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ส า ร บั ญ
03 ขาวประชาสัมพันธ
- อภ. จััดพัิธ์ถุี ว์ายุสััตยุ์ปฏิญาณเพัือ� เป็นข�าราชการทีด� แี ละพัลังของแผู้่นดิน ประจัำาปี 2563 และพัิธ์ลี งนาม
ถุว์ายุพัระพัรชัยุมงคลพัระบูาทสัมเด็จัพัระเจั�าอยุูห่ ว์ั เนือ� งในโอกาสัว์ันเฉีลิมพัระชนมพัรรษัา 28 กรกฎาคม 2563
- องค์การเภสััชกรรม จััดพัิธ์ถุี ว์ายุพัระพัรชัยุมงคลสัมเด็จัพัระนางเจั�าสัิรกิ ติ � ิ พัระบูรมราชินนี าถุ
พัระบูรมราชชนนีพันั ปีหลว์ง
- นายุกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยุียุ� มชมบููธ์ อภ. ในกิจักรรมโรดโชว์์ ประชาสััมพัันธ์์งานมหกรรมสัมุนไพัรแห่งชาติ
ครัง� ที� 17
- อภ. รับูรางว์ัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2563 สัาขาการแพัทยุ์และสัาธ์ารณสัุข
- องค์การเภสััชกรรมร่ว์มกับูภาคีเครือข่ายุประชุมปรึกษัาหารือ ติดตามคว์ามก�าว์หน�าการว์ิจัยุั พััฒนา
ว์ัคซีีนป้องกันโรคโคว์ิด-19 ของประเทศ
- องค์การเภสััชกรรม (อภ.) ร่ว์มรัฐ-เอกชน เปิดตัว์นว์ัตกรรมชุด PPE ฝีีมอื คนไทยุ มาตรฐานสัากล
- องค์การเภสััชกรรมมอบูเจัลแอลกอฮอล์ และยุาสัามัญประจัำาบู�าน มูลค่าเกือบู 2 ล�านบูาท ให�กรุงเทพัมหานคร
เพัือ� สั่งต่อให�กบูั โรงเรียุนในสัังกัดกรุงเทพัมหานคร ทัว์� กรุง ป้องกันการแพัร่ระบูาดโรคโคว์ิด-19
และสัร�างเสัริมสัุขภาพัอนามัยุทีด� แี ก่ครูและนักเรียุน
- องค์การเภสััชกรรมสั่งยุาช่ว์ยุเหลือผูู้ป� ระสับูอุทกภัยุภาคเหนือแล�ว์ พัร�อมผู้ลิตยุาชุดผูู้ป� ระสับูภัยุเพัิม� อีก 1 แสันชุด
- องค์การเภสััชกรรมลงพัืน� ทีฉี� ดี ว์ัคซีีนป้องกันไข�หว์ัดใหญ่ให�แก่ประชาชน 2 พัันคน ในพัืน� ทีร� อบูโรงงานผู้ลิต (ว์ัคซีีน)
ชีว์ว์ัตถุุ องค์การเภสััชกรรม จั.สัระบูุรี
- องค์การเภสััชกรรม (อภ.) คว์�ารางว์ัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” เป็นครัง� ที� 2
- อภ. ยุืนยุันไทยุสัำารองชุด PPE หน�ากาก N95 ยุา พัร�อมรับูสัถุานการณ์โคว์ิด-19
- องค์การเภสััชกรรม (อภ.) เผู้ยุผู้ลขัน� ต�นการศึกษัาการใช�กญ
ั ชาทางการแพัทยุ์ เป็นไปในทิศทางดี
ผูู้�ป่ว์ยุมีคุณภาพัชีว์ิตที�ดีขึ�น
- องค์การเภสััชกรรมจัับูมือสัมาคมโรงพัยุาบูาลเอกชน อยุ. กรมแพัทยุ์แผู้นไทยุฯ กัญชาทางการแพัทยุ์
เพัิม� การรักษัากัญชาทางการแพัทยุ์ให�มากขึน� ในภาคเอกชน
- องค์การเภสััชกรรม (อภ.) จัับูมือ ปตท. สัร�างโรงงานผู้ลิตยุาทุกรูปแบูบูการรักษัาโรคมะเร็ง
แห่งแรกของประเทศไทยุ หว์ังลดค่ายุาลงมากกว์่า 50 เปอร์เซี็นต์
- โรงงานผู้ลิตยุารังสัิต 1 ได�รับูการรับูรองระบูบูมาตรฐานการจััดการด�านพัลังงาน
ISO 50001:2018 ติดต่อกันเป็นปีที� 4
- ผู้ลการประเมินคุณธ์รรมและคว์ามโปร่งใสัในการดำาเนินงานของหน่ว์ยุงานภาครัฐ
องค์การเภสััชกรรมได�อันดับู 17 จัาก 53 รัฐว์ิสัาหกิจั อยุู่ที�ระดับู A ในเกณฑู์ระดับูสัูงมาก
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อำาเภอปทุมราชว์งศา จัังหว์ัดอำานาจัเจัริญ
- การพััฒนารูปแบูบูการบูริหารยุาพั่นสัูดในผูู้�ป่ว์ยุโรคหืดและปอดอุดกั�นเรื�อรังจัากการมีสั่ว์นร่ว์ม
ของทีมสัหสัาขาว์ิชาชีพัในหอผูู้�ป่ว์ยุใน โรงพัยุาบูาลปทุมราชว์งศา
- ผู้ลของการพััฒนากระบูว์นการจั่ายุยุา Erythropoietin injection ผูู้�ป่ว์ยุใน โรงพัยุาบูาลแพัร่
- การพััฒนาระบูบูสัารสันเทศทางยุาและระบูบูข�อมูลผูู้�ป่ว์ยุแพั�ยุาเพัื�อป้องกันการแพั�ยุาซีำ�า
โรงพัยุาบูาลเจั�าพัระยุายุมราช
- การพััฒนาระบูบูบูริการผูู้�ป่ว์ยุ คลินิกเบูาหว์าน โรงพัยุาบูาลหนองบูุญมาก จัังหว์ัดนครราชสัีมา

ปที่ 46 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

Vol.46 No.3 April - June 2020

อภ. จัด็พิธ์ีถวายสัติ์ย์ปี¯ิญาณ์เพื�อเปี็นข้าราชิกิารที่ี�ด็ี
และพลังของแผ่นด็ิน ปีระจำาปีี 2563

และพิิธีีลงนามถวายพิระพิรชัยมงค์ลพิระบูาทสัมเด็จัพิระเจั้าอยู่ห้ัว
เนื�องในโอกาสัวันเ©ลิมพิระชนมพิรรษา 28 กรก®าค์ม 2563

น

ายแพทย์วิิฑููรย์ ด่่านวิิบููลย์
ผูู้� อำำา น วิ ย ก า ร อำ ง ค์์ ก า ร
เภสัั ช กรรม เปี็ น ปีระธาน
ในพิ ธี ถ วิายสัั ติ์ ย์ ปี ฏิิ ญ าณเพ่� อำ เปี็ น
ขึ้� า ราชการที� ด่ี แ ละพลั ง ขึ้อำงแผู้่ น ด่ิ น
ปีระจำาปีี 2563 และพิธีลงนามถวิาย
พระพรชั ย มงค์ลพระบูาทสัมเด่็ จ
พระเจ�าอำยู่หัวิ เน่�อำงในโอำกาสัวิันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาค์ม 2563
โด่ยมี ค์ ณะผูู้� บู ริ ห าร พนั ก งานและ
ลูกจ�างอำงค์์การเภสััชกรรม เขึ้�าร่วิม ณ
โถงชั�น 1 อำาค์ารอำำานวิยการ วิันที� 23
กรกฎาค์ม 2563
Vol.46 No.4 July - September 2020

ปที่ 46 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

3

องค์์การเภสััชกรรม จััดพิิธีีถวายพระพรชััยมงคล

สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง

น

ายแพทย์์วิฑู
ิ รู ย์์ ด่่านวิิบูลู ย์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการองค์์การเภสััชกรรม
และผู้้�บริิหาร ร่่วมลงนามถวายพระพรชััยมงคลสมเด็็จ
พระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีี
พัันปีีหลวง เนื่่อ� งในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 12 สิิงหาคม 2563
ณ โถงชั้้�น 1 อาคารอำำ�นวยการ เมื่่อวั
� ันที่่� 10 สิิงหาคม 2563
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นายกรััฐมนตรีีและคณะรััฐมนตรีีเยี่่�ยมชมบููธ อภ.

ในกิิจกรรมโรดโชว์์ ประชาสััมพัันธ์์
งานมหกรรมสมุุนไพรแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 17

พ

ลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี และ
คณะรััฐมนตรีี เยี่่ย� มชมบููธองค์์การเภสััชกรรม
ในกิิ จ กรรมโรดโชว์์ ประชาสัั ม พัั น ธ์์ ง าน
มหกรรมสมุุนไพรแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 17 โดยมีี นพ.วิิฑููรย์์
ด่่านวิิบูลู ย์์ ผู้อำ�้ �ำ นวยการองค์์การเภสััชกรรม ให้้การต้้อนรัับ
ณ ตึึกสัันติิไมตรีี ทำำ�เนีียบรัฐั บาล
ทั้้�งนี้้� งานมหกรรมสมุุนไพรแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 17 กำำ�หนด
จััดขึ้้น� ระหว่่างวัันที่่� 2 - 6 กัันยายน 2563 ณ อาคาร 10-12
ศููนย์์การแสดงสิินค้้าและการประชุุมอิิมแพค เมืืองทองธานีี พบกัับ
บููธองค์์การเภสััชกรรมใกล้้ประตููทางเข้้า Hall 10 จำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
สมุุนไพรและผลิิตภััณฑ์์ธรรมชาติิในราคาลดพิิเศษสููงสุุด 50%
ชมนิิทรรศการความรู้้กั� ญ
ั ชาทางการแพทย์์และสมุุนไพร พร้้อม
ร่่วมเล่่นเกมลุ้้น� รัับของรางวััลมากมาย
Vol.46 No.4 July - September 2020
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อภ. รัับรางวััล
องค์์สาขาการแพทย์์
กรดีีเด่่นแแห่่
ง
ปีี
2563
ละสาธารณสุุข

ภ

ก.พิิพัฒ
ั น์์ นิิยมการ รองผู้้อำ� �ำ นวยการองค์์การเภสััชกรรม
เข้้ารัั บ รางวัั ล องค์์ ก รดีี เ ด่่ น แห่่ ง ปีี พ.ศ. 2563
สาขาการแพทย์์และสาธารณสุุข จากพลอากาศเอก
ชลิิต พุุกผาสุุข องคมนตรีี ในโครงการหนึ่่�งล้้านกล้้าความดีี
ตอบแทนคุุณแผ่่นดิิน มููลนิิธิิเพื่่�อสัังคมไทย ในงานประกาศ
เกีี ย รติิ คุุ ณ รางวัั ล สตรีี ตัั วอย่่ า งแห่่ ง ปีี และนัั ก บริิ ห าร
ดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2563 ที่่�หอประชุุมกองทััพอากาศ ทั้้�งนี้้� องค์์การ
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เภสััชกรรม ได้้รัับรางวััลองค์์กรดีีเด่่น แห่่งปีีพุุทธศัักราช 2563
Organization of The Year 2020 สาขาการแพทย์์ แ ละ
สาธารณสุุข โดยพิิจารณาจากประวััติอัิ ันทรงคุุณค่่า มีีผลงานที่่�
เป็็นประโยชน์์ต่อส
่ าธารณชน เป็็นองค์์กรที่่�มีวิี ธีิ ปี ฏิิบัติั ที่่ิ เ� ป็็นเลิิศ
ในการบริิหารงาน มีีการตอบแทนคุุณแผ่่นดิินในรููปแบบต่่างๆ
เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีต่่อสัังคมและสาธารณชน
Vol.46 No.4 July - September 2020

องค์กิารเภสัชิกิรรม
ร่วมกิับภาคีเครือข่าย
ปีระชิุมปีร้กิษาหารือ

วั

ติดตามค์วามก้าวห้น้าการวิจััยพิัฒนา
วัค์ซีีนป้องกันโรค์โค์วิด-19 ของประเทศ

นที� 11 กันยุายุน 2563 เว์ลา 09.00 น. ทีห� อ� งประชุม
ฟินกิ ซี์ 2-6 อาคาร 12 ศูนยุ์แสัดงสัินค�าและการ
ประชุมอิมแพั็ค เมืองทองธ์านี นายุอนุทนิ ชาญว์ีรกูล
รองนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว์า่ การกระทรว์งสัาธ์ารณสัุข
เป็นประธ์านเปิดการประชุมติดตามคว์ามก�าว์หน�าการว์ิจัยุั
พััฒนาว์ัคซีีนป้องกันโรคโคว์ิด-19 (COVID-19) ของประเทศไทยุ
โอกาสันี� นพั.ว์ิฑูรู ยุ์ ด่านว์ิบูลู ยุ์ ผูู้อ� าำ นว์ยุการองค์การเภสััชกรรม
และคณะผูู้ว์� จัิ ยุั ว์ัคซีีน ร่ว์มในพัิธ์ี และนายุกิตติศกั ดิ� ภูพัพัิ ฒ
ั น์ผู้ล
Vol.46 No.4 July - September 2020

ผูู้เ� ชียุ� ว์ชาญพัิเศษั ร่ว์มนำาเสันอแผู้นการดำาเนินงานว์ัคซีีน
โคว์ิค-19 ขององค์การเภสััชกรรม การจัด่ปีระชุมในค์รั�งนี�
มีภาค์ีเค์ร่อำขึ้่ายทั�งภาค์รัฐ เอำกชน มหาวิิทยาลัย ผูู้�เชี�ยวิชาญ
ด่�านวิัค์ซีีน และผูู้�เกี�ยวิขึ้�อำงเขึ้�าร่วิมปีระชุมกวิ่า 200 ค์น
จัด่ขึ้้�นเพ่�อำปีร้กษาหาร่อำและติ์ิด่ติ์ามค์วิามก�าวิหน�าการวิิจัย
พัฒนาวิัค์ซีีนโค์วิิด่-19 ขึ้อำงปีระเทศู เพ่�อำให�ทุกหน่วิยงานที�
เกีย� วิขึ้�อำงได่�รบูั การสันับูสันุนและสัามารถด่ำาเนินการติ์ามแผู้น
ได่�อำย่างมีปีระสัิทธิภาพ
ปที่ 46 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
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การวิิจัยั พััฒนาวััคซีีนต้้นแบบในหลายรููปแบบ ได้้แก่่ การให้้ทุุน
สนัับสนุนุ การพััฒนาวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ต้้นแบบ 2 ชนิิด คืือ
ชนิิดวัคั ซีีนอนุุภาคเหมืือนไวรััส (Virus-like particle) พััฒนาโดย
คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล และชนิิด
วััคซีีนโปรตีีนซัับยููนิิต (Subunit vaccine) พััฒนาโดยคณะ
เภสััชศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยวััคซีีนทั้้�ง 2 ชนิิดนี้้�
ใช้้เทคโนโลยีีการใช้้เซลล์์เพาะเลี้้�ยง ซึ่่�งหากวััคซีีนต้้นแบบนี้้�
สามารถกระตุ้้น� ภููมิคุ้้ิ ม� กัันในสััตว์ท์ ดลองได้้ องค์์การเภสััชกรรม
จะรัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีมาเพื่่อพั
� ฒ
ั นาต่่อในการขยายขนาด
การผลิิตเป็็นวััคซีีนตามมาตรฐาน GMP สำำ�หรัับใช้้ในการทดสอบ
ทางคลิินิกิ ต่่อไป
รวมถึึงได้้ร่่วมมืือกัับศููนย์์พันั ธุุวิศว
ิ กรรมและเทคโนโลยีี
ชีีวภาพแห่่งชาติิ (BIOTEC) เพื่่อ� วิิจัยั พััฒนาวััคซีีนชนิิดเชื้้อต
� าย
จากการตััดต่อยี
่ นี ของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์� SARS-CoV2 เข้้าไป
ในยีีนของไวรััสไข้้หวััดใหญ่่ (Inactivated influenza virus-based
COVID-19 vaccine) เพื่่อ� เป็็นเชื้้อ� ไวรััสตั้้ง� ต้้น หากสำำ�เร็็จจะนำำ�
เชื้้อ� ไวรััสตั้้ง� ต้้นนี้้�ผลิติ เป็็นวััคซีีนโดยใช้้เทคโนโลยีีการใช้้ไข่่ไก่่ฟักั
ากสถานการณ์์โควิิด-19 ภารกิิจขององค์์การเภสััชกรรม ขององค์์การเภสััชกรรม ที่่�ใช้้ผลิิตวัคั ซีีนไข้้หวััดใหญ่่อยู่่�เดิิมนำำ�ไป
คืือการผลิิต จััดหายา เวชภััณฑ์์ และอุุปกรณ์์ป้อ้ งกััน ใช้้ในการศึึกษาทางคลิินิิกต่่อไป คาดว่่าการวิิจััยพััฒนาวััคซีีน
และที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ การร่่วมมืือกัับหลายหน่่วยงานเพื่่�อ ทั้้�ง 3 ชนิิด จะทราบผลเบื้้�องต้้นในปลายปีี 2563

สำำ�หรัับแผนการดำำ�เนิินงานของ
องค์์การเภสััชกรรมกัับภารกิิจโควิิด-19

ประกอบด้้วย การร่่วมมืือ วิิจััย พััฒนา
กัับองค์์กรภายในประเทศ

จ

ประสานจััดหาวััคซีีนจากผู้้�ผลิิตในต่่างประเทศมาแบ่่งบรรจุุ

ใ

นส่่ ว นของความร่่ ว มมืื อ กัั บต่่า งประเทศ องค์์ ก าร
เภสััชกรรมยัังได้้มีีการประสานเพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือ
กัับบริษัิ ทั ในต่่างประเทศ อาทิิ บริิษัทั Sinovac Biotech
บริิษัทั Novavex (ที่่�ผลิติ จาก Serum Institute of India) และ
บริิษัทั Sino Pharm ในการนำำ�วัคั ซีีนโควิิด-19 มาแบ่่งบรรจุุที่่�
ประเทศไทย โดยใช้้พื้้�นที่่�ของโรงงานผลิิตวััคซีีน (ชีีววัตั ถุุ) ที่่�
ตำำ�บลทัับกวาง อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี เป็็นพื้้�นที่่�
ดำำ�เนิินการดัังกล่่าว ปััจจุุบัันยัังอยู่่�ระหว่่างการเจรจาวิิจััย
พััฒนาโดยองค์์การเภสััชกรรมเอง ภายใต้้การสนัับสนุนุ ของ
มููลนิิธิบิิ ลิ และเมลิินดาเกตส์์
นอกจากนี้้� องค์์การเภสััชกรรมยัังได้้รัับความร่่วมมืือ
จากองค์์กร PATH ประเทศสหรััฐอเมริิกา ในการขอรัับทุุน
สำำ�หรัับการพััฒนาวััคซีีนต้้นแบบ เพื่่อ� การศึึกษาระดัับพรีีคลินิิ กิ
จากมููลนิิธิิบิิลและเมลิินดาเกตส์์ (Bill and Melinda Gates
Foundation) และช่่วยจััดหาเชื้้�อพัันธุ์์�ตั้้�งต้้นสำำ�หรัับการผลิิต
วััคซีีนป้้องกัันโรคไวรััสโควิิด-19 ให้้องค์์การเภสััชกรรมนำำ�เข้้ามา
ผลิิตเพื่่�อเป็็นวััคซีีนโดยใช้้เทคโนโลยีีการใช้้ไข่่ไก่่ฟััก ที่่�โรงงาน
ผลิิตวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ขององค์์การเภสััชกรรม โดยในเดืือน
กัันยายน 2563 องค์์การเภสััชกรรมจะได้้รัับเชื้้อพั
� นั ธุ์์�ตั้้ง� ต้้นที่่�ได้้
ผ่่านการทดสอบคุุณภาพและประสิิทธิิภาพในการกระตุ้้�นภููมิิ
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เบื้้�องต้้นแล้้ว คาดว่่าจะสามารถส่่งตััวอย่่างวััคซีีนที่่�ผลิิตโดย
องค์์การเภสััชกรรมไปทดสอบพิิษวิิทยาในสััตว์ท์ ดลองที่่�ประเทศ
อิินเดีียได้้ในเดืือนพฤศจิิกายน 2563 และจะทราบผลการศึึกษา
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
	องค์์การเภสััชกรรมมีีโรงงานผลิิตวัคั ซีีนไข้้หวััดใหญ่่ที่่มี� ี
ความพร้้อมอยู่่�แล้้วสำำ�หรัับการผลิิตในระดัับอุุตสาหกรรมได้้
เร็็วขึ้้�น
	องค์์การเภสััชกรรมมีีความพร้้อมในการผลิิตวััคซีีน
โควิิด–19 เนื่่�องจากองค์์การเภสััชกรรมมีีโรงงานผลิิตวััคซีีน
ป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่เป็็นทุุนเดิิมที่่�มีีศัักยภาพและปััจจััยพื้้�นฐาน
หลายๆด้้าน สามารถนำำ�เทคโนโลยีีการใช้้ไข่่ไก่่ฟักั เพื่่อ� การผลิิต
วัั ค ซีี น มาประยุุ ก ต์์ ใ ช้้สำำ� หรัั บ การผลิิ ตวัั ค ซีี น โควิิ ด –19 ได้้
นอกจากนี้้� ยัังมีีบุุคลากรที่่�มีีองค์์ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ด้้าน
การวิิจัยั พััฒนาวััคซีีน มีีประสบการณ์์การผลิิตวัคั ซีีน มีีเครื่่อ� งมืือ
เครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััย รองรัับการผลิิตทั้้�งในระดัับห้้องปฏิิบััติิ
การและในระดัับอุตส
ุ าหกรรม ได้้ในหลายรููปแบบตามผลสำำ�เร็็จ
ของการวิิ จัั ย และพร้้อมร่่ ว มมืือกัั บ หน่่ ว ยงานทั้้� ง ในและ
ต่่างประเทศ เพื่่อรั
� บั การถ่่ายทอดเทคโนโลยีี ซึ่่ง� ยัังรอผลการวิิจัยั
ถึึงความเหมาะสมของวััคซีีนต้้นแบบในการพััฒนาต่่อยอด
การผลิิตในระดัับอุุตสาหกรรมต่่อไป
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องค์์การเภสััชกรรม (อภ.) ร่่วมรััฐ-เอกชน

อ

เปิิดตััวนวััตกรรมชุุด PPE
ฝีีมืือคนไทย มาตรฐานสากล

งค์์การเภสััชกรรมร่่วมกัับเครืือข่่ายภาครััฐและภาค
เอกชน สร้้างนวััตกรรมการผลิิตชุุด PPE จากเส้้นใย
รีี ไ ซเคิิ ล ตลอดห่่ ว งโซ่่ อุุป ทาน “PPE Innovation
Platform นวััตกรรมชุุด PPE ฝีีมือื คนไทย มาตรฐานสากล”
สามารถป้้ อ งกัั น เชื้้� อ และการซึึ ม ผ่่ า นของน้ำำ��ที่่� มีี แ รงดัั น
ที่่ร� ะดัับ 3 ซัักใช้้ซ้ำำ�� ได้้มากกว่่า 50 ครั้้ง� พร้้อมรัับมอบ 500 ชุุด จาก
บริิ ษัั ท อิิ น โดรามา เวนเจอร์์ ส จำำ�กัั ด (มหาชน) และ
บริิ ษััท ไทยแทฟฟิิ ต้้ า จำำ�กััด ส่่ ง เสริิ ม ระบบการคัั ด แยก
ขยะพลาสติิก รีีไซเคิิล
วัันที่่� 18 สิิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่่�ห้้องประชุุม
องค์์การเภสััชกรรม นายแพทย์์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการ
องค์์การเภสััชกรรม เป็็นประธานแถลงข่่าวเปิิดตัวั “PPE Innovation
Platform นวััตกรรมชุุด PPE ฝีีมืือคนไทย มาตรฐานสากล” โดยมีี
เครืือข่่ายภาครััฐและภาคเอกชนร่่วมแถลงข่่าว และประกาศความ
สำำ�เร็็จในการพััฒนาผ้้าที่่�ผลิติ เส้้นด้้าย PET รีีไซเคิิลสำำ�หรัับตัดชุ
ั ดุ PPE
ประเภท Reusable Isolated Gown Level 3 เป็็นรายแรก
ในประเทศไทย โดยบริิษัทั อิินโดรามา เวนเจอร์์ส จำำ�กัดั (มหาชน)
หรืือ ไอวีีแอล บริิษัทั เคมีีภัณ
ั ฑ์์ชั้้น� นำำ�ระดัับโลก ร่่วมกัับบริษัิ ทั ไทย
แทฟฟิิต้้า จำำ�กัดั พร้้อมรัับมอบชุุด PPE จำำ�นวน 500 ชุุด เพื่่อ� กระจาย
ส่่งให้้บุุคลากรทางการแพทย์์
นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์์การเภสััชกรรม
กล่่าวว่่า องค์์การเภสััชกรรมได้้แสวงหาความร่่วมมืือจากภาครััฐ
และเอกชนเพื่่อจั
� ดั หาอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันการติิดเชื้้อสำ
� �ำ หรัับบุคุ ลากรทาง
การแพทย์์ให้้มีีใช้้อย่่างเพีียงพอ พึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน ลด
ความเสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดการขาดแคลน ที่่�ผ่า่ นมาได้้ประสบความสำำ�เร็็จ
ในการจััดทำ�ำ นวััตกรรมชุุด PPE รุ่่�นเราสู้้� แบบเสื้้�อคลุุมแขนยาว
กัันน้ำำ�� ชนิิดใช้้ซ้ำำ�� ได้้ (Reusable Isolation Gown) มีีมาตรฐานความ
ปลอดภััยใช้้งานทางการแพทย์์ Level 2 ซึ่่ง� สามารถซัักและใช้้ซ้ำำ�� ได้้
มากกว่่า 20 ครั้้�ง จนสามารถพััฒนาเป็็นนวััตกรรมด้้านผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ชุุด PPE และนวััตกรรมทางการบริิหารจััดการรููปแบบการดำำ�เนิินงาน
หรืือ Platform ตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทานอย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้ชื่่อ� “PPE
Innovation Platform นวััตกรรมชุุด PPE ฝีีมืือคนไทย มาตรฐานสากล”
ดำำ�เนิินการภายในประเทศทั้้�งกระบวนการ ตั้้�งแต่่การรีีไซเคิิล
Vol.46 No.4 July - September 2020

ขวดพลาสติิกชนิิด PET นำำ�มาผลิิตเป็็นเส้้นใยโดยโรงงานที่่�ได้้
มาตรฐานระดัั บ โลกนำำ� มาทอเป็็ น ผ้้าและตัั ด เย็็ บ เป็็ น ชุุ ด
PPE ที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อของบุุคลากร
ทางการแพทย์์ ที่่� มีี คว ามเสี่่� ย งสูู ง ช่่ ว ยเพิ่่� ม ความปลอดภัั ย
ในการดููแลรัักษาผู้ป่�้ ว่ ย และซัักใช้้ซ้ำำ�� ได้้ 50 ครั้้�ง ซึ่่ง� ปััจจุุบันั สามารถ
พััฒนาให้้มีีคุณ
ุ สมบััติที่่ิ ป้� อ้ งกัันเชื้้อถึึ
� ง Level 3 ส่่งให้้บุุคลากรทาง
การแพทย์์ใช้้
“เป็็นเรื่่อ� งน่่ายิินดีีที่่ป� ระเทศไทยสามารถผลิิตชุดุ PPE
รีีไซเคิิล Level 3 โดยใช้้เส้้นด้้ายที่่�ผลิติ จากขวด PET รีีไซเคิิล 100%
เป็็นครั้้�งแรกได้้สำำ�เร็็จ จากเดิิมที่่�ต้้องนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ ซึ่่�ง
ประชาชนและองค์์กรจำำ�นวนมากให้้ความสนใจและร่่วมมืือรวบรวม
ขวด PET ที่่�ใช้้งานแล้้ว เป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดระบบการคััดแยก
ขยะพลาสติิ ก การรีี ไ ซเคิิ ล และรัั บผิิ ด ชอบต่่ อสิ่่� ง แวดล้้อม”
นายแพทย์์โสภณ กล่่าว
นพ.วิิฑูรู ย์์ ด่่านวิิบูลู ย์์ ผู้อำ� ้ �ำ นวยการองค์์การเภสััชกรรม
กล่่าวว่่า ในช่่วงวิิกฤตโควิิด-19 ที่่�ผ่่านมา มีีความต้้องการใช้้ชุุด
PPE สููงมาก คาดการณ์์ว่า่ อาจต้้องใช้้ถึึง 35,000 ชุุดต่อวั
่ นั องค์์การ
เภสัั ช กรรมจึึงร่่ ว มมืือกัั บ ภาครัั ฐและภาคเอกชนที่่� มีีศััก ยภาพ
ร่่วมกัันสร้้างนวััตกรรมและผลิิตชุดุ PPE Level 2 รุ่่�นเราสู้้� ขึ้้น� ใช้้
ได้้เองภายในประเทศจนสำำ�เร็็จ ถึึงแม้้ปััจจุุบัันสถานการณ์์ต่่างๆ
จะคลี่่�คลายไปบ้้างแล้้ว แต่่ชุดุ PPE ยัังมีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับบุคุ ลากร
ทางการแพทย์์ในสถานการณ์์ปกติิ และหากมีีสถานการณ์์วิกิ ฤติิหรืือ
มีีความจำำ�เป็็นขึ้้น� มา กลไก PPE Innovation Platform จะนำำ�เข้้าสู่่�
กระบวนการผลิิ ตชุุ ด PPE ได้้อย่่ า งทัั น ท่่ ว งทีี โดยชุุ ด PPE
ที่่�จะผลิิตขึ้้�นใหม่่นี้้�จะผลิิตตามมาตรฐานการป้้องกัันเชื้้�อตั้้�งแต่่
Level 3 ขึ้้น� ไป ที่่�สามารถซัักและใช้้ซ้ำำ�� ได้้มากกว่่า 50 ครั้้�ง
นางสาวนิิสากร จึึงเจริิญธรรม อธิิบดีกี รมวิิทยาศาสตร์์
บริิการ กล่่าวว่่า กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการได้้ทำำ�การศึึกษาข้้อมููล
ทั้้�งหมดจากแหล่่งต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับมาตรฐานของการผลิิตชุดุ PPE
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่�ใช้้ทดสอบชุุด ซึ่่ง� เป็็นมาตรฐานสากล กระบวนการต่่างๆ
ในการผลิิ ต ในประเทศไทยจึึงเป็็ น มาตรฐานระดัั บส ากล
ทั้้�งการทอผ้้าและการตััดเย็็บ ได้้เข้้าไปดููแลทั้้�งกระบวนการ มีีการ
ทดสอบคุุณสมบััติิของผ้้าและชุุดที่่�ตััดเย็็บต้้องใช้้การตััดเย็็บแบบ
ปีีที่่� 46 ฉบัับที่่� 4 ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม – กัันยายน 2563
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พิิเศษ ตะเข็็บที่่เ� ย็็บต้้องป้้องกัันการซึึมผ่่านของเลืือดและไวรััสได้้เป็็น
อย่่างดีี โดยการทดสอบได้้ผ่่านภาคีีห้้องปฏิิบัติั กิ ารซึ่่ง� ไม่่ได้้มีีเพีียงแห่่ง
เดีียว พบว่่าตลอดกระบวนการผลิิตเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
ปััจจุุบัันจึึงได้้มีีการกำำ�หนดมาตรฐานของประเทศไทยเอง โดย
สำำ�นัั ก งานมาตรฐานผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ อุุ ตส าหกรรม (สมอ.) โดย
ได้้ยกร่่างมาตรฐานการผลิิตผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์อุตส
ุ าหกรรม หรืือ มอก. และ
ชุุด PPE ที่่�ได้้ตามมาตรฐานสากลทำำ�ให้้สามารถส่่งออกไปยััง
ต่่างประเทศได้้อีีกด้้วย
ดร.ศิิรศัักดิ์์� เทพาคำำ� รองผู้อำ� ้ �ำ นวยศููนย์์ความเป็็นเลิิศ
ด้้านชีีววิทิ ยาศาสตร์์ (องค์์กรมหาชน) ตััวแทนหน่่วยงานย่่านนวััตกรรม
การแพทย์์โยธีี กล่่าวว่่า ย่่านนวััตกรรมการแพทย์์โยธีี ถืือเป็็นหนึ่่�งใน
ศููนย์์กลางทางการแพทย์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั แห่่งหนึ่่�งของประเทศมีีหน่่วยงาน
ด้้านการสาธารณสุุข ด้้านวิิทยาศาสตร์์ ที่่�มีกี ารดำำ�เนิินงานครอบคลุุม
ทุุกด้้านครบวงจร ตั้้�งแต่่การวิิจัยั พััฒนา ผลิิต และผู้ใ�้ ช้้ รวมอยู่่�ในกลุ่่�ม
พื้้�นที่่�เดีียวกัันหลายหน่่วยงาน โดยมีีหน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงการ
อุุดมศึึกษา วิิจัยั วิิทยาศาสตร์์และนวััตกรรมกระทรวงสาธารณสุุข
(สธ.) และกระทรวงศึึกษาธิิการ (ศธ.) นอกจากศัักยภาพในการให้้
บริิการและการวิิจัยั ด้้านการแพทย์์แล้้วนั้้�น ย่่านฯ ยัังเล็็งเห็็นความ
สำำ�คัญ
ั การในพััฒนาพื้้�นที่่�และสิ่่�งแวดล้้อมในชุุมชนให้้มีีความน่่าอยู่่�
การนำำ�วัสดุ
ั ุ ของใช้้ที่่�ไม่่มีศัี กั ยภาพในการใช้้ประโยชน์์แล้้ว รีีไซเคิิล
กลัับมาให้้มีีศักั ยภาพใหม่่ในรููปแบบ PPE Innovation Platform ถืือเป็็น
จุุดเริ่่ม� ต้้นในการพััฒนางานนวััตกรรมรููปแบบใหม่่ โดยมีีประชาชน
และชุุมชนในพื้้�นที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการร่่วมพััฒนาด้้วย โดยเราจะร่่วม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�จะเป็็นหน่่วยสำำ�หรัับคัดั แยกและรัับขวด PET สำำ�หรัับ
นำำ�ไปรีีไซเคิิล เพื่่อผลิ
� ติ นวััตกรรมชุุด PPE
ดร.อิิทธิิกร ศรีีจันั บาล ประธานกรรมการบริิหาร บริิษัทั
สถานีีรีไี ซเคิิล วงษ์์พาณิิชย์์ สุุวรรณภููมิิ จำำ�กัดั กล่่าวว่่า ทางบริิษัทั
มีีการบริิหารจััดการขยะอย่่างถููกวิิธีแี บบระบบครบวงจรเพื่่อ� เข้้าสู่่�
กระบวนการรีีไซเคิิลกว่่า 40 ปีี เก็็บรวบรวมขยะที่่�มีอยู่่�
ี ในทุุกภููมิภิ าค
ทั่่�วประเทศ แต่่ละวัันมีีขวด PET ที่่�คัดั แยกแล้้วเข้้ามาสู่่�ระบบการซื้้อ�
ของเก่่าประมาณ 500 ตััน/วััน หลัังจากนั้้�นจะมีีบริษัิ ทั รีีไซเคิิลนำำ�ไป
แปรรููปต่อ่ ขวด PET ที่่�หมุุนเวีียนอยู่่�นี้้�เป็็นเสมืือนการสำำ�รองวััตถุดิุ บิ
ตั้้�งต้้นสำำ�หรัับการผลิิตชุดุ PPE ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ซึ่่ง� ถ้้าหากประชาชน
มีี ก ารคัั ด แยกขวด PET และส่่ ง ต่่ อ ให้้ทางบริิ ษัั ท เพิ่่� ม ขึ้้� น
ก็็จะเสมืือนเป็็นการเพิ่่�มการสำำ�รองให้้มีีเพิ่่�มมากขึ้้น� นำำ�ทรััพยากร
กลัับมาใช้้ใหม่่ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด เพิ่่�มคุุณค่่า รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างยั่่�งยืืน สร้้างรายได้้ให้้กัับประชาชน ช่่วยระบบสาธารณสุุข
ในภาวะวิิกฤติิและภาวะปกติิอีกี ด้้วย
นายริิชาร์์ด โจนส์์ รองประธานอาวุุโสฝ่่ายสื่่อส
� ารองค์์กร
บริิษัทั อิินโดรามา เวนเจอร์์ส จำำ�กัดั (มหาชน) กล่่าวว่่า บริิษัทั
มีีความเชี่่ย� วชาญในการนำำ�ขวด PET ที่่�ใช้้งานแล้้วเข้้าสู่่�กระบวนการ
รีีไซเคิิลที่่�ได้้มาตรฐานระดัับโลก นำำ�ไปพััฒนาเส้้นด้้ายคุุณภาพสููง
สำำ�หรัับผลิตชุ
ิ ดุ PPE Level 3 ที่่�มีคว
ี ามปลอดภััยมากขึ้้น� ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ที่่�ดำ�ำ เนิินการอยู่่�
ทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์เชิิงสร้้างสรรค์์ต่อ่ สัังคมโดยรวม รวมถึึงสะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงประโยชน์์ของการใช้้งานพลาสติิก ซึ่่ง� ก่่อนหน้้าการแพร่่
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ระบาดของโควิิด-19 ขยะพลาสติิกมัักถููกมองเป็็นมลภาวะต่่อสัังคม
แต่่ในวัันนี้้�ได้้รัับการยอมรัับโดยทั่่�วไปแล้้วว่่า พลาสติิกเป็็นวััสดุทีุ่่ ช่� ว่ ย
เพิ่่�มสุุขอนามััยและความปลอดภััยได้้เป็็นอย่่างดีี สามารถสร้้าง
ประโยชน์์ได้้หลากหลายหากใช้้ในทางที่่�ถูกู ต้้องและเหมาะสม ซึ่่ง� วิิธีี
จััดการพลาสติิกหลัังจากใช้้งานตามแนวทางดัังกล่่าว เป็็นการลด
การนำำ�เข้้าเส้้นด้้ายจากต่่างประเทศ
นายสุุพจน์์ ชััยวิไิ ล รองประธานกรรมการบริิหาร บริิษัทั
ไทยแทฟฟิิต้้า จำำ�กัดั ผู้ผลิ
�้ ตสิ่่
ิ ง� ทอชั้้�นนำำ� กล่่าวว่่า ด้้วยนวััตกรรม
การทอที่่�ทันั สมััยของบริิษัทั ทำำ�ให้้สามารถผลิิตผ้้าด้้วยเส้้นด้้ายที่่�ผลิติ
จากขวด PET รีีไซเคิิล 100% สำำ�หรัับตัดั เย็็บชุดุ PPE Level 3 ได้้สำำ�เร็็จ
เป็็นรายแรกของไทย ซึ่่�งนัับเป็็นความก้้าวหน้้าที่่�สามารถป้้องกััน
บุุคลากรทางการแพทย์์ของไทยให้้ปลอดภััยยิ่่�งขึ้้น� ชุุด PPE จำำ�นวน
1 ชุุด ผลิิตจากเส้้นใยที่่�นำ�ขวด
ำ
PET ขนาด 600 มิิลลิิลิติ ร ประมาณ
18 ขวด ตััดเย็็บเป็็น 2 ชั้้น� เพื่่อ� การป้้องกัันที่่�ดีกี ว่่า แต่่ยังั คงคุุณสมบััติิ
สวมใส่่สบาย เคลืือบสารพิิเศษที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติสิ ะท้้อนน้ำำ�� และป้้องกััน
การซึึมผ่่านของน้ำำ�ที่่
� มี� แี รงดััน (Hydrostatic Pressure) สามารถนำำ�ไป
ซัักทำำ�ความสะอาด และนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ�� ได้้ใหม่่มากถึึง 50 ครั้้�ง ผ่่าน
มาตรฐานป้้องกัันการซึึมผ่่านของเลืือดและไวรััส โรงงานที่่�ทำ�ำ การ
ตััดเย็็บชุดุ PPE เป็็นโรงงานที่่�ผ่า่ นการรัับรองมาตรฐานจากสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
นายจำำ�นงค์์ นวสมิิตวงศ์์ ประธานสหพัันธ์์อุตส
ุ าหกรรม
สิ่่�งทอแห่่งประเทศไทย กล่่าวว่่า ประเทศไทยมีีผู้ป�้ ระกอบการด้้าน
สิ่่�งทอและตััดเย็็บอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก มีีศักั ยภาพในการผลิิตให้้เป็็นไป
ตามมาตรฐานสากล เนื่่อ� งจากผู้ป�้ ระกอบการด้้านสิ่่�งทอและตััดเย็็บ
ส่่วนใหญ่่เป็็นแหล่่งผลิิตให้้กัับสินิ ค้้าแบรนด์์ระดัับโลกอยู่่�แล้้ว จึึงมีี
ความพร้้อมในการดำำ� เนิิ น การดัั ง กล่่ า ว สมาพัั น ธ์์ แ ละบริิ ษัั ท
ผู้ตั�้ ดั เย็็บจากเริ่่ม� ต้้นที่่�มีอยู่่�
ี 13 บริิษัทั ได้้ขยายมีีจำ�ำ นวนเพิ่่�มมากขึ้้น�
มีีความยิินดีีที่่�ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในภารกิิจครั้้�งนี้้�ในสถานการณ์์
ต่่าง ๆ ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
นายแพทย์์สามารถ ถิิระศัักดิ์์� นายแพทย์์สาธารณสุุข
จัังหวััดนครปฐม กล่่าวว่่า สาธารณสุุขจังั หวััดนครปฐมได้้ร่่วมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�ง PPE Innovation Platform ด้้วยการพััฒนา model การ
แยกขยะในโรงพยาบาลและชุุมชน ซึ่่�งในพื้้�นที่่�จัังหวััดนครปฐม
มีีขยะที่่�เป็็นขวด PET อยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก และนำำ�ส่ง่ บริิษัทั อิินโด
รามา เวนเจอร์์ส จำำ�กัดั (มหาชน) ที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในพื้้�นที่่�นำ�ำ เข้้าสู่่�กระบวนการ
รีีไซเคิิลเป็็นเส้้นด้้ายสำำ�หรัับผลิตชุ
ิ ดุ PPE ต่่อไป “ทั้้�งนี้้� ชุุด PPE มีีความ
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับบุคุ ลากรทางการแพทย์์ผู้ป�้ ฏิิบัติั งิ านดููแลผู้้ป่� ว่ ย
ที่่�สงสััยจะติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 หรืือผู้ป่� ้ ว่ ยโรคอื่่น� ๆ เช่่น การทำำ�
หััตถการในห้้องปราศจากเชื้้อ� ห้้องผ่่าตััดการทำำ�แผล การสอดใส่่
อุุปกรณ์์เข้้าสู่่�ร่า่ งกายผู้ป่�้ ว่ ย การจัับอุปุ กรณ์์เครื่่อ� งมืือปราศจากเชื้้อ�
ในการผ่่าตััด/หััตถการ ใช้้ป้้องกัันการกระเด็็นของเลืือดและสาร
คััดหลั่่�ง สััมผััส/จัับต้้องสิ่่�งที่่�คาดว่่าอาจมีีการปนเปื้้อ� นสิ่่�งแวดล้้อม
รอบตััวผู้้ป่� ว่ ย เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้กัับผู้้ป่� ว่ ย ผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีโี อกาสติิดต่อ่ ทาง
สััมผััส และตามมาตรฐานหลัักขององค์์กรอนามััยโลก ได้้กำำ�หนดให้้มีี
การใส่่ชุดุ PPE เพื่่อ� เพิ่่�มความปลอดภััยในการทำำ�งานของบุุคลากร
ทางด้้านสาธารณสุุขในทุุกขั้้น� ตอน”
Vol.46 No.4 July - September 2020

องค์์การเภสััชกรรมมอบเจลแอลกอฮอล์์
และยาสามััญประจำำ�บ้า้ น
มููลค่่าเกืือบ 2 ล้้านบาท ให้้กรุงุ เทพมหานคร

เพื่่�อส่่งต่่อให้้กัับโรงเรีียนในสัังกััดกรุุงเทพมหานคร ทั่่�วกรุุง
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดโรคโควิิด-19 และสร้้างเสริิมสุุขภาพอนามััยที่่�ดีีแก่่ครููและนัักเรีียน

อ

งค์์การเภสััชกรรมมอบเจลแอลกอฮอล์์ GPO ALCOHOL
GEL F 75% ตามมาตรฐาน อย. จำำ�นวน 20,568 ขวด
และยารัักษาเบื้้อ� งต้้นประจำำ�ห้้องพยาบาล รวมมููลค่่า
ทั้้�งสิ้้�น 1,793,313 บาท มอบให้้กรุุงเทพมหานครส่่งต่่อให้้
โรงเรีียนในสัังกััดกรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน 437 โรงเรีียน
ทั่่ว� กรุุงเทพมหานคร
นายแพทย์์วิฑู
ิ รู ย์์ ด่่านวิิบูลู ย์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการองค์์การ
เภสััชกรรม กล่่าวว่่า องค์์การเภสััชกรรมได้้ตระหนัักและให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส COVID-19
เป็็นอย่่างมาก มีีความห่่วงใยในสุุขภาพอนามััยของพี่่�น้้อง
ประชาชน โดยเฉพาะนัักเรีียนซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�ต้้องอยู่่�ใกล้้ชิิดกััน
เกืือบตลอดช่่วงการเรีียนการสอน ซึ่่ง� มีีความเสี่่�ยงต่่อการติิดเซื้้อ�
จึึงได้้จััดโครงการ New Normal School โรงเรีียนวิิถีใี หม่่ ห่่างไกล
โควิิด-19 ขึ้้น� โดยมอบเจลแอลกอฮอล์์ GPO ALCOHOL GEL
สููตร F 75% ซึ่่ง� มีีปริมิ าณแอลกอฮอล์์เป็็นไปตามมาตรฐานของ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็็นชนิิดขวดปั๊๊ม�
ขนาด 400 ml จำำ�นวน 20,568 ขวด รวมมููลค่่า 1,298,913 บาท
พร้้อมยาสามััญประจำำ�บ้้านซึ่่�งเป็็นยารัักษาอาการเบื้้�องต้้น
สำำ�หรัับประจำำ�ห้้องพยาบาล เช่่น ยาพาราเซตามอลทั้้�งชนิิดเม็็ด
และชนิิดน้ำ�ำ� ยาแก้้ไอ ยาแก้้แพ้้ ยาแก้้ผดผื่่น� คััน เวชภััณฑ์์ทำ�ำ แผล
ขี้้ผึ้� ง้� แก้้ปวดบวม แอลกอฮอล์์ เป็็นต้้น จำำ�นวน 437 ชุุด มููลค่่า
524,400 บาท รวมมููลค่่าทั้้�ง 2 ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ จำำ�นวน 1,793,313
บาท เพื่่อ� ให้้กัับกรุุงเทพมหานครนำำ�ไปกระจายต่่อไปยัังโรงเรีียน
ในสัังกััดกรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน 437 แห่่ง เพื่่อ� เป็็นการป้้องกััน
และลดความเสี่่�ยงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ตลอดจน
เชื้้�อโรคต่่างๆ ภายในโรงเรีียน รวมถึึงเป็็นการสร้้างเสริิมดููแล
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รัักษาสุุขภาพอนามััยที่่�ดีใี ห้้กัับครูแู ละเด็็กนัักเรีียน
ผู้อำ�้ �ำ นวยการองค์์การเภสััชกรรม กล่่าวต่่อไปว่่า ใน
สถานการณ์์โรคโควิิด-19 องค์์การฯ ในฐานะองค์์กรหลัักเพื่่อคว
� าม
มั่่�นคงทางยาและเวชภััณฑ์์ของประเทศ โดยได้้ดำำ�เนิินภารกิิจ
ผลิิต จััดหา สำำ�รอง กระจายยา เวชภััณฑ์์ อุุปกรณ์์ป้้องกััน
ชุุด PPE หน้้ากาก N95 หน้้ากาก Surgical Mask สนัับสนุนุ ให้้กัับ
ระบบสาธารณสุุขของประเทศได้้มีีใช้้อย่่างเพีียงพอและต่่อเนื่่อ� ง
รวมทั้้�งได้้ทำำ�การวิิจััย พััฒนายารัักษาและวััคซีีนป้้องกัันโรค
โควิิด-19 เพื่่อ� ให้้ประเทศไทยสามารถผลิิตขึ้้น� เองได้้ สำำ�หรัับการ
พึ่่�งพาตนเองได้้ ส่่วนการช่่วยเหลืือสัังคมนั้้�น องค์์การฯ ได้้มอบ
ถุุงยัังชีีพ เจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์ บรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับ
ประชาชน โรงพยาบาล สถานีีตำ�ำ รวจ ในชุุมชนใกล้้พื้้�นที่่�โดยรอบ
องค์์การฯ ได้้แก่่ พื้้�นที่่�ชุมุ ชนซอยสวนเงิิน เขตราชเทวีี ใกล้้กัับ
องค์์การฯ สำำ�นักั งานใหญ่่ พื้้�นที่่�ชุมุ ชนวััดสระบััว รัังสิิตคลอง 10
ใกล้้องค์์การฯ อำำ�เภอธััญบุุรีี จัังหวััดปทุมุ ธานีี และพื้้�นที่่�ตำ�บ
ำ ล
ทัับกวาง ใกล้้กัับโรงงานผลิิตวัคั ซีีน อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี
พล.ต.อ. อัั ศ วิิ น ขวัั ญ เมืื อ ง ผู้�้ ว่่ า ราชการ
กรุุงเทพมหานคร กล่่าวว่่า นัับเป็็นความร่่วมมืือครั้้�งสำำ�คััญ
ของทั้้�ง 2 หน่่วยงานที่่�ร่่วมผนึึกกำำ�ลัังด้้วยจุุดมุ่่�งหมายเดีียวกััน
ที่่� ต้้อ งการช่่ ว ยป้้ อ งกัั น และลดความเสี่่� ย งการติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
COVID-19 ให้้กัับเด็็กนัักเรีียนและครููในสัังกััดกรุุงเทพมหานคร
ให้้ปฏิิบัติั ติ ามแนวทาง New Normal ให้้อยู่่�ในมาตรการควบคุุม
โรคติิดต่อ่ ทำำ�ให้้ทุุกคนปลอดโรค ปลอดภััย ดำำ�รงอยู่่�ในสัังคมได้้
อย่่างมีีความสุุข รู้้สึึ� กภููมิใิ จ และขอขอบคุุณที่่�ร่ว่ มกััน และเชื่่อว่
� า่
ประเทศไทยจะผ่่านพ้้นวิิกฤติินี้้ไ� ปได้้โดยเร็็ว
ปีีที่่� 46 ฉบัับที่่� 4 ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม – กัันยายน 2563
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องค์์การเภสััชกรรมส่่งยาช่่วยเหลืือผู้้�ประสบอุุทกภััย
ภาคเหนืือแล้้ว พร้้อมผลิิตยาชุุดผู้้�ประสบภััยเพิ่่�มอีีก 1 แสนชุุด

อ

งค์์การเภสััชกรรมส่่งยาชุุดสามััญประจำำ�บ้้าน และยา
น้ำำ��กัดั เท้้าช่่วยเหลืือผู้้ป� ระสบอุุทกภััยในจัังหวััดสุุโขทััย
น่่ า น แพร่่ อุุ ต รดิิ ต ถ์์ แล้้ว พร้้อมเร่่ ง ผลิิ ต ยาชุุ ด
ผู้้�ประสบภััยเพิ่่�มอีีก 1 แสนชุุด
ภญ.ศิิ ริิกุุล เมธีีวีีรััง สรรค์์ รองผู้้�อำ�ำ นวยการองค์์ การ
เภสััชกรรม เปิิดเผยว่่า ตามที่่�ได้้เกิิดอุุทกภััยขึ้้�นในหลายพื้้�นที่่�ทาง
จัังหวััดภาคเหนืือ ส่่งผลให้้ประชาชนได้้รัับความเดืือดร้้อน กระทรวง
สาธารณสุุขได้้มีีนโยบายให้้ความช่่วยเหลืือเร่่งด่่วนไปยัังทุุกพื้้�นที่่�
แล้้ว และในส่่วนขององค์์การเภสััชกรรมได้้
ส่่งยาตำำ�ราหลวง ซึ่่�งเป็็นยาสามััญประจำำ�
บ้้าน ประกอบด้้วย ยาเม็็ดพาราเซตามอล
ขนาด 500 มก. ผงน้ำำ��ตาลเกลืือแร่่ (แก้้ท้้อง
ร่่วง) ยาเม็็ดแก้้แพ้้ลดน้ำำ��มูกู คลอร์์เฟนิิรามีีน
ยาธาตุุ น้ำำ�� แดง น้ำำ�� ยาโพวิิ โ ดน-ไอโอดีี น
พลาสเตอร์์ยา และสำำ�ลีี โดยได้้ส่่งไปจัังหวััด

สุุโขทััย จำำ�นวน 4,000 ชุุด ยาน้ำำ��กััดเท้้า จำำ�นวน 4,000 หลอด
จัังหวััดแพร่่ จำำ�นวน 1,500 ชุุด ยาน้ำำ�กั
� ัดเท้้า จำำ�นวน 3,000 หลอด
จัังหวััดน่่าน จำำ�นวน 2,000 ชุุด ยาน้ำำ�กั
� ัดเท้้า จำำ�นวน 4,000 หลอด
และจัังหวััดอุตุ รดิิตถ์์ จำำ�นวน 1,000 ชุุด ยาน้ำำ��กัดั เท้้า จำำ�นวน 2,000
หลอด โดยได้้ทยอยจััดส่่งไปแล้้วผ่่านไปยัังสำำ�นัักงานสาธารณสุุข
จัังหวััดและหน่่วยงานปกครองของแต่่ละพื้้�นที่่�
นอกจากนั้้�น ได้้เร่่งผลิิตยาชุุดช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย
เพิ่่�มอีีกจำำ�นวน 1 แสนชุุด เพื่่อ� ให้้เพีียงพอกัับความต้้องการ ซึ่่ง� ถืือเป็็น
หน้้าที่่�สำำ�คััญขององค์์การเภสััชกรรมในการสำำ�รองยาและเวชภััณฑ์์
สำำ�หรัับภาวะฉุุกเฉิินของประเทศ

องค์์การเภสััชกรรมลงพื้้�นที่่�ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่
ให้้แก่่ประชาชน 2 พัันคน ในพื้้�นที่่�รอบโรงงานผลิิต (วััคซีีน)
ชีีววััตถุุ องค์์การเภสััชกรรม จ.สระบุุรีี

อ

งค์์การเภสััชกรรม ร่่วมกัับสำ�นั
ำ ักงานสาธารณสุุข
จัังหวััดสระบุุรีี ลงพื้้�นที่่�ฉีดี วััคซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่
ให้้แก่่ประชาชน จำำ�นวน 2,000 คน ในพื้้�นที่่�รอบ
โรงงานผลิิต (วััคซีีน) ชีีววัตั ถุุ องค์์การเภสััชกรรม ต.ทัับกวาง
อ.แก่่งคอย จ.สระบุุรีี ในวัันที่่� 17 กรกฎาคม 2563
นายกิิตติิศักั ดิ์์� ภููพิพัิ ฒ
ั น์์ผล ผู้้เ� ชี่่ยว
� ชาญพิิเศษ องค์์การ
ำ ักงาน
เภสััชกรรม กล่่าวว่่า องค์์การเภสััชกรรมร่่วมกัับสำ�นั
สาธารณสุุขจังั หวััดสระบุุรีี (สสจ.สระบุุรี)ี จััดโครงการ “GPO Fight
Flu 2020” ขึ้้น� ในวัันศุุกร์์ที่่� 17 กรกฎาคม 2563 เพื่่อ� เป็็นการ
ดููแลสุุขภาพอนามััยของประชาชนในพื้้�นที่่�รอบโรงงานผลิิต
(วััคซีีน) ชีีววัตถุ
ั ุ องค์์การเภสััชกรรม เป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีรี ะหว่่างองค์์การฯ กัับหน่่วยงานราชการต่่างๆ และประชาชน
รอบพื้้�นที่่�โรงงานฯ โดยบริิการฉีีดวัคั ซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ให้้กัับ
ประชาชนในพื้้� น ที่่� ร อบโรงงานผลิิ ต (วัั ค ซีี น ) ชีี ววัั ตถุุ ของ
องค์์การเภสััชกรรม ต.ทัับกวาง อ.แก่่งคอย จ.สระบุุรีี จำำ�นวน
2,000 คน (2,000 โด๊๊ส) โดยองค์์การฯ ได้้ลงพื้้�นที่่�จััดบริิการ
ฉีีดวัคั ซีีนให้้แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่� จำำ�นวน 600 คน ที่่�โรงงานผลิิต
(วััคซีีน) ชีีววัตถุ
ั ุ องค์์การเภสััชกรรม และอีีก 1,400 คน ทาง สสจ.
สระบุุรีี จะเป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการฉีีดวััคซีีนให้้กัับประชาชนตามบ้้าน
หมู่่�บ้้าน ชุุมชน หรืือหน่่วยงานต่่างๆ ต่่อไป
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ซึ่่�งในช่่วงเดืือนพฤษภาคม - ตุุลาคมของทุุกปีีนั้้�น
ประเทศไทยอยู่่�ในช่่วงฤดููฝน มัักเกิิดการระบาดของโรคไข้้หวััด
ใหญ่่ ซึ่่ง� เป็็นโรคที่่�เกิิดจากเชื้้อ� ไวรััสไข้้หวััดใหญ่่ ชนิิดที่่พ� บบ่่อย
ได้้แก่่ ชนิิดเอ (H1N1) (H3N2) และชนิิดบีี อาการของโรคคืือ มีี
ไข้้สููง ตััวร้้อน หนาว ปวดเมื่่อ� ยตามกล้้ามเนื้้�อ คััดจมููก มีีน้ำ�มู
ำ� กู
ไอแห้้ง อ่่อนเพลีีย และเบื่่ออ
� าหาร บางรายอาจมีีอาการปอด
อัักเสบรุุนแรง ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้เสีียชีีวิติ ได้้
“เพื่่อ� เป็็นการป้้องกัันโรคไข้้หวััดใหญ่่ ในเบื้้�องต้้นควร
ออกกำำ�ลังั กายอย่่างสม่ำำ�� เสมอ ครั้้�งละอย่่างน้้อย 30 นาทีี สััปดาห์์ละ
อย่่างน้้อย 3 วััน ให้้กิินร้้อน ใช้้ช้้อนกลาง และล้้างมืือฟอกสบู่่�
บ่่อย ๆ เมื่่อป่
� ว่ ยเป็็นไข้้หวััดให้้หยุุดพักั ที่่�บ้้าน และใส่่หน้้ากาก
อนามััยเพื่่�อป้้องกัันเชื้้�อแพร่่สู่่�คนอื่่�น หากอาการป่่วยไม่่ดีีขึ้้�น
ภายใน 2 วััน ขอให้้ไปพบแพทย์์เพื่่อรั
� บั การตรวจรัักษาที่่�ถูกู ต้้อง
ต่่อไป” ผู้เ�้ ชี่่ย� วชาญพิิเศษ กล่่าว
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องค์์การเภสััชกรรม (อภ.) คว้้ารางวััล

“Best Bioprocessing Excellence
in South East Asia”
เป็็นครั้้ง� ที่�่ 2

น

ายกิิตติิศักั ดิ์์� ภููพิพั
ิ ฒ
ั น์์ผล ผู้้เ� ชี่่ยว
� ชาญพิิเศษ องค์์การ
เภสััชกรรม กล่่าวว่่า วัันที่่� 7 กรกฎาคม 2563 นี้้� องค์์การฯ
ได้้รัับรางวััล “Best Bioprocessing Excellence in
South East Asia” จากงานสััมมนาด้้านชีีววัตถุ
ั ุ เรื่่อ� ง Biologics
Manufacturing Asia and Biologistics World Asia 2020 ครั้้�งที่่� 7
ซึ่่�งจััดโดย IMAPAC ประเทศสิิงคโปร์์ ซึ่่�งในปีีนี้้�เป็็นการมอบ
รางวััลผ่่านระบบออนไลน์์ การรัับรางวััลครั้้�งนี้้�นัับเป็็นการ
รัับรางวััลครั้้�งที่่� 2 โดยครั้้�งแรกรัับรางวััลเมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2560 ซึ่่ง� การ
พิิจารณารางวััลนี้้�ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลจากการพิิจารณาของคณะ
กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ซึ่่ง� พิิจารณาจากการที่่�องค์์กรที่่�มีกี าร
ดำำ�เนิินการวิิจััย พััฒนา และผลิิตชีีววััตถุุ/วััคซีีนอย่่างต่่อเนื่่�อง
จนมีีผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์ และอีีกส่่วนหนึ่่�งจากการโหวตจากผู้้เ� ข้้า
ร่่วมสััมมนา และผู้้ที่่� เ� คยเข้้าร่่วมสััมมนา โดยมีีหน่่วยงานที่่�ได้้รัับ
การคััดเลืือกเพื่่�อเสนอชื่่�อเป็็น Final lists ในหมวด “Best
Bioprocessing Excellence in South East Asia” นี้้�รวม 6 หน่่วย
งาน ได้้แก่่ ผู้้ผลิ
� ติ จากประเทศอิินโดนีีเซีีย 2 หน่่วยงาน ผู้ผลิ
�้ ติ จาก
ประเทศมาเลเซีีย 2 หน่่วยงาน ผู้้�ผลิิตจากประเทศเวีียดนาม
1 หน่่วยงาน และองค์์การเภสััชกรรมจากประเทศไทย สำำ�หรัับ
รางวััลนี้้� ปกติิในทุุกๆ ปีีจะต้้องเข้้ารัับที่่ป� ระเทศสิิงคโปร์์ พร้้อมกัับ
การสัั ม มนาเพื่่� อ เสนอข้้อมูู ล การพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ชีี ววัั ตถุุ
ในกลุ่่�มวััคซีีนชีีววััตถุุของประเทศต่่างๆ แต่่เนื่่�องด้้วยในปีีนี้้�
มีีสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ขึ้้น� ทางคณะผู้จั�้ ดั งาน
จึึงให้้ผู้�้ที่่�ได้้รัับรางวััลในแต่่ละประเทศให้้รัับรางวััลผ่่านระบบ
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ออนไลน์์จากประเทศนั้้�น ๆ เพื่่อ� เป็็นการลดความเสี่่�ยงการติิด
โรคโควิิด-19
ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ กล่่าวต่่อว่่า รางวััลนี้้�มอบให้้เพื่่�อ
ประกาศเกีี ย รติิ คุุ ณ แก่่ ห น่่ ว ยงานอุุ ตส าหกรรมที่่� มีี ผ ลงาน
ยอดเยี่่�ยม มีีงานนวััตกรรมในด้้านกระบวนการผลิิตชีีววััตถุุ
ในแถบเอเชีียแปซิิฟิกิ ซึ่่ง� องค์์การเภสััชกรรมมีีผลงานที่่�โดดเด่่น
ด้้านนวััตกรรม การพััฒนาและผลิิตวััคซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่
จนปััจจุุบันั วััคซีีนดัังกล่่าวได้้มีีการศึึกษาวิิจัยั ในอาสาสมััครสุุขภาพดีี
จำำ�นวน 4,284 ราย อายุุระหว่่าง 18 - 64 ปีี ซึ่่ง� พบว่่าวััคซีีน
มีี คว ามปลอดภัั ย และสามารถกระตุ้้�น ภูู มิิ คุ้้�ม กัั น ได้้ผลเป็็ น
ที่่�น่า่ พอใจ โดยจะติิดตามความปลอดภััยและความสามารถในการ
กระตุ้้น� ภููมิคุ้้ิ ม� กัันของวััคซีีนในอาสาสมััครต่่อไป ตามที่่�กำ�ำ หนดใน
โครงร่่างการวิิจัยั ในเดืือนสิิงหาคมนี้้� ซึ่่ง� ถ้้าผลออกมาเป็็นที่่�พอใจ
จะขอขึ้้�นทะเบีียนกัับสำ�นั
ำ ักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) คาดว่่าจะสามารถขึ้้น� ทะเบีียนวััคซีีนสำำ�หรัับใช้้ในกลุ่่�มอายุุ
18 - 64 ปีีได้้ ในช่่วงปลายปีี 2563 และหลัังจากนั้้�นองค์์การฯ
จะทำำ�การผลิิตวััคซีีนภายหลัังที่่�องค์์การอนามััยโลกประกาศ
สายพัันธุ์์�ไวรััสไข้้หวััดใหญ่่ที่่ค� าดว่่าจะระบาดในฤดููหน้้า และจะใช้้
วััคซีีนที่่�ผลิติ ได้้ส่่วนหนึ่่�งนำำ�ไปทำำ�การศึึกษาวิิจัยั ทางคลิินิกิ ในกลุ่่�ม
อายุุอื่น่� เพื่่อข
� ยายกลุ่่�มอายุุผู้ใ�้ ช้้วััคซีีนต่่อไป
“รางวััลนี้้�จะเป็็นกำำ�ลัังใจสำำ�คััญของทีีมงานองค์์การ
เภสััชกรรม ในการขัับเคลื่่อ� นการวิิจัยั พััฒนา และผลิิตชีววั
ี ตถุ
ั /ุ
วััคซีีน เพื่่อคว
� ามมั่่�นคง และการพึ่่�งพาตนเองของประเทศไทย”
ปีีที่่� 46 ฉบัับที่่� 4 ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม – กัันยายน 2563
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อภ. ยืืนยัันไทยสำำ�รองชุุด PPE
หน้้ากาก N95 ยา

พร้้อมรัับสถานการณ์์โควิิด-19

สํํ

านัักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์์การ
เภสััชกรรม สำำ�รองชุุด PPE หน้้ากาก N95 ยา เวชภััณฑ์์
พร้้อมสนัั บสนุุ น ทีี ม บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ แ ละ
สาธารณสุุข เพีียงพอรัับสถานการณ์์ระบาดระลอก 2
วัันที่่� 31 สิิงหาคม 2563 ที่่�ศูนู ย์์ปฏิิบัติั กิ ารด้้านข่่าวโรค
ติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุุข จ.นนทบุุรีี นพ.สุุรโชค
ต่่างวิิวััฒน์์ รองเลขาธิิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
พร้้อมด้้วย ดร.ภญ.นัันทกาญจน์์ สุุวรรณปิิฎกกุุล ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญพิิเศษ
องค์์การเภสััชกรรม แถลงข่่าวความพร้้อมด้้านยา เวชภััณฑ์์
อุุปกรณ์์ป้อ้ งกััน และวััคซีีนรองรัับโควิิด-19 ว่่า แม้้ไทยจะไม่่พบ
ผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� รายใหม่่มาเกืือบ 100 วัันแล้้ว แต่่ในต่่างประเทศยัังมีีการ
ระบาดเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง หลายประเทศมีีการระบาดในระลอก
ที่่� 2 รวมทั้้�งประเทศเพื่่อ� นบ้้านที่่�มีพี รมแดนติิดกับป
ั ระเทศไทย
มีีอัตั ราผู้ป่�้ ว่ ยเพิ่่�มขึ้้น� ซึ่่ง� มีีความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดการระบาดได้้
ขณะนี้้�ได้้สำำ�รองอุุปกรณ์์ป้อ้ งกััน ชุุด PPE หน้้ากาก N95 และยาอย่่าง
เพีียงพอ โดยสำำ�รองไว้้ทั้้�งในส่่วนกลางที่่�องค์์การเภสััชกรรมและ
ในโรงพยาบาลต่่างๆ โดยหน้้ากากอนามััยทางการแพทย์์มีจำี �ำ นวน
กว่่า 45 ล้้านชิ้้น� เพีียงพอใช้้ 100 วััน ชุุด PPE ทั้้�งที่่�เป็็นชุุดคลุมุ /
เสื้้�อกาวน์์ กว่่า 1 ล้้านชุุด และหน้้ากาก N95 จำำ�นวน 2.3 ล้้านชิ้้น�
ยาฟาวิิพิริ าเวีียร์์เพีียงพอรัักษาผู้้ป่� ว่ ย 8,900 ราย ยาเรมเดซิิเวีียร์์
สำำ�หรัับผู้ป่�้ ว่ ย 33 ราย ส่่วนด้้านวััคซีีนนั้้�น อย.พร้้อมให้้การสนัับสนุนุ
ให้้มีีการขึ้้�นทะเบีียนโดยเร็็ว ทั้้�งวััคซีีนที่่�วิิจััยและผลิิตขึ้้�นเอง
ในประเทศและวััคซีีนที่่�ต้้องนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ นอกจากนี้้� ไทย
มีีการผลิิตหน้้ากากทางการแพทย์์ ชุุด PPE และเป็็นฐานการผลิิต
ถุุงมืือ จึึงมีีอุุปกรณ์์ป้้องกัันเพีียงพอการรัับมืือหากมีีการแพร่่
ระบาดระลอก 2
ด้้าน ดร.ภญ.นัั น ทกาญจน์์ สุุ ว รรณปิิ ฎ กกุุ ล
ผู้้� เ ชี่่� ยว ชาญพิิ เ ศษ องค์์ ก ารเภสัั ช กรรม เปิิดเผยว่่า แม้้
ประเทศไทยไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด 19 มาระยะหนึ่่�งแล้้ว แต่่ใน
ต่่างประเทศพบว่่ามีีการระบาดเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง และหลาย
ประเทศมีีการระบาดในระลอกที่่� 2 รวมทั้้�งประเทศเพื่่อ� นบ้้านที่่�มีี
พรมแดนติิดกับป
ั ระเทศไทยมีีอัตั ราผู้ป่�้ ว่ ยเพิ่่�มขึ้้น� ซึ่่ง� มีีความเสี่่�ยง
ที่่�อาจจะเกิิดการระบาดในประเทศไทยระลอกที่่� 2 ได้้ สำำ�หรัับ
องค์์การเภสััชกรรมในฐานะองค์์กรหลัักเพื่่อคว
� ามมั่่�นคงทางยาและ
เวชภััณฑ์์ของประเทศ ได้้สำำ�รองยา ชุุด PPE หน้้ากาก N95 ไว้้อย่่าง
เพีียงพอ พร้้อมกระจายเพื่่อนำ
� �ำ ไปใช้้ได้้ทัันทีี โดยยาฟาวิิพิริ าเวีียร์์
(Favipiravir) ซึ่่ง� เป็็นยาสำำ�คัญ
ั ตััวหนึ่่�งที่่�ใช้้ในการรัักษา สำำ�รองอยู่่�
จำำ�นวน 590,200 เม็็ด หน้้ากาก N95 จำำ�นวน 1,766,510 ชิ้้น�
ชุุด PPE แบบ COVERALL จำำ�นวน 445,946 ชุุด แบบ ISOLATION
GOWN จำำ�นวน 287,759 ชุุด
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นอกจากนั้้�น องค์์การเภสััชกรรมยัังได้้สร้้างกลไกการ
สนัับสนุนุ ยา อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันโควิิด-19 ให้้กัับระบบสาธารณสุุขไทย
ให้้เป็็นอย่่างต่่อเนื่่อ� ง มั่่�นคง และการพึ่่�งพาตนเองของประเทศ
โดยได้้ทำำ�การศึึกษาพััฒนาสููตรตำำ�รับั ยาฟาวิิพิริ าเวีียร์์สำ�ำ หรัับผลิติ เอง
ในประเทศ คาดว่่าจะสามารถยื่่น� ขอขึ้น้� ทะเบีียนในเดืือนตุุลาคม
2564 และได้้ร่่วมมืือกัับสำ�นั
ำ ักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) ทำำ�การวิิจัยั พััฒนาการสัังเคราะห์์
วััตถุดิุ บส
ิ ารเคมีีตั้้ง� ต้้นยาฟาวิิพิริ าเวีียร์์ ซึ่่ง� เป็็นการดำำ�เนิินงานที่่�
ค่่อนข้้างยาก แต่่ต้้องดำำ�เนิินการเพื่่อคว
� ามมั่่�นคงด้้านยาของประเทศ	
	ดร.ภญ.นัันทกาญจน์์ กล่่าวต่่อว่่า ด้้านชุุด PPE ได้้
ร่่วมมืือกัับภาครััฐและภาคเอกชนผลิิตชุดุ PPE รุ่่�นเราสู้้� จากฝีีมืือ
คนไทย ที่่�สามารถซัักใช้้ซ้ำำ�� ได้้ 20 ครั้้�ง และได้้ส่่งมอบไปยัังสถาน
พยาบาลต่่างๆ แล้้วจำำ�นวนกว่่า 44,000 ชุุด พร้้อมกัันนั้้�น ได้้
สร้้างสรรค์์นวััตกรรมชุุด PPE จากเส้้นใยรีีไซเคิิลจากขวดพลาสติิก
PET ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน เป็็น “PPE Innovation Platform
นวััตกรรมชุุด PPE ฝีีมืือคนไทย มาตรฐานสากล” ที่่�สามารถป้้องกััน
เชื้้อ� และการซึึมผ่่านของน้ำำ�ที่่
� มี� แี รงดััน Level 3 ซัักใช้้ซ้ำำ�� ได้้มากกว่่า
50 ครั้้�ง โดยถ้้าสถานการณ์์ที่่จำ� �ำ เป็็น Platform นี้้�จะถููกนำำ�เข้้าสู่่�
กระบวนการผลิิต ชุุด PPE ได้้ใช้้อย่่างทัันท่่วงทีี ขณะเดีียวกัันภาค
เอกชนได้้ผลิิตชุดุ PPE Level 3 ออกจำำ�หน่่ายให้้กัับสถานพยาบาล
ต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมทั้้�งได้้ประสานผู้ป�้ ระกอบการภายใน
ประเทศ ผลิิต PPE Level 4 ซึ่่ง� สามารถป้้องกัันได้้ในระดัับสูงู ขึ้้น�
จำำ�นวน 60,000 ชุุด โดยจะจััดส่ง่ ภายในเดืือนกัันยายนนี้้�
สำำ�หรัับด้้านวััคซีีน ได้้ร่่วมมืือกัับหลายหน่่วยงานเพื่่อ�
การวิิจัยั พััฒนาวััคซีีนต้้นแบบในหลายรููปแบบ อาทิิ ชนิิดวัคั ซีีน
อนุุภาคเหมืือนไวรััส (Virus-like particle) พััฒนาโดยคณะ
แพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล และชนิิดวัคั ซีีน
โปรตีีนซัับยูนิู ติ (Subunit vaccine) พััฒนาโดยคณะเภสััชศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยวััคซีีนทั้้�ง 2 ชนิิดนี้้� ใช้้เทคโนโลยีี
การใช้้เซลล์์เพาะเลี้้�ยง และได้้ร่่วมมืือกัับศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรม
และเทคโนโลยีีชีวี ภาพแห่่งชาติิ (BIOTEC) เพื่่อ� วิิจัยั พััฒนาวััคซีีน
ชนิิดเชื้้อต
� ายจากการตััดต่อยี
่ นี ของไวรััสโควิิด-19 เข้้าไปในยีีนของ
ไวรััสไข้้หวััดใหญ่่ เพื่่อ� เป็็นเชื้้อ� ไวรััสตั้้ง� ต้้น หากสำำ�เร็็จจะนำำ�เชื้้อ� ไวรััส
ตั้้�งต้้นนี้้�ไปผลิิตเป็็นวััคซีีนโดยใช้้เทคโนโลยีีการใช้้ไข่่ไก่่ต่่อไป
คาดว่่าการวิิจััยพััฒนาวััคซีีนทั้้�ง 3 ชนิิด จะทราบผลเบื้้�องต้้น
ในปลายปีี 2563 การที่่�องค์์การเภสััชกรรมมีีโรงงานผลิิต (วััคซีีน)
ชีีววัตถุ
ั ุ ที่่�ใช้้ผลิิตวัคั ซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ในระดัับอุตส
ุ าหกรรม
อยู่่�แล้้ว นัับเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานที่่�มีศัี กั ยภาพและความพร้้อมในระดัับ
อุุตสาหกรรม ที่่�สามารถใช้้ต่่อยอดประยุุกต์์สำ�ำ หรัับใช้้ในการผลิิต
วััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 ได้้เร็็วขึ้้น�
Vol.46 No.4 July - September 2020

องค์์การเภสััชกรรม (อภ.) เผยผลขั้้�นต้้นการศึึกษาการใช้้กััญชาทางการแพทย์์

เป็็นไปในทิิศทางดีี ผู้้�ป่่วยมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น

อ

งค์์การเภสััชกรรม (อภ.) เผยผลขั้้�นต้้นการศึึกษาการใช้้
กััญชาทางการแพทย์์หลายอาการพบว่่าเป็็นไปในทิิศทางดีี
ผู้้ป่� ว่ ยมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิตที่่
ิ ดี� ขึ้ี น้� ผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งระยะสุุดท้้ายแบบ
ประคัับประคอง อาการปวดของผู้้ป่� ว่ ยดีีขึ้น้� อยากอาหารและน้ำำ�� หนัักตััว
เพิ่่�มขึ้้�น นอนหลัับดีีขึ้้�น และการศึึกษาในห้้องแล็็ปพบแนวโน้้มว่่า
การใช้้ THC ร่่วมกัับ CBD น่่าจะให้้ผลดีีต่อ่ การยัับยั้้ง� เซลล์์มะเร็็ง และ
มีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะนำำ�ไปทดสอบในสััตว์ท์ ดลองต่่อไป
ดร.ภญ.นัันทกาญจน์์ สุุวรรณปิิฎกกุุล ผู้เ�้ ชี่่ยว
� ชาญพิิเศษ
องค์์การเภสััชกรรม เปิิดเผยว่่าจากที่่�องค์์การฯ ได้้กระจายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
กััญชาทางการแพทย์์ให้้กัับระบบบริิการกััญชาทางการแพทย์์ผ่่าน
โครงการวิิจัยั และคลิินิกิ กััญชาทางการแพทย์์ในสถานพยาบาลต่่าง ๆ
ทั้้�งภาครััฐและเอกชนมาตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2562 ซึ่่�งองค์์การฯ
ได้้มีีการติิดตามประสิิทธิิผลการใช้้มาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� เป็็นข้้อมููล
สนัับสนุนุ ให้้แก่่แพทย์์ผู้สั่่�้ ง� จ่่ายกััญชาทางการแพทย์์ ใช้้ประกอบในการ
วิินิจิ ฉััย และให้้การรัักษาเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเพื่่อ� ให้้ได้้
ข้้อมููลเชิิงวิิชาการที่่�เป็็นมาตรฐานและแนวทางการใช้้กััญชาทาง
การแพทย์์ของประเทศไทยเอง
ล่่าสุุดได้้มีีการรายงานผลการศึึกษาการใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์กัญ
ั ชา
ทางการแพทย์์ขององค์์การฯ โดยการศึึกษาในกลุ่่�มโรคและภาวะที่่�ใช้้
ผลิิตภััณฑ์์กััญชาทางการแพทย์์ได้้ประโยชน์์ โดยสถาบัันประสาท
วิิ ท ยา และสถาบัั น สุุ ข ภาพเด็็ ก แห่่ ง ชาติิ ม หาราชิิ นีี ได้้ติิ ดต าม
ประสิิทธิิผลการใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์กัญ
ั ชา GPO CBD เด่่น ในผู้้ป่� ว่ ยเด็็กโรค
ลมชัักรัักษายาก และโรคลมชัักที่่�ดื้้อต่
� อ่ ยารัักษา (intractable epilepsy)
16 ราย ผลการศึึกษาพบว่่าสามารถควบคุุมอาการชัักในผู้้ป่� ว่ ย 10
ราย (62%) และผลการประเมิินของผู้้ดู� แู ลคิิดว่า่ อาการชัักดีีขึ้น้� โดยมีี
คะแนนประเมิินเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 5 - 6 คะแนน จากคะแนนเต็็ม 7 คะแนน
นอกจากนั้้� น สถาบัั น ประสาทวิิ ท ยายัั ง ได้้ติิ ดต าม
ประสิิทธิิผลการใช้้ GPO THC:CBD (1:1) ในการรัักษาอาการกล้้ามเนื้้�อ
หดเกร็็งในผู้�ป่้ ่วยปลอกประสาทเสื่่�อมแข็็ง (multiple sclerosis) ที่่�
ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยวิิธีมี าตรฐาน จำำ�นวน 7 ราย จากการ
ประเมิินโดยแพทย์์ มีีผู้ป่�้ ว่ ยที่่�อาการดีีขึ้น้� จำำ�นวน 5 ราย ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับผลการประเมิินโดยผู้้�ป่่วยว่่าอาการเกร็็งและอาการปวดดีีขึ้้�น
หลัังได้้รัับสารสกััดกัญ
ั ชา โดยมีีคะแนนความพึึงพอใจเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 5 - 6
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คะแนน จากคะแนนเต็็ม 7 คะแนน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ องค์์การเภสััชกรรม กล่่าวต่่อไปว่่า
สำำ�หรัั บการดููแลผู้้�ป่่วยมะเร็็งระยะสุุดท้้ายแบบประคัับประคอง
(palliative care) ทางสถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิได้้ดำำ�เนิินโครงการการวิิจัยั
เพื่่�อติิดตามความปลอดภััยและประสิิทธิิผลกััญชาทางการแพทย์์
ในการเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิติ ผู้ป่�้ ว่ ยมะเร็็งระยะสุุดท้้าย โดยมีีผู้ป่�้ ว่ ยเข้้าร่่วม
โครงการ 14 ราย และได้้รัับผลิิตภััณฑ์์ GPO THC:CBD (1:1)
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 1 - 3 หยดต่่อวันั ต่่อเนื่่อ� ง 3 เดืือน
พบว่่าอาการปวดของผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�น โดยมีีระดัับอาการ
(pain score) ลดลงกว่่า 50% จากตอนเริ่่ม� ต้้น มีีความอยากอาหารและ
น้ำำ�� หนัักตััวเพิ่่�มขึ้้น� มีีอาการนอนหลัับดีขึ้ี น้� อย่่างไรก็็ต้้องมีีการติิดตาม
การใช้้สารสกัั ดกัั ญ ชาทางการแพทย์์ เ พื่่� อ เพิ่่� ม คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
ผู้้�ป่่วยมะเร็็งอย่่างใกล้้ชิิด รวมทั้้�งศึึกษาเพิ่่�มเติิมในด้้านประสิิทธิิผล
และความคุ้้ม� ทุุนของแต่่ละสภาวะปััญหา
ในส่่วนของการศึึกษาในผู้้ป่� ว่ ยพาร์์กินิ สััน ซึ่่ง� จััดอยู่่�กลุ่่�ม
โรคและภาวะที่่�น่า่ จะได้้ประโยชน์์ โรงพยาบาลสกลนครได้้ดำำ�เนิินการ
ติิดตามผลการรัักษาและความปลอดภััยในผู้้ป่� ว่ ยพาร์์กินิ สััน 16 ราย
จากการประเมิินความสามารถทางความคิิด กิิจวััตรประจำำ�วันั และ
ความสามารถในการเคลื่่�อนไหวของผู้้�ป่่วยหลัังจากได้้รัับผลิิตภััณฑ์์
GPO THC:CBD (1:1) เป็็นเวลา 3 เดืือน พบว่่าผู้้ป่� ว่ ยมีีอาการดีีขึ้น้� และ
ส่่วนใหญ่่มีกี ารนอนหลัับและคุุณภาพชีีวิตดี
ิ ขึ้ี น้� โดยไม่่พบผลกระทบ
ต่่อความจำำ�ของผู้้�ป่่วย แม้้ว่่าผลการศึึกษาเบื้้�องต้้นจะมีีแนวโน้้ม
ในทางที่่�ดีี แต่่ควรมีีการศึึกษาการใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สารสกััดกัญ
ั ชาในผู้้ป่� ว่ ย
พาร์์กินิ สัันในระยะยาวต่่อไป
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญพิิเศษ องค์์การเภสััชกรรม ยัังกล่่าวต่่อไปว่่า
ในการรัักษาโรคมะเร็็ง ซึ่่ง� เป็็นกลุ่่�มโรคและภาวะที่่�อาจจะได้้ประโยชน์์
สถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิได้้ดำำ�เนิินการวิิจััยประสิิทธิิผลของสารสกััด
กััญชาต่่อการยัับยั้้ง� การเจริิญเติิบโตของเซลล์์มะเร็็งในหลอดทดลอง
โดยใช้้สารสกััดกัญ
ั ชาทางการแพทย์์ขององค์์การเภสััชกรรม พบว่่า
THC และ CBD มีีผลต่่อการยัับยั้้ง� เซลล์์มะเร็็งแตกต่่างกััน และพบ
แนวโน้้มว่่าการใช้้ THC ร่่วมกัับ CBD น่่าจะให้้ผลดีีต่อ่ การยัับยั้้ง� เซลล์์
มะเร็็งเต้้านม ตัับอ่อ่ น และท่่อน้ำ�ดี
ำ� ี ซึ่่ง� มีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะนำำ�ไป
ทดสอบในสััตว์ท์ ดลองต่่อ
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นอกจากนั้้�น ยัังมีีผลของคลิินิกิ กััญชาทางการแพทย์์ ของ
กรมการแพทย์์ ที่่�ให้้บริิการสำำ�หรัับการดููแลผู้ป่�้ ว่ ยมะเร็็งระยะท้้าย โดย
มีีการใช้้ GPO THC ขนาด 0.5-5 mg ต่่อวันั ควบคู่่�ไปกัับการใช้้ยา
ที่่�ผู้ป่�้ ว่ ยใช้้อยู่่�เดิิมร่่วมด้้วย จากการประเมิินในผู้้ป่� ว่ ย 42 รายที่่�มีกี าร
ติิดตามครบระยะเวลา 1 เดืือน พบว่่าอาการปวด เบื่่ออ
� าหาร และ
นอนไม่่หลัับดีขึ้ี น้� แสดงให้้เห็็นว่่าการใช้้ THC ในขนาดต่ำำ�� ๆ มีีความ
ปลอดภััยและสามารถเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิติ ผู้ป่�้ ว่ ยมะเร็็งระยะสุุดท้้ายได้้
และจากการติิดตามผลการใช้้กัับผู้ป่�้ ว่ ยที่่�มาใช้้บริิการของคลิินิกิ กััญชา
ทางการแพทย์์ของสถานพยาบาลต่่างๆ ได้้แก่่ สถาบัันบำำ�ราศนราดููร
โรงพยาบาลศรีีนคริินทร์์ โรงพยาบาลหาดใหญ่่ โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลพุุทธชิินราช จ.พิิษณุุโลก และออริิจีนี สหคลิินิกิ พบว่่า
ผู้้ป่� ว่ ยส่่วนใหญ่่มีกี ารตอบสนองต่่อการรัักษาที่่�ดีี ไม่่พบอาการข้้างเคีียง
ที่่�รุนุ แรง โดยอาการข้้างเคีียงที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ ปากแห้้ง คอแห้้ง สัับสน

มึึนงง ปวดศีีรษะ ใจสั่่�น และคลื่่น� ไส้้อาเจีียน
“อย่่างไรก็็ตาม ผลการศึึกษาที่่�ได้้รัับรายงานมานั้้�นเป็็น
เพีียงผลการศึึกษาในขั้้�นต้้นเท่่านั้้�น ซึ่่�งจะเห็็นว่่าผลการใช้้เป็็นไป
ในทิิศทางที่่�ดีี ช่่วยลดบรรเทาอาการต่่าง ๆ ได้้ เป็็นไปตามวััตถุปุ ระสงค์์
ของการวิิจัยั และคุุณสมบััติขอ
ิ งผลิิตภัณ
ั ฑ์์องค์์การเภสััชกรรมซึ่่ง� ยัังคง
ต้้องดำำ�เนิินการศึึกษาในจำำ�นวนผู้�้ป่่วยที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น และติิดตาม
ประสิิ ทธิิ ผลการใช้้และความปลอดภัั ยอย่่ างต่่ อเนื่่� อง โดยทั้้� งนี้้�
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สารสกััดกัญ
ั ชาทางการแพทย์์ขององค์์การเภสััชกรรมเป็็น
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เกรดมาตรฐานทางการแพทย์์ หรืือ Medical Grade ที่่�คำ�นึึ
ำ ง
ถึึงความปลอดภััย (Safety) มีีสารสกััดที่่�มีีสารออกฤทธิ์์�ของยา
สม่ำำ�� เสมอ (Consistency) และมีีประสิิทธิิภาพ (Efficacy)” ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
พิิเศษ องค์์การเภสััชกรรม กล่่าวในตอนท้้าย

องค์์การเภสััชกรรมจัับมืือสมาคมโรงพยาบาลเอกชน อย. กรมแพทย์์แผนไทยฯ

กััญชาทางการแพทย์์ เพิ่่�มการรัักษากััญชาทางการแพทย์์
ให้้มากขึ้้�นในภาคเอกชน

น

พ.วิิฑูรู ย์์ ด่่านวิิบูลู ย์์ ผู้อำ�้ �ำ นวยการองค์์การเภสััชกรรม
กล่่าวว่่า วัันนี้้� 2 กัันยายน 2563 องค์์การเภสััชกรรม
ได้้ร่่วมลงนามความร่่วมมืือกัับสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน สำำ�นักั งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรม
แพทย์์แผนไทยและแพทย์์ทางเลืือก เพื่่�อเพิ่่�มการให้้บริิการ
รัักษาโรคด้้วยกััญชาทางการแพทย์์ให้้มากขึ้้�น ในส่่วนของ
ผู้ป่�้ วยที่่
่ ม� าใช้้บริิการในโรงพยาบาลเอกชน โดยความร่่วมมืือ
ในครั้้ง� นี้้�องค์์การเภสััชกรรมได้้ทำำ�หน้้าที่่�ผลิติ จำำ�หน่่าย และ
กระจายผลิิตภััณฑ์์กััญชาทางการแพทย์์ให้้แก่่โรงพยาบาล
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เอกชนที่่�เป็็นสมาชิิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและได้้
รัับการอนุุญาตให้้เปิิดเป็็นสถานพยาบาลที่่�ให้้บริิการรัักษา
ด้้วยกััญชาทางการแพทย์์อย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย รวมถึึง
สนัับสนุุนให้้โรงพยาบาลเอกชนที่่�เป็็นสมาชิิกของสมาคม
โรงพยาบาลเอกชนจะได้้มีีผลิิตภััณฑ์์กััญชาทางการแพทย์์
ไว้้บริิการ
ผู้้�อำ�ำ นวยการองค์์ ก ารฯ กล่่ า วต่่ อ ไปว่่ า องค์์ ก าร
เภสััชกรรมได้้มีีการวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สารสกััดกััญชา
ทางการแพทย์์ ประกอบด้้วย สารสกััดกัญ
ั ชาทางการแพทย์์ สููตร
THC:CBD 1:1 ขนาดบรรจุุ 5 มิิลลิิลิติ ร ใน 1 มิิลลิิลิติ ร ประกอบ
ด้้วย THC 27 มิิลลิิกรััม CBD 25 มิิลลิิกรััม สููตร CBD ขนาด
บรรจุุ 10 มิิลลิิลิติ ร ใน 1 มิิลลิิลิติ ร ประกอบด้้วย CBD 100
มิิลลิิกรััม สููตร THC ขนาดบรรจุุ 5 มิิลลิิลิติ ร (ใน 1 มิิลลิิลิติ ร
ประกอบด้้วย THC 13 มิิลลิิกรััม หรืือ 1 หยด มีี 0.5 มิิลลิิกรััม
นอกจากนี้้� องค์์การฯ ยัังจะมีีการเพิ่่�มผลิิตภัณ
ั ฑ์์ในรููปแบบยาเม็็ด
ยาพ่่น แผ่่นแปะ ยาเหน็็บ แคปซููลเจล ในอนาคตอีีกด้้วย โดย
ทั้้� ง นี้้� การผลิิ ตส ารสกัั ดกัั ญ ชาทางการแพทย์์ ขอ งองค์์ ก าร
เภสััชกรรมเป็็นผลิิตภััณฑ์์เกรดมาตรฐานทางการแพทย์์ หรืือ
Medical Grade ที่่�คำ�นึึ
ำ งถึึงความปลอดภััย (Safety) มีีสารสกััด
ที่่� มีี ส ารออกฤทธิ์์� ขอ งยาสม่ำำ�� เสมอ (Consistency) และมีี
ประสิิทธิิภาพ (Efficacy)
ปััจจุุบััน องค์์การฯ ได้้กระจายสารสกััดกััญชาทาง
การแพทย์์ผ่า่ นทางคลิินิกิ กััญชาทางการแพทย์์ของโรงพยาบาล
รััฐกว่่า 40 โรงพยาบาล และคลิินิกิ เอกชนกว่่า 21 แห่่ง ส่่วน
โรงพยาบาลเอกชนที่่�จะเปิิดให้้บริิการตามความร่่วมมืือครั้้�งนี้้�
เพิ่่�มเติิมสามารถติิดตามและสอบถามข้้อมููลได้้ที่่� Call Center 1648
Vol.46 No.4 July - September 2020

องค์์การเภสััชกรรม (อภ.) จัับมืือ ปตท.
สร้้างโรงงานผลิิตยาทุุกรููปแบบการรัักษาโรคมะเร็็ง
แห่่งแรกของประเทศไทย
หวัังลดค่่ายาลงมากกว่่า 50 เปอร์์เซ็็นต์์

อ

งค์์การเภสััชกรรม (อภ.) จัับมือื บริิษัทั ปตท. จำำ�กัดั
(มหาชน) เดิินหน้้าสร้้างโรงงานผลิิตยาทุุกรููปแบบที่่�ใช้้ใน
การรัักษาโรคมะเร็็งเป็็นแห่่งแรกของประเทศไทย ผู้ป่� ้ วย
่
เข้้าถึึงยาที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพและประสิิทธิิภาพสููงมากขึ้้น� ลดภาระด้้าน
ค่่าใช้้จ่่ายในการนำำ�เข้้ายาจากต่่างประเทศที่่มี� มูี ลู ค่่าปีีละกว่่า 21,000
ล้้านบาท ลงมากกว่่า 50 เปอร์์เซ็็นต์์ เพิ่่ม� ความสามารถในการ
แข่่งขัันให้้แก่่อุตุ สาหกรรมยาของประเทศทััดเทีียมสากล เสริิม
ความมั่่น� คงทางยา ให้้พึ่่ง� พาตนเอง คาดจะเริ่่ม� ผลิิตปีี 2570
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เมื่่อวั
� นั ที่่� 25 กัันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ อาคารสภา
วิิชาชีีพ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุุข นายอนุุทินิ ชาญวีีรกููล
รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงสาธารณสุุข และ
นายสุุพัฒ
ั นพงษ์์ พัันธ์์มีเี ชาว์์ รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่า่ การ
กระทรวงพลัังงาน เป็็นประธานในพิิธีลี งนามสััญญาร่่วมพััฒนา
โครงการโรงงานผลิิตยารัักษาโรคมะเร็็ง ระหว่่างองค์์การเภสััชกรรม โดย
นายแพทย์์วิฑูิ รู ย์์ ด่่านวิิบูลู ย์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการองค์์การเภสััชกรรม และบริิษัทั
ปตท. จำำ�กัดั (มหาชน) โดยนายอรรถพล ฤกษ์์พิบูิ ลู ย์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและกรรมการผู้จั� ้ ดั การใหญ่่ บริิษัทั ปตท. จำำ�กัดั (มหาชน)
นายอนุุทินิ ชาญวีีรกููล รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข กล่่าวว่่า โรคมะเร็็งเป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มโรค
ไม่่ติดต่
ิ อ่ เรื้้อรั
� งั ที่่�เป็็นปััญหาสำำ�คัญ
ั ของระบบสาธารณสุุข และเป็็นสาเหตุุ
การตายสููงเป็็นอัันดัับ 1 ต่่อเนื่่อ� งนาน 20 ปีี คนไทยต้้องเสีียชีีวิตด้้ว
ิ ย
โรคมะเร็็งกว่่า 80,000 คนต่่อปีี และมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยด้้านยาที่่�สูงู มาก ความ
ร่่วมมืือในการสร้้างโรงงานผลิิตยารัักษาโรคมะเร็็งในครั้้�งนี้้�จะทำำ�ให้้
ประเทศไทยมีีโรงงานที่่�สามารถผลิิตยารัักษาโรคมะเร็็งที่่�ครอบคลุุมการ
รัักษาทุุกกลุ่่�มโรคมะเร็็งในปััจจุุบันั และในทุุกกลุ่่�มการผลิิต ทั้้�งรููปแบบ
ยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั ซึ่่ง� เป็็นยาพื้้�นฐานในการรัักษาโรคมะเร็็งที่่�ออกฤทธิ์์�
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ทั่่�วร่า่ งกาย และกลุ่่�มยารัักษาแบบจำำ�เพาะเจาะจงต่่อเซลล์์มะเร็็ง เมื่่อ�
ผลิิตได้้สำำ�เร็็จคาดว่่าจะช่่วยลดราคายาลงได้้มากกว่่า 50 เปอร์์เซ็็นต์์ การ
ที่่�ประเทศไทยจะมีีโรงงานผลิิตยารัักษาโรคมะเร็็งขึ้น้� เอง จะเป็็นการลด
ภาระการนำำ�เข้้ายาจากต่่างประเทศ ซึ่่�งปััจจุุบัันต้้องนำำ�เข้้าจาก
ต่่างประเทศทั้้�งหมด มููลค่่ามากกว่่า 21,000 ล้้านบาทต่่อปีี ทำำ�ให้้เพิ่่�ม
การเข้้าถึึงยาได้้มากขึ้น้� เป็็นการพึ่่�งพาตนเอง และยัังเป็็นการยกระดัับ
อุุตสาหกรรมยาของไทยให้้ทััดเทีียมสากล สร้้างความมั่่�นคงทางยา
ถืือเป็็นการแก้้ปััญหาอย่่างยั่่�งยืืน
นายสุุพัฒ
ั นพงษ์์ พัันธ์์มีเี ชาว์์ รองนายกรััฐมนตรีีและ
รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงพลัังงาน กล่่าวว่่า เนื่่อ� งด้้วยโรคมะเร็็งเป็็น
โรคที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยการใช้้ยาต้้องนำำ�เข้้า
จากต่่างประเทศ ร่่วมกัับการรัักษาด้้วยวิิธีอื่ี น่� ทำำ�ให้้การเข้้าถึึงยาที่่�มีี
คุุณภาพทำำ�ได้้ยากและมีีราคาแพง ดัังนั้้�น การส่่งเสริิมการวิิจัยั และการ
ผลิิตยาที่่�ทันั สมััยจึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนา
ประเทศ ในการมุ่่�งเน้้นเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เศรษฐกิิจ
สีีเขีียว (BCG Economy) ซึ่่ง� เป็็น New S-Curve ของประเทศไทย โดย
อุุตสาหกรรมการแพทย์์ครบวงจร (Comprehensive Medical Industry)
เป็็นหนึ่่�งในอุุตสาหกรรมที่่�มีศัี กั ยภาพและจะมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการ
ผลัักดัันเศรษฐกิิจของไทยเป็็นศููนย์์กลางทางด้้านสุุขภาพและ
วิิทยาศาสตร์์เพื่่อชี
� วิี ตที่่
ิ ดี� ขึ้ี น้� (Life Science) ซึ่่ง� เป็็นยอดปิิรามิิดสูงู สุุด
ในอุุตสาหกรรมชีีวภาพ
ความร่่วมมืือพััฒนาโครงการโรงงานผลิิตยารัักษาโรค
มะเร็็งระหว่่างองค์์การเภสััชกรรม กัับ ปตท. นี้้� เป็็นอีีกก้้าวที่่�จะช่่วย
บรรลุุเป้้าหมายการยกระดัับสาธารณสุุข วิิทยาศาตร์์เทคโนโลยีี และ
การแพทย์์ของไทย ส่่งเสริิมการต่่อยอดงานวิิจัยั ทางการแพทย์์ของ
ประเทศให้้สำำ�เร็็จเป็็นรููปธรรม อีีกทั้้�งจะก่่อให้้เกิิดการจ้้างงาน
ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายของภาครััฐในการรัักษาผู้้ป่� ว่ ยโรคมะเร็็ง ตลอดจน
เสริิมสร้้างศัักยภาพและความมั่่�นคงทางด้้านสาธารณสุุขและเศรษฐกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน
นายแพทย์์วิฑู
ิ รู ย์์ ด่่านวิิบูลู ย์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการองค์์การ
เภสััชกรรม กล่่าวว่่า องค์์การเภสััชกรรมเป็็นองค์์กรหลัักด้้านยาและ
เวชภััณฑ์์ของประเทศ ได้้ดำำ�เนิินโครงการพััฒนายารัักษาโรคมะเร็็ง
โดยดำำ�เนิินการวิิจัยั พััฒนา และรัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีจากผู้ผลิ
� ้ ติ
ยารัักษาโรคมะเร็็งชั้้น� นำำ�ของโลก พร้้อมทั้้�งมีีแผนก่่อสร้้างโรงงานผลิิต
ยารัักษาโรคมะเร็็งขึ้น้� มาโดยเฉพาะ โดยมุ่่�งเน้้นการผลิิตยารัักษาโรคมะเร็็ง
ทั้้�งยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั (Chemotherapy) และกลุ่่�มยารัักษาแบบจำำ�เพาะ
เจาะจง (Targeted Therapy) ประกอบด้้วย ยาชนิิดเม็็ดประเภท Tyrosine
Kinase Inhibitors (TKIs) ซึ่่ง� เป็็นยาชนิิด small molecule สามารถแพร่่
เข้้าเซลล์์และจัับกับั เป้้าหมายภายในเซลล์์ได้้โดยตรง และยาฉีีดชีววั
ี ตถุ
ั ุ
คล้้ายคลึึงประเภท Monoclonal antibodies (Biosimilar) ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่
ไม่่สามารถผ่่านเยื่่อหุ้้
� ม� เซลล์์ได้้ แต่่จะไปจัับเป้้าหมายที่่�อยู่่�ภายนอก
เซลล์์หรืือบนผิิวเซลล์์
ด้้วยโรงงานผลิิตยารัักษาโรคมะเร็็งต้้องมีีมาตรฐาน
คุุณภาพการผลิิตที่่เ� ป็็นสากล มีีมาตรฐานความปลอดภััยและต้้องใช้้
เทคโนโลยีีการผลิิตขั้้น� สููง อภ. กัับ ปตท. จึึงได้้ร่ว่ มกัันดำำ�เนิินการศึึกษา
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และออกแบบโรงงานผลิิตยารัักษาโรคมะเร็็ง นอกจากนี้้� โรงงานแห่่งนี้้�
สามารถรองรัับและต่่อยอดงานวิิจัยั จากห้้องปฏิิบัติั กิ ารสู่่�การผลิิต
ในระดัับอุตส
ุ าหกรรม ถืือเป็็นการแก้้ปััญหาอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่อ� ให้้ประเทศ
มีีความมั่่�นคงด้้านยาและพึ่่�งพาตนเองได้้มากขึ้น้�
นายอรรถพล ฤกษ์์พิบูิ ลู ย์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ ารและ
กรรมการผู้จั� ้ ดั การใหญ่่ บริิษัทั ปตท. จำำ�กัดั (มหาชน) (ปตท.) กล่่าว
ว่่า โครงการก่่อสร้้างโรงงานผลิิตยารัักษาโรคมะเร็็งนี้้� เป็็นหนึ่่�งใน
เจตนารมณ์์ของ ปตท. ในการยกระดัับคุณ
ุ ภาพชีีวิตขอ
ิ งประชาชนตาม
พัันธกิิจ “Powering Thailand’s Transformation” ที่่�มุ่่�งเป็็นแรงขัับเคลื่่อ� น
ประเทศไทยให้้ก้้าวผ่่านการเปลี่่�ยนแปลง โดยใช้้เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมสู่่�ทุุกภาคส่่วน มุ่่�งยกระดัับขีดคว
ี ามสามารถการแข่่งขัันของ
ประเทศ พร้้อมพััฒนาสัังคมและยกระดัับคุณ
ุ ภาพชีีวิตขอ
ิ งคนไทย
ด้้วยเล็็งเห็็นถึึงประโยชน์์ต่อป
่ ระเทศในการช่่วยรัักษาชีีวิติ ผู้ป่� ้ ว่ ยโรค
มะเร็็งที่่�มีจำี �ำ นวนมากในปััจจุุบันั อีีกทั้้�งยัังช่่วยประหยััดงบประมาณ
ประเทศ และลดการพึ่่�งพิิงการนำำ�เข้้ายารัักษาโรคจากต่่างประเทศ
ทั้้�งนี้้� ปตท. จะใช้้ศัักยภาพและความเชี่่ย� วชาญด้้าน
วิิศวกรรม ตลอดจนความเชี่่ย� วชาญด้้านการบริิหารจััดการโครงการ
เพื่่อสนั
� บสนุ
ั นุ การก่่อสร้้างโรงงานให้้สามารถแล้้วเสร็็จภายในระยะเวลา
ที่่�กำ�ำ หนด รวมถึึงร่่วมมืือกัับองค์์การเภสััชกรรมในการนำำ�องค์์ความรู้้�
ประสบการณ์์ด้้านการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และการตลาดที่่�ทั้้ง� สององค์์กร
มีีมาใช้้เพื่่อ� ให้้โรงงานผลิิตยารัักษาโรคมะเร็็งของไทยแห่่งนี้้�เกิิดการ
บริิหารจััดการที่่�ดีี มีีประสิิทธิิภาพ และช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิต ทำำ�ให้้
คนไทยได้้ใช้้ยาที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล ในราคาที่่�ทุกุ คน
สามารถเข้้าถึึงได้้ ถืือเป็็นตััวอย่า่ งความร่่วมมืือของรััฐวิิสาหกิิจไทย ที่่�
ร่่วมกัันเดิินหน้้าเพื่่อพั
� ฒ
ั นาประเทศไทย ตามแนวทาง “Restart
Thailand”
โรงงานผลิิตยารัักษามะเร็็งนี้้� จะตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรมวนารมย์์ของ ปตท. หรืือ PTT WEcoZi อำำ�เภอบ้้านฉาง
จัังหวััดระยอง ซึ่่ง� ขั้้น� ตอนต่่อไปในการศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการสร้้าง
โรงงานผลิิตยารัักษาโรคมะเร็็งขั้้น� ละเอีียด (Detailed Feasibility Study)
คาดว่่าใช้้เวลาประมาณ 14 เดืือนแล้้วเสร็็จ หลัังจากนั้้�นจะทำำ�การสรุุป
ผลการศึึกษาและประเมิินแนวทางการขัับเคลื่่อ� นโครงการนี้้�ต่อ่ ไป
โดยมีีแผนที่่�จะดำำ�เนิินการก่่อสร้้างโรงงานดัังกล่่าวในปีี 2565 เพื่่อ� ให้้
สามารถทำำ�การวิิจัยั พััฒนาและผลิิตยารัักษาโรคมะเร็็งเพื่่อจำ
� �ำ หน่่าย
เชิิงพาณิิชย์์ได้้ในปีี 2570
โครงการพััฒนายารัักษาโรคมะเร็็งนี้้� ยัังตอบสนองนโยบาย
ของประเทศในทุุกภาคส่่วนทั้้�งในด้้านยุุทธศาสตร์์ชาติิระยะ 20 ปีี เพื่่อ�
ให้้ประเทศไทยบรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์์ “ประเทศไทยมีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน
เป็็นประเทศพััฒนาแล้้ว ด้้วยการพััฒนาตามหลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง” ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน โดยการ
พััฒนาและเพิ่่�มสััดส่ว่ นอุุตสาหกรรมทางการแพทย์์และชีีวภาพที่่�มีี
มููลค่่าสููงเพื่่อ� ลดต้้นทุุนการรัักษาพยาบาล และยกระดัับการให้้บริิการ
ทางการแพทย์์อย่า่ งมีีคุณ
ุ ภาพในระดัับสากล และปฏิิรูปป
ู ระเทศไทย
ด้้านสาธารณสุุข
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โรงงานผลิิตยารัังสิิต 1
ได้้รัับการรัับรองระบบมาตรฐาน

การจััดการด้้านพลัังงาน ISO 50001:2018
ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 4

ด

ร.ภญ.มุุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิิจ รองผู้้อำ� �ำ นวยการ
องค์์การเภสััชกรรม รัับมอบใบรัับรองระบบมาตรฐาน
การจััดการด้้านพลัังงาน ISO 50001:2018 จากบริิษัทั
เอสจีีเอส (ประเทศไทย) จำำ�กัดั SGS (Thailand) Co.,Ltd. ซึ่่ง� โรงงาน
ผลิิตยารัังสิิต 1 ได้้รัับการรัับรองเป็็นปีีที่่� 4 และเป็็นใบรัับรองใบ
ที่่� 2 โดยใบรัับรองดัังกล่่าวมีีอายุุ 3 ปีี ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 12 กัันยายน
2563 – วัันที่่� 12 กัันยายน 2566
ดร.ภญ.มุุกดาวรรณ กล่่าวว่่า โรงงานผลิิตยารัังสิิต 1 ได้้รัับ
การรัับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011 ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 12 กัันยายน
2560 จนครบอายุุ 3 ปีี จากนั้้�นได้้ต่่ออายุุใบรัับรองเป็็นใบที่่� 2 ตาม
มาตรฐาน ISO 50001:2018 ซึ่่ง� เป็็นระบบมาตรฐานฉบัับใหม่่ของ
ISO โดยใบรัับรองมีีอายุุ 3 ปีี ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 12 กัันยายน 2563 – วัันที่่�
12 กัันยายน 2566 โดยการจััดการด้้านพลัังงาน ISO 50001:2018
ประกอบด้้วย การจััดการทั่่�วไป เช่่น บริิบทขององค์์กรเกี่่�ยวกัับการ
จััดการด้้านพลัังงาน การแสดงภาวะผู้้นำ� �ขอ
ำ งผู้้บริ
� หิ ารองค์์กร การ
จััดการทรััพยากรด้้านพลัังงาน การสนัับสนุนุ ให้้บุุคลากรมีีความรู้้�
ความสามารถ และสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับระบบจััดการด้้าน
พลัังงานให้้บุุคลากร การสื่่อส
� ารด้้านพลัังงานภายในองค์์กร การจััด
ทำำ�ระบบเอกสารด้้านพลัังงาน การประเมิินความสอดคล้้องของ
ข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายและข้้อกำำ�หนดอื่่น� ๆ การตรวจประเมิิน
ภายใน การทบทวนของฝ่่ายบริิหาร การปรัับปรุงุ อย่่างต่่อเนื่่อ� งของ
ระบบจััดการด้้านพลัังงาน การจััดการด้้านเทคนิิค เช่่น การวางแผน

และการจััดการระบบพลัังงาน การจััดการความเสี่่�ยงและโอกาสใน
ระบบจััดการด้้านพลัังงาน การกำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมาย
ด้้านพลัังงาน การทบทวนด้้านพลัังงาน การกำำ�หนดตััวชี้้�วััด
สมรรถนะด้้านพลัังงาน การจััดทำ�ข้้อมู
ำ
ลู ฐานด้้านพลัังงาน การ
รวบรวมข้้อมููลด้้านพลัังงาน การควบคุุมเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั กิ าร
การออกแบบและจััดซื้้อจั
� ดจ้้
ั างด้้านพลัังงาน
“การรัั บ รองมาตรฐานระบบการจัั ด การพลัั ง งาน
มาตรฐาน ISO 50001:2011 เป็็นมาตรฐานที่่�ช่ว่ ยให้้องค์์กรสามารถ
ปรัับปรุงุ สมรรถนะ ประสิิทธิิภาพ และการอนุุรักั ษ์์พลัังงานได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการ
พลัังงานขององค์์กร โดยบููรณาการเข้้ากัับระบบการจััดการ ISO
14001 ที่่�องค์์กรทำำ�อยู่่�ใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิสำ�ำ หรัับเกณฑ์์
มาตรฐานอื่่น� (Benchmarking) การวััด การจััดทำ�ำ ระบบเอกสารและ
การรายงานผลการปรัับปรุุงด้้านการพลัังงาน และการจััดการ
โครงการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการลดการปลดปล่่อยปริิมาณก๊๊าซเรืือน
กระจก ให้้องค์์กรควบคุุมผู้้ส่� ง่ มอบที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดห่่วงโซ่่การผลิิต
เพื่่อสนั
� บสนุ
ั นุ ให้้เกิิดการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ให้้องค์์กร
ปรัับปรุงุ การใช้้ทรััพยากรด้้านพลัังงานให้้คุ้้ม� ค่่าการลงทุุน เพื่่อ� ลด
ค่่าใช้้จ่่ายและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต สนัับสนุนุ ให้้เกิิดการใช้้
เทคโนโลยีีใหม่่ๆ ด้้านประสิิทธิิภาพพลัังงาน ให้้องค์์กรมีีการ
ดำำ�เนิินการด้้านการจััดการพลัังงานที่่�เป็็นรููปธรรม นำำ�ไปปฏิิบัติั ไิ ด้้จริิง
ให้้เกิิดการปรัับปรุงุ อย่่างต่่อเนื่่อ� งต่่อไป” รองผู้้อำ� �ำ นวยการ กล่่าว

ผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ

ภ

องค์์การเภสััชกรรมได้้อัันดัับ 17 จาก 53 รััฐวิิสาหกิิจ อยู่่�ที่่�ระดัับ A ในเกณฑ์์ระดัับสููงมาก
ญ.วีีระมล มหาตมวดีี ผู้้ช่� วย
่ ผู้้อำ� �ำ นวยการองค์์การ
เภสััชกรรม เปิิดเผยว่่า ตามที่่�สำ�นั
ำ กั งานป้้องกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นักั งาน ป.ป.ช.) ได้้
ดำำ�เนิินการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
ของหน่่วยงานภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563 จากผลการ
ประเมิินดัังกล่่าว องค์์การเภสััชกรรมจััดอยู่่�ในอัันดัับที่่� 17 จาก
หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจที่่�เข้้ารัับการประเมิินทั้้�งหมด 53 หน่่วยงาน
สำำ�หรัับผลการประเมิินที่่�องค์์การฯ ได้้รัับตามกรอบ
การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของ
หน่่วยงานภาครััฐในด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� การใช้้
งบประมาณ การใช้้อำ�ำ นาจ การใช้้ทรััพย์์สินิ ของราชการแก้้ไขปััญหา
การทุุจริิต คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน ประสิิทธิิภาพการสื่่อส
� าร การ
ปรัับปรุงุ การทำำ�งาน การเปิิดเผยข้้อมููลและการป้้องกัันการทุุจริิต
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ได้้คะแนนรวม 91.14 คะแนน อยู่่�ที่่�ระดัับ A ในเกณฑ์์ระดัับสูงู มาก
“การประเมิินดัังกล่่าวเป็็นการประเมิิน ITA (Intesrity and
Transparency Assessment System: ITAS) ที่่�มีจุี ดมุ่่�
ุ งหมายที่่�จะ
ก่่อให้้เกิิดการปรัับปรุุงพััฒนาด้้านคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในหน่่วยงานภาครััฐ ซึ่่�งถืือเป็็นการยกระดัับหน่่วยงานในด้้าน
คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานได้้อย่่างเหมาะสม
ความสำำ�เร็็จครั้้�งนี้้� เกิิดจากความร่่วมมืือ ร่่วมแรง ร่่วมใจ ทั้้�งผู้้บริ
� หิ าร
พนัักงาน และลููกจ้้างทุุกคน จนผลการประเมิินคุุณธรรมและความ
โปร่่งใสในครั้้�งนี้้�สูงู กว่่าทุุกครั้้�งตั้้�งแต่่องค์์การเภสััชกรรมได้้เข้้าร่่วม
โครงการประเมิินคุุณธรรม และความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของ
หน่่วยงานภาครััฐของสำำ�นัักงานปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
(ป.ป.ช.) ตั้้�งแต่่ปีี 2557 จนถึึงปีี 2563” ผู้้ช่� ว่ ยผู้้อำ� �ำ นวยการ กล่่าว
ปีีที่่� 46 ฉบัับที่่� 4 ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม – กัันยายน 2563

19

การพัฒนารูปแบบระบบนําสงยาโรคเรื้อรัง
ในสถานการณโรคระบาดโควิด
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานุาจเจริญ

ก

บทคัดยอ

ารวิิจัยในค์รั�งนี�มีวิัติ์ถุปีระสังค์์เพ่�อำพัฒนารูปีแบูบูระบูบู
นำาสั่งยาโรค์เร่อำ� รังในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำ
ปีทุมราชวิงศูา จังหวิัด่อำำานาจเจริญ โด่ยใช�การวิิจยั เชิงปีฏิิบูติ์ั กิ าร
(Action Research) ในการพั ฒ นาระบูบูนำา สั่ ง ยาโรค์เร่� อำ รั ง ใน
สัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ ในกลุม่ ค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและ
การบูำา บูั ด่ ค์ปีสัอำ.ปีทุ ม ราชวิงศูา เก็ บู ขึ้� อำ มู ล จากการทบูทวิน
วิรรณกรรมที�เกี�ยวิขึ้�อำง บูันท้กการปีระชุม ติ์ลอำด่จนการใช�แบูบู
ปีระเมินสัอำบูถามค์ณะกรรมการ นอำกจากนี� ยังมีการสัังเกติ์การมี
สั่วินร่วิม การระด่มสัมอำง วิิเค์ราะห์ขึ้อำ� มูลเชิงเน่อำ� หา
ผู้ลการวิิจัยพบูวิ่า รูปีแบูบูการพัฒนาระบูบูนำาสั่งยาโรค์
เร่อำ� รังในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวิัด่
อำำานาจเจริญ ปีระกอำบูด่�วิย การขึ้ับูเค์ล่อำ� นงานในรูปีค์ณะกรรมการ
การมีสัวิ่ นร่วิมขึ้อำงค์ณะกรรมการ และหน่วิยงานทีเ� กีย� วิขึ้�อำง ติ์ัง� แติ์่
ขึ้ัน� ติ์อำนการวิางแผู้นจนถ้งขึ้ัน� การสัะท�อำนผู้ล การจัด่ทำาแผู้นให�บูริการ
โด่ยการมีสั่วินร่วิมขึ้อำงทุกหน่วิยงานที�เกี�ยวิขึ้�อำง การแติ์่งติ์ั�งค์ณะ
ทำางานในการจัด่การระบูบู การปีระสัานงานกับูหน่วิยงานทีเ� กีย� วิขึ้�อำง
การมอำบูหมายงานทีช� ด่ั เจน การปีระชุมค์ณะกรรมการ การบูริหาร
จัด่การงบูปีระมาณยา การติ์ิด่ติ์าม ค์วิบูค์ุมกำากับูอำย่างติ์่อำเน่อำ� ง การ
ปีระเมินผู้ล การจัด่ทำารายงาน ผู้ลการปีระเมินปีริมาณและจำานวิน
ค์รัง� ขึ้อำงผูู้ม� ารับูบูริการเม่อำ� เปีรียบูเทียบูกับูปีี 2562 พบูวิ่ามีปีริมาณ
ลด่ลง แติ์่มูลค์่าการจัด่ซี่�อำยาเพิ�มขึ้้�น เน่�อำงจากเพิ�มปีริมาณวิันนัด่
เปี็น 3 เด่่อำน และราค์ายาบูางรายการมีการปีรับูเพิม� ขึ้้น� และมีรายการ
ยาขึ้าด่ชัวิ� ค์ราวิ สั่วินผู้ลการปีระเมินระบูบูนำาสั่งยาพบูวิ่า ผูู้ปี� วิ่ ยสัามารถ
ใช�ยาได่�อำย่างถูกติ์�อำงและให�ค์วิามร่วิมม่อำในการกินยา ร�อำยละ 100
ไม่พบูผูู้ปี� วิ่ ยทีใ� ช�ยาแล�วิเกิด่อำาการขึ้�างเค์ียง ไม่เกิด่อำันติ์รกิรยิ าขึ้อำงยา
ไม่พบูยาเสั่�อำมค์ุณภาพหร่อำยาหมด่อำายุ ไม่พบูยาเหล่อำใช�ในบู�าน
ร�อำยละ 41.7 ค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้น� าำ สั่งยา พบูวิ่าค์วิามพ้งพอำใจติ์่อำ
ค์วิามพ้งพอำใจติ์่อำระบูบูนำาสั่งยาทีบู� า� น ระด่ับูปีานกลาง ร�อำยละ 50
สัรุปผู้ลและข�อเสันอแนะ การด่ำาเนินงานพัฒนาระบูบู
นำาสั่งยาโรค์เร่อำ� รังหากได่�รบูั การด่ำาเนินงานโด่ยค์ณะกรรมการจะสั่งผู้ล
ให�เกิด่ระบูบูการนำาสั่งยาทีด่� ี ผูู้ร� บูั บูริการมีค์วิามปีลอำด่ภัยในการใช�ยา
ค์วิรมีการขึ้ยายผู้ลการศู้กษาทัง� ระบูบูในการบูริหารจัด่การด่�านยาให�
ค์รบูวิงจรติ์ัง� แติ์่ระบูบูบูริหารเวิชภัณฑู์ ระบูบูการค์ัด่เล่อำกจัด่ซี่อำ� จัด่หา
ยา ระบูบูการกระจายยา เหล่านี� เปี็นติ์�น

จันุทรจรีย ดอกบัว และคณะ
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

บทนุํา
จากสัถานการณ์ช่วิงโรค์ระบูาด่โค์วิิด่-19 ในปีระเทศูไทย
มีการเปีลีย� นแปีลงมากมายหลายอำย่าง ทัง� ในเร่อำ� งขึ้อำงเศูรษฐกิจ การ
ท่อำงเที�ยวิ การค์มนาค์ม การติ์ิด่ติ์่อำสั่�อำสัาร การศู้กษา การใช�ชีวิิติ์
ปีระจำาวิัน รวิมไปีถ้งการปีระกอำบูอำาชีพ มีหลายอำาชีพได่�ปีรับูเปีลีย� น
ให�พนักงานทำางานทีบู� า� นหร่อำทีร� จ�ู กั กันใน “Work from home” เจ�าขึ้อำง
ธุรกิจขึ้นาด่เล็กบูางค์นติ์�อำงยุติ์กิ จิ การ ห�างสัรรพสัินค์�าหลายแห่งถูกสััง�
ปีิด่ชัวิ� ค์ราวิเพ่อำ� ปี้อำงกันแพร่ระบูายจากการรวิมกันขึ้อำงกลุม่ ค์นจำานวิน
มาก ผู้ลกระทบูเหล่านี�เปี็นเพียงสั่วินน�อำยเท่านั�น ปีระชาชนติ์�อำง
ติ์่น� ติ์ัวิและทำาการปีรับูติ์ัวิในการรับูม่อำกับูสัถานการณ์ทเี� กิด่ขึ้้น�
กระทรวิงสัาธารณสัุขึ้เปี็นกระทรวิงทีม� บูี ทบูาทสัำาค์ัญในการ
รับูม่อำกับูสัถานการณ์โค์วิิด่-19 ที�เกิด่ขึ้้�น แติ์่ละโรงพยาบูาลติ์่างมี
มาติ์รการอำอำกมาปี้อำงกันการระบูาด่ขึ้อำงโรค์ เช่น ลด่จำานวินผูู้ปี� วิ่ ยที�
จำาเปี็นติ์�อำงนอำนโรงพยาบูาล กำาหนด่ระยะเวิลาและจำานวินญาติ์ิ
ที�สัามารถเขึ้�าเยี�ยมผูู้�ปี่วิยในได่� แยกค์ลินิกติ์รวิจโรค์ทางเด่ินหายใจ
อำนุญาติ์ให�ผู้�ูรับูบูริการเขึ้�ารับูการบูริการได่�เฉพาะบูุค์ค์ลที�สัวิมใสั่
หน�ากากอำนามัย ติ์รวิจวิัด่อำุณหภูมผู้ิ เ�ู ขึ้�ารับูบูริการ เปี็นติ์�น
ด่�วิยเหติ์ุนี� ทางกรมการแพทย์จง้ ได่�อำอำกค์ูม่ อำ่ “แนวิทางการ
ลด่ค์วิามแอำอำัด่ในโรงพยาบูาลเพ่�อำลด่การแพร่กระจาย COVID-19
สัำาหรับูผูู้�ปี่วิยโรค์เร่�อำรัง” เพ่�อำเปี็นแนวิทางการด่ำาเนินงานให�แก่
บูุค์ลากรทางสัาธารณสัุขึ้นำาไปีใช�พัฒนากระบูวินการดู่แลผูู้�ปี่วิยโรค์
เร่อำ� รังในระบูบูงานขึ้อำงติ์นให�ได่�มค์ี ณ
ุ ภาพและปีระสัิทธิภาพ สัำาหรับู
ผูู้�ปี่วิยโรค์เบูาหวิานและค์วิามด่ันโลหิติ์สัูง แนะนำาให�ทาำ การติ์รวิจ
นำา� ติ์าลปีลายนิวิ� วิัด่สััญญาณชีพ นำา� หนัก รอำบูเอำวิ และบูันท้กขึ้�อำมูล
สัุขึ้ภาพลงในแบูบูบูันท้กอำอำนไลน์หร่อำอำอำฟัไลน์ติ์ามแติ์่ระบูบูงานจะ

คำาสัำาคัญ สั่งยา โรค์เร่อำ� รัง โค์วิิด่
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บูริหารจัด่การ จากนั�นสั่งติ์่อำขึ้�อำมูลด่ังกล่าวิให�หน่วิยบูริการนำาเขึ้�า
ระบูบู ปีระเมินและปีระมวิลผู้ลสัุขึ้ภาพขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ย และนำาสั่งยาหร่อำ
นัด่ผูู้ปี� วิ่ ยมารับูบูริการทีโ� รงพยาบูาล(1) ปีระกอำบูกับูค์วิามก�าวิหน�าทาง
วิิทยาศูาสัติ์ร์และเทค์โนโลยี เกิด่การรังสัรรค์์นวิัติ์กรรม แนวิวิิธใี หม่
เพ่อำ� สั่งเสัริมให�การบูริการทางสัาธารสัุขึ้สัามารถปีรับูติ์ัวิให�เท่าทันกับู
สัถานการณ์ปีจั จุบูนั หน้ง� ในนัน� ค์่อำการให�บูริการเภสััชกรรมทางไกล
(Telepharmacy) เปี็นการบูริบูาลทางเภสััชกรรมและการให�บูริการ
ทีเ� กีย� วิเน่อำ� งแก่ผู้ร�ู บูั บูริการ โด่ยทีผู้� ปี�ู ระกอำบูวิิชาชีพเภสััชกรรมทำาการ
สั่อำ� สัารกับูผูู้ร� บูั บูริการด่�วิยเทค์โนโลยีการสั่อำ� สัาร (Telecommunication)
หมายรวิมไปีถ้งขึ้ัน� ติ์อำนการสั่งมอำบูยา(2) มีการทด่สัอำบูนำาร่อำง (Pilot
project) ในศููนย์สัขึุ้ ภาพชุมชนเม่อำงท่าช�าง จังหวิัด่จันทบูุรี เกีย� วิกับู
ระยะเวิลารอำค์อำยการรับูบูริการ พบูวิ่าการนัด่ผูู้�ปี่วิยทุกโรค์มา
โรงพยาบูาลพร�อำมกันสั่งผู้ลให�ระบูบูการด่ำาเนินงานล่าช�า ผูู้ปี� วิ่ ยได่�รบูั
บูัติ์รค์ิวิพร�อำมกัน เจ�าหน�าทีท� าำ งานด่�วิยค์วิามเร่งด่่วินกด่ด่ัน เหติ์ุจาก
มีกรอำบูเวิลาจำากัด่ อำุปีกรณ์เค์ร่อำ� งม่อำไม่เพียงพอำ และจำานวินผูู้ม� ารับู
บูริการทีม� าก ทำาให�ผู้ปี�ู วิ่ ยใช�ระยะเวิลารอำค์อำยการรับูบูริการนาน(3) ซี้ง�
การให�บูริการเภสััชกรรมทางไกลนีจ� ะสัามารถช่วิยลด่ค์วิามแอำอำัด่ขึ้อำง
ผูู้ม� ารับูบูริการทีโ� รงพยาบูาลได่� ผูู้ร� บูั บูริการกลุม่ ผูู้ปี� วิ่ ยโรค์เร่อำ� รังทีไ� ด่�
รับูการบูริการเภสััชกรรมทางไกลไม่จาำ เปี็นติ์�อำงมาติ์ิด่ติ์ามการรักษาที�
โรงพยาบูาลทุกราย สั่งผู้ลติ์่อำเน่อำ� งให�ระยะเวิลารอำค์อำยขึ้อำงผูู้ร� บูั บูริการ
ที� โ รงพยาบูาลน� อำ ยลง การทำา งานขึ้อำงบูุ ค์ ลากรทางการแพทย์
มีปีระสัิทธิภาพมากขึ้้น� จากค์วิามกด่ด่ันทีน� อำ� ยลง ด่ังนัน� ในสั่วินขึ้อำง
ระบูบูการบูริหารจัด่การด่�านยา อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวิัด่
อำำานาจเจริญ จ้งจำาเปี็นทีจ� ะติ์�อำงมีการปีรับูติ์ัวิเพ่อำ� รอำงรับูสัถานการณ์
การแพร่ระบูาด่ขึ้อำงโค์วิิด่-19 โด่ยมีเฉพาะในเร่อำ� งขึ้อำงระบูบูการสั่งยา
ทีบู� า� น ทัง� นี� เพ่อำ� ให�เขึ้�ากับูสัถานการณ์โรค์โค์วิิด่-19 ลด่ค์วิามแอำอำัด่
ขึ้อำงผูู้�รับูบูริการโด่ยเฉพาะผูู้�ปี่วิยโรค์เร่�อำรัง เพ่�อำให�ติ์อำบูสันอำงติ์่อำ
นโยบูายการด่ำาเนินงาน ผูู้�วิิจัยจ้งมีค์วิามสันใจที�จะศู้กษารูปีแบูบู
การนำาสั่งยาที�บู�านในผูู้�ปี่วิยโรค์เร่�อำรังขึ้อำงเขึ้ติ์อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา
จังหวิัด่อำำานาจเจริญ ทั�งนี� ระบูบูด่ังกล่าวิจะติ์�อำงค์ำาน้งถ้งค์วิาม
ปีลอำด่ภัยในการใช�ยาขึ้อำงผูู้ร� บูั บูริการ รวิมถ้งค์ุณภาพยาทีผู้� ร�ู บูั บูริการ
จะได่�รบูั และสั่งผู้ลติ์่อำค์วิามพ้งพอำใจติ์่อำบูริการทีไ� ด่�รบูั ขึ้อำงผูู้ร� บูั บูริการ
ติ์่อำไปี

วัตถุประสงคการศึกษา
เพ่อำ� พัฒนารูปีแบูบูระบูบูนำาสั่งยาโรค์เร่อำ� รังในสัถานการณ์
โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวิัด่อำำานาจเจริญ
ระเบูียุบูว์ิธ์ว์ี จัิ ยุั
เปี็นการวิิจยั เชิงปีฏิิบูติ์ั กิ าร (Action Research) ติ์ามแนวิค์ิด่
ขึ้อำง Stephen Kemmis & Mc Taggart (1998) ปีระกอำบูด่�วิย 4
ขึ้ัน� ติ์อำน (PAOR) ค์่อำ 1. P: Planning การวิางแผู้น 2. A: Action
การปีฏิิบูติ์ั กิ าร 3. O: Observing การสัังเกติ์การณ์ 4. R: Reflecting
การสัะท� อำ นผู้ลการปีฏิิ บูั ติ์ิ ก าร ด่ำา เนิ น การศู้ ก ษาระหวิ่ า งเด่่ อำ น
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เมษายน - มิถนุ ายน 2563
ประชากรศึกษัา ค์่อำค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการ
บูำาบูัด่ ค์ปีสัอำ.ปีทุมราชวิงศูา อำันปีระกอำบูด่�วิย แพทย์ พยาบูาลวิิชาชีพ
ในโรงพยาบูาล พยาบูาลวิิชาชีพในโรงพยาบูาลสั่งเสัริมสัุขึ้ภาพติ์ำาบูล
เภสััชกร เจ�าหน�าทีเ� วิชระเบูียน เจ�าหน�าทีค์� อำมพิวิเติ์อำร์ เจ�าหน�าที�
การเงิน เจ�าหน�าทีง� านชันสัูติ์ร จำานวิน 24 ค์น
การเก็บูข�อมูล
ผูู้�วิิจัยเปี็นผูู้�เก็บูขึ้�อำมูลด่�วิยติ์นเอำง โด่ยเก็บูขึ้�อำมูลจากการ
ทบูทวินวิรรณกรรมที�เกี�ยวิขึ้�อำง บูันท้กการปีระชุมค์ณะกรรมการ
เภสััชกรรมและการบูำาบูัด่ ปีี พ.ศู. 2563 ติ์ลอำด่จนการใช�แบูบูปีระเมิน
สััมภาษณ์ค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบูัด่ นอำกจากนี� ยังมีการ
สัังเกติ์การมีสัวิ่ นร่วิม การระด่มสัมอำงขึ้อำงค์ณะกรรมการเภสััชกรรม
และการบูำาบูัด่

การวิเคราะหขอมูล
ขึ้�อำมูลทีไ� ด่�จากการเก็บูรวิบูรวิมขึ้�อำมูลมาจากเวิทีการระด่ม
ค์วิามค์ิด่เห็นขึ้อำงค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบูัด่ และการ
ปีระเมินผู้ลระบูบูการนำาสั่งยา การสัังเกติ์แบูบูมีสัวิ่ นร่วิม รายงานการ
ปีระชุม และนำาขึ้�อำมูลมาวิิเค์ราะห์เชิงเน่อำ� หา
ผู้ลการว์ิจัยุั
ผูู้วิ� จิ ยั นำาเสันอำผู้ลการวิิจยั เปี็น 2 สั่วิน ค์่อำ 1) ระบูบูนำาสั่งยา
โรค์เร่อำ� รังในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวิัด่
อำำานาจเจริญ 2) ผู้ลการด่ำาเนินงานนำาสั่งยาโรค์เร่อำ� รัง
1. ระบูบูนำาสั่งยุาโรคเรื�อรังในสัถุานการณ์โรคระบูาด
โคว์ิด อำาเภอปทุมราชว์งศา จัังหว์ัดอำานาจัเจัริญ
การปีรับูระบูบูการให�บูริการกับูผูู้ม� ารับูบูริการทีโ� รงพยาบูาล
จากการระด่มสัมอำงขึ้อำงค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบูัด่
ค์ปีสัอำ.ปีทุมราชวิงศูา กำาหนด่ให�ใช�ระบูบูการจัด่สั่งยาให�กบูั ผูู้ร� บูั บูริการ
ถ้งบู�าน (รับูยาทีบู� า� น) ทัง� นี� เพ่อำ� ลด่ค์วิามเสัีย� งจากการได่�รบูั เช่อำ� ลด่
ค์วิามแอำอำัด่ ลด่ค์่าใช�จา่ ย เพิม� ค์วิามสัะด่วิกสับูาย และไม่ทาำ ให�ผู้ร�ู บูั
บูริการเสัียเวิลาในการเด่ินทางมารับูยาทีโ� รงพยาบูาล ซี้ง� มีการกำาหนด่
เกณฑู์ขึ้อำงผูู้ร� บูั บูริการในการสั่งยาถ้งบู�าน ค์่อำ ผูู้ร� บูั บูริการทีม� อำี าการ
ค์งที� รับูยาชนิด่เด่ิมติ์่อำเน่อำ� งอำย่างน�อำย 6 เด่่อำน ไม่มภี าวิะแทรกซี�อำน
และมีการด่ำาเนินการจัด่สั่งยาให�ผู้�ปีู ่วิยโรค์เร่�อำรังทุกค์ลินิค์ ยกเวิ�น
ค์ลินกิ วิาร์ฟัารินทีม� ค์ี วิามซีับูซี�อำน ซี้ง� มีผู้ปี�ู วิ่ ยจำานวินไม่มาก ให�มารับูยา
ทีโ� รงพยาบูาล นอำกจากนี� มีระบูบูการกำาหนด่ผูู้ปี� วิ่ ยโรค์เร่อำ� รังทีม� สัี ทิ ธิ
การรักษาติ์่อำไปีนีจ� ง้ จะพิจารณานำาสั่งยาให�ทบูี� า� น 1. สัิทธิเบูิกหน่วิยงาน
ติ์�นสัังกัด่ (เบูิกได่�) 2. สัิทธิปีระกันสัังค์มในจังหวิัด่อำำานาจเจริญ
และ 3. สัิทธิบูติ์ั รปีระกันสัุขึ้ภาพ (UC) อำีกทัง� ยังมีการการจัด่ระบูบูการ
ให�ค์าำ ปีร้กษาและติ์ิด่ติ์ามการใช�ยาผู้่านทางกลุม่ ไลน์ “ปีทุมราช-สั่งยา
โรค์เร่อำ� รัง *ฉุกเฉิน COVID-19*” และเจ�าหน�าที� รพ.สัติ์ นำาสั่งยาถ้ง
ผูู้ปี� วิ่ ยทีบู� า� น นอำกจากนี� ยังมีการกำาหนด่แนวิทางการติ์ิด่ติ์ามการใช�ยา
ขึ้อำงผูู้ร� บูั บูริการทีบู� า� น ปีระกอำบูด่�วิย วิิธกี ารใช�ยา อำาการขึ้�างเค์ียง การ
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สัังเกตฉลากยาที่่�ครบถ้้วน ความคลาดเคลื่่อ� นทางยา ผลการรัักษาของ
2. ผลการดำำ�เนิินงานนำำ�ส่ง่ ยาโรคเรื้้อ� รััง
ผู้ป่�้ ว่ ย อัันตรกิิริยิ าระหว่่างยา การเก็็บรักั ษายา คุุณภาพยาที่่�นำ�ส่
ำ ง่
2.1 เปรีียบเทีียบปริิมาณผู้ป่�้ วย
่ นอก ช่่วงเวลาที่่�ดำ�ำ เนิินการ
ยาเหลืือใช้้ในบ้้าน/ยาหมดอายุุหรืือเสื่่อ� มสภาพ ความร่่วมมืือในการ ส่่งยาที่่�บ้้าน พบว่่าผู้้ป่� ว่ ยนอกในช่่วง 1 เมษายน - 30 มิิถุนุ ายน ของ
ใช้้ยาและปััญหาในการใช้้ยาของผู้ป่�้ ว่ ย หากพบปััญหาจากการใช้้ยา ปีี พ.ศ. 2563 มีีจำ�ำ นวนลดลง ซึ่่ง� สามารถลดความแออััดตอบสนอง
ให้้ดำำ�เนิินการประสานงานเภสััชกรทัันทีี
ต่่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุุข ดัังตารางที่่� 1
ระบบนำำ�ส่่งยาโรคเรื้อ�้ รััง ภายใต้้สถานการณ์์ระบาด COVID-19 คปสอ.
ปทุุมราชวงศา จ.อำำ�นาจเจริิญ

ฝ่่าย IT โรงพยาบาลปทุุมราชวงศาจะจััดทำ�ข้้อมู
ำ
ลู คนไข้้
ที่่�จะมาพบแพทย์์ตามนััดในคลิินิกิ ต่่างๆ แยกเป็็นราย
รพ.สต. ที่่�มีกำี �ำ หนดรัับยาในช่่วง 1 เดืือน

นำำ�ส่ง่ ข้้อมููลให้้ รพ.สต. เจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผ่่านไลน์์ “ปทุุมราช-ส่่งยาโรคเรื้้อรั
� งั *ฉุุกเฉิิน COVID-19*”

เจ้้าหน้้าที่่� รพ.สต. วััด vital sign ผู้้ป่� ว่ ยทุุกราย และ DTX
สำำ�หรัับคนไข้้ DM ที่่�จะมาพบแพทย์์ในวัันนััดตามคลิินิกิ
แล้้วนำำ�ส่ง่ ข้้อมููลให้้ห้้องบััตรภายในเวลา 8.00 น. ของวัันนััดผู้้ป่� ว่ ย

ห้้องบััตรเปิิด visit ให้้คนไข้้ในวัันนััด

พยาบาล OPD และพยาบาลผู้้รั� บผิ
ั ดิ ชอบคลิินิกิ โรคเรื้้อรั
� งั
ลงข้้อมููล vital sign และ Lab ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระบบ HosXp

ตารางที่่� 1 จำำ�นวนผู้้�ป่ว่ ยนอกเปรีียบเทีียบระหว่่างช่่วง 1 เมษายน 30 มิิถุนา
ุ ยน ของปีี พ.ศ. 2562 - 2563

จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ย (ราย) ปีี
ผู้้ป่� ว่ ยนอก		

ปีี พ.ศ. 2562
26,865		

ปีี พ.ศ. 2563
25,842

2.2 เปรีี ยบเทีี ยบจำ�ำ นวนครั้้�งที่่� มีีผู้�้มารัั บบริิก ารการ
บริิบาลเภสััชกรรมผู้�ป่้ ่วยนอก ช่่วงเวลาที่่�ดำ�ำ เนิินการส่่งยาที่่�บ้้าน
พบว่่าจำำ�นวนครั้้�งที่่�ผู้ป่�้ ว่ ยนอกมารัับบริกิ ารในช่่วง 1 เมษายน - 30
มิิถุนุ ายน ของปีี พ.ศ. 2563 มีีจำ�ำ นวนลดลง ดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 จำำ�นวนครั้้ง� ที่่มีี� ผู้้ม� ารัับบริิการการบริิบาลเภสััชกรรมผู้้�ป่ว่ ย
นอก เปรีียบเทีียบระหว่่างช่่วง 1 เมษายน - 30 มิิถุนา
ุ ยนของปีี พ.ศ.
2562 - 2563

จำำ�นวนครั้้�ง (ครั้้�ง)		
ผู้้ป่� ว่ ยนอก		

ปีี พ.ศ. 2562
133,418		

ปีี พ.ศ. 2563
127,625

2.3 เปรีียบเทีียบมููลค่่ายาผู้�้ป่่วยนอก ในช่่วงเวลาที่่�
ดำำ�เนิินการส่่งยาที่่�บ้้าน พบว่่า ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 มููลค่่ายา
ผู้ป่�้ ว่ ยนอกเพิ่่�มขึ้้น� ทั้้�งนี้้� สาเหตุุเนื่่อ� งมาจากการเปลี่่�ยนระบบนััดผู้้ป่� ว่ ย
จากเดิิมนััด 1-2 เดืือน ปรัับเป็็นนััด 3 เดืือน ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ลดการมารัับยา
ที่่�โรงพยาบาล นอกจากนี้้� ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 ยากลุ่่�มโรค
เรื้้อรั
� งั บางรายการเกิิดภาวะขาดชั่่�วคราว เช่่น ยาลดความดัันโลหิิต
Amlodipine Losatan เป็็นต้้น อีีกทั้้�งยาบางรายการราคายามีีราคา
สููงขึ้้น� ดัังตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 มููลค่่ายาผู้้�ป่ว่ ยนอกเปรีียบเทีียบระหว่่างช่่วง 1 เมษายน 24 มิิถุนา
ุ ยน ของปีี พ.ศ. 2562 - 2563

มููลค่่ายา (บาท)		
ผู้้ป่� ว่ ยนอก		

ปีี พ.ศ. 2562
18,116,839.57

ปีี พ.ศ. 2563
18,849,779.87

2.4 จำำ�นวนผู้้ป่� วย
่ และจำำ�นวนครั้้ง� ที่่�ส่ง่ ยาไปโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล พบว่่ามีีจำ�ำ นวนผู้�ป่้ ่วยที่่�เข้้าระบบนำำ�ส่่งยา
ถึึงบ้้าน จำำ�นวน 1,008 ราย คิิดเป็็น 1,126 ครั้้�ง
2.5 ผลการประเมิินระบบนำำ�ส่่งยาที่่�บ้้านโดยพยาบาล
ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 พบว่่าผู้้�ป่่วยสามารถใช้้ยาได้้อย่่าง
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ถูกติ์�อำงและให�ค์วิามร่วิมม่อำในการกินยา ร�อำยละ 100 ฉลากยาหน�าซีอำง
ยามีค์วิามค์รบูถ�วิน ร�อำยละ 100 ผูู้ปี� วิ่ ยมีผู้ลการรักษาไม่เปีลีย� นแปีลง
ยังค์งเด่ิม ร�อำยละ 66.7 มีอำาการด่ีขึ้น้� ร�อำยละ 33.3 ไม่พบูผูู้ปี� วิ่ ยทีใ� ช�
ยาแล�วิเกิด่อำาการขึ้�างเค์ียง ไม่เกิด่อำันติ์รกิรยิ าขึ้อำงยา ไม่พบูยาเสั่อำ� ม
ค์ุณภาพหร่อำยาหมด่อำายุ ไม่พบูยาเหล่อำใช�ในบู�าน ร�อำยละ 41.7 ผูู้ปี� วิ่ ย
โด่ยสั่วินใหญ่จัด่เก็บูยาในกล่อำงหร่อำติ์ะกร�าสัำาหรับูใสั่ยา ร�อำยละ
91.7 และร�อำยละ 100 เก็บูยาในซีอำงทีติ์� รงกับูช่อำ� ยา และในสั่วินขึ้อำง
ค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้น� าำ สั่งยา พบูวิ่ามีค์วิามพ้งพอำใจติ์่อำการปีระสัานงาน
ขึ้อำงผูู้�รับูผู้ิด่ชอำบู NCD Clinic ในระด่ับูปีานกลาง ร�อำยละ 41.7
ค์วิามพ้งพอำใจติ์่อำการสั่งติ์่อำขึ้�อำมูลขึ้อำงโรงพยาบูาลสัู่ รพ.สัติ์ ในระด่ับู
ปีานกลาง ร�อำยละ 66.7 ค์วิามพ้งพอำใจติ์่อำค์วิามรวิด่เร็วิในการจัด่การ
ปีัญหาในระด่ับูมาก ร�อำยละ 33.3 และค์วิามพ้งพอำใจติ์่อำระบูบูนำาสั่ง
ยาทีบู� า� นระด่ับูปีานกลาง ร�อำยละ 50
2.6 รูปแบูบูระบูบูนำาสั่งยุาโรคเรือ� รังในสัถุานการณ์โรค
ระบูาดโคว์ิด อำาเภอปทุมราชว์งศา จัังหว์ัดอำานาจัเจัริญ การจัด่
กระบูวินการ AIC เพ่อำ� พัฒนารูปีแบูบูระบูบูนำาสั่งยาโรค์เร่อำ� รัง โด่ยการ
มีสัวิ่ นร่วิมขึ้อำงค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบูัด่ และหน่วิยงาน
ที� เ กี� ย วิขึ้� อำ งติ์ั� ง แติ์่ ขึ้ั� น ติ์อำนการวิางแผู้นจนถ้ ง ขึ้ั� น การสัะท� อำ นผู้ล
มีรูปีแบูบู ด่ังนี� 1) การจัด่ทำาแผู้นให�บูริการโด่ยการมีสั่วินร่วิมขึ้อำง
ทุกหน่วิยงานทีเ� กีย� วิขึ้อำ� ง 2) การแติ์่งติ์ัง� ค์ณะทำางานในการจัด่การระบูบู
3) การปีระสัานงานกับูหน่วิยงานทีเ� กีย� วิขึ้�อำง 4) การมอำบูหมายงานที�
ชัด่เจน 5) การปีระชุมค์ณะกรรมการ 6) การบูริหารจัด่การงบูปีระมาณ
ยา 7) การติ์ิด่ติ์าม ค์วิบูค์ุมกำากับูอำย่างติ์่อำเน่อำ� ง 8) การปีระเมินผู้ล
9) การจัด่ทำารายงาน 10) การมีสัวิ่ นร่วิมในการด่ำาเนินงาน 11) การมี
สั่วินร่วิมในการค์�นหาปีัญหา

1. รูปีแบูบูระบูบูนำาสั่งยาโรค์เร่อำ� รังในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่
อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวิัด่อำำานาจเจริญ สัามารถลด่ปีริมาณผูู้ปี� วิ่ ย
ทีม� ารับูยาทีโ� รงพยาบูาล ลด่ค์วิามแอำอำัด่ขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ยในโรงพยาบูาล ซี้ง�
ติ์อำบูสันอำงติ์่อำนโยบูายกระทรวิงสัาธารณสัุขึ้ ผูู้ร� บูั บูริการกลุม่ ผูู้ปี� วิ่ ย
โรค์เร่�อำรังที�ได่�รับูการบูริการเภสััชกรรมทางไกลไม่จาำ เปี็นติ์�อำงมา
ติ์ิด่ติ์ามการรักษาทีโ� รงพยาบูาลทุกราย สั่งผู้ลติ์่อำเน่อำ� งให�ระยะเวิลา
รอำค์อำยขึ้อำงผูู้ร� บูั บูริการทีโ� รงพยาบูาลน�อำยลง การทำางานขึ้อำงบูุค์ลากร
ทางการแพทย์มีปีระสัิทธิภาพมากขึ้้�น จากค์วิามกด่ด่ันที�น�อำยลง
ซี้ง� สัอำด่ค์ล�อำงกับูการศู้กษาขึ้อำง ค์ัทลิยา วิสัุธาด่า (2560)
2. การใช�เทค์นิค์ AIC ทำาให�บูค์ุ ลากรทุกระด่ับูเกิด่ค์วิามรูสั� ก้
วิ่าติ์นเอำงเปี็นสั่วินหน้ง� ขึ้อำงการสัร�างสัรรค์์ทจี� ะนำาไปีสัูค์่ วิามสัำาเร็จขึ้อำง
งาน หร่อำโค์รงการทำาให�งานนัน� ๆ ปีระสับูค์วิามสัำาเร็จได่�เปี็นอำย่างด่ี
กระบูวินการ AIC จะช่วิยให�ผู้�ูที�เกี�ยวิขึ้�อำงเขึ้�ามามีสั่วินร่วิมในการ
วิางแผู้น และติ์ัด่สัินใจร่วิมสัร�างค์วิามเขึ้�าใจในการด่ำาเนินงาน สัร�าง
การยอำมรับูค์วิามรับูผู้ิด่ชอำบูในฐานะค์นทำางานในอำงค์์กร เกิด่ค์วิาม
รูสั� ก้ เปี็นเจ�าขึ้อำง และเกิด่ค์วิามภูมใิ จในผู้ลงานทีติ์� นเอำงมีสัวิ่ นร่วิม และ
แนวิค์ิด่ขึ้อำง (Sinpai & Kompor, 2013) พบูวิ่ากระบูวินการ AIC
เปี็นการก่อำให�เกิด่การทำางานร่วิมกันเพ่อำ� จัด่ทำาแผู้น ทำาค์วิามเขึ้�าใจถ้ง
สัภาพปีัญหา ค์วิามติ์�อำงการ ขึ้�อำจำากัด่ ช่วิยให�มกี ารระด่มสัมอำงในการ
ทำางาน วิิเค์ราะห์หาทางเล่อำกเพ่อำ� ใช�ในการแก�ปีญ
ั หา และเกิด่การ
พัฒนางานได่�อำย่างแท�จริงติ์่อำเน่อำ� ง
3. รูปีแบูบูการด่ำาเนินงานพัฒนาระบูบูนำาสั่งยาโรค์เร่อำ� รังใน
สัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวิัด่อำำานาจเจริญ
โด่ยการมีสัวิ่ นร่วิมขึ้อำงค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบูัด่ และ
หน่วิยงานทีเ� กีย� วิขึ้�อำงในค์รัง� นี� เปี็นการสั่งเสัริมการมีสัวิ่ นร่วิมติ์ัง� แติ์่
ขึ้ั�นการวิางแผู้น ติ์ลอำด่จนการมีสั่วินร่วิมในการด่ำาเนินงาน การ
ปีระเมินผู้ล และการสัะท�อำนผู้ล ซี้ง� รูปีแบูบูการมีสัวิ่ นร่วิมนัน� เปี็นที�
อภิปรายผล
ยอำมรับูและเปี็นนวิัติ์กรรมทีม� กี ารนำาไปีใช�ในการบูริหารจัด่การด่�าน
จากกระบูวินการพัฒนารูปีแบูบูระบูบูนำาสั่งยาโรค์เร่�อำรัง ระบูบูนำาสั่งยาได่�ผู้ลเปี็นอำย่างด่ี จะเห็นได่�จากการศู้กษาขึ้อำง ชิติ์สัุภางค์์
ในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวิัด่ ทิพย์เทีย� งแท� และค์ณะ (2551)
อำำานาจเจริญ มีขึ้อำ� พิจารณาทีน� า่ สันใจ ด่ังนี�
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ผลสรุป

ขอเสนุอแนุะในุการวิจัย

การศู้กษารูปีแบูบูระบูบูนำาสั่งยาโรค์เร่�อำรังในสัถานการณ์
โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวิัด่อำำานาจเจริญ จากกลุม่
ปีระชากรค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบูัด่ ค์ปีสัอำ.ปีทุมราช
วิงศูา เก็บูขึ้�อำมูลจากการทบูทวินวิรรณกรรมทีเ� กีย� วิขึ้�อำง บูันท้กการ
ปีระชุมค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบูัด่ ปีี พ.ศู. 2563 ติ์ลอำด่จน
การใช�แบูบูปีระเมินสััมภาษณ์ค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการ
บูำาบูัด่ นอำกจากนี� ยังมีการสัังเกติ์การมีสัวิ่ นร่วิม การระด่มสัมอำงขึ้อำง
ค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบูัด่ วิิเค์ราะห์ขึ้อำ� มูลเชิงเน่อำ� หา
ผู้ลพบูวิ่ า เม่� อำ เปีรี ย บูเที ย บูในด่� า นปีริ ม าณผูู้� ปี่ วิ ย การมี ร ะบูบู
นำาสั่งยาทีบู� า� น สัามารถลด่ปีริมาณผูู้ปี� วิ่ ยนอำกทีม� ารับูยาทีโ� รงพยาบูาล
ลด่จำานวินค์รัง� ขึ้อำงการมาโรงพยาบูาลขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ย ลด่ค์วิามแอำอำัด่ขึ้อำง
ผูู้ปี� วิ่ ยทีติ์� อำบูสันอำงนโยบูายขึ้อำงกระทรวิงสัาธารณสัุขึ้ เกิด่ระบูบูการ
นำาสั่งยาทีบู� า� นทีช� ด่ั เจน มีการวิางแผู้น ทบูทวินระบูบูอำย่างติ์่อำเน่อำ� ง
โด่ยค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบูัด่ผูู้ปี� วิ่ ยได่�รบูั ยาทีถ� กู ติ์�อำง
ค์รบูถ�วิน มีค์ณ
ุ ภาพ สัามารถใช�ยาได่�อำย่างถูกติ์�อำง ไม่มอำี าการขึ้�างเค์ียง
จากการใช�ยา ไม่พบูอำันติ์รกิรยิ าระหวิ่างยาทีผู้� ปี�ู วิ่ ยได่�รบูั ผูู้ปี� วิ่ ยมีการ
จัด่เก็บูยาทีถ� กู ติ์�อำง ไม่พบูยาเหล่อำใช� จากการปีระเมินค์วิามพ้งพอำใจ
พบูวิ่าผูู้�นาำ สั่งยามีค์วิามพ้งพอำใจในระบูบูนำาสั่งยา และยังค์งให�ใช�
ระบูบูนำาสั่งยาติ์่อำไปีเพ่อำ� ให�เกิด่ปีระโยชน์สังู สัุด่แก่ผู้ร�ู บูั บูริการ

1. ค์วิรมีการศู้กษาปีัจจัยแห่งค์วิามสัำาเร็จในรูปีแบูบูระบูบู
นำาสั่งยาโรค์เร่อำ� รังในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา
จังหวิัด่อำำานาจเจริญ
2. ค์วิรมีการขึ้ยายผู้ลการศู้กษาทัง� ระบูบูในการบูริหารจัด่การ
ด่�านยาให�ค์บูวิงจร ติ์ัง� แติ์่ระบูบูบูริหารเวิชภัณฑู์ ระบูบูการค์ัด่เล่อำก
จัด่ซี่อำ� จัด่หายา ระบูบูการกระจายยาเหล่านีเ� ปี็นติ์�น

ขอเสนุอแนุะทั่วไป
1. ค์วิรมีการสั่งเสัริมการมีสัวิ่ นร่วิมอำย่างทัวิ� ถ้งโด่ยให�ผู้ร�ู บูั
บูริการมีสัวิ่ นร่วิมในการอำอำกแบูบูระบูบูการนำาสั่งยาทีบู� า� น ซี้ง� ในการ
มีสั่วินร่วิม อำาจจัด่ติ์ั�งในลักษณะขึ้อำงค์ณะกรรมการโซีนหร่อำติ์ำาบูล
ในการด่ำาเนินงานร่วิมกับูทางเจ�าหน�าทีสั� าธารณสัุขึ้ และมีการติ์ิด่ติ์าม
ปีระเมินผู้ลอำย่างติ์่อำเน่อำ� ง
2. ค์วิรสั่งเสัริมให�ค์วิามรู� สัร�างค์วิามติ์ระหนักในการมี
สั่วินร่วิมแก่ผู้�รู ับูบูริการและติ์ระหนักติ์่อำค์วิามสัำาค์ัญขึ้อำงระบูบูการ
นำาสั่งยาทีบู� า� นและให�ค์วิามร่วิมม่อำในการดู่แลสัุขึ้ภาพ รวิมถ้งการใช�ยา

ขอเสนุอแนุะเชิงนุโยบาย
1. ขึ้อำให�กระทรวิงสัาธารณสัุขึ้ร่วิมม่อำกับูสัภาเภสััชกรรม
ขึ้ยายผู้ลขึ้อำงโค์รงการร�านยาอำบูอำุน่ ให�ค์รอำบูค์ลุมทุกอำำาเภอำ ทัง� นีเ� พ่อำ�
เพิ� มช่ อำงทางอำำานวิยค์วิามสัะด่วิกให� กับูผูู้�ปี่วิยไปีรั บูยาที� ร�านยา
ซี้ง� สัามารถลด่ค์วิามแอำอำัด่ในโรงพยาบูาลได่�
2. ขึ้อำให�กระทรวิงสัาธารณสัุขึ้ร่วิมม่อำกับูสัภาเภสััชกรรม
ปีระกาศูนโยบูายและเพิม� ค์วิามเขึ้�มขึ้�นในการด่ำาเนินงานการให�บูริการ
เภสััชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ให�เกิด่ขึ้้�นในทุกพ่�นที� ทั�งนี�
เพ่อำ� ให�เกิด่ระบูบูยาทีปี� ลอำด่ภัย สั่งผู้ลด่ีติ์อำ่ ผูู้ร� บูั บูริการ

กิตติกรรมประกาศ
การวิิจยั ค์รัง� นีสั� าำ เร็จได่�ด่วิ� ยค์วิามอำนุเค์ราะห์จากผูู้ใ� ห�ขึ้อำ� มูล
ทุกท่าน ติ์ลอำด่จนผูู้เ� กีย� วิขึ้�อำงทุกรายทีผู้� วิ�ู จิ ยั ขึ้อำขึ้�อำมูล ขึ้อำบูพระค์ุณ
ค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบูัด่ ค์ปีสัอำ.ปีทุมราชวิงศูา จังหวิัด่
อำำานาจเจริญ เจ�าหน�าทีจ� ากกลุม่ งานเภสััชกรรมฯ โรงพยาบูาลปีทุม
ราชวิงศูา และโรงพยาบูาลสั่งเสัริมสัุขึ้ภาพติ์ำาบูล สัำาหรับูการสันับูสันุน
การทำางานเร่อำ� งนี�

เอกสารอางอิง
1. กลุ่มงานพัฒนานโยบูายวิิชาการแพทย์ กอำงวิิชาการแพทย์ กรมการแพทย์. แนวิทางลด่ค์วิามแอำอำัด่ในโรงพยาบูาลเพ่�อำลด่การแพร่กระจาย
“COVID-19” สัำาหรับูผูู้�ปี่วิยโรค์เร่�อำรัง. 8 เมษายน 2563.
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การพัฒนุารูปแบบการบริหารยาพนุสูด
ในุผูปวยโรคหืดและปอดอุดกั้นุเรื้อรังจากการมีสวนุรวม
ของทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผูปวยใน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
จิราวรรณ ชาภักดี
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

บ

บทคัดยอ

ทนำา : การรักษาโรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังใช�ยาพ่น
ค์วิบูค์ุมและบูรรเทาอำาการเปี็นหลักเพ่�อำนำาสั่งยาเขึ้�าสัู่ปีอำด่
โด่ยติ์รง หากพ่นยาไม่ถกู ติ์�อำงจะสั่งผู้ลให�การรักษาล�มเหลวิ
และเพิ�มอำัติ์ราการเสัียชีวิิติ์ ปีัจจุบูันโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา
มีผู้ปี� ู วิ่ ยโรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กัน� เร่อำ� รังสัะสัม 445 ราย ใช�ยาพ่น ร�อำยละ
96.7 มีภาวิะหอำบูกำาเริบูจนติ์�อำงเขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล
ในปีี 2562 จำานวิน 24 ค์น 46 ค์รั�ง ในระหวิ่างนอำนโรงพยาบูาล
ฝี่ายเภสััชกรรมเบูิกยาให�ผู้ปีู� วิ่ ยหร่อำญาติ์ิบูริหารยาเอำงทุกค์รัง� ทำาให�
ผูู้ปี� วิ่ ยไม่ได่�รบูั ยาพ่นติ์ามแพทย์สังั� ร�อำยละ 47.35 และพ่นยาไม่ถกู ติ์�อำง
ทัง� ขึ้นาด่และวิิธใี ช� รวิมทัง� มียาเด่ิมเหล่อำจำานวินมาก มีผู้ปี�ู วิ่ ย 14 ราย
ติ์�อำงย่ด่ระยะเวิลานอำนโรงพยาบูาล ทำาให�พบูการเบูิกจ่ายยาพ่นเกิน
ค์วิามจำา เปี็ น 6797.5 บูาท ด่ั ง นั� น การทำา ให� ผูู้� ปี่ วิ ยได่� ใ ช� ย า
ถูกวิิธแี ละได่�รบูั ยาติ์ามแพทย์สังั� จ้งเปี็นสัิง� สัำาค์ัญย่อำมจะสั่งผู้ลให�เกิด่
การรักษาที�มีปีระสัิทธิภาพ
ว์ัตถุุประสังค์ : เพ่�อำพัฒนาระบูบูการบูริหารยาพ่นใน
ผูู้ปี� วิ่ ยโรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กัน� เร่อำ� รังทีเ� ขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล
ปีทุมราชวิงศูา
ว์ิธ์ีการศึกษัา : การศู้กษาเชิงพรรณนา ในผูู้�ปี่วิยโรค์ห่ด่
และปีอำด่อำุด่กัน� เร่อำ� รังทีน� อำนโรงพยาบูาลในระหวิ่างวิันที� 1 ติ์ุลาค์ม
2562 - 30 เมษายน 2563 เก็บูรวิบูรวิมและวิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูลโด่ยใช�
สัถิติ์ิ ค์วิามถี� ร�อำยละ และ pair t-test
ผู้ลการศึกษัา : ระบูบูการบูริหารยาพ่นปีระกอำบูด่�วิยการ
กำา หนด่บูทบูาทหน� าที� ขึ้ อำงแติ์่ ล ะวิิ ช าชี พ ได่� แ ก่ แพทย์ สัั�งใช� ย า
เภสััชกรจัด่ทำาและติ์รวิจสัอำบูค์วิามสัอำด่ค์ล�อำงติ์่อำเน่�อำงทางยา และ
ปีระเมินการใช�ยาพ่น พยาบูาลบูริหารยาให�ผูู้�ปี่วิยพ่นในแติ์่ละค์รั�ง
เน�นการนำายาเด่ิมมาใช�เปี็นลำาด่ับูแรก โด่ยไม่ให�ผูู้�ปี่วิยหร่อำญาติ์ิ
บูริหารยาเอำง ระบูบูนี�ช่วิยลด่ค์วิามค์วิามเค์ล่�อำนจากการบูริหาร
ยาพ่นได่� ร�อำยละ 44.71 ผูู้ปี� วิ่ ยทีน� อำนโรงพยาบูาลด่�วิยภาวิะโรค์หอำบู
กำาเริบูมีระยะเวิลาการนอำนโรงพยาบูาลเฉลี�ยลด่ลงจาก 5.32 เปี็น
4.2 วิันนอำน มูลค์่าการเบูิกใช�ยาพ่นลด่ลงจาก 1,073,472.50 บูาท
ในปีี 2562 เหล่อำ 521,980.5 บูาท ในปีี 2563 ค์ิด่เปี็นร�อำยละ 51.37
ไม่พบูผูู้�ปี่วิยเกิด่อำาการขึ้�างเค์ียงจากการใช�ยา
คำาสัำาคัญ : ระบูบูบูริหารยาพ่น โรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กั�น
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สัรุปและข�อเสันอแนะ : การพัฒนาระบูบูการบูริหาร
ยาพ่นในผูู้ปี� วิ่ ยโรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กัน� เร่อำ� รังติ์�อำงอำาศูัยการมีสัวิ่ นร่วิม
ขึ้อำงผูู้�ให�บูริการและผูู้�รับูบูริการ มีระบูบูการปีระเมิน ติ์ิด่ติ์าม เยี�ยม
บู�าน และสั่งติ์่อำขึ้�อำมูลในทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพเพ่�อำให�ผูู้�ปี่วิยได่�รับูการ
รักษาอำย่างติ์่อำเน่�อำงและใช�ยาได่�อำย่างถูกติ์�อำง

บที่นำา
โรค์ห่ด่และโรค์ปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังเปี็นโรค์ที�ทำาให�เกิด่ภาระ
ค์่าใช�จา่ ยด่�านสัาธารณสัุขึ้อำยูใ่ นลำาด่ับูติ์�นๆ ขึ้อำงปีระเทศู สั่งผู้ลกระทบู
ติ์่อำการด่ำาเนินชีวิิติ์ขึ้อำงผูู้�ปี่วิยและญาติ์ิ ผูู้�ปี่วิยมักมีอำาการหอำบู
รุ น แรงติ์� อำ งเขึ้� า รั บู การรั ก ษาในห� อำ งฉุ ก เฉิ น และนอำนรั ก ษาใน
โรงพยาบูาล จากสัถิติ์ิ - สัาธารณสัุขึ้ ปีี 2558 มีผู้ปี�ู วิ่ ยทีติ์� อำ� งเขึ้�ารับูการ
รักษาในโรงพยาบูาลด่�วิยโรค์ห่ด่และโรค์ปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรัง จำานวิน
115,577 ค์น และ 249,742 ค์น ติ์ามลำาด่ับู ในปีระเทศูไทยพบูผูู้ปี� วิ่ ย
โรค์ห่ด่ปีระมาณร�อำยละ 7 ขึ้อำงปีระชากร และพบูผูู้�ปี่วิยโรค์ปีอำด่
อำุด่กั�นเร่�อำรัง อำีกจำานวิน 1.5 ล�านค์น ค์าด่วิ่าผูู้�ที�มีอำายุ 30 ปีีขึ้้�นไปี
ปีระมาณร�อำยละ 5 ปี่วิยเปี็นโรค์นี� ทั�งนี� อำงค์์การอำนามัยโลก
ปีระมาณการณ์วิ่าในปีี พ.ศู. 2563 โรค์ปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังจะเปี็น
สัาเหติ์ุการเสัียชีวิิติ์อำันด่ับู 3 ขึ้อำงปีระชากรโลก(1) การรักษาโรค์ห่ด่
และปีอำด่อำุกนั� เร่อำ� รังใช�ยาในรูปีแบูบูยาพ่นเปี็นหลัก สัำาหรับูบูรรเทา
อำาการ และระงับูอำาการอำักเสับูขึ้อำงหลอำด่ลม เช่น ยากลุ่ม corticosteroids แติ์่ขึ้�อำจำากัด่สั่วินใหญ่อำยู่ที�ค์วิามร่วิมม่อำขึ้อำงผูู้�ปี่วิยที�จะ
สัามารถใช�ยาพ่นสัูด่ได่�อำย่างถูกติ์�อำงเหมาะสัม(2) ถ้งแม�วิ่าการใช�
ยาพ่นสัูด่จะเปี็นกระบูวินการสัำาค์ัญในการรักษา แติ์่ยงั พบูวิ่ามีปีญ
ั หา
ทัง� ในด่�านค์่ารักษา เน่อำ� งจากเปี็นกลุม่ ยาราค์าสัูง และปีัญหาในด่�าน
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เพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารยาพ่ น ในผู้ ป่ ว ยโรคหื ด และปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

เทค์นิค์การใช�ยาที�ไม่ถูกติ์�อำง (2-3) ขึ้�อำมูลจากหลายการศู้กพบูวิ่า
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูู้�ปี่วิยที�ใช�ยาพ่นสัูด่ได่�ถูกติ์�อำงมีเพียงร�อำยละ 20-40 เท่านั�น (4-7) การกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารยาพ่นสูดในผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุด กั้นเรื้อรัง เป็น
พ่ น ยาที� ไ ม่ ถู ก ติ์� อำ งทำา ให� เ กิ ด่ ผู้ลเสัี ย ค์่ อำ ยาเขึ้� า ถ้ ง ติ์ำา แหน่กระบวนการวางแผนการดู
ง การ
แลอย่างมีเป้าหมาย มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วย ผู้ดูแลโดย
อำอำกฤทธิไ� ด่�ไม่ด่ี ทำาให�การค์วิบูค์ุมรักษาโรค์ได่�ไม่ด่เี ท่าทีค์� วิร เกิยึดด่ผูการ
้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีแพทย์สั่งยาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เภสัชกรประเมินความถูกต้อง
ของการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างมีประสิทธิภาพ มีพยาบาลเป็นผู้บริหารยาให้ผู้ป่วยได้รับยาตามคาสั่ง
รักษาล�มเหลวิและอำัติ์ราการเสัียชีวิติ์ิ เพิม� สัูงขึ้้น� (6-7) อำาจเกิด่จากการ
แพทย์
ให�ค์ำาแนะนำาแก่ผูู้�ปี่วิยไม่เพียงพอำเกี�ยวิกับูเทค์นิค์การใช�ยาพ่
นสัูด่โดยกระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารยาพ่นสูดประกอบด้วย 1) วิเคราะห์สภาพเดิมของการใช้ยา
พ่นสูดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2) พัฒนารูปแบบการบริหารยาพ่นสูดโดยการมีส่วนร่วม
ทำาให�ผู้ปี�ู วิ่ ยใช�ยาไม่ถกู ติ์�อำง หร่อำอำาจเกิด่จากติ์ัวิผูู้ปี� วิ่ ยเอำง เช่น ของที
สัูงอำายุ
ทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพ 3) ปีระยุกติ์์ใช�รปีู แบูบูการบูริหารยาพ่นสัูด่ และ
มสหสาขาวิชาชีพ 3) ประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารยาพ่นสูด และ 4) การประเมินผลลัพธ์ตามที่กาหนด
หร่อำมีปีัญหาทางขึ้�อำม่อำทำาให�ไม่สัามารถกด่ยาได่� จากการศู้กษา 4) การปีระเมินผู้ลลัพธ์ติ์ามที�กำาหนด่
ในอำด่ีติ์ พบูวิ่าถ้งแม�วิ่าผูู้�ปี่วิยจะเค์ยได่�รับูการปีระเมินจากเภสััชกร วิเคราะห์สถานการณ์การบริหารยาพ่นสูดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
วิ่าสัามารถใช�ยาพ่นสัูด่ได่�ถูกติ์�อำงแล�วิ แติ์่เม่�อำใช�ยาไปีนานๆ กลับู
พบูวิ่าผูู้�ปี่วิยบูางรายใช�ยาพ่นสัูด่ได่�ไม่ถูกติ์�อำง(9-11) ซี้�งเปี็นสัาเหติ์ุ
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดเพื่อหารูปแบบ
ทำาให�ผู้ลติ์อำบูสันอำงติ์่อำการรักษาไม่ด่ี เภสััชกรจ้งมีบูทบูาทสัำาค์ัญ
การบริหารยาพ่นสูดในหอผู้ป่วยในโดยการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ
อำย่างมากในการสัอำนผูู้ปี� วิ่ ยโรค์ห่ด่และโรค์ปีอำด่อำุด่กัน� เร่อำ� รังเกีย� วิกับู
กับูเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสัูด่ให�ถูกติ์�อำง
โรงพยาบูาลปีทุ ม ราชวิงศูามี ผู้�ู ปี่ วิ ยที� เ ปี็ น โรค์ห่ ด่ และ
รูปแบบการบริหารยาพ่นสูด
โรค์ปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังสัะสัม 445 ราย ใช�ยาพ่นสัูด่ ร�อำยละ 96.7
มีภาวิะหอำบูกำาเริบูจนติ์�อำงเขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาลในปีี 2562
นาไปสู่การปฏิบัติ
จำานวิน 24 ค์น 46 ค์รัง� ในระหวิ่างนอำนโรงพยาบูาลฝี่ายเภสััชกรรม
ระยะเวลา 7 เดือน
เบูิกยาให�ผู้ปีู� วิ่ ยหร่อำญาติ์ิบูริหารยาเอำงทุกค์รัง� ทำาให�ผู้ปีู� วิ่ ยไม่ได่�รบูั
ยาพ่นติ์ามแพทย์สัั�ง ร�อำยละ 47.35 และพ่นยาไม่ถูกติ์�อำงทั�งขึ้นาด่
ประเมินผล
และวิิธีใช� รวิมทั�งมียาเด่ิมเหล่อำจำานวินมาก มีผูู้�ปี่วิย 14 รายติ์�อำง
- ระยะวันนอนเฉลี่ย
ย่ด่ระยะเวิลานอำนโรงพยาบูาล ทำาให�พบูการเบูิกจ่ายยาพ่นเกิน
- มูลค่าการใช้ยาพ่นสูด
ค์วิามจำาเปี็น 6797.5 บูาท ด่ังนั�น การทำาให�ผูู้�ปี่วิยได่�ใช�ยาถูกวิิธี
- เทคนิคการใช้ยาพ่นสูด
- ความคลาดเคลื่อนในการ
และได่�รับูยาติ์ามแพทย์สัั�งจ้งเปี็นสัิ�งสัำาค์ัญย่อำมจะสั่งผู้ลให�เกิด่การ
บริการยาพ่นสูด
รักษาที�มีปีระสัิทธิภาพมากยิ�งขึ้้�น

วัตถุประสงคการศึกษา
เพ่�อำพัฒนาระบูบูการบูริหารยาพ่นในผูู้�ปี่วิยโรค์ห่ด่และ
ปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังที�เขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา

รูปแบบการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง

เปี็ น การศู้ ก ษาในปีระชากรที� มี ปี ระวิั ติ์ิ เ ปี็ น โรค์ห่ ด่ หร่ อำ
ปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังที�มีปีระวิัติ์ิได่�รับูยาพ่นสัูด่แบูบู Metered dose
inhaler (MDI) ในโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา ซี้ง� มีผู้ปีู� วิ่ ยทีขึ้� น้� ทะเบูียน
กรอบแนุวคิดของการวิจัย
เปี็นโรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังใน Easy asthma clinic จำานวิน
กรอำบูแนวิค์ิด่ในการพัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสัูด่ 445 ราย เขึ้�ารับูการรักษาในหอำผูู้ปี� วิ่ ยในโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา
ในผูู้ปี� วิ่ ยโรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กัน� เร่อำ� รัง เปี็นกระบูวินการวิางแผู้นการ และผู้่านเกณฑู์การค์ัด่เล่อำกเขึ้�าร่วิมการศู้กษา ซี้�งปีระกอำบูด่�วิย
ดู่แลอำย่างมีเปี้าหมาย มีการปีฏิิสัมั พันธ์ระหวิ่างทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพ
1. มีผู้ลการวิินจิ ฉัยจากแพทย์ยน่ ยันวิ่าเปี็นโรค์ห่ด่หร่อำโรค์
ผูู้�ปี่วิย ผูู้�ดู่แล โด่ยย้ด่ผูู้�ปี่วิยเปี็นศููนย์กลาง มีแพทย์สัั�งยาให�ผูู้�ปี่วิย ปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรัง
ได่�รับูการรักษาอำย่างติ์่อำเน่�อำง เภสััชกรปีระเมินค์วิามถูกติ์�อำงขึ้อำง
2. ได่�รับูยาพ่นสัูด่เพ่�อำรักษาโรค์ห่ด่หร่อำโรค์ปีอำด่อำุด่กั�น
การใช�ยาเพ่อำ� ให�ผู้ปีู� วิ่ ยได่�รบูั ยาอำย่างมีปีระสัิทธิภาพ มีพยาบูาลเปี็น เร่�อำรังในระหวิ่างนอำนโรงพยาบูาล
ผูู้�บูริหารยาให�ผูู้�ปี่วิยได่�รับูยาติ์ามค์ำาสัั�งแพทย์ โด่ยกระบูวินการ
3. สัามารถสัูด่ยาพ่นได่�ด่�วิยติ์นเอำงหร่อำญาติ์ิกด่ยาให�โด่ย
พัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสัูด่ ปีระกอำบูด่�วิย 1) วิิเค์ราะห์สัภาพ ใช�อำุปีกรณ์ช่วิยพ่นยาร่วิมด่�วิยหร่อำไม่ก็ได่�
เด่ิมขึ้อำงการใช�ยาพ่นสัูด่ขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ยทีเ� ขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล
4. สัามารถสั่�อำสัารได่�
2) พั ฒ นารู ปี แบูบูการบูริ ห ารยาพ่ น สัู ด่ โด่ยการมี สั่ วิ นร่ วิ มขึ้อำง
5. ได่�รับูการปีระเมินเทค์นิค์การสัูด่ยาพ่นโด่ยเภสััชกร
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เกณฑการคัดออกจากการศึกษา
ยาพ่นได่�

1. ผูู้� ปี่ วิ ยมี ภ าวิการณ์ ห ายใจล� ม เหลวิ ไม่ สั ามารถสัู ด่

2. ผูู้�ปี่วิยที�เขึ้�ารักษาติ์ัวิในโรงพยาบูาลน�อำยกวิ่า 24 ชั�วิโมง
ยังไม่ได่�ติ์ิด่ติ์ามการบูริหารยาพ่น

กลุมตัวอยาง
ผูู้� ปี่ วิ ยโรค์ห่ ด่ หร่ อำ ปีอำด่อำุ ด่ กั� น เร่� อำ รั ง ที� เ ขึ้� า รั บู การรั ก ษา
ในหอำผูู้ปี� วิ่ ยในโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา ในระหวิ่างวิันที� 1 ติ์ุลาค์ม
2562 - 30 เมษายน 2563 ขึ้นาด่ขึ้อำงกลุม่ ติ์ัวิอำย่างได่�จากการค์ำานวิณ
หาขึ้นาด่กลุ่มติ์ัวิอำย่างโด่ยใช�สัูติ์รขึ้อำงทาโร่ ยามาเน่ ได่�จำานวิน 210
ค์น (13) การค์ั ด่ เล่ อำ กกลุ่ ม ติ์ั วิ อำย่ า งโด่ยใช� ก ารสัุ่ ม แบูบูเจาะจง
(purposive sampling)

ขั้นุตอนุการดําเนุินุงานุ

1. จัด่ปีระชุมค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบูัด่
โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา เพ่�อำสัะท�อำนปีัญหาและหาแนวิทาง
การบูริหารยาพ่นสัูด่ที�เหมาะสัมที�สัุด่สัำาหรับูใช�ในโรงพยาบูาลปีทุม
ราชวิงศูา จากมติ์ิทปีี� ระชุมได่�รปีู แบูบูการบูริหารยาพ่น โด่ยมีขึ้นั� ติ์อำน
ค์่อำแพทย์สังั� ใช�ยา เภสััชกรทำา Medication reconciliation (MR) และ
ปีระเมิ น การใช� ย าพ่ น สัู ด่ ในผูู้� ปี่ วิ ยทุ ก รายที� เ ขึ้� า รั บู การรั ก ษาใน
โรงพยาบูาล โด่ยมีระบูบูการเบูิก-จ่ายยา ค์่อำ กรณีผู้ปี�ู วิ่ ยมียาเด่ิมเหล่อำ
ให�นำายาเด่ิมมาใช�เปี็นลำาด่ับูแรก กรณีผู้ปีู� วิ่ ยยังไม่สัามารถนำายาเด่ิม
มาใช�ได่�หลังจาก 24 ชั�วิโมงที�นอำนโรงพยาบูาล เภสััชกรจะใช�ยา
พ่นสัูด่ใน stock กล่อำงอำุปีกรณ์สัอำนพ่นยา (Easy asthma box) ให�
ผูู้�ปี่วิยพ่นเปี็นค์รั�ง ๆ ติ์ามค์ำาสัั�งแพทย์จนกวิ่าจะนำายาเด่ิมมาใช�
ติ์่อำเน่�อำง หากพิจารณาแล�วิวิ่าเปี็นผูู้�ปี่วิยรายใหม่, ยาหมด่ หร่อำยา
ใกล�หมด่ไม่สัามารถนำายาเด่ิมมาใช�ได่� จ้งจะเบูิกยาหลอำด่ใหม่ให�
และบูันท้กขึ้�อำมูลการเบูิกยาไวิ�เพ่�อำไม่ให�เกิด่การเบูิกยาซีำ�าซี�อำนเม่�อำ
จำาหน่ายกลับูบู�านหร่อำเม่อำ� ผูู้ปี� วิ่ ยมาติ์ามนัด่ การบูริหารยาพ่น เม่อำ�
ยาถูกจัด่ใสั่รถยา พยาบูาลจะเปี็นผูู้�นำายาไปีให�ผูู้�ปี่วิยพ่นพร�อำมกับู
ปีระเมินการใช�ยาซีำ�า เม่�อำพ่นยาเสัร็จพยาบูาลจะนำายาพ่นมาเก็บูที�
รถยา เพ่�อำให�เจ�าหน�าที�ฝี่ายเภสััชกรรมได่�ร่วิมติ์รวิจสัอำบูวิ่าจำานวิน
ยาที�เหล่อำใช�ติ์่อำไปี หากพบูปีัญหาการใช�ยาหร่อำติ์�อำงการสั่�อำสัาร
ระหวิ่างสัหสัาขึ้าวิิชาชีพสัามารถ progress note ใน chart ได่�
ขั�นตอนที� 3 ปีระยุกติ์์ใช�รูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสัูด่
ที�พัฒนาขึ้้�นกับูกลุ่มติ์ัวิอำย่างในช่วิงเด่่อำนติ์ุลาค์ม 2562 - เด่่อำน
พฤษภาค์ม 2563
ขั�นตอนที� 4 การปีระเมินผู้ลภายหลังการใช�รูปีแบูบูการ
บูริหารยาพ่นสัูด่ ปีระกอำบูด่�วิย
4.1 การปีระเมินค์วิามถูกติ์�อำงขึ้อำงเทค์นิค์การใช�
ยาพ่นสัูด่แบูบู MDI ขึ้อำง American College of Chest Physicians
ปีี 2006(13) โด่ยเภสััชกร
4.2 การปีระเมิ นค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนขึ้อำงการ
บูริหารยาพ่นสัูด่ (Administration error)
4.3 ระยะวิันนอำนเฉลี�ย
4.4 มูลค์่าการเบูิกใช�ยาพ่นสัูด่แบูบู MDI ที�มี
ในบูัญชียาโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา

ขึ้ั�นติ์อำนการพัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสัูด่ในผูู้�ปี่วิย
โรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังโด่ยการมีสั่วินร่วิมขึ้อำงทีมสัหสัาขึ้า
วิิ ช าชี พ ในรู ปี แบูบูขึ้อำงการศู้ ก ษาเชิ ง ปีฏิิ บูั ติ์ิ ก ารแบูบูมี สั่ วิ นร่ วิ ม
(Participatory action research) ปีระกอำบูด่�วิย 2 ขึ้ั�นติ์อำน ค์่อำ
ขั�นตอนที� 1 การวิิเค์ราะห์สัภาพเด่ิมขึ้อำงการบูริหารยา
พ่นสัูด่ในผูู้ปี� วิ่ ยใน โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา รูปีแบูบูเด่ิมค์่อำ เม่อำ� ผูู้ปี� วิ่ ย
เขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล เม่�อำแพทย์สัั�งใช�ยาพ่น เภสััชกร
ซีักปีระวิัติ์กิ ารใช�ยาเด่ิม หากเปี็นผูู้ปี� วิ่ ยรายใหม่หร่อำไม่สัามารถระบูุ
ได่�วิา่ มียาเด่ิมเหล่อำหร่อำไม่ ฝี่ายเภสััชกรรมจะเบูิกยาให�ใหม่ ยาจะถูก
นำาเขึ้�าไปีในหอำผูู้ปี� วิ่ ยในและพยาบูาลจะนำายาไปีให�ผู้ปีู� วิ่ ยหร่อำญาติ์ิ
พ่นยาเอำงจนกวิ่าจะจำาหน่ายอำอำกจากโรงพยาบูาลโด่ยไม่มกี ารกำากับู
ดู่แลโด่ยเจ�าหน�าที�ในระหวิ่างพ่นยา รวิบูรวิมขึ้�อำมูลในช่วิงเด่่อำน
มีนาค์ม 2562 ถ้งกันยายน 2562 มีผูู้�ปี่วิยจำานวิน 32 ราย เปี็นเพศู
ชาย ร�อำยละ 45.5 เพศูหญิง ร�อำยละ 54.5 มีภาวิะหอำบูกำาเริบูจนติ์�อำง
เขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล จำานวิน 24 ราย 46 ค์รั�ง ผูู้�ปี่วิย
ไม่ได่�รับูยาพ่นติ์ามแพทย์สัั�ง ร�อำยละ 47.35 และพ่นยาไม่ถูกติ์�อำง
ทั�งขึ้นาด่และวิิธีใช� ปีรับูขึ้นาด่ยาเอำง บูางรายไม่มียาพ่น MDI ใช�
เครื่องมือที่ใชในุการวิจัย
เน่อำ� งจากไม่ทราบูวิ่าติ์�อำงใช�ติ์อำ่ เน่อำ� ง สั่งผู้ลให�ให�มยี าเด่ิมเหล่อำจำานวิน
1. ใช�แบูบูสัอำบูถามที�ผูู้�วิิจัยสัร�างขึ้้�น ค์่อำ
มาก มีผูู้�ปี่วิย 14 รายติ์�อำงย่ด่ระยะเวิลานอำนโรงพยาบูาล ทำาให�มี
1.1 แบูบูบูันท้กขึ้�อำมูลทั�วิไปีขึ้อำงผูู้�ปี่วิย ได่�แก่
ระยะเวิลานอำนโรงพยาบูาลเฉลีย� 5.32 วิันนอำน ติ์ำา� สัุด่ 2 วิัน สัูงสัุด่
20 วิัน (ระยะวิันนอำนโรงพยาบูาลโรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กัน� เร่อำ� รังติ์าม ช่�อำ สักุล HN วิันที�เขึ้�ารับูการรักษา และวิันที�จำาหน่ายอำอำกจาก
ICD 10 = 3.27 วิัน และ 3.26 วิันติ์ามลำาด่ับู) มีมูลค์่าการเบูิกใช� โรงพยาบูาล รายการยาที�ผูู้�ปี่วิยได่�รับู
1.2 แบูบูบูันท้กค์วิามค์ลาด่เค์ล่อำ� นในการบูริหาร
ยาพ่นสัูด่สัูงถ้ง 1,073,472.50 บูาท
ขั�นตอนที� 2 การพัฒนานารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสัูด่ ยาพ่นสัูด่
2. แบูบูปีระเมินเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสัูด่แบูบู MDI ขึ้อำง
ในหอำผูู้�ปี่วิยใน ปีระกอำบูด่�วิยกิจกรรม
American College of Chest Physicians ปีี 2006(13)
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การเก็ บูรวิบูรวิมขึ้�อำมู ล เม่�อำผูู้� ปี่วิยเขึ้�ารับูการรั ก ษาใน ต้�ร�งทุ่� 1 ข้อม้ลพ้�นำฐ�นำผู้้้ป่วย
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย
โรงพยาบูาลหลังจากเบูิกยาให�ผูู้�ปี่วิย เภสััชกรจะสััมภาษณ์ขึ้�อำมูล ข้อมูลพื้นฐาน (N=42)
1. เพศ
ทั�วิไปีทำา MR และปีระเมินเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสัูด่เปี็นรายบูุค์ค์ล
1.1 ชาย
การรวิบูรวิมขึ้�อำมูลจำานวินวิันนอำนโรงพยาบูาลจะทำาเม่�อำผูู้�ปี่วิยถูก
1.2 หญิง
2. อายุ
จำาหน่ายอำอำกจากโรงพยาบูาล นักวิิชาการค์อำมพิวิเติ์อำร์ด่้งขึ้�อำมูล
2.1 1-20 ปี
ติ์�นทุนมูลค์่ายาพ่นสัูด่ก่อำนทำาการศู้กษาเปีรียบูเทียบูกับูหลังทำาการ
2.2 21-40 ปี
2.3 41-60 ปี
ศู้กษา

การวิเคราะหขอมูล
1. ขึ้� อำ มู ล ทั� วิ ไปี เทค์นิ ค์ การใช� ย าพ่ น สัู ด่ แบูบู MDI
ค์วิามค์ลาด่เค์ล่อำ� นในการบูริหารยาพ่นสัูด่ ก่อำนและหลังการพัฒนา
รูปีแบูบูการบูริหารยา มูลค์่าการเบูิกใช�ยาพ่นสัูด่แบูบู MDI วิิเค์ราะห์
โด่ยแจกแจงค์วิามถี� และหาค์่าร�อำยละ
2. การวิิ เ ค์ราะห์ ร ะยะวิั น นอำนโรงพยาบูาลใช� สั ถิ ติ์ิ
pair t-test

ผลการศึกษา (Result)
1. รูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสัูด่แบูบู MDI ในผูู้�ปี่วิยโรค์ห่ด่
และปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังที�ได่�จากการพัฒนาร่วิมกันขึ้อำงทีมสัหสัาขึ้า
วิิชาชีพ ปีระกอำบูด่�วิย การกำาหนด่บูทบูาทขึ้อำงทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพ
ในระบูบูบูริหารยาพ่นสัูด่เม่�อำผูู้�ปี่วิยเขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล
โด่ยแพทย์สัั�งใช�ยา เภสััชกรจัด่ทำาและติ์รวิจสัอำบูค์วิามสัอำด่ค์ล�อำง
ติ์่อำเน่อำ� งทางยา และปีระเมินการใช�ยาพ่น พยาบูาลบูริหารยาให�ผู้ปี�ู วิ่ ย
พ่นในแติ์่ละค์รั�ง เน�นการนำายาเด่ิมมาใช�เปี็นลำาด่ับูแรก
2. ผู้ลการใช�รูปแบูบูบูริการยุาพั่นสัูดที�พััฒนาขึ�นใน
ผูู้�ป่ว์ยุโรคหืดและปอดอุดกั�นเรื�อรังที�เข�ารับูการรักษัาตัว์ใน
โรงพัยุาบูาลปทุมราชว์งศา
2.1 ข�อมูลพัื�นฐานของผูู้�ป่ว์ยุโรคหืด
ผูู้�ปี่วิยที�โรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังที�เขึ้�ารับู
การรักษาในโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูาในช่วิงทีท� าำ การศู้กษา จำานวิน
52 ราย ผู้่านเกณฑู์การค์ัด่เล่อำกผูู้ปี� วิ่ ยเขึ้า� ร่วิมการศู้กษาทัง� หมด่ 42 ราย
เปี็นเพศูชาย ร�อำยละ 71.43 และเพศูหญิง ร�อำยละ 28.57 เปี็น
ผูู้�สัูงอำายุ 61 ปีีขึ้้�นไปี ร�อำยละ 47.62 ผูู้�ปี่วิย ร�อำยละ 90.48 เปี็น
โรค์ห่ด่หร่อำปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังร่วิมกับูโรค์อำ่�นๆ สัาเหติ์ุการมานอำน
โรงพยาบูาลเกิด่จากภาวิะหอำบูกำาเริบูเปี็นสั่วินใหญ่ ร�อำยละ 47.62
มีผู้ปีู� วิ่ ยทีย� งั สัูบูบูุหรีอำ� ยู่ ร�อำยละ 4.76 ยาพ่นทีแ� พทย์สังั� ใช�ในระหวิ่าง
นอำนโรงพยาบูาลมากที� สัุ ด่ ค์่ อำ Fluticasone 250 mcg+
Salmeterol 25 mcg (Seretide) ร�อำยละ 80.95 สั่วินใหญ่ผูู้�ปี่วิย
พ่นยาเอำงโด่ยไม่ใช�อำปีุ กรณ์ชวิ่ ยพ่นยา ร�อำยละ 54.76 โด่ยนำายาเด่ิม
มาใช�ติ์่อำเน่�อำง ร�อำยละ 66.67 (ติ์ารางที� 1)
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2.4 61 ปีขึ้นไป
3. โรคที่เป็นร่วมด้วย
3.1 โรคร่วม
3.2 ไม่มีโรคร่วม
4. สาเหตุการนอนโรงพยาบาล
4.1 Asthma/COPD Exacerbation
4.2 โรค Pneumonia
4.3 โรคอื่นๆ
5 การสูบบุหรี่
5.1 สูบ
5.2 ไม่สูบ
6 ยาพ่นที่แพทย์สั่งใช้ในระหว่างนอนโรงพยาบาล
6.1 Salbutamol MDI อย่างเดียว
6.2 Berodual MDI อย่างเดียว
6.3 Seretide MDI อย่างเดียว
6.4 Budesonide MDI อย่างเดียว
6.5 Salbutamol MDI + Seretide MDI
6.6 Salbutamol MDI + Budesonide MDI
6.7 Berodual MDI+ Seretide MDI
6.8 Berodual MDI++ budesonide MDI
7 การใช้ยาพ่น
7.1 ผู้ป่วยกดยาพ่นเอง
7.2 ญาติกดยาพ่นให้
7.3 ผู้ป่วยกดยาพ่นเองโดยใช้อุปกรณ์ช่วยพ่นยา(spacer)
7.4 ญาติกดยาพ่นให้โดยใช้อุปกรณ์ช่วยพ่นยา
(Spacer)
8 ยาพ่นสูดที่ใช้ในระหว่างนอนโรงพยาบาล
8.1 ใช้ยาเดิม
8.2 เบิกยาใหม่

จานวนผู้ป่วย(คน)

ร้อยละ

30
12

71.43
28.57

2
7
7
20

4.76
16.67
16.67
47.62

38
4

90.48
9.52

20
14
12

47.62
33.33
28.57

2
40

4.76
95”23

0
0
34
6
0
1
2
0

0.00
0.00
80.95
14.29
0.00
2.38
9.52
0.00

23
5
5
9

54.76
11.90
11.90
21.43

28
14

66.67
33.33

2.2 การใช�ยุาพั่นสัูดแบูบู MDI
การปีระเมินเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสัูด่แบูบู MDI โด่ย
การให�ผูู้�ปี่วิยสัาธิติ์วิิธีการพ่นสัูด่ยา เภสััชกรปีระเมินค์วิามถูกติ์�อำง
โด่ยใช�แบูบูปีระเมินเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสัูด่แบูบู MDI ขึ้อำง American
College of Chest Physiciansปีี 2006(13) ทัง� 9 ขึ้ัน� ติ์อำน ผูู้ปี� วิ่ ยพ่นยา
ถูกติ์�อำงทุกขึ้ั�นติ์อำน ค์ิด่เปี็นร�อำยละ 52.38 ยังมีขึ้ั�นติ์อำนเทค์นิค์การ
ใช�ยาพ่นที�ผูู้�ปี่วิยผู้ิด่พลาด่มากที�สัุด่ ค์่อำ ขึ้ั�นติ์อำนที� 5 ที�พ่นไม่ถูกติ์�อำง
ค์่อำ สัูด่ลมหายใจเขึ้�าทางปีากช�าๆ พร�อำมกับูกด่ยาพ่นแรงๆ 1 ค์รั�ง
และสัูด่ลมเขึ้�าปีอำด่ติ์่อำเน่�อำงเร่�อำยๆ ช�าๆ และล้กๆ ที�สัุด่เท่าที�จะ
ทำาได่� รอำงลงมาค์่อำ ขึ้ั�นติ์อำนที� 6 กั�นหายใจไวิ�ปีระมาณ 10 วิินาที
หร่อำจนทนไม่ไหวิ แล�วิค์่อำยๆ หายใจอำอำก ร�อำยละ 47.61 และร�อำยละ
16.67 ติ์ามลำาด่ับู (ติ์ารางที� 2) ภายหลังการให�ค์ำาแนะนำาโด่ย
เภสััชกร ผูู้�ปี่วิยสัามารถพ่นยาได่�ถูกติ์�อำงมากขึ้้�น
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ต้�ร�งทุ่� 2 ผู้ลก�รประเมินำเทุคนำิคก�รใช้ย�พ่นำส่้ดแบบ MDI (N=42)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดแบบ MDI ( N=42)
เทคนิคการใช้ยาพ่นสูดแบบ MDI

ร้อยละ
ถูกต้อง
95.24
97.62
97.62

ไม่ถูกต้อง
4.76
2.38
2.38

4. อมปากกระบอกยาพ่นให้มิด โดยอมไว้ระหว่างฟันบน-ล่าง ให้ลิ้นอยู่
ล่างกระบอกยา

97.62

2.38

5. สูดลมหายใจเข้าทางปาก ช้าๆ พร้อมกับกดยาพ่นแรงๆ 1 ครั้งและ
สูดลมเข้าปอดต่อเนื่องเรื่อยๆ ช้าๆ และลึกๆ ที่สุดเท่าที่จะทาได้

52.38

47.62

1. เปิดฝายาพ่น และเขย่าขวดยา
2. นั่งตัวตรงหรือยืน
3. หายใจออกทางปากหรือจมูก ให้เต็มที่

มูลค์่าการเบูิกยาให�ผู้ปี�ู วิ่ ยใช�ในช่วิงทีเ� ขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล
ช่วิงก่อำนทำาการศู้กษาและช่วิงทีท� าำ การศู้กษา พบูวิ่าติ์�นทุนมูลค์่ายา
รวิมลด่ลงจากจาก 1,073,472.50 บูาท ในปีี 2562 เหล่อำ 521,980.5 บูาท
ในปีี 2563 ค์ิด่เปี็นร�อำยละ 51.37 (ภาพที� 1)
ภ�พทุ่� 1 ต้้นำทุุนำม้ลค่�ย�พ่นำส่้ด เปร่ยบเทุ่ยบช่วงก่อนำก�รศึกษ�
และช่วงทุ่�ทุำ�ก�รศึกษ�

2.3 คว์ามคลาดเคลือ� นในการบูริหารยุาพั่นสัูด
การติ์ิด่ติ์ามค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนในการบูริหาร
ยาพ่นสัูด่ในหอำผูู้�ปี่วิยใน พบูวิ่ามีผูู้�ปี่วิยจำานวิน 12 ราย ไม่ได่�รับูยา
ติ์ามแพทย์ สัั� ง ร� อำ ยละ 28.57 เน่� อำ งจากผูู้� ปี่ วิ ยมี ย าเด่ิ ม เหล่ อำ
แติ์่ไม่นำามาใช�ติ์่อำเน่�อำงมากที�สัุด่ ค์ิด่เปี็นร�อำยละ 11.90
ต้�ร�งทุ่� 3 แส่ดงส่�เหตุ้ ค ว�มคล�ดเคล้� อ นำในำก�รบริ ห �รย�
ทุำ�ให้ผู้ป้ ว่ ยไม่ได้รบั ย�ต้�มคำ�ส่ัง� แพทุย์
ตารางที่ 3 แสดงสาเหตุความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาทาให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยาตามคาสั่งแพทย์
ลักษณะความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา
หน่วยนับ (ครั้ง)
ร้อยละ
1.1 เข้าใจว่ายาพ่น nebulizer กับยาเดียวกันกับ inhaler

1

2.38

1.2 มียาเดิมเหลือที่บ้านไม่ได้นามาใช้ต่อเนื่อง

5

11.90

1.3 ผู้ป่วยพ่นสูดยาน้อยหรือมากกว่าแพทย์สั่ง

4

9.52

1.3 พยาบาลลืมแจกยาให้ผู้ป่วยพ่น

1

2.38

1.5 ยาพ่นหมดในระหว่างนอน โรงพยาบาล

1

2.38

12

28.57

รวม

2.4 ระยุะว์ันนอนเฉีลี�ยุ
การพัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสัูด่ในผูู้ปี� วิ่ ย
โรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังที�นอำนโรงพยาบูาล พบูวิ่าระยะเวิลา
นอำนโรงพยาบูาล เฉลีย� เปี็น 4.81 วิันนอำน ไม่แติ์กติ์่างในทางสัถิติ์เิ ม่อำ�
เทียบูกับูวิันนอำนเฉลีย� ในปีีงบูปีระมาณ 2562 (p>0.05) ติ์ารางที� 4
ตารางที่ 4 เปรี
บเทียย
บระยะเวลานอนโรงพยาบาล
ต้�ร�งทุ่
� 4ยเปร่
บเทุ่ยบระยะเวล�นำอนำโรงพย�บ�ล
แบบทดสอบ

ก่อนทำกำรศึกษำ
หลังทำกำรศึกษำ

จำนวน

ค่ำเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน

42

5.4688

1.9835

42

4.8125

2.50725

ค่ำ t

ค่ำ Sig.

1.187

0.244

2.5 ต�นทุนมูลค่ายุาพั่นสัูด
ค์ำานวิณมูลค์่ายาพ่นสัูด่ MDI ที�มีในบูัญชียา
โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา ได่�แก่ Salbutamol MDI, Ipatropium+
Fenoterol (Berodual) MDI, Fluticasone 250 mcg+Salmeterol
25 mcg (Seretide) MDI และ Budesonide MDI โด่ยวิิเค์ราะห์ติ์น� ทุน
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อภิปรายผลการศึกษา
การพัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสัูด่ในผูู้ปี� วิ่ ยโรค์ห่ด่และ
ปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังจากการมีสั่วินร่วิมขึ้อำงทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพใน
หอำผูู้ปี� วิ่ ยใน โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา มีจดุ่ เด่่นค์่อำ ทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพ
ได่�มสัี วิ่ นร่วิมในการบูริหารยาให�ผู้ปี�ู วิ่ ยติ์ัง� แติ์่กระบูวินการสััง� ใช�ยา การ
จั ด่ หายาจนกระทั� ง นำา ยาไปีให� ผู้�ู ปี่ วิ ยใช� ใ ห� ถู ก ติ์� อำ งเพ่� อำ ให� เ กิ ด่
ปีระสัิทธิผู้ลสัูงสัุด่ในการรักษา โด่ยได่�รบูั ค์วิามร่วิมม่อำในการใช�ยาจาก
ผูู้�ปี่วิยและญาติ์ิเปี็นอำย่างด่ี ผู้ลจากการพัฒนาระบูบูแสัด่งให�เห็น
ค์ุณภาพการให�บูริการมากยิง� ขึ้้น� จากการทีผู้� ปี�ู วิ่ ยได่�รบูั ยาติ์ามค์ำาสััง�
แพทย์เพิ�มมากขึ้้�น มีค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนในการบูริหารยาพ่นลด่ลง
ร�อำยละ 18.78 เม่อำ� เปีรียบูเทียบูกับูปีีงบูปีระมาณ 2562 ทีพ� บูวิ่าผูู้ปี� วิ่ ย
ไม่ได่�รับูยาติ์ามแพทย์สัั�งถ้งร�อำยละ 47.35 ช่วิยลด่ระยะเวิลาการ
นอำนโรงพยาบูาลแม�วิ่าก่อำนและหลังการศู้กษาระยะเวิลาการนอำน
โรงพยาบูาลจะไม่แติ์กติ์่างกันในทางสัถิติ์ิ อำาจเน่อำ� งมาจากหลายปีัจจัย
เช่น ผูู้ปี� วิ่ ยบูางรายเขึ้�ารับูการรักษาด่�วิยภาวิะโรค์อำ่น� ๆ นอำกจากโรค์ห่ด่
และปีอำด่อำุด่กัน� เร่อำ� รังซี้ง� จำาเปี็นติ์�อำงย่ด่ระยะเวิลาการรักษาติ์ามอำาการ
และแผู้นการรักษาขึ้อำงโรค์นั�นๆ แติ์่การมีระบูบูบูริหารยาพ่นสัูด่
จะช่วิยให�ผู้ปี�ู วิ่ ยได่�รบูั ยาเด่ิมเพ่อำ� รักษาโรค์ร่วิมอำย่างติ์่อำเน่อำ� งซี้ง� มีสัวิ่ น
ช่วิยให�การรักษามีปีระสัิทธิผู้ลมากขึ้้น� นอำกจากนี� ผูู้ปี� วิ่ ยได่�นาำ ยาเด่ิม
ที�เหล่อำมาใช�ติ์่อำเน่�อำงในระหวิ่างนอำนโรงพยาบูาลช่วิยลด่มูลค์่าการ
เบูิกยาใหม่ให�ผู้ปี� ู วิ่ ย ช่วิยลด่ค์่าใช�จา่ ยในการรักษาพยาบูาลได่�โด่ยเฉพาะ
ยา seretide MDI เปี็นยาที�มีติ์�นทุนค์่ายาสัูงที�สัุด่และมีปีริมาติ์ร
บูอำกจำานวินยาทีพ� น่ ได่�หากผูู้ปี� วิ่ ยใช�ยาถูกติ์�อำงติ์ามค์ำาสััง� แพทย์ สัังเกติ์
จำานวินยาที�เหล่อำใช�ได่� ผูู้�บูริหารยาสัามารถช่วิยให�ค์าำ แนะนำาและ
ปีระมาณการใช�ยาจนถ้งวิันนัด่ถัด่ไปีได่� หากผูู้ปี� วิ่ ยมีผู้ลลัพธ์ทางค์ลินกิ
ด่ีขึ้น้� แพทย์อำาจพิจารณาปีรับูลด่ขึ้นาด่ยา และลด่ปีริมาณการใช�ยาพ่น
เพ่อำ� บูรรเทาอำาการทำาให�ผู้ปี�ู วิ่ ยมียาเหล่อำใช�นานวิันมากขึ้้น� ได่�
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การปีระเมินเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสัูด่แบูบู MDI ยังพบูวิ่ามี
ผูู้ปี� วิ่ ยบูางสั่วินยังใช�ยาไม่ถกู ติ์�อำงในบูางขึ้ัน� ติ์อำน โด่ยเฉพาะขึ้ัน� ติ์อำนการ
สัูด่ลมหายใจเขึ้�าทางปีากช�าๆ พร�อำมกับูกด่ยาพ่นแรงๆ 1 ค์รัง� และ
สัูด่ยาเขึ้�าปีอำด่ติ์่อำเน่อำ� งเร่อำ� ยๆ ช�าๆ และล้กๆ ทีสั� ดุ่ เท่าทีจ� ะทำาได่� และ
ขึ้ัน� ติ์อำนการกลัน� หายใจหลังสัูด่ยาพ่น ทัง� 2 ขึ้ัน� ติ์อำนนีเ� ปี็นขึ้ัน� ติ์อำน
ทีสั� าำ ค์ัญและยากทีสั� ดุ่ ขึ้อำงการใช�ยาพ่นแบูบู MDI ซี้ง� สัอำด่ค์ล�อำงกับูการ
ศู้กษาขึ้อำง สัุนทรีย์ พรรษา(14) และณัฐวิรรธน์ เลิศูภานิธศูิ (15) ทีพ� บูวิ่า
ค์วิามผู้ิด่พลาด่ขึ้อำงเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสัูด่ขึ้อำงผูู้�ปี่วิยที�ผู้ิด่มากที�สัุด่
ได่�แก่ การหายใจเอำายาเขึ้�าไปีในปีอำด่ใช�เวิลาเร็วิและสััน� เกินไปี และ
การไม่กนั� หายใจไวิ�ปีระมาณ 10 วิินาทีกอำ่ นหายใจอำอำก และยังพบู
ปีัญหาการใช�ยาบูางสั่วิน ได่�แก่ ผูู้ปี� วิ่ ยไม่ได่�ปีรับูขึ้นาด่ยาติ์ามค์ำาสััง�
แพทย์และมีค์วิามเขึ้�าใจผู้ิด่ในการบูริหารยาเน่�อำงจากในระหวิ่าง
นอำนโรงพยาบูาลได่�รบูั ยาพ่นแบูบู nebulizer จ้งเขึ้�าใจวิ่าได่�พน่ ยาแล�วิ
จ้งไม่นาำ ยาพ่นแบูบู MDI มาใช� และผูู้�ปี่วิยไม่ทราบูวิ่ายาพ่นหมด่
ปีัญหานี�สัามารถแก�ไขึ้ได่�ด่�วิยการให�ค์าำ แนะนำาจากเภสััชกรในการ
ติ์ิด่ติ์ามการใช�ยาอำย่างสัมำา� เสัมอำในผูู้ปี� วิ่ ยทุกรายหร่อำผูู้ปี� วิ่ ยรายเด่ิม
ทีม� าติ์ิด่ติ์ามอำาการติ์ามนัด่ในงานบูริการผูู้ปี� วิ่ ยนอำก หร่อำแม�กระทัง�
การมานอำนโรงพยาบูาลซีำา� เน่อำ� งจากการศู้กษานีย� งั มีขึ้อำ� จำากัด่ด่�านระยะ
เวิลา อำาจติ์�อำงทำาการศู้กษาเพิม� เติ์ิมในการติ์ิด่ติ์ามผูู้ปี� วิ่ ยในกลุม่ ทีเ� ค์ย
ได่�รบูั ค์ำาแนะนำา และเค์ยปีระเมินเทค์นิค์พ่นยาแล�วิ เม่อำ� มาติ์ามนัด่
หร่อำมานอำนโรงพยาบูาลซีำา� และศู้กษาผู้ลลัพธ์ทางค์ลินกิ ร่วิมด่�วิย

ผลสรุป

มีระบูบูการปีระเมิน ติ์ิด่ติ์าม เยี�ยมบู�าน และสั่งติ์่อำขึ้�อำมูลในทีม
สัหสัาขึ้าวิิชาชีพเพ่อำ� ให�ผู้ปี�ู วิ่ ยได่�รบูั การรักษาอำย่างติ์่อำเน่อำ� งและใช�ยา
ได่�อำย่างถูกติ์�อำง

กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสัูด่ในผูู้ปี� วิ่ ยโรค์ห่ด่และ
ปีอำด่อำุ ด่ กั� น เร่� อำ รั งจากการมี สั่วิ นร่ วิ มขึ้อำงที ม สัหสัาขึ้าวิิ ชาชี พ ใน
หอำผูู้ปี� วิ่ ยใน โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา เปี็นการศู้กษาเฉพาะกลุม่ บูุค์ค์ล
สัำาเร็จลุล่วิงได่�ด่�วิยค์วิามกรุณา และได่�รับูค์วิามช่วิยเหล่อำจากทีม
สัหสัาขึ้าวิิชาชีพ ได่�แก่ แพทย์ พยาบูาล นักวิิชาการค์อำมพิวิเติ์อำร์ และ
เจ�าหน�าทีฝี� า่ ยเภสััชกรรม รพ.ปีทุมราชวิงศูา ทีไ� ด่�สัละเวิลาอำันมีค์า่
มาช่วิยเก็บูขึ้�อำมูล และให�ค์าำ แนะนำา แก�ไขึ้ขึ้�อำบูกพร่อำงทุกขึ้ั�นติ์อำน
การศู้กษา ผูู้ท� าำ การศู้กษาขึ้อำขึ้อำบูพระค์ุณเปี็นอำย่างสัูง
ขึ้อำขึ้อำบูพระค์ุณเภสััชกรหญิงจันทร์จรีย์ ด่อำกบูัวิ และ
เภสััชกรชวิลิน อำินทร์ทอำง ที�ให�ค์าำ แนะนำาเปี็นอำย่างด่ียิ�ง ติ์ลอำด่จน
ผูู้ท� เี� กีย� วิขึ้�อำงทุกท่านทีไ� ม่ได่�กล่าวินามไวิ� ณ ทีน� ี� ทีไ� ด่�ให�กาำ ลังใจและ
มีสัวิ่ นช่วิยเหล่อำให�การศู้กษานีใ� ห�สัาำ เร็จลุลวิ่ งด่�วิยด่ี
ท�ายสัุด่ ผูู้ท� าำ การศู้กษาหวิังวิ่าการศู้กษาฉบูับูนีเ� ปี็นรูปีแบูบู
การด่ำาเนินงานให�บูริการผูู้ปี� วิ่ ยในระบูบูบูริการยาพ่นสัูด่ในผูู้ปี� วิ่ ยทีม� ี
ปีระวิัติ์ิเปี็นโรค์ห่ด่และปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรังให�ได่�รับูการรักษาอำย่าง
ติ์่อำเน่อำ� ง ถูกติ์�อำง ค์รบูถ�วิน สัามารถติ์ิด่ติ์ามปีระเมินผู้ลและผู้ลักด่ัน
ให�เกิด่ผู้ลลัพธ์ทด่ี� ใี นการรักษา เพ่อำ� ค์วิามปีลอำด่ภัยขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ยติ์่อำไปี

การพัฒนาระบูบูการบูริหารยาพ่นในผูู้ปี� วิ่ ยโรค์ห่ด่และปีอำด่
อำุด่กัน� เร่อำ� รังติ์�อำงอำาศูัยการมีสัวิ่ นร่วิมขึ้อำงผูู้ใ� ห�บูริการและผูู้ร� บูั บูริการ
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ผลของการพัฒนากระบวนการจายยา Erythropoietin
injection ผูปวยใน โรงพยาบาลแพร
ชมรมพร ศรีนุวล ธราณี สิรชิ ยานุุกลุ
ชุตมิ า รัตนุชมภู พรชัย วัฒนุเสาวลักษณ
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร

บ

บทคัดยอ

บูทนำา : โรงพยาบูาลแพร่มีการใช�ยา Erythropoietin
injection ในผูู้�ปี่วิยโลหิติ์จางจากโรค์ไติ์วิายเร่�อำรังเพิ�ม
มากขึ้้�นในปีัจจุบูัน การพัฒนากระบูวินการจ่ายยา Erythropoietin injection ช่วิยให�มีวิิธีการปีฏิิบูัติ์ิงานที�มีปีระสัิทธิภาพ
สัามารถจ่ า ยยาได่� ถู ก ติ์� อำ งติ์ามโรค์ สัิ ท ธิ ก ารรั ก ษาและค์วิบูค์ุ ม
ปีริมาณการจ่ายยาขึ้อำงผูู้�ปี่วิยในได่�
ว์ัตถุุประสังค์ : เพ่�อำพัฒนากระบูวินการจ่ายยาและ
เปีรียบูเทียบูปีริมาณการจ่ายยา Erythropoietin injection ก่อำนและ
หลังการพัฒนา
ว์ิธ์ีการศึกษัา : รูปีแบูบูการศู้กษา Before after design
ที�แผู้นกผูู้�ปี่วิยใน โรงพยาบูาลแพร่ เด่่อำนมกราค์ม - ธันวิาค์ม 2561
ศู้กษาขึ้�อำมูลการจ่ายยา Erythropoietin injection กลุ่มที�บูำาบูัด่
ทด่แทนไติ์ (Renal Replacement Therapy: RRT) และกลุ่มที�ไม่ได่�
บูำาบูัด่ทด่แทนไติ์ (non-RRT) เก็บูขึ้�อำมูลก่อำนพัฒนา เด่่อำนมกราค์มมิถนุ ายน 2561 และขึ้�อำมูลหลังพัฒนา เด่่อำนติ์ุลาค์ม 2561 - มีนาค์ม
2562 วิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูลโด่ยใช�สัถิติ์ิเชิงพรรณนา ได่�แก่ ค์่าเฉลี�ย สั่วิน
เบูี�ยงเบูนมาติ์รฐาน และทด่สัอำบูค์วิามแติ์กติ์่างก่อำนและหลังพัฒนา
ด่�วิย signed-rank test
ผู้ลการศึกษัา : ผู้ลการศู้กษาด่�านผู้ลลัพธ์ เม่�อำเปีรียบู
เทียบูปีริมาณการใช�ยา Erythropoietin injection ก่อำนและหลังการ
พัฒนา พบูวิ่าแติ์กติ์่างกันอำย่างไม่มีนัยสัำาค์ัญทางสัถิติ์ิ โด่ยกลุ่มที�
บูำาบูัด่ทด่แทนไติ์ ก่อำนพัฒนามีค์า่ เฉลีย� เท่ากับู 4.2±5.6 หลังพัฒนา
2.7±3.4 (p=0.327) สั่วินกลุ่มที�ไม่ได่�บูำาบูัด่ทด่แทนไติ์ ก่อำนพัฒนา
มีค์่าเฉลี�ยเท่ากับู 4.8±5.3 หลังพัฒนา 5.2±5.5 (p=0.184)
สัรุป : ผู้ลการศู้กษาสัามารถสัร�างกระบูวินการจ่ายยา
Erythropoietin injection ที�มีปีระสัิทธิภาพ สัามารถค์วิบูค์ุมปีริมาณ
การจ่ายยา และมูลค์่าการจัด่ซี่�อำยา Erythropoietin injection ขึ้อำง
โรงพยาบูาลแพร่ได่� และเปี็นขึ้�อำมูลให�ผูู้�ที�เกี�ยวิขึ้�อำงในการทำาแผู้น
จัด่ซี่�อำยาและเสันอำผูู้�บูริหารโรงพยาบูาลแพร่ติ์่อำไปี

คำาสัำาคัญ : กระบูวินการจ่ายยา Erythropoietin injection, Erythropoietin injection, การบูำาบูัด่ทด่แทนไติ์
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บทนุํา
ยา Erythropoietin หร่อำ EPO จัด่เปี็นยาในกลุ่ม erythropoiesis-stimulating agents สัั ง เค์ราะห์ ขึ้้� น จากการติ์ั ด่ ติ์่ อำ ทาง
พันธุกรรมผู้่านเซีลล์รังไขึ้่ขึ้อำง Chiness hamster เพ่�อำให�ได่�ยาที�มี
ลักษณะทางภูมิค์ุ�มกันและทางชีวิวิิทยาที�ไม่แติ์กติ์่างจากฮอำร์โมน
erythropoietin จากไติ์ เพ่� อำ กระติ์ุ� น การสัร� า งเม็ ด่ เล่ อำ ด่แด่งที�
ไขึ้กระดู่ก จัด่เปี็นยาในบูัญชียาหลักแห่งชาติ์ิปีระเภทยา จ.2 ที�มี
เง่�อำนไขึ้การใช�สัำาหรับูภาวิะเล่อำด่จางจากโรค์ไติ์เร่�อำรังที�ไม่พบูสัาเหติ์ุ
อำ่�นที�รักษาได่� (1) ในผูู้�ปี่วิยโรค์ไติ์เร่�อำรังระยะสัุด่ท�ายซี้�งเปี็นภาวิะไติ์
สัูญเสัียหน�าที�ติ์ิด่ติ์่อำกันเปี็นระยะเวิลานานหร่อำมากกวิ่า 3 เด่่อำน
สั่งผู้ลให�ไติ์ไม่สัามารถขึ้ับูขึ้อำงเสัียในร่างกายอำอำกได่�จ้งจำาเปี็นติ์�อำงมี
การบูำาบูัด่ทด่แทนไติ์ (Renal replacement therapy, RRT) ทำาหน�าที�
แทนไติ์เด่ิ ม ที� เ สั่� อำ มสัภาพไปี อำาจเปี็ น การรั ก ษาชั� วิ ค์ราวิเพ่� อำ รอำ
ไติ์ฟั้�นหน�าที�ในภาวิะไติ์วิายเฉียบูพลัน หร่อำเปี็นการรักษาระยะยาวิ
ถาวิรในภาวิะไติ์วิายเร่�อำรังระยะสัุด่ท�าย ในปีัจจุบูันมีการรักษา 3
วิิธี ค์่อำ การฟัอำกเล่อำด่ (Hemodialysis: HD) การล�างไติ์ทางหน�าท�อำง
อำย่างถาวิร (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: CAPD)
และการปีลูกถ่ายไติ์(2) เม่�อำการทำางานขึ้อำงไติ์ลด่ลงทำาให�ร่างกายขึ้าด่
Erythropoietin ซี้�งเปี็นฮอำร์โมนที�กระติ์ุ�นการสัร�างเม็ด่เล่อำด่แด่งที�
ไขึ้กระดู่กจ้งเกิด่ภาวิะโลหิติ์จางในผูู้�ปี่วิยโรค์ไติ์เร่�อำรัง(3) การได่�รับูยา
กระติ์ุน� การสัร�างเม็ด่เล่อำด่แด่งสัามารถรักษาระด่ับูฮีโมโกลบูินในเล่อำด่
ให�ค์งที�ถ้งเปี้าหมายขึ้อำงผูู้�ปี่วิยที�มีภาวิะโลหิติ์จางจากโรค์ไติ์เร่�อำรัง(4)
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ซี้�งในการรักษาภาวิะโลหิติ์จางในผูู้�ปี่วิยไติ์วิายเร่�อำรัง ติ์�อำงทำาการหา การจ่ายยา Erythropoietin injection กลุ่มที�บูำาบูัด่ทด่แทนไติ์ (Renal
สัาเหติ์ุที�แก�ไขึ้ได่�ก่อำน เช่น สัาเหติ์ุจากการเสัียเล่อำด่ในทางเด่ิน Replacement Therapy: RRT) และกลุ่มที�ไม่ได่�บูำาบูัด่ทด่แทนไติ์
อำาหาร การขึ้าด่ธาติ์ุเหล็ก และวิิติ์ามินอำ่�นๆ หากแก�ไขึ้สัาเหติ์ุติ์่างๆ (nRRT) เก็บูขึ้�อำมูลก่อำนพัฒนา เด่่อำนมกราค์ม - มิถุนายน 2561 และ
แล�วิ แติ์่ผูู้�ปี่วิยยังมีภาวิะโลหิติ์จางอำยู่ หร่อำไม่พบูค์วิามผู้ิด่ปีกติ์ิจาก ขึ้�อำมูลหลังพัฒนา เด่่อำนติ์ุลาค์ม 2561 - มีนาค์ม 2562 ติ์ัวิแปีรที�
สัาเหติ์ุด่ังกล่าวิ แพทย์จะพิจารณาให�การรักษาด่�วิยยา Erythro- ศู้กษา ได่�แก่ กระบูวินการจ่ายยาและขึ้�อำมูลปีริมาณการใช�ยา Erythropoietin injection หร่อำที�นิยมเรียกวิ่า EPO ซี้�งใช�เพ่�อำทด่แทนการ poietin injection ติ์ัวิแปีรที�ศู้กษาในการวิิจัยค์รั�งนี�ไม่มีผู้ลติ์่อำปีระเด่็น
ขึ้าด่ฮอำร์โมน Erythropoietin ในร่างกาย โด่ยนอำกจากยา EPO จะมี ทางจริยธรรม
เค์ร่�อำงม่อำที�ใช�สัำาหรับูวิิจัยเปี็นแบูบูบูันท้กขึ้�อำมูลการจ่าย
ขึ้�อำบู่งใช�ในการรักษาภาวิะโลหิติ์จางในผูู้�ปี่วิยไติ์วิายเร่�อำรังแล�วิ ยังมี
ปีระสัิทธิภาพในการเพิ�มระด่ับูฮีโมโกลบูิน ลด่ค์วิามจำาเปี็นในการได่� ยา Erythropoietin injection โด่ยวิิธีการศู้กษาปีระกอำบูด่�วิย 3 ระยะ
ั หาจากการปีฏิิบูติ์ั งิ านปีระจำาวิัน
รับูเล่อำด่ ลด่จำานวินเล่อำด่ที�ติ์�อำงการ และช่วิยเพิ�มค์ุณภาพชีวิิติ์เม่�อำ ด่ังนี� ระยะที� 1 รวิบูรวิม วิิเค์ราะห์ปีญ
(5)
ใช� รั ก ษาภาวิะโลหิ ติ์ จางในผูู้� ปี่ วิ ยมะเร็ ง ได่� ซี้� ง เม่� อำ แพทย์ สัั� ง ยา และร่ วิ มปีระชุ ม พู ด่ ค์ุ ย กั บู ผูู้� ที� เ กี� ย วิขึ้� อำ ง ได่� แ ก่ แพทย์ เภสัั ช กร
Erythropoietin injection เภสััชกรจะจ่ายยาให�ถูกติ์�อำงติ์ามโรค์และ และพยาบูาล ระยะที� 2 เติ์รียมขึ้�อำมูลและสัิ�งที�ใช�ในการปีฏิิบูัติ์ิงาน
ติ์ามสัิทธิการรักษาพยาบูาลขึ้อำงผูู้�ปี่วิย โด่ยในผูู้�ปี่วิยกลุ่มที�ฟัอำก และระยะที� 3 ด่ำาเนินการติ์ามกระบูวินการที�พัฒนาขึ้้�น
วิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูลโด่ยใช�สัถิติ์ิเชิงพรรณนา ได่�แก่ ค์่าเฉลี�ย
เล่ อำ ด่และกลุ่ ม ที� ล� า งไติ์ทางหน� า ท� อำ งอำย่ า งถาวิรขึ้อำงสัิ ท ธิ ห ลั ก
ปีระกันสัุขึ้ภาพแห่งชาติ์ิมีสัิทธิปีระโยชน์ทางการแพทย์ ได่�รับูยา สั่วินเบูี�ยงเบูนมาติ์รฐาน และทด่สัอำบูค์วิามแติ์กติ์่างก่อำนและหลัง
สันับูสันุนจากกอำงทุนหลักปีระกันสัุขึ้ภาพแห่งชาติ์ิ(6) นอำกเหน่อำ การพัฒนาด่�วิย signed-rank test
�นำต้อนำก�รรวบรวมข้
อม้ล
จากสัิ ท ธิ ด่ั ง กล่ า วิ ทางโรงพยาบูาลแพร่ จ ะด่ำา เนิ น การจั ด่ ซี่� อำ ยา ขั้นขัตอนการรวบรวมข้
อมูล
Erythropoietin injection มาให�พร�อำมบูริการรักษาพยาบูาล เช่น
ข้อมูลการจ่ายยา Erythropoietin injection ผู้ป่วยใน รพ.แพร่ จากฐานข้อมูล รพ.แพร่
สัิทธิเบูิกได่� สัิทธิปีระกันสัังค์ม เปี็นติ์�น การจัด่ซี่�อำยา Erythropoietin injection ในแติ์่ ล ะปีี มี ปี ริ ม าณและมู ล ค์่ า สัู ง อำยู่ ใ น 10
เกณฑ์คัดออก
กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาจาก
อำันด่ับูแรกขึ้อำงการจัด่ซี่�อำยาทั�งหมด่ขึ้อำงโรงพยาบูาล ขึ้�อำมูลการจัด่
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เกณฑ์คัดเข้า
ซี่อำ� ยา Erythropoietin injection ปีีงบูปีระมาณ 2558 - 2560 จำานวิน
กลุ่มผู้ป่วยใช้ยาที่โรงพยาบาลจัดซื้อ
4.77 ล�านบูาท, 3.51 ล�านบูาท และ 7.09 ล�านบูาท ติ์ามลำาด่ับู
เน่�อำงจากมีการใช�ยา Erythropoietin injection กับูผูู้�ปี่วิย
โลหิ ติ์ จางจากโรค์ไติ์เร่� อำ รั ง ซี้� ง เปี็ น หน้� ง ในโรค์ไม่ ติ์ิ ด่ ติ์่ อำ เร่� อำ รั ง
(Non-communicable disease, NCD) ที�เปี็นปีัญหาสัำาค์ัญในระบูบู
กลุ่มที่บาบัดทดแทนไต
กลุ่มที่ไม่ได้บาบัดทดแทนไต
สัาธารณสัุขึ้ขึ้อำงไทย เพราะมีค์วิามชุกเพิ�มขึ้้�นในอำัติ์ราก�าวิหน�า ยังมี
การใช�ยากับูผูู้�ปี่วิยโลหิติ์จาง การขึ้าด่ธาติ์ุเหล็กและโลหิติ์จางจาก
โรค์เร่�อำงรัง และภาวิะติ์่างๆ ติ์ามดุ่ลยพินิจขึ้อำงแพทย์ การใช�ยา
Erythropoietin injection จ้งมีมูลค์่าสัูงขึ้้�น และผูู้�ปี่วิยมารับูการรักษา
เปีรียบูเทียบูขึ้�อำมูลการจ่ายยา Erythropoietin injection
ที�โรงพยาบูาลมีทั�งสัถานะผูู้�ปี่วิยนอำกและผูู้�ปี่วิยใน ทำาให�ได่�รับูยา
ก่อำนและหลังการพัฒนา
ซีำ�าซี�อำน มียาเหล่อำอำยูท่ บูี� า� นผูู้ปี� วิ่ ย จากปีัญหาขึ้�างติ์�น ผูู้วิ� จิ ยั และค์ณะ
จ้งได่�พัฒนากระบูวินการจ่ายยา Erythropoietin injection เพ่�อำให�มี
วิิธีการปีฏิิบูัติ์ิงานที�มีปีระสัิทธิภาพ จ่ายยาได่�ถูกติ์�อำงติ์ามโรค์ สัิทธิ
ผลการศึกษา
การรักษาและค์วิบูค์ุมปีริมาณการจ่ายยาขึ้อำงผูู้�ปี่วิยใน โรงพยาบูาล
ระยุะที� 1 - 2 รว์บูรว์มปั ญ หาและเตรี ยุ มข� อ มู ล
แพร่ การศู้ กษานี� จ้ งมี วิัติ์ถุ ปีระสังค์์ เพ่� อำเพ่� อำพั ฒนากระบูวินการ
จ่ายยา Erythropoietin injection และเปีรียบูเทียบูปีริมาณการ (กรกฎาคม 2561)
1. พบูปีัญหาจากการปีฏิิบูัติ์งิ านขึ้อำงห�อำงจ่ายยาผูู้�ปีวิ่ ยใน
จ่ายยา Erythropoietin injection ก่อำนและหลังการพัฒนาผูู้�ปี่วิยใน
ก่อำนการพัฒนา ค์่อำ ไม่มีแนวิทางการปีฏิิบูัติ์ิงานที�ชัด่เจน เภสััชกร
โรงพยาบูาลแพร่
ไม่ทราบูสัถานะขึ้อำงผูู้�ปี่วิยที�รักษาติ์ัวิในหอำผูู้�ปี่วิยวิ่าเปี็นผูู้�ปี่วิยกลุ่ม
บูำาบูัด่ทด่แทนไติ์หร่อำไม่ เพราะขึ้�อำมูลไม่ได่�ถูกสั่งมาห�อำงจ่ายยาหร่อำ
วัสดุและวิธีการศึกษา
ไม่ค์รบูถ�วิน และระหวิ่างนอำนรักษาติ์ัวิผูู้ปี� วิ่ ยอำาจจะมีการปีรับูสัถานะ
รูปีแบูบูการศู้กษา Before after design ที�แผู้นกผูู้�ปี่วิยใน จากการไม่ได่�บูำาบูัด่ทด่แทนไติ์เปี็นฟัอำกเล่อำด่ฉุกเฉิน หร่อำเปีลี�ยน
โรงพยาบูาลแพร่ เด่่อำนมกราค์ม - ธันวิาค์ม 2561 ศู้กษาขึ้�อำมูล สัถานะจากล�างไติ์ทางช่อำงเปี็นฟัอำกเล่อำด่ เปี็นติ์�น ผูู้�ปี่วิยหลายราย
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มียาเด่ิมเหล่อำจากการรักษาค์รั�งก่อำน การปีระสัานงานและขึ้�อำสัรุปี
ไม่ชด่ั เจน การสั่อำ� สัารไม่ทวิั� ถ้ง การปีฏิิบูติ์ั ทิ าำ ได่�ไม่ค์รบูถ�วิน เช่น บูางเวิร
หร่อำวิันหยุด่ไม่ได่�ปีฏิิบูัติ์ิ
2. จัด่ทำารหัสัยา Erythropoietin injection ในฐานขึ้�อำมูล
ค์อำมพิวิเติ์อำร์เพ่�อำให�บูันท้กขึ้�อำมูลค์ิด่ค์่ายาและจ่ายยาได่�ถูกติ์�อำง
3. รวิบูรวิมขึ้�อำมูลการจัด่ซี่�อำยา Erythropoietin injection
โรงพยาบูาลแพร่ โด่ยขึ้�อำมูลการจัด่
ซี่�อำยาปีีงบูปีระมาณ 2560 มีมูลค์่าสัูงขึ้้�นจาก 3.51 ล�าน
บูาท เปี็น 7.09 ล�านบูาท เม่�อำเทียบูกับูปีีก่อำนหน�า (ภาพที� 1)
มูลค่าการจัดซื้อยา Erythropoietin injection (ล้านบาท)
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

7.09
4.77

2558

3.51

2559
2560

2558

2559

2560

รูปที่1 มูลค่าการจัดซื้อยา Erythropoietin injection

ภ�พทุ่� 1 ม้ลค่�ก�รจัดซ้�อย� Erythropoietin injection

4. รวิบูรวิมขึ้�อำมูลการใช�ยา Erythropoietin injection กลุ่ม
ผูู้ปี� วิ่ ยทีใ� ช�ยาทีโ� รงพยาบูาลจัด่ซี่อำ� ยา ปีระกอำบูด่�วิย ขึ้�อำมูลผูู้ปี� วิ่ ย สัิทธิ
เบูิกได่� สัิทธิปีระกันสัังค์มขึ้อำงกลุ่มที�บูำาบูัด่ทด่แทนไติ์ และกลุ่ม
ที�ไม่ได่�บูำาบูัด่ทด่แทนไติ์ที�มีการรับูเขึ้�ารักษาพยาบูาลเปี็นผูู้�ปี่วิยใน
โรงพยาบูาลแพร่ ก่อำนพัฒนา (มกราค์ม - มิถุนายน 2561)
5. จัด่ทำากระบูวินการปีฏิิบูัติ์ิงาน (Flow)
กระบวนการปฏิบัติงานเรื่อง การจ่ายยา Erythropoetin injection : EPO ผู้ป่วยใน (IPD Case)

กลุ่มที่ 2

บาบัดทดแทนไต

ไม่ได้บาบัดทดแทนไต

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Admit

1.คิดเงินค่ายา
2.กรอก EPO (สปสช.ไตเทียม)
3. การจ่ายยา
3.1 HD จ่ายยา แบบ vial
3.2 CAPD จ่าย sticker รับยาที่
หน่วย CAPD

H/M
1.กรอก EPO (สปสช.ไตเทียม) = O
2.ไม่จ่ายยา (นัดรับยา OPD case)

สิทธิ เบิกได้ , ปกส , อปท. , อื่นๆ

Admit
1.คิดเงินค่ายา
2.กรอก EPO (เบิกได้,ปกส.ไตเทียม)
3.จ่ายยา แบบ syringe

H/M
1.กรอก EPO (เบิกได้,ปกส.ไตเทียม) = O
2.ไม่จ่ายยา (นัดรับยา OPD case)

สถานะผู้ป่วย
ไม่ได้บาบัดทดแทนไต (non-RRT)
โรคไตเรื้อรัง ฟอกเลือดฉุกเฉิน (Acute)
ฟอกเลือด (HD)
สิทธิ เบิกได้ / อปท. / รัฐวิสาหกิจ /
ปกส รพ. แพร่
ฟอกเลือด (HD )
สิทธิ UC
ล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD)
สิทธิ UC

Admit
1.คิดเงินค่ายา
2.กรอก EPO 4000 IU
3.จ่ายยา แบบ syringe

H/M
1. กรอก EPO 4000 IU
2. คิดเงินค่ายา ถึงวันนัด
3. ไม่จ่ายยา (นัดรับยา OPD case)
4. จ่ายใบนัดฉีดยา
D/C กรณีฟอกเลือดฉุกเฉิน
1.กรอก EPO 4000 IU = O
2.ไม่จ่ายยา (นัดรับยา OPD case)

กันยายน 2562
กรณีที่จะเปลี่ยนเป็นการบาบัดแทนไต
ให้ แพทย์ พยาบาล ระบุในใบสั่งยา
H/M ให้ห้องยาทราบข้อมูลด้วย

รูปที่ 2 ผังกระบวนการปฏิบบัติงัต้านิง�นำ
ภ�พทุ่� 2 ผู้ังกระบวนำก�รปฏิ
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การบันทึกข้อมูล และ การจ่ายยา
EPO (syringe)

จ่ายยา

EPO(syringe)(เบิกได้/ปกส.ไตเทียม)

จ่ายยา

EPO (vial) (สปสช.ไตเทียม)
ระบุชนิด
EPIAO/Espogen/Hypercrit
EPO (vial) ( สปสช. ไตเทียม)
ระบุชนิด
EPIAO/Espogen/Hypercrit

จ่ายยา

จ่าย sticker
ไปรับยา
ที่หน่วยไต

ต้�ร�งทุ่� 2 วิธ่ก�รจ่�ยย� Erythropoietin injection กรณ์่จำ�หนำ่�ย
กลับบ้�นำ

ตารางที่ 2 วิธีการจ่ายยา Erythropoietin injection กรณีจาหน่ายกลับบ้าน
สถานะผู้ป่วย
ไม่ได้บาบัดทดแทนไต (non-RRT)

ห้องยาผู้ป่วยใน ได้รับ order ยา EPO
กลุ่มที่ 1

ต้�ร�งทุ่� 1 วิธ่ก�รจ่�ยย� Erythropoietin injection ส่ำ�หรับผู้้้ป่วยในำ
โรงพย�บ�ลแพร่

ตารางที่ 1 วิธีการจ่ายยา Erythropoietin injection สาหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแพร่

โรคไตเรื้อรัง ที่ฟอกเลือดฉุกเฉิน (Acute)
ฟอกเลือด (HD)
สิทธิ เบิกได้/อปท/รัฐวิสาหกิจ/ปกส
ฟอกเลือด (HD) สิทธิ UC
ล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) สิทธิ UC

การบันทึกข้อมูล
จานวน EPO (syringe) ถึงวันนัด
ให้ใบนัดฉีดยา OPD case
บันทึกประวัติ EPO (syringe) = 0
(นัดรับยา OPD case)
บันทึกประวัติ EPO (syringe)
(เบิกได้/ปกส ไตเทียม) = 0
(นัดรับยา OPD case)
บันทึกประวัติ EPO (vial) (สปสช. ไตเทียม) = 0
(นัดรับยา OPD case)
ระบุชนิด EPIAO / Espogen / Hypercrit

ระยุะที
� 3 ว์ิขเ้อคราะห์
ข�อมูงการพั
ลก่อฒนและหลั
งการพััฒนา
ระยะที
่ 3 วิเคราะห์
มูลก่อนและหลั
นา

เม่�อำเปีรียบูเทียบูปีริมาณการใช�ยา Erythropoietin injection ก่อำนและหลังการพัฒนา พบูวิ่าแติ์กติ์่างกันอำย่างไม่มีนัยสัำาค์ัญ
ทางสัถิติ์ิ โด่ยกลุ่มที�บูำาบูัด่ทด่แทนไติ์ ก่อำนพัฒนามีค์่าเฉลี�ยเท่ากับู
4.2±5.6 หลังพัฒนา 2.7±3.4 (p=0.327) สั่วินกลุ่มที�ไม่ได่�บูำาบูัด่
ทด่แทนไติ์ ก่อำนพัฒนามีค์า่ เฉลีย� เท่ากับู 4.8±5.3 หลังพัฒนา 5.2±5.5
(p=0.184) (ติ์ารางที� 3)
ปที่ 46 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

33

ต้�ร�งทุ่� 3 เปร่ยบเทุ่ยบปริม�ณ์ก�รใช้ย� Erythropoietin injection
ก่อยนำและหลั
งพัฒนำ�
ตารางที่ 3 เปรี
บเทียบปริมาณการใช้
ยา Erythropoietin injection ก่อนและหลังพัฒนา
กลุ่มที่บาบัดทดแทนไต
min
max
Mean ± SD
กลุ่มที่ไม่ได้บาบัดทดแทนไต
min
max
Mean ± SD

ก่อนพัฒนา
(n=78)
0
26
4.2±5.6
ก่อนพัฒนา
(n=266)
0
38
4.8±5.3

หลังพัฒนา
(n=83)
1
25
2.7±3.4
หลังพัฒนา
(n=124)
0
26
5.2±5.5

p-value

0.327

0.184

วิจารณ
การพัฒนากระบูวินการจ่ายยา Erythropoietin injection
งานผูู้�ปี่วิยใน โรงพยาบูาลแพร่ เปี็นการพัฒนางานจากงานปีระจำา
เกิด่ผู้ังขึ้ั�นติ์อำนกระบูวินการทำางานใหม่ที�ชัด่เจน และมีวิิธีการทำางาน
เพ่�อำเปี็นติ์ัวิช่วิยให�เจ�าหน�าที�ห�อำงจ่ายยา และเภสััชกรสัามารถปีฏิิบูัติ์ิ
งาน บูันท้กขึ้�อำมูลและจ่ายยาให�ผู้ปีู� วิ่ ยได่�ถกู ติ์�อำงติ์ามสัถานะและสัิทธิ
การรักษาพยาบูาลขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ย ช่วิยให�ไม่จา่ ยยาซีำา� ซี�อำน นำาสัูก่ ารปีฏิิบูติ์ั ิ
ได่�จริง สัามารถทำางานได่�อำย่างมีปีระสัิทธิภาพ
การใช�ยา Erythropoietin injection ในกลุ่มผูู้�ปี่วิยบูำาบูัด่
ทด่แทนไติ์หลังพัฒนามีค์่าเฉลี�ยการใช�ยาแติ์กติ์่างกันกับูก่อำนพัฒนา
แติ์่ไม่มีนัยสัำาค์ัญทางสัถิติ์ิ ในการปีฏิิบูัติ์ิงานมีการบูันท้กขึ้�อำมูลและ
จ่ายยาให�ผูู้�ปี่วิยได่�ถูกติ์�อำงติ์ามสัถานะและสัิทธิการรักษาพยาบูาล
ขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ย แติ์่ Erythropoietin injection จัด่เปี็นยาทีจ� าำ เปี็นติ์�อำงใช�และ
จำานวินผูู้�ปี่วิยมีมากขึ้้�น สัอำด่ค์ล�อำงกับูการศู้กษาเร่�อำงภาวิะโลหิติ์จาง

พบูค์วิามชุกสัูงในกลุ่มผูู้�ปี่วิยที�ได่�รับูการวิินิจฉัยวิ่าเปี็นโรค์ไติ์เร่�อำงรัง
ระยะสัุด่ท�าย ซี้�งมีสัาเหติ์ุจากการสัร�างฮอำร์โมน Erythropoietin
ไม่เพียงพอำ ยากระติ์ุน� การสัร�างเม็ด่เล่อำด่แด่งเปี็นยาพ่น� ฐานทีร� จู� กั กัน
เปี็นอำย่างด่ีวิ่ามีค์วิามจำาเปี็นในการรักษาภาวิะโลหิติ์จาง การได่�รับู
ยากระติ์ุ�นการสัร�างเม็ด่เล่อำด่แด่ง ไม่วิ่าจะเปี็นยาติ์�นแบูบูหร่อำยา
ชีวิวิัติ์ถุค์ล�ายค์ล้งปีระเภท Epoetin alpha สัามารถรักษาระด่ับูค์วิาม
เขึ้�มขึ้�นขึ้อำงฮีโมโกลบูินให�ค์งที�ได่�ไม่แติ์กติ์่างกัน(4)
การใช�ยา Erythropoietin injection ในกลุ่มผูู้�ปี่วิยที�ไม่ได่�
บูำาบูัด่ทด่แทนไติ์ หลังการพัฒนามีค์่าเฉลี�ยการใช�ยาแติ์กติ์่างกันกับู
ก่อำนพัฒนาแติ์่ไม่มนี ยั สัำาค์ัญทางสัถิติ์ิ เน่อำ� งจากมีผู้ปี�ู วิ่ ยทีใ� ช�ยาหลาย
กลุม่ หลายโรค์ โด่ยการศู้กษาผู้ลการรักษาภาวิะโลหิติ์จางโด่ยไม่ทราบู
สัาเหติ์ุในผูู้สั� ูงอำายุด่�วิยยา Erythropoietin injection ในขึ้นาด่สัูง ทำาให�
ผูู้�สัูงอำายุหายได่�ภายใน 4 - 16 สััปีด่าห์(7) และจากการศู้กษาการ
ปีระเมินติ์�นทุน-อำรรถปีระโยชน์ขึ้อำงการใช�ยา Recombinant Human
Erythropoietin เพ่�อำแก�ไขึ้ภาวิะโลหิติ์จางที�เกิด่จากยาเค์มีบูำาบูัด่ใน
ผูู้�ปี่วิยมะเร็งในปีระเทศูไทย ทำาให�ผูู้�สัูงอำายุที�มีโลหิติ์จางที�มีค์วิาม
จำาเปี็นในการใช�ยา โด่ยยามีปีระสัิทธิภาพในการเพิม� ระด่ับูฮีโมโกลบูิน
ลด่ค์วิามจำาเปี็นในการได่�รับูเล่อำด่ ลด่จำานวินเล่อำด่ที�ติ์�อำงการใช�และ
ช่วิยเพิม� ค์ุณภาพชีวิติ์ิ เม่อำ� ใช�รกั ษาภาวิะโลหิติ์จางในผูู้ปี� วิ่ ยมะเร็งทีไ� ด่�
รับูยาเค์มีบูาำ บูัด่ แติ์่ไม่มผู้ี ลติ์่อำอำัติ์ราการรอำด่ชีวิติ์ิ และติ์�อำงปีฏิิบูติ์ั ติ์ิ าม
แนวิทางการใช�ยาอำย่างเค์ร่งค์รัด่ (5)

สรุป
ผู้ลการศู้กษาสัามารถสัร�างกระบูวินการจ่ายยา Erythropoietin injection ทีม� ปีี ระสัิทธิภาพ สัามารถค์วิบูค์ุมปีริมาณการจ่ายยา
และมูลค์่าการจัด่ซี่อำ� ยา Erythropoietin injection ขึ้อำงโรงพยาบูาลแพร่
และเปี็นขึ้�อำมูลปีระกอำบูสัำาหรับูผูู้�ที�เกี�ยวิขึ้�อำงในการทำาแผู้นจัด่ซี่�อำยา
และเสันอำผูู้�บูริหารโรงพยาบูาลแพร่ติ์่อำไปี
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การพัฒนุาระบบสารสนุเทศทางยา

และระบบขอมูลผูปวยแพยาเพื่อปองกันการแพยาซํ้า
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
อรวรรณ ศรีตุลารักษ, การัณย วีระวงษ, ฐิติวัฒนุ นุิ่มอนุงค
(ภ.ม., วศ.บ., วท.ม.)

วั

บทคัดยอ

ตถุุประสังค์: เพ่�อำพัฒนาระบูบูสัารสันเทศูทางยาทั�งระบูบู
ขึ้� อำ มู ล ยาและระบูบูขึ้� อำ มู ล ผูู้� ปี่ วิ ยแพ� ย า ในฐานขึ้� อำ มู ล
ค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำงโรงพยาบูาลให�มีค์วิามถูกติ์�อำง สัามารถ
ปี้ อำ งกั น การแพ� ย าซีำ�า ในโรงพยาบูาลจากการสัั� ง ใช� ย าที� ผูู้� ปี่ วิ ยมี
ปีระวิัติ์ิแพ�ยา ว์ิธ์ีการศึกษัา: เปี็นการวิิจัยเชิงพัฒนา แบู่งเปี็น 2
ด่�าน ค์่อำ ด่�านการจัด่การฐานขึ้�อำมูลยา ฐานขึ้�อำมูลผูู้�ปี่วิยแพ�ยาใน
ระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำงโรงพยาบูาล และด่�านการพัฒนาโปีรแกรม
เสัริมเพ่�อำบูันท้กขึ้�อำมูลแพ�ยาขึ้อำงผูู้�ปี่วิยให�ถูกติ์�อำง โด่ยด่ำาเนินการ
ทบูทวินขึ้�อำมูลการแพ�ยาในโปีรแกรม HOSxP ติ์ั�งแติ์่ปีีพ.ศู. 25522562 แบู่งการด่ำาเนินงานเปี็น 4 ขึ้ั�นติ์อำน ได่�แก่ 1) ศู้กษาขึ้�อำมูล
ในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ทเี� กีย� วิขึ้�อำงกับูการแพ�ยา และมีผู้ลกระทบู
ให� เ กิ ด่ การแพ� ย าซีำ�า ได่� 2) สัร� า งแนวิทางการจั ด่ การขึ้� อำ มู ล ใน
ฐานขึ้� อำ มู ล ค์อำมพิ วิ เติ์อำร์ ที� เ กี� ย วิขึ้� อำ งกั บู การแพ� ย า ให� สั ามารถ
ปี้อำงกันการสัั�งใช�ยาที�แพ� ผู้่านโปีรแกรมค์อำมพิวิเติ์อำร์ 3) ปีรับูปีรุง
ขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ให�ถูกติ์�อำงติ์ามแนวิทางที�กาำ หนด่
4) พัฒนาโปีรแกรม ADR Yom เพ่�อำใช�ในการบูันท้กขึ้�อำมูลผูู้�ปี่วิย
แพ�ยาแทนการบูันท้กลงในโปีรแกรม HOSxP โด่ยทำาการวิิจัย
ในช่วิง 1 มิถุนายน พ.ศู. 2562 – 31 มกราค์ม พ.ศู. 2563 ผู้ลการ
ศึกษัา: โค์รงสัร�างฐานขึ้�อำมูลโปีรแกรม HOSxP ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการ
บูันท้กปีระวิัติ์ิการแพ�ยา ปีระกอำบูด่�วิยติ์ารางทะเบูียนเวิชภัณฑู์ยา
(drugitems) จำานวิน 2,617 ระเบูียน ติ์ารางปีระวิัติ์ิการแพ�ยา
(opd_allergy) จำานวิน 31,283 ระเบูียน ปีัญหาที�พบู ค์่อำ ยา 1
รายการ มีช่�อำสัามัญทางยามากกวิ่า 1 ช่�อำ ไม่มีการจัด่กลุ่มยาเพ่�อำ
ปี้อำงกันการแพ�แบูบูกลุ่ม และช่�อำสัามัญทางยาในติ์าราง opd_
allergy ไม่ติ์รงกับูช่�อำสัามัญทางยาในติ์าราง drugitems ปีัญหา
ด่ังกล่าวินำามาสัู่การจัด่ทำาแนวิทางการติ์ั�งช่�อำสัามัญทางยาให�เปี็น
ระบูบูเด่ียวิกัน ปีรับูปีรุงช่�อำสัามัญทางยาในฐานขึ้�อำมูลให�เปี็นไปี
ติ์ามแนวิทางที�กำาหนด่ และการพัฒนาโปีรแกรม ADR Yom เพ่�อำ
ใช� ใ นการบูั น ท้ ก ขึ้� อำ มู ล การแพ� ย าขึ้อำงผูู้� ปี่ วิ ยแติ์่ ล ะราย ผู้ลการ
ปีรับูปีรุงฐานขึ้�อำมูลระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์พบูวิ่าติ์าราง drugitems มี

การปีรับูปีรุงช่�อำสัามัญทางยา จำานวิน 2,570 ระเบูียน (ร�อำยละ
98.20) ติ์าราง opd_allergy มีการปีรับูปีรุงขึ้�อำมูลช่�อำสัามัญทางยา
จำานวิน 18,701 ระเบูียน (ร�อำยละ 59.79) ปีรับูปีรุงการไม่เล่อำก,
ไม่ระบูุ “ห�ามสัั�งใช�” ยาที�แพ� 793 ระเบูียน ช่วิงวิันที� 1 พฤศูจิกายน
พ.ศู. 2562 - 31 มกราค์ม พ.ศู. 2563 มีจำานวินใบูสัั�งยา 358,146
ใบูสัั�งยา มีการสัั�งจ่ายยา 849,638 ขึ้นาน และมีการลงขึ้�อำมูลการ
แพ�ยาขึ้อำงผูู้�ปี่วิยทางโปีรแกรม ADR Yom จำานวิน 630 รายงาน
หลังการนำาโปีรแกรม ADR Yom มาช่วิยในการลงขึ้�อำมูลแพ�ยา
ไม่พบูปีัญหายา 1 รายการ มีชอำ่� สัามัญทางยามากกวิ่า 1 ช่อำ� ในฐาน
ขึ้�อำมูลผูู้�ปี่วิยแพ�ยา ไม่มีการสัั�งยาที�ผูู้�ปี่วิยแพ� และไม่มีการสัั�งยา
ที�อำาจแพ�แบูบูกลุ่มในยากลุ่มเด่ียวิกับูที�ผูู้�ปี่วิยมีปีระวิัติ์ิแพ� ค์ิด่เปี็น
อำัติ์รา 0/1,000 ใบูสัั�งยา สัรุป: การพัฒนาระบูบูสัารสันเทศูทางยา
และระบูบูขึ้�อำมูลผูู้�ปี่วิยแพ�ยาขึ้อำงโรงพยาบูาล สัามารถปี้อำงกัน
การแพ�ยาซีำ�าภายในโรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราช ที�มีสัาเหติ์ุจาก
การพิมพ์ช่�อำสัามัญทางยาที�ผูู้�ปี่วิยมีปีระวิัติ์ิแพ�ไม่ถูกติ์�อำงติ์รงกันกับู
ฐานขึ้� อำ มู ลช่� อำ สัามั ญ ทางยาขึ้อำงโรงพยาบูาล และการไม่ เล่ อำก
ค์ำาสัั�ง “ห�ามสัั�งใช�” ในการบูันท้กขึ้�อำมูลแพ�ยาได่�

ความเปนุมาและความสําคัญของปญหา
อำาการไม่พ้งปีระสังค์์จากการใช�ยา (Adverse Drug Reactions: ADRs) หมายถ้ง ปีฏิิกิริยาที�เกิด่ขึ้้�นโด่ยไม่ได่�ติ์ั�งใจและเปี็น
อำันติ์รายติ์่อำร่างกายมนุษย์ เกิด่ขึ้้�นเม่�อำใช�ยาในขึ้นาด่ปีกติ์ิ1 ปีี พ.ศู.
2560 มีรายงานอำาการไม่พ้งปีระสังค์์จากการใช�ยาขึ้อำงศููนย์เฝี้า
ระวิังค์วิามปีลอำด่ภัยด่�านผู้ลิติ์ภัณฑู์สัขึุ้ ภาพ สัำานักงานค์ณะกรรมการ
อำาหารและยา กระทรวิงสัาธารณสัุขึ้รวิม 45,275 ฉบูับู จัด่เปี็นค์วิาม
ร�ายแรงระด่ับูที�ผูู้�ปี่วิยติ์�อำงเขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาลหร่อำเพิ�ม
ระยะเวิลาในการรักษานานขึ้้�น (F) ร�อำยละ 14.71 และเปี็นเหติ์ุให�
ผูู้�ปี่วิยเสัียชีวิิติ์ (I) ร�อำยละ 0.312 แติ์่ละโรงพยาบูาลจ้งมีการกำาหนด่
แนวิทางการปี้อำงกันการแพ�ยาซีำ�า อำาทิ การซีักปีระวิัติ์ปีิ ระเมินอำาการ
ไม่พง้ ปีระสังค์์ทเี� กิด่ขึ้้น� ให�ค์าำ แนะนำาหร่อำให�ค์วิามรูเ� ร่อำ� งการแพ�ยา3
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สัร�างค์วิามเขึ้�าใจเร่�อำงการแพ�ยาที�ถูกติ์�อำงรวิมถ้งการปีฏิิบูัติ์ิติ์ัวิเม่�อำ
พบูอำาการทีสั� งสััยแพ�ยา4 เพิม� ขึ้�อำมูลแพ�ยาบูนใบูสั่งติ์่อำระหวิ่างแผู้นก
และทบูทวินการลงปีระวิัติ์แิ พ�ยาในโปีรแกรมค์อำมพิวิเติ์อำร์5 เปี็นติ์�น
ปีัจจุบูันระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์มีบูทบูาทในการบูันท้กขึ้�อำมูลผูู้�ปี่วิย
มากขึ้้�น มีการศู้กษาพบูวิ่าการใช�ระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์สัามารถลด่
ค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนทางยาที�เกิด่จากการสัั�งใช�ยาที�ผูู้�ปี่วิยมีปีระวิัติ์ิ
แพ�ยาได่�6 ทั�งนี� ปีระสัิทธิภาพขึ้อำงระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้้�นกับูค์วิาม
ถูกติ์�อำงขึ้อำงการบูันท้กขึ้�อำมูล7 และค์วิามสัมบููรณ์ขึ้อำงปีระวิัติ์ิแพ�ยา
เพราะปีระวิัติ์ิแพ�ยาที�ไม่ถูกติ์�อำงอำาจสั่งผู้ลติ์่อำค์วิามปีลอำด่ภัยขึ้อำง
ผูู้�ปี่วิยได่�4,5
ปีี พ.ศู. 2552 โรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราชนำาโปีรแกรม
HOSxP มาใช�ในระบูบูสัารสันเทศูขึ้อำงโรงพยาบูาล และใช�ปี้อำงกัน
การแพ�ยาซีำ�าขึ้อำงผูู้�ปี่วิย อำย่างไรก็ติ์าม จากการทบูทวินรายงาน
การแพ�ยาระหวิ่างปีี พ.ศู. 2552 - 2562 พบูผูู้�ปี่วิยแพ�ยาซีำ�าที�อำยู่ใน
ระบูบูปี้อำงกันขึ้อำงโรงพยาบูาล จำานวินทัง� สัิน� 5 ราย โด่ย 2 ใน 5 ราย
เกิด่การแพ�ยาซีำ�าทีม� สัี าเหติ์ุจากขึ้�อำจำากัด่ขึ้อำงระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์ ค์่อำ
ช่อำ� สัามัญทางยาทีบู� นั ท้กในปีระวิัติ์แิ พ�ยาไม่ติ์รงกับูช่อำ� สัามัญทางยา
ที�มีในติ์ารางทะเบูียนเวิชภัณฑู์ยา (drugitem) ในโปีรแกรม HOSxP
และการบูันท้กปีระวิัติ์ิแพ�ยานั�นไม่เล่อำก “ห�ามสัั�งใช�” ทำาให�เกิด่
การสััง� ใช�และจ่ายยาทีแ� พ�ได่� สั่งผู้ลให�เกิด่อำุบูติ์ั กิ ารณ์ระด่ับู E รวิมทัง�
ปีี พ.ศู. 2562 โรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราชปีรับูเขึ้�าสัู่ระบูบูลด่
การใช�กระด่าษ (less paper) สั่งผู้ลให�มกี ารยกเลิกระบูบูการปี้อำงกัน
การแพ�ยาซีำา� แบูบูเด่ิมบูางอำย่าง ทำาให�ระบูบูปี้อำงกันการแพ�ยาซีำา� ติ์�อำง
พ้ง� พาระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์เพิม� ขึ้้น� ด่ังนัน� การศู้กษานีจ� ง้ มีวิติ์ั ถุปีระสังค์์
เพ่�อำพัฒนาระบูบูสัารสันเทศูทางยาทั�งระบูบูจัด่การฐานขึ้�อำมูลยา
ขึ้อำงโรงพยาบูาล และระบูบูขึ้�อำมูลแพ�ยาขึ้อำงผูู้�ปี่วิยในฐานขึ้�อำมูล
ค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำงโรงพยาบูาลให�มีค์วิามถูกติ์�อำง สัามารถปี้อำงกัน
การแพ�ยาซีำ�าในโรงพยาบูาลได่�

วัตถุประสงค
เพ่�อำพัฒนาระบูบูสัารสันเทศูทางยาทั�งระบูบูขึ้�อำมูลยา
และระบูบูขึ้� อำ มู ล ผูู้� ปี่ วิ ยแพ� ย า ในฐานขึ้� อำ มู ล ค์อำมพิ วิ เติ์อำร์ ขึ้ อำง
โรงพยาบูาลให� มี ค์ วิามถู ก ติ์� อำ ง สัามารถปี้ อำ งกั น การแพ� ย าซีำ�า
ในโรงพยาบูาลจากการสัั�งใช�ยาที�ผูู้�ปี่วิยมีปีระวิัติ์ิแพ�ยา

ประโยชนุที่คาดวาจะไดรับ
1. ฐานขึ้� อำมูล ปีระวิัติ์ิแพ�ยาขึ้อำงโรงพยาบูาลมี ค์วิาม
ถูกติ์�อำงสัอำด่ค์ล�อำงกับูฐานขึ้�อำมูลยาขึ้อำงโรงพยาบูาล สั่งผู้ลให�สัามารถ
ปี้อำงกันการสัั�งใช�ยาที�ผูู้�ปี่วิยมีปีระวิัติ์ิแพ�
2. ปี้ อำ งกั น อำุ บูั ติ์ิ ก ารณ์ ก ารแพ� ย าซีำ�า ในโรงพยาบูาล
เจ�าพระยายมราชที�มีสัาเหติ์ุจากการพิมพ์ช่�อำสัามัญทางยาที�ผูู้�ปี่วิย
มีปีระวิัติ์แิ พ�ไม่ถกู ติ์�อำงหร่อำไม่ติ์รงกับูฐานขึ้�อำมูลช่อำ� สัามัญทางยาขึ้อำง
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โรงพยาบูาล และการไม่เล่อำกค์ำาสััง� “ห�ามสััง� ใช�” ในการบูันท้กขึ้�อำมูล
แพ�ยาได่�
เค์ร่� อำ งม่ อำ ที� ใ ช� ใ นการศู้ ก ษา : โปีรแกรม HOSxP,
โปีรแกรม Microsoft excel, โปีรแกรม Navicat, โปีรแกรม PHP

นุิยามศัพทเฉพาะ
1. การแพ�ยา (drug allergy) หมายถ้ง ปีฏิิกริ ยิ าทีเ� กิด่จาก
ภูมิค์ุ�มกันขึ้อำงร่างกายติ์่อำติ์�านยาที�ได่�รับูเขึ้�าไปี9
2. การแพ� ยาซีำ� า (repeated drug allergy) หมายถ้ง
เหติ์ุการณ์ทผู้ี� ปีู� วิ่ ยได่�รบูั การบูริหารยาทัง� โด่ยติ์นเอำง ผูู้ด่� แู ล หร่อำจาก
บูุค์ลากรทางการแพทย์แล�วิเกิด่อำาการแพ�ยา โด่ยผูู้�ปี่วิยเค์ยเกิด่
อำาการแพ�ยาด่ังกล่าวิจากยาทีม� ชี อำ่� สัามัญเด่ียวิกัน ทัง� ทีเ� ค์ยมีปีระวิัติ์ิ
และไม่มีปีระวิัติ์ิบูันท้กในเวิชระเบูียนหร่อำเอำกสัารขึ้อำงโรงพยาบูาล
ยกเวิ�นการติ์ั�งใจให�ยาซีำ�า (rechallenge) ขึ้อำงบูุค์ลากรทางการแพทย์
เพ่�อำปีระโยชน์ในการรักษา หร่อำมีขึ้�อำบู่งใช�ทางการแพทย์ หร่อำ
ในกรณีที�ผูู้�ปี่วิยติ์ั�งใจใช�ยาซีำ�าด่�วิยติ์นเอำง10
3. ติ์ารางทะเบูียนเวิชภัณฑู์ยา (drugitems) หมายถ้ง
ติ์ารางในโปีรแกรม HOSxP ที�รวิบูรวิมรายการยาทั�งหมด่ขึ้อำง
โรงพยาบูาล
4. ติ์ารางปีระวิัติ์กิ ารแพ�ยา (opd_allergy) หมายถ้ง ติ์าราง
ในโปีรแกรม HOSxP ที�มีบูันท้กขึ้�อำมูลปีระวิัติ์ิการแพ�ยาขึ้อำงผูู้�ปี่วิย

วิธีการศึกษา

.
การศู้กษานี�เปี็นการวิิจัยเชิงพัฒนา และวิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูล
โด่ยใช�สัถิติ์เิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics) การศู้กษาแบู่งเปี็น
2 ด่�าน ค์่อำ การจัด่การฐานขึ้�อำมูลยา ฐานขึ้�อำมูลผูู้ปี� วิ่ ยแพ�ยาในระบูบู
ค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำงโรงพยาบูาล และการพัฒนาโปีรแกรมเสัริมเพ่�อำ
บูันท้กขึ้�อำมูลแพ�ยาขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ย วิิธด่ี ำาเนินการวิิจยั แบู่งเปี็น 4 ขึ้ัน� ติ์อำน
ได่�แก่
1. ศู้กษาขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ทเี� กีย� วิขึ้�อำงกับู
การแพ�ยา และมีผู้ลกระทบูให�เกิด่การแพ�ยาซีำ�าได่�
2. สัร� า งแนวิทางการจั ด่ การขึ้� อำ มู ล ในฐานขึ้� อำ มู ล
ค์อำมพิวิเติ์อำร์ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการแพ�ยา ให�สัามารถปี้อำงกันการสัั�งใช�
ยาที�แพ�ผู้่านโปีรแกรมค์อำมพิวิเติ์อำร์
3. ปีรับูปีรุงขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ให�ถูกติ์�อำง
ติ์ามแนวิทางที�กำาหนด่
4. พัฒนาโปีรแกรม ADR Yom เพ่�อำใช�ในการบูันท้ก
ขึ้�อำมูลผูู้�ปี่วิยแพ�ยาแทนการบูันท้กแบูบูเด่ิม
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ผลการศึกษา

ต้�ร�งทุ่� 1 ป ญ ห�และแนำวทุ�งก�รจั ด ก�รข้ อ ม้ ล ในำฐ�นำข้ อ ม้ ล
คอมพิวเต้อร์ทุ่�เก่�ยวข้องกับก�รแพ้ย�

ขั�นตอนที� 1 ศู้กษาขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์
ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการแพ�ยา และมีผู้ลกระทบูให�เกิด่การแพ�ยาซีำ�าได่�
ขึ้�อำมูลที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูปีระวิัติ์ิแพ�ยาในโปีรแกรม HOSxP
มี 2 ติ์าราง ค์่อำ
1. ติ์ารางทะเบูียนเวิชภัณฑู์ยา (drugitems) มีขึ้�อำมูล
จำานวิน 2,617 ระเบูียน เปี็นยา 1,666 รายการ สั่วินปีระกอำบู
ที�สัำาค์ัญเกี�ยวิกับูขึ้�อำมูลแพ�ยาค์่อำ ค์อำลัมน์ generic_name
2. ติ์ารางปีระวิัติ์ิการแพ�ยา (opd_allergy) มีจำานวิน
31,283 ระเบูียน มีสั่วินปีระกอำบูที�สัำาค์ัญเกี�ยวิกับูขึ้�อำมูลแพ�ยาขึ้อำง
ผูู้�ปี่วิยแติ์่ละราย ในแติ์่ละรายการยาที�แพ�อำยู่ในค์อำลัมน์ agent
ทั�ง 2 ติ์ารางเช่�อำมโยงกันด่�วิยช่�อำสัามัญทางยา ได่�แก่
ค์อำลัมน์ generic_name ขึ้อำงติ์าราง drugitems และค์อำลัมน์ agent
ขึ้อำงติ์าราง opd_allergy จากการศู้กษาติ์าราง drugitems มีรายการ
ช่อำ� สัามัญทางยา จำานวิน 1,666 รายการ (รายช่อำ� สัามัญทางยา) แติ์่
มีจำานวินระเบูียนทั�งหมด่ 2,617 ระเบูียน เน่�อำงจากยา 1 รายการ
ช่อำ� สัามัญทางยาทีม� ใี นโรงพยาบูาลอำาจมียาหลายค์วิามแรงหร่อำหลาย
รูปีแบูบู ซี้ง� แติ์่ละค์วิามแรง แติ์่ละรูปีแบูบูจะเปี็นระเบูียนทีแ� ติ์กติ์่างกัน
แติ์่เช่�อำมโยงกันด่�วิยช่�อำสัามัญทางยาเด่ียวิกัน ทั�งนี� จากการศู้กษา
ขึ้�อำมูลในติ์าราง drugitems พบูวิ่ายา 1 รายการ ซี้�งค์วิรมีช่�อำสัามัญ
ทางยาเพียงช่�อำเด่ียวิ แม�จะมีหลายระเบูียน กลับูมีการติ์ั�งช่�อำสัามัญ
ทางยามากกวิ่า 1 ช่�อำ แติ์กติ์่างกันไปีในแติ์่ละระเบูียน เกิด่จากการ
บูันท้กค์วิามแรง รูปีแบูบู เกล่อำ อำักษรย่อำ ปีริมาติ์รบูรรจุ ช่�อำการค์�า
ขึ้อำงยาเขึ้�าไปีในช่�อำสัามัญทางยา สัะกด่ช่�อำสัามัญทางยาไม่ถูกติ์�อำง
ใช�รูปีแบูบูอำักษรภาษาอำังกฤษเปี็นติ์ัวิพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ (tallman
letters) กรณีเปี็นยาสัูติ์รผู้สัมใช�สััญลักษณ์หลายแบูบูเช่น + ; :
เปี็นติ์�น หร่อำมีการเวิ�นวิรรค์ระหวิ่างช่�อำยา ทำาให�ยา 1 รายการมี
ช่อำ� สัามัญทางยาหลายหลากช่อำ� (รูปีแบูบู) ทัง� นี� พบูวิ่ามีจาำ นวินรูปีแบูบู
ช่อำ� สัามัญทางยาแติ์กติ์่างกันสัูงสัุด่ถ้ง 18 รูปีแบูบู ในยารายช่อำ� สัามัญ
ทางยาเด่ียวิกัน ก่อำนปีรับูปีรุงฐานขึ้�อำมูลยามีจำานวินช่�อำสัามัญ
ทางยาในฐานขึ้�อำมูล 1,666 รายการ โด่ยจำานวิน 788 รายการเปี็น
ยาทีม� ชี อำ่� สัามัญทางยา 1 รูปีแบูบู สั่วินอำีก 878 รายการเปี็นยาทีม� ี
ช่�อำสัามัญทางยามากกวิ่า 1 รูปีแบูบู (ซี้�งเปี็นช่�อำสัามัญทางยาจริงๆ
ที�ไม่ซีำ�ากันเพียง 305 รายการ) ทำาให�เม่�อำจะเล่อำกบูันท้กช่�อำยา
ที� ผูู้� ปี่ วิ ยแพ� อำ าจเล่ อำ กได่� ไ ม่ ค์ รอำบูค์ลุ ม ทุ ก รู ปี แบูบูขึ้อำงช่� อำ สัามั ญ
ทางยานั�นๆ ที�มีการติ์ั�งไวิ� สั่งผู้ลให�ไม่สัามารถเกิด่การแจ�งเติ์่อำน
แพ�ยา ห�ามสัั�งใช�ยา และนำาไปีสัู่โอำกาสัในการเกิด่การแพ�ยาซีำ�า
ขั�นตอนที� 2 สัร�างแนวิทางการจัด่การขึ้�อำมูลในฐาน
ขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการแพ�ยา ให�สัามารถปี้อำงกัน
การสัั�งใช�ยาที�แพ�ผู้่านโปีรแกรมค์อำมพิวิเติ์อำร์
จากการศู้ ก ษาขึ้� อำ มู ล ในฐานขึ้� อำ มู ล ค์อำมพิ วิ เติ์อำร์
ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการแพ�ยาในขึ้ั�นติ์อำนที� 1 พบูปีัญหาที�มีผู้ลกระทบู
ให�เกิด่การแพ�ยาซีำ�าได่� นำาไปีสัู่แนวิทางการจัด่การแก�ไขึ้ปีัญหาที�พบู
ในติ์าราง drugitems และติ์าราง opd_allergy ด่ังแสัด่งในติ์ารางที� 1
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หมายุเหตุ : ติ์าราง OPD_allergy มีการปีรับูปีรุงช่�อำยา
ติ์ามหลักเกณฑู์เช่นเด่ียวิกับูในติ์าราง drugitem ด่�วิย
ขั�นตอนที� 3 ปีรับูปีรุงขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์
ให�ถูกติ์�อำงติ์ามแนวิทางที�กำาหนด่
หลังจากศู้กษาปีัญหาขึ้อำงฐานขึ้�อำมูลในติ์าราง drugitems
ติ์าราง opd_allergy และกำาหนด่แนวิทางในการแก�ปีัญหา ขึ้ั�นติ์อำน
ติ์่ อำ ไปีเปี็ น การปีรั บู ปีรุ ง ขึ้� อำ มู ล ในฐานขึ้� อำ มู ล ค์อำมพิ วิ เติ์อำร์ ขึ้ อำง
โรงพยาบูาลให�ถูกติ์�อำงติ์ามแนวิทางที�กำาหนด่ โด่ยมีรายละเอำียด่
การปีรับูปีรุงด่ังติ์ารางที� 2
ต้�ร�งทุ่� 2 ก�รปรับปรุงข้อม้ลในำฐ�นำข้อม้ลคอมพิวเต้อร์
ฐานข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์

รายละเอียดการปรับปรุงฐานข้อมูล

จานวนระเบียน
ที่ปรับปรุง
(ร้อยละ)

ตาราง drugitems จานวน 2,617 ระเบียน
- ปรับปรุงชื่อสามัญทางยาที่มีชื่อเดียวให้เป็นตามแนวทางที่กาหนด

1,139 (43.52)

- ปรับปรุงชื่อสามัญทางยาที่มีมากกว่า 1 ชื่อให้เป็นตามแนวทางที่กาหนด

1,189 (45.43)

- ปรับปรุงชื่อสามัญทางยาที่มี ≥ 1 ชื่อและจัดการแพ้ยาแบบกลุ่ม

242 (9.25)

- ไม่ต้องปรับปรุงชื่อสามัญทางยา

47 (1.80)

ตาราง opd_allergy จานวน 31,283 ระเบียน
1. การปรับปรุงชื่อสามัญทางยา
1.1 ปรับปรุงชื่อสามัญทางยา (generic name)
1.2 ปรับปรุงชื่อสามัญทางยาและจัดการแพ้ยาแบบกลุ่ม
1.3 เป็นผลข้างเคียงจากยา
1.4 ไม่ต้องปรับปรุงชื่อสามัญทางยา

1,222 (3.91)
17,302 (55.31)

โด่ยอำัติ์โนมัติ์ิทันที ทั�งนี� ระบูบูการบูันท้กการแพ�ยาแบูบูเด่ิม จะ
ปีระเมินการแพ�ยาและบูันท้กลงในกระด่าษแบูบูฟัอำร์ม แล�วิสั่งติ์่อำให�
เภสััชกรที�รับูผู้ิด่ชอำบูงานติ์ิด่ติ์ามอำาการไม่พ้งปีระสังค์์จากยาเปี็น
ผูู้ติ์� รวิจสัอำบูค์วิามถูกติ์�อำงขึ้อำงขึ้�อำมูล ก่อำนบูันท้กลงโปีรแกรม HOSxP
ซี้ง� จะมีชวิ่ งเวิลาทีใ� ช�ในการสั่งติ์่อำขึ้�อำมูลและการนำาขึ้�อำมูลลงโปีรแกรม
HOSxP ซี้ง� ช่วิงเวิลานีอำ� าจเกิด่ค์วิามเสัีย� งทีจ� ะมีการสััง� ใช�ยาทีผู้� ปี�ู วิ่ ยแพ�
ได่� แติ์่ระบูบูบูันท้กแบูบูใหม่นจี� ะสั่งขึ้�อำมูลเขึ้�าโปีรแกรม HOSxP ทันที
และเกิด่การติ์รวิจสัอำบูการปีระวิัติ์กิ ารแพ�ยาได่�ทนั ทีเม่อำ� แพทย์สังั� ใช�
ทัง� นี� เม่อำ� บูันท้กขึ้�อำมูลในโปีรแกรม ADR Yom แล�วิ ผูู้บู� นั ท้กจะไม่
สัามารถแก�ไขึ้ขึ้�อำมูลได่�ด่วิ� ยติ์นเอำง การติ์รวิจสัอำบู แก�ไขึ้ขึ้�อำมูลแพ�ยาที�
บูันท้กแล�วิจะมีเภสััชกรผูู้ร� บูั ผู้ิด่ชอำบูงานติ์ิด่ติ์ามอำาการไม่พง้ ปีระสังค์์
จากยาเปี็นผูู้ติ์� รวิจสัอำบูและแก�ไขึ้
ติ์ัง� แติ์่วินั ที� 1 พฤศูจิกายน พ.ศู. 2562 - วิันที� 31 มกราค์ม
พ.ศู. 2563 โรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราชมีการสััง� จ่ายยา 849,638
ขึ้นาน มีจาำ นวินใบูสััง� ยา 358,146 ใบูสััง� ยา และมีการลงขึ้อำ� มูลการแพ�ยา
ขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ยทางโปีรแกรม ADR Yom จำานวิน 630 รายงาน หลังการ
นำาโปีรแกรม ADR Yom มาช่วิยในการลงขึ้�อำมูลแพ�ยา ไม่พบู
ปีัญหายา 1 รายการ มีชอำ่� สัามัญทางยามากกวิ่า 1 ช่อำ� ในฐานขึ้�อำมูล
ผูู้ปี� วิ่ ยแพ�ยา ไม่มกี ารสััง� ยาทีผู้� ปี�ู วิ่ ยแพ� และไม่มกี ารสััง� ยาทีอำ� าจแพ�แบูบู
กลุม่ ในยากลุม่ เด่ียวิกับูทีผู้� ปี�ู วิ่ ยมีปีระวิัติ์แิ พ� ค์ิด่เปี็นอำัติ์รา 0/1,000
ใบูสััง� ยา

177 (0.57)
12,582 (40.22)

2. การห้ามสั่งใช้ยาที่มีประวัติแพ้
2.1 จาก ไม่เลือก “ห้ามสั่งใช้” เป็น ห้ามสั่งใช้และเตือนแพ้ยาทุกกรณี
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ขั�น ตอนที� 4 พั ฒ นาโปีรแกรม ADR Yom เพ่� อำ ใช�
ในการบูันท้กขึ้�อำมูลผูู้ปี� วิ่ ยแพ�ยาแทนการบูันท้กแบูบูเด่ิม
จากการวิิเค์ราะห์สัาเหติ์ุขึ้อำงปีัญหาติ์่างๆ ทีเ� กิด่ขึ้้น� จ้งมี
การพัฒนาโปีรแกรม ADR Yom และนำามาใช�ในการบูันท้กปีระวิัติ์แิ พ�ยา
ผูู้ปี� วิ่ ย แทนการบูันท้กลงในโปีรแกรม HOSxP โด่ยติ์รง เม่อำ� เภสััชกร
บูันท้กเลขึ้ปีระจำาติ์ัวิขึ้อำงผูู้�ปี่วิย (HN) จะมีการด่้งช่�อำ นามสักุลขึ้อำง
ผูู้ปี� วิ่ ยจากโปีรแกรม HOSxP มาใสั่ในโปีรแกรม ADR Yom โด่ยอำัติ์โนมัติ์ิ
เปี็นการเพิ�มค์วิามถูกติ์�อำงในการย่นยันผูู้�ปี่วิยจากช่�อำ นามสักุลที�
สัอำด่ค์ล�อำงกับูเลขึ้ปีระจำาติ์ัวิขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ย โปีรแกรมจะมีการบูังค์ับูให�ติ์อำ� ง
ใสั่ขึ้อำ� มูลทีจ� าำ เปี็น (มีเค์ร่อำ� งหมาย * สัีแด่งกำากับู) ด่ังแสัด่งในภาพที� 1
จ้งจะบูันท้กขึ้�อำมูลได่� ทัง� นี� ในสั่วินขึ้อำงหัวิขึ้�อำ *ยาทีแ� พ� (ช่อำ� สัามัญ) และ
อำาการทีแ� พ�จะมีรายการเล่อำกแบูบูด่้งลง (drop down list) โด่ยบูังค์ับู
ให�เล่อำกช่อำ� สัามัญทางยาทีแ� พ�จากขึ้�อำมูลช่อำ� สัามัญทางยาทีม� ใี นติ์าราง
drugitems เท่านัน� จะไม่สัามารถบูันท้กโด่ยอำิสัระด่�วิยกล่อำงขึ้�อำค์วิาม
ชนิด่พิมพ์เอำงได่� ทำาให�ชอำ่� สัามัญทางยาทีบู� นั ท้กมีค์วิามถูกติ์�อำงติ์รงกับู
ช่อำ� สัามัญทางยาในฐานขึ้�อำมูลขึ้อำงโรงพยาบูาล เม่อำ� กด่บูันท้กขึ้�อำมูล
ในโปีรแกรม ADR Yom ขึ้อำ� มูลทีบู� นั ท้กจะถูกด่้งไปีใสั่ในปีระวิัติ์กิ ารแพ�ยา
ขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ยในโปีรแกรม HOSxP พร�อำมทัง� มีการเล่อำกค์ำาสััง� “ห�ามสััง� ใช�”
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ภ�พทุ่� 1 ข้อม้ลต้่�งๆ ทุ่ต้� อ้ งบันำทุึกก�รแพ้ย�ผู้่�นำโปรแกรม ADR Yom
โดยข้อม้ลทุ่ม� เ่ คร้อ� งหม�ย * จะบังคับว่�ต้้องม่ก�รใส่่ลงข้อม้ล จึงจะ
บันำทุึกได้

อภิปรายและสรุปผล
การพัฒนาฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์เพ่อำ� ปี้อำงกันการแพ�ยาซีำา�
ผู้ลการศู้ ก ษาพบูวิ่ า โค์รงสัร� า งฐานขึ้� อำ มู ล โปีรแกรม HOSxP ที�
เกีย� วิขึ้�อำงกับูการแพ�ยาปีระกอำบูด่�วิย 2 ติ์าราง ได่�แก่ ติ์าราง drugitems
จำานวิน 2,617 ระเบูียน ทำาการปีรับูปีรุงขึ้�อำมูล จำานวิน 2,570 ระเบูียน
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(ร้้อยละ 98.20) ตาราง opd_allergy จำำ�นวน 31,283 ระเบีียนยา ทำำ�การ
ปรัับปรุงุ ข้้อมููล จำำ�นวน 18,701 ระเบีียน (ร้้อยละ 59.79) เมื่่อ� เปรีียบ
เทีียบกัับการศึึกษาที่่�มีกี ารพััฒนาสารสนเทศเพื่่อป้
� อ้ งกัันการแพ้้ยาซ้ำำ��
ของระบบบริิการผู้้ป่� ว่ ยนอกในโรงพยาบาลทั่่�วไป8 ขนาด 485 เตีียง
มีีการปรัับปรุงุ ข้้อมููล 11,171 ระเบีียน โดยปรัับปรุงุ ชื่่อส
� ามััญทางยา
และการแพ้้ยาแบบกลุ่่�ม รวม 3,996 ระเบีียน และปรัับปรุงุ การเตืือน
แพ้้ยา รวม 2,697 ระเบีี ยน จะเห็็ น ว่่ าจำำ�นวนฐานข้้อมูู ลของ
โรงพยาบาลเจ้้าพระยายมราชมีีจำ�ำ นวนที่่�มากกว่่าประมาณ 3 เท่่า
เนื่่อ� งจากโรงพยาบาลเจ้้าพระยายมราชเป็็นโรงพยาบาลศููนย์์ขนาด
680 เตีียง อาจเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้มีีความแตกต่่างในเรื่่อ� งของจำำ�นวน
ข้้อมููลประวััติแิ พ้้ยา ทั้้�งนี้้� โรงพยาบาลที่่�มีจำี �ำ นวนข้้อมููลประวััติแิ พ้้ยา
มาก มีีเภสััชกรจำำ�นวนมากร่่วมประเมิินการแพ้้ยาและบัันทึึกข้้อมููล
ลงระบบคอมพิิวเตอร์์ของโรงพยาบาล ควรต้้องมีีการวางแนวทาง
ในการบัันทึึกข้้อมููลทุุกด้้านของระบบยาที่่�มีีความชััดเจน มีีความ
เชื่่อ� มโยงกััน และควรมีีการตรวจสอบการลงบัันทึึกข้้อมููลซ้ำำ�� โดยอิิสระ
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ นอกจากนี้้� การศึึกษาของโรงพยาบาลแห่่งหนึ่่�งใน
จ.สมุุทรสาคร5 มีีการพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์เพื่่อ� แจ้้งเตืือนการแพ้้ยา
พบว่่าฐานข้้อมููลที่่�ต้้องปรัับปรุงุ ได้้แก่่ตาราง drugitems และตาราง
opd_allergy เช่่นกััน การศึึกษาดัังกล่่าวข้้างต้้นทั้้�งสองการศึึกษา มีีการ
กำำ�หนดแนวทางการตั้้�งชื่่อส
� ามััญทางยา รวมถึึงกำำ�หนดให้้ยาที่่�มีหี ลาย
รููปแบบ หลายความแรง ให้้ใช้้ชื่่อส
� ามััญทางยาชื่่อ� เดีียวเช่่นเดีียวกัับ
การศึึกษาของโรงพยาบาลเจ้้าพระยายมราช แต่่ทั้้ง� สองการศึึกษานั้้�น
ผู้้�บัันทึึกยัังสามารถบัันทึึกชื่่อ� ยาด้้วยกล่่องข้้อความชนิิดพิิมพ์์เองได้้
ซึ่่ง� แตกต่่างจากการศึึกษาของโรงพยาบาลเจ้้าพระยายมราชที่่�มีกี าร
พััฒนาโปรแกรม ADR Yom โดยเภสััชกรเป็็นผู้กำ�้ �ำ หนดเงื่่อ� นไข โครงร่่าง
ของโปรแกรม และนัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์ของโรงพยาบาลเป็็น
ผู้้เ� ขีียนโปรแกรมเพื่่อ� ใช้้ร่่วมกัับโปรแกรม HOSxP ในการแก้้ปััญหาการ
บัันทึึกประวััติชื่ิ อ่� ยาที่่�แพ้้ได้้โดยอิิสระด้้วยกล่่องข้้อความชนิิดพิมิ พ์์เอง

และประวััติแิ พ้้ยาไม่่ถูกู เลืือก “ห้้ามสั่่�งใช้้” เพราะผู้ป่�้ ว่ ยทุุกรายที่่�มีี
การบัันทึึกการแพ้้ยาในโปรแกรม ADR Yom จะได้้รัับการเลืือก “ห้้าม
สั่่�งใช้้” โดยอััตโนมััติิ รวมถึึงโปรแกรม ADR Yom สามารถจำำ�กัดสิ
ั ทิ ธิิ
การเข้้าถึึงการแก้้ไขข้้อมููลผู้้ป่� ว่ ยแพ้้ยาได้้และสามารถเรีียกรายงานเพื่่อ�
ตรวจสอบการเข้้าบัันทึึก แก้้ไข หรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลได้้ทัันทีี
อย่่างไรก็็ตาม ในอนาคตควรมีีการพััฒนาโปรแกรม ADR Yom ให้้
สามารถแจ้้งเตืือนการประเมิินอาการและแนวทางการรัักษาผู้้�ป่่วย
อััตโนมััติิ เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดููแลผู้้ป่� ว่ ย การติิดตามผล 3
เดืือนหลัังพััฒนาระบบสารสนเทศทางยาและระบบข้้อมููลผู้้ป่� ว่ ยแพ้้ยา
เพื่่อป้
� อ้ งกัันการแพ้้ยาซ้ำำ�� ไม่่มีรี ายงานความคลาดเคลื่่อ� นที่่�เกิิดจาก
การบัันทึึกชื่่อส
� ามััญทางยาที่่�ผู้ป่�้ ว่ ยแพ้้ผิิด ไม่่พบการสั่่�งใช้้ยาที่่�ผู้ป่�้ ว่ ย
มีี ป ระวัั ติิ แ พ้้และได้้รัั บ การบัั น ทึึกประวัั ติิ ไ ว้้ในฐานข้้อมูู ล ของ
โรงพยาบาลแล้้ว และไม่่พบการแพ้้ยาซ้ำำ��
ข้้อจำำ�กััดของการศึึกษานี้้�คืือ เนื่่�องจากศึึกษาฐานข้้อมููล
ย้้อนหลััง 10 ปีี ส่่งผลให้้รายละเอีียดของประวััติิแพ้้ยาในผู้้�ป่่วย
บางรายไม่่ครบถ้้วน เช่่น ไม่่ทราบชื่่�อสามััญทางยาเนื่่�องจากระบุุ
ประวััติิการแพ้้เป็็นกลุ่่�มยา ไม่่ทราบอาการแพ้้ยาที่่�ชััดเจน เป็็นต้้น
ข้้อเสนอแนะจากการศึึกษาคืือควรมีีการติิดตามตรวจสอบและปรัับปรุงุ
ชื่่อส
� ามััญทางยาในตาราง drugitems ให้้เป็็นไปตามแนวทางที่่�กำ�ำ หนด
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ และตรวจสอบการจััดการแพ้้ยาแบบกลุ่่�มเมื่่�อมีี
ยาเข้้าใหม่่ในโรงพยาบาล
สรุุปผลการศึึกษา พบว่่าการพััฒนาระบบสารสนเทศ
ทางยาและระบบข้้อมููลผู้ป่�้ ว่ ยแพ้้ยาของโรงพยาบาล สามารถป้้องกััน
การแพ้้ยาซ้ำำ�� ภายในโรงพยาบาลเจ้้าพระยายมราช ที่่�มีีสาเหตุุจาก
การพิิมพ์์ชื่่�อสามััญทางยาที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีประวััติิแพ้้ไม่่ถููกต้้องตรงกัันกัับ
ฐานข้้อมููลชื่่อส
� ามััญทางยาของโรงพยาบาล และการไม่่เลืือกคำำ�สั่่ง�
“ห้้ามสั่่�งใช้้” ในการบัันทึึกข้้อมููลแพ้้ยาได้้
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ค

บทคัดยอ

ลินกิ เบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบูุญมาก ให�บูริการติ์รวิจ
รักษาผูู้ปี� วิ่ ยเบูาหวิานในเขึ้ติ์พ่น� ทีร� บูั ผู้ิด่ชอำบู รูปีแบูบูการ
บูริการค์่อำ ผูู้ปี� วิ่ ยเบูาหวิานติ์�อำงรับูบูริการร่วิมกับูผูู้ปี� วิ่ ยนอำก
ทัวิ� ไปีในพ่น� ทีบู� ริการเด่ียวิกัน ด่ังนัน� ในวิันนัด่ขึ้อำงค์ลินกิ เบูาหวิานจะมี
ผูู้ปี� วิ่ ยรอำรับูบูริการรวิมกันเปี็นจำานวินมาก แติ์่ละขึ้ัน� ติ์อำนการบูริการใช�
เวิลามากขึ้้น� การบูริการแติ์่ละขึ้ัน� ติ์อำนไม่มรี ะบูบูบูริการทีอำ� าำ นวิยค์วิาม
สัะด่วิกให�แก่ผู้ใ�ู ช�บูริการ อำาจทำาให�เกิด่ค์วิามไม่พง้ พอำใจขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ยค์ลินกิ
เบูาหวิานและผูู้ปี� วิ่ ยนอำกทัวิ� ไปี
จากปีัญหาด่ังกล่าวิ ทำาให�เกิด่การศู้กษาระบูบูบูริการผูู้ปี� วิ่ ย
ค์ลินกิ เบูาหวิาน เพ่อำ� วิิเค์ราะห์ปีญ
ั หาและพัฒนาระบูบูการบูริการค์ลินกิ
เบูาหวิาน ร่วิมกับูทีมสัหวิิชาชีพทีด่� แู ลค์ลินกิ เบูาหวิาน เพ่อำ� ลด่เวิลา
รอำค์อำยขึ้อำงขึ้ัน� ติ์อำนการรับูบูริการค์ลินกิ เบูาหวิานและมีค์วิามพ้งพอำใจ
ในการรับูบูริการมากขึ้้น�
ผู้ลการวิิจยั พบูวิ่าการวิิเค์ราะห์ปีญ
ั หาในขึ้ัน� ติ์อำนการบูริการ
ค์ลินกิ เบูาหวิานรูปีแบูบูเด่ิมทีผู้� ปี�ู วิ่ ยค์ลินกิ เบูาหวิานรับูบูริการร่วิมกับู
ผูู้ปี� วิ่ ยนอำกทัวิ� ไปีในพ่น� ทีเ� ด่ียวิกันและการพัฒนาค์ลินกิ เบูาหวิานรูปีแบูบู
ใหม่ โด่ยจะปีรับูขึ้ั�นติ์อำนการบูริการที�มีระยะเวิลารอำค์อำยเฉลี�ยมาก,
ปีรับูขึ้ัน� ติ์อำนการบูริการทีสั� ามารถปีรับูเปีลีย� นพ่น� ทีบู� ริการโด่ยทีผู้� ปี�ู วิ่ ย
ค์ลินิกเบูาหวิานไม่ติ์�อำงรับูบูริการร่วิมกับูผูู้�ปี่วิยนอำกทั�วิไปีได่�และปีรับู
ขึ้ัน� ติ์อำนการบูริการทีสั� ามารถเพิม� บูุค์ลากรในการให�บูริการได่� ทำาให�ระยะ
เวิลารอำค์อำยเฉลี�ยขึ้อำงผูู้�ปี่วิยค์ลินิกเบูาหวิานรวิมทุกขึ้ั�นติ์อำนลด่ลง
เท่ากับู 1 ชัวิ� โมง 17 นาที ค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ยค์ลินกิ เบูาหวิาน
เปีรียบูเทียบูการบูริการค์ลินิกเบูาหวิานรูปีแบูบูเด่ิมกับูรูปีแบูบูใหม่
ในด่�านขึ้ัน� ติ์อำนการให�บูริการ พบูวิ่ามีระด่ับูค์วิามพ้งพอำใจเฉลีย� เท่ากับู
4.15 ซี้ง� อำยูใ่ นระด่ับูมากทัง� หมด่ ค์วิามพ้งพอำใจในด่�านเจ�าหน�าทีห� ร่อำ
บูุค์ลากรทีใ� ห�บูริการมีระด่ับูค์วิามพ้งพอำใจเฉลีย� เท่ากับู 3.89 ซี้ง� อำยูใ่ น
ระด่ับูมากทัง� หมด่ ค์วิามพ้งพอำใจในด่�านพ่น� ทีบู� ริการแติ์่ละขึ้ัน� ติ์อำน
การบูริการมีระด่ับูค์วิามพ้งพอำใจเฉลีย� เท่ากับู 3.92 ซี้ง� อำยูใ่ นระด่ับูมาก

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาระบูบูบูริการค์ลินกิ เบูาหวิาน สัามารถลด่เวิลา
รอำค์อำยในการรับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิานให�น�อำยลงและทำาให�ผู้�ูปี่วิย
ค์ลินกิ เบูาหวิานมีค์วิามพ้งพอำใจในการรับูบูริการมากขึ้้น� ปีระโยชน์ทไี� ด่�
รับูจากการด่ำาเนินงานค์่อำ มีการพัฒนาระบูบูการบูริการค์ลินกิ เบูาหวิาน
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ลด่ระยะเวิลารอำค์อำยในการรับูบูริการค์ลินกิ เบูาหวิาน ได่�ขึ้อำ� มูลค์วิาม
พ้งพอำใจผูู้�มารับูบูริการติ์่อำการพัฒนาระบูบูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน
สัามารถใช�เปี็นแนวิทางในการวิางแผู้นและพัฒนาระบูบูการบูริการ
ในค์ลินกิ พิเศูษอำ่น� ขึ้อำงโรงพยาบูาลหนอำงบูุญมากติ์่อำไปี

บทนุํา
โรค์เบูาหวิาน เปี็นโรค์เร่อำ� รังทีม� แี นวิโน�มอำัติ์ราการเกิด่โรค์
เพิม� มากขึ้้น� รายงานขึ้อำงสัหพันธ์เบูาหวิานโลก ระบูุวิา่ ปีี พ.ศู. 2558 มี
ผูู้ปี� วิ่ ยเบูาหวิานทัวิ� โลก จำานวิน 415 ล�านค์น ในปีัจจุบูนั พบูผูู้ปี� วิ่ ยโรค์
เบูาหวิาน 1 ค์น จากจำานวินผูู้ใ� หญ่ 11 ค์น ซี้ง� ทำานายได่�วิา่ ใน 25 ปีี
ขึ้า� งหน�าจะพบูผูู้ปี� วิ่ ยเบูาหวิานเพิม� ขึ้น้� เปี็น 1 ค์นจาก 10 ค์น และในปีี พ.ศู.
2583 ทัวิ� โลกจะมีผู้ปี�ู วิ่ ยเบูาหวิานเพิม� ขึ้้น� จาก 415 ล�านค์น เปี็น 642
ล�านค์น (สัมาค์มเบูาหวิานแห่งปีระเทศูไทย , 2558) สัำาหรับูปีระเทศูไทย
พบูผูู้ปี� วิ่ ยเบูาหวิาน จำานวิน 670,664 ค์น ค์ิด่เปี็นอำัติ์รา 1,032.50 ติ์่อำ
ปีระชากรแสันค์น (สัำานักโรค์ไม่ติ์ด่ิ ติ์่อำ กรมค์วิบูค์ุมโรค์, 2557)
สัถานการณ์โรค์เบูาหวิานในจังหวิัด่นค์รราชสัีมาพบูวิ่า
จำานวินผูู้�ปี่วิยเบูาหวิานมีแนวิโน�มเพิ�มจำานวินสัูงขึ้้�นอำย่างติ์่อำเน่�อำง
เน่อำ� งจากโรค์เบูาหวิานเปี็นโรค์ทีไ� ม่สัามารถรักษาให�หายขึ้าด่ได่� เปี็น
โรค์ที�สัามารถถ่ายทอำด่ทางพันธุกรรมและผูู้�ปี่วิยยังมีปีัญหาเร่�อำงการ
ค์วิบูค์ุมระด่ับูนำา� ติ์าลและการปีรับูเปีลีย� นพฤติ์ิกรรมค์่อำนขึ้�างยาก ขึ้�อำมูล
จากเค์ร่อำขึ้่ายบูริการที� 9 (2558 - 2561) พบูวิ่าในปีี พ.ศู. 2558 จังหวิัด่
นค์รราชสัีมามีผู้ปี�ู วิ่ ยเบูาหวิาน 70,200 ค์น ปีี พ.ศู. 2559 มีผู้ปี�ู วิ่ ย
เบูาหวิาน 106,803 ค์น และในปีี พ.ศู. 2560 มีผู้ปี�ู วิ่ ยเบูาหวิานถ้ง 119,978
ค์น และสัถานการณ์ผู้�ูปี่วิยโรค์เบูาหวิานในอำำาเภอำหนอำงบูุญมาก
จังหวิัด่นค์รราชสัีมา ในปีี 2558 - 2561 มีจาำ นวินผูู้ปี� วิ่ ยโรค์เบูาหวิาน
จำานวิน 778, 850, 961 และ 1,057 ราย ติ์ามลำาด่ับู โด่ยจะมีการแบู่ง
ผูู้ปี� วิ่ ยโรค์เบูาหวิานเพ่อำ� รับูบูริการทีโ� รงพยาบูาลชุมชนและโรงพยาบูาล
สั่งเสัริมสัุขึ้ภาพติ์ำาบูลทีเ� ปี็นเขึ้ติ์อำาศูัยขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ย จำานวินผูู้ปี� วิ่ ยค์ลินกิ
เบูาหวิานในเขึ้ติ์รับูผู้ิด่ชอำบูขึ้อำงโรงพยาบูาลหนอำงบูุญมาก ในปีี 2558 2561 มีจาำ นวิน 175, 240, 248 และ 252 ราย ติ์ามลำาด่ับู (ทะเบูียน
ค์ลินกิ เบูาหวิาน รพ.หนอำงบูุญมาก 2562)
จากขึ้�อำมูลสัถานการณ์โรค์เบูาหวิานในจังหวิัด่นค์รราชสัีมา
อำำาเภอำหนอำงบูุญมาก และโรงพยาบูาลหนอำงบูุญมาก ด่ังกล่าวิพบูวิ่า
จำานวินผูู้ปี� วิ่ ยโรค์เบูาหวิานทีม� แี นวิโน�มเพิม� สัูงขึ้้น� อำย่างติ์่อำเน่อำ� ง

คำาสัำาคัญ : ระบูบูบูริการ, ค์ลินิกเบูาหวิาน

40

ปที่ 46 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

Vol.46 No.4 July - September 2020

โรงพยาบูาลหนอำงบูุญมาก เปี็นโรงพยาบูาลชุมชนขึ้นาด่
60 เติ์ียง ให�บูริการผูู้ปี� วิ่ ยเบูาหวิานทีม� ภี มู ลิ าำ เนาในเขึ้ติ์พ่น� ทีร� บูั ผู้ิด่ชอำบู
ขึ้อำงโรงพยาบูาล จำานวินทัง� สัิน� 175 ค์น (ทะเบูียนค์ลินกิ เบูาหวิาน
รพ.หนอำงบูุญมาก เมษายน 2562) ซี้ง� รูปีแบูบูการให�บูริการทีผู้� า่ นมา
ให�บูริการรวิมกันทัง� ผูู้ปี� วิ่ ยค์ลินกิ เบูาหวิานและผูู้ปี� วิ่ ยนอำกทัวิ� ไปี ทำาให�
มีผู้�ูปี่วิยรอำรับูบูริการเปี็นจำานวินมากเฉลี�ย 356 รายติ์่อำวิัน (งาน
เทค์โนโลยีสัารสันเทศูทางการแพทย์ รพ.หนอำงบูุญมาก, เมษายน
2562) การบูริการแติ์่ละขึ้ัน� ติ์อำนไม่มรี ะบูบูบูริการทีอำ� าำ นวิยค์วิามสัะด่วิก
ให�แก่ผู้�ปีู ่วิยและติ์�อำงใช�เวิลารอำค์อำยในแติ์่ละขึ้ั�นติ์อำนทำาให�เกิด่ค์วิาม
ไม่พง้ พอำใจขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ยค์ลินกิ เบูาหวิานและผูู้ปี� วิ่ ยนอำกทัวิ� ไปี
การศู้กษานี� มีวิัติ์ถุปีระสังค์์เพ่�อำพัฒนาระบูบูการบูริการ
ค์ลินกิ เบูาหวิาน โด่ยจะทำาการวิิเค์ราะห์ปีญ
ั หาร่วิมกับูทีมสัหวิิชาชีพ
ที�ดู่แลค์ลินิกเบูาหวิานและพัฒนาระบูบูเพ่�อำลด่เวิลารอำค์อำยในแติ์่ละ
ขึ้ั�นติ์อำนการรับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน ทำาให�ผู้�ปีู ่วิยค์ลินิกเบูาหวิาน
โรงพยาบูาลหนอำงบูุญมาก มีค์วิามพ้งพอำใจในการบูริการมากขึ้้น�

วัตถุประสงค
1. เพ่อำ� วิิเค์ราะห์ปีญ
ั หาและพัฒนาระบูบูบูริการผูู้ปี� วิ่ ยค์ลินกิ
เบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบูุญมาก จังหวิัด่นค์รราชสัีมา
2. เพ่อำ� ลด่เวิลารอำค์อำยในแติ์่ละขึ้ัน� ติ์อำนการรับูบูริการค์ลินกิ
เบูาหวิาน
3. เพ่อำ� เพิม� ค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้ปี� วิ่ ยค์ลินกิ เบูาหวิาน

รูปแบบการวิจัย
การวิิจยั ค์รัง� นีเ� ปี็นการวิิจยั แบูบูผู้สัมผู้สัานเชิงค์ุณภาพและ
เชิงปีริมาณ (Mixed methods approach: qualitative and quantitative
research design ) โด่ยใช�งานวิิจยั เชิงค์ุณภาพในการวิิเค์ราะห์รากเหง�า
(root cause ) ขึ้อำงปีัญหาร่วิมกับูทีมสัหวิิชาชีพปีระจำาค์ลินกิ เบูาหวิาน
เพ่�อำพัฒนารูปีแบูบูการบูริการค์ลินิกเบูาหวิานและใช�งานวิิจัยเชิง
ปีริมาณ ศู้กษาระยะเวิลารอำค์อำยขึ้อำงผูู้ร� บูั บูริการและการปีระเมินค์วิาม
พ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�มารับูบูริการติ์่อำการพัฒนารูปีแบูบูการบูริการค์ลินิก
เบูาหวิาน ปีระชากรและกลุม่ ติ์ัวิอำย่างค์่อำ ผูู้ปี� วิ่ ยเบูาหวิานทีม� ารับูยา
ติ์่อำเน่อำ� ง ในค์ลินกิ เบูาหวิาน มีวินั นัด่ในเด่่อำนมิถนุ ายน 2562 ใช�วิธิ เี ล่อำก
กลุ่มติ์ัวิอำย่างแบูบูเจาะจง (purposive) โด่ยพิจารณาค์ุณสัมบูัติ์ิกลุ่ม
ติ์ัวิอำย่าง ด่ังนี�
1. เปี็นผูู้�ปี่วิยเบูาหวิานเด่ิมที�มารับูยาติ์่อำเน่�อำงที�ค์ลินิก
เบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบูุญมาก ในเด่่อำนมิถนุ ายน 2562
2. สัามารถสั่อำ� สัารกับูผูู้วิ� จิ ยั ได่�

เครื่องมือที่ใชในุการวิจัย
1. เค์ร่อำ� งม่อำเชิงค์ุณภาพ ได่�แก่ แนวิค์ำาถามผู้ลการวิิเค์ราะห์
รากเหง�า (root cause )
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2. เค์ร่อำ� งม่อำเชิงปีริมาณ ได่�แก่
2.1 แบูบูสัอำบูถามค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�รับูบูริการติ์่อำการ
พั ฒ นารู ปี แบูบูการบูริ ก าร โด่ยผูู้� วิิ จั ย สัร� า งขึ้้� น จากการศู้ ก ษา
เอำกสัาร แนวิค์ิด่ ทฤษฎี และทบูทวินวิรรณกรรมทีเ� กีย� วิขึ้�อำง แบู่งอำอำก
เปี็น 3 สั่วิน ได่�แก่
สั่ว์นที� 1 ข�อมูลสั่ว์นบูุคคลและประว์ัติการเป็นโรค
เบูาหว์าน
สั่ว์นที� 2 แบูบูสัอบูถุามคว์ามพัึงพัอใจัของผูู้ร� บูั บูริการ
ต่อการพััฒนารูปแบูบูการบูริการคลินกิ เบูาหว์าน โดยุเป็นคำาถุาม
ที�ให�ผู้�ูรับูบูริการประเมินเปรียุบูเทียุบูกับูการรับูบูริการคลินิก
เบูาหว์านในรูปแบูบูเดิม เป็นคำาถุามแบูบูให�เลือกตอบู ระหว์่าง 1
ถุึง 5 คะแนน (ไม่พังึ พัอใจั ถุึงพัึงพัอใจัมากทีสั� ดุ ) ในด�าน
- ค์วิามพ้งพอำใจในพ่น� ทีบู� ริการแติ์่ละขึ้ัน� ติ์อำนการบูริการ
- ค์วิามพ้งพอำใจในค์ุณภาพบูริการแติ์่ละขึ้ั�นติ์อำนการ
บูริการ
- ค์วิามพ้งพอำใจติ์่อำเจ�าหน�าทีห� ร่อำบูุค์ลากรทีใ� ห�บูริการ
สั่ว์นที� 3 ข�อเสันอแนะของผูู้ร� บูั บูริการ
2.2 การปีระมวิลผู้ลระยะเวิลารอำค์อำยขึ้อำงผูู้ร� บูั บูริการจาก
โปีรแกรม Report center ขึ้อำงงานเทค์โนโลยีสัารสันเทศูทางการแพทย์
รพ.หนอำงบูุญมาก

การวิเคราะหขอมูล
การวิิจัยเชิงค์ุณภาพ ใช�การวิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูลเชิงเน่�อำหา
(content analysis) ในปีระเด่็นปีัญหาการให�บูริการ สัำาหรับูการวิิจยั เชิง
ปีริมาณ ปีระมวิลผู้ลและวิิเค์ราะห์ขึ้อำ� มูลทัวิ� ไปี และค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำง
ผูู้ร� บูั บูริการติ์่อำการพัฒนารูปีแบูบูการบูริการค์ลินกิ เบูาหวิานด่�วิยสัถิติ์ิ
พรรณนา (Descriptive statistic) ได่�แก่ จำานวิน ร�อำยละ ค์่าเฉลีย� และ
การเปีรียบูเทียบูผู้ล ระยะเวิลารอำค์อำยขึ้อำงผูู้ร� บูั บูริการค์ลินกิ เบูาหวิาน
หลังการพัฒนาการบูริการค์ลินกิ เบูาหวิาน
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ห�อำง lab ใช�เวิลา 54 นาที, ระยะเวิลารอำย่น� บูัติ์รค์ิวิทีโ� ติ์๊ะพยาบูาลเพ่อำ�
ซีักปีระวิัติ์แิ ละสั่งติ์รวิจเล่อำด่ใช�เวิลา 27.46 นาที และในขึ้ัน� ติ์อำนอำ่น� ๆ
ทีสั� ามารถพัฒนาได่� ด่ังนี�
9.1 การย่น� เอำกสัารรอำทำาบูัติ์รค์ิวิทีห� อำ� งบูัติ์รโด่ยการ
ปีระสัาน อำสัม. ปีระจำาหมู่ นำาเอำกสัารมาย่น� เพ่อำ� ทำาบูัติ์รค์ิวิไวิ�รอำผูู้ปี� วิ่ ย
9.2 ปีรับูในขึ้ัน� ติ์อำนการรอำย่น� บูัติ์รค์ิวิทีโ� ติ์๊ะพยาบูาล
เพ่�อำซีักปีระวิัติ์ิและสั่งติ์รวิจเล่อำด่ โด่ยการแยกโติ์๊ะพยาบูาลเพ่�อำ
ซีักปีระวิัติ์แิ ละสั่งติ์รวิจเล่อำด่ผูู้ปี� วิ่ ยค์ลินกิ เบูาหวิานโด่ยเฉพาะ
9.3 ปีรับูในขึ้ัน� ติ์อำนรอำติ์รวิจและรอำผู้ลติ์รวิจเล่อำด่
อำอำกจากห�อำง lab โด่ยการจัด่บูุค์ลากรเพิม� ในช่วิงเวิลาเจาะเล่อำด่ผูู้ปี� วิ่ ย
9.4 ปีรับูในขึ้ัน� ติ์อำนการรอำเขึ้�าค์ิวิรอำติ์รวิจกับูแพทย์
โด่ยการจัด่ห�อำงติ์รวิจค์ลินกิ เบูาหวิานในพ่น� ทีแ� ยกติ์่างหาก และจัด่หมอำ
เพ่อำ� รับูผู้ิด่ชอำบูติ์รวิจผูู้ปี� วิ่ ยค์ลินกิ เบูาหวิานโด่ยเฉพาะ
9.5 ปีรับูในขึ้ัน� ติ์อำนย่น� บูัติ์รค์ิวิเพ่อำ� รับูบูริการจ่าย
ยาทีห� อำ� งจ่ายยาผูู้ปี� วิ่ ยนอำกโด่ยการจัด่ห�อำงยาสัำาหรับูค์ลินกิ เฉพาะใน
พ่น� ทีแ� ยกติ์่างหาก มีเภสััชกรและเจ�าหน�าทีร� บูั ผู้ิด่ชอำบูค์ลินกิ โด่ยเฉพาะ

1. เสันอำแผู้นด่ำาเนินการเพ่อำ� ขึ้อำอำนุมติ์ั จิ ากค์ณะกรรมการ
บูริหารโรงพยาบูาลหนอำงบูุญมาก
2. จั ด่ การปีระชุ ม ที ม สัหวิิ ช าชี พ ที� รั บู ผู้ิ ด่ ชอำบูค์ลิ นิ ก
เบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบูุญมาก เพ่อำ� ชีแ� จงแผู้นงานโค์รงการและ
แนวิทางในการด่ำาเนินงาน
3. ทบูทวินและวิิเค์ราะห์ขึ้นั� ติ์อำนในทุกขึ้ัน� ติ์อำนขึ้อำงรูปีแบูบู
การบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน (รูปีแบูบูเด่ิม) เพ่�อำค์�นหาปีัญหาขึ้อำงการ
บูริการและปีระมวิลผู้ลระยะเวิลารอำค์อำยจากโปีรแกรม Report center
ขึ้อำงงานเทค์โนโลยีสัารสันเทศูทางการแพทย์ขึ้อำงแติ์่ละขึ้ัน� ติ์อำนในการ
บูริการค์ลินกิ เบูาหวิาน
4. วิางแผู้นร่วิมกับูทีมค์ลินิกเบูาหวิานในการพัฒนาการ
บูริการค์ลินกิ เบูาหวิานในขึ้ัน� ติ์อำนการบูริการ
5. จัด่ทำาแบูบูปีระเมินค์วิามพ้งพอำใจ โด่ยปีร้กษากับูทีม
สัหวิิชาชีพทีร� บูั ผู้ิด่ชอำบูค์ลินกิ เบูาหวิาน เพ่อำ� ติ์รวิจสัอำบูค์วิามถูกติ์�อำงทาง
ภาษาและค์วิามค์รอำบูค์ลุมขึ้อำงเน่อำ� หา (Content Validity) แล�วินำาไปี
ปีรับูปีรุงค์ำาถามติ์ามทีท� มี สัหวิิชาชีพเสันอำแนะ และสั่งให�ทมี สัหวิิชาชีพ
ผลการศึกษา
พิจารณาอำีกค์รัง� จนเปี็นทีย� อำมรับู ถ่อำวิ่ามีค์วิามเทีย� งติ์รงติ์ามเน่อำ� หาแล�วิ
การว์ิเคราะห์ปญ
ั หาในการให�บูริการคลินกิ เบูาหว์าน
จ้งนำาไปีใช�ติ์อำ่ ไปี
6. ปีระมวิลผู้ลระยะเวิลารอำค์อำยขึ้อำงผูู้�รับูบูริการจาก ต้�ร�งทุ่� 1 ผู้ลก�รวิเคร�ะห์ระยะเวล�รอคอยในำขันำ� ต้อนำก�รบริก�ร
โปีรแกรม Report center ขึ้อำงงานเทค์โนโลยีสัารสันเทศูทางการแพทย์ คลินำกิ เบ�หว�นำ (ร้ปแบบเดิม)
โรงพยาบูาลหนอำงบูุญมาก
รูปแบบการบริการคลินิกเบาหวาน (แบบเดิม)
ระยะเวลารอคอย
หมายเหตุ
7. ปีระเมินและสัรุปีผู้ลการปีระเมินค์วิามพ้งพอำใจติ์่อำการ ขั้นตอนการบริการ
(เฉลี่ย/ราย)
1.ยื่นเอกสารรอทาบัตรคิวที่ห้องบัตร
11 นาที
รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกทั่วไป
พัฒนาระบูบูบูริการค์ลินกิ เบูาหวิาน
2.ยื
่
น
บั
ต
รคิ
ว
ที
่
โ
ต๊
ะ
พยาบาลเพื
่
อ
ซั
ก
ประวั
ต
ิ
แ
ละส่
ง
ตรวจ
27.46
นาที
รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกทั่วไป
8. ปีระเมินและสัรุปีผู้ลการเปีรียบูเทียบูระยะเวิลารอำค์อำย
เลือด
ขึ้อำงผูู้ร� บูั บูริการติ์่อำการพัฒนาระบูบูบูริการค์ลินกิ เบูาหวิานรูปีแบูบูใหม่
3.รอตรวจเลือดที่ห้อง lab
18 นาที
รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกทั่วไป
9. วิางแผู้นร่วิมกับูทีมค์ลินิกเบูาหวิานในการพัฒนาการ 4.รอผลตรวจเลือดออกจากห้อง lab
54 นาที
รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกทั่วไป
5.เข้
า
คิ
ว
รอตรวจกั
บ
แพทย์
1
ชั
ว
่
โมง
41
นาที
รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกทั่วไป
บูริการค์ลินิกเบูาหวิานในขึ้ั�นติ์อำนการบูริการที�มีระยะเวิลารอำค์อำย
18 นาที
รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกทั่วไป
ในการบูริการมากทีสั� ดุ่ 3 ลำาด่ับู ได่�แก่ ระยะเวิลารอำเขึ้�าค์ิวิรอำติ์รวิจกับู 6.ยื่นบัตรคิวเพื่อรับยาที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย (รวมทุขั้นตอน)
3 ชั่วโมง 37 นาที
แพทย์ใช�เวิลา 1 ชัวิ� โมง 41 นาที, ระยะเวิลารอำผู้ลติ์รวิจเล่อำด่อำอำกจาก
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กราฟเปรีียบเทีียบระยะเวลารอคอยของแต่่ละขั้้น� ตอนการบริิการ
การพััฒนาระบบบริิการคลิินิกิ เบาหวาน
จากตารางข้้างต้้น ผู้วิ�้ จัิ ยั ได้้วางแผนร่่วมกัับทีมี คลิินิกิ เบาหวาน คลิินิกิ เบาหวาน รพ.หนองบุุญมาก
ในการพััฒนาการบริิการคลิินิกิ เบาหวาน ในขั้้น� ตอนการที่่�มีรี ะยะเวลา
รอคอยเฉลี่่ย� มากที่่�สุดุ 3 ลำำ�ดับั ได้้แก่่ ระยะเวลารอเข้้าคิิวรอตรวจกัับ
แพทย์์ใช้้เวลา 1 ชั่่ว� โมง 41 นาทีี, ระยะเวลารอผลตรวจเลืือดออกจาก
ห้้อง lab ใช้้เวลา 54 นาทีี, ระยะเวลารอยื่่น� บััตรคิิวที่่โ� ต๊๊ะพยาบาลเพื่่อ�
ซัักประวััติแิ ละส่่งตรวจเลืือดใช้้เวลา 27.46 นาทีี และขั้้น� ตอนอื่่น� ๆ ดัังนี้้�
1. ขั้้�นตอนการรอเข้้าคิิวรอตรวจกัับแพทย์์ ปรัับโดยการ
จััดห้้องตรวจคลิินิิกเบาหวานในพื้้�นที่่�แยกต่่างหาก และจััดหมอเพื่่�อ
รัับผิดิ ชอบตรวจผู้้ป่� ว่ ยคลิินิกิ เบาหวานโดยเฉพาะ
2. ขั้้น� ตอนรอตรวจและรอผลตรวจเลืือดออกจากห้้อง lab
โดยการจััดบุคุ ลากรเพิ่่�มในช่่วงเวลาเจาะเลืือดผู้ป่�้ ว่ ยเบาหวาน
3. ขั้้น� ตอนการรอยื่่น� บััตรคิิวที่่โ� ต๊๊ะพยาบาลเพื่่อซั
� กั ประวััติแิ ละ
ส่่งตรวจเลืือด โดยการแยกโต๊๊ะพยาบาลเพื่่�อซัักประวััติิและส่่งตรวจ ในส่่วนการประเมิินความพึึงพอใจ
การประเมิินความพึึงพอใจผู้�้รัับบริิการคลิินิิกเบาหวาน
เลืือดผู้้ป่� ว่ ยคลิินิกิ เบาหวานโดยเฉพาะ
4. ขั้้น� ตอนการยื่่น� บััตรคิิวที่่ห้้อ
� งบััตร โดยการประสาน อสม. ต่่อการพััฒนาระบบบริิการคลิินิกิ เบาหวานรููปแบบใหม่่ที่่ม� ารัับบริกิ าร
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน นำำ�เอกสารมายื่่น� เพื่่อทำ
� �บั
ำ ตั รคิิวไว้้รอผู้้ป่� ว่ ยเบาหวาน ที่่�คลิินิิกเบาหวาน โรงพยาบาลหนองบุุญมาก อ.หนองบุุญมาก
5. ขั้้น� ตอนยื่่น� บััตรคิิวเพื่่อรั
� บั ยาที่่�ห้้องจ่่ายยาผู้ป่�้ ว่ ยนอก โดย จ.นครราชสีีมา เดืือนมิิถุนุ ายน 2562 ได้้นำำ�ข้้อมูลู มาวิิเคราะห์์โดยใช้้
การจััดห้้องยาสำำ�หรัับคลินิิ กิ เฉพาะในพื้้�นที่่�แยกต่่างหาก มีีเภสััชกรและ กระบวนการทางสถิิติิ แบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน ดัังนี้้�
เจ้้าหน้้าที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบคลิินิกิ โดยเฉพาะ ซึ่่ง� ผลการปรัับปรุงุ และพััฒนา 	ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลส่่วนบุุคคลและประวััติกิ ารเป็็นโรคเบาหวาน
ผู้้ป่� ว่ ยคลิินิกิ เบาหวาน โรงพยาบาลหนองบุุญมาก ส่่วนใหญ่่
ระบบบริิการคลิินิกิ เบาหวาน โรงพยาบาลหนองบุุญมาก ดัังนี้้�
เป็็นเพศชาย ร้้อยละ 56.6, มีีอายุุระหว่่าง 40 - 60 ปีี ร้้อยละ 60
ตารางที่่� 2 แสดงการวิิเคราะห์์ระยะเวลารอคอยในขั้้�นตอนการ รองมาคืือ อายุุช่่วงมากกว่่า 60 ปีี, การศึึกษาระดัับประถมศึึกษา
ร้้อยละ 49.2, ประกอบอาชีีพเกษตรกรรม ร้้อยละ 32.6 รองลงมาคืือ
บริิการคลิินิกิ เบาหวาน (รููปแบบใหม่่)
อาชีีพ รัับจ้้างทั่่�วไป/กรรมกร ร้้อยละ 22.9, ระยะเวลาที่่�ผู้�้ป่่วย
รูปแบบการบริการคลินิกเบาหวาน (แบบใหม่) ระยะเวลารอคอย
หมายเหตุ
เป็็นโรคเบาหวานนาน 5 - 10 ปีี ร้้อยละ 43.4
ขั้นตอนการบริการ
(เฉลี่ย/ราย)
	ส่่วนที่่� 2 ข้้อมููลความพึึงพอใจของผู้�้รัับบริิการคลิินิิก
1.ยื่นเอกสารรอทาบัตรคิวที่ห้องบัตร
2.13 นาที
อสม. ทาบัตรคิวไว้รอผู้ป่วย
2.ยื่นบัตรคิวที่โต๊ะพยาบาลเพื่อซักประวัติและส่ง 6.31 นาที
แยกโต๊ ะ พยาบาลซั ก ประวั ติ ค ลิ นิ ก
เบาหวานต่่ อ การพัั ฒ นารูู ป แบบการบริิ ก ารคลิิ นิิก เบาหวาน
ตรวจเลือด
เบาหวาน
โรงพยาบาลหนองบุุญมาก
3.รอตรวจเลือดที่ห้อง lab
15.32 นาที
เพิ่มอัตรากาลังที่ห้อง lab
มีีผลการประเมิิน 3 ด้้าน ได้้แก่่
4.รอผลตรวจเลือดออกจากห้อง lab
48.28 นาที
เพิ่มอัตรากาลังที่ห้อง lab
2.1 ข้้อมููลความพึึงพอใจในคุุณภาพบริิการแต่่ละขั้้�นตอน
5.เข้าคิวรอตรวจกับแพทย์
1 ชั่วโมง 2 นาที
-จัดห้องตรวจคลินิกเบาหวานแยก
-จั ด ห ม อ เ พื่ อ รั บ ผิ ด ช อ บ ค ลิ นิ ก
การบริิการ ความพึึงพอใจของผู้้รั� บบริ
ั กิ ารคลิินิกิ เบาหวาน ด้้านขั้้น� ตอน
เบาหวานโดยเฉพาะ
ในการให้้บริิการ พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่า่ งมีีระดัับความพึึงพอใจเฉลี่่ย� เท่่ากัับ
6.ยื่นบัตรคิ วเพื่อรับบริ การจ่ายยาที่ห้องจ่ายยา 5.16 นาที
-จัดห้องยาสาหรับคลินิกเฉพาะ
4.15 ซึ่่ง� อยู่่�ในระดัับมากทั้้�งหมด ส่่วนที่่�เกี่่ย� วกัับลำ�ดั
ำ บขั้้
ั น� ตอนการให้้
-จัดเภสัชกรคลินิกเบาหวานโดยเฉพาะ
ผู้ป่วยนอก
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย(รวมทุกขั้นตอน)
2 ชม. 20 นาที
บริิการ เช่่น มีีความคล่่องตััว และระยะเวลาในการรอคอยรัับบริกิ าร
มีีค่า่ เฉลี่่ย� สููงสุุดคืือ 4.34 และ 4.21 ตามลำำ�ดับั ส่่วนความรวดเร็็วในการ
ให้้บริิการและความครบถ้้วน ถููกต้้องของการให้้บริิการ มีีค่า่ เฉลี่่ย� เท่่ากัับ
4.07 และ 3.97 ตามลำำ�ดับั
2.2 ข้้อมููลความพึึงพอใจต่่อเจ้้าหน้้าที่่�หรืือบุุคลากรที่่�ให้้
บริิการ ความพึึงพอใจของผู้้รั� บบริ
ั กิ ารคลิินิกิ เบาหวาน ด้้านเจ้้าหน้้าที่่�
หรืือบุุคลากรที่่�ให้้บริิการ พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่า่ งมีีระดัับความพึึงพอใจเฉลี่่ย�
เท่่ากัับ 3.89 ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับมากทั้้�งหมด โดยส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการให้้
บริิการเหมืือนกัันทุุกรายโดยไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ มีีค่า่ เฉลี่่ย� สููงสุุดคืือ 4.35
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ในสั่วินค์วิามเติ์็มใจและค์วิามพร�อำมในการให�บูริการอำย่างสัุภาพ
มี ค์ วิามรู�ค์ วิามสัามารถในการให� บู ริ ก าร เช่ น การติ์อำบูค์ำา ถาม
ให�ค์าำ แนะนำา ช่วิยแก�ปีญ
ั หาได่�อำย่างถูกติ์อำ� งน่าเช่อำ� ถ่อำ และค์วิามเหมาะสัม
ในการแติ์่งกาย บูุค์ลิก ลักษณะท่าทางขึ้อำงผูู้ใ� ห�บูริการ มีค์า่ เฉลีย� เท่ากับู
3.79, 3.78 และ 3.66 ติ์ามลำาด่ับู
2.3 ขึ้�อำมูลค์วิามพ้งพอำใจในพ่�นที�บูริการแติ์่ละขึ้ั�นติ์อำนการ
บูริการ ค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�รับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิานในด่�านพ่�นที�
บูริการแติ์่ละขึ้ั�นติ์อำนการบูริการ พบูวิ่ากลุ่มติ์ัวิอำย่างมีระด่ับูค์วิาม
พ้งพอำใจเฉลีย� เท่ากับู 3.92 ซี้ง� อำยูใ่ นระด่ับูมาก โด่ยสั่วินทีเ� กีย� วิกับูค์วิาม
สัะด่วิกขึ้อำงจุด่ให�บูริการ เช่น ห�อำงบูัติ์ร โติ์๊ะพยาบูาล ห�อำงเจาะเล่อำด่
ห�อำงติ์รวิจ ห�อำงยาฯลฯ มีค์า่ เฉลีย� สัูงสัุด่ค์่อำ 4.61 ในสั่วินปี้าย/สััญลักษณ์/
ปีระชาสััมพันธ์บูอำกจุด่บูริการ, ค์วิามเพียงพอำขึ้อำงอำุปีกรณ์สัาำ หรับูผูู้ร� บูั
บูริการ, ค์วิามเพียงพอำขึ้อำงสัิง� อำำานวิยค์วิามสัะด่วิก เช่น ห�อำงสัุขึ้า ทีน� งั�
ค์อำยรับูบูริการ นำา� ด่่ม� ทีจ� อำด่รถ เปี็นติ์�น และค์วิามสัะอำาด่ขึ้อำงสัถานที�
ให�บูริการ เช่น ห�อำงนำา� ฯลฯ มีค์า่ เฉลีย� เท่ากับู 4.08, 3.96, 3.48 และ
3.45 ติ์ามลำาด่ับู
สั่ว์นที� 3 ข�อมูลข�อเสันอแนะของผูู้ร� บูั บูริการ
ขึ้�อำค์ิด่เห็นและขึ้�อำเสันอำแนะเพิม� เติ์ิมขึ้อำงผูู้ติ์� อำบูแบูบูสัอำบูถาม
พบูวิ่ากลุม่ ติ์ัวิอำย่างแสัด่งค์วิามค์ิด่เห็น วิ่ามีค์วิามพอำใจในการแยกพ่น� ที�
การบูริการ มากที�สัุด่ค์่อำ จำานวิน 4 ใบู เสันอำแนะในเร่�อำงห�อำงนำา�
อำยูไ่ กล ไม่ค์อำ่ ยสัะอำาด่ จำานวิน 2 ใบู เสันอำแนะในเร่อำ� งโรงพยาบูาล
ไม่ค์อำ่ ยมีทจี� อำด่รถ, สัอำบูถามเจ�าหน�าทีบู� างค์นแสัด่งค์วิามไม่พอำใจ และ
อำยากให�ไปีบูริการจ่ายยาในหมูบู่ า� น อำย่างละ 1 ใบู ติ์ามลำาด่ับู

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิิเค์ราะห์ปีัญหาและการพัฒนาระบูบูบูริการค์ลินิก
เบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบูุญมาก พบูวิ่าทำาให�ระยะเวิลารอำค์อำย
เฉลี�ยในการรับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน (รวิมทุกขึ้ั�นติ์อำน) ลด่ลงเม่�อำ
เปีรียบูเทียบูการรับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิานในรูปีแบูบูเด่ิม มีค์ะแนน
เฉลีย� ขึ้อำงระด่ับูค์วิามพ้งพอำใจในทุกด่�านอำยูใ่ นระด่ับูมาก เม่อำ� เปีรียบู
เทียบูการรับูบูริการค์ลินกิ เบูาหวิานในรูปีแบูบูเด่ิม โด่ยมีกระบูวินการ
พัฒนาระบูบูบูริการจ่ายยาค์ลินกิ เบูาหวิานในขึ้ัน� ติ์อำนทีผู้� ลการวิิเค์ราะห์
วิ่าสัามารถปีรับูเปีลีย� นและแก�ไขึ้ได่� รายละเอำียด่ ด่ังนี�

- การย่น� เอำกสัารรอำทำาบูัติ์รค์ิวิทีห� อำ� งบูัติ์รโด่ย อำสัม. ปีระจำา
หมูน่ าำ เอำกสัารมาย่น� เพ่อำ� ทำาบูัติ์รค์ิวิไวิ�รอำผูู้ปี� วิ่ ย
- แยกโติ์๊ะพยาบูาลเพ่อำ� ซีักปีระวิัติ์แิ ละสั่งติ์รวิจเล่อำด่ผูู้ปี� วิ่ ย
ค์ลินกิ เบูาหวิานโด่ยเฉพาะ
- จัด่บูุค์ลากรเพิม� ในช่วิงเวิลาเจาะเล่อำด่ผูู้ปี� วิ่ ยค์ลินกิ เบูาหวิาน
- จัด่ห�อำงติ์รวิจค์ลินกิ เบูาหวิานในพ่น� ทีแ� ยก และจัด่หมอำเพ่อำ�
รับูผู้ิด่ชอำบูติ์รวิจผูู้ปี� วิ่ ยค์ลินกิ เบูาหวิานโด่ยเฉพาะ
- จัด่ห�อำงยาสัำาหรับูค์ลินิกเฉพาะในพ่�นที�แยกติ์่างหาก มี
เภสััชกรและเจ�าหน�าทีร� บูั ผู้ิด่ชอำบูค์ลินกิ โด่ยเฉพาะ

ขอเสนุอแนุะ
1. วิางแผู้นอำบูรมเพิม� ทักษะค์วิามรู� อำสัม. ในเร่อำ� งการดู่แล
ผูู้ปี� วิ่ ยเบูาหวิานเบู่อำ� งติ์�น ได่�แก่ โภชนาการในผูู้ปี� วิ่ ยเบูาหวิาน, การดู่แล
แผู้ลเบูาหวิาน, การจัด่การยาเหล่อำขึ้อำงผูู้�ปี่วิยเบูาหวิานโด่ยทีม
สัหวิิชาชีพ ปีระกอำบูด่�วิย แพทย์, โภชนากร, พยาบูาลและเภสััชกร
2. วิางแผู้นการบูริบูาลทางเภสััชกรรมเฉพาะค์ลินิก โด่ย
เภสััชกรผูู้�รับูผู้ิด่ชอำบูค์ลินิกเบูาหวิานติ์�อำงมีการติ์ิด่ติ์ามอำาการผูู้�ปี่วิย
ติ์ามระด่ับูค์่านำา� ติ์าลผูู้ปี� วิ่ ย, การให�ค์าำ แนะนำาในการใช�ยา, การติ์ิด่ติ์าม
อำาการไม่พง้ ปีระสังค์์จากการใช�ยา, medication reconciliation และ
มีการสัรุปีขึ้�อำมูลการบูริบูาลเภสััชกรรมเฉพาะค์ลินกิ ปีระจำาเด่่อำนเพ่อำ�
นำาเสันอำในทีมสัหวิิชาชีพ
3. วิางแผู้นพัฒนาระบูบูบูริการในค์ลินิกพิเศูษอำ่�น ได่�แก่
ค์ลินิกโรค์ไติ์, ค์ลินิกค์วิามด่ันโลหิติ์สัูง, ค์ลินิกโรค์ปีอำด่อำุด่กั�นเร่�อำรัง
(COPD), ค์ลินกิ วิาฟัฟัาริน เปี็นติ์�น
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