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โ

โรงงานผลิตวัคซีีน องค์การเภสัชกรรม

รงงานผลติ (วัิคซีน) ชีวิวัิตถุ ขององคก์ารเภสชักรรมุ ควิา้รางวิลั

ระดั่บูโลก “FOYA” 2021 สาขา Social Impact จากสมุาคมุ 

ISPE เตรีย์มุเข้ารับูรางวิัลเดื่อน

ตุลาคมุ 2564 เช่ือม่ัุนโรงงานน้ีจะช่วิย์

สร้างควิามุม่ัุนคงด้่านวัิคซีนให้์กับูไทย์

ได้่อย่์างย่ั์งยื์น

นพ.วิิฑููรย์์ ด่่านวิิบููลย์์   

ผู้อ�านวิย์การองค์การเภสัชกรรมุ กล่าวิว่ิา 

โรงงานผลิต (วัิคซีน) ชีวิวัิตถุ ต�าบูล 

ทับูกวิาง อ�าเภอแก่งคอย์ จังห์วัิด่สระบุูรี 

ขององค์การเภสัชกรรมุ ซ่่งเป็นโรงงานตามุ

คว้้ารางว้ัลระดัับโลก 
‘FOYA’ 2021

มุาตรฐานองค์การอนามัุย์โลก (WHO) ได้่เข้าร่วิมุการประกวิด่รางวัิล 

Facility of the Year Awards 2021 (FOYA) ของสมุาคมุ International 

Society for Pharmaceutical Engineering ห์รือ ISPE ซ่่งเป็นองค์กร

ระดั่บูนานาชาติ มีุสมุาชิกท่ีด่�าเนินการด้่านเทคโนโลยี์และ 

วิิศวิเภสัชกรรมุกว่ิา 18,000 ราย์ อยู่์ในมุากกว่ิา 90 ประเทศ โด่ย์คณะ

กรรมุการผู้ตัด่สินรางวัิล ซ่่งล้วินเป็นผู้น�าอุตสาห์กรรมุท่ีโด่ด่เด่่น และมีุ

ประสบูการณ์ระดั่บูโลกมุากมุาย์ ได้่พจิารณาให้์โรงงานผลิต (วัิคซีน) 

ชีวิวัิตถุ ของ อภ.รับูรางวัิลสาขา Social Impact จาก 6 สาขารางวัิล 

ท่ีมีุการจัด่มุอบูปีน้ีท้ังห์มุด่ ได้่แก่ สาขา Facility Integration สาขา  

Operational Excellence สาขา Project Execution  สาขา Process  

Intelligence and Innovation สาขา Social Impact และรางวัิลพิเศษ 
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Special Recognition Award for Operational Agility:  

COVID-19 Impact 

“การท่ีโรงงานผลิตวัิคซีนได้่รับูรางวิัลระดั่บูโลกในคร้ังน้ี 

เป็นอีกห์น่่งก�าลังใจส�าคัญส�าห์รับูผู้ปฏิิบัูติงานให้์มุุ่งม่ัุนพัฒนาการ

ผลิตวัิคซีนท่ีมีุคุณภาพ สร้างควิามุม่ัุนคงและย่ั์งยื์นด้่านวัิคซีนให้์กับู

ประเทศไทย์ ท้ังในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ท่ีมีุการระบูาด่

ของโรค โด่ย์พิธีมุอบูรางวัิลอย่์างเป็นทางการจะจัด่ข้่นในงาน ISPE 

Annual Meeting and Expo ระห์ว่ิางวัินท่ี 31 ตุลาคมุ - 2 พฤศจิกาย์น 

2564 ท่ีเมืุองบูอสตัน ประเทศ

สห์รัฐอเมุริกา” 

ด้่าน นาย์กิต ติ ศัก ด์ิ่  

ภูพิพัฒน์ผล ผู้เช่ีย์วิชาญพิเศษ องค์การ

เภสัชกรรมุ ซ่่งรับูผิด่ชอบูงานด้่าน

วัิคซีนและชีวิวัิตถุ กล่าวิว่ิา โรงงาน

ผลิต (วัิคซีน) ชีวิวัิตถุ ขององค์การฯ 

ท่ี ได้่รับูรางวัิลระดั่บูโลกคร้ังน้ี มีุผลงาน

ท่ีโด่ด่เด่่น ด้่านนวัิตกรรมุการพัฒนา

และผลิตวัิคซีนไข้ห์วัิด่ให์ญ่ โด่ย์เฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบูาด่

ของโควิิด่-19 น้ี ได้่น�าเทคโนโลยี์การผลิตวัิคซีนโด่ย์ใช้ไข่ไก่ฟักท่ีมีุ

ศักย์ภาพและควิามุพร้อมุอยู่์แล้วิ มุาปรับูใช้ในการผลิตวัิคซีน 

โควิิด่-19 โด่ย์องค์การฯ ได้่ น�าเช้ือไวิรัสต้ังต้นท่ีได้่รับูจากองค์กร 

PATH ภาย์ใต้ข้อตกลงระห์ว่ิาง PATH กับูโรงเรีย์นแพทย์์ Icahn 

School of Medicine at Mount Sinai และมุห์าวิิทย์าลัย์เทกซัส 

(University of Texas at Austin) มุาวิิจัย์และพัฒนาวัิคซีนโควิิด่-19  

ขณะน้ีการศ่กษาวิิจัย์ในมุนุษย์์ระย์ะท่ี 1 ได้่ผลการวิิเคราะห์์ภูมิุคุ้มุกัน

ท่ี 14 วัิน ห์ลังจากได้่รับูวัิคซีนครบู 2 เข็มุแล้วิ และได้่เร่ิมุท�าการ

ศ่กษาวิิจัย์ในมุนุษย์์ระย์ะท่ี 2 แล้วิ  และจะด่�าเนินการในมุนุษย์์ระย์ะ

ท่ี 3 ต่อไป โด่ย์จะเร่ิมุท�าการผลิตในระดั่บูอุตสาห์กรรมุห์ลังจาก

วัิคซีนได้่รับูทะเบีูย์นจากส�านักงานคณะกรรมุการอาห์ารและย์า 

(อย์.) คาด่วิา่ภาย์ในป ี2565 จะย่ื์นขอรบัูทะเบูยี์นต�ารบัูและเร่ิมุผลติ

วัิคซีนในเชิงอุตสาห์กรรมุเพ่ือน�ามุาใช้ได้่ โด่ย์มีุก�าลังการผลิต 20-30 

ล้านโด่สต่อปี”

“ท่ีส�าคัญโรงงานแห่์งน้ีก่อสร้างข้่นมุาเพ่ือท�าห์น้าท่ีเชิง

สังคมุ สร้างควิามุม่ัุนคงย่ั์งยื์นด้่านวัิคซีนของประเทศไทย์ เพ่ิมุการ

เข้าถ่งวัิคซีนท้ังสถานการณ์ปกติและป้องกันการขาด่แคลนของ

วัิคซีนในประเทศจากสถานการณ์การระบูาด่ของโรคห์รือเม่ืุอเกิด่

วิิกฤตด้่านสุขภาพภาย์ในประเทศต่างๆ โรงงานถูกออกแบูบูให้์มีุ

ควิามุย่ั์งยื์นเป็นโรงงานสีเขีย์วิ (Green Factory) มุุ่งเน้นการใช้

ทรัพย์ากรอย่์างมีุประสิทธิภาพ ลด่การปล่อย์ของเสีย์ออกสู่

ภาย์นอก ด้่วิย์ระบูบูการก�าจัด่ของเสีย์จากกระบูวินการท�างานเป็น

ไปตามุมุาตรฐานท่ีก�าห์นด่ ลด่การปล่อย์คาร์บูอน ติด่ต้ังระบูบูผลิต

ไฟฟ้าด้่วิย์เซลล์แสงอาทิตย์์บูนห์ลังคา (Solar Rooftop) ทุกอาคาร 

ซ่่งเป็นมิุตรและลด่ผลกระทบูต่อส่ิงแวิด่ล้อมุ” 
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โด่ย์ในส่วินของคะแนนด้่านการป้องกันการทุจริต และ
การเปิด่เผย์ข้อมูุลน้ัน มีุควิามุโด่ด่เด่่นมุาก โด่ย์ได้่คะแนนการ
ประเมิุนสูงสุด่ถ่ง 100 คะแนนเต็มุ ซ่่งถือว่ิาเป็นตัวิช้ีวัิด่ท่ีมีุควิามุ
ส�าคัญมุากส�าห์รับูการประเมิุนคะแนนในคร้ังน้ี

ผู้อ�านวิย์การองค์การเภสัชกรรมุ กล่าวิต่อไปว่ิา องค์การฯ 
ด่�าเนินงานด้่วิย์เจตนารมุณ์ ควิามุมุุ่งม่ัุน ตามุห์ลักธรรมุาภิบูาล  
และแนวิคิด่คุณธรรมุ น�าการพัฒนา ร่วิมุสร้างควิามุเข้มุแข็ง 
จากภาย์ในตามุห์ลักระเบิูด่จากข้างใน เพ่ือร่วิมุสร้างสรรค์สังคมุ
คุณธรรมุ และผู้ปฏิิบัูติงานทุกคนร่วิมุกันขับูเคล่ือนคุณธรรมุท่ีดี่ 
ให้์เกิด่ข้่นในสังคมุ โด่ย์น�าแนวิทางการด่�าเนินงานของศาสตราจารย์์
เกีย์รติคุณ นาย์แพทย์์เกษมุ วัิฒนชัย์ องคมุนตรี ภาย์ใต้แนวิคดิ่ 6 ป  
มุาใช้ในการด่�าเนินงาน ประกอบูด้่วิย์ 1. ปลุกคิด่ให้์ทุกคนเห็์นควิามุ
ส�าคัญ และเรีย์นรู้ร่วิมุกัน ท�าควิามุเข้าใจกัน 2. ประมุวิลพฤติกรรมุ
เจ้าห์น้าท่ีท่ีพ่งประสงค์และไมุ่พ่งประสงค์จากทุกระดั่บู แล้วิสรุปร่วิมุ
กัน 3. เปล่ีย์นพฤติกรรมุเป็นข้อก�าห์นด่คุณธรรมุ 3 ข้อ เพ่ือเป็น 
พ้ืนฐานในการท�างานร่วิมุกัน 4. แปลงจากข้อก�าห์นด่คุณธรรมุ 3 ข้อ 
เป็นพฤติกรรมุบู่งช้ีในระด่ับูต่างๆ 5. ประกาศปฏิิญาณก่อนลงมืุอ
ปฏิิบัูติ และ 6. ประเมิุนผลจากควิามุส�าเร็จของผลการด่�าเนินงาน
ตามุแผนการสร้างองค์กรคุณธรรมุและการประเมิุนองค์กร 

นอกจากน้ีองค์การฯ ยั์งได้่รับูรางวัิลรองชนะเลิศอันดั่บู 
2 จากการประกวิด่คลิปวีิดิ่ทัศน์น�าเสนอผลการด่�าเนินงานองค์กร
คุณธรรมุต้นแบูบู ของห์น่วิย์งานในสังกัด่กระทรวิงสาธารณสุข ท่ีจัด่
โด่ย์ ศูนย์์ปฏิิบัูติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวิงสาธารณสุข
อีกด้่วิย์

งค์การเภสัชกรรมุได้่รับูการประเมิุนคุณธรรมุและควิามุ
โปร่งใส (ITA) 92.84 คะแนน เกรด่ A ระดั่บูดี่มุาก ประจ�า
ปีงบูประมุาณ 2564 จากส�านักงาน ป.ป.ช. ต่อเน่ืองเป็น

ปีท่ี 6 แสด่งถ่งการเป็นองค์กรท่ีด่�าเนินงานตามุห์ลักธรรมุาภิบูาล  
มีุควิามุโปร่งใส มีุคุณธรรมุและจริย์ธรรมุในการบูริห์ารงานอย่์างสูง 
มุาโด่ย์ตลอด่ และโด่ย์เฉพาะการป้องกันการทุจริต และการเปิด่เผย์
ข้อมูุลองค์การเภสัชกรรมุได้่ 100 คะแนนเต็มุ 

นพ.วิิฑููรย์์ ด่่านวิิบููลย์์  
ผู้อ�านวิย์การองค์การเภสัชกรรมุ 
กล่าวิว่ิา องคก์ารเภสชักรรมุได่รั้บูการ
ประเมิุนคุณธรรมุและควิามุโปร่งใส 
ด้่วิย์คะแนนเฉล่ีย์ 92.84 คะแนน อยู่์
ในระดั่บูเกรด่ A ระดั่บูดี่มุาก ต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 6  จากการท่ีองค์การ
เภสัชกรรมุได้่เข้าร่วิมุการประเมิุน
คุณธรรมุและควิามุโปร่งใสในการ
ด่�าเนินงานของห์นว่ิย์งานภาครฐัห์รือ 
ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจ�าปีงบูประมุาณ 
2564 ซ่่งจัด่ข้่นโด่ย์ส�านกังานคณะกรรมุการปอ้งกันและปราบูปรามุ
การทุจริตแห่์งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) โด่ย์คะแนนการประเมิุน 
มุาจากตัวิช้ีวัิด่ 10 ด้่าน คะแนนเต็มุด้่านละ 100 คะแนน ได้่แก่ การ
เปิด่เผย์ข้อมูุล ได้่ 100 คะแนน การป้องกันการทุจริต ได้่ 100 
คะแนน ประสิทธิภาพในการส่ือสาร ได้่ 95.20 คะแนน คุณภาพใน
การด่�าเนินงานได้่ 94.63 คะแนน การปรับูปรุงการท�างาน ได้่ 91.76 
คะแนน การปฏิิบัูติห์น้าท่ี ได้่ 88.51 คะแนน การใช้อ�านาจได้่ 84.04 
คะแนน การแก้ไขปัญห์าการทุจริต ได้่ 80.68 คะแนน การใช้ 
งบูประมุาณ ได้่ 79.73 คะแนน และการใช้ทรัพย์์สินของราชการ  
ได้่ 78.38 คะแนน  

อ

องค์การเภสััชกรรม (จีีพีีโอ)
ได้้คะแนนการประเมนิความโปร่งใส
และคุณธรรม (ITA) จีาก ป.ป.ช. 
เกรดั A ระดัับดัีมาก ต่่อเนื่่�องเป็นื่ปีที่ี� 6

5ปีีท่ี่� 47 ฉบัับัท่ี่� 4 ปีระจำำ�เดืือนกรกฎ�คม - กันย�ยน 2564Vol.47 No.4 July - September 2021



คซีีนโควิัดั-19 HXP–GPOVac ขององค์การเภสััชกรรม 
เริ�มวิัจัียในมนุษย์ระยะทีี่� 2  ห่ลัิงการศึกษาวิัจัียในมนุษย์
ระยะทีี่� 1 ประสับผลิสัำาเร็จี คาดักลิางปี 2565 เริ�มผลิิต

ได้ั เพ่ี�อเป็นควัามมั�นคง ลิดัการนำาเข้า เป็นการพึี�งพีาตนเองด้ัาน
วััคซีีนของประเที่ศ

นพ.วิิฑููรย์์ ด่่านวิิบููลย์์ ผู้อ�านวิย์การองค์การเภสัชกรรมุ 
กล่าวิว่ิา ห์ลังจากท่ีองค์การเภสัชกรรมุ ได้่ด่�าเนินการวิิจัย์พัฒนา
กระบูวินการผลิตวัิคซีน และได้่ท�าการผลิตวัิคซีนป้องกันโควิิด่ HXP–
GPOVac จนส�าเร็จในข้ันแรก และน�าเข้าสู่ข้ันตอนของการศ่กษาวิิจัย์
ในมุนุษย์์ นับูเป็นวัิคซีนโควิิด่ชนิด่แรกของประเทศไทย์ ท่ีได้่วิิจัย์ใน
มุนุษย์์ ซ่่งขณะน้ีการศ่กษาวิิจัย์ในมุนุษย์์ในระย์ะท่ี 1 ได้่ผลการ
วิิเคราะห์์ภูมิุคุ้มุกันท่ี 14 วัิน ห์ลังจากได้่รับูวัิคซีนครบู 2 เข็มุแล้วิ โด่ย์
ในวัินท่ี (16 สิงห์าคมุ 2564) องค์การฯ ได้่เร่ิมุท�าการศ่กษาวิิจัย์ในมุนุษย์์
ระย์ะท่ี 2 โด่ย์วิิจัย์ในอาสาสมัุคร จ�านวิน 250 คน อายุ์ 18-75 ปี  
ท่ีมุสีขุภาพดี่ ไมุ่เคย์ฉีด่วัิคซีนป้องกันโควิิด่ทุกชนิด่มุาก่อน และไมุ่เคย์

วัั

วั้คซีีนื่โควิ้ดั-19 
HXP–GPOVac 
ขององค์การเภสัชกรรม เริ่มวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 2

เป็นผู้ป่วิย์โควิิด่มุาก่อน โด่ย์การศ่กษาวิิจัย์ในมุนุษย์์ระย์ะท่ี 1 และ 2 
น้ี องค์การฯ ได้่ให้์คณะเวิชศาสตร์เขตร้อน มุห์าวิิทย์าลัย์มุหิ์ด่ล เป็น
ผู้ด่�าเนินการศ่กษาวิิจัย์ โด่ย์มีุ ศ. พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรมุ หั์วิห์น้า
ภาควิิชาอายุ์รศาสตร์เขตร้อน รักษาการหั์วิห์น้าศูนย์์วัิคซีน คณะ
เวิชศาสตร์เขตร้อน มุห์าวิิทย์าลัย์มุหิ์ด่ล เป็นหั์วิห์น้าโครงการศ่กษา
วิิจัย์ในมุนุษย์์คร้ังน้ี                                                                   

นพ.วิิฑููรย์์ กล่าวิต่อไปว่ิา องค์การฯ ได้่พัฒนาวัิคซีน 
HXP–GPOVac โด่ย์การสนับูสนุนจากองค์กร PATH ท่ีได้่ส่งมุอบู 
หั์วิเช้ือวัิคซีนต้นแบูบูซ่่งพัฒนาโด่ย์โรงเรีย์นแพทย์์ท่ีเมุาท์ไซนาย์ (The 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai) และมุห์าวิิทย์าลัย์เท็กซัส
ท่ีออสติน (University of Texas at Austin) ประเทศสห์รัฐอเมุริกา  
มุาท�าการผลิตท่ีโรงงานผลิต (วัิคซีน) ชีวิวัิตถุ ขององค์การฯ ท่ี ต.ทับูกวิาง 
อ.แก่งคอย์ จ.สระบุูรี ซ่่งได้่มีุการวิิจัย์พัฒนากระบูวินการผลิตและ
สามุารถผลิตวัิคซีน HXP–GPOVac จากนวิัตกรรมุเช้ือตาย์ชนิด่
ลูกผสมุ (Inactivated chimeric vaccine) ผลิตด้่วิย์เทคโนโลยี์ไข่ไก่ฟัก 
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(Egg-based) เช่นเดี่ย์วิกับูการผลิตวัิคซีนไข้ห์วัิด่ให์ญ่ และน�าเข้า 
สู่กระบูวินการวิิจัย์ในมุนุษย์์ได้่ส�าเร็จในระย์ะเวิลา 10 เดื่อน เม่ืุอการ
ศ่กษาวิิจัย์ในมุนุษย์์ครบูท้ัง 3 ระย์ะ และได้่รับูการข้่นทะเบีูย์นต�ารับู 
เพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization, EUA) จาก
ส�านักงานคณะกรรมุการอาห์ารและย์า (อย์.) ส�าเร็จ คาด่ว่ิาจะเร่ิมุ

ผลิตได้่ในกลางปี 2565 โด่ย์จะสามุารถผลิตได้่ 20-30 ล้านโด่สต่อปี 
และจะท�าการขย์าย์ก�าลงัการผลติอย่์างต่อเน่ือง ในเบ้ืูองต้นน้ี “วัิคซีน 
HXP–GPOVac จะสามุารถรองรับูการฉีด่เพ่ือป้องกันโควิิด่-19  
ให้์ชาวิไทย์ได้่ 10-15 ล้านคน  

ด่ร. ภญ.พรทิพย์์ วิิรัชวิงศ์ หั์วิห์น้าโครงการ “วัิคซีน HXP–
GPOVac” องค์การเภสัชกรรมุ กล่าวิว่ิา “หั์วิเช้ือวัิคซีนต้นแบูบูน้ี  
ได้่พฒันาจากนวัิตกรรมุการตัด่ต่อไวิรัสนิวิคาสเซิล (Newcastle disease 
virus, NDV) ให้์มีุการแสด่งออกของโปรตีนห์นามุของไวิรัสโคโรนาท่ี
ได้่ถูกปรับูแต่งด้่วิย์เทคโนโลยี์เฮกซะโปร (HexaPro) ให้์มีุควิามุคงตัวิ
มุากข้่น มุาใช้ในการกระตุ้นร่างกาย์ให้์สร้างภูมิุคุ้มุกันต้านโรคโควิิด่-19  
เทคโนโลยี์เฮกซะโปรน้ี ถูกพัฒนาท่ีมุห์าวิิทย์าลัย์เท็กซัสท่ีออสติน  
โด่ย์นกัวิิจัย์กลุ่มุเดี่ย์วิกบัูท่ีได้่พัฒนาโปรตนีห์นามุรุ่นแรกท่ีใช้ในวัิคซีน 
โควิิด่-19 อย่์างน้อย์ 3 ชนิด่ท่ีมีุการใช้อยู่์ท่ัวิโลก โด่ย์ท้ังน้ีองค์กร PATH 
ได้่ส่งมุอบูหั์วิเช้ือไวิรัส ให้์แก่ 3 ผู้ผลิตวัิคซีนในประเทศเวีิย์ด่นามุ 
ประเทศบูราซิล รวิมุท้ังองค์การเภสัชกรรมุของประเทศไทย์ด้่วิย์ 
“วัิคซีน HXP–GPOVac” นับูเป็นควิามุม่ัุนคง ลด่การน�าเข้า และ
เป็นการพ่่งพาตนเองด้่านวัิคซีนของประเทศอย่์างย่ั์งยื์น และย์งัส่งผล
ต่อควิามุม่ัุนใจในการด่�าเนินชีวิิตและการขับูเคล่ือนเศรษฐกิจของ
สังคมุไทย์”
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งค์การเภสัชกรรมุได้่รับูรางวัิล อย์. ควิอลิต้ี อวิอร์ด่ ประจ�า
ปี พ.ศ. 2564 ประเภทสถานประกอบูการด้่านย์า และด้่าน
เคร่ืองมุอืแพทย์์ จากส�านกังานคณะกรรมุการอาห์ารและย์า 

รางวัิลดั่งกล่าวิเป็นรางวัิลท่ี อย์. ได้่จัด่ข้่นเพ่ือเป็นการเชิด่ชูเกีย์รติ 
และเป็นก�าลังใจ ให์้แก่สถานประกอบูการท่ีด่�าเนินงานอย์่างมีุ
คุณภาพ และเป็นการกระตุ้นให้์ผู้ประกอบูการผลิตผลิตภัณฑ์ู
สุขภาพให้์ได้่มุาตรฐานและปลอด่ภัย์ต่อผู้บูริโภคอย่์างต่อเน่ือง
สมุ�่าเสมุอ อีกท้ังเป็นแบูบูอย่์างท่ีดี่แก่ผู้ประกอบูการราย์อ่ืน ในการ
ด่�าเนินงานอย่์างมีุคุณภาพ และจริย์ธรรมุ

ด่ร. ภญ.มุุกด่าวิรรณ  ประกอบูไวิทย์กจิ รองผู้อ�านวิย์การ
องค์การเภสัชกรรมุ เปิด่เผย์ว่ิา องค์การเภสัชกรรมุ ธัญบุูรี ได้่รับู
รางวัิล อย์. ควิอลิต้ี อวิอร์ด่ ประจ�าปี 
2564 ประเภทสถานประกอบูการด้่าน
ย์าและเคร่ืองมืุอแพทย์์ จากส�านักงาน
คณะกรรมุการอาห์ารและย์า  รางวัิล
ดั่งกล่าวิองค์การเภสัชกรรมุได้่รับูมุา
อย่์างต่อเน่ืองปีน้ีเป็นปีท่ี 4 โด่ย์ในปี
ท่ีผ่านมุาองค์การฯ ได้่ รับูรางวัิล 
ในส่วินของโรงงานผลิตย์า องค์การ
เภสัชกรรมุ ถนนพระรามุท่ี 6 ประเภท

อ

องค์การเภสััชกรรมไดั้รับรางว้ัล 
อย. ควอลิตี� อวอร์ด้ 4 ปีต่อเน่่อง
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สถานประกอบูการด้่านย์า ในปี 2561-2563 และโรงงานผลิตย์า 
องค์การเภสัชกรรมุ ธัญบุูรี ได้่รับูรางวัิลประเภทสถานประกอบูการ
ด้่านย์า ในปี2561-2562

รองผู้อ�านวิย์การองค์การเภสัชกรรมุ กล่าวิต่อไปว่ิา จาก
การได้่รับูรางวัิลดั่งกล่าวิองค์การฯ ได้่ด่�าเนินงานการผลิตย์าและ
ผลิตภัณฑ์ูเพ่ือสุขภาพตามุมุาตรฐานวิิธีการท่ีดี่ในการผลิตห์รือ GMP 
PIC/S พร้อมุมุุ่งม่ัุนย์กระดั่บูสู่มุาตรฐานระดั่บูสากล WHO GMP  
มีุการรักษาคุณภาพมุาตรฐานการผลิตด้่วิย์ดี่มุาโด่ย์ตลอด่ ในทุก 
ข้ันตอนของกระบูวินการผลิต ต้ังแต่การรับูเข้าวัิตถุดิ่บูและบูรรจุภัณฑ์ู 
การช่ังจ่าย์ การผลิตและการบูรรจุผลิตภัณฑ์ู มีุฝ่่าย์ประกันคุณภาพ

ท่ีควิบูคมุุ ติด่ตามุ และด่แูลตลอด่กระบูวินการผลติย์าและผลติภัณฑ์ู
วัิตถุด่บิูเคมีุภณัฑ์ูท่ีใช้ทางการแพทย์์ ให้์เป็นไปตามุข้อก�าห์นด่ในทุก
ข้ันตอนภาย์ใต้ห์ลักเกณฑ์ูและวิิธีการท่ีดี่ในการผลิตย์า มีุการน�า
ระบูบูเทคโนโลย์สีารสนเทศใช้ในการบูริห์ารจัด่การท่ีได้่รับูการตรวิจ
รับูรองควิามุถูกต้อง มีุห้์องปฏิิบัูติการการทด่สอบูด้่านการแพทย์์
และสาธารณสุข ท่ีผ่านการรับูรองควิามุสามุารถตามุมุาตรฐาน ISO/
IEC 17025:2017 มีุห้์องปฏิิบัูติการทด่สอบูและสอบูเทีย์บูท่ีได้่รับู
มุาตรฐาน มุอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) มีุการดู่แล
ส่ิงแวิด่ล้อมุตามุมุาตรฐานการจัด่การท่ีดี่ด้่านส่ิงแวิด่ล้อมุ ผ่านการ
รับูรองมุาตรฐาน ISO 14001:2015  เป็นอุตสาห์กรรมุสีเขีย์วิ ระดั่บู
ท่ี 3 ระบูบูสีเขีย์วิ (Green System) มีุการบูริห์ารจัด่การส่ิงแวิด่ล้อมุ
อย่์างเป็นระบูบู อีกท้ังยั์งมีุการจัด่การด้่านพลังงานอย่์างมีุ
ประสิทธิภาพ ผ่านการรับูรองมุาตรฐาน  ISO 50001: 2018 มีุการ
ติด่ตามุประเมุินผล และทบูทวินเพ่ือการพัฒนาอย่์างต่อเน่ือง  
มีุการน�าเทคโนโลยี์สมัุย์ให์มุ่ท่ีสากลให้์การย์อมุรับูมุาใช้ใน
กระบูวินการผลิต มีุการส่งเสริมุการขาย์อย์่างมีุจริย์ธรรมุ มีุควิามุ
รับูผิด่ชอบูต่อสังคมุ และการส่งเสริมุกิจกรรมุท่ีพัฒนาด้่านสังคมุ 
คุณธรรมุ วัิฒนธรรมุ ส่ิงแวิด่ล้อมุ และเศรษฐกิจ 

“องค์การฯ ให้์ควิามุส�าคัญกับูคุณภาพของผลิตภัณฑ์ู  
มุุ่งเน้นผลิตย์าและผลิตภัณฑ์ูสุขภาพ ให้์เป็นไปตามุมุาตรฐานคุณภาพ
ระดั่บูสากล โด่ย์พนักงานองค์การฯ ทุกคนตระห์นัก และท�าตามุ
มุาตรฐานอย่์างเคร่งครัด่ เพ่ือให้์ประชาชนคนไทย์ได้่เข้าถ่งย์าท่ีด่ี  
มีุคุณภาพอย่์างท่ัวิถ่ง และเพีย์งพอ” รองผู้อ�านวิย์การฯ กล่าวิ
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ถาบัูนวัิคซีนแห่์งชาติ ร่วิมุกับูองค์การเภสัชกรรมุ และ
ห์น่วิย์งานเครอืข่าย์ จัด่งานเสวินา THAILAND COVID-19 
VACCINE FORUM 2021 สถานการณ์ควิามุก้าวิห์น้า การ

พัฒนาวัิคซีนไทย์สู้โควิิด่ โด่ย์ทีมุประเทศไทย์ เพ่ืออัปเด่ตควิามุคืบู
ห์น้าสถานการณ์การพัฒนาวัิคซีนของประเทศไทย์ให์้ประชาชนได่้
รับูทราบูถ่ง การวิิจัย์ พัฒนา รวิมุถ่งแผนท่ีก�าลังด่�าเนินงานใน
ปัจจุบัูนและอนาคต

นพ.นคร  เปรมุศรี ผู้อ�านวิย์การสถาบัูนวัิคซีนแห่์งชาติ 
กล่าวิว่ิา ต้ังแต่ท่ีมีุการระบูาด่ของโรคติด่เช้ือโควิิด่-19 เม่ืุอต้นปี 2563 
กระทรวิงสาธารณสุขและห์น่วิย์งานเครือข่าย์ ได้่ระด่มุสรรพก�าลัง
ในทุกด้่าน เพ่ือให้์ประเทศได้่ผ่านพ้นวิิกฤตโรคระบูาด่น้ีไปให้์ได้่ 
เห์มืุอนกับูการระบูาด่ให์ญ่ท่ีผ่านมุา ซ่่งประเทศไทย์เรา สถาบัูน
วัิคซีนแห่์งชาติ ในฐานะห์น่วิย์งานกลางด้่านวัิคซีนของประเทศ ได้่
ร่วิมุกบัูห์น่วิย์งานเครอืข่าย์ท้ังภาครฐัและเอกชน ได่ร่้วิมุกนัเป็นทีมุ 
“ประเทศไทย์” ในการด่�าเนินการ 3 แนวิทาง คือ การวิิจัย์พัฒนา

ส

สัถาบันื่ว้ัคซีีนื่แห่่งชาต่ิ ร่ว้มกับองค์การเภสััชกรรมและเคร่อข่่าย 
จัด้เสวนาสถานการณ์ความก้าวหน้า 
การพัฒนาวัคซีีนไทยสู้โควิด้ โด้ยทีมประเทศไทย

วัิคซีนในประเทศ การสร้างควิามุร่วิมุมืุอการถ่าย์ทอด่เทคโนโลยี์การ
ผลิตวัิคซีน และการจัด่ซ้ือวัิคซีนจากผู้ผลิต โด่ย์ได้่ด่�าเนินการท้ัง 3 
แนวิทางคู่ขนานกนัไป ประเทศไทย์ได่มีุ้การวิิจัย์พัฒนาวัิคซีนป้องกัน
โรคโควิิด่-19 ในห์ลาย์ชนิด่ นับูเป็นโอกาสท่ีดี่ ซ่่งเราจะได้่มุาร่วิมุ
สนทนากับูนักวิิจัย์ ผู้ผลิต ในการอัปเด่ตข้อมูุลควิามุก้าวิห์น้าของ
วัิคซีนโควิิด่-19 ในล�าดั่บูต้นๆ ของประเทศ ถ่งประเด็่นต่างๆ ท่ี
เก่ีย์วิข้อง และแผนการด่�าเนินการในอนาคตด้่วิย์

ด่ร. ภญ.พรทิพย์์ วิิรัชวิงศ์ ผู้อ�านวิย์การส�านักบูริห์าร
ยุ์ทธศาสตร์ และหั์วิห์น้าโครงการวิิจัย์พัฒนาวัิคซีนโควิิด่-19  
HXP-GPO Vac ขององค์การเภสัชกรรมุ กล่าวิว่ิา การวิิจัย์ พัฒนา 
วัิคซีน HXP-GPOVac  ขององค์การเภสัชกรรมุเป็นวัิคซีนท่ีมีุหั์วิเช้ือ
ไวิรัสต้ังต้นท่ีมีุการตัด่แต่งพันธุกรรมุไวิรัสนิวิคาสเซิลให้์มีุโปรตีนส่วิน
ห์นามุ (Spike protein) ของไวิรัสโควิิด่ เพ่ือให้์สร้างโปรตีนส่วินห์นามุ
ข้่นท่ีผิวิ แล้วิจะท�าให้์มีุควิามุเสถีย์รสูง จ่งมีุควิามุปลอด่ภัย์ไมุ่ก่อให้์
เกิด่โรคท้ังในคนและสัตว์ิปีก

10 ปีีท่ี่� 47 ฉบัับัท่ี่� 4 ปีระจำำ�เดืือนกรกฎ�คม - กันย�ยน 2564 Vol.47 No.4 July - September 2021



 ปัจจุบัูนอยู่์ระห์ว่ิางการวิิจัย์ทางคลินิกระย์ะท่ี 2 ในอาสา
สมัุคร 250 คน คาด่ว่ิาจะทราบูผลปลาย์ปี 2564 ส่วินการศ่กษาใน
มุนุษย์์ระย์ะท่ี 3 ทางองค์การเภสัชกรรมุได้่เตรีย์มุทด่สอบูในมุนุษย์์
ท่ีมีุอายุ์ต้ังแต่ 16-69 ปี จ�านวิน 4,200 คน โด่ย์จะแบู่ง 3,000 คน
ให้์ฉีด่วัิคซีน HXP-GPOVac และ อีก 1,000 คนจะให้์ฉีด่ Active 
Comparator เพ่ือเปรีย์บูเทีย์บูดู่การกระตุ้นภูมิุคุ้มุกัน เม่ืุอการศ่กษา
วิิจัย์ในมุนุษย์์ครบูท้ัง 3 ระย์ะและได้่รับูการข้่นทะเบีูย์นต�ารับูเพ่ือใช้
ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization, EUA) จากส�านักงาน
คณะกรรมุการอาห์ารและย์า (อย์.) แล้วิ คาด่วิ่าจะเร่ิมุผลิตได้่ใน
กลางปี 2565 สามุารถผลิตได้่ 20-30 ล้านโด่สต่อปี และสามุารถ
ขย์าย์ก�าลังการผลิตได้่อย่์างต่อเน่ือง นับูเป็นควิามุม่ัุนคง ลด่การ 
น�าเข้า การพ่่งพาตนเองด้่านวัิคซีนของประเทศ ประชาชนสามุารถ
เข้าถ่งวัิคซีนได้่อย่์างท่ัวิถ่ง ย่ั์งยื์น และส่งผลต่อควิามุม่ัุนใจในการ
ด่�าเนินชีวิิตและการขับูเคล่ือนเศรษฐกิจของสังคมุไทย์

 จากผลการทด่สอบูในสัตว์ิทด่ลอง พบูว่ิา วัิคซีนสามุารถ
ลด่ปริมุาณไวิรัสท่ีพบูในปอด่ได้่ และไมุ่มีุควิามุผิด่ปกติใด่ในปอด่ของ
สัตว์ิทด่ลอง ท้ังน้ียั์งมีุควิามุปลอด่ภัย์ต่อสัตว์ิทด่ลองเม่ืุอฉีด่ไป 3 
โด่ส และในผลการวิิจัย์ทางคลินิกระย์ะท่ี 1 ท่ีเร่ิมุเม่ืุอเดื่อนมีุนาคมุ 
2564 ในอาสาสมัุคร 210 คน ห์ลังให้์วัิคซีน 2 เข็มุ ห่์างกัน 28 วัิน 
พบูว่ิา ในเร่ืองควิามุปลอด่ภัย์ อาการไมุ่พ่งประสงค์ มีุระดั่บูควิามุ
รุนแรงต�่า เช่น ปวิด่ ต่ง บูวิมุบูริเวิณท่ีฉีด่ ปวิด่เม่ืุอย์กล้ามุเน้ือ ปวิด่
ศีรษะ และห์าย์ไปในระย์ะเวิลาไมุ่ก่ีวิัน ส่วินการกระตุ้นภูมิุคุ้มุกัน
ห์ลัง 2 สัปด่าห์์รับูวัิคซีนเข็มุท่ี 2 ระดั่บูภูมิุคุ้มุกันจะสูงโด่ย์ขนาด่ 10 
ไมุโครกรัมุจะให้์ผลดี่ท่ีสุด่  โด่ย์ผลการกระตุ้นภูมิุคุ้มุกันต่อสาย์พันธ์ุ
อู่ฮ่ันให้์การกระตุ้นภูมิุคุ้มุกันท่ีสูงท่ีสุด่ และระดั่บูภูมิุคุ้มุกันจะลด่ลง
มุาเม่ืุอเจอสาย์พันธ์ุกลาย์พันธ์ุ คือ สาย์พันธ์ุอัลฟ่า (อังกฤษ) สาย์
พันธ์ุเด่ลต้า (อินเดี่ย์) สาย์พันธ์ุแกมุมุ่า (บูราซิล) และต�่าสุด่ท่ีสาย์
พันธ์ุเบูต้า (แอฟริกาใต้)
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ร. ภญ.พรทิพย์์ วิิรัชวิงศ์ ผู้อ�านวิย์การส�านักบูริห์าร
ยุ์ทธศาสตร ์องค์การเภสัชกรรมุ ควิา้รางวัิลศิษย์์เก่าดี่เด่่น 
สาขาวิิทย์าศาสตร์สุขภาพ เน่ืองในวัินมุหิ์ด่ล ประจ�าปี 

2564 จากคณะเภสัชศาสตร์ มุห์าวิิทย์าลัย์เชีย์งให์มุ่ ซ่่งเป็นผู้บูริห์าร
จัด่การโครงการพัฒนาวัิคซีนโควิิด่-19 โด่ย์คนไทย์ เพ่ือคนไทย์

ด่ร. ภญ.พรทิพย์์ วิิรัชวิงศ์ ผู้อ�านวิย์การส�านักบูริห์าร
ยุ์ทธศาสตร์ องค์การเภสัชกรรมุ ได้่รับูรางวัิลศิษย์์เก่าดี่เด่่น สาขา
วิิทย์าศาสตร์สุขภาพ จากคณะเภสัชศาสตร์ มุห์าวิิทย์าลัย์เชีย์งให์มุ่ 
เน่ืองในวัินมุหิ์ด่ล ประจ�าปี 2564 โด่ย์ ด่ร. ภญ.พรทิพย์์ ส�าเร็จการ
ศ่กษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มุห์าวิิทย์าลัย์เชีย์งให์มุ่ ด้่วิย์เกีย์รตินิย์มุ 
อันดั่บู 2 และระด่ับูปริญญาเอกจาก University of Nottingham 
ประเทศองักฤษ ปัจจุบัูนเป็นหั์วิห์น้าโครงการพัฒนาวัิคซีนโควิิด่-19 
HXP-GPOVac และเป็นห์น่่งบุูคคลส�าคัญในทีมุโครงการพัฒนา
วัิคซีนไข้ห์วัิด่ให์ญ่ ภาย์ใต้โครงการ Global Action Plan for  
Influenza Vaccine (GAP) ขององค์การอนามัุย์โลก โด่ย์โครงการพัฒนา
วัิคซีนไข้ห์วัิด่ให์ญ่ชนิด่เช้ือเป็น รองรับูการระบูาด่ขององค์การ
เภสัชกรรมุ ได้่รับูรางวัิลนวัิตกรรมุแห่์งชาติ รองชนะเลิศอันดั่บู 2 
ด้่านสังคมุ ในปี พ.ศ. 2558 และรางวัิลสภาวิิจัย์แห่์งชาติ ประจ�าปี 
2559 ผลงานวิิจัย์ในระดั่บูดี่มุาก และรางวัิล Best Bioprocessing 
Excellence in Thailand and South East Asia จาก Asia-Pacific 
Bioprocessing Excellence Awards 2017

ส�าห์รับูผลงานท่ีโด่ด่เด่่นของ ด่ร. ภญ.พรทิพย์์ ได้่แก่ การ
พัฒนาวัิคซีนป้องกันโรคไข้ห์วัิด่ให์ญ่/ไข้ห์วัิด่นกชนิด่เช้ือเป็นอ่อน
ฤทธ์ิ เพ่ือใช้กรณีเกิด่การระบูาด่ให์ญ่ ซ่่งเป็นแผนงานภาย์ใต้
โครงการ Global Action Plan for Influenza Vaccine (GAP) ของ
องค์การอนามัุย์โลก เพ่ือสร้างศักย์ภาพการผลิตวัิคซีนไข้ห์วัิด่ให์ญ่
ในประเทศกลุ่มุราย์ได้่ปานกลางและราย์ได้่น้อย์ ในขณะเดี่ย์วิกัน
ประเทศไทย์โด่ย์กระทรวิงสาธารณสุขได้่มุอบูห์มุาย์ให้์องค์การ
เภสัชกรรมุจัด่ต้ังโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัิคซีนไข้ห์วัิด่ให์ญ่/ไข้
ห์วัิด่นกข้่นเพ่ือรองรับูการผลิตในระดั่บูอุตสาห์กรรมุ โด่ย์ในช่วิงต้น
ของการวิิจัย์และพัฒนาท่ีได้่รับูการสนับูสนุนจากองค์การอนามัุย์
โลกตามุโครงการ GAP น้ี องค์การเภสัชกรรมุมีุผลงานวิิจัย์และ
พัฒนาวิัคซีนป้องกันไข้ห์วัิด่นกชนิด่เช้ือเป็นเพ่ือใช้กรณีเกิด่การ
ระบูาด่ให์ญ่ ท่ีได้่รับูรางวัิลนวัิตกรรมุแห่์งชาติ รองชนะเลิศอันดั่บู 2 
ด้่านสังคมุ ประจ�าปี 2558 และรางวัิลผลงานวิิจัย์ระดั่บูดี่มุาก ประจ�า
ปี 2559 จากส�านักงานคณะกรรมุการวิิจัย์แห่์งชาติ ควิามุส�าเร็จใน
การพัฒนาวัิคซีนป้องกันไข้ห์วัิด่นกชนิด่เช้ือเป็นในคร้ังน้ี จัด่เป็นการ

ด

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม 
ด้ร. ภญ.พรทิพย์ วิรัชวงศ์ คว้ารางวัลศิษย์เก่าด้ีเด้่น 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เนื่ ่ �องในื่ว้ันื่มห่ิดัล ประจีำาป ี 2564

สร้างควิามุม่ัุนคงด้่านวัิคซีนของ
ประเทศ และนับูว่ิาเป็นการพัฒนา
เทคโนโลย์ีการผลิตวัิคซีนไข้ห์วัิด่
ให์ญ่ชนิด่เ ช้ือเป็นคร้ังแรกใน
ประเทศไทย์

 อีกห์ น่่ ง โครงการ
ส�าคัญ คือ การพัฒนาวัิคซีน
ป้องกันโรคติด่เช้ือไวิรัสโคโรนา 
สาย์พันธ์ุให์มุ่ 2019 ขององค์การ
เภสัชกรรมุ (Inactivated Recom-
binant Newcastle Disease Virus 

Vaccine Expressing SARS-CoV-2 Spike) (HXP-GPOVac) ซ่่งเป็น
วัิคซีนป้องกันโรคโควิิด่-19 ขององค์การฯ ท่ีพัฒนาข้่นโด่ย์การ
สนับูสนุนจากองค์กรระห์ว่ิางประเทศ ในการเข้าถ่งสิทธิการใช้ 
เช้ือไวิรัสต้ังต้น   เป็นวัิคซีนท่ีถูกผลิตข้่นโด่ย์ใช้เทคโนโลยี์ไข่ไก่ฟัก (Egg-
based technology) โด่ย์ห์ลังจากได้่รับูไวิรัสต้ังต้นในเดื่อนกันย์าย์น 
2563 องค์การฯ ได้่ด่�าเนินการผลิตวัิคซีนต้นแบูบู HXP-GPOVac ได้่
ส�าเร็จในเดื่อนพฤศจิกาย์น 2563 และเร่ิมุการศ่กษาวิิจัย์ในมุนุษย์์
ระย์ะท่ี 1/2 เม่ืุอวัินท่ี 20 มีุนาคมุ 2564 ท่ีผ่านมุา และจะท�าการ
ศ่กษาวิิจัย์ทางคลินิกระย์ะท่ี 3 ซ่่งคาด่ว่ิาจะเร่ิมุภาย์ในช่วิงไตรมุาส
ท่ี 4 ของปี 2564 น้ี ซ่่งผลการศ่กษาดั่งกล่าวิจะใช้ในการขออนุมัุติ
ทะเบีูย์นฉุกเฉิน (EUA) จากส�านักงานคณะกรรมุการอาห์ารและย์า 
(อย์.) ในชว่ิงไตรมุาสท่ี 3 ของป ี2565 ส�าห์รบัูการผลติวัิคซีนในระด่บัู
อุตสาห์กรรมุ ท่ีโรงงานวัิคซีนขององค์การเภสัชกรรมุ จังห์วัิด่สระบุูรี 
เพ่ือใช้ในสถานการณ์ระบูาด่ และสร้างควิามุม่ัุนคงด้่านสาธารณสุข
ของประเทศต่อไป

ด่ร. ภญ.พรทิพย์์ กล่าวิว่ิา “ในการใช้ควิามุรู้ด้่านการ
พัฒนาวัิคซีน ส่ิงส�าคัญคือการมุุ่งเน้นการพัฒนาวัิคซีน เพ่ือให้์มีุ
ผลิตภัณฑ์ูวัิคซีนท่ีสามุารถข้่นทะเบีูย์นและผลิตได้่จริงในระดั่บู
อุตสาห์กรรมุในประเทศด้่วิย์ รวิมุท้ังการสร้างควิามุร่วิมุมืุอกับู
องค์กรนานาชาติ เพ่ือการวิิจัย์ ค้นคว้ิาและพัฒนา จะน�ามุาซ่่ง
ประโย์ชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ท�าให้์ประชาชนสามุารถ
เข้าถ่งวัิคซีนได้่มุากข้่น พร้อมุช่วิย์ขับูเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไป” สมุดั่งพระราชปณิธานของสมุเด็่จเจ้าฟ้ามุหิ์ด่ล ท่ีว่ิา “ควิามุ
ส�าเร็จท่ีแท้จริงมิุได้่อยู่์กับูการเรยี์นเพีย์งเพ่ือรู้ แต่อยู่์กับูการน�าควิามุ
รู้น้ันไปใช้ให้์เกิด่ประโย์ชน์แก่มุนุษย์ชาติ” 
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นพ.วิิฑููรย์์ ด่่านวิิบููลย์์ ผู้อ�านวิย์การองค์การเภสัชกรรมุ 
พร้อมุด้่วิย์คณะผู้บูริห์าร พนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมุ ร่วิมุ
พิธีวิางพานพุ่มุสักการะอนุสาวิรีย์์ ด่ร.ต้ัวิ ลพานุกรมุ ผู้ก่อต้ังองค์การ
เภสัชกรรมุ พร้อมุกันน้ีได้่ประกาศเจตนารมุณ์การบูริห์ารงานองค์การ
เภสัชกรรมุภาย์ใต้แนวิทางการเป็นองค์กรคุณธรรมุ โปร่งใส ตรวิจสอบู
ได้่ การประกาศราย์ช่ือบุูคคลต้นแบูบู “CG Role Model” ประจ�าปี 
2564 และมุอบูรางวัิลโครงการ WOW Awards 2564 ณ องค์การ
เภสัชกรรมุ ส�านักงานให์ญ่ ถนนพระรามุท่ี 6 
 การด่�าเนินการดั่งกล่าวิเป็นไปตามุนโย์บูาย์การจัด่การ 
ควิามุรู้และนวัิตกรรมุท่ีได้่ประกาศแล้วิเม่ืุอวัินท่ี  23 กรกฎาคมุ 2564  

องค์การฯ จัด้งานวันคล้ายวันสถาปนา 55 ปี 5 สิงหาคม
และด่�าเนินกิจกรรมุต่าง  ๆพร้อมุได้่จัด่ท�าแผนแมุ่บูทการจัด่การควิามุรู้
และนวัิตกรรมุ ปี 2565-2569 เพ่ือให้์องค์การเภสัชกรรมุก้าวิเข้าสู่ 
มิุติให์มุ่ในการเป็นองค์กรแห่์งนวัิตกรรมุ ท่ีตอบูสนองทุกกลุ่มุ 
ควิามุต้องการของลูกค้า รวิมุถ่งสามุารถเพ่ิมุศักย์ภาพด้่านการแข่งขัน 
จนน�าไปสู่องค์กรแห่์งควิามุย่ั์งยื์นได้่ต่อไป
  นอกจากน้ีท่ีองค์การเภสัชกรรมุ อ.ธัญบุูรี จ.ปทุมุธานี  
ด่ร. ภญ.มุุกด่าวิรรณ ประกอบูไวิทย์กจิ รองผู้อ�านวิย์การองค์การ
เภสัชกรรมุ พร้อมุด้่วิย์คณะผู้บูริห์าร พนักงานและลูกจ้างองค์การ
เภสัชกรรมุ ร่วิมุพิธีวิางพานพุ่มุสักการะอนุสาวิรีย์์ ด่ร.ต้ัวิ ลพานุกรมุ 
ในโอกาสดั่งกล่าวิด้่วิย์
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องค์การเภสัชกรรมุ โด่ย์ นาย์วิิชาญ ปล้องไห์มุ ผู้อ�านวิย์
การกองพฒันาองค์กรเพ่ือควิามุย่ั์งยื์น ร่วิมุกับู รองศาสตราจารย์์ 
ด่ร.ชะนวินทอง ธนสุกาญจน์ คณบูดี่ พร้อมุด้่วิย์ ผู้ช่วิย์ศาสตราจารย์์ 
ด่ร.สุคนธา ศิริ หั์วิห์น้าภาควิิชาระบูาด่วิิทย์า คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มุห์าวิิทย์าลัย์มุหิ์ด่ล มุอบูถุงยั์งชีพของโครงการ GPO ปันสุข ต้านภัย์โควิิด่ 
พร้อมุด้่วิย์ถุงชุด่อุปกรณ์ป้องกันโควิิด่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โด่ย์
ถวิาย์ให้์กับูวัิด่อภัย์ทาย์ารามุ (วัิด่มุะกอก) และมุอบูให้์กับูผู้น�าชุมุชน
รอบูวิดั่มุะกอก และชมุุชนบู้านครวัิ เพ่ือให้์ผู้น�าชุมุชนไปแจกจ่าย์ให้์
กับูครอบูครัวิผู้ป่วิย์ติด่เตีย์ง ผู้ว่ิางงาน และผู้ถูกกักตัวิจากสถานการณ์
การแพร่ระบูาด่ของโรคโควิิด่-19 เม่ืุอวัินท่ี 25 สิงห์าคมุ 2564 

ช่วยโควิด้

นาย์อนุทิน ชาญวีิรกูล รองนาย์กรฐัมุนตรีและรัฐมุนตรี
ว่ิาการกระทรวิงสาธารณสุข พร้อมุด้่วิย์ นพ.เกีย์รติภูมิุ วิงศ์รจิต ปลัด่
กระทรวิงสาธารณสุขและประธานบูอร์ด่องค์การเภสัชกรรมุ ภญ.วีิรมุล 
มุห์าตมุะวิดี่ ผู้ช่วิย์ผู้อ�านวิย์การองค์การเภสัชกรรมุ พร้อมุด้่วิย์คณะ 
ผู้บูริห์ารกระทรวิงสาธารณสุข ลงพ้ืนท่ีน�าห์น้ากาก N95 จ�านวิน 2,000 
ช้ิน ห์น้ากากอนามัุย์ จ�านวิน 2,000 ช้ิน ย์าต�าราห์ลวิง จ�านวิน 950 ชุด่ 
มุอบูส่ิงของช่วิย์เห์ลือและให้์ก�าลังใจแก่ผู้ประสบูภัย์จากเห์ตุเพลิงไห์มุ้
โรงงานผลติพลาสติก ซอย์ก่ิงแก้วิ 21 อ.บูางพลี จ.สมุุทรปราการ  
เม่ืุอวัินท่ี 6 กรกฎาคมุ 2564 

องค์การเภสัชกรรม
ช่วยผู้ประสบภัยไฟไหม้โรงงาน
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การประเมินประสิทธิภาพระบบการประสานรายการยา 
(Medication Reconciliation) 

ในื่ผู้้้ป่ว้ยโรคไม่ต่ิดัต่่อเร่�อรังที่ี�เข่้ารับการรักษาที่ี�ห่อผู้้้ป่ว้ยในื่โรงพียาบาลดั่านื่ช้าง
ภญ.อัปสรลาวัณย์ ตั�งสกุล
เภสััชกรชำ�น�ญก�ร โรงพย�บ�ลด่่�นช้�ง

ารวิิจัย์เชิงพรรณนาคร้ังน้ีมีุวัิตถุประสงค์เพ่ือศ่กษาผลของ
การประสานราย์การย์าในผู้ป่วิย์ท่ีเข้ารับูการรักษาในห์อ 
ผู้ป่วิย์ใน โรงพย์าบูาลด่่านช้าง ต้ังแต่ข้ันตอนแรกรับูต่อเน่ือง

ไปจนถ่งการจ�าห์น่าย์ โด่ย์ศ่กษาจ�านวินควิามุแตกต่างท่ีเกิด่จากควิามุ
ไมุ่ต้ังใจ ประเภทและควิามุรุนแรงของควิามุคลาด่เคล่ือนทางย์า

กลุ่มุตัวิอย่์าง คือ ผู้ป่วิย์ท่ีมีุราย์การต่อเน่ืองท่ีเข้ารับูการ
รักษาในห์อผู้ป่วิย์ใน โรงพย์าบูาลด่่านช้าง ในระห์ว่ิางวัินท่ี 1 มิุถุนาย์น 
2562 ถ่ง 31 สิงห์าคมุ 2562 โด่ย์มีุผู้ป่วิย์ท่ีผ่านเกณฑ์ูการคัด่เลือก
ตัวิอย่์างเข้าร่วิมุการศ่กษาจ�านวิน 485 ราย์ เคร่ืองมืุอในการวิิจัย์คือ 
เคร่ืองมืุอท่ีใช้ในการรวิบูรวิมุข้อมูุลในคร้ังน้ี ใช้แบูบูบัูนท่กการประสาน
ราย์การย์า ประกอบูด้่วิย์ 3 ส่วิน คือ ข้อมูุลส่วินบุูคคล ประวัิติสุขภาพ 
ราย์การย์าของผู้ป่วิย์ก่อนแรกรับูและราย์การย์าให์มุ่ เก็บูรวิบูรวิมุ
ข้อมูุลโด่ย์ค้นห์าข้อมูุลจากระบูบูคอมุพิวิเตอร์, Doctor’s order sheet
และใบูสรปุการจ�าห์น่าย์ผู้ป่วิย์ในการด่�าเนนิการระห์ว่ิางวัินท่ี 1 มิุถุนาย์น 
2562 ถ่ง 31 สิงห์าคมุ 2562 วิิเคราะห์์ข้อมูุลด้่วิย์สถิติเชิงพรรณนา 
ได้่แก่ จ�านวิน ร้อย์ละ ค่าเฉล่ีย์และส่วินเบ่ีูย์งเบูนมุาตรฐาน ผลการวิิจัย์
มีุดั่งต่อไปน้ี ผลการวิิจัย์พบูควิามุแตกต่างท่ีเกิด่จากควิามุไมุ่ต้ังใจ  
ร้อย์ละ 11.94 ซ่่งพบูในข้ันตอนแรกรับูมุากกว่ิาจ�าห์น่าย์ควิามุคลาด่
เคล่ือนท่ีพบูมุากท่ีสุด่คือ Omission Error โด่ย์ควิามุเคล่ือนท่ีเกิด่ข้่น 
ไมุ่พบูควิามุคลาด่เคล่ือนท่ีเป็นอันตราย์ต่อผู้ป่วิย์ ระบูบูการประสาน
ราย์การย์าเป็นเร่ืองของสห์วิิชาชีพ ทุกวิิชาชีพควิรตระห์นักถ่งควิามุ
ส�าคัญและพัฒนาการประสานราย์การย์าให้์เป็นมุาตรฐานในการ
ปฏิิบัูติงาน ในทุกระดั่บูของการรักษา เพ่ือควิามุสอด่คล้อง ต่อเน่ือง 
และเพ่ือควิามุปลอด่ภัย์ของผู้ป่วิย์ นอกจากน้ีควิรมีุการประเมิุนผลลัพธ์
ทางเศรษฐศาสตร์ร่วิมุกับูผลลัพธ์ทางคลินิก อีกท้ังในอนาคตอาจ
พัฒนาระบูบูคอมุพิวิเตอร์ให้์สะด่วิกในการประสานราย์การย์า

การประสานราย์การย์า (Medication reconciliation) เป็น 
กระบูวินการท่ีห์ลาย์องค์กรด้่านสุขภาพท่ัวิโลกให้์ควิามุส�าคัญ เพ่ือเป้า
ห์มุาย์ให้์ผู้ป่วิย์ได้่รับูย์าท่ีครบูถ้วิน ถูกต้องและต่อเน่ืองในทุกรอย์ต่อ
ของการรักษา จากการศ่กษาท่ีผ่านมุาได้่สนับูสนุนว่ิาการประสาน
ราย์การย์ามีุประสิทธิภาพในการลด่ควิามุคลาด่เคล่ือนทางย์า (medi-
cation error) ท่ีอาจก่อให้์เกิด่อันตราย์ต่อผู้ป่วิย์ โด่ย์เฉพาะจุด่ท่ีมีุ 
การเปล่ีย์นแปลงการรักษา การประสานราย์การย์าสามุารถค้นห์า

ควิามุคลาด่เคล่ือน อีกท้ังยั์งช่วิย์ป้องกันการเกิด่ควิามุคลาด่เคล่ือนทาง
ย์า เห์ตุการณ์ไมุ่พ่งประสงค์และปัญห์าจากการใช้ย์าท่ีอาจเกิด่ข้่นกับู 
ผู้ป่วิย์ได้่ห์ลาย์กรณี การศ่กษาน้ีมีุจุด่ประสงค์เพ่ือศ่กษาผลของการ
ประสานราย์การย์าในผู้ป่วิย์โรคไมุ่ติด่ต่อเร้ือรัง ท่ีเข้ารับูการรกัษาท่ีห์อ
ผู้ป่วิย์ในโรงพย์าบูาลด่่านช้าง โด่ย์ศ่กษาห์าควิามุถ่ี ประเภทและควิามุ
รุนแรงของควิามุคลาด่เคล่ือนทางย์า เพ่ือน�าไปเป็นข้อมูุลส�าห์รับูวิาง
แนวิทางป้องกันควิามุคลาด่เคล่ือนทางย์า และประยุ์กต์ใช้เป็นแนวิทาง
ในการพฒันางานบูรบิูาลเภสชักรรมุ เพ่ือให้์ผู้ป่วิย์มุคีวิามุปลอด่ภยั์จาก
การใช้ย์า อีกท้ังเป็นการเพ่ิมุบูทบูาทของเภสัชกรเป็นห์น่่งในทีมุ 
สห์วิิชาชีพ ท่ีมีุบูทบูาทในการลด่ควิามุคลาด่เคล่ือนทางย์า และส่งเสริมุ
ควิามุปลอด่ภัย์จากการใช้ย์า 

เพ่ือศ่กษาผลของการประสานราย์การย์าในผู้ป่วิย์ท่ีเข้ารับู
การรักษา ณ ห์อผู้ป่วิย์ในโรงพย์าบูาลด่่านช้าง ต้ังแต่ข้ันตอนแรกรับู
ต่อเน่ืองไปจนถ่งการส่งต่อและการจ�าห์น่าย์ โด่ย์ศ่กษาจ�านวินควิามุ
แตกต่างท่ีเกิด่จากควิามุไมุ่ต้ังใจ รวิมุถ่งศ่กษาประเภท จ�านวิน และ
ควิามุรุนแรงของควิามุคลาด่เคล่ือนทางย์า
ขอบเขตงานวิัจัีย

การวิิจัย์คร้ังน้ีเป็นการวิิจัย์เชงิพรรณนาแบูบูเกบ็ูข้อมูุลไป
ข้างห์น้า (Prospective descriptive study) โด่ย์ศ่กษาผลของการประสาน
ราย์การย์าในผู้ป่วิย์ท่ีเข้ารับูการรักษา ณ ห์อผู้ป่วิย์ใน โรงพย์าบูาล
ด่่านช้าง ระห์ว่ิางวัินท่ี 1 มิุถุนาย์น 2562 ถ่ง 31 สิงห์าคมุ 2562
วิัธีการศึกษาวิัจัีย
ประชากรแลิะกลุ่ิมตัวัอย่าง

ประชากร คือ ผู้ป่วิย์ท่ีเข้ารับูการรกัษา ณ ห์อผู้ป่วิย์ใน  
โรงพย์าบูาลด่่านช้าง

กลุ่มุตัวิอย่์าง คือ ผู้ป่วิย์ท่ีมีุราย์การต่อเน่ืองท่ีเข้ารับูการ
รักษา ณ ห์อผู้ป่วิย์ใน โรงพย์าบูาลด่่านช้าง ระห์ว่ิางวัินท่ี 1 มิุถุนาย์น 
2562 ถ่ง 31 สิงห์าคมุ 2562
เกณฑ์์์การคัดัเล่ิอกตัวัอย่างเข้าร่วัมการศึกษา  (Inclusion criteria) 

ผู้ป่วิย์ท่ีมีุราย์การต่อเน่ืองอย่์างน้อย์ 1 ราย์การท่ีเข้ารับูการ
รักษา ณ ห์อผู้ป่วิย์ใน โรงพย์าบูาลด่่านช้าง
เกณฑ์์์การคัดัเล่ิอกตัวัอย่างออกจีากการศึกษา (Exclusion  
criteria)

ผู้ป่วิย์ท่ีขาด่การรักษาต่อเน่ืองเกิน 6 เดื่อน

ก
บทคัด้ย่อ

บทนำา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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เคร่�องม่อในการวิัจัีย
เคร่ืองมืุอท่ีใช้ในการรวิบูรวิมุข้อมูุลในคร้ังน้ี ใช้แบูบูบัูนท่ก

การประสานราย์การย์า (Medication Reconciliation Form) 1 ชุด่ แบู่ง
ออกเป็น 3 ส่วิน ได้่แก่ ข้อมูุลส่วินบุูคคล ประวัิติสุขภาพ และราย์การ
ย์าของผู้ป่วิย์ก่อนแรกรับู (ช่ือ, ขนาด่, วิิธีใช้ย์า)
การเก็บรวับรวัมข้อม้ลิ

ผู้วิิจัย์เก็บูข้อมูุลผู้ป่วิย์ท่ีเข้ารับูการรักษาท่ีห์อผู้ป่วิย์ใน และ
บัูนท่กข้อมูุลลงแบูบูบัูนท่กการประสานราย์การย์า โด่ย์ค้นห์าข้อมูุล
ส่วินบูคุคล ประวิติัการรักษา ราย์การย์าเด่มิุในระบูบูคอมุพวิิเตอร์ของ
โรงพย์าบูาลเทีย์บูกับูราย์การย์าแรกรับูจาก Doctor’s order sheet ใน
ข้ันตอนแรกรับู และเทีย์บูราย์การย์าจ�าห์น่าย์จากใบูสรุปการจ�าห์น่าย์
ผู้ป่วิย์ในข้ันตอนจ�าห์น่าย์ ดั่งข้ันตอนท่ีแสด่งดั่งต่อไปน้ี นอกจากน้ีใน
ข้ันตอนแรกรับูผู้วิิจยั์ได้่มีุการพิมุพ์ประวัิตริาย์การย์าเดิ่มุแนบูไว้ิในแฟ้มุ
ประวัิติผู้ป่วิย์ใน เพ่ือสะด่วิกในการค้นข้อมูุลประวัิติย์าเดิ่มุของแพทย์์

ส่วินเบ่ีูย์งเบูนมุาตรฐาน
ผลิการวิัจัีย

การศ่กษาผลของการประสานราย์การย์าของผู้ป่วิย์ท่ีเข้ารับู
การรักษาท่ีห์อผู้ป่วิย์ใน ของโรงพย์าบูาลด่่านช้าง จ.สุพรรณบุูรี ได้่น�า
ข้อมูุลมุาวิิเคราะห์์ทางสถิติ แบู่งออกเป็น 3 ส่วิน

1. ข้อมูุลท่ัวิไป
2. ผลของการประสานราย์การย์า
3. ควิามุคลาด่เคล่ือนทางย์าท่ีเกิด่ข้่น

1. ข้อม้ลิทัี่�วัไป
กลุ่มุตัวิอย่์าง 485 คน เป็นเพศห์ญิงร้อย์ละ 62.3 อายุ์เฉล่ีย์ 

60.6 ปี จ�านวินวัินนอนส่วินให์ญ่น้อย์กว่ิา 5 วัิน วัินนอนเฉล่ีย์ 3.27 วัิน 
จ�านวินราย์การย์าเดิ่มุเฉล่ีย์ 6.97 ราย์การ ดั่งราย์ละเอีย์ด่ในตารางท่ี 1 

2. ผลิของการประสัานรายการยา
จากการประสานราย์การย์าท้ังส้ิน 921 คร้ัง พบูควิามุแตก

ต่างจากราย์การย์าเดิ่มุ (Discrepancy) 599 คร้ัง (ร้อย์ละ 65.04) โด่ย์
พบูควิามุแตกต่างในข้ันตอนจ�าห์น่าย์ (ร้อย์ละ 75.92) มุากกว่ิาข้ันตอน
แรกรับู (ร้อย์ละ 55.26) โด่ย์คดิ่เป็นควิามุแตกต่างท่ีเกิด่จากควิามุต้ังใจ 
(Intentional discrepancy) ร้อย์ละ 53.09 และพบูควิามุแตกต่างท่ีเกิด่
จากควิามุไมุ่ต้ังใจ (Unintentional discrepancy) ร้อย์ละ 11.94 โด่ย์พบู
ในข้ันตอนจ�าห์น่าย์มุากกว่ิาแรกรับู ซ่่งมีุราย์การท่ีพบูควิามุแตกต่าง
โด่ย์ไมุ่ต้ังใจในข้ันตอนจ�าห์น่าย์ 64 ราย์ (ร้อย์ละ 14.68) จากผู้ป่วิย์
ท้ังห์มุด่ 436 ราย์ และข้ันตอนแรกรับู 46 ราย์ (ร้อย์ละ 9.48) จาก 
ผู้ป่วิย์ท้ังห์มุด่ 485 ราย์ ดั่งราย์ละเอีย์ด่ในตารางท่ี 2

ตารางท่ี่� 2 ความแตกต่างของรายการยา

ตารางท่ี่� 1 จำำานวนและร้อยละของกล่่มตัวอย่างจำำาแนกตามข้อมูลทัี่�วไป 

สัถิติแลิะการวิัเคราะห์่ข้อม้ลิ
ผู้วิิจัย์น�าแบูบูบัูนท่กท่ีได้่กรอกข้อมูุลเรีย์บูร้อย์แล้วิมุาตรวิจ

สอบูควิามุสมุบููรณ์ของข้อมูุลแล้วิประมุวิลผลเบ้ืูองต้นด้่วิย์เคร่ือง
คอมุพิวิเตอร์ โด่ย์ใช้โปรแกรมุส�าเร็จรูป วิิเคราะห์์ข้อมูุลด้่วิย์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistic) ได้่แก่ จ�านวิน ร้อย์ละ ค่าเฉล่ีย์ และ
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ควิามุคลาด่เคล่ือนท่ีพบูมุากท่ีสุด่คือ Omission Error โด่ย์ไมุ่พบู
ควิามุคลาด่เคล่ือนท่ีเป็นอันตราย์ต่อผู้ป่วิย์ ซ่่งสอด่คล้องกับูการศ่กษา
ส่วินให์ญ่ ท้ังการศ่กษาในประเทศไทย์ เช่น น้องเล็ก คุณวิราดิ่ศัย์ 
(2555), คณิตา ปั�นตระกูล (2555), เพีย์งเพ็ญ  ชนาเทพาพร (2557), 
จันทิมุา ศิริคัณทวิานนท์ (2557) และการศ่กษาจากต่างประเทศ เช่น 
Ana Clara Zonia (2012), Rachel Urban (2014) โด่ย์ควิามุเคล่ือนท่ี
เกิด่ข้่นไมุ่พบูควิามุคลาด่เคล่ือนท่ีเป็นอันตราย์ต่อผู้ป่วิย์ ควิามุคลาด่
เคล่ือนท่ีพบูมุากท่ีสุด่คือระดั่บู B (ร้อย์ละ 70)

จากผลการวิิจัย์พบูว่ิา ควิามุคลาด่เคล่ือนท่ีพบูมุากสดุ่ คือ 
ผู้ป่วิย์ไมุ่ได้่รับูย์าท่ีเคย์ได้่รับู (Omission Error) เน่ืองจากแพทย์์ไมุ่ได้่ส่ัง
ราย์การย์าเด่มิุของผู้ป่วิย์เม่ืุอมีุการเปล่ีย์นแปลงระด่บัูการรกัษา ผู้วิิจัย์
จ่งมีุข้อเสนอแนะดั่งต่อไปน้ี

1. การพัฒนาระบูบูการประสานราย์การย์าเป็นเร่ืองของ
สห์วิิชาชีพ ทุกวิิชาชีพควิรตระห์นักถ่งควิามุส�าคัญและพัฒนาการ
ประสานราย์การย์าให้์เป็นมุาตรฐานในการปฏิิบัูติงาน ในทุกระดั่บูของ
การรักษา เพ่ือควิามุสอด่คล้อง ต่อเน่ือง และเพ่ือควิามุปลอด่ภัย์ของ
ผู้ป่วิย์

2. บุูคลากรแต่ละวิิชาชีพควิรก�าห์นด่แนวิทางปฏิิบัูติการ
ประสานราย์การย์าให้์สอด่คล้องกับูบูทบูาทของวิิชาชีพ 

3. ควิรพัฒนาระบูบูคอมุพิวิเตอร์ให้์แพทย์์สามุารถน�า 
ใบูประสานราย์การย์ามุาเป็นค�าส่ังแรกรับู เพ่ือลด่ควิามุคลาด่เคล่ือน 
ท่ีผู้ป่วิย์ไมุ่ได้่รับูย์าท่ีเคย์ได้่รับู (Omission Error)

4. ควิรมีุการประเมุินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ร่วิมุกับู
ผลลัพธ์ทางคลินิก

การศ่กษาวิิจัย์คร้ังน้ีขอขอบูคุณผู้อ�านวิย์การโรงพย์าบูาล
ด่่านช้าง แพทย์์ เภสัชกร พย์าบูาลและเจ้าห์น้าท่ีทุกท่านของ 
โรงพย์าบูาลด่่านช้าง ท่ีสนับูสนุนและให้์ควิามุร่วิมุมืุอในการวิิจัย์คร้ังน้ี
ให้์ส�าเร็จลุล่วิงไปได้่ด้่วิย์ดี่

3. ควัามคลิาดัเคล่ิ�อนที่างยาทีี่�เกิดัขึ�น
ผลการประสานราย์การพบูควิามุคลาด่เคล่ือนทางย์า

ท้ังห์มุด่ 110 ราย์การ โด่ย์ควิามุคลาด่เคล่ือนท่ีพบูมุากท่ีสุด่คือ Omis-
sion Error คิด่เป็นร้อย์ละ 59.09 รองลงมุาคือ Incorrect dose คิด่เป็น
ร้อย์ละ 20.91 โด่ย์ควิามุเคล่ือนท่ีเกิด่ข้่นไมุ่พบูควิามุคลาด่เคล่ือนท่ี
เป็นอันตราย์ต่อผู้ป่วิย์ ระดั่บูควิามุรุนแรงของควิามุคลาด่เคล่ือนท่ีพบู
มุากท่ีสุด่คือระดั่บู B (ร้อย์ละ 70) ดั่งราย์ละเอีย์ด่ในตารางท่ี 3, 4

ตารางท่ี่� 3 ประเภที่และจำำานวนความคลาดเคล่�อนที่างยาท่ี่�เกิดข้�น (Medication error)

ตารางท่ี่� 4 ประเภที่และจำำานวนความคลาดเคล่�อนแบ่่งระดับ่ความร่นแรงท่ี่�ส่่งผลต่อผู้ป่วย

จากการประสานราย์การพบูควิามุแตกต่างท่ีเกิด่จากควิามุ
ไมุ่ต้ังใจร้อย์ละ 11.94 ซ่่งพบูในข้ันตอนจ�าห์น่าย์มุากกว่ิาข้ันตอนแรกรับู 
สอด่คล้องกับูน้องเล็ก คุณวิราดิ่ศัย์ (2555) ได้่ศ่กษาผลของการ 
ประสานราย์การย์าบูนห์อผู้ป่วิย์ในของโรงพย์าบูาลย์โสธร พบู
ควิามุคลาด่เคล่ือนทางย์าใน โด่ย์พบูในข้ันตอนจ�าห์น่าย์ มุากกว่ิาข้ัน
ตอนแรกรับู อธิบูาย์ได้่ว่ิาในข้ันตอนแรกรับูแพทย์์สามุารถดู่ประวัิติ
ราย์การย์าเดิ่มุจากระบูบู HosXp ท�าให้์แพทย์์มีุประวัิติราย์การย์าเดิ่มุ
ท่ีครบูถ้วิน สมุบููรณ์ สะด่วิกในการส่ังราย์การย์าเดิ่มุ แต่ระห์ว่ิางนอน 
โรงพย์าบูาลแพทย์์อาจปรบัูเปล่ีย์นวิิธีการใช้ย์า ท�าให้์ในข้ันตอนจ�าห์น่าย์ 
แพทย์์อาจเกิด่ควิามุคลาด่เคล่ือนในการส่ังย์าใช้ย์าไมุ่ตรงกับูราย์การย์า
ปัจจุบูันของผู้ป่วิย์ท่ีมีุการปรับูเปล่ีย์นระห์ว่ิางนอนโรงพย์าบูาล 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

ข้อเสนอแนะ

กิตติกรรมประกาศ

ประเภทความคลาดเคลื่อน
ทางยา 

ขั้นตอนแรกรับ (คร้ัง) ขั้ น ต อ น จ ำ ห น่ า ย 
(คร้ัง) 

รวม  ร้อยละ 

Omission  Error 36 29 65 59.09 
Incorrect dose 8 15 23 20.91 
Incorrect  drug 0 6 6 5.45 
Incorrect  frequency 0 6 6 5.45 
Incorrect  time 2 9 11 10.00 
รวม 46 64 110 

 

 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
รุนแรง 

ขั้นตอนแรกรับ 
(ร้อยละ) 

ขั้นตอนจำหน่าย 
(ร้อยละ) 

รวม  ร้อยละ 

B 17(15.45) 60(54.55) 77 70 
C 29(26.36) 4(3.64) 33 30 
รวม 46(41.82) 64(58.18) 110 100 
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บทคัด้ย่อ

ากการแถลงนโย์บูาย์ของรัฐบูาล เม่ืุอวัินท่ี 25 กรกฎาคมุ 
2562 ระบุูอย่์างชัด่เจนว่ิา การใช้กัญชาทางการแพทย์์ คือ
ห์น่่งในนโย์บูาย์ท่ีส�าคัญ ให้์เร่งศ่กษาวิิจัย์และพัฒนา

เทคโนโลยี์การใช้กัญชาในทางการแพทย์์ โด่ย์ก�าห์นด่กลไกการด่�าเนิน
งานท่ีรัด่กุมุ ตามุท่ีกฎห์มุาย์บัูญญัติไว้ิอย่์างเคร่งครัด่ การศ่กษาน้ีจ่ง
จัด่ท�าข้่นโด่ย์มีุวัิตถุประสงค์เพ่ือประเมิุนควิามุรู้ ทัศนคติ และ
ประสบูการณ์ เก่ีย์วิกับูเร่ืองการใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์ ห์าควิามุ
สัมุพันธ์ของควิามุรู้ ทัศนคติและประสบูการณ์ รวิมุถ่งปัจจัย์ท่ีสัมุพันธ์
กับูควิามุรู้ ทัศนคติและประสบูการณ์ต่อการใช้ย์ากัญชาทางการ 
แพทย์์ ในกลุ่มุบูคุลากรทางการแพทย์์ ท่ีมีุสิทธิส่ังใช้ย์ากญัชาทางการ
แพทย์์ ในสังกัด่ส�านักงานสาธารณสุขจังห์วัิด่เชีย์งให์มุ่

การศ่กษาภาคตัด่ขวิางแบูบูวิิเคราะห์์ (cross-sectional 
analytical study) เก็บูข้อมูุลโด่ย์ใช้แบูบูสอบูถามุ กลุ่มุตัวิอย่์างคือ 
แพทย์์แผนปัจจุบัูน แพทย์์แผนไทย์ และแพทย์์แผนไทย์ประยุ์กต์ ใน
จังห์วัิด่เชีย์งให์มุ่ ช่วิงเดื่อนมุกราคมุ – มีุนาคมุ พ.ศ. 2564 วิิเคราะห์์
ผลด้่วิย์สถิติ Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis test และห์าค่า
อัตราส่วินออด่ส์ (Odds Ratio) เพ่ือห์าควิามุสมัุพันธ์ระห์ว่ิางปัจจัย์ 
ด้่วิย์สถิติโลจิสติก (Binary Logistic Regression) 

ผลการศ่กษาบูคุลากรสาธารณสขุท่ีมีุสิทธิส่ังใช้ย์ากญัชา
ทางการแพทย์์จ�านวิน 202 คน พบูว่ิา เป็นเพศห์ญิง จ�านวิน 131 คน 
(ร้อย์ละ 64.8) วิิชาชีพส่วินให์ญ่เป็นแพทย์์แผนปัจจุบัูน จ�านวิน 132 คน 
(ร้อย์ละ 65.3) สังกัด่โรงพย์าบูาลชุมุชน จ�านวิน 98 คน (ร้อย์ละ 48.5) 
อายุ์ระห์ว่ิาง  21-37 ปี จ�านวิน 144 คน (ร้อย์ละ 71.2) มีุประสบูการณ์
การศ่กษาควิามุรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ ส่วินให์ญ่มุาจากอบูรมุการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์์ ท่ีจัด่โด่ย์กระทรวิงสาธารณสขุ และได้่ใบูรับูรอง
แล้วิและศ่กษาด้่วิย์ตนเองผ่านส่ือต่างๆ เช่น จากต�ารา จากเว็ิบูไซต์ 
จ�านวิน 66 คน (ร้อย์ละ 32.7) บุูคลากรมีุระดั่บูควิามุรู้ในภาพรวิมุอยู่์ท่ี
ระดั่บูปานกลาง (ร้อย์ละควิามุรู้เฉล่ีย์ 69.8 ± 15.7) ทัศนคติต่อการใช้
กัญชาทางการแพทย์์มีุภาพรวิมุเป็นทัศนคติท่ีเห็์นด้่วิย์ (คะแนนเฉล่ีย์ 
3.65 ± 1.10) และประสบูการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์์มีุภาพรวิมุ
คือ ไมุ่เคย์มีุประสบูการณ์ (ค่าเฉล่ีย์ 1.70 ± 0.85)

จ

 ความรู้ ทัศนคติและประสบการณ์
ต่อการใช้ยากัญชาทางการแพทย์

มโนรมภ์ สินธพอาชากุล  
ภบ.

คำาสัำาคัญ : ควิามุรู้ ทัศนคติ ประสบูการณ์ ย์ากัญชาทางการแพทย์์ บุูคลากรสาธารณสุข   

ปัจจัย์ด้่านวิิชาชีพ ระย์ะเวิลาการท�างาน และประสบูการณ์
ศ่กษาควิามุรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ มีุควิามุสัมุพันธ์กับูควิามุรู้เพีย์ง
อย่์างเดี่ย์วิ ซ่่งเม่ืุอพิจารณาโด่ย์การแบู่งควิามุรู้ออกเป็น 2 ระดั่บู ตามุ
ค่ามัุธย์ฐาน พบูว่ิาบุูคลากรสาธารณสขุท่ีมีุสิทธิส่ังใช้กัญชาทางการ
แพทย์์มีุระดั่บูควิามุรู้น้อย์ถ่งปานกลาง (0-14 คะแนน) ร้อย์ละ 52.0 
และระดั่บูควิามุรู้มุาก (15-20 คะแนน) ร้อย์ละ 48 เม่ืุอพิจารณาปัจจัย์
ท่ีมีุอิทธิพลต่อควิามุรู้ของบูุคลากรสาธารณสุขท่ีมีุสิทธิใช้กัญชา
ทางการแพทย์์ พบูว่ิาระย์ะเวิลาการท�างาน 5-10 ปี มีุควิามุรู้เก่ีย์วิกับู
การใช้กัญชาทางการแพทย์์น้อย์กว่ิาผู้ท่ีมีุระย์ะเวิลาท�างานมุากกว่ิา 
15 ปี อยู่์ร้อย์ละ 64 และประสบูการณ์การศ่กษาควิามุรู้เร่ืองกัญชา
ทางการแพทย์์ พบูว่ิาบุูคลากรท่ีเคย์อบูรมุการใช้กัญชาทางการแพทย์์
ท่ีจัด่โด่ย์กระทรวิงสาธารณสุขและได้่ใบูรับูรองแล้วิ มีุควิามุรู้มุากกว่ิา
บุูคลากรฯ ท่ีไมุ่เคย์ศ่กษาเร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ เป็น 14.68 เท่า 
(95%CI 4.46-48.32) ต่อมุาคือบุูคลากรท่ีเคย์สัมุมุนา ฟังบูรรย์าย์  
ดู่งาน อบูรมุ จากห์น่วิย์งานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนมีุควิามุรู้มุาก
กว่ิาบุูคลากรฯ ท่ีไมุ่เคย์ศ่กษาเร่ืองกญัชาทางการแพทย์์ เป็น 9.14 เท่า 
(95%CI 2.68-31.3) และบุูคลากรฯ ท่ีมีุประสบูการณ์ศ่กษาด้่วิย์ตนเอง
ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ต�ารา เว็ิบูไซต์ มีุควิามุรู้มุากกว่ิาบุูคลากรฯ ท่ีไมุ่
เคย์ศ่กษาเร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ เป็น 6.19 เท่า (95%CI 2.23-
17.12) และยั์งพบูว่ิา ควิามุรู้ของบุูคลากรมีุควิามุสัมุพันธ์กับูทัศนคติ
และประสบูการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์์ ท่ีระดั่บูนัย์ส�าคัญ 0.05 

ควัามเป็นมาแลิะควัามสัำาคัญของปัญห่า 
จากการแถลงนโย์บูาย์ของรฐับูาล เม่ืุอวัินท่ี 25 กรกฎาคมุ 

2562 น้ันระบุูว่ิา การใช้กัญชาทางการแพทย์์ คือห์น่่งในนโย์บูาย์ท่ี
ส�าคัญโด่ย์ระบุูเร่ือง การใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์และเศรษฐกิจ 
ท�าให้์ทุกภาคส่วินท้ังรัฐและเอกชน เกิด่ควิามุสนใจท่ีจะศ่กษาและวิิจัย์
เพ่ือน�ากัญชามุาใช้ประโย์ชน์ทางด้่านการแพทย์์มุากข้่น โด่ย์มีุองค์กร
ห์ลาย์แห่์งเคล่ือนไห์วิให้์มีุการพิจารณาแก้ไขกฎห์มุาย์ย์าเสพตดิ่ (พระ
ราชบัูญญัติย์าเสพติด่ให้์โทษ พ.ศ. 2522) ซ่่ง พ.ร.บู.ฉบัูบูน้ี ก�าห์นด่ให้์
กัญชาเป็นย์าเสพติด่ประเภทท่ี 5 ไมุ่สามุารถน�ามุาใช้ประโย์ชน์ใด่ๆ 
ในทางการแพทย์์ได้่เลย์ (อ้างอิง พ.ร.บู.ย์าเสพตดิ่ให้์โทษฯ พ.ศ. 2522 
มุาตราท่ี 7 การแบู่งประเภทย์าเสพติด่ ระบุูให้์กัญชาเป็นย์าเสพติด่
ประเภทท่ี 5 กลุ่มุเด่ยี์วิกบัู พืชกระท่อมุ ไมุ่มีุการระบูใุห้์ใช้ทางการ

ของบุคลากรสาธารณสุขที่มีสิทธิสั่งใช้ ในสังกัด้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด้เชียงใหม่
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แพทย์์ได้่ แต่ในวิงการแพทย์์ท่ัวิโลกกลับูพบูห์ลักฐานทางวิิทย์าศาสตร์ 
จากงานวิิจัย์ต่างๆ แสด่งว่ิา กัญชาสามุารถน�ามุาใช้เป็นย์ารักษา
อาการห์รือโรคต่างๆ ได้่ห์ลาย์โรค เกิด่ควิามุเคล่ือนไห์วิในวิงวิิชาการ
ท่ีเก่ีย์วิข้องด้่านการแพทย์์และการสาธารณสุข ในกระทรวิงสาธารณสุข
และห์น่วิย์งานต่างๆ ในประเทศไทย์เป็นอย่์างมุาก

วิงการแพทย์์ท่ัวิโลกน้ัน พบูห์ลักฐานการใช้ย์ากัญชาใน
การรักษาพย์าบูาล มุาต้ังแต่โบูราณ และจนถ่งปัจจุบัูนก็มีุห์ลักฐาน
ทางวิิทย์าศาสตร์การแพทย์์จากงานวิิจัย์ต่างๆ ซ่่งแสด่งว่ิากัญชา
สามุารถน�ามุาใช้เป็นย์ารักษาอาการห์รือโรคต่างๆ ได้่ห์ลาย์โรค 
สอด่คล้องกับูการศ่กษาของวีิรย์า ถาอุปชิตและนุศราพร เกษสมุบููรณ์ 
เร่ืองการใช้กัญชาทางการแพทย์์ ซ่่งการศ่กษาพบูว่ิา ต�าราแผนโบูราณ
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์์ มีุต�ารับูย์าไทย์ท่ีเข้ากัญชา จ�านวิน 11 ต�ารับู 
และในต�าราพระโอสถพระนาราย์ณ์ พบูต�ารับูย์าไทย์ท่ีเข้ากัญชา  
จ�านวิน 3 ต�ารับู โด่ย์มีุข้อบู่งใช้ห์ลักคือ แก้ปวิด่เจริญอาห์าร ช่วิย์ให้์
นอนห์ลับู เป็นต้น และยั์งพบูการใช้กัญชา  ในการแพทย์์แผนปัจจุบัูน
ด้่วิย์ โด่ย์เม่ืุอพิจารณาจากงานวิิจัย์ท่ีมีุคุณภาพระดั่บูน่าเช่ือถือได้่ 
(Moderate Quality Evidence) พบูว่ิามีุการใช้ส�าห์รับูอาการปวิด่เร้ือรัง 
โด่ย์เฉพาะ Neuroleptic pain ห์รือ Cancer Pain และกรณีภาวิะกล้ามุ
เน้ือเกร็งเน่ืองจากภาวิะปลอกประสาทอกัเสบู (Spasticity due to 
Multiple Sclerosis) โด่ย์ใช้สาร cannabinoids ได้่แก่ nabiximol, nabi-
lone, tetrahydrocannabinol Cannabidiol และ Dronabinol สรุปผล
การวิิจัย์ได้่ว่ิา “กัญชา” เป็น พืชสมุุนไพรท่ีมีุประโย์ชน์ทางการแพทย์์ 
ซ่่งมีุห์ลักฐานทางวิิชาการสนับูสนุนท้ังแพทย์์แผนไทย์และแผน
ปัจจุบัูน โด่ย์สรุปข้อบู่งใช้ห์ลักคือ อาการปวิด่เร้ือรังและโรคปลอก
ประสาทเส่ือมุแข็ง ด้่านผลข้างเคีย์งของกัญชาในระย์ะส้ัน พบูว่ิามีุผล
ข้างเคีย์งท่ีไมุ่รุนแรง ส่วินผลข้างเคีย์งในระย์ะย์าวิ ยั์งไมุ่มีุข้อมูุลท่ี
แน่ชัด่ (วีิรย์า ถาอุปชิตและนุษราพร เกษสมุบููรณ์, 2560)

ในปี พ.ศ. 2561-2562 กระทรวิงสาธารณสุข ได้่เสนอให้์
แก้ไขปรับูปรุง พ.ร.บู.ย์าเสพติด่ให้์โทษ พ.ศ. 2522  ให์มุ่ เป็น พ.ร.บู. 
ย์าเสพติด่ให้์โทษ ฉบัูบูท่ี 7 พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบูกษา 
และมีุผลบัูงคับูใช้ สรุปสาระส�าคัญคือ มีุการย์กเว้ินให้์กัญชาสามุารถ
ใช้ในทางการแพทย์์ได้่ โด่ย์ออกระเบีูย์บูและกฎกระทรวิงตามุมุาอีก
ห์ลาย์ฉบูบัูท�าให้์เกิด่ควิามุต่ืนตัวิในวิงการแพทย์์และการสาธารณสขุ
ในประเทศไทย์อย่์างมุากท้ังประเด็่นทางด้่านกฎห์มุาย์ ด้่านการแพทย์์ 
ด้่านสังคมุและเศรษฐกิจ โด่ย์พบูว่ิามีุประชาชน มีุท้ังการสนับูสนุน
และคัด่ค้านจ�านวินมุาก และท่ีส�าคัญคือ กลุ่มุบุูคลากรทางการแพทย์์
ท่ีมีุสิทธ์ิส่ังใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์น้ัน ได้่รับูการอนุญาตให้์สามุารถ
มีุสิทธ์ิส่ังใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์ให้์ผู้ป่วิย์ได้่ ตามุ พ.ร.บู.ย์าเสพตดิ่
ให้์โทษ (ฉบัูบูท่ี 7) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวิงสาธารณสุขท่ี
เก่ีย์วิข้อง เม่ืุอวัินท่ี 26 ก.พ. 2562  เร่ืองก�าห์นด่ให้์ผู้มีุสิทธ์ิส่ังจ่าย์ย์า
กัญชาทางการแพทย์์คือ แพทย์์แผนปัจจุบูนั แพทย์์แผนไทย์ และ
แพทย์์แผนไทย์ประยุ์กต์ ท่ีมีุใบูประกอบูวิิชาชีพและปฏิิบัูติงานอยู่์ใน
สถานบูริการท่ีได้่รับูอนุญาตตามุกฎห์มุาย์ แต่เป็นท่ีน่าสงสัย์ว่ิา  
บุูคลากรฯ เห์ล่าน้ี อาจมีุควิามุรู้ควิามุเข้าใจเร่ืองย์ากัญชาทางการแพทย์์

ไมุ่เพีย์งพอ ห์รือยั์งมีุควิามุรู้ควิามุเข้าใจท่ีไมุ่ถูกต้อง อันจะก่อให้์เกิด่
ปัญห์าต่างๆ ตามุมุาก็เป็นได้่ สถานการณ์ท่ีเกิด่ข้่นในประเทศไทย์ใน
ช่วิงท่ีผ่านมุา ท�าให้์ห์ลาย์ฝ่่าย์มีุควิามุวิิตกกังวิลและเกิด่ข้อสงสัย์ว่ิา 
การใช้กัญชาทางการแพทย์์น้ันจะมีุผลดี่ห์รือผลเสีย์อย่์างไร และสังคมุ
มีุควิามุคิด่เห็์นเป็นอย่์างไร จะเห์น็ด้่วิย์ห์รอืไมุ่เห็์นด้่วิย์ มุากน้อย์เพีย์ง
ใด่ โด่ย์เฉพาะบุูคลากรทางด้่านการแพทย์์น้ันมีุควิามุคิด่เห็์น ควิามุรู้ 
ห์รือทัศนคติต่อกัญชาเป็นอย่์างไร อันอาจจะมีุผลกระทบูต่อนโย์บูาย์
การใช้กัญชาทางการแพทย์์ ต่อไปได้่

 จากข้อมูุลโครงการส�ารวิจควิามุรู้ ควิามุเข้าใจ และควิามุ
คิด่เห็์นของประชาชนต่อเร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ และการใช้แบูบู
สันทนาการ : กรณีศ่กษาประชาชนอายุ์ 15 ปีข้่นไปท่ัวิประเทศ พบู
ว่ิา ควิามุรู้ ควิามุเข้าใจต่อเร่ืองกัญชาทางการแพทย์์   ข่าวิสารเก่ีย์วิ
กับูกัญชาทางการแพทย์์ แพร่กระจาย์อย่์างกว้ิางขวิาง เข้าถ่งคนไทย์ 
(อายุ์ 15 ปีข้่นไป) ได้่กว่ิา 44 ล้านคน และมัุกเป็นการให้์ข้อมูุลเชิง
สนับูสนุนการใช้ในทางการแพทย์์ พบูว่ิาตัวิอย่์างส่วินให์ญ่เข้าใจไมุ่ถูก
ต้องห์รืออาจไมุ่ทราบูเลย์ โด่ย์เฉพาะข้อมูุลเก่ีย์วิกบัูประโย์ชน์ ของ
กัญชาในประเด็่น “กัญชารักษาโรคมุะเร็งให้์ห์าย์ได้่” และ “กัญชาใช้
รักษาโรคนอนไมุ่ห์ลับูได้่” ซ่่งยั์งต้องมีุ การวิิจัย์เพ่ิมุเติมุ แต่กลับูมีุ
ตัวิอย่์างท่ีเช่ือว่ิาเป็นข้อมูุลท่ีถกูต้องแล้วิ สูงถ่งร้อย์ละ 39 และ 30 
ตามุล�าดั่บู จ่งมีุข้อแนะน�าว่ิา สมุควิรอย่์างย่ิ์งท่ีองค์กรวิิชาชีพทางการ
แพทย์์ อาทิ กรมุการแพทย์์ กระทรวิงสาธารณสุข แพทย์สภา และ
สมุาคมุประสาทวิิทย์าแห่์งประเทศไทย์ จะได้่จัด่ท�าค�าแนะน�า ข้อเท็จ
จริง ห์รือควิามุคิด่เห็์นเก่ีย์วิกับูกัญชาทางการแพทย์์ ส�าห์รับูบุูคลากร
ทางการแพทย์์ และส�าห์รบัูประชาชนท่ัวิไป และกลุ่มุตวัิอย่์างส่วินให์ญ่
มีุแนวิโน้มุเห็์นด้่วิย์ต่อการน�ากัญชามุาใช้ทางการแพทย์์ แต่ต้องอยู่์
ภาย์ใต้การดู่แล โด่ย์โรงพย์าบูาลของรัฐเท่าน้ัน ไมุ่สนับูสนุนการน�า
มุาใช้เพ่ือสันทนาการ รวิมุถ่งการซ้ือ-ขาย์ กัญชาโด่ย์เสรี และยั์งมีุ
ควิามุเห็์นก�า้ก่่งต่อการอนุญาต “ให้์ประชาชนปลูกกัญชาได้่บู้านละ 6 
ต้น” เน่ืองมุาจากส่วินให์ญ่ยั์งไมุ่ม่ัุนใจในการควิบูคุมุของรัฐบูาล โด่ย์
เกรงว่ิาผู้ท่ีได้่รับูอนุญาตให้์ปลูกกัญชาได้่น้ัน จะปลูกเกินกว่ิาท่ี
กฎห์มุาย์ก�าห์นด่ และผู้ใช้กัญชาจะน�ามุาใช้ในทางท่ีผดิ่ คือใช้เพ่ือ
สันทนาการ จนกลาย์เป็นควิามุกังวิลใจว่ิาจะท�าให้์เย์าวิชนและ
ประชาชนเสพติด่กัญชามุากข้่น จ่งต้องก�าห์นด่ห์ลักเกณฑ์ู เง่ือนไข 
และแนวิทางในการก�ากับูควิบูคุมุให้์ชัด่เจนมุากกว่ิาน้ี และส่ือสารให้์
ประชาชนเข้าใจและเช่ือม่ัุนให้์ท่ัวิกัน (สุริยั์น บุูญแท้, 2563)

ในส่วินของจังห์วัิด่เชีย์งให์มุ่ มีุสถานพย์าบูาลในสังกัด่
ส�านักงานสาธารณสุขจังห์วัิด่เชีย์งให์มุ่ จ�านวินท้ังส้ิน 25 แห่์ง โด่ย์เป็น
สถานพย์าบูาลระดั่บูโรงพย์าบูาลศูนย์์ 1 แห่์ง (รพ.นครพิงค์)  
โรงพย์าบูาลท่ัวิไป 3 แห่์ง และโรงพย์าบูาลชุมุชน 21 แห่์ง โรงพย์าบูาล
ทุกแห่์งได้่รับูมุอบูนโย์บูาย์จากกระทรวิงสาธารณสขุ ให้์เปิด่บูรกิาร
คลินิกกัญชาทางการแพทย์์เช่นเดี่ย์วิกับูทุกจังห์วัิด่ท่ัวิประเทศไทย์ โด่ย์
แบู่งเป็นการเปิด่คลินิกให้์ค�าปร่กษาเร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ (ไมุ่มีุ
การจ่าย์ย์ากัญชา) จ�านวิน 20 แห่์ง และเปิด่บูริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์์เต็มุรูปแบูบู มีุการตรวิจรักษา และจ่าย์ย์ากัญชาทาง 
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การแพทย์์ท้ังในรูปแบูบูย์าแผนปัจจุบัูน และการรักษาด้่วิย์ศาสตร์การ
แพทย์์แผนไทย์จ�านวิน 1 แห่์ง มีุบุูคลากรของจังห์วัิด่เชีย์งให์มุ่ ผ่าน
การอบูรมุการใช้กัญชาทางการแพทย์์ จ�านวินท้ังส้ิน 465 คน แบู่งเป็น 
แพทย์์แผนปัจจุบัูน 163 คน  แพทย์์แผนไทย์  95 คน  และกลุ่มุ
บุูคลากรสาย์สนับูสนุนอ่ืนๆ (เภสัชกร พย์าบูาล นักวิิชาการ
สาธารณสุข เป็นต้น) อีก 207 คน (กองวัิตถุเสพติด่, 2564) 

การศ่กษาน้ีผู้วิิจัย์มีุควิามุต้องการประเมิุนว่ิา ผู้มีุสิทธ์ิส่ัง
จ่าย์ย์ากัญชาทางการแพทย์์ คือแพทย์์แผนปัจจบัุูน แพทย์์แผนไทย์ 
และแพทย์์แผนไทย์ประยุ์กต์ ในสถานพย์าบูาลสังกัด่ส�านักงาน
สาธารณสุขจังห์วัิด่เชีย์งให์มุ่น้ัน  มีุควิามุรู้  ทัศนคติ และประสบูการณ์ 
เร่ืองการใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์อยู่์ในระดั่บูใด่ โด่ย์ผลจากการ
ศ่กษาจะน�าเสนอต่อผู้รับูผิด่ชอบูในห์น่วิย์งานสาธารณสขุ ท้ังระด่บัู
นโย์บูาย์ และเสนอต่อผู้เก่ีย์วิข้องในทุกห์น่วิย์งาน รวิมุท้ังต่อองค์กร
ท่ีเก่ีย์วิข้องต่างๆ ซ่่งจะเป็นประโย์ชน์ในการน�าไปจัด่ท�าแนวิทางการ
ด่�าเนินการ และพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์์ อย่์างมีุ
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

งานศ่กษาเร่ือง ควิามุรู้ ทัศนคติและประสบูการณ์ต่อการ
ใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์ ของบุูคลากรสาธารณสุขท่ีมีุสิทธิส่ังใช้ ใน
สังกัด่ส�านักงานสาธารณสขุจังห์วัิด่เชีย์งให์มุ่น้ี ได้่รับูอนุมัุติและรับูรอง
การวิิจัย์ในมุนุษย์์ โด่ย์คณะกรรมุการจริย์ธรรมุการวิิจัย์ในมุนุษย์์ 
ส�านักงานสาธารณสขุจังห์วัิด่เชยี์งให์มุ่ ตามุเอกสารเลขท่ี 27/2563 
รับูรองเม่ืุอวัินท่ี 11 มุกราคมุ 2563 
วััตถุประสังค์การวิัจัีย

1. เพ่ือศ่กษาถ่งควิามุรู้ ทัศนคติและประสบูการณ์ของ
บุูคลากรด้่านสาธารณสุข ท่ีมีุสิทธิในการส่ังจ่าย์ย์ากัญชาในทางการ
แพทย์์ในสังกัด่ส�านักงานสาธารณสุขจังห์วัิด่เชีย์งให์มุ่

2. เพ่ือห์าควิามุสัมุพันธ์ของควิามุรู้ ทัศนคติและ
ประสบูการณ์ของบุูคลากรทางการแพทย์์ต่อการใช้ย์ากัญชาทางการ
แพทย์์

3. เพ่ือห์าปัจจัย์ท่ีสัมุพันธ์กับูควิามุรู้ ทัศนคติและ
ประสบูการณ์ของบุูคลากรทางการแพทย์์ต่อการใช้ย์ากัญชาทางการ
แพทย์์
กรอบแนวัคิดัการวิัจัีย

จากการศ่กษาแนวิคิด่และทฤษฎีเก่ีย์วิกับูควิามุรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมุ  พบูว่ิา ควิามุรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมุมีุควิามุสัมุพันธ์
กัน และจากการทบูทวินวิรรณกรรมุพบูว่ิามีุห์ลาย์ปัจจัย์ท่ีมีุควิามุ
สัมุพันธ์กับูควิามุรู้ ทัศนคติ และประสบูการณ์ต่อการใช้ย์ากัญชา
ทางการแพทย์์ของบุูคลากรสาธารณสุข  ผู้วิิจัย์จ่งได้่ต้ังกรอบูแนวิคิด่
และทฤษฎีงานวิิจัย์ดั่งน้ี
ระเบียบวิัธีวิัจัีย

การศ่กษาเชิงพรรณนาแบูบูภาคตัด่ขวิางเชิงวิิเคราะห์์ 
(cross-sectional  analytical study)

ประชากรแลิะกลุ่ิมตัวัอย่าง
ประชากร ได้่แก่ แพทย์์แผนปัจจุบัูน แพทย์์แผนไทย์ และ

แพทย์์แผนไทย์ประย์กุต์ ในจังห์วัิด่เชีย์งให์มุ่ ในช่วิงเดื่อนมุกราคมุ 
พ.ศ. 2564 – มีุนาคมุ พ.ศ. 2564 จ�านวิน 640 คน

กลุ่มุตัวิอย่์างได้่แก่แพทย์์แผนปัจจุบัูน แพทย์์แผนไทย์ และ
แพทย์์แผนไทย์ประยุ์กต์ ในสังกัด่ส�านักงานสาธารณสุขจังห์วัิด่
เชีย์งให์มุ่ ในช่วิงเดื่อนมุกราคมุ พ.ศ. 2564 – มีุนาคมุ พ.ศ. 2564 
จ�านวิน 202 คน  
เคร่�องม่อทีี่�ใช้ในการวิัจัีย

แบูบูสอบูถามุซ่่งผู้วิิจัย์สร้างข้่น ประกอบูด้่วิย์  5 ส่วิน ดั่งน้ี
ส่วินท่ี 1 แบูบูสอบูถามุข้อมูุลท่ัวิไปของผู้ตอบู

แบูบูสอบูถามุ ประกอบูด้่วิย์ อายุ์ เพศ ระดั่บูการศ่กษา ต�าแห์น่ง/
ห์น้าท่ี วิิชาชพี ห์น่วิย์งานท่ีสงักัด่ และประสบูการณ์การเข้ารับูการ
อบูรมุเก่ีย์วิกับูกัญชาทางการแพทย์์

ส่วินท่ี 2 แบูบูสอบูถามุควิามุรู้เร่ืองย์ากัญชาทางการ
แพทย์์ มีุ 3 ตัวิเลือก ตอบูถูก ได้่ 1 คะแนน ตอบูผิด่ ห์รือตอบูไมุ่แน่ใจ 
ได้่ 0 คะแนน

ส่วินท่ี 3 แบูบูสอบูถามุทัศนคติต่อการใช้ย์ากัญชาทางการ
แพทย์์ ลักษณะเป็นแบูบูวัิด่มุาตราส่วินประมุาณค่า (rating scale)  
มีุ 5 ระดั่บู คือ ระดั่บู  1 = ไมุ่เห็์นด้่วิย์อย่์างย่ิ์ง, 2 = ไมุ่เห็์นด้่วิย์,  
3 = เห็์นด้่วิย์    ปานกลาง, 4 = เห็์นด้่วิย์, 5 = เห็์นด้่วิย์อย่์างย่ิ์ง พบู
ว่ิาค่าควิามุเช่ือม่ัุนของแบูบูสอบูถามุเร่ืองทัศนคติต่อการใช้ย์ากัญชา
ทางการแพทย์์ ได้่ค่าสัมุประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบูาค (Cronbach’s 
α) มีุค่าเท่ากับู 0.957

ส่วินท่ี 4 แบูบูสอบูถามุประสบูการณ์เก่ีย์วิกบัูการใช้ย์า
กัญชาทางการแพทย์์ ลักษณะเป็นแบูบูวัิด่มุาตราส่วินประมุาณค่า 
(rating scale) มีุ 5 ระดั่บู คือ 1 = ไมุ่เคย์  2 = เคย์แต่ไมุ่บู่อย์ 3 = 
บู่อย์ 4 = บู่อย์มุาก 5 = บู่อย์มุากท่ีสุด่ พบูว่ิาค่าควิามุเช่ือม่ัุนของ
แบูบูสอบูถามุเร่ืองประสบูการณ์เก่ีย์วิกับูการใช้ย์ากัญชาทางการ
แพทย์์ ได้่ค่าสัมุประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบูาค (Cronbach’s α) มีุค่า
เท่ากับู 0.902      
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ส่วินท่ี 5 เป็นค�าถามุปลาย์เปิด่ให้์แสด่งควิามุคิด่เห็์นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมุเติมุ

ผู้วิิจยั์ได้่ตรวิจสอบูคุณภาพของเคร่ืองมืุอ โด่ย์การตรวิจ
สอบูควิามุตรงตามุเน้ือห์าของแบูบูสอบูถามุ (content validity) ด้่วิย์
การให้์ผู้ทรงคุณวุิฒิจ�านวิน 3 ท่านช่วิย์ตรวิจสอบู ได้่แก่ ผู้ท่ีมีุควิามุ
เช่ีย์วิชาญด้่านกัญชาทางการแพทย์์ จ�านวิน 2 ท่าน และผู้เช่ีย์วิชาญ
ด้่านกฎห์มุาย์ 1 ท่าน ตรวิจสอบูและให้์ข้อแนะน�าก่อน จากน้ันผู้วิิจัย์
ได้่น�าแบูบูสอบูถามุไปตรวิจสอบูควิามุเช่ือม่ัุน (reliability) โด่ย์น�า
แบูบูสอบูถามุไปทด่ลองใช้กับูกลุ่มุตวัิอย่์างท่ีมุคีวิามุคล้าย์คล่งกัน แต่
ท�างานในจังห์วัิด่ล�าพูน จ�านวิน 30 คน แล้วิค�านวิณห์าควิามุเช่ือม่ัุน
โด่ย์ใช้สูตรสัมุประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบูาค (Cronbach’s alpha 
efficiency) ได้่เกณฑ์ูมุากกว่ิา 0.7 แล้วิจ่งน�าแบูบูสอบูถามุน้ี ไปใช้ต่อไป
การเก็บรวับรวัมข้อม้ลิ 

1. เก็บูข้อมูุลโด่ย์ใช้แบูบูสอบูถามุ ในรูปแบูบูของ google 
form กรอกข้อมูุลในลิงก์ (Link) ท่ีส่ง ไปให้์กลุ่มุเป้าห์มุาย์

2. เก็บูข้อมูุลโด่ย์ใช้แบูบูสอบูถามุในรูปแบูบูกระด่าษ  
ในกรณีท่ีผู้ตอบูแบูบูสอบูถามุต้องการ

3. ข้อมูุลท่ีได้่ท้ังห์มุด่น�าไปวิิเคราะห์์ข้อมูุลโด่ย์ใช้โปรแกรมุ 
SPSS Version 26
การวิัเคราะห์่ข้อม้ลิที่างสัถิติ

สถิติท่ีใช้ในการวิิเคราะห์์ข้อมูุล แบู่งเป็น 2 ส่วิน ได้่แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้่แก่ ควิามุถ่ี (Frequency) ร้อย์ละ 

(Percentage)  
2. สถิติเชิงอนุมุาน ได้่แก่ ทด่สอบูกรณี 2 ประชากรด้่วิย์

สถิติทด่สอบูแมุน-วิิทย์์นีย์์ ยู์ (Mann-Whitney U test) ทด่สอบูกรณี
มุากกว่ิา 2 ประชากรด้่วิย์สถิติทด่สอบูของครัสคาล-วัิลลิส (Kruskal 
Wallis test) และวิิเคราะห์์ควิามุสัมุพันธ์ระห์ว่ิางควิามุรู้ ทัศนคติและ
ประสบูการณ์ ด้่วิย์สถิติ Kendall Tau รวิมุถ่งสถิติถด่ถอย์ Binary  
logistic regression เพ่ือวิิเคราะห์์ปัจจัย์ท่ีสัมุพันธ์กับูควิามุรู้ ทัศนคติ
และประสบูการณ์ต่อการใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์โด่ย์แบู่งปัจจัย์ตามุ
เป็น 2 กลุ่มุตามุค่ากลางเลขคณิตของแต่ละปัจจัย์ น�าเสนอค่า Odds 
ratio (95%CI) ก�าห์นด่ระดั่บูนัย์ส�าคัญท่ี 0.05

เม่ืุอจ�าแนกของบุูคลากรสาธารณสุขท่ีมีุสิทธิส่ังใช้ย์ากัญชา
ทางการแพทย์์ จ�านวิน 202 คน ตามุปัจจัย์ส่วินบุูคคลพบูว่ิา เป็นเพศ
ห์ญิง จ�านวิน 131 คน (ร้อย์ละ 64.8) ส่วินให์ญ่มีุต�าแห์น่งห์รือห์น้าท่ี
เป็นแพทย์์ประจ�า (ท�าห์น้าท่ีตรวิจรักษาผู้ป่วิย์เป็นห์ลัก) จ�านวิน 116 
คน (ร้อย์ละ 57.4) รองลงมุาคือหั์วิห์น้า/รองหั์วิห์น้า กลุ่มุงาน/ฝ่่าย์ฯ
ต่างๆ จ�านวิน 74 คน (ร้อย์ละ 36.6) โด่ย์มีุวิิชาชีพเป็นแพทย์์แผน
ปัจจุบัูน จ�านวิน 132 คน (ร้อย์ละ 65.3) รองลงมุาคือแพทย์์แผนไทย์ 
จ�านวิน 66 คน (ร้อย์ละ 32.7) ซ่่งมีุห์น่วิย์งานคือโรงพย์าบูาลชุมุชน 
จ�านวิน 98 คน (ร้อย์ละ 48.5)  รองลงมุาคือโรงพย์าบูาลศูนย์์ จ�านวิน 
46 คน (ร้อย์ละ 22.8) พบูว่ิาสถานท่ีท�างานส่วินให์ญ่ต้ังอยู่์ใกล้เมืุอง

เชีย์งให์มุ่ โด่ย์อยู่์ห่์างจากอ�าเภอเมืุองเชีย์งให์มุ่ 5-24 กิโลเมุตร จ�านวิน 
80 คน (ร้อย์ละ 39.6) รองลงมุาคอืห่์างจากอ�าเภอเมุอืงเชีย์งให์มุ่ 
25-99 กิโลเมุตร จ�านวิน 47 คน (ร้อย์ละ 23.3)  ห่์างจากตัวิอ�าเภอ
เมืุองเชีย์งให์มุ่ 100-180 กิโลเมุตร จ�านวิน 42 คน (ร้อย์ละ 20.8) และ
อยู่์ในตัวิอ�าเภอเมืุองเชีย์งให์มุ่ จ�านวิน 33 คน (ร้อย์ละ 16.3) ตามุ
ล�าดั่บู

และยั์งพบูว่ิาบุูคลากรสาธารณสุขท่ีมีุสิทธิส่ังใช้ย์ากัญชา
ทางการแพทย์์ ส่วินให์ญ่แล้วิ มีุการศ่กษาในระด่ับูปริญญาตรี  
จ�านวิน 156 คน (ร้อย์ละ 77.2) รองลงมุาคือสูงกว่ิาปริญญาตรี (เช่น 
ปริญญาโท ห์รือ วุิฒิบัูตรเฉพาะทางทุกสาขา) จ�านวิน 44 คน (ร้อย์
ละ 21.8) ส่วินให์ญ่แล้วิบุูคลากรฯ จะมีุอายุ์ระห์ว่ิาง 21-37 ปี จ�านวิน 
144 คน (ร้อย์ละ 71.2) รองลงมุาคือกลุ่มุอายุ์ระห์ว่ิาง 38-53 ปี จ�านวิน 
41 คน (ร้อย์ละ 20.3) ซ่่งมีุระย์ะเวิลาการท�างานส่วินให์ญ่แล้วิน้อย์
กว่ิา 5 ปี จ�านวิน 98 คน (ร้อย์ละ 49.0) รองลงมุาคือ 5-10 ปี จ�านวิน 
44 คน (ร้อย์ละ 21.8) เม่ืุอสอบูถามุเร่ืองประสบูการณ์การศ่กษาควิามุ
รู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ ส่วินให์ญ่มีุประสบูการณ์ ผ่านการอบูรมุ
การใช้กัญชาทางการแพทย์์ ท่ีจัด่โด่ย์กระทรวิงสาธารณสุข และได้่
ใบูรับูรองแล้วิ มีุจ�านวิน 66 คน (ร้อย์ละ 32.7) เท่ากับูการศ่กษาด้่วิย์
ตนเองผ่านส่ือต่างๆ เช่นต�ารา เว็ิบูไซต์ มีุจ�านวิน 66 คน (ร้อย์ละ 
32.7)  ไมุ่เคย์ศ่กษาเร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ จ�านวิน 45 คน (ร้อย์
ละ 22.3)  และประสบูการณ์ศ่กษาจากการสัมุมุนา ฟังบูรรย์าย์ ดู่งาน 
อบูรมุ จากห์น่วิย์งานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จ�านวิน 25 คน 
(ร้อย์ละ 12.4) ตามุล�าดั่บู  ราย์ละเอีย์ด่ดั่งตารางท่ี 1

วัตถุประสงค์การวิจัย

ตารางท่ี 1 ปัจจัย์ส่วินบุูคคลของบุูคลากรสาธารณสุขท่ีมีุสิทธิส่ังใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์
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การศ่กษาน้ีพบูว่ิาปัจจัย์ต้นห์รือข้อมูุลท่ัวิไปส่วินบุูคคล 
ได้่แก่ วิิชาชีพ ระย์ะเวิลาการท�างาน และประสบูการณ์ศ่กษาควิามุรู้
เร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ มีุควิามุสัมุพันธ์กับูปัจจัย์ตามุคือ ควิามุรู้ 
ส่วินทัศนคติและประสบูการณ์ต่อการใช้กัญชาทางการแพทย์์ ไมุ่มีุ
ควิามุสมัุพันธ์กับูปัจจัย์ต้นท่ีสนใจ ซ่่งเม่ืุอพิจารณาแบู่งควิามุรู้ออกเป็น 
3 ระดั่บู คือ ระดั่บูมุาก ระดั่บูปานกลาง ระดั่บูน้อย์ พบูว่ิาบุูคลากร
สาธารณสุขท่ีมีุสิทธิส่ังกัญชาทางการแพทย์์มีุควิามุรู้อยู่์ในระดั่บูมุาก 
ร้อย์ละ 71.3 แต่เม่ืุอแบู่งควิามุรู้ออกเป็นสองกลุ่มุตามุค่ามัุธย์ฐาน 
ได้่แก่ ระดั่บูควิามุรู้น้อย์ถ่งปานกลาง (0-14 คะแนน) และระดั่บูควิามุ
รู้มุาก (15-20 คะแนน) พบูว่ิาบุูคลากรฯ ส่วินให์ญ่มีุควิามุรู้อยู่์ในระดั่บู

สรุปผลการศึกษา

11 

 

ตารางท่ี 2 (ตอ) เปรียบเทียบความรู ทัศนคติ และประสบการณเกี่ยวกับการใชยากัญชาทางการแพทยจำแนก

ตามลักษณะปจจัยขอมูลท่ัวไป 

ปจจัยที่ศึกษา ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  

ความรู ทัศนคติ ประสบการณ 

𝑿𝑿𝑿𝑿� ± 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑿𝑿𝑿𝑿� ± 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑿𝑿𝑿𝑿� ± 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 

 แพทยแผนไทยประยุกต 15.50±2.51 4.04±0.68 1.94±0.33 

 p-value <0.001* 0.274 0.275 

หนวยงาน*2 สำนักงานสาธารณสขุอำเภอ  13.20±2.95 3.84±0.31 1.63±0.36 

 โรงพยาบาลศูนย  13.37±3.93 3.75±0.49 1.79±0.62 

 โรงพยาบาลท่ัวไป 13.17±3.89 3.79±0.49 1.88±0.84 

 โรงพยาบาลชุมชน  13.18±4.94 3.65±0.80 1.60±0.48 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) 15.25±2.31 3.36±1.01 1.68±0.34 

 อ่ืนๆ 13.52±4.28 3.36±0.64 1.90±0.63 

 p-value 0.409 0.511 0.338 

สถานที่ทำงาน หางเมืองเชียงใหม 5-24 กิโลเมตร 13.24±4.14 3.67±0.08 1.75±0.60 

ปจจุบัน *2 หางเมืองเชียงใหม 25-99 กโิลเมตร 14.28±4.16 3.62±0.13 1.70±0.59 

 หางเมืองเชียงใหม 100-180 กิโลเมตร 13.55±5.04 2.68±0.12 1.55±0.50 

 เมืองเชียงใหม 13.06±3.78 3.63±0.10 1.77±0.52 

 p-value 0.216 0.804 0.160 

วุฒิการศึกษา*2 ต่ํากวาปริญญาตรี 17.00±0.00 4.00±0.63 1.69±0.09 

 ปริญญาตรี 13.27±4.40 3.64±0.73 1.68±0.55 

 สูงกวาปริญญาตร ี (เชน ปริญญาโท หรือ วุฒิบัตร

เฉพาะทางทุกสาขา) 

14.23±3.84 3.68±0.71 1.78±0.64 

 p-value 0.131 0.810 0.667 

กลุมอายุ*2 ต่ำกวา 20 ป  16.00±0.00 3.30±0.00 1.25±0.00 

 ระหวาง 21-37 ป  13.17±4.22 3.61±0.73 1.74±0.56 

 ระหวาง 38-53 ป 15.56±3.60 3.69±0.78 1.61±0.59 

 ต้ังแต 54 ปข้ึนไป 13.51±4.28 3.99±0.42 1.59±0.49 

 p-value 0.054 0.129 0.127 

ระยะเวลาทำงาน*2 นอยกวา 5 ป 12.80±4.67 3.55±0.77 1.75±0.60 

 5-10 ป 13.40±4.34 3.66±0.78 1.70±0.52 

 11-15 ป 14.96±3.58 3.70±0.70 1.77±0.58 

 มากกวา 15 ป 14.78±4.29 3.89±0.47 1.51±0.48 

 p-value 0.042* 0.119 0.077 

ประสบการณการศึกษา อบรมการใชกัญชาทางการแพทย ท่ีจัดโดยกระทรวง 15.89±2.27 3.74±0.75 1.79±0.56 
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ควิามุรู้น้อย์ถ่งปานกลาง ร้อย์ละ 52.0 นอกจากน้ันผลการวิิเคราะห์์
สถิติถด่ถอย์โลจิสติก (Binary Logistic Regression) แสด่งให้์เห็์นว่ิา
ปัจจัย์ส่วินบูคุคลท่ีมีุอิทธิพลต่อควิามุรู้ของบูคุลากรสาธารณสขุท่ีมีุสิทธิ
ใช้กัญชาทางการแพทย์์ คือระย์ะเวิลาการท�างานและประสบูการณ์การ
ศ่กษาควิามุรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ ซ่่งบุูคลากรฯ ท่ีมีุระย์ะเวิลา
การท�างาน 5-10 ปี มีุควิามุรู้เก่ีย์วิกับูการใช้กัญชาทางการแพทย์์ 
น้อย์กว่ิาผู้ท่ีมุรีะย์ะเวิลาท�างานมุากกว่ิา 15 ปี อยู่์ร้อย์ละ 64 และ
ประสบูการณ์การศ่กษาควิามุรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ ซ่่งพบูว่ิา 
บุูคลากรฯ ท่ีเคย์อบูรมุการใช้กัญชาทางการแพทย์์ท่ีจัด่โด่ย์กระทรวิง
สาธารณสุขและได้่ใบูรับูรองแล้วิ มีุควิามุรู้มุากกว่ิาบุูคลากรฯ ท่ีไมุ่เคย์
ศ่กษาเร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ เป็น 14.68 เท่า ต่อมุาคือบุูคลากรฯ 
ท่ีเคย์สัมุมุนา ฟังบูรรย์าย์ ดู่งาน อบูรมุ จากห์น่วิย์งานอ่ืนๆ ท้ังภาค
รัฐและเอกชนมุคีวิามุรู้มุากกว่ิาบุูคลากรฯ ท่ีไมุ่เคย์ศ่กษาเร่ืองกญัชา
ทางการแพทย์์ เป็น 9.12 เท่า และบุูคลากรฯ ท่ีมีุประสบูการณ์ศ่กษา
ด้่วิย์ตนเองผ่านส่ือต่างๆ เช่นต�ารา เว็ิบูไซต์มีุควิามุรู้มุากกว่ิาบุูคลากรฯ
ท่ีไมุ่เคย์ศ่กษาเร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ เป็น 6.18 เท่า และยั์งพบูว่ิา
ควิามุรู้ของบุูคลากรฯ มีุควิามุสัมุพันธ์กับูทัศนคติและประสบูการณ์การ
ใช้กัญชาทางการแพทย์์  ท่ีระดั่บูนัย์ส�าคัญ 0.05 จากสรุปผลการศ่กษา
ในงานวิิจัย์ช้ินน้ี แสด่งให้์เห็์นว่ิา ระย์ะเวิลาการท�างาน และ
ประสบูการณ์การศ่กษาควิามุรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ มีุผลต่อ 

ควิามุรู้ของบุูคลากรสาธารณสุขท่ีมีุสิทธิส่ังใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์ 
ในส่วินของปัจจัย์ท่ีเก่ีย์วิข้องกับูควิามุรู้ของบุูคลากรฯ อาจ

จะต้องใช้ระย์ะเวิลาเพ่ือท�าให้์บุูคลากรฯ มีุควิามุเช่ีย์วิชาญในการใช้ย์า
กัญชาทางการแพทย์์ เพ่ือให้์บุูคลากรฯ มีุควิามุเช่ีย์วิชาญในด้่านการ
ส่ังใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์ จ�าเป็นต้องใช้ระย์ะเวิลาในการส่ังสมุ
ประสบูการณ์ในการท�างาน ซ่่งห์ากห์น่วิย์งานสาธารณสุข มีุควิามุ
ต้องการพัฒนาผู้เช่ีย์วิชาญการใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์ ในระย์ะเวิลา
ท่ีก�าห์นด่ ควิรต้องวิางนโย์บูาย์ด้่านการพัฒนาบุูคลากรไว้ิในแผน ห์รือ
นโย์บูาย์ขององค์กร เช่น ส่งเสริมุให้์บุูคลากรฯ เข้ารับูการอบูรมุการใช้
ย์ากัญชาทางการแพทย์์ ซ่่งจัด่โด่ย์กระทรวิงสาธารณสุข และมีุการ
ทด่สอบูห์ลังการอบูรมุ เม่ืุอผ่านการทด่สอบูแล้วิ จ่งจะได้่รับูใบูรับูรอง
ผ่านการอบูรมุฯ เป็นต้น ดั่งปรากฏิในผลวิิเคราะห์์เก่ีย์วิกับูประสบูการณ์
การศ่กษาควิามุรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์์ในการศ่กษาคร้ังน้ี

ท้ังน้ีห์ากห์น่วิย์งานต่างๆ ในกระทรวิงสาธารณสุข มีุ 
นโย์บูาย์สนบัูสนุนการใช้ย์ากญัชาทางการแพทย์์ เพ่ือใช้รักษาพย์าบูาล
ผู้ป่วิย์ จ�าเป็นจะต้องให้์บุูคลากรท่ีมีุสิทธิส่ังใช้ย์ากัญชาทางการแพทย์์ 
คือ แพทย์์ แพทย์์แผนไทย์ และแพทย์์แผนไทย์ประยุ์กต์ ได้่เข้ารับูการ
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มุาตรฐานการรักษา ซ่่งจะท�าให้์บุูคลากรมีุควิามุรู้ ควิามุสามุารถในการ
ปฏิิบัูติงานได้่อย่์างดี่ต่อไป
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ารศ่กษาน้ีมีุวัิตถุประสงค์ เพ่ือศ่กษาการเกิด่อาการไมุ่พ่ง
ประสงค์และปัจจัย์ท่ีมีุควิามุสัมุพันธ์กับูการเกิด่อาการ 
ไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟารินในโรงพย์าบูาล

เนินมุะปราง รูปแบูบูการศ่กษาแบูบูพรรณนาภาคตัด่ขวิาง ท�าการ
ศ่กษาในผู้ป่วิย์นอกทุกราย์ท่ีได้่รับูย์าวิาร์ฟารินในโรงพย์าบูาล
เนินมุะปราง ระห์ว่ิางเดื่อนตุลาคมุ 2562 ถ่งเดื่อนมิุถุนาย์น 2563 
วิิเคราะห์์ข้อมูุลในส่วินข้อมูุลท่ัวิไปของผู้ป่วิย์ด้่วิย์สถิติเชิงพรรณนา 
ได้่แก่ ค่าควิามุถ่ี ค่าร้อย์ละ และใช้สถิติ Chi-square test เพ่ือห์า
ปัจจัย์ท่ีมีุควิามุสัมุพันธ์กับูการเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์ โด่ย์ก�าห์นด่
ระด่บัูนัย์ส�าคญัทางสถติิท่ี p-value 0.05 ผลการศ่กษาพบูผู้ปว่ิย์เกดิ่
อาการไมุ่พ่งประสงค์รวิมุท้ังห์มุด่ 41 ราย์ จากจ�านวินผู้ป่วิย์ท่ีได้่รับู
ย์าวิาร์ฟารินท้ังห์มุด่ 124 ราย์ คิด่เป็นร้อย์ละ 33.1 ลักษณะอาการ
ไมุ่พ่งประสงค์ท่ีพบูมุากท่ีสุด่ ได้่แก่ การมีุค่า INR  มุากกว่ิา 5 ร้อย์ละ 
39.0 รองลงมุา ได้่แก่ เลือด่ออกตามุไรฟันร้อย์ละ 26.8 มีุจ�้า 
เลือด่ตามุร่างกาย์ร้อย์ละ 22.0 ไอมุีเลือด่ปนออกมุาร้อย์ละ 7.3 
เลือด่ออกทางเดิ่นอาห์ารร้อย์ละ 4.9 ตามุล�าดั่บู การศ่กษาปัจจัย์ท่ี
มีุควิามุสัมุพันธ์กับูการเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟาริน 
พบูว่ิา ประวัิติการเกิด่ภาวิะเลือด่ออกมุาก่อน มีุควิามุสัมุพันธ์ 
กับูการเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟารินอย่์างมีุนัย์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด้อาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาวาร์ฟาริน

ในื่โรงพียาบาลเนื่ินื่มะปราง จีังห่ว้ัดัพีิษณุุโลก

ย์าวิาร์ฟาริน (warfarin) เป็นย์าท่ีน�ามุาใช้ในการป้องกัน
ภาวิะล่ิมุเลือด่อุด่ตันในห์ลอด่เลือด่ (thromboembolism) ย์าน้ีจัด่
เป็นย์าในกลุ่มุต้านการแข็งตัวิของเลือด่ (anticoagulant) ออกฤทธ์ิ
ขัด่ขวิางการท�างานของปัจจัย์การแข็งตัวิของเลือด่ท่ีต้องอาศัย์ 
วิิตามิุนเค (vitamin K dependent clotting factor) มีุดั่ชนีการรักษาแคบู 
(narrow therapeutic index) และต้องติด่ตามุผลการรักษาด้่วิย์ค่า 
International Normalized Ratio (INR) โด่ย์ค่า INR ท่ีเห์มุาะสมุใน
แต่ละภาวิะมุีควิามุแตกต่างกันออกไป นอกเห์นือจากการติด่ตามุ
ผลการรักษาด้่วิย์ค่า INR แล้วิยั์งต้องมีุการติด่ตามุอาการไมุ่พ่ง
ประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟารินควิบูคู่ไปด้่วิย์ และอาการไมุ่พ่ง
ประสงค์ส่วินให์ญ่จะแปรผันไปตามุค่า INR   ท่ีพบูมุากได้่แก่ ภาวิะ
เลือด่ออก (bleeding)  ซ่่งการตอบูสนองของย์าวิารฟ์ารินต่อค่า  INR 
ก็เป็นผลมุาจากห์ลาย์ปัจจัย์ เช่น ปัจจัย์ทางด่้านพันธุกรรมุในการ
ก�าจัด่ย์าออกจากร่างกาย์  การเกิด่อันตรกิริย์ากับูย์าอ่ืนๆ  อาห์าร
โด่ย์เฉพาะอาห์ารท่ีมีุวิิตามิุนเคสูง อาห์ารเสริมุ สมุุนไพร อายุ์  เพศ 
และสภาวิะของผู้ป่วิย์

สมพงษ์  จารุอภินันท์

บทคัด้ย่อ

บทนำาก

คำาสัำาคัญ : วิาร์ฟาริน, ควิามุสัมุพันธ์กับูอาการไมุ่พ่งประสงค์, ภาวิะเลือด่ออก    

ส�าคัญทางสถิติ ข้อมูุลผลการศ่กษาสามุารถน�ามุาปรับูใช้ในการดู่แล
ผู้ป่วิย์ท่ีได้่รับูย์าวิาร์ฟาริน และควิรมุีการท�างานร่วิมุกันเป็นทีมุ
ระห์ว่ิางสห์สาขาวิิชาชีพในการดู่แลผู้ป่วิย์แบูบูองค์รวิมุ  
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นอกจากการเกิด่ภาวิะเลือด่ออกแล้วิ ยั์งมีุอาการไมุ่พ่ง
ประสงค์อ่ืน ๆ ท่ีอาจพบูได้่จากการใช้ย์าวิาร์ฟาริน เช่น ผิวิห์นังตาย์ 
(skin necrosis) แขนขามีุเน้ือตาย์เป็นสีด่�า (limb gangrene) พบูอุบัูติ-
การณ์ร้อย์ละ 0.01-0.1 และผมุร่วิงซ่่งพบูอบัุูติการณ์ ร้อย์ละ 5.0-78.0 
จากการศ่กษาปัจจัย์ท่ีมีุผลต่อภาวิะเลือด่ออกผิด่ปกติในผู้ป่วิย์ท่ีใช้ย์า
วิาร์ฟารินของโรงพย์าบูาลล�าปาง พบูผู้ป่วิย์เกิด่ภาวิะเลือด่ออกชนิด่
รุนแรง (major bleeding) คิด่เป็นร้อย์ละ 14.1 และพบูว่ิาปัจจัย์เส่ีย์ง
ท่ีมีุผลต่อการเกิด่ภาวิะเลือด่ออกชนิด่รุนแรงอย่์างมีุนัย์ส�าคัญ คือ 
ประวัิติการเกิด่ภาวิะเลือด่ออกมุาก่อนและประวัิติการใช้ย์า aspirin 
ร่วิมุด้่วิย์และจากการศ่กษาอาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟา-
รินผู้ป่วิย์ในของโรงพย์าบูาลศรีนครินทร์ พบูการเกิด่อาการไมุ่พ่ง
ประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟารินร้อย์ละ 23.3 ซ่่งลักษณะอาการไมุ่พ่ง
ประสงค์ท่ีพบูมุากท่ีสุด่ คือ การมีุค่า prothrombin time ย์าวินานข้่น
ห์รือ INR มีุค่าเพ่ิมุข้่น รองลงมุาคือ การเกิด่ภาวิะเลือด่ออกผิด่ปกติ 
ได้่แก่ unspecified bleeding hematoma การตาย์ของเน้ือเย่ื์อห์รือ
ผิวิห์นงั การเกดิ่รอย์ช�า้จ�า้เลอืด่ ไอมุเีลือด่ปน และเม่ืุอพิจารณาปัจจัย์
ต่าง ๆ ได้่แก่ เพศ อายุ์ จ�านวินราย์การย์า จ�านวินโรค ขนาด่ย์าวิาร์-
ฟารินต่อวัิน และระย์ะเวิลาท่ีผู้ป่วิย์นอนในโรงพย์าบูาล กับูการเกิด่
อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟาริน พบูว่ิาไมุ่มีุปัจจัย์ใด่ท่ีมีุ
ควิามุสัมุพันธ์กับูการเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์เลย์

แมุ้ว่ิาย์าวิาร์ฟารินถูกน�ามุาใช้ในการป้องกันและรักษา
ภาวิะล่ิมุเลือด่อุด่ตันในห์ลอด่เลือด่มุาเป็นระย์ะเวิลานานแล้วิก็ตามุ 
แต่ยั์งมีุราย์งานการเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าท่ีสูงและ
เป็นสาเห์ตุท่ีท�าให้์ผู้ป่วิย์ต้องเข้ารับูการรกัษาตัวิในโรงพย์าบูาลด่ว้ิย์
อาการไมุ่พ่งประสงค์ดั่งกล่าวิ โรงพย์าบูาลเนินมุะปราง ก็พบูการ
เกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟารินสูงเช่นกัน  ผู้ศ่กษา
จ่งสนใจท่ีจะศ่กษาการเกดิ่อาการไมุพ่่งประสงคแ์ละปัจจัย์ท่ีมีุควิามุ
สัมุพันธ์กับูการเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟารินใน
โรงพย์าบูาลเนินมุะปราง โด่ย์เก็บูข้อมูุลจากฐานข้อมูุลของผู้ป่วิย์
ท้ังห์มุด่ท่ีได้่รับูย์าวิารฟ์าริน ท้ังน้ีเพ่ือให์บุู้คลากรได่ต้ระห์นกัถ่งควิามุ
ส�าคัญของอาการไมุ่พ่งประสงค์จากย์าวิาร์ฟารินและน�าข้อมูุลท่ีได้่
มุาปรับูปรุงแนวิทางในการดู่แลผู้ป่วิย์เพ่ือป้องกันการเกิด่ภาวิะ
แทรกซ้อนต่อไป

เพ่ือศ่กษาการเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์และปัจจัย์ท่ีมีุ
ควิามุสัมุพันธ์กับูการเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟา-
รินในโรงพย์าบูาลเนินมุะปราง

เป็นการศ่กษาแบูบูพรรณนาภาคตัด่ขวิาง ประชากรท่ีใช้ใน
การศ่กษาได้่แก่ ผู้ป่วิย์นอกทุกราย์ท่ีได้่รับูย์าวิาร์ฟารินในโรงพย์าบูาล
เนินมุะปราง ระห์ว่ิางเดื่อนตุลาคมุ 2562  ถ่งเดื่อนมิุถุนาย์น  2563 

การศ่กษาน้ีผู้วิิจัย์เก็บูข้อมูุลย้์อนห์ลังจากข้อมูุลในเวิช
ระเบูีย์นผู้ป่วิย์นอกทุกราย์ท่ีได้่รับูย์าวิาร์ฟารินในโรงพย์าบูาล
เนินมุะปราง ระห์ว่ิางเดื่อนตุลาคมุ 2562  ถ่งเดื่อนมิุถุนาย์น  2563  
ข้อมูุลท่ีเก็บูได้่แก่

1. ข้อมูุลของผู้ป่วิย์ ได้่แก่  อายุ์  เพศ  จ�านวินขนานย์า
ท่ีได้่รับู ขนาด่ย์าวิาร์ฟารินท่ีได้่รับูต่อวัิน  ภาวิะโรคร่วิมุ (คือ ภาวิะ
โรคอ่ืน ๆ  ท่ีผู้ป่วิย์มีุร่วิมุด้่วิย์ตลอด่ระย์ะเวิลาการวิิจัย์)  ประวัิติการ
ใช้ย์าแอสไพริน   ค่า INR   ประวัิติการเกิด่ภาวิะเลือด่ออก

2. ข้อมูุลอาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟาริน 
ได้่แก่  ภาวิะเลือด่ออก (bleeding) (แบู่งเป็นชนิด่รุนแรงและชนิด่ 
ไมุ่รุนแรง) พร้อมุท้ังการเก็บูต�าแห์น่งการเกิด่เลือด่ออก  ภาวิะเกิด่
ห้์อเลือด่ (hematoma) ภาวิะเกิด่เน้ือเย่ื์อตาย์ (necrosis)  ภาวิะเกิด่
ฟกช�้า (bruising) รวิมุถ่งการท่ีผู้ป่วิย์มีุค่า INR  มุากกว่ิา 5  ถือเป็น
อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าด้่วิย์ การตัด่สินว่ิาผู้ป่วิย์เกิด่
อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟารินใช้ข้อมูุลจากการวิินิจฉัย์
ของแพทย์์ และพิจารณาจากควิามุสัมุพันธ์ของอาการไมุ่พ่งประสงค์
กับูย์าวิาร์ฟาริน โด่ย์ใช้แบูบูประเมิุน Naranjo’s algorithm  ซ่่งมีุ 4 
ระดั่บูคือ ใช่แน่ (definite) น่าจะใช่ (probable) อาจจะใช่ (possible) 
น่าสงสัย์ (doubtful) และถือเอาระดั่บูน่าจะใช่ เป็นต้นไปเป็นอาการ
ไมุ่พ่งประสงค์ท่ีเกิด่จากการใช้ย์า

วิิเคราะห์์ข้อมูุลโด่ย์ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ใชใ้นการวิิเคราะห์์ข้อมูุลท่ัวิไปของผู้ปว่ิย์ ได้่แก่ ค่าควิามุถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อย์ละ (Percentage) และใช้สถิติ Chi-square test  
เพ่ือห์าปัจจัย์ท่ีมีุควิามุสัมุพันธ์กับูการเกิด่ภาวิะเลือด่ออกจากการ
ใช้ย์าวิาร์ฟาริน ก�าห์นด่ระดั่บูนัย์ส�าคัญทางสถิติท่ี p-value  0.05

ผู้ป่วิย์ท่ีได้่รับูย์าวิาร์ฟารินในโรงพย์าบูาลเนินมุะปราง 
ระห์ว่ิางเดื่อนตุลาคมุ 2562 ถ่งเดื่อนมิุถุนาย์น 2563 มีุท้ังห์มุด่ 124 
ราย์ มีุข้อมูุลลักษณะท่ัวิไปของผู้ป่วิย์ ตามุตารางท่ี 1 พบูผู้ป่วิย์เกิด่
อาการไมุ่พ่งประสงค์ รวิมุท้ังห์มุด่ 41 ราย์ คิด่เป็นร้อย์ละ 33.1 
ลักษณะอาการไมุ่พ่งประสงค์ท่ีพบูมุากท่ีสุด่ ได้่แก่ การมีุค่า INR 
มุากกว่ิา 5 จ�านวิน 16 คร้ัง คิด่เป็นร้อย์ละ 39.0 รองลงมุาได้่แก่ 
เลือด่ออกตามุไรฟัน 11 คร้ัง คิด่เป็นร้อย์ละ 26.8 มีุจ�้าเลือด่ตามุ
ร่างกาย์  9 คร้ัง คิด่เป็นร้อย์ละ 22.0 ไอมีุเลือด่ปน  3  คร้ัง  คิด่
เป็นร้อย์ละ 7.3 เลือด่ออกทางเดิ่นอาห์าร 2 คร้ัง คิด่เป็นร้อย์ละ 
4.9 ตามุตารางท่ี 2

วัตถุประสงค์

วิธีด้ำาเนินการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
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เคร่่องม่อที่ใช้ในการวิจัย
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ตารางที่  3   การประเมินความสัมพนัธ์โดยใช ้Naranjo’s algorithm 

ระดับความสัมพันธ์   (คะแนน) จํานวนอาการไม่พึงประสงค์  (%) 

ใช่แน่ (มากกว่าหรือเท่ากบั 9) 0 (0) 

น่าจะใช่ (5-8) 27 (65.9) 

อาจจะใช่ (1-4) 14 (34.1) 

น่าสงสัย (นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0) 0 (0) 

ตารางที่  4   ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าวาร์ฟาริน 

ปัจจัย 

จํานวนผู้ป่วย  (%) p-value 

(Chi-

square) 

ไ ม่ เ กิ ด 

ADRs 
เกิด ADRs 

เพศ 

            ชาย 

            หญิง 

 

39 

44 

 

17 

24 

0.561 

อายุ 

นอ้ยกว่า 40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

61-70 ปี 

           มากกว่า 70 ปี 

 

8 

10 

16 

28 

21 

 

1 

6 

12 

10 

12 

0.372 

สภาวะโรคร่วมของผู้ป่วย 

ไม่มีโรคร่วมเลย  

1 โรค 

2 โรค 

3 โรค 

           มากกว่า 3 โรค      

 

33 

24 

12 

11 

3 

 

11 

9 

14 

5 

2 

0.136 

ประวัติการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน    

             มีประวติัการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน 

       ไม่มีประวติัการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน 

 

2 

81 

 

28 

13 

0.000** 

ตารางที่  3   การประเมินความสัมพนัธ์โดยใช ้Naranjo’s algorithm 

ระดับความสัมพันธ์   (คะแนน) จํานวนอาการไม่พึงประสงค์  (%) 

ใช่แน่ (มากกว่าหรือเท่ากบั 9) 0 (0) 
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51-60 ปี 

61-70 ปี 

           มากกว่า 70 ปี 

 

8 

10 

16 

28 

21 
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6 
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10 

12 

0.372 
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ไม่มีโรคร่วมเลย  
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2 โรค 

3 โรค 

           มากกว่า 3 โรค      

 

33 

24 

12 

11 

3 

 

11 

9 

14 

5 

2 

0.136 

ประวัติการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน    

             มีประวติัการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน 

       ไม่มีประวติัการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน 

 

2 

81 

 

28 

13 

0.000** 

              ไม่มีประวติัการไดรั้บยาแอสไพริน    107 (86.3) 

จํานวนรายการยาที่คนไข้ได้รับต่อวัน 

1-3  รายการ 

4-6  รายการ 

7-9  รายการ 

มากกว่า 9 รายการ 

 

56 (45.2) 

34 (27.4) 

31 (25.0) 

3 (2.4) 

 ขนาดยาวาร์ฟารินต่อวัน  

1-2 มก. 

2-3 มก. 

3-4 มก. 

4-5 มก. 

มากกว่า 5 มก. 

 

31 (25.0) 

46 (37.1) 

                 11 (8.9) 

23 (18.5) 

13 (10.5) 

ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย จํานวนผู้ป่วย  (%) 

  ค่า INR ของผู้ป่วย    

นอ้ยกว่า  2 

2 - 3 

3 - 4 

4 –5 

มากกว่า  5     

 

13 (10.5) 

76 (61.3) 

12 (9.7) 

4 (3.2) 

19 (15.3) 

                 ตารางที่  2   อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชย้าวาร์ฟาริน 

รูปแบบอาการไม่พึงประสงค์ 
จํานวนเหตุการณ์ที่เกิดอาการ 

ไม่พึงประสงค์  (%) 

มีค่า INR มากกว่า 5 16 (39.0) 

เลือดออกตามไรฟัน 11 (26.8) 

จํ้าเลือดตามร่างกาย 9 (22.0) 

ไอมีเลือดปนออกมา   3 (7.3) 

เลือดออกทางเดินอาหาร 2 (4.9) 

   

ตารางที่  1   ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของผูป่้วย 

ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย จํานวนผู้ป่วย  (%) 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

56 (45.2) 

68 (54.8) 

อายุ 

นอ้ยกว่า 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) 

ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย จํานวนผู้ป่วย  (%) 

สภาวะโรค   

โรคหัวใจเตน้ผิดจงัหวะแบบ atrial Fibrillation 

โรคลิ้นหัวใจ (valvular heart disease) 

โรคหลอดเลือดสมองตีบตนั (stroke) 

โรคลิ่มเลือดอุดตนัในปอด (pulmonary embolism) 

โรคหลอดเลือดดาํที่ขาอุดตนั (DVT) 

อื่นๆ 

 

52 (41.9) 

31 (25.0) 

8 (6.5) 

8 (6.5) 

9 (7.2) 

16 (12.9) 

สภาวะโรคร่วมของผู้ป่วย     

ไม่มีโรคร่วมเลย  

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    

               มีประวติัการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน 

              ไม่มีประวติัการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน 

 

30 (24.2) 

94 (75.8) 

ประวัติการได้รับยาแอสไพริน 

               มีประวติัการไดรั้บยาแอสไพริน    

 

17 (13.7) 

              ไม่มีประวติัการไดรั้บยาแอสไพริน    107 (86.3) 

จํานวนรายการยาที่คนไข้ได้รับต่อวัน 

1-3  รายการ 

4-6  รายการ 

7-9  รายการ 

มากกว่า 9 รายการ 

 

56 (45.2) 

34 (27.4) 

31 (25.0) 

3 (2.4) 

 ขนาดยาวาร์ฟารินต่อวัน  

1-2 มก. 

2-3 มก. 

3-4 มก. 

4-5 มก. 

มากกว่า 5 มก. 

 

31 (25.0) 

46 (37.1) 

                 11 (8.9) 

23 (18.5) 

13 (10.5) 

ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย จํานวนผู้ป่วย  (%) 

  ค่า INR ของผู้ป่วย    

นอ้ยกว่า  2 

2 - 3 

3 - 4 

4 –5 

มากกว่า  5     

 

13 (10.5) 

76 (61.3) 

12 (9.7) 

4 (3.2) 

19 (15.3) 

                 ตารางที่  2   อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชย้าวาร์ฟาริน 

รูปแบบอาการไม่พึงประสงค์ 
จํานวนเหตุการณ์ที่เกิดอาการ 

ไม่พึงประสงค์  (%) 

มีค่า INR มากกว่า 5 16 (39.0) 

เลือดออกตามไรฟัน 11 (26.8) 

จํ้าเลือดตามร่างกาย 9 (22.0) 

ไอมีเลือดปนออกมา   3 (7.3) 

เลือดออกทางเดินอาหาร 2 (4.9) 
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ประวัติการได้รับยาแอสไพริน 

มีประวติัการไดรั้บยาแอสไพริน    

                ไม่มีประวติัการไดรั้บยาแอสไพริน    

 

10 

73 

 

7 

34 

0.444 

จํานวนรายการยาที่คนไข้ได้รับต่อวัน 

1-3  รายการ 

4-6  รายการ 

7-9  รายการ 

                มากกว่า 9 รายการ 

 

35 

26 

20 

2 

 

21 

8 

11 

1 

0.577 

 

ปัจจัย 
จํานวนผู้ป่วย  (%)  p-value 

(Chi-

square) 
ไ ม่ เ กิ ด 

ADRs 
เกิด ADRs 

ขนาดยาวาร์ฟารินต่อวัน  

1-2 มก. 

2-3 มก. 

3-4 มก. 

4-5 มก. 

                มากกว่า 5 มก. 

 

24 

28 

6 

17 

8 

 

7 

18 

5 

6 

5 

0.441 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาพบว่ายาวาร์ฟารินจดัเป็นยาที่มีการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าที่สูง

ถึงร้อยละ 33.1 ของผูป่้วยที่ไดรั้บยาทั้งหมด  ส่วนใหญ่ที่พบคือผูป่้วยมีค่า INR  มากกว่า 5  คิดเป็นร้อย

ละ 39.0 ของเหตุการณ์ทั้ งหมด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของนฤมล เจริญศิริพรกุล และคณะที่

ทาํการศึกษาจากผูป่้วยในของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งหมด

ร้อยละ 23.3 และเกิด prolonged PT/INR  มากที่สุด แต่ไม่พบการเกิดภาวะเลือดออกชนิดรุนแรง แสดง

ให้เห็นว่ายาวาร์ฟารินเป็นยาที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีสูง ดังนั้นการใช้ยาน้ีจาํเป็น

จะตอ้งมีการเฝ้าระวงัอยา่งสูงเพ่ือความปลอดภยัจากการใช้ยา  จากการศึกษาน้ีพบอาการไม่พึงประสงค์

ที่สาํคญัคือการเกิดเลือดออกตามไรฟันและการเกิดจํ้าเลือดตามร่างกาย  อีกทั้งการศึกษาน้ียงัช้ีให้เห็นถึง

ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กบัเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาวาร์ฟารินไดแ้ก่การมีประวติัการเกิดภาวะ

เลือดออกมาก่อน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอุทยั เพง็ธรรม4 ที่ศึกษาหาปัจจยัที่มีผลต่อการเกิดภาวะ

เอกสารอ้างอิง 
1. Cannegieter SC, Rosendaal FR, Wintzen AR, Meer VD, Vandenbroucke JP, Briet E. Optimal oral  anticoagulant therapy in patients with mechanical heart valves. N Engl J 

Med. 1995; 333:11-17

2. Ansell J, Hirsh J, Hylek E, Jacobson A, Crowther M, Palareti G.  Pharmacology and management of the vitamin K antagonists. Chest. 2008; 133(6):160s-198s

3. Harrison S, Bergfeld W.  Diffuse hair loss: Its triggers and management. Cleve Clin J Med. 2009; 76(6):361-67

4. อุทัย์ เพ็งธรรมุ. ปัจจัย์ท่ีมีุผลต่อภาวิะเลือด่ออกผิด่ปกติในผู้ป่วิย์ท่ีใช้ย์า warfarin.  ล�าปางเวิชสาร. 2551; 29(1):59-66

5. นฤมุล เจริญศิริพรกุล, นิสิตตรา พลโคตร.  การศ่กษาการเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์า  Warfarin แบูบูย้์อนห์ลังในโรงพย์าบูาลศรีนครินทร์ จังห์วัิด่ขอนแก่น.วิารสารวิิจัย์มุห์าวิิทย์าลัย์

ขอนแก่น. 2549; 11(3):228-36

6. Naranjo CA, Sellers EM, Sandor P, Ruiz I, Roberts EA, Janecaek E, et al.  A method for  estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther. 1981; 

30:239-45 

จากผลการศ่กษาพบูว่ิาย์าวิาร์ฟารินจัด่เป็นย์าท่ีมีุการเกิด่
อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าท่ีสงูถ่งร้อย์ละ 33.1 ของผู้ป่วิย์ท่ีได้่
รับูย์าท้ังห์มุด่  ส่วินให์ญ่ท่ีพบูคือผู้ป่วิย์มีุค่า INR  มุากกว่ิา 5  คิด่เป็น
ร้อย์ละ 39.0 ของเห์ตุการณ์ท้ังห์มุด่ ซ่่งสอด่คล้องกับูการศ่กษาของ
นฤมุล เจริญศิริพรกุล และคณะท่ีท�าการศ่กษาจากผู้ป่วิย์ใน ของ 
โรงพย์าบูาลศรีนครินทร์ พบูอาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าท้ังห์มุด่
ร้อย์ละ 23.3 และเกิด่ prolonged PT/INR  มุากท่ีสุด่ แต่ไมุ่พบูการ
เกิด่ภาวิะเลือด่ออกชนิด่รุนแรง แสด่งให้์เห็์นว่ิาย์าวิาร์ฟารินเป็นย์าท่ี
เกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าท่ีสูง ดั่งน้ันการใช้ย์าน้ีจ�าเป็น
จะต้องมีุการเฝ้่าระวัิงอย่์างสูงเพ่ือควิามุปลอด่ภัย์จากการใช้ย์า  จาก
การศ่กษาน้ีพบูอาการไมุ่พ่งประสงค์ท่ีส�าคัญคือการเกิด่เลือด่ออกตามุ
ไรฟันและการเกิด่จ�า้เลือด่ตามุร่างกาย์  อีกท้ังการศ่กษาน้ียั์งช้ีให้์เห็์น
ถ่งปัจจัย์ท่ีมีุควิามุสัมุพันธ์กับูการเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์ของย์า 
วิาร์ฟาริน ได้่แก่ การมีุประวัิติการเกิด่ภาวิะเลือด่ออกมุาก่อน ซ่่งสอด่คล้อง
กับูการศ่กษาของอุทัย์ เพ็งธรรมุ ท่ีศ่กษาห์าปัจจัย์ท่ีมีุผลต่อการเกิด่
ภาวิะเลือด่ออกผิด่ปกติชนิด่รุนแรงในผู้ป่วิย์จ�านวิน 382 ราย์ พบู 

ผู้ป่วิย์เกิด่ภาวิะเลือด่ออกผิด่ปกติชนิด่รุนแรง 54 ราย์ พบูปัจจัย์เส่ีย์ง
ท่ีมีุผล คือ มีุประวัิติการเกิด่ภาวิะเลือด่ออกมุาก่อนและมีุประวัิติการ
ใช้ย์าแอสไพรนิร่วิมุด้่วิย์ อาจเป็นไปได้่ว่ิาอาการไมุ่พ่งประสงค์ท่ีส�าคัญ
ของย์าวิาร์ฟารินคือการเกิด่ภาวิะเลือด่ออกตามุอวัิย์วิะต่างๆ ดั่งน้ัน
ผู้ป่วิย์ท่ีเคย์มีุภาวิะเลือด่ออกมุาก่อนจ่งมีุแนวิโน้มุท่ีจะเกดิ่ภาวิะเลอืด่
ออกเพ่ิมุข้่นจากการใช้ย์าวิาร์ฟารินจ่งมีุควิามุสัมุพันธ์กันตามุการ
ศ่กษาน้ี ท้ังน้ีควิรพิจารณาในการปรับูขนาด่ย์าวิาร์ฟารินให้์เห์มุาะสมุ 
ให้์อยู่์ตามุช่วิงท่ีแนะน�าส�าห์รับูการรักษา ซ่่งผู้ป่วิย์ท่ีได้่รับูการปรับู
ขนาด่ย์าวิาร์ฟารินท่ีเพ่ิมุข้่นมุากกว่ิาเดิ่มุเกินกว่ิาร้อย์ละ 20 อาจส่งผล
ให้์เกิด่ภาวิะแทรกซ้อนได้่ จ่งควิรให้์ค�าแนะน�าผู้ป่วิย์และมุรีะบูบูการ
ติด่ตามุผู้ป่วิย์อย่์างใกล้ชิด่

ข้อมูุลผลการศ่กษาท่ีได้่น้ีสามุารถน�ามุาปรับูใช้ในการ
ดู่แลผู้ป่วิย์ท่ีได้่รับูย์าวิาร์ฟาริน โด่ย์ท่ีบุูคลากรทางการแพทย์์จะมีุ
ส่วินส�าคัญในการช่วิย์ดู่แลและติด่ตามุผู้ป่วิย์ท่ีได้่รับูย์าวิาร์ฟาริน   
จ่งควิรมุกีารท�างานร่วิมุกนัเป็นทีมุระห์ว่ิางสห์สาขาวิิชาชพีในการด่แูล
ผู้ป่วิย์แบูบูองคร์วิมุ เชน่ การจดั่ท�าคลนิิกเฉพาะเพ่ือดู่แลผู้ป่วิย์ท่ีได้่
รับูย์าวิาร์ฟารินโด่ย์มีุวิิชาชีพต่าง ๆ เข้ามุามีุส่วินร่วิมุ มีุการนัด่ 
ผู้ป่วิย์เพ่ือมุาติด่ตามุอาการท่ีคลินิก  ค้นห์าปัญห์าจากการใช้ย์าของ
ผู้ป่วิย์ พร้อมุท้ังห์าแนวิทางในการแก้ไขปัญห์า  รวิมุถ่งการติด่ตามุ
ผู้ป่วิย์อย่์างต่อเน่ือง ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการลด่และป้องกันการเกิด่อาการ
ไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟารินให้์น้อย์ท่ีสุด่

1.  ควิรจะสร้างควิามุตระห์นักให้์ทุกคนในทีมุสห์วิิชาชีพ
ท่ีดู่แลผู้ป่วิย์ท่ีใช้ย์าวิาร์ฟารินเฝ้่าระวัิงอาการไมุ่พ่งประสงค์ 
โด่ย์เฉพาะการเกิด่ภาวิะเลือด่ออก 

2. ควิรมีุการติด่ตามุห์รือเฝ้่าระวัิงผู้ป่วิย์ท่ีได้่รับูย์า 
วิาร์ฟารินและมีุปัจจัย์เส่ีย์งทางด้่านการมีุประวัิติการเกิด่ภาวิะ 
เลือด่ออกมุาก่อนเป็นพิเศษ ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันการเกิด่อาการไมุ่พ่ง
ประสงค์จากการใช้ย์าวิาร์ฟาริน 

3. ควิรจะมีุการศ่กษาเพ่ิมุเติมุในเร่ืองของการเกิด่ 
อันตรกิรยิ์าต่อกันระห์ว่ิางย์าวิาร์ฟารินกับูย์าอ่ืนๆ ผลิตภัณฑ์ูเสริมุอาห์าร 
การบูริโภคอาห์ารท่ีมีุวิิตามิุนเค การบูริโภคเคร่ืองด่ื่มุแอลกอฮอล์ รวิมุ
ท้ังปัจจัย์อ่ืนๆ ท่ีอาจมีุผลต่อการเกิด่อันตรกิริย์าต่อย์าวิาร์ฟารินด้่วิย์

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ข้อเสนอแนะ

ตารางที่  3   การประเมินความสัมพนัธ์โดยใช ้Naranjo’s algorithm 

ระดับความสัมพันธ์   (คะแนน) จํานวนอาการไม่พึงประสงค์  (%) 

ใช่แน่ (มากกว่าหรือเท่ากบั 9) 0 (0) 

น่าจะใช่ (5-8) 27 (65.9) 

อาจจะใช่ (1-4) 14 (34.1) 

น่าสงสัย (นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0) 0 (0) 

ตารางที่  4   ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าวาร์ฟาริน 

ปัจจัย 

จํานวนผู้ป่วย  (%) p-value 

(Chi-

square) 

ไ ม่ เ กิ ด 

ADRs 
เกิด ADRs 

เพศ 

            ชาย 

            หญิง 

 

39 

44 

 

17 

24 

0.561 

อายุ 

นอ้ยกว่า 40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

61-70 ปี 

           มากกว่า 70 ปี 

 

8 

10 

16 

28 

21 

 

1 

6 

12 

10 

12 

0.372 

สภาวะโรคร่วมของผู้ป่วย 

ไม่มีโรคร่วมเลย  

1 โรค 

2 โรค 

3 โรค 

           มากกว่า 3 โรค      

 

33 

24 

12 

11 

3 

 

11 

9 

14 

5 

2 

0.136 

ประวัติการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน    

             มีประวติัการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน 

       ไม่มีประวติัการเกิดภาวะเลือดออกมาก่อน 

 

2 

81 

 

28 

13 

0.000** 
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าห์ารเป็นสินค้าทางด้่านสุขภาพ และมีุควิามุส�าคัญต่อการ
ด่�ารงชีวิิต ซ่่งถ้าผู้บูริโภคได้่บูริโภคอาห์ารท่ีมีุคุณภาพได้่
มุาตรฐาน มีุประโย์ชน์ต่อร่างกาย์ จะท�าให้์การท�างานของ

ระบูบูต่างๆ ในร่างกาย์ท�างานเป็นปกติส่งผลถ่งสภาวิะสขุภาพท่ีด่ ีแต่
ถ้าบูริโภคอาห์ารท่ีไมุ่มีุคุณภาพมุาตรฐานมีุการปนเป้�อนของสารเคมีุ 
เช้ือจุลินทรีย์์ก่อโรค และส่ิงปลอมุปนทางกาย์ภาพ ก็จะส่งผลให้์เกิด่
ควิามุเจ็บูป่วิย์ได้่ท้ังแบูบูเฉีย์บูพลัน และเกิด่การสะสมุในร่างกาย์ระย์ะ
ย์าวิ แต่เน่ืองจากปัจจุบัูนมีุการแข่งขันกันทางด้่านการตลาด่ส�าห์รบัู
สินค้าอาห์ารค่อนข้างสูง ท้ังภาคการผลิตและการบูริการ ท�าให้์ผู้ผลิต
สินค้าอาห์ารมีุควิามุจ�าเป็นต้องห์ากลวิิธีในการผลิตอาห์ารเพ่ือให้์ 
ตรงตามุควิามุต้องการของผู้บูริโภค และในขณะเด่ีย์วิกันก็มีุควิามุ
จ�าเป็นต้องลด่ต้นทุนการผลิตเพ่ือให้์อยู่์รอด่ในสภาวิะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัูน ท�าให้์ผลิตภัณฑ์ูอาห์ารบูางประเภทมีุแนวิโน้มุท่ีจะไมุ่ได้่
มุาตรฐาน และก่อให้์เกิด่ควิามุเส่ีย์งต่อผู้บูริโภคได้่ 

จังห์วัิด่สมุุทรสาคร เป็นจังห์วัิด่ท่ีมีุศักย์ภาพเอ้ือต่อการ
ประกอบูอุตสาห์กรรมุและธุรกิจประเภทอาห์ารทะเล และผลิตภัณฑ์ู
แปรรูปจากอาห์ารทะเล ซ่่งจังห์วัิด่สมุุทรสาครเป็นศูนย์์กลางของการ
ผลิตอาห์ารทะเล และผลิตภัณฑ์ูแปรรูปจากอาห์ารทะเลท่ีจ�าห์น่าย์
ท้ังในประเทศไทย์และส่งออกต่างประเทศ และอาห์ารปลอด่ภัย์เป็น
เป้าห์มุาย์ห์น่่งของการพัฒนาจังห์วัิด่สมุุทรสาคร พ.ศ. 2561 – 2565 

การพีัฒนื่ากระบว้นื่การจีัดัการคว้ามปลอดัภัย
ข่องการใช้ว้ัต่ถุกันื่เสัียในื่ผู้ลิต่ภัณุฑ์์จีากเนื่่�อสััต่ว้์

ที่ผลิตในจังหวัด้สมุทรสาคร                   

ส�านักงานสาธารณสุขจังห์วัิด่สมุุทรสาครได้่ด่�าเนินงานอาห์าร
ปลอด่ภัย์ และในปีงบูประมุาณ 2560 ได้่ส�ารวิจสถานการณ์การใช้
วัิตถุกันเสีย์ในผลติภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิและเน้ือสัตว์ิทะเลแปรรปูท่ีผลิต
ในจังห์วัิด่สมุุทรสาคร จ�านวินท้ังส้ิน 60 ตัวิอย่์าง พบูว่ิาผ่านมุาตรฐาน
ร้อย์ละ 46.67 และไมุ่ผ่านมุาตรฐานร้อย์ละ 53.33 ซ่่งสาเห์ตุของการ
ไมุ่ผ่าน คือ พบูการใช้วัิตถุกันเสีย์ในปริมุาณท่ีสูงกว่ิาท่ีอนุญาตให้์ใช้ 
และใช้วัิตถุกันเสีย์ท่ีไมุ่อนุญาตในผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิและเน้ือสัตว์ิ
ทะเลแปรรูป จากผลการด่�าเนินการน้ันพบูว่ิาผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ
และเน้ือสัตว์ิทะเลแปรรูปท่ีผลิตในจังห์วัิด่สมุุทรสาครมีุการใช้วัิตถุกัน
เสีย์ท่ีไมุ่ได้่มุาตรฐานและส่งผลให้์ผู้บูริโภคมีุควิามุเส่ีย์งต่ออันตราย์ท่ี
อาจเกิด่ข้่น ดั่งน้ัน กลุ่มุงานคุ้มุครองผู้บูริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ส�านักงานสาธารณสขุจังห์วัิด่สมุุทรสาคร จ่งได้่ด่�าเนนิโครงการวิิจัย์
เร่ืองการพฒันากระบูวินการจดั่การควิามุปลอด่ภยั์ของการใช้วัิตถุกันเสีย์
ในผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิท่ีผลิตในจังห์วัิด่สมุุทรสาคร ข้่นใน 
ปี พ.ศ. 2563 เพ่ือศ่กษาการพัฒนากระบูวินการจัด่การควิามุปลอด่ภัย์
ของการใช้วัิตถุกันเสีย์ในผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิและเปรีย์บูเทีย์บูการ
พัฒนากระบูวินการจัด่การควิามุปลอด่ภัย์ของการใช้วัิตถุกันเสีย์ใน
ผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ ก่อนและห์ลังเข้าร่วิมุการวิิจัย์ ของสถานท่ีผลิต
อาห์ารในจังห์วัิด่สมุุทรสาคร

นางสาวอาริยา บุญจันทร์
กล่่มง�นคุ้่้มคุ้รองผู้้้บริโภคุ้และเภสััชสั�ธ�รณสั่ข
สัำ�นักง�นสั�ธ�รณสั่ขจัังหวััด่สัม่ทรสั�คุ้ร

อ
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วิธีการศึกษา
การวิิจัย์คร้ังน้ีเป็นการศ่กษาแบูบูก่่งทด่ลอง (Quasi-exper-

imental research) ชนิด่ศ่กษาแบูบูกลุ่มุเดี่ย์วิวัิด่ผลสองคร้ัง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิิจัย์ คือ สถานประกอบูการผลิต

อาห์ารท่ีต้ังอยู่์ในจังห์วัิด่สมุุทรสาคร และได้่รับูใบูอนุญาตผลิตอาห์าร 
ห์รือได้่รับูเลขสถานท่ีผลิตอาห์ารแบูบูไมุ่เข้าข่าย์โรงงาน ประเภท
ผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ ตามุประกาศกระทรวิงสาธารณสุข (ฉบัูบูท่ี 
243) พ.ศ. 2544 เร่ือง ผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ ท่ียั์งคงมีุการผลิต
ผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิอย่์างต่อเน่ือง จ�านวิน 62 แห่์ง

เคร่�องม่อทีี่�ใช้ในการวิัจัีย มีดัังนี�
1. กระบูวินการจัด่การควิามุปลอด่ภัย์ของการใช้วัิตถุกัน

เสีย์ในผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ ประกอบูด้่วิย์ การอบูรมุเชิงปฏิิบัูติการ
แบูบูมีุส่วินร่วิมุให้์ควิามุรู้เร่ืองท่ีเก่ีย์วิข้องกับูการจัด่การควิามุปลอด่ภัย์
ของการใช้วัิตถุกันเสีย์ในผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ และการตรวิจติด่ตามุ
ระบูบูการจัด่การควิามุปลอด่ภัย์ของอาห์ารท่ีใช้ในการวิิจัย์น้ี คือ ห์ลัก
เกณฑ์ู GMP กฎห์มุาย์

2. เคร่ืองมืุอท่ีใช้ในการเก็บูรวิบูรวิมุข้อมูุล ประกอบูด้่วิย์ 
(1) แบูบูทด่สอบูควิามุรู้ มีุลักษณะค�าถามุเป็นแบูบูเลือก

ตอบู (multiple choice) 4 ตัวิเลือก จ�านวิน 20 ข้อ 
(2) บัูนท่กการตรวิจสถานท่ีผลิตอาห์ารโด่ย์ด่ดั่แปลงจาก

บัูนท่กการตรวิจสถานท่ีผลิตอาห์าร (ตส.1(50) ของส�านกังานคณะ
กรรมุการอาห์ารและย์า กระทรวิงสาธารณสขุ ข้อค�าถามุเป็นแบูบู
มุาตราส่วินประเมิุนค่า (Rating scale) แบูบูตรวิจสอบูราย์การ (Check 
List) และค�าถามุปลาย์เปิด่แสด่งลักษณะท่ีพบู โด่ย์มีุโครงสร้างตามุ
ห์ลักเกณฑ์ู GMP กฎห์มุาย์ จ�านวิน 6 ห์มุวิด่ ดั่งน้ี 1) สถานท่ีต้ัง และ
อาคารผลิต 2) เคร่ืองมืุอ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 3) 
การควิบูคมุุกระบูวินการผลติ 4) การสขุาภิบูาล 5) การบู�ารงุรักษาและ
การท�าควิามุสะอาด่ 6) บุูคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิิบัูติงาน จ�านวิน
ท้ังห์มุด่ 73 ข้อ การประเมิุนมีุให้์เลือกตอบู 3 ระดั่บู คือ ดี่ พอใช้ และ
ปรับูปรุง 

(3) บัูนท่กการเก็บูตัวิอย่์างอาห์าร ของส�านักงานคณะ
กรรมุการอาห์ารและย์า กระทรวิงสาธารณสุข และผลวิิเคราะห์์
คุณภาพมุาตรฐานด้่านวัิตถุกันเสีย์จากส�านักคุณภาพและควิามุ
ปลอด่ภัย์ของอาห์าร ห์รือศูนย์์วิิทย์าศาสตร์การแพทย์์ท่ี 5 
สมุุทรสงครามุ 

3. การเก็บูรวิบูรวิมุข้อมูุล 
 1) การทด่สอบูควิามุรู้ของผู้ประกอบูการ

ผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ ก่อนและห์ลงัเข้าร่วิมุอบูรมุเชงิปฏิิบัูติการแบูบู
มีุส่วินร่วิมุ เพ่ือพัฒนากระบูวินการจัด่การควิามุปลอด่ภัย์ของวัิตถุ 
กันเสีย์ในผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ เป็นเวิลา 30 นาที ก่อนและห์ลัง
อบูรมุเชิงปฏิิบัูติการแบูบูมีุส่วินร่วิมุ โด่ย์ได้่รับูแบูบูทด่สอบูควิามุรู้

 2) การประเมิุนสถานประกอบูการผลิตภัณฑ์ูจาก

เน้ือสัตว์ิ และการเก็บูตัวิอย่์างผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ ก่อนเข้าร่วิมุ
การพัฒนากระบูวินการจดั่การควิามุปลอด่ภยั์ของการใช้วัิตถุกันเสีย์
ในผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ ประเมิุนตามุห์ลักเกณฑ์ู GMP กฎห์มุาย์ 
และสุ่มุเก็บูตัวิอย่์างผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ ณ สถานประกอบูการโด่ย์
พนักงานเจ้าห์น้าท่ีจากส�านักงานสาธารณสุขจังห์วัิด่สมุุทรสาคร เป็น
เวิลา 1 เดื่อน ก่อนเข้าร่วิมุการอบูรมุเชิงปฏิิบัูติการแบูบูมีุส่วินร่วิมุ 
และได้่รับูบัูนท่กการตรวิจสถานท่ีผลิตอาห์าร และบัูนท่กการเก็บู
ตัวิอย่์างผลิตอาห์าร 

3) การประเมิุนสถานประกอบูการผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ 
และการเกบ็ูตัวิอย่์างผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ ห์ลังเข้าร่วิมุการพฒันา
กระบูวินการจัด่การควิามุปลอด่ภัย์ของการใช้วิตัถุกนัเสีย์ในผลิตภัณฑ์ู
จากเน้ือสัตว์ิ ประเมิุนตามุห์ลักเกณฑ์ู GMP กฎห์มุาย์ และสุ่มุเก็บู
ตัวิอย่์างผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ ณ สถานประกอบูการโด่ย์พนักงาน
เจ้าห์น้าท่ีจากส�านักงานสาธารณสุขจังห์วัิด่สมุุทรสาคร เป็นเวิลา 2 
เดื่อน ห์ลังเข้าร่วิมุการอบูรมุเชิงปฏิิบัูติการแบูบูมีุส่วินร่วิมุ และได้่รับู
บัูนท่กการตรวิจสถานท่ีผลิตอาห์าร และบัูนท่กเก็บูตัวิอย่์างอาห์าร 

4) ผลการตรวิจวิิเคราะห์์คุณภาพมุาตรฐานด้่านวัิตถุ 
กันเสีย์ของผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ ก่อนและห์ลังเข้าร่วิมุการพัฒนา
กระบูวินการจัด่การควิามุปลอด่ภัย์ของการใช้วิตัถุกนัเสีย์ในผลิตภัณฑ์ู
จากเน้ือสัตว์ิ ผลการตรวิจวิิเคราะห์์จากห้์องปฏิิบัูติการก่อนและห์ลัง
เข้าร่วิมุการวิิจัย์ จะได้่รับูผลวิิเคราะห์์ห์ลังจากส่งตรวิจห้์องปฏิิบัูติการ 
เป็นเวิลา 1 เด่อืน โด่ย์ได้่รับูผลวิิเคราะห์์ก่อนการเข้าร่วิมุการวิิจัย์ และ
ห์ลังเข้าร่วิมุการวิิจัย์ 

สถิติท่ีใช้   สถิติเชิงพรรณนา ได้่แก่ ร้อย์ละ ค่าเฉล่ีย์ และ
ส่วินเบ่ีูย์งเบูนมุาตรฐาน

(1) การพฒันากระบูวินการจดั่การควิามุปลอด่ภยั์ของการ
ใช้วัิตถุกันเสีย์ในผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิท่ีผลิตในจังห์วัิด่สมุุทรสาคร 
โด่ย์ห์ลังจากการเข้าร่วิมุการพัฒนากระบูวินการจัด่การควิามุปลอด่ภัย์
ของวัิตถุกันเสีย์ในผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ พบูว่ิาผู้ประกอบูการ
ผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิส่วินให์ญ่มีุควิามุรู้ในระดั่บูดี่เพ่ิมุมุากข้่น สถาน
ประกอบูการมีุผลการตรวิจประเมิุนสถานท่ีผลิตตามุห์ลักเกณฑ์ู GMP 
กฎห์มุาย์ในระดั่บูดี่มุากเพ่ิมุมุากข้่น และผลวิิเคราะห์์ผลิตภัณฑ์ูจาก
เน้ือสัตว์ิมีุคุณภาพมุาตรฐานเพ่ิมุมุากข้่น  

(2) ก่อนและห์ลังการเข้าร่วิมุการพัฒนากระบูวินการ
จัด่การควิามุปลอด่ภัย์ของการใช้วัิตถุกันเสีย์ในผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ 
พบูว่ิา ผู้ประกอบูการผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิมีุควิามุรู้ท่ีเก่ีย์วิข้องกับู
การจดั่การควิามุปลอด่ภยั์แตกต่างกันอย่์างมีุนัย์ส�าคญัทางสถติิ ผล
การตรวิจประเมุนิสถานประกอบูการผลติภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิแตกต่าง
กันอย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ และผลวิิเคราะห์์ผลิตภัณฑ์ูจากเน้ือสัตว์ิ
แตกต่างกันอย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ 

สรุปการวิจัย
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ารวิิจัย์เร่ืองการเปรีย์บูเทีย์บูการส่ังใช้ย์าปฏิิชีวินะท่ี 
เห์มุาะสมุกอ่นและห์ลังการใช้แนวิทางปฏิิบัูติในผู้ป่วิย์ท่ีมีุ
บูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุ การวิิจัย์แบูบูเก็บูข้อมูุลย้์อนห์ลัง 

( Retrospective Study) มีุวัิตถุประสงค์เพ่ือศ่กษาการใช้ย์าปฏิิชีวินะ
ท่ีไมุ่เห์มุาะสมุในผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จากอบัุูติเห์ตุและเปรีย์บูเทีย์บู
การส่ังใช้ย์าปฏิิชีวินะในผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุก่อนและ
ห์ลังการใช้แนวิทางปฏิิบัูติ กลุ่มุตัวิอย่์าง ได้่แก่ กลุ่มุผู้ป่วิย์ท่ีมีุ
บูาด่แผลสด่ในแผนกผู้ป่วิย์นอกและฉุกเฉิน และบุูคลากรทางการ
แพทย์์ โรงพย์าบูาลสมุเด็่จพระยุ์พราชเวีิย์งสระ โด่ย์การสุ่มุตัวิอย่์าง 
แบูบูมีุระบูบู (Systematic Sampling) จ�านวิน 600 ราย์ และการ
เลือกแบูบูเจาะจง จ�านวิน 19 คน ตามุล�าดั่บู เคร่ืองมืุอวิิจัย์ท่ีใช้ใน
การวิิจัย์ คือ แบูบูบัูนท่กข้อมูุลของผู้ป่วิย์และแบูบูสอบูถามุบุูคลากร
ทางการแพทย์์ ซ่่งประกอบูด้่วิย์ข้อมูุล 2 ส่วิน คือ ข้อมูุลส่วินบุูคคล 
และควิามุพ่งพอใจต่อการใช้แนวิทางปฏิิบัูติในผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่
จากอุบัูติเห์ตุซ่่งผ่านการตรวิจสอบูควิามุตรงเชิงเน้ือห์าจาก 
ผู้เช่ีย์วิชาญ และทด่สอบูควิามุเช่ือม่ัุนโด่ย์วิิธีอัลฟ่าของครอนบูาค  
มีุค่าเท่ากับู 0.76 เก็บูรวิบูรวิมุข้อมูุลจากเวิชระเบีูย์นผู้ป่วิย์ ระห์ว่ิาง
วัินท่ี 1 พฤษภาคมุ 2562-30 มิุถุนาย์น 2562 และแจกแบูบูสอบูถามุ
ห์ลังการใช้แนวิทางปฏิิบัูติ วิิเคราะห์์ข้อมูุลโด่ย์ใช้สถิติพรรณนา ได้่แก่ 
จ�านวิน ร้อย์ละ และสถติิอนุมุานได้่แก่ Chi-square test ผลการวิิจัย์

การเปรียบเทียบการสั่งใช้ยาปฏิิชีวนะที่เหมาะสม
ก่อนื่และห่ลังการใช้แนื่ว้ที่างปฏิิบัต่ิ

ในื่ผู้้้ป่ว้ยที่ี�มีบาดัแผู้ลสัดัจีากอุบัต่ิเห่ตุ่
เภสัชกรหญิงสาวิตรี ยอด้ขาว

บทคัด้ย่อ

ก
พบูว่ิา การใช้ย์าปฏิิชีวินะในผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุ
พิจารณาจากการแบูง่ระดั่บูควิามุรนุแรงของแผล โด่ย์แผลปนเป้�อน
ระดั่บู 1 (Clean-contaminated Wound class 1) ไมุ่ควิรใช้ย์า
ปฏิิชีวินะในการป้องกันการติด่เช้ือ แต่พบูการส่ังใช้ย์าปฏิิชีวินะก่อน
และห์ลังการใช้แนวิทางปฏิิบัูติคิด่เป็นร้อย์ละ 31.9 และ 14.9 เม่ืุอ
ทด่สอบูควิามุแตกต่างทางสถิติพบูว่ิาการส่ังใช้ย์าปฏิิชีวินะในผู้ป่วิย์
ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุห์ลังการใช้แนวิทางปฏิิบัูติลด่ลงอย์่าง
มีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ

จากการค้นพบูดั่งกล่าวิแสด่งให์้เห็์นว่ิาควิรมีุการจัด่
ประชุมุ พูด่คุย์ แลกเปล่ีย์น และจัด่อบูรมุวิิชาการเร่ืองการส่ังใช้ย์า
ปฏิิชีวินะในการป้องกันการติด่เช้ือในผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จาก
อุบัูติเห์ตุให้์กับูบุูคลากรทางการแพทย์์ท่ีท�าห์น้าท่ีส่ังใช้ย์า และควิร
มีุการศ่กษาวิิจัย์เร่ืองอุบัูติการณ์การติด่เช้ือท่ีแผลในผู้ป่วิย์ท่ีมีุ
บูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุท่ีไมุ่มีุการส่ังใช้ย์าปฏิิชีวินะในการป้องกัน
การติด่เช้ือ

องค์การอนามุัย์โลกระบูุว่ิา ท่ัวิโลกมีุการใช้ย์าอย์่างไมุ่
สมุเห์ตุผลมุากกว่ิาร้อย์ละ 50 ของการใช้ย์า ส่งผลให้์ผู้ป่วิย์มีุควิามุ
เส่ีย์งจากผลข้างเคีย์งและอันตราย์จากย์าเพ่ิมุข้่น รวิมุถ่งการ 
ส้ินเปลืองทางเศรษฐกิจ ส�าห์รับูประเทศไทย์ ในปี 2555 พบูว่ิา มูุลค่า

บทนำา
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การบูริโภคย์าของคนไทย์สูงถ่ง 1.4 แสนล้านบูาท ในจ�านวินน้ี
เป็นการท่ีผู้ป่วิย์มีุเกินควิามุจ�าเป็นถ่ง 2,370 ล้านบูาท และเป็นการ
ใช้ย์ายั์งมีุข้อสงสัย์ต่อประสิทธิภาพอีก 4,000 ล้านบูาท โด่ย์ค่าใช้
จ่าย์ด้่านย์าเติบูโตใกล้เคีย์งกับูค่าใช้จ่าย์ด้่านสุขภาพ ร้อย์ละ 7-8 
ต่อปี แต่สูงกว่ิาอัตราการเติบูโตของจีดี่พีประมุาณร้อย์ละ 5-6  
ต่อปี และท่ีส�าคัญพบูการใช้ย์าอย่์างไมุ่สมุเห์ตุผลในทุกระดั่บู ต้ังแต่
ระดั่บูสถานพย์าบูาลจนถ่งชุมุชน (เว็ิบูไซต์ไทย์โพสต์, 2559) 
นอกจากน้ันการใช้ย์าไมุ่สมุเห์ตุผล โด่ย์เฉพาะย์าปฏิิชีวินะ  ยั์งก่อ
ให้์เกิด่ปัญห์าเช้ือแบูคทเีรีย์ด้ื่อย์าซ่่งส่งผลท�าให้์การรักษาโรคติด่เช้ือ
ย์ากข้่น ผู้ป่วิย์ต้องพักรักษาในโรงพย์าบูาลนานข้่น อัตราการเสีย์
ชีวิิตสูงข้่น และน�าไปสู่ค่าใช้จ่าย์ในการรักษาพย์าบูาลท่ีมุากข้่น  น�า
มุาซ่่งควิามุสูญเสีย์ท้ังด้่านสุขภาพและด้่านเศรษฐกิจแก่ผู้ป่วิย์ 
ครอบูครัวิและประเทศ

ในปี พ.ศ. 2553 การศ่กษา ในประเทศไทย์พบูว่ิา มีุ 
ผู้ป่วิย์ท่ีติด่เช้ือด้ื่อย์าต้านจุลชีพสูงถ่ง 90,000 คน ต้องนอนรักษา
ตัวิในโรงพย์าบูาลนานข้่นอีกกว่ิา 3.24 ล้านวัินต่อปีเสีย์ชีวิิตกว่ิา 
38,400 คน (เสีย์ชีวิิตเฉล่ีย์ 104 คน/วัิน) ยั์งผลให้์เกิด่ภาระค่าใช้ 
จ่าย์ด้่านสุขภาพเป็นค่ารักษาพย์าบูาลเพ่ิมุข้่นอีก 2,539 - 6,084 
ล้านบูาท และคิด่เป็นการสูญเสีย์ทางเศรษฐกิจกว่ิา 40,000 ล้าน
บูาท จากต้นทุนทางอ้อมุท่ีค�านวิณจากการเจ็บูป่วิย์และเสีย์ชีวิิต
ก่อนวัิย์อันควิร (ภาณุมุาศและคณะ, 2555;6(3):352-359)

การใช้ย์าปฏิิชีวินะเกินจ�าเป็นเพ่ิมุควิามุเส่ีย์งต่ออาการ
ข้างเคีย์งและการแพ้ย์า ราย์งานอาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์า
ประจ�าปี พ.ศ. 2554 ของส�านักงานคณะกรรมุการอาห์ารและย์า 
พบูว่ิาย์าปฏิิชีวินะเป็นกลุ่มุย์าท่ีเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการ 
ใช้ย์ามุากท่ีสุด่ โด่ย์ราย์การย์า 25 อันดั่บูแรกท่ีสัมุพันธ์กับูการเกิด่ 
อาการไมุ่พ่งประสงค์เป็นย์าปฏิิชีวินะถ่ง 12 ราย์การ โด่ย์ Ceftriax-
one, Amoxicillin, Cotrimoxazole, Dicloxacillin และ Ciprofloxacin 
พบูเป็นอันดั่บูท่ี 1, 3, 4, 8 และ 10 ตามุล�าดั่บู (ศูนย์์เฝ้่าระวัิงควิามุ
ปลอด่ภัย์ด้่านผลิตภัณฑ์ูสุขภาพ  ส�านักงานคณะกรรมุการอาห์าร
และย์า,2554) 

ประเทศไทย์มีุมูุลค่าการใช้ย์าปฏิิชีวินะสูงมุาก กลุ่มุย์า
ฆ่่าเช้ือรวิมุท้ังปฏิิชีวินะมีุมูุลค่าการผลิตและน�าเข้าสูงท่ีสุด่ติด่ต่อกัน
ต้ังแต่ปี 2540 โด่ย์ในปี พ.ศ. 2552 มูุลค่าการผลิตและน�าเข้าย์า
ปฏิิชีวินะของประเทศไทย์สูงกว่ิา 1.1 ห์ม่ืุนล้านบูาท ซ่่งย์าปฏิิชีวินะ
แมุ้จะเป็นย์าท่ีใช้ในโรคติด่เช้ือท่ีมีุระย์ะเวิลาการใช้ท่ีจ�ากัด่ แต่กลับู
มีุมูุลค่าการผลิตและน�าเข้าท่ีสูงกว่ิาย์าท่ีใช้ระย์ะย์าวิในโรคเร้ือรัง
กลุ่มุอ่ืนๆ (อัญชลี จิตรักนที. มูุลค่าย์าปฏิิชีวินะ. อ้างใน นิย์ด่า 
เกีย์รติย่ิ์งและคณะ,2553)

รัฐบูาลได้่ก�าห์นด่ยุ์ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือใช้ในการ
ขับูเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ควิามุม่ัุนคง  ม่ัุงค่ัง และย่ั์งยื์น โด่ย์
ในย์ทุธศาสตรด้์่านสาธารณสขุ 20 ปี ด้่านควิามุเปน็เลิศด้่านบูริการ
ทางการแพทย์์ (Service Excellence) ก�าห์นด่ให์้การใช้ย์าอย่์าง 
สมุเห์ตุผล (RDU) เป็นห์น่่งในยุ์ทธศาสตร์ในการพัฒนาระบูบูบูริการ
สุขภาพ ท้ังน้ีกระทรวิงสาธารณสุข ประกาศนโย์บูาย์ให้์ทุก รพ. 

ส่งเสริมุ “การใช้ย์าอย่์างสมุเห์ตุสมุผล” ก�าห์นด่เป็นแผนพัฒนาระบูบู
บูริการสุขภาพ สาขาท่ี 15 (Service Plan RDU) โด่ย์มีุเป้าห์มุาย์เพ่ือ
ควิามุปลอด่ภยั์และลด่ค่าใช้จ่าย์ด้่านการแพทย์์ (เว็ิบูไซต์ไทย์โพสต์, 
2559) โด่ย์ก�าห์นด่ตัวิช้ีวัิด่เพ่ือการติด่ตามุ ท่ีเก่ีย์วิข้องกับูการใช้ย์า
ปฏิิชีวินะท่ีส�าคัญอยู่์ 4 ตัวิ คือการใช้ย์าปฏิิชีวินะในโรคติด่เช้ือท่ี
ระบูบูการห์าย์ใจช่วิงบูนและห์ลอด่ลมุอักเสบูเฉีย์บูพลันในผู้ป่วิย์
นอก การใช้ย์าปฏิิชีวินะในโรคอุจจาระร่วิงเฉีย์บูพลัน การใช้ย์า
ปฏิิชีวินะในบูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุ  และการใช้ย์าปฏิิชีวินะใน
ห์ญิงคลอด่ปกติครบูก�าห์นด่ทางช่องคลอด่ ซ่่งบูาด่แผลสด่จาก
อุบัูติเห์ตุ (Fresh Traumatic Wound :FTW) ส่วินให์ญ่ไมุ่ต้องใช้ย์า
ปฏิิชีวินะ  อุบัูติการณ์การติด่เช้ือพบูเพีย์ง 1.1 – 12%  (Cummings 
P, Del Beccaro MA,1995;13:396-400 อ้างใน รุจิภาส สิริจตุภัทร
และคณะ,2558) เพ่ือท่ีจะลด่การใช้ย์าปฏิิชีวินะท่ีไมุ่เห์มุาะสมุใน 
ผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุ การน�าแนวิทางปฏิิบัูติในการให้์
ย์าปฏิิชีวินะเพ่ือป้องกันการติด่เช้ือในบูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุมุา
ใช้อาจจะเป็นห์นทางห์น่่งท่ีจะช่วิย์แก้ปัญห์าได้่

1. เพ่ือศ่กษาการใช้ย์าปฏิิชีวินะท่ีไมุ่เห์มุาะสมุตามุ
แนวิทางปฏิิบัูติในการดู่แล Fresh Traumatic Wound ในผู้ป่วิย์ท่ีมีุ
บูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุ

2. เพ่ือเปรีย์บูเทีย์บูจ�านวินผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จาก
อุบัูติเห์ตุท่ีมีุการส่ังใช้ย์าปฏิิชีวินะโด่ย์บุูคลากรทางการแพทย์์ก่อน
และห์ลังการใช้แนวิทางปฏิิบัูติ

การศ่กษาคร้ังน้ีเป็นการวิิจัย์แบูบูเก็บูข้อมูุลย้์อนห์ลัง  
(Retrospective Study) โด่ย์มีุประชากร คือกลุ่มุผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผล
สด่ในแผนกผู้ป่วิย์นอกและฉุกเฉิน โรงพย์าบูาลสมุเด็่จพระยุ์พราช
เวีิย์งสระ ระย์ะเวิลา 2 เดื่อน และบุูคลากรทางการแพทย์์ ได้่แก่ 
แพทย์์ จ�านวิน 7 คน พย์าบูาล จ�านวิน 12 คน กลุ่มุตัวิอย่์าง คือ 
กลุ่มุผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่ในแผนกผู้ป่วิย์นอกและฉุกเฉิน โรง
พย์าบูาลสมุเด็่จพระยุ์พราชเวีิย์งสระ จ�านวิน  600  คน ซ่่งค�านวิณ
ห์าโด่ย์ใช้สูตร Infinite Pop Proportion (Estimate a proportion) ของ 
App Statistics and Sample Size การสุ่มุตวัิอย่์าง เลอืกแบูบูมุรีะบูบู 
(Systematic Sampling) 

นิยามศัพีท์ี่
การสัั�งใช้ยาปฏิิชีวันะทีี่�เห่มาะสัม ห์มุาย์ถ่ง การส่ังใช้

ย์าปฏิิชีวินะถกูต้องตามุแนวิทางการด่แูล Fresh Traumatic Wound 
เครือข่าย์สาธารณสุขจังห์วัิด่สุราษฎร์ธานี

ผ้้ป่วัยทีี่�มีบาดัแผลิสัดัจีากอุบัติเห่ตุ ห์มุาย์ถ่ง ผู้ป่วิย์ท่ี
มีุบูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุท่ีเกิด่ภาย์ใน  6 ช่ัวิโมุง ก่อนได่้รับู 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัย
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การรักษา โด่ย์เก็บูข้อมูุลจากการมุารับูบูริการแผนกผู้ป่วิย์นอกและ
ฉุกเฉิน ระบุูโรคตามุ 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

แนวัที่างปฏิิบัติ ห์มุาย์ถ่ง แนวิทางปฏิิบัูติในการดู่แล 
Fresh Traumatic Wound โรงพย์าบูาลสุราษฎร์ธานีและเครือข่าย์ 
ซ่่งทบูทวินและจัด่ท�าโด่ย์แพทย์์ผู้เช่ีย์วิชาญด้่านโรคติด่เช้ือ โรง
พย์าบูาลสุราษฎร์ธานี และคณะท�างานขับูเคล่ือนการส่งเสริมุการใช้
ย์าอย่์างสมุเห์ตุผล เครือข่าย์ RDU จังห์วัิด่สุราษฎร์ธานี

1. เคร่�องม่อทีี่�ใช้ในการที่ำาวิัจัีย ได้ัแก่
1. เอกสารแนวิทางการดู่แล Fresh Traumatic Wound 

เครือข่าย์สาธารณสุขจังห์วัิด่สุราษฎร์ธานี
2. เคร่�องม่อทีี่�ใช้ในการรวับรวัมข้อม้ลิ ได้่แก่ แบูบูบัูนท่ก และ
แบูบูสอบูถามุ คือ

1. ข้อมูุลท่ัวิไปของผู้ป่วิย์ ประกอบูไปด้่วิย์ เพศ อายุ์ โรค
ร่วิมุ ระย์ะเวิลาต้ังแต่เกิด่แผลจนได้่รับูการรักษา ต�าแห์น่งแผล ชนิด่
ของแผล การปนเป้�อนของแผล การแบูง่ระดั่บูควิามุรนุแรงของแผล 
การด่แูลแผลกอ่นมุาโรงพย์าบูาล ชนดิ่ของการท�าแผล การให์วั้ิคซีน 
ชนิด่ของย์าปฏิิชีวินะ ระย์ะเวิลาการให้์ย์าปฏิิชีวินะ

2. ควิามุพ่งพอใจต่อการใช้แนวิทางปฏิิบัูติในผู้ป่วิย์ท่ีมีุ
บูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุของบุูคลากรทางการแพทย์์ โด่ย์ใช้
แบูบูสอบูถามุท่ีสร้างข้่น 1 ชุด่แบู่งออกเป็น 2 ส่วิน

ส่วินท่ี 1 ข้อมูุลส่วินบุูคคล ประกอบูด้่วิย์ค�าถามุปลาย์
ปิด่และปลาย์เปิด่ จ�านวิน 4 ค�าถามุ

ส่วินท่ี 2 แบูบูทด่สอบูควิามุพ่งพอใจ ตัวิเลือก 5 ข้อ 
จ�านวิน 12 ข้อ ให้์เลือกเพีย์งข้อเดี่ย์วิ พ่งพอใจมุากท่ีสุด่ ได้่ 5 คะแนน 
พ่งพอใจน้อย์ท่ีสุด่ ได้่ 1 คะแนน 

ประมุวิลผลโด่ย์ใช้โปรแกรมุส�าเร็จรูปคอมุพิวิเตอร์โด่ย์
แบู่งการวิิเคราะห์์เป็นสถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ได้่แก่ 
จ�านวิน ร้อย์ละ และสถิติอนุมุาน (Inferential statistic) ได้่แก่ Chi-
square test

การเปรีย์บูเทีย์บูการส่ังใช้ย์าปฏิิชีวินะท่ีเห์มุาะสมุก่อน
และห์ลัง การใช้แนวิทางปฏิิบัูติในผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุ 
ในโรงพย์าบูาลสมุเด่จ็พระยุ์พราชเวีิย์งสระ ได้่น�าข้อมูุลมุาวิิเคราะห์์
โด่ย์ใช้กระบูวินการทางสถิติ แบู่งออกเป็น 2 ส่วิน ได้่แก่ ข้อมูุลของ
ผู้ป่วิย์ และข้อมูุลของบุูคลากรทางการแพทย์์ 
1. ข้อม้ลิของผ้้ป่วัย

 ผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จากอบัุูติเห์ตุท่ีมุารับูบูรกิารแผนก
ผู้ป่วิย์นอกและฉุกเฉิน โรงพย์าบูาลสมุเด็่จพระยุ์พราชเวีิย์งสระ ท้ัง
ก่อนและห์ลงัการใชแ้นวิทางปฏิิบัูติ มีุข้อมูุลส่วินให์ญท่ี่คล้าย์คล่งกัน
โด่ย์ส่วินให์ญ่เป็นเพศชาย์ ร้อย์ละ 57.0 และ 57.3 มีุอายุ์ระห์ว่ิาง 
10-19 ปี มุากท่ีสุด่ ร้อย์ละ 20.7 และ 20.3 ระย์ะเวิลาต้ังแต่เกิด่
แผลจนได้่รับูการรักษาใช้เวิลา 30 นาทีข้่นไป คิด่เป็นร้อย์ละ 78.3 
และ 76.0 ผู้ป่วิย์ส่วินให์ญ่ไมุ่มีุโรคร่วิมุ คิด่เป็นร้อย์ละ 93.7 และ 
96.0 ต�าแห์น่งแผลของผู้ป่วิย์ท่ีพบูมุากสุด่ก่อนการใช้แนวิทางปฏิิบัูติ 
เป็นแผลท่ีเท้า ร้อย์ละ 21.7 ส่วินห์ลังการใช้แนวิทางปฏิิบัูติ เป็น
แผลท่ีขา ร้อย์ละ 22.2 ชนิด่ของแผลเป็นแผลฉีกขาด่ ร้อย์ละ 33.8 
และ 33.0 รองลงมุา คือ แผลถูกกัด่ ร้อย์ละ 26.1 และ 27.7 มีุการ
ปนเป้�อนดิ่นมุากท่ีสุด่ ร้อย์ละ 29.7 และ 26.0 ไมุ่มีุการปนเป้�อน
ของแผลถ่งร้อย์ละ 58.3 และ 62.0 ระดั่บูควิามุรุนแรงของแผลส่วิน
ให์ญ่เป็นแผลปนเป้�อนระดั่บู 1 (Clean-contaminated Wound class 
1) ร้อย์ละ 55.3 และ 44.7 ผู้ป่วิย์ไมุ่ได้่ดู่แลแผลก่อนมุาโรงพย์าบูาล
ถ่งร้อย์ละ 80.0 และ 86.0  ผู้ป่วิย์ส่วินให์ญ่ไมุ่มีุการเย็์บูแผล ร้อย์
ละ 73.3 และ 70.3  การท�าแผลเป็นการท�าแผลชนิด่เปีย์ก ร้อย์ละ 
62.3 และ 52.0 การให้์วัิคซีนส่วินให์ญ่ก่อนการใช้แนวิทางปฏิิบัูติ 
เป็นการให้์วัิคซีนป้องกันพิษสุนัขบู้า ร้อย์ละ 20.0 ห์ลังการใช้
แนวิทางปฏิิบัูติ เป็นการให้์วัิคซีนป้องกันบูาด่ทะยั์ก ร้อย์ละ 19.7 
ราย์การย์าปฏิิชีวินะท่ีให้์บู่อย์ท่ีสุด่ คือ Dicloxacillin ร้อย์ละ 25.7 
และ 23.0  รองลงมุา คือ Co-amoxiclav  ร้อย์ละ 23.3 และ 21.0 
และมัุกให้์ย์าปฏิิชีวินะเป็นระย์ะเวิลา 5 วัิน คิด่เป็นร้อย์ละ 58.9 
และ 51.1 ดั่งราย์ละเอีย์ด่ในตารางท่ี 1

เคร่่องม่อที่ใช้ในการวิจัย
ผลการวิจัย

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
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พบูการส่ังใชย้์าปฏิิชีวินะท้ังก่อนและห์ลงัการใชแ้นวิทาง
ปฏิิบัูติ โด่ย์ราย์การย์าปฏิิชีวินะท่ีให้์บู่อย์ท่ีสุด่ คือ Dicloxacillin ร้อย์
ละ 19.3 และ 11.2 รองลงมุา คือ Co-amoxiclav ร้อย์ละ 9.0 และ 
2.2 ดั่งราย์ละเอีย์ด่ในตารางท่ี 2

ตารางทีี่� 2  จ�านวินและร้อย์ละของผู้ป่วิย์ท่ีมีุแผลปนเป้�อนระดั่บู 1 ( Clean-contaminated Wound

ขา 62 20.7 71 23.7 

เทา 65 21.7 46 15.3 

เยื่อบุในชองปาก 0 0.0 4 1.3 

อื่นๆ 26 8.7 25 8.3 

 

ชนิดของแผล     

แผลถลอก 68 22.7 56 18.7 

 แผลฉีกขาด 101 33.8 99 33.0 

แผลตัด 1 0.3 0 0.0 

แผลทะลุ 16 5.4 16 5.3 

แผลถูกกัด 78 26.1 83 27.7 

แผลจากการบดอัด 4 1.3 5 1.7 

แผลไหม        5 1.7 1 0.3 

อื่นๆ 26 8.7 40 13.3 

การปนเปอนของแผล    

ดิน 89 29.7 78 26.0 

น้ำสกปรก 3 1.0 3 1.0 

น้ำสะอาด 2 0.7 4 1.3 

อื่นๆ 31 10.3 29 9.7 

ไมปนเปอน 175 58.3 186 62.0 

การแบงระดับความรุนแรงของแผล   

แผลปนเปอนระดับ 1  

 ( Clean-contaminated 

Wound class 1 ) 

166 55.3 134 44.7 

แผลปนเปอนระดับ 2  

 ( Clean-contaminated 

Wound class 2 ) 

66 22.0 86 28.7 

แผลสกปรก  

 (ContaminatedWound 

) 

68 22.7 80 26.7 

ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของผูปวยท่ีมีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุจำแนกตามขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป 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 ปข้ึนไป 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 

     

ระยะเวลาต้ังแตเกิดแผลจนไดรับการรักษา   

นอยกวา 30 นาที 65 21.7 72 24.0 

30 นาทีข้ึนไป 235 78.3 228 76.0 

 

ตำแหนงแผล     

ศีรษะ 22 7.3 23 7.7 

ใบหนา 40 13.3 33 11.0 

มือ 58 19.3 69 23.0 

แขน 27 9.0 29 9.7 

ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของผูปวยท่ีมีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุจำแนกตามขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป 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 ปข้ึนไป 39 13.0 36 12.0 
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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 

     

ระยะเวลาต้ังแตเกิดแผลจนไดรับการรักษา   

นอยกวา 30 นาที 65 21.7 72 24.0 

30 นาทีข้ึนไป 235 78.3 228 76.0 

 

ตำแหนงแผล     

ศีรษะ 22 7.3 23 7.7 

ใบหนา 40 13.3 33 11.0 

มือ 58 19.3 69 23.0 

แขน 27 9.0 29 9.7 

ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของผูปวยท่ีมีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุจำแนกตามขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป 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 ปข้ึนไป 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 

     

ระยะเวลาต้ังแตเกิดแผลจนไดรับการรักษา   

นอยกวา 30 นาที 65 21.7 72 24.0 

30 นาทีข้ึนไป 235 78.3 228 76.0 

 

ตำแหนงแผล     

ศีรษะ 22 7.3 23 7.7 

ใบหนา 40 13.3 33 11.0 

มือ 58 19.3 69 23.0 

แขน 27 9.0 29 9.7 

ขา 62 20.7 71 23.7 

เทา 65 21.7 46 15.3 

เยื่อบุในชองปาก 0 0.0 4 1.3 

อื่นๆ 26 8.7 25 8.3 

 

ชนิดของแผล     

แผลถลอก 68 22.7 56 18.7 

 แผลฉีกขาด 101 33.8 99 33.0 

แผลตัด 1 0.3 0 0.0 

แผลทะลุ 16 5.4 16 5.3 

แผลถูกกัด 78 26.1 83 27.7 

แผลจากการบดอัด 4 1.3 5 1.7 

แผลไหม        5 1.7 1 0.3 

อื่นๆ 26 8.7 40 13.3 

การปนเปอนของแผล    

ดิน 89 29.7 78 26.0 

น้ำสกปรก 3 1.0 3 1.0 

น้ำสะอาด 2 0.7 4 1.3 

อื่นๆ 31 10.3 29 9.7 

ไมปนเปอน 175 58.3 186 62.0 

การแบงระดับความรุนแรงของแผล   

แผลปนเปอนระดับ 1  

 ( Clean-contaminated 

Wound class 1 ) 

166 55.3 134 44.7 

แผลปนเปอนระดับ 2  

 ( Clean-contaminated 

Wound class 2 ) 

66 22.0 86 28.7 

แผลสกปรก  

 (ContaminatedWound 

) 

68 22.7 80 26.7 

ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของผูปวยท่ีมีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุจำแนกตามขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป 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 ปข้ึนไป 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 

     

ระยะเวลาต้ังแตเกิดแผลจนไดรับการรักษา   

นอยกวา 30 นาที 65 21.7 72 24.0 

30 นาทีข้ึนไป 235 78.3 228 76.0 

 

ตำแหนงแผล     

ศีรษะ 22 7.3 23 7.7 

ใบหนา 40 13.3 33 11.0 

มือ 58 19.3 69 23.0 

แขน 27 9.0 29 9.7 

6 วัน 1 0.6 0 0 

7 วัน 42 24.0 35 19.0 

10 วัน 0 0 2 1.1 

14 วัน 2 1.1 2 1.1 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดของยาปฏิชีวนะ ก่อนใช้แนวทางปฏิบัติ หลังใช้แนวทางปฏิบัติ 
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ 

Dicloxacillin 32 19.3 15 11.2 
Amoxicillin 4 2.4 0 0.0 
Co-amoxiclav 15 9.0 3 2.2 
Clindamycin 0 0.0 0 0.0 
Cephalosporins 2 1.2 0 0.0 
อื่นๆ 0 0.0 2 1.5 
ไม่ให ้ 113 68.1 114 85.1 
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การใช้ย์าปฏิิชีวินะในผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุ
พิจารณาจากการแบูง่ระด่บัูควิามุรนุแรงของแผล โด่ย์แผลปนเป้�อน
ระดั่บู 1  (Clean-contaminated Wound class 1)  ไมุ่ควิรใช้ย์า
ปฏิิชีวินะในการป้องกันการติด่เช้ือ พบูการส่ังใช้ย์าปฏิิชีวินะท้ังก่อน
และห์ลงัการใชแ้นวิทางปฏิิบัูติ แต่มีุแนวิโนมุ้ลด่ลงจากรอ้ย์ละ 31.9 
เป็นร้อย์ละ 14.9 เม่ืุอทด่สอบูควิามุแตกต่างทางสถิติพบูว่ิาลด่ลง
อย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ อันเน่ืองมุาจากกระบูวินการมีุส่วินร่วิมุ
ของทุกส่วิน ได้่แก่การจัด่ประชุมุช้ีแจง ขอควิามุร่วิมุมืุอและแจก
เอกสารแก่ผู้เก่ีย์วิข้องในการส่ังใช้ย์า เก่ีย์วิกับูแนวิทางปฏิิบัูติ เร่ือง 
แนวิทางการดู่แล Fresh Traumatic Wound เครือข่าย์สาธารณสุข
จังห์วัิด่สุราษฎร์ธานี ให้์ทุกคนมีุแนวิทางท่ีจะปฏิิบัูติ มีุควิามุเข้าใจ
และเห็์นประโย์ชน์ของแนวิทางปฏิิบัูติ ประชาสัมุพันธ์ทางส่ือ
ออนไลน์อย่์างสมุ�่าเสมุอโด่ย์เภสัชกร เพ่ือกระตุ้นการปฏิิบัูติตามุ
แนวิทาง รวิมุถ่งผู้บูริห์ารโรงพย์าบูาลช้ีให้์เห็์นถ่งประโย์ชน์และควิามุ
ส�าคัญของการส่ังใช้ย์าปฏิิชีวินะท่ีเห์มุาะสมุโด่ย์ก�าห์นด่เป็นนโย์บูาย์
ของโรงพย์าบูาล

ผลการศ่กษาน้ีไมุ่สอด่คลอ้งกับูผลการศ่กษาของรจิุภาส 
สิริจตุภัทรและคณะ (2558) ได้่ศ่กษาประสิทธิผลของการน�าแนวิทาง
การให้์ย์าปฏิิชีวินะเพ่ือป้องกันการติด่เช้ือของบูาด่แผลสด่จาก
อุบัูติเห์ตุไปใช้ท่ีโรงพย์าบูาลศิริราช  ผลการศ่กษาพบูวิ่าควิามุชุก
ของการให้์ย์าปฏิิชีวินะเพ่ือป้องกันการติด่เช้ือในกลุ่มุท่ีปฏิิบูัติตามุ
แนวิทางการให์้ย์าปฏิิชีวินะและไมุ่ปฏิิบัูติตามุแนวิทางการให์้ย์า
ปฏิิชีวินะ คือ ร้อย์ละ 65.8 และรอ้ย์ละ 98.6  ตามุล�าดั่บู  (p<0.001) 

ซ่่งสอด่คล้องกับูผลการศ่กษาของนิธิมุา สุ่มุประดิ่ษฐ์ 
(2556) ได้่ท�าการวิิจัย์เร่ืองการส่งเสริมุการใช้ย์าอย่์างสมุเห์ตุผล 
Antibiotics Smart Use : การศ่กษาการขย์าย์ผลสู่ควิามุย่ั์งยื์น 
โด่ย์การสร้างบูรรทัด่ฐานให์มุ่ทางสังคมุ (พ.ศ. 2554 – 2556)  
พบูว่ิา ขนาด่ของโรงพย์าบูาลมีุผลต่อการย์อมุรับูและน�า Antibiotics 
Smart Use ไปปฏิิบัูติ โรงพย์าบูาลขนาด่เล็ก เช่น โรงพย์าบูาลชุมุชน 
มีุการตอบูรับูแนวิปฏิิบัูติ มุากกวิ่าโรงพย์าบูาลขนาด่ให์ญ่ ซ่่ง 
โรงพย์าบูาลสมุเด็่จพระยุ์พราชเวีิย์งสระมีุขนาด่เล็กกว่ิาโรงพย์าบูาล
ศิริราช จ่งมีุการตอบูรับูแนวิปฏิิบัูติมุากกว่ิา

ตารางที่ 3 การเปรียบการส่ังใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยท่ีมีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุก่อนและหลังการใช้แนวทาง
ปฏิบัติในผู้ป่วยแผลปนเป้ือนระดับ 1  ( Clean-contaminated Wound class 1 ) 

การใช้แนวทางปฏิบัติ การส่ังใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยท่ีมีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ รวม 

ส่ังใช้ ไม่ส่ังใช้ 

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 

 

ตารางท่ี 5 รอยละความพึงพอใจตอการใชแนวทางปฏิบัติในผูปวยท่ีมีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุของบุคลากร

ทางการแพทย 

 

ขอ 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ม า ก

ท่ีสุด 

มาก ป า น

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1 แนวทางปฏิบัติมีความนาเช่ือถือ 5.3 63.2 31.6 0 0 

2 แนวทางปฏิบัติมีความเหมาะสมกับบริบทของ

โรงพยาบาล 

5.3 47.4 42.1 5.3 0 

3 แนวทางปฏิบัติ ชัดเจน   เขาใจงาย 10.5 63.2 26.3 0 0 

4 ความยุงยากในการใชแนวทางปฏิบัติ 0 10.5 36.8 52.6 0 

5 ความสะดวก รวดเร็วในการใชแนวทางปฏิบัติ 5.3 47.4 42.1 5.3 0 

6 แนวทางปฏิบัติชวยใหการตัดสินใจในการรักษา 

/ทำงานงายข้ึน 

10.5 47.4 36.8 5.3 0 

7 แนวทางปฏิบัติไมมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน 5.3 0 15.8 52.6 26.3 

8 การมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นตอการนำ

แนวทางปฏิบัติมาใช 

15.8 42.1 31.6 10.5 0 

9 แนวทางปฏิบัติไมไดชวยใหเกิดการส่ังใชยาท่ี

เหมาะสม 

21.1 21.1 47.4 10.5 0 

10 การนำแนวทางปฏิบัติมาใชไมสามารถปองกัน

การด้ือยาปฏิชีวนะของผูปวยได 

0 15.8 36.8 26.3 21.1 

11 ผูปวยมี โอกาสติดเช้ือมากข้ึนเมื่อรักษาตาม

แนวทางแนวทางปฏิบัติ    

0 10.5 26.3 26.3 21.1 

12 การนำแนวทางปฏิบัติมาใชสามารถลดตนทุนใน

การใชยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล 

5.3 21.1 68.4 0 5.3 

สรุปผลและ อภิปรายผล 

ตารางท่ี 5 รอยละความพึงพอใจตอการใชแนวทางปฏิบัติในผูปวยท่ีมีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุของบุคลากร

ทางการแพทย 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ม า ก

ท่ีสุด 

มาก ป า น

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1 แนวทางปฏิบัติมีความนาเช่ือถือ 5.3 63.2 31.6 0 0 

2 แนวทางปฏิบัติมีความเหมาะสมกับบริบทของ

โรงพยาบาล 

5.3 47.4 42.1 5.3 0 

3 แนวทางปฏิบัติ ชัดเจน   เขาใจงาย 10.5 63.2 26.3 0 0 

4 ความยุงยากในการใชแนวทางปฏิบัติ 0 10.5 36.8 52.6 0 

5 ความสะดวก รวดเร็วในการใชแนวทางปฏิบัติ 5.3 47.4 42.1 5.3 0 

6 แนวทางปฏิบัติชวยใหการตัดสินใจในการรักษา 

/ทำงานงายข้ึน 

10.5 47.4 36.8 5.3 0 

7 แนวทางปฏิบัติไมมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน 5.3 0 15.8 52.6 26.3 

8 การมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นตอการนำ

แนวทางปฏิบัติมาใช 

15.8 42.1 31.6 10.5 0 

9 แนวทางปฏิบัติไมไดชวยใหเกิดการส่ังใชยาท่ี

เหมาะสม 

21.1 21.1 47.4 10.5 0 

10 การนำแนวทางปฏิบัติมาใชไมสามารถปองกัน

การด้ือยาปฏิชีวนะของผูปวยได 

0 15.8 36.8 26.3 21.1 

11 ผูปวยมี โอกาสติดเช้ือมากข้ึนเมื่อรักษาตาม

แนวทางแนวทางปฏิบัติ    

0 10.5 26.3 26.3 21.1 

12 การนำแนวทางปฏิบัติมาใชสามารถลดตนทุนใน

การใชยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล 

5.3 21.1 68.4 0 5.3 

สรุปผลและ อภิปรายผล 

ตารางท่ี 5 รอยละความพึงพอใจตอการใชแนวทางปฏิบัติในผูปวยท่ีมีบาดแผลสดจากอุบัติเหตุของบุคลากร

ทางการแพทย 

 

ขอ 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ม า ก

ท่ีสุด 

มาก ป า น

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1 แนวทางปฏิบัติมีความนาเช่ือถือ 5.3 63.2 31.6 0 0 

2 แนวทางปฏิบัติมีความเหมาะสมกับบริบทของ

โรงพยาบาล 

5.3 47.4 42.1 5.3 0 

3 แนวทางปฏิบัติ ชัดเจน   เขาใจงาย 10.5 63.2 26.3 0 0 

4 ความยุงยากในการใชแนวทางปฏิบัติ 0 10.5 36.8 52.6 0 

5 ความสะดวก รวดเร็วในการใชแนวทางปฏิบัติ 5.3 47.4 42.1 5.3 0 

6 แนวทางปฏิบัติชวยใหการตัดสินใจในการรักษา 

/ทำงานงายข้ึน 

10.5 47.4 36.8 5.3 0 

7 แนวทางปฏิบัติไมมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน 5.3 0 15.8 52.6 26.3 

8 การมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นตอการนำ

แนวทางปฏิบัติมาใช 

15.8 42.1 31.6 10.5 0 

9 แนวทางปฏิบัติไมไดชวยใหเกิดการส่ังใชยาท่ี

เหมาะสม 

21.1 21.1 47.4 10.5 0 

10 การนำแนวทางปฏิบัติมาใชไมสามารถปองกัน

การด้ือยาปฏิชีวนะของผูปวยได 

0 15.8 36.8 26.3 21.1 

11 ผูปวยมี โอกาสติดเช้ือมากข้ึนเมื่อรักษาตาม

แนวทางแนวทางปฏิบัติ    

0 10.5 26.3 26.3 21.1 

12 การนำแนวทางปฏิบัติมาใชสามารถลดตนทุนใน

การใชยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล 

5.3 21.1 68.4 0 5.3 

สรุปผลและ อภิปรายผล 

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์จำแนกตามข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลท่ัวไป 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 ปีข้ึนไป 4 21.0 

 
อาชีพ   
แพทย ์ 7 36.8 
พยาบาล 12 63.2 
อายุการทำงาน   
น้อยกว่า 10 ปี 11 57.8 
10-19 ปี 4 21.1 
20 ปีข้ึนไป 4 21.1 
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1. คณะกรรมุการเภสชักรรมุและการบู�าบูดั่ของโรงพย์าบูาล
ควิรจัด่ประชุมุ พูด่คุย์ แลกเปล่ีย์นกับูบุูคลากรทางการแพทย์์ท่ีท�า
ห์น้าท่ีส่ังใช้ย์าโด่ย์ใช้ขอ้มูุลทางวิิชาการ เพ่ือให้์ย์อมุรับูและม่ัุนใจได้่
ว่ิาแนวิทางปฏิิบัูติช่วิย์ให้์เกิด่การส่ังใช้ย์าท่ีเห์มุาะสมุได้่ เพ่ือให้์
สามุารถส่ังใช้ย์าอย่์างเห์มุาะสมุมุากข้่น
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บรรณานุกรม

2. โรงพย์าบูาลจัด่อบูรมุวิิชาการเร่ืองการส่ังใช้ย์า
ปฏิิชีวินะในการป้องกันการติด่เช้ือในผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จาก
อุบัูติเห์ตุให้์แก่บุูคลากรทางการแพทย์์ท่ีท�าห์น้าท่ีส่ังใช้ โด่ย์มุุ่งเน้น
เร่ืองชนิด่ย์าปฏิิชีวินะและระย์ะเวิลาการให้์ เพ่ือให้์สามุารถส่ังใช้ย์า
ได้่อย่์างเห์มุาะสมุและช่วิย์ลด่ค่าใช้จ่าย์ของโรงพย์าบูาล

3.  ควิรมีุการศ่กษาวิิจัย์เร่ืองอุบัูติการณ์การติด่เช้ือท่ีแผล
ในผู้ป่วิย์ท่ีมีุบูาด่แผลสด่จากอุบัูติเห์ตุท่ีไมุ่มีุการส่ังใช้ย์าปฏิิชีวินะใน
การป้องกันการติด่เช้ือเพ่ือสร้างควิามุม่ัุนใจให้์บุูคลากรทางการ
แพทย์์ท่ีท�าห์น้าท่ีส่ังใช้ย์า

ข้อเสนอแนะ
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ารศ่กษาน้ีเป็นการวิิจัย์เชิงปฏิิบัูติการ (Action research) 
เพ่ือพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะท่ี 3-4 
แบูบูมีุส่วินร่วิมุจากสห์วิิชาชีพและศ่กษาผลของการพฒันา

รูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะท่ี 3-4 แบูบูมีุส่วินร่วิมุของ
ทีมุสห์วิิชาชีพ โด่ย์ประเมิุนควิามุรู้ การปฏิิบัูติตัวิ และผลลัพธ์ทาง
คลินิกของผู้ป่วิย์ ท่ีมุารับูบูริการท่ีคลินิกโรคไตเร้ือรังโรงพย์าบูาล
แสวิงห์า ต้ังแต่เดื่อนตุลาคมุ 2563 – มีุนาคมุ 2564 เคร่ืองมืุอท่ีใช้
ในการวิิจัย์ประกอบูไปด้่วิย์ 1. แบูบูสัมุภาษณ์เชิงล่กแบูบูมีุโครงสร้าง 
ซ่่งผู้วิิจัย์สร้างข้่นมุาเองจากการทบูทวินวิรรณกรรมุ  2. แบูบูบัูนท่ก
ข้อมูุลผู้ป่วิย์ท่ีบู้าน 3. แบูบูทด่สอบูควิามุรู้เร่ืองโรค  4. แบูบูทด่สอบู
ควิามุรู้เร่ืองการปฏิิบัูติตัวิ 5. เอกสารประกอบูการให้์ควิามุรู้ซ่่งผู้วิิจัย์
สร้างข้่นมุาจากการทบูทวินวิรรณกรรมุ โด่ย์ประกอบูด่้วิย์ควิามุรู้
เร่ืองโรคไตเร้ือรัง การปฏิิบูัติตัวิท้ังด้่านการรับูประทานอาห์าร ย์า
และการออกก�าลงักาย์ ตัวิอย่์างย์าท่ีใช้ในผู้ป่วิย์โรคเร้ือรัง   น�าข้อมูุล
มุาวิิเคราะห์์โด่ย์ใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นร้อย์ละ และควิามุถ่ี  
ประเมิุนรูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง รวิมุท้ังเปรีย์บูเทีย์บู
พฤติกรรมุการปฏิิบัูติตัวิของผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง ควิามุรู้เร่ืองโรคไต
เร้ือรัง ก่อนและห์ลงัการพัฒนารูปแบูบูการด่แูลผู้ป่วิย์โรคเร้ือรัง โด่ย์
ใช้สถิติ Paired-sample t-test

การพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังมุาปฏิิบัูติ
ในคลินิกโรคไตเร้ือรังเป็นระย์ะเวิลา 3 เดื่อน กลุ่มุตัวิอย่์าง จ�านวิน 
35 คนพบูว่ิาคะแนนควิามุรู้เฉล่ีย์ก่อนพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์
เท่ากับู 9.93±2.16 คะแนน ซ่่งเป็นผู้ป่วิย์ท่ีมีุคะแนนควิามุรู้อยู่์ใน
ระดั่บูดี่มุาก จ�านวิน 10 ราย์ (ร้อย์ละ 28.57) ห์ลังการพัฒนารูปแบูบู
การดู่แลผู้ป่วิย์พบูคะแนนควิามุรู้เฉล่ีย์เท่ากับู 12.59±1.68 คะแนน
เป็นผู้ป่วิย์ท่ีมีุคะแนนอยู่์ในระดั่บูดี่มุาก จ�านวิน 24 ราย์ (ร้อย์ละ 
68.57) ซ่่งแตกต่างกันอย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ (p =0.000) ผลการ
ประเมิุนพฤติกรรมุการปฏิิบัูติตัวิเพ่ือชะลอไตเส่ือมุในผู้ป่วิย์โรคไต
เร้ือรังพบูว่ิา คะแนนเฉล่ีย์ก่อนพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์เท่ากับู 
45.56±4.64 คะแนน และผู้ป่วิย์มีุคะแนนอยู่์ในระดั่บูดี่มุาก จ�านวิน 

การพัฒนารูปแบบการดู้แลผู้ป่วยโรคไตเร่�อรัง  
โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัด้อ่างทอง

16 ราย์ (ร้อย์ละ 45.71) ห์ลังการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์ พบู
คะแนนเฉล่ีย์เท่ากับู 49.51±4.89 คะแนน และผู้ป่วิย์มีุคะแนนอยู่์
ในระดั่บูดี่มุากจ�านวิน 24 ราย์ (ร้อย์ละ 68.57) ซ่่งแตกต่างกันอย่์าง
มีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ (p=0.002) ก่อนการพัฒนารูปแบูบูการดู่แล 
ผู้ป่วิย์ ค่าเฉล่ีย์ Serum creatinine ก่อนการพัฒนารูปแบูบูการดู่แล
ผู้ป่วิย์เท่ากับู 2.36 mg/dl ห์ลังการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์ 
ค่าเฉล่ีย์ Serum creatinine เท่ากับู 2.16 mg/dl ซ่่งแตกต่างกันอย่์าง
มีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ (p = 0.037) ผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังมีุค่าอัตราการ 
กรองไตเฉล่ีย์ก่อนการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์เท่ากับู 27.07 ml/
min/1.73m2  และผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังมีุค่าอัตราการกรองไตเฉล่ีย์
ห์ลังการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์เท่ากับู 29.10 ml/min/1.73m2  
เน่ืองจากผู้ป่วิย์ส่วินให์ญ่ในการศ่กษาน้ีเป็นผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะ
ท่ี 4 ซ่่งการท�างานของไตลด่ลงมุากอยู่์ท่ี 15-29 ml/min/1.73m2 
และระย์ะเวิลาในการศ่กษาเพีย์ง 3 เดื่อน ท�าให้์ยั์งไมุ่เห็์นควิามุ 
แตกต่างกันอย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติของผลลัพธ์ทางคลินิก

ข้อเสนอแนะในการวิิจัย์คือ การวัิด่ผลทางห้์องปฏิิบัูติ
การเพ่ือประเมิุนการชะลอไตเส่ือมุควิรมีุการวัิด่ผลระดั่บูไขมัุนใน
เลือด่ได้่แก่ ระดั่บูไขมัุน LDL และ triglyceride ระดั่บูน�้าตาลสะสมุ
ในเลือด่ HbA1c เพ่ือเปรีย์บูเทีย์บูผลในการชะลอการเส่ือมุของไต 
ควิรเพ่ิมุเวิลาการท�ากลุ่มุย์อ่ย์เพ่ือท่ีจะสามุารถคน้ห์าปัญห์าจากการ
ใช้ย์า เน่ืองจากเภสัชกรมีุเวิลามุากพอท่ีจะดู่แลและเข้าถ่งปัญห์า
ของผู้ป่วิย์ได้่ดี่ข้่น เช่น  การรับูประทานย์าไมุ่ถูกต้อง ห์รือผู้ป่วิย์มีุ
ข้อจ�ากัด่ด้่านร่างกาย์ในการใช้ย์า และสามุารถน�าปัญห์าท่ีพบูมุา
พัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์ให้์เห์มุาะสมุร่วิมุกับูทีมุสห์วิิชาชีพได้่

นางสาวณีรนันท์ วีระพล  ภบ.ภม.(เภสัชกรรมชุมชน)
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บทนำา
โรคไตเร้ือรัง (Chronic  kidney disease; CKD) เป็น

ปัญห์าสาธารณสุขท่ีส�าคัญท่ัวิโลก ภาวิะไตบูกพร่องเป็นภาวิะท่ีมีุ
ควิามุผิด่ปกติของระบูบูการกรองและก�าจัด่ของเสีย์ของห์น่วิย์ไต ใน
ระย์ะแรกผู้ป่วิย์มัุกไมุ่แสด่งอาการจนกระท่ังโรคด่�าเนินไปถ่งระย์ะ
ท้าย์สาเห์ตุของโรคไตเร้ือรังท่ีพบูบู่อย์เกิด่จากโรคเบูาห์วิานและ 
โรคควิามุดั่นโลหิ์ตสูง ถ้าไมุ่ได้่รับูการดู่แลท่ีเห์มุาะสมุ โด่ย์ผู้ป่วิย์ 
เบูาห์วิานและควิามุด่นัโลหิ์ตสูงมีุควิามุเส่ีย์งต่อการเกิด่โรคไตเร้ือรัง
ต้ังแต่ระย์ะท่ี 3 ข้่นไปประมุาณ 1.9 และ 1.6 เท่าตามุล�าดั่บูการ
ศ่กษาของ Thai SEEK โด่ย์สมุาคมุโรคไตแห่์งประเทศไทย์ ปี พ.ศ. 
2552 พบูควิามุชกุของโรคไตเร้ือรังในผู้ป่วิย์เบูาห์วิานและควิามุด่นั
โลหิ์ตสูงถ่งร้อย์ละ 17.5 (16.3% ในเพศชาย์ และ 18.7% ในเพศ
ห์ญิง) แจกแจงควิามุชกุของโรคไตเร้ือรังออกเป็นระย์ะท่ี 1-5 ได้่เป็น 
3.3%, 5.6%, 7.5%, 0.8% และ 0.3% ตามุล�าดั่บู ควิามุชุกของโรค
ไตเร้ือรังจ�าแนกตามุพ้ืนท่ีของประชากรในกรุงเทพมุห์านคร (23.9%) 
ภาคเห์นือ (22.2%) และภาคตะวัินออกเฉีย์งเห์นือ (20.4%) มีุสูง
กว่ิาภาคกลาง (13.7%) และภาคใต้ (13.4%) อีกท้ังโรคไตเร้ือรังใน
ระย์ะแรกมัุกไมุ่พบูอาการผิด่ปกติท�าให้์ผู้ป่วิย์ส่วินให์ญ่ไมุ่ทราบูว่ิา
ตนเองป่วิย์โรคไต โด่ย์มุักตรวิจพบูเม่ืุอโรคด่�าเนินไปมุากแล้วิห์รือ
เม่ืุอโรคด่�าเนินเข้าสู่ระย์ะไตวิาย์เร้ือรังระย์ะสุด่ท้าย์ (End stage 
renal disease, ESRD) ซ่่งเป็นระย์ะท่ีผู้ป่วิย์จ�าเป็นต้องได้่รับูการ
รักษาบู�าบัูด่ทด่แทนทางไต ได้่แก่ การฟอกเลือด่ด้่วิย์เคร่ืองไตเทีย์มุ 
ในปัจจุบัูนเฉล่ีย์ 240,000 บูาทต่อคนต่อปี ซ่่งค่าใช้จ่าย์น้ียั์งไมุ่รวิมุ
ค่าใช้จ่าย์ด้่านย์า ค่าใช้จ่าย์ทางอ้อมุอ่ืนๆ จากข้อมูุลดั่งกล่าวิ
กระทรวิงสาธารณสุขจ่งให้์ควิามุส�าคัญกับูการจัด่ระบูบูบูริการ โด่ย์
ก�าห์นด่ให์้เป็นสาขาห์น่่งของแผนพัฒนาระบูบูบูริการสุขภาพ  
(Service plan) แสด่งให้์เห็์นถ่งปัญห์าของผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังใน
ประเทศไทย์ท่ีมีุจ�านวินเพ่ิมุข้่นและท�าให้์เกิด่ปัญห์าต่อสุขภาพของ
ประชากร รวิมุท้ังเกิด่ปัญห์าทางเศรษฐกิจต่อตัวิผู้ป่วิย์เองและต่อ
ประเทศไทย์ในอนาคต เน่ืองจากต้องแบูกรับูค่าใช้จ่าย์ในการรักษา
ท่ีมีุราคาสูงโด่ย์เฉพาะระย์ะท่ีเข้าสู่การได้่รับูการบู�าบัูด่ทด่แทนไต

โรงพย์าบูาลแสวิงห์าเป็นโรงพย์าบูาลชุมุชนขนาด่ 30 
เตีย์ง จากข้อมูุลผู้ป่วิย์นอกในปี พ.ศ. 2563  มีุผู้ป่วิย์ท่ีคลินิกโรคไต
เร้ือรังประมุาณ 2,996 คน ผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะท่ี 3-4 จ�านวิน 
735 ราย์ ปัญห์าท่ีพบูส่วินให์ญ่ในผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังคือ การ 
รับูประทานย์าไมุ่ถกูต้อง มีุผู้ป่วิย์มุาก่อนนัด่ปัญห์าย์าห์มุด่ห์รือมีุย์า
เห์ลือจ�านวินมุาก เน่ืองจากผู้ป่วิย์ส่วินให์ญ่เป็นผู้สูงอายุ์ ราย์การย์า
มีุจ�านวินมุาก ท�าให้์เกิด่ควิามุสับูสนในการรบัูประทานย์าโด่ย์เฉพาะ
เวิลาแพทย์์ส่ังปรับูวิิธีการรับูประทานย์าห์รือเปล่ีย์นปัญห์าต่างๆ 
เห์ลา่น้ีอาจกอ่ให้์เกิด่ปัญห์าด่า้นการรกัษาห์รอือาการไมุพ่่งประสงค์
จากการใช้ย์า นอกจากน้ียั์งพบูการราย์งานจากแพทย์์ว่ิามีุผู้ป่วิย์โรค
เร้ือรังรับูประทานย์าบูรรเทาปวิด่กลุ่มุ Nonsteroidal anti-inflamma-
tory drug; NSAIDs จากการไปซ้ือย์าเองซ่่งผลต่อการท�างานของไต
ท่ีย์าลง นอกจากน้ีผู้ปว่ิย์โรคไตท่ีคลินิกโรคไตเร้ือรังของโรงพย์าบูาล

แสวิงห์าย์งัไมุ่มีุรูปแบูบูการด่แูลผู้ป่วิย์ท่ีเช่ือมุโย์งกบัูงานเภสชักรรมุ
ปฐมุภูมิุ การบูริการทางเภสัชกรรมุจะเป็นเพีย์งการจ่าย์ย์าและให้์
ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วิย์ท่ีห้์องจ่าย์ย์าผู้ปว่ิย์นอก ยั์งไมุ่มุกีารค้นห์าปัญห์า
จากการใช้ย์าท่ีแท้จริงของผู้ป่วิย์ การบูริการจะเน้นให้์ผู้ป่วิย์มุาพบู
แพทย์์ตามุนัด่เป็นห์ลักเพ่ือติด่ตามุอาการท�าให้์ผู้ป่วิย์บูางราย์ท่ี
ควิบูคุมุอาการไมุ่ได้่ต้องมีุการเพ่ิมุชนิด่ห์รือขนาด่ของย์าซ่่งเพ่ิมุ
โอกาสเกิด่อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์าและควิามุไมุ่ร่วิมุมืุอ
จากการใช้ย์า จะเห็์นได้่ว่ิาการมีุเภสัชกรร่วิมุในทีมุสห์วิิชาชีพเป็น
ประโย์ชน์ต่อการเพ่ิมุคุณภาพการใช้ย์าและการดู่แลผู้ป่วิย์โรคเร้ือรัง 
ช่วิย์ให้์ผู้ป่วิย์ใช้ย์าอย่์างเห์มุาะสมุและเพ่ิมุประสิทธิภาพการใช้ย์าใน
การรักษาโรค

1. เพ่ือพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะท่ี 
3-4 โด่ย์การมีุส่วินร่วิมุของทีมุสห์วิิชาชีพ ท่ีแผนกผู้ป่วิย์นอก 
โรงพย์าบูาลแสวิงห์า  

2. เพ่ือศ่กษาผลของการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์
โรคไตเร้ือรังระย์ะท่ี 3-4 แบูบูมีุส่วินร่วิมุของทีมุสห์วิิชาชีพ โด่ย์ประเมิุน
ควิามุรู้ การปฏิิบัูติตัวิ และผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วิย์

การศ่กษาน้ีเป็นการวิิจัย์เชงิปฏิิบัูติการ (Action research) 
เพ่ือพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะท่ี 3-4 แบูบูมีุ
ส่วินร่วิมุจากสห์วิิชาชีพ ท่ีมุารับูบูริการท่ีคลินิกโรคไตเร้ือรัง 
โรงพย์าบูาลแสวิงห์า ต้ังแต่เดื่อนตุลาคมุ 2563 – มีุนาคมุ 2564 

การศ่กษาน้ีเป็นการวิิจัย์เชงิปฏิิบัูติการ (Action research) 
เพ่ือพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง แบู่งการศ่กษาเป็น  
4 ระย์ะ ได้่แก่ 

1. ข้ันตอนการวิางแผน (Planning)
2. ข้ันตอนการปฏิิบัูติ (Action)
3. ข้ันตอนการสังเกต (Observation)
4. ข้ันการสะท้อนกลับู (Reflection) 

ประชากร คือ ผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะท่ี 3-4 เข้ารับู
บูริการท่ีแผนกผู้ป่วิย์นอกโรงพย์าบูาลแสวิงห์า ระห์ว่ิางเดื่อนตุลาคมุ 
2563 – มีุนาคมุ 2564

กลุ่มุตัวิอย่์าง ผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะท่ี 3-4 ท่ีเข้ารับู
บูริการท่ีแผนกผู้ป่วิย์นอกโรงพย์าบูาลแสวิงห์า ระห์ว่ิางเดื่อนตุลาคมุ 

วัตถุประสงค์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ขอบเขตการวิจัย

รูปแบบการวิจัย
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2563 – มีุนาคมุ 2564 และมีุคุณสมุบัูติตามุเกณฑ์ูท่ีก�าห์นด่ การคัด่
เลือกกลุ่มุตวัิอย่์างผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังแบูบูเฉพาะเจาะจงจ�านวิน 35 
ราย์ ท่ีมีุปัญห์าในเร่ืองการใช้ย์า คือ รับูประทานย์าไมุ่ถูกต้อง มีุย์า
เห์ลือจ�านวินมุาก ห์รือมุาผิด่นัด่ 

เกณฑ์ูการคัด่เลือกผู้ป่วิย์เข้าร่วิมุการศ่กษา (inclusion 
criteria)

1. ผู้ป่วิย์ท่ีได้่รับูการวิินิจฉัย์จากแพทย์์ว่ิาเป็นผู้ป่วิย์โรค
ไตเร้ือรังระย์ะท่ี 3-4 (eGFR 15-59 ml/mim/1.73m2) ท่ีมีุอายุ์
มุากกว่ิา 18 ปี 

2. ผู้ป่วิย์ท่ีมีุโรคร่วิมุคือโรคเบูาห์วิานและ/ห์รือโรคควิามุ
ดั่นโลหิ์ตสูง 

3. สามุารถส่ือสารภาษาไทย์ได้่  
เกณฑู์การคัด่เลือกผู้ป่วิย์ออกจากการศ่กษา (inclusion 

criteria)
1. ผู้ป่วิย์ท่ีมีุโรคแทรกซ้อนอย่์างรุนแรงท่ีได้่รับูการ

วิินิจฉัย์จากแพทย์์ห์รือมีุการบัูนท่กในเวิชระเบีูย์น เช่น โรคตับูแข็ง 
บูาด่แผลเร้ือรัง โรคหั์วิใจวิาย์ ห์รือผู้ป่วิย์ต้องท�าการล้างไต 

2.  ผู้ ป่วิย์ไมุ่สามุารถรับูการ รักษาต่อเ น่ืองไ ด้่ ท่ี 
โรงพย์าบูาลแสวิงห์า ห์รือผู้ป่วิย์ท่ีไมุ่มุาติด่ตามุผลการรักษาห์ลังจาก
ท่ีผู้วิิจัย์ติด่ต่อไป 2 คร้ัง แต่ละคร้ังห่์างกัน 1 สัปด่าห์์

3. ผู้ป่วิย์ท่ีขอถอนตัวิจากการวิิจัย์
 

1. แบูบูสัมุภาษณ์เชิงล่กแบูบูมีุโครงสร้าง ซ่่งผู้วิิจัย์สร้าง
ข้่นมุาเองจากการทบูทวินวิรรณกรรมุ

2. แบูบูบัูนท่กข้อมูุลผู้ป่วิย์ท่ีบู้าน ประกอบูด้่วิย์ 
 2.1 ข้อมูุลท่ัวิไปของผู้ป่วิย์
 2.2 ข้อมูุลราย์การย์าท่ีผู้ป่วิย์ใช้ 
 2.3 บัูนท่กผลการตรวิจทางห้์องปฏิิบัูติการ 
3. แบูบูทด่สอบูควิามุรู้เร่ืองโรค
  ประกอบูด้่วิย์ค�าถามุจ�านวิน 14 ค�าถามุ ซ่่งผู้วิิจัย์

ดั่ด่แปลงมุาจากแบูบูสอบูถามุควิามุรู้เร่ืองโรคไตเร้ือรัง ของปิ�นแก้วิ 
กล้าย์ประย์งค์ และกรัณฑูรัตน์ บุูญช่วิย์ธนาสิทธ์ิ (2551) โด่ย์มีุ
ประเด็่นค�าถามุเร่ือง ห์น้าท่ีในการท�างานของไต สาเห์ตุในการเกิด่
โรคไต และภาวิะแทรกซ้อนท่ีเกิด่ในผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง 

4. แบูบูทด่สอบูควิามุรู้เร่ืองการปฏิิบัูติตัวิ 
  ประกอบูด้่วิย์ค�าถามุจ�านวิน 15 ค�าถามุ ซ่่งผู้วิิจัย์

ดั่ด่แปลงมุาจากแบูบูสอบูถามุพฤตกิรรมุการปฏิิบัูติตัวิเพ่ือชะลอการ
เส่ือมุของไตของปิ�นแก้วิ กล้าย์ประย์งค์ และกรัณฑูรัตน์ บุูญช่วิย์
ธนาสิทธ์ิ (2551) โด่ย์มีุประเด็่นค�าถามุเร่ือง การรับูประทานย์า การ
รับูประทานอาห์ารและการออกก�าลังกาย์ 

5. เอกสารประกอบูการให้์ควิามุรู้ซ่่งผู้วิิจัย์สร้างข้่นมุา
จากการทบูทวินวิรรณกรรมุ โด่ย์ประกอบูด่้วิย์ควิามุรู้เร่ืองโรคไต
เร้ือรัง การปฏิิบัูติตัวิท้ังด้่านการรับูประทานอาห์าร ย์าและการ 
ออกก�าลังกาย์ ตัวิอย่์างย์าท่ีใช้ในผู้ป่วิย์โรคเร้ือรัง 

 

วิิเคราะห์์ข้อมูุลเชิงปริมุาณ ด้่วิย์สถิติเชิงพรรณนาเป็น 
ร้อย์ละ และควิามุถ่ี ประเมิุนรูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง รวิมุ
ท้ังเปรีย์บูเทีย์บูพฤติกรรมุการปฏิิบัูติตัวิของผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง ควิามุ
รู้เร่ืองโรคไตเร้ือรัง ก่อนและห์ลังการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์
โรคเร้ือรัง โด่ย์ใช้สถิติ Paired-sample t-test 

การพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะท่ี 
3-4 แบูบูมีุส่วินร่วิมุจากสห์วิิชาชีพเป็นการวิิจัย์เชิงปฏิิบัูติการ  
(Action research)  ท่ีมุารับูบูริการท่ีคลินิกโรคไตเร้ือรังโรงพย์าบูาล
แสวิงห์า แบู่งออกเป็น 4 ระย์ะ ได้่แก่ 
1. ขั�นตอนการวัางแผน (Planning) โด่ย์ผู้วิิจัย์สัมุภาษณ์ผู้ป่วิย์คร้ัง
ท่ี 1 เป็นระย์ะเวิลา 1 เดื่อน

ข้อม้ลิทัี่�วัไปของผ้้ป่วัยโรคไตเร่�อรัง 
จากการสัมุภาษณ์ผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง ท่ีคลินิกโรคไต 

ผู้ป่วิย์ ได้่ผู้ป่วิย์ท่ีเข้าเกณฑ์ูการคัด่เลือกจ�านวิน 35 ราย์ ผู้ป่วิย์ส่วิน
ให์ญ่เป็นเพศห์ญิงจ�านวิน 25 ราย์ (ร้อย์ละ 71.43) เพศชาย์จ�านวิน 
10 ราย์ (ร้อย์ละ 28.57) ส่วินให์ญ่มีุอายุ์ 41-60 ปี จ�านวิน 15 ราย์ 
(ร้อย์ละ 42.86) รองลงมุาอายุ์ 60 ปีข้่นไป จ�านวิน 12 ราย์ (ร้อย์ละ 
34.28)  สิทธิในการรักษาส่วินให์ญ่เป็นสิทธิห์ลักประกันสุขภาพ 
ถ้วินห์น้า จ�านวิน 26 ราย์ (ร้อย์ละ 74.29) พบูว่ิาส่วินให์ญ่เป็นโรคไต
ระย์ะท่ี 4 จ�านวิน 20 ราย์ (ร้อย์ละ 57.14) รองลงมุาเป็นไตระย์ะท่ี 
3b จ�านวิน 10 ราย์ (ร้อย์ละ 28.57) มีุโรคร่วิมุได้่แก่ ควิามุดั่นโลหิ์ตสูง 
จ�านวิน 14 ราย์ (ร้อย์ละ 40.00) โรคเบูาห์วิานและควิามุดั่นโลหิ์ตสูง 
จ�านวิน 12 ราย์ (ร้อย์ละ 34.28) จ�านวินราย์การย์าท่ีผู้ป่วิย์ได้่รับู
ส่วินให์ญ่ ได้่รับูย์าจ�านวิน 6-10 ราย์การ จ�านวิน 16 ราย์ (ร้อย์ละ 
45.71) รองลงมุา ได้่รับูย์าจ�านวิน 1-5 ราย์การ จ�านวิน 10 ราย์ 
(ร้อย์ละ 28.57) จ�านวินราย์การย์าเฉล่ีย์ท่ีผู้ป่วิย์ได้่รับูเท่ากับู 8.75 
ราย์การ ผู้ป่วิย์รับูประทานย์าเองจ�านวิน 30 ราย์ (ร้อย์ละ85.71) 
และมีุผู้ดู่แลจัด่ย์าให้์ จ�านวิน 5 ราย์ (ร้อย์ละ14.29) 

เคร่่องม่อที่ใช้ในการวิจัย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย
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2. ขั�นตอนการปฏิิบัติ (Action) 
ผู้ วิิ จัย์น�ารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังท่ีทีมุ 

สห์วิิชาชีพร่วิมุกันออกแบูบู น�าไปปฏิิบัูติในกลุ่มุผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะ
ท่ี 3-4 ท่ีคลินิกโรคไตผู้ป่วิย์นอก โรงพย์าบูาลแสวิงห์าเป็นระย์ะเวิลา 
3 เดื่อน โด่ย์กลุ่มุตัวิอย่์างจะได้่รับูการให้์ควิามุรู้จากทีมุสห์วิิชาชีพ
จ�านวิน 1 คร้ัง 
3. ขั�นการสัังเกต (Observation) 

เป็นการเกบ็ูข้อมูุลห์ลังจากท่ีผู้ปว่ิย์พบูทมีุสห์วิิชาชพีเพ่ือ
ให้์ควิามุรู้และแนะน�าการปฏิิบัูติตัวิเร่ืองโรคย์า อาห์าร และการ 
ออกก�าลังกาย์ จ�านวิน 1 คร้ัง โด่ย์ผลการประเมิุนใน 4 เร่ืองดั่งต่อไปน้ี 

1. ควิามุรู้เร่ืองโรคไตเร้ือรังในผู้ป่วิย์ก่อนและห์ลังการ
พัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์ 

จากการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง 
ร่วิมุกันของสห์วิิชาชีพ เน้นการให้์ควิามุรู้เร่ืองโรค การใช้ย์า และการ
ปฏิิบัูติตัวิ และท�าการประเมิุนควิามุรู้เร่ืองโรคไตเร้ือรังในผู้ป่วิย์ก่อน
และห์ลังการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์จากกลุ่มุตัวิอย่์าง 35 ราย์ 

โด่ย์ใช้ระย์ะเวิลาในการด่�าเนินการ 3 เด่ือน พบูว่ิาคะแนนควิามุรู้
เฉล่ีย์ก่อนพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์เท่ากับู 9.93±2.16 คะแนน 
ซ่่งเป็นผู้ป่วิย์ท่ีมีุคะแนนควิามุรู้อยู่์ในระดั่บูดี่มุาก จ�านวิน 10 ราย์ 
(ร้อย์ละ 28.57) ห์ลังการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์พบูคะแนน
ควิามุรู้เฉล่ีย์เท่ากับู 12.59±1.68 คะแนนเป็นผู้ป่วิย์ท่ีมีุคะแนนอยู่์
ในระดั่บูดี่มุาก จ�านวิน 24 ราย์ (ร้อย์ละ 68.57) ซ่่งแตกต่างกันอย่์าง
มีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ (p-value =0.000) เม่ืุอเปรีย์บูเทีย์บูกับูก่อนการ
พัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์ ดั่งแสด่งในตาราง 

หนา้ 36-40 

ตารางท่ี 1 (ตอ)  แสดงขอมูลท่ัวไปของผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีคลินิกผูปวยนอกโรคไตเรื้อรัง 

 

ขอมูลท่ัวไป จำนวนผูปวย (n=35) รอยละ 

การจัดยารับประทาน   

ผูปวยจัดยารับประทานเอง 30 85.71 

มีผูดูแลจัดยาให  5 14.29 

 

  

ระดับคะแนน ความหมาย กอนการพัฒนารูปแบบ หลังการพัฒนารูปแบบ 

จำนวน (ราย) รอยละ  จำนวน (ราย) รอยละ 

80-100 ดีมาก 10 28.57 24 68.57 

70-79.99 ดี 10 28.57 9 25.71 

60-69.99 ปานกลาง 7 20.00 2 5.72 

50-59.99 นอย 6 17.15 0 0 

นอยกวา 50  ไมดี 2 5.71 0 0 

รวม 35 100.00 35 100.00 

  

  

ระดับคะแนน ความหมาย กอนการพัฒนารูปแบบ หลังการพัฒนารูปแบบ 

จำนวน (ราย) รอยละ  จำนวน (ราย) รอยละ 

80-100 ดีมาก 16 45.71 24 68.57 

70-79.99 ดี 14 40.00 6 17.14 

60-69.99 ปานกลาง 4 11.43 4 11.43 

50-59.99 นอย 1 2.85 1 2.85 

นอยกวา 50  ไมดี 0 0 0 0 

รวม 35 100.00 35 100.00 

 

ตารางท่ี่� 3  แส่ดงผลการเปร่ยบ่เท่ี่ยบ่ค่าเฉล่�ยของคะแนนพฤติกรรมการปฏิิบั่ติตัวในผู้ป่วยก่อนและหลังการปรับ่
รูปแบ่บ่การดูแลผู้ป่วยโรคไตเร่�อรัง

ตารางท่ี 2 แสด่งจ�านวินผู้ป่วิย์ในแต่ละระดั่บูคะแนนควิามุรู้เร่ืองโรคไตเปรีย์บูเทีย์บูก่อนและห์ลังการ
พัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง

2. พฤติกรรมุการปฏิิบัูติตัวิเพ่ือชะลอไตเส่ือมุในผู้ป่วิย์
ก่อนและห์ลังการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง

ผลการประเมิุนพฤติกรรมุการปฏิิบัูติตัวิเพ่ือชะลอ 
ไตเส่ือมุในผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังพบูว่ิา คะแนนเฉล่ีย์ก่อนพัฒนารูปแบูบู
การดู่แลผู้ป่วิย์เท่ากับู 45.56±4.64 คะแนน และผู้ป่วิย์มีุคะแนนอยู่์
ในระดั่บูดี่มุาก จ�านวิน 16 ราย์ (ร้อย์ละ 45.71) ห์ลังการพัฒนา 
รูปแบูบูการด่แูลผู้ป่วิย์ พบูคะแนนเฉล่ีย์เทา่กับู 49.51±4.89 คะแนน 
และผู้ป่วิย์มีุคะแนนอยู่์ในระดั่บูดี่มุากจ�านวิน 24 ราย์ (ร้อย์ละ68.57) 
ซ่่งแตกต่างกันอย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.002) 

 

หนา้ 36-40 

ตารางท่ี 1   แสดงขอมูลท่ัวไปของผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีคลินิกผูปวยนอกโรคไตเรื้อรัง  

ขอมูลท่ัวไป จำนวนผูปวย (n=35) รอยละ 

เพศ    

     ชาย 25 71.43 

     หญิง 10 28.57 

อายุ    

     21-40 ป 8 22.86 

     41-60 ป 15 42.86 

     60 ป ข้ึนไป  12 34.28 

     อายุเฉล่ีย (ป)    

สิทธิการรักษา   

หลักประกันสุขภาพถวนหนา  26 74.29 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เบิกได  5 14.29 

ประกันสังคม  4 11.42 

ระยะการเปนโรคไต    

ระยะท่ี 3a 5 14.28 

ระยะท่ี 3b 10 28.57 

ระยะท่ี 4  20 57.14 

โรครวม    

ความดันโลหิตสูง 14 40.00 

เบาหวานและความดันโลหิตสูง 12 34.28 

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ  4 11.42 

เบาหวาน 2 5.72 

เกาต  2 5.72 

ไทรอยด  1 2.85 

 

      

 

ตารางท่ี่� 1 แส่ดงข้อมูลทัี่�วไปของผู้ป่วยโรคไตเร่�อรังท่ี่�คลินิกผู้ป่วยนอกโรคไตเร่�อรัง

หนา้ 36-40 

ตารางท่ี 1 (ตอ)  แสดงขอมูลท่ัวไปของผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีคลินิกผูปวยนอกโรคไตเรื้อรัง 

 

ขอมูลท่ัวไป จำนวนผูปวย (n=35) รอยละ 

การจัดยารับประทาน   

ผูปวยจัดยารับประทานเอง 30 85.71 

มีผูดูแลจัดยาให  5 14.29 

 

  

ระดับคะแนน ความหมาย กอนการพัฒนารูปแบบ หลังการพัฒนารูปแบบ 

จำนวน (ราย) รอยละ  จำนวน (ราย) รอยละ 

80-100 ดีมาก 10 28.57 24 68.57 

70-79.99 ดี 10 28.57 9 25.71 

60-69.99 ปานกลาง 7 20.00 2 5.72 

50-59.99 นอย 6 17.15 0 0 

นอยกวา 50  ไมดี 2 5.71 0 0 

รวม 35 100.00 35 100.00 

  

  

ระดับคะแนน ความหมาย กอนการพัฒนารูปแบบ หลังการพัฒนารูปแบบ 

จำนวน (ราย) รอยละ  จำนวน (ราย) รอยละ 

80-100 ดีมาก 16 45.71 24 68.57 

70-79.99 ดี 14 40.00 6 17.14 

60-69.99 ปานกลาง 4 11.43 4 11.43 

50-59.99 นอย 1 2.85 1 2.85 

นอยกวา 50  ไมดี 0 0 0 0 

รวม 35 100.00 35 100.00 

 

หนา้ 36-40 

ตารางท่ี 1 (ตอ)  แสดงขอมูลท่ัวไปของผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีคลินิกผูปวยนอกโรคไตเรื้อรัง 

 

ขอมูลท่ัวไป จำนวนผูปวย (n=35) รอยละ 

การจัดยารับประทาน   

ผูปวยจัดยารับประทานเอง 30 85.71 

มีผูดูแลจัดยาให  5 14.29 

 

  

ระดับคะแนน ความหมาย กอนการพัฒนารูปแบบ หลังการพัฒนารูปแบบ 

จำนวน (ราย) รอยละ  จำนวน (ราย) รอยละ 

80-100 ดีมาก 10 28.57 24 68.57 

70-79.99 ดี 10 28.57 9 25.71 

60-69.99 ปานกลาง 7 20.00 2 5.72 

50-59.99 นอย 6 17.15 0 0 

นอยกวา 50  ไมดี 2 5.71 0 0 

รวม 35 100.00 35 100.00 

  

  

ระดับคะแนน ความหมาย กอนการพัฒนารูปแบบ หลังการพัฒนารูปแบบ 

จำนวน (ราย) รอยละ  จำนวน (ราย) รอยละ 

80-100 ดีมาก 16 45.71 24 68.57 

70-79.99 ดี 14 40.00 6 17.14 

60-69.99 ปานกลาง 4 11.43 4 11.43 

50-59.99 นอย 1 2.85 1 2.85 

นอยกวา 50  ไมดี 0 0 0 0 

รวม 35 100.00 35 100.00 
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3. ผลลัพธ์ทางด้่านคลินิก ก่อนและห์ลังการพัฒนา 
รูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์

มีุจ�านวินผู้ป่วิย์ท่ีผลลัพธ์ทางด้่านคลินิกอยู่์ เป้าห์มุาย์
การชะลอการเส่ือมุของไต ดั่งน้ี ก่อนการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์ 
พบูผู้ป่วิย์ท่ีมีุค่าควิามุด่นัโลหิ์ตอยู่์ในเปา้ห์มุาย์จ�านวิน 14 ราย์ (รอ้ย์
ละ 40.00) ค่าเฉล่ีย์ควิามุดั่นโลหิ์ตขณะหั์วิใจบีูบูตัวิ (Systolic) เท่ากับู 
139.62 mmHg ค่าเฉล่ีย์ควิามุด่ันขณะหั์วิใจคลาย์ตัวิ (diastolic) 
เท่ากับู 74.00 mmHg ห์ลังการพัฒนา ผู้ป่วิย์ท่ีมีุค่าควิามุดั่นโลหิ์ต
อยู่์ในเป้าห์มุาย์จ�านวิน 16 ราย์ (ร้อย์ละ 45.71) ค่าเฉล่ีย์ควิามุดั่น
โลหิ์ตขณะหั์วิใจบีูบูตัวิ (Systolic) เท่ากับู 134.90 mmHg ค่าเฉล่ีย์
ควิามุดั่นขณะหั์วิใจคลาย์ตัวิ (diastolic) เท่ากับู 73.10 mmHg ซ่่ง
ไมุ่มีุควิามุแตกต่างกันอย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ ค่าระดั่บูน�้าตาลใน
เลือด่ห์ลังอด่อาห์าร (Fasting blood sugar, FBS) ก่อนการพัฒนา
รูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์พบูผู้ป่วิย์มีุระดั่บูน�้าตาลในเลือด่ห์ลังจากอด่
อาห์ารอยู่์ในเป้าห์มุาย์ จ�านวิน 7 ราย์ (ร้อย์ละ 20.00) ระดั่บูน�้าตาล
ในเลือด่เฉล่ีย์ 180.11 mg/dl ห์ลังการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์
พบูจ�านวินผู้ป่วิย์ท่ีมีุระดั่บูน�้าตาลในเลือด่ห์ลังจากอด่อาห์ารอยู่์ใน

เป้าห์มุาย์ จ�านวิน 9 ราย์ (ร้อย์ละ 25.71) และมีุระดั่บูน�้าตาลใน
เลือด่เฉล่ีย์ 146.22 mg/dl ซ่่งไมุ่มีุควิามุแตกต่างกันอย่์างมีุนัย์ส�าคัญ
ทางสถิติ ค่าเฉล่ีย์ Serum creatinine ก่อนการพัฒนารูปแบูบูการ
ดู่แลผู้ป่วิย์เท่ากับู 2.36 mg/dl ห์ลังการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์
ค่าเฉล่ีย์ Serum creatinine เท่ากับู 2.16 mg/dl ซ่่งแตกต่างกันอย่์าง
มีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ (p-value = 0.037) ผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังมีุค่าอัตรา
การกรองไตเฉล่ีย์ก่อนการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์เท่ากับู 
27.07 ml/min/1.73m  และผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังมีุค่าอัตราการกรอง
ไตเฉล่ีย์ห์ลังการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์เท่ากับู 29.10 ml/
min/1.73m  ผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง ระย์ะ 3a จ�านวิน 5 ราย์ (ร้อย์ละ 
14.28) ระย์ะ 3b จ�านวิน 12 ราย์ (ร้อย์ละ 34.28) ระย์ะ 4 จ�านวิน 
18 ราย์ (ร้อย์ละ 51.42) ซ่่งไมุ่มีุควิามุแตกต่างกันอย่์างมีุนัย์ส�าคัญ
ทางสถิติ เน่ืองจากผู้ป่วิย์ส่วินให์ญ่ในการศ่กษาน้ีเป็นผู้ป่วิย์โรคไต
เร้ือรังระย์ะท่ี 4 ซ่่งการท�างานของไตลด่ลงมุาอยู่์ท่ี 15-29 ml/
min/1.73m และระย์ะเวิลาในการศ่กษาเพีย์ง 3 เดื่อน ท�าให้์ย์ัง 
ไมุ่เห็์นควิามุแตกต่างกันอย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติของผลลัพธ์ 
ทางคลินิกหนา้ 36-40 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลลัพธทางคลินิกของผูปวยกอนและหลังการปรับรูปแบบการดูแลผูปวยโรค

ไตเรื้อรัง  

ผลลัพธทางคลินิก กอนการพัฒนารูปแบบ หลังการพัฒนารูปแบบ P-value 

คาเฉล่ียความดันโลหิต  

systolic (SBP) mmHg  

139.62±22.37 134.90±25.31 0.288 

คาเฉล่ียความดันโลหิต  

Diastolic (SBP) mmHg 

74.00±13.49 73.10±25.31 0.768 

จำนวนผูปวย (รอยละ) ท่ีมีคา BP ต่ำ

กวา 130/80 mmHg 

14 (40.00) 16 (45.71)  

ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) mg/dl  180.11±93.33 146.22±50.50 0.453 

จำนวนผูปวยท่ีมีคา FBS อยูระหวาง 

70-130 mg/dl  

7 (20.00) 9 (25.71)  

คา serum creatinine (SCr) mg/dl  2.36±0.77 2.16±0.59 0.037 

คาการกรองของไต (eGFR) 

ml/min/1.73m 

27.07±10.03 29.10±9.10 0.092 

จำนวนผูปวยโรคไต ระยะ 3a 5 (14.28) 5(14.28)  

จำนวนผูปวยโรคไต ระยะ 3b  10 (28.59) 12 (34.29)  

จำนวนผูปวยโรคไต ระยะ 4 20 (57.14) 18 (51.42)  

จำนวนผูปวยโรคไต ระยะ 5  0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่่� 4 แส่ดงผลการเปร่ยบ่เที่่ยบ่ผลลัพธ์์ที่างคลินิกของผู้ป่วยก่อนและหลังการปรับ่รูปแบ่บ่การดูแลผู้ป่วยโรคไตเร่�อรัง 
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4. ขั�นการสัะท้ี่อนกลัิบ (Reflection)
จากการทบูทวินร่วิมุกันในทีมุสห์วิิชาชีพห์ลังจากน�า 

รูปแบูบูการพัฒนาการดู่แลผู้ป่วิย์มุาปฏิิบัูติเป็นเวิลา 3 เด่ือน ทีมุ
สห์วิิชาชีพเห็์นว่ิามีุประโย์ชน์กับูผู้ป่วิย์และควิรด่�าเนินการต่อไป  
โด่ย์มีุการปรับูเพ่ิมุเติมุในประเด็่นต่อไปน้ี 

1. ระบูบูการบูริการ 
การปรับูระบูบูการบูริการผู้ป่วิย์ โด่ย์การให้์พย์าบูาล 

คัด่เลือกผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะ 3-4 ท่ีมุรีบัูบูรกิารท่ีคลินกิโรคไตเพ่ือ
ให้์ค�าแนะน�า ร่วิมุกับูจัด่ตารางการปฏิิบัูติงานให้์ทีมุสห์วิิชาชีพมุา 
วัินละ 2 คนและให้์เวิลาคนละไมุ่เกิน 30 นาที และท�าการส่ือสารใน
เวิชระเบีูย์นของผู้ป่วิย์ว่ิาผ่านการให้์ควิามุรู้ด้่านไห์นมุาบู้าง จ�านวิน
ก่ีคร้ัง และเก็บูข้อมูุลผู้ป่วิย์ท่ีเข้ามุารับูการให้์ควิามุรู้เพ่ือติด่ตามุ 
ผลตรวิจทางห้์องปฏิิบัูติการต่อไป 

“ตอนเช้าพ่ีจะมุาช่วิย์คัด่ผู้ป่วิย์ไตระย์ะ 3-4 แย์กออกมุา
น่ังในห้์องแพทย์์ จะได้่มุาน่ังคุย์กลุ่มุเล็กๆ และแลกเปล่ีย์นข้อมูุลกัน
ได้่สะด่วิกข้่น” (Nurse01)

“เวิลาท่ีทีมุมุาให์้ควิามุรู้ ถ้าใช้เวิลานานเกินไปท�าให้์  
ซักประวัิติคนไข้ไมุ่ทัน” (Nurse02) 

“ถ้าจัด่ตารางให้์ทีมุมุาวัินละ 2 คน เภสัช กาย์ภาพ 
โภชนากร คนละคร่ง่ช่ัวิโมุงเพ่ือมีุเวิลาให์พ้ย์าบูาลในการเตรยี์มุคนไข้
ไว้ิรอแพทย์์ (Nurse01) 

“เวิลาคุย์กับูผู้ป่วิย์กลุ่มุให์ญ่ บูางทีไมุ่สามุารถช่วิย์ 
แก้ปัญห์าในผู้ป่วิย์เฉพาะราย์ได่้ เพราะมีุผู้ป่วิย์บูางคนท่ีกล้าถามุ 
บูางคนก็ไมุ่กล้าถามุ (Pharm01)

“ไมุ่อย์ากให้์ใช้เวิลาคุย์ห์รือแนะน�าคนไข้นานเกินไป 
เพราะธรรมุชาติของคนถ้านานไป เขาจะไมุ่สนใจ แต่เราคุย์บู่อย์ๆ 
ถ้าพูด่ทุกเร่ืองเขาจ�าไมุ่ได้่” (Nurse02)

2. สถานท่ีในการให้์บูริการ 
การปรับูสถานท่ีในการให้์ค�าแนะน�าย้์าย์จากห์น้าห้์อง

ตรวิจ เป็นห้์องให้์ค�าปร่กษา ไมุ่มีุเสีย์งอ่ืนรบูกวินระห์วิ่างการให์้ 
ค�าแนะน�า 

“ตอนเช้าพย์าบูาลจะมุาช่วิย์คัด่ผู้ป่วิย์ไตระย์ะ 3-4 แย์ก
ออกมุาน่ังในห้์องให้์ค�าปร่กษา จะได้่น่ังคุย์กลุ่มุเล็กๆ และแลก
เปล่ีย์นข้อมูุลกันได้่สะด่วิกข้่น” (Nurse01)

3. ส่ือและอุปกรณ์ในการสอน 
เพ่ิมุเติมุเร่ืองส่ือและอุปกรณ์ในการให้์ควิามุรู้ผู้ป่วิย์เพ่ือ

ให้์น่าสนใจ เชน่ ตัวิอย่์างอาห์ารท่ีผู้ปว่ิย์โรคไตควิรรบัูประทาน ห์รือ 
ท่ีควิรห์ลีกเล่ีย์ง เพ่ือให้์ผู้ป่วิย์เข้าใจมุากข้่น

“อย์ากให์้โภชนากรเพ่ิมุเติมุเร่ืองส่ือและอุปกรณ์ในการ
สอน เช่นโมุเด่ลห์รือตัวิอย่์างอาห์ารให้์ผู้ป่วิย์ได้่เห็์นภาพจริงผู้ป่วิย์
จะได้่สนใจมุากข้่น” (Nurse02)

4. ทีมุเห็์นสอด่คล้องกันท่ีจะให้์มีุการด่�าเนินการต่อไป
“การมุาให้์ควิามุรู้แนะน�ามีุประโย์ชน์กบัูผู้ปว่ิย์และอย์าก

ให้์ทีมุด่�าเนินการต่อไป” (Nurse01)
“อย์ากให้์ด่�าเนินการต่อไปค่ะ คิด่ว่ิามีุประโย์ชน์กับูผู้ป่วิย์ 

เพราะมุีผู้ป่วิย์บูางส่วินย์ังเข้าใจเร่ืองการปฏิิบัูติตัวิเพ่ือชะลอการ
เส่ือมุของไต” (Pharm01)

“ควิรจะท�าต่อไปและจะได้่มีุการติด่ตามุคนไข้ต่อด้่วิย์ 
ว่ิาท่ีเราท�าท้ังห์มุด่ ผู้ป่วิย์ได้่รับูควิามุรู้ครบูทุกเร่ืองห์รือยั์ง” (Med01)

“ตอนท่ีไปคยุ์กับูผู้ป่วิย์ ผู้ป่วิย์พ่งพอใจมุากข้่นและอย์าก
ให้์มีุการแนะน�าแบูบูน้ีทุกคร้ัง จะได่้ รู้ ว่ิาต้องท�าตัวิอย์่างไร” 
(Pharm01) 

การศ่กษาน้ีเป็นการวิิจัย์แบูบู Action research โด่ย์การ
พัฒนางานประจ�าให์้ดี่ข้่นซ่่งประกอบูด่้วิย์การวิิจัย์เชิงคุณภาพเพ่ือ
ห์ารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังท่ีคลินิกโรคไตผู้ป่วิย์นอกร่วิมุ
กับูทีมุสห์วิิชาชีพท่ีมีุส่วินเก่ีย์วิข้องกับูการดู่แลผู้ป่วิย์ เร่ิมุต้นด้่วิย์การ
สัมุภาษณ์ผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังท่ีคลินิกโรคไตผู้ป่วิย์นอก เพ่ือค้นห์า
ปัญห์าจากการใช้ย์า ร่วิมุกับูการออกแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์โด่ย์ทีมุ 
สห์วิิชาชีพ และน�ารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์คือ การให้์ควิามุรู้และแนะน�า
เร่ืองโรค การใช้ย์า การรับูประทานอาห์าร และการออกก�าลังกาย์
มุาปฏิิบัูติท่ีคลินิกโรคไตเร้ือรังผู้ป่วิย์นอกเป็นระย์ะเวิลา 3 เดื่อน 
และประเมิุนควิามุรู้ การปฏิิบัูติตัวิ ควิามุพ่งพอใจและผลลัพธ์ทาง
คลินิก 

จุด่แขง็ของการศ่กษาคือ เป็นการพฒันางานประจ�าท่ีท�า
อยู่์ให้์ด่ีข้่น มีุการสัมุภาษณ์ผู้ป่วิย์เพ่ือให้์ทราบูสถานการณ์และ
ปัญห์าของผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง และมุีการออกแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์ 
ร่วิมุกันเป็นสห์วิิชาชีพ 

จากการศ่กษาพบูวิ่า การสัมุภาษณ์ผู้ป่วิย์ท�าให้์ทราบู
ปัญห์าท่ีแท้จริงของผู้ป่วิย์ เน่ืองจากการให้์บูริการในโรงพย์าบูาล มีุ
ข้อจ�ากัด่เร่ืองสถานท่ี เวิลา แลผู้มุารับูบูริการจ�านวินมุาก ท�าให้์ไมุ่
สามุารถค้นห์าปัญห์าของผู้ป่วิย์ได้่ ซ่่งปัญห์าของผู้ป่วิย์แต่ละราย์ก็
แตกต่างกันมีุห์ลาย์มิุติ เช่น ข้อจ�ากัด่ในด้่านร่างกาย์ ส่วินให์ญ่เป็น
ผู้สูงอายุ์สาย์ตาไมุ่ค่อย์ดี่ กล้ามุเน้ือไมุ่แข็งแรงและเป็นวัิย์ท่ีต้อง
พ่่งพาผู้ดู่แลในเร่ืองการใช้ย์า การเลือกอาห์ารให์้รับูประทานและ
การเดิ่นทางมุาโรงพย์าบูาล ดั่งน้ัน การดู่แลผู้สูงอายุ์จ่งต้องควิบูคู่
ไปกับูการให้์ควิามุรู้และค�าแนะน�ากบัูผู้ดู่แลผู้ป่วิย์ด้่วิย์ มิุติด้่านจิตใจ
ซ่่งผู้ป่วิย์จะมีุควิามุวิิตกกังวิลกับูสุขภาพของตัวิเอง กลัวิเป็นภาระ
ให้์ลูกห์ลาน และเป็นห่์วิงลูกห์ลานห์ากตัวิเองเป็นอะไรไป มิุติด้่าน
เศรษฐกิจแมุ้ว่ิาผู้ป่วิย์จะใช้บัูตรประกันสุขภาพถ้วินห์น้าในการรักษา
พย์าบูาล แต่ก็มีุค่าใช้จ่าย์เร่ืองการเห์มุารถมุาโรงพย์าบูาล และผู้ป่วิย์
บูางราย์ปฏิิเสธการบู�าบัูด่ทด่แทนทางไตเน่ืองจากต้องมีุค่าใช้จ่าย์ใน
การเตรีย์มุบู้านผู้ป่วิย์ การศ่กษาของ Hugtenburg JG และคณะ 
(2006) เร่ืองผลการบูริบูาลทางเภสัชกรรมุแก่ผู้ป่วิย์ท่ีมีุราย์การย์า
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มุากกว่ิา 5 ราย์การ เม่ืุอออกจากโรงพย์าบูาลโด่ย์เภสัชกรชุมุชนซ่่ง
ร้านย์า 37 แห่์งและผู้ป่วิย์ท่ีเข้าร่วิมุการศ่กษาจ�านวิน 715 คน โด่ย์
การบูริบูาลเภสัชกรรมุได้่แก่ ทบูทวินราย์การย์าและให้์ค�าปร่กษาแก่
ผู้ป่วิย์ท่ีบู้านโด่ย์แย์กเป็นกลุ่มุศ่กษาและกลุ่มุควิบูคุมุ พบูว่ิาการ
บูริบูาลทางเภสัชกรรมุท่ีบู้านสามุารถลด่การใช้ย์าท่ีมีุควิามุซ�้าซ้อน
ได้่ถ่ง 40% ในกลุ่มุศ่กษาและผู้ป่วิย์มีุควิามุพ่งพอใจ 87% กับูการให้์
ค�าแนะน�าของเภสัชกรชุมุชน การศ่กษาน้ีผู้ป่วิย์ส่วินให์ญ่มีุโรคร่วิมุ
คือโรคควิามุดั่นโลหิ์ตสูงและโรคเบูาห์วิานซ่ง่เป็นสาเห์ตุของการเกิด่
โรคไตเร้ือรัง จากข้อมูุลของสมุาคมุโรคไมุ่ติด่ต่อ (ส�านักงานโรคไมุ่
ติด่ต่อ, 2559) ผู้ป่วิย์เบูาห์วิานและควิามุดั่นโลหิ์ตสูงมีุควิามุเส่ีย์งต่อ
การเกิด่โรคไตเร้ือรังต้ังแต่ระย์ะท่ี 3 ข้่นไปประมุาณ 1.9 และ 1.6 
เท่า ผู้ป่วิย์ได้่รับูย์าเฉล่ีย์ต่อวัินจ�านวิน 8.67 เม็ุด่ และจ�านวินเม็ุด่
ย์ามุากท่ีสดุ่คือ 25 เมุด็่ ซ่่งน้อย์กว่ิาการศ่กษาของสภุร บุูษปวินิชพงศ์ 
และศักด์ิ่ ด่่านเด่ชา (2558) เร่ืองพฤติกรรมุการใช้ย์าท่ีไมุ่เห์มุาะสมุ
ของผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง พบูว่ิาผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังมีุการใช้จ�านวิน 
เม็ุด่ย์ามุากท่ีสุด่ถ่ง 38 เม็ุด่ต่อวัิน โด่ย์เฉล่ีย์ 12.35 เม็ุด่ จ�านวินชนิด่
ย์าต่อวัินเฉล่ีย์ 5.88 ขนาน และจ�านวินเมุ็ด่ย์าเฉล่ีย์น้อย์กว่ิาการ
ศ่กษาของกานตธี์รา ชัย์เรีย์บู และภัทรินทร์ กิตติบุูญญาคุณ (2561) 
เร่ืองการพัฒนารูปแบูบูการบูริบูาลเภสัชกรรมุร่วิมุกับูสห์วิิชาชีพใน
การดู่แลผู้ป่วิย์ไตวิาย์ระย์ะสุด่ท้าย์ท่ีได้่รับูการฟอกเลือด่ด้่วิย์เคร่ือง
ไตเทีย์มุท้ังในโรงพย์าบูาลและการดู่แลท่ีบู้าน พบูว่ิาผู้ป่วิย์ได้่รับูย์า
เฉล่ีย์ต่อวัิน 10.0±2.07 เม็ุด่ เน่ืองจากจ�านวินราย์การย์ามีุผลต่อ
ควิามุร่วิมุมืุอในการรับูประทานย์าของผู้ป่วิย์ ลืมุรับูประทานย์าเกิด่
อาการไมุ่พ่งประสงค์จากการใช้ย์า ห์รือผู้ป่วิย์มีุภาวิะแทรกซ้อนมุาก
ข้่นท�าให้์ต้องรับูประทานย์ามุากข้่น การดู่แลผู้ป่วิย์ต้องการควิามุ
เข้าใจสาเห์ตุท่ีแท้จริงของปัญห์าผู้ป่วิย์ท้ังเชิงล่กและเชิงกว้ิาง การ
ท�างานของทีมุสห์วิิชาชีพ เพ่ือดู่แลผู้ป่วิย์แบูบูองค์รวิมุ ท�าให้์เข้าใจ
ปัญห์าและร่วิมุห์าทางแก้ไขปัญห์ากับูผู้ป่วิย์ได้่อย่์างมีุประสิทธิภาพ 
โด่ย์เฉพาะอย่์างย่ิ์งเภสัชกรสามุารถช่วิย์ค้นห์าป้องกัน และแก้ไข
ปัญห์าท่ีเก่ีย์วิเน่ืองกับูย์ารวิมุถ่งปัญห์าท่ีเก่ีย์วิกับูการใช้ย์า (Drug 
– related problem) 

นอกจากปัญห์าด้่านการใช้ย์าและยั์งพบูปัญห์าในด้่าน
อ่ืนๆ ด้่วิย์ แต่เภสัชกรไมุ่สามุารถช่วิย์แกปั้ญห์าของผู้ปว่ิย์ได่ทุ้กด้่าน 
ผู้ป่วิย์ส่วินให์ญ่มีุปัญห์ารอบูด่้าน มีุควิามุทุกข์ห์ลาย์อย์่าง ดั่งน้ัน
ควิรมีุทีมุสห์วิิชาชีพร่วิมุกันประเมิุนและช่วิย์กันแก้ปัญห์า จากการ
ศ่กษาพบูวิ่าผู้ป่วิย์มีุคะแนนเฉล่ีย์มุีควิามุรู้ในเร่ืองโรคและการใช้ย์า
เพ่ิมุข้่นจาก 9.53 คะแนน เป็น 12.59 คะแนน (p =0.000) และ
คะแนนเฉล่ีย์การปฏิิบัูติตัวิเพ่ิมุข้่นจาก 45.56 คะแนน เป็น 49.51 
คะแนน (p =0.002) ห์ลังจากการให้์ควิามุรู้และค�าแนะน�าซ่่ง
สอด่คล้องกับูการศ่กษาของกานต์ธีรา ชัย์เรีย์บู และภัทรินทร์ กิตติ
บุูญญาคุณ (2561) พบูว่ิาห์ลังการให้์บูริบูาลทางเภสัชกรรมุ ผู้ป่วิย์
มีุคะแนนควิามุรู้เพ่ิมุข้่นจาก 12.90±3.75 เปน็ 14.96±3.76 คะแนน 
อย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ (p =0.007) 

และการศ่กษาของปิ�นแก้วิ กล้าย์ประย์งค์และกรัณฑูรัตรน์ 
บุูณช่วิย์ ธนาสิทธ์ิ (2551) เร่ืองประสิทธิผลของโปรแกรมุสุขศ่กษา
ในการสร้างเสริมุพฤติกรรมุการปฏิิบัูติตัวิ เพ่ือชะลอการเส่ือมุของ
ไตเร้ือรังระย์ะสุด่ท้าย์ของผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะท่ี 3 และ 4 ท่ี
แผนกผู้ป่วิย์นอก อายุ์รกรรมุโรคไต โรงพย์าบูาลรามุาธิบูดี่ โด่ย์
เปรีย์บูเทีย์บูระห์ว่ิางกลุ่มุทด่ลอง 30 คน และกลุ่มุควิบูคุมุ 30 คน 
พบูว่ิา กลุ่มุทด่ลองมีุระดั่บูควิามุรู้เร่ืองโรคไตเร้ือรัง การรับูรู้โอกาส
เส่ีย์งของการเกิด่ภาวิะแทรกซ้อนและการด่�าเนินของโรคสู่ภาวิะโรค
ไตเร้ือรังระย์ะสุด่ท้าย์ การรับูรู้ผลดี่ของการปฏิิบัูติตัวิเพ่ือชะลอการ
เส่ือมุของไต การรับูรู้อุปสรรคในการปฏิิบัูติตัวิเพ่ือชะลอการเส่ือมุ
ของไต การรับูรู้ควิามุสามุารถของตนเองในการปฏิิบัูติตัวิเพ่ือชะลอ
การเส่ือมุของไต และพฤติกรรมุการปฏิิบัูติตัวิเพ่ือชะลอการเส่ือมุ
ของไต ดี่กว่ิาก่อนการทด่ลองและกลุ่มุควิบูคุมุอย่์างมีุนัย์ส�าคัญทาง
สถิติ (p =0.001) เช่นเดี่ย์วิกับูการศ่กษาของวิรรณมุงคล เอ้ือมุงคล 
และคณะ (2557) เร่ืองผลการให้์ค�าปร่กษาด้่านโรคและย์าในผู้ป่วิย์
ไตเร้ือรังท่ีแผนกผู้ปว่ิย์นอก โรงพย์าบูาลพระพทุธบูาท เปรยี์บูเทยี์บู
คะแนนควิามุรู้ก่อนและห์ลังให้์ค�าปร่กษา ในผู้ป่วิย์จ�านวิน 74 คน 
พบูว่ิาค่าเฉล่ีย์ของร้อย์ละคะแนนควิามุรู้โด่ย์รวิมุห์ลังการให้์ค�า
ปร่กษาเพ่ิมุข้่นจากก่อนการให์้ค�าปร่กษาอย่์างมีุนัย์ส�าคัญสถิติ 
(p<0.001) และการศ่กษาของพัชรี นวิลช่วิย์ (2554) เร่ืองการให์้
บูริบูาลทางเภสัชกรรมุในผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรัง ท่ีแผนกผู้ป่วิย์นอก 
โรงพย์าบูาลท่าศาลาพบูว่ิาคะแนนควิามุรู้เร่ืองโรค ย์าและการปฏิิบัูติ
ตัวิเพ่ิมุข้่นอย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) สอด่คล้องกับูการ
ศ่กษาของศิรินุช อุบูลวัิฒน์ และอัลจนา เฟ้�องจันทร์ (2018) เร่ือง
ผลการดู่แลแบูบูสห์วิิชาชีพต่อการควิบูคุมุควิามุดั่นโลหิ์ตผู้ป่วิย์ 
โรคไตเร้ือรังท่ีมีุโรคควิามุด่นัโลห์ติสูง โรงพย์าบูาลทา่ตะโก เปน็การ
ศ่กษาเชิงทด่ลองแบูบูสุ่มุชนิด่มีุกลุ่มุควิบูคุมุในผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังท่ี
มีุโรคควิามุดั่นโลหิ์ตสูง กลุ่มุท่ีได้่รับูการดู่แลแบูบูสห์วิิชาชีพ 50 คน 
และกลุ่มุควิบูคุมุคือกลุ่มุท่ีได้่รับูการดู่แลตามุปกติ 50 ราย์เป็นระย์ะ
เวิลา 12 สัปด่าห์์พบูว่ิา กลุ่มุท่ีได้่รับูการดู่แลแบูบูสห์วิิชาชีพมีุแนวิ
โน้มุเกิด่ปัญห์าการใช้ย์าลด่ลง มีุการบูริโภคเกลือโซเดี่ย์มุน้อย์ลง 
และมีุควิามุรู้เร่ืองโรค ย์า และอาห์ารเพ่ิมุข้่น เม่ืุอเปรีย์บูเทีย์บูกับู
ก่อนและห์ลังการพัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์ในกลุ่มุตัวิอย่์างเพีย์ง
กลุ่มุเดี่ย์วิ ไมุ่มีุกลุ่มุควิบูคุมุในการเปรีย์บูเทีย์บูข้อมูุล ซ่่งต่างจาก
การศ่กษาของปิ�นแก้วิ กล้าย์ประย์งค์และกรัณฑูรัตรน์ บุูณช่วิย์ธนา
สิทธ์ิ (2551)  ซ่ีงจะมุีการวัิด่ผลการศ่กษาก่อนและห์ลังการดู่แล 
ผู้ป่วิย์ท้ังในกลุ่มุทด่ลองและกลุ่มุควิบูคุมุท�าให้์มีุควิามุน่าเช่ือถือของ
ข้อมูุลมุากข้่น 

นอกจากน้ี ในการศ่กษาน้ีมีุการทด่ลองใช้รูปแบูบูการ
ดู่แลผู้ป่วิย์และให้์ควิามุรู้แก่ผู้ป่วิย์แบูบูกลุ่มุเพีย์ง 1 คร้ัง แล้วิวัิด่ผล
การศ่กษาแตกต่างจากการศ่กษาของการศ่กษาของศิรินุช อุบูลวัิฒน์ 
และอัลจนา เฟ้�องจันทร์ (2018) ท่ีมีุการให้์ควิามุรู้และติด่ตามุผู้ป่วิย์
มุากกว่ิา 1 คร้ัง นอกจากการให้์ควิามุรู้แล้วิยั์งมีุการใช้ส่ืออุปกรณ์
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อ่ืนๆ เช่นสมุุด่บัูนท่กอาห์าร ห์รือการให้์ค�าปร่กษาผู้ป่วิย์เฉพาะราย์
ซ่่งผลการศ่กษาด้่านควิามุรู้และพฤติกรรมุอาจจะมีุปัจจัย์อ่ืนมุา
เก่ีย์วิข้อง อาทิ ควิามุรู้ท่ีผู้ป่วิย์ได้่รับูอาจมุาจากแห์ล่งอ่ืน เช่น ส่ือ
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต แผ่นพับู ซ่่งผู้วิิจัย์ไมุ่สามุารถควิบูคุมุปัจจัย์
ดั่งกล่าวิได้่ และการท่ีคะแนนควิามุรู้และพฤติกรรมุการปฏิิบัูติตัวิท่ี
เพ่ิมุข้่น ผู้ป่วิย์อาจจะไมุ่ปฏิิบัูติตามุท่ีตอบูในแบูบูสอบูถามุได้่ 
เน่ืองจากผู้ป่วิย์ส่วินให์ญ่เป็นวัิย์พ่่งพิงต้องอาศัย์ผู้ดู่แล ในการจัด่
อาห์ารและย์า ไมุ่สามุารถเลือกเองได้่ ดั่งน้ันในการให้์ควิามุรู้ผู้ป่วิย์
ควิรมีุผู้ดู่แลมุาร่วิมุรับูฟังด้่วิย์ และแบูบูสอบูถามุในเร่ืองพฤติกรรมุ 
อาจจะต้องใช้แบูบูบัูนท่กอาห์ารท่ีผู้ป่วิย์รับูประทานท่ีบู้านแต่ละม้ืุอ 
เพ่ือให้์ได้่ข้อมูุลท่ีแท้จริง 

การประเมิุนผลลัพธ์ทางคลินิก พิจารณาค่าควิามุดั่น
โลหิ์ต ระดั่บูน�้าตาลในเลือด่และอัตราการกรองของไตห์ลังการ
พัฒนารูปแบูบูการดู่แลผู้ป่วิย์ท่ีเลือกผลลัพธ์ทางคลินิกท้ัง 3 ด้่านมุา
ศ่กษาเน่ืองจากสาเห์ตุของการเกิด่โรคไตวิาย์เร้ือรังมุาจากโรคเบูา
ห์วิานและโรคควิามุด่ันโลหิ์ตสูง (ส�านักงานโรคไมุ่ติด่ต่อ,2559)  
ดั่งน้ัน การติด่ตามุคา่ควิามุดั่นโลหิ์ตและระดั่บูน�้าตาลในเลอืด่จ่งเป็น
ปัจจัย์ห์น่่งในการประเมุนิการชะลอการเส่ือมุของไต การศ่กษาน้ีพบู
ว่ิา ค่าควิามุดั่นโลหิ์ตและระดั่บูน�้าตาลในเลือด่จ่งเป็นปัจจัย์ห์น่่งใน
การประเมิุนการชะลอการเส่ือมุของไต การศ่กษาน้ีพบูว่ิา ค่าควิามุ
ดั่นโลหิ์ตขณะหั์วิใจบีูบูตัวิ ค่าควิามุดั่นโลหิ์ตขณะหั์วิใจคลาย์ตัวิ 
ระด่บัูน�้าตาลในเลอืด่ และอตัราการกรองของไตไมุแ่ตกต่างกันอย่์าง
มีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ ซ่่งแตกต่างกับูการศ่กษาของ Kunihiro และ
คณะ (2016) เร่ืองผลการปรับูพฤติกรรมุในผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะ 
1-5 ในประเทศญ่ีปุ่นด้่วิย์โปรแกรมุในการปรบัูพฤติกรรมุโด่ย์มีุควิามุ
ร่วิมุมืุอจากแพทย์์ท่ัวิไป แพทย์์ด้่านโรคไตและนักโภชนากร ในการ
ติด่ตามุผลการรกัษาแนะน�าการเลอืกรับูประทานอาห์าร ระย์ะเวิลา
ในการติด่ตามุผล 3 ปี 5 เดื่อน พบูอัตราการเส่ือมุสภาพเฉล่ีย์ของ 
eGFR ในกลุ่มุศ่กษามีุแนวิโน้มุลด่ลง (กลุ่มุศ่กษา 2.4±5.1 ml/
min/1.75m/year กลุ่มุควิบูคุมุ 2.6±5.8 ml/min/1.75m/year, 
P=0.03) และแตกต่างอย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติในผู้ป่วิย์โรคไต
เร้ือรังระย์ะท่ี 3 และการศ่กษาของพัชรี นวิลช่วิย์ (2554) เร่ืองการ
ให้์บูริบูาลทางเภสัชกรรมุในผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังท่ีแผนกผู้ป่วิย์นอก 
โรงพย์าบูาลทา่ศาลา เปน็การวิดั่ผลแบูบูกอ่นและห์ลงัการให์บู้ริบูาล
ทางเภสัชกรรมุ จ�านวิน 105 ราย์เป็นเวิลา 1 ปี 6 เดื่อน พบูว่ิาการ
ให้์บูริบูาลทางเภสัชกรรมุท�าให้์ควิบูคุมุปัจจัย์เส่ีย์งได้่ตามุเป้าห์มุาย์
อย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติในการควิบูคุมุระด่ับูน�้าตาลในเลือด่  
(p= 0.02) ค่าการท�างานของไตเพ่ิมุข้่นอย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ  
(p <0.001) ในผู้ป่วิย์จ�านวิน 17 ราย์ (ร้อย์ละ 16.69) อัตราการท�างาน
ของไตไมุ่เปล่ีย์นแปลงจ�านวิน 74 ราย์ (ร้อย์ละ 70.48) และอัตรา
การท�างานของไตลด่ลง จ�านวิน 14 ราย์ (ร้อย์ละ 13.3) และการ
ศ่กษาของปิ�นแก้วิ กล้าย์ประย์งค์ และและกรัณฑูรัตรน์ บุูณช่วิย์ธนาสิทธ์ิ 
(2551) เร่ืองประสิทธิผลของโปรแกรมุสุขศ่กษาในการสร้าง 

เสริมุพฤติกรรมุการปฏิิบัูติตัวิ เพ่ือชะลอการเส่ือมุของไตเร้ือรังระย์ะ
สุด่ท้าย์ของผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังระย์ะท่ี 3 และ 4 ท่ีแผนกผู้ป่วิย์นอก 
อายุ์รกรรมุโรคไต โรงพย์าบูาลรามุาธิบูดี่ ระย์ะเวิลา 10 เดื่อน พบู
ค่าควิามุดั่นโลหิ์ตขณะหั์วิใจบีูบูตัวิของกลุ่มุตัวิอย่์างลด่ลงดี่กว่ิาก่อน
การทด่ลองและด่ีกว่ิากลุ่มุควิบูคุมุอย์่างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ  
(p= 0.001) 

นอกจากน้ีค่าเฉล่ีย์ของควิามุดั่นโลหิ์ตขณะหั์วิใจคลาย์
ตัวิลด่ลงด่กีว่ิากลุ่มุควิบูคมุุอย์า่งมีุนัย์ส�าคญัทางสถติิ (p= 0.05) เชน่
เดี่ย์วิกับูการศ่กษาของธีรยุ์ทธ เจีย์มุจริย์าภรณ์และคณะ (2017) เร่ือง
การด่�าเนินงานคลินิกโรคไตเร้ือรังแบูบูบููรณาการ กรณีศ่กษา 
โรงพย์าบูาลคลองขลุงและโรงพย์าบูาลทราย์ทองวิัฒนา จังห์วัิด่
ก�าแพงเพชร ท�าการติด่ตามุผลเป็นเวิลา 2 ปี พบูว่ิา ผู้ป่วิย์ของ 
โรงพย์าบูาลคลองขลุงสามุารถปรับูเปล่ีย์นพฤติกรรมุได้่ด่มีุทีกัษะใน
การจัด่การตนเองได้่อย่์างเห์มุาะสมุและอัตราการเส่ือมุของไตมีุแนวิ
โน้มุชะลอลงซ่่งค่าอัตราการกรองไตลด่ลงช้ากว่ิา 2.74 ml/min 
(p=0.009) การศ่กษาของศิรินุช อุบูลวัิฒน์ และอัลจนา เฟ้�องจันทร์ 
(2018) เร่ืองผลการดู่แลแบูบูสห์วิิชาชีพต่อการควิบูคุมุควิามุดั่น
โลห์ิตผู้ป่วิย์โรคไตเร้ือรังท่ีมีุโรคควิามุด่ันโลห์ิตสูง โรงพย์าบูาล
ท่าตะโก ค่าเฉล่ีย์ควิามุดั่นโลหิ์ตขณะหั์วิใจบีูบูตัวิและคลาย์ตัวิของ
กลุ่มุท่ีได้่รับูการดู่แลแบูบูสห์วิิชาชีพมีุค่าต�่ากว่ิากลุ่มุได้่รับูการดู่แล
แบูบูปกติ อย่์างมีุนัย์ส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) เน่ืองจากการศ่กษา
น้ี เป็นการให้์ควิามุรู้และค�าแนะน�าในรูปแบูบูกลุ่มุจ�านวิน 1 คร้ัง 
อาจไมุ่สามุารถแก้ปัญห์าส�าห์รับูผู้ป่วิย์เฉพาะราย์ เพราะผู้ป่วิย์
แต่ละคนอาจมีุปัญห์าท่ีแตกต่างกัน และระย์ะเวิลาในการเก็บูข้อมูุล 
3 เดื่อนอาจนอ้ย์เกนิไปท่ีจะให์เ้ห็์นผลการเปล่ีย์นแปลงทางด่า้นผล
การตรวิจทางห์อ้งปฏิิบัูติการ การท่ีจะให์เ้ห็์นผลในการเปล่ีย์นแปลง
ทางด้่านคลินิกจากการศ่กษาก่อนห์น้าน้ีใช้เวิลาน้อย์ท่ีสุด่คือติด่ตามุ
นาน 10 เดื่อน โด่ย์ต้องอาศัย์ควิามุร่วิมุมืุอจากสห์วิิชาชีพและท�า
อย่์างต่อเน่ือง 

1. ควิรเพ่ิมุเวิลาการท�ากลุ่มุย่์อย์เพ่ือท่ีจะสามุารถค้นห์า
ปัญห์าจากการใช้ย์า เน่ืองจากเภสัชกรมีุเวิลามุากพอท่ีจะดู่แลและ
เข้าถ่งปัญห์าของผู้ป่วิย์ได้่ดี่ข้่น เช่น การเก็บูรักษาย์า การรับู
ประทานย์าไมุ่ถูกต้อง ห์รือผู้ป่วิย์มุีข้อจ�ากัด่ด้่านร่างกาย์ในการใช้
ย์า และสามุารถน�าปัญห์าท่ีพบูจากการเย่ี์ย์มุบู้านมุาพัฒนารูปแบูบู
การดู่แลผู้ป่วิย์ให้์เห์มุาะสมุร่วิมุกับูทีมุสห์วิิชาชีพได้่ 

2. การวัิด่ผลทางห้์องปฏิิบัูติการเพ่ือประเมิุนการชะลอ
ไตเส่ือมุควิรมีุการวัิด่ผลระดั่บูไขมัุนในเลือด่ได้่แก่ ระดั่บูไขมัุน LDL 
และ triglyceride ระดั่บูน�้าตาลสะสมุในเลือด่ HbA1c เพ่ือเปรีย์บู
เทีย์บูผลในการชะลอการเส่ือมุของไต
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