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ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 

พัลเอก	ปรัะยุที่ธ์	จันที่รั์โอชา	นายกรััฐมนตรัี	และคณะรััฐมนตรัี	เย่�ยมชม 
บูธูองคก์ารัเภสัชักรัรัม	ในกจิกรัรัมโรัดโชว์ป์รัะชาสัมัพัันธง์านมหกรัรัมสัมนุไพัรั
แห่งชาติ	 ครัั�งท่ี่�	 18	 “กัญชานำาไที่ย	 สัมุนไพัรัสัรั้างชาติ”	 ณ	 ตึกสัันติไมตรัี	
ที่ำาเน่ยบูรััฐบูาล	โดยม่	นพั.ว์ิฑููรัย์	ดา่นว์ิบููลย์	ผู้อำานว์ยการัองค์การัเภสััชกรัรัม
ให้การัต้อนรัับู

ที่ั�งน่�งานมหกรัรัมสัมุนไพัรัแห่งชาติ	 ครัั�งที่่�	 18	 กำาหนดจัดข้�นรัะหว์่าง 
ว์ันที่่�	 22-26	 ธันว์าคม	 2564	 ณ	 รัอยัล	 พัารัากอน	 ฮอลล์	 1-3	 ชั�น	 5	 
สัยามพัารัากอน	พับูกับูบูธูองคก์ารัเภสัชักรัรัม	จำาหนา่ยผลิตภัณฑ์ูสัมนุไพัรัและ 
ผลติภณัฑูธ์รัรัมชาต	ิในรัาคาลดพัเิศษสังูสัดุ	50%	ชมนทิี่รัรัศการัคว์ามรัูก้ญัชา
ที่างการัแพัที่ย์และสัมุนไพัรั	พัรั้อมรั่ว์มเล่นเกมลุ้นรัับูของรัางว์ัลมากมาย

นายกรััฐมนตรัีและคณะรััฐมนตรัี
เย่�ยมชมบููธองค์การัเภสััชกรัรัม 

ครั�งที่่�18ในกิิจกิรรมโรดโชว์์ประชาสััมพัันธ์ ์
งานมหกิรรมสัมุนไพัรแห่งชาติิ
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ดรั.ภญ.นันที่กาญจน์	 สัุว์รัรัณปิฎกกุล	 ผู้ เชี�ยว์ชาญพัิเศษ	 
ให้การัต้อนรัับู	 พัลเอก	 ปรัะยุที่ธ์	 จันที่รั์โอชา	 นายกรััฐมนตรัี	 และ 
นายอนทุี่นิ	ชาญว์รีักลู	รัองนายกรัฐัมนตรีัและรัฐัมนตรีัว์า่การักรัะที่รัว์ง
สัาธารัณสัุข	 และคณะผู้บูรัิหารักรัะที่รัว์งสัาธารัณสัุข	 ในโอกาสัเป็น
ปรัะธานเปิดงานมหกรัรัมสัมุนไพัรัแห่งชาติ	ครัั�งที่่�	18	“กัญชานำาไที่ย	
สัมุนไพัรัสัรั้างชาติ”	 ที่่�จัดข้�นรัะหว์่างว์ันที่่�	 22 -26	 ธันว์าคม	 2564	 
ณ	รัอยัล	พัารัากอน	ฮอลล์	1-3	ชั�น	5	สัยามพัารัากอน

อภ.ร่วมกิจักรรม
งานมหกรัรัมสัมุนไพรั
แห่งชาติ ครัั�งที่่� 18

ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 
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โรงงานผลิต	(ว้คซ่น)	ช่วว้ตถ ุ
องค์การัเภสััชกรัรัม (GPO) 
คว้้ารัางว้ัลรัะดัับูโลก ‘FOYA’ 2021 
สาขา Social Impact จัากสมาคม	ISPE	  

องค์การเภส้ชกรรม	 เข้าร้บูรางว้ลระดํ้บูโลก	“FOYA”	
2021	สาขา	Social	 Impact	จัากสมาคม	 ISPE	 ในงาน	
ISPE	Annual	Meeting	and	Expo	ท่�จัด้ํข้�นท่�เม่องบูอสต้น	
ประเทศูสหร้ฐอเมริกา	

ว์ันที่่�	 27	 ธันว์าคม	 2564	 นพั.ว์ิฑููรัย์	 ด่านวิ์บููลย์ 
ผูอ้ำานว์ยการัองคก์ารัเภสัชักรัรัม	พัรัอ้มดว้์ยคณะผูบู้ริัหารั	
ตลอดจนที่่มงานวิ์จัย	 ผลิตและปรัะกันคุณภาพัของ 
โรังงานผลิต	 (ว์ัคซีีน)	 ชีว์ว์ัตถุุ	 รั่ว์มให้การัต้อนรัับู	 
นายที่ศพัล	สันัตเิที่ว์กุล	ปรัะธาน	ISPE	Thailand	พัรัอ้มคณะ 
ที่่�เข้าพับูเพ้ั�อแสัดงคว์ามยินด่ในโอกาสัที่่�โรังงานผลิต	
(ว์ัคซีีน)	 ชีว์ว์ัตถุุขององค์การัเภสััชกรัรัมได้รัับูรัางว์ัล	
“FOYA	 awards”	 2021	 สัาขา	 Social	 Impact	 จาก
สัมาคม	ISPE	ปรัะเที่ศสัหรััฐอเมรัิกา	

นพั.ว์ฑิูรูัย	์ด่านว์บิูลูย	์กลา่ว์ว์า่	องค์การัเภสัชักรัรัมได้
รัับูรัางว์ัล	Facility	of	the	Year	Awards	2021	(FOYA)	
สัาขา	Social	Impact	จากสัมาคม	International	Society	
for	Pharmaceutical	Engineering	หรัือ	ISPE	ในงาน	
ISPE	 Annual	 Meeting	 and	 Expo	 2021	 ซ้ี�งจัดข้�น
รัะหว์่างว์ันที่่�	31	ตุลาคม	-	3	พัฤศจิกายน	2564	ที่่�เม้อง
บูอสัตัน	ปรัะเที่ศสัหรััฐอเมรัิกา	 โดยงาน	 ISPE	Annual	
Meeting	 and	 Expo	 2021	 เป็นงานที่่�จัดแสัดงคว์าม
ก้าว์หน้าที่างว์ิศว์กรัรัมอุตสัาหกรัรัมยาและเที่คโนโลย่
อ้�นที่่� เก่�ยว์ข้องกับูการัผลิตยาในรัะดับูอุตสัาหกรัรัม	 

ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 
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โดยในงานม่การัมอบูรัางว์ลั	Facility	of	the	
Year	Awards	ปรัะจำาปี	2021	ใน	6	สัาขา	
ได้แก่	 Facility	 Integration,	Operational	
Excel lence,	 Project	 Execut ion,	
Process	 Intelligence	 and	 Innovation,	
Social	 Impact	และรัางว์ัลพัิเศษ	Special	
Recognition	 Award	 for	 Operational	
Agility:	COVID-19	Impact	

นพั.ว์ิฑููรัย์	 ด่านวิ์บููลย์	 กล่าว์ต่อว่์า 
องค์การัเภสััชกรัรัมได้รัับูรัางวั์ลในสัาขา 
Social	Impact	จากผลงานการัจัดตั�งโรังงาน
ผลิตวั์คซีีนเพ้ั�อคว์ามมั�นคงที่างวั์คซีีนของ
ปรัะเที่ศไที่ย	โดยมุ่งหมายเป็นหน่ว์ยงานหลัก 
ท่ี่�สันับูสันุนปรัะเที่ศด้านวั์คซีีนทัี่�งในภาว์ะ
ปกติและในสัถุานการัณ์ฉุุกเฉิุน	 ผลิตวั์คซีีน
ท่ี่�ม่คุณภาพัและรัาคาเข้าถึุงได้	 รัว์มทัี่�ง 
ม่คว์ามสัามารัถุในการัผลิตวั์คซีีนโคว์ิด-19	 

ในสัถุานการัณ์การัรัะบูาด	 นอกจากนั�นโรังงานแห่งน่� 
ยังได้รัับูการัออกแบูบูให้ม่คว์ามยั�งย้นเป็นโรังงาน 
สั่เขียว์	 (Green	 Factory)	 มุ่งเน้นการัใช้ที่รััพัยากรัอย่าง
ม่ปรัะสัิที่ธิภาพั	 ลดการัปล่อยของเสั่ยออกสัู่ภายนอก	 
โดยการันำาเอา	Zero	waste	concept	มาปรัับูใช้	รัว์มถุึง 
ติดตั�งรัะบูบูผลิตไฟฟ้าด้ว์ยเซีลล์แสังอาที่ิตย์บูนหลังคา	
(Solar	 Rooftop)	 เพ้ั�อเพิั�มการัใช้พัลังงานสั่เขียว์ 
อนัเป็นมิตรัตอ่สัิ�งแว์ดลอ้มที่กุอาคารัเพ้ั�อปรัะหยดัพัลังงาน
ลดผลกรัะที่บูต่อสัิ�งแว์ดล้อมได้อย่างมาก	 และที่่�สัำาคัญ
โรังงานแห่งน่�จะช่ว์ยสัรั้างคว์ามมั�นคงด้านวั์คซีีนให้กับู
ปรัะเที่ศไที่ยได้อย่างยั�งย้น	
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 ผลงานองค์การเภส้ชกรรมในการพ้ื่ฒนายาฟาวิพิื่รา-
เวียร์	 ได้ํร้บูรางว้ลรองชนะเลิศูอ้นด้ํบู	2	 รางว้ลนว้ตกรรม 
แห่งชาติ	 ประจํัาปี	 2564	 ด้ํานส้งคมและสิ�งแวดํล้อม	 
ประเภทหน่วยงานร้ฐ	จัากสําน้กงานนว้ตกรรมแห่งชาติ	 

เม้�อว์ันที่่�	 5	 ตุลาคม	 2564	 ศาสัตรัาจารัย์พัิเศษ	
ดรั.เอนก	 เหล่าธรัรัมทัี่ศน์	 รััฐมนตรีัว์่าการักรัะที่รัว์งการั
อุดมศึกษา	ว์ิที่ยาศาสัตรั์	ว์ิจัยและนว์ัตกรัรัม	มอบูรัางว์ัล
นว์ตักรัรัมแห่งชาติ	ปรัะจำาปี	2564	(National	Innovation	
Award	2021)	ใหแ้ก	่องค์การัเภสัชักรัรัม	ผลงานการัพััฒนา 
ยาฟาว์ิพัิรัาเว์ียรั์ขององค์การัเภสััชกรัรัมได้รัับูรัางวั์ล 
รัองชนะเลิศอันดับู	2	รัางว์ัลนว์ัตกรัรัมแห่งชาติ	ปรัะจำาปี	
2564	ด้านสัังคมและสัิ�งแว์ดล้อม	ปรัะเภที่หน่ว์ยงานรััฐ		

ผลงานองค์การัเภสััชกรัรัมพัฒนายาฟาว้ิพิรัาเว้ียรั์ 
คว้ารางว้ลรองชนะเลิศูอ้นดํ้บู	2	รางว้ลนว้ตกรรมแห่งชาติ	ประจัําปี	2564

ในรัะดบัูอตุสัาหกรัรัม	ชว่์ยใหป้รัะชาชนสัามารัถุเขา้ถุงึยาที่่�
ม่คุณภาพั	ชว่์ยปรัะหยดังบูปรัะมาณของภาครัฐัได้มากกว่์า	
360	ล้านบูาที่	และปรัะเที่ศสัามารัถุพัึ�งพัาตนเองได้	

ที่ั�งน่�ยา	 FAVIR	 หรัือ	 ยาฟาวิ์พัิรัาเว์ียรั์	 เป็นยาเม็ด 
ที่่�ให้โดยวิ์ธีการัรัับูปรัะที่าน	 ซี้�งผู้ป่ว์ยบูางกลุ่ม	 เช่น	 
ผู้ป่ว์ยเด็ก	 ผู้ป่ว์ยสัูงอายุ	 หรัือผู้ป่ว์ยที่่�ไม่สัามารัถุกล้นยา
เมด็ได	้อาจม่ข้อจำากัดในการัใช้ยาน่�	องค์การัฯ	จ้งได้ร่ัว์มม้อ
กับูสัถุาบัูนสุัขภาพัเด็กแห่งชาติมหารัาชิน่	พััฒนายาเตรีัยม
เฉุพัาะครัาว์ในรูัปแบูบูยานำ�าแขว์นตะกอน	 (Favipiravir	
100	mg/mL	 extemporaneous	 suspension)	 เพ้ั�อให้
ผู้ป่ว์ยสัามารัถุใช้ยาได้สัะดว์กมากยิ�งข้�น	 ที่ำาให้การัรัักษา 
ม่ปรัะสิัที่ธิภาพัเพิั�มมากข้�นด้ว์ย	

		“การัพััฒนายาฟาวิ์พิัรัาเวี์ยร์ัขององค์การัเภสััชกรัรัม	
ถุ้อว่์าเป็นปรัะโยชน์ต่อปรัะเที่ศไที่ยเป็นอย่างมาก	 เน้�องจาก 
ยาฟาวิ์พิัรัาเวี์ยร์ัเป็นยาหลักท่ี่�ใช้ในการัรัักษาผู้ป่ว์ยท่ี่�ติดเชื�อ
ไว์รััสัโคโรันา	 2019	 (โควิ์ด-19)	 ท่ี่�กำาลังเกิดการัรัะบูาดใน
ปรัะเที่ศไที่ยและทัี่�ว์โลก	การัพััฒนาและผลิตยาฟาวิ์พิัรัาเวี์ยร์ั
ขององค์การัเภสััชกรัรัม	 จ้งที่ำาให้ผู้ป่ว์ยได้รัับูยาในการัรัักษา 
ได้อย่างทัี่�ว์ถึุงและรัว์ดเร็ัว์	ที่ำาให้ผู้ป่ว์ยม่อาการัด่ข้�น	ลดจำานว์น 
ผู้ป่ว์ยหนักและเส่ัยชีวิ์ตลงได้	 อ่กทัี่�งยังช่ว์ยลดค่าใช้จ่าย 
ในการันำาเข้ายาจากต่างปรัะเที่ศ	 และที่ำาให้เกิดคว์ามมั�นคง
ด้านยาของปรัะเที่ศ	 ในอนาคตองค์การัเภสััชกรัรัม	 ยังคง 
มุ่งมั�นวิ์จัยและพััฒนายา	 วั์คซีีน	 และเว์ชภัณฑ์ูใหม่ๆ	 เพ้ั�อให้ 
คนไที่ยเข้าถึุงนวั์ตกรัรัมด้านสุัขภาพัอย่างต่อเน้�อง”		 
นพั.วิ์ฑููรัย์	ด่านวิ์บููลย์		กล่าว์ในตอนท้ี่าย	

นพั.วิ์ฑูรูัย	์ด่านวิ์บููลย	์		ผูอ้ำานว์ยการัองคก์ารัเภสัชักรัรัม	
เปิดเผยว์่า	ผลงานนว์ัตกรัรัมดังกล่าว์	องค์การัฯ	รั่ว์มกับู
สัำานักงานพััฒนาว์ิที่ยาศาสัตรั์และเที่คโนโลย่แห่งชาติ 
(สัว์ที่ช.)	 พััฒนาการัสัังเครัาะห์ยาฟาว์ิพัิรัาเว์ียรั์	 โดยใช้
สัารัตั�งต้นตัว์ใหม่และเที่คโนโลย่การัสัังเครัาะห์แบูบู
ไหลต่อเน้�อง	 เพ้ั�อเพิั�มปรัะสัิที่ธิภาพัและคว์ามปลอดภัย	 
ซ้ี�งเที่คโนโลย่น่�สัามารัถุต่อยอดใช้ในการัสัังเครัาะห์ 
ว์ัตถุุดิบูอ้�นๆ	ได้ด้ว์ย	ซี้�งการัพััฒนายาเม็ด	FAVIR	หรัือ
ยาฟาวิ์พิัรัาเวี์ยร์ันั�น	 นักวิ์จัยใช้เที่คนิคการัลดขนาดอนุภาค 
ท่ี่�เหมาะสัม	เพ้ั�อเพิั�มการัละลาย	ส่ังผลให้ม่ชีว์สัมมูลเท่ี่ยบูเท่ี่า 
ยาต้นแบูบู	 ที่ั�งน่�องค์การัฯ	 ได้ปรัะสัานกับูหน่ว์ยงาน 
ที่่�เก่�ยว์ข้องที่ั�งภายในและภายนอกองค์กรั	 เพ้ั�อเรั่งรััด
กรัะบูว์นการัที่ำางานให้ใช้รัะยะเว์ลาในการัว์ิจัยและ
พััฒนาผลิตภัณฑู์ยาใหม่ให้สัั�นลง	 และได้ผลิตภัณฑู์ยา
เพ้ั�อจำาหน่ายได้รัว์ดเรั็ว์ยิ�งข้�น	 ที่ำาให้สัามารัถุผลิตได้ 

ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 
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องค์การเภส้ชกรรมมอบูหน้ากากอนาม้ยให้ก้บูบุูคลากร
ทางการแพื่ทย์	 และประชาชนในพ่ื่�นท่�เส่�ยง	1,223,500	 ชิ�น	 
เป็นเงิน	2,447,000	บูาท	เพ่ื่�อใช้ป้องก้นโรคโควิดํ-19

นพั.สัมศกัดิ�		อรัรัฆศลิป์		อธบิูด่กรัมการัแพัที่ย์	ในฐานะ 
ปรัะธานกรัรัมการักำากับูดูแลกิจการัท่ี่�ด่และคว์ามรัับูผิดชอบู
ต่อสัังคม	 องค์การัเภสััชกรัรัม	 กล่าว์ว่์า	 จากสัถุานการัณ์ 
การัแพัรั่รัะบูาดของโรัคติดเชื�อไว์รััสัโคโรันา	 2019	 หรัือ	 
โควิ์ด-19	ในปรัะเที่ศไที่ยยังคงน่าเป็นห่ว์ง	องค์การัเภสััชกรัรัม 
ในฐานะองค์กรัหลักเพ้ั�อคว์ามมั�นคงที่างยาและเว์ชภัณฑ์ู
ของปรัะเที่ศ	 ได้ดำาเนินการัตามภารักิจในการัวิ์จัยและ
พััฒนา	ผลิต	จัดหา	สัำารัอง	กรัะจายยาและเว์ชภัณฑ์ู	รัว์มถึุง 
อุปกรัณ์ป้องกันในการัสันับูสันุนรัะบูบูสัาธารัณสุัขไที่ยใน
ด้านต่างๆ	และนอกเหน้อจากการัดำาเนินงานดังกล่าว์แล้ว์ 
องค์การัเภสััชกรัรัมม่คว์ามห่ว์งใยสุัขภาพัอนามัยของ
ปรัะชาชนมาโดยตลอด	โดยเฉุพัาะบุูคลากรัที่างการัแพัที่ย์ 
และปรัะชาชนท่ี่�อาศัยอยู่ในพ้ั�นท่ี่�เส่ั�ยง	จ้งได้ให้การัสันับูสันุน
หน้ากากอนามัยเพ้ั�อใช้ในการัป้องกันการัแพัร่ัรัะบูาดของ
โรัคโควิ์ด-19	แก่บุูคลากรัที่างการัแพัที่ย์ในโรังพัยาบูาลรัอบู
พ้ั�นท่ี่�องค์การัเภสััชกรัรัม	จำานว์น	6	แห่ง	ได้แก่	โรังพัยาบูาล
รัามาธิบูด่	จำานว์น	13,000	กล่อง	มูลค่า	1,300,000	บูาที่	 
โรังพัยาบูาลรัาชวิ์ถุ่		จำานว์น	4,200	กล่อง	มูลค่า	420,000	บูาที่ 
สัถุาบัูนสุัขภาพัเด็ก	แห่งชาติ	มหารัาชิน่	จำานว์น	1,700	กล่อง 
มูลค่า	 170,000	 บูาที่	 สัถุาบัูน	ปรัะสัาที่	วิ์ที่ยา	 จำานว์น	
1,020	กล่อง	มูลค่า	102,000	บูาที่	สัถุาบัูน	มะเร็ังแห่งชาติ 
จำานว์น	950	กล่อง	มูลค่า	95,000	บูาที่	และโรังพัยาบูาลสังฆ์ 
จำานว์น	 600	 กล่อง	 มูลค่า	 60,000	 บูาที่	 รัว์มจำานว์น 
21,470	กล่อง	(1,073,500	ชิ�น)	มูลค่ารัว์ม	2,147,000	บูาที่

นอกจากน่�องค์การัเภสัชักรัรัมยงัได้สันบัูสันนุหนา้กาก
อนามัยให้แก่ปรัะชาชนในพั้�นที่่�	 3	 จังหวั์ดชายแดนใต้ 
ซ้ี�งเป็นปรัะชาชนที่่�อาศัยอยู่ในพ้ั�นที่่�เสั่�ยง	 ได้แก่	 จังหวั์ด
ปัตตาน่	 ยะลา	 และนรัาธิว์าสั	ที่่�ยังคงม่รัายงานผู้ติดเชื�อ 

รัายใหม่เพิั�มข้�นอย่างต่อเน้�อง	 โดยเฉุพัาะจังหวั์ดยะลา 
และปัตตาน่	 ที่่�ม่ผู้ติดเชื�อรัายใหม่สัูงสัุดเป็นอันดับูที่่�	 2 
และ	3	ของปรัะเที่ศ	(ข้อมูล	ณ	ว์ันที่่�	11	ตุลาคม	2564) 
จำานว์น	3,000	กลอ่ง	(150,000	ชิ�น)	มูลคา่	300,000	บูาที่ 
รัว์มหน้ากากอนามัยที่่�องค์การัฯ	 สันับูสันุนมอบูให้
กับูบูุคลากรัที่างการัแพัที่ย์ในโรังพัยาบูาลรัอบูพ้ั�นท่ี่�
องค์การัเภสััชกรัรัม	ที่ั�ง	6	แห่ง	และปรัะชาชนกลุ่มเสั่�ยง 
3	จังหว์ัดชายแดนใต้	รัว์มจำานว์นที่ั�งหมด	24,470	กล่อง	
(1,223,500	ชิ�น)	มูลค่ารัว์มที่ั�งหมด	2,447,000	บูาที่	

“การัให้คว์ามช่ว์ยเหล้อขององค์การัเภสััชกรัรัม 
ในครัั�งน่�	 เพ้ั�อสันับูสันุนหน้ากากอนามัยให้กับูบูุคลากรั
ที่างการัแพัที่ย์ในโรังพัยาบูาลรัอบูพั้�นที่่�องค์การัเภสัชักรัรัม
และปรัะชาชนในพั้�นที่่�เสั่�ยง	 ที่่�กำาลังได้รัับูคว์ามเด้อดรั้อน
จากการัแพัร่ัรัะบูาดของโรัคโคว์ิด-19	 แที่นคว์ามห่ว์งใย	
และขอสั่งกำาลังใจไปยังเจ้าหน้าที่่�ผู้ปฏิิบูัติงานให้ทีุ่กคนม่
คว์ามเข้มแข็งและปลอดภัย	 สัามารัถุกลับูมาดำาเนินชีว์ิต
ตามปกติได้โดยเรั็ว์	 และขอให้ผ่านพ้ันสัถุานการัณ์ที่่�ยาก
ลำาบูากน่�ไปด้ว์ยกัน	 องค์การัเภสััชกรัรัมยังคงมุ่งมั�นท่ี่�จะ
ที่ำาภารักิจอยา่งต่อเน้�อง	เพ้ั�อใหส้ัถุานการัณค์รัั�งน่�ผา่นพัน้
ไปอยา่งรัว์ดเร็ัว์และปรัะชาชนไดใ้ชช้วี์ติในสังัคมไดอ้ยา่งม่
คว์ามสัุขต่อไป”	นพั.สัมศักดิ�กล่าว์

องค์การัเภสััชกรัรัมมอบูหน้ากากอนามัย  
ให้บุูคลากรัที่างการัแพที่ย์ 
และประชาชนในพื่่�นท่�เส่�ยง	3	จั้งหว้ดํชายแดํนใต ้
เพื่่�อใช้ป้องก้นโรคโควิดํ-19	มูลค่ากว่า	2	ล้านบูาท

ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 

8
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องค์การเภส้ชกรรมเดํินหน้าวิจ้ัยและพื่้ฒนายาร้กษา
โรคเอดํส์ใหม่	ๆ	คาดํออกสู่ผู้ป่วยไดํ้ปลายปี	2565	เพื่่�อให้
ผู้ป่วยม่ทางเล่อกใหม่	 เข้าถึงยาได้ํมากข้�น	 ม่ช่วิตท่�ย่นยาว	
ดํํารงอยู่ในส้งคมอย่างม่ความสุข

องค์การเภสัชกรรม เดิินหน้าวิิจััย พัฒนา 
ยาต้านไวรัสเอดส์ตามแนวทางการร้กษาแบูบูใหม่

คาดํผู้ป่วยเข้าถึงยาปลายปี	2565

ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 

ภญ.ศิรัิกุล	 เมธีว์ีรัังสัรัรัค์	 รัองผู้อำานว์ยการัองค์การั
เภสััชกรัรัม กล่าว์ว์่า	 จากสัถุานการัณ์การัรัะบูาดของ 
โรัคเอดสั์ที่ั�ว์โลก	 พับูว่์า	 ในปี	 2563	 ม่ผู้ติดเชื�อที่ั�ว์โลก	
สัะสัม	37.7	ล้านคน	เป็นผู้ติดเชื�อรัายใหม่	1.5	ล้านคน	
และม่ผู้เสั่ยชีว์ิต	 680,000	 คน	 สัำาหรัับูปรัะเที่ศไที่ยเป็น
อ่กหนึ�งปรัะเที่ศที่่�เผชญิกบัูปญัหาการัรัะบูาดของโรัคเอดสั์ 
มาอย่างต่อเน้�อง	 จากข้อมูลผู้ติดเชื�อ	 ณ	 19	 เมษายน	
2564	 พับูว่์าม่ ผู้ติดเ ชื� อ 	 จำานว์น	 493,859	 คน 
โดยเป็นผู้ติดเชื�อรัายใหม่	 จำานว์น	 5,825	 คน	 (เฉุล่�ย	
16	 คน/วั์น)	 และม่ผู้เส่ัยชีวิ์ต	 จำานว์น	 11,214	 คน/ปี 
(เฉุล่�ย	31	คน/ว์นั)	เพ้ั�อใหผู้ป่้ว์ยเขา้ถุงึยามากข้�น	และม่ชวี์ติ 
ที่่�ย้นยาว์	 ดำารังอยู่ในสัังคมอย่างม่คว์ามสัุข	 องค์การัฯ	 
จ้งได้คิดค้น	 ว์ิจัย	 และพััฒนายากลุ่มใหม่ๆ	 ตาม
แนว์ที่างการัรัักษาใหม่	ซี้�งม่ที่ั�งยาต้านไว์รััสัเอดสั์สัูตรัที่่�ม่	

Dolutegravir	ตามแนว์ที่างการัรัักษาล่าสัุด	และยารัักษา
โรัคแที่รักซีอ้น	เชน่	ยาตา้นไว์รัสััตบัูอกัเสับูบูท่ี่่�ลดการัด้�อยา	
และยาต้านไว์รััสัตับูอักเสับูซีีที่่�รัักษาครัอบูคลุมได้ทีุ่ก 
สัายพัันธุ	์โดยขณะน่�อยูร่ัะหว์า่งการัขอข้�นที่ะเบูย่นตำารับัูยา
กับูสัำานักงานคณะกรัรัมการัอาหารัและยา	 คาดว่์าจะเรัิ�ม
ที่ยอยออกสัู่ผู้ป่ว์ยได้ปรัะมาณปลายปี	2565

“องค์การัเภสััชกรัรัมยังคงม่คว์ามมุ่งมั�นในการัวิ์จัยและ
พััฒนายาใหม่ๆ	 เพ้ั�อให้ผู้ป่ว์ยสัามารัถุเข้าถึุงยาได้มากข้�น 
หากผู้ป่ว์ยได้รัับูยาอย่างรัว์ดเร็ัว์และสัมำ�าเสัมอ	จะที่ำาให้ผู้ป่ว์ย
ม่คุณภาพัชีวิ์ตท่ี่�ด่ข้�น	 ดังคำากล่าว์ท่ี่�ว่์า	 ‘เอดส์ัรู้ัเร็ัว์รัักษาได้’ 
อ่กทัี่�งยังม่การัพััฒนายาท่ี่�ใช้ในการัรัักษาให้ทัี่นตามแนว์ที่าง
การัรัักษาใหม่	 เพ้ั�อใช้ในการัรัักษาอย่างต่อเน้�อง	 เพ้ั�อให้ 
ผู้ป่ว์ยม่ที่างเล้อกมากข้�น	โดยยาดังกล่าว์ม่การัดูดซ้ีมท่ี่�ด่กว่์า 
ขนาดยาท่ี่�ใช้น้อยกว่์า	 สัามารัถุรัับูปรัะที่านยาได้ง่ายข้�น	
แต่ยังคงให้ปรัะสิัที่ธิผลในการัออกฤที่ธิ�เท่ี่าเดิมหรืัอด่ข้�น	
สัามารัถุลดอาการัข้างเค่ยงและการัด้�อยาได้	โดยม่การัปรัับู
ลดรัาคายาจากเดิมท่ี่�ม่รัาคาสูังเพ้ั�อให้ผู้ป่ว์ยสัามารัถุเข้าถึุง
ยาได้มากข้�น	ส่ังเสัริัมให้ผู้ป่ว์ยม่คุณภาพัชีวิ์ตท่ี่�ด่ข้�น	เพ้ั�อให้ 
สัอดคล้องตามเป้าหมาย	 ‘ลดการัติดเชื�อ	 ลดการัตาย	 
ลดการัต่ตรัา’	ภญ.ศิริักุล	เมธีวี์รัังสัรัรัค์ กล่าว์
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องค์การเภส้ชกรรมเล็งเห็นความสําค้ญของความ
ปลอดํภ้ยของบูุคลากรทางการแพื่ทย์	 รวมถึงการเป็น 
ส่วนหนึ�งท่�ร่วมก้นดํูแลสิ�งแวดํล้อมและร้บูผิดํชอบูต่อ
ส้งคม	ผลิตหน้ากากอนาม้ยมอบูให้แก่บูริษ้ท	 ไปรษณ่ย์
ไทย	จัําก้ดํ	จัํานวน	100,000	ชิ�น	บูรรจัุ	“กล่อง	BOX	บูุญ”	 
หน้ากากอนาม้ย	Surgical	Mask	มอบูให้โรงพื่ยาบูาล 
และบูุคลากรทางการแพื่ทย์

นางศิรัินุช	ชีว์ันพัิศาลนุกูล	รัองผู้อำานว์ยการัองค์การั
เภสััชกรัรัม	กล่าว์ว์่า	จากสัถุานการัณ์การัรัะบูาดของโรัค 
โคว์ดิ-19	เพ้ั�อเป็นการัสันบัูสันนุการัปอ้งกันการัแพัรัร่ัะบูาด	
รัว์มถุงึการัรัว่์มกบัูเครัอืขา่ยพัันธมิตรัในการัเป็นส่ัว์นหนึ�ง 
ที่่� ร่ัว์มกันดูแลสัิ�งแว์ดล้อมและรัับูผิดชอบูต่อสัังคม	
องคก์ารัเภสัชักรัรัมได้ผลิตหนา้กากอนามยัที่างการัแพัที่ย์	
จำานว์น	100,000	ชิ�น	(2,000	กลอ่ง)	มูลค่า	200,000	บูาที่	
มอบูให้กับูบูรัิษัที่	ไปรัษณ่ย์ไที่ย	จำากัด	สันับูสันุนโครังการั	
“ไปรัษณ่ย์	re	BOX	เปล่�ยนกล่องและซีองไม่ใช้แล้ว์	เป็น
สัิ�งจำาเป็นที่างการัแพัที่ย์”	 โดยนำาหน้ากากอนามัยที่่�ที่าง
องค์การัเภสััชกรัรัมได้สันับูสันุนในครัั�งน่�ไปบูรัรัจุอยู่ใน
กลอ่ง	“กลอ่ง	BOX	บุูญ”	หนา้กากอนามยั	Surgical	Mask 
จากนำ�าใจคนไที่ย	 แล้ว์นำาไปมอบูให้กับูโรังพัยาบูาลและ
บูุคลากรัที่างการัแพัที่ย์ที่ั�ว์ปรัะเที่ศ	

สัำาหรัับูโครังการั	 “ไปรัษณ่ย์	 re	BOX	 เปล่�ยนกล่อง
และซีองไม่ใช้แล้ว์	 เป็นสัิ�งจำาเป็นที่างการัแพัที่ย์”	 เป็น
โครังการัของบูรัษิทัี่	ไปรัษณย่ไ์ที่ย	จำากดั	รัว่์มกบัูเครัอืขา่ย
พัันธมติรั	นำากลอ่งพััสัดุและซีองกรัะดาษที่่�ม่การัรับัูบูรัจิาค
จากปรัะชาชนกลับูมาใช้ปรัะโยชน์และที่ำาให้ม่คุณค่า	 

โดยที่ำาเป็นกล่อง	BOX	บูญุ	รัว์มถุงึการันำากล่องไปรัไีซีเคลิ
ผลิตเป็นเต่ยงสันามในการัรัองรัับูผู้ติดเชื�อโคว์ิด-19 
รัว์มถุึงสัิ�งของอ้�นๆ	 ที่่�โรังพัยาบูาลยังม่คว์ามต้องการั	 
ซ้ี�งเป็นการัรัณรังคใ์หค้นไที่ยชว่์ยกนัดแูลรักัษาสัิ�งแว์ดลอ้ม
และรัับูผิดชอบูต่อสัังคม	นำาของที่่�ไม่ใช้แล้ว์	นำากลับูมาใช้
ใหม่อย่างม่คุณค่าและม่ปรัะโยชน์ได้มากที่่�สัุด	

“องค์การัเภสััชกรัรัมได้เล็งเห็นคว์ามสัำาคัญของ
คว์ามปลอดภัยของบูคุลากรัที่างการัแพัที่ย์	รัว์มถุงึในการั 
เป็นสั่ว์นหนึ�งที่่�รั่ว์มกันดูแลสัิ�งแว์ดล้อมและรัับูผิดชอบู
ต่อสัังคมจ้งผลิตและสันับูสันุนหน้ากากอนามัยที่างการั
แพัที่ย์	 บูรัรัจุรัว์มใน	 “กล่อง	BOX	บูุญ”	 เพ้ั�อกรัะจายไป
ยังโรังพัยาบูาลต่างๆ	 ให้บูุคลากรัที่างการัแพัที่ย์ได้ใช้
ปรัะโยชนต่์อไป	อ่กที่ั�งยงัเป็นการัร่ัว์มรัณรังคใ์หป้รัะชาชน
รั่ว์มบูรัิจาคซีองและกล่องที่่�ไม่ใช้แล้ว์	 นำากลับูมารัีไซีเคิล 
อ่กครัั�งเพ้ั�อใช้ปรัะโยชน์ให้ คุ้มค่าที่่� สุัด”	 นางศิรัินุช	 
ชีว์ันพัิศาลนุกูล	กล่าว์

ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 

องค์การัเภสััชกรัรัม มอบูหน้ากากอนามัย 
1 แสนช้�น แก่ไปรัษณ่ย์ ไที่ย 
เพื่่�อส่งต่อ	รพื่.	และบูุคลากรทางการแพื่ทย์
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ภญ.จัิราร้ตน์	ตรีร้ตนพื่้นธ์	ผู้อํานวยการฝ่่ายบูริหาร
พื่้สดํุและผลิตภ้ณฑ์ู	 และ	 ภญ.วรวรรณ	 ส้นติวนากุล 
เจั้าหน้าท่�จั้ดํซ่�อ	 7	 ห้วหน้าแผนกจั้ดํซ่�อ	 3	 กองจั้ดํซ่�อ 
ท้� ว ไป 	 ฝ่่ายบูริหารพื่้ส ดุํและผลิตภ้ณฑ์ู 	 องค์การ
เภส้ชกรรม	 ไดํ้ร้บูรางว้ล	 “เพื่ชรพื่้สดํุ”	 ประจัําปี	 2564	 
จัากสมาคมน้กบูริหารพื่้สดํุแห่งประเทศูไทย

สัมาคมนักบูริัหารัพััสัดุแห่งปรัะเที่ศไที่ย	 มอบูรัางวั์ล	
“เพัชรัพััสัดุ”	ปรัะจำาปี	2564	ให้กับู	ภญ.จิรัารััตน์	ตรีัรััตนพัันธ์ 
ผู้อำานว์ยการัฝ่่ายบูริัหารัพััสัดุและผลิตภัณฑ์ู	 องค์การั
เภสััชกรัรัม	“รัางวั์ลนักบูริัหารังานด้านการัพััสัดุด่เด่น”	และ	
ภญ.ว์รัว์รัรัณ	สัันติว์นากุล	เจ้าหน้าท่ี่�จัดซืี�อ	7	หัว์หน้าแผนก
จัดซืี�อ	 3	 กองจัดซืี�อทัี่�ว์ไป	 ฝ่่ายบูริัหารัพััสัดุและผลิตภัณฑ์ู	
องค์การัเภสััชกรัรัม	“รัางวั์ลผู้ปฏิิบัูติงานด้านการัพััสัดุด่เด่น” 
โดยคณะกรัรัมการัของสัมาคมได้พิัจารัณาเห็นว่์า 
เป็นบุูคลากรัท่ี่�ม่คุณภาพั	 ม่คว์ามรู้ั	 คว์ามสัามารัถุ	 
ม่คว์ามมุ่งมั�นตั�งใจในการัที่ำางานให้ปรัะสับูคว์ามสัำาเร็ัจ	
ม่คว์ามรัับูผิดชอบูต่องานในหน้าท่ี่�	 เอาใจใส่ั	 ใฝ่่เรีัยนรู้ั 
ม่วิ์นัยในการัที่ำางาน	 ม่ผลงานเด่นเป็นท่ี่�ปรัะจักษ์	 และ
สัามารัถุที่ำางานร่ัว์มกับูผู้อ้�นได้อย่างม่ปรัะสิัที่ธิภาพั	
สัามารัถุขับูเคล้�อนงานในหน้าท่ี่�รัับูผิดชอบูให้บูรัรัลุคว์าม
สัำาเร็ัจเป็นไปตามแผนงาน	 และยุที่ธศาสัตร์ัหลักของ
องค์กรั	 รัว์มทัี่�งสัามารัถุดูแลการับูริัหารัจัดการังานต่างๆ	
ให้เป็นไปอย่างม่ปรัะสิัที่ธิภาพั	 ม่คว์ามซืี�อสััตย์สุัจริัต	 
ม่คว์ามขยันหมั�นเพ่ัยรั	 และสันใจใฝ่่เรีัยนรู้ั	 พััฒนาทัี่กษะ
คว์ามรู้ั	 คว์ามสัามารัถุของตนอย่างต่อเน้�อง	 ม่การัปฏิิบัูติ
หน้าท่ี่�ให้ค้บูหน้าไปได้อย่างม่ปรัะสิัที่ธิภาพั	 โปร่ังใสั	 
เป็นธรัรัม	และตรัว์จสัอบูได้	อ่กทัี่�งยังเป็นแบูบูอย่างท่ี่�ด่ของ
รัาชการัหรืัอหน่ว์ยงานของรััฐและสัังคม	

ภญ.จิรัารััตน์	 ตรัีรััตนพัันธ์	 ผู้อำานว์ยการัฝ่่ายบูรัิหารั
พััสัดแุละผลติภณัฑู	์องค์การัเภสัชักรัรัม	กลา่ว์ว์า่	แนว์ที่าง
การัที่ำางานของตนนั�น	ได้ดำาเนินงานตามกรัะบูว์นการัจัดซืี�อ
จัดจ้างในหมว์ดผลิตภัณฑ์ูต่างๆขององค์การัฯ	 ที่ำางาน 
บูนหลักการัของ	พั.รั.บู.การัจัดซืี�อจัดจ้างภาครััฐ	ท่ี่�ว่์า	“คุ้มค่า	
โปรั่งใสั	 ม่ปรัะสัิที่ธิภาพั	 ปรัะสัิที่ธิผล	 และตรัว์จสัอบูได้”

ยึดหลักธรัรัมาภิบูาลในการัปฏิิบูัติงานอย่างต่อเน้�องและ
เครั่งครััดเสัมอ	 การัดำาเนินการัจัดซืี�อจัดจ้างนั�นม่คว์าม
สัำาคัญต่อองค์กรั	 ต้องนำารัะเบู่ยบูพััสัดุฯ	 มาขับูเคล้�อน
ธุรักิจขององค์กรั	 ให้สัามารัถุตอบูสันองต่องานนโยบูาย	
งานปรัะจำา	 และงานเรั่งด่ว์นได้ที่ันต่อเว์ลาและที่ันต่อ
สัถุานการัณ	์เพ้ั�อปรัะโยชน์ของปรัะเที่ศชาต	ิและปรัะชาชน
สัามารัถุเข้าถุึงยาได้	ที่่�ผ่านมาภาว์ะว์ิกฤตการัรัะบูาดของ 
โรัคโควิ์ด-19	 องค์การัฯ	 เป็นหน่ว์ยส่ังกำาลังบูำารุังที่รััพัยากรั 
โคว์ดิของปรัะเที่ศ	ตนไดน้ำาที่ม่งานพััสัดุเขา้มาดำาเนนิการั 
ในด้านการัจัดซืี�อ	 การัสัำารัอง	 และการักรัะจายยา	 
เพั้�อสั่งกำาลังบูำารัุงให้กับูหน่ว์ยสัาธารัณสัุขอย่างครับูว์งจรั	
รัายการัที่รััพัยากรัโคว์ิดเป็นรัายการัใหม่	 ที่่�ม่คว์ามยาก 
ในการัดำาเนินการั	 ต้องจัดหาแหล่งใหม่	 ต้องดำาเนินการั
ภายใต้ภาว์ะฉุุกเฉุิน	และต้องให้ที่ันต่อเว์ลา

ซ้ี�งจากสัถุานการัณ์การัรัะบูาดของโรัคโควิ์ด-19	ได้ม่ส่ัว์น 
ช่ว์ยในการัจัดซืี�ออุปกรัณ์ป้องกันโรัคโคว์ิค	 โดยเฉุพัาะ
อย่างยิ�งการัจัดซืี�อและการักรัะจายว์ัคซีีนให้แก่ปรัะชาชน
ตามนโยบูายของรััฐ	 โดยม่การัเจรัจาการัค้ารัะหว์่าง
ปรัะเที่ศ	 จนได้เงื�อนไขที่่�ด่ที่่�สุัด	 เพ้ั�อให้ได้ว์ัคซีีนมาให้
ปรัะชาชนได้อย่างรัว์ดเรั็ว์ที่่�สัุด	 รัว์มถุึงการัจัดซืี�อว์ัคซีีน
โมเดอรั์นา	เพั้�อเป็นว์ัคซีีนที่างเล้อกให้กับูปรัะชาชนด้ว์ย

ด้าน	ภญ.ว์รัว์รัรัณ	สัันติว์นากุล	เจ้าหน้าท่ี่�จัดซืี�อ	7	หัว์หน้า 
แผนกจัดซืี�อ	 3	 กองจัดซืี�อทัี่�ว์ไป	 ฝ่่ายบูริัหารัพััสัดุและ
ผลิตภัณฑ์ู	 องค์การัเภสััชกรัรัม	กล่าว์ว่์า	 ด้ว์ยหน้าท่ี่�คว์าม
รัับูผิดชอบูท่ี่�ได้รัับูมอบูหมาย	ที่ำาให้ม่โอกาสัได้เป็นส่ัว์นหนึ�ง 

พนักงานองค์การัเภสััชกรัรัม 
คว้้ารัางว้ัล “เพชรัพัสัดัุ” ปรัะจำำาปี 2564 
จัากสมาคมน้กบูริหารพื่้สดํุแห่งประเทศูไทย
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เม้�อวั์นท่ี่�	 16	 พัฤศจิกายน	 2564	 คณะเจ้าหน้าท่ี่�จาก
กรัมวิ์ชาการัเกษตรัและศูนย์วิ์จัยพััฒนาการัเกษตรั	จ.รัะยอง 
กรัะที่รัว์งเกษตรัและสัหกรัณ์	เข้าตรัว์จปรัะเมินการัขอรัับูรัอง 
มาตรัฐาน	GAP	 (Good	 Agricultural	 Practices)	 หรืัอ 
การัปฏิิบัูติที่างการัเกษตรัท่ี่�ด่	 ณ	 โรังปลูกกัญชาที่างการั
แพัที่ย์	ในรูัปแบูบูโรังเรืัอน	Green	House	จำานว์น	2.4	ไร่ั	
องค์การัเภสััชกรัรัม	อ.หนองใหญ่	จ.ชลบุูรีั 	ทัี่�งน่�	การัปฏิิบัูติ
ที่างการัเกษตรัท่ี่�ด่	หรืัอ	GAP	เป็นแนว์ที่างการัเกษตรัเพ้ั�อให้
ได้ผลผลิตท่ี่�ม่คุณภาพัด่	ปลอดภัยตามมาตรัฐานท่ี่�กำาหนด	
โดยกรัะบูว์นการัผลิตต้องปลอดภัยต่อเกษตรักรัและ 
ผู้บูริัโภค ซ้ี�งผลการัตรัว์จปรัะเมินพับูว่์า	องค์การัเภสััชกรัรัม
สัามารัถุปฏิิบัูติตามข้อกำาหนดมาตรัฐานสิันค้าเกษตรัได้ 
จ้งเป็นท่ี่�น่าเชื�อถุ้อได้ว่์าผลผลิตกัญชาม่คุณภาพัและ 
คว์ามปลอดภัย	สัามารัถุนำาไปเป็นวั์ตถุุดิบูกัญชาท่ี่�มาตรัฐาน 
เพ้ั�อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ูกัญชาที่างการัแพัที่ย์ท่ี่�ม่คุณภาพั 
 และปลอดภัยสัำาหรัับูผู้บูริัโภค	

องค์การัเภสััชกรัรัมเป็นหน่ว์ยงานแรักท่ี่� ไ ด้รัับู 
การัตรัว์จรัับูรัองแหล่งผลิตกัญชาตามมาตรัฐาน GAP  
จากกรัมวิ์ชาการัเกษตรั โดยการัรัับูรัองครัั�งน่�จะเป็น 
ต้นแบูบูของการัพััฒนามาตรัฐานการัปลูกกัญชาที่าง 
การัแพัที่ย์ของไที่ยสู่ัมาตรัฐานเกิดการัยอมรัับูในรัะดับู
สัากล และเพิั�มการัแข่งขันหรืัอคว์ามสัามารัถุการัส่ังออก
กัญชาสู่ัตลาดโลกในก้าว์ต่อไป

ในการัจัดซืี�อจัดจ้างเพ้ั�อสันับูสันุนงานท่ี่�สัำาคัญ	เช่น	การัศึกษา 
วิ์จัย	 ผลิต	 คว์บูคุมคุณภาพั	 ตลอดจนการักรัะจายยา 
และเว์ชภัณฑ์ู	 ตามภารักิจหลักขององค์การัเภสััชกรัรัม	
เพ้ั�อสันองนโยบูายงานด้านสัาธารัณสุัขของปรัะเที่ศ	 

พ้�นที่่�ปลูกกัญชาขององค์การัเภสััชกรัรัม
ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิิบัติการเกษตรที่่�ด่ 
สำาหรับพัืช (GAP) สมุนไพัร จากกรมวิชาการเกษตร
แห่งแรกของประเที่ศิไที่ย 

ให้ผู้ป่ว์ยสัามารัถุเข้าถึุงยาและเว์ชภัณฑ์ูท่ี่�จำาเป็นได้ 
อย่างทัี่�ว์ถึุง	 สัำารัองยาและเว์ชภัณฑ์ูในยามฉุุกเฉิุน 
เพ้ั�อคว์ามมั�นคงของชาติ	รัว์มถึุงรัักษารัะดับูคุณภาพัยาและ
เว์ชภัณฑ์ูในปรัะเที่ศให้เป็นไปตามมาตรัฐาน	 ซ้ี�งการัจัดซืี�อ
จัดจ้างดังกล่าว์สัามารัถุลดภารัะงบูปรัะมาณและลดต้นทุี่น 
ค่าใช้จ่ายเพ้ั�อให้องค์กรัม่ผลกำาไรัและม่คว์ามสัามารัถุ 
ในการัแข่งขันที่างด้านธุรักิจท่ี่�เพิั�มข้�น	 แต่ในขณะเด่ยว์กัน
ก็ต้องดำาเนินการัตามพัรัะรัาชบัูญญัติการัจัดซืี�อจัดจ้าง 
และการับูริัหารัพััสัดุภาครััฐ	 พั.ศ.2560	 กฎกรัะที่รัว์ง	
รัะเบู่ยบู	 และแนว์ที่างวิ์ธีปฏิิบัูติต่างๆ	 หรืัอกฎหมาย 
ท่ี่�เก่�ยว์ข้อง	 เพ้ั�อให้ได้มาซ้ี�งพััสัดุท่ี่�ม่คว์ามคุ้มค่า	 โปร่ังใสั	
ตรัว์จสัอบูได้	ม่ปรัะสิัที่ธิภาพัและปรัะสิัที่ธิผล
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ผู้บูริัหารัองค์การัเภสััชกรัรัม ได้ัรัับูหนังสืัออนุมัติ
เป็็นผู้้�มีีความีรู้้�ความีชำำานาญในการู้ป็รู้ะกอบวิชำาชีำพเภสััชำกรู้รู้มี 
สาขาเภสัชกรรมอุตุสาหการ จํากวิที่ยาลัยเภสัชกรรมอุตุสาหการ 
แห่งประเที่ศไที่ย สภาเภสัชกรรม

ดํร.ภญ.มุกดําวรรณ	ประกอบูไวทยกิจั	รองผู้อํานวยการ 
องค์การเภส้ชกรรม	และ	ดํร.ภก.นรภ้ทร	ปีสิริกานต์	ร้กษาการ 
ผู้อํานวยการกองผลิตว้คซ่นจัากไวร้ส	 ฝ่่ายช่วว้ตถุ 
องค์การเภส้ชกรรม	 ได้ํร้บูหน้งส่ออนุม้ติเป็นผู้ม่ความรู้ 
ความชํานาญในการประกอบูวิชาช่พื่เภส้ชกรรม	 สาขา
เภส้ชกรรมอุตสาหการ	จัากวิทยาล้ยเภส้ชกรรมอุตสาหการ 
แห่งประเทศูไทย	สภาเภส้ชกรรม

รัองศาสัตรัาจารัย์	 ดรั.ภญ.จิรัาพัรั	 ลิ�มปานานนท์ี่	
นายกสัภาเภสััชกรัรัม	ได้มอบูหนังสั้ออนุมัติแสัดงคว์ามรัู ้
คว์ามชำานาญในการัปรัะกอบูว์ิชาชีพัเภสััชกรัรัม	 สัาขา
เภสััชกรัรัมอุตสัาหการั	 ให้แก่	 ดรั.ภญ.มุกดาว์รัรัณ	
ปรัะกอบูไว์ที่ยกิจ	 รัองผู้อำานว์ยการัองค์การัเภสััชกรัรัม	
และ	 ดรั.ภก.นรัภัที่รั	 ปีสัิรัิกานต์	 รัักษาการัผู้อำานว์ยการั 
กองผลติว์คัซีนีจากไว์รััสั	ฝ่่ายชีว์ว์ตัถุุ	องคก์ารัเภสััชกรัรัม

โดยวิ์ที่ยาลัยเภสััชกรัรัมอุตสัาหการัแห่งปรัะเที่ศไที่ย	
สัภาเภสััชกรัรัม	ได้พัิจารัณาแล้ว์เห็นว์่าผู้ที่่�ได้รัับูหนังสั้อฯ
เป็นบูุคลากรัที่่�ม่คุณภาพั	 ม่คว์ามรัู้	 คว์ามสัามารัถุ	 และ
ม่คว์ามชำานาญในการัปรัะกอบูว์ิชาชีพัเภสััชกรัรัม	 สัาขา
เภสััชกรัรัมอุตสัาหการั	 จ้งเห็นสัมคว์รัให้ได้รัับูหนังสั้อ
อนมุติัเป็นผูม่้คว์ามรัูค้ว์ามชำานาญในการัปรัะกอบูวิ์ชาชีพั
เภสััชกรัรัม	สัาขาเภสััชกรัรัมอุตสัาหการั	เพั้�อเป็นสัมาชิก 
กอ่ตั�งว์ทิี่ยาลยัเภสัชักรัรัมอตุสัาหการัแหง่ปรัะเที่ศไที่ย	โดย
ม่ผู้ที่่�สัอบูผ่านคว์ามรัู้ตามเกณฑู์ที่่�กำาหนด	จำานว์น	25คน 
และคณะกรัรัมการัสัภาเภสััชกรัรัมพัิจารัณาให้การั
อนุมัติหนังสั้ออนุมัติเป็นผู้ม่คว์ามรัู้คว์ามชำานาญในการั
ปรัะกอบูว์ิชาชีพัเภสััชกรัรัม	 สัาขาเภสััชกรัรัมอุตสัาหการั
เรีัยบูรั้อยแล้ว์	 ซ้ี�งม่ผู้บูรัิหารัองค์การัเภสััชกรัรัม	 จำานว์น	
2	 คน	 ที่่�ได้รัับูหนังสั้ออนุมัติเป็นผู้ม่คว์ามรัู้คว์ามชำานาญ 
ในการัปรัะกอบูวิ์ชาชีพัเภสััชกรัรัม	 สัาขาเภสััชกรัรัม 
อุตสัาหการั	ได้แก่	ดรั.ภญ.มุกดาว์รัรัณ	ปรัะกอบูไว์ที่ยกิจ	 
รัองผู้อำานว์ยการัองค์การัเภสััชกรัรัม	 ได้รัับูใบูอนุญาต
ปรัะกอบูว์ิชาชีพัเภสััชกรัรัม	 เลขที่่� 	 ภ.6667	 และ	 
ดรั.ภก.นรัภัที่รั	 ปีสัิรัิกานต์	 รัักษาการัผู้อำานว์ยการักอง
ผลิตว์ัคซีีนจากไว์รััสั	 ฝ่่ายชีว์วั์ตถุุ	 องค์การัเภสััชกรัรัม	 
ได้รัับูใบูอนุญาตปรัะกอบูว์ิชาชีพัเภสััชกรัรัม	 เลขที่่�	
ภ.12758

ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 



14 15
องค์การเภสัชกรรม 

The Government Pharmaceutical Organization

อภ. MOU ความร่วมมือ  
การใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ

นพั.วิ์ฑููรัย์	 ด่านวิ์บููลย์	 ผู้อำานว์ยการัองค์การัเภสััชกรัรัม	 พัร้ัอมด้ว์ย 
นายฉัุตรัชัย	 ศิริัไล	 กรัรัมการัผู้จัดการัธนาคารัสังเครัาะห์ร่ัว์มลงนามบัูนทึี่ก 
ข้อตกลงคว์ามร่ัว์มม้อการัใช้รัะบูบูสันับูสันุนงานตรัว์จสัอบู	 (Audit	Support	
System	 :	 A2S)	 ของธนาคารัอาคารัสังเครัาะห์	 (ธอสั)	 ไปปรัับูใช้กับู 
การัปฏิิบัูติงานตรัว์จสัอบูของสัำานักตรัว์จสัอบูภายในองค์การัเภสััชกรัรัม	 
ณ	ธนาคารัอาคารัสังเครัาะห์	สัำานักงานใหญ่	เม้�อวั์นท่ี่�	7	ธันว์าคม	2564

เย่�ยมชมโรงงานผลิต (วัคซี่น)  
ช่ววัตถุุ องค์การเภสัชกรรม 

นายรัังษ่	ปัดล่	รัองผู้อำานว์ยการัองค์การัเภสััชกรัรัม 
ให้การัต้อนรัับูคณะผู้บูริัหารัสัถุาบัูนวั์คซีีนแห่งชาติ 
นำาโดย	 ดรั.อัญชล่	 ศิริัพิัที่ยาคุณกิจ	 รัองผู้อำานว์ยการั 
สัถุาบัูนวั์คซีีนแห่งชาติและผู้เชี�ยว์ชาญด้านวั์คซีีน 
เข้าเย่�ยมชมโรังงานผลิต	 (วั์คซีีน)	 ชีว์วั์ตถุุ	 ขององค์การั
เภสััชกรัรัม	 (GPO)	 ต.ทัี่บูกว์าง	 อ.แก่งคอย	 จ.สัรัะบุูรีั	
พัร้ัอมติดตามคว์ามก้าว์หน้าโครังการั	 “เตรีัยมคว์ามพัร้ัอม 
ส่ัว์นบูรัรัจุวั์คซีีนโควิ์ด-19	 ภายในปรัะเที่ศ”	 ซ้ี�งเริั�มดำาเนิน
การัเม้�อวั์นท่ี่�	 26	 เมษายน	2564	 โดยม่วั์ตถุุปรัะสังค์หลัก 
เพ้ั�อให้ปรัะเที่ศไที่ยม่ขีดคว์ามสัามารัถุในการับูรัรัจุวั์คซีีน 
ของปรัะเที่ศไที่ยให้รัองรัับูคว์ามต้องการัของปรัะชากรัไที่ย 
ทัี่�งปรัะเที่ศไม่น้อยกว่์า	 10	 ล้านขว์ดต่อปี	 เม้�อวั์นท่ี่�	 14	
ธันว์าคม	2564

ร่วมมือสำารองยาต้านพัิษ
นพั.วิ์ฑููรัย์	 ด่านวิ์บููลย์	 ผู้อำานว์ยการัองค์การัเภสััชกรัรัม 

ร่ัว์มปรัะชุมหารืัอการัดำาเนินงานร่ัว์มกัน	 เพ้ั�อให้ปรัะเที่ศไที่ย
เป็นศูนย์กลางด้านการับูริัหารัจัดการัและสัำารัองยากำาพัร้ัา 
กลุ่มยาต้านพิัษให้กับูปรัะเที่ศเพ้ั�อนบู้านในอนาคต	ณ	 ศูนย์พิัษวิ์ที่ยา 
ชั�น	 3	 อาคารัสุัโขเพัลสั	 คณะแพัที่ยศาสัตร์ัโรังพัยาบูาลรัามาธิบูด่	
มหาวิ์ที่ยาลัยมหิดล	เม้�อวั์นท่ี่�	7	ธันว์าคม	2564

องค์การเภสัชกรรม Kick off  
โครงการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ 
Electronics (Dx Care) ร่วมกับ ปตที่.

นพั.วิ์ฑููรัย์	 ด่านวิ์บููลย์	 ผู้อำานว์ยการัองค์การั
เภสััชกรัรัมเป็นปรัะธานการัปรัะชุม	 Kick	 off	 โครังการั
เบิูกจ่ายเงินด้ว์ยรัะบูบู	 Electronics	 (Dx	 Care)	 ซ้ี�งเป็น
ผลิตภัณฑ์ูของ	 บูริัษัที่	 ปตที่.	 (PTT	 Digital	 Solution 
Company	 Limited)	 โดยม่ผู้บูริัหารัของทัี่�งสัองหน่ว์ยงาน 
เข้าร่ัว์มปรัะชุม	พัร้ัอมนำาเสันอรัายละเอ่ยดของรัะบูบูดังกล่าว์ 
ท่ี่�จะเริั�มใช้งานร่ัว์มกับูรัะบูบู	SAP	FI/CO	โดยโครังการัดังกล่าว์ 
ช่ว์ยลดรัะยะเว์ลาการัเบิูกจ่ายเงินในส่ัว์นของค่าใช้จ่ายเดินที่าง 
และค่าใช้จ่ายอ้�นๆ	 เพ้ั�อเพิั�มคว์ามสัะดว์กให้กับูผู้ปฏิิบัูติงาน 
ในการัจัดที่ำาเอกสัารัและขออนุมัติผ่านรัะบูบู	สัามารัถุลดขั�นตอน 
ลดเว์ลา	ลดกรัะดาษ	 ม่คว์ามถูุกต้องมากยิ�งข้�น	และสัามารัถุ
ตรัว์จสัอบูได้	เม้�อวั์นท่ี่�	24	พัฤศจิกายน	2564

รู้อบรู้ั้ว 
องค์การ 
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องค์การเภสัชกรรมรับมอบโล่ประกาศิเก่ยรติคุณ
ความร่วมมือในการให้บริการฉ่ีดวัคซ่ีนแก่ประชาชน

 นายอนุทิี่น	 ชาญวี์รัะกูล	 รัองนายกรััฐมนตรีัและรััฐมนตรีัว่์าการักรัะที่รัว์ง
สัาธารัณสุัข	 มอบูโล่ปรัะกาศเก่ยรัติคุณ	 ให้กับู	 นางศิริันุช	 ชีวั์นพิัศาลนุกูล	 
รัองผู้อำานว์ยการัองค์การัเภสััชกรัรัม	ในโอกาสัท่ี่�องค์การัเภสััชกรัรัมร่ัว์มสันับูสันุน
อุปกรัณ์เครืั�องวั์ดคว์ามดัน	 จำานว์น	 18	 เครืั�อง	 มูลค่าเครืั�องละ	 52,500	 บูาที่	 
รัว์มเป็นเงิน	 945,000	 บูาที่	 เพ้ั�อให้บูริัการัแก่ปรัะชาชนท่ี่�เดินที่างมารัับูวั์คซีีน 
โควิ์ด-19	ท่ี่�สัถุาน่กลางบูางซืี�อ	เม้�อวั์นท่ี่�	24	ธันว์าคม	2564

องค์การเภสัชกรรมจัดประชุมวิชาการบุคลากรที่างการแพัที่ย์  
สำานักอนามัย กที่ม.

 ภญ.ศิริักุล	 เมธีวี์รัังสัรัรัค์	 รัองผู้อำานว์ยการัองค์การัเภสััชกรัรัม	 เป็นปรัะธานการัปรัะชุมวิ์ชาการั	 เรืั�อง	 แนว์ที่าง
การัรัักษาการัติดเชื�อเอชไอวี์	 ปรัะเที่ศไที่ยปี	 2564	 โดยม่	 นพั.พ่ัรัะว์งษ์	 วี์รัารัักษ์	 คณะแพัที่ยศาสัตร์ัศิริัรัาช

เตรียมพัร้อมผลิตวัคซี่นโควิด-19
นพั.ว์ิฑููรัย์	 ด่านว์ิบููลย์	 ผู้อำานว์ยการัองค์การัเภสััชกรัรัม	 เป็นปรัะธานเปดิโครังการันำาเสันอเตรัียมคว์ามพัรั้อม

สัำาหรัับูการัผลิตว์ัคซีีนโคว์ิด-19 ในการัพััฒนาขั�นตอนการัจัดการัในการัผลิต	 และม่การันำาเสันอคว์ามก้าว์หน้าการั
พััฒนาขั�นตอนการัที่ำางานในโรังงานผลิต	 (ว์ัคซีีน)	 ชีว์วั์ตถุุเพ้ั�อรัองรัับูการัผลิตว์ัคซีีนโคว์ิด-19	 รัะดับูอุตสัาหกรัรัม 
ในปี	2565	โดยคว์ามรั่ว์มม้อกับู	ฝ่่ายศูนย์สั่งเสัรัิมสัังคมโดยรัะบูบูโตโยต้า	(Toyota	Social	Support	Department	
(TO))	บูรัษิทัี่	Toyota	Daihatsu	Engineering	and	Manufacturing	ซ้ี�งม่คว์ามเชี�ยว์ชาญที่างด้านการับูรัหิารัจดัการั
สัิ�งที่่�เกิดข้�นจากรัะบูบูคว์บูคมุการัผลติขององค์กรั	มุ่งจำากดัคว์ามสูัญเปลา่	โดยม่เป้าหมายในการัสัง่มอบูผลิตภัณฑู์
ที่่�ม่คุณภาพัให้ถุึงม้อลูกค้าได้อย่างรัว์ดเรั็ว์ที่่�สัุด	ที่่�องค์การัเภสััชกรัรัม	เม้�อว์ันที่่�	24	ธันว์าคม	2564

พัยาบูาลเป็นวิ์ที่ยากรั	 บูรัรัยายเพ้ั�อให้คว์ามรู้ัทัี่กษะ 
ร่ัว์มกับูท่ี่มสัหวิ์ชาชีพัแบูบูบููรัณาการั	 ให้กับูบุูคลากรัที่าง 
การัแพัที่ย์ในสัังกัดสัำานักอนามัย	 กที่ม.	 จำานว์น	 71	 แห่ง	
เพ้ั�อพััฒนาศักยภาพังานคลินิกครัอบูครััว์	 ดูแลสุัขภาพัของ
บุูคคลในเขตพ้ั�นท่ี่�รัับูผิดชอบู	 เม้�อวั์นท่ี่�	 24	 ธันว์าคม	2564	
ท่ี่�โรังแรัมเดอะแลนด์มาร์ัค	กรุังเที่พัฯ		
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บูทนํา
บูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุ	 (Fresh	 Traumatic	

Wound;	FTW)	หมายถุึง	บูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุที่่�เกิด 
ภายใน	6	ชั�ว์โมงกอ่นไดร้ับัูการัรักัษา	ผูป้ว่์ยนอกท่ี่�ม่แผลสัด 
จากอุบูัติเหตุสั่ว์นมากไม่จำาเป็นต้องใช้ยาปฏิิชีว์นะ 
เพ้ั�อป้องกนัการัตดิเชื�อ	การัใชย้าปฏิชีิว์นะเพ้ั�อป้องกนัการั
ติดเชื�อแบูคที่่เรัียไม่ม่ผลต่ออัตรัาการัติดเชื�อที่่�แผล	อย่าง
ม่นัยสัำาคัญที่างสัถุิติ	 และพับูว่์าผู้ป่ว์ยนอกที่่�ม่แผลสัด 
จากอุบูัติเหตุสั่ว์นมากไม่จำาเป็นต้องใช้ยาปฏิิชีว์นะ 
เพ้ั�อป้องกันการัติดเชื�อ	 อย่างไรัก็ตามบูาดแผลที่่�เกิด
การัติดเชื�อและไม่ได้รัับูการัรัักษา	 อาจที่ำาให้ผู้ป่ว์ยได้
รัับูอันตรัาย	 เกิดการัเจ็บูป่ว์ยที่่�รัุนแรัง	 รัะยะเว์ลาในการั
รัักษานานกว่์าปกติรัว์มถุึงค่าใช้จ่ายที่่�เพิั�มข้�น	 กรัะที่รัว์ง
สัาธารัณสัุขจ้งกำาหนดนโยบูายการัพััฒนารัะบูบูบูรัิการั	
สัขุภาพัด้านการัใช้ยาอยา่งสัมเหตผุล	(Rational	Drug	Use; 
RDU)	 เพ้ั�อคุ้มครัองปรัะชาชนให้ได้รัับูการัรัักษาด้ว์ยยา 
อย่างม่ปรัะสัิที่ธิภาพั	 ปลอดภัย	 ลดคว์ามสัิ�นเปล้อง 
ที่างเศรัษฐกิจ	และกำาหนดใหก้ารัใชย้าปฏิชีิว์นะในบูาดแผล
สัดจากอบุูตัเิหตเุป็นหนึ�งในตวั์ชี�ว์ดัที่่�ตอ้งม่การัดำาเนนิการั 
ใน	 RDU	 โดยกำาหนดเกณฑู์ตัว์ชี�ว์ัด	 รั้อยละการัใช้ยา
ปฏิิชีว์นะในบูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุต้องไม่มากกว่์า 

รั้อยละ	40	โดยแบู่งเป็น	2	แบูบู	1)	บูาดแผลจากอุบูัติเหตุ	
ครัอบูคลุมแผลทีุ่กชนิด	 เป็นรัายงานตามตัว์ชี�ว์ัดม่เกณฑู ์
เป้าหมายให้ใช้ยาปฏิิชีว์นะไม่เกินรั้อยละ	40	2)	บูาดแผล
จากอุบูัติเหตุไม่นับูรัว์มแผลสััตว์์กัด	แผลลึกถุึงกล้ามเน้�อ 
และแผลไฟไหม้นำ�าร้ัอนลว์ก	 เป็นรัายงานแบูบูติดตาม	
(monitoring)	 ม่ว์ัตถุุปรัะสังค์เพ้ั�อติดตามแผลชนิดที่่�น่า
จะม่คว์ามเสั่�ยงตำ�า	โดยตัดกลุ่มแผลคว์ามเสั่�ยงสัูง	ได้แก่ 
แผลสััตว์์กัด	 แผลลึก	 และแผลไฟไหม้นำ�ารั้อนลว์ก	 ไม่ม่ 
การักำาหนดเป้าหมาย	ดึงขอ้มลูโรัคจากแฟ้ม	Diagnosis_
OPD	ทีุ่กตำาแหน่ง	diagtype	ICD-10	S00-S01,	S09.1,	
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-X391

ตัว์ชี�ว์ัดการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะในบูาดแผลสัดของ 
โรังพัยาบูาลผักไห่	 5	ปีย้อนหลัง	 เด้อนตุลาคม	2557	 -	
กนัยายน	2558	ม่การัใชย้าปฏิชิวี์นะ	ร้ัอยละ	70.65,	เด้อน
ตุลาคม	 2558	 -	 กันยายน	 2559	 ม่การัใช้ยาปฏิิชีว์นะ	
รั้อยละ	 73.82	 เด้อนตุลาคม	 2559	 -	 กันยายน	 2560 
ม่การัใช้ยาปฏิิชีว์นะ	รั้อยละ	76.62	เด้อนตุลาคม	2560	- 
กันยายน	 2561	 ม่การัใช้ยาปฏิิชีว์นะ	 รั้อยละ	 80.89 
เด้อนตุลาคม	2561	-	ม่นาคม	2562	ม่การัใช้ยาปฏิิชีว์นะ 
รัอ้ยละ	78	สัั�งใชย้าเกนิเป้าหมายของกรัะที่รัว์งสัาธารัณสุัข 
ท่ี่�กำาหนด	 และเม้�อเปรีัยบูเท่ี่ยบูกับูโรังพัยาบูาลใน 
จังหวั์ดพัรัะนครัศรีัอยุธยา	 ร้ัอยละการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะ
ในบูาดแผลสัดของโรังพัยาบูาลผักไห่มากท่ี่� สุัดใน 
จังหวั์ดพัรัะนครัศรีัอยุธยา	 จ้งเป็นท่ี่�มาของการัพััฒนา 
การัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะในบูาดแผลสัด	 เพ้ั�อให้ม่การัใช้ยา 
อย่างสัมเหตุสัมผล	

 การัพัฒนาการัสัั�งใช้ยาปฏิิช่ว้นะ 
   ในบูาดัแผลสัดัจำากอุบูัติเหตุ

เพื่่�อการใช้ยาอย่างสมเหตุุสมผล ณ โรงพื่ยาบัาลผักไห่

บทความี

	เภส้ชกรหญิงเกษรินทร์	ขุนทอง 
			ห้วหน้ากลุ่มงานเภส้ชกรรมและคุ้มครองผู้บูริโภค

โรงพื่ยาบูาลผ้กไห่		
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ว้ตถุประสงค์ 

เพ้ั�อพััฒนาการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะในบูาดแผลสัด	 ให้
เกดิคว์ามสัมเหตสุัมผลตามแนว์ที่างโครังการัโรังพัยาบูาล 
สั่งเสัรัิมการัใช้ยาอย่างสัมเหตุสัมผล

วิธ่การศูึกษา
รููปแบบการูวิิจััย	 การัว์ิจัยเชิงปฏิิบูัติการั	 (action	

research)	 โดยการัว์ิ เครัาะห์ข้อมูลพ้ั�นฐาน	 ของ 
โรังพัยาบูาลผักไห่	 จากสัถุานการัณ์การัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะ
ของโรังพัยาบูาลผักไห่	 ในช่ว์งเด้อนตุลาคม	 2561	 ถุึง	
ม่นาคม	2562	

ปรูะชากรูและกล่�มตััวิอย�าง
ปรัะชากรั	 ค้อ	 บูุคลากรัผู้เก่�ยว์ข้องในการัสัั�งใช้ยา

ปฏิิชีว์นะในบูาดแผลสัด	ค้อ	แพัที่ย์	พัยาบูาลห้องฉุุกเฉุิน
จำานว์น	9	คน

เครู่�องมือที่่�ใช้ในการูวิิจััย
•	 โปรัแกรัม	RDU	N9	VER	62.10.01	โปรัแกรัม

ว์ิเครัาะห์การัใช้ยาอย่างสัมเหตุสัมผล	 พััฒนา 
โดยเภสัชักรัปรัะเสัรัฐิ	อาปัจชงิ	โรังพัยาบูาลท่ี่าตมู	
จังหว์ัดสัุรัินที่รั์	เภสััชกรัที่อง	บูุญยศ	สัสัจ.สัุรัินที่รั์

•	 โปรัแกรัม	Hosxp	XE	
ขั้ั�นตัอนการูดำำาเนินการูศึึกษา
	 1)	 รัะยะเว์ลาเรัิ�มการัพััฒนารัะบูบูการัสัั�งใช้ยา

ปฏิิชีว์นะในบูาดแผลสัด	 เรัิ�มกรัะบูว์นการัเด้อนเมษายน	
2562	ถุึงธันว์าคม	2562	ในว์งล้อที่่�	1	

	 2)	 ขั�นตอนว์ิจัย
	 	 2.1)	 เก็บูข้อมูลพั้�นฐานก่อนปฏิิบูัติการั
	 	 	 วิ์เครัาะห์ข้อมูลการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะ

ในบูาดแผลสัดในช่ว์งเด้อนตุลาคม	 2561	 ถุึงม่นาคม	
2562	 เพ้ั�อว์างแผนปรัับูกรัะบูว์นการัสัั�งใช้ให้ตรังจุดตาม
สัถุานการัณท์ี่่�ม่การัสัั�งยาปฏิชีิว์นะไม่สัมเหตสุัมผล	นำาเสันอ 
ในที่่�ปรัะชุม	 PTC	 ปรัะจำาเด้อนเพ้ั�อให้เกิดการัปรัับูปรุัง
กรัะบูว์นการัใชย้าปฏิชิวี์นะในแผลสัดรัว่์มกนั	โดยม่แพัที่ย์	
พัยาบูาลห้องฉุุกเฉุินท่ี่�ม่ส่ัว์นในการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะ 
เป็นหลัก	 เพ้ั�อให้เกิดการัพััฒนารั่ว์มกัน	 โดยยึดตาม
แนว์ที่างของ	Service	plan	เป็นแนว์ที่างเป็นหลัก

	 	 2.2)	 ปฏิิบูัติการัว์ิจัย
	 	 	 -	 ขั�นว์ิเครัาะห์สัถุานการัณ์
	 	 	 -	 ขั�นดำาเนินการั
	 	 	 -	 ขั�นปรัะเมินผล	
	 3)	 ขั�นปรัะเมินผลจากตัว์ชี�ว์ัด	รั้อยละการัใช้ยา

ปฏิิชีว์นะในบูาดแผลสัดของแต่ละเด้อนโดยรัายงานผล
เป็นรัายไตรัมาสั

สถิิตัิที่่�ใช้
รั้อยละการัใช้ยาปฏิิชีว์นะในแผลสัด	(FTW)	เที่่ากับู

OP	visit	ของผู้ป่ว์ย	FTW	ได้	ATB
OP	visit	ของผู้ป่ว์ย	FTW	ที่ั�งหมด 

ผลการศูึกษา
1. ขั้ั�นตัอนวิิเครูาะห์์ขั้้อมูลพื้ื�นฐาน ตุลาคม	2561	

ถุึงม่นาคม	 2562	 ยอดจำานว์นลง	 ICD10	 ตามเกณฑ์ู	
RDU	 ที่ั�งหมด	 949	 คน	 ได้รัับูยาปฏิิชีว์นะ	 740	 คน 
รัายละเอ่ยด	ดังน่�	

ICD	10	 
ท่�ระบูุตามเกณฑู์

ส้�งใช้ยาปฏิิช่วนะ	 
(ร้อยละของ 
แต่ละ	ICD10)

ไม่ส้�งใช้ยาปฏิิช่วนะ 
(ร้อยละของ 
แต่ละ	ICD10)

W5499 138	(100) 	0	(0)

W5799 2	(100) 0	(0)

W5599 87	(78) 25	(22)

V2849 58	(65) 31	(34)

W4599 85	(99) 1	(1)

W2299 70	(90) 8	(10)

W0199 52	(75) 17	(25)

W2699 53	(78) 15	(22)

Z242 32	(71) 13	(29)

W2599 33	(75) 11	(25)

Y0499 5	(22) 18	(78)

W2399 26	(65) 14	(35)

W2099 26	(67) 13	(33)

V2349 10	(67) 5	(33)

Z235 13	(87) 2	(13)

X2499 8	(44) 10	(55)
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ICD10	 
ท่�ระบูุตามเกณฑู์

ส้�งใช้ยาปฏิิช่วนะ	 
(ร้อยละของ 
แต่ละ	ICD10)

ไม่ส้�งใช้ยาปฏิิช่วนะ 
(ร้อยละของ 
แต่ละ	ICD10)

S809 10	(91) 1	(9)

V2249 10	(91) 1	(9)

S509 8	(89) 1	(11)

V2859 4	(29) 10	(71)

W6499 3	(50) 3	(50)

X1099 2	(29)	 5	(71)

X1699 3	(75) 1	(25)

X2099 2	(	67) 1	(33)

ติารางท่ี่� 1 แสัดงข้้อมูลผูู้้ป่ว์ยว์ินิจฉััย ICD10 ติามเกิณฑ์์ตัิว์ช่�ว์ัด 
ช่ว์งพั้�นฐาน ติุลาคม 2561 ถึึงม่นาคม 2562

เม้�อแบู่งกลุ่ม	 ICD10	 ที่่�ม่การัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะ 
แบูง่ออก	3	กลุ่มที่่�ม่การัสัั�งใช้ยาปฏิิชวี์นะ	เพ้ั�อเปรัยีบูเที่ย่บู
กับูเกณฑู์การัสัั�งใช้แบู่งออกได้ดังน่�

กลุ่ม	ICD10 จัํานวน	case	 
ท่�ไดํ้ร้บูยาปฏิิช่วนะ	 

(ร้อยละ)

	V01-V99	 
อุบูัติเหตุการัขนสั่ง

175	(24)

W20-W49	 
การัสััมผัสัแรังเชิงกล 
ของสัิ�งไม่ม่ชีว์ิต

293	(40)

W50-W64	 
การัสััมผัสัแรังเชิงกล 

ของสัิ�งม่ชีว์ิต

230	(31)

ICD10	อ้�นๆ 42	(5)

ติารางที่่� 2 แสัดงกิารแบ่่งกิลุ่มติาม ICD10 ที่่�ม่กิารสัั�งใช้  
ยาปฏิิช่ว์นะมากิที่่�สัุด

จากเกณฑู์การัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะให้เกิดคว์ามสัมเหตุ
สัมผล	 ม่เกณฑ์ูกำาหนดให้แผลที่่�เกิดจากการัสััมผัสัแรัง
เชิงกลของสัิ�งม่ชีว์ิตจำาเป็นต้องได้รัับูยาปฏิิชีว์นะ	 สั่ว์น
แผลจากอุบูตัเิหตุการัขนสัง่	ใหเ้นน้การัลา้งแผลให้สัะอาด	 
ไม่จำาเป็นต้องให้ยาปฏิิชีว์นะ	แล้ว์แต่ขนาดแผล	สั่ว์นการั
สััมผัสัแรังเชิงกลของสัิ�งไม่ม่ชีว์ิต	 (W20-W49)	 ม่สัาเหตุ

หลายที่างในการัเกิดแผล	และพับูจำานว์นมาก	จ้งที่ำาการั
ว์ิเครัาะห์ในกลุ่มการัสััมผัสัแรังเชิงกลของสัิ�งไม่ม่ชีว์ิต	 
เพ้ั�อปรัับูกรัะบูว์นการัสัั�งใช้โดยแบู่งสัาเหตุการัเกิด
บูาดแผลได้	7	กลุ่มดังน่�

สาเหตุการเกิดํบูาดํแผล	(ICD10) จัํานวน	case

1.	กรัะแที่กกับูว์ัตถุุที่่�ถุูกขว์้างโยนหรัือหล่นใสั่
(W2099)

19	(7)

2.	ชน/กรัะแที่กว์ัตถุุอ้�น	(W2299) 69	(26)

3.	หน่บู	บูดอัด/ยึดติด	(W2399) 20	(8)

4.	แก้ว์/กรัะจกบูาด	(W2599) 24	(9)

5.	ม่ดบูาด	(W2699) 48	(18)

6.	สััมผัสักับูเครัื�องม้อเครัื�องยนต์/จักรักลในบู้าน
(W2999)

8	(3)

7.	สัิ�งแปลกปลอม/ว์ัตถุุเข้ารั่างกายที่างผิว์หนัง
(W4599)

76	(29)

ติารางที่่� 3 ติารางแสัดงสัาเหติกุิารเกิดิบ่าดแผู้ล ICD10 (W20-W49)

ปรัะเดน็ที่่�พับูเพิั�มเตมิจากการัสับู้ค้นข้อมลู	พับูอาการั
นำาแรักรัับู	 ม่การัลงรัะยะเว์ลาเม้�อเกิดบูาดแผล	 โดย
การัใช้คำานิยามของแผลสัดจากอุบูัติเหตุที่่�เกิดภายใน	 
6	 ชั�ว์โมง	 มาแบู่งกลุ่มการัว์ิเครัาะห์ในกลุ่มของ	 ICD10	
W4599	 สัิ�งแปลกปลอม/วั์ตถุุเข้ารั่างกายที่างผิว์หนัง	
จำานว์น	76	รัายที่่�ได้รัับูยาปฏิิชีว์นะแบู่งสัาเหตุที่่�ที่ำาให้เกิด
แผลได้โดยแยกรัะยะเว์ลาที่่�เกิดอุบูัติเหตุก่อนมารัักษา 
ได้ดังน่�

สิ�งแปลกปลอม 
ท่�เกิดํแผล

ระยะเวลามากกว่า	
6	ช้�วโมง

ระยะเวลา 
น้อยกว่า	6	ช้�วโมง

1.	กิ�งไม้,	หนาม 4 6

2.	เงี�ยงปลา 1 3

3.	ตะปูดำา 5 13

4.	เบู็ดเก่�ยว์ 0 17

5.	หอยบูาด 3 1

6.	เหล็ก	ลว์ด	สัังกะสั่ 4 8

ติารางที่่� 4 ติารางแสัดงสัาเหติุกิารเกิิดแผู้ลและระยะเว์ลา  
กิารเกิิดแผู้ลข้อง ICD10 W4599
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2. ขั้ั�นดำำาเนินการู
	 	 -	 ข้อมูลจากการัว์ิเครัาะห์สัถุานการัณ์ช่ว์งเด้อน

ตุลาคม	 2561	 ถุึงม่นาคม	 2562	 นำาเสันอในที่่�ปรัะชุม	
PTC	เด้อนเมษายน	2562	โดยม่ทุี่กสัหสัาขาว์ชิาชพีัที่่�เป็น
กรัรัมการัที่่ม	PTC	รั่ว์มปรัะชุมปรัะเด็นค้อ	

•	 ข้อมูล	ICD10	ที่่�ม่การัลง	diagnosis	ในแผลสัด
ที่่�พับูมาก	

•	 ข้อมูลรัะยะเว์ลาในการัเกิดบูาดแผลก่อนมารัักษา
•	 สัาเหตุว์ัตถุุที่่�ที่ำาให้เกิดบูาดแผล
•	 นำาเสันอข้อมูลสัถุานการัณ์	 case	 ตัว์อย่างที่่� 

ไม่สัมเหตุสัมผล	และ	case	ที่่�จำาเป็นต้องจ่ายยา
ตามแนว์ที่างของ	RDU	

จากปรัะเด็นที่่�รั่ว์มปรัะชุมหารัือ	 เพ้ั�อให้ม่แนว์ที่าง
ชัดเจนตามสัถุานการัณ์การัสัั�งใช้ของโรังพัยาบูาลจ้ง
รั่ว์มออกแบูบูเกณฑู์แนว์ที่างโดยเน้นกลุ่ม	 V01-V99,	
W00-W199,	W20-W49	ไม่จำาเปน็ที่่�ตอ้งจา่ยยาปฏิชิวี์นะ	
ซี้�งในกรัณ่ที่่�แผลเกิดน้อยกว์่า	6	ชั�ว์โมง	ลักษณะบูาดแผล	
และแยกสัาเหตุการัเกิดแผลในกลุ่ม	 W20-W49	 ที่่�เป็น	 
Low	 risk	 ซี้�งเป็นสัาเหตุจากอุบูัติ เหตุในบู้านที่่� ม่ 
การัปนเป้�อนเชื�อน้อย	 สั่ว์นกลุ่มที่่�ต้องจ่ายยาปฏิิชีว์นะ	
นอกเหนอ้จากเกณฑ์ู	 RDU	 ที่่�กำาหนดเพิั�มเติมค้อสัาเหตุ
ที่่�ที่ำาให้เกิดแผล	 โดยเฉุพัาะอุบูัติเหตุจากภายนอกบู้าน 
ที่่�ม่สัิ�งปนเป้�อนจ้งจัดเป็นคว์ามเส่ั�ยงสูังที่่�คว์รัพิัจารัณา 
จ่ายยาปฏิิชีว์นะ

รูปที่่� 1 แผู้นผู้ังแนว์ที่างกิารสัั�งใช้ยาปฏิิช่ว์นะในบ่าดแผู้ลสัด 

แผล

- ระยะเวลาเกิดมีากกว่า 6 ชำั�วโมีง
- ขนาดแผลมากกว่า 5 ซีม. แผลจากบดอัด  

แผลถุึงกล้ามเนื้อ เอ็น หรือกระดูก
-	 เน่�อตายบูริเวณกว้าง
-	 ภูมิคุ้มก้นตํ�า	เช่น	อายุมากกว่า	65	ปี	เบูาหวาน	

ต้บูแข็ง	โรคพื่ิษสุราเร้�อร้ง	หลอดํเล่อดํ 
ส่วนปลายต่บู	มะเร็ง	ไดํ้ร้บูยากดํภูมิคุ้มก้น

High risk

สาเหตุ:	ส้ตว์ก้ดํ/คนก้ดํ,	เหล็ก,	ตะปู,	เบู็ดํ,	 
เงี�ยงปลา	เป็นต้น
สิ�งแวดํล้อม:	ในนํ�า,	ปนเป้�อนสิ�งท่�ม่แบูคท่เรียมาก	 
เช่น	อุจัจัาระ/นํ�าสกปรก

V01-V99	อุบู้ติเหตุขนส่ง
V00-W199	ตกหร้อล้ม

W20-W49 สััมผู้ัสัแรงเชิงกิลสัิ�งไม่ม่ช่ว์ิติ

สาเหตุไม่ชัดเจน

กระเบู่�อง,	หิน,	ปูน	 
อาจัไม่ส้�งจั่ายคร้�งแรก	F/U	ต่อไป

**ไม่จ่ายยาปฏิิช่วนะ** เกิดแผู้ลภายใน 6 ชัำ�วโมีง
-	 แผล	Cutting	wound,	Abrasion	wound
-	 ขนาดํแผลน้อยกว่า	5	ซม.

Low Risk

สาเหตุ:	แก้ว,	ม่ดํ,	กระจัก 
สิ�งแวดํล้อม:	อุบู้ติเหตุในบู้าน

ติดํตามแผลจัากการไม่ส้�งยาปฏิิช่วนะ	เพื่่�อนําเสนอข้อมูลสะท้อนกล้บู 
กระบูวนการร้กษา	เพื่่�อสร้างความม้�นใจัในการส้�งใช้ต่อไป

ใช้มาตรการ	ล้างแผล	Aseptic	technique	และน้ดํดํูอาการ

ไม่จั่ายยาปฏิิช่วนะ จั่ายยาปฏิิช่วนะ
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-	 นำาเสันอข้อมูลแนว์ที่างปฏิิบูัติในท่ี่�ปรัะชุมฝ่่ายการั
พัยาบูาลปรัะจำาเด้อนเมษายน	2562	เพ้ั�อใหร้ับัูที่รัาบูรัว่์มกนั 
และรัว่์มรับัูฟังคว์ามคดิเหน็จากทุี่กฝ่า่ยที่่�เก่�ยว์ขอ้ง	ผลจาก 
การัปรัะชุม	พัยาบูาลบูางที่่านไม่มั�นใจในบูางรัายถุ้าไม่ได ้
รับัูยาปฏิชิวี์นะสัำาหรับัูแผลสัด	แผลจะไมห่ายแลว้์ตอ้งกลบัู
มาอ่ก	 จ้งว์างแนว์ที่างติดตามในกลุ่มผู้ป่ว์ยที่่�ไม่ได้รัับู 
ยาปฏิชิวี์นะ	ในชว่์งเว์ลาตั�งแตว่์นัที่่�	1	ตลุาคม	2562	ถึุงว์นัที่่� 
29	 กุมภาพัันธ์	 2563	 ม่การัอักเสับูของแผลมากข้�นหรัือ
รัักษานานข้�นหรัือไม่

3. ปรูะเมนิผล รัอ้ยละการัสัั�งใชย้าปฏิชีิว์นะในแผลสัด 
ในช่ว์งตั�งแต่ไตรัมาสัที่่�	 1	 ของปี	 2562	 จนถึุงไตรัมาสั 
ที่่�	4	ของปี	2564	โดยแบู่งข้อมูลตามรัายไตรัมาสั	ตั�งแต่ 
ก่อนเรัิ�มพััฒนาการัสัั�งใช้ยา	 ติดตามต่อเน้�องเพ้ั�อให้เห็น
แนว์โน้ม	 หลังจากการัปฏิิบัูติตามแนว์ที่างท่ี่�กำาหนด 
รั่ว์มกัน	 ตั�งแต่ช่ว์งเด้อนเมษายน	 2562	 รัายงานข้อมูล 
เป็นรัายไตรัมาสั	ผลดังน่�

ปี ไตรมาสท่�	1 
ต.ค	-	ธ.ค.

ไตรมาสท่�	2	
ม.ค.	-	ม่.ค.

ไตรมาสท่�	3	
เม.ย	-	มิ.ย.

ไตรมาสท่�	4
ก.ค.	-	ก.ย.	

2562 280/341
รั้อยละ	
82.11

709/903
	รั้อยละ	
78.52

1109/1445
รั้อยละ	
76.75

262/449
รั้อยละ	
58.35

2563 259/423
รั้อยละ	
61.23

490/859
รั้อยละ	
57.04

785/1285
รั้อยละ	
61.09

478/1035
รั้อยละ	
46.18

2564 126/346
รั้อยละ	
36.42

203/637
รั้อยละ	
31.87

488/1231
รั้อยละ	
39.64

369/1096
รั้อยละ	
33.67

ติารางที่่� 5 ติารางแสัดงผู้ลร้อยละกิารสัั�งใช้ยาปฏิิช่ว์นะ 

ในบ่าดแผู้ลสัด แบ่่งรายไติรมาสั ติั�งแติ่ไติรมาสัที่่� 1 ปี 2562  

ถึึงไติรมาสัที่่� 4 ปี 2564

90

67.5

45

22.5

0

รูปที่่� 2 กิราฟแสัดงร้อยละกิารสัั�งใช้ยาปฏิิช่ว์นะในแผู้ลสัด 

ติั�งแติ่ไติรมาสัที่่� 1 ปี 2562 ถึึงไติรมาสัที่่� 4 ปี 2564

จากข้อมูลรั้อยละการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะหลังจากเรัิ�ม
เกณฑ์ูแนว์ที่างการัสัั�งใช้ที่่�กำาหนดม่แนว์โน้มที่่�ลดลง	 จน
เข้าสัู่ไตรัมาสัที่่�	 1	 ของปี	 2564	 จ้งผ่านเกณฑู์รั้อยละ 
การัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะตำ�ากว่์า	 40	 โดยข้อมูลดังกล่าว์ตัด
สัดัสัว่์นที่่�เปน็สัตัว์ก์ดั	(W5499,	W5599)	สัตัว์ก์ดัและแผล
ที่่�เกินกว์่า	6	ชั�ว์โมงก่อนเข้าการัรัักษา	ซี้�งถุ้อว์่าต้องได้รัับู
ยาปฏิิชีว์นะจ้งสัมเหตุสัมผล

ผลจากการัติดตามผู้ ป่ว์ยในกลุ่มที่่� ไ ม่ได้รัับูยา
ปฏิิชีว์นะในช่ว์งคัดเล้อกผู้ป่ว์ยที่่�เข้ามารัับูการัรัักษา
บูาดแผลสัดตั�งแต่วั์นที่่�	 1	 ตุลาคม	 2562	 ถุึงว์ันท่ี่�	 
29	กุมภาพัันธ์	 2563	 จำานว์น	 277	คน	 โดยการัสั้บูค้น 
ย้อนหลังผ่านโปรัแกรัม	 HOSxp	 และสั้บูค้นการัรัักษา 
ในครัั�งเก็บูข้อมูล	 ว์่าม่การัได้รัับูการัดูแลรัักษาบูาดแผล 
ต่อเน้�องและได้รัับูยาปฏิิชีว์นะหลังจากการัรัักษาใน 
ครัั�งแรักหรัือไม่พับูว์่าม่ผู้ป่ว์ยจำานว์น	4	คนจาก	277	คน	 
ที่่�เข้ารัับูการัดูแลบูาดแผลต่อเน้�อง	 และได้รัับูยาปฏิิชีว์นะ	
เน้�องจากบูาดแผลม่การัติดเชื�อและม่คว์ามเส่ั�ยงในการั 
ติดเชื�อ	คิดเป็น	1.44	ที่่�ได้รัับูยาปฏิิชีว์นะเพัิ�มเติม

T1/62 T2/62 T3/62 T4/62 T1/63 T2/63 T3/63 T1/64T4/63 T2/64

31.87
36.42

46.18

51.09

57.0456.2358.35

76.7578.52

82.11

ศูึกษากลุ่มไม่ไดํ้ร้บู	ATBศูึกษากลุ่มไม่ไดํ้ร้บู	ATB

FTW

		FTWเริ�มดํําเนินการตามแนวทางท่�กําหนดํ
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สรู่ปผลการูศึึกษา แบู่งออก	 2	 ปรัะเด็นตามว์งล้อ
การัพััฒนา

 1) วิงล้อท่ี่� 1	 พััฒนากรัะบูว์นการัสัั�งใช้ยา
ปฏิิชีว์นะในบูาดแผลสัด	 จากการัว์ิเครัาะห์ข้อมูล	 รั้อยละ
การัสัั�งใชย้าปฏิชิวี์นะในแผลสัด	ชว่์งเด้อนตุลาคม	2561	ถึุง 
ม่นาคม	 2562	 พับูปรัะเด็นการัสัั�งใช้ยาในกลุ่ม	 ICD10 
แผลจากอุบูัติเหตุที่่� ไม่จำาเป็นต้องได้รัับูยาปฏิิชีว์นะ	 
สั่ว์นบูาดแผลสัดจากแรังเชิงกลสัิ�งไม่ม่ชีว์ิต	 แยกสัาเหตุ 
การัเกิดตามปัจจัยที่่�พับูมากแบู่งแยกเป็นกิจกรัรัมที่่� 
เสั่�ยงตำ�าที่่�ไม่จำาเป็นต้องได้รัับูยาปฏิิชีว์นะ	 และกิจกรัรัมที่่�
เสั่�ยงสังูจำาเป็นต้องได้รับัูยาปฏิชิวี์นะ	ร่ัว์มกับูแนว์ที่างของ
เกณฑู์	RDU	ที่่�ม่ใช้เดิม	เพั้�อให้พัยาบูาลห้องฉุุกเฉุินหรัือ
แพัที่ย์ผู้สัั�งใช้ปฏิิบูัติตามเกณฑู์ได้ชัดข้�น	 และตัดสััดส่ัว์น 
ของกลุ่มแผลจากสัตัว์ก์ดัและแผลท่ี่�เกนิกว่์า	6	ชั�ว์โมง	เพัรัาะ
กลุ่มน่�จำาเปน็ต้องไดร้ัับูยาปฏิิชีว์นะ	ซี้�งเม้�อเรัิ�มดำาเนินการั
เด้อนเมษายน	2562	ร้ัอยละการัสัั�งใช้ลดลงอย่างต่อเน้�อง	 
จนเข้าสัู่เกณฑ์ูของ	 RDU	 ท่ี่�กำาหนดการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะ
ในบูาดแผลสัดไม่เกินรั้อยละ	40	ในเด้อนตุลาคม	2563

 2) วิงล้อท่ี่� 2	 ศึกษาข้อมูลผลการัดำาเนินการั	
ติดตามการักลับูมารัักษาซีำ�า	 เม้�อไม่ได้สัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะ 
ในรัายนั�นๆ	 เพ้ั�อนำาเสันอข้อมูลสัะที่้อนกลับูให้เกิดคว์าม
มั�นใจในการัสัั�งใช้ยาของบูุคลากรัมากข้�น	 ศึกษาใน 
ช่ว์งไตรัมาสัที่่�	 4	 ของปี	 2562	 ถุึงไตรัมาสัที่่�	 2	 ของ
ปี	 2563	 ผู้ป่ว์ยจำานว์น	 277	 รัายที่่�ไม่ได้รัับูยาปฏิิชีว์นะ

ม่ผู้ป่ว์ยจำานว์น	 4	 รัายที่่�กลับูมารัักษาเพิั�มเติมและได้
รัับูยาปฏิิชีว์นะเพิั�ม	 คิดเป็นรั้อยละ	 1.44	 สัาเหตุปัจจัย 
โรัคปรัะจำาตวั์	ไมร่ักัษาคว์ามสัะอาด	เม้�อนำาเสันอขอ้มลูกบัู 
ผู้สัั�งใช้จ้งม่คว์ามเชื�อมั�นมากข้�น	 สั่งผลให้รั้อยละการั 
สัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะในแผลสัดลดลงอย่างต่อเน้�อง	

ข้อเสนอแนะ	
1.	 จากการัพััฒนากรัะบูว์นการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะ 

ในบูาดแผลสัด	 ด้ว์ยว์ิธีการัว์ิจัยเชิงปฏิิบูัติการั	 ไม่ได้ม่ 
การัคว์บูคมุตวั์ชี�ว์ดัดา้นอ้�นๆ	ที่่�เก่�ยว์ขอ้งกบัูจ้งอาจม่ปจัจยั
อ้�นที่่�สั่งผลต่อรั้อยละการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะ

2.	การัตดิตามตวั์ชี�ว์ดัและสัะที่อ้นขอ้มลูอยา่งตอ่เน้�อง	
ช่ว์ยให้การัดำาเนินการั	RDU	เข้าเกณฑู์ได้ในรัะยะยาว์

เอกสารอ้างอิง
1	สัำานักงานสัาธารัณสัุขจังหว์ัดพัรัะนครัศรัีอยุธยา.	

(2562).	 ร้ัอยละการัใช้ยาปฏิิชีว์นะในบูาดแผลสัดจาก
อุบูัติเหตุ	รัะดับูโรังพัยาบูาล	(FTW).	สั้บูค้น	1	กันยายน	
2564.	 จาก	 https://aya.hdc.moph.go.th/hdc/
reports
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เภส้ชกรหญิงวล่ล้กษณ์		พื่ริ�งพื่้ฒนพื่งษ์		สําน้กงานสาธารณสุขจั้งหว้ดํนครปฐม
 ก้ญชาทางการแพื่ทย์	/	ผู้ม่คุณสมบู้ติปลูกก้ญชา/	ปลูกก้ญชาตามกฎหมาย	/	 

การขออนุญาตปลูกก้ญชา	

บทความี

การัศึึกษาคว้ามคิดัเห็นของ
ผู้ม่คุณสัมบูัติปลูกกัญชาตามกฎหมาย

ในจำังหว้ัดันครัปฐม
ตุ่อแนวที่างการพื่ิจํารณาอนุญาตุให้ปลูกกัญชา พื่.ศ. 2563

บูทค้ดํย่อ
การัว์ิจัยเชิงสัำารัว์จ	 (Survey	 Research)	 ครัั�งน่�

ม่ว์ัตถุุปรัะสังค์เพ้ั�อศึกษารัะดับูคว์ามคิดเห็นของผู้ม่
คุณสัมบูัติขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมายใน
จงัหว์ดันครัปฐมตอ่แนว์ที่างการัพัจิารัณาอนญุาตใหป้ลูก
กัญชา	พั.ศ.	2563	และเปรัียบูเที่่ยบูคว์ามคิดเห็นของผู้ม ่
คุณสัมบูัติขอรัับูอนุญาตโดยจำาแนกตามคุณลักษณะ 
สั่ว์นบูุคคล	ได้แก่	เพัศ	รัะดับูการัศึกษา	และอาชีพัรัว์มถุึง 
การัสัำารัว์จปัญหา	 อุปสัรัรัค	 ข้อเสันอแนะต่างๆ	 ในการั
ขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมาย	 กลุ่มตัว์อย่าง	
ได้แก่	 ผอ.รัพั.สัต.	 และเกษตรักรัจากกลุ่มว์ิสัาหกิจ
ชุมชนในจังหว์ัดนครัปฐม	 จำานว์น	 52	 คน	 เครัื�องม้อที่่�
ใช้เก็บูรัว์บูรัว์มข้อมูลค้อแบูบูสัอบูถุาม	 สัถุิติที่่�ใช้	 ได้แก่	 
ค่าคว์ามถุ่�	 ค่ารั้อยละ	 ค่าเฉุล่�ย	 สั่ว์นเบู่�ยงเบูนมาตรัฐาน	
และค่า	 Independent	 Samples t-Test	 โดยกำาหนด 
นัยสัำาคัญที่างสัถุิติที่่�รัะดับู	0.05	

ผลการัศึกษา	 พับูว่์า	 ผู้ม่คุณสัมบูัติขอรัับูอนุญาต
ปลูกกัญชาตามกฎหมายในจังหว์ัดนครัปฐม	 ม่คว์ามคิด
เห็นต่อแนว์ที่างการัพัิจารัณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา	พั.ศ.	
2563	ในภาพัรัว์มที่ั�ง	6	ด้านอยูใ่นรัะดับูเหน็ด้ว์ยมากที่่�สัดุ 
ลดหลั�นกันลงมา	ดังน่�	ด้านปรัะวั์ติการัถูุกดำาเนินคด่เก่�ยว์กับู
ยาเสัพัติดให้โที่ษ	 ผู้รัับูอนุญาตต้องไม่เคยถุูกดำาเนินคด่	
ตอบูเหน็ด้ว์ยมากที่่�สุัดเป็นอันดับูแรัก	ด้านมาตรัการัรักัษา
คว์ามปลอดภัยเพ้ั�อป้องกันการัรัั�ว์ไหลของกัญชา	 ตอบู
เห็นด้ว์ยมากที่่�สัุด	 รัองลงมา	 ด้านปรัิมาณการัปลูกต้อง

สัอดคลอ้งกบัูว์ตัถุปุรัะสังคก์ารัปลกูเพ้ั�อปรัะโยชนท์ี่างการั
แพัที่ย	์ตอบูเหน็ดว้์ยมากที่่�สัดุเป็นอนัดบัูสัาม	ด้านสัถุานที่่� 
เพัาะปลูก	 การัจัดเตรัียมกรัณ่สัถุานที่่�ปลูกขนาดใหญ่	
(มากกว์่า	 50	 ตรั.ม.	 ข้�นไป)	 ตอบูเห็นด้ว์ยมากที่่�สัุดเป็น
อนัดับูสั่�	ด้านสัถุานที่่�เพัาะปลกู	การัจดัเตรัยีมกรัณส่ัถุานที่่� 
ปลูกขนาดเล็ก	 (น้อยกว์่าหรัือเที่่ากับู	 50	 ตรั.ม.	 ข้�นไป) 
ตอบูเห็นด้ว์ยมากที่่�สุัดเป็นอันดับูห้า	 ด้านรัายละเอ่ยด
การัดำาเนินการั	 ต้องแสัดงรัายละเอ่ยดของเมล็ดพัันธุ์
แหล่งที่่�มาและจำานว์น	 ตอบูเห็นด้ว์ยมากเป็นอันดับูหก	
และด้านข้อมูลที่ั�ว์ไปเก่�ยว์กับูคุณสัมบูัติของผู้รัับูอนุญาต	 
ที่่�กำาหนดให้การัขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมาย	
ถุ้าเป็นเกษตรักรัจากกลุ่มว์ิสัาหกิจชุมชนต้องดำาเนินงาน 
ร่ัว์มกับูหน่ว์ยงานรััฐ	 และถุ้อใบูอนุญาตร่ัว์มกันโดยม่ 
ผู้ขออนุญาตท่ี่�เป็นหน่ว์ยงานรััฐม่หน้าท่ี่�กำากับูดูแลให้เป็นไป 
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ตามกฎหมาย	ในขอ้น่�ตอบูเหน็ด้ว์ยมากเปน็อันดบัูสัดุที่า้ย	
นอกจากน่�	 ในข้อกำาหนดที่่�ให้ปรัะตูเข้า-ออกของสัถุานที่่� 
เพัาะปลูกขนาดใหญ่	 (>50	 ตรั.ม.	 ข้�นไป)	 ต้องม่รัะบูบู
รัักษาคว์ามปลอดภัย	 เช่น	 กุญแจล็อก	 เครัื�องที่าบูบูัตรั 
หรัือเครัื�องสัแกนลายนิ�ว์ม้อ	ก็อยู่ในรัะดับู	“เห็นด้ว์ยมาก”	
เช่นกัน	 ส่ัว์นที่่�ตอบูเห็นด้ว์ยน้อยท่ี่�สุัดในรัะดับู	 “เห็นด้ว์ย
ปานกลาง”	ได้แก่ข้อที่่�ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาตามโมเดล
ปลูกกญัชา	50	ต้น/6	ตน้	ม่	ผอ.รัพั.สัต.	และว์สิัาหกจิชมุชน	
ถุอ้ใบูอนญุาตรัว่์มกนั	และ	ผอ.รัพั.สัต.ม่หน้าที่่�กำากบัูดูแลให้
เป็นไปตามกฎหมาย	สัำาหรับัูการัเปรัยีบูเที่ย่บูคว์ามคิดเหน็ 
ของผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาที่่�ม่เพัศหรัือรัะดับูการัศึกษา
ต่างกัน	 ม่คว์ามคิดเห็นต่อแนว์ที่างการัพัิจารัณาอนุญาต
ให้ปลูกกัญชา	พั.ศ.	2563	ไม่แตกต่างกัน	สั่ว์นผู้ที่่�อาชีพั
ต่างกัน	ค้อ	ผอ.รัพั.สัต.	กับู	เกษตรักรั	ม่คว์ามคิดเห็นต่อ
แนว์ที่างการัพิัจารัณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา	 พั.ศ.	 2563	
แตกต่างกัน	ที่่�รัะดับูนัยสัำาคัญ	0.05	นอกจากน่�ยังพับูว์่า
ปัญหา	อุปสัรัรัค	ในการัขอรับัูอนญุาตปลูกกญัชาค้อ	ขั�นตอน 
การัขอรัับูอนุญาตยุ่งยาก	และต้องใช้ทุี่นสูังมากในการัเตรีัยม 
สัถุานที่่�	 รัว์มถุึง	 รัพั.สัต.	 ม่ภารัะงานด้านรัักษาพัยาบูาล
มากอยู่แล้ว์	 จ้งไม่ค่อยให้คว์ามรั่ว์มม้อที่่�จะปลูกกัญชา
รั่ว์มกับูว์ิสัาหกิจชุมชน	 สั่ว์นข้อเสันอแนะค้อ	 อยากให้ 
ผอ่นคลายขอ้กำาหนดและรัะเบูย่บูตา่ง	ๆ 	ใหง้า่ยกว่์าน่�	อยาก
ให้ม่หน่ว์ยงานโดยตรังมารัับูผิดชอบูงานน่�โดยเฉุพัาะ	 
และอยากให้ม่การัจัดอบูรัม	 สััมมนาให้คว์ามรัู้เก่�ยว์กับู
กญัชาในที่กุด้านแกบู่คุลากรั/เจา้หนา้ที่่�/เกษตรักรั	หรัอืผูท้ี่่� 
สันใจอยากปลูกกัญชา

บูทนํา

กัญชาเป็นพ้ัชเกิดตามธรัรัมชาติ	 พับูแพัรั่กรัะจาย 
อยู่ที่ั�ว์โลก	 ม่รัายงานการัใช้ปรัะโยชน์จากกัญชายาว์นาน
กว์า่	4,000	ปี	ใชเ้ป็นอาหารัคนหรัอืสัตัว์	์ใชเ้ป็นสัิ�งเสัพัตดิ
เพ้ั�อผอ่นคลาย	และม่การันำากญัชามาใชป้รัะโยชนท์ี่างการั
แพัที่ย์	 (Russo	EB,	2007	:	1614-1618)	ม่การัค้นพับู
สัารัสัำาคัญในกัญชาค้อ	 Tetrahydrocannabinol	 (THC)	
เม้�อเข้าสัู่สัมองจะจับูกับู	Cannabinoid	receptors	ที่ำาให้
เกิดอาการัเคลิ�ม	 (Euphoria)	 กรัะว์นกรัะว์าย	 (Anxiety)	 
บูางรัายอาจม่การัรับัูรัูต้อ่สัิ�งแว์ดลอ้มเปล่�ยนไป	เชน่	หแูว์ว่์	
เห็นภาพัหลอน	(Hallucination)	หรัือหลงผิด	(Delusion)	
(Radhakrishnan	 R,	 Wikinson	 ST,	 D’Souza	 DC.	
2014	 :	 54)	 สัารัอ่กตัว์ที่่�พับูรัองลงมาค้อ	Cannabidiol	
(CBD)	ซ้ี�งม่ฤที่ธิ�ตอ่จติปรัะสัาที่นอ้ยกว์า่	(Atakan	Z.	2012	: 
241-254)	สัารั	THC	ในกญัชาม่ฤที่ธิ�ที่ำาใหเ้สัพัตดิ	เบู้�องตน้ 
จะที่ำาให้ผู้ใช้เกิดคว์ามรัื�นเรัิง	 ผ่อนคลาย	 ดึงดูดให้ใช้
ติดต่อกันเรัื�อยๆ	 และกลายเป็นการัเสัพัติดในที่่�สัุด	
นอกจากน่�กัญชายังม่ฤที่ธิ�รับูกว์นการัที่ำางานของเซีลล์
สัมองสัามารัถุเพิั�มคว์ามเสั่�ยงต่อการัเกิดอาการั	 หรัือ
โรัคที่างจิตเว์ชศาสัตรั์ได้	เช่น	ว์ิตกกังว์ล	ยำ�าคิด	หลงผิด	
หว์าดรัะแว์ง	 หูแว์่ว์	 ปรัะสัาที่หลอน	 อารัมณ์แปรัปรัว์น	
กา้ว์รัา้ว์	ซ้ีมเศร้ัา	ฆ่าตวั์ตาย	หลงล้ม	ไมม่่สัมาธ	ิสัมองเสั้�อม 
โดยเฉุพัาะผูใ้ชต้ั�งแตว่์ยัเดก็และวั์ยรัุน่	แตใ่นขณะเด่ยว์กนั
สัารัสักดัจากกัญชากส็ัามารัถุนำามาใชป้รัะโยชน์ในที่างการั
แพัที่ย์ได้เช่นกัน	 (จุฬาลงกรัณ์มหาว์ิที่ยาลัย.	 เข้าถุึงเม้�อ 
24	ก.พั.	64)	

ปรัะเที่ศไที่ยเข้าเป็นภาค่อนุสััญญาว์่าด้ว์ยยาเสัพัติด
ให้โที่ษ	ค.ศ.	1961	แก้ไขโดยพัธิีสัารั	ค.ศ.	1972	เม้�อว์ันที่่� 
9	มกรัาคม	2518	ตอ้งรับัูพัันธกรัณท่ี่่�ต้องคว์บูคุมยาเสัพัติด 
ตามบูที่บูัญญัติของอนุสััญญา	 ซ้ี�งม่สัารัะสัำาคัญค้อให้ใช้ 
กัญชาที่างการัแพัที่ย์หรัือที่างวิ์ที่ยาศาสัตรั์ได้	 แต่จะต้อง
ม่การัปกป้องสัุขอนามัยและสัว์ัสัดิภาพัของผู้ใช้	 การัผลิต
หรัอืใชก้ญัชาที่างการัแพัที่ยจ์ะตอ้งดำาเนนิการัโดยใชร้ัะบูบู 
ใบูอนุญาต	 (Licensing	 System)	 รััฐต้องม่มาตรัการั
คว์บูคุมกัญชาที่ั�งรัะบูบู	 จะต้องไม่ให้ม่การัรัั�ว์ไหลอย่าง
เด็ดขาด	และกัญชาจัดเป็นยาเสัพัติดปรัะเภที่ที่่�	5	ภายใต้ 
พัรัะรัาชบัูญญติัยาเสัพัตดิ	พั.ศ.	2522	อนญุาตใหใ้ชท้ี่างการั
แพัที่ย์และเพ้ั�อการัว์ิจัยเที่่านั�น	 (ว์ิกิพ่ัเด่ยสัารัานุกรัมเสัรัี.	 
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เข้าถึุงเม้�อ	 15	 ม่.ค.	 63)	 ปัจจุบูันม่การัแก้กฎหมาย	 
โดยออกพัรัะรัาชบัูญญัติยาเสัพัติดให้โที่ษ	 (ฉุบัูบูที่่�	 7)	 
พั.ศ.	 2562	 เพ้ั�อเปิดช่องให้ปรัะชาชนสัามารัถุใช้กัญชา 
ได้อย่างถุูกกฎหมาย	 ภายใต้ข้อจำากัดและการัคว์บูคุม
อย่างเข้มงว์ด	 เพั้�อป้องกันการันำากัญชาไปใช้ในที่างที่่�ผิด	
(สัุนที่รั	พัุที่ธศรัีจารัุ.	เข้าถุึงเม้�อ	19	ม.ค.	64)

นโยบูายกัญชาที่างการัแพัที่ย์ถุ้อเป็นนโยบูายสัำาคัญ
ของปรัะเที่ศไที่ย	 รััฐบูาลไที่ยได้กำาหนดนโยบูายเรั่งด่ว์น	
ตามที่่�แถุลงต่อรััฐสัภาเม้�อว์ันท่ี่�	 25	 กรักฎาคม	 2562	
กำาหนดให้เรั่งศึกษาว์ิจัยและพััฒนาเที่คโนโลย่	 การัใช้
กญัชา	และพ้ัชสัมนุไพัรัในที่างการัแพัที่ย	์เพ้ั�อสัรัา้งโอกาสั
ที่างเศรัษฐกิจ	และสัรัา้งรัายได้ใหก้บัูปรัะชาชน	(สัำานกังาน
สั่งเสัรัิมการัศึกษานอกรัะบูบูและการัศึกษาตามอัธยาศัย.	
เขา้ถุงึเม้�อ	10	ธ.ค.	63)	การัสัง่เสัรัมิใหเ้กดิการัปลกูกญัชา 
เพ้ั�อจำาหน่ายเป็นว์ัตถุุดิบูสัำาหรัับูผลิตยารัักษาโรัค	 หรัือ
เพ้ั�อการัรัักษาที่างการัแพัที่ย์	 อันจะก่อให้เกิดรัายได้แก่
เกษตรักรัเพิั�มข้�น	และเปน็ธรุักจิอตุสัาหกรัรัมที่่�ม่มลูคา่มาก 
ส่ังผลให้เกิดกรัะแสัสันับูสันุนและคว์ามต้�นตัว์จาก 
ปรัะชาชนใหอ้ยากปลูกกญัชาเป็นจำานว์นมาก	(พััฒณปกรัณ์ 
ดอนตุ้มไพัรั	 และคณะ.	 เข้าถุึงเม้�อ	 13	 ม่.ค.	 64)	 
การัขบัูเคล้�อนนโยบูายกญัชาที่างการัแพัที่ยข์องกรัะที่รัว์ง
สัาธารัณสัุขที่่�ผ่านมายังม่ปัญหาตั�งแต่ต้นนำ�า	 (การัปลูก) 
กลางนำ�า	(การัแปรัรัูปกัญชาเป็นยา)	ปลายนำ�า	(การัจ่ายยา 
เพ้ั�อคนไข)้	ม่การัปลกูกญัชานอ้ยมาก	จำากดัอยูใ่นบูางพ้ั�นที่่� 
การัแปรัรัูปกัญชาเพ้ั�อเป็นยา	 ก็ยังไม่ม่สัถุานที่่�แปรัรัูป 
มากพัอ	การัใชย้ากัญชาในโรังพัยาบูาลตา่งๆ	ยังน้อยมาก	
แตก่ลบัูม่การัใชกั้ญชาใตด้นิอยา่งผดิกฎหมายจำานว์นมาก 
(โครังการัขับูเคล้�อนกัญชา	 กัญชง	 ครับูว์งจรัรัะดับู
เขต/จังหว์ัด/อำาเภอ/ตำาบูล.	 เข้าถุึงเม้�อ	 5	 ม่.ค.	 64) 

การัขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชาถุูกกฎหมายในปรัะเที่ศไที่ย	
ถุ้าสัถุานที่่�ปลูกอยู่ในกรัุงเที่พัมหานครัย้�นคำาขออนุญาต	 
ณ	สัำานักงานคณะกรัรัมการัอาหารัและยา	สัว่์นตา่งจงัหว์ดั 
ย้�นที่่�สัำานักงานสัาธารัณสัุขจังหว์ัด	 เกณฑู์การัพัิจารัณา
อนุญาตจะใช้ตามแนว์ที่างการัพัิจารัณาอนุญาตให้ปลูก
กัญชา	 พั.ศ.	 2563	 ซี้�งกำาหนดคุณสัมบูัติของผู้ขอรัับู
อนุญาตปลูกกัญชา	 ต้องเป็นหน่ว์ยงานรััฐที่่�ม่หน้าที่่�
ที่่�เก่�ยว์ข้องตามที่่�กฎหมายกำาหนด	 หรัือหน่ว์ยงานรััฐ
ดำาเนินการัรั่ว์มกับูสัถุาบูันอุดมศึกษาเอกชนที่่�ม่การัสัอน
ที่างการัแพัที่ย์หรัือเภสััชศาสัตรั์	 หรัือที่่�เป็นผู้ปรัะกอบู
อาชพีัเกษตรักรัรัมที่่�รัว์มกลุ่มเป็นว์สิัาหกจิชมุชน	วิ์สัาหกจิ 
เพั้�อสัังคม	สัหกรัณ์การัเกษตรั	

กรัะที่รัว์งสัาธารัณสัขุ	โดยกรัมการัแพัที่ยแ์ผนไที่ยและ
การัแพัที่ย์ที่างเล้อกได้จดัที่ำาโครังการัพััฒนากัญชาสัำาหรับัู
การัใช้ที่างแพัที่ย์แผนไที่ย	 และการัแพัที่ย์พั้�นบู้านไที่ย 
ในโรังพัยาบูาลสัง่เสัรัมิสัขุภาพัตำาบูล	และชมุชน	ขบัูเคล้�อน 
ให้ม่การัปลูกกัญชาและจัดบูรัิการักัญชาที่างการัแพัที่ย์
แผนไที่ยในโรังพัยาบูาลสั่งเสัรัิมสัุขภาพัตำาบูลที่ั�ว์ปรัะเที่ศ 
รัปูแบูบูค้อ	ใหโ้รังพัยาบูาลสัง่เสัรัมิสัขุภาพัตำาบูล	(รัพั.สัต.)	 
รั่ว์มกับูว์ิสัาหกิจชุมชน	 ขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชา	 โดย 
กรัมการัแพัที่ยแ์ผนไที่ยและการัแพัที่ยท์ี่างเลอ้ก	สันับูสันนุ
เมล็ดพัันธุ์กัญชาและรัับูช่อดอกกัญชาแห้งเข้าคลังกัญชา
กลาง	 เพ้ั�อนำาไปผลิตเป็นตำารัับูยาแผนไที่ยที่่�ม่กัญชา 
ปรัุงผสัม	 โครังการัตัว์อย่างน่� เป็นการัสั่งเสัรัิมและ
สันับูสันุนให้เกษตรักรัจากกลุ่มว์ิสัาหกิจชุมชนสัามารัถุ
ปลูกกัญชาได้โดยรั่ว์มกับู	 รัพั.สัต.	 ในการัขอรัับูอนุญาต
รั่ว์มกัน

จงัหวั์ดนครัปฐม	อาชพีัเกษตรักรัรัมเป็นอาชพีัที่่�สัำาคัญ	
ม่ปรัะชากรัร้ัอยละ	 23.59	 ปรัะกอบูอาชีพัเกษตรักรัรัม	
ม่กลุ่มว์ิสัาหกิจชุมชนที่่�จดที่ะเบู่ยนตามกฎหมายรัว์ม	
287	 กลุ่ม	 แต่เฉุพัาะกลุ่มที่่�จดที่ะเบู่ยนเพ้ั�อปลูกพ้ัชที่าง
เกษตรักรัรัม	สัมุนไพัรั	เกษตรัอินที่รัีย์ม่จำานว์น	77	กลุ่ม	
(กรัมสั่งเสัรัิมการัเกษตรั,	 เข้าถุึงเม้�อ	 30	 เม.ย.	 64)	 
และจากการัสั้บูค้นข้อมูลของสัำานักงานคณะกรัรัมการั
อาหารัและยา	 พับูว์่า	 ในปรัะเที่ศไที่ยม่ผู้ได้รัับูใบูอนุญาต
ปลูกกัญชา	 โดยม่หน่ว์ยงานรััฐถุ้อใบูอนุญาตรั่ว์ม
กับูวิ์สัาหกิจชุมชนแล้ว์รัว์มที่ั�งสัิ�น	 148	 ใบูอนุญาต	
(กองคว์บูคุมว์ัตถุุเสัพัติด,	 เข้าถุึงเม้�อ	 15	 พั.ค.	 64)	 
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ตอ่แนว์ที่างการัพัจิารัณาอนญุาตใหป้ลกูกญัชา	พั.ศ.	2563	
โดยจำาแนกตามคุณลักษณะสั่ว์นบุูคคล	 เช่น	 เพัศ	 รัะดับู
การัศึกษา	อาชีพั

3.	 เพ้ั�อศึกษาปัญหา	 อุปสัรัรัค	 และข้อเสันอแนะ	 
ในการัขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมาย

กรอบูแนวคิดํการวิจั้ย
การัว์ิจัยเชิงสัำารัว์จน่�	ผู้ว์ิจัยไดน้ำากรัอบูแนว์คดิในการั

ว์ิจัยจาก “แนวทางการพิิจารณาอนุญาตให้้ปลููกกัญชา 
พิ.ศ. 2563”	เป็นแนว์ที่างในการัที่ำาว์ิจัย		 	

ขอบูเขตการวิจั้ย
การัวิ์จัยเชิงสัำารัว์จน่�	 ดำาเนินการัศึกษาที่บูที่ว์น

ว์รัรัณกรัรัมเอกสัารั	ขอ้มูลตา่งๆ	ที่่�เก่�ยว์ขอ้ง	เกบ็ูรัว์บูรัว์ม
ข้อมูล	 วิ์เครัาะห์ข้อมูลและปรัะมว์ลผล	 ตั�งแต่เด้อน 

ตััวิแปรูตั้น

(Independent	Variables)
ตััวิแปรูตัาม

(Dependent	Variables)

คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
1.	เพื่ศู
2.	ระดํ้บูการศูึกษา
3.	อาช่พื่

ความคิดํเห็นของผู้ม่คุณสมบู้ติขอร้บูอนุญาต
ปลูกก้ญชาตามกฎหมายในจั้งหว้ดํนครปฐม	 
ต่อแนวทางการพื่ิจัารณาอนุญาตให้ปลูก
ก้ญชา	พื่.ศู.	2563	พื่ิจัารณาใน	6	ดํ้าน
1.	 ดํ้านสถานท่�เพื่าะปลูก	
2.	 ดํ้านปริมาณการปลูกต้องสอดํคล้องก้บู

ว้ตถุประสงค์การปลูกเพื่่�อประโยชน์ 
ทางการแพื่ทย์	

3.	 ดํ้านประว้ติการถูกดํําเนินคดํ่เก่�ยวก้บู 
ยาเสพื่ติดํให้โทษ	ผู้ร้บูอนุญาตต้องไม่เคย
ถูกดํําเนินคดํ่

4.	 ดํ้านมาตรการร้กษาความปลอดํภ้ย	 
เพื่่�อป้องก้นการร้�วไหลของก้ญชา

5.	 ดํ้านรายละเอ่ยดํการดํําเนินการ	 
ต้องแสดํงรายละเอ่ยดํของเมล็ดํพื่้นธุ์ 
แหล่งท่�มาและจัํานวน	

6.	 ดํ้านข้อมูลท้�วไปเก่�ยวก้บูคุณสมบู้ต ิ
ของผู้ร้บูอนุญาต	

แต่จังหว์ัดนครัปฐมไม่ม่ผู้ได้รัับูใบูอนุญาตปลูกกัญชาเลย	
ที่ั�ง	ๆ	ที่่�ม่ผู้สันใจเข้ามาติดต่อขอคำาแนะนำาที่่�ศูนย์บูรัิการั
ผลิตภัณฑู์สัุขภาพัเบู็ดเสัรั็จ	 จังหวั์ดนครัปฐม	 (OSSC)	 
เป็นจำานว์นมาก	 ที่ำาให้ผู้ว์ิจัยในฐานะพันักงานเจ้าหน้าที่่� 
รัะดบัูจงัหว์ดั	และเป็นผูร้ับัูผดิชอบูงานกัญชาที่างการัแพัที่ย์	 
ของกลุ่มงานคุ้มครัองผู้บูรัิโภคและเภสััชสัาธารัณสัุข	 
เกิดคว์ามสันใจและเกิดแรังบูันดาลใจที่่�จะศึกษาว์่าอะไรั	
ค้อปัญหา	หรัืออุปสัรัรัคของการัขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชา
ในจังหว์ัดนครัปฐม	ขั�นตอนและเกณฑู์การัอนุญาตตามที่่�
สัำานักงานคณะกรัรัมการัอาหารัและยากำาหนด	 อันได้แก่
แนว์ที่างการัพิัจารัณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา	 พั.ศ.	 2563 
นั�นเป็นอุปสัรัรัคต่อการัขออนุญาตปลูกกัญชาหรืัอไม่
อยา่งไรั	เพ้ั�อใหท้ี่รัาบูคว์ามคิดเหน็โดยตรังจากผูท้ี่่�ม่สัว่์นได้ 
สั่ว์นเสั่ยหลัก	 (Key	 Stakeholders)	 ที่่�ม่คว์ามสัำาคัญ 
ต่อคว์ามสัำาเรั็จในการัขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชาที่่�ถุูกต้อง 
ตามกฎหมาย	 ผู้วิ์จัยจ้งได้ที่ำาการัศึกษา	 โดยสัำารัว์จ 
คว์ามคิดเห็นจากผูท้ี่่�ม่คุณสัมบูตัขิอรับัูอนญุาตปลกูกัญชา 
โดยตรัง	ไดแ้ก	่เจา้หนา้ที่่�ของรัฐั	(ผอ.รัพั.สัต.)	และเกษตรักรั 
จากกลุ่มว์ิสัาหกิจชุมชน	 และจะนำาผลท่ี่�ได้จากการัศึกษา
ไปใช้ในการัพััฒนาและปรัับูปรัุงการัขับูเคล้�อนงานกัญชา
ที่างการัแพัที่ย์ให้ม่ปรัะสัิที่ธิภาพัมากยิ�งข้�น

ว้ตถุประสงค์การวิจั้ย
1.	 เพ้ั�อศึกษารัะดับูคว์ามคิดเห็นของผู้ม่คุณสัมบูัติ

ขอรับัูอนญุาตปลกูกัญชาตามกฎหมายในจังหว์ดันครัปฐม
ตอ่แนว์ที่างการัพัจิารัณาอนญุาตใหป้ลกูกญัชา	พั.ศ.	2563

2.	 เพ้ั�อเปรัียบูเที่่ยบูคว์ามคิดเห็นของผู้ม่คุณสัมบูัติ
ขอรับัูอนญุาตปลกูกัญชาตามกฎหมายในจังหว์ดันครัปฐม
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ธันว์าคม	2563	-	มิถุุนายน	2564	สัอบูถุามคว์ามคิดเห็น 
เฉุพัาะผู้ ม่ คุณสัมบูัติขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชาตาม
กฎหมายในจงัหว์ดันครัปฐม	ไดแ้ก	่เจา้หน้าที่่�ของรัฐัที่่�เป็น 
ผอ.รัพั.สัต.	 ในจังหว์ัดนครัปฐม	 และเกษตรักรัจากกลุ่ม
ว์ิสัาหกิจชุมชนซ้ี�งจดที่ะเบู่ยนตามกฎหมายว์่าด้ว์ยการั
สั่งเสัรัิมว์ิสัาหกิจชุมชน	 เฉุพัาะกลุ่มที่่�ม่กิจกรัรัมด้านการั
เพัาะปลูกพ้ัชที่างเกษตรักรัรัม	 สัมุนไพัรั	 เกษตรัอินที่รัีย์	
ในจังหว์ัดนครัปฐม

การัสัำารัว์จคว์ามคิดเห็นตามแนว์ที่างการัพิัจารัณา
อนญุาตใหป้ลกูกญัชา	พั.ศ.	2563	จะสัอบูถุามคว์ามคดิเหน็ 
ใน	6	ด้านดังน่�

1.	ดา้นสัถุานที่่�เพัาะปลูก	ต้องจัดเตรัียมสัถุานที่่�ตาม 
“แนว์ที่างการัปฏิิบูัติด้านการัจัดเตรัียมสัถุานที่่�	 การัเก็บู
รัักษา	และการัคว์บูคมุ	การัใช้สัำาหรัับูผู้ขอรัับูอนุญาตปลูก
ซ้ี�งยาเสัพัติดให้โที่ษในปรัะเภที่	 5	 เฉุพัาะกัญชา”	 โดย 
ข้อกำาหนดตามขนาดของสัถุานที่่�	ดังน่�	

1.1	 กรัณส่ัถุานที่่�ปลกูขนาดใหญ	่(ขออนญุาตปลกู
กัญชาในพั้�นที่่�มากกว์่า	50	ตรั.ม.	ข้�นไป)	เกณฑู์การัตรัว์จ
ปรัะเมิน	ได้แก่

1.1.1	 ตัว์อาคารั	โรังเรัือน	ม่ที่่�ตั�งและที่่�อยู่
ชัดเจน	ม่เสั้นที่างการัเข้าถุึงสัถุานที่่�ได้สัะดว์ก

1.1.2	 แนว์เขตพ้ั�นที่่�ปลกูชดัเจนปิดกั�น	4	ด้าน 
ป้องกันการัเข้าถุึงจากบูุคคลภายนอก

1.1.3	 ม่รัะบูบูกลอ้งว์งจรัปิด	(CCTV)	บูรัเิว์ณ 
พั้�นที่่�ปลูกและปรัะตูที่างเข้า-ออก	

1.1.4	 ปรัะตเูขา้ออก	กำาหนดใหม่้รัะบูบูรักัษา 
คว์ามปลอดภัย	เช่น	กุญแจ	ล็อกเปิด-ปิด	เครัื�องที่าบูบูัตรั	
หรัือเครัื�องสัแกนลายนิ�ว์ม้อ

1.1.5	 แยกเกบ็ูเมลด็พัันธุแ์ละผลผลติกญัชา
เป็นสััดสั่ว์นและไม่ปะปนกับูว์ัตถุุอ้�นๆ	เช่น	ม่ตู้หรัือกล่อง
ที่่�ม่กุญแจล็อก	

1.1.6	 ม่มาตรัการัคว์บูคุมการัขนสั่งกัญชา
เพั้�อป้องกันการัสัูญหายในทีุ่กกรัะบูว์นการัขนสั่ง

	1.2	กรัณส่ัถุานที่่�ปลกูขนาดเล็ก	(ขออนญุาตปลกู
กัญชาในพั้�นที่่�น้อยกว์่าหรัือเที่่ากับู	50	ตรั.ม.)	เกณฑู์การั
ตรัว์จปรัะเมิน	ได้แก่

1.2.1	 ตัว์อาคารั	โรังเรัือน	ม่ที่่�ตั�งและที่่�อยู่
ชัดเจน	ม่เสั้นที่างการัเข้าถุึงสัถุานที่่�ได้สัะดว์ก

1.2.2	 แนว์เขตพ้ั�นที่่�ปลกูชดัเจนปิดกั�น	4	ด้าน 
ป้องกันการัเข้าถุึงจากบูุคคลภายนอก

1.2.3	 ม่เครัื�องป้องกันการัเข้าถุึงพั้�นที่่�ปลูก
จากบูุคคลภายนอก	เช่น	กุญแจล็อกเปิด-ปิด

1.2.4	 แยกเกบ็ูเมล็ดพัันธุแ์ละผลผลติกญัชา
เป็นสััดสั่ว์นและไม่ปะปนกับูว์ัตถุุอ้�นๆ	เช่น	ม่ตู้หรัือกล่อง
ที่่�ม่กุญแจล็อก

2.	ด้านปรัิมาณการัปลูก	
2.1	 กรัณ่ปลูกเพ้ั�อปรัะโยชน์ของที่างรัาชการั/	 

การัแพัที่ย์	 ต้องสัอดคล้องกับูแผนการัผลิต	 แผนการั
จำาหนา่ย	และแผนการัใชป้รัะโยชน	์รัว์มที่ั�งม่เอกสัารัแสัดง
รัายละเอ่ยดการัซืี�อขายผลผลิตล่ว์งหน้า	 รัะหว์่างฝ่่าย
เกษตรักรั	หรัือเจ้าของฟารั์ม	กับูผู้ซีื�อผลผลิต	

3.	ด้านปรัะวั์ติการัถุูกดำาเนินคด่เก่�ยว์กับูยาเสัพัติด 
ให้โที่ษ

3.1	 ผู้ขอรัับูอนุญาต	ต้องไม่เคยม่ปรัะว์ัติการัถุูก
ดำาเนนิคด่ในคว์ามผดิเก่�ยว์กบัูยาเสัพัตดิ	ซ้ี�งตรัว์จสัอบูโดย 
ศนูยต์รัว์จสัอบูปรัะวั์ตบิูคุคล	กองที่ะเบูย่นปรัะวั์ตอิาชญากรั 
สัำานักงานตำารัว์จแห่งชาติ	 (ข้อมูลเพัิ�มเติม	 http://www.
criminal.police.go.th/index.php)	

4.	ด้านมาตรัการัรัักษาคว์ามปลอดภัย	 เพ้ั�อป้องกัน
การัรัั�ว์ไหลของกัญชา	

4.1	 ผู้ขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชาต้องม่มาตรัการั
รัักษาคว์ามปลอดภัย	 เพ้ั�อป้องกันการัรัั�ว์ไหลของกัญชา
ตามข้อกำาหนดของกฎหมาย

5.	ด้านรัายละเอ่ยดการัดำาเนินการั	
5.1	 ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาต้องแสัดงรัายละเอ่ยด 

ของเมล็ดพัันธุ์	 สั่ว์นขยายพัันธุ์	 ชื�อของสัายพัันธุ์	 จำานว์น
เมล็ดพัันธุ์	และแหล่งที่่�มา

6.	ด้านข้อมูลที่ั�ว์ไปของผู้ขอรัับูอนุญาต	
6.1	 ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาที่่�ปรัะกอบูอาชีพั

เกษตรักรัรัมตอ้งรัว์มกลุม่เป็นว์สิัาหกจิชมุชนที่่�จดที่ะเบูย่น
ตามกฎหมายว่์าด้ว์ยการัสั่งเสัรัิมว์ิสัาหกิจชุมชนก่อน	 
จ้งขออนุญาตปลูกกัญชาได้

6.2	 ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาท่ี่�เป็นวิ์สัาหกิจชุมชน
ต้องดำาเนินการัร่ัว์มกับูหน่ว์ยงานรััฐและดำาเนินการัภายใต้ 
คว์ามร่ัว์มม้อและกำากับูดูแลของผู้ขออนุญาตท่ี่�เป็น 
หน่ว์ยงานรััฐ
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ของปรัะชากรั	ซี้�งม่ขนาดเป็นหลักรั้อย	ให้ใช้กลุ่มตัว์อย่าง 
ไม่น้อยกว์่ารั้อยละ	 25	 (มารัยาที่	 โยที่องยศและปรัาณ่	 
สัว์ัสัดิสัรัรัพ์ั.	 เข้าถุึงเม้�อ	 25	 ม.ค.	 64)	 ขนาดตัว์อย่าง
รั้อยละ	25	ของ	ผอ.รัพั.สัต.	ค้อ	33	คน	และขนาดกลุ่ม
ตัว์อย่างรั้อยละ	25	ของเกษตรักรั	ค้อ	19	คน	รัว์มกลุ่ม
ตวั์อยา่งที่ั�งสัิ�น	52	คน	สัุม่เลอ้กกลุม่ตวั์อยา่งแบูบูไมอ่าศยั
ที่ฤษฎ่คว์ามน่าจะเป็น	 (Non-probability	 Sampling)	 
สัุ่มเล้อกแบูบูบัูงเอิญ	 (Accidental	 Selection)	 โดยว์ิธี 
กำาหนดโคว์ตา	 (Quota	 Selection)	 สัุ่มจนได้ครับูตาม
จำานว์นที่่�ตอ้งการั	(สัมชาย	ว์รักจิเกษมสักลุ.	เข้าถุงึเม้�อ	15	
ก.พั.	 64)	 โดยใช้ว์ิธีสั่งแบูบูสัอบูถุามในรัูปแบูบู	Google	
Form	 ไปให้กลุ่มเป้าหมาย	 เม้�อม่ผู้ตอบูแบูบูสัอบูถุาม
ผ่านลิงค์	(Link)	ครับู	33	คนแรักในส่ัว์นของ	ผอ.รัพั.สัต.	 
และ	19	คนแรักในส่ัว์นของเกษตรักรั	จะปิดรัับูคำาตอบูทัี่นท่ี่	

เคร้�องม่อท่�ใช้ในการวิจั้ย	
แบูบูสัอบูถุามที่่�ผู้ว์ิจัยสัรั้างข้�น	ปรัะกอบูด้ว์ย	3	ตอน	

ดังน่�
ตอนท่ี่� 1	 ข้อมูลที่ั�ว์ไปของผู้ตอบูแบูบูสัอบูถุาม 

ม่ลักษณะเป็นแบูบูเล้อกตอบู	 โดยถุามเก่�ยว์กับูเพัศ	 
รัะดับูการัศึกษา	และอาชีพั

ตอนท่ี่� 2	 คว์ามคิดเห็นของผู้ม่คุณสัมบูัติขอรัับู
อนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมายในจังหว์ัดนครัปฐม 
ตอ่แนว์ที่างการัพัจิารัณาอนญุาตใหป้ลกูกญัชา	พั.ศ.	2563	
ในด้านต่าง	ๆ	6	ด้าน	ดังน่�

1.	ด้านสัถุานที่่�เพัาะปลูก	การัจัดเตรัียมสัถุานที่่�	
2.	ด้ า นปรัิ ม าณการัปลู ก ต้ อ งสัอดคล้ อ งกั บู

ว์ัตถุุปรัะสังค์การัปลูกเพั้�อปรัะโยชน์ที่างการัแพัที่ย์	
3.	ด้านปรัะวั์ติการัถุูกดำาเนินคด่เก่�ยว์กับูยาเสัพัติด 

ให้โที่ษ	ผู้รัับูอนุญาตต้องไม่เคยถุูกดำาเนินคด่
4.	ด้านมาตรัการัรัักษาคว์ามปลอดภัย	 เพ้ั�อป้องกัน

การัรัั�ว์ไหลของกัญชา	
5.	ด้านรัายละเอ่ยดการัดำาเนินการั	 ต้องแสัดง 

รัายละเอ่ยดของเมล็ดพัันธุ์แหล่งที่่�มาและจำานว์น	
6.	ด้านข้อมูลที่ั�ว์ไปเก่�ยว์กับูคุณสัมบูัติของผู้รัับู

อนุญาต
แบูบูสัอบูถุามม่ลักษณะเป็นแบูบูปลายปิด	ม่	2	คำาตอบู 

ค้อ	 เห็นด้ว์ยและไม่ค่อยเห็นด้ว์ย	 โดยม่เกณฑ์ูการัให้

6.3	 ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาตามโมเดลปลูกกัญชา 
50	ตน้/ปลกูกญัชา	6	ตน้ตามโมเดลตน้แบูบู	ม่ผูอ้ำานว์ยการั 
โรังพัยาบูาลสั่งเสัริัมสัุขภาพัตำาบูล	 (หน่ว์ยงานรััฐ)	 และ	
ว์ิสัาหกิจชุมชน	 ถุ้อใบูอนุญาตปลูกกัญชารั่ว์มกัน	 และ 
ผู้อำานว์ยการัโรังพัยาบูาลสั่งเสัรัิมสุัขภาพัตำาบูล	 ม่หน้าที่่�
กำากับูดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

การัตรัว์จปรัะเมินตามเกณฑ์ูน่�ใช้	 “แบูบูบูันที่ึกการั
ตรัว์จสัอบูสัถุานที่่�ก่อนได้รัับูอนุญาตผลิตซี้�งยาเสัพัติด
ให้โที่ษในปรัะเภที่	 5	 (เฉุพัาะกัญชา)”	 เป็นแบูบูปรัะเมิน
ว์่าสัถุานที่่�ปลูกนั�น	 “ผ่านเกณฑู์”	 หรัือ	 “ไม่ผ่านเกณฑ์ู”	 
ในการัว์ิจัยครัั�งน่�	จะศึกษาเฉุพัาะข้อที่่�เป็น	Major	defect	 
(ขอ้บูกพัร่ัองรันุแรัง)	ตามแบูบูบัูนทึี่กการัตรัว์จสัอบูสัถุานที่่� 
ก่อนได้รัับูอนุญาตผลิตซ้ี�งยาเสัพัติดให้โที่ษในปรัะเภที่	 5	 
(เฉุพัาะกัญชา)	ซี้�ง	Major	defect	เป็นข้อที่่�จำาเป็นต้องจัด
เตรัยีมจนตรัว์จผา่นเท่ี่านั�น	(ไมไ่ดค้ะแนนปรัะเมนิเที่า่กบัู	0) 
จ้งจะถุ้อว์่าสัถุานที่่�นั�นตรัว์จปรัะเมินผ่านเกณฑู์	 และ
สัามารัถุได้รัับูอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้

ระเบู่ยบูวิธ่วิจั้ย
การัศึกษาน่� 	 เป็นการัว์ิจัยเชิงสัำารัว์จ	 (Survey	

Research)	 โดยปรัะชากรักำาหนดตามโครังการัตัว์อย่าง
นำารั่องของกรัมการัแพัที่ย์แผนไที่ยและการัแพัที่ย์ 
ที่างเล้อกที่่�ม่	ผอ.รัพั.สัต.	และว์ิสัาหกิจชุมชน	ขออนุญาต 
รั่ว์มกัน ปรัะชากรัในสั่ว์นของผู้อำานว์ยการัโรังพัยาบูาล
สั่งเสัรัิมสัุขภาพัตำาบูล/ผู้อำานว์ยการัสัถุาน่อนามัย
เฉุลิมพัรัะเก่ยรัติในจังหว์ัดนครัปฐม	 ม่จำานว์น	 134	 คน	
(ศนูยข์อ้มูลสัขุภาพั	จงัหว์ดัสัรัะแกว้์.	เขา้ถุงึเม้�อ	10	ม่.ค.	63) 
ในสั่ว์นของเกษตรักรัจะเป็นเกษตรักรัที่่�รัว์มกลุ่มเป็น
ว์ิสัาหกิจชุมชน	 ที่่�จดที่ะเบู่ยนตามกฎหมายว์่าด้ว์ย 
การัสั่งเสัริัมว์ิสัาหกิจชุมชนเฉุพัาะที่่�ม่กิจกรัรัมด้านการั
เพัาะปลูกพ้ัชที่างเกษตรักรัรัม	 สัมุนไพัรั	 เกษตรัอินที่รัีย์	
ในจังหว์ัดนครัปฐม	 จำานว์น	 77	 คน	 (กรัมสั่งเสัรัิม
การัเกษตรั,	เข้าถุึงเม้�อ	30	เม.ย.	64)	ขนาดกลุ่มตัว์อย่าง
จะใช้กลุ่มตัว์อย่างขนาดเล็ก	 เน้�องจากเป็นการัสัอบูถุาม
คว์ามคิดเห็นในกลุ่มปรัะชากรัที่่�เฉุพัาะเจาะจง ม่คว์าม
แตกต่างของปรัะชากรัน้อย	 คว์ามแปรัปรัว์นของกลุ่ม
ตัว์อย่างจ้งน้อย	 สัามารัถุใช้กลุ่มตัว์อย่างขนาดเล็กได้ 
ในการัศึกษาน่�คำานว์ณจำานว์นกลุ่มตัว์อย่างตามขนาด
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คะแนน	ค้อ	ตอบูเห็นด้ว์ย	ได้	2	คะแนน	ตอบูไม่ค่อยเห็น
ด้ว์ย	ได้	1	คะแนน	

	 ผู้วิ์จัยได้กำาหนดเกณฑู์การัแปลผลค่าเฉุล่�ยคว์าม 
คิดเห็น	โดยใช้สัูตรัในการัคำานว์ณ	ดังน่�	

-	 ค่าเฉุล่�ยคว์ามคิดเห็นรัะหว่์าง	1.81-2.00	หมายถึุง	
เห็นด้ว์ยมากที่่�สัุด	

-	 ค่าเฉุล่�ยคว์ามคิดเห็นรัะหว่์าง	1.61-1.80	หมายถึุง	
เห็นด้ว์ยมาก	

-	 ค่าเฉุล่�ยคว์ามคิดเห็นรัะหว่์าง	1.41-1.60	หมายถึุง	
เห็นด้ว์ยปานกลาง	

-	 ค่าเฉุล่�ยคว์ามคิดเห็นรัะหว่์าง	1.21-1.40	หมายถึุง	
ไม่ค่อยเห็นด้ว์ย	

-	 ค่าเฉุล่�ยคว์ามคิดเห็นรัะหว่์าง	1.01-1.20	หมายถึุง	
ไม่ค่อยเห็นด้ว์ยอย่างยิ�ง	

ตอนท่ี่� 3	ปัญหา	อุปสัรัรัค	และข้อเสันอแนะในการัขอรัับู
อนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมาย	โดยใช้คำาถุามปลายเปิด

ผู้วิ์จัยได้ตรัว์จสัอบูคุณภาพัของแบูบูสัอบูถุาม	 โดย
ตรัว์จสัอบูคว์ามถุูกต้องสัมบููรัณ์	 (content	 validity)	 
ด้ว์ยการัให้อาจารัย์ที่่�ปรั้กษาที่่�เป็นผู้ที่รังคุณว์ุฒิช่ว์ย 
ตรัว์จสัอบูและให้ข้อแนะนำา	 จากนั�นนำาแบูบูสัอบูถุามที่่�
ปรับัูปรังุแลว้์มาที่ดสัอบูคว์ามเชื�อถุอ้ได้	(Reliability)	โดยนำา
ไปที่ดสัอบูกับูกลุ่มปรัะชากรัที่่�ม่ลักษณะใกล้เค่ยงกับูกลุ่ม
ตวั์อยา่ง	จำานว์น	30	คน	ที่่�อยูใ่นจังหวั์ดสัมทุี่รัสัาครั	วั์ดคว์าม
สัอดคล้องภายใน	(Internal	consistency	method)	แบูบู
ครัอนบูาค	อัลฟา	(Cronbach’s	Alpha)	ได้ค่าคว์ามเที่่�ยง 
หรัือคว์ามเชื�อถุ้อได้ของเครัื�องม้อเที่่ากับู	 0.93	 นำาแบูบู 
สัอบูถุามไปเก็บูรัว์บูรัว์มข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ว์ิเครัาะห์ข้อมูลโดยใช้สัถุิติ	ดังน่�
1.	 ข้อมูลที่ั�ว์ไปของผู้ตอบูแบูบูสัอบูถุาม	 ใช้สัถุิติ	 

ค่าคว์ามถุ่�	(Frequency)	และรั้อยละ	(Percentage)	
2.	 ข้อมูลรัะดับูคว์ามคิดเห็นในแต่ละด้าน	 ใช้สัถุิติ	

ค่าเฉุล่�ย	 (Mean)	 สั่ว์นเบู่�ยงเบูนมาตรัฐาน	 (Standard	
Deviation)	การัจัดอันดับู	และการัแปลคว์าม	

ช่ว์งกว์้างของอันตรัภาคชั�น	=	คะแนนสัูงสัุด	-	คะแนนตำ�าสัุด	=	2	–	1	=	0.2
		 	 	 	 	 							จำานว์นชั�น		 								5	

3.	การัเปรัยีบูเที่ย่บูคว์ามคดิเหน็รัะหว่์าง	ผอ.รัพั.สัต. 
กับูเกษตรักรั	 ใช้สัถุิติ	 ค่าคว์ามถุ่�	 (Frequency)	 ค่า 
รั้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉุล่�ย	 (Mean)	 สั่ว์นเบู่�ยงเบูน 
มาตรัฐาน	 (Standard	 Deviation)	 และ	 t-Test 
(Independent Samples	 t-Test)	กำาหนดรัะดบัูนยัสัำาคญั
ที่างสัถุิติที่่�รัะดับู	0.05	

ผลการวิจั้ย
เม้�อจำาแนกตามคุณลักษณะสั่ว์นบูุคคลของผู้ ม่

คณุสัมบูติัขอรับัูอนุญาตปลกูกัญชาตามกฎหมาย	จำานว์น	
52	คน	พับูว่์า	เป็นเพัศชายจำานว์น	28	คน	(รัอ้ยละ	53.85)	
สัว่์นใหญ่จบูการัศกึษารัะดับูปรัญิญาตรัหีรัอืสังูกว่์า	จำานว์น	
45	 คน	 (รั้อยละ	 86.54)	 ม่อาชีพัเป็นเจ้าหน้าที่่�ของรััฐ	 
(ผู้อำานว์ยการัโรังพัยาบูาลสั่งเสัรัิมสัุขภาพัตำาบูล)	 จำานว์น	
33	 คน	 (รั้อยละ	 63.46)	 และม่อาชีพัเป็นเกษตรักรั 
ในกลุ่มว์ิสัาหกิจชุมชน	 จำานว์น	 19	คน	 (รั้อยละ	 36.54)	
รัายละเอ่ยดดังตารัางที่่�	1
ตารางท่�	 1	 คุณล้กษณะส่วนบูุคคลของผู้ม่คุณสมบู้ติ 
ขอร้บูอนุญาตปลูกก้ญชาตามกฎหมาย

ข้อมูลท้�วไป จัํานวน ร้อยละ

1. เพื้ศึ
	1)	ชาย
	2)	หญิง
2. รูะดำับการูศึึกษา 
1)	ตำ�ากว์่าอนุปรัิญญา/อนุปรัิญญา 
2)	ปรัิญญาตรัี/สัูงกว์่าปรัิญญาตรั ี
3. อาชีพื้ 
1)	เจ้าหน้าที่่�ของรััฐ	(ผู้อำานว์ยการั 
			โรังพัยาบูาลสั่งเสัรัิมสัุขภาพัตำาบูล) 
2)	เกษตรักรัในกลุ่มว์ิสัาหกิจชุมชน

28	 
24	 

7	 
45 

33 

19

53.85
46.15 

13.46	
86.54 

63.46 

36.54

รูวิม 52 100.00
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ตารางท่�	 2	 ระดํ้บูความคิดํเห็นของผู้ม่คุณสมบู้ติขอร้บูอนุญาตปลูกก้ญชาตามกฎหมายต่อแนวทางการพื่ิจัารณา 
อนุญาตให้ปลูกก้ญชา	พื่.ศู.	2563

แนวทางการพื่ิจัารณาอนุญาตให้ปลูกก้ญชา	 
พื่.ศู.	2563	ดํ้านต่าง	ๆ

จัาํนวนและร้อยละของ
ระดํบู้ความคิดํเห็น แปลผล 

ค่าเฉล่�ย 
ความคิดํเห็น

อ้นดํ้บู

เห็นดํ้วย
	ไม่ค่อย
เห็นดํ้วย

ด้้านสถานที่่�เพาะปลููกกรณี่สถานที่่�ปลููกขนาด้ใหญ่่ 

(> 50 ตร.ม. ข้�นไป)
1.	ตัว์อาคารั	โรังเรัือน	ม่ที่่�ตั�งและที่่�อยู่ชัดเจน	ม่เสั้นที่างการัเข้าถุึง

สัถุานที่่�ได้สัะดว์ก
45

(86.54)
7

(13.46)
1.87 0.34 มากที่่�สัุด 2

	2.	แนว์เขตพั้�นที่่�ปลูกชัดเจนปิดกั�น	4	ด้านป้องกันการัเข้าถุึงจาก
บูุคคลภายนอก

44
(84.62)

8
(15.38)

1.85 0.36 มากที่่�สัุด 3

	3.	ม่รัะบูบูกล้องว์งจรัปิด	(CCTV)	บูรัิเว์ณพั้�นที่่�ปลูกและปรัะตู
เข้า-ออก	

44
(84.62)

8
(15.38)

1.85 0.36 มากที่่�สัุด 3

	4.	ปรัะตูเข้า-ออก	ให้ม่รัะบูบูรัักษาคว์ามปลอดภัย	เช่น	กุญแจล็อก	
เครัื�องที่าบูบูัตรั	หรัือเครัื�องสัแกนลายนิ�ว์ม้อ

38
(73.08)

14
(26.92)

1.73 0.45 มาก 4

	5.	แยกเก็บูเมล็ดพัันธุ์และผลผลิตกัญชาเป็นสััดสั่ว์นและไม่ปะปน
กับูว์ัตถุุอ้�นๆ	เช่น	ม่ตู้หรัือกล่องที่่�ม่กุญแจล็อก

48
(92.31)

4
(7.69)

1.92 0.27 มากที่่�สัุด 1

	6.	ม่มาตรัการัคว์บูคุมการัขนสั่งกัญชาเพั้�อป้องกันการัสัูญหาย
ในทีุ่กกรัะบูว์นการัขนสั่ง

48
(92.31)

4
(7.69)

1.92 0.27 มากที่่�สัุด 1

ภาพื้รูวิม 1.86 0.35 มากที่่�ส่ดำ

ด้้านสถานที่่�เพาะปลููกกรณี่สถานที่่�ปลููกขนาด้เลู็ก 

(≤ 50 ตร.ม. ข้�นไป)
	1.	ตัว์อาคารั	โรังเรัือน	ม่ที่่�ตั�งและที่่�อยู่ชัดเจน	ม่เสั้นที่างการัเข้าถุึง

สัถุานที่่�ได้สัะดว์ก

48 
(92.31)

4
(7.69)

1.92 0.27 มากที่่�สัุด 1

	2.	แนว์เขตพั้�นที่่�ปลูกชัดเจนปิดกั�น	4	ด้านป้องกันการัเข้าถุึงจาก
บูุคคลภายนอก

41
(78.85)

11
(21.15)

1.79 0.41 มากที่่�สัุด 3

	3.	ม่เครัื�องป้องกันการัเข้าถุึงพั้�นที่่�ปลูกจากบูุคคลภายนอก	เช่น	
กุญแจล็อกเปิด-ปิด

41
(78.85)

11
(21.15)

1.79 0.41 มากที่่�สัุด 3

	4.	แยกเก็บูเมล็ดพัันธุ์และผลผลิตกัญชาเป็นสััดสั่ว์นและไม่ปะปน
กับูว์ัตถุุอ้�นๆ	เช่น	ม่ตู้หรัือกล่องที่่�ม่กุญแจล็อก

44
(84.62)

8
(15.38)

1.85 0.36 มากที่่�สัุด 2

ภาพื้รูวิม 1.84 0.37 มากที่่�ส่ดำ
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แนวทางการพื่ิจัารณาอนุญาตให้ปลูกก้ญชา	 
พื่.ศู.	2563	ดํ้านต่าง	ๆ

จัาํนวนและร้อยละของ
ระดํบู้ความคิดํเห็น แปลผล 

ค่าเฉล่�ย 
ความคิดํเห็น

อ้นดํ้บู

เห็นดํ้วย
	ไม่ค่อย
เห็นดํ้วย

ด้้านปริมาณีการปลููก
	1.	กรัณ่ปลูกเพั้�อปรัะโยชน์ของที่างรัาชการั/	การัแพัที่ย์	ต้อง

สัอดคล้องกับูแผนการัผลิต	แผนการัจำาหน่าย	และแผนการัใช้ปรัะโยชน์	
รัว์มที่ั�งม่เอกสัารัแสัดงรัายละเอ่ยดการัซีื�อขายผลผลิตล่ว์งหน้า	รัะหว์่าง
ฝ่่ายเกษตรักรั	หรัือเจ้าของฟารั์ม	กับูผู้ซีื�อผลผลิต	

46 
(88.46)

6 
(11.54)

1.88 0.32 มากที่่�สัุด 1

ภาพื้รูวิม 1.88 0.32 มากที่่�ส่ดำ

ด้้านประวััติการถูกด้ำาเนินคด้่เก่�ยวักับยาเสพติด้ให้โที่ษ
	1.	ผู้ขอรัับูอนุญาตต้องไม่เคยม่ปรัะว์ัติการัถุูกดำาเนินคด่ในคว์าม

ผิดเก่�ยว์กับูยาเสัพัติด	ซี้�งตรัว์จสัอบูโดย	ศูนย์ตรัว์จสัอบูปรัะว์ัติบูุคคล	
กองที่ะเบู่ยน	ปรัะว์ัติอาชญากรั	สัำานักงานตำารัว์จแห่งชาติ

49
(94.23)

3
(5.77)

1.94 0.24 มากที่่�สัุด 1

ภาพื้รูวิม 1.94 0.24 มากที่่�ส่ดำ

ด้้านมาตรการรักษาควัามปลูอด้ภััยเพ่�อป้องกันการรั�วัไหลู 

ของกัญ่ชา
	1.	ผู้ขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชาต้องม่มาตรัการัรัักษาคว์ามปลอดภัย	

เพั้�อป้องกันการัรัั�ว์ไหลของกัญชาตามข้อกำาหนดของกฎหมาย

48
(92.31)

4
(7.69)

1.92 0.27 มากที่่�สัุด 1

ภาพื้รูวิม 1.92 0.27 มากที่่�ส่ดำ

ด้้านรายลูะเอ่ยด้การด้ำาเนินการ
	1.	ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาต้องแสัดงรัายละเอ่ยดของเมล็ดพัันธุ์

สั่ว์นขยายพัันธุ์	ชื�อของสัายพัันธุ์	จำานว์นเมล็ดพัันธุ์	และแหล่งที่่�มา

40
(76.92)

12
(23.08)

1.77 0.43 มาก 1

ภาพื้รูวิม 1.77 0.43 มาก

ด้้านข้อมูลูที่ั�วัไปของผูู้้ขอรับอนุญ่าต
1.	ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาท่ี่�ปรัะกอบูอาชีพัเกษตรักรัรัมต้องรัว์มกลุ่ม 

เป็นว์ิสัาหกิจชุมชน	ที่่�จดที่ะเบู่ยนตามกฎหมายก่อนจ้งขออนุญาตปลูก
กัญชาได้

40
(76.92)

12
(23.08)

1.77 0.43 มาก 1

2.	ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาที่่�เป็นว์ิสัาหกิจชุมชนต้องดำาเนินการัรั่ว์ม
กับูหน่ว์ยงานรััฐและดำาเนินการัภายใต้คว์ามรั่ว์มม้อและกำากับูดูแลของ
ผู้ขออนุญาตที่่�เป็นหน่ว์ยงานรััฐ

37
(71.15)

15
(28.85)

1.71 0.46 มาก 2

3.	ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชาตามโมเดลปลูกกัญชา	50	ต้น/6	ต้น
ม่	ผอ.รัพั.สัต.	และว์ิสัาหกิจชุมชน	ถุ้อใบูอนุญาตรั่ว์มกัน	และ	ผอ.รัพั.
สัต.ม่หน้าที่่�กำากับูดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

29
(55.77)

23
(44.23)

1.57 0.50 ปานกลาง 3

ภาพื้รูวิม 1.68 0.47 มาก
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4.	เพิั�มภารัะงานให้แก่	 รัพั.สัต.	 ซ้ี�งงานมากอยู่แล้ว์ 
ไม่สัมคว์รัรัับูเรัื�องน่�อก่	อาจคว์บูคมุกำากับูไมท่ี่ั�ว์ถุึงที่ำาให้ม่
การัลักลอบูปลูกหรัือนำาไปใช้ในที่างที่่�ไม่ถุูกต้อง	

5.	ม่ค่าใช้จ่ายสัูงในการัจัดเตรัียมสัถุานที่่�เพัาะปลูก 
ใหต้รังตามกฎหมายกำาหนด	ผูป้ลูกลงที่นุสังู	เสั่�ยงขาดที่นุ	
เน้�องจากไม่ม่กรัรัมสัิที่ธิ�ในช่อดอก	 ที่่�จะสัามารัถุขาย 
หรัือนำามาใช้รัักษาคนในชุมชนได้

6.	บูุคลากรั	 และเจ้าหน้าที่่�ที่่�เก่�ยว์ข้องไม่ม่คว์ามรัู้ 
คว์ามเข้าใจเก่�ยว์กับูกฎหมาย	 รัะเบู่ยบู	 และอ้�นๆ	 
ที่่�เก่�ยว์ข้องกับูกัญชาอย่างแท้ี่จรัิง	 จ้งไม่สัามารัถุสั้�อสัารั	 
ให้เกิดองค์คว์ามรัู้ได้

ปัญหาและอุปสรรคในการขอรบู้อนุญาตปลูกก้ญชา

1.	ขั�นตอนของสัาธารัณสัุขมาก	 ยุ่งยาก	 กฎหมาย	
รัะเบู่ยบูเป็นอุปสัรัรัคต่อการัขออนุญาตปลูกกัญชาอย่าง
ถุูกกฎหมาย

2.	รัพั.สัต.ไม่คอ่ยใหค้ว์ามรัว่์มม้อกบัูปรัะชาชนเม้�อไป
ขอมกับูา่ยเบู่�ยงหรัอืปฏิเิสัธ	ที่ำาใหก้ารัขออนญุาตเป็นเรัื�อง
ที่่�ยุ่งยาก	ถุ้า	รัพั.	ในพั้�นที่่�ไม่เข้ารั่ว์มโครังการั		เกษตรักรัก็
ปลูกไม่ได้

3.	รัพั.สัต.บูางแห่งที่่�ไม่ม่เจ้าหน้าที่่�แพัที่ย์แผนไที่ย 
ไมส่ัามารัถุผลติยาจากกญัชาได	้แตว่์สิัาหกจิชมุชนในพั้�นที่่�
ต้องการัปลูก

ตารางท่�	3	 ระดํ้บูความคิดํเห็นของผู้ม่คุณสมบู้ติขอร้บูอนุญาตปลูกก้ญชาตามกฎหมายโดํยภาพื่รวม
ความคิดํเห็นของผู้ม่คุณสมบู้ติขอร้บูอนุญาตปลูกก้ญชา 

ตามกฎหมายต่อแนวทางการพื่ิจัารณาอนุญาตฯ
SD แปลผลค่าเฉล่�ย 

ความคิดํเห็น
อ้นดํ้บู

-	ด้านปรัะว์ัติการัถุูกดำาเนินคด่เก่�ยว์กับูยาเสัพัติดให้โที่ษ
-	ด้านมาตรัการัรัักษาคว์ามปลอดภัยเพั้�อป้องกันการัรัั�ว์ไหลของกัญชา
-	ด้านปรัิมาณการัปลูก
-	ด้านสัถุานที่่�เพัาะปลูก-สัถุานที่่�ปลูกขนาดใหญ่	(>	50	ตรั.ม.)
-	ด้านสัถุานที่่�เพัาะปลูก-สัถุานที่่�ปลูกขนาดเล็ก	(<	50	ตรั.ม.)
-	ด้านรัายละเอ่ยดการัดำาเนินการั
-	ด้านข้อมูลที่ั�ว์ไปของผู้ขอรัับูอนุญาต

1.94
1.92 
1.88
1.86	 
1.84
1.77 
1.68

0.24
0.27 
0.32
0.35 
0.37	 
0.43 
0.47

มากที่่�สัุด 
มากที่่�สัุด 
มากที่่�สัุด 
มากที่่�สัุด 
มากที่่�สัุด 
มาก 
มาก

1
2
3
4
5 
6 
7

ภาพื้รูวิม 1.83 0.38 มากที่่�ส่ดำ

ตารางท่�	4	 เปรียบูเท่ยบูความแตกต่างของความคิดํเห็นของผู้ม่คุณสมบู้ติขอร้บูอนุญาตปลูกก้ญชา 
ตามกฎหมาย	จัําแนกตามคุณล้กษณะส่วนบูุคคล

คุณล้กษณะส่วนบูุคคล จัํานวน SD t Sig.

	เพัศ 
			-	ชาย	
			-	หญิง

28
24

1.80
1.85

0.40
0.36

0.709 0.482

รัะดับูการัศึกษา
		-	อนุปรัิญญาและตำ�ากว์่า
		-	ปรัิญญาตรัีและสัูงกว์่า

7
45

1.61
1.86

0.49
0.35

2.038 0.081

อาชีพั
		-	ผอ.รัพั.สัต.
		-	เกษตรักรัจากกลุ่มว์ิสัาหกิจชุมชน

33
19

1.89
1.71

0.31
0.45

2.609* 0.014

*p	<	0.05
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7.	ขาดการัปรัะชาสััมพัันธ์	 ปรัะชาชนยังไม่เข้าใจ 
เรัื�องเเนว์ที่างการัปลูกกัญชา	 เพัรัาะยังคิดว่์าสัามารัถุ 
ปลูกได้	และสั่ว์นใหญ่ได้รัับูข่าว์สัารัจากที่างรัาชการัน้อย

8.	ว์ิสัาหกิจชุมชนไม่ศึกษารัายละเอ่ยดให้ชัดเจน
9.	ไม่สัามารัถุหาตลาดรัับูซีื�อผลผลิตได้

ข้อเสนอแนะ
1.	เสันอลดขั�นตอนขออนุญาตปลูกให้ง่ายกว์่าน่�
2.	ให้ม่การัจัดอบูรัม	 สััมมนาให้คว์ามรัู้กับูบูุคลากรั	

เจ้าหน้าที่่�ที่่�เก่�ยว์ข้อง	 รัว์มถุึงเกษตรักรัหรัือผู้สันใจให้ม่
คว์ามรัูค้ว์ามเขา้ใจกฎหมาย	รัะเบูย่บู	และอ้�นๆ	ที่่�เก่�ยว์ขอ้ง
กับูการัขออนุญาตปลูกกัญชา

3.	ว์ัสัดุที่ำารัั�ว์หรัือโรังเรัือนคว์รัย้ดหยุ่นและใช้ได้ 
หลากหลายชนิด	 คว์รัให้เกษตรักรัเล้อกเองให้เหมาะสัม	 
แต่ต้องป้องกันคนเข้าถุึงได้	 หรัือรััฐคว์รัสันับูสันุน 
งบูปรัะมาณสัรั้างโรังเรัือนให้

4.	จัดตั�งหน่ว์ยงานเพ้ั�อรัับูผิดชอบูงานน่�โดยตรัง 
เพั้�อให้ที่รัาบูข้อมูลต่างๆ	ได้ชัดเจนข้�น

5.	ให้ฝ่่ายปกครัอง	ตำารัว์จ	ผู้นำาชุมชน	หรัือที่้องถุิ�น	
เช่น	 อบูต.	 ม่หน้าที่่�กำากับูดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	 
สั่ว์นหน่ว์ยงานสัาธารัณสัุขคว์รัเก่�ยว์ข้องเพ่ัยงด้านการั
รัักษาเที่่านั�น

6.	กรัณ่ปลูกเพ้ั�อใช้ในครััว์เรัือน/รัักษาตัว์เม้�อป่ว์ย/
รักัษามะเรัง็	ใชเ้ป็นยาแผนโบูรัาณ	โดยปลกูจำานว์นนอ้ยๆ	
ไม่ถุึง	5	ต้น	คว์รัม่แนว์ที่างที่่�ง่ายต่อการัปลูกและคว์รัให้
ปลูกเสัรัีได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

7.	คว์รัพัิจารัณาให้สัิที่ธิผู้ม่รัายได้น้อยปลูก	 ไม่คว์รั
จำากัดการัปลูกเพั่ยง	 50	 ต้น	 คว์รัจะเป็น	 100	ต้น	 เพั้�อ
สัมาชกิของว์สิัาหกจิจะได้แบูง่ปันคว์ามเป็นเจา้ของและใช้
ปรัะโยชนใ์นการันำาไปตอ่ยอดพััฒนาผลติภณัฑู	์สัรัา้งรัายได้ 
ให้ชุมชน

8.	เปิดให้ปลูกกัญชาได้เสัรัี	ไม่จำาเป็นต้องม่ข้อจำากัด	
ที่ั�งการัแพัที่ย์และพัาณิชย์	และให้รััฐม่มาตรัการัสันับูสันุน
อย่างด่	อำานว์ยคว์ามสัะดว์กให้เกษตรักรัอย่างที่ั�ว์ถุึง

9.	เปิดให้ปลูกกัญชากลางแจ้งโดยผ่อนคลายข้อ
กำาหนดเพ้ั�อไม่ให้เกิดต้นทีุ่นที่่�สัูงเกินคว์ามสัามารัถุของ
เกษตรักรั	 และปลดล็อกให้เกษตรักรัจำาหน่ายช่อดอกได้
จ้งเป็นการัช่ว์ยเหล้อเกษตรักรัอย่างแท้ี่จรัิง	 และคว์รัเปิด
ให้ปลูกเพั้�อพััฒนาสัายพัันธุ์ในอนาคตด้ว์ย

10.	 เกษตรักรัขาดคว์ามรัู	้ตอ้งพััฒนาโดยใหค้ว์ามรัู้
คว์ามเขา้ใจตอ่ผูป้รัะกอบูการัอยา่งจริังจงั	และสันบัูสันนุให้
ผูป้รัะกอบูการัม่สัว่์นรัว่์มในการัตอ่ยอด	รัว่์มคดิรัว่์มพััฒนา
เพ้ั�อปรัะโยชน์รั่ว์มกันของชุมชนนั�นๆ	 และคว์รัคัดเล้อก
เกษตรักรัที่่�เหมาะสัมและสัามารัถุปลูกได้จรัิง

อภิปรายและสรุปผลการวิจั้ย
จากผลการัว์ิจัยการัสัำารัว์จคว์ามคิดเห็นของผู้ม่

คุณสัมบูัติขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมาย	 ใน
ภาพัรัว์มแสัดงคว์ามคดิเห็นในรัะดับู	“เหน็ดว้์ยมากที่่�สัดุ”	 
กับูแนว์ที่างการัพัิจารัณาอนุญาตฯ	 ตามเกณฑู์ของ
สัำานักงานคณะกรัรัมการัอาหารัและยา	 โดยเห็นด้ว์ยกับู
เกณฑู์ด้านปรัะวั์ติการัถุูกดำาเนินคด่เก่�ยว์กับูยาเสัพัติด 
ให้โที่ษ	ผู้รัับูอนุญาตต้องไม่เคยถุูกดำาเนินคด่	อยู่ในรัะดับู
เห็นด้ว์ยมากที่่�สัุดเป็นอันดับูแรัก	(=	1.94,	SD	=	0.24)	 
ดา้นมาตรัการัรักัษาคว์ามปลอดภัย	เพ้ั�อป้องกนัการัรัั�ว์ไหล 
ของกัญชา	 อยู่ในรัะดับูเห็นด้ว์ยมากที่่�สัุดรัองลงมา	 
(=	1.92,	SD	=	0.29)	ด้านปรัมิาณการัปลูกตอ้งสัอดคล้อง
กับูว์ัตถุุปรัะสังค์การัปลูกเพ้ั�อปรัะโยชน์ที่างการัแพัที่ย์	 
อยูใ่นรัะดบัูเหน็ดว้์ยมากที่่�สัดุเปน็อนัดบัูสัาม	(=	1.88,	SD	
=	0.32)	ด้านสัถุานที่่�เพัาะปลกู	การัจดัเตรัยีมกรัณส่ัถุานที่่� 
ปลูกขนาดใหญ่	(มากกว์่า	50	ตรั.ม.	ข้�นไป)	อยู่ในรัะดับู
เห็นด้ว์ยมากที่่�สัุดเป็นอันดับูสั่�	 (=	 1.86,	 SD	 =	 0.35)	 
ด้านสัถุานที่่�เพัาะปลูก	 การัจัดเตรีัยมกรัณ่สัถุานที่่�ปลูก
ขนาดเล็ก	 (น้อยกว์่าหรัือเที่่ากับู	 50	 ตรั.ม.)	 อยู่ใน 
รัะดับูเห็นด้ว์ยมากที่่�สัุดเป็นอันดับูห้า	 (=	 1.84,	 SD	 = 
0.37)	 ด้านรัายละเอ่ยดการัดำาเนินการัต้องแสัดง 
รัายละเอ่ยดของเมล็ดพัันธุ์แหล่งที่่�มาและจำานว์น	 อยู่ใน
รัะดับูเห็นด้ว์ยมากเป็นอันดับูหก	(=	1.77,	SD	=	0.43)	
และด้านข้อมูลที่ั�ว์ไปเก่�ยว์กับูคุณสัมบูัติของผู้รัับูอนุญาต	
ที่่�กำาหนดให้การัขอรัับูอนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมาย	
เกษตรักรัที่่�เป็นกลุม่ว์สิัาหกจิชมุชนต้องดำาเนนิงานร่ัว์มกบัู 
หนว่์ยงานรัฐั	และถุอ้ใบูอนญุาตรัว่์มกนัโดยม่ผูข้ออนญุาต
ที่่�เป็นหน่ว์ยงานรััฐม่หน้าที่่�กำากับูดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	 ในข้อน่�ม่การัแสัดงคว์ามคิดเห็นอยู่ในรัะดับู	
“เห็นด้ว์ยมาก”	เป็นอันดับูสัุดท้ี่าย	(=	1.68,	SD	=	0.47)	
เม้�อพิัจารัณาในรัายละเอ่ยดของรัะดบัูคว์ามคิดเหน็	พับูว์า่
ยังม่การัตอบู	 “เห็นด้ว์ยมาก”	 ในข้อกำาหนดที่่�ให้สัถุานที่่� 
เพัาะปลูกขนาดใหญ่	(>	50	ตรั.ม.	ข้�นไป)	ปรัะตูเข้า-ออก 
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ข้อเสนอแนะจัากงานวิจั้ย	
1.	คว์รัม่การัสั่งเสัริัมสันับูสันุนให้คว์ามรัู้เรัื�องกฎ

รัะเบู่ยบูต่างๆ	 ให้กับูเจ้าหน้าที่่�รััฐและปรัะชาชนผู้สันใจ
ปลกูกญัชา	รัว์มถุงึ	การัพััฒนาสัายพัันธุก์ญัชา	ว์ธิกีารัปลกู 
การัดแูลรักัษา	การัเกบ็ูเก่�ยว์	การัจดัการัการัผลิตที่่�ถูุกตอ้ง 
ตามมาตรัฐานเกษตรัอินที่รัีย์	 (Good	 Agricultural	
Practices	:	GAP)	

2.	คว์รัจดัตั�งหนว่์ยงานกญัชากลาง	โดยใหค้รัอบูคลมุ
ที่ั�งรัะบูบู	ตลอดห่ว์งโซี่อุปที่าน	ตั�งแต่ปลูก	แปรัรัูป	ขนสั่ง	
จำาหนา่ย	และรัว์บูรัว์มจดัเกบ็ูขอ้มลูที่กุอยา่งที่่�เก่�ยว์ขอ้งไว์้	
ณ	จุดเด่ยว์กัน	จัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลกัญชาที่างการัแพัที่ย์	
คอยปรัับูปรัุงข้อมูลให้ที่ันสัมัยตลอดเว์ลา

3.	คว์รัสั่งเสัรัิมให้ม่การัใช้กัญชาในรูัปแบูบูที่่�เป็นพ้ัช
สัมุนไพัรั	 เพ้ั�อให้ม่การัใช้อย่างกว้์างขว์างมากข้�น	 เป็น 
การัผลักดันให้กัญชากลายเป็นพ้ัชเศรัษฐกิจที่่�สัำาคัญ	 
ลดการันำาเข้ายาจากต่างปรัะเที่ศ	 และปรัะเที่ศสัามารัถุ 
พัึ�งตนเองได้อย่างแที่้จรัิง

4.	คว์รัม่รัะบูบูติดตามกัญชาที่่�ที่ว์นสัอบูได้ง่าย	
(Tracking	 System)	 ตั�งแต่เรัิ�มปลูกไปจนถุึงการัสักัด 
หรัือแปรัรัูปเป็นผลิตภัณฑู์	 เช่น	 การัตั�งชื�อล็อตที่่�ปลูก 
เรัียงตามว์ันที่่�ปลูก	 การัติดบูารั์โคดที่่� ต้น	 หรัือติด	 
คิว์อารั์โคดที่่�ช่อดอก	 การัรัายงานการัใช้ตามกฎหมาย 
อยา่งเคร่ังครัดั	เพ้ั�อป้องกันการันำากญัชาไปใชใ้นที่างที่่�ผิด

5.	สันับูสันุนและสั่งเสัริัมให้ม่การัที่ำาว์ิจัย	 และ
นว์ัตกรัรัม	โดยภาค่เครัือข่ายทีุ่กภาคสั่ว์นที่ั�งในรัะดับูชาติ	 
และรัะดับูพ้ั�นที่่�ว์างแผนการัศึกษาว์ิจัยกัญชาที่างการั
แพัที่ย์อย่างเป็นรัะบูบู

ข้อเสนอแนะในการทําวิจั้ยคร้�งต่อไป
คว์รัม่การัเก็บูข้อมูลในรัูปแบูบูอ้�นๆ	 ที่่�เหมาะสัม

กว์่าแบูบูสัอบูถุาม	 เพัรัาะข้อจำากัดของแบูบูสัอบูถุามที่ำาให้ 
ไม่สัามารัถุเก็บูข้อมูลเชิงลึกได้	 และอยู่ในช่ว์งสัถุานการัณ์
การัแพัร่ัรัะบูาดของโรัคติดเชื�อไว์รััสัโคโรันา	2019	(โควิ์ด-19)	 
ต้องลดการัพับูปะกัน	 การัสั่งแบูบูสัอบูถุามจ้งต้องที่ำาใน
รัูปแบูบูออนไลน์	 โดยสั่งเป็นลิงก์ให้ตอบูผ่าน	 Google	
Form	 ที่ำาให้ม่ข้อจำากัดสัำาหรัับูผู้ที่่�ไม่ม่โที่รัศัพัท์ี่ม้อถุ้อ 
หรัือคอมพัิว์เตอรั์	หรัือไม่ได้เป็นสัมาชิกที่างโซีเชียลม่เด่ย	
จะไม่ได้ตอบูแบูบูสัอบูถุาม

ต้องม่รัะบูบูรัักษาคว์ามปลอดภัย	เช่น	กุญแจล็อก	เครัื�อง
ที่าบูบูตัรั	หรัอืเครัื�องสัแกนลายนิ�ว์ม้อ	นอกจากน่�ยงัพับูว่์า
ม่การัตอบู	 “เห็นด้ว์ยปานกลาง”	 ในหัว์ข้อที่่�ผู้ขออนุญาต
ปลกูกัญชาตามโมเดลปลกูกัญชา	50	ตน้/6	ต้น	ม่	ผอ.รัพั.
สัต.และว์สิัาหกจิชมุชน	ถุอ้ใบูอนญุาตรัว่์มกนั	และ	ผอ.รัพั.
สัต.ม่หน้าที่่�กำากับูดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ซ้ี�งม่การั
ตอบูเห็นด้ว์ยกับูข้อกำาหนดน่�น้อยท่ี่�สัุด	 ซ้ี�งสัอดคล้องกับู
งานว์ิจัยของ	 สัุนที่รั	 พัุที่ธศรัีจารัุ	 (2562,	 บูที่คว์ามว์ิจัย)	 
ที่่�พับูว์า่	คว์รัตอ้งม่การัคว์บูคมุการัใชก้ญัชาที่างการัแพัที่ย์	
ซ้ี�งเป็นยาเสัพัติดให้โที่ษปรัะเภที่	 5	 โดยม่แนว์ที่างการั
ปฏิิบูัติขั�นพ้ั�นฐานสัำาหรัับูผู้ขอรัับูอนุญาตปลูก	 คว์รัม่ข้อ
กำาหนดในการัจดัเตรัยีมสัถุานที่่�	การัเกบ็ูรักัษา	การัคว์บูคมุ 
การัใช้	 การัจัดที่ำาบูัญชีรัับู-จ่ายเพั้�อดำาเนินการัปลูกกัญชา
ที่างการัแพัที่ย์	 ภายใต้การัคว์บูคุมป้องกันที่่�เหมาะสัม	 
มิให้ ม่กัญชาที่างการัแพัที่ย์รัั� ว์ ไหลออกนอกรัะบูบู	 
เป็นการัป้องกันการันำากัญชาไปใช้ในที่างที่่�ผิดได้	 และ 
เม้�อเปรัียบูเที่่ยบูคว์ามคิดเห็นของผู้ขออนุญาตที่่�เพัศหรัือ
รัะดับูการัศึกษาต่างกัน	 ม่คว์ามคิดเห็นต่อแนว์ที่างการั
พัจิารัณาอนญุาตใหป้ลกูกญัชา	พั.ศ.	2563	ไมแ่ตกตา่งกัน 
สั่ว์นผู้ที่่�อาชีพัต่างกันค้อ	 ผอ.รัพั.สัต.	 กับู	 เกษตรักรั	 
พับูว่์า	 ม่คว์ามคิดเห็นต่อแนว์ที่างการัพิัจารัณาอนุญาต
ให้ปลูกกัญชา	พั.ศ.	2563	แตกต่างกัน	ที่่�รัะดับูนัยสัำาคัญ	
0.05

จากผลการัวิ์จัยน่�สัามารัถุกล่าว์ได้ว์่า	 ในภาพัรัว์ม 
ผู้ขอรัับูอนุญาตผลิต	 (ปลูก)	กัญชาที่ั�งที่่�เป็นหน่ว์ยงานรััฐ 
และที่่�ปรัะกอบูอาชีพัเกษตรักรัรัมพัรั้อมที่่�จะปฏิิบัูติตาม
เกณฑู์ที่่�กฎหมายกำาหนดทีุ่กข้อ	 เพ้ั�อป้องกันมิให้กัญชา
ที่างการัแพัที่ย์เกิดการัรัั�ว์ไหลออกนอกรัะบูบูและนำาไป
ใช้ในที่างที่่�ผิด	 แต่ก็อยากให้ม่การัผ่อนปรันหรัือแก้ไข
ปรัับูปรัุงกฎรัะเบู่ยบูให้สัอดคล้องกับูคว์ามเป็นจริัง	 
ที่่�สัามารัถุนำาไปปฏิิบัูติได้จรัิง	 เพ้ั�อให้เกิดปรัะโยชน์สัูงสัุด
กับูปรัะชาชนอย่างแที่้จรัิง	
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กิารเปรียบ่เที่่ยบ่
การัสัั�งใช้ยาปฏิิช่ว้นะที่่�เหมาะสัม 
ก่อนและหลังการใช้แนวที่างปฏิ้บััตุ้ในผู้ป่วยที่่�ม่บัาดืแผลสดืจํากอุบััตุ้เหตุุ

	เภส้ชกรหญิงสาวิตรี	ยอดํขาว

บูทค้ดํย่อ
การัว์ิจัยเรัื�องการัเปรัียบูเที่่ยบูการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะที่่�

เหมาะสัมก่อนและหลังการัใช้แนว์ที่างปฏิิบัูติในผู้ป่ว์ยที่่�ม่
บูาดแผลสัดจากอุบูตัเิหต	ุการัว์จิยัแบูบูเกบ็ูขอ้มลูยอ้นหลงั 
(Retrospective	 Study)	 ม่ว์ัตถุุปรัะสังค์เพ้ั�อศึกษาการั
ใช้ยาปฏิิชีว์นะที่่�ไม่เหมาะสัมในผู้ป่ว์ยที่่�ม่บูาดแผลสัดจาก
อุบูัติเหตุและเปรัียบูเที่่ยบูการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะในผู้ป่ว์ยที่่�
ม่บูาดแผลสัดจากอุบัูติเหตุก่อนและหลังการัใช้แนว์ที่าง
ปฏิิบูัติกลุ่มตัว์อย่าง	 ได้แก่	 กลุ่มผู้ป่ว์ยที่่�ม่บูาดแผลสัด 
ในแผนกผูป่้ว์ยนอกและฉุกุเฉุนิ	และบุูคลากรัที่างการัแพัที่ย์ 
โรังพัยาบูาลสัมเด็จพัรัะยุพัรัาชเวี์ยงสัรัะ	โดยการัสุ่ัมตัว์อย่าง	
แบูบูม่รัะบูบู	(Systematic	Sampling)	จำานว์น	600	รัาย 
และการัเล้อกแบูบูเจาะจง	 จำานว์น	 19	 คน	 ตามลำาดับู 
เครัื�องม้อว์ิจัยที่่�ใช้ในการัว์ิจัย	 ค้อ	 แบูบูบัูนที่ึกข้อมูลของ 
ผู้ป่ว์ยและแบูบูสัอบูถุามบุูคลากรัที่างการัแพัที่ย์	ซ้ี�งปรัะกอบู
ดว้์ยขอ้มลู	2	ส่ัว์น	ค้อ	ขอ้มลูสัว่์นบุูคคล	และคว์ามพึังพัอใจ
ต่อการัใช้แนว์ที่างปฏิิบูัติในผู้ป่ว์ยที่่�ม่บูาดแผลสัดจาก
อุบูัติเหตุซ้ี�งผ่านการัตรัว์จสัอบูคว์ามตรังเชิงเน้�อหาจาก 
ผู้เชี�ยว์ชาญ	 และที่ดสัอบูคว์ามเชื�อมั�นโดยวิ์ธีอัลฟาของ 
ครัอนบูาค	 ม่ค่าเท่ี่ากับู	 0.76	 เก็บูรัว์บูรัว์มข้อมูลจาก 
เว์ชรัะเบู่ยนผู้ป่ว์ย	รัะหว์่างว์ันที่่�	1	พัฤษภาคม	2562	-	30 
มิถุุนายน	 2562	 และแจกแบูบูสัอบูถุามหลังการัใช้ 
แนว์ที่างปฏิบัิูต	ิว์เิครัาะหข์อ้มูลโดยใชส้ัถุติพิัรัรัณนา	ไดแ้ก่ 
จำานว์น	รั้อยละ	และสัถุิติอนุมานได้แก่	Chi-square	test	 
ผลการัวิ์จัยพับูว่์า	การัใช้ยาปฏิิชีว์นะในผู้ป่ว์ยท่ี่�ม่บูาดแผลสัด
จากอุบูตัเิหตุพิัจารัณาจากการัแบูง่รัะดับูคว์ามรันุแรังของ
แผล	โดยแผลปนเป้�อนรัะดับู	1	 (Clean-contaminated	
Wound	 class	 1)	 ไม่คว์รัใช้ยาปฏิิชีว์นะในการัป้องกัน 
การัตดิเชื�อ	แตพ่ับูการัสัั�งใชย้าปฏิชิวี์นะกอ่นและหลงัการัใช้
แนว์ที่างปฏิิบูตัคิดิเปน็รัอ้ยละ	31.9	และ	14.9	เม้�อที่ดสัอบู 
คว์ามแตกต่างที่างสัถุิติ	 พับูว่์า	 การัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะใน

ผู้ป่ว์ยที่่�ม่บูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุหลังการัใช้แนว์ที่าง
ปฏิิบูัติลดลงอย่างม่นัยสัำาคัญที่างสัถุิติ

จากการัค้นพับูดังกล่าว์แสัดงให้เห็นว์่าคว์รัม่การัจัด
ปรัะชุม	 พูัดคุย	 แลกเปล่�ยน	 และจัดอบูรัมว์ิชาการัเรัื�อง
การัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะในการัป้องกันการัติดเชื�อในผู้ป่ว์ยที่่�
ม่บูาดแผลสัดจากอุบูตัเิหตใุหก้บัูบูคุลากรัที่างการัแพัที่ยท่์ี่�
ที่ำาหนา้ที่่�สัั�งใชย้า	และคว์รัม่การัศกึษาว์จัิยเรัื�องอบุูตักิารัณ์
การัติดเชื�อที่่�แผลในผู้ป่ว์ยที่่�ม่บูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุ 
ที่่�ไม่ม่การัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะในการัป้องกันการัติดเชื�อ

บูทนํา
องค์การัอนามัยโลกรัะบูุว์่า	 ที่ั�ว์โลกม่การัใช้ยาอย่าง 

ไม่สัมเหตุผลมากกว์่ารั้อยละ	 50	 ของการัใช้ยา	 สั่งผล
ให้ผู้ป่ว์ยม่คว์ามเสั่�ยงจากผลข้างเค่ยงและอันตรัายจาก
ยาเพิั�มข้�น	 รัว์มถุึงการัสัิ�นเปล้องที่างเศรัษฐกิจ	 สัำาหรัับู
ปรัะเที่ศไที่ย	ในปี	2555	พับูว์่า	มูลค่าการับูรัิโภคยาของ 
คนไที่ยสังูถุงึ	1.4	แสันลา้นบูาที่	ในจำานว์นน่�เป็นการัที่่�ผูป่้ว์ย 
ม่เกินคว์ามจำาเป็นถุึง	2,370	ล้านบูาที่	และเป็นการัใช้ยา
ยังม่ข้อสังสััยต่อปรัะสัิที่ธิภาพัอ่ก	 4,000	 ล้านบูาที่	 โดย
คา่ใชจ่้ายดา้นยาเติบูโตใกลเ้ค่ยงกบัูคา่ใชจ่้ายด้านสัขุภาพั	
รั้อยละ	 7-8	 ต่อปี	 แต่สัูงกว่์าอัตรัาการัเติบูโตของจีด่พ่ั
ปรัะมาณรั้อยละ	5-6	ต่อปี	และที่่�สัำาคัญพับูการัใช้ยาอย่าง
ไมส่ัมเหตผุลในที่กุรัะดบัู	ตั�งแตร่ัะดบัูสัถุานพัยาบูาลจนถุงึ
ชุมชน	 (เว์็บูไซีด์ไที่ยโพัสัต์,	2559)	นอกจากนั�นการัใช้ยา 
ไม่สัมเหตุผลโดยเฉุพัาะยาปฏิิชีว์นะ 	 ยังก่อให้เกิดปัญหา 
เชื�อแบูคที่่เรัียด้�อยาซ้ี�งสั่งผลที่ำาให้การัรัักษาโรัคติดเชื�อ 
ยากข้�นผู้ป่ว์ยต้องพัักรัักษาในโรังพัยาบูาลนานข้�น	 อัตรัา 
การัเสั่ยชีว์ิตสัูงข้�น	นำาไปสัู่ค่าใช้จ่ายในการัรัักษาพัยาบูาล
ที่่�มากข้�น	 และนำามาซ้ี�งคว์ามสูัญเสั่ยที่ั�งด้านสัุขภาพัและ 
ด้านเศรัษฐกิจแก่ผู้ป่ว์ย	ครัอบูครััว์และปรัะเที่ศ

บทความี
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ในปี	 2553	 การัศึกษาในปรัะเที่ศไที่ย	 พับูว์่า	 
ม่ผู้ป่ว์ยที่่�ติดเชื�อด้�อยาต้านจุลชีพัสัูงถุึง	90,000	คน	ต้อง
นอนรัักษาตัว์ในโรังพัยาบูาลนานข้�นอก่กว์่า	3.24	ล้านว์ัน
ตอ่ปี	เสัย่ชวี์ติกว์า่	38,400	คน	(เสัย่ชวี์ติเฉุล่�ย	104	คน/ว์นั) 
ยังผลให้เกิดภารัะค่าใช้จ่ายด้านสัุขภาพัเป็นค่ารัักษา
พัยาบูาลเพิั�มข้�นอ่ก	 2,539-6,084	 ล้านบูาที่	 และคิด
เป็นการัสัูญเสั่ยที่างเศรัษฐกิจกว์่า	40,000	ล้านบูาที่จาก
ต้นทุี่นที่างอ้อมที่่�คำานว์ณจากการัเจ็บูป่ว์ยและเสั่ยชีว์ิต
ก่อนวั์ยอันคว์รั	(ภาณุมาศและคณะ,	2555;	6(3):	352-359)

การัใช้ยาปฏิิชีว์นะเกินจำาเป็นเพิั�มคว์ามเส่ั�ยงต่ออาการั
ข้างเค่ยงและการัแพ้ัยา	 รัายงานอาการัไม่พึังปรัะสังค์จาก
การัใช้ยาปรัะจำาปี	พั.ศ.	2554	ของสัำานักงานคณะกรัรัมการั 
อาหารัและยา	 พับูว่์า	 ยาปฏิิชีว์นะเป็นกลุ่มยาท่ี่�เกิดอาการั 
ไม่พึังปรัะสังค์จากการัใช้ยามากท่ี่�สุัดโดยรัายการัยา 
25	 อันดับูแรักท่ี่�สััมพัันธ์กับูการัเกิดอาการัไม่พึังปรัะสังค์ 
เป็นยาปฏิิชีว์นะถึุง	12	รัายการัโดย	Ceftriaxone,	Amoxicillin,	
Cotrimoxazole,	 Dicloxacillin	 และ	 Ciprofloxacin 
พับูเป็นอันดับูท่ี่�	 1,	 3,	 4,	 8	 และ	 10	 ตามลำาดับู	 (ศูนย์ 
เฝ้่ารัะวั์งคว์ามปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ูสุัขภาพั	 สัำานักงาน 
คณะกรัรัมการัอาหารัและยา,	2554)	

ปรัะเที่ศไที่ยม่มลูค่าการัใชย้าปฏิชิวี์นะสังูมาก	กลุม่ยา 
ฆ่าเชื�อรัว์มที่ั�งปฏิิชีว์นะม่มูลค่าการัผลิตและนำาเข้าสัูง
ที่่�สัุดติดต่อกันตั�งแต่ปี	2540	โดยในปี	2552	มูลค่าการั
ผลิตและนำาเข้ายาปฏิิชีว์นะของปรัะเที่ศไที่ยสัูงกว่์า	 1.1	
หม้�นล้านบูาที่	 ซ้ี�งยาปฏิิชีว์นะแม้จะเป็นยาที่่�ใช้ในโรัคติด 
เชื�อที่่�ม่รัะยะเว์ลาการัใช้ที่่�จำากัด	 แต่กลับูม่มูลค่าการัผลิต
และนำาเขา้ที่่�สูังกว่์ายาที่่�ใชร้ัะยะยาว์ในโรัคเรัื�อรังักลุ่มอ้�นๆ 
(อัญชล่	 จิตรัักนที่่.	 มูลค่ายาปฏิิชีว์นะ.	 อ้างใน	 นิยดา 
เก่ยรัติยิ�งและคณะ,	2553)

รััฐบูาลได้กำาหนดยุที่ธศาสัตรั์ชาติ	 20	 ปี	 เพ้ั�อใช้ใน
การัขับูเคล้�อนการัพััฒนาปรัะเที่ศสัู่คว์ามมั�นคง	 มั�งคั�ง	
และยั�งย้น	 โดยในยุที่ธศาสัตรั์ด้านสัาธารัณสัุข	 20	 ปี	
ด้านคว์ามเป็นเลิศด้านบูรัิการัที่างการัแพัที่ย์	 (Service	
Excellence)	กำาหนดให้การัใช้ยาอย่างสัมเหตุผล	(RDU) 
เป็นหนึ�งในยุที่ธศาสัตร์ัในการัพััฒนารัะบูบูบูริัการัสัุขภาพั 
ทัี่�งน่�กรัะที่รัว์งสัาธารัณสุัขปรัะกาศนโยบูายให้ทุี่กโรังพัยาบูาล
ส่ังเสัริัม “การูใช้ยาอย�างสมเห์ต่ัสมผล” กำาหนดเป็น
แผนพััฒนารัะบูบูบูริัการัสุัขภาพั	 สัาขาท่ี่�	 15	 (Service 

Plan	 RDU)	 โดยม่เป้าหมายเพ้ั�อคว์ามปลอดภัยและ
ลดค่าใช้จ่ายด้านการัแพัที่ย์	 (เว์็บูไซีต์ไที่ยโพัสัต์, 2559)
โดยกำาหนดตัว์ชี�ว์ัดเพ้ั�อการัติดตามที่่�เก่�ยว์ข้องกับูการั
ใช้ยาปฏิิชีว์นะที่่�สัำาคัญอยู่	 4	 ตัว์	 ค้อการัใช้ยาปฏิิชีว์นะ
ในโรัคติดเชื�อที่่�รัะบูบูการัหายใจช่ว์งบูนและหลอดลม
อักเสับูเฉุ่ยบูพัลันในผู้ป่ว์ยนอก	 การัใช้ยาปฏิิชีว์นะในโรัค
อุจจารัะรั่ว์งเฉุ่ยบูพัลัน	 การัใช้ยาปฏิิชีว์นะในบูาดแผลสัด
จากอุบูัติเหตุ	 และการัใช้ยาปฏิิชีว์นะในหญิงคลอดปกติ
ครับูกำาหนดที่างช่องคลอด	 ซ้ี�งบูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุ 
(Fresh Traumatic Wound :	 FTW)	 ส่ัว์นใหญ่ไม่ต้องใช้
ยาปฏิิชีว์นะ 	 อุบูัติการัณ์การัติดเชื�อพับูเพ่ัยง	 1.1-12%	
(Cummings	P,	Del	Beccaro	MA,1995;	13:	396-400	 
อ้างใน	รัุจิภาสั	สัิรัิจตุภัที่รั	และคณะ,	2558)	เพั้�อที่่�จะลด
การัใช้ยาปฏิิชีว์นะที่่�ไม่เหมาะสัมในผู้ป่ว์ยที่่�ม่บูาดแผลสัด
จากอบุูัติเหตุ	การันำาแนว์ที่างปฏิิบูัติในการัให้ยาปฏิิชีว์นะ 
เพ้ั�อป้องกันการัติดเชื�อในบูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุมาใช้
อาจจะเป็นหนที่างหนึ�งที่่�จะช่ว์ยแก้ปัญหาได้

ว้ตถุประสงค์ของการวิจั้ย

1.	เพ้ั�อศึกษาการัใช้ยาปฏิิชีว์นะที่่�ไม่เหมาะสัมตาม
แนว์ที่างปฏิิบูัติในการัดูแล	 Fresh	 Traumatic	Wound	
ในผู้ป่ว์ยที่่�ม่บูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุ

2.	เพ้ั�อเปรัยีบูเที่ย่บูจำานว์นผูป่้ว์ยที่่�ม่บูาดแผลสัดจาก
อุบูัติเหตุที่่�ม่การัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะโดยบุูคลากรัที่างการั
แพัที่ย์	ก่อนและหลังการัใช้แนว์ที่างปฏิิบูัติ

ระเบู่ยบูวิธ่การวิจั้ย
การัศึกษาครัั�งน่�เป็นการัวิ์จัยแบูบูเก็บูข้อมูลย้อนหลัง	

(Retrospective	 Study)	 โดยม่ปรัะชากรัค้อกลุ่มผู้ป่ว์ย 
ท่ี่�ม่บูาดแผลสัดในแผนกผู้ป่ว์ยนอกและฉุุกเฉิุน	โรังพัยาบูาล 
สัมเด็จพัรัะยุพัรัาชเวี์ยงสัรัะ	รัะยะเว์ลา	2	เด้อน	และบุูคลากรั 
ที่างการัแพัที่ย์	 ได้แก่	 แพัที่ย์	 จำานว์น	 7	 คน	 พัยาบูาล	 
จำานว์น	12	คน		กลุ่มตัว์อย่าง	ค้อ	กลุ่มผู้ป่ว์ยท่ี่�ม่บูาดแผลสัด 
ในแผนกผู้ป่ว์ยนอกและฉุุกเฉิุน	 โรังพัยาบูาลสัมเด็จ 
พัรัะยุพัรัาชเวี์ยงสัรัะ	จำานว์น	600	คน	ซ้ี�งคำานว์ณหาโดยใช้สูัตรั 
Infinite	 Pop	 Proportion	 (Estimate	 a	 proportion)	 
ของ	App	Statistics	and	Sample	Size การูส่�มตััวิอย�าง 
เล้อกแบูบูม่รัะบูบู	(Systematic	Sampling)
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นิยามศู้พื่ท์

การูสั�งใช้ยาปฏิิชีวินะที่่�เห์มาะสม	หมายถึุง	การัสัั�งใช้ 
ยาปฏิิชีว์นะถูุกต้องตามแนว์ที่างการัดูแล	Fresh	Traumatic	
Wound	เครืัอข่ายสัาธารัณสุัขจังหวั์ดสุัรัาษฎร์ัธาน่

 ผู้ป่วิยท่ี่�ม่บาดำแผลสดำจัากอ่บัติัเห์ต่ั	หมายถึุง	 ผู้ป่ว์ย 
ท่ี่�ม่บูาดแผลสัดจากอุบัูติเหตุท่ี่�เกิดภายใน	 6	 ชั�ว์โมงก่อนได้รัับู 
การัรัักษา	 โดยเก็บูข้อมูลจากการัมารัับูบูริัการัแผนกผู้ป่ว์ยนอก 
และฉุุกเฉิุน	รัะบุูโรัคตาม	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

 แนวิที่างปฏิิบัตัิ	 หมายถุึง	 แนว์ที่างปฏิิบูัติในการั
ดแูล	Fresh	Traumatic	Wound	โรังพัยาบูาลสัรุัาษฎรัธ์าน่ 
และเครัือข่าย	ซี้�งที่บูที่ว์นและจัดที่ำาโดยแพัที่ย์ผู้เชี�ยว์ชาญ
ดา้นโรัคตดิเชื�อ	โรังพัยาบูาลสัรุัาษฎร์ัธาน	่และคณะที่ำางาน
ขบัูเคล้�อนการัสัง่เสัรัมิการัใชย้าอยา่งสัมเหตผุล	เครืัอขา่ย	
RDU	จังหว์ัดสัุรัาษฎรั์ธาน่

เคร้�องม่อท่�ใช้ในการวิจั้ย
1. เครู่�องมือที่่�ใช้ในการูที่ำาวิิจััย ไดำ้แก�

1.	 เอกสัารัแนว์ที่างการัดูแล	Fresh	Traumatic	
Wound	เครัือข่ายสัาธารัณสัุขจังหว์ัดสัุรัาษฎรั์ธาน่

2. เครู่�องมือที่่�ใช้ในการูรูวิบรูวิมข้ั้อมูล	 ได้แก่	 
แบูบูบูันที่ึก	และแบูบูสัอบูถุาม	ค้อ

1.	 ข้อมูลที่ั�ว์ไปของผู้ป่ว์ย	 ปรัะกอบูไปด้ว์ย	
เพัศ	 อายุ	 โรัครั่ว์ม	 รัะยะเว์ลาตั�งแต่เกิดแผลจนได้รัับู 
การัรัักษา	ตำาแหน่งแผล	ชนิดของแผล	การัปนเป้�อนของ 
แผล	 การัแบู่งรัะดับูคว์ามรุันแรังของแผล	 การัดูแลแผล
ก่อนมาโรังพัยาบูาล	 ชนิดของการัที่ำาแผล	 การัให้ว์ัคซีีน	
ชนิดของยาปฏิิชีว์นะ	รัะยะเว์ลาการัให้ยาปฏิิชีว์นะ

2.	 คว์ามพึังพัอใจต่อการัใช้แนว์ที่างปฏิิบูัติ 
ในผู้ป่ว์ยที่่� ม่บูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุของบูุคลากรั
ที่างการัแพัที่ย์	 โดยใช้แบูบูสัอบูถุามท่ี่�สัรั้างข้�น	 1	 ชุด 
แบู่งออกเป็น	2	สั่ว์น

สั่ว์นท่ี่�	 1	 ข้อมูลส่ัว์นบุูคคล	 ปรัะกอบูด้ว์ย
คำาถุามปลายปิดและปลายเปิด	จำานว์น	4	คำาถุาม

สัว่์นที่่�	2	แบูบูที่ดสัอบูคว์ามพังึพัอใจ	ตัว์เลอ้ก	
5	ข้อ	จำานว์น	12	ข้อ	ให้เล้อกเพั่ยงข้อเด่ยว์	พัึงพัอใจมาก
ที่่�สัุด	ได้	5	คะแนน	พัึงพัอใจน้อยที่่�สัุด	ได้	1	คะแนน	

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรัะมว์ลผลโดยใช้โปรัแกรัมสัำาเร็ัจรัูปคอมพิัว์เตอรั์

โดยแบู่งการัว์ิเครัาะห์เป็นสัถิุติพัรัรัณนา	 (Descriptive	
statistic)	 ได้แก่	 จำานว์น	 ร้ัอยละ	 และสัถิุติอนุมาน	
(Inferential	statistic)	ได้แก่	Chi-square	test

ผลการวิจั้ย
	 การัเปรัียบูเที่่ยบูการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะที่่�เหมาะสัม

ก่อนและหลังการัใช้แนว์ที่างปฏิิบัูติในผู้ป่ว์ยที่่�ม่บูาดแผล
สัดจากอุบูัติเหตุ	 ในโรังพัยาบูาลสัมเด็จพัรัะยุพัรัาช
เว์ียงสัรัะ	ได้นำาข้อมูลมาว์ิเครัาะห์โดยใช้กรัะบูว์นการัที่าง
สัถุิติ	แบู่งออกเป็น	2	สั่ว์น	ได้แก่	ข้อมูลของผู้ป่ว์ย	และ
ข้อมูลของบูุคลากรัที่างการัแพัที่ย์

1. ขั้้อ มูลขั้องผู้ป่วิย
	 ผู้ ป่ว์ยที่่� ม่บูาดแผลสัดจากอุบูัติ เหตุ ท่ี่�มารัับู

บูรัิการัแผนกผู้ป่ว์ยนอกและฉุุกเฉุิน	 โรังพัยาบูาลสัมเด็จ 
พัรัะยุพัรัาชเว์ยีงสัรัะ	ที่ั�งกอ่นและหลังการัใชแ้นว์ที่างปฏิบิูตัิ	 
ม่ขอ้มลูสัว่์นใหญท่ี่่�คลา้ยคลงึกนัโดยสัว่์นใหญเ่ปน็เพัศชาย 
รั้อยละ	 57.0	 และ	 57.3	 ม่อายุรัะหว์่าง	 10-19	 ปี	 
มากที่่�สัุด	 รั้อยละ	 20.7	 และ	 20.3	 รัะยะเว์ลาตั�งแต่ 
เกิดแผลจนได้รัับูการัรัักษาใช้เว์ลา	30	นาที่่ข้�นไป	คิดเป็น
รัอ้ยละ	78.3	และ	76.0	ผูป่้ว์ยสัว่์นใหญไ่ม่ม่โรัครัว่์ม	คิดเป็น 
รั้อยละ	 93.7	 และ	 96.0	 ตำาแหน่งแผลของผู้ป่ว์ย 
ที่่�พับูมากสัุดก่อนการัใช้แนว์ที่างปฏิิบูัติ	 เป็นแผลที่่�เที่้า	 
รัอ้ยละ	21.7	สัว่์นหลังการัใชแ้นว์ที่างปฏิบัิูต	ิเป็นแผลที่่�ขา	
รั้อยละ	22.2	ชนิดของแผลเป็นแผลฉุ่กขาด	รั้อยละ	33.8	
และ	33.0	รัองลงมาค้อแผลถูุกกดั	ร้ัอยละ	26.1	และ	27.7	 
ม่การัปนเป้�อนดินมากที่่�สัุด	รั้อยละ	29.7	และ	26.0	ไม่ม่
การัปนเป้�อนของแผลถึุงรั้อยละ	 58.3	 และ	 62.0	 รัะดับู
คว์ามรัุนแรังของแผลสั่ว์นใหญ่เป็นแผลปนเป้�อนรัะดับู	 1	 
(Clean-contaminated	Wound	class	1)	รั้อยละ	55.3	
และ	 44.7	 ผู้ป่ว์ยไม่ได้ดูแลแผลก่อนมาโรังพัยาบูาลถุึง
รั้อยละ	80.0	และ	86.0	ผู้ป่ว์ยสั่ว์นใหญ่ไม่ม่การัเย็บูแผล	
รั้อยละ	73.3	และ	70.3	การัที่ำาแผลเป็นการัที่ำาแผลชนิด
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เปียก	รั้อยละ	62.3	และ	52.0	การัให้ว์ัคซีีนสั่ว์นใหญ่ก่อน 
การัใช้แนว์ที่างปฏิิบัูติ	 เป็นการัให้วั์คซีีนป้องกันพิัษสุันัขบู้า	
รั้อยละ	20.0	หลังการัใช้แนว์ที่างปฏิิบูัติ	เปน็การัให้ว์ัคซีีน
ป้องกันบูาดที่ะยัก	 รั้อยละ	 19.7	 รัายการัยาปฏิิชีว์นะที่่�
ให้บู่อยที่่�สัุด	ค้อ	Dicloxacillin	รั้อยละ	25.7	และ	23.0	 
รัองลงมา	ค้อ	Co-amoxiclav	รั้อยละ	23.3	และ	21.0	
และมักให้ยาปฏิิชีว์นะเป็นรัะยะเว์ลา	5	ว์ัน	คิดเป็นรั้อยละ	
58.9	และ	51.1	ดังรัายละเอ่ยดในตารัางที่่�	1

ตารางท่�	1	จัํานวนและร้อยละของผู้ป่วยท่�ม่
บูาดํแผลสดํจัากอุบู้ติเหตุจัําแนกตามข้อมูลท้�วไป

ข้อมูลท้�วไป ก่อนใช้แนวทาง
ปฏิิบู้ติ

หล้งใช้แนวทาง
ปฏิิบู้ติ

จัํานวน	
(คน)	

ร้อยละ จัํานวน	
(คน)	

ร้อยละ

เพื้ศึ

ชาย 171 57.0 172 57.3
หญิง 129 43.0 128 42.7
อาย่

น้อยกว์่า	10	ปี 52 17.3 41 13.7
10-19	ปี 62 20.7 61 20.3
20-29	ปี 35 11.7 45 15.0
30-39	ปี 27 9.0 50 16.7
40-49	ปี 51 17.0 39 13.0
50-59	ปี 34 11.3 28 9.3
60	ปีขึ�นไป 39 13.0 36 12.0
โรูครู�วิม

เบูาหว์าน 4 1.3 3 1.0
คว์ามดันโลหิตสัูง 8 2.7 3 1.0
ปอดอุดกั�นเรั้�อรััง 2 0.7 3 1.0
หัว์ใจ 5 1.7 3 1.0
ไม่ม่โรัครั่ว์ม 281 93.7 288 96.0
รูะยะเวิลาตัั�งแตั�เกิดำแผลจันไดำ้รูับการูรูักษา

น้อยกว์่า	30	นาที่่ 65 21.7 72 24.0
30	นาที่่ขึ�นไป 235 78.3 228 76.0

ตัำาแห์น�งแผล

ศ่รัษะ 22 7.3 23 7.7
ใบูหน้า 40 13.3 33 11.0
ม้อ 58 19.3 69 23.0

ข้อมูลท้�วไป ก่อนใช้แนวทาง
ปฏิิบู้ติ

หล้งใช้แนวทาง
ปฏิิบู้ติ

จัํานวน	
(คน)	

ร้อยละ จัํานวน	
(คน)	

ร้อยละ

แขน 27 9.0 29 9.7
ขา 62 20.7 71 23.7
เที่้า 65 21.7 46 15.3
เย้�อบูุในช่องปาก 0 0.0 4 1.3
อ้�นๆ 26 8.7 25 8.3
ชนิดำขั้องแผล

แผลถุลอก 68 22.7 56 18.7
แผลฉุ่กขาด 101 33.8 99 33.0
แผลตัด 1 0.3 0 0.0
แผลที่ะลุ 16 5.4 16 5.3
แผลถุูกกัด 78 26.1 83 27.7
แผลจากการับูดอัด 4 1.3 5 1.7
แผลไหม้	 5 1.7 1 0.3
อ้�นๆ 26 8.7 40 13.3
การูปนเป้�อนขั้องแผล

ดิน 89 29.7 78 26.0
นำ�าสักปรัก 3 1.0 3 1.0
นำ�าสัะอาด 2 0.7 4 1.3
อ้�นๆ 31 10.3 29 9.7
ไม่ปนเป้�อน 175 58.3 186 62.0
การูแบ�งรูะดำับควิามรู่นแรูงขั้องแผล

แผลปนเป้�อนรัะดับู	1	
(Clean-contaminated	
Wound	class	1)

166 55.3 134 44.7

แผลปนเป้�อนรัะดับู	2	
(Clean-contaminated	
Wound	class	2)

66 22.0 86 28.7

แผลสักปรัก	
(Contaminated	
Wound)

66 22.7 80 26.7

การูดำูแลแผลก�อนมาโรูงพื้ยาบาล

ดูแล 60 20.0 41 13.7
ไม่ดูแล 240 80.0 259 86.3
การูเย็บแผล

เย็บูแผล 21 26.7 89 29.7
ไม่เย็บูแผล 220 73.3 211 70.3
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ข้อมูลท้�วไป ก่อนใช้แนวทาง
ปฏิิบู้ติ

หล้งใช้แนวทาง
ปฏิิบู้ติ

จัํานวน	
(คน)	

ร้อยละ จัํานวน	
(คน)	

ร้อยละ

ชนิดำขั้องการูที่ำาแผล

การัที่ำาแผลชนิดแห้ง 21 7.0 34 11.3
การัที่ำาแผลชนิดเปียก 187 62.3 156 52.0
ไม่ที่ำาแผล 92 30.7 110 36.7
การูให์้วิัคซีีน

ว์ัคซีีนป้องกันบูาดที่ะยัก 50 16.7 59 19.7
ว์ัคซีีนป้องกันพัิษสัุนัขบู้า 60 20.0 39 13.0
ว์ัคซีีนป้องกันบูาดที่ะยัก
และว์ัคซีีนป้องกันพัิษ
สัุนัขบู้า

26 8.7 46 15.3

ไม่ให้ว์ัคซีีน 164 54.7 156 52.0
ชนิดำขั้องยาปฏิิชีวินะ

Dicloxacillin 77 25.7 69 23.0
Amoxicillin 18 6.0 37 12.3
Co-amoxiclav 70 23.3 63 21.0
Clindamycin 2 0.7 5 1.7
Cephalosporins 7 2.3 5 1.7
อ้�นๆ 1 0.3 5 1.7
ไม่ให้ 125 41.7 116 38.7
รูะยะเวิลาการูให์้ยาปฏิิชีวินะ

1	ว์ัน 1 0.6 2 1.1
2	ว์ัน 3 1.7 7 3.8
3	ว์ัน 19 10.9 38 20.7
4	ว์ัน 4 2.3 4 2.2
5	ว์ัน 103 58.9 94 51.1
6	ว์ัน 1 0.6 0 0
7	ว์ัน 42 24.0 35 19.0
10	ว์ัน 0 0 2 1.1
14	ว์ัน 2 1.1 2 1.1

	 พับูการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะที่ั�งก่อนและหลังการัใช้
แนว์ที่างปฏิิบูัติ	 โดยรัายการัยาปฏิิชีว์นะที่่�ให้บู่อยที่่�สัุด	
ค้อ	Dicloxacillin	รั้อยละ	19.3	และ	11.2	รัองลงมา	ค้อ	 
Co-amoxiclav	 รั้อยละ	 9.0	 และ	 2.2	 ดังรัายละเอ่ยด 
ในตารัางที่่�	2

ตารางท่�	2	จัํานวนและร้อยละของผู้ป่วยท่�ม่แผล 
ปนเป้�อนระดํ้บู	1	(Clean-contaminated	Wound	
class	1)	ท่�ไดํ้ร้บูยาปฏิิช่วนะ

ชนิดํของ
ยาปฏิิช่วนะ

ก่อนใช้แนวทาง
ปฏิิบู้ติ

หล้งใช้แนวทาง
ปฏิิบู้ติ

จัํานวน	
(คน)

ร้อยละ จัํานวน	
(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
อ้�นๆ 0 0.0 2 1.5
ไม่ให้ 113 68.1 114 85.1

ผลการัศึกษาพับูว่์า	 การัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะในผู้ป่ว์ย 
ที่่�ม่บูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุลดลงหลังการัใช้แนว์ที่าง 
ปฏิบิูตัจิากรัอ้ยละ	31.9	เป็น	14.9	เม้�อที่ดสัอบูคว์ามแตกต่าง 
ที่างสัถุติพิับูว์า่การัสัั�งใชย้าปฏิชิวี์นะในผูป้ว่์ยที่่�ม่บูาดแผล
สัดจากอุบูัติเหตุหลังการัใช้แนว์ที่างปฏิิบูัติลดลงอย่างม่
นัยสัำาคัญที่างสัถุิติ	ดังแสัดงในตารัางที่่�	3

ตารางท่�	3	การเปรียบูการส้�งใช้ยาปฏิิช่วนะในผู้ป่วย 
ท่�ม่บูาดํแผลสดํจัากอุบู้ติเหตุก่อนและหล้ง 
การใช้แนวทางปฏิิบู้ติในผู้ป่วยแผลปนเป้�อนระดํ้บู	1	
(Clean-contaminated	Wound	class	1)

การใช้แนวทาง
ปฏิิบู้ติ

การส้�งใช้ยาปฏิิช่วนะในผู้ป่วย 
ท่�ม่บูาดํแผลสดํจัากอุบู้ติเหตุ

รวม

ส้�งใช้ ไม่ส้�งใช้

ก่อนใช้ 53	(31.9) 113	(68.1) 166	(100.0)

หลังใช้ 20	(14.9) 114	(85.1) 134	(100.0)

รูวิม 73 (24.3) 227 (75.7) 300 (100.0)

c2 =	10.736,	df	=	1,	p	=	.001
2. ขั้้อมูลขั้องบ่คลากรูที่างการูแพื้ที่ย์
	 	 บุูคลากรัที่างการัแพัที่ย์ที่่�เป็นผู้สัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะ	 

สัว่์นใหญเ่ป็นเพัศหญงิ	รัอ้ยละ	78.9	ม่อายนุอ้ยกว์า่	30	ปี 
รั้อยละ	 47.4	 โดยเป็นพัยาบูาล	 รั้อยละ	 63.2	 ม่อายุ
การัที่ำางานน้อยกว์่า	 10	 ปี	 มากที่่�สัุด	 ดังรัายละเอ่ยดใน 
ตารัางที่่�	4
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ตารางท่�	4	จัํานวนและร้อยละของบูุคลากร
ทางการแพื่ทย์จัําแนกตามข้อมูลท้�วไป

ข้อมูลท้�วไป จัํานวน	(คน) ร้อยละ

เพื้ศึ

ชาย 4 21.1
หญิง 15 78.9
อาย่

น้อยกว์่า	30	ปี 9 47.4
30-39	ปี 6 31.6
40	ปีข้�นไป 4 21.0
อาชีพื้

แพัที่ย์ 7 36.8
พัยาบูาล 12 63.2
อาย่การูที่ำางาน

น้อยกว์่า	10	ปี 11 57.8
10-19	ปี 4 21.1
20	ปีข้�นไป 4 21.1

 บูุคลากรัที่างการัแพัที่ย์ม่คว์ามพัึงพัอใจต่อการัใช้
แนว์ที่างปฏิิบัูติในผู้ป่ว์ยที่่�ม่บูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุ 
มากที่่�สัุดในปรัะเด็นแนว์ที่างปฏิิบัูติ	 ชัดเจน	 เข้าใจง่าย	
และแนว์ที่างปฏิิบูตัม่ิคว์ามนา่เชื�อถุอ้	คดิเปน็รัอ้ยละ	73.7	
และ	68.5	ตามลำาดับู	ม่คว์ามพึังพัอใจน้อยท่ี่�สัดุในปรัะเด็น
แนว์ที่างปฏิิบูตัไิมม่่ปรัะโยชน์ตอ่การัปฏิบิูตังิาน	และคว์าม
ยุ่งยากในการัใช้แนว์ที่างปฏิิบูัติ	คิดเป็นรั้อยละ	78.9	และ	
52.6	ตามลำาดับู	ม่คว์ามพัึงพัอใจโดยรัว์ม	รั้อยละ	72.14	
ดังรัายละเอ่ยดในตารัางที่่�	5

ตารางท่�	5	ร้อยละความพื่ึงพื่อใจัต่อการใช้แนวทาง
ปฏิิบู้ติในผู้ป่วยท่�ม่บูาดํแผลสดํจัากอุบู้ติเหต ุ
ของบูุคลากรทางการแพื่ทย์

ข้อ ประเดํ็น 
ความพื่ึงพื่อใจั

ระดํ้บูความพื่ึงพื่อใจั

มาก
ท่�สุดํ

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย
ท่�สุดํ

1 แนว์ที่างปฏิิบูัต ิ
ม่คว์ามน่าเชื�อถุ้อ

5.3 63.2 31.6 0 0

2 แนว์ที่างปฏิิบูัต ิ
ม่คว์ามเหมาะสัม
กับูบูรัิบูที่ของ 
โรังพัยาบูาล

5.3 47.4 42.1 5.3 0

3 แนว์ที่างปฏิิบูัติ	
ชัดเจน	เข้าใจง่าย

10.5 63.2 26.3 0 0

4 คว์ามยุ่งยากในการั
ใช้แนว์ที่างปฏิิบูัติ

0 10.5 36.8 52.6 0

5 คว์ามสัะดว์ก	
รัว์ดเรั็ว์ในการัใช้
แนว์ที่างปฏิิบูัติ

5.3 47.4 42.1 5.3 0

6 แนว์ที่างปฏิิบูัต ิ
ช่ว์ยให้การัตัดสัินใจ 
ในการัรัักษา/	
ที่ำางานง่ายข้�น

10.5 47.4 36.8 5.3 0

7 แนว์ที่างปฏิิบูัต ิ
ไม่ม่ปรัะโยชน์ต่อ
การัปฏิิบูัติงาน

5.3 0 15.8 52.6 26.3

8 การัม่โอกาสัรั่ว์ม
แสัดงคว์ามคิดเห็น
ต่อการันำาแนว์ที่าง
ปฏิิบูัติมาใช้

15.8 42.1 31.6 10.5 0

9 แนว์ที่างปฏิิบูัต ิ
ไม่ได้ช่ว์ยให้เกิด
การัสัั�งใช้ยาที่่�
เหมาะสัม

21.1 21.1 47.4 10.5 0

10 การันำาแนว์ที่าง
ปฏิิบูัติมาใช้ 
ไม่สัามารัถุป้องกัน
การัด้�อยาปฏิิชีว์นะ
ของผู้ป่ว์ยได้

0 15.8 36.8 26.3 21.1

11 ผู้ป่ว์ยม่โอกาสั 
ติดเชื�อมากข้�น 
เม้�อรัักษาตาม
แนว์ที่างแนว์ที่าง
ปฏิิบูัติ	

0 10.5 26.3 26.3 21.1
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ข้อ ประเดํ็น 
ความพื่ึงพื่อใจั

ระดํ้บูความพื่ึงพื่อใจั

มาก
ท่�สุดํ

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย
ท่�สุดํ

12 การันำาแนว์ที่าง
ปฏิิบูัติมาใช้
สัามารัถุลดต้นทีุ่น
ในการัใช้ยา
ปฏิิชีว์นะของ 
โรังพัยาบูาล

5.3 21.1 68.4 0 5.3

สรุปผลและอภิปรายผล
การัใช้ยาปฏิิชีว์นะในผู้ ป่ว์ยท่ี่�ม่บูาดแผลสัดจาก

อบุูตัเิหตพุัจิารัณาจากการัแบูง่รัะดบัูคว์ามรันุแรังของแผล 
โดยแผลปนเป้�อนรัะดบัู	1	(Clean-contaminated	Wound	
class	 1)	 ไม่คว์รัใช้ยาปฏิิชีว์นะในการัป้องกันการัติดเชื�อ	
พับูการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะที่ั�งก่อนและหลังการัใช้แนว์ที่าง
ปฏิิบูัติ	แต่ม่แนว์โน้มลดลงจากรั้อยละ	31.9	เป็นรั้อยละ 
14.9	 เม้�อที่ดสัอบูคว์ามแตกต่างที่างสัถิุติพับูว์่าลดลง
อย่างม่นัยสัำาคัญที่างสัถุิติ	อันเน้�องมาจากกรัะบูว์นการัม ่
ส่ัว์นร่ัว์มของทุี่กส่ัว์น	ได้แก่	การัจัดปรัะชมุชี�แจง	ขอคว์ามร่ัว์ม
ม้อและแจกเอกสัารัแก่ผู้เก่�ยว์ข้องในการัสัั�งใช้ยาเก่�ยว์กับู 
แนว์ที่างปฏิบัิูต	ิเรัื�อง	แนว์ที่างการัดูแล	Fresh	Traumatic	
Wound	เครัอืขา่ยสัาธารัณสัขุจงัหว์ดัสัรุัาษฎรัธ์าน	่ใหท้ี่กุคน 
ม่แนว์ที่างที่่�จะปฏิิบัูติ	 ม่คว์ามเข้าใจและเห็นปรัะโยชน์
ของแนว์ที่างปฏิิบูัติ	 ปรัะชาสััมพัันธ์ที่างสั้�อออนไลน์
อย่างสัมำ�าเสัมอโดยเภสััชกรัเพ้ั�อกรัะตุ้นการัปฏิิบัูติตาม
แนว์ที่าง	รัว์มถึุงผูบู้รัหิารัโรังพัยาบูาลชี�ใหเ้หน็ถุงึปรัะโยชน์
และคว์ามสัำาคัญของการัสัั�งใช้ยาปฏิิชีว์นะที่่�เหมาะสัม 
โดยกำาหนดเป็นนโยบูายของโรังพัยาบูาล

ผลการัศึกษาน่�ไม่สัอดคล้องกับูผลการัศึกษาของ 
รัุจิภาสั	สัิรัิจตุภัที่รั	และคณะ	(2558)	ได้ศึกษาปรัะสัิที่ธิผล 
ของการันำาแนว์ที่างการัให้ยาปฏิิชีว์นะเพ้ั�อป้องกัน 
การัติดเ ชื� อของบูาดแผลสัดจากอุบูัติ เหตุ ไปใ ช้ที่่� 
โรังพัยาบูาลศิรัิรัาช	 ผลการัศึกษาพับูว์่าคว์ามชุกของ 
การัให้ยาปฏิชีิว์นะ	 เพ้ั�อป้องกนัการัตดิเชื�อในกลุม่ที่่�ปฏิบิูตัิ
ตามแนว์ที่างการัให้ยาปฏิชีิว์นะและไม่ปฏิบัิูตติามแนว์ที่าง 
การัให้ยาปฏิิชีว์นะ	 ค้อ	 ร้ัอยละ	 65.8	 และรั้อยละ	 
98.6	ตามลำาดับู	(p<0.001)	

ซ้ี�งสัอดคลอ้งกบัูผลการัศกึษาของนธิมิา	สัุม่ปรัะดิษฐ์	
(2556)	 ได้ที่ำาการัว์ิจัยเรัื�องการัสั่งเสัรัิมการัใช้ยาอย่างสัม

เหตุผล	Antibiotics	Smart	Use	:	การัศึกษาการัขยาย
ผลสัู่คว์ามยั�งย้นโดยการัสัรั้างบูรัรัที่ัดฐานใหม่ที่างสัังคม	
(พั.ศ.	 2554-2556)	 พับูว์่า	 ขนาดของโรังพัยาบูาลม่ผล 
ต่อการัยอมรัับูและนำา	Antibiotics	Smart	Use	ไปปฏิิบูัติ	 
โรังพัยาบูาลขนาดเล็ก	เชน่	โรังพัยาบูาลชุมชน	ม่การัตอบูรับัู 
แนว์ปฏิิบัูติมากกว่์าโรังพัยาบูาลขนาดใหญ่	ซ้ี�งโรังพัยาบูาล 
สัมเด็จพัรัะยุพัรัาชเว์ียงสัรัะม่ขนาดเล็กกว์่าโรังพัยาบูาล
ศิรัิรัาช	จ้งม่การัตอบูรัับูแนว์ปฏิิบูัติมากกว์่า

ข้อเสนอแนะ
1.	คณะกรัรัมการัเภสััชกรัรัมและการัจัดของ 

โรังพัยาบูาลคว์รัจดัปรัะชมุ	พัดูคยุ	แลกเปล่�ยนกบัูบูคุลากรั
ที่างการัแพัที่ย์ที่่�ที่ำาหนา้ที่่�สัั�งใชย้าโดยใชข้้อมูลที่างวิ์ชาการั	
เพ้ั�อให้ยอมรัับูและมั�นใจได้ว์่าแนว์ที่างปฏิิบูัติช่ว์ยให้เกิด 
การัสัั�งใช้ยาที่่�เหมาะสัมได้	 เพ้ั�อให้สัามารัถุสัั�งใช้ยา 
อย่างเหมาะสัมมากข้�น

2.	โรังพัยาบูาลจัดอบูรัมว์ิชาการัเรัื�องการัสัั�งใช้ยา
ปฏิชีิว์นะในการัปอ้งกนัการัติดเชื�อในผูป่้ว์ยที่่�ม่บูาดแผลสัด 
จากอุบูัติเหตุให้แก่บูุคลากรัที่างการัแพัที่ย์ที่่�ที่ำาหน้าที่่� 
สัั�งใช	้โดยมุ่งเน้นเรัื�องชนิดยาปฏิชิวี์นะและรัะยะเว์ลาการัให้ 
เพ้ั�อให้สัามารัถุสัั�งใช้ยาได้อย่างเหมาะสัมและช่ว์ยลด 
ค่าใช้จ่ายของโรังพัยาบูาล

3.	คว์รัม่การัศึกษาว์ิจัยเรัื�องอุบูัติการัณ์การัติดเชื�อ 
ที่่�แผลในผู้ป่ว์ยที่่�ม่บูาดแผลสัดจากอุบูัติเหตุที่่�ไม่ม่การัสัั�ง 
ใช้ยาปฏิิ ชีว์นะในการัป้องกันการัติดเชื�อเพ้ั�อสัรั้าง 
คว์ามมั�นใจให้บูุคลากรัที่างการัแพัที่ย์ที่่�ที่ำาหน้าที่่�สัั�งใช้ยา
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ความส้มพื่้นธ์ระหว่าง
คุณภาพอากาศึกับูผลกรัะที่บูต่อสัุขภาพ
ของผู้ป่วยในอําเภอเกาะคา จํังหวัดืลําปาง

	นพื่.ประเสริฐ	สุเมธวานิชย์	โรงพื่ยาบูาลเกาะคา
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บูทค้ดํย่อ
	ฝุ่่นละอองที่่�ม่ขนาดเสั้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว์่าหรัือ

เที่่ากับู	10	ไมโครัเมตรั	และ	2.5	ไมโครัเมตรั	สัามารัถุ
เขา้ไปยังถุงุลมปอด	ก่อใหเ้กิดกรัะบูว์นการัอกัเสับู	โรัค	และ 
ภาว์ะต่างๆ	 ตามมาได้	 การัสััมผัสัฝุ่่นเป็นรัะยะเว์ลานาน	 
ส่ังผลต่อสัขุภาพัที่ั�งด้านรัะบูบูไหลเวี์ยนโลหติ	 รัะบูบูที่างเดิน 
หายใจ	 และรัะบูบูหลอดเล้อดสัมอง	 อย่างไรัก็ตาม	 
ยังไม่ม่การัศึกษาคว์ามสััมพัันธ์รัะหว์่างคุณภาพัอากาศ	
(Air	Quality	 Index;	AQI)	 และผลกรัะที่บูเชิงสัุขภาพัใน
ปรัะเที่ศไที่ยมากอ่น	และในรัะยะเว์ลาที่่�ผ่านมา	ภาคเหนอ้
ตอนบูนของปรัะเที่ศไที่ย	 ได้รัับูผลกรัะที่บูจากภาว์ะฝุ่่น
ละอองในช่ว์งฤดูรั้อนทีุ่กปี	 ที่างที่่มผู้ว์ิจัยจ้งม่คว์ามสันใจ
ในการัศึกษาคว์ามสััมพัันธ์รัะหว์่างคุณภาพัอากาศและ
ผลกรัะที่บูในเชงิสัขุภาพั	เขตอำาเภอเกาะคา	จังหว์ดัลำาปาง

	 วิ์ธีการัศึกษา	 :	 เป็นการัศึกษาเชิงว์ิเครัาะห์แบูบู	
Cross-sectional	study	เกบ็ูขอ้มูลสัภาพัอากาศกบัูจำานว์น
ผูป่้ว์ยเขา้รับัูบูริัการัในโรังพัยาบูาลดว้์ยโรัคที่างเดนิหายใจ	
โรัคหัว์ใจขาดเล้อด	 โรัคหลอดเล้อดสัมอง	 โรัคผิว์หนัง 
อักเสับู	และโรัคเย้�อบูุตาขาว์อักเสับู	ตั�งแต่ว์ันที่่�	1	ตุลาคม	
2561	ถุึง	30	กันยายน	2564

	 ผลลัพัธ์	 :	 ค่าดัชน่คุณภาพัอากาศเฉุล่�ยรัายเด้อน
ที่่�เพิั�มข้�น	 ม่คว์ามสััมพัันธ์ที่างบูว์กกับูจำานว์นผู้ป่ว์ยที่่�มา 
โรังพัยาบูาลด้ว์ยโรัคติดเชื�อที่างเดินหายใจส่ัว์นบูน
เฉุ่ยบูพัลัน	(J0:	J00-J06,	r	=	0.439	p-value	=	0.007)	
โรัคปอดอักเสับูจากสัภาพัอากาศ	 ไข้หว์ัดใหญ่	ปอดบูว์ม	
(J1:	J10-J18,	r	=	0.467	p-value	=	0.004)	และโรัคภมูแิพั้ 
(J3:	J30-J39,	r	=	0.570	p-value	=	0.000)	ว์ิเครัาะห์ 
การัถุดถุอยพัหุคูณเชิงเส้ันหลายตัว์แปรัของ	 PM2.5	 
และ	PM10	กับูจำานว์นผู้ป่ว์ยตามกลุ่มโรัคข้างต้น	จะได้
คว์ามสััมพัันธ์ในรัูปแบูบูสัมการัเชิงเสั้นดังน่�

YJ0	=225.11+11.599(XPM2.5)-6.29(XPM10)	r
2	=	0.307	

และ	p-value=0.002
YJ1	=	8.55+1.359(XPM2.5)-0.572(XPM10)	r

2	=	0.276	
และ	p-value	=	0.005	

YJ3	 =	 18.275+0.415(XPM2.5)-0.153(XPM10)	 r
2	=	

0.385	และ	p-value	=	0.000
ปัญหาสัภาพัอากาศม่คว์ามสัมัพัันธ์ในที่ศิที่างเด่ยว์กัน

กับูจำานว์นผู้ป่ว์ยที่่�มาโรังพัยาบูาลเกาะคาด้ว์ยโรัคติดเชื�อ
ที่างเดนิหายใจสัว่์นบูนเฉุย่บูพัลนั	(J0:	J00-J06),	โรัคปอด 
อกัเสับูจากสัภาพัอากาศ	ไขห้ว์ดัใหญ่	ปอดบูว์ม	(J1:	J10- 
J18)	และโรัคภมูแิพั	้(J3:	J30-J39)	ที่ั�งน่�จากสัมการัถุดถุอย
พัหคุณูเชิงเส้ันหลายตวั์แปรัที่ำาให้สัามารัถุคาดการัณ์จำานว์น 
ผู้ป่ว์ยที่่�มารัักษาที่่�ด้ว์ยกลุ่มโรัคข้างต้นได้	 ม่ปรัะโยชน์
ในการัสัรั้างนโยบูายเฝ้่ารัะว์ังโรัคที่่�เกิดจากฝุ่่นละออง 
การัเตรัียมเว์ชภัณฑู์ต่างๆ	 และการัจัดสัรัรังบูปรัะมาณ
อย่างม่ปรัะสัิที่ธิภาพัมากข้�น

คำาสัำาคัญ	 :	 ดัชน่คุณภาพัอากาศ	 (AQI),	 ฝุ่่นละออง
ขนาดเล็ก	2.5	(PM2.5),	ฝุ่่นละอองขนาดเล็ก	10	(PM10)

บูทนํา
ปัญหาหมอกควั์นในภาคเหน้อจัดเป็นปัญหามลพิัษ

ที่างอากาศที่่�สัำาคัญของปรัะเที่ศไที่ย	 โดยใช้การัเฝ่้ารัะว์ัง
รัะดับูคว์ามเข้มข้นของฝุ่่นละอองในบูรัรัยากาศขนาดเล็ก
กว์่า	 10	 ไมครัอน	 (PM10)	 ร่ัว์มกับูการัเฝ่้ารัะว์ังรัะดับู
คว์ามเข้มข้นของฝุ่่นละอองในบูรัรัยากาศขนาดเล็กกว์่า	
2.5	ไมครัอน	(PM2.5)	เป็นตวั์ชี�ว์ดัที่่�สัำาคญัในการัตดิตาม
มลพัิษอากาศ	แล้ว์คิดออกมาเป็นค่าดัชน่คุณภาพัอากาศ
หรัอื	AQI	(Air	quality	index)	เพ้ั�อปรัะเมนิปัญหามลพิัษที่าง
อากาศในแต่ละช่ว์งเว์ลา	เน้�องจากสัภาพัอากาศที่่�นิ�งและ
แห้งเป็นเว์ลานานในช่ว์งฤดูแล้งรัะหว์่างเด้อนธันว์าคม
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ถุึงม่นาคม	 การัเคล้�อนตัว์ข้�นในแนว์ดิ�งของอากาศจ้ง
เป็นไปได้ยาก	ฝุ่่นละอองขนาดเล็กจ้งฟุ้งกรัะจายอยู่เหน้อ
พั้�นดินใต้ชั�นอุณหภูมิที่่�รัะดับูคว์ามสัูงเหน้อพั้�นดิน	 1-2	
กโิลเมตรั	มองเหน็เป็นกลุ่มหมอกคว์นั1	นอกจากน่�ทิี่ศที่าง
และคว์ามเรั็ว์ลมก็สั่งผลต่อการัแพัรั่กรัะจายของฝุ่่นด้ว์ย2 
โดยแหล่งกำาเนิดสั่ว์นใหญ่มาจากยานพัาหนะ	 และการั 
เผาไหม้ชีว์มว์ลในที่่�โล่ง3

ม่การัศกึษาวิ์จยัในตา่งปรัะเที่ศเก่�ยว์กบัูคว์ามสัมัพัันธ์
ของฝุ่่นละอองขนาดเล็กในบูรัรัยากาศกับูสัุขภาพัอย่าง
หลากหลาย	เชน่	แสัดงใหเ้หน็ถุงึคว์ามสัมัพัันธก์บัูการัตาย
ก่อนเว์ลาอนัคว์รัจากทุี่กสัาเหต4ุ	การัเพิั�มข้�นของคว์ามเข้มข้น 
ฝุ่่นละออง	 PM2.5	 ม่คว์ามสััมพัันธ์กับูอัตรัาตายจาก 
ทีุ่กสัาเหตุ5,6	 การัเข้ารัับูรัักษาตัว์ที่่�แผนกฉุุกเฉุิน	การัเจ็บู
ป่ว์ยด้ว์ยโรัครัะบูบูที่างเดินหายใจที่ั�งแบูบูเฉุ่ยบูพัลันและ
แบูบูเรัื�อรััง7	 โรัครัะบูบูหัว์ใจและหลอดเล้อด8,9	 งานว์ิจัย 
ชิ�นน่�เป็นการัศึกษาคว์ามสััมพัันธ์ของคุณภาพัอากาศ	
(AQI)	และฝุ่น่ละอองขนาดเลก็	PM2.5,	PM10	ตอ่จำานว์น 
ผูป่้ว์ยในการัเขา้รับัูการัรักัษาที่่�โรังพัยาบูาลเกาะคา	จังหวั์ด
ลำาปาง	 ด้ว์ยโรัคที่างเดินหายใจ	 โรัคหัว์ใจขาดเล้อด	 
โรัคหลอดเล้อดสัมอง	 โรัคผิว์หนังอักเสับู	 และโรัคเย้�อบูุ
ตาขาว์อักเสับู	โดยม่วั์ตถุปุรัะสังคเ์พ้ั�อใช้ในการัว์างแผนการั 
เฝ้่ารัะว์งัและดแูลปัญหาสัขุภาพัของปรัะชาชนที่่�ม่คว์ามเสั่�ยง
ต่อการัเกิดโรัคดังกล่าว์	 เพ้ั�อเป็นปรัะโยชน์ในการัแนะ 
แนว์ที่างการัจัดการัด้านสัิ�งแว์ดล้อมและคว์บูคุมป้องกัน 
ผลกรัะที่บูต่อสัุขภาพัของปรัะชาชนในพั้�นที่่� จังหวั์ด 
ต่อไป

วิธ่การดํําเนินวิจั้ย
	 เป็นการัศึกษาเชิงว์ิเครัาะห์แบูบู	 Cross-sectional	

study	 เก็บูข้อมูลสัภาพัอากาศที่่� วั์ดค่าจากสัถุาน ่
ตรัว์จสัภาพัอากาศของกรัมคว์บูคุมมลพัษิ	ตำาบูลพัรัะบูาที่	
อำาเภอเม้อง	จงัหว์ดัลำาปาง	กับูจำานว์นผูป้ว่์ยเขา้รับัูบูรักิารั
ในโรังพัยาบูาลเกาะคาด้ว์ยโรัคที่างเดินหายใจ	 โรัคหัว์ใจ
ขาดเล้อด	 โรัคหลอดเล้อดสัมอง	 โรัคผิว์หนังอักเสับู
และโรัคเย้�อบูุตาขาว์อักเสับู	 ตามบูัญชีจำาแนกที่างสัถุิติ
รัะหว์่างปรัะเที่ศของโรัคและปัญหาสัุขภาพัที่่�เก่�ยว์ข้อง	 
ฉุบูับูที่บูที่ว์นครัั�งที่่�	 10	 (ICD10)	 ตั�งแต่ว์ันที่่�	 1	 ตุลาคม	
2561	ถุึง	30	กันยายน	2564

จำานว์นผู้ป่ว์ยจากฐานข้อมูลเว์ชรัะเบู่ยนผู้ป่ว์ยและ
สัารัสันเที่ศของโรังพัยาบูาลเกาะคา	 โดยไม่แยกเพัศ	 
ไม่แยกอายุ	ไม่รัว์มผู้ป่ว์ยที่่�มาตามนัดรัับูยา	ไม่รัว์มผู้ป่ว์ย
ที่่�นัดตดิตามอาการั	ไมร่ัว์มผูป่้ว์ยที่่�ม่ภูมิลำาเนาอยูน่อกเขต
อำาเภอเกาะคา	ตามการัว์ินิจฉุัยด้ว์ย	ICD10	ดังน่�

H1	ค้อ	กลุ่มโรัคตาอักเสับู	H100-H109	
J0	 ค้อ	 กลุ่มโรัคติดเชื�อที่างเดินหายใจสั่ว์นบูน

เฉุ่ยบูพัลัน	J00-J06	 	
J1	ค้อ	กลุ่มโรัคปอดอักเสับูจากสัภาพัอากาศ	ไขห้วั์ด

ใหญ่และปอดบูว์ม	J10-J18	
J2	ค้อ	กลุ่มโรัคหลอดลมอักเสับูสั่ว์นล่างเฉุ่ยบูพัลัน	

J20-J22
J3	ค้อ	กลุ่มโรัคภูมิแพั้	J30-J39
J4	 ค้อ	 กลุ่มโรัคปอดอุดกั�นเรัื�อรัังและโรัคหอบูห้ด	

J40-J47
I2	ค้อ	กลุ่มโรัคหลอดเล้อดหัว์ใจ	I20,	I21,	I24,	I26,	

I28
I4	 ค้อ	 กลุ่มโรัคหัว์ใจเต้นผิดปกติ	 I49,	 I499,	 I47,	

I471,	I479,	I480-I489	
I64	 ค้อ	 โรัคอัมพัาตฉุับูพัลัน	 ไม่รัะบูุว์่าเกิดจาก 

เล้อดออกหรัือเน้�อสัมองตายเพัรัาะขาดเล้อด
L2	ค้อ	กลุ่มโรัคผิว์หนังอักเสับู	L20,	L238,	L239,	

L249,	L259,	L29,	L303,	L304,	L308,	L309,	L50,	
L7082,	L7082,	L7088,	L709

จัริยธรรมในการวิจั้ย
	โครังการัศกึษาว์จิยัน่�ผ่านการัพัจิารัณาดา้นจริัยธรัรัม

จากคณะกรัรัมการัว์จิยัและจริัยธรัรัมว์จิยัจากโรังพัยาบูาล
ศนูยล์ำาปาง	จงัหวั์ดลำาปาง	เลขที่่�โครังการัว์จิยั	42/64	และ
ได้รัับูการัอนุญาตให้เก็บูข้อมูลจากสัำานักจัดการัคุณภาพั
อากาศและเสั่ยง	 กรัมคว์บูคุมมลพิัษ	 และเพ้ั�อเป็นการั
ป้องกนัปญัหาที่างจริัยธรัรัมที่่�อาจเกดิข้�น	จ้งม่การัปอ้งกนั
โดยไม่เปิดเผยรัายชื�อ	เพ้ั�อเป็นการัเก็บูรักัษาคว์ามลับูของ
ผู้เข้ารั่ว์มศึกษา

วิธ่การวิเคราะห์ข้อมูล
 ตัว์แปรัต้นค้อคุณภาพัอากาศ	ได้แก่	ค่า	AQI	และ	

PM2.5,	PM10	ตัว์แปรัตามค้อจำานว์นผู้ป่ว์ยโรัคที่างเดิน
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หายใจ	 โรัคหัว์ใจขาดเล้อด	 โรัคหลอดเล้อดสัมอง	 โรัค
ผิว์หนังอักเสับู	 และโรัคเย้�อบูุตาขาว์อักเสับู	 ใช้ค่าสัถุิติ	
Pearson’s	correlation	ในการัหาคว์ามสัมัพัันธข์องดชัน่
คณุภาพัอากาศกบัูจำานว์นผูป้ว่์ยที่่�มาโรังพัยาบูาลดว้์ยโรัค
ที่างเดินหายใจ	โรัคหวั์ใจขาดเล้อด	โรัคหลอดเล้อดสัมอง	
โรัคผวิ์หนังอกัเสับู	และโรัคเย้�อบูตุาขาว์อักเสับู	ใชค่้าสัถุติิ
การัว์ิเครัาะห์	Multiple	 Linear	Regression	 ในการัหา
แนว์โน้มคว์ามสััมพัันธ์เชิงเส้ันของปัญหาสัภาพัอากาศ	
(PM2.5	และ	PM10)	กับูจำานว์นผู้ป่ว์ยที่่�มาโรังพัยาบูาล

ด้ว์ยโรัคที่างเดินหายใจ	 โรัคหัว์ใจขาดเล้อด	 โรัคหลอด
เล้อดสัมอง	โรัคผวิ์หนงัอกัเสับู	และโรัคเย้�อบูตุาขาว์อักเสับู	
ว์เิครัาะหน์ยัสัำาคัญของข้อมูลที่่�ม่ตวั์แปรัอสิัรัะหลายตวั์ด้ว์ย	
ANOVA	test	และ	r2

ผลการวิจั้ย
ข้อมูลค่าฝุ่่นละอองในอากาศที่่�ม่การับูันที่ึกเป็นค่า

เฉุล่�ยรัายเด้อน	 ได้แก่	 AQI,	 PM2.5	 (µµg/m3),	 PM10	 
(µg/m3)	ดังแสัดงในรัูปที่่�	1

  รูปที่ 1 แผนภูมิเส้นแสดงดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) กับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10  ช่วงเวลา

ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2564                  

 ที่มา : รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 

เมื่อนำมาวิเคราะห์ Pearson’s correlation พบว่าค่า AQI, PM2.5, PM10 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย r=0.989, p-value=0.000 และ r=0.974, p-value=0.000 ตามลำดับ ดังแสดงตาม

รูปที่ 2 

ท่�มา : รายงานสถานการณ์แลูะการจัดการปัญห้ามลูพิิษทางอากาศแลูะเส่ยง กรมควบคุมมลูพิิษ
เม้�อนำามาว์ิเครัาะห์	Pearson’s	correlation	พับูว์่าค่า	AQI,	PM2.5,	PM10	ม่คว์ามสััมพัันธ์ในที่ิศที่างเด่ยว์กัน 

อย่างม่นัยสัำาคัญที่างสัถุิติ	โดย	r=0.989,	p-value	=	0.000	และ	r	=	0.974,	p-value	=	0.000	ตามลำาดับู	ดังแสัดง
ตามรัูปที่่�	2

รูปท่�	2	แผนภูมิ	Bubble	plot	แสดํงความส้มพื่้นธ์
ระหว่าง	AQI,	PM2.5	และ	PM10

ในสั่ว์นข้อมูลจำานว์นผู้ป่ว์ยที่่�เข้ารัับูบูรัิการัที่่�แผนกผู้ป่ว์ย
นอกหรัือห้องฉุุกเฉิุน	 ณ	 โรังพัยาบูาลเกาะคา	 ด้ว์ยกลุ่มโรัค 
ที่่�งานวิ์จัยน่�ศึกษาตาม	 ICD10	 นำามาว์ิเครัาะห์คว์ามสััมพัันธ์ 
กับูค่า	 AQI	 พับูว์่า	 ม่คว์ามสััมพัันธ์ที่างบูว์กกับูจำานว์นผู้ป่ว์ย 
ที่่�มาเข้ารัับูบูรัิการัที่่�โรังพัยาบูาลดว้์ย	โรัคติดเชื�อที่างเดินหายใจ
สั่ว์นบูนเฉุ่ยบูพัลัน	 (J0:	 J00-J06,	 r	 =	 0.439	 p-value	 =	

รูปท่�	1	แผนภูมิเส้นแสดํงดํ้ชน่คุณภาพื่อากาศู	(AQI)	ก้บูฝุ่่นละอองขนาดํเล็ก	PM2.5	และ	PM10	 
ช่วงเวลาต้�งแต่ตุลาคม	2561	ถึงก้นยายน	2564	

0.007),	โรัคปอดอักเสับูจากสัภาพัอากาศ	ไข้หว์ัดใหญ่และปอดบูว์ม	(J1:	J10-J18,	r	=	0.467	p-value	=	0.004)	 
และโรัคภูมิแพั้	(J3:	J30-J39,	r	=	0.570	p-value	=	0.000)	ในสั่ว์นของกลุ่มโรัคอ้�นๆ	พับูม่คว์ามสััมพัันธ์เช่นกัน	 
แต่ไม่ม่นัยสัำาคัญที่างสัถุิติ	ดังแสัดงตามตารัางที่่�	1	
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ตารางท่�	1	แสดํงค่าสหส้มพื่้นธ์แบูบูเพื่ียร์ส้นระหว่างค่าดํ้ชน่คุณภาพื่อากาศูก้บูจัํานวนผู้ป่วย 
ท่�มาโรงพื่ยาบูาลตาม	ICD10	
(*	ม่น้ยสําค้ญทางสถิติ)

รห้ส 	รายโรคตาม	ICD10

	ค่าดํช้น่คุณภาพื่อากาศู	(AQI)

Pearson	
 correlation

p-value

H1 กลุ่มโรัคตาอักเสับู	H100-H109 -0.135 0.434

J0 กลุ่มโรัคติดเชื�อที่างเดินหายใจสั่ว์นบูนเฉุ่ยบูพัลัน	J00-J06 0.439* 0.007

J1 กลุ่มโรัคปอดอักเสับูจากสัภาพัอากาศ	ไข้หว์ัดใหญ่และปอดบูว์ม	J10-J18 0.467* 0.004

J2 กลุ่มโรัคหลอดลมอักเสับูสั่ว์นล่างเฉุ่ยบูพัลัน	J20-J22 0.277 0.102

J3 กลุ่มโรัคภูมิแพั้	J30-J39 	0.570* 0.000

J4 กลุ่มโรัคปอดอุดกั�นเรัื�อรัังและโรัคหอบูห้ด	J40-J47 	0.307 0.068

	I2 กลุ่มโรัคหลอดเล้อดหัว์ใจ	I20,	I21,	I24,	I26,	I28 0.147 0.392

	I4 กลุ่มโรัคหัว์ใจเต้นผิดปกติ	I49,	I499,	I47,	I471,	I479,	I480-I489 0.010 0.956

	I64 กลุ่มโรัคอัมพัาตฉุับูพัลัน	ไม่รัะบูุว์่าเกิดจากเล้อดออกหรัือเน้�อสัมองตายเพัรัาะขาดเล้อด -0.137 0.424

	L2 กลุ่มโรัคผวิ์หนงัอักเสับู	L20,	L238,	L239,	L249,	L259,	L29,	L303,	L304,	L308,	L309,	L50,	
L7082,	L7082,	L7088,	L709

-0.071 0.681

จากการัหาสัหสััมพัันธ์เพ่ัยรั์สััน	 รัะหว์่างค่าดัชน่คุณภาพัอากาศ	 (AQI)	 กับูจำานว์นผู้ป่ว์ยที่่�มาโรังพัยาบูาลด้ว์ย
โรัคกลุ่ม	 J0,	 J1,	 J3	 เรัาสัามารัถุนำาข้อมูลมาวิ์เครัาะห์ต่อด้ว์ยการัว์ิเครัาะห์การัถุดถุอยพัหุคูณ	 (Multiple	 Linear	
Regression)	 ในการัหาแนว์โน้มคว์ามสััมพัันธ์เชิงเสั้นของปัญหาสัภาพัอากาศ	 โดยแยกข้อมูลตัว์แปรัอิสัรัะ	 ซ้ี�งค้อ
ดัชน่คุณภาพัอากาศ	(AQI)	ออกเป็นข้อมูลปรัิมาณคว์ามเข้มข้นฝุ่่นละอองขนาดเล็ก	PM2.5	กับูข้อมูลปรัิมาณคว์าม 
เข้มข้นฝุ่่นละอองขนาดเล็ก	 PM10	 ที่ำาให้เรัาได้ตัว์แปรัอิสัรัะสัองตัว์และตัว์แปรัตามเป็นกลุ่มโรัค	 J0,	 J1	 และ	
J3	 ใช้สัถุิติว์ิเครัาะห์หานัยสัำาคัญด้ว์ย	 ANOVA	 test	 และ	 r2	 แล้ว์เรัาจะได้สัมการัเชิงเสั้นของที่ั�งสัามกลุ่มโรัคกับู 
ค่าปรัิมาณคว์ามเข้มข้นฝุ่่นละอองขนาดเล็ก	PM2.5	และ	PM10	ดังน่�

YJ0	=	225.11+11.599(XPM2.5)-6.29(XPM10)	คว์ามแม่นยำาของสัมการัที่่�	31%	โดยม่คา่	r2	=	0.307	และ	p-value	=	
0.002		YJ1	=	8.55+1.359(XPM2.5)-0.572(XPM10)	คว์ามแมน่ยำาของสัมการัที่่�	28%	โดยม่คา่	r2	=	0.276	และ	p-value	= 
0.005	 	 YJ3	 =	 18.275+0.415(XPM2.5)-0.153(XPM10)	 คว์ามแม่นยำาของสัมการัที่่�	 39%	 โดยม่ค่า	 r2	 =	 0.385	 
และ	p-value	=	0.000	โดยม่นิยามของตัว์แปรัในสัมการัดังน่�	YJ0	ค้อ	จำานว์นผู้ป่ว์ยที่่�มาโรังพัยาบูาลด้ว์ยอาการั
กลุ่มโรัค	 J0	 เด้อนนั�น	 (คน)	YJ1	ค้อ	 จำานว์นผู้ป่ว์ยที่่�มาโรังพัยาบูาลด้ว์ยอาการักลุ่มโรัค	 J1	 เด้อนนั�น	 (คน)	YJ3	 
ค้อ	จำานว์นผู้ป่ว์ยที่่�มาโรังพัยาบูาลด้ว์ยอาการักลุ่มโรัค	J3	เด้อนนั�น	(คน)	XPM2.5	ค้อ	ค่าปรัิมาณฝุ่่นละอองขนาดเล็ก	
PM2.5	เฉุล่�ยของเด้อนนั�น	(µg/m3)	XPM10	ค้อ	ค่าปรัิมาณฝุ่่นละอองขนาดเล็ก	PM10	เฉุล่�ยของเด้อนนั�น	(µg/m3)	

ซี้�งสัมการัเชิงเสั้นจากที่ั�งสัามกลุ่มโรัคนำาเสันอด้ว์ยกรัาฟ	Scatter	plot	แบูบูสัามมิติ	ดังแสัดงในตารัางที่่�	2
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สรุปผลและอภิปราย
	ข้อมูลดัชน่คุณภาพัอากาศ	(AQI)	เปรัียบูเที่่ยบูกับูจำานว์นผู้ป่ว์ย

ที่่�มารัักษาที่่�โรังพัยาบูาลเกาะคาด้ว์ยโรัคที่างเดินหายใจ	 โรัคหัว์ใจ 
ขาดเล้อด	 โรัคหลอดเล้อดสัมอง	 โรัคผิว์หนังอักเสับู	 และโรัคเย้�อบูุ
ตาขาว์อกัเสับู	เม้�อนำามาว์เิครัาะหส์ัหสัมัพัันธแ์บูบูเพ่ัยรัส์ันั	พับูว์า่ดัชน่
คุณภาพัอากาศเฉุล่�ยรัายเด้อน	 ม่คว์ามสััมพัันธ์ที่างบูว์กกับูจำานว์น 
ผู้ป่ว์ยที่่�มาเข้ารัับูบูริัการัที่่�โรังพัยาบูาลเกาะคาด้ว์ยโรัคติดเชื�อที่าง
เดินหายใจสั่ว์นบูนเฉุ่ยบูพัลัน	(J0:	J00-J06,	r	=	0.439	p-value	=	
0.007),	โรัคปอดอักเสับูจากสัภาพัอากาศ	ไข้หว์ัดใหญ่และปอดบูว์ม	
(J1:	 J10-J18,	 r	 =	 0.467	 p-value	 =	 0.004)	 และโรัคภูมิแพั้	 
(J3:	J30-J39,	r	=	0.570	p-value	=	0.000)	ตามแสัดงในตารัางที่่�	1 
สั่ว์นโรัคกลุ่มอ้�นก็พับูคว์ามสััมพัันธ์เช่นกันแต่ไม่ม่นัยสัำาคัญที่างสัถุิติ

เม้�อมาที่ำาการัว์ิเครัาะห์การัถุดถุอยพัหุคูณ	 (Multiple	 Linear	
Regression)	 โดยการัแยกข้อมูลดัชน่คุณภาพัอากาศ	 (AQI)	 
ออกเป็นข้อมูลปรัิมาณคว์ามเข้มข้นฝุ่่นละอองขนาดเล็ก	PM2.5	กับู
ข้อมูลปรัิมาณคว์ามเข้มข้นฝุ่่นละอองขนาดเล็ก	 PM10	 ที่ำาให้เรัาได้
ตวั์แปรัอสิัรัะสัองตวั์	ส่ัว์นตัว์แปรัตามค้อจำานว์นผูป่้ว์ยที่่�มาโรังพัยาบูาล
ด้ว์ยโรัคกลุ่ม	 J0,	 J1,	 J3	 ที่ดสัอบูนัยสัำาคัญของข้อมูลที่่�ม่ตัว์แปรั 
อิสัรัะหลายตัว์ด้ว์ย	ANOVA	test	และ	r2	ตามตารัางที่่�	2	เรัาจะได้
สัมการัเชิงเสั้นดังต่อไปน่�

YJ0	=	225.11+11.599	(XPM2.5)-6.29	(XPM10)	ม่ค่า	r2	=	0.307	
และ	p-value	=	0.002	

YJ1	=	8.55+1.359	(XPM2.5)-0.572	(XPM10)	ม่ค่า	r2	=	0.276	
และ	p-value	=	0.005	

YJ3	=	18.275+0.415	(XPM2.5)-0.153	(XPM10)	ม่ค่า	r2	=	0.385	
และ	p-value	=	0.000		

	 ดังนั�นเม้�อเรัาที่รัาบูค่าเฉุล่�ยรัายเด้อนของปรัิมาณฝุ่่นละออง
ขนาดเล็ก	PM2.5	กับู	PM10	เรัาจะสัามารัถุคาดการัณ์จำานว์นผู้ป่ว์ย 
ที่่�มารัักษาที่่�โรังพัยาบูาลเกาะคาด้ว์ยอาการัของกลุ่มโรัค	 J0,	 J1	 
และ	 J3	 ปรัะโยชน์ที่่�ได้เพ้ั�อเป็นแนว์ที่างในการัสัรั้างนโยบูาย 
ในการัเฝ้่ารัะว์ังโรัคที่่�เกิดจากฝุ่่นละออง	 การัเตรัียมเว์ชภัณฑ์ูต่างๆ	
และการัจัดสัรัรังบูปรัะมาณให้ม่ปรัะสัิที่ธิภาพัมากข้�น

ตารางท่�	2	กราฟ	Scatter	plot	แบูบูสามมิต ิ
แสดํงความส้มพื่้นธ์ระหว่างปริมาณฝุ่่นละอองขนาดํเล็ก	
PM2.5,	PM10	ก้บู	กลุ่มโรค	J0	(ส่แดํง),		J1	(ส่เหล่อง),		 
J3	(ส่นํ�าเงิน)
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SUN 3 mm.


