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กำรพัฒนำระบบก�ำกับดูแลผลิตภัณฑสขุ ภำพกอนและหลังออกสูต ลำด ของศูนยบริกำร
ผลิตภัณฑสขุ ภำพเบ็ดเสร็จ ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี
(Development of health product regulatory system before and after going to
market of the One Stop Service Center Chanthaburi Provincial Health Ofﬁfice)
ผลลัพธกำรพัฒนำระบบกำรใชยำอยำงสมเหตุผลในผูป ว ยกลุม เสีย่ งโรคไตเรือ้ รัง
ของโรงพยำบำลโพธิท์ อง จังหวัดอำงทอง
กำรติดตำมกำรบริหำรยำในผูป ว ยทีต่ อ งใหยำทำงสำยใหอำหำร โรงพยำบำลกระบี่
(Drug administration in patients who need medication by nasogastric-tube,
Krabi Hospital)

กำรผลิตน�ำ้ ยำฆำเชือ้ ทีใ่ ชในโรงพยำบำล
บทควำมวิชำกำร เรือ่ ง กรอบแนวคิดและทิศทำงกำรขับเคลือ่ นกำรปฏิรปู ระบบ
สุขภำพในอนำคต
(Conceptual framework on executing of Thai health reform, 2017 - 2036)
ผลของกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมเพือ่ ลดควำมคลำดเคลือ่ นทำงยำผูป ว ยนอก
โรงพยำบำลอำงทอง
(The Effect of pharmaceutical care to reduce outpatient medication
errors at Angthong Hospital)
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สาธารณสุข รวมทั้งผลงานวิเคราะห์วิจัยในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
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ส ำ ร บั ญ
03 ขาวประชาสัมพันธ
- ผูบ้ ริหารองค์การเภสัชกรรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- เปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพือ่ กลุม่ เปราะบางและกลุม่ เสีย่ ง สนับสนุนการท�างานของ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รับมือสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
- อภ. ผนึกก�าลังทีมโควิด-19 ไทยแลนด์ ประยุกต์ชดุ PPE และหน้ากาก N 95 ให้มใี ช้อย่างเพียงพอ
และพึง่ พาตนเองได้
- อภ. เผย ชุด PPE รุน่ “เราสู”้ ซักใช้ซา�้ ได้ 20 ครัง้ ตัดเย็บ พร้อมกระจายส่งให้โรงพยาบาลทัว่ ประเทศแล้ว
- องค์การเภสัชกรรมร่วมมือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผลิตนวัตกรรมหน้ากากป้องกันเชือ้ มาตรฐานสูง N 99
ส่งให้บคุ ลากรทางการแพทย์กลุม่ เสีย่ งสูงใช้ปอ้ งกัน COVID-19
- องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ร่วมหลายหน่วยงานเดินหน้าวิจยั พัฒนาวัคซีนโควิด-19
พร้อมใช้โรงงานผลิตวัคซีน สระบุรี ทีม่ ศี กั ยภาพมาก เพือ่ ต่อยอดผลิตในระดับอุตสาหกรรม
- องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จัดทีม GPO สูภ้ ยั COVID-19 มอบถุงยังชีพและแอลกอฮอล์ดแู ลสุขภาพตามวิถี
New Normal ให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีร่ อบข้าง 3 แห่ง
- WHO ให้การรับรองมาตรฐาน “ยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ เอฟฟาไวเร็นซ์” ของ อภ. เป็นครัง้ ที่ 2
- องค์การเภสัชฯ รับมอบหน้ากาก N 95 กว่า 4,000 ชิน้ รองรับสถานการณ์โควิด-19 ส่งต่อ รพ. ทีจ่ า� เป็น
- อภ. เพิม่ ก�าลังการผลิตยา 5 รายการ เพียงพอใช้รกั ษาโรคโควิด-19
- องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผย โรงงานผลิตยา เฟส 2 ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 30% เป็นไปตามแผน
- 2 เภสัชกรขององค์การเภสัชกรรม ได้รบั รางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจ�าปี 2563
- องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เดินหน้าพัฒนายาฟาวิพริ าเวียร์ ต้านโควิด-19 ให้มใี ช้เพียงพอและพึง่ พาตนเอง
- อภ. สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ้ 1 หมืน่ ขวด ช่วยผูป้ ว่ ยล้างไตผ่านช่องท้อง ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก 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 ผลลัพธ์การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
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
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พ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ า� นวยการ
องค์ ก ารเภสั ช กรรมและ
ผู้บริหาร ร่วมลงนามถวาย
พระพรเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ บริเวณโถงอ�านวยการ ชัน้ 1 อาคาร
อ�านวยการ องค์การเภสัชกรรม เมือ่ วันที่
1 มิถนุ ายน 2563
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เปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย
เพื่อกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง
สนับสนุนการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
รับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เ

มือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทีบ่ ริษทั เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์
จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย
ดร.สาธิต ปิตเุ ตชะ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานในพิธเี ปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยความ
ร่วมมือของคณะท�ำงานพัฒนาบุคลากรและการศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก EEC HDC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ภาคตะวันออก และบริษทั เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่
ผลิตหน้ากากอนามัยให้เป็นการกุศล และสนับสนุนการท�ำงานของ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รับมือสถานการณ์โรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 โอกาสเดียวกันนี้ นายแพทย์วฑ
ิ รู ย์ ด่านวิบลู ย์
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมในพิธเี ปิดในครัง้ นีด้ ว้ ย
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พร้อมกันนีร้ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขได้รบั มอบ
หน้ากากอนามัย จ�ำนวน 1 ล้านชิน้ เพือ่ ให้รฐั บาลแจกจ่ายให้กบั กลุม่
เปราะบางและกลุม่ เสีย่ ง เช่น คนไร้บา้ น นักโทษรายใหม่ ผูต้ อ้ งขัง
ตัง้ ครรภ์ ผูต้ อ้ งขังเด็ก ผูต้ อ้ งขังทีพ่ กิ ารหรือผูส้ งู อายุ คนในชุมชนแออัด
คนเก็บขยะ คนงานต่างด้าวตามชายแดน คนดูแลผูป้ ว่ ยติดเตียง และ
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้บริการดูแลประชาชน รวมถึงประชาชน
ทัว่ ไป นับเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) กระทรวง
สาธารณสุข จะเป็นผูจ้ ดั สรรให้กบั กลุม่ ต่างๆ และมอบให้องค์การฯ
เป็นผู้ด�ำเนินการและร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้กับภาคี
เครือข่ายต่อไป
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อภ. ผนึกก�ำลังทีมโควิด-19 ไทยแลนด์

ประยุกต์ชุด PPE และหน้ากาก N 95
ให้มีใช้อย่างเพียงพอและพึ่งพาตนเองได้

เ

มื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี นพ.โสภณ
เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ร่วมการประชุม
คณะกรรมการการบริหารจัดการและรักษาพยาบาลผู้ป่วย
COVID-19 โดยมี ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุ ข เป็ น ประธาน ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย
นพ.สมศั ก ดิ์ อรรฆศิ ล ป์ อธิ บ ดี ก รมการแพทย์ นพ.วิ ฑู ร ย์
ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กลุม่ สถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) และผูท้ รงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประชุมเพื่อร่วมน�ำเสนอความรู้
นวัตกรรม และแนวทางการป้องกัน ดูแล รักษา ผูต้ ดิ เชือ้ โรค
โควิด-19 ทัง้ กระบวนการ
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นพ.โสภณ ให้สมั ภาษณ์วา่ องค์การเภสัชกรรมได้รว่ มกับ
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ จัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันตนเองส่วน
บุคคล (PPE) ชุดห่อหุม้ ตัว (Isolation gown และ coverall) และ N 95
respirator เพือ่ ปกป้องบุคลากรไม่ให้เกิดการติดเชือ้ จากการท�ำงาน
ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั ต้องการน�ำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนทีผ่ ลิตในประเทศเอง
ยังมีไม่เพียงพอ เพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองใช้อย่างเพียงพอ
ต่อเนื่องในระยะยาวและประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้
ทางสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ศกึ ษา
ข้อมูลเชิงวิชาการพบว่าชุด PPE หน้ากาก N 95 เกรดทีใ่ ช้กบั งาน
อุตสาหกรรม (Industrial grade PPE) ให้สามารถน�ำมาใช้ทาง
การแพทย์ได้ เช่น การใช้หน้ากาก N 95 เกรดอุตสาหกรรมทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
กรองเชือ้ โรคได้ดอี ยูแ่ ล้ว ใช้รว่ มกับหน้ากากอนามัยชนิด surgical
mask เป็นการเพิม่ คุณสมบัตใิ นการกันน�ำ้ หรือการใช้ชดุ PPE แบบ
Coverall เกรดอุตสาหกรรม (Industrial grade coverall) ร่วมกับเสือ้ คลุม
ป้องกันเชื้อ Isolation gown ขณะเดียวกันระยะยาวได้จัดเตรียม
ชุด PPE ทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ (reusable coverall) โดยการใช้
วัตถุดบิ และเทคโนโลยีในประเทศ และผลิตอุปกรณ์มาตรฐานส�ำหรับ
ท�ำการฆ่าเชือ้ N 95 respirator ให้พร้อมน�ำกลับมาใช้งานใหม่ ซึง่ นับ
เป็นนวัตกรรมทีช่ ว่ ยให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันตนเองใช้อย่างเพียงพอ
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อภ. เผย ชุด PPE
รุน่ “เราสู”้

ซักใช้ซำ�้ ได้ 20 ครัง้
ตัดเย็บ พร้อมกระจายส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว

อ

งค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผยชุด PPE รุน่ “เราสู”้
แบบซักใช้ซำ�้ ได้ 20 ครัง้ ผ่านการทดสอบจากศูนย์
วิเคราะห์ทดสอบ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิง่ ทอแล้ว เริม่ ทยอยจัดส่งให้กบั โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ
ย�ำ้ ตอนซักห้ามใส่นำ�้ ยาปรับผ้านุม่ เด็ดขาด
นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
(บอร์ด อภ.) เปิดเผยว่า ชุด PPE แบบเสือ้ คลุมแขนยาวกันน�ำ้ ชนิด
ซักใช้ซำ�้ ได้ (Reusable Isolati on Gown) รุน่ “เราสู”้ ทีไ่ ด้ตดั เย็บเป็น
ชุด และผ่านการตรวจมาตรฐานจากศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบ สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเรียบร้อย และด�ำเนินการตรวจรับแล้ว
จ�ำนวน 46,898 ชุด (เดิมก�ำหนดไว้ 44,000) และได้เริม่ ทยอยจัดสรร
และจัดส่งให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว
จ�ำนวน 41,950 ชุด โดยได้กระจายไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จ�ำนวน 33,250 ชุด โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย
(Uhosnet) 5,200 ชุด โรงพยาบาลนพรัตน์ฯ 2,000 ชุด กรมควบคุม
โรค 500 ชุด และส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 1,000 ชุด ส่วน
ทีเ่ หลือศูนย์ปฏิบตั กิ ารกระจายเวชภัณฑ์ในภาวะโควิด-19 จะด�ำเนินการ
จัดสรรกระจายให้โรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป โดยชุด PPE รุ่น
“เราสู”้ นี้ สามารถซักและใช้ซำ�้ ได้ 20 ครัง้ ท�ำให้คาดว่าจะสามารถ
น�ำมาใช้ทดแทนชุด PPE ชนิดทีใ่ ช้ครัง้ เดียว ได้มากกว่า 937,960
ชุด/ครัง้
ประธานบอร์ด อภ. กล่าวต่อไปว่า ชุด PPE รุน่ “เราสู”้ นี้
มีคุณสมบัติกันน�้ำได้เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 ใน
ระดับ 2 (Level 2) และสามารถระบายอากาศได้ดี โดยตัดเย็บเป็น
ชุด Isolation gown เป็นผ้าชิ้นเดียวไม่มีตะเข็บข้าง การเย็บเป็น
ลั ก ษณะกุ ๊ น (Piping Seam) และด้ า ยที่ ใ ช้ เ ย็ บ เป็ น ด้ า ยกั น น�้ ำ
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ชุดสามารถกันน�ำ้ ได้ทงั้ ด้านหน้าและด้านหลัง ทัง้ ตัวเสือ้ และตะเข็บ
ตัดเย็บด้วยผ้าชนิดโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 100% เคลือบสารทีม่ ี
คุณสมบัตทิ ำ� ให้ผา้ กันน�ำ้ ได้ ทัง้ นีช้ ดุ ได้ผา่ นการทดสอบคุณสมบัตขิ อง
เนือ้ ผ้าและตะเข็บหลังซัก 20 ครัง้ โดยสามารถป้องกันการซึมผ่าน
ของน�ำ้ ทีม่ แี รงดันได้ (Hydrostatic pressure) มากกว่าหรือเท่ากับ 20
cmH2O ตามมาตรฐาน AATCC 127 ป้องกันการซึมผ่านของน�ำ้ ที่
แรงดันกระแทก (Water impacting penetration) น้อยกว่าหรือเท่ากับ
1 กรัม ตามมาตรฐาน AATCC42
กระบวนการซักชุด PPE แบบซักใช้ซำ�้ ได้นมี้ ขี อ้ แนะน�ำให้
ซักด้วยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส พร้อมใส่ผงซักฟอก และ Sodium
hypochlorite 0.1% เพือ่ ฆ่าเชือ้ โรค นาน 15 นาที แล้วอบแห้งด้วย
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที และห้ามใส่นำ�้ ยาปรับ
ผ้านุม่ ส่วนโรงพยาบาลต่างๆ นัน้ สามารถปรับกระบวนการซักได้ตาม
มาตรฐานหรือแนวทางการซักผ้าของแต่ละโรงพยาบาลได้ โดยมี
ข้อห้ามทีส่ ำ� คัญและขอย�ำ้ คือ ห้ามใส่นำ�้ ยาปรับผ้านุม่ อย่างเด็ดขาด
เพราะจะท�ำให้สารเคลือบกันน�้ำมีประสิทธิภาพกันน�้ำลดลง และ
หลีกเลีย่ งการซักในสภาพทีร่ นุ แรงและอุณหภูมทิ สี่ งู กว่า 60 องศา
เซลเซียส หากใช้วธิ กี ารซักทีเ่ หมาะสมจะท�ำให้ชดุ PPE รุน่ “เราสู”้
ยังคงมีประสิทธิภาพต่อไป
“องค์การเภสัชกรรม ได้ตระหนักและแสวงหาความ
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพือ่ จัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันการติดเชือ้
สถานการณ์ COVID-19 ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้มใี ช้อย่าง
เพียงพอ ด้วยการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมมาทดแทน ลดความ
เสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดการขาดแคลน ทัง้ ในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว
เพื่อประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกสถานการณ์”
ประธาน บอร์ด อภ. กล่าวในตอนท้าย
Vol.46 No.3 April - June 2020

องค์การเภสัชกรรมร่วมมือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผลิตนวัตกรรมหน้ากากป้องกันเชื้อมาตรฐานสูง N 99
ส่งให้บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงสูงใช้ป้องกัน COVID-19

อ

งค์การเภสัชกรรม ร่วมมือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผลิตนวัตกรรมหน้ากากป้องกันเชือ้ มาตรฐานสูง N 99
พร้ อ มสนั บ สนุ น เงิ น 1 ล้ า นบาท ผลิ ต หน้ า กาก
จ�ำนวน 5,000 ชิน้ เพือ่ มอบให้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารกระจายเวชภัณฑ์
ในภาวะโควิด-19 จัดสรรและกระจายให้บคุ ลากรทางการแพทย์
กลุม่ เสีย่ งสูงใช้ปอ้ งกัน COVID-19
นพ.โสภณ เมฆธน
ประธานกรรมการองค์ ก าร
เภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การ
เภสัชกรรมเป็นองค์กรหลักในการ
ผลิ ต จั ด หา กระจาย ยาและ
อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น และรั ก ษาโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID-19 อาทิ
หน้ากากอนามัย N 95 หน้ากาก
อนามัย Surgical mask ชุด PPE
และยาที่ใช้ในการรักษา จ�ำนวน
7 รายการ โดยในส่วนของการ
ด�ำเนินการเพือ่ ให้หน้ากากอนามัย N 95 เกรดทางการแพทย์ มีใช้
อย่างเพียงพอและต่อเนือ่ ง องค์การเภสัชกรรมได้รว่ มมือและให้การ
สนั บ สนุ น งบประมาณ จ�ำนวน 1 ล้านบาท แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย
นวมินทราธิราช เพือ่ ใช้ในการจัดท�ำหน้ากากอนามัย N 99 ส�ำหรับ
จัดส่งให้กบั บุคลากรทางการแพทย์กลุม่ เสีย่ งสูงในโรงพยาบาลต่างๆ
ได้มีเครื่องมือป้องกันต่อสู้กับไวรัส COVID-19 ได้อย่างเพียงพอ
ต่อเนือ่ งในระยะยาว ส�ำหรับหน้ากากอนามัย N 99 นัน้ มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชได้ดัดแปลงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีมาตรฐานสูงกว่า
หน้ากากอนามัย N 95 คือมีระดับความสามารถในการกรองอนุภาค
ได้ถึง N 99 ป้องกันการกระจายของเชื้อโรคทั้งรูปแบบที่เป็น
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ละอองฝอยขนาดมากกว่า 5 ไมครอน หรือ Droplet และแบบละออง
ฝอยที่ขนาดน้อยกว่า 5 ไมครอน หรือ Air-borne transmission
หน้ากากอนามัย N 99 เหมาะส�ำหรับการป้องกันการแพทย์กระจาย
ของเชือ้ COVID-19 สูบ่ คุ ลากรทางการแพทย์ทมี่ คี วามเสีย่ งสูงมาก
เช่น การท�ำหัตถการทีก่ อ่ ให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็ก การช่วยฟืน้ ชีพ
การใส่/ถอดท่อช่วยหายใจ การดูดเสมหะ การพ่นยา การเก็บสิ่ง
ส่งตรวจจากระบบทางเดินหายใจ การดูแลผูป้ ว่ ยปอดอักเสบ หรือมี
อาการไอมาก การผ่าชันสูตรศพ เป็นต้น
งบประมาณที่องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนในครั้งนี้จะ
สามารถผลิตหน้ากาก N 99 ได้จำ� นวนประมาณ 5,000 ชิน้ ซึง่ ได้เร่ง
ผลิตให้กบั องค์การฯ มอบให้กบั ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกระจายเวชภัณฑ์ในภาวะ
โควิด-19 ทีม่ อี งค์การเภสัชกรรม (อภ.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการจัดสรร
กระจายให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า
หน้ากากอนามัย N 99 เป็นการหล่อหน้ากากซิลโิ คนทีส่ ามารถผลิต
ได้เองในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. หน้ากากทีท่ ำ�
จากซิลโิ คน ใช้เป็นหน้ากากรูปทรงเดียวกับทีค่ รอบจมูก น�ำมาต่อให้
แน่นกับส่วนที่ 2. ตัวกรอง (Filter) ส�ำหรับใส่แผ่นกรองอากาศคุณภาพ
สูง (HEPA Filter) และ 3. สายซิลโิ คนส�ำหรับรัดกับด้านหลังศีรษะ
ปรับระดับได้ให้กระชับกับใบหน้า หน้ากากซิลโิ คลนนีม้ คี วามทนทาน
ใช้เสร็จสามารถฆ่าเชือ้ แล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนแผ่นกรองอากาศ
คุณภาพสูง (HEPA Filter) สามารถใช้ซำ�้ หรือใช้ตอ่ เนือ่ งระยะเวลา
สะสมรวมได้ถงึ 72 ชัว่ โมง หรือใช้จนกว่ารูส้ กึ ว่าอึดอัดจนต้องใช้แรง
หายใจเพิม่ หน้ากากอนามัย N 99 ได้ผา่ นการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ าร
ของวชิรพยาบาลในเรื่องศักยภาพในการกรองอนุภาค และผ่าน
การตรวจสอบในเรือ่ งการยึดกระชับหน้ากากแล้ว
ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

7

องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
ร่วมหลายหน่วยงาน
เดินหน้าวิจยั พัฒนา
วัคซีนโควิด-19

พร้อมใช้โรงงานผลิตวัคซีน สระบุรี ที่มีศักยภาพมาก
เพื่อต่อยอดผลิตในระดับอุตสาหกรรม

อ

นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
(อภ.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์โควิด-19 นัน้ ภารกิจ
ของ อภ. คือการผลิต จัดหา ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ป้องกัน ทีส่ ำ� คัญคือ การร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพือ่ การวิจยั
พัฒนาวัคซีนต้นแบบในหลายรูปแบบ ได้แก่ การให้ทนุ สนับสนุน
การพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้นแบบ 2 ชนิด คือ ชนิดวัคซีน
อนุภาคเหมือนไวรัส (Virus-like particle) พัฒนาโดยคณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และชนิดวัคซีน
โปรตีนซับยูนติ (Subunit vaccine) พัฒนาโดยคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวัคซีนทัง้ 2 ชนิดนี้ ใช้เทคโนโลยี
การใช้เซลล์เพาะเลีย้ ง ซึง่ หากวัคซีนต้นแบบนีส้ ามารถกระตุน้
ภูมคิ มุ้ กันในสัตว์ทดลองได้ อภ. จะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาเพือ่
พัฒนาต่อในการขยายขนาดการผลิตเป็นวัคซีนตามมาตรฐาน
GMP ส�ำหรับใช้ในการทดสอบทางคลินกิ ต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เพื่อวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิด
เชือ้ ตายจากการตัดต่อยีนของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ SARS-CoV2 เข้า
ไปในยีนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Inactivated influenza virus-based
COVID-19 vaccine) เพือ่ เป็นเชือ้ ไวรัสตัง้ ต้น หากส�ำเร็จจะน�ำเชือ้ ไวรัส
ตั้งต้นนี้ผลิตเป็นวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ไข่ไก่ฟักของ อภ.
ทีใ่ ช้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยูเ่ ดิม เพือ่ น�ำไปใช้ในการศึกษาทางคลินกิ
ต่อไป โดยคาดว่าการวิจยั พัฒนาวัคซีนทัง้ 3 ชนิดจะทราบผลเบือ้ งต้น
ในปลายปี 2563
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า เมือ่ วันที่
14 พฤษภาคม 2563 คณะผูบ้ ริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมด้วย
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คณะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัคซีนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประธานมูลนิธไิ อเอสพีอี (ประเทศไทย) หรือ International
Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE Thailand) ผูแ้ ทน
องค์การอนามัยโลกประจ�ำภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (World
Health Organization Regional Office for South-East Asia (SEARO)
และผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระด้านวัคซีน ได้ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามความก้าวหน้าและ
ความพร้อมในการผลิตวัคซีนโควิดส�ำหรับใช้ในประเทศ ทีโ่ รงงานผลิต
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ของ อภ. ที่ จ.สระบุรี จากการรับฟังข้อมูลและการ
ดูพนื้ ทีข่ องโรงงานผลิตวัคซีนฯ คณะผูบ้ ริหารสถาบันวัคซีนฯ และคณะ
ผูเ้ ชีย่ วชาญต่างมีความเห็นว่า อภ.มีปจั จัยพืน้ ฐานส�ำคัญทีม่ ศี กั ยภาพ
และมีความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการบรรจุวคั ซีนโควิด–19
ทีส่ ามารถท�ำในระดับอุตสาหกรรมได้ทนั ที
“อภ. มีความพร้อมในการผลิตวัคซีนโควิด–19 เรามี
โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นทุนเดิมที่มีศักยภาพ
และปัจจัยพื้นฐานหลายๆ ด้าน สามารถน�ำมาประยุกต์และ
ก่อสร้างต่อยอดเพิม่ เติมเป็นโรงงานส�ำหรับผลิตวัคซีนโควิด–19
ได้เร็วขึน้ นอกจากนี้ ยังมีบคุ ลากรทีม่ อี งค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ด้านการวิจยั พัฒนาวัคซีน มีประสบการณ์การผลิตวัคซีนหลาย
ชนิด มีเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย รองรับการผลิตทัง้ ในระดับ
ห้องปฏิบตั กิ ารและในระดับอุตสาหกรรมได้ในหลายรูปแบบตาม
ผลส�ำเร็จของการวิจยั และพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ ในและ
ต่างประเทศเพือ่ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึง่ ยังรอผลการวิจยั
ว่าจะได้วัคซีนต้นแบบชนิดไหนที่เหมาะสมที่สุดต่อการผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรม” ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว
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องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จัดทีม GPO สู้ภัย Covid-19

มอบถุงยังชีพและแอลกอฮอล์ดูแลสุขภาพตามวิถี
New normal ให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีร่ อบข้าง 3 แห่ง

น

พ.วิฑรู ย์ ด่านวิบลู ย์ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
กล่าวว่า จากสถานการณ์ทมี่ กี ารระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รัฐบาลได้ออก
ประกาศในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินโดยขอความร่วมมือให้
ประชาชนอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งได้
ก�ำหนดให้กจิ การทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดหยุดกิจการ
ท�ำให้ประชาชนได้รบั ผลกระทบ ไม่สามารถด�ำเนินชีวติ ได้อย่าง
ปกติ ทัง้ นีไ้ ด้รวมถึงประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีอ่ งค์การฯ
ทัง้ 3 แห่งด้วย จึงได้จดั ทีม GPO สูภ้ ยั COVID-19 ลงพืน้ ทีม่ อบ
ถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนใกล้
พืน้ ทีโ่ ดยรอบองค์การฯ 3 แห่ง ได้แก่
พืน้ ทีช่ มุ ชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี ใกล้กบั องค์การฯ
ส�ำนักงานใหญ่ พืน้ ทีช่ มุ ชนวัดสระบัว รังสิตคลอง 10 ใกล้องค์การฯ
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และพืน้ ทีต่ ำ� บลทับกวาง ใกล้กบั โรงงาน
ผลิตวัคซีน อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยได้มอบชุดถุงยังชีพ
จ�ำนวน 900 ชุด ซึง่ ในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ 5
กิโลกรัม อาหารแห้ง บะหมีส่ ำ� เร็จรูป ขนมขบเคีย้ ว รวมถึงได้มกี ารเยีย่ ม
บ้าน และให้ความรูใ้ นการดูแลรักษาตนเองแก่ผปู้ ว่ ยทีต่ ดิ เตียงด้วย
Vol.46 No.3 April - June 2020

ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจาก
ถุงยังชีพแล้ว เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำ� รงชีวติ ตามวิถี
New Normal ในการป้องกันการแพร่เชือ้ โรคต่าง ๆ องค์การฯ ได้
มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล GPO Alcohol Gel Lavender ขนาด
หลอดละ 50 กรัม ส�ำหรับใช้ในการฆ่าเชือ้ โรคต่างๆ ด้วย นอกจากนัน้
ยังได้มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล GPO Alcohol Gel ขนาด
400 กรัม จ�ำนวน 750 ขวด และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ส�ำหรับ
ฆ่าเชือ้ โรค ขนาด 4.5 ลิตร จ�ำนวน 63 แกลลอน ให้กบั โรงพยาบาล
และหน่วยงานราชการทีอ่ ยูใ่ กล้พนื้ ที่ ใช้ในการป้องกันตนเอง โดย
แอลกอฮอล์ทั้งชนิดน�้ำและชนิดเจลนั้นนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยาก
สนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ให้เป็นกิจวัตรประจ�ำวันในการด�ำรงชีวติ
รวมกับการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือบ่อย ๆ ตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ทีท่ กุ คน
ต้องให้ความส�ำคัญและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
“องค์การเภสัชกรรมให้ความส�ำคัญและมีความห่วงใย
ในด้านสุขภาพต่อพีน่ อ้ งประชาชนทีอ่ ยูใ่ กล้บริเวณพืน้ ทีอ่ งค์การฯ
จึงได้ออกหน่วยให้บริการเยียวยาถึงพื้นที่โดยตรง เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น” ผู้อ�ำนวยการ
องค์การฯ กล่าว
ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
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WHO ให้การรับรองมาตรฐาน

“ยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ เอฟฟาไวเร็นซ์”
ของ อภ. เป็นครั้งที่ 2

อ

งค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรองมาตรฐาน
“ยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ เอฟฟาไวเร็นซ์” ของ อภ.
เป็นครั้งที่ 2 ตอกย�้ำศักยภาพการผลิตยาชื่อสามัญ
ส่งผลให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอซไอวีได้รบั ยามาตรฐานสากล
นพ.วิ ฑู ร ย์ ด่ า นวิ บู ล ย์
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผย
ว่า เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2563 องค์การ
อนามัยโลก (WHO) กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ได้รบั รองมาตรฐานสากล
WHO Prequalification Program (WHO PQ)
ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าต้ า นไวรั ส เอชไอวี /
เอดส์ ยา Efavirenz Tablets 600 mg ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.)
ซึ่งผลิตที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นับเป็นยารายการแรกของประเทศไทยและเป็นประเทศเดียวในกลุม่
ประเทศสมาชิกเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่ได้รับรอง
มาตรฐานสากลดังกล่าว ซึง่ ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ 2 ระยะเวลาการรับรอง
ครัง้ ละ 3 ปี และได้แสดงรายการยา Efavirenz ใน WHO Prequalified
List บนเว็บไซต์ของ WHO จึงเป็นการยืนยันว่าองค์การฯ ได้มกี าร
พัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นอย่างดี โดยยา
Efavirenz Tablets 600 mg อภ.ได้รบั การรับรอง WHO-PQ ครัง้ แรก
เมือ่ ปลายปี 2561 ส่งผลให้ อภ.สามารถขึน้ ทะเบียนต�ำรับยา Efavirenz
ในประเทศอื่นๆ รวดเร็วขึ้น ท�ำให้สามารถส่งออกไปจ�ำหน่ายใน
ต่างประเทศได้
นอกจากนี้ ในปี 2565 องค์ ก ารเภสั ช กรรมมี แ ผน
ขึน้ ทะเบียนรายการยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์สตู รผสม 3 ชนิดใน
เม็ดเดียวกัน ประกอบด้วย ตัวยา Dolutegravir 50 mg/Tenofovir DF
300 mg/Lamivudine 300 mg พร้อมทัง้ เตรียมรับการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตยาจากคณะผู้ตรวจจากองค์การอนามัยโลก ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในโปรแกรม WHO-Prequalification ซึง่ หากได้รบั การ
รั บ รองก็ จ ะเป็ น ยาอี ก หนึ่ ง รายการที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองในระดั บ
มาตรฐานโลก
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“การวิจยั พัฒนา และผลิตยา Efavirenz นับเป็นตัวอย่าง
หนึง่ ทีส่ ำ� คัญของการผลิตยาชือ่ สามัญที่ อภ.ได้ดำ� เนินการจนได้รบั รอง
มาตรฐานระดับโลก ยาชือ่ สามัญในกลุม่ ยาจ�ำเป็นนับเป็นกลไกส�ำคัญ
ของระบบสาธารณสุขไทย ทีท่ ำ� ให้คนไทยได้เข้าถึงยาทีม่ ปี ระสิทธิผล
การรักษาเทียบเท่ายาต้นแบบได้มากขึน้ เนือ่ งจากราคาทีถ่ กู ลง ดังนัน้
จึงมีความจ�ำเป็นที่ อภ.ต้องด�ำเนินการวิจยั พัฒนายาชือ่ สามัญไว้
ล่วงหน้า เพราะเมื่อยาต้นแบบหมดสิทธิบัตรลง ผู้ป่วยจะได้ใช้ยา
ชื่อสามัญในราคาที่ถูกลงต่อไปได้ทันทีเลย” ผู้อ�ำนวยการองค์การ
เภสัชกรรมกล่าวเพิม่ เติมในตอนท้าย
ด้ า น ดร.ภญ.มุ ก ดาวรรณ
ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวว่า ในช่วงปี 2548 ยาต้าน
ไวรัสเอดส์ Efavirenz Tablets 600 mg
เป็นยาที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี เนื่องจากเป็นยาสูตรแรก (first
line regimen) ทีแ่ พทย์แนะน�ำให้ใช้ในการ
รักษาของประเทศ และทั่วโลก และเดือนพฤศจิกายนปี 2549
รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้สทิ ธิเหนือสิทธิบตั ร หรือ CL (Compulsory
Licensing) ท�ำให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีได้เข้าถึงยานีม้ ากขึน้ โดยในช่วงแรก
เป็ น การน� ำ เข้ า ยามาจากประเทศอิ น เดี ยในราคาตามข้อ ตกลง
ในประกาศ CL ขณะเดียวกัน อภ.ได้ทำ� การวิจยั พัฒนาฯ คูข่ นานเพือ่
เตรียมการผลิตขึ้นเองเป็นยาชื่อสามัญ จนกระทั่งปี 2558 ยา
Efavirenz ที่ อภ.ได้ทำ� การวิจยั พัฒนาและผลิตขึน้ เองประสบความ
ส�ำเร็จ มีขอ้ มูลสนับสนุนว่ายาที่ อภ.ผลิตมีความเท่าเทียมกันทางด้าน
ผลการรักษากับยาต้นแบบและได้รบั การขึน้ ทะเบียนจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถใช้รกั ษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/
เอดส์ในราคาทีถ่ กู กว่าราคาทีน่ ำ� เข้าจากการประกาศ CL โดยมีการใช้
อย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่นนั้ มาจนถึงปัจจุบนั
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องค์การเภสัชฯ รับมอบหน้ากาก N 95 กว่า 4,000 ชิ้น
รองรับสถานการณ์โควิด-19 ส่งต่อ รพ. ที่จ�ำเป็น

น

พ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
รับมอบหน้ากาก N 95 จ�ำนวน 4,080 ชิ้น จากบริษัท
Makrite Industries Inc., Taiwan สาธารณรัฐจีน โดยมี
บริษัท สปอร์ต อิมพอร์ท จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการประสานน�ำ
หน้ากากฯ มาจากบริษัท Makrite Industries Inc., Taiwan
สาธารณรัฐจีน และบริหารจัดการส่งมอบให้กับองค์การฯ ทั้งนี้
องค์การเภสัชกรรมจะด�ำเนินการส่งหน้ากากฯ ให้กับศูนย์

ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC)
กระทรวงสาธารณสุ ข หลั งจากนั้ น ทางศู น ย์ EOC จะเป็น
ผูจ้ ดั สรรให้กบั โรงพยาบาลทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้ และมอบให้
องค์การฯ เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งต่อไป ณ คลังส�ำรองยา
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รองรับสถานการณ์
โควิด-19 ขององค์การเภสัชกรรม

อภ. เพิ่มก�ำลัง
การผลิตยา 5 รายการ
เพียงพอใช้รักษาโรคโควิด-19

อ

งค์การเภสัชกรรม เพิม่ ก�ำลัง
การผลิ ต และส� ำ รองยาที่
ผลิตเอง 5 รายการ เพียงพอ
ส�ำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ใช้ได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง ไม่กระทบต่อผูป้ ว่ ยเดิมทีเ่ คยใช้
ยานีอ้ ยู่ ส่วนยาฟาวิพริ าเวียร์จากญีป่ นุ่
ก�ำหนดส่งมอบเพิม่ อีก 103,860 เม็ด
ในปลายเดือนเมษายนนี้
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
มีแนวทางการใช้ยาต้านไวรัสส�ำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
โควิด-19 และได้กำ� หนดให้มยี าจ�ำเป็นส�ำหรับใช้ในการรักษา จ�ำนวน
7 รายการ ส�ำหรับใช้รว่ มกันในการรักษาโรคติดเชือ้ โควิด-19 ให้
มีเพียงพอส�ำหรับใช้ในการรักษาผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง โดยเป็นยา
ที่องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการผลิตยาขึ้นเอง จ�ำนวน 5
รายการ ประกอบด้วยยาต่าง ๆ ดังนี้ (1) ยาคลอโรควิน รักษาโรค
มาลาเรีย ส�ำรองไว้จำ� นวน 1.8 ล้านเม็ด (2) ยาต้านไวรัสเอดส์
สูตรผสมโลพินาเวียร์ และริโทรนาเวียร์ (Lopinavir/Ritonavir)
ส�ำรองไว้จำ� นวน 30.6 ล้านเม็ด (3) ยาต้านไวรัสเอดส์ดารุนาเวียร์
(Darunavir) ส�ำรองไว้จำ� นวน 1.9 ล้านเม็ด (4) ยาต้านไวรัสเอดส์
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ริโทรนาเวียร์ (Ritonavir) ส�ำรองไว้จำ� นวน 1.9 ล้านเม็ด (5)ยาอะซิโธร
มัยซิน (Azithromycin) ยาปฏิชีวนะใช้รักษาอาการติดเชื้อจาก
แบคทีเรีย ส�ำรองไว้จำ� นวน 3.4 ล้านเม็ด ส่วนยาอีก 2 รายการ
องค์การฯ ได้จดั ซือ้ มา คือ (6) ยาฟาวิพริ าเวียร์ (Favipiravir) ซึง่
เป็นยาส�ำคัญส�ำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการจัดซื้อจากแหล่ง
ผลิตอยู่ 2 แหล่งหลัก คือ ญีป่ นุ่ เจ้าของสิทธิบตั ร และจีนซึง่ ได้รบั
ใบอนุญาตจากญีป่ นุ่ โดยองค์การฯ ได้มกี ารจัดหาไปแล้ว 140,000
เม็ด กรมควบคุมโรคจัดหา 47,000 เม็ด รวมเป็น 187,000 เม็ด
และจะมีการส่งมอบทีจ่ ดั ซือ้ จากญีป่ นุ่ เพิม่ อีก 103,860 เม็ด ใน
ปลายเดือนเมษายนนี้ ส�ำหรับ (7) ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน องค์การฯ
ได้ด�ำเนินการจัดซื้อไปแล้วจากผู้ผลิตในประเทศ จ�ำนวน 1.09
ล้านเม็ด
“ยาทัง้ 5 รายการทีอ่ งค์การฯ ผลิตเองนัน้ เป็นการเพิม่
ก�ำลังการผลิตเพือ่ ใช้สำ� หรับรักษาผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 ซึง่ ยามีเพียงพอ
และไม่กระทบต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาเหล่านี้อยู่เดิม และขอเตือนว่า
ยาเหล่านีเ้ ป็นยาทีใ่ ช้เฉพาะโรค เป็นยาอันตราย การสัง่ ใช้ตอ้ งเป็น
ไปตามการสั่งของแพทย์เท่านั้น ประชาชนห้ามซื้อมากินเอง
เด็ดขาด เนือ่ งจากยาทุกชนิดมีทงั้ คุณประโยชน์และโทษ ” ดร.ภญ.
มุกดาวรรณ กล่าวในตอนท้าย
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องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผย
โรงงานผลิตยา เฟส 2

ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 30% เป็นไปตามแผน
คาดเปิดท�ำการผลิตยาจ�ำเป็นในระบบสาธารณสุข ได้ปี 2565

อ

งค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผย
การก่อสร้างโรงงานผลิตยา
เฟส 2 ที่ คลอง 10 อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี คืบหน้าแล้ว 30% เป็น
ไปตามแผน ด�ำเนินงานด้วยความ
โปร่งใส มีผสู้ งั เกตการณ์จากองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชันร่วมตรวจสอบ
ตรวจรับงาน และให้คำ� แนะน�ำอย่างต่อเนือ่ ง คาดเปิด
การผลิตได้ในปี 2565 เป็นโรงงานผลิตทีท่ นั สมัยและ
ใหญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน มาตรฐานคุณภาพและเทคโนโลยี
ระดับโลก ช่วยคนไทยเข้าถึงยาได้มากขึน้

ดร.ภญ มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการด�ำเนินการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 บนพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม
(คลอง 10) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ว่า โครงการดังกล่าวใช้เวลาในการ
ก่อสร้างพร้อมติดตัง้ ระบบงานและเครือ่ งจักรเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ
ประมาณ 1,080 วัน เริม่ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงมิถนุ ายน
2565 โดยขณะนีด้ ำ� เนินการคืบหน้าไปแล้วประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
เร็วกว่าแผนงาน 30 วัน โดยได้ตอกเสาเข็มเสร็จแล้วทุกอาคาร
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการงานก่อสร้างฐานราก เช่น คาน พืน้
ชัน้ หนึง่ งานติดตัง้ ท่อระบบล่อฟ้า จากนัน้ จะด�ำเนินการก่อสร้างชัน้ 2
และชัน้ อืน่ ต่อไป โดยได้มกี ารด�ำเนินคูข่ นานกับการจัดท�ำข้อก�ำหนด
เครื่องจักรและคัดเลือกเครื่องจักร และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องใช้
ในการผลิตยา อาทิ เครือ่ งจักรผลิตยาเม็ด ยาน�ำ้ ยาครีม และยาฉีด
ตลอดจนรายละเอียดในการด�ำเนินงานเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
GMP-PIC/S คาดว่าจะสามารถเปิดท�ำการผลิตได้ภายในปี 2565
จะเป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน และช่วยให้
คนไทยได้เข้าถึงยาได้มากขึน้
ในการด�ำเนินการก่อสร้างโรงงานนี้ องค์การฯ ได้เข้าร่วม
ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส

12

ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

ตรวจสอบได้ ในการจัดซือ้ จัดจ้าง การด�ำเนินงานต่างๆ ของโครงการ
และเป็นไปตามนโยบายองค์กรคุณธรรมขององค์การฯ โดยทัง้ นีจ้ ะ
มีผสู้ งั เกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย ) เข้าร่วม
เป็นสักขีพยานและให้ขอ้ แนะน�ำในการด�ำเนินการในขัน้ ตอนต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานใน
แต่ละงวด การจ่ายเงิน การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในระหว่าง
การด�ำเนินงาน นอกจากนัน้ องค์การฯ และบริษทั ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง
ได้ลงพืน้ ทีช่ มุ ชนรอบข้าง สือ่ สารการด�ำเนินโครงการและดูแลคุณภาพ
ชีวิตและผลกระทบต่างๆ ซึ่งพบว่ายังไม่มีการร้องเรียนผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมจากชุมชนรอบพืน้ ทีก่ ารก่อสร้างฯ
รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า
โรงงานแห่งนีส้ ร้างเพือ่ รองรับก�ำลังการผลิตยาทีย่ า้ ยฐานการผลิตมา
จากโรงงานทีถ่ นนพระรามที่ 6 เพือ่ ผลิตยาจ�ำเป็นต่างๆ รวมทัง้ ผลิต
ยารายการใหม่ทไี่ ด้ทำ� การวิจยั และพัฒนาส�ำเร็จ และด้วยเป็นโรงงาน
ทีม่ กี ารน�ำเทคโนโลยีทกี่ ารผลิตและควบคุมคุณภาพทีท่ นั สมัยระดับ
โลก ท�ำให้มศี กั ยภาพสูง ทัง้ ในแง่ปริมาณยาทีผ่ ลิตทีส่ ามารถผลิตได้
ในจ�ำนวนมากๆ กับมาตรฐานคุณภาพ GMP PIC/S และมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานแห่งนี้จะ
ท�ำการผลิตยาน�ำ้ ยาฉีด ยาครีม/ขีผ้ งึ้ และยาเม็ดในกลุม่ ยารักษาโรค
เรือ้ รัง ยาทีม่ ปี ริมาณการใช้สงู ยาจ�ำเป็น ได้แก่ ยารักษาโรคเอดส์
เบาหวาน ความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด วัณโรค ยาช่วยชีวิต
ยาฆ่าเชือ้ วิตามิน เป็นต้น เป็นโรงงาน Smart Industry ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเทคโนโลยีระดับสากล น�ำระบบอัตโนมัตแิ ละเทคโนโลยีสมัยใหม่
อาทิ เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital
Technology) เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ (Robotics) เทคโนโลยีการเชือ่ มโยง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับทุกสิง่ (Internet of Things: IoT) เทคโนโลยี
ระบบบริ ห ารจั ด การและควบคุ ม อาคารอั ต โนมั ติ (Building
Automation System) เข้ามาใช้ในส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต รวมถึง
การจัดเก็บสินค้าใช้ระบบคลังอัตโนมัติ ASRS (Automated storage
and retrieval system)
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2 เภสัชกรขององค์การเภสัชกรรม
ได้รับรางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น
ประจ�ำปี 2563

ด

ร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม ได้รบั รางวัลเภสัชกรอุตสาหการ
ดีเด่น ประจ�ำปี 2563 และ ภญ.นพวรรณ อังกูรศันสนีย
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองบริหารระบบคุณภาพ
การประกั น คุ ณ ภาพ โรงงานผลิ ต ยารั ง สิ ต 1 ได้ รั บ รางวั ล
เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ประจ�ำปี 2563 จากสมาคม
เภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
ในส่ ว นของรางวั ล “เภสั ช กรอุ ต สาหการดี เ ด่ น และ
เภสัชกรอุตสาหการรุน่ ใหม่ดเี ด่น” ประจ�ำปี 2563 เป็นรางวัลทีท่ าง
สมาคมฯ ได้มอบให้กบั เภสัชกรทีไ่ ด้ทำ� งานด้วยความทุม่ เทแรงกาย
แรงใจ ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่วชิ าชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิชาชีพ
ด้านการผลิตยา) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
เภสั ชกรอุ ต สาหการ (ประเทศไทย) โดยได้แ สดงให้ ประชาชน
ได้ประจักษ์ถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกร
อุตสาหการทีม่ ตี อ่ สังคมในด้านการผลิตยา ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการ
เตรียมการผลิตยา การผลิตยา การวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ
การประกันคุณภาพยา การกระจายยา และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนและผูบ้ ริโภค
ด้วยดีเสมอมา
โดยรางวัลนีท้ างคณะกรรมการสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ
ได้ มี ก ารพิ จ ารณาแล้ ว ลงความเห็ น ว่ า ดร.ภญ.มุ ก ดาวรรณ
ประกอบไวทยกิจ รองผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ที่
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เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั รางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจ�ำปี 2563
และ ภญ.นพวรรณ อังกูรศันสนีย รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
กองรั ก ษาบริ ห ารระบบคุ ณ ภาพ การประกั น คุ ณ ภาพ โรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 ได้รบั รางวัลเภสัชกรอุตสาหการรุน่ ใหม่ดเี ด่น ประจ�ำ
ปี 2563 โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่ประสบความส�ำเร็จในวิชาชีพ และ
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม ด�ำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และประเทศชาติ มีผลงานทีโ่ ดดเด่นจนเป็นผลงานทีป่ ระจักษ์
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิ ช าชี พ
เภสัชกรรมด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้แก่วิชาชีพ
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
มีผลงานดีเด่นในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนและ
ท�ำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการอย่างต่อเนื่อง
มีการท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม มีความประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาในวิชาชีพต่อไป
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การเภสัชกรรม และ ภญ.นพวรรณ อังกูรศันสนีย เป็นหนึ่งใน
ความภาคภูมใิ จขององค์การเภสัชกรรม ซึง่ เป็นตัวแทนของผูบ้ ริหาร
และพนักงาน รวมถึงองค์กรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกัน
สร้างสรรค์เพือ่ สุขภาพทีด่ กี ว่าของคนไทย โดยมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต
มีความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อวิชาชีพและ
การด�ำเนินงานในหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม
ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
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องค์การเภสัชกรรม (อภ.)

อ

เดินหน้าพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์
ต้านโควิด-19 ให้มีใช้เพียงพอ
และพึ่งพาตนเอง

ภ. พัฒนายาฟาวิพิราเวียร์รักษาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระดับห้อง
ปฏิบตั กิ าร พร้อมก้าวสูก่ ระบวนการผลิต ตัง้ แต่
วัตถุดบิ จนเป็นเม็ดยาส�ำเร็จรูป คาดส�ำเร็จปลายปี 64
พึง่ พาตนเองรองรับผูป้ ว่ ยระยะยาว

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ
องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อภ.ได้วจิ ยั และพัฒนายาฟาวิพริ าเวียร์
(Favipiravir) มาตัง้ แต่กลางเดือนมีนาคม 2563 โดยในระยะแรกนีไ้ ด้
จัดซือ้ ตัวอย่างวัตถุดบิ มาทดลองพัฒนาสูตรเบือ้ งต้น 100 กรัม และ
สัง่ ซือ้ เพิม่ อีก 5 กิโลกรัม จะมาถึงเดือนมิถนุ ายนนี้ เพือ่ น�ำมาพัฒนา
สูตรต�ำรับ และขยายขนาดการผลิต ตลอดจนศึกษาความคงสภาพ
และประสิทธิผลทางชีวสมมูล คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี จะมี
ข้อมูลพร้อมยืน่ ขึน้ ทะเบียน
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า อภ.ได้มกี าร
วางแผนบริหารจัดการเพื่อให้มียาฟาวิพิราเวียร์เพียงพอต่อความ
ต้องการรองรับการรักษาผูป้ ว่ ยภายในประเทศอย่างยัง่ ยืนทัง้ ในภาวะ
วิ ก ฤติ แ ละระยะยาว ซึ่ ง ยาฟาวิ พิ ร าเวี ย ร์ เ ป็ น หนึ่ ง ในยาที่ มี
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ตามแนวทางการรักษาของประเทศไทย และจากการคาดการณ์วา่ จะ
มีการแพร่ระบาดต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลานานประมาณ 1 - 2 ปี การ
ด�ำเนินการเพือ่ ให้มยี าไว้ใช้ในยามจ�ำเป็นจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่าง
มาก อภ.มีการด�ำเนินงานพร้อมกันใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการน�ำเข้า
ยาฟาวิพริ าเวียร์ในระยะเร่งด่วน มีการน�ำเข้ายาต้นแบบจากบริษทั
FujiFilm Toyama Chemical Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Company ประเทศจีน ซึง่ ได้รบั
ใบอนุญาตผลิตจากญีป่ นุ่ เพือ่ กระจายให้กบั โรงพยาบาลต่าง ๆ ซึง่ ไทย
ได้มกี ารน�ำเข้ามาแล้ว จ�ำนวน 187,000 เม็ด และในเดือนพฤษภาคมนี้
น�ำเข้าจากจีนและญีป่ นุ่ อีก จ�ำนวน 303,860 เม็ด ส่วนด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์ที่ได้ด�ำเนินการคู่ขนานกับ
การน�ำเข้านัน้ ได้มกี ารจัดหาวัตถุดบิ เพือ่ ใช้พฒ
ั นาและผลิตยาเม็ด
ฟาวิพิราเวียร์ได้เองภายในประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย
คัดเลือกแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานจากประเทศจีน ซึง่ ขณะนี้
ได้จัดซื้อตัวอย่างวัตถุดิบมาเพื่อทดลองผลิตในเบื้องต้นและอยู่
ระหว่างการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ในปริมาณทีม่ ากขึน้ เพือ่ น�ำมาพัฒนาสูตร
ต�ำรับและขยายขนาดการผลิต ตลอดจนศึกษาความคงสภาพและ
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ศึกษาประสิทธิผลทางชีวสมมูล
(Bioequivalence study)
เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ยาในเลื อ ด
เทียบกับยาต้นแบบต่อไป คาดว่า
จะใช้ เ วลาประมาณ 1 ปี
จะมีขอ้ มูลพร้อมยืน่ ขึน้ ทะเบียน
การด� ำ เนิ น การด้ า นวิ จั ย
พัฒนาการสังเคราะห์วตั ถุดบิ
ยาฟาวิพริ าเวียร์เป็นสิง่ จ�ำเป็น
อย่างยิง่ ได้ดำ� เนินการคูข่ นาน
ไปด้วยช่วงเวลานีเ้ ช่นกัน โดย
ร่วมมือกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ด� ำ เนิ น การในกระบวนการสั ง เคราะห์ วั ต ถุ ดิ บ โดย
อภ.ได้สนับสนุนทุนวิจยั แก่ สวทช. จ�ำนวน 4.28 ล้านบาท ส�ำหรับ
ด�ำเนินการในกระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบระดับห้องปฏิบัติการ
ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 - 6 เดือน จากนัน้ อภ.น�ำ
มาขยายขนาดการสังเคราะห์สรู่ ะดับกึง่ อุตสาหกรรม คาดว่าจะสามารถ
เริม่ ผลิตวัตถุดบิ ในระดับกึง่ อุตสาหกรรมได้ในเดือนมิถนุ ายน 2564
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสิทธิบตั ร
ยานัน้ บริษทั FujiFilm Toyama Chemical Co.,Ltd. ประเทศญีป่ นุ่
ได้มายืน่ ค�ำขอสิทธิบตั รด้านการผลิตเม็ดยา favipiravir ทีป่ ระเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2553 แต่ปจั จุบนั ยังเป็นเพียงค�ำขอสิทธิบตั รเท่านัน้ หากยา
ดังกล่าวได้รบั สิทธิบตั รจะได้ระยะเวลาคุม้ ครอง 20 ปี โดยนับย้อนหลัง
ไปตั้งแต่วันที่ยื่นค�ำขอสิทธิบัตรในไทย อย่างไรก็ตามการพัฒนา
สูตรภายในประเทศสามารถท�ำได้โดยไม่ถูกฟ้องร้อง แต่หากผลิต
จ�ำหน่ายในท้องตลาดอาจโดนฟ้องเพราะละเมิดสิทธิบตั รได้ ดังนัน้
อาจต้องมีการเจรจาท�ำ Voluntary Licensing กับบริษัทเจ้าของ
สิทธิบตั ร เพือ่ ให้ อภ.สามารถผลิตและจ�ำหน่าย
“องค์การเภสัชกรรมมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ในการคิดค้น
วิจยั และพัฒนายาฟาวิพริ าเวียร์ทจี่ ำ� เป็นต่อการรักษาให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประเทศ เพื่อให้มีความยั่งยืนในการ
ส�ำรองยาไว้ใช้ในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ รองรับการแพร่
ระบาดทั้งในภาวะวิกฤติและเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในระยะยาว
ต่อไป” ดร.ภญ.นันทกาญจน์ กล่าว
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อภ. สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ้
1 หมืน่ ขวด

ช่วยผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

อ

ภ. สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ้ 1 หมืน่ ขวด ช่วยผูป้ ว่ ย
ล้างไตผ่านช่องท้องทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19
และสมาคมเพือ่ นโรคไต เตือน เบาหวาน ความดัน กิน
เค็มจัด หวานจัด เสีย่ งไตวาย
ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการองค์การ
เภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ท�ำให้ความต้องการใช้แอลกอฮอล์เพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้เกิด
ภาวะแอลกอฮอล์สำ� หรับล้างแผลและฆ่าเชือ้ โรคมีไม่เพียงพอ ซึง่ ผูป้ ว่ ย
โรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีต่ อ้ งรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง
มีความจ�ำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชือ้ โรคในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยต้อง
เปลี่ยนถ่ายน�้ำยาล้างไต ซึ่งผู้ป่วยตัองด�ำเนินการเปลี่ยนถ่ายด้วย
ตนเองอย่างต่อเนือ่ งทุกวัน ทุกๆ 4 - 6 ชัว่ โมง ซึง่ หากไม่มแี อลกอฮอล์
หรือมีแอลกอฮอล์ทไี่ ม่มปี ระสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้ โรคท�ำให้มคี วาม
เสี่ ย งสู ง ต่ อ การติ ด เชื้ อ โรคและอาจเป็ น อั น ตรายถึ ง แก่ ชี วิ ต ได้
องค์การฯ จึงได้สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ้ เข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์
ขนาด 450 ml จ�ำนวน 10,000 ขวด ให้กบั สมาคมเพือ่ นโรคไตแห่ง
ประเทศไทยเพือ่ น�ำไปจัดสรรและให้บริษทั ไปรษณียไ์ ทย ดิสทริบวิ ชัน่
ด�ำเนินการจัดส่งโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ส่งให้แก่ผปู้ ว่ ยตามระดับสภาพ
ของความจ�ำเป็นของผูป้ ว่ ยแต่ละรายต่อไป
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ กล่าวเพิม่ เติมว่า จากนโยบาย PD
FIRST POLICY ในการล้างไตช่องท้องเป็นทางเลือกแรกในการรักษา
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปงี บ 2551 โดยจัดส่งน�ำ้ ยาล้างไต
ทางช่องท้องถึงบ้านผูป้ ว่ ยทุกหลัง ปัจจุบนั มีผปู้ ว่ ยล้างไตทางช่องท้อง
(CAPD) ในระบบมากกว่า 24,000 คน ซึง่ องค์การฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการ
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จัดซือ้ น�ำ้ ยาล้างไตจากบริษทั ผูจ้ ำ� หน่าย 2 บริษทั จ�ำนวนปีละประมาณ
30 ล้านถุงต่อปี คิดเป็นมูลค่าทัง้ สิน้ 3,855 ล้านบาท ในการด�ำเนิน
การนีใ้ นปี 2562 สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยประมาณ 2,000 ล้าน
บาท โดยมีบริษทั ไปรษณียไ์ ทย ดิสทริบวิ ชัน่ จ�ำกัด เป็นผูจ้ ดั ส่งน�ำ้ ยา
ล้างไตถึงบ้านผูป้ ว่ ยทุกหลัง รวมถึงหน่วยบริการด้วย การด�ำเนินงาน
ดังกล่าวท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สามารถด�ำเนินชีวติ ได้ปกติ
ด้านนายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพือ่ นโรคไต
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณองค์การเภสัชกรรมและบริษทั
ไปรษณียไ์ ทย ดิสทริบวิ ชัน่ ทีส่ นับสนุนการด�ำเนินการในครัง้ นี้ ส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งล้างไตผ่านช่องท้องมากกว่า 24,000 คน ดังนัน้ หากหน่วย
งาน หรือองค์กรไหนประสงค์จะบริจาคแอลกอฮอล์เพิม่ เติมอีกทาง
สมาคมฯ ยินดี โดยติดต่อทีต่ นเอง โทรศัพท์หมายเลข 083 833 3096
เพือ่ จัดส่งให้กบั ผูป้ ว่ ยเป็นการเพิม่ เติม
นายกสมาคมเพือ่ นโรคไต กล่าวต่อไปว่า สาเหตุของโรค
ไตวายเรือ้ รังเกิดจากเบาหวาน ความดัน การใช้ยา การบริโภคอาหาร
เค็มจัด หวานจัด จากเครือ่ งปรุงรสชาดอาหารต่างๆ โดยเฉพาะจาก
ขนมขบเคี้ยวซึ่งเด็กๆ นิยมกินกันนั้น จะมีรสเค็มจาก “โซเดียม”
ซึง่ ปกติเป็นสารอาหารทีร่ า่ งกายต้องการในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัม/วัน
แต่ตอ้ งได้รบั ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน หรือเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ซึง่ เป็นปริมาณทีพ่ อเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป ดังนัน้ ก่อนกินควร
อ่านฉลากโภชนาการบนซองขนม โดยเลือกซือ้ ชนิดทีม่ โี ซเดียมต�ำ่
และไม่ควรทานบ่อยๆ เพือ่ ไม่ให้รา่ งกายได้รบั โซเดียมมากเกินความ
จ�ำเป็น ซึ่งจะท�ำให้ร่างกายมีความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดภาวะไตวาย
เรือ้ รังระยะสุดท้ายสูง
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อภ. เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 50%
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมียาใช้อย่างต่อเนื่อง

พร้อมขอความร่วมมือโรงพยาบาลบริหารจัดการจัดสรรยาให้เหมาะสม

ด

ร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
รองผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก าร
เภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า จาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19
ทั่วโลก รวมถึงประเทศที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ
ของยา เช่น จีน อินเดีย อเมริกา และประเทศ
แถบยุโรป ซึง่ ประเทศเหล่านัน้ ได้ใช้มาตรการ
ปิดประเทศ ท�ำให้เกิดปัญหาในการจัดส่งวัตถุดิบยา บรรจุภัณฑ์
ประกอบกับหลายโรงพยาบาลเริม่ มีการใช้นโยบายจ่ายยาส�ำหรับโรค
เรือ้ รังล่วงหน้า 6 เดือน เพือ่ ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดความ
เสีย่ งในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงท�ำให้โรงพยาบาลมีการ
ส�ำรองยามากกว่าปกติ ขณะเดียวกันต้องเพิม่ ก�ำลังการผลิตในส่วน
ยาจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้รกั ษาโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ใน 5-6 รายการด้วย
ซึง่ เป็นสถานการณ์กะทันหันทีอ่ งค์การฯ ไม่ได้คาดคิดไว้กอ่ น
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ กล่าวต่อว่า เดิมในภาวะปกตินั้น
องค์การฯ จะมีแผนการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ส�ำหรับการผลิต
ไว้ลว่ งหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ซึง่ อาจมีวตั ถุดบิ บางรายการต้องก�ำกับ
ดูแลเป็นพิเศษ โดยจะมีการทยอยผลิตเป็นยาส�ำเร็จรูปส�ำรองไว้ใน
คลังในจ�ำนวนทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถใช้ได้ 2 - 3 เดือนเป็นอย่างน้อย เมือ่ เริม่
มีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามา เมือ่ ปลายเดือนมกราคม 2563 องค์การฯ
ได้มีการปรับแผนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นกลุ่มยาจ�ำเป็น
โรคเรือ้ รังเป็นส�ำคัญ โดยเร่งให้มกี ารส่งมอบวัตถุดบิ และอุปกรณ์การ
ผลิตต่างๆ เร็วขึน้ หากวัตถุดบิ บริษทั ไหนติดขัดเรือ่ งการส่งมอบ จะ
ท�ำการจัดซือ้ จากแหล่งวัตถุดบิ แห่งใหม่ 2 - 3 แห่ง ทีไ่ ด้รบั การตรวจ
รับรองคุณภาพแล้ว เพือ่ น�ำมาใช้ในการผลิตได้ทนั และเพียงพอต่อ
ความต้องการ พร้อมทั้งได้ติดตั้งเครื่องบรรจุยาลงแผงอัตโนมัติ
ความเร็วสูงจากประเทศเยอรมนีอกี หลายเครือ่ ง ขณะเดียวกันได้มี
การแสวงหาแหล่งวัตถุดบิ เพิม่ เติมอีกหลายแห่ง เช่น ยาซิมวาสแตติน
(Simvastatin) ใช้ลดระดับคลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดแี ละไตรกลีเซอไรด์
ในหลอดเลือด ขณะนีม้ แี หล่งวัตถุดบิ จ�ำนวน 5 ราย ในประเทศอินเดีย
อภ.สามารถเพิม่ ก�ำลังผลิตจาก 56 ล้านเม็ด/เดือน เป็น 62 ล้านเม็ด/เดือน
ยาแอมโลดิพนี (Amlodipine) รักษาความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
เลี้ยงหัวใจ ขณะนี้มีแหล่งวัตถุดิบ จ�ำนวน 3 ราย ในประเทศ
อินเดีย อภ.เพิม่ ก�ำลังผลิตจาก 50 ล้านเม็ด/เดือน เป็น 75 ล้านเม็ด/
เดือน ในส่วนยาเมทฟอร์มนิ (Metformin) ยาใช้รกั ษาโรคเบาหวาน
อภ.สามารถเพิม่ ก�ำลังผลิตจาก 75 ล้านเม็ด/เดือน เป็น106 ล้านเม็ด/
เดือน ยาลอซาร์แทน (Losartan) ใช้ลดความดันโลหิตทีอ่ อกฤทธิท์ ำ� ให้
หลอดเลือดขยายตัว ขณะนีม้ แี หล่งวัตถุดบิ จ�ำนวน 3 ราย ในประเทศ
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จีน 1 ราย และประเทศอินเดีย 2 ราย ก�ำลังผลิตเป็น 27 ล้านเม็ด/
เดือน ยาต้านไวรัสเอดส์ทงั้ 22 รายการ นัน้ ได้เพิม่ ก�ำลังการผลิต
ทุกรายการด้วยแล้วเช่นกัน โดยในภาพรวมแล้วในเดือนเมษายน
องค์การฯ จะสามารถเพิม่ ก�ำลังการผลิตได้เฉลีย่ 30% และตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคมเป็นต้นไปจะเพิ่มก�ำลังการผลิตยาจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วย
โรคเรือ้ รังให้ได้ถงึ 50%
รองผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า องค์การฯ
ไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ของวัตถุดิบที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด-19 ซึง่ ยังไม่มคี วามแน่นอนว่าจะยุตหิ รือเบาบางลงเมือ่ ไร
จึงได้ทำ� การหาแหล่งวัตถุดบิ แหล่งใหม่สำ� รองเพิม่ เติมไว้อย่างต่อเนือ่ ง
แล้ว มัน่ ใจได้วา่ องค์การฯ ยังคงสามารถผลิตยาได้ตามความต้องการ
และคงราคายาไว้ตามเดิมแม้สถานการณ์ตา่ งๆ จะไม่เอือ้ อ�ำนวยมาก
นัก และผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังจะยังคงมียาใช้อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมขอความ
ร่วมมือโรงพยาบาลต่างๆ ช่วยบริหารจัดการและจัดสรรทยอยส่งยา
ให้ผู้ป่วยตามรอบการรักษา สอดคล้องกับปริมาณยาที่องค์การฯ
จัดส่งไปส�ำรองทุก 1 - 2 เดือน โดยจัดส่งยาให้ผปู้ ว่ ยทางไปรษณีย์
ซึ่ง สปสช. ได้จัดงบชดเชยให้หน่วยบริการเพิ่มเติมในอัตราไม่เกิน
50 บาท/ครัง้ หรือโครงการรับยาใกล้บา้ น ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยมียาใช้
อย่างต่อเนือ่ งภายใต้สถานการณ์นี้
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การพัฒนาระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กอนและหลังออกสูตลาด
ของศู น ย บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพเบ็ ด เสร็ จ
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด จั น ทบุ รี

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

ก

บทคัดยอ

ารศึกษาครัง้ นี้ เป็นการวิจยั และพัฒนาโดยใช้การวิจยั เชิง
ส�ารวจ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (1) พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบการอนุญาตด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (2) พัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์ (3) เพือ่ พัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก การให้
ค�าปรึกษา/แนะน�า และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ โดยน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ (4) เพือ่ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ (5) เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ให้มีความทันสมัย และมีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ
ผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และผูม้ ารับบริการในสือ่ สังคมออนไลน์
ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาสถิตทิ ใี่ ช้ในการศึกษา ได้แก่
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการต่อคุณภาพบริการของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จฯ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูม้ ารับบริการต่อการสือ่ สารผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์
(Social Media) ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้คา่ ความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่
(Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า ผูม้ ารับบริการทีศ่ นู ย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จฯ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
และผู้มารับบริการในสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จฯ มีความพึงพอใจต่อการสือ่ สารผ่านทางสือ่ สังคม
ออนไลน์ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านการใช้ประโยชน์ อยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ จากการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จฯ พบว่า ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ มี
ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความทันสมัยมากขึน้ โดย

อารีวัล มหาธนรัตน์
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
สามารถให้บริการผูม้ ารับบริการได้ครบถ้วนเพียงจุดเดียว ไม่ตอ้ งเดิน
ไปติดต่อหลายห้อง รวมทัง้ มีสงิ่ อ�านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์,
WI-FI free และเครือ่ งดืม่ ร้อน/เย็น ประกอบกับมีการบริหารจัดการ
ด้านเอกสาร การควบคุมก�ากับงาน และการจัดเก็บข้อมูลเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้สบื ค้นเอกสารได้งา่ ย
สะดวก รวดเร็ว ส่งผลท�าให้ลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน

บทนํา
ปัจจุบนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว
แนวโน้มการเกิดโรคมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรง เนือ่ งจากความ
เจริญ การสือ่ สารและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย กระทรวงสาธารณสุขจึงมี
เป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพให้เข้าสูย่ คุ ไทยแลนด์ 4.0 ทีม่ กี ารน�า
เทคโนโลยี ด ้ า นสุ ข ภาพระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเพิม่ ความสะดวกในระบบบริการ ด้านการอนุญาตและ
การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพตามกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามีภารกิจหลักในการก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพก่อน
และหลังออกสูท่ อ้ งตลาด รวมถึงก�ากับดูแลสถานทีป่ ระกอบการเพือ่
คุม้ ครองให้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
จึงได้ดา� เนินการพัฒนาระบบราชการในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การปรับเปลีย่ นกระบวนการ และวิธี
การท�างาน การแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบทีล่ า้ สมัยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไปโดยจัดองค์กรทีเ่ รียกว่า ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ซึ่งน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการรับค�าขออนุญาตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ณ
จุดเดียว ส่วนในระดับภูมภิ าค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้มอบอ�านาจการอนุญาตให้กบั จังหวัดต่างๆ เพือ่ ให้เกิดมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านในการให้บริการและเกิดความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้

ค�าส�าคัญ : ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ; คุณภาพบริการ ; เทคโนโลยีสารสนเทศ
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จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับมอบอ�านาจการ
อนุญาตด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ โดยกลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้ดา� เนินการ
จัดตั้ งศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สุข ภาพเบ็ดเสร็จ เพื่ อก�ากั บดูแล
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพก่อนและหลังออกสูท่ อ้ งตลาด โดยเป็นงานด้านการ
อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอาหาร ยา วัตถุอันตราย
เครือ่ งมือแพทย์ เครือ่ งส�าอาง วัตถุออกฤทธิ์ ยาเสพติดให้โทษ และ
สถานพยาบาล ซึง่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้ดา� เนินการให้บริการแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการจะเป็น
ผู้ประกอบการด้านอาหาร ยา และสถานพยาบาล ประกอบกับ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้จดั ท�าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ในระยะแรกเป็นการ
ปฏิรูประบบ โดยจะพัฒนาการบริการให้เข้าสู่รูปแบบดิจิทัล 4.0
อีกทัง้ การน�าแนวคิด Smart office มาปรับใช้ในการท�างานยุคใหม่
จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และส่งต่อข้อมูลสือ่ สารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนการส่งข้อมูลในรูปแบบทีเ่ ป็นกระดาษ และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ท�างานให้ดูดี ทันสมัย รวมทั้ง
น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เชือ่ มโยงไร้รอยต่อ มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน เกิดความรวดเร็ว สะดวก เพือ่ รองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ส่วนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ จะมีการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการสือ่ สารข้อมูล
และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเชิงรุก

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการอนุญาตด้าน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
2. เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังและ
การเตือนภัยเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้แก่เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข,
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ผูผ้ ลิตและผูจ้ า� หน่ายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
และประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์
3. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเชิงรุก การให้คา� ปรึกษา/แนะน�า และการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้
4. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ เอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ
5. เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงสถานทีใ่ ห้มคี วามทันสมัย และ
มีสงิ่ อ�านวยความสะดวก
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วิธีการศÖกษาวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจยั เชิงส�ารวจ ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูม้ ารับบริการต่อคุณภาพบริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
เบ็ดเสร็จฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อ
การสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของศูนย์
บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จฯ เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้มารับ
บริการทีศ่ นู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี (ประชากร) จ�านวน 340 คน ได้กลุม่ ตัวอย่าง จ�านวน
181 คน และผู้มารับบริการในสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
(ประชากร) จ�านวน 180 คน กลุม่ ตัวอย่าง จ�านวน 123 คน
3. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการของศูนย์
บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี
ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ผูม้ ารับ
บริ ก ารในศู น ย์ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพเบ็ ด เสร็ จ ส� า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.43
มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 39.23 ส�าเร็จการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 62.43 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,00140,000 บาท/เดื อ น มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 25.41 มี ส ถานะเป็ น
พนักงาน มากทีส่ ดุ ร้อยละ 37.02 ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการ
ด้านอาหาร ร้อยละ 46.41 ระยะเวลาที่รับบริการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
มากที่สุด ร้อยละ 35.91 และเข้ามารับบริการด้านอาหาร มากที่สุด
ร้อยละ 39.78
2. ความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการต่อคุณภาพบริการของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการต่อ
คุ ณ ภาพบริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพเบ็ ด เสร็ จ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้มารับบริการมีความ
พึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพบริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
เบ็ดเสร็จฯ ทัง้ 5 ด้าน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าของการ
บริการ ส่วนด้านที่ผู้ประกอบการที่มารับบริการ มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ ด้านความสะดวกในการรับบริการ (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อคุณภาพบริการของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกรายด้าน
ประเด็นความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. ด้านความสะดวกในการรับบริการ
4. ด้านอาคารสถานที่
5. ด้านความก้าวหน้าของการบริการ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
3.15
3.40
3.09
3.13
3.17
3.19

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.55
0.56
0.62
0.61
0.53
0.57

ความหมาย
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการรายข้อ
ในแต่ละด้าน เป็นดังนี้
2.1 ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร
พบว่า ผูม้ ารับบริการส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นระยะเวลา
ในการให้บริการทีจ่ ดุ บริการในแต่ละครัง้ มากทีส่ ดุ ( = 3.28, S.D. =
0.62) รองลงมาคือ จ�ำนวนครัง้ ทีม่ าติดต่อขอรับบริการในแต่ละเรือ่ ง
( = 3.28, S.D. = 0.58) และให้บริการโดยจัดระบบคิวเรียงตาม
ล�ำดับก่อน-หลัง ( = 3.15, S.D. = 0.53)
2.2 ด้ า นการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ พบว่ า
ผูม้ ารับบริการส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นเจ้าหน้าทีม่ คี วาม
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ มากที่สุด ( = 3.61, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ
เจ้าหน้าทีย่ นิ ดีให้ความช่วยเหลือเมือ่ ท่านร้องขอ ( = 3.50, S.D.
= 0.62) และให้บริการต่อท่านเหมือนกับผู้รับบริการรายอื่นๆ โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ( = 3.45, S.D. = 0.57)
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2.3 ด้านความสะดวกในการรับบริการ พบว่า ผูม้ ารับ
บริการส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นความสะดวกในการ
ขอรับเอกสารหรือใบอนุญาต ( = 3.36, S.D. = 0.53) รองลงมา
คือ การนัดหมายกับผู้มารับบริการมีความตรงต่อเวลา ( = 3.19,
S.D. = 0.58) และการเตรี ย มเอกสารหลั ก ฐานตามที่ก�ำหนด
( = 3.17, S.D. = 0.61)
2.4 ด้ า นอาคารสถานที่ พบว่ า ผู ้ ม ารั บ บริ ก าร
ส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นอาคารสถานที่สะอาดและ
สวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 3.27, S.D. = 0.63) รองลงมา
คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความสะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ ( = 3.26, S.D. = 0.58) และมีทนี่ งั่ รอรับบริการอย่าง
เพียงพอ ( = 3.24, S.D. = 0.60)
2.5 ด้ า นความก้ า วหน้ า ของการบริ ก าร พบว่ า
ผูม้ ารับบริการส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์มคี วามชัดเจนและเข้าใจง่าย อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( = 3.29, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ แจ้งข้อมูลการให้
บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ ทางจดหมาย และ
ทางสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น การขออนุญาต, การต่ออายุใบอนุญาต
เป็นต้น ( = 3.25, S.D. = 0.52) และการประสานงานภายในของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่น เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา มีความรวดเร็ว ( = 3.23, S.D. = 0.53) (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการต่อคุณภาพบริการของศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
จ�ำแนกรายข้อในประเด็นต่างๆ
ประเด็นความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพบริการ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก
มาก
น้อย น้อย
ที่สุด
ที่สุด

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
14.36
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว
2.ให้บริการโดยจัดระบบคิวเรียง
22.65
ตามลาดับก่อน-หลัง
3.ป้ายหรือประกาศ อธิบายขั้นตอน 18.23
ในการมาใช้บริการที่ชัดเจน
4.ระยะเวลาในการให้บริการที่จุด
36.46
บริการในแต่ละครั้ง
5.ระยะเวลาในการดาเนินงานจน
19.34
ได้รับใบอนุญาต
6.จานวนครั้งในการติดต่อขอรับ
34.25
บริการในแต่ละเรื่อง
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อ
26.52
สงสัย ให้คาแนะนาและช่วย
แก้ปัญหาได้
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
30.39
รวดเร็วและถูกต้อง
3.กิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย
44.20
และพูดจาไพเราะ
4. เจ้าหน้าที่ยินดีให้ความช่วยเหลือ 56.91
เมื่อท่านร้องขอ
5.เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตใน 61.88
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ
6.ให้บริการต่อท่านเหมือนกับ
49.17
ผู้รับบริการรายอื่นๆ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ

ค่า
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

77.35

8.29

0.00

3.06

0.47

มาก

70.17

7.18

0.00

3.15

0.53

มาก

69.61

13.81

0.00

3.03

0.55

มาก

54.70

8.84

0.00

3.28

0.62

70.72

9.94

0.00

3.09

0.53

มาก
ที่สุด
มาก

59.12

6.63

0.00

3.28

0.58

มาก
ที่สุด

60.22

13.26

0.00

3.13

0.62

มาก

66.30

3.31

0.00

3.27

0.51

53.59

2.21

0.00

3.42

0.54

36.46

6.63

0.00

3.50

0.62

37.02

1.10

0.00

3.61

0.51

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

46.96

3.87

0.00

3.45

0.57

ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

มาก
ที่สุด

19

ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการต่อคุณภาพบริการของศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
จ�ำแนกรายข้อในประเด็นต่างๆ (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพบริการ
ด้านความสะดวกในการรับบริการ
1.การนัดหมายกับผู้มารับบริการ มี
ความตรงต่อเวลา
2.ความสะดวกในการขอรับเอกสาร
หรือใบอนุญาต
3.การเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่
กาหนด
4.การติดตาม/สอบถามข้อมูล ทาง
โ ท ร ศั พ ท์ ห รื อ จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์
5.การบอกขั้ นตอนและระยะเวลา
ในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
6.มี คู่ มื อ ตั ว อ ย่ า ง เ อ ก ส า ร
ประกอบการเขียนใบคาขอ
ด้านอาคารสถานที่
1.การจัดอาคารสถานที่เป็นสัดส่วน
และมีระเบียบ
2.อาคารสถานที่สะอาด และ
สวยงาม
3.สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความ
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
4.มีหนังสือพิมพ์ วารสารหรือ
เอกสารให้อ่าน และมีอุปกรณ์
สาหรับสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ต ระหว่างรอรับบริการ
อย่างเพียงพอ
5.มีที่นงั่ รอรับบริการอย่างเพียงพอ
6.ป้ายหรือข้อความบอกจุดบริการ
มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

ประเด็นความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพบริการ
ความก้าวหน้าของการบริการ
1.มีตู้รับความคิดเห็นจากผู้มาใช้
บริการเพื่อนามาใช้พัฒนาการ
บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ
2.แจ้งข้อมูลการให้บริการของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จทางจดหมาย และทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media)
เช่น การขออนุญาต , การต่ออายุ
ใบอนุญาต เป็นต้น
3.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
4.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคาขอต่างๆ
จากเว็บไซต์ของศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
5.มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
6.การประสานงานภายในของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่นเช่น
สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา มีความรวดเร็ว

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก
มาก
น้อย น้อย
ที่สุด
ที่สุด

ค่า
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

27.62

63.54

8.84

0.00

3.19

0.58

มาก

38.12

59.67

2.21

0.00

3.36

0.53

28.18

60.22

11.60

0.00

3.17

0.61

มาก
ที่สุด
มาก

17.13

60.22

22.65

0.00

2.94

0.63

มาก

16.57

61.88

21.55

0.00

2.95

0.62

มาก

21.55

50.28

27.07

1.10

2.92

0.73

มาก

22.65

74.59

2.76

0.00

3.20

0.46

มาก

37.02

53.04

9.94

0.00

3.27

0.63

33.15

59.67

7.18

0.00

3.26

0.58

14.36

57.46

23.76

4.42

2.82

0.73

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

32.60
21.55

58.56
56.35

8.84
22.10

0.00
0.00

3.24
2.99

0.60
0.66

มาก
มาก

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก
มาก
น้อย น้อย
ที่สุด
ที่สุด

ค่า
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

3.03

0.47

มาก

12.71

77.90

9.39

0.00

28.73

67.40

3.87

0.00

3.25

0.52

มาก
ที่สุด

31.49

65.75

2.76

0.00

3.29

0.51

มาก

28.18

50.28

21.54

0.00

3.07

0.70

มาก

17.68

80.11

2.21

0.00

3.15

0.42

มาก

28.18

66.85

4.97

0.00

3.23

0.53

มาก

3. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างผูม้ ารับบริการในสือ่ สังคม
ออนไลน์ ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
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ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ผูม้ ารับ
บริการในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.10 มีระหว่าง 20 - 30 ปี มาก
ที่สุด ร้อยละ 41.46 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด
ร้อยละ 55.28 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท/เดือน
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 38.21 มีสถานะเป็นเป็นผูบ้ ริโภค/ประชาชนทัว่ ไป
มากที่สุด ร้อยละ 27.64 ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ร้อยละ 92.68 และเข้ามารับบริการด้านอาหาร มากที่สุด
ร้อยละ 38.21
4. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการสื่อสารผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการต่อ
การสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้มา
รับบริการมีความพึงพอใจต่อการสือ่ สารผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์
ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ ทัง้ 4 ด้าน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
เบ็ดเสร็จฯ ด้านการใช้ประโยชน์ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผู้ดูแล
ระบบ ส่วนด้านทีผ่ มู้ ารับบริการ มีความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ คือ ด้าน
การใช้สื่อหรือข้อมูลข่าวสาร (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการสื่อสารผ่านทาง
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องศู น ย์ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพเบ็ ด เสร็ จ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกรายด้าน
ประเด็นความพึงพอใจต่อการสื่อสาร
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
1. ด้านการใช้สื่อหรือข้อมูลข่าวสาร
2. ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
3. ด้านการใช้ประโยชน์
4. ด้านผู้ดูแลระบบ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความหมาย

3.08
3.17
3.36
3.34
3.24

0.58
0.51
0.58
0.49
0.54

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการรายข้อ
ในแต่ละด้าน เป็นดังนี้
4.1 ด้ า นการใช้ สื่ อ หรื อ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร พบว่ า
ผู้มารับบริการส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นรูปแบบของสื่อ
หรือข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลาย เช่น VDO, Infographic,
บทความ เป็นต้น มากที่สุด ( = 3.28, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ
เนื้ อ หาของสื่ อ หรื อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของประชาชน ( = 3.22, S.D. = 0.68) และความน่าสนใจ
ในการน�ำเสนอของสื่อหรือข้อมูล ( = 2.93, S.D. = 0.44)
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4.2 ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า
ผู้มารับบริการส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นความสะดวก
ในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 3.28, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ขั้นตอน
ในการให้บริการไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ชัดเจน และเป็นระบบ ( = 3.12,
S.D. = 0.52) และสามารถติดต่อได้ง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว
( = 3.11, S.D. = 0.50)
4.3 ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้มารับบริการ
ส่ ว นมากมี ค วามพึ ง พอใจในประเด็ น ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวัน และถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่บคุ คลอืน่ ได้ มากทีส่ ดุ ( = 3.58,
S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ และบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ( = 3.13, S.D. =
0.65)
4.4 ด้ า นผู ้ ดู แ ลระบบ พบว่ า ผู ้ ม ารั บ บริ ก าร
ส่วนมากมีความพึงพอใจในประเด็นผูด้ แู ลระบบให้บริการด้วยความ
สุจริต เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 3.66, S.D. = 0.51) อันดับ
ที่ 2 คือ สามารถตอบค�ำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค�ำแนะน�ำและช่วย
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
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการสื่อสารผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกรายข้อในประเด็นต่างๆ
ประเด็นความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
ด้านการใช้สื่อหรือข้อมูลข่าวสาร
1.สื่อหรือข้อมูลข่าวสารมีความ
เหมาะสม และน่าเชื่อถือ
2.รูปแบบของสื่อหรือข้อมูลข่าวสาร
มีความหลากหลาย เช่น VDO,
Infographic, บทความ เป็นต้น
3.เนื้อหาของสื่อหรือข้อมูลข่าวสาร
มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน
4.ความน่าสนใจในการนาเสนอของ
สื่อหรือข้อมูล
ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
1.ความสะดวกในการเข้าถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Media) เช่น Facebook, Line
เป็นต้น
2.ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ชัดเจนและเป็นระบบ
3.สามารถติดต่อได้ง่าย มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก
มาก
น้อย น้อย
ที่สุด
ที่สุด

ค่า
เฉลี่ย

ส่วน
ความ
เบี่ยงเบน หมาย
มาตรฐาน

13.01

65.04

19.51

2.44

2.89

0.64

มาก

32.52

62.60

4.88

0.00

3.28

0.55

มาก

33.33

58.54

4.88

3.25

3.22

0.68

มาก

4.07

87.80

5.69

2.44

2.93

0.44

มาก
ที่สุด

31.71

65.04

3.25

0.00

3.28

0.52

มาก
ที่สุด

20.33

71.54

8.13

0.00

3.12

0.52

มาก

18.70

73.98

7.32

0.00

3.11

0.50

มาก
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
ด้านการใช้ประโยชน์
1.ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ และ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม
2.สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นได้
ด้านผู้ดูแลระบบ
1.สามารถตอบคาถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คาแนะนาและช่วยแก้ไข
ปัญหาได้
2.ผู้ดูแลระบบให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว และถูกต้อง
3.ผู้ดูแลระบบให้บริการด้วยความ
สุจริต เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
เป็นต้น

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก
มาก
น้อย น้อย
ที่สุด
ที่สุด

ค่า
เฉลี่ย

ส่วน
ความ
เบี่ยงเบน หมาย
มาตรฐาน

27.64

58.54

13.01

0.81

3.13

0.65

มาก

58.54

40.65

0.81

0.00

3.58

0.51

มาก
ที่สุด

21.14

75.61

3.25

0.00

3.18

0.46

มาก

21.95

73.17

4.88

0.00

3.17

0.49

มาก

67.48

30.89

1.63

0.00

3.66

0.51

มาก
ที่สุด

5. ผลการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พบว่า
5.1 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ มีความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ทันสมัย และมีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ พร้อมสัญญาณ WI-FI และจุดบริการ
เครื่องดื่ม
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จฯ

เคาน์เตอร์ให้บริการ

ที่นั่งรอรับบริการ

บริเวณให้บริการสืบค้นข้อมูล

จุดบริการเครื่องดื่ม

ตู้เก็บส�ำเนาใบอนุญาต
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QR code แบบฟอร์ ม การขออนุ ญ าตผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพของ
ศู น ย์ บ ริ ก ารผลิ ตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ส�านัก งานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี

5.2 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ มีการบริหาร
จัดการด้านเอกสาร การควบคุมก�ากับงาน และการจัดเก็บข้อมูล
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลด
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
ควบคุมก�ากับงานด้วยโปรแกรม cpchan

จัดเก็บข้อมูล/เอกสารด้วยระบบNasstorage
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จัดเก็บข้อมูล/เอกสารด้วยระบบ DocSYS

ระบบการจัดเก็บข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
(Nasstorage/DocSYS)

เปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษ
ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
เบ็ดเสร็จฯ

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ ทัง้ 5 ด้าน ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูม้ ารับบริการมีความ
พึงพอใจด้านอาคารสถานที่ และด้านความสะดวกในการรับบริการ
เป็นอันดับท้ายๆ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ประสงค์ จิตงามสุจริต
(2552,บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพ
การบริการของศาลจังหวัดจันทบุรแี ผนกคดีเยาวชนและครอบครัว”
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการ
ของศาลจังหวัดจันทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ในแต่ละด้าน
อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเข้าใจบริการตรงความ
ต้องการ อยูใ่ นระดับดี อันดับหนึง่ รองลงมาคือ ความน่าเชือ่ ถือและ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตของบุคลากร ส่วนด้านทีม่ อี นั ดับการให้บริการดีนอ้ ย
ทีส่ ดุ คือ ความเพียงพอของการบริการ ซึง่ อยูใ่ นอันดับที่ 8 จาก
คุณภาพการบริการทั้งหมด 8 ด้าน แต่ในภาพรวมอยู่ในระดับดี
ซึง่ ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ สุกญ
ั ญา มีแก้ว (2554) ศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบล
เขตอ�าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลเขตอ�าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านสิง่ อ�านวยความสะดวก ด้านอาคาร/สถานที่ ด้านพนักงานผูใ้ ห้
บริการ ด้านขัน้ ตอนการให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ
ตามล�าดับ อธิบายได้ว่า ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มีการย้ายสถานที่ และปรับปรุง
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ค่อนข้างบ่อย การแสดงป้ายหรือข้อความบอกจุดบริการต่างๆ อาจยัง
มีไม่ครบทุกจุดทีบ่ ริการ ท�าให้สร้างความสับสนในการมาใช้บริการได้
อีกทัง้ หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเอกสาร รวมทัง้ มีอปุ กรณ์สา� หรับ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต อาจมีไม่เพียงพอแก่ผมู้ ารับ
บริการ ในกรณีทผี่ มู้ ารับบริการมาในเวลาใกล้เคียงกัน ส่วนด้านความ
สะดวกในการรับบริการ เนือ่ งจากมีการพัฒนาระบบการท�างานโดย
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
ทัง้ หมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และใช้ควิ อาร์โค้ดแทนการพิมพ์
เอกสาร รวมทั้งการแสดงขั้นตอนและตัวอย่างประกอบการเขียน
ใบค�าขออนุญาตฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ท�าให้ผมู้ ารับบริการบางราย
อาจไม่สะดวกในการรับบริการ ประกอบกับเจ้าหน้าทีม่ ารับผิดชอบ
งานใหม่จึงยังขาดประสบการณ์ ท�าให้การติดตาม/สอบถามข้อมูล
ทางโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อาจไม่สมบูรณ์
2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารผ่านทาง
สือ่ สังคมออนไลน์ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ ทัง้ 4 ด้าน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูม้ ารับ
บริการมีความพึงพอใจด้านการใช้สื่อหรือข้อมูลข่าวสาร และด้าน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นอันดับท้าย ๆ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ และคณะ (2557) ศึกษารูปแบบการ
สื่อสารด้านพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน
ผลการวิจยั พบว่า ควรใช้เฟซบุก๊ เป็นช่องทางการสือ่ สารออนไลน์ และ
น�าเสนอด้วยภาพวิดโี อ ด้านเนือ้ หาทีต่ อ้ งการเปิดรับคือ ข่าวสารเกีย่ วกับ
พระพุทธศาสนาโดยใช้ภาษาทีไ่ ม่เป็นทางการในการสือ่ สารเป็นหลัก,
ผลการศึกษาของ วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ (2554) ศึกษา
พฤติกรรมการสือ่ สารในเฟซบุก๊ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พบว่า ความคาดหวังการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจต่อเฟซบุก๊ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับพฤติกรรม
การสือ่ สารในเฟซบุก๊ และมีความคาดหวังการใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับ
มากและปานกลาง ส่วนความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก อธิบายได้วา่
การน�าเสนอสือ่ ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ เน้นใน

เรือ่ งการให้ความรูผ้ บู้ ริโภคเป็นหลัก โดยมีการใช้ภาษาและน�าเสนอ
ในรูปแบบที่เป็นทางการมากเกินไป ส่งผลให้ผู้มารับบริการอาจมี
ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นได้ และขาดความน่าสนใจ ส่วนด้านการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เนือ่ งจากเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลระบบมีขอ้ จ�ากัด
ในการปฏิบัติงาน อาจท�าให้ไม่สามารถตอบกลับผู้มารับบริการได้
อย่างทันท่วงที ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าวศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จฯ จะน�าปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงสื่อและการน�าเสนอสื่อในรูปแบบต่างๆ และ
วางแผนในระยะในการดูแลระบบสือ่ ออนไลน์ตลอดเวลา เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการผูม้ ารับบริการมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ มีการอ้างอิงแหล่งทีม่ า
ของข้อมูลด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจยั ความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ เพือ่ ศึกษาถึงแนวทางการ
แก้ไข ปรับปรุงระบบการให้บริการ และหาวิธกี ารสร้างความพึงพอใจ
ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านอย่างมีความสุข
2. ควรท�าการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จฯ อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงศึกษาขีดความ
สามารถร่วมกับงบประมาณของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพแบบ
เบ็ดเสร็จฯ ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ
เพือ่ น�าผลการประเมินไปจัดท�ามาตรฐานการให้บริการทีเ่ ป็นแนวทาง
เดียวกัน ส่งผลให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการสื่อสารในด้านอื่นๆ ผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์รปู แบบต่างๆ เนือ่ งจากในปัจจุบนั ได้มกี ารใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ ท�าให้ทราบถึงอิทธิพลของสือ่
ทีม่ ผี ลกระทบต่อกลุม่ ประชากรได้มากทีส่ ดุ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ในอนาคตในด้านต่างๆ ได้อย่างคุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพ
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ผลลัพธการพัฒนาระบบการใชยา
อยางสมเหตุผลในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
ของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
ภญ.อัมไพ ยืนต้น ภ.บ.
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง

ก

บทคัดยอ

ารศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์ของ
การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรค
ไตเรือ้ รัง โดยศึกษาในผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการงานผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาล
โพธิ์ทอง ประเมินผลลัพธ์ผ่านตัวชี้วัด RDU จ�านวน 4 ตัวชี้วัด จาก
การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างต่อเนือ่ ง 3 ปี ตัง้ แต่
ปีงบประมาณ 2560 - 2562 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยส�าคัญ
ที่มีผลต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
คือการที่ผู้สั่งใช้ยาสามารถเข้าถึงข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวกับความ
สามารถในการท�างานของไตของผู้ป่วยที่ง่ายขึ้น เพื่อใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการสัง่ ใช้ยาของแพทย์ นอกจากนีใ้ นใบสัง่ ยาจะแสดง
ข้อมูล eGFR และ CKD ระยะต่างๆ ของผู้ป่วย เพื่อให้เภสัชกร
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการสัง่ ใช้ยาและทวนสอบกลับ
ไปทีแ่ พทย์กรณีพบการสัง่ ใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสมได้ โดยพบว่าภายหลัง
จากการพัฒนาระบบ การสั่งใช้ยาในผู้ป่วยมีความเหมาะสมมาก
ยิง่ ขึน้ ส่งผลให้ตวั ชีว้ ดั ทัง้ 4 ตัวผ่านเกณฑ์เป้าหมายทุกตัว และมีแนวโน้ม
ดีขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้ 1. ร้อยละการใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มี
อายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตร.ม.
(เกณฑ์เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 5) ผลลัพธ์ปีงบประมาณ 2560 - 2562
คือ 2.24, 0.02, 0 ตามล�าดับ 2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้
Metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับ
น�า้ ตาลโดยไม่มขี อ้ ห้ามใช้ (eGFR< 30 มล./นาที/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 คือ 0.03, 0, 0.09 ตามล�าดับ 4. ร้อยละ
ผู ้ ป ่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง ระดั บ 3 ขึ้ น ไปที่ ไ ด้ รั บ NSAIDs (เกณฑ์
เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 10) ผลลัพธ์ปงี บประมาณ 2560 - 2562 คือ 3.34,
0.54, 2.78 ตามล�าดับ
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นอกจากปัจจัยเกีย่ วกับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ส�าคัญของผู้ป่วยเกี่ยวกับการท�างานของไตแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่
ส�าคัญ ได้แก่ ขัน้ ตอนการสะท้อนกลับข้อมูลผลลัพธ์ของการพัฒนา
ระบบการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลให้ กั บ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบอย่ า ง
สม�่าเสมอในเวทีต่างๆ เช่น การประชุม PTC การประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาระบบยา เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวถือว่ามีความ
ส�าคัญทีจ่ ะท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การร่วมกันรับผิดชอบ การ
วางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

บทน�า
โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic kidney disease: CKD) เป็น
โรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable diseases;
NCDs) ซึง่ เป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ า� คัญของโลก 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)
จากการศึกษาในประเทศไทย พบว่าความชุกของโรคไต
เรือ้ รังตัง้ แต่ระยะที่ 3 ขึน้ ไปมีประมาณร้อยละ 2.9 - 13 จากประชากร
ทั้งประเทศประมาณ 70 ล้านคน หรืออยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่
2 ล้าน ถึงกว่า 9 ล้านคน จากการวิจยั ระบุความชุกของผูป้ ว่ ยนอก
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
ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก
ที่สุด โดยกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง
ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น เนื่องจากมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น การควบคุมสภาวะของโรคที่เป็น
สภาพการท�างานของร่างกายซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ ปัจจัยเกีย่ วกับ
วิถีการด�าเนินชีวิต และจ�านวนรายการยาที่ได้รับประจ�า หรือยา
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บางกลุม่ ทีม่ ผี ลต่อการท�ำงานของไต เช่น ยากลุม่ NSAIDs ซึง่ สาเหตุ
ทีท่ ำ� ให้ระดับความรุนแรงของโรคไตเพิม่ ขึน้ ทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว น�ำไปสู่การ
สูญเสียตามมาจากปัญหาต่อประสิทธิผลของการรักษา และปัญหา
จากความคลาดเคลื่อนหรือผลข้างเคียงของยา
ตามนโยบายแห่งชาติดา้ นยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 - 2559(3) ก�ำหนดให้
ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นเรื่องหนึ่งในยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยมีกุญแจส�ำคัญ 6 ประการ สู่
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (PLEASE) ซึง่ กุญแจดอก
ที่ 5 การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ
โครงการ RDU Hospital มีเป้าประสงค์ให้เกิดกลไก ระบบ และ
มาตรการในระบบยาของสถานพยาบาล ที่สนับสนุนให้เกิดการใช้
ยาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ส�ำหรับการดูแลด้านยาเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุ 2) สตรี
ตัง้ ครรภ์ 3) สตรีให้นมบุตร 4) ผูป้ ว่ ยเด็ก 5) ผูป้ ว่ ยโรคตับ และ 6) ผูป้ ว่ ย
โรคไตเรื้อรัง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
สอดคล้องกับมาตรฐานตามตัวชี้วัดที่ได้รับก�ำหนดขึ้น
โดยการแบ่งความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังในปัจจุบัน
เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุระยะของโรคไตเรื้อรังอ้างอิงตามเกณฑ์ของ
Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) ปี พ.ศ.
2555 โดยใช้ค่าอัตราการกรองของไต (Glomerular Filtration Rate;
GFR ) ซึง่ แบ่งออกเป็น 5 ระยะ โรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย หมายถึง
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โรคไตเรือ้ รังระยะที่ 5 ทีม่ รี ะดับอัตราการกรองของไตต�ำ่ กว่า 6 มล./
นาที/1.73 ตร.ม. หรือจ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดทดแทนไตวิธีใด
วิ ธี ห นึ่ ง (4) ฉะนั้ น ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะการท� ำ งานของไตที่ ผิ ด ปกติ ใ น
ระยะเริม่ ต้นถ้าไม่มกี ารควบคุมปัจจัยเสียงต่างๆ ทีส่ ง่ ผลร้ายต่อการ
ท�ำงานของไตก็จะท�ำให้ความรุนแรงของโรคไตเพิม่ ขึน้ ได้ โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาการรักษาด้วยยา
อย่างไม่เหมาะสม มักตรวจพบในผู้ป่วยสูงวัยโรคไตวายเรื้อรัง
เนื่องจากมีความจ�ำเป็นต้องรับการรักษาด้วยยาหลายชนิดร่วมกัน
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพร่างกายที่มีผลต่อการท�ำงานของอวัยวะส�ำคัญต่างๆ ลดลง
(เช่น ตับ ไต) ท�ำให้กระบวนการเมแทบอลิซึมและการขับออกของ
ยาเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจน�ำไปสู่อาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา (adverse drug reaction: ADR) ที่ส�ำคัญทางคลินิกได้
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 60 เตียง ให้บริการทัง้ ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยใน โดยผูป้ ว่ ย
NCD ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
หรือเป็นผู้ป่วยทั้งสองโรค โดยจากข้อมูลในปี 2560 - 2562
ผูป้ ว่ ยกลุม่ ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ (ข้อมูลแสดงในตารางที่ 1)
ท�ำให้โอกาสทีจ่ ะเกิดปัญหาจากการใช้ยาเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วยโดยเฉพาะ
การใช้ยาในผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับยาหลายชนิดพร้อมกัน
ท�ำให้เกิดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังและเพิ่มระดับความ
รุนแรงของโรคขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ สาเหตุทสี่ ำ� คัญประการหนึง่ ของปัญหา
ดังกล่าวคือการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล เนื่องจากแพทย์ผู้สั่งใช้ยา
ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

25

และเภสัชกรที่จ่ายยาเข้าถึงข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับภาวะการ
ท�างานของไต (เช่น eGFR, Scr, ข้อควรระวังส�าหรับการใช้ยาใน
ผู้ป่วย CKD) ของผู้ป่วยได้ในขั้นตอนที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะในกรณี
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ร่งด่วนหรือช่วงชัว่ โมงเร่งด่วน และกรณีแพทย์ผตู้ รวจรักษา
มีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้รับบริการ
ดังนัน้ การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผูป้ ว่ ย
กลุม่ เสีย่ งโรคไตเรือ้ รัง ให้บคุ ลากรในกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยตัง้ แต่
ขัน้ ตอนก่อนการพบแพทย์ ขัน้ ตอนระหว่างพบแพทย์ ขัน้ ตอนหลังพบ
แพทย์ และการรับยากลับ สามารถเข้าถึงข้อมูลส�าคัญดังกล่าวของ
ผูป้ ว่ ยได้งา่ ยยิง่ ขึน้ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการให้บริการผูป้ ว่ ย
ทีเ่ หมาะสมในแต่ละขัน้ ตอนนัน้ จะท�าให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคไตเรือ้ รังได้เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง
โรคไตเรือ้ รังเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผูป้ ว่ ยกลุม่
เสี่ยงโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วิธีด�าเนินการวิจัย

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง มีจ�านวนผู้ป่วย HT, DM, HT+
DM ในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงอย่างเดียว รองลงมา เป็นผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
ร่วมกับโรคเบาหวาน และผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานอย่างเดียว ตามล�าดับ
จากข้อมูลพบว่าแนวโน้มจ�านวนผูป้ ว่ ยโดยรวมทัง้ หมดมีเพิม่ มากขึน้
เรื่อยๆ ในแต่ละปี และอัตราผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับ
โรคเบาหวานมีอตั ราเพิม่ มากขึน้ เช่นกัน (ข้อมูลแสดงในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จ�านวนผู้ป่วย HT, DM , HT+ DM ในช่วงปงบประมาณ
2560 - 2562
รายการ

จานวนผู้ป่วย HT
จานวนผู้ป่วย DM
จานวนผู้ป่วย HT+ DM
รวมทั้งหมด

ปีงบ 2560
จ าน ว น ผู้ ป่ ว ย
(ราย)
5,318
1,040
2,414
8772

คิดเป็น
ร้อยละ
60.62
11.86
27.52
100

ปีงบ 2561
จานวนผู้ป่วย
(ราย)
5,730
1,109
2,896
9735

คิดเป็น
ร้อยละ
58.85
11.40
29.75
100

ปีงบ 2562
จ าน ว น ผู้ ป่ ว ย
(ราย)
5,945
1,179
3,203
10,327

คิดเป็น
ร้อยละ
57.57
11.42
31.01
100

2. ผลลัพธ์การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
1. รูปแบบการวิจัย
มีกระบวนการพัฒนาระบบเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงข้อมูลส�าคัญ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
research) โดยเก็บข้อมูลไปข้างหน้า หลังจากพัฒนาระบบการ ของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง โดยเริ่มพัฒนาควบคู่กับการ
ใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม เสี่ ย งโรคไตเรื้ อ รั ง ในช่ ว ง ด�าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 - 2562 โดยมีการสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนเพือ่ ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา โดยในแต่ละปีจะมีการพัฒนาระบบ
ดูผลลัพธ์ของการพัฒนา และรายงานผลลัพธ์ดังกล่าวในที่ประชุม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
PTC (ประชุมทุก 3 เดือน) และในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา หลังจากการสื่อสารผลลัพธ์การด�าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ระบบยา (ประชุมทุกเดือน) เพื่อสรุปผลลัพธ์รายเดือนและราย ประชุม PTC และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยา (ข้อมูล
ไตรมาสพร้อมสือ่ สารข้อมูลดังกล่าวให้ผเู้ กีย่ วข้องรับทราบ และร่วมกัน แสดงในตารางที่ 2)
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนางาน
ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล
ให้ดีขึ้น ซึ่งทุกสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลเป็นข้อมูลสะสมรายปี
ส�าคัญของผู้ป่วยในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรค
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด�าเนินงาน ไตเรื้อรัง
งบประมาณ
กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลสาคัญของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
RDU ของโรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีทั้งหมด 20 ปี2560
1มีผลการตรวจค่าการทางานของไตในคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มอีกขั้นตอน
ตัวชีว้ ดั และตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผูป้ ว่ ย
2 ติดสัญลักษณ์แสดง CKD ระยะต่างๆ ที่หน้าปก OPD card
3 สื่อสารข้อมูลตัวชี้วัด RDU และผลลัพธ์การดาเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแพทย์ที่สั่งใช้ยาในที่
กลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง มี 4 ตัวชี้วัด (ข้อมูลแสดงในตารางที่ 6) โดย
ประชุม PTCและคณะกรรมการพัฒนาระบบยาเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบให้ดีขึ้น
เพิ่ม 1. การแสดงข้อมูลค่า eGFR ในหน้าจอสั่งยาและในใบสั่งยา
สรุ ป เป็ น ข้ อ มู ล สะสมรายปี ง บประมาณ ในช่ ว งปี ง บประมาณ 2561
2. แยกสมุดประจาตัวผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ให้เห็นชัดแจน
2560 - 2562
3. ระบบการแจ้งเตือนกรณีสั่ง Metformim ในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ (eGFR ‹ ๓๐ มล./นาที)
2562
เพิ่ม 1.ระบบการแจ้งเตือนกรณีสั่งNSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ขึ้นไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.แสดงข้อมูล Creatinine clearance ที่ผลการตรวจค่าการทางานของไตในคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ความสะดวกในการปรับขนาดยา
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา แสดงด้วย
จ�านวนร้อยละ
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ในการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเขาถึงขอมูลสําคัญของ
ผูปวยในการใชยาอยางสมเหตุผลในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
เภสั ช กรมี ส  ว นสํ า คั ญ ในขั้ น ตอนการตรวจสอบความเหมาะสม
สําหรับการสั่งใชยาในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง โดยหลังจากมี
ขอมูลคา eGFR แสดงในใบสั่งยาทําใหเพิ่มความระมัดระวังในการ
ตรวจสอบรายการยา และขนาดการใชยาที่ผูปวยไดรับ และกรณี
ที่ตองมีการปรับขนาดยา ขอมูล Creatinine clearance ที่แสดงใน
คอมพิวเตอรสามารถนํามาใชไดทนั ที ทําใหเพิม่ ความสะดวกในการ
ปรับขนาดยา และการ consult กลับแพทยผูสั่งใชยาเมื่อพบ
ปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสั่งยา โดยเฉพาะในกรณีเรงดวน
และกรณีแพทยผตู รวจรักษามีจาํ นวนนอยเมือ่ เทียบกับจํานวนผูร บั
บริการ ขอมูลสําคัญดังกลาวชวยเพิ่มความถูกตอง รวดเร็ว และ
ความสมเหตุผลในการสั่งใชยา โดยพบวาจํานวนครั้งการ consult
กลับแพทยผูสั่งใชยาที่เกี่ยวของกับผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
มีจาํ นวนเพิม่ มากขึน้ (ขอมูลแสดงในตารางที่ 3) และแพทยมกี ารปรับ
ยา (ยอมรับ) ตามขอมูลการ consult ในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ เชนกัน (ขอมูล
แสดงในตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 แสดงรายการและจํานวนครั้งที่ consult แพทยผูสั่ง
ใชยา*
รายการ Consult

จานวน ครั้งที่ Consult
ปีงบ 2560
ปีงบ 2561
การใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65ปี หรือมี eGFR น้อย 0
2
กว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
การใช้ metforminเป็ น ยาชนิ ด เดี ย วหรื อ ร่ ว มกั บ ยาอื่ น เพื่ อ ควบคุ ม ระดั บ 0
28
น้าตาลโดยไม่มีข้อห้ามใช้(eGFR ‹ 30 มล./นาที)
ผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้าซ้อน
3
5
ผู้ป่วยโรคไตเรือรังระดับ 3 ขึนไปที่ได้รับ NSAIDs
0
12
การปรับขนาดยาตามการท้างานของไต
0
61

ปีงบ 2562
0
36
8
26
108

(*จํานวนการ consult ที่เกี่ยวของกับการสั่งใชยาอยางสมเหตุผล
ในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง)

ในการ Consult กลับแพทย กรณีพบการสั่งยาที่ไมสม
เหตุผลในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง 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
สาเหตุ
รอปรับตามผลการเจาะเลือดในนัดครั้งถัดไป
ใช้ยารักษาในระยะเวลาสั้นๆ ( NSAIDs) หากมีอาการให้กลับมาพบแพทย์
สั่งยาตามขนาดการรักษาเดิมของผู้ป่วย (ยาเดิมจากโรงพยาบาลอื่นหรือแพทย์เฉพาะทาง)
แพทย์ยืนยันคาสั่งโดยอ้างอิงข้อมูลวิชาการจากแหล่งอ้างอิงที่แตกต่างกัน
ติดต่อแพทย์ผู้สั่งยาไม่ได้ ( แพทย์คนอื่นยืนยันตามแพทย์คนเดิมที่สั่งยา)
รวม

จานวน(ครั้ง)
9
6
3
2
1
21

ร้อยละ
42.86
28.57
14.29
9.52
4.76
100

หลังจากพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในผูปวยกลุม
เสี่ยงโรคไตเรื้อรัง จากรายงานตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน RDU ที่
ตารางที่ 4 แสดงอัตราการปรับยา (ยอมรับ) ของแพทยเมื่อมี
เกีย่ วของกับการใชยาอยางสมเหตุผลในผูป ว ยกลุม เสีย่ งโรคไตเรือ้ รัง
การ consult ทีเ่ กีย่ วของกับการสัง่ ใชยาอยางสมเหตุผลในผูป ว ยกลุม
จํานวน 4 ตัวชี้วัด พบวา ทั้ง 4 ตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานไดตาม
เสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
เกณฑเปาหมายที่กําหนด (ขอมูลแสดงในตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 แสดงรายงานตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน RDU ทีเ่ กีย่ วของ
กับการใชยาอยางสมเหตุผลในผูปวยกลุมเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง
ตัวชี้วัด

เกณฑ์
เป้าหมาย
ร้อยละการใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR ≤ ร้อยละ 5
น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยา ≥ ร้อยละ 80
อื่นเพื่อควบคุมระดับน้้าตาลโดยไม่มีข้อห้ามใช้ (eGFR ‹ 30 มล./นาที)
ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้้าซ้อน
≤ ร้อยละ 5
ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับ NSAIDs
≤ ร้อยละ 10
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ปีงบ
2560
2.24

ปีงบ
2561
0.02

ปีงบ
2562
0.00

77.70

81.72

83.37

0.03
3.38

0.00
0.54

0.10
2.78
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สรุปและวิจารณ์ผล
การศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจัยส�าคัญทีม่ ผี ลต่อการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคไตเรือ้ รัง คือการทีผ่ สู้ งั่ ใช้ยาสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส�าคัญ (เกี่ยวกับความสามารถในการท�างานของไต)
ของผูป้ ว่ ยทีง่ า่ ยขึน้ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการสัง่ ใช้ยา โดย
เฉพาะในกรณี ผู ้ ป ่ ว ยเร่ ง ด่ ว นหรื อ ช่ ว งชั่ ว โมงเร่ ง ด่ ว นและกรณี
แพทย์ผู้ตรวจรักษามีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้รับบริการ
นอกจากนัน้ ในใบสัง่ ยาจะแสดงข้อมูล eGFR และ CKD ระยะต่างๆ
ของผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้เภสัชกรสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการสัง่
ใช้ยาและทวนสอบกลับแพทย์กรณีพบการสัง่ ใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสมได้
โดยพบว่าภายหลังจากการพัฒนาระบบ การสั่งใช้ยาในผู้ป่วยมี
ความเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้ตวั ชีว้ ดั ทัง้ 4 ตัว (ดังรายละเอียด
ทีแ่ สดงไว้ขา้ งต้น) ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทุกตัว ซึง่ ตัวชีว้ ดั ร้อยละของ
ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารใช้ยากลุม่ NSAIDs ซ�า้ ซ้อน ปีงบประมาณ 2562 ยังพบ
ข้อมูลการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ�้าซ้อนเนื่องจากผู้ป่วยมารับบริการ
ในวันเดียวกันแต่ตา่ งจุดบริการและต่างเวลากันมากจึงมีโอกาสได้รบั
ยาซ�า้ ซ้อนกัน จึงถือเป็นโอกาสพัฒนาเพือ่ ป้องกันการเกิดความเสีย่ ง
ดังกล่าวซ�้า ส่วนตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่
ได้รับ NSAIDs มีปัจจัยเกี่ยวกับความตระหนักของแพทย์ผู้สั่งใช้ยา
เนื่องจากมีการหมุนเวียนแพทย์ใหม่เรื่อยๆ แม้จะมีการทวนกลับ
จากเภสัชกรเพื่อการยืนยันการสั่งใช้ยาแล้ว
นอกจากปัจจัยเกี่ยวกับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ส�าคัญผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับการท�างานของไตแล้ว ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีส่ า� คัญ
ได้แก่ ขั้นตอนการสะท้อนกลับข้อมูลผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเฉพาะแพทย์
ผู้สั่งใช้ยาอย่างสม�่าเสมอในเวทีต่างๆ เช่น การประชุม PTC การ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว
ถือว่ามีความส�าคัญที่จะท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การร่วมกัน

รับผิดชอบ การวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วย
เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงโรคไตเรื้อรัง โดยการปรับปรุงระบบสารสนเทศและแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส�าคัญของผู้ป่วยได้
ง่ายขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าวในขั้นตอน
ก่อนพบแพทย์สามารถจ�าแนกประเภทผู้ป่วยได้ง่าย และให้บริการ
ที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น แพทย์ผู้ให้การรักษาสามารถให้การรักษา
ที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา และเภสัชกรสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการสั่งใช้ยาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถให้
ค�าแนะน�าทีถ่ กู ต้อง เหมาะสมแก่ผปู้ ว่ ยได้ นอกจากจะเกิดประโยชน์
กับระบบบริการผู้ป่วยนอกแล้ว ระบบดังกล่าวยังสามารถใช้ได้กับ
ระบบการดูแลผูป้ ว่ ยรับค้างคืนทัง้ ในระบบโรงพยาบาลและหน่วยงาน
ต่างๆ ทีร่ บั ให้การรักษาผูป้ ว่ ยค้างคืน นอกจากข้อมูลส�าคัญเกีย่ วกับ
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรังแล้ว การเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญ
ส�าหรับผู้ป่วยกลุ่มพิเศษอื่นๆ ก็สามารถด�าเนินการในรูปแบบ
เดียวกันได้เช่นกัน เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ประโยชน์สงู สุดและเกิดความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลโพธิท์ อง แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีเ่ วชสถิติ และเภสัชกร
ทุกท่านของโรงพยาบาลโพธิท์ อง ทีใ่ ห้ความร่วมมืออย่างดียงิ่ ในการ
สนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทคัดยอ

สายอาหารอุดตัน มีสาเหตุหลักมาจากการบดผงยาไม่ละเอียดพอ นอกจาก
ท�าให้เกิดปัญหาสายอาหารอุดตันแล้ว การบริหารยาทางสายอาหาร
ารศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา และเปรียบเทียบผล ท�าให้เกิดปัญหาจากการเปลีย่ นแปลงรูปแบบยา เช่น ยาในรูปแบบ
การจัดการปัญหาการบริหารยาทางสายให้อาหารชนิด ออกฤทธิเ์ นิน่ (sustained release tablet) ซึง่ เตรียมขึน้ เพือ่ ให้ยามีคณ
ุ สมบัติ
สอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะ ในประเด็นความ พิเศษสามารถปลดปล่อยตัวยาและออกฤทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาที่
คลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผิดรูปแบบยาและความคลาดเคลื่อน ก�าหนด เมือ่ รูปแบบยาถูกท�าลายเป็นผลให้ตวั ยาถูกปลดปล่อยออกมา
ในการบริหารยาผิดรูปแบบ และผิดเวลา โดยศึกษาในทุกหอผูป้ ว่ ยของ เป็นปริมาณสูงในช่วงแรก ท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดอาการอันไม่พึง
โรงพยาบาลกระบี่ แบ่งเป็น 2 ระยะการศึกษา คือ ระยะก่อนการ ประสงค์และเกิดพิษได้ และในช่วงหลังไม่มตี วั ยาปลดปล่อยออกมา
พัฒนาระบบ เก็บข้อมูลโดยการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง 3 เดือน ท�าให้ไม่ได้ผลในการรักษา และยาในรูปแบบเคลือบป้องกันการแตกตัว
และระยะที่ 2 เป็นระยะหลังมีการพัฒนาระบบโดยเก็บข้อมูลแบบไป ทีก่ ระเพาะอาหาร แต่ให้แตกตัวทีล่ า� ไส้ (enteric – coated product)
ข้างหน้า 3 เดือน เปรียบเทียบผลความคลาดเคลือ่ นทางยาทัง้ 2 ระยะ ซึ่งยาที่อยู่ในรูปแบบนี้มักเป็นตัวยาที่ถูกท�าลายโดยกรดในกระเพาะ
พบว่าทัง้ ๒ ระยะไม่พบความแตกต่างของความคลาดเคลือ่ นในการ อาหารหรือตัวยาทีฤ่ ทธิร์ ะคายเคืองกระเพาะอาหาร หรือตัวยาดูดซึม
สัง่ ใช้ยาผิดรูปแบบยา (p > .005) แต่ในระยะที่ 2 เภสัชกรสามารถค้นหา ได้ดีที่ล�าไส้ ดังนั้นการบดยาในรูปแบบนี้ท�าให้คุณสมบัติการเคลือบ
และจัดการปัญหาไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาผิด ป้องกันการแตกตัวทีก่ ระเพาะอาหารเสียไป ท�าให้ไม่ได้ผลในการรักษา
รูปแบบ และผิดเวลาได้ ร้อยละ 100 (p = 0.00) การพัฒนาระบบ หรือเกิดอาหารอันไม่พงึ ประสงค์จากยาได้
สารสนเทศในการค้นหาผูป้ ว่ ย และการสร้างแนวทางในการติดตาม
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาทาง
และปรับเปลีย่ นรูปแบบยาให้เหมาะสมส�าหรับการบริหารยาทางสาย สายให้อาหาร การเลือกใช้ยาในรูปแบบทีเ่ หมาะสม และการบริหารยา
ให้อาหารได้อย่างครอบคลุมและทันเวลา สามารถเพิม่ ความปลอดภัย ด้วยวิธกี ารทีถ่ กู ต้องเป็นสิง่ ทีส่ า� คัญมาก ผูว้ จิ ยั จึงได้ทา� การศึกษานีเ้ พือ่ ให้
ให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ย และควรมี ก ระบวนการอื่ น เพิ่ ม เติ ม ให้ ส ามารถลด ทราบขนาดของปัญหาและผลการพัฒนาระบบเพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ น
ความคลาดเคลือ่ นทางยาในส่วนแพทย์ผสู้ งั่ ใช้ยา
ทางยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารยาทางสายให้อาหารชนิดสอดเข้าจมูก
ปลายสายอยูท่ กี่ ระเพาะอาหารซึง่ ส่งผลต่อความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย

ก

หลักการและเหตุผล

ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ไว้รกั ษาตัวในโรงพยาบาลบางกลุม่ เช่น ผูป้ ว่ ย
รับประทานอาหารทางปากไม่ได้ 5 - 7 วัน มีแผลเปิดกว้างบริเวณ
ช่องปาก หรือผูป้ ว่ ยไม่รสู้ กึ ตัวมักมีความจ�าเป็นต้องได้รบั การใส่สายให้
อาหาร อาจท�าได้โดยการให้อาหารผ่านทางระบบทางเดินอาหาร
(enteral nutrition) ซึง่ เป็นวิธกี ารทีป่ ลอดภัย ราคาถูก ท�าได้งา่ ย และ
พบโรคแทรกซ้อนน้อยกว่า วิธกี ารให้อาหารทางสายทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ดุ
คือ การให้อาหารทางสายชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยูท่ กี่ ระเพาะ
อาหาร เนือ่ งจากมีความสะดวกในการใส่สาย การให้ยาในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
โดยส่วนใหญ่จะนิยมน�ายาในรูปแบบรับประทาน เช่น ยาน�้าหรือ
ยาเม็ดบดละเอียดแล้วละลายน�า้ เพือ่ ให้ทางสายอาหาร ซึง่ การกระท�า
เช่นนีท้ า� ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ จากการบริหารยาทางสายอาหารได้ เช่น
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนา
ระบบการจัดการความคลาดเคลือ่ นทางยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารยา
ทางสายให้อาหาร โรงพยาบาลกระบี่ เฉพาะในส่วนของสายให้อาหาร
ชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะอาหารเฉพาะในส่วนของ
ความคลาดเคลือ่ นในการสัง่ ใช้ยาผิดรูปแบบ และความคลาดเคลือ่ น
ในการให้ยาผิดรูปแบบ และผิดเวลา
ประชากร: ผู้ป่วยทุกรายที่ต้องรับยาทางสายให้อาหาร
เฉพาะในส่วนของสายให้อาหารชนิดสอดเข้าจมูกปลายสายอยู่ที่
กระเพาะอาหาร และมีค�าสั่งยา Phenytoin หรือ omeprazole ณ
หอผูป้ ว่ ยโรงพยาบาลกระบี่ ในช่วง 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการศึกษา: ผู้ป่วยทุกรายที่
แพทย์มคี า� สัง่ ยา Phenytoin หรือ omeprazole ทีต่ อ้ งรับยาดังกล่าวทาง
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สายให้อาหารเฉพาะในส่วนของสายให้อาหารชนิดสอดเข้าจมูกปลาย
สายอยูท่ กี่ ระเพาะอาหาร ณ หอผูป้ ว่ ยโรงพยาบาลกระบี่ ในช่วง 1
ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
เกณฑ์การคัดออก
: ผูป้ ว่ ยเด็กเล็กทีต่ อ้ งบริหารยาในรูปแบบยาน�า้ เท่านัน้
: ผูป้ ว่ ยทีข่ อ้ มูลในเวชระเบียนบันทึกค�าสัง่ แพทย์ หรือการ
บริหารยาไม่สมบูรณ์
ขัน้ ตอนการด�าเนินการ
ท�าการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป็นระยะก่อนการพัฒนาระบบ เก็บข้อมูลโดย
การทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังของผูป้ ว่ ยทุกรายทีต่ อ้ งรับยาทางสาย
ให้อาหารเฉพาะในส่วนของสายให้อาหารชนิดสอดเข้าจมูกปลายสาย
อยูท่ กี่ ระเพาะอาหาร และมีคา� สัง่ ยา Phenytoin หรือ omeprazole
ในช่วง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 บันทึกความคลาดเคลือ่ นทางยา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารยาทางสายให้อาหารในส่วนของความคลาด
เคลือ่ นในการสัง่ ใช้ยาผิดรูปแบบ และความคลาดเคลือ่ นในการให้ยา
ผิดรูปแบบ และผิดเวลา
ระยะที่ 2 เป็นระยะหลังการพัฒนาระบบ (1 มกราคม - 31
มีนาคม 2563) โดยก�าหนดให้เภสัชกรมีการค้นหา คัดกรอง ผูป้ ว่ ยทุกราย
ทีต่ อ้ งรับยาทางสายให้อาหารเฉพาะในส่วนของสายให้อาหารชนิดสอด
เข้าจมูกปลายสายอยูท่ กี่ ระเพาะอาหาร และมีคา� สัง่ ยา Phenytoin หรือ
omeprazole โดยใช้โปรแกรม Pharmacy Patient Focus ในขัน้ ตอนการ
รับส�าเนาค�าสัง่ แพทย์ ร่วมกับการก�าหนดให้เภสัชกรทบทวนค�าสัง่ ใช้ยา
และประเมินผู้ป่วยว่าจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบยาที่แพทย์สั่งจาก
ชนิดแคปซูลไปเป็นรูปแบบยาน�า้ ทีม่ ี คือ phenytoin suspension หรือ
omeprazole suspension เพือ่ ให้สามารถบริหารยาทางสายให้อาหาร
หรือไม่ กรณีพบความคลาดเคลือ่ นในการสัง่ ใช้ยาและต้องปรับรูปแบบยา
จะประสานงานกับทีมสหสาขาทันทีกอ่ นการจ่ายยา ร่วมกับกระบวนการ
บริบาลเภสัชกรรมบนหอผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งใช้โปรแกรมเช่นเดียวกับห้องยา และ
ร่วมตรวจสอบการรับค�าสัง่ แพทย์ และการบริหารยาของพยาบาล บันทึก
ความคลาดเคลือ่ นทางยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารยาทางสายให้อาหาร
ในส่วนของความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผิดรูปแบบ และความ
คลาดเคลือ่ นในการให้ยาผิดรูปแบบ และผิดเวลา
รูปแบบการศึกษา : การศึกษาแบบกึง่ ทดลอง (Quasi Experimental Design)
เครือ่ งมือการศึกษา : ใช้โปรแกรม Pharmacy Patient
Focus ในระยะที่ 2 ในการค้นหาผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าเกณฑ์ บันทึกข้อมูลโดยใช้
แบบบันทึกความคลาดเคลือ่ นทางยา และใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบส�าเร็จรูป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล : ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (ค่าเฉลีย่ , ร้อยละ)
และสถิติ Chi-square เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารยาทางสายให้ อ าหารในส่ ว นของความ
คลาดเคลือ่ นในการสัง่ ใช้ยาผิดรูปแบบ และความคลาดเคลือ่ นในการ
ให้ยาผิดรูปแบบ และผิดเวลา ก่อนและหลังการพัฒนาระบบ ใช้ระดับ
p-value < 0.05 เป็นระดับทีม่ นี ยั ส�าคัญทางสถิติ
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ผลการศÖกษา
ระยะที่ 1 พบ 201 แฟ้มประวัตกิ ารรักษาทีเ่ ข้าเกณฑ์มกี าร
บริหารยาทางสายให้อาหาร โดยมีการรับยา Phenytoin 31 ครัง้ และ
Omeprazole 170 ครัง้ พบว่า ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลีย่
64.63 ปี หอผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดครัง้ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ อายุรกรรมชาย
ร้อยละ 28.4 รองลงมาคือ อายุรกรรมหญิง ร้อยละ 19.4 และ ICU
ร้อยละ 14.4 ระยะเวลาเข้ารับการรักษาเฉลีย่ 19.9 วัน
จากการทีเ่ ภสัชกรติดตามการใช้ยาแบบไปข้างหน้า พบมี
การใช้ยาดังกล่าว 180 ครัง้ แยกเป็น Phenytoin 36 ครัง้ และ Omeprazole 144 ครัง้ พบว่า ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลีย่ 68 ปี
หอผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดครัง้ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ อายุรกรรมชาย ร้อยละ
36.7 รองลงมาคือ อายุรกรรมหญิง ร้อยละ 30 และ ICU ร้อยละ 8.3
ระยะเวลาเข้ารับการรักษาเฉลีย่ 33.77 วัน (ดังแสดงในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพืน้ ฐานของประชากรทัง้ สองกลุม่ ก่อน และหลัง
พัฒนาระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ จานวน (ร้อยละ)
ชาย
หญิง
อายุ (ปี) ค่าเฉลี่ย (S.D.)
หอผู้ป่วย จานวน (ร้อยละ)
อายุรกรรมชาย
อายุรกรรมหญิง
ICU
ศัลยกรรมชาย
พิเศษ 45/3
พิเศษ 45/2
พิเศษ 45/1
ศัลยกรรมหญิง
พิเศษสงฆ์บน
พิเศษสงฆ์ล่าง
กุมาร ๒
ศัลยกรรมกระดูก
ตึกหลังคลอด
ระยะเวลาเข้ารับการรักษา (วัน)
ค่าเฉลี่ย (S.D.)
การใช้ยาที่ติดตาม จานวน (ร้อยละ)
-Phenytoin
-Omeprazole

ก่อน
(n=201)

หลัง
(n=180)

p-value

110 (54.7)
91 (45.3)
64.63 (0.892)

101 (56.3)
79 (43.7)
68 (23)

0.043
0.075
0.655

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)
29.9 (0.176)

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)
33.77 (1.881)

0.08

31 (15.4)
170 (84.6)

36 (20)
144 (80)

0.051
0.068

พบว่า ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่างของทัง้ สองกลุม่ ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาในประเด็นการสั่งใช้ยาของแพทย์ในผู้ป่วย
ทีต่ อ้ งบริหารยาทางสายให้อาหาร ในระยะก่อนการพัฒนาระบบ พบ
ค�าสัง่ ใช้รปู แบบยาทีไ่ ม่ควรบริหารยาทางสายให้อาหาร 20 ครัง้ คิดเป็น
ร้อยละ 10 จากการใช้ยาทัง้ สิน้ 201 ครัง้ โดยเป็นการสัง่ Phenytoin
รูปแบบออกฤทธิเ์ นิน่ 3 ครัง้ ในขณะทีม่ กี ารสัง่ ใช้ Omeprazole แคปซูล
17 ครัง้ หลังจากพัฒนาระบบ พบว่ามีคา� สัง่ ใช้ยาทีไ่ ม่ควรบริหารทาง
สายให้อาหาร 6 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 10 จากการใช้ยาทัง้ สิน้ 60 ครัง้
โดยเป็นการสัง่ Phenytoin รูปแบบออกฤทธิเ์ นิน่ 1 ครัง้ และมีการสัง่
ใช้ Omeprazole แคปซูล 5 ครัง้ (ดังแสดงในตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงจ�านวน (ร้อยละ) ของความคลาดเคลือ่ นทางยาทีแ่ พทย์
สั่งใช้รูปแบบยาที่ไม่ควรบริหารยาทางสายให้อาหารก่อนและหลัง
พัฒนาระบบ
ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา
ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมล่าช้าไปจากรอบ
ระยะเวลาที่ควรได้
ผู้ป่วยได้รับยาในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม

ก่อน
(n = 20)
17

หลัง
(n = 18)
0

p- value

8

0

0.00

0.00

พบว่ า ทั้ ง ช่ ว งเวลาก่ อ นและหลั ง การพั ฒ นาระบบ
ความคลาดเคลือ่ นในการสัง่ ใช้ยาผิดรูปแบบยาโดยแพทย์ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ
ส�าหรับความคลาดเคลื่อนในส่วนของการบริหารยาใน
รูปแบบทีไ่ ม่ควรให้ทางสายอาหารโดยพยาบาล ระยะก่อนการพัฒนา
ระบบ หลังจากแพทย์สงั่ ใช้ยาผิดรูปแบบ 20 ครัง้ พบความคลาดเคลือ่ น
ทางยาในการบริหารยาดังกล่าวใน 2 ประเด็น คือผู้ป่วยได้รับยาที่
เหมาะสมแต่ลา่ ช้าไปจากรอบระยะเวลาทีค่ วรได้ 17 ครัง้ โดยในจ�านวนนี้
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาในรูปแบบทีไ่ ม่เหมาะสมมาก่อน 8 ครัง้ ระยะเวลาที่
เกิดความล่าช้านับจากเวลาที่ต้องบริหารยาตามรอบจนถึงเวลาที่ได้
บริหารยาทีถ่ กู รูปแบบจริงมีตงั้ แต่ 7 ชัว่ โมงไปจนถึง 69 ชัว่ โมง หลัง
การพัฒนาระบบ หลังจากแพทย์สงั่ ใช้ยาผิดรูปแบบ 18 ครัง้ ไม่พบ
ความคลาดเคลือ่ นทัง้ 2 ประเด็น คือไม่มผี ปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาทีเ่ หมาะสม
แต่ล่าช้าไปจากรอบระยะเวลาที่ควรได้ และไม่พบการบริหารยาผิด
รูปแบบ (ดังแสดงในตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงจ�านวน (ร้อยละ) ความคลาดเคลือ่ นในการบริหารยา
ในรูปแบบทีไ่ ม่ควรให้ทางสายอาหารโดยพยาบาลก่อน และหลังพัฒนา
ระบบ
รายการยา
Phenytoin รูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น
Omeprazole แคปซูล
รวม

ก่อน
(n = 201)

หลัง
(n = 180)

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

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

p-value

0.361

อภิปรายผล และสรุป
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผิดรูปแบบยา และ
ความคลาดเคลือ่ นในการบริหารยาผิดรูปแบบ และผิดเวลาทีพ่ บจาก
การศึกษาการจัดการปัญหาการบริหารยาทางสายให้อาหารชนิดสอด
เข้าจมูกปลายสายอยูท่ กี่ ระเพาะครัง้ นีท้ า� การศึกษาในผูป้ ว่ ยทุกรายของ
โรงพยาบาลกระบี่ ทั้งในระยะก่อนการพัฒนาระบบซึ่งเก็บข้อมูล
โดยการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วน 3 เดือน และ
ระยะหลังการพัฒนาระบบซึง่ เก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า 3 เดือน ข้อมูล
พืน้ ฐานทีไ่ ด้แสดงให้เห็นว่าจ�านวนและสัดส่วนการกระจายไปในหอผูป้ ว่ ย
ต่าง ๆ ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าเกณฑ์ในการศึกษาทัง้ 2 ระยะไม่แตกต่างกัน
โดยยา phenytoin และยา omeprazole เป็นยาทีม่ กั ใช้กบั ผูป้ ว่ ยทัง้
ในอายุ ร กรรมและศั ล ยกรรมซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่ ข อง
โรงพยาบาลจึงพบสัดส่วนการใช้ยาดังกล่าวในหอผู้ป่วยที่ดูแลด้าน
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อายุรกรรมและศัลยกรรมมากกว่าหอผูป้ ว่ ยทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยด้านอืน่ แต่
omeprazole เป็นยาทีใ่ ช้ได้กบั ผูป้ ว่ ยในหลายสภาวะ ทัง้ การรักษาและ
การป้องกันโรค จึงพบการใช้ยาดังกล่าวได้เกือบทุกหอผูป้ ว่ ย นอกจากนี้
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ท�าการศึกษาเป็นช่วงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แพทย์ เภสัชกร และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงรายการยาเข้าออกของบัญชียา
โรงพยาบาล ท� า ให้ ล ดปั จ จั ย กวนในประเด็ น ความแตกต่ า งของ
ประชากร บุคลากร และรายการยาทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อความคลาด
เคลือ่ นทางยาทีเ่ ป็นผลลัพธ์
เมือ่ เปรียบเทียบผลความคลาดเคลือ่ นทางยาทัง้ 2 ระยะ
พบว่าทัง้ 2 ระยะไม่พบความแตกต่างของความคลาดเคลือ่ นในการสัง่ ใช้
ยาผิดรูปแบบยาซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับแพทย์ผสู้ งั่ ใช้ยา ทัง้ นี้ คาดว่า
เนือ่ งจากในโรงพยาบาลกระบี่ แพทย์ และเภสัชกร ไม่ได้มกี ารร่วมตรวจ
ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยของแต่ละวันด้วยกัน แต่เภสัชกรจะ
ทบทวนรายการยาเพือ่ ค้นหาและจัดการปัญหาหลังจากแพทย์สงั่ ใช้ยา
แล้ว แม้วา่ จะมีการพัฒนาระบบในระยะที่ 2 แต่ยงั คงไม่ได้เข้าไปปรับ
เปลีย่ นกระบวนการก่อนการสัง่ ใช้ยาของแพทย์ จึงอาจส่งผลให้ยงั คงพบ
ความคลาดเคลือ่ นในขัน้ ตอนการสัง่ ใช้ยาในระยะที่ 2 ได้เช่นเดียวกับ
ในระยะแรก โดยไม่พบว่ามีคา� สัง่ ยา omeprazole แคปซูลทีแ่ พทย์ระบุให้
บริหารยาทางสายให้อาหารด้วยการแกะแคปซูลผสมน�้าผลไม้ก่อน
บริหารยาซึง่ อาจเป็นรูปแบบทางเลือกทีไ่ ม่จา� เป็นต้องปรับเปลีย่ นเป็น
ยาน�า้ ในผูป้ ว่ ยรายใดเลยในทัง้ 2 ระยะ
การจ่ายยาของเภสัชกรจากห้องยาไปยังหอผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลกระบีม่ ขี อ้ จ�ากัดคือ ขาดการส่งต่อข้อมูลจากหอผูป้ ว่ ยมายัง
ห้องจ่ายยาว่าผูป้ ว่ ยรายใดทีต่ อ้ งบริหารยาทางสายให้อาหาร ในระยะ
แรก เภสัชกรมักทราบได้โดยบังเอิญจากการสังเกตรายละเอียดใน
ส�าเนาค�าสั่งแพทย์ซึ่งมีข้อมูลในบางรายเท่านั้น ไม่มีเครื่องมือช่วย
ค้นหา และขาดแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน ท�าให้การค้นหาผูป้ ว่ ย และการ
ประเมินความคลาดเคลือ่ นกรณีทแี่ พทย์สง่ั ใช้รายการยาทีไ่ ม่ควรสัง่ ใช้
ในการบริหารทางสายให้อาหารท�าได้คอ่ นข้างยาก และไม่ครอบคลุม
ประกอบกับข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องบริหารยาทางสายให้อาหารไม่มีการ
ถูกดึงขึน้ มาสรุปเป็นรายหอผูป้ ว่ ย การประสานงานเป็นไปในลักษณะเป็น
ราย ๆ ไปท�าให้ลา่ ช้า หรือหากผูป้ ว่ ยมีการย้ายหอผูป้ ว่ ยในระหว่างการ
ประสานงานของเภสัชกรทีต่ อ้ งใช้เวลานานตัง้ แต่การค้นหาผูป้ ว่ ย การ
ประสานสหสาขา และการจ่ายยาทีป่ รับเปลีย่ นแล้ว ต้องมีการประสาน
ใหม่อกี ครัง้ ไปยังหอผูป้ ว่ ยปลายทาง เกิดความซ�า้ ซ้อนโดยไม่จา� เป็น
และยิง่ ท�าให้ในทีส่ ดุ ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาล่าช้าไปจากรอบระยะเวลาทีค่ วร
จะได้ ต่างจากในระยะที่ 2 ทีม่ กี ารพัฒนาระบบด้วยการใช้โปรแกรม
Pharmacy Patient Focus ซึง่ เป็นโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นเครือ่ งมือ
ในการช่วยให้สามารถค้นหาผู้ป่วยที่ได้รับยา omeprazole หรือ
phenytoin และเป็นผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารเบิกใช้สายให้อาหารชนิดสอดเข้าจมูก
ปลายสายอยูท่ กี่ ระเพาะอาหารได้ และสามารถก�าหนดให้โปรแกรม
ค้นหาแยกเป็นหอผูป้ ว่ ย โดยใช้ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั เดียวกันกับการ
รับเข้า การย้ายหอ การเบิกจ่ายยา และวัสดุของห้องจ่ายยา และของ
หอผูป้ ว่ ย ท�าให้ลดเวลา เพิม่ ความครอบคลุม และเพิม่ ความแม่นย�า
ในการค้นหาผู้ป่วย ส่งผลให้เภสัชกรสามารถทบทวนค�าสั่งใช้ยา
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ประเมินผูป้ ว่ ยว่าจ�ำเป็นต้องปรับรูปแบบยาทีแ่ พทย์สงั่ เพือ่ ให้สามารถ
บริหารยาทางสายให้อาหารหรือไม่ ตลอดจนประสานงานกับทีม
สหสาขาก่อนการจ่ายยาได้อย่างรวดเร็ว ร่วมกับกระบวนการบริบาล
เภสัชกรรมบนหอผู้ป่วยที่มีการประสานงานกับห้องจ่ายยา แพทย์
ผูท้ ำ� การสัง่ ใช้ พร้อมกับการตรวจสอบการรับค�ำสัง่ แพทย์ และการบริหาร
ยาของพยาบาล ส่งผลให้ในระยะที่ 2 ห้องจ่ายยาสามารถส่งมอบยา
ในรายทีต่ อ้ งมีการปรับเปลีย่ นค�ำสัง่ แพทย์เป็นรูปแบบทีส่ ามารถน�ำไป
บริหารยาทางสายให้อาหารได้อย่างทันเวลา และพยาบาลสามารถ
รับค�ำสัง่ ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบยารวมถึงสามารถบริหารยาให้แก่
ผู้ป่วยได้ตามรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดได้ ดังนั้นแม้จะไม่สามารถลด
ความคลาดเคลือ่ นในการสัง่ ใช้ยาของแพทย์ แต่สามารถลดความคลาด
เคลื่อนในการบริหารยาผิดรูปแบบ และผิดเวลาของพยาบาลลงได้
ซึง่ เป็นผลลัพธ์สดุ ท้ายทีส่ ง่ ผลโดยตรงถึงผูป้ ว่ ย ท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาที่
ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักการบริหารยา ส่งผลถึงประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย การศึกษานีไ้ ม่ได้ทำ� ในช่วง
การโยกย้ายบุคลากร แต่ก็ไม่ได้ควบคุมความแตกต่างของพยาบาล
จึงไม่สามารถทราบได้วา่ มีการเปลีย่ นแปลงในกลุม่ บุคลากรพยาบาล
ซึง่ อาจมีผลต่อความรู้ ความช�ำนาญในเรือ่ งการบริหารยาทางสายให้
อาหารแตกต่างกันใน 2 ระยะหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบ
ในการศึกษานีม้ งุ่ ทีค่ วามทันเวลาด้วย ท�ำให้พยาบาลสามารถบริหารยา

ได้ถูกรูปแบบ และทันรอบระยะเวลา โดยไม่ขึ้นกับว่าพยาบาลจะมี
ความรู้ ความช�ำนาญมากน้อยเพียงใด
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการค้นหาผูป้ ว่ ย และการ
สร้างแนวทางในการติดตาม และปรับเปลีย่ นรูปแบบยาให้เหมาะสม
ส�ำหรับการบริหารยาทางสายให้อาหารได้อย่างครอบคลุม และทันเวลา
สามารถเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ผูป้ ว่ ยได้ สิง่ ทีข่ าดไปในการศึกษานี้
คือ การจัดอบรมความรูใ้ ห้กบั แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ทัง้ กรอบ
บัญชีรายการยา การสัง่ ใช้ยา การจ่ายยา และการบริหารยารูปแบบ
ต่าง ๆ ในกรณีผู้ป่วยต้องบริหารยาทางสายให้อาหารอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ซึง่ ในอนาคต รายการยาเข้าออกในบัญชียาโรงพยาบาลอาจ
มีการลด หรือเพิม่ เติมรายการทีต่ อ้ งมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบ หรือต้อง
มีเทคนิคการบริหารยาในผู้ป่วยที่ต้องบริหารยาทางสายให้อาหารที่
แตกต่างไปจากการศึกษานี้ ตลอดจนมีการหมุนเวียน โยกย้ายของ
บุคลากร การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญในบุคลากร ทัง้ แพทย์
พยาบาล และเภสัชกร โดยกลวิธตี า่ ง ๆ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ท�ำให้เข้าถึงข้อมูลที่ส�ำคัญในระบบยาได้ถูกต้องและรวดเร็วจึงเป็น
สิ่งที่จ�ำเป็นต้องพัฒนา และศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องถึงผลลัพธ์
ในการลดความคลาดเคลือ่ นทางยา โดยเฉพาะความคลาดเคลือ่ นของ
การสัง่ ใช้ยาซึง่ เป็นต้นทางทีส่ ำ� คัญในกระบวนการเพิม่ ความปลอดภัย
ด้านยาให้กบั ผูป้ ว่ ย
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การผลิตนํ้ายาฆาเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล

ก

บทคัดยอ

ารศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรต�ารับน�้ายา
ฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาล มูลค่าประหยัดในการผลิตน�า้ ยา
ฆ่าเชือ้ และจัดท�าคูม่ อื การใช้นา�้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาล
การศึกษาด�าเนินการโดยการใช้แบบสอบถามเกีย่ วกับสูตรต�ารับและ
ติดตามข้อมูลการผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาล จ�านวน 12 แห่ง
ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
ผลการศึกษา พบว่ามีการผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ รวมทัง้ สิน้ 23
สูตร สูตรทีผ่ ลิตมากทีส่ ดุ คือ 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol
solution การผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาล 12 แห่ง 5 ต�ารับ
จ�านวน 100,829 ลิตร ได้พบว่าการผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ เองประหยัด
เงินให้กบั โรงพยาบาล 2,706,407 บาทต่อปี สูตรต�ารับน�า้ ยาฆ่าเชือ้
ที่ผลิตแต่ละแห่งมีสูตรต�ารับการผลิตและการน�าไปใช้เหมือนหรือ
แตกต่างกันขึน้ กับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการ
สนองตอบนโยบายของโรงพยาบาลในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าส่งผลให้มีน�้ายาฆ่าเชื้อใช้ได้ตามความต้องการทันตามเวลา
เมือ่ เสร็จสิน้ โครงการฯ ได้จดั ท�าคูม่ อื น�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาล
เพือ่ เผยแพร่ให้กบั โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอืน่ ทีส่ นใจ

บทนํา
น�า้ ยาฆ่าเชือ้ คือสารเคมีทใี่ ช้ในการท�าลายเชือ้ สามารถ
แบ่งตามลักษณะการใช้งานแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ใช้เป็น
antiseptics ส�าหรับฆ่าเชือ้ ตามร่างกาย บาดแผล บ้วนปาก และใช้
เป็น disinfectants ส�าหรับฆ่าเชือ้ บนเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ และสิง่ แวดล้อม เช่น พืน้ ผนัง น�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ใน
โรงพยาบาลมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะตัว การเลือกใช้
น�า้ ยาฆ่าเชือ้ จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน โดยให้
มีความปลอดภัยมากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ค่าใช้จ่ายจาก
การใช้นา�้ ยาฆ่าเชือ้ สูงขึน้ หากใช้นา�้ ยาฆ่าเชือ้ ไม่เหมาะสม ใช้ความ
เข้มข้นสูงเกินไป หรือเลือกโดยดูจากชื่อทางการค้ามากกว่าที่จะ
พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี น�้ า ยาฆ่ า เชื้ อ มี ทั้ ง รู ป แบบ
พร้อมใช้ และแบบทีต่ อ้ งเจือจางก่อนใช้ คุณสมบัตขิ องน�า้ ยาฆ่าเชือ้
ทีด่ ี ต้องมีประสิทธิภาพในการท�าลายเชือ้ สูง มีความคงตัว ไม่มเี ชือ้
จุลนิ ทรียป์ นเปือ้ น และปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ อีกทัง้ ยังต้องค�านึงถึงสูตรที่

อัมพา สุขสถาวรพันธุ์, ภ.บ.*
*กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคท่ี 17
จังหวัดสุพรรณบุรี
ใช้เตรียมและเลือกความเข้มข้นทีเ่ หมาะสม การผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ใน
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง สูตรต�ารับทีผ่ ลิตและการน�าไปใช้งานขึน้ กับ
บริบทของแต่ละโรงพยาบาล ทัง้ นีห้ ากมีการก�าหนดข้อบ่งใช้ทชี่ ดั เจน
จะน�าไปสูม่ าตรฐานการใช้นา�้ ยาฆ่าเชือ้ ในโรงพยาบาลและมีการน�า
ไปใช้ เ หมื อ นกั น ทุ ก โรงพยาบาล อี ก ทั้ ง การทดสอบคุ ณ ภาพ/
ประสิทธิภาพในการท�าลายเชือ้ ยากแก่การตรวจสอบภายใต้ขอ้ จ�ากัด
ของโรงพยาบาล ขัน้ ตอนและวิธกี ารเตรียม น�า้ ทีใ่ ช้ในการเตรียมมีผล
ต่อเภสัชภัณฑ์ ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาการผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ใน
โรงพยาบาล โดยทีก่ ารผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ควรมีสถานทีก่ ารเตรียมแยกเป็น
สัดส่วน น�า้ ทีใ่ ช้ในการเตรียม สูตรต�ารับทีเ่ ตรียม วิธกี ารเตรียมต้อง
ได้ตามมาตรฐานทีก่ า� หนด สามารถตรวจสอบคุณภาพ/ประสิทธิภาพ
ในการท�าลายเชือ้ ภายใต้ขอ้ จ�ากัดของโรงพยาบาล ผูใ้ ช้ควรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ หากมีการใช้ทถี่ กู ต้องกับสูตร
ต�ารับน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีเ่ หมาะสม จะท�าให้ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และคุม้ ค่า ทัง้ ในแง่ของคุณภาพ/ประสิทธิภาพของน�า้ ยา และน�าผล
ทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั ไปใช้ในงานผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสูตรต�ารับน�้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล
มูลค่าประหยัดในการผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ และจัดท�าคูม่ อื การใช้นา�้ ยา
ฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาล

รูปแบบการวิจยั
การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา

วิธกี ารด�าเนินงานวิจยั
1. ขัน้ วางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหา ปริมาณการผลิต
น�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง สูตรต�ารับน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ที่
ใช้ในโรงพยาบาล สูตรทีใ่ ช้ในการผลิตไม่สามารถจัดซือ้ จัดหาได้ บาง
ต�ารับมีมลู ค่าสูงเมือ่ ซือ้ จากบริษทั มีสร้างแบบสอบถามเรือ่ งการผลิต
น�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาล

ค�าส�าคัญ : น�้ายาฆ่าเชื้อ
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2. ศึกษาน�า้ ยาฆ่าเชือ้ แต่ละชนิดทีม่ คี วามต้องการใช้ใน
โรงพยาบาล และออกแบบสอบถาม ส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่ เภสัชกร
งานผลิต
2. รวบรวมข้อมูล ปริมาณการผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ใน
โรงพยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัว่ ไป รวม 12 แห่ง ตัง้ แต่
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 โดยใช้แบบสอบถามและค�านวณ
ราคาต้นทุนน�า้ ยาฆ่าเชือ้ แต่ละชนิดเปรียบเทียบกับราคาทีจ่ ดั ซือ้ จัดหา
จากบริษทั ทีม่ จี า� หน่าย
3. รวบรวมแบบสอบถามการผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ซึง่ ประกอบ
ด้วยสาระส�าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปริมาณการผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ สูตรต�ารับน�า้ ยาฆ่าเชือ้ และข้อเสนอแนะ
เพิม่ เติม น�ามาจัดท�าคูม่ อื การใช้นา�้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ในโรงพยาบาล

ผลการศÖกษา
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ร้อยละ 75 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 25 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50 อายุมากกว่า
50 ปีสว่ นทีเ่ หลืออายุตา�่ กว่า 50 ปี ร้อยละ 67วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี
ร้อยละ 33 วุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประเภทโรงพยาบาล
ร้อยละ 50 โรงพยาบาลศูนย์ และร้อยละ 50 โรงพยาบาลทัว่ ไป
คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชือ้ ของโรงพยาบาลก�าหนด
ให้มีการผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในโรงพยาบาล จ�านวน 5 ต�ารับ
น�า้ ยาฆ่าเชือ้ สูตร 1% Chlorhexidine solution และ Sodium hypochlorite 2.5% ไม่สามารถจัดซือ้ จัดหาจากบริษทั ได้ ส�าหรับน�า้ ยา
ฆ่าเชือ้ สูตร 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol, Alcohol 70% และ
Alcohol handrub solution/gel สามารถจัดซือ้ จัดหาจากบริษทั ได้ แต่
มีราคาสูงกว่าเมือ่ ผลิตขึน้ ใช้เอง โดยคิดราคาทุนจากมูลค่าสารเคมี
ค่าน�้า ค่าไฟฟ้า และค่าแรงงาน (ประมาณต้นทุนการผลิตจาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17) จากการรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 จ�านวน 5 ต�ารับ จากโรงพยาบาล
12 แห่ง ผลิต 100,829 ลิตร ประหยัดเงินให้กับโรงพยาบาล
2,706,407 บาทต่อปี รายละเอียด (ดังแสดงในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบราคาทุนน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีซ่ อื้ จากบริษทั
กับการผลิตขึน้ ใช้เอง
ล า ดั บ สู ตรตารับ
ที่

จ า น ว น ที่ ราคาทุ น /ลิ ต ร ร า ค า จั ด ซื้ อ / ประห ยั ด / ปร ะห ยัด /ปี
ผลิต(ลิตร)

(บาท)*

ลิตร(บาท)

ลิตร(บาท)

(บาท)

1

1%Chlorhexidine solution

4,908

43

-

-

-

2

2%Chlorhexidine in 70% Alcohol 8,209

110

320

210

1,723,890

solution
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

-

-

-

คิดเป็ นเงินประหยัดรวม 2,706,407 บาทต่ อปี
*หมายเหตุ : ราคาทุน/ ลิตร(บาท)คิดจากต้นทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
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ด้านสูตรต�ารับน�้ายาฆ่าเชื้อ จากแบบสอบถามพบว่า
โรงพยาบาลทัง้ 12 แห่ง มีการผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ รวมทัง้ สิน้ 23 สูตร
(ดังแสดงในตารางที่ 2) และมีสตู รทีผ่ ลิตมากทีส่ ดุ คือ 2% Chlorhexidine in
70% Alcohol solution มีผลิตอยู่ 11 แห่ง (ปริมาณการผลิต 8,209 ลิตร)
รองลงไป ได้แก่ สูตร Alcohol 70% solution, Alcohol handrub
solution/gel ซึ่งมีผลิตอยู่ 9,9 แห่ง ตามล�าดับ (มีปริมาณการ
ผลิต 50,791 ลิตร และ 35,318 ลิตร ตามล�าดับ)
ตารางที่ 2 สูตรต�ารับน�า้ ยาฆ่าเชือ้ และจ�านวนโรงพยาบาลทีผ่ ลิต
ล�าดับที่ สูตรต�ารับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1%Chlorhexidine solution
2%Chlorhexidine in 70% Alcohol solution
Alcohol 70 % solution
Alcohol handrub solution/gel
Sodium hypochlorite 2.5 %
0.5% Chlorhexidine solution
2% Chlorhexidine solution
0.05% Chlorhexidine in water
0.5% Chlorhexidine in 70% alcohol
Savlon 1:100 in water
Special mouth wash solution
0.12% Chlorhexidine mouth wash
0.16% Peracetic acid
1% Povidine solution
12.5% benzyl benzoate
2.5% tincture iodine
3% acetic acid solution
Burow’s solution
Chlorhexidine tincture
Phenol 10%
Savlon 1:100 in water+ antirust
Savlon 1:30 ( Savlon tincture)
Sodium hypochlorite 4 %

จ�านวนทีผ่ ลิต
(โรงพยาบาล)
5
11
9
9
6
7
6
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนการผลิตในโรงพยาบาล ปัญหา
ทีพ่ บคือ การตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทเี่ ตรียมได้, คุณภาพน�า้
ที่น�ามาเตรียมยา, สถานที่เตรียมคับแคบ, สูตรต�ารับและขั้นตอน
วิธกี ารเตรียม ฯลฯ
ด้านความเชือ่ มัน่ น�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีผ่ ลิตโดยงานผลิต กลุม่
งานเภสัชกรรมของโรงพยาบาล 83% ไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่
มัน่ ใจจากคุณสมบัตนิ า�้ ยาฆ่าเชือ้ ตัง้ ต้น 16% ส่งตรวจเพาะเชือ้ ใน
โรงพยาบาล 8% วัดเปอร์เซ็นต์ alcohol จากเครือ่ งวัด
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เกีย่ วกับการผลิตน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ใน
โรงพยาบาล ควรมีแนวทางการใช้น�้ายาฆ่าเชื้อที่ชัดเจนจากงาน
ควบคุมโรคติดเชื้อของโรงพยาบาล, ควรมีเกณฑ์มาตรฐานในการ
ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพทีผ่ ลิต ซึง่ หากพบปัญหาไม่ผา่ น
มีแนวทางแก้ไขและหาสาเหตุได้ และหากมีบริษัทที่ผลิตจ�าหน่าย
ก็จะลดปริมาณงานลงได้
เมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้น�าผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดท�าคู่มือในการใช้น�้ายาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลส�าหรับใช้
ในหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลและผูส้ นใจต่อไป
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สูตรทีพ่ บวามีการผลิตมากแหงทีส่ ดุ คือ 2% Chlorhexidine
in 70% Alcohol solution ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากราคาตนทุนในการผลิตเองกับ
การซือ้ จากบริษทั ราคาแตกตางกันถึงลิตรละ 210 บาท และมีขอ มูล
จากสมาคมควบคุมการติดเชือ้ แหงเอเชียแปซิฟก (1) สนับสนุนการใช
0.5-4 % chlorhexidine in 70% alcohol ซึง่ การผสมรวมกับ chlorhexidine
จะทําใหเพิม่ ฤทธิใ์ นการฆาเชือ้ แบคทีเรียนํามาใชในการเช็ดผิวหนัง
บริเวณทีแ่ ทงเข็ม Rabih O.Darouiche(2) และคณะ ศึกษาเปรียบเทียบ
การใช 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol solution กับ PovidoneIodine Solution พบวาการใช 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol solution ลดโอกาสติดเชือ้ ในกระแสเลือดจากการใสสายสวนหลอดเลือดได
มากกวาการใช Povidone-Iodine Solution วารสารวิชาการสาธารณสุข
2017(3) สนับสนุนการใชการใช Sodium hypochlorite 2.5% Solution
ในการลางคลองรากฟน Rev.Latino-Am.Enfermagem(4) สนับสนุนการ
ใช chlorhexidine ในการเช็ดสะดือเด็ก International Journal of Novel
Research in Healthcare and Nursing(5) ไมสนับสนุนการใช 70%
Alcohol เช็ดสะดือเด็ก
สูตรตํารับนํ้ายาฆาเชื้อที่ไดจากแบบสอบถาม มีความ
แตกตางกัน ขึน้ กับบริบทของแตละโรงพยาบาล หากมีการกําหนดสูตร
ตํารับนํา้ ยาฆาเชือ้ ทีใ่ ชในโรงพยาบาลเทาทีจ่ าํ เปนในการใช จะทําใหลด
ตนทุนในการสัง่ ซือ้ สารตัง้ ตนในการผลิต เนือ่ งจากมีอตั ราการใชนอ ย ตอง
มีสารตัง้ ตนหลายรายการ จึงควรมีมาตรฐานในเรือ่ งการใชนาํ้ ยาฆาเชือ้
ออกมาจากหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ใหเปนแนวทางในการปฏิบตั ิ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ พบวา เภสัชกรยังมีความจําเปน
ตองผลิตนํ้ายาฆาเชื้อที่ใชในโรงพยาบาลเนื่องจากนํ้ายาฆาเชื้อ
สูตร 1% Chlorhexidine solution และ Sodium hypochlorite 2.5%
ไมสามารถจัดซื้อจัดหาจากบริษัทไดจึงไมสามารถคํานวณมูลคา
ประหยัด สําหรับนํา้ ยาฆาเชือ้ สูตร 2% Chlorhexidine in 70%
Alcohol, Alcohol 70 % และ Alcohol handrub solution/gel สามารถ
จัดซือ้ จัดหาจากบริษทั ได แตมรี าคาสูงกวาเมือ่ เปรียบเทียบกับการ
ผลิตเอง โดยคิดราคาทุนจากมูลคาสารเคมี คานํา้ คาไฟฟา และคา
แรงงาน (คํานวณตนทุนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17)
ซึง่ แตละสูตรใชสารเคมีแตกตางกัน (ตามตารางที่ 1) สูตร 2% Chlorhe-

xidine in 70% Alcohol ราคาทุนลิตรละ 110 บาท เมือ่ ซือ้ จากบริษทั
ราคาลิตรละ 320 บาท ประหยัดไดลติ รละ 210 บาท ผลิตปละ 8,209
ลิตร จึงประหยัดเงินได 1,723,890 บาท สูตร Alcohol 70% ราคาทุน
ลิตรละ 60 บาท เมือ่ ซือ้ จากบริษทั ราคาลิตรละ 71 บาท ประหยัดได
ลิตรละ 11 บาท ผลิตปละ 50,791 ลิตร จึงประหยัดเงินได 558,701บาท
สูตร Alcohol handrub solution/gel ราคาทุนลิตรละ 70 บาท เมือ่
ซือ้ จากบริษทั ราคาลิตรละ 82 บาท ประหยัดไดลติ รละ 12 บาท ผลิต
ปละ 35,318 ลิตร จึงประหยัดเงินได 423,816 บาท สนองตอบตอ
นโยบายของโรงพยาบาลในเรือ่ งการใชทรัพยากรอยางคุม คาสงผลให
มีนาํ้ ยาฆาเชือ้ ใชไดตามความตองการทันตามเวลา

ÊÃØ»
การศึกษาครัง้ นี้ พบวาการผลิตนํา้ ยาฆาเชือ้ มีมากถึง 23
สูตร สูตรทีผ่ ลิตมากทีส่ ดุ คือ 2% Chlorhexidine in 70% Alcohol
solution การผลิตนํา้ ยาฆาเชือ้ ทีใ่ ชในโรงพยาบาลเองเมือ่ คํานวณ
จาก 5 ตํารับ ประหยัดเงินใหกับโรงพยาบาล 12 แหง เปนเงิน
2,706,407 บาทตอป สูตรตํารับนํา้ ยาฆาเชือ้ ทีผ่ ลิตแตละแหงมีสตู ร
ตํารับการผลิตและการนําไปใชเหมือนหรือแตกตางกันขึน้ กับบริบท
ของแตละโรงพยาบาล ทั้งนี้หากมีแนวทางหรือมาตรฐานชัดเจน
ในสูตรตํารับนํา้ ยาฆาเชือ้ ทีใ่ ชในโรงพยาบาล จะเกิดการใชทรัพยากร
อยางคุม คาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
การศึกษานีท้ าํ การวิจยั เฉพาะในโรงพยาบาล 12 แหง ควร
มีการศึกษาการผลิตนํา้ ยาฆาเชือ้ ทีใ่ ชในโรงพยาบาลอยางสมํา่ เสมอ
เนือ่ งจากมีความตองการนํา้ ยาฆาเชือ้ ตํารับใหมตลอด และควรขยาย
การผลิตนํ้ายาฆาเชื้อที่ใชในโรงพยาบาลใหครอบคลุมโรงพยาบาล
อืน่ ๆ เพิม่ เติม เห็นควรผลักดันใหเกิดแนวทางการใชนาํ้ ยาฆาเชือ้ โดย
คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลที่ชัดเจน เปน
แนวทางเดียวกัน เพือ่ ใหเกิดการผลิตนํา้ ยาฆาเชือ้ ทีใ่ ชในโรงพยาบาล
โดยใชสตู รตํารับทีเ่ หมาะสม และจัดทําคูม อื การใชนาํ้ ยาฆาเชือ้ ทีใ่ ช
ในโรงพยาบาล เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดกับผูท เี่ กีย่ วของ
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บทความวิชาการ เรื่อง กรอบแนวคิด
และทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต
(Conceptual framework on executing of Thai health reform, 2017 - 2036)
จงกลนี จริยานุวัฒน์ ส.ม.
นั ก จั ด การงานทั่ ว ไปชํ า นาญการพิ เ ศษ

ก

บทคัดยอ

ารศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการปฏิรูป
ระบบสุขภาพทัง้ ในและต่างประเทศ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ผลการ
ด�าเนินการปฏิรปู ระบบสุขภาพในปัจจุบนั ควบคูก่ บั บริบทการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบต่อระบบสุขภาพ
และปัญหา/ความท้าทายของระบบสุขภาพในปัจจุบันน�าไปสู่การเสนอ
กรอบแนวคิดและแนวทางการยกระดับการปฏิรูประบบสุขภาพที่ส�าคัญ
ในอนาคต
ผลการศึกษา พบว่า กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ
เพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควรมีองค์ประกอบส�าคัญ
ได้แก่ (1) ระบบบริการสุขภาพ เป็นการจัดระบบการให้บริการทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิและบริการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับที่สูงขึ้น (2)
ระบบสนับสนุนการจัดบริการ เป็นการผลิตทรัพยากร/ปัจจัยทีจ่ า� เป็นเพือ่
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ทั้งก�าลังคนด้านสุขภาพให้มีการผลิต
จ�านวนบุคลากรแต่ละสาขาวิชาชีพทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอ การเงินการคลัง
ด้านสุขภาพให้เกิดการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และลดอุปสรรคการ
เข้าถึงบริการของผูร้ บั บริการ รวมถึงผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์
มีการเลือกใช้อย่างมีเหตุผลทางการแพทย์ และต้นทุนประสิทธิผล (3)
ระบบการบริหารจัดการ เป็นการก�าหนดทิศทางและก�ากับ/ตรวจสอบ
การด�าเนินงานของกลไกภายใต้ระบบสุขภาพ โดยอาศัยการอภิบาล
ระบบสุขภาพให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และระบบข้อมูล
ด้านสุขภาพทีจ่ า� เป็นต่อการวางแผน เพือ่ มุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ า� หนด ทัง้ นี้
จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
อย่างเป็นเอกภาพ
การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะต่อไปควรให้
ความส�าคัญ ดังนี้ (1) ระบบบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพระบบบริการ
รูปแบบเครือข่ายทุกสังกัดในเขตพื้นที่เดียวกัน พัฒนารูปแบบบริการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ ผลักดันงานสร้างเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมส�าคัญ
ในระบบประกันสุขภาพและก�าหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ที่เป็นการ
บูรณาการท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ระบบสนับสนุนการจัด
บริการสุขภาพ ออกแบบระบบการเงินการคลังของหลักประกันสุขภาพ
ทีเ่ น้นการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคูก่ ารสร้างความรับผิดชอบภาระการเงิน
ร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
ทั้งระบบที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นแต่ละพื้นที่ และ (3) ระบบการ
บริหารจัดการ สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกภาคสาธารณสุข ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน�าหลักการทุกนโยบาย

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

บทนํา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวถึง
ด้ า นสุ ข ภาพในหลายส่ ว น ทั้ ง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในการได้ รั บ บริ ก าร
สาธารณสุขของรัฐ หน้าทีข่ องรัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รบั บริการ
สาธารณสุขทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง รวมถึงหมวดการปฏิรปู ประเทศ
ซึ่งต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการ
ปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. 2560 ระบุให้การปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุขเป็น
หนึ่งในแผนการปฏิรูปที่ต้องมีการจัดท�าตามรัฐธรรมนูญ
ขณะเดียวกันระบบสุขภาพของประเทศไทยยังคงมีขอ้ จ�ากัด
ในหลายด้าน อาทิ ความเหลือ่ มล�า้ การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์
การมีหลักประกันสุขภาพส�าหรับคนไทยทุกคนแต่ยงั มีความแตกต่างด้าน
สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการของบางกลุ่ม รวมถึงการขาดการ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ ซึง่ ปัจจัยเหล่านี้
ก่อให้เกิดความท้าทายต่อการปฏิรปู ระบบสุขภาพให้ประสบความส�าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ดังนัน้ การด�าเนินการขับเคลือ่ นแผนในระยะต่อไปจ�าเป็นต้องมีการศึกษา
และวิเคราะห์ถงึ แนวทางการยกระดับการปฏิรปู ระบบสุขภาพทีส่ ามารถ
รับมือกับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิด
การปฏิรปู ระบบสุขภาพทัง้ ในและต่างประเทศ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ผลการ
ด�าเนินการปฏิรปู ระบบสุขภาพทีผ่ า่ นมา ควบคูก่ บั บริบทการเปลีย่ นแปลง
ที่กระทบต่อระบบสุขภาพ และปัญหา/ความท้าทายของระบบสุขภาพ
ในปัจจุบนั เพือ่ น�าเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการยกระดับการปฏิรปู
ระบบสุขภาพที่ส�าคัญในอนาคต รวมถึงการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุขในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

แนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย
ที่ผ่านมา

การปฏิรปู ระบบสุขภาพภายใต้รฐั ธรรมนูญฯ ปี 2560 มีทมี่ า
จากสภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.) ซึง่ ได้ดา� เนินการสังเคราะห์ปญ
ั หาและจัด
(1)
ท�าวาระการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องระบบสุขภาพ อาทิ (1) การปฏิรูประบบ

ค�าส�าคัญ: Keynote: Healthcare system reform, National reform plan for public health
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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�ำนักมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบ
บริการสุขภาพแห่งชาติเพื่อบริหารจัดการข้อมูลประกันสุขภาพ
ต่อมา สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.) ได้ดำ� เนินการ
ขับเคลื่อนสานต่อข้อเสนอของ สปช.(2) อาทิ การออกร่างพระราช
บัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบ
บริการสุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ...การเสนอให้มีการ
ทบทวนพิกดั การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มคี วามทันสมัย การจัดบริการ
รวมกลุ่มบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) และการจัดชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักด้านสุขภาพระหว่างหลักประกันสุขภาพของรัฐ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ป ระกาศใช้ ใ น
ราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561(3) ได้น�ำข้อเสนอการปฏิรูป
ของ สปช. และ สปท. มาพิจารณาจัดท�ำข้อเสนอการปฏิรปู ฯ โดยก�ำหนด
เป้าประสงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ มีสว่ นร่วม
ในการวางระบบดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่จ�ำเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบบสาธารณสุข
ที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดีและมีประเด็นปฏิรูปฯ แบ่งเป็น
4 ด้าน จ�ำนวน 10 ประเด็น โดยสรุปดังนี้
(1) ด้านระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ได้แก่ ระบบบริหาร
จัดการด้านสุขภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ ก�ำลังคน
สุขภาพ
(2) ด้านระบบบริการสาธารณสุข ได้แก่ ระบบบริการปฐมภูมิ
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย เพื่อเศรษฐกิจระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
(3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ได้แก่ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภค
(4) ด้านความยัง่ ยืนและเพียงพอด้านการเงินการคลังสุขภาพ
ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพ

แนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพของต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
น� ำ เสนอกรอบแนวคิ ด ระบบสุ ข ภาพที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ อ อกแบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศต่างๆ ประกอบด้วย 6
องค์ประกอบหลัก (Six Building Blocks)(4) ได้แก่ การมีระบบบริการที่ดี
(health services) การมีบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความสามารถ (health
workforce) การมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ดี (health information system)
การเข้ า ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ / เทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละวั ค ซี น ที่ จ� ำ เป็ น
(medical products, vaccines and technologies) การมีระบบการเงิน
การคลังที่ดี (health financing) และการอภิบาลระบบที่ดี (leadership
and governance)
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ
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ของต่างประเทศ พบว่างานศึกษาของ Winnie Yip and Reem Hafez
(2015)(5) ชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบสุขภาพ
มีความซับซ้อนและเป็นกระบวนการต่อเนื่อง จ�ำเป็นต้องมีการวางแผน
อย่างรอบคอบ มีกระบวนการด�ำเนินงานที่เป็นระบบและบูรณาการ
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ขณะที่ QingyueMeng et al. (2019)(6) ได้ศกึ ษาถึงการปฏิรปู
ระบบสุขภาพของประเทศจีนในระหว่างปี 2552 – 2561 พบว่า ผลจาก
มาตรการปฏิรูประบบสุขภาพส่งผลให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ประชาชนที่เพิ่มขึ้นและลดความเหลื่อมล�้ำการเข้าถึงบริการสุขภาพ
รวมถึงผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้น
จากงานศึกษาข้างต้น ชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของการปฏิรปู
ระบบสุขภาพที่ต้องมีการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีบริการปฐมภูมเิ ป็นพืน้ ฐาน และมีระบบติดตาม
ประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางสุขภาพ สอดคล้องกับงานศึกษาของ
World Bank (2016)(7) ที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปฏิรูประบบ
สุขภาพของประเทศจีน โดยเฉพาะในส่วนของระบบบริการ ได้แก่ การ
ปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารที่ บู ร ณาการโดยให้ ป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
(people-centered integrated care) ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีระบบบริการ
ปฐมภูมทิ มี่ คี วามเข้มแข็งและสามารถบูรณาการเชือ่ มโยงกับระบบบริการ
ในระดับที่สูงกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ

กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต

จากแนวคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ตลอดจน
การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถที่จะ
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อรองรับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ กล่าวคือ เป้าหมายสูงสุดควรมุ่งเน้นท�ำให้คน
มีสุขภาพดีและมีความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดย
จ�ำเป็นต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับบริการที่มี
คุ ณ ภาพอย่ า งครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง โดยที่ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด องค์ประกอบของระบบสุขภาพแบ่งเป็นระบบย่อยที่
ส�ำคัญคือ (1) ระบบบริการสุขภาพ เป็นการจัดระบบของการให้บริการ
ตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม/ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
การฟืน้ ฟูสภาพ รวมถึงการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายผ่านระบบบริการในหลาย
ระดับ (2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการเป็นการผลิตทรัพยากร/ปัจจัยที่
จ�ำเป็นต่างๆ เพือ่ สนับสนุนต่อการใช้จดั บริการสุขภาพทัง้ ในด้านก�ำลังคน
ด้านสุขภาพ ให้มีจ�ำนวนของบุคลากรแต่ละสาขาวิชาชีพที่เพียงพอและ
กระจายตัวเหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ การเงินการคลังด้าน
สุขภาพ เป็นการบริหารจัดการทางการเงินทั้งด้านการรวบรวมเงินทุน
การกระจายความเสี่ยงกองทุน การก�ำหนดสิทธิประโยชน์/อัตราค่า
บริการ/วิธกี ารจ่ายเงิน และผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นการ
ผลิ ต และจั ด สรรผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า วั ค ซี น และครุ ภั ณ ฑ์ / เทคโนโลยี ท าง
การแพทย์ที่จ�ำเป็น โดยเลือกใช้อย่างมีเหตุผลทางการแพทย์/ต้นทุน
ประสิทธิผล (3) ระบบการบริหารจัดการ เป็นการอภิบาลระบบสุขภาพ
โดยก�ำหนดทิศทางและก�ำกับ/ตรวจสอบการด�ำเนินงานของกลไกต่างๆ
ภายใต้ระบบสุขภาพเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนด รวมทั้งการจัดการ
ระบบข้อมูลสุขภาพที่จ�ำเป็นต่อการวางแผนในแต่ละองค์ประกอบของ
ระบบสุขภาพ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ระบบสุขภาพสามารถท�ำงานได้ตามเป้าหมาย
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ข้างต้น จ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การ
ขับเคลือ่ นระบบสุขภาพทัง้ ด้านการให้บริการและการสนับสนุนทรัพยากร
แก่ระบบบริการจะถูกบูรณาการด�ำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการ
ระบบที่เป็นเอกภาพ

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อระบบสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงของบริบทส�ำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบสุขภาพ ดังนี้
(1) การเข้ า สู ่ สั ง คมสู ง วั ย อย่ า งรวดเร็ ว จากผลการคาด
ประมาณประชากรปี 2560 – 2580 (8) พบว่า อัตราเร่งของกลุ่มผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นสูงกว่าวัยเด็กและวัยแรงงานที่ลดลง ซึ่งต้องการรูปแบบการดูแล
เฉพาะที่เหมาะสม รวมถึงส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านสุขภาพ
ที่จะเพิ่มขึ้น
(2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
สุขภาพเริ่มมีบทบาทในการให้บริการสุขภาพซึ่งจะช่วยลดข้อจ�ำกัดของ
การให้บริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลและการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์(9)อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยียังส่งผลให้ลักษณะการด�ำรงชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป อาจน�ำมาซึ่งการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ
(3) แนวโน้มการเกิดโรคไม่ติดต่อจากอัตราการเสียชีวิต10
อันดับแรกของคนไทย ปี 2557 – 2561 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรังและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาทิ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง
รวมถึงมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 1 ใน
อาเซียน และอันดับ 9 ของโลก(10)
(4) การเคลือ่ นย้ายประชากรระหว่างประเทศ จะเป็นความ
เสีย่ งของการเกิดโรคติดต่อหรือโรคระบาด โดยทีแ่ ต่ละภูมภิ าคมีความเสีย่ ง
ของการเกิดโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่/อุบตั ซิ ำ�้ ทีแ่ ตกต่างกัน(11)

ผลการด�ำเนินการปฏิรูประบบสุขภาพในปัจจุบัน

ผลการด�ำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
โดยสรุปดังนี้(12)
(1) ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ มีการด�ำเนินการกระจาย
อ�ำนาจไปยังเขตสุขภาพ แต่ยังเป็นเขตสุขภาพเฉพาะของกระทรวง
สาธารณสุ ข และไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ขณะที่ ร ะบบเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศยังไม่มีกลไกระดับชาติที่บูรณาการการท�ำงานของทุกหน่วย
งาน และมี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการประสานการพั ฒ นา
นโยบายก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งยังอยู่ในขอบเขตของ
กระทรวงสาธารณสุข
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(2) ระบบบริการสาธารณสุขการผลิตแพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัว แต่ยงั ไม่เพียงพอกับความต้องการ ขณะเดียวกันมีพฒ
ั นาสาร
สกัดเพือ่ ใช้ทางการแพทย์แต่ไม่ขยายไปสูก่ ารเป็นสมุนไพรเพือ่ เศรษฐกิจ
รวมถึงมีศนู ย์รบั แจ้งเหตุฉกุ เฉิน ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ หมด และการ
สร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคไม่มีการปฏิรูปในระดับโครงสร้าง/อ�ำนาจ
การบริหารส�ำหรับการวางระบบรับมือกับความเสี่ยงต่อความมั่นคงทาง
สุขภาพ
(3) การคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริการ จัดให้มีระบบ
เฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Risk
Response for Health Literacy Center: RRHL) แต่ไม่สามารถตอบโต้
ความเสีย่ งสุขภาพได้อย่างทันท่วงที การเริม่ ปรับโครงสร้างของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมและบรรลุผลในการ
ท�ำงานเชิงรุก
(4) ความยัง่ ยืนและด้านการเงินการคลังสุขภาพ มีการพัฒนา
ชุดสิทธิประโยชน์หลัก/เสริมและแหล่งเงินเพิม่ เติมของระบบหลักประกัน
สุ ข ภาพภาครั ฐ แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง กลไกกลางในการดู แ ลกองทุ น
หลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง 3 กองทุน

ปัญหาและความท้าทายของระบบสุขภาพในปัจจุบัน

(1) ระบบบริการสุขภาพ เช่น ระบบบริการรักษาโรคส�ำคัญ
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในแต่ละภูมิภาค ระยะเวลาการรอคอย
การรักษาที่นานกว่ามาตรฐานการให้บริการ อาทิ ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบ�ำบัดภายใน 6 สัปดาห์ต�่ำกว่าเป้าหมาย(13)
(2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ พบว่ามีปัญหา
ความยั่งยืนทางการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพจากค่า
ใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น(14)ความเหลื่อมล�้ำในการ
กระจายบุคลากรด้านสาธารณสุขระหว่างภูมิภาคซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัว
ในกรุ ง เทพมหานคร/เมื อ งใหญ่ โดยเฉพาะแพทย์ แ ละทั น ตแพทย์
คิดเป็น 2.93 และ 2.86 เท่า ตามล�ำดับ และมีสัดส่วนที่ต�่ำกว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ สี ดั ส่วนสูงทีส่ ดุ ของประเทศกว่า 4.68 และ 4.63
เท่า(15)
(3) ระบบการบริหารจัดการ พบว่าขาดกลไกก�ำกับดูแล
ทิศทางนโยบายด้านสุขภาพในภาพรวม อีกทั้งระบบข้อมูลด้านสุขภาพ
ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

แนวทางการยกระดับการปฏิรูประบบสุขภาพ
ในอนาคต

(1) ระบบบริการสุขภาพ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายของทุกสังกัดทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน และสร้างกลไกที่สามารถเชื่อมโยง
แนวทางการท�ำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตัง้ แต่
บริการปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตลอด
จนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบส่งต่อ รวมทั้งระบบการดูแลผู้ป่วย
ในระยะเปลี่ยนผ่านจากสถานพยาบาลสู่บ้าน (intermediate care)
นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนารูปแบบบริการเพื่อรองรับสังคม
ผูส้ งู อายุอย่างครบวงจร รวมทัง้ ผลักดันงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้
เป็นกิจกรรมส�ำคัญในระบบประกันสุขภาพทุกระบบ ขณะที่การปฏิรูป
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ระบบการสร้างเสริมป้องกัน/ควบคุมโรคควรก�าหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint
KPI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านสังคมที่มีผลต่อ
สุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)
(2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ควรมุ่งเน้นการ
ออกแบบระบบการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้
มีความยั่งยืนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการสร้าง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยใช้แนวทาง
การรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (cost sharing) ระหว่างรัฐและผู้ใช้บริการ
ตามเศรษฐานะ
นอกจากนี้ ในส่วนของการปฏิรปู ระบบก�าลังคนด้านสุขภาพ
ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรทั้งระบบ
ตั้งแต่การผลิต การจัดสรรต�าแหน่งรองรับ การกระจายบุคลากรที่มี
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่การปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล และการ
ธ�ารงรักษา
(3) ระบบการบริหารจัดการ การปฏิรูประบบสนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกภาคสาธารณสุข อาทิ
การผลักดันความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อการจัดสรร
ทรัพยากรและการจัดบริการสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน�าหลักการทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in
All Policies) มาแปลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการ
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

บทสรุป
แนวคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (Six Building
Blocks) แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพควรมี
องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ (1) ระบบบริการสุขภาพ เป็นการจัดระบบการ
ให้ บ ริ ก ารที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมภู มิ แ ละบริ ก ารที่ มี ค วาม
เชีย่ วชาญในระดับทีส่ งู ขึน้ (2) ระบบสนับสนุนการจัดบริการ เป็นการผลิต
ทรัพยากร/ปัจจัยที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ทั้งก�าลัง
คน การเงินการคลัง และผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) ระบบ
การบริหารจัดการ เป็นการก�าหนดทิศทางและก�ากับ/ตรวจสอบกลไกภาย
ใต้ระบบสุขภาพให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และมีระบบ
ข้อมูล
ด้านสุขภาพที่จ�าเป็นต่อการวางแผนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่
ก�าหนด ทัง้ นีจ้ า� เป็นต้องมีการด�าเนินงานทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบสุขภาพอย่างเป็นเอกภาพ และน�าไปสูผ่ ลลัพธ์/เป้าหมาย
ของระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
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(The Effect of pharmaceutical care to reduce outpatient medication errors at Angthong Hospital)
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(เภสัชกรรมชุมชน) โรงพยาบาลอางทอง จังหวัดอางทอง

ก

บทคัดยอ

ารศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (Retrospective study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์
และเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลอ่างทอง ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผูป้ ว่ ย โดยเก็บข้อมูลความคลาดเคลือ่ นทางยาจากใบสัง่ ยาผูป้ ว่ ยนอก
การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรม (1ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2558 ) และช่วงหลัง
การให้บริบาลทางเภสัชกรรม (1ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน
2561) น�าข้อมูลทั้ง 2 ช่วงมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ความคลาดเคลื่อนทางยาทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ความคลาดเคลื่อน
ในการสั่ ง ใช้ ย า (Prescribing Error) ความคลาดเคลื่ อ นใน
กระบวนการจั ด ยาก่อ นจ่ายยา (Pre-dispensing Error) และ
ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (Dispensing Error) แล้ววิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยใช้สถิติ chi-square test

40

ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563

จ�านวนผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงก่อนการให้บริบาล
ทางเภสัชกรรม คิดเป็นใบสัง่ ยาเฉลีย่ ปีละ 178,650 ใบ มีความคลาด
เคลื่อนทางยาเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 4,860 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.7203
ส่วนจ�านวนผู้มารับบริการในช่วงหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
คิดเป็นใบสั่งยาเฉลี่ยปีละ 219,388 ใบ มีความคลาดเคลื่อนทางยา
เกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 2,281 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.0398 เมื่อพิจารณา
ความคลาดเคลื่อนทางยาแต่ละประเภท พบว่าค่าความคลาด
เคลื่อนในการสั่งใช้ยาลดลงจากร้อยละ 1.1665 เป็น 0.4923 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยาลดลงจาก
1.2997 เป็น 0.4171 และค่าความคลาดเคลือ่ นในการจ่ายยาลดลง
จาก 0.2541 เป็น 0.1304 ซึ่งค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อน
ทางยาทั้ง 3 ประเภท หลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรมลดลงอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ ( p-value < 0.05 ) แสดงให้เห็นว่าการบริบาล
ทางเภสัชกรรมสามารถลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาได้
และจะส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่สามารถป้องกันได้อีกด้วย
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บทนํา
หลักการในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย คือ การช่วย
ให้ผู้ป่วยพ้นทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและ
ความเสียหายใดๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข
ผูใ้ ห้บริการสุขภาพ ในการให้ความส�าคัญกับการพัฒนากระบวนการ
ดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ ในทุกๆ ด้าน รวมทัง้ พัฒนาคุณภาพ
ของการบริการด้วย
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีผปู้ ว่ ยอีกจ�านวนไม่นอ้ ยทีไ่ ด้รบั
การดูแลรักษาทีไ่ ม่ปลอดภัย จากการศึกษาในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
พบการเกิดอุบัติการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอัตราร้อยละ
4 - 17 น�ามาซึ่งความทุพพลภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง
การสู ญ เสี ย ชี วิ ต โดยไม่ จ� า เป็ น สถาบั น ทางการแพทย์ ข อง
สหรัฐอเมริกา ประมาณว่าในแต่ละปีมผี เู้ สียชีวติ กว่า 44,000 คน ที่
เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการดูแลรักษาของโรงพยาบาล และ
สาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ยา และกว่าร้อยละ 50 ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี้ เกิดจาก
ความคลาดเคลื่อนของระบบที่สามารถป้องกันได้
ยาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญในขั้นตอนการบ�าบัด
รักษา และเภสัชกรเองย่อมเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
กระบวนการจ่ายยาอย่างถูกต้อง ตามความคาดหวังของผูป้ ว่ ยและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สั่งใช้ยา ไม่ว่ายาชนิดนั้นจะเป็น
ไปในรูปแบบของยาใช้ภายในหรือภายนอกก็ตาม
ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) เป็น
เหตุการณ์ใดๆ ทีส่ ามารถป้องกันได้ อันอาจเป็นสาเหตุหรือน�าไปสู่
การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย ในขณะที่ยา
อยูใ่ นความควบคุมของบุคลากรสาธารณสุข ผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการ
เหตุการณ์เหล่านีอ้ าจเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ กระบวนการ และระบบ ซึ่งรวมถึงการสั่งใช้ยา การสื่อสาร
ค�าสั่งใช้ยา การติดฉลากยา การบรรจุยา การตั้งชื่อยา การเตรียม
ยา การส่งมอบยา การกระจายยา การบริหารยา การให้ข้อมูล
การติดตามและการใช้ยา ซึง่ ประเภทของการเกิดความคลาดเคลือ่ น
ทางยาจะมีตงั้ แต่ไม่มคี วามคลาดเคลือ่ น มีความคลาดเคลือ่ นทางยา
แต่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย มี ค วามคลาดเคลื่ อ นและเป็ น
อั น ตราย จนกระทั่ ง มี ค วามคลาดเคลื่ อ นและเป็ น อั น ตรายจน
เสียชีวิต (แบ่งเป็นระดับ A-I) ความคลาดเคลื่อนทางยา พบได้
ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการใช้ยา ได้แก่ การสัง่ ใช้ยาและคัดลอกค�าสัง่
ใช้ยา (Prescribing error & Transcribing error) กระบวนการจัดยาจ่ายยา (Pre-dispensing error & Dispensing error) และความคลาด
เคลื่อนในการกระบวนการก่อนให้ยา-ให้ยา (Pre-administration
error & Administration error) การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยา
ท� า ให้ ท ราบถึ ง ประเภทและปั จ จั ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด
ความคลาดเคลื่อนทางยา เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
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รายงานความคลาดเคลือ่ นทางยา ความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ว่ ย
สามารถวางแผนการเก็บข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน น�าไปสู่การ
วิเคราะห์เพือ่ หาสาเหตุในเชิงระบบ และวางแผนทางในการป้องกัน
การเกิดความคลาดเคลือ่ นทางยาได้ ส่งผลให้การดูแลผูป้ ว่ ยเป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่ป้องกันได้
การบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นความรับผิดชอบของ
เภสัชกรโดยตรงทีม่ ตี อ่ การใช้ยาของผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้ได้ผลการรักษาที่
ถูกต้องตามทีต่ อ้ งการ (หายจากโรค บ�าบัดหรือบรรเทาอาการ ชะลอ
หรือยับยั้งการด�าเนินของโรค และป้องกันโรค) และเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมจ�าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย
โดยตรง ในการก�าหนดเป้าหมายของการรักษา วางแผนการรักษา
และติดตามผลการรักษา เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพการรักษาตามทีต่ อ้ งการ
ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของเภสัชกรในการปฏิบัติงานบริบาล
ทางเภสัชกรรม คือ การค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยา
ข้อมูลความคลาดเคลือ่ นทางยาผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาล
อ่างทอง ตัง้ แต่ปี 2556 - 2558 มีอบุ ตั กิ ารณ์การเกิดค่อนข้างสูงมาก
ทั้งความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (Prescribing Error) คลาด
เคลื่อนในกระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา (Pre-dispensing Error)
และความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (Dispensing Error) ซึ่งสูงเกิน
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ จึงเริ่ม
ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู ้ ป ่ ว ยตั้ ง แต่ นั้ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาว่ า
การพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ด�าเนินการไปสามารถลด
อุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลือ่ นทางยาได้มากน้อยเพียงใด เพือ่ น�าไปสู่
การจั ด ท� า แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ ก ารณ์ ค วาม
คลาดเคลื่อนทางยา รวมทั้งน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการ
บริบาลทางเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาอุ บั ติ ก ารณ์ แ ละเปรี ย บเที ย บความคลาด
เคลือ่ นทางยาผูป้ ว่ ยนอกก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
แก่ผู้ป่วย

วิธีวิจัย
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบย้ อ นหลั ง
(Retrospective study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความคลาดเคลือ่ นทางยา
จากใบสั่งยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลอ่างทอง ย้อนหลังในช่วง
เวลา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยแยกข้อมูลเป็น
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2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (1 ตุลาคม 2556
ถึง 30 กันยายน 2558) และช่วงหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
(1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561)
การบริบาลทางเภสัชกรรม ที่เภสัชกรด�าเนินการเพื่อ
ป้องกัน แก้ไข และลดความคลาดเคลื่อนทางยา ได้แก่ ปฐมนิเทศ
แพทย์ใช้ทนุ , จัดท�าขนาดให้ยาส�าหรับเด็ก, จัดท�าขนาดยาในผูป้ ว่ ย
โรคเรื้อรัง, re-print ใบสั่งยาแผนกอายุรกรรม, โปรแกรมเตือนคู่ยา
ที่เกิด DI, บันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาในโปรแกรม
ความเสีย่ งและแจ้งไปยังองค์กรแพทย์แต่ละแผนก, มีแนวทางแก้ไข
และลดความคลาดเคลื่อนจากกระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา,
เภสัชกรเน้น double check, ด�าเนินการ Medication reconciliation
ผูป้ ว่ ยแผนกอายุรกรรม, ตรวจสอบผลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ มั พันธ์
กับยาที่แพทย์ส่ัง, ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ และจัดให้มีการฝก
ปฏิบัติงาน, กรณีผู้ป่วยใช้ยา warfarin เภสัชกรจะต้องตรวจสอบ
ประวัติการใช้ยาและค่า INR ก่อนส่งไป warfarin clinic
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ใบสั่งยาผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล
อ่างทอง ในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2561
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการบั น ทึ ก รายละเอี ย ด
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นทั้ง prescribing error, predispensing error และ dispensing error ของห้องยาผู้ป่วยนอก
ลงในระบบรายงานความเสีย่ งของโรงพยาบาลอ่างทอง แล้วดึงข้อมูล
ทั้งหมดในแต่ละเดือน ตรวจสอบ แยกชนิดของความคลาดเคลื่อน
และบันทึกในแบบเก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา จากนั้น
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นรายปี
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม
ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร/กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา โดยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) น�าเสนอในรูปของความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล โดย
ใช้สถิติ chi-square test โดยยึดค่า P-value ที่น้อยกว่า 0.05 จะ
ถือว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ
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ผลการศÖกษาวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
จ�านวนผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงก่อนการให้บริบาล
ทางเภสัชกรรม คิดเป็นจ�านวนใบสัง่ ยา ในปี 2556 (1 ตุลาคม 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
ทางเภสัชกรรม คิดเป็นจ�านวนใบสัง่ ยา ในปี 2559 (1 ตุลาคม 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) เท่ากับ 5,819 ครัง้ ในปี 2557 (1 ตุลาคม 2557 – 31 กันยายน
2558) เท่ า กั บ 5,497 ครั้ ง และในปี 2558 (1 ตุ ล าคม
2558 – 31 กันยายน 2559) เท่ากับ 3,266 ครั้ง จ�านวนความคลาด
เคลื่อนทางยาเฉลี่ยปีละ 4,860 ครั้ง
จ� า นวนความคลาดเคลื่ อ นทางยาในช่ ว งหลั ง การให้
บริบาลทางเภสัชกรรม ในปี 2556 (1 ตุลาคม 2556 – 31 กันยายน
2557) เท่ากับ 1,943 ครั้ง 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. ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อความคลาดเคลื่อน
ทางยา
ช่วงก่อนการให้บริบาลทางเภสัชกรรมมีความคลาดเคลือ่ น
ทางยาเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 4,860 ครั้ง จากจ�านวนใบสั่งยาเฉลี่ย
ปีละ 178,650 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.7203
ช่วงหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรมมีความคลาดเคลือ่ น
ทางยาเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 2,281 ครั้ง จากจ�านวนใบสั่งยาเฉลี่ย
ปีละ 219,388 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.0398
จะเห็ น ได้ ว ่ า หลั ง จากด� า เนิ น การให้ บ ริ บ าลทาง
เภสัชกรรมต่อผู้ป่วย ความคลาดเคลื่อนทางยาลดลง ร้อยละ
1.6805
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลร้อยละของความคลาดเคลื่อนทางยาในช่วง
ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
ช่วงก่อนการให้

ช่วงหลังการให้

บริบาลทางเภสัชกรรม

บริบาลทางเภสัชกรรม

จำนวนควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ ( ครั้ง )
จำนวนใบสั่งยำ ( ใบ )

4,860
178,650

2,281
219,388

คิดเป็นร้อยละ

2.7203

1.0398

ข้อมูล

เมื่อพิจารณาความคลาดเคลื่อนทางยาทั้ง 3 ประเภท
ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา และความคลาดเคลื่อนในการ
จ่ายยา พบว่า
ในช่วงก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม จ�านวน
ความคลาดเคลื่อนทั้งหมด 4,860 ครั้ง (ร้อยละ2.7203) เป็น
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา จ�านวน 2,084 ครั้ง (ร้อยละ
1.1665) ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา
จ�านวน 2,322 ครัง้ (ร้อยละ 1.2997) และความคลาดเคลือ่ นในการ
จ่ายยา จ�านวน 454 ครั้ง (ร้อยละ 0.2541)
ในช่วงหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม จ�านวน
ความคลาดเคลื่อนทั้งหมด 2,281 ครั้ง (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) ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา
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
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบความคลาดเคลือ่ นทางยาในช่วง
ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
ประเภทความ
คลาดเคลื่อน

ช่วงก่อนการให้บริบาล
ทางเภสัชกรรม
จานวน
ร้อยละ
ความ
ของ
คลาดเคลื่อน ใบสั่งยา
ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด
การสั่งใช้ยา
2084
1.1665
การจัดยาก่อนจ่ายยา
2322
1.2997
การจ่ายยา
454
0.2541
รวม
4860
2.7203

ช่วงหลังการให้บริบาล
ทางเภสัชกรรม
จานวน
ร้อยละ
ความ
ของ
คลาดเคลื่อน ใบสั่งยา
ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด
1080
0.4923
915
0.4171
286
0.1304
2281
1.0398

ค่าผลต่าง
ร้อยละของ
ใบสั่งยา
ทั้งหมด
{ เพิ่ม (+)
/ ลด (-) }
- 0.6742
- 0.8826
- 0.1237
- 1.6805

ค่า χ2
(ChiSquare)

ค่า
Pvalue

567.649
951.089
81.280
1578.669

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

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

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษานี้ท�าให้ทราบถึงประเภทและปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส� า คั ญ ของการรายงานความคลาดเคลื่ อ นทางยา ความ
ปลอดภัยในการดูแลผูป้ ว่ ย สามารถวางแผนการเก็บข้อมูลได้ถกู ต้อง
ครบถ้วน น�าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุในเชิงระบบ และ
วางแผนแนวทางในการป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม, ศุภลักษณ์
ธนานนท์นวิ าส (2552) และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมทีด่ า� เนินการ
มีหลายส่วนด้วยกัน หนึง่ ในนัน้ คือ การด�าเนินกระบวนการประสาน
รายการยา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วราภรณ์ ภูมิอภิรัตน์
(2557) ที่พบว่าการด�าเนินกระบวนการประสานรายการยา ซึ่งเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ บ าลทางเภสั ช กรรม เป็ น กระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพที่สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยาได้เป็นอย่างดี
การบริ บ าลทางเภสั ช กรรมเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
เภสัชกรโดยตรงที่มีต่อการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่
ถูกต้องตามที่ต้องการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หน้าที่ความ
รับผิดชอบของเภสัชกรในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม คือ
การค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจาก
การใช้ยา การพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ด�าเนินการไป
สามารถลดอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลือ่ นทางยาได้ ซึง่ จะน�าไปสูก่ าร
จัดท�าแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์ความคลาด
เคลื่อนทางยา รวมทั้งสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
การบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ส่งผลให้
การดูแลผูป้ ว่ ยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย ลดค่าใช้จา่ ย
ในการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ จ ากยา
ที่ป้องกันได้
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
แม้ความคลาดเคลื่อนทางยามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ใน
ทุกขั้นตอน การป้องกันและลดอุบัติการณ์การเกิดความคลาด
เคลื่อนทางยา อาจจะต้องพัฒนาต่อไปอีก เช่น ควรพัฒนาระบบ
การสั่งใช้ยา โดยการน�าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อแก้
ปัญหาลายมือแพทย์ทไี่ ม่ชดั เจน ซึง่ จะท�าให้ความคลาดเคลือ่ นทีจ่ ะ
เกิดในส่วนอื่นๆ ลดลงได้ด้วย
ควรพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเภสัชกรต้อง
มีความรูท้ างวิชาการของยาทีท่ นั สมัย เพือ่ ทีส่ ามารถจะแนะน�าหรือ
ร่วมประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาร่วมกับแพทย์ มีความรู้
เกี่ยวกับการแพ้ยาและอาการข้างเคียงของยาเพื่อให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรมที่ดี เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
นอกจากนี้ ผูป้ ว่ ยจะมีสว่ นส�าคัญมากอีกส่วนหนึง่ ในการ
แจ้งประวัติการแพ้ยา และช่วยตรวจสอบยาที่ได้รับไปแล้วอีกครั้ง
ก่อนกลับ หากพบความคลาดเคลื่อนก็สามารถด�าเนินการแก้ไข
ได้ทันที จึงควรย�้าให้ผู้ป่วยตรวจสอบยาก่อนกลับทุกครั้ง

ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรค
ในการด�าเนินการ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลการจ่ายยาจากใบสั่งยาที่จ่าย
ให้กบั ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการทีห่ อ้ งจ่ายยาผูป้ ว่ ยนอก เภสัชกรต้องเป็น
ผู้ด�าเนินการทั้งหมด

2. การได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรที่ อ ยู ่ ใ นทุ ก
ขัน้ ตอน ควรตระหนักและเห็นความส�าคัญของการมีสว่ นร่วมในการ
ลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา เล็งเห็นถึงประโยชน์ของ
ผู้ป่วยที่จะได้รับโดยหน่วยงานมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
เพียงแต่ต้องให้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น
3. ต้องใช้ความร่วมมือของผู้ป่วยเป็นอีกส่วนที่ช่วย
ผลักดันและลดความคลาดเคลือ่ น เนือ่ งจากต้องตรวจสอบตัวบุคคล
ที่มารับยาและผู้ป่วยควรตรวจสอบยาที่ได้รับก่อนกลับ
4. การน�าข้อมูลทีไ่ ด้ทงั้ หมดมาวิเคราะห์และหาแนวทาง
ป้องกันแก้ไข จากศักยภาพที่มีอยู่ โดยไม่กระทบกระเทือนผู้ปฏิบัติ
งานอื่น
5. การติ ด ต่ อ และติ ด ตามผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ บริ บ าลแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดทางยาที่เกิดขึ้น
6. ความคลาดเคลือ่ นจากการสัง่ ใช้ยามีปริมาณค่อนข้าง
มาก ต้องประสานงานกับแพทย์มากเช่นกัน
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