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ในผูปวยโรคเรื้อรัง ของจังหวัดสิงหบุรี Development of cooperative drug and dietary
supplementation for delayed kidney degeneration in patients with chronic
disease of Singburi Province.
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เอบีซี-วีอีเอ็น รวมกับการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อในโรงพยาบาลราชบุรี
The eﬃciency of life-saving medicines management using ABC-VEN analysis
and Quantity Ordered in Ratchaburi hospital
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องคการเภสัชกรรม (GPO)
ผนึกกําลัง สวทช. และ ปตท. ตอยอดการวิจัย
และพัฒนาวัตถุดิบทางยา

อ

สงเสริมความมั่นคงดานสุขภาพใหคนไทย

งค ก ารเภสั ช กรรม ร ว มกั บ สํา นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ตอยอดความ
สําเร็จการพัฒนาและวิจยั กระบวนการสังเคราะหสารออกฤทธิ์
ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients; API)
ศึกษาศักยภาพเชิงพาณิชย มุงลดพึ่งพาการนําเขา สงเสริม
ความมั่นคงดานสุขภาพใหคนไทย
นายแพทยวิฑูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการองคการ
เภสัชกรรม กลาววา อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ยังตองพึ่งพา
การนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศกวา 95% และจากการระบาด
ของโรค COVID-19 ทั่วโลก สงผลใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบยา
สําหรับรักษาโรค COVID-19 และวัตถุดิบยาจําเปนอื่นๆ เนื่องจาก
ประเทศหลักๆ ที่ผลิตวัตถุดิบยา อยางเชน จีนและอินเดีย ตางก็
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มีปญหาทั้งในเรื่องการขนสง
วัตถุดบิ ขามประเทศและอีกทัง้
ยังตองสํารองวัตถุดบิ ยารักษา
โรค COVID-19 และวัตถุดบิ ยา
จําเปนไวใชในประเทศตัวเอง
ซึ่ ง การที่ ป ระเทศไทยมี ก าร
ผลิตวัตถุดิบทางยาขึ้นสําหรับ
ใชเองจะเปนการสรางความ
มั่นคง และการพึ่งพาตนเอง
ดานยาของประเทศไดดียิ่งขึ้น
และยังเปนการสราง Ecosystem ในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่เปนตัวยาใหม (NCE, New
Chemical Entities) ซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศไทยยังไมเคยทําได
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ความรวมมือนี้ องคการเภสัชกรรมซึ่งมีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในดานเภสัชกรรมทั้งวัตถุดิบและยาสําเร็จรูป
จะทําหนาที่นําเทคโนโลยีการสังเคราะหวัตถุดิบที่ทาง สวทช. ได
พัฒนาจนสําเร็จในระดับหองปฏิบัติการแลว มาพัฒนาตอยอด
กระบวนการสังเคราะหในระดับอุตสาหกรรม ซึง่ ปตท. สวทช. และ
อภ. จะรวมกันศึกษาความเปนไปไดในเชิงพาณิชยตอไป
ดร.ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล ผูอ ํานวยการสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กลาววา “ความรวม
มือในครัง้ นี้ สวทช. พรอมทีจ่ ะสนับสนุนนักวิจยั ทีม่ อี งคความรู และ
ความสามารถในการวิ จั ย
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการสังเคราะหสาร
ออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมใน
ระดับหองปฏิบัติการ เพื่อ
ถ า ยทอดให กั บ องค ก าร
เภสั ช กรรมต อ ยอดไปสู
ระดับโรงงานตนแบบและ
พรอมสนับสนุนขอมูลใหแก
ปตท. เพื่อใชในการศึกษา
ค ว า ม เ ป น ไ ป ไ ด ใ น ก า ร
พั ฒ นาสารออกฤทธิ์ ท าง
เภสัชกรรมที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย ดังจะเห็นไดจากที่ผานมา
นักวิจยั สวทช. รวมกับองคการเภสัชกรรม วิจยั และพัฒนากระบวนการ
ผลิตยาฟาวิพิราเวียร สําหรับตานโรค COVID-19 ขึ้นเองภายใน
ประเทศ นับวาเปนอีกหนึง่ ความสําเร็จทีต่ อบโจทยวงการแพทยและ
สาธารณสุขของไทย ทําใหไมตองพึ่งพาการนําเขายาฟาวิพิราเวียร
จากตางประเทศ
ชวยยกระดับขีดความสามารถทางดานการผลิตยาของ
ประเทศ ใหสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งเปนฐานในการสราง
อุตสาหกรรม API ของประเทศ
ความร วมมื อในครั้งนี้ สวทช. พรอมที่จะสนั บสนุ น
นักวิจัยที่มีองคความรู และความสามารถในการวิจัย พัฒนา และ
ปรับปรุงกระบวนการสังเคราะหสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมใน
ระดับหองปฏิบัติการ เพื่อถายทอดใหกับองคการเภสัชกรรมตอ
ยอดไปสูร ะดับโรงงานตนแบบ และพรอมสนับสนุนขอมูลใหแก ปตท.
เพื่อใชในการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทาง
เภสัชกรรมที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย เพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทาง
เภสัชกรรม (API) ในระดับอุตสาหกรรมตอไป”
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นายอรรถพล ฤกษพบิ ลู ย ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) กลาว
วา “ความรวมมือครั้งนี้ สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐในการ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเปาหมาย
(New S-curve) ทีม่ คี วาม
จําเปนตอการขับเคลือ่ น
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ป สู
อุ ต สาหกรรม 4.0 ใน
ดานการพัฒนาสุขภาพ
แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย ข อ ง
ประเทศ มุ ง เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการ
พึ่งตนเอง ดวยการวิจัย
พัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการผลิต โดยองคกรหรือบริษทั เอกชนไทย เพือ่ สราง
ความสามารถในการแขงขัน สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเปน
ฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพของคนไทย
ดังนั้น ความสามารถในการดําเนินการดานยาแบบครบ
วงจร ตั้งแตระดับตนนํ้าจนถึงปลายนํ้าของประเทศ จะชวยเสริม
ความมั่นคงในอุตสาหกรรมยาของประเทศ ตลอดจนลดการพึ่งพา
การนําเขา โดยเฉพาะยาที่มีความจําเปนตองใชเรงดวน อาทิ ยาที่
ชวยรักษาโรค COVID-19 ในปจจุบันในความรวมมือนี้ ปตท. จะ
ดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของ API ทีว่ จิ ยั และพัฒนาขึน้ มาใน
เชิงพาณิชย ตลอดจนรูปแบบโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อตอยอด
การวิจัยและพัฒนา API ของไทยใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
สามารถแขงขันกับตางประเทศได ทัง้ นี้ ปตท. ตัง้ เปาขับเคลือ่ นธุรกิจ
Life Science ใหเห็นผลเชิงรูปธรรม จึงไดจัดตั้งบริษัท อินโนบิก
(เอเซีย) จํากัด เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผานมา โดยมีวิสัยทัศน
คือ บริษัทชั้นนําดานชีววิทยาศาสตรในภูมิภาคที่มีวิทยาศาสตร
อันเปนเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”
ปจจัยแหงความสําเร็จในการวิจยั และพัฒนา API จนถึง
ขัน้ ผลิตออกสูต ลาดไดนนั้ จําเปนตองประกอบดวย ศักยภาพในการ
วิจยั และพัฒนา ความเชีย่ วชาญในการผลิตเพือ่ ใหไดมาตรฐาน และ
ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย และดวยศักยภาพ
ความเชีย่ วชาญของทัง้ 3 องคกร จะชวยสงเสริมใหโครงการสามารถ
สัมฤทธิผลได ทั้งนี้ การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา API ที่มี
ศักยภาพเชิงพาณิชย คาดวาจะใชเวลาประมาณ 3 ป
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เดินหนาผลิตยาฟาวิพิราเวียรที่วิจัยเอง

น

พ . วิ ฑู ร ย ด า น วิ บู ล ย
ผู อํา น ว ย ก า ร อ ง ค ก า ร
เ ภ สั ช ก ร ร ม ก ล า ว ว า
องคการฯ ขอขอบคุณ นายอนุทิน
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฐ รองนายก
รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงพาณิชย กรมทรัพยสินทาง
ปญญา ภาคประชาสังคม สือ่ มวลชน
แ ล ะ ทุ ก ภ า ค ส ว น ที่ ช ว ย กั น ห า
ทางออกใหกบั ประเทศไทย เมือ่ กรมทรัพยสนิ ทางปญญาไดมคี ําสัง่
ปฏิเสธคําขอรับสิทธิบตั รยาฟาวิพริ าเวียรรปู แบบเม็ด ดวยเห็นวาคํา
ยื่นขอสิทธิบัตรของบริษัทที่ยื่นขอนั้นไมมีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น
ทําใหองคการฯ สามารถผลิตยาฟาวิพิราเวียร ซึ่งเปนยาที่จําเปน
อย างมากในการรั กษาผู ปวยโควิ ด-19 แม วากระบวนการตาม
กฎหมายยังเปดโอกาสใหผูยื่นขอฯ สามารถอุทธรณคําสั่งตอคณะ
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กรรมการสิทธิบัตรไดภายใน 60 วัน หากไมมีการอุทธรณภายใน
ระยะเวลาดังกลาว จะถือวาคําสั่งปฏิเสธของกรมทรัพยสินทาง
ปญญาเปนที่สุด เสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย
นายแพทยวิฑูรย กลาวตอวา องคการฯ ไดเริ่มทําการ
ศึ ก ษาชี ว สมมู ล ในอาสาสมั ค รสุ ข ภาพดี ตั้ ง แต เ มื่ อ ปลายเดื อ น
เมษายน 2564 เพื่อศึกษาความเทาเทียมกันในการรักษาเปรียบ
เทียบกับยาตนแบบ โดยนํายาทีอ่ งคการฯ ผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ไวจํานวนกวา 3 แสนเม็ดไปใชในการศึกษาชีวสมมูลครัง้ นี้ มีกําหนด
แล ว เสร็ จ และสามารถยื่ น ข อ มู ล ขึ้ น ทะเบี ย นให สํา นั ก งานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ไดประมาณเดือนกรกฎาคม 2564
สวนการผลิตเพื่อจําหนายนั้น องคการฯ จะสามารถผลิตยาเม็ด
Favipiravir ไดทันทีตามขอมูลที่ระบุไวในทะเบียนยา ภายหลังได
ทะเบียนตํารับยาจาก อย. สามารถขยายกําลังการผลิตไดตามความ
ตองการทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทัง้ โรงงานทีถ่ นนพระราม 6 และโรงงานผลิต
ยาขององคการฯ ที่คลอง 10 อําเภอธัญบุรี
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มอบเครือ่ งชวยหายใจ 6 เครือ่ ง แกโรงพยาบาลบุษราคัม

ภ

ชุด PPE อุปกรณปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
แกโรงพยาบาลและชุมชนตาง ๆ

ญ.วีระมล มหาตมวดี ผูชวย
ผูอ าํ นวยการองคการเภสัชกรรม
(อภ.) กลาววา จากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก
ใหม องคการเภสัชกรรมในฐานะองคกร
หลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ
ของประเทศ ไดดําเนินการตามภารกิจ
วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สํารอง กระจาย
ยา เวชภัณฑ อุปกรณปองกัน สนับสนุน
ใหกับระบบสาธารณสุขไทย ในดานตางๆ และนอกเหนือจากการ
ดําเนินงานดังกลาวแลว องคการเภสัชกรรม มีความหวงใยตอเจา
หนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน พีน่ อ งประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบกับสถานการณ
ดังกลาว จึงไดจัดโครงการ “องคการเภสัชกรรม สูภัยโควิด-19” นํา
โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม พรอมดวยคณะกรรมการ
ผูบ ริหารองคการเภสัชกรรม มอบอุปกรณทางการแพทยและอุปกรณ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบเครื่อง
ชวยหายใจ จํานวน 6 เครือ่ ง วงเงิน 1 ลานบาท ใหกบั พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนําไปใชในโรงพยาบาลสนาม
บุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยูที่อาคารชาเลนเจอร 3
เมืองทองธานี
ผูชวยผูอาํ นวยการองคการเภสัชกรรม กลาวตอไปวา
นอกจากนีอ้ งคการเภสัชกรรมยังไดมอบชุด PPE มูลคา 3 แสนบาท
ให กั บ สํา นั ก การแพทย กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ นํา ไปจั ด สรรแก

6

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลสนามในสังกัด กทม. เชน โรงพยาบาลสนามราชพิพฒ
ั น
และโรงพยาบาลสนามอืน่ ๆ มอบหนากากอนามัย จํานวน 1 แสน
ชิน้ (2,000 กลอง) แอลกอฮอลเจลลางมือ 50 g จํานวน 8,000 หลอด
แอลกอฮอลเจลลางมือ 350 g จํานวน 1,000 ขวด ผลิตภัณฑ
ฟาทะลายโจร 250 mg จํานวน 500 กลอง รวมมูลคา 5 แสนบาท
แกชมุ ชนคลองเตย มอบหนากากอนามัย จํานวน 74,000 ชิน้ (1,480
กลอง) แอลกอฮอลเจลลางมือ 50 g จํานวน 5,000 หลอด แอลกอฮอล
เจลลางมือ 350 g จํานวน 450 ขวด รวมมูลคา 3 แสนบาท แกชมุ ชน
เขตบางแค และมอบหนากากอนามัย จํานวน 74,000 ชิน้ (1,480
กลอง) แอลกอฮอลเจลลางมือ 50 g จํานวน 5,000 หลอด แอลกอฮอล
เจลลางมือ 350 g จํานวน 450 ขวด รวมมูลคา 3 แสนบาท มอบให
กับพืน้ ทีช่ มุ ชนโดยรอบองคการเภสัชกรรมพระรามที่ 6 รวมมูลคา
ในการบริจาคครัง้ นี้ จํานวน 2 ลานสีแ่ สนบาท
“แนวทางการใหความชวยเหลือขององคการเภสัชกรรม
ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยใหกับโรงพยาบาล
สนาม รวมทั้งชวยเหลือผูที่กําลังไดรับความเดือดรอนจากการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนตางๆ แทนความหวงใย และขอ
สงกําลังใจไปยังเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน ตลอดจนชาวชุมชนตางๆ ให
ทุกคนมีความเขมแข็ง ยืนหยัด และปลอดภัย สามารถกลับมาดําเนิน
ชีวติ ตามปกติไดโดยเร็ว และขอใหผา นพนสถานการณทยี่ ากลําบาก
นี้ไปดวยกัน องคการเภสัชกรรม ยังคงมุงมั่นที่จะทําภารกิจ อยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหสถานการณครั้งนี้ผานพนไปอยางรวดเร็วและ
ประชาชนดํารงอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุขตอไป” ผูช ว ยผูอ ํานวย
การองคการเภสัชกรรมกลาว
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ภารกิจองคการเภสัชกรรม

กับสถานการณโควิด-19 ดานวัคซีน

จ

ากสถานการณโควิด-19 ที่กําลังระบาดอยูในขณะนี้
องคการเภสัชกรรมในฐานะหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่
มีหนาที่ในการดําเนินการวิจัย ผลิต จัดหา สํารอง
กระจายยา เวชภั ณ ฑ และอุ ป กรณ ท างการแพทย จาก
สถานการณดังกลาว องคการเภสัชกรรมไดดําเนินการดาน
วัคซีนปองโควิด-19 ใน 2 แนวทางคูขนานกัน ประกอบดวย
แนวทางที่ 1 ดําเนินการจัดหาจากผูผลิตในตางประเทศ
เพื่ อ ให ค นไทยได รับ วั ค ซี น โดยเร็ ว ป จจุ บัน ได จัดหาและนํา เข า
วัคซีนซิโนแวค จากประเทศจีน เพื่อใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนิน
การฉีดใหกับประชาชนโดยไมเสียคาใชจาย และวัคซีนโมเดอรนา
ซึง่ เปนวัคซีนทางเลือกสําหรับกระจายใหโรงพยาบาลเอกชนเพือ่ ให
บริการฉีดแกประชาชน โดยผูฉีดเสียคาใชจายเอง โดยจะนําเขามา
ในชวงแรกในไตรมาส 4/2564 จํานวน 3.9 ลานโดส และไตรมาสที่
1/2565 จํานวน 1.1 ลานโดส การจัดหาวัคซีนโมเดอรนาเปนการ
นําเขาโดยบริษัทซิลลิค ฟารมา จํากัด อภ.เปนตัวแทนภาครัฐที่จัด
ซือ้ เพือ่ มาจําหนายใหกบั โรงพยาบาลเอกชนตามแนวทางขอกําหนด
ของบริษัทโมเดอรนาตางประเทศ
แนวทางที่ 2 ดําเนินการวิจยั พัฒนาวัคซีนเพือ่ ผลิตใชเอง
ในประเทศ ดวยเทคโนโลยีการผลิตทีใ่ ชในการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ
ที่องคการเภสัชกรรมมีประสบการณ เพื่อความมั่นคง การพึ่งพา
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ตนเอง และความยั่งยืนดานวัคซีนใหกับประเทศ
องคการเภสัชกรรมมีโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ที่ใช
ผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ในระดับอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูใน
จังหวัดสระบุรี ซึง่ นับเปนปจจัยพืน้ ฐานทีม่ ศี กั ยภาพและความพรอม
ในการผลิ ต วั ค ซี น ในระดั บ อุ ต สาหกรรม ที่ ส ามารถใช ต อ ยอด
ประยุกตสําหรับใชในการผลิตวัคซีนโควิด -19 ไดเร็วขึ้น
วัคซีนตานโควิดชนิดลูกผสม HEXAPRO (NDV-HXP-S
COVID-19 vaccine) ขององคการเภสัชกรรม (อภ.) เปนวัคซีนทีอ่ งค
การฯ ดําเนินการวิจยั และพัฒนากระบวนการผลิตดวยฝมอื คนไทย
เปนนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย ผลิตดวยเทคโนโลยี
Egg-based ซึง่ เปนเทคโนโลยีทผี่ ผู ลิตวัคซีนปองกันไวรัสไขหวัดใหญ
กวา 80 เปอรเซ็นต ทั่วโลกใชเทคโนโลยีนี้และใชมาเปนเวลา
ยาวนาน และเปนเทคโนโลยีที่โรงงานผลิตวัคซีนขององคการฯ
มีศักยภาพและพรอมอยูแลว
วัคซีนโควิดนี้ ไดรับการสนับสนุน “หัวเชื้อไวรัสตั้งตน
ชนิดลูกผสม HEXAPRO มีศักยภาพสรางภูมิคุมกันสูง” จากองคกร
PATH และคณะแพทยศาสตรของสถาบันการศึกษา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา คาดขึน้ ทะเบียนและผลิตในระดับอุตสาหกรรมไดใน
กลางป 2565 กําลังการผลิตเริ่มตน 20-30 ลานโดสตอป
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จากวิ กฤตสถานการณ โควิ ด-19 สู การเริ่ มต น “วั คซี นชนิ ด
ลูกผสม HEXAPRO” จากฝมือคนไทย
กลางป 2563 องคการเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจที่เปน
องคกรหลักดานยาและเวชภัณฑของประเทศ เล็งเห็นวา การวิจัย
พัฒนาและผลิตวัคซีนโควิ-19 ขึ้นเองภายในประเทศ เปนการสราง
ความมัน่ คงและพึง่ พาตนเอง และดวยศักยภาพและความพรอมใน
การผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่โรงงานผลิตวัคซีนขององคการ
เภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี ซึ่งมีการผลิตวัคซีน
ปองกันไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยี Egg-based ที่ใชไขไกฟกชนิด
พิเศษเปนเทคโนโลยีการผลิต ที่พรอมอยูแลว นํามาปรับใชผลิต
วัคซีนโควิด-19 ไดทันที “จึงเปนจุดเริ่มตนของการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตวัคซีนชนิดลูกผสม HEXAPRO จากฝมือคนไทย”
องค ก ารเภสั ช กรรม ได รั บ การสนั บ สนุ น จากองค ก ร
PATH ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนองคกรที่ใหสิทธิแกองคการ
เภสัชกรรมในการเขาถึงสิทธิการใชหวั เชือ้ ไวรัสตัง้ ตนภายใตขอ ตกลง
กับโรงเรียนแพทย Icahn School of Medicine at Mount Sinai และ
มหาวิทยาลัยเทกซัส (University of Texas at Austin) เพื่อนํามา
ผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 โดย “หัวเชือ้ ไวรัสตัง้ ตนชนิดลูกผสม
HEXAPRO มีศักยภาพสรางภูมิคุมกันสูง” นี้ไดมาจากการตัดแตง
พันธุกรรมไวรัสนิวคาสเซิล ใหมีโปรตีนสวนหนาม (Spike protein)
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 อยูที่ผิว ซึ่งไวรัสที่ตัดแตง
พันธุกรรมนี้นอกจากจะมีความปลอดภัยไมกอใหเกิดโรคโควิด-19
แลว ยังสามารถเพิม่ จํานวนในไขไกฟก ไดเหมือนกับไวรัสไขหวัดใหญ
“องคการฯ จึงใชเทคโนโลยีไขไกฟก ทีม่ อี ยูใ นการผลิตวัคซีนปองกัน
โรคโควิด-19” ขึน้ โดยจากการทดสอบความเปนพิษในหนูแรต (rats)
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วัคซีนชนิดเชื้อตาย ที่ไดรับการสนับสนุนหัวเชื้อไวรัสตั้งตนชนิด
ลูกผสม HEXAPRO จากองคกรในสหรัฐอเมริกา จนสําเร็จ และ
ไดนําวัคซีนดังกลาวใหคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทําการศึกษาวิจัยในมนุษยระยะที่ 1 โดยฉีดใหกับอาสาสมัครอายุ
18-59 ป จํานวน 210 คน มาตั้งแตเดือนมีนาคมที่ผานมา ฉีดครบ
2 โดสแลว พบวา ผลออกมาคอนขางดี วัคซีนมีความปลอดภัย
อาสาสมัครทุกคนอยูใ นเกณฑดี สุขภาพแข็งแรง เปนทีน่ า พอใจ และ
ไมพบอาการไมพงึ ประสงคหรือผูท แี่ พวคั ซีนรุนแรง ซึง่ ผลทีไ่ ดนเี้ ปน
ผลเบื้องตน จากการนําตัวอยางซีรัมจํานวนหนึ่งไปทดสอบในหอง
ปฏิบตั กิ ารในประเทศไทย พบผลเบือ้ งตนเปนทีน่ า พอใจ ซึง่ ตองรอ
ดูผลเปนทางการเพื่อยืนยัน ซึ่งผลวิจัยยืนยันอยางเปนทางการนั้น
องคการฯ ไดสงวัคซีนไปทดสอบความปลอดภัยและการกระตุน
ภูมิคุมกันของวัคซีนที่ตางประเทศ เพื่อใหเปนมาตรฐานสากลและ
สามารถเทียบเคียงผลกับผูผลิตวัคซีนชนิดเดียวกันนี้กับผูผลิตใน
ตางประเทศ ทั้งนี้จะมีการรายงานผลอยางเปนทางการในเดือน
ที่ประเทศอินเดีย และการทดสอบประสิทธิภาพ (Challenge study) กรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นจะทําการศึกษาวิจัยในมนุษยระยะที่ 2
และความสามารถในการกระตุน ภูมคิ มุ กัน (Immunogenicity Study) ในอาสาสมัครจํานวน 250 คน ในเดือนสิงหาคม 2564 หลังจากนัน้
ในหนูแฮมสเตอร (Hamsters) ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา พบวาวัคซีน จะเลือกสูตรการทดลองที่ดีที่สุด ไปทําการศึกษาวิจัยในมนุษย
มีความปลอดภัย มีความสามารถในการกระตุน ภูมคิ มุ กันตอโปรตีน ระยะที่ 3 ตอไป
หนามของไวรัสโคโรนาและมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคจาก
คาดวา “วัคซีนชนิดลูกผสม HEXAPRO” จากฝมอื คน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ได
ไทย จะไดรับการขึ้นทะเบียนแบบการใชวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Use Authorization, EUA) และจะสามารถดําเนินการผลิต
วัคซีนเขาสูกระบวนการศึกษาวิจัยในมนุษย
ในระดับอุตสาหกรรมที่โรงงานผลิตวัคซีนขององคการเภสัชกรรม
จากที่ อ งค ก ารเภสั ช กรรมได ดํา เนิ น การวิ จั ย พั ฒ นา ใหคนไทยไดใชไมเกินกลางป 2565 โดยมีกําลังการผลิตเริ่มตน
กระบวนการผลิตวัคซีน ชนิดลูกผสม HEXAPRO ซึ่งเปนนวัตกรรม 20-30 ลานโดสตอป
Vol.47 No.3 April - June 2021
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ศักยภาพและความพรอม โรงงานผลิตวัคซีนที่ ต.ทับกวาง
อ.แกงคอย จ.สระบุรี
โรงงานผลิตวัคซีน ขององคการเภสัชกรรมที่ ต.ทับกวาง
อ.แกงคอย จ.สระบุรี มีศักยภาพและมีความพรอมในการผลิต
วัคซีนปองกันโควิด-19 ในระดับอุตสาหกรรม โดยมีทีมผลิตวัคซีน
กวา 100 คนทีม่ คี วามรูค วามสามารถ สามารถผลิตไดทนั ทีหลังจาก
วัคซีนไดรับทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โรงงานดังกลาวมีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากไขไกฟก
ที่ใชสาํ หรับผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญอยูแลว จะสามารถปรับ
มาใช ผลิ ตวั คซี นป องกั นโควิ ด-19 ได ทันที และจากข อมู ลของ
องคการอนามัยโลกพบวาเทคโนโลยีไขไกฟกนี้ กวา 80 เปอรเซ็นต
ของบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต วั ค ซี น ป อ งกั น โรคไข ห วั ด ใหญ ทั่ ว โลกยั ง คงใช
เทคโนโลยี นี้ ผ ลิ ต วั ค ซี น อยู เ นื่ อ งจากเป น เทคโนโลยี ที่ ใ ช กั น มา
ยาวนาน (Classical Platform) วัคซีนที่ผลิตไดมีความปลอดภัยสูง
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดี เปนไปตามวัตถุประสงคของ
การปองกันโรคเหมือนการผลิตดวยเทคโนโลยีอื่น เปนไปตาม
มาตรฐานองค ก ารอนามั ย โลก อี ก ทั้ ง ต น ทุ น การผลิ ต ตํ่า และมี
กระบวนการผลิตไมซับซอนมากนัก และยังพบวาหลายบริษัทใน
ตางประเทศไดมีการใชเทคโนโลยีนี้สําหรับการผลิตวัคซีนปองกัน
โควิด-19 ดวยเชนกัน
“วัคซีนชนิดลูกผสม HEXAPRO” ไดนําไปทําการ
ทดสอบวัคซีนกับเชือ้ กลายพันธุใ นหลอดทดลองดวย พบวาเมือ่ นํา
วัคซีนมาทดสอบกับสายพันธุอ ลั ฟา (อังกฤษ) ก็ใหผลคอนขางดี และ
ขณะนี้อยูระหวางการทดสอบกับสายพันธุเบตา (แอฟริกาใต) และ
สายพันธุเ ดลตา (อินเดีย) ตอไป โดยการทดลองนีไ้ ดมกี ารสงไปตรวจ
ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข วาวัคซีนตอบ
สนองกับเชื้อกลายพันธุสายพันธุใดบาง

ความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ
ด า นการวิ จั ย พั ฒ นาวั ค ซี น ขึ้ น มาใช เ องในประเทศ
องคการเภสัชกรรม ไดรวมมือกับหลายหนวยงานเพื่อการวิจัย
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พัฒนาวัคซีนตนแบบในหลายรูปแบบ อาทิ ชนิดวัคซีนอนุภาค
เหมือนไวรัส (Virus-like particle) พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชนิดวัคซีนโปรตีนซับยูนิต
(Subunit vaccine) พัฒนาโดยคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยวัคซีนทั้ง 2 ชนิดนี้ ใชเทคโนโลยีการผลิตในเซลล
เพาะเลี้ยง
ดานความรวมมือกับศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) เพื่อวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตายจาก
การตัดตอยีนของไวรัสโควิด-19 เขาไปในยีนของไวรัสไขหวัดใหญ
เพื่อเปนเชื้อไวรัสตั้งตน หากสําเร็จจะนําเชื้อไวรัสตั้งตนนี้ ไปผลิต
เปนวัคซีนโดยใชเทคโนโลยีการผลิตดวยไขไกฟกตอไป
นอกจากนั้นองคการเภสัชกรรม ไดรวมมือกับ บริษัท
ใบยา ไฟโตฟารม จํากัด ที่ไดพัฒนาตนแบบวัคซีนปองกันโรคจาก
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากใบพืช ซึง่
ผลการทดลองเบือ้ งตนสามารถกระตุน ภูมคิ มุ กันไดดใี นสัตวทดลอง
โดยองคการเภสัชกรรมจะเปนผูด ําเนินการตัง้ ตํารับและบรรจุวคั ซีน
ปองกันโรคจากเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีผ่ ลิตโดยบริษทั คินเจนไบโอเทค
จํากัด เพื่อนําไปใชในการศึกษาวิจัยในมนุษย
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ยาฟาวิพิราเวียร (ยาฟาเวียร) รักษาโควิด-19
ขององคการเภสัชกรรม ที่ผลิตเอง ไดทะเบียนจาก อย.แลว
เดือนสิงหาคมนี้ พรอมเริ่มกระจายใหกับผูปวย

ย

าฟาวิพริ าเวียร ภายใตชอื่ ฟาเวียร (200 มิลลิกรัมตอเม็ด)
ขององคการเภสัชกรรม ที่วิจัย พัฒนาและผลิตเอง ไดรับ
การขึ้ น ทะเบี ย นจากสํา นั ก งานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) แลว ตนสิงหาคมนีเ้ ริม่ กระจาย
แรกผลิ ต ได เข า ระบบการรั ก ษาผู ป ว ย
โควิด-19 โดยระยะ ไมนอยกวาเดือนละ
2 ลานเม็ด และจะขยายกําลังการผลิตเพิ่ม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง
ดร. ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฎกกุล ผูเ ชีย่ วชาญพิเศษ กลาววา ยาฟาเวียร
(200 มิลลิกรัมตอเม็ด) มีชื่อสามัญทาง
ยา คือ ยาฟาวิพิราเวียร (Favipiravir) ที่
องคการเภสัชกรรมไดดําเนินการ วิจัย พัฒนา และผลิตเอง ไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เรียบรอยแลว โดยยาฟาเวียรเปนผลิตภัณฑยาสามัญรายแรกของ
ประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานสากล จะเริ่มผลิตและกระจายให
ผูปวยไดใชในตนเดือนสิงหาคมนี้ ที่โรงงานขององคการฯ ที่ถนน
พระราม 6 และจะขยายกํา ลั ง การผลิ ต ไปยั ง โรงงานผลิ ต ยาที่
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คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใหมากขึ้น
อยางตอเนือ่ ง การผลิตยาดังกลาวขององคการฯ ครัง้ นี้ ทําใหราคา
ยาถูกลงกวาการนําเขายาจากตางประเทศ สงผลใหรัฐประหยัด
คาใชจายดานยาของประเทศ
“ยาฟาวิพิราเวียร เปนรายการยาหลักที่ใชในการรักษา
โรคโควิ ด -19 ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามแนวทางการรั ก ษาของ
ประเทศไทย ซึ่งเดิมตองนําเขาจากตางประเทศทั้งหมด ปจจุบัน
สถานการณการระบาดโรคโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้น ทําให
มีการใชยาฟาวิพิราเวียรเปนจํานวนมาก
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ซึง่ องคการฯ ไดมกี ารจัดหาเขามาจากตางประเทศอยาง
ตอเนื่อง และองคการฯ จะเริ่มผลิตยาฟาเวียรคูขนานไปดวย โดย
องคการฯ จะไดมกี ารบริหารจัดการสํารองยาฟาวิพริ าเวียร ใหเพียง
พอและสอดคลองกับสถานการณความรุนแรงของการระบาดโรค
โควิด-19 ในประเทศ
ผูเ ชีย่ วชาญพิเศษ กลาวตอไปวา องคการฯ ไดดาํ เนินการ
วิจัยพัฒนาและผลิตยาฟาเวียร เพื่อใหประเทศไทยสามารถพึ่งพา
ตนเองได โดยคัดเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากตางประเทศ
มาใชในการพัฒนาสูตรตํารับ จนขยายขนาดการผลิตในระดับ
อุ ต สาหกรรม ยาดั ง กล า วได ผ า นการศึ ก ษาความคงตั ว และ
ประสิทธิผลทางชีวสมมูล (Bioequivalence study) ซึง่ เปนการศึกษา
ระดับยาในเลือดเทียบกับยาตนแบบแลว โดยผลการศึกษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑผานเกณฑมาตรฐานสากลและผลการศึกษาชีวสมมูล
เทียบเทากับยาตนแบบ
โดยองคการฯ ไดเริ่มผลิตยาฟาวิพิราเวียร ที่มาจากการ
วิจัย พัฒนา และผลิตเอง ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ภายใตชื่อ ฟาเวียร (200 มิลลิกรัมตอเม็ด) และไดมีการปรับแผน
ขยายการผลิตเพิ่มเพื่อลดการจัดหาจากตางประเทศ ในเดือน
สิงหาคม 2564 จะดําเนินการผลิตแบบบรรจุแผง จํานวน 2.5 ลาน
เม็ด และจะเพิม่ การผลิตแบบบรรจุใสขวด ซึง่ คาดวาจะไดรบั อนุมตั ิ
แบบบรรจุขวด จาก อย. ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ ในเดือน
กันยายนจะผลิตยาได จํานวน 23 ลานเม็ด และตั้งแตเดือนตุลาคม
2564 เป น ต น ไปจะสามารถผลิ ต ได ไ ม น อ ยกว า 40 ล า นเม็ ด
ตอเดือน นอกจากนี้องคการฯ มีแผนการผลิตยาฟาวิพิราเวียรที่
โรงงานทัง้ 2 แหง โดยผลิตไดแลวในโรงงานทีถ่ นนพระรามที่ 6 และ
โรงงานผลิตยาขององคการเภสัชกรรมเองทีค่ ลอง 10 อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี คาดวาจะเปดสายการผลิตที่ 5 ในเดือนกันยายน
นี้ มีศักยภาพสามารถผลิตยาไดถึง 2,000 ลานเม็ดตอป หรือเดือน
ละไมนอยกวา 160 ลานเม็ดตอเดือน พรอมนํามาปรับใชสําหรับ
ขยายกําลังการผลิตยาฟาวิพิราเวียรไดถามีความตองการเพิ่มขึ้น
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องคการเภสัชกรรมมอบเครื่องวัดความดันสนับสนุนใหศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
นายแพทยเกียรติภมู ิ วงศรจิต ปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ในฐานะประธานกรรมการองค ก าร
เภสัชกรรม พรอมดวยนายแพทยวิฑูรย ดานวิบูลย
ผูอ าํ นวยการองคการเภสัชกรรม มอบเครือ่ งวัดความดัน
แบบสอดแขน จํานวน 18 เครือ่ ง โดยมอบใหศนู ยฉดี
วัคซีนกลางบางซือ่ 16 เครือ่ ง และกระทรวงสาธารณสุข
2 เครือ่ ง เพือ่ ใชในการดําเนินงานฉีดวัคซีนปองกันโรค
โควิด-19 ทีก่ ระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมือ่ วันที่
22 มิถนุ ายน 2564

องคการเภสัชกรรม (GPO)
สงมอบผลิตภัณฑสารสกัดกัญชา
แกสถาบันมะเร็งแหงชาติ
ดร. ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฎกกุล ผูเ ชีย่ วชาญพิเศษ
องคการเภสัชกรรม สงมอบผลิตภัณฑสารสกัดกัญชาชนิด THC เดน
ขนาด 5 มิลลิลติ ร ภายใตชอื่ THC DMS Oil ใหแก นพ.จินดา
โรจนเมธินร ผูอ าํ นวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ เพือ่ นําไปใชในผูป ว ย
ภายใตรปู แบบพิเศษ SAS (Special Access Scheme) โดยสงมอบ
เบือ้ งตนใหแกสถาบันมะเร็ง จํานวน 210 ขวด จากจํานวนทัง้ หมด
2,400 ขวด ซึง่ จะทยอยสงมอบและกระจายไปยังคลินกิ กัญชาใน
สถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทยทงั้ 13 แหงอยางตอเนือ่ งตอไป
ทั้งนี้ผลิตภัณฑดังกลาวเปนผลิตภัณฑที่เกิดจากความ
รวมมือของ 3 หนวยงาน ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ องคการเภสัชกรรม
และกรมการแพทย ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุกัญชาและ
กัญชงเพือ่ ใชประโยชนทางการแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานเกรด
ทางการแพทยแบบครบวงจรตัง้ แตการปลูก การผลิต และการนําไป
ใชประโยชนทางการแพทย ทีค่ ลินกิ นวัตกรรมการแพทยผสมผสาน
ดานโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแหงชาติ เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2564

ปองกันโควิด

ดร. ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฏกกุล
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ มอบหนากากอนามัย จํานวน
100,000 ชิน้ และแอลกอฮอลเจลลางมือ ขนาด 50 g
จํานวน 4,000 หลอด แกกรมราชทัณฑ โดย นาย
วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ เปน
ผูร บั มอบ เพือ่ นําไปแจกจายใหกบั เจาหนาทีแ่ ละผูต อ งขัง
เพือ่ ปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทัง้ นี้
บริษทั ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จํากัด โดย นพ.ศิรชิ ยั
ลิ้มสกุล ผูอาํ นวยการ ไดมอบสารสกัดสมุนไพร
ฟาทะลายโจร จํานวน 60,000 เม็ดแกกรมราชทัณฑ
ดวย เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2564
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ปที่ 47 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

13

องคการเภสัชกรรม มอบหนากากอนามัยและแอลกอฮอลเจล
แกประชาชนรอบพื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต 1
ดร. ภญ.มุ ก ดาวรรณ
ประกอบไวทยกิจ รองผูอาํ นวยการ
องค ก ารเภสั ช กรรม ลงพื้ น ที่ ม อบ
หนากากอนามัย จํานวน 100,000 ชิน้
และแอลกอฮอลเจลลางมือ จํานวน
4,000 หลอด แกชมุ ชนรอบพืน้ ทีโ่ รงงาน
ผลิตยารังสิต 1 อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยนายเฉลิมพงษ รังสิวฒ
ั นศักดิ์
สมาชิ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
ปทุมธานี และนายบุญชัย ทรัพยเจริญกุล
รองนายกเทศมนตรี เ มื อ งสนั่ น รั ก ษ
ใหการตอนรับ เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2564

องคการเภสัชกรรมสนับสนุนยาตําราหลวงโครงการวันสรางสุข
แบงปนนํ้าใจสูภัยโควิด
ภญ.ศิ ริกุล เมธี วีรัง สรรค รองผู อํานวยการองค ก าร
เภสัชกรรม มอบยาตําราหลวงสนับสนุนโครงการวันสรางสุข แบง
ปนนํ้าใจสูภัยโควิด ซึ่งเปนโครงการของสถานีโทรทัศนชองวัน 31
เพื่อนําไปมอบใหกับประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ในสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
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ปที่ 47 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

นายยุ ท ธนา ตั น ติ พ าณิ ช ย ผู อํา นวยการกอง
ประชาสัมพันธองคการเภสัชกรรม ลงพื้นที่มอบยาตําราหลวง
สนั บ สนุ น โครงการวั น สร า งสุ ข แบ ง ป น นํ้า ใจสู ภั ย โควิ ด แก
ประชาชนในพืน้ ทีช่ มุ ชนวัดญวณ-คลองลําปกและชุมชนปากคลอง
ตลาด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
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การแกไขปญหาการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน บูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุชาสินี พานทอง
ภ.ม. กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลลาดบัวหลวง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดยอ

บทนํา

เตียรอยดเปนสารทีใ่ ชประโยชนมากทางการแพทย แตถา
มีการใชไมถกู ตองโดยผูไ มมคี วามรูท ําใหมผี ลขางเคียงตอ
ระบบตางๆ ในรางกายรุนแรงมาก ปจจุบนั พบการลักลอบ
ผสมในผลิตภัณฑสขุ ภาพมากมายในประเทศไทย โดยทําใหผบู ริโภค
ติดสเตียรอยดโดยไมมีโอกาสไดรับรูวาผลิตภัณฑดังกลาวลักลอบ
ใสสารสเตียรอยด การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (Participatory Action Research) เพื่อแกปญหาการใช
ผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ ผูสูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และปวยเปนโรคเรื้อรัง อาศัยอยูจริงในตําบล
สิงหนาท พ.ศ. 2560-2562 โดยมีขอตกลงเบื้องตน จํานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถามเรื่องการใชยาของ
ผูสูงอายุ ใชประเมินพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอย
ดระดับบุคคล 2) แบบสํารวจยาในครัวเรือน ใชประเมินการใช
ผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดระดับครัวเรือน 3) แบบสํารวจการ
ขายยาในรานคาชํา ใชประเมินเกี่ยวกับผลิตภัณฑผสมสเตียรอยด
ในระดับชุมชน 4) ชุดทดสอบสารสเตียรอยดเบื้องตน สถิติที่ใชเปน
รอยละ เพื่อเปรียบเทียบ กอน – หลัง จัดกิจกรรม วิเคราะหขอมูล
ออกมาเปนผลการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดระดับบุคคล
ระดับครัวเรือน และระดับชุมชน จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 72.5 อายุ 80 ปขึ้นไป รอยละ 30
ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 100 มีจํานวนสมาชิกในครัว
เรือน 2-4 คน รอยละ 47.5 กอนจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ชุมชน กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ย 16.37+1.86 พบ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ลักลอบใสสเตียรอยดในบานเรือน รอยละ
20.00 พบรานชําจําหนายผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด รอยละ
27.78 ผลการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของชุมชน โดยบูรณาการ
รวมกับแพทยทางเลือก พบวากลุมตัวอยาง มีคะแนนพฤติกรรม
เฉลี่ย 17.25+1.32 พบผลิตภัณฑสุขภาพที่ลักลอบใสสเตียรอยดใน
บานเรือน รอยละ 12.5 พบรานชําจําหนายยาผสมสารสเตียรอยด
รอยละ 11.11 การวิจยั นีส้ รุปไดวา การแกไขปญหาการใชผลิตภัณฑ
ผสมสารสเตียรอยดโดยใชกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน บูรณาการ
รวมกับแพทยทางเลือก โดยนําผลิตภัณฑพอกเขาดวยฟางขาว
และสมุนไพรในชุมชน และวิธกี ารออกกําลังกายตามแนวคิด Movement System Impairment (MSI) มารวมในกิจกรรมการวิจัยชวย
สนับสนุนการแกปญ
 หาการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด ตัง้ แต
ระดับบุคคล ครัวเรือน จนถึงระดับชุมชน

สเตียรอยดเปนสารที่รูจักกันดีในวงการแพทย โดยใช
ประโยชนมากมายทางการแพทย แตเนื่องจากสเตียรอยดมผี ลขาง
เคียงตอระบบตางๆ ในรางกายรุนแรงมาก จึงตองมีการใชยานีโ้ ดย
อยูใ นความดูแลของแพทย ผลการตรวจสารสเตียรอยดในผลิตภัณฑ
สุขภาพของอําเภอลาดบัวหลวง ตั้งแต พ.ศ. 2555–2558 พบ
ผลิตภัณฑลักลอบใสสเตียรอยด รอยละ 66 ของผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ประชาชนนํามาตรวจ ในชวงป พ.ศ. 2556-2557 โรงพยาบาล
ลาดบัวหลวง พบผูปวยที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ไดรับ
ผลกระทบจากการรับประทานยาชุดที่ผสมสารสเตียรอยดจํานวน
2 ราย โดยเปนโรคไต 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งนับวาเปน
ปญหาที่สําคัญที่ตองมีการแกไขปญหา ในหลายพื้นที่จึงเกิดการ
พัฒนารูปแบบการแกปญหาตางๆ ซึ่งการแกปญหาที่ประสบผล
สําเร็จเกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวน การมีสวนรวมของ
ชุมชนทําใหชมุ ชนนัน้ เปนผูค ดิ คนปญหา เปนผูน ําทุกอยาง แบงการ
มีสว นรวมออกเปน 5 ขัน้ ตอน ตามทฤษฎีของโกมาตร จึงสเถียรทรัพย
คื อ การมี ส ว นร ว มในการร ว มคิ ด ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว มปฏิ บั ติ
รวมรับผล และรวมประเมินผล เพื่อกําหนดเปาหมายของสังคม
จัดทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น และเปนการปฏิบัติตาม
แผนการหรือโครงการตางๆ แตการแกปญหาควรมีทางเลือกที่
ประชาชนสามารถนํา มาทดแทนการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ลั ก ลอบใส
สเตียรอยดได ซึง่ ทางโรงพยาบาลลาดบัวหลวงไดมผี ลการศึกษาวิจยั ถึง
แพทยทางเลือกที่นํามาบําบัดในผูปวยกลุมขอเขาเสื่อม ที่ทําให
คุณภาพชีวติ ดีขนึ้ คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑพอกเขาดวยฟางขาวและ
สมุนไพรในชุมชน โดยแพทยแผนไทย และการออกกําลังกายตาม
แนวคิด Movement System Impairment (MSI) โดยกายภาพบําบัด
ดั งนั้ น ผู วิ จั ย จึ งได นํา ประโยชน ที่ ได จากผลการวิ จั ยของแพทย
ทางเลื อ กดั ง กล า วมาร ว มแก ป ญ หาในกิ จ กรรมการวิ จั ย โดยมี
วัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาสภาพปญหาการใชผลิตภัณฑผสมสาร
สเตียรอยดในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน 2) เพือ่ สรางรูปแบบ
การแก ไ ขป ญ หาการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ผ สมสารสเตี ย รอยด โ ดยใช
กระบวนการมีสว นรวมของชุมชน และบูรณาการรวมกับแพทยทาง
เลือก 3) ประเมินผลการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดในระดับ
บุคคล ครัวเรือน และชุมชน หลังเกิดกิจกรรมกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน และบูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก

ส

คําสําคัญ : สารสเตียรอยด, กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน, แพทยทางเลือก
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วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย
วิจยั นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม (Participatory Action Research) เพื่อแกปญหาการใชผลิตภัณฑผสม
สารสเตียรอยด
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
และปวยเปนโรคเรือ้ รัง อาศัยอยูจ ริงในตําบล สิงหนาท พ.ศ. 25602562 จํานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามเรื่องการใชยาของผูสูงอายุ ใชประเมิน
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดระดับบุคคล
2. แบบสํา รวจยาในครั ว เรื อ น ใช ป ระเมิ น การใช
ผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดระดับครัวเรือน
3. แบบสํารวจการขายยาในรานคาชํา ใชประเมินเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดในระดับชุมชน
4. ชุดทดสอบสารสเตียรอยดเบื้องตน
ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสถานการณยาไมปลอดภัยในชุมชน
ป 2560 ศึกษาสภาพวิถีชีวิตความเปนอยู และสถานการณสุขภาพ
ของชุมชน โดยการออกเยีย่ มบานรวมกับทีมงาน สํารวจการขายยา
ในรานคาชํา เก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยทั้ง 4 เครื่อง
มือ (pre-test)
กิจกรรมที่ 2 เวทีถอดบทเรียนทีผ่ า นมาในการแกปญ
 หา
การใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด รวมกับ อสม. เจาหนาที่
สาธารณสุข ผูนําชุมชน และตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อนําเสนอปญหาสุขภาพในพื้นที่ที่ผานมา และเสนอโครงการ
แกไขปญหา จัดตั้งทีมงานเพื่อดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ 3 เวทีวเิ คราะหขอ มูลรวมกับชุมชน นําเสนอ
สภาพปญหาที่สํารวจไดจากการเยี่ยมบานเบื้องตนนํามาสะทอน
รวมกันกับชุมชนในเวทีอําเภอเคลื่อนที่ และรับฟงแนวทางการแก
ปญหาที่ชุมชนนําเสนอ
กิจกรรมที่ 4 ทีมงานรวมดําเนินงานแกไขตามมาตรการ
แกไขปญหาของชุมชน คือ
- จัดเวทีใหความรูประชาสัมพันธตามจุดตางๆ ใน
ชุมชน ผานกิจกรรมของชุมชน เชน ปน จักรยาน วันทําบุญ โรงเรียน
ผูสูงอายุ และผานหอกระจายขาวของ อบต.
- ตรวจแหลงกระจายยาในชุมชน คือ รานชําจํานวน
18 ราน พรอมทั้งใหความรู
- อบรมใหความรูแกครู นักเรียนในพื้นที่
- อบรมกลุมผูใชสารสเตียรอยด
- เยีย่ มบานรวมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลเพือ่
รวมแกปญหาใหกับผูปวยที่ใชสารสเตียรอยด
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- นําแพทยทางเลือกมารวมใชในการแกปญ
 หาเพือ่ ลด
การใชยา โดยนํานวัตกรรมผลิตภัณฑพอกเขาดวยฟางขาวและ
สมุนไพรในชุมชน ของงานแพทยแผนไทย มาบริการใหกบั ประชาชน
ที่สนใจ และอบรมใหความรูวิธีออกกําลังกายตามแนวคิด Movement System Impairment (MSI) โดยนักกายภาพเพื่อใหกลามเนื้อ
บริเวณขอเขาแข็งแรง ในป 2561
กิจกรรมที่ 5 ชุมชนมีการติดตามผลการดําเนินงานใน
ทุกๆ เดือน ในการประชุม อสม.ประจําเดือน
กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลการแกปญหา โดยการเยี่ยม
บาน และสํารวจการขายยาในรานคาชํา ในป 2562 ใชเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยทั้ง 4 เครื่องมือ (post-test)
สถิติที่ใชเปนรอยละ เพื่อเปรียบเทียบ กอน – หลัง จัด
กิจกรรมมีสว นรวมของชุมชน และบูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก
วิเคราะหขอ มูลออกมาเปนผลการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด
ระดับบุคคล (พฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ) ระดับครัวเรือน
(สํารวจผลิตภัณฑสขุ ภาพในครัวเรือน) และระดับชุมชน (สํารวจราน
ชําที่จําหนายยาผสมสารสเตียรอยด)

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ขอมูลลักษณะของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไป

จำนวน

รอยละ

11
29

27.50
72.50

7
9
6
6
12

17.50
22.50
15.00
15.00
30.00

0
40
0
0
0

0.00
100.00
0.00
0.00
0..00

2
19
17
2

5.00
47.50
42.50
5.00

4
24
16
34
4
12
1

10.00
60.00
40.00
85.00
10.00
30.00
2.50

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60-64 ป
65-69 ป
70-74 ป
75-79 ป
> 80 ป
การศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
สมาชิกในครัวเรือน
อยูคนเดียว
2-4 คน
5-7 คน
> 8 คน
โรคประจำตัว
เกาท
ไขมันในเลือดสูง
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
หอบหืด
ขอเสื่อม
ไตเรื้อรัง
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ตารางที่ 2 จําแนกพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ กอน – หลัง

ตารางที่ 2 จำแนกพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อน – หลัง
จัดกิจกรรมการมีสว นรวมของชุมชน บูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก
จั ด กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน บู ร ณาการร่ ว มกั บ แพทย์
(ตัวชี้วัดระดับบุคคล)
ทางเลือก (ตัวชี้วัดระดับบุคคล)
พฤติกรรมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ก่อนจัดกิจกรรม (ร้อยละ)

หลังจัดกิจกรรม (ร้อยละ)

ทำ
สม่ำเสมอ

ทำบางครั้ง

กินอาหารเสริมร่วมกับยา
แผนปัจจุบันเพื่อช่วยรักษา
โรคที่เป็นอยู่

24.56

24.56

กินยาลูกกลอน ยาต้ม ยา
หม้อ แทนยาแผนปัจจุบัน

0.00

5.26

กินอาหารเสริมร่วมกับยา
แผนปัจจุบันเพื่อช่วยรักษา
โรคที่เป็นอยู่

7.02

ซื้ออาหารเสริมที่มีตัวแทน
หรือบริษัทมาขายที่บ้านหรือ
ในหมู่บ้าน

1.75

7.02

91.23

0.00

0.00

100.00

ซื้ออาหารเสริมหรือยาแผน
โบราณที่โฆษณาผ่านวิทยุ
หรือโทรทัศน์

1.75

8.77

89.47

0.00

7.50

92.50

ซื้อยาชุดจากร้านยาหรือร้าน
ชำมากินเมื่อเจ็บป่วย ไม่
สบาย

5.26

17.54

75.44

0.00

7.50

92.50

(ตัวชี้วัดระดับบุคคล)

คะแนนพฤติกรรมเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 18)

ทำ
สม่ำเสมอ

ทำบางครั้ง

50.88

10.00

12.50

77.50

94.74

2.50

7.50

90.00

ไม่เคยทำ

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลการพบผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดในครัว
เรือน (ตัวชี้วัดระดับครัวเรือน) และการจําหนายผลิตภัณฑผสมสาร
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการพบผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์ในครัวเรือน (ตัวชี้วัดระดับครัวเรือน) และ
สเตียรอยดในรานคาชํา (ตัวชี้วัดระดับชุมชน)
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์ในร้านค้าชำ (ตัวชี้วัดระดับชุมชน)
ตัวชี้วัด

ไม่เคยทำ

ก่อนจัดกิจกรรม

หลังจัดกิจกรรม

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

8

20.00

5

12.50

5

27.78

2

11.11

ตัวชี้วัดระดับครัวเรือน
ครัวเรือนที่พบผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์
(n=40)
ตัวชี้วัดระดับชุมชน

14.04

78.95

0.00

15.00

ร้านค้าชำที่พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผสมสาร
สเตียรอยด์ (n=18)

85.00

16.37+1.86

17.25+1.32

(ภาพรวมทั้งประเทศ 16.45+2.01)

(ภาพรวมทั้งประเทศ 16.71+1.86)
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การประเมินผลการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดใน
ระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หลังเกิดกิจกรรมกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน และบูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก สรุปดังนี้
ระดับบุคคล ใชเครือ่ งมือการวิจยั คือ แบบสอบถามเรือ่ ง
การใชยาของผูสูงอายุ ใชประเมินพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑผสม
สารสเตียรอยด กอนจัดกิจกรรม มีคะแนนพฤติกรรมเฉลีย่ (คะแนน
เต็ม 18) 16.37+1.86 (ระดับประเทศ 16.45±2.01)5 หลังจัดกิจกรรม
มีคะแนนพฤติกรรมเฉลีย่ 17.25+1.32 (ระดับประเทศ 16.71±1.86)5
ระดับครัวเรือน ใชเครื่องมือการวิจัยคือ แบบสํารวจยา
ในครัวเรือน ใชประเมินการใชผลิตภัณฑ ผสมสารสเตียรอยด กอน
จัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนที่พบผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด
รอยละ 20.0 หลังจัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนทีพ่ บผลิตภัณฑผสม
สารสเตียรอยด รอยละ 12.50
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ระดับชุมชน ใชเครือ่ งมือการวิจยั คือ แบบสํารวจการขาย
ยาในรานคาชํา ใชประเมินเกีย่ วกับผลิตภัณฑผสมสเตียรอยด กอน
จัดกิจกรรม จํานวนรานที่จําหนายยาผสมสารสเตียรอยด รอยละ
27.78 หลังจัดกิจกรรม จํานวนรานทีจ่ าํ หนายยาผสมสารสเตียรอยด
รอยละ 11.11

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจัยพบวาการพัฒนาการแกไขปญหาการใช
ผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดโดยใชกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน
มีการจัดประชุมรวมกัน ทําประชาคมวิเคราะหปญ
 หา อบรมใหความ
รู จัดกิจกรรมในชุมชน ตรวจแหลงกระจายผลิตภัณฑสขุ ภาพในชุมชน
โดยทีมผูน าํ ชุมชน อบรมครู นักเรียน อย.นอย อบรมใหความรูแ ก
กลุมผูสูงอายุ บูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก ที่ทาํ งานเปนทีม
สหวิชาชีพประกอบไปดวย เภสัชกร แพทยแผนไทย กายภาพบําบัด
โดยใชนวัตกรรมยาพอกเขาจากฟางขาว และวิธกี ารออกกําลังกาย

ตามแนวคิด Movement System Impairment (MSI) ชวยสนับสนุน
การแกปญ
 หาการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด ตัง้ แตระดับบุคคล
ครัวเรือน จนถึงระดับชุมชน โดยสรุปในแตละขัน้ คือ
รวมคิด : ทําใหชุมชนเห็นถึงความสําคัญของปญหา
ทําใหรูสึกวาควรตองแกไข
รวมตัดสินใจ : การเกิดรูปแบบในการแกปญหาโดย
ชุมชนเอง ทําใหรูสึกเกิดความสําคัญในการเปนสวนหนึ่งที่ไดรวม
ตัดสินใจ
รวมปฏิบัติ : เปนการใชทรัพยากรรวมกันในการแก
ปญหา เพื่อใหครอบคลุมและทันสถานการณ
รวมรับผล : ประชาชนเห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
ทําใหมีความหวังในการแกปญหา
รวมประเมินผล : หากมีการเฝาระวังติดตามสถานการณ
อยางตอเนื่อง จะเกิดการเรียนรูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและแกไขตาม
สถานการณนั้นได

กิตติกรรมประกาศ
รูปแสดงบันไดผลลัพธที่ไดจากการใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน บูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก

ขอขอบคุ ณ แพทย แ ผนไทยและกายภาพบํา บั ด
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ทีน่ าํ แพทยทางเลือกมารวมสงเสริมในการ
วิจยั และขอบคุณทุกเครือขายในตําบลสิงหนาท ทีไ่ ดกรุณาใหความ
รวมมือในการเก็บขอมูลวิจัยนับตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จเรียบรอย
สมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทานเปนอยางยิ่ง
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การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการสั่งใชยา

จากสมุ
น
ไพร
ของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข

ก

ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) วิเคราะห
การสัง่ ใชยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ปจจัยทีส่ ง เสริมและอุปสรรคตอ
การสัง่ ใชยาจากสมุนไพร 2) พัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาจาก
สมุนไพร 3) ประเมินผลรูปแบบการสงเสริมการใชยาจากสมุนไพร ผล
การเปลีย่ นแปลงการสัง่ ใชยาจากสมุนไพร ผูเ ขารวมวิจยั รวมทัง้ สิน้
150 คน การศึกษาแบงออกเปน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห
สถานการณ ระยะที่ 2 ดําเนินการพัฒนารูปแบบ ระยะที่ 3 การทดลอง
นํารูปแบบไปใช ระยะที่ 4 ประเมินผลการพัฒนารูปแบบ เครือ่ งมือ
ทีใ่ ชในการศึกษา ไดแก การสนทนากลุม สัมภาษณเชิงลึก การสังเกต
แบบบันทึกประชุม แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะหขอ มูล
เชิงปริมาณ โดยหาคาเฉลีย่ รอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชวธิ วี เิ คราะห
เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา ระยะที่ 1 สถานพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสระบุรี มีการสัง่ ใชยาสมุนไพรคิดเปน
รอยละ 1.97 ของมูลคาการสัง่ ใชยาทัง้ หมด อุปสรรคตอการสัง่ ใชยา
จากสมุนไพรทีส่ าํ คัญมากทีส่ ดุ คือ ผูส งั่ ใชยาไมมขี อ มูลเพียงพอ ไม
เชือ่ มัน่ ในยาสมุนไพร ไมรจู กั ขนาดยา สรรพคุณยา ปจจัยทีส่ ง เสริม
การสัง่ ใชยาจากสมุนไพร คือ ผูป ว ยเรียกหายา สัง่ จายยาเปนไปตาม
นโยบาย ยาทีไ่ ดรบั การสนับสนุน ระยะที่ 2 ระดมความคิดเห็นไดรปู
แบบสงเสริมการใชยาสมุนไพร จํานวน 5 กิจกรรม ระยะที่ 3 นํารูป
แบบทีไ่ ดไปดําเนินการในสถานพยาบาล ประกอบดวย 1) ประกาศ
นโยบายสงเสริมการใชยาสมุนไพร 2) จัดทํา application การใชยา
สมุนไพร ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบนั 3) เสริมสรางความรู
และความมัน่ ใจแกผใู หบริการ 4) จัดทําระบบการสงเสริมการใชยา
สมุนไพร 5) ติดตามประเมินผลอยางตอเนือ่ ง ระยะที่ 4 ประเมินการ
พัฒนารูปแบบ พบวา ความพึงพอใจของผูเ ขารวมงานวิจยั อยูร ะดับ
ดีมาก ( = 4.37 SD =0.95 ) การปฏิบตั งิ านของผูส งั่ ใชยาสมุนไพร
มีขนั้ ตอนการทํางานทีช่ ดั เจน มีความมัน่ ใจในการสัง่ ใชยาสมุนไพร
อีกทัง้ มีแนวทางในการทํางานทีเ่ ปนรูปธรรม ผลการเปลีย่ นแปลงการ
สัง่ ใชยาจากสมุนไพร พบวา การสัง่ ใชยาจากสมุนไพรเพิม่ ขึน้ มูลคา
การสัง่ ใชยาจากสมุนไพรเพิม่ ขึน้ มูลคาการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะลดลง รูป
แบบการสงเสริมการสัง่ ใชยาสมุนไพร นํามาใชไดผลดีในพืน้ ทีส่ ามารถ
นําไปใชกับพื้นที่อื่นได แตตองสรางการมีสวนรวมของผูสั่งใชยา
สมุนไพรในกระบวนการพัฒนาเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูท าํ ใหเกิดการ

ปรับปรุงแกไขปญหารวมกันอยางตอเนื่องสมํา่ เสมอ ประเด็นการ
พัฒนาคือ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยทุกสาขาใหมีความรู
ความเขาใจการสั่งใชยาจากสมุนไพร ระบบสืบคนขอมูลยาจาก
สมุนไพรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

บทนํา
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการสงเสริมการใช
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน ลดการนําเขาสารเคมี และ
ยาแผนปจจุบนั จากตางประเทศ สงเสริมใหเกิดการพึง่ พาตนเองและ
สรางความมั่นคงของระบบยา ขอมูลมูลคาของการบริโภคยาจาก
สมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาลยังอยูใ นระดับตํา่ สถาน
พยาบาลมีรายการยาจากสมุนไพรจํานวนนอย เชนในป พ.ศ. 2554
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีรายการยาจากสมุนไพร
และยาแผนไทยเฉลีย่ แหงละ 16.06 รายการ มูลคาการบริโภคเฉลีย่
เพียงรอยละ 2.55 ของมูลคาการบริโภคยาทัง้ หมด ในป พ.ศ. 2555
มีมลู คาเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 2.88 ซึง่ ถือวาเพิม่ ขึน้ ไมมากเมือ่ เทียบกับ
เปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรมี สี ถานพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 138 แหง หลังจากมีนโยบายจาก
กระทรวงสาธารณสุข ขอความรวมมือใหหนวยบริการในสังกัดทุก
ระดับ มีการสัง่ ใชยาสมุนไพร ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแหงชาติ เรือ่ งบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่

คําสําคัญ : ยาจากสมุนไพร, นโยบายสงเสริมการใชสมุนไพร, การพัฒนารูปแบบ
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28 พฤษภาคม 2559 เปนยาลําดับแรก First line Drug จํานวน 2
รายการ คือ ยาขมิ้นชัน สําหรับบรรเทาอาการ แนน จุกเสียด
ทองอืด ทองเฟอ หรือผูป ว ยทีส่ งสัยวาจะเปนโรคกระเพาะอาหาร ยาฟา
ทะลายโจร สําหรับบรรเทาอาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการของโรค
หวัด 12 อยางไรก็ตามการใชยาสมุนไพร ยังไมไดรบั การยอมรับจาก
บุคลากรทางการแพทย ปจจุบนั รูปแบบการสงเสริมการสัง่ ใชยาจาก
สมุนไพรของสถานพยาบาล ยังไมเปนรูปธรรม และยังไมเห็นผลลัพธ
ทีช่ ดั เจน ดังนัน้ ผูว จิ ยั ไดตระหนักถึงความสําคัญในเรือ่ งนี้ จึงไดศกึ ษา
วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมการสั่งใชยาจากสมุนไพร ของ
สถานพยาบาล จังหวัดสระบุรี ใหไดรปู แบบทีเ่ หมาะสมและสามารถ
นําไปปฏิบตั ไิ ดจริง โดยจะนําผลการศึกษาเพือ่ ใชเปนแนวทางในการ
วางแผนและกําหนดเปนนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานเพือ่
สงเสริมการสัง่ ใชยาจากสมุนไพร ทัง้ นีเ้ พือ่ เสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการดานยาจากสมุนไพรในสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุขตอไป

แผนปจจุบัน 2 คน ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ดาน
เวชกรรมไทย 37 คน พยาบาล 30 คน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
45 คน นักวิชาการสาธารณสุข 20 คน และเภสัชกร 16 คน
การวิจยั ครัง้ นี้ เปนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research)
โดยใชแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart ไดดาํ เนินการ
ในสถานพยาบาล จังหวัดสระบุรี ตัง้ แต 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31
สิงหาคม 2563 ผูม สี ว นรวมในการศึกษา ประกอบดวย 1) กลุม ผูไ ด
สัมภาษณแบบเชิงลึก ไดแก บุคลากรผูป ฏิบตั งิ านดานการแพทยแผน
ไทยทัง้ จากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยใชวธิ กี ารเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง จํานวน 30 คน 2) กลุม ผูต อบแบบสอบถาม จํานวน 150 คน
3) กลุม ประชุมระดมความคิดเห็นและจัดทํารูปแบบ ประกอบดวย
บุคลากรผูป ฏิบตั งิ านดานการแพทยแผนไทยทัง้ จากโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จํานวน 30 คน
ขัน้ ตอนและกระบวนการวิจยั แบงออกเปน 4 ระยะ
ดังนี้
วิธีการศึกษาวิจัย
ระยะที่ 1 เก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามชนิดตอบดวย
การวิจยั นีน้ ยิ ามคําวา ยาสมุนไพร คือ ยาจากสมุนไพร ให ตนเองโดยรวบรวมประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับปจจัยทีส่ ง เสริม-อุปสรรค
หมายความรวมถึงยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณ ตอการใชยาสมุนไพรจากการพูดคุยกับเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานดาน
ที่ใชกับมนุษยตามกฎหมายวาดวยยา หรือยาตามองคความรูการ การแพทยแผนไทยทั้งจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป
แพทยทางเลือกตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หลังจากนัน้
ประกาศกําหนด เพือ่ การบําบัด รักษา และบรรเทา ความเจ็บปวย กําหนดหัวขอคําถามและจัดทําเปนคําถาม ผูเชี่ยวชาญ 5 คนที่มี
ของมนุษย หรือการปองกันโรค ตามความหมายที่กาํ หนดไวใน ประสบการณการทํางานดานการแพทยแผนไทยอยางนอย 5 ป ตรวจ
พระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562
สอบความตรงของเนื้ อ หาและตรวจสอบการใช ภ าษาของ
ประชากรทีศ่ กึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี้ ไดแก ผูป ฏิบตั งิ านดาน แบบสอบถาม ผูเ ชีย่ วชาญ ประกอบดวย หัวหนางานแพทยแผนไทย
การแพทยแผนไทยในสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ของโรงพยาบาล (1 คน) ผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทยของ
จังหวัดสระบุรี ไดแก แพทย เภสัชกร ผูป ระกอบวิชาชีพการแพทย โรงพยาบาล (3 คน) และเภสัชกรผูร บั ผิดชอบงานแพทยแผนไทยใน
แผนไทย ดานเวชกรรมไทย พยาบาลและเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลชุมชน (1 คน) หลังการปรับปรุงไดแบบสอบถาม 2 ตอน ตอน
ผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบในการสัง่ การรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ แรกเปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชยา
ตําบล
สมุนไพร (10 ขอ) ตอนที่ 2 เปนคําถามดานปญหา-อุปสรรคทีส่ ง ผล
กลุม ตัวอยาง การเลือกตัวอยางทําโดยกําหนดเกณฑคดั ตอการสัง่ จายยาสมุนไพร (10 ขอ) คําถามเปนแบบ Likert ทีม่ ี 5 ระดับ
เขาคือบุคคลในประชากรทีม่ อี ายุงานในหนาทีป่ จ จุบนั เกิน 1 ปหรือ จากไมเห็นดวยเปนอยางยิง่ (1 คะแนน) จนถึงเห็นดวยเปนอยางยิง่
ผานการอบรมหลักสูตรดานการใหบริการแพทยแผนไทยและเปน (5 คะแนน) และใชแบบเก็บขอมูล รวมขอมูลจากฐานขอมูล ในระบบ
ผูยินยอมใหความรวมมือในการวิจัย สวนเกณฑคัดออกคือเปน คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัดหรือ Data Center
ผูใ หบริการการแพทยแผนไทย แตไมมหี นาทีใ่ นการสัง่ จายยาโดยตรง ซึง่ ประกอบดวย แฟมขอมูล 43 แฟม มาตรฐานซึง่ กําหนดโดยสํานัก
ขนาดของกลุม ตัวอยาง คํานวณจากสูตรของ Cochrane สําหรับงาน นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลทุกระดับ
วิจยั เชิงสํารวจเพือ่ ประมาณคาเฉลีย่ ของความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ในจังหวัดสระบุรี คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง
โดยกําหนดใหความคลาดเคลือ่ นชนิดที่ 1 เทากับ 0.05 คลาดเคลือ่ น โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงและโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป
ในการประมาณคาเทากับ 0.10 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานของความ ประมวลผลขอมูลของตนและสงออกจากระบบ HOSxP ไปสู Data
คิดเห็นในประเด็นตาง ๆ เทากับ 0.50 จากการคํานวณไดจาํ นวน Center ขอมูลทีร่ วบรวมและวิเคราะหในการศึกษานีไ้ ดแกมลู คาและ
ตัวอยาง 97 คนเปนอยางนอย การศึกษาครัง้ นีใ้ ชตวั อยาง จํานวน 150 ปริมาณการสั่งใชยาสมุนไพร ขอมูลการวินิจฉัยโรค รายงานโรค
คน ผูว จิ ยั เลือกตัวอยางแบบตามสะดวก ตัวอยาง ประกอบดวย แพทย
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ตามระบบ ICD 10 และขอมูลการสัง่ การรักษาและสัง่ จายยาในงาน
บริการแพทยแผนไทย
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร
ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีสว นรวม ประกอบ
ดวย บุคลากรผูป ฏิบตั งิ านดานการแพทยแผนไทย ทัง้ จากโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จํานวน 30 คน เพือ่ สรางแนวทางการพัฒนารูปแบบ
โดยใชระยะเวลา 1 วัน 2) วางแผนการทําแนวทางในการสงเสริมการใช
ยาสมุนไพร ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาตรวจ
สอบความเหมาะสมของเนื้อหาและวิธีการดําเนินการ โดยผูที่
เกีย่ วของทุกฝาย มีการประชุมรวมกันระหวางผูเ ชีย่ วชาญดานการให
บริการกับคณะผูวิจัย เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางใน
การดําเนินการ พรอมกับกําหนดวิธดี าํ เนินการและกิจกรรมตางๆ
ระยะที่ 3 ระยะทดลองใชรปู แบบการสงเสริมการใชยา
สมุนไพร ภายหลังไดรบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผูว จิ ยั ไดทดลองใชรปู แบบ
การสงเสริมการใชยาสมุนไพร ซึง่ ประกอบดวย การจัดทําประกาศ
นโยบายสงเสริมการใชยาสมุนไพร จัดทํา application การใชยา
สมุนไพร ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบนั เสริมสรางความรูแ ละ
ความมัน่ ใจแกผใู หบริการ จัดทําระบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร
จัดทําแนวทางติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ระยะที่ 4 ศึกษาประเมินผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริม
การใชยาสมุนไพร ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1)
ประเมินผลจากแบบสังเกตแบบไมมีสวนรวมเกี่ยวกับการสั่งใชยา
สมุนไพร เพื่อดูรูปแบบการสั่งใชยาสมุนไพร 2) สัมภาษณเชิงลึก
บุคลากรผูป ฏิบตั งิ านดานการแพทยแผนไทย ทัง้ จากโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล เกีย่ วกับการสัง่ ใชยาสมุนไพร 3) ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ กีย่ วของกับการสัง่ ใชยาสมุนไพร
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล ผูว จิ ยั ไดใชเครือ่ งมือ
การวิจยั ทีส่ รางขึน้ เองจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของและงาน
วิจัยที่ผานมา ไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผูทรง
คุณวุฒิ จํานวน 3 คน ซึง่ ประกอบดวย ผูเ ชีย่ วชาญดานสมุนไพร จาก
อภัยภูเบศร และกรมการแพทยแผนไทย มีรายละเอียดดังนี้
แบบเก็บขอมูล ขอมูลจากฐานขอมูล ในระบบคลังขอมูล
ดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัดหรือ Data Center ซึง่ ประกอบ
ดวยแฟมขอมูล 43 แฟมมาตรฐานซึง่ กําหนดโดยสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลทุกระดับในจังหวัด
สระบุรี คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง โรงพยาบาลชุมชน
ทุกแหง โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลศูนย ประมวลผลขอมูล
ของตนและสงออกจากระบบ HOSxP ไปสู Data Center ขอมูลที่
รวบรวมและวิเคราะหในการศึกษานี้ ไดแก มูลคาและปริมาณการสัง่
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ใชยาสมุนไพร ขอมูลการวินจิ ฉัยโรครายงานโรคตามระบบ ICD 10
และขอมูลการสัง่ การรักษาและสัง่ จายยาในงานบริการแพทยแผนไทย
แบบสัมภาษณเชิงลึก เปนแบบสัมภาษณคาํ ถามปลายเปด
เกีย่ วกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการสงเสริมการใชยาสมุนไพร
แบบสอบถาม ชนิดตอบดวยตนเองโดยรวบรวมประเด็น
ทีเ่ กีย่ วของกับปจจัยทีส่ ง เสริม-อุปสรรคตอการใชยาสมุนไพรจากการ
พูดคุยกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย ทั้งจาก
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล หลังจากนัน้ กําหนดหัวขอคําถามและจัดทําเปน
คําถามผูเ ชีย่ วชาญ 5 คนทีม่ ปี ระสบการณการทํางานดานการแพทย
แผนไทยอยางนอย 5 ป ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาและตรวจสอบ
การใชภาษาของแบบสอบถาม ผูเ ชีย่ วชาญประกอบดวยหัวหนางาน
แพทยแผนไทยของโรงพยาบาล (1 คน) ผูร บั ผิดชอบงานแพทยแผน
ไทยของโรงพยาบาล (3 คน) และเภสัชกรผูร บั ผิดชอบงานแพทยแผน
ไทยในโรงพยาบาลชุมชน (1 คน) หลังการปรับปรุงไดแบบสอบถาม
2 ตอน ตอนแรกเปนคําถามเกีย่ วกับปจจัยสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การใชยาสมุนไพร (10 ขอ) ตอนที่ 2 เปนคําถามดานปญหา-อุปสรรค
ทีส่ ง ผลตอการสัง่ จายยาสมุนไพร (10 ขอ) คําถามเปนแบบ Likert ที่
มี 5 ระดับ จากไมเห็นดวยเปนอยางยิง่ (1 คะแนน) จนถึงเห็นดวยเปน
อยางยิง่ (5 คะแนน)
แบบบันทึกประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยเปนแบบบันทึกที่
เกีย่ วกับรายละเอียดของการประชุมวางแผน และขัน้ ตอนการดําเนิน
งานในความรับผิดชอบ เพือ่ ดูรปู แบบการใหสงั่ ใชยาสมุนไพร
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ กีย่ วของกับการสัง่ ใช
ยาสมุนไพร เปนแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยใชขอ คําถาม
จํานวน 10 ขอ เครือ่ งมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคาจํานวน 5
ระดับ ตัง้ แต ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ (5 คะแนน) จนถึงมีความพึง
พอใจในระดับนอยทีส่ ดุ (1 คะแนน) เกณฑคา เฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง
ระดับมากทีส่ ดุ คาเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก คาเฉลีย่
2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง คาเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง
ระดับนอย และคาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
แบบสอบถามชุดนีม้ คี า ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หาเทากับ 0.83 และคา
ความเทีย่ งโดยคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค เทากับ 0.75 เมือ่
นําไปทดลองใชกับกลุมผูเกี่ยวของที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน
การวิเคราะหขอ มูล ขอมูลเชิงปริมาณ ทําการวิเคราะห
ขอมูล โดยหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิง
คุณภาพ ใชวธิ วี เิ คราะหเชิงเนือ้ หา โดยประมวลคําสําคัญและเชือ่ ม
โยงความเปนเหตุเปนผลของขอมูล แลวนําขอมูลมาจัดหมวดหมู
มีการตรวจสอบขอมูลทีไ่ ดจนมีความมัน่ ใจในความถูกตอง
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ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 วิ เ คราะห ก ารสั่ ง ใช ย าจากสมุ น ไพรของสถาน
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ปจจัยที่
สงเสริมและอุปสรรคตอการสัง่ ใชยาจากสมุนไพร
มูลคาการสัง่ ใชยาสมุนไพร
จากการวิเคราะหบญ
ั ชีรายการยาและมูลคาการสัง่ ใชยา
สมุนไพร พบวา รายการยาของสถานพยาบาลของจังหวัดสระบุรจี ะ
อางอิงจากกรอบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลชุมชนประจํา CUP
นัน้ มูลคาการสัง่ ใชยาสมุนไพรคิดมูลคาจากขอมูลราคาขายทีส่ ถาน
พยาบาลแตละแหงกําหนดและบันทึกในระบบ HOSxP และสงขอมูล
เขาระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัด (Data
Center) พบว า มี มู ล ค า การสั่ ง ใช ย ารวมกั น ทั้ ง จั ง หวั ด เป น
568,345,077.06 บาท มูลคาการสัง่ ใชยาสมุนไพร คือ 11,447,794.47
บาท หรือรอยละ 1.97 ของมูลคาการสัง่ ใชยาทัง้ หมด ในการสัง่ จาย
ยา พบวา มีการสัง่ จายยาสมุนไพรทัง้ ทีเ่ ปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
พ.ศ. 2556 (บัญชียาจากสมุนไพร) และยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
เมือ่ นับจํานวนรายการยาสมุนไพรในใบสัง่ ยาทัง้ หมด มีการสัง่ จายยา
สมุนไพรอยูเ พียง 5 รายการ รายการยาทีม่ กี ารสัง่ จายมากทีส่ ดุ คือ
ยาฟาทะลายโจร สัง่ จาย 67,261 ครัง้ อันดับ 2 คือ ขมิน้ ชัน มีการสัง่
จาย 50,265 ครัง้ อันดับที่ 3 คือ ยาแกไอมะขามปอม มีการสัง่ จาย
49,761 ครัง้ จะเห็นไดวา การสัง่ จายยาสมุนไพรไมไดมกี ารกระจายกา
รสัง่ ใหครอบคลุมตามบัญชีรายการยา แตมลี กั ษณะเปนการสัง่ จายยา
เพียงบางรายการเทานัน้
ตารางที่ 1 ยาสมุนไพรและยาแผนไทยทีม่ กี ารสัง่ จายมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก
อันดับ รายการ กลุ่มยา

ผู้ป่วยที่ได้รับการสั่งยา

1ฟ้าทะลายโจร
2ขมิ้นชัน
3ยาแก้ไอมะขามป้อม
4ยาอมมะแว้ง
5เถาวัลย์เปรียง

จำนวน (คน)
36,475
38,552
31,200
45,522
24,850

ED
ED
ED
ED
ED

ร้อยละ
10.24
10.15
9.88
11.85
7.85

จำนวนครั้งที่สั่งยา
จำนวนครั้ง
67,261
50,265
49,761
51,244
47,814

ร้อยละ
13.40
11.18
10.14
9.23
9.11

มูลค่า
(บาท)
1,420,005.71
1,079,550.14
1,026,290.04
876,529.10
351,596

มู ล ค า การสั่ ง ใช ยาสมุ น ไพร 5 รายการ (ยาแคปซู ล
ฟาทะลายโจร ยาแคปซูลขมิน้ ชัน ยานํา้ แกไอมะขามปอม ยาอมมะแวง
และยาเถาวัลยเปรียง ) ในภาพรวมของสถานบริการเครือขายสุขภาพ
พบวา เพิม่ ขึน้ กวารอยละ 50 ในระยะ 3 ป หลังการดําเนินการวิจยั
ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 มูลคาและปริมาณการสัง่ ใชยาสมุนไพรทีใ่ ชบอ ย 5 อันดับแรก
ตัง้ แต ป พ.ศ. 2557-2560

การใชยาปฏิชวี นะไมสมเหตุสมผลใน 2 โรคเปาหมาย
อัตราการสั่งใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผลใน 2 โรค
เปาหมายลดลง โดยพบการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะอยางไมสมเหตุสมผลในโรค
ติดเชือ้ ทางเดินหายใจสวนบนเฉียบพลัน ในป พ.ศ. 2559, 2560 และ
2561 ดังนี้ รอยละ 28.59, 26.94 และ 19.79 ตามลําดับ สวนการสัง่
ใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุสมผลในกลุมโรคทองรวงเฉียบพลัน
ในป 2559, 2560 และ 2561 ดังนี้ รอยละ 18.90 17.80 และ 13.94
ตามลําดับ
ตารางที่ 3 รอยละของการสั่งใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผลใน 2 โรค
เปาหมาย
เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 20

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนบนเฉียบพลัน 28.59
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน
18.90
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ปี 2560
26.94
17.80

ปี 2561
19.79
13.94

การวินจิ ฉัยโรคตามการแพทยแผนไทย
ICD 10 TM (International Classiﬁcation of Diseases and
Related Health Problems, 10th Revision, Thai Modiﬁcation) หรือ
บัญชีจาํ แนกโรคระหวางประเทศ ฉบับประเทศไทย แกไขครัง้ ที่ 10 ได
กําหนดรหัสการวินจิ ฉัยโรคตามการแพทยแผนไทยขอมูลจาก Data
Center พบวา มีการรายงานโรคทางการแพทยแผนไทยสวนใหญจดั
อยูใ นกลุม อาการปวดกลามเนือ้ กระดูกและขอโดยอันดับ 1 คือ ปวดขา
ปวดเขา หรือปวดเทา พบรายงาน 11,624 ครั้ง (รอยละ 17.44
ของรายงานทัง้ หมด) อันดับ 2 คือ อาการปวดหลัง ปวดบา หรือ
ปวดไหล พบวา มีรายงาน 6,523 ครัง้ (รอยละ 10.07 ของรายงาน
ทัง้ หมด) และอันดับ 3 คือ อาการไอ พบวา มีรายงาน 4,288 ครัง้
(รอยละ 6.05 ของรายงานทัง้ หมด)
ตารางที่ 4 รายการโรคจําแนกตามระบบ ICD-10 ทีม่ กี ารรักษาดวยการแพทย
แผนไทยมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก

ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคตอการสัง่ จายยาสมุนไพร
การสอบถามความคิดเห็นของผูใ หขอ มูล 150 คนตอสิง่
สนับสนุนและอุปสรรคตอการสั่งจายยาสมุนไพร พบผลดังนี้ ผูให
ขอมูลรายงานวาปจจัยสงเสริมการใชยาดังกลาว 3 อันดับแรกคือ
1. การทีผ่ ปู ว ยเรียกหายา (4.20+0.45 จากคะแนนเต็ม 5) 2. สัง่ จาย
ยาเปนไปตามนโยบาย (3.59+0.57) 3. เปนยาทีไ่ ดรบั การสนับสนุน
(3.28+0.47)

*** รอยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เมือ่ เทียบกับ 30 กันยายน 2557
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ปี 2559
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ผูใหขอมูลรายงานวา ประเด็นที่คิดวาเปนปญหาหรือ
อุปสรรค 3 อันดับแรกทีม่ ผี ลตอการสัง่ จายยาสมุนไพรคือ 1. ผูส งั่ ใช
ยาไมมขี อ มูลเพียงพอ (4.32+0.48 จากคะแนนเต็ม 5) 2. ผูส งั่ ใชยา
ไมเชือ่ มัน่ ในยาสมุนไพร ราคายาคอนขางสูง (3.28+0.52) 3. ผูส งั่ ใชยา
ไมรจู กั ขนาดยา สรรพคุณยา (3.15+0.45)
ความคิดเห็นตอปจจัยทีม่ ผี ลสงเสริมใหมกี ารสัง่ จายยาสมุนไพร
(n=150)

ความคิดเห็นตออุปสรรคทีม่ ผี ลกระทบตอการใชยาสมุนไพรและ
ยาแผนไทย (n=150)

1: คะแนนมีพิสัย 1 – 5 โดย 1 คือไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง 5 คือเห็นดวย
เปนอยางยิง่
Vol.47 No.3 April - June 2021
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ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาจากสมุนไพร
ระยะนี้ ไดมีการนําผลการวิจัยระยะที่ 1 มาวิเคราะห
และหาแนวทางการแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ดังนี้ 1) จัดประชุมระดมความ
คิดเห็นแบบมีสว นรวม โดยใชระยะเวลา 1 วัน 2) สัมภาษณผเู ชีย่ วชาญ
จากกรมการใชยาสมุนไพร โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จาก
กรมการแพทยแผนไทย และจากโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
ไดกาํ หนดรายละเอียดเกีย่ วกับแนวทางการสงเสริมสนับสนุนการใช
สมุนไพร พรอมกับกําหนดวิธกี ารดําเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ 1)
ประกาศนโยบายสงเสริมการใชยาสมุนไพร 2) จัดทํา application การ
ใชยาสมุนไพร ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบนั 3) เสริมสรางความ
รูแ ละความมัน่ ใจแกผใู หบริการ 4) จัดทําระบบการสงเสริมการใชยา
สมุนไพร 5) ติดตามประเมินผลอยางตอเนือ่ ง

ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน และแนวทางการดําเนินงานไดเปนอยางดี มีการ
ใชยาสมุนไพรในการรักษา พบอัตราการใชยาสมุนไพรเพิม่ ขึน้ และ
อัตราการใชยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ ระบบการหายใจสวนบน การใช
ยาปฏิชวี นะในโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน ผานเกณฑ อีกทัง้ มูลคายา
ลดลง 3) ผลความพึงพอใจของผูส งั่ ใชยาสมุนไพร ทีส่ ถานพยาบาล
เกีย่ วกับแนวทางการสงเสริมการสัง่ ใชยาสมุนไพร จํานวน 150 คน
พบวา ความพึงพอใจโดยรวมทีไ่ ดรบั จากการพัฒนารูปแบบแนวทาง
การสงเสริมการใชยาสมุนไพร ระดับมาก ( =4.37 , SD =0.95 )
เมือ่ เปนรายขอ พบวา ผูป ฏิบตั งิ านมีความรูค วามเขาใจในการสัง่ ใชยา
สมุนไพร ระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.55,SD=0.73) รองลงมา application
สนับสนุนการดําเนินงานทีต่ รงตามความตองการ ( = 4.48 , SD =
0.82) ดังแสดงในตาราง

ระยะที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร ใน ตารางที่ 5 ผลความพึงพอใจของผูป ฏิบตั งิ านในการสัง่ ใชยาสมุนไพร ในสถาน
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร โดย
มีการดําเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) จัดประกาศนโยบายสงเสริม
การใชยาสมุนไพร และแนวทางการปฏิบตั ใิ นการสัง่ ใชยาสมุนไพร ใน
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลประจําเดือน 2) จัด
ทํา application การใชยาสมุนไพร ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบนั
แนวทางการใชยาสมุนไพร ในกลุม ผูป ว ยโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
สวนบน และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน เพือ่ ใหผปู ฏิบตั งิ านไดใชเปน
แนวทางในการสัง่ ใชยาสมุนไพร 3) เสริมสรางความรูแ ละความมัน่ ใจ
แกผใู หบริการ โดยลงพืน้ ทีใ่ นแตละอําเภอในการใหขอ มูลและแนวทาง
การดําเนินกิจกรรม 4) จัดทําระบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร โดย
การทําระบบการบริหารจัดการยาสมุนไพรระดับจังหวัด 5) มีการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ผานการนิเทศติดตามตรวจสอบ
อภิปรายผล
ทุกเดือน รวมทั้งการนําผลการดําเนินกิจกรรมรายงานที่ประชุม
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสระบุรี
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลประจําเดือน
ทีม่ กี ารสัง่ ใชยาจากสมุนไพรเปนสถานพยาบาลหลายระดับและหลาย
ระยะที่ 4 ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใช ขนาด บุคลากรผูส งั่ จายยามีความหลากหลายดานวิชาชีพ ความรูแ ละ
ประสบการณ เชน แพทย พยาบาล และเจาพนักงานสาธารณสุข
ยาสมุนไพร ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พบวา 1) ผลการสังเกตแบบไมมสี ว นรวม เกีย่ วกับการสัง่ ชุมชน ผลการวิจยั พบวา บัญชีรายการยาของสถานพยาบาลในทุก
ใชยาสมุนไพร ของผูเ กีย่ วของกับการสัง่ ใชยาสมุนไพร หลังจากดําเนิน CUP มียาจากสมุนไพรรวมอยูด ว ย แตละ CUP มีจาํ นวนรายการที่
การแลว 2 เดือน ไดสงั เกตตามประเด็นดังนี้ มีการใช application การ แตกตางกัน ตัง้ แต 10-50 รายการ มูลคาการสัง่ ใชยาจากสมุนไพรของ
ใชยาสมุนไพรเปนเครือ่ งมือประกอบการพิจารณาสัง่ ใชยาสมุนไพร จังหวัดคิดเปนรอยละ 1.97 ของมูลคาการสัง่ ใชยาทัง้ หมด เมือ่ เปรียบ
และมีการสัง่ ใชยาสมุนไพรฟาทะลายโจร ในการรักษาโรคติดเชือ้ ทาง เทียบกับขอมูลการสัง่ ใชยาจากสมุนไพร ของสถานพยาบาลในจังหวัด
เดินหายใจสวนบน เมือ่ ผูป ว ยมาดวยอาการไอ เจ็บคอ ตรวจรางกาย เขตสุ ข ภาพที่ 4 ซึ่ ง ประกอบด ว ย จั ง หวั ด นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
แลวไมมอี าการติดเชือ้ ในลําคอ และไดใหคาํ แนะนําวิธรี บั ประทานยา พระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุรี สิงหบรุ ี นครนายก พบวา มูลคา
สรรพคุณยา สวนในกรณีผปู ว ยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน พบวา ใน การสัง่ ใชยาจากสมุนไพร ของสถานพยาบาลในจังหวัดสระบุรี มีมลู คา
กรณีผปู ว ยมีอาการทองเสีย แบบไมมไี ข มีการสัง่ จายยาสมุนไพรยา การสัง่ ใชยาจากสมุนไพรมากเปนอันดับที่ 2 ใน 8 จังหวัด (0.71, 0.91,
เหลืองปดสมุทร และใหคาํ แนะนํา วิธรี บั ประทาน สรรพคุณยา โดย 1.24, 3.16, 0.79, 1.57, 0.03) ตามลําดับ
ยึดหลักแนวทางและคูมือ และสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่
กําหนดไดเปนอยางดี 2) การสัมภาษณเชิงลึกผูเกี่ยวของกับการ
สัง่ ใชยาสมุนไพร ในสถานพยาบาล มีความตระหนัก และสามารถ
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ยาจากสมุนไพรทีม่ กี ารสัง่ จายมากทีส่ ดุ คือ ยาฟาทะลายโจร
(รอยละ 13.40 ของจํานวนครัง้ ทีส่ งั่ ยาสมุนไพร) ตามดวยยาขมิน้ ชัน
ยานํา้ แกไอมะขามปอม ยาอมมะแวง และยาเถาวัลยเปรียง (รอยละ
11.18, 10.14, 9.23, 9.11 ตามลําดับ) สอดคลองกับนโยบาย
สนับสนุนการใชยาจากสมุนไพร ในหนวยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ แสดงใหเห็นวา แมจะมีรายการยาสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแหงชาติเปนจํานวนมากถึง 50 รายการ แตการสัง่ จายยาของ
สถานพยาบาลนัน้ เนนสัง่ ยาเพียงบางรายการ เพือ่ บําบัดรักษาเพียง
บางโรคหรือบางกลุม อาการเทานัน้ ไดแก ยาทีใ่ ชรกั ษาในกลุม โรค
ติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ ซึง่ หนึง่ ในมาตรการสําคัญ คือ มาตรการ
ใชสมุนไพรทดแทนเปนลําดับแรก ไดแก ยาฟาทะลายโจร จากการ
ศึกษาพบวา แนวโนมการสัง่ ใชยาฟาทะลายโจรมีอตั ราสูงขึน้ และ
อัตราการใชยาปฏิชวี นะในกลุม โรคติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจสวน
บน และกลุมโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันลดลง สงผลใหการใชยา
ปฏิชวี นะไมสมเหตุผลลดลง ยาทีใ่ ชรกั ษาโรคในกลุม อาการปวดกลามเนือ้
ปวดขอและกระดูก ทัง้ นี้ เนือ่ งจากผูป ว ยจํานวนมากมีอาการปวด
เมื่อยกลามเนื้อจากการทํางานเนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ซึง่ อาการเหลานีม้ กั มีสาเหตุไมซบั ซอนแตพบไดบอ ย
การรักษาอาการปวดกลามเนือ้ ดวยการแพทยแผนไทย ไดแก นวด
อบ ประคบ และรักษาดวยยาสมุนไพร ซึง่ ใหผลการรักษาดี ทําใหผปู ว ย
กลุม หลักทีใ่ ชบริการแพทยแผนไทยคือ กลุม อาการปวดเมือ่ ยกลาม
เนือ้ ทําใหการสัง่ จายยาในกลุม อาการปวดกลามเนือ้ มีมากกวาการ
สัง่ จายยาในกลุม อืน่
ยาจากสมุ น ไพรตามบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ มี ค วาม
ครอบคลุมและสามารถรักษาโรคทัว่ ไปได การวิจยั พบวา มีการรายงาน
ถึงการรักษาพยาบาลดวยแพทยแผนไทย อาการและยาทีส่ งั่ จายมี
ความจํากัดเฉพาะบางโรคและบางอาการ
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การสอบถามความคิดเห็นผูส่ังจายยาทั้งแพทยและผู
ประกอบวิชาชีพสาขาอืน่ พบวา ผูส งั่ จายยารายงานวาปจจัยทีส่ ง เสริม
ใหเกิดการสัง่ จายยากลุม นี้ 3 อันดับแรก คือ 1. การทีผ่ ปู ว ยเรียกหายา
2. สัง่ จายยาเปนไปตามนโยบาย 3. เปนยาทีไ่ ดรบั การสนับสนุน สวน
ประเด็นตัวอยางการวิจยั ทีเ่ ห็นวาเปนปญหา-อุปสรรคตอการสัง่ จาย
ยากลุม นี้ 3 อันดับแรกคือ 1. ผูส งั่ ใชยาไมมขี อ มูลเพียงพอ 2. ผูส งั่ ใช
ยาไมเชือ่ มัน่ ในยาสมุนไพร ราคายาคอนขางสูง 3. ผูส งั่ ใชยาไมรจู กั
ขนาดยา สรรพคุณยา การทีผ่ สู งั่ จายยาไมมขี อ มูลเพียงพอ คือไมรู
จักชนิดของยา ชือ่ ยา สรรพคุณของยา ตัวยาสวนประกอบ ขอบงใช
และขอหามใช-ขอควรระวัง และการที่ผสู ั่งจายยายังไมเชื่อมั่นใน
คุณภาพของผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิต ขอคนพบนีส้ อดคลอง
กับงานวิจยั ทีผ่ า นมา เพือ่ ประเมินการใชยาสมุนไพรและยาแผนไทย
ของสถานพยาบาล ศึกษาปจจัยทีส่ ง เสริม และเปนอุปสรรคตอการใช
ยาสมุนไพร สอดคลองกับการศึกษาของ ธีราวุฒิ มีชาํ นาญ การ
ประเมินการใชยาสมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดรอยเอ็ดในป 2557 พบวา การสงเสริม
ใหมกี ารใชยาสมุนไพรและยาแผนไทยตองทําใหผปู ว ยและผูส งั่ จาย
ยายอมรับในประสิทธิภาพของยา ตองมีเครื่องมือและแนวทาง
ในการสนับสนุนการใชยาสมุนไพร
ผลการวิจยั พบวา รูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร
จําเปนตองใชมาตรการหลากหลายดานรวมกัน เพื่อสรางความ
ตระหนัก และสนับสนุนการทํางาน ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ
ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชยั การประเมินผลการใชยาสมุนไพร ของสถาน
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี พบวาการสงเสริม
การใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาล ตองมีกิจกรรม มาตรการที่
เกีย่ วของเพือ่ ใหการสงเสริมการใชยาสมุนไพร บรรลุตามเปาหมายที่
วางเอาไว การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร ในสถาน
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พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 5 กิจกรรม ครบ
ถวนทัง้ การกําหนดนโยบาย มาตรการและกิจกรรมสงเสริมการใชยา
สมุนไพร การพัฒนา application เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน และ
การติดตามประเมินผล และการผลักดันนโยบาย Antibiotic smart
use ทําใหผปู ฏิบตั งิ านมีความตระหนักรูใ นการใชยาสมุนไพร เพือ่ ลด
การใชยาปฏิชวี นะ สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล ทําใหเกิดการ
พัฒนางานอยางยั่งยืน มีการใชยาสมุนไพรอยางคุมคา ปลอดภัย
สูเ ปาหมาย ประชาชนสุขภาพดี ลดการใชยาปฏิชวี นะ สงเสริมการใช
ยาสมุนไพรเพือ่ การพึง่ พาตนเอง

ขอเสนอแนะ
รูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร นํามาใชไดผลดีใน
พืน้ ที่ สามารถนําไปใชกบั พืน้ ทีอ่ นื่ ได แตตอ งสรางการมีสว นรวมของ
ผูป ฏิบตั งิ าน ในกระบวนการพัฒนาเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู ทําใหเกิด

การปรับปรุงแกไขปญหารวมกันอยางตอเนือ่ ง สมํา่ เสมอ การใหความ
รูแ ละการนําเทคโนโลยีมาปรับใชสนับสนุนการทํางาน เพือ่ นําไปสูร ปู
แบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สูก ารใชยาอยาง
สมเหตุสมผลทีต่ อ เนือ่ งและยัง่ ยืนตอไป
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การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ
ที่ใชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี

Development of Care System for Pregnant Women Using Drugs,
Pathum Thani Province
นัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข1, พรทิพย คนึงบุตร2 สุจิตรา โอฬารกิจวานิช3 วรภัทร แสงแกว4
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 2. รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมธานี
3. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 4. นักสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลปทุมธานี

บทคัดยอ

บทนํา

จัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Action
Research: PAR) มีวัตถุประสงค : 1. ศึกษาสภาพปญหา
ของการดํา เนิ น งานการดู แ ลหญิ ง ตั้ ง ครรภ ที่ มี ป ญ หา
ยาเสพติด 2. พัฒนาระบบการดูแลหญิงตัง้ ครรภทมี่ ปี ญ
 หา
ยาเสพติด และ 3. ประเมินประสิทธิภาพระบบการดูแลหญิงตัง้ ครรภ
ทีม่ ปี ญ
 หายาเสพติดของจังหวัดปทุมธานี วิธกี าร : แบงการศึกษาเปน
4 ระยะ คือ 1. ศึกษาบริบทการดําเนินงานการดูแลแมและเด็ก และ
บริบทการดําเนินงานยาเสพติดของจังหวัดปทุมธานี 2. การพัฒนา
แบบมีสว นรวม 3. นําแนวทางการดูแลไปใชจริงในจังหวัดปทุมธานี
และ 4. ขัน้ ประเมินผลโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ หบริการ
และผูรับบริการ กลุมตัวอยางคือผูใหขอมูล ใชการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูป ฏิบตั งิ านระดับจังหวัด
ระดับโรงพยาบาลจังหวัด ผูป ฏิบตั งิ านระดับอําเภอและระดับตําบล
จํานวน 12 ทาน และกลุม ทีใ่ ชในการประเมินผลคือ ผูใ หบริการและ
ผูรับบริการแผนกสูติกรรมในโรงพยาบาลอยางละ 5 คน เครื่องมือ
ที่ใชคือ การสนทนากลุม (Focus group) และการสัมภาษณ การ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธี thematic analysis
ผลการวิจัย : พบวา การพัฒนาระบบการดูแลหญิง
ตัง้ ครรภทใี่ ชยาเสพติดเกิดความเปลีย่ นแปลง 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานผูร บั
บริการ หญิงตั้งครรภที่มีปญหายาเสพติดไดรับการดูแลครอบคลุม
การฝากครรภคุณภาพและการปองกันการใชสารเสพติดซํ้า 2) ทีม
สุขภาพมีการพัฒนาแนวทางรวมกันในการดูแลหญิงตั้งครรภที่มี
ปญหายาเสพติดทีเ่ กิดความเชือ่ มโยงขอมูลและการใหบริการภายใน
เครือขายทุกระดับ 3) ระบบบริการมีแนวทางการดูแลมารดาและ
ทารกกลุม เสีย่ งติดสารเสพติดชนิดแอมเฟตามีน จังหวัดปทุมธานี 4)
ดานผลลัพธ ผูใหบริการมีความพึงพอใจระดับมากกับแนวทางการ
ดูแลหญิงตั้งครรภที่มีระบบเปนรูปธรรม และผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับมากถึงระบบการดูแลที่ครอบคลุมรางกาย จิตใจ
และความตอเนื่อง

“บาดแผลในสังคมมักเกิดจากจุดเริ่มเล็กๆ ที่เราแทบจะ
มองไมเห็น และไมมใี ครใสใจ หลายคนแทบไมรเู ลยวา ทารกทีค่ ลอด
ในโรงพยาบาลและพิการ สาเหตุมาจากแมที่ตั้งครรภและใชสาร
เสพติด ขณะทีว่ ยั รุน ไมหยุดเสพยา แมรวู า ตัวเองตัง้ ครรภ” ขึน้ ชือ่ วา
สารเสพติด ยอมสงผลเสียตอรางกายทั้งตัวผูเสพและผูคนรอบขาง
ดังจะเห็นไดจากเหตุการณตามหนาหนังสือพิมพ และสื่อตางๆ
ทั่วไป ยิ่งในกลุมสตรีที่ติดสารเสพติดและอยูในชวงตั้งครรภ จะเกิด
อันตรายมากมายกับทารกในครรภ ไดแก สารนิโคตินในบุหรี่ ทั้ง
ทางตรงจากบุหรี่และทางออมจากควันบุหรี่มือสอง ทําใหทารก
คลอดกอนกําหนด นํ้าหนักนอย และพัฒนาการลาชา นอกจากนี้
ยังพบสารเสพติดชนิดกาเฟอีนในอาหารและเครื่องดื่มจําพวกชา
กาแฟ โกโก นํ้าอัดลม ชนิดโคคาโคลา ช็อกโกแลตและเครื่องดื่ม
ชูกําลัง หากสตรีตงั้ ครรภไดรบั ปริมาณมากเกินไปอาจสงผลใหทารก
เสี่ยงตอการเกิดความพิการของแขนขา โรคประสาทไมปด ไมมีใบ
หูหรือใบหูมีขนาดเล็กและหลอดอาหารอุดตัน แอลกอฮอลเปน
สารเสพติดพบในเหลา ไวน ยาดองสมุนไพร แปงขาวหมาก เปนตน
สตรีตั้งครรภไมควรบริโภคในทุกไตรมาสของการตั้งครรภ สารเสพ
ติดอื่นๆ ที่เปนอันตรายตอทารกในครรภและมีการระบาดอยูใน
ปจจุบัน ไดแก เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) และยาไอซ
จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ได ดํา เนิ น งานพั ฒนาระบบบริ การ
อนามัยแมและเด็กมาอยางตอเนื่อง ภายใตแนวคิดการดําเนินงาน
“ตัง้ ครรภคณ
ุ ภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย”แต
ยังพบวามารดาเสียชีวติ สูงถึง 11 รายในป 2560 ซึง่ นับวาเปนลําดับ
ที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 4 สาเหตุที่พบคือ การยายไปทํางานตางถิ่น
ทําใหเกิดการไมฝากครรภตามนัด ปกปดการตั้งครรภ รวมทั้งมีการ
ใชสารเสพติด และการคลอดแบบฉุกเฉินมากขึน้ รวมทัง้ พบวา อัตรา
การคลอดกอนกําหนด ในปงบประมาณ 2562 สูงถึงรอยละ 12.25
และขอมูลของหญิงตั้งครรภที่มีปญหายาเสพติดมีแนวโนมสูงขึ้น
จากป พ.ศ. 2560-2562 พบวาเพิ่มจากรอยละ 0.48 เปนรอยละ
2.07 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายใหมีการ
พัฒนาระบบการดูแลหญิงตัง้ ครรภทมี่ ปี ญ
 หายาเสพติด โดยยึดตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และจากการศึกษาแนวทางการ
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พั ฒ นาระบบการดู แ ลหญิ ง ตั้ ง ครรภ ข อง ณฐนนท ศิ ริม าศและ
คณะเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภในการปองกัน
ภาวะตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลสกลนคร โดยใชการวิจยั เชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีผูรวมศึกษาเปนพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในงานฝากครรภ งานหองคลอดและงานหลังคลอดจน
เกิดการพัฒนาระบบทีช่ ดั เจนและปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน เกิดเครือ
ขายในการดูแลหญิงตั้งครรภใน รพ.สต.โดยการสงตอเพื่อการดูแล
ตอเนื่องที่บาน พยาบาลมีความพึงพอใจตอระบบที่พัฒนาขึ้น
รอยละ 85 และพบวาอัตราการตกเลือดหลังคลอดลดลง ไมพบ
อุบตั กิ ารณมารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอด และการศึกษาของ
เพ็ญศรี บํารุงและคณะ เรื่องการพัฒนาระบบบริการพยาบาลหญิง
ตั้งครรภเสี่ยงสูงโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชน
โดยใชวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยผูเขารวมวิจัยไดแก
แพทย พยาบาลที่ ใ ห บ ริ ก ารหญิ ง ตั้ ง ครรภ เ สี่ ย งสู ง โรงพยาบาล
มหาสารคาม หนวยบริการปฐมภูมเิ ครือขายและโรงพยาบาลชุมชน
พบวาเกิดระบบบริการพยาบาลหญิงตั้งครรภเสี่ยงสูงที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับปญหาความตองการของผูรับบริการและทีมสุขภาพ
จากปญหาดังกลาวขางตน รวมกับรูปแบบการพัฒนา
ระบบบริการการดูแลหญิงตัง้ ครรภใหมกี ารดูแลครอบคลุมการรักษา
พยาบาล 4 มิติ ไดแก ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการควบคุม
ปองกัน ดานการรักษาพยาบาล และการฟน ฟูสขุ ภาพ ครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภรวมทั้งเชื่อมโยงระบบการ
ดูแลใหถึงระดับชุมชนโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action Research: PAR) องอาจ นัยพัฒน
เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตัง้ ครรภทมี่ ปี ญ
 หายาเสพ
ติดจังหวัดปทุมธานี โดยใชการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ
รวมกับเครือขายทองถิ่นของจังหวัดปทุมธานี เพื่อกอใหเกิดความ
ยั่งยืนในการดูแลหญิงตั้งครรภตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาของการดําเนินงานการดูแล
หญิงตั้งครรภที่ใชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี
2. เพือ่ พัฒนาระบบการดูแลหญิงตัง้ ครรภทใี่ ชยาเสพติด
จังหวัดปทุมธานี
3. ประเมินประสิทธิภาพระบบการดูแลหญิงตัง้ ครรภทใี่ ช
ยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี

กรอบแนวคิด
ผูวิจัยนํามาตรฐานการดูแลอนามัยแมและเด็ก กรม
อนามัยและแนวทางการดําเนินงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
และความคิดเห็นจากผูใหขอมูลสําคัญที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียใน
การดําเนินงาน สําหรับสังเคราะหและพัฒนาระบบการดูแลหญิงตัง้
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ครรภทใี่ ชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี และกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) ของ Kemmis
& Taggart 1990 เปนกรอบการวิจัยตามแผนภาพที่ 1
บริบทการดําเนินงานการดูแลแมและเด็กและ
การดําเนินงานยาเสพติด ของจังหวัดปทุมธานี
-ดานการดูแลหญิงตั้งครรภ
-ดานปญหายาเสพติดและผลกระทบ
ความคิดเห็นจากผูใ หขอ มูลสําคัญทีเ่ ปนผูม สี ว น
ไดสวนเสียในการพัฒนาระบบการดูแลแบบมี
สวนรวมเพือ่ การดูแลหญิงตัง้ ครรภทใี่ ชยาเสพติด

การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบมีสวน
รวมเพือ่ ดูแลหญิงตัง้ ครรภทใี่ ชยาเสพติดจังหวัด
ปทุมธานี (ฉบับปรับปรุง)

ผลลัพธ
-ความพึงพอใจของบุคลากรที่ใหบริการ
-ความพึงพอใจของผูรับบริการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทการดําเนินงานการดูแลแมและ
เด็กและบริบทการดําเนินงานยาเสพติด โดยการศึกษาการดําเนิน
งานการอนามัยแมและเด็กและสถานการณยาเสพติดในการดําเนิน
งานอนามัยแมและเด็กของจังหวัดปทุมธานี จากเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
โดยใชการสนทนากลุม (Focus group) ของผูปฏิบัติงาน ระดับ
จังหวัด ระดับโรงพยาบาลจังหวัด และระดับอําเภอ
ระยะที่ 2 การพัฒนาแบบมีสวนรวมโดยใชวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว มของผู วิ จั ย และผู ร ว มวิ จั ย โดยผู ใ ห
ขอมูลคือผูปฏิบัติงานระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาลจังหวัดและ
ระดับอําเภอ มีการดําเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะหปญ
 หาการดําเนินงาน โดย
ผูใ หขอ มูลมีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็นถึงสภาพปญหาในการ
ดําเนินงานในการปฏิบัติงานทุกระดับตั้งแตระดับปฐมภูมิจนถึง
ทุตยิ ภูมิ เพือ่ ใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และนําเปน
ขอมูลเบื้องตนในกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2 ระดมความคิดเห็นจากผูใหขอมูล
เพื่อสรางระบบการดูแลหญิงตั้งครรภที่ใชยาเสพติดของจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงทั้งระบบและสามารถนําไป
ดําเนินการไดจริงและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนิน
งาน และเกิดรางแนวทางการดูแลเพื่อเตรียมพรอมในการทดลอง
ใชระบบหญิงตั้งครรภที่ใชยาเสพติดของจังหวัดปทุมธานี (ฉบับ
ปรับปรุง)
กิจกรรมที่ 3 ทดลองใชระบบ เพื่อการปรับปรุง
โดยคัดเลือกพืน้ ทีใ่ นการทดลองใชระบบฯ โดยคัดเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง จํานวน 1 โรงพยาบาล โดยตองเปนโรงพยาบาลที่เคยมี
ประสบการณในการดําเนินงานในการดูแลหญิงตั้งครรภที่มีปญหา
ยาเสพติด จึงคัดเลือกโรงพยาบาลลาดหลุมแกว เนื่องจากมีความ
เชื่อมโยงการดําเนินการทั้งระบบ ตั้งแตปฐมภูมิจนถึงทุติยภูมิ รวม
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ทั้งเปนพื้นที่การดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสะทอน
ใหเห็นถึงความเปนไปไดและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
กลุม ตัวอยาง ระยะที่ 1 และ 2 เปนการคัดเลือกผูใ หขอ มูล
แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 12 คน ดังนี้
1. ผูปฏิบัติงานระดับจังหวัด ไดแก ผูรับผิดชอบงาน
อนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด และผูรับผิดชอบงานยาเสพติด
ระดับจังหวัด
2. ผูป ฏิบตั งิ านระดับโรงพยาบาลจังหวัด ไดแก สูตแิ พทย
กุมารแพทย จิตแพทย หัวหนาหองคลอด หัวหนาหลังคลอด และ
พยาบาลเยีย่ มบานปฏิบตั งิ านทีก่ ลุม งานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาล
ปทุมธานี
3. ผูปฏิบัติงานระดับอําเภอ ไดแก พยาบาลงานฝาก
ครรภของโรงพยาบาลชุมชนและตัวแทน ผูรับผิดชอบงานอนามัย
แมและเด็กระดับอําเภอ และตัวแทนพยาบาลที่ทําหนาที่บําบัด
ยาเสพติดระดับอําเภอ
ระยะที่ 3 นําแนวทางการดูแลไปใชจริงในโรงพยาบาล
ในพืน้ ที่ ผูว จิ ยั จัดประชุมชีแ้ จงผูม สี ว นเกีย่ วของ โดยกําหนดบุคลากร
ที่เขารวมประชุม คือ ผูมีสวนเกี่ยวของจํานวน 50 คน ไดแก
สูตแิ พทย กุมารแพทย จิตแพทยและเจาหนาทีผ่ ดู ําเนินงานแมและ
เด็กระดับอําเภอ อําเภอละ 1 คน ระดับ รพ.สต. อําเภอละ 1 คน ตัวแทน
ระดับทองถิน่ อําเภอละ 1 คน และผูร บั ผิดชอบงานยาเสพติดระดับ
อําเภอ 10 คน เพื่อสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน
ระยะที่ 4 การประเมินผลประเมินจากความพึงพอใจ
ของผูใหบริการ และผูรับบริการ
กลุ ม ตั ว อย า งผู ใ ห บ ริ ก ารใช ก ารคั ด เลื อ กแบบเฉพาะ
เจาะจงคื อ พยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นการดู แ ลหญิ ง ตั้ ง ครรภ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานดานการดูแลหญิงระยะคลอด พยาบาลที่
ปฏิบตั งิ านดานการดูแลหญิงหลังคลอด และกลุม ผูร บั บริการใชการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือหญิงหลังคลอดทีใ่ ชยาเสพติดทีส่ มัคร
ใจใหสัมภาษณความพึงพอใจ

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการตีความขอมูล (thematic analysis) ไดมาจากการสนทนากลุม โดยผูวิจัยไดดําเนินการ
วิเคราะหตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

จริยธรรมการวิจัย
การวิจยั นี้ ไดผา นการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย ข องสํา นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ปทุมธานี เลขที่ PPHO-REC 2563/036 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2563 การพิทกั ษสทิ ธิกลุม ตัวอยางโดยแจงวัตถุประสงคการวิจยั กอน
การเก็บรวบรวมขอมูล และขอมูลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะเก็บเปน
ความลับและไมเปดเผยกลุมตัวอยางที่ใหขอมูล

ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทการดําเนินงานการดูแลแมและ
เด็กและการดําเนินงานยาเสพติด พบวา
1. ขอมูลสาเหตุการตายของหญิงตั้งครรภเกิดในกรณี
หญิงตั้งครรภติดสารเสพติด ขอมูลการตายของหญิงตั้งครรภในป
พ.ศ. 2560-2562 มีจํานวน 14, 57,145 คน ตามลําดับ และผล
กระทบตอแมและเด็ก พบในกรณีไมฝากครรภ สงผลใหมกี ารคลอด
กอนกําหนดและเกินกําหนด กรณีการดูแลหญิงตั้งครรภที่เปนโรค
เอดส โรคซิฟลิส และติดสารเสพติด ทําใหมีปญหาซับซอนมากขึ้น
2. แนวทางการดูแลหญิงตัง้ ครรภ พบวา มีการใหบริการ
ตัง้ แตโรงพยาบาลทัง้ โรงพยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาลชุมชน โดย
มีระบบการดูแลฝากครรภที่มีมาตรฐานแมและเด็กตามนโยบายที่
กําหนด ใหการดูแลโดยทีมแพทยและพยาบาล
3. นโยบายของผูบริหาร มีดังนี้
3.1 ระดับจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช เ ก็ บ ข อ มู ล เชิ ง มี ก ารขั บ เคลื่ อ นโดยคณะกรรมการอนามั ย แม แ ละเด็ ก ระดั บ
จังหวัด คณะอนุกรรมการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
คุณภาพ ดังนี้
1. ประเด็นการสนทนากลุมสําหรับศึกษาสถานการณ คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด คณะ
กรรมการคุม ครองเด็กจังหวัด โดยใชขอ มูลดานการดูแลมารดาและ
การดูแลแมและเด็กและการใชยาเสพติดในหญิงตั้งครรภ
2. ประเด็นการสนทนากลุม สําหรับการพัฒนาระบบการ ทารกแรกเกิดที่ติดสารเสพติดรวมกันในการวางแผนแนวทางการ
ดําเนินงานและแกไขแบบบูรณาการ
ดูแลหญิงตั้งครรภที่ใชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี
3.2 ระดับโรงพยาบาล หญิงตั้งครรภทุกรายให
3. แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูใ หบริการและผูร บั
ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดทุกราย โดยใหมีการรับรองอํานาจ
บริการในโรงพยาบาล
ผูวิจัยนําแนวคําถามในการสัมภาษณที่สรางขึ้น ใหผู หนาที่ในการตรวจสารเสพติดในระบบบริการแมและเด็ก เพื่อตอบ
เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุม สนองนโยบาย “ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย” และใหมีการจัดบริการที่
ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย จากนั้นนําไปทดลองสัมภาษณเจา เปนมิตร (YFSH) สอดคลองกับความตองการและบริบทของพื้นที่
หนาทีส่ าธารณสุขและผูป ว ยเพือ่ เปนการทําความเขาใจแนวคําถาม รวมกับการใหบริการวางแผนครอบครัวในกลุมแมวัยรุน และแม
หลังคลอดทีม่ ภี าวะเสีย่ ง/สารเสพติด โดยการฝงยาคุมกําเนิดทุกราย
ที่สรางขึ้นกอนนําไปใชจริง
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3.3 ระดับอําเภอและระดับตําบล (สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) ใหคนหาหญิงตั้งครรภ
ใหมาฝากครรภกอน 12 สัปดาห โดย อสม.และประสานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ในรายที่มีปญหา ดานความ
ปลอดภัย เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ แลวแตกรณี
3.4 การจัดบริการเชิงรุกแบบบูรณาการกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดังนี้
1) องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) พัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย (พมจ.) และการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)
จัดบริการเชิงรุกสูชุมชน เนนการจัดพื้นที่สรางสรรคที่วัยรุน และ
เยาวชนมีสวนรวม และการจัดพื้นที่เรียนรูของพอแม (โรงเรียนพอ
แม/การสื่อสารระหวาง พอแม ผูปกครอง กับลูกหลานวัยรุน)
2) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เขต 1 และ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) จัดบริการเชิงรุกสูสถานศึกษา เนนการ
พัฒนาทักษะชีวติ เพศศึกษารอบดาน สนับสนุนระบบการดูแลชวย
เหลือนักเรียน
3) ป ญ หาอุ ป สรรคในการดํา เนิ น งาน ขาดบุ ค ลากร
ทางการแพทยดานสูติศาสตรในโรงพยาบาลชุมชน มีนโยบายการ
แกปญหาดวยการสงตอไปคลอดที่โรงพยาบาลทั่วไป
ระยะที่ 2 การพัฒนาแบบมีสวนรวมโดยใชวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม ของผูใหขอมูล
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะหการดําเนินงานและปญหาที่พบ
มีดังนี้
1. ขอมูลหญิงตัง้ ครรภทใี่ ชยาเสพติด พบวา ยาเสพติดที่
ใช ไดแก ยาบา ยาไอซ สวนใหญมีอาชีพทํางานเปนเพื่อนดื่มใน
รานอาหารในเวลากลางคืน
2. แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ
ที่ ใ ช ย าเสพติ ด ยั ง ไม มี แ นวทางการดู แ ลที่
ชัดเจน ใชการดูแลตามมาตรฐานการฝาก
ครรภที่กระทรวงกําหนด โดยทีมสหวิชาชีพ
รวมกันวิเคราะหปญหาการใชยาเสพติดของ
หญิงตั้งครรภรวมกับงานสุขภาพจิต
3. ผลของยาเสพติดตอทารกใน
ครรภของมารดาทีใ่ ชยาเสพติด คือ การคลอด
ก อ นกํา หนด นํ้า หนั ก ตั ว น อ ยรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลนาน สงผลตอคาใชจา ยทีเ่ พิม่ ขึน้
ทารกบางรายมีภาวะปอดอุดกั้นเนื่องจาก
สําลักนํ้าครํ่า ปญหาของทารกแรกเกิดขึ้นอยู
กับปริมาณยาเสพติดที่มารดาใช
4. การเชื่อมโยงการดูแลสูชุมชน
พบวา มีการสงขอมูลการดูแลหญิงตัง้ ครรภที่
ใชยาเสพติดใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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ตําบล (รพ.สต.) และ อสม.ในชุมชนติดตามดูแลตอเนื่องทั้งกอน
และหลังคลอด
5. ภาพรวมของปญหาที่พบในการดูแลหญิงตั้งครรภใช
ยาเสพติด คือ การฝากครรภหลัง 12 สัปดาห การฝากครรภไมครบ
ตามเกณฑหรือไมเขารับการฝากครรภ การรับประทานยาเสริมธาตุ
เหล็กไมตอเนื่อง การไมใหขอมูลเรื่องการใชสารเสพติด และการ
ทอดทิ้งบุตรหลังคลอด
กิจกรรมที่ 2 ระดมความคิดจากผูรวมวิจัยเพื่อสราง
ระบบการดูแล
จากการวิเคราะหการดําเนินงานและปญหาที่พบ ใน
กิจกรรมที่ 1 ผูร ว มวิจยั รวมกันระดมความคิดเห็นในการสรางระบบ
การดูแลหญิงตั้งครรภที่ใชยาเสพติด โดยมีหลักการทีส่ ําคัญ ดังนี้
1. ระบบการคัดกรอง ตองมีระบบคัดกรองยาเสพติดโดย
การตรวจปสสาวะหญิงตั้งครรภในทุกจุดบริการ (มาตรฐาน WHO)
ตั้งแต จุดรับฝากครรภ หองคลอด หองหลังคลอด และแผนกการ
ดูแลวิกฤติในเด็ก
2. มีนโยบายและการถายทอดแนวการปฏิบัติของการ
ดูแลหญิงตั้งครรภที่พบความเสี่ยงในการใชสารเสพติดตั้งแตระดับ
ตติยภูมิ ทุติยภูมิ และระดับปฐมภูมิ และเชื่อมโยงขอมูลการดูแล
โดยใชระบบสารสนเทศ และสื่อ social media
3. การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในชุมชนทองถิ่น
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของ
4. มีการกํากับ ติดตาม และใหคําแนะนําการปฏิบัติงาน
สมํ่าเสมอผานการทบทวนในรูปคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
การระดมความคิดเห็นจากผูร ว มสนทนากลุม นํามาสรุป
เปนแผนภาพการดําเนินการดังนี้ เพือ่ ถายทอดลงสูเ ครือขายบริการ
จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2

กิจกรรมที่ 3 ทดลองใชระบบ เพื่อการปรับปรุงกอนนํา
ไปใชเปนมาตรฐานของจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงที่โรงพยาบาลลาดหลุมแกว เนื่องจากมีการให
บริการอนามัยแมและเด็ก มีการดําเนินงานตอเนือ่ งและมีเครือขาย
ในชุมชน เพือ่ สงตอขอมูลการดูแลหญิงตัง้ ครรภในชุมชนและการสง
ตอขอมูลการใชสารเสพติดในชุมชน หลังการนําแนวทางไปใชระบบ
พบวา การสื่อสารเรื่องของนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
เกีย่ วกับการดูแลหญิงตัง้ ครรภทมี่ ปี ญ
 หายาเสพติด ความพรอมของ
เจาหนาที่ในการดําเนินงานเนื่องจากความจํากัดของบุคลากรจึง
จําเปนตองพัฒนาศักยภาพเพิม่ เติม เชน กระบวนการใหคําปรึกษา
การตรวจหาสารเสพติด และการทบทวนตรวจครรภคณ
ุ ภาพเพือ่ แก
วิกฤติการขาดแคลนสูติแพทย
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยนําปญหาอุปสรรคมาปรับปรุงและ
วางแนวทางกอนการนําไปใชจริง ดังนี้
1. การสรางความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
สภาพปญหาของการดูแลหญิงตั้งครรภและนโยบายของผูบริหาร
เรือ่ งการดูแลหญิงตัง้ ครรภทใี่ ชสารเสพติดเพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ของ
มารดาและทารก และลดอัตราตายของมารดาและทารกในจังหวัด
ปทุมธานี ผานการประชุม
2. ทบทวนความรูเ รือ่ งการใหคําปรึกษาในผูป ว ยทีใ่ ชสาร
เสพติ ด และการทบทวนความรู เ รื่ อ งการฝากครรภ คุ ณ ภาพใน
บุคลากรที่เกี่ยวของ โดยมีทีมสูติแพทยและกุมารแพทยเปนผูให
ความรู
3. การใชระบบการดูแลตอเนื่อง (COC) ดวยโปรแกรม
Thai COC เพือ่ สงตอการดูแลในชุมชน และสงขอมูลในกลุม ไลนการ
ดูแลหญิงตั้งครรภในชุมชน โดยโรงพยาบาลปทุมธานีเปนแมขาย
และผูรับผิดชอบงานแมและเด็กของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ทุกอําเภอ บริหารขอมูลสงให รพ.สต.ในพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามผูร บั บริการ
ระยะที่ 3 นํา แนวทางการดู แ ลไปใช จ ริ ง ในจั ง หวั ด
ปทุมธานี
การดําเนินการในระยะที่ 3 นําแนวทางการดูแลไปใชจริง
ในทุกสถานบริการในจังหวัดปทุมธานี เปนระยะเวลา 3 เดือน
มีการดําเนินการตามแนวทางของระยะที่ 2 คือ การสรางการสือ่ สาร
เรื่องแนวทางการดูแลฉบับปรับปรุงในกลุมผูบริหาร ดําเนินการ
จัดการประชุมเพื่อการสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน
แกบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของเขาใจการดําเนินงานตามแนวทางฉบับปรับปรุง
นําเขาประชุมคณะทํางานและคณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก
ระดั บ อํา เภอและระดั บ จั ง หวั ด และนํา เสนอในคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล (กวป.) เพื่อประกาศใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานของจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้นําแนวทางการดําเนิน
งานสือ่ สารในทีป่ ระชุมกลุม ทีเ่ กีย่ วของ เชน คณะกรรมการคุม ครอง
เด็กจังหวัด เปนตน มีการกํากับติดตามโดยผูวิจัยและผูรวมวิจัย
เพื่อติดตามปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน พบประเด็นของการ
ดําเนินการดังนี้
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1. ผูร บั บริการแผนกหองคลอด รพ.ปทุมธานี ไมใหประวัติ
ที่แทจริง ผูใหบริการตองสังเกตอาการและตรวจปสสาวะยืนยันจึง
ไดขอมูลที่ถูกตอง
2. แพทยดานสูติศาสตรใหความรูมารดาใชสารเสพติด
ซํ้าดังนี้
2.1 ใหขอ มูลเรือ่ งการใหนมบุตร แมทใี่ ชสารเสพ
ติดไมสามารถใหนมบุตรได ซึ่งจะสงผลทางดานเศรษฐกิจของ
ครอบครัวในการจัดหานมสําหรับทารก
2.2 ใหความรูถึงผลกระทบของสารเสพติดตอ
ตัวผูเสพและครอบครัว ทั้งดานรางกายและจิตใจ
2.3 สงตอกลุม งานจิตเวชกอนกลับบานเพือ่ การ
ดูแลตอเนื่องและสงตอการดูแลสูชุมชน
ระยะที่ 4 ขัน้ ประเมินผลโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผูใหบริการและผูรับบริการ
หลังจากมีการดําเนินการในระยะทดลองใชแนวทางการ
ดูแลมารดาทีใ่ ชสารเสพติด เปนระยะเวลา 3 เดือน ผูว จิ ยั ไดกําหนด
วิธีการประเมินผล โดยใชการสัมภาษณความพึงพอใจของผูให
บริการ จํานวน 5 คน พบวา
1) ผูใ หบริการ มีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีประเด็น
รวมดังนี้
1.1 ดานแนวทางการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน งายตอ
การปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1.2 ด า นการช ว ยเหลื อ ผู ป ว ยแบบครบวงจร
โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
1.3 ดานการสงขอมูลการเยี่ยมบานในชุมชน
พบวา มีความเชื่อมโยงขอมูล ทําใหการดูแลตรงตามกําหนดและ
เครือขายที่เกี่ยวของรวมใหการดูแล
1.4 ดานทีมพีเ่ ลีย้ ง มีการใหคําปรึกษา สนับสนุน
ดานวิชาการ และกํากับติดตามอยางตอเนื่อง
2) ผูรับบริการที่แผนกสูติกรรมที่มีประวัติเคยใชสาร
เสพติด จํานวน 5 คน มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.1 ระบบการดูแลมีความชัดเจน สะดวก รวดเร็ว
และไดรับความรูเรื่องการดูแลตนเอง
2.2 บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการดูแล
และอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือแบบเปนมิตร
2.3 สถานบริการมีการใหบริการชัดเจน พรอม
สิ่งอํานวยความสะดวก
2.4 ในภาพรวมของความพึงพอใจในการใช
บริ ก ารพึ ง พอใจมาก และพึ ง พอใจในการให บ ริ ก ารฝ ง ยาคุ ม /
ทําหมัน และความรูเรื่องการดูแลตนเองและบุตร ความรูเรื่อง
ยาเสพติดและการบําบัดตอเนื่อง
2.5 ขอเสนอแนะเพิม่ เติม ตองการความเปนสวน
ตัวในการพูดคุยกับเจาหนาที่ ไมตอ งการพูดคุยในหอผูป ว ยทีม่ ผี ปู ว ย
อื่นดวย
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อภิปรายผล
วัตถุประสงคที่ 1 ศึกษาสภาพปญหาของการดําเนิน
งานการดูแลหญิงตัง้ ครรภทใี่ ชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ซึง่ ผลทีไ่ ด
ตามวัตถุประสงค เนือ่ งมาจากการสัมภาษณเชิงลึกในกลุม เปาหมาย
ทีม่ สี ว นในการพัฒนาทําใหทราบบริบททีแ่ ทจริงของสถานทีท่ ําการ
ศึกษา ทั้งดานนโยบายและทิศทางของผูบริหาร รูปแบบการปฏิบัติ
ในปจจุบนั และปญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน สอดคลอง
กับแนวคิดการพัฒนาชุมชนของ สมใจ วินิจกุล โดยขั้นตอนแรกก็
คือ การศึกษาชุมชน และสอดคลองกับการศึกษาของจาริณี คูณทวี
อนุรักษ กระรัมย และระวีวัฒน นุมานิต ไดศึกษาผลการพัฒนา
แบบคัดกรองหญิงตัง้ ครรภทมี่ ภี าวะครรภเสีย่ งสูงในเครือขายบริการ
สุขภาพจังหวัดบุรีรัมย โดยขั้นตอนการรวบรวมขอมูลสภาพปญหา
และสถานการณ หาสาเหตุของปญหา ไดใชวธิ กี ารสนทนากลุม ระดม
สมองจากผูที่เกี่ยวของและเอกสารงานวิจัย ทําใหสามารถพัฒนา
แบบการคัดกรองที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ วาสนา
ถิ่นขนอมและวิลาวัณย ชมนีรัตน ไดศึกษาการพัฒนาแนวทาง
การใหบริการหญิงตั้งครรภวัยรุนโดยครอบครัวมีสวนรวมในคลินิก
ฝากครรภ ผูร ว มวิจยั ประกอบดวยผูใ หบริการสุขภาพ หญิงตัง้ ครรภ
วัยรุน และสมาชิกครอบครัวหญิงตัง้ ครรภวยั รุน รวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตแบบมีสวนรวม
จากนั้นวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาทําใหหญิงตั้งครรภวัยรุนและ
ครอบครัวไดรว มกันเสนอแนวทางการใหบริการสุขภาพทีเ่ หมาะสม
และสอดคลองกับความตองการ ทําใหมกี ารจัดตัง้ คลินกิ สําหรับหญิง
ตั้งครรภวัยรุนขึ้น และผูใหบริการสุขภาพมีแนวทางการใหบริการ
ฝากครรภเพือ่ ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนในหญิงตัง้ ครรภวยั รุน
ไดประสบผลสําเร็จ
วัตถุประสงคที่ 2 เพือ่ การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตัง้
ครรภที่ใชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ภายใตการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม การดําเนินงานทุกขั้นตอนมีผูรวมวิจัยและผูรับผิด

ชอบงานทุกระดับมารวมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเครือขายอื่นๆ
ที่มีสวนเกี่ยวของในชุมชน มีสวนรวมในการปรับปรุงแนวทางใหมี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานมากขึ้น และการนําแนวทางที่
ปรับปรุงแลวลงไปใชในพื้นที่จริงและสะทอนภาพของการดําเนิน
งานเพือ่ ปรับปรุงใหเหมาะสมมากขึน้ และเพิม่ การมีสว นรวมในการ
พัฒนาสอดคลองกับแนวคิดของ Cohen and Uphoﬀ ที่กลาวถึง
การมีสวนรวมของชุมชนนั้น สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวน
เกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรทํา
อะไรและทําอยางไร 2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวม
ทัง้ ลงมือปฏิบตั ติ ามทีไ่ ดตดั สินใจ 3) การมีสว นรวมในการแบงปนผล
ประโยชนทเี่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน และ 4) การมีสว นรวมในการ
ประเมินผลโครงการ โดยเปนการสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของ
ชุ ม ชน ได เ ข า มามี ส ว นร ว มช ว ยเหลื อ และเข า มามี อิ ท ธิ พ ลต อ
กระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงไดรบั ผลประโยชน
จากการพัฒนานั้นอยางเสมอภาคและสอดคลองกับการศึกษาของ
เพ็ญศรี บํารุง รัตติยา ทองสมบูรณ สมทรง บุตรตะและรําไพ เกตุจิระโชติ ที่ศึกษาการพัฒนาระบบบริการพยาบาลหญิงตั้งครรภ
เสี่ยงสูงโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชนเครือขาย
จังหวัดมหาสารคาม โดยนําเครือขายการดูแลมาเขารวมประชุม
ระดมสมองในการพัฒนาระบบดังกลาว
วัตถุประสงคที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพระบบการดูแล
หญิงตั้งครรภที่มีปญหายาเสพติดของจังหวัดปทุมธานีโดยใชการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ หบริการอยูใ นระดับมากในแนวทาง
การดูแลทีช่ ดั เจนผสมผสานทัง้ การดูแลครรภคณ
ุ ภาพ และการดูแล
ดานการใชสารเสพติดแบบบูรณาการ และสวนหนึ่งเกิดจากการมี
สวนรวมของบุคลากรทุกระดับในการพัฒนาระบบและการชี้แจง
ทําความเขาใจในแนวทางการดําเนินฉบับปรับปรุง เกิดความเชื่อม
โยงจนลงสู ชุ ม ชน ส ง ผลให เ กิ ด ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร
สอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญศรี บํารุง รัตติยา ทองสมบูรณ
สมทรง บุตรตะและรําไพ เกตุจิระโชติ ที่ใชการมีสวนรวมของการ
พัฒนาแลวสงผลใหผบู ริการและผูร บั บริการมีความพึงพอใจเพิม่ ขึน้
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การพัฒนาการดูแลดานการใชยาและอาหารเสริม
แบบมีสวนรวมเพื่อการชะลอไตเสื่อมในผูปวยโรคเรื้อรัง
ของจังหวัดสิงหบุรี
Development of cooperative drug and dietary supplementation for delayed
kidney degeneration in patients with chronic disease of Singburi Province.
เรณู เดชมา
โรงพยาบาลบางระจัน

บทคัดยอ

บทนํา

รคไตเรือ้ รัง (Chronic Kidney Disease: CKD) เปนปญหาทาง
สาธารณสุขทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก สงผลตอคุณภาพชีวติ ของผูป ว ยโรค
เรือ้ รัง ทีมสหวิชาชีพเปนผูข บั เคลือ่ นในการพัฒนาระบบการดูแล
เภสัชกรเปนหนึง่ ในทีมการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รังดานการใชยาไม
ใหสง ผลเสียตอรางกายของผูป ว ย การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่
พัฒนารูปแบบการดูแลดานการใชยาและอาหารเสริมแบบมีสว นรวม
เพือ่ การชะลอไตเสือ่ มในผูป ว ยโรคเรือ้ รังของจังหวัดสิงหบรุ ี เปนวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม (Participatory Action Research: PAR)
กลุมตัวอยางใชการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่อาํ เภอ
บางระจัน อําเภอเมือง และอําเภอพรหมบุรี ดังนี้ 1) กลุม ผูใ หขอ มูล
3 คน 2) กลุม ผูใ หขอ มูลและเปนผูร ว มวิจยั จํานวน 11 คน และ 3) กลุม
ทีใ่ ชประเมินผล คือกลุม ผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีม่ ภี าวะเสีย่ งไตเสือ่ มระดับ
3 จํานวน 60 คน เก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณ การสนทนากลุม และ
แบบสอบถาม ระยะเวลา เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 การ
วิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณดวยสถิตเิ ชิงบรรยายและวิเคราะหเปรียบ
เทียบตัวแปรกอนและหลังการอบรม โดยใชสถิติทดสอบ Paired
Sample t-test และวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพใช thematic analysis
ผลการศึกษา กระบวนการพัฒนาการดูแลดานการใชยา
และอาหารเสริมประกอบดวย ระยะที่ 1 วิเคราะหสถานการณการ
ดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง ระยะที่ 2 ดําเนินการพัฒนา (Development
Phase) ตามแนวคิ ดการมี สวนร วมในชุ มชน ขั้ นตอนที่ 3 ขั้ น
ติดตามประเมินผลลัพธ (Evaluation Phase) พบมีการเปลีย่ นแปลง 3
ดาน ดังนี้ 1) ดานผูป ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งของภาวะไตเสือ่ มไดรบั การดูแล
ดานการใชยาและอาหารเสริมที่มีคุณภาพมากขึ้นในชุมชน 2) ทีม
สุขภาพมีการพัฒนาแนวทางรวมกันในการดูแลดานยาและอาหาร
เสริมในผูปวยโรคเรื้อรังโดยเพิ่มองคประกอบที่สาํ คัญในการดูแลที่
บานโดยใชกจิ กรรมคูห ดู แู ลเรือ่ งยาและอาหารเสริมทีบ่ า น 3) ดาน
ผลลัพธ พบวา สามารถทําใหความรูแ ละพฤติกรรมการบริโภคยาชุด
และอาหารเสริมของผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีม่ กี ารเสือ่ มของไต แตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

โรคไตเรือ้ รัง (Chronic Kidney Disease: CKD) เปนปญหา
ทางสาธารณสุขที่สาํ คัญระดับโลก รวมทั้งประเทศไทย มีแนวโนม
ผูป ว ยและผูเ สียชีวติ จากโรคไตวายเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ อยางชัดเจน ทัง้ ยังอยู
ในกลุม โรคทีม่ คี า ใชจา ยสูงเปนอุปสรรคตอการรักษาและตองไดรบั การ
ดูแลตอเนื่อง โรคไตเรื้อรังเกิดขึ้นไดหลายปจจัย เชน อายุมาก
มีประวัติโรคไตในครอบครัว โรคเบาหวาน การมีโปรตีนรั่วมากใน
ปสสาวะ และความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไมดี ผูป ว ยจะมีความเสีย่ ง
ตอการเกิดโรคไตเรือ้ รังในระยะที่ 4 ประมาณ 1.9 เทา และระยะที่ 5
ประมาณ 1.6 เทา และผูป ว ยโรคไตเรือ้ รังเพียงรอยละ 1.9 เทานัน้
ทีท่ ราบวาตนเองปวย เนือ่ งจากระยะแรกมักไมมอี าการผิดปกติ สวน
ใหญมักตรวจพบเมื่อโรคดําเนินไปมากแลว นอกจากนั้นยังพบวา
ภาวะแทรกซอนทางไตเพิม่ ขึน้ ทุกป ความชุกของโรคไตเรือ้ รังในระยะ
ที่ 1-5 เทากับ รอยละ 17.5 ของประชากร ถาหากผูป ว ยโรคไตไมได
รับการรักษาทีเ่ หมาะสม จะทําใหการทําหนาทีข่ องไตเสือ่ มลงจนเกิด
โรคไตเรือ้ รัง ถาไมสามารถชะลอการเสือ่ มหนาทีข่ องไตได ก็จะทําให
กลายเปนไตวายระยะสุดทาย
จากการสํารวจประชากรกลางป 2563 จังหวัดสิงหบรุ มี ี
ประชากรทัง้ หมด 207,136 คน มีประชากรเปนผูส งู อายุ รอยละ 24.06
ซึง่ ถือวาเขาสูส งั คมผูส งู อายุ (Aged society) และพบวากลุม ผูส งู อายุ
มีโรคประจําตัวเปนโรคเรือ้ รัง รอยละ 67.3 นอกจากนัน้ การสํารวจ
ขอมูลของพืน้ ทีน่ าํ รองในการดูแลเรือ่ งยาของอําเภอบางระจัน จํานวน
100 ราย พบความชุกในการใชยาชุดถึง รอยละ 41 โดยการซือ้ จาก
คลินิก สวนการใชผลิตภัณฑสุขภาพ รอยละ 11 โดยการสั่งซื้อ
ออนไลน สอดคลองกับขอมูลการคัดกรองผูป ว ยโรคเรือ้ รังป 2563
จํานวน 5,175 คน ผลการตรวจคัดกรองภาวะเสือ่ มทางไตพบการ
ทํางานของไตผิดปกติ ระยะที่ 3 จํานวน 2,942 คน คิดเปนรอยละ
56.85 (ป 2562 รอยละ 55.95) ระยะที่ 4 จํานวน 578 คน คิดเปน
รอยละ 11.16 (ป 2562 รอยละ 10.68) และระยะที่ 5 จํานวน 286
คน คิดเปนรอยละ 5.52 (ป 2562 รอยละ 4.90) จะเห็นไดวา ภาวะ
เสือ่ มของไตมีแนวโนมสูงในระยะที่ 3 ซึง่ สามารถดูแลดวยการปรับ
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เปลีย่ นพฤติกรรมได และจากการศึกษาของพัชาภัณฑ ไชยสังขและ
ประทีป หมีทอง เรือ่ งปจจัยทีเ่ ปนตัวทํานายโรคไตเรือ้ รังของผูป ว ย
เรือ้ รังของผูป ว ยโรคเรือ้ รังในชุมชน พบวา ตัวแปร (ปจจัย) 6 ตัวโดย
มีคา สัมประสิทธิก์ ารทํานาย (R2) เทากับ 0.456 และสามารถรวมกัน
ทํานายโรคไตเรื้อรังของผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชนไดรอยละ 45.90
1 ใน 6 ปจจัยนัน้ คือ การรับประทานยามากกวา 10 เม็ดตอวัน และ
การศึกษาของปยดา ยุย ฉิม มยุรี นิรตั ธราดา พนิดา ศิรอิ าํ พันธกลุ และ
ณัฐพัชร บัวบุญ เรือ่ งการดูแลการใชยาในชุมชนมีการใชโปรแกรม
การมี สว นร ว มของครอบครั ว ในการจั ด การป ญ หาการใช ย าต อ
พฤติกรรมการใชยาของผูส งู อายุโรคเรือ้ รังในชุมชน พบวา พฤติกรรม
การใชยาสูงขึน้ กวากอนการไดรบั โปรแกรมการดูแลจากครอบครัวและ
การพัฒนาระบบบริการนัน้ จะตองเกิดจากการมีสว นรวมของทุกภาค
สวนจึงจะทําใหเกิดความยัง่ ยืนในการดําเนินการ ดังการศึกษาของ
อรัญญา รักหาบและคณะ ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งการพัฒนารูปแบบการจัดการ
โรคเรือ้ รังในชุมชนคลองเคียน อ.ตะกัว่ ทุง จ.พังงา
ระบบบริการทัง้ ระดับปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมมิ บี ทบาทในการ
ดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รังเพือ่ ใหสามารถควบคุมอาการไดโดยการมีสว น
รวมของทีมสหวิชาชีพ และการรักษาโรคเรือ้ รังเกือบทัง้ หมดเปนการ
รักษาดวยยา ซึง่ เภสัชกรเปนบุคลากรหนึง่ ในทีมสหวิชาชีพในการดูแล
การใชยาในหนวยบริการทุกระดับที่มีความเขาใจเชิงระบบ เพื่อให
สามารถทํางานรวมกับทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ จากสถานการณของ
การดูแลและการศึกษาแนวทางการดําเนินการ ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาการพัฒนาการดูแลดานการใชยาและอาหารเสริมแบบมี
สวนรวม เพือ่ การชะลอไตเสือ่ มในผูป ว ยโรคเรือ้ รังของจังหวัดสิงหบรุ ี

กรอบแนวคิด
รูปแบบดูแลดานยาและอาหารเสริมของ
ผูป ว ยโรคเรือ้ รัง
ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง
ระยะที่ 2 ดําเนินการพัฒนา (Development Phase)
แนวทางการดูแลผูป ว ยดานยาและอาหารเสริมในชุมชน
ระยะที่ 3 ขัน้ ติดตามประเมินผลลัพธ (Evaluation Phase)
เปนการติดตามความรูแ ละพฤติกรรมการใชยาของผูป ว ย
โรคเรือ้ รังในชุมชนและความพึงพอใจของผูใ หบริการตาม
แนวทางการดูแลใหม

ผลลัพธ
1.ปริมาณ
-แบบวัดความรูด า นการใชยา
-แบบวัดพฤติกรรมการใชยา
2.คุณภาพ
สั ม ภาษณ ค วามพึ ง พอใจของเจ า
หนาทีต่ อ ระบบการดูแล

วิธีการศึกษา

การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม
(Participatory action research: PAR) ในพืน้ ทีเ่ ครือขายบริการของ
จังหวัดสิงหบรุ ี จํานวน 6 อําเภอ ระยะเวลาการศึกษาระหวางเดือน
มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2564 รายละเอียดมีดงั นี้
กลุม ตัวอยาง เปนการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในพืน้ ที่
อําเภอบางระจัน อําเภอเมือง และอําเภอพรหมบุรี ประกอบดวย
1. กลุม ผูใ หขอ มูล ไดแก สาธารณสุขอําเภอ 3 อําเภอ
2. กลุม ผูใ หขอ มูลและเปนผูร ว มวิจยั เปนการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 11 คน คือ แพทย 2 คน เภสัชกร 3 คน
ผูจ ดั การรายกรณี (Case Management) พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านคลินกิ
โรคเรือ้ รัง จํานวน 3 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน
3 คน
3. กลุมที่ใชประเมินผล เปนการคัดเลือกแบบเฉพาะ
วัตถุประสงคการวิจัย
เจาะจง กลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่รับบริการในคลินิกโรคเรื้อรังของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 3 แหง เกณฑในการคัดเลือก
วัตถุประสงคหลัก
เพือ่ พัฒนารูปแบบการดูแล ดานการใชยาและอาหารเสริม คือ เปนผูป ว ยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ภี าวะเสือ่ ม
แบบมีสว นรวมเพือ่ การชะลอไตเสือ่ มในผูป ว ยโรคเรือ้ รังของจังหวัด ของไตระยะที่ 3 รักษาในคลินกิ โรคเรือ้ รังของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และเปนผูท สี่ มัครใจเขารวมโครงการ จํานวน 60 คน
สิงหบรุ ี
(อําเภอบางระจัน จํานวน 20 คน อําเภอเมือง จํานวน 20 คน และ
วัตถุประสงครอง
1. เพือ่ ศึกษาสถานการณการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รังดานการ อําเภอพรหมบุรจี าํ นวน 20 คน)
การศึกษามีขนั้ ตอน ดังนี้
ใชยาและอาหารเสริมในการชะลอไตเสือ่ มของกอนการพัฒนารูปแบบ
ระยะที่ 1 วิเคราะหสถานการณการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง
การดูแล
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการดูแลดานการใชยาและอาหาร โดยผูร ว มวิจยั รวมกันรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี้
1) การสัมภาษณสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 3 อําเภอ ใน
เสริมแบบมีสวนรวม เพื่อการชะลอไตเสื่อมในผูปวยโรคเรื้อรังของ
ประเด็นของสถานการณการใหบริการผูปวยโรคเรื้อรังในการชะลอ
จังหวัดสิงหบรุ ี
3. เพื่อศึกษาผลลัพธการดูแลดานการใชยาและอาหาร ไตเสือ่ มและการดูแลเรือ่ งการใชยาและอาหารเสริมในผูป ว ยโรคเรือ้ รัง
2) การสนทนากลุม (Focus group) กลุม ผูใ หขอ มูล ไดแก
เสริมในคลินิกโรคเรื้อรังการชะลอไตเสื่อมในผูปวยโรคเรื้อรังของ
แพทย 2 คน เภสัชกร 3 คน ผูจ ดั การรายกรณี (Case Management)
จังหวัดสิงหบรุ ี
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านคลินกิ โรคเรือ้ รัง จํานวน 3 คน และอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) จํานวน 3 คน ในประเด็นเรือ่ งการดูแลการใชยา
และอาหารเสริมเพือ่ การชะลอไตเสือ่ มในผูป ว ยโรคเรือ้ รังในชุมชน
3) ศึกษาจากเอกสาร/ฐานขอมูลตางๆ ทัง้ ของโรงพยาบาล
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ชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่เกี่ยวของ ไดแก
นโยบายของโรงพยาบาล แนวทางการปฏิบตั /ิ แนวทางการดูแลดาน
การใชยาและอาหารเสริมของผูป ว ยโรคไต
ระยะที่ 2 ดําเนินการพัฒนา (Development Phase) มีขนั้
ตอนคือ ขัน้ การวางแผน ขัน้ ปฏิบตั กิ าร และประเมินผล โดยใชผรู ว ม
วิจยั รวมดําเนินการ ประกอบดวย แพทย 2 คน เภสัชกร 3 คนผูจ ดั การ
รายกรณี (Case Management) พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านคลินกิ โรคเรือ้ รัง
จํานวน 3 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 3 คน
ผูว จิ ยั สรุปขอมูลรวบรวมในขัน้ ที่ 1 การวิเคราะหฯ เพือ่ นํา
มาใชในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดวยการประชุมระดมสมอง
หาแนวทางในการพัฒนาระบบบริการดานการใชยาและอาหารเสริม
เพือ่ ใหการดูแลเกิดความเชือ่ มโยงสูช มุ ชน เมือ่ ไดรปู แบบกิจกรรมและ
นวัตกรรมในระบบบริการสุขภาพดานการใชยาและอาหารเสริม เพือ่
ชะลอการลางไตแลวจึงนําสูการปฏิบัติใชจริงในคลินิกโรคไตเรื้อรัง
(Implementation)
ระยะที่ 3 ขัน้ ติดตามประเมินผลลัพธ (Evaluation Phase)
เปนการติดตามการดําเนินงานในการดูแลการใชยาและอาหารเสริม
ในคลินกิ โรคไตเรือ้ รัง (CKD Clinic) ในรูปแบบใหมทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ประเมิน
การดําเนินงาน ใชแบบสอบถามประเมินความรูแ ละพฤติกรรมการใช
ยาชุดและผลิตภัณฑสขุ ภาพ จากการวัดผลความรูก อ นและหลัง 1
เดือนของการดําเนินกิจกรรมคูห ดู แู ลเรือ่ งยาและอาหารเสริมทีบ่ า น
ของผูป ว ยทีภ่ าวะเสีย่ งไตเสือ่ ม จํานวน 60 คน และสัมภาษณผดู แู ล
เภสัชกร จํานวน 3 คน และ อสม.จํานวน 3 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. การสนทนากลุม (Focus group)
2. แบบสัมภาษณ (Interview) ผูว จิ ยั นําแนวคําถามในการ
สนทนากลุม และการสัมภาษณทสี่ รางขึน้ ใหผเู ชีย่ วชาญจํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมตามวัตถุประสงคของงานวิจยั
จากนั้นนําไปทดลองสัมภาษณเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อเปนการ
ทําความเขาใจแนวคําถามทีส่ รางขึน้ กอนนําไปใชจริง
เชิงปริมาณ
แบบวัดความรูและพฤติกรรมการใชยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ ของแววใจ ไมเลีย้ ง ทีใ่ ชในการศึกษาหาปจจัยในการใชยาชุด
และผลิตภัณฑสุขภาพที่มีผลกระทบตอภาวะไตเสื่อมในผูปวยโรค
เรือ้ รังทีส่ ง มาตอจากโรงพยาบาลบางระจัน เพือ่ มารับบริการที่ PCC
พักทัน มีคา ความเชือ่ มัน่ .879 ประกอบดวย
1. แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับยาชุดและผลิตภัณฑ
สุขภาพ จํานวน 10 ขอ โดยมีเกณฑการแปลผล คือ ตอบถูกให 1
คะแนน และตอบผิดให 0 คะแนน จากนัน้ นํามาแบงระดับคะแนน
การแปลผล ดังนี้
คะแนน ระหวาง 9-10 ระดับ ดีมาก คะแนนระหวาง 6-8
ระดับ ปานกลาง
คะแนน ระหวาง 0-5 ระดับ นอย
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2. แบบสอบถามพฤติกรรมการใชยาชุดและผลิตภัณฑ
สุขภาพ ประกอบดวยคําถาม 10 ขอ ครอบคลุม ความสนสนใจ เลือก
ซือ้ และการใชมี 3 ระดับ คือ 3 = ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ , 2 = ปฏิบตั ปิ านกลาง
และ 1 = ปฏิบตั นิ อ ยทีส่ ดุ เกณฑการแปลผลคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
การใชยาชุดและผลิตภัณฑสขุ ภาพ ดังนี้
คะแนนระหวาง 2.50-3.00 หมายถึง การปฏิบตั ิ
อยูใ นระดับดี
คะแนนระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง การปฏิบตั ิ
อยูใ นระดับปานกลาง
คะแนนระหวาง 0.00-1.49 หมายถึง การปฏิบตั ิ
อยูใ นระดับนอย
การวิเคราะหขอ มูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และเปรียบ
เทียบความรู พฤติกรรมการใชยากอนและหลังการดูแล โดยใชสถิติ
ทดสอบ Paired Sample t-test
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใช thematic
analysis ไดมาจากการสนทนากลุม โดยผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการวิเคราะห
ตามระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (สุภางค จันทวานิช. 2554)
จริยธรรมการวิจยั
การวิจยั นีไ้ ดผา นการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบรุ ี
หมายเลข SEC 2/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564

ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 วิเคราะหสถานการณการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง
โดยผูร ว มวิจยั รวมกันรวบรวมขอมูล
1) การสัมภาษณสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 3 อําเภอ
ประเด็นรวมดานนโยบายและการดําเนินงานดังนี้
1.1 นโยบายทีถ่ า ยทอดจากนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด มีความชัดเจนในการดําเนินงานทีเ่ นนเรือ่ งการดูแลผูป ว ยโรค
เรือ้ รังในเรือ่ งการควบคุมระดับนํา้ ตาลและระดับความดันโลหิตใหเปน
ไปตามเกณฑทกี่ าํ หนด เพือ่ ปองกันภาวะแทรกซอน
1.2 ระบบการดูแลโดยทีมสหวิชาครอบคลุมทุก
พืน้ ที่ แตยงั พบวาการควบคุมระดับนํา้ ตาลและระดับความดันโลหิต
ยังไมเปนไปตามเปาหมาย
1.3 แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นพืน้ ที่ ทีส่ ามารถทําใหผปู ว ย
โรคเรื้อรังควบคุมนํา้ ตาลและระดับความดันโลหิตไดคือ การมี
กิจกรรม “คูหู” ในการดูแลตนเองระหวางผูปวยและอาสาสมัคร
สาธารณสุขรวมกับการใชปง ปองจราจร 7 สี
2) การสนทนากลุม (Focus group) กลุม ผูใ หขอ มูล แพทย
2 คน เภสัชกร 3 คน ผูจ ดั การรายกรณี (Case Management) พยาบาล
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านคลิ นิ ก โรคเรื้ อ รั ง จํา นวน 3 คน และอาสาสมั ค ร
สาธารณสุข (อสม.) จํานวน 3 คน พบปญหาและความตองการ ดังนี้
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1. ความยุงยากในการดูแลตนเองของผูปวย
เนือ่ งจากมีโรคประจําตัวหลายโรคและตองรับประทานยาหลายอยาง
เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จอประสาทตาเสือ่ ม และโรค
กระดูกและขอ
2. ขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ผูป ว ยที่
เปนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ไมสามารถควบคุมระดับนํา้ ตาล
และระดับความดันโลหิตไดและมีโรคแทรกซอน ไมสามารถปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมตนเองได และซือ้ ยารับประทานเองและอาหารเสริม
ทีม่ จี าํ หนายในชุมชน
3. มีความรูไ มเพียงพอในการดูแลตนเองเรือ่ งการ
ใชยาจากขอมูลการสัมภาษณอาสาสมัครสาธารณสุขพบวา ผูป ว ยได
รับความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุข แตญาติซึ่งเปนผูดูแลที่บาน
ยังขาดความรูค วามเขาใจในการดูแลผูป ว ยในเรือ่ งการรับประทานอาหาร
ยาและอาหารเสริม
3) ศึกษาจากเอกสาร/ฐานขอมูลตางๆ ทัง้ ของโรงพยาบาล
ทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่
เกีย่ วของ ไดแก นโยบายของโรงพยาบาล แนวทางการปฏิบตั /ิ แนวทาง
การดูแลดานการใชยาและอาหารเสริมของผูป ว ยโรคไต พบวา การดูแล
เรือ่ งยาของอําเภอบางระจัน จํานวน 100 ราย พบความชุกในการ
ใชยาชุด รอยละ 41 โดยการซื้อจากคลินิก สวนการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพ รอยละ 11 โดยสัง่ ซือ้ ออนไลน และรูปแบบการดูแลผูป ว ย
โรคเรือ้ รังเปนไปตามแนวทางการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข
ระยะที่ 2 ดําเนินการพัฒนา (Development Phase) มีขนั้
ตอนคือ ขัน้ การวางแผน ขัน้ ปฏิบตั กิ าร และประเมินผล โดยใชผรู ว ม
วิจยั รวมดําเนินการ ประกอบดวย แพทย 2 คน เภสัชกร 3 คน ผูจ ดั การ
รายกรณี (Case Management) พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านคลินกิ โรคเรือ้ รัง
จํานวน 3 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 3 คน
ผูว จิ ยั เปนผูด าํ เนินการพัฒนา โดยมีการพัฒนาแนวทางการดูแลการใช
ยาและอาหารเสริมของผูปวยโรคเรื้อรังที่มีภาวะเสี่ยงโรคไตเสื่อม
โดยมีกจิ กรรมทีเ่ พิม่ เติมในเรือ่ งการดูแลเรือ่ งการใชยาและอาหารเสริมที่
บาน คือกิจกรรม “คูห ดู แู ลเรือ่ งยาและอาหารเสริม” ดังแผนภาพที่ 1

ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ติดตามประเมินผลลัพธ (Evaluation Phase)
เปนการติดตามการดําเนินงานในการดูแลการใชยาและอาหารเสริม
ในคลินกิ โรคไตเรือ้ รัง (CKD Clinic) ในรูปแบบใหมทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ประเมิน
การดําเนินงานและการเปลีย่ นแปลงผลลัพธดงั นี้
สวนที่ 1 ผลการศึกษาความรูเ รือ่ งยา และพฤติกรรมการ
บริโภคยาชุด และผลิตภัณฑสขุ ภาพกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม
คูหูดูแลเรื่องยาและอาหารเสริมที่บานของผูปวยโรคเรื้อรังที่ภาวะ
เสีย่ งไตเสือ่ ม จํานวน 60 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทัว่ ไปของผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีม่ คี วาม
เสือ่ มของไต (n=60)

การประเมินผลกอนและหลัง 1 เดือนของการใชกจิ กรรม
คูห ดู แู ลเรือ่ งยาและอาหารเสริม ทีบ่ า นของผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีภ่ าวะ
เสีย่ งไตเสือ่ มรายละเอียดตามตารางที่ 2

แผนภาพที่ 1 แนวทางการดูแลดานยาและอาหารเสริมในชุมชน
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูข องผูป ว ยโรคเรือ้ รังที่
มีการเสื่อมของไตกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมคูหูดูแลเรื่องยาและ
อาหารเสริม (n=00)
ระดับความรู้

น้อย (0-5 คะแนน)

ก่อนเข้ากิจกรรม

หลังเข้ากิจกรรม

จำนวน (ร้อยละ)

จำนวน (ร้อยละ)

45 (75.0)

0

ซือ้ อาหารเสริมมารับประทาน โดยผูป ว ยและครอบครัวจะปรึกษากับ
อสม.กอนทีจ่ ะรับประทานยาและอาหารเสริมอืน่ ๆ นอกจากทีแ่ พทย
กําหนด และประสานพูดคุยกับเภสัชกรทีเ่ ปนทีมผูด แู ล

อภิปรายผล

วัตถุประสงคขอ ที่ 1 เพือ่ ศึกษาสถานการณการดูแลผูป ว ย
โรคเรือ้ รังดานการใชยาและอาหารเสริมในการชะลอไตเสือ่ มของกอน
ดีมาก (9-10 คะแนน)
1(1.7)
12(20.0)
การพัฒนาการดูแลผลทีไ่ ดตามวัตถุประสงค เนือ่ งมาจากการศึกษา
ผลของพฤติกรรมการบริโภคยาชุด และผลิตภัณฑสขุ ภาพ เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ และการนําผูร ว มวิจยั และผูท รี่ บั ผิด
ชอบโดยตรง เคยมีประสบการณเปนผูท เี่ คยใหการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง
กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม รายละเอียด ตามตารางที่ 3
ทัง้ ในคลินกิ และในชุมชน และผูท รี่ บั ผิดชอบอยูใ นชุมชนคือ อสม.ทําให
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของระดับพฤติกรรมของผูป ว ยกอนและ ทราบแนวทางการดูแลทีไ่ ดผลลัพธทดี่ ี สงผลใหเกิดการสะทอนปญหา
หลังเขารวมกิจกรรมคูห ดู แู ลเรือ่ งยาและอาหารเสริม (n=60)
ไดชดั เจน และอีกประการหนึง่ คือ การระดมความคิดผานการสนทนา
ระดับพฤติกรรม
ก่อนเข้ากิจกรรม
หลังเข้ากิจกรรม
กลุมที่มีความตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานในขั้นตอไปมีความ
จำนวน (ร้อยละ)
จำนวน (ร้อยละ)
ชัดเจนเพิม่ มากขึน้ การศึกษาสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาชุมชน
น้อย (0.00-1.49 คะแนน)
41 (68.3)
1(1.7)
ของ สมใจ วินจิ กุล โดยขัน้ ตอนแรกในการศึกษาชุมชนคือ การหา
ปานกลาง (1.50-2.49 คะแนน)
18 (30.0)
43(71.7)
ขอมูลของชุมชนดวยวิธกี ารตาง ๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ
ดีมาก (2.50-3.00 คะแนน)
1(1.7)
16(26.6)
การใชแบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสาร เปนตน เพือ่ นําขอมูลที่
ไดจากการศึกษามาใชในการวิเคราะหชมุ ชน เปนการนําขอมูลทีไ่ ด
กิจกรรมคูห ดู แู ลเรือ่ งยาและอาหารเสริมทีบ่ า นของผูป ว ย จากการศึกษาชุมชนในขั้นตอนแรก วิเคราะหในลักษณะของการ
โรคเรื้อรังที่ภาวะเสี่ยงไตเสื่อมสามารถทําใหความรูและพฤติกรรม แจกแจงและจัดหมวดหมูต ามประเภทของขอมูล เพือ่ วิเคราะหสภาพ
การบริโภคยาชุด และผลิตภัณฑสขุ ภาพ ของผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีม่ กี าร ปญหาใหสอดคลองกับบริบท การจัดลําดับปญหา และการวิเคราะห
เสือ่ มของไต แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ราย แนวทางการแกไขหรือพัฒนา และสอดคลองกับการศึกษาของ
ละเอียดตามตารางที่ 4
เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล กุศล สุนธรธาดา เสาวภา พรสิรพิ งษ วิภาพรรณ วิโรจนรตั น พัตรนี วินจิ ฉัยกูล วราพร ศรีสพุ รรณและคณะ
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรม ทีศ่ กึ ษาเรือ
่ งการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอยางมีสว นรวมในการพัฒนารูป
การบริโภคยาชุด และอาหารเสริมของผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีม่ กี ารเสือ่ มของไต
แบบการดูแลผูส งู อายุแบบองครวม เนนการมีสว นรวมในชุมชน
กอนและหลังการใชกิจกรรมคูหูดูแลเรื่องยาและอาหารเสริม ที่บาน
วัตถุประสงคขอ ที่ 2 เพือ่ พัฒนารูปแบบการดูแลดานการ
จํานวน 60 คน
ใชยาและอาหารเสริมแบบมีสว นรวมเพือ่ การชะลอไตเสือ่ มในผูป ว ย
ตัวแปร
ก่อนเข้ากิจกรรม
หลังเข้ากิจกรรม
t
โรคเรือ้ รังของจังหวัดสิงหบรุ ี แบบมีสว นรวมเพือ่ การชะลอไตเสือ่ ม
SD
SD
x
x
ในผูปวยโรคเรื้อรัง การดําเนินงานทุกขั้นตอนนั้นมีผรู วมวิจัยรวม
ความรู้
4.60
1.44
7.60
.991
13.50**
ดําเนินการ มีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ กอใหเกิดการแสดงความ
พฤติกรรมการใช้ยาและ
1.37
.362
2.29
.266
15.82**
คิดไดอยางครอบคลุม รวมแสดงความคิดเห็นการดําเนินการทีป่ ระสบ
อาหารเสริม
ความสําเร็จ เนือ่ งจากรูปแบบของการศึกษาเปนวงรอบของการพัฒนา
สวนที่ 2 จากการสัมภาษณเภสัชกรทัง้ 3 อําเภอ ในการใช และการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดสว นเสียทุกขัน้ ตอน และมีการนําผล
กิจกรรมคูห ดู แู ลเรือ่ งยาและอาหารเสริม ทีบ่ า นของผูป ว ยโรคเรือ้ รังที่ ของการแสดงความคิดเห็นมาปรับปรุงเกณฑใหเหมาะสมกับการ
ภาวะเสี่ยงไตเสื่อมในการดูแลผูปวยพบวา มีความพึงพอใจในการ ดําเนินงานมากขึน้ และการนําเกณฑทปี่ รับปรุงแลวลงไปใชในพืน้ ที่
ดําเนินกิจกรรมดังกลาวทีม่ กี ารกําหนดแนวทางชัดเจน เกิดความเชือ่ ม จริง และมีการสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําไปใชเพื่อการ
โยงในการดูแลจากโรงพยาบาลสูช มุ ชนและครอบครัว สงผลใหผปู ว ยมี ปรับปรุงใหเหมาะสม และเพิม่ การมีสว นรวมในการพัฒนาการประเมิน
ความรูแ ละแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี นึ้ และทีส่ าํ คัญผูป ว ยมีการหาขอมูล ใหเหมาะกับบริบทมากขึน้ สอดคลองกับเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล กุศล
เพิ่มเติมในการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ และจากการสัมภาษณ สุนธรธาดา เสาวภา พรสิรพิ งษ วิภาพรรณ วิโรจนรตั น พัตรนี วินจิ ฉัยกูล
อสม.จํานวน 3 คน ทีเ่ ปนผูด แู ล (คูห )ู ผูป ว ย พบวา การดูแลใกลชดิ ทําให วราพร ศรี สุ พ รรณและคณะ ที่ ศึก ษาเรื่ อ งการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ
สามารถแนะนําไดทนั เวลา เรือ่ งการซือ้ ยากินเอง หรือการตัดสินใจ การอยางมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุแบบ
ปานกลาง (6-8 คะแนน)

14 (23.3)

48 (80.0)
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ทีด่ าํ เนินการเพือ่ การพัฒนาตอเนือ่ งครอบคลุมทัง้ ดานผูป ว ยและผูใ ห
บริการ พบวา ความรูก อ นเขารวมกิจกรรมสวนใหญอยูใ นระดับนอย
รอยละ 75 หลังการเขารวมกิจกรรม สวนใหญอยูใ นระดับปานกลาง
รอยละ 80 และระดับดีมาก รอยละ 20 แสดงใหเห็นวา การใหความ
รูใ นชุมชนรวมกับครอบครัวและมีผดู แู ลใกลชดิ เพือ่ ใหคาํ ปรึกษา สง
ผลใหเกิดความรูเ พิม่ ขึน้ และสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด สอดคลองกับผล
ของผลของพฤติกรรมการบริโภคยาชุด และผลิตภัณฑสขุ ภาพ กอน
การเขารวมกิจกรรมสวนใหญอยูใ นระดับนอย รอยละ 68.30 หลังการ
เขารวมกิจกรรมพบวาอยูใ นระดับปานกลาง รอยละ 71.70 และระดับ
มาก รอยละ 26.60 สอดคลองกับการศึกษาของ ฉวีวรรณ อุปมานะ
ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ เทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีการประเมินกอน
และหลังในการดําเนินกิจกรรม โดยมีการเปรียบเทียบความรูก ารดูแล
สุขภาพตนเองของผูส งู อายุ

ขอเสนอแนะ
1. การนําผลการวิจยั ไปใช : แนวทางการดูแลดานยาและ
องครวม เนนการมีสว นรวมในชุมชน และมีการดําเนินการเปนขัน้ ตอน อาหารเสริมผูป ว ยโรคเรือ้ รังในการชะลอไตเสือ่ ม ควรมีการขยายผล
ตัง้ แต 1. การเตรียมชุมชน เตรียมคน เตรียมเครือขาย 2. การประเมิน ใหครอบคลุมสถานบริการในจังหวัดสิงหบรุ ี เพือ่ ใหมรี ปู แบบการดูแล
สภาพปญหาความตองการ 3. การประเมินบทบาทหนาทีแ่ ละศักยภาพ ผูป ว ยโรคเรือ้ รังเปนไปในแนวทางเดียวกัน และการสรางการมีสว น
ของกลไก 4. การวิเคราะหขอ มูลเพือ่ สะทอนกลับสูช มุ ชน 5. การพัฒนา รวมของชุมชน เนนการดูแลรวมกันของคนในชุมชนเพือ่ ใหเกิดความ
ตอยอดกิจกรรมและ 6. การเผยแพรขอ มูลและสอดคลองกับแนวคิด ยัง่ ยืน
ของ Cohen and Uphoﬀ ที่กลาวถึงการมีสวนรวมของชุมชนนั้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป
สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสว นรวมในการตัดสินใจ การมีสว นรวม
2.1 ควรมีการพัฒนาและศึกษาผลของโปรแกรม
ในการพัฒนา รวมแบงปนผลประโยชน และรวมประเมินผลโครงการ การสรางความรอบรูด า นสุขภาพเรือ่ งยาและอาหารเสริมในชุมชนของ
รวมถึงไดรบั ผลประโยชนจากการพัฒนานัน้ อยางเสมอภาค
ผูป ว ยโรคเรือ้ รัง ในการควบคุมผลลัพธดา นสุขภาพ
วัตถุประสงคขอ ที่ 3 เพือ่ ศึกษาผลลัพธการดูแลดานการ
2.2 ควรศึกษาผลของโปรแกรมการสรางความ
ใชยาและอาหารเสริม ในคลินกิ โรคเรือ้ รังการชะลอไตเสือ่ มในผูป ว ย รอบรูด า นสุขภาพ ดานยา เพือ่ ชะลอไตเสือ่ มตอพฤติกรรมการดูแล
โรคเรือ้ รังของ จังหวัดสิงหบรุ ี เปนขัน้ ตอนของการประเมินผลกิจกรรม ตนเองและนํา้ ตาลในเลือดสะสมในผูป ว ยโรคเรือ้ รังรายใหม
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ประสิทธิภาพการบริหารกลุมยาที่ใชในการชวยชีวิตดวยการวิเคราะห
เอบีซี-วีอีเอ็น รวมกับการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อในโรงพยาบาลราชบุรี

The efficiency of life-saving medicines management using ABC-VEN analysis
and Quantity Ordered in Ratchaburi hospital
เทอดศักดิ์ ภิริยะกากูล ภบ.
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

วั

บทคัดยอ

ตถุประสงค : เวชภัณฑยาถือวาเปนสวนหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญใน
กระบวนการรักษาพยาบาล ดังนัน้ ระบบบริหารเวชภัณฑยาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ จึงควรเริ่มตนจากกระบวนการการคัดเลือกยา
เพือ่ ใหไดยาทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ และมีความคุม คา รวมทัง้ ตองสามารถ
จัดหายาใหเพียงพอตอความตองการของผูป ว ย มีการสํารองยาในปริมาณ
ที่พอเหมาะ ไมกอใหเกิดปญหาสภาพคลอง เพื่อลดตนทุนในสวนการ
บริหารเวชภัณฑยาทีไ่ มจาํ เปนลง โดยเฉพาะกลุม ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ
ซึง่ มีตน ทุนของการสูญเสียโอกาสสูงหากมีการขาดแคลน โดยการเพิม่ อัตรา
การหมุนเวียนของเวชภัณฑยา การลดระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยา
การลดจํานวนรายการยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าด ณ คลังยา และเพิม่
ความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าด
วิธดี าํ เนินการศึกษา : เปนการศึกษาเชิงพรรณนายอนหลัง
โดยใชการวิเคราะหเอบีซ-ี วีอเี อ็น รวมกับการปรับปรุงวิธกี าํ หนดปริมาณ
การสัง่ ซือ้
ผลการศึกษา : พบวาอัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยาเพิม่
ขึน้ จากเดิมเปน 13.66 รอบ ระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาลดลงจาก
เดิมเปน 26.07 วัน จํานวนรายการยาทีใ่ ชชว ยชีวติ ทีข่ าด ณ คลังยาเพิม่
ขึน้ จากเดิมเปน 390 รายการ หรือคิดเปนอัตรารอยละ 1.26 ของรายการ
ยาทีเ่ บิก และความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชชว ยชีวติ ทีข่ าด
รวดเร็วขึน้ เปน 16.07 วัน

บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานการณของประเทศไทยในปจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงทัง้
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประเทศ เชน การเขาสูภ าวะสังคมผูส งู อายุ
สภาพเศรษฐกิจทีต่ กตํา่ สภาวะทางการเมืองทีม่ คี วามขัดแยงกัน โรคอุบตั ิ
ใหม โรคอุบตั ซิ าํ้ รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีทรี่ วดเร็ว เปนตน
ทําใหประชาชนตองมารับบริการดานสาธารณสุขเพิม่ ขึน้ และมีความคาด
หวังตอคุณภาพของระบบบริการเพิ่มมากขึ้นไปดวย แตในขณะที่งบ
ประมาณและทรัพยากรดานตางๆ ของภาครัฐมีจาํ นวนจํากัด ไมเพียงพอ
ตอคาใชจายดานสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้น โรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ภาครัฐ จึงตองเตรียมรับมือกับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นซึ่งรวมถึง
เวชภัณฑยา

การบริหารเวชภัณฑ เปนกระบวนการจัดซือ้ จัดหาเวชภัณฑยา
เพือ่ ใหบริการกับผูป ว ยอยางมีประสิทธิภาพ พอเพียง ทันเวลา และเหมาะ
สม เพือ่ ใหบรรลุผลทางการรักษาพยาบาลอยางสูงสุด การบริหารเวชภัณฑ
ของโรงพยาบาลประกอบดวยระบบยอยตางๆ ทัง้ การคัดเลือก การจัดหา
การกระจาย และการใช ซึง่ ในแตละระบบจะตองมีกระบวนการหรือกิจกรรม
ปฏิบตั ทิ เี่ ปนระบบชัดเจน จึงจะทําใหการบริหารเวชภัณฑของโรงพยาบาล
มีประสิทธิภาพ การคัดเลือกเวชภัณฑยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพจากบริษทั ยาทีไ่ ดรบั
การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดานการผลิตยาทีม่ ี
คุณภาพ การจัดเก็บเวชภัณฑยาในสถานที่ อุณหภูมิ ความชืน้ ทีเ่ หมาะสม
การเบิกจายเวชภัณฑไดทนั ตามความตองการของหนวยเบิก การควบคุม
กํากับ ติดตามการใชยาอยางสมเหตุผล เพือ่ ปองกันไมใหเกิดการจายยา
มากเกินความจําเปน ซึง่ อาจเปนอันตรายตอผูป ว ยทีม่ ารับบริการได และ
เปนตนทุนคาใชจา ยของโรงพยาบาลในการเพิม่ มูลคาการจัดซือ้ และการจัด
เก็บเวชภัณฑยา ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดการบริหารเวชภัณฑทดี่ มี ปี ระสิทธิภาพ
จึงตองมีการกําหนดตัวชีว้ ดั ในการสํารองเวชภัณฑยาของโรงพยาบาลศูนย
หรือโรงพยาบาลทัว่ ไป ไมใหมกี ารสํารองเวชภัณฑยาเกิน 1 เดือน นอกจาก
นี้ ศูนยสารสนเทศและศึกษาระบบยา (ศสวย.) กําหนดตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วของ
กับระบบการบริหารเวชภัณฑ เพิม่ ขึน้ อีก 2 ตัวชีว้ ดั คือ กลุม ยาทีใ่ ชในการ
ชวยชีวติ (Vital drugs) ทีข่ าด และความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหา
ของยาทีข่ าด เพือ่ ดูประสิทธิภาพของระบบการบริหารเวชภัณฑ ซึง่ แสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญและตนทุนของการเสียโอกาสสูง หากมีการขาดแคลน
ของกลุม ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ดังนัน้ โรงพยาบาลจึงไดนาํ วิธกี ารวิเคราะห

คําสําคัญ : ABC-VEN analysis, ABC analysis, VEN analysis, ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ
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เอบีซ-ี วีอเี อ็น (ABC-VEN analysis) มาประยุกตในการวิเคระหตน ทุนเพือ่
บริหารจัดการกลุม ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ใหมปี ระสิทธิภาพ ซึง่ การบริหาร
จัดการเวชภัณฑยากลุม ทีใ่ ชในการชวยชีวติ นี้ หากใชการวิเคราะหระบบ
ตนทุนโดยใชระบบการวิเคราะหเอบีซี (ABC analysis) ซึง่ เปนแนวทางการ
บริหารคลังเวชภัณฑชนิด Selective Inventory Management (SIM) กับ
เทคนิคการวิเคราะหโดยใชระบบ VEN analysis ซึ่งเปนการแบงกลุม
เวชภัณฑยาออกเปน V กลุม ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ E กลุม ยาทีจ่ าํ เปน และ
N กลุม ยาทีไ่ มจาํ เปน รวมดวยจึงจะทําใหสามารถเห็นมุมมองทัง้ สองมิติ
ซึง่ มีขอ ดีและขอจํากัดทีแ่ ตกตางกัน รวมเขาดวยกันเปนเทคนิคการวิเคราะห
ที่เรียกวาเมทริกซเอบีซี-วีอีดี (ABC-VED matrix) หรือ การวิเคราะห
เอบีซ-ี วีอเี อ็น (ABC-VEN analysis) นอกจากนัน้ เทคนิคนีย้ งั ชวยสงเสริม
ใหมกี ารใชยาอยางสมเหตุผล และชวยพิจารณางบประมาณในการจัดซือ้
ใหเพียงพอ
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีไดนาํ แนวคิดทั้ง 2
ทีว่ า นีม้ าใชเพือ่ แกไขปญหาดังกลาว จึงตองการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารกลุม ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ตามตัวชีว้ ดั คือ อัตราการหมุนเวียนของ
เวชภัณฑยา ระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยา ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าด
ณ คลังยา และความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชในการชวย
ชีวิตที่ขาดของปงบประมาณ 2562 เปรียบเทียบตัวชี้วัดดังกลาวของ
ปงบประมาณ 2561 กอนการนําการวิเคราะหเอบีซ-ี วีอเี อ็น (ABC-VEN
analysis) รวมกับการกําหนดปริมาณการสัง่ ซือ้ (Quantity ordered) มาใช
ในหนวยงาน
ประเด็นปญหาของการศึกษา
1. ความต อ งการเปรี ย บเที ย บอั ต ราการหมุ น เวี ย นของ
เวชภัณฑยาและระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาในโรงพยาบาลราชบุรี
กอนและหลังการใชการวิเคราะหเอบีซ-ี วีอเี อ็น รวมกับการกําหนดนโยบาย
ปริมาณการสัง่ ซือ้ วามีความแตกตางกันอยางไร
2. ความตองการเปรียบเทียบจํานวนรายการยาทีใ่ ชในการชวย
ชีวติ ทีข่ าด ณ คลังยา และความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ช
ในการชวยชีวิตที่ขาดกอนและหลังการวิเคราะหเอบีซี-วีอีเอ็น รวมกับ
การกําหนดปริมาณการสัง่ ซือ้ วามีความแตกตางกันอยางไร
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาอัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยาและระยะ
เวลาการสํารองเวชภัณฑยา
2. เพือ่ ศึกษาจํานวนรายการยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าด ณ
คลังยาและความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชในการชวยชีวติ
ทีข่ าด
สมมติฐานของการศึกษา
ความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชในการชวยชีวติ
ทีข่ าดนอยกวาหรือเทากับ 13 วัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. การศึกษานี้ทาํ การเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของ
เวชภัณฑยาและระยะเวลาการสํารองของเวชภัณฑยาในโรงพยาบาล
ราชบุรี กับการเปรียบเทียบจํานวนรายการยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าด ณ
คลังยาและความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชในการชวยชีวติ
ทีข่ าด กอนและหลังของระบบการบริหารเวชภัณฑ โดยใชการวิเคราะห
เอบีซ-ี วีอเี อ็น รวมกับการกําหนดปริมาณการสัง่ ซือ้
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2. ประชากรที่ใชในการศึกษานี้คือ รายการเวชภัณฑยาทุก
รายการทีอ่ ยูใ นบัญชียาของโรงพยาบาลราชบุรี ณ จุดคลังยาใหญ และ
รายการเวชภัณฑยานอกบัญชีรายการยาโรงพยาบาล เวชภัณฑยาทีผ่ ลิต
จากหองยา และเวชภัณฑยาทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากสํานักงานประกัน
สุขภาพแหงชาติและสํานักงานประกันสังคม ในปงบประมาณ 2562 ซึง่ ได
มาจากฐานขอมูลในระบบโปรแกรมจัดซือ้ และบริหารคลังเวชภัณฑยา
3. ตั ว แปรที่ ศึก ษาเป น การเปรี ย บเที ย บข อ มู ล อั ต ราการ
หมุนเวียนของเวชภัณฑยาและระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาใน
โรงพยาบาลราชบุรี กับจํานวนรายการยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าด ณ คลังยา
และระยะเวลาเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งเฉพาะยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าด
กอนและหลังใชการวิเคราะหเอบีซ-ี วีอเี อ็น รวมกับการกําหนดปริมาณการ
สัง่ ซือ้
4. พืน้ ทีใ่ นการศึกษาครัง้ นี้ ศึกษาเฉพาะรายการเวชภัณฑยา
ทุกรายการทีอ่ ยูใ นบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลราชบุรี ณ จุดคลังยาใหญ
ปงบประมาณ 2562
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลของงานศึกษาครั้งนี้
ดําเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
นิยามศัพทเฉพาะ
1. อัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยา (Inventory Turnover)
หมายถึง จํานวนครัง้ หรือรอบทีโ่ รงพยาบาลสามารถนําเวชภัณฑยาคงคลัง
ที่เก็บเอาไวมาหมุนเวียนใชหรือขายได (หรือ Turnover) ภายในหนึ่งป
มีสตู รการคํานวณดังนี้
อัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยา =
มูลคาจายเวชภัณฑยารวมตัง้ แตตน งวดถึงปลายงวด
มูลคาเวชภัณฑยาคงเหลือเฉลีย่
โดยที่ มูลคาเวชภัณฑยาคงเหลือเฉลีย่ =
(มูลคาเวชภัณฑยาคงเหลือตนงวด+มูลคาเวชภัณฑยาคงเหลือปลายงวด)
2
2. ระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยา หมายถึง จํานวนระยะ
เวลาทีม่ เี วชภัณฑยาคงคลังทีเ่ ก็บไวในโรงพยาบาล หรืออัตราสวนกลับของ
อัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยาคูณ 365 วัน มีสตู รการคํานวณดังนี้
ระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยา = 365 วัน อัตราการ
หมุนเวียนของเวชภัณฑยา
3. ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าด ณ คลังยา หมายถึง จํานวน
รายการยาทัง้ หมดทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าดในชวงเวลาหนึง่ หรือเขียนเปน
สูตรคํานวณดังนี้
ยาที่ใชในการชวยชีวิตที่ขาด ณ คลังยา = ผลรวมจํานวน
รายการยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าดในชวงเวลาหนึง่
ขอจํากัด / ขอยกเวน
ก. รายการยาขาดนี้ ไมรวมกรณี ยาทีเ่ ลิกจําหนาย ยาทีย่ กเลิก
ทะเบียน ยานอกบัญชียาโรงพยาบาล ยาออกจากบัญชียาโรงพยาบาล
ยาทีบ่ ริษทั ยาขาดของชัว่ คราว
ข. กรณียาขาดแลวมาแลวขาดซํา้ อีกรอบ ใหถอื เปนยาขาด 2
รายการ แมเปนรายการยาเดียวกันก็ตาม
4. ความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาขาด หมายถึง
ระยะเวลาในการจายยารายการทีข่ าดนับตัง้ แตวนั ทีย่ าขาดถึงวันทีไ่ ดรบั ยา
รายการนัน้ เขาคลังในชวงระยะเวลาหนึง่ มีสตู รการคํานวณดังภาพ
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ความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาขาด = หนวยเปนวัน
โดยที่ Ax = วันทีไ่ ดรบั ยาชนิดที่ x เขาคลัง
Bx = วันทีย่ าชนิดที่ x ขาดเปนวันแรก
x = ชนิดของยาทีข่ าด
n = จํานวนรายการยาทีข่ าดในชวงเวลานัน้
5. ปริมาณการสัง่ ซือ้ (Quantity ordered) หมายถึง การกําหนด
นโยบายปริมาณการสัง่ ซือ้ ทีม่ กี ารกําหนดปริมาณในการสัง่ ซือ้ ทุกครัง้ ปรับ
เปลีย่ นไปตามความตองการเวชภัณฑยาครัง้ หลังสุด
Quantity ordered = ปริมาณความตองการเวชภัณฑยาครัง้ หลังสุดใน
ระยะเวลา A วัน x B วัน
A วัน
A = จํานวนวันของปริมาณความตองการเวชภัณฑยาครั้ง
หลังสุด
B = จํา นวนวั น ที่ กาํ หนดนโยบายปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ ที่
เหมาะสม โดยรวมระยะเวลาลวงหนา หรือ Lead time แลว
6. จุดการสัง่ ซือ้ (Reorder Point) หรือ ROP หมายถึง จุดที่
แสดงใหเห็นวาเวชภัณฑยาในคลังเวชภัณฑลดลงเหลือกีห่ นวยแลวจึงจะ
ตองรีบทําการสัง่ ซือ้ ใหม

ผลของการศึกษา
การวิเคราะหเอบีซี (ABC analysis)
จากการศึกษาพบวารายการเวชภัณฑยา ปงบประมาณ 2562
เมือ่ แบงเปนกลุม เอ บี และซี ทีค่ ดิ จากมูลคาจายทีร่ อ ยละประมาณ 70 :
20 : 10 ตามลําดับ คิดเปนจํานวนรายการเวชภัณฑยาที่ 147 186 และ
560 รายการตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 16.46% 20.83% และ 62.71%
ตามลําดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2561 คิดเปนจํานวนรายการ
เวชภัณฑยาที่ 160 196 และ 628 รายการตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ
16.26% 19.92% และ 63.82% ตามลําดับ
การวิเคราะหวอี เี อ็น (VEN analysis)
จากการศึกษา พบวา รายการเวชภัณฑยา ปงบประมาณ 2562
เมือ่ แบงเปนกลุม ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ (V : Vital drugs), กลุม ยาทีจ่ าํ เปน
(E : Essential drugs) และกลุม ยาทีไ่ มจาํ เปน (N : Non-Essential drugs)
มีจาํ นวนรายการเวชภัณฑยาที่ 294 357 และ 242 รายการตามลําดับ หรือ
คิดเปนรอยละ 32.92% 39.98% และ 27.10% ตามลําดับ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปงบประมาณ 2561 มีจาํ นวนรายการเวชภัณฑยาที่ 318 396 และ 270
รายการตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 32.32% 40.24% และ 27.44%
ตามลําดับ และมูลคาจายเวชภัณฑยาเมื่อแบงตามกลุมวี อี และเอ็น
ปงบประมาณ 2562 คิดเปนจํานวนเงิน 100,355,884.77 211,257,443.13
และ 227,523,278.29 บาท หรือคิดเปนรอยละ 18.61% 39.18% และ
42.20% ตามลําดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาจายเวชภัณฑยา ปงบประมาณ
2561 คิดเปนจํานวนเงิน 96,829,529.48 190,163,727.83 และ
212,675,416.36 บาท หรือคิดเปนรอยละ 19.38% 38.06% และ 42.56%
ตามลําดับ
การวิเคราะหเอบีซ-ี วีอเี อ็น (ABC-VEN analysis)
จากการศึกษา พบวา รายการเวชภัณฑยา ปงบประมาณ 2562
เมือ่ แบงเปน 9 กลุม ยอยคือ เอวี (AV) บีวี (BV) ซีวี (CV) เออี (AE) บีอี (BE)
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ซีอี (CE) เอเอ็น (AN) บีเอ็น (BN) และซีเอ็น (CN) มีจาํ นวนรายการเวชภัณฑ
ยาที่ 28 40 226 57 84 216 62 62 และ 118 รายการตามลําดับ หรือคิด
เปนรอยละ 3.14% 4.48% 25.31% 6.38% 9.41% 24.19% 6.94% 6.94%
และ 13.21% ตามลําดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2561 มีจาํ นวน
รายการเวชภัณฑยาที่ 27 50 241 63 88 245 70 58 และ 142 รายการ
ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 2.74% 5.08% 24.49% 6.40% 8.94%
24.90% 7.11% 5.89 และ 14.43% ตามลําดับ และมูลคาจายเวชภัณฑ
ยาเมือ่ แบงเปน 9 กลุม ยอยคือ เอวี บีวี ซีวี เออี บีอี ซีอี เอเอ็น บีเอ็น และ
ซีเอ็น ปงบประมาณ 2562 คิดเปนจํานวนเงิน 56,934,400.33 บาท
21,499,333.50 บาท 21,922,150.93 บาท 143,991,930.30 บาท
47,521,319.24 บาท 19,744,193.59 บาท 176,923,543.08 บาท
38,513,433.33 บาท และ 12,086,301.88 บาท หรือคิดเปนรอยละ
10.56% 3.99% 4.07% 26.71% 8.81% 3.66%, 32.82% 7.14% และ
2.24% ตามลําดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาจายเวชภัณฑยา ปงบประมาณ
2561 คิดเปนจํานวนเงิน 53,423,915.42 บาท 23,494,347.54 บาท
19,911,266.52 บาท 127,077,675.79 บาท 44,976,543.81 บาท
18,109,508.23 บาท 169,532,105.65 บาท 31,444,401.21 บาท
และ 11,698,909.50 บาท หรือคิดเปนรอยละ 10.69% 4.70% 3.98%
25.43% 9.00% 3.62% 33.93% 6.29% และ 2.34% ตามลําดับ
วิธรี ะบบปริมาณการสัง่ ซือ้ (Quantity ordered)
ในปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลราชบุรี กําหนดคา Qo
จากปริมาณความตองการเวชภัณฑยาเฉลีย่ ครัง้ หลังสุดในระยะเวลา 90
วัน กับระยะเวลาทีต่ อ งการสํารองเวชภัณฑยาเปน 60 วัน เปนไปตามสูตร
การคํานวณ
Qo = ปริมาณความตองการเวชภัณฑยาครัง้ หลังสุดในระยะเวลา
90 วัน x 60 วัน
90 วัน
การปรับปรุงสูตรการคํานวณคา Qo ของแตละกลุม ยาในตารางการ
วิเคราะหเอบีซ-ี วีอเี อ็น (ABC-VEN analysis) โดยเฉพาะกลุม ยาทีใ่ ชใน
การชวยชีวติ กลุม V (Vital drugs)
กลุม ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ กลุม V (Vital drugs) มีการปรับปรุง
สูตรการคํานวณคา Qo
กลุม เอวี (AV) : จากปริมาณความตองการเวชภัณฑยาเฉลีย่
ครัง้ หลังสุดในระยะเวลา 90 วัน กับ ระยะเวลาทีต่ อ งการสํารองเวชภัณฑ
ยาเปน 60 วัน เปนไปตามสูตรการคํานวณ
Qo = ปริมาณความตองการเวชภัณฑยาครัง้ หลังสุด
ในระยะเวลา 90 วัน x 60 วัน
90 วัน
กลุม บีวี (BV) : จากปริมาณความตองการเวชภัณฑยาเฉลีย่ ครัง้
หลังสุดในระยะเวลา 90 วัน กับ ระยะเวลาทีต่ อ งการสํารองเวชภัณฑยา
เปน 75 วัน เพือ่ ใหมกี ารสํารองเวชภัณฑยาเพิม่ ขึน้ อีก 15 วัน เปนไปตาม
สูตรการคํานวณ
Qo = ปริมาณความตองการเวชภัณฑยาครัง้ หลังสุด
ในระยะเวลา 90 วัน x 75 วัน
90 วัน
กลุม ซีวี (CV) : จากปริมาณความตองการเวชภัณฑยาเฉลีย่ ครัง้
หลังสุดในระยะเวลา 90 วัน กับระยะเวลาทีต่ อ งการสํารองเวชภัณฑยา
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เปน 90 วัน เพือ่ ใหมกี ารสํารองเวชภัณฑยาเพิม่ ขึน้ อีก 30 วัน เปนไป
ตามสูตรการคํานวณ
Qo = ปริมาณความตองการเวชภัณฑยาครัง้ หลังสุด
ในระยะเวลา 90 วัน x 90 วัน
90 วัน
จุดการสัง่ ซือ้ เพิม่ (Reorder Point หรือ ROP)
เมือ่ กําหนดคาจุดการสัง่ ซือ้ เพิม่ (Reorder Point หรือ ROP)
ใหมีคาคงที่เปนครึ่งหนึ่งของคา Qo ของเวชภัณฑยาแตละรายการ
ผลปรากฏวาไมมรี ายการเวชภัณฑยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ รายการใดทีข่ าด
สํารองนานเกินกวา 3 เดือน ตามขอจํากัด/ขอยกเวนทีแ่ จงไวขา งตน
อัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยา และระยะเวลาการสํารอง
เวชภัณฑยา
ในปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลราชบุรมี มี ลู คาเวชภัณฑ
ยาคงเหลือเฉลี่ยเปน 41,261,290.23 บาท มีอัตราการหมุนเวียนของ
เวชภัณฑยาเปน 12.11 รอบ และระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาเปน
29.40 วัน สําหรับในปงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลมีเวชภัณฑยาคง
เหลือเฉลีย่ เปน 39,478,443.92 บาท มีอตั ราการหมุนเวียนของเวชภัณฑ
ยาเปน 13.66 รอบ และมีระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาเปน 26.07 วัน
จากการปรับปรุงสูตรการคํานวณ Qo ทําใหอัตราการหมุนเวียนของ
เวชภัณฑยาสูงขึน้ จากเดิม 12.11 รอบ เปน 13.66 รอบ และระยะเวลาการ
สํารองเวชภัณฑยาลดลงจากเดิม 29.40 วัน เปน 26.07 วัน
ยาที่ใชในการชวยชีวิตที่ขาด ณ คลังยา และความเร็วเฉลี่ยในการ
ปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าด
ตารางที่ 1 คาการคํานวณความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชใน
การชวยชีวติ ทีข่ าด
ปีงบประมาณ
2561
2562

จำนวน
(รายการ)
125
390

ความเร็วเฉลี่ย
(วัน)
25.92
16.07

Std.Deviation Std.Error Mean
25.522
16.103

2.283
0.815

ตารางที่ 2 คาการคํานวณการทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 1 กลุม
ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05 ของจํานวนวันปลดเปลือ้ งยาปงบประมาณ 2561

ตารางที่ 3 คาการคํานวณการทดสอบคาเฉลีย่ ของกลุม ตัวอยาง 1 กลุม ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ของจํานวนวันปลดเปลือ้ งยาปงบประมาณ 2562
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จากการศึกษา พบวา ในปงบประมาณ 2562 ปญหาจํานวน
รายการยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าดมีจาํ นวนเพิม่ สูงขึน้ เปน 390 รายการ
ซึง่ คิดเปนอัตรารอยละ 1.26 ของรายการยาทีเ่ บิก เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณ 2561 จํานวนรายการยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าดมีจาํ นวน
125 รายการ ซึง่ คิดเปนอัตรารอยละ 0.41 ของรายการยาทีเ่ บิก (ตารางที่
1) และทัง้ ปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2562 ความเร็วเฉลีย่ ใน
การปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าดมากกวา 13 วัน อยาง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (ตารางที่ 2 และ 3 ตามลําดับ)

สรุปผลการศึกษา
1. อัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม
12.11 รอบ ในปงบประมาณ 2561 เปน 13.66 รอบ ในปงบประมาณ 2562
2. ระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาลดลงจากเดิม 29.40 วัน
ในปงบประมาณ 2561 เปน 26.07 วัน ในปงบประมาณ 2562
3. จํานวนรายการยาทีใ่ ชชว ยชีวติ ทีข่ าด ณ คลังยาเพิม่ ขึน้ จาก
เดิม 125 รายการ หรือคิดเปนอัตรารอยละ 0.41 ของรายการยาทีเ่ บิก ใน
ปงบประมาณ 2561 เปน 390 รายการ หรือคิดเปนอัตรารอยละ 1.26 ของ
รายการยาทีเ่ บิก ในปงบประมาณ 2562
4. ความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชชว ยชีวติ ที่
ขาดรวดเร็วขึน้ จากเดิม 25.92 วัน ในปงบประมาณ 2561 เปน 16.07 วัน
ในปงบประมาณ 2562 แตความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ช
ในการชวยชีวติ ทีข่ าดยังคงมากกวา 13 วัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05

อภิปรายผลการศึกษา
1. พบวากลุม ยาทีแ่ บงตามการวิเคราะหเอบีซ-ี วีอเี อ็น เมือ่ แบง
เปนกลุม เอ บี และซี ทีค่ ดิ จากมูลคาจายทีร่ อ ยละประมาณ 70 : 20 : 10
ตามลําดับ ในปงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลราชบุรี มีจาํ นวนรายการ
เวชภัณฑยาเมือ่ แบงตามกลุม คิดเปน 16.46% 20.83% และ 62.71% ตาม
ลําดับ และมีมลู คาจายเวชภัณฑยาคิดเปน 70.08% 19.95% และ 9.97%
ของมูลคาจายเวชภัณฑยาทัง้ หมดตามลําดับ ซึง่ เปนไปตามหลักการของ
Pareto
2. พบวาอัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยาเพิม่ สูงขึน้ จาก
เดิม 12.11 รอบ ในปงบประมาณ 2561 เปน 13.66 รอบ ในปงบประมาณ
2562 จากการปรับปรุงสูตรการคํานวณคาปริมาณการสัง่ ซือ้ (Qo) ของแตละ
กลุม ยา
3. พบวาระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาลดลงจากเดิม 29.40
วัน ในปงบประมาณ 2561 เปน 26.07 วัน ในปงบประมาณ 2562 หรือ
สามารถลดระดับการสํารองยาลงได 0.11 เดือน คิดเปนรอยละ 11.32
และสามารถลดมูลคาการสํารองยาลง 4,431,259.77 บาทตอเดือน
คิดเปนรอยละ 9.86 จากการปรับปรุงสูตรการคํานวณคาปริมาณการสัง่ ซือ้
(Qo) ของแตละกลุม ยา
4. พบวาจํานวนรายการยาทีใ่ ชชว ยชีวติ ทีข่ าด ณ คลังยาเพิม่
ขึน้ จากเดิม 125 รายการ หรือคิดเปนอัตรารอยละ 0.41 ของรายการยาที่
เบิก ในปงบประมาณ 2561 เปน 390 รายการ หรือคิดเปนอัตรารอยละ
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1.26 ของรายการยาทีเ่ บิก ในปงบประมาณ 2562 ซึง่ ไมเปนไปตามประเด็น
ปญหาของการศึกษาที่กาํ หนดวาโรงพยาบาลราชบุรีสามารถลดจํานวน
รายการยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าด ณ คลังยาใหเปนศูนย
5. พบวาความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชชว ย
ชีวติ ทีข่ าดรวดเร็วขึน้ จากเดิม 25.92 วัน ในปงบประมาณ 2561 เปน 16.07
วัน ในปงบประมาณ 2562 ซึง่ เปนไปตามประเด็นปญหาของการศึกษาที่
กําหนดวาโรงพยาบาลสามารถเพิม่ ความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหา
ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าดไดไมเกิน 9 วันทําการ แตความเร็วเฉลีย่ ในการ
ปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าดยังคงมากกวา 13 วัน อยาง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ .05 เนือ่ งจากในการศึกษานีไ้ มไดมกี ารปรับ
เปลีย่ นขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านการจัดซือ้ จัดหาเวชภัณฑยา จนถึงขัน้ ตอน
การตรวจรับเวชภัณฑยา และขัน้ ตอนการเบิกจายเวชภัณฑยา จึงยังคงทําให
ความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีใ่ ชในการชวยชีวติ ทีข่ าดยังคง
ใชเวลามากกวา 9 วันทําการ หรือ 13 วัน รวมวันหยุดเสารและอาทิตยอยู
ดังนัน้ หากตองการลดระยะเวลาความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายา
ที่ใชในการชวยชีวิตลง จึงตองดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ
งานการจัดซือ้ จัดหาเวชภัณฑยา ขัน้ ตอนการตรวจรับเวชภัณฑยา และขัน้
ตอนการเบิกจายเวชภัณฑยาตอไป

ขอเสนอแนะ
1. เภสัชกรงานบริหารเวชภัณฑหรือเจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบดาน
การจัดซือ้ จัดจางควรมีบทบาทสําคัญในการบริหารเวชภัณฑยาหรือพัสดุ
ในความรับผิดชอบ นอกจากทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัด
ซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรชาติระยะ
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20 ป ดานสาธารณสุข นโยบายหรือระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
ตางๆ ยังควรใชหลักการทางวิชาการบริหารพัสดุรว มดวย ซึง่ การนําการ
วิเคราะหเอบีซ-ี วีอเี อ็น (ABC-VEN analysis) มาใชในการบริหารเวชภัณฑ
ยาหรือพัสดุกเ็ ปนหลักการหนึง่ ทางวิชาการบริหารพัสดุ
2. การนําการวิเคราะหเอบีซ-ี วีอเี อ็น (ABC-VEN analysis)
มาใชในการวิเคราะหแบงประเภทบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลเปนกลุม ๆ
นัน้ ควรนําเสนอผลการวิเคราะหนใี้ นคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดของโรงพยาบาล เพือ่ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกรายการยาที่
เหมาะสม โดยเฉพาะกลุม III คือ กลุม ซีเอ็น (CN) ซึง่ เปนรายการยาทีไ่ ม
จําเปน และมูลคาการจายนอยไมมผี ลกระทบ หรือมีผลกระทบนอยในการ
รักษาผูปวย จึงสามารถนําเสนอใหตัดออกจากบัญชีรายการยาของโรง
พยาบาล เพื่อนํารายการยาที่มีความจําเปนและที่มีขอมูลทางวิชาการ
สนับสนุนมากกวาเขามาแทนที่ และยังเปนการชวยสงเสริมใหมกี ารใชยา
อยางสมเหตุผลอีกดวย สําหรับกลุม ยาทีใ่ ชในการชวยชีวติ หรือกลุม วี (V)
ซึง่ มีตน ทุนของการสูญเสียโอกาสสูงหากมีการขาดแคลน ดังนัน้ จึงควร
บริหารจัดการยากลุม นีด้ ว ยความเอาใจใสเปนพิเศษ เพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะ
ขาดแคลนยาเหลานีใ้ หนอ ยทีส่ ดุ
3. เพือ่ ใหการบริหารเวชภัณฑยามีประสิทธิภาพทีด่ ี จะตองมี
การปรับปรุงคาปริมาณการสัง่ ซือ้ (Qo) และการคํานวณหาจุดสัง่ ซือ้ ใหม
(ROP) ของแตละกลุมเวชภัณฑยาใหมีความเหมาะสมและสมํา่ เสมอ
เพื่อเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยา ลดระยะเวลาการสํารอง
เวชภัณฑยา ลดจํานวนรายการยาที่ขาด ณ คลังยา รวมถึงปรับปรุง
กระบวนการขัน้ ตอนในการจัดซือ้ ถึงการตรวจรับเวชภัณฑยา เพือ่ ลดระยะ
เวลาความเร็วเฉลีย่ ในการปลดเปลือ้ งปญหายาทีข่ าด
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