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สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
การวิเคราะหสถานการณและมาตรการปองกันเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
การไดรับยาที่ไมเหมาะสม และการไมไดรับยาที่ควรไดรับเมื่อมีขอบงชี้และไมมีขอหาม
ในผูสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธานี
การจัดการการบําบัดดานยาสําหรับผูปวยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลแสวงหา
Medication Therapy Management for type 2 Diabetic at Saweangha hospital
ผลของเครื่องมือเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา
ในหอผูปวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกระบี่
Result of Tool for improving of the understanding about measuring liquid medicines at
pediatric ward, Krabi hospital
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี

พระราชทานชุด PPE 7 แสนชุด แกบุคลากรการแพทย

พ

ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชิ นี ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระราชทานชุดอุปกรณปอ งกันสวนบุคคล 7 แสน
ชุด ใหแกกระทรวงสาธารณสุข สําหรับบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขใชปอ งกันการติดเชือ้ โควิด-19 ขณะปฏิบตั หิ นาที่
ดูแลประชาชน
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วันนี้ (19 มกราคม 2564) นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นํานายแพทย
เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผูบริหาร
รั บ พระราชทานอุ ป กรณ ท างการแพทย เ บื้ อ งหน า พระบรม
ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงฉายรวมกับสมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินี ณ อาคารกองกิจการในพระองค
พระที่ นั่ ง อั ม พรสถาน และให สั ม ภาษณ ว า พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชุดอุปกรณปอ งกันสวนบุคคล (PPE)
จํานวน 7 แสนชุด ใหแกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งชุด PPE มีความ
จําเปนอยางยิ่งตอบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในการ
ปองกันการติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานองคการอนามัยโลก
ทําใหมีความปลอดภัยขณะปฏิบัติหนาที่ ทั้งขณะใหการดูแลรักษา
ผูปวย/ผูติดเชื้อ การเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวัง คนหาผูติดเชื้อ
เชิงรุก ซึ่งทําใหการปองกันควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นายอนุทิน กลาวตอวา สําหรับชุดอุปกรณปองกันสวน
บุคคล 7 แสนชุดที่ไดรับพระราชทาน ประกอบดวย เสื้อคลุมแขน
ยาว (Isolation Gown) 4 แสนชุด ชุดสวมคลุมรางกายชิ้นเดียว
มีฮูดคลุมคอและศีรษะ (Coverall Gown) 1 แสนชุด และเสื้อคลุม
แขนยาวชนิดใชซํ้าได (Reusable Isolation Gown) 2 แสนชุด โดย
กระทรวงสาธารณสุ ข จะกระจายไปยั ง โรงพยาบาลในสั ง กั ด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมควบคุม
โรค กรมสุขภาพจิต รวม 4.9 แสนชุด กรุงเทพมหานคร 7 หมื่นชุด
และเครื อ ข า ยโรงพยาบาลกลุ ม สถาบั น แพทยศาสตร แ ห ง
ประเทศไทย (UHOSNET) 1.4 แสนชุด
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นายกรัฐมนตรีรับ

“วัคซีนโควิด-19 คืนรอยยิ้ม ประเทศไทย”
ล็อตแรก 2 แสนโดส

น

ายกรัฐมนตรีรับวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก 2 แสนโดส
คืนรอยยิ้มใหกับประเทศไทย พรอมฉีดใหบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข อสม. และเจาหนาที่
รัฐที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเขมงวด, พืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด, พืน้ ทีค่ วบคุม และพืน้ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยเร็วที่สุด หลังผานการตรวจ
มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ที่เขตปลอดอากรและคลัง
สินคา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ พลเอก ประยุทธ
จั น ทร โ อชา นายกรั ฐ มนตรี เป น ประธานรั บ วั ค ซี น โควิ ด -19
จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น “วั ค ซี น โควิ ด -19 คื น รอยยิ้ ม
ประเทศไทย” ที่ขนสงโดยบริษัทการบินไทย เที่ยวบิน TG 675
เสนทางปกกิ่ง-กรุงเทพฯ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก
รั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข ดร.สาธิ ต
ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ
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วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานกรรมการองคการ
เภสัชกรรม Mr.Yang Xin อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีน
ประจําประเทศไทย
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาว
วา วันนี้วัคซีนล็อตแรกที่รัฐบาลไดมอบใหกระทรวงสาธารณสุข
โดยองคการเภสัชกรรมจัดหาเรงดวน จํานวน 2 ลานโดส รองรับ
การระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม เพิ่มจากแผนจัดหาเดิมที่
กรมควบคุมโรคสั่งซื้อจากบริษัท Astra Zeneca โดยวัคซีนล็อตนี้
เกิดจากการเจรจากับบริษัท ซิโนแวค ไลฟซายน จํากัด สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น (Sinovac Life Sciences Co.Ltd., People’s
Republic of China) ซึง่ เปนบริษทั ทีส่ ามารถสงวัคซีนใหประเทศไทย
ไดภายในเดือนกุมภาพันธ 2564 ภายใตการประสานงานจัดหา
โดยสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย และ
มอบใหองคการเภสัชกรรมเปนผูดําเนินการนําเขา ขึ้นทะเบียนยา
กั บ สํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา และกระจายไปสู
Vol.47 No.2 January – March 2021

สงมอบในเดือนมีนาคม และงวดที่ 3 จํานวน 1 ลานโดส ในเดือน
เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 2 ลานโดส โดยองคการเภสัชกรรมได
รวมมือกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการ
จัดเก็บวัคซีนทั้ง 2 ลานโดสนี้ภายในหองจัดเก็บยาเย็น และจะ
จัดสงกระจายวัคซีนภายใตมาตรฐานสากลไปยังโรงพยาบาลตาม
แผนการฉีดใหกับประชาชนที่ไดกําหนดไว ซึ่งบริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํากัด ไดใหการสนับสนุนแกรัฐบาลไทยในการ
ดํา เนิ น งานด า นการจั ด ส ง และกระจายวั ค ซี น ป อ งกั น โควิ ด -19
จํานวน 2 ลานโดสนี้ โดยไมคิดคาใชจาย
นายอนุ ทิ น กล า วต อ ว า วั ค ซี น โควิ ด -19 จํา นวน
200,000 โดสแรกนี้ เมือ่ ผานการตรวจสอบโดยศุลกากร เจาหนาที่ อย.
และเจ า หน า ที่ ข ององค ก ารเภสั ช กรรมแล ว จะขนส ง ไปยั ง คลั ง
สํารองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนยกระจายสินคาของบริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากนั้น องคการเภสัชกรรมจะดําเนินการตรวจรับ
และสงใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง
เมื่อผานทุกขั้นตอนแลวจะจัดสงกระจายใหกับหนวยบริการสถาน
พยาบาลใหเร็วที่สุด โดยฉีดให 3 กลุม ไดแก 1. บุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขดานหนา อสม. และเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ
กับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผูปวย 2. ประชาชน
ที่มีโรคประจําตัว ไดแก โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน
และโรคอวน โดยใหแพทยเปนผูประเมินและคัดเลือกจากฐาน
ขอมูลการเขารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 3. ประชาชนทั่วไป
และแรงงานที่มีอายุ 18-59 ป
นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และฐานะประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม กลาววา วัคซีนนี้
ผลิตโดยบริษัทซิโนแวค ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตยาและชีวเภสัชภัณฑ
ประชาชน ฉีดใหกลุมเปาหมายคนละ 2 โดส และในเดือนมิถุนายน สัญชาติจีน เชี่ยวชาญการวิจัย พัฒนา ผลิต และจําหนายวัคซีน
จะไดรับวัคซีนของแอสตราเซเนกา 61 ลานโดส โดยใชงบประมาณ ปองกันโรคระบาด กอตั้งในป 1993 กอนหนานี้ซิโนแวคเคยผลิต
ในการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพื่อปกปองดูแลคนในประเทศ รวม วัคซีนมาแลวหลายตัว เชน วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนไวรัส
ตั บ อั ก เสบบี วั ค ซี น ไข ห วั ด ใหญ วั ค ซี น ป อ งกั น โรคมื อ เท า ปาก
10,000 ลานบาท
นายกรัฐมนตรี กลาวตอวา ประเทศไทยไดดําเนินการ สําหรับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคเปนวัคซีนเชื้อตายที่มีชื่อวา
ดานวัคซีนโควิด-19 ใน 2 แนวทางคูขนานกัน คือ การดําเนินการ “โคโรนาแวค” (Corona Vac) วัคซีนตัวนีท้ าํ งานโดยการเหนีย่ วนําระบบ
วิจัยพัฒนาวัคซีนขึ้นมาใชเองในประเทศเพื่อความมั่นคง การ ภู มิ คุ ม กั น ร า งกายมนุ ษ ย ใ ห ส ร า งแอนติ บ อดี ต า นโควิ ด -19
พึ่งพาตนเอง และความยั่งยืนดานวัคซีนใหกับประเทศ และการ โดยแอนติบอดีจะยึดติดกับโปรตีนบางสวนของไวรัสไมใหเขาสู
ดําเนินการเจรจาจัดซื้อจากผูผลิตในตางประเทศใหไดวัคซีนใช เซลลรางกาย วัคซีนเชื้อตายเปนเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ถูกใชมา โดย
โดยเร็ว เพื่อฉีดใหกับทุกคนที่อยูบนแผนดินไทยโดยสมัครใจ สราง เปนวัคซีนในรูปแบบดั้งเดิมที่ประสบความสําเร็จในการปองกันโรค
และสามารถเก็บไวในตูเ ย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได วัคซีน
ภูมิคุมกันโรค ฟนเศรษฐกิจ คืนรอยยิ้มใหกับประเทศไทย
นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ ดังกลาวไดมกี ารศึกษาในคนระยะที่ 1, 2 และ 3 ในประเทศบราซิล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววา วัคซีนโควิด-19 ตุรกี อินโดนีเซีย และชิลีแลว มีการรายงานผลวาวัคซีนมีความ
ของซิโนแวคที่ไดรับในวันนี้เปนงวดแรก จํานวน 200,000 โดส ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปองกันการเกิดโควิด-19 ทําใหใน
และจะไดรับอีก 2 งวด โดยงวดที่ 2 จํานวน 800,000 โดส ปจจุบนั วัคซีนชนิดนีไ้ ดรบั การรับรองใหใชในประเทศจีนเรียบรอยแลว
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ฉีดแลว เข็มแรก

วั

นที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 07.30 น. ทีส่ ถาบันบําราศนราดูร
พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม
เยีย่ มชมการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 เข็มแรกของประเทศไทย
ทีอ่ งคการเภสัชกรรมเปนผูส งั่ ซือ้ มาจากบริษทั ซิโนแวค ประเทศจีน
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วัคซีนปองกันโควิด-19 ซิโนแวค
ขององคการเภสัชกรรมจัดซื้อ

โดยวันนีม้ คี ณะรัฐมนตรีและบุคลากรทางการแพทยทฉี่ ดี
วัคซีนปองกันโควิด-19 อาทิ นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนผูฉีดวัคซีนปองกัน
โควิด-19 เข็มแรกของประเทศไทย โดย ศ.นพ.ยง ภูว รวรรณ หัวหนา
ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูท าํ การฉีด
วัคซีนโควิด-19 เข็มแรกใหกับรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ.
จากนัน้ นพ.เกียรติภมู ิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธาน
กรรมการองคการเภสัชกรรม นายสาธิต ปตเุ ตชะ รมช.สาธารณสุข
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นางกนกวรรณ วิลาวัลย
รมช.ศึกษาธิการ นพ.โอภาส การยกวินพงษ อธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.วิฑรู ย ดานวิบลู ย ผูอ าํ นวยการองคการเภสัชกรรม และอธิบดี
กรมตางๆ เปนผูร บั วัคซีนในลําดับตอๆ มา รวมถึงตัวแทน อสม. ดวย
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วัคซีนโควิดของไทย
วิโดยองค
จัยการเภสัพัชฒ
นา
ผลิ
ต
กรรม คืบหนา ประเดิมฉีดอาสาสมัครกลุมแรก
ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม และศาสตราจารย นายแพทย
บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รวมกันแถลงขาว
วัคซีนโควิด-19 ชนิดเชือ้ ตายขององคการเภสัชกรรม เริม่ วิจยั ในมนุษย
ระยะที่ 1/2 พรอมใหกาํ ลังใจอาสาสมัครทีไ่ ดรบั การฉีดวัคซีนเข็มแรก
ในการวิจัย
รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
สาธารณสุข กลาววา การวิจยั พัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด-19 ขึน้ เอง
ภายในประเทศ เปนการสรางความมั่นคงและพึ่งพาตนเอง ซึ่ง
องคการเภสัชกรรมไดวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตายดวย
เทคโนโลยีไขไกฟก ผลวิจัยในสัตวทดลอง พบวามีความปลอดภัย
และกระตุนภูมิคุมกันไดดี ดังนั้น ในวันนี้องคการเภสัชกรรมจึง
รวมกับศูนยวัคซีน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มศึกษาวิจัยวัคซีนในมนุษยระยะที่ 1 และ 2 โดยการศึกษาวิจัย
จะฉีดวัคซีนใหกับอาสาสมัคร 460 คน และจะศึกษาวิจัยในมนุษย
ใหมีผลครบถวนเพื่อนําขอมูลไปยื่นขอขึ้นทะเบียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ทีโ่ รงงานผลิตวัคซีนขององคการเภสัชกรรม ต. ทับกวาง อ.แกงคอย
จ.สระบุรี ซึง่ มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนดวยไขไกฟก ทีใ่ ชในการผลิต
วัคซีนไขหวัดใหญอยูแลว พรอมปรับมาใชผลิตวัคซีนโควิด-19 ได
งคการเภสัชกรรมรวมกับคณะเวชศาสตรเขตรอน ม.มหิดล ทันที คาดวาภายในป 2565 จะขอรับทะเบียนตํารับและเริ่มผลิต
วิจยั วัคซีนโควิด-19 ชนิดเชือ้ ตายในมนุษยระยะที่ 1 และ 2 วัคซีนได โดยผลิตได 25-30 ลานโดสตอป
“การผลิตวัคซีนในครั้งนี้เปนการผลิตโดยคนไทยเพื่อ
รวม 460 คน ประเดิมฉีดเข็มแรกในอาสาสมัครกลุมแรก
กอน 18 คน คาดปลายปนไี้ ดสตู รทีด่ ที สี่ ดุ ไปศึกษาตอระยะที่ 3 คาด คนไทย โดยใชความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณของบุคลากร
ป 2565 ยื่นขอทะเบียนตํารับและผลิตในระดับอุตสาหกรรมได องคการเภสัชกรรม ถือเปนความหวังและเปนขีดความสามารถใหม
ของประเทศไทยที่ จ ะผลิ ต วั ค ซี น ได เ อง ลดการพึ่ ง พาต า งชาติ
สรางความมั่นคงดานวัคซีนในประเทศ
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่หองประชุม กระทรวงสาธารณสุขไดสนับสนุนอยางเต็มที่ โดยมีเปาหมายให
เฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 5 คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนเขาถึงวัคซีนไดทั้งในสถานการณปกติและสถานการณ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ ฉุกเฉิน” นายอนุทิน กลาว
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานกรรมการองคการ
กระทรวงสาธารณสุข (โดยบันทึกวีดิทัศนคําแถลง) พรอมดวย
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการ เภสัชกรรม กลาววา สําหรับการวิจยั พัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด–19
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม ขึ้นใชเองในประเทศนั้น องคการเภสัชกรรมไดรวมมือกับสถาบัน
ั นาโดยโรงเรียน
นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ PATH สหรัฐอเมริกา ซึง่ ไดสง หัวเชือ้ ไวรัสตัง้ ตนทีพ่ ฒ
ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล แพทย Mount Sinai ในนิวยอรก และมหาวิทยาลัยเท็กซัส มาใหใช
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วิจัยพัฒนาวัคซีนตั้งแตป 2563 ซึ่งหัวเชื้อไวรัสตั้งตนมีการตัดแตง
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร พันธุกรรมไวรัสนิวคาสเซิลใหมีโปรตีนสวนหนาม (Spike protein)
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล นายแพทย วิ ฑู ร ย ด า นวิ บู ล ย ของไวรัสโควิด-19 จึงมีความปลอดภัยไมกอใหเกิดโรคเพิ่มจํานวน
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ในไขไกฟก ได ซึง่ องคการเภสัชกรรมมีเทคโนโลยีนใี้ นการผลิตวัคซีน
ไข ห วั ด ใหญ ม าก อ น จากการทดสอบความเป น พิ ษ ในหนู แ รท
ที่ อิ น เดี ย ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและการกระตุ น ภู มิ คุ ม กั น
ในหนูแฮมสเตอรทส่ี หรัฐอเมริกา มีความปลอดภัย กระตุน ภูมคิ มุ กัน
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดรับอนุญาตใหฉีดวัคซีนเพื่อศึกษาวิจัย
ในมนุษยระยะที่ 1 และ 2 นี้
วัคซีนปองกันโควิด-19 ทีอ่ งคการเภสัชกรรมวิจยั พัฒนา
นั้น จะมีการทดสอบกับสารเสริมฤทธิ์ (Adjuvant) และจะเลือกสูตร
ที่ดีที่สุดสําหรับการตรวจหาประสิทธิผลในการศึกษาวิจัยระยะ
ตอไป และตองทําการศึกษาวิจยั ในมนุษยในระยะที่ 3 ในกลุม อาสา
สมัครจํานวนมาก และการวิจัยที่หลากหลายกวางขวางมากขึ้น จึง
จําเปนตองรวมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ในการสนับสนุนการดําเนินงานใหสําเร็จ เพื่อให
สามารถขึน้ ทะเบียนยากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได
สําเร็จ เพื่อใหสามารถทําการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมได
ตอไป
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล
กลาววา ศูนยวัคซีน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
อยูในเครือขายการทดสอบวัคซีนระดับนานาชาติขององคการ
อนามัยโลก เพือ่ วิจยั และทดสอบวัคซีนทางคลินกิ ทําใหศนู ยวคั ซีน
มีโอกาสเปนสวนหนึง่ ของการขับเคลือ่ นกลยุทธเพือ่ ใหประเทศไทย
มีศักยภาพที่จะผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพ ผานการทดสอบตามลําดับ
และนําขอมูลการศึกษาทางคลินิกไปขึ้นทะเบียนได ซึ่งที่ผานมา
ศูนยวคั ซีนไดรบั การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลก, USAID และ
CIDA วิจัยทางคลินิกเพือ่ หาประสิทธิผลของวัคซีนเอดส มีสวนรวม
ในการวิจยั พัฒนาวัคซีนทีไ่ ดรบั การขึน้ ทะเบียน 6 ชนิด ไดแก วัคซีน
ปองกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ และ 9 สายพันธุ วัคซีนไขหวัด
ใหญชนิดเชื้อเปน (H1N1) วัคซีนปองกันไขหวัดนก (H5N2) วัคซีน
ไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย วัคซีนปองกันไขเลือดออก
(CYD-TDV) และวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดไรเซลล
เปนตน การศึกษาวิจัยวัคซีนครั้งนี้ ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม
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หั ว หน า โครงการวิ จั ย ศู น ย วั ค ซี น คณะเวชศาสตร เ ขตร อ น
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูดําเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกในระยะ
ที่ 1 และ 2 ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินความปลอดภัย และความ
สามารถในการสร า งภู มิ คุ ม กั น ของวั ค ซี น ที่ ผ ลิ ต โดยองค ก าร
เภสัชกรรม ทั้งนี้ โครงการวิจัยมีจุดมุงหมายในการคัดเลือกวัคซีน
เพี ย งสู ต รเดี ย วที่ เ หมาะสมเพื่ อ ทํา การศึ ก ษาวิ จั ย ระยะที่ 3
เพื่อตรวจหาประสิทธิผลตอไป โดยจะเปดรับอาสาสมัคร 460 คน
ซึง่ ทุกคนตองมีสขุ ภาพแข็งแรง ไมมปี ระวัตติ ดิ เชือ้ โควิด-19 และไมมี
ประวัตแิ พยาหรือวัคซีน โดยจะมีการตรวจคัดกรอง ซักประวัติ ตรวจ
รางกาย และตรวจเลือด สําหรับการศึกษาวิจัยจะแบงเปน 2 ระยะ
ระยะที่ 1 จํานวน 210 คน อายุ 18-59 ป โดยแบงการศึกษาเปน
2 สวน คือ สวนแรก ศึกษาในอาสาสมัคร 18 คนกอน เริม่ ดวยวัคซีน
ขนาดทีต่ ํ่าทีส่ ดุ และคอยเพิม่ ไปยังขนาดทีส่ งู ขึน้ และสวนที่ 2 ศึกษา
ในอาสาสมัคร 192 คน จากนั้นจะวิเคราะหขอมูลเพื่อเลือกใหได
ขนาดหรือสูตรวัคซีนวิจยั 2 สูตร นําไปวิจยั ตอในระยะที่ 2 ประมาณ
เดือนกรกฎาคม ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยในอาสาสมัครอายุ 18-75 ป
จํานวน 250 คน สําหรับการศึกษาระยะที่ 2 คาดวาจะทราบผล
ภายในปลายปนี้
ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม กลาววา องคการ
เภสัชกรรมมีความพรอมในการผลิตวัคซีนดังกลาว โดยโรงงานผลิต
วัคซีนขององคการเภสัชกรรมตั้งอยูที่ ต.ทับกวาง อ.แกงคอย
จ.สระบุ รี ป จ จุ บัน พร อมผลิ ต วั คซี น ป องกั น โควิ ด -19 ในระดั บ
อุตสาหกรรมในทันที โดยมีทีมผลิตวัคซีนกวา 100 คน ที่มีความรู
ความสามารถ สามารถผลิตไดทันทีหลังจากวัคซีนไดรับทะเบียน
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สําหรับโครงการวิจยั ในครัง้ นี้ ดําเนินงานโดยทีมนักวิจยั
และทีมผลิตวัคซีนขององคการเภสัชกรรม ภายใตการกํากับดูแลของ
ผูบริหารองคการเภสัชกรรม ภายใตการดูแลของนายกิตติศักดิ์
ภูพิพัฒนผล ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ในฐานะหัวหนาทีม ซึ่งทีมงานได
ทุ ม เท มุ ง มั่ น จนโครงการดั ง กล า วมี ค วามก า วหน า ตามลํา ดั บ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของประชาชนและประเทศชาติตอไป
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องคการเภสัชกรรม (GPO) ควารางวัล

“Best Bioprocessing Excellence
in South East Asia” ปท่ี 3

อ

งคการเภสัชกรรม (GPO) รับรางวัลอุตสาหกรรมที่มี
ผลงานและนวัตกรรมยอดเยี่ยมดานกระบวนการผลิต
ชีววัตถุในแถบเอเชียแปซิฟก “Best Bioprocessing
Excellence in South East Asia” ตอเนื่องเปนปที่ 3
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นพ.วิฑรู ย ดานวิบลู ย ผูอ าํ นวยการ
องคการเภสัชกรรม ไดเขารวมรับรางวัล “Best Bioprocessing
Excellence in South East Asia” จากงานสัมมนาดานชีววัตถุ เรื่อง
Biologics Manufacturing Asia and Biologistics World Asia 2021
ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดย IMAPAC ประเทศสิงคโปร ผานระบบออนไลน
การรับรางวัลครั้งนี้นับเปนการรับรางวัลครั้งที่ 3 ของ
องคการเภสัชกรรม โดยครั้งแรกรับรางวัลเมื่อป พ.ศ. 2560 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อป 2563 รางวัลนี้มอบใหเพื่อประกาศเกียรติคุณแก
Vol.47 No.2 January – March 2021

หนวยงานอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลงานยอดเยีย่ ม มีงานนวัตกรรมในดาน
กระบวนการผลิตชีววัตถุในแถบเอเชียแปซิฟก ซึง่ องคการเภสัชกรรม
มี ผ ลงานที่ โ ดดเด น ด า นนวั ต กรรม โดยเฉพาะในป นี้ ที่ ไ ด นํา
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมาปรับเพื่อใช
ในการผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ปจจุบันอยูระหวางการขอ
อนุญาตดําเนินการศึกษาวิจยั ในมนุษยจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) โดยเริ่มศึกษาวิจัยในมนุษยระยะที่ 1 เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2564
“รางวัลนี้จะเปนกําลังใจสําคัญของทีมงานองคการ
เภสัชกรรม ในการที่จะขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนา และผลิต
ชี ว วั ต ถุ / วั ค ซี น เพื่ อ ความมั่ น คง การพึ่ ง พาตนเอง ของ
ประเทศไทย” ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม กลาว
ปที่ 47 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2564
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องคการเภสัชกรรม (GPO) รวมกับ สวทช.

สังเคราะหสารตั้งตนยา ‘ฟาวิพิราเวียร’ สําเร็จ
ทดแทนวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ
ใชเปนยาตานโรค COVID-19 เตรียมศึกษาความเปนไปได
สรางโรงงานสังเคราะหวัตถุดิบยา

วั

นที่ 3 มีนาคม 2564 ที่หองแถลงขาว ชั้น 1 กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (อว.) องคการ
เภสัชกรรม นําโดย นพ.วิฑูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการ
องคการเภสัชกรรม รวมแถลงขาวความรวมมือเพื่อสรางความ
สามารถในการพัฒนากระบวนการสังเคราะหสารออกฤทธิ์ทาง
เภสัชกรรม (API: Active Pharmaceutical Ingredients) ของประเทศ:
ยาตานไวรัส “Favipiravir”
นพ.วิทูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม
กล า วว า จากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรค COVID-19
องคการเภสัชกรรม องคกรหลักดานยาของประเทศ ไดมีการวิจัย
และพัฒนายาและวัคซีนสําหรับใชในโรค COVID-19 ในสวนของ
วัตถุดิบยาฟาวิพิราเวียร องคการฯ ไดรวมมือกับสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ดําเนินการวิจัยและ
พัฒนากระบวนการสังเคราะหวัตถุดิบ Favipiravir ซึ่งขณะนี้ สวทช.
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ไดดําเนินการในระดับหองปฏิบัติการเสร็จแลว ไดกระบวนการ
สังเคราะหจากสารตั้งตนตัวใหมที่มีราคาถูกกวาสารตั้งตนที่ตอง
นําเขาจากตางประเทศที่ใชอยู ณ ปจจุบัน ขณะนี้องคการฯ อยูใน
ระหว างการยื่ นจดสิ ทธิ บัตรต อกรมทรั พย สินทางปญญา ขณะ
เดียวกัน สวทช. พรอมที่จะถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหกับ
องคการฯ เพือ่ องคการฯ จะไดพฒ
ั นาตอยอดกระบวนการสังเคราะห
ไปสูระดับกึ่งอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมตอไป ทั้งนี้ องคการฯ
สวทช. และ ปตท. จะมีการศึกษาความเปนไปไดในการสรางโรงงาน
สังเคราะหวัตถุดิบยา Favipiravir และวัตถุดิบยาจําเปนอื่นๆ เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาวัตถุดบิ ยาที่มีความจําเปนตอระบบสาธารณสุข
และมี ศั ก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ย สร า งความมั่ น คงทางยาให กั บ
ประเทศไทย นับเปนสิ่งที่นายินดีอยางยิ่งที่โครงการ BCG ไดบรรจุ
แผนการสรางโรงงานสังเคราะหวัตถุดิบลงในแผนสาขาดานยาและ
วัคซีน เพื่อสามารถใหการสนับสนุนตอไป
Vol.47 No.2 January – March 2021

องคการเภสัชกรรม (GPO)
มอบตูอบฆาเชื้อหนากากอนามัย
ดวยรังสี UVC มูลคา 3 แสน
สงมอบแกบุคลากรทางการแพทย

อ

งคการเภสัชกรรมมอบตูอ บฆาเชือ้ หนากากอนามัย N95
ดวยรังสี UVC จํานวน 50 ตู ใชสาํ หรับอบฆาเชือ้ หนากาก
อนามัยทีใ่ ชแลวใหนาํ กลับมาใชซา้ํ ไดโดยไมเปนอันตราย
เพือ่ สงตอแกโรงพยาบาลตาง ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทยในการรักษาผูป ว ยโควิด-19
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ที่กระทรวง
สาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบตูอบฆาเชื้อ
หนากาก N95 ดวยรังสี UVC จํานวน 50 ตู มูลคา 3 แสนบาท จาก
นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม พรอมดวยนายแพทยวิฑูรย
ด า นวิ บู ล ย ผู อํา นวยการองค ก ารเภสั ช กรรม เพื่ อ ส ง ต อ ให แ ก
โรงพยาบาลสําหรับใชอบฆาเชื้อหนากาก N95 ที่ใชแลวนํากลับมา
ใชซํ้าไดปลอดภัย
นายอนุทนิ กลาววา ขอขอบคุณองคการเภสัชกรรม ทีไ่ ด
นํา ตู อ บฆ า เชื้ อ หน า กาก N95 ด ว ยรั ง สี UVC มามอบให กั บ
โรงพยาบาล ถือวาเปนประโยชนอยางมากสําหรับเตรียมรับมือกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไดเปนอยางดี
Vol.47 No.2 January – March 2021

ในการระบาดระลอกใหมนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดสํารองหนากาก
N95 ไวเกือบ 3 ลานชิ้น เมื่อไดรับตูอบฆาเชื้อนี้มาจะเปนตัวชวย
ทําใหมหี นากากเพียงพอ เพราะสามารถนํากลับมาใชซํ้าได 4-5 ครัง้
เทากับวาจะมีหนากาก N95 สําหรับบริหารจัดการเกือบ 10 ลาน
ชิ้น เปนการสรางความมั่นใจใหกับบุคลากรทางการแพทยวาจะ
มีหนากากเพียงพอและไมขาดแคลน
ดานนายแพทยเกียรติภูมิ กลาววา ในฐานะประธาน
กรรมการองคการเภสัชกรรม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปน
ดานหนาของบุคลากรทางการแพทย ในการดูแลผูป ว ยโรคโควิด-19
พรอมสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลที่มีความ
ขาดแคลนและมีความจําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
และความปลอดภัยใหกับบุคลากรทางการแพทย ทั้งนี้ ตูอบฆาเชื้อ
หนากาก N95 ดวยรังสี UVC ไดผานการทดสอบประสิทธิภาพ
ฆาเชือ้ COVID-19 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคจุลชีพทั้งไวรัสแบคทีเรีย เชื้อรา และ
วัณโรค ไมมีสิ่งตกคางที่เปนอันตราย สวมใสไดทันที ไมกระทบตอ
โครงสรางหนากากและประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรค
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องคการเภสัชกรรมไดรบั รางวัล

ความดีตอบแทนคุณแผนดิน
ประจําป 2564

น

างศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผูอาํ นวยการองคการ
เภสัชกรรม รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผนดิน และ
ดร.ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฎกกุล ผูเ ชีย่ วชาญพิเศษ
องคการเภสัชกรรม รับรางวัลบุคคลตัวอยางแหงป ประจําป 2564
ในโครงการหนึง่ ลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน จากมูลนิธิ
เพือ่ สังคมไทย
นางศิรนิ ชุ ชีวนั พิศาลนุกลู รองผูอ าํ นวยการองคการ
เภสัชกรรม เปนตัวแทนองคการเภสัชกรรม รับมอบโลรางวัลและ
ประกาศเกียรติคณ
ุ “ความดีตอบแทนคุณแผนดิน ประจําป 2564”
(Best Practice Awards 2021) ประเภทองคกร สาขาการแพทยและ
สาธารณสุข และ ดร.ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฎกกุล ผูเ ชีย่ วชาญ
พิเศษ องคการเภสัชกรรม ไดรบั รางวัล “บุคคลตัวอยางแหงป ประจํา
ป 2564” (Person of the year 2021) สาขาการวิจัยและพัฒนา
ในโครงการหนึง่ ลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน จากมูลนิธเิ พือ่
สังคมไทย คณะกรรมการรางวัลไทย จากมูลนิธเิ พือ่ สังคมไทย มอบ
รางวัลเกียรติยศ “ความดีตอบแทนคุณแผนดิน” แกองคการเภสัชกรรม
โดยมี นางศิรนิ ชุ ชีวนั พิศาลนุกลู รองผูอ าํ นวยการองคการเภสัชกรรม
เปนตัวแทนรับมอบ และ “รางวัลบุคคลตัวอยางแหงป” แก ดร.ภญ.
นันทกาญจน สุวรรณปฎกกุล ผูเ ชีย่ วชาญพิเศษ องคการเภสัชกรรม
ในฐานะผูบ าํ เพ็ญประโยชนตอ สังคม องคกร สวนรวม และประเทศ
ชาติ พรอมทัง้ มีการตอบแทนคุณแผนดินในรูปแบบตางๆ โดยคณะ
กรรมการศึกษาประวัติ และติดตามผลงานมานาน โดยมีมติเปน
เอกฉันทมอบรางวัลเกียรติยศบนเสนทางชีวติ ให เขารับมอบโลรางวัล
และประกาศเกียรติคณ
ุ จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เปนประธานในการมอบประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ และโล ร างวั ล ดั ง กล า ว เมื่ อ วั น ที่ 5 มี น าคม 2564
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
สําหรับรางวัลดังกลาว ทางคณะทํางานฯ พิจารณาจาก
องคกรและบุคคลที่มีประวัติและผลงานเชิงประจักษ ในการเปน
ผูป ระกอบคุณงามความดี มีโครงการและกิจกรรมตอบแทนคุณแผนดิน
ในรูปแบบตางๆ ทีส่ รางประโยชนใหกบั สวนรวม สังคม และประเทศ
ชาติ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนองคกรและบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบ
ตอสังคม ประเทศชาติ และไดรบั การยอมรับจากทุกภาคสวน เปน
องคกรและบุคคลทีป่ ระสบความสําเร็จในการบริหารองคกร บริหาร
กิจการ บริหารตนเอง และสามารถเปนแบบอยางทีด่ ตี อ สังคมและ
สาธารณชนตอไปได คณะทํางานฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหการ
สนับสนุน ยกยองใหเปนแบบอยางทีด่ ี ซึง่ รางวัลทีท่ างคณะทํางานฯ
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ไดจัดทําขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อเปนกําลังใจ ยกยองบุคคลและองคกรที่
ประสบความสําเร็จในหนาทีก่ ารงาน และมีสว นรวมหรืออุทศิ ตนเปน
ประโยชนตอ การพัฒนาชุมชน สังคม สาธารณประโยชน และประเทศ
ชาติตอ ไป
สําหรับผลงานเชิงประจักษของรางวัลความดีตอบแทน
คุณแผนดิน ทีอ่ งคการเภสัชกรรมไดรบั ไดแก โครงการวิจยั และพัฒนา
เพือ่ ตอบสนองตอการระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19, โครงการ
วิจยั พัฒนา และผลิตวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิดเชือ้ ตาย และ
โครงการกัญชาทางการแพทย ในสวนของผลงานการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เชน การสนับสนุนดานสาธารณสุข
และเชือ่ มโยงเครือขายผูป ว ยโรคเรือ้ รัง, การสนับสนุนยา เวชภัณฑ
และอุปกรณทางการแพทยใหกบั หนวยงานและมหาวิทยาลัยในการ
ทํากิจกรรมทีส่ รางประโยชนใหกบั ประชาชนและสังคม, การบริหาร
จัดการและสรางความสัมพันธกบั ผูม สี ว นไดสว นเสีย, การชวยเหลือ
ดานสาธารณภัยดานอุทกภัย, การสนับสนุนตูอ บฆาเชือ้ หนากาก N95
ดวยรังสี UVC ใหแกกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสนับสนุนหนากาก
อนามัยและเจลแอลกอฮอลลา งมือเพือ่ สงตอโรงพยาบาล ปองกัน
การติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนตน
สําหรับผลงานเชิงประจักษของบุคคลตัวอยางแหงป ที่
ดร.ภญ.นั นทกาญจน ได รับ ไดแก รางวั ลศิษยเกาดีเดน ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน, โครงการผลิตหนากากอนามัย, โครงการสาร
สกัดกัญชาตนแบบทางการแพทย, โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง,
ไดรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ (PMHA), ผานการ
คัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรคุณภาพ ป 2560, สรางการทํางานแบบ
บูรณาการระหวางหนวยงานภายในและภายนอก, ผลักดันและ
สนับสนุนหองปฏิบตั กิ ารศึกษาชีวสมมูล และเปนผูบ กุ เบิกและผลักดัน
การสรางมาตรฐานหองปฏิบตั กิ าร ISO/IEC 17025:2005 เปนตน
นางศิรนิ ชุ รอง ผอ.อภ. กลาววา “รูส กึ มีความยินดีเปน
อยางยิ่งและถือวารางวัลนี้เปนกําลังใจที่สาํ คัญมากที่จะไดรวม
สรางสรรค ขับเคลือ่ น พัฒนาองคการเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยา
ของประเทศไทยให เ ป น ที่ ย อมรั บ จากนานาประเทศ ที่ สาํ คั ญ
ประชาชนคนไทยไดเขาถึงยาคุณภาพมากขึน้ มีสขุ ภาพชีวติ ทีย่ นื ยาว
และเปนประโยชนแกสงั คมและประเทศชาติตอ ไป”
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องคการเภสัชกรรม (GPO)
จับมือเครือขายวิสาหกิจชุมชน
สรางตนแบบหลักเกณฑความรวมมือ
และจัดซื้อกัญชาทางการแพทยในเชิงพาณิชย
เพื่อนํามาผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทยที่มีคุณภาพ

อ

งคการเภสัชกรรม (GPO) จับมือเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนผูป ลูกกัญชา เพือ่ สรางตนแบบหลักเกณฑความ
รวมมือและจัดซือ้ ชอดอกกัญชาแหงทางการแพทยท่ี
เปนเชิงพาณิชยท่ีถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใชเปน
วัตถุดบิ ในการผลิตเปนผลิตภัณฑยาจากกัญชาและผลิตภัณฑจาก
กัญชาในรูปแบบอื่นๆ หวังใหกัญชาเปนพืชเศรษฐกิจที่สราง
ประโยชนตอ สังคมไทยตลอดหวงโซอปุ ทานทัง้ ระบบอยางยัง่ ยืน
วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ 2564 ที่ อ งค ก ารเภสั ช กรรม
นพ.โสภณ เมฆธน ผูช ว ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข เปน
ประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ “ความรวมมือระหวางองคการ
เภสัชกรรมกับเครือขายวิสาหกิจชุมชนผูปลูกกัญชา สรางตนแบบ
หลักเกณฑความรวมมือและจัดซือ้ ชอดอกกัญชาแหงทางการแพทย”
โดยมี นพ.วิฑูรย ดานวิบูลย ผูอาํ นวยการองคการเภสัชกรรม
คณะผูบ ริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะผูบ ริหารองคการเภสัชกรรม
และผูแ ทนวิสาหกิจชุมชน เขารวมในพิธี
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข กลาววา
ประเทศไทยเปนประเทศแรกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่
รัฐบาลสนับสนุนการนํากัญชามาใชทางการแพทยอยางถูกตองตาม
กฎหมาย เพื่อใหผปู วยเขาถึงผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยอยาง
ปลอดภัย โดยมีองคการเภสัชกรรมเปนหนวยหนึง่ ทีด่ าํ เนินการอยาง
ครบวงจร ตัง้ แตการปลูก การสกัด และการผลิตผลิตภัณฑ รวมถึงการ
จําหนายผลิตภัณฑกญ
ั ชาทางการแพทย ซึง่ การปลูกกัญชาขณะนีย้ งั
ไมอนุญาตใหปลูกโดยทัว่ ไป เกษตรกรตองรวมกลุม เปนวิสาหกิจชุมชน
ภายใต ค วามร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ดํา เนิ น การตาม
มาตรฐานและถูกกฎหมาย ปจจุบนั มีวสิ าหกิจชุมชนทีไ่ ดรบั อนุญาต
ปลูกจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จํานวน 82
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ราย แตละรายก็มรี ปู แบบการปลูกทีห่ ลากหลาย ทัง้ แบบระบบปด
(Indoor) แบบโรงเรือน (Greenhouse) และแบบกลางแจง (Outdoor)
ขึน้ อยูก บั วัตถุประสงคของแตละวิสาหกิจชุมชนทีข่ ออนุญาตปลูกรวม
กับหนวยงานรัฐ ทั้งเพื่อการศึกษาวิจัยและการผลิตเปนผลิตภัณฑ
กัญชาทางการแพทยทงั้ แผนไทยและแผนปจจุบนั
“การทีอ่ งคการฯ และเครือขายวิสาหกิจชุมชนไดรว มกัน
สรางตนแบบหลักเกณฑความรวมมือและจัดซือ้ ชอดอกกัญชาแหง
ทางการแพทย ใ นครั้ง นี้ จะเป น จุ ด เริ่ม ต น ที่สาํ คั ญ ของการ
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานดานกัญชาทางการแพทยและเพือ่
สุขภาพ ที่เปนเชิงพาณิชยและถูกตองตามกฎหมาย จะเปน
แนวทางใหกบั หนวยงานวิสาหกิจชุมชน ผูป ลูกกัญชาอืน่ ๆ เพือ่
ใหกญ
ั ชาเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ รางประโยชนตอ สังคมตลอดหวงโซ
อุปทานอยางยั่งยืน” ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข
กลาว
นายแพทยวิฑูรย ดานวิบูลย ผูอาํ นวยการองคการ
เภสัชกรรม กลาววา องคการฯ ไดกระจายผลิตภัณฑสารสกัดกัญชา
ทัง้ THC เดน CBD เดน และ THC : CBD1 : 1 ใหกบั สถานพยาบาล
ตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนไปแลวมากกวา 100 แหง พบวาการใชมี
ประสิทธิผลดี ทําใหความตองการผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย
มีมากขึน้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ CBD เดน องคการฯ มีแผนผลิต
ผลิตภัณฑดแู ลสุขภาพทีใ่ ชสาร CBD เปนวัตถุดบิ อีกหลายรายการ จึง
ตองแสวงหาแหลงปลูกกัญชาสายพันธุ CBD เดน เพิม่ จากทีอ่ งคการฯ
ปลูกเอง โดยจะรวมกับวิสาหกิจชุมชนทีม่ ปี ระสบการณในการปลูก
กัญชาทีม่ สี ารสําคัญ CBD เดน และไดรบั การอนุญาตในการปลูก
กัญชาทางการแพทยอยางถูกตองจาก อย. มีผลการตรวจวิเคราะห
ชอดอกแหงที่มีปริมาณสาร CBD เดน สูงตั้งแต 8.0 เปอรเซ็นต
ปที่ 47 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2564
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(โดยนํา้ หนัก) ขึน้ ไป ตามเกณฑมาตรฐานทีอ่ งคการฯ กําหนด
ผูอ าํ นวยการองคการฯ กลาวอีกวา เบือ้ งตนไดคดั เลือก
วิสาหกิจชุมชนและไดทาํ สัญญาซือ้ ขายชอดอกกัญชาแหงแลว 1 แหง
ไดแก วิสาหกิจชุมชนศูนยกลางพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพือ่ ชุมชน
จ.บุรรี มั ย และมีวสิ าหกิจทีผ่ า นการประเมินอีก 3 แหง ไดแก วิสาหกิจ
ชุมชนกลุม เกษตรอินทรียเ พชรลานนา จ.ลําปาง วิสาหกิจชุมชนกลุม
รักจังฟารมวังนํา้ เขียว จ.นครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชนกลุม ปลูก
และแปรรูปบุก, เกษตรอินทรียบ า นทุง แพม จ.แมฮอ งสอน อยูร ะหวาง
การพิจารณารายละเอียดเพื่อดําเนินการตอไป และในอนาคตจะ
เพิม่ เติมวิสาหกิจชุมชนอืน่ ๆ เพือ่ ใหสอดคลองกับความตองการอีกดวย
โดยวิสาหกิจชุมชนและองคการฯ จะรวมกันกําหนดปริมาณนํา้ หนัก
ชอดอกกัญชาแหงที่จะรับซื้อและระยะเวลาที่จะสงมอบเพื่อทํา
สัญญาซือ้ ขาย ชอดอกกัญชาแหงตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนด
มีผลการทดสอบปริมาณสารสําคัญในกัญชาและปริมาณปนเปอ นของ
โลหะหนัก ยาฆาแมลง สารกําจัดศัตรูพชื หรือสารเจือปนอืน่ ไมเกิน
มาตรฐานที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค จากกรม
วิทยาศาสตรการแพทยหรือหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั การรับรองความ
สามารถ หองปฏิบตั กิ ารทดสอบดานสาธารณสุข/คุม ครองผูบ ริโภค
(ISO/IEC 17025) หรือหองปฏิบัติการอื่นที่มีความสามารถในการ
ทดสอบเทียบเทากัน
ผูอาํ นวยการองคการฯ กลาวตอไปวา ราคาการรับซื้อ
ชอดอกแหงเกรด A ปริมาณสารสําคัญ CBD มากกวา 12 เปอรเซ็นต
(โดยนํา้ หนัก) กิโลกรัมละ 45,000 บาท เกรด B ปริมาณสารสําคัญ
CBD 10–11.9 เปอรเซ็นต (โดยนํา้ หนัก) กิโลกรัมละ 37,500 – 43,125
บาท ปริมาณสารสําคัญ CBD 8-9.9 เปอรเซ็นต (โดยนํา้ หนัก) กิโลกรัม
ละ 30,000–35,625 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ตามทีอ่ งคการฯ กําหนด สําหรับผูส นใจสามารถลงทะเบียนเสนอเขา
รวมที่ www.gpo.or.th/กัญชา หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่
call center โทร 1648 E-mail: information@gpo.or.th โดยองคการฯ
จะพิจารณาคุณสมบัตแิ ละศักยภาพตามรายละเอียดทีล่ งทะเบียนไว
จากนัน้ ติดตอวิสาหกิจชุมชนรวบรวมขอมูลรายละเอียดเพิม่ ลงพืน้ ที่
เพือ่ ประเมินแผนการปลูก และพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑของ
องคการฯ และขออนุญาตรวมกันปลูกกัญชาทางการแพทยตอ อย.
เมือ่ ไดรบั อนุญาตจาก อย.แลว วิสาหกิจชุมชนและองคการฯ จะรวม
กําหนดปริมาณนํา้ หนักชอดอกแหงและระยะเวลาที่จะสงมอบเพื่อ
จัดทําสัญญาซือ้ ขายตอไป
ทัง้ นี้ วิสาหกิจชุมชนทีจ่ ะรวมมือกับองคการฯ ตองเปน
วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 และไดรบั อนุญาตผลิต (ปลูก) ซึง่ ยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 5 (กัญชา) จากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ มี
ประสบการณในการปลูกกัญชาทางการแพทยสายพันธุก ญ
ั ชาตามที่
องคการฯ ตองการ วิธกี ารปลูกตองเปนไปตามมาตรฐานการปลูกและ
การเก็บเกีย่ วทีด่ ขี องพืชสมุนไพร Good Agricultural Practices (GAP)
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทีด่ ี เพือ่ ปองกันการรัว่ ไหลของกัญชา
ตลอดการปลูก การเก็บเกีย่ ว การทําลาย และการขนสง
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นางศศิการ ลอจิโรภาส ประธานวิสาหกิจชุมชน
ศูนยกลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย
กลาววา ขณะนีโ้ รงปลูกระบบปด (Indoor) อย.ไดอนุญาตปลูกรวมกับ
ทางองคการฯ แลว มีความพรอมในสวนโครงสรางและการวางระบบ
ตางๆ ในการปลูก ตามแนวทางการทําเกษตรมาตรฐานสูงของทาง
วิสาหกิจชุมชน ทั้งรางปลูก ระบบนํา้ ระบบไฟ และเทคโนโลยี
การเกษตรตาง ๆ พรอมทัง้ ระบบรักษาความปลอดภัย โดยจะทําการ
ปลูกสายพันธุ CBD Charlotte’s Angel ภายในเดือนมีนาคมนี้ จํานวน
90 ตน พืน้ ที่ 50 ตารางเมตร และคาดวาจะมีการเก็บเกีย่ วชอดอก
รอบแรกไดชว งประมาณเดือนมิถนุ ายนนี้ ไดจาํ นวน 18 กิโลกรัม และ
กําลังขยายพืน้ ทีป่ ลูกระบบปด (Indoor) พืน้ ทีอ่ กี 360 ตร.ม. ปลูกได
840 ตนตอรอบปลูก เพือ่ เพิม่ ปริมาณผลผลิตเขาสูร ะบบการผลิตของ
องคการฯ ตอไป
นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ ที่ปรึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุม เกษตรอินทรียเ พชรลานนา จ.ลําปาง กลาววา ทางกลุม
มีประสบการณปลูกพืชสมุนไพรดานการเกษตรอินทรียแบบผสม
ผสานมากกวา 24 ป และเริม่ ปลูกกัญชาแบบอินทรียม าตัง้ แตป 2562
แบบกลางแจง (Outdoor) พืน้ ที่ 3,000 ตร.ม. และแบบโรงเรือน พืน้ ที่
800 ตร.ม. ทีผ่ า นมาไดสง มอบผลผลิตกัญชาทุกสวนแกหนวยงาน
ตาง ๆ เพือ่ ประโยชนทางการแพทยและการศึกษาวิจยั ไปแลว 1,000
กิโลกรัม (นํา้ หนักสด) และ 500 กิโลกรัม (นํา้ หนักแหง) และทางกลุม ฯ
มีความพรอมดานสถานที่ องคความรู และบุคลากรที่จะรวมกับ
องคการฯ โดยสามารถปลูกกัญชาไดถงึ 3,000 ตน ผลผลิตประมาณ
500 กิโลกรัม (นํา้ หนักแหง)
นางสาวฐิวรรณี กันหามาลา ประธานวิสาหกิจชุมชน
กลุม รักจังฟารมวังนํา้ เขียว จ.นครราชสีมา กลาววา ทางกลุม จะ
ดําเนินการปลูกกัญชาสายพันธุ CBD Charlotte’s Angel ในรูปแบบ
โรงเรือน (Greenhouse) ระยะที่ 1 จํานวน 4 โรงเรือน พืน้ ที่ 480
ตารางเมตร โดยจะเริม่ ปลูกในรอบแรกกลางเดือนพฤษภาคมนี้ จํานวน
400 ตน โดยจะเก็บเกีย่ วชอดอกกัญชาในเดือนพฤศจิกายน คาดวา
จะไดชอ ดอกกัญชาแหงประมาณ 40 กิโลกรัม พรอมกันนัน้ ไดขยาย
การปลูกแบบโรงเรือนระยะที่ 2 จํานวน 6 โรงเรือน พืน้ ที่ 800 ตร.ม.
เพือ่ รองรับการปลูกทีม่ ากขึน้ กวา 1,200 ตนตอรอบ ปลูกในระบบ
EVAP (อีแวป) ทีม่ กี ารควบคุมสภาพแวดลอมการปลูกทัง้ อุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ ใหเหมาะสมเพือ่ ใหไดผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปริมาณเพิม่ ขึน้
นายโยชัย ศศิวรรณ ทีป่ รึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุม ปลูก
และแปรรูปบุก, เกษตรอินทรียบ า นทุง แพม จ.แมฮอ งสอน กลาววา
ทางกลุมมีประสบการณการปลูกแบบโรงเรือนระบบ Evaporation
พืน้ ที่ 1,200 ตร.ม. สามารถปลูกกัญชาไดตอ รอบประมาณ 500 ตน
และป 2563 ไดสง มอบกัญชาทางการแพทยใหหนวยงานตางๆ เพือ่
ประโยชนทางการแพทยแลว โดยในความรวมมือครัง้ นี้ ทางกลุม ฯ
มีแผนงานขยายพืน้ ทีป่ ลูกโดยใชพนื้ ที่ อ. เขาคอ จ.เพชรบูรณ เปนการ
ปลูกแบบโรงเรือน พืน้ ทีป่ ลูก 3,000 ตร.ม. สามารถปลูกกัญชาได
ประมาณ 2,000 ตน/รอบ
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การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการสั่งใชยาจากสมุนไพร
ของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข

ก

ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) วิเคราะห
การสั่ ง ใช ย าจากสมุ น ไพรของสถานพยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ปจจัยที่สงเสริมและ
อุปสรรคตอการสัง่ ใชยาจากสมุนไพร 2) พัฒนารูปแบบการสงเสริม
การใชยาจากสมุนไพร 3) ประเมินผลรูปแบบการสงเสริมการใชยา
จากสมุนไพร ผลการเปลีย่ นแปลงการสัง่ ใชยาจากสมุนไพร ผูเ ขารวม
วิจัย รวมทั้งสิ้น 150 คน การศึกษาแบงออกเปน 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 วิเคราะหสถานการณ ระยะที่ 2 ดําเนินการพัฒนารูปแบบ
ระยะที่ 3 การทดลองนํารูปแบบไปใช ระยะที่ 4 ประเมินผลการ
พัฒนารูปแบบ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก การสนทนากลุม
สัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบบันทึกประชุม แบบประเมินความ
พึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยหาคาเฉลี่ยรอยละ
ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา
ระยะที่ 1 สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด
สระบุรี มีการสั่งใชยาสมุนไพร คิดเปนรอยละ 1.97 ของมูลคาการ
สั่งใชยาทั้งหมด อุปสรรคตอการสั่งใชยาจากสมุนไพรที่สําคัญมาก
ที่สุด คือ ผูสั่งใชยาไมมีขอมูลเพียงพอ ไมเชื่อมั่นในยาสมุนไพร
ไมรูจักขนาดยา สรรพคุณยา ปจจัยที่สงเสริมการสั่งใชยาจาก
สมุนไพร คือ ผูปวยเรียกหายา สั่งจายยาเปนไปตามนโยบาย ยา
ทีไ่ ดรบั การสนับสนุน ระยะที่ 2 ระดมความคิดเห็นไดรปู แบบสงเสริม

การใชยาสมุนไพร จํานวน 5 กิจกรรม ระยะที่ 3 นํารูปแบบที่ไดไป
ดําเนินการในสถานพยาบาล ประกอบดวย 1) ประกาศนโยบาย
สงเสริมการใชยาสมุนไพร 2) จัดทํา application การใชยาสมุนไพร,
ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน 3) เสริมสรางความรูและความ
มั่นใจแกผูใหบริการ 4) จัดทําระบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร
5) ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ระยะที่ 4 ประเมินการพัฒนา
รูปแบบ พบวาความพึงพอใจของผูเขารวมงานวิจัยอยูระดับดีมาก
(X = 4.37 SD = 0.95) การปฏิบัติติงานของผูสั่งใชยาสมุนไพรมี
ขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน มีความมั่นใจในการสั่งใชยาสมุนไพร
อีกทัง้ มีแนวทางในการทํางานทีเ่ ปนรูปธรรม ผลการเปลีย่ นแปลงการ
สัง่ ใชยาจากสมุนไพร พบวาการสัง่ ใชยาจากสมุนไพรเพิม่ ขึน้ มูลคา
การสั่งใชยาจากสมุนไพรเพิ่มขึ้น มูลคาการสั่งใชยาปฏิชีวนะลดลง
รูปแบบการสงเสริมการสั่งใชยาสมุนไพรนํามาใชไดผลดีในพื้นที่
สามารถนําไปใชกับพื้นที่อื่นไดแตตองสรางการมีสวนรวมของผูสั่ง
ใชยาสมุนไพร ในกระบวนการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทําให
เกิดการปรับปรุงแกไขปญหารวมกันอยางตอเนือ่ งสมํา่ เสมอ ประเด็น
การพัฒนา คือ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยทกุ สาขาใหมคี วามรู
ความเขาใจการสั่งใชยาจากสมุนไพร ระบบสืบคนขอมูลยาจาก
สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ

คํา สํา คั ญ : ยาจากสมุ น ไพร, นโยบายส งเสริ ม การใช สมุ น ไพร, การพั ฒ นารู ปแบบโรงพยาบาลทั่ วไป โรงพยาบาลชุ มชน และโรงพยาบาลส งเสริ ม สุ ขภาพตํา บล
จํานวน 30 คน
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ขัน้ ตอนและกระบวนการวิจยั แบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามชนิดตอบดวย
ตนเอง โดยรวบรวมประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับปจจัยทีส่ ง เสริม-อุปสรรค
ตอการใชยาสมุนไพรจากการพูดคุยกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การแพทยแผนไทย ทั้งจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หลังจากนัน้
กําหนดหัวขอคําถามและจัดทําเปนคําถาม ผูเชี่ยวชาญ 5 คนที่
มีประสบการณการทํางานดานการแพทยแผนไทยอยางนอย 5 ป
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและตรวจสอบการใชภาษาของ
แบบสอบถาม ผูเ ชีย่ วชาญ ประกอบดวย หัวหนางานแพทยแผนไทย
ของโรงพยาบาล (1 คน) ผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทยของ
โรงพยาบาล (3 คน) และเภสัชกรผูร บั ผิดชอบงานแพทยแผนไทยใน
โรงพยาบาลชุมชน (1 คน) หลังการปรับปรุงไดแบบสอบถาม 2 ตอน
ตอนแรก เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ใชยาสมุนไพร (10 ขอ) ตอนที่ 2 เปนคําถามดานปญหา-อุปสรรค
ที่สงผลตอการสั่งจายยาสมุนไพร (10 ขอ) คําถามเปนแบบ Likert
ทีม่ ี 5 ระดับ จากไมเห็นดวยเปนอยางยิง่ (1 คะแนน) จนถึงเห็นดวย
เปนอยางยิง่ (5 คะแนน) และใชแบบเก็บขอมูล รวมขอมูลจากฐาน
ขอมูลในระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัด
หรือ Data Center ซึ่งประกอบดวยแฟมขอมูล 43 แฟมมาตรฐาน
ซึ่งกําหนดโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข
สถานพยาบาลทุกระดับในจังหวัดสระบุรี คือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลทุกแหง โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงและโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลทั่วไป ประมวลผลขอมูลของตนและสงออกจาก
ระบบ HOSxP ไปสู Data Center ขอมูลที่รวบรวมและวิเคราะห
ในการศึ ก ษานี้ ได แ ก มู ล ค า และปริ ม าณการสั่ ง ใช ย าสมุ น ไพร
ขอมูลการวินิจฉัยโรค รายงานโรคตามระบบ ICD 10 และขอมูล
การสั่งการรักษาและสั่งจายยาในงานบริการแพทยแผนไทย
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร
ขั้นตอน ดังนี้ 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีสวนรวม
ประกอบดวย บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยทั้งจาก
โรงพยาบาลศู น ย โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลชุ ม ชนและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 30 คน เพือ่ สรางแนวทาง
การพัฒนารูปแบบ โดยใชระยะเวลา 1 วัน 2) วางแผนการทํา
แนวทางในการสงเสริมการใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มาตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและ
วิธีการดําเนินการ โดยผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีการประชุมรวมกัน
ระหวางผูเชี่ยวชาญดานการใหบริการกับคณะผูวิจัย เพื่อกําหนด
รายละเอียดเกีย่ วกับแนวทางในการดําเนินการ พรอมกับกําหนดวิธี
ดําเนินการและกิจกรรมตางๆ
ระยะที่ 3 ระยะทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการใชยา
สมุนไพรภายหลังไดรบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผูว จิ ยั ไดทดลองใชรปู แบบ
การสงเสริมการใชยาสมุนไพร ซึ่งประกอบดวย การจัดทําประกาศ
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นโยบายสงเสริมการใชยาสมุนไพร จัดทํา application การใชยา
สมุนไพร, ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบนั เสริมสรางความรูแ ละ
ความมัน่ ใจแกผใู หบริการ จัดทําระบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร
จัดทําแนวทางติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ระยะที่ 4 ศึกษา ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการ
สงเสริมการใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1) ประเมินผลจากแบบสังเกตแบบไมมสี ว นรวมเกีย่ วกับการสัง่ ใชยา
สมุนไพร เพื่อดูรูปแบบการสั่งใชยาสมุนไพร 2) สัมภาษณเชิงลึก
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยทั้งจากโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เกี่ยวกับการสั่งใชยาสมุนไพร 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับการสั่งใชยาสมุนไพร
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล ผูว จิ ยั ไดใชเครือ่ งมือ
การวิจัยที่สรางขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและ
งานวิจัยที่ผานมา ไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ซึ่งประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดาน
สมุนไพรจากอภัยภูเบศรและกรมการแพทยแผนไทย มีรายละเอียด
ดังนี้
1) แบบเก็บขอมูล ขอมูลจากฐานขอมูลในระบบคลัง
ขอมูลดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัดหรือ Data Center ซึง่
ประกอบดวยแฟมขอมูล 43 แฟมมาตรฐาน ซึ่งกําหนดโดยสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลทุก
ระดับในจังหวัดสระบุรี คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง และโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป
ประมวลผลขอมูลของตนและสงออกจากระบบ HOSxP ไปสู Data
Center ขอมูลที่รวบรวมและวิเคราะหในการศึกษานี้ ไดแก มูลคา
และปริมาณการสัง่ ใชยาสมุนไพร ขอมูลการวินจิ ฉัยโรค รายงานโรค
ตามระบบ ICD 10 และขอมูลการสัง่ การรักษาและสัง่ จายยาในงาน
บริการแพทยแผนไทย
2) แบบสัมภาษณเชิงลึก เปนแบบสัมภาษณคําถามปลาย
เปด เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการสงเสริมการใชยา
สมุนไพร
3) แบบสอบถาม ชนิดตอบดวยตนเอง โดยรวบรวม
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม -อุ ป สรรคต อ การใช ย า
สมุนไพร จากการพูดคุยกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการแพทย
แผนไทยทั้งจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หลังจากนั้นกําหนด
หัวขอคําถามและจัดทําเปนคําถามผูเ ชีย่ วชาญ 5 คนทีม่ ปี ระสบการณ
การทํางานดานการแพทยแผนไทยอยางนอย 5 ป ตรวจสอบความ
ตรงของเนื้ อหา และตรวจสอบการใช ภาษาของแบบสอบถาม
ผู เ ชี่ ย วชาญ ประกอบด ว ย หั ว หน า งานแพทย แ ผนไทยของ
โรงพยาบาล (1 คน) ผูร บั ผิดชอบงานแพทยแผนไทยของโรงพยาบาล
(3 คน) และเภสัชกรผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล
ชุมชน (1 คน) หลังการปรับปรุงไดแบบสอบถาม 2 ตอน ตอนแรก
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เป น คํา ถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ก ารใช ย า
สมุนไพร (10 ขอ) ตอนที่ 2 เปนคําถามดานปญหา-อุปสรรคที่
สงผลตอการสัง่ จายยาสมุนไพร (10 ขอ) คําถามเปนแบบ Likert ทีม่ ี
5 ระดับ จากไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง (1 คะแนน) จนถึงเห็นดวย
เปนอยางยิ่ง (5 คะแนน)
4) แบบบันทึกประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยเปนแบบบันทึก
ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของการประชุมวางแผน และขั้นตอนการ
ดําเนินงานในความรับผิดชอบ เพือ่ ดูรปู แบบการใหสงั่ ใชยาสมุนไพร
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ กีย่ วของกับการสัง่
ใชยาสมุนไพร เปนแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยใชขอ คําถาม
จํานวน 10 ขอ เครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคาจํานวน
5 ระดับ ตั้งแตความพึงพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) จนถึงมีความ
พึงพอใจในระดับนอยที่สุด (1 คะแนน) เกณฑคาเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก
คาเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง คาเฉลีย่ 1.51 - 2.50
หมายถึง ระดับนอย และคาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอย
ที่สุด แบบสอบถามชุดนี้มีคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.83
และคาความเที่ยงโดยคาสัมประสิทธิอัลฟาของคอรนบาค เทากับ
0.75 เมือ่ นําไปทดลองใชกบั กลุม ผูเ กีย่ วของทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณ ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิง
คุณภาพ ใชวธิ วี เิ คราะหเชิงเนือ้ หาโดยประมวลคําสําคัญและเชือ่ มโยง
ความเป น เหตุ เ ป น ผลของข อ มู ล แล ว นํา ข อ มู ล มาจั ด หมวดหมู
มีการตรวจสอบขอมูลที่ไดจนมีความมั่นใจในความถูกตอง

ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 วิเคราะหการสัง่ ใชยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ปจจัยที่สงเสริมและ
อุปสรรคตอการสั่งใชยาจากสมุนไพร
มูลคาการสั่งใชยาสมุนไพร
จากการวิเคราะหบญ
ั ชีรายการยาและมูลคาการสัง่ ใชยา
สมุนไพร พบวารายการยาของสถานพยาบาลของจังหวัดสระบุรจี ะ
อางอิงจากกรอบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลชุมชนประจํา
CUP นั้น มูลคาการสั่งใชยาสมุนไพรคิดมูลคาจากขอมูลราคาขาย
ทีส่ ถานพยาบาลแตละแหงกําหนดและบันทึกในระบบ HOSxP และ
สงขอมูลเขาระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัด
(Data Center) พบวามีมูลคาการสั่งใชยารวมกันทั้งจังหวัดเปน
568,345,077.06 บาท มูลคาการสัง่ ใชยาสมุนไพร คือ 11,447,794.47
บาท หรือรอยละ 1.97 ของมูลคาการสัง่ ใชยาทัง้ หมด ในการสัง่ จาย
ยา พบวามีการสั่งจายยาสมุนไพรทั้งที่เปนยาในบัญชียาหลักแหง
ชาติ พ.ศ. 2556 (บัญชียาจากสมุนไพร) และยานอกบัญชียาหลัก
แหงชาติ เมื่อนับจํานวนรายการยาสมุนไพรในใบสั่งยาทั้งหมด มี
การสัง่ จายยาสมุนไพรอยูเ พียง 5 รายการ รายการยาทีม่ กี ารสัง่ จาย
มากที่สุดคือ ยาฟาทะลายโจร สั่งจาย 67,261 ครั้ง อันดับ 2 คือ
ขมิ้นชัน มีสั่งจาย 50,265 ครั้ง อันดับที่ 3 คือ ยาแกไอมะขามปอม
มีการสั่งจาย 49,761 ครั้ง จะเห็นไดวาการสั่งจายยาสมุนไพรไมได
มีการกระจายการสัง่ ใหครอบคลุมตามบัญชีรายการยา แตมลี กั ษณะ
เปนการสั่งจายยาเพียงบางรายการเทานั้น

ตารางที่ 1 ยาสมุนไพรและยาแผนไทยที่มีการสั่งจายมากที่สุด 5 อันดับแรก
อันดับ

รายการ

กลุมยา

ผูปวยที่ไดรับการสั่งยา
จํานวน (คน)

รอยละ

จํานวนครั้งที่สั่งยา
(บาท)
จํานวนครั้ง

มูลคา
รอยละ

1

ฟาทะลายโจร

ED

36,475

10.24

67,261

13.40

1,420,005.71

2

ขมิ้นชัน

ED

38,552

10.15

50,265

11.18

1,079,550.14

3

ยาแกไอมะขามปอม

ED

31,200

9.88

49,761

10.14

1,026,290.04

4

ยาอมมะแวง

ED

45,522

11.85

51,244

9.23

876,529.10

5

เถาวัลยเปรียง

ED

24,850

7.85

47,814

9.11

351,596

176,59

49.97

266,345

53.06

รวมสั่งยา 5 รายการ

มู ลค าการสั่ งใช ยาสมุ นไพร 5 รายการ (ยาแคปซู ล
ฟาทะลายโจร ยาแคปซูลขมิ้นชัน ยานํ้าแกไอมะขามปอม ยาอม
มะแว ง และยาเถาวั ล ย เ ปรี ย ง) ในภาพรวมของสถานบริ ก าร
เครือขายสุขภาพ พบวาเพิ่มขึ้นกวารอยละ 50 ในระยะ 3 ป
หลังการดําเนินการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 มูลคาและปริมาณการสั่งใชยาสมุนไพรที่ใชบอย 5 อันดับแรก ตั้งแตป พ.ศ. 2557 - 2560
รายการ 1
ต.ค. 2556-1 ต.ค. 2557 1 ต.ค. 2558-1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2557-30 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2559-30 ก.ย. 2560 รอยละที่เพิ่มขึ้น
มูลคารวม (บาท)
443,589,779.92
355,594,721.25
434,552,723.24
579,792,684.53
30.70
ปริมาณการสั่งใชยา (บาท)
4,714,665.55
5,346,579.53
5,123,664.25
7,447,794.47
57.97
1 ฟาทะลายโจร
824,965.05
721,256.20
522,434.45
1,420,005.71
72.12
2 ขมิ้นชัน
628,529.10
661,903.89
542,445.23
1,079,550.14
71.75
3 ยาแกไอมะขามปอม
556,734.14
789,723.43
623,452.89
1,026,290.04
84.34
4 ยาอมมะแวง
542,253.55
430,150.14
625,434.47
876,529.10
61.64
5 เถาวัลยเปรียง
225,563.55
256,723.75
193,235.89
351,596
55.87

*** รอยละที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เมื่อเทียบกับ 30 กันยายน 2557
การใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผลใน 2 โรคเปาหมาย
อัตราการสั่งใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผลใน 2 โรค
เปาหมายลดลง โดยพบการสั่งใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุสมผล
ในโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจสวนบนเฉียบพลัน ในป พ.ศ. 2559, 2560
และ 2561 ดังนี้ รอยละ 28.59, 26.94 และ 19.79 ตามลําดับ สวน
การสั่งใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุสมผลในกลุมโรคทองรวง
เฉียบพลัน ในป 2559, 2560 และ 2561 ดังนี้ รอยละ 18.90, 17.80
และ 13.94 ตามลําดับ
การวินิจฉัยโรคตามการแพทยแผนไทย
ICD 10 TM (international classiﬁcation of diseases
and related health problems, 10th revision, Thai modiﬁcation)
หรือบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับประเทศไทยแกไขครั้งที่
10 ไดกําหนดรหัสการวินจิ ฉัยโรคตามการแพทยแผนไทยขอมูลจาก
Data Center พบวามีการรายการโรคทางการแพทย แผนไทย

ตารางที่ 3 รอยละของการสั่งใชยาปฏิชีวนะ
ไมสมเหตุสมผล ใน 2 โรคเปาหมาย
เปาหมาย นอยกวารอยละ 20
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ป 2559

ป 2560

ป 2561

สวนบนเฉียบพลัน

28.59

26.94

19.79

โรคทองรวงเฉียบพลัน

18.90

17.80

13.94

สวนใหญจดั อยูใ นกลุม อาการปวดกลามเนือ้ กระดูกและขอ โดยอันดับ
1 คือ ปวดขา หรือปวดเขา หรือปวดเทา พบรายงาน 11,624 ครั้ง
(รอยละ 17.44 ของรายงานทั้งหมด) อันดับ 2 คือ อาการปวดหลัง
ปวดบา หรือปวดไหล พบวามีรายงาน 6,523 ครั้ง (รอยละ 10.07
ของรายงานทั้งหมด) และอันดับ 3 คือ อาการไอ พบวามีรายงาน
4,288 ครั้ง (รอยละ 6.05 ของรายงานทั้งหมด)

ตารางที่ 4 รายการโรคจําแนกตามระบบ ICD 10 ที่มีการรักษาดวยการแพทยแผนไทยมากที่สุด 3 อันดับแรก
อันดับ
1
2
3

รายการโรค
ปวดขา หรือปวดเขา หรือปวดเทา
อาการปวดหลัง ปวดบา หรือปวดไหล
อาการไอ
รวม

ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคตอการสั่งจายยาสมุนไพร
การสอบถามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 150 คนตอ
สิง่ สนับสนุนและอุปสรรคตอการสัง่ จายยาสมุนไพร พบผลดังนี้ ผูใ ห
ขอมูลรายงานวาปจจัยสงเสริมการใชยาดังกลาวสามอันดับแรก
คือ 1. การที่ผูปวยเรียกหายา (4.20+0.45 จากคะแนนเต็ม 5)
2. สัง่ จายยาเปนไปตามนโยบาย (3.59+0.57) 3. เปนยาทีไ่ ดรบั การ
สนับสนุน (3.28+0.47)
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จํานวนผูปวย
คน
6,422
3,422
2,581
12,425

รอยละ

จํานวนครั้งบริการ
ครั้ง

รอยละ

15.89
7.89
6.05
29.83

11,624
6,523
4,288
22,435

17.44
10.07
6.05
33.56

ผูใหขอมูล รายงานวาประเด็นที่คิดวาเปนปญหาหรือ
อุปสรรค 3 อันดับแรกที่มีผลตอการสั่งจายยาสมุนไพร คือ 1. ผูสั่ง
ใชยาไมมีขอมูลเพียงพอ (4.32+0.48จากคะแนนเต็ม 5) 2. ผูสั่ง
ใชยาไมเชื่อมั่นในยาสมุนไพร ราคายาคอนขางสูง (3.28+0.52)
3. ผูสั่งใชยาไมรูจกั ขนาดยา สรรพคุณยา (3.15+0.45)

Vol.47 No.2 January – March 2021

ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลสงเสริมใหมีการ
สั่งจายยาสมุนไพร (n=150)
อันดับ
1
2
3
4

หัวขอ/ประเด็น
คะแนน SD
ผูปวยรองขอหรือเรียกหา
4.20
สั่งจายยาสมุนไพรเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
3.59
เปนยาที่ไดรับการสนับสนุนมา
3.28
มีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและ
ผลการรักษาของยาชนิดที่สั่งจาย
3.13
5 จายยาสมุนไพรรวมกับยาแผนปจจุบัน
เพื่อเพิ่มผลการรักษา
3.12
6 สั่งจายยาเพื่อทดแทนยาแผนปจจุบัน
ในรายการที่ไมมีในบัญชียา
3.05
7 ยาสมุนไพรมีราคาถูกชวยประหยัดงบประมาณ 3.04
8 กระแสความนิยมสมุนไพร
2.86
9 ยาสมุนไพรมีความปลอดภัยมากกวา
การใชยาแผนปจจุบัน
2.81
10 ตองการเปรียบเทียบผลการรักษา
ดวยยาสมุนไพรกับยาแผนปจจุบัน
2.13

ความคิดเห็นตออุปสรรคทีม่ ผี ลกระทบตอการใชยาสมุนไพร
และยาแผนไทย (n=150)
เฉลี่ย1
0.45
0.57
0.47
0.57
0.55
0.49
0.65
0.46
0.66
0.45

1: คะแนนมีพสิ ยั 1–5 โดย 1 คือ ไมเห็นดวยเปนอยางยิง่
5 คือ เห็นดวยเปนอยางยิ่ง
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาจากสมุนไพร
ระยะนี้ไดมีการนําผลการวิจัยระยะที่ 1 มาวิเคราะห
และหาแนวทางการแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ดังนี้ 1) จัดประชุมระดมความ
คิดเห็นแบบมีสวนรวม โดยใชระยะเวลา 1 วัน 2) สัมภาษณ
ผู เ ชี่ ย วชาญจากกรมการการใช ย าสมุ น ไพร โดยการสั ม ภาษณ
ผู เ ชี่ ย วชาญจากกรมการแพทย แ ผนไทย และจากโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร ไดกําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับแนวทางการ
สงเสริมสนับสนุนการใชสมุนไพร พรอมกับกําหนดวิธีการดําเนิน
กิจกรรม 5 กิจกรรม คือ 1) ประกาศนโยบายสงเสริมการใชยา
สมุนไพร 2) จัดทํา application การใชยาสมุนไพร, ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปจจุบนั 3) เสริมสรางความรูแ ละความมัน่ ใจแกผใู ห
บริการ 4) จัดทําระบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 5) ติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง
ระยะที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร
ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร
โดยมีการดําเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) จัดประกาศนโยบาย
สงเสริมการใชยาสมุนไพร และแนวทางการปฏิบัติในการสั่งใชยา
สมุนไพร ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลประจํา
เดือน 2) จัดทํา application การใชยาสมุนไพร, ยาสมุนไพรทดแทน
ยาแผนปจจุบนั แนวทางการใชยาสมุนไพรในกลุม ผูป ว ยโรคติดเชือ้
ทางเดินหายใจสวนบน และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน เพื่อให
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อันดับ
หัวขอ/ประเด็น
คะแนน SD
1 แพทย/เจาหนาที่ผูสั่งจายยา
ไมมีขอมูลเพียงพอ
4.32
2 ผูสั่งจายยายังไมเชื่อมั่นในคุณภาพ
ราคายาคอนขางสูง
3.28
3 ผูสั่งจายยาคิดวาไมมีความรู
ในการใชยา หรือไมทราบแนวทาง
การใชยาที่ประสิทธิภาพและปลอดภัย
3.15
4 ราคาไมเหมาะสม
3.12
5 ไมมียาสมุนไพร
รายการที่ออกฤทธิ์ตรงตามที่ตองการ
3.09
6 กังวลวาผูปวยจะไมเชื่อถือ ไมยอมรับ
3.05
7 รูปแบบยามีความยุงยากซับซอน
ทําใหใชยาไดยาก หรือการเก็บรักษา
ใหคงสภาพไดยาก
3.04
8 ความยุงยากในการจัดซื้อจัดหา
2.97
9 เกิดผลขางเคียงจากการใชยา
2.82
10 ระบบการสั่งจายยาฯ ของสถานพยาบาล
มีความยุงยาก ขั้นตอนซับซอน
2.17

เฉลี่ย1
0.48
0.52

0.45
0.65
0.42
0.80

0.40
0.42
0.49
0.42

1: คะแนนมีพสิ ยั 1–5 โดย 1 คือ ไมเห็นดวยเปนอยางยิง่
5 คือ เห็นดวยเปนอยางยิ่ง
ผูป ฏิบตั งิ านไดใชเปนแนวทางในการสัง่ ใชยาสมุนไพร 3) เสริมสราง
ความรูและความมั่นใจแกผูใหบริการ โดยลงพื้นที่ในแตละอําเภอ
ในการใหขอ มูลและแนวทางการดําเนินกิจกรรม 4) จัดทําระบบการ
สงเสริมการใชยาสมุนไพร โดยการทําระบบการบริหารจัดการยา
สมุนไพรระดับจังหวัด 5) มีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
ผ า นการนิ เ ทศติ ด ตามตรวจสอบทุ ก เดื อ น รวมทั้ ง การนํา ผล
การดําเนินกิจกรรมรายงานที่ประชุมคณะกรรมการวางแผน และ
ประเมินผลประจําเดือน
ระยะที่ 4 ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใช
ยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พบวา 1) ผลการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เกี่ยวกับการ
สั่งใชยาสมุนไพรของผูเกี่ยวของกับการสั่งใชยาสมุนไพร หลังจาก
ดําเนินการแลว 2 เดือน ไดสังเกตตามประเด็นดังนี้ มีการใช application การใชยาสมุนไพรเปนเครื่องมือประกอบการพิจารณาสั่งใช
ยาสมุนไพร และมีการสั่งใชยาสมุนไพรฟาทะลายโจรในการรักษา
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน เมื่อผูปวยมาดวยอาการไอเจ็บ
คอ ตรวจรางกายแลวไมมอี าการติดเชือ้ ในลําคอและไดใหคําแนะนํา
วิธีรับประทานยา สรรพคุณยา สวนในกรณีผูปวยโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน พบวาในกรณีผูปวยมีอาการทองเสีย แบบไมมีไข มีการ
สั่ ง จ า ยยาสมุ น ไพรยาเหลื อ งป ด สมุ ท ร และให คํา แนะนํา วิ ธี
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รับประทาน สรรพคุณยา โดยยึดหลักแนวทางและคูม อื และสามารถ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไดเปนอยางดี 2) การสัมภาษณ
เชิงลึก กับผูเกี่ยวของกับการสั่งใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาล มี
ความตระหนัก และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน และแนวทางการ
ดําเนินงานไดเปนอยางดี มีการใชยาสมุนไพรในการรักษา พบอัตรา
การใชยาสมุนไพรเพิม่ ขึน้ และอัตราการใชยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้
ระบบการหายใจสวนบน การใชยาปฎิชีวนะในโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน ผานเกณฑ อีกทั้งมูลคายาลดลง 3) ผลความพึงพอใจ

ของผู ส่ั ง ใช ย าสมุ น ไพรที่ ส ถานพยาบาล เกี่ ย วกั บ แนวทางการ
สงเสริมการสั่งใชยาสมุนไพร จํานวน 150 คน พบวาความพึงพอใจ
โดยรวมที่ไดรับจากการพัฒนารูปแบบแนวทางการสงเสริมการใช
ยาสมุนไพร ระดับมาก (X=4.37, SD=0.95) เมื่อเปนรายขอ
พบวาผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในการสั่งใชยาสมุนไพร
ระดับมากทีส่ ดุ (X=4.55, SD=0.73) รองลงมา application สนับสนุน
การดํา เนิ น งานที่ ต รงตามความต อ งการ (X=4.48, SD=0.82)
ดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 5 ผลความพึ ง พอใจของผู ป ฏิ บั ติ ง านในการสั่ ง ใช ย าสมุ น ไพรในสถานพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
จังหวัดสระบุรี
รายการประเมิน
1. การดําเนินการไมยุงยาก ซับซอน เขาใจงาย
2. application สนับสนุนการดําเนินงานที่ตรงตามความตองการ
3. ผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจในการสั่งใชยาสมุนไพร
4. ผลที่ไดการพัฒนารูปแบบตรงตามความตองการของผูปฏิบัติงาน
5. รูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรมีความชัดเจน เขาใจงาย
6. สถานพยาบาลไดรับประโยชนและคุมคาจาการนํารูปแบบมาปรับใช
7. ผูปฏิบัติงานสามารถสั่งใชยาสมุนไพรไดอยางละเอียด ชัดเจน
8. ผูปฏิบัติงานมีรูปแบบแนวทางในการสั่งใชยาสมุนไพร
9. รูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรสนับสนุนตรงตามความตองการ
10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ไดรับจากการพัฒนารูปแบบ
การสงเสริมการใชยาสมุนไพร
ภาพรวม

x
4.37
4.48
4.55
4.47
4.28
4.29
4.39
4.28
4.30
4.37

SD
0.95
0.82
0.73
0.83
0.92
0.73
0.88
0.72
0.44
0.95

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.37

0.95

มาก

ขมิน้ ชัน ยานํ้าแกไอมะขามปอม ยาอมมะแวง และยาเถาวัลยเปรียง
(รอยละ11.18, 10.14, 9.23 , 9.11 ตามลําดับ) สอดคลองกับนโยบาย
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสระบุรี สนับสนุนการใชยาจากสมุนไพรในหนวยบริการสังกัดกระทรวง
ที่มีการสั่งใชยาจากสมุนไพรเปนสถานพยาบาลหลายระดับและ สาธารณสุข ซึ่งแสดงใหเห็นวา แมจะมีรายการยาสมุนไพรในบัญชี
หลายขนาด บุคลากรผูสั่งจายยามีความหลากหลายดานวิชาชีพ ยาหลักแหงชาติเปนจํานวนมากถึง 50 รายการ แตการสัง่ จายยาของ
ความรูและประสบการณ เชน แพทย พยาบาล และเจาพนักงาน สถานพยาบาลนั้นเนนสั่งยาเพียงบางรายการเพื่อบําบัดรักษาเพียง
สาธารณสุขชุมชน ผลการวิจัย พบวาบัญชีรายการยาของสถาน บางโรคหรือบางกลุมอาการเทานั้น ไดแก ยาที่ใชรักษาในกลุมโรค
พยาบาลในทุก CUP มียาจากสมุนไพรรวมอยูดวย แตละ CUP มี ติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น หายใจ ซึ่ ง หนึ่ ง ในมาตรการสํา คั ญ คื อ
จํานวนรายการที่แตกตางกัน ตั้งแต 10-50 รายการ มูลคาการสั่งใช มาตรการใชสมุนไพรทดแทนเปนลําดับแรก ไดแก ยาฟาทะลายโจร
ยาจากสมุนไพรของจังหวัด คิดเปนรอยละ 1.97 ของมูลคาการสัง่ ใช จากการศึ ก ษาพบว า แนวโน ม การสั่ ง ใช ย าฟ า ทะลายโจรมี อั ต รา
ยาทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลการสั่งใชยาจากสมุนไพรของ สูงขึ้น และอัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
สถานพยาบาลในจังหวัดเขตสุขภาพที่ 4 ซึ่งประกอบดวย จังหวัด หายใจสวนบน และกลุม โรคอุจจาระรวงเฉียบพลันลดลง สงผลใหการ
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุรี สิงหบุรี ใชยาปฏิชวี นะไมสมเหตุผลลดลง, ยาทีใ่ ชรกั ษาโรคในกลุม อาการปวด
นครนายก พบวามูลคาการสัง่ ใชยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาล กลามเนื้อ ปวดขอและกระดูก ทั้งนี้ เนื่องจากผูปวยจํานวนมากมี
ในจังหวัดสระบุรี มีมลู คาการสัง่ ใชยาจากสมุนไพรมากเปนอันดับที่ 2 อาการปวดเมื่ อ ยกล า มเนื้ อ จากการทํา งานเนื่ อ งจากประชาชน
ใน 8 จังหวัด (0.71, 0.91, 1.24, 3.16, 0.79,1.57, 0.03) ตามลําดับ ประกอบอาชี พ ทางการเกษตร ซึ่ ง อาการเหล า นี้ มั ก มี ส าเหตุ ไ ม
ยาจากสมุนไพรทีม่ กี ารสัง่ จายมากทีส่ ดุ คือ ยาฟาทะลาย ซับซอนแตพบไดบอ ย การรักษาอาการปวดกลามเนือ้ ดวยการแพทย
โจร (รอยละ 13.40 ของจํานวนครั้งที่สั่งยาสมุนไพร) ตามดวยยา แผนไทย ไดแก นวด อบ ประคบ และรักษาดวยยาสมุนไพร ซึ่งให
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ผลการรักษาดี ทําใหผูปวยกลุมหลักที่ใชบริการแพทยแผนไทย คือ
กลุมอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ ทําใหการสั่งจายยาในกลุมอาการ
ปวดกลามเนื้อมีมากกวาการสั่งจายยาในกลุมอื่น
ยาจากสมุ น ไพรตามบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ มี ค วาม
ครอบคลุมและสามารถรักษาโรคทั่วไปได การวิจัย พบวามีการ
รายงานถึงการรักษาพยาบาลดวยแพทยแผนไทย อาการและยาที่
สั่งจายมีความจํากัดเฉพาะบางโรคและบางอาการ
การสอบถามความคิ ด เห็ น ผู สั่ ง จ า ยยาทั้ ง แพทย แ ละ
ผูประกอบวิชาชีพสาขาอื่น พบวาผูสั่งจายยารายงานวาปจจัยที่
สงเสริมใหเกิดการสั่งจายยากลุมนี้ 3 อันดับแรก คือ 1. การที่ผูปวย
เรียกหายา 2. สั่งจายยาเปนไปตามนโยบาย 3. เปนยาที่ไดรับการ
สนั บ สนุ น ส ว นประเด็ น ตั ว อย า งการวิ จั ย ที่ เ ห็ น ว า เป น ป ญ หาอุปสรรคตอการสั่งจายยากลุมนี้ 3 อันดับแรก คือ 1. ผูสั่งใชยาไมมี
ขอมูลเพียงพอ 2. ผูส งั่ ใชยาไมเชือ่ มัน่ ในยาสมุนไพร ราคายาคอนขาง
สูง 3. ผูสั่งใชยาไมรูจักขนาดยา สรรพคุณยา การที่ผูสั่งจายยา
ไมมีขอมูลเพียงพอ คือ ไมรูจักชนิดของยา ชื่อยา สรรพคุณของยา
ตัวยา สวนประกอบ ขอบงใช และขอหามใช-ขอควรระวัง และการที่
ผูส งั่ จายยายังไมเชือ่ มัน่ ในคุณภาพของผลิตภัณฑและมาตรฐานการ
ผลิต ขอคนพบนีส้ อดคลองกับงานวิจยั ทีผ่ า นมา เพือ่ ประเมินการใช
ยาสมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาล ศึกษาปจจัยทีส่ ง เสริม
และเปนอุปสรรคตอการใชยาสมุนไพร สอดคลองกับการศึกษาของ
ธีราวุฒิ มีชํานาญ การประเมินการใชยาสมุนไพรและยาแผนไทย
ของสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดรอยเอ็ด
ในป 2557 พบวาการสงเสริมใหมกี ารใชยาสมุนไพรและยาแผนไทย
ตองทําใหผปู ว ยและผูส งั่ จายยายอมรับในประสิทธิภาพของยา และ
ตองมีเครื่องมือและแนวทางในการสนับสนุนการใชยาสมุนไพร
ผลการวิจัย พบวารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร
จําเปนตองใชมาตรการหลากหลายดานรวมกัน เพื่อสรางความ
ตระหนัก และสนับสนุนการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย การประเมินผลการใชยาสมุนไพรของสถาน
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี พบวาการ

สงเสริมการใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาลตองมีกจิ กรรม มาตรการ
ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใหการสงเสริมการใชยาสมุนไพรบรรลุตามเปาหมาย
ที่วางเอาไว การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรใน
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 5 กิจกรรม
ครบถวน ทัง้ การกําหนดนโยบาย มาตรการและกิจกรรมสงเสริมการ
ใชยาสมุนไพร การพัฒนา application เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน
และการติดตามประเมินผล และการผลักดันนโยบาย Antibiotic
smart use ทําใหผูปฏิบัติงานมีความตระหนักรูในการใชยาสมุนไพร
เพือ่ ลดการใชยาปฏิชวี นะ สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล ทําให
เกิดการพัฒนางานอยางยั่งยืน มีการใชยาสมุนไพรอยางคุมคา
ปลอดภัย สูเปาหมาย ประชาชนสุขภาพดี ลดการใชยาปฏิชีวนะ
สงเสริมการใชยาสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ขอเสนอแนะ
รูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรนํามาใชไดผลดี
ในพื้นที่ สามารถนําไปใชกับพื้นที่อื่นได แตตองสรางการมีสวนรวม
ของผูป ฏิบตั งิ านในกระบวนการพัฒนาเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู ทําให
เกิดการปรับปรุงแกไขปญหารวมกันอยางตอเนื่อง สมํา่ เสมอ การ
ใหความรูแ ละการนําเทคโนโลยีมาปรับใชสนับสนุนการทํางาน เพือ่
นําไปสูร ปู แบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สูก าร
ใชยาอยางสมเหตุสมผลที่ตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
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การวิเคราะหสถานการณและมาตรการปองกัน

เชื้อแบคทีเรียดื้อยา

จักรี แกวคําบง
รานบานยา อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

1. สถานการณการเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาในปจจุบนั
ในป 2013 หนวยงานควบคุมและปองการดือ้ ยาตานจุลชีพ
ของอเมริกา พบรายงานการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียมากกวา 2
ลานคน ในประเทศอเมริกา และมีผูเสียชีวิตประมาณ 23,000
คน ในป 2019 พบรายงานการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียมากกวา
2.6 ลานคน และมีผเู สียชีวติ ประมาณ 44,000 คน โดยผูเ สียชีวติ สูง
ถึง 2 เทาของป 2013 แตอยางไรก็ตาม อัตราการเสียชีวติ ก็มแี นวโนม
ลดลงรอยละ 18 ตัง้ แตป 2013 เมือ่ สํารวจเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาพบวา
เชือ้ Clostridioides diﬃcile เกิดการดือ้ ยาประมาณ 223,900 คน
และมีผเู สียชีวติ 12,800 คน เมือ่ แบงการใชยาปฏิชวี นะตามโรคของ
การรักษาตอป พบวาการใชยาปฏิชวี นะในภาวะ sepsis พบ 1.7 ลาน
คน การผาตัดหลังคลอด พบ 1.2 ลานคน ผูป ว ยโรคเรือ้ รัง เชน โรค
เบาหวาน พบ 30 ลานคน การทํา Transplants พบ 33,000 คน การ
ลางไต พบ 5 แสนคน โรคมะเร็ง พบ 6.5 ลานคน โดยพบวาอัตรา
การดื้อยามีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้นหากยังไมไดทาํ ความเขาใจกับ
บุคลากรทางการแพทยและผูป ว ยเพือ่ จะไดกาํ หนดแนวทางการแกไข
ปญหาและหาแนวทางปองกันตอไป1
ในป 2017 ทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปพบการเกิดเชื้อ
ดือ้ ยามีความสัมพันธกบั การใชยาปฏิชวี นะทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการพยากรณ
ในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปคาดวาจะมีผเู สียชีวิตจากการติดเชื้อ
ดือ้ ยาประมาณ 50,000 รายตอป โดยคาดวาในป 2050 จะมีผเู สีย
ชีวติ กอนวัยอันควรประมาณ 300 ลานคน โดยแบงเปนสาเหตุจาก
เชือ้ ดือ้ ยาประมาณ 10 ลานคนตอป โดยทําใหคา GDP ของโลก
ลดลงรอยละ 2–3.5 ตอปหรือประมาณ 18–30 พันลานลานบาทตอ
ป และคาดวาคา GDP ในป 2020 และ 2030 ของโลกลดลงรอยละ
0.5 และ 1.4 ตามลําดับ2
ในป 2019 ทวีปยุโรปพบอุบตั กิ ารณการเกิดเชือ้ ดือ้ ยาเพิม่
สูงขึน้ ทุกปตงั้ แตป 2007–2015 คาดการวาเชือ้ แบคทีเรียจะเพิม่ ขึน้
เทาตัวในทุกๆ ป ปญหาทีพ่ บ คือ การใชยารักษาไมครบตามระยะที่
กําหนด เชน ยารักษาวัณโรคและยารักษาโรคหนองใน เปนตน การ
ติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา ผลกระทบตอสุขภาพ และคาใชจา ยในการรักษา
หากเลือกใชยาไมเหมาะสมกับเชือ้ แบคทีเรียทีด่ อื้ ยาทําใหการรักษา
ไมมปี ระสิทธิภาพและทําใหเพิม่ ระยะเวลาการรักษา การเลือกใชยา
ทีเ่ ปนยาทางเลือกมากกวายาลําดับแรกตามแนวทางการรักษา การ
เลื อ กใช ย าที่ เ ป น ยากลุ ม broad spectrum มากกว า ยากลุ ม
narrow-spectrum โรครวมหรือปจจัยแทรกซอนทําใหระยะเวลาการ
รักษานานขึน้ 3
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2. ผลกระทบทีเ่ กิดจากแบคทีเรียดือ้ ยา
ในป 2007 ประเทศในทวีปยุโรปไดมมี าตรการการปองกัน
เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาในทวีปยุโรป พบวาคาใชจา ยในการรักษาตัวของ
ผูปว ยมี ผ ลกระทบต อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยค า ใช จา ยใน
โรงพยาบาลทีใ่ ชรกั ษาการติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาประมาณ 0.30–1.20
ลานบาทตอคน ในทวีปยุโรปพบการติดเชือ้ แบคทีเรียจากการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลรอยละ 6.00 โดยเชื้อแบคทีเรียดังกลาวพบเปน
เชือ้ ดือ้ ยารอยละ 30–40 ประเทศยุโรปประมาณ 31 ประเทศจะพบ
ผู เ สี ย ชี วิ ต จากเชื้ อ แบคที เ รี ย ดื้ อ ยา Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) และเชือ้ แบคทีเรีย Escherichia coli
ประมาณ 8,000 ราย นอกจากนีย้ งั พบวาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
ปญหาเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาทําใหจาํ นวนประชากรในวัยทํางานลดลง
ประชากรกลุม ผูใ ชแรงงานลดลงทําใหการสรางงานและการขับเคลือ่ น
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมลดลง คาดวาในป 2050 จะพบเชือ้
แบคทีเรียดือ้ ยา รอยละ 100 ในเชือ้ แบคทีเรียกลุม E.coli, Klebsiella
pneumoniae, S.aureus, เชื้อแบคทีเรียในกลุม ผูปว ยที่มีภมู ิคมุ กัน
บกพรอง, เชือ้ วัณโรค และเชือ้ โรคมาลาเรีย ผลทําใหกลุม คนวัยทํางาน
ลดลง 10.2 ลานตอป เมื่อเปรียบเทียบกับในปปจจุบันกลุมคน
วัยทํางานลดลง 2.1 ลานตอป3
ในป 2015 Cassini และคณะ ไดศกึ ษาโมเดลของอัตราการ
เสียชีวิตและดัชนีการสูญเสียทางสุขภาพจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
ดือ้ ยาในประเทศยุโรป โดยศึกษาในยาปฏิชวี นะ 16 ชนิด จากอาสา
สมัครจํานวนประมาณ 671, 689 ราย พบเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา รอยละ
63.50 และพบผูป ว ยทีเ่ สียชีวติ จากเชือ้ ดือ้ ยา จํานวน 33,110 ราย
และดัชนีการสูญเสียทางสุขภาพประมาณ 874,541 ป โดยอัตราการ
ติดเชือ้ แบคทีเรียพบประมาณ 131 รายตอ 100,000 ประชากร อัตรา
การเสียชีวติ พบประมาณ 6.44 รายตอ 100,000 ประชากร และดัชนี
การสูญเสียทางสุขภาพจากการติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาพบประมาณ
170 ปตอ 100,000 ประชากร โดยพบวาดัชนีการสูญเสียทางสุขภาพ
จากการติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา รอยละ 67.9 เกิดจากการติดเชือ้
แบคทีเรียดือ้ ยาใน 4 กลุม คือ third-generation cephalosporinresistant E coli, MRSA, carbapenem-resistant P aeruginosa และ
third-generation cephalosporin-resistant K pneumoniae4
ปญหาการดื้อยาตานจุลชีพเปนปญหาที่แพรกระจาย
อยางกวางขวางทัว่ โลกรวมทัง้ ในประเทศไทย จากสถิตขิ องศูนยเฝา
ระวังการดือ้ ยาตานจุลชีพแหงชาติ พบวาเชือ้ จุลชีพ 4 อันดับแรกที่
ถูกแยกไดมากทีส่ ดุ จากทัว่ ประเทศ ในป พ.ศ. 2554 คือ Escherichia
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coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii โดยพบวาเชือ้ แตละชนิดมีอตั ราการดือ้ ยาเพิม่
มากขึน้ ทุกป ดังเชน เชือ้ E. coli ทีแ่ ยกไดจากกระแสเลือด ในป พ.ศ.
2549 พบวาดือ้ ยา ceftriaxone เทากับรอยละ 16.02 เพิม่ ขึน้ เปน
รอยละ 25.95 ในป พ.ศ. 2554 สอดคลองกับเชือ้ A. baumannii ที่
แยกไดจากกระแสเลือดในป พ.ศ. 2549 พบวาดือ้ ยา imipenem เทากับ
42.25 และเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 56.53 ในป พ.ศ. 25543 ผลกระทบ
สําคัญของปญหาดังกลาวคือ เปนสาเหตุของการเพิม่ อัตราการตาย
และจํานวนวันทีเ่ ขารักษาตัวในโรงพยาบาลของผูป ว ย สงผลใหเกิด
มูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการเจ็บปวยและเสียชีวติ
อยางมาก5
3. อุบตั กิ ารณของการใชยาปฏิชวี นะ
3.1 แนวโนมการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะ
ในระหวางป 2004 - 2016 แนวโนมการบริโภคยาปฏิชวี นะ
ในประเทศญี่ปนุ พบวาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการสั่งใชยา
ปฏิชีวนะแตกตางกันเพียงรอยละ 5 ซึ่งคาเฉลี่ยอัตราการสั่งใชยา
ปฏิชวี นะ คือ 14.41 ตอ 1,000 visit/วัน) ในป 2016 อัตราการสัง่ ใชยา
กลุม macrolides พบสูงสุดคือ รอยละ 32 รองลงมาคือ ยากลุม
cephalosporins รอยละ 28 และยากลุม ﬂuoroquinolones พบรอยละ
19 โดยยาชนิดเม็ดรับประทาน พบรอยละ 93 ของยาปฏิชวี นะที่
สัง่ ใชทงั้ หมด โดยยาชนิดเม็ดทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ยากลุม clarithromycin รอยละ 25 ซึง่ พบวายาปฏิชวี นะชนิดเม็ดรับประทานทีบ่ ริโภค
สวนใหญมคี า bioavailability ทีส่ งู เชน ﬂuoroquinolones amoxicillin
และ sulfamethoxazole/trimethoprim สําหรับยาปฏิชวี นะประเภทฉีด
หลังป 2009 พบวามีการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะเพิม่ ขึน้ โดยยาทีส่ งั่ ใชมาก
ทีส่ ดุ คือ ceftriaxone รองลงมาคือ cefazolin6
Kållberg และคณะ ไดศกึ ษาขอมูลพืน้ ฐานของยาปฏิชวี นะ
ชนิดใหมทนี่ าํ มาใชในชวงป 1999–2014 พบวามียาใหมจาํ นวน 25
ชนิด และมียา 12 ชนิดทีใ่ ชมากกวาใน 10 ประเทศทัว่ โลก คาดวาใน
ชวง 10 ปอาจมีการใชยาใหมเพิม่ ขึน้ มากกวา 70 ประเทศทัว่ โลกและ
พบเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาใหมถงึ รอยละ 52 โดยยา 12 ชนิดมีบริษทั ที่
คิดคนยากระจายผลิตอยูท วั่ โลก คือ ญีป่ นุ 4 ชนิด ยุโรป 4 ชนิด และ
อเมริกา 3 ชนิด ยิ่งไปกวานั้นยาใหม 7 ชนิดถูกใชอยูในประเทศ
อเมริกา นอกจากนี้ ในป 2014 มียาใหมจาํ นวน 4 ชนิด ไดแก Erta
penem, linezolid, moxiﬂoxacin และ tigecycline นํามาใชมากกวา 60
ประเทศทัว่ โลก และยา Daptomycin ถูกนํามาใชมากกวา 43 ประเทศ
ทัว่ โลก ขอมูลการสํารวจประเทศทีใ่ ชยาใหมหลังยาถูกนําไปใชแลวที่
ระยะเวลา 3 ป 5 ป และ 10 ป โดยชนิดยาใหมทมี่ กี ารใชในชวง 3 ป
ทีผ่ า นมาพบมากกวา 5-6 ทวีปทัว่ โลก ไดแก Ertapenem, Linezolid,
Moxiﬂoxacin และ Tigecycline โดยยากลุม นีพ้ บการใชในประเทศทีม่ ี
รายไดสงู เชน อเมริกา ยุโรป หรือเอเชียตะวันออก ซึง่ ประเทศขนาด
ใหญพบรอยละ 90 มียาใหมจาํ นวน 2-10 ชนิด เชน อเมริกา ญีป่ นุ
อินเดีย จีน เปอโตริโก ยุโรป มียาใหมจาํ นวน 16 ชนิด 14 ชนิด 12
ชนิด และ 12 ชนิด ตามลําดับ cline นํามาใชมากกวา 60 ประเทศ
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ทัว่ โลก และยา Daptomycin ถูกนํามาใชมากกวา 43 ประเทศทัว่ โลก7
3.2 การสัง่ ใชยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
Mekuria และคณะ ไดศกึ ษาการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะแกผมู า
รับบริการในหนวยบริการปฐมภูมขิ องเมือง urban ประเทศเคนยา
โดยศึกษาแบบ explanatory sequential mixed-methods study ใน
ชวงเดือนเมษายน–กันยายน 2016 จํานวน 49,048 ราย พบวา
ผูป ว ยทีเ่ ปนโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจเฉียบพลัน จํานวน 17,739 ราย
โดยเปนโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจสวนบนเฉียบพลัน จํานวน 7,041
(รอยละ 39.7) แพทยมีการใชยาปฏิชีวนะในคนไขกลุมนี้ 5,611
ราย (รอยละ 79.70) การสัง่ ใชยาทัง้ หมด จํานวน 85,484 รายการ โดย
แบงเปนยาปฏิชวี นะ จํานวน 21,870 ครัง้ (รอยละ 25.60) ยารักษา
อาการปวด จํานวน 20,857 ครัง้ (รอยละ 24.40) และยาแกแพอากาศ
จํานวน 11,954 ครัง้ (รอยละ 14.00) ดังตารางที่ 4 ยา amoxicillin พบ
การสั่งใชเปนหนึ่งในสามของยาปฏิชีวนะทั้งหมด จํานวน 7,061
ครั้ง (รอยละ 32.30) เมื่อวิเคราะหการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรค
ติดเชือ้ ทางเดินหายใจเฉียบพลันจํานวนพบการใชยา amoxicil in จํานวน
6,143 ครัง้ (รอยละ 45.00) อันดับ 2 คือ ยา azithromycin จํานวน
1,699 ครัง้ (รอยละ 12.50) และอันดับ 3 คือ cefuroxime จํานวน
1,677 ครัง้ (รอยละ 12.30) ตามลําดับ8
Sharma และคณะ ไดศกึ ษาการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะในผูป ว ย
นอก กลุม โรค acute Rhinosinusitis ในประเทศแคนาดา ป 2007–
2013 พบวาการวินจิ ฉัยโรค acute Rhinosinusitis รอยละ 88 ทีเ่ ปน
ผูใหญ การสั่งใชยาปฏิชีวนะตอครั้งในผูใหญสูงกวาเด็กเชนกัน
(1632.9 และ 468.6 ครัง้ ตอ 10,000 ใบสัง่ ยา) การวินจิ ฉัยโรค acute
Rhinosinusitis ในป 2007 และ 2013 พบวาลดลงจาก 596 ครัง้ เปน
464 ครัง้ ตอ 10,000 ใบสัง่ ยา ในขณะทีก่ ารสัง่ ใชยาปฏิชวี นะก็ลดลง
เชนกัน (รอยละ 87 และรอยละ 84) จํานวนใบสัง่ ยาในกลุม macrolides
ลดลงจาก 203.5 ครัง้ เปน 105.4 ครัง้ ตอ 10,000 ใบสัง่ ยา ในป 2013
พบการสัง่ ใชยากลุม penicillins extended spectrum มากกวายากลุม
macrolides (153.5 ครัง้ เปน 105.4 ครัง้ ตอ 10,000 ใบสัง่ ยา ตามลําดับ)
จากการศึกษาพบวาการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะในป 2007 เปรียบเทียบกับ
ป 2013 พบวาลดลงรอยละ 25 โดยลดลงจาก 517 ครัง้ เปน 388
ครั้งตอ 10,000 ใบสั่งยา แตอัตราการสั่งใชยาในกลุม penicillins
extended spectrum ยากลุม penicillins β lactamase inhibitors และ
ยากลุม Third-generation cephalosporins พบการสัง่ ใชมากขึน้ ซึง่
ปจจุบนั ประเทศแคนาดาไดรณรงคการใชยาปฏิชวี นะอยางสมเหตุผล
และรณรงคการควบคุมและปองกันเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาปฏิชวี นะให
ถูกตองเหมาะสมตอไป9
3.3 การสัง่ ใชยาปฏิชวี นะในโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
Kotwani และคณะ ไดศกึ ษาการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะในผูป ว ย
โรคทองเสียของหนวยบริการปฐมภูมขิ องรัฐ จํานวน 10 แหง (398
ใบสัง่ ยา) และคลินกิ เอกชนในป 2007 จํานวน 20 แหง (110 ใบสัง่ ยา)
ในเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย เปนระยะเวลา 1 ป พบวาการสัง่ ใช
ยาปฏิชวี นะในโรคของเสียของหนวยบริการปฐมภูมขิ องรัฐและเอกชน
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พบร อ ยละ 43 และ 69 ตามลํา ดั บ เป น ยาปฏิ ชี ว นะกลุ ม
ﬂuoroquinolones พบรอยละ 91.5 และ 96 ตามลําดับ ในกลุม ผูป ว ย
โรคทองเสียในเด็ก พบการสัง่ ยาปฏิชวี นะของหนวยบริการปฐมภูมิ
ของรัฐและเอกชน พบรอยละ 23 และ 51.5 ตามลําดับ10
Klein และคณะ ไดศกึ ษาการใชยาปฏิชวี นะทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัว่ โลก
ในชวงป 2000–2015 จํานวน 76 ประเทศ พบวาปริมาณยาโดย
เฉลีย่ สําหรับการรักษาตอวัน (deﬁned daily doses ; DDD)) เพิม่ ขึน้ ใน
ป 2005 รอยละ 65 (21.1–34.8 พันลาน DDDs) เมือ่ เทียบกับป 2000
และอัตราการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะเพิม่ ขึน้ รอยละ 39 (11.3–15.7 DDDs
ตอ 1,000 visit/วัน) ในประเทศทีม่ รี ายไดตาํ่ พบการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะ
เพิม่ ขึน้ ในป 2000 กลุม ประเทศทีม่ รี ายไดสงู เชน ฝรัง่ เศส นิวซีแลนด
สเปน ฮองกง และอเมริกา พบอัตราการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะสูงมาก และ
ในป 2015 พบวา 10 ประเทศอันดับแรกทีม่ กี ารใชยาปฏิชวี นะสูงสุด
เปนกลุม ประเทศทีม่ รี ายไดสงู จํานวน 6 ประเทศ และเปนประเทศที่
มีรายไดปานกลางและรายไดนอย จํานวน 4 ประเทศ เชน ตรุกี
ตูนเิ ซีย แอลจีเรีย และโรมาเนีย11
4. การรณรงคการสรางความตระหนักรูใ นการใชยาปฏิชวี นะ
Huttner และคณะ ไดสาํ รวจการรณรงคการสรางความ
ตระหนักรูใ นการใชยาปฏิชวี นะตามแนวทางขององคการอนามัยโลก
จํานวน 60 ประเทศ จากประเทศที่เขารวมโครงการ จํานวน 93
ประเทศทัว่ โลก ในป 2016 พบวามีประเทศทีด่ าํ เนินการรณรงคการ
การสรางความตระหนักรูใ นการใชยาปฏิชวี นะ จํานวน 45 ประเทศ
(รอยละ 78.00) ประเทศที่ดาํ เนินการรณรงคจนถึงในสวนระดับ
ภูมภิ าค จํานวน 15 ประเทศ (รอยละ 25.00) นอกจากนี้ ยังมีประเทศ
ทีด่ าํ เนินการดําเนินการรณรงคอยางตอเนือ่ งและเขมขน จํานวน 38
ประเทศ (รอยละ 25.00)12
Sunisa และคณะ ไดสาํ รวจองคความรูและการใชยา
ปฏิชวี นะของประชาชนในประเทศไทยป 2017 แบบcross-sectional
ดวยแบบตอบสัมภาษณดว ยตนเอง จํานวน 27,762 คน พบวาแบง
อาสาสมัครทีใ่ ชยาปฏิชวี นะเปน 3 แบบ คือ รักษาตามโรคทีเ่ ปนรักษา
ตามอาการ และรักษาแบบอืน่ ๆ โดยกลุม ทีใ่ ชยาปฏิชวี นะรักษาตาม
อาการ พบรอยละ 64.50 แบงเปน ไข พบรอยละ 19.20 เจ็บคอพบ
รอยละ 16.80 ปวดหัว พบรอยละ 12.00 ไอ พบรอยละ 11.3 และทอง
เสีย พบรอยละ 5.20 ในกลุม ทีร่ กั ษาตามอาการเจ็บปวย เชน ไขหวัด
ใหญ พบรอยละ 27.00% ผิวหนังติดเชือ้ พบรอยละ 4.70 แตทนี่ า สนใจ
คือกลุมใชยาปฏิชีวนะรักษาแบบอื่นโดยไมระบุเหตุผล พบรอยละ
17.10 ในดานองคความรู พบวาอันดับที่ 1 อาสาสมัครใชยาปฏิชวี นะ
โดยไมจาํ เปนหรือใชยาไมเหมาะสม พบรอยละ 63.60 เห็นดวยกับ
การรักษาดวยยาปฏิชวี นะจนครบระยะรักษา พบรอยละ 61.70 เขาใจ
ถูกตองวายาปฏิชวี นะไมใชยาแกอกั เสบ พบรอยละ 42.90 เขาใจวายา
ปฏิชวี นะใชรกั ษาอาการไขหวัดหรือไขหวัดใหญ พบรอยละ 52.30
เขาใจวายาปฏิชวี นะใชรกั ษาโรคไวรัส พบรอยละ 49.80 ไมทราบวา
การใชยาปฏิชีวนะที่เกินความจําเปนอาจทําใหเกิดอาการขางเคียง
จากยา เชน อาการทองเสีย พบรอยละ 47.40
ในดานของสือ่ สารใหความรูใ นเรือ่ งการใชยาปฏิชวี นะและ
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การปองกันการดื้อยาจากเชื้อจุลชีพเพื่อใหประชาชนไดความรูที่
เหมาะสมในชวง 1 ปทผี่ า นมา พบวาผูใ หขอ มูลคือ แพทย พบรอยละ
36.10 จากบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ พบรอยละ 24.80
และจากเภสัชกร พบรอยละ 17.70 นอกจากนี้ ยังพบวาไดขอ มูล
จากโทรทัศนและสื่อโซเชียลมีเดีย พบรอยละ 8.30 และ 3.50
ตามลําดับ ในขณะที่สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนเปนผูใหขอมูล
พบรอยละ 7.2013
5. มุมมองดานความรูและทัศนคติตอการใชยาปฏิชีวนะของ
ผูบ ริโภค
Pavyde และคณะ ไดศกึ ษาองคความรู ทัศนคติ พฤติกรรม
ของการใชยาปฏิชีวนะและการใชยาเบื้องตนในการดูแลตัวเองของ
ประเทศลิทัวเนียในป 2015 โดยทําการศึกษาแบบ prospective
cross-sectional study จํานวน 1,005 คน พบวาอาสาสมัครประเมิน
ตนเองส ว นใหญ มี ค วามรูเ รื่ อ งการการใช ย าปฏิ ชี ว นะในระดั บ
ปานกลาง (รอยละ 43.8) แตหากวัดดวยแบบทดสอบมาตรฐานพบวา
อาสาสมัครประเมินตนเองสวนใหญมีความรูเรื่องการการใชยา
ปฏิชวี นะในระดับตํา่ (รอยละ 61.10)14
Anderson ไดศกึ ษาปจจัยทีส่ มั พันธกบั องคความรู ทัศนคติ
และความเชื่ อ ในด า นการใช ย าปฏิ ชี ว นะผ า นระบบสํา รวจทาง
อินเทอรเน็ตในประเทศอังกฤษแบบ cross-sectional surveys ในป
2015 และ 2016 พบวาทัง้ กลุม ทีเ่ ปนนายจาง (OR = 1.73, 95% CI =
1.12±2.70) และลูกจาง (OR = 1.37, 95% CI = 1.05±1.79) มีความ
สัมพันธกับองคความรูในเชิงบวก กลุมที่เคยมีประวัติเคยใชยา
ปฏิชวี นะในปทผี่ า นมาไมมคี วามสัมพันธกบั องคความรูใ นดานการใช
ยาปฏิชีวนะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (OR = 1.21, 95% CI =
0.95±1.54) กลุม ผูช ายทีม่ อี ายุตงั้ แต 63 ปขนึ้ ไปมีความสัมพันธกบั
องคความรูในดานการใชยาปฏิชีวนะเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (OR = 2.60, 95% CI = 1.03±6.60) กลุม นักศึกษาทีม่ ชี ว งอายุ
17-18 ป (OR = 1.39, 95% CI = 1.05±1.86) และชวงอายุ 19-21 ป
(OR = 1.87, 95% CI = 1.35±2.60) มีความสัมพันธกบั องคความรู
ในดานการใชยาปฏิชวี นะเชิงบวกอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ กลุม ที่
ศึกษาขอมูลทางอินเทอรเน็ต (OR = 1.66, 95% CI = 1.26±2.19)
และกลุมที่ไดรับการปรึกษาจากแพทย (OR = 0.61, 95% CI =
0.41±0.90) มีความสัมพันธกบั องคความรูใ นดานการใชยาปฏิชวี นะ
เชิงลบอยางมีนยั สําคัญทางสถิต15ิ
Bert และคณะ ไดศึกษาองคความรูและทัศนคติการ
รับประทานยาปฏิชวี นะในผูป กครองของผูป ว ยเด็กในแผนกผูป ว ยนอก
ของโรงพยาบาลระดับจังหวัด จํานวน 7 แหงของประเทศอิตาลี ในป
2014 โดยศึกษาแบบ cross-sectional study จํานวน 1,247 ราย ดาน
องคความรู พบวาองคความรูใ นระดับดี แบงไดเปนดานเขาใจประเภท
ของยาปฏิชวี นะ รอยละ 89.40 องคความรูใ นเรือ่ งกลไกการทํางาน
ของยาปฏิชวี นะ รอยละ 57.20 องคความรูใ นเรือ่ งผลขางเคียงจาก
การใชยาปฏิชวี นะ รอยละ 79.10 และองคความรูใ นเรือ่ งของการเกิด
เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา รอยละ 73.30 นอกจากนี้ ยังพบวาผูป กครองเขาใจ
วายาปฏิชวี นะคือยาแกปวดและแกอกั เสบ รอยละ 20.60 เขาใจวา
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ยาปฏิชวี นะสามารถฆาเชือ้ ไวรัสได รอยละ 32.80 เขาใจวาหยุดยาเอง
เมือ่ เด็กมีอาการดีขนึ้ พบ รอยละ 1416
Mouhieddine และคณะ ไดศกึ ษาองคความรู ทัศนคติ และ
รูปแบบการใชยาปฏิชวี นะ ในป 2014 เปนการศึกษาแบบ crosssectional study โดยใชแบบสอบถามในอาสาสมัครชาวเลบานอน
จํานวน 500 คน พบวาอาสาสมัครสวนใหญอายุอยูใ นชวง 18-30 ป
รอยละ 41.40 ดานองคความรูต อ การใชยาปฏิชวี นะ พบวารอยละ 46.1
มีความรูอ ยูใ นระดับปานกลาง ในขณะทีร่ อ ยละ 37.6 มีความรูใ น
ระดับดี และรอยละ 16.4 มีความรูใ นระดับตํา่ ดานองคความรู มีความ
เขาใจวายาปฏิชวี นะสามารถฆาเชือ้ แบคทีเรียไดถกู ตอง รอยละ 80.20
ในทางตรงกันขาม เขาใจวายาปฏิชวี นะสามารถฆาเชือ้ ไวรัสได รอยละ
54.10 ในขณะทีไ่ มมนั่ ใจในคําตอบ รอยละ 19.40 อาสาสมัครเขาใจ
วายา paracetamol ไมใชยาปฏิชวี นะ รอยละ 78.40 แตอยางไรก็ตาม
รอยละ 66.70 เขาใจวาการใชยาปฏิชวี นะมากเกินจําเปนทําใหเกิด
เชือ้ ดือ้ ยาตานปฏิชวี นะ รอยละ 66.70 อยางไรก็ตาม อาสาสมัคร
เชือ่ วายาปฏิชวี นะไมเกิดผลขางเคียง รอยละ 19.60 และไมมนั่ ใจใน
คําตอบ รอยละ 16.40 อาสาสมัครเขาใจถูกตองเกีย่ วกับชนิดยาปฏิชวี นะ
รอยละ 53.10 อาสาสมัครเขาใจวายาปฏิชีวนะสามารถลดไขได
รอยละ 68.3017
Kamata และคณะ ไดสาํ รวจองคความรูแ ละมุมมองการ
รณรงคปอ งกันเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาในประเทศญีป่ นุ ในป 2017 โดย
ศึกษาแบบ cross-sectional survey ในอาสาสมัครทีอ่ ายุ 20–69 ป
จํานวน 3,390 ราย ทีร่ ะยะเวลา 1 ป พบวาโรคสวนใหญคอื ไขหวัด
ธรรมดา โดยอาสาสมัครมียาปฏิชวี นะเก็บไวทบี่ า น พบรอยละ 11.7
รับประทานยาปฏิชีวนะเองเมื่อเจ็บปวย รอยละ 23.6 ตองการ
รับประทานยาปฏิชวี นะเมือ่ เจ็บปวยเวลาพบแพทย พบรอยละ 10 ใชยา
ปฏิชีวนะเมื่อเจ็บปวยโดยการแนะนําของแพทย พบรอยละ 30
นอกจากนีแ้ หลงขอมูลทีใ่ หความรูเ รือ่ งการใชยาปฏิชวี นะคือ โทรทัศน
และหนังสือพิมพ พบมากกวารอยละ 40 อยางไรก็ตาม อาสาสมัคร
ไมทราบวายาปฏิชวี นะไมสามารถฆาเชือ้ ไวรัสไดและไมสามารถรักษา
โรคไขหวัดธรรมดาหรือไขหวัดใหญได พบรอยละ 8018
Scaioli และคณะ ไดศกึ ษาองคความรู ทัศนคติ และรูปแบบ
ของนักศึกษาแพทย ทันตแพทย พยาบาล และนักศึกษาทีเ่ กีย่ วของกับ
ระบบสาธารณสุขในสถานศึกษาของประเทศอิตาลี ในป 2013 แบบ
Cross-Sectional Survey จากการสัมภาษณ จํานวน 1,050 ราย
พบวารอยละ 20 เห็นวายาปฏิชวี นะสามารถใชรกั ษาเชือ้ ไวรัสได และ
รอยละ 15 เห็นวาควรหยุดใชยาปฏิชวี นะหากอาการดีขนึ้ นอกจากนี้
ยังพบวานักเรียนที่เกี่ยวของกับระบบสาธารณสุขที่เรียนหลักสูตร
การใชยาปฏิชวี นะและนักเรียนทีเ่ คยรับประทานยาปฏิชวี นะภายใน
1 ปทผี่ า นมา จะพบแพทยเพือ่ รับประทานยาปฏิชวี นะนอยกวากลุม
ทีไ่ มไดเรียน รอยละ 31 (OR = 0.69, 95%, CI: 0.49–0.97) และรอยละ
62 (OR = 0.38, 95% CI: 0.27–0.53) ตามลําดับ19
จากการศึกษาพบวาประชาชนมีความรูเรื่องการใชยา
ปฏิชวี นะในระดับปานกลางถึงระดับดี แตปญ
 หาทีพ่ บคือ ประชาชน
บางสวนยังเขาใจวายาแกปวดและยาแกอกั เสบคือยาปฏิชวี นะ และ
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ยาปฏิชวี นะสามารถฆาเชือ้ ไวรัสได และสามารถลดไขได และสามารถ
รักษาโรคไขหวัดธรรมดาได เปนตน
6. ความสัมพันธของเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยากับปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
Peters และคณะ ไดศกึ ษาความสัมพันธของเชือ้ แบคทีเรีย
ดือ้ ยากับปจจัยทีเ่ กีย่ วของถึงการเสียชีวติ และระยะเวลาการนอนใน
แผนกผูป ว ยวิกฤตของโรงพยาบาลจากการติดเชือ้ แบคทีเรียแกรมลบ
แบบ hospital-acquired infections ในป 2017 โดยศึกษาแบบ
prospective cohort study ในประเทศเวียดนาม จํานวน 296 ราย
พบวาอุบตั กิ ารณของการติดเชือ้ ดือ้ ยา รอยละ 44.30 โดยพบอัตรา
การเสียชีวติ หลังการติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาภายในระยะเวลา 30 วัน
รอยละ 31.80 ซึง่ พบวาการติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยามีความสัมพันธ
กับการเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ รอยละ 27.00 และจํานวนชนิดยาปฏิชวี นะที่
ไดรบั ความสัมพันธกบั การเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ รอยละ 49.00 (p < 0.05)20
Kritsotakis และคณะ ไดศกึ ษาความชุก อุบตั กิ ารณ และ
ความสัมพันธของผลกระทบที่สงผลตอเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในหอ
ผูป ว ยในของประเทศกรีซในป 2012 แบบ cohort study จํานวน 8,247
ราย จากทั้งหมด 37 โรงพยาบาล พบวาอัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลตอวัน พบรอยละ 9.1 (95% Cl 7.8–10.6%) และคาดการณ
วาอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลตอปพบรอยละ 5.2 (95% CI
4.4%–5.3%), หรือประมาณ 121,000 รายตอป (95% CI 103,500–
123,700) อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ที่ 90 วั น จากการติ ด เชื้ อ ภายใน
โรงพยาบาลสูงกวากลุม ทีต่ ดิ เชือ้ ไมใชในโรงพยาบาลประมาณ 1.8 เทา
(adjusted hazard ratio 1.8; 95% CI 1.3–2.6) อัตราการเสียชีวติ จาก
การติดเชื้อในโรงพยาบาลสูงกวากลุมที่ไมไดติดเชื้อในโรงพยาบาล
ประมาณ 2 เทาหากมีปจ จัยเสีย่ ง คือมีการติดเชือ้ ในโรงทางเดินหายใจ
สวนลาง การติดเชือ้ ในกระแสเลือด หรือการติดเชือ้ หลายตําแหนง
แตทวาในปจจัยเสีย่ งอืน่ เชน บริเวณของการผาตัด และการติดเชือ้
ทางเดินปสสาวะไมสมั พันธกบั อัตราการเสียชีวติ จากการเพิม่ ขึน้ ของ
การติดเชื้อภายในโรงพยาบาล อัตราการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ในกลุม carbapenem-resistant gram-negative pathogens มีความ
สัมพันธกบั อัตราการเสียชีวติ ที่ 90 วัน สูงกวากลุม ทีต่ ดิ เชือ้ ไมใชใน
โรงพยาบาลประมาณ 0.9 - 1.1 เทา อัตราการติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา
ในโรงพยาบาลพบการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกวากลุมที่
ติดเชือ้ ไมใชในโรงพยาบาลประมาณ 4.3 วัน (95% CI 2.4–6.2) และ
คาเฉลี่ยของการนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ในกลุม carbapenem-resistant gram-negative pathogens พบวาเกิน
20 วัน21 โดยพบวาอัตราการติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยายังทําใหเกิดความ
เสี่ยงตอการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นและระยะเวลาการนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลเพิม่ ขึน้ เชนกัน
7. การพัฒนาการดําเนินงานการใชยาปฏิชวี นะอยางสมเหตุผล
Finley และคณะ ไดศึกษาการสั่งใชยาปฏิชีวนะชนิด
รับประทานในแผนกผูป ว ยนอกของโรงพยาบาลในประเทศแคนาดา
ตัง้ แตป 1995–2010 โดยดําเนินการตาม antimicrobial stewardship
program ซึง่ มีนโยบายสําคัญระดับประเทศ มีการศึกษาวิจยั อยาง
ตอเนือ่ ง มีผเู ชีย่ วชาญดานโรคติดเชือ้ และการใชยาปฏิชวี นะเปนคณะ
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กรรมการดําเนินงาน พบวาอัตราการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะลดลง รอยละ
12.50 อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยเฉพาะยากลุม broad
spectrum penicillins แตยากลุม Sulfonamides, Tetracyclines และ
ยากลุม อืน่ ๆ ลดลง แตไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ ปริมาณยาโดยเฉลีย่
สําหรับการรักษาตอวัน (deﬁned daily doses; DDD)) ลดลงรอยละ
7.30 และลดมูลคาการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะลงไดประมาณ 393 ลานบาท
ตอป ในป 2009 ประเทศแคนาดาถูกจัดอันดับในทวีปยุโรปใหเปน
ประเทศทีส่ งั่ ใชยาปฏิชวี นะเปนอันดับ 5 แตพบวาปริมาณยาโดยเฉลีย่
สําหรับการรักษาตอวัน (deﬁned daily doses; DDD) เปนอันดับที่ 16
ของทวีปยุโรปซึง่ ถือวาใชยาปฏิชวี นะในปริมาณทีน่ อ ยมากเมือ่ เทียบ
กับประเทศอืน่ 22
Alawi และคณะ ไดศกึ ษาขัน้ ตอนของความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน antimicrobial stewardship program โดยศึกษาแบบ
Prospective data เปนระยะเวลา 2 ป ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
จํานวน 6 แหง ในประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีสหวิชาชีพทาง
การแพทยเปนผูก าํ หนดนโยบายการสัง่ ใชยาและแนวทางการจายยา
ในกลุมยาปฏิชีวนะโดยประเมินผลลัพธจากอัตราการดื้อยาที่พบ
และอัตราการเสียชีวติ พบวาการสัง่ จายยาในรายการยาปฏิชวี นะทีเ่ ปน
ขอกําหนดของหนวยงานลดลง รอยละ 67.24 (จํานวนครัง้ ของการจาย
ยา คือ17,763 ครัง้ ตอเดือนในป 2012 ลดลงเปน 5,819 ครัง้ ตอเดือน
ในป 2014 และจํานวนใบสัง่ ยาทีม่ ยี าปฏิชวี นะลดลง รอยละ 77.24
จํานวนครัง้ ของการจายยา คือ 52,144 ครัง้ ตอเดือนในป 2012 ลดลง
เปน 11,867 ครั้งตอเดือนในป 2014) โดยพบวาอัตราการเสีย
ชีวติ ลดลงอยางมีนยั สําคัญทางสถิตใิ นป 2012–2014 เมือ่ เทียบกับ
ป 2011 อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.05) โดยอัตราการเสียชีวติ
ลดลงจาก 90 คนตอ 10,000 ประชากรตอเดือนในป 2011 เปน 75
คนตอ 10,000 ประชากรตอเดือนในป 2015 ซึง่ อัตราการเสียชีวติ
ตํา่ สุดในป 2014 คือ 69 คนตอ 10,000 ประชากรตอเดือน โดยอัตรา
การเสียชีวติ ลดลง รอยละ 21.42 (±13.68; 95% CI=12.72-30.11],
p<0.001) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และอัตราเชื้อดื้อยาลดลง
โดยเฉพาะเชือ้ แบคทีเรียกลุม Acinetobacter baumannii ลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.007) และลดคาใชจายจากการสั่งใชยา
ปฏิชวี นะลงได 9.78 ลานบาทตอเดือน23
Curtis และคณะ ไดศกึ ษาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
เพื่อใชในการตัดสินใจการสั่งใชยารักษาผูปวยในหอผูปวยใน โดย
ทําการศึกษาแบบ systematic review ในป 2014 โดยทบทวนจากการ
ศึกษาทัง้ หมด 81 การศึกษาโดยประเมินทัง้ หมด 7 ตัวชีว้ ดั คือ ความ
เหมาะสมของการสัง่ ใชยา อัตราการเสียชีวติ จํานวนครัง้ ของการสัง่ ใช
ยาปฏิชวี นะ ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล คาใชจา ย ความรวมมือ
ในการใชระบบสารสนเทศเพื่อสั่งใชยา และอัตราเชื้อแบคทีเรีย
ดือ้ ยา และการประเมินผลลัพธและการเขาใจระบบงาน เมือ่ วิเคราะห
แบบ Meta-analysis พบวาความเหมาะสมของการสัง่ ใชยาเพิม่ ขึน้
2.11 เทา (n = 13; odds ratio [OR], 2.11 [95% CI, 1.67 - 2.66,
p = 0.01]) อัตราการเสียชีวติ ลดลง รอยละ 15 (n = 20;OR, 0.85
[CI, 0.75 - 0.96, p = 0.01]) ความรวมมือในการใชระบบสารสนเทศเพือ่
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สัง่ ใชยาเพิม่ ขึน้ อัตราเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาลดลง แตในทางตรงกันขาม
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล คาใชจา ย และการประเมินผลลัพธ
และการเขาใจระบบงานยังไมสมั ฤทธิผล24
Nathwani และคณะ ไดศกึ ษาผลลัพธของการดําเนินงาน
ตาม antimicrobial stewardship programs แบบ systematic review
และ Meta-Analyses ในระหวางป 2014–2017 โดยใชขอมูลจาก
EMBASE, Medline และ PRISMA guidelines จํานวน 146 การศึกษา
แบงเปน การศึกษาของทวีปอเมริกาเหนือ รอยละ 49 ทวีปยุโรป
รอยละ 25 ทวีปเอเชีย รอยละ 14 ทวีปแอฟริกา รอยละ 3 ทวีป
อเมริกาเหนือ รอยละ 3 และทวีปออสเตรเลีย รอยละ 3 โดยศึกษา
ในแผนกผูป ว ยในของโรงพยาบาลตติยภูมขิ นาด 500–1,000 เตียง
จากผลการศึกษา พบวาจํานวนผลการศึกษาทีล่ ดจํานวนวันนอนของ
ผูป ว ยลงไดพบรอยละ 85 จากการศึกษาทัง้ หมด โดยเฉลีย่ จํานวน
วันนอนลดลง 3.24 วัน จํานวนผลการศึกษาทีล่ ดคาใชจา ยการสัง่ ใชยา
ปฏิชวี นะลงได พบรอยละ 92 จากการศึกษาทัง้ หมด โดยเฉลีย่ คา
ใชจา ยลดลงจาก base line ประมาณรอยละ 0.06–80.10 นอกจากนี้
ยังพบวาทวีปอเมริกาคาลดคาใชจายเฉลี่ยลงไดประมาณ 22,860
บาทตอคนตอป (75–79,200 บาทตอคนตอป) ทวีปยุโรปก็พบวาการ
ลดคาใชจายไดใกลเคียงกัน ดังนั้น มาตรการทาง antimicrobial
stewardship programs [ASPs] จึงเปนสิง่ จําเปนการควบคุมและ
สัง่ ใชยาปฏิชวี นะ25
Formoso และคณะ ได ศึ ก ษาความเป น ไปได แ ละ
ประสิทธิผลของการรณรงคการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะอยางสมเหตุผลใน
แผนกผูปว ยนอกของโรงพยาบาลชุ ม ชน ในกลุม บุ ค ลากรทาง
การแพทยโดยเนนทีแ่ พทยและเภสัชกรของประเทศอิตาลี ในป 20112012 โดยศึกษาแบบ non-randomized controlled trial โดยแบงเปน
กลุม intervention group จํานวน 150 000 รายในเมือง Modena และ
Parma และกลุม control group จํานวน 250 000 รายในเมืองอืน่ ๆ
รูปแบบการรณรงค คือ การใชแผนพับ โปสเตอร การโฆษณา
หนังสือพิมพ และสือ่ โซเชียลมีเดียตางๆ พบวาการสัง่ ใชยาอัตราการ
สัง่ ใชยาปฏิชวี นะในกลุม intervention ลดลงมากกวากลุม control
ประมาณรอยละ 4.50 (95% CI −7.1% to −1.5%) และลดคาใชจา ย
ดานยาปฏิชวี นะของผูป ว ยลงไดในกลุม intervention ลดลงมากกวา
กลุม control ประมาณรอยละ 3.30 ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (95% CI −8.5% to 0.9%, P=0.109)26
Huttner ไดศกึ ษาปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานการ
ใช ย าปฏิ ชี ว นะอย า งสมเหตุ ผ ลโดยใช โ ปรแกรม antimicrobial
stewardship เชน ในประเทศแอฟริกาใต ในป 2014 โดยในระยะแรก
มีโรงพยาบาลเขารวม จํานวน 6 แหง จากโรงพยาบาลทัง้ หมด 42 แหง
(รอยละ 14.29) เนือ่ งจากประเทศแอฟริกานัน้ มีเครือขายการทํางาน
ทีเ่ ขมแข็ง ตอมาในป 2010 มีโรงพยาบาลทีเ่ ขารวมโครงการถึง 55 แหง
เพื่อแกไขปญหาการดื้อยาปฏิชีวนะในกลุม carbapenemaseproducing enterobacteria โดยดําเนินการ ดังนี้ 1. โดยคณะกรรมการ
ทีเ่ กีย่ วของประกอบไปดวย เภสัชกร แพทยสาขาโรคติดเชือ้ นักเทคนิค
การแพทย และบุคลากรทางการแพทยทเี่ ชีย่ วชาญอืน่ ๆ 2. มีการจัด
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อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดระบบประชุมวิดีโอทางไกล และจัดทํา
แนวทางการสั่งใชยาปฏิชีวนะที่สมเหตุผลเพื่อใชในหนวยบริการ
ผลลั พ ธ ข องการดํา เนิ น การ พบว า ปริ ม าณยาโดยเฉลี่ ย สํา หรั บ
การรักษาตอ 100 วันนอน (deﬁned daily doses; DDD) ลดลงรอยละ
12.10 ในไตรมาสที่ 1 ป 2014 ถึงแมวา คาเฉลีย่ สําหรับการรักษาตอ
100 วันนอน (deﬁned daily doses; DDD) ประมาณ 82 แตกพ็ บวา
มีโรงพยาบาลที่สนใจและเขารวมโครงการรณรงคการใชยาอยาง
สมเหตุผลเพิม่ ขึน้ 27
ป ญ หาเชื้ อ แบคที เ รี ย ดื้ อ ยาถื อ ว า เป น ป ญ หาเร ง ด ว น
ในระดับโลก โดยโรงพยาบาลควรมีระบบควบคุมการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะ

และระบบควบคุมเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาในหนวยงาน ปจจุบนั ยังพบวา
มีการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะอยางไมสมเหตุผลทําใหเกิดผลขางเคียงจากยา
โดยไมจาํ เปน และปญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่เพิ่มขึ้น เปนตน
ปจจุบนั การแกไขปญหาเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาตามแนวทาง antimicrobial
stewardship program ในหนวยสถานบริการดานสาธารณสุข พบวา
อัตราการสั่งใชยาปฏิชีวนะลดลง คาใชจายดานยาปฏิชีวนะลดลง
อัตราเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาลดลง และอัตราการเสียชีวติ ดวยการติดเชือ้
แบคทีเรียดื้อยาลดลง ดังนั้น หนวยสถานบริการดานสาธารณสุข
จึงควรดําเนินการตามแนวทาง antimicrobial stewardship program
อยางเขมแข็งและตอเนือ่ งเพือ่ แกไขปญหาเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาตอไป
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การไดรับยาที่ไมเหมาะสม และการไมไดรับยาที่ควรไดรับ
เมื่อมีขอบงชี้และไมมีขอหาม
ในผูสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธานี
เภสัชกรหญิงเยาวภา นามไพร

บทคัดยอ

บทนํา

ารวิจัยเชิงพรรณนายอนหลังครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการไดรับยาที่ไมเหมาะสมและมีความเสี่ยงในผูสูง
อายุตามรายการคัดกรองยาทีม่ คี วามเสีย่ งในผูส งู อายุไทย
ศึกษาการไมไดรับยาที่ควรไดรับเมื่อมีขอบงชี้และไมมีขอหามใน
ผูสูงอายุตามเกณฑ START และศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอการไดรับ
ยาทีไ่ มเหมาะสมและมีความเสีย่ งในผูส งู อายุ โดยมีกลุม ตัวอยางเปน
ผูปวยที่มีอายุ ≥ 60 ป ที่เขารับการรักษาเปนผูปวยนอก จํานวน
260 คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ รวบรวมขอมูลจาก
ฐานขอมูล 43 แฟม ของโรงพยาบาล เครือ่ งมือทีใ่ ชคอื แบบบันทึก
ขอมูล ซึ่งประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไป แบบวัดการ
ไดรบั ยาทีไ่ มเหมาะสม ใชเกณฑรายการคัดกรองยาทีม่ คี วามเสีย่ งใน
ผูส งู อายุไทย และแบบวัดการไมไดรบั ยาทีค่ วรไดรบั เมือ่ มีขอ บงชีแ้ ละ
ไมมีขอหาม ใชเกณฑ START version 2 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
พรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และสถิติอนุมาน ไดแก Chi-square test และ Fisher’s Exact Test
ผลการศึกษา พบวาผูสูงอายุไดรับยาที่ไมเหมาะสม รอยละ 63.46
รายการยาที่ มี ก ารสั่ ง ใช ม าก 3 ลํา ดั บ แรก คื อ Amlodipine,
Omeprazole และ Orphenadrine ผูสูงอายุไมไดรับยาที่ควรไดรับ
เมื่อมีขอบงชี้และไมมีขอหาม รอยละ 24.10 รายการยาที่ไมไดรับ
เมื่อมีขอบงชี้และไมมีขอหาม 3 ลําดับแรก คือ Omeprazole,
Beta-blocker และ allopurinol ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการไดรับ
ยาที่ไมเหมาะสมและมีความเสี่ยงในผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ คือ จํานวนรายการยาที่รับบริการตอครั้ง สวนตัวแปรอื่นๆ
ไดแก เพศ อายุ จํานวนโรคหรืออาการที่ตองเขามารักษา และ
จํานวนครั้งที่มารับบริการ ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ และไมมี
ตัวแปรใดขางตนที่มีความสัมพันธกันทางสถิติกับการไมไดรับยาที่
ควรไดรบั เมือ่ มีขอ บงชีแ้ ละไมมขี อ หาม การกําหนดนโยบายในการ
สั่งใชยาที่ไมเหมาะสมในระดับโรงพยาบาล การออกแบบระบบ
ในการติดตาม Adverse drug reaction และการดําเนินงานทบทวน
รายการยาเดิม (Medication Reconciliation) เพื่อชวยลดปญหา
Polypharmacy เปนสิง่ ทีพ่ งึ กระทําเพือ่ ใหผสู งู อายุมคี วามปลอดภัย
ในการใชยา

จากสถานการณปจ จุบนั พบวาประชากรผูส งู อายุทวั่ โลก
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีการคาดการณวาจะมี
ประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มจาก 962 ลานคนในป 2560
เปน 2,100 ลานคนในป 2593 และ 3,100 ลานคนในป 2643 และ
รอยละ 65 ของการเพิ่มขึ้นในระหวางป 2560-2643 เกิดขึ้นใน
ทวีปเอเชีย (องคการสหประชาชาติ, 2560)
ประเทศไทยมีจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วและตอเนือ่ ง โดยมีจํานวนผูส งู อายุคดิ เปนรอยละ 6.80
ของประชากรทัง้ ประเทศในป 2537 และมีอตั ราเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ
9.40 ในป 2545 รอยละ 10.70 ในป 2550 รอยละ 12.20 ในป
2554 รอยละ 14.9 ในป 2557 และรอยละ 16.70 ในป 2560
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561) ซึ่งหมายถึงประเทศไทยเปนสังคม
ผูสูงอายุอยางชัดเจน
จากการสํารวจสุขภาพผูสูงอายุไทยในป 2554 พบวา
รอยละ 52.76 ของผูส งู อายุเปนโรคใดโรคหนึง่ หรือเปนมากกวาหนึง่
โรค โดยโรค/กลุม โรคทีผ่ สู งู อายุเปนกันมากลําดับที่ 1 คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง/คอเลสเตอรอลสูง (รอยละ 33.69)
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) เนื่องจากผูสูงอายุมีการเจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรังหลายโรครวมกัน มีความจําเปนตองใชยารวมกัน
หลายขนานในการรักษา และมีการใชยาตอเนือ่ งเปนระยะเวลานาน
ประกอบกับผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเภสัชพลศาสตร
และเภสัชจลนศาสตร จึงทําใหผูสูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับ
อันตรายจากอาการไมพึงประสงคจากการใชยา และอันตรกิริยา
ระหวางยาได จากการรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ในป 2560 พบวาการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาใน
ชวงอายุ 61 ปขึ้นไป พบรอยละ 23.92 ของรายงานทั้งหมด
(คณะกรรมการอาหารและยา, 2561)
ปจจุบันทั่วโลกไดมีการตื่นตัวในการสํารวจสถานการณ
การใชยาไมเหมาะสมในผูสูงอายุ ตลอดจนการหาปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญทีท่ ําใหเกิดการใชยาทีไ่ มเหมาะสม โดยการนําเกณฑสําหรับ
การคัดกรองการใชยาอยางไมเหมาะสมในผูสูงอายุไปใชอยาง
แพรหลาย เชน Beers’ criteria (American Geriatic Society, 2558),
Screening Tool of Older Persons’s potentially inappropriate
Prescriptions; STOPP (Gallagher & O’Mahony, 2551) และ
Screening Tool to Alert doctors to Right Treatmemt; START

ก
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(Barry et al., 2550) เปนตน ในประเทศไทยไดมกี ารพัฒนารายการ
ยาเพือ่ ใชคดั กรองและลดโอกาสเกิดปญหาจากการใชยาในผูส งู อายุ
(List of Risk Drugs for Thai Elderly, LRDTE) โดยพัฒนาจาก
Beers’ criteria 2012 และ STOPP 2008 ใหเปนเครื่องมือที่
เหมาะสมใช กั บ ผู สู ง อายุ ไ ทย (ชนั ต ถา พลอยเลื่ อ มแสง และ
คณะ, 2557) อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ การคัดกรองและลดโอกาส
เกิดปญหาจากการใชยาในผูสูงอายุได

นิยามศัพท

ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป
การไดรับยาที่ไมเหมาะสม หมายถึง การใชยาโดยไมมี
หลักฐานขอบงใชที่ชัดเจนหรือการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงตอการ
เกิดอาการไมพึงประสงคมากกวาประโยชน เมื่อมียาทางเลือกที่มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากกวา หรือไมคุมคาในดาน
ตนทุน–ประสิทธิผล ในงานวิจัยนี้จะใชเกณฑรายการคัดกรองยา
ที่มีความเสี่ยงในผูสูงอายุไทย (LRDTE)
วัตถุประสงคของการวิจัย
การไมไดรบั ยาทีค่ วรไดรบั เมือ่ มีขอ บงชีแ้ ละไมมขี อ หาม
หมายถึง การไมไดรับยาที่เหมาะสมตามขอบงใชทางคลินิก และ
1. เพือ่ ศึกษาการไดรบั ยาทีไ่ มเหมาะสมและมีความเสีย่ ง
การมีขอมูลเชิงประจักษในการรักษา ในงานวิจัยนี้จะใชเกณฑ
ในผูสูงอายุ ตามรายการคัดกรองยาที่มีความเสี่ยงในผูสูงอายุไทย
Screening Tool to Alert doctors to Right Treatmemt (START)
(List of Risk Drugs for Thai Elderly, LRDTE)
version 2
2. เพื่อศึกษาการไมไดรับยาที่ควรไดรับเมื่อมีขอบงชี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
และไมมีขอหามในผูสูงอายุ ตามเกณฑ Screening Tool to Alert
การรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชแบบบันทึกขอมูลที่สรางขึ้น
doctors to Right Treatmemt (START)
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ 1 ชุด แบงออก
3. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอการไดรบั ยาทีไ่ มเหมาะสม
เปน 3 สวน คือ
และมีความเสี่ยงในผูสูงอายุ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบไปดวย เพศ อายุ โรค/
อาการทีม่ ารับบริการ จํานวนโรค/อาการทีต่ อ งมารับบริการ จํานวน
ระเบียบวิธีการวิจัย
รายการยา และจํานวนครั้งที่มารับบริการในชวง 3 เดือน
สวนที่ 2 แบบวัดการไดรับยาที่ไมเหมาะสมใชเกณฑ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ยอนหลัง
รายการคัดกรองยาทีม่ คี วามเสีย่ งในผูส งู อายุไทย (LRDTE ) จํานวน
โดยมีประชากร คือ ผูปวยที่มีอายุ ≥ 60 ป ที่เขารับการรักษาแบบ
29 ขอ ระบุรายการยาที่ไมเหมาะสม 76 รายการ คําแนะนําการใช
ผูปวยนอกในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง ขนาดกลุมตัวอยางที่ใช
สําหรับยาแตละรายการ ซึง่ มี 3 ระดับ ไดแก ระดับ 1 (mild) หมายถึง
ในการศึกษาครัง้ นีค้ อื 260 คน ซึง่ เปนการคํานวณหาขนาดตัวอยาง
ใหใชได แตตองใชตามขอบงใชที่ชัดเจน หรือใชระยะสั้น หรือใช
สําหรับประมาณคาสัดสวน กรณีที่ไมทราบขนาดประชากรโดย
อยางมีการติดตามการใชอยางใกลชดิ ระดับ 2 (Moderate) หมายถึง
ใชสูตร W.G. Cochran (1953) n = P(1-P)Z2/d2 โดยอางอิงจาก
ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากมีทางเลือกอื่น และระดับ 3 (Severe)
ผลการวิจัยของ วนิดา ประเสริฐ และคณะ (2560) วิจัยเรื่อง การใช
หมายถึง ไมแนะนําใหใชเนือ่ งจากไมเกิดประโยชน ผูส งู อายุถกู แบง
เกณฑรายการคัดกรองยาที่มีความเสี่ยงในผูสูงอายุไทย (LRDTE)
เปน 2 กลุม คือ 60-74 ป และกลุม 75 ปขึ้นไป โดยยาชนิดเดียวกัน
ในการประเมินการใชยาที่ไมเหมาะสมในโรงพยาบาลชุมชน ใน
อาจมีระดับคําแนะนําการใชเหมือนหรือแตกตางกันไดระหวางกลุม
จังหวัดชลบุรี พบวาความชุกของการใชยาที่ไมเหมาะสมในผูสูง
อายุทั้งสองกลุม
อายุที่มารับบริการแบบผูปวยนอก รอยละ 79.30 (P) เมื่อกําหนด
สวนที่ 3 แบบวัดการไมไดรบั ยาทีค่ วรไดรบั เมือ่ มีขอ บงชี้
คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05(d) มีคาเทากับ 1.96 (Z) และ
และไมมีขอหามใช จํานวน 16 ขอ
อํานาจในการทดสอบ 95 และขนาดกลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษา
สถิ ติและการวิ เ คราะห ขอมู ล ข อมู ล ทั่ วไปจะใช ส ถิ ติ
ปจจัยที่สงผลตอการไดรับยาที่ไมเหมาะสมและมีความเสี่ยงใน
พรรณนา (Descriptive statistic) นําเสนอเปนจํานวน รอยละ
ผูสูงอายุใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามเกณฑของ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความชุกของการไดรับยาที่
Schumacher & Lomax (1996) คือขนาดของกลุม ตัวอยางควรมีคา
ไมเหมาะสม และความชุกของการไมไดรับยาที่ควรไดรับเมื่อมีขอ
เปน 20 เทาของตัวแปรอิสระ จึงไดขนาดตัวอยางขั้นตํ่าสุดเทากับ
บงชี้และไมมีขอหามนําเสนอเปนรอยละ การวิเคราะหหาปจจัย
100 คน โดยการเลือกตัวอยางใชวธิ สี มุ ตัวอยางแบบเปนระบบซึง่ มี
ที่สัมพันธกับการไดรับยาที่ไมเหมาะสมและการไมไดรับยาที่ควร
เกณฑในการคัดออก คือ ผูปวยที่ไมมีการใชยาแผนปจจุบัน เปน
ไดรับเมื่อมีขอบงชี้และไมมีขอหาม จะใชสถิติอนุมาน (Inferential
ผูปวยที่อยูในภาวะชวยฟนคืนชีพ ผูปวยที่นัดมาฉีดยาตอเนื่อง/
statistic) คือ Chi-square test และเมื่อมีเซลลหนึ่งเซลลใดมีคา
ทําแผลตอเนื่อง และผูปวยที่มีขอมูลไมครบถวน
ความถี่ที่คาดหวังนอยกวา 5 (>20%) จะใช Fisher’s Exact Test
โดยการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 22.0
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูปวย
ข้อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชำย
หญิง
อายุ (ปี )
60-69
70-79
≥ 80
Mean=71.60 S.D.=8.70
โรคประจาตัวที่ต้องมารับยาต่อเนื่อง
ไม่มี
มี
จานวนโรคหรื ออาการที่ต้องเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล
1 โรคหรื ออำกำร
2 โรคหรื ออำกำร
≥ 3 โรคหรื ออำกำร
จานวนรายการยาที่รับบริการต่อครั้ง
1-3 รำยกำร
4-6 รำยกำร
≥ 7 รำยกำร
จานวนครั้งที่มารับบริการในช่ วง 3 เดือน
1 ครั้ง
2 ครั้ง
≥ 3 ครั้ง

จำนวน (คน) ร้อยละ
120
140

46.20
53.80

124
81
55

47.70
31.20
21.20

61
199

23.50
76.50

85
84
91

32.70
32.30
35.00

119
106
35

45.80
40.80
13.50

160
61
39

31.50
23.50
15.00

ตารางที่ 1 พบวารอยละ 53.80 เปนเพศหญิง รอยละ 47.70
จะมีอายุอยูในชวง 60-69 ป มีอายุเฉลี่ยคือ 71.60 ± 8.70 ป
ผูสูงอายุสวนใหญที่มารับบริการมีโรคประจําตัวที่ตองมารับยา
ตอเนื่อง รอยละ 76.50 มีจํานวนโรคหรืออาการที่ตองเขามารักษา
ทีโ่ รงพยาบาลจํานวนมากกวาหรือเทากับ 3 โรค หรืออาการรอยละ
35.00 จํานวนรายการยาที่รับบริการตอครั้ง จํานวน 1-3 ครั้ง
รอยละ 45.80 และจํานวนครั้งที่มารับบริการในชวง 3 เดือน
จํานวน 1 ครั้ง รอยละ 31.50
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ตารางที่ 2 การไดรับยาที่ไมเหมาะสม (Potentially inappropriate Medication; PIMs)
ไม่ตรงตามข้อเสนอแนะ
LRDTE
( ราย )
4

ร้อยละ

Amlodipine

จ าน วน ผู ้ ป่ วยที่ ร้อยละ
ได้รับยา
(ราย)
100
38.50

Omeprazole

35

13.50

10

28.60

Orphenadrine

35

13.50

0

-

Tramadol

16

6.20

0

-

Hydroxyzine

13

5.00

2

15.40

Colchicine

11

4.20

10

90.90

Prazosin

9

3.50

3

33.30

Lorazepam

8

3.10

1

12.50

Doxazosin

7

2.70

4

57.10

Diclofenac

7

2.70

0

-

Hyoscine

5

1.90

5

100.00

Naproxen

5

1.90

0

-

Pioglitazone

5

1.90

0

-

Amitriptyline

5

1.90

2

40.00

Metoclopramide

3

1.20

3

100

Spironolactone > 25 mg/day 3

1.20

0

-

Chlorpheniramine

2

0.80

0

-

Ibuprofen

2

0.80

0

-

Pethidine

1

0.40

1

100.00

Digoxin>0.125 mg/day

1

0.40

0

-

รายการยา

4.00

ตารางที่ 2 พบวาผูส งู อายุไดรบั ยาทีไ่ มเหมาะสมตามเกณฑ LDRTE
อยางนอย 1 รายการ มีจํานวน 165 ราย คิดเปนรอยละ 63.46
โดยมีการสัง่ ใชยา จํานวน 20 รายการ ซึง่ รายการยาทีส่ งั่ ใชมากทีส่ ดุ
คือ Amlodipine, Omeprazole, Orphenadrine, Tramadol และ
Hydroxyzine และพบวาผูสูงอายุไดรับยาไมตรงตามขอเสนอแนะ
ในเกณฑ LDRTE จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 23.00 โดย
รายการยาที่ มี ก ารสั่ ง ใช ไ ม ต รงตามข อ เสนอแนะมากที่ สุ ด คื อ
Hyoscine Metoclopramide และ Pethidine
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ตารางที่ 3 การไมไดรับยาที่ควรไดรับเมื่อมีขอบงชี้และไมมี
ขอหาม (Potentially prescribing omission, PPO)

ตารางที่ 4 ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การไดรบั ยาทีไ่ มเหมาะสม
และมีความเสี่ยงในผูสูงอายุ
ตัวแปร
เพศ

อายุ

ชาย
หญิง

60-69
70-79
≥ 80
จานวนโรคหรื ออาการที่ต้องเข้ า
มารักษาที่โรงพยาบาล
1 โรคหรื ออาการ
2 โรคหรื ออาการ
≥ 3 โรคหรื ออาการ
จานวนรายการยาที่รับบริการต่ อ
ครั้ง
1-3 รายการ
4-6 รายการ
≥ 7 รายการ
จานวนครั้งที่มารับบริการในช่ วง
3 เดือน
1 ครั้ง
2 ครั้ง
≥ 3 ครั้ง

ตารางที่ 3 พบวาผูสูงอายุไมไดรับยาที่ควรไดรับเมื่อมีขอบงชี้และ
ไมมีขอหาม จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 24.10, รายการยาที่
ไมไดรับเมื่อมีขอบงชี้และไมมีขอหาม 3 ลําดับแรก คือ การไมสั่งใช
Omeprazole ในกรณี gastro-oesophageal, การไมใชยากลุม Betablocker ในผูปวย ischaemic heart disease และการไมสั่งใช
allopurinol ในผูปวยโรค gout
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การได้รับยา
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

56(70.90)
71(82.60)

23(29.10)
15(17.40)

56(75.70)
37(69.80)
34(89.50)

18(24.30)
16(30.20)
4(10.50)

22(78.60)
51(81.00)
54(73.00)

58(89.20)
56(78.90)
13(44.80)

71(78.00)
32(71.10)
24(82.80)

2

df

P

2.540

1

0.111

4.954

2

0.084

1.271

2

0.530

22.559

2

0.000

1.476

2

0.478

6(21.40)
12(19.00)
20(27.00)

7(10.80)
15(21.10)
16(55.20)

20(22.00)
13(28.90)
5(17.20)

ตารางที่ 4 พบวาจํานวนรายการยาทีร่ บั บริการตอครัง้ ≥ 7 รายการ
มีความสัมพันธกับการไดรับยาที่ไมเหมาะสมและมีความเสี่ยงใน
ผูส งู อายุอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีการสัง่ ใชยาทีไ่ มเหมาะสม
มากกวาการสัง่ ใชยาทีเ่ หมาะสม คือ รอยละ 55.20 และ 44.80 ตาม
ลําดับ สวนเพศ อายุ จํานวนโรคหรืออาการที่ตองเขามารักษาที่
โรงพยาบาล และจํานวนครั้งที่มารับบริการในชวง 3 เดือน ไมมี
ความสั ม พั น ธ กั น ทางสถิ ติ กั บ การได รั บ ยาที่ ไ ม เ หมาะสมและมี
ความเสี่ยงในผูสูงอายุ
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ขอบงชีแ้ ละไมมขี อ หาม รอยละ 24.10 ซึง่ พบมากกวาการศึกษาใน
เรือ่ งการประยุกตใชเกณฑ STOP/START สําหรับการตรวจคัดกรอง
การใชยาทีไ่ มเหมาะสมในผูส งู อายุทมี่ โี รคเรือ้ รัง (อรวดี เพ็งประสพ
ตัวแปร
การได้รับยา
df
P

และขวัญจิต ดานวิไล, 2561) พบรอยละ 10.33 เนือ่ งจากการศึกษา
ได้รับยา
ไม่ได้รับ
ดังกลาวทําในคลินิกโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต
0.000
1
1
เพศ
27(77.10)
8(22.90)
ชาย
เรื้อรัง) ทําใหคัดเลือกเฉพาะเกณฑที่สัมพันธกับรายการยาที่ใชใน
17(73.90)
6(26.10)
หญิง
คลินิกโรคเรื้อรังเทานั้น และจากการศึกษาในเรื่องปจจัยเสี่ยงและ
0.864*
อายุ
ความเฉพาะเจาะจงของใบสั่งยาที่มีความสัมพันธกับการสั่งใชยาที่
16(80.00)
4(20.00)
60-69
16(76.20)
5(23.80)
ไมเหมาะสมในผูสูงอายุญี่ปุน (Hamano & Tokuda, 2557) พบวา
70-79
12(70.60)
5(29.40)
≥ 80
มีอยางนอย 1 เกณฑที่ไมไดรับยาที่ควรไดรับ รอยละ 60.00 ซึ่ง
0.920*
จานวนโรคหรื ออาการที่ต้องเข้ า
สูงกวาการศึกษาครัง้ นี้ เนือ่ งจากการศึกษาในญีป่ นุ เปนการรวบรวม
มารักษาที่โรงพยาบาล
ขอมูลโดยการเยีย่ มบานมีโอกาสทีจ่ ะเจอรายการยาทีร่ บั จากแหลง
10(76.90)
3(23.10)
1 โรคหรื ออาการ
13(81.30)
3(18.80)
2 โรคหรื ออาการ
อื่นๆ นอกเหนือจากรับจากโรงพยาบาล และเปนการสัมภาษณ
21(72.40)
8(27.60)
≥ 3 โรคหรื ออาการ
ผูปวยโดยตรงซึ่งสามารถไดขอมูลที่ครบถวนมากกวา
0.337*
จานวนรายการยาที่รับบริการต่ อ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสั่งใชยาที่ไมเหมาะสม
ครั้ง
คือ จํานวนรายการยาที่ไดรับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาดังตอไปนี้
4(80.00)
1(20.00)
1-3 รายการ
27(81.80)
6(18.20)
4-6 รายการ
ความชุกของการใชยาที่ไมเหมาะสมและปจจัยที่มีความสัมพันธ
13(65.00)
7(35.00)
≥ 7 รายการ
กับการใชยาที่ไมเหมาะสมในผูสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนในเขต
0.066*
จานวนครั้งที่มารับบริการในช่ วง
ภาคใตของประเทศไทยในป 2557 (ธนะวิชช ปานนอย และคณะ,
3 เดือน
22(68.80)
10(31.30)
1 ครั้ง
2557) รายการยาที่ไมเหมาะสมที่ผูสูงอายุใชในบานพักคนชรา
17(94.40)
1(5.60)
2 ครั้ง
(วรัญญา บัวขวัญ และสุธาทิพย พิชญไพบูลย, 2558) การใชยาที่
5(62.50)
3(37.50)
≥ 3 ครั้ง
ไมเหมาะสมตามเกณฑประเทศไทยในกลุม ผูป ว ยสูงอายุทอี่ าศัยอยู
ตารางที่ 5 พบวาเพศ อายุ จํานวนโรคหรืออาการที่ตองเขามา ในชุมชนเมือง (กิตติภคั เจ็งฮัว้ และคณะ, 2560) อธิบายไดวา การสัง่
รักษาที่โรงพยาบาล จํานวนรายการยาที่รับบริการตอครั้ง และ ใชยาพรอมกันหลายขนานหรือหลายชนิดในผูปวยรายเดียวกัน
จํานวนครั้งที่มารับบริการในชวง 3 เดือน ไมมีความสัมพันธกันทาง หรือในคราวเดียวกันมีการสั่งจายยาที่เกินกวามีขอบงใชทางคลินิก
ซึ่งสวนใหญมักกําหนดวาการสั่งใชยาเกิน 5-7 รายการตอครั้งจะ
สถิติกับการไมไดรับยาที่ควรไดรับเมื่อมีขอบงชีแ้ ละไมมีขอหาม
ทําใหมโี อกาสเกิดปญหาจากการใชยาในผูส งู อายุเพิม่ ขึน้ แบบทวีคณ
ู
ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการใชยาที่ไมเหมาะสม คือ เพศ และ
จํานวนโรคหรืออาการทีต่ อ งเขามารักษาทีโ่ รงพยาบาล ซึง่ สอดคลอง
สรุปผลและอภิปรายผล
กับการศึกษาความชุกของการใชยาที่ไมเหมาะสมและปจจัยที่มี
การศึกษานี้พบความชุกของการไดรับยาที่ไมเหมาะสม ความสัมพันธกบั การใชยาทีไ่ มเหมาะสมในผูส งู อายุในโรงพยาบาล
ในผูสูงอายุ รอยละ 63.46 ซึ่งนอยกวาการศึกษากอนหนานี้ เรื่อง ชุมชนในเขตภาคใตของประเทศไทย ในป 2557 (ธนะวิชช ปานนอย
การใชเกณฑรายการคัดกรองยาที่มีความเสี่ยงในผูสูงอายุไทย และคณะ, 2557) และการศึกษาเรื่อง รายการยาที่ไมเหมาะสมที่
ในการประเมินการใชยาทีไ่ มเหมาะสมในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัด ผูสูงอายุใชในบานพักคนชรา (วรัญญา บัวขวัญ และสุธาทิพย
ชลบุรี (วนิดา ประเสริฐ และคณะ, 2560) ที่พบความชุกของการ พิชญไพบูลย, 2558)
ไดรับยาที่ไมเหมาะสมในผูสูงอายุ รอยละ 79.30 และการศึกษา
เรื่องการใชยาที่ไมเหมาะสมตามเกณฑประเทศไทยในกลุมผูปวย
ขอเสนอแนะ
สูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชนเมือง (กิตติภัค เจ็งฮั้ว และคณะ, 2560)
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดควรกําหนด
พบรอยละ 72.50 ทั้งนี้ เนื่องจากทั้งสองการศึกษาเปนการศึกษา
ในกลุมตัวอยางขนาดใหญ เก็บขอมูลจากหลายโรงพยาบาล และ นโยบายในการสั่งใชรายการยาที่ไมเหมาะสมในระดับโรงพยาบาล
เปนการสํารวจรายการยาจากทุกแหงทีม่ าของยา รายการยาทีม่ กี าร ควรออกแบบระบบในการติดตาม ทบทวนการสั่งใช และติดตาม
สัง่ ใชทไี่ มเหมาะสมทีพ่ บในการศึกษาครัง้ นีส้ อดคลองกับการศึกษา Adverse drug reaction ในรายการยากลุมดังกลาว ดําเนินการ
ขางตน โดยยาที่ไมเหมาะสม 3 ลําดับแรก ไดแก Amlodipine, ทบทวนรายการยาเดิม (Medication Reconcilliation) เพื่อชวย
ลดปญหา Polypharmacy ซึง่ เปนปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธในการเกิด
Omeprazole และ Orphenadrine
ความชุ กของผู สูงอายุ ที่ไม ได รับยาที่ ควรได รับเมื่ อมี การสั่งใชยาที่ไมเหมาะสมในผูสูงอายุ
ตารางที่ 5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการไมไดรับยาที่ควร
ไดรับเมื่อมีขอบงชี้และไมมีขอหาม
2
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การจัดการการบําบัดดานยาสําหรับผูปวยนอก
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลแสวงหา

Medication Therapy Management for type 2 Diabetic
at Saweangha hospital
นางสาวณีรนันท วีระพล
ภบ.ภม.(เภสัชกรรมชุมชน)

บทคัดยอ

ระเบียบวิธีวิจัย

รคเบาหวานเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขที่สาํ คัญของทุก
ประเทศทัว่ โลก และมีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ โรคเบาหวานเปน
โรคเรื้อรังที่รักษาไมหายขาด กอใหเกิดภาวะแทรกซอนทั้งแบบ
เฉียบพลันและระยะยาว เนือ่ งมาจากผูป ว ยไมสามารถควบคุมระดับนํา้ ตาล
ในเลือดได เกิดความเสือ่ มของหลอดเลือดเล็กและหลอดเลือดใหญ ทําให
อวัยวะตางๆ เสือ่ ม โดยเฉพาะทีต่ า ไต ประสาท และยังมีสว นสําคัญในการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี โรคหลอดเลือดสมอง โดยพบวาผูป ว ย
เบาหวานมีโอกาสเสียชีวติ ดวยโรคหัวใจเปน 2-4 เทาของผูท ไี่ มไดเปนโรค
เบาหวาน นอกจากนี้ พบวาโรคเบาหวานเปนสาเหตุใหเกิดภาวะแทรกซอน
ทางไตถึงรอยละ 35 ผูป ว ยเบาหวานมีความเสีย่ งตอการตาบอดและตัดขา
มากกวาคนปกติ 25 และ 5 เทา ตามลําดับ การจัดการการบําบัดดานยา
(Medication therapy management; MTM) เปนการใหบริการเพือ่ ใหเกิด
ผลการรักษาทีเ่ หมาะสมสําหรับผูป ว ยแตละรายโดยไมจาํ เปนตองใหการ
ดูแลเกีย่ วของเรือ่ งยาเพียงอยางเดียว แตอาจจะรวมถึงการดูแลดานอืน่ ๆ
ควบคูไ ปกับการใชยา กระบวนการ MTM จัดเปนกลไกสําคัญเพือ่ ใหเกิด
ความมัน่ ใจวายาทีไ่ ดรบั การสัง่ จายใหผปู ว ยไปนัน้ มีการใชอยางสมเหตุผล
ซึ่งเปนอีกบทบาทสําคัญของเภสัชกรที่จะสามารถชวยแกไขปญหาของ
ผูป ว ยได โรงพยาบาลแสวงหา เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จาก
ขอมูลของป พ.ศ. 2562 พบวามีผปู ว ยเบาหวานทัง้ สิน้ 1,272 ราย เภสัชกร
มีหนาทีด่ ผู ลไมพงึ ประสงคจากการใชยาและการจายยาตามใบสัง่ ยา การ
จัดการการบําบัดดานยา เปนการใหผปู ว ยไดรบั ยาอยางสมเหตุผล โดยมี
เภสัชกรเปนผูค น หาปญหาทีเ่ กีย่ วของกับการใชยาและปญหาอืน่ ทีม่ ผี ลตอ
การควบคุมโรคเบาหวาน แกไขและปองกันปญหา ใหความรูค วามเขาใจ
เกีย่ วกับโรคเบาหวาน การปฏิบตั ติ วั และมีการสงตอขอมูลผูป ว ยทีเ่ หมาะสม
รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการจ า ยยาที่ ผู วิ จั ย จั ด ทํา ขึ้ น น า จะ
สามารถแกไขปญหาของผูป ว ย และทําใหผปู ว ยมีผลลัพธทางคลินกิ ทีด่ ขี นึ้

การศึกษานีเ้ ปนการวิจยั เชิงทดลอง (experimental research)
ชนิด Randomized controlled trial เพือ่ เปรียบเทียบผลลัพธทางคลินกิ ของ
การจัดการการบําบัดดานยาสําหรับผูปวยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ดําเนินการศึกษาในระหวางเดือนกันยายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ
2563 กลุม ตัวอยางในการศึกษาแบงเปน 2 กลุม คือ กลุม ศึกษาเปนกลุม ที่
ไดรบั การจัดการการบําบัดดานยาโดยเภสัชกรและปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
จายยาที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น และผูปวยกลุมควบคุมเปนกลุมที่ไมไดรับการ
จัดการการบําบัดดานยาโดยเภสัชกรและไมไดปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าํ หนด
(ระบบเดิม) คัดเลือกผูปวยเขาสูการวิจัยโดยวิธีสุมอยางงาย (sample
randomization) ใชคอมพิวเตอรสมุ ผูป ว ย ใสเลขทีป่ ระจําตัวผูป ว ย (HN)
เพือ่ สุม ผูป ว ยผูป ว ยออกเปน 2 กลุม คือ กลุม ศึกษาและกลุม ควบคุมบันทึก
ขอมูลครัง้ แรกกอนเริม่ ตนทําการศึกษาเหมือนกันทัง้ 2 กลุม โดยเก็บขอมูล
ประวัตผิ ปู ว ยจากเวชระเบียนผูป ว ยนอก หรือแลกจากการสัมภาษณผปู ว ย
ขอมูลทีเ่ ก็บครัง้ แรกหลังจากทีผ่ ปู ว ยกลุม ศึกษาไดรบั การจัดการการบําบัด
ดานยา ผูปวยจะไดรับทราบถึงแผนการดูแลตนเอง ซึ่งประกอบไปดวย
ข อ มู ล ที่ ผู ป ว ยสามารถนํา ไปใช เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษา
ในระหวางการจัดการการบําบัดดานยา หากพบปญหาทีเ่ กิดจากการใชยา
ทีจ่ าํ เปนตองไดรบั การแกไขรวบรวมขอมูล ติดตามผลของผูป ว ยทัง้ 2 กลุม
ประเมินผลทางคลินิก คือ ระดับ A1C, ระดับ FPG, ไขมันในเลือด
และความดันโลหิต

โ

วัตถุประสงค
1. เพือ่ เปรียบเทียบผลลัพธทางคลินกิ ระหวางกลุม ทีไ่ ดรบั การ
จั ด การการบํา บั ด ด า นยาโดยเภสั ช กร กั บ กลุ ม ที่ ไ ด รั บ การบริ ก าร
ในระบบเดิม
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลลัพธทางคลินกิ ภายในกลุม เดียวกันกอน
และหลังการศึกษา
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ผลการวิจัย
การปฏิบัติตามแนวทางการจายยา พบวามีการปฏิบัติตาม
แนวทางทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ ระยะเวลาผานไป คือ กอนเขารวมการศึกษา รอยละ
88.4 สวนหลังเขารวมการศึกษา พบวามีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทุกราย
(รอยละ 100) จากการจัดการบําบัดดานยา ในสวนของการคนหาปญหา
จากการใชยาของผูป ว ย พบปญหาจากการใชยาทัง้ สิน้ 114 ปญหา โดย
เปนปญหาทีผ่ วู จิ ยั สามารถแกไขไดเอง 104 ปญหา และปญหาทีต่ อ งไดรบั
การปรึกษาจากแพทย จํานวน 10 ปญหา และจํานวนปญหาจากการใชยา
ของผูปวยมีแนวโนมลดลงในแตละเดือนจนถึงสิ้นสุดการศึกษา โดยมี
แนวโนมในการพบปญหาใหมลดลงในแตละเดือนจนถึงสิน้ สุดการศึกษา
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดจากปญหาทีเ่ กี่ยวของจากการใชยาทั้งหมดตลอดการศึกษา
การศึกษาของทัง้ สองกลุม ไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ปญหาจากการใชยา
จำนวนปญหา
จำนวนปญหา (รอยละ)
(P=0.151)
(รอยละ) ปรึกษาแพทย เภสัชกรแกไขไดเอง
2. การควบคุมระดับ A1C ของผูป ว ย
1. ผูปวยไดรับยาโดยไมจำเปน
23(20.2)
0(0.0)
23(20.2)
2.1 ผูป ว ยกลุม ศึกษา
- ใชสมุนไพร
14(12.3)
0(0.0)
14(12.3)
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระดับ A1C ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและสิ้นสุดการศึกษา
- ใชผลิตภัณฑอาหารเสริม
5(4.4)
0(0.0)
5(4.4)
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระดับ A1C ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและสิ้นสุดการศึกษา
- ใชยาชุดแกปวด
4(3.5)
0(0.0)
4(3.5)
ระดับ A1C (ร้อยละ)
ระดับ A1C (ร้อยละ)
P-value
ระดับ A1C (ร้อยละ)
ระดับ A1C (ร้อยละ)
P-value
2. ผูปวยตองการการรักษาดวยยาเพิ่มเติม
3(2.6)
3(2.6)
0(0.0)
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา
ก่อนการศึกษา สิ้นสุดการศึกษา
3. ผูปวยไดรับยาที่ไมมีประสิทธิผล
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา
ก่อนการศึกษา สิ้นสุดการศึกษา
ระดับ A1C (ร้อยละ)
8.1±1.2
8.8±1.3
0.014*
4. ผูปวยไดรับยาขนาดต่ำเกินไป
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
ระดับ A1C (ร้อยละ)
8.1±1.2
8.8±1.3
0.014*
5. ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา
32(28.1)
4(3.5)
28(24.6)
 A1C
ว ยกลุ
ม ควบคุ
ม ่มควบคุมก่อนการศึกษาและสิ้นสุดการศึกษา
ตารางที่ 6 เปรียบเที2.2
ยบระดัผูบป
ระหว่
างผู้ป่วยกลุ
-ยา simvastatin
3(2.6)
3(2.6)
0(0.0)
ระดั
บ
A1C
(ร้
อ
ยละ)
ระดั่มควบคุ
บ A1Cมก่(ร้ออนการศึ
ยละ) กษาและสิ้นสุดP-value
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบระดับ A1C ระหว่างผู้ป่วยกลุ
การศึกษา
-ยา amlodipine
1(0.9)
1(0.9)
0(0.0)
ผู้ป่วบยกลุ
ม
ก่อนการศึ
ดการศึกษา
ระดั
A1C่มควบคุ
(ร้อยละ)
ระดักบษาA1C สิ(ร้้นอสุยละ)
P-value
-เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
28(24.6)
0(0.0)
28(24.6)
ระดับ ผูA1C
(ร้อ่มยละ)
0.005
้ป่วยกลุ
ควบคุม
ก่อ8.6±1.5
นการศึกษา สิ้น8.1±1.2
สุดการศึกษา
6. ผูปวยไดรับยาขนาดสูงเกินไป
1(0.9)
1(0.9)
0(0.0)
7. ผู  ป  ว ยไมส ามารถใชย าและปฏิ บั ต ิตาม 55(48.2)
2(1.7)
53(46.5)
ระดับ A1C (ร้อยละ)
8.6±1.5
8.1±1.2
0.005
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบระดับ A1C ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อสิ้นสุด
คำสั่ง
การศึกษาตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบระดับ A1C ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อสิ้นสุด
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบระดับ A1C ระหวางผูป ว ยกลุม ศึกษาและกลุม ควบคุมเมือ่ สิน้ สุดการศึกษา
- ผูปวยไมเขาใจวิธีใชยา
47(41.2)
1(0.9)
46(40.3)
รับประทานยาไมสม่ำเสมอ
32(28.1)
0(0.0)
32(28.1) การศึกษา
ระดับ A1C
ระดับ A1C (ร้อยละ)
P-value
รับประทานยาไมตรงเวลา
10(8.7)
0(0.0)
10(8.7)
(ร้อยละ)
กลุ่มศึระดั
กษาบ A1C (ร้กลุ
่มควบคุม
ระดั
บ A1C
อยละ)
P-value
รับประทานยาไมตรงตามฉลาก
5(4.4)
1(0.9)
46(40.3)
ระดับ A1C
(ร้อยละ)
8.5±1.1
8.8±1.3
0.130
(ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
-ผู  ป  ว ยไม ร ั บ ประทานยาตามขนาดที่
4(3.5)
1(0.9)
3(2.6)
*วิเคราะห์
t-test 8.5±1.1
ระดัด้วบยสถิ
A1Cติ (ร้Independent
อยละ)
8.8±1.3
0.130
แพทยสั่ง
*วิเคราะห์ด้วผูยสถิ
ิ Independent
t-test
-ผูปวยไมสามารถใชยาตามสั่งเนื่องจากไม
3(2.6)
0(0.0)
3(2.6)
ป ว ตยกลุ
ม ศึกษาสามารถควบคุ
มระดับ A1C ไดมากกวากอน
มียา
-ผูปวยไมมารักษาตามนัด
รวม

จากผลลัพธทางคลินกิ ของการศึกษา ผูป ว ยกลุม ศึกษาทีไ่ ดรบั
การจัดการบําบัดดานยา
จากผลลัพธ์ทางคลินิกของการศึกษา ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาที่ได้รับการจัดการบำบัดด้านยา
1. การควบคุ
มระดั
บ FPG ของผูป ว ย
จากผลลั
พธ์ทมางคลิ
ของการศึ
1. การควบคุ
ระดันบิกFPG
ของผูก้ปษา
่วย ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาที่ได้รับการจัดการบำบัดด้านยา
ผูของผู
ป ว ยกลุ
 ศึกษา
1. การควบคุ
บ1.1
FPG
้ป่วย ม
1.1 มผูระดั
้ป่วยกลุ
่มศึกษา

เขารวมการศึกษาในกอนเขารวมการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P=0.005) ในขณะทีร่ ะดับ A1C ของผูป ว ยกลุม ควบคุมกอนและเมือ่ สิน้ สุด
การศึกษา ไมมคี วามแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.130) คาระดับ
A1C เฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการศึกษาระดับ A1C ของผูปวยกลุมศึกษามีคา
นอยกวาระดับ A1C ของกลุม ควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.014)
3. การควบคุมความดันเลือด
3.1 ผูป ว ยกลุม ศึกษา

อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.000) ในขณะทีผ่ ปู ว ยกลุม ควบคุมมีระดับ
FPG เฉลีย่ ในกอนเขารวมการศึกษา ซึง่ ผูป ว ยกลุม ควบคุมมีระดับ FPG
ลดลงอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ (P=0.209) คาระดับ FPG เฉลีย่ เมือ่ สิน้ สุด

ด SBP
*วิความดั
เคราะห์นดเลื้วอยสถิ
ติ independent t-test
ความดันเลือด DBP
*วิเคราะห์ด้วยสถิติ independent t-test

1(0.9)
114(100.0)

0(0.0)
10(8.7)

1(0.9)
104(91.3)

จากผลลั่ 2พ1.1
ธ์ทางคลิ
นยิกของการศึ
กษา ผู้ป่วยกลุ
ษาที
การจัอดนการศึ
การบำบัษาและสิ
ดด้านยา้นสุดการศึกษา ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและสิ้นสุด
ผู้ป่วยกลุ
่มศึกยยษา
ตารางที
บระดั
ของผู่ม้ปศึปก่ววยกลุ
ยกลุ่ม่ไมด้ศึศึรกกับษาก่
ษาก
ตารางที่ 2 แสดงเปรี
แสดงเปรี
ยบเที
บเที
บระดับบ FPG
FPG ของผู
อนการศึกกษาและสิ
้นสุดการศึกษา
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดของผูปวยกลุมศึกษากอนการศึกษาและ
1.ตารางที
การควบคุ
ม
ระดั
บ
FPG
ของผู
ป
้
ว
่
ย
การศึกษาสิ้นสุดการศึกษา
่ 2 แสดงเปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและสิ้นสุดการศึกษา
ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) P-value
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและสิ้นสุด
ผู้ป่วยกลุ
ระดั1.1บ FPG
(มิล่มลิศึกกรัมษาต่อเดซิลิตร)
ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) P-value
ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท)
ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท)
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา
การศึ
ก
ษา
ตารางที่ 2 แสดงเปรี
ยบเที
่มศึกษาก่
กษาและสิ
นการศึ
ษา อนการศึ
สิ้นสุดการศึ
กษา ้นสุดการศึกษา
ผู้ป่วยกลุ
่มศึยกบระดั
ษา บ FPG ของผู้ปก่่วอยกลุ
ผู
ป
้
ว
่
ยกลุ
ม
่
ศึ
ก
ษา
ก่
อนการศึกษา สิ้นสุดการศึกษา P-value
ก่อนการศึ
การศึ
บ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
ระดั
บ FPG ก(มิษาลลิกรัสิม้น140.2±26.8
ต่สุอดเดซิ
ลิตกร)ษา P-value
ระดัระดั
บ FPG
156.8±26.2
0.000
ความดั
น
เลื
อ
ด
(มิ
ล
ลิ
เ
มตรปรอท)
ความดั
นเลือด (มิลลิ131.4±13.7
เมตรปรอท)
133.7±12.4
0.633
ความดันเลือด SBP
ระดับ FPG ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา
156.8±26.2
140.2±26.8
0.000
1.2 ผู้ป่วยกลุ
ม
่
ควบคุ
ม
ผู
ป
้
ว
่
ยกลุ
ม
่
ศึ
ก
ษา
ก่อ77.2±9.6
นการศึกษา สิ้น76.3±8.3
สุดการศึกษา P-value
ก่
อ
นการศึ
ก
ษา
สิ
น
้
สุ
ด
การศึ
ก
ษา
1.2
ผู
ป

ว

ยกลุ
ม

ควบคุ
ม
ความดั
น
เลื
อ
ด
DBP
0.852
ผู้ป่วยกลุยบเที
่มควบคุ
ม บ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและสิ้นสุดการศึกษา
ตารางที่ 1.2
3 แสดงเปรี
ยบระดั
ความดั
น
เลื
อ
ด
SBP
133.7±12.4
131.4±13.7
0.633
ระดับ่ 3่ FPG
140.2±26.8
ตารางที
กกษาและสิ
ดดการศึ
3.2 ผู้ป่วยกลุม่ ควบคุ
ตารางที
3แสดงเปรี
แสดงเปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบFPG
FPGของผู
ของผูป ้ปว156.8±26.2
่วยกลุ
ยกลุม ่มควบคุ
ควบคุมมกก่ออนการศึ
นการศึ
ษาและสิน้ ้นสุสุ0.000
การศึกกษา
ษา
3.2มผูป ว ยกลุม ควบคุม
ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
P-value
ความดั
เลือด DBP ยบเทียบระดับความดันเลือ77.2±9.6
76.3±8.3
0.852 ้นสุด
ผู้ป่ว(มิยกลุ
ม ลิตร) ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
ตารางที
่ 9นแสดงการเปรี
ดของผู้ป่วยกลุ่มควบคุ
มก่อนการศึกษาและสิ
ระดับ1.2FPG
ลลิก่มรัควบคุ
มต่อเดซิ
P-value
ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม
ตารางที
่ ยกลุ
9 แสดงการเปรี
ยบเทียบระดับความดันเลือดของผูปวยกลุมควบคุมกอนการศึกษาและ
3.2
ผู
ป
้
ว
่
ม
่
ควบคุ
ม
ตารางที่ 3 แสดงเปรี
ย
บเที
ย
บระดั
บ
FPG
ของผู
ป
้
ว
่
ยกลุ
ม
่
ควบคุ
ม
ก่
อ
นการศึ
ก
ษาและสิ
น
้
สุ
ด
การศึ
ก
ษา
การศึ
ก
ษา
ก่อนการศึกษา สิ้นสุดการศึกษา
ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม
สิ้นสุดการศึกษา
้นสุดลการศึ
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและสิ้นสุด
ระดั
FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ระดัก่163.0±34.4
บอนการศึ
FPG (มิกลษาลิกรัมต่อสิเดซิ
ิตร) กษา P-value
ระดั
บ บFPG
150.6±38.4
0.209
ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท)
ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท)
ระดับ FPGผู้ป่วยกลุ่มควบคุม
163.0±34.4
150.6±38.4
0.209 การศึกษา
1.3 เปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วก่ยกลุ
ม
่
ศึ
ก
ษาและกลุ
ม
่
ควบคุ
ม
ผู
ป
้
ว
่
ยกลุ
ม
่
ศึ
ก
ษา
ก่
อนการศึกษา สิ้นสุดการศึกษา P-value
อนการศึกษา สิ้นสุดการศึกษา
1.3
เปรียบเทียบเที
ยบระดั
บ FPG
ของผูของผู
้ป่วยกลุ
่มศึก่มษาและกลุ
่มควบคุ
ม มเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
ความดั
น
เลื
อ
ด
(มิ
ล
ลิ
เ
มตรปรอท)
ความดั
นเลือด (มิลลิ130.2±13.7
เมตรปรอท)
ตารางที
่
4
แสดงเปรี
ย
บระดั
บ
FPG
ป
้
ว
่
ยกลุ
ศึ
ก
ษาและกลุ
ม
่
ควบคุ
1.3 เปรียบเทียบระดั163.0±34.4
บ FPG ของผูป 150.6±38.4
ว ยกลุม ศึกษาและกลุ

ความดันเลือด SBP
132.6±9.6
0.583
ระดับ FPG
0.209 ม
ตารางที่ 4 แสดงเปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
ผู
ป
้
ว
่
ยกลุ
ม
่
ศึ
ก
ษา
P-value
ก่
อ
นการศึ
ก
ษา
สิ
น
้
สุ
ด
การศึ
ก
ษา
ระดั
บ
FPG
(มิ
ล
ลิ
ก
รั
ม
ต่
อ
เดซิ
ล
ิ
ต
ร)
ระดั
บ
FPG
(มิ
ล
ลิ
ก
รั
ม
ต่
อ
เดซิ
ล
ต
ิ
ร)
P-value
ความดั
น
เลื
อ
ด
DBP
77.3±9.8
75.8±8.6
0.137
ควบคุ
เปรี(มิ
ยบเที
บ FPG
้ป่วยกลุ
่มศึก(มิ
ษาและกลุ
ระดัมบ1.3FPG
ลลิกยรับระดั
มต่อเดซิ
ลิตร)ของผูระดั
บ FPG
ลลิกรัมต่่มอควบคุ
เดซิลิตมร)
P-value
ความดั
น
เลื
อ
ด
SBP
132.6±9.6
130.2±13.7
0.583
กลุ
ม
่
ศึ
ก
ษา
กลุ
ม
่
ควบคุ
ม
3.3 การเปรียบเที3.3
ยบระดั
บความดัยนเลื
อดระหว่
างผู้ปบ
่วยกลุ
่มศึกษาและกลุ
่มควบคุม างผูป
ตารางที
ว ่วยกลุ
ศึศึกษาและกลุกลุ
ม ่ ควบคุ
การศึกกษา
ษา
ตารางที่ ่ 44แสดงเปรี
แสดงเปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบFPG
FPGของผู
ของผูป ้ปกลุ
ยกลุ
การเปรี
บเที
ย
บระดั
ความดั
น
เลื
อ
ดระหว

ว ยกลุม
่มศึกม ่มษา
่มควบคุมเมื
ม ่อสิสิ้นน้ สุสุดดการศึ
ความดั่ 10
นเลืแสดงการเปรี
อด DBP ยบเทียบระดับความดันเลื77.3±9.8
75.8±8.6่มควบคุม0.137
ระดั
บ บFPG
150.6±38.4
0.151*
ตารางที
อดผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ
เมื่อสิ้นสุด
ระดั
FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ระดั140.2±26.6
บ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิ
ลิตร)
P-value
ระดับ FPG
140.2±26.6
150.6±38.4
0.151*
ศึกษาและกลุม ควบคุม
การศึกษา 3.3 การเปรียบเทียบระดับความดันเลือดระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
*วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test กลุ่มศึกษา
กลุ
ม
่
ควบคุ
ม
*วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test
ตารางที่ ่ 10
10 แสดงการเปรี
 ่ว อยกลุ
เมื่ออ่ สิสิ้นน้ สุสุดด
ตารางที
ยบเที
เลือดผูน้ปเลื
ษาและกลุ่ม ควบคุมเมื
ความดันเลื
อด ยบระดับความดันความดั
ด (มิ่มม ลศึลิกเมตรปรอท)
ระดับ FPG
140.2±26.6
150.6±38.4
0.151*
การศึกษาการศึกษา (มิลลิเมตรปรอท)
P-value
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
*วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test
ความดันเลือด
ความดั
นเลือด (มิลลิ130.2±13.7
เมตรปรอท)
ความดันเลือด SBP
131.4±13.7
0.398aa
กอนเขารวมการศึกษา ผูป ว ยกลุม ศึกษามีระดับ FPG ลดลง
(มิ
ล
ลิ
เ
มตรปรอท)
P-value
กลุ
ม
่
ศึ
ก
ษา
กลุ
ม
่
ควบคุ
ม
ความดันเลือด DBP
76.3±8.3
75.8±8.0
0.590aa

Vol.47 No.2 January – March 2021

131.4±13.7
76.3±8.3
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130.2±13.7
75.8±8.0

0.398a
0.590a
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ยบเที
ยบระดั
บ บTGTGผู้ปผู่วปยกลุ
่มศึมกศึษาก่
อนการศึ
กษาและสิ
้นสุด้นการศึ
กษากษา
ตารางที่ 14่ 14เปรีเปรี
ยบเที
ยบระดั
วยกลุ
กษาก
อนการศึ
กษาและสิ
สุดการศึ
พบวาผูป ว ยกลุม ศึกษามีความดันเลือดทัง้ SBP และ DBP ตารางที
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบระดับ TG ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและสิ้นสุดการศึกษา
ลดลง แตไมมคี วามแตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ (P=0.633 และ ตารางที่ 14 เปรีไขมั
นในเลื
อด บ TG ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่
จำนวนผู
้ป่วกยษาและสิ
(ราย) ้นสุดการศึกษา
P=value
ยบเที
ยบระดั
อนการศึ
ไขมันในเลือด
จำนวนผู้ป่วย (ราย)
P=value
กลุ
ม
่
ศึ
ก
ษา
ก่อนการศึกษา สิ้นสุดการศึกษา
P=0.852) พบวาผูป ว ยกลุม ควบคุมมีระดับความดันเลือดทัง้ SBP และ
ไขมั
น
ในเลื
อ
ด
จำนวนผู
ป
้
ว
่
ย
(ราย)
P=value
กลุ่มศึกษา
ก่อนการศึกษา สิ้นสุดการศึกษา
่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 179.2±88.1
149.8±51.5
0.050a
DBP ลดลง แตไมมคี วามแตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ (P=0.583 ระดับ TG เฉลีกลุ
อนการศึกษา สิ149.8±51.5
้นสุดการศึกษา
ระดับ TG เฉลี่ย (มิ่มศึลกลิษา
กรัมต่อเดซิลิตร) ก่179.2±88.1
0.050a
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 150
15 (33.33)
27 (60.00)
และ P=0.137) พบวาความดันเฉลีย่ ทัง้ SBP และ DBP ของผูป ว ยกลุม
ระดับ น้TGอยกว่
เฉลีา่ยหรื(มิอลเท่ลิากกัรับมต่150
อเดซิลิตร) 15
179.2±88.1
149.8±51.5
0.050a
(33.33)
27
(60.00)
มากกว่า 150
30 (66.67)
18 (40.00)
ศึกษาและกลุม ควบคุมเมือ่ สิน้ สุดการศึกษา พบวาความดันเฉลีย่ ทัง้ SBP
น้อยกว่มากกว่
าหรือาเท่150
ากับ 150
15(66.67)
(33.33)
(60.00)
30
1827(40.00)
4.2.2 กลุ่มควบคุม
และ DBP ของผูป ว ยกลุม ศึกษาและกลุม ควบคุม ไมมแี ตกตางกันอยาง
 30ควบคุ
ม
มากกว่
า 150 4.2.2 กลุม
(66.67)
18 (40.00)
กลุ
่มยควบคุ
ตารางที่ 154.2.2
เปรียบเที
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มีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.398 และ P=0.590)
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กลุย่มยบเที
ควบคุ
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ตารางที
่ 15ยเปรี
ยบระดั
ผูปว่มยกลุ
มควบคุ
มกอนการศึ
กษาและสิ
้นสุดกการศึ
4. การควบคุมไขมันในเลือด การศึกษาครัง้ นีไ้ ดศกึ ษาผลการ ตารางที่ 15 เปรียบเที
ไขมัยนบระดั
ในเลือบด TG ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่จำนวนผู
้ปก่วษาและสิ
ย (ราย) ้นสุดการศึกษาP=value
อ
นการศึ
ไขมันในเลือด
จำนวนผู้ป่วย (ราย)
P=value
ดูแลผูป ว ยเบาหวานในเรือ่ งการควบคุมไขมันในเลือดรวมดวย โดยผูป ว ยจะ
กลุ่มควบคุม
ก่อนการศึกษา สิ้นสุดการศึกษา
กลุ่มนควบคุ
มด
ก่อนการศึ
กษา ้ปสิ่ว้นยสุ(ราย)
ดการศึกษา
ไขมั
ในเลื
อ
จำนวนผู
P=value
ไดรบั การตรวจไขมันในเลือดครบทัง้ TC, TG, HDL และ LDL
ระดับ TG เฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 169.7±104.4 170.9±66.8
0.147a
ระดับ TG เฉลีกลุ่ย ่ม(มิควบคุ
ลลิกรัมมต่อเดซิลิตร) 169.7±104.4
0.147a
ก่อนการศึกษา สิ170.9±66.8
้นสุดการศึกษา
4.1 ระดับ TC
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 150
19 (42.22)
19 (42.22)
19 (42.22)
19
(42.22)
ระดับ น้TGอยกว่
เฉลีา่ยหรื(มิอลเท่ลิากกัรับมต่150
อเดซิลิตร) 169.7±104.4
170.9±66.8
0.147a
4.1.1 กลุม ศึกษา
มากกว่า 150
26 (57.77)
26 (57.77)

ตารางที
ยบเที
ยบระดั
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น้ สุด้นการศึ
กษากษา
ตารางที่ 11ไขมั
เปรีนยในเลื
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P-value
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33 อ(73.33)
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12
(26.67)
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กลุ
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23ควบคุ
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4.1.2 กลุ่มควบคุม
ไขมั
น
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จำนวนผู
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ผู
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ยกลุ
ม

ควบคุ
ม
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อ
นการศึ
ก
ษาและสิ
น
้
สุ
ด
การศึ
ษา
ตารางที่ 12 มากกว่
เปรียบเที
ยบระดับ TC ผู้ป่วยกลุ23่มควบคุ
มก่อนการศึ12กษาและสิ
า 200
(51.11)
(26.67) ้นสุดการศึกกษา
กลุน่มในเลื
ศึกษา
ก่อนการศึ
สิ้นสุดอการศึ
ไขมั
จำนวนผูกษา
้ป่วย (ราย/ร้
ยละ)กษา P-value
4.1.2 กลุ
่มควบคุมอด
ระดั
บ
TC
เฉลี
ย
่
(มิ
ล
ลิ
ก
รั
ม
ต่
อ
เดซิ
ล
ต
ิ
ร)
196.7±34.3
181.5±44.2
กลุย่มบเที
ศึกษา
ก่อ่มนการศึ
สิ้นสุกดษาและสิ
การศึกษา
ตารางที่ 12 เปรี
ยบระดับ TC ผู้ป่วยกลุ
ควบคุกมษา
ก่อนการศึ
้นสุดการศึ0.080*
กษา

น้อยกว่มากกว่
าหรือาเท่150
ากับ 150

26
19(57.77)
(42.22)

2619(57.77)
(42.22)

มากกว่
า 150
26 า(57.77)
26 (57.77)่มควบคุม
4.2.3 การเปรี
ยบเที
ยบระดับระดั
บ TGการเปรี
ระหว่
งผูย้ปบเที
่วยกลุย
่มศึบระดั
กษาและกลุ
4.2.3
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ระหวาง
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ย
บระดั
บ
ระดั
บ
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า
งผู
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ว
่
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ก
ษาและกลุ
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบระดับ TG ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม่มเมืควบคุ
่อสิ้นสุมดการศึกษา
ผูป ว4.2.3
ยกลุ
ม ศึยกบเที
ษาและกลุ
ม ควบคุ
ตารางที
่ 16 การเปรี
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ยบระดั
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ระหว่
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่มควบคุมเมื่ม่อควบคุ
สิ้นสุดมการศึกษา
ยบเที
ยบระดั
บระดั
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ยกลุ่มศึกษาและกลุ
ไขมันในเลือด
จำนวนผู้ป่วย (ราย)
P=value
ตารางที
ยยบเที
ยยบระดั
่มมศึศึกกษาและกลุ
้น้นสุสุดดการศึ
ไขมั
นบเที
ในเลื
อด บบTG
จำนวนผู
้ป่วย (ราย)่มมควบคุ
ตารางที่ 16
่ 16 เปรี
เปรี
บระดั
TGระหว่
ระหวาางผูงผู้ปป่ววยกลุ
ยกลุ
ษาและกลุ
ควบคุมมเมืเมื่อ่อสิสิP=value
การศึกกษาษา
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
กลุ่มศึจำนวนผู
กษา ้ป่วยกลุ(ราย)
่มควบคุม
P=value
a
ระดับ TG เฉลีไขมั
่ย น(มิในเลื
ลลิกอรัมดต่อเดซิลิตร) 149.8±51.5
170.9±61.6
0.104
ระดับ TG เฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 149.8±51.5
170.9±61.6
0.104ba
กลุ
ม
่
ศึ
ก
ษา
กลุ
ม
่
ควบคุ
ม
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 150
27 (60.00)
19 (42.22)
0.195
b
า่ยหรื(มิอลเท่ลิากกัรับมต่150
27
(60.00)
19
(42.22)
0.195
ระดับ น้TGอยกว่
เฉลี
อ
เดซิ
ล
ต
ิ
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149.8±51.5
170.9±61.6
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มากกว่า 150
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18
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าหรือาเท่150
ากับ 150
27(40.00)
(60.00) 2619(57.77)
(42.22)
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มากกว่า 150
18 (40.00)
26 (57.77)

พบวาระดับ TG ของผูป ว ยกลุม ศึกษากอนเขารวมการศึกษา
และเมือ่ สิน้ สุดการศึกษา ไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(P=0.050) พบวาระดับ TG ของผูป ว ยกลุม ศึกษากอนเขารวมการศึกษา
และเมือ่ สิน้ สุดการศึกษา ไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
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(60.00)
(77.78) ่มควบคุม กษา
การเปรี
างผู้ป่วยกลุ่ม35
ศึกษาและกลุ

12
กลุ่ม(26.67)
ศึกษา
น้อยกว่มากกว่
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ากับ 200
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10
กลุ
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10 (22.22)

0.465b
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พบวาเมือ่ สิน้ สุดการศึกษา ระดับ TC ของผูป ว ยกลุม ศึกษา
ลดลงจากกอนเขารวมการศึกษาอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.013) พบวา
ระดับ TC ของผูป ว ยกลุม ควบคุมกอนเขารวมการศึกษาและเมือ่ สิน้ สุดการ
ศึกษา ไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.080) และ
ระดับ TC เฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการศึกษาของผูปวยทั้งสองกลุม ไมมีความ
แตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.959)
4.2 ระดับ TG
4.2.1 กลุม ศึกษา
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ตารางที
ตารางที่ 17
่ 17เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบHDL
HDLของผู
ของผู้ปป่ววยกลุ
ยกลุ่มมศึศึกกษาก่
ษากออนการศึ
นการศึกกษาและสิ
ษาและสิ้น้นสุสุดดการศึ
การศึกกษาษา
กลุ่มศึกษา
จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ)
P=value
กลุ่มศึกษา
จำนวนผู
้ป่วย (ราย/ร้
ยละ)กษา
P=value
ก่อนการศึ
กษา
สิ้นสุดอการศึ
ก่
อ
นการศึ
ก
ษา
สิ
น
้
สุ
ด
การศึ
ก
ษา
HDL เฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 34.6±27.2
39.1±13.1
0.006a
HDL เฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 34.6±27.2
39.1±13.1
0.006a

4.3.2 กลุ่มควบคุม
4.3.2 กลุม ควบคุม
่มควบคุ
ม บ HDL ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและสิ้นสุดการศึกษา
ตารางที่ 4.3.2
18 เปรีกลุยบเที
ยบระดั
ตารางที่ 18
่ 18เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบHDL
HDLของผู
ของผู้ปป่ววยกลุ
ยกลุ่มมควบคุ
ควบคุมมก่กออนการศึ
นการศึกษาและสิ
กษาและสิ้น้นสุดสุการศึ
ดการศึกษา
กษา
ตารางที
กลุ่มควบคุม
จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ)
P=value
กลุ่มควบคุม
จำนวนผู
้ป่วย (ราย/ร้
ยละ)กษา
P=value
ก่อนการศึ
กษา
สิ้นสุดอการศึ
ก่
อ
นการศึ
ก
ษา
สิ
น
้
สุ
ด
การศึ
ก
ษา
HDL เฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
31.4±9.5
35.1±11.9
0.025a
HDL เฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
31.4±9.5
35.1±11.9
0.025a

4.3.3ของผูเปรี
ยบเที
บระดับ่มควบคุ
HDLม ของผูป ว ยกลุม
4.3.3 เปรียบเทียบระดับ HDL
้ป่วยกลุ
่มศึกยษาและกลุ
ศึกษาและกลุ
ม ยบเที
ควบคุ
มบ บHDLHDLระหว่
ยบระดั
ของผู
ตารางที
่ 4.3.3
19 เปรีเปรี
ยบเที
ยบระดั
างผู้ป้ป่วยกลุ
่วยกลุ่ม่มศึศึกกษาและกลุ
ษาและกลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมมเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบระดับ HDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
ไขมันในเลือด
จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ)
P-value
ไขมันในเลือด
จำนวนผู
ป
้
ว
่
ย
(ราย/ร้
อ
ยละ)
P-value
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
กลุ่มศึกษา
กลุ
่มควบคุม
ระดับ HDL เฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 39.1±13.1
35.1±11.9
0.143a
ระดั
บ
HDL
เฉลี
ย
่
(มิ
ล
ลิ
ก
รั
ม
ต่
อ
เดซิ
ล
ิ
ต
ร)
39.1±13.1
35.1±11.9
0.143ba
เพศชาย มากกว่า 40
3 (6.67)
1 (2.22)
0.243
เพศชาย มากกว่
(6.67)
1 (2.22)
0.243b
น้อยกว่าา 40
40
73 (15.56)
8(17.78)
Vol.47น้อNo.2
January
–
March
2021
ยกว่าา 40
77 (15.56)
8(17.78)
เพศหญิง มากกว่
50
(15.57)
4 (8.89)
เพศหญิง น้มากกว่
า
50
7
(15.57)
อยกว่า 50
28 (62.22)
324 (8.89)
(71.11)
น้อยกว่
า 50ติ Independented t-test
28 (62.22)
32 (71.11)
aวิเคราะห์
ด้วยสถิ

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและสิ้นสุดการศึกษา
กลุ่มควบคุม

จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ)
ก่อนการศึกษา สิ้นสุดการศึกษา
HDL เฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
31.4±9.5
35.1±11.9

P=value
0.025a

กลุ่มควบคุม
ระดับ LDL เฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

ก่อน
สิ้นสุดการศึกษา
การศึกษา
114.4±25.0 105.8±32.8

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100

12 (13.33)

24 (53.33)

มากกว่า 100

33 (36.67)

21 (46.67)

0.131*

4.4.3 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อสิ้นสุด
4.3.3 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
ตารางที่ 19
่ 19เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบ HDL
HDL ระหว่
ระหวางผู้ป ว่ ยกลุม่ ศึกษาและกลุ
ษา
ตารางที
ษาและกลุม ่มควบคุ
ควบคุมมเมืเมือ่ ่อสิสิน้ นสุสุดดการศึ
การศึกกการศึ
ษา กษา ตารางที่ 22 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหวางผูป ว ยกลุม ศึกษาและกลุม ควบคุมเมือ่ สิน้ สุดการศึกษา

ไขมันในเลือด

จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
ระดับ HDL เฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 39.1±13.1
35.1±11.9
เพศชาย มากกว่า 40
3 (6.67)
1 (2.22)
น้อยกว่า 40
7 (15.56)
8(17.78)
เพศหญิง มากกว่า 50
7 (15.57)
4 (8.89)
น้อยกว่า 50
28 (62.22)
32 (71.11)
aวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independented t-test
bวิเคราะห์ด้วยสถิติ chi-square test

P-value

ไขมันในเลือด

0.143a
0.243b

ระดับ LDL เฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100
มากกว่า 100
aวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independented t-test
bวิเคราะห์ด้วยสถิติ chi-square test

เมือ่ ทําการทดสอบทางสถิตเิ ปรียบเทียบระดับ HDL กอนเขา
รวมการศึกษาและเมือ่ สิน้ สุดการศึกษา พบวาระดับ HDL ของผูป ว ยกลุม
ศึกษาเพิ่มขึ้นจากกอนเขารวมการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P=0.006) เมือ่ เปรียบเทียบระดับ HDL กอนเขารวมการศึกษาและเมือ่
สิน้ สุดการศึกษา พบวาระดับ HDL ของผูป ว ยกลุม ควบคุมเพิม่ ขึน้ จากกอน
เขารวมการศึกษา อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.025) และพบวาระดับ
HDL ของผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุม ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P=0.143) และเมือ่ พิจารณาการควบคุมระดับ HDL ให
ไดตามเปาหมาย คือ ผูช ายมากกวา 40 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร และผูห ญิง
มากกวา 50 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร พบวามีผปู ว ยกลุม ศึกษา 9 ราย และ
ผูป ว ยกลุม ควบคุม 5 ราย ทีส่ ามารถควบคุมระดับ HDL ไดตามเปาหมาย
ซึง่ ผูป ว ยทัง้ 2 กลุม แตกตางอยาง มีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.243)
4.4 ระดับ LDL
4.4.1 กลุม ศึกษา
LDL
ยกลุ
ษาก่
นการศึ
ษาและสิ
การศึ
ษา
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบระดับ LDL
LDL ผูผูผูป ้ป้ปว ่ว่วยกลุ
ยกลุม ่ม่มศึศึศึกกกษาก
ษาก่อออนการศึ
นการศึกกกษาและสิ
ษาและสิน้ ้น้นสุสุสุดดดการศึ
การศึกกกษา
ษา
ไขมันนในเลื
ในเลืออดด
ไขมั
กลุ
ม
่
กลุ่มศึศึกกษา
ษา
ระดั
ระดับบ LDL
LDL เฉลี
เฉลี่ย่ย (มิ
(มิลลลิลิกกรัรัมมต่ต่ออเดซิ
เดซิลลิิตตร)
ร)
น้น้ออยกว่
า
หรื
อ
เท่
า
กั
บ
100
ยกว่าหรือเท่ากับ 100
มากกว่
100
มากกว่าา 100

จำนวนผู้ป้ป่ว่วยย (ราย)
(ราย)
จำนวนผู
ก่ก่ออนน
สิสิ้น้นสุสุดดการศึ
การศึกกษา
ษา
การศึกกษา
ษา
การศึ
119±27.2
106.3±34.5
119±27.2
106.3±34.5

15
15 (16.67)
(16.67)
30
(33.33)
30 (33.33)

25
25 (55.56)
(55.56)
20
(44.44)
20 (44.44)

P=value
P=value

0.067*
0.067*

4.4.2 กลุม ควบคุม
4.4.2
4.4.2 กลุ
กลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมม
ตารางที
่่ 21
เปรี
ยยบเที
ยยบระดั
LDL
่ว่วยกลุ
่ม่มควบคุ
ออนการศึ
กกษาและสิ
ดดการศึ
กกษา
ตารางที่ 21
21เปรี
เปรียบเที
บเทียบระดั
บระดับบบLDL
LDLผูป ผูผูว้ป้ปยกลุ
ยกลุม ควบคุ
ควบคุมกมมอก่ก่นการศึ
นการศึกษาและสิ
ษาและสิน้ สุ้น้นดสุสุการศึ
การศึกษา
ษา
ตารางที
ไขมั
จำนวนผู้ป้ป่ว่วยย (ราย)
(ราย)
P=value
ไขมันนในเลื
ในเลืออดด
จำนวนผู
P=value
กลุ
ม
่
ควบคุ
ม
ก่
อ
น
สิ
น
้
สุ
ด
การศึ
ก
ษา
กลุ่มควบคุม
ก่อน
สิ้นสุดการศึกษา
การศึ
ก
ษา
การศึกษา
ระดั
114.4±25.0
0.131*
ระดับบ LDL
LDL เฉลี
เฉลี่ย่ย (มิ
(มิลลลิลิกกรัรัมมต่ต่ออเดซิ
เดซิลลิิตตร)
ร)
114.4±25.0 105.8±32.8
105.8±32.8
0.131*
น้น้ออยกว่
ยกว่าาหรื
หรืออเท่
เท่าากักับบ 100
100
มากกว่
า
100
มากกว่า 100

12
12 (13.33)
(13.33)
33
33 (36.67)
(36.67)

24
24 (53.33)
(53.33)
21
21 (46.67)
(46.67)

4.4.3 เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบ LDL
LDL ระหว่
ระหว่าางผู
งผู้ป้ป่ว่วยกลุ
ยกลุ่ม่มศึศึกกษาและกลุ
ษาและกลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมมเมื
เมื่อ่อสิสิ้น้นสุสุดดการศึ
การศึกกษา
ษา
4.4.3
4.4.3
เปรี
ย
บเที
ย
บระดั
บ
LDL
ระหว
า
งผู

ป

ว
ย
ตารางที
่
22
เปรี
ย
บเที
ย
บระดั
บ
LDL
ระหว่
า
งผู
ป
้
ว
่
ยกลุ
ม
่
ศึ
ก
ษาและกลุ
ม
่
ควบคุ
ม
เมื
อ
่
สิ
น
้
สุ
ด
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อสิ้นสุด

 ศึกษาและกลุม ควบคุมเมือ่ สิน้ สุดการศึกษา
การศึ
การศึกกษา
ษา กลุม
ไขมั
ไขมันนในเลื
ในเลืออดด
ระดั
ระดับบ LDL
LDL เฉลี
เฉลี่ย่ย (มิ
(มิลลลิลิกกรัรัมมต่ต่ออเดซิ
เดซิลลิิตตร)
ร)
น้น้ออยกว่
า
หรื
อ
เท่
า
กั
บ
100
ยกว่าหรือเท่ากับ 100
มากกว่
มากกว่าา 100
100
aaวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independented t-test
วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independented t-test
bbวิ
วิเเคราะห์
คราะห์ดด้ว้วยสถิ
ยสถิตติิ chi-square
chi-square test
test

จำนวนผู
จำนวนผู้ป้ป่ว่วยย (ราย/ร้
(ราย/ร้ออยละ)
ยละ)
กลุ่ม่มศึศึกกษา
ษา
กลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมม
กลุ
กลุ
106.3±34.5
106.3±34.5 105.8±32.3
105.8±32.3
25
(55.56)
24
25 (55.56)
24 (53.33)
(53.33)
20
(44.44)
21
20 (44.44)
21 (46.67)
(46.67)

P=
P= value
value
a
0.941
0.941a
b
0.388
0.388b
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จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
106.3±34.5 105.8±32.3
25 (55.56)
24 (53.33)
20 (44.44)
21 (46.67)

P= value
0.941a
0.388b

เมื่อทําการทดสอบทางสถิติเปรียบเทียบระดับ LDL กอน
เขารวมการศึกษาและสิ้นสุดการศึกษา พบวาระดับ LDL ของผูปวย
กลุ ม ศึ ก ษาก อ นเข า ร ว มการศึ ก ษาและสิ้ น สุ ด การศึ ก ษา ไม มี ค วาม
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.067) เปรียบเทียบระดับ LDL
กอนเขารวมการศึกษา และสิ้นสุดการศึกษา พบระดับ LDL ของผูปวย
กลุมควบคุมกอนเขารวมการศึกษาและสิ้นสุดการศึกษา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.131) และพบวาระดับ LDL ของ
ผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุม ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P=0.941) และเมื่อพิจารณาการควบคุมระดับ LDL ใหไดตาม
เปาหมาย คือ นอยกวา 100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร พบวาผูปวยกลุม
ศึกษา 19 ราย และผูปวยกลุมควบคุม 23 ราย ที่สามารถควบคุมระดับ
LDL ไดตามเปาหมาย ซึ่งผูปวยทั้ง 2 กลุมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P=0.388)

สรุปอภิปราย
ผูปวยทั้งสิ้น 90 ราย เปนเพศหญิง 70 ราย (รอยละ 77.78)
และเพศชาย 20 ราย (รอยละ 22.22) อายุเฉลี่ยของผูปวยทั้งหมด คือ
56.0±9.8 ป ผูปวยไมสูบบุหรี่ รอยละ 93.33 ไมดื่มแอลกอฮอล รอยละ
57.22 ผูปวยสวนใหญคาดัชนีมวลกายมากกวา 22.9 รอยละ 16.67 มี
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูปวยเปนโรคเบาหวานเทากับ 5.4±3.4 ป โดยระยะ
เวลาที่ผูปวยเปนโรคเบาหวานมากที่สุด คือ เปนมาไมเกิน 5 ป ผูปวย
รอยละ 70.00 มีภาวะของโรคอื่นรวมดวย โดยโรคที่เปนรวมกับผูปวย
เบาหวานมากที่สุด คือ โรคความดันเลือดสูง
จากป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งจากการใช ย าผู ป ว ยได รั บ ยาโดย
ไมจาํ เปนตอการรักษา พบวาผูป ว ยกลุม ศึกษามีการใชสมุนไพรเปนจํานวน
มาก อาจเนื่องมาจากอําเภอแสวงหาเปนชุมชนขนาดเล็ก สวนใหญอยู
ในพื้นที่ใกลกันจึงเกิดการบอกตอของสรรพคุณ ซึ่งผูปวยสวนใหญ
รับประทานตามคําบอกตอกันมาวาใชแลวอาการดีขนึ้ ผูว จิ ยั ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับสรรพคุณและลักษณะของสมุนไพรไมควรรับประทานหลังจาก
ผลิต สวนผลิตภัณฑแผนปจจุบันไดแนะนําใหผูปวยรับประทานที่มี
ฉลากของสํานักงานอาหารและยา (อย.) การใชสมุนไพรเปนความเชื่อ
สวนหนึ่งยังไมสามารถพิสูจนใหเห็นผลดีผลเสียไดอยางชัดเจน ผูวิจัย
จึงไมไดแนะนําใหผูปวยทุกรายตองหยุดใช ผูปวยตองการการรักษา
ดวยยาเพิ่มเติมเนื่องจากระดับนํ้าตาลในเลือดสูง ยาที่ผูปวยใชเดิม
ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได ดังนั้น ผูปวยควรไดรับยาฉีด
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อินซูลินเพื่อควบคุมนํ้าตาลในเลือด แตผูปวยปฏิเสธและขอควบคุม
อาหารไปกอน จากการทีผ่ วู จิ ยั ไดคน หาปญหาจากการใชยา พบวาผูป ว ย
รายนี้ ลื ม รั บ ประทานยาและมี ป ญ หาในการควบคุ ม อาหารร ว มด ว ย
ผูวิจัยทําการสงตอผูปวยขอรับคําปรึกษาจากแพทยพบวาแพทยสั่งจาย
ยาเดิมที่ผูปวยเคยไดรับ ผูวิจัยแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชยา การควบคุม
อาหาร รวมถึงใหความรูเกี่ยวกับโรคแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นหากผูปวย
ควบคุมนํ้าตาลในเลือดไมได เมื่อผูวิจัยติดตามผลของผูปวย พบวา
ผูป ว ยรับประทานยาและควบคุมอาหารตามทีผ่ ูว จิ ยั แนะนํา ทําใหผูป ว ย
สามารถควบคุมนํา้ ตาลในเลือดไดดขี นึ้ ซึง่ สอดคลองกับ Lenz TL พบวา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตของผูปวย โดยเภสัชกรเปนผูให
ความรู ส ามารถทํา ให ผู ป ว ยควบคุ ม ระดั บ นํ้า ตาลในเลื อ ดได ดี ขึ้ น
ปญหาจากการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเกิดจากยา simvastatin
และ amlodipine ผูวิจัยทําการสงตอผูปวยขอรับคําปรึกษาจากแพทย
พบว า แพทย ห ยุ ด ยาเปลี่ ย นยาอื่ น ให แ ทน ส ว นป ญ หาการที่ ผู ป ว ย
ไมสามารถใชยาและปฏิบตั ติ นตามสัง่ พบไดจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุ
หลักของการเกิดปญหาจากการใชยามาจากความไมเขาใจเกี่ยวกับโรค
และวิธีการใชยา ซึ่งพบเชนเดียวกันกับการศึกษาสวนใหญที่พบวา
สาเหตุของการเกิดปญหาจากการใชยามักเกิดจากความรูเรื่องการใช
ยา ผูวิจัยใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และความจําเปนที่ตอง
รับประทานยาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ผลลัพธทางคลินิก จาก
จํานวนผูปวยกลุมศึกษาที่สามารถควบคุมระดับ FPG ไดเพิ่มขึ้นทุก
เดื อ น แต เ มื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษา กลั บ พบว า จํา นวนผู ป ว ยมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงระดั บ FPG ให อ ยู ใ นเกณฑ เ ป า หมายได ล ดลง อาจ
เนื่ อ งมาจากในช ว งที่ ใ กล สิ้ น สุ ด การศึ ก ษาเป น ช ว งของผลไม ต าม
ฤดูกาล เชน ทุเรียน มะมวง แตงโม ทําใหผูปวยสวนใหญควบคุมอาหาร
ไดนอยลง สงผลใหระดับ FPG ของผูปวยบางรายเพิ่มขึ้นในชวงสิ้นสุด
การศึกษา ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ สการินทร มีสมพืชน ซึ่งพบวา
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นํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานสูงขึ้นในชวงสิ้นสุดการศึกษา โดย
อาจมีสาเหตุหนึ่งมาจากงานบุญ งานบวช ชวงเทศกาล และบางราย
พบปญหาจากการใชยา ซึ่งตางจากของผูปวยกลุมควบคุมที่มีจํานวน
ผูปวยควบคุมนํ้าตาลในเลือดไดตามเปาหมายเพิ่มขึ้น อาจผูปวยมี
ความตระหนักในการควบคุมนํ้าตาลในเลือดเพิ่มมากชึ้น ดังนั้น การมี
เภสั ช กรเข า ไปมี บ ทบาทในการค น หาป ญ หาจากการใช ย า รวมทั้ ง
เภสัชกรใหคําแนะนําเรือ่ งการปฏิบตั ติ นทีม่ ผี ลตอโรคเบาหวานแกผูป ว ย
ในทุ ก ครั้ ง ที่ ผู ป ว ยมาติ ด ตามผลการรั ก ษาจะสามารถช ว ยให ผู ป ว ย
ควบคุมนํ้าตาลในเลือด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Colline C. และ
คณะ ที่พบวาผูปวยเบาหวานที่ไดรับคําแนะนําจากเภสัชกรโดยการ
คนหา แกไข และปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยา ใหความรูเกี่ยวกับ
ภาวะของโรค ปองกันการเกิดโรคแทรกซอน สามารถควบคุมระดับ
FPG และระดับ A1C ของผูปวยไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากผลการศึ ก ษาของความดั น เลื อ ดของผู ป ว ยกลุ ม ศึ ก ษาและกลุ ม
ควบคุม แสดงใหเห็นวาผูปวยกลุมศึกษาที่ไดรับการจัดการการบําบัด
ดานยา ควบคุมความดันเลือดไดไมแตกตางจากผูปวยกลุมควบคุม ซึ่ง
จากการศึกษาของ Planas LG. และคณะ ทําการศึกษากระบวนการ
MTM ของภาวะความดันเลือดสูงในผูปวยเบาหวาน เปนระยะเวลา
9 เดือน ในผูปวย 52 ราย โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคุมไดรับ
การรักษาปกติ และกลุมศึกษาผูปวยไดรับการจัดการการบําบัดดานยา
พบวาผูปวยกลุมศึกษาสามารถควบคุมความดันเลือดใหถึงเปาหมาย
ไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16 เปนรอยละ 48 และถึงเปาหมายมากกวา
กลุมควบคุมถึง 12.92 เทา (P=0.021) ผลลัพธในการควบคุมไขมันใน
เลือดของผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงของคา
ระดับไขมันแตละชนิดแตกตางกันไป โดยผูปวยกลุมศึกษาสามารถ
ควบคุมระดับ TC และ HDL ไดดีขึ้นจากกอนเขารวมการศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และผูปวยกลุมควบคุมสามารถควบคุมระดับ HDL
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ไดดีขึ้นจากการกอนเขารวมการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การที่
ผูปวยทั้ง 2 กลุมสวนใหญสามารถควบคุมไขมันในเลือดไดดีขึ้น อาจมี
สาเหตุเนื่องมาจากผลของการปรับเพิ่มการรักษาดวยยาจากแพทย ใน
ผูปวยที่มีไขมันในเลือดผิดปกติจากการตรวจไขมันในเลือดกอนเขารวม
การศึกษา
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูปวยกลุมศึกษาที่ไดรับการจัดการ
การบําบัดดานยา สวนใหญมีผลทางคลินิกที่ดีขึ้น คือ นํ้าตาลในเลือด
และไขมันในเลือดหลังการศึกษาเปนไปในทางที่ดี แสดงใหเห็นวาการ
จัดการการบําบัดดานยามีประโยชนตอผูปวย และเพิ่มบทบาทของ
วิชาชีพเภสัชกร ซึ่งปจจุบันการจัดการการบําบัดดานยาโดยเภสัชกรมี
แนวโนมที่เพิ่มมาก ดังนั้น ควรมีเภสัชกรชวยในการคนหาและแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการใชยาของผูปวย สามารถลดปญหาจากการใชยาลง
ผู ป ว ยได รั บ ความรู ความเข า ใจ และปฏิ บั ติ ต นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โรค
เบาหวาน รวมถึ ง ให ผู ป ว ยมี ส ว นร ว มในการรั ก ษา โดยเน น ผู ป ว ย
เปนศูนยกลาง ทํางานรวมกันในสหสาขาวิชาชีพ โดยปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหผูปวยสามารถควบคุมระดับนํ้าตาล ความดัน และไขมัน
ในเลือด ใหใกลเคียงเปาหมายของการรักษามากที่สุด

ขอเสนอแนะการนําไปใชประโยชน
1. เนื่ อ งจากป จ จุ บั น การจั ด การการบํา บั ด ด า นยาใน
ประเทศไทยยังเปนเรื่องที่ใหม จึงขาดรูปแบบการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
MTM ที่ ชั ด เจนดั ง เช น ในต า งประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการให
บริการ MTM อยางตอเนื่อง โดยมีผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ รวมกัน
จัดทํา ดังนั้น โรงพยาบาลควรมีการจัดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับโรค

เบาหวาน วิธกี ารจัดการกับโรค แบบฟอรมทีใ่ ชในการเก็บขอมูล และหนาที่
รับผิดชอบใหกับบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของอยางนอยทุก 1 ป
เพื่อใหมีความเขาใจไดตรงกันในการจัดการการบําบัดดานยา และ
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและใชระยะเวลาสั้น
2. ควรมีการติดตามและประเมินผลผูปวยในระยะเวลาที่
ยาวนานขึ้นและติดตามผลทุก 1 เดือน แตระยะเวลานัดผูปวยมารับยา
2-3 เดือนขึ้นไป ดังเชน การศึกษาที่ทํา meta-analysis พบวาการศึกษา
ที่มีระยะเวลานานกวา 6 เดือน และผูปวยไดรับการติดตามจากผูวิจัย
ทุก 1 เดือน ผูปวยจะสามารถควบคุมระดับ A1C ไดดีกวาการศึกษาที่
ระยะเวลานอยกวา 6 เดือน และการศึกษาที่มีระยะเวลาเฉลี่ยนาน 12
เดือน จะสามารถเห็นความแตกตางของผลทางคลินิกระหวางผูปวย
กลุ ม ศึ ก ษาและกลุ ม ควบคุ ม ได อ ย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05)
นอกจากนี้ พฤติกรรมการใชชีวิตของผูปวย เชน การสูบบุหรี่ การ
รับประทานอาหาร อาจตองใชระยะเวลานานกวา 3 เดือน เพื่อติดตาม
การเปลี่ยนแปลง
3. ควรมีการทํา MTM ในผูปวยโรคเรื้อรังกลุมอื่นๆ เชน
ผูป ว ยโรคความดันเลือดสูง ผูป ว ยไขมันในเลือดสูง หรือมีการจัดทํา MTM
ในผูปวยหนวยงานอื่นๆ เชน รานยา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลดานสุขภาพอยางเหมาะสม
4. ควรศึกษาผลของการจัดการการบําบัดดานยาในกลุม
ผู ป ว ยเบาหวานหลายๆ โรงพยาบาล ตั้ ง แต โ รงพยาบาลชุ ม ชน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย เพื่อใหมีที่กระจายของประชาชน
และสามารถนําไปอางอิงกับผูปวยเบาหวานระดับประเทศได
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ผลของเครื่องมือเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชชอนตวงยา
และกระบอกฉีดยา ในหอผูปวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกระบี่
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กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกระบี่

ก

บทคัดยอ

ารวิจัยครั้งนี้ใชแบบการวิจัยกึ่งทดลองวัดกอนและหลัง
การทดลอง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
คาเฉลี่ยของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช
ชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา และคะแนนความถูกตองในการ
ตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิต วิเคราะหกอนและ
หลังไดรับการดใหความรู กลุมตัวอยางเปนผูปกครองหรือผูดูแล
ผูปวยเด็กอายุไมเกิน 12 ปที่เขารับการรักษาตัวในหอผูปวยกุมาร
เวชกรรม โรงพยาบาลกระบี่ จํานวน 38 คน โดยใหกลุมตัวอยาง
ทําแบบสอบถามสวนที่เปนขอมูลทั่วไป และตอบแบบสอบถาม
กอนการใชการดใหความรูเรื่องการใชชอนตวงยาและกระบอก
ฉี ด ยา และทดลองตวงด ว ยอุ ป กรณ ส าธิ ต ตามปริ ม าตรต า งๆ
ที่กําหนด หลังจากนั้นใหกลุมตัวอยางอานการดใหความรูเรื่อง
การใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา แลวใหตอบแบบสอบถาม
และทดลองตวงซํ้าอีกครั้ง นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอางอิง

ภายหลังการใชการดใหความรูเรื่องการใชชอนตวงยา
และกระบอกฉีดยา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา และมีคะแนน
ความถูกตองในการตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิต
สูงขึ้นกวากอนไดอานการดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p <
0.05 (t = -4.048 และ -10.291 ตามลําดับ) สรุปไดวาการดเปน
เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ ส ามารถเพิ่ ม ความรู ค วามเข า ใจให เ กิ ด การใช
อุปกรณตวงยาดังกลาวถูกตองมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดความคลาด
เคลื่อนในการบริหารยา

บทนํา
การไดรับยาผิดขนาดสงผลใหการรักษาลมเหลวหรือ
ตองเปลี่ยนแผนการรักษา ทําใหคาใชจายเพิ่มสูงขึ้นโดยไมจําเปน
ผูปวยที่ไดรับยาเกินขนาดอาจเกิดเหตุการณอันไมพึงประสงคจาก
ยา (Adverse Drug Event: ADE) ที่รุนแรงและเปนอันตรายตอ

คําสําคัญ : ชอนตวงยา กระบอกฉีดยา ยานํ้า
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ชี วิ ต ได ศู น ย พิ ษ วิ ท ยาของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี ร ายงานว า
ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error: ME) ระดับรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิตเกิดจากการไดรับยาเกินขนาดถึงรอยละ 72 สาเหตุ
หลักของ ME ดังกลาวเกิดจากการไดรับยาเกินขนาดถึง 10 เทา
ของขนาดรั ก ษา 1 เนื่ อ งจากอวั ย วะในร า งกายยั ง เจริ ญ เติ บ โต
ไมเต็มที่ ทําใหเด็กมีความไวตอผลจากยามากกวาผูใหญ และเกิด
อาการไมพึงประสงคไดมากกวาผูใหญถึงสามเทาตัว2
ความคลาดเคลื่อนในการตวงดวยอุปกรณตวงยาพบ
ไดบอย มีการศึกษาที่รายงานวาผูปกครองหรือผูดูแลเด็กตวงยา
ที่ทําใหไดยาตรงตามตองการทั้งนอยและมากเกินไปเกิดขึ้นถึง
รอยละ 62 ของการตวงยา3 ซึ่งอุปกรณในครัวเรือนเหลานี้มีความ
ตางกันมากในการระบุปริมาณ เชน ชอนชา (5 ซีซี) มีความตาง
ของปริมาตรตั้งแต 1.5 ซีซี ถึง 9 ซีซี4 และพบในชวง 3.9 ถึง 4.9
ซีซี ในอีกการศึกษาหนึ่ง5
ในกรณีที่ไมมีอุปกรณตวงยามาใหในบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑ ผูใหยามักใชอุปกรณตาง ๆ ในครัวเรือน เชน ชอนหรือ
อุปกรณตวงอื่น ๆ ในการใหยา6 ซึ่งกอใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ในการตวงปริมาตรยาไดมาก จากเหตุผลเรื่องขนาดอุปกรณครัว
เรือนที่แตกตางกันขางตน สอดคลองกับการวิจัยของ Shonna Yin
และคณะ7 ในเมืองนิวยอรก ทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของหนวย
ใหยาที่แสดงบนฉลากวามีผลตอการเลือกใชอุปกรณตวงยาเปน
อยางไร เก็บขอมูลจากครอบครัวกวา 2,096 ครอบครัว โดย
ทัง้ หมดจะมีเด็กอยางนอย 1 คน ซึง่ มีอายุประมาณ 8 ป หรือนอยกวา
อยูในครอบครัว ในการศึกษาจะใหผูปกครองอานปริมาณการ
ใชยารับประทานชนิดนํ้าบนฉลาก หลังจากนั้นใหเลือกอุปกรณที่
จะใชในการตวงวัด หลายๆ ครอบครัวเลือกชอนที่ไมเหมาะสม
จากอุปกรณในหองครัว ชอนชา 2 ชนิดที่นํามาใช ไดแก ชอนชา
สําหรับการอบขนมที่มีขนาดที่แนนอน ทําใหไดปริมาณที่เทากัน
เสมอทุกครัง้ อีกชนิดคือ ชอนชาทีใ่ ชบนโตะอาหาร ชอนชาทีใ่ ชบน
โตะอาหารนั้นมีขนาดที่หลากหลาย มีความเสี่ยงในการใหยาที่
มากหรื อ น อ ยเกิ น ไป การวิ จั ย ค น พบว า ผู ป กครองจํา นวนมาก
เลือกที่จะใชชอนชาที่ใชบนโตะอาหาร
McMahon Rimsza และ Bay8 ศึกษาผลการใหความรู
วาสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการตวงยาไดหรือไม ในเด็ก
อายุนอยกวา 4 ขวบ ซึ่งปวยเปนหูชั้นกลางอักเสบ และไดรับการ
รักษาดวยยาตานจุลชีพในรูปแบบยานํ้าแขวนตะกอน มีเด็กเขา
รวมการศึกษา 90 ราย แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดรับใบสั่งยา
พรอมคําแนะนํา กลุมที่ 2 ไดรับใบสั่งยา หลอดฉีดยา พรอม
แสดงวิธีการตวงยา กลุมที่ 3 ไดรับใบสั่งยา หลอดฉีดยาที่มีการ
ขีดเสนระบุขนาดยาที่ถูกตอง พรอมแสดงวิธีการตวงยา หลังจาก
ไดรับคําแนะนําจากฝายเภสัชกรรมแลว ผูวิจัยจะสังเกตการให
ยาของผูปกครองจัดเปนชวงที่ 1 หลังจากนั้นจะใหหลอดฉีดยาที่
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มีการขีดเสนระบุขนาดยาที่ถูกตองแกผูปกครองทุกราย พรอม
แสดงวิธีการตวงยาใหดูเหมือนในกลุมที่ 3 หลังจากนั้นอีก 1 เดือน
จะสังเกตวิธีการตวงยาของผูปกครองอีกครั้ง จัดเปนชวงที่ 2 ผล
การศึกษา พบวาในชวงที่ 1 ผูปกครองกลุม 1 เลือกใชชอนตวงยา
รอยละ 53 ชอนชา รอยละ 20 หลอดฉีดยา รอยละ 17 และหลอด
หยด รอยละ 10 ดังนั้น ผูปกครองในกลุม 1 ใหยาเด็กในปริมาณ
รอยละ 32–147 ของขนาดยาที่แพทยสั่ง และมี 11 ราย คิดเปน
รอยละ 37 ที่สามารถตวงยาไดถูกตอง กลุมที่ 2 ผูปกครองใหยา
เด็กในปริมาณรอยละ 20–152 ของขนาดยาที่แพทยสั่ง โดยมี
จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 83 ทีส่ ามารถตวงยาไดถกู ตอง กลุม
ที่ 3 ผูปกครองทั้งหมดสามารถตวงยาไดถูกตอง ในชวงที่ 2 มี
ผูปวย 26 รายที่กลับมาพบผูวิจัยอีกครั้ง โดยมีผูปกครอง 23 ราย
ที่สามารถแสดงวิธีการตวงยาไดถูกตองเมื่อใชหลอดฉีดยาที่ไมมี
การขีดเครื่องหมาย สวนผูปกครองอีก 3 ราย ตวงยาไดถูกตอง
เมื่อมีการขีดเครื่องหมายที่หลอดฉีดยา จึงสามารถสรุปไดวาการ
ใหความรูทําใหผูปกครองสามารถตวงยาไดอยางถูกตอง การให
ความรูจึงเปนบทบาทที่สําคัญของเภสัชกรในการลดความเคลื่อน
จากการตวงยา
ปจจัยสวนบุคคลของผูป กครองทีส่ ง ผลตอความถูกตอง
ในการบริหารยานํ้าเด็ก ไดแก ขอจํากัดทางดานภาษา และระดับ
ความแตกฉานทางสุขภาพ (health literacy)9 ผูปกครองที่มีความ
แตกฉานทางสุ ข ภาพระดั บ ตํ่า มั ก มี แ นวโน ม เกิ ด ความคลาด
เคลื่อน10,11 นอกจากนี้ ทักษะการใชอุปกรณตวงยาและความ
เข า ใจในหน ว ยการตวงของผู ป กครองก็ ส ง ผลต อ การเกิ ด
ความคลาดเคลื่ อ นในการตวงยาด ว ยเช น กั น 12 แนวทางลด
ความคลาดเคลื่อนในการตวงยาที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การ
ปรับปรุงการสื่อสารระหวางบุคลากรทางการแพทยกับผูปกครอง
ใหดีขึ้น13,14 โดยการใหคําแนะนําที่ถูกตองรวมกับการใชเทคนิค
การใหคําปรึกษาขั้นสูงประกอบคําอธิบาย เชน การสาธิตวิธีการ
ตวงยา การใชฉลากรูปภาพ การขอใหผูปกครองสาธิตแบบยอน
กลับ15 ซึง่ เพิม่ ความถูกตองในการตวงยาของผูป กครองไดถงึ รอยละ
37-10016
โรงพยาบาลกระบี่เปนโรงพยาบาลระดับ S ขนาด 341
เตียง มีผูปวยเด็กเขารับบริการประมาณ 40-60 รายตอวัน และ
มีการสงจายยานํ้าสําหรับเด็กหลายรายการตอคน ดวยคําสั่งการ
ใช ย าที่ ห ลากหลาย ผู ป ว ยบางรายได รั บ อุ ป กรณ ต วงยาหลาย
รูปแบบในคราวเดียวกันจึงมีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน
ในการตวงยาไดสงู อยางไรก็ตาม ก็ยงั ไมมนี วัตกรรมเขามาชวยเพิม่
ความรูความเขาใจในการตวงยา ผูวิจัยจึงทําการศึกษานี้ขึ้นเพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่จะชวยเพิ่มความรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ การใช ช อ นตวงยาและกระบอกฉี ด ยา ซึ่ ง จะช ว ยลด
ความคลาดเคลื่อนในการตวงยา
ปที่ 47 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2564

41

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู ค วาม
เขาใจเกี่ยวกับการใชชอนตวงยาและการบอกฉีดยา และคะแนน
ความถูกตองในการตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิต
วิเคราะหกอนและหลังไดรับการดใหความรู

สมมติฐาน (Hypothesis)
หลั ง จากการใช ก าร ด ให ค วามรู ค า เฉลี่ ย ของคะแนน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชชอนตวงยา และกระบอกฉีดยา
และคะแนนความถูกตองในการตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวย
อุปกรณสาธิตวิเคราะหเพิ่มขึ้นกวากอนการใชการด

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experi
mental research) ชนิด One group pretest - posttest design

ประชากร
ผูปกครองหรือผูดูแลผูปวยเด็กอายุไมเกิน 12 ปที่เขา
รับการรักษาตัวในหอผูปวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกระบี่ 180
คน/เดือน

กลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาจากการ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม กลาวคือ ถาประชากร
มีขนาดหลักรอย ขนาดกลุมตัวอยางควรเปนรอยละ 15–30 17
จึงไดขนาดกลุมตัวอยาง ดังนี้
ผูปกครองหรือผูดูแลผูปวยเด็กอายุไมเกิน 12 ปที่เขา
รับการรักษาตัวในหอผูปวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกระบี่ 180
คน/เดือน ไดกลุมตัวอยาง 38 คน คิดเปนรอยละ 21.1 โดยทั้งหมด
เปนผูที่ตวงยานํ้าใหแกเด็ก และตองสามารถอาน ฟง และสื่อสาร
ดวยภาษาไทยกับผูวิจัยได เกณฑคัดออก คือ ผูปกครองที่ปฏิเสธ
เขารวมการศึกษา

ขัน้ ตอนที่ 3 ใหกลุม ตัวอยางทีถ่ กู สุม อานการดใหความรู
เรื่องการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา แลวใหทดลองตวงซํ้า
อีกครั้ง พรอมตอบแบบสอบถามหลังจากการใชการด

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบไปดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย
1.1 ขอมูลทัว่ ไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และประสบการณในการใหยา
1.2 ความรู ค วามเข า ใจเรื่ อ งการใช ช อ นตวงยาและ
กระบอกฉีดยา
สวนที่ 2 อุปกรณสาธิต ไดแก ชอนตวงยา และกระบอก
ฉีดยา

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาคาความตรง (Validity) เครื่องมือทุกชนิดผาน
การตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน โดยมี Index
of Item-Objective Congruency: IOC ระหวาง 6.67-1.00 2. การ
หาความเที่ ย ง (Reliability) ผู วิ จั ย นํา แบบสอบถามไปใช กั บ
ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กอายุไมเกิน 12 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ที่คลินิกกุมารเวชกรรม แผนกผูปวยนอก รพ.กระบี่ จํานวน 30
ราย แลวนํามาหาความเที่ยงโดยวิธีการหา Cronbach’s alpha
coeﬃcient ไดคาความเที่ยงเทากับ .86

การวิเคราะหขอมูล
ทํา โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํา เร็ จ รู ป ในการ
วิเคราะห โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. ขอมูลทั่วไป วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และ
หาคารอยละ
2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูความเขาใจเรื่อง
การใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา และคะแนนความถูกตอง
ในการตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิต วิเคราะหโดย
ใชคา Paired t-test

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ผลการวิจัย

การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชแบบสอบถามในกลุมผูเขารวมวิจัย ขั้นตอนการวิจัย
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยและคณะจัดทําการดใหความรูเรื่อง
การใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา
ขั้นตอนที่ 2 ใหกลุมตัวอยางที่ถูกสุมทดลองตวงดวย
อุปกรณสาธิตตามปริมาตรตางๆ ที่กําหนด และทําแบบสอบถาม
สวนที่เปนขอมูลทั่วไป และตอบแบบสอบถามกอนการใชการด
ใหความรูเรื่องการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา

ผลการวิจัย พบวาจากกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
จํานวน 38 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73.7 กลุมตัวอยาง
รอยละ 47.4 มีอายุอยูในชวง 15–30 ป จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 23.7 รองลงมาคือ ชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมตน
ในจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 15.8 สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร อ ยละ 28.9 ซึ่ ง กลุ ม ตั ว อย า งร อ ยละ 84.2 มี
ประสบการณใหยานํ้าเด็กโดยใชชอนตวงยาและ/หรือกระบอก
ฉีดยามากอน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (n = 38)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
นอยกวา 15 ป
15 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
มากกวา 50 ป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ไมระบุ
อาชีพ
แมบาน/ไมไดทํางาน
รับจาง
เกษตรกรรม
คาขาย
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจสวนตัว
ประสบการณในการใหยา โดยใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา
เคย
ไมเคย

ภายหลังการใชการดใหความรูเรื่องการใชชอนตวงยา
และกระบอกฉีดยา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา และคะแนน
ความถูกตองในการตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิต
สูงขึน้ กวากอนไดอา นการดอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ p < 0.05
(t = -4.048 และ -10.291 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลีย่ คะแนนความรูค วามเขาใจเรือ่ งการใชชอ น
ตวงยาและกระบอกฉีดยา และคะแนนความถูกตองในการตวงยา
ตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิตของกลุม ตัวอยางกอนและ
หลัง (n = 38)
ก่อนการใช้การ์ด

หลังการใช้การ์ด

ค่าที

p-value

1.455

-4.048

.000***

1.069

-10.291 .000***

SD

x̄

SD

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ช้อนตวงยา
4.97
และกระบอกฉีดยา

1.515

6.13

คะแนนความถู ก ต้ อ งในการตวงยาตาม
5.95
ปริมาตรต่างๆ ด้วยอุปกรณ์สาธิต

1.541

7.79

x̄

*** p-value <.05
ผลการทดสอบกอนและหลังของการใชการดเพิม่ ความรูค วามเขาใจเรือ่ งการใชชอ นตวงยาและกระบอก
ฉีดยาแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับนอยกวา .05 แสดงใหเห็นวาการดดังกลาวชวยเพิม่
ความรูค วามเขาใจ และความถูกตองในการใชชอ นตวงยาและกระบอกฉีดยาได
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จํานวน
10
28
1
18
14
4
1
6
6
5
3
4
9
2
3
6
7
11
3
5
6

รอยละ
26.3
73.7
2.6
47.4
36.8
10.5
2.6
15.8
15.8
13.2
7.9
10.5
23.7
5.3
7.9
15.8
18.4
28.9
7.9
13.2
15.8

32
6

84.2
15.8

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยกลุมตัวอยาง สวนใหญมีประสบการณ
ใหยานํ้าเด็กโดยใชชอนตวงยาและ/หรือกระบอกฉีดยามากอน แต
กอนใชการด พบวากลุมตัวอยางไมเขาใจหนวยปริมาตรที่ใชกัน
ทั่วไป บางรายไมทราบวา “ml” ที่ปรากฏบนอุปกรณตวงยามีความ
หมายเดียวกับคําวา “ซีซี” ในคําสั่งการใชยา หรือไมทราบวาคําวา
“ชอนโตะ” ในคําสั่งการใชยา คือ 15 ml และไมเทากับปริมาตรของ
ชอนทีใ่ ชรบั ประทานอาหาร บางรายเขาใจผิดวาชอนชาตวงยาและ
ช อนกาแฟว าสามารถใช แทนกั นได แต หลั งจากใชการดพบวา
คะแนนความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
โดยในขอที่เปนความรูความเขาใจของการใชกระบอก
ฉีดยาในการตวงยา พบวากอนการใชการด กลุมตัวอยาง 32 คน
จากทั้งหมด 38 คน เขาใจการใชกระบอกฉีดยา และเมื่อใหทดลอง
ตวงดวยกระบอกฉีดยาตามปริมาตรตางๆ ที่กําหนดพบวาคะแนน
ความถูกตองทัง้ กอนและหลังการใชการดสูงกวาการทดลองตวงดวย
ชอนตวงยา อาจเปนเพราะลักษณะของกระบอกฉีดยาที่มีขีดบอก
ปริมาตรที่ชัดเจน งายตอการมอง และแปลความหมายตรงจาก
ตัวเลขไดเลย ในขณะทีช่ อ นตวงยามีขนาดเล็ก เสนขีดบอกปริมาตร
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ยากตอการสังเกต และมีความละเอียดนอย ตัวเลขที่ระบุบนชอน
ไมแสดงหนวยทําใหผตู วงยาเขาใจคลาดเคลือ่ น และตวงยาไมถกู ตอง
ได
จากผลการทดสอบกอนและหลังของการใชการดความรู
ความเขาใจเรื่องการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยาแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงใหเห็นวาการดดังกลาว
ชวยเพิ่มความรูความเขาใจได ทั้งนี้ รูปแบบการดอออกแบบใหมี
สีสันสะดุดตา ใชขอความที่สั้น อานงาย ชัดเจน และมีรูปประกอบ
เพื่อใหผูตวงยาเขาใจไดทันทีในความหมายของปริมาตรยาที่ตอง
ตวงวาตองตรงกับขีดปริมาตรใด และเนนใหทราบวาหนวยชอนชา
หรือชอนโตะเทียบเทากับกี่มิลลิลิตร ml หรือกี่ซีซี เพื่อใหตรงกับ
หน วยบนกระบอกฉีดยาจริ งที่ได รับเพื่อลดความเข าใจที่คลาด
เคลื่อน อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการใชการดเพิ่มความรูความ
เขาใจเกีย่ วกับการใชชอ นตวงยาและกระบอกฉีดยาใหกบั ผูร บั บริการ

แลว ยังมีแนวทางลดความคลาดเคลื่อนทางยาในมุมมองของ
เภสัชกรทีส่ ามารถทําควบคูไ ปได ไดแก การใหความรูเ กีย่ วกับวิธตี วง
ยาที่ถูกตองแกผูปกครองรวมกับการใชเทคนิคการใหคําปรึกษา
ขัน้ สูงประกอบคําแนะนํา เชน การสาธิตวิธตี วงยา การชีห้ รือใชปากกา
ทําเครื่องหมายแสดงระดับปริมาตรที่แพทยสั่งจายบนอุปกรณตวง
ยา และการขอใหผูปกครองอธิบายหรือสาธิตการตวงยาแบบยอน
กลับ รวมถึงการปรับปรุงฉลากยา โดยการระบุหนวยปริมาตรเปน
มิลลิลติ รแทนชอนโตะหรือชอนชา เนือ่ งจากพบวาในงานวิจยั กลุม
ตัวอยางมีความรูค วามเขาใจในการใชกระบอกฉีดยาสูงกวาชอนตวง
ยา ควบคูกับการเปลี่ยนหนวยบนฉลากยาใหเปนภาษาเดียวกับ
หนวยทีป่ รากฏบนอุปกรณตวงยา และทีส่ าํ คัญ เภสัชกรผูจ า ยยาควร
มอบอุปกรณตวงยามาตรฐานใหผูปวยนํากลับไปใชที่บาน เพื่อ
ปองกัน dosing error จากการใชอปุ กรณในครัวเรือน เพือ่ เพิม่ ความ
ถูกตองในการตวงยาใหมากขึ้น
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