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2.  เพ่�อำเปี็นสั่�อำเผู้ยแพร่กิจกรรม และการด่ำาเนินงาน
 ขึ้อำงอำงค์์การเภสััชกรรมแก่เจ�าหน�าที�ทางการแพทย์ 
 และสัาธารณสัุขึ้ ทั�งในสั่วินกลางและสั่วินภูมิภาค์

3. เพ่�อำเปี็นสั่�อำกลางในการสัร�างค์วิามเขึ้�าใจอำันด่ีติ์่อำกัน

4. เพ่�อำเปี ็นศููนย ์กลางการแลกเปีลี�ยนทัศูนะและ
 ค์วิามค์ิด่เห็น
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กำรพัฒนำรูปแบบระบบน�ำสงยำโรคเร้ือรังในสถำนกำรณโรคระบำดโควิด 
อ�ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ�ำนำจเจริญ
กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรยำพนสูดในผูปวยโรคหืดและปอดอุดก้ันเร้ือรัง
จำกกำรมีสวนรวมของทีมสหสำขำวิชำชีพในหอผูปวยใน โรงพยำบำลปทุมรำชวงศำ
ผลของกำรพัฒนำกระบวนกำรจำยยำ Erythropoietin injection ผูปวยใน 
โรงพยำบำลแพร

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงยำและระบบขอมูลผูปวยแพยำเพ่ือปองกัน
กำรแพยำซ�ำ้ โรงพยำบำลเจำพระยำยมรำช
กำรพัฒนำระบบบริกำรผูปวย คลินิกเบำหวำน โรงพยำบำลหนองบุญมำก  
จังหวัดนครรำชสีมำ
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วารสารองคการเภสัชกรรม

ส า ร บั  ญ
03  ขาวประชาสัมพันธ

- อภ. จััดพิัธี์ถุว์ายุสััตย์ุปฏิญาณเพืั�อเป็นข�าราชการที�ดีและพัลังของแผู่้นดิน ประจัำาปี 2563 และพิัธี์ลงนาม
  ถุว์ายุพัระพัรชัยุมงคลพัระบูาทสัมเด็จัพัระเจั�าอยูุ่หัว์ เนื�องในโอกาสัวั์นเฉีลิมพัระชนมพัรรษัา 28 กรกฎาคม 2563
- องค์การเภสััชกรรม จััดพิัธี์ถุว์ายุพัระพัรชัยุมงคลสัมเด็จัพัระนางเจั�าสิัริกิติ� พัระบูรมราชินีนาถุ 
  พัระบูรมราชชนนีพัันปีหลว์ง
- นายุกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยีุ�ยุมชมบููธ์ อภ. ในกิจักรรมโรดโชว์์ ประชาสััมพัันธ์์งานมหกรรมสัมุนไพัรแห่งชาติ
  ครั�งที� 17
- อภ. รับูรางวั์ลองค์กรดีเด่นแห่งปี  2563 สัาขาการแพัทย์ุและสัาธ์ารณสุัข
- องค์การเภสััชกรรมร่ว์มกับูภาคีเครือข่ายุประชุมปรึกษัาหารือ ติดตามคว์ามก�าว์หน�าการวิ์จััยุพััฒนา
  วั์คซีีนป้องกันโรคโควิ์ด-19 ของประเทศ
- องค์การเภสััชกรรม (อภ.) ร่ว์มรัฐ-เอกชน เปิดตัว์นวั์ตกรรมชุด PPE ฝีีมือคนไทยุ มาตรฐานสัากล
- องค์การเภสััชกรรมมอบูเจัลแอลกอฮอล์ และยุาสัามัญประจัำาบู�าน มูลค่าเกือบู 2 ล�านบูาท ให�กรุงเทพัมหานคร 
  เพืั�อส่ังต่อให�กับูโรงเรียุนในสัังกัดกรุงเทพัมหานคร ทั�ว์กรุง ป้องกันการแพัร่ระบูาดโรคโควิ์ด-19 
  และสัร�างเสัริมสุัขภาพัอนามัยุที�ดีแก่ครูและนักเรียุน
- องค์การเภสััชกรรมส่ังยุาช่ว์ยุเหลือผูู้�ประสับูอุทกภัยุภาคเหนือแล�ว์ พัร�อมผู้ลิตยุาชุดผูู้�ประสับูภัยุเพิั�มอีก 1 แสันชุด
- องค์การเภสััชกรรมลงพืั�นที�ฉีีดวั์คซีีนป้องกันไข�หวั์ดใหญ่ให�แก่ประชาชน 2 พัันคน ในพืั�นที�รอบูโรงงานผู้ลิต (วั์คซีีน)
  ชีว์วั์ตถุุ องค์การเภสััชกรรม จั.สัระบุูรี
- องค์การเภสััชกรรม (อภ.) คว์�ารางวั์ล “Best Bioprocessing Excellence  in South East Asia”  เป็นครั�งที� 2
- อภ. ยืุนยัุนไทยุสัำารองชุด PPE หน�ากาก N95 ยุา พัร�อมรับูสัถุานการณ์โควิ์ด-19
- องค์การเภสััชกรรม (อภ.) เผู้ยุผู้ลขั�นต�นการศึกษัาการใช�กัญชาทางการแพัทย์ุ เป็นไปในทิศทางดี 
  ผูู้�ป่ว์ยุมีคุณภาพัชีวิ์ตที�ดีขึ�น
- องค์การเภสััชกรรมจัับูมือสัมาคมโรงพัยุาบูาลเอกชน อยุ. กรมแพัทย์ุแผู้นไทยุฯ กัญชาทางการแพัทย์ุ
  เพิั�มการรักษัากัญชาทางการแพัทย์ุให�มากขึ�นในภาคเอกชน
- 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

 รอบรั้วองคกร
 บทความ/Article
20   - การพััฒนารูปแบูบูระบูบูนำาสั่งยุาโรคเรื�อรังในสัถุานการณ์โรคระบูาดโคว์ิด 
   อำาเภอปทุมราชว์งศา จัังหว์ัดอำานาจัเจัริญ
25 - การพััฒนารูปแบูบูการบูริหารยุาพั่นสัูดในผูู้�ป่ว์ยุโรคหืดและปอดอุดกั�นเรื�อรังจัากการมีสั่ว์นร่ว์ม  
   ของทีมสัหสัาขาว์ิชาชีพัในหอผูู้�ป่ว์ยุใน โรงพัยุาบูาลปทุมราชว์งศา
31  - ผู้ลของการพััฒนากระบูว์นการจั่ายุยุา Erythropoietin injection ผูู้�ป่ว์ยุใน โรงพัยุาบูาลแพัร่
35  - การพััฒนาระบูบูสัารสันเทศทางยุาและระบูบูข�อมูลผูู้�ป่ว์ยุแพั�ยุาเพัื�อป้องกันการแพั�ยุาซีำ�า  
   โรงพัยุาบูาลเจั�าพัระยุายุมราช
40  - การพััฒนาระบูบูบูริการผูู้�ป่ว์ยุ คลินิกเบูาหว์าน โรงพัยุาบูาลหนองบูุญมาก  จัังหว์ัดนครราชสัีมา
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ายแพทย์วิิฑููรย์ ด่่านวิิบููลย์ 
ผูู้� อำำา น วิ ย ก า ร อำ ง ค์์ ก า ร
เภสััชกรรม เป็ีนปีระธาน

ในพิธีถวิายสััติ์ย์ปีฏิิญาณเพ่�อำเป็ีน
ขึ้�าราชการที�ดี่และพลังขึ้อำงแผู่้นดิ่น 
ปีระจำาปีี 2563 และพิธีลงนามถวิาย
พระพรชัยมงค์ลพระบูาทสัมเด็่จ
พระเจ�าอำยู่หัวิ เน่�อำงในโอำกาสัวัินเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาค์ม 2563 
โด่ยมีค์ณะผูู้�บูริหาร พนักงานและ
ลูกจ�างอำงค์์การเภสััชกรรม เขึ้�าร่วิม ณ
โถงชั�น 1 อำาค์ารอำำานวิยการ วัินที� 23 
กรกฎาค์ม 2563

และพิิธีีลงนามถวายพิระพิรชัยมงค์ลพิระบูาทสัมเด็จัพิระเจั้าอยู่ห้ัว 
เนื�องในโอกาสัวันเ©ลิมพิระชนมพิรรษา 28 กรก®าค์ม 2563

น

อภ. จัด็พิธ์ีถวายสัติ์ย์ปี¯ิญาณ์เพื�อเปี็นข้าราชิกิารที่ี�ด็ี
และพลังของแผ่นด็ิน ปีระจำาปีี 2563
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ายแพทยวิ์ิฑููรย์ ด่่านวิิบููลย์ ผูู้�อำำานวิยการอำงค์์การเภสััชกรรม
และผูู้�บูริหาร ร่วิมลงนามถวิายพระพรชัยมงค์ลสัมเด็่จ
พระนางเจ�าสิัริกิติิ์� พระบูรมราชินีนาถ พระบูรมราชชนนี

พันปีีหลวิง เน่�อำงในโอำกาสัวินัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิังหาค์ม 2563 
ณ โถงชั�น 1 อำาค์ารอำำานวิยการ เม่�อำวัินที� 10 สิังหาค์ม 2563

น

พ

องค์์การเภสััชกรรม จััดพิิธีีถวายพิระพิรชัยมงค์ล
สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ิ� พระบรมราชิินีนาถ 

พระบรมราชิชินนีพันปีีหลวง
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ลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์โอชา นายุกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี เยีุ�ยุมชมบููธ์องค์การเภสััชกรรม
ในกิจักรรมโรดโชว์์ ประชาสััมพัันธ์์งาน

มหกรรมสัมุนไพัรแห่งชาติ ครั�งที� 17 โดยุมี นพั.วิ์ฑููรย์ุ  
ด่านวิ์บููลย์ุ ผูู้�อำานว์ยุการองค์การเภสััชกรรม ให�การต�อนรับู 
ณ ตึกสัันติไมตรี ทำาเนียุบูรัฐบูาล

ทั�งนี� งานมหกรรมสัมนุไพรแห่งชาติิ์ ค์รั�งที� 17 กำาหนด่
จัด่ข้ึ้�นระหว่ิางวัินที� 2 - 6 กันยายน 2563 ณ อำาค์าร 10-12  
ศููนย์การแสัด่งสันิค์�าและการปีระชมุอิำมแพค์ เม่อำงทอำงธาน ีพบูกับู
บููธอำงค์์การเภสััชกรรมใกล�ปีระติ์ทูางเขึ้�า Hall 10 จำาหน่ายผู้ลิติ์ภัณฑ์ู
สัมุนไพรและผู้ลิติ์ภัณฑ์ูธรรมชาติิ์ในราค์าลด่พิเศูษสูังสุัด่ 50%  
ชมนิทรรศูการค์วิามรู�กัญชาทางการแพทย์และสัมุนไพร พร�อำม
ร่วิมเล่นเกมลุ�นรับูขึ้อำงรางวัิลมากมาย

พ

นายกรัฐมนตรีและค์ณะรัฐมนตรีเยี�ยมชมบููธี อภ.
ในกิิจกิรรมโรด็โชิว์ ปีระชิาสัมพันธ์ ์
งานมหกิรรมสมุนไพรแห่งชิาติ์ิ ครั�งที่ี� 17
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ก.พิพัฒน์ นิยมการ รอำงผูู้�อำำานวิยการอำงค์์การเภสััชกรรม
เขึ้�ารับูรางวัิลอำงค์์กรดี่เด่่นแห่งปีี  พ.ศู. 2563  
สัาขึ้าการแพทย์และสัาธารณสุัขึ้ จากพลอำากาศูเอำก 

ชลิติ์ พุกผู้าสุัขึ้ อำงค์มนติ์รี ในโค์รงการหน้�งล�านกล�าค์วิามดี่
ติ์อำบูแทนค์ุณแผู่้นดิ่น มูลนิธิเพ่�อำสัังค์มไทย ในงานปีระกาศู
เ กียรติิ์ คุ์ณราง วัิลสัติ์รี ตัิ์วิอำย่างแห่งปีี  และนักบูริหาร 
ดี่เด่่น ปีระจำาปีี 2563  ที�หอำปีระชุมกอำงทัพอำากาศู ทั�งนี� อำงค์์การ

ภ

สัาขาการแพิทย์และสัาธีารณสัุข

อภ. รับรางวัล
องค์กิรด็ีเด็่นแห่งปีี 2563 

เภสััชกรรม ได่�รับูรางวัิลอำงค์์กรดี่เด่่น แห่งปีีพุทธศัูกราช 2563 
Organization of The Year 2020 สัาขึ้าการแพทย์และ
สัาธารณสุัขึ้ โด่ยพิจารณาจากปีระวัิติิ์อัำนทรงคุ์ณค่์า มีผู้ลงานที�
เป็ีนปีระโยชนต่์ิ์อำสัาธารณชน เปีน็อำงค์์กรที�มีวิิธีปีฏิิบัูติิ์ที�เป็ีนเลิศู
ในการบูริหารงาน มีการติ์อำบูแทนคุ์ณแผู่้นดิ่นในรูปีแบูบูต่ิ์างๆ  
เป็ีนแบูบูอำย่างที�ดี่ต่ิ์อำสัังค์มและสัาธารณชน
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นที� 11 กันยุายุน 2563 เว์ลา 09.00 น. ที�ห�องประชุม
ฟินิกซ์ี 2-6 อาคาร 12 ศูนย์ุแสัดงสิันค�าและการ
ประชุมอิมแพ็ัค เมืองทองธ์านี นายุอนุทิน ชาญวี์รกูล

รองนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่์าการกระทรว์งสัาธ์ารณสุัข 
เป็นประธ์านเปิดการประชุมติดตามคว์ามก�าว์หน�าการวิ์จััยุ
พััฒนาวั์คซีีนป้องกันโรคโควิ์ด-19 (COVID-19) ของประเทศไทยุ
โอกาสันี� นพั.วิ์ฑููรย์ุ ด่านวิ์บููลย์ุ ผูู้�อำานว์ยุการองค์การเภสััชกรรม
และคณะผูู้�วิ์จััยุวั์คซีีน ร่ว์มในพิัธี์ และนายุกิตติศักดิ� ภูพิัพััฒน์ผู้ล 

วั

ติดตามค์วามก้าวห้น้าการวิจััยพิัฒนา
วัค์ซีีนป้องกันโรค์โค์วิด-19 ของประเทศ

องค์กิารเภสัชิกิรรม
ร่วมกิับภาคีเครือข่าย
ปีระชิุมปีร้กิษาหารือ

ผูู้�เชี�ยุว์ชาญพิัเศษั ร่ว์มนำาเสันอแผู้นการดำาเนินงานวั์คซีีน
โควิ์ค-19 ขององค์การเภสััชกรรม การจัด่ปีระชุมในค์รั�งนี�
มีภาคี์เค์ร่อำข่ึ้ายทั�งภาค์รัฐ เอำกชน มหาวิิทยาลัย ผูู้�เชี�ยวิชาญ
ด่�านวัิค์ซีีน และผูู้�เกี�ยวิขึ้�อำงเขึ้�าร่วิมปีระชุมกว่ิา 200 ค์น 
จัด่ข้ึ้�นเพ่�อำปีร้กษาหาร่อำและติิ์ด่ติ์ามค์วิามก�าวิหน�าการวิิจัย
พัฒนาวัิค์ซีีนโค์วิิด่-19 ขึ้อำงปีระเทศู เพ่�อำให�ทุกหน่วิยงานที�
เกี�ยวิขึ้�อำงได่�รับูการสันับูสันุนและสัามารถด่ำาเนินการติ์ามแผู้น
ได่�อำย่างมีปีระสิัทธิภาพ
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ากสัถานการณ์โค์วิิด่-19 ภารกจิขึ้อำงอำงค์์การเภสััชกรรม
ค่์อำการผู้ลิติ์ จัด่หายา เวิชภัณฑ์ู และอุำปีกรณ์ป้ีอำงกัน 
และที�สัำาคั์ญค่์อำ การร่วิมม่อำกับูหลายหน่วิยงานเพ่�อำ 

ประกอบูด้วย การร่วมมือ วิจััย พิัฒนา 
กับูองค์์กรภายในประเทศ

จ

สำาหรับแผนกิารด็ำาเนินงานของ
องค์กิารเภสัชิกิรรมกิับภารกิิจโควิด็-19

การวิิจัย พัฒนาวัิค์ซีีนติ์�นแบูบูในหลายรูปีแบูบู ได่�แก่ การให�ทุน
สันับูสันุนการพัฒนาวัิค์ซีีนป้ีอำงกันโค์วิิด่-19 ติ์�นแบูบู 2 ชนิด่ ค่์อำ
ชนิด่วัิค์ซีีนอำนุภาค์เหม่อำนไวิรัสั (Virus-like particle) พัฒนาโด่ย
ค์ณะแพทยศูาสัติ์ร์ศิูริราชพยาบูาล มหาวิิทยาลยัมหิด่ล และชนดิ่
วัิค์ซีีนโปีรตีิ์นซัีบูยูนิติ์ (Subunit vaccine) พัฒนาโด่ยค์ณะ
เภสััชศูาสัติ์ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย โด่ยวัิค์ซีีนทั�ง 2 ชนิด่นี� 
ใช�เทค์โนโลยีการใช�เซีลล์เพาะเลี�ยง ซ้ี�งหากวัิค์ซีีนติ์�นแบูบูนี�
สัามารถกระตุิ์�นภูมิคุ์�มกันในสััติ์ว์ิทด่ลอำงได่� อำงค์์การเภสััชกรรม
จะรับูการถ่ายทอำด่เทค์โนโลยีมาเพ่�อำพัฒนาต่ิ์อำในการขึ้ยายขึ้นาด่
การผู้ลิติ์เป็ีนวัิค์ซีีนติ์ามมาติ์รฐาน GMP สัำาหรับูใช�ในการทด่สัอำบู
ทางค์ลินิกต่ิ์อำไปี

รวิมถ้งได่�ร่วิมม่อำกับูศููนย์พันธุวิิศูวิกรรมและเทค์โนโลยี
ชีวิภาพแห่งชาติิ์ (BIOTEC) เพ่�อำวิิจัยพัฒนาวัิค์ซีีนชนิด่เช่�อำติ์าย
จากการติ์ดั่ต่ิ์อำยีนขึ้อำงไวิรัสัโค์โรนาสัายพนัธ์ุ SARS-CoV2 เขึ้�าไปี
ในยีนขึ้อำงไวิรัสัไขึ้�หวัิด่ใหญ่ (Inactivated influenza virus-based 
COVID-19 vaccine) เพ่�อำเป็ีนเช่�อำไวิรสััตัิ์�งติ์�น หากสัำาเรจ็จะนำา
เช่�อำไวิรัสัตัิ์�งติ์�นนี�ผู้ลิติ์เป็ีนวัิค์ซีีนโด่ยใช�เทค์โนโลยีการใช�ไข่ึ้ไก่ฟััก
ขึ้อำงอำงค์์การเภสััชกรรม ที�ใช�ผู้ลิติ์วัิค์ซีีนไขึ้�หวัิด่ใหญ่อำยู่เดิ่มนำาไปี
ใช�ในการศู้กษาทางค์ลินิกต่ิ์อำไปี ค์าด่ว่ิาการวิิจัยพัฒนาวัิค์ซีีน 
ทั�ง 3 ชนิด่ จะทราบูผู้ลเบู่�อำงติ์�นในปีลายปีี 2563

นส่ัว์นของคว์ามร่ว์มมือกับูต่างประเทศ องค์การ
เภสััชกรรมยัุงได�มีการประสัานเพืั�อให�เกิดคว์ามร่ว์มมือ
กับูบูริษััทในต่างประเทศ อาทิ บูริษััท Sinovac Biotech  

บูริษััท Novavex (ที�ผู้ลิตจัาก Serum Institute of India) และ
บูริษััท Sino Pharm ในการนำาวั์คซีีนโควิ์ด-19 มาแบู่งบูรรจุัที�
ประเทศไทยุ โดยุใช�พืั�นที�ของโรงงานผู้ลิตวั์คซีีน (ชีว์วั์ตถุุ) ที�
ตำาบูลทับูกว์าง อำาเภอแก่งคอยุ จัังหวั์ดสัระบุูรี เป็นพืั�นที�
ดำาเนินการดังกล่าว์ ปัจัจุับัูนยัุงอยูุ่ระหว่์างการเจัรจัาวิ์จััยุ 
พััฒนาโดยุองค์การเภสััชกรรมเอง ภายุใต�การสันับูสันุนของ
มูลนิธิ์บิูลและเมลินดาเกตส์ั
           นอำกจากนี� อำงค์์การเภสััชกรรมยังได่�รับูค์วิามร่วิมม่อำ
จากอำงค์์กร PATH ปีระเทศูสัหรัฐอำเมริกา ในการขึ้อำรับูทุน
สัำาหรับูการพัฒนาวัิค์ซีีนติ์�นแบูบู เพ่�อำการศู้กษาระดั่บูพรีค์ลินิก
จากมูลนิธิบิูลและเมลินด่าเกติ์ส์ั (Bill and Melinda Gates 
Foundation) และช่วิยจัด่หาเช่�อำพันธ์ุตัิ์�งติ์�นสัำาหรับูการผู้ลิติ์
วัิค์ซีีนป้ีอำงกันโรค์ไวิรัสัโค์วิิด่-19 ให�อำงค์์การเภสััชกรรมนำาเขึ้�ามา
ผู้ลิติ์เพ่�อำเป็ีนวัิค์ซีีนโด่ยใช�เทค์โนโลยีการใช�ไข่ึ้ไก่ฟััก ที�โรงงาน
ผู้ลิติ์วัิค์ซีีนไขึ้�หวัิด่ใหญ่ขึ้อำงอำงค์์การเภสััชกรรม โด่ยในเด่่อำน
กันยายน 2563 อำงค์์การเภสััชกรรมจะได่�รับูเช่�อำพันธ์ุตัิ์�งติ์�นที�ได่�
ผู่้านการทด่สัอำบูคุ์ณภาพและปีระสิัทธิภาพในการกระตุิ์�นภูมิ

ใ
ปีระสานจัด็หาวัคซีีนจัากผูู้้ผู้ลิตในต่างประเทศมาแบู่งบูรรจัุ

เบู่�อำงติ์�นแล�วิ ค์าด่ว่ิาจะสัามารถส่ังตัิ์วิอำย่างวัิค์ซีีนที�ผู้ลิติ์โด่ย
อำงค์์การเภสััชกรรมไปีทด่สัอำบูพิษวิิทยาในสััติ์วิท์ด่ลอำงที�ปีระเทศู
อิำนเดี่ยได่�ในเด่่อำนพฤศูจกิายน 2563 และจะทราบูผู้ลการศู้กษา
ในเด่่อำนกุมภาพันธ์ 2564  
 อำงค์์การเภสััชกรรมมีโรงงานผู้ลิติ์วัิค์ซีีนไขึ้�หวัิด่ใหญ่ที�มี
ค์วิามพร�อำมอำยู่แล�วิสัำาหรับูการผู้ลิติ์ในระด่ับูอุำติ์สัาหกรรมได่�             
เร็วิข้ึ้�น
 อำงค์์การเภสััชกรรมมีค์วิามพร�อำมในการผู้ลิติ์วัิค์ซีีน 
โค์วิิด่–19 เน่�อำงจากอำงค์์การเภสััชกรรมมีโรงงานผู้ลิติ์วัิค์ซีีน
ป้ีอำงกันไขึ้�หวัิด่ใหญ่เป็ีนทุนเดิ่มที�มีศัูกยภาพและปีัจจัยพ่�นฐาน
หลายๆด่�าน สัามารถนำาเทค์โนโลยีการใช�ไข่ึ้ไก่ฟัักเพ่�อำการผู้ลิติ์
วัิค์ซีีนมาปีระยุกต์ิ์ใช�สัำาหรับูการผู้ลิติ์วัิค์ซีีนโค์วิิด่–19 ได่� 
นอำกจากนี� ยังมีบุูค์ลากรที�มีอำงค์์ค์วิามรู� ค์วิามเชี�ยวิชาญ ด่�าน
การวิิจัย พัฒนาวิคั์ซีีน มีปีระสับูการณ์การผู้ลติิ์วัิค์ซีีน มีเค์ร่�อำงม่อำ
เค์ร่�อำงจักรที�ทันสัมัย รอำงรับูการผู้ลิติ์ทั�งในระด่ับูห�อำงปีฏิิบัูติิ์ 
การและในระด่บัูอุำติ์สัาหกรรม ได่�ในหลายรูปีแบูบูติ์ามผู้ลสัำาเร็จ
ขึ้อำงการวิิจัย และพร�อำมร่วิมม่อำกับูหน่วิยงานทั�งในและ 
ต่ิ์างปีระเทศู เพ่�อำรับูการถ่ายทอำด่เทค์โนโลยี ซ้ี�งยังรอำผู้ลการวิิจัย
ถ้งค์วิามเหมาะสัมขึ้อำงวิัค์ซีีนติ์�นแบูบูในการพัฒนาติ์่อำยอำด่ 
การผู้ลิติ์ในระดั่บูอุำติ์สัาหกรรมต่ิ์อำไปี
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งค์การเภสััชกรรมร่ว์มกับูเครือข่ายุภาครัฐและภาค
เอกชน สัร�างนวั์ตกรรมการผู้ลิตชุด PPE จัากเสั�นใยุ 
รีไซีเคิลตลอดห่ว์งโซ่ีอุปทาน “PPE Innovation  

Platform นวั์ตกรรมชุด PPE ฝีีมือคนไทยุ มาตรฐานสัากล” 
สัามารถุป้องกันเชื�อและการซึีมผู่้านของนำ�าที� มีแรงดัน  
ที�ระดับู 3 ซัีกใช�ซีำ�าได�มากกว่์า 50 ครั�ง พัร�อมรับูมอบู 500 ชุด จัาก
บูริษััท อินโดรามา เว์นเจัอร์สั จัำากัด (มหาชน) และ 
บูริษััท ไทยุแทฟฟิต�า จัำากัด ส่ังเสัริมระบูบูการคัดแยุก  
ขยุะพัลาสัติก รีไซีเคิล

วัินที� 18 สิังหาค์ม 2563 เวิลา 10.00 น. ที�ห�อำงปีระชุม
อำงค์์การเภสััชกรรม นายุแพัทย์ุโสัภณ เมฆธ์น ประธ์านกรรมการ
องค์การเภสััชกรรม เป็ีนปีระธานแถลงข่ึ้าวิเปิีด่ตัิ์วิ “PPE Innovation 
Platform นวัิติ์กรรมชุด่ PPE  ฝีีม่อำค์นไทย มาติ์รฐานสัากล” โด่ยมี
เค์ร่อำข่ึ้ายภาค์รฐัและภาค์เอำกชนร่วิมแถลงข่ึ้าวิ และปีระกาศูค์วิาม
สัำาเร็จในการพัฒนาผู้�าที�ผู้ลิติ์เสั�นด่�าย PET รีไซีเคิ์ลสัำาหรับูตัิ์ด่ชุด่ PPE 
ปีระเภท Reusable Isolated Gown Level 3 เป็ีนรายแรก 
ในปีระเทศูไทย  โด่ยบูริษัท อิำนโด่รามา เวินเจอำร์สั จำากัด่ (มหาชน) 
หร่อำ ไอำวีิแอำล บูริษัทเค์มีภัณฑ์ูชั�นนำาระดั่บูโลก ร่วิมกับูบูริษัท ไทย
แทฟัฟิัติ์�า จำากัด่ พร�อำมรับูมอำบูชุด่ PPE จำานวิน 500 ชุด่ เพ่�อำกระจาย
ส่ังให�บุูค์ลากรทางการแพทย์ 

นพั.โสัภณ เมฆธ์น ประธ์านกรรมการองค์การเภสััชกรรม
กล่าวิว่ิา อำงค์์การเภสััชกรรมได่�แสัวิงหาค์วิามร่วิมม่อำจากภาค์รัฐ 
และเอำกชนเพ่�อำจัด่หาอุำปีกรณ์ป้ีอำงกันการติิ์ด่เช่�อำสัำาหรับูบุูค์ลากรทาง 
การแพทย์ให�มีใช�อำย่างเพียงพอำ พ้�งพาติ์นเอำงได่�อำย่างยั�งย่น ลด่ 
ค์วิามเสีั�ยงที�อำาจเกิด่การขึ้าด่แค์ลน ที�ผู่้านมาได่�ปีระสับูค์วิามสัำาเร็จ
ในการจัด่ทำานวัิติ์กรรมชุด่ PPE รุ่นเราสูั� แบูบูเส่ั�อำค์ลุมแขึ้นยาวิ 
กันนำ�าชนดิ่ใช�ซีำ�าได่� (Reusable Isolation Gown) มีมาติ์รฐานค์วิาม
ปีลอำด่ภัยใช�งานทางการแพทย์ Level 2 ซ้ี�งสัามารถซัีกและใช�ซีำ�าได่�
มากกว่ิา 20 ค์รั�ง จนสัามารถพัฒนาเป็ีนนวัิติ์กรรมด่�านผู้ลิติ์ภัณฑ์ู 
ชุด่ PPE และนวัิติ์กรรมทางการบูรหิารจัด่การรูปีแบูบูการด่ำาเนินงาน
หร่อำ Platform ติ์ลอำด่ห่วิงโซ่ีอุำปีทานอำย่างยั�งย่น ภายใติ์�ช่�อำ “PPE 
Innovation Platform นวัิติ์กรรมชุด่ PPE  ฝีีม่อำค์นไทย มาติ์รฐานสัากล” 
ด่ำาเนินการภายในปีระเทศูทั�งกระบูวินการ ตัิ์�งแต่ิ์การรีไซีเคิ์ล 

องค์กิารเภสัชิกิรรม (อภ.) ร่วมรัฐ-เอกิชิน

อ ขึ้วิด่พลาสัติ์ิกชนิด่ PET นำามาผู้ลิติ์เป็ีนเสั�นใยโด่ยโรงงานที�ได่� 
มาติ์รฐานระด่ับูโลกนำามาทอำเป็ีนผู้�าและตัิ์ด่เ ย็บูเป็ีนชุด่ 
PPE ที�มีคุ์ณสัมบัูติิ์พิเศูษในการป้ีอำงกันการติ์ิด่เช่�อำขึ้อำงบูุค์ลากร
ทางการแพทย์ที� มีค์วิามเสีั�ยงสูัง ช่วิยเพิ�มค์วิามปีลอำด่ภัย 
ในการดู่แลรักษาผูู้�ป่ีวิย และซัีกใช�ซีำ�าได่� 50 ค์รั�ง ซ้ี�งปัีจจุบัูนสัามารถ
พัฒนาให�มีคุ์ณสัมบัูติิ์ที�ป้ีอำงกันเช่�อำถ้ง Level 3 ส่ังให�บุูค์ลากรทาง 
การแพทย์ใช� 

“เป็ีนเร่�อำงน่ายินดี่ที�ปีระเทศูไทยสัามารถผู้ลิติ์ชุด่ PPE 
รีไซีเคิ์ล Level 3 โด่ยใช�เสั�นด่�ายที�ผู้ลิติ์จากขึ้วิด่ PET  รีไซีเคิ์ล 100% 
เป็ีนค์รั�งแรกได่�สัำาเร็จ จากเดิ่มที�ติ์�อำงนำาเขึ้�าจากต่ิ์างปีระเทศู ซ้ี�ง
ปีระชาชนและอำงค์์กรจำานวินมากให�ค์วิามสันใจและร่วิมม่อำรวิบูรวิม
ขึ้วิด่ PET ที�ใช�งานแล�วิ เป็ีนการส่ังเสัริมให�เกิด่ระบูบูการคั์ด่แยก 
ขึ้ยะพลาสัติิ์ก การรีไซีเคิ์ล และรับูผิู้ด่ชอำบูต่ิ์อำสิั�งแวิด่ล�อำม”  
นายแพทย์โสัภณ กล่าวิ  

นพั.วิ์ฑููรย์ุ ด่านวิ์บููลย์ุ ผูู้�อำานว์ยุการองค์การเภสััชกรรม
กล่าวิว่ิา ในช่วิงวิิกฤติ์โค์วิิด่-19 ที�ผู่้านมา มีค์วิามติ์�อำงการใช�ชุด่  
PPE สูังมาก ค์าด่การณ์ว่ิาอำาจติ์�อำงใช�ถ้ง 35,000 ชุด่ต่ิ์อำวัิน อำงค์์การ
เภสััชกรรมจ้งร่วิมม่อำกับูภาค์รัฐและภาค์เอำกชนที�มีศัูกยภาพ  
ร่วิมกันสัร�างนวัิติ์กรรมและผู้ลติิ์ชุด่ PPE Level 2 รุ่นเราสูั� ข้ึ้�นใช� 
ได่�เอำงภายในปีระเทศูจนสัำาเร็จ ถ้งแม�ปัีจจุบัูนสัถานการณ์ต่ิ์างๆ  
จะค์ลี�ค์ลายไปีบู�างแล�วิ แต่ิ์ชุด่ PPE ยังมีค์วิามจำาเป็ีนสัำาหรับูบุูค์ลากร
ทางการแพทย์ในสัถานการณ์ปีกติิ์ และหากมีสัถานการณ์วิิกฤติิ์หร่อำ
มีค์วิามจำาเป็ีนข้ึ้�นมา กลไก PPE Innovation Platform จะนำาเขึ้�าสู่ั
กระบูวินการผู้ลิติ์ชุด่ PPE ได่�อำย่างทันท่วิงที โด่ยชุด่ PPE 
ที�จะผู้ลิติ์ข้ึ้�นใหม่นี�จะผู้ลิติ์ติ์ามมาติ์รฐานการป้ีอำงกันเช่�อำตัิ์�งแต่ิ์  
Level 3 ข้ึ้�นไปี  ที�สัามารถซัีกและใช�ซีำ�าได่�มากกว่ิา 50 ค์รั�ง  

นางสัาว์นิสัากร จึังเจัริญธ์รรม อธิ์บูดีกรมวิ์ทยุาศาสัตร์
บูริการ กล่าวิว่ิา กรมวิิทยาศูาสัติ์ร์บูริการได่�ทำาการศู้กษาขึ้�อำมูล 
ทั�งหมด่จากแหล่งต่ิ์าง ๆ  เกี�ยวิกับูมาติ์รฐานขึ้อำงการผู้ลิติ์ชุด่ PPE  
ห�อำงปีฏิิบัูติิ์การที�ใช�ทด่สัอำบูชุด่ ซ้ี�งเป็ีนมาติ์รฐานสัากล กระบูวินการต่ิ์างๆ
ในการผู้ลิติ์ในปีระเทศูไทยจ้งเป็ีนมาติ์รฐานระด่ับูสัากล  
ทั�งการทอำผู้�าและการตัิ์ด่เย็บู ได่�เขึ้�าไปีดู่แลทั�งกระบูวินการ มีการ
ทด่สัอำบูค์ุณสัมบัูติิ์ขึ้อำงผู้�าและชุด่ที�ตัิ์ด่เย็บูติ์�อำงใช�การตัิ์ด่เย็บูแบูบู

เปิดตัวนวัตกรรมชุด PPE 
ฝีีมือค์นไทย มาตรฐานสัากล
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พิเศูษ ติ์ะเข็ึ้บูที�เย็บูติ์�อำงป้ีอำงกันการซ้ีมผู่้านขึ้อำงเล่อำด่และไวิรัสัได่�เป็ีน
อำย่างดี่ โด่ยการทด่สัอำบูได่�ผู่้านภาคี์ห�อำงปีฏิิบัูติิ์การซ้ี�งไม่ได่�มีเพียงแห่ง
เดี่ยวิ พบูว่ิาติ์ลอำด่กระบูวินการผู้ลิติ์เป็ีนไปีติ์ามมาติ์รฐานสัากล 
ปัีจจุบัูนจ้งได่�มีการกำาหนด่มาติ์รฐานขึ้อำงปีระเทศูไทยเอำง โด่ย
สัำานักงานมาติ์รฐานผู้ลิติ์ภัณฑ์ูอุำติ์สัาหกรรม (สัมอำ.) โด่ย 
ได่�ยกร่างมาติ์รฐานการผู้ลิติ์ผู้ลิติ์ภัณฑ์ูอุำติ์สัาหกรรม หร่อำ มอำก. และ
ชุด่ PPE ที�ได่�ติ์ามมาติ์รฐานสัากลทำาให�สัามารถส่ังอำอำกไปียัง 
ต่ิ์างปีระเทศูได่�อีำกด่�วิย

ดร.ศิรศักดิ� เทพัาคำา รองผูู้�อำานว์ยุศูนย์ุคว์ามเป็นเลิศ 
ด�านชีว์วิ์ทยุาศาสัตร์ (องค์กรมหาชน) ตัิ์วิแทนหน่วิยงานย่านนวัิติ์กรรม
การแพทย์โยธี กล่าวิว่ิา ย่านนวัิติ์กรรมการแพทย์โยธี ถ่อำเป็ีนหน้�งใน
ศููนย์กลางทางการแพทย์ที�สัำาคั์ญแห่งหน้�งขึ้อำงปีระเทศูมหีน่วิยงาน
ด่�านการสัาธารณสุัขึ้ ด่�านวิิทยาศูาสัติ์ร์  ที�มีการด่ำาเนินงานค์รอำบูค์ลุม
ทุกด่�านค์รบูวิงจร ตัิ์�งแต่ิ์การวิิจัย พัฒนา ผู้ลิติ์ และผูู้�ใช� รวิมอำยู่ในกลุ่ม
พ่�นที�เดี่ยวิกันหลายหน่วิยงาน โด่ยมหีน่วิยงานในสัังกดั่กระทรวิงการ
อุำด่มศู้กษา วิิจัย วิิทยาศูาสัติ์ร์และนวัิติ์กรรมกระทรวิงสัาธารณสัขุึ้  
(สัธ.) และกระทรวิงศู้กษาธิการ (ศูธ.) นอำกจากศัูกยภาพในการให�
บูริการและการวิิจัยด่�านการแพทย์แล�วินั�น ย่านฯ ยังเล็งเห็นค์วิาม
สัำาคั์ญการในพฒันาพ่�นที�และสิั�งแวิด่ล�อำมในชมุชนให�มีค์วิามน่าอำยู่ 
การนำาวัิสัดุ่ ขึ้อำงใช�ที�ไม่มีศัูกยภาพในการใช�ปีระโยชน์แล�วิ รีไซีเคิ์ล 
กลับูมาให�มีศัูกยภาพใหม่ในรูปีแบูบู PPE Innovation Platform ถ่อำเป็ีน
จุด่เริ�มติ์�นในการพัฒนางานนวัิติ์กรรมรูปีแบูบูใหม่ โด่ยมีปีระชาชน
และชุมชนในพ่�นที�เป็ีนส่ัวินหน้�งในการร่วิมพัฒนาด่�วิย โด่ยเราจะร่วิม
เป็ีนส่ัวินหน้�งที�จะเป็ีนหน่วิยสัำาหรับูคั์ด่แยกและรับูขึ้วิด่ PET สัำาหรับู
นำาไปีรีไซีเคิ์ล เพ่�อำผู้ลิติ์นวัิติ์กรรมชุด่ PPE 

ดร.อิทธิ์กร ศรีจัันบูาล ประธ์านกรรมการบูริหาร บูริษััท
สัถุานีรีไซีเคิล ว์งษ์ัพัาณิชย์ุ สุัว์รรณภูมิ จัำากัด กล่าวิว่ิา ทางบูริษัท 
มีการบูริหารจัด่การขึ้ยะอำย่างถูกวิิธีแบูบูระบูบูค์รบูวิงจรเพ่�อำเขึ้�าสู่ั
กระบูวินการรีไซีเคิ์ลกว่ิา 40 ปีี เก็บูรวิบูรวิมขึ้ยะที�มีอำยู่ในทุกภูมิภาค์
ทั�วิปีระเทศู  แต่ิ์ละวัินมีขึ้วิด่ PET ที�คั์ด่แยกแล�วิเขึ้�ามาสู่ัระบูบูการซ่ี�อำ
ขึ้อำงเก่าปีระมาณ 500 ตัิ์น/วัิน หลังจากนั�นจะมีบูริษัทรีไซีเคิ์ลนำาไปี
แปีรรูปีต่ิ์อำ ขึ้วิด่ PET ที�หมุนเวีิยนอำยู่นี�เป็ีนเสัม่อำนการสัำารอำงวัิติ์ถุดิ่บู
ตัิ์�งติ์�นสัำาหรับูการผู้ลิติ์ชุด่ PPE ได่�อำย่างทันท่วิงที ซ้ี�งถ�าหากปีระชาชน
มีการคั์ด่แยกขึ้วิด่ PET และส่ังต่ิ์อำให�ทางบูริษัทเพิ�มข้ึ้�น 
ก็จะเสัม่อำนเป็ีนการเพิ�มการสัำารอำงให�มเีพิ�มมากข้ึ้�น  นำาทรพัยากร
กลับูมาใช�ใหม่ให�เกิด่ปีระโยชน์สูังสุัด่   เพิ�มคุ์ณค่์า รักษาสิั�งแวิด่ล�อำม
อำย่างยั�งย่น สัร�างรายได่�ให�กับูปีระชาชน ช่วิยระบูบูสัาธารณสัุขึ้ 
ในภาวิะวิิกฤติิ์และภาวิะปีกติิ์อีำกด่�วิย

นายริชาร์ด่ โจนส์ั รอำงปีระธานอำาวุิโสัฝ่ีายส่ั�อำสัารอำงค์์กร
บูริษัท อิำนโด่รามา เวินเจอำร์สั จำากัด่ (มหาชน) กล่าวิว่ิา บูริษัท 
มีค์วิามเชี�ยวิชาญในการนำาขึ้วิด่ PET ที�ใช�งานแล�วิเขึ้�าสู่ักระบูวินการ
รีไซีเคิ์ลที�ได่�มาติ์รฐานระด่บัูโลก นำาไปีพฒันาเสั�นด่�ายค์ณุภาพสังู 
สัำาหรับูผู้ลิติ์ชุด่ PPE Level 3 ที�มีค์วิามปีลอำด่ภัยมากข้ึ้�น ซ้ี�งสัอำด่ค์ล�อำง
กับูแนวิคิ์ด่เศูรษฐกิจหมุนเวีิยน (Circular Economy) ที�ด่ำาเนินการอำยู่
ทำาให�เกิด่ปีระโยชน์เชิงสัร�างสัรรค์์ต่ิ์อำสัังค์มโด่ยรวิม รวิมถ้งสัะท�อำน 
ให�เห็นถ้งปีระโยชน์ขึ้อำงการใช�งานพลาสัติิ์ก ซ้ี�งก่อำนหน�าการแพร่

ระบูาด่ขึ้อำงโค์วิิด่-19 ขึ้ยะพลาสัติิ์กมักถูกมอำงเป็ีนมลภาวิะต่ิ์อำสัังค์ม 
แต่ิ์ในวัินนี�ได่�รับูการยอำมรับูโด่ยทั�วิไปีแล�วิว่ิา พลาสัติิ์กเป็ีนวัิสัดุ่ที�ช่วิย
เพิ�มสุัขึ้อำนามัยและค์วิามปีลอำด่ภัยได่�เป็ีนอำย่างดี่ สัามารถสัร�าง
ปีระโยชน์ได่�หลากหลายหากใช�ในทางที�ถูกติ์�อำงและเหมาะสัม ซ้ี�งวิิธี
จัด่การพลาสัติิ์กหลังจากใช�งานติ์ามแนวิทางดั่งกล่าวิ เป็ีนการลด่
การนำาเขึ้�าเสั�นด่�ายจากต่ิ์างปีระเทศู

นายุสุัพัจัน์ ชัยุวิ์ไล รองประธ์านกรรมการบูริหาร บูริษััท
ไทยุแทฟฟิต�า จัำากัด  ผูู้�ผู้ลิติ์สิั�งทอำชั�นนำา กล่าวิว่ิา ด่�วิยนวัิติ์กรรม 
การทอำที�ทันสัมัยขึ้อำงบูริษัท ทำาให�สัามารถผู้ลิติ์ผู้�าด่�วิยเสั�นด่�ายที�ผู้ลิติ์
จากขึ้วิด่ PET รีไซีเคิ์ล 100% สัำาหรับูตัิ์ด่เย็บูชุด่ PPE Level 3 ได่�สัำาเร็จ
เป็ีนรายแรกขึ้อำงไทย ซ้ี�งนับูเป็ีนค์วิามก�าวิหน�าที�สัามารถป้ีอำงกัน
บุูค์ลากรทางการแพทย์ขึ้อำงไทยให�ปีลอำด่ภัยยิ�งข้ึ้�น ชุด่ PPE จำานวิน 
1 ชุด่ ผู้ลิติ์จากเสั�นใยที�นำาขึ้วิด่ PET ขึ้นาด่ 600 มิลลิลิติ์ร ปีระมาณ 
18 ขึ้วิด่ ตัิ์ด่เย็บูเป็ีน 2 ชั�น เพ่�อำการป้ีอำงกันที�ดี่กว่ิา แต่ิ์ยังค์งคุ์ณสัมบัูติิ์
สัวิมใส่ัสับูาย เค์ล่อำบูสัารพิเศูษที�มีคุ์ณสัมบัูติิ์สัะท�อำนนำ�า และป้ีอำงกัน
การซ้ีมผู่้านขึ้อำงนำ�าที�มีแรงดั่น (Hydrostatic Pressure) สัามารถนำาไปี
ซัีกทำาค์วิามสัะอำาด่ และนำากลับูมาใช�ซีำ�าได่�ใหม่มากถ้ง 50 ค์รั�ง ผู่้าน
มาติ์รฐานป้ีอำงกันการซ้ีมผู่้านขึ้อำงเล่อำด่และไวิรัสั  โรงงานที�ทำาการ 
ตัิ์ด่เย็บูชุด่ PPE เป็ีนโรงงานที�ผู่้านการรับูรอำงมาติ์รฐานจากสัำานักงาน
ค์ณะกรรมการอำาหารและยา (อำย.) 

นายจำานงค์์ นวิสัมติิ์วิงศ์ู ปีระธานสัหพนัธ์อุำติ์สัาหกรรม 
สิั�งทอำแห่งปีระเทศูไทย กล่าวิว่ิา ปีระเทศูไทยมีผูู้�ปีระกอำบูการด่�าน 
สิั�งทอำและตัิ์ด่เย็บูอำยู่เป็ีนจำานวินมาก มีศัูกยภาพในการผู้ลิติ์ให�เป็ีนไปี
ติ์ามมาติ์รฐานสัากล เน่�อำงจากผูู้�ปีระกอำบูการด่�านสิั�งทอำและตัิ์ด่เย็บู
ส่ัวินใหญ่เป็ีนแหล่งผู้ลิติ์ให�กับูสิันค์�าแบูรนด์่ระดั่บูโลกอำยู่แล�วิ จ้งมี
ค์วิามพร�อำมในการด่ำาเนินการด่ังกล่าวิ สัมาพันธ์และบูริษัท 
ผูู้�ตัิ์ด่เย็บูจากเริ�มติ์�นที�มีอำยู่ 13 บูริษัท ได่�ขึ้ยายมีจำานวินเพิ�มมากข้ึ้�น 
มีค์วิามยินดี่ที�ได่�เขึ้�ามามีส่ัวินร่วิมในภารกิจค์รั�งนี�ในสัถานการณ์ 
ต่ิ์าง ๆ ได่�อำย่างทันท่วิงที 

นายุแพัทย์ุสัามารถุ ถิุระศักดิ� นายุแพัทย์ุสัาธ์ารณสุัข
จัังหวั์ดนครปฐม กล่าวิว่ิา สัาธารณสุัขึ้จังหวัิด่นค์รปีฐมได่�ร่วิมเป็ีน
ส่ัวินหน้�ง PPE Innovation Platform ด่�วิยการพัฒนา model การ 
แยกขึ้ยะในโรงพยาบูาลและชุมชน ซ้ี�งในพ่�นที�จังหวัิด่นค์รปีฐม 
มีขึ้ยะที�เป็ีนขึ้วิด่ PET อำยู่เป็ีนจำานวินมาก และนำาส่ังบูริษัท อิำนโด่ 
รามา เวินเจอำร์สั จำากัด่ (มหาชน) ที�ตัิ์�งอำยู่ในพ่�นที�นำาเขึ้�าสู่ักระบูวินการ
รีไซีเคิ์ลเป็ีนเสั�นด่�ายสัำาหรับูผู้ลิติ์ชุด่ PPE ต่ิ์อำไปี “ทั�งนี� ชุด่ PPE มีค์วิาม
จำาเป็ีนอำย่างยิ�งสัำาหรับูบุูค์ลากรทางการแพทย์ผูู้�ปีฏิิบัูติิ์งานดู่แลผูู้�ป่ีวิย
ที�สังสััยจะติิ์ด่เช่�อำไวิรัสัโค์โรนา 2019 หร่อำผูู้�ป่ีวิยโรค์อ่ำ�น ๆ  เช่น การทำา
หัติ์ถการในห�อำงปีราศูจากเช่�อำ ห�อำงผู่้าตัิ์ด่การทำาแผู้ล การสัอำด่ใส่ั
อุำปีกรณ์เขึ้�าสู่ัร่างกายผูู้�ป่ีวิย การจับูอุำปีกรณ์เค์ร่�อำงม่อำปีราศูจากเช่�อำ
ในการผู่้าตัิ์ด่/หัติ์ถการ ใช�ป้ีอำงกันการกระเด็่นขึ้อำงเล่อำด่และสัาร 
คั์ด่หลั�ง สััมผัู้สั/จบัูติ์�อำงสิั�งที�ค์าด่ว่ิาอำาจมกีารปีนเป้ี�อำนสิั�งแวิด่ล�อำม 
รอำบูตัิ์วิผูู้�ป่ีวิย เค์ร่�อำงม่อำที�ใช�กับูผูู้�ป่ีวิย ผูู้�ป่ีวิยที�มีโอำกาสัติิ์ด่ต่ิ์อำทาง
สััมผัู้สั  และติ์ามมาติ์รฐานหลักขึ้อำงอำงค์์กรอำนามัยโลก ได่�กำาหนด่ให�มี
การใส่ัชุด่ PPE เพ่�อำเพิ�มค์วิามปีลอำด่ภัยในการทำางานขึ้อำงบุูค์ลากร
ทางด่�านสัาธารณสุัขึ้ในทุกขัึ้�นติ์อำน”
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งค์การเภสััชกรรมมอบูเจัลแอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL 
GEL F 75% ตามมาตรฐาน อยุ. จัำานว์น 20,568  ขว์ด
 และยุารักษัาเบืู�องต�นประจัำาห�องพัยุาบูาล รว์มมูลค่า

ทั�งสิั�น 1,793,313 บูาท มอบูให�กรุงเทพัมหานครส่ังต่อให�
โรงเรียุนในสัังกัดกรุงเทพัมหานคร จัำานว์น 437 โรงเรียุน   
ทั�ว์กรุงเทพัมหานคร 
 นายุแพัทย์ุวิ์ฑููรย์ุ  ด่านวิ์บููลย์ุ  ผูู้�อำานว์ยุการองค์การ
เภสััชกรรม กล่าวิว่ิา อำงค์์การเภสััชกรรมได่�ติ์ระหนักและให�ค์วิาม
สัำาคั์ญกับูสัถานการณ์การแพร่ระบูาด่ขึ้อำงเช่�อำไวิรัสั COVID-19 
เป็ีนอำย่างมาก มีค์วิามห่วิงใยในสุัขึ้ภาพอำนามัยขึ้อำงพี�น�อำง
ปีระชาชน โด่ยเฉพาะนักเรียนซ้ี�งเป็ีนกลุ่มที�ติ์�อำงอำยู่ใกล�ชิด่กัน
เก่อำบูติ์ลอำด่ช่วิงการเรียนการสัอำน ซ้ี�งมีค์วิามเสีั�ยงต่ิ์อำการติิ์ด่เซ่ี�อำ
จ้งได่�จัด่โค์รงการ New Normal School โรงเรียนวิิถีใหม่ ห่างไกล
โค์วิิด่-19 ข้ึ้�น โด่ยมอำบูเจลแอำลกอำฮอำล์ GPO ALCOHOL GEL 
สูัติ์ร F 75% ซ้ี�งมีปีริมาณแอำลกอำฮอำล์เป็ีนไปีติ์ามมาติ์รฐานขึ้อำง
สัำานักงานค์ณะกรรมการอำาหารและยา (อำย.) เป็ีนชนิด่ขึ้วิด่ปัี�ม
ขึ้นาด่ 400 ml  จำานวิน 20,568 ขึ้วิด่ รวิมมูลค่์า 1,298,913 บูาท
พร�อำมยาสัามัญปีระจำาบู�านซ้ี�งเป็ีนยารักษาอำาการเบู่�อำงติ์�น 
สัำาหรับูปีระจำาห�อำงพยาบูาล เช่น  ยาพาราเซีติ์ามอำลทั�งชนิด่เม็ด่
และชนิด่นำ�า ยาแก�ไอำ ยาแก�แพ� ยาแก�ผู้ด่ผู่้�นคั์น เวิชภัณฑ์ูทำาแผู้ล
ขีึ้�ผู้้�งแก�ปีวิด่บูวิม แอำลกอำฮอำล์ เป็ีนติ์�น จำานวิน 437 ชุด่ มูลค่์า 
524,400 บูาท รวิมมูลค่์าทั�ง 2 ผู้ลิติ์ภัณฑ์ู จำานวิน 1,793,313 
บูาท เพ่�อำให�กับูกรุงเทพมหานค์รนำาไปีกระจายต่ิ์อำไปียังโรงเรียน
ในสัังกัด่กรุงเทพมหานค์ร จำานวิน 437 แห่ง เพ่�อำเป็ีนการป้ีอำงกัน
และลด่ค์วิามเสีั�ยงการแพร่ระบูาด่ขึ้อำงโรค์โค์วิิด่-19 ติ์ลอำด่จน 
เช่�อำโรค์ต่ิ์างๆ ภายในโรงเรียน รวิมถ้งเป็ีนการสัร�างเสัริมดู่แล

เพิื�อสั่งต่อให้้กับูโรงเรียนในสัังกัดกรุงเทพิมห้านค์ร ทั�วกรุง 
ป้องกันการแพิร่ระบูาดโรค์โค์วิด-19 และสัร้างเสัริมสัุขภาพิอนามัยที�ดีแก่ค์รูและนักเรียน

รักษาสุัขึ้ภาพอำนามัยที�ดี่ให�กับูค์รูและเด็่กนักเรียน
ผูู้�อำานว์ยุการองค์การเภสััชกรรม กล่าวิต่ิ์อำไปีว่ิา ใน

สัถานการณ์โรค์โค์วิิด่-19 อำงค์์การฯ ในฐานะอำงค์์กรหลกัเพ่�อำค์วิาม
มั�นค์งทางยาและเวิชภัณฑ์ูขึ้อำงปีระเทศู โด่ยได่�ด่ำาเนินภารกิจ  
ผู้ลิติ์ จัด่หา สัำารอำง กระจายยา เวิชภัณฑ์ู อุำปีกรณ์ป้ีอำงกัน 
ชุด่ PPE หน�ากาก N95  หน�ากาก Surgical Mask สันับูสันุนให�กับู
ระบูบูสัาธารณสัขุึ้ขึ้อำงปีระเทศูได่�มใีช�อำย่างเพียงพอำและต่ิ์อำเน่�อำง
รวิมทั�งได่�ทำาการวิิจัย พัฒนายารักษาและวัิค์ซีีนป้ีอำงกันโรค์ 
โค์วิิด่-19 เพ่�อำให�ปีระเทศูไทยสัามารถผู้ลิติ์ข้ึ้�นเอำงได่�  สัำาหรับูการ
พ้�งพาติ์นเอำงได่� ส่ัวินการช่วิยเหล่อำสัังค์มนั�น อำงค์์การฯ ได่�มอำบู
ถุงยังชีพ เจลล�างม่อำแอำลกอำฮอำล์ บูรรเทาค์วิามเด่่อำด่ร�อำนให�กับู
ปีระชาชน โรงพยาบูาล สัถานีติ์ำารวิจ ในชุมชนใกล�พ่�นที�โด่ยรอำบู
อำงค์์การฯ  ได่�แก่ พ่�นที�ชุมชนซีอำยสัวินเงิน เขึ้ติ์ราชเทวีิ  ใกล�กับู
อำงค์์การฯ สัำานักงานใหญ่ พ่�นที�ชุมชนวัิด่สัระบัูวิ รังสิัติ์ค์ลอำง 10 
ใกล�อำงค์์การฯ อำำาเภอำธัญบุูรี  จังหวัิด่ปีทุมธานี และพ่�นที�ติ์ำาบูล
ทับูกวิาง ใกล�กับูโรงงานผู้ลิติ์วัิค์ซีีน อำำาเภอำแก่งค์อำย จังหวัิด่สัระบุูรี
  พัล.ต.อ .  อัศ วิ์น ข วั์ญเมือง ผูู้� ว่์าราชการ
กรุงเทพัมหานคร กล่าวิว่ิา นับูเป็ีนค์วิามร่วิมม่อำค์รั�งสัำาคั์ญ 
ขึ้อำงทั�ง 2 หน่วิยงานที�ร่วิมผู้น้กกำาลังด่�วิยจุด่มุ่งหมายเดี่ยวิกัน  
ที�ติ์�อำงการช่วิยป้ีอำงกันและลด่ค์วิามเสีั�ยงการติิ์ด่เช่�อำไวิรัสั 
COVID-19 ให�กับูเด็่กนักเรียนและค์รูในสัังกัด่กรุงเทพมหานค์ร 
ให�ปีฏิิบัูติิ์ติ์ามแนวิทาง New Normal  ให�อำยู่ในมาติ์รการค์วิบูคุ์ม
โรค์ติิ์ด่ต่ิ์อำ ทำาให�ทุกค์นปีลอำด่โรค์ ปีลอำด่ภัย ด่ำารงอำยู่ในสัังค์มได่�
อำย่างมีค์วิามสุัขึ้ รู�ส้ักภูมิใจ และขึ้อำขึ้อำบูคุ์ณที�ร่วิมกัน และเช่�อำว่ิา
ปีระเทศูไทยจะผู่้านพ�นวิิกฤติิ์นี�ไปีได่�โด่ยเร็วิ

อ

องค์กิารเภสัชิกิรรมมอบเจลแอลกิอฮอล์ 
และยาสามัญปีระจำาบ้าน 

มูลค่าเกืิอบ 2 ล้านบาที่ ให้กิรุงเที่พมหานคร
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งค์การเภสััชกรรมส่ังยุาชุดสัามัญประจัำาบู�าน และยุา
นำ�ากัดเท�าช่ว์ยุเหลือผูู้�ประสับูอุทกภัยุในจัังหวั์ดสุัโขทัยุ
น่าน แพัร่ อุตรดิตถ์ุ แล�ว์ พัร�อมเร่งผู้ลิตยุาชุด 

ผูู้�ประสับูภัยุเพิั�มอีก 1 แสันชุด
ภญ.ศิูริกุล เมธีวีิรังสัรรค์์ รอำงผูู้�อำำานวิยการอำงค์์การ

เภสััชกรรม เปิีด่เผู้ยว่ิา ติ์ามที�ได่�เกิด่อุำทกภัยข้ึ้�นในหลายพ่�นที�ทาง
จังหวัิด่ภาค์เหน่อำ  ส่ังผู้ลให�ปีระชาชนได่�รับูค์วิามเด่่อำด่ร�อำน กระทรวิง
สัาธารณสุัขึ้ได่�มีนโยบูายให�ค์วิามช่วิยเหล่อำเร่งด่่วินไปียังทุกพ่�นที�

แล�วิ และในส่ัวินขึ้อำงอำงค์์การเภสััชกรรมได่�
ส่ังยาติ์ำาราหลวิง ซ้ี�งเป็ีนยาสัามัญปีระจำา
บู�าน ปีระกอำบูด่�วิย ยาเม็ด่พาราเซีติ์ามอำล 
ขึ้นาด่ 500 มก. ผู้งนำ�าติ์าลเกล่อำแร่ (แก�ท�อำง
ร่วิง)  ยาเมด็่แก�แพ�ลด่นำ�ามูกค์ลอำร์เฟันิรามีน

 ยาธาตุิ์นำ�าแด่ง นำ�ายาโพวิิโด่น-ไอำโอำดี่น 
พลาสัเติ์อำรย์า และสัำาลี  โด่ยได่�สัง่ไปีจงัหวัิด่

งค์การเภสััชกรรม ร่ว์มกับูสัำานักงานสัาธ์ารณสุัข
จัังหวั์ดสัระบุูรี ลงพืั�นที�ฉีีดวั์คซีีนป้องกันไข�หวั์ดใหญ่
 ให�แก่ประชาชน จัำานว์น 2,000 คน ในพืั�นที�รอบู

โรงงานผู้ลิต (วั์คซีีน) ชีว์วั์ตถุุ องค์การเภสััชกรรม ต.ทับูกว์าง 
อ.แก่งคอยุ จั.สัระบุูรี ในวั์นที� 17 กรกฎาคม 2563

นายุกิตติศักดิ� ภูพิัพััฒน์ผู้ล ผูู้�เชี�ยุว์ชาญพิัเศษั องค์การ
เภสััชกรรม กล่าวิว่ิา อำงค์์การเภสััชกรรมร่วิมกับูสัำานักงาน
สัาธารณสุัขึ้จังหวัิด่สัระบุูรี (สัสัจ.สัระบุูรี)  จัด่โค์รงการ “GPO Fight 
Flu 2020” ข้ึ้�น ในวัินศุูกร์ที� 17 กรกฎาค์ม 2563 เพ่�อำเป็ีนการ 
ดู่แลสุัขึ้ภาพอำนามัยขึ้อำงปีระชาชนในพ่�นที�รอำบูโรงงานผู้ลิติ์  
(วัิค์ซีีน) ชีวิวัิติ์ถุ อำงค์์การเภสััชกรรม เป็ีนการสัร�างค์วิามสััมพันธ์
ที�ด่รีะหว่ิางอำงค์์การฯ กับูหน่วิยงานราชการต่ิ์างๆ และปีระชาชน
รอำบูพ่�นที�โรงงานฯ โด่ยบูริการฉีด่วัิค์ซีีนป้ีอำงกันไขึ้�หวัิด่ใหญ่ให�กับู
ปีระชาชนในพ่�นที�รอำบูโรงงานผู้ลิติ์ (วัิค์ซีีน) ชีวิวัิติ์ถุ ขึ้อำง 
อำงค์์การเภสััชกรรม ติ์.ทับูกวิาง อำ.แก่งค์อำย จ.สัระบุูรี จำานวิน 
2,000 ค์น (2,000 โด๊่สั) โด่ยอำงค์์การฯ ได่�ลงพ่�นที�จัด่บูริการ 
ฉีด่วัิค์ซีีนให�แก่ปีระชาชนในพ่�นที� จำานวิน 600 ค์น ที�โรงงานผู้ลิติ์
(วัิค์ซีีน) ชีวิวัิติ์ถุ อำงค์์การเภสััชกรรม และอีำก 1,400 ค์น ทาง สัสัจ. 
สัระบุูรี จะเป็ีนผูู้�ด่ำาเนินการฉีด่วัิค์ซีีนให�กับูปีระชาชนติ์ามบู�าน 
หมู่บู�าน ชุมชน หร่อำหน่วิยงานต่ิ์างๆ ต่ิ์อำไปี

องค์กิารเภสัชิกิรรมส่งยาชิ่วยเหลือผู้ปีระสบอุที่กิภัย 
ภาค์เห้นือแล้ว พิร้อมผู้ลิตยาชุดผูู้้ประสับูภัยเพิิ�มอีก 1 แสันชุด

ให้้แก่ประชาชน 2 พิันค์น ในพิื�นที�รอบูโรงงานผู้ลิต (วัค์ซีีน) 
ชีววัตถุ องค์์การเภสััชกรรม จั.สัระบูุรี

อ
สุัโขึ้ทัย  จำานวิน 4,000 ชุด่ ยานำ�ากัด่เท�า จำานวิน 4,000 หลอำด่  
จังหวัิด่แพร่ จำานวิน 1,500 ชุด่  ยานำ�ากัด่เท�า จำานวิน 3,000 หลอำด่
จังหวัิด่น่าน จำานวิน 2,000 ชุด่ ยานำ�ากัด่เท�า จำานวิน 4,000 หลอำด่
และจงัหวัิด่อุำติ์รด่ติิ์ถ์ จำานวิน 1,000 ชุด่ ยานำ�ากัด่เท�า จำานวิน 2,000 
หลอำด่  โด่ยได่�ทยอำยจัด่ส่ังไปีแล�วิผู่้านไปียังสัำานักงานสัาธารณสุัขึ้
จังหวัิด่และหน่วิยงานปีกค์รอำงขึ้อำงแต่ิ์ละพ่�นที�  

นอำกจากนั�น ได่�เร่งผู้ลิติ์ยาชุด่ช่วิยเหล่อำผูู้�ปีระสับูภัย 
เพิ�มอีำกจำานวิน 1 แสันชุด่  เพ่�อำให�เพียงพอำกับูค์วิามติ์�อำงการ ซ้ี�งถ่อำเป็ีน
หน�าที�สัำาคั์ญขึ้อำงอำงค์์การเภสััชกรรมในการสัำารอำงยาและเวิชภัณฑ์ู
สัำาหรับูภาวิะฉุกเฉินขึ้อำงปีระเทศู

ซ้ี�งในช่วิงเด่่อำนพฤษภาค์ม - ตุิ์ลาค์มขึ้อำงทุกปีีนั�น 
ปีระเทศูไทยอำยู่ในช่วิงฤดู่ฝีน มักเกิด่การระบูาด่ขึ้อำงโรค์ไขึ้�หวัิด่
ใหญ่ ซ้ี�งเป็ีนโรค์ที�เกิด่จากเช่�อำไวิรัสัไขึ้�หวัิด่ใหญ่ ชนิด่ที�พบูบู่อำย
ได่�แก่ ชนิด่เอำ (H1N1) (H3N2) และชนิด่บีู อำาการขึ้อำงโรค์ค่์อำ มี
ไขึ้�สูัง ตัิ์วิร�อำน หนาวิ ปีวิด่เม่�อำยติ์ามกล�ามเน่�อำ คั์ด่จมูก มีนำ�ามูก 
ไอำแห�ง อ่ำอำนเพลีย และเบู่�อำอำาหาร บูางรายอำาจมีอำาการปีอำด่
อัำกเสับูรุนแรง ซ้ี�งอำาจทำาให�เสีัยชีวิิติ์ได่�

 “เพ่�อำเป็ีนการป้ีอำงกันโรค์ไขึ้�หวัิด่ใหญ่ ในเบู่�อำงติ์�นค์วิร
อำอำกกำาลังกายอำย่างสัมำ�าเสัมอำ ค์รั�งละอำย่างน�อำย 30 นาที สััปีด่าห์ละ
อำย่างน�อำย 3 วัิน ให�กินร�อำน ใช�ช�อำนกลาง และล�างม่อำฟัอำกสับูู่
บู่อำย ๆ เม่�อำป่ีวิยเป็ีนไขึ้�หวัิด่ให�หยุด่พักที�บู�าน และใส่ัหน�ากาก
อำนามัยเพ่�อำป้ีอำงกันเช่�อำแพร่สู่ัค์นอ่ำ�น หากอำาการป่ีวิยไม่ดี่ข้ึ้�น
ภายใน 2 วัิน ขึ้อำให�ไปีพบูแพทย์เพ่�อำรับูการติ์รวิจรักษาที�ถูกติ์�อำง
ต่ิ์อำไปี” ผูู้�เชี�ยวิชาญพิเศูษ กล่าวิ

อ
องค์กิารเภสัชิกิรรมลงพื�นที่ี�ฉีีด็วัคซีีนปี้องกิันไข้หวัด็ใหญ่
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ายุกิตติศักดิ� ภูพิัพััฒน์ผู้ล ผูู้�เชี�ยุว์ชาญพิัเศษั องค์การ
เภสััชกรรม กล่าวิว่ิา วัินที� 7 กรกฎาค์ม 2563 นี� อำงค์์การฯ

 ได่�รับูรางวัิล “Best Bioprocessing Excellence in  
South East Asia”  จากงานสััมมนาด่�านชีวิวัิติ์ถุ เร่�อำง Biologics 
Manufacturing Asia and Biologistics World Asia 2020 ค์รั�งที� 7 
ซ้ี�งจัด่โด่ย IMAPAC ปีระเทศูสัิงค์โปีร์ ซ้ี�งในปีีนี�เป็ีนการมอำบู 
รางวิัลผู่้านระบูบูอำอำนไลน์ การรับูรางวิัลค์รั�งนี�นับูเป็ีนการ 
รับูรางวัิลค์รั�งที� 2 โด่ยค์รั�งแรกรับูรางวัิลเม่�อำปีี พ.ศู. 2560  ซ้ี�งการ
พิจารณารางวัิลนี�ส่ัวินหน้�งเป็ีนผู้ลจากการพิจารณาขึ้อำงค์ณะ
กรรมการที�ได่�รับูการแต่ิ์งตัิ์�ง  ซ้ี�งพิจารณาจากการที�อำงค์์กรที�มีการ
ด่ำาเนินการวิิจัย พัฒนา และผู้ลิติ์ชีวิวัิติ์ถุ/วัิค์ซีีนอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง 
จนมีผู้ลงานเป็ีนที�ปีระจักษ์ และอีำกส่ัวินหน้�งจากการโหวิติ์จากผูู้�เขึ้�า
ร่วิมสััมมนา และผูู้�ที�เค์ยเขึ้�าร่วิมสััมมนา โด่ยมีหน่วิยงานที�ได่�รับู
การคั์ด่เล่อำกเพ่�อำเสันอำช่�อำเป็ีน Final lists ในหมวิด่ “Best  
Bioprocessing Excellence in South East Asia” นี�รวิม 6 หน่วิย
งาน ได่�แก่ ผูู้�ผู้ลิติ์จากปีระเทศูอำนิโด่นีเซีีย 2 หน่วิยงาน ผูู้�ผู้ลิติ์จาก
ปีระเทศูมาเลเซีีย 2 หน่วิยงาน ผูู้�ผู้ลิติ์จากปีระเทศูเวิียด่นาม  
1 หน่วิยงาน และอำงค์์การเภสััชกรรมจากปีระเทศูไทย สัำาหรับู
รางวัิลนี� ปีกติิ์ในทุกๆ ปีีจะติ์�อำงเขึ้�ารับูที�ปีระเทศูสิังค์โปีร์ พร�อำมกับู
การสััมมนาเพ่�อำเสันอำขึ้�อำมูลการพัฒนาผู้ลิติ์ภัณฑ์ูชีวิวัิติ์ถุ 
ในกลุ่มวัิค์ซีีนชีวิวัิติ์ถุขึ้อำงปีระเทศูต่ิ์างๆ แต่ิ์เน่�อำงด่�วิยในปีีนี� 
มีสัถานการณ์การระบูาด่ขึ้อำงโรค์โค์วิิด่-19 ข้ึ้�น ทางค์ณะผูู้�จดั่งาน
จ้งให�ผูู้�ที�ได่�รับูรางวัิลในแต่ิ์ละปีระเทศูให�รับูรางวัิลผู่้านระบูบู

องค์กิารเภสัชิกิรรม (อภ.) คว้ารางวัล 

  
เป็ีนครั�งทีี่� 2

น อำอำนไลน์จากปีระเทศูนั�น ๆ เพ่�อำเป็ีนการลด่ค์วิามเสีั�ยงการติ์ดิ่
โรค์โค์วิิด่-19

ผูู้�เชี�ยวิชาญพิเศูษ กล่าวิต่ิ์อำว่ิา รางวัิลนี�มอำบูให�เพ่�อำ
ปีระกาศูเกียรติิ์คุ์ณแก่หน่วิยงานอำุติ์สัาหกรรมที�มีผู้ลงาน 
ยอำด่เยี�ยม มีงานนวัิติ์กรรมในด่�านกระบูวินการผู้ลิติ์ชีวิวัิติ์ถุ 
ในแถบูเอำเชียแปีซิีฟิัก  ซ้ี�งอำงค์์การเภสััชกรรมมีผู้ลงานที�โด่ด่เด่่น 
ด่�านนวัิติ์กรรม การพัฒนาและผู้ลิติ์วัิค์ซีีนป้ีอำงกันไขึ้�หวัิด่ใหญ่  
จนปัีจจุบัูนวัิค์ซีีนดั่งกล่าวิได่�มีการศู้กษาวิิจัยในอำาสัาสัมัค์รสุัขึ้ภาพดี่
จำานวิน 4,284 ราย อำายุระหว่ิาง 18 - 64 ปีี  ซ้ี�งพบูว่ิาวัิค์ซีีน 
มีค์วิามปีลอำด่ภัย และสัามารถกระตุิ์�นภูมิคุ์�มกันได่�ผู้ลเป็ีน 
ที�น่าพอำใจ โด่ยจะติ์ดิ่ติ์ามค์วิามปีลอำด่ภัยและค์วิามสัามารถในการ 
กระตุิ์�นภูมิคุ์�มกันขึ้อำงวัิค์ซีีนในอำาสัาสัมัค์รต่ิ์อำไปี ติ์ามที�กำาหนด่ใน
โค์รงร่างการวิิจัยในเด่่อำนสิังหาค์มนี� ซ้ี�งถ�าผู้ลอำอำกมาเป็ีนที�พอำใจ
จะขึ้อำข้ึ้�นทะเบีูยนกับูสัำานักงานค์ณะกรรมการอำาหารและยา  
(อำย.) ค์าด่ว่ิาจะสัามารถข้ึ้�นทะเบีูยนวัิค์ซีีนสัำาหรับูใช�ในกลุ่มอำายุ 
18 - 64 ปีีได่� ในช่วิงปีลายปีี  2563 และหลังจากนั�นอำงค์์การฯ
จะทำาการผู้ลิติ์วัิค์ซีีนภายหลังที�อำงค์์การอำนามัยโลกปีระกาศู 
สัายพันธ์ุไวิรัสัไขึ้�หวัิด่ใหญ่ที�ค์าด่ว่ิาจะระบูาด่ในฤดู่หน�า และจะใช�
วัิค์ซีีนที�ผู้ลิติ์ได่�ส่ัวินหน้�งนำาไปีทำาการศู้กษาวิิจัยทางค์ลินิกในกลุ่ม
อำายุอ่ำ�น เพ่�อำขึ้ยายกลุ่มอำายุผูู้�ใช�วัิค์ซีีนต่ิ์อำไปี

“รางวัิลนี�จะเป็ีนกำาลังใจสัำาคั์ญขึ้อำงทีมงานอำงค์์การ
เภสััชกรรม ในการขัึ้บูเค์ล่�อำนการวิิจัย พัฒนา และผู้ลิติ์ชีวิวัิติ์ถุ/
วัิค์ซีีน เพ่�อำค์วิามมั�นค์ง และการพ้�งพาติ์นเอำงขึ้อำงปีระเทศูไทย”

“Best Bioprocessing Excellence 
 in South East Asia”
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านักงานค์ณะกรรมการอำาหารและยา และอำงค์์การ
เภสััชกรรม สัำารอำงชุด่ PPE หน�ากาก N95  ยา เวิชภัณฑ์ู
พร�อำมสันับูสันุนทีมบุูค์ลากรทางการแพทย์และ
สัาธารณสุัขึ้ เพียงพอำรับูสัถานการณ์ระบูาด่ระลอำก 2 

วัินที� 31 สิังหาค์ม 2563 ที�ศููนย์ปีฏิิบัูติิ์การด่�านข่ึ้าวิโรค์
ติิ์ด่เช่�อำไวิรัสัโค์โรนา 2019 กระทรวิงสัาธารณสุัขึ้  จ.นนทบุูรี นพ.สุัรโชค์
ต่ิ์างวิิวัิฒน์ รอำงเลขึ้าธิการค์ณะกรรมการอำาหารและยา (อำย.)  
พร�อำมด่�วิย ด่ร.ภญ.นันทกาญจน์ สุัวิรรณปิีฎกกุล ผูู้�เชี�ยวิชาญพิเศูษ
อำงค์์การเภสััชกรรม แถลงข่ึ้าวิค์วิามพร�อำมด่�านยา เวิชภัณฑ์ู 
อุำปีกรณ์ป้ีอำงกัน และวัิค์ซีีนรอำงรับูโค์วิิด่-19 ว่ิา แม�ไทยจะไม่พบู 
ผูู้�ติิ์ด่เช่�อำรายใหม่มาเก่อำบู 100 วัินแล�วิ แต่ิ์ในต่ิ์างปีระเทศูยังมีการ
ระบูาด่เพิ�มข้ึ้�นอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง หลายปีระเทศูมีการระบูาด่ในระลอำก
ที� 2 รวิมทั�งปีระเทศูเพ่�อำนบู�านที�มีพรมแด่นติิ์ด่กับูปีระเทศูไทย 
มีอัำติ์ราผูู้�ป่ีวิยเพิ�มข้ึ้�น ซ้ี�งมีค์วิามเสีั�ยงที�อำาจจะเกดิ่การระบูาด่ได่� 
ขึ้ณะนี�ได่�สัำารอำงอุำปีกรณ์ป้ีอำงกัน ชุด่ PPE หน�ากาก N95  และยาอำย่าง
เพียงพอำ โด่ยสัำารอำงไวิ�ทั�งในส่ัวินกลางที�อำงค์์การเภสััชกรรมและ 
ในโรงพยาบูาลต่ิ์างๆ โด่ยหน�ากากอำนามยัทางการแพทย์มีจำานวิน
กว่ิา 45 ล�านชิ�น เพียงพอำใช� 100 วัิน ชุด่ PPE ทั�งที�เป็ีนชุด่ค์ลุม/
เส่ั�อำกาวิน์ กว่ิา 1 ล�านชุด่ และหน�ากาก N95 จำานวิน 2.3 ล�านชิ�น
ยาฟัาวิิพิราเวีิยร์เพียงพอำรักษาผูู้�ป่ีวิย 8,900 ราย ยาเรมเด่ซิีเวีิยร์
สัำาหรับูผูู้�ป่ีวิย 33 ราย ส่ัวินด่�านวัิค์ซีีนนั�น อำย.พร�อำมให�การสันับูสันุน
ให�มีการข้ึ้�นทะเบีูยนโด่ยเร็วิ ทั�งวัิค์ซีีนที�วิิจัยและผู้ลิติ์ข้ึ้�นเอำง 
ในปีระเทศูและวิคั์ซีีนที�ติ์�อำงนำาเขึ้�าจากต่ิ์างปีระเทศู นอำกจากนี� ไทย
มีการผู้ลิติ์หน�ากากทางการแพทย์ ชุด่ PPE และเป็ีนฐานการผู้ลิติ์
ถุงม่อำ จ้งมีอุำปีกรณ์ป้ีอำงกันเพียงพอำการรับูม่อำหากมีการแพร่ 
ระบูาด่ระลอำก 2

ด�าน ดร.ภญ.นันทกาญจัน์  สุัว์รรณปิฎกกุล   
ผูู้�เชี�ยุว์ชาญพิัเศษั องค์การเภสััชกรรม เปิีด่เผู้ยว่ิา แม�
ปีระเทศูไทยไม่พบูผูู้�ติิ์ด่เช่�อำโค์วิิด่ 19 มาระยะหน้�งแล�วิ แต่ิ์ใน 
ต่ิ์างปีระเทศูพบูว่ิามีการระบูาด่เพิ�มข้ึ้�นอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง และหลาย
ปีระเทศูมีการระบูาด่ในระลอำกที� 2  รวิมทั�งปีระเทศูเพ่�อำนบู�านที�มี
พรมแด่นติิ์ด่กับูปีระเทศูไทยมีอำตัิ์ราผูู้�ป่ีวิยเพิ�มข้ึ้�น ซ้ี�งมีค์วิามเสีั�ยง
ที�อำาจจะเกิด่การระบูาด่ในปีระเทศูไทยระลอำกที� 2 ได่� สัำาหรับู
อำงค์์การเภสััชกรรมในฐานะอำงค์์กรหลักเพ่�อำค์วิามมั�นค์งทางยาและ
เวิชภัณฑ์ูขึ้อำงปีระเทศู ได่�สัำารอำงยา ชุด่ PPE หน�ากาก N95 ไวิ�อำย่าง
เพียงพอำ พร�อำมกระจายเพ่�อำนำาไปีใช�ได่�ทันที โด่ยยาฟัาวิิพิราเวีิยร์  
(Favipiravir) ซ้ี�งเป็ีนยาสัำาคั์ญตัิ์วิหน้�งที�ใช�ในการรักษา สัำารอำงอำยู่
จำานวิน 590,200 เม็ด่ หน�ากาก N95 จำานวิน 1,766,510 ชิ�น  
ชุด่ PPE แบูบู COVERALL จำานวิน 445,946 ชุด่ แบูบู ISOLATION 
GOWN จำานวิน 287,759 ชุด่

สํํ
นอำกจากนั�น อำงค์์การเภสััชกรรมยังได่�สัร�างกลไกการ

สันับูสันุนยา อุำปีกรณ์ป้ีอำงกันโค์วิิด่-19 ให�กับูระบูบูสัาธารณสุัขึ้ไทย
ให�เป็ีนอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง มั�นค์ง และการพ้�งพาติ์นเอำงขึ้อำงปีระเทศู  
โด่ยได่�ทำาการศู้กษาพัฒนาสูัติ์รติ์ำารับูยาฟัาวิิพิราเวีิยร์สัำาหรับูผู้ลิติ์เอำง
ในปีระเทศู ค์าด่ว่ิาจะสัามารถย่�นขึ้อำข้ึ้�นทะเบีูยนในเด่่อำนตุิ์ลาค์ม 
2564 และได่�ร่วิมม่อำกับูสัำานักงานพัฒนาวิิทยาศูาสัติ์ร์และ
เทค์โนโลยแีห่งชาติิ์ (สัวิทช.) ทำาการวิิจัยพัฒนาการสัังเค์ราะห์
วัิติ์ถุดิ่บูสัารเค์มตัีิ์�งติ์�นยาฟัาวิิพิราเวีิยร์ ซ้ี�งเป็ีนการด่ำาเนนิงานที� 
ค่์อำนขึ้�างยาก แต่ิ์ติ์�อำงด่ำาเนินการเพ่�อำค์วิามมั�นค์งด่�านยาขึ้อำงปีระเทศู 
 ด่ร.ภญ.นันทกาญจน์ กล่าวิต่ิ์อำว่ิา ด่�านชุด่ PPE ได่� 
ร่วิมม่อำกับูภาค์รัฐและภาค์เอำกชนผู้ลิติ์ชุด่ PPE รุ่นเราสูั�  จากฝีีม่อำ
ค์นไทย ที�สัามารถซัีกใช�ซีำ�าได่� 20 ค์รั�ง และได่�ส่ังมอำบูไปียังสัถาน
พยาบูาลต่ิ์างๆ แล�วิจำานวินกว่ิา 44,000 ชุด่ พร�อำมกันนั�น ได่�
สัร�างสัรรค์์นวัิติ์กรรมชุด่ PPE จากเสั�นใยรีไซีเคิ์ลจากขึ้วิด่พลาสัติิ์ก 
PET ติ์ลอำด่ห่วิงโซ่ีอุำปีทาน เป็ีน “PPE Innovation Platform 
นวัิติ์กรรมชุด่ PPE ฝีีม่อำค์นไทย มาติ์รฐานสัากล” ที�สัามารถป้ีอำงกัน
เช่�อำและการซ้ีมผู่้านขึ้อำงนำ�าที�มีแรงดั่น Level  3 ซัีกใช�ซีำ�าได่�มากกว่ิา 
50 ค์รั�ง โด่ยถ�าสัถานการณ์ที�จำาเป็ีน Platform นี�จะถูกนำาเขึ้�าสู่ั
กระบูวินการผู้ลิติ์ ชุด่ PPE ได่�ใช�อำย่างทันท่วิงที ขึ้ณะเดี่ยวิกันภาค์
เอำกชนได่�ผู้ลิติ์ชุด่ PPE Level 3 อำอำกจำาหน่ายให�กับูสัถานพยาบูาล
ต่ิ์าง ๆ อำย่างต่ิ์อำเน่�อำง รวิมทั�งได่�ปีระสัานผูู้�ปีระกอำบูการภายใน
ปีระเทศู ผู้ลิติ์ PPE Level 4 ซ้ี�งสัามารถป้ีอำงกันได่�ในระดั่บูสูังข้ึ้�น 
จำานวิน 60,000 ชุด่ โด่ยจะจัด่ส่ังภายในเด่่อำนกันยายนนี�  

สัำาหรับูด่�านวัิค์ซีีน ได่�ร่วิมม่อำกับูหลายหน่วิยงานเพ่�อำ
การวิิจัยพัฒนาวัิค์ซีีนติ์�นแบูบูในหลายรปูีแบูบู อำาทิ ชนิด่วัิค์ซีีน
อำนุภาค์เหม่อำนไวิรัสั (Virus-like particle) พัฒนาโด่ยค์ณะ
แพทยศูาสัติ์ร์ศิูริราชพยาบูาล มหาวิิทยาลยัมหิด่ล และชนดิ่วัิค์ซีีน
โปีรตีิ์นซัีบูยูนิติ์ (Subunit vaccine) พัฒนาโด่ยค์ณะเภสััชศูาสัติ์ร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลยั โด่ยวิคั์ซีีนทั�ง 2 ชนดิ่นี� ใช�เทค์โนโลยี 
การใช�เซีลล์เพาะเลี�ยง และได่�ร่วิมม่อำกับูศููนย์พันธุวิิศูวิกรรม 
และเทค์โนโลยชีีวิภาพแห่งชาติิ์ (BIOTEC) เพ่�อำวิิจัยพัฒนาวัิค์ซีีน
ชนิด่เช่�อำติ์ายจากการตัิ์ด่ต่ิ์อำยีนขึ้อำงไวิรัสัโค์วิิด่-19 เขึ้�าไปีในยีนขึ้อำง
ไวิรัสัไขึ้�หวัิด่ใหญ่  เพ่�อำเป็ีนเช่�อำไวิรัสัตัิ์�งติ์�น หากสัำาเร็จจะนำาเช่�อำไวิรัสั
ตัิ์�งติ์�นนี�ไปีผู้ลิติ์เป็ีนวัิค์ซีีนโด่ยใช�เทค์โนโลยีการใช�ไข่ึ้ไก่ต่ิ์อำไปี  
ค์าด่ว่ิาการวิิจัยพัฒนาวัิค์ซีีนทั�ง 3 ชนิด่ จะทราบูผู้ลเบู่�อำงติ์�น 
ในปีลายปีี 2563 การที�อำงค์์การเภสััชกรรมมโีรงงานผู้ลิติ์ (วัิค์ซีีน)  
ชีวิวัิติ์ถุ ที�ใช�ผู้ลิติ์วัิค์ซีีนป้ีอำงกันไขึ้�หวัิด่ใหญ่ในระดั่บูอุำติ์สัาหกรรม 
อำยู่แล�วิ นับูเป็ีนปัีจจัยพ่�นฐานที�มีศัูกยภาพและค์วิามพร�อำมในระดั่บู
อุำติ์สัาหกรรม ที�สัามารถใช�ต่ิ์อำยอำด่ปีระยกุต์ิ์สัำาหรับูใช�ในการผู้ลิติ์
วัิค์ซีีนป้ีอำงกันโรค์โค์วิิด่-19 ได่�เร็วิข้ึ้�น 

อภ. ยืนยันไทยสัำารองชุด PPE 
ห้น้ากาก N95 ยา
พร้อมรับสถานกิารณ์์โควิด็-19
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งค์์การเภสััชกรรม (อำภ.) เผู้ยผู้ลขัึ้�นติ์�นการศู้กษาการใช�
กัญชาทางการแพทย์หลายอำาการพบูว่ิาเป็ีนไปีในทิศูทางดี่
ผูู้�ป่ีวิยมีคุ์ณภาพชีวิิติ์ที�ดี่ข้ึ้�น ผูู้�ป่ีวิยมะเร็งระยะสุัด่ท�ายแบูบู

ปีระคั์บูปีระค์อำง อำาการปีวิด่ขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยดี่ข้ึ้�น อำยากอำาหารและนำ�าหนักตัิ์วิ
เพิ�มข้ึ้�น นอำนหลับูดี่ข้ึ้�น และการศู้กษาในห�อำงแล็ปีพบูแนวิโน�มว่ิา 
การใช� THC ร่วิมกับู CBD น่าจะให�ผู้ลดี่ต่ิ์อำการยับูยั�งเซีลล์มะเร็ง และ
มีค์วิามเป็ีนไปีได่�ที�จะนำาไปีทด่สัอำบูในสััติ์ว์ิทด่ลอำงต่ิ์อำไปี                                                      

ดร.ภญ.นันทกาญจัน์ สุัว์รรณปิฎกกุล  ผูู้�เชี�ยุว์ชาญพิัเศษั
 องค์การเภสััชกรรม เปิีด่เผู้ยว่ิาจากที�อำงค์์การฯ ได่�กระจายผู้ลิติ์ภัณฑ์ู
กัญชาทางการแพทย์ให�กับูระบูบูบูริการกัญชาทางการแพทย์ผู่้าน
โค์รงการวิิจัยและค์ลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสัถานพยาบูาลต่ิ์าง ๆ
ทั�งภาค์รัฐและเอำกชนมาตัิ์�งแต่ิ์เด่่อำนสิังหาค์ม 2562 ซ้ี�งอำงค์์การฯ 
ได่�มกีารติิ์ด่ติ์ามปีระสิัทธิผู้ลการใช�มาอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง เพ่�อำเป็ีนขึ้�อำมูล
สันับูสันุนให�แก่แพทย์ผูู้�สัั�งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ ใช�ปีระกอำบูในการ
วิินิจฉัย และให�การรักษาเป็ีนไปีอำย่างมีปีระสิัทธิภาพ และเพ่�อำให�ได่�
ขึ้�อำมูลเชิงวิิชาการที�เป็ีนมาติ์รฐานและแนวิทางการใช�กัญชาทาง 
การแพทย์ขึ้อำงปีระเทศูไทยเอำง

ล่าสุัด่ได่�มกีารรายงานผู้ลการศู้กษาการใช�ผู้ลิติ์ภัณฑ์ูกัญชา
ทางการแพทย์ขึ้อำงอำงค์์การฯ โด่ยการศู้กษาในกลุ่มโรค์และภาวิะที�ใช�
ผู้ลิติ์ภัณฑ์ูกัญชาทางการแพทย์ได่�ปีระโยชน์ โด่ยสัถาบัูนปีระสัาท
วิิทยา และสัถาบัูนสุัขึ้ภาพเด็่กแห่งชาติิ์มหาราชินี ได่�ติิ์ด่ติ์าม
ปีระสิัทธิผู้ลการใช�ผู้ลิติ์ภัณฑ์ูกัญชา GPO CBD เด่่น ในผูู้�ป่ีวิยเด็่กโรค์
ลมชักรักษายาก และโรค์ลมชักที�ด่่�อำต่ิ์อำยารักษา (intractable epilepsy) 
16 ราย ผู้ลการศู้กษาพบูว่ิาสัามารถค์วิบูคุ์มอำาการชักในผูู้�ป่ีวิย 10 
ราย (62%) และผู้ลการปีระเมินขึ้อำงผูู้�ดู่แลคิ์ด่ว่ิาอำาการชักดี่ข้ึ้�น โด่ยมี
ค์ะแนนปีระเมินเฉลี�ยอำยู่ที� 5 - 6 ค์ะแนน จากค์ะแนนเต็ิ์ม 7 ค์ะแนน

นอำกจากนั�น สัถาบัูนปีระสัาทวิิทยายังได่�ติิ์ด่ติ์าม
ปีระสิัทธิผู้ลการใช� GPO THC:CBD (1:1) ในการรักษาอำาการกล�ามเน่�อำ
หด่เกร็งในผูู้�ป่ีวิยปีลอำกปีระสัาทเส่ั�อำมแข็ึ้ง (multiple sclerosis) ที� 
ไม่ติ์อำบูสันอำงต่ิ์อำการรักษาด่�วิยวิิธีมาติ์รฐาน จำานวิน 7 ราย จากการ
ปีระเมินโด่ยแพทย์  มีผูู้�ป่ีวิยที�อำาการดี่ข้ึ้�น จำานวิน 5 ราย ซ้ี�งสัอำด่ค์ล�อำง
กับูผู้ลการปีระเมินโด่ยผูู้�ป่ีวิยว่ิาอำาการเกร็งและอำาการปีวิด่ดี่ข้ึ้�น 
หลังได่�รับูสัารสักดั่กัญชา โด่ยมคี์ะแนนค์วิามพ้งพอำใจเฉลี�ยอำยู่ที� 5 - 6 

อ ค์ะแนน จากค์ะแนนเต็ิ์ม 7 ค์ะแนน
ผูู้�เชี�ยวิชาญพิเศูษ อำงค์์การเภสััชกรรม กล่าวิต่ิ์อำไปีว่ิา 

สัำาหรับูการดู่แลผูู้�ป่ีวิยมะเร็งระยะสุัด่ท�ายแบูบูปีระคั์บูปีระค์อำง  
(palliative care) ทางสัถาบูนัมะเรง็แห่งชาติิ์ได่�ด่ำาเนนิโค์รงการการวิิจัย
เพ่�อำติิ์ด่ติ์ามค์วิามปีลอำด่ภัยและปีระสิัทธิผู้ลกัญชาทางการแพทย์  
ในการเพิ�มคุ์ณภาพชีวิิติ์ผูู้�ป่ีวิยมะเร็งระยะสุัด่ท�าย โด่ยมีผูู้�ป่ีวิยเขึ้�าร่วิม
โค์รงการ 14 ราย และได่�รับูผู้ลิติ์ภัณฑ์ู GPO THC:CBD (1:1)  
เฉลี�ยอำยู่ที� 1 - 3 หยด่ต่ิ์อำวัิน ต่ิ์อำเน่�อำง  3 เด่่อำน

พบูว่ิาอำาการปีวิด่ขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยดี่ข้ึ้�น โด่ยมีระดั่บูอำาการ  
(pain score) ลด่ลงกว่ิา 50% จากติ์อำนเริ�มติ์�น มีค์วิามอำยากอำาหารและ
นำ�าหนักตัิ์วิเพิ�มข้ึ้�น มีอำาการนอำนหลบัูดี่ข้ึ้�น  อำย่างไรก็ติ์�อำงมีการติิ์ด่ติ์าม
การใช�สัารสักัด่กัญชาทางการแพทย์เพ่�อำเพิ�มคุ์ณภาพชีวิิติ์ 
ผูู้�ป่ีวิยมะเร็งอำย่างใกล�ชิด่ รวิมทั�งศู้กษาเพิ�มเติ์ิมในด่�านปีระสัิทธิผู้ล 
และค์วิามคุ์�มทุนขึ้อำงแต่ิ์ละสัภาวิะปัีญหา

 ในส่ัวินขึ้อำงการศู้กษาในผูู้�ป่ีวิยพาร์กินสััน ซ้ี�งจัด่อำยู่กลุ่ม
โรค์และภาวิะที�น่าจะได่�ปีระโยชน์  โรงพยาบูาลสักลนค์รได่�ด่ำาเนินการ
ติิ์ด่ติ์ามผู้ลการรักษาและค์วิามปีลอำด่ภัยในผูู้�ป่ีวิยพาร์กินสััน 16 ราย 
จากการปีระเมินค์วิามสัามารถทางค์วิามคิ์ด่ กิจวัิติ์รปีระจำาวัิน และ
ค์วิามสัามารถในการเค์ล่�อำนไหวิขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยหลังจากได่�รับูผู้ลิติ์ภัณฑ์ู 
GPO THC:CBD (1:1) เป็ีนเวิลา 3 เด่่อำน พบูว่ิาผูู้�ป่ีวิยมีอำาการดี่ข้ึ้�นและ
ส่ัวินใหญ่มีการนอำนหลับูและคุ์ณภาพชีวิิติ์ดี่ข้ึ้�น โด่ยไม่พบูผู้ลกระทบู
ต่ิ์อำค์วิามจำาขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย แม�ว่ิาผู้ลการศู้กษาเบู่�อำงติ์�นจะมีแนวิโน�ม 
ในทางที�ด่ ีแต่ิ์ค์วิรมีการศู้กษาการใช�ผู้ลิติ์ภัณฑ์ูสัารสักัด่กัญชาในผูู้�ป่ีวิย
พาร์กินสัันในระยะยาวิต่ิ์อำไปี

 ผูู้�เชี�ยวิชาญพิเศูษ อำงค์์การเภสััชกรรม ยังกล่าวิต่ิ์อำไปีว่ิา 
ในการรักษาโรค์มะเร็ง ซ้ี�งเป็ีนกลุ่มโรค์และภาวิะที�อำาจจะได่�ปีระโยชน์
สัถาบัูนมะเร็งแห่งชาติิ์ได่�ด่ำาเนินการวิิจัยปีระสิัทธิผู้ลขึ้อำงสัารสักัด่
กัญชาต่ิ์อำการยับูยั�งการเจริญเติิ์บูโติ์ขึ้อำงเซีลล์มะเร็งในหลอำด่ทด่ลอำง
โด่ยใช�สัารสักัด่กัญชาทางการแพทย์ขึ้อำงอำงค์์การเภสััชกรรม พบูว่ิา 
THC และ CBD มีผู้ลต่ิ์อำการยับูยั�งเซีลล์มะเร็งแติ์กต่ิ์างกัน และพบู
แนวิโน�มว่ิาการใช� THC ร่วิมกับู CBD น่าจะให�ผู้ลดี่ต่ิ์อำการยับูยั�งเซีลล์
มะเร็งเติ์�านม ตัิ์บูอ่ำอำน และท่อำนำ�าดี่ ซ้ี�งมีค์วิามเป็ีนไปีได่�ที�จะนำาไปี
ทด่สัอำบูในสััติ์ว์ิทด่ลอำงต่ิ์อำ                                                      

องค์์การเภสััชกรรม (อภ.) เผู้ยผู้ลขั�นต้นการศึกษาการใช้กัญชาทางการแพิทย์ 
เปี็นไปีในที่ิศที่างด็ี ผู้ปี่วยมีคุณ์ภาพชิีวิติ์ที่ี�ด็ีข้�น
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นอำกจากนั�น ยังมีผู้ลขึ้อำงค์ลินิกกัญชาทางการแพทย์ ขึ้อำง
กรมการแพทย์ ที�ให�บูริการสัำาหรับูการดู่แลผูู้�ป่ีวิยมะเร็งระยะท�าย โด่ย
มีการใช� GPO THC ขึ้นาด่ 0.5-5 mg ต่ิ์อำวัิน ค์วิบูคู่์ไปีกับูการใช�ยา 
ที�ผูู้�ป่ีวิยใช�อำยู่เดิ่มร่วิมด่�วิย จากการปีระเมินในผูู้�ป่ีวิย 42 รายที�มีการ
ติิ์ด่ติ์ามค์รบูระยะเวิลา 1 เด่่อำน พบูว่ิาอำาการปีวิด่ เบู่�อำอำาหาร  และ
นอำนไม่หลับูดี่ข้ึ้�น แสัด่งให�เห็นว่ิาการใช� THC ในขึ้นาด่ติ์ำ�าๆ  มีค์วิาม
ปีลอำด่ภัยและสัามารถเพิ�มคุ์ณภาพชีวิิติ์ผูู้�ป่ีวิยมะเร็งระยะสุัด่ท�ายได่�   
และจากการติ์ดิ่ติ์ามผู้ลการใช�กบัูผูู้�ป่ีวิยที�มาใช�บูรกิารขึ้อำงค์ลนิิกกัญชา
ทางการแพทย์ขึ้อำงสัถานพยาบูาลต่ิ์างๆ ได่�แก่ สัถาบัูนบูำาราศูนราดู่ร
โรงพยาบูาลศูรนีค์รินทร์ โรงพยาบูาลหาด่ใหญ่ โรงพยาบูาลสักลนค์ร
โรงพยาบูาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และอำอำริจีน สัหค์ลินิก พบูว่ิา 
ผูู้�ป่ีวิยส่ัวินใหญ่มีการติ์อำบูสันอำงต่ิ์อำการรักษาที�ดี่ ไม่พบูอำาการขึ้�างเคี์ยง
ที�รุนแรง โด่ยอำาการขึ้�างเคี์ยงที�พบูบู่อำย ได่�แก่ ปีากแห�ง ค์อำแห�ง สัับูสัน

 ม้นงง ปีวิด่ศีูรษะ ใจสัั�น และค์ล่�นไสั�อำาเจียน
“อำย่างไรก็ติ์าม ผู้ลการศู้กษาที�ได่�รับูรายงานมานั�นเป็ีน

เพียงผู้ลการศู้กษาในขัึ้�นติ์�นเท่านั�น ซ้ี�งจะเห็นว่ิาผู้ลการใช�เป็ีนไปี 
ในทศิูทางที�ดี่ ช่วิยลด่บูรรเทาอำาการต่ิ์าง ๆ  ได่� เป็ีนไปีติ์ามวิตัิ์ถุปีระสังค์์
ขึ้อำงการวิิจัยและคุ์ณสัมบัูติิ์ขึ้อำงผู้ลิติ์ภัณฑ์ูอำงค์์การเภสััชกรรมซ้ี�งยังค์ง
ติ์�อำงด่ำาเนินการศู้กษาในจำานวินผูู้�ป่ีวิยที�เพิ�มมากข้ึ้�น และติิ์ด่ติ์าม
ปีระสัิทธิผู้ลการใช�และค์วิามปีลอำด่ภัยอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง โด่ยทั�งนี�
ผู้ลิติ์ภัณฑ์ูสัารสักัด่กัญชาทางการแพทย์ขึ้อำงอำงค์์การเภสััชกรรมเป็ีน
ผู้ลิติ์ภัณฑ์ูเกรด่มาติ์รฐานทางการแพทย์ หร่อำ Medical Grade ที�ค์ำาน้ง
ถ้งค์วิามปีลอำด่ภัย (Safety) มีสัารสักัด่ที�มีสัารอำอำกฤทธิ�ขึ้อำงยา
สัมำ�าเสัมอำ (Consistency) และมีปีระสิัทธิภาพ (Efficacy)” ผูู้�เชี�ยวิชาญ
พิเศูษ อำงค์์การเภสััชกรรม กล่าวิในติ์อำนท�าย

พั.วิ์ฑููรย์ุ ด่านวิ์บููลย์ุ ผูู้�อำานว์ยุการองค์การเภสััชกรรม
กล่าว์ว่์า วั์นนี� 2 กันยุายุน 2563 องค์การเภสััชกรรม
ได�ร่ว์มลงนามคว์ามร่ว์มมือกับูสัมาคมโรงพัยุาบูาล

เอกชน สัำานักงานคณะกรรมการอาหารและยุา (อยุ.) กรม
แพัทย์ุแผู้นไทยุและแพัทย์ุทางเลือก เพืั�อเพิั�มการให�บูริการ
รักษัาโรคด�ว์ยุกัญชาทางการแพัทย์ุให�มากขึ�น ในส่ัว์นของ 
ผูู้�ป่ว์ยุที�มาใช�บูริการในโรงพัยุาบูาลเอกชน  โดยุคว์ามร่ว์มมือ
ในครั�งนี�องค์การเภสััชกรรมได�ทำาหน�าที�ผู้ลิต จัำาหน่ายุ และ
กระจัายุผู้ลิตภัณฑ์ูกัญชาทางการแพัทย์ุให�แก่โรงพัยุาบูาล

องค์์การเภสััชกรรมจัับูมือสัมาค์มโรงพิยาบูาลเอกชน อย. กรมแพิทย์แผู้นไทยฯ 
กิัญชิาที่างกิารแพที่ย์ เพิ�มกิารรักิษากิัญชิาที่างกิารแพที่ย์
ให้มากิข้�นในภาคเอกิชิน

เอกชนที�เป็นสัมาชิกของสัมาคมโรงพัยุาบูาลเอกชนและได�
รับูการอนุญาตให�เปิดเป็นสัถุานพัยุาบูาลที�ให�บูริการรักษัา
ด�ว์ยุกัญชาทางการแพัทย์ุอยุ่างถูุกต�องตามกฎหมายุ รว์มถึุง
สันับูสันุนให�โรงพัยุาบูาลเอกชนที�เป็นสัมาชิกของสัมาคม 
โรงพัยุาบูาลเอกชนจัะได�มีผู้ลิตภัณฑ์ูกัญชาทางการแพัทย์ุ 
ไว์�บูริการ

ผูู้�อำำานวิยการอำงค์์การฯ กล่าวิต่ิ์อำไปีว่ิา อำงค์์การ
เภสััชกรรมได่�มีการวิิจัยและพัฒนาผู้ลิติ์ภัณฑ์ูสัารสักัด่กัญชา
ทางการแพทย์ ปีระกอำบูด่�วิย สัารสักัด่กัญชาทางการแพทย์ สูัติ์ร 
THC:CBD 1:1 ขึ้นาด่บูรรจุ 5 มิลลิลิติ์ร ใน 1 มิลลิลิติ์ร ปีระกอำบู
ด่�วิย THC 27 มิลลิกรัม  CBD 25 มิลลิกรัม สูัติ์ร CBD ขึ้นาด่
บูรรจุ 10 มิลลิลิติ์ร ใน 1 มิลลิลิติ์ร ปีระกอำบูด่�วิย CBD 100 
มิลลิกรัม สูัติ์ร THC ขึ้นาด่บูรรจุ 5 มิลลิลิติ์ร (ใน 1 มิลลิลิติ์ร 
ปีระกอำบูด่�วิย THC 13 มิลลิกรัม หร่อำ 1 หยด่ มี 0.5 มิลลิกรัม 
นอำกจากนี� อำงค์์การฯ ยังจะมีการเพิ�มผู้ลิติ์ภัณฑ์ูในรูปีแบูบูยาเม็ด่
ยาพ่น แผู่้นแปีะ ยาเหน็บู แค์ปีซูีลเจล ในอำนาค์ติ์อีำกด่�วิย โด่ย
ทั�งนี� การผู้ลิติ์สัารสักัด่กัญชาทางการแพทย์ขึ้อำงอำงค์์การ
เภสััชกรรมเป็ีนผู้ลิติ์ภัณฑ์ูเกรด่มาติ์รฐานทางการแพทย์ หร่อำ 
Medical Grade ที�ค์ำาน้งถ้งค์วิามปีลอำด่ภัย (Safety) มีสัารสักัด่ 
ที�มีสัารอำอำกฤทธิ�ขึ้อำงยาสัมำ�าเสัมอำ (Consistency) และมี
ปีระสิัทธิภาพ (Efficacy)  

ปัีจจุบัูน อำงค์์การฯ ได่�กระจายสัารสักัด่กัญชาทาง 
การแพทย์ผู่้านทางค์ลินิกกัญชาทางการแพทย์ขึ้อำงโรงพยาบูาล
รัฐกว่ิา 40 โรงพยาบูาล และค์ลินิกเอำกชนกว่ิา 21 แห่ง ส่ัวิน 
โรงพยาบูาลเอำกชนที�จะเปิีด่ให�บูริการติ์ามค์วิามร่วิมม่อำค์รั�งนี� 
เพิ�มเติิ์มสัามารถติ์ดิ่ติ์ามและสัอำบูถามขึ้�อำมลูได่�ที� Call Center 1648

น
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งค์การเภสััชกรรม (อภ.) จัับูมือ บูริษััท ปตท. จัำากัด  
(มหาชน) เดินหน�าสัร�างโรงงานผู้ลิตยุาทุกรูปแบูบูที�ใช�ใน
การรักษัาโรคมะเร็งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยุ ผูู้�ป่ว์ยุ

เข�าถึุงยุาที�มีคุณภาพัและประสิัทธิ์ภาพัสูังมากขึ�น ลดภาระด�าน 
ค่าใช�จ่ัายุในการนำาเข�ายุาจัากต่างประเทศที�มีมูลค่าปีละกว่์า 21,000 
ล�านบูาท ลงมากกว่์า 50 เปอร์เซ็ีนต์ เพิั�มคว์ามสัามารถุในการ
แข่งขันให�แก่อุตสัาหกรรมยุาของประเทศทัดเทียุมสัากล เสัริม
คว์ามมั�นคงทางยุา ให�พึั�งพัาตนเอง คาดจัะเริ�มผู้ลิตปี 2570

เม่�อำวัินที� 25 กันยายน 2563 เวิลา 9.00 น. ณ อำาค์ารสัภา
วิิชาชีพ แพทยสัภา กระทรวิงสัาธารณสัขุึ้ นายอำนุทิน ชาญวีิรกูล  
รอำงนายกรัฐมนติ์รีและรัฐมนติ์รีว่ิาการกระทรวิงสัาธารณสุัขึ้ และ 
นายสุัพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ิ รอำงนายกรัฐมนติ์รีและรัฐมนติ์รีว่ิาการ
กระทรวิงพลังงาน เป็ีนปีระธานในพิธีลงนามสััญญาร่วิมพัฒนา
โค์รงการโรงงานผู้ลิติ์ยารักษาโรค์มะเร็ง ระหว่ิางอำงค์์การเภสััชกรรม โด่ย
นายแพทย์วิิฑููรย์ ด่่านวิิบููลย์ ผูู้�อำำานวิยการอำงค์์การเภสััชกรรม และบูริษัท
ปีติ์ท. จำากัด่ (มหาชน) โด่ยนายอำรรถพล ฤกษ์พิบููลย์ ปีระธานเจ�าหน�าที�
บูริหารและกรรมการผูู้�จัด่การใหญ่ บูริษัท ปีติ์ท. จำากัด่ (มหาชน) 

นายุอนุทิน ชาญวี์รกูล รองนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่์าการกระทรว์งสัาธ์ารณสุัข กล่าวิว่ิา โรค์มะเร็งเป็ีนหน้�งในกลุ่มโรค์ 
ไม่ติิ์ด่ต่ิ์อำเร่�อำรังที�เป็ีนปัีญหาสัำาคั์ญขึ้อำงระบูบูสัาธารณสุัขึ้ และเป็ีนสัาเหตุิ์
การติ์ายสูังเป็ีนอัำนดั่บู 1 ต่ิ์อำเน่�อำงนาน 20 ปีี ค์นไทยติ์�อำงเสีัยชีวิิติ์ด่�วิย
โรค์มะเร็งกว่ิา 80,000 ค์นต่ิ์อำปีี  และมีค่์าใช�จ่ายด่�านยาที�สูังมาก ค์วิาม
ร่วิมม่อำในการสัร�างโรงงานผู้ลติิ์ยารกัษาโรค์มะเรง็ในค์รั�งนี�จะทำาให�
ปีระเทศูไทยมีโรงงานที�สัามารถผู้ลิติ์ยารักษาโรค์มะเร็งที�ค์รอำบูค์ลุมการ
รักษาทุกกลุ่มโรค์มะเร็งในปัีจจุบัูน และในทุกกลุ่มการผู้ลิติ์ ทั�งรูปีแบูบู
ยาเค์มีบูำาบัูด่ ซ้ี�งเป็ีนยาพ่�นฐานในการรักษาโรค์มะเร็งที�อำอำกฤทธิ� 

อ

องค์กิารเภสัชิกิรรม (อภ.) จับมือ ปีติ์ที่. 
สร้างโรงงานผลิติ์ยาทีุ่กิรูปีแบบกิารรักิษาโรคมะเร็ง 

แห้่งแรกของประเทศไทย 
ห้วังลดค์่ายาลงมากกว่า 50 เปอร์เซี็นต์
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ทั�วิร่างกาย และกลุ่มยารักษาแบูบูจำาเพาะเจาะจงต่ิ์อำเซีลล์มะเร็ง เม่�อำ
ผู้ลิติ์ได่�สัำาเร็จค์าด่ว่ิาจะช่วิยลด่ราค์ายาลงได่�มากกว่ิา 50 เปีอำร์เซ็ีนต์ิ์ การ
ที�ปีระเทศูไทยจะมีโรงงานผู้ลิติ์ยารักษาโรค์มะเร็งข้ึ้�นเอำง จะเป็ีนการลด่
ภาระการนำาเขึ้�ายาจากต่ิ์างปีระเทศู ซ้ี�งปัีจจุบัูนติ์�อำงนำาเขึ้�าจาก 
ต่ิ์างปีระเทศูทั�งหมด่ มูลค่์ามากกว่ิา 21,000 ล�านบูาทต่ิ์อำปีี ทำาให�เพิ�ม
การเขึ้�าถ้งยาได่�มากข้ึ้�น เป็ีนการพ้�งพาติ์นเอำง และยังเป็ีนการยกระดั่บู
อุำติ์สัาหกรรมยาขึ้อำงไทยให�ทัด่เทียมสัากล สัร�างค์วิามมั�นค์งทางยา  
ถ่อำเป็ีนการแก�ปัีญหาอำย่างยั�งย่น

นายุสุัพััฒนพังษ์ั พัันธ์์มีเชาว์์ รองนายุกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่์าการกระทรว์งพัลังงาน กล่าวิว่ิา เน่�อำงด่�วิยโรค์มะเร็งเป็ีน
โรค์ที�จำาเป็ีนติ์�อำงได่�รับูการรักษาอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง โด่ยการใช�ยาติ์�อำงนำาเขึ้�า
จากต่ิ์างปีระเทศู ร่วิมกับูการรักษาด่�วิยวิิธีอ่ำ�น ทำาให�การเขึ้�าถ้งยาที�มี
คุ์ณภาพทำาได่�ยากและมีราค์าแพง ดั่งนั�น การส่ังเสัริมการวิิจัยและการ
ผู้ลิติ์ยาที�ทันสัมัยจ้งเป็ีนสิั�งจำาเป็ีน สัอำด่ค์ล�อำงกับูเป้ีาหมายการพัฒนา
ปีระเทศู ในการมุ่งเน�นเศูรษฐกิจชีวิภาพ เศูรษฐกิจหมุนเวีิยน เศูรษฐกิจ
สีัเขีึ้ยวิ (BCG Economy) ซ้ี�งเป็ีน New S-Curve ขึ้อำงปีระเทศูไทย โด่ย
อุำติ์สัาหกรรมการแพทย์ค์รบูวิงจร (Comprehensive Medical Industry) 
เป็ีนหน้�งในอุำติ์สัาหกรรมที�มีศัูกยภาพและจะมีบูทบูาทสัำาคั์ญในการ
ผู้ลักดั่นเศูรษฐกิจขึ้อำงไทยเป็ีนศููนย์กลางทางด่�านสุัขึ้ภาพและ
วิิทยาศูาสัติ์ร์เพ่�อำชีวิิติ์ที�ดี่ข้ึ้�น (Life Science) ซ้ี�งเป็ีนยอำด่ปิีรามิด่สูังสุัด่ 
ในอุำติ์สัาหกรรมชีวิภาพ

ค์วิามร่วิมม่อำพัฒนาโค์รงการโรงงานผู้ลติิ์ยารักษาโรค์
มะเร็งระหว่ิางอำงค์์การเภสััชกรรม กับู ปีติ์ท. นี� เป็ีนอีำกก�าวิที�จะช่วิย
บูรรลเุป้ีาหมายการยกระด่บัูสัาธารณสัขุึ้ วิิทยาศูาติ์ร์เทค์โนโลยี และ
การแพทย์ขึ้อำงไทย ส่ังเสัริมการต่ิ์อำยอำด่งานวิิจัยทางการแพทย์ขึ้อำง
ปีระเทศูให�สัำาเร็จเป็ีนรูปีธรรม อีำกทั�งจะก่อำให�เกิด่การจ�างงาน             
ช่วิยลด่ค่์าใช�จ่ายขึ้อำงภาค์รฐัในการรกัษาผูู้�ป่ีวิยโรค์มะเรง็ ติ์ลอำด่จน 
เสัริมสัร�างศัูกยภาพและค์วิามมั�นค์งทางด่�านสัาธารณสุัขึ้และเศูรษฐกิจ
อำย่างยั�งย่น

นายุแพัทย์ุวิ์ฑููรย์ุ ด่านวิ์บููลย์ุ ผูู้�อำานว์ยุการองค์การ
เภสััชกรรม กล่าวิว่ิา อำงค์์การเภสััชกรรมเป็ีนอำงค์์กรหลักด่�านยาและ
เวิชภัณฑ์ูขึ้อำงปีระเทศู ได่�ด่ำาเนินโค์รงการพัฒนายารักษาโรค์มะเร็ง  
โด่ยด่ำาเนินการวิิจัย พัฒนา และรับูการถ่ายทอำด่เทค์โนโลยีจากผูู้�ผู้ลิติ์
ยารักษาโรค์มะเร็งชั�นนำาขึ้อำงโลก พร�อำมทั�งมีแผู้นก่อำสัร�างโรงงานผู้ลิติ์
ยารักษาโรค์มะเรง็ข้ึ้�นมาโด่ยเฉพาะ  โด่ยมุ่งเน�นการผู้ลิติ์ยารกัษาโรค์มะเรง็
ทั�งยาเค์มีบูำาบัูด่ (Chemotherapy) และกลุ่มยารักษาแบูบูจำาเพาะ 
เจาะจง (Targeted Therapy) ปีระกอำบูด่�วิย ยาชนดิ่เม็ด่ปีระเภท Tyrosine 
Kinase Inhibitors (TKIs) ซ้ี�งเป็ีนยาชนิด่ small molecule สัามารถแพร่
เขึ้�าเซีลล์และจับูกับูเป้ีาหมายภายในเซีลล์ได่�โด่ยติ์รง และยาฉีด่ชีวิวัิติ์ถุ
ค์ล�ายค์ล้งปีระเภท Monoclonal antibodies (Biosimilar) ซ้ี�งส่ัวินใหญ่ 
ไม่สัามารถผู่้านเย่�อำหุ�มเซีลล์ได่� แต่ิ์จะไปีจับูเป้ีาหมายที�อำยู่ภายนอำก 
เซีลล์หร่อำบูนผิู้วิเซีลล์

ด่�วิยโรงงานผู้ลิติ์ยารักษาโรค์มะเร็งติ์�อำงมีมาติ์รฐาน 
คุ์ณภาพการผู้ลิติ์ที�เป็ีนสัากล  มีมาติ์รฐานค์วิามปีลอำด่ภัยและติ์�อำงใช�
เทค์โนโลยีการผู้ลิติ์ขัึ้�นสูัง อำภ. กับู ปีติ์ท. จ้งได่�ร่วิมกันด่ำาเนินการศู้กษา

และอำอำกแบูบูโรงงานผู้ลิติ์ยารักษาโรค์มะเร็ง นอำกจากนี� โรงงานแห่งนี�
สัามารถรอำงรบัูและต่ิ์อำยอำด่งานวิิจัยจากห�อำงปีฏิิบัูติิ์การสู่ัการผู้ลติิ์ 
ในระดั่บูอุำติ์สัาหกรรม ถ่อำเป็ีนการแก�ปัีญหาอำย่างยั�งย่น เพ่�อำให�ปีระเทศู
มีค์วิามมั�นค์งด่�านยาและพ้�งพาติ์นเอำงได่�มากข้ึ้�น

นายุอรรถุพัล ฤกษ์ัพิับููลย์ุ ประธ์านเจั�าหน�าที�บูริหารและ
กรรมการผูู้�จััดการใหญ่ บูริษััท ปตท. จัำากัด (มหาชน) (ปตท.) กล่าวิ
ว่ิา โค์รงการก่อำสัร�างโรงงานผู้ลิติ์ยารักษาโรค์มะเร็งนี� เป็ีนหน้�งใน
เจติ์นารมณ์ขึ้อำง ปีติ์ท. ในการยกระดั่บูคุ์ณภาพชีวิิติ์ขึ้อำงปีระชาชนติ์าม
พันธกิจ “Powering Thailand’s Transformation” ที�มุ่งเป็ีนแรงขัึ้บูเค์ล่�อำน
ปีระเทศูไทยให�ก�าวิผู่้านการเปีลี�ยนแปีลง โด่ยใช�เทค์โนโลยแีละ
นวัิติ์กรรมสู่ัทุกภาค์ส่ัวิน มุ่งยกระดั่บูขีึ้ด่ค์วิามสัามารถการแข่ึ้งขัึ้นขึ้อำง
ปีระเทศู พร�อำมพัฒนาสัังค์มและยกระดั่บูคุ์ณภาพชีวิิติ์ขึ้อำงค์นไทย  
ด่�วิยเล็งเห็นถ้งปีระโยชน์ต่ิ์อำปีระเทศูในการช่วิยรักษาชีวิิติ์ผูู้�ป่ีวิยโรค์
มะเร็งที�มีจำานวินมากในปัีจจุบัูน อีำกทั�งยังช่วิยปีระหยัด่งบูปีระมาณ
ปีระเทศู และลด่การพ้�งพิงการนำาเขึ้�ายารักษาโรค์จากต่ิ์างปีระเทศู

ทั�งนี� ปีติ์ท. จะใช�ศัูกยภาพและค์วิามเชี�ยวิชาญด่�าน
วิิศูวิกรรม ติ์ลอำด่จนค์วิามเชี�ยวิชาญด่�านการบูริหารจัด่การโค์รงการ 
เพ่�อำสันับูสันุนการก่อำสัร�างโรงงานให�สัามารถแล�วิเสัร็จภายในระยะเวิลา
ที�กำาหนด่ รวิมถ้งร่วิมม่อำกับูอำงค์์การเภสััชกรรมในการนำาอำงค์์ค์วิามรู� 
ปีระสับูการณ์ด่�านการพัฒนาผู้ลิติ์ภัณฑ์ูและการติ์ลาด่ที�ทั�งสัอำงอำงค์์กร
มีมาใช�เพ่�อำให�โรงงานผู้ลิติ์ยารักษาโรค์มะเร็งขึ้อำงไทยแห่งนี�เกิด่การ
บูริหารจัด่การที�ดี่ มีปีระสิัทธิภาพ และช่วิยลด่ติ์�นทุนการผู้ลิติ์ ทำาให� 
ค์นไทยได่�ใช�ยาที�มีคุ์ณภาพติ์ามมาติ์รฐานสัากล ในราค์าที�ทุกค์น
สัามารถเขึ้�าถ้งได่� ถ่อำเป็ีนตัิ์วิอำย่างค์วิามร่วิมม่อำขึ้อำงรัฐวิิสัาหกิจไทย ที�
ร่วิมกันเดิ่นหน�าเพ่�อำพัฒนาปีระเทศูไทย ติ์ามแนวิทาง “Restart  
Thailand”  

โรงงานผู้ลิติ์ยารักษามะเร็งนี� จะตัิ์�งอำยู่ในพ่�นที�นิค์ม
อุำติ์สัาหกรรมวินารมย์ขึ้อำง ปีติ์ท. หร่อำ PTT WEcoZi อำำาเภอำบู�านฉาง 
จังหวัิด่ระยอำง ซ้ี�งขัึ้�นติ์อำนต่ิ์อำไปีในการศู้กษาค์วิามเป็ีนไปีได่�ในการสัร�าง
โรงงานผู้ลิติ์ยารักษาโรค์มะเร็งขัึ้�นละเอีำยด่ (Detailed Feasibility Study) 
ค์าด่ว่ิาใช�เวิลาปีระมาณ 14 เด่่อำนแล�วิเสัร็จ หลังจากนั�นจะทำาการสัรุปี
ผู้ลการศู้กษาและปีระเมนิแนวิทางการขึ้บัูเค์ล่�อำนโค์รงการนี�ต่ิ์อำไปี  
โด่ยมีแผู้นที�จะด่ำาเนินการก่อำสัร�างโรงงานด่งักล่าวิในปีี 2565 เพ่�อำให�
สัามารถทำาการวิิจัยพัฒนาและผู้ลิติ์ยารักษาโรค์มะเร็งเพ่�อำจำาหน่าย 
เชิงพาณิชย์ได่�ในปีี 2570

โค์รงการพัฒนายารักษาโรค์มะเร็งนี� ยังติ์อำบูสันอำงนโยบูาย
ขึ้อำงปีระเทศูในทุกภาค์ส่ัวินทั�งในด่�านยุทธศูาสัติ์ร์ชาติิ์ระยะ 20 ปีี เพ่�อำ
ให�ปีระเทศูไทยบูรรลุวิิสััยทัศูน์ “ปีระเทศูไทยมีค์วิามมั�นค์ง มั�งคั์�ง ยั�งย่น 
เป็ีนปีระเทศูพัฒนาแล�วิ ด่�วิยการพัฒนาติ์ามหลักปีรัชญาขึ้อำง  
เศูรษฐกิจพอำเพียง” ด่�านการสัร�างค์วิามสัามารถในการแข่ึ้งขัึ้น โด่ยการ
พัฒนาและเพิ�มสััด่ส่ัวินอุำติ์สัาหกรรมทางการแพทย์และชีวิภาพที�มี
มูลค่์าสูังเพ่�อำลด่ติ์�นทุนการรักษาพยาบูาล และยกระดั่บูการให�บูริการ
ทางการแพทย์อำย่างมีคุ์ณภาพในระดั่บูสัากล และปีฏิิรูปีปีระเทศูไทย
ด่�านสัาธารณสุัขึ้
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ร.ภญ.มุกดาว์รรณ ประกอบูไว์ทยุกิจั รองผูู้�อำานว์ยุการ
องค์การเภสััชกรรม รับูมอำบูใบูรบัูรอำงระบูบูมาติ์รฐาน
การจดั่การด่�านพลงังาน ISO 50001:2018 จากบูรษัิท 

เอำสัจีเอำสั (ปีระเทศูไทย) จำากัด่ SGS (Thailand) Co.,Ltd. ซ้ี�งโรงงาน
ผู้ลิติ์ยารงัสิัติ์ 1 ได่�รบัูการรบัูรอำงเป็ีนปีีที� 4 และเป็ีนใบูรับูรอำงใบู 
ที� 2 โด่ยใบูรับูรอำงดั่งกล่าวิมีอำายุ 3 ปีี ตัิ์�งแต่ิ์วัินที� 12 กันยายน  
2563 – วัินที� 12 กันยายน 2566

ด่ร.ภญ.มุกด่าวิรรณ กล่าวิว่ิา โรงงานผู้ลิติ์ยารังสิัติ์ 1 ได่�รับู
การรับูรอำงมาติ์รฐาน ISO 50001:2011 ตัิ์�งแต่ิ์วัินที� 12 กันยายน 
2560 จนค์รบูอำายุ 3 ปีี จากนั�นได่�ต่ิ์อำอำายุใบูรับูรอำงเป็ีนใบูที� 2 ติ์าม
มาติ์รฐาน ISO 50001:2018  ซ้ี�งเป็ีนระบูบูมาติ์รฐานฉบัูบูใหม่ขึ้อำง 
ISO โด่ยใบูรับูรอำงมีอำายุ 3 ปีี ตัิ์�งแต่ิ์วัินที� 12 กันยายน 2563 – วัินที� 
12 กันยายน 2566  โด่ยการจัด่การด่�านพลังงาน ISO 50001:2018 
ปีระกอำบูด่�วิย การจัด่การทั�วิไปี เช่น  บูริบูทขึ้อำงอำงค์์กรเกี�ยวิกับูการ
จัด่การด่�านพลังงาน  การแสัด่งภาวิะผูู้�นำาขึ้อำงผูู้�บูริหารอำงค์์กร การ
จัด่การทรัพยากรด่�านพลังงาน การสันับูสันุนให�บุูค์ลากรมีค์วิามรู�
ค์วิามสัามารถ และสัร�างค์วิามติ์ระหนักเกี�ยวิกับูระบูบูจัด่การด่�าน
พลังงานให�บูคุ์ลากร การสั่�อำสัารด่�านพลงังานภายในอำงค์์กร การจดั่
ทำาระบูบูเอำกสัารด่�านพลงังาน การปีระเมนิค์วิามสัอำด่ค์ล�อำงขึ้อำง 
ขึ้�อำกำาหนด่ทางกฎหมายและขึ้�อำกำาหนด่อ่ำ�นๆ การติ์รวิจปีระเมนิ
ภายใน การทบูทวินขึ้อำงฝ่ีายบูริหาร การปีรับูปีรุงอำย่างต่ิ์อำเน่�อำงขึ้อำง
ระบูบูจัด่การด่�านพลังงาน การจัด่การด่�านเทค์นิค์ เช่น การวิางแผู้น

ด และการจดั่การระบูบูพลงังาน การจดั่การค์วิามเสีั�ยงและโอำกาสัใน
ระบูบูจัด่การด่�านพลังงาน การกำาหนด่วัิติ์ถุปีระสังค์์และเป้ีาหมาย
ด่�านพลังงาน การทบูทวินด่�านพลังงาน การกำาหนด่ติ์ัวิชี�วัิด่
สัมรรถนะด่�านพลงังาน การจดั่ทำาขึ้�อำมูลฐานด่�านพลังงาน การ
รวิบูรวิมขึ้�อำมูลด่�านพลังงาน การค์วิบูคุ์มเกี�ยวิกับูการปีฏิิบัูติิ์การ 
การอำอำกแบูบูและจัด่ซ่ี�อำจัด่จ�างด่�านพลังงาน 

“การรับูรอำงมาติ์รฐานระบูบูการจัด่การพลังงาน 
มาติ์รฐาน ISO 50001:2011 เป็ีนมาติ์รฐานที�ช่วิยให�อำงค์์กรสัามารถ
ปีรับูปีรงุสัมรรถนะ ปีระสัทิธิภาพ และการอำนรัุกษ์พลังงานได่�อำย่าง
ต่ิ์อำเน่�อำง โด่ยมีจุด่มุ่งหมายเพ่�อำเพิ�มปีระสิัทธิภาพการจัด่การ
พลังงานขึ้อำงอำงค์์กร โด่ยบููรณาการเขึ้�ากับูระบูบูการจัด่การ ISO 
14001 ที�อำงค์์กรทำาอำยู่ใช�เป็ีนแนวิทางปีฏิิบัูติิ์สัำาหรับูเกณฑ์ู 
มาติ์รฐานอำ่�น (Benchmarking) การวิดั่ การจดั่ทำาระบูบูเอำกสัารและ
การรายงานผู้ลการปีรับูปีรุงด่�านการพลังงาน และการจัด่การ 
โค์รงการที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการลด่การปีลด่ปีล่อำยปีริมาณก๊าซีเร่อำน
กระจก ให�อำงค์์กรค์วิบูค์มุผูู้�ส่ังมอำบูที�เกี�ยวิขึ้�อำงติ์ลอำด่ห่วิงโซ่ีการผู้ลิติ์
เพ่�อำสันบัูสันนุให�เกิด่การใช�พลังงานอำย่างมีปีระสัทิธิภาพ ให�อำงค์์กร
ปีรับูปีรุงการใช�ทรัพยากรด่�านพลังงานให�คุ์�มค่์าการลงทุน เพ่�อำลด่
ค่์าใช�จ่ายและเพิ�มปีระสิัทธิภาพการผู้ลติิ์ สันับูสันนุให�เกิด่การใช�
เทค์โนโลยีใหม่ๆ ด่�านปีระสัิทธิภาพพลังงาน ให�อำงค์์กรมีการ 
ด่ำาเนินการด่�านการจัด่การพลังงานที�เป็ีนรูปีธรรม นำาไปีปีฏิิบัูติิ์ได่�จริง 
ให�เกิด่การปีรับูปีรุงอำย่างต่ิ์อำเน่�อำงต่ิ์อำไปี” รอำงผูู้�อำำานวิยการ กล่าวิ

โรงงานผลิติ์ยารังสิติ์ 1 
ได็้รับกิารรับรองระบบมาติ์รฐาน
กิารจัด็กิารด็้านพลังงาน ISO 50001:2018 
ติ์ิด็ติ์่อกิันเปี็นปีีที่ี� 4

ผลกิารปีระเมินคุณ์ธ์รรมและความโปีร่งใส
ในกิารด็ำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์์การเภสััชกรรมได้อันดับู 17 จัาก 53 รัฐวิสัาห้กิจั อยู่ที�ระดับู A ในเกณฑ์์ระดับูสัูงมาก

ญ.วี์ระมล มหาตมว์ดี ผูู้�ช่ว์ยุผูู้�อำานว์ยุการองค์การ
เภสััชกรรม เปิีด่เผู้ยว่ิา ติ์ามที�สัำานักงานป้ีอำงกันและ
ปีราบูปีรามการทจุริติ์แห่งชาติิ์ (สัำานักงาน ปี.ปี.ช.) ได่�

ด่ำาเนินการปีระเมินคุ์ณธรรมและค์วิามโปีร่งใสัในการด่ำาเนินงาน
ขึ้อำงหน่วิยงานภาค์รัฐ ปีระจำาปีีงบูปีระมาณ 2563 จากผู้ลการ
ปีระเมินดั่งกล่าวิ อำงค์์การเภสััชกรรมจัด่อำยู่ในอัำนดั่บูที� 17 จาก
หน่วิยงานรัฐวิิสัาหกิจที�เขึ้�ารับูการปีระเมินทั�งหมด่ 53 หน่วิยงาน 

สัำาหรับูผู้ลการปีระเมินที�อำงค์์การฯ ได่�รับูติ์ามกรอำบู 
การปีระเมินคุ์ณธรรมและค์วิามโปีร่งใสัในการด่ำาเนินงานขึ้อำง 
หน่วิยงานภาค์รัฐในด่�านต่ิ์างๆ ได่�แก่ การปีฏิิบัูติิ์หน�าที� การใช� 
งบูปีระมาณ การใช�อำำานาจ การใช�ทรัพย์สิันขึ้อำงราชการแก�ไขึ้ปัีญหา
การทุจริติ์ คุ์ณภาพการด่ำาเนินงาน ปีระสิัทธิภาพการส่ั�อำสัาร การ
ปีรับูปีรุงการทำางาน การเปิีด่เผู้ยขึ้�อำมูลและการป้ีอำงกันการทุจริติ์  

ภ ได่�ค์ะแนนรวิม 91.14 ค์ะแนน อำยู่ที�ระดั่บู A ในเกณฑ์ูระดั่บูสูังมาก
 

“การปีระเมินดั่งกล่าวิเป็ีนการปีระเมิน ITA (Intesrity and 
Transparency Assessment System: ITAS) ที�มีจุด่มุ่งหมายที�จะ
ก่อำให�เกิด่การปีรับูปีรุงพัฒนาด่�านคุ์ณธรรมและค์วิามโปีร่งใสั 
ในหน่วิยงานภาค์รัฐ ซ้ี�งถ่อำเป็ีนการยกระดั่บูหน่วิยงานในด่�าน
คุ์ณธรรมและค์วิามโปีร่งใสัในการด่ำาเนินงานได่�อำย่างเหมาะสัม
ค์วิามสัำาเร็จค์รั�งนี� เกิด่จากค์วิามร่วิมม่อำ ร่วิมแรง ร่วิมใจ ทั�งผูู้�บูริหาร
พนักงาน และลกูจ�างทกุค์น จนผู้ลการปีระเมนิคุ์ณธรรมและค์วิาม
โปีร่งใสัในค์รั�งนี�สูังกว่ิาทุกค์รั�งตัิ์�งแต่ิ์อำงค์์การเภสััชกรรมได่�เขึ้�าร่วิม
โค์รงการปีระเมนิคุ์ณธรรม และค์วิามโปีร่งใสัในการด่ำาเนินงานขึ้อำง
หน่วิยงานภาค์รัฐขึ้อำงสัำานักงานปีราบูปีรามการทุจริติ์แห่งชาติิ์ 
(ปี.ปี.ช.) ตัิ์�งแต่ิ์ปีี 2557 จนถ้งปีี 2563” ผูู้�ช่วิยผูู้�อำำานวิยการ กล่าวิ
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บทคัดยอ

ารวิิจัยในค์รั�งนี�มีวัิติ์ถุปีระสังค์์เพ่�อำพัฒนารูปีแบูบูระบูบู
นำาส่ังยาโรค์เร่�อำรังในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำ
ปีทุมราชวิงศูา จังหวัิด่อำำานาจเจริญ โด่ยใช�การวิิจัยเชิงปีฏิิบัูติิ์การ

(Action Research) ในการพัฒนาระบูบูนำาส่ังยาโรค์เร่�อำรังใน
สัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ ในกลุ่มค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและ
การบูำาบัูด่ ค์ปีสัอำ.ปีทุมราชวิงศูา เก็บูขึ้�อำมูลจากการทบูทวิน
วิรรณกรรมที�เกี�ยวิขึ้�อำง บัูนท้กการปีระชุม ติ์ลอำด่จนการใช�แบูบู
ปีระเมินสัอำบูถามค์ณะกรรมการ นอำกจากนี� ยังมีการสัังเกติ์การมี
ส่ัวินร่วิม การระด่มสัมอำง วิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูลเชิงเน่�อำหา
 ผู้ลการวิิจัยพบูว่ิา รูปีแบูบูการพัฒนาระบูบูนำาส่ังยาโรค์
เร่�อำรังในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวัิด่
อำำานาจเจริญ ปีระกอำบูด่�วิย การขัึ้บูเค์ล่�อำนงานในรูปีค์ณะกรรมการ 
การมีส่ัวินร่วิมขึ้อำงค์ณะกรรมการ และหน่วิยงานที�เกี�ยวิขึ้�อำง ตัิ์�งแต่ิ์
ขัึ้�นติ์อำนการวิางแผู้นจนถ้งขัึ้�นการสัะท�อำนผู้ล การจัด่ทำาแผู้นให�บูริการ
โด่ยการมีส่ัวินร่วิมขึ้อำงทุกหน่วิยงานที�เกี�ยวิขึ้�อำง การแต่ิ์งตัิ์�งค์ณะ
ทำางานในการจัด่การระบูบู  การปีระสัานงานกับูหน่วิยงานที�เกี�ยวิขึ้�อำง
การมอำบูหมายงานที�ชัด่เจน การปีระชุมค์ณะกรรมการ  การบูริหาร
จัด่การงบูปีระมาณยา  การติิ์ด่ติ์าม ค์วิบูคุ์มกำากับูอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง  การ
ปีระเมินผู้ล การจัด่ทำารายงาน ผู้ลการปีระเมินปีริมาณและจำานวิน
ค์รั�งขึ้อำงผูู้�มารับูบูริการเม่�อำเปีรียบูเทียบูกับูปีี 2562 พบูว่ิามีปีริมาณ
ลด่ลง แต่ิ์มูลค่์าการจัด่ซ่ี�อำยาเพิ�มข้ึ้�น เน่�อำงจากเพิ�มปีริมาณวัินนัด่
เป็ีน 3 เด่่อำน และราค์ายาบูางรายการมีการปีรับูเพิ�มข้ึ้�นและมีรายการ
ยาขึ้าด่ชั�วิค์ราวิ ส่ัวินผู้ลการปีระเมินระบูบูนำาส่ังยาพบูว่ิา ผูู้�ป่ีวิยสัามารถ
ใช�ยาได่�อำย่างถูกติ์�อำงและให�ค์วิามร่วิมม่อำในการกินยา ร�อำยละ 100 
ไม่พบูผูู้�ป่ีวิยที�ใช�ยาแล�วิเกิด่อำาการขึ้�างเคี์ยง ไม่เกิด่อัำนติ์รกิริยาขึ้อำงยา
ไม่พบูยาเส่ั�อำมคุ์ณภาพหร่อำยาหมด่อำายุ ไม่พบูยาเหล่อำใช�ในบู�าน 
ร�อำยละ 41.7 ค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�นำาส่ังยา พบูว่ิาค์วิามพ้งพอำใจต่ิ์อำ
ค์วิามพ้งพอำใจต่ิ์อำระบูบูนำาส่ังยาที�บู�าน ระดั่บูปีานกลาง ร�อำยละ 50
  สัรุปผู้ลและข�อเสันอแนะ การด่ำาเนินงานพัฒนาระบูบู
นำาส่ังยาโรค์เร่�อำรังหากได่�รับูการด่ำาเนินงานโด่ยค์ณะกรรมการจะส่ังผู้ล
ให�เกิด่ระบูบูการนำาส่ังยาที�ดี่ ผูู้�รับูบูริการมีค์วิามปีลอำด่ภัยในการใช�ยา
ค์วิรมีการขึ้ยายผู้ลการศู้กษาทั�งระบูบูในการบูริหารจัด่การด่�านยาให�
ค์รบูวิงจรตัิ์�งแต่ิ์ระบูบูบูริหารเวิชภัณฑ์ู ระบูบูการคั์ด่เล่อำกจัด่ซ่ี�อำจัด่หา
ยา ระบูบูการกระจายยา เหล่านี� เป็ีนติ์�น

ก
จันุทรจรีย ดอกบัว และคณะ 
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

 จากสัถานการณ์ช่วิงโรค์ระบูาด่โค์วิิด่-19 ในปีระเทศูไทย
มีการเปีลี�ยนแปีลงมากมายหลายอำย่าง ทั�งในเร่�อำงขึ้อำงเศูรษฐกิจ การ
ท่อำงเที�ยวิ การค์มนาค์ม การติิ์ด่ต่ิ์อำส่ั�อำสัาร การศู้กษา การใช�ชีวิิติ์
ปีระจำาวัิน รวิมไปีถ้งการปีระกอำบูอำาชีพ มีหลายอำาชีพได่�ปีรับูเปีลี�ยน
ให�พนักงานทำางานที�บู�านหร่อำที�รู�จักกันใน “Work from home” เจ�าขึ้อำง
ธุรกิจขึ้นาด่เล็กบูางค์นติ์�อำงยุติิ์กิจการ ห�างสัรรพสิันค์�าหลายแห่งถูกสัั�ง
ปิีด่ชั�วิค์ราวิเพ่�อำป้ีอำงกันแพร่ระบูายจากการรวิมกันขึ้อำงกลุ่มค์นจำานวิน
มาก ผู้ลกระทบูเหล่านี�เป็ีนเพียงส่ัวินน�อำยเท่านั�น ปีระชาชนติ์�อำง
ต่ิ์�นตัิ์วิและทำาการปีรับูตัิ์วิในการรับูม่อำกับูสัถานการณ์ที�เกิด่ข้ึ้�น
 กระทรวิงสัาธารณสุัขึ้เป็ีนกระทรวิงที�มีบูทบูาทสัำาคั์ญในการ
รับูม่อำกับูสัถานการณ์โค์วิิด่-19 ที�เกิด่ข้ึ้�น แต่ิ์ละโรงพยาบูาลต่ิ์างมี
มาติ์รการอำอำกมาป้ีอำงกันการระบูาด่ขึ้อำงโรค์ เช่น ลด่จำานวินผูู้�ป่ีวิยที�
จำาเป็ีนติ์�อำงนอำนโรงพยาบูาล กำาหนด่ระยะเวิลาและจำานวินญาติิ์
ที�สัามารถเขึ้�าเยี�ยมผูู้�ป่ีวิยในได่� แยกค์ลินิกติ์รวิจโรค์ทางเดิ่นหายใจ 
อำนุญาติ์ให�ผูู้�รับูบูริการเขึ้�ารับูการบูริการได่�เฉพาะบุูค์ค์ลที�สัวิมใส่ั
หน�ากากอำนามัย ติ์รวิจวัิด่อุำณหภูมิผูู้�เขึ้�ารับูบูริการ เป็ีนติ์�น
 ด่�วิยเหตุิ์นี� ทางกรมการแพทย์จ้งได่�อำอำกคู่์ม่อำ “แนวิทางการ
ลด่ค์วิามแอำอัำด่ในโรงพยาบูาลเพ่�อำลด่การแพร่กระจาย COVID-19
สัำาหรับูผูู้�ป่ีวิยโรค์เร่�อำรัง” เพ่�อำเป็ีนแนวิทางการด่ำาเนินงานให�แก่
บุูค์ลากรทางสัาธารณสุัขึ้นำาไปีใช�พัฒนากระบูวินการดู่แลผูู้�ป่ีวิยโรค์
เร่�อำรังในระบูบูงานขึ้อำงติ์นให�ได่�มีคุ์ณภาพและปีระสิัทธิภาพ สัำาหรับู
ผูู้�ป่ีวิยโรค์เบูาหวิานและค์วิามดั่นโลหิติ์สูัง แนะนำาให�ทำาการติ์รวิจ
นำ�าติ์าลปีลายนิ�วิ วัิด่สััญญาณชีพ นำ�าหนัก รอำบูเอำวิ และบัูนท้กขึ้�อำมูล
สุัขึ้ภาพลงในแบูบูบัูนท้กอำอำนไลน์หร่อำอำอำฟัไลน์ติ์ามแต่ิ์ระบูบูงานจะ

บทนุํา

การพัฒนารูปแบบระบบนําสงยาโรคเรื้อรัง
ในสถานการณโรคระบาดโควิด

อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานุาจเจริญ

คำาสัำาคัญ ส่ังยา โรค์เร่�อำรัง โค์วิิด่
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บูริหารจัด่การ จากนั�นส่ังต่ิ์อำขึ้�อำมูลดั่งกล่าวิให�หน่วิยบูริการนำาเขึ้�า
ระบูบู ปีระเมินและปีระมวิลผู้ลสุัขึ้ภาพขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย และนำาส่ังยาหร่อำ
นัด่ผูู้�ป่ีวิยมารับูบูริการที�โรงพยาบูาล(1) ปีระกอำบูกับูค์วิามก�าวิหน�าทาง
วิิทยาศูาสัติ์ร์และเทค์โนโลยี เกิด่การรังสัรรค์์นวัิติ์กรรม แนวิวิิธีใหม่ 
เพ่�อำส่ังเสัริมให�การบูริการทางสัาธารสุัขึ้สัามารถปีรับูตัิ์วิให�เท่าทันกับู
สัถานการณ์ปัีจจุบัูน หน้�งในนั�นค่์อำการให�บูริการเภสััชกรรมทางไกล 
(Telepharmacy) เป็ีนการบูริบูาลทางเภสััชกรรมและการให�บูริการ
ที�เกี�ยวิเน่�อำงแก่ผูู้�รับูบูริการ โด่ยที�ผูู้�ปีระกอำบูวิิชาชีพเภสััชกรรมทำาการ
ส่ั�อำสัารกับูผูู้�รับูบูริการด่�วิยเทค์โนโลยีการส่ั�อำสัาร (Telecommunication) 
หมายรวิมไปีถ้งขัึ้�นติ์อำนการส่ังมอำบูยา(2) มีการทด่สัอำบูนำาร่อำง (Pilot 
project) ในศููนย์สุัขึ้ภาพชุมชนเม่อำงท่าช�าง จังหวัิด่จันทบุูรี เกี�ยวิกับู
ระยะเวิลารอำค์อำยการรับูบูริการ พบูว่ิาการนัด่ผูู้�ป่ีวิยทุกโรค์มา
โรงพยาบูาลพร�อำมกันส่ังผู้ลให�ระบูบูการด่ำาเนินงานล่าช�า ผูู้�ป่ีวิยได่�รับู
บัูติ์รคิ์วิพร�อำมกัน เจ�าหน�าที�ทำางานด่�วิยค์วิามเร่งด่่วินกด่ดั่น เหตุิ์จาก
มีกรอำบูเวิลาจำากัด่ อุำปีกรณ์เค์ร่�อำงม่อำไม่เพียงพอำ และจำานวินผูู้�มารับู
บูริการที�มาก ทำาให�ผูู้�ป่ีวิยใช�ระยะเวิลารอำค์อำยการรับูบูริการนาน(3) ซ้ี�ง
การให�บูริการเภสััชกรรมทางไกลนี�จะสัามารถช่วิยลด่ค์วิามแอำอัำด่ขึ้อำง
ผูู้�มารับูบูริการที�โรงพยาบูาลได่� ผูู้�รับูบูริการกลุ่มผูู้�ป่ีวิยโรค์เร่�อำรังที�ได่�
รับูการบูริการเภสััชกรรมทางไกลไม่จำาเป็ีนติ์�อำงมาติิ์ด่ติ์ามการรักษาที�
โรงพยาบูาลทุกราย ส่ังผู้ลต่ิ์อำเน่�อำงให�ระยะเวิลารอำค์อำยขึ้อำงผูู้�รับูบูริการ
ที�โรงพยาบูาลน�อำยลง การทำางานขึ้อำงบุูค์ลากรทางการแพทย์
มีปีระสิัทธิภาพมากข้ึ้�นจากค์วิามกด่ดั่นที�น�อำยลง ดั่งนั�น ในส่ัวินขึ้อำง
ระบูบูการบูริหารจัด่การด่�านยา อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวัิด่
อำำานาจเจริญ จ้งจำาเป็ีนที�จะติ์�อำงมีการปีรับูตัิ์วิเพ่�อำรอำงรับูสัถานการณ์
การแพร่ระบูาด่ขึ้อำงโค์วิิด่-19 โด่ยมีเฉพาะในเร่�อำงขึ้อำงระบูบูการส่ังยา
ที�บู�าน ทั�งนี� เพ่�อำให�เขึ้�ากับูสัถานการณ์โรค์โค์วิิด่-19 ลด่ค์วิามแอำอัำด่
ขึ้อำงผูู้�รับูบูริการโด่ยเฉพาะผูู้�ป่ีวิยโรค์เร่�อำรัง เพ่�อำให�ติ์อำบูสันอำงต่ิ์อำ
นโยบูายการด่ำาเนินงาน ผูู้�วิิจัยจ้งมีค์วิามสันใจที�จะศู้กษารูปีแบูบู
การนำาส่ังยาที�บู�านในผูู้�ป่ีวิยโรค์เร่�อำรังขึ้อำงเขึ้ติ์อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา 
จังหวัิด่อำำานาจเจริญ ทั�งนี� ระบูบูดั่งกล่าวิจะติ์�อำงค์ำาน้งถ้งค์วิาม
ปีลอำด่ภัยในการใช�ยาขึ้อำงผูู้�รับูบูริการ รวิมถ้งคุ์ณภาพยาที�ผูู้�รับูบูริการ
จะได่�รับู และส่ังผู้ลต่ิ์อำค์วิามพ้งพอำใจต่ิ์อำบูริการที�ได่�รับูขึ้อำงผูู้�รับูบูริการ
ต่ิ์อำไปี

 เพ่�อำพัฒนารูปีแบูบูระบูบูนำาส่ังยาโรค์เร่�อำรังในสัถานการณ์
โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวัิด่อำำานาจเจริญ
 ระเบีูยุบูวิ์ธี์วิ์จััยุ
 เป็ีนการวิิจัยเชิงปีฏิิบัูติิ์การ (Action Research) ติ์ามแนวิคิ์ด่
ขึ้อำง Stephen Kemmis & Mc Taggart (1998) ปีระกอำบูด่�วิย 4 
ขัึ้�นติ์อำน (PAOR) ค่์อำ 1. P: Planning การวิางแผู้น 2. A: Action 
การปีฏิิบัูติิ์การ 3. O: Observing การสัังเกติ์การณ์ 4. R: Reflecting 
การสัะท�อำนผู้ลการปีฏิิบัูติิ์การ ด่ำาเนินการศู้กษาระหว่ิางเด่่อำน 

เมษายน - มิถุนายน 2563
 ประชากรศึกษัา ค่์อำค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการ
บูำาบัูด่ ค์ปีสัอำ.ปีทุมราชวิงศูา อัำนปีระกอำบูด่�วิย แพทย์ พยาบูาลวิิชาชีพ
ในโรงพยาบูาล พยาบูาลวิิชาชีพในโรงพยาบูาลส่ังเสัริมสุัขึ้ภาพติ์ำาบูล
เภสััชกร เจ�าหน�าที�เวิชระเบีูยน เจ�าหน�าที�ค์อำมพิวิเติ์อำร์ เจ�าหน�าที�
การเงิน  เจ�าหน�าที�งานชันสูัติ์ร จำานวิน 24 ค์น 
 การเก็บูข�อมูล
 ผูู้�วิิจัยเป็ีนผูู้�เก็บูขึ้�อำมูลด่�วิยติ์นเอำง โด่ยเก็บูขึ้�อำมูลจากการ
ทบูทวินวิรรณกรรมที�เกี�ยวิขึ้�อำง บัูนท้กการปีระชุมค์ณะกรรมการ
เภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ ปีี พ.ศู. 2563 ติ์ลอำด่จนการใช�แบูบูปีระเมิน
สััมภาษณ์ค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ นอำกจากนี� ยังมีการ
สัังเกติ์การมีส่ัวินร่วิม การระด่มสัมอำงขึ้อำงค์ณะกรรมการเภสััชกรรม
และการบูำาบัูด่ 

 ขึ้�อำมูลที�ได่�จากการเก็บูรวิบูรวิมขึ้�อำมูลมาจากเวิทีการระด่ม
ค์วิามคิ์ด่เห็นขึ้อำงค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ และการ
ปีระเมินผู้ลระบูบูการนำาส่ังยา การสัังเกติ์แบูบูมีส่ัวินร่วิม รายงานการ
ปีระชุม และนำาขึ้�อำมูลมาวิิเค์ราะห์เชิงเน่�อำหา 
 ผู้ลการวิ์จััยุ
 ผูู้�วิิจัยนำาเสันอำผู้ลการวิิจัยเป็ีน 2 ส่ัวิน ค่์อำ 1) ระบูบูนำาส่ังยา
โรค์เร่�อำรังในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวัิด่
อำำานาจเจริญ  2) ผู้ลการด่ำาเนินงานนำาส่ังยาโรค์เร่�อำรัง
 1. ระบูบูนำาส่ังยุาโรคเรื�อรังในสัถุานการณ์โรคระบูาด
โควิ์ด อำาเภอปทุมราชว์งศา จัังหวั์ดอำานาจัเจัริญ
 การปีรับูระบูบูการให�บูริการกับูผูู้�มารับูบูริการที�โรงพยาบูาล
จากการระด่มสัมอำงขึ้อำงค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ 
ค์ปีสัอำ.ปีทุมราชวิงศูา กำาหนด่ให�ใช�ระบูบูการจัด่ส่ังยาให�กับูผูู้�รับูบูริการ
ถ้งบู�าน (รับูยาที�บู�าน) ทั�งนี� เพ่�อำลด่ค์วิามเสีั�ยงจากการได่�รับูเช่�อำ ลด่
ค์วิามแอำอัำด่ ลด่ค่์าใช�จ่าย เพิ�มค์วิามสัะด่วิกสับูาย และไม่ทำาให�ผูู้�รับู
บูริการเสีัยเวิลาในการเดิ่นทางมารับูยาที�โรงพยาบูาล  ซ้ี�งมีการกำาหนด่
เกณฑ์ูขึ้อำงผูู้�รับูบูริการในการส่ังยาถ้งบู�าน ค่์อำ ผูู้�รับูบูริการที�มีอำาการ
ค์งที� รับูยาชนิด่เดิ่มต่ิ์อำเน่�อำงอำย่างน�อำย 6 เด่่อำน ไม่มีภาวิะแทรกซี�อำน
และมีการด่ำาเนินการจัด่ส่ังยาให�ผูู้�ป่ีวิยโรค์เร่�อำรังทุกค์ลินิค์ ยกเวิ�น
ค์ลินิกวิาร์ฟัารินที�มีค์วิามซัีบูซี�อำน ซ้ี�งมีผูู้�ป่ีวิยจำานวินไม่มาก ให�มารับูยา
ที�โรงพยาบูาล นอำกจากนี� มีระบูบูการกำาหนด่ผูู้�ป่ีวิยโรค์เร่�อำรังที�มีสิัทธิ
การรักษาต่ิ์อำไปีนี�จ้งจะพิจารณานำาส่ังยาให�ที�บู�าน 1. สิัทธิเบิูกหน่วิยงาน
ติ์�นสัังกัด่ (เบิูกได่�) 2. สิัทธิปีระกันสัังค์มในจังหวัิด่อำำานาจเจริญ 
และ 3. สิัทธิบัูติ์รปีระกันสุัขึ้ภาพ (UC) อีำกทั�งยังมีการการจัด่ระบูบูการ
ให�ค์ำาปีร้กษาและติิ์ด่ติ์ามการใช�ยาผู่้านทางกลุ่มไลน์ “ปีทุมราช-ส่ังยา
โรค์เร่�อำรัง *ฉุกเฉิน COVID-19*” และเจ�าหน�าที� รพ.สัติ์ นำาส่ังยาถ้ง
ผูู้�ป่ีวิยที�บู�าน นอำกจากนี� ยังมีการกำาหนด่แนวิทางการติิ์ด่ติ์ามการใช�ยา
ขึ้อำงผูู้�รับูบูริการที�บู�าน ปีระกอำบูด่�วิย วิิธีการใช�ยา อำาการขึ้�างเคี์ยง การ

วัตถุประสงคการศึกษา

การวิเคราะหขอมูล 

21ปท่ี 46 ฉบับท่ี 4 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563Vol.46 No.4 July - September 2020



สัังเกติ์ฉลากยาที�ค์รบูถ�วิน ค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนทางยา ผู้ลการรกัษาขึ้อำง
ผูู้�ป่ีวิย อัำนติ์รกิริยาระหว่ิางยา การเก็บูรักษายา คุ์ณภาพยาที�นำาส่ัง  
ยาเหล่อำใช�ในบู�าน/ยาหมด่อำายุหร่อำเส่ั�อำมสัภาพ ค์วิามร่วิมม่อำในการ
ใช�ยาและปัีญหาในการใช�ยาขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย หากพบูปัีญหาจากการใช�ยา 
ให�ด่ำาเนินการปีระสัานงานเภสััชกรทันที

ระบบนำำ�ส่่งย�โรคเร้�อรัง ภ�ยใต้้ส่ถ�นำก�รณ์์ระบ�ด COVID-19 คปส่อ.

ปทุุมร�ชวงศ� จ.อำ�นำ�จเจริญ

 2. ผู้ลการดำาเนินงานนำาส่ังยุาโรคเรื�อรัง
 2.1 เปรียุบูเทียุบูปริมาณผูู้�ป่ว์ยุนอก ช่วิงเวิลาที�ด่ำาเนินการ
ส่ังยาที�บู�าน พบูว่ิาผูู้�ป่ีวิยนอำกในช่วิง 1 เมษายน - 30 มิถุนายน ขึ้อำง
ปีี พ.ศู. 2563 มีจำานวินลด่ลง  ซ้ี�งสัามารถลด่ค์วิามแอำอัำด่ติ์อำบูสันอำง
ต่ิ์อำนโยบูายกระทรวิงสัาธารณสุัขึ้ ดั่งติ์ารางที� 1

ต้�ร�งทุ่� 1 จำ�นำวนำผู้้้ป่วยนำอกเปร่ยบเทุ่ยบระหว่�งช่วง 1 เมษ�ยนำ - 

30 มิถุนำ�ยนำ ของปี พ.ศ. 2562 - 2563

 จำานวินผูู้�ป่ีวิย (ราย) ปีี  ปีี พ.ศู. 2562 ปีี พ.ศู. 2563
 ผูู้�ป่ีวิยนอำก  26,865  25,842

 2.2 เปรียุบูเทียุบูจัำานว์นครั�งที�มีผูู้�มารับูบูริการการ 
บูริบูาลเภสััชกรรมผูู้�ป่ว์ยุนอก ช่วิงเวิลาที�ด่ำาเนินการส่ังยาที�บู�าน  
พบูว่ิาจำานวินค์รั�งที�ผูู้�ป่ีวิยนอำกมารบัูบูรกิารในช่วิง 1 เมษายน - 30 
มิถุนายน ขึ้อำงปีี พ.ศู. 2563 มีจำานวินลด่ลง  ดั่งติ์ารางที� 2
 
ต้�ร�งทุ่� 2 จำ�นำวนำครั�งทุ่�ม่ผู้้้ม�รับบริก�รก�รบริบ�ลเภสั่ชกรรมผู้้้ป่วย

นำอก เปร่ยบเทุ่ยบระหว่�งช่วง 1 เมษ�ยนำ - 30 มิถุนำ�ยนำของปี พ.ศ. 

2562 - 2563

 จำานวินค์รั�ง (ค์รั�ง)  ปีี พ.ศู. 2562 ปีี พ.ศู. 2563
 ผูู้�ป่ีวิยนอำก  133,418  127,625
 
 2.3 เปรียุบูเทียุบูมูลค่ายุาผูู้�ป่ว์ยุนอก ในช่วิงเวิลาที� 
ด่ำาเนินการส่ังยาที�บู�าน พบูว่ิา ในช่วิงสัถานการณ์โค์วิิด่-19 มูลค่์ายา
ผูู้�ป่ีวิยนอำกเพิ�มข้ึ้�น ทั�งนี� สัาเหตุิ์เน่�อำงมาจากการเปีลี�ยนระบูบูนัด่ผูู้�ป่ีวิย
จากเดิ่มนัด่ 1-2 เด่่อำน ปีรับูเป็ีนนัด่ 3 เด่่อำน ทั�งนี� เพ่�อำลด่การมารับูยา
ที�โรงพยาบูาล นอำกจากนี� ในช่วิงสัถานการณ์โค์วิิด่-19 ยากลุ่มโรค์
เร่�อำรังบูางรายการเกิด่ภาวิะขึ้าด่ชั�วิค์ราวิ เช่น ยาลด่ค์วิามดั่นโลหิติ์ 
Amlodipine Losatan เป็ีนติ์�น อีำกทั�งยาบูางรายการราค์ายามีราค์า 
สูังข้ึ้�น ดั่งติ์ารางที� 3
 
ต้�ร�งทุ่� 3 ม้ลค่�ย�ผู้้้ป่วยนำอกเปร่ยบเทุ่ยบระหว่�งช่วง 1 เมษ�ยนำ -  

24 มิถุนำ�ยนำ ของปี พ.ศ. 2562 - 2563

 มูลค่์ายา (บูาท)  ปีี พ.ศู. 2562 ปีี พ.ศู. 2563
 ผูู้�ป่ีวิยนอำก  18,116,839.57 18,849,779.87

 2.4 จัำานว์นผูู้�ป่ว์ยุและจัำานว์นครั�งที�ส่ังยุาไปโรงพัยุาบูาล
ส่ังเสัริมสุัขภาพัตำาบูล พบูว่ิามีจำานวินผูู้�ป่ีวิยที�เขึ้�าระบูบูนำาส่ังยา 
ถ้งบู�าน จำานวิน 1,008 ราย คิ์ด่เป็ีน 1,126 ค์รั�ง
 2.5 ผู้ลการประเมินระบูบูนำาส่ังยุาที�บู�านโดยุพัยุาบูาล 
ในช่ว์งสัถุานการณ์โควิ์ด-19 พบูว่ิาผูู้�ป่ีวิยสัามารถใช�ยาได่�อำย่าง 

ฝ่ีาย IT โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูาจะจัด่ทำาขึ้�อำมูลค์นไขึ้�
ที�จะมาพบูแพทย์ติ์ามนัด่ในค์ลินิกต่ิ์างๆ แยกเป็ีนราย 

รพ.สัติ์. ที�มีกำาหนด่รับูยาในช่วิง 1 เด่่อำน

นำาส่ังขึ้�อำมูลให� รพ.สัติ์. เจ�าหน�าที�โรงพยาบูาลที�เกี�ยวิขึ้�อำง
ผู่้านไลน์ “ปีทุมราช-ส่ังยาโรค์เร่�อำรัง *ฉุกเฉิน COVID-19*”

เจ�าหน�าที� รพ.สัติ์. วัิด่ vital sign ผูู้�ป่ีวิยทุกราย และ DTX 
สัำาหรับูค์นไขึ้� DM ที�จะมาพบูแพทย์ในวัินนัด่ติ์ามค์ลินิก

แล�วินำาส่ังขึ้�อำมูลให�ห�อำงบัูติ์รภายในเวิลา 8.00 น. ขึ้อำงวัินนัด่ผูู้�ป่ีวิย

ห�อำงบัูติ์รเปิีด่ visit ให�ค์นไขึ้�ในวัินนัด่

พยาบูาล OPD และพยาบูาลผูู้�รับูผิู้ด่ชอำบูค์ลินิกโรค์เร่�อำรัง 
ลงขึ้�อำมูล vital sign และ Lab ที�เกี�ยวิขึ้�อำงในระบูบู HosXp
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ถูกติ์�อำงและให�ค์วิามร่วิมม่อำในการกินยา ร�อำยละ 100 ฉลากยาหน�าซีอำง
ยามีค์วิามค์รบูถ�วิน ร�อำยละ 100 ผูู้�ป่ีวิยมีผู้ลการรักษาไม่เปีลี�ยนแปีลง
ยังค์งเดิ่ม ร�อำยละ 66.7 มีอำาการดี่ข้ึ้�น ร�อำยละ 33.3 ไม่พบูผูู้�ป่ีวิยที�ใช�
ยาแล�วิเกิด่อำาการขึ้�างเคี์ยง ไม่เกิด่อัำนติ์รกิริยาขึ้อำงยา ไม่พบูยาเส่ั�อำม
คุ์ณภาพหร่อำยาหมด่อำายุ ไม่พบูยาเหล่อำใช�ในบู�าน ร�อำยละ 41.7 ผูู้�ป่ีวิย
โด่ยส่ัวินใหญ่จัด่เก็บูยาในกล่อำงหร่อำติ์ะกร�าสัำาหรับูใส่ัยา ร�อำยละ 
91.7 และร�อำยละ 100 เก็บูยาในซีอำงที�ติ์รงกับูช่�อำยา และในส่ัวินขึ้อำง
ค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�นำาส่ังยา พบูว่ิามีค์วิามพ้งพอำใจต่ิ์อำการปีระสัานงาน
ขึ้อำงผูู้�รับูผิู้ด่ชอำบู NCD Clinic ในระดั่บูปีานกลาง ร�อำยละ 41.7 
ค์วิามพ้งพอำใจต่ิ์อำการส่ังต่ิ์อำขึ้�อำมูลขึ้อำงโรงพยาบูาลสู่ั รพ.สัติ์ ในระดั่บู
ปีานกลาง ร�อำยละ 66.7 ค์วิามพ้งพอำใจต่ิ์อำค์วิามรวิด่เร็วิในการจัด่การ
ปัีญหาในระดั่บูมาก ร�อำยละ 33.3 และค์วิามพ้งพอำใจต่ิ์อำระบูบูนำาส่ัง
ยาที�บู�านระดั่บูปีานกลาง ร�อำยละ 50
 2.6 รูปแบูบูระบูบูนำาส่ังยุาโรคเรื�อรังในสัถุานการณ์โรค
ระบูาดโควิ์ด อำาเภอปทุมราชว์งศา จัังหวั์ดอำานาจัเจัริญ การจัด่
กระบูวินการ AIC เพ่�อำพัฒนารูปีแบูบูระบูบูนำาส่ังยาโรค์เร่�อำรัง โด่ยการ
มีส่ัวินร่วิมขึ้อำงค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ และหน่วิยงาน
ที�เกี�ยวิขึ้�อำงตัิ์�งแต่ิ์ขัึ้�นติ์อำนการวิางแผู้นจนถ้งขัึ้�นการสัะท�อำนผู้ล 
มีรูปีแบูบู ดั่งนี� 1) การจัด่ทำาแผู้นให�บูริการโด่ยการมีส่ัวินร่วิมขึ้อำง
ทุกหน่วิยงานที�เกี�ยวิขึ้�อำง 2) การแต่ิ์งตัิ์�งค์ณะทำางานในการจัด่การระบูบู 
3) การปีระสัานงานกับูหน่วิยงานที�เกี�ยวิขึ้�อำง 4) การมอำบูหมายงานที�
ชัด่เจน 5) การปีระชุมค์ณะกรรมการ 6) การบูริหารจัด่การงบูปีระมาณ
ยา 7) การติิ์ด่ติ์าม ค์วิบูคุ์มกำากับูอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง 8) การปีระเมินผู้ล 
9) การจัด่ทำารายงาน 10) การมีส่ัวินร่วิมในการด่ำาเนินงาน 11) การมี
ส่ัวินร่วิมในการค์�นหาปัีญหา 

 จากกระบูวินการพัฒนารูปีแบูบูระบูบูนำาส่ังยาโรค์เร่�อำรัง
ในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวัิด่
อำำานาจเจริญ มีขึ้�อำพิจารณาที�น่าสันใจ ดั่งนี�

 1. รูปีแบูบูระบูบูนำาส่ังยาโรค์เร่�อำรังในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่
อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวัิด่อำำานาจเจริญ สัามารถลด่ปีริมาณผูู้�ป่ีวิย
ที�มารับูยาที�โรงพยาบูาล ลด่ค์วิามแอำอัำด่ขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยในโรงพยาบูาล ซ้ี�ง
ติ์อำบูสันอำงต่ิ์อำนโยบูายกระทรวิงสัาธารณสุัขึ้ ผูู้�รับูบูริการกลุ่มผูู้�ป่ีวิย
โรค์เร่�อำรังที�ได่�รับูการบูริการเภสััชกรรมทางไกลไม่จำาเป็ีนติ์�อำงมา
ติิ์ด่ติ์ามการรักษาที�โรงพยาบูาลทุกราย ส่ังผู้ลต่ิ์อำเน่�อำงให�ระยะเวิลา
รอำค์อำยขึ้อำงผูู้�รับูบูริการที�โรงพยาบูาลน�อำยลง การทำางานขึ้อำงบุูค์ลากร
ทางการแพทย์มีปีระสิัทธิภาพมากข้ึ้�น จากค์วิามกด่ดั่นที�น�อำยลง 
ซ้ี�งสัอำด่ค์ล�อำงกับูการศู้กษาขึ้อำง คั์ทลิยา วิสุัธาด่า (2560)
 2. การใช�เทค์นิค์ AIC ทำาให�บุูค์ลากรทุกระดั่บูเกิด่ค์วิามรู�ส้ัก
ว่ิาติ์นเอำงเป็ีนส่ัวินหน้�งขึ้อำงการสัร�างสัรรค์์ที�จะนำาไปีสู่ัค์วิามสัำาเร็จขึ้อำง
งาน หร่อำโค์รงการทำาให�งานนั�น ๆ ปีระสับูค์วิามสัำาเร็จได่�เป็ีนอำย่างดี่
กระบูวินการ AIC จะช่วิยให�ผูู้�ที�เกี�ยวิขึ้�อำงเขึ้�ามามีส่ัวินร่วิมในการ
วิางแผู้น และตัิ์ด่สิันใจร่วิมสัร�างค์วิามเขึ้�าใจในการด่ำาเนินงาน สัร�าง
การยอำมรับูค์วิามรับูผิู้ด่ชอำบูในฐานะค์นทำางานในอำงค์์กร เกิด่ค์วิาม
รู�ส้ักเป็ีนเจ�าขึ้อำง และเกิด่ค์วิามภูมิใจในผู้ลงานที�ติ์นเอำงมีส่ัวินร่วิม และ
แนวิคิ์ด่ขึ้อำง (Sinpai & Kompor, 2013) พบูว่ิากระบูวินการ AIC 
เป็ีนการก่อำให�เกิด่การทำางานร่วิมกันเพ่�อำจัด่ทำาแผู้น ทำาค์วิามเขึ้�าใจถ้ง
สัภาพปัีญหา ค์วิามติ์�อำงการ ขึ้�อำจำากัด่ ช่วิยให�มีการระด่มสัมอำงในการ
ทำางาน วิิเค์ราะห์หาทางเล่อำกเพ่�อำใช�ในการแก�ปัีญหา และเกิด่การ
พัฒนางานได่�อำย่างแท�จริงต่ิ์อำเน่�อำง
 3. รูปีแบูบูการด่ำาเนินงานพัฒนาระบูบูนำาส่ังยาโรค์เร่�อำรังใน
สัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวัิด่อำำานาจเจริญ
โด่ยการมีส่ัวินร่วิมขึ้อำงค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ และ
หน่วิยงานที�เกี�ยวิขึ้�อำงในค์รั�งนี� เป็ีนการส่ังเสัริมการมีส่ัวินร่วิมตัิ์�งแต่ิ์
ขัึ้�นการวิางแผู้น ติ์ลอำด่จนการมีส่ัวินร่วิมในการด่ำาเนินงาน การ
ปีระเมินผู้ล และการสัะท�อำนผู้ล ซ้ี�งรูปีแบูบูการมีส่ัวินร่วิมนั�นเป็ีนที�
ยอำมรับูและเป็ีนนวัิติ์กรรมที�มีการนำาไปีใช�ในการบูริหารจัด่การด่�าน
ระบูบูนำาส่ังยาได่�ผู้ลเป็ีนอำย่างดี่ จะเห็นได่�จากการศู้กษาขึ้อำง ชิติ์สุัภางค์์
ทิพย์เที�ยงแท� และค์ณะ (2551)

อภิปรายผล
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 การศู้กษารูปีแบูบูระบูบูนำาส่ังยาโรค์เร่�อำรังในสัถานการณ์
โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา จังหวัิด่อำำานาจเจริญ จากกลุ่ม
ปีระชากรค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ ค์ปีสัอำ.ปีทุมราช
วิงศูา เก็บูขึ้�อำมูลจากการทบูทวินวิรรณกรรมที�เกี�ยวิขึ้�อำง บัูนท้กการ
ปีระชุมค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ ปีี พ.ศู. 2563 ติ์ลอำด่จน
การใช�แบูบูปีระเมินสััมภาษณ์ค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการ
บูำาบัูด่ นอำกจากนี� ยังมีการสัังเกติ์การมีส่ัวินร่วิม การระด่มสัมอำงขึ้อำง
ค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ วิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูลเชิงเน่�อำหา 
ผู้ลพบูว่ิาเม่�อำเปีรียบูเทียบูในด่�านปีริมาณผูู้�ป่ีวิย การมีระบูบู
นำาส่ังยาที�บู�าน สัามารถลด่ปีริมาณผูู้�ป่ีวิยนอำกที�มารับูยาที�โรงพยาบูาล
ลด่จำานวินค์รั�งขึ้อำงการมาโรงพยาบูาลขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย ลด่ค์วิามแอำอัำด่ขึ้อำง
ผูู้�ป่ีวิยที�ติ์อำบูสันอำงนโยบูายขึ้อำงกระทรวิงสัาธารณสุัขึ้ เกิด่ระบูบูการ
นำาส่ังยาที�บู�านที�ชัด่เจน มีการวิางแผู้น ทบูทวินระบูบูอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง
โด่ยค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ผูู้�ป่ีวิยได่�รับูยาที�ถูกติ์�อำง  
ค์รบูถ�วิน มีคุ์ณภาพ สัามารถใช�ยาได่�อำย่างถูกติ์�อำง ไม่มีอำาการขึ้�างเคี์ยง
จากการใช�ยา ไม่พบูอัำนติ์รกิริยาระหว่ิางยาที�ผูู้�ป่ีวิยได่�รับู ผูู้�ป่ีวิยมีการ
จัด่เก็บูยาที�ถูกติ์�อำง ไม่พบูยาเหล่อำใช� จากการปีระเมินค์วิามพ้งพอำใจ
พบูว่ิาผูู้�นำาส่ังยามีค์วิามพ้งพอำใจในระบูบูนำาส่ังยา และยังค์งให�ใช�
ระบูบูนำาส่ังยาต่ิ์อำไปีเพ่�อำให�เกิด่ปีระโยชน์สูังสุัด่แก่ผูู้�รับูบูริการ 

 1. ค์วิรมีการส่ังเสัริมการมีส่ัวินร่วิมอำย่างทั�วิถ้งโด่ยให�ผูู้�รับู
บูริการมีส่ัวินร่วิมในการอำอำกแบูบูระบูบูการนำาส่ังยาที�บู�าน ซ้ี�งในการ
มีส่ัวินร่วิม อำาจจัด่ตัิ์�งในลักษณะขึ้อำงค์ณะกรรมการโซีนหร่อำติ์ำาบูล
ในการด่ำาเนินงานร่วิมกับูทางเจ�าหน�าที�สัาธารณสุัขึ้ และมีการติิ์ด่ติ์าม
ปีระเมินผู้ลอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง
 2. ค์วิรส่ังเสัริมให�ค์วิามรู� สัร�างค์วิามติ์ระหนักในการมี
ส่ัวินร่วิมแก่ผูู้�รับูบูริการและติ์ระหนักต่ิ์อำค์วิามสัำาคั์ญขึ้อำงระบูบูการ
นำาส่ังยาที�บู�านและให�ค์วิามร่วิมม่อำในการดู่แลสุัขึ้ภาพ รวิมถ้งการใช�ยา

ผลสรุป

 1. ค์วิรมีการศู้กษาปัีจจัยแห่งค์วิามสัำาเร็จในรูปีแบูบูระบูบู
นำาส่ังยาโรค์เร่�อำรังในสัถานการณ์โรค์ระบูาด่โค์วิิด่ อำำาเภอำปีทุมราชวิงศูา
จังหวัิด่อำำานาจเจริญ
 2. ค์วิรมีการขึ้ยายผู้ลการศู้กษาทั�งระบูบูในการบูริหารจัด่การ
ด่�านยาให�ค์บูวิงจร ตัิ์�งแต่ิ์ระบูบูบูริหารเวิชภัณฑ์ู ระบูบูการคั์ด่เล่อำก
จัด่ซ่ี�อำจัด่หายา ระบูบูการกระจายยาเหล่านี�เป็ีนติ์�น

 1. ขึ้อำให�กระทรวิงสัาธารณสุัขึ้ร่วิมม่อำกับูสัภาเภสััชกรรม 
ขึ้ยายผู้ลขึ้อำงโค์รงการร�านยาอำบูอุ่ำนให�ค์รอำบูค์ลุมทุกอำำาเภอำ ทั�งนี�เพ่�อำ
เพิ�มช่อำงทางอำำานวิยค์วิามสัะด่วิกให�กับูผูู้�ป่ีวิยไปีรับูยาที�ร�านยา 
ซ้ี�งสัามารถลด่ค์วิามแอำอัำด่ในโรงพยาบูาลได่�
 2. ขึ้อำให�กระทรวิงสัาธารณสุัขึ้ร่วิมม่อำกับูสัภาเภสััชกรรม 
ปีระกาศูนโยบูายและเพิ�มค์วิามเขึ้�มขึ้�นในการด่ำาเนินงานการให�บูริการ
เภสััชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ให�เกิด่ข้ึ้�นในทุกพ่�นที� ทั�งนี�
เพ่�อำให�เกิด่ระบูบูยาที�ปีลอำด่ภัย ส่ังผู้ลดี่ต่ิ์อำผูู้�รับูบูริการ

 การวิิจัยค์รั�งนี�สัำาเร็จได่�ด่�วิยค์วิามอำนุเค์ราะห์จากผูู้�ให�ขึ้�อำมูล
ทุกท่าน ติ์ลอำด่จนผูู้�เกี�ยวิขึ้�อำงทุกรายที�ผูู้�วิิจัยขึ้อำขึ้�อำมูล ขึ้อำบูพระคุ์ณ
ค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ ค์ปีสัอำ.ปีทุมราชวิงศูา จังหวัิด่
อำำานาจเจริญ  เจ�าหน�าที�จากกลุ่มงานเภสััชกรรมฯ  โรงพยาบูาลปีทุม
ราชวิงศูา และโรงพยาบูาลส่ังเสัริมสุัขึ้ภาพติ์ำาบูล สัำาหรับูการสันับูสันุน
การทำางานเร่�อำงนี�

เอกสารอางอิง

1. กลุ่มงานพัฒนานโยบูายวิิชาการแพทย์ กอำงวิิชาการแพทย์ กรมการแพทย์. แนวิทางลด่ค์วิามแอำอัำด่ในโรงพยาบูาลเพ่�อำลด่การแพร่กระจาย
 “COVID-19” สัำาหรับูผูู้�ป่ีวิยโรค์เร่�อำรัง. 8 เมษายน 2563.
2. สัภาเภสััชกรรม. ปีระกาศูสัภาเภสััชกรรม ที� 56/2563 เร่�อำง การกำาหนด่มาติ์รฐานและขัึ้�นติ์อำนการให�บูริการเภสััชกรรมทางไกล (Telephar-
macy). 2 มิถุนายน 2563.
3. คั์ทลิยา วิสุัธาด่า. การพัฒนารูปีแบูบูการด่ำาเนินงานเพ่�อำลด่ระยะเวิลารอำค์อำยการรับูบูริการในผูู้�ป่ีวิยโรค์เร่�อำรัง ศููนย์สุัขึ้ภาพชุมชนเม่อำง
ท่าช�าง จังหวัิด่จันทบุูรี. วิารสัารวิิทยาลัยพยาบูาลพระปีกเกล�า จันทบุูรี. 2560;28(1):80-9.
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จิราวรรณ  ชาภักดี    
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

การพัฒนุารูปแบบการบริหารยาพนุสูด
ในุผูปวยโรคหืดและปอดอุดกั้นุเรื้อรังจากการมีสวนุรวม                 

ของทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผูปวยใน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

ทนำา :  การรักษาโรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังใช�ยาพ่น
ค์วิบูคุ์มและบูรรเทาอำาการเป็ีนหลักเพ่�อำนำาส่ังยาเขึ้�าสู่ัปีอำด่
โด่ยติ์รง หากพ่นยาไม่ถูกติ์�อำงจะส่ังผู้ลให�การรักษาล�มเหลวิ

และเพิ�มอัำติ์ราการเสีัยชีวิิติ์ ปัีจจุบัูนโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา
มีผูู้�ป่ีวิยโรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังสัะสัม 445 ราย  ใช�ยาพ่น ร�อำยละ
96.7 มีภาวิะหอำบูกำาเริบูจนติ์�อำงเขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล
ในปีี 2562 จำานวิน 24 ค์น 46 ค์รั�ง ในระหว่ิางนอำนโรงพยาบูาล
ฝ่ีายเภสััชกรรมเบิูกยาให�ผูู้�ป่ีวิยหร่อำญาติิ์บูริหารยาเอำงทุกค์รั�ง  ทำาให�
ผูู้�ป่ีวิยไม่ได่�รับูยาพ่นติ์ามแพทย์สัั�ง ร�อำยละ 47.35 และพ่นยาไม่ถูกติ์�อำง
ทั�งขึ้นาด่และวิิธีใช� รวิมทั�งมียาเดิ่มเหล่อำจำานวินมาก มีผูู้�ป่ีวิย 14 ราย
ติ์�อำงย่ด่ระยะเวิลานอำนโรงพยาบูาล ทำาให�พบูการเบิูกจ่ายยาพ่นเกิน
ค์วิามจำาเป็ีน 6797.5 บูาท ดั่งนั�น การทำาให�ผูู้�ป่ีวิยได่�ใช�ยา
ถูกวิิธีและได่�รับูยาติ์ามแพทย์สัั�งจ้งเป็ีนสิั�งสัำาคั์ญย่อำมจะส่ังผู้ลให�เกิด่
การรักษาที�มีปีระสิัทธิภาพ

วั์ตถุุประสังค์ : เพ่�อำพัฒนาระบูบูการบูริหารยาพ่นใน
ผูู้�ป่ีวิยโรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังที�เขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล
ปีทุมราชวิงศูา

วิ์ธี์การศึกษัา : การศู้กษาเชิงพรรณนา ในผูู้�ป่ีวิยโรค์ห่ด่
และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังที�นอำนโรงพยาบูาลในระหว่ิางวัินที� 1 ตุิ์ลาค์ม 
2562 - 30 เมษายน 2563 เก็บูรวิบูรวิมและวิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูลโด่ยใช�
สัถิติิ์ ค์วิามถี� ร�อำยละ และ pair t-test

ผู้ลการศึกษัา : ระบูบูการบูริหารยาพ่นปีระกอำบูด่�วิยการ
กำาหนด่บูทบูาทหน�าที�ขึ้อำงแต่ิ์ละวิิชาชีพ ได่�แก่ แพทย์สัั�งใช�ยา  
เภสััชกรจัด่ทำาและติ์รวิจสัอำบูค์วิามสัอำด่ค์ล�อำงต่ิ์อำเน่�อำงทางยา และ
ปีระเมินการใช�ยาพ่น พยาบูาลบูริหารยาให�ผูู้�ป่ีวิยพ่นในแต่ิ์ละค์รั�ง   
เน�นการนำายาเดิ่มมาใช�เป็ีนลำาดั่บูแรก โด่ยไม่ให�ผูู้�ป่ีวิยหร่อำญาติิ์
บูริหารยาเอำง ระบูบูนี�ช่วิยลด่ค์วิามค์วิามเค์ล่�อำนจากการบูริหาร
ยาพ่นได่� ร�อำยละ 44.71  ผูู้�ป่ีวิยที�นอำนโรงพยาบูาลด่�วิยภาวิะโรค์หอำบู
กำาเริบูมีระยะเวิลาการนอำนโรงพยาบูาลเฉลี�ยลด่ลงจาก 5.32 เป็ีน 
4.2 วัินนอำน มูลค่์าการเบิูกใช�ยาพ่นลด่ลงจาก 1,073,472.50 บูาท
ในปีี 2562 เหล่อำ 521,980.5 บูาท ในปีี 2563 คิ์ด่เป็ีนร�อำยละ 51.37  
ไม่พบูผูู้�ป่ีวิยเกิด่อำาการขึ้�างเคี์ยงจากการใช�ยา

บ
บทคัดยอ

สัรุปและข�อเสันอแนะ : การพัฒนาระบูบูการบูริหาร
ยาพ่นในผูู้�ป่ีวิยโรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังติ์�อำงอำาศัูยการมีส่ัวินร่วิม
ขึ้อำงผูู้�ให�บูริการและผูู้�รับูบูริการ มีระบูบูการปีระเมิน  ติิ์ด่ติ์าม เยี�ยม
บู�าน และส่ังต่ิ์อำขึ้�อำมูลในทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพเพ่�อำให�ผูู้�ป่ีวิยได่�รับูการ
รักษาอำย่างต่ิ์อำเน่�อำงและใช�ยาได่�อำย่างถูกติ์�อำง 

บที่นำา

 โรค์ห่ด่และโรค์ปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังเป็ีนโรค์ที�ทำาให�เกิด่ภาระ
ค่์าใช�จ่ายด่�านสัาธารณสุัขึ้อำยู่ในลำาดั่บูติ์�นๆ ขึ้อำงปีระเทศู   ส่ังผู้ลกระทบู
ต่ิ์อำการด่ำาเนินชีวิิติ์ขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยและญาติิ์ ผูู้�ป่ีวิยมักมีอำาการหอำบู
รุนแรงติ์�อำงเขึ้�ารับูการรักษาในห�อำงฉุกเฉินและนอำนรักษาใน
โรงพยาบูาล จากสัถิติิ์ - สัาธารณสุัขึ้ ปีี 2558 มีผูู้�ป่ีวิยที�ติ์�อำงเขึ้�ารับูการ
รักษาในโรงพยาบูาลด่�วิยโรค์ห่ด่และโรค์ปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรัง จำานวิน 
115,577 ค์น และ 249,742 ค์น ติ์ามลำาดั่บู ในปีระเทศูไทยพบูผูู้�ป่ีวิย
โรค์ห่ด่ปีระมาณร�อำยละ 7 ขึ้อำงปีระชากร และพบูผูู้�ป่ีวิยโรค์ปีอำด่
อุำด่กั�นเร่�อำรัง อีำกจำานวิน 1.5 ล�านค์น  ค์าด่ว่ิาผูู้�ที�มีอำายุ 30 ปีีข้ึ้�นไปี
ปีระมาณร�อำยละ 5 ป่ีวิยเป็ีนโรค์นี� ทั�งนี� อำงค์์การอำนามัยโลก
ปีระมาณการณ์ว่ิาในปีี พ.ศู. 2563  โรค์ปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังจะเป็ีน
สัาเหตุิ์การเสีัยชีวิิติ์อัำนดั่บู 3 ขึ้อำงปีระชากรโลก(1) การรักษาโรค์ห่ด่
และปีอำด่อุำกั�นเร่�อำรังใช�ยาในรูปีแบูบูยาพ่นเป็ีนหลัก  สัำาหรับูบูรรเทา
อำาการ และระงับูอำาการอัำกเสับูขึ้อำงหลอำด่ลม เช่น ยากลุ่ม cortico-
steroids แต่ิ์ขึ้�อำจำากัด่ส่ัวินใหญ่อำยู่ที�ค์วิามร่วิมม่อำขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยที�จะ
สัามารถใช�ยาพ่นสูัด่ได่�อำย่างถูกติ์�อำงเหมาะสัม(2) ถ้งแม�ว่ิาการใช�
ยาพ่นสูัด่จะเป็ีนกระบูวินการสัำาคั์ญในการรักษา แต่ิ์ยังพบูว่ิามีปัีญหา
ทั�งในด่�านค่์ารักษา เน่�อำงจากเป็ีนกลุ่มยาราค์าสูัง และปัีญหาในด่�านคำาสัำาคัญ :  ระบูบูบูริหารยาพ่น โรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�น 
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ทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพ 3) ปีระยุกต์ิ์ใช�รูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสูัด่ และ 
4) การปีระเมินผู้ลลัพธ์ติ์ามที�กำาหนด่

เทค์นิค์การใช�ยาที�ไม่ถูกติ์�อำง(2-3) ขึ้�อำมูลจากหลายการศู้กพบูว่ิา 
ผูู้�ป่ีวิยที�ใช�ยาพ่นสูัด่ได่�ถูกติ์�อำงมีเพียงร�อำยละ 20-40 เท่านั�น (4-7) การ
พ่นยาที�ไม่ถูกติ์�อำงทำาให�เกิด่ผู้ลเสีัยค่์อำ ยาเขึ้�าถ้งติ์ำาแหน่งการ
อำอำกฤทธิ�ได่�ไม่ดี่ ทำาให�การค์วิบูคุ์มรักษาโรค์ได่�ไม่ดี่เท่าที�ค์วิร เกิด่การ
รักษาล�มเหลวิและอัำติ์ราการเสีัยชีวิิติ์เพิ�มสูังข้ึ้�น (6-7) อำาจเกิด่จากการ
ให�ค์ำาแนะนำาแก่ผูู้�ป่ีวิยไม่เพียงพอำเกี�ยวิกับูเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสูัด่ 
ทำาให�ผูู้�ป่ีวิยใช�ยาไม่ถูกติ์�อำง หร่อำอำาจเกิด่จากตัิ์วิผูู้�ป่ีวิยเอำง เช่น  สูังอำายุ
หร่อำมีปัีญหาทางขึ้�อำม่อำทำาให�ไม่สัามารถกด่ยาได่� จากการศู้กษา
ในอำดี่ติ์ พบูว่ิาถ้งแม�ว่ิาผูู้�ป่ีวิยจะเค์ยได่�รับูการปีระเมินจากเภสััชกร
ว่ิาสัามารถใช�ยาพ่นสูัด่ได่�ถูกติ์�อำงแล�วิ แต่ิ์เม่�อำใช�ยาไปีนานๆ กลับู
พบูว่ิาผูู้�ป่ีวิยบูางรายใช�ยาพ่นสูัด่ได่�ไม่ถูกติ์�อำง(9-11) ซ้ี�งเป็ีนสัาเหตุิ์
ทำาให�ผู้ลติ์อำบูสันอำงต่ิ์อำการรักษาไม่ดี่ เภสััชกรจ้งมีบูทบูาทสัำาคั์ญ
อำย่างมากในการสัอำนผูู้�ป่ีวิยโรค์ห่ด่และโรค์ปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังเกี�ยวิกับู
กับูเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสูัด่ให�ถูกติ์�อำง
 โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูามีผูู้�ป่ีวิยที�เป็ีนโรค์ห่ด่และ
โรค์ปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังสัะสัม  445  ราย  ใช�ยาพ่นสูัด่ ร�อำยละ 96.7  
มีภาวิะหอำบูกำาเริบูจนติ์�อำงเขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาลในปีี 2562 
จำานวิน 24 ค์น  46  ค์รั�ง ในระหว่ิางนอำนโรงพยาบูาลฝ่ีายเภสััชกรรม
เบิูกยาให�ผูู้�ป่ีวิยหร่อำญาติิ์บูริหารยาเอำงทุกค์รั�ง  ทำาให�ผูู้�ป่ีวิยไม่ได่�รับู
ยาพ่นติ์ามแพทย์สัั�ง ร�อำยละ 47.35 และพ่นยาไม่ถูกติ์�อำงทั�งขึ้นาด่
และวิิธีใช�  รวิมทั�งมียาเดิ่มเหล่อำจำานวินมาก มีผูู้�ป่ีวิย 14 รายติ์�อำง
ย่ด่ระยะเวิลานอำนโรงพยาบูาล ทำาให�พบูการเบิูกจ่ายยาพ่นเกิน
ค์วิามจำาเป็ีน 6797.5 บูาท  ดั่งนั�น การทำาให�ผูู้�ป่ีวิยได่�ใช�ยาถูกวิิธี
และได่�รับูยาติ์ามแพทย์สัั�งจ้งเป็ีนสิั�งสัำาคั์ญย่อำมจะส่ังผู้ลให�เกิด่การ
รักษาที�มีปีระสิัทธิภาพมากยิ�งข้ึ้�น 

 เพ่�อำพัฒนาระบูบูการบูริหารยาพ่นในผูู้�ป่ีวิยโรค์ห่ด่และ
ปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังที�เขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา 

 กรอำบูแนวิคิ์ด่ในการพัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสูัด่
ในผูู้�ป่ีวิยโรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรัง  เป็ีนกระบูวินการวิางแผู้นการ
ดู่แลอำย่างมีเป้ีาหมาย  มีการปีฏิิสััมพันธ์ระหว่ิางทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพ
ผูู้�ป่ีวิย ผูู้�ดู่แล โด่ยย้ด่ผูู้�ป่ีวิยเป็ีนศููนย์กลาง  มีแพทย์สัั�งยาให�ผูู้�ป่ีวิย
ได่�รับูการรักษาอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง  เภสััชกรปีระเมินค์วิามถูกติ์�อำงขึ้อำง
การใช�ยาเพ่�อำให�ผูู้�ป่ีวิยได่�รับูยาอำย่างมีปีระสิัทธิภาพ  มีพยาบูาลเป็ีน
ผูู้�บูริหารยาให�ผูู้�ป่ีวิยได่�รับูยาติ์ามค์ำาสัั�งแพทย์  โด่ยกระบูวินการ
พัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสูัด่ ปีระกอำบูด่�วิย 1) วิิเค์ราะห์สัภาพ
เดิ่มขึ้อำงการใช�ยาพ่นสูัด่ขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยที�เขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล 
2) พัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสูัด่โด่ยการมีส่ัวินร่วิมขึ้อำง

วัตถุประสงคการศึกษา

กรอบแนุวคิดของการวิจัย

รูปแบบการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง

 เป็ีนการศู้กษาในปีระชากรที�มีปีระวัิติิ์เป็ีนโรค์ห่ด่หร่อำ
ปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังที�มีปีระวัิติิ์ได่�รับูยาพ่นสูัด่แบูบู Metered dose 
inhaler (MDI) ในโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา ซ้ี�งมีผูู้�ป่ีวิยที�ข้ึ้�นทะเบีูยน
เป็ีนโรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังใน Easy asthma clinic จำานวิน 
445 ราย เขึ้�ารับูการรักษาในหอำผูู้�ป่ีวิยในโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา
และผู่้านเกณฑ์ูการคั์ด่เล่อำกเขึ้�าร่วิมการศู้กษา  ซ้ี�งปีระกอำบูด่�วิย
 1. มีผู้ลการวิินิจฉัยจากแพทย์ย่นยันว่ิาเป็ีนโรค์ห่ด่หร่อำโรค์
ปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรัง
 2. ได่�รับูยาพ่นสูัด่เพ่�อำรักษาโรค์ห่ด่หร่อำโรค์ปีอำด่อุำด่กั�น
เร่�อำรังในระหว่ิางนอำนโรงพยาบูาล
 3. สัามารถสูัด่ยาพ่นได่�ด่�วิยติ์นเอำงหร่อำญาติิ์กด่ยาให�โด่ย
ใช�อุำปีกรณ์ช่วิยพ่นยาร่วิมด่�วิยหร่อำไม่ก็ได่�
 4. สัามารถส่ั�อำสัารได่�  
 5. ได่�รับูการปีระเมินเทค์นิค์การสูัด่ยาพ่นโด่ยเภสััชกร

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารยาพ่นในผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ีเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารยาพ่นสูดในผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง  เป็น

กระบวนการวางแผนการดูแลอย่างมีเป้าหมาย  มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ  ผู้ป่วย ผู้ดูแลโดย
ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  มีแพทย์ส่ังยาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง  เภสัชกรประเมินความถูกต้อง
ของการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีพยาบาลเป็นผู้บริหารยาให้ผู้ป่วยได้รับยาตามค าส่ัง
แพทย์  โดยกระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารยาพ่นสูดประกอบด้วย 1) วิเคราะห์สภาพเดิมของการใช้ยา
พ่นสูดของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  2) พัฒนารูปแบบการบริหารยาพ่นสูดโดยการมีส่วนร่วม
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ 3) ประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารยาพ่นสูด และ 4) การประเมินผลลัพธ์ตามท่ีก าหนด

                                                              

วิเคราะห์สถานการณ์การบริหารยาพ่นสูดของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดเพื่อหารูปแบบ                   
การบริหารยาพ่นสูดในหอผู้ป่วยในโดยการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ

รูปแบบการบริหารยาพ่นสูด

น าไปสู่การปฏิบัติ

ประเมินผล

- ระยะวนันอนเฉล่ีย
- มูลค่าการใช้ยาพ่นสูด
- เทคนิคการใช้ยาพ่นสูด
- ความคลาดเคล่ือนในการ

บริการยาพ่นสูด

ระยะเวลา 7 เดือน
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 1. จัด่ปีระชุมค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบูำาบัูด่ 
โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา  เพ่�อำสัะท�อำนปัีญหาและหาแนวิทาง
การบูริหารยาพ่นสูัด่ที�เหมาะสัมที�สุัด่สัำาหรับูใช�ในโรงพยาบูาลปีทุม
ราชวิงศูา  จากมติิ์ที�ปีระชุมได่�รูปีแบูบูการบูริหารยาพ่น โด่ยมีขัึ้�นติ์อำน
ค่์อำแพทย์สัั�งใช�ยา  เภสััชกรทำา Medication reconciliation (MR)  และ
ปีระเมินการใช�ยาพ่นสูัด่ในผูู้�ป่ีวิยทุกรายที�เขึ้�ารับูการรักษาใน
โรงพยาบูาล  โด่ยมีระบูบูการเบิูก-จ่ายยา ค่์อำ กรณีผูู้�ป่ีวิยมียาเดิ่มเหล่อำ
ให�นำายาเดิ่มมาใช�เป็ีนลำาดั่บูแรก  กรณีผูู้�ป่ีวิยยังไม่สัามารถนำายาเดิ่ม
มาใช�ได่�หลังจาก 24 ชั�วิโมงที�นอำนโรงพยาบูาล เภสััชกรจะใช�ยา
พ่นสูัด่ใน stock กล่อำงอุำปีกรณ์สัอำนพ่นยา (Easy asthma box)  ให�
ผูู้�ป่ีวิยพ่นเป็ีนค์รั�ง ๆ ติ์ามค์ำาสัั�งแพทย์จนกว่ิาจะนำายาเดิ่มมาใช�
ต่ิ์อำเน่�อำง   หากพิจารณาแล�วิว่ิาเป็ีนผูู้�ป่ีวิยรายใหม่, ยาหมด่ หร่อำยา
ใกล�หมด่ไม่สัามารถนำายาเดิ่มมาใช�ได่� จ้งจะเบิูกยาหลอำด่ใหม่ให�
และบัูนท้กขึ้�อำมูลการเบิูกยาไวิ�เพ่�อำไม่ให�เกิด่การเบิูกยาซีำ�าซี�อำนเม่�อำ
จำาหน่ายกลับูบู�านหร่อำเม่�อำผูู้�ป่ีวิยมาติ์ามนัด่   การบูริหารยาพ่น  เม่�อำ
ยาถูกจัด่ใส่ัรถยา พยาบูาลจะเป็ีนผูู้�นำายาไปีให�ผูู้�ป่ีวิยพ่นพร�อำมกับู
ปีระเมินการใช�ยาซีำ�า  เม่�อำพ่นยาเสัร็จพยาบูาลจะนำายาพ่นมาเก็บูที�
รถยา เพ่�อำให�เจ�าหน�าที�ฝ่ีายเภสััชกรรมได่�ร่วิมติ์รวิจสัอำบูว่ิาจำานวิน
ยาที�เหล่อำใช�ต่ิ์อำไปี หากพบูปัีญหาการใช�ยาหร่อำติ์�อำงการส่ั�อำสัาร
ระหว่ิางสัหสัาขึ้าวิิชาชีพสัามารถ progress note ใน chart ได่�

ขั�นตอนที� 3 ปีระยุกต์ิ์ใช�รูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสูัด่
ที�พัฒนาข้ึ้�นกับูกลุ่มตัิ์วิอำย่างในช่วิงเด่่อำนตุิ์ลาค์ม 2562 - เด่่อำน
พฤษภาค์ม 2563 
 ขั�นตอนที� 4 การปีระเมินผู้ลภายหลังการใช�รูปีแบูบูการ
บูริหารยาพ่นสูัด่  ปีระกอำบูด่�วิย
  4.1 การปีระเมินค์วิามถูกติ์�อำงขึ้อำงเทค์นิค์การใช�
ยาพ่นสูัด่แบูบู MDI ขึ้อำง American College of Chest Physicians 
ปีี 2006(13) โด่ยเภสััชกร
  4.2 การปีระเมินค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนขึ้อำงการ
บูริหารยาพ่นสูัด่ (Administration error)
  4.3 ระยะวัินนอำนเฉลี�ย
  4.4 มูลค่์าการเบิูกใช�ยาพ่นสูัด่แบูบู MDI ที�มี
ในบัูญชียาโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา

  1. ใช�แบูบูสัอำบูถามที�ผูู้�วิิจัยสัร�างข้ึ้�น  ค่์อำ 
  1.1  แบูบูบัูนท้กขึ้�อำมูลทั�วิไปีขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย ได่�แก่ 
ช่�อำ สักุล HN วัินที�เขึ้�ารับูการรักษา และวัินที�จำาหน่ายอำอำกจาก
โรงพยาบูาล รายการยาที�ผูู้�ป่ีวิยได่�รับู  
  1.2   แบูบูบัูนท้กค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนในการบูริหาร
ยาพ่นสูัด่
 2. แบูบูปีระเมินเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสูัด่แบูบู MDI ขึ้อำง 
American College of Chest Physicians ปีี 2006(13)

 1. ผูู้�ป่ีวิยมีภาวิการณ์หายใจล�มเหลวิ ไม่สัามารถสูัด่
ยาพ่นได่�
 2. ผูู้�ป่ีวิยที�เขึ้�ารักษาตัิ์วิในโรงพยาบูาลน�อำยกว่ิา 24 ชั�วิโมง
 ยังไม่ได่�ติิ์ด่ติ์ามการบูริหารยาพ่น

 ผูู้�ป่ีวิยโรค์ห่ด่หร่อำปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังที�เขึ้�ารับูการรักษา
ในหอำผูู้�ป่ีวิยในโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา ในระหว่ิางวัินที� 1 ตุิ์ลาค์ม 
2562 - 30 เมษายน 2563   ขึ้นาด่ขึ้อำงกลุ่มตัิ์วิอำย่างได่�จากการค์ำานวิณ
หาขึ้นาด่กลุ่มตัิ์วิอำย่างโด่ยใช�สูัติ์รขึ้อำงทาโร่ ยามาเน่ ได่�จำานวิน 210 
ค์น(13) การคั์ด่เล่อำกกลุ่มตัิ์วิอำย่างโด่ยใช�การสุ่ัมแบูบูเจาะจง 
(purposive sampling) 

 ขัึ้�นติ์อำนการพัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสูัด่ในผูู้�ป่ีวิย
โรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังโด่ยการมีส่ัวินร่วิมขึ้อำงทีมสัหสัาขึ้า
วิิชาชีพในรูปีแบูบูขึ้อำงการศู้กษาเชิงปีฏิิบัูติิ์การแบูบูมีส่ัวินร่วิม 
(Participatory action research) ปีระกอำบูด่�วิย 2 ขัึ้�นติ์อำน ค่์อำ
 ขั�นตอนที� 1 การวิิเค์ราะห์สัภาพเดิ่มขึ้อำงการบูริหารยา
พ่นสูัด่ในผูู้�ป่ีวิยใน  โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา รูปีแบูบูเดิ่มค่์อำ เม่�อำผูู้�ป่ีวิย
เขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล เม่�อำแพทย์สัั�งใช�ยาพ่น เภสััชกร
ซัีกปีระวัิติิ์การใช�ยาเดิ่ม หากเป็ีนผูู้�ป่ีวิยรายใหม่หร่อำไม่สัามารถระบุู
ได่�ว่ิามียาเดิ่มเหล่อำหร่อำไม่ ฝ่ีายเภสััชกรรมจะเบิูกยาให�ใหม่  ยาจะถูก
นำาเขึ้�าไปีในหอำผูู้�ป่ีวิยในและพยาบูาลจะนำายาไปีให�ผูู้�ป่ีวิยหร่อำญาติิ์
พ่นยาเอำงจนกว่ิาจะจำาหน่ายอำอำกจากโรงพยาบูาลโด่ยไม่มีการกำากับู
ดู่แลโด่ยเจ�าหน�าที�ในระหว่ิางพ่นยา รวิบูรวิมขึ้�อำมูลในช่วิงเด่่อำน
มีนาค์ม  2562 ถ้งกันยายน 2562 มีผูู้�ป่ีวิยจำานวิน 32 ราย เป็ีนเพศู
ชาย ร�อำยละ 45.5 เพศูหญิง ร�อำยละ 54.5 มีภาวิะหอำบูกำาเริบูจนติ์�อำง
เขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล จำานวิน 24 ราย  46  ค์รั�ง ผูู้�ป่ีวิย
ไม่ได่�รับูยาพ่นติ์ามแพทย์สัั�ง ร�อำยละ 47.35 และพ่นยาไม่ถูกติ์�อำง
ทั�งขึ้นาด่และวิิธีใช� ปีรับูขึ้นาด่ยาเอำง บูางรายไม่มียาพ่น MDI ใช�
เน่�อำงจากไม่ทราบูว่ิาติ์�อำงใช�ต่ิ์อำเน่�อำง ส่ังผู้ลให�ให�มียาเดิ่มเหล่อำจำานวิน
มาก มีผูู้�ป่ีวิย 14 รายติ์�อำงย่ด่ระยะเวิลานอำนโรงพยาบูาล ทำาให�มี
ระยะเวิลานอำนโรงพยาบูาลเฉลี�ย 5.32 วัินนอำน ติ์ำ�าสุัด่ 2 วัิน สูังสุัด่ 
20 วัิน (ระยะวัินนอำนโรงพยาบูาลโรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังติ์าม 
ICD 10 = 3.27 วัิน และ 3.26 วัินติ์ามลำาดั่บู) มีมูลค่์าการเบิูกใช�
ยาพ่นสูัด่สูังถ้ง 1,073,472.50 บูาท
 ขั�นตอนที� 2 การพัฒนานารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสูัด่
ในหอำผูู้�ป่ีวิยใน ปีระกอำบูด่�วิยกิจกรรม

ขั้นุตอนุการดําเนุินุงานุ

กลุมตัวอยาง

เกณฑการคัดออกจากการศึกษา

เครื่องมือที่ใชในุการวิจัย 
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 การเก็บูรวิบูรวิมขึ้�อำมูล เม่�อำผูู้�ป่ีวิยเขึ้�ารับูการรักษาใน
โรงพยาบูาลหลังจากเบิูกยาให�ผูู้�ป่ีวิย เภสััชกรจะสััมภาษณ์ขึ้�อำมูล
ทั�วิไปีทำา MR และปีระเมินเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสูัด่เป็ีนรายบุูค์ค์ล 
การรวิบูรวิมขึ้�อำมูลจำานวินวัินนอำนโรงพยาบูาลจะทำาเม่�อำผูู้�ป่ีวิยถูก
จำาหน่ายอำอำกจากโรงพยาบูาล นักวิิชาการค์อำมพิวิเติ์อำร์ด้่งขึ้�อำมูล
ติ์�นทุนมูลค่์ายาพ่นสูัด่ก่อำนทำาการศู้กษาเปีรียบูเทียบูกับูหลังทำาการ
ศู้กษา

 1. ขึ้�อำมูลทั�วิไปี เทค์นิค์การใช�ยาพ่นสูัด่แบูบู MDI 
ค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนในการบูริหารยาพ่นสูัด่   ก่อำนและหลังการพัฒนา
รูปีแบูบูการบูริหารยา มูลค่์าการเบิูกใช�ยาพ่นสูัด่แบูบู MDI วิิเค์ราะห์
โด่ยแจกแจงค์วิามถี� และหาค่์าร�อำยละ
 2. การวิิเค์ราะห์ระยะวัินนอำนโรงพยาบูาลใช�สัถิติิ์ 
pair t-test

 1. รูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสูัด่แบูบู MDI ในผูู้�ป่ีวิยโรค์ห่ด่
และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังที�ได่�จากการพัฒนาร่วิมกันขึ้อำงทีมสัหสัาขึ้า
วิิชาชีพ ปีระกอำบูด่�วิย การกำาหนด่บูทบูาทขึ้อำงทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพ
ในระบูบูบูริหารยาพ่นสูัด่เม่�อำผูู้�ป่ีวิยเขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล 
โด่ยแพทย์สัั�งใช�ยา เภสััชกรจัด่ทำาและติ์รวิจสัอำบูค์วิามสัอำด่ค์ล�อำง
ต่ิ์อำเน่�อำงทางยา และปีระเมินการใช�ยาพ่น พยาบูาลบูริหารยาให�ผูู้�ป่ีวิย
พ่นในแต่ิ์ละค์รั�ง เน�นการนำายาเดิ่มมาใช�เป็ีนลำาดั่บูแรก
 2. ผู้ลการใช�รูปแบูบูบูริการยุาพ่ันสูัดที�พััฒนาขึ�นใน
ผูู้�ป่ว์ยุโรคหืดและปอดอุดกั�นเรื�อรังที�เข�ารับูการรักษัาตัว์ใน
โรงพัยุาบูาลปทุมราชว์งศา

      2.1 ข�อมูลพืั�นฐานของผูู้�ป่ว์ยุโรคหืด
  ผูู้�ป่ีวิยที�โรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังที�เขึ้�ารับู
การรักษาในโรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูาในช่วิงที�ทำาการศู้กษา จำานวิน 
52 ราย ผู่้านเกณฑ์ูการคั์ด่เล่อำกผูู้�ป่ีวิยเขึ้�าร่วิมการศู้กษาทั�งหมด่ 42 ราย
เป็ีนเพศูชาย ร�อำยละ 71.43  และเพศูหญิง  ร�อำยละ 28.57 เป็ีน
ผูู้�สูังอำายุ 61 ปีีข้ึ้�นไปี ร�อำยละ 47.62  ผูู้�ป่ีวิย ร�อำยละ 90.48 เป็ีน
โรค์ห่ด่หร่อำปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังร่วิมกับูโรค์อ่ำ�นๆ สัาเหตุิ์การมานอำน
โรงพยาบูาลเกิด่จากภาวิะหอำบูกำาเริบูเป็ีนส่ัวินใหญ่ ร�อำยละ  47.62 
มีผูู้�ป่ีวิยที�ยังสูับูบุูหรี�อำยู่  ร�อำยละ 4.76  ยาพ่นที�แพทย์สัั�งใช�ในระหว่ิาง
นอำนโรงพยาบูาลมากที� สุัด่ ค่์อำ Flut icasone 250 mcg+
Salmeterol 25 mcg (Seretide) ร�อำยละ 80.95  ส่ัวินใหญ่ผูู้�ป่ีวิย
พ่นยาเอำงโด่ยไม่ใช�อุำปีกรณ์ช่วิยพ่นยา ร�อำยละ 54.76  โด่ยนำายาเดิ่ม
มาใช�ต่ิ์อำเน่�อำง  ร�อำยละ  66.67 (ติ์ารางที� 1)

ต้�ร�งทุ่� 1 ข้อม้ลพ้�นำฐ�นำผู้้้ป่วย

การวิเคราะหขอมูล

ผลการศึกษา (Result)

  2.2 การใช�ยุาพ่ันสูัดแบูบู MDI
  การปีระเมินเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสูัด่แบูบู MDI โด่ย
การให�ผูู้�ป่ีวิยสัาธิติ์วิิธีการพ่นสูัด่ยา เภสััชกรปีระเมินค์วิามถูกติ์�อำง
โด่ยใช�แบูบูปีระเมินเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสูัด่แบูบู MDI ขึ้อำง American 
College of Chest Physiciansปีี 2006(13)  ทั�ง 9 ขัึ้�นติ์อำน ผูู้�ป่ีวิยพ่นยา
ถูกติ์�อำงทุกขัึ้�นติ์อำน  คิ์ด่เป็ีนร�อำยละ 52.38  ยังมีขัึ้�นติ์อำนเทค์นิค์การ
ใช�ยาพ่นที�ผูู้�ป่ีวิยผิู้ด่พลาด่มากที�สุัด่ ค่์อำ ขัึ้�นติ์อำนที� 5 ที�พ่นไม่ถูกติ์�อำง
ค่์อำ สูัด่ลมหายใจเขึ้�าทางปีากช�าๆ พร�อำมกับูกด่ยาพ่นแรงๆ 1 ค์รั�ง
และสูัด่ลมเขึ้�าปีอำด่ต่ิ์อำเน่�อำงเร่�อำยๆ ช�าๆ และล้กๆ ที�สุัด่เท่าที�จะ
ทำาได่� รอำงลงมาค่์อำ ขัึ้�นติ์อำนที� 6 กั�นหายใจไวิ�ปีระมาณ 10 วิินาที 
หร่อำจนทนไม่ไหวิ แล�วิค่์อำยๆ หายใจอำอำก ร�อำยละ 47.61 และร�อำยละ 
16.67 ติ์ามลำาดั่บู  (ติ์ารางที� 2) ภายหลังการให�ค์ำาแนะนำาโด่ย
เภสััชกร ผูู้�ป่ีวิยสัามารถพ่นยาได่�ถูกติ์�อำงมากข้ึ้�น 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย 
ข้อมูลพื้นฐาน (N=42) จ านวนผู้ป่วย(คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

30 
12 

 71.43 
28.57 

2. อายุ   
2.1 1-20  ปี 
2.2 21-40 ปี 
2.3 41-60 ปี 
2.4 61 ปีข้ึนไป 

2 
7 

              7       
20 

4.76 
16.67 
16.67 
47.62 

3. โรคที่เป็นร่วมด้วย   
3.1 โรคร่วม 
3.2 ไม่มีโรคร่วม 

38 
4 

90.48 
9.52 

4. สาเหตุการนอนโรงพยาบาล   
4.1 Asthma/COPD Exacerbation 
4.2 โรค Pneumonia 
4.3 โรคอื่นๆ 

20 
14 
12 

47.62 
33.33 
28.57 

5 การสูบบุหร่ี   
5.1 สูบ 
5.2 ไม่สูบ 

2 
40 

4.76 
95”23 

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 

0 
0 
34 
6 
0 
1 
2 
0 

0.00 
0.00 
80.95 
14.29 
0.00 
2.38 
9.52 
0.00 

7 การใช้ยาพ่น   
7.1 ผู้ป่วยกดยาพ่นเอง 
7.2 ญาติกดยาพ่นให้ 

 
23 

 
54.76 

7.3 ผู้ป่วยกดยาพ่นเองโดยใช้อุปกรณ์ช่วยพ่นยา(spacer) 
7.4 ญาติกดยาพ่นให้โดยใช้อุปกรณ์ช่วยพ่นยา 

(Spacer) 
 

5 
5 
9 

11.90 
11.90 
21.43 

8 ยาพ่นสูดที่ใช้ในระหว่างนอนโรงพยาบาล   
8.1 ใช้ยาเดิม 
8.2 เบิกยาใหม่ 

28 
14 

66.67 
33.33 
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ต้�ร�งทุ่� 2  ผู้ลก�รประเมินำเทุคนิำคก�รใช้ย�พ่นำส้่ดแบบ MDI (N=42)

  2.3 คว์ามคลาดเคลื�อนในการบูริหารยุาพ่ันสูัด   
  การติิ์ด่ติ์ามค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนในการบูริหาร
ยาพ่นสูัด่ในหอำผูู้�ป่ีวิยใน พบูว่ิามีผูู้�ป่ีวิยจำานวิน 12 ราย ไม่ได่�รับูยา
ติ์ามแพทย์สัั�ง ร�อำยละ 28.57 เน่�อำงจากผูู้�ป่ีวิยมียาเดิ่มเหล่อำ
แต่ิ์ไม่นำามาใช�ต่ิ์อำเน่�อำงมากที�สุัด่  คิ์ด่เป็ีนร�อำยละ  11.90

ต้�ร�งทุ่� 3 แส่ดงส่�เหตุ้คว�มคล�ดเคล้�อนำในำก�รบริห�รย�

ทุำ�ให้ผู้้้ป่วยไม่ได้รับย�ต้�มคำ�สั่�งแพทุย์

มูลค่์าการเบิูกยาให�ผูู้�ป่ีวิยใช�ในช่วิงที�เขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาล
ช่วิงก่อำนทำาการศู้กษาและช่วิงที�ทำาการศู้กษา พบูว่ิาติ์�นทุนมูลค่์ายา
รวิมลด่ลงจากจาก 1,073,472.50 บูาท ในปีี 2562 เหล่อำ 521,980.5 บูาท
ในปีี 2563 คิ์ด่เป็ีนร�อำยละ 51.37  (ภาพที� 1)

ภ�พทุ่� 1 ต้้นำทุุนำม้ลค่�ย�พ่นำส้่ด เปร่ยบเทุ่ยบช่วงก่อนำก�รศึกษ�

และช่วงทุ่�ทุำ�ก�รศึกษ�

อภิปรายผลการศึกษา

 การพัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสูัด่ในผูู้�ป่ีวิยโรค์ห่ด่และ
ปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังจากการมีส่ัวินร่วิมขึ้อำงทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพใน
หอำผูู้�ป่ีวิยใน โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา มีจุด่เด่่นค่์อำ ทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพ
ได่�มีส่ัวินร่วิมในการบูริหารยาให�ผูู้�ป่ีวิยตัิ์�งแต่ิ์กระบูวินการสัั�งใช�ยา   การ
จัด่หายาจนกระทั�งนำายาไปีให�ผูู้� ป่ีวิยใช�ให�ถูกติ์�อำงเพ่�อำให�เกิด่
ปีระสิัทธิผู้ลสูังสุัด่ในการรักษา  โด่ยได่�รับูค์วิามร่วิมม่อำในการใช�ยาจาก
ผูู้�ป่ีวิยและญาติิ์เป็ีนอำย่างดี่  ผู้ลจากการพัฒนาระบูบูแสัด่งให�เห็น
คุ์ณภาพการให�บูริการมากยิ�งข้ึ้�น   จากการที�ผูู้�ป่ีวิยได่�รับูยาติ์ามค์ำาสัั�ง
แพทย์เพิ�มมากข้ึ้�น มีค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนในการบูริหารยาพ่นลด่ลง
ร�อำยละ 18.78  เม่�อำเปีรียบูเทียบูกับูปีีงบูปีระมาณ 2562 ที�พบูว่ิาผูู้�ป่ีวิย
ไม่ได่�รับูยาติ์ามแพทย์สัั�งถ้งร�อำยละ 47.35 ช่วิยลด่ระยะเวิลาการ
นอำนโรงพยาบูาลแม�ว่ิาก่อำนและหลังการศู้กษาระยะเวิลาการนอำน
โรงพยาบูาลจะไม่แติ์กต่ิ์างกันในทางสัถิติิ์ อำาจเน่�อำงมาจากหลายปัีจจัย
เช่น ผูู้�ป่ีวิยบูางรายเขึ้�ารับูการรักษาด่�วิยภาวิะโรค์อ่ำ�นๆ นอำกจากโรค์ห่ด่
และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังซ้ี�งจำาเป็ีนติ์�อำงย่ด่ระยะเวิลาการรักษาติ์ามอำาการ
และแผู้นการรักษาขึ้อำงโรค์นั�นๆ แต่ิ์การมีระบูบูบูริหารยาพ่นสูัด่
จะช่วิยให�ผูู้�ป่ีวิยได่�รับูยาเดิ่มเพ่�อำรักษาโรค์ร่วิมอำย่างต่ิ์อำเน่�อำงซ้ี�งมีส่ัวิน
ช่วิยให�การรักษามีปีระสิัทธิผู้ลมากข้ึ้�น นอำกจากนี� ผูู้�ป่ีวิยได่�นำายาเดิ่ม
ที�เหล่อำมาใช�ต่ิ์อำเน่�อำงในระหว่ิางนอำนโรงพยาบูาลช่วิยลด่มูลค่์าการ
เบิูกยาใหม่ให�ผูู้�ป่ีวิย   ช่วิยลด่ค่์าใช�จ่ายในการรักษาพยาบูาลได่�โด่ยเฉพาะ
ยา seretide MDI เป็ีนยาที�มีติ์�นทุนค่์ายาสูังที�สุัด่และมีปีริมาติ์ร
บูอำกจำานวินยาที�พ่นได่�หากผูู้�ป่ีวิยใช�ยาถูกติ์�อำงติ์ามค์ำาสัั�งแพทย์  สัังเกติ์
จำานวินยาที�เหล่อำใช�ได่� ผูู้�บูริหารยาสัามารถช่วิยให�ค์ำาแนะนำาและ
ปีระมาณการใช�ยาจนถ้งวัินนัด่ถัด่ไปีได่� หากผูู้�ป่ีวิยมีผู้ลลัพธ์ทางค์ลินิก
ดี่ข้ึ้�นแพทย์อำาจพิจารณาปีรับูลด่ขึ้นาด่ยา และลด่ปีริมาณการใช�ยาพ่น
เพ่�อำบูรรเทาอำาการทำาให�ผูู้�ป่ีวิยมียาเหล่อำใช�นานวัินมากข้ึ้�นได่�

        2.5 ต�นทุนมูลค่ายุาพ่ันสูัด
  ค์ำานวิณมูลค่์ายาพ่นสูัด่ MDI ที�มีในบัูญชียา
โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา  ได่�แก่ Salbutamol MDI, Ipatropium+
Fenoterol (Berodual) MDI, Fluticasone 250 mcg+Salmeterol 
25 mcg (Seretide) MDI และ Budesonide MDI โด่ยวิิเค์ราะห์ติ์�นทุน

  2.4 ระยุะวั์นนอนเฉีลี�ยุ
  การพัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสูัด่ในผูู้�ป่ีวิย
โรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังที�นอำนโรงพยาบูาล พบูว่ิาระยะเวิลา
นอำนโรงพยาบูาล เฉลี�ยเป็ีน 4.81 วัินนอำน ไม่แติ์กต่ิ์างในทางสัถิติิ์เม่�อำ
เทียบูกับูวัินนอำนเฉลี�ย ในปีีงบูปีระมาณ 2562  (p>0.05)  ติ์ารางที� 4

ต้�ร�งทุ่� 4 เปร่ยบเทุ่ยบระยะเวล�นำอนำโรงพย�บ�ล

ตารางที่ 2  ผลการประเมินเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดแบบ MDI ( N=42) 
เทคนิคการใช้ยาพ่นสูดแบบ MDI ร้อยละ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
1. เปิดฝายาพ่น และเขย่าขวดยา 95.24 4.76 
2. นั่งตัวตรงหรือยนื 97.62 2.38 
3. หายใจออกทางปากหรือจมูก ให้เต็มท่ี 97.62 2.38 

4. อมปากกระบอกยาพ่นให้มิด โดยอมไว้ระหว่างฟันบน-ล่าง ให้ล้ินอยู่
ล่างกระบอกยา 

97.62 2.38 

5. สูดลมหายใจเข้าทางปาก ช้าๆ พร้อมกับกดยาพ่นแรงๆ 1 ครั้งและ
สูดลมเข้าปอดต่อเนื่องเรื่อยๆ ช้าๆ และลึกๆ ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

52.38 47.62 

 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงสาเหตุความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาท าให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยาตามค าสั่งแพทย์ 
ลักษณะความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา หน่วยนับ (คร้ัง) ร้อยละ 

1.1  เข้าใจว่ายาพ่น nebulizer กับยาเดียวกันกับ inhaler 1 2.38 

1.2 มียาเดิมเหลือท่ีบ้านไม่ได้น ามาใช้ต่อเนื่อง 5 11.90 

1.3  ผู้ป่วยพ่นสูดยาน้อยหรือมากกว่าแพทย์ส่ัง 4 9.52 

1.3 พยาบาลลืมแจกยาให้ผู้ป่วยพ่น 1 2.38 

1.5 ยาพ่นหมดในระหว่างนอน โรงพยาบาล 1 2.38 

รวม 12 28.57 

 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระยะเวลานอนโรงพยาบาล 
 

แบบทดสอบ จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำ t ค่ำ Sig. 

ก่อนท ำกำรศึกษำ 42 5.4688 1.9835  

1.187 

 

0.244 หลังท ำกำรศึกษำ 42 4.8125 2.50725 
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 การปีระเมินเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสูัด่แบูบู MDI ยังพบูว่ิามี
ผูู้�ป่ีวิยบูางส่ัวินยังใช�ยาไม่ถูกติ์�อำงในบูางขัึ้�นติ์อำน โด่ยเฉพาะขัึ้�นติ์อำนการ
สูัด่ลมหายใจเขึ้�าทางปีากช�าๆ พร�อำมกับูกด่ยาพ่นแรงๆ 1 ค์รั�ง และ
สูัด่ยาเขึ้�าปีอำด่ต่ิ์อำเน่�อำงเร่�อำยๆ ช�าๆ และล้กๆ ที�สุัด่เท่าที�จะทำาได่� และ
ขัึ้�นติ์อำนการกลั�นหายใจหลังสูัด่ยาพ่น ทั�ง 2 ขัึ้�นติ์อำนนี�เป็ีนขัึ้�นติ์อำน
ที�สัำาคั์ญและยากที�สุัด่ขึ้อำงการใช�ยาพ่นแบูบู MDI ซ้ี�งสัอำด่ค์ล�อำงกับูการ
ศู้กษาขึ้อำง สุันทรีย์ พรรษา(14) และณัฐวิรรธน์ เลิศูภานิธิศู(15) ที�พบูว่ิา
ค์วิามผิู้ด่พลาด่ขึ้อำงเทค์นิค์การใช�ยาพ่นสูัด่ขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยที�ผิู้ด่มากที�สุัด่ 
ได่�แก่ การหายใจเอำายาเขึ้�าไปีในปีอำด่ใช�เวิลาเร็วิและสัั�นเกินไปี  และ
การไม่กั�นหายใจไวิ�ปีระมาณ 10 วิินาทีก่อำนหายใจอำอำก และยังพบู
ปัีญหาการใช�ยาบูางส่ัวิน  ได่�แก่  ผูู้�ป่ีวิยไม่ได่�ปีรับูขึ้นาด่ยาติ์ามค์ำาสัั�ง
แพทย์และมีค์วิามเขึ้�าใจผิู้ด่ในการบูริหารยาเน่�อำงจากในระหว่ิาง
นอำนโรงพยาบูาลได่�รับูยาพ่นแบูบู nebulizer จ้งเขึ้�าใจว่ิาได่�พ่นยาแล�วิ
จ้งไม่นำายาพ่นแบูบู MDI มาใช� และผูู้�ป่ีวิยไม่ทราบูว่ิายาพ่นหมด่   
ปัีญหานี�สัามารถแก�ไขึ้ได่�ด่�วิยการให�ค์ำาแนะนำาจากเภสััชกรในการ
ติิ์ด่ติ์ามการใช�ยาอำย่างสัมำ�าเสัมอำในผูู้�ป่ีวิยทุกรายหร่อำผูู้�ป่ีวิยรายเดิ่ม
ที�มาติิ์ด่ติ์ามอำาการติ์ามนัด่ในงานบูริการผูู้�ป่ีวิยนอำก หร่อำแม�กระทั�ง
การมานอำนโรงพยาบูาลซีำ�า   เน่�อำงจากการศู้กษานี�ยังมีขึ้�อำจำากัด่ด่�านระยะ
เวิลา อำาจติ์�อำงทำาการศู้กษาเพิ�มเติิ์มในการติิ์ด่ติ์ามผูู้�ป่ีวิยในกลุ่มที�เค์ย
ได่�รับูค์ำาแนะนำา  และเค์ยปีระเมินเทค์นิค์พ่นยาแล�วิ  เม่�อำมาติ์ามนัด่
หร่อำมานอำนโรงพยาบูาลซีำ�า และศู้กษาผู้ลลัพธ์ทางค์ลินิกร่วิมด่�วิย   

มีระบูบูการปีระเมิน  ติิ์ด่ติ์าม เยี�ยมบู�าน และส่ังต่ิ์อำขึ้�อำมูลในทีม
สัหสัาขึ้าวิิชาชีพเพ่�อำให�ผูู้�ป่ีวิยได่�รับูการรักษาอำย่างต่ิ์อำเน่�อำงและใช�ยา
ได่�อำย่างถูกติ์�อำง

 การพัฒนารูปีแบูบูการบูริหารยาพ่นสูัด่ในผูู้�ป่ีวิยโรค์ห่ด่และ
ปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังจากการมีส่ัวินร่วิมขึ้อำงทีมสัหสัาขึ้าวิิชาชีพใน
หอำผูู้�ป่ีวิยใน โรงพยาบูาลปีทุมราชวิงศูา  เป็ีนการศู้กษาเฉพาะกลุ่มบุูค์ค์ล
สัำาเร็จลุล่วิงได่�ด่�วิยค์วิามกรุณา และได่�รับูค์วิามช่วิยเหล่อำจากทีม
สัหสัาขึ้าวิิชาชีพ   ได่�แก่ แพทย์  พยาบูาล นักวิิชาการค์อำมพิวิเติ์อำร์ และ
เจ�าหน�าที�ฝ่ีายเภสััชกรรม รพ.ปีทุมราชวิงศูา ที�ได่�สัละเวิลาอัำนมีค่์า
มาช่วิยเก็บูขึ้�อำมูล และให�ค์ำาแนะนำา แก�ไขึ้ขึ้�อำบูกพร่อำงทุกขัึ้�นติ์อำน
การศู้กษา ผูู้�ทำาการศู้กษาขึ้อำขึ้อำบูพระคุ์ณเป็ีนอำย่างสูัง
 ขึ้อำขึ้อำบูพระคุ์ณเภสััชกรหญิงจันทร์จรีย์ ด่อำกบัูวิ และ
เภสััชกรชวิลิน อิำนทร์ทอำง ที�ให�ค์ำาแนะนำาเป็ีนอำย่างดี่ยิ�ง ติ์ลอำด่จน
ผูู้�ที�เกี�ยวิขึ้�อำงทุกท่านที�ไม่ได่�กล่าวินามไวิ� ณ ที�นี� ที�ได่�ให�กำาลังใจและ
มีส่ัวินช่วิยเหล่อำให�การศู้กษานี�ให�สัำาเร็จลุล่วิงด่�วิยดี่ 
 ท�ายสุัด่ ผูู้�ทำาการศู้กษาหวัิงว่ิาการศู้กษาฉบัูบูนี�เป็ีนรูปีแบูบู
การด่ำาเนินงานให�บูริการผูู้�ป่ีวิยในระบูบูบูริการยาพ่นสูัด่ในผูู้�ป่ีวิยที�มี
ปีระวัิติิ์เป็ีนโรค์ห่ด่และปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรังให�ได่�รับูการรักษาอำย่าง
ต่ิ์อำเน่�อำง ถูกติ์�อำง ค์รบูถ�วิน สัามารถติิ์ด่ติ์ามปีระเมินผู้ลและผู้ลักดั่น
ให�เกิด่ผู้ลลัพธ์ที�ดี่ในการรักษา เพ่�อำค์วิามปีลอำด่ภัยขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยต่ิ์อำไปีผลสรุป
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บูทนำา :  โรงพยาบูาลแพร่มีการใช�ยา Erythropoietin 
injection ในผูู้�ปี่วิยโลหิติ์จางจากโรค์ไติ์วิายเร่�อำรังเพิ�ม
มากขึ้้�นในปีัจจุบัูน การพัฒนากระบูวินการจ่ายยา Ery-

thropoietin injection ช่วิยให�มีวิิธีการปีฏิิบัูติิ์งานที�มีปีระสิัทธิภาพ 
สัามารถจ่ายยาได่�ถูกติ์�อำงติ์ามโรค์ สิัทธิการรักษาและค์วิบูคุ์ม
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�บูำาบัูด่
ทด่แทนไติ์ (Renal Replacement Therapy: RRT) และกลุ่มที�ไม่ได่�
บูำาบัูด่ทด่แทนไติ์ (non-RRT) เก็บูขึ้�อำมูลก่อำนพัฒนา เด่่อำนมกราค์ม-
มิถุนายน 2561 และขึ้�อำมูลหลังพัฒนา เด่่อำนตุิ์ลาค์ม 2561 - มีนาค์ม 
2562 วิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูลโด่ยใช�สัถิติิ์เชิงพรรณนา ได่�แก่ ค์่าเฉลี�ย สั่วิน
เบีู�ยงเบูนมาติ์รฐาน และทด่สัอำบูค์วิามแติ์กต่ิ์างก่อำนและหลังพัฒนา 
ด่�วิย signed-rank test 

ผู้ลการศึกษัา : ผู้ลการศู้กษาด่�านผู้ลลัพธ์ เม่�อำเปีรียบู
เทียบูปีริมาณการใช�ยา Erythropoietin  injection ก่อำนและหลังการ
พัฒนา พบูวิ่าแติ์กติ์่างกันอำย่างไม่มีนัยสัำาคั์ญทางสัถิติิ์ โด่ยกลุ่มที�
บูำาบัูด่ทด่แทนไติ์ ก่อำนพัฒนามีค่์าเฉลี�ยเท่ากับู 4.2±5.6 หลังพัฒนา 
2.7±3.4 (p=0.327) สั่วินกลุ่มที�ไม่ได่�บูำาบัูด่ทด่แทนไติ์ ก่อำนพัฒนา
มีค์่าเฉลี�ยเท่ากับู 4.8±5.3 หลังพัฒนา 5.2±5.5 (p=0.184)

สัรุป :  ผู้ลการศู้กษาสัามารถสัร�างกระบูวินการจ่ายยา 
Erythropoietin injection ที�มีปีระสิัทธิภาพ สัามารถค์วิบูคุ์มปีริมาณ
การจ่ายยา และมูลค์่าการจัด่ซ่ี�อำยา Erythropoietin injection ขึ้อำง
โรงพยาบูาลแพร่ได่� และเปี็นขึ้�อำมูลให�ผูู้�ที�เกี�ยวิขึ้�อำงในการทำาแผู้น
จัด่ซ่ี�อำยาและเสันอำผูู้�บูริหารโรงพยาบูาลแพร่ติ์่อำไปี

บ

ชมรมพร ศรีนุวล ธราณี สริิชยานุกุุล
ชตุมิา รตันุชมภ ูพรชยั วฒันุเสาวลกัษณ
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร

บทคัดยอ

ผลของการพัฒนากระบวนการจายยา Erythropoietin 
injection ผูปวยใน โรงพยาบาลแพร

ยา Erythropoietin หร่อำ EPO จัด่เป็ีนยาในกลุ่ม erythro-
poiesis-stimulating agents สัังเค์ราะห์ขึ้้�นจากการตัิ์ด่ติ์่อำทาง
พันธุกรรมผู้่านเซีลล์รังไขึ้่ขึ้อำง Chiness hamster เพ่�อำให�ได่�ยาที�มี
ลักษณะทางภูมิคุ์�มกันและทางชีวิวิิทยาที�ไม่แติ์กติ์่างจากฮอำร์โมน 
erythropoietin จากไติ์ เพ่�อำกระตุิ์�นการสัร�างเม็ด่เล่อำด่แด่งที�
ไขึ้กระดู่ก จัด่เปี็นยาในบัูญชียาหลักแห่งชาติิ์ปีระเภทยา จ.2 ที�มี
เง่�อำนไขึ้การใช�สัำาหรับูภาวิะเล่อำด่จางจากโรค์ไติ์เร่�อำรังที�ไม่พบูสัาเหตุิ์
อ่ำ�นที�รักษาได่� (1) ในผูู้�ปี่วิยโรค์ไติ์เร่�อำรังระยะสุัด่ท�ายซี้�งเปี็นภาวิะไติ์
สูัญเสีัยหน�าที�ติิ์ด่ติ์่อำกันเปี็นระยะเวิลานานหร่อำมากกวิ่า 3 เด่่อำน 
สั่งผู้ลให�ไติ์ไม่สัามารถขัึ้บูขึ้อำงเสีัยในร่างกายอำอำกได่�จ้งจำาเปี็นติ์�อำงมี
การบูำาบัูด่ทด่แทนไติ์ (Renal replacement therapy, RRT) ทำาหน�าที�
แทนไติ์เดิ่มที�เส่ั�อำมสัภาพไปี อำาจเปี็นการรักษาชั�วิค์ราวิเพ่�อำรอำ
ไติ์ฟั้�นหน�าที�ในภาวิะไติ์วิายเฉียบูพลัน หร่อำเปี็นการรักษาระยะยาวิ
ถาวิรในภาวิะไติ์วิายเร่�อำรังระยะสุัด่ท�าย ในปีัจจุบัูนมีการรักษา 3 
วิิธี ค่์อำ การฟัอำกเล่อำด่ (Hemodialysis: HD)  การล�างไติ์ทางหน�าท�อำง
อำย่างถาวิร (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: CAPD) 
และการปีลูกถ่ายไติ์(2) เม่�อำการทำางานขึ้อำงไติ์ลด่ลงทำาให�ร่างกายขึ้าด่ 
Erythropoietin ซี้�งเปี็นฮอำร์โมนที�กระตุิ์�นการสัร�างเม็ด่เล่อำด่แด่งที�
ไขึ้กระดู่กจ้งเกิด่ภาวิะโลหิติ์จางในผูู้�ป่ีวิยโรค์ไติ์เร่�อำรัง(3) การได่�รับูยา
กระตุิ์�นการสัร�างเม็ด่เล่อำด่แด่งสัามารถรักษาระดั่บูฮีโมโกลบิูนในเล่อำด่
ให�ค์งที�ถ้งเปี้าหมายขึ้อำงผูู้�ปี่วิยที�มีภาวิะโลหิติ์จางจากโรค์ไติ์เร่�อำรัง(4)

บทนุํา

คำาสัำาคัญ : กระบูวินการจ่ายยา  Erythropoietin  injection, Erythro-
poietin  injection, การบูำาบัูด่ทด่แทนไติ์
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ซี้�งในการรักษาภาวิะโลหิติ์จางในผูู้�ปี่วิยไติ์วิายเร่�อำรัง ติ์�อำงทำาการหา
สัาเหตุิ์ที�แก�ไขึ้ได่�ก่อำน เช่น สัาเหตุิ์จากการเสีัยเล่อำด่ในทางเดิ่น
อำาหาร การขึ้าด่ธาตุิ์เหล็ก และวิิติ์ามินอ่ำ�นๆ หากแก�ไขึ้สัาเหตุิ์ติ์่างๆ
แล�วิ แติ์่ผูู้�ปี่วิยยังมีภาวิะโลหิติ์จางอำยู่ หร่อำไม่พบูค์วิามผิู้ด่ปีกติิ์จาก
สัาเหตุิ์ดั่งกล่าวิ แพทย์จะพิจารณาให�การรักษาด่�วิยยา Erythro-
poietin  injection หร่อำที�นิยมเรียกวิ่า EPO ซี้�งใช�เพ่�อำทด่แทนการ
ขึ้าด่ฮอำร์โมน Erythropoietin ในร่างกาย โด่ยนอำกจากยา EPO จะมี
ขึ้�อำบู่งใช�ในการรักษาภาวิะโลหิติ์จางในผูู้�ปี่วิยไติ์วิายเร่�อำรังแล�วิ ยังมี
ปีระสิัทธิภาพในการเพิ�มระดั่บูฮีโมโกลบิูน ลด่ค์วิามจำาเปี็นในการได่�
รับูเล่อำด่ ลด่จำานวินเล่อำด่ที�ติ์�อำงการ และช่วิยเพิ�มคุ์ณภาพชีวิิติ์เม่�อำ
ใช�รักษาภาวิะโลหิติ์จางในผูู้�ปี่วิยมะเร็งได่�(5) ซี้�งเม่�อำแพทย์สัั�งยา 
Erythropoietin injection เภสััชกรจะจ่ายยาให�ถูกติ์�อำงติ์ามโรค์และ
ติ์ามสิัทธิการรักษาพยาบูาลขึ้อำงผูู้�ปี่วิย โด่ยในผูู้�ปี่วิยกลุ่มที�ฟัอำก
เล่อำด่และกลุ่มที�ล�างไติ์ทางหน�าท�อำงอำย่างถาวิรขึ้อำงสิัทธิหลัก
ปีระกันสุัขึ้ภาพแห่งชาติิ์มีสิัทธิปีระโยชน์ทางการแพทย์ ได่�รับูยา
สันับูสันุนจากกอำงทุนหลักปีระกันสุัขึ้ภาพแห่งชาติิ์(6) นอำกเหน่อำ
จากสิัทธิดั่งกล่าวิ ทางโรงพยาบูาลแพร่จะด่ำาเนินการจัด่ซ่ี�อำยา 
Erythropoietin injection มาให�พร�อำมบูริการรักษาพยาบูาล เช่น 
สิัทธิเบิูกได่� สิัทธิปีระกันสัังค์ม เปี็นติ์�น การจัด่ซ่ี�อำยา Erythro-
poietin injection ในแติ์่ละปีีมีปีริมาณและมูลค์่าสูังอำยู่ใน 10 
อัำนดั่บูแรกขึ้อำงการจัด่ซ่ี�อำยาทั�งหมด่ขึ้อำงโรงพยาบูาล ขึ้�อำมูลการจัด่
ซ่ี�อำยา Erythropoietin injection ปีีงบูปีระมาณ 2558 - 2560 จำานวิน 
4.77 ล�านบูาท, 3.51 ล�านบูาท และ 7.09 ล�านบูาท ติ์ามลำาดั่บู 

เน่�อำงจากมีการใช�ยา Erythropoietin injection กับูผูู้�ปี่วิย
โลหิติ์จางจากโรค์ไติ์เร่�อำรังซี้�งเปี็นหน้�งในโรค์ไม่ติิ์ด่ติ์่อำเร่�อำรัง 
(Non-communicable disease, NCD) ที�เปี็นปีัญหาสัำาคั์ญในระบูบู
สัาธารณสุัขึ้ขึ้อำงไทย เพราะมีค์วิามชุกเพิ�มข้ึ้�นในอัำติ์ราก�าวิหน�า ยังมี
การใช�ยากับูผูู้�ปี่วิยโลหิติ์จาง การขึ้าด่ธาตุิ์เหล็กและโลหิติ์จางจาก
โรค์เร่�อำงรัง และภาวิะติ์่างๆ ติ์ามดุ่ลยพินิจขึ้อำงแพทย์ การใช�ยา 
Erythropoietin injection จ้งมีมูลค์่าสูังขึ้้�น และผูู้�ปี่วิยมารับูการรักษา
ที�โรงพยาบูาลมีทั�งสัถานะผูู้�ปี่วิยนอำกและผูู้�ปี่วิยใน ทำาให�ได่�รับูยา
ซีำ�าซี�อำน มียาเหล่อำอำยู่ที�บู�านผูู้�ป่ีวิย จากปัีญหาขึ้�างติ์�น ผูู้�วิิจัยและค์ณะ
จ้งได่�พัฒนากระบูวินการจ่ายยา Erythropoietin injection เพ่�อำให�มี
วิิธีการปีฏิิบัูติิ์งานที�มีปีระสิัทธิภาพ จ่ายยาได่�ถูกติ์�อำงติ์ามโรค์ สิัทธิ
การรักษาและค์วิบูคุ์มปีริมาณการจ่ายยาขึ้อำงผูู้�ปี่วิยใน โรงพยาบูาล
แพร่ การศู้กษานี�จ้งมีวัิติ์ถุปีระสังค์์เพ่�อำเพ่�อำพัฒนากระบูวินการ
จ่ายยา Erythropoietin injection และเปีรียบูเทียบูปีริมาณการ
จ่ายยา Erythropoietin injection ก่อำนและหลังการพัฒนาผูู้�ปี่วิยใน
 โรงพยาบูาลแพร่

รูปีแบูบูการศู้กษา Before after design ที�แผู้นกผูู้�ป่ีวิยใน
โรงพยาบูาลแพร่ เด่่อำนมกราค์ม - ธันวิาค์ม 2561 ศู้กษาขึ้�อำมูล

วัสดุและวิธีการศึกษา

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

       ข้อมูลการจ่ายยา Erythropoietin injection ผู้ป่วยใน รพ.แพร่ จากฐานข้อมูล รพ.แพร่

        

            

เกณฑ์คัดออก
กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เกณฑ์คัดเข้า
กลุ่มผู้ป่วยใช้ยาท่ีโรงพยาบาลจัดซื้อ

กลุ่มที่บ าบัดทดแทนไต กลุ่มที่ไม่ได้บ าบัดทดแทนไต

การจ่ายยา Erythropoietin injection กลุ่มที�บูำาบัูด่ทด่แทนไติ์ (Renal 
Replacement Therapy: RRT) และกลุ่มที�ไม่ได่�บูำาบัูด่ทด่แทนไติ์ 
(nRRT) เก็บูขึ้�อำมูลก่อำนพัฒนา เด่่อำนมกราค์ม - มิถุนายน 2561 และ
ขึ้�อำมูลหลังพัฒนา เด่่อำนตุิ์ลาค์ม 2561 - มีนาค์ม 2562 ตัิ์วิแปีรที�
ศู้กษา ได่�แก่ กระบูวินการจ่ายยาและขึ้�อำมูลปีริมาณการใช�ยา Erythro-
poietin injection ตัิ์วิแปีรที�ศู้กษาในการวิิจัยค์รั�งนี�ไม่มีผู้ลติ์่อำปีระเด็่น
ทางจริยธรรม 

เค์ร่�อำงม่อำที�ใช�สัำาหรับูวิิจัยเปี็นแบูบูบัูนท้กขึ้�อำมูลการจ่าย
ยา Erythropoietin injection โด่ยวิิธีการศู้กษาปีระกอำบูด่�วิย 3 ระยะ
ดั่งนี� ระยะที� 1 รวิบูรวิม วิิเค์ราะห์ปัีญหาจากการปีฏิิบัูติิ์งานปีระจำาวัิน
และร่วิมปีระชุมพูด่คุ์ยกับูผูู้�ที�เกี�ยวิขึ้�อำง ได่�แก่ แพทย์ เภสััชกร
และพยาบูาล ระยะที� 2 เติ์รียมขึ้�อำมูลและสิั�งที�ใช�ในการปีฏิิบัูติิ์งาน
และระยะที� 3 ด่ำาเนินการติ์ามกระบูวินการที�พัฒนาขึ้้�น 

วิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูลโด่ยใช�สัถิติิ์เชิงพรรณนา ได่�แก่ ค์่าเฉลี�ย
สั่วินเบีู�ยงเบูนมาติ์รฐาน และทด่สัอำบูค์วิามแติ์กติ์่างก่อำนและหลัง
การพัฒนาด่�วิย signed-rank test 
ขั�นำต้อนำก�รรวบรวมข้อม้ล

ระยุะที� 1 - 2 รว์บูรว์มปัญหาและเตรียุมข�อมูล 
(กรกฎาคม 2561)

1. พบูปัีญหาจากการปีฏิิบัูติิ์งานขึ้อำงห�อำงจ่ายยาผูู้�ป่ีวิยใน
ก่อำนการพัฒนา ค่์อำ ไม่มีแนวิทางการปีฏิิบัูติิ์งานที�ชัด่เจน เภสััชกร
ไม่ทราบูสัถานะขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยที�รักษาตัิ์วิในหอำผูู้�ป่ีวิยว่ิาเป็ีนผูู้�ป่ีวิยกลุ่ม
บูำาบัูด่ทด่แทนไติ์หร่อำไม่ เพราะขึ้�อำมูลไม่ได่�ถูกส่ังมาห�อำงจ่ายยาหร่อำ
ไม่ค์รบูถ�วิน และระหว่ิางนอำนรักษาตัิ์วิผูู้�ป่ีวิยอำาจจะมีการปีรับูสัถานะ
จากการไม่ได่�บูำาบัูด่ทด่แทนไติ์เป็ีนฟัอำกเล่อำด่ฉุกเฉิน หร่อำเปีลี�ยน
สัถานะจากล�างไติ์ทางช่อำงเป็ีนฟัอำกเล่อำด่ เป็ีนติ์�น ผูู้�ป่ีวิยหลายราย

ผลการศึกษา

เปีรียบูเทียบูขึ้�อำมูลการจ่ายยา Erythropoietin injection
ก่อำนและหลังการพัฒนา
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มียาเดิ่มเหล่อำจากการรักษาค์รั�งก่อำน การปีระสัานงานและขึ้�อำสัรุปี
ไม่ชัด่เจน การส่ั�อำสัารไม่ทั�วิถ้ง การปีฏิิบัูติิ์ทำาได่�ไม่ค์รบูถ�วิน เช่น บูางเวิร
หร่อำวัินหยุด่ไม่ได่�ปีฏิิบัูติิ์

2. จัด่ทำารหัสัยา Erythropoietin injection ในฐานขึ้�อำมูล
ค์อำมพิวิเติ์อำร์เพ่�อำให�บัูนท้กขึ้�อำมูลคิ์ด่ค่์ายาและจ่ายยาได่�ถูกติ์�อำง 

3. รวิบูรวิมขึ้�อำมูลการจัด่ซ่ี�อำยา Erythropoietin injection 
โรงพยาบูาลแพร่ โด่ยขึ้�อำมูลการจัด่

ซ่ี�อำยาปีีงบูปีระมาณ 2560 มีมูลค่์าสูังข้ึ้�นจาก 3.51 ล�าน
บูาท เป็ีน 7.09 ล�านบูาท เม่�อำเทียบูกับูปีีก่อำนหน�า (ภาพที� 1)

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

4. รวิบูรวิมขึ้�อำมูลการใช�ยา Erythropoietin injection กลุ่ม
ผูู้�ป่ีวิยที�ใช�ยาที�โรงพยาบูาลจัด่ซ่ี�อำยา ปีระกอำบูด่�วิย ขึ้�อำมูลผูู้�ป่ีวิย สิัทธิ
เบิูกได่� สิัทธิปีระกันสัังค์มขึ้อำงกลุ่มที�บูำาบัูด่ทด่แทนไติ์ และกลุ่ม
ที�ไม่ได่�บูำาบัูด่ทด่แทนไติ์ที�มีการรับูเขึ้�ารักษาพยาบูาลเป็ีนผูู้�ป่ีวิยใน 
โรงพยาบูาลแพร่ ก่อำนพัฒนา (มกราค์ม - มิถุนายน 2561) 

5. จัด่ทำากระบูวินการปีฏิิบัูติิ์งาน (Flow)

 
 
        

                 
รูปที่1 มูลค่าการจัดซื้อยา Erythropoietin injection 
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มูลค่าการจัดซื้อยา Erythropoietin injection   (ล้านบาท) 
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กระบวนการปฏิบัติงานเรื่อง การจ่ายยา Erythropoetin injection  : EPO ผู้ป่วยใน (IPD Case)

กันยายน 2562

รูปที่ 2 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน

กลุ่มที่ 2

ไม่ได้บ าบัดทดแทนไตบ าบัดทดแทนไต

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

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)

กลุ่มที่ 1

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

สิทธหิลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ เบิกได้ , ปกส , อปท. , อ่ืนๆ

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) D/C กรณีฟอกเลือดฉุกเฉิน

1.กรอก EPO 4000 IU = O
2.ไม่จ่ายยา (นัดรับยา OPD case)
กรณีที่จะเปลี่ยนเป็นการบ าบัดแทนไต 
ให้ แพทย์ พยาบาล ระบุในใบสั่งยา 
H/M ให้ห้องยาทราบข้อมูลด้วย

ห้องยาผู้ป่วยใน ได้รับ order ยา EPO

ตารางที่ 1 วิธีการจ่ายยา Erythropoietin injection ส าหรับผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลแพร่ 
 

สถานะผู้ป่วย  การบันทึกข้อมูล และ การจ่ายยา  
ไม่ได้บ าบัดทดแทนไต (non-RRT)    

EPO (syringe) จ่ายยา 
โรคไตเรื้อรัง ฟอกเลือดฉุกเฉิน (Acute)  
ฟอกเลือด (HD)   
   สิทธิ เบิกได้ / อปท. / รัฐวิสาหกิจ /   
   ปกส รพ. แพร่   

EPO(syringe)(เบิกได้/ปกส.ไตเทียม) จ่ายยา 

ฟอกเลือด (HD )  
   สิทธิ UC   

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

จ่ายยา 

ล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD)  
   สิทธิ UC   

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

จ่าย sticker 
ไปรับยา 
ท่ีหน่วยไต 

 
 
 
ตารางที ่2 วิธีการจ่ายยา Erythropoietin injection กรณีจ าหน่ายกลับบ้าน  
 

สถานะผู้ป่วย การบันทึกข้อมูล  
ไม่ได้บ าบัดทดแทนไต (non-RRT)    จ านวน EPO (syringe) ถึงวันนัด 

ให้ใบนัดฉีดยา OPD case 
โรคไตเรื้อรัง ท่ีฟอกเลือดฉุกเฉิน (Acute)        บันทึกประวัติ  EPO (syringe) = 0  

(นัดรับยา OPD case) 
ฟอกเลือด (HD)  
สิทธิ เบิกได้/อปท/รัฐวิสาหกิจ/ปกส  

บันทึกประวัติ  EPO (syringe)  
(เบิกได้/ปกส ไตเทียม) = 0  
(นัดรับยา OPD case) 

ฟอกเลือด (HD) สิทธิ UC   บันทึกประวัติ EPO (vial) (สปสช. ไตเทียม) = 0 
(นัดรับยา OPD case) 
ระบุชนิด  EPIAO / Espogen / Hypercrit 

ล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) สิทธิ UC 

 
 

ระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังการพัฒนา  
 

ระยุะที� 3 วิ์เคราะห์ข�อมูลก่อนและหลังการพััฒนา 
เม่�อำเปีรียบูเทียบูปีริมาณการใช�ยา Erythropoietin  injec-

tion ก่อำนและหลังการพัฒนา พบูว่ิาแติ์กต่ิ์างกันอำย่างไม่มีนัยสัำาคั์ญ
ทางสัถิติิ์ โด่ยกลุ่มที�บูำาบัูด่ทด่แทนไติ์ ก่อำนพัฒนามีค่์าเฉลี�ยเท่ากับู 
4.2±5.6 หลังพัฒนา 2.7±3.4 (p=0.327) ส่ัวินกลุ่มที�ไม่ได่�บูำาบัูด่
ทด่แทนไติ์ ก่อำนพัฒนามีค่์าเฉลี�ยเท่ากับู 4.8±5.3 หลังพัฒนา 5.2±5.5 
(p=0.184) (ติ์ารางที� 3)

ต้�ร�งทุ่� 2 วิธ่ก�รจ่�ยย� Erythropoietin injection กรณ่์จำ�หน่ำ�ย

กลับบ้�นำ

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

โรงพย�บ�ลแพร่

ภ�พทุ่� 2 ผัู้งกระบวนำก�รปฏิบัติ้ง�นำ
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การพัฒนากระบูวินการจ่ายยา Erythropoietin  injection  
งานผูู้�ป่ีวิยใน  โรงพยาบูาลแพร่ เป็ีนการพัฒนางานจากงานปีระจำา 
เกิด่ผัู้งขัึ้�นติ์อำนกระบูวินการทำางานใหม่ที�ชัด่เจน และมีวิิธีการทำางาน
เพ่�อำเป็ีนตัิ์วิช่วิยให�เจ�าหน�าที�ห�อำงจ่ายยา และเภสััชกรสัามารถปีฏิิบัูติิ์
งาน บัูนท้กขึ้�อำมูลและจ่ายยาให�ผูู้�ป่ีวิยได่�ถูกติ์�อำงติ์ามสัถานะและสิัทธิ
การรักษาพยาบูาลขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย ช่วิยให�ไม่จ่ายยาซีำ�าซี�อำน นำาสู่ัการปีฏิิบัูติิ์
ได่�จริง สัามารถทำางานได่�อำย่างมีปีระสิัทธิภาพ 

การใช�ยา Erythropoietin injection ในกลุ่มผูู้�ป่ีวิยบูำาบัูด่
ทด่แทนไติ์หลังพัฒนามีค่์าเฉลี�ยการใช�ยาแติ์กต่ิ์างกันกับูก่อำนพัฒนา
แต่ิ์ไม่มีนัยสัำาคั์ญทางสัถิติิ์  ในการปีฏิิบัูติิ์งานมีการบัูนท้กขึ้�อำมูลและ
จ่ายยาให�ผูู้�ป่ีวิยได่�ถูกติ์�อำงติ์ามสัถานะและสิัทธิการรักษาพยาบูาล
ขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย  แต่ิ์ Erythropoietin  injection  จัด่เป็ีนยาที�จำาเป็ีนติ์�อำงใช�และ
จำานวินผูู้�ป่ีวิยมีมากข้ึ้�น สัอำด่ค์ล�อำงกับูการศู้กษาเร่�อำงภาวิะโลหิติ์จาง

พบูค์วิามชุกสูังในกลุ่มผูู้�ป่ีวิยที�ได่�รับูการวิินิจฉัยว่ิาเป็ีนโรค์ไติ์เร่�อำงรัง
ระยะสุัด่ท�าย ซ้ี�งมีสัาเหตุิ์จากการสัร�างฮอำร์โมน Erythropoietin 
ไม่เพียงพอำ ยากระตุิ์�นการสัร�างเม็ด่เล่อำด่แด่งเป็ีนยาพ่�นฐานที�รู�จักกัน
เป็ีนอำย่างดี่ว่ิามีค์วิามจำาเป็ีนในการรักษาภาวิะโลหิติ์จาง การได่�รับู
ยากระตุิ์�นการสัร�างเม็ด่เล่อำด่แด่ง ไม่ว่ิาจะเป็ีนยาติ์�นแบูบูหร่อำยา
ชีวิวัิติ์ถุค์ล�ายค์ล้งปีระเภท Epoetin alpha สัามารถรักษาระดั่บูค์วิาม
เขึ้�มขึ้�นขึ้อำงฮีโมโกลบิูนให�ค์งที�ได่�ไม่แติ์กต่ิ์างกัน(4)

การใช�ยา Erythropoietin injection ในกลุ่มผูู้�ป่ีวิยที�ไม่ได่�
บูำาบัูด่ทด่แทนไติ์ หลังการพัฒนามีค่์าเฉลี�ยการใช�ยาแติ์กต่ิ์างกันกับู
ก่อำนพัฒนาแต่ิ์ไม่มีนัยสัำาคั์ญทางสัถิติิ์ เน่�อำงจากมีผูู้�ป่ีวิยที�ใช�ยาหลาย
กลุ่ม หลายโรค์ โด่ยการศู้กษาผู้ลการรักษาภาวิะโลหิติ์จางโด่ยไม่ทราบู
สัาเหตุิ์ในผูู้�สูังอำายุด่�วิยยา Erythropoietin injection ในขึ้นาด่สูัง ทำาให�
ผูู้�สูังอำายุหายได่�ภายใน 4 - 16 สััปีด่าห์(7) และจากการศู้กษาการ
ปีระเมินติ์�นทุน-อำรรถปีระโยชน์ขึ้อำงการใช�ยา Recombinant Human 
Erythropoietin เพ่�อำแก�ไขึ้ภาวิะโลหิติ์จางที�เกิด่จากยาเค์มีบูำาบัูด่ใน
ผูู้�ป่ีวิยมะเร็งในปีระเทศูไทย ทำาให�ผูู้�สูังอำายุที�มีโลหิติ์จางที�มีค์วิาม
จำาเป็ีนในการใช�ยา โด่ยยามีปีระสิัทธิภาพในการเพิ�มระดั่บูฮีโมโกลบิูน
ลด่ค์วิามจำาเป็ีนในการได่�รับูเล่อำด่ ลด่จำานวินเล่อำด่ที�ติ์�อำงการใช�และ
ช่วิยเพิ�มคุ์ณภาพชีวิิติ์ เม่�อำใช�รักษาภาวิะโลหิติ์จางในผูู้�ป่ีวิยมะเร็งที�ได่�
รับูยาเค์มีบูำาบัูด่ แต่ิ์ไม่มีผู้ลต่ิ์อำอัำติ์ราการรอำด่ชีวิิติ์ และติ์�อำงปีฏิิบัูติิ์ติ์าม
แนวิทางการใช�ยาอำย่างเค์ร่งค์รัด่ (5)

ผู้ลการศู้กษาสัามารถสัร�างกระบูวินการจ่ายยา Erythro-
poietin injection ที�มีปีระสิัทธิภาพ สัามารถค์วิบูคุ์มปีริมาณการจ่ายยา
และมูลค่์าการจัด่ซ่ี�อำยา Erythropoietin injection ขึ้อำงโรงพยาบูาลแพร่
และเป็ีนขึ้�อำมูลปีระกอำบูสัำาหรับูผูู้�ที�เกี�ยวิขึ้�อำงในการทำาแผู้นจัด่ซ่ี�อำยา
และเสันอำผูู้�บูริหารโรงพยาบูาลแพร่ต่ิ์อำไปี
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สรุป

วิจารณ

ต้�ร�งทุ่� 3 เปร่ยบเทุ่ยบปริม�ณ์ก�รใช้ย� Erythropoietin injection 

ก่อนำและหลังพัฒนำ�

 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ยา Erythropoietin  injection ก่อนและหลังพัฒนา 
 

กลุ่มท่ีบ าบัดทดแทนไต ก่อนพัฒนา 
(n=78) 

หลังพัฒนา 
(n=83) 

p-value 

min 0 1  
max 26 25  

Mean ± SD 4.2±5.6 2.7±3.4 0.327 
กลุ่มท่ีไม่ได้บ าบัดทดแทนไต ก่อนพัฒนา 

(n=266) 
หลังพัฒนา 
(n=124) 

 

min 0 0  
max 38 26  

Mean ± SD 4.8±5.3 5.2±5.5 0.184 
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บทคัดยอ

ตถุุประสังค์: เพ่�อำพัฒนาระบูบูสัารสันเทศูทางยาทั�งระบูบู
ขึ้�อำมูลยาและระบูบูขึ้�อำมูลผูู้�ปี่วิยแพ�ยา ในฐานขึ้�อำมูล
ค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำงโรงพยาบูาลให�มีค์วิามถูกติ์�อำง สัามารถ

ปี้อำงกันการแพ�ยาซีำ�าในโรงพยาบูาลจากการสัั�งใช�ยาที�ผูู้�ปี่วิยมี
ปีระวัิติิ์แพ�ยา ว์ิธ์ีการศึกษัา: เปี็นการวิิจัยเชิงพัฒนา แบู่งเปี็น 2 
ด่�าน ค่์อำ ด่�านการจัด่การฐานขึ้�อำมูลยา ฐานขึ้�อำมูลผูู้�ปี่วิยแพ�ยาใน
ระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำงโรงพยาบูาล และด่�านการพัฒนาโปีรแกรม
เสัริมเพ่�อำบัูนท้กขึ้�อำมูลแพ�ยาขึ้อำงผูู้�ปี่วิยให�ถูกติ์�อำง โด่ยด่ำาเนินการ
ทบูทวินขึ้�อำมูลการแพ�ยาในโปีรแกรม HOSxP ตัิ์�งแติ์่ปีีพ.ศู. 2552-
2562 แบู่งการด่ำาเนินงานเปี็น 4 ขัึ้�นติ์อำน ได่�แก่ 1) ศู้กษาขึ้�อำมูล
ในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการแพ�ยา และมีผู้ลกระทบู
ให�เกิด่การแพ�ยาซีำ�าได่� 2) สัร�างแนวิทางการจัด่การขึ้�อำมูลใน
ฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการแพ�ยา ให�สัามารถ
ปี้อำงกันการสัั�งใช�ยาที�แพ� ผู้่านโปีรแกรมค์อำมพิวิเติ์อำร์  3) ปีรับูปีรุง
ขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ให�ถูกติ์�อำงติ์ามแนวิทางที�กำาหนด่ 
4) พัฒนาโปีรแกรม ADR Yom เพ่�อำใช�ในการบัูนท้กขึ้�อำมูลผูู้�ปี่วิย
แพ�ยาแทนการบัูนท้กลงในโปีรแกรม HOSxP โด่ยทำาการวิิจัย
ในช่วิง 1 มิถุนายน พ.ศู. 2562 – 31 มกราค์ม พ.ศู. 2563 ผู้ลการ
ศึกษัา: โค์รงสัร�างฐานขึ้�อำมูลโปีรแกรม HOSxP ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการ
บัูนท้กปีระวัิติิ์การแพ�ยา ปีระกอำบูด่�วิยติ์ารางทะเบีูยนเวิชภัณฑู์ยา
(drugitems) จำานวิน 2,617 ระเบีูยน ติ์ารางปีระวัิติิ์การแพ�ยา 
(opd_allergy)  จำานวิน 31,283 ระเบีูยน ปีัญหาที�พบู ค่์อำ ยา 1 
รายการ มีช่�อำสัามัญทางยามากกวิ่า 1 ช่�อำ ไม่มีการจัด่กลุ่มยาเพ่�อำ
ปี้อำงกันการแพ�แบูบูกลุ่ม และช่�อำสัามัญทางยาในติ์าราง opd_
allergy ไม่ติ์รงกับูช่�อำสัามัญทางยาในติ์าราง drugitems ปีัญหา
ดั่งกล่าวินำามาสูั่การจัด่ทำาแนวิทางการตัิ์�งช่�อำสัามัญทางยาให�เปี็น
ระบูบูเดี่ยวิกัน ปีรับูปีรุงช่�อำสัามัญทางยาในฐานขึ้�อำมูลให�เปี็นไปี
ติ์ามแนวิทางที�กำาหนด่ และการพัฒนาโปีรแกรม ADR Yom เพ่�อำ
ใช�ในการบัูนท้กขึ้�อำมูลการแพ�ยาขึ้อำงผูู้�ปี่วิยแติ์่ละราย ผู้ลการ
ปีรับูปีรุงฐานขึ้�อำมูลระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์พบูวิ่าติ์าราง drugitems มี
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อรวรรณ ศรีตุลารักษ, การัณย วีระวงษ, ฐิติวัฒนุ นุิ่มอนุงค  
(ภ.ม., วศ.บ., วท.ม.)

ความเปนุมาและความสําคัญของปญหา
อำาการไม่พ้งปีระสังค์์จากการใช�ยา (Adverse Drug Re-

actions: ADRs) หมายถ้ง ปีฏิิกิริยาที�เกิด่ข้ึ้�นโด่ยไม่ได่�ตัิ์�งใจและเป็ีน
อัำนติ์รายต่ิ์อำร่างกายมนุษย์ เกิด่ข้ึ้�นเม่�อำใช�ยาในขึ้นาด่ปีกติิ์1 ปีี พ.ศู. 
2560 มีรายงานอำาการไม่พ้งปีระสังค์์จากการใช�ยาขึ้อำงศููนย์เฝ้ีา
ระวัิงค์วิามปีลอำด่ภัยด่�านผู้ลิติ์ภัณฑ์ูสุัขึ้ภาพ สัำานักงานค์ณะกรรมการ
อำาหารและยา กระทรวิงสัาธารณสุัขึ้รวิม 45,275 ฉบัูบู จัด่เป็ีนค์วิาม
ร�ายแรงระดั่บูที�ผูู้�ป่ีวิยติ์�อำงเขึ้�ารับูการรักษาในโรงพยาบูาลหร่อำเพิ�ม
ระยะเวิลาในการรักษานานข้ึ้�น (F) ร�อำยละ 14.71 และเป็ีนเหตุิ์ให�
ผูู้�ป่ีวิยเสีัยชีวิิติ์ (I) ร�อำยละ 0.312  แต่ิ์ละโรงพยาบูาลจ้งมีการกำาหนด่
แนวิทางการป้ีอำงกันการแพ�ยาซีำ�า อำาทิ การซัีกปีระวัิติิ์ปีระเมินอำาการ
ไม่พ้งปีระสังค์์ที�เกิด่ข้ึ้�น  ให�ค์ำาแนะนำาหร่อำให�ค์วิามรู�เร่�อำงการแพ�ยา3

การปีรับูปีรุงช่�อำสัามัญทางยา จำานวิน 2,570 ระเบีูยน (ร�อำยละ 
98.20) ติ์าราง opd_allergy มีการปีรับูปีรุงขึ้�อำมูลช่�อำสัามัญทางยา
จำานวิน 18,701 ระเบีูยน (ร�อำยละ 59.79) ปีรับูปีรุงการไม่เล่อำก,
ไม่ระบุู “ห�ามสัั�งใช�” ยาที�แพ� 793 ระเบีูยน ช่วิงวัินที� 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 
ไม่พบูปัีญหายา 1 รายการ มีช่�อำสัามัญทางยามากกว่ิา 1 ช่�อำในฐาน
ขึ้�อำมูลผูู้�ปี่วิยแพ�ยา ไม่มีการสัั�งยาที�ผูู้�ปี่วิยแพ� และไม่มีการสัั�งยา
ที�อำาจแพ�แบูบูกลุ่มในยากลุ่มเดี่ยวิกับูที�ผูู้�ปี่วิยมีปีระวัิติิ์แพ� คิ์ด่เปี็น
อัำติ์รา 0/1,000 ใบูสัั�งยา สัรุป: การพัฒนาระบูบูสัารสันเทศูทางยา
และระบูบูขึ้�อำมูลผูู้�ปี่วิยแพ�ยาขึ้อำงโรงพยาบูาล สัามารถปี้อำงกัน
การแพ�ยาซีำ�าภายในโรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราช ที�มีสัาเหตุิ์จาก
การพิมพ์ช่�อำสัามัญทางยาที�ผูู้�ปี่วิยมีปีระวัิติิ์แพ�ไม่ถูกติ์�อำงติ์รงกันกับู
ฐานขึ้�อำมูลช่�อำสัามัญทางยาขึ้อำงโรงพยาบูาล และการไม่เล่อำก
ค์ำาสัั�ง “ห�ามสัั�งใช�” ในการบัูนท้กขึ้�อำมูลแพ�ยาได่�

วั

คำาสัำาคัญ : การแพ�ยา ป้ีอำงกันการแพ�ยาซีำ�า สัารสันเทศู

และระบบขอมูลผูปวยแพยาเพื่อปองกันการแพยาซํ้า            
 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
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สัร�างค์วิามเขึ้�าใจเร่�อำงการแพ�ยาที�ถูกติ์�อำงรวิมถ้งการปีฏิิบัูติิ์ตัิ์วิเม่�อำ
พบูอำาการที�สังสััยแพ�ยา4 เพิ�มขึ้�อำมูลแพ�ยาบูนใบูส่ังต่ิ์อำระหว่ิางแผู้นก 
และทบูทวินการลงปีระวัิติิ์แพ�ยาในโปีรแกรมค์อำมพิวิเติ์อำร์5 เป็ีนติ์�น 
ปัีจจุบัูนระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์มีบูทบูาทในการบัูนท้กขึ้�อำมูลผูู้�ป่ีวิย
มากข้ึ้�น มีการศู้กษาพบูว่ิาการใช�ระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์สัามารถลด่
ค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนทางยาที�เกิด่จากการสัั�งใช�ยาที�ผูู้�ป่ีวิยมีปีระวัิติิ์
แพ�ยาได่�6 ทั�งนี� ปีระสิัทธิภาพขึ้อำงระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์ข้ึ้�นกับูค์วิาม
ถูกติ์�อำงขึ้อำงการบัูนท้กขึ้�อำมูล7 และค์วิามสัมบููรณ์ขึ้อำงปีระวัิติิ์แพ�ยา 
เพราะปีระวัิติิ์แพ�ยาที�ไม่ถูกติ์�อำงอำาจส่ังผู้ลต่ิ์อำค์วิามปีลอำด่ภัยขึ้อำง
ผูู้�ป่ีวิยได่�4,5 

ปีี พ.ศู. 2552 โรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราชนำาโปีรแกรม
HOSxP มาใช�ในระบูบูสัารสันเทศูขึ้อำงโรงพยาบูาล และใช�ป้ีอำงกัน
การแพ�ยาซีำ�าขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย อำย่างไรก็ติ์าม จากการทบูทวินรายงาน
การแพ�ยาระหว่ิางปีี พ.ศู. 2552 - 2562 พบูผูู้�ป่ีวิยแพ�ยาซีำ�าที�อำยู่ใน
ระบูบูป้ีอำงกันขึ้อำงโรงพยาบูาล จำานวินทั�งสิั�น 5 ราย โด่ย 2 ใน 5 ราย
เกิด่การแพ�ยาซีำ�าที�มีสัาเหตุิ์จากขึ้�อำจำากัด่ขึ้อำงระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์ ค่์อำ
ช่�อำสัามัญทางยาที�บัูนท้กในปีระวัิติิ์แพ�ยาไม่ติ์รงกับูช่�อำสัามัญทางยา
ที�มีในติ์ารางทะเบีูยนเวิชภัณฑ์ูยา (drugitem) ในโปีรแกรม HOSxP 
และการบัูนท้กปีระวัิติิ์แพ�ยานั�นไม่เล่อำก “ห�ามสัั�งใช�” ทำาให�เกิด่
การสัั�งใช�และจ่ายยาที�แพ�ได่�  ส่ังผู้ลให�เกิด่อุำบัูติิ์การณ์ระดั่บู E รวิมทั�ง
ปีี พ.ศู. 2562 โรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราชปีรับูเขึ้�าสู่ัระบูบูลด่
การใช�กระด่าษ (less paper) ส่ังผู้ลให�มีการยกเลิกระบูบูการป้ีอำงกัน
การแพ�ยาซีำ�าแบูบูเดิ่มบูางอำย่าง ทำาให�ระบูบูป้ีอำงกันการแพ�ยาซีำ�าติ์�อำง
พ้�งพาระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์เพิ�มข้ึ้�น ดั่งนั�น การศู้กษานี�จ้งมีวัิติ์ถุปีระสังค์์
เพ่�อำพัฒนาระบูบูสัารสันเทศูทางยาทั�งระบูบูจัด่การฐานขึ้�อำมูลยา
ขึ้อำงโรงพยาบูาล และระบูบูขึ้�อำมูลแพ�ยาขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยในฐานขึ้�อำมูล
ค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำงโรงพยาบูาลให�มีค์วิามถูกติ์�อำง สัามารถป้ีอำงกัน
การแพ�ยาซีำ�าในโรงพยาบูาลได่�

เพ่�อำพัฒนาระบูบูสัารสันเทศูทางยาทั�งระบูบูขึ้�อำมูลยา
และระบูบูขึ้�อำมูลผูู้�ป่ีวิยแพ�ยา ในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำง
โรงพยาบูาลให�มีค์วิามถูกติ์�อำง สัามารถป้ีอำงกันการแพ�ยาซีำ�า
ในโรงพยาบูาลจากการสัั�งใช�ยาที�ผูู้�ป่ีวิยมีปีระวัิติิ์แพ�ยา

1. ฐานขึ้�อำมูลปีระวัิติิ์แพ�ยาขึ้อำงโรงพยาบูาลมีค์วิาม
ถูกติ์�อำงสัอำด่ค์ล�อำงกับูฐานขึ้�อำมูลยาขึ้อำงโรงพยาบูาล ส่ังผู้ลให�สัามารถ
ป้ีอำงกันการสัั�งใช�ยาที�ผูู้�ป่ีวิยมีปีระวัิติิ์แพ� 

2. ป้ีอำงกันอุำบัูติิ์การณ์การแพ�ยาซีำ�าในโรงพยาบูาล
เจ�าพระยายมราชที�มีสัาเหตุิ์จากการพิมพ์ช่�อำสัามัญทางยาที�ผูู้�ป่ีวิย
มีปีระวัิติิ์แพ�ไม่ถูกติ์�อำงหร่อำไม่ติ์รงกับูฐานขึ้�อำมูลช่�อำสัามัญทางยาขึ้อำง

โรงพยาบูาล และการไม่เล่อำกค์ำาสัั�ง “ห�ามสัั�งใช�” ในการบัูนท้กขึ้�อำมูล
แพ�ยาได่�

เค์ร่�อำงม่อำที�ใช�ในการศู้กษา : โปีรแกรม HOSxP, 
โปีรแกรม Microsoft excel, โปีรแกรม Navicat, โปีรแกรม PHP

1. การแพ�ยา (drug allergy) หมายถ้ง ปีฏิิกิริยาที�เกิด่จาก
ภูมิคุ์�มกันขึ้อำงร่างกายต่ิ์อำติ์�านยาที�ได่�รับูเขึ้�าไปี9

2. การแพ�ยาซีำ�า (repeated drug allergy) หมายถ้ง 
เหตุิ์การณ์ที�ผูู้�ป่ีวิยได่�รับูการบูริหารยาทั�งโด่ยติ์นเอำง ผูู้�ดู่แล หร่อำจาก
บุูค์ลากรทางการแพทย์แล�วิเกิด่อำาการแพ�ยา โด่ยผูู้�ป่ีวิยเค์ยเกิด่
อำาการแพ�ยาดั่งกล่าวิจากยาที�มีช่�อำสัามัญเดี่ยวิกัน ทั�งที�เค์ยมีปีระวัิติิ์
และไม่มีปีระวัิติิ์บัูนท้กในเวิชระเบีูยนหร่อำเอำกสัารขึ้อำงโรงพยาบูาล 
ยกเวิ�นการตัิ์�งใจให�ยาซีำ�า (rechallenge) ขึ้อำงบุูค์ลากรทางการแพทย์
เพ่�อำปีระโยชน์ในการรักษา หร่อำมีขึ้�อำบู่งใช�ทางการแพทย์ หร่อำ
ในกรณีที�ผูู้�ป่ีวิยตัิ์�งใจใช�ยาซีำ�าด่�วิยติ์นเอำง10

3. ติ์ารางทะเบีูยนเวิชภัณฑ์ูยา (drugitems) หมายถ้ง 
ติ์ารางในโปีรแกรม HOSxP ที�รวิบูรวิมรายการยาทั�งหมด่ขึ้อำง
โรงพยาบูาล

4. ติ์ารางปีระวัิติิ์การแพ�ยา (opd_allergy) หมายถ้ง ติ์าราง
ในโปีรแกรม HOSxP ที�มีบัูนท้กขึ้�อำมูลปีระวัิติิ์การแพ�ยาขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย 

 . 
การศู้กษานี�เป็ีนการวิิจัยเชิงพัฒนา และวิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูล

โด่ยใช�สัถิติิ์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  การศู้กษาแบู่งเป็ีน
 2 ด่�าน ค่์อำ การจัด่การฐานขึ้�อำมูลยา ฐานขึ้�อำมูลผูู้�ป่ีวิยแพ�ยาในระบูบู
ค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำงโรงพยาบูาล และการพัฒนาโปีรแกรมเสัริมเพ่�อำ
บัูนท้กขึ้�อำมูลแพ�ยาขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย วิิธีด่ำาเนินการวิิจัยแบู่งเป็ีน 4 ขัึ้�นติ์อำน
 ได่�แก่ 

1. ศู้กษาขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับู
การแพ�ยา และมีผู้ลกระทบูให�เกิด่การแพ�ยาซีำ�าได่�

2. สัร�างแนวิทางการจัด่การขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูล
ค์อำมพิวิเติ์อำร์ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการแพ�ยา ให�สัามารถป้ีอำงกันการสัั�งใช�
ยาที�แพ�ผู่้านโปีรแกรมค์อำมพิวิเติ์อำร์  

3. ปีรับูปีรุงขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ให�ถูกติ์�อำง
ติ์ามแนวิทางที�กำาหนด่ 

4. พัฒนาโปีรแกรม ADR Yom เพ่�อำใช�ในการบัูนท้ก
ขึ้�อำมูลผูู้�ป่ีวิยแพ�ยาแทนการบัูนท้กแบูบูเดิ่ม 

1 มิถุนายน พ.ศู. 2562 – 31 มกราค์ม พ.ศู. 2563

วัตถุประสงค

นุิยามศัพทเฉพาะ

ประโยชนุที่คาดวาจะไดรับ

วิธีการศึกษา

ระยะเวลาการดําเนุินุการ
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ขั�นตอนที� 1 ศู้กษาขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์
ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการแพ�ยา และมีผู้ลกระทบูให�เกิด่การแพ�ยาซีำ�าได่�

ขึ้�อำมูลที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูปีระวัิติิ์แพ�ยาในโปีรแกรม HOSxP 
มี 2 ติ์าราง ค่์อำ

1. ติ์ารางทะเบีูยนเวิชภัณฑ์ูยา (drugitems) มีขึ้�อำมูล
จำานวิน 2,617 ระเบีูยน เป็ีนยา 1,666 รายการ ส่ัวินปีระกอำบู
ที�สัำาคั์ญเกี�ยวิกับูขึ้�อำมูลแพ�ยาค่์อำ ค์อำลัมน์ generic_name

2. ติ์ารางปีระวัิติิ์การแพ�ยา (opd_allergy) มีจำานวิน 
31,283 ระเบีูยน มีส่ัวินปีระกอำบูที�สัำาคั์ญเกี�ยวิกับูขึ้�อำมูลแพ�ยาขึ้อำง
ผูู้�ป่ีวิยแต่ิ์ละราย ในแต่ิ์ละรายการยาที�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
ช่�อำสัามัญทางยา จำานวิน 1,666 รายการ (รายช่�อำสัามัญทางยา)  แต่ิ์
มีจำานวินระเบีูยนทั�งหมด่ 2,617 ระเบีูยน เน่�อำงจากยา 1 รายการ
ช่�อำสัามัญทางยาที�มีในโรงพยาบูาลอำาจมียาหลายค์วิามแรงหร่อำหลาย
รูปีแบูบู ซ้ี�งแต่ิ์ละค์วิามแรง แต่ิ์ละรูปีแบูบูจะเป็ีนระเบีูยนที�แติ์กต่ิ์างกัน
แต่ิ์เช่�อำมโยงกันด่�วิยช่�อำสัามัญทางยาเดี่ยวิกัน ทั�งนี� จากการศู้กษา
ขึ้�อำมูลในติ์าราง drugitems พบูว่ิายา 1 รายการ ซ้ี�งค์วิรมีช่�อำสัามัญ
ทางยาเพียงช่�อำเดี่ยวิ แม�จะมีหลายระเบีูยน กลับูมีการตัิ์�งช่�อำสัามัญ
ทางยามากกว่ิา 1 ช่�อำ แติ์กต่ิ์างกันไปีในแต่ิ์ละระเบีูยน เกิด่จากการ
บัูนท้กค์วิามแรง รูปีแบูบู เกล่อำ อัำกษรย่อำ ปีริมาติ์รบูรรจุ ช่�อำการค์�า
ขึ้อำงยาเขึ้�าไปีในช่�อำสัามัญทางยา สัะกด่ช่�อำสัามัญทางยาไม่ถูกติ์�อำง 
ใช�รูปีแบูบูอัำกษรภาษาอัำงกฤษเป็ีนตัิ์วิพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ (tallman 
letters) กรณีเป็ีนยาสูัติ์รผู้สัมใช�สััญลักษณ์หลายแบูบูเช่น + ; : 
เป็ีนติ์�น หร่อำมีการเวิ�นวิรรค์ระหว่ิางช่�อำยา ทำาให�ยา 1 รายการมี
ช่�อำสัามัญทางยาหลายหลากช่�อำ (รูปีแบูบู) ทั�งนี� พบูว่ิามีจำานวินรูปีแบูบู
ช่�อำสัามัญทางยาแติ์กต่ิ์างกันสูังสุัด่ถ้ง 18 รูปีแบูบู ในยารายช่�อำสัามัญ
ทางยาเดี่ยวิกัน  ก่อำนปีรับูปีรุงฐานขึ้�อำมูลยามีจำานวินช่�อำสัามัญ
ทางยาในฐานขึ้�อำมูล 1,666 รายการ โด่ยจำานวิน 788 รายการเป็ีน
ยาที�มีช่�อำสัามัญทางยา 1 รูปีแบูบู ส่ัวินอีำก 878 รายการเป็ีนยาที�มี
ช่�อำสัามัญทางยามากกว่ิา 1 รูปีแบูบู (ซ้ี�งเป็ีนช่�อำสัามัญทางยาจริงๆ
ที�ไม่ซีำ�ากันเพียง 305 รายการ) ทำาให�เม่�อำจะเล่อำกบัูนท้กช่�อำยา
ที�ผูู้�ป่ีวิยแพ�อำาจเล่อำกได่�ไม่ค์รอำบูค์ลุมทุกรูปีแบูบูขึ้อำงช่�อำสัามัญ
ทางยานั�นๆ ที�มีการตัิ์�งไวิ�  ส่ังผู้ลให�ไม่สัามารถเกิด่การแจ�งเต่ิ์อำน
แพ�ยา ห�ามสัั�งใช�ยา และนำาไปีสู่ัโอำกาสัในการเกิด่การแพ�ยาซีำ�า

ขั�นตอนที� 2 สัร�างแนวิทางการจัด่การขึ้�อำมูลในฐาน
ขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการแพ�ยา ให�สัามารถป้ีอำงกัน
การสัั�งใช�ยาที�แพ�ผู่้านโปีรแกรมค์อำมพิวิเติ์อำร์

จากการศู้กษาขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์
ที�เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการแพ�ยาในขัึ้�นติ์อำนที� 1 พบูปัีญหาที�มีผู้ลกระทบู
ให�เกิด่การแพ�ยาซีำ�าได่� นำาไปีสู่ัแนวิทางการจัด่การแก�ไขึ้ปัีญหาที�พบู
ในติ์าราง drugitems และติ์าราง opd_allergy ดั่งแสัด่งในติ์ารางที� 1

ผลการศึกษา ต้�ร�งทุ่� 1 ปญห�และแนำวทุ�งก�รจัดก�รข้อม้ลในำฐ�นำข้อม้ล

คอมพิวเต้อร์ทุ่�เก่�ยวข้องกับก�รแพ้ย�

37ปท่ี 46 ฉบับท่ี 4 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563Vol.46 No.4 July - September 2020



หมายุเหตุ : ติ์าราง OPD_allergy มีการปีรับูปีรุงช่�อำยา
ติ์ามหลักเกณฑ์ูเช่นเดี่ยวิกับูในติ์าราง drugitem ด่�วิย

ขั�นตอนที� 3 ปีรับูปีรุงขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์
ให�ถูกติ์�อำงติ์ามแนวิทางที�กำาหนด่

หลังจากศู้กษาปัีญหาขึ้อำงฐานขึ้�อำมูลในติ์าราง drugitems 
ติ์าราง opd_allergy และกำาหนด่แนวิทางในการแก�ปัีญหา ขัึ้�นติ์อำน
ต่ิ์อำไปีเป็ีนการปีรับูปีรุงขึ้�อำมูลในฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำง
โรงพยาบูาลให�ถูกติ์�อำงติ์ามแนวิทางที�กำาหนด่ โด่ยมีรายละเอีำยด่
การปีรับูปีรุงดั่งติ์ารางที� 2

ขั�นตอนที� 4 พัฒนาโปีรแกรม ADR Yom เพ่�อำใช�
ในการบัูนท้กขึ้�อำมูลผูู้�ป่ีวิยแพ�ยาแทนการบัูนท้กแบูบูเดิ่ม

จากการวิิเค์ราะห์สัาเหตุิ์ขึ้อำงปัีญหาต่ิ์างๆ ที�เกิด่ข้ึ้�น จ้งมี
การพัฒนาโปีรแกรม ADR Yom และนำามาใช�ในการบัูนท้กปีระวัิติิ์แพ�ยา
ผูู้�ป่ีวิย แทนการบัูนท้กลงในโปีรแกรม HOSxP โด่ยติ์รง เม่�อำเภสััชกร
บัูนท้กเลขึ้ปีระจำาตัิ์วิขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย (HN) จะมีการด้่งช่�อำ นามสักุลขึ้อำง
ผูู้�ป่ีวิยจากโปีรแกรม HOSxP มาใส่ัในโปีรแกรม ADR Yom โด่ยอัำติ์โนมัติิ์ 
เป็ีนการเพิ�มค์วิามถูกติ์�อำงในการย่นยันผูู้�ป่ีวิยจากช่�อำ นามสักุลที�
สัอำด่ค์ล�อำงกับูเลขึ้ปีระจำาตัิ์วิขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย โปีรแกรมจะมีการบัูงคั์บูให�ติ์�อำง
ใส่ัขึ้�อำมูลที�จำาเป็ีน  (มีเค์ร่�อำงหมาย * สีัแด่งกำากับู) ดั่งแสัด่งในภาพที� 1 
จ้งจะบัูนท้กขึ้�อำมูลได่� ทั�งนี� ในส่ัวินขึ้อำงหัวิขึ้�อำ *ยาที�แพ� (ช่�อำสัามัญ) และ
อำาการที�แพ�จะมีรายการเล่อำกแบูบูด้่งลง (drop down list) โด่ยบัูงคั์บู
ให�เล่อำกช่�อำสัามัญทางยาที�แพ�จากขึ้�อำมูลช่�อำสัามัญทางยาที�มีในติ์าราง 
drugitems เท่านั�น จะไม่สัามารถบัูนท้กโด่ยอิำสัระด่�วิยกล่อำงขึ้�อำค์วิาม
ชนิด่พิมพ์เอำงได่� ทำาให�ช่�อำสัามัญทางยาที�บัูนท้กมีค์วิามถูกติ์�อำงติ์รงกับู
ช่�อำสัามัญทางยาในฐานขึ้�อำมูลขึ้อำงโรงพยาบูาล เม่�อำกด่บัูนท้กขึ้�อำมูล
ในโปีรแกรม ADR Yom ขึ้�อำมูลที�บัูนท้กจะถูกด้่งไปีใส่ัในปีระวัิติิ์การแพ�ยา
ขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยในโปีรแกรม HOSxP พร�อำมทั�งมีการเล่อำกค์ำาสัั�ง “ห�ามสัั�งใช�” 

โด่ยอัำติ์โนมัติิ์ทันที ทั�งนี� ระบูบูการบัูนท้กการแพ�ยาแบูบูเดิ่ม จะ
ปีระเมินการแพ�ยาและบัูนท้กลงในกระด่าษแบูบูฟัอำร์ม แล�วิส่ังต่ิ์อำให�
เภสััชกรที�รับูผิู้ด่ชอำบูงานติิ์ด่ติ์ามอำาการไม่พ้งปีระสังค์์จากยาเป็ีน
ผูู้�ติ์รวิจสัอำบูค์วิามถูกติ์�อำงขึ้อำงขึ้�อำมูล ก่อำนบัูนท้กลงโปีรแกรม HOSxP 
ซ้ี�งจะมีช่วิงเวิลาที�ใช�ในการส่ังต่ิ์อำขึ้�อำมูลและการนำาขึ้�อำมูลลงโปีรแกรม 
HOSxP ซ้ี�งช่วิงเวิลานี�อำาจเกิด่ค์วิามเสีั�ยงที�จะมีการสัั�งใช�ยาที�ผูู้�ป่ีวิยแพ�
ได่� แต่ิ์ระบูบูบัูนท้กแบูบูใหม่นี�จะส่ังขึ้�อำมูลเขึ้�าโปีรแกรม HOSxP ทันที
และเกิด่การติ์รวิจสัอำบูการปีระวัิติิ์การแพ�ยาได่�ทันทีเม่�อำแพทย์สัั�งใช�  
ทั�งนี� เม่�อำบัูนท้กขึ้�อำมูลในโปีรแกรม ADR Yom แล�วิ ผูู้�บัูนท้กจะไม่
สัามารถแก�ไขึ้ขึ้�อำมูลได่�ด่�วิยติ์นเอำง การติ์รวิจสัอำบู แก�ไขึ้ขึ้�อำมูลแพ�ยาที�
บัูนท้กแล�วิจะมีเภสััชกรผูู้�รับูผิู้ด่ชอำบูงานติิ์ด่ติ์ามอำาการไม่พ้งปีระสังค์์
จากยาเป็ีนผูู้�ติ์รวิจสัอำบูและแก�ไขึ้ 

ตัิ์�งแต่ิ์วัินที� 1 พฤศูจิกายน พ.ศู. 2562 - วัินที� 31 มกราค์ม 
พ.ศู. 2563  โรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราชมีการสัั�งจ่ายยา 849,638 
ขึ้นาน มีจำานวินใบูสัั�งยา 358,146 ใบูสัั�งยา และมีการลงขึ้�อำมูลการแพ�ยา
ขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยทางโปีรแกรม ADR Yom จำานวิน 630 รายงาน หลังการ
นำาโปีรแกรม ADR Yom มาช่วิยในการลงขึ้�อำมูลแพ�ยา ไม่พบู
ปัีญหายา 1 รายการ มีช่�อำสัามัญทางยามากกว่ิา 1 ช่�อำในฐานขึ้�อำมูล
ผูู้�ป่ีวิยแพ�ยา ไม่มีการสัั�งยาที�ผูู้�ป่ีวิยแพ� และไม่มีการสัั�งยาที�อำาจแพ�แบูบู
กลุ่มในยากลุ่มเดี่ยวิกับูที�ผูู้�ป่ีวิยมีปีระวัิติิ์แพ� คิ์ด่เป็ีนอัำติ์รา 0/1,000 
ใบูสัั�งยา

ภ�พทุ่� 1 ข้อม้ลต่้�งๆ ทุ่�ต้้องบันำทึุกก�รแพ้ย�ผู่้�นำโปรแกรม ADR Yom  

โดยข้อม้ลทุ่�ม่เคร้�องหม�ย * จะบังคับว่�ต้้องม่ก�รใส่่ลงข้อม้ล จึงจะ

บันำทึุกได้

การพัฒนาฐานขึ้�อำมูลค์อำมพิวิเติ์อำร์เพ่�อำป้ีอำงกันการแพ�ยาซีำ�า
ผู้ลการศู้กษาพบูว่ิาโค์รงสัร�างฐานขึ้�อำมูลโปีรแกรม HOSxP ที�
เกี�ยวิขึ้�อำงกับูการแพ�ยาปีระกอำบูด่�วิย 2 ติ์าราง ได่�แก่ ติ์าราง drugitems 
จำานวิน 2,617 ระเบีูยน ทำาการปีรับูปีรุงขึ้�อำมูล จำานวิน 2,570 ระเบีูยน

อภิปรายและสรุปผล

ต้�ร�งทุ่� 2 ก�รปรับปรุงข้อม้ลในำฐ�นำข้อม้ลคอมพิวเต้อร์
ฐานข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดการปรับปรุงฐานข้อมูล จ านวนระเบียน
ที่ปรับปรุง  
(ร้อยละ) 

ตาราง drugitems จ านวน 2,617 ระเบียน  

 - ปรับปรุงช่ือสามัญทางยาท่ีมีช่ือเดียวให้เป็นตามแนวทางท่ีก าหนด  1,139 (43.52) 

 - ปรับปรุงช่ือสามัญทางยาท่ีมีมากกว่า 1 ช่ือให้เป็นตามแนวทางท่ีก าหนด  1,189 (45.43) 

 - ปรับปรุงช่ือสามัญทางยาท่ีมี ≥ 1 ช่ือและจัดการแพ้ยาแบบกลุ่ม 242  (9.25) 

 - ไม่ต้องปรับปรุงช่ือสามัญทางยา 47  (1.80) 

ตาราง opd_allergy จ านวน 31,283 ระเบียน  

 1. การปรับปรุงช่ือสามัญทางยา  

  1.1 ปรับปรุงช่ือสามัญทางยา (generic name) 1,222 (3.91) 

 1.2 ปรับปรุงช่ือสามัญทางยาและจัดการแพ้ยาแบบกลุ่ม 17,302 (55.31) 

  1.3 เป็นผลข้างเคียงจากยา 177 (0.57) 

  1.4 ไม่ต้องปรับปรุงช่ือสามัญทางยา 12,582 (40.22) 

  2. การห้ามส่ังใช้ยาท่ีมีประวัติแพ้  

  2.1 จาก ไม่เลือก “ห้ามส่ังใช้” เป็น ห้ามส่ังใช้และเตือนแพ้ยาทุกกรณี 39 

  2.2 จาก ไม่ระบุ “ห้ามส่ังใช้” เป็น ห้ามส่ังใช้และเตือนแพ้ยาทุกกรณี 754 
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(ร�อำยละ 98.20) ติ์าราง opd_allergy จำานวิน 31,283 ระเบีูยนยา ทำาการ
ปีรับูปีรุงขึ้�อำมูล จำานวิน 18,701 ระเบีูยน (ร�อำยละ 59.79) เม่�อำเปีรียบู
เทียบูกับูการศู้กษาที�มกีารพัฒนาสัารสันเทศูเพ่�อำป้ีอำงกันการแพ�ยาซีำ�า
ขึ้อำงระบูบูบูริการผูู้�ป่ีวิยนอำกในโรงพยาบูาลทั�วิไปี8 ขึ้นาด่ 485 เตีิ์ยง 
มีการปีรับูปีรุงขึ้�อำมูล 11,171 ระเบีูยน โด่ยปีรับูปีรุงช่�อำสัามัญทางยา
และการแพ�ยาแบูบูกลุ่ม รวิม 3,996 ระเบีูยน และปีรับูปีรุงการเต่ิ์อำน
แพ�ยา รวิม 2,697 ระเบีูยน จะเห็นว่ิาจำานวินฐานขึ้�อำมูลขึ้อำง 
โรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราชมีจำานวินที�มากกว่ิาปีระมาณ 3 เท่า
เน่�อำงจากโรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราชเป็ีนโรงพยาบูาลศููนย์ขึ้นาด่ 
680 เตีิ์ยง อำาจเป็ีนส่ัวินหน้�งที�ทำาให�มีค์วิามแติ์กต่ิ์างในเร่�อำงขึ้อำงจำานวิน
ขึ้�อำมูลปีระวัิติิ์แพ�ยา ทั�งนี� โรงพยาบูาลที�มีจำานวินขึ้�อำมูลปีระวัิติิ์แพ�ยา
มาก มีเภสััชกรจำานวินมากร่วิมปีระเมนิการแพ�ยาและบัูนท้กขึ้�อำมูล 
ลงระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำงโรงพยาบูาล ค์วิรติ์�อำงมีการวิางแนวิทาง 
ในการบัูนท้กขึ้�อำมูลทุกด่�านขึ้อำงระบูบูยาที�มีค์วิามชัด่เจน มีค์วิาม 
เช่�อำมโยงกนั และค์วิรมีการติ์รวิจสัอำบูการลงบูนัท้กขึ้�อำมูลซีำ�าโด่ยอิำสัระ
อำย่างสัมำ�าเสัมอำ นอำกจากนี� การศู้กษาขึ้อำงโรงพยาบูาลแห่งหน้�งใน 
จ.สัมุทรสัาค์ร5 มีการพัฒนาระบูบูค์อำมพิวิเติ์อำร์เพ่�อำแจ�งเต่ิ์อำนการแพ�ยา
พบูว่ิาฐานขึ้�อำมูลที�ติ์�อำงปีรับูปีรุงได่�แก่ติ์าราง drugitems และติ์าราง 
opd_allergy เช่นกัน การศู้กษาด่งักล่าวิขึ้�างติ์�นทั�งสัอำงการศู้กษา มีการ
กำาหนด่แนวิทางการตัิ์�งช่�อำสัามญัทางยา รวิมถ้งกำาหนด่ให�ยาที�มีหลาย
รูปีแบูบู หลายค์วิามแรง ให�ใช�ช่�อำสัามัญทางยาช่�อำเดี่ยวิเช่นเดี่ยวิกับู
การศู้กษาขึ้อำงโรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราช  แต่ิ์ทั�งสัอำงการศู้กษานั�น
ผูู้�บัูนท้กยังสัามารถบัูนท้กช่�อำยาด่�วิยกล่อำงขึ้�อำค์วิามชนิด่พิมพ์เอำงได่� 
ซ้ี�งแติ์กต่ิ์างจากการศู้กษาขึ้อำงโรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราชที�มีการ
พัฒนาโปีรแกรม ADR Yom โด่ยเภสััชกรเป็ีนผูู้�กำาหนด่เง่�อำนไขึ้ โค์รงร่าง
ขึ้อำงโปีรแกรม และนักวิิชาการค์อำมพิวิเติ์อำร์ขึ้อำงโรงพยาบูาลเป็ีน 
ผูู้�เขีึ้ยนโปีรแกรมเพ่�อำใช�ร่วิมกับูโปีรแกรม HOSxP ในการแก�ปัีญหาการ
บัูนท้กปีระวัิติิ์ช่�อำยาที�แพ�ได่�โด่ยอิำสัระด่�วิยกล่อำงขึ้�อำค์วิามชนิด่พิมพ์เอำง

และปีระวิติัิ์แพ�ยาไม่ถูกเล่อำก “ห�ามสัั�งใช�”  เพราะผูู้�ป่ีวิยทกุรายที�มี 
การบัูนท้กการแพ�ยาในโปีรแกรม ADR Yom จะได่�รับูการเล่อำก “ห�าม
สัั�งใช�” โด่ยอัำติ์โนมัติิ์ รวิมถ้งโปีรแกรม ADR Yom สัามารถจำากัด่สิัทธิ
การเขึ้�าถ้งการแก�ไขึ้ขึ้�อำมูลผูู้�ป่ีวิยแพ�ยาได่�และสัามารถเรียกรายงานเพ่�อำ
ติ์รวิจสัอำบูการเขึ้�าบัูนท้ก แก�ไขึ้ หร่อำเปีลี�ยนแปีลงขึ้�อำมูลได่�ทันที 
อำย่างไรกต็ิ์าม ในอำนาค์ติ์ค์วิรมกีารพัฒนาโปีรแกรม ADR Yom ให�
สัามารถแจ�งเต่ิ์อำนการปีระเมินอำาการและแนวิทางการรักษาผูู้�ป่ีวิย
อัำติ์โนมัติิ์ เพ่�อำเพิ�มปีระสิัทธิภาพในการดู่แลผูู้�ป่ีวิย  การติิ์ด่ติ์ามผู้ล 3 
เด่่อำนหลังพัฒนาระบูบูสัารสันเทศูทางยาและระบูบูขึ้�อำมูลผูู้�ป่ีวิยแพ�ยา
เพ่�อำป้ีอำงกนัการแพ�ยาซีำ�า ไม่มีรายงานค์วิามค์ลาด่เค์ล่�อำนที�เกิด่จาก
การบูนัท้กช่�อำสัามัญทางยาที�ผูู้�ป่ีวิยแพ�ผิู้ด่ ไม่พบูการสัั�งใช�ยาที�ผูู้�ป่ีวิย
มีปีระวิัติิ์แพ�และได่�รับูการบูันท้กปีระวิัติิ์ไวิ�ในฐานขึ้�อำมูลขึ้อำง 
โรงพยาบูาลแล�วิ และไม่พบูการแพ�ยาซีำ�า

ขึ้�อำจำากัด่ขึ้อำงการศู้กษานี�ค่์อำ เน่�อำงจากศู้กษาฐานขึ้�อำมูล
ย�อำนหลัง 10 ปีี ส่ังผู้ลให�รายละเอีำยด่ขึ้อำงปีระวัิติิ์แพ�ยาในผูู้�ป่ีวิย 
บูางรายไม่ค์รบูถ�วิน เช่น ไม่ทราบูช่�อำสัามัญทางยาเน่�อำงจากระบุู
ปีระวิัติิ์การแพ�เป็ีนกลุ่มยา ไม่ทราบูอำาการแพ�ยาที�ชัด่เจน เป็ีนติ์�น    
ขึ้�อำเสันอำแนะจากการศู้กษาค่์อำค์วิรมีการติิ์ด่ติ์ามติ์รวิจสัอำบูและปีรับูปีรุง
ช่�อำสัามัญทางยาในติ์าราง drugitems ให�เป็ีนไปีติ์ามแนวิทางที�กำาหนด่
อำย่างสัมำ�าเสัมอำ และติ์รวิจสัอำบูการจัด่การแพ�ยาแบูบูกลุ่มเม่�อำมี 
ยาเขึ้�าใหม่ในโรงพยาบูาล 

สัรุปีผู้ลการศู้กษา พบูว่ิาการพัฒนาระบูบูสัารสันเทศู 
ทางยาและระบูบูขึ้�อำมูลผูู้�ป่ีวิยแพ�ยาขึ้อำงโรงพยาบูาล สัามารถป้ีอำงกัน
การแพ�ยาซีำ�าภายในโรงพยาบูาลเจ�าพระยายมราช ที�มีสัาเหติ์ุจาก 
การพิมพ์ช่�อำสัามัญทางยาที�ผูู้�ป่ีวิยมีปีระวัิติิ์แพ�ไม่ถูกติ์�อำงติ์รงกันกับู 
ฐานขึ้�อำมูลช่�อำสัามัญทางยาขึ้อำงโรงพยาบูาล และการไม่เล่อำกค์ำาสัั�ง  
“ห�ามสัั�งใช�” ในการบัูนท้กขึ้�อำมูลแพ�ยาได่�
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ภญ.สุภาพร  กุลวิเศษ, ภ.บ.
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค
โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนาระบบบริการผูปวย คลินิกเบาหวาน 
โรงพยาบาลหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ลินิกเบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก ให�บูริการติ์รวิจ
รักษาผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานในเขึ้ติ์พ่�นที�รับูผิู้ด่ชอำบู รูปีแบูบูการ
บูริการค่์อำ ผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานติ์�อำงรับูบูริการร่วิมกับูผูู้�ป่ีวิยนอำก

ทั�วิไปีในพ่�นที�บูริการเดี่ยวิกัน ดั่งนั�น ในวัินนัด่ขึ้อำงค์ลินิกเบูาหวิานจะมี
ผูู้�ป่ีวิยรอำรับูบูริการรวิมกันเป็ีนจำานวินมาก แต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำนการบูริการใช�
เวิลามากข้ึ้�น การบูริการแต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำนไม่มีระบูบูบูริการที�อำำานวิยค์วิาม
สัะด่วิกให�แก่ผูู้�ใช�บูริการ อำาจทำาให�เกิด่ค์วิามไม่พ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยค์ลินิก
เบูาหวิานและผูู้�ป่ีวิยนอำกทั�วิไปี   

จากปัีญหาดั่งกล่าวิ ทำาให�เกิด่การศู้กษาระบูบูบูริการผูู้�ป่ีวิย
ค์ลินิกเบูาหวิาน เพ่�อำวิิเค์ราะห์ปัีญหาและพัฒนาระบูบูการบูริการค์ลินิก
เบูาหวิาน ร่วิมกับูทีมสัหวิิชาชีพที�ดู่แลค์ลินิกเบูาหวิาน เพ่�อำลด่เวิลา
รอำค์อำยขึ้อำงขัึ้�นติ์อำนการรับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิานและมีค์วิามพ้งพอำใจ
ในการรับูบูริการมากข้ึ้�น

ผู้ลการวิิจัยพบูว่ิาการวิิเค์ราะห์ปัีญหาในขัึ้�นติ์อำนการบูริการ
ค์ลินิกเบูาหวิานรูปีแบูบูเดิ่มที�ผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิานรับูบูริการร่วิมกับู
ผูู้�ป่ีวิยนอำกทั�วิไปีในพ่�นที�เดี่ยวิกันและการพัฒนาค์ลินิกเบูาหวิานรูปีแบูบู
ใหม่ โด่ยจะปีรับูขัึ้�นติ์อำนการบูริการที�มีระยะเวิลารอำค์อำยเฉลี�ยมาก, 
ปีรับูขัึ้�นติ์อำนการบูริการที�สัามารถปีรับูเปีลี�ยนพ่�นที�บูริการโด่ยที�ผูู้�ป่ีวิย
ค์ลินิกเบูาหวิานไม่ติ์�อำงรับูบูริการร่วิมกับูผูู้�ป่ีวิยนอำกทั�วิไปีได่�และปีรับู
ขัึ้�นติ์อำนการบูริการที�สัามารถเพิ�มบุูค์ลากรในการให�บูริการได่� ทำาให�ระยะ
เวิลารอำค์อำยเฉลี�ยขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิานรวิมทุกขัึ้�นติ์อำนลด่ลง
เท่ากับู 1 ชั�วิโมง 17 นาที ค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิาน 
เปีรียบูเทียบูการบูริการค์ลินิกเบูาหวิานรูปีแบูบูเดิ่มกับูรูปีแบูบูใหม่ 
ในด่�านขัึ้�นติ์อำนการให�บูริการ พบูว่ิามีระดั่บูค์วิามพ้งพอำใจเฉลี�ยเท่ากับู 
4.15 ซ้ี�งอำยู่ในระดั่บูมากทั�งหมด่  ค์วิามพ้งพอำใจในด่�านเจ�าหน�าที�หร่อำ
บุูค์ลากรที�ให�บูริการมีระดั่บูค์วิามพ้งพอำใจเฉลี�ยเท่ากับู 3.89  ซ้ี�งอำยู่ใน
ระดั่บูมากทั�งหมด่  ค์วิามพ้งพอำใจในด่�านพ่�นที�บูริการแต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำน
การบูริการมีระดั่บูค์วิามพ้งพอำใจเฉลี�ยเท่ากับู 3.92  ซ้ี�งอำยู่ในระดั่บูมาก

การพัฒนาระบูบูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน สัามารถลด่เวิลา
รอำค์อำยในการรับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิานให�น�อำยลงและทำาให�ผูู้�ป่ีวิย
ค์ลินิกเบูาหวิานมีค์วิามพ้งพอำใจในการรับูบูริการมากข้ึ้�น ปีระโยชน์ที�ได่�
รับูจากการด่ำาเนินงานค่์อำ มีการพัฒนาระบูบูการบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน

ค
บทคัดยอ

 ลด่ระยะเวิลารอำค์อำยในการรับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน ได่�ขึ้�อำมูลค์วิาม
พ้งพอำใจผูู้�มารับูบูริการต่ิ์อำการพัฒนาระบูบูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน 
สัามารถใช�เป็ีนแนวิทางในการวิางแผู้นและพัฒนาระบูบูการบูริการ
ในค์ลินิกพิเศูษอ่ำ�นขึ้อำงโรงพยาบูาลหนอำงบุูญมากต่ิ์อำไปี

โรค์เบูาหวิาน เป็ีนโรค์เร่�อำรังที�มีแนวิโน�มอัำติ์ราการเกิด่โรค์
เพิ�มมากข้ึ้�น รายงานขึ้อำงสัหพันธ์เบูาหวิานโลก ระบุูว่ิาปีี พ.ศู. 2558 มี
ผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานทั�วิโลก จำานวิน  415 ล�านค์น ในปัีจจุบัูนพบูผูู้�ป่ีวิยโรค์
เบูาหวิาน 1 ค์น จากจำานวินผูู้�ใหญ่ 11 ค์น ซ้ี�งทำานายได่�ว่ิาใน 25 ปีี
ขึ้�างหน�าจะพบูผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานเพิ�มข้ึ้�นเป็ีน 1 ค์นจาก 10 ค์น และในปีี พ.ศู.
2583 ทั�วิโลกจะมีผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานเพิ�มข้ึ้�นจาก 415 ล�านค์น เป็ีน 642 
ล�านค์น (สัมาค์มเบูาหวิานแห่งปีระเทศูไทย , 2558) สัำาหรับูปีระเทศูไทย
พบูผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิาน จำานวิน 670,664 ค์น คิ์ด่เป็ีนอัำติ์รา 1,032.50 ต่ิ์อำ
ปีระชากรแสันค์น (สัำานักโรค์ไม่ติิ์ด่ต่ิ์อำ กรมค์วิบูคุ์มโรค์, 2557) 

สัถานการณ์โรค์เบูาหวิานในจังหวัิด่นค์รราชสีัมาพบูว่ิา 
จำานวินผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานมีแนวิโน�มเพิ�มจำานวินสูังข้ึ้�นอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง 
เน่�อำงจากโรค์เบูาหวิานเป็ีนโรค์ที�ไม่สัามารถรักษาให�หายขึ้าด่ได่� เป็ีน
โรค์ที�สัามารถถ่ายทอำด่ทางพันธุกรรมและผูู้�ป่ีวิยยังมีปัีญหาเร่�อำงการ
ค์วิบูคุ์มระดั่บูนำ�าติ์าลและการปีรับูเปีลี�ยนพฤติิ์กรรมค่์อำนขึ้�างยาก ขึ้�อำมูล
จากเค์ร่อำข่ึ้ายบูริการที� 9 (2558 - 2561) พบูว่ิาในปีี พ.ศู. 2558 จังหวัิด่
นค์รราชสีัมามีผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิาน 70,200 ค์น ปีี พ.ศู. 2559 มีผูู้�ป่ีวิย
เบูาหวิาน 106,803 ค์น และในปีี พ.ศู. 2560 มีผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานถ้ง 119,978 
ค์น และสัถานการณ์ผูู้�ป่ีวิยโรค์เบูาหวิานในอำำาเภอำหนอำงบุูญมาก 
จังหวัิด่นค์รราชสีัมา ในปีี 2558 - 2561 มีจำานวินผูู้�ป่ีวิยโรค์เบูาหวิาน 
จำานวิน 778, 850, 961 และ 1,057 ราย ติ์ามลำาดั่บู โด่ยจะมีการแบู่ง
ผูู้�ป่ีวิยโรค์เบูาหวิานเพ่�อำรับูบูริการที�โรงพยาบูาลชุมชนและโรงพยาบูาล
ส่ังเสัริมสุัขึ้ภาพติ์ำาบูลที�เป็ีนเขึ้ติ์อำาศัูยขึ้อำงผูู้�ป่ีวิย จำานวินผูู้�ป่ีวิยค์ลินิก
เบูาหวิานในเขึ้ติ์รับูผิู้ด่ชอำบูขึ้อำงโรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก ในปีี 2558 -
2561 มีจำานวิน 175, 240, 248 และ 252 ราย ติ์ามลำาดั่บู (ทะเบีูยน
ค์ลินิกเบูาหวิาน รพ.หนอำงบุูญมาก 2562)

จากขึ้�อำมูลสัถานการณ์โรค์เบูาหวิานในจังหวัิด่นค์รราชสีัมา
อำำาเภอำหนอำงบุูญมาก และโรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก ดั่งกล่าวิพบูว่ิา
จำานวินผูู้�ป่ีวิยโรค์เบูาหวิานที�มีแนวิโน�มเพิ�มสูังข้ึ้�นอำย่างต่ิ์อำเน่�อำง
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2. เค์ร่�อำงม่อำเชิงปีริมาณ ได่�แก่
2.1 แบูบูสัอำบูถามค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�รับูบูริการต่ิ์อำการ

พัฒนารูปีแบูบูการบูริการ โด่ยผูู้� วิิ จัยสัร�างข้ึ้�นจากการศู้กษา
เอำกสัาร แนวิคิ์ด่ ทฤษฎี และทบูทวินวิรรณกรรมที�เกี�ยวิขึ้�อำง แบู่งอำอำก
เป็ีน 3 ส่ัวิน ได่�แก่

ส่ัว์นที� 1 ข�อมูลส่ัว์นบุูคคลและประวั์ติการเป็นโรค
เบูาหว์าน

ส่ัว์นที� 2 แบูบูสัอบูถุามคว์ามพึังพัอใจัของผูู้�รับูบูริการ
ต่อการพััฒนารูปแบูบูการบูริการคลินิกเบูาหว์าน โดยุเป็นคำาถุาม
ที�ให�ผูู้�รับูบูริการประเมินเปรียุบูเทียุบูกับูการรับูบูริการคลินิก
เบูาหว์านในรูปแบูบูเดิม เป็นคำาถุามแบูบูให�เลือกตอบู ระหว่์าง 1 
ถึุง 5 คะแนน (ไม่พึังพัอใจั ถึุงพึังพัอใจัมากที�สุัด) ในด�าน

-  ค์วิามพ้งพอำใจในพ่�นที�บูริการแต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำนการบูริการ
- ค์วิามพ้งพอำใจในคุ์ณภาพบูริการแต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำนการ

บูริการ
-  ค์วิามพ้งพอำใจต่ิ์อำเจ�าหน�าที�หร่อำบุูค์ลากรที�ให�บูริการ
ส่ัว์นที� 3 ข�อเสันอแนะของผูู้�รับูบูริการ
2.2 การปีระมวิลผู้ลระยะเวิลารอำค์อำยขึ้อำงผูู้�รับูบูริการจาก

โปีรแกรม Report center ขึ้อำงงานเทค์โนโลยีสัารสันเทศูทางการแพทย์
รพ.หนอำงบุูญมาก

การวิิจัยเชิงคุ์ณภาพ ใช�การวิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูลเชิงเน่�อำหา 
(content analysis) ในปีระเด็่นปัีญหาการให�บูริการ  สัำาหรับูการวิิจัยเชิง
ปีริมาณ ปีระมวิลผู้ลและวิิเค์ราะห์ขึ้�อำมูลทั�วิไปี และค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำง
ผูู้�รับูบูริการต่ิ์อำการพัฒนารูปีแบูบูการบูริการค์ลินิกเบูาหวิานด่�วิยสัถิติิ์
พรรณนา (Descriptive  statistic) ได่�แก่ จำานวิน ร�อำยละ ค่์าเฉลี�ย และ
การเปีรียบูเทียบูผู้ล ระยะเวิลารอำค์อำยขึ้อำงผูู้�รับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน
หลังการพัฒนาการบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน

โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก เป็ีนโรงพยาบูาลชุมชนขึ้นาด่ 
60 เตีิ์ยง ให�บูริการผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานที�มีภูมิลำาเนาในเขึ้ติ์พ่�นที�รับูผิู้ด่ชอำบู
ขึ้อำงโรงพยาบูาล จำานวินทั�งสิั�น 175 ค์น (ทะเบีูยนค์ลินิกเบูาหวิาน 
รพ.หนอำงบุูญมาก เมษายน 2562)  ซ้ี�งรูปีแบูบูการให�บูริการที�ผู่้านมา 
ให�บูริการรวิมกันทั�งผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิานและผูู้�ป่ีวิยนอำกทั�วิไปี ทำาให�
มีผูู้�ป่ีวิยรอำรับูบูริการเป็ีนจำานวินมากเฉลี�ย 356 รายต่ิ์อำวัิน (งาน
เทค์โนโลยีสัารสันเทศูทางการแพทย์ รพ.หนอำงบุูญมาก, เมษายน 
2562) การบูริการแต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำนไม่มีระบูบูบูริการที�อำำานวิยค์วิามสัะด่วิก
ให�แก่ผูู้�ป่ีวิยและติ์�อำงใช�เวิลารอำค์อำยในแต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำนทำาให�เกิด่ค์วิาม
ไม่พ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิานและผูู้�ป่ีวิยนอำกทั�วิไปี 

การศู้กษานี� มีวัิติ์ถุปีระสังค์์เพ่�อำพัฒนาระบูบูการบูริการ
ค์ลินิกเบูาหวิาน โด่ยจะทำาการวิิเค์ราะห์ปัีญหาร่วิมกับูทีมสัหวิิชาชีพ
ที�ดู่แลค์ลินิกเบูาหวิานและพัฒนาระบูบูเพ่�อำลด่เวิลารอำค์อำยในแต่ิ์ละ
ขัึ้�นติ์อำนการรับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน ทำาให�ผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิาน 
โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก มีค์วิามพ้งพอำใจในการบูริการมากข้ึ้�น

1. เพ่�อำวิิเค์ราะห์ปัีญหาและพัฒนาระบูบูบูริการผูู้�ป่ีวิยค์ลินิก
เบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก จังหวัิด่นค์รราชสีัมา

2. เพ่�อำลด่เวิลารอำค์อำยในแต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำนการรับูบูริการค์ลินิก
เบูาหวิาน 

3. เพ่�อำเพิ�มค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิาน

การวิิจัยค์รั�งนี�เป็ีนการวิิจัยแบูบูผู้สัมผู้สัานเชิงคุ์ณภาพและ
เชิงปีริมาณ (Mixed methods approach: qualitative and quantitative 
research design ) โด่ยใช�งานวิิจัยเชิงคุ์ณภาพในการวิิเค์ราะห์รากเหง�า
(root cause ) ขึ้อำงปัีญหาร่วิมกับูทีมสัหวิิชาชีพปีระจำาค์ลินิกเบูาหวิาน 
เพ่�อำพัฒนารูปีแบูบูการบูริการค์ลินิกเบูาหวิานและใช�งานวิิจัยเชิง
ปีริมาณ ศู้กษาระยะเวิลารอำค์อำยขึ้อำงผูู้�รับูบูริการและการปีระเมินค์วิาม
พ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�มารับูบูริการต่ิ์อำการพัฒนารูปีแบูบูการบูริการค์ลินิก
เบูาหวิาน ปีระชากรและกลุ่มตัิ์วิอำย่างค่์อำ ผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานที�มารับูยา
ต่ิ์อำเน่�อำง ในค์ลินิกเบูาหวิาน มีวัินนัด่ในเด่่อำนมิถุนายน 2562 ใช�วิิธีเล่อำก
กลุ่มตัิ์วิอำย่างแบูบูเจาะจง (purposive) โด่ยพิจารณาคุ์ณสัมบัูติิ์กลุ่ม
ตัิ์วิอำย่าง ดั่งนี�

1. เป็ีนผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานเดิ่มที�มารับูยาต่ิ์อำเน่�อำงที�ค์ลินิก
เบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก ในเด่่อำนมิถุนายน 2562

2. สัามารถส่ั�อำสัารกับูผูู้�วิิจัยได่�

1. เค์ร่�อำงม่อำเชิงคุ์ณภาพ ได่�แก่ แนวิค์ำาถามผู้ลการวิิเค์ราะห์
รากเหง�า (root cause ) 

วัตถุประสงค

รูปแบบการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในุการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล
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1. เสันอำแผู้นด่ำาเนินการเพ่�อำขึ้อำอำนุมัติิ์จากค์ณะกรรมการ
บูริหารโรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก

2. จัด่การปีระชุมทีมสัหวิิชาชีพที� รับูผิู้ด่ชอำบูค์ลินิก
เบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก เพ่�อำชี�แจงแผู้นงานโค์รงการและ
แนวิทางในการด่ำาเนินงาน

3.   ทบูทวินและวิิเค์ราะห์ขัึ้�นติ์อำนในทุกขัึ้�นติ์อำนขึ้อำงรูปีแบูบู
การบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน (รูปีแบูบูเดิ่ม) เพ่�อำค์�นหาปัีญหาขึ้อำงการ
บูริการและปีระมวิลผู้ลระยะเวิลารอำค์อำยจากโปีรแกรม Report center 
ขึ้อำงงานเทค์โนโลยีสัารสันเทศูทางการแพทย์ขึ้อำงแต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำนในการ
บูริการค์ลินิกเบูาหวิาน

4. วิางแผู้นร่วิมกับูทีมค์ลินิกเบูาหวิานในการพัฒนาการ
บูริการค์ลินิกเบูาหวิานในขัึ้�นติ์อำนการบูริการ

5. จัด่ทำาแบูบูปีระเมินค์วิามพ้งพอำใจ โด่ยปีร้กษากับูทีม
สัหวิิชาชีพที�รับูผิู้ด่ชอำบูค์ลินิกเบูาหวิาน เพ่�อำติ์รวิจสัอำบูค์วิามถูกติ์�อำงทาง
ภาษาและค์วิามค์รอำบูค์ลุมขึ้อำงเน่�อำหา (Content Validity) แล�วินำาไปี
ปีรับูปีรุงค์ำาถามติ์ามที�ทีมสัหวิิชาชีพเสันอำแนะ และส่ังให�ทีมสัหวิิชาชีพ
พิจารณาอีำกค์รั�งจนเป็ีนที�ยอำมรับู ถ่อำว่ิามีค์วิามเที�ยงติ์รงติ์ามเน่�อำหาแล�วิ
จ้งนำาไปีใช�ต่ิ์อำไปี

6. ปีระมวิลผู้ลระยะเวิลารอำค์อำยขึ้อำงผูู้�รับูบูริการจาก
โปีรแกรม Report center ขึ้อำงงานเทค์โนโลยีสัารสันเทศูทางการแพทย์
โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก

7. ปีระเมินและสัรุปีผู้ลการปีระเมินค์วิามพ้งพอำใจต่ิ์อำการ
พัฒนาระบูบูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน

8. ปีระเมินและสัรุปีผู้ลการเปีรียบูเทียบูระยะเวิลารอำค์อำย
ขึ้อำงผูู้�รับูบูริการต่ิ์อำการพัฒนาระบูบูบูริการค์ลินิกเบูาหวิานรูปีแบูบูใหม่

9. วิางแผู้นร่วิมกับูทีมค์ลินิกเบูาหวิานในการพัฒนาการ
บูริการค์ลินิกเบูาหวิานในขัึ้�นติ์อำนการบูริการที�มีระยะเวิลารอำค์อำย
ในการบูริการมากที�สุัด่ 3 ลำาดั่บู ได่�แก่ ระยะเวิลารอำเขึ้�าคิ์วิรอำติ์รวิจกับู
แพทย์ใช�เวิลา 1 ชั�วิโมง 41 นาที, ระยะเวิลารอำผู้ลติ์รวิจเล่อำด่อำอำกจาก

ผลการศึกษา

 

รูปแบบการบริการคลินิกเบาหวาน (แบบเดิม) 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลารอคอย
(เฉลี่ย/ราย) 

หมายเหตุ 

1.ยื่นเอกสารรอท าบัตรคิวท่ีห้องบัตร 11 นาที รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกท่ัวไป 
2.ยื่นบัตรคิวท่ีโต๊ะพยาบาลเพื่อซักประวัติและส่งตรวจ
เลือด 

27.46 นาที รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกท่ัวไป 

3.รอตรวจเลือดท่ีห้อง lab 18 นาที รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกท่ัวไป 
4.รอผลตรวจเลือดออกจากห้อง lab 54 นาที รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกท่ัวไป 
5.เข้าคิวรอตรวจกับแพทย์ 1 ช่ัวโมง 41 นาที รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกท่ัวไป 
6.ยื่นบัตรคิวเพื่อรับยาท่ีห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 18 นาที รับบริการร่วมกับผู้ป่วยนอกท่ัวไป 

ระยะเวลารอคอยเฉล่ีย (รวมทุขั้นตอน) 3 ช่ัวโมง 37 นาที  
 

ห�อำง lab ใช�เวิลา 54 นาที, ระยะเวิลารอำย่�นบัูติ์รคิ์วิที�โต๊ิ์ะพยาบูาลเพ่�อำ
ซัีกปีระวัิติิ์และส่ังติ์รวิจเล่อำด่ใช�เวิลา 27.46 นาที และในขัึ้�นติ์อำนอ่ำ�นๆ
ที�สัามารถพัฒนาได่� ดั่งนี�

 9.1  การย่�นเอำกสัารรอำทำาบัูติ์รคิ์วิที�ห�อำงบัูติ์รโด่ยการ
ปีระสัาน อำสัม. ปีระจำาหมู่ นำาเอำกสัารมาย่�นเพ่�อำทำาบัูติ์รคิ์วิไวิ�รอำผูู้�ป่ีวิย

   9.2 ปีรับูในขัึ้�นติ์อำนการรอำย่�นบัูติ์รคิ์วิที�โต๊ิ์ะพยาบูาล
เพ่�อำซัีกปีระวัิติิ์และส่ังติ์รวิจเล่อำด่ โด่ยการแยกโต๊ิ์ะพยาบูาลเพ่�อำ
ซัีกปีระวัิติิ์และส่ังติ์รวิจเล่อำด่ผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิานโด่ยเฉพาะ 

 9.3 ปีรับูในขัึ้�นติ์อำนรอำติ์รวิจและรอำผู้ลติ์รวิจเล่อำด่
อำอำกจากห�อำง lab โด่ยการจัด่บุูค์ลากรเพิ�มในช่วิงเวิลาเจาะเล่อำด่ผูู้�ป่ีวิย 

 9.4 ปีรับูในขัึ้�นติ์อำนการรอำเขึ้�าคิ์วิรอำติ์รวิจกับูแพทย์
โด่ยการจัด่ห�อำงติ์รวิจค์ลินิกเบูาหวิานในพ่�นที�แยกต่ิ์างหาก  และจัด่หมอำ
เพ่�อำรับูผิู้ด่ชอำบูติ์รวิจผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิานโด่ยเฉพาะ

 9.5 ปีรับูในขัึ้�นติ์อำนย่�นบัูติ์รคิ์วิเพ่�อำรับูบูริการจ่าย
ยาที�ห�อำงจ่ายยาผูู้�ป่ีวิยนอำกโด่ยการจัด่ห�อำงยาสัำาหรับูค์ลินิกเฉพาะใน
พ่�นที�แยกต่ิ์างหาก มีเภสััชกรและเจ�าหน�าที�รับูผิู้ด่ชอำบูค์ลินิกโด่ยเฉพาะ

การวิ์เคราะห์ปัญหาในการให�บูริการคลินิกเบูาหว์าน
ต้�ร�งทุ่� 1 ผู้ลก�รวิเคร�ะห์ระยะเวล�รอคอยในำขั�นำต้อนำก�รบริก�ร
คลินิำกเบ�หว�นำ (ร้ปแบบเดิม)

วิธีการดําเนุินุการวิจัย
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การพััฒนาระบูบูบูริการคลินิกเบูาหว์าน
 จากติ์ารางขึ้�างติ์�น ผูู้�วิิจัยได่�วิางแผู้นร่วิมกับูทีมค์ลินิกเบูาหวิาน
 ในการพัฒนาการบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน ในขัึ้�นติ์อำนการที�มีระยะเวิลา
รอำค์อำยเฉลี�ยมากที�สุัด่ 3 ลำาดั่บู ได่�แก่ ระยะเวิลารอำเขึ้�าคิ์วิรอำติ์รวิจกับู
แพทย์ใช�เวิลา 1 ชั�วิโมง 41 นาที, ระยะเวิลารอำผู้ลติ์รวิจเล่อำด่อำอำกจาก
ห�อำง lab ใช�เวิลา 54 นาที, ระยะเวิลารอำย่�นบัูติ์รคิ์วิที�โต๊ิ์ะพยาบูาลเพ่�อำ
ซัีกปีระวัิติิ์และส่ังติ์รวิจเล่อำด่ใช�เวิลา 27.46 นาที และขัึ้�นติ์อำนอ่ำ�นๆ ดั่งนี�
 1. ขัึ้�นติ์อำนการรอำเขึ้�าคิ์วิรอำติ์รวิจกับูแพทย์ ปีรับูโด่ยการ 
จัด่ห�อำงติ์รวิจค์ลินิกเบูาหวิานในพ่�นที�แยกต่ิ์างหาก และจัด่หมอำเพ่�อำ 
รับูผิู้ด่ชอำบูติ์รวิจผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิานโด่ยเฉพาะ
 2. ขัึ้�นติ์อำนรอำติ์รวิจและรอำผู้ลติ์รวิจเล่อำด่อำอำกจากห�อำง lab 
โด่ยการจัด่บุูค์ลากรเพิ�มในช่วิงเวิลาเจาะเล่อำด่ผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิาน 
 3. ขัึ้�นติ์อำนการรอำย่�นบัูติ์รค์วิิที�โต๊ิ์ะพยาบูาลเพ่�อำซัีกปีระวัิติิ์และ
ส่ังติ์รวิจเล่อำด่ โด่ยการแยกโต๊ิ์ะพยาบูาลเพ่�อำซัีกปีระวัิติิ์และส่ังติ์รวิจ
เล่อำด่ผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิานโด่ยเฉพาะ
 4. ขัึ้�นติ์อำนการย่�นบัูติ์รคิ์วิที�ห�อำงบัูติ์ร โด่ยการปีระสัาน อำสัม.
ปีระจำาหมู่บู�าน นำาเอำกสัารมาย่�นเพ่�อำทำาบัูติ์รคิ์วิไวิ�รอำผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิาน
  5.  ขัึ้�นติ์อำนย่�นบัูติ์รคิ์วิเพ่�อำรับูยาที�ห�อำงจ่ายยาผูู้�ป่ีวิยนอำก โด่ย
การจัด่ห�อำงยาสัำาหรับูค์ลินิกเฉพาะในพ่�นที�แยกต่ิ์างหาก มีเภสััชกรและ
เจ�าหน�าที�รับูผิู้ด่ชอำบูค์ลินิกโด่ยเฉพาะ ซ้ี�งผู้ลการปีรับูปีรุงและพัฒนา
ระบูบูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก ดั่งนี�

ต้�ร�งทุ่� 2 แส่ดงก�รวิเคร�ะห์ระยะเวล�รอคอยในำขั�นำต้อนำก�ร
บริก�รคลินิำกเบ�หว�นำ (ร้ปแบบใหม่)
 

รูปแบบการบริการคลินิกเบาหวาน (แบบใหม่)
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลารอคอย
(เฉลี่ย/ราย) 

หมายเหตุ 

1.ยื่นเอกสารรอท าบัตรคิวท่ีห้องบัตร 2.13 นาที อสม. ท าบัตรคิวไว้รอผู้ป่วย 
2.ยื่นบัตรคิวท่ีโต๊ะพยาบาลเพื่อซักประวัติและส่ง
ตรวจเลือด 

6.31 นาที แยกโต๊ะพยาบาลซักประวั ติคลินิก
เบาหวาน 

3.รอตรวจเลือดท่ีห้อง lab 15.32 นาที เพิ่มอัตราก าลังท่ีห้อง lab  
4.รอผลตรวจเลือดออกจากห้อง lab 48.28 นาที เพิ่มอัตราก าลังท่ีห้อง lab  
5.เข้าคิวรอตรวจกับแพทย์ 1 ช่ัวโมง 2 นาที -จัดห้องตรวจคลินิกเบาหวานแยก 

-จั ด ห ม อ เ พื่ อ รั บ ผิ ด ช อ บ ค ลิ นิ ก
เบาหวานโดยเฉพาะ 

6.ยื่นบัตรคิวเพื่อรับบริการจ่ายยาท่ีห้องจ่ายยา
ผู้ป่วยนอก 

5.16 นาที -จัดห้องยาส าหรับคลินิกเฉพาะ   
-จัดเภสัชกรคลินิกเบาหวานโดยเฉพาะ 

ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย(รวมทุกขั้นตอน) 2 ชม.  20 นาที  
 

กราฟเปรียุบูเทียุบูระยุะเว์ลารอคอยุของแต่ละขั�นตอนการบูริการ
คลินิกเบูาหว์าน รพั.หนองบุูญมาก

ในส่ัว์นการประเมินคว์ามพึังพัอใจั 
 การปีระเมินค์วิามพ้งพอำใจผูู้�รับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน 
ต่ิ์อำการพัฒนาระบูบูบูริการค์ลินิกเบูาหวิานรูปีแบูบูใหม่ที�มารับูบูริการ
ที�ค์ลินิกเบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก อำ.หนอำงบุูญมาก 
จ.นค์รราชสีัมา เด่่อำนมิถุนายน 2562  ได่�นำาขึ้�อำมูลมาวิิเค์ราะห์โด่ยใช�
กระบูวินการทางสัถิติิ์ แบู่งอำอำกเป็ีน 3 ส่ัวิน ดั่งนี�
 ส่ัว์นที� 1 ข�อมูลส่ัว์นบุูคคลและประวั์ติการเป็นโรคเบูาหว์าน 
 ผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก ส่ัวินใหญ่
เป็ีนเพศูชาย ร�อำยละ 56.6, มีอำายรุะหว่ิาง 40 - 60 ปีี ร�อำยละ 60  
รอำงมาค่์อำ อำายุช่วิงมากกว่ิา 60 ปีี, การศู้กษาระดั่บูปีระถมศู้กษา  
ร�อำยละ 49.2, ปีระกอำบูอำาชีพเกษติ์รกรรม ร�อำยละ 32.6 รอำงลงมาค่์อำ 
อำาชีพ รับูจ�างทั�วิไปี/กรรมกร ร�อำยละ 22.9, ระยะเวิลาที�ผูู้�ป่ีวิย 
เป็ีนโรค์เบูาหวิานนาน 5 - 10 ปีี ร�อำยละ 43.4
 ส่ัว์นที� 2 ข�อมูลคว์ามพึังพัอใจัของผูู้�รับูบูริการคลินิก 
เบูาหว์านต่อการพััฒนารูปแบูบูการบูริการคลินิกเบูาหว์าน  
โรงพัยุาบูาลหนองบุูญมาก 
 มีผู้ลการประเมิน 3 ด�าน ได�แก่
 2.1 ขึ้�อำมูลค์วิามพ้งพอำใจในคุ์ณภาพบูริการแต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำน 
การบูริการ ค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�รับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน ด่�านขัึ้�นติ์อำน
ในการให�บูริการ พบูว่ิากลุ่มตัิ์วิอำย่างมีระดั่บูค์วิามพ้งพอำใจเฉลี�ยเท่ากับู 
4.15 ซ้ี�งอำยู่ในระดั่บูมากทั�งหมด่ ส่ัวินที�เกี�ยวิกับูลำาดั่บูขัึ้�นติ์อำนการให�
บูริการ เช่น มีค์วิามค์ล่อำงตัิ์วิ และระยะเวิลาในการรอำค์อำยรับูบูริการ 
มีค่์าเฉลี�ยสูังสุัด่ค่์อำ 4.34 และ 4.21 ติ์ามลำาดั่บู ส่ัวินค์วิามรวิด่เร็วิในการ
ให�บูริการและค์วิามค์รบูถ�วิน ถูกติ์�อำงขึ้อำงการให�บูรกิาร มีค่์าเฉลี�ยเท่ากับู 
4.07 และ 3.97 ติ์ามลำาดั่บู
 2.2 ขึ้�อำมูลค์วิามพ้งพอำใจต่ิ์อำเจ�าหน�าที�หร่อำบุูค์ลากรที�ให�
บูริการ ค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�รับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน ด่�านเจ�าหน�าที�
หร่อำบุูค์ลากรที�ให�บูริการ พบูว่ิากลุ่มตัิ์วิอำย่างมีระดั่บูค์วิามพ้งพอำใจเฉลี�ย
เท่ากับู 3.89 ซ้ี�งอำยู่ในระด่ับูมากทั�งหมด่ โด่ยส่ัวินที�เกี�ยวิกับูการให�
บูริการเหม่อำนกนัทุกรายโด่ยไม่เล่อำกปีฏิิบัูติิ์ มีค่์าเฉลี�ยสูังสุัด่ค่์อำ 4.35 
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ในส่ัวินค์วิามเต็ิ์มใจและค์วิามพร�อำมในการให�บูริการอำย่างสุัภาพ 
มีค์วิามรู�ค์วิามสัามารถในการให�บูริการ เช่น การติ์อำบูค์ำาถาม
ให�ค์ำาแนะนำา ช่วิยแก�ปัีญหาได่�อำย่างถูกติ์�อำงน่าเช่�อำถ่อำ และค์วิามเหมาะสัม
ในการแต่ิ์งกาย บุูค์ลิก ลักษณะท่าทางขึ้อำงผูู้�ให�บูริการ มีค่์าเฉลี�ยเท่ากับู 
3.79, 3.78 และ 3.66 ติ์ามลำาดั่บู
 2.3 ขึ้�อำมูลค์วิามพ้งพอำใจในพ่�นที�บูริการแต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำนการ
บูริการ ค์วิามพ้งพอำใจขึ้อำงผูู้�รับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิานในด่�านพ่�นที�
บูริการแต่ิ์ละขัึ้�นติ์อำนการบูริการ พบูว่ิากลุ่มตัิ์วิอำย่างมีระดั่บูค์วิาม
พ้งพอำใจเฉลี�ยเท่ากับู 3.92 ซ้ี�งอำยู่ในระดั่บูมาก โด่ยส่ัวินที�เกี�ยวิกับูค์วิาม
สัะด่วิกขึ้อำงจุด่ให�บูริการ เช่น ห�อำงบัูติ์ร  โต๊ิ์ะพยาบูาล  ห�อำงเจาะเล่อำด่ 
ห�อำงติ์รวิจ  ห�อำงยาฯลฯ มีค่์าเฉลี�ยสูังสุัด่ค่์อำ 4.61 ในส่ัวินป้ีาย/สััญลักษณ์/
ปีระชาสััมพันธ์บูอำกจุด่บูริการ, ค์วิามเพียงพอำขึ้อำงอุำปีกรณ์สัำาหรับูผูู้�รับู
บูริการ, ค์วิามเพียงพอำขึ้อำงสิั�งอำำานวิยค์วิามสัะด่วิก เช่น ห�อำงสุัขึ้า ที�นั�ง
ค์อำยรับูบูริการ นำ�าด่่�ม ที�จอำด่รถ  เป็ีนติ์�น และค์วิามสัะอำาด่ขึ้อำงสัถานที�
ให�บูริการ เช่น ห�อำงนำ�า ฯลฯ มีค่์าเฉลี�ยเท่ากับู 4.08, 3.96, 3.48 และ 
3.45 ติ์ามลำาดั่บู

ส่ัว์นที� 3 ข�อมูลข�อเสันอแนะของผูู้�รับูบูริการ   
 ขึ้�อำคิ์ด่เห็นและขึ้�อำเสันอำแนะเพิ�มเติิ์มขึ้อำงผูู้�ติ์อำบูแบูบูสัอำบูถาม
พบูว่ิากลุ่มตัิ์วิอำย่างแสัด่งค์วิามคิ์ด่เห็น ว่ิามีค์วิามพอำใจในการแยกพ่�นที�
การบูริการ มากที�สุัด่ค่์อำ จำานวิน 4 ใบู เสันอำแนะในเร่�อำงห�อำงนำ�า
อำยู่ไกล ไม่ค่์อำยสัะอำาด่ จำานวิน 2 ใบู  เสันอำแนะในเร่�อำงโรงพยาบูาล
ไม่ค่์อำยมีที�จอำด่รถ, สัอำบูถามเจ�าหน�าที�บูางค์นแสัด่งค์วิามไม่พอำใจ และ
อำยากให�ไปีบูริการจ่ายยาในหมู่บู�าน อำย่างละ 1 ใบู ติ์ามลำาดั่บู

 การวิิเค์ราะห์ปัีญหาและการพัฒนาระบูบูบูริการค์ลินิก
เบูาหวิาน โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก พบูว่ิาทำาให�ระยะเวิลารอำค์อำย
เฉลี�ยในการรับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิาน (รวิมทุกขัึ้�นติ์อำน) ลด่ลงเม่�อำ
เปีรียบูเทียบูการรับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิานในรูปีแบูบูเดิ่ม มีค์ะแนน
เฉลี�ยขึ้อำงระดั่บูค์วิามพ้งพอำใจในทุกด่�านอำยู่ในระดั่บูมาก เม่�อำเปีรียบู
เทียบูการรับูบูริการค์ลินิกเบูาหวิานในรูปีแบูบูเดิ่ม โด่ยมีกระบูวินการ
พัฒนาระบูบูบูริการจ่ายยาค์ลินิกเบูาหวิานในขัึ้�นติ์อำนที�ผู้ลการวิิเค์ราะห์
ว่ิาสัามารถปีรับูเปีลี�ยนและแก�ไขึ้ได่� รายละเอีำยด่ ดั่งนี�

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 -  การย่�นเอำกสัารรอำทำาบัูติ์รคิ์วิที�ห�อำงบัูติ์รโด่ย อำสัม. ปีระจำา
หมู่นำาเอำกสัารมาย่�นเพ่�อำทำาบัูติ์รคิ์วิไวิ�รอำผูู้�ป่ีวิย
 - แยกโต๊ิ์ะพยาบูาลเพ่�อำซัีกปีระวัิติิ์และส่ังติ์รวิจเล่อำด่ผูู้�ป่ีวิย
ค์ลินิกเบูาหวิานโด่ยเฉพาะ
 -  จัด่บุูค์ลากรเพิ�มในช่วิงเวิลาเจาะเล่อำด่ผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิาน  
    -  จัด่ห�อำงติ์รวิจค์ลินิกเบูาหวิานในพ่�นที�แยก และจัด่หมอำเพ่�อำ
รับูผิู้ด่ชอำบูติ์รวิจผูู้�ป่ีวิยค์ลินิกเบูาหวิานโด่ยเฉพาะ 
    - จัด่ห�อำงยาสัำาหรับูค์ลินิกเฉพาะในพ่�นที�แยกต่ิ์างหาก มี
เภสััชกรและเจ�าหน�าที�รับูผิู้ด่ชอำบูค์ลินิกโด่ยเฉพาะ 

 1. วิางแผู้นอำบูรมเพิ�มทักษะค์วิามรู� อำสัม. ในเร่�อำงการดู่แล
ผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานเบู่�อำงติ์�น ได่�แก่ โภชนาการในผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิาน, การดู่แล
แผู้ลเบูาหวิาน, การจัด่การยาเหล่อำขึ้อำงผูู้�ป่ีวิยเบูาหวิานโด่ยทีม
สัหวิิชาชีพ ปีระกอำบูด่�วิย แพทย์, โภชนากร, พยาบูาลและเภสััชกร
 2. วิางแผู้นการบูริบูาลทางเภสััชกรรมเฉพาะค์ลินิก โด่ย
เภสััชกรผูู้�รับูผิู้ด่ชอำบูค์ลินิกเบูาหวิานติ์�อำงมีการติิ์ด่ติ์ามอำาการผูู้�ป่ีวิย
ติ์ามระดั่บูค่์านำ�าติ์าลผูู้�ป่ีวิย, การให�ค์ำาแนะนำาในการใช�ยา, การติิ์ด่ติ์าม
อำาการไม่พ้งปีระสังค์์จากการใช�ยา, medication reconciliation และ
มีการสัรุปีขึ้�อำมูลการบูริบูาลเภสััชกรรมเฉพาะค์ลินิกปีระจำาเด่่อำนเพ่�อำ
นำาเสันอำในทีมสัหวิิชาชีพ
 3. วิางแผู้นพัฒนาระบูบูบูริการในค์ลินิกพิเศูษอ่ำ�น ได่�แก่ 
ค์ลินิกโรค์ไติ์, ค์ลินิกค์วิามดั่นโลหิติ์สูัง, ค์ลินิกโรค์ปีอำด่อุำด่กั�นเร่�อำรัง
(COPD), ค์ลินิกวิาฟัฟัาริน เป็ีนติ์�น

 การศู้กษาวิิจัยค์รั�งนี�  ขึ้อำขึ้อำบูพระคุ์ณผูู้�อำำานวิยการ
โรงพยาบูาลหนอำงบุูญมาก แพทย์ พยาบูาล และเจ�าหน�าที�ผูู้�รับูผิู้ด่ชอำบู
ค์ลินิกเบูาหวิานทุกท่าน ที�ให�ค์วิามร่วิมม่อำอำย่างดี่ยิ�งในการด่ำาเนินการ
พัฒนาระบูบูบูริการค์ลินิกเบูาหวิานและให�การสันับูสันุนการวิิจัย
ในค์รั�งนี�ให�สัำาเร็จได่�ด่�วิยดี่

ขอเสนุอแนุะ
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