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องคการเภสัชกรรม (GPO)
ผนึกกําลัง สวทช. และ ปตท. ตอยอดการวิจัย

และพัฒนาวัตถุดิบทางยา

งคการ เภสัชกรรม ร วม กับสํา นักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ตอยอดความ

สําเร็จการพัฒนาและวิจัยกระบวนการสังเคราะหสารออกฤทธ์ิ

ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients; API) 

ศึกษาศักยภาพเชิงพาณิชย มุงลดพ่ึงพาการนําเขา สงเสริม

ความม่ันคงดานสุขภาพใหคนไทย

นายแพทยวิฑูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการองคการ

เภสัชกรรม กลาววา อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ยังตองพ่ึงพา

การนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศกวา 95% และจากการระบาด

ของโรค COVID-19 ท่ัวโลก สงผลใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบยา

สําหรับรักษาโรค COVID-19 และวัตถุดิบยาจําเปนอ่ืนๆ เน่ืองจาก

ประเทศหลักๆ ท่ีผลิตวัตถุดิบยา อยางเชน จีนและอินเดีย ตางก็

สงเสริมความมั่นคงดานสุขภาพใหคนไทย
มีปญหาท้ังในเร่ืองการขนสง

วัตถุดิบขามประเทศและอีกท้ัง

ยังตองสํารองวัตถุดิบยารักษา

โรค COVID-19 และวัตถุดิบยา

จําเปนไวใชในประเทศตัวเอง 

ซ่ึงการท่ีประเทศไทยมีการ

ผลิตวัตถุดิบทางยาข้ึนสําหรับ

ใชเองจะเปนการสรางความ

ม่ันคง และการพ่ึงพาตนเอง

ดานยาของประเทศไดดีย่ิงข้ึน 

และยังเปนการสราง Ecosys-

tem ในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบท่ีเปนตัวยาใหม (NCE, New 

Chemical Entities) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีประเทศไทยยังไมเคยทําได
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ความรวมมือน้ี องคการเภสัชกรรมซ่ึงมีประสบการณ

และความเช่ียวชาญในดานเภสัชกรรมท้ังวัตถุดิบและยาสําเร็จรูป 

จะทําหนาท่ีนําเทคโนโลยีการสังเคราะหวัตถุดิบท่ีทาง สวทช. ได

พัฒนาจนสําเร็จในระดับหองปฏิบัติการแลว มาพัฒนาตอยอด

กระบวนการสังเคราะหในระดับอุตสาหกรรม ซ่ึง ปตท. สวทช. และ 

อภ. จะรวมกันศึกษาความเปนไปไดในเชิงพาณิชยตอไป

ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กลาววา “ความรวม

มือในคร้ังน้ี สวทช. พรอมท่ีจะสนับสนุนนักวิจัยท่ีมีองคความรู และ

ความสามารถในการวิจัย 

พัฒนา  แ ล ะป รั บป รุ ง

กระบวนการสังเคราะหสาร

ออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมใน

ระดับหองปฏิบัติการ เพ่ือ

ถายทอดให กับองคการ

เภสัชกรรมตอยอดไปสู

ระดับโรงงานตนแบบและ

พรอมสนับสนุนขอมูลใหแก 

ปตท. เพ่ือใชในการศึกษา

ความ เป น ไป ได ในการ

พัฒนาสารออกฤทธ์ิทาง

เภสัชกรรมท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย ดังจะเห็นไดจากท่ีผานมา 

นักวิจัย สวทช. รวมกับองคการเภสัชกรรม วิจัยและพัฒนากระบวนการ

ผลิตยาฟาวิพิราเวียร สําหรับตานโรค COVID-19 ข้ึนเองภายใน

ประเทศ นับวาเปนอีกหน่ึงความสําเร็จท่ีตอบโจทยวงการแพทยและ

สาธารณสุขของไทย ทําใหไมตองพ่ึงพาการนําเขายาฟาวิพิราเวียร

จากตางประเทศ

ชวยยกระดับขีดความสามารถทางดานการผลิตยาของ

ประเทศ ใหสามารถพ่ึงพาตนเองได รวมท้ังเปนฐานในการสราง

อุตสาหกรรม API ของประเทศ

ความรวมมือในคร้ังน้ี สวทช. พรอมท่ีจะสนับสนุน

นักวิจัยท่ีมีองคความรู และความสามารถในการวิจัย พัฒนา และ

ปรับปรุงกระบวนการสังเคราะหสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรมใน

ระดับหองปฏิบัติการ เพ่ือถายทอดใหกับองคการเภสัชกรรมตอ

ยอดไปสูระดับโรงงานตนแบบ และพรอมสนับสนุนขอมูลใหแก ปตท. 

เพ่ือใชในการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาสารออกฤทธ์ิทาง

เภสัชกรรมท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย เพ่ือผลิตสารออกฤทธ์ิทาง

เภสัชกรรม (API) ในระดับอุตสาหกรรมตอไป”

นายอรรถพล ฤกษพิบูลย ประธานเจาหนาท่ีบริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) กลาว

วา “ความรวมมือคร้ังน้ี สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐในการ

ส ง เ ส ริ ม ก า ร พัฒนา

อุตสาหกรรมเปาหมาย 

(New S-curve) ท่ีมีความ

จําเปนตอการขับเคล่ือน

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ไ ป สู

อุตสาหกรรม 4.0 ใน

ดานการพัฒนาสุขภาพ

และกา ร แพทย ข อ ง

ประเทศ มุ ง เ พ่ิม ขีด

ความสามารถในการ

พ่ึงตนเอง ดวยการวิจัย 

พัฒนา เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม และการผลิต โดยองคกรหรือบริษัทเอกชนไทย เพ่ือสราง

ความสามารถในการแขงขัน สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเปน

ฐานการผลิตเพ่ือความม่ันคงดานสุขภาพของคนไทย

ดังน้ัน ความสามารถในการดําเนินการดานยาแบบครบ

วงจร ต้ังแตระดับตนน้ําจนถึงปลายน้ําของประเทศ จะชวยเสริม

ความม่ันคงในอุตสาหกรรมยาของประเทศ ตลอดจนลดการพ่ึงพา

การนําเขา โดยเฉพาะยาท่ีมีความจําเปนตองใชเรงดวน อาทิ ยาท่ี

ชวยรักษาโรค COVID-19 ในปจจุบันในความรวมมือน้ี ปตท. จะ

ดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของ API ท่ีวิจัยและพัฒนาข้ึนมาใน

เชิงพาณิชย ตลอดจนรูปแบบโมเดลธุรกิจท่ีเหมาะสม เพ่ือตอยอด

การวิจัยและพัฒนา API ของไทยใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

สามารถแขงขันกับตางประเทศได ท้ังน้ี ปตท. ต้ังเปาขับเคล่ือนธุรกิจ 

Life Science ใหเห็นผลเชิงรูปธรรม จึงไดจัดต้ังบริษัท อินโนบิก 

(เอเซีย) จํากัด เม่ือเดือนธันวาคม 2563 ท่ีผานมา โดยมีวิสัยทัศน 

คือ บริษัทช้ันนําดานชีววิทยาศาสตรในภูมิภาคท่ีมีวิทยาศาสตร

อันเปนเลิศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”

 ปจจัยแหงความสําเร็จในการวิจัยและพัฒนา API จนถึง

ข้ันผลิตออกสูตลาดไดน้ัน จําเปนตองประกอบดวย ศักยภาพในการ

วิจัยและพัฒนา ความเช่ียวชาญในการผลิตเพ่ือใหไดมาตรฐาน และ

ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย และดวยศักยภาพ

ความเช่ียวชาญของท้ัง 3 องคกร จะชวยสงเสริมใหโครงการสามารถ

สัมฤทธิผลได ท้ังน้ี การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา API ท่ีมี

ศักยภาพเชิงพาณิชย คาดวาจะใชเวลาประมาณ 3 ป
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กรรมการสิทธิบัตรไดภายใน 60 วัน หากไมมีการอุทธรณภายใน
ระยะเวลาดังกลาว จะถือวาคําส่ังปฏิเสธของกรมทรัพยสินทาง
ปญญาเปนท่ีสุด เสร็จส้ินกระบวนการทางกฎหมาย

นายแพทยวิฑูรย กลาวตอวา องคการฯ ไดเร่ิมทําการ
ศึกษาชีวสมมูลในอาสาสมัครสุขภาพดี ต้ังแตเม่ือปลายเดือน
เมษายน 2564 เพ่ือศึกษาความเทาเทียมกันในการรักษาเปรียบ
เทียบกับยาตนแบบ โดยนํายาท่ีองคการฯ ผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ไวจํานวนกวา 3 แสนเม็ดไปใชในการศึกษาชีวสมมูลคร้ังน้ี มีกําหนด
แลวเสร็จและสามารถย่ืนขอมูลข้ึนทะเบียนใหสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ไดประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 
สวนการผลิตเพ่ือจําหนายน้ัน องคการฯ จะสามารถผลิตยาเม็ด 
Favipiravir ไดทันทีตามขอมูลท่ีระบุไวในทะเบียนยา ภายหลังได
ทะเบียนตํารับยาจาก อย. สามารถขยายกําลังการผลิตไดตามความ
ตองการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท้ังโรงงานท่ีถนนพระราม 6 และโรงงานผลิต
ยาขององคการฯ ท่ีคลอง 10 อําเภอธัญบุรี 

พ . วิ ฑู ร ย  ด า น วิ บู ล ย 
ผู อํา น ว ยก า รอ งค ก า ร
เ ภ สั ช ก ร รม  กล า ว ว า 

องคการฯ ขอขอบคุณ นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฐ รองนายก
รั ฐมนต รี และ รั ฐมนต รี ว า ก า ร
กระทรวงพาณิชย กรมทรัพยสินทาง
ปญญา ภาคประชาสังคม ส่ือมวลชน 
แล ะ ทุ กภ าคส ว น ท่ี ช ว ย กั นห า
ทางออกใหกับประเทศไทย เม่ือกรมทรัพยสินทางปญญาไดมีคําส่ัง
ปฏิเสธคําขอรับสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียรรูปแบบเม็ด ดวยเห็นวาคํา
ย่ืนขอสิทธิบัตรของบริษัทท่ีย่ืนขอน้ันไมมีข้ันการประดิษฐท่ีสูงข้ึน 
ทําใหองคการฯ สามารถผลิตยาฟาวิพิราเวียร ซ่ึงเปนยาท่ีจําเปน
อยางมากในการรักษาผูปวยโควิด-19 แมวากระบวนการตาม
กฎหมายยังเปดโอกาสใหผูย่ืนขอฯ สามารถอุทธรณคําส่ังตอคณะ

น

องคการเภสัชกรรม (GPO)                         
เดินหนาผลิตยาฟาวิพิราเวียรที่วิจัยเอง
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โรงพยาบาลสนามในสังกัด กทม. เชน โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน 
และโรงพยาบาลสนามอ่ืนๆ มอบหนากากอนามัย จํานวน 1 แสน
ช้ิน (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 
แกชุมชนคลองเตย มอบหนากากอนามัย จํานวน 74,000 ช้ิน (1,480 
กลอง) แอลกอฮอลเจลลางมือ 50 g จํานวน 5,000 หลอด แอลกอฮอล
เจลลางมือ 350 g จํานวน 450 ขวด รวมมูลคา 3 แสนบาท แกชุมชน
เขตบางแค และมอบหนากากอนามัย จํานวน 74,000 ช้ิน (1,480 
กลอง) แอลกอฮอลเจลลางมือ 50 g จํานวน 5,000 หลอด แอลกอฮอล
เจลลางมือ 350 g จํานวน 450 ขวด รวมมูลคา 3 แสนบาท มอบให
กับพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบองคการเภสัชกรรมพระรามท่ี 6 รวมมูลคา
ในการบริจาคคร้ังน้ี จํานวน 2 ลานส่ีแสนบาท

“แนวทางการใหความชวยเหลือขององคการเภสัชกรรม
ในคร้ังน้ี เพ่ือสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยใหกับโรงพยาบาล
สนาม รวมท้ังชวยเหลือผูท่ีกําลังไดรับความเดือดรอนจากการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนตางๆ แทนความหวงใย และขอ
สงกําลังใจไปยังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ตลอดจนชาวชุมชนตางๆ ให
ทุกคนมีความเขมแข็ง ยืนหยัด และปลอดภัย สามารถกลับมาดําเนิน
ชีวิตตามปกติไดโดยเร็ว และขอใหผานพนสถานการณท่ียากลําบาก
น้ีไปดวยกัน องคการเภสัชกรรม ยังคงมุงม่ันท่ีจะทําภารกิจ อยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหสถานการณคร้ังน้ีผานพนไปอยางรวดเร็วและ
ประชาชนดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป” ผูชวยผูอํานวย
การองคการเภสัชกรรมกลาว

ญ.วีระมล มหาตมวดี ผูชวย
ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม 
(อภ.) กลาววา จากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก
ใหม องคการเภสัชกรรมในฐานะองคกร
หลักเพ่ือความม่ันคงทางยาและเวชภัณฑ
ของประเทศ ไดดําเนินการตามภารกิจ 
วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สํารอง กระจาย 
ยา เวชภัณฑ อุปกรณปองกัน สนับสนุน
ใหกับระบบสาธารณสุขไทย ในดานตางๆ และนอกเหนือจากการ
ดําเนินงานดังกลาวแลว องคการเภสัชกรรม มีความหวงใยตอเจา
หนาท่ีผูปฏิบัติงาน พ่ีนองประชาชนท่ีไดรับผลกระทบกับสถานการณ
ดังกลาว จึงไดจัดโครงการ “องคการเภสัชกรรม สูภัยโควิด-19” นํา
โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม พรอมดวยคณะกรรมการ 
ผูบริหารองคการเภสัชกรรม มอบอุปกรณทางการแพทยและอุปกรณ
ปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยมอบเคร่ือง
ชวยหายใจ จํานวน 6 เคร่ือง วงเงิน 1 ลานบาท ใหกับพลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือนําไปใชในโรงพยาบาลสนาม
บุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข ต้ังอยูท่ีอาคารชาเลนเจอร 3 
เมืองทองธานี

ผูชวยผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม กลาวตอไปวา 
นอกจากน้ีองคการเภสัชกรรมยังไดมอบชุด PPE มูลคา 3 แสนบาท 
ใหกับสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปจัดสรรแก

มอบเคร่ืองชวยหายใจ 6 เคร่ือง แกโรงพยาบาลบุษราคัม 

ภ
ชุด PPE อุปกรณปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

แกโรงพยาบาลและชุมชนตาง ๆ
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ตนเอง  และความย่ังยืนดานวัคซีนใหกับประเทศ  
องคการเภสัชกรรมมีโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ท่ีใช

ผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ในระดับอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยูใน
จังหวัดสระบุรี ซ่ึงนับเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีศักยภาพและความพรอม
ในการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม ท่ีสามารถใชตอยอด 
ประยุกตสําหรับใชในการผลิตวัคซีนโควิด -19 ไดเร็วข้ึน 

วัคซีนตานโควิดชนิดลูกผสม HEXAPRO (NDV-HXP-S 
COVID-19 vaccine) ขององคการเภสัชกรรม (อภ.) เปนวัคซีนท่ีองค
การฯ ดําเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตดวยฝมือคนไทย  
เปนนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19 ชนิดเช้ือตาย ผลิตดวยเทคโนโลยี 
Egg-based ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีผูผลิตวัคซีนปองกันไวรัสไขหวัดใหญ
กวา 80 เปอรเซ็นต ท่ัวโลกใชเทคโนโลยีน้ีและใชมาเปนเวลา
ยาวนาน และเปนเทคโนโลยีท่ีโรงงานผลิตวัคซีนขององคการฯ
มีศักยภาพและพรอมอยูแลว

วัคซีนโควิดน้ี ไดรับการสนับสนุน “หัวเช้ือไวรัสต้ังตน
ชนิดลูกผสม HEXAPRO มีศักยภาพสรางภูมิคุมกันสูง” จากองคกร 
PATH และคณะแพทยศาสตรของสถาบันการศึกษา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  คาดข้ึนทะเบียนและผลิตในระดับอุตสาหกรรมไดใน
กลางป 2565 กําลังการผลิตเร่ิมตน 20-30 ลานโดสตอป

ากสถานการณโควิด-19 ท่ีกําลังระบาดอยูในขณะน้ี 
องคการเภสัชกรรมในฐานะหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ี
มีหนาท่ีในการดําเนินการวิจัย ผลิต จัดหา สํารอง 

กระจายยา เวชภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย จาก
สถานการณดังกลาว องคการเภสัชกรรมไดดําเนินการดาน
วัคซีนปองโควิด-19 ใน 2 แนวทางคูขนานกัน ประกอบดวย 

แนวทางท่ี 1 ดําเนินการจัดหาจากผูผลิตในตางประเทศ
เพ่ือใหคนไทยไดรับวัคซีนโดยเร็ว ปจจุบันไดจัดหาและนําเขา
วัคซีนซิโนแวค จากประเทศจีน เพ่ือใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนิน
การฉีดใหกับประชาชนโดยไมเสียคาใชจาย และวัคซีนโมเดอรนา 
ซ่ึงเปนวัคซีนทางเลือกสําหรับกระจายใหโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือให
บริการฉีดแกประชาชน โดยผูฉีดเสียคาใชจายเอง โดยจะนําเขามา
ในชวงแรกในไตรมาส 4/2564 จํานวน 3.9 ลานโดส และไตรมาสท่ี 
1/2565 จํานวน  1.1 ลานโดส การจัดหาวัคซีนโมเดอรนาเปนการ
นําเขาโดยบริษัทซิลลิค ฟารมา จํากัด อภ.เปนตัวแทนภาครัฐท่ีจัด
ซ้ือเพ่ือมาจําหนายใหกับโรงพยาบาลเอกชนตามแนวทางขอกําหนด
ของบริษัทโมเดอรนาตางประเทศ

แนวทางท่ี 2 ดําเนินการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือผลิตใชเอง
ในประเทศ ดวยเทคโนโลยีการผลิตท่ีใชในการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ
ท่ีองคการเภสัชกรรมมีประสบการณ  เพ่ือความม่ันคง การพ่ึงพา

จ

ภารกิจองคการเภสัชกรรม
กับสถานการณโควิด-19 ดานวัคซีน
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จากวิกฤตสถานการณโควิด-19 สูการเร่ิมตน “วัคซีนชนิด
ลูกผสม HEXAPRO” จากฝมือคนไทย

กลางป 2563 องคการเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจท่ีเปน
องคกรหลักดานยาและเวชภัณฑของประเทศ เล็งเห็นวา การวิจัย
พัฒนาและผลิตวัคซีนโควิ-19 ข้ึนเองภายในประเทศ เปนการสราง
ความม่ันคงและพ่ึงพาตนเอง และดวยศักยภาพและความพรอมใน
การผลิตในระดับอุตสาหกรรมท่ีโรงงานผลิตวัคซีนขององคการ
เภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี ซ่ึงมีการผลิตวัคซีน
ปองกันไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยี Egg-based ท่ีใชไขไกฟกชนิด
พิเศษเปนเทคโนโลยีการผลิต ท่ีพรอมอยูแลว นํามาปรับใชผลิต
วัคซีนโควิด-19 ไดทันที  “จึงเปนจุดเร่ิมตนของการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตวัคซีนชนิดลูกผสม HEXAPRO จากฝมือคนไทย”

องคการเภสัชกรรม ไดรับการสนับสนุนจากองคกร 
PATH ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเปนองคกรท่ีใหสิทธิแกองคการ
เภสัชกรรมในการเขาถึงสิทธิการใชหัวเช้ือไวรัสต้ังตนภายใตขอตกลง
กับโรงเรียนแพทย Icahn School of Medicine at Mount Sinai และ
มหาวิทยาลัยเทกซัส (University of Texas at Austin)  เพ่ือนํามา
ผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19  โดย “หัวเช้ือไวรัสต้ังตนชนิดลูกผสม 
HEXAPRO มีศักยภาพสรางภูมิคุมกันสูง” น้ีไดมาจากการตัดแตง
พันธุกรรมไวรัสนิวคาสเซิล ใหมีโปรตีนสวนหนาม (Spike protein) 
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 อยูท่ีผิว ซ่ึงไวรัสท่ีตัดแตง
พันธุกรรมน้ีนอกจากจะมีความปลอดภัยไมกอใหเกิดโรคโควิด-19 
แลว ยังสามารถเพ่ิมจํานวนในไขไกฟกไดเหมือนกับไวรัสไขหวัดใหญ 
“องคการฯ จึงใชเทคโนโลยีไขไกฟกท่ีมีอยูในการผลิตวัคซีนปองกัน
โรคโควิด-19” ข้ึน โดยจากการทดสอบความเปนพิษในหนูแรต (rats) 
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วัคซีนชนิดเช้ือตาย ท่ีไดรับการสนับสนุนหัวเช้ือไวรัสต้ังตนชนิด
ลูกผสม HEXAPRO จากองคกรในสหรัฐอเมริกา จนสําเร็จ และ
ไดนําวัคซีนดังกลาวใหคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทําการศึกษาวิจัยในมนุษยระยะท่ี 1  โดยฉีดใหกับอาสาสมัครอายุ 
18-59 ป จํานวน 210 คน มาต้ังแตเดือนมีนาคมท่ีผานมา ฉีดครบ 
2 โดสแลว พบวา ผลออกมาคอนขางดี วัคซีนมีความปลอดภัย 
อาสาสมัครทุกคนอยูในเกณฑดี สุขภาพแข็งแรง เปนท่ีนาพอใจ และ
ไมพบอาการไมพึงประสงคหรือผูท่ีแพวัคซีนรุนแรง ซ่ึงผลท่ีไดน้ีเปน
ผลเบ้ืองตน จากการนําตัวอยางซีรัมจํานวนหน่ึงไปทดสอบในหอง
ปฏิบัติการในประเทศไทย พบผลเบ้ืองตนเปนท่ีนาพอใจ ซ่ึงตองรอ
ดูผลเปนทางการเพ่ือยืนยัน ซ่ึงผลวิจัยยืนยันอยางเปนทางการน้ัน
องคการฯ ไดสงวัคซีนไปทดสอบความปลอดภัยและการกระตุน
ภูมิคุมกันของวัคซีนท่ีตางประเทศ เพ่ือใหเปนมาตรฐานสากลและ
สามารถเทียบเคียงผลกับผูผลิตวัคซีนชนิดเดียวกันน้ีกับผูผลิตใน
ตางประเทศ ท้ังน้ีจะมีการรายงานผลอยางเปนทางการในเดือน
กรกฎาคมน้ี หลังจากน้ันจะทําการศึกษาวิจัยในมนุษยระยะท่ี 2   
ในอาสาสมัครจํานวน 250 คน ในเดือนสิงหาคม 2564 หลังจากน้ัน
จะเลือกสูตรการทดลองท่ีดีท่ีสุด ไปทําการศึกษาวิจัยในมนุษย 
ระยะท่ี 3 ตอไป

คาดวา “วัคซีนชนิดลูกผสม HEXAPRO” จากฝมือคน
ไทย จะไดรับการข้ึนทะเบียนแบบการใชวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Use Authorization, EUA) และจะสามารถดําเนินการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรมท่ีโรงงานผลิตวัคซีนขององคการเภสัชกรรม 
ใหคนไทยไดใชไมเกินกลางป 2565 โดยมีกําลังการผลิตเร่ิมตน 
20-30 ลานโดสตอป

ท่ีประเทศอินเดีย และการทดสอบประสิทธิภาพ (Challenge study) 
และความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกัน (Immunogenicity Study)  
ในหนูแฮมสเตอร (Hamsters)  ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาวัคซีน
มีความปลอดภัย มีความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันตอโปรตีน
หนามของไวรัสโคโรนาและมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคจาก
การติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ได  

วัคซีนเขาสูกระบวนการศึกษาวิจัยในมนุษย
จากท่ีองคการเภสัชกรรมไดดําเนินการวิจัยพัฒนา

กระบวนการผลิตวัคซีน ชนิดลูกผสม HEXAPRO ซ่ึงเปนนวัตกรรม
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ศักยภาพและความพรอม โรงงานผลิตวัคซีนท่ี ต.ทับกวาง 
อ.แกงคอย จ.สระบุรี

โรงงานผลิตวัคซีน ขององคการเภสัชกรรมท่ี ต.ทับกวาง 
อ.แกงคอย จ.สระบุรี มีศักยภาพและมีความพรอมในการผลิต
วัคซีนปองกันโควิด-19 ในระดับอุตสาหกรรม โดยมีทีมผลิตวัคซีน
กวา 100 คนท่ีมีความรูความสามารถ สามารถผลิตไดทันทีหลังจาก
วัคซีนไดรับทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โรงงานดังกลาวมีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากไขไกฟก
ท่ีใชสําหรับผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญอยูแลว จะสามารถปรับ
มาใชผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 ไดทันที และจากขอมูลของ
องคการอนามัยโลกพบวาเทคโนโลยีไขไกฟกน้ี กวา 80 เปอรเซ็นต
ของบริษัทผูผลิตวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญท่ัวโลกยังคงใช
เทคโนโลยีน้ีผลิตวัคซีนอยูเน่ืองจากเปนเทคโนโลยีท่ีใชกันมา
ยาวนาน (Classical Platform) วัคซีนท่ีผลิตไดมีความปลอดภัยสูง 
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพท่ีดี เปนไปตามวัตถุประสงคของ
การปองกันโรคเหมือนการผลิตดวยเทคโนโลยีอ่ืน เปนไปตาม
มาตรฐานองคการอนามัยโลก อีกท้ังตนทุนการผลิตต่ําและมี
กระบวนการผลิตไมซับซอนมากนัก  และยังพบวาหลายบริษัทใน
ตางประเทศไดมีการใชเทคโนโลยีน้ีสําหรับการผลิตวัคซีนปองกัน
โควิด-19 ดวยเชนกัน  

“วัคซีนชนิดลูกผสม HEXAPRO” ไดนําไปทําการ
ทดสอบวัคซีนกับเช้ือกลายพันธุในหลอดทดลองดวย พบวาเม่ือนํา
วัคซีนมาทดสอบกับสายพันธุอัลฟา (อังกฤษ) ก็ใหผลคอนขางดี และ
ขณะน้ีอยูระหวางการทดสอบกับสายพันธุเบตา (แอฟริกาใต) และ
สายพันธุเดลตา (อินเดีย) ตอไป โดยการทดลองน้ีไดมีการสงไปตรวจ
ท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข วาวัคซีนตอบ
สนองกับเช้ือกลายพันธุสายพันธุใดบาง 

พัฒนาวัคซีนตนแบบในหลายรูปแบบ อาทิ ชนิดวัคซีนอนุภาค
เหมือนไวรัส (Virus-like particle) พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชนิดวัคซีนโปรตีนซับยูนิต 
(Subunit vaccine) พัฒนาโดยคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยวัคซีนท้ัง 2 ชนิดน้ี ใชเทคโนโลยีการผลิตในเซลล
เพาะเล้ียง 

ดานความรวมมือกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) เพ่ือวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดเช้ือตายจาก
การตัดตอยีนของไวรัสโควิด-19 เขาไปในยีนของไวรัสไขหวัดใหญ  
เพ่ือเปนเช้ือไวรัสต้ังตน หากสําเร็จจะนําเช้ือไวรัสต้ังตนน้ี ไปผลิต
เปนวัคซีนโดยใชเทคโนโลยีการผลิตดวยไขไกฟกตอไป 

นอกจากน้ันองคการเภสัชกรรม ไดรวมมือกับ บริษัท 
ใบยา ไฟโตฟารม จํากัด ท่ีไดพัฒนาตนแบบวัคซีนปองกันโรคจาก
เช้ือไวรัสโควิด-19 โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากใบพืช ซ่ึง
ผลการทดลองเบ้ืองตนสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดีในสัตวทดลอง  
โดยองคการเภสัชกรรมจะเปนผูดําเนินการต้ังตํารับและบรรจุวัคซีน
ปองกันโรคจากเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีผลิตโดยบริษัท คินเจนไบโอเทค 
จํากัด เพ่ือนําไปใชในการศึกษาวิจัยในมนุษยความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ

ดานการวิจัยพัฒนาวัคซีนข้ึนมาใชเองในประเทศ 
องคการเภสัชกรรม ไดรวมมือกับหลายหนวยงานเพ่ือการวิจัย
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คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตใหมากข้ึน
อยางตอเน่ือง  การผลิตยาดังกลาวขององคการฯ คร้ังน้ี ทําใหราคา
ยาถูกลงกวาการนําเขายาจากตางประเทศ สงผลใหรัฐประหยัด
คาใชจายดานยาของประเทศ

 “ยาฟาวิพิราเวียร เปนรายการยาหลักท่ีใชในการรักษา
โรคโควิด-19 ท่ีมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการรักษาของ
ประเทศไทย  ซ่ึงเดิมตองนําเขาจากตางประเทศท้ังหมด  ปจจุบัน
สถานการณการระบาดโรคโควิด-19 มีความรุนแรงมากข้ึน ทําให
มีการใชยาฟาวิพิราเวียรเปนจํานวนมาก  

าฟาวิพิราเวียร ภายใตช่ือ ฟาเวียร (200 มิลลิกรัมตอเม็ด) 
ขององคการเภสัชกรรม ท่ีวิจัย พัฒนาและผลิตเอง ไดรับ
การข้ึนทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) แลว ตนสิงหาคมน้ีเร่ิมกระจาย
แรกผลิตได เขาระบบการรักษาผูปวย
โควิด-19 โดยระยะ ไมนอยกวาเดือนละ 
2 ลานเม็ด และจะขยายกําลังการผลิตเพ่ิม
มากข้ึนอยางตอเน่ือง

ดร. ภญ.นันทกาญจน สุวรรณ-
ปฎกกุล ผูเช่ียวชาญพิเศษ กลาววา  ยาฟาเวียร 
(200 มิลลิกรัมตอเม็ด) มีช่ือสามัญทาง
ยา คือ ยาฟาวิพิราเวียร (Favipiravir) ท่ี
องคการเภสัชกรรมไดดําเนินการ วิจัย พัฒนา และผลิตเอง ไดรับ
การข้ึนทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เรียบรอยแลว โดยยาฟาเวียรเปนผลิตภัณฑยาสามัญรายแรกของ
ประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานสากล จะเร่ิมผลิตและกระจายให
ผูปวยไดใชในตนเดือนสิงหาคมน้ี ท่ีโรงงานขององคการฯ ท่ีถนน
พระราม 6 และจะขยายกําลังการผลิตไปยังโรงงานผลิตยาท่ี 

ยาฟาวิพิราเวียร (ยาฟาเวียร) รักษาโควิด-19 
ขององคการเภสัชกรรม ที่ผลิตเอง ไดทะเบียนจาก อย.แลว 
เดือนสิงหาคมนี้ พรอมเริ่มกระจายใหกับผูปวย

ย
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คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 
ภายใตช่ือ ฟาเวียร (200 มิลลิกรัมตอเม็ด) และไดมีการปรับแผน
ขยายการผลิตเพ่ิมเพ่ือลดการจัดหาจากตางประเทศ  ในเดือน
สิงหาคม 2564 จะดําเนินการผลิตแบบบรรจุแผง จํานวน 2.5 ลาน
เม็ด และจะเพ่ิมการผลิตแบบบรรจุใสขวด ซ่ึงคาดวาจะไดรับอนุมัติ
แบบบรรจุขวด จาก อย. ภายในเดือนสิงหาคม 2564 น้ี ในเดือน
กันยายนจะผลิตยาได จํานวน 23 ลานเม็ด และต้ังแตเดือนตุลาคม 
2564 เปนตนไปจะสามารถผลิตไดไมนอยกวา 40 ลานเม็ด
ตอเดือน นอกจากน้ีองคการฯ มีแผนการผลิตยาฟาวิพิราเวียรท่ี
โรงงานท้ัง 2 แหง โดยผลิตไดแลวในโรงงานท่ีถนนพระรามท่ี 6 และ
โรงงานผลิตยาขององคการเภสัชกรรมเองท่ีคลอง 10  อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี คาดวาจะเปดสายการผลิตท่ี 5 ในเดือนกันยายน
น้ี มีศักยภาพสามารถผลิตยาไดถึง 2,000 ลานเม็ดตอป หรือเดือน
ละไมนอยกวา 160 ลานเม็ดตอเดือน พรอมนํามาปรับใชสําหรับ
ขยายกําลังการผลิตยาฟาวิพิราเวียรไดถามีความตองการเพ่ิมข้ึน

ซ่ึงองคการฯ ไดมีการจัดหาเขามาจากตางประเทศอยาง
ตอเน่ือง และองคการฯ จะเร่ิมผลิตยาฟาเวียรคูขนานไปดวย  โดย
องคการฯ จะไดมีการบริหารจัดการสํารองยาฟาวิพิราเวียร ใหเพียง
พอและสอดคลองกับสถานการณความรุนแรงของการระบาดโรค
โควิด-19 ในประเทศ 

ผูเช่ียวชาญพิเศษ กลาวตอไปวา องคการฯ ไดดําเนินการ
วิจัยพัฒนาและผลิตยาฟาเวียร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพ่ึงพา
ตนเองได โดยคัดเลือกแหลงวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพจากตางประเทศ 
มาใชในการพัฒนาสูตรตํารับ จนขยายขนาดการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม ยาดังกลาวไดผานการศึกษาความคงตัวและ
ประสิทธิผลทางชีวสมมูล (Bioequivalence study) ซ่ึงเปนการศึกษา
ระดับยาในเลือดเทียบกับยาตนแบบแลว โดยผลการศึกษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑผานเกณฑมาตรฐานสากลและผลการศึกษาชีวสมมูล
เทียบเทากับยาตนแบบ 
 โดยองคการฯ ไดเร่ิมผลิตยาฟาวิพิราเวียร ท่ีมาจากการ
วิจัย พัฒนา และผลิตเอง ซ่ึงไดรับการข้ึนทะเบียนจากสํานักงาน
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 นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการองคการ
เภสัชกรรม พรอมดวยนายแพทยวิฑูรย ดานวิบูลย 
ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม มอบเคร่ืองวัดความดัน
แบบสอดแขน จํานวน 18 เคร่ือง โดยมอบใหศูนยฉีด
วัคซีนกลางบางซ่ือ 16 เคร่ือง และกระทรวงสาธารณสุข  
2 เคร่ือง เพ่ือใชในการดําเนินงานฉีดวัคซีนปองกันโรค
โควิด-19 ท่ีกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เม่ือวันท่ี  
22 มิถุนายน 2564

องคการเภสัชกรรมมอบเครื่องวัดความดันสนับสนุนใหศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 ดร. ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฎกกุล ผูเช่ียวชาญพิเศษ 
องคการเภสัชกรรม สงมอบผลิตภัณฑสารสกัดกัญชาชนิด THC เดน 
ขนาด 5 มิลลิลิตร ภายใตช่ือ THC DMS Oil ใหแก นพ.จินดา 
โรจนเมธินร ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ เพ่ือนําไปใชในผูปวย
ภายใตรูปแบบพิเศษ SAS (Special Access Scheme) โดยสงมอบ
เบ้ืองตนใหแกสถาบันมะเร็ง จํานวน 210 ขวด จากจํานวนท้ังหมด 
2,400 ขวด ซ่ึงจะทยอยสงมอบและกระจายไปยังคลินิกกัญชาใน
สถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทยท้ัง 13 แหงอยางตอเน่ืองตอไป 
  ท้ังน้ีผลิตภัณฑดังกลาวเปนผลิตภัณฑท่ีเกิดจากความ
รวมมือของ 3 หนวยงาน ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ องคการเภสัชกรรม 
และกรมการแพทย ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุกัญชาและ
กัญชงเพ่ือใชประโยชนทางการแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานเกรด
ทางการแพทยแบบครบวงจรต้ังแตการปลูก การผลิต และการนําไป
ใชประโยชนทางการแพทย ท่ีคลินิกนวัตกรรมการแพทยผสมผสาน
ดานโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแหงชาติ เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2564 

องคการเภสัชกรรม (GPO) 
สงมอบผลิตภัณฑสารสกัดกัญชา
แกสถาบันมะเร็งแหงชาติ

ดร. ภญ.นันทกาญจน สุวรรณปฏกกุล 
ผูเช่ียวชาญพิเศษ มอบหนากากอนามัย จํานวน 
100,000 ช้ิน และแอลกอฮอลเจลลางมือ ขนาด 50 g 
จํานวน 4,000 หลอด แกกรมราชทัณฑ โดย นาย
วีระกิตต์ิ หาญปริพรรณ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ เปน
ผูรับมอบ เพ่ือนําไปแจกจายใหกับเจาหนาท่ีและผูตองขัง 
เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท้ังน้ี 
บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จํากัด โดย นพ.ศิริชัย  
ล้ิมสกุล ผูอํานวยการ ไดมอบสารสกัดสมุนไพร
ฟาทะลายโจร จํานวน 60,000 เม็ดแกกรมราชทัณฑ
ดวย เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 

ปองกันโควิด 
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ดร .  ภญ. มุกดาวรรณ 
ประกอบไวทยกิจ รองผูอํานวยการ
องคการเภสัชกรรม ลงพ้ืนท่ีมอบ
หนากากอนามัย จํานวน 100,000 ช้ิน 
และแอลกอฮอลเจลลางมือ จํานวน 
4,000 หลอด แกชุมชนรอบพ้ืนท่ีโรงงาน
ผลิตยารังสิต 1 อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยนายเฉลิมพงษ รังสิวัฒนศักด์ิ
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี และนายบุญชัย ทรัพยเจริญกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองสน่ันรักษ 
ใหการตอนรับ เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2564

องคการเภสัชกรรม มอบหนากากอนามัยและแอลกอฮอลเจล
แกประชาชนรอบพื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต 1

 ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค รองผูอํานวยการองคการ
เภสัชกรรม มอบยาตําราหลวงสนับสนุนโครงการวันสรางสุข แบง
ปนน้ําใจสูภัยโควิด ซ่ึงเปนโครงการของสถานีโทรทัศนชองวัน 31 
เพ่ือนําไปมอบใหกับประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ในสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

องคการเภสัชกรรมสนับสนุนยาตําราหลวงโครงการวันสรางสุข 
แบงปนนํ้าใจสูภัยโควิด

  นาย ยุทธนา  ตัน ติพาณิชย  ผู อํานวยการกอง
ประชาสัมพันธองคการเภสัชกรรม ลงพ้ืนท่ีมอบยาตําราหลวง
สนับสนุนโครงการวันสรางสุข แบงปนน้ําใจสูภัยโควิด แก
ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนวัดญวณ-คลองลําปกและชุมชนปากคลอง
ตลาด เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2564
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การแกไขปญหาการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด 
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน บูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก 

อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สุชาสินี พานทอง
ภ.ม. กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลลาดบัวหลวง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คําสําคัญ : สารสเตียรอยด, กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน, แพทยทางเลือก

เตียรอยดเปนสารท่ีใชประโยชนมากทางการแพทย แตถา
มีการใชไมถูกตองโดยผูไมมีความรูทําใหมีผลขางเคียงตอ
ระบบตางๆ ในรางกายรุนแรงมาก ปจจุบันพบการลักลอบ

ผสมในผลิตภัณฑสุขภาพมากมายในประเทศไทย โดยทําใหผูบริโภค
ติดสเตียรอยดโดยไมมีโอกาสไดรับรูวาผลิตภัณฑดังกลาวลักลอบ
ใสสารสเตียรอยด การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (Participatory Action Research) เพ่ือแกปญหาการใช
ผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคือ ผูสูงอายุ
ท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป และปวยเปนโรคเร้ือรัง อาศัยอยูจริงในตําบล
สิงหนาท พ.ศ. 2560-2562 โดยมีขอตกลงเบ้ืองตน จํานวน 40 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถามเร่ืองการใชยาของ
ผูสูงอายุ ใชประเมินพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอย
ดระดับบุคคล 2) แบบสํารวจยาในครัวเรือน ใชประเมินการใช
ผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดระดับครัวเรือน 3) แบบสํารวจการ
ขายยาในรานคาชํา ใชประเมินเก่ียวกับผลิตภัณฑผสมสเตียรอยด
ในระดับชุมชน 4) ชุดทดสอบสารสเตียรอยดเบ้ืองตน สถิติท่ีใชเปน
รอยละ เพ่ือเปรียบเทียบ กอน – หลัง จัดกิจกรรม วิเคราะหขอมูล
ออกมาเปนผลการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดระดับบุคคล 
ระดับครัวเรือน และระดับชุมชน จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 72.5 อายุ 80 ปข้ึนไป รอยละ 30 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 100 มีจํานวนสมาชิกในครัว
เรือน 2-4 คน รอยละ 47.5 กอนจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ชุมชน กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมเฉล่ีย 16.37+1.86 พบ
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีลักลอบใสสเตียรอยดในบานเรือน รอยละ 
20.00 พบรานชําจําหนายผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด รอยละ 
27.78 ผลการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมของชุมชน โดยบูรณาการ
รวมกับแพทยทางเลือก พบวากลุมตัวอยาง มีคะแนนพฤติกรรม
เฉล่ีย 17.25+1.32 พบผลิตภัณฑสุขภาพท่ีลักลอบใสสเตียรอยดใน
บานเรือน รอยละ 12.5 พบรานชําจําหนายยาผสมสารสเตียรอยด
รอยละ 11.11 การวิจัยน้ีสรุปไดวา การแกไขปญหาการใชผลิตภัณฑ
ผสมสารสเตียรอยดโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน บูรณาการ
รวมกับแพทยทางเลือก โดยนําผลิตภัณฑพอกเขาดวยฟางขาว
และสมุนไพรในชุมชน และวิธีการออกกําลังกายตามแนวคิด Move-
ment System Impairment (MSI) มารวมในกิจกรรมการวิจัยชวย
สนับสนุนการแกปญหาการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด ต้ังแต
ระดับบุคคล ครัวเรือน จนถึงระดับชุมชน

สเตียรอยดเปนสารท่ีรูจักกันดีในวงการแพทย โดยใช
ประโยชนมากมายทางการแพทย แตเน่ืองจากสเตียรอยดมีผลขาง
เคียงตอระบบตางๆ ในรางกายรุนแรงมาก จึงตองมีการใชยาน้ีโดย
อยูในความดูแลของแพทย ผลการตรวจสารสเตียรอยดในผลิตภัณฑ
สุขภาพของอําเภอลาดบัวหลวง ต้ังแต พ.ศ. 2555–2558 พบ
ผลิตภัณฑลักลอบใสสเตียรอยด รอยละ 66 ของผลิตภัณฑสุขภาพ
ท่ีประชาชนนํามาตรวจ ในชวงป พ.ศ. 2556-2557  โรงพยาบาล
ลาดบัวหลวง พบผูปวยท่ีเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ไดรับ
ผลกระทบจากการรับประทานยาชุดท่ีผสมสารสเตียรอยดจํานวน 
2 ราย โดยเปนโรคไต 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซ่ึงนับวาเปน
ปญหาท่ีสําคัญท่ีตองมีการแกไขปญหา ในหลายพ้ืนท่ีจึงเกิดการ
พัฒนารูปแบบการแกปญหาตางๆ ซ่ึงการแกปญหาท่ีประสบผล
สําเร็จเกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวน การมีสวนรวมของ
ชุมชนทําใหชุมชนน้ันเปนผูคิดคนปญหา เปนผูนําทุกอยาง แบงการ
มีสวนรวมออกเปน 5 ข้ันตอน ตามทฤษฎีของโกมาตร จึงสเถียรทรัพย 
คือ การมีสวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ 
รวมรับผล และรวมประเมินผล เพ่ือกําหนดเปาหมายของสังคม
จัดทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายน้ัน และเปนการปฏิบัติตาม
แผนการหรือโครงการตางๆ แตการแกปญหาควรมีทางเลือกท่ี
ประชาชนสามารถนํามาทดแทนการใชผลิตภัณฑลักลอบใส
สเตียรอยดได ซ่ึงทางโรงพยาบาลลาดบัวหลวงไดมีผลการศึกษาวิจัยถึง
แพทยทางเลือกท่ีนํามาบําบัดในผูปวยกลุมขอเขาเส่ือม ท่ีทําให
คุณภาพชีวิตดีข้ึน คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑพอกเขาดวยฟางขาวและ
สมุนไพรในชุมชน โดยแพทยแผนไทย และการออกกําลังกายตาม
แนวคิด Movement System Impairment (MSI)  โดยกายภาพบําบัด 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําประโยชนท่ีไดจากผลการวิจัยของแพทย
ทางเลือกดังกลาวมารวมแกปญหาในกิจกรรมการวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาสภาพปญหาการใชผลิตภัณฑผสมสาร
สเตียรอยดในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน 2) เพ่ือสรางรูปแบบ
การแกไขปญหาการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และบูรณาการรวมกับแพทยทาง
เลือก  3) ประเมินผลการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดในระดับ
บุคคล ครัวเรือน และชุมชน หลังเกิดกิจกรรมกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน และบูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก

ส
บทคัดยอ บทนํา
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ตารางท่ี 1 ขอมูลลักษณะของกลุมตัวอยาง

รูปแบบการวิจัย 
วิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Partic-

ipatory Action Research) เพ่ือแกปญหาการใชผลิตภัณฑผสม
สารสเตียรอยด

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคือ ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป 

และปวยเปนโรคเร้ือรัง อาศัยอยูจริงในตําบล สิงหนาท พ.ศ. 2560-
2562 จํานวน 40 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามเร่ืองการใชยาของผูสูงอายุ ใชประเมิน

พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดระดับบุคคล
2. แบบสํารวจยาในครัวเรือน ใชประเมินการใช

ผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดระดับครัวเรือน
3. แบบสํารวจการขายยาในรานคาชํา ใชประเมินเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดในระดับชุมชน
4. ชุดทดสอบสารสเตียรอยดเบ้ืองตน 

ข้ันตอนการดําเนินการศึกษา
กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาสถานการณยาไมปลอดภัยในชุมชน 

ป 2560 ศึกษาสภาพวิถีชีวิตความเปนอยู และสถานการณสุขภาพ
ของชุมชน โดยการออกเย่ียมบานรวมกับทีมงาน สํารวจการขายยา
ในรานคาชํา เก็บขอมูลโดยใชเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยท้ัง 4 เคร่ือง
มือ (pre-test)

กิจกรรมท่ี 2 เวทีถอดบทเรียนท่ีผานมาในการแกปญหา
การใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด รวมกับ อสม. เจาหนาท่ี
สาธารณสุข ผูนําชุมชน และตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือนําเสนอปญหาสุขภาพในพ้ืนท่ีท่ีผานมา และเสนอโครงการ
แกไขปญหา จัดต้ังทีมงานเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมท่ี 3 เวทีวิเคราะหขอมูลรวมกับชุมชน นําเสนอ
สภาพปญหาท่ีสํารวจไดจากการเย่ียมบานเบ้ืองตนนํามาสะทอน
รวมกันกับชุมชนในเวทีอําเภอเคล่ือนท่ี และรับฟงแนวทางการแก
ปญหาท่ีชุมชนนําเสนอ 

กิจกรรมท่ี 4 ทีมงานรวมดําเนินงานแกไขตามมาตรการ
แกไขปญหาของชุมชน คือ

-  จัดเวทีใหความรูประชาสัมพันธตามจุดตางๆ ใน
ชุมชน ผานกิจกรรมของชุมชน เชน ปนจักรยาน วันทําบุญ โรงเรียน
ผูสูงอายุ และผานหอกระจายขาวของ อบต.

-  ตรวจแหลงกระจายยาในชุมชน คือ รานชําจํานวน 
18 ราน พรอมท้ังใหความรู

-  อบรมใหความรูแกครู นักเรียนในพ้ืนท่ี
-  อบรมกลุมผูใชสารสเตียรอยด 
-  เย่ียมบานรวมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลเพ่ือ

รวมแกปญหาใหกับผูปวยท่ีใชสารสเตียรอยด

-  นําแพทยทางเลือกมารวมใชในการแกปญหาเพ่ือลด
การใชยา โดยนํานวัตกรรมผลิตภัณฑพอกเขาดวยฟางขาวและ
สมุนไพรในชุมชน ของงานแพทยแผนไทย มาบริการใหกับประชาชน
ท่ีสนใจ และอบรมใหความรูวิธีออกกําลังกายตามแนวคิด Move-
ment System Impairment (MSI) โดยนักกายภาพเพ่ือใหกลามเน้ือ
บริเวณขอเขาแข็งแรง ในป 2561 

กิจกรรมท่ี 5 ชุมชนมีการติดตามผลการดําเนินงานใน
ทุกๆ เดือน ในการประชุม อสม.ประจําเดือน

กิจกรรมท่ี 6 ประเมินผลการแกปญหา โดยการเย่ียม
บาน และสํารวจการขายยาในรานคาชํา ในป 2562 ใชเคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัยท้ัง 4 เคร่ืองมือ (post-test)

สถิติท่ีใชเปนรอยละ เพ่ือเปรียบเทียบ กอน – หลัง จัด
กิจกรรมมีสวนรวมของชุมชน และบูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก 
วิเคราะหขอมูลออกมาเปนผลการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด
ระดับบุคคล (พฤติกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ) ระดับครัวเรือน 
(สํารวจผลิตภัณฑสุขภาพในครัวเรือน) และระดับชุมชน (สํารวจราน
ชําท่ีจําหนายยาผสมสารสเตียรอยด)

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

11 

29 

 

27.50 

72.50 

อายุ 

60-64 ป 

65-69 ป 

70-74 ป 

75-79 ป 

> 80 ป 

 

7 

9 

6 

6 

12 

 

17.50 

22.50 

15.00 

15.00 

30.00 

การศึกษา  

ไมไดเรียน 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

 

0 

40 

0 

0 

0 

 

0.00 

100.00 

0.00 

0.00 

0..00 

สมาชิกในครัวเรือน 

อยูคนเดียว 

2-4 คน 

5-7 คน 

> 8 คน 

 

2 

19 

17 

2 

 

5.00 

47.50 

42.50 

5.00 

โรคประจำตัว 

เกาท 

ไขมันในเลือดสูง 

เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง 

หอบหืด 

ขอเส่ือม 

ไตเรื้อรัง 

 

4 

24 

16 

34 

4 

12 

1 

 

10.00 

60.00 

40.00 

85.00 

10.00 

30.00 

2.50 
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การประเมินผลการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดใน
ระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หลังเกิดกิจกรรมกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน และบูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก สรุปดังน้ี

ระดับบุคคล ใชเคร่ืองมือการวิจัยคือ แบบสอบถามเร่ือง
การใชยาของผูสูงอายุ ใชประเมินพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑผสม
สารสเตียรอยด กอนจัดกิจกรรม มีคะแนนพฤติกรรมเฉล่ีย (คะแนน
เต็ม 18) 16.37+1.86 (ระดับประเทศ 16.45±2.01)5 หลังจัดกิจกรรม 
มีคะแนนพฤติกรรมเฉล่ีย 17.25+1.32 (ระดับประเทศ 16.71±1.86)5

ระดับครัวเรือน ใชเคร่ืองมือการวิจัยคือ แบบสํารวจยา
ในครัวเรือน ใชประเมินการใชผลิตภัณฑ  ผสมสารสเตียรอยด กอน
จัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนท่ีพบผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด 
รอยละ 20.0 หลังจัดกิจกรรม จํานวนครัวเรือนท่ีพบผลิตภัณฑผสม
สารสเตียรอยด รอยละ 12.50

ตารางท่ี 2 จําแนกพฤติกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ กอน – หลัง 
จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน บูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก 
(ตัวช้ีวัดระดับบุคคล)

ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลการพบผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดในครัว
เรือน (ตัวช้ีวัดระดับครัวเรือน) และการจําหนายผลิตภัณฑผสมสาร
สเตียรอยดในรานคาชํา (ตัวช้ีวัดระดับชุมชน)

ตารางที่ 2 จำแนกพฤติกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อน – หลัง 
จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน บูรณาการร่วมกับแพทย์
ทางเลือก (ตัวชี้วัดระดับบุคคล) 

พฤติกรรมเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

(ตัวชี้วัดระดับบุคคล) 

ก่อนจัดกิจกรรม (ร้อยละ) หลังจัดกิจกรรม (ร้อยละ) 

ทำ
สม่ำเสมอ 

ทำบางคร้ัง ไม่เคยทำ 
ทำ

สม่ำเสมอ 
ทำบางคร้ัง ไม่เคยทำ 

กินอาหารเสริมร่วมกับยา
แผนปัจจุบันเพื่อช่วยรักษา
โรคท่ีเป็นอยู่ 

24.56 24.56 50.88 10.00 12.50 77.50 

กินยาลูกกลอน ยาต้ม ยา
หม้อ แทนยาแผนปัจจุบัน 

0.00 5.26 94.74 2.50 7.50 90.00 

กินอาหารเสริมร่วมกับยา
แผนปัจจุบันเพื่อช่วยรักษา
โรคท่ีเป็นอยู่ 

7.02 14.04 78.95 0.00 15.00 85.00 

ซื้ออาหารเสริมท่ีมีตัวแทน
หรือบริษัทมาขายท่ีบ้านหรือ
ในหมู่บ้าน 

1.75 7.02 91.23 0.00 0.00 100.00 

ซื้ออาหารเสริมหรือยาแผน
โบราณท่ีโฆษณาผ่านวิทยุ
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 

คะแนนพฤติกรรมเฉล่ีย  

(คะแนนเต็ม 18) 

16.37+1.86 

 (ภาพรวมทั้งประเทศ 16.45+2.01) 

17.25+1.32 

 (ภาพรวมทั้งประเทศ 16.71+1.86) 

 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการพบผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์ในครัวเรือน (ตัวชี้วัดระดับครัวเรือน) และ 
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์ในร้านค้าชำ (ตัวชี้วัดระดับชุมชน) 

ตัวชี้วัด 
ก่อนจัดกิจกรรม หลังจัดกิจกรรม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ตัวชี้วัดระดับครัวเรือน 

ครัวเรือนท่ีพบผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์ 
(n=40) 

8 20.00 5 12.50 

ตัวชี้วัดระดับชุมชน 

ร้านค้าชำท่ีพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผสมสาร 
สเตียรอยด ์(n=18) 

5 27.78 2 11.11 
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ระดับชุมชน ใชเคร่ืองมือการวิจัยคือ แบบสํารวจการขาย
ยาในรานคาชํา ใชประเมินเก่ียวกับผลิตภัณฑผสมสเตียรอยด กอน
จัดกิจกรรม จํานวนรานท่ีจําหนายยาผสมสารสเตียรอยด รอยละ 
27.78 หลังจัดกิจกรรม จํานวนรานท่ีจําหนายยาผสมสารสเตียรอยด 
รอยละ 11.11

จากผลการวิจัยพบวาการพัฒนาการแกไขปญหาการใช
ผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยดโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
มีการจัดประชุมรวมกัน ทําประชาคมวิเคราะหปญหา อบรมใหความ
รู จัดกิจกรรมในชุมชน ตรวจแหลงกระจายผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน
โดยทีมผูนําชุมชน อบรมครู นักเรียน อย.นอย อบรมใหความรูแก
กลุมผูสูงอายุ บูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก ท่ีทํางานเปนทีม
สหวิชาชีพประกอบไปดวย เภสัชกร แพทยแผนไทย กายภาพบําบัด 
โดยใชนวัตกรรมยาพอกเขาจากฟางขาว และวิธีการออกกําลังกาย 
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ขอขอบคุณแพทยแผนไทยและกายภาพบําบัด
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ท่ีนําแพทยทางเลือกมารวมสงเสริมในการ
วิจัย และขอบคุณทุกเครือขายในตําบลสิงหนาท ท่ีไดกรุณาใหความ
รวมมือในการเก็บขอมูลวิจัยนับต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จเรียบรอย
สมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาของทานเปนอยางย่ิง

ตามแนวคิด Movement System Impairment (MSI) ชวยสนับสนุน
การแกปญหาการใชผลิตภัณฑผสมสารสเตียรอยด ต้ังแตระดับบุคคล 
ครัวเรือน จนถึงระดับชุมชน โดยสรุปในแตละข้ัน คือ

รวมคิด : ทําใหชุมชนเห็นถึงความสําคัญของปญหา 
ทําใหรูสึกวาควรตองแกไข

รวมตัดสินใจ : การเกิดรูปแบบในการแกปญหาโดย
ชุมชนเอง ทําใหรูสึกเกิดความสําคัญในการเปนสวนหน่ึงท่ีไดรวม
ตัดสินใจ

รวมปฏิบัติ : เปนการใชทรัพยากรรวมกันในการแก
ปญหา เพ่ือใหครอบคลุมและทันสถานการณ

รวมรับผล : ประชาชนเห็นการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ี 
ทําใหมีความหวังในการแกปญหา

รวมประเมินผล : หากมีการเฝาระวังติดตามสถานการณ
อยางตอเน่ือง จะเกิดการเรียนรูส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงและแกไขตาม
สถานการณน้ันได

รูปแสดงบันไดผลลัพธท่ีไดจากการใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน บูรณาการรวมกับแพทยทางเลือก

กิตติกรรมประกาศ

สรุปผลการศึกษา
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บทนํา

ารวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะห
การส่ังใชยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ปจจัยท่ีสงเสริมและอุปสรรคตอ

การส่ังใชยาจากสมุนไพร 2) พัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาจาก
สมุนไพร 3) ประเมินผลรูปแบบการสงเสริมการใชยาจากสมุนไพร ผล
การเปล่ียนแปลงการส่ังใชยาจากสมุนไพร ผูเขารวมวิจัยรวมท้ังส้ิน 
150 คน การศึกษาแบงออกเปน 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 วิเคราะห
สถานการณ ระยะท่ี 2 ดําเนินการพัฒนารูปแบบ ระยะท่ี 3 การทดลอง
นํารูปแบบไปใช ระยะท่ี 4 ประเมินผลการพัฒนารูปแบบ เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการศึกษา ไดแก การสนทนากลุม สัมภาษณเชิงลึก การสังเกต 
แบบบันทึกประชุม แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ โดยหาคาเฉล่ีย รอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะห
เชิงเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา ระยะท่ี 1 สถานพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสระบุรี มีการส่ังใชยาสมุนไพรคิดเปน
รอยละ 1.97 ของมูลคาการส่ังใชยาท้ังหมด  อุปสรรคตอการส่ังใชยา
จากสมุนไพรท่ีสําคัญมากท่ีสุด  คือ  ผูส่ังใชยาไมมีขอมูลเพียงพอ ไม
เช่ือม่ันในยาสมุนไพร ไมรูจักขนาดยา สรรพคุณยา ปจจัยท่ีสงเสริม
การส่ังใชยาจากสมุนไพร คือ  ผูปวยเรียกหายา ส่ังจายยาเปนไปตาม
นโยบาย ยาท่ีไดรับการสนับสนุน ระยะท่ี 2 ระดมความคิดเห็นไดรูป
แบบสงเสริมการใชยาสมุนไพร จํานวน 5 กิจกรรม ระยะท่ี 3 นํารูป
แบบท่ีไดไปดําเนินการในสถานพยาบาล ประกอบดวย 1) ประกาศ
นโยบายสงเสริมการใชยาสมุนไพร 2) จัดทํา application การใชยา
สมุนไพร ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน 3) เสริมสรางความรู
และความม่ันใจแกผูใหบริการ 4) จัดทําระบบการสงเสริมการใชยา
สมุนไพร 5) ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง ระยะท่ี 4 ประเมินการ
พัฒนารูปแบบ พบวา ความพึงพอใจของผูเขารวมงานวิจัย อยูระดับ
ดีมาก (   = 4.37 SD =0.95 )  การปฏิบัติงานของผูส่ังใชยาสมุนไพร 
มีข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน มีความม่ันใจในการส่ังใชยาสมุนไพร 
อีกท้ังมีแนวทางในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม ผลการเปล่ียนแปลงการ
ส่ังใชยาจากสมุนไพร พบวา การส่ังใชยาจากสมุนไพรเพ่ิมข้ึน มูลคา
การส่ังใชยาจากสมุนไพรเพ่ิมข้ึน มูลคาการส่ังใชยาปฏิชีวนะลดลง  รูป
แบบการสงเสริมการส่ังใชยาสมุนไพร นํามาใชไดผลดีในพ้ืนท่ีสามารถ
นําไปใชกับพ้ืนท่ีอ่ืนได แตตองสรางการมีสวนรวมของผูส่ังใชยา
สมุนไพรในกระบวนการพัฒนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูทําใหเกิดการ

ก

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการสั่งใชยา
จากสมุนไพร

ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข

คําสําคัญ : ยาจากสมุนไพร, นโยบายสงเสริมการใชสมุนไพร, การพัฒนารูปแบบ  

ปรับปรุงแกไขปญหารวมกันอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ประเด็นการ
พัฒนาคือ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยทุกสาขาใหมีความรู
ความเขาใจการส่ังใชยาจากสมุนไพร ระบบสืบคนขอมูลยาจาก
สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพ   

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการสงเสริมการใช
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน ลดการนําเขาสารเคมี และ
ยาแผนปจจุบันจากตางประเทศ สงเสริมใหเกิดการพ่ึงพาตนเองและ
สรางความม่ันคงของระบบยา ขอมูลมูลคาของการบริโภคยาจาก
สมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาลยังอยูในระดับต่ํา สถาน
พยาบาลมีรายการยาจากสมุนไพรจํานวนนอย เชนในป พ.ศ. 2554 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีรายการยาจากสมุนไพร
และยาแผนไทยเฉล่ียแหงละ 16.06 รายการ มูลคาการบริโภคเฉล่ีย
เพียงรอยละ 2.55 ของมูลคาการบริโภคยาท้ังหมด ในป พ.ศ. 2555 
มีมูลคาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 2.88 ซ่ึงถือวาเพ่ิมข้ึนไมมากเม่ือเทียบกับ
เปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรีมีสถานพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 138 แหง  หลังจากมีนโยบายจาก
กระทรวงสาธารณสุข ขอความรวมมือใหหนวยบริการในสังกัดทุก
ระดับ มีการส่ังใชยาสมุนไพร ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแหงชาติ เร่ืองบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 

ของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
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28 พฤษภาคม 2559 เปนยาลําดับแรก First line Drug จํานวน 2 
รายการ คือ ยาขม้ินชัน สําหรับบรรเทาอาการ แนน จุกเสียด
ทองอืด ทองเฟอ หรือผูปวยท่ีสงสัยวาจะเปนโรคกระเพาะอาหาร ยาฟา
ทะลายโจร สําหรับบรรเทาอาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการของโรค
หวัด 12 อยางไรก็ตามการใชยาสมุนไพร ยังไมไดรับการยอมรับจาก
บุคลากรทางการแพทย ปจจุบันรูปแบบการสงเสริมการส่ังใชยาจาก
สมุนไพรของสถานพยาบาล ยังไมเปนรูปธรรม และยังไมเห็นผลลัพธ
ท่ีชัดเจน ดังน้ันผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองน้ี จึงไดศึกษา
วิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมการส่ังใชยาจากสมุนไพร ของ
สถานพยาบาล จังหวัดสระบุรี ใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง โดยจะนําผลการศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
วางแผนและกําหนดเปนนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ
สงเสริมการส่ังใชยาจากสมุนไพร ท้ังน้ีเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการดานยาจากสมุนไพรในสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุขตอไป  

การวิจัยน้ีนิยามคําวา ยาสมุนไพร คือ ยาจากสมุนไพร ให
หมายความรวมถึงยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณ
ท่ีใชกับมนุษยตามกฎหมายวาดวยยา หรือยาตามองคความรูการ
แพทยทางเลือกตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด เพ่ือการบําบัด รักษา และบรรเทา ความเจ็บปวย
ของมนุษย หรือการปองกันโรค ตามความหมายท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562  

ประชากรท่ีศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูปฏิบัติงานดาน
การแพทยแผนไทยในสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดสระบุรี ไดแก แพทย เภสัชกร ผูประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทย ดานเวชกรรมไทย พยาบาลและเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการส่ังการรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล 

กลุมตัวอยาง การเลือกตัวอยางทําโดยกําหนดเกณฑคัด
เขาคือบุคคลในประชากรท่ีมีอายุงานในหนาท่ีปจจุบันเกิน 1 ปหรือ
ผานการอบรมหลักสูตรดานการใหบริการแพทยแผนไทยและเปน
ผูยินยอมใหความรวมมือในการวิจัย สวนเกณฑคัดออกคือเปน
ผูใหบริการการแพทยแผนไทย แตไมมีหนาท่ีในการส่ังจายยาโดยตรง  
ขนาดของกลุมตัวอยาง คํานวณจากสูตรของ Cochrane สําหรับงาน
วิจัยเชิงสํารวจเพ่ือประมาณคาเฉล่ียของความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ  
โดยกําหนดใหความคลาดเคล่ือนชนิดท่ี 1 เทากับ 0.05 คลาดเคล่ือน
ในการประมาณคาเทากับ 0.10 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นในประเด็นตาง ๆ เทากับ 0.50 จากการคํานวณไดจํานวน
ตัวอยาง 97 คนเปนอยางนอย การศึกษาคร้ังน้ีใชตัวอยาง จํานวน 150 
คน ผูวิจัยเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก ตัวอยาง ประกอบดวย แพทย

แผนปจจุบัน 2 คน ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ดาน
เวชกรรมไทย 37 คน พยาบาล 30 คน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
45 คน นักวิชาการสาธารณสุข 20 คน และเภสัชกร 16 คน

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
โดยใชแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart ไดดําเนินการ
ในสถานพยาบาล จังหวัดสระบุรี ต้ังแต  1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 
สิงหาคม 2563 ผูมีสวนรวมในการศึกษา ประกอบดวย 1) กลุมผูได
สัมภาษณแบบเชิงลึก ไดแก บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผน
ไทยท้ังจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  โดยใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง จํานวน 30 คน 2) กลุมผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 150 คน 
3) กลุมประชุมระดมความคิดเห็นและจัดทํารูปแบบ ประกอบดวย 
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยท้ังจากโรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จํานวน 30 คน 

ข้ันตอนและกระบวนการวิจัย แบงออกเปน 4 ระยะ 
ดังน้ี

ระยะท่ี 1 เก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามชนิดตอบดวย
ตนเองโดยรวบรวมประเด็นท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงเสริม-อุปสรรค
ตอการใชยาสมุนไพรจากการพูดคุยกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน
การแพทยแผนไทยท้ังจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หลังจากน้ัน
กําหนดหัวขอคําถามและจัดทําเปนคําถาม ผูเช่ียวชาญ 5 คนท่ีมี
ประสบการณการทํางานดานการแพทยแผนไทยอยางนอย 5 ป ตรวจ
สอบความตรงของเน้ือหาและตรวจสอบการใชภาษาของ
แบบสอบถาม ผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย หัวหนางานแพทยแผนไทย
ของโรงพยาบาล (1 คน) ผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทยของ
โรงพยาบาล (3 คน) และเภสัชกรผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทยใน
โรงพยาบาลชุมชน (1 คน) หลังการปรับปรุงไดแบบสอบถาม 2 ตอน ตอน
แรกเปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชยา
สมุนไพร (10 ขอ) ตอนท่ี 2 เปนคําถามดานปญหา-อุปสรรคท่ีสงผล
ตอการส่ังจายยาสมุนไพร (10 ขอ) คําถามเปนแบบ Likert ท่ีมี 5 ระดับ
จากไมเห็นดวยเปนอยางย่ิง (1 คะแนน) จนถึงเห็นดวยเปนอยางย่ิง 
(5 คะแนน)  และใชแบบเก็บขอมูล รวมขอมูลจากฐานขอมูล ในระบบ
คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัดหรือ Data Center 
ซ่ึงประกอบดวย แฟมขอมูล 43 แฟม มาตรฐานซ่ึงกําหนดโดยสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลทุกระดับ
ในจังหวัดสระบุรี คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง 
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงและโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
ประมวลผลขอมูลของตนและสงออกจากระบบ HOSxP ไปสู Data 
Center ขอมูลท่ีรวบรวมและวิเคราะหในการศึกษาน้ีไดแกมูลคาและ
ปริมาณการส่ังใชยาสมุนไพร ขอมูลการวินิจฉัยโรค รายงานโรค

วิธีการศึกษาวิจัย
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ตามระบบ ICD 10 และขอมูลการส่ังการรักษาและส่ังจายยาในงาน
บริการแพทยแผนไทย 

ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 
ข้ันตอน ดังน้ี 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีสวนรวม ประกอบ
ดวย บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย ท้ังจากโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จํานวน 30 คน เพ่ือสรางแนวทางการพัฒนารูปแบบ 
โดยใชระยะเวลา 1 วัน 2) วางแผนการทําแนวทางในการสงเสริมการใช
ยาสมุนไพร ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาตรวจ
สอบความเหมาะสมของเน้ือหาและวิธีการดําเนินการ โดยผูท่ี
เก่ียวของทุกฝาย มีการประชุมรวมกันระหวางผูเช่ียวชาญดานการให
บริการกับคณะผูวิจัย เพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับแนวทางใน
การดําเนินการ พรอมกับกําหนดวิธีดําเนินการและกิจกรรมตางๆ 

ระยะท่ี 3 ระยะทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการใชยา
สมุนไพร ภายหลังไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผูวิจัยไดทดลองใชรูปแบบ
การสงเสริมการใชยาสมุนไพร ซ่ึงประกอบดวย การจัดทําประกาศ
นโยบายสงเสริมการใชยาสมุนไพร จัดทํา application การใชยา
สมุนไพร ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน เสริมสรางความรูและ
ความม่ันใจแกผูใหบริการ จัดทําระบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 
จัดทําแนวทางติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ระยะท่ี 4 ศึกษาประเมินผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริม
การใชยาสมุนไพร ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1) 
ประเมินผลจากแบบสังเกตแบบไมมีสวนรวมเก่ียวกับการส่ังใชยา
สมุนไพร เพ่ือดูรูปแบบการส่ังใชยาสมุนไพร 2) สัมภาษณเชิงลึก 
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย ท้ังจากโรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล เก่ียวกับการส่ังใชยาสมุนไพร 3) ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเก่ียวของกับการส่ังใชยาสมุนไพร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ
การวิจัยท่ีสรางข้ึนเองจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและงาน
วิจัยท่ีผานมา ไดผานการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูทรง
คุณวุฒิ จํานวน 3 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานสมุนไพร จาก
อภัยภูเบศร และกรมการแพทยแผนไทย มีรายละเอียดดังน้ี 

แบบเก็บขอมูล  ขอมูลจากฐานขอมูล ในระบบคลังขอมูล
ดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัดหรือ Data Center ซ่ึงประกอบ
ดวยแฟมขอมูล 43 แฟมมาตรฐานซ่ึงกําหนดโดยสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลทุกระดับในจังหวัด
สระบุรี คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง โรงพยาบาลชุมชน
ทุกแหง โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนย ประมวลผลขอมูล
ของตนและสงออกจากระบบ HOSxP ไปสู Data Center ขอมูลท่ี
รวบรวมและวิเคราะหในการศึกษาน้ี ไดแก มูลคาและปริมาณการส่ัง

ใชยาสมุนไพร ขอมูลการวินิจฉัยโรครายงานโรคตามระบบ ICD 10 
และขอมูลการส่ังการรักษาและส่ังจายยาในงานบริการแพทยแผนไทย

แบบสัมภาษณเชิงลึก เปนแบบสัมภาษณคําถามปลายเปด 
เก่ียวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 

แบบสอบถาม ชนิดตอบดวยตนเองโดยรวบรวมประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงเสริม-อุปสรรคตอการใชยาสมุนไพรจากการ
พูดคุยกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย ท้ังจาก
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล หลังจากน้ัน กําหนดหัวขอคําถามและจัดทําเปน
คําถามผูเช่ียวชาญ 5 คนท่ีมีประสบการณการทํางานดานการแพทย
แผนไทยอยางนอย 5 ป ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและตรวจสอบ
การใชภาษาของแบบสอบถาม ผูเช่ียวชาญประกอบดวยหัวหนางาน
แพทยแผนไทยของโรงพยาบาล (1 คน) ผูรับผิดชอบงานแพทยแผน
ไทยของโรงพยาบาล (3 คน) และเภสัชกรผูรับผิดชอบงานแพทยแผน
ไทยในโรงพยาบาลชุมชน (1 คน) หลังการปรับปรุงไดแบบสอบถาม 
2 ตอน ตอนแรกเปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การใชยาสมุนไพร (10 ขอ) ตอนท่ี 2 เปนคําถามดานปญหา-อุปสรรค
ท่ีสงผลตอการส่ังจายยาสมุนไพร (10 ขอ) คําถามเปนแบบ Likert ท่ี
มี 5 ระดับ จากไมเห็นดวยเปนอยางย่ิง (1 คะแนน) จนถึงเห็นดวยเปน
อยางย่ิง (5 คะแนน)  

แบบบันทึกประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเปนแบบบันทึกท่ี
เก่ียวกับรายละเอียดของการประชุมวางแผน และข้ันตอนการดําเนิน
งานในความรับผิดชอบ เพ่ือดูรูปแบบการใหส่ังใชยาสมุนไพร 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเก่ียวของกับการส่ังใช
ยาสมุนไพร เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยใชขอคําถาม
จํานวน 10 ขอ เคร่ืองมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคาจํานวน 5 
ระดับ ต้ังแต ความพึงพอใจมากท่ีสุด (5 คะแนน) จนถึงมีความพึง
พอใจในระดับนอยท่ีสุด (1 คะแนน) เกณฑคาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง 
ระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก คาเฉล่ีย 
2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง 
ระดับนอย และคาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 
แบบสอบถามชุดน้ีมีคาดัชนีความตรงเชิงเน้ือหาเทากับ 0.83 และคา
ความเท่ียงโดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.75 เม่ือ
นําไปทดลองใชกับกลุมผูเก่ียวของท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน 

การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณ ทําการวิเคราะห
ขอมูล โดยหาคาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิง
คุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหเชิงเน้ือหา โดยประมวลคําสําคัญและเช่ือม
โยงความเปนเหตุเปนผลของขอมูล แลวนําขอมูลมาจัดหมวดหมู 
มีการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจนมีความม่ันใจในความถูกตอง
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ระยะท่ี 1 วิเคราะหการส่ังใชยาจากสมุนไพรของสถาน
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ปจจัยท่ี
สงเสริมและอุปสรรคตอการส่ังใชยาจากสมุนไพร 

มูลคาการส่ังใชยาสมุนไพร 
จากการวิเคราะหบัญชีรายการยาและมูลคาการส่ังใชยา

สมุนไพร พบวา รายการยาของสถานพยาบาลของจังหวัดสระบุรีจะ
อางอิงจากกรอบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลชุมชนประจํา CUP 
น้ัน มูลคาการส่ังใชยาสมุนไพรคิดมูลคาจากขอมูลราคาขายท่ีสถาน
พยาบาลแตละแหงกําหนดและบันทึกในระบบ HOSxP และสงขอมูล
เขาระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพระดับจังหวัด (Data 
Center) พบวา มีมูลคาการส่ังใชยารวมกันท้ังจังหวัดเปน 
568,345,077.06 บาท มูลคาการส่ังใชยาสมุนไพร คือ 11,447,794.47  
บาท หรือรอยละ 1.97 ของมูลคาการส่ังใชยาท้ังหมด ในการส่ังจาย
ยา พบวา มีการส่ังจายยาสมุนไพรท้ังท่ีเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 
พ.ศ. 2556 (บัญชียาจากสมุนไพร) และยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 
เม่ือนับจํานวนรายการยาสมุนไพรในใบส่ังยาท้ังหมด มีการส่ังจายยา
สมุนไพรอยูเพียง 5 รายการ รายการยาท่ีมีการส่ังจายมากท่ีสุดคือ 
ยาฟาทะลายโจร ส่ังจาย 67,261 คร้ัง อันดับ 2 คือ ขม้ินชัน มีการส่ัง
จาย 50,265 คร้ัง อันดับท่ี 3 คือ ยาแกไอมะขามปอม มีการส่ังจาย 
49,761 คร้ัง จะเห็นไดวา การส่ังจายยาสมุนไพรไมไดมีการกระจายกา
รส่ังใหครอบคลุมตามบัญชีรายการยา แตมีลักษณะเปนการส่ังจายยา
เพียงบางรายการเทาน้ัน
ตารางท่ี 1  ยาสมุนไพรและยาแผนไทยท่ีมีการส่ังจายมากท่ีสุด 5 อันดับแรก

การใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผลใน 2 โรคเปาหมาย 
อัตราการส่ังใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผลใน 2 โรค

เปาหมายลดลง โดยพบการส่ังใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุสมผลในโรค
ติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบนเฉียบพลัน ในป พ.ศ. 2559, 2560 และ 
2561 ดังน้ี รอยละ 28.59, 26.94 และ 19.79 ตามลําดับ สวนการส่ัง
ใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุสมผลในกลุมโรคทองรวงเฉียบพลัน 
ในป 2559, 2560 และ 2561 ดังน้ี รอยละ 18.90 17.80 และ 13.94 
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 รอยละของการส่ังใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผลใน 2 โรค

เปาหมาย

มูลคาการส่ังใชยาสมุนไพร 5 รายการ (ยาแคปซูล
ฟาทะลายโจร ยาแคปซูลขม้ินชัน  ยาน้ําแกไอมะขามปอม ยาอมมะแวง 
และยาเถาวัลยเปรียง ) ในภาพรวมของสถานบริการเครือขายสุขภาพ 
พบวา เพ่ิมข้ึนกวารอยละ 50 ในระยะ 3 ป หลังการดําเนินการวิจัย 
ดังแสดงในตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2 มูลคาและปริมาณการส่ังใชยาสมุนไพรท่ีใชบอย 5 อันดับแรก 

ต้ังแต ป  พ.ศ. 2557-2560

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

การวินิจฉัยโรคตามการแพทยแผนไทย
ICD 10 TM (International Classification of Diseases and 

Related Health Problems, 10th Revision, Thai Modification) หรือ
บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับประเทศไทย แกไขคร้ังท่ี 10 ได
กําหนดรหัสการวินิจฉัยโรคตามการแพทยแผนไทยขอมูลจาก Data 
Center พบวา มีการรายงานโรคทางการแพทยแผนไทยสวนใหญจัด
อยูในกลุมอาการปวดกลามเน้ือ กระดูกและขอโดยอันดับ 1 คือ ปวดขา
ปวดเขา หรือปวดเทา พบรายงาน 11,624 คร้ัง (รอยละ 17.44 
ของรายงานท้ังหมด) อันดับ 2 คือ อาการปวดหลัง ปวดบา หรือ
ปวดไหล พบวา มีรายงาน 6,523 คร้ัง (รอยละ 10.07 ของรายงาน
ท้ังหมด) และอันดับ 3 คือ อาการไอ พบวา มีรายงาน 4,288 คร้ัง 
(รอยละ 6.05 ของรายงานท้ังหมด) 

ตารางท่ี 4 รายการโรคจําแนกตามระบบ ICD-10 ท่ีมีการรักษาดวยการแพทย

แผนไทยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก

   เป้าหมาย  น้อยกว่าร้อยละ 20                 ปี 2559              ปี 2560                ปี 2561   
  

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนบนเฉียบพลัน   28.59                 26.94              19.79 
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน                             18.90                 17.80              13.94         
 

 

ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคตอการส่ังจายยาสมุนไพร 
การสอบถามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 150 คนตอส่ิง

สนับสนุนและอุปสรรคตอการส่ังจายยาสมุนไพร พบผลดังน้ี ผูให
ขอมูลรายงานวาปจจัยสงเสริมการใชยาดังกลาว 3 อันดับแรกคือ 
1. การท่ีผูปวยเรียกหายา (4.20+0.45 จากคะแนนเต็ม 5)  2. ส่ังจาย
ยาเปนไปตามนโยบาย (3.59+0.57) 3. เปนยาท่ีไดรับการสนับสนุน 
(3.28+0.47) 

ผลการวิจัย

อันดับ   รายการ    กลุ่มยา ผู้ป่วยที่ได้รับการสั่งยา       จำนวนครั้งที่สั่งยา มูลค่า 
(บาท) จำนวน (คน)      ร้อยละ         จำนวนครั้ง     ร้อยละ 

1ฟ้าทะลายโจร         ED                               36,475            10.24            67,261         13.40         1,420,005.71 
2ขมิ้นชัน                ED                                38,552            10.15            50,265         11.18        1,079,550.14 
3ยาแก้ไอมะขามป้อม  ED                               31,200            9.88              49,761         10.14        1,026,290.04 
4ยาอมมะแว้ง           ED                               45,522            11.85            51,244           9.23        876,529.10                                                               
5เถาวัลย์เปรียง          ED                               24,850              7.85            47,814           9.11       351,596 
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ผูใหขอมูลรายงานวา ประเด็นท่ีคิดวาเปนปญหาหรือ
อุปสรรค 3 อันดับแรกท่ีมีผลตอการส่ังจายยาสมุนไพรคือ 1. ผูส่ังใช
ยาไมมีขอมูลเพียงพอ (4.32+0.48 จากคะแนนเต็ม 5) 2. ผูส่ังใชยา
ไมเช่ือม่ันในยาสมุนไพร ราคายาคอนขางสูง (3.28+0.52) 3. ผูส่ังใชยา
ไมรูจักขนาดยา สรรพคุณยา (3.15+0.45) 

ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลสงเสริมใหมีการส่ังจายยาสมุนไพร 
(n=150)

ความคิดเห็นตออุปสรรคท่ีมีผลกระทบตอการใชยาสมุนไพรและ
ยาแผนไทย (n=150)

1: คะแนนมีพิสัย 1 – 5 โดย 1 คือไมเห็นดวยเปนอยางย่ิง 5 คือเห็นดวย

เปนอยางย่ิง
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ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาจากสมุนไพร
ระยะน้ี ไดมีการนําผลการวิจัยระยะท่ี 1 มาวิเคราะห 

และหาแนวทางการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 1) จัดประชุมระดมความ
คิดเห็นแบบมีสวนรวม โดยใชระยะเวลา 1 วัน 2) สัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
จากกรมการใชยาสมุนไพร โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ จาก
กรมการแพทยแผนไทย และจากโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 
ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมสนับสนุนการใช
สมุนไพร  พรอมกับกําหนดวิธีการดําเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ 1) 
ประกาศนโยบายสงเสริมการใชยาสมุนไพร 2) จัดทํา application การ
ใชยาสมุนไพร ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน 3) เสริมสรางความ
รูและความม่ันใจแกผูใหบริการ 4) จัดทําระบบการสงเสริมการใชยา
สมุนไพร 5) ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 

ระยะท่ี 3 ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร ใน
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร โดย
มีการดําเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังน้ี 1) จัดประกาศนโยบายสงเสริม
การใชยาสมุนไพร และแนวทางการปฏิบัติในการส่ังใชยาสมุนไพร ใน
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลประจําเดือน  2) จัด
ทํา application การใชยาสมุนไพร ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน 
แนวทางการใชยาสมุนไพร ในกลุมผูปวยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
สวนบน และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดใชเปน
แนวทางในการส่ังใชยาสมุนไพร 3) เสริมสรางความรูและความม่ันใจ
แกผูใหบริการ โดยลงพ้ืนท่ีในแตละอําเภอในการใหขอมูลและแนวทาง
การดําเนินกิจกรรม 4) จัดทําระบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร โดย
การทําระบบการบริหารจัดการยาสมุนไพรระดับจังหวัด 5) มีการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง ผานการนิเทศติดตามตรวจสอบ
ทุกเดือน รวมท้ังการนําผลการดําเนินกิจกรรมรายงานท่ีประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลประจําเดือน

ระยะท่ี 4 ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใช
ยาสมุนไพร ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข       

พบวา 1) ผลการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เก่ียวกับการส่ัง
ใชยาสมุนไพร ของผูเก่ียวของกับการส่ังใชยาสมุนไพร หลังจากดําเนิน
การแลว 2 เดือน ไดสังเกตตามประเด็นดังน้ี มีการใช application การ
ใชยาสมุนไพรเปนเคร่ืองมือประกอบการพิจารณาส่ังใชยาสมุนไพร 
และมีการส่ังใชยาสมุนไพรฟาทะลายโจร ในการรักษาโรคติดเช้ือทาง
เดินหายใจสวนบน เม่ือผูปวยมาดวยอาการไอ เจ็บคอ ตรวจรางกาย
แลวไมมีอาการติดเช้ือในลําคอ และไดใหคําแนะนําวิธีรับประทานยา 
สรรพคุณยา สวนในกรณีผูปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน พบวา ใน
กรณีผูปวยมีอาการทองเสีย แบบไมมีไข มีการส่ังจายยาสมุนไพรยา
เหลืองปดสมุทร และใหคําแนะนํา วิธีรับประทาน สรรพคุณยา โดย
ยึดหลักแนวทางและคูมือ และสามารถดําเนินการตามข้ันตอนท่ี
กําหนดไดเปนอยางดี  2) การสัมภาษณเชิงลึกผูเก่ียวของกับการ
ส่ังใชยาสมุนไพร ในสถานพยาบาล มีความตระหนัก และสามารถ

ปฏิบัติตามข้ันตอน และแนวทางการดําเนินงานไดเปนอยางดี มีการ
ใชยาสมุนไพรในการรักษา พบอัตราการใชยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน และ
อัตราการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือระบบการหายใจสวนบน การใช
ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน ผานเกณฑ อีกท้ังมูลคายา
ลดลง 3) ผลความพึงพอใจของผูส่ังใชยาสมุนไพร ท่ีสถานพยาบาล 
เก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการส่ังใชยาสมุนไพร จํานวน 150 คน 
พบวา ความพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับจากการพัฒนารูปแบบแนวทาง
การสงเสริมการใชยาสมุนไพร ระดับมาก (  =4.37 , SD =0.95 ) 
เม่ือเปนรายขอ พบวา ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในการส่ังใชยา
สมุนไพร ระดับมากท่ีสุด (  = 4.55,SD=0.73) รองลงมา application 
สนับสนุนการดําเนินงานท่ีตรงตามความตองการ (  = 4.48 , SD = 
0.82) ดังแสดงในตาราง

ตารางท่ี 5  ผลความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานในการส่ังใชยาสมุนไพร ในสถาน

พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

อภิปรายผล

สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสระบุรี
ท่ีมีการส่ังใชยาจากสมุนไพรเปนสถานพยาบาลหลายระดับและหลาย
ขนาด บุคลากรผูส่ังจายยามีความหลากหลายดานวิชาชีพ ความรูและ
ประสบการณ เชน แพทย พยาบาล และเจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน ผลการวิจัยพบวา บัญชีรายการยาของสถานพยาบาลในทุก 
CUP มียาจากสมุนไพรรวมอยูดวย แตละ CUP มีจํานวนรายการท่ี
แตกตางกัน ต้ังแต 10-50 รายการ มูลคาการส่ังใชยาจากสมุนไพรของ
จังหวัดคิดเปนรอยละ 1.97 ของมูลคาการส่ังใชยาท้ังหมด เม่ือเปรียบ
เทียบกับขอมูลการส่ังใชยาจากสมุนไพร ของสถานพยาบาลในจังหวัด
เขตสุขภาพท่ี 4 ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี  
พระนครศรีอยุธยา  อางทอง ลพบุรี สิงหบุรี นครนายก  พบวา มูลคา
การส่ังใชยาจากสมุนไพร ของสถานพยาบาลในจังหวัดสระบุรี มีมูลคา
การส่ังใชยาจากสมุนไพรมากเปนอันดับท่ี 2 ใน 8 จังหวัด (0.71, 0.91, 
1.24, 3.16, 0.79, 1.57, 0.03) ตามลําดับ  
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ยาจากสมุนไพรท่ีมีการส่ังจายมากท่ีสุดคือ ยาฟาทะลายโจร  
(รอยละ 13.40 ของจํานวนคร้ังท่ีส่ังยาสมุนไพร) ตามดวยยาขม้ินชัน 
ยาน้ําแกไอมะขามปอม ยาอมมะแวง  และยาเถาวัลยเปรียง (รอยละ
11.18, 10.14, 9.23, 9.11 ตามลําดับ) สอดคลองกับนโยบาย
สนับสนุนการใชยาจากสมุนไพร ในหนวยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา แมจะมีรายการยาสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแหงชาติเปนจํานวนมากถึง 50 รายการ แตการส่ังจายยาของ
สถานพยาบาลน้ันเนนส่ังยาเพียงบางรายการ เพ่ือบําบัดรักษาเพียง
บางโรคหรือบางกลุมอาการเทาน้ัน ไดแก ยาท่ีใชรักษาในกลุมโรค
ติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ  ซ่ึงหน่ึงในมาตรการสําคัญ คือ มาตรการ
ใชสมุนไพรทดแทนเปนลําดับแรก ไดแก ยาฟาทะลายโจร จากการ
ศึกษาพบวา แนวโนมการส่ังใชยาฟาทะลายโจรมีอัตราสูงข้ึน และ
อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจสวน
บน และกลุมโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันลดลง สงผลใหการใชยา
ปฏิชีวนะไมสมเหตุผลลดลง ยาท่ีใชรักษาโรคในกลุมอาการปวดกลามเน้ือ 
ปวดขอและกระดูก ท้ังน้ี เน่ืองจากผูปวยจํานวนมากมีอาการปวด
เม่ือยกลามเน้ือจากการทํางานเน่ืองจากประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ซ่ึงอาการเหลาน้ีมักมีสาเหตุไมซับซอนแตพบไดบอย 
การรักษาอาการปวดกลามเน้ือดวยการแพทยแผนไทย ไดแก นวด 
อบ ประคบ และรักษาดวยยาสมุนไพร ซ่ึงใหผลการรักษาดี ทําใหผูปวย
กลุมหลักท่ีใชบริการแพทยแผนไทยคือ กลุมอาการปวดเม่ือยกลาม
เน้ือ  ทําใหการส่ังจายยาในกลุมอาการปวดกลามเน้ือมีมากกวาการ
ส่ังจายยาในกลุมอ่ืน  

ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแหงชาติมีความ
ครอบคลุมและสามารถรักษาโรคท่ัวไปได การวิจัยพบวา มีการรายงาน
ถึงการรักษาพยาบาลดวยแพทยแผนไทย อาการและยาท่ีส่ังจายมี
ความจํากัดเฉพาะบางโรคและบางอาการ

การสอบถามความคิดเห็นผูส่ังจายยาท้ังแพทยและผู
ประกอบวิชาชีพสาขาอ่ืนพบวา ผูส่ังจายยารายงานวาปจจัยท่ีสงเสริม
ใหเกิดการส่ังจายยากลุมน้ี 3 อันดับแรก คือ 1. การท่ีผูปวยเรียกหายา 
2. ส่ังจายยาเปนไปตามนโยบาย 3. เปนยาท่ีไดรับการสนับสนุน สวน
ประเด็นตัวอยางการวิจัยท่ีเห็นวาเปนปญหา-อุปสรรคตอการส่ังจาย
ยากลุมน้ี 3 อันดับแรกคือ 1. ผูส่ังใชยาไมมีขอมูลเพียงพอ 2. ผูส่ังใช
ยาไมเช่ือม่ันในยาสมุนไพร ราคายาคอนขางสูง 3. ผูส่ังใชยาไมรูจัก
ขนาดยา สรรพคุณยา  การท่ีผูส่ังจายยาไมมีขอมูลเพียงพอ คือไมรู
จักชนิดของยา ช่ือยา สรรพคุณของยา ตัวยาสวนประกอบ ขอบงใช 
และขอหามใช-ขอควรระวัง และการท่ีผูส่ังจายยายังไมเช่ือม่ันใน
คุณภาพของผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิต ขอคนพบน้ีสอดคลอง
กับงานวิจัยท่ีผานมา เพ่ือประเมินการใชยาสมุนไพรและยาแผนไทย
ของสถานพยาบาล ศึกษาปจจัยท่ีสงเสริม และเปนอุปสรรคตอการใช
ยาสมุนไพร สอดคลองกับการศึกษาของ ธีราวุฒิ มีชํานาญ การ
ประเมินการใชยาสมุนไพรและยาแผนไทยของสถานพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดรอยเอ็ดในป 2557 พบวา การสงเสริม
ใหมีการใชยาสมุนไพรและยาแผนไทยตองทําใหผูปวยและผูส่ังจาย
ยายอมรับในประสิทธิภาพของยา ตองมีเคร่ืองมือและแนวทาง
ในการสนับสนุนการใชยาสมุนไพร 

ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร 
จําเปนตองใชมาตรการหลากหลายดานรวมกัน เพ่ือสรางความ
ตระหนัก และสนับสนุนการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย การประเมินผลการใชยาสมุนไพร ของสถาน
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี พบวาการสงเสริม
การใชยาสมุนไพรในสถานพยาบาล ตองมีกิจกรรม มาตรการท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหการสงเสริมการใชยาสมุนไพร บรรลุตามเปาหมายท่ี
วางเอาไว การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร ในสถาน
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เอกสารอางอิง

พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 5 กิจกรรม ครบ
ถวนท้ังการกําหนดนโยบาย มาตรการและกิจกรรมสงเสริมการใชยา
สมุนไพร การพัฒนา application เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน และ
การติดตามประเมินผล และการผลักดันนโยบาย Antibiotic smart 
use ทําใหผูปฏิบัติงานมีความตระหนักรูในการใชยาสมุนไพร เพ่ือลด
การใชยาปฏิชีวนะ สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล ทําใหเกิดการ
พัฒนางานอยางย่ังยืน มีการใชยาสมุนไพรอยางคุมคา ปลอดภัย 
สูเปาหมาย ประชาชนสุขภาพดี ลดการใชยาปฏิชีวนะ สงเสริมการใช
ยาสมุนไพรเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง

รูปแบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพร นํามาใชไดผลดีใน
พ้ืนท่ี สามารถนําไปใชกับพ้ืนท่ีอ่ืนได แตตองสรางการมีสวนรวมของ
ผูปฏิบัติงาน ในกระบวนการพัฒนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ทําใหเกิด

การปรับปรุงแกไขปญหารวมกันอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ การใหความ
รูและการนําเทคโนโลยีมาปรับใชสนับสนุนการทํางาน เพ่ือนําไปสูรูป
แบบการสงเสริมการใชยาสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพ สูการใชยาอยาง
สมเหตุสมผลท่ีตอเน่ืองและย่ังยืนตอไป 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สระบุรี และผูเช่ียวชาญดานระบบยาสมุนไพร กรมการแพทย
แผนไทย ผูเช่ียวชาญดานสมุนไพร  โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 
ท่ีไดใหคําแนะนํา คําปรึกษา และอนุมัติใหดําเนินการวิจัย  ทําใหงาน
วิจัยน้ีสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว

ขอเสนอแนะ 

กิตติกรรมประกาศ
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จัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Action 
Research: PAR) มีวัตถุประสงค : 1. ศึกษาสภาพปญหา
ของการดําเนินงานการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมีปญหา
ยาเสพติด 2. พัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมีปญหา

ยาเสพติด และ 3. ประเมินประสิทธิภาพระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ
ท่ีมีปญหายาเสพติดของจังหวัดปทุมธานี วิธีการ : แบงการศึกษาเปน 
4  ระยะ คือ 1. ศึกษาบริบทการดําเนินงานการดูแลแมและเด็ก และ
บริบทการดําเนินงานยาเสพติดของจังหวัดปทุมธานี  2. การพัฒนา
แบบมีสวนรวม  3. นําแนวทางการดูแลไปใชจริงในจังหวัดปทุมธานี 
และ 4. ข้ันประเมินผลโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใหบริการ 
และผูรับบริการ กลุมตัวอยางคือผูใหขอมูล ใชการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูปฏิบัติงานระดับจังหวัด 
ระดับโรงพยาบาลจังหวัด ผูปฏิบัติงานระดับอําเภอและระดับตําบล 
จํานวน 12 ทาน และกลุมท่ีใชในการประเมินผลคือ ผูใหบริการและ
ผูรับบริการแผนกสูติกรรมในโรงพยาบาลอยางละ 5 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชคือ การสนทนากลุม (Focus group) และการสัมภาษณ การ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธี thematic analysis 

ผลการวิจัย : พบวา การพัฒนาระบบการดูแลหญิง
ต้ังครรภท่ีใชยาเสพติดเกิดความเปล่ียนแปลง 4 ดาน ดังน้ี 1) ดานผูรับ
บริการ หญิงต้ังครรภท่ีมีปญหายาเสพติดไดรับการดูแลครอบคลุม
การฝากครรภคุณภาพและการปองกันการใชสารเสพติดซ้ํา 2) ทีม
สุขภาพมีการพัฒนาแนวทางรวมกันในการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมี
ปญหายาเสพติดท่ีเกิดความเช่ือมโยงขอมูลและการใหบริการภายใน
เครือขายทุกระดับ 3) ระบบบริการมีแนวทางการดูแลมารดาและ
ทารกกลุมเส่ียงติดสารเสพติดชนิดแอมเฟตามีน จังหวัดปทุมธานี 4) 
ดานผลลัพธ ผูใหบริการมีความพึงพอใจระดับมากกับแนวทางการ
ดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมีระบบเปนรูปธรรม และผูรับบริการมีความ    
พึงพอใจในระดับมากถึงระบบการดูแลท่ีครอบคลุมรางกาย จิตใจ
และความตอเน่ือง 

การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ
ที่ใชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี

“บาดแผลในสังคมมักเกิดจากจุดเร่ิมเล็กๆ ท่ีเราแทบจะ
มองไมเห็น และไมมีใครใสใจ หลายคนแทบไมรูเลยวา ทารกท่ีคลอด
ในโรงพยาบาลและพิการ สาเหตุมาจากแมท่ีต้ังครรภและใชสาร
เสพติด ขณะท่ีวัยรุนไมหยุดเสพยา แมรูวาตัวเองต้ังครรภ” ข้ึนช่ือวา
สารเสพติด ยอมสงผลเสียตอรางกายท้ังตัวผูเสพและผูคนรอบขาง 
ดังจะเห็นไดจากเหตุการณตามหนาหนังสือพิมพ และส่ือตางๆ 
ท่ัวไป ย่ิงในกลุมสตรีท่ีติดสารเสพติดและอยูในชวงต้ังครรภ จะเกิด
อันตรายมากมายกับทารกในครรภ ไดแก สารนิโคตินในบุหร่ี ท้ัง
ทางตรงจากบุหร่ีและทางออมจากควันบุหร่ีมือสอง ทําใหทารก
คลอดกอนกําหนด น้ําหนักนอย และพัฒนาการลาชา นอกจากน้ี
ยังพบสารเสพติดชนิดกาเฟอีนในอาหารและเคร่ืองด่ืมจําพวกชา 
กาแฟ โกโก น้ําอัดลม ชนิดโคคาโคลา ช็อกโกแลตและเคร่ืองด่ืม
ชูกําลัง หากสตรีต้ังครรภไดรับปริมาณมากเกินไปอาจสงผลใหทารก
เส่ียงตอการเกิดความพิการของแขนขา โรคประสาทไมปด ไมมีใบ
หูหรือใบหูมีขนาดเล็กและหลอดอาหารอุดตัน แอลกอฮอลเปน
สารเสพติดพบในเหลา ไวน ยาดองสมุนไพร แปงขาวหมาก เปนตน 
สตรีต้ังครรภไมควรบริโภคในทุกไตรมาสของการต้ังครรภ สารเสพ
ติดอ่ืนๆ ท่ีเปนอันตรายตอทารกในครรภและมีการระบาดอยูใน
ปจจุบัน ไดแก เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) และยาไอซ

จังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินงานพัฒนาระบบบริการ
อนามัยแมและเด็กมาอยางตอเน่ือง ภายใตแนวคิดการดําเนินงาน 
“ต้ังครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย”แต
ยังพบวามารดาเสียชีวิตสูงถึง 11 รายในป 2560  ซ่ึงนับวาเปนลําดับ
ท่ี 1 ของเขตสุขภาพท่ี 4 สาเหตุท่ีพบคือ การยายไปทํางานตางถ่ิน
ทําใหเกิดการไมฝากครรภตามนัด ปกปดการต้ังครรภ รวมท้ังมีการ
ใชสารเสพติด และการคลอดแบบฉุกเฉินมากข้ึน รวมท้ังพบวา อัตรา
การคลอดกอนกําหนด ในปงบประมาณ 2562 สูงถึงรอยละ 12.25 
และขอมูลของหญิงต้ังครรภท่ีมีปญหายาเสพติดมีแนวโนมสูงข้ึน
จากป พ.ศ. 2560-2562 พบวาเพ่ิมจากรอยละ 0.48 เปนรอยละ 
2.07 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายใหมีการ
พัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมีปญหายาเสพติด  โดยยึดตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และจากการศึกษาแนวทางการ

นัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข1, พรทิพย คนึงบุตร2 สุจิตรา โอฬารกิจวานิช3  วรภัทร แสงแกว4

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  2. รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมธานี
3. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 4. นักสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลปทุมธานี
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พัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภของ ณฐนนท ศิริมาศและ
คณะเร่ืองการพัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภในการปองกัน
ภาวะตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลสกลนคร โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีผูรวมศึกษาเปนพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานในงานฝากครรภ งานหองคลอดและงานหลังคลอดจน
เกิดการพัฒนาระบบท่ีชัดเจนและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เกิดเครือ
ขายในการดูแลหญิงต้ังครรภใน รพ.สต.โดยการสงตอเพ่ือการดูแล
ตอเน่ืองท่ีบาน พยาบาลมีความพึงพอใจตอระบบท่ีพัฒนาข้ึน 
รอยละ 85 และพบวาอัตราการตกเลือดหลังคลอดลดลง ไมพบ
อุบัติการณมารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอด และการศึกษาของ
เพ็ญศรี บํารุงและคณะ เร่ืองการพัฒนาระบบบริการพยาบาลหญิง
ต้ังครรภเส่ียงสูงโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชน 
โดยใชวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยผูเขารวมวิจัยไดแก
แพทย พยาบาลท่ีใหบริการหญิงต้ังครรภเส่ียงสูงโรงพยาบาล
มหาสารคาม หนวยบริการปฐมภูมิเครือขายและโรงพยาบาลชุมชน
พบวาเกิดระบบบริการพยาบาลหญิงต้ังครรภเส่ียงสูงท่ีมีคุณภาพ
สอดคลองกับปญหาความตองการของผูรับบริการและทีมสุขภาพ

จากปญหาดังกลาวขางตน รวมกับรูปแบบการพัฒนา
ระบบบริการการดูแลหญิงต้ังครรภใหมีการดูแลครอบคลุมการรักษา
พยาบาล 4 มิติ ไดแก ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการควบคุม
ปองกัน ดานการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานการดูแลหญิงต้ังครรภรวมท้ังเช่ือมโยงระบบการ
ดูแลใหถึงระดับชุมชนโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action Research: PAR) องอาจ นัยพัฒน 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมีปญหายาเสพ
ติดจังหวัดปทุมธานี โดยใชการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 
รวมกับเครือขายทองถ่ินของจังหวัดปทุมธานี เพ่ือกอใหเกิดความ
ย่ังยืนในการดูแลหญิงต้ังครรภตอไป

1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาของการดําเนินงานการดูแล
หญิงต้ังครรภท่ีใชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีใชยาเสพติด
จังหวัดปทุมธานี 

3. ประเมินประสิทธิภาพระบบการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีใช
ยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี

ผูวิจัยนํามาตรฐานการดูแลอนามัยแมและเด็ก กรม
อนามัยและแนวทางการดําเนินงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 
และความคิดเห็นจากผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสียใน
การดําเนินงาน สําหรับสังเคราะหและพัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ัง

ครรภท่ีใชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) ของ Kemmis 
& Taggart 1990 เปนกรอบการวิจัยตามแผนภาพท่ี 1 

วัตถุประสงคการวิจัย

กรอบแนวคิด

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

วิธีการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ีแบงเปน 4 ระยะ ดังน้ี
ระยะท่ี 1 ศึกษาบริบทการดําเนินงานการดูแลแมและ

เด็กและบริบทการดําเนินงานยาเสพติด  โดยการศึกษาการดําเนิน
งานการอนามัยแมและเด็กและสถานการณยาเสพติดในการดําเนิน
งานอนามัยแมและเด็กของจังหวัดปทุมธานี จากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
โดยใชการสนทนากลุม (Focus group) ของผูปฏิบัติงาน ระดับ
จังหวัด ระดับโรงพยาบาลจังหวัด และระดับอําเภอ

ระยะท่ี 2 การพัฒนาแบบมีสวนรวมโดยใชวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของผูวิจัยและผูรวมวิจัย โดยผูให
ขอมูลคือผูปฏิบัติงานระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาลจังหวัดและ
ระดับอําเภอ มีการดําเนินงาน 3 กิจกรรม ดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1 วิเคราะหปญหาการดําเนินงาน โดย
ผูใหขอมูลมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นถึงสภาพปญหาในการ
ดําเนินงานในการปฏิบัติงานทุกระดับต้ังแตระดับปฐมภูมิจนถึง
ทุติยภูมิ เพ่ือใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และนําเปน
ขอมูลเบ้ืองตนในกิจกรรมท่ี 2

กิจกรรมท่ี 2 ระดมความคิดเห็นจากผูใหขอมูล
เพ่ือสรางระบบการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีใชยาเสพติดของจังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยงท้ังระบบและสามารถนําไป
ดําเนินการไดจริงและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนิน
งาน และเกิดรางแนวทางการดูแลเพ่ือเตรียมพรอมในการทดลอง
ใชระบบหญิงต้ังครรภท่ีใชยาเสพติดของจังหวัดปทุมธานี (ฉบับ
ปรับปรุง)

กิจกรรมท่ี 3 ทดลองใชระบบ เพ่ือการปรับปรุง 
โดยคัดเลือกพ้ืนท่ีในการทดลองใชระบบฯ โดยคัดเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง จํานวน 1 โรงพยาบาล โดยตองเปนโรงพยาบาลท่ีเคยมี
ประสบการณในการดําเนินงานในการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมีปญหา
ยาเสพติด จึงคัดเลือกโรงพยาบาลลาดหลุมแกว เน่ืองจากมีความ
เช่ือมโยงการดําเนินการท้ังระบบ ต้ังแตปฐมภูมิจนถึงทุติยภูมิ รวม

บริบทการดําเนินงานการดูแลแมและเด็กและ
การดําเนินงานยาเสพติด ของจังหวัดปทุมธานี
-ดานการดูแลหญิงต้ังครรภ
-ดานปญหายาเสพติดและผลกระทบ

ความคิดเห็นจากผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูมีสวน
ไดสวนเสียในการพัฒนาระบบการดูแลแบบมี
สวนรวมเพ่ือการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีใชยาเสพติด

การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบมีสวน
รวมเพ่ือดูแลหญิงต้ังครรภท่ีใชยาเสพติดจังหวัด
ปทุมธานี (ฉบับปรับปรุง)

ผลลัพธ
-ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีใหบริการ
-ความพึงพอใจของผูรับบริการ
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ท้ังเปนพ้ืนท่ีการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสะทอน
ใหเห็นถึงความเปนไปไดและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 กลุมตัวอยาง ระยะท่ี 1 และ 2 เปนการคัดเลือกผูใหขอมูล
แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 12 คน ดังน้ี 

1. ผูปฏิบัติงานระดับจังหวัด ไดแก ผูรับผิดชอบงาน
อนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด และผูรับผิดชอบงานยาเสพติด
ระดับจังหวัด

2. ผูปฏิบัติงานระดับโรงพยาบาลจังหวัด ไดแก สูติแพทย 
กุมารแพทย จิตแพทย หัวหนาหองคลอด  หัวหนาหลังคลอด และ
พยาบาลเย่ียมบานปฏิบัติงานท่ีกลุมงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาล
ปทุมธานี

3. ผูปฏิบัติงานระดับอําเภอ ไดแก พยาบาลงานฝาก
ครรภของโรงพยาบาลชุมชนและตัวแทน ผูรับผิดชอบงานอนามัย
แมและเด็กระดับอําเภอ และตัวแทนพยาบาลท่ีทําหนาท่ีบําบัด
ยาเสพติดระดับอําเภอ

ระยะท่ี 3 นําแนวทางการดูแลไปใชจริงในโรงพยาบาล
ในพ้ืนท่ี ผูวิจัยจัดประชุมช้ีแจงผูมีสวนเก่ียวของ โดยกําหนดบุคลากร
ท่ีเขารวมประชุม คือ ผูมีสวนเก่ียวของจํานวน 50 คน ไดแก 
สูติแพทย กุมารแพทย จิตแพทยและเจาหนาท่ีผูดําเนินงานแมและ
เด็กระดับอําเภอ อําเภอละ 1 คน ระดับ รพ.สต. อําเภอละ 1 คน ตัวแทน
ระดับทองถ่ิน อําเภอละ 1 คน และผูรับผิดชอบงานยาเสพติดระดับ
อําเภอ 10 คน เพ่ือสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน 

ระยะท่ี 4 การประเมินผลประเมินจากความพึงพอใจ
ของผูใหบริการ และผูรับบริการ 

กลุมตัวอยางผูใหบริการใชการคัดเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจงคือ พยาบาลท่ีปฏิบัติงานดานการดูแลหญิงต้ังครรภ 
พยาบาลท่ีปฏิบัติงานดานการดูแลหญิงระยะคลอด พยาบาลท่ี
ปฏิบัติงานดานการดูแลหญิงหลังคลอด และกลุมผูรับบริการใชการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือหญิงหลังคลอดท่ีใชยาเสพติดท่ีสมัคร
ใจใหสัมภาษณความพึงพอใจ

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา เปนเคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพ ดังน้ี

1. ประเด็นการสนทนากลุมสําหรับศึกษาสถานการณ
การดูแลแมและเด็กและการใชยาเสพติดในหญิงต้ังครรภ

2. ประเด็นการสนทนากลุมสําหรับการพัฒนาระบบการ
ดูแลหญิงต้ังครรภท่ีใชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี

3. แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูใหบริการและผูรับ
บริการในโรงพยาบาล

ผูวิจัยนําแนวคําถามในการสัมภาษณท่ีสรางข้ึน ใหผู
เช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุม
ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย จากน้ันนําไปทดลองสัมภาษณเจา
หนาท่ีสาธารณสุขและผูปวยเพ่ือเปนการทําความเขาใจแนวคําถาม
ท่ีสรางข้ึนกอนนําไปใชจริง

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการตีความขอมูล (the-
matic analysis) ไดมาจากการสนทนากลุม โดยผูวิจัยไดดําเนินการ
วิเคราะหตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยน้ี ไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี เลขท่ี PPHO-REC 2563/036 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2563 การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยางโดยแจงวัตถุประสงคการวิจัยกอน
การเก็บรวบรวมขอมูล และขอมูลการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยจะเก็บเปน
ความลับและไมเปดเผยกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูล

ระยะท่ี 1 ศึกษาบริบทการดําเนินงานการดูแลแมและ
เด็กและการดําเนินงานยาเสพติด  พบวา

1. ขอมูลสาเหตุการตายของหญิงต้ังครรภเกิดในกรณี
หญิงต้ังครรภติดสารเสพติด ขอมูลการตายของหญิงต้ังครรภในป 
พ.ศ. 2560-2562 มีจํานวน 14, 57,145 คน ตามลําดับ และผล
กระทบตอแมและเด็ก พบในกรณีไมฝากครรภ สงผลใหมีการคลอด
กอนกําหนดและเกินกําหนด กรณีการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีเปนโรค
เอดส โรคซิฟลิส และติดสารเสพติด ทําใหมีปญหาซับซอนมากข้ึน 

2. แนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภ พบวา มีการใหบริการ
ต้ังแตโรงพยาบาลท้ังโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชน โดย
มีระบบการดูแลฝากครรภท่ีมีมาตรฐานแมและเด็กตามนโยบายท่ี
กําหนด ใหการดูแลโดยทีมแพทยและพยาบาล

3. นโยบายของผูบริหาร มีดังน้ี
 3.1 ระดับจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

มีการขับเคล่ือนโดยคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับ
จังหวัด คณะอนุกรรมการปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน
คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด คณะ
กรรมการคุมครองเด็กจังหวัด  โดยใชขอมูลดานการดูแลมารดาและ
ทารกแรกเกิดท่ีติดสารเสพติดรวมกันในการวางแผนแนวทางการ
ดําเนินงานและแกไขแบบบูรณาการ

 3.2 ระดับโรงพยาบาล หญิงต้ังครรภทุกรายให
ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดทุกราย โดยใหมีการรับรองอํานาจ
หนาท่ีในการตรวจสารเสพติดในระบบบริการแมและเด็ก เพ่ือตอบ
สนองนโยบาย “ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย” และใหมีการจัดบริการท่ี
เปนมิตร (YFSH) สอดคลองกับความตองการและบริบทของพ้ืนท่ี
รวมกับการใหบริการวางแผนครอบครัวในกลุมแมวัยรุน และแม
หลังคลอดท่ีมีภาวะเส่ียง/สารเสพติด โดยการฝงยาคุมกําเนิดทุกราย

การวิเคราะหขอมูล

จริยธรรมการวิจัย

ผลการวิจัย
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3.3 ระดับอําเภอและระดับตําบล (สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) ใหคนหาหญิงต้ังครรภ
ใหมาฝากครรภกอน 12 สัปดาห โดย อสม.และประสานหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ในรายท่ีมีปญหา ดานความ
ปลอดภัย เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ แลวแตกรณี

3.4 การจัดบริการเชิงรุกแบบบูรณาการกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ดังน้ี

1) องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) พัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย (พมจ.) และการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) 
จัดบริการเชิงรุกสูชุมชน เนนการจัดพ้ืนท่ีสรางสรรคท่ีวัยรุน และ
เยาวชนมีสวนรวม และการจัดพ้ืนท่ีเรียนรูของพอแม (โรงเรียนพอ
แม/การส่ือสารระหวาง พอแม ผูปกครอง กับลูกหลานวัยรุน)

2) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เขต 1 และ 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) จัดบริการเชิงรุกสูสถานศึกษา เนนการ
พัฒนาทักษะชีวิต เพศศึกษารอบดาน สนับสนุนระบบการดูแลชวย
เหลือนักเรียน

3) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ขาดบุคลากร
ทางการแพทยดานสูติศาสตรในโรงพยาบาลชุมชน  มีนโยบายการ
แกปญหาดวยการสงตอไปคลอดท่ีโรงพยาบาลท่ัวไป 
ระยะท่ี 2 การพัฒนาแบบมีสวนรวมโดยใชวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม ของผูใหขอมูล

กิจกรรมท่ี 1 วิเคราะหการดําเนินงานและปญหาท่ีพบ 
มีดังน้ี 

1. ขอมูลหญิงต้ังครรภท่ีใชยาเสพติด พบวา ยาเสพติดท่ี
ใช ไดแก ยาบา ยาไอซ  สวนใหญมีอาชีพทํางานเปนเพ่ือนด่ืมใน
รานอาหารในเวลากลางคืน

2. แนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภ
ท่ีใชยาเสพติด ยังไมมีแนวทางการดูแลท่ี
ชัดเจน ใชการดูแลตามมาตรฐานการฝาก
ครรภท่ีกระทรวงกําหนด โดยทีมสหวิชาชีพ
รวมกันวิเคราะหปญหาการใชยาเสพติดของ
หญิงต้ังครรภรวมกับงานสุขภาพจิต 

3. ผลของยาเสพติดตอทารกใน
ครรภของมารดาท่ีใชยาเสพติด คือ การคลอด
กอนกําหนด น้ําหนักตัวนอยรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนาน สงผลตอคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทารกบางรายมีภาวะปอดอุดก้ันเน่ืองจาก
สําลักน้ําคร่ํา ปญหาของทารกแรกเกิดข้ึนอยู
กับปริมาณยาเสพติดท่ีมารดาใช

4. การเช่ือมโยงการดูแลสูชุมชน 
พบวา มีการสงขอมูลการดูแลหญิงต้ังครรภท่ี
ใชยาเสพติดใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล (รพ.สต.) และ อสม.ในชุมชนติดตามดูแลตอเน่ืองท้ังกอน 
และหลังคลอด

5. ภาพรวมของปญหาท่ีพบในการดูแลหญิงต้ังครรภใช
ยาเสพติด คือ การฝากครรภหลัง 12 สัปดาห การฝากครรภไมครบ
ตามเกณฑหรือไมเขารับการฝากครรภ การรับประทานยาเสริมธาตุ
เหล็กไมตอเน่ือง การไมใหขอมูลเร่ืองการใชสารเสพติด และการ
ทอดท้ิงบุตรหลังคลอด

กิจกรรมท่ี 2 ระดมความคิดจากผูรวมวิจัยเพ่ือสราง
ระบบการดูแล  

จากการวิเคราะหการดําเนินงานและปญหาท่ีพบ ใน
กิจกรรมท่ี 1 ผูรวมวิจัยรวมกันระดมความคิดเห็นในการสรางระบบ
การดูแลหญิงต้ังครรภท่ีใชยาเสพติด โดยมีหลักการท่ีสําคัญ ดังน้ี

1. ระบบการคัดกรอง  ตองมีระบบคัดกรองยาเสพติดโดย
การตรวจปสสาวะหญิงต้ังครรภในทุกจุดบริการ (มาตรฐาน WHO) 
ต้ังแต จุดรับฝากครรภ หองคลอด หองหลังคลอด และแผนกการ
ดูแลวิกฤติในเด็ก

2. มีนโยบายและการถายทอดแนวการปฏิบัติของการ
ดูแลหญิงต้ังครรภท่ีพบความเส่ียงในการใชสารเสพติดต้ังแตระดับ
ตติยภูมิ ทุติยภูมิ และระดับปฐมภูมิ และเช่ือมโยงขอมูลการดูแล
โดยใชระบบสารสนเทศ และส่ือ social media

3. การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในชุมชนทองถ่ิน 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

4. มีการกํากับ ติดตาม และใหคําแนะนําการปฏิบัติงาน
สม่ําเสมอผานการทบทวนในรูปคณะกรรมการ เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

การระดมความคิดเห็นจากผูรวมสนทนากลุม นํามาสรุป
เปนแผนภาพการดําเนินการดังน้ี เพ่ือถายทอดลงสูเครือขายบริการ
จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามแผนภาพท่ี 2

แผนภาพท่ี 2
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กิจกรรมท่ี 3 ทดลองใชระบบ เพ่ือการปรับปรุงกอนนํา
ไปใชเปนมาตรฐานของจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงท่ีโรงพยาบาลลาดหลุมแกว เน่ืองจากมีการให
บริการอนามัยแมและเด็ก  มีการดําเนินงานตอเน่ืองและมีเครือขาย
ในชุมชน เพ่ือสงตอขอมูลการดูแลหญิงต้ังครรภในชุมชนและการสง
ตอขอมูลการใชสารเสพติดในชุมชน หลังการนําแนวทางไปใชระบบ
พบวา การส่ือสารเร่ืองของนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
เก่ียวกับการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมีปญหายาเสพติด ความพรอมของ
เจาหนาท่ีในการดําเนินงานเน่ืองจากความจํากัดของบุคลากรจึง
จําเปนตองพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติม เชน กระบวนการใหคําปรึกษา 
การตรวจหาสารเสพติด และการทบทวนตรวจครรภคุณภาพเพ่ือแก
วิกฤติการขาดแคลนสูติแพทย

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยนําปญหาอุปสรรคมาปรับปรุงและ
วางแนวทางกอนการนําไปใชจริง ดังน้ี

1. การสรางความเขาใจกับบุคลากรท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ
สภาพปญหาของการดูแลหญิงต้ังครรภและนโยบายของผูบริหาร
เร่ืองการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีใชสารเสพติดเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
มารดาและทารก และลดอัตราตายของมารดาและทารกในจังหวัด
ปทุมธานี ผานการประชุม

2. ทบทวนความรูเร่ืองการใหคําปรึกษาในผูปวยท่ีใชสาร
เสพติดและการทบทวนความรูเร่ืองการฝากครรภคุณภาพใน
บุคลากรท่ีเก่ียวของ โดยมีทีมสูติแพทยและกุมารแพทยเปนผูให
ความรู

3. การใชระบบการดูแลตอเน่ือง (COC) ดวยโปรแกรม 
Thai COC เพ่ือสงตอการดูแลในชุมชน และสงขอมูลในกลุมไลนการ
ดูแลหญิงต้ังครรภในชุมชน โดยโรงพยาบาลปทุมธานีเปนแมขาย
และผูรับผิดชอบงานแมและเด็กของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ทุกอําเภอ บริหารขอมูลสงให รพ.สต.ในพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผูรับบริการ

ระยะท่ี 3 นําแนวทางการดูแลไปใชจริงในจังหวัด
ปทุมธานี

การดําเนินการในระยะท่ี 3 นําแนวทางการดูแลไปใชจริง
ในทุกสถานบริการในจังหวัดปทุมธานี เปนระยะเวลา 3 เดือน 
มีการดําเนินการตามแนวทางของระยะท่ี 2 คือ การสรางการส่ือสาร
เร่ืองแนวทางการดูแลฉบับปรับปรุงในกลุมผูบริหาร ดําเนินการ
จัดการประชุมเพ่ือการสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน 
แกบุคลากรท่ีเก่ียวของเขาใจการดําเนินงานตามแนวทางฉบับปรับปรุง 
นําเขาประชุมคณะทํางานและคณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก
ระดับอําเภอและระดับจังหวัด และนําเสนอในคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล (กวป.) เพ่ือประกาศใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานของจังหวัดปทุมธานี  นอกจากน้ีนําแนวทางการดําเนิน
งานส่ือสารในท่ีประชุมกลุมท่ีเก่ียวของ เชน คณะกรรมการคุมครอง
เด็กจังหวัด เปนตน มีการกํากับติดตามโดยผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
เพ่ือติดตามปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน พบประเด็นของการ
ดําเนินการดังน้ี 

1. ผูรับบริการแผนกหองคลอด รพ.ปทุมธานี ไมใหประวัติ
ท่ีแทจริง ผูใหบริการตองสังเกตอาการและตรวจปสสาวะยืนยันจึง
ไดขอมูลท่ีถูกตอง

2. แพทยดานสูติศาสตรใหความรูมารดาใชสารเสพติด
ซ้ําดังน้ี

 2.1 ใหขอมูลเร่ืองการใหนมบุตร แมท่ีใชสารเสพ
ติดไมสามารถใหนมบุตรได ซ่ึงจะสงผลทางดานเศรษฐกิจของ
ครอบครัวในการจัดหานมสําหรับทารก

 2.2 ใหความรูถึงผลกระทบของสารเสพติดตอ
ตัวผูเสพและครอบครัว ท้ังดานรางกายและจิตใจ

 2.3 สงตอกลุมงานจิตเวชกอนกลับบานเพ่ือการ
ดูแลตอเน่ืองและสงตอการดูแลสูชุมชน

ระยะท่ี 4 ข้ันประเมินผลโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผูใหบริการและผูรับบริการ

หลังจากมีการดําเนินการในระยะทดลองใชแนวทางการ
ดูแลมารดาท่ีใชสารเสพติด เปนระยะเวลา 3 เดือน ผูวิจัยไดกําหนด
วิธีการประเมินผล โดยใชการสัมภาษณความพึงพอใจของผูให
บริการ จํานวน 5 คน พบวา

1) ผูใหบริการ มีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีประเด็น
รวมดังน้ี

 1.1 ดานแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน งายตอ
การปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 1.2 ดานการชวยเหลือผูปวยแบบครบวงจร
โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

 1.3 ดานการสงขอมูลการเย่ียมบานในชุมชน
พบวา มีความเช่ือมโยงขอมูล ทําใหการดูแลตรงตามกําหนดและ
เครือขายท่ีเก่ียวของรวมใหการดูแล 

 1.4 ดานทีมพ่ีเล้ียง มีการใหคําปรึกษา สนับสนุน
ดานวิชาการ และกํากับติดตามอยางตอเน่ือง

2) ผูรับบริการท่ีแผนกสูติกรรมท่ีมีประวัติเคยใชสาร
เสพติด จํานวน 5 คน มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 2.1 ระบบการดูแลมีความชัดเจน สะดวก รวดเร็ว 
และไดรับความรูเร่ืองการดูแลตนเอง

 2.2 บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการดูแล
และอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือแบบเปนมิตร

 2.3 สถานบริการมีการใหบริการชัดเจน พรอม
ส่ิงอํานวยความสะดวก

 2.4 ในภาพรวมของความพึงพอใจในการใช
บริการพึงพอใจมาก และพึงพอใจในการใหบริการฝงยาคุม/ 
ทําหมัน และความรูเร่ืองการดูแลตนเองและบุตร ความรูเร่ือง
ยาเสพติดและการบําบัดตอเน่ือง

 2.5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ตองการความเปนสวน
ตัวในการพูดคุยกับเจาหนาท่ี ไมตองการพูดคุยในหอผูปวยท่ีมีผูปวย
อ่ืนดวย
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วัตถุประสงคท่ี 1 ศึกษาสภาพปญหาของการดําเนิน
งานการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีใชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค เน่ืองมาจากการสัมภาษณเชิงลึกในกลุมเปาหมาย
ท่ีมีสวนในการพัฒนาทําใหทราบบริบทท่ีแทจริงของสถานท่ีทําการ
ศึกษา ท้ังดานนโยบายและทิศทางของผูบริหาร รูปแบบการปฏิบัติ
ในปจจุบันและปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน สอดคลอง
กับแนวคิดการพัฒนาชุมชนของ สมใจ วินิจกุล โดยข้ันตอนแรกก็
คือ การศึกษาชุมชน และสอดคลองกับการศึกษาของจาริณี คูณทวี
อนุรักษ  กระรัมย และระวีวัฒน นุมานิต ไดศึกษาผลการพัฒนา
แบบคัดกรองหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะครรภเส่ียงสูงในเครือขายบริการ
สุขภาพจังหวัดบุรีรัมย โดยข้ันตอนการรวบรวมขอมูลสภาพปญหา
และสถานการณ หาสาเหตุของปญหา ไดใชวิธีการสนทนากลุมระดม
สมองจากผูท่ีเก่ียวของและเอกสารงานวิจัย ทําใหสามารถพัฒนา
แบบการคัดกรองท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี วาสนา  
ถ่ินขนอมและวิลาวัณย ชมนีรัตน  ไดศึกษาการพัฒนาแนวทาง
การใหบริการหญิงต้ังครรภวัยรุนโดยครอบครัวมีสวนรวมในคลินิก
ฝากครรภ ผูรวมวิจัยประกอบดวยผูใหบริการสุขภาพ  หญิงต้ังครรภ
วัยรุน  และสมาชิกครอบครัวหญิงต้ังครรภวัยรุน รวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตแบบมีสวนรวม 
จากน้ันวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาทําใหหญิงต้ังครรภวัยรุนและ
ครอบครัวไดรวมกันเสนอแนวทางการใหบริการสุขภาพท่ีเหมาะสม 
และสอดคลองกับความตองการ ทําใหมีการจัดต้ังคลินิกสําหรับหญิง
ต้ังครรภวัยรุนข้ึน และผูใหบริการสุขภาพมีแนวทางการใหบริการ
ฝากครรภเพ่ือปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนในหญิงต้ังครรภวัยรุน
ไดประสบผลสําเร็จ

วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ัง
ครรภท่ีใชยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ภายใตการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม การดําเนินงานทุกข้ันตอนมีผูรวมวิจัยและผูรับผิด

ชอบงานทุกระดับมารวมแสดงความคิดเห็น รวมท้ังเครือขายอ่ืนๆ
ท่ีมีสวนเก่ียวของในชุมชน มีสวนรวมในการปรับปรุงแนวทางใหมี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานมากข้ึน และการนําแนวทางท่ี
ปรับปรุงแลวลงไปใชในพ้ืนท่ีจริงและสะทอนภาพของการดําเนิน
งานเพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมมากข้ึนและเพ่ิมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาสอดคลองกับแนวคิดของ Cohen and Uphoff ท่ีกลาวถึง
การมีสวนรวมของชุมชนน้ัน สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวน
เก่ียวของใน 4 มิติ ไดแก 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรทํา
อะไรและทําอยางไร 2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวม
ท้ังลงมือปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจ 3) การมีสวนรวมในการแบงปนผล
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน และ 4) การมีสวนรวมในการ
ประเมินผลโครงการ โดยเปนการสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของ
ชุมชน ไดเขามามีสวนรวมชวยเหลือและเขามามีอิทธิพลตอ
กระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงไดรับผลประโยชน
จากการพัฒนาน้ันอยางเสมอภาคและสอดคลองกับการศึกษาของ 
เพ็ญศรี บํารุง รัตติยา ทองสมบูรณ สมทรง บุตรตะและรําไพ เกตุ-
จิระโชติ ท่ีศึกษาการพัฒนาระบบบริการพยาบาลหญิงต้ังครรภ
เส่ียงสูงโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชนเครือขาย
จังหวัดมหาสารคาม โดยนําเครือขายการดูแลมาเขารวมประชุม
ระดมสมองในการพัฒนาระบบดังกลาว

วัตถุประสงคท่ี 3 ประเมินประสิทธิภาพระบบการดูแล
หญิงต้ังครรภท่ีมีปญหายาเสพติดของจังหวัดปทุมธานีโดยใชการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูใหบริการอยูในระดับมากในแนวทาง
การดูแลท่ีชัดเจนผสมผสานท้ังการดูแลครรภคุณภาพ และการดูแล
ดานการใชสารเสพติดแบบบูรณาการ และสวนหน่ึงเกิดจากการมี
สวนรวมของบุคลากรทุกระดับในการพัฒนาระบบและการช้ีแจง
ทําความเขาใจในแนวทางการดําเนินฉบับปรับปรุง เกิดความเช่ือม
โยงจนลงสูชุมชน สงผลใหเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการ 
สอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญศรี บํารุง รัตติยา ทองสมบูรณ 
สมทรง บุตรตะและรําไพ เกตุจิระโชติ ท่ีใชการมีสวนรวมของการ
พัฒนาแลวสงผลใหผูบริการและผูรับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน

อภิปรายผล
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รคไตเร้ือรัง (Chronic Kidney Disease: CKD) เปนปญหาทาง
สาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรค
เร้ือรัง ทีมสหวิชาชีพเปนผูขับเคล่ือนในการพัฒนาระบบการดูแล 
เภสัชกรเปนหน่ึงในทีมการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังดานการใชยาไม

ใหสงผลเสียตอรางกายของผูปวย การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการดูแลดานการใชยาและอาหารเสริมแบบมีสวนรวม
เพ่ือการชะลอไตเส่ือมในผูปวยโรคเร้ือรังของจังหวัดสิงหบุรี เปนวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR)  
กลุมตัวอยางใชการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในพ้ืนท่ีอําเภอ
บางระจัน อําเภอเมือง และอําเภอพรหมบุรี ดังน้ี 1) กลุมผูใหขอมูล 
3 คน 2) กลุมผูใหขอมูลและเปนผูรวมวิจัย จํานวน 11 คน และ 3) กลุม
ท่ีใชประเมินผล คือกลุมผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะเส่ียงไตเส่ือมระดับ 
3 จํานวน 60 คน เก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณ การสนทนากลุมและ
แบบสอบถาม ระยะเวลา เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงบรรยายและวิเคราะหเปรียบ
เทียบตัวแปรกอนและหลังการอบรม โดยใชสถิติทดสอบ Paired 
Sample t-test และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใช thematic analysis 

ผลการศึกษา กระบวนการพัฒนาการดูแลดานการใชยา
และอาหารเสริมประกอบดวย ระยะท่ี 1 วิเคราะหสถานการณการ
ดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง ระยะท่ี 2 ดําเนินการพัฒนา (Development 
Phase) ตามแนวคิดการมีสวนรวมในชุมชน ข้ันตอนท่ี 3 ข้ัน
ติดตามประเมินผลลัพธ (Evaluation Phase) พบมีการเปล่ียนแปลง 3 
ดาน ดังน้ี 1) ดานผูปวยท่ีมีความเส่ียงของภาวะไตเส่ือมไดรับการดูแล
ดานการใชยาและอาหารเสริมท่ีมีคุณภาพมากข้ึนในชุมชน 2) ทีม
สุขภาพมีการพัฒนาแนวทางรวมกันในการดูแลดานยาและอาหาร
เสริมในผูปวยโรคเร้ือรังโดยเพ่ิมองคประกอบท่ีสําคัญในการดูแลท่ี
บานโดยใชกิจกรรมคูหูดูแลเร่ืองยาและอาหารเสริมท่ีบาน 3) ดาน
ผลลัพธ พบวา สามารถทําใหความรูและพฤติกรรมการบริโภคยาชุด 
และอาหารเสริมของผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีการเส่ือมของไต แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

การพัฒนาการดูแลดานการใชยาและอาหารเสริม
แบบมีสวนรวมเพื่อการชะลอไตเสื่อมในผูปวยโรคเรื้อรัง

ของจังหวัดสิงหบุรี

โรคไตเร้ือรัง (Chronic Kidney Disease: CKD) เปนปญหา
ทางสาธารณสุขท่ีสําคัญระดับโลก รวมท้ังประเทศไทย มีแนวโนม
ผูปวยและผูเสียชีวิตจากโรคไตวายเร้ือรังเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน ท้ังยังอยู
ในกลุมโรคท่ีมีคาใชจายสูงเปนอุปสรรคตอการรักษาและตองไดรับการ
ดูแลตอเน่ือง โรคไตเร้ือรังเกิดข้ึนไดหลายปจจัย เชน อายุมาก 
มีประวัติโรคไตในครอบครัว โรคเบาหวาน การมีโปรตีนร่ัวมากใน
ปสสาวะ และความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมไมดี ผูปวยจะมีความเส่ียง
ตอการเกิดโรคไตเร้ือรังในระยะท่ี 4 ประมาณ 1.9 เทา และระยะท่ี 5 
ประมาณ 1.6 เทา  และผูปวยโรคไตเร้ือรังเพียงรอยละ 1.9 เทาน้ัน
ท่ีทราบวาตนเองปวย เน่ืองจากระยะแรกมักไมมีอาการผิดปกติ สวน
ใหญมักตรวจพบเม่ือโรคดําเนินไปมากแลว นอกจากน้ันยังพบวา
ภาวะแทรกซอนทางไตเพ่ิมข้ึนทุกป ความชุกของโรคไตเร้ือรังในระยะ
ท่ี 1-5 เทากับ รอยละ 17.5 ของประชากร ถาหากผูปวยโรคไตไมได
รับการรักษาท่ีเหมาะสม จะทําใหการทําหนาท่ีของไตเส่ือมลงจนเกิด
โรคไตเร้ือรัง ถาไมสามารถชะลอการเส่ือมหนาท่ีของไตได ก็จะทําให
กลายเปนไตวายระยะสุดทาย

จากการสํารวจประชากรกลางป 2563 จังหวัดสิงหบุรีมี
ประชากรท้ังหมด 207,136 คน มีประชากรเปนผูสูงอายุ รอยละ 24.06 
ซ่ึงถือวาเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aged society) และพบวากลุมผูสูงอายุ
มีโรคประจําตัวเปนโรคเร้ือรัง รอยละ 67.3 นอกจากน้ันการสํารวจ
ขอมูลของพ้ืนท่ีนํารองในการดูแลเร่ืองยาของอําเภอบางระจัน จํานวน 
100 ราย พบความชุกในการใชยาชุดถึง รอยละ 41 โดยการซ้ือจาก
คลินิก สวนการใชผลิตภัณฑสุขภาพ รอยละ 11 โดยการส่ังซ้ือ
ออนไลน  สอดคลองกับขอมูลการคัดกรองผูปวยโรคเร้ือรังป 2563 
จํานวน 5,175 คน ผลการตรวจคัดกรองภาวะเส่ือมทางไตพบการ
ทํางานของไตผิดปกติ ระยะท่ี 3 จํานวน 2,942 คน คิดเปนรอยละ 
56.85 (ป 2562 รอยละ 55.95) ระยะท่ี 4 จํานวน 578 คน คิดเปน
รอยละ 11.16 (ป 2562 รอยละ 10.68) และระยะท่ี 5 จํานวน 286 
คน คิดเปนรอยละ 5.52 (ป 2562 รอยละ 4.90) จะเห็นไดวาภาวะ
เส่ือมของไตมีแนวโนมสูงในระยะท่ี 3 ซ่ึงสามารถดูแลดวยการปรับ

เรณู  เดชมา
โรงพยาบาลบางระจัน

Development of cooperative drug and dietary supplementation for delayed 
kidney degeneration in patients with chronic disease of Singburi Province.

บทคัดยอ บทนํา

คําสําคัญ : การพัฒนาการดูแลดานการใชยาและอาหารเสริม,ผูปวยโรคเร้ือรัง การชะลอไตเส่ือม

โ
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เปล่ียนพฤติกรรมได และจากการศึกษาของพัชาภัณฑ ไชยสังขและ
ประทีป หมีทอง เร่ืองปจจัยท่ีเปนตัวทํานายโรคไตเร้ือรังของผูปวย
เร้ือรังของผูปวยโรคเร้ือรังในชุมชน พบวา ตัวแปร (ปจจัย) 6 ตัวโดย
มีคาสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2) เทากับ 0.456 และสามารถรวมกัน
ทํานายโรคไตเร้ือรังของผูปวยโรคเร้ือรังในชุมชนไดรอยละ 45.90  
1 ใน 6 ปจจัยน้ันคือ การรับประทานยามากกวา 10 เม็ดตอวัน และ
การศึกษาของปยดา ยุยฉิม มยุรี นิรัตธราดา พนิดา ศิริอําพันธกุล และ
ณัฐพัชร บัวบุญ เร่ืองการดูแลการใชยาในชุมชนมีการใชโปรแกรม
การมีสวนรวมของครอบครัวในการจัดการปญหาการใชยาตอ
พฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุโรคเร้ือรังในชุมชน พบวา พฤติกรรม
การใชยาสูงข้ึนกวากอนการไดรับโปรแกรมการดูแลจากครอบครัวและ
การพัฒนาระบบบริการน้ันจะตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนจึงจะทําใหเกิดความย่ังยืนในการดําเนินการ ดังการศึกษาของ 
อรัญญา รักหาบและคณะ   ท่ีศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการ
โรคเร้ือรังในชุมชนคลองเคียน อ.ตะก่ัวทุง จ.พังงา

ระบบบริการท้ังระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิมีบทบาทในการ
ดูแลผูปวยโรคเร้ือรังเพ่ือใหสามารถควบคุมอาการไดโดยการมีสวน
รวมของทีมสหวิชาชีพ และการรักษาโรคเร้ือรังเกือบท้ังหมดเปนการ
รักษาดวยยา ซ่ึงเภสัชกรเปนบุคลากรหน่ึงในทีมสหวิชาชีพในการดูแล
การใชยาในหนวยบริการทุกระดับท่ีมีความเขาใจเชิงระบบ เพ่ือให
สามารถทํางานรวมกับทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ จากสถานการณของ
การดูแลและการศึกษาแนวทางการดําเนินการ ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาการพัฒนาการดูแลดานการใชยาและอาหารเสริมแบบมี
สวนรวม เพ่ือการชะลอไตเส่ือมในผูปวยโรคเร้ือรังของจังหวัดสิงหบุรี

วัตถุประสงคหลัก
เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแล ดานการใชยาและอาหารเสริม

แบบมีสวนรวมเพ่ือการชะลอไตเส่ือมในผูปวยโรคเร้ือรังของจังหวัด
สิงหบุรี

วัตถุประสงครอง
1. เพ่ือศึกษาสถานการณการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังดานการ

ใชยาและอาหารเสริมในการชะลอไตเส่ือมของกอนการพัฒนารูปแบบ
การดูแล

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลดานการใชยาและอาหาร
เสริมแบบมีสวนรวม เพ่ือการชะลอไตเส่ือมในผูปวยโรคเร้ือรังของ 
จังหวัดสิงหบุรี 

3. เพ่ือศึกษาผลลัพธการดูแลดานการใชยาและอาหาร
เสริมในคลินิกโรคเร้ือรังการชะลอไตเส่ือมในผูปวยโรคเร้ือรังของ 
จังหวัดสิงหบุรี 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory action research: PAR) ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการของ
จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 6 อําเภอ ระยะเวลาการศึกษาระหวางเดือน
มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2564 รายละเอียดมีดังน้ี

กลุมตัวอยาง เปนการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในพ้ืนท่ี
อําเภอบางระจัน อําเภอเมือง และอําเภอพรหมบุรี ประกอบดวย

1. กลุมผูใหขอมูล ไดแก สาธารณสุขอําเภอ 3 อําเภอ                   
2. กลุมผูใหขอมูลและเปนผูรวมวิจัย เปนการคัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง จํานวน 11 คน คือ แพทย 2 คน เภสัชกร 3 คน 
ผูจัดการรายกรณี (Case Management)  พยาบาลท่ีปฏิบัติงานคลินิก
โรคเร้ือรัง จํานวน 3 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 
3 คน 

3. กลุมท่ีใชประเมินผล เปนการคัดเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง กลุมผูปวยโรคเร้ือรังท่ีรับบริการในคลินิกโรคเร้ือรังของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 3 แหง เกณฑในการคัดเลือก
คือ เปนผูปวยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะเส่ือม
ของไตระยะท่ี 3 รักษาในคลินิกโรคเร้ือรังของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และเปนผูท่ีสมัครใจเขารวมโครงการ  จํานวน 60 คน 
(อําเภอบางระจัน  จํานวน 20 คน อําเภอเมือง จํานวน 20 คน และ
อําเภอพรหมบุรีจํานวน 20 คน) 

การศึกษามีข้ันตอน ดังน้ี
ระยะท่ี 1 วิเคราะหสถานการณการดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง 

โดยผูรวมวิจัยรวมกันรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังน้ี
1) การสัมภาษณสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 3 อําเภอ ใน

ประเด็นของสถานการณการใหบริการผูปวยโรคเร้ือรังในการชะลอ
ไตเส่ือมและการดูแลเร่ืองการใชยาและอาหารเสริมในผูปวยโรคเร้ือรัง  

2) การสนทนากลุม (Focus group) กลุมผูใหขอมูล ไดแก 
แพทย 2 คน เภสัชกร 3 คน ผูจัดการรายกรณี (Case Management)  
พยาบาลท่ีปฏิบัติงานคลินิกโรคเร้ือรัง จํานวน 3 คน และอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) จํานวน 3 คน ในประเด็นเร่ืองการดูแลการใชยา
และอาหารเสริมเพ่ือการชะลอไตเส่ือมในผูปวยโรคเร้ือรังในชุมชน

3) ศึกษาจากเอกสาร/ฐานขอมูลตางๆ ท้ังของโรงพยาบาล

วัตถุประสงคการวิจัย

กรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา

ระยะท่ี 1 ศึกษาสถานการณการดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง

ระยะท่ี 2 ดําเนินการพัฒนา (Development Phase) 
แนวทางการดูแลผูปวยดานยาและอาหารเสริมในชุมชน

ระยะท่ี 3 ข้ันติดตามประเมินผลลัพธ (Evaluation Phase) 
เปนการติดตามความรูและพฤติกรรมการใชยาของผูปวย
โรคเร้ือรังในชุมชนและความพึงพอใจของผูใหบริการตาม
แนวทางการดูแลใหม

รูปแบบดูแลดานยาและอาหารเสริมของ
ผูปวยโรคเร้ือรัง

ผลลัพธ
1.ปริมาณ
-แบบวัดความรูดานการใชยา
-แบบวัดพฤติกรรมการใชยา
2.คุณภาพ
สัมภาษณความพึงพอใจของเจา
หนาท่ีตอระบบการดูแล
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ชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีเก่ียวของ ไดแก 
นโยบายของโรงพยาบาล แนวทางการปฏิบัติ/แนวทางการดูแลดาน
การใชยาและอาหารเสริมของผูปวยโรคไต

ระยะท่ี 2 ดําเนินการพัฒนา (Development Phase) มีข้ัน
ตอนคือ ข้ันการวางแผน ข้ันปฏิบัติการ และประเมินผล โดยใชผูรวม
วิจัยรวมดําเนินการ ประกอบดวย แพทย 2 คน เภสัชกร 3 คนผูจัดการ
รายกรณี (Case Management)  พยาบาลท่ีปฏิบัติงานคลินิกโรคเร้ือรัง 
จํานวน 3 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 3 คน

ผูวิจัยสรุปขอมูลรวบรวมในข้ันท่ี 1 การวิเคราะหฯ เพ่ือนํา
มาใชในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดวยการประชุมระดมสมอง
หาแนวทางในการพัฒนาระบบบริการดานการใชยาและอาหารเสริม 
เพ่ือใหการดูแลเกิดความเช่ือมโยงสูชุมชน เม่ือไดรูปแบบกิจกรรมและ
นวัตกรรมในระบบบริการสุขภาพดานการใชยาและอาหารเสริม เพ่ือ
ชะลอการลางไตแลวจึงนําสูการปฏิบัติใชจริงในคลินิกโรคไตเร้ือรัง 
(Implementation) 

ระยะท่ี 3 ข้ันติดตามประเมินผลลัพธ (Evaluation Phase) 
เปนการติดตามการดําเนินงานในการดูแลการใชยาและอาหารเสริม
ในคลินิกโรคไตเร้ือรัง (CKD Clinic) ในรูปแบบใหมท่ีพัฒนาข้ึน ประเมิน
การดําเนินงาน ใชแบบสอบถามประเมินความรูและพฤติกรรมการใช
ยาชุดและผลิตภัณฑสุขภาพ จากการวัดผลความรูกอนและหลัง 1 
เดือนของการดําเนินกิจกรรมคูหูดูแลเร่ืองยาและอาหารเสริมท่ีบาน
ของผูปวยท่ีภาวะเส่ียงไตเส่ือม  จํานวน 60 คน และสัมภาษณผูดูแล 
เภสัชกร จํานวน 3 คน และ อสม.จํานวน 3 คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. การสนทนากลุม (Focus group)
2. แบบสัมภาษณ (Interview) ผูวิจัยนําแนวคําถามในการ

สนทนากลุมและการสัมภาษณท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 
จากน้ันนําไปทดลองสัมภาษณเจาหนาท่ีสาธารณสุข เพ่ือเปนการ
ทําความเขาใจแนวคําถามท่ีสรางข้ึนกอนนําไปใชจริง

เชิงปริมาณ
แบบวัดความรูและพฤติกรรมการใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพ ของแววใจ ไมเล้ียง ท่ีใชในการศึกษาหาปจจัยในการใชยาชุด
และผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีผลกระทบตอภาวะไตเส่ือมในผูปวยโรค
เร้ือรังท่ีสงมาตอจากโรงพยาบาลบางระจัน เพ่ือมารับบริการท่ี PCC 
พักทัน มีคาความเช่ือม่ัน .879 ประกอบดวย

1. แบบสอบถามความรูเก่ียวกับยาชุดและผลิตภัณฑ
สุขภาพ จํานวน 10 ขอ โดยมีเกณฑการแปลผล คือ ตอบถูกให 1 
คะแนน และตอบผิดให 0 คะแนน จากน้ันนํามาแบงระดับคะแนน
การแปลผล ดังน้ี

คะแนน ระหวาง  9-10 ระดับ ดีมาก  คะแนนระหวาง 6-8 
ระดับ ปานกลาง

คะแนน ระหวาง 0-5 ระดับ นอย 

2. แบบสอบถามพฤติกรรมการใชยาชุดและผลิตภัณฑ
สุขภาพ ประกอบดวยคําถาม 10 ขอ ครอบคลุม ความสนสนใจ เลือก
ซ้ือและการใชมี 3 ระดับ คือ  3 = ปฏิบัติมากท่ีสุด, 2 = ปฏิบัติปานกลาง 
และ 1 = ปฏิบัตินอยท่ีสุด เกณฑการแปลผลคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม
การใชยาชุดและผลิตภัณฑสุขภาพ ดังน้ี

 คะแนนระหวาง 2.50-3.00 หมายถึง การปฏิบัติ
อยูในระดับดี

 คะแนนระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง การปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง

 คะแนนระหวาง 0.00-1.49 หมายถึง การปฏิบัติ
อยูในระดับนอย

การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนา 

ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบ
เทียบความรู พฤติกรรมการใชยากอนและหลังการดูแล โดยใชสถิติ
ทดสอบ Paired Sample t-test

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใช thematic 
analysis ไดมาจากการสนทนากลุม โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห
ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (สุภางค จันทวานิช. 2554)

จริยธรรมการวิจัย
การวิจัยน้ีไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
หมายเลข SEC 2/2564 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2564

ระยะท่ี 1 วิเคราะหสถานการณการดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง 
โดยผูรวมวิจัยรวมกันรวบรวมขอมูล

 1) การสัมภาษณสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 3 อําเภอ 
ประเด็นรวมดานนโยบายและการดําเนินงานดังน้ี

 1.1 นโยบายท่ีถายทอดจากนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด มีความชัดเจนในการดําเนินงานท่ีเนนเร่ืองการดูแลผูปวยโรค
เร้ือรังในเร่ืองการควบคุมระดับน้ําตาลและระดับความดันโลหิตใหเปน
ไปตามเกณฑท่ีกําหนด เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน

 1.2 ระบบการดูแลโดยทีมสหวิชาครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี แตยังพบวาการควบคุมระดับน้ําตาลและระดับความดันโลหิต
ยังไมเปนไปตามเปาหมาย

 1.3 แนวปฏิบัติท่ีดีในพ้ืนท่ี ท่ีสามารถทําใหผูปวย
โรคเร้ือรังควบคุมน้ําตาลและระดับความดันโลหิตไดคือ การมี
กิจกรรม “คูหู” ในการดูแลตนเองระหวางผูปวยและอาสาสมัคร
สาธารณสุขรวมกับการใชปงปองจราจร 7 สี

2) การสนทนากลุม (Focus group) กลุมผูใหขอมูล แพทย 
2 คน เภสัชกร 3 คน ผูจัดการรายกรณี (Case Management)  พยาบาล
ท่ีปฏิบัติงานคลินิกโรคเร้ือรัง จํานวน 3 คน และอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) จํานวน 3 คน พบปญหาและความตองการ ดังน้ี

ผลการศึกษา
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 1. ความยุงยากในการดูแลตนเองของผูปวย 
เน่ืองจากมีโรคประจําตัวหลายโรคและตองรับประทานยาหลายอยาง 
เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จอประสาทตาเส่ือม และโรค
กระดูกและขอ 

 2. ขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ผูปวยท่ี
เปนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
และระดับความดันโลหิตไดและมีโรคแทรกซอน ไมสามารถปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมตนเองได และซ้ือยารับประทานเองและอาหารเสริม
ท่ีมีจําหนายในชุมชน

 3. มีความรูไมเพียงพอในการดูแลตนเองเร่ืองการ
ใชยาจากขอมูลการสัมภาษณอาสาสมัครสาธารณสุขพบวา ผูปวยได
รับความรูจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข แตญาติซ่ึงเปนผูดูแลท่ีบาน 
ยังขาดความรูความเขาใจในการดูแลผูปวยในเร่ืองการรับประทานอาหาร 
ยาและอาหารเสริม 

3) ศึกษาจากเอกสาร/ฐานขอมูลตางๆ ท้ังของโรงพยาบาล
ท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ี
เก่ียวของ ไดแก นโยบายของโรงพยาบาล แนวทางการปฏิบัติ/แนวทาง
การดูแลดานการใชยาและอาหารเสริมของผูปวยโรคไต พบวา การดูแล
เร่ืองยาของอําเภอบางระจัน จํานวน 100 ราย พบความชุกในการ
ใชยาชุด รอยละ 41 โดยการซ้ือจากคลินิก สวนการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพ รอยละ 11 โดยส่ังซ้ือออนไลน และรูปแบบการดูแลผูปวย
โรคเร้ือรังเปนไปตามแนวทางการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข

ระยะท่ี 2 ดําเนินการพัฒนา (Development Phase) มีข้ัน
ตอนคือ ข้ันการวางแผน ข้ันปฏิบัติการ และประเมินผล โดยใชผูรวม
วิจัยรวมดําเนินการ ประกอบดวย แพทย 2 คน เภสัชกร 3 คน ผูจัดการ
รายกรณี (Case Management)  พยาบาลท่ีปฏิบัติงานคลินิกโรคเร้ือรัง 
จํานวน 3 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 3 คน 
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการพัฒนา โดยมีการพัฒนาแนวทางการดูแลการใช
ยาและอาหารเสริมของผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะเส่ียงโรคไตเส่ือม 
โดยมีกิจกรรมท่ีเพ่ิมเติมในเร่ืองการดูแลเร่ืองการใชยาและอาหารเสริมท่ี
บาน คือกิจกรรม “คูหูดูแลเร่ืองยาและอาหารเสริม” ดังแผนภาพท่ี 1

ข้ันท่ี 3 ข้ันติดตามประเมินผลลัพธ (Evaluation Phase) 
เปนการติดตามการดําเนินงานในการดูแลการใชยาและอาหารเสริม
ในคลินิกโรคไตเร้ือรัง (CKD Clinic) ในรูปแบบใหมท่ีพัฒนาข้ึน ประเมิน
การดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงผลลัพธดังน้ี

สวนท่ี 1 ผลการศึกษาความรูเร่ืองยา และพฤติกรรมการ
บริโภคยาชุด และผลิตภัณฑสุขภาพกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม
คูหูดูแลเร่ืองยาและอาหารเสริมท่ีบานของผูปวยโรคเร้ือรังท่ีภาวะ
เส่ียงไตเส่ือม จํานวน 60 คน รายละเอียดตามตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีความ

เส่ือมของไต (n=60)

แผนภาพท่ี 1 แนวทางการดูแลดานยาและอาหารเสริมในชุมชน

การประเมินผลกอนและหลัง 1 เดือนของการใชกิจกรรม
คูหูดูแลเร่ืองยาและอาหารเสริม ท่ีบานของผูปวยโรคเร้ือรังท่ีภาวะ
เส่ียงไตเส่ือมรายละเอียดตามตารางท่ี 2
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ผลของพฤติกรรมการบริโภคยาชุด และผลิตภัณฑสุขภาพ 
กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม รายละเอียด ตามตารางท่ี 3

ซ้ืออาหารเสริมมารับประทาน โดยผูปวยและครอบครัวจะปรึกษากับ 
อสม.กอนท่ีจะรับประทานยาและอาหารเสริมอ่ืนๆ นอกจากท่ีแพทย
กําหนด และประสานพูดคุยกับเภสัชกรท่ีเปนทีมผูดูแล

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาสถานการณการดูแลผูปวย
โรคเร้ือรังดานการใชยาและอาหารเสริมในการชะลอไตเส่ือมของกอน
การพัฒนาการดูแลผลท่ีไดตามวัตถุประสงค เน่ืองมาจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการนําผูรวมวิจัยและผูท่ีรับผิด
ชอบโดยตรง เคยมีประสบการณเปนผูท่ีเคยใหการดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง
ท้ังในคลินิกและในชุมชน และผูท่ีรับผิดชอบอยูในชุมชนคือ อสม.ทําให
ทราบแนวทางการดูแลท่ีไดผลลัพธท่ีดี สงผลใหเกิดการสะทอนปญหา
ไดชัดเจน และอีกประการหน่ึงคือ การระดมความคิดผานการสนทนา
กลุมท่ีมีความตอเน่ือง สงผลใหการดําเนินงานในข้ันตอไปมีความ
ชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน การศึกษาสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาชุมชน
ของ สมใจ วินิจกุล โดยข้ันตอนแรกในการศึกษาชุมชนคือ การหา
ขอมูลของชุมชนดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ 
การใชแบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสาร เปนตน เพ่ือนําขอมูลท่ี
ไดจากการศึกษามาใชในการวิเคราะหชุมชน เปนการนําขอมูลท่ีได
จากการศึกษาชุมชนในข้ันตอนแรก วิเคราะหในลักษณะของการ
แจกแจงและจัดหมวดหมูตามประเภทของขอมูล เพ่ือวิเคราะหสภาพ
ปญหาใหสอดคลองกับบริบท การจัดลําดับปญหา และการวิเคราะห
แนวทางการแกไขหรือพัฒนา และสอดคลองกับการศึกษาของ
เกรียงศักด์ิ ธรรมอภิพล กุศล สุนธรธาดา เสาวภา พรสิริพงษ วิภา-
พรรณ วิโรจนรัตน พัตรนี วินิจฉัยกูล วราพร ศรีสุพรรณและคณะ 
ท่ีศึกษาเร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมในการพัฒนารูป
แบบการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม เนนการมีสวนรวมในชุมชน

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลดานการ
ใชยาและอาหารเสริมแบบมีสวนรวมเพ่ือการชะลอไตเส่ือมในผูปวย
โรคเร้ือรังของจังหวัดสิงหบุรี แบบมีสวนรวมเพ่ือการชะลอไตเส่ือม
ในผูปวยโรคเร้ือรัง การดําเนินงานทุกข้ันตอนน้ันมีผูรวมวิจัยรวม
ดําเนินการ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกอใหเกิดการแสดงความ
คิดไดอยางครอบคลุม รวมแสดงความคิดเห็นการดําเนินการท่ีประสบ
ความสําเร็จ เน่ืองจากรูปแบบของการศึกษาเปนวงรอบของการพัฒนา 
และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกข้ันตอน และมีการนําผล
ของการแสดงความคิดเห็นมาปรับปรุงเกณฑใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานมากข้ึน และการนําเกณฑท่ีปรับปรุงแลวลงไปใชในพ้ืนท่ี
จริง และมีการสะทอนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการนําไปใชเพ่ือการ
ปรับปรุงใหเหมาะสม และเพ่ิมการมีสวนรวมในการพัฒนาการประเมิน
ใหเหมาะกับบริบทมากข้ึน สอดคลองกับเกรียงศักด์ิ ธรรมอภิพล กุศล 
สุนธรธาดา เสาวภา พรสิริพงษ วิภาพรรณ วิโรจนรัตน พัตรนี วินิจฉัยกูล 
วราพร ศรีสุพรรณและคณะ ท่ีศึกษาเร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การอยางมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุแบบ

ระดับความรู้ ก่อนเข้ากิจกรรม 

จำนวน (ร้อยละ) 

หลังเข้ากิจกรรม 

จำนวน (ร้อยละ) 

น้อย (0-5 คะแนน) 45 (75.0) 0 

ปานกลาง (6-8 คะแนน) 14 (23.3) 48 (80.0) 

ดีมาก (9-10 คะแนน)  1(1.7) 12(20.0) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูของผูปวยโรคเร้ือรังท่ี
มีการเส่ือมของไตกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมคูหูดูแลเร่ืองยาและ
อาหารเสริม (n=00)

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของระดับพฤติกรรมของผูปวยกอนและ
หลังเขารวมกิจกรรมคูหูดูแลเร่ืองยาและอาหารเสริม (n=60)

ระดับพฤติกรรม ก่อนเข้ากิจกรรม 

จำนวน (ร้อยละ) 

หลังเข้ากิจกรรม 

จำนวน (ร้อยละ) 

น้อย  (0.00-1.49 คะแนน)  41 (68.3) 1(1.7) 

ปานกลาง (1.50-2.49 คะแนน) 18 (30.0) 43(71.7) 

ดีมาก (2.50-3.00 คะแนน)  1(1.7) 16(26.6) 

 

กิจกรรมคูหูดูแลเร่ืองยาและอาหารเสริมท่ีบานของผูปวย
โรคเร้ือรังท่ีภาวะเส่ียงไตเส่ือมสามารถทําใหความรูและพฤติกรรม
การบริโภคยาชุด และผลิตภัณฑสุขภาพ ของผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีการ
เส่ือมของไต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ราย
ละเอียดตามตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรม
การบริโภคยาชุด และอาหารเสริมของผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีการเส่ือมของไต 
กอนและหลังการใชกิจกรรมคูหูดูแลเร่ืองยาและอาหารเสริม ท่ีบาน 
จํานวน 60 คน

สวนท่ี 2 จากการสัมภาษณเภสัชกรท้ัง 3 อําเภอ ในการใช
กิจกรรมคูหูดูแลเร่ืองยาและอาหารเสริม ท่ีบานของผูปวยโรคเร้ือรังท่ี
ภาวะเส่ียงไตเส่ือมในการดูแลผูปวยพบวา มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินกิจกรรมดังกลาวท่ีมีการกําหนดแนวทางชัดเจน เกิดความเช่ือม
โยงในการดูแลจากโรงพยาบาลสูชุมชนและครอบครัว สงผลใหผูปวยมี
ความรูและแนวทางปฏิบัติท่ีดีข้ึน และท่ีสําคัญผูปวยมีการหาขอมูล
เพ่ิมเติมในการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ และจากการสัมภาษณ 
อสม.จํานวน  3 คน ท่ีเปนผูดูแล (คูหู) ผูปวย พบวา การดูแลใกลชิดทําให
สามารถแนะนําไดทันเวลา เร่ืองการซ้ือยากินเอง หรือการตัดสินใจ

อภิปรายผล

ตัวแปร ก่อนเข้ากิจกรรม หลังเข้ากิจกรรม t 

x  SD x  SD 

ความรู้ 4.60 1.44 7.60 .991 13.50** 

พฤติกรรมการใช้ยาและ
อาหารเสริม 

1.37 .362 2.29 .266 15.82** 
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ของกลไก 4. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสะทอนกลับสูชุมชน 5. การพัฒนา
ตอยอดกิจกรรมและ 6. การเผยแพรขอมูลและสอดคลองกับแนวคิด
ของ Cohen and Uphoff ท่ีกลาวถึงการมีสวนรวมของชุมชนน้ัน 
สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวม
ในการพัฒนา รวมแบงปนผลประโยชน และรวมประเมินผลโครงการ 
รวมถึงไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาน้ันอยางเสมอภาค

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือศึกษาผลลัพธการดูแลดานการ
ใชยาและอาหารเสริม ในคลินิกโรคเร้ือรังการชะลอไตเส่ือมในผูปวย
โรคเร้ือรังของ จังหวัดสิงหบุรี เปนข้ันตอนของการประเมินผลกิจกรรม

ท่ีดําเนินการเพ่ือการพัฒนาตอเน่ืองครอบคลุมท้ังดานผูปวยและผูให
บริการ พบวา ความรูกอนเขารวมกิจกรรมสวนใหญอยูในระดับนอย 
รอยละ 75 หลังการเขารวมกิจกรรม สวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
รอยละ 80 และระดับดีมาก รอยละ 20 แสดงใหเห็นวา การใหความ
รูในชุมชนรวมกับครอบครัวและมีผูดูแลใกลชิดเพ่ือใหคําปรึกษา สง
ผลใหเกิดความรูเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัติได สอดคลองกับผล
ของผลของพฤติกรรมการบริโภคยาชุด และผลิตภัณฑสุขภาพ กอน
การเขารวมกิจกรรมสวนใหญอยูในระดับนอย รอยละ 68.30 หลังการ
เขารวมกิจกรรมพบวาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 71.70 และระดับ
มาก รอยละ 26.60 สอดคลองกับการศึกษาของ ฉวีวรรณ อุปมานะ 
ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ เทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีการประเมินกอน
และหลังในการดําเนินกิจกรรม โดยมีการเปรียบเทียบความรูการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุ

1. การนําผลการวิจัยไปใช : แนวทางการดูแลดานยาและ
อาหารเสริมผูปวยโรคเร้ือรังในการชะลอไตเส่ือม ควรมีการขยายผล
ใหครอบคลุมสถานบริการในจังหวัดสิงหบุรี เพ่ือใหมีรูปแบบการดูแล
ผูปวยโรคเร้ือรังเปนไปในแนวทางเดียวกัน และการสรางการมีสวน
รวมของชุมชน เนนการดูแลรวมกันของคนในชุมชนเพ่ือใหเกิดความ
ย่ังยืน

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
 2.1 ควรมีการพัฒนาและศึกษาผลของโปรแกรม

การสรางความรอบรูดานสุขภาพเร่ืองยาและอาหารเสริมในชุมชนของ
ผูปวยโรคเร้ือรัง ในการควบคุมผลลัพธดานสุขภาพ

 2.2 ควรศึกษาผลของโปรแกรมการสรางความ
รอบรูดานสุขภาพ ดานยา เพ่ือชะลอไตเส่ือมตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเองและน้ําตาลในเลือดสะสมในผูปวยโรคเร้ือรังรายใหม

ขอเสนอแนะ
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บทคัดยอ

บทนํา

ตถุประสงค : เวชภัณฑยาถือวาเปนสวนหน่ึงท่ีมีความสําคัญใน
กระบวนการรักษาพยาบาล ดังน้ันระบบบริหารเวชภัณฑยาท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงควรเร่ิมตนจากกระบวนการการคัดเลือกยา 
เพ่ือใหไดยาท่ีดีมีคุณภาพ และมีความคุมคา รวมท้ังตองสามารถ

จัดหายาใหเพียงพอตอความตองการของผูปวย มีการสํารองยาในปริมาณ
ท่ีพอเหมาะ ไมกอใหเกิดปญหาสภาพคลอง เพ่ือลดตนทุนในสวนการ
บริหารเวชภัณฑยาท่ีไมจําเปนลง  โดยเฉพาะกลุมยาท่ีใชในการชวยชีวิต 
ซ่ึงมีตนทุนของการสูญเสียโอกาสสูงหากมีการขาดแคลน โดยการเพ่ิมอัตรา
การหมุนเวียนของเวชภัณฑยา การลดระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยา 
การลดจํานวนรายการยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด ณ คลังยา และเพ่ิม
ความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด 

วิธีดําเนินการศึกษา : เปนการศึกษาเชิงพรรณนายอนหลัง 
โดยใชการวิเคราะหเอบีซี-วีอีเอ็น รวมกับการปรับปรุงวิธีกําหนดปริมาณ
การส่ังซ้ือ 

ผลการศึกษา : พบวาอัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยาเพ่ิม
ข้ึนจากเดิมเปน 13.66 รอบ ระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาลดลงจาก
เดิมเปน 26.07 วัน จํานวนรายการยาท่ีใชชวยชีวิตท่ีขาด ณ คลังยาเพ่ิม
ข้ึนจากเดิมเปน 390 รายการ หรือคิดเปนอัตรารอยละ 1.26 ของรายการ
ยาท่ีเบิก และความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชชวยชีวิตท่ีขาด
รวดเร็วข้ึนเปน 16.07 วัน 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานการณของประเทศไทยในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงท้ัง

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประเทศ เชน การเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ 
สภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา สภาวะทางการเมืองท่ีมีความขัดแยงกัน โรคอุบัติ
ใหม โรคอุบัติซ้ํา รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว เปนตน 
ทําใหประชาชนตองมารับบริการดานสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนและมีความคาด
หวังตอคุณภาพของระบบบริการเพ่ิมมากข้ึนไปดวย แตในขณะท่ีงบ
ประมาณและทรัพยากรดานตางๆ ของภาครัฐมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอ
ตอคาใชจายดานสาธารณสุขท่ีเพ่ิมข้ึน โรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ภาครัฐ จึงตองเตรียมรับมือกับสถานการณตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงรวมถึง
เวชภัณฑยา 

วั

ประสิทธิภาพการบริหารกลุมยาที่ใชในการชวยชีวิตดวยการวิเคราะห
เอบีซี-วีอีเอ็น รวมกับการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อในโรงพยาบาลราชบุรี

The efficiency of life-saving medicines management using ABC-VEN analysis 
and Quantity Ordered in Ratchaburi hospital

เทอดศักด์ิ  ภิริยะกากูล ภบ.
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

การบริหารเวชภัณฑ เปนกระบวนการจัดซ้ือจัดหาเวชภัณฑยา 
เพ่ือใหบริการกับผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ พอเพียง ทันเวลา และเหมาะ
สม เพ่ือใหบรรลุผลทางการรักษาพยาบาลอยางสูงสุด การบริหารเวชภัณฑ
ของโรงพยาบาลประกอบดวยระบบยอยตางๆ ท้ังการคัดเลือก การจัดหา 
การกระจาย และการใช ซ่ึงในแตละระบบจะตองมีกระบวนการหรือกิจกรรม
ปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน จึงจะทําใหการบริหารเวชภัณฑของโรงพยาบาล
มีประสิทธิภาพ การคัดเลือกเวชภัณฑยาท่ีมีคุณภาพจากบริษัทยาท่ีไดรับ
การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดานการผลิตยาท่ีมี
คุณภาพ การจัดเก็บเวชภัณฑยาในสถานท่ี อุณหภูมิ ความช้ืน ท่ีเหมาะสม 
การเบิกจายเวชภัณฑไดทันตามความตองการของหนวยเบิก การควบคุม 
กํากับ ติดตามการใชยาอยางสมเหตุผล เพ่ือปองกันไมใหเกิดการจายยา
มากเกินความจําเปน ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอผูปวยท่ีมารับบริการได และ
เปนตนทุนคาใชจายของโรงพยาบาลในการเพ่ิมมูลคาการจัดซ้ือและการจัด
เก็บเวชภัณฑยา ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดการบริหารเวชภัณฑท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
จึงตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดในการสํารองเวชภัณฑยาของโรงพยาบาลศูนย
หรือโรงพยาบาลท่ัวไป ไมใหมีการสํารองเวชภัณฑยาเกิน 1 เดือน นอกจาก
น้ี ศูนยสารสนเทศและศึกษาระบบยา (ศสวย.) กําหนดตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวของ
กับระบบการบริหารเวชภัณฑ เพ่ิมข้ึนอีก 2 ตัวช้ีวัด คือ กลุมยาท่ีใชในการ
ชวยชีวิต (Vital drugs) ท่ีขาด และความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหา
ของยาท่ีขาด เพ่ือดูประสิทธิภาพของระบบการบริหารเวชภัณฑ ซ่ึงแสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญและตนทุนของการเสียโอกาสสูง หากมีการขาดแคลน
ของกลุมยาท่ีใชในการชวยชีวิต ดังน้ัน โรงพยาบาลจึงไดนําวิธีการวิเคราะห

คําสําคัญ : ABC-VEN analysis, ABC analysis, VEN analysis, ยาท่ีใชในการชวยชีวิต
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เอบีซี-วีอีเอ็น (ABC-VEN analysis) มาประยุกตในการวิเคระหตนทุนเพ่ือ
บริหารจัดการกลุมยาท่ีใชในการชวยชีวิตใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบริหาร
จัดการเวชภัณฑยากลุมท่ีใชในการชวยชีวิตน้ี หากใชการวิเคราะหระบบ
ตนทุนโดยใชระบบการวิเคราะหเอบีซี (ABC analysis) ซ่ึงเปนแนวทางการ
บริหารคลังเวชภัณฑชนิด Selective Inventory Management (SIM) กับ
เทคนิคการวิเคราะหโดยใชระบบ VEN analysis ซ่ึงเปนการแบงกลุม
เวชภัณฑยาออกเปน V กลุมยาท่ีใชในการชวยชีวิต E กลุมยาท่ีจําเปน และ 
N กลุมยาท่ีไมจําเปน รวมดวยจึงจะทําใหสามารถเห็นมุมมองท้ังสองมิติ 
ซ่ึงมีขอดีและขอจํากัดท่ีแตกตางกัน รวมเขาดวยกันเปนเทคนิคการวิเคราะห
ท่ีเรียกวาเมทริกซเอบีซี-วีอีดี (ABC-VED matrix) หรือ การวิเคราะห
เอบีซี-วีอีเอ็น (ABC-VEN analysis) นอกจากน้ัน เทคนิคน้ียังชวยสงเสริม
ใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล และชวยพิจารณางบประมาณในการจัดซ้ือ
ใหเพียงพอ

กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีไดนําแนวคิดท้ัง 2 
ท่ีวาน้ีมาใชเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว จึงตองการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารกลุมยาท่ีใชในการชวยชีวิตตามตัวช้ีวัดคือ อัตราการหมุนเวียนของ
เวชภัณฑยา ระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยา ยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด 
ณ คลังยา และความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชในการชวย
ชีวิตท่ีขาดของปงบประมาณ 2562 เปรียบเทียบตัวช้ีวัดดังกลาวของ
ปงบประมาณ 2561 กอนการนําการวิเคราะหเอบีซี-วีอีเอ็น (ABC-VEN 
analysis) รวมกับการกําหนดปริมาณการส่ังซ้ือ (Quantity ordered) มาใช
ในหนวยงาน
ประเด็นปญหาของการศึกษา

1. ความตองการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของ
เวชภัณฑยาและระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาในโรงพยาบาลราชบุรี
กอนและหลังการใชการวิเคราะหเอบีซี-วีอีเอ็น รวมกับการกําหนดนโยบาย
ปริมาณการส่ังซ้ือวามีความแตกตางกันอยางไร

2. ความตองการเปรียบเทียบจํานวนรายการยาท่ีใชในการชวย
ชีวิตท่ีขาด ณ คลังยา และความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใช
ในการชวยชีวิตท่ีขาดกอนและหลังการวิเคราะหเอบีซี-วีอีเอ็น รวมกับ
การกําหนดปริมาณการส่ังซ้ือวามีความแตกตางกันอยางไร
วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพ่ือศึกษาอัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยาและระยะ
เวลาการสํารองเวชภัณฑยา 

2. เพ่ือศึกษาจํานวนรายการยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด ณ 
คลังยาและความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชในการชวยชีวิต
ท่ีขาด
สมมติฐานของการศึกษา

ความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชในการชวยชีวิต
ท่ีขาดนอยกวาหรือเทากับ 13 วัน 
ขอบเขตของการศึกษา

1. การศึกษาน้ีทําการเปรียบเทียบอัตราการหมุนเวียนของ
เวชภัณฑยาและระยะเวลาการสํารองของเวชภัณฑยาในโรงพยาบาล
ราชบุรี กับการเปรียบเทียบจํานวนรายการยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด ณ 
คลังยาและความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชในการชวยชีวิต
ท่ีขาด กอนและหลังของระบบการบริหารเวชภัณฑ โดยใชการวิเคราะห
เอบีซี-วีอีเอ็น รวมกับการกําหนดปริมาณการส่ังซ้ือ 

2. ประชากรท่ีใชในการศึกษาน้ีคือ รายการเวชภัณฑยาทุก
รายการท่ีอยูในบัญชียาของโรงพยาบาลราชบุรี ณ จุดคลังยาใหญ และ
รายการเวชภัณฑยานอกบัญชีรายการยาโรงพยาบาล เวชภัณฑยาท่ีผลิต
จากหองยา และเวชภัณฑยาท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานประกัน
สุขภาพแหงชาติและสํานักงานประกันสังคม ในปงบประมาณ 2562 ซ่ึงได
มาจากฐานขอมูลในระบบโปรแกรมจัดซ้ือและบริหารคลังเวชภัณฑยา

3. ตัวแปรท่ีศึกษาเปนการเปรียบเทียบขอมูลอัตราการ
หมุนเวียนของเวชภัณฑยาและระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาใน
โรงพยาบาลราชบุรี กับจํานวนรายการยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด ณ คลังยา
และระยะเวลาเฉล่ียในการปลดเปล้ืองเฉพาะยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด
กอนและหลังใชการวิเคราะหเอบีซี-วีอีเอ็น รวมกับการกําหนดปริมาณการ
ส่ังซ้ือ

4. พ้ืนท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะรายการเวชภัณฑยา
ทุกรายการท่ีอยูในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลราชบุรี ณ จุดคลังยาใหญ 
ปงบประมาณ 2562

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลของงานศึกษาคร้ังน้ี 
ดําเนินการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
นิยามศัพทเฉพาะ

1. อัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยา (Inventory Turnover) 
หมายถึง จํานวนคร้ังหรือรอบท่ีโรงพยาบาลสามารถนําเวชภัณฑยาคงคลัง
ท่ีเก็บเอาไวมาหมุนเวียนใชหรือขายได (หรือ Turnover) ภายในหน่ึงป 
มีสูตรการคํานวณดังน้ี

อัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยา = 
มูลคาจายเวชภัณฑยารวมต้ังแตตนงวดถึงปลายงวด

มูลคาเวชภัณฑยาคงเหลือเฉล่ีย
โดยท่ี มูลคาเวชภัณฑยาคงเหลือเฉล่ีย = 

(มูลคาเวชภัณฑยาคงเหลือตนงวด+มูลคาเวชภัณฑยาคงเหลือปลายงวด)
2

2. ระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยา หมายถึง จํานวนระยะ
เวลาท่ีมีเวชภัณฑยาคงคลังท่ีเก็บไวในโรงพยาบาล หรืออัตราสวนกลับของ
อัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยาคูณ 365 วัน มีสูตรการคํานวณดังน้ี

ระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยา = 365 วัน  อัตราการ
หมุนเวียนของเวชภัณฑยา

3. ยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด ณ คลังยา หมายถึง จํานวน
รายการยาท้ังหมดท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาดในชวงเวลาหน่ึง หรือเขียนเปน
สูตรคํานวณดังน้ี

ยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด ณ คลังยา = ผลรวมจํานวน
รายการยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาดในชวงเวลาหน่ึง

ขอจํากัด / ขอยกเวน 
 ก. รายการยาขาดน้ี ไมรวมกรณี ยาท่ีเลิกจําหนาย ยาท่ียกเลิก

ทะเบียน ยานอกบัญชียาโรงพยาบาล  ยาออกจากบัญชียาโรงพยาบาล 
ยาท่ีบริษัทยาขาดของช่ัวคราว 

 ข. กรณียาขาดแลวมาแลวขาดซ้ําอีกรอบ ใหถือเปนยาขาด 2 
รายการ แมเปนรายการยาเดียวกันก็ตาม 

4. ความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาขาด หมายถึง 
ระยะเวลาในการจายยารายการท่ีขาดนับต้ังแตวันท่ียาขาดถึงวันท่ีไดรับยา
รายการน้ันเขาคลังในชวงระยะเวลาหน่ึง มีสูตรการคํานวณดังภาพ  
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ความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาขาด = หนวยเปนวัน
โดยท่ี  Ax  = วันท่ีไดรับยาชนิดท่ี x เขาคลัง
        Bx  = วันท่ียาชนิดท่ี x ขาดเปนวันแรก
         x  = ชนิดของยาท่ีขาด
        n  = จํานวนรายการยาท่ีขาดในชวงเวลาน้ัน
5. ปริมาณการส่ังซ้ือ (Quantity ordered) หมายถึง การกําหนด

นโยบายปริมาณการส่ังซ้ือ ท่ีมีการกําหนดปริมาณในการส่ังซ้ือทุกคร้ังปรับ
เปล่ียนไปตามความตองการเวชภัณฑยาคร้ังหลังสุด                                        

Quantity ordered = ปริมาณความตองการเวชภัณฑยาคร้ังหลังสุดใน
ระยะเวลา A วัน x B วัน

A วัน
A = จํานวนวันของปริมาณความตองการเวชภัณฑยาคร้ัง

หลังสุด
B = จํานวนวันท่ีกําหนดนโยบายปริมาณการส่ังซ้ือท่ี

เหมาะสม โดยรวมระยะเวลาลวงหนา หรือ Lead time แลว
6. จุดการส่ังซ้ือ (Reorder Point) หรือ ROP หมายถึง จุดท่ี

แสดงใหเห็นวาเวชภัณฑยาในคลังเวชภัณฑลดลงเหลือก่ีหนวยแลวจึงจะ
ตองรีบทําการส่ังซ้ือใหม 

การวิเคราะหเอบีซี (ABC analysis)
จากการศึกษาพบวารายการเวชภัณฑยา ปงบประมาณ 2562 

เม่ือแบงเปนกลุม เอ บี และซี ท่ีคิดจากมูลคาจายท่ีรอยละประมาณ 70 : 
20 : 10 ตามลําดับ คิดเปนจํานวนรายการเวชภัณฑยาท่ี 147 186 และ 
560 รายการตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 16.46% 20.83% และ 62.71% 
ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2561 คิดเปนจํานวนรายการ
เวชภัณฑยาท่ี 160 196 และ 628 รายการตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 
16.26% 19.92% และ 63.82% ตามลําดับ
การวิเคราะหวีอีเอ็น (VEN analysis)

จากการศึกษา พบวา รายการเวชภัณฑยา ปงบประมาณ 2562 
เม่ือแบงเปนกลุมยาท่ีใชในการชวยชีวิต  (V : Vital drugs), กลุมยาท่ีจําเปน 
(E : Essential drugs) และกลุมยาท่ีไมจําเปน    (N : Non-Essential drugs) 
มีจํานวนรายการเวชภัณฑยาท่ี 294 357 และ 242 รายการตามลําดับ หรือ
คิดเปนรอยละ 32.92% 39.98% และ 27.10% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบ
กับปงบประมาณ 2561 มีจํานวนรายการเวชภัณฑยาท่ี 318 396 และ 270 
รายการตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 32.32% 40.24% และ 27.44% 
ตามลําดับ และมูลคาจายเวชภัณฑยาเม่ือแบงตามกลุมวี 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 เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาจายเวชภัณฑยา 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 
การวิเคราะหเอบีซี-วีอีเอ็น (ABC-VEN analysis)

จากการศึกษา พบวา รายการเวชภัณฑยา ปงบประมาณ 2562 
เม่ือแบงเปน 9 กลุมยอยคือ เอวี (AV) บีวี (BV) ซีวี (CV) เออี (AE) บีอี (BE) 

ซีอี (CE) เอเอ็น (AN) บีเอ็น (BN) และซีเอ็น (CN) มีจํานวนรายการเวชภัณฑ
ยาท่ี 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 เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2561 มีจํานวน
รายการเวชภัณฑยาท่ี 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
ยาเม่ือแบงเปน 9 กลุมยอยคือ 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 เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาจายเวชภัณฑยา 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
วิธีระบบปริมาณการส่ังซ้ือ (Quantity ordered)

ในปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลราชบุรี กําหนดคา Qo 
จากปริมาณความตองการเวชภัณฑยาเฉล่ียคร้ังหลังสุดในระยะเวลา 90 
วัน กับระยะเวลาท่ีตองการสํารองเวชภัณฑยาเปน 60 วัน เปนไปตามสูตร
การคํานวณ 

Qo = ปริมาณความตองการเวชภัณฑยาคร้ังหลังสุดในระยะเวลา 
90 วัน x 60 วัน

90 วัน
การปรับปรุงสูตรการคํานวณคา Qo ของแตละกลุมยาในตารางการ
วิเคราะหเอบีซี-วีอีเอ็น (ABC-VEN analysis) โดยเฉพาะกลุมยาท่ีใชใน
การชวยชีวิต กลุม V (Vital drugs)

กลุมยาท่ีใชในการชวยชีวิต กลุม V (Vital drugs) มีการปรับปรุง
สูตรการคํานวณคา Qo 

กลุมเอวี (AV) : จากปริมาณความตองการเวชภัณฑยาเฉล่ีย
คร้ังหลังสุดในระยะเวลา 90 วัน กับ ระยะเวลาท่ีตองการสํารองเวชภัณฑ
ยาเปน 60 วัน เปนไปตามสูตรการคํานวณ 

Qo = ปริมาณความตองการเวชภัณฑยาคร้ังหลังสุด
ในระยะเวลา 90 วัน x 60 วัน

90 วัน
กลุมบีวี (BV) : จากปริมาณความตองการเวชภัณฑยาเฉล่ียคร้ัง

หลังสุดในระยะเวลา 90 วัน กับ ระยะเวลาท่ีตองการสํารองเวชภัณฑยา
เปน 75 วัน เพ่ือใหมีการสํารองเวชภัณฑยาเพ่ิมข้ึนอีก 15 วัน เปนไปตาม
สูตรการคํานวณ 

Qo = ปริมาณความตองการเวชภัณฑยาคร้ังหลังสุด
ในระยะเวลา 90 วัน x 75 วัน

90 วัน
กลุมซีวี (CV) : จากปริมาณความตองการเวชภัณฑยาเฉล่ียคร้ัง

หลังสุดในระยะเวลา 90 วัน กับระยะเวลาท่ีตองการสํารองเวชภัณฑยา

ผลของการศึกษา
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จากการศึกษา พบวา ในปงบประมาณ 2562 ปญหาจํานวน
รายการยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาดมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนเปน 390 รายการ 
ซ่ึงคิดเปนอัตรารอยละ 1.26 ของรายการยาท่ีเบิก เม่ือเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณ 2561 จํานวนรายการยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาดมีจํานวน 
125 รายการ ซ่ึงคิดเปนอัตรารอยละ 0.41 ของรายการยาท่ีเบิก (ตารางท่ี 
1) และท้ังปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2562 ความเร็วเฉล่ียใน
การปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาดมากกวา 13 วัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ตารางท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ)

1. อัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยาเพ่ิมสูงข้ึนจากเดิม 
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. จํานวนรายการยาท่ีใชชวยชีวิตท่ีขาด ณ คลังยาเพ่ิมข้ึนจาก
เดิม 125 รายการ หรือคิดเปนอัตรารอยละ 0.41 ของรายการยาท่ีเบิก ใน
ปงบประมาณ 2561 เปน 390 รายการ หรือคิดเปนอัตรารอยละ 1.26 ของ
รายการยาท่ีเบิก ในปงบประมาณ 2562

4. ความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชชวยชีวิตท่ี
ขาดรวดเร็วข้ึนจากเดิม 25.92 วัน ในปงบประมาณ 2561 เปน 16.07 วัน 
ในปงบประมาณ 2562 แตความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใช
ในการชวยชีวิตท่ีขาดยังคงมากกวา 13 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05

1. พบวากลุมยาท่ีแบงตามการวิเคราะหเอบีซี-วีอีเอ็น เม่ือแบง
เปนกลุมเอ บี และซี ท่ีคิดจากมูลคาจายท่ีรอยละประมาณ 70 : 20 : 10 
ตามลําดับ ในปงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลราชบุรี มีจํานวนรายการ
เวชภัณฑยาเม่ือแบงตามกลุมคิดเปน 16.46% 20.83% และ 62.71% ตาม
ลําดับ และมีมูลคาจายเวชภัณฑยาคิดเปน 70.08% 19.95% และ 9.97% 
ของมูลคาจายเวชภัณฑยาท้ังหมดตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามหลักการของ 
Pareto 

2. พบวาอัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยาเพ่ิมสูงข้ึนจาก
เดิม 12.11 รอบ ในปงบประมาณ 2561 เปน 13.66 รอบ ในปงบประมาณ 
2562 จากการปรับปรุงสูตรการคํานวณคาปริมาณการส่ังซ้ือ (Qo) ของแตละ
กลุมยา

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 จากการปรับปรุงสูตรการคํานวณคาปริมาณการส่ังซ้ือ 
(Qo) ของแตละกลุมยา

4. พบวาจํานวนรายการยาท่ีใชชวยชีวิตท่ีขาด ณ คลังยาเพ่ิม
ข้ึนจากเดิม 125 รายการ หรือคิดเปนอัตรารอยละ 0.41 ของรายการยาท่ี
เบิก ในปงบประมาณ 2561 เปน 390 รายการ หรือคิดเปนอัตรารอยละ 

เปน 90 วัน เพ่ือใหมีการสํารองเวชภัณฑยาเพ่ิมข้ึนอีก 30 วัน เปนไป
ตามสูตรการคํานวณ 

Qo = ปริมาณความตองการเวชภัณฑยาคร้ังหลังสุด
ในระยะเวลา 90 วัน x 90 วัน

90 วัน
จุดการส่ังซ้ือเพ่ิม (Reorder Point หรือ ROP) 

เม่ือกําหนดคาจุดการส่ังซ้ือเพ่ิม (Reorder Point หรือ ROP)  
ใหมีคาคงท่ีเปนคร่ึงหน่ึงของคา Qo ของเวชภัณฑยาแตละรายการ 
ผลปรากฏวาไมมีรายการเวชภัณฑยาท่ีใชในการชวยชีวิตรายการใดท่ีขาด
สํารองนานเกินกวา 3 เดือน ตามขอจํากัด/ขอยกเวนท่ีแจงไวขางตน
อัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยา และระยะเวลาการสํารอง
เวชภัณฑยา

ในปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลราชบุรีมีมูลคาเวชภัณฑ
ยาคงเหลือเฉล่ียเปน 41,261,290.23 บาท มีอัตราการหมุนเวียนของ
เวชภัณฑยาเปน 12.11 รอบ และระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาเปน 
29.40 วัน สําหรับในปงบประมาณ 2562  โรงพยาบาลมีเวชภัณฑยาคง
เหลือเฉล่ียเปน 39,478,443.92 บาท มีอัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑ
ยาเปน 13.66 รอบ และมีระยะเวลาการสํารองเวชภัณฑยาเปน 26.07 วัน 
จากการปรับปรุงสูตรการคํานวณ Qo ทําใหอัตราการหมุนเวียนของ
เวชภัณฑยาสูงข้ึนจากเดิม 12.11 รอบ เปน 13.66 รอบ และระยะเวลาการ
สํารองเวชภัณฑยาลดลงจากเดิม 29.40 วัน เปน 26.07 วัน 

ยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด ณ คลังยา และความเร็วเฉล่ียในการ
ปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด

ตารางท่ี 1 คาการคํานวณความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชใน

การชวยชีวิตท่ีขาด  

   ปีงบประมาณ      จำนวน 
    (รายการ) 

   ความเร็วเฉล่ีย 
        (วัน) 

  Std.Deviation  Std.Error Mean 

2561 125 25.92 25.522 2.283 
2562 390 16.07 16.103 0.815 

ตารางท่ี 3 คาการคํานวณการทดสอบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 1 กลุม ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ของจํานวนวันปลดเปล้ืองยาปงบประมาณ 2562

สรุปผลการศึกษา

อภิปรายผลการศึกษา

ตารางท่ี 2 คาการคํานวณการทดสอบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 1 กลุม 

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ของจํานวนวันปลดเปล้ืองยาปงบประมาณ 2561
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20 ป ดานสาธารณสุข นโยบายหรือระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
ตางๆ ยังควรใชหลักการทางวิชาการบริหารพัสดุรวมดวย ซ่ึงการนําการ
วิเคราะหเอบีซี-วีอีเอ็น (ABC-VEN analysis) มาใชในการบริหารเวชภัณฑ
ยาหรือพัสดุก็เปนหลักการหน่ึงทางวิชาการบริหารพัสดุ

2. การนําการวิเคราะหเอบีซี-วีอีเอ็น (ABC-VEN analysis) 
มาใชในการวิเคราะหแบงประเภทบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลเปนกลุมๆ 
น้ัน ควรนําเสนอผลการวิเคราะหน้ีในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดของโรงพยาบาล เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกรายการยาท่ี
เหมาะสม โดยเฉพาะกลุม III คือ กลุมซีเอ็น (CN) ซ่ึงเปนรายการยาท่ีไม
จําเปน และมูลคาการจายนอยไมมีผลกระทบ หรือมีผลกระทบนอยในการ
รักษาผูปวย จึงสามารถนําเสนอใหตัดออกจากบัญชีรายการยาของโรง
พยาบาล เพ่ือนํารายการยาท่ีมีความจําเปนและท่ีมีขอมูลทางวิชาการ
สนับสนุนมากกวาเขามาแทนท่ี และยังเปนการชวยสงเสริมใหมีการใชยา
อยางสมเหตุผลอีกดวย สําหรับกลุมยาท่ีใชในการชวยชีวิต หรือกลุมวี (V) 
ซ่ึงมีตนทุนของการสูญเสียโอกาสสูงหากมีการขาดแคลน ดังน้ัน จึงควร
บริหารจัดการยากลุมน้ีดวยความเอาใจใสเปนพิเศษ เพ่ือลดโอกาสท่ีจะ
ขาดแคลนยาเหลาน้ีใหนอยท่ีสุด 

3. เพ่ือใหการบริหารเวชภัณฑยามีประสิทธิภาพท่ีดี จะตองมี
การปรับปรุงคาปริมาณการส่ังซ้ือ (Qo) และการคํานวณหาจุดส่ังซ้ือใหม 
(ROP) ของแตละกลุมเวชภัณฑยาใหมีความเหมาะสมและสม่ําเสมอ 
เพ่ือเพ่ิมอัตราการหมุนเวียนของเวชภัณฑยา ลดระยะเวลาการสํารอง
เวชภัณฑยา ลดจํานวนรายการยาท่ีขาด ณ คลังยา รวมถึงปรับปรุง
กระบวนการข้ันตอนในการจัดซ้ือถึงการตรวจรับเวชภัณฑยา เพ่ือลดระยะ
เวลาความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีขาด

1.26 ของรายการยาท่ีเบิก ในปงบประมาณ 2562 ซ่ึงไมเปนไปตามประเด็น
ปญหาของการศึกษาท่ีกําหนดวาโรงพยาบาลราชบุรีสามารถลดจํานวน
รายการยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาด ณ คลังยาใหเปนศูนย

5. พบวาความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชชวย
ชีวิตท่ีขาดรวดเร็วข้ึนจากเดิม 25.92 วัน ในปงบประมาณ 2561 เปน 16.07 
วัน ในปงบประมาณ 2562 ซ่ึงเปนไปตามประเด็นปญหาของการศึกษาท่ี
กําหนดวาโรงพยาบาลสามารถเพ่ิมความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหา
ยาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาดไดไมเกิน 9 วันทําการ แตความเร็วเฉล่ียในการ
ปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาดยังคงมากกวา 13 วัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 เน่ืองจากในการศึกษาน้ีไมไดมีการปรับ
เปล่ียนข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดหาเวชภัณฑยา จนถึงข้ันตอน
การตรวจรับเวชภัณฑยา และข้ันตอนการเบิกจายเวชภัณฑยา จึงยังคงทําให
ความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายาท่ีใชในการชวยชีวิตท่ีขาดยังคง
ใชเวลามากกวา 9 วันทําการ หรือ 13 วัน รวมวันหยุดเสารและอาทิตยอยู 
ดังน้ัน หากตองการลดระยะเวลาความเร็วเฉล่ียในการปลดเปล้ืองปญหายา
ท่ีใชในการชวยชีวิตลง จึงตองดําเนินการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติ
งานการจัดซ้ือจัดหาเวชภัณฑยา ข้ันตอนการตรวจรับเวชภัณฑยา และข้ัน
ตอนการเบิกจายเวชภัณฑยาตอไป

1. เภสัชกรงานบริหารเวชภัณฑหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดาน
การจัดซ้ือจัดจางควรมีบทบาทสําคัญในการบริหารเวชภัณฑยาหรือพัสดุ
ในความรับผิดชอบ นอกจากท่ีจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตรชาติระยะ 

ขอเสนอแนะ
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