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วารสารองคการเภสัชกรรม

ส า ร บั  ญ
03  ขาวประชาสัมพันธ

-  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี พระราชทานชุด PPE 7 แสนชุด

 แกบุคลากรการแพทย

-  นายกรัฐมนตรีรับ “วัคซีนโควิด-19 คืนรอยย้ิม ประเทศไทย” ล็อตแรก 2 แสนโดส

- ฉีดแลว เข็มแรก วัคซีนปองกันโควิด-19 ซิโนแวค ขององคการเภสัชกรรมจัดซ้ือ

-  วัคซีนโควิดของไทย วิจัย พัฒนา ผลิต โดยองคการเภสัชกรรม คืบหนา ประเดิมฉีดอาสาสมัครกลุมแรก

-  องคการเภสัชกรรม (GPO) ควารางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia”  ปท่ี 3

-  องคการเภสัชกรรม (GPO) รวมกับ สวทช. สังเคราะหสารต้ังตนยา ‘ฟาวิพิราเวียร’ สําเร็จ ทดแทนวัตถุดิบ

 นําเขาจากตางประเทศ ใชเปนยาตานโรค COVID-19 เตรียมศึกษาความเปนไปได สรางโรงงานสังเคราะหวัตถุดิบยา

-   องคการเภสัชกรรม (GPO) มอบตูอบฆาเช้ือหนากากอนามัยดวยรังสี UVC มูลคา 3 แสน สงมอบแก

 บุคลากรทางการแพทย

-  องคการเภสัชกรรมไดรับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผนดิน ประจําป 2564

-  องคการเภสัชกรรม (GPO) จับมือเครือขายวิสาหกิจชุมชน สรางตนแบบหลักเกณฑความรวมมือและจัดซ้ือกัญชา

 ทางการแพทยในเชิงพาณิชย เพ่ือนํามาผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทยท่ีมีคุณภาพ

 บทความ/Article
15  การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการสั่งใชยาจากสมุนไพร ของสถานพยาบาล

 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

22  การวิเคราะหสถานการณและมาตรการปองกันเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

28  การไดรับยาที่ไมเหมาะสม และการไมไดรับยาที่ควรไดรับเมื่อมีขอบงชี้และไมมีขอหาม 

 ในผูสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธานี

34  การจัดการการบําบัดดานยาสําหรับผูปวยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลแสวงหา 

 Medication Therapy Management for type 2 Diabetic at Saweangha hospital

40  ผลของเครื่องมือเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา 

 ในหอผูปวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกระบี่

 Result of Tool for improving of the understanding about measuring liquid medicines at

 pediatric ward, Krabi hospital
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 วันน้ี (19 มกราคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นํานายแพทย
เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผูบริหาร 
รับพระราชทานอุปกรณทางการแพทยเ บ้ืองหนาพระบรม
ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงฉายรวมกับสมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินี ณ อาคารกองกิจการในพระองค 
พระท่ีน่ังอัมพรสถาน และใหสัมภาษณวา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) 
จํานวน 7 แสนชุด ใหแกกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงชุด PPE มีความ
จําเปนอยางย่ิงตอบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในการ
ปองกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานองคการอนามัยโลก 
ทําใหมีความปลอดภัยขณะปฏิบัติหนาท่ี ท้ังขณะใหการดูแลรักษา
ผูปวย/ผูติดเช้ือ การเก็บตัวอยางเพ่ือเฝาระวัง คนหาผูติดเช้ือ
เชิงรุก ซ่ึงทําใหการปองกันควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

นายอนุทิน กลาวตอวา สําหรับชุดอุปกรณปองกันสวน
บุคคล 7 แสนชุดท่ีไดรับพระราชทาน ประกอบดวย เส้ือคลุมแขน
ยาว (Isolation Gown) 4 แสนชุด ชุดสวมคลุมรางกายช้ินเดียว 
มีฮูดคลุมคอและศีรษะ (Coverall Gown) 1 แสนชุด และเส้ือคลุม
แขนยาวชนิดใชซ้ําได (Reusable Isolation Gown) 2 แสนชุด โดย
กระทรวงสาธารณสุขจะกระจายไปยังโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมควบคุม
โรค กรมสุขภาพจิต รวม 4.9 แสนชุด กรุงเทพมหานคร 7 หม่ืนชุด 
และเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย (UHOSNET) 1.4 แสนชุด

พ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี

ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ 
พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคล 7 แสน

ชุด ใหแกกระทรวงสาธารณสุข สําหรับบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขใชปองกันการติดเช้ือโควิด-19 ขณะปฏิบัติหนาท่ี 
ดูแลประชาชน

พระราชทานชุด PPE 7 แสนชุด แกบุคลากรการแพทย
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ายกรัฐมนตรีรับวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก 2 แสนโดส 
คืนรอยยิ้มใหกับประเทศไทย พรอมฉีดใหบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข อสม. และเจาหนาที่

รัฐที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุม
สงูสดุและเขมงวด, พืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ, พืน้ทีค่วบคมุ และพืน้ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยเร็วที่สุด หลังผานการตรวจ
มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย

วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 ท่ีเขตปลอดอากรและคลัง
สินคา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานรับวัคซีนโควิด-19 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน “วัคซีนโควิด-19 คืนรอยย้ิม
ประเทศไทย” ท่ีขนสงโดยบริษัทการบินไทย เท่ียวบิน TG 675 
เสนทางปกก่ิง-กรุงเทพฯ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต 
ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ 

น วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานกรรมการองคการ
เภสัชกรรม Mr.Yang Xin อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีน
ประจําประเทศไทย 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาว
วา วันน้ีวัคซีนล็อตแรกท่ีรัฐบาลไดมอบใหกระทรวงสาธารณสุข 
โดยองคการเภสัชกรรมจัดหาเรงดวน จํานวน 2 ลานโดส รองรับ
การระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม เพ่ิมจากแผนจัดหาเดิมท่ี
กรมควบคุมโรคส่ังซ้ือจากบริษัท Astra Zeneca โดยวัคซีนล็อตน้ี
เกิดจากการเจรจากับบริษัท ซิโนแวค ไลฟซายน จํากัด สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Sinovac Life Sciences Co.Ltd., People’s 
Republic of China)  ซ่ึงเปนบริษัทท่ีสามารถสงวัคซีนใหประเทศไทย
ไดภายในเดือนกุมภาพันธ 2564 ภายใตการประสานงานจัดหา  
โดยสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย และ
มอบใหองคการเภสัชกรรมเปนผูดําเนินการนําเขา ขึ้นทะเบียนยา
กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระจายไปสู

นายกรัฐมนตรีรับ
“วัคซีนโควิด-19 คืนรอยยิ้ม ประเทศไทย” 
ล็อตแรก 2 แสนโดส
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สงมอบในเดือนมีนาคม และงวดท่ี 3 จํานวน 1 ลานโดส ในเดือน
เมษายน 2564 รวมท้ังส้ิน 2 ลานโดส โดยองคการเภสัชกรรมได
รวมมือกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการ
จัดเก็บวัคซีนท้ัง 2 ลานโดสน้ีภายในหองจัดเก็บยาเย็น และจะ
จัดสงกระจายวัคซีนภายใตมาตรฐานสากลไปยังโรงพยาบาลตาม
แผนการฉีดใหกับประชาชนท่ีไดกําหนดไว ซึ่งบริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด ไดใหการสนับสนุนแกรัฐบาลไทยในการ
ดําเนินงานดานการจัดสงและกระจายวัคซีนปองกันโควิด-19 
จํานวน 2 ลานโดสน้ี โดยไมคิดคาใชจาย

นายอนุทิน กลาวตอวา วัคซีนโควิด-19 จํานวน 
200,000 โดสแรกน้ี เม่ือผานการตรวจสอบโดยศุลกากร เจาหนาท่ี อย. 
และเจาหนาท่ีขององคการเภสัชกรรมแลว จะขนสงไปยังคลัง
สํารองวัคซีนโควิด-19 ท่ีศูนยกระจายสินคาของบริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จากน้ัน องคการเภสัชกรรมจะดําเนินการตรวจรับ
และสงใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจสอบคุณภาพอีกคร้ัง 
เม่ือผานทุกข้ันตอนแลวจะจัดสงกระจายใหกับหนวยบริการสถาน
พยาบาลใหเร็วท่ีสุด โดยฉีดให 3 กลุม ไดแก 1. บุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขดานหนา อสม. และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
กับการควบคุมโรคโควิด-19 ท่ีมีโอกาสสัมผัสผูปวย 2. ประชาชน
ท่ีมีโรคประจําตัว ไดแก โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคไตเร้ือรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน 
และโรคอวน โดยใหแพทยเปนผูประเมินและคัดเลือกจากฐาน
ขอมูลการเขารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 3. ประชาชนท่ัวไป
และแรงงานท่ีมีอายุ 18-59 ป

นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และฐานะประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม กลาววา วัคซีนน้ี
ผลิตโดยบริษัทซิโนแวค ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตยาและชีวเภสัชภัณฑ
สัญชาติจีน เช่ียวชาญการวิจัย พัฒนา ผลิต และจําหนายวัคซีน
ปองกันโรคระบาด กอต้ังในป 1993 กอนหนาน้ีซิโนแวคเคยผลิต
วัคซีนมาแลวหลายตัว เชน วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนไวรัส
ตับอักเสบบี วัคซีนไขหวัดใหญ วัคซีนปองกันโรคมือเทาปาก 
สําหรับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคเปนวัคซีนเช้ือตายท่ีมีช่ือวา 
“โคโรนาแวค” (Corona Vac) วัคซีนตัวน้ีทํางานโดยการเหน่ียวนําระบบ
ภูมิคุมกันรางกายมนุษย ใหสรางแอนติบอดีตานโควิด-19 
โดยแอนติบอดีจะยึดติดกับโปรตีนบางสวนของไวรัสไมใหเขาสู
เซลลรางกาย วัคซีนเช้ือตายเปนเทคโนโลยีด้ังเดิมท่ีถูกใชมา โดย
เปนวัคซีนในรูปแบบด้ังเดิมท่ีประสบความสําเร็จในการปองกันโรค 
และสามารถเก็บไวในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได วัคซีน
ดังกลาวไดมีการศึกษาในคนระยะท่ี 1, 2 และ 3 ในประเทศบราซิล 
ตุรกี อินโดนีเซีย และชิลีแลว มีการรายงานผลวาวัคซีนมีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปองกันการเกิดโควิด-19 ทําใหใน
ปจจุบันวัคซีนชนิดน้ีไดรับการรับรองใหใชในประเทศจีนเรียบรอยแลว

ประชาชน ฉีดใหกลุมเปาหมายคนละ 2 โดส และในเดือนมิถุนายน
จะไดรับวัคซีนของแอสตราเซเนกา 61 ลานโดส โดยใชงบประมาณ
ในการจัดซ้ือวัคซีนโควิด-19 เพ่ือปกปองดูแลคนในประเทศ รวม 
10,000 ลานบาท

นายกรัฐมนตรี กลาวตอวา ประเทศไทยไดดําเนินการ
ดานวัคซีนโควิด-19 ใน 2 แนวทางคูขนานกัน คือ การดําเนินการ
วิจัยพัฒนาวัคซีนขึ้นมาใชเองในประเทศเพ่ือความม่ันคง การ
พึ่งพาตนเอง และความย่ังยืนดานวัคซีนใหกับประเทศ และการ
ดําเนินการเจรจาจัดซ้ือจากผูผลิตในตางประเทศใหไดวัคซีนใช
โดยเร็ว เพ่ือฉีดใหกับทุกคนท่ีอยูบนแผนดินไทยโดยสมัครใจ สราง
ภูมิคุมกันโรค ฟนเศรษฐกิจ คืนรอยย้ิมใหกับประเทศไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววา วัคซีนโควิด-19 
ของซิโนแวคท่ีไดรับในวันน้ีเปนงวดแรก จํานวน 200,000 โดส 
และจะไดรับอีก 2 งวด โดยงวดท่ี 2 จํานวน 800,000 โดส 
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โดยวันน้ีมีคณะรัฐมนตรีและบุคลากรทางการแพทยท่ีฉีด
วัคซีนปองกันโควิด-19 อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนผูฉีดวัคซีนปองกัน
โควิด-19 เข็มแรกของประเทศไทย โดย ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหนา
ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูทําการฉีด
วัคซีนโควิด-19 เข็มแรกใหกับรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. 
จากน้ัน นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธาน
กรรมการองคการเภสัชกรรม นายสาธิต ปตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 
นายอิทธิพล คุณปล้ืม รมว.วัฒนธรรม นางกนกวรรณ วิลาวัลย 
รมช.ศึกษาธิการ นพ.โอภาส การยกวินพงษ อธิบดีกรมควบคุมโรค 
นพ.วิฑูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม และอธิบดี
กรมตางๆ เปนผูรับวัคซีนในลําดับตอๆ มา รวมถึงตัวแทน อสม. ดวย 

ฉีดแลว เข็มแรก วัคซีนปองกันโควิด-19 ซิโนแวค 
ขององคการเภสัชกรรมจัดซื้อ

นท่ี 28 ก.พ. 64 เวลา 07.30 น. ท่ีสถาบันบําราศนราดูร 
พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 
เย่ียมชมการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 เข็มแรกของประเทศไทย 

ท่ีองคการเภสัชกรรมเปนผูส่ังซ้ือมาจากบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน  
วั
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ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม และศาสตราจารย นายแพทย
บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รวมกันแถลงขาว
วัคซีนโควิด-19 ชนิดเช้ือตายขององคการเภสัชกรรม เร่ิมวิจัยในมนุษย
ระยะท่ี 1/2 พรอมใหกําลังใจอาสาสมัครท่ีไดรับการฉีดวัคซีนเข็มแรก
ในการวิจัย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข กลาววา การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด-19 ข้ึนเอง
ภายในประเทศ เปนการสรางความม่ันคงและพ่ึงพาตนเอง ซ่ึง
องคการเภสัชกรรมไดวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดเช้ือตายดวย
เทคโนโลยีไขไกฟก ผลวิจัยในสัตวทดลอง พบวามีความปลอดภัย
และกระตุนภูมิคุมกันไดดี ดังน้ัน ในวันน้ีองคการเภสัชกรรมจึง
รวมกับศูนยวัคซีน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล                        
เร่ิมศึกษาวิจัยวัคซีนในมนุษยระยะท่ี 1 และ 2 โดยการศึกษาวิจัย
จะฉีดวัคซีนใหกับอาสาสมัคร 460 คน และจะศึกษาวิจัยในมนุษย
ใหมีผลครบถวนเพ่ือนําขอมูลไปย่ืนขอข้ึนทะเบียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ท่ีโรงงานผลิตวัคซีนขององคการเภสัชกรรม ต. ทับกวาง อ.แกงคอย 
จ.สระบุรี ซ่ึงมีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนดวยไขไกฟกท่ีใชในการผลิต
วัคซีนไขหวัดใหญอยูแลว พรอมปรับมาใชผลิตวัคซีนโควิด-19 ได
ทันที คาดวาภายในป 2565 จะขอรับทะเบียนตํารับและเร่ิมผลิต
วัคซีนได โดยผลิตได 25-30 ลานโดสตอป

“การผลิตวัคซีนในคร้ังน้ีเปนการผลิตโดยคนไทยเพ่ือ
คนไทย โดยใชความรู ความเช่ียวชาญ ประสบการณของบุคลากร
องคการเภสัชกรรม ถือเปนความหวังและเปนขีดความสามารถใหม
ของประเทศไทยท่ีจะผลิตวัคซีนไดเอง ลดการพ่ึงพาตางชาติ 
กระทรวงสาธารณสุขไดสนับสนุนอยางเต็มท่ี โดยมีเปาหมายให
ประชาชนเขาถึงวัคซีนไดท้ังในสถานการณปกติและสถานการณ
ฉุกเฉิน” นายอนุทิน กลาว

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานกรรมการองคการ
เภสัชกรรม กลาววา สําหรับการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด–19 
ข้ึนใชเองในประเทศน้ัน องคการเภสัชกรรมไดรวมมือกับสถาบัน 
PATH สหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดสงหัวเช้ือไวรัสต้ังตนท่ีพัฒนาโดยโรงเรียน
แพทย Mount Sinai ในนิวยอรก และมหาวิทยาลัยเท็กซัส มาใหใช
วิจัยพัฒนาวัคซีนต้ังแตป 2563 ซ่ึงหัวเช้ือไวรัสต้ังตนมีการตัดแตง
พันธุกรรมไวรัสนิวคาสเซิลใหมีโปรตีนสวนหนาม (Spike protein) 
ของไวรัสโควิด-19 จึงมีความปลอดภัยไมกอใหเกิดโรคเพ่ิมจํานวน

โดยองคการเภสัชกรรม คืบหนา ประเดิมฉีดอาสาสมัครกลุมแรก

งคการเภสัชกรรมรวมกับคณะเวชศาสตรเขตรอน ม.มหิดล 
วิจัยวัคซีนโควิด-19 ชนิดเช้ือตายในมนุษยระยะท่ี 1 และ 2 
รวม 460 คน ประเดิมฉีดเข็มแรกในอาสาสมัครกลุมแรก

กอน 18 คน คาดปลายปน้ีไดสูตรท่ีดีท่ีสุดไปศึกษาตอระยะท่ี 3 คาด
ป 2565 ย่ืนขอทะเบียนตํารับและผลิตในระดับอุตสาหกรรมได  
สรางความม่ันคงดานวัคซีนในประเทศ

วันท่ี 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ท่ีหองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 5 คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข (โดยบันทึกวีดิทัศนคําแถลง) พรอมดวย 
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ
ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทยวิฑูรย ดานวิบูลย 

วัคซีนโควิดของไทย 
วิจัย พัฒนา ผลิต

อ
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ในไขไกฟกได ซ่ึงองคการเภสัชกรรมมีเทคโนโลยีน้ีในการผลิตวัคซีน
ไขหวัดใหญมากอน จากการทดสอบความเปนพิษในหนูแรท
ท่ีอินเดีย ทดสอบประสิทธิภาพและการกระตุนภูมิคุมกัน
ในหนูแฮมสเตอรท่ีสหรัฐอเมริกา มีความปลอดภัย กระตุนภูมิคุมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดรับอนุญาตใหฉีดวัคซีนเพ่ือศึกษาวิจัย
ในมนุษยระยะท่ี 1 และ 2 น้ี 

วัคซีนปองกันโควิด-19 ท่ีองคการเภสัชกรรมวิจัยพัฒนา
น้ัน จะมีการทดสอบกับสารเสริมฤทธ์ิ (Adjuvant) และจะเลือกสูตร
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับการตรวจหาประสิทธิผลในการศึกษาวิจัยระยะ
ตอไป และตองทําการศึกษาวิจัยในมนุษยในระยะท่ี 3 ในกลุมอาสา
สมัครจํานวนมาก และการวิจัยท่ีหลากหลายกวางขวางมากข้ึน จึง
จําเปนตองรวมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ในการสนับสนุนการดําเนินงานใหสําเร็จ เพ่ือให
สามารถข้ึนทะเบียนยากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได
สําเร็จ เพ่ือใหสามารถทําการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมได
ตอไป

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล 
กลาววา ศูนยวัคซีน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
อยูในเครือขายการทดสอบวัคซีนระดับนานาชาติขององคการ
อนามัยโลก เพ่ือวิจัยและทดสอบวัคซีนทางคลินิก ทําใหศูนยวัคซีน
มีโอกาสเปนสวนหน่ึงของการขับเคล่ือนกลยุทธเพ่ือใหประเทศไทย
มีศักยภาพท่ีจะผลิตวัคซีนท่ีมีคุณภาพ ผานการทดสอบตามลําดับ 
และนําขอมูลการศึกษาทางคลินิกไปข้ึนทะเบียนได ซ่ึงท่ีผานมา
ศูนยวัคซีนไดรับการสนับสนุนจากองคการอนามัยโลก, USAID และ 
CIDA วิจัยทางคลินิกเพ่ือหาประสิทธิผลของวัคซีนเอดส มีสวนรวม
ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน 6 ชนิด ไดแก วัคซีน
ปองกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ และ 9 สายพันธุ วัคซีนไขหวัด
ใหญชนิดเช้ือเปน (H1N1) วัคซีนปองกันไขหวัดนก (H5N2) วัคซีน
ไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิดเช้ือตาย วัคซีนปองกันไขเลือดออก 
(CYD-TDV) และวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดไรเซลล 
เปนตน การศึกษาวิจัยวัคซีนคร้ังน้ี ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม 

หัวหนาโครงการวิจัย ศูนยวัคซีน คณะเวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูดําเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกในระยะ
ท่ี 1 และ 2 ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือประเมินความปลอดภัย และความ
สามารถในการสรางภูมิคุมกันของวัคซีนท่ีผลิตโดยองคการ
เภสัชกรรม ท้ังน้ี โครงการวิจัยมีจุดมุงหมายในการคัดเลือกวัคซีน
เพียงสูตรเดียวท่ีเหมาะสมเพ่ือทําการศึกษาวิจัยระยะท่ี 3                     
เพ่ือตรวจหาประสิทธิผลตอไป โดยจะเปดรับอาสาสมัคร 460 คน 
ซ่ึงทุกคนตองมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีประวัติติดเช้ือโควิด-19 และไมมี
ประวัติแพยาหรือวัคซีน โดยจะมีการตรวจคัดกรอง ซักประวัติ ตรวจ
รางกาย และตรวจเลือด สําหรับการศึกษาวิจัยจะแบงเปน 2 ระยะ 
ระยะท่ี 1 จํานวน 210 คน อายุ 18-59 ป โดยแบงการศึกษาเปน 
2 สวน คือ สวนแรก ศึกษาในอาสาสมัคร 18 คนกอน เร่ิมดวยวัคซีน
ขนาดท่ีต่ําท่ีสุด และคอยเพ่ิมไปยังขนาดท่ีสูงข้ึน และสวนท่ี 2 ศึกษา
ในอาสาสมัคร 192 คน จากน้ันจะวิเคราะหขอมูลเพ่ือเลือกใหได
ขนาดหรือสูตรวัคซีนวิจัย 2 สูตร นําไปวิจัยตอในระยะท่ี 2 ประมาณ
เดือนกรกฎาคม ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยในอาสาสมัครอายุ 18-75 ป 
จํานวน 250 คน สําหรับการศึกษาระยะท่ี 2 คาดวาจะทราบผล
ภายในปลายปน้ี

ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม กลาววา องคการ
เภสัชกรรมมีความพรอมในการผลิตวัคซีนดังกลาว โดยโรงงานผลิต
วัคซีนขององคการเภสัชกรรมต้ังอยูท่ี ต.ทับกวาง อ.แกงคอย 
จ.สระบุรี ปจจุบันพรอมผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 ในระดับ
อุตสาหกรรมในทันที โดยมีทีมผลิตวัคซีนกวา 100 คน ท่ีมีความรู 
ความสามารถ สามารถผลิตไดทันทีหลังจากวัคซีนไดรับทะเบียน
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สําหรับโครงการวิจัยในคร้ังน้ี ดําเนินงานโดยทีมนักวิจัย
และทีมผลิตวัคซีนขององคการเภสัชกรรม ภายใตการกํากับดูแลของ
ผูบริหารองคการเภสัชกรรม ภายใตการดูแลของนายกิตติศักด์ิ 
ภูพิพัฒนผล ผูเช่ียวชาญพิเศษ ในฐานะหัวหนาทีม ซ่ึงทีมงานได
ทุมเท มุงม่ันจนโครงการดังกลาวมีความกาวหนาตามลําดับ 
ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของประชาชนและประเทศชาติตอไป
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หนวยงานอุตสาหกรรมท่ีมีผลงานยอดเย่ียม มีงานนวัตกรรมในดาน
กระบวนการผลิตชีววัตถุในแถบเอเชียแปซิฟก ซ่ึงองคการเภสัชกรรม 
มีผลงานท่ีโดดเดนดานนวัตกรรม โดยเฉพาะในป น้ี ท่ีไดนํา
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมาปรับเพ่ือใช
ในการผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ปจจุบันอยูระหวางการขอ
อนุญาตดําเนินการศึกษาวิจัยในมนุษยจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) โดยเร่ิมศึกษาวิจัยในมนุษยระยะท่ี 1 เม่ือวันท่ี 
22 มีนาคม 2564

“รางวัลน้ีจะเปนกําลังใจสําคัญของทีมงานองคการ
เภสัชกรรม ในการท่ีจะขับเคล่ือนการวิจัย พัฒนา และผลิต
ชีววัตถุ/วัคซีน เพ่ือความม่ันคง การพ่ึงพาตนเอง ของ
ประเทศไทย” ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม กลาว

องคการเภสัชกรรม (GPO) ควารางวัล

งคการเภสัชกรรม (GPO) รับรางวัลอุตสาหกรรมท่ีมี
ผลงานและนวัตกรรมยอดเย่ียมดานกระบวนการผลิต
ชีววัตถุในแถบเอเชียแปซิฟก “Best Bioprocessing 

Excellence in South East Asia” ตอเน่ืองเปนปท่ี 3 
วันท่ี 16 มีนาคม 2564  นพ.วิฑูรย  ดานวิบูลย ผูอํานวยการ

องคการเภสัชกรรม ไดเขารวมรับรางวัล “Best Bioprocessing 
Excellence in South East Asia”  จากงานสัมมนาดานชีววัตถุ เร่ือง 
Biologics Manufacturing Asia and Biologistics World Asia 2021 
คร้ังท่ี 8 ซ่ึงจัดโดย IMAPAC ประเทศสิงคโปร ผานระบบออนไลน

การรับรางวัลคร้ังน้ีนับเปนการรับรางวัลคร้ังท่ี 3 ของ
องคการเภสัชกรรม โดยคร้ังแรกรับรางวัลเม่ือป พ.ศ. 2560 และ
คร้ังท่ี 2 เม่ือป 2563 รางวัลน้ีมอบใหเพ่ือประกาศเกียรติคุณแก

อ

“Best Bioprocessing Excellence 
 in South East Asia”  ปท่ี 3
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ไดดําเนินการในระดับหองปฏิบัติการเสร็จแลว ไดกระบวนการ
สังเคราะหจากสารต้ังตนตัวใหมท่ีมีราคาถูกกวาสารต้ังตนท่ีตอง
นําเขาจากตางประเทศท่ีใชอยู ณ ปจจุบัน ขณะน้ีองคการฯ อยูใน
ระหวางการย่ืนจดสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญา ขณะ
เดียวกัน สวทช. พรอมท่ีจะถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหกับ
องคการฯ  เพ่ือองคการฯ จะไดพัฒนาตอยอดกระบวนการสังเคราะห
ไปสูระดับก่ึงอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมตอไป ท้ังน้ี องคการฯ 
สวทช. และ ปตท. จะมีการศึกษาความเปนไปไดในการสรางโรงงาน
สังเคราะหวัตถุดิบยา Favipiravir และวัตถุดิบยาจําเปนอ่ืนๆ เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาวัตถุดิบยาท่ีมีความจําเปนตอระบบสาธารณสุข 
และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย สรางความม่ันคงทางยาใหกับ
ประเทศไทย นับเปนส่ิงท่ีนายินดีอยางย่ิงท่ีโครงการ BCG ไดบรรจุ
แผนการสรางโรงงานสังเคราะหวัตถุดิบลงในแผนสาขาดานยาและ
วัคซีน เพ่ือสามารถใหการสนับสนุนตอไป

นท่ี 3 มีนาคม 2564 ท่ีหองแถลงขาว ช้ัน 1 กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องคการ
เภสัชกรรม นําโดย นพ.วิฑูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการ

องคการเภสัชกรรม รวมแถลงขาวความรวมมือเพ่ือสรางความ
สามารถในการพัฒนากระบวนการสังเคราะหสารออกฤทธ์ิทาง
เภสัชกรรม (API: Active Pharmaceutical Ingredients) ของประเทศ: 
ยาตานไวรัส “Favipiravir”

นพ.วิทูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม 
กลาววา จากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 
องคการเภสัชกรรม องคกรหลักดานยาของประเทศ ไดมีการวิจัย
และพัฒนายาและวัคซีนสําหรับใชในโรค COVID-19 ในสวนของ
วัตถุดิบยาฟาวิพิราเวียร องคการฯ ไดรวมมือกับสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ดําเนินการวิจัยและ
พัฒนากระบวนการสังเคราะหวัตถุดิบ Favipiravir ซ่ึงขณะน้ี สวทช. 

วั

องคการเภสัชกรรม (GPO) รวมกับ สวทช. 

ใชเปนยาตานโรค COVID-19 เตรียมศึกษาความเปนไปได 
สรางโรงงานสังเคราะหวัตถุดิบยา

สังเคราะหสารตั้งตนยา ‘ฟาวิพิราเวียร’ สําเร็จ 
ทดแทนวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ
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ในการระบาดระลอกใหมน้ี กระทรวงสาธารณสุขไดสํารองหนากาก 
N95 ไวเกือบ 3 ลานช้ิน เม่ือไดรับตูอบฆาเช้ือน้ีมาจะเปนตัวชวย
ทําใหมีหนากากเพียงพอ เพราะสามารถนํากลับมาใชซ้ําได 4-5 คร้ัง 
เทากับวาจะมีหนากาก N95 สําหรับบริหารจัดการเกือบ 10 ลาน
ช้ิน เปนการสรางความม่ันใจใหกับบุคลากรทางการแพทยวาจะ
มีหนากากเพียงพอและไมขาดแคลน

ดานนายแพทยเกียรติภูมิ กลาววา ในฐานะประธาน
กรรมการองคการเภสัชกรรม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปน
ดานหนาของบุคลากรทางการแพทย ในการดูแลผูปวยโรคโควิด-19 
พรอมสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลท่ีมีความ
ขาดแคลนและมีความจําเปน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
และความปลอดภัยใหกับบุคลากรทางการแพทย ท้ังน้ี ตูอบฆาเช้ือ
หนากาก N95 ดวยรังสี UVC ไดผานการทดสอบประสิทธิภาพ
ฆาเช้ือ COVID-19 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
มีความปลอดภัยจากเช้ือโรคจุลชีพท้ังไวรัสแบคทีเรีย เช้ือรา และ
วัณโรค ไมมีส่ิงตกคางท่ีเปนอันตราย สวมใสไดทันที ไมกระทบตอ
โครงสรางหนากากและประสิทธิภาพในการกรองเช้ือโรค

สงมอบแกบุคลากรทางการแพทย

งคการเภสัชกรรมมอบตูอบฆาเช้ือหนากากอนามัย N95 
ดวยรังสี UVC จํานวน 50  ตู ใชสําหรับอบฆาเช้ือหนากาก
อนามัยท่ีใชแลวใหนํากลับมาใชซ้ําไดโดยไมเปนอันตราย 

เพ่ือสงตอแกโรงพยาบาลตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทยในการรักษาผูปวยโควิด-19

วันท่ี 25 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ท่ีกระทรวง
สาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบตูอบฆาเช้ือ
หนากาก N95 ดวยรังสี UVC จํานวน 50 ตู มูลคา 3 แสนบาท จาก
นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม พรอมดวยนายแพทยวิฑูรย 
ดานวิบูลย ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม เพ่ือสงตอใหแก
โรงพยาบาลสําหรับใชอบฆาเช้ือหนากาก N95 ท่ีใชแลวนํากลับมา
ใชซ้ําไดปลอดภัย 

นายอนุทิน กลาววา ขอขอบคุณองคการเภสัชกรรม ท่ีได
นําตูอบฆาเช้ือหนากาก N95 ดวยรังสี UVC มามอบใหกับ
โรงพยาบาล ถือวาเปนประโยชนอยางมากสําหรับเตรียมรับมือกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ไดเปนอยางดี 

องคการเภสัชกรรม (GPO) 
มอบตูอบฆาเชื้อหนากากอนามัย
ดวยรังสี UVC มูลคา 3 แสน

อ
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างศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผูอํานวยการองคการ
เภสัชกรรม รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผนดิน และ 
ดร.ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฎกกุล ผูเช่ียวชาญพิเศษ 

องคการเภสัชกรรม รับรางวัลบุคคลตัวอยางแหงป ประจําป 2564 
ในโครงการหน่ึงลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน จากมูลนิธิ
เพ่ือสังคมไทย

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผูอํานวยการองคการ
เภสัชกรรม เปนตัวแทนองคการเภสัชกรรม รับมอบโลรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผนดิน ประจําป 2564” 
(Best Practice Awards 2021) ประเภทองคกร สาขาการแพทยและ
สาธารณสุข และ ดร.ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฎกกุล ผูเช่ียวชาญ
พิเศษ องคการเภสัชกรรม ไดรับรางวัล “บุคคลตัวอยางแหงป ประจํา
ป 2564” (Person of the year 2021) สาขาการวิจัยและพัฒนา 
ในโครงการหน่ึงลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน จากมูลนิธิเพ่ือ
สังคมไทย คณะกรรมการรางวัลไทย จากมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย มอบ
รางวัลเกียรติยศ “ความดีตอบแทนคุณแผนดิน” แกองคการเภสัชกรรม 
โดยมี นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม 
เปนตัวแทนรับมอบ และ “รางวัลบุคคลตัวอยางแหงป” แก ดร.ภญ.
นันทกาญจน สุวรรณปฎกกุล ผูเช่ียวชาญพิเศษ องคการเภสัชกรรม 
ในฐานะผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม องคกร สวนรวม และประเทศ
ชาติ พรอมท้ังมีการตอบแทนคุณแผนดินในรูปแบบตางๆ โดยคณะ
กรรมการศึกษาประวัติ และติดตามผลงานมานาน โดยมีมติเปน
เอกฉันทมอบรางวัลเกียรติยศบนเสนทางชีวิตให เขารับมอบโลรางวัล
และประกาศเกียรติคุณจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เปนประธานในการมอบประกาศ
เกียรติคุณและโลรางวัลดังกลาว เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2564 
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ 

สําหรับรางวัลดังกลาว ทางคณะทํางานฯ พิจารณาจาก
องคกรและบุคคลท่ีมีประวัติและผลงานเชิงประจักษ ในการเปน
ผูประกอบคุณงามความดี มีโครงการและกิจกรรมตอบแทนคุณแผนดิน
ในรูปแบบตางๆ ท่ีสรางประโยชนใหกับสวนรวม สังคม และประเทศ
ชาติ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนองคกรและบุคคล
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบ
ตอสังคม ประเทศชาติ และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน เปน
องคกรและบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารองคกร บริหาร
กิจการ บริหารตนเอง และสามารถเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคมและ
สาธารณชนตอไปได คณะทํางานฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหการ
สนับสนุน ยกยองใหเปนแบบอยางท่ีดี ซ่ึงรางวัลท่ีทางคณะทํางานฯ 

น

องคการเภสัชกรรมไดรับรางวัล
ความดีตอบแทนคณุแผนดิน 

ประจําป 2564

ไดจัดทําข้ึนในคร้ังน้ีก็เพ่ือเปนกําลังใจ ยกยองบุคคลและองคกรท่ี
ประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน และมีสวนรวมหรืออุทิศตนเปน
ประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม สาธารณประโยชน และประเทศ
ชาติตอไป  

สําหรับผลงานเชิงประจักษของรางวัลความดีตอบแทน
คุณแผนดิน ท่ีองคการเภสัชกรรมไดรับ ไดแก โครงการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือตอบสนองตอการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19, โครงการ
วิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิดเช้ือตาย และ
โครงการกัญชาทางการแพทย ในสวนของผลงานการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เชน การสนับสนุนดานสาธารณสุข 
และเช่ือมโยงเครือขายผูปวยโรคเร้ือรัง, การสนับสนุนยา เวชภัณฑ 
และอุปกรณทางการแพทยใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยในการ
ทํากิจกรรมท่ีสรางประโยชนใหกับประชาชนและสังคม, การบริหาร
จัดการและสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย, การชวยเหลือ
ดานสาธารณภัยดานอุทกภัย, การสนับสนุนตูอบฆาเช้ือหนากาก N95 
ดวยรังสี UVC ใหแกกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสนับสนุนหนากาก
อนามัยและเจลแอลกอฮอลลางมือเพ่ือสงตอโรงพยาบาล ปองกัน
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนตน    

สําหรับผลงานเชิงประจักษของบุคคลตัวอยางแหงป ท่ี 
ดร.ภญ.นันทกาญจน ไดรับ ไดแก รางวัลศิษยเกาดีเดน ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน, โครงการผลิตหนากากอนามัย, โครงการสาร
สกัดกัญชาตนแบบทางการแพทย, โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง, 
ไดรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ (PMHA), ผานการ
คัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรคุณภาพ ป 2560, สรางการทํางานแบบ
บูรณาการระหวางหนวยงานภายในและภายนอก, ผลักดันและ
สนับสนุนหองปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูล และเปนผูบุกเบิกและผลักดัน
การสรางมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 เปนตน

นางศิรินุช รอง ผอ.อภ. กลาววา “รูสึกมีความยินดีเปน
อยางย่ิงและถือวารางวัลน้ีเปนกําลังใจท่ีสําคัญมากท่ีจะไดรวม
สรางสรรค ขับเคล่ือน พัฒนาองคการเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยา
ของประเทศไทยใหเปนท่ียอมรับจากนานาประเทศ ท่ีสําคัญ
ประชาชนคนไทยไดเขาถึงยาคุณภาพมากข้ึน มีสุขภาพชีวิตท่ียืนยาว
และเปนประโยชนแกสังคมและประเทศชาติตอไป”

12 ปท่ี 47 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 Vol.47 No.2 January – March 2021



อ งคการเภสัชกรรม (GPO) จับมือเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนผูปลูกกัญชา เพ่ือสรางตนแบบหลักเกณฑความ
รวมมือและจัดซ้ือชอดอกกัญชาแหงทางการแพทยท่ี
เปนเชิงพาณิชยท่ีถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตเปนผลิตภัณฑยาจากกัญชาและผลิตภัณฑจาก
กัญชาในรูปแบบอ่ืนๆ หวังใหกัญชาเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสราง
ประโยชนตอสังคมไทยตลอดหวงโซอุปทานท้ังระบบอยางย่ังยืน

วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 ท่ีองคการเภสัชกรรม 
นพ.โสภณ เมฆธน ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข เปน
ประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ “ความรวมมือระหวางองคการ
เภสัชกรรมกับเครือขายวิสาหกิจชุมชนผูปลูกกัญชา สรางตนแบบ
หลักเกณฑความรวมมือและจัดซ้ือชอดอกกัญชาแหงทางการแพทย” 
โดยมี นพ.วิฑูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม 
คณะผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะผูบริหารองคการเภสัชกรรม 
และผูแทนวิสาหกิจชุมชน เขารวมในพิธี

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข กลาววา 
ประเทศไทยเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ี
รัฐบาลสนับสนุนการนํากัญชามาใชทางการแพทยอยางถูกตองตาม
กฎหมาย เพ่ือใหผูปวยเขาถึงผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทยอยาง
ปลอดภัย โดยมีองคการเภสัชกรรมเปนหนวยหน่ึงท่ีดําเนินการอยาง
ครบวงจร ต้ังแตการปลูก การสกัด และการผลิตผลิตภัณฑ รวมถึงการ
จําหนายผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย ซ่ึงการปลูกกัญชาขณะน้ียัง
ไมอนุญาตใหปลูกโดยท่ัวไป เกษตรกรตองรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน
ภายใตความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เพ่ือดําเนินการตาม
มาตรฐานและถูกกฎหมาย ปจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับอนุญาต
ปลูกจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จํานวน  82 

ราย แตละรายก็มีรูปแบบการปลูกท่ีหลากหลาย ท้ังแบบระบบปด 
(Indoor) แบบโรงเรือน (Greenhouse) และแบบกลางแจง (Outdoor) 
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของแตละวิสาหกิจชุมชนท่ีขออนุญาตปลูกรวม
กับหนวยงานรัฐ ท้ังเพ่ือการศึกษาวิจัยและการผลิตเปนผลิตภัณฑ
กัญชาทางการแพทยท้ังแผนไทยและแผนปจจุบัน 

“การท่ีองคการฯ และเครือขายวิสาหกิจชุมชนไดรวมกัน
สรางตนแบบหลักเกณฑความรวมมือและจัดซ้ือชอดอกกัญชาแหง
ทางการแพทยในคร้ังน้ี จะเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญของการ
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานดานกัญชาทางการแพทยและเพ่ือ
สุขภาพ ท่ีเปนเชิงพาณิชยและถูกตองตามกฎหมาย จะเปน
แนวทางใหกับหนวยงานวิสาหกิจชุมชน ผูปลูกกัญชาอ่ืน ๆ เพ่ือ
ใหกัญชาเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสรางประโยชนตอสังคมตลอดหวงโซ
อุปทานอยางย่ังยืน” ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข 
กลาว

นายแพทยวิฑูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการองคการ
เภสัชกรรม กลาววา องคการฯ ไดกระจายผลิตภัณฑสารสกัดกัญชา
ท้ัง THC เดน CBD เดน และ THC : CBD1 : 1 ใหกับสถานพยาบาล
ตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนไปแลวมากกวา 100 แหง พบวาการใชมี
ประสิทธิผลดี ทําใหความตองการผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย
มีมากข้ึน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ CBD เดน องคการฯ มีแผนผลิต
ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพท่ีใชสาร CBD เปนวัตถุดิบอีกหลายรายการ จึง
ตองแสวงหาแหลงปลูกกัญชาสายพันธุ CBD เดน เพ่ิมจากท่ีองคการฯ 
ปลูกเอง โดยจะรวมกับวิสาหกิจชุมชนท่ีมีประสบการณในการปลูก
กัญชาท่ีมีสารสําคัญ CBD เดน และไดรับการอนุญาตในการปลูก
กัญชาทางการแพทยอยางถูกตองจาก อย. มีผลการตรวจวิเคราะห
ชอดอกแหงท่ีมีปริมาณสาร CBD เดน สูงต้ังแต 8.0 เปอรเซ็นต 

องคการเภสัชกรรม (GPO)
จับมือเครือขายวิสาหกิจชุมชน
สรางตนแบบหลักเกณฑความรวมมือ
และจัดซื้อกัญชาทางการแพทยในเชิงพาณิชย
เพื่อนํามาผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทยที่มีคุณภาพ
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(โดยน้ําหนัก) ข้ึนไป ตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการฯ กําหนด
ผูอํานวยการองคการฯ กลาวอีกวา เบ้ืองตนไดคัดเลือก

วิสาหกิจชุมชนและไดทําสัญญาซ้ือขายชอดอกกัญชาแหงแลว 1 แหง 
ไดแก วิสาหกิจชุมชนศูนยกลางพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพ่ือชุมชน 
จ.บุรีรัมย และมีวิสาหกิจท่ีผานการประเมินอีก 3 แหง ไดแก  วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเกษตรอินทรียเพชรลานนา จ.ลําปาง วิสาหกิจชุมชนกลุม
รักจังฟารมวังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูก
และแปรรูปบุก, เกษตรอินทรียบานทุงแพม จ.แมฮองสอน อยูระหวาง
การพิจารณารายละเอียดเพ่ือดําเนินการตอไป และในอนาคตจะ
เพ่ิมเติมวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการอีกดวย 
โดยวิสาหกิจชุมชนและองคการฯ จะรวมกันกําหนดปริมาณน้ําหนัก
ชอดอกกัญชาแหงท่ีจะรับซ้ือและระยะเวลาท่ีจะสงมอบเพ่ือทํา
สัญญาซ้ือขาย ชอดอกกัญชาแหงตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนด 
มีผลการทดสอบปริมาณสารสําคัญในกัญชาและปริมาณปนเปอนของ
โลหะหนัก ยาฆาแมลง สารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเจือปนอ่ืน ไมเกิน
มาตรฐานท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค จากกรม
วิทยาศาสตรการแพทยหรือหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองความ
สามารถ หองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุข/คุมครองผูบริโภค
(ISO/IEC 17025) หรือหองปฏิบัติการอ่ืนท่ีมีความสามารถในการ
ทดสอบเทียบเทากัน

ผูอํานวยการองคการฯ กลาวตอไปวา ราคาการรับซ้ือ
ชอดอกแหงเกรด A ปริมาณสารสําคัญ CBD  มากกวา 12 เปอรเซ็นต 
(โดยน้ําหนัก) กิโลกรัมละ 45,000 บาท เกรด B ปริมาณสารสําคัญ 
CBD 10–11.9 เปอรเซ็นต (โดยน้ําหนัก) กิโลกรัมละ 37,500 – 43,125 
บาท ปริมาณสารสําคัญ CBD 8-9.9 เปอรเซ็นต (โดยน้ําหนัก) กิโลกรัม
ละ 30,000–35,625 บาท ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต
ตามท่ีองคการฯ กําหนด สําหรับผูสนใจสามารถลงทะเบียนเสนอเขา
รวมท่ี www.gpo.or.th/กัญชา หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
call center โทร 1648  E-mail: information@gpo.or.th โดยองคการฯ 
จะพิจารณาคุณสมบัติและศักยภาพตามรายละเอียดท่ีลงทะเบียนไว  
จากน้ันติดตอวิสาหกิจชุมชนรวบรวมขอมูลรายละเอียดเพ่ิม ลงพ้ืนท่ี
เพ่ือประเมินแผนการปลูก และพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑของ
องคการฯ และขออนุญาตรวมกันปลูกกัญชาทางการแพทยตอ อย. 
เม่ือไดรับอนุญาตจาก อย.แลว วิสาหกิจชุมชนและองคการฯ จะรวม
กําหนดปริมาณน้ําหนักชอดอกแหงและระยะเวลาท่ีจะสงมอบเพ่ือ
จัดทําสัญญาซ้ือขายตอไป

ท้ังน้ี วิสาหกิจชุมชนท่ีจะรวมมือกับองคการฯ ตองเปน
วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 และไดรับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 5 (กัญชา) จากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ มี
ประสบการณในการปลูกกัญชาทางการแพทยสายพันธุกัญชาตามท่ี
องคการฯ ตองการ วิธีการปลูกตองเปนไปตามมาตรฐานการปลูกและ
การเก็บเก่ียวท่ีดีของพืชสมุนไพร Good Agricultural Practices (GAP)  
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีดี เพ่ือปองกันการร่ัวไหลของกัญชา 
ตลอดการปลูก การเก็บเก่ียว  การทําลาย และการขนสง  

นางศศิการ ลอจิโรภาส ประธานวิสาหกิจชุมชน
ศูนยกลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพ่ือชุมชน จ.บุรีรัมย 
กลาววา ขณะน้ีโรงปลูกระบบปด (Indoor) อย.ไดอนุญาตปลูกรวมกับ
ทางองคการฯ แลว  มีความพรอมในสวนโครงสรางและการวางระบบ
ตางๆ ในการปลูก ตามแนวทางการทําเกษตรมาตรฐานสูงของทาง
วิสาหกิจชุมชน ท้ังรางปลูก ระบบน้ํา ระบบไฟ และเทคโนโลยี
การเกษตรตาง ๆ  พรอมท้ังระบบรักษาความปลอดภัย โดยจะทําการ
ปลูกสายพันธุ CBD Charlotte’s Angel ภายในเดือนมีนาคมน้ี จํานวน 
90 ตน  พ้ืนท่ี 50 ตารางเมตร และคาดวาจะมีการเก็บเก่ียวชอดอก
รอบแรกไดชวงประมาณเดือนมิถุนายนน้ี ไดจํานวน 18 กิโลกรัม  และ
กําลังขยายพ้ืนท่ีปลูกระบบปด (Indoor) พ้ืนท่ีอีก 360 ตร.ม. ปลูกได 
840 ตนตอรอบปลูก เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตเขาสูระบบการผลิตของ
องคการฯ ตอไป

นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ ท่ีปรึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเกษตรอินทรียเพชรลานนา จ.ลําปาง กลาววา ทางกลุม
มีประสบการณปลูกพืชสมุนไพรดานการเกษตรอินทรียแบบผสม
ผสานมากกวา 24 ป และเร่ิมปลูกกัญชาแบบอินทรียมาต้ังแตป 2562 
แบบกลางแจง (Outdoor) พ้ืนท่ี 3,000 ตร.ม. และแบบโรงเรือน พ้ืนท่ี 
800 ตร.ม. ท่ีผานมาไดสงมอบผลผลิตกัญชาทุกสวนแกหนวยงาน
ตาง ๆ  เพ่ือประโยชนทางการแพทยและการศึกษาวิจัยไปแลว 1,000 
กิโลกรัม (น้ําหนักสด) และ 500 กิโลกรัม (น้ําหนักแหง) และทางกลุมฯ 
มีความพรอมดานสถานท่ี องคความรู และบุคลากรท่ีจะรวมกับ
องคการฯ โดยสามารถปลูกกัญชาไดถึง 3,000 ตน ผลผลิตประมาณ 
500 กิโลกรัม (น้ําหนักแหง)

นางสาวฐิวรรณี กันหามาลา ประธานวิสาหกิจชุมชน
กลุมรักจังฟารมวังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา กลาววา ทางกลุมจะ
ดําเนินการปลูกกัญชาสายพันธุ CBD Charlotte’s Angel ในรูปแบบ
โรงเรือน (Greenhouse) ระยะท่ี 1 จํานวน 4 โรงเรือน พ้ืนท่ี 480 
ตารางเมตร โดยจะเร่ิมปลูกในรอบแรกกลางเดือนพฤษภาคมน้ี จํานวน 
400 ตน โดยจะเก็บเก่ียวชอดอกกัญชาในเดือนพฤศจิกายน คาดวา
จะไดชอดอกกัญชาแหงประมาณ 40 กิโลกรัม พรอมกันน้ันไดขยาย
การปลูกแบบโรงเรือนระยะท่ี 2 จํานวน 6 โรงเรือน พ้ืนท่ี 800 ตร.ม. 
เพ่ือรองรับการปลูกท่ีมากข้ึนกวา 1,200 ตนตอรอบ ปลูกในระบบ 
EVAP (อีแวป) ท่ีมีการควบคุมสภาพแวดลอมการปลูกท้ังอุณหภูมิและ
ความช้ืนใหเหมาะสมเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพ่ิมข้ึน

นายโยชัย ศศิวรรณ ท่ีปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูก
และแปรรูปบุก, เกษตรอินทรียบานทุงแพม จ.แมฮองสอน กลาววา
ทางกลุมมีประสบการณการปลูกแบบโรงเรือนระบบ Evaporation 
พ้ืนท่ี 1,200 ตร.ม. สามารถปลูกกัญชาไดตอรอบประมาณ 500 ตน 
และป 2563 ไดสงมอบกัญชาทางการแพทยใหหนวยงานตางๆ เพ่ือ
ประโยชนทางการแพทยแลว โดยในความรวมมือคร้ังน้ี ทางกลุมฯ
มีแผนงานขยายพ้ืนท่ีปลูกโดยใชพ้ืนท่ี อ. เขาคอ จ.เพชรบูรณ เปนการ
ปลูกแบบโรงเรือน พ้ืนท่ีปลูก 3,000 ตร.ม. สามารถปลูกกัญชาได
ประมาณ 2,000 ตน/รอบ
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ารวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะห
การส่ังใชยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ปจจัยท่ีสงเสริมและ

อุปสรรคตอการส่ังใชยาจากสมุนไพร 2) พัฒนารูปแบบการสงเสริม
การใชยาจากสมุนไพร 3) ประเมินผลรูปแบบการสงเสริมการใชยา
จากสมุนไพร ผลการเปล่ียนแปลงการส่ังใชยาจากสมุนไพร ผูเขารวม
วิจัย รวมท้ังส้ิน 150 คน การศึกษาแบงออกเปน 4 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 วิเคราะหสถานการณ ระยะท่ี 2 ดําเนินการพัฒนารูปแบบ 
ระยะท่ี 3 การทดลองนํารูปแบบไปใช ระยะท่ี 4 ประเมินผลการ
พัฒนารูปแบบ เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก การสนทนากลุม 
สัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบบันทึกประชุม แบบประเมินความ
พึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยหาคาเฉล่ียรอยละ 
ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหเชิงเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา 
ระยะท่ี 1 สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด
สระบุรี มีการส่ังใชยาสมุนไพร คิดเปนรอยละ 1.97 ของมูลคาการ
ส่ังใชยาท้ังหมด  อุปสรรคตอการส่ังใชยาจากสมุนไพรท่ีสําคัญมาก
ท่ีสุด  คือ  ผูส่ังใชยาไมมีขอมูลเพียงพอ ไมเช่ือม่ันในยาสมุนไพร 
ไมรูจักขนาดยา สรรพคุณยา ปจจัยท่ีสงเสริมการส่ังใชยาจาก
สมุนไพร คือ  ผูปวยเรียกหายา ส่ังจายยาเปนไปตามนโยบาย ยา
ท่ีไดรับการสนับสนุน ระยะท่ี 2 ระดมความคิดเห็นไดรูปแบบสงเสริม

ก

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการสั่งใชยาจากสมุนไพร
ของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

การใชยาสมุนไพร จํานวน 5 กิจกรรม ระยะท่ี 3 นํารูปแบบท่ีไดไป
ดําเนินการในสถานพยาบาล ประกอบดวย 1) ประกาศนโยบาย
สงเสริมการใชยาสมุนไพร 2) จัดทํา application การใชยาสมุนไพร, 
ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน 3) เสริมสรางความรูและความ
ม่ันใจแกผูใหบริการ 4) จัดทําระบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 
5) ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง ระยะท่ี 4 ประเมินการพัฒนา
รูปแบบ พบวาความพึงพอใจของผูเขารวมงานวิจัยอยูระดับดีมาก 
(X = 4.37 SD = 0.95)  การปฏิบัติติงานของผูส่ังใชยาสมุนไพรมี
ข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน มีความม่ันใจในการส่ังใชยาสมุนไพร 
อีกท้ังมีแนวทางในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม  ผลการเปล่ียนแปลงการ
ส่ังใชยาจากสมุนไพร พบวาการส่ังใชยาจากสมุนไพรเพ่ิมข้ึน  มูลคา
การส่ังใชยาจากสมุนไพรเพ่ิมข้ึน มูลคาการส่ังใชยาปฏิชีวนะลดลง  
รูปแบบการสงเสริมการส่ังใชยาสมุนไพรนํามาใชไดผลดีในพ้ืนท่ี
สามารถนําไปใชกับพ้ืนท่ีอ่ืนไดแตตองสรางการมีสวนรวมของผูส่ัง
ใชยาสมุนไพร ในกระบวนการพัฒนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูทําให
เกิดการปรับปรุงแกไขปญหารวมกันอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  ประเด็น
การพัฒนา คือ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยทุกสาขาใหมีความรู
ความเขาใจการส่ังใชยาจากสมุนไพร  ระบบสืบคนขอมูลยาจาก
สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพ   

ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย    
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข

คําสําคัญ : ยาจากสมุนไพร, นโยบายสงเสริมการใชสมุนไพร, การพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
จํานวน 30 คน 
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ข้ันตอนและกระบวนการวิจัย แบงออกเปน 4 ระยะ ดังน้ี
ระยะท่ี 1 เก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามชนิดตอบดวย

ตนเอง โดยรวบรวมประเด็นท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงเสริม-อุปสรรค
ตอการใชยาสมุนไพรจากการพูดคุยกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน
การแพทยแผนไทย ท้ังจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หลังจากน้ัน
กําหนดหัวขอคําถามและจัดทําเปนคําถาม ผูเช่ียวชาญ 5 คนท่ี
มีประสบการณการทํางานดานการแพทยแผนไทยอยางนอย 5 ป
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและตรวจสอบการใชภาษาของ
แบบสอบถาม ผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย หัวหนางานแพทยแผนไทย
ของโรงพยาบาล (1 คน) ผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทยของ
โรงพยาบาล (3 คน) และเภสัชกรผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทยใน
โรงพยาบาลชุมชน (1 คน) หลังการปรับปรุงไดแบบสอบถาม 2 ตอน 
ตอนแรก เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ใชยาสมุนไพร (10 ขอ) ตอนท่ี 2 เปนคําถามดานปญหา-อุปสรรค
ท่ีสงผลตอการส่ังจายยาสมุนไพร (10 ขอ) คําถามเปนแบบ Likert 
ท่ีมี 5 ระดับ จากไมเห็นดวยเปนอยางย่ิง (1 คะแนน) จนถึงเห็นดวย
เปนอยางย่ิง (5 คะแนน)  และใชแบบเก็บขอมูล รวมขอมูลจากฐาน
ขอมูลในระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัด
หรือ Data Center ซ่ึงประกอบดวยแฟมขอมูล 43 แฟมมาตรฐาน
ซ่ึงกําหนดโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข
สถานพยาบาลทุกระดับในจังหวัดสระบุรี คือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลทุกแหง โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงและโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป ประมวลผลขอมูลของตนและสงออกจาก
ระบบ HOSxP ไปสู Data Center ขอมูลท่ีรวบรวมและวิเคราะห
ในการศึกษาน้ี ไดแก มูลคาและปริมาณการส่ังใชยาสมุนไพร 
ขอมูลการวินิจฉัยโรค รายงานโรคตามระบบ ICD 10 และขอมูล
การส่ังการรักษาและส่ังจายยาในงานบริการแพทยแผนไทย 

ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 
ข้ันตอน ดังน้ี 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีสวนรวม
ประกอบดวย บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยท้ังจาก
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 30 คน เพ่ือสรางแนวทาง
การพัฒนารูปแบบ โดยใชระยะเวลา 1 วัน 2) วางแผนการทํา
แนวทางในการสงเสริมการใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มาตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาและ
วิธีการดําเนินการ โดยผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีการประชุมรวมกัน
ระหวางผูเช่ียวชาญดานการใหบริการกับคณะผูวิจัย เพ่ือกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับแนวทางในการดําเนินการ พรอมกับกําหนดวิธี
ดําเนินการและกิจกรรมตางๆ 

ระยะท่ี 3 ระยะทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการใชยา
สมุนไพรภายหลังไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผูวิจัยไดทดลองใชรูปแบบ
การสงเสริมการใชยาสมุนไพร ซ่ึงประกอบดวย การจัดทําประกาศ

นโยบายสงเสริมการใชยาสมุนไพร จัดทํา application การใชยา
สมุนไพร, ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน เสริมสรางความรูและ
ความม่ันใจแกผูใหบริการ จัดทําระบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 
จัดทําแนวทางติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

ระยะท่ี 4 ศึกษา ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการ
สงเสริมการใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
1) ประเมินผลจากแบบสังเกตแบบไมมีสวนรวมเก่ียวกับการส่ังใชยา
สมุนไพร เพ่ือดูรูปแบบการส่ังใชยาสมุนไพร 2) สัมภาษณเชิงลึก 
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยท้ังจากโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เก่ียวกับการส่ังใชยาสมุนไพร 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของผูเก่ียวของกับการส่ังใชยาสมุนไพร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ
การวิจัยท่ีสรางข้ึนเองจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและ
งานวิจัยท่ีผานมา ไดผานการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดาน
สมุนไพรจากอภัยภูเบศรและกรมการแพทยแผนไทย มีรายละเอียด
ดังน้ี 

1) แบบเก็บขอมูล  ขอมูลจากฐานขอมูลในระบบคลัง
ขอมูลดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัดหรือ Data Center ซ่ึง
ประกอบดวยแฟมขอมูล 43 แฟมมาตรฐาน ซ่ึงกําหนดโดยสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลทุก
ระดับในจังหวัดสระบุรี คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง และโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
ประมวลผลขอมูลของตนและสงออกจากระบบ HOSxP ไปสู Data 
Center ขอมูลท่ีรวบรวมและวิเคราะหในการศึกษาน้ี ไดแก มูลคา
และปริมาณการส่ังใชยาสมุนไพร ขอมูลการวินิจฉัยโรค รายงานโรค
ตามระบบ ICD 10 และขอมูลการส่ังการรักษาและส่ังจายยาในงาน
บริการแพทยแผนไทย

2) แบบสัมภาษณเชิงลึก เปนแบบสัมภาษณคําถามปลาย
เปด เก่ียวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการสงเสริมการใชยา
สมุนไพร 

3) แบบสอบถาม ชนิดตอบดวยตนเอง โดยรวบรวม
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงเสริม-อุปสรรคตอการใชยา
สมุนไพร จากการพูดคุยกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการแพทย
แผนไทยท้ังจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หลังจากน้ันกําหนด
หัวขอคําถามและจัดทําเปนคําถามผูเช่ียวชาญ 5 คนท่ีมีประสบการณ
การทํางานดานการแพทยแผนไทยอยางนอย 5 ป ตรวจสอบความ
ตรงของเน้ือหา และตรวจสอบการใชภาษาของแบบสอบถาม 
ผูเ ช่ียวชาญ ประกอบดวย หัวหนางานแพทยแผนไทยของ
โรงพยาบาล (1 คน) ผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทยของโรงพยาบาล 
(3 คน) และเภสัชกรผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล
ชุมชน (1 คน) หลังการปรับปรุงไดแบบสอบถาม 2 ตอน ตอนแรก
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เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชยา
สมุนไพร (10 ขอ) ตอนท่ี 2 เปนคําถามดานปญหา-อุปสรรคท่ี
สงผลตอการส่ังจายยาสมุนไพร (10 ขอ) คําถามเปนแบบ Likert ท่ีมี 
5 ระดับ จากไมเห็นดวยเปนอยางย่ิง (1 คะแนน) จนถึงเห็นดวย
เปนอยางย่ิง (5 คะแนน)  

4) แบบบันทึกประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเปนแบบบันทึก
ท่ีเก่ียวกับรายละเอียดของการประชุมวางแผน และข้ันตอนการ
ดําเนินงานในความรับผิดชอบ เพ่ือดูรูปแบบการใหส่ังใชยาสมุนไพร 

5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเก่ียวของกับการส่ัง
ใชยาสมุนไพร เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยใชขอคําถาม
จํานวน 10 ขอ เคร่ืองมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคาจํานวน 
5 ระดับ ต้ังแตความพึงพอใจมากท่ีสุด (5 คะแนน) จนถึงมีความ
พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด (1 คะแนน) เกณฑคาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 
หมายถึง ระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 
หมายถึง ระดับนอย และคาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอย
ท่ีสุด แบบสอบถามชุดน้ีมีคาดัชนีความตรงเชิงเน้ือหาเทากับ 0.83 
และคาความเท่ียงโดยคาสัมประสิทธิอัลฟาของคอรนบาค เทากับ 
0.75 เม่ือนําไปทดลองใชกับกลุมผูเก่ียวของท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณ ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิง
คุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหเชิงเน้ือหาโดยประมวลคําสําคัญและเช่ือมโยง
ความเปนเหตุเปนผลของขอมูล แลวนําขอมูลมาจัดหมวดหมู 
มีการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจนมีความม่ันใจในความถูกตอง

ระยะท่ี 1 วิเคราะหการส่ังใชยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ปจจัยท่ีสงเสริมและ
อุปสรรคตอการส่ังใชยาจากสมุนไพร 

มูลคาการส่ังใชยาสมุนไพร 
จากการวิเคราะหบัญชีรายการยาและมูลคาการส่ังใชยา

สมุนไพร พบวารายการยาของสถานพยาบาลของจังหวัดสระบุรีจะ
อางอิงจากกรอบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลชุมชนประจํา 
CUP น้ัน มูลคาการส่ังใชยาสมุนไพรคิดมูลคาจากขอมูลราคาขาย
ท่ีสถานพยาบาลแตละแหงกําหนดและบันทึกในระบบ HOSxP และ
สงขอมูลเขาระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัด 
(Data Center) พบวามีมูลคาการส่ังใชยารวมกันท้ังจังหวัดเปน 
568,345,077.06 บาท มูลคาการส่ังใชยาสมุนไพร คือ 11,447,794.47  
บาท หรือรอยละ 1.97 ของมูลคาการส่ังใชยาท้ังหมด ในการส่ังจาย
ยา พบวามีการส่ังจายยาสมุนไพรท้ังท่ีเปนยาในบัญชียาหลักแหง
ชาติ พ.ศ. 2556 (บัญชียาจากสมุนไพร) และยานอกบัญชียาหลัก
แหงชาติ เม่ือนับจํานวนรายการยาสมุนไพรในใบส่ังยาท้ังหมด มี
การส่ังจายยาสมุนไพรอยูเพียง 5 รายการ รายการยาท่ีมีการส่ังจาย
มากท่ีสุดคือ ยาฟาทะลายโจร ส่ังจาย 67,261 คร้ัง อันดับ 2 คือ 
ขม้ินชัน มีส่ังจาย 50,265 คร้ัง อันดับท่ี 3 คือ ยาแกไอมะขามปอม 
มีการส่ังจาย 49,761 คร้ัง จะเห็นไดวาการส่ังจายยาสมุนไพรไมได
มีการกระจายการส่ังใหครอบคลุมตามบัญชีรายการยา แตมีลักษณะ
เปนการส่ังจายยาเพียงบางรายการเทาน้ัน

ผลการวิจัย

ตารางท่ี 1  ยาสมุนไพรและยาแผนไทยท่ีมีการส่ังจายมากท่ีสุด 5 อันดับแรก

 อันดับ    รายการ          กลุมยา ผูปวยท่ีไดรับการส่ังยา          จํานวนคร้ังท่ีส่ังยา  มูลคา
        (บาท)
    จํานวน (คน)         รอยละ          จํานวนคร้ัง      รอยละ 

 1     ฟาทะลายโจร           ED               36,475       10.24 67,261          13.40         1,420,005.71

 2 ขม้ินชัน                  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

  รวมส่ังยา  5 รายการ                      176,59 49.97            266,345         53.06  

มูลคาการส่ังใชยาสมุนไพร 5 รายการ (ยาแคปซูล
ฟาทะลายโจร ยาแคปซูลขม้ินชัน  ยาน้ําแกไอมะขามปอม ยาอม
มะแวง และยาเถาวัลยเปรียง) ในภาพรวมของสถานบริการ
เครือขายสุขภาพ พบวาเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 50 ในระยะ 3 ป  
หลังการดําเนินการวิจัย ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 มูลคาและปริมาณการส่ังใชยาสมุนไพรท่ีใชบอย 5 อันดับแรก ต้ังแตป  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  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

 มูลคารวม (บาท)            443,589,779.92      355,594,721.25           434,552,723.24               579,792,684.53               30.70       

 ปริมาณการส่ังใชยา (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 ขม้ินชัน                       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

*** รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 เม่ือเทียบกับ 30 กันยายน 2557  

ตารางท่ี 4 รายการโรคจําแนกตามระบบ ICD 10 ท่ีมีการรักษาดวยการแพทยแผนไทยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก

อันดับ                         รายการโรค          จํานวนผูปวย                     จํานวนคร้ังบริการ

    คน          รอยละ                 คร้ัง        รอยละ

 1        ปวดขา หรือปวดเขา หรือปวดเทา                                6,422        15.89             11,624      17.44

 2        อาการปวดหลัง ปวดบา หรือปวดไหล                             3,422         7.89                 6,523     10.07

 3        อาการไอ 2,581         6.05                 4,288      6.05

           รวม  12,425       29.83 22,435     33.56

ตารางท่ี 3 รอยละของการส่ังใชยาปฏิชีวนะ
ไมสมเหตุสมผล ใน 2 โรคเปาหมาย

  เปาหมาย  นอยกวารอยละ 20    ป 2559   ป 2560   ป 2561 

 โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ 

 สวนบนเฉียบพลัน    28.59 26.94 19.79

 โรคทองรวงเฉียบพลัน          18.90 17.80 13.94

การใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผลใน 2 โรคเปาหมาย 
อัตราการส่ังใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผลใน 2 โรค

เปาหมายลดลง โดยพบการส่ังใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุสมผล
ในโรคติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบนเฉียบพลัน ในป พ.ศ. 2559, 2560 
และ 2561 ดังน้ี รอยละ 28.59, 26.94 และ 19.79 ตามลําดับ สวน
การส่ังใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุสมผลในกลุมโรคทองรวง
เฉียบพลัน ในป 2559, 2560 และ 2561 ดังน้ี 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) 
หรือบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับประเทศไทยแกไขคร้ังท่ี 
10 ไดกําหนดรหัสการวินิจฉัยโรคตามการแพทยแผนไทยขอมูลจาก 
Data Center พบวามีการรายการโรคทางการแพทยแผนไทย

ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคตอการส่ังจายยาสมุนไพร
การสอบถามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 150 คนตอ

ส่ิงสนับสนุนและอุปสรรคตอการส่ังจายยาสมุนไพร พบผลดังน้ี ผูให
ขอมูลรายงานวาปจจัยสงเสริมการใชยาดังกลาวสามอันดับแรก 
คือ 1. การท่ีผูปวยเรียกหายา (4.20+0.45 จากคะแนนเต็ม 5)  
2. ส่ังจายยาเปนไปตามนโยบาย (3.59+0.57) 3. เปนยาท่ีไดรับการ
สนับสนุน (3.28+0.47) 

สวนใหญจัดอยูในกลุมอาการปวดกลามเน้ือกระดูกและขอ โดยอันดับ 
1 คือ ปวดขา หรือปวดเขา หรือปวดเทา พบรายงาน 11,624 คร้ัง 
(รอยละ 17.44 ของรายงานท้ังหมด) อันดับ 2 คือ อาการปวดหลัง
ปวดบา หรือปวดไหล พบวามีรายงาน 6,523 คร้ัง (รอยละ 10.07
ของรายงานท้ังหมด) และอันดับ 3 คือ อาการไอ พบวามีรายงาน 
4,288 คร้ัง (รอยละ 6.05 ของรายงานท้ังหมด) 

ผูใหขอมูล รายงานวาประเด็นท่ีคิดวาเปนปญหาหรือ
อุปสรรค 3 อันดับแรกท่ีมีผลตอการส่ังจายยาสมุนไพร คือ 1. ผูส่ัง
ใชยาไมมีขอมูลเพียงพอ (4.32+0.48จากคะแนนเต็ม 5) 2. ผูส่ัง
ใชยาไมเช่ือม่ันในยาสมุนไพร ราคายาคอนขางสูง (3.28+0.52) 
3. ผูส่ังใชยาไมรูจักขนาดยา สรรพคุณยา (3.15+0.45) 
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ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลสงเสริมใหมีการ
ส่ังจายยาสมุนไพร (n=150)

 อันดับ      หัวขอ/ประเด็น           คะแนน SD เฉล่ีย1

 1  ผูปวยรองขอหรือเรียกหา 4.20 0.45

 2  ส่ังจายยาสมุนไพรเพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย 3.59 0.57

 3  เปนยาท่ีไดรับการสนับสนุนมา 3.28  0.47

 4  มีความเช่ือม่ันในประสิทธิภาพและ

  ผลการรักษาของยาชนิดท่ีส่ังจาย 3.13  0.57 

 5  จายยาสมุนไพรรวมกับยาแผนปจจุบัน

  เพ่ือเพ่ิมผลการรักษา 3.12  0.55 

 6  ส่ังจายยาเพ่ือทดแทนยาแผนปจจุบัน

  ในรายการท่ีไมมีในบัญชียา 3.05  0.49 

 7  ยาสมุนไพรมีราคาถูกชวยประหยัดงบประมาณ 3.04  0.65 

 8  กระแสความนิยมสมุนไพร 2.86  0.46 

 9  ยาสมุนไพรมีความปลอดภัยมากกวา

  การใชยาแผนปจจุบัน 2.81  0.66 

 10  ตองการเปรียบเทียบผลการรักษา

  ดวยยาสมุนไพรกับยาแผนปจจุบัน 2.13  0.45 

1: คะแนนมีพิสัย 1–5 โดย 1 คือ ไมเห็นดวยเปนอยางย่ิง 
5 คือ เห็นดวยเปนอยางย่ิง

ความคิดเห็นตออุปสรรคท่ีมีผลกระทบตอการใชยาสมุนไพร
และยาแผนไทย (n=150)

 อันดับ      หัวขอ/ประเด็น           คะแนน SD เฉล่ีย1

 1  แพทย/เจาหนาท่ีผูส่ังจายยา

  ไมมีขอมูลเพียงพอ 4.32 0.48

 2  ผูส่ังจายยายังไมเช่ือม่ันในคุณภาพ

  ราคายาคอนขางสูง 3.28 0.52

 3  ผูส่ังจายยาคิดวาไมมีความรู

  ในการใชยา หรือไมทราบแนวทาง

  การใชยาท่ีประสิทธิภาพและปลอดภัย 3.15 0.45

 4  ราคาไมเหมาะสม 3.12 0.65 

 5  ไมมียาสมุนไพร

  รายการท่ีออกฤทธ์ิตรงตามท่ีตองการ 3.09  0.42

 6  กังวลวาผูปวยจะไมเช่ือถือ ไมยอมรับ 3.05 0.80

 7  รูปแบบยามีความยุงยากซับซอน

  ทําใหใชยาไดยาก หรือการเก็บรักษา

  ใหคงสภาพไดยาก 3.04  0.40

 8  ความยุงยากในการจัดซ้ือจัดหา 2.97 0.42

 9  เกิดผลขางเคียงจากการใชยา 2.82 0.49

 10    ระบบการส่ังจายยาฯ ของสถานพยาบาล

  มีความยุงยาก ข้ันตอนซับซอน 2.17 0.42

1: คะแนนมีพิสัย 1–5 โดย 1 คือ ไมเห็นดวยเปนอยางย่ิง 
5 คือ เห็นดวยเปนอยางย่ิง

ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาจากสมุนไพร
ระยะน้ีไดมีการนําผลการวิจัยระยะท่ี 1 มาวิเคราะห 

และหาแนวทางการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 1) จัดประชุมระดมความ
คิดเห็นแบบมีสวนรวม โดยใชระยะเวลา 1 วัน 2) สัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญจากกรมการการใชยาสมุนไพร โดยการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญจากกรมการแพทยแผนไทย และจากโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับแนวทางการ
สงเสริมสนับสนุนการใชสมุนไพร  พรอมกับกําหนดวิธีการดําเนิน
กิจกรรม 5 กิจกรรม คือ 1) ประกาศนโยบายสงเสริมการใชยา
สมุนไพร 2) จัดทํา application การใชยาสมุนไพร, ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปจจุบัน 3) เสริมสรางความรูและความม่ันใจแกผูให
บริการ 4) จัดทําระบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 5) ติดตาม
ประเมินผลอยางตอเน่ือง 
ระยะท่ี 3 ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 
ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 
โดยมีการดําเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังน้ี 1) จัดประกาศนโยบาย
สงเสริมการใชยาสมุนไพร และแนวทางการปฏิบัติในการส่ังใชยา
สมุนไพร ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลประจํา
เดือน  2) จัดทํา application การใชยาสมุนไพร, ยาสมุนไพรทดแทน
ยาแผนปจจุบัน แนวทางการใชยาสมุนไพรในกลุมผูปวยโรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจสวนบน และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน เพ่ือให

ผูปฏิบัติงานไดใชเปนแนวทางในการส่ังใชยาสมุนไพร 3) เสริมสราง
ความรูและความม่ันใจแกผูใหบริการ โดยลงพ้ืนท่ีในแตละอําเภอ
ในการใหขอมูลและแนวทางการดําเนินกิจกรรม 4) จัดทําระบบการ
สงเสริมการใชยาสมุนไพร โดยการทําระบบการบริหารจัดการยา
สมุนไพรระดับจังหวัด 5) มีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 
ผานการนิเทศติดตามตรวจสอบทุกเดือน รวมท้ังการนําผล
การดําเนินกิจกรรมรายงานท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผน และ
ประเมินผลประจําเดือน
ระยะท่ี 4 ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใช
ยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข       

พบวา 1) ผลการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เก่ียวกับการ
ส่ังใชยาสมุนไพรของผูเก่ียวของกับการส่ังใชยาสมุนไพร หลังจาก
ดําเนินการแลว 2 เดือน ไดสังเกตตามประเด็นดังน้ี มีการใช appli-
cation การใชยาสมุนไพรเปนเคร่ืองมือประกอบการพิจารณาส่ังใช
ยาสมุนไพร และมีการส่ังใชยาสมุนไพรฟาทะลายโจรในการรักษา
โรคติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบน เม่ือผูปวยมาดวยอาการไอเจ็บ
คอ ตรวจรางกายแลวไมมีอาการติดเช้ือในลําคอและไดใหคําแนะนํา
วิธีรับประทานยา สรรพคุณยา สวนในกรณีผูปวยโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน พบวาในกรณีผูปวยมีอาการทองเสีย แบบไมมีไข มีการ
ส่ังจายยาสมุนไพรยาเหลืองปดสมุทร และใหคําแนะนําวิธี
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รับประทาน สรรพคุณยา โดยยึดหลักแนวทางและคูมือ และสามารถ
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไดเปนอยางดี 2) การสัมภาษณ
เชิงลึก กับผูเก่ียวของกับการส่ังใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาล มี
ความตระหนัก และสามารถปฏิบัติตามข้ันตอน และแนวทางการ
ดําเนินงานไดเปนอยางดี มีการใชยาสมุนไพรในการรักษา พบอัตรา
การใชยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน และอัตราการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือ
ระบบการหายใจสวนบน การใชยาปฎิชีวนะในโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน ผานเกณฑ อีกท้ังมูลคายาลดลง 3) ผลความพึงพอใจ

ตารางท่ี 5  ผลความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานในการส่ังใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี 

สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสระบุรี
ท่ีมีการส่ังใชยาจากสมุนไพรเปนสถานพยาบาลหลายระดับและ
หลายขนาด บุคลากรผูส่ังจายยามีความหลากหลายดานวิชาชีพ 
ความรูและประสบการณ เชน แพทย พยาบาล และเจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ผลการวิจัย พบวาบัญชีรายการยาของสถาน
พยาบาลในทุก CUP มียาจากสมุนไพรรวมอยูดวย แตละ CUP มี
จํานวนรายการท่ีแตกตางกัน ต้ังแต 10-50 รายการ มูลคาการส่ังใช
ยาจากสมุนไพรของจังหวัด คิดเปนรอยละ 1.97 ของมูลคาการส่ังใช
ยาท้ังหมด เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลการส่ังใชยาจากสมุนไพรของ
สถานพยาบาลในจังหวัดเขตสุขภาพท่ี 4 ซ่ึงประกอบดวย จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุรี สิงหบุรี 
นครนายก  พบวามูลคาการส่ังใชยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาล
ในจังหวัดสระบุรี มีมูลคาการส่ังใชยาจากสมุนไพรมากเปนอันดับท่ี 2
ใน 8 จังหวัด (0.71, 0.91, 1.24, 3.16, 0.79,1.57, 0.03) ตามลําดับ  

ยาจากสมุนไพรท่ีมีการส่ังจายมากท่ีสุดคือ ยาฟาทะลาย
โจร  (รอยละ 13.40 ของจํานวนคร้ังท่ีส่ังยาสมุนไพร) ตามดวยยา

ขม้ินชัน ยาน้ําแกไอมะขามปอม ยาอมมะแวง  และยาเถาวัลยเปรียง 
(รอยละ11.18, 10.14, 9.23 , 9.11 ตามลําดับ) สอดคลองกับนโยบาย
สนับสนุนการใชยาจากสมุนไพรในหนวยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา แมจะมีรายการยาสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแหงชาติเปนจํานวนมากถึง 50 รายการ แตการส่ังจายยาของ
สถานพยาบาลน้ันเนนส่ังยาเพียงบางรายการเพ่ือบําบัดรักษาเพียง
บางโรคหรือบางกลุมอาการเทาน้ัน ไดแก ยาท่ีใชรักษาในกลุมโรค
ติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ  ซ่ึงหน่ึงในมาตรการสําคัญ คือ 
มาตรการใชสมุนไพรทดแทนเปนลําดับแรก ไดแก ยาฟาทะลายโจร 
จากการศึกษาพบวาแนวโนมการส่ังใชยาฟาทะลายโจรมีอัตรา
สูงข้ึน และอัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเช้ือระบบทางเดิน
หายใจสวนบน และกลุมโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันลดลง สงผลใหการ
ใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุผลลดลง, ยาท่ีใชรักษาโรคในกลุมอาการปวด
กลามเน้ือ ปวดขอและกระดูก ท้ังน้ี เน่ืองจากผูปวยจํานวนมากมี
อาการปวดเม่ือยกลามเน้ือจากการทํางานเน่ืองจากประชาชน
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซ่ึงอาการเหลาน้ีมักมีสาเหตุไม
ซับซอนแตพบไดบอย การรักษาอาการปวดกลามเน้ือดวยการแพทย
แผนไทย ไดแก นวด อบ ประคบ และรักษาดวยยาสมุนไพร ซ่ึงให

อภิปรายผล

ของผูส่ังใชยาสมุนไพรท่ีสถานพยาบาล เก่ียวกับแนวทางการ
สงเสริมการส่ังใชยาสมุนไพร จํานวน 150 คน พบวาความพึงพอใจ
โดยรวมท่ีไดรับจากการพัฒนารูปแบบแนวทางการสงเสริมการใช
ยาสมุนไพร ระดับมาก (X=4.37, SD=0.95) เม่ือเปนรายขอ 
พบวาผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในการส่ังใชยาสมุนไพร 
ระดับมากท่ีสุด (X=4.55, SD=0.73) รองลงมา application สนับสนุน
การดําเนินงานท่ีตรงตามความตองการ (X=4.48, SD=0.82) 
ดังแสดงในตาราง

 รายการประเมิน                                                                      x             SD             แปลผล

 1. การดําเนินการไมยุงยาก ซับซอน เขาใจงาย                                  4.37         0.95             มาก 

 2. application สนับสนุนการดําเนินงานท่ีตรงตามความตองการ            4.48         0.82            มาก

 3. ผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจในการส่ังใชยาสมุนไพร                         4.55        0.73           มากท่ีสุด

 4. ผลท่ีไดการพัฒนารูปแบบตรงตามความตองการของผูปฏิบัติงาน          4.47         0.83             มาก

 5. รูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรมีความชัดเจน เขาใจงาย             4.28         0.92             มาก    

 6. สถานพยาบาลไดรับประโยชนและคุมคาจาการนํารูปแบบมาปรับใช       4.29         0.73             มาก

 7. ผูปฏิบัติงานสามารถส่ังใชยาสมุนไพรไดอยางละเอียด ชัดเจน               4.39          0.88             มาก 

 8. ผูปฏิบัติงานมีรูปแบบแนวทางในการส่ังใชยาสมุนไพร                        4.28          0.72             มาก

 9. รูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรสนับสนุนตรงตามความตองการ    4.30          0.44             มาก 

 10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรับจากการพัฒนารูปแบบ                  4.37           0.95             มาก

          การสงเสริมการใชยาสมุนไพร                                                  

      ภาพรวม                                                                          4.37          0.95             มาก
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ผลการรักษาดี ทําใหผูปวยกลุมหลักท่ีใชบริการแพทยแผนไทย คือ
กลุมอาการปวดเม่ือยกลามเน้ือ  ทําใหการส่ังจายยาในกลุมอาการ
ปวดกลามเน้ือมีมากกวาการส่ังจายยาในกลุมอ่ืน  

ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแหงชาติมีความ
ครอบคลุมและสามารถรักษาโรคท่ัวไปได การวิจัย พบวามีการ
รายงานถึงการรักษาพยาบาลดวยแพทยแผนไทย อาการและยาท่ี
ส่ังจายมีความจํากัดเฉพาะบางโรคและบางอาการ

การสอบถามความคิดเห็นผูส่ังจายยาท้ังแพทยและ
ผูประกอบวิชาชีพสาขาอ่ืน พบวาผูส่ังจายยารายงานวาปจจัยท่ี
สงเสริมใหเกิดการส่ังจายยากลุมน้ี 3 อันดับแรก คือ 1. การท่ีผูปวย
เรียกหายา 2. ส่ังจายยาเปนไปตามนโยบาย 3. เปนยาท่ีไดรับการ
สนับสนุน สวนประเด็นตัวอยางการวิจัยท่ีเห็นวาเปนปญหา-
อุปสรรคตอการส่ังจายยากลุมน้ี 3 อันดับแรก คือ 1. ผูส่ังใชยาไมมี
ขอมูลเพียงพอ 2. ผูส่ังใชยาไมเช่ือม่ันในยาสมุนไพร ราคายาคอนขาง
สูง 3. ผูส่ังใชยาไมรูจักขนาดยา สรรพคุณยา การท่ีผูส่ังจายยา
ไมมีขอมูลเพียงพอ คือ ไมรูจักชนิดของยา ช่ือยา สรรพคุณของยา 
ตัวยา สวนประกอบ ขอบงใช และขอหามใช-ขอควรระวัง และการท่ี
ผูส่ังจายยายังไมเช่ือม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑและมาตรฐานการ
ผลิต ขอคนพบน้ีสอดคลองกับงานวิจัยท่ีผานมา เพ่ือประเมินการใช
ยาสมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาล ศึกษาปจจัยท่ีสงเสริม 
และเปนอุปสรรคตอการใชยาสมุนไพร สอดคลองกับการศึกษาของ 
ธีราวุฒิ มีชํานาญ การประเมินการใชยาสมุนไพรและยาแผนไทย
ของสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดรอยเอ็ด
ในป 2557 พบวาการสงเสริมใหมีการใชยาสมุนไพรและยาแผนไทย
ตองทําใหผูปวยและผูส่ังจายยายอมรับในประสิทธิภาพของยา และ
ตองมีเคร่ืองมือและแนวทางในการสนับสนุนการใชยาสมุนไพร 

ผลการวิจัย พบวารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 
จําเปนตองใชมาตรการหลากหลายดานรวมกัน เพ่ือสรางความ
ตระหนัก และสนับสนุนการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย การประเมินผลการใชยาสมุนไพรของสถาน
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี พบวาการ

สงเสริมการใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาลตองมีกิจกรรม มาตรการ
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการสงเสริมการใชยาสมุนไพรบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีวางเอาไว การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรใน
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 5 กิจกรรม 
ครบถวน ท้ังการกําหนดนโยบาย มาตรการและกิจกรรมสงเสริมการ
ใชยาสมุนไพร การพัฒนา application เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
และการติดตามประเมินผล และการผลักดันนโยบาย Antibiotic 
smart use ทําใหผูปฏิบัติงานมีความตระหนักรูในการใชยาสมุนไพร 
เพ่ือลดการใชยาปฏิชีวนะ สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล ทําให
เกิดการพัฒนางานอยางย่ังยืน มีการใชยาสมุนไพรอยางคุมคา 
ปลอดภัย สูเปาหมาย ประชาชนสุขภาพดี ลดการใชยาปฏิชีวนะ 
สงเสริมการใชยาสมุนไพรเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง

รูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรนํามาใชไดผลดี
ในพ้ืนท่ี สามารถนําไปใชกับพ้ืนท่ีอ่ืนได แตตองสรางการมีสวนรวม
ของผูปฏิบัติงานในกระบวนการพัฒนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ทําให
เกิดการปรับปรุงแกไขปญหารวมกันอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ การ
ใหความรูและการนําเทคโนโลยีมาปรับใชสนับสนุนการทํางาน เพ่ือ
นําไปสูรูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพ สูการ
ใชยาอยางสมเหตุสมผลท่ีตอเน่ืองและย่ังยืนตอไป 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สระบุรี   และผูเช่ียวชาญดานระบบยาสมุนไพร กรมการแพทยแผน
ไทย ผูเช่ียวชาญดานสมุนไพร โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ท่ี
ไดใหคําแนะนํา คําปรึกษา และอนุมัติใหดําเนินการวิจัย ทําใหงาน
วิจัยน้ีสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว   
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1. สถานการณการเช้ือแบคทีเรียด้ือยาในปจจุบัน
 ในป 2013 หนวยงานควบคุมและปองการด้ือยาตานจุลชีพ
ของอเมริกา พบรายงานการด้ือยาของเช้ือแบคทีเรียมากกวา 2 
ลานคน ในประเทศอเมริกา และมีผูเสียชีวิตประมาณ 23,000 
คน ในป 2019 พบรายงานการด้ือยาของเช้ือแบคทีเรียมากกวา 
2.6  ลานคน และมีผูเสียชีวิตประมาณ 44,000 คน  โดยผูเสียชีวิตสูง
ถึง 2 เทาของป 2013 แตอยางไรก็ตาม อัตราการเสียชีวิตก็มีแนวโนม
ลดลงรอยละ 18 ต้ังแตป 2013  เม่ือสํารวจเช้ือแบคทีเรียด้ือยาพบวา 
เช้ือ Clostridioides difficile  เกิดการด้ือยาประมาณ 223,900 คน 
และมีผูเสียชีวิต 12,800 คน เม่ือแบงการใชยาปฏิชีวนะตามโรคของ
การรักษาตอป พบวาการใชยาปฏิชีวนะในภาวะ sepsis พบ 1.7 ลาน
คน การผาตัดหลังคลอด พบ 1.2 ลานคน  ผูปวยโรคเร้ือรัง เชน โรค
เบาหวาน พบ 30 ลานคน การทํา Transplants พบ 33,000 คน การ
ลางไต พบ 5 แสนคน โรคมะเร็ง พบ 6.5 ลานคน  โดยพบวาอัตรา
การด้ือยามีแนวโนมจะเพ่ิมสูงข้ึนหากยังไมไดทําความเขาใจกับ
บุคลากรทางการแพทยและผูปวยเพ่ือจะไดกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหาและหาแนวทางปองกันตอไป1

ในป 2017 ทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปพบการเกิดเช้ือ
ด้ือยามีความสัมพันธกับการใชยาปฏิชีวนะท่ีเพ่ิมข้ึนจากการพยากรณ
ในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปคาดวาจะมีผูเสียชีวิตจากการติดเช้ือ
ด้ือยาประมาณ 50,000 รายตอป โดยคาดวาในป 2050 จะมีผูเสีย
ชีวิตกอนวัยอันควรประมาณ 300 ลานคน โดยแบงเปนสาเหตุจาก
เช้ือด้ือยาประมาณ 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 ทวีปยุโรปพบอุบัติการณการเกิดเช้ือด้ือยาเพ่ิม
สูงข้ึนทุกปต้ังแตป 2007–2015 คาดการวาเช้ือแบคทีเรียจะเพ่ิมข้ึน
เทาตัวในทุกๆ ป ปญหาท่ีพบ คือ การใชยารักษาไมครบตามระยะท่ี
กําหนด เชน ยารักษาวัณโรคและยารักษาโรคหนองใน เปนตน การ
ติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยา ผลกระทบตอสุขภาพ และคาใชจายในการรักษา 
หากเลือกใชยาไมเหมาะสมกับเช้ือแบคทีเรียท่ีด้ือยาทําใหการรักษา
ไมมีประสิทธิภาพและทําใหเพ่ิมระยะเวลาการรักษา  การเลือกใชยา
ท่ีเปนยาทางเลือกมากกวายาลําดับแรกตามแนวทางการรักษา  การ
เลือกใชยาท่ีเปนยากลุม broad spectrum มากกวายากลุม 
narrow-spectrum  โรครวมหรือปจจัยแทรกซอนทําใหระยะเวลาการ
รักษานานข้ึน3

การวิเคราะหสถานการณและมาตรการปองกัน

เชื้อแบคทีเรียดื้อยา

2. ผลกระทบท่ีเกิดจากแบคทีเรียด้ือยา
ในป 2007 ประเทศในทวีปยุโรปไดมีมาตรการการปองกัน

เช้ือแบคทีเรียด้ือยาในทวีปยุโรป พบวาคาใชจายในการรักษาตัวของ
ผูปวยมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาใชจายใน
โรงพยาบาลท่ีใชรักษาการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยาประมาณ 0.30–1.20 
ลานบาทตอคน ในทวีปยุโรปพบการติดเช้ือแบคทีเรียจากการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลรอยละ 6.00  โดยเช้ือแบคทีเรียดังกลาวพบเปน
เช้ือด้ือยารอยละ 30–40 ประเทศยุโรปประมาณ 31 ประเทศจะพบ
ผู เ สียชี วิตจากเ ช้ือแบคทีเ รียด้ือยา Methic i l l in-res istant 
Staphylococcus aureus (MRSA) และเช้ือแบคทีเรีย Escherichia coli  
ประมาณ 8,000 ราย นอกจากน้ียังพบวาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
ปญหาเช้ือแบคทีเรียด้ือยาทําใหจํานวนประชากรในวัยทํางานลดลง 
ประชากรกลุมผูใชแรงงานลดลงทําใหการสรางงานและการขับเคล่ือน
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมลดลง คาดวาในป 2050 จะพบเช้ือ
แบคทีเรียด้ือยา รอยละ 100 ในเช้ือแบคทีเรียกลุม E.coli, Klebsiella 
pneumoniae, S.aureus, เช้ือแบคทีเรียในกลุมผูปวยท่ีมีภูมิคุมกัน
บกพรอง, เช้ือวัณโรค และเช้ือโรคมาลาเรีย ผลทําใหกลุมคนวัยทํางาน
ลดลง 10.2 ลานตอป เม่ือเปรียบเทียบกับในปปจจุบันกลุมคน
วัยทํางานลดลง 2.1 ลานตอป3

ในป 2015 Cassini และคณะ ไดศึกษาโมเดลของอัตราการ
เสียชีวิตและดัชนีการสูญเสียทางสุขภาพจากการติดเช้ือแบคทีเรีย
ด้ือยาในประเทศยุโรป โดยศึกษาในยาปฏิชีวนะ 16 ชนิด จากอาสา
สมัครจํานวนประมาณ 671, 689 ราย พบเช้ือแบคทีเรียด้ือยา รอยละ 
63.50 และพบผูปวยท่ีเสียชีวิตจากเช้ือด้ือยา จํานวน 33,110 ราย 
และดัชนีการสูญเสียทางสุขภาพประมาณ 874,541 ป  โดยอัตราการ
ติดเช้ือแบคทีเรียพบประมาณ 131 รายตอ 100,000 ประชากร อัตรา
การเสียชีวิตพบประมาณ 6.44 รายตอ 100,000 ประชากร และดัชนี
การสูญเสียทางสุขภาพจากการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยาพบประมาณ 
170 ปตอ100,000 ประชากร โดยพบวาดัชนีการสูญเสียทางสุขภาพ
จากการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยา รอยละ  67.9  เกิดจากการติดเช้ือ
แบคทีเรียด้ือยาใน 4 กลุม คือ third-generation cephalosporin-
resistant E coli, MRSA, carbapenem-resistant P aeruginosa และ 
third-generation cephalosporin-resistant K pneumoniae4

ปญหาการด้ือยาตานจุลชีพเปนปญหาท่ีแพรกระจาย
อยางกวางขวางท่ัวโลกรวมท้ังในประเทศไทย จากสถิติของศูนยเฝา
ระวังการด้ือยาตานจุลชีพแหงชาติ พบวาเช้ือจุลชีพ 4 อันดับแรกท่ี
ถูกแยกไดมากท่ีสุดจากท่ัวประเทศ ในป พ.ศ. 2554 คือ Escherichia 

จักรี แกวคําบง     
รานบานยา  อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

22 ปท่ี 47 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 Vol.47 No.2 January – March 2021



coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa และ Acine-
tobacter baumannii โดยพบวาเช้ือแตละชนิดมีอัตราการด้ือยาเพ่ิม
มากข้ึนทุกป ดังเชน เช้ือ E. coli ท่ีแยกไดจากกระแสเลือด ในป พ.ศ. 
2549 พบวาด้ือยา ceftriaxone เทากับรอยละ 16.02 เพ่ิมข้ึนเปน
รอยละ 25.95 ในป พ.ศ. 2554 สอดคลองกับเช้ือ A. baumannii ท่ี
แยกไดจากกระแสเลือดในป พ.ศ. 2549 พบวาด้ือยา imipenem เทากับ 
42.25 และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 56.53 ในป พ.ศ. 25543 ผลกระทบ
สําคัญของปญหาดังกลาวคือ เปนสาเหตุของการเพ่ิมอัตราการตาย
และจํานวนวันท่ีเขารักษาตัวในโรงพยาบาลของผูปวย สงผลใหเกิด
มูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการเจ็บปวยและเสียชีวิต
อยางมาก5

3. อุบัติการณของการใชยาปฏิชีวนะ
 3.1 แนวโนมการส่ังใชยาปฏิชีวนะ
 ในระหวางป 2004 - 2016 แนวโนมการบริโภคยาปฏิชีวนะ
ในประเทศญ่ีปุน พบวาการเปล่ียนแปลงของปริมาณการส่ังใชยา
ปฏิชีวนะแตกตางกันเพียงรอยละ 5 ซ่ึงคาเฉล่ียอัตราการส่ังใชยา
ปฏิชีวนะ คือ 14.41 ตอ 1,000 visit/วัน) ในป 2016 อัตราการส่ังใชยา
กลุม macrolides พบสูงสุดคือ รอยละ 32 รองลงมาคือ ยากลุม 
cephalosporins รอยละ 28 และยากลุม fluoroquinolones พบรอยละ 
19 โดยยาชนิดเม็ดรับประทาน พบรอยละ 93 ของยาปฏิชีวนะท่ี
ส่ังใชท้ังหมด  โดยยาชนิดเม็ดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ยากลุม clarithro-
mycin รอยละ 25 ซ่ึงพบวายาปฏิชีวนะชนิดเม็ดรับประทานท่ีบริโภค
สวนใหญมีคา bioavailability ท่ีสูง เชน fluoroquinolones  amoxicillin  
และ sulfamethoxazole/trimethoprim สําหรับยาปฏิชีวนะประเภทฉีด
หลังป 2009  พบวามีการส่ังใชยาปฏิชีวนะเพ่ิมข้ึน โดยยาท่ีส่ังใชมาก
ท่ีสุด คือ ceftriaxone  รองลงมาคือ cefazolin6

 Kållberg และคณะ ไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของยาปฏิชีวนะ
ชนิดใหมท่ีนํามาใชในชวงป 1999–2014 พบวามียาใหมจํานวน 25 
ชนิด และมียา 12 ชนิดท่ีใชมากกวาใน 10 ประเทศท่ัวโลก คาดวาใน
ชวง 10 ปอาจมีการใชยาใหมเพ่ิมข้ึนมากกวา 70 ประเทศท่ัวโลกและ
พบเช้ือแบคทีเรียด้ือยาใหมถึงรอยละ 52  โดยยา 12 ชนิดมีบริษัทท่ี
คิดคนยากระจายผลิตอยูท่ัวโลก คือ  ญ่ีปุน 4 ชนิด ยุโรป 4 ชนิด และ
อเมริกา 3 ชนิด ย่ิงไปกวาน้ันยาใหม 7 ชนิดถูกใชอยูในประเทศ
อเมริกา นอกจากน้ี ในป 2014 มียาใหมจํานวน 4 ชนิด ไดแก Erta
penem, linezolid, moxifloxacin และ tigecycline นํามาใชมากกวา 60 
ประเทศท่ัวโลก และยา Daptomycin ถูกนํามาใชมากกวา 43 ประเทศ
ท่ัวโลก ขอมูลการสํารวจประเทศท่ีใชยาใหมหลังยาถูกนําไปใชแลวท่ี
ระยะเวลา 3 ป 5 ป และ 10 ป โดยชนิดยาใหมท่ีมีการใชในชวง 3 ป
ท่ีผานมาพบมากกวา 5-6 ทวีปท่ัวโลก ไดแก Ertapenem, Linezolid, 
Moxifloxacin และ Tigecycline โดยยากลุมน้ีพบการใชในประเทศท่ีมี
รายไดสูง เชน อเมริกา ยุโรป หรือเอเชียตะวันออก ซ่ึงประเทศขนาด
ใหญพบรอยละ 90 มียาใหมจํานวน 2-10 ชนิด เชน อเมริกา ญ่ีปุน 
อินเดีย จีน เปอโตริโก ยุโรป มียาใหมจํานวน 16 ชนิด 14 ชนิด 12 
ชนิด และ 12 ชนิด ตามลําดับ cline นํามาใชมากกวา 60 ประเทศ

ท่ัวโลก และยา Daptomycin ถูกนํามาใชมากกวา 43 ประเทศท่ัวโลก7

 3.2 การส่ังใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
 Mekuria และคณะ ไดศึกษาการส่ังใชยาปฏิชีวนะแกผูมา
รับบริการในหนวยบริการปฐมภูมิของเมือง urban ประเทศเคนยา 
โดยศึกษาแบบ explanatory sequential mixed-methods study ใน
ชวงเดือนเมษายน–กันยายน 2016 จํานวน 49,048 ราย  พบวา
ผูปวยท่ีเปนโรคติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลัน  จํานวน 17,739 ราย 
โดยเปนโรคติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบนเฉียบพลัน จํานวน 7,041 
(รอยละ 39.7) แพทยมีการใชยาปฏิชีวนะในคนไขกลุมน้ี 5,611 
ราย (รอยละ 79.70) การส่ังใชยาท้ังหมด จํานวน 85,484 รายการ โดย
แบงเปนยาปฏิชีวนะ จํานวน 21,870 คร้ัง (รอยละ 25.60) ยารักษา
อาการปวด จํานวน 20,857 คร้ัง (รอยละ 24.40) และยาแกแพอากาศ 
จํานวน 11,954 คร้ัง(รอยละ 14.00) ดังตารางท่ี 4  ยา amoxicillin พบ
การส่ังใชเปนหน่ึงในสามของยาปฏิชีวนะท้ังหมด จํานวน 7,061 
คร้ัง (รอยละ 32.30) เม่ือวิเคราะหการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรค
ติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลันจํานวนพบการใชยา amoxicillin จํานวน 
6,143 คร้ัง (รอยละ 45.00) อันดับ 2 คือ ยา azithromycin จํานวน 
1,699 คร้ัง (รอยละ 12.50) และอันดับ 3 คือ cefuroxime จํานวน 
1,677 คร้ัง (รอยละ 12.30) ตามลําดับ8

Sharma และคณะ ไดศึกษาการส่ังใชยาปฏิชีวนะในผูปวย
นอก กลุมโรค acute Rhinosinusitis ในประเทศแคนาดา ป 2007– 
2013 พบวาการวินิจฉัยโรค acute Rhinosinusitis รอยละ 88 ท่ีเปน
ผูใหญ การส่ังใชยาปฏิชีวนะตอคร้ังในผูใหญสูงกวาเด็กเชนกัน 
(1632.9 และ 468.6 คร้ังตอ 10,000 ใบส่ังยา)  การวินิจฉัยโรค acute 
Rhinosinusitis ในป 2007 และ  2013 พบวาลดลงจาก 596 คร้ังเปน 
464 คร้ังตอ 10,000 ใบส่ังยา ในขณะท่ีการส่ังใชยาปฏิชีวนะก็ลดลง
เชนกัน (รอยละ 87 และรอยละ 84) จํานวนใบส่ังยาในกลุม macrolides 
ลดลงจาก 203.5 คร้ังเปน 105.4 คร้ังตอ 10,000 ใบส่ังยา  ในป 2013 
พบการส่ังใชยากลุม penicillins extended spectrum มากกวายากลุม 
macrolides (153.5 คร้ังเปน 105.4 คร้ังตอ 10,000 ใบส่ังยา ตามลําดับ)  
จากการศึกษาพบวาการส่ังใชยาปฏิชีวนะในป 2007  เปรียบเทียบกับ
ป 2013 พบวาลดลงรอยละ 25  โดยลดลงจาก  517 คร้ังเปน  388 
คร้ังตอ 10,000 ใบส่ังยา แตอัตราการส่ังใชยาในกลุม penicillins 
extended spectrum ยากลุม penicillins β lactamase inhibitors และ
ยากลุม Third-generation cephalosporins พบการส่ังใชมากข้ึน ซ่ึง
ปจจุบันประเทศแคนาดาไดรณรงคการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
และรณรงคการควบคุมและปองกันเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะให
ถูกตองเหมาะสมตอไป9

 3.3 การส่ังใชยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
 Kotwani และคณะ ไดศึกษาการส่ังใชยาปฏิชีวนะในผูปวย
โรคทองเสียของหนวยบริการปฐมภูมิของรัฐ จํานวน 10 แหง (398 
ใบส่ังยา) และคลินิกเอกชนในป 2007 จํานวน 20 แหง (110 ใบส่ังยา)
ในเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย เปนระยะเวลา 1 ป  พบวาการส่ังใช
ยาปฏิชีวนะในโรคของเสียของหนวยบริการปฐมภูมิของรัฐและเอกชน
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พบรอยละ 43 และ 69 ตามลําดับ เปนยาปฏิชีวนะกลุม 
fluoroquinolones พบรอยละ 91.5 และ 96 ตามลําดับ ในกลุมผูปวย
โรคทองเสียในเด็ก พบการส่ังยาปฏิชีวนะของหนวยบริการปฐมภูมิ
ของรัฐและเอกชน พบรอยละ 23 และ 51.5 ตามลําดับ10

Klein และคณะ ไดศึกษาการใชยาปฏิชีวนะท่ีเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก
ในชวงป 2000–2015 จํานวน 76 ประเทศ พบวาปริมาณยาโดย
เฉล่ียสําหรับการรักษาตอวัน (defined daily doses ; DDD)) เพ่ิมข้ึนใน
ป 2005 รอยละ 65 (21.1–34.8 พันลาน DDDs) เม่ือเทียบกับป 2000  
และอัตราการส่ังใชยาปฏิชีวนะเพ่ิมข้ึน รอยละ 39 (11.3–15.7 DDDs 
ตอ 1,000 visit/วัน) ในประเทศท่ีมีรายไดต่ําพบการส่ังใชยาปฏิชีวนะ
เพ่ิมข้ึน ในป 2000 กลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง เชน ฝร่ังเศส นิวซีแลนด 
สเปน ฮองกง และอเมริกา พบอัตราการส่ังใชยาปฏิชีวนะสูงมาก และ
ในป 2015 พบวา 10 ประเทศอันดับแรกท่ีมีการใชยาปฏิชีวนะสูงสุด
เปนกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง จํานวน 6 ประเทศ และเปนประเทศท่ี
มีรายไดปานกลางและรายไดนอย จํานวน 4 ประเทศ เชน ตรุกี 
ตูนิเซีย แอลจีเรีย และโรมาเนีย11

4. การรณรงคการสรางความตระหนักรูในการใชยาปฏิชีวนะ
Huttner และคณะ ไดสํารวจการรณรงคการสรางความ

ตระหนักรูในการใชยาปฏิชีวนะตามแนวทางขององคการอนามัยโลก 
จํานวน 60 ประเทศ จากประเทศท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 93 
ประเทศท่ัวโลก ในป 2016 พบวามีประเทศท่ีดําเนินการรณรงคการ
การสรางความตระหนักรูในการใชยาปฏิชีวนะ จํานวน 45 ประเทศ 
(รอยละ 78.00) ประเทศท่ีดําเนินการรณรงคจนถึงในสวนระดับ
ภูมิภาค จํานวน 15 ประเทศ (รอยละ 25.00) นอกจากน้ี ยังมีประเทศ
ท่ีดําเนินการดําเนินการรณรงคอยางตอเน่ืองและเขมขน จํานวน 38 
ประเทศ (รอยละ 25.00)12

Sunisa และคณะ ไดสํารวจองคความรูและการใชยา
ปฏิชีวนะของประชาชนในประเทศไทยป 2017 แบบcross-sectional 
ดวยแบบตอบสัมภาษณดวยตนเอง จํานวน 27,762 คน พบวาแบง
อาสาสมัครท่ีใชยาปฏิชีวนะเปน 3 แบบ คือ รักษาตามโรคท่ีเปนรักษา
ตามอาการ และรักษาแบบอ่ืนๆ โดยกลุมท่ีใชยาปฏิชีวนะรักษาตาม
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  ในกลุมท่ีรักษาตามอาการเจ็บปวย เชน ไขหวัด
ใหญ พบรอยละ 27.00% ผิวหนังติดเช้ือ พบรอยละ 4.70 แตท่ีนาสนใจ
คือกลุมใชยาปฏิชีวนะรักษาแบบอ่ืนโดยไมระบุเหตุผล พบรอยละ 
17.10  ในดานองคความรู พบวาอันดับท่ี 1 อาสาสมัครใชยาปฏิชีวนะ
โดยไมจําเปนหรือใชยาไมเหมาะสม พบรอยละ 63.60  เห็นดวยกับ
การรักษาดวยยาปฏิชีวนะจนครบระยะรักษา พบรอยละ 61.70  เขาใจ
ถูกตองวายาปฏิชีวนะไมใชยาแกอักเสบ พบรอยละ 42.90 เขาใจวายา
ปฏิชีวนะใชรักษาอาการไขหวัดหรือไขหวัดใหญ พบรอยละ 52.30  
เขาใจวายาปฏิชีวนะใชรักษาโรคไวรัส พบรอยละ 49.80  ไมทราบวา
การใชยาปฏิชีวนะท่ีเกินความจําเปนอาจทําใหเกิดอาการขางเคียง
จากยา เชน อาการทองเสีย พบรอยละ 47.40 

ในดานของส่ือสารใหความรูในเร่ืองการใชยาปฏิชีวนะและ

การปองกันการด้ือยาจากเช้ือจุลชีพเพ่ือใหประชาชนไดความรูท่ี
เหมาะสมในชวง 1 ปท่ีผานมา พบวาผูใหขอมูลคือ แพทย พบรอยละ 
36.10 จากบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืนๆ พบรอยละ 24.80 
และจากเภสัชกร พบรอยละ 17.70 นอกจากน้ี ยังพบวาไดขอมูล
จากโทรทัศนและส่ือโซเชียลมีเดีย พบรอยละ 8.30 และ 3.50 
ตามลําดับ ในขณะท่ีสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนเปนผูใหขอมูล
พบรอยละ 7.2013

5. มุมมองดานความรูและทัศนคติตอการใชยาปฏิชีวนะของ
ผูบริโภค

Pavyde และคณะ ไดศึกษาองคความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 
ของการใชยาปฏิชีวนะและการใชยาเบ้ืองตนในการดูแลตัวเองของ
ประเทศลิทัวเนียในป 2015 โดยทําการศึกษาแบบ prospective 
cross-sectional study  จํานวน 1,005 คน พบวาอาสาสมัครประเมิน
ตนเองสวนใหญมีความรูเร่ืองการการใชยาปฏิชีวนะในระดับ
ปานกลาง (รอยละ 43.8) แตหากวัดดวยแบบทดสอบมาตรฐานพบวา
อาสาสมัครประเมินตนเองสวนใหญมีความรูเร่ืองการการใชยา
ปฏิชีวนะในระดับต่ํา (รอยละ 61.10)14

Anderson ไดศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับองคความรู ทัศนคติ 
และความเช่ือในดานการใชยาปฏิชีวนะผานระบบสํารวจทาง
อินเทอรเน็ตในประเทศอังกฤษแบบ cross-sectional surveys ในป 
2015 และ 2016 พบวาท้ังกลุมท่ีเปนนายจาง (OR = 1.73, 95% CI = 
1.12±2.70) และลูกจาง (OR = 1.37, 95% CI = 1.05±1.79) มีความ
สัมพันธกับองคความรูในเชิงบวก กลุมท่ีเคยมีประวัติเคยใชยา
ปฏิชีวนะในปท่ีผานมาไมมีความสัมพันธกับองคความรูในดานการใช
ยาปฏิชีวนะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (OR = 1.21, 95% CI = 
0.95±1.54) กลุมผูชายท่ีมีอายุต้ังแต 63 ปข้ึนไปมีความสัมพันธกับ
องคความรูในดานการใชยาปฏิชีวนะเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (OR = 2.60, 95% CI = 1.03±6.60)  กลุมนักศึกษาท่ีมีชวงอายุ 
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) มีความสัมพันธกับองคความรู
ในดานการใชยาปฏิชีวนะเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุมท่ี
ศึกษาขอมูลทางอินเทอรเน็ต (OR = 1.66, 95% CI = 1.26±2.19) 
และกลุมท่ีไดรับการปรึกษาจากแพทย (OR = 0.61, 95% CI = 
0.41±0.90) มีความสัมพันธกับองคความรูในดานการใชยาปฏิชีวนะ
เชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ15

Bert และคณะ ไดศึกษาองคความรูและทัศนคติการ
รับประทานยาปฏิชีวนะในผูปกครองของผูปวยเด็กในแผนกผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลระดับจังหวัด จํานวน 7 แหงของประเทศอิตาลี ในป 
2014 โดยศึกษาแบบ cross-sectional study จํานวน 1,247 ราย ดาน
องคความรู พบวาองคความรูในระดับดี แบงไดเปนดานเขาใจประเภท
ของยาปฏิชีวนะ รอยละ 89.40  องคความรูในเร่ืองกลไกการทํางาน
ของยาปฏิชีวนะ รอยละ 57.20  องคความรูในเร่ืองผลขางเคียงจาก
การใชยาปฏิชีวนะ รอยละ 79.10 และองคความรูในเร่ืองของการเกิด
เช้ือแบคทีเรียด้ือยา รอยละ 73.30 นอกจากน้ี ยังพบวาผูปกครองเขาใจ
วายาปฏิชีวนะคือยาแกปวดและแกอักเสบ รอยละ 20.60 เขาใจวา
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ยาปฏิชีวนะสามารถฆาเช้ือไวรัสได รอยละ 32.80 เขาใจวาหยุดยาเอง
เม่ือเด็กมีอาการดีข้ึนพบ รอยละ 1416

Mouhieddine และคณะ ไดศึกษาองคความรู ทัศนคติ และ
รูปแบบการใชยาปฏิชีวนะ ในป 2014 เปนการศึกษาแบบ cross-
sectional study โดยใชแบบสอบถามในอาสาสมัครชาวเลบานอน 
จํานวน 500 คน พบวาอาสาสมัครสวนใหญอายุอยูในชวง 18-30 ป 
รอยละ 41.40 ดานองคความรูตอการใชยาปฏิชีวนะ พบวารอยละ 46.1 
มีความรูอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีรอยละ 37.6 มีความรูใน
ระดับดี และรอยละ 16.4 มีความรูในระดับต่ํา ดานองคความรู มีความ
เขาใจวายาปฏิชีวนะสามารถฆาเช้ือแบคทีเรียไดถูกตอง รอยละ 80.20 
ในทางตรงกันขาม เขาใจวายาปฏิชีวนะสามารถฆาเช้ือไวรัสได รอยละ 
54.10 ในขณะท่ีไมม่ันใจในคําตอบ รอยละ 19.40  อาสาสมัครเขาใจ
วายา paracetamol ไมใชยาปฏิชีวนะ รอยละ 78.40  แตอยางไรก็ตาม
รอยละ 66.70 เขาใจวาการใชยาปฏิชีวนะมากเกินจําเปนทําใหเกิด
เช้ือด้ือยาตานปฏิชีวนะ รอยละ 66.70  อยางไรก็ตาม อาสาสมัคร
เช่ือวายาปฏิชีวนะไมเกิดผลขางเคียง รอยละ 19.60 และไมม่ันใจใน
คําตอบ รอยละ 16.40  อาสาสมัครเขาใจถูกตองเก่ียวกับชนิดยาปฏิชีวนะ
รอยละ 53.10  อาสาสมัครเขาใจวายาปฏิชีวนะสามารถลดไขได
รอยละ 68.3017

Kamata และคณะ ไดสํารวจองคความรูและมุมมองการ
รณรงคปองกันเช้ือแบคทีเรียด้ือยาในประเทศญ่ีปุนในป 2017 โดย
ศึกษาแบบ cross-sectional survey ในอาสาสมัครท่ีอายุ 20–69 ป 
จํานวน 3,390 ราย ท่ีระยะเวลา 1 ป พบวาโรคสวนใหญคือไขหวัด
ธรรมดา  โดยอาสาสมัครมียาปฏิชีวนะเก็บไวท่ีบาน พบรอยละ 11.7  
รับประทานยาปฏิชีวนะเองเม่ือเจ็บปวย รอยละ 23.6 ตองการ
รับประทานยาปฏิชีวนะเม่ือเจ็บปวยเวลาพบแพทย พบรอยละ 10  ใชยา
ปฏิชีวนะเม่ือเจ็บปวยโดยการแนะนําของแพทย พบรอยละ 30  
นอกจากน้ีแหลงขอมูลท่ีใหความรูเร่ืองการใชยาปฏิชีวนะคือ โทรทัศน
และหนังสือพิมพ พบมากกวารอยละ 40 อยางไรก็ตาม อาสาสมัคร
ไมทราบวายาปฏิชีวนะไมสามารถฆาเช้ือไวรัสไดและไมสามารถรักษา
โรคไขหวัดธรรมดาหรือไขหวัดใหญได พบรอยละ 8018

Scaioli และคณะ ไดศึกษาองคความรู ทัศนคติ และรูปแบบ
ของนักศึกษาแพทย ทันตแพทย พยาบาล และนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับ
ระบบสาธารณสุขในสถานศึกษาของประเทศอิตาลี ในป 2013 แบบ 
Cross-Sectional Survey จากการสัมภาษณ จํานวน 1,050 ราย 
พบวารอยละ 20 เห็นวายาปฏิชีวนะสามารถใชรักษาเช้ือไวรัสได และ
รอยละ 15 เห็นวาควรหยุดใชยาปฏิชีวนะหากอาการดีข้ึน นอกจากน้ี
ยังพบวานักเรียนท่ีเก่ียวของกับระบบสาธารณสุขท่ีเรียนหลักสูตร
การใชยาปฏิชีวนะและนักเรียนท่ีเคยรับประทานยาปฏิชีวนะภายใน 
1 ปท่ีผานมา จะพบแพทยเพ่ือรับประทานยาปฏิชีวนะนอยกวากลุม
ท่ีไมไดเรียน รอยละ 31 (OR = 0.69, 95%, CI: 0.49–0.97) และรอยละ 
62 (OR = 0.38, 95% CI: 0.27–0.53) ตามลําดับ19

จากการศึกษาพบวาประชาชนมีความรูเร่ืองการใชยา
ปฏิชีวนะในระดับปานกลางถึงระดับดี แตปญหาท่ีพบคือ ประชาชน
บางสวนยังเขาใจวายาแกปวดและยาแกอักเสบคือยาปฏิชีวนะ และ

ยาปฏิชีวนะสามารถฆาเช้ือไวรัสได และสามารถลดไขได และสามารถ
รักษาโรคไขหวัดธรรมดาได เปนตน
6. ความสัมพันธของเช้ือแบคทีเรียด้ือยากับปจจัยท่ีเก่ียวของ

Peters และคณะ ไดศึกษาความสัมพันธของเช้ือแบคทีเรีย
ด้ือยากับปจจัยท่ีเก่ียวของถึงการเสียชีวิตและระยะเวลาการนอนใน
แผนกผูปวยวิกฤตของโรงพยาบาลจากการติดเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ
แบบ hospital-acquired infections ในป 2017 โดยศึกษาแบบ 
prospective cohort study ในประเทศเวียดนาม จํานวน 296 ราย 
พบวาอุบัติการณของการติดเช้ือด้ือยา รอยละ 44.30 โดยพบอัตรา
การเสียชีวิตหลังการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยาภายในระยะเวลา 30 วัน 
รอยละ 31.80  ซ่ึงพบวาการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยามีความสัมพันธ
กับการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 27.00 และจํานวนชนิดยาปฏิชีวนะท่ี
ไดรับความสัมพันธกับการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 49.00  (p < 0.05)20

Kritsotakis และคณะ ไดศึกษาความชุก อุบัติการณ และ
ความสัมพันธของผลกระทบท่ีสงผลตอเช้ือแบคทีเรียด้ือยาในหอ
ผูปวยในของประเทศกรีซในป 2012 แบบ cohort study จํานวน 8,247 
ราย จากท้ังหมด 37 โรงพยาบาล พบวาอัตราการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลตอวัน พบรอยละ 9.1 (95% Cl 7.8–10.6%)  และคาดการณ
วาอัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาลตอปพบรอยละ 5.2 (95% CI 
4.4%–5.3%), หรือประมาณ 121,000 รายตอป (95% CI 103,500–
123,700) อัตราการเสียชีวิตท่ี 90 วันจากการติดเช้ือภายใน
โรงพยาบาลสูงกวากลุมท่ีติดเช้ือไมใชในโรงพยาบาลประมาณ 1.8 เทา 
(adjusted hazard ratio 1.8; 95% CI 1.3–2.6)  อัตราการเสียชีวิตจาก
การติดเช้ือในโรงพยาบาลสูงกวากลุมท่ีไมไดติดเช้ือในโรงพยาบาล
ประมาณ 2 เทาหากมีปจจัยเส่ียง คือมีการติดเช้ือในโรงทางเดินหายใจ
สวนลาง  การติดเช้ือในกระแสเลือด หรือการติดเช้ือหลายตําแหนง  
แตทวาในปจจัยเส่ียงอ่ืน เชน บริเวณของการผาตัด  และการติดเช้ือ
ทางเดินปสสาวะไมสัมพันธกับอัตราการเสียชีวิตจากการเพ่ิมข้ึนของ
การติดเช้ือภายในโรงพยาบาล อัตราการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยา
ในกลุม carbapenem-resistant gram-negative pathogens มีความ
สัมพันธกับอัตราการเสียชีวิตท่ี 90 วัน สูงกวากลุมท่ีติดเช้ือไมใชใน
โรงพยาบาลประมาณ 0.9 - 1.1 เทา อัตราการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยา
ในโรงพยาบาลพบการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกวากลุมท่ี
ติดเช้ือไมใชในโรงพยาบาลประมาณ 4.3 วัน (95% CI 2.4–6.2) และ
คาเฉล่ียของการนอนโรงพยาบาลจากการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยา
ในกลุม carbapenem-resistant gram-negative pathogens พบวาเกิน 
20 วัน21 โดยพบวาอัตราการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยายังทําใหเกิดความ
เส่ียงตอการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนและระยะเวลาการนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลเพ่ิมข้ึนเชนกัน
7. การพัฒนาการดําเนินงานการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล

Finley และคณะ ไดศึกษาการส่ังใชยาปฏิชีวนะชนิด
รับประทานในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลในประเทศแคนาดา 
ต้ังแตป 1995–2010 โดยดําเนินการตาม antimicrobial stewardship 
program ซ่ึงมีนโยบายสําคัญระดับประเทศ มีการศึกษาวิจัยอยาง
ตอเน่ือง มีผูเช่ียวชาญดานโรคติดเช้ือและการใชยาปฏิชีวนะเปนคณะ
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กรรมการดําเนินงาน พบวาอัตราการส่ังใชยาปฏิชีวนะลดลง รอยละ 
12.50  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยเฉพาะยากลุม broad 
spectrum penicillins แตยากลุม Sulfonamides, Tetracyclines และ
ยากลุมอ่ืนๆ ลดลง แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ปริมาณยาโดยเฉล่ีย
สําหรับการรักษาตอวัน (defined daily doses; DDD)) ลดลงรอยละ 
7.30 และลดมูลคาการส่ังใชยาปฏิชีวนะลงไดประมาณ 393 ลานบาท
ตอป ในป 2009 ประเทศแคนาดาถูกจัดอันดับในทวีปยุโรปใหเปน
ประเทศท่ีส่ังใชยาปฏิชีวนะเปนอันดับ 5 แตพบวาปริมาณยาโดยเฉล่ีย
สําหรับการรักษาตอวัน (defined daily doses; DDD) เปนอันดับท่ี 16 
ของทวีปยุโรปซ่ึงถือวาใชยาปฏิชีวนะในปริมาณท่ีนอยมากเม่ือเทียบ
กับประเทศอ่ืน22

Alawi และคณะ ไดศึกษาข้ันตอนของความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน antimicrobial stewardship program  โดยศึกษาแบบ 
Prospective data เปนระยะเวลา 2 ป ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
จํานวน 6 แหง ในประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีสหวิชาชีพทาง
การแพทยเปนผูกําหนดนโยบายการส่ังใชยาและแนวทางการจายยา
ในกลุมยาปฏิชีวนะโดยประเมินผลลัพธจากอัตราการด้ือยาท่ีพบ
และอัตราการเสียชีวิต พบวาการส่ังจายยาในรายการยาปฏิชีวนะท่ีเปน
ขอกําหนดของหนวยงานลดลง รอยละ 67.24 (จํานวนคร้ังของการจาย
ยา คือ17,763 คร้ังตอเดือนในป  2012 ลดลงเปน 5,819 คร้ังตอเดือน
ในป 2014 และจํานวนใบส่ังยาท่ีมียาปฏิชีวนะลดลง รอยละ 77.24 
จํานวนคร้ังของการจายยา คือ 52,144 คร้ังตอเดือนในป  2012 ลดลง
เปน 11,867 คร้ังตอเดือนในป 2014) โดยพบวาอัตราการเสีย
ชีวิตลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในป 2012–2014 เม่ือเทียบกับ
ป 2011 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.05)   โดยอัตราการเสียชีวิต
ลดลงจาก 90 คนตอ 10,000 ประชากรตอเดือนในป 2011 เปน  75 
คนตอ 10,000 ประชากรตอเดือนในป 2015  ซ่ึงอัตราการเสียชีวิต
ต่ําสุดในป 2014 คือ 69 คนตอ 10,000 ประชากรตอเดือน โดยอัตรา
การเสียชีวิตลดลง รอยละ 21.42 (±13.68; 95% CI=12.72-30.11], 
p<0.001) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และอัตราเช้ือด้ือยาลดลง 
โดยเฉพาะเช้ือแบคทีเรียกลุม Acinetobacter  baumannii ลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.007) และลดคาใชจายจากการส่ังใชยา
ปฏิชีวนะลงได 9.78 ลานบาทตอเดือน23

Curtis และคณะ ไดศึกษาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
เพ่ือใชในการตัดสินใจการส่ังใชยารักษาผูปวยในหอผูปวยใน โดย
ทําการศึกษาแบบ systematic review ในป 2014 โดยทบทวนจากการ
ศึกษาท้ังหมด 81 การศึกษาโดยประเมินท้ังหมด 7 ตัวช้ีวัด คือ ความ
เหมาะสมของการส่ังใชยา อัตราการเสียชีวิต จํานวนคร้ังของการส่ังใช
ยาปฏิชีวนะ ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล คาใชจาย ความรวมมือ
ในการใชระบบสารสนเทศเพ่ือส่ังใชยา และอัตราเช้ือแบคทีเรีย
ด้ือยา และการประเมินผลลัพธและการเขาใจระบบงาน เม่ือวิเคราะห
แบบ Meta-analysis พบวาความเหมาะสมของการส่ังใชยาเพ่ิมข้ึน 
2.11 เทา (n = 13; odds ratio [OR], 2.11 [95% CI, 1.67 - 2.66, 
p = 0.01])  อัตราการเสียชีวิตลดลง รอยละ 15 (n = 20;OR, 0.85 
[CI, 0.75 - 0.96, p = 0.01]) ความรวมมือในการใชระบบสารสนเทศเพ่ือ

ส่ังใชยาเพ่ิมข้ึน  อัตราเช้ือแบคทีเรียด้ือยาลดลง แตในทางตรงกันขาม
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล คาใชจาย และการประเมินผลลัพธ
และการเขาใจระบบงานยังไมสัมฤทธิผล24

Nathwani และคณะ ไดศึกษาผลลัพธของการดําเนินงาน
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
ในแผนกผูปวยในของโรงพยาบาลตติยภูมิขนาด 500–1,000 เตียง 
จากผลการศึกษา พบวาจํานวนผลการศึกษาท่ีลดจํานวนวันนอนของ
ผูปวยลงไดพบรอยละ 85 จากการศึกษาท้ังหมด โดยเฉล่ียจํานวน
วันนอนลดลง 3.24 วัน  จํานวนผลการศึกษาท่ีลดคาใชจายการส่ังใชยา
ปฏิชีวนะลงได พบรอยละ 92 จากการศึกษาท้ังหมด โดยเฉล่ียคา
ใชจายลดลงจาก base line ประมาณรอยละ 0.06–80.10  นอกจากน้ี
ยังพบวาทวีปอเมริกาคาลดคาใชจายเฉล่ียลงไดประมาณ 22,860 
บาทตอคนตอป (75–79,200 บาทตอคนตอป) ทวีปยุโรปก็พบวาการ
ลดคาใชจายไดใกลเคียงกัน ดังน้ัน มาตรการทาง antimicrobial 
stewardship programs [ASPs] จึงเปนส่ิงจําเปนการควบคุมและ
ส่ังใชยาปฏิชีวนะ25

Formoso และคณะ ไดศึกษาความเปนไปไดและ
ประสิทธิผลของการรณรงคการส่ังใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลใน
แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลชุมชน ในกลุมบุคลากรทาง
การแพทยโดยเนนท่ีแพทยและเภสัชกรของประเทศอิตาลี ในป 2011- 
2012 โดยศึกษาแบบ non-randomized controlled  trial โดยแบงเปน
กลุม intervention group จํานวน 150 000 รายในเมือง Modena และ 
Parma และกลุม control group จํานวน 250 000 รายในเมืองอ่ืนๆ 
รูปแบบการรณรงค คือ การใชแผนพับ โปสเตอร การโฆษณา 
หนังสือพิมพ และส่ือโซเชียลมีเดียตางๆ พบวาการส่ังใชยาอัตราการ
ส่ังใชยาปฏิชีวนะในกลุม intervention ลดลงมากกวากลุม control 
ประมาณรอยละ 4.50 (95% CI −7.1% to −1.5%) และลดคาใชจาย
ดานยาปฏิชีวนะของผูปวยลงไดในกลุม intervention ลดลงมากกวา
กลุม control ประมาณรอยละ 3.30 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (95% CI −8.5% to 0.9%, P=0.109)26

Huttner ไดศึกษาปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานการ
ใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลโดยใชโปรแกรม antimicrobial 
stewardship เชน ในประเทศแอฟริกาใต ในป 2014 โดยในระยะแรก
มีโรงพยาบาลเขารวม จํานวน 6 แหง จากโรงพยาบาลท้ังหมด 42 แหง 
(รอยละ 14.29) เน่ืองจากประเทศแอฟริกาน้ันมีเครือขายการทํางาน
ท่ีเขมแข็ง ตอมาในป 2010 มีโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการถึง 55 แหง
เพ่ือแกไขปญหาการด้ือยาปฏิชีวนะในกลุม carbapenemase-
producing enterobacteria  โดยดําเนินการ ดังน้ี 1. โดยคณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวของประกอบไปดวย เภสัชกร แพทยสาขาโรคติดเช้ือ นักเทคนิค
การแพทย และบุคลากรทางการแพทยท่ีเช่ียวชาญอ่ืนๆ  2. มีการจัด
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อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดระบบประชุมวิดีโอทางไกล  และจัดทํา
แนวทางการส่ังใชยาปฏิชีวนะท่ีสมเหตุผลเพ่ือใชในหนวยบริการ  
ผลลัพธของการดําเนินการ พบวาปริมาณยาโดยเฉล่ียสําหรับ
การรักษาตอ 100 วันนอน (defined daily doses; DDD) ลดลงรอยละ 
12.10 ในไตรมาสท่ี 1 ป 2014  ถึงแมวาคาเฉล่ียสําหรับการรักษาตอ 
100 วันนอน (defined daily doses; DDD) ประมาณ 82 แตก็พบวา
มีโรงพยาบาลท่ีสนใจและเขารวมโครงการรณรงคการใชยาอยาง
สมเหตุผลเพ่ิมข้ึน27

ปญหาเช้ือแบคทีเรียด้ือยาถือวาเปนปญหาเรงดวน
ในระดับโลก โดยโรงพยาบาลควรมีระบบควบคุมการส่ังใชยาปฏิชีวนะ

และระบบควบคุมเช้ือแบคทีเรียด้ือยาในหนวยงาน ปจจุบันยังพบวา
มีการส่ังใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผลทําใหเกิดผลขางเคียงจากยา
โดยไมจําเปน และปญหาเช้ือแบคทีเรียด้ือยาท่ีเพ่ิมข้ึน เปนตน 
ปจจุบันการแกไขปญหาเช้ือแบคทีเรียด้ือยาตามแนวทาง antimicrobial 
stewardship program ในหนวยสถานบริการดานสาธารณสุข พบวา
อัตราการส่ังใชยาปฏิชีวนะลดลง คาใชจายดานยาปฏิชีวนะลดลง 
อัตราเช้ือแบคทีเรียด้ือยาลดลง และอัตราการเสียชีวิตดวยการติดเช้ือ
แบคทีเรียด้ือยาลดลง ดังน้ัน หนวยสถานบริการดานสาธารณสุข
จึงควรดําเนินการตามแนวทาง antimicrobial stewardship program 
อยางเขมแข็งและตอเน่ืองเพ่ือแกไขปญหาเช้ือแบคทีเรียด้ือยาตอไป
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ในผูสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธานี

ารวิจัยเชิงพรรณนายอนหลังคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาการไดรับยาท่ีไมเหมาะสมและมีความเส่ียงในผูสูง
อายุตามรายการคัดกรองยาท่ีมีความเส่ียงในผูสูงอายุไทย 

ศึกษาการไมไดรับยาท่ีควรไดรับเม่ือมีขอบงช้ีและไมมีขอหามใน
ผูสูงอายุตามเกณฑ START  และศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการไดรับ
ยาท่ีไมเหมาะสมและมีความเส่ียงในผูสูงอายุ  โดยมีกลุมตัวอยางเปน
ผูปวยท่ีมีอายุ ≥ 60 ป ท่ีเขารับการรักษาเปนผูปวยนอก จํานวน 
260 คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ  รวบรวมขอมูลจาก
ฐานขอมูล 43 แฟม   ของโรงพยาบาล เคร่ืองมือท่ีใชคือ แบบบันทึก
ขอมูล ซ่ึงประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ ขอมูลท่ัวไป แบบวัดการ
ไดรับยาท่ีไมเหมาะสม ใชเกณฑรายการคัดกรองยาท่ีมีความเส่ียงใน
ผูสูงอายุไทย และแบบวัดการไมไดรับยาท่ีควรไดรับเม่ือมีขอบงช้ีและ
ไมมีขอหาม ใชเกณฑ START version 2 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
พรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติอนุมาน ไดแก Chi-square test  และ  Fisher’s Exact Test  
ผลการศึกษา พบวาผูสูงอายุไดรับยาท่ีไมเหมาะสม  รอยละ 63.46  
รายการยาท่ีมีการส่ังใชมาก 3 ลําดับแรก คือ Amlodipine, 
Omeprazole และ Orphenadrine  ผูสูงอายุไมไดรับยาท่ีควรไดรับ
เม่ือมีขอบงช้ีและไมมีขอหาม รอยละ 24.10  รายการยาท่ีไมไดรับ
เม่ือมีขอบงช้ีและไมมีขอหาม 3 ลําดับแรก คือ Omeprazole,  
Beta-blocker และ allopurinol ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการไดรับ
ยาท่ีไมเหมาะสมและมีความเส่ียงในผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ คือ จํานวนรายการยาท่ีรับบริการตอคร้ัง สวนตัวแปรอ่ืนๆ 
ไดแก เพศ อายุ จํานวนโรคหรืออาการท่ีตองเขามารักษา และ
จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการ ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ และไมมี
ตัวแปรใดขางตนท่ีมีความสัมพันธกันทางสถิติกับการไมไดรับยาท่ี
ควรไดรับเม่ือมีขอบงช้ีและไมมีขอหาม  การกําหนดนโยบายในการ
ส่ังใชยาท่ีไมเหมาะสมในระดับโรงพยาบาล การออกแบบระบบ
ในการติดตาม Adverse drug reaction และการดําเนินงานทบทวน
รายการยาเดิม (Medication Reconciliation) เพ่ือชวยลดปญหา 
Polypharmacy  เปนส่ิงท่ีพึงกระทําเพ่ือใหผูสูงอายุมีความปลอดภัย
ในการใชยา

จากสถานการณปจจุบัน พบวาประชากรผูสูงอายุท่ัวโลก
มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมีการคาดการณวาจะมี
ประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนโดยเพ่ิมจาก 962 ลานคนในป 2560 
เปน  2,100 ลานคนในป 2593 และ 3,100 ลานคนในป 2643 และ
รอยละ 65 ของการเพ่ิมข้ึนในระหวางป 2560-2643 เกิดข้ึนใน
ทวีปเอเชีย  (องคการสหประชาชาติ, 2560)

ประเทศไทยมีจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็วและตอเน่ือง โดยมีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 6.80 
ของประชากรท้ังประเทศในป 2537 และมีอัตราเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 
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) ซ่ึงหมายถึงประเทศไทยเปนสังคม
ผูสูงอายุอยางชัดเจน

จากการสํารวจสุขภาพผูสูงอายุไทยในป 2554 พบวา 
รอยละ 52.76 ของผูสูงอายุเปนโรคใดโรคหน่ึงหรือเปนมากกวาหน่ึง
โรค โดยโรค/กลุมโรคท่ีผูสูงอายุเปนกันมากลําดับท่ี 1 คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง/คอเลสเตอรอลสูง (รอยละ 33.69) 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554)  เน่ืองจากผูสูงอายุมีการเจ็บปวย
ดวยโรคเร้ือรังหลายโรครวมกัน มีความจําเปนตองใชยารวมกัน
หลายขนานในการรักษา และมีการใชยาตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน 
ประกอบกับผูสูงอายุมีการเปล่ียนแปลงทางดานเภสัชพลศาสตร 
และเภสัชจลนศาสตร จึงทําใหผูสูงอายุมีความเส่ียงสูงท่ีจะไดรับ
อันตรายจากอาการไมพึงประสงคจากการใชยา และอันตรกิริยา
ระหวางยาได จากการรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ในป 2560 พบวาการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาใน
ชวงอายุ 61 ปข้ึนไป พบรอยละ 23.92 ของรายงานท้ังหมด                               
(คณะกรรมการอาหารและยา, 2561)

ปจจุบันท่ัวโลกไดมีการต่ืนตัวในการสํารวจสถานการณ
การใชยาไมเหมาะสมในผูสูงอายุ ตลอดจนการหาปจจัยเส่ียงท่ี
สําคัญท่ีทําใหเกิดการใชยาท่ีไมเหมาะสม  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
เภสัชกรหญิงเยาวภา นามไพร

บทคัดยอ บทนํา

การไดรับยาที่ไมเหมาะสม และการไมไดรับยาที่ควรไดรับ
เมื่อมีขอบงชี้และไมมีขอหาม
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 (Barry et al., 2550) เปนตน  ในประเทศไทยไดมีการพัฒนารายการ
ยาเพ่ือใชคัดกรองและลดโอกาสเกิดปญหาจากการใชยาในผูสูงอายุ 
(List of Risk Drugs for Thai Elderly, LRDTE) โดยพัฒนาจาก 
Beers’ criteria  2012  และ STOPP  2008  ใหเปนเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมใชกับผูสูงอายุไทย (ชนัตถา พลอยเล่ือมแสง และ
คณะ, 2557) อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการคัดกรองและลดโอกาส
เกิดปญหาจากการใชยาในผูสูงอายุได

1. เพ่ือศึกษาการไดรับยาท่ีไมเหมาะสมและมีความเส่ียง
ในผูสูงอายุ ตามรายการคัดกรองยาท่ีมีความเส่ียงในผูสูงอายุไทย 
(List of Risk Drugs for Thai Elderly, LRDTE)

2. เพ่ือศึกษาการไมไดรับยาท่ีควรไดรับเม่ือมีขอบงช้ี
และไมมีขอหามในผูสูงอายุ ตามเกณฑ Screening Tool to Alert 
doctors to Right Treatmemt (START)

3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการไดรับยาท่ีไมเหมาะสม
และมีความเส่ียงในผูสูงอายุ

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา ยอนหลัง
โดยมีประชากร   คือ  ผูปวยท่ีมีอายุ ≥ 60 ป ท่ีเขารับการรักษาแบบ
ผูปวยนอกในโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 260 คน  ซ่ึงเปนการคํานวณหาขนาดตัวอยาง
สําหรับประมาณคาสัดสวน กรณีท่ีไมทราบขนาดประชากรโดย
ใชสูตร  W.G. Cochran (1953)  n = P(1-P)Z2/d2 โดยอางอิงจาก
ผลการวิจัยของ วนิดา ประเสริฐ และคณะ (2560) วิจัยเร่ือง การใช
เกณฑรายการคัดกรองยาท่ีมีความเส่ียงในผูสูงอายุไทย (LRDTE) 
ในการประเมินการใชยาท่ีไมเหมาะสมในโรงพยาบาลชุมชน ใน
จังหวัดชลบุรี พบวาความชุกของการใชยาท่ีไมเหมาะสมในผูสูง
อายุท่ีมารับบริการแบบผูปวยนอก  รอยละ 79.30 (P) เม่ือกําหนด
คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05(d) มีคาเทากับ 1.96 (Z) และ
อํานาจในการทดสอบ 95  และขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
ปจจัยท่ีสงผลตอการไดรับยาท่ีไมเหมาะสมและมีความเส่ียงใน
ผูสูงอายุใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามเกณฑของ 
Schumacher & Lomax (1996) คือขนาดของกลุมตัวอยางควรมีคา
เปน 20 เทาของตัวแปรอิสระ จึงไดขนาดตัวอยางข้ันต่ําสุดเทากับ 
100 คน โดยการเลือกตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยางแบบเปนระบบซ่ึงมี
เกณฑในการคัดออก คือ ผูปวยท่ีไมมีการใชยาแผนปจจุบัน  เปน
ผูปวยท่ีอยูในภาวะชวยฟนคืนชีพ  ผูปวยท่ีนัดมาฉีดยาตอเน่ือง/
ทําแผลตอเน่ือง และผูปวยท่ีมีขอมูลไมครบถวน

ผูสูงอายุ  หมายถึง ผูท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป
การไดรับยาท่ีไมเหมาะสม หมายถึง  การใชยาโดยไมมี

หลักฐานขอบงใชท่ีชัดเจนหรือการใชยาท่ีมีความเส่ียงสูงตอการ
เกิดอาการไมพึงประสงคมากกวาประโยชน เม่ือมียาทางเลือกท่ีมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากกวา หรือไมคุมคาในดาน
ตนทุน–ประสิทธิผล ในงานวิจัยน้ีจะใชเกณฑรายการคัดกรองยา
ท่ีมีความเส่ียงในผูสูงอายุไทย (LRDTE)

 การไมไดรับยาท่ีควรไดรับเม่ือมีขอบงช้ีและไมมีขอหาม 
หมายถึง การไมไดรับยาท่ีเหมาะสมตามขอบงใชทางคลินิก  และ
การมีขอมูลเชิงประจักษในการรักษา ในงานวิจัยน้ีจะใชเกณฑ 
Screening Tool to Alert doctors to Right Treatmemt (START) 
version 2  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

การรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ใชแบบบันทึกขอมูลท่ีสรางข้ึน
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 1 ชุด แบงออก
เปน 3 สวน คือ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบไปดวย เพศ  อายุ โรค/
อาการท่ีมารับบริการ จํานวนโรค/อาการท่ีตองมารับบริการ  จํานวน
รายการยา  และจํานวนคร้ังท่ีมารับบริการในชวง 3 เดือน 

สวนท่ี 2 แบบวัดการไดรับยาท่ีไมเหมาะสมใชเกณฑ 
รายการคัดกรองยาท่ีมีความเส่ียงในผูสูงอายุไทย (LRDTE ) จํานวน 
29 ขอ ระบุรายการยาท่ีไมเหมาะสม 76 รายการ คําแนะนําการใช
สําหรับยาแตละรายการ ซ่ึงมี 3 ระดับ ไดแก ระดับ 1 (mild) หมายถึง
ใหใชได แตตองใชตามขอบงใชท่ีชัดเจน หรือใชระยะส้ัน หรือใช
อยางมีการติดตามการใชอยางใกลชิด  ระดับ 2 (Moderate) หมายถึง
ควรหลีกเล่ียง เน่ืองจากมีทางเลือกอ่ืน และระดับ 3 (Severe) 
หมายถึง ไมแนะนําใหใชเน่ืองจากไมเกิดประโยชน ผูสูงอายุถูกแบง
เปน 2 กลุม คือ 60-74 ป และกลุม 75 ปข้ึนไป โดยยาชนิดเดียวกัน
อาจมีระดับคําแนะนําการใชเหมือนหรือแตกตางกันไดระหวางกลุม
อายุท้ังสองกลุม

สวนท่ี 3 แบบวัดการไมไดรับยาท่ีควรไดรับเม่ือมีขอบงช้ี
และไมมีขอหามใช จํานวน 16 ขอ

สถิติและการวิเคราะหขอมูล ขอมูลท่ัวไปจะใชสถิติ
พรรณนา (Descriptive statistic) นําเสนอเปนจํานวน รอยละ 
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความชุกของการไดรับยาท่ี
ไมเหมาะสม และความชุกของการไมไดรับยาท่ีควรไดรับเม่ือมีขอ
บงช้ีและไมมีขอหามนําเสนอเปนรอยละ การวิเคราะหหาปจจัย
ท่ีสัมพันธกับการไดรับยาท่ีไมเหมาะสมและการไมไดรับยาท่ีควร
ไดรับเม่ือมีขอบงช้ีและไมมีขอหาม จะใชสถิติอนุมาน (Inferential 
statistic) คือ Chi-square test  และเม่ือมีเซลลหน่ึงเซลลใดมีคา
ความถ่ีท่ีคาดหวังนอยกวา 5 (>20%) จะใช  Fisher’s Exact Test 
โดยการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 22.0

วัตถุประสงคของการวิจัย

ผูสูงอายุ  หมายถึง ผูท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป

นิยามศัพท

ระเบียบวิธีการวิจัย
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ผลการศึกษา

ขอ้มูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชำย 120 46.20 
หญิง 140 53.80 
อายุ (ปี)   
60-69 124 47.70 
70-79 81 31.20 
≥ 80 55 21.20 
Mean=71.60   S.D.=8.70   
โรคประจ าตัวที่ต้องมารับยาต่อเน่ือง   
ไม่มี 61 23.50 
มี 199 76.50 
จ านวนโรคหรืออาการที่ต้องเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล   
1 โรคหรืออำกำร 85 32.70 
2 โรคหรืออำกำร 84 32.30 
≥ 3 โรคหรืออำกำร 91 35.00 
จ านวนรายการยาที่รับบริการต่อคร้ัง   
1-3 รำยกำร 119 45.80 
4-6 รำยกำร 106 40.80 
≥ 7 รำยกำร 35 13.50 
จ านวนคร้ังที่มารับบริการในช่วง 3 เดือน   
1 คร้ัง 160 31.50 
2 คร้ัง 61 23.50 
≥ 3  คร้ัง 39 15.00 
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของผูปวย ตารางท่ี 2 การไดรับยาท่ีไมเหมาะสม (Potentially inappro-
priate Medication; PIMs)

ตารางท่ี 1 พบวารอยละ 53.80 เปนเพศหญิง รอยละ 47.70 

จะมีอายุอยูในชวง 60-69 ป มีอายุเฉล่ียคือ 71.60 ± 8.70 ป 

ผูสูงอายุสวนใหญท่ีมารับบริการมีโรคประจําตัวท่ีตองมารับยา

ตอเน่ือง รอยละ 76.50 มีจํานวนโรคหรืออาการท่ีตองเขามารักษา

ท่ีโรงพยาบาลจํานวนมากกวาหรือเทากับ 3 โรค หรืออาการรอยละ 

35.00  จํานวนรายการยาท่ีรับบริการตอคร้ัง จํานวน 1-3 คร้ัง

รอยละ 45.80 และจํานวนคร้ังท่ีมารับบริการในชวง 3 เดือน 

จํานวน 1 คร้ัง รอยละ 31.50

 

รายการยา จ านวน ผู้ป่ วยที่
ไดรั้บยา 
(ราย) 

ร้อยละ ไม่ตรงตามขอ้เสนอแนะ 
LRDTE  
( ราย ) 

ร้อยละ 

Amlodipine 100 38.50 4 4.00 

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 - 
 

ตารางท่ี 2 พบวาผูสูงอายุไดรับยาท่ีไมเหมาะสมตามเกณฑ LDRTE  

อยางนอย 1 รายการ มีจํานวน 165 ราย คิดเปนรอยละ 63.46 

โดยมีการส่ังใชยา จํานวน 20 รายการ ซ่ึงรายการยาท่ีส่ังใชมากท่ีสุด 

คือ Amlodipine, Omeprazole, Orphenadrine, Tramadol และ 

Hydroxyzine และพบวาผูสูงอายุไดรับยาไมตรงตามขอเสนอแนะ

ในเกณฑ LDRTE จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 23.00 โดย

รายการยาท่ีมีการส่ังใชไมตรงตามขอเสนอแนะมากท่ีสุด คือ 

Hyoscine Metoclopramide และ Pethidine
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ตารางท่ี 3 การไมไดรับยาท่ีควรไดรับเม่ือมีขอบงช้ีและไมมี
ขอหาม (Potentially prescribing omission, PPO)

ตารางท่ี 4  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการไดรับยาท่ีไมเหมาะสม
และมีความเส่ียงในผูสูงอายุ

ตารางท่ี 3 พบวาผูสูงอายุไมไดรับยาท่ีควรไดรับเม่ือมีขอบงช้ีและ
ไมมีขอหาม จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 24.10, รายการยาท่ี
ไมไดรับเม่ือมีขอบงช้ีและไมมีขอหาม 3 ลําดับแรก คือ การไมส่ังใช 
Omeprazole ในกรณี gastro-oesophageal, การไมใชยากลุม Beta-
blocker ในผูปวย ischaemic heart disease และการไมส่ังใช 
allopurinol ในผูปวยโรค  gout  

ตารางท่ี 4 พบวาจํานวนรายการยาท่ีรับบริการตอคร้ัง ≥ 7 รายการ 
มีความสัมพันธกับการไดรับยาท่ีไมเหมาะสมและมีความเส่ียงใน
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยมีการส่ังใชยาท่ีไมเหมาะสม
มากกวาการส่ังใชยาท่ีเหมาะสม คือ รอยละ 55.20 และ 44.80 ตาม
ลําดับ สวนเพศ อายุ จํานวนโรคหรืออาการท่ีตองเขามารักษาท่ี
โรงพยาบาล และจํานวนคร้ังท่ีมารับบริการในชวง 3 เดือน ไมมี
ความสัมพันธกันทางสถิติกับการไดรับยาท่ีไมเหมาะสมและมี
ความเส่ียงในผูสูงอายุ 

ตวัแปร การไดรั้บยา 2 df P 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

เพศ  
          ชาย 
          หญิง  

 
56(70.90) 
71(82.60) 

 
23(29.10) 
15(17.40) 

2.540 1 0.111 

อายุ  
          60-69 
          70-79 
           ≥ 80 

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

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

4.954 2 0.084 

จ านวนโรคหรืออาการที่ต้องเข้า
มารักษาที่โรงพยาบาล  
          1 โรคหรืออาการ 
          2 โรคหรืออาการ 
         ≥ 3 โรคหรืออาการ 

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

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

1.271 2 0.530 

จ านวนรายการยาที่รับบริการต่อ
คร้ัง 
          1-3 รายการ 
          4-6 รายการ 
         ≥ 7 รายการ 

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

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

22.559 2 0.000 

จ านวนคร้ังที่มารับบริการในช่วง 
3 เดือน  
         1 คร้ัง 
        2 คร้ัง 
       ≥ 3  คร้ัง 

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

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

1.476 2 0.478 
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ตารางท่ี 5  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการไมไดรับยาท่ีควร
ไดรับเม่ือมีขอบงช้ีและไมมีขอหาม

ตารางท่ี 5 พบวาเพศ อายุ จํานวนโรคหรืออาการท่ีตองเขามา
รักษาท่ีโรงพยาบาล จํานวนรายการยาท่ีรับบริการตอคร้ัง และ
จํานวนคร้ังท่ีมารับบริการในชวง 3 เดือน ไมมีความสัมพันธกันทาง
สถิติกับการไมไดรับยาท่ีควรไดรับเม่ือมีขอบงช้ีและไมมีขอหาม 

ตวัแปร การไดรั้บยา 2 df P 
ไดรั้บยา ไม่ไดรั้บ 

เพศ  
          ชาย 
          หญิง  

 
27(77.10) 
17(73.90) 

 
8(22.90) 
6(26.10) 

0.000 1 1 

อายุ  
          60-69 
          70-79 
           ≥ 80 

 
16(80.00) 
16(76.20) 
12(70.60) 

 
4(20.00) 
5(23.80) 
5(29.40) 

   0.864* 

จ านวนโรคหรืออาการที่ต้องเข้า
มารักษาที่โรงพยาบาล  
          1 โรคหรืออาการ 
          2 โรคหรืออาการ 
         ≥ 3 โรคหรืออาการ 

 
 
10(76.90) 
13(81.30) 
21(72.40) 

 
 
3(23.10) 
3(18.80) 
8(27.60) 

   0.920* 

จ านวนรายการยาที่รับบริการต่อ
คร้ัง 
          1-3 รายการ 
          4-6 รายการ 
         ≥ 7 รายการ 

 
 
4(80.00) 
27(81.80) 
13(65.00) 

 
 
1(20.00) 
6(18.20) 
7(35.00) 

   0.337* 

จ านวนคร้ังที่มารับบริการในช่วง 
3 เดือน  
         1 คร้ัง 
        2 คร้ัง 
       ≥ 3  คร้ัง 

 
 
22(68.80) 
17(94.40) 
5(62.50) 

 
 
10(31.30) 
1(5.60) 
3(37.50) 

  0.066* 

 

ขอบงช้ีและไมมีขอหาม รอยละ 24.10  ซ่ึงพบมากกวาการศึกษาใน
เร่ืองการประยุกตใชเกณฑ STOP/START สําหรับการตรวจคัดกรอง
การใชยาท่ีไมเหมาะสมในผูสูงอายุท่ีมีโรคเร้ือรัง (อรวดี เพ็งประสพ 
และขวัญจิต ดานวิไล, 2561) พบรอยละ 10.33  เน่ืองจากการศึกษา
ดังกลาวทําในคลินิกโรคเร้ือรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต
เร้ือรัง) ทําใหคัดเลือกเฉพาะเกณฑท่ีสัมพันธกับรายการยาท่ีใชใน
คลินิกโรคเร้ือรังเทาน้ัน และจากการศึกษาในเร่ืองปจจัยเส่ียงและ
ความเฉพาะเจาะจงของใบส่ังยาท่ีมีความสัมพันธกับการส่ังใชยาท่ี
ไมเหมาะสมในผูสูงอายุญ่ีปุน (Hamano & Tokuda, 2557) พบวา
มีอยางนอย 1 เกณฑท่ีไมไดรับยาท่ีควรไดรับ รอยละ 60.00 ซ่ึง
สูงกวาการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากการศึกษาในญ่ีปุนเปนการรวบรวม
ขอมูลโดยการเย่ียมบานมีโอกาสท่ีจะเจอรายการยาท่ีรับจากแหลง
อ่ืนๆ นอกเหนือจากรับจากโรงพยาบาล และเปนการสัมภาษณ
ผูปวยโดยตรงซ่ึงสามารถไดขอมูลท่ีครบถวนมากกวา   

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการส่ังใชยาท่ีไมเหมาะสม
คือ จํานวนรายการยาท่ีไดรับ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาดังตอไปน้ี  
ความชุกของการใชยาท่ีไมเหมาะสมและปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับการใชยาท่ีไมเหมาะสมในผูสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนในเขต
ภาคใตของประเทศไทยในป 2557 (ธนะวิชช ปานนอย และคณะ,
2557) รายการยาท่ีไมเหมาะสมท่ีผูสูงอายุใชในบานพักคนชรา 
(วรัญญา บัวขวัญ และสุธาทิพย พิชญไพบูลย, 2558) การใชยาท่ี
ไมเหมาะสมตามเกณฑประเทศไทยในกลุมผูปวยสูงอายุท่ีอาศัยอยู
ในชุมชนเมือง (กิตติภัค เจ็งฮ้ัว และคณะ, 2560) อธิบายไดวา การส่ัง
ใชยาพรอมกันหลายขนานหรือหลายชนิดในผูปวยรายเดียวกัน
หรือในคราวเดียวกันมีการส่ังจายยาท่ีเกินกวามีขอบงใชทางคลินิก  
ซ่ึงสวนใหญมักกําหนดวาการส่ังใชยาเกิน 5-7 รายการตอคร้ังจะ
ทําใหมีโอกาสเกิดปญหาจากการใชยาในผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนแบบทวีคูณ    
ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับการใชยาท่ีไมเหมาะสม คือ เพศ และ 
จํานวนโรคหรืออาการท่ีตองเขามารักษาท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาความชุกของการใชยาท่ีไมเหมาะสมและปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการใชยาท่ีไมเหมาะสมในผูสูงอายุในโรงพยาบาล
ชุมชนในเขตภาคใตของประเทศไทย ในป 2557 (ธนะวิชช ปานนอย 
และคณะ, 2557) และการศึกษาเร่ือง รายการยาท่ีไมเหมาะสมท่ี
ผูสูงอายุใชในบานพักคนชรา (วรัญญา บัวขวัญ และสุธาทิพย 
พิชญไพบูลย, 2558)

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดควรกําหนด
นโยบายในการส่ังใชรายการยาท่ีไมเหมาะสมในระดับโรงพยาบาล 
ควรออกแบบระบบในการติดตาม ทบทวนการส่ังใช และติดตาม 
Adverse drug reaction ในรายการยากลุมดังกลาว ดําเนินการ
ทบทวนรายการยาเดิม (Medication Reconcilliation)  เพ่ือชวย
ลดปญหา Polypharmacy ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธในการเกิด
การส่ังใชยาท่ีไมเหมาะสมในผูสูงอายุ

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาน้ีพบความชุกของการไดรับยาท่ีไมเหมาะสม

ในผูสูงอายุ รอยละ 63.46  ซ่ึงนอยกวาการศึกษากอนหนาน้ี เร่ือง
การใชเกณฑรายการคัดกรองยาท่ีมีความเส่ียงในผูสูงอายุไทย
ในการประเมินการใชยาท่ีไมเหมาะสมในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัด
ชลบุรี (วนิดา ประเสริฐ และคณะ, 2560) ท่ีพบความชุกของการ
ไดรับยาท่ีไมเหมาะสมในผูสูงอายุ รอยละ 79.30 และการศึกษา
เร่ืองการใชยาท่ีไมเหมาะสมตามเกณฑประเทศไทยในกลุมผูปวย
สูงอายุท่ีอาศัยอยูในชุมชนเมือง (กิตติภัค เจ็งฮ้ัว และคณะ, 2560)
พบรอยละ 72.50 ท้ังน้ี เน่ืองจากท้ังสองการศึกษาเปนการศึกษา
ในกลุมตัวอยางขนาดใหญ เก็บขอมูลจากหลายโรงพยาบาล และ
เปนการสํารวจรายการยาจากทุกแหงท่ีมาของยา รายการยาท่ีมีการ
ส่ังใชท่ีไมเหมาะสมท่ีพบในการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกับการศึกษา
ขางตน โดยยาท่ีไมเหมาะสม 3 ลําดับแรก ไดแก Amlodipine,  
Omeprazole และ  Orphenadrine  

ความชุกของผูสูงอายุท่ีไมไดรับยาท่ีควรไดรับเม่ือมี

ขอเสนอแนะ
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บทคัดยอ

รคเบาหวานเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขท่ีสําคัญของทุก
ประเทศท่ัวโลก และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ โรคเบาหวานเปน
โรคเร้ือรังท่ีรักษาไมหายขาด กอใหเกิดภาวะแทรกซอนท้ังแบบ

เฉียบพลันและระยะยาว เน่ืองมาจากผูปวยไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดได เกิดความเส่ือมของหลอดเลือดเล็กและหลอดเลือดใหญ ทําให
อวัยวะตางๆ เส่ือม โดยเฉพาะท่ีตา ไต ประสาท และยังมีสวนสําคัญในการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี โรคหลอดเลือดสมอง โดยพบวาผูปวย
เบาหวานมีโอกาสเสียชีวิตดวยโรคหัวใจเปน 2-4 เทาของผูท่ีไมไดเปนโรค
เบาหวาน นอกจากน้ี พบวาโรคเบาหวานเปนสาเหตุใหเกิดภาวะแทรกซอน
ทางไตถึงรอยละ 35 ผูปวยเบาหวานมีความเส่ียงตอการตาบอดและตัดขา
มากกวาคนปกติ 25 และ 5 เทา ตามลําดับ การจัดการการบําบัดดานยา 
(Medication therapy management; MTM) เปนการใหบริการเพ่ือใหเกิด
ผลการรักษาท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยแตละรายโดยไมจําเปนตองใหการ
ดูแลเก่ียวของเร่ืองยาเพียงอยางเดียว แตอาจจะรวมถึงการดูแลดานอ่ืนๆ
ควบคูไปกับการใชยา กระบวนการ MTM จัดเปนกลไกสําคัญเพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจวายาท่ีไดรับการส่ังจายใหผูปวยไปน้ันมีการใชอยางสมเหตุผล 
ซ่ึงเปนอีกบทบาทสําคัญของเภสัชกรท่ีจะสามารถชวยแกไขปญหาของ
ผูปวยได โรงพยาบาลแสวงหา เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จาก
ขอมูลของป พ.ศ. 2562 พบวามีผูปวยเบาหวานท้ังส้ิน 1,272 ราย เภสัชกร
มีหนาท่ีดูผลไมพึงประสงคจากการใชยาและการจายยาตามใบส่ังยา การ
จัดการการบําบัดดานยา เปนการใหผูปวยไดรับยาอยางสมเหตุผล โดยมี
เภสัชกรเปนผูคนหาปญหาท่ีเก่ียวของกับการใชยาและปญหาอ่ืนท่ีมีผลตอ
การควบคุมโรคเบาหวาน แกไขและปองกันปญหา ใหความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโรคเบาหวาน การปฏิบัติตัว และมีการสงตอขอมูลผูปวยท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางการจายยาท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน นาจะ
สามารถแกไขปญหาของผูปวย และทําใหผูปวยมีผลลัพธทางคลินิกท่ีดีข้ึน

โ

การจัดการการบําบัดดานยาสําหรับผูปวยนอก
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลแสวงหา
Medication Therapy Management for type 2 Diabetic 
at Saweangha hospital

นางสาวณีรนันท วีระพล
ภบ.ภม.(เภสัชกรรมชุมชน)

การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) 
ชนิด Randomized controlled trial เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธทางคลินิกของ
การจัดการการบําบัดดานยาสําหรับผูปวยนอกโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  
ดําเนินการศึกษาในระหวางเดือนกันยายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ  
2563 กลุมตัวอยางในการศึกษาแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมศึกษาเปนกลุมท่ี
ไดรับการจัดการการบําบัดดานยาโดยเภสัชกรและปฏิบัติตามแนวทางการ
จายยาท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน และผูปวยกลุมควบคุมเปนกลุมท่ีไมไดรับการ
จัดการการบําบัดดานยาโดยเภสัชกรและไมไดปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 
(ระบบเดิม) คัดเลือกผูปวยเขาสูการวิจัยโดยวิธีสุมอยางงาย (sample 
randomization) ใชคอมพิวเตอรสุมผูปวย ใสเลขท่ีประจําตัวผูปวย (HN)  
เพ่ือสุมผูปวยผูปวยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมศึกษาและกลุมควบคุมบันทึก
ขอมูลคร้ังแรกกอนเร่ิมตนทําการศึกษาเหมือนกันท้ัง 2 กลุม โดยเก็บขอมูล
ประวัติผูปวยจากเวชระเบียนผูปวยนอก หรือแลกจากการสัมภาษณผูปวย 
ขอมูลท่ีเก็บคร้ังแรกหลังจากท่ีผูปวยกลุมศึกษาไดรับการจัดการการบําบัด
ดานยา ผูปวยจะไดรับทราบถึงแผนการดูแลตนเอง ซ่ึงประกอบไปดวย
ขอมูลท่ีผูปวยสามารถนําไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา 
ในระหวางการจัดการการบําบัดดานยา หากพบปญหาท่ีเกิดจากการใชยา 
ท่ีจําเปนตองไดรับการแกไขรวบรวมขอมูล ติดตามผลของผูปวยท้ัง 2 กลุม 
ประเมินผลทางคลินิก คือ ระดับ A1C, ระดับ FPG, ไขมันในเลือด 
และความดันโลหิต

การปฏิบัติตามแนวทางการจายยา พบวามีการปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือระยะเวลาผานไป คือ กอนเขารวมการศึกษา รอยละ 
88.4  สวนหลังเขารวมการศึกษา พบวามีการปฏิบัติตามแนวทางทุกราย 
(รอยละ 100) จากการจัดการบําบัดดานยา ในสวนของการคนหาปญหา
จากการใชยาของผูปวย พบปญหาจากการใชยาท้ังส้ิน 114 ปญหา โดย
เปนปญหาท่ีผูวิจัยสามารถแกไขไดเอง 104 ปญหา และปญหาท่ีตองไดรับ
การปรึกษาจากแพทย จํานวน 10 ปญหา และจํานวนปญหาจากการใชยา
ของผูปวยมีแนวโนมลดลงในแตละเดือนจนถึงส้ินสุดการศึกษา โดยมี
แนวโนมในการพบปญหาใหมลดลงในแตละเดือนจนถึงส้ินสุดการศึกษา

วัตถุประสงค

ระเบียบวิธีวิจัย

ผลการวิจัย

นางสาวณีรนันท วีระพลนางสาวณีรนันท วีระพล

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธทางคลินิกระหวางกลุมท่ีไดรับการ
จัดการการบําบัดดานยาโดยเภสัชกร กับกลุมท่ีได รับการบริการ
ในระบบเดิม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธทางคลินิกภายในกลุมเดียวกันกอน
และหลังการศึกษา
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ปญหาจากการใชยา จำนวนปญหา

(รอยละ) 

จำนวนปญหา (รอยละ) 

ปรึกษาแพทย เภสัชกรแกไขไดเอง 

1. ผูปวยไดรับยาโดยไมจำเปน 23(20.2) 0(0.0) 23(20.2) 

    - ใชสมุนไพร  14(12.3) 0(0.0) 14(12.3) 

    - ใชผลิตภัณฑอาหารเสริม 5(4.4) 0(0.0) 5(4.4) 

    - ใชยาชุดแกปวด  4(3.5) 0(0.0) 4(3.5) 

2. ผูปวยตองการการรักษาดวยยาเพิ่มเติม 3(2.6) 3(2.6) 0(0.0) 

3. ผูปวยไดรับยาท่ีไมมีประสิทธิผล  0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

4. ผูปวยไดรับยาขนาดต่ำเกินไป 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

5. ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา  32(28.1) 4(3.5) 28(24.6) 

    -ยา simvastatin  3(2.6) 3(2.6) 0(0.0) 

    -ยา amlodipine 1(0.9) 1(0.9) 0(0.0) 

    -เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ  28(24.6) 0(0.0) 28(24.6) 

6. ผูปวยไดรับยาขนาดสูงเกินไป 1(0.9) 1(0.9) 0(0.0) 

7. ผู ปวยไมสามารถใชยาและปฏิบัติตาม

คำส่ัง  

55(48.2) 2(1.7) 53(46.5) 

   - ผูปวยไมเขาใจวิธีใชยา  47(41.2) 1(0.9) 46(40.3) 

     รับประทานยาไมสม่ำเสมอ  32(28.1) 0(0.0) 32(28.1) 

     รับประทานยาไมตรงเวลา 10(8.7) 0(0.0) 10(8.7) 

     รับประทานยาไมตรงตามฉลาก 5(4.4) 1(0.9) 46(40.3) 

   -ผู ป วยไมร ับประทานยาตามขนาดท่ี

แพทยส่ัง 

4(3.5) 1(0.9) 3(2.6) 

  -ผูปวยไมสามารถใชยาตามสั่งเนื่องจากไม

มียา 

3(2.6) 0(0.0) 3(2.6) 

  -ผูปวยไมมารักษาตามนัด 1(0.9) 0(0.0) 1(0.9) 

รวม 114(100.0) 10(8.7) 104(91.3) 
 

จากผลลัพธ์ทางคลินิกของการศึกษา ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาท่ีได้รับการจัดการบำบัดด้านยา 
1. การควบคุมระดับ FPG ของผู้ป่วย  

1.1 ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 
ตารางท่ี 2 แสดงเปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 

ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) P-value  

ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 
ระดับ FPG 156.8±26.2 140.2±26.8 0.000 

1.2 ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 3 แสดงเปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 
ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม 

ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) P-value  

ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 
ระดับ FPG 163.0±34.4 150.6±38.4 0.209 

 1.3 เปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 4 แสดงเปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) P-value  
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ FPG 140.2±26.6 150.6±38.4 0.151* 
*วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 

 

จากผลลัพธ์ทางคลินิกของการศึกษา ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาท่ีได้รับการจัดการบำบัดด้านยา 
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ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) P-value  

ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 
ระดับ FPG 156.8±26.2 140.2±26.8 0.000 
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ระดับ FPG 163.0±34.4 150.6±38.4 0.209 

 1.3 เปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
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ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) P-value  
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ FPG 140.2±26.6 150.6±38.4 0.151* 
*วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 

 

 

ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุด
การศึกษา 

ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท) 
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 

ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท)  
P-value ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

ความดันเลือด SBP 133.7±12.4 131.4±13.7 0.633 
ความดันเลือด DBP 77.2±9.6 76.3±8.3 0.852 

  3.2 ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุด

การศึกษา 

ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท) 
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 

ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท)  
P-value ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

ความดันเลือด SBP 132.6±9.6 130.2±13.7 0.583 
ความดันเลือด DBP 77.3±9.8 75.8±8.6 0.137 

  3.3 การเปรียบเทียบระดับความดันเลือดระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อส้ินสุด

การศึกษา 
ความดันเลือด 

 (มิลลิเมตรปรอท) 
ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท)  

P-value  กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
ความดันเลือด SBP 131.4±13.7 130.2±13.7 0.398a 
ความดันเลือด DBP 76.3±8.3 75.8±8.0 0.590a 

            *วิเคราะห์ด้วยสถิติ independent t-test 
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ความดันเลือด SBP 131.4±13.7 130.2±13.7 0.398a 
ความดันเลือด DBP 76.3±8.3 75.8±8.0 0.590a 

            *วิเคราะห์ด้วยสถิติ independent t-test 
 

 

ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุด
การศึกษา 

ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท) 
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 

ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท)  
P-value ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

ความดันเลือด SBP 133.7±12.4 131.4±13.7 0.633 
ความดันเลือด DBP 77.2±9.6 76.3±8.3 0.852 

  3.2 ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุด

การศึกษา 

ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท) 
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 

ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท)  
P-value ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

ความดันเลือด SBP 132.6±9.6 130.2±13.7 0.583 
ความดันเลือด DBP 77.3±9.8 75.8±8.6 0.137 

  3.3 การเปรียบเทียบระดับความดันเลือดระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อส้ินสุด

การศึกษา 
ความดันเลือด 

 (มิลลิเมตรปรอท) 
ความดันเลือด (มิลลิเมตรปรอท)  

P-value  กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
ความดันเลือด SBP 131.4±13.7 130.2±13.7 0.398a 
ความดันเลือด DBP 76.3±8.3 75.8±8.0 0.590a 

            *วิเคราะห์ด้วยสถิติ independent t-test 
 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดจากปญหาท่ีเก่ียวของจากการใชยาท้ังหมดตลอดการศึกษา

จากผลลัพธทางคลินิกของการศึกษา ผูปวยกลุมศึกษาท่ีไดรับ
การจัดการบําบัดดานยา

1. การควบคุมระดับ FPG ของผูปวย 
   1.1 ผูปวยกลุมศึกษา

กอนเขารวมการศึกษา ผูปวยกลุมศึกษามีระดับ FPG ลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.000) ในขณะท่ีผูปวยกลุมควบคุมมีระดับ 
FPG เฉล่ียในกอนเขารวมการศึกษา ซ่ึงผูปวยกลุมควบคุมมีระดับ FPG 
ลดลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.209) คาระดับ FPG เฉล่ียเม่ือส้ินสุด

การศึกษาของท้ังสองกลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P=0.151)

2. การควบคุมระดับ A1C ของผูปวย
   2.1 ผูปวยกลุมศึกษา

ผูปวยกลุมศึกษาสามารถควบคุมระดับ A1C ไดมากกวากอน
เขารวมการศึกษาในกอนเขารวมการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P=0.005) ในขณะท่ีระดับ A1C ของผูปวยกลุมควบคุมกอนและเม่ือส้ินสุด
การศึกษา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.130) คาระดับ 
A1C เฉล่ียเม่ือส้ินสุดการศึกษาระดับ A1C ของผูปวยกลุมศึกษามีคา
นอยกวาระดับ A1C ของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.014) 

3. การควบคุมความดันเลือด
   3.1 ผูปวยกลุมศึกษา

  2.2 ผูปวยกลุมควบคุม

 

 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบระดับ A1C ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ A1C (ร้อยละ) 
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 

ระดับ A1C (ร้อยละ) P-value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

     ระดับ A1C (ร้อยละ) 8.1±1.2 8.8±1.3 0.014* 
 
 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบระดับ A1C ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 
ระดับ A1C (ร้อยละ) 
ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม 

ระดับ A1C (ร้อยละ) P-value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

     ระดับ A1C (ร้อยละ) 8.6±1.5 8.1±1.2 0.005 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบระดับ A1C ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อส้ินสุด
การศึกษา 

ระดับ A1C 
(ร้อยละ) 

ระดับ A1C (ร้อยละ) P-value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ A1C (ร้อยละ) 8.5±1.1 8.8±1.3 0.130 
     *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 

 

 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบระดับ A1C ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 
ระดับ A1C (ร้อยละ) 
ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม 

ระดับ A1C (ร้อยละ) P-value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

     ระดับ A1C (ร้อยละ) 8.6±1.5 8.1±1.2 0.005 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบระดับ A1C ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อส้ินสุด
การศึกษา 

ระดับ A1C 
(ร้อยละ) 

ระดับ A1C (ร้อยละ) P-value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ A1C (ร้อยละ) 8.5±1.1 8.8±1.3 0.130 
     *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 

 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบระดับ A1C ระหวางผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา

ตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดของผูปวยกลุมควบคุมกอนการศึกษาและ
ส้ินสุดการศึกษา

ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดของผูปวยกลุมศึกษากอนการศึกษาและ
ส้ินสุดการศึกษา

ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบระดับความดันเลือดผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุมเม่ือส้ินสุด
การศึกษา

   1.2 ผูปวยกลุมควบคุม

   1.3 เปรียบเทียบระดับ FPG ของผูปวยกลุมศึกษาและกลุม
ควบคุม

ตารางท่ี 2 แสดงเปรียบเทียบระดับ FPG ของผูปวยกลุมศึกษากอนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา

ตารางท่ี 3 แสดงเปรียบเทียบระดับ FPG ของผูปวยกลุมควบคุมกอนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา

ตารางท่ี 4 แสดงเปรียบเทียบระดับ FPG ของผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา

จากผลลัพธ์ทางคลินิกของการศึกษา ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาท่ีได้รับการจัดการบำบัดด้านยา 
1. การควบคุมระดับ FPG ของผู้ป่วย  

1.1 ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 
ตารางท่ี 2 แสดงเปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 

ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) P-value  

ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 
ระดับ FPG 156.8±26.2 140.2±26.8 0.000 

1.2 ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 3 แสดงเปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 
ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม 

ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) P-value  

ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 
ระดับ FPG 163.0±34.4 150.6±38.4 0.209 

 1.3 เปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 4 แสดงเปรียบเทียบระดับ FPG ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ระดับ FPG (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) P-value  
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ FPG 140.2±26.6 150.6±38.4 0.151* 
*วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test 

 

3.2 ผูปวยกลุมควบคุม

3.3 การเปรียบเทียบระดับความดันเลือดระหวางผูปวยกลุม
ศึกษาและกลุมควบคุม

 

 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบระดับ A1C ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ A1C (ร้อยละ) 
ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา 

ระดับ A1C (ร้อยละ) P-value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

     ระดับ A1C (ร้อยละ) 8.1±1.2 8.8±1.3 0.014* 
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พบวาผูปวยกลุมศึกษามีความดันเลือดท้ัง SBP และ DBP 
ลดลง แตไมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.633 และ 
P=0.852) พบวาผูปวยกลุมควบคุมมีระดับความดันเลือดท้ัง SBP และ 
DBP ลดลง แตไมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.583 
และ P=0.137) พบวาความดันเฉล่ียท้ัง SBP และ DBP ของผูปวยกลุม
ศึกษาและกลุมควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา พบวาความดันเฉล่ียท้ัง SBP 
และ DBP ของผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุม ไมมีแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.398 และ P=0.590) 

4. การควบคุมไขมันในเลือด การศึกษาคร้ังน้ีไดศึกษาผลการ
ดูแลผูปวยเบาหวานในเร่ืองการควบคุมไขมันในเลือดรวมดวย โดยผูปวยจะ
ไดรับการตรวจไขมันในเลือดครบท้ัง TC, TG, HDL และ LDL

 4.1 ระดับ TC
    4.1.1 กลุมศึกษา

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบระดับ TC ผูปวยกลุมศึกษากอนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา     ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบระดับ TC ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มศึกษา 

จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P-value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ TC เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 203.0±35.0 182.0±39.5 0.013* 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 22 (48.89) 33 (73.33)  

มากกว่า 200 23 (51.11) 12 (26.67)  
 4.1.2 กลุ่มควบคุม 
    ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบระดับ TC ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มศึกษา 

จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P-value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ TC เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 196.7±34.3 181.5±44.2 0.080* 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 27 (60.00) 35 (77.78)  

มากกว่า 200 18 (40.00) 10 (22.22)  
  4.1.3 การเปรียบเทียบระดับระดับ TC ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 

ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบระดับ TC ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P-value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ TC เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 182.0±39.5 181.5±44.2 0.959a 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 33 (73.33) 35 (77.78) 0.465b 

มากกว่า 200 12 (26.67) 10 (22.22)  
   a วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independented t-test 
   b วิเคราะห์ด้วยสถิติ chi-square test 

 

     ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบระดับ TC ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มศึกษา 

จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P-value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ TC เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 203.0±35.0 182.0±39.5 0.013* 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 22 (48.89) 33 (73.33)  

มากกว่า 200 23 (51.11) 12 (26.67)  
 4.1.2 กลุ่มควบคุม 
    ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบระดับ TC ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มศึกษา 

จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P-value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ TC เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 196.7±34.3 181.5±44.2 0.080* 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 27 (60.00) 35 (77.78)  

มากกว่า 200 18 (40.00) 10 (22.22)  
  4.1.3 การเปรียบเทียบระดับระดับ TC ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 

ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบระดับ TC ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P-value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ TC เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 182.0±39.5 181.5±44.2 0.959a 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 33 (73.33) 35 (77.78) 0.465b 

มากกว่า 200 12 (26.67) 10 (22.22)  
   a วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independented t-test 
   b วิเคราะห์ด้วยสถิติ chi-square test 

 

     ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบระดับ TC ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 
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จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P-value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 
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 4.1.2 กลุ่มควบคุม 
    ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบระดับ TC ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 
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กลุ่มศึกษา 
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ระดับ TC เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 196.7±34.3 181.5±44.2 0.080* 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 27 (60.00) 35 (77.78)  

มากกว่า 200 18 (40.00) 10 (22.22)  
  4.1.3 การเปรียบเทียบระดับระดับ TC ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 

ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบระดับ TC ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P-value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ TC เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 182.0±39.5 181.5±44.2 0.959a 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 33 (73.33) 35 (77.78) 0.465b 

มากกว่า 200 12 (26.67) 10 (22.22)  
   a วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independented t-test 
   b วิเคราะห์ด้วยสถิติ chi-square test 

 

ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบระดับ TC ผูปวยกลุมควบคุมกอนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา

ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบระดับ TC ระหวางผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา

พบวาเม่ือส้ินสุดการศึกษา ระดับ TC ของผูปวยกลุมศึกษา
ลดลงจากกอนเขารวมการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.013) พบวา
ระดับ TC ของผูปวยกลุมควบคุมกอนเขารวมการศึกษาและเม่ือส้ินสุดการ
ศึกษา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.080) และ
ระดับ TC เฉล่ียเม่ือส้ินสุดการศึกษาของผูปวยท้ังสองกลุม ไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.959)

 4.2 ระดับ TG
    4.2.1 กลุมศึกษา

 

ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบระดับ TG ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มศึกษา 

จำนวนผู้ป่วย (ราย) P=value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ TG เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 179.2±88.1 149.8±51.5 0.050a 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 15 (33.33) 27 (60.00)  

มากกว่า 150 30 (66.67) 18 (40.00)  
  4.2.2 กลุ่มควบคุม 
       ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบระดับ TG ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มควบคุม 

จำนวนผู้ป่วย (ราย) P=value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ TG เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 169.7±104.4 170.9±66.8 0.147a 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 19 (42.22) 19 (42.22)  

มากกว่า 150 26 (57.77) 26 (57.77)  
 
       4.2.3 การเปรียบเทียบระดับระดับ TG ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 16  เปรียบเทียบระดับ TG ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด จำนวนผู้ป่วย (ราย) P=value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ TG เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 149.8±51.5 170.9±61.6 0.104a 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 27 (60.00) 19 (42.22) 0.195b 

มากกว่า 150 18 (40.00) 26 (57.77)  
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ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบระดับ TG ผูปวยกลุมศึกษากอนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา

ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบระดับ TG ผูปวยกลุมควบคุมกอนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา

ตารางท่ี 16  เปรียบเทียบระดับ TG ระหวางผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา

    4.1.2 กลุมควบคุม

    4.1.3 การเปรียบเทียบระดับระดับ TC ระหวาง
ผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุม

    4.2.2 กลุมควบคุม

    4.2.3 การเปรียบเทียบระดับระดับ TG ระหวาง
ผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุม

พบวาระดับ TG ของผูปวยกลุมศึกษากอนเขารวมการศึกษา 
และเม่ือส้ินสุดการศึกษา  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P=0.050) พบวาระดับ TG ของผูปวยกลุมศึกษากอนเขารวมการศึกษา  
และเม่ือส้ินสุดการศึกษา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P=0.147) และพบวาระดับ TG เฉล่ียเม่ือส้ินสุดการศึกษาของผูปวยท้ัง
สองกลุม ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.104) 

 4.3 ระดับ HDL  
    4.3.1 กลุมศึกษา

    4.3.3 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผูปวยกลุม
ศึกษาและกลุมควบคุม

ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผูปวยกลุมศึกษากอนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา

ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผูปวยกลุมควบคุมกอนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา

 

ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

กลุ่มศึกษา จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P=value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

HDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 34.6±27.2 39.1±13.1 0.006a 
 
 4.3.2 กลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 
 

กลุ่มควบคุม จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P=value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

HDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 31.4±9.5 35.1±11.9 0.025a 
 

4.3.3 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบระดับ HDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P-value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ HDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 39.1±13.1 35.1±11.9 0.143a 
เพศชาย  มากกว่า 40 3 (6.67) 1 (2.22) 0.243b 
            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 
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ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

HDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 31.4±9.5 35.1±11.9 0.025a 
 

4.3.3 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบระดับ HDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P-value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ HDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 39.1±13.1 35.1±11.9 0.143a 
เพศชาย  มากกว่า 40 3 (6.67) 1 (2.22) 0.243b 
            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 

 

    4.3.2 กลุมควบคุม
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ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

กลุ่มศึกษา จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P=value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

HDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 34.6±27.2 39.1±13.1 0.006a 
 
 4.3.2 กลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 
 

กลุ่มควบคุม จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P=value 
ก่อนการศึกษา ส้ินสุดการศึกษา 

HDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 31.4±9.5 35.1±11.9 0.025a 
 

4.3.3 เปรียบเทียบระดับ HDL ของผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบระดับ HDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P-value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ HDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 39.1±13.1 35.1±11.9 0.143a 
เพศชาย  มากกว่า 40 3 (6.67) 1 (2.22) 0.243b 
            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 

 

  ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบระดับ LDL ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มศึกษา 

จำนวนผู้ป่วย (ราย) P=value 
ก่อน

การศึกษา 
ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ LDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 119±27.2 106.3±34.5 0.067* 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 15 (16.67) 25 (55.56)  

มากกว่า 100 30 (33.33) 20 (44.44)  
  

4.4.2 กลุ่มควบคุม 
              ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบระดับ LDL ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มควบคุม 

จำนวนผู้ป่วย (ราย) P=value 
ก่อน

การศึกษา 
ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ LDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 114.4±25.0 105.8±32.8 0.131* 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 12 (13.33) 24 (53.33)  

มากกว่า 100 33 (36.67) 21 (46.67)  
 4.4.3 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

 ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อส้ินสุด
การศึกษา  

ไขมันในเลือด จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P= value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ LDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 106.3±34.5 105.8±32.3 0.941a 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 25 (55.56) 24 (53.33) 0.388b 

มากกว่า 100 20 (44.44) 21 (46.67)  
             aวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independented t-test 
             bวิเคราะห์ด้วยสถิติ chi-square test 
 

ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบระดับ HDL ระหวางผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา

ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบระดับ LDL ผูปวยกลุมศึกษากอนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา

ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบระดับ LDL ผูปวยกลุมควบคุมกอนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา

เม่ือทําการทดสอบทางสถิติเปรียบเทียบระดับ HDL กอนเขา
รวมการศึกษาและเม่ือส้ินสุดการศึกษา พบวาระดับ HDL ของผูปวยกลุม
ศึกษาเพ่ิมข้ึนจากกอนเขารวมการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P=0.006) เม่ือเปรียบเทียบระดับ HDL กอนเขารวมการศึกษาและเม่ือ
ส้ินสุดการศึกษา พบวาระดับ HDL ของผูปวยกลุมควบคุมเพ่ิมข้ึนจากกอน
เขารวมการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.025) และพบวาระดับ 
HDL ของผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุม ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P=0.143) และเม่ือพิจารณาการควบคุมระดับ HDL ให
ไดตามเปาหมาย คือ ผูชายมากกวา 40 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร และผูหญิง
มากกวา 50 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร พบวามีผูปวยกลุมศึกษา 9 ราย และ
ผูปวยกลุมควบคุม 5 ราย ท่ีสามารถควบคุมระดับ HDL ไดตามเปาหมาย 
ซ่ึงผูปวยท้ัง 2 กลุมแตกตางอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.243)

 4.4 ระดับ LDL  
    4.4.1 กลุมศึกษา

    4.4.2 กลุมควบคุม

    4.4.3 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหวางผูปวย
กลุมศึกษาและกลุมควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา

  ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบระดับ LDL ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มศึกษา 

จำนวนผู้ป่วย (ราย) P=value 
ก่อน

การศึกษา 
ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ LDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 119±27.2 106.3±34.5 0.067* 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 15 (16.67) 25 (55.56)  

มากกว่า 100 30 (33.33) 20 (44.44)  
  

4.4.2 กลุ่มควบคุม 
              ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบระดับ LDL ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มควบคุม 

จำนวนผู้ป่วย (ราย) P=value 
ก่อน

การศึกษา 
ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ LDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 114.4±25.0 105.8±32.8 0.131* 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 12 (13.33) 24 (53.33)  

มากกว่า 100 33 (36.67) 21 (46.67)  
 4.4.3 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

 ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อส้ินสุด
การศึกษา  

ไขมันในเลือด จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P= value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ LDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 106.3±34.5 105.8±32.3 0.941a 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 25 (55.56) 24 (53.33) 0.388b 

มากกว่า 100 20 (44.44) 21 (46.67)  
             aวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independented t-test 
             bวิเคราะห์ด้วยสถิติ chi-square test 
 

  ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบระดับ LDL ผู้ป่วยกลุ่มศึกษาก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มศึกษา 

จำนวนผู้ป่วย (ราย) P=value 
ก่อน

การศึกษา 
ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ LDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 119±27.2 106.3±34.5 0.067* 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 15 (16.67) 25 (55.56)  

มากกว่า 100 30 (33.33) 20 (44.44)  
  

4.4.2 กลุ่มควบคุม 
              ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบระดับ LDL ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อนการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา 

ไขมันในเลือด 
กลุ่มควบคุม 

จำนวนผู้ป่วย (ราย) P=value 
ก่อน

การศึกษา 
ส้ินสุดการศึกษา 

ระดับ LDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 114.4±25.0 105.8±32.8 0.131* 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 12 (13.33) 24 (53.33)  

มากกว่า 100 33 (36.67) 21 (46.67)  
 4.4.3 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา 

 ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อส้ินสุด
การศึกษา  

ไขมันในเลือด จำนวนผู้ป่วย (ราย/ร้อยละ) P= value 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 

ระดับ LDL เฉล่ีย (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 106.3±34.5 105.8±32.3 0.941a 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 25 (55.56) 24 (53.33) 0.388b 

มากกว่า 100 20 (44.44) 21 (46.67)  
             aวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independented t-test 
             bวิเคราะห์ด้วยสถิติ chi-square test 
 

ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบระดับ LDL ระหวางผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุมเม่ือส้ินสุดการศึกษา

เม่ือทําการทดสอบทางสถิติเปรียบเทียบระดับ LDL กอน
เขารวมการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา พบวาระดับ LDL ของผูปวย
กลุมศึกษากอนเขารวมการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.067)  เปรียบเทียบระดับ LDL 
กอนเขารวมการศึกษา และส้ินสุดการศึกษา พบระดับ LDL ของผูปวย
กลุมควบคุมกอนเขารวมการศึกษาและส้ินสุดการศึกษา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.131) และพบวาระดับ LDL ของ
ผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุม ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P=0.941) และเม่ือพิจารณาการควบคุมระดับ LDL ใหไดตาม
เปาหมาย คือ นอยกวา 100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร พบวาผูปวยกลุม
ศึกษา 19 ราย และผูปวยกลุมควบคุม 23 ราย ท่ีสามารถควบคุมระดับ 
LDL ไดตามเปาหมาย ซึ่งผูปวยท้ัง 2 กลุมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P=0.388)

ผูปวยท้ังส้ิน 90 ราย เปนเพศหญิง 70 ราย (รอยละ 77.78) 
และเพศชาย 20 ราย (รอยละ 22.22) อายุเฉล่ียของผูปวยท้ังหมด คือ 
56.0±9.8 ป ผูปวยไมสูบบุหร่ี รอยละ 93.33 ไมด่ืมแอลกอฮอล รอยละ 
57.22 ผูปวยสวนใหญคาดัชนีมวลกายมากกวา 22.9 รอยละ 16.67 มี
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผูปวยเปนโรคเบาหวานเทากับ 5.4±3.4 ป โดยระยะ
เวลาท่ีผูปวยเปนโรคเบาหวานมากท่ีสุด คือ เปนมาไมเกิน 5 ป ผูปวย
รอยละ 70.00 มีภาวะของโรคอ่ืนรวมดวย โดยโรคท่ีเปนรวมกับผูปวย
เบาหวานมากท่ีสุด คือ โรคความดันเลือดสูง

จากปญหาท่ีเก่ียวของจากการใชยาผูปวยไดรับยาโดย
ไมจําเปนตอการรักษา พบวาผูปวยกลุมศึกษามีการใชสมุนไพรเปนจํานวน
มาก อาจเน่ืองมาจากอําเภอแสวงหาเปนชุมชนขนาดเล็ก สวนใหญอยู
ในพ้ืนท่ีใกลกันจึงเกิดการบอกตอของสรรพคุณ ซึ่งผูปวยสวนใหญ
รับประทานตามคําบอกตอกันมาวาใชแลวอาการดีข้ึน ผูวิจัยใหคําแนะนํา
เก่ียวกับสรรพคุณและลักษณะของสมุนไพรไมควรรับประทานหลังจาก
ผลิต สวนผลิตภัณฑแผนปจจุบันไดแนะนําใหผูปวยรับประทานท่ีมี
ฉลากของสํานักงานอาหารและยา (อย.) การใชสมุนไพรเปนความเช่ือ
สวนหนึ่งยังไมสามารถพิสูจนใหเห็นผลดีผลเสียไดอยางชัดเจน ผูวิจัย
จึงไมไดแนะนําใหผูปวยทุกรายตองหยุดใช ผูปวยตองการการรักษา
ดวยยาเพ่ิมเติมเน่ืองจากระดับน้ําตาลในเลือดสูง ยาท่ีผูปวยใชเดิม
ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ดังน้ัน ผูปวยควรไดรับยาฉีด

ผูปวยท้ังส้ิน 90 ราย เปนเพศหญิง 70 ราย (รอยละ 77.78) 

สรุปอภิปราย 
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อินซูลินเพ่ือควบคุมน้ําตาลในเลือด แตผูปวยปฏิเสธและขอควบคุม
อาหารไปกอน จากการท่ีผูวิจัยไดคนหาปญหาจากการใชยา พบวาผูปวย
รายน้ีลืมรับประทานยาและมีปญหาในการควบคุมอาหารรวมดวย 
ผูวิจัยทําการสงตอผูปวยขอรับคําปรึกษาจากแพทยพบวาแพทยส่ังจาย
ยาเดิมท่ีผูปวยเคยไดรับ ผูวิจัยแนะนําเก่ียวกับวิธีการใชยา การควบคุม
อาหาร รวมถึงใหความรูเก่ียวกับโรคแทรกซอนท่ีอาจเกิดขึ้นหากผูปวย
ควบคุมน้ําตาลในเลือดไมได เม่ือผูวิจัยติดตามผลของผูปวย พบวา
ผูปวยรับประทานยาและควบคุมอาหารตามท่ีผูวิจัยแนะนํา ทําใหผูปวย
สามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดไดดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ Lenz TL พบวา 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชชีวิตของผูปวย โดยเภสัชกรเปนผูให
ความรูสามารถทําใหผูปวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีขึ้น  
ปญหาจากการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเกิดจากยา simvastatin 
และ amlodipine ผูวิจัยทําการสงตอผูปวยขอรับคําปรึกษาจากแพทย
พบวาแพทยหยุดยาเปล่ียนยาอ่ืนใหแทน สวนปญหาการท่ีผูปวย
ไมสามารถใชยาและปฏิบัติตนตามส่ังพบไดจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุ
หลักของการเกิดปญหาจากการใชยามาจากความไมเขาใจเก่ียวกับโรค
และวิธีการใชยา ซึ่งพบเชนเดียวกันกับการศึกษาสวนใหญท่ีพบวา
สาเหตุของการเกิดปญหาจากการใชยามักเกิดจากความรูเร่ืองการใช
ยา ผูวิจัยใหคําแนะนําเก่ียวกับโรคเบาหวาน และความจําเปนท่ีตอง
รับประทานยาอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ ผลลัพธทางคลินิก จาก
จํานวนผูปวยกลุมศึกษาท่ีสามารถควบคุมระดับ FPG ไดเพ่ิมขึ้นทุก
เดือน แต เ ม่ือส้ินสุดการศึกษา กลับพบวาจํานวนผูปวยมีการ
เปล่ียนแปลงระดับ FPG ใหอยูในเกณฑเปาหมายไดลดลง อาจ
เน่ืองมาจากในชวงท่ีใกล ส้ินสุดการศึกษาเปนชวงของผลไมตาม
ฤดูกาล เชน ทุเรียน มะมวง แตงโม ทําใหผูปวยสวนใหญควบคุมอาหาร
ไดนอยลง สงผลใหระดับ FPG ของผูปวยบางรายเพ่ิมขึ้นในชวงส้ินสุด
การศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สการินทร มีสมพืชน ซ่ึงพบวา

น้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานสูงขึ้นในชวงส้ินสุดการศึกษา โดย
อาจมีสาเหตุหนึ่งมาจากงานบุญ งานบวช ชวงเทศกาล และบางราย
พบปญหาจากการใชยา ซึ่งตางจากของผูปวยกลุมควบคุมท่ีมีจํานวน
ผูปวยควบคุมน้ําตาลในเลือดไดตามเปาหมายเพ่ิมขึ้น อาจผูปวยมี
ความตระหนักในการควบคุมน้ําตาลในเลือดเพ่ิมมากชึ้น ดังน้ัน การมี
เภสัชกรเขาไปมีบทบาทในการคนหาปญหาจากการใชยา รวมท้ัง
เภสัชกรใหคําแนะนําเร่ืองการปฏิบัติตนท่ีมีผลตอโรคเบาหวานแกผูปวย
ในทุกคร้ังท่ีผูปวยมาติดตามผลการรักษาจะสามารถชวยใหผูปวย
ควบคุมน้ําตาลในเลือด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Colline C. และ
คณะ ท่ีพบวาผูปวยเบาหวานท่ีไดรับคําแนะนําจากเภสัชกรโดยการ
คนหา แกไข และปองกันปญหาท่ีเกิดจากการใชยา ใหความรูเก่ียวกับ
ภาวะของโรค ปองกันการเกิดโรคแทรกซอน สามารถควบคุมระดับ 
FPG และระดับ A1C ของผูปวยไดเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จากผลการศึกษาของความดันเลือดของผูปวยกลุมศึกษาและกลุม
ควบคุม แสดงใหเห็นวาผูปวยกลุมศึกษาท่ีไดรับการจัดการการบําบัด
ดานยา ควบคุมความดันเลือดไดไมแตกตางจากผูปวยกลุมควบคุม ซึ่ง
จากการศึกษาของ Planas LG. และคณะ ทําการศึกษากระบวนการ 
MTM ของภาวะความดันเลือดสูงในผูปวยเบาหวาน เปนระยะเวลา 
9 เดือน ในผูปวย 52 ราย โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคุมไดรับ
การรักษาปกติ และกลุมศึกษาผูปวยไดรับการจัดการการบําบัดดานยา 
พบวาผูปวยกลุมศึกษาสามารถควบคุมความดันเลือดใหถึงเปาหมาย
ไดเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16 เปนรอยละ 48 และถึงเปาหมายมากกวา
กลุมควบคุมถึง 12.92 เทา (P=0.021)  ผลลัพธในการควบคุมไขมันใน
เลือดของผูปวยกลุมศึกษาและกลุมควบคุมมีการเปล่ียนแปลงของคา
ระดับไขมันแตละชนิดแตกตางกันไป โดยผูปวยกลุมศึกษาสามารถ
ควบคุมระดับ TC และ HDL ไดดีขึ้นจากกอนเขารวมการศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และผูปวยกลุมควบคุมสามารถควบคุมระดับ HDL 
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เบาหวาน วิธีการจัดการกับโรค แบบฟอรมท่ีใชในการเก็บขอมูล และหนาท่ี
รับผิดชอบใหกับบุคลากรทางการแพทยท่ีเก่ียวของอยางนอยทุก 1 ป 
เพ่ือใหมีความเขาใจไดตรงกันในการจัดการการบําบัดดานยา และ
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและใชระยะเวลาส้ัน 

2. ควรมีการติดตามและประเมินผลผูปวยในระยะเวลาท่ี
ยาวนานขึ้นและติดตามผลทุก 1 เดือน แตระยะเวลานัดผูปวยมารับยา 
2-3 เดือนขึ้นไป ดังเชน การศึกษาท่ีทํา meta-analysis พบวาการศึกษา
ท่ีมีระยะเวลานานกวา 6 เดือน และผูปวยไดรับการติดตามจากผูวิจัย
ทุก 1 เดือน ผูปวยจะสามารถควบคุมระดับ A1C ไดดีกวาการศึกษาท่ี
ระยะเวลานอยกวา 6 เดือน และการศึกษาท่ีมีระยะเวลาเฉล่ียนาน 12 
เดือน จะสามารถเห็นความแตกตางของผลทางคลินิกระหวางผูปวย
กลุมศึกษาและกลุมควบคุมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
นอกจากน้ี พฤติกรรมการใชชีวิตของผูปวย เชน การสูบบุหร่ี การ
รับประทานอาหาร อาจตองใชระยะเวลานานกวา 3 เดือน เพ่ือติดตาม
การเปล่ียนแปลง 

3. ควรมีการทํา MTM ในผูปวยโรคเร้ือรังกลุมอ่ืนๆ เชน 
ผูปวยโรคความดันเลือดสูง ผูปวยไขมันในเลือดสูง หรือมีการจัดทํา MTM 
ในผูปวยหนวยงานอ่ืนๆ เชน รานยา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
เพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลดานสุขภาพอยางเหมาะสม

4. ควรศึกษาผลของการจัดการการบําบัดดานยาในกลุม
ผูปวยเบาหวานหลายๆ โรงพยาบาล ต้ังแตโรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย เพ่ือใหมีท่ีกระจายของประชาชน 
และสามารถนําไปอางอิงกับผูปวยเบาหวานระดับประเทศได

ไดดีขึ้นจากการกอนเขารวมการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การท่ี
ผูปวยท้ัง 2 กลุมสวนใหญสามารถควบคุมไขมันในเลือดไดดีขึ้น อาจมี
สาเหตุเน่ืองมาจากผลของการปรับเพ่ิมการรักษาดวยยาจากแพทย ใน
ผูปวยท่ีมีไขมันในเลือดผิดปกติจากการตรวจไขมันในเลือดกอนเขารวม
การศึกษา

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูปวยกลุมศึกษาท่ีไดรับการจัดการ
การบําบัดดานยา สวนใหญมีผลทางคลินิกท่ีดีขึ้น คือ น้ําตาลในเลือด 
และไขมันในเลือดหลังการศึกษาเปนไปในทางท่ีดี แสดงใหเห็นวาการ
จัดการการบําบัดดานยามีประโยชนตอผูปวย และเพ่ิมบทบาทของ
วิชาชีพเภสัชกร ซึ่งปจจุบันการจัดการการบําบัดดานยาโดยเภสัชกรมี
แนวโนมท่ีเพ่ิมมาก ดังน้ัน ควรมีเภสัชกรชวยในการคนหาและแกไข
ปญหาเก่ียวกับการใชยาของผูปวย สามารถลดปญหาจากการใชยาลง 
ผูปวยไดรับความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตนท่ีเก่ียวของกับโรค
เบาหวาน รวมถึงใหผูปวยมีสวนรวมในการรักษา โดยเนนผูปวย
เปนศูนยกลาง ทํางานรวมกันในสหสาขาวิชาชีพ โดยปฏิบัติงานอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือใหผูปวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาล ความดัน และไขมัน
ในเลือด ใหใกลเคียงเปาหมายของการรักษามากท่ีสุด

1. เน่ืองจากปจจุบันการจัดการการบําบัดดานยาใน
ประเทศไทยยังเปนเร่ืองท่ีใหม จึงขาดรูปแบบการเก็บขอมูลเก่ียวกับ 
MTM ท่ีชัดเจนดังเชนในตางประเทศท่ีมีการพัฒนารูปแบบการให
บริการ MTM อยางตอเน่ือง โดยมีผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ รวมกัน
จัดทํา ดังน้ัน โรงพยาบาลควรมีการจัดฝกอบรมความรูเก่ียวกับโรค

ขอเสนอแนะการนําไปใชประโยชน 
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ารวิจัยคร้ังน้ีใชแบบการวิจัยกึ่งทดลองวัดกอนและหลัง

การทดลอง มี วัต ถุประสงค เ พ่ือ เป รียบเ ทียบ

คาเฉล่ียของคะแนนความรูความเขาใจเก่ียวกับการใช

ชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา และคะแนนความถูกตองในการ

ตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิต วิเคราะหกอนและ

หลังไดรับการดใหความรู กลุมตัวอยางเปนผูปกครองหรือผูดูแล

ผูปวยเด็กอายุไมเกิน 12 ปท่ีเขารับการรักษาตัวในหอผูปวยกุมาร

เวชกรรม โรงพยาบาลกระบ่ี จํานวน 38 คน โดยใหกลุมตัวอยาง

ทําแบบสอบถามสวนท่ีเปนขอมูลท่ัวไป และตอบแบบสอบถาม

กอนการใชการดใหความรูเร่ืองการใชชอนตวงยาและกระบอก

ฉีดยา และทดลองตวงดวยอุปกรณสาธิตตามปริมาตรตางๆ

ท่ีกําหนด หลังจากน้ันใหกลุมตัวอยางอานการดใหความรูเร่ือง

การใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา แลวใหตอบแบบสอบถาม

และทดลองตวงซ้ําอีกคร้ัง  นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลโดย

ใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอางอิง

ก

ผลของเครื่องมือเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชชอนตวงยา
และกระบอกฉีดยา ในหอผูปวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกระบี่
Result of Tool for improving of the understanding about 

measuring liquid medicines at pediatric ward, Krabi hospital

ภายหลังการใชการดใหความรูเร่ืองการใชชอนตวงยา

และกระบอกฉีดยา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียคะแนนความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา และมีคะแนน

ความถูกตองในการตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิต

สูงขึ้นกวากอนไดอานการดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 

0.05 (t = -4.048 และ -10.291 ตามลําดับ) สรุปไดวาการดเปน

เคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถเพ่ิมความรูความเขาใจใหเกิดการใช

อุปกรณตวงยาดังกลาวถูกตองมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดความคลาด

เคล่ือนในการบริหารยา

การไดรับยาผิดขนาดสงผลใหการรักษาลมเหลวหรือ

ตองเปล่ียนแผนการรักษา ทําใหคาใชจายเพ่ิมสูงขึ้นโดยไมจําเปน 

ผูปวยท่ีไดรับยาเกินขนาดอาจเกิดเหตุการณอันไมพึงประสงคจาก

ยา (Adverse Drug Event: ADE) ท่ีรุนแรงและเปนอันตรายตอ

สมฤดี ริมดุสิต1ภม. (เภสัชกรรมคลินิก), นิตยา ขาวขํา1ภบ., เพ็ญนภา เสาวภิชาติ1ภบ.
1กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกระบี่

บทคัดยอ

บทนํา

คําสําคัญ : ชอนตวงยา กระบอกฉีดยา ยาน้ํา
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ชีวิตได ศูนยพิษวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานวา

ความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication Error: ME) ระดับรุนแรง

ถึงข้ันเสียชีวิตเกิดจากการไดรับยาเกินขนาดถึงรอยละ 72 สาเหตุ

หลักของ ME ดังกลาวเกิดจากการไดรับยาเกินขนาดถึง 10 เทา

ของขนาดรักษา1 เน่ืองจากอวัยวะในรางกายยังเจริญเติบโต

ไมเต็มท่ี ทําใหเด็กมีความไวตอผลจากยามากกวาผูใหญ และเกิด

อาการไมพึงประสงคไดมากกวาผูใหญถึงสามเทาตัว2

ความคลาดเคล่ือนในการตวงดวยอุปกรณตวงยาพบ

ไดบอย มีการศึกษาท่ีรายงานวาผูปกครองหรือผูดูแลเด็กตวงยา

ท่ีทําใหไดยาตรงตามตองการท้ังนอยและมากเกินไปเกิดขึ้นถึง

รอยละ 62 ของการตวงยา3 ซึ่งอุปกรณในครัวเรือนเหลาน้ีมีความ

ตางกันมากในการระบุปริมาณ เชน ชอนชา (5 ซีซี) มีความตาง

ของปริมาตรต้ังแต 1.5 ซีซี ถึง 9 ซีซี4 และพบในชวง 3.9 ถึง 4.9 

ซีซี ในอีกการศึกษาหนึ่ง5

ในกรณีท่ีไมมีอุปกรณตวงยามาใหในบรรจุภัณฑของ

ผลิตภัณฑ ผูใหยามักใชอุปกรณตาง ๆ  ในครัวเรือน เชน ชอนหรือ

อุปกรณตวงอ่ืน ๆ ในการใหยา6 ซึ่งกอใหเกิดความคลาดเคล่ือน

ในการตวงปริมาตรยาไดมาก จากเหตุผลเร่ืองขนาดอุปกรณครัว

เรือนท่ีแตกตางกันขางตน สอดคลองกับการวิจัยของ Shonna Yin 

และคณะ7 ในเมืองนิวยอรก ทําการศึกษาเก่ียวกับผลของหนวย

ใหยาท่ีแสดงบนฉลากวามีผลตอการเลือกใชอุปกรณตวงยาเปน

อยางไร เก็บขอมูลจากครอบครัวกวา 2,096 ครอบครัว โดย

ท้ังหมดจะมีเด็กอยางนอย 1 คน ซ่ึงมีอายุประมาณ 8 ป หรือนอยกวา

อยูในครอบครัว ในการศึกษาจะใหผูปกครองอานปริมาณการ

ใชยารับประทานชนิดน้ําบนฉลาก หลังจากน้ันใหเลือกอุปกรณท่ี

จะใชในการตวงวัด หลายๆ ครอบครัวเลือกชอนท่ีไมเหมาะสม

จากอุปกรณในหองครัว ชอนชา 2 ชนิดท่ีนํามาใช ไดแก ชอนชา

สําหรับการอบขนมท่ีมีขนาดท่ีแนนอน ทําใหไดปริมาณท่ีเทากัน

เสมอทุกคร้ัง อีกชนิดคือ ชอนชาท่ีใชบนโตะอาหาร ชอนชาท่ีใชบน

โตะอาหารน้ันมีขนาดท่ีหลากหลาย มีความเส่ียงในการใหยาท่ี

มากหรือนอยเกินไป การวิจัยคนพบวาผูปกครองจํานวนมาก

เลือกท่ีจะใชชอนชาท่ีใชบนโตะอาหาร

McMahon Rimsza และ Bay8 ศึกษาผลการใหความรู

วาสามารถลดความคลาดเคล่ือนในการตวงยาไดหรือไม ในเด็ก

อายุนอยกวา 4 ขวบ ซึ่งปวยเปนหูช้ันกลางอักเสบ และไดรับการ

รักษาดวยยาตานจุลชีพในรูปแบบยาน้ําแขวนตะกอน มีเด็กเขา

รวมการศึกษา 90 ราย แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ไดรับใบส่ังยา 

พรอมคําแนะนํา กลุมท่ี 2 ไดรับใบส่ังยา หลอดฉีดยา พรอม

แสดงวิธีการตวงยา กลุมท่ี 3 ไดรับใบส่ังยา หลอดฉีดยาท่ีมีการ

ขีดเสนระบุขนาดยาท่ีถูกตอง พรอมแสดงวิธีการตวงยา หลังจาก

ไดรับคําแนะนําจากฝายเภสัชกรรมแลว ผูวิจัยจะสังเกตการให

ยาของผูปกครองจัดเปนชวงท่ี 1 หลังจากน้ันจะใหหลอดฉีดยาท่ี

มีการขีดเสนระบุขนาดยาท่ีถูกตองแกผูปกครองทุกราย พรอม

แสดงวิธีการตวงยาใหดูเหมือนในกลุมท่ี 3 หลังจากน้ันอีก 1 เดือน

จะสังเกตวิธีการตวงยาของผูปกครองอีกคร้ัง จัดเปนชวงท่ี 2 ผล

การศึกษา พบวาในชวงท่ี 1 ผูปกครองกลุม 1 เลือกใชชอนตวงยา

รอยละ 53 ชอนชา รอยละ 20 หลอดฉีดยา รอยละ 17 และหลอด

หยด รอยละ 10 ดังน้ัน ผูปกครองในกลุม 1 ใหยาเด็กในปริมาณ

รอยละ 32–147 ของขนาดยาท่ีแพทยส่ัง และมี 11 ราย คิดเปน

รอยละ 37 ท่ีสามารถตวงยาไดถูกตอง กลุมท่ี 2 ผูปกครองใหยา

เด็กในปริมาณรอยละ 20–152 ของขนาดยาท่ีแพทยส่ัง โดยมี

จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 83 ท่ีสามารถตวงยาไดถูกตอง กลุม

ท่ี 3 ผูปกครองท้ังหมดสามารถตวงยาไดถูกตอง ในชวงท่ี 2 มี

ผูปวย 26 รายท่ีกลับมาพบผูวิจัยอีกคร้ัง โดยมีผูปกครอง 23 ราย

ท่ีสามารถแสดงวิธีการตวงยาไดถูกตองเม่ือใชหลอดฉีดยาท่ีไมมี

การขีดเคร่ืองหมาย สวนผูปกครองอีก 3 ราย ตวงยาไดถูกตอง

เม่ือมีการขีดเคร่ืองหมายท่ีหลอดฉีดยา จึงสามารถสรุปไดวาการ

ใหความรูทําใหผูปกครองสามารถตวงยาไดอยางถูกตอง การให

ความรูจึงเปนบทบาทท่ีสําคัญของเภสัชกรในการลดความเคล่ือน

จากการตวงยา

ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองท่ีสงผลตอความถูกตอง

ในการบริหารยาน้ําเด็ก ไดแก ขอจํากัดทางดานภาษา และระดับ

ความแตกฉานทางสุขภาพ (health literacy)9 ผูปกครองท่ีมีความ

แตกฉานทางสุขภาพระดับต่ํามักมีแนวโนมเกิดความคลาด

เคล่ือน10,11 นอกจากน้ี ทักษะการใชอุปกรณตวงยาและความ

เขาใจในหนวยการตวงของผูปกครองก็ส งผลตอการเ กิด

ความคลาดเคล่ือนในการตวงยาดวยเชนกัน12 แนวทางลด

ความคลาดเคล่ือนในการตวงยาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การ

ปรับปรุงการส่ือสารระหวางบุคลากรทางการแพทยกับผูปกครอง

ใหดีขึ้น13,14 โดยการใหคําแนะนําท่ีถูกตองรวมกับการใชเทคนิค

การใหคําปรึกษาข้ันสูงประกอบคําอธิบาย เชน การสาธิตวิธีการ

ตวงยา การใชฉลากรูปภาพ การขอใหผูปกครองสาธิตแบบยอน

กลับ15  ซ่ึงเพ่ิมความถูกตองในการตวงยาของผูปกครองไดถึงรอยละ 

37-10016

โรงพยาบาลกระบ่ีเปนโรงพยาบาลระดับ S ขนาด 341 

เตียง มีผูปวยเด็กเขารับบริการประมาณ 40-60 รายตอวัน และ

มีการสงจายยาน้ําสําหรับเด็กหลายรายการตอคน ดวยคําส่ังการ

ใชยาท่ีหลากหลาย ผูปวยบางรายไดรับอุปกรณตวงยาหลาย

รูปแบบในคราวเดียวกันจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดความคลาดเคล่ือน

ในการตวงยาไดสูง อยางไรก็ตาม ก็ยังไมมีนวัตกรรมเขามาชวยเพ่ิม

ความรูความเขาใจในการตวงยา ผูวิจัยจึงทําการศึกษาน้ีขึ้นเพ่ือ

ศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมท่ีจะชวยเพ่ิมความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา ซึ่งจะชวยลด

ความคลาดเคล่ือนในการตวงยา
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เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการใชชอนตวงยาและการบอกฉีดยา และคะแนน

ความถูกตองในการตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิต

วิเคราะหกอนและหลังไดรับการดใหความรู 

หลังจากการใชการดใหความรูคาเฉล่ียของคะแนน

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชชอนตวงยา และกระบอกฉีดยา 

และคะแนนความถูกตองในการตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวย

อุปกรณสาธิตวิเคราะหเพ่ิมขึ้นกวากอนการใชการด

การศึกษาวิจัยน้ี เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experi

mental research) ชนิด One group pretest - posttest design 

ผูปกครองหรือผูดูแลผูปวยเด็กอายุไมเกิน 12 ปท่ีเขา

รับการรักษาตัวในหอผูปวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกระบ่ี 180 

คน/เดือน

ในการวิจัยคร้ังน้ี ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาจากการ

คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม กลาวคือ ถาประชากร

มีขนาดหลักรอย ขนาดกลุมตัวอยางควรเปนรอยละ 15–3017

จึงไดขนาดกลุมตัวอยาง ดังน้ี

ผูปกครองหรือผูดูแลผูปวยเด็กอายุไมเกิน 12 ปท่ีเขา

รับการรักษาตัวในหอผูปวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกระบ่ี 180 

คน/เดือน ไดกลุมตัวอยาง 38 คน คิดเปนรอยละ 21.1 โดยท้ังหมด

เปนผูท่ีตวงยาน้ําใหแกเด็ก และตองสามารถอาน ฟง และส่ือสาร

ดวยภาษาไทยกับผูวิจัยได เกณฑคัดออก คือ ผูปกครองท่ีปฏิเสธ

เขารวมการศึกษา

การเก็บรวบรวมขอมูล

ใชแบบสอบถามในกลุมผูเขารวมวิจัย ข้ันตอนการวิจัย

ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังตอไปน้ี

ข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยและคณะจัดทําการดใหความรูเร่ือง

การใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา

ข้ันตอนท่ี 2 ใหกลุมตัวอยางท่ีถูกสุมทดลองตวงดวย

อุปกรณสาธิตตามปริมาตรตางๆ ท่ีกําหนด และทําแบบสอบถาม

สวนท่ีเปนขอมูลท่ัวไป และตอบแบบสอบถามกอนการใชการด

ใหความรูเร่ืองการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา

ข้ันตอนท่ี 3 ใหกลุมตัวอยางท่ีถูกสุมอานการดใหความรู

เร่ืองการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา แลวใหทดลองตวงซ้ํา

อีกคร้ัง พรอมตอบแบบสอบถามหลังจากการใชการด

ประกอบไปดวย 2 สวน ดังน้ี

สวนท่ี 1 แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย

1.1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ 

และประสบการณในการใหยา 

1.2 ความรูความเขาใจเร่ืองการใชชอนตวงยาและ

กระบอกฉีดยา

สวนท่ี 2 อุปกรณสาธิต ไดแก ชอนตวงยา และกระบอก

ฉีดยา

1. การหาคาความตรง (Validity) เคร่ืองมือทุกชนิดผาน

การตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน โดยมี Index 

of Item-Objective Congruency: IOC ระหวาง 6.67-1.00 2. การ

หาความเท่ียง (Reliabil ity) ผู วิจัยนําแบบสอบถามไปใชกับ

ผูปกครองหรือผูดูแลเด็กอายุไมเกิน 12 ป ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

ท่ีคลินิกกุมารเวชกรรม แผนกผูปวยนอก รพ.กระบ่ี จํานวน 30 

ราย แลวนํามาหาความเท่ียงโดยวิธีการหา Cronbach’s alpha 

coefficient ไดคาความเท่ียงเทากับ .86

ทําโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรูปในการ

วิเคราะห โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ

1. ขอมูลท่ัวไป วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และ

หาคารอยละ

2. เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนความรูความเขาใจเร่ือง

การใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา และคะแนนความถูกตอง

ในการตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิต วิเคราะหโดย

ใชคา Paired t-test

ผลการวิจัย พบวาจากกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี

จํานวน 38 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73.7 กลุมตัวอยาง

รอยละ 47.4 มีอายุอยูในชวง 15–30 ป จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี รอยละ 23.7 รองลงมาคือ ช้ันประถมศึกษาและมัธยมตน

ในจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 15.8 สวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม รอยละ 28.9 ซึ่งกลุมตัวอยางรอยละ 84.2 มี

ประสบการณใหยาน้ําเด็กโดยใชชอนตวงยาและ/หรือกระบอก

ฉีดยามากอน ดังตารางท่ี 1

วัตถุประสงคของการวิจัย

สมมติฐาน (Hypothesis)

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากร

กลุมตัวอยาง

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

การวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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*** p-value <.05
ผลการทดสอบกอนและหลังของการใชการดเพ่ิมความรูความเขาใจเร่ืองการใชชอนตวงยาและกระบอก
ฉีดยาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา .05 แสดงใหเห็นวาการดดังกลาวชวยเพ่ิม
ความรูความเขาใจ และความถูกตองในการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยาได 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n = 38)

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ

เพศ ชาย 10 26.3

  หญิง 28 73.7

อายุ นอยกวา 15 ป 1 2.6

  15 – 30 ป 18 47.4

  31 – 40 ป 14 36.8

  41 – 50 ป 4 10.5

  มากกวา 50 ป 1 2.6

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 6 15.8

  มัธยมศึกษาตอนตน 6 15.8

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 13.2

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 7.9

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 4 10.5

  ปริญญาตรี 9 23.7

  ปริญญาโท 2 5.3

  ไมระบุ 3 7.9

 อาชีพ แมบาน/ไมไดทํางาน 6 15.8

  รับจาง 7 18.4

  เกษตรกรรม 11 28.9

  คาขาย 3 7.9

  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 13.2

  ประกอบธุรกิจสวนตัว 6 15.8

ประสบการณในการใหยา โดยใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา  

  เคย 32 84.2

  ไมเคย 6 15.8

ภายหลังการใชการดใหความรูเร่ืองการใชชอนตวงยา

และกระบอกฉีดยา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียคะแนนความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยา และคะแนน

ความถูกตองในการตวงยาตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิต

สูงข้ึนกวากอนไดอานการดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.05 

(t = -4.048 และ -10.291 ตามลําดับ) ดังตารางท่ี 2

 
ก่อนการใช้การ์ด หลังการใช้การ์ด 

ค่าที p-value 
x̄ SD x̄ SD 

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ช้อนตวงยา
และกระบอกฉีดยา 

4.97 1.515 6.13 1.455 -4.048 .000*** 

คะแนนความถูกต้องในการตวงยาตาม
ปริมาตรต่างๆ ด้วยอุปกรณ์สาธิต 

5.95 1.541 7.79 1.069 -10.291 .000*** 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉล่ียคะแนนความรูความเขาใจเร่ืองการใชชอน
ตวงยาและกระบอกฉีดยา และคะแนนความถูกตองในการตวงยา
ตามปริมาตรตางๆ ดวยอุปกรณสาธิตของกลุมตัวอยางกอนและ
หลัง (n = 38)

จากผลการวิจัยกลุมตัวอยาง สวนใหญมีประสบการณ

ใหยาน้ําเด็กโดยใชชอนตวงยาและ/หรือกระบอกฉีดยามากอน แต

กอนใชการด พบวากลุมตัวอยางไมเขาใจหนวยปริมาตรท่ีใชกัน

ท่ัวไป บางรายไมทราบวา “ml” ท่ีปรากฏบนอุปกรณตวงยามีความ

หมายเดียวกับคําวา “ซีซี” ในคําส่ังการใชยา หรือไมทราบวาคําวา 

“ชอนโตะ” ในคําส่ังการใชยา คือ 15 ml และไมเทากับปริมาตรของ

ชอนท่ีใชรับประทานอาหาร บางรายเขาใจผิดวาชอนชาตวงยาและ

ชอนกาแฟวาสามารถใชแทนกันได แตหลังจากใชการดพบวา

คะแนนความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน

โดยในขอท่ีเปนความรูความเขาใจของการใชกระบอก

ฉีดยาในการตวงยา พบวากอนการใชการด กลุมตัวอยาง 32 คน

จากท้ังหมด 38 คน เขาใจการใชกระบอกฉีดยา และเม่ือใหทดลอง

ตวงดวยกระบอกฉีดยาตามปริมาตรตางๆ ท่ีกําหนดพบวาคะแนน

ความถูกตองท้ังกอนและหลังการใชการดสูงกวาการทดลองตวงดวย

ชอนตวงยา อาจเปนเพราะลักษณะของกระบอกฉีดยาท่ีมีขีดบอก

ปริมาตรท่ีชัดเจน งายตอการมอง และแปลความหมายตรงจาก

ตัวเลขไดเลย ในขณะท่ีชอนตวงยามีขนาดเล็ก เสนขีดบอกปริมาตร

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
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เอกสารอางอิง

ยากตอการสังเกต และมีความละเอียดนอย ตัวเลขท่ีระบุบนชอน

ไมแสดงหนวยทําใหผูตวงยาเขาใจคลาดเคล่ือน และตวงยาไมถูกตอง

ได

จากผลการทดสอบกอนและหลังของการใชการดความรู

ความเขาใจเร่ืองการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยาแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการดดังกลาว

ชวยเพ่ิมความรูความเขาใจได ท้ังน้ี รูปแบบการดอออกแบบใหมี

สีสันสะดุดตา ใชขอความท่ีส้ัน อานงาย ชัดเจน และมีรูปประกอบ

เพ่ือใหผูตวงยาเขาใจไดทันทีในความหมายของปริมาตรยาท่ีตอง

ตวงวาตองตรงกับขีดปริมาตรใด และเนนใหทราบวาหนวยชอนชา 

หรือชอนโตะเทียบเทากับก่ีมิลลิลิตร ml หรือก่ีซีซี เพ่ือใหตรงกับ

หนวยบนกระบอกฉีดยาจริงท่ีไดรับเพ่ือลดความเขาใจท่ีคลาด

เคล่ือน อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการใชการดเพ่ิมความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการใชชอนตวงยาและกระบอกฉีดยาใหกับผูรับบริการ

แลว ยังมีแนวทางลดความคลาดเคล่ือนทางยาในมุมมองของ

เภสัชกรท่ีสามารถทําควบคูไปได ไดแก การใหความรูเก่ียวกับวิธีตวง

ยาท่ีถูกตองแกผูปกครองรวมกับการใชเทคนิคการใหคําปรึกษา

ข้ันสูงประกอบคําแนะนํา เชน การสาธิตวิธีตวงยา การช้ีหรือใชปากกา

ทําเคร่ืองหมายแสดงระดับปริมาตรท่ีแพทยส่ังจายบนอุปกรณตวง

ยา และการขอใหผูปกครองอธิบายหรือสาธิตการตวงยาแบบยอน

กลับ รวมถึงการปรับปรุงฉลากยา โดยการระบุหนวยปริมาตรเปน

มิลลิลิตรแทนชอนโตะหรือชอนชา เน่ืองจากพบวาในงานวิจัย กลุม

ตัวอยางมีความรูความเขาใจในการใชกระบอกฉีดยาสูงกวาชอนตวง

ยา ควบคูกับการเปล่ียนหนวยบนฉลากยาใหเปนภาษาเดียวกับ

หนวยท่ีปรากฏบนอุปกรณตวงยา และท่ีสําคัญ เภสัชกรผูจายยาควร

มอบอุปกรณตวงยามาตรฐานใหผูปวยนํากลับไปใชท่ีบาน เพ่ือ

ปองกัน dosing error จากการใชอุปกรณในครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมความ

ถูกตองในการตวงยาใหมากข้ึน
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