา 
ท�าให ้ทราบถึงประเภทและปัจจัยที่ เป ็นสาเหตุของการเกิด
ความคลาดเคลื่อนทางยา เพ่ือให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
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2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการให้บรบิาลทางเภสชักรรม (1 ตลุาคม 2556 
ถึง 30 กันยายน 2558) และช่วงหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
(1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561)  

การบริบาลทางเภสัชกรรม ที่เภสัชกรด�าเนินการเพื่อ
ป้องกัน แก้ไข และลดความคลาดเคลื่อนทางยา ได้แก่ ปฐมนิเทศ
แพทย์ใช้ทนุ, จดัท�าขนาดให้ยาส�าหรบัเดก็, จดัท�าขนาดยาในผูป่้วย
โรคเรื้อรัง, re-print ใบสั่งยาแผนกอายุรกรรม, โปรแกรมเตือนคู่ยา
ที่เกิด DI, บันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาในโปรแกรม
ความเสีย่งและแจ้งไปยงัองค์กรแพทย์แต่ละแผนก, มแีนวทางแก้ไข
และลดความคลาดเคลื่อนจากกระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา, 
เภสัชกรเน้น double check, ด�าเนินการ Medication reconciliation 
ผูป่้วยแผนกอายรุกรรม, ตรวจสอบผลทางห้องปฏบิตักิารท่ีสัมพนัธ์
กับยาที่แพทย์สั่ง, ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ และจัดให้มีการฝก
ปฏิบัติงาน, กรณีผู้ป่วยใช้ยา warfarin เภสัชกรจะต้องตรวจสอบ
ประวัติการใช้ยาและค่า INR ก่อนส่งไป warfarin clinic

   
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ใบสั่งยาผู้ป่วยนอกท่ีเข้ามารับบริการท่ีโรงพยาบาล
อ่างทอง ในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2561

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข ้อมูลโดยการบันทึกรายละเอียด

ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นทั้ง prescribing error, pre-
dispensing error และ dispensing error ของห้องยาผู้ป่วยนอก 
ลงในระบบรายงานความเสีย่งของโรงพยาบาลอ่างทอง แล้วดงึข้อมูล
ทั้งหมดในแต่ละเดือน ตรวจสอบ แยกชนิดของความคลาดเคลื่อน 
และบันทึกในแบบเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา จากนั้น
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นรายปี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม

ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร/กลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษา โดยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) น�าเสนอในรูปของความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล โดย
ใช้สถิติ chi-square test โดยยึดค่า P-value  ที่น้อยกว่า 0.05 จะ
ถือว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ

ผลการศÖกษาวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไป
จ�านวนผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงก่อนการให้บริบาล

ทางเภสชักรรม คดิเป็นจ�านวนใบสัง่ยา ในปี 2556 (1 ตลุาคม 2556 – 
31 กันยายน 2557) เท่ากับ 173,953 ใบ ในปี 2557 (1 ตุลาคม 
2557 – 31 กันยายน 2558) เท่ากับ 174,851 ใบ และในปี 2558 
(1 ตุลาคม 2558 – 31 กันยายน 2559) เท่ากับ 187,145 ใบ จ�านวน
ใบสั่งยาเฉลี่ยปีละ 178,650 ใบ

จ�านวนผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงหลังการให้บริบาล
ทางเภสชักรรม คดิเป็นจ�านวนใบสัง่ยา ในปี 2559 (1 ตลุาคม 2559– 
31 กันยายน 2560) เท่ากับ 210,716 ใบ ในปี 2560 (1 ตุลาคม 
2560 – 31 กันยายน 2561) เท่ากับ 223,058 ใบ และในปี 2561 
(1 ตุลาคม 2561 – 31 กันยายน 2562) เท่ากับ 224,388 ใบ จ�านวน
ใบสั่งยาเฉลี่ยปีละ 219,388 ใบ

2. ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา
จ�านวนความคลาดเคลื่อนทางยาในช่วงก่อนการให้

บริบาลทางเภสัชกรรม ในปี 2556 (1 ตุลาคม 2556 – 31 กันยายน 
2557) เท่ากบั 5,819 ครัง้ ในปี 2557 (1 ตลุาคม 2557 – 31 กนัยายน 
2558) เท ่ากับ 5,497 ครั้ ง และในป ี 2558 (1 ตุลาคม 
2558 – 31 กันยายน 2559) เท่ากับ 3,266 ครั้ง จ�านวนความคลาด
เคลื่อนทางยาเฉลี่ยปีละ 4,860 ครั้ง

จ�านวนความคลาดเคลื่อนทางยาในช่วงหลังการให้
บริบาลทางเภสัชกรรม ในปี 2556 (1 ตุลาคม 2556 – 31 กันยายน 
2557) เท่ากับ 1,943 คร้ัง ในปี 2557 (1 ตุลาคม 2557 – 31 
กันยายน 2558) เท่ากับ 2,320 ครั้ง และในปี 2558 (1 ตุลาคม 
2558 – 31 กันยายน 2559) เท่ากับ 2,584 ครั้ง จ�านวนความคลาด
เคลื่อนทางยาเฉลี่ยปีละ 2,281 ครั้ง

3. ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อความคลาดเคล่ือน
ทางยา

ช่วงก่อนการให้บรบิาลทางเภสชักรรมมคีวามคลาดเคลือ่น
ทางยาเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 4,860 ครั้ง จากจ�านวนใบสั่งยาเฉลี่ย
ปีละ 178,650 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.7203  

ช่วงหลงัการให้บรบิาลทางเภสชักรรมมคีวามคลาดเคลือ่น
ทางยาเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 2,281 ครั้ง จากจ�านวนใบสั่งยาเฉลี่ย
ปีละ 219,388 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.0398

จะเห็นได ้ว ่าหลังจากด�าเนินการให ้บริบาลทาง
เภสัชกรรมต่อผู้ป่วย ความคลาดเคลื่อนทางยาลดลง ร้อยละ 
1.6805
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลร้อยละของความคลาดเคลื่อนทางยาในช่วง

ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

ตารางที ่2 แสดงข้อมลูเปรยีบเทยีบความคลาดเคลือ่นทางยาในช่วง

ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

ข้อมูล 
ช่วงก่อนการให้ ช่วงหลังการให้ 

บริบาลทางเภสัชกรรม บริบาลทางเภสัชกรรม 
จ ำนวนควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ ( ครั้ง ) 4,860 2,281 
จ ำนวนใบส่ังยำ ( ใบ ) 178,650 219,388 

คิดเป็นร้อยละ 2.7203 1.0398 
 

ประเภทความ 
คลาดเคลื่อน 

ช่วงก่อนการให้บริบาล 
ทางเภสัชกรรม 

ช่วงหลังการให้บริบาล 
ทางเภสัชกรรม 

ค่าผลต่าง 
ร้อยละของ
ใบสั่งยา
ทั้งหมด     

{ เพิ่ม (+) 
/ ลด (-) } 

ค่า χ2 
(Chi-

Square) 

ค่า 
P - 

value จ านวน 
ความ 

คลาดเคลื่อน 
 ที่เกิดขึ้น 

ร้อยละ
ของ 

ใบสั่งยา 
ทั้งหมด 

จ านวน 
ความ 

คลาดเคลื่อน 
 ที่เกิดขึ้น 

ร้อยละ
ของ 

ใบสั่งยา 
ทั้งหมด 

การสั่งใช้ยา 2084 1.1665 1080 0.4923 - 0.6742 567.649 0.000* 
การจัดยาก่อนจ่ายยา 2322 1.2997 915 0.4171 - 0.8826 951.089 0.000* 
การจ่ายยา 454 0.2541 286 0.1304 - 0.1237   81.280     0.000* 
รวม 4860 2.7203 2281 1.0398 - 1.6805 1578.669 0.000* 

 
เมื่อพิจารณาความคลาดเคลื่อนทางยาทั้ง 3 ประเภท 

ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ความคลาดเคล่ือนใน
กระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา และความคลาดเคลื่อนในการ
จ่ายยา พบว่า 

ในช่วงก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม จ�านวน
ความคลาดเคลื่อนทั้งหมด 4,860 คร้ัง (ร้อยละ2.7203) เป็น
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา จ�านวน 2,084 ครั้ง (ร้อยละ 
1.1665) ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา 
จ�านวน 2,322 ครัง้ (ร้อยละ 1.2997) และความคลาดเคลือ่นในการ
จ่ายยา จ�านวน 454 ครั้ง (ร้อยละ 0.2541)

ในช่วงหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม จ�านวน
ความคลาดเคลื่อนทั้งหมด 2,281 คร้ัง (ร้อยละ1.0398) เป็น
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา จ�านวน 1,080 ครั้ง (ร้อยละ 
0.4923) ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา 
จ�านวน 915 ครั้ง (ร้อยละ 0.4171) และความคลาดเคลื่อนในการ
จ่ายยา จ�านวน 286 ครั้ง (ร้อยละ 0.1304)

หลังจากด�าเนินการให้บริบาลทางเภสัชกรรมต่อผู้ป่วย 
ความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งหมดลดลงร้อยละ 1.6805 ( 2=
1578.669, p-value < 0.05)  ความคลาดเคลื่อนในการส่ังใช้ยา
ลดลง ร้อยละ 1.6805 ( 2=567.649, p-value < 0.05) ความคลาด
เคลื่อนในกระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา ร้อยละ 0.8826 ( 2=
951.089, p-value < 0.05) และความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
ลดลง ร้อยละ 0.1237 ( 2=81.280, p-value < 0.05) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถช่วยลด
ความคลาดเคลื่อนทางยาได้

โดยอ้างอิงจาก 2 (Chi-Square) 2x2 ใช้ค่า α : 0.05 
ความเชื่อมั่น 95%

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษานี้ท�าให้ทราบถึงประเภทและปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา ความ
ปลอดภยัในการดแูลผูป่้วย สามารถวางแผนการเก็บข้อมลูได้ถกูต้อง
ครบถ้วน น�าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุในเชิงระบบ และ
วางแผนแนวทางในการป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม, ศุภลักษณ์ 
ธนานนท์นวิาส (2552) และการให้บรบิาลทางเภสัชกรรมทีด่�าเนนิการ
มหีลายส่วนด้วยกนั หนึง่ในนัน้คอื การด�าเนนิกระบวนการประสาน
รายการยา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วราภรณ์ ภูมิอภิรัตน์ 
(2557) ที่พบว่าการด�าเนินกระบวนการประสานรายการยา ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยาได้เป็นอย่างดี

การบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นความรับผิดชอบของ
เภสัชกรโดยตรงที่มีต่อการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่
ถูกต้องตามที่ต้องการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หน้าที่ความ
รับผิดชอบของเภสัชกรในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม คือ 
การค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจาก
การใช้ยา การพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ด�าเนินการไป
สามารถลดอบุตักิารณ์ความคลาดเคลือ่นทางยาได้ ซึง่จะน�าไปสูก่าร
จัดท�าแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์ความคลาด
เคลื่อนทางยา รวมทั้งสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
การบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ส่งผลให้
การดแูลผูป่้วยเป็นไปอย่างถกูต้องเหมาะสม ปลอดภยั ลดค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษาผู ้ป ่วยท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา
ที่ป้องกันได้
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

แม้ความคลาดเคลื่อนทางยามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ใน
ทุกขั้นตอน การป้องกันและลดอุบัติการณ์การเกิดความคลาด
เคลื่อนทางยา อาจจะต้องพัฒนาต่อไปอีก เช่น ควรพัฒนาระบบ
การสั่งใช้ยา โดยการน�าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อแก้
ปัญหาลายมอืแพทย์ทีไ่ม่ชดัเจน ซ่ึงจะท�าให้ความคลาดเคลือ่นทีจ่ะ
เกิดในส่วนอื่นๆ ลดลงได้ด้วย

ควรพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเภสัชกรต้อง
มคีวามรูท้างวชิาการของยาทีท่นัสมยั เพือ่ทีส่ามารถจะแนะน�าหรอื
ร่วมประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาร่วมกับแพทย์ มีความรู้
เกี่ยวกับการแพ้ยาและอาการข้างเคียงของยาเพื่อให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรมที่ดี เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

นอกจากนี ้ผูป่้วยจะมส่ีวนส�าคญัมากอกีส่วนหนึง่ในการ
แจ้งประวัติการแพ้ยา และช่วยตรวจสอบยาที่ได้รับไปแล้วอีกครั้ง
ก่อนกลับ หากพบความคลาดเคลื่อนก็สามารถด�าเนินการแก้ไข
ได้ทันที จึงควรย�้าให้ผู้ป่วยตรวจสอบยาก่อนกลับทุกครั้ง

ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรค
ในการด�าเนินการ

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลการจ่ายยาจากใบสั่งยาที่จ่าย
ให้กบัผูป่้วยท่ีมารับบรกิารท่ีห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก เภสชักรต้องเป็น
ผู้ด�าเนินการทั้งหมด

2. การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่อยู ่ในทุก
ขัน้ตอน ควรตระหนกัและเหน็ความส�าคัญของการมส่ีวนร่วมในการ
ลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา เล็งเห็นถึงประโยชน์ของ
ผู้ป่วยที่จะได้รับโดยหน่วยงานมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
เพียงแต่ต้องให้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น

3. ต้องใช้ความร่วมมือของผู้ป่วยเป็นอีกส่วนที่ช่วย
ผลกัดนัและลดความคลาดเคลือ่น เนือ่งจากต้องตรวจสอบตวับคุคล
ที่มารับยาและผู้ป่วยควรตรวจสอบยาที่ได้รับก่อนกลับ

4. การน�าข้อมลูทีไ่ด้ทัง้หมดมาวเิคราะห์และหาแนวทาง
ป้องกันแก้ไข จากศักยภาพที่มีอยู่ โดยไม่กระทบกระเทือนผู้ปฏิบัติ
งานอื่น

5. การติดต่อและติดตามผู ้ป ่วยเพื่อบริบาลแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางยาที่เกิดขึ้น

6. ความคลาดเคลือ่นจากการสัง่ใช้ยามปีรมิาณค่อนข้าง
มาก ต้องประสานงานกับแพทย์มากเช่นกัน

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ แพทย์ เภสัชกร 
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงพยาบาลอ่างทอง ที่สนับสนุนและให้
ความร่วมมอืในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นอย่างดย่ิีง รวมท้ังต้องขอขอบคณุ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง ที่ให้ก�าลังใจและ
สนับสนุนการท�าผลงานในครั้งนี้ 

บรรณานุกรม
พงษ์ศักดิ์ สมใจ, เพ็ญศิริ สุขอ้วน, สุพัณณดา สรเสนา. การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยา.

 วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2550; 17:  100-8.

จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล, ภาสกร รัตนเดชสกุล. ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) กับการใช้ประโยชน์ในระบบจัดการด้านยา [ออนไลน์]. นนทบุรี: 

 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน); 2560 [เข้าถึงเมื่อ 14 กันยายน 2562]. เข้าถึงได้จาก:https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.

 php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=303

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. What is a Medication Error? [online]. [cited 2019 Aug 3]. Available 

 from: https://www.nccmerp.org/about-medication-errors

กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม, ศุภลักษณ์ ธนานนท์นิวาส. ความคลาดเคลื่อนทางยาและแนวทางป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย. Veridian E.journal 2552; 2: 

 195-217.

ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์, อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ. การบริบาลทางเภสัชกรรมและการจัดการด้านยา [ออนไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก: http://

 chulappep.com/tmpUploads/2. การบริบาลทางเภสัชกรรมและการจัดการด้านยา.pdf

วราภรณ์ ภูมิอภิรัตน์. การประเมินผลกระบวนการประสานรายการยาที่มีต่อความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ณ 

 โรงพยาบาลนพรัตนธานี [วิทยานิพนธ์]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2557.

Bedell, S.E., et al. Discrepancies in the Use of Medications: Their Extent and Predictors in an Outpatient Practice. Arch Intern Med 2000; 160: 

 2129-34.

ธิดา นิงสานนท์, เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป. ตัวชี้วัดระบบยาในโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา; 2551.

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. Types of Medicaion Errors [online]. [cited 2019 Aug 3]. Available from: 

 https://www.nccmerp.org/sites/default/files/indexColor2001-06-12.pdf

44 ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563 Vol.46 No.3 April - June 2020






