วารสาร
องค์์การเภสััชกรรม
ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม – กัันยายน 2564
Vol.47 No.4 July – September 2021
ISSN : 0125-3891

คณะที่ปรึกษา

นพ.วิิฑููรย์์ ด่่านวิิบููลย์์
ดร. ภญ.มุุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิิจ
นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล
ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์
ภญ.ดนตรีี เกษสุุวรรณสิิงห์์
นางสาวรำ��ไพ สมจิิตรมููล
นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล
ดร. ภญ.นัันทกาญจน์์ สุุวรรณปิิฎกกุุล
ภญ.สุภาพร ติพพะมงคล
ภญ.วีระมล มหาตมวดี

บรรณาธิการ

นายยุทธนา ตันติพาณิชย์

กองบรรณาธิการ

น.ส.คันธรัตน์ มณีโชติ
นางวิภาวรรณ ธรรมบ�ำรุง
นายธนากร สังการี

ศิลปกรรม

นางรสสุคนธ์ ลิ้มสุวรรณเกสร
นายชุติศักดิ์ ทาบสุวรรณ์
นายจุมพล ศศิพงษ์อนันต์

ภาพประกอบ

นางสุนิสา พรหมประสิทธิ์

พิสูจน์อักษร/สมาชิกสัมพันธ์
นางชัชมณฑ์ บุญนาม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข รวมทั้งผลงานวิเคราะห์วิจัยในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่กิจกรรม และการด�ำเนินงาน
ขององค์การเภสัชกรรมแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
และสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
4. เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการแลกเปลี่ ย นทั ศ นะและ
ความคิดเห็น
Vol. 43 No.1 October - December 2017

กองประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม

75/1 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร./แฟกซ์ 0 2644 8856
E-mail : AA32@gpo.or.th
http//:www.gpo.or.th
ปที่ 43 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

47

วารสารองค์การเภสัชกรรม
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03 โรงงานผลิิตวััคซีีน องค์์การเภสััชกรรม คว้้ารางวััลระดัับโลก ‘FOYA’ 2021
05 องค์์การเภสััชกรรม (จีีพีโี อ) ได้้คะแนนการประเมิินความโปร่่งใสและคุุณธรรม (ITA)

		จาก ป.ป.ช. เกรด A ระดัับดีีมาก ต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่�่ 6
06 วััคซีีนโควิิด-19 HXP–GPOVac ขององค์์การเภสััชกรรม เริ่่ม� วิิจัยั ในมนุุษย์์ระยะที่่� 2
08 องค์์การเภสััชกรรมได้้รับั รางวััล อย. ควอลิิตี้้� อวอร์์ด 4 ปีีต่อ่ เนื่่อ� ง
10 สถาบัันวััคซีีนแห่่งชาติิ ร่่วมกัับองค์์การเภสััชกรรมและเครืือข่่าย
จััดเสวนาสถานการณ์์ความก้้าวหน้้า การพััฒนาวััคซีีนไทยสู้้�โควิิด โดยทีีมประเทศไทย
12 	ผู้้บ� ริิหารองค์์การเภสััชกรรม ดร. ภญ.พรทิิพย์์ วิิรัชั วงค์์ คว้้ารางวััลศิษิ ย์์เก่่าดีีเด่่น

บทความ/Article
15 การประเมิินประสิิทธิิภาพระบบการประสานรายการยา (Medication Reconciliation)
		

ในผู้้�ป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังที่่�เข้้ารัับการรัักษาที่่�หอผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาลด่่านช้้าง
18 ความรู้้� ทััศนคติิและประสบการณ์์ต่่อการใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์ของบุุคลากร
		สาธารณสุุขที่่�มีีสิิทธิิสั่่�งใช้้ ในสัังกััดสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดเชีียงใหม่่
24 	ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริิน
		 ในโรงพยาบาลเนิินมะปราง จัังหวััดพิิษณุุโลก
28 การพััฒนากระบวนการจััดการความปลอดภััยของการใช้้วััตถุุกัันเสีียในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์
		 ที่่�ผลิิตในจัังหวััดสมุุทรสาคร
30 การเปรีียบเทีียบการสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�เหมาะสมก่่อนและหลัังการใช้้แนวทางปฏิิบััติิ
		 ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีบาดแผลสดจากอุุบััติิเหตุุ
36 การพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง โรงพยาบาลแสวงหา จัังหวััดอ่่างทอง
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โรงงานผลิิตวััคซีีน องค์์การเภสััชกรรม

โ

คว้้ารางวััลระดัับโลก
‘FOYA’ 2021

รงงานผลิิต (วััคซีีน) ชีีววัตั ถุุ ขององค์์การเภสััชกรรม คว้้ารางวััล
ระดัับโลก “FOYA” 2021 สาขา Social Impact จากสมาคม
ISPE เตรีียมเข้้ารัับรางวััลเดืือน
ตุุลาคม 2564 เชื่่�อมั่่�นโรงงานนี้้�จะช่่วย
สร้้างความมั่่�นคงด้้านวััคซีีนให้้กัับไทย
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
นพ.วิิ ฑูู ร ย์์ ด่่ า นวิิ บูู ล ย์์
ผู้้�อำำ�นวยการองค์์การเภสััชกรรม กล่่าวว่่า
โรงงานผลิิต (วััคซีีน) ชีีววััตถุุ ตำำ�บล
ทัับกวาง อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี
ขององค์์การเภสััชกรรม ซึ่่ง� เป็็นโรงงานตาม
Vol.47 No.4 July - September 2021

มาตรฐานองค์์การอนามััยโลก (WHO) ได้้เข้้าร่่วมการประกวดรางวััล
Facility of the Year Awards 2021 (FOYA) ของสมาคม International
Society for Pharmaceutical Engineering หรืือ ISPE ซึ่่ง� เป็็นองค์์กร
ระดัับนานาชาติิ มีีสมาชิิกที่่�ดำำ�เนิินการด้้านเทคโนโลยีีและ
วิิศวเภสััชกรรมกว่่า 18,000 ราย อยู่่�ในมากกว่่า 90 ประเทศ โดยคณะ
กรรมการผู้้�ตััดสินิ รางวััล ซึ่่ง� ล้้วนเป็็นผู้้�นำำ�อุุตสาหกรรมที่่�โดดเด่่น และมีี
ประสบการณ์์ระดัับโลกมากมาย ได้้พิจิ ารณาให้้โรงงานผลิิต (วััคซีีน)
ชีีววัตั ถุุ ของ อภ.รัับรางวััลสาขา Social Impact จาก 6 สาขารางวััล
ที่่�มีีการจััดมอบปีีนี้้�ทั้้�งหมด ได้้แก่่ สาขา Facility Integration สาขา
Operational Excellence สาขา Project Execution สาขา Process
Intelligence and Innovation สาขา Social Impact และรางวััลพิิเศษ
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Special Recognition Award for Operational Agility:
COVID-19 Impact
“การที่่�โรงงานผลิิตวััคซีีนได้้รัับรางวััลระดัับโลกในครั้้�งนี้้�
เป็็นอีีกหนึ่่�งกำำ�ลัังใจสำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้มุ่่�งมั่่�นพััฒนาการ
ผลิิตวััคซีีนที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ สร้้างความมั่่�นคงและยั่่�งยืืนด้้านวััคซีีนให้้กับั
ประเทศไทย ทั้้�งในสถานการณ์์ปกติิและสถานการณ์์ที่่�มีีการระบาด
ของโรค โดยพิิธีีมอบรางวััลอย่่างเป็็นทางการจะจััดขึ้้�นในงาน ISPE
Annual Meeting and Expo ระหว่่างวัันที่่� 31 ตุุลาคม - 2 พฤศจิิกายน
2564 ที่่�เมืื อ งบอสตัั น ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา”
ด้้ า น นายกิิ ต ติิ ศัั ก ดิ์์�
ภููพิพัิ ฒ
ั น์์ผล ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ องค์์การ
เภสััชกรรม ซึ่่�งรัับผิิดชอบงานด้้าน
วััคซีีนและชีีววััตถุุ กล่่าวว่่า โรงงาน
ผลิิต (วััคซีีน) ชีีววััตถุุ ขององค์์การฯ
ที่่� ได้้รับั รางวััลระดัับโลกครั้้�งนี้้� มีีผลงาน
ที่่�โดดเด่่น ด้้านนวััตกรรมการพััฒนา
และผลิิตวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ โดยเฉพาะในสถานการณ์์แพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 นี้้� ได้้นำำ�เทคโนโลยีีการผลิิตวััคซีีนโดยใช้้ไข่่ไก่่ฟัักที่่�มีี
ศัักยภาพและความพร้้อมอยู่่�แล้้ว มาปรัับใช้้ในการผลิิตวััคซีีน
โควิิด-19 โดยองค์์การฯ ได้้ นำำ�เชื้้�อไวรััสตั้้�งต้้นที่่�ได้้รัับจากองค์์กร
PATH ภายใต้้ข้้อตกลงระหว่่าง PATH กัับโรงเรีียนแพทย์์ Icahn
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School of Medicine at Mount Sinai และมหาวิิทยาลััยเทกซััส
(University of Texas at Austin) มาวิิจััยและพััฒนาวััคซีีนโควิิด-19
ขณะนี้้�การศึึกษาวิิจัยั ในมนุุษย์์ระยะที่่� 1 ได้้ผลการวิิเคราะห์์ภูมิู คุ้้�มกั
ิ นั
ที่่� 14 วััน หลัังจากได้้รับวั
ั ัคซีีนครบ 2 เข็็มแล้้ว และได้้เริ่่�มทำำ�การ
ศึึกษาวิิจัยั ในมนุุษย์์ระยะที่่� 2 แล้้ว และจะดำำ�เนิินการในมนุุษย์์ระยะ
ที่่� 3 ต่่อไป โดยจะเริ่่�มทำำ�การผลิิตในระดัับอุุตสาหกรรมหลัังจาก
วััคซีีนได้้รัับทะเบีียนจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) คาดว่่าภายในปีี 2565 จะยื่่�นขอรัับทะเบีียนตำำ�รัับและเริ่่�มผลิิต
วััคซีีนในเชิิงอุุตสาหกรรมเพื่่�อนำำ�มาใช้้ได้้ โดยมีีกำำ�ลังั การผลิิต 20-30
ล้้านโดสต่่อปีี”
“ที่่�สำำ�คััญโรงงานแห่่งนี้้�ก่่อสร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เชิิง
สัังคม สร้้างความมั่่�นคงยั่่�งยืืนด้้านวััคซีีนของประเทศไทย เพิ่่�มการ
เข้้าถึึงวััคซีีนทั้้�งสถานการณ์์ปกติิและป้้องกัันการขาดแคลนของ
วััคซีีนในประเทศจากสถานการณ์์การระบาดของโรคหรืือเมื่่�อเกิิด
วิิกฤตด้้านสุุขภาพภายในประเทศต่่างๆ โรงงานถููกออกแบบให้้มีี
ความยั่่�งยืืนเป็็นโรงงานสีีเขีียว (Green Factory) มุ่่�งเน้้นการใช้้
ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ลดการปล่่อยของเสีียออกสู่่�
ภายนอก ด้้วยระบบการกำำ�จััดของเสีียจากกระบวนการทำำ�งานเป็็น
ไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด ลดการปล่่อยคาร์์บอน ติิดตั้้�งระบบผลิิต
ไฟฟ้้าด้้วยเซลล์์แสงอาทิิตย์์บนหลัังคา (Solar Rooftop) ทุุกอาคาร
ซึ่่�งเป็็นมิิตรและลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม”
Vol.47 No.4 July - September 2021

องค์์การเภสััชกรรม (จีีพีีโอ)

ได้้คะแนนการประเมิินความโปร่่งใส
และคุุณธรรม (ITA) จาก ป.ป.ช.
เกรด A ระดัับดีีมาก ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 6

อ

งค์์การเภสััชกรรมได้้รัับการประเมิินคุุณธรรมและความ
โปร่่งใส (ITA) 92.84 คะแนน เกรด A ระดัับดีีมาก ประจำำ�
ปีีงบประมาณ 2564 จากสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ต่่อเนื่่�องเป็็น
ปีีที่่� 6 แสดงถึึงการเป็็นองค์์กรที่่�ดำำ�เนิินงานตามหลัักธรรมาภิิบาล
มีีความโปร่่งใส มีีคุณ
ุ ธรรมและจริิยธรรมในการบริิหารงานอย่่างสููง
มาโดยตลอด และโดยเฉพาะการป้้องกัันการทุุจริิต และการเปิิดเผย
ข้้อมููลองค์์การเภสััชกรรมได้้ 100 คะแนนเต็็ม
นพ.วิิ ฑูู ร ย์์ ด่่ า นวิิ บูู ล ย์์
ผู้้�อำำ�นวยการองค์์ ก ารเภสัั ช กรรม
กล่่าวว่่า องค์์การเภสััชกรรมได้้รับั การ
ประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ด้้วยคะแนนเฉลี่่�ย 92.84 คะแนน อยู่่�
ในระดัับเกรด A ระดัับดีีมาก ต่่อเนื่่�อง
เป็็ น ปีี ที่่� 6 จากการที่่�องค์์ ก าร
เภสััชกรรมได้้เข้้าร่่วมการประเมิิน
คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการ
ดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐหรืือ
ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำำ�ปีีงบประมาณ
2564 ซึ่่ง� จััดขึ้้�นโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.) โดยคะแนนการประเมิิน
มาจากตััวชี้้�วััด 10 ด้้าน คะแนนเต็็มด้้านละ 100 คะแนน ได้้แก่่ การ
เปิิดเผยข้้อมููล ได้้ 100 คะแนน การป้้องกัันการทุุจริิต ได้้ 100
คะแนน ประสิิทธิิภาพในการสื่่�อสาร ได้้ 95.20 คะแนน คุุณภาพใน
การดำำ�เนิินงานได้้ 94.63 คะแนน การปรัับปรุุงการทำำ�งาน ได้้ 91.76
คะแนน การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่� ได้้ 88.51 คะแนน การใช้้อำำ�นาจได้้ 84.04
คะแนน การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต ได้้ 80.68 คะแนน การใช้้
งบประมาณ ได้้ 79.73 คะแนน และการใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ
ได้้ 78.38 คะแนน
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โดยในส่่วนของคะแนนด้้านการป้้องกัันการทุุจริิต และ
การเปิิดเผยข้้อมููลนั้้�น มีีความโดดเด่่นมาก โดยได้้คะแนนการ
ประเมิินสููงสุุดถึึง 100 คะแนนเต็็ม ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นตััวชี้้�วััดที่่�มีีความ
สำำ�คััญมากสำำ�หรัับการประเมิินคะแนนในครั้้�งนี้้�
ผู้้�อำำ�นวยการองค์์การเภสััชกรรม กล่่าวต่่อไปว่่า องค์์การฯ
ดำำ�เนิินงานด้้วยเจตนารมณ์์ ความมุ่่�งมั่่�น ตามหลัักธรรมาภิิบาล
และแนวคิิดคุุณธรรม นำำ�การพััฒนา ร่่วมสร้้างความเข้้มแข็็ง
จากภายในตามหลัักระเบิิดจากข้้างใน เพื่่�อร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคม
คุุณธรรม และผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกคนร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนคุุณธรรมที่่�ดีี
ให้้เกิิดขึ้้�นในสัังคม โดยนำำ�แนวทางการดำำ�เนิินงานของศาสตราจารย์์
เกีียรติิคุณ
ุ นายแพทย์์เกษม วััฒนชััย องคมนตรีี ภายใต้้แนวคิิด 6 ป
มาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน ประกอบด้้วย 1. ปลุุกคิิดให้้ทุกุ คนเห็็นความ
สำำ�คััญ และเรีียนรู้้�ร่่วมกััน ทำำ�ความเข้้าใจกััน 2. ประมวลพฤติิกรรม
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�พึึงประสงค์์และไม่่พึึงประสงค์์จากทุุกระดัับ แล้้วสรุุปร่่วม
กััน 3. เปลี่่�ยนพฤติิกรรมเป็็นข้้อกำำ�หนดคุุณธรรม 3 ข้้อ เพื่่�อเป็็น
พื้้�นฐานในการทำำ�งานร่่วมกันั 4. แปลงจากข้้อกำำ�หนดคุุณธรรม 3 ข้้อ
เป็็นพฤติิกรรมบ่่งชี้้�ในระดัับต่่างๆ 5. ประกาศปฏิิญาณก่่อนลงมืือ
ปฏิิบััติิ และ 6. ประเมิินผลจากความสำำ�เร็็จของผลการดำำ�เนิินงาน
ตามแผนการสร้้างองค์์กรคุุณธรรมและการประเมิินองค์์กร
นอกจากนี้้�องค์์การฯ ยัังได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ
2 จากการประกวดคลิิปวีีดิิทััศน์์นำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานองค์์กร
คุุณธรรมต้้นแบบ ของหน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข ที่่�จััด
โดย ศููนย์์ปฏิิบััติิการต่่อต้้านการทุุจริิต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุุข
อีีกด้้วย
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วััคซีีนโควิิด-19
HXP–GPOVac

ขององค์์การเภสััชกรรม เริ่่�มวิิจััยในมนุุษย์์ระยะที่่� 2

วัั

คซีีนโควิิด-19 HXP–GPOVac ขององค์์การเภสััชกรรม
เริ่่ม� วิิจัยั ในมนุุษย์์ระยะที่่� 2 หลัังการศึึกษาวิิจัยั ในมนุุษย์์
ระยะที่่� 1 ประสบผลสำำ�เร็็จ คาดกลางปีี 2565 เริ่่ม� ผลิิต
ได้้ เพื่่อ� เป็็นความมั่่�นคง ลดการนำำ�เข้้า เป็็นการพึ่่�งพาตนเองด้้าน
วััคซีีนของประเทศ
นพ.วิิฑูรู ย์์ ด่่านวิิบูลู ย์์ ผู้้�อำำ�นวยการองค์์การเภสััชกรรม
กล่่าวว่่า หลัังจากที่่�องค์์การเภสััชกรรม ได้้ดำำ�เนิินการวิิจััยพััฒนา
กระบวนการผลิิตวััคซีีน และได้้ทำำ�การผลิิตวััคซีีนป้้องกัันโควิิด HXP–
GPOVac จนสำำ�เร็็จในขั้้�นแรก และนำำ�เข้้าสู่่�ขั้้�นตอนของการศึึกษาวิิจัยั
ในมนุุษย์์ นัับเป็็นวััคซีีนโควิิดชนิิดแรกของประเทศไทย ที่่�ได้้วิจัิ ยั ใน
มนุุษย์์ ซึ่่�งขณะนี้้�การศึึกษาวิิจััยในมนุุษย์์ในระยะที่่� 1 ได้้ผลการ
วิิเคราะห์์ภูมิู คุ้้�มกั
ิ นั ที่่� 14 วััน หลัังจากได้้รับวั
ั คั ซีีนครบ 2 เข็็มแล้้ว โดย
ในวัันที่่� (16 สิิงหาคม 2564) องค์์การฯ ได้้เริ่่�มทำำ�การศึึกษาวิิจัยั ในมนุุษย์์
ระยะที่่� 2 โดยวิิจัยั ในอาสาสมััคร จำำ�นวน 250 คน อายุุ 18-75 ปีี
ที่่�มีีสุขุ ภาพดีี ไม่่เคยฉีีดวัคั ซีีนป้้องกัันโควิิดทุกุ ชนิิดมาก่่อน และไม่่เคย
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เป็็นผู้้�ป่่วยโควิิดมาก่่อน โดยการศึึกษาวิิจัยั ในมนุุษย์์ระยะที่่� 1 และ 2
นี้้� องค์์การฯ ได้้ให้้คณะเวชศาสตร์์เขตร้้อน มหาวิิทยาลััยมหิดิ ล เป็็น
ผู้้�ดำำ�เนิินการศึึกษาวิิจัยั โดยมีี ศ. พญ.พรรณีี ปิิติสุิ ทุ ธิิธรรม หััวหน้า้
ภาควิิชาอายุุรศาสตร์์เขตร้้อน รัักษาการหััวหน้้าศููนย์์วััคซีีน คณะ
เวชศาสตร์์เขตร้้อน มหาวิิทยาลััยมหิดิ ล เป็็นหััวหน้า้ โครงการศึึกษา
วิิจัยั ในมนุุษย์์ครั้้�งนี้้�
นพ.วิิฑููรย์์ กล่่าวต่่อไปว่่า องค์์การฯ ได้้พััฒนาวััคซีีน
HXP–GPOVac โดยการสนัับสนุุนจากองค์์กร PATH ที่่�ได้้ส่่งมอบ
หััวเชื้้�อวััคซีีนต้้นแบบซึ่่ง� พััฒนาโดยโรงเรีียนแพทย์์ที่่�เมาท์์ไซนาย (The
Icahn School of Medicine at Mount Sinai) และมหาวิิทยาลััยเท็็กซััส
ที่่�ออสติิน (University of Texas at Austin) ประเทศสหรััฐอเมริิกา
มาทำำ�การผลิิตที่่�โรงงานผลิิต (วััคซีีน) ชีีววัตั ถุุ ขององค์์การฯ ที่่� ต.ทัับกวาง
อ.แก่่งคอย จ.สระบุุรีี ซึ่่�งได้้มีกี ารวิิจััยพัฒ
ั นากระบวนการผลิิตและ
สามารถผลิิตวััคซีีน HXP–GPOVac จากนวััตกรรมเชื้้�อตายชนิิด
ลููกผสม (Inactivated chimeric vaccine) ผลิิตด้้วยเทคโนโลยีีไข่่ไก่่ฟักั
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ผลิิตได้้ในกลางปีี 2565 โดยจะสามารถผลิิตได้้ 20-30 ล้้านโดสต่่อปีี
และจะทำำ�การขยายกำำ�ลัังการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง ในเบื้้�องต้้นนี้้� “วััคซีีน
HXP–GPOVac จะสามารถรองรัับการฉีีดเพื่่�อป้้องกัันโควิิด-19
ให้้ชาวไทยได้้ 10-15 ล้้านคน
ดร. ภญ.พรทิิพย์์ วิิรัชั วงศ์์ หััวหน้า้ โครงการ “วััคซีีน HXP–
GPOVac” องค์์การเภสััชกรรม กล่่าวว่่า “หััวเชื้้�อวััคซีีนต้้นแบบนี้้�
ได้้พัฒ
ั นาจากนวััตกรรมการตััดต่อ่ ไวรััสนิิวคาสเซิิล (Newcastle disease
virus, NDV) ให้้มีกี ารแสดงออกของโปรตีีนหนามของไวรััสโคโรนาที่่�
ได้้ถูกู ปรัับแต่่งด้้วยเทคโนโลยีีเฮกซะโปร (HexaPro) ให้้มีคี วามคงตััว
มากขึ้้�น มาใช้้ในการกระตุ้้�นร่่างกายให้้สร้้างภููมิคุ้้�มกั
ิ นั ต้้านโรคโควิิด-19
เทคโนโลยีีเฮกซะโปรนี้้� ถููกพััฒนาที่่�มหาวิิทยาลััยเท็็กซััสที่่�ออสติิน
โดยนัักวิิจัยั กลุ่่�มเดีียวกับที่่�
ั ได้้พัฒ
ั นาโปรตีีนหนามรุ่่�นแรกที่่�ใช้้ในวััคซีีน
โควิิด-19 อย่่างน้้อย 3 ชนิิดที่่�มีกี ารใช้้อยู่่�ทั่่�วโลก โดยทั้้�งนี้้�องค์์กร PATH
ได้้ส่่งมอบหััวเชื้้�อไวรััส ให้้แก่่ 3 ผู้้�ผลิิตวััคซีีนในประเทศเวีียดนาม
ประเทศบราซิิล รวมทั้้�งองค์์การเภสััชกรรมของประเทศไทยด้้วย
“วััคซีีน HXP–GPOVac” นัับเป็็นความมั่่�นคง ลดการนำำ�เข้้า และ
เป็็นการพึ่่ง� พาตนเองด้้านวััคซีีนของประเทศอย่่างยั่่�งยืืน และยัังส่่งผล
ต่่อความมั่่�นใจในการดำำ�เนิินชีีวิิตและการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของ
สัังคมไทย”
(Egg-based) เช่่นเดีียวกัับการผลิิตวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ และนำำ�เข้้า
สู่่�กระบวนการวิิจัยั ในมนุุษย์์ได้้สำำ�เร็็จในระยะเวลา 10 เดืือน เมื่่�อการ
ศึึกษาวิิจัยั ในมนุุษย์์ครบทั้้�ง 3 ระยะ และได้้รับั การขึ้้�นทะเบีียนตำำ�รัับ
เพื่่�อใช้้ในกรณีีฉุกุ เฉิิน (Emergency Use Authorization, EUA) จาก
สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำำ�เร็็จ คาดว่่าจะเริ่่�ม
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องค์์การเภสััชกรรมได้้รัับรางวััล

อย. ควอลิิตี้้� อวอร์์ด 4 ปีีต่่อเนื่่�อง

อ

งค์์การเภสััชกรรมได้้รับั รางวััล อย. ควอลิิตี้้� อวอร์์ด ประจำำ�
ปีี พ.ศ. 2564 ประเภทสถานประกอบการด้้านยา และด้้าน
เครื่่�องมืือแพทย์์ จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รางวััลดัังกล่่าวเป็็นรางวััลที่่� อย. ได้้จััดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นการเชิิดชููเกีียรติิ
และเป็็นกำำ�ลัังใจ ให้้แก่่สถานประกอบการที่่�ดำำ�เนิินงานอย่่างมีี
คุุ ณ ภาพ และเป็็ น การกระตุ้้�นให้้ ผู้้� ประกอบการผลิิ ต ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
สุุขภาพให้้ได้้มาตรฐานและปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภคอย่่างต่่อเนื่่�อง
สม่ำำ��เสมอ อีีกทั้้�งเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่ผู้้�ประกอบการรายอื่่�น ในการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างมีีคุุณภาพ และจริิยธรรม
ดร. ภญ.มุุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิิจ รองผู้้�อำำ�นวยการ
องค์์การเภสััชกรรม เปิิดเผยว่่า องค์์การเภสััชกรรม ธััญบุุรีี ได้้รัับ
รางวััล อย. ควอลิิตี้้� อวอร์์ด ประจำำ�ปีี
2564 ประเภทสถานประกอบการด้้าน
ยาและเครื่่�องมืือแพทย์์ จากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา รางวััล
ดัังกล่่าวองค์์การเภสััชกรรมได้้รัับมา
อย่่างต่่อเนื่่�องปีีนี้้�เป็็นปีีที่่� 4 โดยในปีี
ที่่�ผ่่ า นมาองค์์ ก ารฯ ได้้ รัั บ รางวัั ล
ในส่่วนของโรงงานผลิิตยา องค์์การ
เภสััชกรรม ถนนพระรามที่่� 6 ประเภท
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สถานประกอบการด้้านยา ในปีี 2561-2563 และโรงงานผลิิตยา
องค์์การเภสััชกรรม ธััญบุุรีี ได้้รัับรางวััลประเภทสถานประกอบการ
ด้้านยา ในปีี2561-2562
รองผู้้�อำำ�นวยการองค์์การเภสััชกรรม กล่่าวต่่อไปว่่า จาก
การได้้รัับรางวััลดัังกล่่าวองค์์การฯ ได้้ดำำ�เนิินงานการผลิิตยาและ
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพตามมาตรฐานวิิธีกี ารที่่�ดีีในการผลิิตหรืือ GMP
PIC/S พร้้อมมุ่่�งมั่่�นยกระดัับสู่่�มาตรฐานระดัับสากล WHO GMP
มีีการรัักษาคุุณภาพมาตรฐานการผลิิตด้้วยดีีมาโดยตลอด ในทุุก
ขั้้�นตอนของกระบวนการผลิิต ตั้้�งแต่่การรัับเข้้าวััตถุุดิบิ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
การชั่่�งจ่่าย การผลิิตและการบรรจุุผลิิตภััณฑ์์ มีีฝ่า่ ยประกัันคุุณภาพ
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ที่่�ควบคุุม ติิดตาม และดููแลตลอดกระบวนการผลิิตยาและผลิิตภััณฑ์์
วััตถุุดิบิ เคมีีภัณ
ั ฑ์์ที่่�ใช้้ทางการแพทย์์ ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดในทุุก
ขั้้�นตอนภายใต้้หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�ดีีในการผลิิตยา มีีการนำำ�
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศใช้้ในการบริิหารจััดการที่่�ได้้รับั การตรวจ
รัับรองความถููกต้้อง มีีห้้องปฏิิบััติิการการทดสอบด้้านการแพทย์์
และสาธารณสุุข ที่่�ผ่่านการรัับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/
IEC 17025:2017 มีีห้้องปฏิิบััติิการทดสอบและสอบเทีียบที่่�ได้้รัับ
มาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) มีีการดููแล
สิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานการจััดการที่่�ดีีด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านการ
รัับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับ
ที่่� 3 ระบบสีีเขีียว (Green System) มีีการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่ า งเป็็ น ระบบ อีี ก ทั้้�งยัั ง มีี ก ารจัั ด การด้้ า นพลัั ง งานอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ ผ่่านการรัับรองมาตรฐาน ISO 50001: 2018 มีีการ
ติิดตามประเมิินผล และทบทวนเพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
มีี ก ารนำำ�เทคโนโลยีี ส มัั ย ใหม่่ ที่่� สากลให้้ ก ารยอมรัั บม าใช้้ ใ น
กระบวนการผลิิต มีีการส่่งเสริิมการขายอย่่างมีีจริิยธรรม มีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม และการส่่งเสริิมกิิจกรรมที่่�พััฒนาด้้านสัังคม
คุุณธรรม วััฒนธรรม สิ่่�งแวดล้้อม และเศรษฐกิิจ
“องค์์การฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์
มุ่่�งเน้้นผลิิตยาและผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพ
ระดัับสากล โดยพนัักงานองค์์การฯ ทุุกคนตระหนััก และทำำ�ตาม
มาตรฐานอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อให้้ประชาชนคนไทยได้้เข้้าถึึงยาที่่�ดีี
มีีคุุณภาพอย่่างทั่่�วถึึง และเพีียงพอ” รองผู้้�อำำ�นวยการฯ กล่่าว
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สถาบัันวััคซีีนแห่่งชาติิ ร่่วมกัับองค์์การเภสััชกรรมและเครืือข่่าย

จััดเสวนาสถานการณ์์ความก้้าวหน้้า
การพััฒนาวััคซีีนไทยสู้้�โควิิด โดยทีีมประเทศไทย

ส

ถาบัันวััคซีีนแห่่งชาติิ ร่่วมกัับองค์์การเภสััชกรรม และ
หน่่วยงานเครืือข่่าย จััดงานเสวนา THAILAND COVID-19
VACCINE FORUM 2021 สถานการณ์์ความก้้าวหน้้า การ
พััฒนาวััคซีีนไทยสู้้�โควิิด โดยทีีมประเทศไทย เพื่่�ออััปเดตความคืืบ
หน้้าสถานการณ์์การพััฒนาวััคซีีนของประเทศไทยให้้ประชาชนได้้
รัับทราบถึึง การวิิจััย พััฒนา รวมถึึงแผนที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินงานใน
ปััจจุุบัันและอนาคต
นพ.นคร เปรมศรีี ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันวััคซีีนแห่่งชาติิ
กล่่าวว่่า ตั้้�งแต่่ที่่�มีกี ารระบาดของโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 เมื่่�อต้้นปีี 2563
กระทรวงสาธารณสุุขและหน่่วยงานเครืือข่่าย ได้้ระดมสรรพกำำ�ลััง
ในทุุกด้้าน เพื่่�อให้้ประเทศได้้ผ่่านพ้้นวิิกฤตโรคระบาดนี้้�ไปให้้ได้้
เหมืือนกัับการระบาดใหญ่่ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งประเทศไทยเรา สถาบััน
วััคซีีนแห่่งชาติิ ในฐานะหน่่วยงานกลางด้้านวััคซีีนของประเทศ ได้้
ร่่วมกับหน่
ั วย
่ งานเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐและเอกชน ได้้ร่วมกั
่ นั เป็็นทีีม
“ประเทศไทย” ในการดำำ�เนิินการ 3 แนวทาง คืือ การวิิจััยพััฒนา
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วััคซีีนในประเทศ การสร้้างความร่่วมมือื การถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการ
ผลิิตวััคซีีน และการจััดซื้้�อวััคซีีนจากผู้้�ผลิิต โดยได้้ดำำ�เนิินการทั้้�ง 3
แนวทางคู่่�ขนานกัันไป ประเทศไทยได้้มีกี ารวิิจัยพั
ั ฒ
ั นาวััคซีีนป้้องกััน
โรคโควิิด-19 ในหลายชนิิด นัับเป็็นโอกาสที่่�ดีี ซึ่่�งเราจะได้้มาร่่วม
สนทนากัับนัักวิิจััย ผู้้�ผลิิต ในการอััปเดตข้้อมููลความก้้าวหน้้าของ
วััคซีีนโควิิด-19 ในลำำ�ดัับต้้นๆ ของประเทศ ถึึงประเด็็นต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และแผนการดำำ�เนิินการในอนาคตด้้วย
ดร. ภญ.พรทิิพย์์ วิิรััชวงศ์์ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหาร
ยุุ ท ธศาสตร์์ และหัั วหน้้ า โครงการวิิ จัั ยพัั ฒ นาวัั ค ซีี น โควิิ ด -19
HXP-GPO Vac ขององค์์การเภสััชกรรม กล่่าวว่่า การวิิจััย พััฒนา
วััคซีีน HXP-GPOVac ขององค์์การเภสััชกรรมเป็็นวััคซีีนที่่�มีีหัวั เชื้้�อ
ไวรััสตั้้�งต้้นที่่�มีีการตััดแต่่งพัันธุุกรรมไวรััสนิิวคาสเซิิลให้้มีโี ปรตีีนส่่วน
หนาม (Spike protein) ของไวรััสโควิิด เพื่่�อให้้สร้้างโปรตีีนส่่วนหนาม
ขึ้้�นที่่�ผิิว แล้้วจะทำำ�ให้้มีีความเสถีียรสููง จึึงมีีความปลอดภััยไม่่ก่่อให้้
เกิิดโรคทั้้�งในคนและสััตว์์ปีีก
Vol.47 No.4 July - September 2021

จากผลการทดสอบในสััตว์์ทดลอง พบว่่า วััคซีีนสามารถ
ลดปริิมาณไวรััสที่่�พบในปอดได้้ และไม่่มีคี วามผิิดปกติิใดในปอดของ
สััตว์์ทดลอง ทั้้�งนี้้�ยัังมีีความปลอดภััยต่่อสััตว์์ทดลองเมื่่�อฉีีดไป 3
โดส และในผลการวิิจััยทางคลิินิิกระยะที่่� 1 ที่่�เริ่่�มเมื่่�อเดืือนมีีนาคม
2564 ในอาสาสมััคร 210 คน หลัังให้้วััคซีีน 2 เข็็ม ห่่างกััน 28 วััน
พบว่่า ในเรื่่�องความปลอดภััย อาการไม่่พึึงประสงค์์ มีีระดัับความ
รุุนแรงต่ำำ�� เช่่น ปวด ตึึง บวมบริิเวณที่่�ฉีีด ปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อ ปวด
ศีีรษะ และหายไปในระยะเวลาไม่่กี่่�วััน ส่่วนการกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกััน
หลััง 2 สััปดาห์์รัับวััคซีีนเข็็มที่่� 2 ระดัับภูมิู ิคุ้้�มกัันจะสููงโดยขนาด 10
ไมโครกรััมจะให้้ผลดีีที่่�สุดุ โดยผลการกระตุ้้�นภููมิคุ้้�มกั
ิ นั ต่่อสายพัันธุ์์�
อู่่�ฮั่่�นให้้การกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันที่่�สููงที่่�สุุด และระดัับภููมิิคุ้้�มกัันจะลดลง
มาเมื่่�อเจอสายพัันธุ์์�กลายพัันธุ์์� คืือ สายพัันธุ์์�อััลฟ่่า (อัังกฤษ) สาย
พัันธุ์์�เดลต้้า (อิินเดีีย) สายพัันธุ์์�แกมม่่า (บราซิิล) และต่ำำ��สุุดที่่�สาย
พัันธุ์์�เบต้้า (แอฟริิกาใต้้)
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ปััจจุุบันั อยู่่�ระหว่่างการวิิจัยั ทางคลิินิกิ ระยะที่่� 2 ในอาสา
สมััคร 250 คน คาดว่่าจะทราบผลปลายปีี 2564 ส่่วนการศึึกษาใน
มนุุษย์์ระยะที่่� 3 ทางองค์์การเภสััชกรรมได้้เตรีียมทดสอบในมนุุษย์์
ที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 16-69 ปีี จำำ�นวน 4,200 คน โดยจะแบ่่ง 3,000 คน
ให้้ฉีีดวััคซีีน HXP-GPOVac และ อีีก 1,000 คนจะให้้ฉีีด Active
Comparator เพื่่�อเปรีียบเทีียบดูกู ารกระตุ้้�นภููมิคุ้้�มกั
ิ นั เมื่่�อการศึึกษา
วิิจัยั ในมนุุษย์์ครบทั้้�ง 3 ระยะและได้้รับั การขึ้้�นทะเบีียนตำำ�รัับเพื่่�อใช้้
ในกรณีีฉุกุ เฉิิน (Emergency Use Authorization, EUA) จากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้้ว คาดว่่าจะเริ่่�มผลิิตได้้ใน
กลางปีี 2565 สามารถผลิิตได้้ 20-30 ล้้านโดสต่่อปีี และสามารถ
ขยายกำำ�ลัังการผลิิตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง นัับเป็็นความมั่่�นคง ลดการ
นำำ�เข้้า การพึ่่�งพาตนเองด้้านวััคซีีนของประเทศ ประชาชนสามารถ
เข้้าถึึงวััคซีีนได้้อย่่างทั่่�วถึึง ยั่่�งยืืน และส่่งผลต่่อความมั่่�นใจในการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตและการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของสัังคมไทย
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ผู้้�บริิหารองค์์การเภสััชกรรม
ดร. ภญ.พรทิิพย์์ วิิรััชวงศ์์ คว้้ารางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
เนื่่ � อ งในวัั น มหิิ ด ล ประจำำ �ปี ี 2564

ด

ร. ภญ.พรทิิ พ ย์์ วิิ รััช วงศ์์ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัั กบริิ ห าร
ยุุทธศาสตร์์ องค์์การเภสััชกรรม คว้้ารางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
สาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ เนื่่�องในวัันมหิิดล ประจำำ�ปีี
2564 จากคณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ซึ่่ง� เป็็นผู้้�บริิหาร
จััดการโครงการพััฒนาวััคซีีนโควิิด-19 โดยคนไทย เพื่่�อคนไทย
ดร. ภญ.พรทิิพย์์ วิิรััชวงศ์์ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหาร
ยุุทธศาสตร์์ องค์์การเภสััชกรรม ได้้รัับรางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น สาขา
วิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ จากคณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
เนื่่�องในวัันมหิิดล ประจำำ�ปีี 2564 โดย ดร. ภญ.พรทิิพย์์ สำำ�เร็็จการ
ศึึกษาจากคณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ด้้วยเกีียรติินิยม
ิ
อัันดัับ 2 และระดัับปริิญญาเอกจาก University of Nottingham
ประเทศอัังกฤษ ปััจจุุบันั เป็็นหััวหน้า้ โครงการพััฒนาวััคซีีนโควิิด-19
HXP-GPOVac และเป็็นหนึ่่�งบุุคคลสำำ�คััญในทีีมโครงการพััฒนา
วัั คซีี นไข้้ หวััดใหญ่่ ภายใต้้ โครงการ Global Action Plan for
Influenza Vaccine (GAP) ขององค์์การอนามััยโลก โดยโครงการพััฒนา
วััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ชนิิดเชื้้�อเป็็น รองรัับการระบาดขององค์์การ
เภสััชกรรม ได้้รัับรางวััลนวััตกรรมแห่่งชาติิ รองชนะเลิิศอัันดัับ 2
ด้้านสัังคม ในปีี พ.ศ. 2558 และรางวััลสภาวิิจััยแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี
2559 ผลงานวิิจัยั ในระดัับดีีมาก และรางวััล Best Bioprocessing
Excellence in Thailand and South East Asia จาก Asia-Pacific
Bioprocessing Excellence Awards 2017
สำำ�หรัับผลงานที่่�โดดเด่่นของ ดร. ภญ.พรทิิพย์์ ได้้แก่่ การ
พััฒนาวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้หวััดใหญ่่/ไข้้หวััดนกชนิิดเชื้้�อเป็็นอ่่อน
ฤทธิ์์� เพื่่�อใช้้ ก รณีี เ กิิ ด การระบาดใหญ่่ ซึ่่� ง เป็็ น แผนงานภายใต้้
โครงการ Global Action Plan for Influenza Vaccine (GAP) ของ
องค์์การอนามััยโลก เพื่่�อสร้้างศัักยภาพการผลิิตวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่
ในประเทศกลุ่่�มรายได้้ปานกลางและรายได้้น้้อย ในขณะเดีียวกััน
ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุุขได้้มอบหมายให้้องค์์การ
เภสััชกรรมจััดตั้้�งโครงการก่่อสร้้างโรงงานผลิิตวััคซีีนไข้้หวัดั ใหญ่่/ไข้้
หวััดนกขึ้้�นเพื่่�อรองรัับการผลิิตในระดัับอุตุ สาหกรรม โดยในช่่วงต้้น
ของการวิิจััยและพััฒนาที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากองค์์การอนามััย
โลกตามโครงการ GAP นี้้� องค์์การเภสััชกรรมมีีผลงานวิิจััยและ
พััฒนาวััคซีีนป้้องกัันไข้้หวััดนกชนิิดเชื้้�อเป็็นเพื่่�อใช้้กรณีีเกิิดการ
ระบาดใหญ่่ ที่่�ได้้รัับรางวััลนวััตกรรมแห่่งชาติิ รองชนะเลิิศอัันดัับ 2
ด้้านสัังคม ประจำำ�ปีี 2558 และรางวััลผลงานวิิจัยั ระดัับดีมี าก ประจำำ�
ปีี 2559 จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ ความสำำ�เร็็จใน
การพััฒนาวััคซีีนป้้องกัันไข้้หวัดั นกชนิิดเชื้้�อเป็็นในครั้้�งนี้้� จััดเป็็นการ
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สร้้างความมั่่�นคงด้้านวััคซีีนของ
ประเทศ และนัับว่า่ เป็็นการพััฒนา
เทคโนโลยีีการผลิิตวััคซีีนไข้้หวััด
ใหญ่่ ช นิิ ด เชื้้�อเป็็ น ครั้้�งแรกใน
ประเทศไทย
อีี ก หนึ่่� ง โครงการ
สำำ�คัั ญ คืื อ การพัั ฒ นาวัั ค ซีี น
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 ขององค์์การ
เภสััชกรรม (Inactivated Recombinant Newcastle Disease Virus
Vaccine Expressing SARS-CoV-2 Spike) (HXP-GPOVac) ซึ่่�งเป็็น
วััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 ขององค์์การฯ ที่่�พััฒนาขึ้้�นโดยการ
สนัับสนุุนจากองค์์กรระหว่่างประเทศ ในการเข้้าถึึงสิิทธิิการใช้้
เชื้้�อไวรััสตั้้�งต้้น เป็็นวััคซีีนที่่�ถููกผลิิตขึ้้�นโดยใช้้เทคโนโลยีีไข่่ไก่่ฟักั (Eggbased technology) โดยหลัังจากได้้รัับไวรััสตั้้�งต้้นในเดืือนกัันยายน
2563 องค์์การฯ ได้้ดำำ�เนิินการผลิิตวััคซีีนต้้นแบบ HXP-GPOVac ได้้
สำำ�เร็็จในเดืือนพฤศจิิกายน 2563 และเริ่่�มการศึึกษาวิิจััยในมนุุษย์์
ระยะที่่� 1/2 เมื่่�อวัันที่่� 20 มีีนาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา และจะทำำ�การ
ศึึกษาวิิจััยทางคลิินิิกระยะที่่� 3 ซึ่่�งคาดว่่าจะเริ่่�มภายในช่่วงไตรมาส
ที่่� 4 ของปีี 2564 นี้้� ซึ่่�งผลการศึึกษาดัังกล่่าวจะใช้้ในการขออนุุมััติิ
ทะเบีียนฉุุกเฉิิน (EUA) จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ในช่่วงไตรมาสที่่� 3 ของปีี 2565 สำำ�หรัับการผลิิตวััคซีีนในระดัับ
อุุตสาหกรรม ที่่�โรงงานวััคซีีนขององค์์การเภสััชกรรม จัังหวััดสระบุุรีี
เพื่่�อใช้้ในสถานการณ์์ระบาด และสร้้างความมั่่�นคงด้้านสาธารณสุุข
ของประเทศต่่อไป
ดร. ภญ.พรทิิพย์์ กล่่าวว่่า “ในการใช้้ความรู้้�ด้้านการ
พััฒนาวััคซีีน สิ่่�งสำำ�คััญคืือการมุ่่�งเน้้นการพััฒนาวััคซีีน เพื่่�อให้้มีี
ผลิิตภััณฑ์์ วััคซีีนที่่�สามารถขึ้้�นทะเบีี ยนและผลิิตได้้จริิงในระดัับ
อุุตสาหกรรมในประเทศด้้วย รวมทั้้�งการสร้้างความร่่วมมืือกัับ
องค์์กรนานาชาติิ เพื่่�อการวิิจััย ค้้นคว้้าและพััฒนา จะนำำ�มาซึ่่�ง
ประโยชน์์ของประชาชนและประเทศชาติิ ทำำ�ให้้ประชาชนสามารถ
เข้้าถึึงวััคซีีนได้้มากขึ้้�น พร้้อมช่่วยขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ
ต่่อไป” สมดัังพระราชปณิิธานของสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ที่่�ว่่า “ความ
สํําเร็็จที่่�แท้้จริิงมิิได้้อยู่่�กัับการเรีียนเพีียงเพื่่�อรู้้� แต่่อยู่่�กัับการนํําความ
รู้้�นั้้�นไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์แก่่มนุุษยชาติิ”
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องค์์การฯ จััดงานวัันคล้้ายวัันสถาปนา 55 ปีี 5 สิิงหาคม
นพ.วิิฑูรู ย์์ ด่่านวิิบูลู ย์์ ผู้้�อำำ�นวยการองค์์การเภสััชกรรม
พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร พนัักงานและลููกจ้้างองค์์การเภสััชกรรม ร่่วม
พิิธีวี างพานพุ่่�มสัักการะอนุุสาวรีีย์์ ดร.ตั้้�ว ลพานุุกรม ผู้้�ก่อ่ ตั้้�งองค์์การ
เภสััชกรรม พร้้อมกัันนี้้�ได้้ประกาศเจตนารมณ์์การบริิหารงานองค์์การ
เภสััชกรรมภายใต้้แนวทางการเป็็นองค์์กรคุุณธรรม โปร่่งใส ตรวจสอบ
ได้้ การประกาศรายชื่่�อบุุคคลต้้นแบบ “CG Role Model” ประจำำ�ปีี
2564 และมอบรางวััลโครงการ WOW Awards 2564 ณ องค์์การ
เภสััชกรรม สำำ�นัักงานใหญ่่ ถนนพระรามที่่� 6
การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวเป็็นไปตามนโยบายการจััดการ
ความรู้้�และนวััตกรรมที่่�ได้้ประกาศแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 23 กรกฎาคม 2564
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และดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ พร้้อมได้้จัดทำำ�
ั แผนแม่่บทการจััดการความรู้้�
และนวััตกรรม ปีี 2565-2569 เพื่่�อให้้องค์์การเภสััชกรรมก้้าวเข้้าสู่่�
มิิติิใหม่่ในการเป็็นองค์์กรแห่่งนวััตกรรม ที่่�ตอบสนองทุุกกลุ่่�ม
ความต้้องการของลููกค้้า รวมถึึงสามารถเพิ่่�มศัักยภาพด้้านการแข่่งขััน
จนนำำ�ไปสู่่�องค์์กรแห่่งความยั่่�งยืืนได้้ต่อ่ ไป
นอกจากนี้้�ที่่�องค์์การเภสััชกรรม อ.ธััญบุุรีี จ.ปทุุมธานีี
ดร. ภญ.มุุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิิจ รองผู้้�อำำ�นวยการองค์์การ
เภสััชกรรม พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร พนัักงานและลููกจ้้างองค์์การ
เภสััชกรรม ร่่วมพิธีิ วี างพานพุ่่�มสัักการะอนุุสาวรีีย์์ ดร.ตั้้�ว ลพานุุกรม
ในโอกาสดัังกล่่าวด้้วย
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องค์์การเภสััชกรรม
ช่่วยผู้้�ประสบภััยไฟไหม้้โรงงาน
นายอนุุทินิ ชาญวีีรกููล รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข พร้้อมด้้วย นพ.เกีียรติิภูมิู ิ วงศ์์รจิิต ปลััด
กระทรวงสาธารณสุุขและประธานบอร์์ดองค์์การเภสััชกรรม ภญ.วีีรมล
มหาตมะวดีี ผู้้�ช่วยผู้้�อำำ�
่
นวยการองค์์การเภสััชกรรม พร้้อมด้้วยคณะ
ผู้้�บริิหารกระทรวงสาธารณสุุข ลงพื้้�นที่่�นำำ�หน้้ากาก N95 จำำ�นวน 2,000
ชิ้้�น หน้้ากากอนามััย จำำ�นวน 2,000 ชิ้้�น ยาตำำ�ราหลวง จำำ�นวน 950 ชุุด
มอบสิ่่�งของช่่วยเหลืือและให้้กำำ�ลังั ใจแก่่ผู้้�ประสบภััยจากเหตุุเพลิิงไหม้้
โรงงานผลิิตพลาสติิก ซอยกิ่่�งแก้้ว 21 อ.บางพลีี จ.สมุุทรปราการ
เมื่่�อวัันที่่� 6 กรกฎาคม 2564

ช่่วยโควิิด

องค์์การเภสััชกรรม โดย นายวิิชาญ ปล้้องไหม ผู้้�อำำ�นวย
การกองพััฒนาองค์์กรเพื่่�อความยั่่�งยืืน ร่่วมกับั รองศาสตราจารย์์
ดร.ชะนวนทอง ธนสุุกาญจน์์ คณบดีี พร้้อมด้้วย ผู้้�ช่วย
่ ศาสตราจารย์์
ดร.สุุคนธา ศิิริิ หััวหน้า้ ภาควิิชาระบาดวิิทยา คณะสาธารณสุุขศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิดิ ล มอบถุุงยัังชีีพของโครงการ GPO ปัันสุุข ต้้านภััยโควิิด
พร้้อมด้้วยถุงุ ชุุดอุปุ กรณ์์ป้อ้ งกัันโควิิดของคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ โดย
ถวายให้้กับวั
ั ดั อภััยทายาราม (วััดมะกอก) และมอบให้้กับผู้้�นำำ�ชุ
ั
มุ ชน
รอบวััดมะกอก และชุุมชนบ้้านครััว เพื่่�อให้้ผู้้�นำำ�ชุมุ ชนไปแจกจ่่ายให้้
กัับครอบครััวผู้้�ป่วยติ
่ ดิ เตีียง ผู้้�ว่า่ งงาน และผู้้�ถููกกัักตััวจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2564
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การประเมิินประสิิทธิิภาพระบบการประสานรายการยา
(Medication Reconciliation)

ในผู้้�ป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังที่่�เข้้ารัับการรัักษาที่่�หอผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาลด่่านช้้าง
ภญ.อััปสรลาวััณย์์ ตั้้�งสกุุล
เภสััชกรชำำ�นาญการ โรงพยาบาลด่่านช้้าง

ก

บทคััดย่่อ

ารวิิจัยั เชิิงพรรณนาครั้้�งนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาผลของ
การประสานรายการยาในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการรัักษาในหอ
ผู้้�ป่่วยใน โรงพยาบาลด่่านช้้าง ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนแรกรัับต่อ่ เนื่่�อง
ไปจนถึึงการจำำ�หน่่าย โดยศึึกษาจำำ�นวนความแตกต่่างที่่�เกิิดจากความ
ไม่่ตั้้�งใจ ประเภทและความรุุนแรงของความคลาดเคลื่่�อนทางยา
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีรี ายการต่่อเนื่่�องที่่�เข้้ารัับการ
รัักษาในหอผู้้�ป่่วยใน โรงพยาบาลด่่านช้้าง ในระหว่่างวัันที่่� 1 มิิถุนุ ายน
2562 ถึึง 31 สิิงหาคม 2562 โดยมีีผู้้�ป่วยที่่�ผ่
่
า่ นเกณฑ์์การคััดเลืือก
ตััวอย่่างเข้้าร่่วมการศึึกษาจำำ�นวน 485 ราย เครื่่�องมืือในการวิิจัยคื
ั อื
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการรวบรวมข้้อมููลในครั้้�งนี้้� ใช้้แบบบัันทึึกการประสาน
รายการยา ประกอบด้้วย 3 ส่่วน คืือ ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ประวััติสุิ ขุ ภาพ
รายการยาของผู้้�ป่่วยก่่อนแรกรัับและรายการยาใหม่่ เก็็บรวบรวม
ข้้อมููลโดยค้้นหาข้้อมููลจากระบบคอมพิิวเตอร์์, Doctor’s order sheet
และใบสรุุปการจำำ�หน่่ายผู้้�ป่่วยในการดำำ�เนิินการระหว่่างวัันที่่� 1 มิิถุนุ ายน
2562 ถึึง 31 สิิงหาคม 2562 วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยสถิิติเิ ชิิงพรรณนา
ได้้แก่่ จำำ�นวน ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิิจัยั
มีีดัังต่่อไปนี้้� ผลการวิิจััยพบความแตกต่่างที่่�เกิิดจากความไม่่ตั้้�งใจ
ร้้อยละ 11.94 ซึ่่ง� พบในขั้้�นตอนแรกรัับมากกว่่าจำำ�หน่่ายความคลาด
เคลื่่�อนที่่�พบมากที่่�สุุดคือื Omission Error โดยความเคลื่่�อนที่่�เกิิดขึ้้�น
ไม่่พบความคลาดเคลื่่�อนที่่�เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�ป่่วย ระบบการประสาน
รายการยาเป็็นเรื่่�องของสหวิิชาชีีพ ทุุกวิิชาชีีพควรตระหนัักถึึงความ
สำำ�คััญและพััฒนาการประสานรายการยาให้้เป็็นมาตรฐานในการ
ปฏิิบัติั งิ าน ในทุุกระดัับของการรัักษา เพื่่�อความสอดคล้้อง ต่่อเนื่่�อง
และเพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�ป่่วย นอกจากนี้้�ควรมีีการประเมิินผลลััพธ์์
ทางเศรษฐศาสตร์์ร่่วมกัับผลลััพธ์์ทางคลิินิิก อีีกทั้้�งในอนาคตอาจ
พััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์ให้้สะดวกในการประสานรายการยา

ความคลาดเคลื่่�อน อีีกทั้้�งยัังช่่วยป้อ้ งกัันการเกิิดความคลาดเคลื่่�อนทาง
ยา เหตุุการณ์์ไม่่พึึงประสงค์์และปััญหาจากการใช้้ยาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับ
ผู้้�ป่่วยได้้หลายกรณีี การศึึกษานี้้�มีีจุดุ ประสงค์์เพื่่�อศึึกษาผลของการ
ประสานรายการยาในผู้้�ป่่วยโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ เรื้้�อรััง ที่่�เข้้ารัับการรัักษาที่่�หอ
ผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาลด่่านช้้าง โดยศึึกษาหาความถี่่� ประเภทและความ
รุุนแรงของความคลาดเคลื่่�อนทางยา เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับวาง
แนวทางป้้องกัันความคลาดเคลื่่�อนทางยา และประยุุกต์์ใช้้เป็็นแนวทาง
ในการพััฒนางานบริิบาลเภสััชกรรม เพื่่�อให้้ผู้้�ป่วยมี
่ คี วามปลอดภััยจาก
การใช้้ยา อีีกทั้้�งเป็็นการเพิ่่�มบทบาทของเภสััชกรเป็็นหนึ่่�งในทีีม
สหวิิชาชีีพ ที่่�มีีบทบาทในการลดความคลาดเคลื่่�อนทางยา และส่่งเสริิม
ความปลอดภััยจากการใช้้ยา

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย

เพื่่�อศึึกษาผลของการประสานรายการยาในผู้้�ป่วยที่่�
่ เข้้ารัับ
การรัักษา ณ หอผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาลด่่านช้้าง ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนแรกรัับ
ต่่อเนื่่�องไปจนถึึงการส่่งต่่อและการจำำ�หน่่าย โดยศึึกษาจำำ�นวนความ
แตกต่่างที่่�เกิิดจากความไม่่ตั้้�งใจ รวมถึึงศึึกษาประเภท จำำ�นวน และ
ความรุุนแรงของความคลาดเคลื่่�อนทางยา
ขอบเขตงานวิิจัยั
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจัยั เชิิงพรรณนาแบบเก็็บข้อ้ มููลไป
ข้้างหน้้า (Prospective descriptive study) โดยศึึกษาผลของการประสาน
รายการยาในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการรัักษา ณ หอผู้้�ป่่วยใน โรงพยาบาล
ด่่านช้้าง ระหว่่างวัันที่่� 1 มิิถุนุ ายน 2562 ถึึง 31 สิิงหาคม 2562
วิิธีกี ารศึึกษาวิิจัยั
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการรัักษา ณ หอผู้้�ป่่วยใน
โรงพยาบาลด่่านช้้าง
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีรี ายการต่่อเนื่่�องที่่�เข้้ารัับการ
รัักษา ณ หอผู้้�ป่่วยใน โรงพยาบาลด่่านช้้าง ระหว่่างวัันที่่� 1 มิิถุนุ ายน
บทนำำ�
2562 ถึึง 31 สิิงหาคม 2562
การประสานรายการยา (Medication reconciliation) เป็็น เกณฑ์์ก์ ารคััดเลืือกตััวอย่่างเข้้าร่่วมการศึึกษา (Inclusion criteria)
กระบวนการที่่�หลายองค์์กรด้้านสุุขภาพทั่่�วโลกให้้ความสำำ�คััญ เพื่่�อเป้้า
ผู้้�ป่่วยที่่�มีรี ายการต่่อเนื่่�องอย่่างน้้อย 1 รายการที่่�เข้้ารัับการ
หมายให้้ผู้้�ป่วย
่ ได้้รับย
ั าที่่�ครบถ้้วน ถููกต้้องและต่่อเนื่่�องในทุุกรอยต่่อ รัักษา ณ หอผู้้�ป่่วยใน โรงพยาบาลด่่านช้้าง
ของการรัักษา จากการศึึกษาที่่�ผ่่านมาได้้สนัับสนุุนว่่าการประสาน เกณฑ์์์การคััดเลืือกตััวอย่่างออกจากการศึึกษา (Exclusion
รายการยามีีประสิิทธิิภาพในการลดความคลาดเคลื่่�อนทางยา (medi- criteria)
cation error) ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดอันั ตรายต่่อผู้้�ป่่วย โดยเฉพาะจุุดที่่�มีี
ผู้้�ป่่วยที่่�ขาดการรัักษาต่่อเนื่่�องเกิิน 6 เดืือน
การเปลี่่�ยนแปลงการรัักษา การประสานรายการยาสามารถค้้นหา
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เครื่่อ� งมืือในการวิิจัยั
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการรวบรวมข้้อมููลในครั้้�งนี้้� ใช้้แบบบัันทึึก
การประสานรายการยา (Medication Reconciliation Form) 1 ชุุด แบ่่ง
ออกเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่ ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ประวััติสุิ ขุ ภาพ และรายการ
ยาของผู้้�ป่่วยก่อ่ นแรกรัับ (ชื่่�อ, ขนาด, วิิธีใี ช้้ยา)
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิจัิ ยั เก็็บข้อ้ มููลผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการรัักษาที่่�หอผู้้�ป่่วยใน และ
บัันทึึกข้้อมููลลงแบบบัันทึึกการประสานรายการยา โดยค้้นหาข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล ประวััติกิ ารรัักษา รายการยาเดิิมในระบบคอมพิิวเตอร์์ของ
โรงพยาบาลเทีียบกับั รายการยาแรกรัับจาก Doctor’s order sheet ใน
ขั้้�นตอนแรกรัับ และเทีียบรายการยาจำำ�หน่่ายจากใบสรุุปการจำำ�หน่่าย
ผู้้�ป่่วยในขั้้�นตอนจำำ�หน่่าย ดัังขั้้�นตอนที่่�แสดงดัังต่่อไปนี้้� นอกจากนี้้�ใน
ขั้้�นตอนแรกรัับผู้้�วิิจัยั ได้้มีกี ารพิิมพ์ป์ ระวััติริ ายการยาเดิิมแนบไว้้ในแฟ้้ม
ประวััติผู้้�ป่
ิ วย
่ ใน เพื่่�อสะดวกในการค้้นข้้อมููลประวััติยิ าเดิิมของแพทย์์

ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิิจัยั
การศึึกษาผลของการประสานรายการยาของผู้้�ป่วยที่่�
่ เข้้ารัับ
การรัักษาที่่�หอผู้้�ป่่วยใน ของโรงพยาบาลด่่านช้้าง จ.สุุพรรณบุุรีี ได้้นำำ�
ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ แบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน
1. ข้้อมููลทั่่�วไป
2. ผลของการประสานรายการยา
3. ความคลาดเคลื่่�อนทางยาที่่�เกิิดขึ้้�น
1. ข้้อมููลทั่่�วไป
กลุ่่�มตััวอย่่าง 485 คน เป็็นเพศหญิิงร้้อยละ 62.3 อายุุเฉลี่่�ย
60.6 ปีี จำำ�นวนวัันนอนส่่วนใหญ่่น้อ้ ยกว่่า 5 วััน วัันนอนเฉลี่่�ย 3.27 วััน
จำำ�นวนรายการยาเดิิมเฉลี่่�ย 6.97 รายการ ดัังรายละเอีียดในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�แนกตามข้้อมููลทั่่�วไป

2. ผลของการประสานรายการยา
จากการประสานรายการยาทั้้�งสิ้้�น 921 ครั้้�ง พบความแตก
ต่่างจากรายการยาเดิิม (Discrepancy) 599 ครั้้�ง (ร้้อยละ 65.04) โดย
พบความแตกต่่างในขั้้�นตอนจำำ�หน่่าย (ร้้อยละ 75.92) มากกว่่าขั้้�นตอน
แรกรัับ (ร้้อยละ 55.26) โดยคิิดเป็็นความแตกต่่างที่่�เกิิดจากความตั้้�งใจ
(Intentional discrepancy) ร้้อยละ 53.09 และพบความแตกต่่างที่่�เกิิด
จากความไม่่ตั้้�งใจ (Unintentional discrepancy) ร้้อยละ 11.94 โดยพบ
ในขั้้�นตอนจำำ�หน่่ายมากกว่่าแรกรัับ ซึ่่ง� มีีรายการที่่�พบความแตกต่่าง
โดยไม่่ตั้้�งใจในขั้้�นตอนจำำ�หน่่าย 64 ราย (ร้้อยละ 14.68) จากผู้้�ป่่วย
ทั้้�งหมด 436 ราย และขั้้�นตอนแรกรัับ 46 ราย (ร้้อยละ 9.48) จาก
ผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด 485 ราย ดัังรายละเอีียดในตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 ความแตกต่่างของรายการยา

สถิิติแิ ละการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ผู้้�วิจัิ ยนำำ�
ั แบบบัันทึึกที่่�ได้้กรอกข้้อมููลเรีียบร้อ้ ยแล้้วมาตรวจ
สอบความสมบููรณ์์ของข้้อมููลแล้้วประมวลผลเบื้้�องต้้นด้้วยเครื่่�อง
คอมพิิวเตอร์์ โดยใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยสถิิติเิ ชิิง
พรรณนา (Descriptive statistic) ได้้แก่่ จำำ�นวน ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และ
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3. ความคลาดเคลื่่อ� นทางยาที่่เ� กิิดขึ้้น�
ผลการประสานรายการพบความคลาดเคลื่่�อนทางยา
ทั้้�งหมด 110 รายการ โดยความคลาดเคลื่่�อนที่่�พบมากที่่�สุุดคือื Omission Error คิิดเป็็นร้้อยละ 59.09 รองลงมาคืือ Incorrect dose คิิดเป็็น
ร้้อยละ 20.91 โดยความเคลื่่�อนที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่พบความคลาดเคลื่่�อนที่่�
เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�ป่่วย ระดัับความรุุนแรงของความคลาดเคลื่่�อนที่่�พบ
มากที่่�สุุดคือื ระดัับ B (ร้้อยละ 70) ดัังรายละเอีียดในตารางที่่� 3, 4

ความคลาดเคลื่่�อนที่่�พบมากที่่�สุุดคืือ Omission Error โดยไม่่พบ
ความคลาดเคลื่่�อนที่่�เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�ป่่วย ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ส่่วนใหญ่่ ทั้้�งการศึึกษาในประเทศไทย เช่่น น้้องเล็็ก คุุณวราดิิศัยั
(2555), คณิิตา ปั่่น� ตระกููล (2555), เพีียงเพ็็ญ ชนาเทพาพร (2557),
จัันทิิมา ศิิริคัิ ณ
ั ทวานนท์์ (2557) และการศึึกษาจากต่่างประเทศ เช่่น
Ana Clara Zonia (2012), Rachel Urban (2014) โดยความเคลื่่�อนที่่�
เกิิดขึ้้�นไม่่พบความคลาดเคลื่่�อนที่่�เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�ป่่วย ความคลาด
เคลื่่�อนที่่�พบมากที่่�สุุดคือื ระดัับ B (ร้้อยละ 70)

ตารางที่่� 3 ประเภทและจำำ�นวนความคลาดเคลื่่�อนทางยาที่่�เกิิดขึ้้�น (Medication error)
ประเภทความคลาดเคลื่ อ น
ทางยา
Omission Error
Incorrect dose
Incorrect drug
Incorrect frequency
Incorrect time
รวม

ขั้นตอนแรกรับ (ครั้ง)
36
8
0
0
2
46

ขั้ น ต อ น จ ำ ห น่ า ย
(ครั้ง)
29
15
6
6
9
64

รวม

ร้อยละ

ข้้อเสนอแนะ

65
23
6
6
11
110

59.09
20.91
5.45
5.45
10.00

จากผลการวิิจัยั พบว่่า ความคลาดเคลื่่�อนที่่�พบมากสุุด คืือ
ผู้้�ป่่วยไม่่ได้้รับย
ั าที่่�เคยได้้รับั (Omission Error) เนื่่�องจากแพทย์์ไม่่ได้้สั่่�ง
รายการยาเดิิมของผู้้�ป่่วยเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงระดัับการรัักษา ผู้้�วิจัิ ยั
จึึงมีีข้อ้ เสนอแนะดัังต่่อไปนี้้�
1. การพััฒนาระบบการประสานรายการยาเป็็นเรื่่�องของ
สหวิิชาชีีพ ทุุกวิิชาชีีพควรตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและพััฒนาการ
ประสานรายการยาให้้เป็็นมาตรฐานในการปฏิิบัติั งิ าน ในทุุกระดัับของ
การรัักษา เพื่่�อความสอดคล้้อง ต่่อเนื่่�อง และเพื่่�อความปลอดภััยของ
ผู้้�ป่่วย
2. บุุคลากรแต่่ละวิิชาชีีพควรกำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั กิ าร
ประสานรายการยาให้้สอดคล้้องกัับบทบาทของวิิชาชีีพ
3. ควรพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์ให้้แพทย์์สามารถนำำ�
ใบประสานรายการยามาเป็็นคำำ�สั่่�งแรกรัับ เพื่่�อลดความคลาดเคลื่่�อน
ที่่�ผู้้�ป่วย
่ ไม่่ได้้รับย
ั าที่่�เคยได้้รับั (Omission Error)
4. ควรมีีการประเมิินผลลััพธ์์ทางเศรษฐศาสตร์์ร่่วมกัับ
ผลลััพธ์์ทางคลิินิกิ

ตารางที่่� 4 ประเภทและจำำ�นวนความคลาดเคลื่่อ� นแบ่่งระดัับความรุุนแรงที่่ส่� ง่ ผลต่่อผู้้�ป่ว่ ย
ร ะ ดั บ ค ว า ม
รุนแรง
B
C
รวม

ขั้นตอนแรกรับ
(ร้อยละ)
17(15.45)
29(26.36)
46(41.82)

ขั้นตอนจำหน่าย
(ร้อยละ)
60(54.55)
4(3.64)
64(58.18)

รวม

ร้อยละ

77
33
110

70
30
100

อภิิปรายและสรุุปผลการวิิจััย
จากการประสานรายการพบความแตกต่่างที่่�เกิิดจากความ
ไม่่ตั้้�งใจร้้อยละ 11.94 ซึ่่ง� พบในขั้้�นตอนจำำ�หน่่ายมากกว่่าขั้้�นตอนแรกรัับ
สอดคล้้องกัับน้้องเล็็ก คุุณวราดิิศััย (2555) ได้้ศึึกษาผลของการ
ประสานรายการยาบนหอผู้้�ป่่วยในของโรงพยาบาลยโสธร พบ
ความคลาดเคลื่่�อนทางยาใน โดยพบในขั้้�นตอนจำำ�หน่่าย มากกว่่าขั้้�น
ตอนแรกรัับ อธิิบายได้้ว่า่ ในขั้้�นตอนแรกรัับแพทย์์สามารถดููประวััติิ
รายการยาเดิิมจากระบบ HosXp ทำำ�ให้้แพทย์์มีปี ระวััติริ ายการยาเดิิม
ที่่�ครบถ้้วน สมบููรณ์์ สะดวกในการสั่่�งรายการยาเดิิม แต่่ระหว่่างนอน
โรงพยาบาลแพทย์์อาจปรัับเปลี่่�ยนวิิธีกี ารใช้้ยา ทำำ�ให้้ในขั้้�นตอนจำำ�หน่่าย
แพทย์์อาจเกิิดความคลาดเคลื่่�อนในการสั่่�งยาใช้้ยาไม่่ตรงกัับรายการยา
ปััจจุุบัันของผู้้�ป่่วยที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนระหว่่างนอนโรงพยาบาล
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ความรู้้� ทััศนคติิและประสบการณ์์
ต่่อการใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์

ของบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�มีีสิิทธิิสั่่�งใช้้ ในสัังกััดสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดเชีียงใหม่่
มโนรมภ์์ สิินธพอาชากุุล
ภบ.

จ

บทคััดย่่อ

ากการแถลงนโยบายของรััฐบาล เมื่่�อวัันที่่� 25 กรกฎาคม
2562 ระบุุอย่่างชััดเจนว่่า การใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์ คืือ
หนึ่่� งในนโยบายที่่�สำำ�คัั ญ ให้้ เร่่ งศึึกษาวิิ จััยและพัั ฒนา
เทคโนโลยีีการใช้้กัญ
ั ชาในทางการแพทย์์ โดยกำำ�หนดกลไกการดำำ�เนิิน
งานที่่�รััดกุมุ ตามที่่�กฎหมายบััญญััติไิ ว้้อย่่างเคร่่งครััด การศึึกษานี้้�จึึง
จััดทำำ�ขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินความรู้้� ทััศนคติิ และ
ประสบการณ์์ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์ หาความ
สััมพันั ธ์์ของความรู้้� ทััศนคติิและประสบการณ์์ รวมถึึงปััจจััยที่่�สัมพั
ั นั ธ์์
กัับความรู้้� ทััศนคติิและประสบการณ์์ต่่อการใช้้ยากััญชาทางการ
แพทย์์ ในกลุ่่�มบุุคลากรทางการแพทย์์ ที่่�มีีสิทิ ธิิสั่่�งใช้้ยากััญชาทางการ
แพทย์์ ในสัังกััดสำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััดเชีียงใหม่่
การศึึกษาภาคตััดขวางแบบวิิเคราะห์์ (cross-sectional
analytical study) เก็็บข้อ้ มููลโดยใช้้แบบสอบถาม กลุ่่�มตััวอย่่างคืือ
แพทย์์แผนปััจจุุบันั แพทย์์แผนไทย และแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ ใน
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ช่่วงเดืือนมกราคม – มีีนาคม พ.ศ. 2564 วิิเคราะห์์
ผลด้้วยสถิิติิ Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis test และหาค่่า
อััตราส่่วนออดส์์ (Odds Ratio) เพื่่�อหาความสััมพันั ธ์์ระหว่่างปััจจััย
ด้้วยสถิิติโิ ลจิิสติิก (Binary Logistic Regression)
ผลการศึึกษาบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�มีีสิทิ ธิิสั่่�งใช้้ยากััญชา
ทางการแพทย์์จำำ�นวน 202 คน พบว่่า เป็็นเพศหญิิง จำำ�นวน 131 คน
(ร้้อยละ 64.8) วิิชาชีีพส่่วนใหญ่่เป็็นแพทย์์แผนปััจจุุบันั จำำ�นวน 132 คน
(ร้้อยละ 65.3) สัังกััดโรงพยาบาลชุุมชน จำำ�นวน 98 คน (ร้้อยละ 48.5)
อายุุระหว่่าง 21-37 ปีี จำำ�นวน 144 คน (ร้้อยละ 71.2) มีีประสบการณ์์
การศึึกษาความรู้้�เรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ ส่่วนใหญ่่มาจากอบรมการ
ใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์ ที่่�จััดโดยกระทรวงสาธารณสุุข และได้้ใบรัับรอง
แล้้วและศึึกษาด้้วยตนเองผ่่านสื่่�อต่่างๆ เช่่น จากตำำ�รา จากเว็็บไซต์์
จำำ�นวน 66 คน (ร้้อยละ 32.7) บุุคลากรมีีระดัับความรู้้�ในภาพรวมอยู่่�ที่่�
ระดัับปานกลาง (ร้้อยละความรู้้�เฉลี่่�ย 69.8 ± 15.7) ทััศนคติิต่อ่ การใช้้
กััญชาทางการแพทย์์มีภี าพรวมเป็็นทััศนคติิที่่�เห็็นด้้วย (คะแนนเฉลี่่�ย
3.65 ± 1.10) และประสบการณ์์การใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์มีภี าพรวม
คืือ ไม่่เคยมีีประสบการณ์์ (ค่่าเฉลี่่�ย 1.70 ± 0.85)

ปััจจััยด้า้ นวิิชาชีีพ ระยะเวลาการทำำ�งาน และประสบการณ์์
ศึึกษาความรู้้�เรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ มีีความสััมพันั ธ์์กับั ความรู้้�เพีียง
อย่่างเดีียว ซึ่่ง� เมื่่�อพิิจารณาโดยการแบ่่งความรู้้�ออกเป็็น 2 ระดัับ ตาม
ค่่ามััธยฐาน พบว่่าบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�มีีสิทิ ธิิสั่่�งใช้้กัญ
ั ชาทางการ
แพทย์์มีรี ะดัับความรู้้�น้้อยถึึงปานกลาง (0-14 คะแนน) ร้้อยละ 52.0
และระดัับความรู้้�มาก (15-20 คะแนน) ร้้อยละ 48 เมื่่�อพิิจารณาปััจจััย
ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อความรู้้�ของบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�มีีสิิทธิิใช้้กััญชา
ทางการแพทย์์ พบว่่าระยะเวลาการทำำ�งาน 5-10 ปีี มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์น้อ้ ยกว่่าผู้้�ที่่�มีีระยะเวลาทำำ�งานมากกว่่า
15 ปีี อยู่่�ร้อ้ ยละ 64 และประสบการณ์์การศึึกษาความรู้้�เรื่่�องกััญชา
ทางการแพทย์์ พบว่่าบุุคลากรที่่�เคยอบรมการใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์
ที่่�จััดโดยกระทรวงสาธารณสุุขและได้้ใบรัับรองแล้้ว มีีความรู้้�มากกว่่า
บุุคลากรฯ ที่่�ไม่่เคยศึึกษาเรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ เป็็น 14.68 เท่่า
(95%CI 4.46-48.32) ต่่อมาคืือบุุคลากรที่่�เคยสััมมนา ฟัังบรรยาย
ดููงาน อบรม จากหน่่วยงานอื่่�นๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชนมีีความรู้้�มาก
กว่่าบุุคลากรฯ ที่่�ไม่่เคยศึึกษาเรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ เป็็น 9.14 เท่่า
(95%CI 2.68-31.3) และบุุคลากรฯ ที่่�มีีประสบการณ์์ศึึกษาด้้วยตนเอง
ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ เช่่น ตำำ�รา เว็็บไซต์์ มีีความรู้้�มากกว่่าบุุคลากรฯ ที่่�ไม่่
เคยศึึกษาเรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ เป็็น 6.19 เท่่า (95%CI 2.2317.12) และยัังพบว่่า ความรู้้�ของบุุคลากรมีีความสััมพันั ธ์์กับทั
ั ศั นคติิ
และประสบการณ์์การใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์ ที่่�ระดัับนัยสำำ�คั
ั
ญ
ั 0.05
ความเป็็นมาและความสำำ�คัญ
ั ของปััญหา
จากการแถลงนโยบายของรััฐบาล เมื่่�อวัันที่่� 25 กรกฎาคม
2562 นั้้�นระบุุว่า่ การใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์ คืือหนึ่่ง� ในนโยบายที่่�
สำำ�คััญโดยระบุุเรื่่�อง การใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์และเศรษฐกิิจ
ทำำ�ให้้ทุกุ ภาคส่่วนทั้้�งรััฐและเอกชน เกิิดความสนใจที่่�จะศึึกษาและวิิจัยั
เพื่่�อนำำ�กััญชามาใช้้ประโยชน์์ทางด้้านการแพทย์์มากขึ้้�น โดยมีีองค์์กร
หลายแห่่งเคลื่่�อนไหวให้้มีกี ารพิิจารณาแก้้ไขกฎหมายยาเสพติิด (พระ
ราชบััญญััติยิ าเสพติิดให้้โทษ พ.ศ. 2522) ซึ่่ง� พ.ร.บ.ฉบัับนี้้� กำำ�หนดให้้
กััญชาเป็็นยาเสพติิดประเภทที่่� 5 ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ใดๆ
ในทางการแพทย์์ได้้เลย (อ้้างอิิง พ.ร.บ.ยาเสพติิดให้้โทษฯ พ.ศ. 2522
มาตราที่่� 7 การแบ่่งประเภทยาเสพติิด ระบุุให้้กัญ
ั ชาเป็็นยาเสพติิด
ประเภทที่่� 5 กลุ่่�มเดีียวกับั พืืชกระท่่อม ไม่่มีกี ารระบุุให้้ใช้้ทางการ
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แพทย์์ได้้ แต่่ในวงการแพทย์์ทั่่�วโลกกลัับพบหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์
จากงานวิิจััยต่่างๆ แสดงว่่า กััญชาสามารถนำำ�มาใช้้เป็็นยารัักษา
อาการหรืือโรคต่่างๆ ได้้หลายโรค เกิิดความเคลื่่�อนไหวในวงวิิชาการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านการแพทย์์และการสาธารณสุุข ในกระทรวงสาธารณสุุข
และหน่่วยงานต่่างๆ ในประเทศไทยเป็็นอย่่างมาก
วงการแพทย์์ทั่่�วโลกนั้้�น พบหลัักฐานการใช้้ยากััญชาใน
การรัักษาพยาบาล มาตั้้�งแต่่โบราณ และจนถึึงปััจจุุบันั ก็็มีหลั
ี กั ฐาน
ทางวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์จากงานวิิจััยต่่างๆ ซึ่่�งแสดงว่่ากััญชา
สามารถนำำ�มาใช้้เป็็นยารัักษาอาการหรืือโรคต่่างๆ ได้้หลายโรค
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของวีีรยา ถาอุุปชิิตและนุุศราพร เกษสมบููรณ์์
เรื่่�องการใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์ ซึ่่ง� การศึึกษาพบว่่า ตํําราแผนโบราณ
แพทยศาสตร์์สงเคราะห์์ มีีตํํารัับยาไทยที่่�เข้้ากััญชา จํํานวน 11 ตํํารัับ
และในตํําราพระโอสถพระนารายณ์์ พบตํํารัับยาไทยที่่�เข้้ากััญชา
จํํานวน 3 ตํํารัับ โดยมีีข้อ้ บ่่งใช้้หลักั คืือ แก้้ปวดเจริิญอาหาร ช่่วยให้้
นอนหลัับ เป็็นต้้น และยัังพบการใช้้กัญ
ั ชา ในการแพทย์์แผนปััจจุุบันั
ด้้วย โดยเมื่่�อพิิจารณาจากงานวิิจััยที่่�มีีคุุณภาพระดัับน่่าเชื่่�อถืือได้้
(Moderate Quality Evidence) พบว่่ามีีการใช้้สํําหรัับอาการปวดเรื้้�อรััง
โดยเฉพาะ Neuroleptic pain หรืือ Cancer Pain และกรณีีภาวะกล้้าม
เนื้้�อเกร็็งเนื่่�องจากภาวะปลอกประสาทอัักเสบ (Spasticity due to
Multiple Sclerosis) โดยใช้้สาร cannabinoids ได้้แก่่ nabiximol, nabilone, tetrahydrocannabinol Cannabidiol และ Dronabinol สรุุปผล
การวิิจัยั ได้้ว่า่ “กััญชา” เป็็น พืืชสมุุนไพรที่่�มีีประโยชน์์ทางการแพทย์์
ซึ่่�งมีีหลัักฐานทางวิิชาการสนัับสนุุนทั้้�งแพทย์์แผนไทยและแผน
ปััจจุุบันั โดยสรุุปข้้อบ่่งใช้้หลักั คืือ อาการปวดเรื้้�อรัังและโรคปลอก
ประสาทเสื่่�อมแข็็ง ด้้านผลข้้างเคีียงของกััญชาในระยะสั้้�น พบว่่ามีีผล
ข้้างเคีียงที่่�ไม่่รุุนแรง ส่่วนผลข้้างเคีียงในระยะยาว ยัังไม่่มีีข้้อมููลที่่�
แน่่ชัดั (วีีรยา ถาอุุปชิิตและนุุษราพร เกษสมบููรณ์์, 2560)
ในปีี พ.ศ. 2561-2562 กระทรวงสาธารณสุุข ได้้เสนอให้้
แก้้ไขปรัับปรุุง พ.ร.บ.ยาเสพติิดให้้โทษ พ.ศ. 2522 ใหม่่ เป็็น พ.ร.บ.
ยาเสพติิดให้้โทษ ฉบัับที่่� 7 พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา
และมีีผลบัังคัับใช้้ สรุุปสาระสำำ�คััญคืือ มีีการยกเว้้นให้้กัญ
ั ชาสามารถ
ใช้้ในทางการแพทย์์ได้้ โดยออกระเบีียบและกฎกระทรวงตามมาอีีก
หลายฉบัับทำำ�ให้้เกิิดความตื่่�นตััวในวงการแพทย์์และการสาธารณสุุข
ในประเทศไทยอย่่างมากทั้้�งประเด็็นทางด้้านกฎหมาย ด้้านการแพทย์์
ด้้านสัังคมและเศรษฐกิิจ โดยพบว่่ามีีประชาชน มีีทั้้�งการสนัับสนุุน
และคััดค้า้ นจำำ�นวนมาก และที่่�สำำ�คััญคืือ กลุ่่�มบุุคลากรทางการแพทย์์
ที่่�มีีสิทิ ธิ์์�สั่่�งใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์นั้้�น ได้้รับั การอนุุญาตให้้สามารถ
มีีสิทิ ธิ์์�สั่่�งใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์ให้้ผู้้�ป่วย
่ ได้้ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติิด
ให้้โทษ (ฉบัับที่่� 7) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุุขที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เมื่่�อวัันที่่� 26 ก.พ. 2562 เรื่่�องกำำ�หนดให้้ผู้้�มีสิี ทิ ธิ์์�สั่่�งจ่่ายยา
กััญชาทางการแพทย์์คือื แพทย์์แผนปััจจุุบันั แพทย์์แผนไทย และ
แพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ ที่่�มีีใบประกอบวิิชาชีีพและปฏิิบัติั งิ านอยู่่�ใน
สถานบริิการที่่�ได้้รัับอนุุญาตตามกฎหมาย แต่่เป็็นที่่�น่่าสงสััยว่่า
บุุคลากรฯ เหล่่านี้้� อาจมีีความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องยากััญชาทางการแพทย์์
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ไม่่เพีียงพอ หรืือยัังมีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ไม่่ถูกู ต้้อง อัันจะก่่อให้้เกิิด
ปััญหาต่่างๆ ตามมาก็็เป็็นได้้ สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทยใน
ช่่วงที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้หลายฝ่่ายมีีความวิิตกกัังวลและเกิิดข้อ้ สงสััยว่า่
การใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์นั้้�นจะมีีผลดีีหรือื ผลเสีียอย่่างไร และสัังคม
มีีความคิิดเห็็นเป็็นอย่่างไร จะเห็็นด้้วยหรือื ไม่่เห็็นด้้วย มากน้้อยเพีียง
ใด โดยเฉพาะบุุคลากรทางด้้านการแพทย์์นั้้�นมีีความคิิดเห็็น ความรู้้�
หรืือทััศนคติิต่อ่ กััญชาเป็็นอย่่างไร อัันอาจจะมีีผลกระทบต่่อนโยบาย
การใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์ ต่่อไปได้้
จากข้้อมููลโครงการสำำ�รวจความรู้้� ความเข้้าใจ และความ
คิิดเห็็นของประชาชนต่่อเรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ และการใช้้แบบ
สัันทนาการ : กรณีีศึึกษาประชาชนอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไปทั่่�วประเทศ พบ
ว่่า ความรู้้� ความเข้้าใจต่่อเรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ ข่่าวสารเกี่่�ยว
กัับกัญ
ั ชาทางการแพทย์์ แพร่่กระจายอย่่างกว้้างขวาง เข้้าถึึงคนไทย
(อายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป) ได้้กว่่า 44 ล้้านคน และมัักเป็็นการให้้ข้อ้ มููลเชิิง
สนัับสนุุนการใช้้ในทางการแพทย์์ พบว่่าตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เข้้าใจไม่่ถูกู
ต้้องหรืืออาจไม่่ทราบเลย โดยเฉพาะข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประโยชน์์ ของ
กััญชาในประเด็็น “กััญชารัักษาโรคมะเร็็งให้้หายได้้” และ “กััญชาใช้้
รัักษาโรคนอนไม่่หลัับได้้” ซึ่่�งยัังต้้องมีี การวิิจััยเพิ่่�มเติิม แต่่กลัับมีี
ตััวอย่่างที่่�เชื่่�อว่่าเป็็นข้้อมููลที่่�ถููกต้้องแล้้ว สููงถึึงร้้อยละ 39 และ 30
ตามลำำ�ดัับ จึึงมีีข้อ้ แนะนำำ�ว่่า สมควรอย่่างยิ่่�งที่่�องค์์กรวิิชาชีีพทางการ
แพทย์์ อาทิิ กรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข แพทยสภา และ
สมาคมประสาทวิิทยาแห่่งประเทศไทย จะได้้จัดทำำ�คำำ�
ั
แนะนำำ� ข้้อเท็็จ
จริิง หรืือความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับกัญ
ั ชาทางการแพทย์์ สำำ�หรัับบุคุ ลากร
ทางการแพทย์์ และสำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไป และกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่
มีีแนวโน้้มเห็็นด้้วยต่อ่ การนำำ�กััญชามาใช้้ทางการแพทย์์ แต่่ต้อ้ งอยู่่�
ภายใต้้การดููแล โดยโรงพยาบาลของรััฐเท่่านั้้�น ไม่่สนัับสนุุนการนำำ�
มาใช้้เพื่่�อสัันทนาการ รวมถึึงการซื้้�อ-ขาย กััญชาโดยเสรีี และยัังมีี
ความเห็็นก้ำำ��กึ่่ง� ต่่อการอนุุญาต “ให้้ประชาชนปลููกกััญชาได้้บ้า้ นละ 6
ต้้น” เนื่่�องมาจากส่่วนใหญ่่ยังั ไม่่มั่่�นใจในการควบคุุมของรััฐบาล โดย
เกรงว่่าผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ปลููกกััญชาได้้นั้้�น จะปลููกเกิินกว่่าที่่�
กฎหมายกำำ�หนด และผู้้�ใช้้กัญ
ั ชาจะนำำ�มาใช้้ในทางที่่�ผิิด คืือใช้้เพื่่�อ
สัันทนาการ จนกลายเป็็นความกัังวลใจว่่าจะทำำ�ให้้เยาวชนและ
ประชาชนเสพติิดกัญ
ั ชามากขึ้้�น จึึงต้้องกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข
และแนวทางในการกำำ�กัับควบคุุมให้้ชัดั เจนมากกว่่านี้้� และสื่่�อสารให้้
ประชาชนเข้้าใจและเชื่่�อมั่่�นให้้ทั่่�วกันั (สุุริยัิ นั บุุญแท้้, 2563)
ในส่่วนของจัังหวััดเชีียงใหม่่ มีีสถานพยาบาลในสัังกััด
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดเชีียงใหม่่ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 25 แห่่ง โดยเป็็น
สถานพยาบาลระดัั บ โรงพยาบาลศูู น ย์์ 1 แห่่ ง (รพ.นครพิิ ง ค์์ )
โรงพยาบาลทั่่�วไป 3 แห่่ง และโรงพยาบาลชุุมชน 21 แห่่ง โรงพยาบาล
ทุุกแห่่งได้้รับม
ั อบนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุุข ให้้เปิิดบริกิ าร
คลิินิกิ กััญชาทางการแพทย์์เช่่นเดีียวกับทุ
ั กุ จัังหวััดทั่่�วประเทศไทย โดย
แบ่่งเป็็นการเปิิดคลิินิกิ ให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ (ไม่่มีี
การจ่่ายยากััญชา) จำำ�นวน 20 แห่่ง และเปิิดบริิการคลิินิิกกััญชา
ทางการแพทย์์เต็็มรูปู แบบ มีีการตรวจรัักษา และจ่่ายยากััญชาทาง
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การแพทย์์ทั้้�งในรููปแบบยาแผนปััจจุุบันั และการรัักษาด้้วยศาสตร์์การ
แพทย์์แผนไทยจำำ�นวน 1 แห่่ง มีีบุคุ ลากรของจัังหวััดเชีียงใหม่่ ผ่่าน
การอบรมการใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 465 คน แบ่่งเป็็น
แพทย์์แผนปััจจุุบันั 163 คน แพทย์์แผนไทย 95 คน และกลุ่่�ม
บุุ ค ลากรสายสนัั บ สนุุ น อื่่�นๆ (เภสัั ช กร พยาบาล นัั ก วิิ ช าการ
สาธารณสุุข เป็็นต้้น) อีีก 207 คน (กองวััตถุุเสพติิด, 2564)
การศึึกษานี้้�ผู้้�วิจัิ ยมี
ั คี วามต้้องการประเมิินว่่า ผู้้�มีีสิทิ ธิ์์�สั่่�ง
จ่่ายยากััญชาทางการแพทย์์ คืือแพทย์์แผนปััจจุุบันั แพทย์์แผนไทย
และแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ ในสถานพยาบาลสัังกััดสำำ�นัักงาน
สาธารณสุุขจัังหวััดเชีียงใหม่่นั้้�น มีีความรู้้� ทััศนคติิ และประสบการณ์์
เรื่่�องการใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์อยู่่�ในระดัับใด โดยผลจากการ
ศึึกษาจะนำำ�เสนอต่่อผู้้�รัับผิดิ ชอบในหน่่วยงานสาธารณสุุข ทั้้�งระดัับ
นโยบาย และเสนอต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้องในทุุกหน่่วยงาน รวมทั้้�งต่่อองค์์กร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างๆ ซึ่่ง� จะเป็็นประโยชน์์ในการนำำ�ไปจััดทำำ�แนวทางการ
ดำำ�เนิิ น การ และพัั ฒ นาการใช้้ กัั ญ ชาทางการแพทย์์ อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพต่่อไปในอนาคต
งานศึึกษาเรื่่�อง ความรู้้� ทััศนคติิและประสบการณ์์ต่อ่ การ
ใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์ ของบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�มีีสิทิ ธิิสั่่�งใช้้ ใน
สัังกััดสำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััดเชีียงใหม่่นี้้� ได้้รับั อนุุมัติั แิ ละรัับรอง
การวิิจััยในมนุุษย์์ โดยคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดเชีียงใหม่่ ตามเอกสารเลขที่่� 27/2563
รัับรองเมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2563
วััตถุุประสงค์์การวิิจัยั
1. เพื่่�อศึึกษาถึึงความรู้้� ทััศนคติิและประสบการณ์์ของ
บุุคลากรด้้านสาธารณสุุข ที่่�มีีสิทิ ธิิในการสั่่�งจ่่ายยากััญชาในทางการ
แพทย์์ในสัังกััดสำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััดเชีียงใหม่่
2. เพื่่�อหาความสัั มพัั น ธ์์ ข องความรู้้� ทัั ศ นคติิ แ ละ
ประสบการณ์์ของบุุคลากรทางการแพทย์์ต่อ่ การใช้้ยากััญชาทางการ
แพทย์์
3. เพื่่�อหาปัั จ จัั ยที่่�สัั มพัั น ธ์์ กัั บ ความรู้้� ทัั ศ นคติิ แ ละ
ประสบการณ์์ของบุุคลากรทางการแพทย์์ต่อ่ การใช้้ยากััญชาทางการ
แพทย์์
กรอบแนวคิิดการวิิจัยั
จากการศึึกษาแนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับความรู้้� ทััศนคติิ
และพฤติิกรรม พบว่่า ความรู้้� ทััศนคติิ และพฤติิกรรมมีีความสััมพันั ธ์์
กััน และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่ามีีหลายปััจจััยที่่�มีีความ
สััมพัันธ์์กัับความรู้้� ทััศนคติิ และประสบการณ์์ต่่อการใช้้ยากััญชา
ทางการแพทย์์ของบุุคลากรสาธารณสุุข ผู้้�วิจัิ ยจึึ
ั งได้้ตั้้�งกรอบแนวคิิด
และทฤษฎีีงานวิิจัยดั
ั งั นี้้�
ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั
การศึึกษาเชิิงพรรณนาแบบภาคตััดขวางเชิิงวิิเคราะห์์
(cross-sectional analytical study)
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ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร ได้้แก่่ แพทย์์แผนปััจจุุบันั แพทย์์แผนไทย และ
แพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ในช่่วงเดืือนมกราคม
พ.ศ. 2564 – มีีนาคม พ.ศ. 2564 จำำ�นวน 640 คน
กลุ่่�มตััวอย่่างได้้แก่่แพทย์์แผนปััจจุุบันั แพทย์์แผนไทย และ
แพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ ในสัังกััดสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด
เชีียงใหม่่ ในช่่วงเดืือนมกราคม พ.ศ. 2564 – มีีนาคม พ.ศ. 2564
จำำ�นวน 202 คน
เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั
แบบสอบถามซึ่่ง� ผู้้�วิจัิ ยั สร้้างขึ้้�น ประกอบด้้วย 5 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่ ว นที่่� 1 แบบสอบถามข้้ อ มูู ล ทั่่�วไปของผู้้�ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้้วย อายุุ เพศ ระดัับการศึึกษา ตำำ�แหน่่ง/
หน้้าที่่� วิิชาชีีพ หน่่วยงานที่่�สัังกััด และประสบการณ์์การเข้้ารัับการ
อบรมเกี่่�ยวกัับกัญ
ั ชาทางการแพทย์์
ส่่วนที่่� 2 แบบสอบถามความรู้้�เรื่่�องยากััญชาทางการ
แพทย์์ มีี 3 ตััวเลืือก ตอบถููก ได้้ 1 คะแนน ตอบผิิด หรืือตอบไม่่แน่่ใจ
ได้้ 0 คะแนน
ส่่วนที่่� 3 แบบสอบถามทััศนคติิต่อ่ การใช้้ยากััญชาทางการ
แพทย์์ ลัักษณะเป็็นแบบวััดมาตราส่่วนประมาณค่่า (rating scale)
มีี 5 ระดัับ คืือ ระดัับ 1 = ไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง, 2 = ไม่่เห็็นด้้วย,
3 = เห็็นด้้วย ปานกลาง, 4 = เห็็นด้้วย, 5 = เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง พบ
ว่่าค่่าความเชื่่�อมั่่�นของแบบสอบถามเรื่่�องทััศนคติิต่อ่ การใช้้ยากััญชา
ทางการแพทย์์ ได้้ค่า่ สััมประสิิทธิ์์�แอลฟ่่าของครอนบาค (Cronbach’s
α) มีีค่า่ เท่่ากัับ 0.957
ส่่วนที่่� 4 แบบสอบถามประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการใช้้ยา
กััญชาทางการแพทย์์ ลัักษณะเป็็นแบบวััดมาตราส่่วนประมาณค่่า
(rating scale) มีี 5 ระดัับ คืือ 1 = ไม่่เคย 2 = เคยแต่่ไม่่บ่อ่ ย 3 =
บ่่อย 4 = บ่่อยมาก 5 = บ่่อยมากที่่�สุุด พบว่่าค่่าความเชื่่�อมั่่�นของ
แบบสอบถามเรื่่�องประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการใช้้ยากััญชาทางการ
แพทย์์ ได้้ค่า่ สััมประสิิทธิ์์�แอลฟ่่าของครอนบาค (Cronbach’s α) มีีค่า่
เท่่ากัับ 0.902
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ส่่วนที่่� 5 เป็็นคำำ�ถามปลายเปิิดให้้แสดงความคิิดเห็็นและ
ข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิม
ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ตรวจสอบคุุณภาพของเครื่่�องมืือ โดยการตรวจ
สอบความตรงตามเนื้้�อหาของแบบสอบถาม (content validity) ด้้วย
การให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจํํิ านวน 3 ท่่านช่่วยตรวจสอบ ได้้แก่่ ผู้้�ที่่�มีีความ
เชี่่�ยวชาญด้้านกััญชาทางการแพทย์์ จํํานวน 2 ท่่าน และผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านกฎหมาย 1 ท่่าน ตรวจสอบและให้้ข้อ้ แนะนำำ�ก่่อน จากนั้้�นผู้้�วิจัิ ยั
ได้้นำำ�แบบสอบถามไปตรวจสอบความเชื่่�อมั่่�น (reliability) โดยนํํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้้กับั กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีความคล้้ายคลึึงกััน แต่่
ทำำ�งานในจัังหวััดลำำ�พูนู จํํานวน 30 คน แล้้วคำำ�นวณหาความเชื่่�อมั่่�น
โดยใช้้สููตรสััมประสิิทธิ์์�แอลฟ่่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha
efficiency) ได้้เกณฑ์์มากกว่่า 0.7 แล้้วจึึงนำำ�แบบสอบถามนี้้� ไปใช้้ต่อ่ ไป
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
1. เก็็บข้อ้ มููลโดยใช้้แบบสอบถาม ในรููปแบบของ google
form กรอกข้้อมููลในลิิงก์์ (Link) ที่่�ส่่ง ไปให้้กลุ่่�มเป้้าหมาย
2. เก็็บข้้อมููลโดยใช้้แบบสอบถามในรููปแบบกระดาษ
ในกรณีีที่่�ผู้้�ตอบแบบสอบถามต้้องการ
3. ข้้อมููลที่่�ได้้ทั้้�งหมดนำำ�ไปวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโดยใช้้โปรแกรม
SPSS Version 26
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางสถิิติิ
สถิิติที่่�ิ ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล แบ่่งเป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่
1. สถิิติเิ ชิิงพรรณนา ได้้แก่่ ความถี่่� (Frequency) ร้้อยละ
(Percentage)
2. สถิิติเิ ชิิงอนุุมาน ได้้แก่่ ทดสอบกรณีี 2 ประชากรด้้วย
สถิิติทิ ดสอบแมน-วิิทย์์นีย์ี ์ ยูู (Mann-Whitney U test) ทดสอบกรณีี
มากกว่่า 2 ประชากรด้้วยสถิิติทิ ดสอบของครััสคาล-วััลลิิส (Kruskal
Wallis test) และวิิเคราะห์์ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างความรู้้� ทััศนคติิและ
ประสบการณ์์ ด้้วยสถิิติิ Kendall Tau รวมถึึงสถิิติถิ ดถอย Binary
logistic regression เพื่่�อวิิเคราะห์์ปัจั จััยที่่�สัมพั
ั นั ธ์์กับั ความรู้้� ทััศนคติิ
และประสบการณ์์ต่อ่ การใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์โดยแบ่่งปััจจััยตาม
เป็็น 2 กลุ่่�มตามค่่ากลางเลขคณิิตของแต่่ละปััจจััย นำำ�เสนอค่่า Odds
ratio (95%CI) กำำ�หนดระดัับนัยสำำ�คั
ั
ญ
ั ที่่� 0.05

เชีียงใหม่่ โดยอยู่่�ห่่างจากอำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ 5-24 กิิโลเมตร จำำ�นวน
80 คน (ร้้อยละ 39.6) รองลงมาคืือห่่างจากอำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่
25-99 กิิโลเมตร จำำ�นวน 47 คน (ร้้อยละ 23.3) ห่่างจากตััวอำำ�เภอ
เมืืองเชีียงใหม่่ 100-180 กิิโลเมตร จำำ�นวน 42 คน (ร้้อยละ 20.8) และ
อยู่่�ในตััวอำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จำำ�นวน 33 คน (ร้้อยละ 16.3) ตาม
ลำำ�ดัับ
และยัังพบว่่าบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�มีีสิทิ ธิิสั่่�งใช้้ยากััญชา
ทางการแพทย์์ ส่่วนใหญ่่แล้้ว มีีการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี
จำำ�นวน 156 คน (ร้้อยละ 77.2) รองลงมาคืือสููงกว่่าปริิญญาตรีี (เช่่น
ปริิญญาโท หรืือ วุุฒิบัิ ตั รเฉพาะทางทุุกสาขา) จำำ�นวน 44 คน (ร้้อย
ละ 21.8) ส่่วนใหญ่่แล้้วบุคุ ลากรฯ จะมีีอายุุระหว่่าง 21-37 ปีี จำำ�นวน
144 คน (ร้้อยละ 71.2) รองลงมาคืือกลุ่่�มอายุุระหว่่าง 38-53 ปีี จำำ�นวน
41 คน (ร้้อยละ 20.3) ซึ่่ง� มีีระยะเวลาการทำำ�งานส่่วนใหญ่่แล้้วน้อ้ ย
กว่่า 5 ปีี จำำ�นวน 98 คน (ร้้อยละ 49.0) รองลงมาคืือ 5-10 ปีี จำำ�นวน
44 คน (ร้้อยละ 21.8) เมื่่�อสอบถามเรื่่�องประสบการณ์์การศึึกษาความ
รู้้�เรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ ส่่วนใหญ่่มีปี ระสบการณ์์ ผ่่านการอบรม
การใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์ ที่่�จััดโดยกระทรวงสาธารณสุุข และได้้
ใบรัับรองแล้้ว มีีจำำ�นวน 66 คน (ร้้อยละ 32.7) เท่่ากัับการศึึกษาด้้วย
ตนเองผ่่านสื่่�อต่่างๆ เช่่นตำำ�รา เว็็บไซต์์ มีีจำำ�นวน 66 คน (ร้้อยละ
32.7) ไม่่เคยศึึกษาเรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ จำำ�นวน 45 คน (ร้้อย
ละ 22.3) และประสบการณ์์ศึึกษาจากการสััมมนา ฟัังบรรยาย ดููงาน
อบรม จากหน่่วยงานอื่่�น ๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชน จำำ�นวน 25 คน
(ร้้อยละ 12.4) ตามลำำ�ดัับ รายละเอีียดดังั ตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ปััจจััยส่ว่ นบุุคคลของบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�มีีสิทิ ธิิสั่่�งใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
เมื่่�อจำำ�แนกของบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�มีีสิทิ ธิิสั่่�งใช้้ยากััญชา
ทางการแพทย์์ จำำ�นวน 202 คน ตามปััจจััยส่ว่ นบุุคคลพบว่่า เป็็นเพศ
หญิิง จำำ�นวน 131 คน (ร้้อยละ 64.8) ส่่วนใหญ่่มีตำำ�
ี แหน่่งหรืือหน้้าที่่�
เป็็นแพทย์์ประจำำ� (ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจรัักษาผู้้�ป่่วยเป็็นหลััก) จำำ�นวน 116
คน (ร้้อยละ 57.4) รองลงมาคืือหััวหน้า้ /รองหััวหน้า้ กลุ่่�มงาน/ฝ่่ายฯ
ต่่างๆ จำำ�นวน 74 คน (ร้้อยละ 36.6) โดยมีีวิชิ าชีีพเป็็นแพทย์์แผน
ปััจจุุบันั จำำ�นวน 132 คน (ร้้อยละ 65.3) รองลงมาคืือแพทย์์แผนไทย
จำำ�นวน 66 คน (ร้้อยละ 32.7) ซึ่่ง� มีีหน่วย
่ งานคืือโรงพยาบาลชุุมชน
จำำ�นวน 98 คน (ร้้อยละ 48.5) รองลงมาคืือโรงพยาบาลศููนย์์ จำำ�นวน
46 คน (ร้้อยละ 22.8) พบว่่าสถานที่่�ทำำ�งานส่่วนใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ใกล้้เมืือง
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ตารางที่ 2 (ตอ) เปรียบเทียบความรู ทัศนคติ และประสบการณเกี่ยวกับการใชยากัญชาทางการแพทยจำแนก
ตามลักษณะปจจัยขอมูลทั่วไป
ปจจัยที่ศึกษา

ตัวแปรตน
ความรู

แพทยแผนไทยประยุกต
p-value
หนวยงาน*2
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.)
อื่นๆ
p-value
สถานที่ทำงาน
หางเมืองเชียงใหม 5-24 กิโลเมตร
ปจจุบัน *2
หางเมืองเชียงใหม 25-99 กิโลเมตร
หางเมืองเชียงใหม 100-180 กิโลเมตร
เมืองเชียงใหม
p-value
วุฒิการศึกษา*2
ตํ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี (เชน ปริญญาโท หรือ วุฒิบัตร
เฉพาะทางทุกสาขา)
p-value
กลุมอายุ*2
ต่ำกวา 20 ป
ระหวาง 21-37 ป
ระหวาง 38-53 ป
ตั้งแต 54 ปขึ้นไป
p-value
ระยะเวลาทำงาน*2
นอยกวา 5 ป
5-10 ป
11-15 ป
มากกวา 15 ป
p-value
ประสบการณการศึกษา อบรมการใชกัญชาทางการแพทย ที่จัดโดยกระทรวง

� ± 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
𝑿𝑿𝑿𝑿

ตัวแปรตาม
ทัศนคติ
� ± 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
𝑿𝑿𝑿𝑿

ประสบการณ
� ± 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
𝑿𝑿𝑿𝑿

15.50±2.51
<0.001*
13.20±2.95
13.37±3.93
13.17±3.89
13.18±4.94
15.25±2.31
13.52±4.28
0.409
13.24±4.14
14.28±4.16
13.55±5.04
13.06±3.78
0.216
17.00±0.00
13.27±4.40
14.23±3.84

4.04±0.68
0.274
3.84±0.31
3.75±0.49
3.79±0.49
3.65±0.80
3.36±1.01
3.36±0.64
0.511
3.67±0.08
3.62±0.13
2.68±0.12
3.63±0.10
0.804
4.00±0.63
3.64±0.73
3.68±0.71

1.94±0.33
0.275
1.63±0.36
1.79±0.62
1.88±0.84
1.60±0.48
1.68±0.34
1.90±0.63
0.338
1.75±0.60
1.70±0.59
1.55±0.50
1.77±0.52
0.160
1.69±0.09
1.68±0.55
1.78±0.64

0.131
16.00±0.00
13.17±4.22
15.56±3.60
13.51±4.28
0.054
12.80±4.67
13.40±4.34
14.96±3.58
14.78±4.29
0.042*
15.89±2.27

0.810
3.30±0.00
3.61±0.73
3.69±0.78
3.99±0.42
0.129
3.55±0.77
3.66±0.78
3.70±0.70
3.89±0.47
0.119
3.74±0.75

0.667
1.25±0.00
1.74±0.56
1.61±0.59
1.59±0.49
0.127
1.75±0.60
1.70±0.52
1.77±0.58
1.51±0.48
0.077
1.79±0.56
11
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สรุุปผลการศึึกษา
การศึึกษานี้้�พบว่่าปััจจััยต้้นหรืือข้้อมููลทั่่�วไปส่่วนบุุคคล
ได้้แก่่ วิิชาชีีพ ระยะเวลาการทำำ�งาน และประสบการณ์์ศึึกษาความรู้้�
เรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ มีีความสััมพันั ธ์์กับปั
ั จั จััยตามคืือ ความรู้้�
ส่่วนทััศนคติิและประสบการณ์์ต่่อการใช้้กััญชาทางการแพทย์์ ไม่่มีี
ความสััมพันั ธ์์กับปั
ั จั จััยต้น้ ที่่�สนใจ ซึ่่ง� เมื่่�อพิิจารณาแบ่่งความรู้้�ออกเป็็น
3 ระดัับ คืือ ระดัับมาก ระดัับปานกลาง ระดัับน้อ้ ย พบว่่าบุุคลากร
สาธารณสุุขที่่�มีีสิทิ ธิิสั่่�งกััญชาทางการแพทย์์มีคี วามรู้้�อยู่่�ในระดัับมาก
ร้้อยละ 71.3 แต่่เมื่่�อแบ่่งความรู้้�ออกเป็็นสองกลุ่่�มตามค่่ามััธยฐาน
ได้้แก่่ ระดัับความรู้้�น้้อยถึึงปานกลาง (0-14 คะแนน) และระดัับความ
รู้้�มาก (15-20 คะแนน) พบว่่าบุุคลากรฯ ส่่วนใหญ่่มีคี วามรู้้�อยู่่�ในระดัับ
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ความรู้้�น้้อยถึึงปานกลาง ร้้อยละ 52.0 นอกจากนั้้�นผลการวิิเคราะห์์
สถิิติถิ ดถอยโลจิิสติิก (Binary Logistic Regression) แสดงให้้เห็็นว่่า
ปััจจััยส่ว่ นบุุคคลที่่�มีีอิทิ ธิิพลต่่อความรู้้�ของบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�มีีสิทิ ธิิ
ใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์ คืือระยะเวลาการทำำ�งานและประสบการณ์์การ
ศึึกษาความรู้้�เรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ ซึ่่ง� บุุคลากรฯ ที่่�มีีระยะเวลา
การทำำ�งาน 5-10 ปีี มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับการใช้้กััญชาทางการแพทย์์
น้้อยกว่่าผู้้�ที่่�มีีระยะเวลาทำำ�งานมากกว่่า 15 ปีี อยู่่�ร้อ้ ยละ 64 และ
ประสบการณ์์การศึึกษาความรู้้�เรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ ซึ่่�งพบว่่า
บุุคลากรฯ ที่่�เคยอบรมการใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์ที่่�จัดั โดยกระทรวง
สาธารณสุุขและได้้ใบรัับรองแล้้ว มีีความรู้้�มากกว่่าบุุคลากรฯ ที่่�ไม่่เคย
ศึึกษาเรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ เป็็น 14.68 เท่่า ต่่อมาคืือบุุคลากรฯ
ที่่�เคยสััมมนา ฟัังบรรยาย ดููงาน อบรม จากหน่่วยงานอื่่�นๆ ทั้้�งภาค
รััฐและเอกชนมีีความรู้้�มากกว่่าบุุคลากรฯ ที่่�ไม่่เคยศึึกษาเรื่่�องกััญชา
ทางการแพทย์์ เป็็น 9.12 เท่่า และบุุคลากรฯ ที่่�มีีประสบการณ์์ศึึกษา
ด้้วยตนเองผ่่านสื่่�อต่่างๆ เช่่นตำำ�รา เว็็บไซต์์มีคี วามรู้้�มากกว่่าบุุคลากรฯ
ที่่�ไม่่เคยศึึกษาเรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ เป็็น 6.18 เท่่า และยัังพบว่่า
ความรู้้�ของบุุคลากรฯ มีีความสััมพันั ธ์์กับทั
ั ศั นคติิและประสบการณ์์การ
ใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์ ที่่�ระดัับนัยสำำ�คั
ั ญ
ั 0.05 จากสรุุปผลการศึึกษา
ในงานวิิ จัั ยชิ้้� นนี้้� แสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า ระยะเวลาการทำำ�งาน และ
ประสบการณ์์การศึึกษาความรู้้�เรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ มีีผลต่่อ

ความรู้้�ของบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�มีีสิทิ ธิิสั่่�งใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์
ในส่่วนของปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรู้้�ของบุุคลากรฯ อาจ
จะต้้องใช้้ระยะเวลาเพื่่�อทำำ�ให้้บุคุ ลากรฯ มีีความเชี่่�ยวชาญในการใช้้ยา
กััญชาทางการแพทย์์ เพื่่�อให้้บุคุ ลากรฯ มีีความเชี่่�ยวชาญในด้้านการ
สั่่�งใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์ จำำ�เป็็นต้้องใช้้ระยะเวลาในการสั่่�งสม
ประสบการณ์์ในการทำำ�งาน ซึ่่�งหากหน่่วยงานสาธารณสุุข มีีความ
ต้้องการพััฒนาผู้้�เชี่่�ยวชาญการใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์ ในระยะเวลา
ที่่�กำำ�หนด ควรต้้องวางนโยบายด้้านการพััฒนาบุุคลากรไว้้ในแผน หรืือ
นโยบายขององค์์กร เช่่น ส่่งเสริิมให้้บุคุ ลากรฯ เข้้ารัับการอบรมการใช้้
ยากััญชาทางการแพทย์์ ซึ่่�งจััดโดยกระทรวงสาธารณสุุข และมีีการ
ทดสอบหลัังการอบรม เมื่่�อผ่่านการทดสอบแล้้ว จึึงจะได้้รับั ใบรัับรอง
ผ่่านการอบรมฯ เป็็นต้้น ดัังปรากฏในผลวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับประสบการณ์์
การศึึกษาความรู้้�เรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�
ทั้้�งนี้้�หากหน่่วยงานต่่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุุข มีี
นโยบายสนัับสนุุนการใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์ เพื่่�อใช้้รักั ษาพยาบาล
ผู้้�ป่่วย จำำ�เป็็นจะต้้องให้้บุคุ ลากรที่่�มีีสิทิ ธิิสั่่�งใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์
คืือ แพทย์์ แพทย์์แผนไทย และแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ ได้้เข้้ารัับการ
อบรมการใช้้ยากััญชาทางการแพทย์์ เพื่่�อให้้มีีความรู้้�ที่่�ถููกต้้องตาม
มาตรฐานการรัักษา ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้บุคุ ลากรมีีความรู้้� ความสามารถในการ
ปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างดีีต่อ่ ไป

เอกสารอ้้างอิิง
กองควบคุุมวัตั ถุุเสพติิด.ผู้้�ผ่า่ นการอบรมหลัักสููตรเพื่่�อรองรัับการนำำ�กััญชามาใช้้ประโยชน์์ทางการแพทย์์.สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา.แหล่่งที่่�มา: http://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/
SAS/VISIT_DOCTOR. ค้้นเมื่่�อ 20 มกราคม 2564.
คณะกรรมการขัับเคลื่่�อนประชาสััมพันั ธ์์การใช้้กัญ
ั ชาเพื่่�อการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข. ผลิิตภััณฑ์์กัญ
ั ชา ทางการแพทย์์ ตำำ�รัับยากััญชาแผนไทย. กระทรวงสาธารณสุุข. แหล่่งที่่�มา: https://www.medcannabis.go.th/. ค้้นเมื่่�อ 5 มกราคม 2564.
ญาดา เรีียมริมม
ิ ะดััน. แนวทางการพััฒนาความรู้้� เจตคติิ และพฤติิกรรมการรัักษาด้้วยวิิธีกี ารแพทย์์แผนไทยในโรงพยาบาลเจ้้าพระยาอภััยภูเู บศร จัังหวััดปราจีีนบุุรี.ี วารสารราชนคริินทร์์. 2558;169-78.
ผกาทิิพย์์ รื่่�นระเริิงศัักดิ์์�. กััญชากัับการรัักษาโรค. แหล่่งที่่�มา: https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/files/0453. ค้้นเมื่่�อ 15 พฤศจิิกายน 2562.
พระราชบััญญััติยิ าเสพติิดให้้โทษ (ฉบัับที่่� 7). ราชกิิจจานุุเบกษา เล่่มที่่� 136. แหล่่งที่่�มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/019/T_0001 .PDF. ค้้นเมื่่�อ 25 พฤศจิิกายน 2562.
พีีรพจน์์ ปิ่่น� ทองดีี. กััญชา: กฎหมายยาเสพติิดอันั เป็็นอุุปสรรคต่่อการพััฒนากััญชาการแพทย์์(Cannabis: The Bottleneck in Drug Law to the Medical Cannabis Development). วารสาร สัันติิศึึกษา ปริิทรรศน์์
มจร. 2561;6(3): 1184-98.
มานพ คณะโต, พููนรััตน์์ ลีียติกุิ ลุ และสุุจิติ ตา ฤทธิ์์�มนตรีี. รายงานการวิิจัยั เอกสารนโยบายและการจััดการปััญหากััญชา : กรณีีศึึกษาประเทศอัังกฤษและสหรััฐอเมริิกา. แหล่่งที่่�มา: http://nctc.oncb.go.th/
ebook/B0277/index.html#p=1. ค้้นเมื่่�อ 5 กรกฎาคม 2564.
รััฐพล ประดัับเวทย์์. แนวทางการจััดกิจิ กรรมการเรีียนรู้้�ด้วย
้ เทคโนโลยีีตามแนวคิิดอนุุกรมวิิธานของบลููม. Veridian E-Journal. 2560;10(3): 1051-65. ค้้นเมื่่�อ 5 กรกฎาคม 2564.
วรวััฒน์์ เดชวงศ์์ยา. การรัับรู้้�และการเข้้าถึึงสื่่�อสาธารณสุุขของประชาชน อำำ�เภอพร้้าว จัังหวััดเชีียงใหม่่: มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่. แหล่่งที่่�มา: https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_ DOI=10.14457/
CMU.the.2008.298. ค้้นเมื่่�อ 5 กรกฎาคม 2564.
วีีรยา ถาอุุปชิิตและนุุษราพร เกษสมบููรณ์์. การใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์. วารสารเภสััชศาสตร์์ อีีสาน.2560;13(ฉบัับพิเิ ศษ): 228-40.
ศููนย์์อำำ�นวยการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด กระทรวงสาธารณสุุข. คํําแนะนํําการดููแลรัักษาผู้้�ป่วยที่่�มี
่ กี ารใช้้กัญ
ั ชาในประเทศไทย 2562. หน้้า 25-26
สุุริยัิ นั บุุญแท้้. สรุุปผลการศึึกษา “โครงการสำำ�รวจความรู้้� ความเข้้าใจ และความคิิดเห็็นของประชาชนต่่อเรื่่�องกััญชาทางการแพทย์์ และ การใช้้แบบสัันทนาการ: กรณีีศึึกษาประชาชนอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไปทั่่�ว
ประเทศ. ศููนย์์ศึึกษาปััญหายาเสพติิด คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. แหล่่งที่่�มา: https://cads.in.th/cads/content?id=102. ค้้นเมื่่�อ 20 มกราคม 2564.
สุุรโชค ต่่างวิิวัฒ
ั น์์. การใช้้กัญ
ั ชาทางการแพทย์์. กระทรวงสาธารณสุุข. แหล่่งที่่�มา: https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/190814156575547496.pdf. ค้้นเมื่่�อ 25 พฤศจิิกายน 2562.
สำำ�นัักข่่าว กรมประชาสััมพันั ธ์์. กรมการแพทย์์เตืือนภััยจากกััญชา แนะระวัังของจากคนแปลกหน้้า. สำำ�นัักข่่าว กรมประชาสััมพันั ธ์์. แหล่่งที่่�มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/WNSOC
6011270010053. ค้้นเมื่่�อ 25 พฤศจิิกายน 2562.
สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คํําแนะนํําการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ “กััญชา” ทางการแพทย์์อย่่างปลอดภััย สํําหรัับผู้้�ป่วย
่ . สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แหล่่งที่่�มา: https://www.fda.moph.go.th/
sites/Narcotics/SitePages/Publications.aspx. ค้้นเมื่่�อ 25 พฤศจิิกายน 2562.
สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา. อย.ยืืนยัันกรณีีกัญ
ั ชา ไม่่เอื้้�อผู้้�ใด มุ่่�งผลประโยชน์์ประเทศชาติิและ ประชาชนเป็็นหลััก. สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แหล่่งที่่�มา: https://oryor.
com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/ detail/media_news/1606. ค้้นเมื่่�อ 25 พฤศจิิกายน 2562.
สำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี. คำำ�แถลงนโยบายของรััฐบาล โดยฯพณฯ ท่่านประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา ข่่าว ทำำ�เนีียบรัฐั บาลประจำำ�วัันที่่� 25 กรกฎาคม 2562. สำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี. แหล่่งที่่�มา: https://
www.thaigov.go.th/. ค้้นเมื่่�อ 5 มกราคม 2564.
วิิเชีียร กีีรติินิจิ กาล. สายพัันธุ์์�กัญ
ั ชากัับสารสํําคััญทางการแพทย์์. องค์์การเภสััชกรรม. แหล่่งที่่�มา: https://www.gpo.or.th/LinkClick.aspx?fileticket=jBU6pfb77Rc%3d&tabid=414&mid=1297. ค้้นเมื่่�อ 15
พฤศจิิกายน 2562.
Dara Szyliowicz and Peter Hilsenrath. Medical Marijuana Knowledge and Attitudes: A Survey of the California Pharmacists Association. Journal of Primary Care & Community Health. 2019; 10: 1–6.
Gazibara T, Prpic M, Maric G, Pekmezovic T, Kisic-Tepavcevic D. Medical Cannabis in Serbia:The Survey of Knowledge and Attitudes in an Urban Adult Population. Journal of psychoactive
drugs. 2017;49(3):217-24.
Lindsey M. Philpot, Jon O. Ebbert and Ryan T. Hurt. A survey of the attitudes, beliefs and knowledge about medical cannabis among primary care providers. BMC Family Practice. 2019; 20(17):
1-7.
Moeller KE, Woods B. Pharmacy Students’ Knowledge and Attitudes Regarding Medical Marijuana. American journal of pharmaceutical education. 2015;79(6):85.Salazar CA, Tomko RL, Akbar
SA, Squeglia LM, McClure EA. Medical Cannabis Use among Adults in the Southeastern United States. Cannabis. 2019 Feb 9; 2(1): 53–65

Vol.47 No.4 July - September 2021

ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ประจำำ�เดืือนกรกฏาคม - กัันยายน 2564

23

ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์
จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริิน
ในโรงพยาบาลเนิินมะปราง จัังหวััดพิิษณุุโลก

สมพงษ์์ จารุุอภิินัันท์์

ก

บทคััดย่่อ

ารศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อศึึกษาการเกิิดอาการไม่่พึึง
ประสงค์์และปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดอาการ
ไม่่ พึึ งประสงค์์ จ ากการใช้้ ย าวาร์์ ฟ าริิ น ในโรงพยาบาล
เนิินมะปราง รููปแบบการศึึกษาแบบพรรณนาภาคตััดขวาง ทำำ�การ
ศึึกษาในผู้้�ป่่ วย นอกทุุ ก รายที่่�ได้้ รัั บย าวาร์์ ฟ าริิ น ในโรงพยาบาล
เนิินมะปราง ระหว่่างเดืือนตุุลาคม 2562 ถึึงเดืือนมิิถุุนายน 2563
วิิเคราะห์์ข้้อมููลในส่่วนข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ป่่วยด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนา
ได้้แก่่ ค่่าความถี่่� ค่่าร้้อยละ และใช้้สถิิติิ Chi-square test เพื่่�อหา
ปััจจััยที่่�มีคี วามสััมพันั ธ์์กับั การเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์ โดยกำำ�หนด
ระดัับนัยสำำ�คั
ั
ญ
ั ทางสถิิติที่่�ิ p-value 0.05 ผลการศึึกษาพบผู้้�ป่่วยเกิิด
อาการไม่่พึึงประสงค์์รวมทั้้�งหมด 41 ราย จากจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
ยาวาร์์ฟาริินทั้้�งหมด 124 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 33.1 ลัักษณะอาการ
ไม่่พึึงประสงค์์ที่่�พบมากที่่�สุุด ได้้แก่่ การมีีค่า่ INR มากกว่่า 5 ร้้อยละ
39.0 รองลงมา ได้้แก่่ เลืือดออกตามไรฟัันร้้อยละ 26.8 มีีจ้ำำ��
เลืือดตามร่่างกายร้้อยละ 22.0 ไอมีีเลืือดปนออกมาร้้อยละ 7.3
เลืือดออกทางเดิินอาหารร้้อยละ 4.9 ตามลำำ�ดัับ การศึึกษาปััจจััยที่่�
มีีความสััมพันั ธ์์กับั การเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริิน
พบว่่า ประวััติิการเกิิดภาวะเลืือดออกมาก่่อน มีีความสััมพัันธ์์
กัับการเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริินอย่่างมีีนััย

สำำ�คััญทางสถิิติิ ข้้อมููลผลการศึึกษาสามารถนำำ�มาปรัับใช้้ในการดููแล
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาวาร์์ฟาริิน และควรมีีการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม
ระหว่่างสหสาขาวิิชาชีีพในการดููแลผู้้�ป่่วยแบบองค์์รวม

บทนำำ�
ยาวาร์์ฟาริิน (warfarin) เป็็นยาที่่�นำำ�มาใช้้ในการป้้องกััน
ภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือด (thromboembolism) ยานี้้�จััด
เป็็นยาในกลุ่่�มต้้านการแข็็งตััวของเลืือด (anticoagulant) ออกฤทธิ์์�
ขััดขวางการทำำ�งานของปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดที่่�ต้้องอาศััย
วิิตามิินเค (vitamin K dependent clotting factor) มีีดัชั นีีการรัักษาแคบ
(narrow therapeutic index) และต้้องติิดตามผลการรัักษาด้้วยค่่า
International Normalized Ratio (INR) โดยค่่า INR ที่่�เหมาะสมใน
แต่่ละภาวะมีีความแตกต่่างกัันออกไป นอกเหนืือจากการติิดตาม
ผลการรัักษาด้้วยค่่า INR แล้้วยัังต้้องมีีการติิดตามอาการไม่่พึึง
ประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริินควบคู่่�ไปด้้วย และอาการไม่่พึึง
ประสงค์์ส่่วนใหญ่่จะแปรผัันไปตามค่่า INR ที่่�พบมากได้้แก่่ ภาวะ
เลืือดออก (bleeding) ซึ่่ง� การตอบสนองของยาวาร์์ฟาริินต่่อค่่า INR
ก็็เป็็นผลมาจากหลายปััจจััย เช่่น ปััจจััยทางด้้านพัันธุุกรรมในการ
กำำ�จััดยาออกจากร่่างกาย การเกิิดอัันตรกิิริิยากัับยาอื่่�นๆ อาหาร
โดยเฉพาะอาหารที่่�มีีวิติ ามิินเคสููง อาหารเสริิม สมุุนไพร อายุุ เพศ
และสภาวะของผู้้�ป่่วย

คำำ�สำำ�คััญ : วาร์์ฟาริิน, ความสััมพันั ธ์์กับั อาการไม่่พึึงประสงค์์, ภาวะเลืือดออก
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นอกจากการเกิิดภาวะเลืือดออกแล้้ว ยัังมีีอาการไม่่พึึง
ประสงค์์อื่่�น ๆ ที่่�อาจพบได้้จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริิน เช่่น ผิิวหนังั ตาย
(skin necrosis) แขนขามีีเนื้้�อตายเป็็นสีีดำำ� (limb gangrene) พบอุุบัติั -ิ
การณ์์ร้อ้ ยละ 0.01-0.1 และผมร่่วงซึ่่ง� พบอุุบัติั กิ ารณ์์ ร้้อยละ 5.0-78.0
จากการศึึกษาปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อภาวะเลืือดออกผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยา
วาร์์ฟาริินของโรงพยาบาลลำำ�ปาง พบผู้้�ป่่วยเกิิดภาวะเลืือดออกชนิิด
รุุนแรง (major bleeding) คิิดเป็็นร้้อยละ 14.1 และพบว่่าปััจจััยเสี่่�ยง
ที่่�มีีผลต่่อการเกิิดภาวะเลืือดออกชนิิดรุุนแรงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ คืือ
ประวััติกิ ารเกิิดภาวะเลืือดออกมาก่่อนและประวััติกิ ารใช้้ยา aspirin
ร่่วมด้วย
้ และจากการศึึกษาอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริินผู้้�ป่่วยในของโรงพยาบาลศรีีนคริินทร์์ พบการเกิิดอาการไม่่พึึง
ประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริินร้้อยละ 23.3 ซึ่่ง� ลัักษณะอาการไม่่พึึง
ประสงค์์ที่่�พบมากที่่�สุุด คืือ การมีีค่า่ prothrombin time ยาวนานขึ้้�น
หรืือ INR มีีค่า่ เพิ่่�มขึ้้�น รองลงมาคืือ การเกิิดภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ
ได้้แก่่ unspecified bleeding hematoma การตายของเนื้้�อเยื่่�อหรืือ
ผิิวหนังั การเกิิดรอยช้ำำ��จ้ำำ��เลืือด ไอมีีเลืือดปน และเมื่่�อพิิจารณาปััจจััย
ต่่าง ๆ ได้้แก่่ เพศ อายุุ จำำ�นวนรายการยา จำำ�นวนโรค ขนาดยาวาร์์ฟาริินต่่อวััน และระยะเวลาที่่�ผู้้�ป่วย
่ นอนในโรงพยาบาล กัับการเกิิด
อาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริิน พบว่่าไม่่มีปัี จั จััยใดที่่�มีี
ความสััมพันั ธ์์กับั การเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์เลย
แม้้ว่่ายาวาร์์ฟาริินถููกนำำ�มาใช้้ในการป้้องกัันและรัักษา
ภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตันั ในหลอดเลืือดมาเป็็นระยะเวลานานแล้้วก็ต็ าม
แต่่ยัังมีีรายงานการเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาที่่�สููงและ
เป็็นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่วยต้
่ อ้ งเข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาลด้้วย
อาการไม่่พึึงประสงค์์ดัังกล่่าว โรงพยาบาลเนิินมะปราง ก็็พบการ
เกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริินสููงเช่่นกััน ผู้้�ศึึกษา
จึึงสนใจที่่�จะศึึกษาการเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์และปััจจััยที่่�มีคี วาม
สััมพัันธ์์กัับการเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริินใน
โรงพยาบาลเนิินมะปราง โดยเก็็บข้้อมููลจากฐานข้้อมููลของผู้้�ป่่วย
ทั้้�งหมดที่่�ได้้รับย
ั าวาร์์ฟาริิน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้บุคุ ลากรได้้ตระหนัักถึึงความ
สำำ�คััญของอาการไม่่พึึงประสงค์์จากยาวาร์์ฟาริินและนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้
มาปรัับปรุุงแนวทางในการดููแลผู้้�ป่่วยเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะ
แทรกซ้้อนต่่อไป

วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อศึึกษาการเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์และปััจจััยที่่�มีี
ความสััมพันั ธ์์กับั การเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริินในโรงพยาบาลเนิินมะปราง

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
เป็็นการศึึกษาแบบพรรณนาภาคตััดขวาง ประชากรที่่�ใช้้ใน
การศึึกษาได้้แก่่ ผู้้�ป่วย
่ นอกทุุกรายที่่�ได้้รับย
ั าวาร์์ฟาริินในโรงพยาบาล
เนิินมะปราง ระหว่่างเดืือนตุุลาคม 2562 ถึึงเดืือนมิิถุนุ ายน 2563
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เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
การศึึกษานี้้�ผู้้�วิิจััยเก็็บข้้อมููลย้้อนหลัังจากข้้อมููลในเวช
ระเบีี ย นผู้้�ป่่ วย นอกทุุ ก รายที่่�ได้้ รัั บย าวาร์์ ฟ าริิ น ในโรงพยาบาล
เนิินมะปราง ระหว่่างเดืือนตุุลาคม 2562 ถึึงเดืือนมิิถุุนายน 2563
ข้้อมููลที่่�เก็็บได้้แก่่
1. ข้้อมููลของผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ อายุุ เพศ จำำ�นวนขนานยา
ที่่�ได้้รัับ ขนาดยาวาร์์ฟาริินที่่�ได้้รัับต่่อวััน ภาวะโรคร่่วม (คืือ ภาวะ
โรคอื่่�น ๆ ที่่�ผู้้�ป่่วยมีร่ี ่วมด้วย
้ ตลอดระยะเวลาการวิิจััย) ประวััติิการ
ใช้้ยาแอสไพริิน ค่่า INR ประวััติิการเกิิดภาวะเลืือดออก
2. ข้้อมููลอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริิน
ได้้แก่่ ภาวะเลืือดออก (bleeding) (แบ่่งเป็็นชนิิดรุุนแรงและชนิิด
ไม่่รุุนแรง) พร้้อมทั้้�งการเก็็บตำำ�แหน่่งการเกิิดเลืือดออก ภาวะเกิิด
ห้้อเลืือด (hematoma) ภาวะเกิิดเนื้้�อเยื่่�อตาย (necrosis) ภาวะเกิิด
ฟกช้ำำ�� (bruising) รวมถึึงการที่่�ผู้้�ป่่วยมีค่ี ่า INR มากกว่่า 5 ถืือเป็็น
อาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาด้้วย การตััดสิินว่่าผู้้�ป่่วยเกิิด
อาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริินใช้้ข้อ้ มููลจากการวิินิจิ ฉััย
ของแพทย์์ และพิิจารณาจากความสััมพันั ธ์์ของอาการไม่่พึึงประสงค์์
กัับยาวาร์์ฟาริิน โดยใช้้แบบประเมิิน Naranjo’s algorithm ซึ่่�งมีี 4
ระดัับคืือ ใช่่แน่่ (definite) น่่าจะใช่่ (probable) อาจจะใช่่ (possible)
น่่าสงสััย (doubtful) และถืือเอาระดัับน่า่ จะใช่่ เป็็นต้้นไปเป็็นอาการ
ไม่่พึึงประสงค์์ที่่�เกิิดจากการใช้้ยา

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทั่่�วไปของผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ ค่่าความถี่่�
(Frequency) ค่่าร้้อยละ (Percentage) และใช้้สถิิติิ Chi-square test
เพื่่�อหาปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดภาวะเลืือดออกจากการ
ใช้้ยาวาร์์ฟาริิน กำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� p-value 0.05

ผลการวิิจััย
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาวาร์์ฟาริินในโรงพยาบาลเนิินมะปราง
ระหว่่างเดืือนตุุลาคม 2562 ถึึงเดืือนมิิถุุนายน 2563 มีีทั้้�งหมด 124
ราย มีีข้้อมููลลัักษณะทั่่�วไปของผู้้�ป่่วย ตามตารางที่่� 1 พบผู้้�ป่่วยเกิิด
อาการไม่่พึึงประสงค์์ รวมทั้้�งหมด 41 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 33.1
ลัักษณะอาการไม่่พึึงประสงค์์ที่่�พบมากที่่�สุุด ได้้แก่่ การมีีค่่า INR
มากกว่่า 5 จำำ�นวน 16 ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ 39.0 รองลงมาได้้แก่่
เลืือดออกตามไรฟััน 11 ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ 26.8 มีีจ้ำำ��เลืือดตาม
ร่่างกาย 9 ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ 22.0 ไอมีีเลืือดปน 3 ครั้้�ง คิิด
เป็็นร้้อยละ 7.3 เลืือดออกทางเดิินอาหาร 2 ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ
4.9 ตามตารางที่่� 2
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23 (18.5)
13 (10.5)

4-5 มก.
มากกว่า 5 มก.
ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย

จํานวนผู้ป่วย (%)

ค่า INR ของผู้ป่วย
น้อยกว่า 2
2-3
3-4
4 –5
มากกว่า 5
ตารางที่ 1 ข้อมูลลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ่ วย

ตารางที่ 2 อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟาริ น

ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย
เพศ

อายุ

13 (10.5)
76 (61.3)
12 (9.7)
4 (3.2)
19 (15.3)

จํานวนผู้ป่วย (%)

รูปแบบอาการไม่พึงประสงค์

จํานวนเหตุการณ์ที่เกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์ (%)

ชาย
หญิง

56 (45.2)
68 (54.8)

มีค่า INR มากกว่า 5

16 (39.0)

เลือดออกตามไรฟัน

11 (26.8)

น้อยกว่า 40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
มากกว่า 70 ปี

9 (7.3)
16 (12.9)
28 (22.6)
38 (30.6)
33 (26.6)

จํ้าเลือดตามร่ างกาย

9 (22.0)

ไอมีเลือดปนออกมา

3 (7.3)

เลือดออกทางเดินอาหาร

2 (4.9)

ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย

จํานวนผู้ป่วย (%)

สภาวะโรค
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ atrial Fibrillation
โรคลิ้นหัวใจ (valvular heart disease)
โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (stroke)
โรคลิ่มเลือดอุดตันในปอด (pulmonary embolism)
โรคหลอดเลือดดําที่ขาอุดตัน (DVT)
อื่นๆ

52 (41.9)
31 (25.0)
8 (6.5)
8 (6.5)
9 (7.2)
16 (12.9)

สภาวะโรคร่ วมของผู้ป่วย
ไม่มีโรคร่ วมเลย
1 โรค
2 โรค
3 โรค
มากกว่า 3 โรค

44 (35.5)
33 (26.6)
26 (20.9)
16 (12.9)
5 (4.1)

ประวัติการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน
มีประวัติการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน
ไม่มีประวัติการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน
ประวัติการได้รับยาแอสไพริน
มีประวัติการได้รับยาแอสไพริ น
ไม่มีประวัติการได้รับยาแอสไพริ น

ตารางที่ 3 การประเมินความสัมพันธ์โดยใช้ Naranjo’s algorithm
ระดับความสัมพันธ์ (คะแนน)

ใช่แน่ (มากกว่าหรื อเท่ากับ 9)
0 (0)
ตารางที่ 3 การประเมินความสัมพันธ์โดยใช้ Naranjo’s algorithm
น่าจะใช่ (5-8)
27 (65.9)

56 (45.2)
34 (27.4)
31 (25.0)
3 (2.4)

23 (18.5)
13 (10.5)

ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย

11 (8.9)

จํานวนผู้ป่วย (%)
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ตารางที่ 2 อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟาริ น
รูปแบบอาการไม่พึงประสงค์
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อาจจะใช่ (1-4)
ปัจจัย
น่าสงสัย (น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0)

17 (13.7)
107 (86.3)

31 (25.0)
46 (37.1)
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บความสั
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ตารางที
ึงประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟาริ น
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(5-8)่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดอาการไม่
27พ(65.9)

30 (24.2)
94 (75.8)

จํานวนรายการยาที่คนไข้ได้รับต่อวัน
1-3 รายการ
4-6 รายการ
7-9 รายการ
มากกว่า 9 รายการ
ขนาดยาวาร์ ฟารินต่อวัน
1-2 มก.
2-3 มก.
3-4 มก.
4-5 มก.
มากกว่า 5 มก.

จํานวนอาการไม่พึงประสงค์ (%)
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11
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5
2
28
13

0.136
0.000**

0.000**

ระดับความสัมพันธ์ (คะแนน)

จํานวนอาการไม่พึงประสงค์ (%)

ใช่แน่ (มากกว่าหรื อเท่ากับ 9)

0 (0)

น่าจะใช่ (5-8)

27 (65.9)

อาจจะใช่ (1-4)

14 (34.1)

น่าสงสัย (น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0)

0 (0)
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ไม่มีประวัติการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน 81
ถึงร้อยละ 33.1 ของผูป้ ่ วยที่ได้รับยาทั้งหมด ส่วนใหญ่ที่พบคือผูป้ ่ วยมีค่า INR มากกว่า 5 คิดเป็ นร้อย

สรุุปและอภิิปรายผลการวิิจััย

ละ 39.0 ของเหตุ ก ารณ์ ท้ ังหมด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของนฤมล เจริ ญ ศิ ริ พ รกุ ล และคณะที่

จากผลการศึึกษาพบว่่ายาวาร์์ฟาริินจััดเป็็นยาที่่�มีีการเกิิด
อาการไม่่
พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาที่่�สููงถึึงร้้อยละ 33.1 ของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้
ร้อยละ 23.3 และเกิด prolonged PT/INR มากที่สุด แต่ไม่พบการเกิดภาวะเลือดออกชนิ ดรุ นแรง แสดง
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โรงพยาบาลศรีีนคริินทร์์ พบอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาทั้้�งหมด
อดออกมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอุทยั เพ็งธรรม ที่ศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะ
ร้้อเลืยละ
23.3 และเกิิด prolonged PT/INR มากที่่�สุุด แต่่ไม่่พบการ
เกิิดภาวะเลืือดออกชนิิดรุนุ แรง แสดงให้้เห็็นว่่ายาวาร์์ฟาริินเป็็นยาที่่�
เกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาที่่�สููง ดัังนั้้�นการใช้้ยานี้้�จำำ�เป็็น
จะต้้องมีีการเฝ้้าระวัังอย่่างสููงเพื่่�อความปลอดภััยจากการใช้้ยา จาก
การศึึกษานี้้�พบอาการไม่่พึึงประสงค์์ที่่�สำำ�คัญ
ั คืือการเกิิดเลืือดออกตาม
ไรฟัันและการเกิิดจ้ำำ��เลืือดตามร่่างกาย อีีกทั้้�งการศึึกษานี้้�ยัังชี้้�ให้้เห็็น
ถึึงปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์ของยา
วาร์์ฟาริิน ได้้แก่่ การมีีประวััติกิ ารเกิิดภาวะเลืือดออกมาก่่อน ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของอุุทัยั เพ็็งธรรม ที่่�ศึึกษาหาปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการเกิิด
ภาวะเลืือดออกผิิดปกติิชนิิดรุนุ แรงในผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 382 ราย พบ
ทําการศึกษาจากผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งหมด
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ผู้้�ป่่วยเกิิดภาวะเลืือดออกผิิดปกติิชนิิดรุนุ แรง 54 ราย พบปััจจััยเสี่่�ยง
ที่่�มีีผล คืือ มีีประวััติกิ ารเกิิดภาวะเลืือดออกมาก่่อนและมีีประวััติกิ าร
ใช้้ยาแอสไพริินร่่วมด้วย
้ อาจเป็็นไปได้้ว่า่ อาการไม่่พึึงประสงค์์ที่่�สำำ�คัญ
ั
ของยาวาร์์ฟาริินคืือการเกิิดภาวะเลืือดออกตามอวััยวะต่่างๆ ดัังนั้้�น
ผู้้�ป่่วยที่่�เคยมีีภาวะเลืือดออกมาก่่อนจึึงมีีแนวโน้้มที่่�จะเกิิดภาวะเลืือด
ออกเพิ่่�มขึ้้�นจากการใช้้ยาวาร์์ฟาริินจึึงมีีความสััมพัันธ์์กัันตามการ
ศึึกษานี้้� ทั้้�งนี้้�ควรพิิจารณาในการปรัับขนาดยาวาร์์ฟาริินให้้เหมาะสม
ให้้อยู่่�ตามช่่วงที่่�แนะนำำ�สำำ�หรัับการรัักษา ซึ่่�งผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการปรัับ
ขนาดยาวาร์์ฟาริินที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าเดิิมเกิินกว่่าร้้อยละ 20 อาจส่่งผล
ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนได้้ จึึงควรให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยและมีีระบบการ
ติิดตามผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิดิ
ข้้อมููลผลการศึึกษาที่่�ได้้นี้้�สามารถนำำ�มาปรัับใช้้ในการ
ดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาวาร์์ฟาริิน โดยที่่�บุุคลากรทางการแพทย์์จะมีี
ส่่วนสำำ�คััญในการช่่วยดููแลและติิดตามผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาวาร์์ฟาริิน
จึึงควรมีีการทำำ�งานร่่วมกันั เป็็นทีีมระหว่่างสหสาขาวิิชาชีีพในการดููแล
ผู้้�ป่่วยแบบองค์์รวม เช่่น การจััดทำำ�คลิินิกิ เฉพาะเพื่่�อดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ได้้
รัับยาวาร์์ฟาริินโดยมีีวิิชาชีีพต่่าง ๆ เข้้ามามีีส่่วนร่่วม มีีการนััด
ผู้้�ป่่วยเพื่่�อมาติิดตามอาการที่่�คลิินิกิ ค้้นหาปััญหาจากการใช้้ยาของ
ผู้้�ป่่วย พร้้อมทั้้�งหาแนวทางในการแก้้ไขปััญหา รวมถึึงการติิดตาม
ผู้้�ป่่วยอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการลดและป้้องกัันการเกิิดอาการ
ไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริินให้้น้้อยที่่�สุุด

ข้้อเสนอแนะ
1. ควรจะสร้้างความตระหนัักให้้ทุกุ คนในทีีมสหวิิชาชีีพ
ที่่�ดูู แ ลผู้้�ป่่ วยที่่� ใช้้ ย าวาร์์ ฟ าริิ น เฝ้้ า ระวัั ง อาการไม่่ พึึ งประสงค์์
โดยเฉพาะการเกิิดภาวะเลืือดออก
2. ควรมีี ก ารติิ ด ตามหรืื อ เฝ้้ า ระวัั ง ผู้้�ป่่ วยที่่� ได้้ รัั บย า
วาร์์ฟาริินและมีี ปััจจัั ยเสี่่�ยงทางด้้านการมีีประวัั ติิการเกิิดภาวะ
เลืือดออกมาก่่อนเป็็นพิิเศษ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอาการไม่่พึึง
ประสงค์์จากการใช้้ยาวาร์์ฟาริิน
3. ควรจะมีี ก ารศึึกษาเพิ่่�มเติิ ม ในเรื่่�องของการเกิิ ด
อัันตรกิิริยิ าต่่อกัันระหว่่างยาวาร์์ฟาริินกัับยาอื่่�นๆ ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
การบริิโภคอาหารที่่�มีีวิติ ามิินเค การบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ รวม
ทั้้�งปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�อาจมีีผลต่่อการเกิิดอันั ตรกิิริยิ าต่่อยาวาร์์ฟาริินด้้วย
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การพััฒนากระบวนการจััดการความปลอดภััย
ของการใช้้วััตถุุกัันเสีียในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์
ที่่�ผลิิตในจัังหวััดสมุุทรสาคร

นางสาวอาริิยา บุุญจัันทร์์
กลุ่่�มงานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและเภสััชสาธารณสุุข
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดสมุุทรสาคร

อ

าหารเป็็นสิินค้้าทางด้้านสุุขภาพ และมีีความสำำ�คััญต่่อการ
ดำำ�รงชีีวิิต ซึ่่�งถ้้าผู้้�บริิโภคได้้บริิโภคอาหารที่่�มีีคุุณภาพได้้
มาตรฐาน มีีประโยชน์์ต่อ่ ร่่างกาย จะทำำ�ให้้การทำำ�งานของ
ระบบต่่างๆ ในร่่างกายทำำ�งานเป็็นปกติิส่ง่ ผลถึึงสภาวะสุุขภาพที่่�ดีี แต่่
ถ้้าบริิโภคอาหารที่่�ไม่่มีคุี ณ
ุ ภาพมาตรฐานมีีการปนเปื้้อ� นของสารเคมีี
เชื้้�อจุุลินิ ทรีีย์ก่์ อ่ โรค และสิ่่�งปลอมปนทางกายภาพ ก็็จะส่่งผลให้้เกิิด
ความเจ็็บป่วย
่ ได้้ทั้้�งแบบเฉีียบพลััน และเกิิดการสะสมในร่่างกายระยะ
ยาว แต่่เนื่่�องจากปััจจุุบันั มีีการแข่่งขัันกัันทางด้้านการตลาดสำำ�หรัับ
สิินค้้าอาหารค่่อนข้้างสููง ทั้้�งภาคการผลิิตและการบริิการ ทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิต
สิินค้้าอาหารมีีความจำำ�เป็็นต้้องหากลวิิธีีในการผลิิตอาหารเพื่่�อให้้
ตรงตามความต้้องการของผู้้�บริิโภค และในขณะเดีียวกัันก็็มีีความ
จำำ�เป็็นต้้องลดต้้นทุุนการผลิิตเพื่่�อให้้อยู่่�รอดในสภาวะเศรษฐกิิจ
ปััจจุุบััน ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์อาหารบางประเภทมีีแนวโน้้มที่่�จะไม่่ได้้
มาตรฐาน และก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อผู้้�บริิโภคได้้
จัังหวััดสมุุทรสาคร เป็็นจัังหวััดที่่�มีศัี ักยภาพเอื้้�อต่่อการ
ประกอบอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจประเภทอาหารทะเล และผลิิตภััณฑ์์
แปรรููปจากอาหารทะเล ซึ่่ง� จัังหวััดสมุุทรสาครเป็็นศููนย์์กลางของการ
ผลิิตอาหารทะเล และผลิิตภััณฑ์์แปรรููปจากอาหารทะเลที่่�จำำ�หน่่าย
ทั้้�งในประเทศไทยและส่่งออกต่่างประเทศ และอาหารปลอดภััยเป็็น
เป้้าหมายหนึ่่ง� ของการพััฒนาจัังหวััดสมุุทรสาคร พ.ศ. 2561 – 2565
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สำำ�นัั ก งานสาธารณสุุ ข จัั ง หวัั ด สมุุ ท รสาครได้้ ดำำ� เนิิ น งานอาหาร
ปลอดภััย และในปีีงบประมาณ 2560 ได้้สำำ�รวจสถานการณ์์การใช้้
วััตถุุกันั เสีียในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์และเนื้้�อสััตว์์ทะเลแปรรููปที่่�ผลิิต
ในจัังหวััดสมุุทรสาคร จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 60 ตััวอย่่าง พบว่่าผ่่านมาตรฐาน
ร้้อยละ 46.67 และไม่่ผ่า่ นมาตรฐานร้้อยละ 53.33 ซึ่่ง� สาเหตุุของการ
ไม่่ผ่า่ น คืือ พบการใช้้วัตั ถุุกันั เสีียในปริิมาณที่่�สููงกว่่าที่่�อนุุญาตให้้ใช้้
และใช้้วัตั ถุุกันั เสีียที่่�ไม่่อนุุญาตในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์และเนื้้�อสััตว์์
ทะเลแปรรููป จากผลการดำำ�เนิินการนั้้�นพบว่่าผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์
และเนื้้�อสััตว์์ทะเลแปรรููปที่่�ผลิิตในจัังหวััดสมุุทรสาครมีีการใช้้วัตั ถุุกันั
เสีียที่่�ไม่่ได้้มาตรฐานและส่่งผลให้้ผู้้�บริโิ ภคมีีความเสี่่�ยงต่่ออัันตรายที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น ดัังนั้้�น กลุ่่�มงานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและเภสััชสาธารณสุุข
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดสมุุทรสาคร จึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการวิิจัยั
เรื่่�องการพััฒนากระบวนการจััดการความปลอดภััยของการใช้้วัตั ถุุกันั เสีีย
ในผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ จ ากเนื้้�อสัั ต ว์์ ที่่� ผลิิ ต ในจัั ง หวัั ด สมุุ ท รสาคร ขึ้้�นใน
ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อศึึกษาการพััฒนากระบวนการจััดการความปลอดภััย
ของการใช้้วัตั ถุุกันั เสีียในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์และเปรีียบเทีียบการ
พััฒนากระบวนการจััดการความปลอดภััยของการใช้้วัตั ถุุกันั เสีียใน
ผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ ก่่อนและหลัังเข้้าร่่วมการวิิจัยั ของสถานที่่�ผลิิต
อาหารในจัังหวััดสมุุทรสาคร
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เนื้้�อสััตว์์ และการเก็็บตัวั อย่่างผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ ก่่อนเข้้าร่่วม
การพััฒนากระบวนการจััดการความปลอดภััยของการใช้้วัตั ถุุกันั เสีีย
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษาแบบกึ่่ง� ทดลอง (Quasi-exper- ในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ ประเมิินตามหลัักเกณฑ์์ GMP กฎหมาย
imental research) ชนิิดศึึกษาแบบกลุ่่�มเดีียววัดั ผลสองครั้้�ง
และสุ่่�มเก็็บตัวั อย่่างผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ ณ สถานประกอบการโดย
ประชากรที่่�ใช้้ในการวิิจััย คืือ สถานประกอบการผลิิต พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�จากสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดสมุุทรสาคร เป็็น
อาหารที่่�ตั้้�งอยู่่�ในจัังหวััดสมุุทรสาคร และได้้รับั ใบอนุุญาตผลิิตอาหาร เวลา 1 เดืือน ก่่อนเข้้าร่่วมการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่ว่ นร่่วม
หรืือได้้รัับเลขสถานที่่�ผลิิตอาหารแบบไม่่เข้้าข่่ายโรงงาน ประเภท และได้้รัับบัันทึึกการตรวจสถานที่่�ผลิิตอาหาร และบัันทึึกการเก็็บ
ผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุุข (ฉบัับที่่� ตััวอย่่างผลิิตอาหาร
243) พ.ศ. 2544 เรื่่�อง ผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ ที่่�ยัังคงมีีการผลิิต
3) การประเมิินสถานประกอบการผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์
ผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์อย่่างต่่อเนื่่�อง จำำ�นวน 62 แห่่ง
และการเก็็บตัวั อย่่างผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ หลัังเข้้าร่่วมการพััฒนา
กระบวนการจััดการความปลอดภััยของการใช้้วัตั ถุุกันั เสีียในผลิิตภััณฑ์์
เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั มีีดังั นี้้�
จากเนื้้�อสััตว์์ ประเมิินตามหลัักเกณฑ์์ GMP กฎหมาย และสุ่่�มเก็็บ
1. กระบวนการจััดการความปลอดภััยของการใช้้วัตั ถุุกันั ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ ณ สถานประกอบการโดยพนัักงาน
เสีียในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ ประกอบด้้วย การอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร เจ้้าหน้้าที่่�จากสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดสมุุทรสาคร เป็็นเวลา 2
แบบมีีส่ว่ นร่่วมให้้ความรู้้�เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการความปลอดภััย เดืือน หลัังเข้้าร่่วมการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่ว่ นร่่วม และได้้รับั
ของการใช้้วัตั ถุุกันั เสีียในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ และการตรวจติิดตาม บัันทึึกการตรวจสถานที่่�ผลิิตอาหาร และบัันทึึกเก็็บตัวั อย่่างอาหาร
ระบบการจััดการความปลอดภััยของอาหารที่่�ใช้้ในการวิิจัยนี้้�
ั คืือ หลััก
4) ผลการตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพมาตรฐานด้้านวััตถุุ
เกณฑ์์ GMP กฎหมาย
กัันเสีียของผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ ก่่อนและหลัังเข้้าร่่วมการพััฒนา
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ประกอบด้้วย กระบวนการจััดการความปลอดภััยของการใช้้วัตั ถุุกันั เสีียในผลิิตภััณฑ์์
(1) แบบทดสอบความรู้้� มีีลักั ษณะคำำ�ถามเป็็นแบบเลืือก จากเนื้้�อสััตว์์ ผลการตรวจวิิเคราะห์์จากห้้องปฏิิบัติั กิ ารก่่อนและหลััง
ตอบ (multiple choice) 4 ตััวเลืือก จำำ�นวน 20 ข้้อ
เข้้าร่่วมการวิิจัยั จะได้้รับั ผลวิิเคราะห์์หลังั จากส่่งตรวจห้้องปฏิิบัติั กิ าร
(2) บัันทึึกการตรวจสถานที่่�ผลิิตอาหารโดยดััดแปลงจาก เป็็นเวลา 1 เดืือน โดยได้้รับั ผลวิิเคราะห์์ก่อ่ นการเข้้าร่่วมการวิิจัยั และ
บัันทึึกการตรวจสถานที่่�ผลิิตอาหาร (ตส.1(50) ของสำำ�นัักงานคณะ หลัังเข้้าร่่วมการวิิจัยั
กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุุข ข้้อคำำ�ถามเป็็นแบบ
สถิิติที่่�ิ ใช้้ สถิิติเิ ชิิงพรรณนา ได้้แก่่ ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และ
มาตราส่่วนประเมิินค่่า (Rating scale) แบบตรวจสอบรายการ (Check ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
List) และคำำ�ถามปลายเปิิดแสดงลัักษณะที่่�พบ โดยมีีโครงสร้้างตาม
หลัักเกณฑ์์ GMP กฎหมาย จำำ�นวน 6 หมวด ดัังนี้้� 1) สถานที่่�ตั้้�ง และ
สรุุปการวิิจััย
อาคารผลิิต 2) เครื่่�องมืือ เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการผลิิต 3)
การควบคุุมกระบวนการผลิิต 4) การสุุขาภิิบาล 5) การบำำ�รุุงรัักษาและ
(1) การพััฒนากระบวนการจััดการความปลอดภััยของการ
การทำำ�ความสะอาด 6) บุุคลากรและสุุขลัักษณะผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน จำำ�นวน ใช้้วัตั ถุุกันั เสีียในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ที่่�ผลิิตในจัังหวััดสมุุทรสาคร
ทั้้�งหมด 73 ข้้อ การประเมิินมีีให้้เลืือกตอบ 3 ระดัับ คืือ ดีี พอใช้้ และ โดยหลัังจากการเข้้าร่่วมการพััฒนากระบวนการจััดการความปลอดภััย
ปรัับปรุุง
ของวััตถุุกัันเสีียในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ พบว่่าผู้้�ประกอบการ
(3) บัันทึึกการเก็็บตััวอย่่างอาหาร ของสำำ�นัักงานคณะ ผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ส่ว่ นใหญ่่มีคี วามรู้้�ในระดัับดีเี พิ่่�มมากขึ้้�น สถาน
กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุุข และผลวิิเคราะห์์ ประกอบการมีีผลการตรวจประเมิินสถานที่่�ผลิิตตามหลัักเกณฑ์์ GMP
คุุณภาพมาตรฐานด้้านวััตถุุกัันเสีียจากสำำ�นัักคุุณภาพและความ กฎหมายในระดัับดีมี ากเพิ่่�มมากขึ้้�น และผลวิิเคราะห์์ผลิิตภััณฑ์์จาก
ปลอดภัั ย ของอาหาร หรืื อ ศูู น ย์์ วิิ ท ยาศาสตร์์ ก ารแพทย์์ ที่่� 5 เนื้้�อสััตว์์มีคุี ณ
ุ ภาพมาตรฐานเพิ่่�มมากขึ้้�น
สมุุทรสงคราม
(2) ก่่อนและหลัังการเข้้าร่่วมการพััฒนากระบวนการ
3. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
จััดการความปลอดภััยของการใช้้วัตั ถุุกันั เสีียในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์
1) การทดสอบความรู้้�ของผู้้�ประกอบการ พบว่่า ผู้้�ประกอบการผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์มีคี วามรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ ก่่อนและหลัังเข้้าร่่วมอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบ การจััดการความปลอดภััยแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำำ�คั
ั
ญ
ั ทางสถิิติิ ผล
มีีส่่วนร่่วม เพื่่�อพััฒนากระบวนการจััดการความปลอดภััยของวััตถุุ การตรวจประเมิินสถานประกอบการผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์แตกต่่าง
กัันเสีียในผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์ เป็็นเวลา 30 นาทีี ก่่อนและหลััง กัันอย่่างมีีนัยสำำ�คั
ั
ญ
ั ทางสถิิติิ และผลวิิเคราะห์์ผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อสััตว์์
อบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่ว่ นร่่วม โดยได้้รับั แบบทดสอบความรู้้�
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำำ�คั
ั
ญ
ั ทางสถิิติิ
2) การประเมิินสถานประกอบการผลิิตภััณฑ์์จาก
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การเปรีียบเทีียบการสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�เหมาะสม
ก่่อนและหลัังการใช้้แนวทางปฏิิบััติิ
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีบาดแผลสดจากอุุบััติิเหตุุ

เภสััชกรหญิิงสาวิิตรีี ยอดขาว

ก

บทคััดย่่อ

พบว่่า การใช้้ยาปฏิิชีีวนะในผู้้�ป่่วยที่่�มีีบาดแผลสดจากอุุบััติิเหตุุ
พิิจารณาจากการแบ่่งระดัับความรุุนแรงของแผล โดยแผลปนเปื้้อ� น
ระดัับ 1 (Clean-contaminated Wound class 1) ไม่่ควรใช้้ยา
ปฏิิชีวี นะในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ แต่่พบการสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีวี นะก่่อน
และหลัังการใช้้แนวทางปฏิิบััติิคิิดเป็็นร้้อยละ 31.9 และ 14.9 เมื่่�อ
ทดสอบความแตกต่่างทางสถิิติพิ บว่่าการสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีวี นะในผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีบาดแผลสดจากอุุบััติิเหตุุหลัังการใช้้แนวทางปฏิิบััติิลดลงอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
จากการค้้ น พบดัั ง กล่่ า วแสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า ควรมีี ก ารจัั ด
ประชุุม พููดคุยุ แลกเปลี่่�ยน และจััดอบรมวิิชาการเรื่่�องการสั่่�งใช้้ยา
ปฏิิชีีวนะในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อในผู้้�ป่่วยที่่�มีีบาดแผลสดจาก
อุุบััติิเหตุุให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�สั่่�งใช้้ยา และควร
มีี ก ารศึึกษาวิิ จัั ย เรื่่�องอุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ก ารติิ ด เชื้้�อที่่�แผลในผู้้�ป่่ วยที่่�มีี
บาดแผลสดจากอุุบััติิเหตุุที่่�ไม่่มีีการสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีีวนะในการป้้องกััน
การติิดเชื้้�อ

ารวิิ จัั ย เรื่่�องการเปรีี ยบ เทีี ยบ การสั่่�งใช้้ ย าปฏิิ ชีี ว นะที่่�
เหมาะสมก่่อนและหลัังการใช้้แนวทางปฏิิบัติั ใิ นผู้้�ป่่วยที่่�มีี
บาดแผลสดจากอุุบัติั เิ หตุุ การวิิจัยั แบบเก็็บข้อ้ มููลย้้อนหลััง
( Retrospective Study) มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาการใช้้ยาปฏิิชีวี นะ
ที่่�ไม่่เหมาะสมในผู้้�ป่่วยที่่�มีบี าดแผลสดจากอุุบัติั เิ หตุุและเปรีียบเทีียบ
การสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีวี นะในผู้้�ป่่วยที่่�มีบี าดแผลสดจากอุุบัติั เิ หตุุก่อ่ นและ
หลัังการใช้้แนวทางปฏิิบััติิ กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีี
บาดแผลสดในแผนกผู้้�ป่่วยนอกและฉุุกเฉิิน และบุุคลากรทางการ
แพทย์์ โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเวีียงสระ โดยการสุ่่�มตััวอย่่าง
แบบมีีระบบ (Systematic Sampling) จำำ�นวน 600 ราย และการ
เลืือกแบบเจาะจง จำำ�นวน 19 คน ตามลำำ�ดัับ เครื่่�องมืือวิิจััยที่่�ใช้้ใน
การวิิจัยั คืือ แบบบัันทึึกข้้อมููลของผู้้�ป่่วยและแบบสอบถามบุุคลากร
ทางการแพทย์์ ซึ่่�งประกอบด้้วยข้้อมููล 2 ส่่วน คืือ ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
และความพึึงพอใจต่่อการใช้้แนวทางปฏิิบัติั ใิ นผู้้�ป่่วยที่่�มีบี าดแผลสด
จากอุุ บัั ติิ เ หตุุ ซึ่่� ง ผ่่ า นการตรวจสอบความตรงเชิิ ง เนื้้�อหาจาก
บทนำำ�
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และทดสอบความเชื่่�อมั่่�นโดยวิิธีีอััลฟ่่าของครอนบาค
มีีค่า่ เท่่ากัับ 0.76 เก็็บรวบรวมข้้อมููลจากเวชระเบีียนผู้้�ป่่วย ระหว่่าง
องค์์การอนามััยโลกระบุุว่่า ทั่่�วโลกมีีการใช้้ยาอย่่างไม่่
วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2562-30 มิิถุนุ ายน 2562 และแจกแบบสอบถาม สมเหตุุผลมากกว่่าร้้อยละ 50 ของการใช้้ยา ส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยมีีความ
หลัังการใช้้แนวทางปฏิิบัติั ิ วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโดยใช้้สถิิติพิ รรณนา ได้้แก่่ เสี่่�ยงจากผลข้้ า งเคีี ย งและอัั น ตรายจากยาเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงการ
จำำ�นวน ร้้อยละ และสถิิติอิ นุุมานได้้แก่่ Chi-square test ผลการวิิจัยั สิ้้�นเปลืืองทางเศรษฐกิิจ สำำ�หรัับประเทศไทย ในปีี 2555 พบว่่า มููลค่่า
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การบริิโภคยาของคนไทยสููงถึึง 1.4 แสนล้้านบาท ในจำำ�นวนนี้้�
เป็็นการที่่�ผู้้�ป่่วยมีเี กิินความจำำ�เป็็นถึึง 2,370 ล้้านบาท และเป็็นการ
ใช้้ยายัังมีีข้้อสงสััยต่่อประสิิทธิิภาพอีีก 4,000 ล้้านบาท โดยค่่าใช้้
จ่่ายด้้านยาเติิบโตใกล้้เคีียงกัับค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพ ร้้อยละ 7-8
ต่่อปีี แต่่สููงกว่่าอััตราการเติิบโตของจีีดีีพีีประมาณร้้อยละ 5-6
ต่่อปีี และที่่�สำำ�คััญพบการใช้้ยาอย่่างไม่่สมเหตุุผลในทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่
ระดัั บ สถานพยาบาลจนถึึงชุุ ม ชน (เว็็ บ ไซต์์ ไ ทยโพสต์์ , 2559)
นอกจากนั้้�นการใช้้ยาไม่่สมเหตุุผล โดยเฉพาะยาปฏิิชีีวนะ ยัังก่่อ
ให้้เกิิดปัญ
ั หาเชื้้�อแบคทีีเรีียดื้้�อยาซึ่่ง� ส่่งผลทํําให้้การรัักษาโรคติิดเชื้้�อ
ยากขึ้้�น ผู้้�ป่่วยต้้องพัักรัักษาในโรงพยาบาลนานขึ้้�น อััตราการเสีีย
ชีีวิิตสููงขึ้้�น และนํําไปสู่่�ค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลที่่�มากขึ้้�น นำำ�
มาซึ่่� ง ความสูู ญ เสีี ยทั้้� งด้้ า นสุุ ข ภาพและด้้ า นเศรษฐกิิ จ แก่่ ผู้้�ป่่ วย
ครอบครััวและประเทศ
ในปีี พ.ศ. 2553 การศึึกษา ในประเทศไทยพบว่่า มีี
ผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพสููงถึึง 90,000 คน ต้้องนอนรัักษา
ตััวในโรงพยาบาลนานขึ้้�นอีีกกว่่า 3.24 ล้้านวัันต่่อปีีเสีียชีีวิิตกว่่า
38,400 คน (เสีียชีีวิิตเฉลี่่�ย 104 คน/วััน) ยัังผลให้้เกิิดภาระค่่าใช้้
จ่่ายด้้านสุุขภาพเป็็นค่่ารัักษาพยาบาลเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 2,539 - 6,084
ล้้านบาท และคิิดเป็็นการสููญเสีียทางเศรษฐกิิจกว่่า 40,000 ล้้าน
บาท จากต้้นทุุนทางอ้้อมที่่�คํํานวณจากการเจ็็บป่่วยและเสีียชีีวิิต
ก่่อนวััยอัันควร (ภาณุุมาศและคณะ, 2555;6(3):352-359)
การใช้้ยาปฏิิชีีวนะเกิินจํําเป็็นเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่ออาการ
ข้้างเคีียงและการแพ้้ยา รายงานอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยา
ประจํําปีี พ.ศ. 2554 ของสํํานัักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พบว่่ายาปฏิิชีีวนะเป็็นกลุ่่�มยาที่่�เกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการ
ใช้้ยามากที่่�สุุด โดยรายการยา 25 อัันดัับแรกที่่�สััมพัันธ์์กัับการเกิิด
อาการไม่่พึึงประสงค์์เป็็นยาปฏิิชีีวนะถึึง 12 รายการ โดย Ceftriaxone, Amoxicillin, Cotrimoxazole, Dicloxacillin และ Ciprofloxacin
พบเป็็นอัันดัับที่่� 1, 3, 4, 8 และ 10 ตามลํําดัับ (ศููนย์์เฝ้้าระวัังความ
ปลอดภััยด้้านผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพ สํํานัักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา,2554)
ประเทศไทยมีีมููลค่่าการใช้้ยาปฏิิชีีวนะสููงมาก กลุ่่�มยา
ฆ่่าเชื้้�อรวมทั้้�งปฏิิชีวี นะมีีมูลู ค่่าการผลิิตและนํําเข้้าสููงที่่�สุุดติดต่
ิ อ่ กััน
ตั้้�งแต่่ปีี 2540 โดยในปีี พ.ศ. 2552 มููลค่่าการผลิิตและนํําเข้้ายา
ปฏิิชีวี นะของประเทศไทยสููงกว่่า 1.1 หมื่่�นล้้านบาท ซึ่่ง� ยาปฏิิชีวี นะ
แม้้จะเป็็นยาที่่�ใช้้ในโรคติิดเชื้้�อที่่�มีีระยะเวลาการใช้้ที่่�จํํากััด แต่่กลัับ
มีีมููลค่่าการผลิิตและนํําเข้้าที่่�สููงกว่่ายาที่่�ใช้้ระยะยาวในโรคเรื้้�อรััง
กลุ่่�มอื่่�นๆ (อััญชลีี จิิตรัักนทีี. มููลค่่ายาปฏิิชีีวนะ. อ้้างใน นิิยดา
เกีียรติิยิ่่�งและคณะ,2553)
รััฐบาลได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี เพื่่�อใช้้ในการ
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาประเทศสู่่�ความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน โดย
ในยุุทธศาสตร์์ด้า้ นสาธารณสุุข 20 ปีี ด้้านความเป็็นเลิิศด้้านบริิการ
ทางการแพทย์์ (Service Excellence) กำำ�หนดให้้การใช้้ยาอย่่าง
สมเหตุุผล (RDU) เป็็นหนึ่่ง� ในยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนาระบบบริิการ
สุุขภาพ ทั้้�งนี้้�กระทรวงสาธารณสุุข ประกาศนโยบายให้้ทุุก รพ.
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ส่่งเสริิม “การใช้้ยาอย่่างสมเหตุุสมผล” กำำ�หนดเป็็นแผนพััฒนาระบบ
บริิการสุุขภาพ สาขาที่่� 15 (Service Plan RDU) โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อ
ความปลอดภััยและลดค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านการแพทย์์ (เว็็บไซต์์ไทยโพสต์์,
2559) โดยกำำ�หนดตััวชี้้�วััดเพื่่�อการติิดตาม ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ยา
ปฏิิชีีวนะที่่�สำำ�คััญอยู่่� 4 ตััว คืือการใช้้ยาปฏิิชีีวนะในโรคติิดเชื้้�อที่่�
ระบบการหายใจช่่วงบนและหลอดลมอัักเสบเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วย
นอก การใช้้ยาปฏิิชีีวนะในโรคอุุจจาระร่่วงเฉีียบพลััน การใช้้ยา
ปฏิิชีีวนะในบาดแผลสดจากอุุบััติิเหตุุ และการใช้้ยาปฏิิชีีวนะใน
หญิิงคลอดปกติิครบกำำ�หนดทางช่่องคลอด ซึ่่�งบาดแผลสดจาก
อุุบัติั ิเหตุุ (Fresh Traumatic Wound :FTW) ส่่วนใหญ่่ไม่่ต้้องใช้้ยา
ปฏิิชีีวนะ อุุบััติิการณ์์การติิดเชื้้�อพบเพีียง 1.1 – 12% (Cummings
P, Del Beccaro MA,1995;13:396-400 อ้้างใน รุุจิิภาส สิิริิจตุุภััทร
และคณะ,2558) เพื่่�อที่่�จะลดการใช้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�ไม่่เหมาะสมใน
ผู้้�ป่่วยที่่�มีบี าดแผลสดจากอุุบัติั เิ หตุุ การนำำ�แนวทางปฏิิบัติั ใิ นการให้้
ยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อในบาดแผลสดจากอุุบััติิเหตุุมา
ใช้้อาจจะเป็็นหนทางหนึ่่�งที่่�จะช่่วยแก้้ปััญหาได้้

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาการใช้้ ย าปฏิิ ชีี ว นะที่่�ไม่่ เ หมาะสมตาม
แนวทางปฏิิบัติั ิในการดููแล Fresh Traumatic Wound ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี
บาดแผลสดจากอุุบัติั ิเหตุุ
2. เพื่่�อเปรีียบเทีียบจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�มีีบาดแผลสดจาก
อุุบััติิเหตุุที่่�มีีการสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีีวนะโดยบุุคลากรทางการแพทย์์ก่่อน
และหลัังการใช้้แนวทางปฏิิบััติิ

ระเบีียบวิิธีีการวิิจััย
การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยแบบเก็็บข้้อมููลย้้อนหลััง
(Retrospective Study) โดยมีีประชากร คืือกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีีบาดแผล
สดในแผนกผู้้�ป่่วยนอกและฉุุกเฉิิน โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
เวีียงสระ ระยะเวลา 2 เดืือน และบุุคลากรทางการแพทย์์ ได้้แก่่
แพทย์์ จำำ�นวน 7 คน พยาบาล จำำ�นวน 12 คน กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ
กลุ่่�มผู้้�ป่่ วยที่่�มีี บ าดแผลสดในแผนกผู้้�ป่่ วยนอกและฉุุ กเฉิิ น โรง
พยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเวีียงสระ จำำ�นวน 600 คน ซึ่่�งคำำ�นวณ
หาโดยใช้้สูตู ร Infinite Pop Proportion (Estimate a proportion) ของ
App Statistics and Sample Size การสุ่่�มตััวอย่่าง เลืือกแบบมีีระบบ
(Systematic Sampling)
นิิยามศััพท์์
การสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�เหมาะสม หมายถึึง การสั่่�งใช้้
ยาปฏิิชีวี นะถููกต้้องตามแนวทางการดููแล Fresh Traumatic Wound
เครืือข่่ายสาธารณสุุขจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ผู้้�ป่ว่ ยที่่�มีีบาดแผลสดจากอุุบัติั ิเหตุุ หมายถึึง ผู้้�ป่่วยที่่�
มีีบาดแผลสดจากอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดภายใน 6 ชั่่�วโมง ก่่อนได้้รัับ
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การรัักษา โดยเก็็บข้้อมููลจากการมารัับบริิการแผนกผู้้�ป่่วยนอกและ
ฉุุกเฉิิน ระบุุโรคตาม ICD-10 S00-S01, S05, S07-S11, S16-S21,
S28-S31, S38-S41, S46-S51, S56-S61, S66-S71, S76-S81,
S86-S91, S96-S99, T00-T01, T04-T07, T09.0-T09.1,
T11.0-T11.1, T13.0-T13.1, T14.0-T14.1, T14.6-T14.9, T20-T25,
T29-T32, W50-W64, X00-X19, X20-X29, X30-X39
แนวทางปฏิิบััติิ หมายถึึง แนวทางปฏิิบััติิในการดููแล
Fresh Traumatic Wound โรงพยาบาลสุุราษฎร์์ธานีีและเครืือข่่าย
ซึ่่�งทบทวนและจััดทำำ�โดยแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านโรคติิดเชื้้�อ โรง
พยาบาลสุุราษฎร์์ธานีี และคณะทำำ�งานขัับเคลื่่�อนการส่่งเสริิมการใช้้
ยาอย่่างสมเหตุุผล เครืือข่่าย RDU จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
1. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการทำำ�วิิจััย ได้้แก่่
1. เอกสารแนวทางการดููแล Fresh Traumatic Wound
เครืือข่่ายสาธารณสุุขจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่ แบบบัันทึึก และ
แบบสอบถาม คืือ
1. ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ป่่วย ประกอบไปด้้วย เพศ อายุุ โรค
ร่่วม ระยะเวลาตั้้�งแต่่เกิิดแผลจนได้้รัับการรัักษา ตำำ�แหน่่งแผล ชนิิด
ของแผล การปนเปื้้อ� นของแผล การแบ่่งระดัับความรุุนแรงของแผล
การดููแลแผลก่่อนมาโรงพยาบาล ชนิิดของการทำำ�แผล การให้้วัคั ซีีน
ชนิิดของยาปฏิิชีวี นะ ระยะเวลาการให้้ยาปฏิิชีีวนะ
2. ความพึึงพอใจต่่อการใช้้แนวทางปฏิิบััติิในผู้้�ป่่วยที่่�มีี
บาดแผลสดจากอุุ บัั ติิ เ หตุุ ข องบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ โดยใช้้
แบบสอบถามที่่�สร้้างขึ้้�น 1 ชุุดแบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน
ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ประกอบด้้วยคำำ�ถามปลาย
ปิิดและปลายเปิิด จำำ�นวน 4 คำำ�ถาม
ส่่วนที่่� 2 แบบทดสอบความพึึงพอใจ ตััวเลืือก 5 ข้้อ
จำำ�นวน 12 ข้้อ ให้้เลืือกเพีียงข้้อเดีียว พึึงพอใจมากที่่�สุุด ได้้ 5 คะแนน
พึึงพอใจน้้อยที่่�สุุด ได้้ 1 คะแนน

สถิิติิและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ประมวลผลโดยใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปคอมพิิวเตอร์์โดย
แบ่่งการวิิเคราะห์์เป็็นสถิิติิพรรณนา (Descriptive statistic) ได้้แก่่
จำำ�นวน ร้้อยละ และสถิิติิอนุุมาน (Inferential statistic) ได้้แก่่ Chisquare test
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ผลการวิิจััย
การเปรีียบเทีียบการสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�เหมาะสมก่่อน
และหลััง การใช้้แนวทางปฏิิบัติั ใิ นผู้้�ป่่วยที่่�มีบี าดแผลสดจากอุุบัติั เิ หตุุ
ในโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเวีียงสระ ได้้นำำ�ข้อ้ มููลมาวิิเคราะห์์
โดยใช้้กระบวนการทางสถิิติิ แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่ ข้้อมููลของ
ผู้้�ป่่วย และข้้อมููลของบุุคลากรทางการแพทย์์
1. ข้้อมููลของผู้้�ป่ว่ ย
ผู้้�ป่่วยที่่�มีบี าดแผลสดจากอุุบัติั เิ หตุุที่่�มารัับบริกิ ารแผนก
ผู้้�ป่่วยนอกและฉุุกเฉิิน โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเวีียงสระ ทั้้�ง
ก่่อนและหลัังการใช้้แนวทางปฏิิบัติั ิ มีีข้อ้ มููลส่่วนใหญ่่ที่่�คล้้ายคลึึงกััน
โดยส่่วนใหญ่่เป็็นเพศชาย ร้้อยละ 57.0 และ 57.3 มีีอายุุระหว่่าง
10-19 ปีี มากที่่�สุุด ร้้อยละ 20.7 และ 20.3 ระยะเวลาตั้้�งแต่่เกิิด
แผลจนได้้รัับการรัักษาใช้้เวลา 30 นาทีีขึ้้�นไป คิิดเป็็นร้้อยละ 78.3
และ 76.0 ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ไม่่มีีโรคร่่วม คิิดเป็็นร้้อยละ 93.7 และ
96.0 ตำำ�แหน่่งแผลของผู้้�ป่่วยที่่�พบมากสุุดก่อ่ นการใช้้แนวทางปฏิิบัติั ิ
เป็็นแผลที่่�เท้้า ร้้อยละ 21.7 ส่่วนหลัังการใช้้แนวทางปฏิิบััติิ เป็็น
แผลที่่�ขา ร้้อยละ 22.2 ชนิิดของแผลเป็็นแผลฉีีกขาด ร้้อยละ 33.8
และ 33.0 รองลงมา คืือ แผลถููกกััด ร้้อยละ 26.1 และ 27.7 มีีการ
ปนเปื้้�อนดิินมากที่่�สุุด ร้้อยละ 29.7 และ 26.0 ไม่่มีีการปนเปื้้�อน
ของแผลถึึงร้้อยละ 58.3 และ 62.0 ระดัับความรุุนแรงของแผลส่่วน
ใหญ่่เป็็นแผลปนเปื้้อ� นระดัับ 1 (Clean-contaminated Wound class
1) ร้้อยละ 55.3 และ 44.7 ผู้้�ป่่วยไม่่ได้้ดููแลแผลก่่อนมาโรงพยาบาล
ถึึงร้้อยละ 80.0 และ 86.0 ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ไม่่มีีการเย็็บแผล ร้้อย
ละ 73.3 และ 70.3 การทำำ�แผลเป็็นการทำำ�แผลชนิิดเปีียก ร้้อยละ
62.3 และ 52.0 การให้้วััคซีีนส่่วนใหญ่่ก่่อนการใช้้แนวทางปฏิิบััติิ
เป็็นการให้้วััคซีีนป้้องกัันพิิษสุุนััขบ้้า ร้้อยละ 20.0 หลัังการใช้้
แนวทางปฏิิบััติิ เป็็นการให้้วััคซีีนป้้องกัันบาดทะยััก ร้้อยละ 19.7
รายการยาปฏิิชีีวนะที่่�ให้้บ่่อยที่่�สุุด คืือ Dicloxacillin ร้้อยละ 25.7
และ 23.0 รองลงมา คืือ Co-amoxiclav ร้้อยละ 23.3 และ 21.0
และมัักให้้ยาปฏิิชีีวนะเป็็นระยะเวลา 5 วััน คิิดเป็็นร้้อยละ 58.9
และ 51.1 ดัังรายละเอีียดในตารางที่่� 1
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ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของผูปวยที่มีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุจำแนกตามขอมูลทั่วไป
1 จำนวนและร
ยละของผู
ปวยทีบ่มัตีบิ าดแผลสดจากอุบหลั
ัติเหตุ
ขตารางที
อมูลทั่ว่ ไป
กออนใช
แนวทางปฏิ
งใชจแำแนกตามข
นวทางปฏิบอัตมูิ ลทั่วไป
ตารางที
1 จำนวนและร
ยละของผู
ปวยทีบร่มอัตีบยละ
ัติเหตุ
ทั่วไป
ขอมูลทั่ว่ ไป
กออนใช
แ(คน)
นวทางปฏิ
ิ าดแผลสดจากอุบจำนวน
หลั
งใชจแำแนกตามข
นวทางปฏิบอัตมูริ อลยละ
จำนวน
(คน)
ขเพศ
อมูลทั่วไป
กจำนวน
อนใชแ(คน)
นวทางปฏิบรอัตยละ
ิ
หลั
งใชแนวทางปฏิ
จำนวน
(คน) บัตริ อยละ
จำนวน
(คน)
ร
อ
ยละ
จำนวน
(คน)
ร57.3
อยละ
เพศ
ชาย
171
57.0
172
เพศ
ชาย
171
57.0
172
57.3
หญิง
129
43.0
128
42.7
ชาย
171
57.0
172
57.3
หญิ
129
43.0
128
42.7
อายุง
หญิ
ง
129
43.0
128
42.7
นอายุ
อยกวา 10 ป
52
17.3
41
13.7
อายุ
นอยกวปา 10 ป
52
17.3
41
13.7
10-19
62
20.7
61
20.3
น20-29
อยกวปปา 10 ป
52
17.3
41
13.7
10-19
62
20.7
61
20.3
35
11.7
45
15.0
10-19
62
20.7
61
20.3
20-29 ปปป
35
11.7
45
15.0
30-39
27
9.0
50
16.7
20-29
35
11.7
45
15.0
30-39 ปปป
27
9.0
50
16.7
40-49
51
17.0
39
13.0
30-39
ป
27
9.0
50
16.7
40-49
ป
51
17.0
39
13.0
50-59 ป
34
11.3
28
9.3
40-49
51
17.0
39
13.0
50-59
34
11.3
28
9.3
60 ปขึ้นปปไป
39
13.0
36
12.0
50-59
ป
34
11.3
28
9.3
60
ป
ข
น
้
ึ
ไป
39
13.0
36
12.0
โรครวม
60
ป
ข
น
้
ึ
ไป
39
13.0
36
12.0
โรคร
ว
ม
เบาหวาน
4
1.3
3
1.0
โรคร
วมนโลหิตสูง 84
เบาหวาน
1.3
1.0
ความดั
2.7
33
1.0
เบาหวาน
1.3
333
1.0
ความดัดนกัโลหิ
2.7
1.0
ปอดอุ
้นเรืต้อสูรังง 482
0.7
1.0
ความดั
2.7
333
1.0
้นเรืต้อสูรังง 852
0.7
1.0
หัปอดอุ
วใจ ดนกัโลหิ
1.7
1.0
ปอดอุ
ดกัว้นมเรื้อรัง 2281
0.7
3288
1.0
หัวมใจีโรคร
5
1.7
3
1.0
ไม
93.7
96.0
หัไมวมใจีโรครวม
5281
1.7
3288
1.0
93.7
96.0
ไม
ม
โ
ี
รคร
ว
ม
281
93.7
288
96.0
ระยะเวลาตั้งแตเกิดแผลจนไดรับการรักษา
ระยะเวลาตั
แตเกิดแผลจนได
นอยกวา 30้งนาที
65 รับการรักษา
21.7
ระยะเวลาตั
ง
้
แต
เ
กิ
ด
แผลจนได
น30อยกว
า
30
นาที
65
21.7
นาทีขึ้นไป
235 รับการรักษา
78.3
น30อยกว
21.7
นาทีาข30
ึ้นไปนาที 65
235
78.3
30
นาที
ข
น
้
ึ
ไป
235
78.3
ตำแหนงแผล

72
72
228
72
228
228

24.0
24.0
76.0
24.0
76.0
76.0

22
22
40
22
40
58
40
58
27
62
58
27
62
65
27
65
0
026
26

7.3
7.3
13.3
7.3
13.3
19.3
13.3
19.3
9.0
20.7
19.3
9.0
20.7
21.7
9.0
21.7
0.0
0.0
8.7
8.7

23
23
33
23
33
69
33
69
29
71
69
29
71
46
29
46
4
425
25

7.7
7.7
11.0
7.7
11.0
23.0
11.0
23.0
9.7
23.7
23.0
9.7
23.7
15.3
9.7
15.3
1.3
1.3
8.3
8.3

22.7
22.7
33.8
33.8
0.3
0.3
5.4
5.4
26.1
26.1
1.3
1.3
1.7
1.7
8.7
8.7

56
56
99
99
0
016
16
83
83
5
51
140
40

18.7
18.7
33.0
33.0
0.0
0.0
5.3
5.3
27.7
27.7
1.7
1.7
0.3
0.3
13.3
13.3

29.7
29.7
1.0
1.0
0.7
0.7
10.3
10.3
58.3
58.3

78
78
3
43
429
29
186
186

26.0
26.0
1.0
1.0
1.3
1.3
9.7
9.7
62.0
62.0

ศีตำแหน
รษะ งแผล
ตำแหน
ศีรษะา งแผล
ใบหน
ศีมืใบหน
รอษะ า
ใบหน
มือ า
แขน
ขา
มืแขน
อ
ขา
เทา
แขน
เท
เยื่อาบุในชองปาก
เยื
อื่น่อๆบุในชองปาก
อื่นๆ

ชนิดของแผล
ชนิ
ดของแผล
แผลถลอก
68
แผลถลอก
68
แผลฉีกขาด
101
แผลฉี
ก
ขาด
101
แผลตัด
1
แผลตั
ด
116
แผลทะลุ
แผลทะลุ
16
แผลถูกกัด
78
แผลถู
ก
กั
ด
78
แผลจากการบดอัด 4
แผลจากการบดอัด 45
แผลไหม
แผลไหม
526
อื่นๆ
อื่นๆ อนของแผล26
การปนเป
อนของแผล89
ดิการปนเป
น
น้ดินำสกปรก
389
น้น้ำำสกปรก
สะอาด
23
น้อื่นำสะอาด
231
ๆ
อืไม่นปๆนเปอน
31
175
ไมปนเปอน
175
การแบงระดับความรุนแรงของแผล
การแบ
งระดั
บความรุ
แผลปนเป
อนระดั
บ 1 นแรงของแผล
166
แผลปนเป
อนระดับ 1
166
( Clean-contaminated
( Clean-contaminated
Wound
class 1 )
Wound
แผลปนเปclass
อนระดั1 บ) 2
66
แผลปนเป
อนระดับ 2
66
( Clean-contaminated
( Clean-contaminated
Wound
class 2 )
Wound
class 2 )
แผลสกปรก
68
แผลสกปรก
(ContaminatedWound 68
)(ContaminatedWound
)

55.3
55.3

134
134

44.7
44.7

22.0
22.0

86
86

28.7
28.7

22.7
22.7

80
80

26.7
26.7
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ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของผูปวยที่มีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุจำแนกตามขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป
กอนใชแนวทางปฏิบัติ
หลังใชแนวทางปฏิบัติ
จำนวน (คน)
รอยละ
จำนวน (คน)
รอยละ
เพศ
ชาย
171
57.0
172
57.3
หญิง
129
43.0
128
42.7
อายุ
นอยกวา 10 ป
52
17.3
41
13.7
10-19 ป
62
20.7
61
20.3
20-29 ป
35
11.7
45
15.0
30-39 ป
27
9.0
50
16.7
40-49 ป
51
17.0
39
13.0
50-59 ป
34
11.3
28
9.3
60 ปขึ้นไป
39
13.0
36
12.0
โรครวม
เบาหวาน
4
1.3
3
1.0
ความดันโลหิตสูง 8
2.7
3
1.0
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2
0.7
3
1.0
หัวใจ
5
1.7
3
1.0
ไมมีโรครวม
281
93.7
288
96.0
ระยะเวลาตั้งแตเกิดแผลจนไดรับการรักษา
นอยกวา 30 นาที 65
21.7
30 นาทีขึ้นไป
235
78.3

72
228

24.0
76.0

ตำแหนงแผล
ศีรษะ
ใบหนา
มือ
แขน

7.3
13.3
19.3
9.0

23
33
69
29

7.7
11.0
23.0
9.7

0.6
24.0
0
1.1

0
35
2
2

0
19.0
1.1
1.1

6 วัน
7 วัน
10 วัน
14 วัน

22
40
58
27

1
42
0
2

พบการสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีวี นะทั้้�งก่่อนและหลัังการใช้้แนวทาง
ปฏิิบััติิ โดยรายการยาปฏิิชีีวนะที่่�ให้้บ่อ่ ยที่่�สุุด คืือ Dicloxacillin ร้้อย
ละ 19.3 และ 11.2 รองลงมา คืือ Co-amoxiclav ร้้อยละ 9.0 และ
2.2 ดัังรายละเอีียดในตารางที่่� 2
ตารางที่�่ 2 จำำ�นวนและร้้อยละของผู้้�ป่่วยที่่�มีีแผลปนเปื้้�อนระดัับ 1 ( Clean-contaminated Wound
ชนิดของยาปฏิชีวนะ
Dicloxacillin
Amoxicillin
Co-amoxiclav
Clindamycin
Cephalosporins
อื่นๆ
ไม่ให้

ก่อนใช้แนวทางปฏิบัติ
จำนวน (คน) ร้อยละ
32
19.3
4
2.4
15
9.0
0
0.0
2
1.2
0
0.0
113
68.1

หลังใช้แนวทางปฏิบัติ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
15
11.2
0
0.0
3
2.2
0
0.0
0
0.0
2
1.5
114
85.1

ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ประจำำ�เดืือนกรกฏาคม - กัันยายน 2564

33

ตารางที่ 3 การเปรียบการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุก่อนและหลังการใช้แนวทาง
ปฏิบัติในผู้ป่วยแผลปนเปื้อนระดับ 1 ( Clean-contaminated Wound class 1 )
การใช้แนวทางปฏิบัติ

การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ

รวม

สั่งใช้

ไม่สั่งใช้

ก่อนใช้

53(31.9)

113(68.1)

166(100.0)

หลังใช้

20(14.9)

114(85.1)

134(100.0)

รวม

73(24.3)

227(75.7)

300(100.0)

2 = 10.736, df = 1, p = .001
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์จำแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
จำนวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
4
21.1
หญิง
15
78.9
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
9
47.4
30-39 ปี
6
31.6
40 ปีขึ้นไป
4
21.0
อาชีพ
แพทย์
พยาบาล
อายุการทำงาน
น้อยกว่า 10 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

7
12

36.8
63.2

11
4
4

57.8
21.1
21.1

ตารางที
่ 5 รอยละความพึงพอใจต
อการใชแนวทางปฏิ
บัติในผูปวปยทีวยที
่มีบาดแผลสดจากอุบัตบิเหตุ
ของบุคลากร
ตารางที
ตารางที่ ่55รรออยละความพึ
ยละความพึงงพอใจต
พอใจตออการใช
การใชแแนวทางปฏิ
นวทางปฏิบบัตัติใิในผู
นผูปวยที่ม่มีบีบาดแผลสดจากอุ
าดแผลสดจากอุบัตัติเหตุ
ิเหตุขของบุ
องบุคคลากร
ลากร
ทางการแพทย
ทางการแพทย
ทางการแพทย
ระดัระดั
บความพึงพอใจ
ระดับบความพึ
ความพึงงพอใจ
พอใจ
ขอขอ
ขอ
11
1
22
2

ประเด็
นความพึงพอใจ
ประเด็
ประเด็นนความพึ
ความพึงงพอใจ
พอใจ

ม ามกา กมากมาก ป าปนา นนอนยอย นอนยอ ย
ม า ก มาก ป า น นอย นอ ย
ที่สทีุด่สุด
กลาง
ที่สทีุด่สุด
กลาง
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
แนวทางปฏิ
บัตบิมัตีคิมวามน
าเชืา่อเชืถื่อถือ
5.35.3 63.2
31.6
00 00
แนวทางปฏิ
ค
ี
วามน
63.2
31.6
แนวทางปฏิบัติมีความนาเชื่อถือ
5.3 63.2 31.6 0
0
แนวทางปฏิ
บัตบิมัตีคิมวามเหมาะสมกั
บบริ
บทของ
5.35.3 47.4
42.1
5.35.3 0 0
แนวทางปฏิ
ี
ค
วามเหมาะสมกั
บ
บริ
บ
ทของ
47.4
42.1
แนวทางปฏิบัติมีความเหมาะสมกับบริบทของ 5.3 47.4 42.1 5.3 0
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

33
3
44
4

แนวทางปฏิ
บัติ ชัดเจน เขาเขใจง
ายาย
แนวทางปฏิ
แนวทางปฏิบบัตัติ ชัิ ชัดดเจน
เจน เขาาใจง
ใจงาย
ความยุ
งยากในการใช
แนวทางปฏิ
บัติ
ความยุ
ง

ยากในการใช
แ
นวทางปฏิ
ความยุงยากในการใชแนวทางปฏิบบัตัติ ิ

10.5
63.2 26.3
0
0
10.5
10.5 63.2
63.2 26.3
26.3 00
0 0 10.5
36.8 52.6
0
0 10.5
10.5 36.8
36.8 52.6
52.6

00
00

55
5
66
6

ความสะดวก
รวดเร็วในการใช
แนวทางปฏิบัตบิ ัติ 5.35.3 47.4
42.1 5.35.3 0
ความสะดวก
ความสะดวกรวดเร็
รวดเร็ววในการใช
ในการใชแแนวทางปฏิ
นวทางปฏิบัติ 5.3 47.4
47.4 42.1
42.1 5.3
แนวทางปฏิ
บัตบิชัตวิชยให
การตั
ดสิดนสิใจในการรั
กษากษา10.5
47.4
36.8
5.3 0
แนวทางปฏิ

ว
ยให
ก
ารตั
น
ใจในการรั
10.5
47.4
36.8
แนวทางปฏิบัติชวยใหการตัดสินใจในการรักษา 10.5 47.4 36.8 5.3
5.3
/ทำงานง
า
ยขึ
น
้
/ทำงานง
/ทำงานงาายขึ
ยขึ้น้น

00
00

77
7
88
8

แนวทางปฏิ
บัติไมมีประโยชนตอตการปฏิ
บัติงาน 5.35.3 0 0 15.8
52.6 26.3
แนวทางปฏิ
แนวทางปฏิบบัตัติไิไมมมมีปีประโยชน
ระโยชนตออการปฏิ
การปฏิบบัตัติงิงาน
าน 5.3 0 15.8
15.8 52.6
52.6 26.3
26.3
การมี
โอกาสร
วมแสดงความคิ
ดเห็ดนเห็ตนอตการนำ
15.8
42.1
31.6
10.5
00
การมี
โ
อกาสร
ว
มแสดงความคิ
อ
การนำ
15.8
42.1
31.6
10.5
การมีโอกาสรวมแสดงความคิ ดเห็ น ต อการนำ 15.8 42.1 31.6 10.5 0
แนวทางปฏิ
บัติมาใช
แนวทางปฏิ
แนวทางปฏิบบัตัติมิมาใช
าใช

99
9

แนวทางปฏิ
บั ติ ไ ม ได ช วยให เกิ ดเกิการสั
่ง ใช ยาที่ ่21.1
21.1 47.4
10.5 0 0
แนวทางปฏิ
แนวทางปฏิบบั ตั ติ ิ ไมมไไดดชช ว วยให
ยให เกิดดการสั
การสั่ง่งใชใชยยาที
าที่ 21.1
21.1 21.1
21.1 47.4
47.4 10.5
10.5 0
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
การนำแนวทางปฏิ
บัติมาใชไมสไมามารถป
องกัน 0
15.8 36.8
26.3 21.1
การนำแนวทางปฏิ
การนำแนวทางปฏิบบัตัติมิมาใช
าใชไมสสามารถป
ามารถปอองกังกันน 00 15.8
15.8 36.8
36.8 26.3
26.3 21.1
21.1
การดื
้อยาปฏิ
ชีวชนะของผู
ปวปยได
การดื
อ
้
ยาปฏิ
ว
ี
นะของผู
ว

ยได
การดื้อยาปฏิชีวนะของผูปวยได

1010
10
1111
11
1212
12

การใช้้ยาปฏิิชีวี นะในผู้้�ป่่วยที่่�มีบี าดแผลสดจากอุุบัติั เิ หตุุ
พิิจารณาจากการแบ่่งระดัับความรุุนแรงของแผล โดยแผลปนเปื้้อ� น
ระดัับ 1 (Clean-contaminated Wound class 1) ไม่่ควรใช้้ยา
ปฏิิชีวี นะในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ พบการสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีวี นะทั้้�งก่่อน
และหลัังการใช้้แนวทางปฏิิบัติั ิ แต่่มีแี นวโน้้มลดลงจากร้้อยละ 31.9
เป็็นร้้อยละ 14.9 เมื่่�อทดสอบความแตกต่่างทางสถิิติิพบว่่าลดลง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ อัันเนื่่�องมาจากกระบวนการมีีส่่วนร่่วม
ของทุุกส่่วน ได้้แก่่การจััดประชุุมชี้้�แจง ขอความร่่วมมืือและแจก
เอกสารแก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการสั่่�งใช้้ยา เกี่่�ยวกัับแนวทางปฏิิบััติิ เรื่่�อง
แนวทางการดููแล Fresh Traumatic Wound เครืือข่่ายสาธารณสุุข
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ให้้ทุุกคนมีีแนวทางที่่�จะปฏิิบััติิ มีีความเข้้าใจ
และเห็็ น ประโยชน์์ ข องแนวทางปฏิิบัั ติิ ประชาสัั มพัั น ธ์์ ท างสื่่�อ
ออนไลน์์อย่่างสม่ำำ��เสมอโดยเภสััชกร เพื่่�อกระตุ้้�นการปฏิิบััติิตาม
แนวทาง รวมถึึงผู้้�บริิหารโรงพยาบาลชี้้�ให้้เห็็นถึึงประโยชน์์และความ
สำำ�คััญของการสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีวี นะที่่�เหมาะสมโดยกำำ�หนดเป็็นนโยบาย
ของโรงพยาบาล
ผลการศึึกษานี้้�ไม่่สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของรุุจิภิ าส
สิิริจิ ตุุภัทั รและคณะ (2558) ได้้ศึึกษาประสิิทธิิผลของการนํําแนวทาง
การให้้ยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อของบาดแผลสดจาก
อุุบััติิเหตุุไปใช้้ที่่�โรงพยาบาลศิิริิราช ผลการศึึกษาพบว่่าความชุุก
ของการให้้ยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อในกลุ่่�มที่่�ปฏิิบััติิตาม
แนวทางการให้้ยาปฏิิชีีวนะและไม่่ปฏิิบััติิตามแนวทางการให้้ยา
ปฏิิชีวี นะ คืือ ร้้อยละ 65.8 และร้้อยละ 98.6 ตามลํําดัับ (p<0.001)
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของนิิธิิมา สุ่่�มประดิิษฐ์์
(2556) ได้้ทำำ�การวิิจััยเรื่่�องการส่่งเสริิมการใช้้ยาอย่่างสมเหตุุผล
Antibiotics Smart Use : การศึึกษาการขยายผลสู่่�ความยั่่�งยืืน
โดยการสร้้างบรรทััดฐานใหม่่ทางสัังคม (พ.ศ. 2554 – 2556)
พบว่่า ขนาดของโรงพยาบาลมีีผลต่่อการยอมรัับและนํํา Antibiotics
Smart Use ไปปฏิิบัติั ิ โรงพยาบาลขนาดเล็็ก เช่่น โรงพยาบาลชุุมชน
มีี ก ารตอบรัั บ แนวปฏิิ บัั ติิ มากกว่่ า โรงพยาบาลขนาดใหญ่่ ซึ่่� ง
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเวีียงสระมีีขนาดเล็็กกว่่าโรงพยาบาล
ศิิริิราช จึึงมีีการตอบรัับแนวปฏิิบััติิมากกว่่า

ผู ปผู ว ปยมี
โอกาสติ
ด เชื้ อ มากขึ้ น เมื้ น่ อเมืรั่ อกรัษาตาม
0
10.5 26.3
26.3 21.1
ผู ป ว วยมี
ยมีโโอกาสติ
อกาสติดดเชืเชื้ อ้ อมากขึ
มากขึ้ น เมื่ อ รักกษาตาม
ษาตาม 00 10.5
10.5 26.3
26.3 26.3
26.3 21.1
21.1
แนวทางแนวทางปฏิ
บัตบิ ัติ
แนวทางแนวทางปฏิ
แนวทางแนวทางปฏิบัติ
การนำแนวทางปฏิ
บัติมาใชสามารถลดต
นทุนใน 5.3 21.1
68.4 0 0 5.35.3
การนำแนวทางปฏิ
การนำแนวทางปฏิบบัตัติมิมาใช
าใชสสามารถลดต
ามารถลดตนนทุทุนนในใน 5.3
5.3 21.1
21.1 68.4
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5.3
การใช
ยาปฏิชีวชนะของโรงพยาบาล
การใช
การใชยยาปฏิ
าปฏิชีวีวนะของโรงพยาบาล
นะของโรงพยาบาล

สรุสรุ
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ข้้อเสนอแนะ
1. คณะกรรมการเภสััชกรรมและการบำำ�บััดของโรงพยาบาล
ควรจััดประชุุม พููดคุุย แลกเปลี่่�ยนกัับบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ทำำ�
หน้้าที่่�สั่่�งใช้้ยาโดยใช้้ข้อ้ มููลทางวิิชาการ เพื่่�อให้้ยอมรัับและมั่่�นใจได้้
ว่่าแนวทางปฏิิบััติิช่่วยให้้เกิิดการสั่่�งใช้้ยาที่่�เหมาะสมได้้ เพื่่�อให้้
สามารถสั่่�งใช้้ยาอย่่างเหมาะสมมากขึ้้�น

2. โรงพยาบาลจัั ด อบรมวิิ ช าการเรื่่�องการสั่่�งใช้้ ย า
ปฏิิชีีวนะในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อในผู้้�ป่่วยที่่�มีีบาดแผลสดจาก
อุุบััติิเหตุุให้้แก่่บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�สั่่�งใช้้ โดยมุ่่�งเน้้น
เรื่่�องชนิิดยาปฏิิชีวี นะและระยะเวลาการให้้ เพื่่�อให้้สามารถสั่่�งใช้้ยา
ได้้อย่่างเหมาะสมและช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายของโรงพยาบาล
3. ควรมีีการศึึกษาวิิจัยั เรื่่�องอุุบัติั กิ ารณ์์การติิดเชื้้�อที่่�แผล
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีบี าดแผลสดจากอุุบัติั เิ หตุุที่่�ไม่่มีกี ารสั่่�งใช้้ยาปฏิิชีวี นะใน
การป้้องกัันการติิดเชื้้�อเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้บุุคลากรทางการ
แพทย์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�สั่่�งใช้้ยา
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การพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง
โรงพยาบาลแสวงหา จัังหวััดอ่่างทอง

(Development of Care Model for patients with Chronic
Kidney Disease at Sawaegha Hospital, Angthong Province.)
นางสาวณีีรนัันท์์ วีีระพล ภบ.ภม.(เภสััชกรรมชุุมชน)

ก

บทคััดย่่อ

ารศึึกษานี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการ (Action research)
เพื่่�อพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะที่่� 3-4
แบบมีีส่ว่ นร่่วมจากสหวิิชาชีีพและศึึกษาผลของการพััฒนา
รููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะที่่� 3-4 แบบมีีส่่วนร่่วมของ
ทีีมสหวิิชาชีีพ โดยประเมิินความรู้้� การปฏิิบััติิตััว และผลลััพธ์์ทาง
คลิินิิกของผู้้�ป่่วย ที่่�มารัับบริิการที่่�คลิินิิกโรคไตเรื้้�อรัังโรงพยาบาล
แสวงหา ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2563 – มีีนาคม 2564 เครื่่�องมืือที่่�ใช้้
ในการวิิจัยั ประกอบไปด้้วย 1. แบบสััมภาษณ์์เชิิงลึึกแบบมีีโครงสร้้าง
ซึ่่�งผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นมาเองจากการทบทวนวรรณกรรม 2. แบบบัันทึึก
ข้้อมููลผู้้�ป่่วยที่่�บ้า้ น 3. แบบทดสอบความรู้้�เรื่่�องโรค 4. แบบทดสอบ
ความรู้้�เรื่่�องการปฏิิบัติั ตัิ วั 5. เอกสารประกอบการให้้ความรู้้�ซึ่่ง� ผู้้�วิจัิ ยั
สร้้างขึ้้�นมาจากการทบทวนวรรณกรรม โดยประกอบด้้วยความรู้้�
เรื่่�องโรคไตเรื้้�อรััง การปฏิิบััติิตััวทั้้�งด้้านการรัับประทานอาหาร ยา
และการออกกำำ�ลัังกาย ตััวอย่่างยาที่่�ใช้้ในผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง นำำ�ข้้อมููล
มาวิิ เ คราะห์์ โ ดยใช้้ ส ถิิ ติิ เ ชิิ ง พรรณนาเป็็ น ร้้ อ ยละ และความถี่่�
ประเมิินรููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง รวมทั้้�งเปรีียบเทีียบ
พฤติิกรรมการปฏิิบััติิตััวของผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง ความรู้้�เรื่่�องโรคไต
เรื้้�อรััง ก่่อนและหลัังการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง โดย
ใช้้สถิิติิ Paired-sample t-test
การพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังมาปฏิิบััติิ
ในคลิินิิกโรคไตเรื้้�อรัังเป็็นระยะเวลา 3 เดืือน กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน
35 คนพบว่่าคะแนนความรู้้�เฉลี่่�ยก่่อนพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วย
เท่่ากัับ 9.93±2.16 คะแนน ซึ่่�งเป็็นผู้้�ป่่วยที่่�มีีคะแนนความรู้้�อยู่่�ใน
ระดัับดีมี าก จำำ�นวน 10 ราย (ร้้อยละ 28.57) หลัังการพััฒนารููปแบบ
การดููแลผู้้�ป่่วยพบคะแนนความรู้้�เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 12.59±1.68 คะแนน
เป็็นผู้้�ป่่วยที่่�มีีคะแนนอยู่่�ในระดัับดีีมาก จำำ�นวน 24 ราย (ร้้อยละ
68.57) ซึ่่�งแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p =0.000) ผลการ
ประเมิินพฤติิกรรมการปฏิิบััติิตััวเพื่่�อชะลอไตเสื่่�อมในผู้้�ป่่วยโรคไต
เรื้้�อรัังพบว่่า คะแนนเฉลี่่�ยก่่อนพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยเท่่ากัับ
45.56±4.64 คะแนน และผู้้�ป่่วยมีคี ะแนนอยู่่�ในระดัับดีีมาก จำำ�นวน

16 ราย (ร้้อยละ 45.71) หลัังการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วย พบ
คะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 49.51±4.89 คะแนน และผู้้�ป่่วยมีีคะแนนอยู่่�
ในระดัับดีีมากจำำ�นวน 24 ราย (ร้้อยละ 68.57) ซึ่่�งแตกต่่างกัันอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p=0.002) ก่่อนการพััฒนารููปแบบการดููแล
ผู้้�ป่่วย ค่่าเฉลี่่�ย Serum creatinine ก่่อนการพััฒนารููปแบบการดููแล
ผู้้�ป่่วยเท่่ากัับ 2.36 mg/dl หลัังการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วย
ค่่าเฉลี่่�ย Serum creatinine เท่่ากัับ 2.16 mg/dl ซึ่่ง� แตกต่่างกัันอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p = 0.037) ผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังมีีค่่าอััตราการ
กรองไตเฉลี่่�ยก่่อนการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยเท่่ากัับ 27.07 ml/
min/1.73m2 และผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังมีีค่่าอััตราการกรองไตเฉลี่่�ย
หลัังการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยเท่่ากัับ 29.10 ml/min/1.73m2
เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยส่ว่ นใหญ่่ในการศึึกษานี้้�เป็็นผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะ
ที่่� 4 ซึ่่�งการทำำ�งานของไตลดลงมากอยู่่�ที่่� 15-29 ml/min/1.73m2
และระยะเวลาในการศึึกษาเพีียง 3 เดืือน ทำำ�ให้้ยัังไม่่เห็็นความ
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิของผลลััพธ์์ทางคลิินิิก
ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยคืือ การวััดผลทางห้้องปฏิิบััติิ
การเพื่่�อประเมิินการชะลอไตเสื่่�อมควรมีีการวััดผลระดัับไขมัันใน
เลืือดได้้แก่่ ระดัับไขมััน LDL และ triglyceride ระดัับน้ำำ��ตาลสะสม
ในเลืือด HbA1c เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลในการชะลอการเสื่่�อมของไต
ควรเพิ่่�มเวลาการทำำ�กลุ่่�มย่่อยเพื่่�อที่่�จะสามารถค้้นหาปััญหาจากการ
ใช้้ยา เนื่่�องจากเภสััชกรมีีเวลามากพอที่่�จะดููแลและเข้้าถึึงปััญหา
ของผู้้�ป่่วยได้้ดีีขึ้้�น เช่่น การรัับประทานยาไม่่ถููกต้้อง หรืือผู้้�ป่่วยมีี
ข้้อจำำ�กััดด้้านร่่างกายในการใช้้ยา และสามารถนำำ�ปััญหาที่่�พบมา
พััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยให้้เหมาะสมร่่วมกัับทีีมสหวิิชาชีีพได้้

คำำ�สำำ�คััญ : ผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง, ผลลััพธ์์ทางคลิินิกิ
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บทนำำ�
โรคไตเรื้้�อรััง (Chronic kidney disease; CKD) เป็็น
ปััญหาสาธารณสุุขที่่�สำำ�คััญทั่่�วโลก ภาวะไตบกพร่่องเป็็นภาวะที่่�มีี
ความผิิดปกติิของระบบการกรองและกำำ�จััดของเสีียของหน่่วยไต ใน
ระยะแรกผู้้�ป่่วยมัักไม่่แสดงอาการจนกระทั่่�งโรคดำำ�เนิินไปถึึงระยะ
ท้้ายสาเหตุุของโรคไตเรื้้�อรัังที่่�พบบ่่อยเกิิดจากโรคเบาหวานและ
โรคความดัันโลหิิตสููง ถ้้าไม่่ได้้รัับการดููแลที่่�เหมาะสม โดยผู้้�ป่่วย
เบาหวานและความดัันโลหิิตสููงมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคไตเรื้้�อรััง
ตั้้�งแต่่ระยะที่่� 3 ขึ้้�นไปประมาณ 1.9 และ 1.6 เท่่าตามลำำ�ดัับการ
ศึึกษาของ Thai SEEK โดยสมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทย ปีี พ.ศ.
2552 พบความชุุกของโรคไตเรื้้�อรัังในผู้้�ป่่วยเบาหวานและความดััน
โลหิิตสููงถึึงร้้อยละ 17.5 (16.3% ในเพศชาย และ 18.7% ในเพศ
หญิิง) แจกแจงความชุุกของโรคไตเรื้้�อรัังออกเป็็นระยะที่่� 1-5 ได้้เป็็น
3.3%, 5.6%, 7.5%, 0.8% และ 0.3% ตามลำำ�ดัับ ความชุุกของโรค
ไตเรื้้�อรัังจำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ของประชากรในกรุุงเทพมหานคร (23.9%)
ภาคเหนืือ (22.2%) และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ (20.4%) มีีสููง
กว่่าภาคกลาง (13.7%) และภาคใต้้ (13.4%) อีีกทั้้�งโรคไตเรื้้�อรัังใน
ระยะแรกมัักไม่่พบอาการผิิดปกติิทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ไม่่ทราบว่่า
ตนเองป่่วยโรคไต โดยมัักตรวจพบเมื่่�อโรคดำำ�เนิินไปมากแล้้วหรืือ
เมื่่�อโรคดำำ�เนิินเข้้าสู่่�ระยะไตวายเรื้้�อรัังระยะสุุดท้้าย (End stage
renal disease, ESRD) ซึ่่�งเป็็นระยะที่่�ผู้้�ป่่วยจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการ
รัักษาบำำ�บััดทดแทนทางไต ได้้แก่่ การฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�องไตเทีียม
ในปััจจุุบัันเฉลี่่�ย 240,000 บาทต่่อคนต่่อปีี ซึ่่�งค่่าใช้้จ่่ายนี้้�ยัังไม่่รวม
ค่่าใช้้จ่่ายด้้านยา ค่่าใช้้จ่่ายทางอ้้อมอื่่�นๆ จากข้้อมููลดัังกล่่าว
กระทรวงสาธารณสุุขจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดระบบบริิการ โดย
กำำ�หนดให้้ เ ป็็ น สาขาหนึ่่� ง ของแผนพัั ฒ นาระบบบริิ ก ารสุุ ข ภาพ
(Service plan) แสดงให้้เห็็นถึึงปััญหาของผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังใน
ประเทศไทยที่่�มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นและทำำ�ให้้เกิิดปััญหาต่่อสุุขภาพของ
ประชากร รวมทั้้�งเกิิดปััญหาทางเศรษฐกิิจต่่อตััวผู้้�ป่่วยเองและต่่อ
ประเทศไทยในอนาคต เนื่่�องจากต้้องแบกรัับค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการรัักษา
ที่่�มีีราคาสููงโดยเฉพาะระยะที่่�เข้้าสู่่�การได้้รัับการบำำ�บััดทดแทนไต
โรงพยาบาลแสวงหาเป็็นโรงพยาบาลชุุมชนขนาด 30
เตีียง จากข้้อมููลผู้้�ป่่วยนอกในปีี พ.ศ. 2563 มีีผู้้�ป่่วยที่่�คลิินิิกโรคไต
เรื้้�อรัังประมาณ 2,996 คน ผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะที่่� 3-4 จำำ�นวน
735 ราย ปัั ญ หาที่่�พบส่่ วนใหญ่่ ใ นผู้้�ป่่ วยโรคไตเรื้้� อ รัั ง คืื อ การ
รัับประทานยาไม่่ถูกู ต้้อง มีีผู้้�ป่วยม
่ าก่่อนนััดปัญ
ั หายาหมดหรืือมีียา
เหลืือจำำ�นวนมาก เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยส่ว่ นใหญ่่เป็็นผู้้�สููงอายุุ รายการยา
มีีจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้เกิิดความสัับสนในการรัับประทานยาโดยเฉพาะ
เวลาแพทย์์สั่่�งปรัับวิิธีีการรัับประทานยาหรืือเปลี่่�ยนปััญหาต่่างๆ
เหล่่านี้้�อาจก่่อให้้เกิิดปัญ
ั หาด้้านการรัักษาหรืืออาการไม่่พึึงประสงค์์
จากการใช้้ยา นอกจากนี้้�ยัังพบการรายงานจากแพทย์์ว่า่ มีีผู้้�ป่วย
่ โรค
เรื้้�อรัังรัับประทานยาบรรเทาปวดกลุ่่�ม Nonsteroidal anti-inflammatory drug; NSAIDs จากการไปซื้้�อยาเองซึ่่ง� ผลต่่อการทำำ�งานของไต
ที่่�ยาลง นอกจากนี้้�ผู้้�ป่่วยโรคไตที่่�คลิินิกิ โรคไตเรื้้�อรัังของโรงพยาบาล
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แสวงหายัังไม่่มีรูี ปู แบบการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�เชื่่�อมโยงกัับงานเภสััชกรรม
ปฐมภููมิิ การบริิการทางเภสััชกรรมจะเป็็นเพีียงการจ่่ายยาและให้้
คำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้้�ป่วยที่่�ห้
่
อ้ งจ่่ายยาผู้้�ป่่วยนอก ยัังไม่่มีกี ารค้้นหาปััญหา
จากการใช้้ยาที่่�แท้้จริิงของผู้้�ป่่วย การบริิการจะเน้้นให้้ผู้้�ป่่วยมาพบ
แพทย์์ตามนััดเป็็นหลัักเพื่่�อติิดตามอาการทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยบางรายที่่�
ควบคุุมอาการไม่่ได้้ต้้องมีีการเพิ่่�มชนิิดหรืือขนาดของยาซึ่่�งเพิ่่�ม
โอกาสเกิิดอาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยาและความไม่่ร่่วมมืือ
จากการใช้้ยา จะเห็็นได้้ว่่าการมีีเภสััชกรร่่วมในทีีมสหวิิชาชีีพเป็็น
ประโยชน์์ต่อ่ การเพิ่่�มคุุณภาพการใช้้ยาและการดููแลผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง
ช่่วยให้้ผู้้�ป่วย
่ ใช้้ยาอย่่างเหมาะสมและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ยาใน
การรัักษาโรค

วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะที่่�
3-4 โดยการมีี ส่่ ว นร่่ วม ของทีี ม สหวิิ ช าชีี พ ที่่�แผนกผู้้�ป่่ วย นอก
โรงพยาบาลแสวงหา
2. เพื่่�อศึึกษาผลของการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วย
โรคไตเรื้้�อรัังระยะที่่� 3-4 แบบมีีส่ว่ นร่่วมของทีีมสหวิิชาชีีพ โดยประเมิิน
ความรู้้� การปฏิิบัติั ิตััว และผลลััพธ์์ทางคลิินิิกของผู้้�ป่่วย

ขอบเขตการวิิจััย
การศึึกษานี้้�เป็็นการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ าร (Action research)
เพื่่�อพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะที่่� 3-4 แบบมีี
ส่่ ว นร่่ วม จากสหวิิ ช าชีี พ ที่่�มารัั บบริิ ก ารที่่�คลิิ นิิ ก โรคไตเรื้้�อรัั ง
โรงพยาบาลแสวงหา ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2563 – มีีนาคม 2564

รููปแบบการวิิจััย
การศึึกษานี้้�เป็็นการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ าร (Action research)
เพื่่�อพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง แบ่่งการศึึกษาเป็็น
4 ระยะ ได้้แก่่
1. ขั้้�นตอนการวางแผน (Planning)
2. ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ (Action)
3. ขั้้�นตอนการสัังเกต (Observation)
4. ขั้้�นการสะท้้อนกลัับ (Reflection)

ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ ผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะที่่� 3-4 เข้้ารัับ
บริิการที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอกโรงพยาบาลแสวงหา ระหว่่างเดืือนตุุลาคม
2563 – มีีนาคม 2564
กลุ่่�มตััวอย่่าง ผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะที่่� 3-4 ที่่�เข้้ารัับ
บริิการที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอกโรงพยาบาลแสวงหา ระหว่่างเดืือนตุุลาคม
ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ประจำำ�เดืือนกรกฏาคม - กัันยายน 2564

37

2563 – มีีนาคม 2564 และมีีคุุณสมบััติิตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด การคััด
เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังแบบเฉพาะเจาะจงจำำ�นวน 35
ราย ที่่�มีีปััญหาในเรื่่�องการใช้้ยา คืือ รัับประทานยาไม่่ถููกต้้อง มีียา
เหลืือจำำ�นวนมาก หรืือมาผิิดนัดั
เกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�ป่่วยเข้้าร่่วมการศึึกษา (inclusion
criteria)
1. ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยจากแพทย์์ว่่าเป็็นผู้้�ป่่วยโรค
ไตเรื้้�อรัังระยะที่่� 3-4 (eGFR 15-59 ml/mim/1.73m2) ที่่�มีีอายุุ
มากกว่่า 18 ปีี
2. ผู้้�ป่่วยที่่�มีโี รคร่่วมคือื โรคเบาหวานและ/หรืือโรคความ
ดัันโลหิิตสููง
3. สามารถสื่่�อสารภาษาไทยได้้
เกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�ป่่วยออกจากการศึึกษา (inclusion
criteria)
1. ผู้้�ป่่ วยที่่�มีี โ รคแทรกซ้้ อ นอย่่ า งรุุ น แรงที่่�ได้้ รัั บ การ
วิินิิจฉััยจากแพทย์์หรืือมีีการบัันทึึกในเวชระเบีียน เช่่น โรคตัับแข็็ง
บาดแผลเรื้้�อรััง โรคหััวใจวาย หรืือผู้้�ป่่วยต้้องทำำ�การล้้างไต
2. ผู้้�ป่่ วย ไม่่ ส ามารถรัั บ การรัั ก ษาต่่ อ เนื่่�องได้้ ที่่�
โรงพยาบาลแสวงหา หรืือผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มาติิดตามผลการรัักษาหลัังจาก
ที่่�ผู้้�วิิจััยติิดต่่อไป 2 ครั้้�ง แต่่ละครั้้�งห่่างกััน 1 สััปดาห์์
3. ผู้้�ป่่วยที่่�ขอถอนตััวจากการวิิจััย

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
1. แบบสััมภาษณ์์เชิิงลึึกแบบมีีโครงสร้้าง ซึ่่�งผู้้�วิิจััยสร้้าง
ขึ้้�นมาเองจากการทบทวนวรรณกรรม
2. แบบบัันทึึกข้้อมููลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้าน ประกอบด้้วย
2.1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ป่่วย
2.2 ข้้อมููลรายการยาที่่�ผู้้�ป่่วยใช้้
2.3 บัันทึึกผลการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั ิการ
3. แบบทดสอบความรู้้�เรื่่�องโรค
ประกอบด้้วยคำำ�ถามจำำ�นวน 14 คำำ�ถาม ซึ่่�งผู้้�วิิจััย
ดััดแปลงมาจากแบบสอบถามความรู้้�เรื่่�องโรคไตเรื้้�อรััง ของปิ่่�นแก้้ว
กล้้ายประยงค์์ และกรััณฑรััตน์์ บุุญช่่วยธนาสิิทธิ์์� (2551) โดยมีี
ประเด็็นคำำ�ถามเรื่่�อง หน้้าที่่�ในการทำำ�งานของไต สาเหตุุในการเกิิด
โรคไต และภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดในผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง
4. แบบทดสอบความรู้้�เรื่่�องการปฏิิบััติิตััว
ประกอบด้้วยคำำ�ถามจำำ�นวน 15 คำำ�ถาม ซึ่่�งผู้้�วิิจััย
ดััดแปลงมาจากแบบสอบถามพฤติิกรรมการปฏิิบัติั ตัิ วั เพื่่�อชะลอการ
เสื่่�อมของไตของปิ่่�นแก้้ว กล้้ายประยงค์์ และกรััณฑรััตน์์ บุุญช่่วย
ธนาสิิทธิ์์� (2551) โดยมีีประเด็็นคำำ�ถามเรื่่�อง การรัับประทานยา การ
รัับประทานอาหารและการออกกำำ�ลัังกาย
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5. เอกสารประกอบการให้้ความรู้้�ซึ่่�งผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นมา
จากการทบทวนวรรณกรรม โดยประกอบด้้วยความรู้้�เรื่่�องโรคไต
เรื้้�อรััง การปฏิิบััติิตััวทั้้�งด้้านการรัับประทานอาหาร ยาและการ
ออกกำำ�ลัังกาย ตััวอย่่างยาที่่�ใช้้ในผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง

สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
วิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงปริิมาณ ด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนาเป็็น
ร้้อยละ และความถี่่� ประเมิินรููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง รวม
ทั้้�งเปรีียบเทีียบพฤติิกรรมการปฏิิบัติั ตัิ วั ของผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง ความ
รู้้�เรื่่�องโรคไตเรื้้�อรััง ก่่อนและหลัังการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วย
โรคเรื้้�อรััง โดยใช้้สถิิติิ Paired-sample t-test

ผลการวิิจััย
การพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะที่่�
3-4 แบบมีี ส่่ ว นร่่ วม จากสหวิิ ช าชีี พ เป็็ น การวิิ จัั ย เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร
(Action research) ที่่�มารัับบริิการที่่�คลิินิิกโรคไตเรื้้�อรัังโรงพยาบาล
แสวงหา แบ่่งออกเป็็น 4 ระยะ ได้้แก่่
1. ขั้้�นตอนการวางแผน (Planning) โดยผู้้�วิิจัยสั
ั มั ภาษณ์์ผู้้�ป่วย
่ ครั้้�ง
ที่่� 1 เป็็นระยะเวลา 1 เดืือน
ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง
จากการสััมภาษณ์์ผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง ที่่�คลิินิิกโรคไต
ผู้้�ป่่วย ได้้ผู้้�ป่่วยที่่�เข้้าเกณฑ์์การคััดเลืือกจำำ�นวน 35 ราย ผู้้�ป่่วยส่ว่ น
ใหญ่่เป็็นเพศหญิิงจำำ�นวน 25 ราย (ร้้อยละ 71.43) เพศชายจำำ�นวน
10 ราย (ร้้อยละ 28.57) ส่่วนใหญ่่มีีอายุุ 41-60 ปีี จำำ�นวน 15 ราย
(ร้้อยละ 42.86) รองลงมาอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป จำำ�นวน 12 ราย (ร้้อยละ
34.28) สิิทธิิในการรัักษาส่่วนใหญ่่เป็็นสิิทธิิหลัักประกัันสุุขภาพ
ถ้้วนหน้้า จำำ�นวน 26 ราย (ร้้อยละ 74.29) พบว่่าส่่วนใหญ่่เป็็นโรคไต
ระยะที่่� 4 จำำ�นวน 20 ราย (ร้้อยละ 57.14) รองลงมาเป็็นไตระยะที่่�
3b จำำ�นวน 10 ราย (ร้้อยละ 28.57) มีีโรคร่่วมได้้แก่่ ความดัันโลหิิตสููง
จำำ�นวน 14 ราย (ร้้อยละ 40.00) โรคเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง
จำำ�นวน 12 ราย (ร้้อยละ 34.28) จำำ�นวนรายการยาที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
ส่่วนใหญ่่ ได้้รัับยาจำำ�นวน 6-10 รายการ จำำ�นวน 16 ราย (ร้้อยละ
45.71) รองลงมา ได้้รัับยาจำำ�นวน 1-5 รายการ จำำ�นวน 10 ราย
(ร้้อยละ 28.57) จำำ�นวนรายการยาเฉลี่่�ยที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รับั เท่่ากัับ 8.75
รายการ ผู้้�ป่่วยรัับประทานยาเองจำำ�นวน 30 ราย (ร้้อยละ85.71)
และมีีผู้้�ดููแลจััดยาให้้ จำำ�นวน 5 ราย (ร้้อยละ14.29)
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ตารางที
่ 1 � 1แสดงข
ไปของผูปววยโรคไตเรื้้
ยโรคไตเรื�อ้อรัังรัที่่ง�คทีลิิ่คนิลิิกนผู้้�ป่่
ิกผูวปยนอกโรคไตเรื้้
วยนอกโรคไตเรื
ตารางที่่
แสดงข้้ออมูมููลลทัทั่่�่ววไปของผู้้�ป่่
�อรััง้อรัง
ขอมูลทั่วไป

จำนวนผูปวย (n=35)

รอยละ

25
10

71.43
28.57

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21-40 ป
8
41-60 ป
15
60 ป ขึ้นไป
12
อายุเฉลี่ย (ป)
สิทธิการรักษา
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
26
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เบิกได
5
ประกันสังคม
4
ระยะการเปนโรคไต
ระยะที่ 3a
5
ระยะที่ 3b
10
ระยะที่ 4
20
โรครวม
ความดันโลหิตสูง
14
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
12
หน้า 36-40
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
4
เบาหวาน
2
ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่คลินิกผูปวยนอกโรคไตเรื้อรัง
เกาต
2
ไทรอยด
1
ขอมูลทั่วไป
จำนวนผูปวย (n=35)
การจัดยารับประทาน
ผูปวยจัดยารับประทานเอง
มีผูดูแลจัดยาให

30
5

22.86
42.86
34.28

74.29
14.29
11.42
14.28
28.57
57.14
40.00
34.28
11.42
5.72
5.72
ร2.85
อยละ
85.71
14.29

2. ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ (Action)

ระดับคะแนน ความหมาย
อนการพัฒนารูปแบบ
หลังการพัฒนารูงปที่่�ทีี
แบบ ม
ผู้้�วิิ จัั ยนำำ�รูู ปกแบบการดูู
แ ลผู้้�ป่่ วย โรคไตเรื้้�อรัั
จำนวน (ราย)
รอยละ
จำนวน (ราย)
รอยละ
สหวิิชาชีีพร่่วมกันั ออกแบบ นำำ�ไปปฏิิบัติั ใิ นกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะ
80-100
ดีมาก
10
28.57
24
68.57
ที่่� 3-4 ที่่�คลิินิดีกิ โรคไตผู้้�ป่่วย10นอก โรงพยาบาลแสวงหาเป็็
นระยะเวลา
70-79.99
28.57
9
25.71
3 เดืือน โดยกลุ่่�มตัั
าชีีพ
60-69.99
ปานกลาง วอย่่า7งจะได้้รัับการให้้
20.00 ความรู้้�จากทีี
2 มสหวิิช5.72
50-59.99
6
17.15
0
0
จำำ�นวน 1 ครั้้�นองย
นอ3.
ยกวขั้้�า น
50การสััไม
ด
ี
2
5.71
0
0
งเกต (Observation)
รวม เป็็นการเก็็บข้อ
100.00 วยพบทีี35
้ 35มููลหลัังจากที่่�ผู้้�ป่่
มสหวิิชาชีีพ100.00
เพื่่�อ

ให้้ความรู้้�และแนะนำำ�การปฏิิบััติิตััวเรื่่�องโรคยา อาหาร และการ
ออกกำำ�ลัังกาย จำำ�นวน 1 ครั้้�ง โดยผลการประเมิินใน 4 เรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
ระดับคะแนน ความหมาย
กอนการพัฒนารูปแบบ
งการพัฒนารูปแบบ
1. ความรู้้�เรื่่�องโรคไตเรื้้�
อรัังในผู้้�ป่่วยก่่อหลันและหลัั
งการ
จำนวน (ราย) รอยละ
จำนวน (ราย) รอยละ
พััฒ80-100
นารููปแบบการดูู
แลผู้้�ป่่วย16
ดีมาก
45.71
24
68.57
จากการพัั
ฒ
นารูู
ป
แบบการดูู
แ
ลผู้้�ป่่
วย
โรคไตเรื้้�อรัั
70-79.99
ดี
14
40.00
6
17.14ง
ร่่วมกั
นั ของสหวิิ
ชาชีีพ เน้้นการให้้
60-69.99
ปานกลาง
4 ความรู้้�เรื่่�
11.43องโรค การใช้้
4 ยา และการ
11.43
นอย
ปฏิิ50-59.99
บัติั ตัิ วั และทำำ�การประเมิิ
น1 ความรู้้�เรื่่�อ2.85
งโรคไตเรื้้�อรััง1ในผู้้�ป่่วยก่2.85
อ่ น
น
อ
ยกว
า
50
ไม
ด
ี
0
0
0
0
และหลัังการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยจากกลุ่่�มตััวอย่่าง 35 ราย
รวม

35

100.00

35

โดยใช้้ระยะเวลาในการดำำ�เนิินการ 3 เดืือน พบว่่าคะแนนความรู้้�
เฉลี่่�ยก่่อนพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยเท่่ากัับ 9.93±2.16 คะแนน
ซึ่่หน้�งาเป็็36-40
นผู้้�ป่่วยที่่�มีีคะแนนความรู้้�อยู่่�ในระดัับดีีมาก จำำ�นวน 10 ราย
(ร้้ตารางที
อยละ
28.57) หลัังการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยพบคะแนน
่ 1 (ตอ) แสดงขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่คลินิกผูปวยนอกโรคไตเรื้อรัง
ความรู้้�เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 12.59±1.68 คะแนนเป็็นผู้้�ป่่วยที่่�มีีคะแนนอยู่่�
ในระดัับดีมี าก จำำ�นวน
24 ราย (ร้้อยละ จำนวนผู
68.57)ปวยซึ่่(n=35)
ง� แตกต่่างกััรอนยละอย่่าง
ขอมูลทั่วไป
ประทาน ติิ (p-value =0.000) เมื่่�อเปรีียบเทีียบกับก่
มีีนัยสำำ�คั
ั การจัดยารัญ
ั บทางสถิิ
ั อ่ นการ
ผูปวยจัดยารับประทานเอง
30
85.71
พััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วย ดัังแสดงในตาราง
มีผูดูแลจัดยาให

5

14.29

ตารางที่่� 2 แสดงจำำ�นวนผู้้�ป่่วยในแต่่ละระดัับคะแนนความรู้้�เรื่่�องโรคไตเปรีียบเทีียบก่่อนและหลัังการ
พััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง

ระดับคะแนน ความหมาย

กอนการพัฒนารูปแบบ
หลังการพัฒนารูปแบบ
จำนวน (ราย)
รอยละ
จำนวน (ราย)
รอยละ
80-100
ดีมาก
10
28.57
24
68.57
หน้า 36-40
70-79.99
ดี
10
28.57
9
25.71
60-69.99
ปานกลาง
7
20.00
2
5.72
ตารางที50-59.99
่ 1 (ตอ) แสดงขนอมูอยลทั่วไปของผูปวยโรคไตเรื
้อรังที่คลิน17.15
ิกผูปวยนอกโรคไตเรื
6
0 ้อรัง
0
นอยกวา 50
ไมดี
2
5.71
0
0
ข
อ
มู
ล
ทั
ว
่
ไป
จำนวนผู
ป

ว

ย
(n=35)
ร
อ
ยละ
รวม
35
100.00
35
100.00
การจัดยารับประทาน
ผูปวยจัดยารับประทานเอง
30
85.71
อมในผู้้�ป่่
มีผูดูแลจัดยาให 2. พฤติิกรรมการปฏิิบััติิตััวเพื่่�อชะลอไตเสื่่�
5
14.29 วย
ระดับคะแนน ความหมาย
กอนการพัฒนารูปแบบ
หลังการพัฒนารูปแบบ
ก่่อนและหลัังการพััฒนารููจำนวน
ปแบบการดูู
แลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�
อรััง
(ราย) รอยละ
จำนวน (ราย) รอยละ
น พฤติิ
บัั ติ24ิ ตัั ว เพื่่�อชะลอ
80-100 ผลการประเมิิ
ดีมาก
16 ก รรมการปฏิิ
45.71
68.57
ไตเสื่่�
อ
มในผู้้�ป่่
วย
โรคไตเรื้้�
อ
รัั
ง
พบว่่
อ
นพัั
แบบ
70-79.99
ดี
14 า คะแนนเฉลี่่�ยก่่
40.00
6 ฒนารููป17.14
ระดับคะแนน ความหมาย
กอนการพัฒนารูปแบบ
หลังการพัฒนารูปแบบ
ปานกลาง
4
11.43
4
11.43
การดูู60-69.99
แลผู้้�ป่่วยเท่่
ากัับจำนวน
45.56±4.64
คะแนน
(ราย)
รอยละ และผู้้�ป่่
จำนวนวยมี
(ราย) ีคะแนนอยู่่�
รอยละ
50-59.99
นอย
1
2.85
1
ในระดัับดีีมดีาก
16 ราย (ร้้อ28.57
ยละ 45.71)24หลัังการพัั68.57
ฒ2.85นา
80-100
มาก จำำ�นวน 10
นอยกวา 50
ไมดี
0
0
0
0
70-79.99
10
28.57 ากัับ 49.51±4.89
9
25.71
รููปแบบการดููรวมดีแลผู้้�ป่่วย พบคะแนนเฉลี่่�ยเท่่
คะแนน
35
100.00
35
100.00
60-69.99
ปานกลาง
7 บดีม
20.00 24 ราย
2 (ร้้อยละ68.57)
5.72
และผู้้�ป่่วยมี
คี ะแนนอยู่่�ในระดัั
ี ากจำำ�นวน
50-59.99
6
0
0
ซึ่่�งแตกต่่างกัันอนยอย่่างมีีนััยสำำ�คั
ัญทางสถิิ17.15
ติิ (p-value=0.002)
นอยกวา 50
ไมดี
2
5.71
0
0

รวม

35

100.00

35

100.00

ตารางที่่� 3 แสดงผลการเปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนพฤติิกรรมการปฏิิบััติิตััวในผู้้�ป่่วยก่่อนและหลัังการปรัับ
รููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง

ระดับคะแนน ความหมาย
80-100
70-79.99
60-69.99
50-59.99
นอยกวา 50

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
ไมดี
รวม

กอนการพัฒนารูปแบบ
จำนวน (ราย) รอยละ
16
45.71
14
40.00
4
11.43
1
2.85
0
0
35
100.00

หลังการพัฒนารูปแบบ
จำนวน (ราย) รอยละ
24
68.57
6
17.14
4
11.43
1
2.85
0
0
35
100.00

100.00
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3. ผลลััพธ์์ทางด้้านคลิินิิก ก่่อนและหลัังการพััฒนา
รููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วย
มีีจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�ผลลััพธ์์ทางด้้านคลิินิิกอยู่่� เป้้าหมาย
การชะลอการเสื่่�อมของไต ดัังนี้้� ก่่อนการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วย
พบผู้้�ป่่วยที่่�มีค่ี า่ ความดัันโลหิิตอยู่่�ในเป้้าหมายจำำ�นวน 14 ราย (ร้้อย
ละ 40.00) ค่่าเฉลี่่�ยความดัันโลหิิตขณะหััวใจบีีบตัวั (Systolic) เท่่ากัับ
139.62 mmHg ค่่าเฉลี่่�ยความดัันขณะหััวใจคลายตััว (diastolic)
เท่่ากัับ 74.00 mmHg หลัังการพััฒนา ผู้้�ป่่วยที่่�มีีค่่าความดัันโลหิิต
อยู่่�ในเป้้าหมายจำำ�นวน 16 ราย (ร้้อยละ 45.71) ค่่าเฉลี่่�ยความดััน
โลหิิตขณะหััวใจบีีบตัวั (Systolic) เท่่ากัับ 134.90 mmHg ค่่าเฉลี่่�ย
ความดัันขณะหััวใจคลายตััว (diastolic) เท่่ากัับ 73.10 mmHg ซึ่่�ง
ไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำำ�คั
ั
ญ
ั ทางสถิิติิ ค่่าระดัับน้ำำ��ตาลใน
เลืือดหลัังอดอาหาร (Fasting blood sugar, FBS) ก่่อนการพััฒนา
รููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยพบผู้้�ป่่วยมีีระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดหลัังจากอด
อาหารอยู่่�ในเป้้าหมาย จำำ�นวน 7 ราย (ร้้อยละ 20.00) ระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืือดเฉลี่่�ย 180.11 mg/dl หลัังการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วย
พบจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�มีีระดัั
หน้าบน้ำำ��
36-40ตาลในเลืือดหลัังจากอดอาหารอยู่่�ใน

เป้้าหมาย จำำ�นวน 9 ราย (ร้้อยละ 25.71) และมีีระดัับน้ำำ��ตาลใน
เลืือดเฉลี่่�ย 146.22 mg/dl ซึ่่ง� ไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำำ�คั
ั
ญ
ั
ทางสถิิติิ ค่่าเฉลี่่�ย Serum creatinine ก่่อนการพััฒนารููปแบบการ
ดููแลผู้้�ป่่วยเท่่ากัับ 2.36 mg/dl หลัังการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วย
ค่่าเฉลี่่�ย Serum creatinine เท่่ากัับ 2.16 mg/dl ซึ่่ง� แตกต่่างกัันอย่่าง
มีีนัยสำำ�คั
ั
ญ
ั ทางสถิิติิ (p-value = 0.037) ผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังมีีค่า่ อััตรา
การกรองไตเฉลี่่�ยก่่อนการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยเท่่ากัับ
27.07 ml/min/1.73m และผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังมีีค่่าอััตราการกรอง
ไตเฉลี่่�ยหลัังการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยเท่่ากัับ 29.10 ml/
min/1.73m ผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง ระยะ 3a จำำ�นวน 5 ราย (ร้้อยละ
14.28) ระยะ 3b จำำ�นวน 12 ราย (ร้้อยละ 34.28) ระยะ 4 จำำ�นวน
18 ราย (ร้้อยละ 51.42) ซึ่่�งไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ในการศึึกษานี้้�เป็็นผู้้�ป่่วยโรคไต
เรื้้�อรัังระยะที่่� 4 ซึ่่�งการทำำ�งานของไตลดลงมาอยู่่�ที่่� 15-29 ml/
min/1.73m และระยะเวลาในการศึึกษาเพีียง 3 เดืือน ทำำ�ให้้ยััง
ไม่่ เ ห็็ น ความแตกต่่ า งกัั น อย่่ า งมีี นััยสำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ ข องผลลัั พ ธ์์
ทางคลิินิิก

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลลัพธทางคลินิกของผูปวยกอนและหลังการปรับรูปแบบการดูแลผูปวยโรค
ไตเรืตารางที่่
้อรัง � 4 แสดงผลการเปรีียบเทีียบผลลััพธ์์ทางคลิินิิกของผู้้�ป่่วยก่่อนและหลัังการปรัับรููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง
ผลลัพธทางคลินิก
คาเฉลี่ยความดันโลหิต
systolic (SBP) mmHg
คาเฉลี่ยความดันโลหิต
Diastolic (SBP) mmHg
จำนวนผูปวย (รอยละ) ที่มีคา BP ต่ำ
กวา 130/80 mmHg
ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) mg/dl
จำนวนผูปวยที่มีคา FBS อยูระหวาง
70-130 mg/dl
คา serum creatinine (SCr) mg/dl
คาการกรองของไต (eGFR)
ml/min/1.73m
จำนวนผูปวยโรคไต ระยะ 3a
จำนวนผูปวยโรคไต ระยะ 3b
จำนวนผูปวยโรคไต ระยะ 4
จำนวนผูปวยโรคไต ระยะ 5

40

กอนการพัฒนารูปแบบ หลังการพัฒนารูปแบบ
139.62±22.37
134.90±25.31

P-value
0.288

74.00±13.49

73.10±25.31

14 (40.00)

16 (45.71)

180.11±93.33
7 (20.00)

146.22±50.50
9 (25.71)

0.453

2.36±0.77
27.07±10.03

2.16±0.59
29.10±9.10

0.037
0.092

5 (14.28)
10 (28.59)
20 (57.14)
0

5(14.28)
12 (34.29)
18 (51.42)
0
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4. ขั้้�นการสะท้้อนกลัับ (Reflection)
จากการทบทวนร่่วมกัันในทีีมสหวิิชาชีีพหลัังจากนำำ�
รููปแบบการพััฒนาการดููแลผู้้�ป่่วยมาปฏิิบััติิเป็็นเวลา 3 เดืือน ทีีม
สหวิิชาชีีพเห็็นว่่ามีีประโยชน์์กัับผู้้�ป่่วยและควรดำำ�เนิินการต่่อไป
โดยมีีการปรัับเพิ่่�มเติิมในประเด็็นต่่อไปนี้้�
1. ระบบการบริิการ
การปรัับระบบการบริิการผู้้�ป่่วย โดยการให้้พยาบาล
คััดเลืือกผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะ 3-4 ที่่�มีีรับบริ
ั กิ ารที่่�คลิินิกิ โรคไตเพื่่�อ
ให้้คำำ�แนะนำำ� ร่่วมกัับจััดตารางการปฏิิบััติิงานให้้ทีีมสหวิิชาชีีพมา
วัันละ 2 คนและให้้เวลาคนละไม่่เกิิน 30 นาทีี และทำำ�การสื่่�อสารใน
เวชระเบีียนของผู้้�ป่่วยว่า่ ผ่่านการให้้ความรู้้�ด้้านไหนมาบ้้าง จำำ�นวน
กี่่�ครั้้�ง และเก็็บข้้อมููลผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ามารัับการให้้ความรู้้�เพื่่�อติิดตาม
ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการต่่อไป
“ตอนเช้้าพี่่�จะมาช่่วยคัดผู้้�ป่
ั วย
่ ไตระยะ 3-4 แยกออกมา
นั่่�งในห้้องแพทย์์ จะได้้มานั่่�งคุุยกลุ่่�มเล็็กๆ และแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลกััน
ได้้สะดวกขึ้้�น” (Nurse01)
“เวลาที่่�ทีีมมาให้้ความรู้้� ถ้้าใช้้เวลานานเกิินไปทำำ�ให้้
ซัักประวััติิคนไข้้ไม่่ทััน” (Nurse02)
“ถ้้าจััดตารางให้้ทีีมมาวัันละ 2 คน เภสััช กายภาพ
โภชนากร คนละครึ่่ง� ชั่่�วโมงเพื่่�อมีีเวลาให้้พยาบาลในการเตรีียมคนไข้้
ไว้้รอแพทย์์ (Nurse01)
“เวลาคุุ ยกัั บผู้้�ป่่ วย กลุ่่�มใหญ่่ บางทีี ไ ม่่ ส ามารถช่่ วย
แก้้ปััญหาในผู้้�ป่่วยเฉพาะรายได้้ เพราะมีีผู้้�ป่่วยบางคนที่่�กล้้าถาม
บางคนก็็ไม่่กล้้าถาม (Pharm01)
“ไม่่อยากให้้ใช้้เวลาคุุยหรืือแนะนำำ�คนไข้้นานเกิินไป
เพราะธรรมชาติิของคนถ้้านานไป เขาจะไม่่สนใจ แต่่เราคุุยบ่่อยๆ
ถ้้าพููดทุุกเรื่่�องเขาจำำ�ไม่่ได้้” (Nurse02)
2. สถานที่่�ในการให้้บริิการ
การปรัับสถานที่่�ในการให้้คำำ�แนะนำำ�ย้้ายจากหน้้าห้้อง
ตรวจ เป็็นห้้องให้้คำำ�ปรึึกษา ไม่่มีีเสีียงอื่่�นรบกวนระหว่่างการให้้
คำำ�แนะนำำ�
“ตอนเช้้าพยาบาลจะมาช่่วยคััดผู้้�ป่วย
่ ไตระยะ 3-4 แยก
ออกมานั่่�งในห้้องให้้คำำ�ปรึึกษา จะได้้นั่่�งคุุยกลุ่่�มเล็็กๆ และแลก
เปลี่่�ยนข้้อมููลกัันได้้สะดวกขึ้้�น” (Nurse01)
3. สื่่�อและอุุปกรณ์์ในการสอน
เพิ่่�มเติิมเรื่่�องสื่่�อและอุุปกรณ์์ในการให้้ความรู้้�ผู้้�ป่่วยเพื่่�อ
ให้้น่า่ สนใจ เช่่น ตััวอย่่างอาหารที่่�ผู้้�ป่่วยโรคไตควรรัับประทาน หรืือ
ที่่�ควรหลีีกเลี่่�ยง เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยเข้้าใจมากขึ้้�น
“อยากให้้โภชนากรเพิ่่�มเติิมเรื่่�องสื่่�อและอุุปกรณ์์ในการ
สอน เช่่นโมเดลหรืือตััวอย่่างอาหารให้้ผู้้�ป่วย
่ ได้้เห็็นภาพจริิงผู้้�ป่่วย
จะได้้สนใจมากขึ้้�น” (Nurse02)
4. ทีีมเห็็นสอดคล้้องกัันที่่�จะให้้มีีการดำำ�เนิินการต่่อไป
“การมาให้้ความรู้้�แนะนำำ�มีีประโยชน์์กับผู้้�ป่
ั วย
่ และอยาก
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ให้้ทีีมดำำ�เนิินการต่่อไป” (Nurse01)
“อยากให้้ดำำ�เนิินการต่่อไปค่่ะ คิิดว่า่ มีีประโยชน์์กับผู้้�ป่
ั วย
่
เพราะมีีผู้้�ป่่วยบางส่่วนยัังเข้้าใจเรื่่�องการปฏิิบััติิตััวเพื่่�อชะลอการ
เสื่่�อมของไต” (Pharm01)
“ควรจะทำำ�ต่่อไปและจะได้้มีีการติิดตามคนไข้้ต่่อด้้วย
ว่่าที่่�เราทำำ�ทั้้�งหมด ผู้้�ป่่วยได้้รับั ความรู้้�ครบทุุกเรื่่�องหรืือยััง” (Med01)
“ตอนที่่�ไปคุุยกับผู้้�ป่
ั วย
่ ผู้้�ป่่วยพึึงพอใจมากขึ้้�นและอยาก
ให้้ มีี ก ารแนะนำำ�แบบนี้้�ทุุ ก ครั้้�ง จะได้้ รู้้�ว่่ า ต้้ อ งทำำ�ตัั ว อย่่ า งไร”
(Pharm01)

อภิิปรายผล
การศึึกษานี้้�เป็็นการวิิจััยแบบ Action research โดยการ
พััฒนางานประจำำ�ให้้ดีีขึ้้�นซึ่่�งประกอบด้้วยการวิิจััยเชิิงคุุณภาพเพื่่�อ
หารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังที่่�คลิินิกิ โรคไตผู้้�ป่่วยนอกร่่วม
กัับทีมี สหวิิชาชีีพที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลผู้้�ป่่วย เริ่่�มต้้นด้้วยการ
สััมภาษณ์์ผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังที่่�คลิินิิกโรคไตผู้้�ป่่วยนอก เพื่่�อค้้นหา
ปััญหาจากการใช้้ยา ร่่วมกัับการออกแบบการดููแลผู้้�ป่่วยโดยทีีม
สหวิิชาชีีพ และนำำ�รููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยคือื การให้้ความรู้้�และแนะนำำ�
เรื่่�องโรค การใช้้ยา การรัับประทานอาหาร และการออกกำำ�ลัังกาย
มาปฏิิบััติิที่่�คลิินิิกโรคไตเรื้้�อรัังผู้้�ป่่วยนอกเป็็นระยะเวลา 3 เดืือน
และประเมิินความรู้้� การปฏิิบััติิตััว ความพึึงพอใจและผลลััพธ์์ทาง
คลิินิิก
จุุดแข็็งของการศึึกษาคืือ เป็็นการพััฒนางานประจำำ�ที่่�ทำำ�
อยู่่�ให้้ดีีขึ้้�น มีีการสััมภาษณ์์ผู้้�ป่่วยเพื่่�อให้้ทราบสถานการณ์์และ
ปััญหาของผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง และมีีการออกแบบการดููแลผู้้�ป่่วย
ร่่วมกัันเป็็นสหวิิชาชีีพ
จากการศึึกษาพบว่่า การสััมภาษณ์์ผู้้�ป่่วยทำำ�ให้้ทราบ
ปััญหาที่่�แท้้จริิงของผู้้�ป่่วย เนื่่�องจากการให้้บริกิ ารในโรงพยาบาล มีี
ข้้อจำำ�กััดเรื่่�องสถานที่่� เวลา แลผู้้�มารัับบริิการจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ไม่่
สามารถค้้นหาปััญหาของผู้้�ป่่วยได้้ ซึ่่�งปััญหาของผู้้�ป่่วยแต่่ละรายก็็
แตกต่่างกัันมีีหลายมิิติิ เช่่น ข้้อจำำ�กััดในด้้านร่่างกาย ส่่วนใหญ่่เป็็น
ผู้้�สููงอายุุสายตาไม่่ค่่อยดีี กล้้ามเนื้้�อไม่่แข็็งแรงและเป็็นวััยที่่�ต้้อง
พึ่่�งพาผู้้�ดููแลในเรื่่�องการใช้้ยา การเลืือกอาหารให้้รัับประทานและ
การเดิินทางมาโรงพยาบาล ดัังนั้้�น การดููแลผู้้�สููงอายุุจึึงต้้องควบคู่่�
ไปกัับการให้้ความรู้้�และคำำ�แนะนำำ�กัับผู้้�ดูแู ลผู้้�ป่่วยด้วย
้ มิิติด้ิ า้ นจิิตใจ
ซึ่่�งผู้้�ป่่วยจะมีีความวิิตกกัังวลกัับสุุขภาพของตััวเอง กลััวเป็็นภาระ
ให้้ลููกหลาน และเป็็นห่่วงลููกหลานหากตััวเองเป็็นอะไรไป มิิติด้ิ ้าน
เศรษฐกิิจแม้้ว่า่ ผู้้�ป่่วยจะใช้้บัตั รประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าในการรัักษา
พยาบาล แต่่ก็มี็ ค่ี า่ ใช้้จ่า่ ยเรื่่�องการเหมารถมาโรงพยาบาล และผู้้�ป่่วย
บางรายปฏิิเสธการบำำ�บััดทดแทนทางไตเนื่่�องจากต้้องมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยใน
การเตรีียมบ้้านผู้้�ป่่วย การศึึกษาของ Hugtenburg JG และคณะ
(2006) เรื่่�องผลการบริิบาลทางเภสััชกรรมแก่่ผู้้�ป่่วยที่่�มีีรายการยา
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มากกว่่า 5 รายการ เมื่่�อออกจากโรงพยาบาลโดยเภสััชกรชุุมชนซึ่่�ง
ร้้านยา 37 แห่่งและผู้้�ป่่วยที่่�เข้้าร่่วมการศึึกษาจำำ�นวน 715 คน โดย
การบริิบาลเภสััชกรรมได้้แก่่ ทบทวนรายการยาและให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่
ผู้้�ป่่วยที่่�บ้้านโดยแยกเป็็นกลุ่่�มศึึกษาและกลุ่่�มควบคุุม พบว่่าการ
บริิบาลทางเภสััชกรรมที่่�บ้้านสามารถลดการใช้้ยาที่่�มีีความซ้ำำ��ซ้้อน
ได้้ถึึง 40% ในกลุ่่�มศึึกษาและผู้้�ป่่วยมีคี วามพึึงพอใจ 87% กัับการให้้
คำำ�แนะนำำ�ของเภสััชกรชุุมชน การศึึกษานี้้�ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มีีโรคร่่วม
คืือโรคความดัันโลหิิตสููงและโรคเบาหวานซึ่่ง� เป็็นสาเหตุุของการเกิิด
โรคไตเรื้้�อรััง จากข้้อมููลของสมาคมโรคไม่่ติิดต่่อ (สำำ�นัักงานโรคไม่่
ติิดต่อ่ , 2559) ผู้้�ป่่วยเบาหวานและความดัันโลหิิตสููงมีีความเสี่่�ยงต่่อ
การเกิิดโรคไตเรื้้�อรัังตั้้�งแต่่ระยะที่่� 3 ขึ้้�นไปประมาณ 1.9 และ 1.6
เท่่า ผู้้�ป่่วยได้้รัับยาเฉลี่่�ยต่่อวัันจำำ�นวน 8.67 เม็็ด และจำำ�นวนเม็็ด
ยามากที่่�สุุดคือื 25 เม็็ด ซึ่่ง� น้้อยกว่่าการศึึกษาของสุุภร บุุษปวนิิชพงศ์์
และศัักดิ์์� ด่่านเดชา (2558) เรื่่�องพฤติิกรรมการใช้้ยาที่่�ไม่่เหมาะสม
ของผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง พบว่่าผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังมีีการใช้้จำำ�นวน
เม็็ดยามากที่่�สุุดถึึง 38 เม็็ดต่อ่ วััน โดยเฉลี่่�ย 12.35 เม็็ด จำำ�นวนชนิิด
ยาต่่อวัันเฉลี่่�ย 5.88 ขนาน และจำำ�นวนเม็็ดยาเฉลี่่�ยน้้อยกว่่าการ
ศึึกษาของกานต์์ธีรี า ชััยเรีียบ และภััทริินทร์์ กิิตติิบุญ
ุ ญาคุุณ (2561)
เรื่่�องการพััฒนารููปแบบการบริิบาลเภสััชกรรมร่่วมกัับสหวิิชาชีีพใน
การดููแลผู้้�ป่่วยไตวายระยะสุุดท้า้ ยที่่�ได้้รัับการฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�อง
ไตเทีียมทั้้�งในโรงพยาบาลและการดููแลที่่�บ้้าน พบว่่าผู้้�ป่่วยได้้รัับยา
เฉลี่่�ยต่่อวััน 10.0±2.07 เม็็ด เนื่่�องจากจำำ�นวนรายการยามีีผลต่่อ
ความร่่วมมือื ในการรัับประทานยาของผู้้�ป่่วย ลืืมรับั ประทานยาเกิิด
อาการไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยา หรืือผู้้�ป่่วยมีภี าวะแทรกซ้้อนมาก
ขึ้้�นทำำ�ให้้ต้้องรัับประทานยามากขึ้้�น การดููแลผู้้�ป่่วยต้้องการความ
เข้้าใจสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของปััญหาผู้้�ป่่วยทั้้�งเชิิงลึึกและเชิิงกว้้าง การ
ทำำ�งานของทีีมสหวิิชาชีีพ เพื่่�อดููแลผู้้�ป่่วยแบบองค์์รวม ทำำ�ให้้เข้้าใจ
ปััญหาและร่่วมหาทางแก้้ไขปััญหากัับผู้้�ป่วย
่ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเภสััชกรสามารถช่่วยค้้นหาป้้องกััน และแก้้ไข
ปััญหาที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับยารวมถึึงปััญหาที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้ยา (Drug
– related problem)
นอกจากปััญหาด้้านการใช้้ยาและยัังพบปััญหาในด้้าน
อื่่�นๆ ด้้วย แต่่เภสััชกรไม่่สามารถช่่วยแก้้ปัญ
ั หาของผู้้�ป่่วยได้้ทุกุ ด้้าน
ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มีีปััญหารอบด้้าน มีีความทุุกข์์หลายอย่่าง ดัังนั้้�น
ควรมีีทีีมสหวิิชาชีีพร่่วมกัันประเมิินและช่่วยกัันแก้้ปััญหา จากการ
ศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วยมีีคะแนนเฉลี่่�ยมีีความรู้้�ในเรื่่�องโรคและการใช้้ยา
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.53 คะแนน เป็็น 12.59 คะแนน (p =0.000) และ
คะแนนเฉลี่่�ยการปฏิิบััติิตััวเพิ่่�มขึ้้�นจาก 45.56 คะแนน เป็็น 49.51
คะแนน (p =0.002) หลัั ง จากการให้้ ค วามรู้้�และคำำ�แนะนำำ�ซึ่่� ง
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของกานต์์ธีีรา ชััยเรีียบ และภััทริินทร์์ กิิตติิ
บุุญญาคุุณ (2561) พบว่่าหลัังการให้้บริิบาลทางเภสััชกรรม ผู้้�ป่่วย
มีีคะแนนความรู้้�เพิ่่�มขึ้้�นจาก 12.90±3.75 เป็็น 14.96±3.76 คะแนน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p =0.007)

42

ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ประจำำ�เดืือนกรกฏาคม - กัันยายน 2564

และการศึึกษาของปิ่่�นแก้้ว กล้้ายประยงค์์และกรััณฑรััตรน์์
บุุณช่่วย ธนาสิิทธิ์์� (2551) เรื่่�องประสิิทธิิผลของโปรแกรมสุุขศึึกษา
ในการสร้้างเสริิมพฤติิกรรมการปฏิิบััติิตััว เพื่่�อชะลอการเสื่่�อมของ
ไตเรื้้�อรัังระยะสุุดท้้ายของผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะที่่� 3 และ 4 ที่่�
แผนกผู้้�ป่่วยนอก อายุุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลรามาธิิบดีี โดย
เปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�มทดลอง 30 คน และกลุ่่�มควบคุุม 30 คน
พบว่่า กลุ่่�มทดลองมีีระดัับความรู้้�เรื่่�องโรคไตเรื้้�อรััง การรัับรู้้�โอกาส
เสี่่�ยงของการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนและการดำำ�เนิินของโรคสู่่�ภาวะโรค
ไตเรื้้�อรัังระยะสุุดท้า้ ย การรัับรู้้�ผลดีีของการปฏิิบัติั ตัิ วั เพื่่�อชะลอการ
เสื่่�อมของไต การรัับรู้้�อุุปสรรคในการปฏิิบััติิตััวเพื่่�อชะลอการเสื่่�อม
ของไต การรัับรู้้�ความสามารถของตนเองในการปฏิิบัติั ตัิ วั เพื่่�อชะลอ
การเสื่่�อมของไต และพฤติิกรรมการปฏิิบััติิตััวเพื่่�อชะลอการเสื่่�อม
ของไต ดีีกว่่าก่่อนการทดลองและกลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยสำำ�คั
ั
ญ
ั ทาง
สถิิติิ (p =0.001) เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาของวรรณมงคล เอื้้�อมงคล
และคณะ (2557) เรื่่�องผลการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านโรคและยาในผู้้�ป่่วย
ไตเรื้้�อรัังที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอก โรงพยาบาลพระพุุทธบาท เปรีียบเทีียบ
คะแนนความรู้้�ก่่อนและหลัังให้้คำำ�ปรึึกษา ในผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 74 คน
พบว่่าค่่าเฉลี่่�ยของร้้อยละคะแนนความรู้้�โดยรวมหลัังการให้้คำำ�
ปรึึกษาเพิ่่�มขึ้้�นจากก่่ อนการให้้ คำำ�ปรึึกษาอย่่ างมีี นััยสำำ�คัั ญสถิิ ติิ
(p<0.001) และการศึึกษาของพััชรีี นวลช่่วย (2554) เรื่่�องการให้้
บริิบาลทางเภสััชกรรมในผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง ที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอก
โรงพยาบาลท่่าศาลาพบว่่าคะแนนความรู้้�เรื่่�องโรค ยาและการปฏิิบัติั ิ
ตััวเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (P<0.05) สอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาของศิิริินุุช อุุบลวััฒน์์ และอััลจนา เฟื่่�องจัันทร์์ (2018) เรื่่�อง
ผลการดููแลแบบสหวิิชาชีีพต่่อการควบคุุมความดัันโลหิิตผู้้�ป่่วย
โรคไตเรื้้�อรัังที่่�มีีโรคความดัันโลหิิตสููง โรงพยาบาลท่่าตะโก เป็็นการ
ศึึกษาเชิิงทดลองแบบสุ่่�มชนิิดมีีกลุ่่�มควบคุุมในผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังที่่�
มีีโรคความดัันโลหิิตสููง กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการดููแลแบบสหวิิชาชีีพ 50 คน
และกลุ่่�มควบคุุมคือื กลุ่่�มที่่�ได้้รับั การดููแลตามปกติิ 50 รายเป็็นระยะ
เวลา 12 สััปดาห์์พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการดููแลแบบสหวิิชาชีีพมีีแนว
โน้้มเกิิดปััญหาการใช้้ยาลดลง มีีการบริิโภคเกลืือโซเดีียมน้้อยลง
และมีีความรู้้�เรื่่�องโรค ยา และอาหารเพิ่่�มขึ้้�น เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ก่่อนและหลัังการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มตััวอย่่างเพีียง
กลุ่่�มเดีียว ไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุมในการเปรีียบเทีียบข้้อมููล ซึ่่�งต่่างจาก
การศึึกษาของปิ่่�นแก้้ว กล้้ายประยงค์์และกรััณฑรััตรน์์ บุุณช่่วยธนา
สิิทธิ์์� (2551) ซี่่�งจะมีีการวััดผลการศึึกษาก่่อนและหลัังการดููแล
ผู้้�ป่่วยทั้้�งในกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุมทำำ�ให้้มีคี วามน่่าเชื่่�อถืือของ
ข้้อมููลมากขึ้้�น
นอกจากนี้้� ในการศึึกษานี้้�มีีการทดลองใช้้รููปแบบการ
ดููแลผู้้�ป่่วยและให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ป่่วยแบบกลุ่่�มเพีียง 1 ครั้้�ง แล้้ววัดั ผล
การศึึกษาแตกต่่างจากการศึึกษาของการศึึกษาของศิิรินุิ ชุ อุุบลวััฒน์์
และอััลจนา เฟื่่�องจัันทร์์ (2018) ที่่�มีีการให้้ความรู้้�และติิดตามผู้้�ป่่วย
มากกว่่า 1 ครั้้�ง นอกจากการให้้ความรู้้�แล้้วยัังมีีการใช้้สื่่�ออุุปกรณ์์
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อื่่�นๆ เช่่นสมุุดบันั ทึึกอาหาร หรืือการให้้คำำ�ปรึึกษาผู้้�ป่่วยเฉพาะราย
ซึ่่�งผลการศึึกษาด้้านความรู้้�และพฤติิกรรมอาจจะมีีปััจจััยอื่่�นมา
เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ ความรู้้�ที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับอาจมาจากแหล่่งอื่่�น เช่่น สื่่�อ
โทรทััศน์์ อิินเทอร์์เน็็ต แผ่่นพัับ ซึ่่�งผู้้�วิิจััยไม่่สามารถควบคุุมปััจจััย
ดัังกล่่าวได้้ และการที่่�คะแนนความรู้้�และพฤติิกรรมการปฏิิบัติั ิตััวที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น ผู้้�ป่่ วย อาจจะไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามที่่�ตอบในแบบสอบถามได้้
เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่เป็็นวััยพึ่่�งพิิงต้้องอาศััยผู้้�ดููแล ในการจััด
อาหารและยา ไม่่สามารถเลืือกเองได้้ ดัังนั้้�นในการให้้ความรู้้�ผู้้�ป่่วย
ควรมีีผู้้�ดููแลมาร่่วมรับฟั
ั ังด้้วย และแบบสอบถามในเรื่่�องพฤติิกรรม
อาจจะต้้องใช้้แบบบัันทึึกอาหารที่่�ผู้้�ป่่วยรับั ประทานที่่�บ้้านแต่่ละมื้้�อ
เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�แท้้จริิง
การประเมิินผลลััพธ์์ทางคลิินิิก พิิจารณาค่่าความดััน
โลหิิต ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดและอััตราการกรองของไตหลัังการ
พััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�เลืือกผลลััพธ์์ทางคลิินิกิ ทั้้�ง 3 ด้้านมา
ศึึกษาเนื่่�องจากสาเหตุุของการเกิิดโรคไตวายเรื้้�อรัังมาจากโรคเบา
หวานและโรคความดัันโลหิิตสููง (สำำ�นัักงานโรคไม่่ติิดต่่อ,2559)
ดัังนั้้�น การติิดตามค่่าความดัันโลหิิตและระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดจึึงเป็็น
ปััจจััยหนึ่ง่� ในการประเมิินการชะลอการเสื่่�อมของไต การศึึกษานี้้�พบ
ว่่า ค่่าความดัันโลหิิตและระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดจึึงเป็็นปััจจััยหนึ่่�งใน
การประเมิินการชะลอการเสื่่�อมของไต การศึึกษานี้้�พบว่่า ค่่าความ
ดัันโลหิิตขณะหััวใจบีีบตััว ค่่าความดัันโลหิิตขณะหััวใจคลายตััว
ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด และอััตราการกรองของไตไม่่แตกต่่างกัันอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ซึ่่�งแตกต่่างกัับการศึึกษาของ Kunihiro และ
คณะ (2016) เรื่่�องผลการปรัับพฤติิกรรมในผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะ
1-5 ในประเทศญี่่�ปุ่่�นด้้วยโปรแกรมในการปรัับพฤติิกรรมโดยมีีความ
ร่่วมมืือจากแพทย์์ทั่่�วไป แพทย์์ด้้านโรคไตและนัักโภชนากร ในการ
ติิดตามผลการรัักษาแนะนำำ�การเลืือกรัับประทานอาหาร ระยะเวลา
ในการติิดตามผล 3 ปีี 5 เดืือน พบอััตราการเสื่่�อมสภาพเฉลี่่�ยของ
eGFR ในกลุ่่�มศึึกษามีีแนวโน้้มลดลง (กลุ่่�มศึึกษา 2.4±5.1 ml/
min/1.75m/year กลุ่่�มควบคุุม 2.6±5.8 ml/min/1.75m/year,
P=0.03) และแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิในผู้้�ป่่วยโรคไต
เรื้้�อรัังระยะที่่� 3 และการศึึกษาของพััชรีี นวลช่่วย (2554) เรื่่�องการ
ให้้บริิบาลทางเภสััชกรรมในผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอก
โรงพยาบาลท่่าศาลา เป็็นการวััดผลแบบก่่อนและหลัังการให้้บริบิ าล
ทางเภสััชกรรม จำำ�นวน 105 รายเป็็นเวลา 1 ปีี 6 เดืือน พบว่่าการ
ให้้บริิบาลทางเภสััชกรรมทำำ�ให้้ควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงได้้ตามเป้้าหมาย
อย่่ า งมีี นัั ยสำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ ใ นการควบคุุ ม ระดัั บน้ำำ�� ตาลในเลืื อ ด
(p= 0.02) ค่่าการทำำ�งานของไตเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(p <0.001) ในผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 17 ราย (ร้้อยละ 16.69) อััตราการทำำ�งาน
ของไตไม่่เปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวน 74 ราย (ร้้อยละ 70.48) และอััตรา
การทำำ�งานของไตลดลง จำำ�นวน 14 ราย (ร้้อยละ 13.3) และการ
ศึึกษาของปิ่่น� แก้้ว กล้้ายประยงค์์ และและกรััณฑรััตรน์์ บุุณช่่วยธนาสิิทธิ์์�
(2551) เรื่่�องประสิิ ท ธิิ ผ ลของโปรแกรมสุุ ข ศึึกษาในการสร้้ า ง
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เสริิมพฤติิกรรมการปฏิิบัติั ตัิ วั เพื่่�อชะลอการเสื่่�อมของไตเรื้้�อรัังระยะ
สุุดท้้ายของผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังระยะที่่� 3 และ 4 ที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอก
อายุุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลรามาธิิบดีี ระยะเวลา 10 เดืือน พบ
ค่่าความดัันโลหิิตขณะหััวใจบีีบตัวั ของกลุ่่�มตััวอย่่างลดลงดีีกว่่าก่่อน
การทดลองและดีี ก ว่่ า กลุ่่�มควบคุุ ม อย่่ า งมีี นัั ยสำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ
(p= 0.001)
นอกจากนี้้�ค่่าเฉลี่่�ยของความดัันโลหิิตขณะหััวใจคลาย
ตััวลดลงดีีกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยสำำ�คั
ั
ญ
ั ทางสถิิติิ (p= 0.05) เช่่น
เดีียวกับั การศึึกษาของธีีรยุุทธ เจีียมจริิยาภรณ์์และคณะ (2017) เรื่่�อง
การดำำ�เนิิ น งานคลิิ นิิ ก โรคไตเรื้้�อรัั ง แบบบูู ร ณาการ กรณีี ศึึ กษา
โรงพยาบาลคลองขลุุงและโรงพยาบาลทรายทองวััฒนา จัังหวััด
กำำ�แพงเพชร ทำำ�การติิดตามผลเป็็นเวลา 2 ปีี พบว่่า ผู้้�ป่่วยของ
โรงพยาบาลคลองขลุุงสามารถปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมได้้ดีมีี ทัี กั ษะใน
การจััดการตนเองได้้อย่่างเหมาะสมและอััตราการเสื่่�อมของไตมีีแนว
โน้้มชะลอลงซึ่่�งค่่าอััตราการกรองไตลดลงช้้ากว่่า 2.74 ml/min
(p=0.009) การศึึกษาของศิิริินุุช อุุบลวััฒน์์ และอััลจนา เฟื่่�องจัันทร์์
(2018) เรื่่�องผลการดููแลแบบสหวิิชาชีีพต่่อการควบคุุมความดััน
โลหิิตผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้� อรัังที่่�มีีโรคความดัันโลหิิตสููง โรงพยาบาล
ท่่าตะโก ค่่าเฉลี่่�ยความดัันโลหิิตขณะหััวใจบีีบตัวั และคลายตััวของ
กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการดููแลแบบสหวิิชาชีีพมีีค่่าต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มได้้รัับการดููแล
แบบปกติิ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.05) เนื่่�องจากการศึึกษา
นี้้� เป็็นการให้้ความรู้้�และคำำ�แนะนำำ�ในรููปแบบกลุ่่�มจำำ�นวน 1 ครั้้�ง
อาจไม่่สามารถแก้้ปััญหาสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเฉพาะราย เพราะผู้้�ป่่วย
แต่่ละคนอาจมีีปัญ
ั หาที่่�แตกต่่างกััน และระยะเวลาในการเก็็บข้อ้ มููล
3 เดืือนอาจน้้อยเกิินไปที่่�จะให้้เห็็นผลการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านผล
การตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร การที่่�จะให้้เห็็นผลในการเปลี่่�ยนแปลง
ทางด้้านคลิินิกิ จากการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�ใช้้เวลาน้้อยที่่�สุุดคือื ติิดตาม
นาน 10 เดืือน โดยต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากสหวิิชาชีีพและทำำ�
อย่่างต่่อเนื่่�อง

ข้้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่่�มเวลาการทำำ�กลุ่่�มย่่อยเพื่่�อที่่�จะสามารถค้้นหา
ปััญหาจากการใช้้ยา เนื่่�องจากเภสััชกรมีีเวลามากพอที่่�จะดููแลและ
เข้้าถึึงปััญหาของผู้้�ป่่วยได้้ดีีขึ้้�น เช่่น การเก็็บรัักษายา การรัับ
ประทานยาไม่่ถููกต้้อง หรืือผู้้�ป่่วยมีีข้้อจำำ�กััดด้้านร่่างกายในการใช้้
ยา และสามารถนำำ�ปััญหาที่่�พบจากการเยี่่�ยมบ้้านมาพััฒนารููปแบบ
การดููแลผู้้�ป่่วยให้้เหมาะสมร่่วมกัับทีีมสหวิิชาชีีพได้้
2. การวััดผลทางห้้องปฏิิบััติิการเพื่่�อประเมิินการชะลอ
ไตเสื่่�อมควรมีีการวััดผลระดัับไขมัันในเลืือดได้้แก่่ ระดัับไขมััน LDL
และ triglyceride ระดัับน้ำำ��ตาลสะสมในเลืือด HbA1c เพื่่�อเปรีียบ
เทีียบผลในการชะลอการเสื่่�อมของไต
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