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องค์์การเภสััชกรรมค์ว้้ารางว้ัล
รััฐวิิสาหกิิจดีีเดี่นปรัะจำาปี 2564 
ดี้านกิารัพััฒนาองค์์กิรัดีีเดี่น

วิารัสารัองค์์กิารัเภสัชกิรัรัม
The Government Pharmaceutical Organization 

5 ภาคีจับมือ  
พัฒนานวัตกรรม 

สเปรย์แอนติบอดี้พ่นจมูก  
ยับย้ังโควิด-19  

เตรียมเดินหน้าศึกษา 
ทางคลินิกในอาสาสมัคร - 

คาดออกสู่ตลาด 
ไตรมาส 3 ปีนี้

 องค์การเภสัชกรรม 
คว้ารางวัล  

“องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ” ประจำาปี 2564

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงาน  
“Thailand International Health Expo 2022” 

 นำาเสนอความรู้เรื่อง โรงงานผลิตวัคซีน 
ขององค์การฯ คว้ารางวัลระดับโลก  

ต้นแบบส่งออกช่อดอกกัญชา  
วัคซีนโควิด HXP-GPOVac วัคซีนเพ่ือคนไทย  

พร้อมจำาหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การฯ  
ในราคาพิเศษ

ครั้งแรกในประเทศไทย  
องค์การเภสัชกรรม  

จับมือ Durian Corp. 
จัดงาน GPO Innovative 

KICK OFF เปิดตัว  
“Ignite Program : โครงการ
บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่” 
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วารสารองค์การเภสัชกรรม
The Government Pharmaceutical Organization 

วัตถุุประสงค์
1.	 เพื่่�อเผยแพื่ร่ข ่าวสาร	 และความรู ้ทางการแพื่ทย์และ 

สาธารณสขุ	รวมท้�งผลงานวเิคราะห์วจิัย้ในสาขาท่�เก่�ยวข้อง
2.	 เพื่่�อเป็นส่�อเผยแพื่ร่กจิักรรมและการดําํเนนิงานขององค์การ

เภส้ชกรรมแก่เจั้าหน้าท่�ทางการแพื่ทย์และสาธารณสุข	 
ท้�งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

3.	 เพื่่�อเป็นส่�อกลางในการสร้างความเข้าใจัอ้นดํ่ต่อก้น
4.	 เพื่่�อเป็นศููนย์กลางการแลกเปล่�ยนท้ศูนะและความคิดํเห็น

กองประชาสัมพัันธ์ องค์การเภสัชกรรม
75/1	ถนนพื่ระรามท่�	6	ราชเทวี	กรุงเทพื่ฯ	10400
โทรศู้พื่ท์	/	โทรสาร	0	2644	8856
E-mail : AA32@gpo.or.th
http//:www.gpo.or.th

คณะที่่�ปรึกษา
นพื่.วิฑููรย์	ดํ่านวิบููลย์
ดํร.	ภญ.มุกดําวรรณ	ประกอบูไวทยกิจั
นางศูิรินุช	ช่ว้นพื่ิศูาลนุกูล
ภญ.ศูิริกุล	เมธ่วีร้งสรรค์
ภญ.ดํนตรี	เกษสุวรรณสิงห์
นายร้งษ่	ปัดํล่
ดํร.	ภญ.น้นทกาญจัน์	สุวรรณป�ฎกกุล
ภญ.อมรร้ตน์	ส่บูบูุญเชิญวงศู์
ภญ.สุภาพื่ร	ติพื่พื่ะมงคล
ภญ.วีระมล	มหาตมวดํ่

บรรณาธิการ
นางสุนิสา	พื่รหมประสิทธิ�

กองบรรณาธิการ
นางสาวค้นธร้ตน์	มณ่โชติ
นางวิภาวรรณ	ธรรมบูํารุง
นายธนากร	ส้งการี

ศิิลปกรรม
นางรสสุคนธ์	ลิ�มสุวรรณเกสร
นายชุติศู้กดํิ�	ทาบูสุวรรณ์
นายจัุมพื่ล	ศูศูิพื่งษ์อน้นต์

ภาพัประกอบ
นายธาดํา	เกษตร
นายวิว้ฒน์	เย็งยูโซะ
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เมื�อว้ันที�	 31	 มกราค์ม	 2565	 
ที�ตึกสัันติไมตรี	 ทำาเนีย์บรัฐบาล	 
นาย์อาค์ม	เติมพัิทย์าไพัสัิฐ	รัฐมนตรี
ว้า่การกระทรว้งการค์ลงั	เป็นประธาน
มอบรางว้ัลรัฐวิ้สัาหกิจดีีเดี่น	 (SOE	
Award)	ประจำาปี	2564	ซี่�งจัดีข่�นโดีย์	
สัำานักงานค์ณะกรรมการนโย์บาย์
รัฐวิ้สัาหกิจ	 (สัค์ร.)	 ภาย์ใต้แนว้คิ์ดี	
“กา้ว้สัูยุ่์ค์วิ้ถใีหมด้่ีว้ย์พัลังรฐัวิ้สัาหกจิ
ไทย์อย์า่งย์ั�งย์นื	Sustainable	Moving	
Towards	 The	 Next	 Normal”	 

ผลติภณัฑ์ใ์หห้ลากหลาย์	ทำาการตลาดี
เชิงรุกในตลาดีภาค์เอกชน	ค์ว้บค์ู่กับ 
การรกัษาตลาดีภาค์รฐั	บริหารจดัีการ 
อง ค์์กรใ ห้ มีสัมรรถนะ สูังย์ิ� ง ข่� น	 
ใช้ประโย์ชน์จากสัินทรัพัย์์ที�มี	 และ
มีธรรมาภิบาล	 เพืั�อสัร้างโอกาสัให้ 
ค์นไทย์ได้ีเข้าถึงย์า	 ว้ัค์ซีีน	 และ
เว้ชภัณฑ์์ไดี้มากข่�นต่อไป

องค์์การเภสััชกรรมค์ว้้ารางว้ัล

ด้้านการพััฒนาองค์กรด้่เด้่น
รัฐว้ิสัาหกิจดีีเดี่น ประจัําปี	2564

โดีย์มี	 นพั.ว้ิฑ์ูรย์์	 ด่ีานว้ิบูลย์์	 ผู้อำานว้ย์การองค์์การเภสััชกรรม	 เข้ารับรางว้ัลรัฐว้ิสัาหกิจดีีเด่ีน	 ประจำาปี	 2564 
ดี้านการพััฒนาองค์์กรดีีเดี่น	

นพั.ว้ิฑ์ูรย์์	 กล่าว้ว้่า	 องค์์การเภสััชกรรม	 เป็นองค์์กรหลักเพืั�อค์ว้ามมั�นค์งทางย์าและเว้ชภัณฑ์์ของประเทศึ	 
ดีำาเนินภารกิจว้ิจัย์	 พััฒนา	 ผลิต	 จัดีหา	 สัำารอง	 กระจาย์ย์า	 ว้ัค์ซีีน	 และเว้ชภัณฑ์์	 สันับสันุนระบบสัาธารณสัุขไทย์	
จากภารกิจดัีงกล่าว้	 องค์์การเภสััชกรรมมุ่งเน้นสัร้างค์ว้ามเข้มแข็งและย์ั�งย์ืนให้องค์์กรและระบบย์าของประเทศึ	
โดีย์ดีำาเนินงานที�มีการบูรณาการทั�งกระบว้นภาย์ในและภาย์นอก	 เพืั�อเพิั�มประสัิทธิภาพั	 สัร้างค์ว้ามเข้มแข็ง 
และย์ั�งย์ืนให้องค์์กรและระบบย์าของประเทศึ	 มุ่งเน้นพััฒนาธุรกิจใหม่ๆ	 สัร้างนว้ัตกรรมในทุกดี้าน	 ว้ิจัย์และพััฒนา
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5	ภาค์ีเค์รือข่าย์จากภาค์รัฐและเอกชน	ประกอบดี้ว้ย์	
รศึ.	นพั.ฉัันชาย์	 สัิทธิพัันธุ์	 ค์ณบดีีค์ณะแพัทย์ศึาสัตร์	
จฬุาลงกรณม์หาวิ้ทย์าลยั์	ผศึ.ชยั์ชาญ	ถาว้รเว้ช	อธกิารบดีี
มหาว้ิทย์าลัย์ศึิลปากร	นพั.นพัพัร	ชื�นกลิ�น	ผู้อำานว้ย์การ
สัถาบนัว้จิยั์ระบบสัาธารณสัขุ	(สัว้รสั.)	นพั.ว้ฑิ์รูย์	์ด่ีานว้บิลูย์์ 
ผู้อำานว้ย์การองค์์การเภสััชกรรม	 และ	 น.ท.	 พัญ.ภาพัร	
ประสัิทธิ�ดีำารง	 กรรมการบริษัท	 ไฮไบโอไซี	 จำากัดี	
เป็นตัว้แทนร่ว้มลงนามบันทึกข้อตกลงค์ว้ามร่ว้มมือ
พััฒนานวั้ตกรรม	 “สเปรย์์แอนติิบอดี้้�พ่่นจมููกท้ี่�มู้
คุุณสมูบัติิยั์บย์ั�งเชื้้�อโคุวิิดี้-19”	 โดีย์การผนึกกำาลัง 
ค์รั�งสัำาคั์ญนี�	 เพืั�อผลักดัีนงานวิ้จัย์และพััฒนานวั้ตกรรม
ไทย์สัู่ระดีับโลก	นว้ัตกรรม	“สเปรย์์แอนติิบอดี้้�พ่่นจมููก
ที่้�มู้คุุณสมูบัติิยั์บย์ั�งเชื้้�อโคุวิิดี้-19”	 ได้ีผ่านการทดีสัอบ 
เบื�องต้นในสััตว์้ทดีลองและไดี้ผลเป็นที�น่าพัอใจ	 และ 
เตรีย์มเดีินหน้าสัู่การศึึกษาทางค์ลินิกในอาสัาสัมัค์ร
ภาย์ในไตรมาสัแรกของปีนี�	 จากนั�นนำาผลการศึึกษา 
ย์ื�นขอข่�นทะเบีย์นต่อสัำานักงานค์ณะกรรมการอาหาร 
และย์า	(อย์.)	ประมาณเดีือนมิถุนาย์น	2565	ค์าดีออกสัู ่
ตลาดีเ พืั� อ ให้ประชาชนไทย์ไ ด้ี เข้ าถึ งน วั้ตกรรม 
สัุขภาพัอีกทางเลือกหนึ�งในการป้องกันเชื�อโค์วิ้ดี-19	
ประมาณไตรมาสั	3	ของปี	2565

เตรียมเดิีนหน้าศึึกษาทางค์ลินิกในอาสัาสัมัค์ร - ค์าดีออกส่่ัตลาดีไตรมาสั 3 ปีีนี� 
5	ภาค่ร้ฐ-เอกชน	เซ็น	MOU	ผนึกกําล้งพื่้ฒนานว้ตกรรมเชิงพื่าณิชย์	 
สเปรย์แอนติบูอดํ่�พื่่นจัมูก	ป้องก้นโควิดํ-19	เตรียมเดํินหน้าศูึกษาทางคลินิก 
ในอาสาสม้คร	วางเป้าผลิตให้คนไทยไดํ้ใช้อย่างท้�วถึง	

รศ. นพ่.ฉัันชื้าย์ สทิี่ธิพิ่นัธิุ ์คุณบดี้คุ้ณะแพ่ที่ย์ศาสติร์ 
จุฬาลงกรณ์มูหาวิิที่ย์าลัย์	 กล่าว้ว้่า	 ในสัถานการณ์ 
โค์วิ้ดี-19	ค์ณะแพัทย์ศึาสัตร	์จฬุาฯ	ไดีร้ว่้มกบัค์ณะตา่งๆ	 
เพืั�อพััฒนานว้ัตกรรมทางการแพัทย์์สัำาค์ัญระดีับประเทศึ
เช่น	 การพััฒนาว้ัค์ซีีน	 ChulaCov	 19,	 ชุดีตรว้จเชื�อ, 
เค์รื�องช่ว้ย์หาย์ใจ	 เป็นต้น	 องค์์กรมีค์ว้ามย์ินดีีและ
ภูมิใจเป็นอย์่างย์ิ�งที�จะนำาองค์์ค์ว้ามรู้จากการทำาว้ิจัย์	
โดีย์ทีมนักว้ิจัย์แพัทย์์จุฬาฯ	 คื์อการพััฒนาแอนติบอดีี� 
ที�มีค์ุณสัมบัติย์ับย์ั�งเชื�อโค์วิ้ดี-19	 ไดี้อย์่างจำาเพัาะ 
และมีประสิัทธิภาพัสัูง	 ซี่�งทีมนักวิ้จัย์ได้ีบ่มเพัาะและ 
พััฒนามาตั�งแต่ช่ว้งเริ�มต้นของการระบาดี	 โดีย์ไดี้รับ 
การสันับสันุนทั�งจากภาค์ประชาชนและภาค์รัฐ	 คื์อ	
สัถาบันวิ้จัย์ระบบสัาธารณสัุข	 (สัว้รสั.)	 กระทั�งสัามารถ
พััฒนาแอนติบอดีี�ต้นแบบได้ีและได้ีย์ื�นจดีสิัทธิบัตรเป็น 
ที�เรีย์บร้อย์	 และมีค์ว้ามพัร้อมที�จะถ่าย์ทอดีองค์์ค์ว้ามรู้นี� 
ไปสัู่ภาค์เอกชนเพืั�อนำาไปต่อย์อดีในการทำาการว้ิจัย์ 
ทางค์ลินิก	 เพืั�อสัร้างเป็นผลิตภัณฑ์์นวั้ตกรรมที�น่าจะมี
สั่ว้นช่ว้ย์ป้องกันหรือรักษาโรค์โค์ว้ิดี-19	

อีกทั�งในขณะนี� 	 มีค์ว้ามร่ว้มมือของหน่ว้ย์งาน
ภาค์เอกชนร่ว้มกับองค์์การเภสััชกรรม	 ที�ได้ีเล็งเห็นถึง 
ค์ว้ามสัำาคั์ญและคุ์ณประโย์ชน์ของนว้ัตกรรมดีังกล่าว้	
ดีำาเนินการรับการถ่าย์ทอดีองค์์ค์ว้ามรู้ที�ได้ีจากการทำา
ว้ิจัย์นี�	 เพืั�อทำาการวิ้จัย์ทางค์ลินิกต่อ	 และพััฒนาให้เป็น 
ผลิตภัณฑ์์สัเปรย์์แอนติบอดีี�พั่นจมูกที� มี คุ์ณสัมบัติ 
ยั์บยั์�งเชื�อโค์วิ้ดี-19	 โดีย์หน่ว้ย์งานที�มาร่ว้มมือในค์รั�งนี�

5 ภาค่จั้บูม่อ	พื่้ฒนานว้ตกรรม
สัเปีรย์แอนติบอดีี�พ่่นจม่ก 
ยับยั�งโค์ว้ิดี-19 
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จะทำาการวิ้จัย์ทางค์ลินิกและผลิตให้ไดี้ตามมาตรฐาน 
เพืั�อขอข่�นทะเบีย์นผลิตภัณฑ์์กับสัำานักงานค์ณะกรรมการ
อาหารและย์า	 (อย์.)	 เพืั�อให้ประชาชนได้ีใช้ผลิตภัณฑ์์นี� 
อย์่างมั�นใจ	 และเป็นอีกหนึ�งว้ิธีที�จะมาช่ว้ย์รับมือกับ
สัถานการณ์โรค์ระบาดีโค์ว้ิดี-19	ต่อไป

“องค์์ค์ว้ามรู้จากการวิ้จัย์และค์ว้ามร่ว้มมือที�เกิดีข่�น 
ในค์รั�งนี�จะทำาให้เกิดีนว้ัตกรรมที�สัำาคั์ญอีกชิ�นหนึ�งที�
ประสับค์ว้ามสัำาเร็จ	 และช่ว้ย์ให้ประเทศึไทย์ก้าว้พ้ัน
สัถานการณโ์รค์ระบาดีโค์วิ้ดี-19	ค์รั�งนี�ได้ีอย์า่งปลอดีภัย์”	
รศึ.	นพั.ฉัันชาย์	กล่าว้	

ผศ.ชื้ัย์ชื้าญ ถาวิรเวิชื้ อธิิการบดี้้มูหาวิิที่ย์าลัย์
ศิลปากร กล่ าว้ว้่ า 	 ทางมหาว้ิทย์าลัย์ศึิลปากร	 
โดีย์	 ศึ.	ดีร.	ภญ.ปราณีต	 โอปณะโสัภิต	 พัร้อมดี้ว้ย์	 
รศึ.	 ดีร.	 ภก.ประสัพัชัย์	 พััฒน์โรจนโสัภณ	 และค์ณะ
ทำางาน	ค์ณะเภสัชัศึาสัตร	์ไดีร้ว่้มศึกึษาวิ้จยั์กบัทมีว้จิยั์จาก 
ค์ณะแพัทย์ศึาสัตร์	จุฬาลงกรณ์มหาว้ิทย์าลัย์	เพัื�อพััฒนา
ผลิตภัณฑ์์ต้นแบบสัเปรย์์แอนติบอดีี�สัำาหรับพ่ันจมูก
เพืั�อป้องกันโค์วิ้ดี-19	 ซ่ี�งจากผลการทดีลองเบื�องต้น 
ในระดัีบห้องปฏิิบัติการและการศึึกษาว้ิจัย์ในสััตว์้ทดีลอง	
แอนติบอดีี�พั่นจมูกที�พััฒนาข่�นมีฤทธิ�ในการย์ับย์ั�งเชื�อ	 
โค์ว้ิดี-19	ไดี้อย์่างมีประสัิทธิภาพั

ทั�งนี�	 มหาว้ิทย์าลัย์ศึิลปากรหว้ังเป็นอย์่างย์ิ�งว้่า	 
การว้ิจัย์และพััฒนา	 และค์ว้ามร่ว้มมือที�เกิดีข่�นในค์รั�งนี�	 
จะทำาให้ เกิดีนว้ัตกรรมดี้านสัุขภาพัสัำาหรับค์นไทย์	 

เป็นสั่ว้นหนึ�งที�จะช่ว้ย์ให้ประเทศึไทย์ผ่านพั้นสัถานการณ์
การแพัร่ระบาดีของเชื�อโค์ว้ิดี-19	ไดี้	

ดี้า้น นพ่.นพ่พ่ร ชื้้�นกลิ�น ผูอ้ำานวิย์การสถาบนัวิจัิย์
ระบบสาธิารณสุข (สวิรส.)	 กล่าว้ว้่า	 นว้ัตกรรม	 
“สัเปรย์์แอนติบอดีี�พั่นจมูกที�มีค์ุณสัมบัติย์ับย์ั�งเชื�อ 
โค์ว้ิดี-19”	 ที�กำาลังจะถูกพััฒนาข่�นมาและมีการศึึกษา
ประสิัทธิภาพัในมนุษย์์นั�น	 เป็นการต่อย์อดีจากงานวิ้จัย์
ที�	 สัว้รสั.ไดี้ให้การสันับสันุนในโค์รงการ	 “การพััฒนา	
Monoclonal	antibody	cocktail	ต่อเชื�อ	SARS-CoV-2	
จากผู้ป่ว้ย์โค์วิ้ดี-19	 ที�หาย์จากโรค์”	 พัร้อมกันนี�	 สัว้รสั.	
ย์ังได้ีสันับสันุนทุนว้ิจัย์ในดี้านนว้ัตกรรม	 เพืั�อเป้าหมาย์
ในการเตมิเตม็ค์ว้ามมั�นค์งดีา้นสุัขภาพั	รว้มทั�งการเขา้ถงึ
บริการสัุขภาพัของค์นไทย์อย์่างเท่าเทีย์ม	 และนว้ัตกรรม
ดี้านสัุขภาพัจะช่ว้ย์ให้ค์นไทย์เกิดีการพึั�งพัาตนเอง 
ดี้านสัุขภาพัมากย์ิ�งข่�น

“การสันับสันุนทุนการว้ิจัย์ดี้านนว้ัตกรรมสัุขภาพั	
สัว้รสั.	 ค์รั�งนี�นับว้่าเป็นอีกค์รั�งสัำาค์ัญในการต่อย์อดี
นว้ัตกรรมสัุขภาพัเชิงพัาณิชย์์	 และย์ังเป็นการสันับสันุน 
ให้เกิดีศึักย์ภาพัของนักว้ิจัย์	 เพืั�อนำาไปสัู่การพััฒนา
นว้ัตกรรมบนค์ว้ามร่ว้มมือกับทุกภาค์สั่ว้น	 ทั�งภาค์รัฐ
และเอกชน	 พัร้อมย์กระดีับสัร้างค์ว้ามเชื�อมั�นงานว้ิจัย์/ 
นว้ัตกรรมที�จะมีมาตรฐานและค์รอบค์ลุมการวิ้จัย์
ทางค์ลินิก	 ตลอดีจนการวิ้จัย์ทดีลองในมนุษย์์ด้ีว้ย์”	 
นพั.นพัพัร	กล่าว้	
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นพ่.วิิฑููรย์์ ดี้่านวิิบูลย์์ ผู้อำานวิย์การองค์ุการ
เภสัชื้กรรมู กล่าว้ว้่า	องค์ก์ารเภสััชกรรมเป็นองค์ก์รหลัก 
ในการผลิตและจัดีหาย์าและเว้ชภัณฑ์์ในสัถานการณ์ 
โค์วิ้ดี-19	มาอย์า่งตอ่เนื�อง	และมุ่งสัง่เสัรมิใหมี้ผลติภัณฑ์์
สุัขภาพัที�เป็นนวั้ตกรรมสัามารถผลิตข่�นใช้ได้ีเองในประเทศึ	

ดี้ว้ย์ค์ว้ามเชี�ย์ว้ชาญในการผลิตย์าและเว้ชภัณฑ์์ 
ที�มมีาตรฐานย์อมรับในระดีบัสัากล	องค์์การเภสัชักรรมได้ี
เขา้มามบีทบาทในการผลิต	ผลติภัณฑ์น์วั้ตกรรม	“สัเปรย์์ 
แอนติบอดีี�พ่ันจมูกที�มีค์ุณสัมบัติย์ับย์ั�งเชื�อโค์ว้ิดี-19” 
สัำาหรับนำาไปใช้ในการศึึกษาทางค์ลินิกในอาสัาสัมัค์ร	 
เพืั�อศึึกษาถึงประสัิทธิผลและค์ว้ามปลอดีภัย์	 เป็นข้อมูล 
ในการย์ื�นขอข่�นทะเบีย์นต่อสัำานักงานค์ณะกรรมการ
อาหารและย์า	(อย์.)	ต่อไป

ค์ว้ามร่ว้มมือของภาค์ีเค์รือข่าย์ทั�ง	 5	 หน่ว้ย์งาน 
ค์รั�งนี�	 นับเป็นแพัลตฟอร์มใหม่ของค์ว้ามร่ว้มมือที�ก่อให้
เกิดีนว้ัตกรรมสัุขภาพัในการขับเค์ลื�อนการดีูแลสัุขภาพั
ค์นไทย์	 พัร้อมรับมือกับสัถานการณ์การแพัร่ระบาดีของ 
โค์วิ้ดี-19	 ที�เกิดีข่�นในปัจจุบันและอนาค์ตอย์่างเข้มแข็ง
และย์ั�งย์ืนต่อไป

น.ท.	พัญ.ภาพัร	 ประสิัทธิ�ดีำารง	 กรรมการบริษัท 
ไฮไบโอไซี	จำากัดี	กล่าว้ว้่า	ตลอดีระย์ะเว้ลามากกว้่า	2	ป ี
ที�เชื�อไว้รัสัโค์ว้ิดี-19	อุบัติข่�น	และระบาดีจนสั่งผลกระทบ 
เป็นว้งกว้้าง	 ทั�งต่อเศึรษฐกิจและชีว้ิตค์ว้ามเป็นอย์ู ่
ของผู้ค์นทั�ว้โลก	 มาตรการดี้านสัาธารณสัุขและการ 
สั่งเสัริมให้ค์นไดี้รับว้ัค์ซีีน	 เป็นกลย์ุทธ์สัำาค์ัญที�ช่ว้ย์ลดี
อัตราการติดีเชื�อ	 รว้มถึงอัตราการเสัีย์ชีว้ิตของประชาชน
ในแต่ละประเทศึ	 แต่ทว้่าย์ังมีกลุ่มค์นอีกมากที�สัร้างภูมิ
จากวั้ค์ซีีนได้ีไม่ดีี	 หรือภูมิที�มีอย์ู่ได้ีไม่นาน	 ไม่สัามารถ
ป้องกันการติดีเชื�อโค์ว้ิดี-19	ไดี้	

“บริษัท	 ไฮไบโอไซี	 จำากัดี	มีค์ว้ามตั�งใจที�จะผลักดีัน
นว้ัตกรรมผลิตภัณฑ์์สัเปรย์์พั่นจมูกที�มีแอนติบอดีี�จาก
มนุษย์์ที�จำาเพัาะต่อเชื�อโค์ว้ิดี-19	 ที�ค์ิดีค้์นโดีย์แพัทย์์ไทย์	

ซี่�งตอบโจทย์์เรื�องการเสัริมภูมิคุ้์มกันที�โพัรงจมูกซ่ี�งเป็น
ดี่านหน้าที�จะดีักจับเชื�อโค์ว้ิดีไม่ให้เข้าสัู่ทางเดีินหาย์ใจ
สัว่้นล่าง	โดีย์มุ่งที�จะพััฒนานวั้ตกรรมนี�จนเป็นผลิตภัณฑ์์
ทางเลือกในการป้องกันเชื�อโค์ว้ิดี-19	 ไดี้อีกทางหนึ�ง	 
ซี่�งถือเป็นนว้ัตกรรมของค์นไทย์เพืั�อค์นไทย์	 โดีย์จะ
เตรีย์มค์ว้ามพัร้อมในการข่�นทะเบีย์นผลิตภัณฑ์์ภาย์ใน
ไตรมาสัแรก	 และขย์าย์ผลในการจัดีจำาหน่าย์ให้เข้าถึง 
ค์นไทย์ภาย์ในไตรมาสั	3	ของปนีี�	เพืั�อสัง่เสัรมิใหเ้กดิีค์ว้าม
มั�นค์งในระบบสัุขภาพัของประเทศึ	นอกจากนั�น	บริษัทฯ	
ย์ังมีแผนในการขย์าย์ผลสัู่ตลาดีในต่างประเทศึ	 เพืั�อ 
สั่งเสัริมและผลักดีันให้นว้ัตกรรมไทย์ไปสัู่ เว้ทีโลก 
อีกดี้ว้ย์”	น.ท.	พัญ.ภาพัร	กล่าว้	

ทั�งนี�	ค์ว้ามรว่้มมอืของภาค์เีค์รอืขา่ย์ทั�ง	5	หนว่้ย์งาน
ที�มคี์ว้ามเชี�ย์ว้ชาญเฉัพัาะ	รว่้มกนัพััฒนานว้ตักรรมตลอดี
ห่ว้งโซี่อุปทาน	(Supply	Chain)	ตั�งแต่การค์ิดีค์้นพััฒนา
นว้ัตกรรมแอนติบอดีี�ที�มีค์ุณสัมบัติจำาเพัาะเพืั�อป้องกัน 
โค์ว้ิดี-19	การสันับสันุนทุนให้เกิดีการพััฒนาว้ิจัย์ต่อย์อดี
สัู่ผลิตภัณฑ์์ในรูปแบบสัเปรย์์ที�มีประสัิทธิผลและสัะดีว้ก 
ในการใช้	 ตลอดีจนกระบว้นการผลิตที�ไดี้มาตรฐาน	
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์์สัำาเร็จรูปต้นแบบ	 และออกสัู่ตลาดี 
เพืั�อการนำาไปใช้ไดี้จริง	 นับเป็นแพัลตฟอร์มใหม่ของ
ค์ว้ามร่ว้มมือที�ก่อให้เกิดีนว้ัตกรรมสัุขภาพัต้นแบบใน
การขับเค์ลื�อนการดูีแลสุัขภาพัค์นไทย์เพืั�อพัร้อมรับมือ
กับสัถานการณ์การแพัร่ระบาดีของโค์ว้ิดี-19	ที�เกิดีข่�นใน
ปัจจุบันและอนาค์ตอย์่างเข้มแข็งและย์ั�งย์ืนต่อไป

นพื่.วิฑููรย์	ดํ่านวิบููลย์	 

ผู้อํานวยการองค์การเภส้ชกรรม
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องค์์การเภสััชกรรมได้ีรับมอบเกีย์รติบัตรเชิดีชูจาก
ผลการประเมินองค์์กร	 ประจำาปี	 2564	 ระดีับองค์์กร
ค์ุณธรรมต้นแบบ	 ตามโค์รงการสั่งเสัริมชุมชน	 องค์์กร	
อำาเภอ	และจังหว้ัดีค์ุณธรรม	ภาย์ใต้แผนแม่บทสั่งเสัริม
ค์ุณธรรมแห่งชาติ	ฉับับที�	 1	 (พั.ศึ.	2559	-	2564)	จาก 
ค์ณะกรรมการสัง่เสัรมิค์ณุธรรมแหง่ชาต	ิกรมการศึาสันา	
กระทรว้งว้ัฒนธรรม

จากรางว้ลัองค์์กรคุ์ณธรรมตน้แบบที�ได้ีรบั	องค์์การฯ
ดีำาเนนิงานด้ีว้ย์เจตนารมณแ์ละค์ว้ามมุ่งมั�น	ตามหลกัการ 
ธรรมาภบิาลและแนว้ค์ดิีคุ์ณธรรม	นำาการพััฒนา	รว่้มสัรา้ง 
ค์ว้ามเข้มแข็งจากภาย์ใน	ตามหลกัการ	“ระเบิดีจากขา้งใน” 
เพืั�อร่ว้มสัร้างสัรรรค์์สัังค์มค์ุณธรรม	 และผู้ปฏิิบัติงาน 
ทุกค์นร่ว้มกันขับเค์ลื�อนคุ์ณธรรมที�ดีีให้เกิดีข่�นในสัังค์ม	
โดีย์เริ�มดีำาเนินโค์รงการ	GPO	องค์์กรคุ์ณธรรมมาตั�งแต่ 
ปี	 2559	 จนถึงปัจจุบัน	 ค์ณะผู้บริหารและผู้ปฎิิบัติงาน 

ทุกระดัีบร่ว้มมือร่ว้มใจกัน	ในการดีำาเนินการตามข้อกำาหนดี
ขององค์์กรค์ุณธรรม	มีการสัร้างค์ุณธรรม	จริย์ธรรม	และ
ค์ว้ามโปร่งใสัในองค์์กร	 ตามหลักค์ุณธรรม	 จริย์ธรรม	
และค์ว้ามโปร่งใสั	 และปฏิิบัติกันอย์่างต่อเนื�องจนเกิดี
เป็นว้ัฒนธรรมที�ดีีในองค์์กร	 นำาไปสัู่ภาพัลักษณ์ที�ดีี 
ในฐานะหน่ว้ย์งานของรัฐที�ดีูแลสัุขภาพัประชาชนชาว้ไทย์
มาย์าว้นาน	 มีการพััฒนาองค์์การฯ	 สัู่องค์์กรคุ์ณธรรม	 
โดีย์การดีำาเนินภารกิจค์ว้บคู่์กับการปฎิิบัติตามหลัก
ค์ณุธรรมอย์า่งเค์รง่ค์รดัีในทกุๆ	ด้ีาน	ไมว่้า่จะเปน็ดีา้นการ
ว้จิยั์	การผลติ	การตรว้จสัอบค์ณุภาพั	การบรกิาร	การจดัีซืี�อ 
จัดีจ้าง	 ดีำาเนินงานอย์่างซืี�อสััตย์์	 โปร่งใสั	 ตรว้จสัอบไดี้ 
จากจิตสัำานึกดี้านคุ์ณธรรมของผู้บริหารและผู้ปฎิิบัติงาน 
ทุกระดีับในองค์์กร	 สั่งผลให้องค์์การเภสััชกรรม	 
เป็นหน่ว้ย์งานรัฐว้ิสัาหกิจที�เป็นองค์์กรคุ์ณธรรมอย์่าง
เต็มภาค์ภูมิ

องค์์การเภสััชกรรมค์ว้้ารางว้ัล
“องค์์กรค์ุณธรรมต้นแบบ” ปีระจำาปีี 2564
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เมื�อว้ันที�	2	กุมภาพัันธ์	2565	ที�กระทรว้งสัาธารณสัุข	
จงัหว้ดัีนนทบุรี	นาย์อนทิุน	ชาญวี้รกูล	รองนาย์กรฐัมนตรี 
และรัฐมนตรีว้่าการกระทรว้งสัาธารณสุัข	 พัร้อมดี้ว้ย์	
ดีร.สัาธิต	 ปิตุเตชะ	 รัฐมนตรีช่ว้ย์ว่้าการกระทรว้ง 
สัาธารณสัุข	 นพั.เกีย์รติภูมิ	 ว้งศ์ึรจิต	 ปลัดีกระทรว้ง
สัาธารณสัุข	 และค์ณะผู้บริหาร	 17	 หน่ว้ย์งาน	 ลงนาม
บันทึกข้อตกลงค์ว้ามร่ว้มมือทางว้ิชาการกับ	 ศึ.พิัเศึษ	
นพั.ว้ิชัย์	เทีย์นถาว้ร	อธิการบดีีสัถาบันพัระบรมราชชนก

โดีย์นาย์อนุทิน	 กล่าว้ว้่า	 พัระราชบัญญัติสัถาบัน
พัระบรมราชชนก	พั.ศึ.	2562	ไดี้ประกาศึใช้เป็นกฎิหมาย์
และมผีลใชบ้งัค์บัตั�งแต	่6	เมษาย์น	2562	สัง่ผลใหส้ัถาบนั
พัระบรมราชชนก	 มีฐานะเป็นนิติบุค์ค์ลและเป็นสั่ว้น
ราชการในสัังกัดีกระทรว้งสัาธารณสัุข	 โดีย์เป็นสัถาบัน
อุดีมศึึกษาเฉัพัาะทางดี้านวิ้ทย์าศึาสัตร์สัุขภาพัที�มีค์ว้าม
เท่าเทีย์มกับมหาว้ิทย์าลัย์ต่าง	ๆ	มีพัันธกิจหลักที�สัำาค์ัญ	
4	ประการ	ค์ือ	การผลิตบัณฑ์ิต	การว้ิจัย์	การให้บริการ
ทางวิ้ชาการแก่สัังค์ม	 และการทะนุบำารุงศึิลปวั้ฒนธรรม	
ซี่�งการลงนามค์ว้ามรว่้มมอืในค์รั�งนี�จะชว่้ย์สัรา้งเค์รือขา่ย์ 
ค์ว้ามร่ว้มมือในการผลิตและการพััฒนาบุค์ลากร 
ตามค์ว้ามตอ้งการของกระทรว้งสัาธารณสัขุ	มีการจดัีการ
ศึึกษาสั่งเสัริมว้ิชาการและว้ิชาชีพั	 การสัอน	 การว้ิจัย์	 

การพััฒนานวั้ตกรรมให้บริการทางว้ิชาการแก่สัังค์ม	 
ทำาให้เกิดีการพััฒนาองค์์ค์ว้ามรู้ด้ีานสุัขภาพัและพััฒนา
ระบบสัุขภาพัของกระทรว้งสัาธารณสัุขต่อไป

“การสัร้างเค์รือข่าย์ค์ว้ามร่ว้มมือทางว้ิชาการนี�	 
ถือเป็นค์ว้ามร่ว้มมือระดัีบชาติที�เป็นประโย์ชน์อย์่างย์ิ�ง 
ทำาใหเ้กดิีการผลิตบคุ์ลากรดีา้นการแพัทย์แ์ละสัาธารณสัขุ 
ที�มีคุ์ณภาพั	ช่ว้ย์เสัริมสัร้างประสิัทธิภาพัและค์ว้ามแข็งแกร่ง 
ของระบบบริการสุัขภาพัของประเทศึไทย์ได้ีเป็นอย์่างดีี”	
นาย์อนุทินกล่าว้

สัำาหรับหน่ว้ย์งานที�ลงนามค์ว้ามร่ว้มมือทางวิ้ชาการ 
ในค์รั�งนี�	ประกอบดีว้้ย์	สัำานกังานปลัดีกระทรว้งสัาธารณสัขุ	
กรมการแพัทย์	์กรมค์ว้บคุ์มโรค์	กรมอนามยั์	กรมสัขุภาพัจิต 
กรมวิ้ทย์าศึาสัตรก์ารแพัทย์	์กรมสันบัสันนุบรกิารสัขุภาพั	
กรมการแพัทย์แ์ผนไทย์และการแพัทย์ท์างเลอืก	สัำานกังาน
ค์ณะกรรมการอาหารและย์า	องค์์การเภสััชกรรม	สัถาบัน
การแพัทย์์ฉัุกเฉัินแห่งชาติ	สัำานักงานหลักประกันสัุขภาพั
แหง่ชาต	ิสัถาบนัวิ้จยั์ระบบสัาธารณสัขุ	สัำานักงานกองทนุ
สันับสันุนการสัร้างเสัริมสัุขภาพั	 สัถาบันรับรองค์ุณภาพั
สัถานพัย์าบาล	(องค์์การมหาชน)	และโค์รงการสันับสันุน
การพััฒนางานประจำาสัู่งานว้ิจัย์ระดีับประเทศึ

สัถาบันพ่ระบรมราชชนก กระทรว้งสัาธารณสัุข
ลงนามความร่วมมือ 17 หน่วยงาน 

สร้างเครือข่ายพื่้ฒนาองค์ความรู้ดํ้านสุขภาพื่	ผลิตและพื่้ฒนาบูุคลากรดํ้านสุขภาพื่ 
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพื่ 

และความแข็งแกร่งของระบูบูบูริการสุขภาพื่ของประเทศู
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	 	องค์์การเภสััชกรรมร่ว้มจัดีงาน	 “Thai land	
International	Health	Expo	2022”	ระหว้า่งว้นัที�	17	-	20	
มนีาค์ม	2565	ณ	รอย์ลั	พัารากอน	ฮอลล์	ชั�น	5	โดีย์องค์์การฯ 
ไดี้ร่ว้มจัดีนิทรรศึการให้ค์ว้ามรู้เรื�อง	 ต้นแบบสั่งออก 
ช่อดีอกกัญชาเพืั�อการแพัทย์์สัู่ตลาดีโลก	 ว้ัค์ซีีนโค์ว้ิดี	
HXP-GPOVac	ว้คั์ซีีนเพืั�อค์นไทย์	และโรงงานผลติว้คั์ซีีน	
องค์ก์ารเภสััชกรรม	(GPO)	ค์ว้า้รางว้ลัระดีบัโลก	‘FOYA’	
2021	พัร้อมจำาหน่าย์ผลิตภัณฑ์์องค์์การฯ	ในราค์าพัิเศึษ

		 องค์์การเภสััชกรรมร่ว้มจัดีงาน	 “Thai land	
International	Health	Expo	2022”	ซี่�งเป็นงานที�จัดีข่�น 
เพืั�อการประกาศึศึักย์ภาพัค์ว้ามสัำาเร็จของการแพัทย์์
และระบบสัาธารณสัุขไทย์	 เป็นการขับเค์ลื�อนเศึรษฐกิจ	
พััฒนาค์ณุภาพัชวี้ติของประชาชน	และแสัดีงถงึค์ว้ามเป็น
ผู้นำาของกระทรว้งสัาธารณสัุขไทย์	ระหว้่างว้ันที�	 17	-	20	
มีนาค์ม	2565	ตั�งแต่เว้ลา	10.00	-	20.00	น.	ณ	รอย์ัล	 
พัารากอน	ฮอลล	์ชั�น	5	สัย์ามพัารากอน	ในงานนี�	องค์์การฯ	 
ได้ีมีการนำาเสันอนิทรรศึการให้ค์ว้ามรู้ เรื�องต้นแบบ 
สั่งออกช่อดีอกกัญชาเพืั�อการแพัทย์์สัู่ตลาดีโลก	 ว้ัค์ซีีน 
โค์ว้ดิี	HXP-GPOVac	ว้คั์ซีีนเพืั�อค์นไทย์	และโรงงานผลติ
ว้คั์ซีีนขององค์์การเภสัชักรรม	(GPO)	ค์ว้า้รางว้ลัระดัีบโลก	
‘FOYA’	2021	มาจดัีแสัดีงในงาน	รว้มถงึได้ีนำาผลติภณัฑ์์
จากสัมุนไพัร	ผลิตภัณฑ์์ธรรมชาติ	ภาย์ใต้แบรนดี์	จีพัีโอ	
เค์อร์มิน	(GPO	Curmin)	และผลิตภณัฑ์ป์อ้งกนัโค์วิ้ดี-19	
เช่น	เจลแอลกอฮอล์	และหน้ากากอนามัย์ทางการแพัทย์์	
มาจำาหน่าย์ในราค์าพัิเศึษดี้ว้ย์
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องค์์การเภสััชกรรมร่ว้มจัดีงาน

นำาเสนอความรู้เร่�อง โรงงานผลิตวัคซี่นขององค์การฯ คว้ารางว้ลระดํ้บูโลก	 
ต้นแบูบูส่งออกช่อดํอกก้ญชา วัคซี่นโควิด้ HXP – GPOVac วัคซี่นเพั่�อคนไที่ย  
พื่ร้อมจัําหน่ายผลิตภ้ณฑู์องค์การฯ	ในราคาพื่ิเศูษ

“Thailand International Health Expo 2022” 
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เมื�อว้ันที�	 8	 มีนาค์ม	 2565	 องค์์การเภสััชกรรม	
(GPO)	 ร่ว้มกับ	 บริษัท	 ดูีเรีย์น	 ค์อร์ปปอเรชัน	 จำากัดี	
(Durian	Corp.)	จัดีงาน	“GPO	Innovative	KICK	OFF	
ก้าว้สัู่โลกนวั้ตกรรมไปกับองค์์การเภสััชกรรม”	 ค์รั�งแรก
ของประเทศึไทย์	ผ่าน	Zoom	Meeting	และ	Live	ผ่าน	
Facebook	Fanpage:	Durian	Corp.	

เริ�มต้นงานด้ีว้ย์ช่ว้ง	 “GPO	 IGNITE	 ก้าว้สัู่โลก 
นวั้ตกรรม”	 ไดี้รับเกีย์รติจาก	 นพั.ว้ิฑ์ูรย์์	 ด่ีานวิ้บูลย์	์ 
ผู้อำานว้ย์การองค์์การเภสััชกรรม	 (GPO)	 กล่าว้เปิดีงาน 
ต้อนรับผู้ เ ข้าร่ว้มเสัว้นา	 โดีย์ได้ีกล่าว้ถึงการปรับ 
กระบว้นทัศึน์เพืั�อไปสัู่องค์์กรแห่งนวั้ตกรรม	 ซี่�งปัจจุบัน 
ทั�ว้โลกและไทย์เกิดีการเปลี�ย์นแปลงอย์่างรว้ดีเร็ว้	 อาทิ	
Digital	 Disruption,	 การเข้าสัู่	 CPTPP	 และการแพัร่
ระบาดีของไว้รัสัโค์ว้ิดี-19	สั่งผลให้เกิดี	abrupt	change	
ทำาให้องค์์กรหรือหน่ว้ย์ธุรกิจต่าง	 ๆ	 ต้องปรับตัว้ให้ทัน	
เพัื�อโอกาสัในอนาค์ต	

จากนั�นเปิดีตวั้โค์รงการ	“Ignite	Program”	โค์รงการ
บม่เพัาะธุรกจินว้ตักรรมใหม่ที�เปิดีโอกาสัใหน้สิัตินกัศึกึษา	

นกัวิ้จยั์	ผูป้ระกอบการนวั้ตกรรม	และ	startups	ไดีร้บัการ
รว่้มทนุกับองค์์การเภสัชักรรม	มูลค์า่รว้มกว่้า	40	ล้านบาท	
เพืั�อสัร้างนวั้ตกรรมทางการแพัทย์์และสัุขภาพั	 สัุดีท้าย์ 
ไดีก้ล่าว้ขอบค์ณุเหลา่พัันธมติรโค์รงการที�ใหค้์ว้ามร่ว้มมอื
ในการจัดีโค์รงการเป็นอย์่างดีี 

ต่อดี้ว้ย์ช่ว้งที�	2	“GPO	Innovative	Opportunities”	
โอกาสัในการสัร้างธุรกิจนว้ัตกรรมร่ว้มไปกับ	 GPO	 
ไดี้ค์ุณปุ้ม	ศึิริว้รรณ	นพัรัตน์	นักจัดีการมืออาชีพั	มาเป็น	
moderator	ดีำาเนินงานเสัว้นา

ดีร.	ภญ.นันทกาญจน์	 สัุว้รรณปิฎิกกุล	 ผู้เชี�ย์ว้ชาญ
พัิเศึษ	GPO	ไดี้กล่าว้ถึงว้ิสััย์ทัศึน์	พัันธกิจ	และนโย์บาย์
ของ	 GPO	 ปี	 2565	 พัร้อมเผย์ว้่า	 ค์ว้ามร่ว้มมือทั�ง 
ภาย์ในและภาย์นอกองค์์กรที�มุ่งเน้นจัดีการองค์์ค์ว้ามรู ้
(Knowledge	 Management:	 KM)	 และนว้ัตกรรม	
(Innovation	Management:	IM)	นำาไปสัู่การสัร้างสัรรค์์
นว้ัตกรรมภาย์ใน	 GPO	 ซ่ี�งค์รอบค์ลุมนว้ัตกรรม 
ดี้านผลิตภัณฑ์์และบริการ	 ด้ีานกระบว้นการ	 และ 
ดีา้นแนว้คิ์ดีธุรกจิใหม่	และมุ่งเนน้ร่ว้มมอืกบั	stakeholder	

ครั�งแรกในประเที่ศไที่ย องค์์การเภสััชกรรม 
จับมือ Durian Corp. จัดีงาน GPO Innovative KICK OFF
เปีิดีตัว้ “Ignite Program:	โครงการบู่มเพื่าะธุรกิจันว้ตกรรมใหม่” 
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ที�ค์รอบค์ลุมตั�งแต่ต้นนำ�าถึงปลาย์นำ�า	ให้	GPO	ก้าว้เข้าสัู่
มติใิหม	่องค์์กรแหง่นว้ตักรรมที�ตอบสันองค์ว้ามตอ้งการ
ของลูกค้์าทุกกลุ่ม	 นำาไปสัู่องค์์กรที�มีนว้ัตกรรมที�สัร้าง
ค์ุณค์่าและย์ั�งย์ืน	

	 จากนั�น	 ศึ.	 ดีร.	พัญ.อรพัรรณ	 โพัชนุกูล	 ประธาน 
ค์ณะทำางานผู้ประเมินโค์รงการพััฒนานว้ัตกรรมเพืั�อ 
ต่อย์อดีเชิงพัาณิชย์์	GPO	เปิดีเผย์ว้่า	กว้่า	2	ปีที�ผ่านมา	
ทางทีมงานพััฒนานว้ัตกรรมฯ	 ประกอบดี้ว้ย์ผู้เชี�ย์ว้ชาญ
ทั�งจากฝัั่�ง	 GPO	 องค์์กรภาย์นอกมหาว้ิทย์าลัย์	 และ 
นักธุรกิจ	ช่ว้ย์กันค์ิดี	ช่ว้ย์กันทำางาน	เกิดีโค์รงการพััฒนา 
นว้ัตกรรมเพืั�อต่อย์อดีเชิงพัาณิชย์์เป็นจำานว้นมาก	 
พัร้อมทั�งเผย์ถึงกรอบนวั้ตกรรม	 5	 ด้ีาน	 ที�ประกาศึ 
ให้ทุนพััฒนานว้ัตกรรม	

ปิดีท้าย์ช่ว้งที�	 2	 ด้ีว้ย์	 คุ์ณโอฬาร	 ว้ีระนนท์	 และ	 
ดีร.ศึรัญญา	เสันสัุภา	CCO	&	Co-Founder,	DURIAN	
Corp.	 ได้ีกล่าว้ถึงการเข้ามามีสั่ว้นร่ว้มของ	 Durian	 
ที�ช่ว้ย์ผลักดัีนให้เกิดีโค์รงการ	 “Ignite	 Program”	 
พัร้อมเผย์ถึงกิจกรรมที�จะเกิดีข่�น	 “Ignite	 Program”	 
ล้ว้นแล้ว้แต่ออกแบบมาเพืั�อให้ผู้ที�ได้ีรับการคั์ดีเลือก
เข้าร่ว้มโค์รงการเติบโตอย์่างก้าว้กระโดีดี	 อาทิ	 การให้ 
ค์ำาปร่กษาแบบกลุ่ม	 การนำาเสันอไอเดีีย์ธุรกิจ	 และการ 
ว้ิเค์ราะห์ค์ว้ามเป็นไปได้ีในการลงทุน	 พัร้อมทั�งเปิดีเผย์
เกณฑ์์การให้ค์ะแนนเพัื�อค์ัดีเลือกทีมเข้าสัู่โค์รงการ

	 ทั�ง	 2	 ท่าน	 ย์ังได้ีแนะนำา	 Global	 Health	 Care	
Trends	 ที�เป็น	 Next	 Big	 Thing	 สัามารถเริ�มต้นจาก
ประเทศึไทย์และเติบโตได้ีในระดัีบโลก	 ได้ีแก่	 Digital	
health,	Supplement	และ	Product,	Frontier	research	
และ	Mental	Health	และ	well	being	

ช่ว้งสัุดีท้าย์ของการเสัว้นา	 ช่ว้งแห่งแรงบันดีาลใจ 
และโอกาสัใหม่ๆ	 กับว้งการ	 HealthTech	 Ecosystem	 
ของไทย์	 กับหัว้ข้อ	 “Ignite	 Inspiration”	 ดีร.บุรณิน	 
รัตนสัมบัติ	 รองกรรมการผู้จัดีการใหญ่นว้ัตกรรม 
และธุ ร กิจใหม่ 	 บริษัท 	 ปตท.	 จำา กัดี	 (มหาชน)	 
ค์ุณมารุต	บูรณะเศึรษฐกุล	ประธานค์ณะกรรมการบริหาร 
บริษัท	 ไบโอเทค์	 โกลเบิ�ล	 อินโนเว้ชั�น	 จำากัดี	 (BGIC)	 
ค์ุณโอฬาร	ว้ีระนนท์	และ	ดีร.ศึรัญญา	เสันสัุภา	CCO	&	
Co-Founder,	DURIAN	Corp.	มาร่ว้มแชร์ประสับการณ์
การพััฒนาตนเองจากอดีีตจนถึงปัจจุบัน	 เค์ล็ดีลับการ
ประสับค์ว้ามสัำาเร็จ	 และให้มุมมองในแง่การดีำาเนิน
ธุรกิจโดีย์ใช้นวั้ตกรรม	 ซี่�งถือได้ีว้่าสัร้างแรงบันดีาลใจ	 
จุดีประกาย์และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่ว้มงานเสัว้นามีค์ว้าม
ต้องการมีสั่ว้นร่ว้มในการเป็นผู้ประกอบการนวั้ตกรรม
ในอนาค์ต



12 13
องค์การเภสัชกรรม 

The Government Pharmaceutical Organization

รอบรั้ว 
องค์การ 

โรด้โชว์งาน “Thailand International Health Expo 2022: สร้างสุขภาพั  
เสริมเศิรษฐกิจ เพั่�อคุณภาพัช่วิตประชาชน”

นพั.วิ้ฑ์ูรย์์	 ด่ีานวิ้บูลย์์	 ผู้อำานว้ย์การองค์์การเภสััชกรรม	 
เข้าพับนาย์กรัฐมนตรี	พัร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์์องค์์การฯ	
เพืั�อประชาสัมัพัันธ์การจัดีงาน	“Thailand	International	Health	
Expo	2022:	สัร้างสัุขภาพั	เสัริมเศึรษฐกิจ	เพัื�อค์ุณภาพัชีว้ิต
ประชาชน”	ที�จะจัดีข่�นในระหว้า่งว้นัที�	17	-	20	มนีาค์ม	2565	นี� 
ที� รอย์ัล	 พัารากอน	 ฮอลล์ 	 ชั�น	 5	 สัย์ามพัารากอน 
ที�ทำาเนีย์บรัฐบาล	เมื�อว้ันที�	15	มีนาค์ม	2565

ร่วมแถุลงข่าวงานมหกรรมสินค้าและบริการ
สุขภาพั “Thailand Internationnal Health 
Expo 2022”

ภญ.ศึิริกุล	 เมธีว้ีรังสัรรค์์	 รองผู้อำานว้ย์การองค์์การเภสััชกรรม	
ร่ว้มในงานแถลงข่าว้	 การจัดีงานมหกรรมสัินค้์าและบริการสุัขภาพั	 
“Thailand	Internationnal	Health	Expo	2022”	โดีย์มีหนว่้ย์งานต่างๆ 
เขา้รว่้ม	ได้ีแก	่กรมสันบัสันนุบรกิารสัขุภาพั	สัำานกังานสัง่เสัรมิการจดัีประชมุและนิทรรศึการ	(องค์์การมหาชน)	(สัสัปน.)	 
การท่องเที�ย์ว้แห่งประเทศึไทย์	 (ททท.)	 และสัำานักงานกองทุนสันับสันุนการสัร้างเสัริมสุัขภาพั	 (สัสัสั.)	 โดีย์มีนาย์อนุทิน	 
ชาญวี้รกูล	 รองนาย์กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว้่าการกระทรว้งสัาธารณสัุข	 เป็นประธาน	 ที�ห้องประชุมกรมสันับสันุน 
บริการสัุขภาพั

ทั�งนี�	 งานดัีงกล่าว้กำาหนดีจัดีข่�นเพืั�อประกาศึศึักย์ภาพัค์ว้ามสัำาเร็จของการแพัทย์์และระบบสัาธารณสัุขไทย์	 
เพืั�อเป็นการขบัเค์ลื�อนเศึรษฐกิจ	พััฒนาค์ณุภาพัชวี้ติของประชาชน	และแสัดีงค์ว้ามเป็นผูน้ำาของกระทรว้งสัาธารณสัขุไทย์ 
ระหว้่างว้ันที�	17	-	20	มีนาค์ม	2565	ณ	รอย์ัล	พัารากอน	ฮอลล์	ชั�น	5	สัย์ามพัารากอน	

กระที่รวงการต่างประเที่ศิ นำาเอกอัครราชทีู่ต 
ประจำาประเที่ศิไที่ย เย่�ยมชมโรงงานผลิตยา 
องค์การเภสัชกรรม

ดีร.	ภญ.มุกดีาว้รรณ 	ประกอบไว้ทย์กิจ 	รองผูอ้ำานว้ย์การองค์์การเภสัชักรรม 
พัร้อมดี้ว้ย์ผู้บริหารโรงงานผลิตย์ารังสัิต	 1	 และการประกันค์ุณภาพัโรงงาน
ผลิตย์ารังสัิต	 1	 ให้การต้อนรับนาย์ดีามพั์	 บุญธรรม	 อธิบดีีกรมเอเชีย์ใต้ 
ตะว้ันออกกลางและแอฟริกา	 กระทรว้งการต่างประเทศึ	 พัร้อมดี้ว้ย์
เอกอคั์รราชทตูประจำาประเทศึไทย์จากประเทศึตา่งๆ	อีก	12	ประเทศึ	ในโอกาสั
เย์ี�ย์มชมการดีำาเนินงานของโรงงานผลิตย์ารงัสัติ	1	และในโอกาสัการสัง่เสัรมิ 
ค์ว้ามร่ว้มมือระหว้่างไทย์กับประเทศึต่างๆ	ในภูมิภาค์ในดี้านเภสััชกรรม	ย์า 
และเว้ชภัณฑ์์ของไทย์	โดีย์มีการต้อนรับที�ห้องประชุมพิักุล	1	อาค์ารอำานว้ย์การ	
องค์์การเภสััชกรรม	ธัญบุรี	ว้ันที�	4	มีนาค์ม	2565
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มอบยา
ภญ.วี้ระมล	 มหาตมว้ดีี	 ผู้ช่ว้ย์ผู้อำานว้ย์การ	 

องค์์การเภสััชกรรม	 เป็นผู้แทนองค์์การเภสััชกรรม	
มอบย์าชุดีตำาราหลว้ง	7	ราย์การ	จำานว้น	200	ชุดี	
ให้แก่สัถานีตำารว้จทางหลว้ง	 2	 กองกำากับการ	 8	
กองบังค์ับการตำารว้จทางหลว้ง	 เพืั�อมอบให้แก่
เจ้าหน้าที�และประชาชนที�ใช้บริการทางหลว้ง	โดีย์มี 
พั.ต.ท.	ปรัชญา	กัมลาศึพัิทักษ์	สัารว้ัตรใหญ่	สัถานี
ตำารว้จทางหลว้ง	2	กองกำากบัการ	8	กองบงัค์บัการ
ตำารว้จทางหลว้ง	เปน็ผูร้บัมอบ	ที�องค์์การเภสัชักรรม	
เมื�อว้ันที�	11	มีนาค์ม	2565	

ชุมชนรอบข้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 ดู้งาน
ดีร.	ภญ.มุกดีาว้รรณ	 ประกอบไว้ทย์กิจ	 รองผู้อำานว้ย์การองค์์การเภสััชกรรม	พัร้อมดี้ว้ย์ผู้บริหารโรงงานผลิตย์า 

รงัสัติ	1	และการประกนัค์ณุภาพัโรงงานผลติย์ารังสัติ	1	ใหก้ารตอ้นรบัผูน้ำาชมุชนรอบพืั�นที�องค์์การเภสัชักรรม	ธญับุรี 
ในโอกาสัศึึกษาดีูงานผ่านระบบออนไลน์	 โดีย์มีว้ัตถุประสังค์์เพืั�อสัื�อสัารทำาค์ว้ามเข้าใจเกี�ย์ว้กับการดีำาเนินงาน 
ของโรงงานผลิตย์ารังสัิต	 1	 รว้มถึงค์ว้ามก้าว้หน้าของการก่อสัร้างโรงงานผลิตย์ารังสัิต	 ระย์ะที�	 2	 และเพืั�อสัร้าง 
ค์ว้ามสััมพัันธ์อันดีีระหว้่างองค์์การเภสััชกรรมกับชุมชนรอบพัื�นที�	เมื�อว้ันที�	2	มีนาค์ม	2565

ขอรับรองใบอนุญาตปลูกกัญชา
ภญ.สัพุัร	อิงอดุีมนกุลู	ผูอ้ำานว้ย์การฝ่ั่าย์สัมุนไพัรและเภสัชัเค์มีภัณฑ์	์

ให้การต้อนรับค์ณะกรรมการจังหว้ัดีปทุมธานี	 ประกอบดี้ว้ย์	 ค์ณะรอง 
ผูว่้้าราชการจงัหว้ดัีปทมุธาน,ี	สัำานกังานปอ้งกนัและปราบปรามย์าเสัพัตดิี 
ภาค์	 1,	 สัสัจ.ปทุมธานี,	 ตำารว้จภูธรจังหว้ัดีปทุมธานี	 และเกษตร 
จังหวั้ดีปทุมธานี	 ในโอกาสัเข้าตรว้จสัอบสัถานที�ผลิตย์าเสัพัติดีให้โทษ	
ประเภท	5	เฉัพัาะกัญชา	โดีย์ในค์รั�งนี�เป็นการตรว้จเพืั�ออนุญาตพืั�นที�ปลกู
เพัิ�มเติม	ค์ือพัื�นที�ปลูกกัญชาแบบ	 Indoor	1,000	ตารางเมตร	บริเว้ณ
อาค์ารผลิตฝั่า่ย์สัมนุไพัรและเภสัชัเค์มีภณัฑ์์	ชั�น	3	โดีย์ผลการตรว้จเปน็ไป
ตามมาตรการที�กำาหนดี	โดีย์จะนำาเข้าค์ณะประชมุอนกุรรมการปลกูกญัชา 
ในว้ันที�	11	เมษาย์น	2565	เพัื�อประเมินออกใบอนุญาตต่อไป	ที�องค์์การ
เภสััชกรรม	ธัญบุรี	เมื�อว้ันที�	15	มีนาค์ม	2565
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บทความ

การใช้ ABC&VEN Analysis ในงานบริหารเว้ชภัณฑ์์  
โรงพื่ยาบูาลป่าแดํดํ	อําเภอป่าแดํดํ	จั้งหว้ดํเช่ยงราย
ภก.กิตติพื่งศู์	โค้วจัิริยะพื่้นธ์ 
โรงพื่ยาบูาลป่าแดํดํ	อําเภอป่าแดํดํ	จั้งหว้ดํเช่ยงราย

บูทค้ดํย่อ
โรงพัย์าบาลป่าแดีดี	 เป็นโรงพัย์าบาลชุมชนขนาดี	

30	เตีย์ง	ให้บริการระดีับทุติย์ภูมิ	(F2)	เนื�องจากจำานว้น
ประชากรในเขตพืั�นที�มีน้อย์	 และราย์รับหลักมาจาก 
งบประมาณสัิทธิประกันสัุขภาพัถ้ว้นหน้า	 โดีย์ข้อมูล
ประชากรสัทิธปิระกนัสุัขภาพัถ้ว้นหนา้	ณ	ว้นัที�	10	มกราค์ม 
2565	 จำานว้น	 18,725	 ค์น	 โรงพัย์าบาลประสับปัญหา 
การขาดีสัภาพัค์ลอ่งทางการเงนิทุกปี	ดัีงนั�น	นโย์บาย์สัำาคั์ญ 
อย์่างหนึ�งของโรงพัย์าบาล	ค์ือ	การค์ว้บค์ุมปริมาณว้ัสัดีุ
ค์งค์ลังให้เหมาะสัม	และย์าเป็นว้ัสัดีุสัำาค์ัญที�โรงพัย์าบาล
ต้องจัดีสัรรงบประมาณสัำาหรับจัดีซืี�อในแต่ละปีค่์อนข้าง
มาก	ในปีงบประมาณ	2564	ไดีน้ำากระบว้นการ	ABC	&	VEN	
Analysis	มาประย์ุกต์ใช้เพัื�อติดีตามการบริหารเว้ชภัณฑ์์
อย่์างใกล้ชิดี	 พับว้่า	 สัามารถลดีมูลค์่าย์าค์งค์ลังและ
ลดีจำานว้นเดืีอนสัำารองย์าลงไดี้	 โดีย์จากปริมาณค์งค์ลัง	
757,535.52	 บาท	 จำานว้นเดีือนสัำารองย์า	 1.56	 เดืีอน 
ในเดีือนตุลาค์ม	 2563	 เหลือ	 439,731.54	 บาท 
จำานว้นเดีือนสัำารองย์า	 0.65	 เดืีอน	 ในเดีือนกันย์าย์น	
2564	 ตามลำาดัีบ	 โดีย์ไม่เกิดีอุบัติการณ์การขาดีย์า	 
ณ	 จุดีบริการผู้ ป่ว้ย์	 สั่งผลให้โรงพัย์าบาลสัามารถ
หมุนเว้ีย์นงบประมาณจากมูลค์่าย์าค์งค์ลังที�ลดีลง	นำาไป
ใช้ในการบริหารงานดี้านอื�นๆ	ต่อไป

บูทนํา
ย์า	 เป็นปัจจัย์สัำาคั์ญในกระบว้นการรักษาพัย์าบาล	

และเกี�ย์ว้ข้องกับบุค์ลากรสัาธารณสัุขหลาย์สัาขา	 เช่น	
แพัทย์์	ทันตแพัทย์์	เภสััชกร	พัย์าบาล	โดีย์เป้าหมาย์หลัก	
ค์ือการที�ผู้ป่ว้ย์ได้ีรับย์าที�มีค์ุณภาพั	 ตรงตามข้อบ่งใช้	 
มีประสัิทธิภาพั	 ปลอดีภัย์	 และคุ้์มค์่าเหมาะสัมตามหลัก
เศึรษฐศึาสัตร	์สัอดีค์ล้องกับหลกัการใชย้์าอย์า่งสัมเหตผุล	
นอกจากนี�	ดีว้้ย์ขอ้จำากดัีด้ีานงบประมาณของโรงพัย์าบาล	

จ่งต้องพิัจารณาถึงค์ว้ามเหมาะสัมและประสัิทธิภาพั 
ในการบริหารค์ลังย์าและเว้ชภัณฑ์์	 การบริหารค์ลังย์า
และเว้ชภัณฑ์์ที�ไม่มีประสัิทธิภาพั	 อาจทำาให้โรงพัย์าบาล 
มีค์่าใช้จ่าย์ที�สัูงเกินจำาเป็นและสัิ�นเปลืองงบประมาณ	

การจัดีซืี�อเป็นขั�นตอนแรกของการค์ว้บคุ์มสัินค้์า
ค์งค์ลังเพืั�อให้ได้ีสัินค้์าที�ถูกต้อง	 การจัดีซืี�อย์าทำาไดี้
หลากหลาย์ว้ิธี	 เช่น	 ซืี�อจากเอกชนแต่ละแห่งผ่านผู้แทน	
(Detailer)	 ซืี�อจากผู้ขาย์สั่ง	 (Wholesaler)	 และซืี�อจาก
องค์์การเภสััชกรรม	(GPO)	ซี่�งการจัดีซีื�อย์าจะอย์ู่ภาย์ใต ้
พัระราชบัญญัติการจัดีซืี�อจัดีจ้างและการบริหารพััสัดีุ 
ภาค์รัฐ	พั.ศึ.	2560	โดีย์เทค์นิค์ที�นิย์มใช้ในการว้างแผน	
ค์ือ	ABC	value	analysis	และ	VEN	system	ซี่�งจะทำาให้
ทราบถึงการกระจาย์งบประมาณค์่าย์าของโรงพัย์าบาล
ในการจัดีซีื�อย์าราย์การต่าง	ๆ	 และสัามารถนำาข้อมูลมา 
ว้ิเค์ราะห์งบประมาณในการจัดีซีื�อ	และว้างแผนสัำารองย์า
ในปริมาณที�เหมาะสัม

1. ABC analysis
	 การว้ิเค์ราะห์	 ABC	 เป็นการประย์ุกต์ใช้กฎิ

ของ	Pareto	 (Pareto's	 law	of	maldistribution)	หรือ	 
กฎิ	 80/20	 ที�ว้่า	 “significant	 few	 and	 insignificant	
many”	 โดีย์พัิจารณาจากมูลค์่าย์า	 พับว้่า	 งบประมาณ
ค์่าย์าสั่ว้นใหญ่ถูกใช้กับย์าไม่กี�ราย์การ	 (significant	
few)	 ในขณะที�ย์าสั่ว้นใหญ่ใช้งบประมาณเพัีย์งเล็กน้อย์	
(insignificant	many)	ซี่�งอาจมคี์ว้ามสัำาค์ญัในการบรหิาร
จดัีการน้อย์กว่้า	จากแนว้คิ์ดีดัีงกล่าว้เมื�อนำามาประย์กุตใ์ช้	
ทำาให้แบ่งกลุ่มย์าออกเป็น	3	กลุ่ม	ค์ือ	

	 กลุ่ม	A	ค์ือ	กลุ่มย์าที�ใช้งบประมาณในการจัดีซีื�อ 
รว้มประมาณ	 70%	 ของงบประมาณค์่าย์าทั�งหมดี	 
แต่จะค์รอบค์ลุมราย์การย์าเพัีย์ง	10	-	15%	ของราย์การ
ย์าทั�งหมดี	
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	 กลุ่ม	B	ค์ือ	กลุ่มย์าที�ใช้งบประมาณในการจัดีซีื�อ 
รว้มประมาณ	 20%	 ของงบประมาณค์่าย์าทั�งหมดี	 
แต่จะค์รอบค์ลุมราย์การย์าเพัีย์ง	20	-	25%	ของราย์การ
ย์าทั�งหมดี	

	 กลุ่ม	C	ค์ือ	กลุ่มย์าที�ใช้งบประมาณในการจัดีซีื�อ 
รว้มประมาณ	 10%	 ของงบประมาณค์่าย์าทั�งหมดี	 
แต่จะค์รอบค์ลุมราย์การย์าเพัีย์ง	65	-	70%	ของราย์การ
ย์าทั�งหมดี	

	 จุดีแบ่งระหว้่างราย์การย์าที�จะกำาหนดีว้่าเป็น	A	: 
B	 :	 C	 จะย์ืดีหย์ุ่นข่�นอย์ู่กับชนิดีของราย์การย์า	 และ
ลักษณะการใช้ย์าของโรงพัย์าบาลแต่ละแห่ง	 เช่น	 80: 
15:5	เป็นตน้	ย์าที�จดัีอย์ูใ่นกลุม่	A	เป็นกลุ่มย์าที�มจีำานว้น
ราย์การไม่มาก	แตม่ผีลตอ่งบประมาณค่์าย์าโดีย์รว้มของ
โรงพัย์าบาลเป็นอย์่างมาก	 การบริหารจัดีการย์ากลุ่มนี� 
จ่งมีค์ว้ามคุ้์มค่์ามากที�สัุดี	 สั่ว้นย์ากลุ่ม	 B	 และกลุ่ม	 C	 
ซี่�งมีจำานว้นราย์การมาก	แตม่ผีลตอ่งบประมาณไม่มากนกั 
อาจใช้แนว้ทางบริหารจัดีการที�มีค์ว้ามรัดีกุมน้อย์กว้่า	 
แต่ค์ว้รประหยั์ดีทรัพัย์ากรบุค์ค์ลและค่์าใช้จ่าย์ใน
กระบว้นการจัดีซืี�อ	

2. VEN analysis
	 เป็นการว้ิเค์ราะห์ค์ว้ามจำาเป็นหรือค์ว้ามสัำาคั์ญ 

ของย์าแต่ละราย์การที�มีต่อการรักษาหรือป้องกันโรค์	 
โดีย์จัดีแบ่งค์ว้ามสัำาค์ัญของราย์การย์าที�ค์ัดีเลือกไว้้ 
ในบัญชีของโรงพัย์าบาลออกเป็น	3	กลุ่ม	ค์ือ	

	 กลุ่ม	 V	 หมาย์ถึง	 Vital	 drugs	 ค์ือ	 กลุ่มย์าที�	 
“ตอ้งมพีัรอ้มใช”้	ในโรงพัย์าบาลตลอดีเว้ลา	มคี์ว้ามสัำาค์ญั 
ในการช่ว้ย์ชีว้ิตผู้ป่ว้ย์	 ไดี้แก่	 ย์าต้านพัิษ	 ย์าที�มีค์ว้าม
จำาเป็นในการรักษาในภาว้ะฉุักเฉัิน	 เช่น	 Adrenaline	
Injection,	 Atropine	 Injection	 เป็นต้น	 และรว้มถึง

ราย์การย์าที�มีค์ว้ามจำาเป็นในการให้บริการสัาธารณสัุข
พืั�นฐาน	 เช่น	 ว้ัค์ซีีน	 ไว้้ดี้ว้ย์	 การขาดีแค์ลนย์าเหล่านี� 
ทำาให้เกิดีต้นทุนของการสัูญเสัีย์โอกาสั	 (opportunity	
cost	 of	 shortage)	 ต่อโรงพัย์าบาลเป็นอย์่างมาก 
และอาจมผีลกระทบที�รา้ย์แรงตามมา	เชน่	ผูป่้ว้ย์เสัยี์ชวี้ติ	
บคุ์ลากรถกูฟอ้งรอ้ง	เสัื�อมเสัยี์ชื�อเสัยี์งและค์ว้ามนา่เชื�อถือ
ของโรงพัย์าบาล

	 กลุ่ม	E	หมาย์ถึง	Essential	drugs	คื์อ	กลุ่มย์าที� 
“ค์ว้รมีไว้้ใช้”	 ในโรงพัย์าบาล	 มีค์ว้ามจำาเป็นในการรักษา	
หรือมีค์ว้ามสัำาคั์ญในระบบสัาธารณสุัข	 แม้ว่้าโรค์นั�น 
อาจจะไม่รุนแรงจนถึงชีวิ้ต	ได้ีแก่	ย์าปฏิิชีว้นะ	ย์าลดีระดัีบ
นำ�าตาลในเลือดี	ย์าลดีค์ว้ามดัีนโลหิต	ซ่ี�งย์ากลุ่มนี�สัามารถ
ใช้ราย์การย์าที�อยู่์ในบัญชีย์าหลักแห่งชาติเป็นเกณฑ์์ใน
การกำาหนดีย์ากลุ่มนี�	 การขาดีแค์ลนย์าเหล่านี�อาจทำาให้
เกิดีต้นทุนของการสูัญเสีัย์โอกาสัที�อยู่์ในเกณฑ์์ที�ย์อมรับได้ี 
และไม่นำาไปสู่ัผลกระทบที�ร้าย์แรงตามมา	เช่น	ทำาให้ต้องใช้
ย์าราย์การอื�นที�มีประสิัทธิภาพัทัดีเทีย์มกันแต่ราค์าสูังกว่้า

	 กลุ่ม	N	หมาย์ถงึ	Non-essential	drugs	คื์อ	กลุ่มย์า 
ที�	“อาจมี”	ในโรงพัย์าบาล	เป็นย์าที�ใช้ทั�ว้ไปในการรักษา
อาการเจบ็ปว่้ย์เลก็นอ้ย์ไมร่า้ย์แรง	หรอืเปน็โรค์ที�ไม่ตดิีตอ่ 
ย์าที�ย์ังต้องการหลักฐานเพิั�มเติมในประสัิทธิภาพัการ 
รักษา	หรือย์าที�มีราค์าสัูง	 เมื�อเปรีย์บเทีย์บกับผลที�ไดี้รับ 
จากการรักษา	 โดีย์ปกติเป็นย์าที�อย์ู่นอกบัญชีย์าหลัก 
แห่งชาติ	 เมื�อมีการขาดีแค์ลนย์ากลุ่มนี�อาจไม่ทำาให้เกิดี 
ผลกระทบต่อโรงพัย์าบาลนักและมีต้นทุนของการ 
สัูญเสัีย์น้อย์

	 จากการแบ่งกลุ่มย์า	 VEN	 analysis	 จะทำาให้ 
โรงพัย์าบาลเห็นค์ว้ามสััมพัันธ์ของราย์การย์ากับ	 
ค์ว้ามสัำาคั์ญของราย์การย์านั�น	 สัามารถนำามาใช้ในการ
บรหิารเว้ชภณัฑ์	์เชน่	กำาหนดีการสัำารองย์ากลุม่	V	มากกว้า่
ย์ากลุม่อื�น	หรอืจดัีลำาดีบัในการจดัีซืี�อย์ากรณทีี�มขีอ้จำากดัี 
เรื�องงบประมาณ	 ค์ว้รพิัจารณาจัดีซืี�อย์าในกลุ่ม	 V	 
และ	 E	 ก่อน	 รว้มทั�งนำามากำาหนดีนโย์บาย์ในเรื�องการ 
สั่งเสัริมการใช้ย์าในกลุ่ม	V	และ	E	มากกว้่าย์าในกลุ่ม	N	
เพัื�อให้สัอดีค์ล้องกับหลักการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล	

3. ABC & VEN analysis
	 การว้ิเค์ราะห์	ABC	และ	VEN	เป็นการว้ิเค์ราะห ์

จัดีกลุ่มย์าในมุมมองที�แตกต่างกันโดีย์แต่ละว้ิธีก็มีข้อดีี	
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และข้อจำากัดีที�แตกต่างกัน	 การรว้ม	 ABC	 analysis	 
และ	VEN	analysis	เขา้ดีว้้ย์กันเป็น	ABC	&	VEN	analysis	
จ่งช่ว้ย์ลดีข้อจำากัดีของแต่ละว้ิธีลง	 ทำาให้เป็นประโย์ชน์ 
ในการว้างแผนบริหารเว้ชภัณฑ์์ให้มีประสัิทธิภาพัมากข่�น

ตารางท่�	1	ABC	&	VEN	analysis
Class V E N

A AV AE AN

B BV BE BN

C CV CE CN

AV	เป็นกลุ่มย์าที�ให้ค์ว้ามสัำาคั์ญมากเป็นพิัเศึษ	เนื�องจาก 
มีผลกระทบสูังทั�งในด้ีานการรักษาและงบประมาณ	 
ต้องดีูแลไม่ให้ย์าขาดี	

BV	เป็นกลุ่มย์าที�ใหค้์ว้ามสัำาคั์ญมากที�สัดุี	มีผลกระทบ 
ต่องบประมาณปานกลาง	ต้องดีูแลไม่ให้ย์าขาดี	

CV	เป็นกลุม่ย์าที�ใหค้์ว้ามสัำาคั์ญมากที�สัดุี	มีผลกระทบ 
ตอ่งบประมาณค์อ่นขา้งนอ้ย์	เชน่	ย์ากำาพัรา้	ย์าแกพ้ัษิ	และ
เซีรุ่ม	ต้องดีูแลไม่ให้ย์าขาดี	

AE	เป็นกลุ่มย์าที�ให้ค์ว้ามสัำาคั์ญมาก	มีค์ว้ามจำาเป็น
ต่อระบบสัาธารณสัุขในภาพักว้้าง	 ปกติมีการสัั�งใช้ย์าสัูง	
การขาดีย์าจะสั่งผลกระทบต่อการรักษามาก	

BE	เป็นกลุม่ย์าที�ใหค้์ว้ามสัำาค์ญัมาก	มคี์ว้ามจำาเปน็ตอ่ 
การรักษาโรค์สัำาค์ัญ	 แต่มีปริมาณและมูลค์่าการสัำารอง
ปานกลาง	

CE	 เป็นกลุ่มย์าที�ให้ค์ว้ามสัำาคั์ญปานกลาง	 มีค์ว้าม 
จำาเปน็ในการรกัษา	แตม่ปีรมิาณการใชแ้ละมลูค์า่จดัีซืี�อตำ�า 
อาจพัิจารณาสัำารองที�หน่ว้ย์จ่าย์ย์าและจัดีหาเพิั�มเมื�อย์า
ใกล้หมดี	

AN	 เป็นกลุ่มย์าที�ให้ค์ว้ามสัำาคั์ญปกติ	 มีผลกระทบ
ต่องบประมาณสัูง	 สัามารถพัิจารณาลดีปริมาณสัำารอง 
หากมีงบประมาณจำากัดี	

BN	 เป็นกลุ่มย์าที�ให้ค์ว้ามสัำาคั์ญปกติ	 มีผลกระทบ 
ต่องบประมาณปานกลาง	 สัามารถพิัจารณาลดีปริมาณ
สัำารองหากมีงบประมาณจำากัดี	

CN	 เป็นกลุ่มย์าที�อาจพัิจารณานำาออกจากบัญชีย์า
ของโรงพัย์าบาล	เพืั�อลดีภาระการบรหิารจัดีการราย์การย์า
สัำารอง	เนื�องจากเป็นย์าที�ไม่จำาเป็นมากนัก	และมีผลกระทบ 
ต่องบประมาณตำ�า

ว้ตถุประสงค์
การนำาเทค์นิค์	 ABC	&	VEN	 analysis	 มาช่ว้ย์

ว้างแผนการจัดีซืี�อ	 เพืั�อให้มีการจัดีเก็บย์าค์งค์ลัง	 
ในปริมาณที�พัอเหมาะ	 โดีย์ใช้ว้ิธีการจัดีซืี�อที�เหมาะสัม 
เพัื�อประหย์ัดีงบประมาณ

วิธ่ดํําเนินการ
1.	ดีำาเนนิการเกบ็รว้บรว้มขอ้มลู	ตั�งแตเ่ดีอืนตุลาค์ม	

2562	 -	 เดีือนกันย์าย์น	 2563	 นำามาค์ำานว้ณมูลค์่า 
ที�ใช้ในการจัดีซีื�อแต่ละราย์การ	 และจัดีเรีย์งมูลค่์าของ
การจัดีซีื�อ

2.	ดีำาเนินการจัดีกลุ่มย์าตามหลัก	ABC	analysis
3.	ว้ิ เค์ราะห์และจัดีแบ่งกลุ่มย์าแต่ละราย์การ	 

ตามค์ว้ามสัำาค์ัญจำาเป็นโดีย์ใช้	VEN	analysis
4.	ดีำาเนินการวิ้เค์ราะห์ข้อมูล	 โดีย์ใช้	 ABC	&	VEN	

analysis	
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ลําดํ้บู รายการ VEN มูลค่าจั้ดํซ่�อ ร้อยละ สะสม ABC

16 Theophylline	
200	mg	SR	T.

E 86,349.00 1.16 59.43 A

17 D-5-W	 
100ml	Inj.

E 83,880.00 1.13 60.55 A

18 Methyl	
Salicylate	

Cream	25	g

E 82,016.00 1.10 61.65 A

19 Calcium	
carbonate	 
600	mg	T.

E 78,930.00 1.06 62.71 A

20 Nicardipine	
HCl	10	mg/ 
10	ml	Inj.

V 77,416.64 1.04 63.75 A

ตารางท่�	3	ABC	&	VEN	analysis

กลุ่ม รายการ มูลค่า รายการ	(%) มูลค่า	(%)

AV 9 1,204,491.93 3.15 16.16

AE 39 4,742,958.68 13.64 63.63

AN 0 0 0 0

BV 7 91,547.30 2.45 1.23

BE 68 1,017,598.65 23.78 13.65

BN 1 19,760.00 0.35 0.27

CV 16 28,842.75 5.59 0.39

CE 138 337,217.69 48.25 4.52

CN 8 11,315.00 2.80 0.15

รวิมู 286 7,453,732.00 100.00 100.00

จากข้อมูล	ABC	&	VEN	analysis	ตามตารางที�	3	พับว้า่ 
ย์าในกลุ่ม	 AV	 เป็นกลุ่มย์าที�ค์ว้รให้ค์ว้ามสัำาค์ัญมาก 
เป็นพิัเศึษ	 เนื�องจากมีผลกระทบสูังทั�งในด้ีานการรักษา
และงบประมาณ	มี	9	ราย์การ	ค์ดิีเป็นมลูค์า่รอ้ย์ละ	16.16	
รว้มถึงย์ากลุ่ม	 BV	 และ	 CV	 ที�ค์ว้รให้ค์ว้ามสัำาคั์ญมาก	
ต้องดีูแลไม่ให้เกิดีการขาดีค์ลัง	 ซี่�งทั�งสัามกลุ่มรว้มกัน 
ทั�งหมดีคิ์ดีเป็นมูลค์่าร้อย์ละ	 17.78	 แสัดีงให้เห็นว้่า 
ค์ว้รมีการจัดีสัรรงบประมาณสัำาหรับย์าในกลุ่มนี�ให้เพีัย์งพัอ

ย์ากลุ่มใหญ่ที�เป็นย์าในบัญชีย์าหลักแห่งชาติ	 คื์อ	
กลุ่ม	E	ทั�งกลุ่ม	AE,	BE	และ	CE	ค์รอบค์ลุมราย์การย์า
ร้อย์ละ	85.67	รว้มมูลค์่าต้นทุนการซีื�อย์าร้อย์ละ	81.80 
ซี่�งถ้ามีข้อจำากัดีเรื�องงบประมาณ	 ก็อาจจัดีลำาดัีบโดีย์

5.	จากขอ้มลูที�ไดีน้ำามาปรับใชใ้นปงีบประมาณ	2564
6.	สัรุปผลการดีำาเนินงานที�ปีงบประมาณ	2564

ผลการดํําเนินการ 
ตารางท่�	2	ต้วอย่างการเรียงลําดํ้บูรายการยา 
ตามมูลค่าการจั้ดํซ่�อ

ลําดํ้บู รายการ VEN มูลค่าจั้ดํซ่�อ ร้อยละ สะสม ABC

1 Insulin	 
70/30	 

100	iu/ml	 
in	3	ml	Inj.

E 969,760.00 13.01 13.01 A

2 Simvastatin	 
20	mg	T.

E 535,824.00 7.19 20.20 A

3 Amlodipine	 
5	mg	T.

E 403,947.60 5.42 25.62 A

4 Metformin	 
500	mg	T.

E 394,800.00 5.30 30.92 A

5 Rabies	 
vaccine	Inj.

V 350,610.54 4.70 35.62 A

6 Rabies	
immuno 

globulin	Inj.

V 343,200.00 4.60 40.22 A

7 Losartan	
potassium	 
50	mg	T.

E 292,752.00 3.93 44.15 A

8 Enalapril	 
5	mg	T.	

E 196,500.00 2.64 46.79 A

9 Ipratropium	
Br/Fenoterol	
HBr	MDI	200	

dose

V 173,254.40 2.32 49.11 A

10 Salmeterol/
Fluticasone	
25/125	mcg	

MDI

E 160,371.60 2.15 51.26 A

11 Hydralazine	
hydrochloride	

25	mg	T

E 151,064.00 2.03 53.29 A

12 NSS	0.9%	Inj.	
1,000	ml

V 105,190.00 1.41 54.70 A

13 Omeprazole	 
20	mg	Cap.

E 89,430.00 1.20 55.90 A

14 Carvedilol	 
6.25	mg	T.

E 89,000.00 1.19 57.09 A

15 ย์าเถาว้ัลย์์เปีย์ง 
	(ตำารับ 

ค์ลาย์เสั้น)	
Cap.

E 87,500.00 1.17 58.27 A
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พัจิารณาซืี�อย์ากลุม่	BE	และ	CE	ก่อน	เพัราะใชง้บประมาณ 
รว้มกนัรอ้ย์ละ	18.17	แตค่์รอบค์ลมุราย์การย์า	206	ราย์การ 
ค์ิดีเป็นร้อย์ละ	 72.03	 ของจำานว้นราย์การย์าทั�งหมดี	 
ในขณะที�ย์ากลุ่ม	AE	ใช้งบประมาณสัูงถึงร้อย์ละ	63.63	 
แต่ค์รอบค์ลุมราย์การย์าเพัีย์ง	39	ราย์การ

ราย์การย์าที�มีปริมาณการใช้น้อย์	พับว้่าย์ากลุ่ม	CN 
มจีำานว้น	8	ราย์การ	ค์ดิีเป็นรอ้ย์ละ	2.8	ของจำานว้นราย์การ
ย์าทั�งหมดี	 ซ่ี�งเป็นภาระในการดูีแลป้องกันการสูัญเสัีย์ 
เนื�องจากย์าหมดีอายุ์	ค์ว้รนำาเสันอค์ณะกรรมการเภสััชกรรม
และการบำาบัดี	 (Pharmaceutical	 and	 Therapeutic	
Committee:	PTC)	เพืั�อพัจิารณาตดัีออกจากข้อมลู	ABC	& 
VEN	 analysis	 ทำาให้ทราบข้อมูลปริมาณและมูลค่์า
การซืี�อย์าสัำาคั์ญเสันอต่อค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและ 
การบำาบัดี	 เพืั�อพัิจารณทบทว้นค์ว้ามเหมาะสัมใน 
การสัำารองย์าและเพัื�อประหย์ัดีงบประมาณ	โดีย์พัิจารณา 
ไม่ เ พิั�มย์ากลุ่ม	 AN	 ในบัญชีย์าของโรงพัย์าบาล	
เนื�องจากเป็นย์านอกบัญชีย์าหลักแห่งชาติที�ไม่จำาเป็น	 
แต่มีผลต่องบประมาณค์่อนข้างสัูง

ตารางท่�	4	ผลการบูริหารเวชภ้ณฑู์	ปีงบูประมาณ	
2564

เดํ่อน มูลค่า 
ร้บูใหม่

มูลค่า 
เบูิกจั่าย

คงคล้ง สํารองยา	
(เดํ่อน)

ต.ค์.	63 613,740.19 486,174.69 757,535.52 1.56

พั.ย์.	63 543,172.91 554,225.04 746,483.39 1.35

ธ.ค์.	63 539,691.04 601,433.28 684,741.15 1.14

ม.ค์.	64 547,133.20 581,720.64 650,153.71 1.12

ก.พั.	64 514,834.55 533,998.27 630,989.99 1.18

มี.ค์.	64 510,301.05 604,491.43 536,799.61 0.89

เม.ย์.	64 538,118.47 596,572.59 478,345.49 0.80

พั.ค์.	64 620,588.24 574,522.94 524,410.79 0.91

มิ.ย์.	64 558,309.28 638,819.77 443,900.30 0.69

ก.ค์.	64 578,662.68 544,417.34 478,145.64 0.88

สั.ค์.	64 508,695.66 533,660.95 453,180.35 0.85

ก.ย์.	64 661,160.28 674,609.09 439,731.54 0.65

รููปที่่� 1 ผลการูบรูิหารูเวชภััณฑ์์ ปีงบปรูะมาณ 2564

ประโยชน์ของ	 ABC	&	VEN	
analysis	เพื่่�อระบูบูยาคุณภาพื่

1.	เป็นข้อมูลพืั�นฐานสัำาหรับ
การกำาหนดีแผนและนโย์บาย์ 
เพืั�อแก้ไขและป้องกันปัญหาที�ต้นเหตุ
อย์า่งเป็นระบบ	ทราบขอ้มลูปรมิาณ	
และมูลค์่าต้นทุนการซีื�อย์า	 ซี่�งเป็น
ข้อมูลสัำาคั์ญในการนำาเสันอต่อ	
ค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการ
บำาบดัี	เพืั�อพัจิารณาค์ว้ามเหมาะสัม 
ในการใช้ย์าของโรงพัย์าบาล	ทั�งใน
มมุมองดีา้นประสิัทธภิาพัการรักษา	
และค์ว้ามสัำาค์ญัดีา้นเศึรษฐศึาสัตร์
ค์ว้บค์ู่กันไป

2.	เพิั�มค์ว้ามคุ้์มค์า่จากงบประมาณอนัจำากดัีโดีย์ใช	้ABC	&	VEN	analysis	เปน็แนว้ทางในการว้างแผนการจดัีซืี�อ 
ย์าและเว้ชภัณฑ์์ของโรงพัย์าบาลที�เหมาะสัม	 ทั�งว้ิธีการจัดีซืี�อและการจัดีสัรรงบประมาณ	 โดีย์มุ่งเน้นการทบทว้นย์า 
ในหมว้ดีย์าที�มีค์ว้ามจำาเป็นอย์า่งมากหรอืมคี์า่ใชจ้า่ย์สังู	(AV,	AE,	AN,	BV	และ	CV)	และหมว้ดีย์าที�มคี์ว้ามจำาเป็นนอ้ย์ 
และมีค์่าใช้จ่าย์น้อย์	(CN)	
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3.	การจัดีสัำาดัีบค์ว้ามสัำาคั์ญของกลุ่มย์าแต่ละกลุ่ม	
เพืั�อนำาไปว้างแผนการจดัีซืี�อและการสัำารองย์าใหเ้หมาะสัม 
กบังบประมาณที�ได้ีรบั	ลดีค์ว้ามเสัี�ย์งจากเหตยุ์าขาดีค์ลัง 
อันอาจสั่งผลกระทบต่อค์ุณภาพัของการรักษาผู้ป่ว้ย์	
หรือการสัำารองย์ามากเกินค์ว้ามจำาเป็นก็ทำาให้เป็นภาระ 
ในการดีูแลป้องกันการสัูญเสัีย์เนื�องจากย์าหมดีอาย์ุ	และ
สั่งผลกระทบโดีย์ตรงต่อการใช้เงินของโรงพัย์าบาล	

4.	สั่งเสัริมการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผลในประเดี็น
ค์ว้ามคุ้์มค่์าตามหลักเศึรษฐศึาสัตร์และการใช้ย์าตาม 
ขอ้บง่ใชท้ี�มหีลกัฐานทางว้ชิาการสันบัสันนุ	โดีย์มุ่งเนน้การ
ทบทว้นย์าในกลุ่ม	AN,	BN	และ	CN	จากการซีื�อย์าใน
ปีงบประมาณ	พั.ศึ.	2563	และ	ปีงบประมาณ	พั.ศึ.	2564 
มีสััดีสั่ว้นของมูลค์่าย์าในบัญชีย์าหลักแห่งชาติ	 มีมูลค์่า
ร้อย์ละ	 99.58	 และ	 99.68	 ของมูลค์่าต้นทุนการซืี�อย์า
ตามลำาดัีบ	 แสัดีงให้เห็นว้่าผลการทบทว้นทำาให้มีการ 
ใช้ย์าในบัญชีย์าหลักในอัตราที�สูัง	 เป็นการส่ังเสัริมให้ 
ใช้ย์าอย์่างเหมาะสัมและค์ุ้มค์่า

5.	ในปีงบประมาณ	 พั.ศึ.	 2564	 ได้ีมีการนำาเสันอ
ข้อมูลต่อค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและการบำาบัดี 
เพืั�อพัิจารณาทบทว้นตัดีราย์การย์าที�มีอัตราการใช้น้อย์ 
ออกจากบญัชยี์าโรงพัย์าบาล	เป็นการเพิั�มค์ว้ามปลอดีภยั์
ของผู้ป่ว้ย์	 เนื�องจากมีการปรับลดีราย์การย์าที�ไม่มี
ค์ว้ามจำาเป็นหรือย์าที�มีค์ว้ามปลอดีภัย์/ประสัิทธิภาพั
ดี้อย์กว้่าออกจากเภสััชตำารับของโรงพัย์าบาล	 ในขณะที� 
ทบทว้นราย์การย์าจำาเป็นให้มีปริมาณที�เหมาะสัมกับ
ค์ว้ามต้องการใช	้จง่สัง่ผลใหค้์ว้ามล้มเหลว้จากการรกัษา
หรืออาการไม่พัึงประสังค์์จากย์ามีอัตราลดีลง	นอกจากนี� 
ย์ังช่ว้ย์ลดีค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนทางย์าที�อาจเนื�องมาจาก	 
รปูพ้ัอง	มองค์ล้าย์	(look	alike	/	sound	alike)	ที�เกดิีจาก
การมีราย์การย์าในเภสััชตำารับเป็นจำานว้นมาก	

6.	เป็นตวั้ชี�ว้ดัีคุ์ณภาพัของระบบย์าของโรงพัย์าบาล	
เช่น	 ค์ว้ามสัมเหตุผลของการสัั�งใช้ย์า	 การบริหาร
จัดีการค์ลังย์าและเว้ชภัณฑ์์	 และการกระจาย์ย์าภาย์ใน 
โรงพัย์าบาลไปสัำารอง	 ณ	 หอผู้ป่ว้ย์	 หากไม่มีระบบการ
จัดีค์ืนย์าที�รัดีกุมตรว้จสัอบไดี้	จะทำาให้มีค์่าใช้จ่าย์ของย์า 
บางราย์การโดีย์เฉัพัาะย์าฉัีดีและย์าในกลุ่ม	 V	 สัูงโดีย์ 
ไม่จำาเป็น	

อภิปรายผล
เมื�อนำาผลการดีำาเนินการจัดีซืี�อในปีงบประมาณ	

2563	 มาทบทว้นและนำา	 ABC	&	VEN	 analysis	 มา
ใช้ดีำาเนินการจัดีซืี�อ	 ค์ว้บคุ์ม	 ติดีตาม	 ให้ค์ว้ามสัำาคั์ญ
กับย์าแต่ละกลุ่มตามผลการวิ้เค์ราะห์ดีังกล่าว้	 พับว้่า 
ผลการบริหารเว้ชภัณฑ์์ในปีงบประมาณ	 2564	 สัามารถ
ลดีมูลค์่าย์าค์งค์ลัง	 และลดีจำานว้นเดีือนสัำารองย์าลงไดี้	
โดีย์ไม่เกดิีอุบติัการณ์ขาดีย์า	ณ	จดุีบรกิารผูป่้ว้ย์	ส่ังผลให้ 
โรงพัย์าบาลสัามารถนำางบประมาณสั่ว้นที�ลดีลงจากการ
สัำารองย์าไปพััฒนางานด้ีานอื�นไดี้ต่อไป	 และหากมีการ
ขย์าย์ผลไปย์ังหน่ว้ย์จัดีซีื�อทุกหน่ว้ย์	ดีำาเนินการว้ิเค์ราะห์
การจัดีซีื�อในแนว้ทางเดีีย์ว้กันนี� ได้ีทั�งโรงพัย์าบาล	 
จะส่ังผลให้โรงพัย์าบาลมีการบริหารวั้สัดุีได้ีอย่์างสัมเหตุผล 
สัอดีค์ล้องกับงบประมาณที�ไดี้รับ
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บูทค้ดํย่อ	
การพััฒนารูปแบบการกระจาย์ย์าผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรัง	 

ในจั งห วั้ดีลำา พูัน ในสัถานการณ์การร ะบาดีของ 
โรค์โค์ว้ิดี-19	ปี	2564

วิัติถุประสงคุ์:	 เพืั�อศึึกษารูปแบบการกระจาย์ย์า 
ผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรัง	 ในขั�นตอนการสั่งมอบย์าให้ผู้ป่ว้ย์ 
โรค์เรื�อรัง	จากหน่ว้ย์บริการโรงพัย์าบาลในจังหว้ัดีลำาพัูน	
ในชว่้งสัถานการณก์ารระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19	และศึกึษา
ถงึผลกระทบและผลลพััธข์องการกระจาย์ย์า	การสัง่มอบย์า 
และการบริการเภสัชักรรมในแตล่ะรูปแบบ	เพืั�อหาแนว้ทาง
ในการพััฒนารูปแบบให้เหมาะสัมต่อไป	

วิิธิีการ: เป็นการศึึกษาแบบ	Mixed	Method	ศึึกษา
ระบบการกระจาย์ย์าในระดีบัโรงพัย์าบาลในจงัหว้ดัีลำาพันู	 
ในชว่้งการระบาดีของโรค์โค์ว้ดิี-19	สัมัภาษณเ์ชงิลกึกลุ่ม 
ผู้บริหารและผู้ปฏิิบัติการในระบบย์า	 การประชุมสันทนา
กลุ่ม	 (focus	 group	 discussion)	 กลุ่ม	 อสัม.	 และ
ติดีตามเก็บข้อมูลผลลัพัธ์จากผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังที�กลับมา
รักษาในโรงพัย์าบาลในแต่ละโรงพัย์าบาลตามรูปแบบ
ของการให้บริการ	 และดีำาเนินการหารูปแบบที�เหมาะสัม 
ผู้วิ้จัย์ว้ิเค์ราะห์นำามาประชุมสัรุปหารูปแบบที�เหมาะสัม 
ของจังหว้ัดีลำาพัูน	

ผลการศึกษา: ในช่ว้งสัถานการณ์การระบาดี
ของโรค์โค์ว้ิดี-19	 ปี	 2564	 การกระจาย์ย์าให้ผู้ป่ว้ย์ 
โรค์เรื�อรงัในจงัหว้ดัีลำาพันู	พับว้า่มกีารดีำาเนินการ	4	รปูแบบ 
ไดี้แก่	(1)	การให้ผู้ป่ว้ย์มารับย์า	ณ	หน่ว้ย์บริการปฐมภูมิ	
(2)	 การให้ผู้ป่ว้ย์ไปรับย์า	 ณ	 ร้านย์าใกล้บ้านที�เข้าร่ว้ม
โค์รงการของ	สัปสัช.	 (3)	การให้	อสัม.	นำาย์าไปสั่งมอบ
ให้ผู้ป่ว้ย์ที�บ้าน	และ	(4)	การสั่งย์าให้ผู้ป่ว้ย์ทางไปรษณีย์์	 
โดีย์ผลกระทบและผลลพััธข์องการกระจาย์ย์า	การสัง่มอบ 

บทความ

การพ่ัฒนาร่ปีแบบการกระจายยา
ผู้่้ปี่ว้ยโรค์เร้�อรังในจังหว้ัดีลำาพู่น 
ในสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิด-19 ปีี 2564

ยุพื่ิน	นําปูนศู้กดํิ�1
1กลุ่มงานคุ้มครองผู้บูริโภคและเภส้ชสาธารณสุข	สําน้กงานสาธารณสุขจั้งหว้ดํลําพืู่น

และการบริการเภสััชกรรมในแต่ละรูปแบบ	 ผู้ ป่ว้ย์ 
สั่ว้นใหญ่พัึงพัอใจมากหากมีการนำาสั่งย์าให้ถึงบ้าน	
ผลลัพัธ์ทางค์ลินิกย์ังเปลี�ย์นแปลงไม่มาก	 สั่ว้นผลการ
บริการเภสััชกรรมย์ังพับปัญหาค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนจาก 
การไดี้ย์าอย์ู่	

สรุป:	 รูปแบบที� เหมาะสัมข่�นอย์ู่กับบริบทของ 
โรงพัย์าบาล	โดีย์เน้นการดีำาเนินงานร่ว้มกันของทีมดีูแล 
ผู้ป่ว้ย์ที�เกี�ย์ว้ข้องทั�งในระดีับชุมชน	 อำาเภอ	 และจังหว้ัดี	 
และต้องค์ำานึงถึงผลกระทบ	 ผลลัพัธ์จากระบบการ 
กระจาย์ย์า	การส่ังมอบ	และการบริการเภสัชักรรม	เพืั�อให้
ผู้ป่ว้ย์ไดี้รับย์าอย์่างต่อเนื�องและปลอดีภัย์	

คุำาสำาคุัญ:	ผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรัง	รูปแบบการกระจาย์ย์า	

บูทนํา
ในต้นปี	พั.ศึ.	2563	สัถานการณ์การแพัร่ระบาดีของ

ไว้รสััโค์โรนาสัาย์พัันธุใ์หม่	2019	(Coronavirus	disease	
2019;	COVID-19)	ไดี้ทว้ีค์ว้ามรุนแรงและขย์าย์ว้งกว้้าง	
มีประชาชนจำานว้นมากติดีเชื�อ	 องค์์การอนามัย์โลกไดี้
ประกาศึให้การแพัร่ระบาดีของเชื�อไว้รัสัโค์โรนาสัาย์พัันธุ์
ใหม	่2019	เป็น	“การระบาดีใหญ”่	หลังจากเชื�อลกุลามไป
อย์า่งรว้ดีเรว็้ในทกุภมูภิาค์ของโลก1	โดีย์เชื�อไว้รสััสัามารถ
แพัร่กระจาย์จากค์นสัู่ค์นไดี้	ผ่านทางการไอ	จาม	สััมผัสั	
นำ�ามูก	นำ�าลาย์ที�มีเชื�อโรค์เข้าสัู่ระบบทางเดีินหาย์ใจ	 โดีย์
ผู้ป่ว้ย์มักมีอาการแสัดีง	 คื์อ	 มีไข้ร่ว้มกับอาการทางเดิีน
หาย์ใจ	 เช่น	 ไอจาม	มีนำ�ามูก	 เหนื�อย์หอบ	และมีประว้ัติ 
เดิีนทางมาจากเมืองที�มีการประกาศึเป็นพืั�นที�ระบาดี	
ภาย์ใน	 14	 ว้ันก่อนเริ�มมีอาการป่ว้ย์2	 ปัจจุบันย์ังไม่มี
ย์ารักษาโรค์หรือว้ัค์ซีีนป้องกันโดีย์เฉัพัาะ	 จ่งรักษาโรค์ 
ตามอาการเป็นหลัก3	 สั่ว้นมาตรการป้องกันโรค์ที�สัำาคั์ญ	
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กำาหนดีมาตรฐานและขั�นตอนการให้บริการเภสััชกรรม
ทางไกล	(Telepharmacy)3	ไว้้

ตั�งแต่ต้นปี	 2563	 โรงพัย์าบาลในจังหวั้ดีลำาพูัน	 
ได้ีมีการดีำาเนินงานกระจาย์ย์าเพืั�อลดีค์ว้ามแออัดี 
ในสัถานบรกิาร	โดีย์ว้ธิตีา่งๆ	กัน	โดีย์ราย์ละเอยี์ดีแย์กเปน็ 
กระบว้นการทำางานดัีงนี�คื์อ	(1)	รปูแบบการลดีค์ว้ามแออดัี 
(2)	 ประเภทของกลุ่มผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังที�โรงพัย์าบาล 
ดีำาเนินการคั์ดีเลือก	 (3)	 กระบว้นการในการคั์ดีเลือก 
ผู้ป่ว้ย์ลงรับย์าใกล้บ้าน	 (4)	 จำานว้นของผู้ป่ว้ย์ที�สั่งต่อ
ลงรับย์าใกล้บ้านและมีกระบว้นการอื�นใดีทางดี้าน
เภสััชกรรมที�เภสััชกรดีำาเนินการเพืั�อจะสัามารถทว้นสัอบ
ไดี้ว้่าผู้ป่ว้ย์ไดี้รับย์าถูกต้อง	ปลอดีภัย์	ทันเว้ลา	กลุ่มงาน
คุ้์มค์รองผูบ้ริโภค์และเภสัชัสัาธารณสุัขจงัหวั้ดีลำาพูันจ่งได้ี 
ดีำาเนินการเพืั�อพััฒนาหารูปแบบการกระจาย์ย์าผู้ป่ว้ย์ 
โรค์เรื�อรังในจังหว้ัดีลำาพัูน	ในสัถานการณ์การระบาดีของ 
โรค์โค์วิ้ดี-19	 โดีย์การถอดีบทเรีย์นจากการดีำาเนินงาน 
ของโรงพัย์าบาลทุกแห่งในจังหว้ัดีลำาพูันตั�งแต่ที�ไดี้ 
ดีำาเนินการมาตั�งแต่ปี	 2563	 เป็นต้นมา	 จนถึงเดีือน
กันย์าย์น	2564	และนำามาหารูปแบบให้เหมาะสัมต่อไป

วิธ่วิจั้ย
รูปแบบการวิิจัย์ (research design)	 เป็นการ

วิ้จัย์แบบผสัมผสัานเชิงคุ์ณภาพัและปริมาณ	 (mixed-
method)	 โดีย์การสััมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่ัว้นได้ีเสีัย์	 
ผู้บริหาร	 ผู้ให้บริการที�เกี�ย์ว้ข้องกับระบบการกระจาย์ย์า	
และการบริการเภสััชกรรมในระดัีบโรงพัย์าบาลระดัีบปฐม
ภูมิในช่ว้งการระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19	 และเก็บข้อมูล
ผลลัพัธ์จากผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังที�กลับมารับการติดีตามรักษาใน 
โรงพัย์าบาลในแต่ละโรงพัย์าบาลตามรูปแบบของ 

ค์ือ	 ว้ิธีรักษาระย์ะทางสัังค์ม	 (Social	 distancing)	 เพัื�อ 
ป้องกนัการแพัร่กระจาย์ของเชื�อไว้รัสัโค์โรนาสัาย์พัันธุใ์หม่ 
2019	 โดีย์มีหลักฐานทางว้ิชาการย์ืนย์ันว้่าสัามารถ 
ลดีการติดีเชื�อไว้รัสัของค์นในสัังค์มได้ี4	 การรักษาระย์ะ
ทางสัังค์ม	ค์ือ	การสัร้างระย์ะห่างระหว้่างบุค์ค์ลในสัังค์ม	
รว้มถึงการลดีการออกจากที�อย์ู่อาศัึย์โดีย์ไม่จำาเป็น 
หลีกเลี�ย์งการใช้ขนสั่งสัาธารณะ	 การไม่เข้าร่ว้มกิจกรรม
รว่้มกบัผูอื้�น	และการทำางานอย์ูท่ี�บา้น	ทั�งนี�	การรกัษาระย์ะ
ทางสัังค์มจะช่ว้ย์ลดีอัตราการแพัร่ระบาดีของไว้รัสัจาก
ค์นสัู่ค์นไดี้5	 ในช่ว้งเว้ลาที�มีการแพัร่ระบาดีของเชื�อไว้รัสั 
การทำากิจกรรมหรือการไปย์ังบริเว้ณที�มีค์นจำานว้นมาก 
จ่งมีค์ว้ามเสัี�ย์งที�ได้ีรับเชื�อไว้รัสัโค์โรนาสัาย์พัันธุ์ใหม่	
2019	โดีย์เฉัพัาะการมารบับรกิารที�โรงพัย์าบาลของผูป่้ว้ย์	

จากสัถานการณ์การแพัร่ระบาดีของโรค์ติดีเชื�อ 
ไว้รัสัโค์โรนา	2019	(COVID-19)	หนว่้ย์บริการสัาธารณสัขุ 
ไม่ว้่าจะเป็นสัถานบริการของรัฐทุกระดีับ	 สัถานบริการ 
สัาธารณสัุขของเอกชน	 ต่างตระหนักถึงปัญหาที�เกิดีข่�น 
เพืั�อค์ว้ามปลอดีภัย์ของทั�งประชาชนผู้มารับบริการ
และบุค์ลากรผู้ปฏิิบัติงานในหน่ว้ย์บริการ	 (2P	 Safety) 
โดีย์เฉัพัาะระบบบริการรักษาพัย์าบาลในโรงพัย์าบาล 
ในผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังที�สัุ่มเสัี�ย์งต่อการติดีเชื�อไว้รัสัโค์โรนา 
2019	 ได้ีง่าย์1	 จากสัถานการณ์ดัีงกล่าว้ตั�งแต่ต้นปี	
พั.ศึ.	 2563	 เป็นต้นมา	 มีโรงพัย์าบาลที�ไดี้ดีำาเนินการ
โค์รงการกระจาย์ย์า	 เพืั�อลดีค์ว้ามแออัดีของผู้ป่ว้ย์ใน 
โรงพัย์าบาล	โดีย์มีรปูแบบในการดีำาเนินงานหลาย์รปูแบบ 
ทั�งโค์รงการรับย์าใกล้บ้านของ	 สัปสัช.	 ซี่�งดีำาเนินการ 
ต่อเนื�องก่อนที�จะมีสัถานการณ์การแพัร่ระบาดีของ 
เชื�อไว้รัสัโค์โรนา	 2019	 โค์รงการสั่งย์าทางไปรษณีย์์	
โค์รงการ	Drug	delivery	Grab	drug	โดีย์	รพั.สัต.	หรอืการ
สัง่ย์าใหผู้ป่้ว้ย์รบัย์าที�	รพั.สัต.	หรอืรูปแบบอื�นๆ	ตามบรบิท 
ของพืั�นที�นั�นๆ	 จากสัถานการณ์ดีังกล่าว้	 สัภาวิ้ชาชีพั 
แพัทย์สัภา	สัภาเภสััชกรรม	จ่งมองถึงปัญหาที�จะเกิดีข่�น
ว้่าอาจจะสั่งผลกระทบกับผู้ป่ว้ย์	 เพืั�อเป็นการคุ้์มค์รอง 
ผูบ้ริโภค์ในการที�จะได้ีรบัค์ว้ามปลอดีภัย์จากการให้บรกิาร
แพัทย์ท์างไกล	(Telemedicine)	จ่งได้ีมปีระกาศึแพัทย์สัภา	
ที�	 54/2563	 เรื�อง	 แนว้ทางปฏิิบัติการแพัทย์์ทางไกล 
หรอืโทรเว้ช	(Telemedicine)	และค์ลินกิออนไลน์2	และสัภา
เภสััชกรรมไดี้มีประกาศึสัภาเภสััชกรรมที�	56/2563	เรื�อง
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การให้บริการ	 และดีำาเนินการหารูปแบบที�เหมาะสัม	 
เพืั�อให้ผู้ป่ว้ย์ไดี้รับบริการเภสััชกรรม	 สัามารถเข้าถึงย์า 
ที�มีค์ุณภาพั	 ใช้ไดี้ถูกต้อง	 และเกิดีค์ว้ามพึังพัอใจใน 
การไดี้รับบริการดีังกล่าว้	

การเก็บรวิบรวิมูข้อมููล การวิิเคุราะห์ข้อมููล 
(1)	 การสััมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้บริหารและ 

ผู้ปฏิิบัติการในระบบย์า	 การประชุมสันทนากลุ่ม	 (focus	
group	 discussion)	 กลุ่ม	 อสัม.	 เก็บรว้บรว้มข้อมูล	 
ดี้ว้ย์ตนเอง	 โดีย์จะถอดีเทปการสััมภาษณ์และนำามา
ว้ิเค์ราะห์ในทันที	

(2)	 กลุ่มผู้ ป่ว้ย์	 ผู้ ป่ว้ย์โรค์เรื�อรัง	 ค์ำานว้ณ
ขนาดีตัว้อย์่างโดีย์ประมาณการตามหลักการค์ำานว้ณ
ขนาดีตัว้อย์่างตามขนาดีประชากรที�มีขนาดีประชากร 
หลกัร้อย์	จะใช้ขนาดีตวั้อย์า่งไม่นอ้ย์กว้า่ร้อย์ละ	15	ถ้าขนาดี 
ประชากรหลักพััน	จะใช้ขนาดีตวั้อย์า่งรอ้ย์ละ	10	ที�ได้ีรบัย์า 
จากระบบการกระจาย์ย์าจากโรงพัย์าบาล	และกลับมารับ
การติดีตามรักษาในเดีือนที�กำาหนดีไว้้	 ประมาณ	30	ค์น	
ต่ออำาเภอ	 ประกอบด้ีว้ย์การเก็บข้อมูลจากการสััมภาษณ์	
และเก็บข้อมูลผลทางค์ลินิกจากฐานข้อมูลเว้ชระเบีย์น
ในโรงพัย์าบาลที�ผู้ป่ว้ย์เข้ารับบริการ	 ว้ิเค์ราะห์ข้อมูล 
โดีย์ใช้การว้ิเค์ราะห์เนื�อหา	 (Content	 analysis)	 
เพืั�อแย์กแย์ะแจกแจงเนื�อหาหรือแนว้คิ์ดีที�ไดี้จากการ
เก็บรว้บรว้มข้อมูล	 และวิ้เค์ราะห์ข้อมูลผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรัง 
โดีย์ใชส้ัถติเิชงิพัรรณนาและสัถติเิชงิอนมุาน	ตามลกัษณะ
ของข้อมูล

	 (3)	 สัรุป	 ว้ิเค์ราะห์	 ได้ีกระบว้นการที�เหมาะสัม 
ในการกระจาย์ย์าผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังของโรงพัย์าบาลใน
จังหว้ัดีลำาพัูน

	(4)	นำากระบว้นการกระจาย์ย์าที�ไดี	้ประชมุสัรปุเพืั�อ 
หากระบว้นการและรูปแบบที�เหมาะสัมของโรงพัย์าบาล
ในจังหว้ัดีลำาพัูน	

จริย์ธิรรมูงานวิิจัย์ในมูนุษย์์ 
การว้ิจัย์ค์รั�งนี�ผ่านการรับรองจริย์ธรรมการว้ิจัย์

ในมนุษย์์	 จากค์ณะกรรมการจริย์ธรรมในมนุษย์์	 จาก
สัำานักงานสัาธารณสัขุจงัหวั้ดีลำาพูัน	เลขที�	REC	2564	-	33 
ลงว้ันที�	31	ตุลาค์ม	พั.ศึ.	2564

ผลการศูึกษา
1. ศึกษารูปแบบการกระจาย์ย์า เพ่่�อส่งมูอบย์า 

ให้กับผูป้ว่ิย์โรคุเร้�อรงัในจงัหวิดัี้ลำาพ่นู ในสถานการณ์
การแพ่ร่ระบาดี้ของโรคุโคุวิิดี้-19

		 จั งห วั้ดีลำา พูันมีน โย์บาย์เรื� อ งการ ป้องกัน 
การแพัร่กระจาย์เชื�อของโรค์โค์วิ้ดี-19	 มีการปรับระบบ
บริการตามมาตรการ	 D-M-H-T-T-A	 และเน้นให้
ประชาชนอย์ู่บ้านให้มากที�สัุดี	 นำามาซี่�งการปรับระบบ
การให้บริการผู้ป่ว้ย์ในสัถานการณ์	 COVID-19	 ของ
จังหว้ัดีลำาพูัน	 โดีย์การปรับลดีจำานว้นผู้ป่ว้ย์ที�เข้ามาใน
โรงพัย์าบาล	 ปรับว้ิธีการรักษาในผู้ป่ว้ย์บางกลุ่มโดีย์ใช้
เทค์โนโลย์ีมาช่ว้ย์	เช่น	การรักษาแบบการแพัทย์์ทางไกล 
สัำาหรับงานบริการเภสััชกรรม	 มีการปรับรูปแบบการ 
สั่งมอบย์าให้สัอดีค์ล้องกับนโย์บาย์การให้บริการของ 
โรงพัย์าบาลและนโย์บาย์ของจงัหว้ดัี	โดีย์สัรปุแนว้ทางการ 
กระจาย์ย์าให้แก่ผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังไดี้ใน	4	รูปแบบ	ไดี้แก่	

(1) การสง่ติอ่ผูป้ว่ิย์รบัย์าที่้� รพ่.สติ.	รปูแบบนี�
เป็นการสั่งต่อผู้ป่ว้ย์ที�ค์ว้บคุ์มอาการได้ีตามแนว้ทางการ
สั่งต่อผู้ปว่้ย์เรื�อรังของเค์รือข่าย์บริการลงรับย์าที�	รพั.สัต.
ใกล้บ้าน	 ซ่ี�งแต่ละเค์รือข่าย์บริการมีการบริหารจัดีการ	
ภาย์ใต้หลักเกณฑ์์และเงื�อนไขที�กำาหนดีข่�น	

(2) การส่งมูอบย์าให้ผู้ป่ วิย์โดี้ย์ อสมู.  
โรงพัย์าบาลที�มีการดีำาเนินงาน	จำานว้น	6	แห่ง	ประกอบ
ไปดี้ว้ย์	 โรงพัย์าบาลลี�	 โรงพัย์าบาลป่าซีาง	 โรงพัย์าบาล
บ้านโฮ่ง	โรงพัย์าบาลบ้านธิ	โรงพัย์าบาลทุ่งหัว้ช้าง	และ	 
โรงพัย์าบาลเวี้ย์งหนองล่อง	 กระบว้นการหลักของแต่ละ
โรงพัย์าบาลค์ล้าย์ๆ	กนั	ตาม	Flowchart	พัย์าบาลประจำา
ค์ลินิกจะเป็นผู้ค์ัดีเลือกผู้ป่ว้ย์ที�สัามารถค์ว้บค์ุมอาการไดี้	 
สั่งให้แพัทย์์ประจำาค์ลินิก	 แพัทย์์จะพิัจารณาสัั�งจ่าย์ย์า
ตามแผนการรักษา	 และสั่งให้กลุ่มงานเภสััชกรรมฯ	 
เพืั�อจัดีย์าและส่ังย์าให้กับผู้ ป่ว้ย์โดีย์เภสััชกรจะเป็น 
ผูต้รว้จสัอบราย์การย์า	จำานว้นย์า	ในรปูแบบพัร้อมจ่าย์ให้ 
ผูป่้ว้ย์	ส่ังผา่นให้	รพั.สัต.เพืั�อดีำาเนนิการกระจาย์ย์าให	้อสัม. 
ที�รบัผดิีชอบในละแว้กบา้นที�รบัผดิีชอบ	1	-	20	หลงัค์าเรอืน	 
(ค์่าเฉัลี�ย์จังหว้ัดีลำาพัูน	 16.40	 หลังค์าเรือน/ค์น)	 ส่ัว้น 
หลักเกณฑ์์ในการค์ัดีเลือกผู้ป่ว้ย์	 แต่ละโรงพัย์าบาลจะ 
ค์ัดีเลือกผู้ป่ว้ย์ที�สัามารถคุ์มอาการได้ีทั�งระดัีบนำ�าตาล 
ใน เลื อดี 	 (B lood	 Suga r ) 	 ค์่ าค์ว้ามดีัน โลหิต	 
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(Blood	 pressure)	 ข่�นอย์ู่กับการพิัจารณาของแพัทย์ ์
ผู้รับผิดีชอบโดีย์ส่ัว้นใหญ่โรงพัย์าบาลทุกแห่งจะเริ�ม 
ดีำาเนินการในเดืีอนเมษาย์น	2563	และจากการเก็บข้อมูล 
ตั�งแต่เดืีอน	เมษาย์น	2563	-	กรกฎิาค์ม	2564	โรงพัย์าบาล
ที�มีการส่ังย์าให้ผู้ป่ว้ย์ที�บ้านโดีย์ผ่าน	 อสัม.	 มากที�สุัดี	 คื์อ 
โรงพัย์าบาลลี�	จำานว้น	9,201	ค์น	โรงพัย์าบาลป่าซีาง	จำานว้น 
9,092	ค์น	โรงพัย์าบาลบ้านธิ	จำานว้น	7,668	ค์น	โรงพัย์าบาล 
บ้านโฮ่ง	จำานว้น	3,234	ค์น	 โรงพัย์าบาลเวี้ย์งหนองล่อง 
จำานว้น	 2,727	 ค์น	 และน้อย์ที�สุัดีคื์อ	 โรงพัย์าบาล 
ทุ่งหัว้ช้าง	จำานว้น	1,151	ค์น	

(3) การส่งมูอบย์าโดี้ย์ผ่านที่างไปรษณ้ย์ ์ 
โรงพัย์าบาลที�มีการดีำาเนนิงานในรูปแบบนี�	จำานว้น	2	แหง่	 
ประกอบไปดี้ว้ย์	 โรงพัย์าบาลลำาพัูน	 และโรงพัย์าบาล
แม่ทา	 มีการค์ัดีเลือกผู้ป่ว้ย์โดีย์การกำาหนดีแนว้ทางไว้ ้
โดีย์ให้แพัทย์์สัั�งจ่าย์ย์าผู้ป่ว้ย์	 พัย์าบาลออกใบนัดีผู้ป่ว้ย์	
เภสััชกรจัดีจ่าย์ย์าและตรว้จสัอบย์าให้ผู้ป่ว้ย์	งานประกัน
สัุขภาพัและงานการเงินดีำาเนินการตรว้จสัอบสิัทธิและ
เรยี์กเกบ็เงนิจาก	สัปสัช.	จำานว้น	50	บาท/ราย์	และจากการ
เก็บข้อมูลตั�งแต่เดีือนเมษาย์น	2563	-	กรกฎิาค์ม	2564	 
โรงพัย์าบาลที�มีการส่ังย์าให้ผู้ป่ว้ย์	ได้ีแก่	โรงพัย์าบาลลำาพูัน	
จำานว้น	29,668	ค์น	และโรงพัย์าบาลแม่ทา	จำานว้น	3,202	ค์น	

(4) การส่งมูอบย์าให้ผู้ป่วิย์โดี้ย์ผ่านร้านขาย์ย์า 
โรงพัย์าบาลที�มีการดีำาเนินงานในรูปแบบนี�	 จำานว้น	 1	 แห่ง 
คื์อ	โรงพัย์าบาลลำาพูัน	มีการคั์ดีเลือกผู้ป่ว้ย์โดีย์การกำาหนดี
แนว้ทางไว้้	โดีย์ให้แพัทย์์สัั�งจ่าย์ย์าผู้ป่ว้ย์	พัย์าบาลออกใบนัดี 
ผู้ป่ว้ย์	 เภสััชกรจัดีจ่าย์ย์าและตรว้จสัอบย์าให้ผู้ป่ว้ย์	 
รถโรงพัย์าบาลจัดีส่ังย์าให้ร้านย์าเป็นรอบๆ	 ของการส่ังย์า	
โดีย์ย์อดีรว้มของการส่ังย์า	จำานว้น	1,150	ค์น

2. ศึกษาผลกระที่บและผลลัพ่ธ์ิของการกระจาย์ย์า 
การส่งมูอบย์า และการบริการเภสัชื้กรรมู ในแต่ิละรูปแบบ 

2.1 ผลลัพ่ธ์ิที่างคุลินิกของผู้ป่วิย์โรคุเร้�อรัง  
ที่้�ไดี้้รับบริการเภสัชื้กรรมูในแติ่ละรูปแบบในช่ื้วิง
สถานการณ์การแพ่ร่ระบาดี้ของโรคุโคุวิิดี้-19 และ
คุวิามูพ่งึพ่อใจของผูป่้วิย์โรคุเร้�อรงั ท้ี่�ไดี้ร้บับรกิารที่าง
เภสัชื้กรรมูในแติ่ละรูปแบบในสถานการณ์การแพ่ร่
ระบาดี้ของโรคุโคุวิิดี้ - 19

		 จากรูปแบบการกระจาย์ย์าของโรงพัย์าบาล
ในจังหว้ัดีลำาพัูนในสัถานการณ์การแพัร่ระบาดีของโรค์ 

โค์ว้ิดี-19	นอกเหนือจากการจัดีระบบบริการสั่งต่อผู้ป่ว้ย์ 
รับย์าที�ระดีับปฐมภูมิ	(รพั.สัต.)	ที�ทุกอำาเภอไดี้ดีำาเนินการ 
อย์ู่แล้ว้นั�น	 จากการศึึกษาผลลัพัธ์ทางค์ลินิกและค์ว้าม 
พึังพัอใจของผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังจากโรงพัย์าบาลทุกแห่ง 
ค์ือ	จังหว้ัดีลำาพูัน	มีประชากรตามข้อมูล	HDC	แย์กราย์
อำาเภอตามประชากรที�มอีย์ูจ่รงิ	(TypeArea1=	มชีื�ออย์ูต่าม
ทะเบีย์นบ้านในเขตรับผิดีชอบและอย์ู่จริง	TypeArea3	= 
มาอาศึัย์อย์ู่ในเขตรับผิดีชอบ	 (ตามทะเบีย์นบ้านในเขต 
รับผิดีชอบ)	 แต่ทะเบีย์นบ้านอย์ู่นอกเขตรับผิดีชอบ)	 
ในปี	2564	รว้มทั�งสัิ�น	351,648	ค์น	โดีย์มีมากที�สัุดีค์ือ	
อำาเภอเมืองลำาพูัน	127,569	ค์น	และอำาเภอเวี้ย์งหนองลอ่ง 
นอ้ย์ที�สัดุี	14,884	ค์น	อตัิราปว่ิย์ของผูป่้วิย์โรคุเบาหวิาน 
เฉัลี�ย์รอ้ย์ละ	7.92	มากที�สัดุีที�อำาเภอบา้นโฮง่	รอ้ย์ละ	9.63 
น้อย์ที�สัุดีที�อำาเภอทุ่งหัว้ช้าง	 ร้อย์ละ	 4.33	 อัติราป่วิย์ 
ผู้ป่วิย์คุวิามูดี้ันโลหิติสูง	 เฉัลี�ย์ร้อย์ละ	 21.0	 มากที�สัุดี 
ที�อำาเภอบ้านโฮ่ง	 ร้อย์ละ	 26.14	 และน้อย์ที�สัุดีที�	 
อำาเภอทุ่งหัว้ช้างร้อย์ละ	12.50	(ตาราง	1)

	 จากการเก็บข้อมูล	 การสัุ่มอย่์างง่าย์จาก
จำานว้นผูป่้ว้ย์โรค์เรื�อรงัที�กลับมารบับริการในโรงพัย์าบาล	 
ทั�ง	 8	 แห่ง	 ไดี้แก่	 โรงพัย์าบาลลำาพัูน	 โรงพัย์าบาลลี�	 
โรงพัย์าบาลป่าซีาง	 โรงพัย์าบาลแม่ทา	 โรงพัย์าบาล
บ้านโฮ่ง	 โรงพัย์าบาลบ้านธิ	 โรงพัย์าบาลทุ่งหัว้ช้าง	 
และโรงพัย์าบาลเวี้ย์งหนองล่อง	 ในช่ว้งเดีือนกันย์าย์น	
2564	ไดีผู้ป่้ว้ย์เรื�อรงัสัำาหรบัการศึกึษาค์ว้ามพึังพัอใจและ
ผลลพััธท์างค์ลนิกิ	จำานว้น	132	ค์น	20	ค์น	52	ค์น	14	ค์น	
53	ค์น	9	ค์น	10	ค์น	และ	16	ค์น	ตามลำาดัีบ	รว้ม	306	ค์น 
ผูป่้ว้ย์ที�ศึกึษาสัว่้นใหญเ่ปน็เพัศึหญงิ	มอีาย์เุฉัลี�ย์	57-64	ปี 
ใช้สัิทธิ�การรักษาเป็นหลักประกันสัุขภาพัถ้ว้นหน้า	 โดีย์มี 
โรค์ประจำาตัว้หลัก	ค์อื	ค์ว้ามดัีน	เบาหว้าน	ไขมนัในเลือดีสังู 
ซี่�งผู้ป่ว้ย์แต่ละค์นมักจะมีโรค์ประจำาตัว้มากกว่้า	 1	 โรค์ 
ที�พับในสััดีส่ัว้นที�สัูงจะเป็นโรค์ค์ว้ามดีันโลหิตสัูง 
โรค์ค์ว้ามดีันโลหิตสัูงร่ว้มกับไขมันในเลือดีสัูง	 และ 
โรค์ค์ว้ามดีันร่ว้มกับเบาหว้านและไขมันในเลือดีสัูง	 
ไดี้รับย์าตั�งแต่	1	ขนานถึง	10	ขนาน	มีค์่ามัธย์ฐานอย์ู่ที� 
2	 -	 5	 ขนาน	 ผู้ป่ว้ย์มีค์ว้ามพัึงพัอใจต่อการสั่งมอบย์า
ของแต่ละโรงพัย์าบาลที�จัดีบริการให้	 การสั่งมอบย์า 
โดีย์	อสัม.	ได้ีรับค์ว้ามพังึพัอใจสังูสัดุี	รองลงมาได้ีแก	่การ
สั่งมอบย์าทางไปรษณีย์์	 การสั่งมอบย์าที�ร้านย์าใกล้บ้าน 
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และมารับย์าที�หน่ว้ย์บริการ	 ไดี้รับค์ว้ามพัึงพัอใจน้อย์ที�สัุดี	 และถ้าหากเลือกไดี้	 ผู้ป่ว้ย์ที�มีประสับการณ์รับย์าจาก 
ช่องทางไหน	จะย์ังค์งเลือกช่องทางที�เค์ย์รับในสััดีสั่ว้นที�สัูงกว้่าช่องทางอื�น	(ตารางที�	2)

ตารางท่�	1	ข้อมูลจัํานวนประชากรแยกรายอําเภอ	จัํานวนและอ้ตราป่วยของผู้ป่วยเบูาหวานและความดํ้น
โลหิตสูง	ปี	2564

ข้อมูล อ.เม่องลําพืู่น อ.ล่� อ.ป่าซาง อ.บู้านโฮ่่ง อ.แม่ทา อ.บู้านธิ อ.ทุ่งห้วช้าง อ.เวียง 
หนองล่อง

จำานว้น
ประชากร	 
ปี	2564

127,569 58,527 48,822 33,053 33,387 16,826 18,580 14,884

จำานว้นผู้ป่ว้ย์	 
ปี	2564

ผู้ป่ว้ย์เบาหว้าน	
(N,%)

ผู้ป่ว้ย์ค์ว้ามดัีนฯ	
(N,%)

25,811	(20.2)

9,845	(7.7)

10,965	(18.7)

3,979	(6.8)

12,074	(24.7)

4,518	(9.2)

8,640	(26.1)

3,182	(9.6)

6,655	(19.9)

2,703	(8.1)

3,528	(20.9)

1,273	(7.5)

2,322	(12.5)

805	(4.3)

3,858	(21.0) 

1,551	(7.9)

ตารางท่�	2	ข้อมูลผู้ป่วยท่�ศูึกษา
ข้อมูล รพื่.ลําพืู่น

N	(%)
รพื่.ล่�
N	(%)

รพื่.ป่าซาง
N	(%)

รพื่.บู้านโฮ่่ง
N	(%)

รพื่.แม่ทา
N	(%)

รพื่.บู้านธิ
N	(%)

รพื่.ทุง่ห้วช้าง
N	(%)

รพื่.เวียง
หนองล่อง	 
N	(%)

จำานว้นผู้ป่ว้ย์ 
โรค์เรื�อรังที� 

ให้บริการกลับมารับย์า	 
เดีือน	ก.ย์.	2564	(ค์น)	

1,312 511 723 216 615 235 143 253

จำานว้นผู้ป่ว้ย์ 
โรค์เรื�อรัง	 

ที�ศึึกษา	(ค์น)

132 20 52 14 53 9 10 16

อาย์ุเฉัลี�ย์	±	สั่ว้นเบี�ย์งเบน
มาตรฐาน	(ปี)

62.50	
(10.51)

57.40	
(9.69)

61.46	
(10.30)

64.00	
(9.30)

58.00	
(9.48)

60.89	
(6.39)

58.60	
(11.24)

59.50	
(8.52)

เพัศึ
	ชาย์
	หญิง

48	(36.4)	
84	(63.6)

4	(20.0)	 
16	(80.0)

20	(38.5)	
32	(61.5)

6	(42.9) 
	8	(57.1)

24	(45.3)
29	(54.7)

1	(11.1)
8	(88.9)

3	(30.0)
7	(70.0)

5	(31.3)
11	(68.8)

สัิทธิการรักษา
	หลักประกันสัุขภาพั

	ประกันสัังค์ม
	ข้าราชการ/รัฐว้ิสัาหกิจ

93	(70.5)
18	(13.6)
21	(15.9)

20	(100.0)
0
0

46	(88.5)
2	(3.9)
4	(7.7)

14	(100.0)
0
0

51	(96.2)
2	(3.8)

0

8	(88.9)
0

1	(11.1)

10	(100.0)
0
0

16	(100.0)
0
0

โรค์เรื�อรัง
	Diabetes	Mellitus	(DM)
	Hypertension	(HT)

	DM	&	HT
	DM&HT&Hyperlipidemia	
	DM	&	Hyperlipidemia
	HT	&	Hyperlipidemia

	HT&โรค์อื�น

5	(3.8)
44	(33.3)
23	(17.4)
22	(16.7)
3	(2.3)

31	(23.5)
4	(3.03)

2	(10.0)
3	(15.0)
7	(35.0)
6	(30.0)
2	(10.0)

0
0

1	(1.9)
14	(26.9)
2	(3.9)

13	(25.0)
3	(5.8)

19	(36.5)
0

5	(35.7)
1	(7.1)
2	(14.3)
5	(35.7)
1	(7.1)

0
0

5	(9.4)
19	(35.9)
18	(34.0)
1	(1.9)

0
0

8	(15.09)

2	(22.2)
1	(11.1)
4	(44.4)
2	(22.2)

0
0
0

0
6	(60.0)
1	(10.0)

0
0

2(20.00)
1(10.00)

1	(6.3)
4	(25.0)
6	(37.5)
3	(18.8)
2	(12.5)

0
0
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ข้อมูล รพื่.ลําพืู่น
N	(%)

รพื่.ล่�
N	(%)

รพื่.ป่าซาง
N	(%)

รพื่.บู้านโฮ่่ง
N	(%)

รพื่.แม่ทา
N	(%)

รพื่.บู้านธิ
N	(%)

รพื่.ทุง่ห้วช้าง
N	(%)

รพื่.เวียง
หนองล่อง	 
N	(%)

จำานว้นขนาน 
ย์าที�ไดี้รับ	ค์่ามัธย์ฐาน	

	(ค์่าพัิสััย์ระหว้่างค์ว้อไทล์/ 
ค์่าตำ�าสัุดี-สัูงสัุดี)	

4	(2,5/1-10) 4	(3,5/1-8) 2.5	(2,3/1-6) 3.5	(3,4/1-7) 3.5	(2,4/1-8) 4	(3,4/1-7) 2	(2,3/2-9) 3	(2.8,4/1-7)

ระดีับค์ว้ามพัึงพัอใจใน 
การรับย์า	(1=น้อย์ที�สัุดี	 
และ	5=มากที�สัุดี)

5.00±0 4.95±0.22 4.78±0.45 5.00±0 4.74±0.85 3.75±1.64 4.70±0.46 4.88±0.48

หากให้ผู้ป่ว้ย์เลือกไดี้	 
ผู้ป่ว้ย์จะเลือกรับย์า 
ในช่องทางไหน	

-	ไปรับที�หน่ว้ย์บริการปฐมภูมิ	
-	ให้	อสัม.	ส่ังที�บ้าน
-	ทางไปรษณีย์์
-	ไปรับที�ร้านย์าในโค์รงการ

1	(0.8)
0

66	(52.0)
60	(47.2)

0
19	(100.0)

0
0

2	(4.1)
47	(95.9)

0
0

1	(8.3)
11	(91.7)

0
0

3	(6.1)
11	(22.5)
35	(71.4)

0

0
6	(75.0)
2	(25.0)

0

1	(20.0)
4	(80.0)

0
0

1(9.1)
10	(90.9)

0
0

		 สั่ว้นการประเมินผลลัพัธ์ทางค์ลินิกของผู้ป่ว้ย์ที�รับย์าในแต่ละช่องทาง	 พับว่้า	 มีข้อมูลค์ว้ามดัีนโลหิตและ
ค์่านำ�าตาลในเลือดีไม่ค์รบ	 ทั�งข้อมูลที�มาในเดีือนที�มาติดีตามการรักษาในเดืีอนกันย์าย์น	 2564	 และในเดีือนที�มา 
รับการรักษาก่อนช่ว้งเดืีอนพัฤษภาค์ม	 2564	 ถึงกรกฎิาค์ม	 2564	 ดัีงนั�นจ่งทำาการประเมินผลลัพัธ์ทางค์ลินิก 
ในผู้ป่ว้ย์ที�เป็นโรค์ค์ว้ามดีันโลหิตสัูงและมีข้อมูลค์ว้ามดีันโลหิตค์รบทั�ง	2	ค์รั�ง	จำานว้น	303	ค์น	จากผู้ป่ว้ย์ทั�งหมดี	
306	 ค์น	 คิ์ดีเป็นร้อย์ละ	 99.0	 สั่ว้นข้อมูลค่์านำ�าตาลในเลือดีของผู้ป่ว้ย์เบาหว้านเป็นไปตามจำานว้นผู้ป่ว้ย์เบาหว้าน 
ที�มารับบริการ	112	ค์น	จากผู้ป่ว้ย์โรค์เบาหว้านทั�งหมดี	147	ค์น	ค์ิดีเป็นร้อย์ละ	76.2	ของผลการว้ิเค์ราะห์ข้อมูล	
พับว้่า	ค์่าค์ว้ามดีันโลหิตทั�ง	Systolic	Blood	Pressure	(SBP)	Diastolic	Blood	Pressure	(DBP)	และค์่า	Blood	
Sugar	(BS)	ระหว่้างว้นัที�รบัการรกัษาในเดีอืนพัฤษภาค์ม	2564	และวั้นที�ตดิีตามการรกัษา	ในภาพัรว้มไมแ่ตกตา่งกนั 
ถึงแม้ค์่า	SBP	ของโรงพัย์าบาลลี�จะแตกต่างกันอย์่างมีนัย์	แต่ไม่มีนัย์สัำาค์ัญทางค์ลินิก	(ตารางที�	3)	

ตารางท่�	3	ผลล้พื่ธ์ทางคลินิกของการร้บูยาในแต่ละโรงพื่ยาบูาล	

โรงพื่ยาบูาล Systolic	Blood	Pressure	
(SPB)	Mean±SD	

Diastolic	Blood	Pressure	
(DBP)	Mean±SD

Blood	Sugar	
(BS)	Mean±SD

ก่อน หล้ง p-value ก่อน หล้ง p-value ก่อน หล้ง p-value

รพั.ลำาพัูน
(รับย์าทาง
ไปรษณีย์์52, 
ร้านย์า65)	
N=117

134.4±13.0
(N=117)

133.3±12.8
(N=117)

0.443 76.3±11.0
(N=117)

76.2±10.0
(N=117)

0.945 149.8±35.3
(N=33)

163.0±73.0
(N=33)

0.243

รพั.ลี�	 
(รับย์าผ่าน 
อสัม.)	
N=20

130.6±13.9
(N=20)

123.6±13.9
(N=20)

0.025 70.7±14.2
(N=20)

68.6±14.2
(N=20)

0.593 139.3±28.2
(N=16)

126.8±23.9
(N=16)

0.061

รพั.ป่าซีาง 
(รับย์าผ่าน	
อสัม.)	
N=52

131.6±13.0
(N=52)

130.3±9.1
(N=52)

0.509 73.7±12.1
(N=52)

73.1±10.4
(N=52)

0.737 123.9±20.4
(N=15)

129.7±26.1
(N=15)

0.313
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โรงพื่ยาบูาล Systolic	Blood	Pressure	
(SPB)	Mean±SD	

Diastolic	Blood	Pressure	
(DBP)	Mean±SD

Blood	Sugar	
(BS)	Mean±SD

ก่อน หล้ง p-value ก่อน หล้ง p-value ก่อน หล้ง p-value

รพั.บ้านโฮ่ง 
(รับย์าผ่าน	 
อสัม.)	N=14

135.4±	
14.6
(N=13)

130.8±	
13.0
(N=13)

0.256 79.5±10.6
(N=13)

76.0±10.7
(N=13)

0.289 159.5±46.3
(N=13)

148.2±43.4
(N=13)

0.149

รพั.แม่ทา 
(รับย์าทาง
ไปรษณีย์์)
N=53

130.3±13.7
(N=51)

131.2±17.4
(N=51)

0.756 69.1±12.4
(N=51)

72.1±13.7
(N=51)

0.168 125.9±20.4
(N=22)

123.4±27.9
(N=22)

0.684

รพั.บ้านธิ 
(รับย์าผ่าน	
อสัม.)	N=9

131.6±13.0
(N=9)

130.3±	9.1
(N=9)

0.306 77.4±6.4
(N=9)

77.6±6.3
(N=9)

0.969 143.5±23.3
(N=6)

128.8±20.7
(N=6)

0.347

รพั.ทุ่งหัว้ช้าง 
(รับย์าผ่าน	
อสัม.)	N=10

123.6±11.9
(N=10)

129.7±12.7
(N=10)

0.174 71.2±11.2
(N=10)

73.6±7.7
(N=10)

0.487 - - -

รพั.เว้ีย์ง 
หนองล่อง 
(รับย์าผ่าน	
อสัม.)	N=13

128.1±12.6
(N=13)

132.8±12.8
(N=13)

0.272 73.9±10.1
(N=13)

76.8±12.9
(N=13)

0.452 123.6±24.6
(N=7)

154.9±30.9
(N=7)

0.310

นอกจากนี�การสััมภาษณ์ผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังถึงปัญหา
หรือข้อจำากัดีของการรับย์าในแต่ละรูปแบบ	 ข้อดีีและ 
ขอ้เสันอแนะตอ่รปูแบบการรบัย์าที�พังึประสังค์์	พับว้า่	ผูป้ว่้ย์ 
สั่ว้นใหญ่พัึงพัอใจต่อรูปแบบการสั่งย์าที�ตนเองได้ีรับ	 
มีผู้ป่ว้ย์บางค์นแจ้งปัญหาที�พับจากการรับย์าในแต่ละ 
รูปแบบ	พัร้อมให้ข้อคิ์ดีเห็นเพิั�มเติม	และแสัดีงค์ว้ามต้องการ 
ช่องทางของการรับย์า	ดีังนี�

โรงพ่ย์าบาลลำาพู่น :	 ผู้ป่ว้ย์รับย์าทางไปรษณีย์์	 
และร้านย์าใกล้บ้าน

ปัญหา/ข้อจำากัดี้ :	ย์าเหลือมาก,	ย์าแก้แพั้หมดีก่อน
ย์าอื�น,	อย์ากไดี้ย์าเพัิ�ม,	มักลืมไปรับย์าที�ร้านขาย์ย์า

ข้อด้ี้/ข้อเสนอแนะ :		ค์ว้รมีการจัดีส่ังต่อไป	ไม่ใช่แค่์ช่ว้ง 
มีโรค์โค์วิ้ดี,	ง่าย์	สัะดีว้ก	ไม่รอนาน,	บ้านไกล	ไม่สัะดีว้กไป 
โรงพัย์าบาล,	ดีี	ไม่ต้องแออัดี

โรงพ่ย์าบาลล้� :	รับย์าผ่าน	อสัม.
ปัญหา/ข้อจำากัดี้ :	ย์าเหลือมาก	
ขอ้ดี้/้ข้อเสนอแนะ : สัะดีว้กสับาย์	ใกลบ้า้น,	สัะดีว้ก

สับาย์	 ไม่ต้องรอนาน,	 สัะดีว้กสับาย์	 ไม่ต้องไปรอค์ิว้ที� 
โรงพัย์าบาล	สัะดีว้ก	ไม่ต้องแออัดีในโรงพัย์าบาล

โรงพ่ย์าบาลป่าซาง :	รับย์าผ่าน	อสัม.
ปัญหา/ข้อจำากัดี้ :	ย์าหมดีก่อน	4-5	ว้ัน,	ไดี้รับย์า

หลังว้ันนัดี	
ข้อด้ี้/ข้อเสนอแนะ :	 บางค์รั�งอย์ากได้ีย์าแก้ปว้ดี 

หรือย์านว้ดี,อย์ากรู้ค่์า	 BP	 ผลทางห้องปฏิิบัติการ, 
อย์ากให้มีการจัดีสั่งย์าก่อนถึงว้ันนัดี

โรงพ่ย์าบาลบ้านโฮ่่ง : รับย์าผ่าน	อสัม.
ปญัหา/ข้อจำากดัี้ :	ค์ว้ามดัีนตำ�า	หนา้มืดี	มีผลขา้งเคี์ย์ง 

จากย์า	มีใชย้์าสัมนุไพัรบ้าง	ย์าหมดีกอ่นนัดี	(Simvastatin)	
ลืมกินย์า	2-3	ค์รั�ง	ไม่ไดี้รับย์า	refill	ซีื�อย์ากินเอง

ข้อดี้้/ข้อเสนอแนะ :	 สัะดีว้ก	 ย์ามาถึงก่อนนัดี	
ปลอดีภัย์กว้่าไปโรงพัย์าบาล

โรงพ่ย์าบาลแมู่ที่า :	ผู้ป่ว้ย์รับย์าทางไปรษณีย์์
ปัญหา/ข้อจำากัดี้ :	 ลืมทานย์าหลังอาหารเช้า, 

ได้ีรบัย์าสัลับกบัค์นไขอี้กค์นหนึ�ง,	ไม่ได้ีพับแพัทย์,์	ลืมกนิย์า 
2-3	ค์รั�ง	(Simvastatin)	ไม่ไดี้รับย์า	ซีื�อย์ากินเอง
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ข้อดี้้/ข้อเสนอแนะ: ปลอดีภัย์กว้่าไปโรงพัย์าบาล, 
สัะดีว้ก	 ไม่ต้องมา	 แต่อย์ากรับที�โรงพัย์าบาลบ้าง, 
อย์ากให้สั่งทางไปรษณีย์์อีก	 ไม่ต้องไปเจอค์นมาก,	 
อย์ากให้สั่งอีก	 1	 ปี,	 โค์รงการดีี	 มาลำาบาก	 (ใช้ไม้เท้า) 
อย์ากให้	อสัม.	มาว้ัดี	BP	อย์่างสัมำ�าเสัมอ

โรงพ่ย์าบาลบ้านธิิ:	รับย์าผ่าน	อสัม.
ปญัหา/ข้อจำากดัี้	:	ได้ีรบัย์าสัลบักบัผูป่้ว้ย์อกีค์นหนึ�ง

ที�ชื�อเหมือนกัน,	 อย์ากพับแพัทย์์,	 มีอาการเว้ีย์นศึีรษะ	 
เป็นบางค์รั�ง

ขอ้ดี้/้ข้อเสนอแนะ :	ดีีสัำาหรบัสัถานการณช์ว่้งโค์วิ้ดี,	
อย์ากให้	 อสัม.	 มาว้ัดีค์ว้ามดีันโลหิตให้อย์่างสัมำ�าเสัมอ,	
อย์ากมาตรว้จที�โรงพัย์าบาล	และพับแพัทย์์

โรงพ่ย์าบาลทีุ่่งหัวิชื้้าง :	รับย์าผ่าน	อสัม.
ปัญหา/ข้อจำากัดี้ :	ขาดีการสืั�อสัาร	ไม่มีค์ำาแนะนำาการใช้ย์า, 

ไม่ทราบผลเลือดี,	เพิั�มย์าแล้ว้อาการไม่ดีี	อย์ากพับแพัทย์์
ข้อดี้้/ข้อเสนอแนะ : พัอใจในช่ว้งโค์วิ้ดีระบาดี,	 

ค์ว้รไปโรงพัย์าบาลบา้ง,	ค์ว้รไปโรงพัย์าบาลเพืั�อเจาะเลอืดี	
โรงพ่ย์าบาลเวิีย์งหนองล่อง :	รับย์าผ่าน	อสัม.
ปัญหา/ข้อจำากัดี้ : ไดี้รับย์าช้า,	ที�อย์ู่สั่งย์าไม่ตรงกับ

ที�อย์ู่ปัจจุบัน,	ไดี้รับย์าไม่ค์รบ
ขอ้ดี้/้ข้อเสนอแนะ : ใหมี้การวั้ดี	BP	และตรว้จเลอืดี

ดี้ว้ย์,	ให้มีการ	Update	ที�อย์ู่ดี้ว้ย์
ในการสััมภาษณ์ส่ัว้นของข้อค์ิดีเห็นจากแพัทย์	์

เภสััชกร	 พัย์าบาล	 หรือนักว้ิชาการที�เกี�ย์ว้ข้องกับระบบ
การกระจาย์ย์าแต่ละแบบในช่ว้งสัถานการณ์การระบาดี
ของโรค์โค์วิ้ดี-19	 ในฐานะผู้ให้บริการ	 ประเดี็นปัญหาที�
พับสั่ว้นใหญ่ในภาว้ะปกติ	พับว้่า	ผู้ป่ว้ย์มารับบริการมาก 
เกิดีค์ว้ามแออัดีที�หน่ว้ย์บริการ	 แต่ในสัถานการณ์การ
ระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19	 เกิดีระบบการกระจาย์ย์าใน 
รูปแบบใหม่ที�ผู้ป่ว้ย์ไม่ต้องมาที�หน่ว้ย์บริการ	 ไดี้รว้บรว้ม
ประเด็ีนปัญหาหรือผลกระทบที�เกิดีข่�นและข้อเสันอแนะ 
ในทางปฏิิบัติ	โดีย์มีราย์ละเอีย์ดีดีังนี�	

ในภาวิะปกติิ :	 ค์นไข้ค์ลินิกโรค์เรื�อรังมารับบริการ
จำานว้นมาก	เกิดีค์ว้ามแออัดีในโรงพัย์าบาล

ในสถานการณ์การระบาดี้ของโรคุโคุวิิดี้-19 :  
เสัี�ย์งต่อการติดีเชื�อ	 COVID-19	 สั่งต่อผู้ป่ว้ย์รับย์า	 
รพั.สัต.	มากข่�นตามแนว้ทางที�ไดี้กำาหนดีไว้้	โรงพัย์าบาล
มีการเพัิ�มรูปแบบ	(1)	การสั่งมอบย์าผ่าน	อสัม.	จำานว้น	 
6	แห่ง	(2)	การสั่งมอบย์าผ่านไปรษณีย์์	จำานว้น	2	แห่ง	

(3)	การสัง่มอบย์าผา่นรา้นย์าใกลบ้า้น	โดีย์รปูแบบของการ 
ส่ังย์าทางไปรษณีย์์ของโรงพัย์าบาลลำาพูันและโรงพัย์าบาล
แม่ทา	 สัามารถเบิกค์่าขนสั่งจากสัำานักงานหลักประกัน
สัุขภาพัแห่งชาติไดี้	 โดีย์โรงพัย์าบาลแม่ทาไดี้ให้เหตุผล
ในการเลือกการส่ังย์าทางไปรษณีย์์ว่้า	 ผู้อำานว้ย์การ 
โรงพัย์าบาลไมอ่ย์ากใหเ้ปน็ภาระของ	อสัม.	เนื�องจาก	อสัม.	
มีภาระงานที�หนักมากอยู่์แล้ว้	 ทั�งนี�	 ระบบการกระจาย์ย์า 
แต่ละรูปแบบของแต่ละโรงพัย์าบาลมีขั�นตอนตามที�ทีม 
ได้ีพิัจารณาแนว้ทางร่ว้มกัน	

ขั�นติอนวิธีิิการ :	รปูแบบของการกระจาย์ย์าของแตล่ะ
โรงพัย์าบาล	มีขั�นตอนที�สัำาคั์ญ	ได้ีแก	่(1)	การคั์ดีเลอืกผูป่้ว้ย์ 
ลงไปรับย์าที�บ้าน	(2)	การลงประว้ัติข้อมูลผู้ป่ว้ย์ดี้านการ
รักษา	 (3)	การสัั�งย์า	 (โดีย์แพัทย์์	 เภสััชกร	หรือพัย์าบาล	
(ตามประว้ตักิารรบัย์าเดีมิ))	(4)	การจดัี/ตรว้จสัอบราย์การ
ย์าพัร้อมจัดีลงใสั่ภาชนะโดีย์เภสััชกร	 (5)	 การขนสั่งย์า	 
(6)	 การสั่งมอบย์า	 ซ่ี�งในขั�นตอนที�	 (5)	 และ	 (6)	 จะ 
แตกต่างกันค์ือรูปแบบของการสั่งมอบ	

ปัญหาท้ี่�พ่บหร้อผลกระที่บท้ี่�เกิดี้ข้�น :	 ภาระงาน 
เพิั�มข่�น,	 ไม่ได้ีติดีตามอาการของผู้ป่ว้ย์	 เช่น	 การวั้ดี 
ค์ว้ามดัีนโลหิต	 ค่์านำ�าตาลในเลือดี,	ย์าถึงผู้ป่ว้ย์ช้า,	 ย์าส่ัง 
ไม่ค์รบ	ย์าไม่ตรงกับของผู้ป่ว้ย์	บางแห่งเจ้าหน้าที�	รพั.สัต. 
นำาย์าแจกเอง	 เกิดี	medication	error	 เช่น	ย์าได้ีไม่ค์รบ 
ทั�งราย์การ	จำานว้น,	ผู้ป่ว้ย์ทานย์าไม่ถูก,	ย์าเปลี�ย์นบริษัท,	
ไม่รู้จักย์า,	เกิดีผลข้างเคี์ย์งของย์า	เช่น	ไอ	

ขอ้เสนอแนะในที่างปฏิบัิติิ	:	จดัีทำาแนว้ทางขั�นตอน
การสัง่มอบย์าใหผู้ป่้ว้ย์ใหช้ดัีเจนของแตล่ะอำาเภอ,	เปิดีให้ 
มีช่องทาง	Telemedicine	และ	Telepharmacy	เพัื�อให้
ผู้ป่ว้ย์และผู้ให้การรักษาสัื�อสัารกันไดี้,	 จัดีอบรม	 อสัม.	 
ในการติดีตามว้ัดีค์ว้ามดีันโลหิตและเจาะเลือดีปลาย์นิ�ว้
หาระดีับนำ�าตาลในเลือดี	

ข้อเสนอแนะเชื้ิงนโย์บาย์ : 	(1)	มีนโย์บาย์ลดีค์ว้าม
แออัดีในโรงพัย์าบาลที�ชัดีเจน	(2)	จัดีให้มีช่องทางติดีต่อ
โดีย์ตรงระหว้่างผู้ป่ว้ย์และผู้ให้บริการ	 แพัทย์์	 เภสััชกร	 
ในรูปแบบของ	Telemedicine	และ	Telepharmacy

ในการสันทนากลุม่	(Focus	group)	กบัตวั้แทน	อสัม.
อำาเภอละ	10	ค์น	ทกุอำาเภอ	โดีย์การรว้บรว้มแนว้ทางการ
ทำางานของ	 อสัม.	 ที�ทำาหน้าที�ในการสั่งมอบย์าให้ผู้ป่ว้ย์	
ปัญหาผลกระทบที�เกิดีข่�น	และข้อเสันอแนะในทางปฏิิบัติ	
มีราย์ละเอีย์ดีดีังนี�
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วิิธิีการที่ำางานของ อสมู. :	กรณีโรงพัย์าบาลมีการ 
สัง่มอบย์าใหผู้ป่้ว้ย์ผ่าน	อสัม.ส่ัว้นใหญ	่หวั้หนา้	อสัม.	จะไป 
รบัย์าที�	รพั.สัต.	แลว้้นำาย์ามากระจาย์ให	้อสัม.	ในหมู่บา้น
เพืั�อสัง่ย์าใหกั้บผูป่้ว้ย์หลงัค์าเรือนที�ตวั้เองรบัผดิีชอบโดีย์
จะมีการประชาสััมพัันธ์เสัีย์งตามสัาย์ในหมู่บ้าน	 การสั่ง
มอบย์า	อสัม.	จะสั่งย์าให้ค์นไข้ตามราย์ชื�อที�โรงพัย์าบาล
จัดีมาให้	 โดีย์จัดีสั่งย์าที�ให้ทันตามที�โรงพัย์าบาลกำาหนดี	
กรณีมีว้ันนัดีกลับไปรับย์าที�โรงพัย์าบาล	จะแจ้งว้ันนัดีให้ 
ผู้ป่ว้ย์รับทราบและให้สัังเกตย์าที�เหลือ	 หลังรับย์าให้ 
ตรว้จสัอบย์าว่้าถูกต้อง	ค์รบจำานว้นหรือไม่	เพืั�อประสัานงาน 
กับเจ้าหน้าที�	รพั.สัต.	ต่อไป	

ปัญหาท้ี่�พ่บหร้อผลกระที่บที่้�เกิดี้ข้�น :	 ค์นไข้ 
ไม่อย์ูบ้่าน	ทำาใหต้อ้งมาสัง่ย์าอกีรอบ	ย์าค์นไข้เหลือ	ค์นไข้
หย์ุดีย์าเอง	 บางค์รั�งมีการสัอบถามเรื�องย์าของค์นไข้ 
เรื�องย์า	เช่น	หยุ์ดีย์าได้ีไหม	อสัม.ตอบไม่ได้ี	มีค์ว้ามรู้ไม่มาก	

ข้อเสนอแนะในที่างปฏิิบัติิ :	ให้มีการอบรมค์ว้ามรู้
เรื�องย์า	อบรมเรื�องการเจาะเลือดีปลาย์นิ�ว้	

2.2 ข้อเสนอแนะแนวิที่างแก้ไขปัญหาหร้อ 
ผลกระที่บจากการบรหิารจดัี้การระบบย์า การบรหิาร
เวิชื้ภัณฑู์ในสถานการณ์การระบาดี้ของโรคุโคุวิิดี้-19 
ของจังหวิัดี้ลำาพู่น 

		 ข้อมูลจากการสััมภาษณ์ผู้บริหารและ 
ผู้ปฏิิบัติงานที�เกี�ย์ว้ข้องกับระบบย์าของจังหว้ัดีลำาพูัน	 
ไดี้ระบุปัญหาที�พับจากการบริหารจัดีการระบบย์าใน
สัถานการณก์ารระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19	และได้ีเสันอแนะ 
แนว้ทางแก้ไขปัญหาหรอืผลกระทบจากการบรหิารจดัีการ
ระบบย์าและการบริหารเว้ชภัณฑ์์	

 1) การบริหารจัดี้การระบบย์าใน
สถานการณ์การแพ่ร่ระบาดี้ของโรคุโคุวิิดี้-19	 ทุก
โรงพัย์าบาลจะบริหารจัดีการโดีย์มีค์ณะกรรมการ
บริหารโรงพัย์าบาล	 ค์ณะกรรมการเภสััชกรรมและ 
การบำาบัดี	 ระบบงานบริหารเว้ชภัณฑ์์ว้างแผนการจัดีซืี�อ 
สัำารองย์า	 งานบริการผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรัง	 โดีย์การมอบ
บทบาทหน้าที�สัหว้ิชาชีพัที�เกี�ย์ว้ข้อง	การทบทว้นแนว้การ
จ่าย์ย์าให้ผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังโดีย์การจ่าย์ย์าให้ผู้ป่ว้ย์ที�บ้าน	

2) รูปแบบการบริหารเวิชื้ภัณฑู์ ในการ 
คุัดี้เล่อก จัดี้หา กระจาย์ย์า และการใชื้้ย์าสำาหรับการ
ป้องกันและรักษาอาการที่้�เก้�ย์วิข้องกับโรคุโคุวิิดี้-19 
และย์ารกัษาโรคุอ่�นๆ	มีการสัำารองย์ามากข่�น	โดีย์เฉัพัาะ 

ย์ากลุ่มโรค์เรื�อรังที�ไม่เพีัย์งพัอในการระบาดีรอบแรก	
ทำาให้ทางโรงพัย์าบาล	 มองเห็นปัญหาจ่งเกิดีการแก้ไข
ตามสัถานการณ์ไดี้	ในการระบาดีรอบสัอง	

3) รูปแบบการให้บริการดี้้านเภสัชื้กรรมู 
ของจังหวัิดี้ลำาพ่นู ท้ี่�มูก้ารปรับเปล้�ย์นใหส้อดี้คุลอ้งกับ
สถานการณ์การแพ่รร่ะบาดี้ของโรคุโคุวิดิี้-19 ท้ี่�เกดิี้ข้�น 
โรงพัย์าบาลแม่ทามีการจัดีสั่งย์าทางไปรษณีย์์	 เพัราะ 
ผู้บริหารไม่อย์ากเพิั�มภาระงานให้กับ	 อสัม.	 โดีย์ผู้ป่ว้ย์ 
สัว่้นใหญเ่ป็นผูป่้ว้ย์ค์ว้ามดัีนโลหติสังู	ประมาณรอ้ย์ละ	50	
ผู้ป่ว้ย์เบาหว้านประมาณร้อย์ละ	20	โดีย์แพัทย์์ค์ิดีว้่าการ
ตดิีตามการใชย้์าผูป่้ว้ย์สัำาคั์ญกว่้า	การสัื�อสัารตอ้งนำาระบบ
ไอทีเข้ามาช่ว้ย์ในการทำางาน	

4) ปญัหาหรอ้ผลกระที่บ และขอ้เสนอแนะ 
ติ่ อการบริ หาร เวิชื้ภัณฑู์  และการ ใ ห้บริ การ 
ดี้า้นเภสชัื้กรรมูในสถานการณก์ารแพ่รร่ะบาดี้ของโรคุ 
โคุวิิดี้-19	ย์าขาดี	และบุค์ลากรไม่เพัีย์งพัอ	

5) การบริหารจัดี้การวิัคุซีนโคุวิิดี้-19 
ดีำาเนินการในรูปแบบค์ณะกรรมการวั้ค์ซีีนระดัีบอำาเภอ 
มนีาย์อำาเภอเป็นประธานรว่้มกบัทกุภาค์สัว่้นที�เกี�ย์ว้ขอ้งมี
อนุกรรมการชุดีต่างๆ	ในการดีำาเนินงาน	เช่น	การบริหาร 
จดัีการว้คั์ซีีน	กำาหนดีกลุ่มเป้าหมาย์	ดีำาเนนิการฉัดีีว้คั์ซีีน 
การประชาสััมพัันธ์ต่างๆ	จำานว้นว้ันการฉัีดีข่�นอย์ู่กับการ
บริหารจัดีการของอำาเภอ	 เช่น	 โรงพัย์าบาลลี�	 3-4	 วั้น/ 
สััปดีาห์	 โรงพัย์าบาลเว้ีย์งหนองล่อง	 2	 ว้ัน/สััปดีาห์	 
พับปัญหาตู้เย์็นมีไม่เพัีย์งพัอ	

 6) ดี้ำาเนินการติามูแนวิที่างการติอบโติ้
ภาวิะฉัุกเฉัินที่างสาธิารณสุข	 มีค์ณะกรรมการ	 EOC	
ระดีับอำาเภอ	 โดีย์มอบหมาย์งานตามกล่องภารกิจ 
ที�รับผิดีชอบ	มีการซี้อมแผน	EOC	สั่ว้นกล่อง	Logistics	 
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การ	 Stock	 ของย์าและอุปกรณ์ป้องกันการติดีเชื�อ 
ของเจ้าหน้าที�ต้องจัดีหามาให้อย์่างเพัีย์งพัอ	 ที�ผ่านมา 
พับปัญหาเรื�องการขาดีแค์ลนแอลกอฮอล์	

3. ข้อเสนอในการดี้ำาเนินการจัดี้ที่ำารูปแบบการ 
กระจาย์ย์าที่้�เหมูาะสมูของจังหวิัดี้ลำาพู่น 

จากข้อสัรุปและผลลัพัธ์	 ผลกระทบที�เกิดีจาก
สัถานการณ์การระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19	 ผู้วิ้จัย์ได้ีนำา
มาสัรุป	 และเสันอให้กับผู้เกี�ย์ว้ข้องในการดีำาเนินการ
ค์ือ	 หัว้หน้ากลุ่มงานเภสััชกรรม	 โรงพัย์าบาลลำาพูัน	 
และหัว้หน้ากลุ่มงานเภสััชกรรมและคุ้์มค์รองผู้บริโภค์	 
โรงพัย์าบาลชุมชนทุกแห่ง	 ในที�ประชุมค์ณะทำางานพััฒนา
งานเภสััชกรรมจังหวั้ดีลำาพูัน	ที�ประชุมได้ีมีข้อสัรุปดัีงนี�	

	 1)	 การค์ัดีเลือกผู้ป่ว้ย์เพืั�อสั่งมอบย์าให้ผู้ป่ว้ย์ 
ที�บ้าน	 ตามรูปแบบการกระจาย์ย์าของแต่ละอำาเภอ 
ที�กำาหนดี	 มีแนว้ทางในการค์ัดีเลือกผู้ป่ว้ย์รับย์าที�บ้าน	 
ที�เป็นรูปธรรมชัดีเจน	โดีย์ทีมที�ดูีแลและพััฒนากระบว้นการ
การดูีแลผู้ป่ว้ย์ในโรงพัย์าบาล	(Patient	Care	Team:	PCT	
หรือ	Clinical	Lead	Team:	CLT)	ของโรงพัย์าบาล	

2)	 รูปแบบการกระจาย์ย์าของจังหวั้ดีลำาพูัน 
ในสัถานการณ์การระบาดีของเชื�อโค์วิ้ดี-19	 มีรูปแบบการ 
กระจาย์ย์าอยู่์	4	แบบ	ทั�งนี�ข่�นกับบริบทของโรงพัย์าบาล	โดีย์
แต่ละแห่งต้องนำามาทบทว้นหาข้อดีี	ข้อเสีัย์	และหาแนว้ทาง 
ในการแก้ไขปัญหา	 และในระดัีบจังหวั้ดีนำาทีมที�เกี�ย์ว้ข้อง 
โดีย์อาจนำามาในรูปแบบของค์ณะกรรมการ	 service	 plan	
สัาขาผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังมาแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้ร่ว้มกัน	

	 3)	 ข้อเสันอในบทบาทของวิ้ชาชีพัเภสััชกรรม	
เพืั�อให้ผู้ป่ว้ย์ได้ีรับย์าอย่์างถูกต้อง	 ค์ว้รมีช่องทางใน
การสืั�อสัารกับผู้ป่ว้ย์เหมือนกับของโรงพัย์าบาลลำาพูัน	 
ซ่ี�งจะมีแผ่นแนะนำาผู้ป่ว้ย์	 เบอร์โทรศัึพัท์	 ช่องทาง	 Line	
ให้ผู้ป่ว้ย์ได้ีรับทราบกรณีพับปัญหาในการใช้ย์าหรืออื�นๆ	
และกรณีผู้ป่ว้ย์ที�สัามารถใช้	 Line	 ในการสืั�อสัารได้ี	 อาจมี 
การสัร้างกลุ่ม	Line	official	เหมือนของ	โรงพัย์าบาลป่าซีาง 
เพืั�อให้เภสััชกร	สัามารถเข้าไปแนะนำาการใช้ย์าราย์บุค์ค์ลได้ี 
หรือพััฒนาระบบงานบริการเภสััชกรรมทางไกล	
(Telepharmacy)	

บูทสรุป
	การศึกึษารปูแบบการกระจาย์ย์าผูป่้ว้ย์โรค์เรื�อรงั	ใน

จงัหวั้ดีลำาพูัน	ในสัถานการณก์ารระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19 

ปี	 2564	 ตั�งแต่เกิดีสัถานการณ์โค์ว้ิดีจนกระทั�งถึง
เดืีอนตุลาค์ม	 2564	 โดีย์การสััมภาษณ์ผู้ที�เกี�ย์ว้ข้องกับ 
ระบบการกระจาย์ย์าของโรงพัย์าบาลในจังหว้ัดีลำาพูัน 
ให้แก่ผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังในช่ว้งเดีือนสัิงหาค์มถึงตุลาค์ม 
2564	 ทำาให้ทราบว้่า	 ในช่ว้งสัถานการณ์การระบาดีของ
โรค์โค์ว้ิดี-19	ปี	2564	การกระจาย์ย์าให้ผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรัง 
ในจังหว้ัดีลำาพัูน	 จะพับการสั่งมอบย์าใน	 4	 รูปแบบ 
ไดี้แก่	 (1)	 การให้ผู้ป่ว้ย์มารับ	 ณ	 หน่ว้ย์บริการปฐมภูมิ 
(2)	 การให้ผู้ป่ว้ย์ไปรับย์า	 ณ	 ร้านย์าใกล้บ้านที�เข้าร่ว้ม 
โค์รงการของ	สัปสัช.	(3)	การให้	อสัม.	นำาย์าไปสั่งมอบให้ 
ผู้ป่ว้ย์ที�บ้าน	 และ	 (4)	 การส่ังย์าให้ผู้ป่ว้ย์ทางไปรษณีย์	์ 
โดีย์ผู้ปว่้ย์สั่ว้นใหญ่มผีลลัพัธ์ทางดีา้นค์ลินิก	ค์า่ค์ว้ามดีนั 
โลหิต	ค์่านำ�าตาลในเลือดี	ที�ไม่แตกต่างกันเนื�องจากเป็น
ช่ว้งการประเมินระย์ะเว้ลาสัั�นๆ	 และมีค์ว้ามพัึงพัอใจ 
มากหากมกีารนำาสัง่ย์าใหถ้งึบา้น	สัว่้นรูปแบบที�เหมาะสัม 
ของการกระจาย์ย์าให้ผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังในแต่ละโรงพัย์าบาล 
ข่�นกับบริบทของโรงพัย์าบาล	 สั่ว้นในระบบย์าตั�งแต่
การค์ัดีเลือก	 การจัดีหา	 การกระจ่าย์ย์า	 และการใช้ย์า 
สัว่้นใหญ่ระบบย์งัค์งเดีมิ	แตใ่นชว่้งสัถานการณ์การระบาดี
โรค์โค์ว้ิดี-19	มีภาระงานเพัิ�มข่�นในสั่ว้นของการจัดีระบบ
บริหารจัดีการย์าที�ใช้ป้องกันและรักษาโรค์โค์ว้ิดี-19	และ
ว้ัค์ซีีนโค์ว้ิดี-19	 ผลกระทบที�พับเป็นเรื�องของการขาดีย์า 
การจัดีสั่งย์าล่าช้า	 และมีย์าจำานว้นจำากัดีสัำาหรับจ่าย์ 
ให้ผู้ป่ว้ย์เรื�อรังต้องนัดีถี�ข่�น

วิจัารณ์และเสนอแนะ
การศึึกษาค์รั�งนี�เป็นการสััมภาษณ์จากผู้บริหารและ 

ผู้ปฏิิบัติงานที�ให้ข้อมูล	ข้อค์ิดีเห็น	ข้อเสันอแนะเกี�ย์ว้ข้อง
กบัระบบย์า	ระบบการกระจาย์ย์าของโรงพัย์าบาลทกุแหง่ 
ในช่ว้งเว้ลาสัั�นๆ	 ผลของการศึึกษานี�เป็นสัิ�งสัะท้อนให้
เห็นถึงภาพัของระบบการกระจาย์ย์าของโรงพัย์าบาล 
ในจังหวั้ดีลำาพูันในสัถานการณ์การระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19	 
ซี่�งเดิีมที�มกีารปฏิบัิติเพืั�อการดีแูลผูป่้ว้ย์โรค์เรื�อรงัในชมุชน
อย์่างต่อเนื�อง	 และเพืั�อลดีค์ว้ามแออัดีในโรงพัย์าบาล 
ได้ีแก่	การส่ังต่อผู้ป่ว้ย์ไปรับบริการใน	รพั.สัต.	(หน่ว้ย์ปฐมภูมิ) 
ผู้ป่ว้ย์ไปรับย์าที�ร้านย์าใกล้บ้านของโรงพัย์าบาลลำาพูัน	
(โค์รงการรับย์าใกล้บ้าน	ร้านย์าร่ว้มให้บริการ)	แต่สัถานการณ์การ
ระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19	 ทำาให้เกิดีการเปลี�ย์นแปลงเร็ว้ข่�น 
ต้องปรับทั�งระบบ	ตามมาตรการ	D-M-H-T-T-A	ที�เน้นให้ 
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ประชาชนอย์ู่บ้านให้มากที�สัุดี	 ได้ีถูกนำามากำาหนดีระบบ
บริการกับผู้ ป่ว้ย์โรค์เรื�อรังให้ผู้ ป่ว้ย์ที�ไม่จำาเป็นต้อง 
พับแพัทย์์	 จัดีย์าสั่งไปให้ที�บ้านโดีย์การสั่งผ่าน	 อสัม.	 
และการสั่งย์าทางไปรษณีย์์	

ข้อค์ิดีเห็นจากผู้ที�ให้ข้อมูลที�เป็นตัว้อย์่างของการ
ศึึกษานี�	 เป็นข้อค์ิดีเห็นทั�งสั่ว้นของผู้ให้บริการและผู้รับ
บริการที�เป็นตัว้แทนของประชากรที�เกี�ย์ว้ข้องกับระบบ
การกระจาย์ย์า	ในสัถานการณ์การระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19	 
ที�รุนแรงมากข่�น	 การเดีินทางลงพืั�นที�มีข้อจำากัดีทั�งใน 
ระย์ะทางและเว้ลาของผู้ให้บริการ	 ทำาให้การสััมภาษณ์
โดีย์ตรงทำาได้ีเพัยี์งผูท้ี�ปฏิบัิตงิานในโรงพัย์าบาลบางแห่ง 
การสัมัภาษณจ่์งทำาไดีไ้มเ่ตม็ที�	แตอ่ย์า่งนอ้ย์กไ็ดีข้อ้มลูใน 
ประเด็ีนหลักๆ	ที�สัำาคั์ญ	ทำาใหเ้หน็ภาพัระบบการกระจาย์ย์า 
ให้ผู้ป่ว้ย์ในช่ว้งสัถานการณ์การระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19 
ในระดัีบหนึ�ง	อย่์างไรก็ตาม	หากต้องการข้อมูลที�สัะท้อนภาพั 
และได้ีข้อมูลเชิงลึกมากข่�น	 อาจทำาการขย์าย์เว้ลา 
ที�ศึึกษา	 เพิั�มประชากรที�ศึึกษาให้ค์รบทุกหน่ว้ย์บริการ	
จนถึงหน่ว้ย์บริการในระดีับปฐมภูมิ	

	การศึึกษาถึงผลลัพัธ์ทางค์ลินิกของผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรัง
ที�ได้ีรับย์าในแต่ละรูปแบบ	 เก็บข้อมูลค์ว้ามดีันโลหิตและ	
ระดัีบนำ�าตาลในเลือดีจากกลุ่มผู้ป่ว้ย์ที�สัุ่มมาศึึกษา	 ก่อน
ดีำาเนินการช่ว้งเดืีอนพัฤษภาค์ม	2564	และหลงัดีำาเนินการ 
เมื�อผู้ป่ว้ย์มารับการรักษาตามนัดีที�หน่ว้ย์บริการปฐมภูมิ 
ช่ว้งเดีือนมิถุนาย์นถึงกันย์าย์น	 2564	 แต่ไม่สัามารถ
เก็บข้อมูลไดี้ค์รบตามระย์ะเว้ลาที�กำาหนดี	 เนื�องจาก 
อย์ู่ ในช่ว้งการระบาดีของโรค์โค์ว้ิดี-19	 ในชุมชน 
พับการระบาดีเพิั�มมากข่�น	 ทำาให้โรงพัย์าบาลมีการ
สั่งย์าเพิั�มอีก	 1	 รอบ	 จ่งอาศัึย์ข้อมูลจากฐานข้อมูล

เท่าที�จะติดีตามจากผู้ป่ว้ย์ไดี้ในเฉัพัาะผู้ป่ว้ย์ที�กลับมา 
ทำาให้ได้ีข้อมูลของผู้ป่ว้ย์ไม่ค์รบจำานว้นตามเป้าหมาย์ 
ที�ตั�งไว้้ 	 ทำาให้การศึึกษาถึงผลลัพัธ์ทางค์ลินิกจาก
การรับย์าแต่ละรูปแบบไม่เป็นตัว้แทนตัว้อย์่างได้ี 
อย์่างไรก็ตาม	 ผลลัพัธ์ทางค์ลินิกที�ว้ิเค์ราะห์ไดี้	 พัอบอก
เป็นนัย์ได้ีว้่ารูปแบบการรับย์าแต่ละแบบ	 ไม่มีผลต่อ
ค์ว้ามร่ว้มมอืในการกินย์าของผูป้ว่้ย์	สั่งผลให้ย์ังสัามารถ
ค์ว้บค์ุมค์ว้ามดีันโลหิตไดี้ในช่ว้ง	2-3	เดีือน	

สั่ว้นรูปแบบที� เหมาะสัมสัำาหรับการกระจาย์ย์า 
ข่�นอย์ู่กับบริบทของโรงพัย์าบาล	 โดีย์เน้นการดีำาเนินงาน
ร่ว้มกันของทีมดีูแลผู้ป่ว้ย์ที�เกี�ย์ว้ข้องทั�งในระดีับชุมชน	
อำาเภอ	 และจังหวั้ดี	 และนำาเทค์โนโลยี์ที�เหมาะสัมมาใช้ 
เช่น	 Telemedicine	 Telepharmacy	 เป็นต้น	 และ 
ต้องค์ำานึงถึงผลกระทบผลลัพัธ์จากระบบการกระจาย์ย์า	
การส่ังมอบ	 และการบริการเภสััชกรรม	 เพืั�อให้ผู้ป่ว้ย์ได้ี
รับย์าอย์่างต่อเนื�องและปลอดีภัย์	
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บทความ

การพ่ัฒนาและปีระเมินผู้ลเค์ร้อข่ายร้านยา 
การใช้ยาอย่างสัมเหตุผู้ล จังหว้ัดีลำาปีาง

Development and Evaluation of Drugstore Network  
for Rational Drug Use at Lampang Province

ศูราวุธ	มณ่วงศู์1	ภ.บู.,	จั้นทนา	ล่�สว้สดํิ�1	ภ.บู.,	ณ้ฐณรี	จัิระบูุญเรือง1	ภ.บู.,	 
เพื่็ญกาญจัน์	กาญจันร้ตน์2	ปร.ดํ.,	เพื่ชรลดํา	บูริหาร3	วท.ดํ.	(เภส้ชศูาสตร์)
1	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บูริโภคและเภส้ชสาธารณสุข	สําน้กงานสาธารณสุขจั้งหว้ดํลําปาง
2	คณะเภส้ชศูาสตร์	มหาวิทยาล้ยเช่ยงใหม่
3	คณะสหเวชศูาสตร์	วิทยาล้ยนอร์ทเทิร์น

บูทค้ดํย่อ
การศึึกษานี�เป็นการว้ิจัย์และพััฒนา	 (Research	

and	Development	Project)	มีว้ัตถุประสังค์์เพัื�อพััฒนา
แนว้ทางการดีำาเนินงานและประเมินผลเค์รือข่าย์ร้านย์า
การใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล	 จังหว้ัดีลำาปาง	 ดีำาเนินงาน
ว้ิจัย์	3	ระย์ะ	ผลการศึึกษาพับว้่า ระย์ะที่้� 1	เป็นการว้ิจัย์ 
เชงิปฏิิบัตกิาร	โดีย์การใช้การพััฒนาแนว้ทางการส่ังเสัรมิ 
การใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผลในกลุ่มผู้ให้บริการ	ค์ือ	เภสััชกร	
ร้านขาย์ย์าแผนปัจจุบัน	(ขย์.	1)	ที�สัมัค์รเข้าร่ว้มเค์รือข่าย์
การสั่งเสัริมการใช้ย์าสัมเหตุผล	 (Rational	 Drug	 Use,	
RDU)	 จังหว้ัดีลำาปาง	 พับว้่า	 ตั�งแต่ปี	 2561	 -	 2563	 
มีร้านย์า	ขย์.	1	ที�สัมัค์รใจเข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ร้านย์า	RDU	
จำานว้น	46	รา้น	คิ์ดีเป็นร้อย์ละ	44.23	จากร้านย์าทั�งหมดี
ในจังหว้ัดีลำาปาง	 ไดี้ดีำาเนินการจัดีทำาเกณฑ์์มาตรฐาน 
รา้นย์า	RDU	ลำาปาง	การสัง่เสัรมิค์ว้ามรูก้ารใชย้์าปฏิชิวี้นะ
ใน	3	กลุ่มโรค์	คื์อ	โรค์ตดิีเชื�อระบบทางเดิีนหาย์ใจสัว่้นบน 
โรค์อุจจาระร่ว้งเฉัีย์บพัลัน	และบาดีแผลสัดีจากอุบัติเหตุ	
พััฒนาแนว้ทางการดีำาเนินงาน	RDU	และการพััฒนารา้นย์า 
เพัื�อให้ไดี้มาตรฐาน	RDU	ตามลำาดีับ	ผลการดีำาเนินการ
ของร้านย์าเพืั�อให้เกิดีการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผลระหว่้าง 
เข้าร่ว้มโค์รงการฯ	 พับว่้า	 มีสััดีสั่ว้นร้านย์าที�เข้าร่ว้ม 
เค์รือข่าย์ฯ	 RDU	 เพิั�มข่�นอย์่างมีนัย์สัำาคั์ญทางสัถิติ	
(p<.05)	เปรยี์บเทยี์บกบัก่อนเขา้รว่้มโค์รงการฯ	ในประเดีน็ 
การไม่จำาหน่าย์ย์าอมผสัมย์าปฏิิชีว้นะ	 การไม่จำาหน่าย์ 
ย์าอันตราย์ให้กับร้านชำา	การทำาฉัลากย์ามาตรฐานที�มีชื�อ
สัามัญทางย์าเป็นภาษาไทย์	เป็นต้น	และร้านย์าที�เข้าร่ว้ม 

โค์รงการฯ	 มีค์ว้ามพัึงพัอใจในการเข้าร่ว้มโค์รงการฯ	 
อย์ู่ในระดีับสัูง	 8.52±1.36	 (ค์ะแนนเต็ม10)	 	ระย์ะที่้� 2  
การวิ้จัย์เชิงกึ�งทดีลองเพืั�อเปรีย์บเทีย์บค์ว้ามรู้และการ
ดีำาเนินการเพืั�อให้เกิดี	 RDU	 ของเภสััชกรผู้มีหน้าที� 
ปฏิบิตักิารร้านย์า	ระหว่้างเภสัชักร	ร้านย์า	ขย์.	1	ที�เขา้รว่้ม
เค์รอืข่าย์รา้นย์า	RDU	(กลุ่มทดีลอง)	กับรา้นย์า	ขย์.	1	ที�ไมไ่ดี้ 
เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ	(กลุ่มค์ว้บคุ์ม)	พับว้่า	ค์ว้ามรู้ดี้านย์าที�
ไมค่์ว้รใชต้ามแนว้ทางการใช้ย์าอย์า่งสัมเหตุผล	เช่น	ใชย้์า 
Cloxacillin	capsule,	Erythromycin	estolate	capsule	
และย์าอมที�มสีั่ว้นผสัมของย์าปฏิิชีว้นะ	ดีา้นประสัิทธิภาพั
ย์าต้านฮิสัตามีนรุ่นที�	 2	 ด้ีานการลดีนำ�ามูกในค์นไข้หว้ัดี
เทยี์บกบัย์าตา้นฮสิัตามีนรุน่ที�	1	และ	ขนาดีย์า	Paracetamol 
ที�ถูกต้อง	 พับว้่า	 มีค์ว้ามแตกต่างกันอย์่างมีนัย์สัำาค์ัญ 
ทางสัถิติ	 (p<.05)	 และระย์ะท้ี่� 3	 การประเมินค์ว้ามรู้ 
ในการใช้ย์าปฏิิชีว้นะของกลุ่มผู้รับบริการ	พับว่้า	ร้อย์ละ	56.6
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เป็นผู้รับบริการจากร้านย์าเค์รือข่าย์	RDU	 เมื�อเปรีย์บเทีย์บ 
ค์ว้ามรู้ของผู้รับบริการระหว้่างร้านย์าเค์รือข่าย์	 RDU 
กบัรา้นย์าที�ไม่เขา้รว่้มเค์รอืขา่ย์ฯ	ที�ตอบถกูตอ้ง	ในประเดีน็ 
ข้อค์ำาถาม	 การเป็นแผลหรือฝั่ีหนอง	 ไม่จำาเป็นต้องกิน 
ย์าปฏิิชีว้นะเพืั�อรักษา	 พับว้่า	 มีค์ว้ามแตกต่างกันอย์่าง
มีนัย์สัำาคั์ญทางสัถิติ	 (p<.01)	 อย์่างไรก็ตาม	 ค์ว้รขย์าย์ 
เค์รือข่าย์ร้านย์า	 RDU	 พััฒนาการดีำาเนินงาน	 RDU	 
อย์่างต่อเนื�อง	 และค์ว้รติดีตามประเมินผลอย์่างจริงจัง	
เพืั�อให้การพััฒนาเค์รือข่าย์ร้านย์า	 RDU	 จังหว้ัดีลำาปาง
ประสับค์ว้ามสัำาเร็จ

คุำาสำาคุัญ (keywords):	การพััฒนาและประเมินผล	
เค์รือข่าย์ร้านย์า	การใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล	

บูทนํา
นโย์บาย์การสั่งเสัริมการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล	

โดีย์โรงพัย์าบาลภาย์ใต้สัังกัดีกระทรว้งสัาธารณสุัข 
ทุกระดัีบ	 ให้มีการดีำาเนินการพััฒนาระบบบริการสุัขภาพั 
เพืั�อสั่งเสัริมการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล1,2	 และไดี้ขย์าย์ผล 
การดีำาเนินงานไปย์ังหน่ว้ย์บริการภาค์เอกชน	 ไดี้แก่	 
โรงพัย์าบาลเอกชน	 ค์ลินิก	 ร้านย์า	 เป็นต้น	 โดีย์เฉัพัาะ
รา้นย์าซี่�งเป็นหนว่้ย์บริการที�อย์ูใ่กล้ชดิีประชาชนในชุมชน	
ประชาชนเข้าถึงร้านย์าไดี้ง่าย์	สัะดีว้ก	และรว้ดีเร็ว้	

ผลการสัำารว้จแหล่งกระจาย์ย์าที�สัำาคั์ญของประเทศึไทย์	
ในปี	พั.ศึ.	25603	พับว้่า	3	 ใน	4	ของค์นไทย์ใช้บริการ
ร้านขาย์ย์าอย์่างน้อย์	 1	 ค์รั�งต่อปี	 เมื�อมีอาการเจ็บป่ว้ย์
ทั�ว้ไป	เช่น	ปว้ดีหัว้	ไอ	มีนำ�ามูก	 เสัมหะ	เจ็บค์อ	ไข้หว้ัดี	
ท้องเสัีย์	 ปว้ดีกล้ามเนื�อ	 เป็นต้น	 และร้อย์ละ	 70	 ของ
ประชาชนจะเลือกซืี�อย์าจากร้านขาย์ย์ามากกว้่าการไป 
โรงพัย์าบาลหรือค์ลินิก	 ร้านขาย์ย์าเป็นสัถานบริการ
สัุขภาพัภาค์เอกชนที�ใกล้ชิดีกับประชาชนมากที�สัุดี	
เนื�องจากที�ตั�งและทำาเลทำาให้ประชาชนสัามารถเข้าถึงได้ี
ง่าย์กว้่า4	 และยั์งพับว่้าร้อย์ละ	 30.4	 ของร้านย์าในเขต
พัญาไท	 กรุงเทพัมหานค์ร	 การจ่าย์ย์าชุดีซ่ี�งประกอบ
ดี้ว้ย์ตัว้ย์าหลาย์ชนิดี	 การทดีสัอบเบื�องต้นพับย์าที�มีสัาร 
สัเตีย์รอย์ดี์5	 ในขณะที�ประชาชนสัามารถซืี�อย์าเพืั�อใช้
รักษาอาการเจ็บป่ว้ย์เบื�องต้น	 ทันค์ว้ามต้องการของตน 
ได้ีนั�น	กลับพับว้า่เมื�อทำาการสัำารว้จย์าเหลอืใช้จากค์รัว้เรอืน 
พับย์าปฏิิชีว้นะเหลือใช้ในค์รัว้เรือนประมาณร้อย์ละ	 10	

โดีย์สัองอันดีบัแรกที�พับมากที�สัดุี	คื์อ	อะมอ็กซีีซีลิลนิ	และ 
เตตร้าไซีค์ลิน	แหล่งที�ไดีร้บัย์าปฏิชิวี้นะสังูสัดุี	3	อันดีบัแรก 
ค์ือ	 (1)	 โรงพัย์าบาลของรัฐและโรงพัย์าบาลส่ังเสัริม 
สัุขภาพัตำาบล	 (รพั.สัต.)	 (2)	 ร้านขาย์ย์าแผนปัจจุบัน	
(ขย์.1)	และ	(3)	ร้านค์้าปลีก	และประมาณร้อย์ละ	11	ของ
ค์รัว้เรือนพับย์ากลุ่มเสัี�ย์งที�ปนเป้�อนสัเตีย์รอย์ด์ี	 ข้อมูลนี�
สัะทอ้นใหเ้หน็ถงึพัฤตกิรรมการใชย้์าปฏิชิวี้นะที�ไม่ถกูตอ้ง
ในภาค์ประชาชน	ดัีงนั�น	ในกลุ่มเภสัชักรชมุชนจ่งได้ีจดัีทำา
แนว้ทางการบริการของเภสััชกรชุมชนแก่ผู้มารับบริการ 
ในร้านย์าข่�น	 เพืั�อเป็นเค์รื�องมือสัำาคั์ญในการสั่งเสัริม 
ให้เกิดีการใช้ย์าอย์่างเหมาะสัม6 

จังหว้ัดีลำาปางจ่งได้ีขย์าย์ผลการดีำาเนินงานจาก
โรงพัย์าบาลสัู่ ร้านย์าโดีย์ได้ีดีำาเนินการสั่งเสัริมการ 
ใช้ย์าอย่์างสัมเหตุผลในร้านย์า	 ตั�งแต่ปีงบประมาณ	 
2561	-	2563	 ใช้แนว้ทางการดีำาเนินการเช่นเดีีย์ว้กับ 
การส่ังเสัริมการใช้ย์าอย่์างสัมเหตุผลในโรงพัย์าบาล	 
ตามกุญแจ	PLEASE	6	ประการ	ดัีงนั�น	กลุ่มงานคุ้์มค์รอง
ผู้บริโภค์และเภสััชสัาธารณสุัข	 สัำานักงานสัาธารณสุัข 
จังหวั้ดีลำาปาง	 กำาหนดีเป้าประสังค์์ในการพััฒนาและ 
ประเมินผลเค์รือข่าย์ร้านย์าการใช้ย์าอย่์างสัมเหตุผล	
จังหวั้ดีลำาปาง	ในมุมมองของผู้ให้บริการคื์อเภสััชกรร้านย์า 
ขย์.	1	รว้มถึงผู้รับบริการ	 คื์อภาค์ประชาชนให้ได้ีรับค์ว้าม
ปลอดีภัย์	ค์ว้ามคุ้์มค่์า	และค์ว้ามเหมาะสัมจากการใช้ย์า

ว้ตถุประสงค์ของการวิจั้ย	
1.	พััฒนาแนว้ทางการดีำา เนินการใช้ย์าอย์่าง 

สัมเหตุผลในร้านย์าจังหว้ัดีลำาปาง	ปี	พั.ศึ.	2561	-	2563
2.	ประเมินผลแนว้ทางการดีำาเนินการใช้ย์าอย์่าง 

สัมเหตุผล	
2.1	 เปรีย์บเทีย์บการดีำาเนินการเพืั�อให้เกิดีการ

ใชย้์าอย์า่งสัมเหตผุลของรา้นย์า	กอ่นและระหว้า่งเขา้รว่้ม
ร้านย์าเค์รือข่าย์	RDU	
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2.2	 เปรีย์บเทีย์บค์ว้ามรู้และการปฏิิบัติดี้านการ
ใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผลของเภสััชกรผู้มีหน้าที�ปฏิิบัติงาน 
ร้านย์า	ก่อนและระหว้่างเข้าร่ว้มร้านย์าเค์รือข่าย์	RDU	

2.3	 ค์ว้ามรู้การใช้ย์าปฏิิชีว้นะอย์่างสัมเหตุผล
ของผู้รับบริการ	

วิธ่การศูึกษาวิจั้ย
	 เ ป็นการวิ้จัย์และพััฒนา	 (Research	 and	

Development	 Project)	 ในลักษณะแบบผสัม	 (Mixed	
Methods)	การว้ิจัย์นี�แบ่งออกเป็น	3	ระย์ะ	ดีังนี�
ระย์ะที่้� 1 การวิิจัย์เชื้ิงปฏิิบัติิการ (Action research) 
 การพััฒนาแนว้ทางการส่ังเสัริมการใช้ย์าอย์่างสัม
เหตุผลในร้านย์าจังหว้ัดีลำาปาง	 ในกลุ่มเภสััชกรร้านย์า	
ขย์.1	 ที�เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ร้านย์า	 RDU	 โดีย์ใช้แนว้ทาง
การส่ังเสัริมการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล	 ตามหลักกุญแจ	
PLEASE	6	ประการ	โดีย์มีการดีำาเนนิการ	2	กิจกรรมหลกั 
ค์ือ	 (1)	 การจัดีประชุมระดีมสัมองเพืั�อจัดีทำาเกณฑ์์
มาตรฐานรา้นย์า	RDU	ลำาปาง	และ	(2)	การจดัีตั�งเค์รือขา่ย์
รา้นย์า	RDU	ลำาปาง	โดีย์เชิญชว้นสัมัค์รเขา้รว่้มเค์รือขา่ย์ฯ	
และมกีารจดัีตั�งกลุม่ไลน	์RDU	Drugstore	LP	เพืั�อใชเ้ปน็
ช่องทางสัื�อสัารข้อมูลที�เป็นประโย์ชน์	 และประสัานงาน
ระหว่้างสัำานักงานสัาธารณสุัขจังหว้ัดีลำาปางและร้านย์า 
ตั�งแต่เดีือนกุมภาพัันธ์	2561-เดีือนกุมภาพัันธ์	2562

ประชื้ากรและกลุ่มูติัวิอย์่าง 
 ประชากร	ค์ือ	เภสััชกรร้านย์า	ขย์.	1	ในจังหว้ัดี

ลำาปาง	จำานว้น	104	ค์น	ทั�งหมดี	104	ร้าน	
 กลุม่ตวั้อย์า่ง	คื์อ	เภสัชักรรา้นย์า	ขย์.	1	ที�สัมคั์รใจ 

เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์	RDU	
ระย์ะท้ี่� 2 การวิิจัย์เชิื้งที่ดี้ลอง (Experimental research) 

การวิ้จยั์ระย์ะที�	2	นี�	เพืั�อทดีสัอบผลของการดีำาเนนิการ 
ตามแนว้ทางการสั่งเสัริมการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผลใน 
รา้นย์าของจงัหว้ดัีลำาปาง	โดีย์สัิ�งจดัีกระทำา	(interventions)	
ค์ือ	 การอบรมให้ค์ว้ามรู้แก่เภสััชกรที�เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ 
ร้านย์า	RDU	ตั�งแต่ปี	2562	ปีละ	1	ค์รั�ง	ค์รั�งละ	6	ชั�ว้โมง	
โดีย์ฝึั่กอบรมให้ค์ว้ามรู้และชี�แจงการดีำาเนินการเพืั�อ 
ให้มีการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล	 เช่น	 การจัดีทำาฉัลากย์า	 
การจัดีทำาฉัลากช่ว้ย์และฉัลากเสัริม	 การไม่จำาหน่าย์ย์า
อันตราย์ให้ร้านชำา	 แนว้ทางการจ่าย์ย์าปฏิิชีว้นะ	 การ

จ่าย์ย์าแก้ปว้ดีลดีอักเสับ	 (NSAIDs)	 และการระมัดีระว้ัง
การจ่าย์ย์าในผู้ป่ว้ย์ที�มีประวั้ติแพ้ัย์าและผู้ป่ว้ย์โรค์เรื�อรัง	 
การใชส้ัื�อใหค้์ว้ามรูผู้ร้บับรกิารรา้นย์า	และการแลกเปลี�ย์น
ปัญหาและข้อเสันอแนะการดีำาเนินการระหว้่างร้านย์า 
เค์รือข่าย์ฯ	ตั�งแต่เดีือนมีนาค์ม	2562	-	สัิงหาค์ม	2563	

ประชื้ากรและกลุ่มูติัวิอย์่าง 
 ประชากร	 คื์อ	 เภสััชกรที�มีหน้าที�ปฏิิบัติงาน 

ร้านย์า	ขย์.	1	จังหว้ัดีลำาปาง	จำานว้น	104	ค์น	(ฐานข้อมูล
ร้านย์า	พั.ศึ.	2563)

 กลุ่มตัว้อย์่าง	ค์ือ	เภสััชกรที�มีหน้าที�ปฏิิบัติงาน
ร้านย์า	ขย์.1	ที�เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ร้านย์า	RDU	และไดี้รับ 
การพััฒนาแนว้ทางการสั่งเสัริมการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล	
จงัหว้ดัีลำาปาง	ระหว้า่งปี	พั.ศึ.	2561-2563	จำานว้น	46	ค์น	
เป็นเภสัชักรที�มหีนา้ที�ปฏิบิตังิานและใหบ้รกิารเภสัชักรรม
ในร้านย์า	ขย์.	1	จังหว้ัดีลำาปาง	ในช่ว้งเดีือนกุมภาพัันธ์	
2561	 -	 กุมภาพัันธ์	 2565	 คั์ดีเลือกกลุ่มตัว้อย์่างแบบ
จำาเพัาะเจาะจง	(Purposive	sampling)	และกลุ่มตวั้อย์า่ง	
(กลุ่มทดีลอง)	จำานว้น	42	ค์น	และเภสััชกรจากร้านย์าที� 
ไมเ่ขา้รว่้มเค์รอืขา่ย์ฯ	แตส่ัมคั์รใจเขา้รว่้มโค์รงการว้จิยั์ฯ	นี� 
จำานว้น	30	ค์น	(กลุ่มค์ว้บค์ุม)	

เคุร้�องมู่อในการเก็บข้อมููล
	 แบบประเมินร้านย์าการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล

จังหว้ัดีลำาปาง	 เภสััชกรผู้มีหน้าที�ปฏิิบัติการร้านย์า	
ประกอบดีว้้ย์	1)	แบบสัอบถามขอ้มลูสัว่้นบคุ์ค์ล	2)	แบบว้ดัี 
ค์ว้ามรู้เรื�อง	 RDU	 และการดีำาเนินการของเภสััชกร 
ผู้มีหน้าที�ปฏิิบัติงานในร้านย์า	 ในการดีำาเนินการตาม
แนว้ทางการใชย้์าอย่์างสัมเหตผุลในรา้นย์า	ในประเดีน็ย์า
ปฏิชีิว้นะ	การใชย้์า	NSAIDs	อย์า่งปลอดีภัย์	การคั์ดีกรอง 
อาการไม่พึังประสังค์์จากการใช้ย์าและผลิตภัณฑ์์สุัขภาพั	
และผื�นแพ้ัย์า	 และค์ว้ามพึังพัอใจในการเข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ 
เค์รื�องมือได้ีผ่านการทดีสัอบค์ว้ามตรงเชิงเนื�อหาจาก
ผู้ทรงคุ์ณวุ้ฒิด้ีานการใช้ย์า	 3	 ค์น	 และทดีสัอบค์ว้าม 
เที�ย์งตรงเชิงพิันิจ	(face	validity)	จากเภสััชกรร้านย์า	5	ค์น
ระย์ะที่้� 3 การวิิจัย์เชื้ิงสำารวิจแบบภาคุติัดี้ขวิาง

การว้จิยั์ระย์ะที�	3	เพืั�อประเมินค์ว้ามรูข้องผูรั้บบรกิาร
ร้านย์าเรื�องย์าปฏิิชีว้นะ	 ค์ว้ามเห็นและประสับการณ์ 
การรับบริการจากร้านย์า	 ขย์.	 1	 ที�เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ	
เค์รื�องมือที�ใช้ในการเก็บรว้บรว้มข้อมูลเป็นแบบสัำารว้จ	
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ประกอบดี้ว้ย์	 1)	 แบบสัอบถามข้อมูลสั่ว้นบุค์ค์ล	 และ	 
2)แบบประเมินค์ว้ามรู้การใช้ย์าปฏิิชีว้นะ	

ประชื้ากรและกลุ่มูติัวิอย์่าง 
 ประชากร	 คื์อ	 ประชาชนที�มารับบริการร้านย์า	

ขย์.	1	ที�เขา้รว่้มเค์รอืข่าย์ฯ	จำานว้น	46	แหง่จงัหว้ดัีลำาปาง
 กลุ่่�มตััวอย่�าง ค์อื	ประชาชนที�มารบับรกิารรา้นย์า 

ขย์.	 1	 ที�เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ	 โดีย์ใช้สัูตรหากลุ่มตัว้อย์่าง	 
แบบ	 Infinite	 population	 โดีย์กำาหนดี	 P	 (สััดีสั่ว้น 
ของประชากร)	 0.27	 จากการศึึกษาในผู้ปกค์รองที� 
ตอ้งการใชย้์าปฏิิชีว้นะกบับตุรหลานในกรงุเทพัมหานค์ร	7 
ไดี้กลุ่มตัว้อย์่างจำานว้น	304	ค์น	ผู้ว้ิจัย์เพัิ�มกลุ่มตัว้อย์่าง
รอ้ย์ละ	30	เพืั�อป้องกนัการสูัญหาย์ของขอ้มูล	กำาหนดีกลุ่ม
ตวั้อย์า่งรว้มทั�งสัิ�น	395	ค์น	โดีย์เกบ็ขอ้มลูจากผูรั้บบริการ
ในช่ว้งเดีือนมกราค์ม	-	กุมภาพัันธ์	2565	
 การวิิเคุราะห์ข้อมููล

	 ข้อมูลลักษณะทางประชากร	 ค์ว้ามรู้และค์ว้าม 
ค์ิดีเห็นของผู้รับบริการร้านย์า	 และค์ว้ามพึังพัอใจในการ
เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ร้านย์า	 RDU	 ว้ิเค์ราะห์ดี้ว้ย์สัถิติเชิง
พัรรณนา	 นำาเสันอค์ว้ามถี�	 ร้อย์ละ	 ค่์าเฉัลี�ย์	 และสั่ว้น 
เบี�ย์งเบนมาตรฐาน	เปรีย์บเทีย์บค์ว้ามรู้เรื�อง	RDU	ของ
เภสััชกรผู้มีหน้าที�ปฏิิบัติงานร้านย์าระหว่้างกลุ่มทดีลอง
และกลุ่มค์ว้บค์ุม	 ใช้สัถิติ	 Chi-square	 test,	 p	 <.05	 
เปรีย์บเทีย์บการดีำาเนินการให้เกิดีการใช้ย์าอย่์างสัมเหตุผล 
ของร้านย์าเค์รือข่าย์	RDU	ก่อนและระหว่้างเข้าร่ว้มโค์รงการ 
ใช้สัถิติ	McNemar’s	test,	p<.05	

จริย์ธิรรมูการวิิจัย์ในมูนุษย์์
	 การพััฒนาและประเมินผลเค์รือข่าย์ร้านย์า 

การใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล	 จังหว้ัดีลำาปาง	 ได้ีรับการ
พัิจารณาอนุมัติจากค์ณะกรรมการจริย์ธรรมการว้ิจัย์ 
เกี�ย์ว้กบัมนษุย์	์วิ้ทย์าลยั์พัย์าบาลบรมราชชนนี	นค์รลำาปาง	
หมาย์เลข	E	2564-031	ว้ันที�รับรอง	7	เมษาย์น	2564

ผลการวิจั้ย
ส่วินที่้� 1 การพ่ัฒนาแนวิที่างการส่งเสริมูการใชื้้ย์า 
อย์่างสมูเหติุผล จังหวิัดี้ลำาปาง
(1) แนวิที่างการพั่ฒนาแนวิที่างการส่งเสริมูการใชื้ย้์า 
สมูเหติุผล จังหวิัดี้ลำาปาง ในเภสััชกรร้านย์า	ขย์.	1	ที� 
เข้าร่ว้มโค์รงการ	 RDU	 จำานว้น	 46	 ค์น	 ดีำาเนินการ	 
3	ระย์ะ	ตั�งแต่ปี	2561	-	2563	ดีังนี�

ระย์ะที�	1	ร่างเกณฑ์์มาตรฐานร้านย์า	RDU	ลำาปาง	
ในว้ันที�	 9	 มีนาค์ม	 2662	 โดีย์มีทีมงานสั่งเสัริม	 RDU	
ระดีับจังหว้ัดี	 โดีย์กลุ่มงานคุ้์มค์รองผู้บริโภค์และ 
เภสััชสัาธารณสุัข	 สัำานักงานสัาธารณสุัขจังหว้ัดีลำาปาง	 
ค์ืนข้อมูลสัถานการณ์การติดีเชื�อดืี�อย์า	 ทิศึทางนโย์บาย์ 
ในการดีำาเนินงานการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผลในระดัีบ	
ประเทศึ	แนว้ทางการดีำาเนนิงานการใชย้์าอย์า่งสัมเหตผุล
จังหวั้ดีลำาปาง	 รว้มทั�งการพััฒนามาตรฐานการบริการ	
เภสัชักรรมในรา้นย์า	ในสัว่้นเกี�ย์ว้ขอ้งกบัการสัง่เสัรมิการ
ใชย้์าอย์า่งสัมเหตผุล	ประชมุกลุ่มย์อ่ย์ชี�แจงวั้ตถปุระสังค์์
ของเค์รือข่าย์และแนว้ทางการดีำาเนินการ	 ระดีมสัมอง 
สัิ�งที�ร้านย์าที�เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ต้องการรับการสันับสันุน	 
ข้อเสันอแนะโดีย์ผู้เข้าร่ว้มประชุมจากร้านย์า	 จำานว้น	 
23	ค์น	จากร้านย์า	23	แห่ง

ระย์ะที�	2	การสั่งเสัริมค์ว้ามรู้เรื�องแนว้ทางการใช้ย์า
ปฏิิชีว้นะในกลุ่มโรค์ติดีเชื�อระบบทางเดีินหาย์ใจสั่ว้นต้น	
(Upper	respiratory	tract	infection:	URI),	โรค์อุจจาระร่ว้ง 
เฉัีย์บพัลัน	 (Acute	 Diarrhea:	 AD),	 และแผลสัดี 
จากอุบัติเหตุ	 (Fresh	 traumatic	 wound:	 FTW)	 และ 
การใชย้์าอย์า่งสัมเหตผุลในร้านย์า	นโย์บาย์ลดีค์ว้ามแออดัี 
ในโรงพัย์าบาล	 และให้ร้านย์าเป็นหน่ว้ย์บริการสุัขภาพั
ในระดีับปฐมภูมิ	 และแนว้ทางการพััฒนาการดีำาเนินงาน 
เพืั�อเตรยี์มค์ว้ามพัรอ้มสัำาหรบัรา้นย์า	ในว้นัที�	12	กนัย์าย์น	
2562	 เพืั�อรองรับนโย์บาย์ของรัฐมนตรีว้่าการกระทรว้ง
สัาธารณสัุข	 โดีย์มีผู้เข้าร่ว้มประชุมจำานว้น	46	ค์น	จาก
ร้านย์า	45	แห่ง

ระย์ะที�	 3	 การมอบสัติกเกอร์แสัดีงการเข้าร่ว้ม 
เค์รือข่าย์ใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผลแก่ผู้ประกอบการร้านย์า
เค์รือข่าย์	 RDU	 โดีย์การให้ค์ว้ามรู้ว้ิชาการดี้านย์า	 เรื�อง
การประเมินอาการไม่พัึงประสังค์์จากการใช้ย์าและ
ผลิตภณัฑ์ส์ัขุภาพั	การซีกัประว้ตัแิละการสัง่ตอ่ผูป่้ว้ย์ไปย์งั 
สัถานพัย์าบาล	 การใช้ย์าสัมเหตุผลในผู้ป่ว้ย์กลุ่มพัิเศึษ	 
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ค์นืขอ้มลูปัญหาการใชย้์าในชมุชน	การพััฒนารา้นย์าตาม
มาตรฐาน	RDU	ในว้ันที�	11	สัิงหาค์ม	2563	โดีย์มีผู้เข้า
ร่ว้มประชุม	39	ค์น	จากร้านย์า	37	แห่ง	
(2) ผลการดี้ำาเนนิการให้เกดิี้การใชื้ย้์าอย์า่งสมูเหติผุล
ของร้านย์าเคุร้อข่าย์ร้านย์า RDU จังหวัิดี้ลำาปาง  
ก่อนและระหวิ่างเข้าร่วิมูโคุรงการ 

จากการสัำารว้จร้านย์าเค์รือข่าย์ร้านย์า	RDU	จังหว้ัดี
ลำาปาง	 จำานว้น	 44	 ร้าน	 จากร้านย์าเค์รือข่าย์ทั�งหมดี	 
46	 ร้าน	 (สััดีส่ัว้นการตอบรับ	 95.6%)	 พับว่้า	 ร้านย์า
สั่ว้นใหญ่มีการดีำาเนินการสั่งเสัริมให้เกิดีการใช้ย์าอย์่าง
สัมเหตุผลทั�งก่อนและระหว้่างเข้าร่ว้มโค์รงการ	 RDU	 
ในด้ีานการคั์ดีเลือกย์าและผลิตภัณฑ์์สัุขภาพัที�ปลอดีภัย์
มาจำาหน่าย์แก่ผู้ป่ว้ย์และประชาชน	 มีการซัีกถามข้อมูล
สัำาคั์ญก่อนการจ่าย์ย์า	 โดีย์เฉัพัาะดี้านประว้ัติการแพั้ย์า 

มีร้านย์าที�มีการดีำาเนินการเพืั�อให้เกิดีการใช้ย์าอย์่าง
สัมเหตุผลระหว้่างเข้าร่ว้มโค์รงการฯ	 เพิั�มข่�นอย์่างมี 
นัย์สัำาค์ัญทางสัถิติ	(p<.05)	เปรีย์บเทีย์บกับก่อนเข้าร่ว้ม 
โค์รงการฯ	คื์อ	ด้ีานการไมจ่ำาหนา่ย์ย์าอมผสัมย์าปฏิชิวี้นะ	
การไม่จำาหน่าย์ย์าอันตราย์ให้กับร้านชำา	 การจัดีทำา
ฉัลากย์ามาตรฐานตามแบบ	 RDU	 โดีย์เขีย์นชื�อสัามัญ 
ทางย์าเป็นภาษาไทย์	 การทำาฉัลากช่ว้ย์สัำาหรับย์าที�มี
เทค์นิค์การใช้ย์ุ่งย์ากซีับซี้อน	 การทำาฉัลากเสัริมสัำาหรับ
ย์าที�จำาเป็นต้องให้ค์ำาแนะนำาพัิเศึษ	อย์่างไรก็ตาม	ดี้านที� 
ย์ังมีร้านย์าประมาณหนึ�งในสัามที�ย์ังไม่ไดี้ดีำาเนินการ	ค์ือ	
การทำาฉัลากย์ามาตรฐานที�มีชื�อภาษาไทย์	 และประมาณ
ค์ร่�งหนึ�งย์ังไม่มีค์ู่มือ/แนว้ทาง/Guideline	

ร้านย์าที�เข้าร่ว้มโค์รงการฯ	มีค์ว้ามพึังพัอใจในการเข้า
ร่ว้มโค์รงการฯ	อยู่์ในระดัีบสูัง	8.52±1.36	จาก	10	ค์ะแนน

ตารางท่�	1	การดํําเนินการให้เกิดํการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของร้านยาเครือข่ายร้านยา	RDU	 
จั้งหว้ดํลําปาง	ก่อนและระหว่างเข้าร่วมเครือข่าย

ข้อ การดํําเนินการ

	จัํานวน	(ร้อยละ)

p-value*ก่อนร่วม 
เครือข่าย 
	RDU

ระหว่างเข้าร่วม 
เครือข่าย	
RDU

1. ไม่จำาหน่าย์ย์าอมที�มีสั่ว้นผสัมย์าปฏิิชีว้นะ	(n=40) 14	(38.1) 33	(82.5) <.001**

2. ไม่จำาหน่าย์ย์าอันตราย์ให้แก่ร้านชำา	(n=41) 36	(87.8) 40	(97.6) .125

3. จัดีทำาฉัลากย์ามาตรฐานตามแบบ	RDU	โดีย์เขีย์นชื�อสัามัญทางย์าเป็นภาษาไทย์	(n=40) 19	(47.5) 26	(65.0) .016**

4. จัดีทำาฉัลากช่ว้ย์สัำาหรับย์าที�จำาเป็นต้องให้ค์ำาแนะนำาพัิเศึษ	เช่น	ย์าหย์อดีตา	(n=40)	 15	(37.5) 29	(72.5) <.001**	

5. ทำาฉัลากเสัริมในราย์การย์าที�จำาเป็นต้องให้ค์ำาแนะนำาพัิเศึษ	เช่น	Amoxicillin	(n=39) 19	(48.7) 26	(66.7) .016**

6. มีค์ู่มือ/	แนว้ทาง/	Guideline	แนว้ทางการใช้ย์าปฏิิชีว้นะอย์่างสัมเหตุผลใน	3	กลุ่มโรค์หลัก 
สัำาหรับการจ่าย์ย์า	(n=39)

12	(30.8) 18	(46.2) .070

7. มีการดีูแลให้ค์ำาแนะนำาและระมัดีระว้ังการใช้ย์าในผู้ป่ว้ย์กลุ่มพัิเศึษ	เช่น	ผู้สัูงอาย์ุ	(n=40) 39	(97.5) 100	(100.0) -

*McNemar	test,	**p<.05

สว่ินที่้� 2 คุวิามูรูแ้ละการปฏิบิติัิเร้�องการใช้ื้ย์าอย์า่งสมู
เหติุผลของเภสัชื้กรผู้มู้หน้าที่้�ปฏิิบัติิงานร้านย์า

จากการสัำารว้จค์ว้ามรู้และการปฏิิบัติเรื�องการใช้ย์า 
สัมเหตุผลของเภสััชกรผู้ มีหน้าที�ปฏิิบัติงานร้านย์า	
จำานว้น	72	ค์น	เป็นเภสััชกรร้านย์าเค์รือข่าย์ร้านย์า	RDU	 
(กลุ่มทดีลอง)	42	ค์น	 (ร้อย์ละ	58.3)	และร้านย์าที�ไม่ไดี ้
เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ	(กลุ่มค์ว้บค์ุม)	30	ค์น	(ร้อย์ละ	41.7)	

เป็นเพัศึหญิง	 58	ค์น	 (ร้อย์ละ	 80.6)	 เภสััชกรสั่ว้นใหญ่	
(มากกว้่าร้อย์ละ	 70)	 ทั�งที�เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์และไม่ไดี้
เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์	 มีค์ว้ามรู้เรื�อง	 RDU	 อย์่างไรก็ตาม
เภสััชกรร้านย์าเพัีย์งร้อย์ละ	12.5	ที�ทราบเกณฑ์์	Centor	
Criteria	 ที�ใช้ในการพัิจารณาการติดีเชื�อแบค์ทีเรีย์ 
และระย์ะเว้ลาที�ค์ว้รจา่ย์ย์าปฏิชิวี้นะ	ในค์ว้ามรูเ้รื�อง	RDU	
ดี้านประสัิทธิภาพัของย์าต้านฮิสัตามีนรุ่นที�	 2	การว้ิจัย์นี� 
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พับว้่า	 มีสััดีสั่ว้นเภสััชกรที�เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ	 ตอบไดี้ 
ถูกต้องมากกว้่าเภสััชกรที� ไม่ไดี้เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ	 
อย์่างไรก็ตาม	ในดี้านราย์การย์าที�ไม่ค์ว้รใช้ตามค์ู่มือการ
ใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล	 และขนาดีย์าและวิ้ธีรับประทานย์า 

paracetamol	 พับว่้า	 สััดีสั่ว้นเภสััชกรร้านย์าที�ไม่ไดี้ 
เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ตอบถูกมากกว้่าเภสััชกรร้านย์าที� 
เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ	ดีังแสัดีงตารางที�	2

ตารางท่�	2	ผลการเปรียบูเท่ยบูคะแนนความรู้และการปฏิิบู้ติเรื�องการใช้ยาสมเหตุผลของเภส้ชกร 
ผู้ม่หน้าท่�ปฏิิบู้ติงานร้านยา

คําถาม

จัํานวนท่�ตอบูถูกต้อง	(ร้อยละ)

p-value*รวม ร้านยาเครือข่าย	
RDU	(n=42)

ร้านยาท่�ไม่ไดํ้ 
เข้าร่วมเครือข่าย	
RDU	(n=30)

1.	 RDU	ย์่อมาจาก	Rational	Drug	Use	หมาย์ถึง	การใช้ย์าอย์่าง
สัมเหตุผล

72	(100.0) 42	(100.0)	 30	(100.0) -

2. Cloxacillin	capsule,	Erythromycin	estolate	capsule	 
และย์าอมที�มีสั่ว้นผสัมของย์าปฏิิชีว้นะ	เป็นราย์การย์าที�ไม่ค์ว้รใช้
ตามค์ู่มือการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล

59	(81.9) 31	(73.8) 28	(93.3) .034*

3. ฉัลากย์ามาตรฐาน	RDU	เป็นฉัลากย์าที�มีชื�อสัามัญทางย์า 
เป็นภาษาไทย์	พัร้อมค์ำาเตือน

70	(97.2) 41	(97.6) 29	(96.7) .808

4. การจ่าย์ย์าเหน็บ	ย์าพั่น	ค์ว้รมีฉัลากช่ว้ย์	เพัื�อแนะนำาการใช้ย์า 
เพัิ�มเติมให้ผู้ป่ว้ย์ดี้ว้ย์

72	(100.0) 42	(100.0)	 30	(100.0) -

5. ร้านย์าไม่ค์ว้รจำาหน่าย์ย์าอันตราย์ให้ร้านชำา	เพัราะร้านชำา 
จำาหน่าย์ไดี้เฉัพัาะย์าสัามัญประจำาบ้าน

71	(98.6) 42	(100.0) 29	(96.7) .233

6. ย์าที�มีจำาหน่าย์ในร้านขาย์ย์าและห้ามใช้ในหญิงมีค์รรภ์	ไดี้แก่	
Cafergot,	Isotretinoin,	Domperidone

63	(87.5) 35	(83.3) 28	(93.3) .206

7. หลีกเลี�ย์งการจ่าย์ย์าดีังต่อไปนี�ในกลุ่มผู้สัูงอาย์ุ	 
เนื�องจากมีผลข้างเค์ีย์งกับระบบประสัาทสั่ว้นกลาง	ไดี้แก่	
Flunarizine,	Cinnarizine,	CPM,	Orphenadrine	เป็นต้น

64	(88.9) 37	(88.1) 27	(90.0) .800

8. ย์าต้านฮิสัตามีนรุ่นที�	2	เช่น	loratadine	มีผลลดีนำ�ามูกใน 
ค์นไข้หว้ัดีไดี้เทีย์บเท่ากับย์าต้านฮิสัตามีนรุ่นที�	1	เช่น	CPM

41	(56.9) 28	(66.7) 13	(43.3) .049**

9. เมื�อใช้ย์ากลุ่ม	NSAIDs	มีค์ว้ามเสัี�ย์งของการเกิดีหัว้ใจว้าย์/ 
โรค์หลอดีเลือดีสัมอง	สัามารถเกิดีข่�นไดี้ในสััปดีาห์แรกของการใช้	
หรือใช้ย์าเกินขนาดี

59	(81.9) 36	(85.7) 23	(76.7) .325

10. ย์าระงับปว้ดีกลุ่ม	NSAIDs,	COX-2	inhibitor,	ย์ากลุ่ม	opioids	
และ	Metformin	ค์ว้รหลีกเลี�ย์งใช้ในผู้ป่ว้ย์	CKD	ระย์ะที�	4	ข่�นไป

58	(80.6) 33	(78.6) 25	(83.3) .615

11. ขนาดีย์า	paracetamol	ที�แนะนำาในผู้ใหญ่	ค์ือ	325	-	650	mg	
ทุก	4	-	6	ชม.	เมื�อมีอาการปว้ดี	ใช้ไม่เกิน	1	gm/dose	 
หรือ	3	gm/day

47	(65.3) 23	(54.8) 24	(80.0) .027**

12. ผู้ป่ว้ย์มีไข้	ไม่มีอาการของโรค์หว้ัดี	เช่น	ไอ	จามที�เดี่นชัดี	 
มีหนองที�ค์อหอย์/ทอนซีิล	แสัดีงว้่าเป็นการติดีเชื�อแบค์ทีเรีย์	 
มีค์ว้ามสัมเหตุผลที�ใช้ย์าปฏิิชีว้นะ

66	(91.7) 37	(88.1) 29	(96.7) .195
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คําถาม

จัํานวนท่�ตอบูถูกต้อง	(ร้อยละ)

p-value*รวม ร้านยาเครือข่าย	
RDU	(n=42)

ร้านยาท่�ไม่ไดํ้ 
เข้าร่วมเครือข่าย	
RDU	(n=30)

13. ถ้าประเมินการติดีเชื�อแบค์ทีเรีย์ใน	URI	ไดี้ค์ะแนน	Centor	
criteria	ตั�งแต่	3	ค์ะแนนข่�นไปถึงมีค์ว้ามสัมเหตุผล 
ในการใช้ย์าปฏิิชีว้นะนาน	5	ว้ัน	

9	(12.5) 6	(14.3) 3	(10.0) .588

14.	 ท้องเสัีย์จากอาหารเป็นพัิษ	ค์ือ	ถ่าย์เหลว้เป็นนำ�า	อาการอาเจีย์น
เดี่น	ค์ว้รใช้	ORS	ร่ว้มกับย์าปฏิิชีว้นะ	และย์าบรรเทาตามอาการ

50	(69.4) 31	(78.8) 19	(63.3) .341

15. แผลสัดีจากอุบัติเหตุ	เป็นแผลถลอก	แผลขอบเรีย์บ	 
เกิดีแผลไม่เกิน	6	ชั�ว้โมง	ไม่ต้องใช้ย์าปฏิิชีว้นะ

66	(91.7) 37	(88.1) 29	(96.7) .195

หมาย์เหตุ:	ข้อที�	2,	8,	13,	และ	14	เป็นข้อค์ว้ามที�ไม่ถูกต้อง	ตามหลักการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล
*	Pearson	Chi-square	test,	**p-value	<	0.05

ส่วินที่้� 3 คุวิามูรู้และคุวิามูเห็นของผู้รับบริการร้านย์า
  3.1 ข้อมููลที่ั�วิไป 

	 	 การว้ิจัย์นี�สัำารว้จค์ว้ามรู้และค์ว้ามค์ิดีเห็น
ของผู้รับบริการร้านย์าในจังหว้ัดีลำาปาง	จำานว้น	392	ค์น	
อาย์ุเฉัลี�ย์	 40.51±13.34	 ปี	 ผู้รับบริการสั่ว้นใหญ่เป็น 
เพัศึหญงิ	การศึกึษาระดีบัสังูกว่้ามธัย์มศึกึษา	มสีัถานภาพั 
สัมรสั	เป็นข้าราชการหรือพันักงานที�มเีงนิเดีอืน	ผูรั้บบริการ 
90	ค์น	ให้ข้อมูลว้่าเป็นโรค์เรื�อรัง	โรค์เรื�อรังที�ผู้รับบริการ
ใหข้้อมูลมากที�สุัดี	คื์อ	โรค์ค์ว้ามดัีนโลหิตสูัง	41	ค์น	(45.6%),	
โรค์เบาหว้าน	12	ค์น	(13.3%),	โรค์ภูมิแพ้ั	12	ค์น	(13.3%),	 
โรค์ไขมันในเลือดีสูัง	11	ค์น	(12.2%)	หรือมีหลาย์โรค์ร่ว้มกัน 
ผู้รับบริการ	222	ค์น	รับบริการจากร้านย์าเค์รือข่าย์	RDU	
ตารางท่�	3	ล้กษณะทางประชากรของผู้ร้บูบูริการ
ร้านยา

ล้กษณะทางประชากร จัํานวน	(ร้อยละ)

เพัศึ
-	หญิง
-	ชาย์
-	ไม่ระบุ

การศึึกษา
-	ตำ�ากว้่าประถมศึึกษา
-	ประถมศึึกษา
-	มัธย์มศึึกษา
-	สัูงกว้่ามัธย์มศึึกษา

สัถานภาพัสัมรสั
-	สัมรสั
-	โสัดี
-	หย์่าร้าง/แย์กกันอย์ู่	
-	หม้าย์

249	(63.7)
139	(35.5)

3	(0.8)

6	(1.5)
35	(9.0)

114	(29.3)
234	(60.2)

217	(55.4)
150	(38.4)

14	(3.6)
10	(2.6)

ล้กษณะทางประชากร จัํานวน	(ร้อยละ)

อาชีพั
-	ข้าราชการหรือพันักงานเงินเดีือน
-	รับจ้าง
-	ว้่างงาน
-	อื�น	ๆ

การมีโรค์ประจำาตัว้
-	ไม่มี
-	มี

ประเภทของร้านย์าที�รับบริการ
-	ร้านย์าในเค์รือข่าย์โค์รงการร้านย์า 
		สัมเหตุผลจังหว้ัดีลำาปาง	
-	ร้านย์าที�ไม่ไดี้เข้าร่ว้มโค์รงการฯ

ประเภทของการรับบริการร้านย์า
-	ซีื�อย์าเนื�องจากมีอาการเจ็บป่ว้ย์ 
		เล็กน้อย์
-	มีอาการหว้ัดี	เจ็บค์อ	มีไข้
-	ปร่กษาโรค์เรื�อรัง
-	ซีื�อย์าโรค์เรื�อรัง
-	ซีื�อย์าตามใบสัั�งแพัทย์์
-	รับบริการอื�น	ๆ	

156	(40.0)
122	(31.3)
45	(11.5)
67	(17.2)

301	(77.0)
90	(23.0)

222	(56.8)

169	(43.2)

293	(74.7)

118	(30.1)
25	(6.4)
21	(5.4)
17	(4.3)

64	(16.3)

หมาย์เหตุ:	รับบริการอื�น	ๆ	เช่น	การซีื�อชุดีตรว้จ	ATK,	การซีื�อ
ผลิตภัณฑ์์เสัริมอาหารหรือเค์รื�องสัำาอาง,	การว้ัดีค์ว้ามดีันโลหิต 

  3.2 คุวิามูรู้เร้�องการใชื้้ย์าอย์่างสมูเหติุผล
ของผู้รับบริการ

	 ผู้รับบริการสั่ว้นใหญ่ทั�งจากร้านย์าที�เข้าร่ว้ม
เค์รือข่าย์ฯ	 และไม่ได้ีเข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ	 มีค์ว้ามรู้เรื�อง
การใช้ย์าปฏิิชีว้นะอย์่างสัมเหตุผล	ว้่าย์าปฏิิชีว้นะไม่ใช่ย์า
แก้อักเสับ	เป็นหว้ัดี	เจ็บค์อไม่จำาเป็นต้องกินย์าปฏิิชีว้นะ	
และเมื�อทอ้งเสัยี์	ถา่ย์เปน็นำ�า	ไมจ่ำาเปน็ตอ้งกนิย์าปฏิชิวี้นะ	
อย่์างไรก็ตาม	ผู้รับบริการส่ัว้นใหญ่ยั์งไม่ทราบว่้า	เมื�อเป็นแผล	
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หรือฝั่ีหนอง	จำาเปน็ต้องกินย์าปฏิิชีว้นะเพัื�อรักษา	สััดีสั่ว้น
ผูรั้บบรกิารที�มีค์ว้ามรูป้ระเด็ีนนี�ที�รบับรกิารจากร้านย์าอื�น

ที�ไม่ไดีเ้ข้าร่ว้มเค์รอืข่าย์มีสังูกว้า่ผูรั้บบรกิารจากรา้นย์าใน
เค์รือข่าย์ฯ	

ตารางท่�	4	ความรู้ของผู้ร้บูบูริการเรื�องการใช้ยาปฏิิช่วนะอย่างสมเหตุผล	เปรียบูเท่ยบูระหว่างร้านยา 
ในเครือข่าย	RDU	และร้านยาท่�ไม่ไดํ้เข้าร่วมเครือข่ายฯ

ความรู้

จัํานวน	(ร้อยละ)	ท่�ตอบูถูกต้อง

p-value*
ผู้ร้บูบูริการ 
ท้�งหมดํ	 
(n=390)

ผู้ร้บูบูริการจัาก 
ร้านยาเครือข่าย	
RDU	(n=220)

ผู้ร้บูบูริการจัาก 
ร้านยาอ่�นท่�ไม่ไดํ้
เข้าร่วมเครือข่ายฯ	

(n=169)

1. ย์าปฏิิชีว้นะไม่ใช่ย์าแก้อักเสับ 302	(77.4) 170	(77.3) 131	(77.5) .955

2. เมื�อเป็นหวั้ดี	เจ็บค์อ	ไม่จำาเป็นต้องกินย์าปฏิิชีว้นะเพืั�อรักษา 289	(74.1) 165	(75.0) 123	(72.8) .621

3. เมื�อท้องเสีัย์	ถ่าย์เป็นนำ�า	ไม่จำาเป็นต้องกินย์าปฏิิชีว้นะเพืั�อรักษา 283	(72.6) 160	(72.7) 122	(72.2) .906

4. เมื�อท่านเป็นแผล	หรือฝั่ีหนอง	ท่านทราบว้่าไม่จำาเป็น 
ต้องกินย์าปฏิิชีว้นะเพัื�อรักษา

166	(42.6) 79	(35.9) 87	(51.5) .002*

*Pearson’s	Chi-Square	test

อภิปรายผลการศูึกษา
การพััฒนาแนว้ทางการส่ังเสัริมการใช้ย์าอย์่างสัม

เหตุผลในร้านย์า	จังหว้ัดีลำาปาง	ไดี้เริ�มดีำาเนินการตั�งแต ่
ปี	พั.ศึ.	2561	เป็นตน้มา	โดีย์มกีารชี�แจงนโย์บาย์	แนว้ทาง
การดีำาเนินงาน	 RDU	 การพััฒนามาตรฐานการบริการ
เภสััชกรรมในร้านย์า	 การจัดีทำาเกณฑ์์มาตรฐานร้านย์า	
RDU	ลำาปาง	เป็นต้น	สัอดีค์ล้องกับการพััฒนาการดีำาเนินงาน 
สั่งเสัริมการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล	 จังหวั้ดีลำาปาง8 
และแนว้ปฏิิบัติการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผลในร้านย์า9 
ที� มุ่งเน้นการขับเค์ลื�อนการใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผล 
ทั�งในภาค์รัฐและเอกชน	

ผลการเปรีย์บเทีย์บค์ว้ามรู้และการปฏิิบัติเรื�องการ
ใช้ย์าสัมเหตุผลในเภสััชกรร้านย์าที�มีหน้าที�ปฏิิบัติงาน 
ร้านย์าและเข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ร้านย์า	 RDU	 (กลุ่มทดีลอง)	 
42	ค์น	และรา้นย์าที�ไมไ่ด้ีเขา้รว่้มเค์รือขา่ย์ฯ	(กลุ่มค์ว้บคุ์ม)	
30	 ค์น	 เมื�อเปรีย์บเทีย์บค์ว้ามรู้และการปฏิิบัติเรื�องการ
ใช้ย์าสัมเหตุผลระหว้่างกลุ่ม	 พับว้่า	 มีค์ว้ามแตกต่างกัน 
อย่์างมีนัย์สัำาค์ัญทางสัถิติ	 (p<.05)	 ในข้อค์ำาถามที�	 2	 
การใชย้์า	Cloxacillin	capsule,	Erythromycin	estolate	
capsule	 และย์าอมที�มีสั่ว้นผสัมของย์าปฏิิชีว้นะ	 
เป็นราย์การย์าที� ไม่ค์ว้รใช้ตามคู่์มือการใช้ย์าอย์่าง 

สัมเหตุผล	 สัอดีค์ล้องกับราย์งานการส่ังเสัริมการ
ใช้ย์าปฏิิชีว้นะอย์่างสัมเหตุผลในร้านย์า10	 เนื�องจาก	
Erythromycin	 เป็นย์าทางเลือกรองเพืั�อใช้ในการรักษา
ภาว้ะค์อหอย์อักเสับเฉัีย์บพัลันจากเชื�อ	 GAS	 ดี้ว้ย์ 
ย์าปฏิิชีว้นะ	 แม้ว้่าผู้ที�ตอบถูกสั่ว้นมากจะเป็นเภสััชกร
ในร้านย์าที�ไม่ไดี้เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์	RDU	 แต่เป็นเภสััชกร 
ที�ปฏิิบัติงานในโรงพัย์าบาลรัฐ,	 ข้อ	 8	 ย์าต้านฮิสัตามีน 
รุ่นที�	 2	 เช่น	 loratadine	 มีผลลดีนำ�ามูกในค์นไข้หวั้ดีไดี้
เทยี์บเทา่กบัย์าตา้นฮิสัตามนีรุน่ที�	1	เชน่	CPM	สัอดีค์ลอ้ง
กับบทค์ว้ามย์าแก้แพั้ใช้กับโรค์ภูมิแพั้	 ไม่ใช่โรค์หว้ัดี	 
พับว้่า	 ไม่ใช้ย์าแก้แพั้ชนิดี	 non-sedating	 ในโรค์หว้ัดี
ทั�งเดี็กและผู้ใหญ่	 เนื�องจากไม่ได้ีผล11	 และจากการ
ประเมินค์ว้ามเห็นแพัทย์์	พับว้่า	 ร้อย์ละ	72	 ไม่เห็นดี้ว้ย์
ที�	Non-sedating	antihistamine	เป็น	drug	of	choice 
ในการบรรเทาอาการนำ�ามูกไหลในเดี็กที�เป็นโรค์หว้ัดี12 
ข้อ	 11	 ขนาดีย์า	 paracetamol	 ที�แนะนำาในผู้ใหญ่ 
ค์อื	325-650	mg	ทกุ	4-6	ชม.	เมื�อมีอาการปว้ดีใชไ้มเ่กนิ 
1	gm/dose	หรือ	3	gm/day	 (p=.027)	สัอดีค์ล้องกับ
การรักษาตามอาการ	 การบรรเทาอาการปว้ดีพัิจารณา 
จ่าย์ย์าบรรเทาปว้ดี	ไดี้แก่	paracetamol	325-650	mg 
ทุก	 4-6	 ชม.	 ตามนำ�าหนักตัว้	 และไม่เกิน	 3	 gm/day13
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ทั�งนี�	 ร้านย์าที�มีการดีำาเนินการเพืั�อให้เกิดีการใช้ย์า 
อย่์างสัมเหตผุลระหว้า่งเขา้รว่้มโค์รงการฯ	จำานว้นเพิั�มข่�น
อย์่างมีนัย์สัำาค์ัญทางสัถิติ	 (p<.05)	 เปรีย์บเทีย์บกับก่อน 
เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ	 ในประเดี็นการไม่จำาหน่าย์ย์าอมที�มี
สั่ว้นผสัมย์าปฏิิชีว้นะ,	จัดีทำาฉัลากย์ามาตรฐานตามแบบ	
RDU	 โดีย์เขีย์นชื�อสัามัญทางย์าเป็นภาษาไทย์,	 จัดีทำา 
ฉัลากช่ว้ย์สัำาหรับย์าที�มีเทค์นิค์การใช้ย์ุ่งย์ากซีับซี้อน	เช่น	
ย์าหย์อดีตา	 และจัดีทำาฉัลากเสัริมในราย์การย์าที�จำาเป็น
ต้องให้ค์ำาแนะนำาพัิเศึษ	เช่น	Amoxicillin	ซี่�งเป็นไปตาม
แนว้ทางการสั่งเสัริมการใช้ย์าปฏิิชีว้นะและฉัลากย์าใน
ร้านย์า	และพับว้่าร้านย์าที�เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ร้านย์า	RDU	
มีค์ว้ามพัึงพัอใจในการเข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ร้านย์า	 RDU	 
ในระดีับสัูง	8.52±1.36	จาก	10	ค์ะแนน

สัำาหรบัผูร้บับรกิาร	จำานว้น	222	ค์น	(รอ้ย์ละ	56.6)	เป็น
ผู้รับบริการจากร้านย์าเค์รือข่าย์	 RDU	 เมื�อเปรีย์บเทีย์บ 
ค์ว้ามรูข้องผูร้บับรกิารจากรา้นย์าเค์รอืขา่ย์	RDU	กบัรา้นย์า 
ที�ไม่เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ	 ที�ตอบถูกต้อง	 ในประเดี็นข้อ 
ค์ำาถาม	การเป็นแผล	ฝั่หีนอง	ไมจ่ำาเป็นต้องกนิย์าปฏิชิวี้นะ 
เพืั�อรักษา	 พับว่้า	 มีค์ว้ามแตกต่างกันอย์่างมีนัย์สัำาคั์ญ 
ทางสัถิติ	 (p<.01)	 พับว้่า	 ผู้มารับบริการร้านย์าที�ไม่ได้ี 
เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์	 ร้อย์ละ	 51.5	 กลับตอบไดี้ถูกต้อง 
มากกว้า่	ผูท้ี�มารบับรกิารเค์รอืขา่ย์รา้นย์า	RDU	รอ้ย์ละ	35.9	
ทั�งนี�	 จากการติดีตามการใช้ย์าปฏิิชีว้นะอย์่างเหมาะสัม 
ในร้านย์า	 พับว้่า	 ร้อย์ละ	 72	 เมื�อป่ว้ย์ดี้ว้ย์อาการ	 URI	
ท้องเสัีย์	หรือเป็นแผล	จะไม่มีการจ่าย์ย์าปฏิิชีว้นะ10	และ
ค์ว้ามรู้การใช้ย์าปฏิิชีว้นะในผู้สัูงอาย์ุ	 เมื�อเกิดีบาดีแผล	
หรือเป็นฝั่ีหนองต้องกินย์าปฏิิชีว้นะจ่งจะหาย์	 พับว่้า 
มีผู้สัูงอาย์ุที�ตอบถูกต้อง	 ร้อย์ละ	 23.514	 อย์่างไรก็ตาม	 
จะพับว้่าทั�งผู้ให้บริการและผู้รับบริการจากร้านย์าที�ไม่ไดี้
เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ	สั่ว้นหนึ�งมีค์ว้ามรู้มากกว้่าผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการร้านย์าจากร้านย์าที�เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ 
เนื�องจากผูใ้หบ้รกิารเป็นเภสัชักรที�ปฏิบัิตหินา้ที�ในรา้นย์า 
แต่ไม่ใช่ เจ้าของร้านย์า	 และเป็นเภสััชกรที�มาจาก 
โรงพัย์าบาลภาค์รัฐ	 ได้ีรับมอบนโย์บาย์และมีค์ว้ามรู ้
ในการดีำาเนินงานตามแนว้ทาง	RDU	ดัีงนั�น	จ่งค์ว้รขย์าย์
เค์รือข่าย์	และพััฒนาการดีำาเนินงาน	RDU	อย์่างต่อเนื�อง	
และค์ว้รติดีตามประเมินผลอย์่างจริงจัง	เพัื�อให้เค์รือข่าย์ 
ร้านย์า	RDU	จังหว้ัดีลำาปางประสับค์ว้ามสัำาเร็จ

การว้ิจัย์นี�มีข้อจำากัดีหลาย์ประเดี็น	 ซี่�งดีำาเนินการใน
ชว่้งสัถานการณ์การระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19	ทำาใหก้ารเกบ็
ข้อมูลย์้อนหลังร้านย์าที�เข้าร่ว้มเค์รือข่าย์	RDU	สั่ว้นหนึ�ง 
เป็นร้านย์าของเภสััชกรที�ปฏิิบัติงานในโรงพัย์าบาล 
ภาค์รัฐ	 ซ่ี�งมีค์ว้ามรู้และเข้าใจในแนว้ทางใช้ย์าอย์่างสัม
เหตุผลในโรงพัย์าบาล	 ซี่�งเป็นแนว้ทางเดีีย์ว้กับแนว้ทาง
การดีำาเนินงานในร้านย์าของจังหวั้ดีลำาปางก่อนเข้าร่ว้ม
เค์รอืขา่ย์	ทำาใหมี้ค์ว้ามพัรอ้มและมีสัดัีสัว่้นการดีำาเนนิการ	
RDU	 ในบางข้อสัูงกว่้าร้านย์าที�ไม่ได้ีเข้าร่ว้มเค์รือข่าย์ฯ 
นอกจากนั�น	 การวิ้จัย์นี� เป็นข้อมูลการประเมินด้ีว้ย์
ตนเองโดีย์เภสััชกรผู้ มีหน้าที�ปฏิิ บัติงานในร้านย์า	 
อาจมีประเดี็นการตอบตามที�สัังค์มค์าดีหว้ัง	 การว้ิจัย์นี�
ย์ังไม่มีการประเมินการดีำาเนินการ	 RDU	 ด้ีว้ย์เจ้าหน้าที�
สัาธารณสัุขหรือค์ณะผู้ประเมินภาย์นอก	 และเนื�องจาก
ช่ว้งที�ดีำาเนินการส่ังเสัริม	 RDU	 ในร้านย์าเค์รือข่าย์	 
อย์ู่ในช่ว้งสัถานการณ์มีการระบาดีของโรค์โค์วิ้ดี-19	 
ทำาให้การจัดีประชุมเพืั�อฝั่ึกอบรมเพิั�มพัูนค์ว้ามรู้ให้ 
เภสััชกรทำาได้ีน้อย์กว้่าที�ว้างแผนไว้้	 ดัีงนั�น	 การแปลผล
การศึึกษาจ่งต้องพัิจารณาบริบทและสัถานการณ์ของ 
โรค์ระบาดีในพืั�นที�จังหว้ัดีลำาปาง	 ดี้านการประเมินผลที� 
ผู้รับบริการ	 ย์ังไม่มีการประเมินค์ว้ามตระหนักและ 
พัฤติกรรมการใช้ย์าที�เหมาะสัม	 ค์ว้ามปลอดีภัย์จากการ
ใช้ย์าโดีย์ตรง

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจั้ยไปใช้	
1.	 ค์ว้รมีการสันับสันุนร้านย์าเค์รือข่าย์	 RDU	 ให้มี

การพััฒนาการดีำาเนินงานตามเกณฑ์์มาตรฐานร้านย์า 
RDU	 และมีการติดีตามประเมินผลอย์่างจริงจังและ 

39
องค์การเภสัชกรรม 

The Government Pharmaceutical Organization



40 41
องค์การเภสัชกรรม 

The Government Pharmaceutical Organization

ต่อเนื�อง	 โดีย์เฉัพัาะการสั่งเสัริมค์ว้ามรู้	 ค์ว้ามเข้าใจ	 
ทกัษะ	และแนว้ทางปฏิบิตัเิพืั�อใหเ้กดิีการดีำาเนนิงาน	RDU	
ในร้านย์าอย์่างย์ั�งย์ืน

2.	 เชิญชว้นร้านย์าที� มี เภสััชกรที�ปฏิิบัติงานใน
โรงพัย์าบาลภาค์รัฐที�เป็นผู้ประกอบการร้านย์าและ	 
ผู้ประกอบการร้านย์าอื�นที�ย์ังไม่ได้ีเข้าร่ว้มเค์รือข่าย์	 
มาเขา้รว่้มรา้นเค์รอืขา่ย์ย์า	RDU	และสัรา้งการมสีัว่้นรว่้ม
ของร้านย์าให้ค์รอบค์ลุมร้านย์าทั�งจังหว้ัดี

3.	 ค์ว้รมีการให้ค์ว้ามรู้และทบทว้นแนว้ทางการ 
ใช้ย์าอย์่างสัมเหตุผลแก่เภสััชกรร้านย์าอย์่างต่อเนื�อง	 
โดีย์เฉัพัาะในประเดี็นการใช้ย์าปฏิิชีว้นะอย์่างสัมเหตุผล	

4.	 ขย์าย์ผลการดีำา เ นินงาน	 RDU	 ในสัถาน
ประกอบการด้ีานย์าภาค์เอกชนอื�น	 ๆ	 ในพืั�นที�	 เช่น	 
โรงพัย์าบาลเอกชน	ค์ลินิกเอกชน	ร้านชำา
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บูทค้ดํย่อ
การว้ิจัย์นี�เป็นการว้ิจัย์เชิงกึ�งทดีลอง	มีว้ัตถุประสังค์์

เ พืั� อศึึ กษาการ พััฒนาระบบโลจิ สัติ กสั์ ย์ า 	 ARV	
(Antiretroviral)	 ต่อประสัิทธิภาพัของระบบบริการ
ค์ลังสัินค์้าในค์ลังเว้ชภัณฑ์์	 โรงพัย์าบาลเสันา	 ทำาการ
เก็บข้อมูลประชากรที�ใช้ในการศึึกษา	 คื์อ	 ย์า	 ARV	 
จำานว้น	23	ราย์การ	ตามกรอบบัญชีย์าของโรงพัย์าบาล
เสันาปี	 2563	 โดีย์ใช้แบบสัำารว้จเปรีย์บเทีย์บระบบ 
โลจิสัติกสั์ย์าก่อนและหลังพััฒนาระบบ	 ระหว้่างวั้นที�	 1	
พัฤษภาค์ม	ถึง	31	ตุลาค์ม	2564

ผลการว้ิจัย์พับว้่า	 ประสัิทธิภาพัด้ีานเว้ลาที�ใช้ใน 
ขั�นตอนการรับย์า	 ARV	 เข้าค์ลังเว้ชภัณฑ์์ต่อใบรับย์า	
ในกลุ่มก่อนพััฒนาระบบเป็น	 84.78	 นาที	 ในกลุ่มหลัง
พััฒนาระบบเป็น	 38.90	 นาที	 และพับว้่าเว้ลาที�ใช้ใน 
ขั�นตอนการจ่าย์ย์า	ARV	ออกจากชั�นว้างสันิค้์าตอ่ใบเบกิย์า	 
ในกลุ่มก่อนพััฒนาระบบเป็น	 77.60	 นาที	 และในกลุ่ม
หลังพััฒนาระบบเป็น	 26.54	 นาที	 เมื�อทำาการทดีสัอบ
โดีย์ใช้สัถิติ	 Independent-samples	 T-test	 พับว่้า 
แตกต่างกันอย์่างมีนัย์สัำาค์ัญทางสัถิติ	ที� α	เท่ากับ	0.05 

	 พับค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนรว้มในกลุ่มก่อนพััฒนาระบบ	
63	ค์รั�ง	(ร้อย์ละ	100.00)	เกิดีจากผิดีชนิดี	1	ค์รั�ง	(ร้อย์ละ 
1.58)	 ผิดีจำานว้น	 9	 ค์รั�ง	 (ร้อย์ละ	 14.29)	 และผิดี	 
Lot	 Number	 53	 ค์รั�ง	 (ร้อย์ละ	 84.13)	 ในกลุ่ม
หลังพััฒนาระบบ	 พับค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนรว้ม	 6	 ค์รั�ง	 
(ร้อย์ละ	100.00)	เกิดีจากผิดีชนิดี	0	ค์รั�ง	(ร้อย์ละ	0.00)	
ผิดีจำานว้น	6	ค์รั�ง	(ร้อย์ละ	100.00)	และผิดี	Lot	Number	
0	ค์รั�ง	(ร้อย์ละ	0.00)	เมื�อเปรีย์บเทีย์บค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อน
ประเภทค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนรว้ม	ในกลุ่มก่อนพััฒนาระบบ	
มีค์่าเฉัลี�ย์	15.50	ค์รั�ง	และหลังพััฒนาระบบ	มีค์่าเฉัลี�ย์ 
5.50	ค์รั�ง	ใช้ค์่าสัถิติ	Mann-Whitney	U	Test	ทดีสัอบ 
พับค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนรว้มหลังพััฒนาระบบลดีลง 
อย์่างมีนัย์สัำาค์ัญทางสัถิติ	ที�	α	เท่ากับ	0.05	

ความเป็นมาและความสําค้ญของปัญหา
โรค์เอดีสัเ์ป็นโรค์ติดีต่อทางเพัศึสัมัพัันธ์ที�เป็นปัญหา

สัาธารณสัุขสัำาคั์ญของประเทศึไทย์	 ในปัจจุบันแม้ว้่า 
ย์งัไม่มวี้ธิกีารรกัษาใหห้าย์ขาดีได้ี	แตก่ารรกัษาดีว้้ย์การให้
ย์าตา้นไว้รสััเอชไอว้	ี(Antiretroviral	:ARV)	มีประสัทิธภิาพั
เพิั�มข่�น	 ทำาให้ย์ับย์ั�งการเพิั�มจำานว้นเชื�อไว้รัสัในร่างกาย์	
สั่งผลให้ อัตราการป่ว้ย์จากการติดีเชื�อฉัว้ย์โอกาสั	 
และอัตราตาย์ลดีลง1,2	 สัถานการณ์การแพัร่ระบาดี 
โรค์เอดีสั์ในประเทศึไทย์ลดีลงอย์่างต่อเนื�อง	ซี่�งนโย์บาย์
และย์ทุธศึาสัตรท์ี�สัำาค์ญัของประเทศึมุ่งเนน้เพืั�อเรง่รดัีการ
ดีำาเนนิงานย์ติุปัญหาเอดีสัใ์หไ้ด้ีภาย์ในชว่้งเว้ลา	5	ปี	โดีย์

บทความ

การพ่ัฒนาระบบโลจิสัติกสั์ยา ARV 
ต่่อประสิิทธิิภาพของระบบบริการคลัังสิินค้า 
ในคลัังเวชภัณฑ์์โรงพยาบาลัเสินา

ศูุภส้ณฑู์	สุทธิพื่้ฒนางกูร	(ภ.ม.)
กิตติพื่งษ์	ทองดํ่แท้	(วท.บู.)	
กลุ่มงานเภส้ชกรรม	โรงพื่ยาบูาลเสนา	จั้งหว้ดํพื่ระนครศูรีอยุธยา
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การให้ย์า	 ARV	 ก็เป็นหนึ�งในนโย์บาย์และย์ุทธศึาสัตร์ที�
สัำาคั์ญของการแกป้ญัหาดัีงกลา่ว้3	ผูป่้ว้ย์ตดิีเชื�อเอชไอว้ใีน
ปัจจุบันเข้าถึงย์า	ARV	ไดี้เพัิ�มข่�น	ในปี	2562	พับผู้ป่ว้ย์
ไดี้รับย์า	375,000	ราย์	จากผู้ป่ว้ย์	470,000	ราย์	โดีย์ไดี้
รับสัำาเร็จถึงร้อย์ละ	97.34

โรงพัย์าบาลเสันา	 เป็นโรงพัย์าบาลทั�ว้ไปขนาดี	
208	 เตีย์ง	 สัังกัดีสัำานักงานปลัดีกระทรว้งสัาธารณสัุข	
ให้การรักษาผู้ป่ว้ย์ติดีเชื� อ เอชไอว้ี 	 ตามนโย์บาย์ 
กระทรว้งสัาธารณสัุข	 มีกรอบราย์การย์า	 ARV	 
จำานว้น	 20	 ราย์การ	 มีมูลค่์าของย์าเพิั�มข่�นทุกปี	 
โดีย์ปี	2561	ถึง	ปี	2563	มีมูลค์่า	5,281,180.75	บาท	
5,816,943.03	บาท	และ	7,568,934.45	บาท	ตามลำาดีบั
เมื�อเปรีย์บเทีย์บมูลค์่าย์าปี	2561	กับ	ปี	2563	พับมูลค์่า
เพัิ�มข่�นถึง	2,287,773.70	บาท	ในปี	2563	สััดีสั่ว้นของ 
มลูค่์าย์า	ARV	เมื�อเปรยี์บเทยี์บกบัย์าอื�นๆ	ที�มิใชย่์า	ARV	 
ค์ดิีเป็นรอ้ย์ละ	15.305	โดีย์ค์ลงัเว้ชภัณฑ์	์โรงพัย์าบาลเสันา	 
ได้ีรับย์า	 ARV	 มาจากสัองกองทุนหลักคื์อ	 สัำานักงาน 
หลักประกันสัุขภาพัแห่งชาติ	 (สัปสัช.)	 และสัำานักงาน 
ประกันสัังค์ม	สัำาหรับผู้ป่ว้ย์สัิทธิการรักษาอื�นๆ	นอกจาก
สัองกองทุนหลักนี�	โรงพัย์าบาลจะทำาการจัดีซีื�อเอง	

ระบบโลจิสัติกสั์เป็นกระบว้นการจัดีการห่ว้งโซี่
อุปทานตั�งแต่การว้างแผนการใช้	 การค์ว้บค์ุม	 การ
จัดีเก็บ	 และการขนสั่ง	 ซี่�งเป็นหนึ�งในนโย์บาย์การ
พััฒนาประสัิทธิภาพัระบบบริหารเว้ชภัณฑ์์ของกระทรว้ง
สัาธารณสัุข6	 โดีย์ค์ลังเว้ชภัณฑ์์	 โรงพัย์าบาลเสันาไดี้ใช้
ระบบโลจิสัติกสั์มาบริหารย์า	 ARV	 ที�ไดี้รับมาจากแหล่ง
ต่างๆ	 เพืั�อให้เกิดีประสัิทธิภาพัสัูงสัุดี	 เช่น	 จัดีจ่าย์ย์า
ไดี้สัะดีว้ก	 รว้ดีเร็ว้	 และถูกต้อง	 แต่จากข้อมูลราย์งาน 
ประจำาเดืีอนของงานค์ลังเว้ชภัณฑ์์	 โรงพัย์าบาลเสันา 
พับว่้า	 เจ้ าหน้าที�ค์ลัง เว้ชภัณฑ์์ต้องใช้ ระย์ะเว้ลา 
ในการจัดีเรีย์งสัินค้์านานถึง	 15	 นาทีต่อราย์การย์า	 
และเมื�อทำาการตัดีจ่าย์สัินค้์าเพืั�อจ่าย์ให้หน่ว้ย์เบิกใน 
โรงพัย์าบาลต้องใช้ระย์ะเว้ลาอีก	 10	 นาทีต่อราย์การย์า 
เปรีย์บเทีย์บกับย์าปกติ ใช้ เว้ลาเพีัย์ง	 2-5	 นาที	 
ต่อราย์การย์า	 ทำาให้เจ้าหน้าที�ค์ลังเว้ชภัณฑ์์ผู้ปฏิิบัติงาน 
ใช้ เว้ลาในการบริหารย์ากลุ่มนี� ค่์อนข้างมาก	 ไม่มี
เว้ลาเพีัย์งพัอในการในการจัดีการระบบงานอื�นๆ	 ใน
ค์ลังเว้ชภัณฑ์์	 นอกจากนี�แล้ว้ย์ังพับค์ว้ามผิดีพัลาดี

ของราย์การย์า	 ARV	 ก่อนจัดีสั่งให้หน่ว้ย์เบิก	 ไดี้แก่	
จัดีย์าผิดีชนิดี	 1	 ค์รั�งต่อเดีือน	 ผิดีจำานว้น	 2	 ค์รั�ง 
ต่อเดีือน	 และจัดีผิดีรุ่นการผลิต	 (Lot	 number)	 
ซี่�งพับถึงร้อย์ละ	 907	 ซี่�งผลดัีงกล่าว้อาจสั่งผลกระทบ 
ให้เกิดีค์ว้ามผิดีพัลาดีในการจ่าย์ย์าให้ผู้ป่ว้ย์	 และทำาให้ 
ผู้ป่ว้ย์ไดี้รับย์าที�ไม่ถูกต้องไดี้

จากปัญหาดีังกล่าว้ข้างต้นผู้วิ้จัย์จ่งต้องการพััฒนา
ระบบโลจิสัติกสั์ย์า	 ARV	 ของระบบบริการค์ลังสัินค์้า	 
ในค์ลังเว้ชภัณฑ์์	เพัื�อทำาให้ผู้ป่ว้ย์ไดี้รับย์า	ARV	ที�ถูกต้อง	
โรงพัย์าบาลมีค่์าใช้จ่าย์ดี้านย์าลดีลง	 และลดีภาระงาน 
ของบุค์ลากรที�ปฏิิบัติงานในค์ลังเว้ชภัณฑ์์

ว้ตถุประสงค์การวิจั้ย
เพืั�อศึึกษาการพััฒนาระบบโลจิสัติกสั์ย์า	 ARV	 ต่อ

ประสัทิธภิาพัของระบบบริการค์ลงัสันิค์า้	ในค์ลงัเว้ชภัณฑ์	์
โรงพัย์าบาลเสันา

ประโยชน์ท่�คาดํว่าจัะไดํ้ร้บู
1.	 ผู้ป่ว้ย์ไดี้รับย์า	ARV	ที�ถูกต้อง	มีค์ว้ามปลอดีภัย์

จากการใช้ย์า	
2.	 โรงพัย์าบาลมคี์า่ใชจ้า่ย์ดีา้นย์าลดีลง	เชน่	ไมม่ยี์า

เสัื�อมสัภาพั	 (Expire)	ย์า	Dead	stock	มีการสัำารองย์า 
ในอัตราที�เหมาะสัม

3.	 บุค์ลากรที�ปฏิิบัติงานในค์ลังเว้ชภัณฑ์์มีภาระงาน
ดีา้นการจัดีการย์า	ARV	ลดีลง	และมีเว้ลาในการปฏิิบตังิาน 
ดี้านอื�นๆ

วิธ่ดํําเนินการวิจั้ย	
คุำานิย์ามู
ระบบโลจิสัติกส์ั	 หมาย์ถึง	 การจัดีการห่ว้งโซ่ีอุปทาน	

ตั�งแต่การว้างแผนการดีำาเนินการและค์ว้บคุ์ม	 การจัดีเก็บ 
การขนส่ังสิันค้์าทั�งไปและกลับที� มีประสิัทธิภาพัและ 
มีประสิัทธิผล	 รว้มถึงการบริการและข้อมูลที�เกี�ย์ว้ข้อง
ตั�งแต่ต้นนำ�าจนถึงจุดีบริโภค์8	 ในศึึกษาวิ้จัย์ค์รั�งนี�ระบบ 
โลจิสัติกส์ัมี	 4	 ขั�นตอน	 ดัีงนี�	 1)	 การว้างแผนหรือค์าดีการณ์ 
2)	 กระบว้นการจัดีซืี�อจัดีหาย์า	 ARV	 3)	 การบริหารย์า	
ARV	ค์งค์ลัง	และ	4)	การขนส่ัง	ย์า	ARV	 ให้กับหน่ว้ย์เบิก 
ในโรงพัย์าบาล	
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ย์า	ARV	หมาย์ถึง	Antiretroviral	drugs	23	ชนิดี	
ตามบัญชีย์าโรงพัย์าบาลเสันา	พั.ศึ.	2563	

ประสัิทธิภาพั	 หมาย์ถึง	 การใช้ทรัพัย์ากรในการ 
ดีำาเนนิการ	โดีย์มสีัิ�งมุ่งหว้งัถงึผลสัำาเรจ็	และผลสัำาเรจ็นั�น 
ไดี้มาโดีย์การใช้ทรัพัย์ากรน้อย์ที�สัุดีและดีำาเนินการ 
เป็นไปอย์่างประหย์ัดี	 ไม่ว้่าจะเป็นระย์ะเว้ลา	 ทรัพัย์ากร	 
แรงงาน	รว้มทั�งสัิ�งตา่งๆ	ที�ตอ้งใชใ้นการดีำาเนนิการนั�นๆ	
ให้เป็นผลสัำาเร็จและถูกต้อง9	 สัำาหรับการวิ้จัย์ในค์รั�งนี�	
หมาย์ถึง		

	 1.	 เว้ลาในการจัดีเรีย์งย์า	ARV	เข้าชั�นว้างสัินค์้า
หลังจากรับย์าเข้าในโปรแกรมค์อมพิัว้เตอร์บริหารค์ลัง
เว้ชภัณฑ์์	(โปรแกรม	SSB)

	 2.	 เว้ลาในการจัดีย์า	ARV	ออกจากชั�นว้างสันิค์า้	
เมื�อมีการเบิกใช้ของหน่ว้ย์เบิก	 และมีการตัดีจ่าย์ผ่าน
โปรแกรมค์อมพัิว้เตอร์	SSB

	 3.	 ค์ว้ามถูกต้องของการบริหารค์ลังสัินค์้าย์า	
ARV	ในการจัดีจ่าย์สัินค์้าให้กับหน่ว้ย์เบิก	

วิธ่ดํําเนินงานวิจั้ย	
การดีำาเนินงานว้ิจัย์	แบ่งออกเป็น	2	ขั�นตอน	ดีังนี�
1. การวิางแผนและการเติรีย์มูการก่อนการวิิจัย์

1.1	 การทบทว้นปัญหาที�เกิดีจากการปฏิิบัติงาน 
และเอกสัารอ้างอิงที�เกี�ย์ว้ข้อง	 ศึึกษาข้อมูลราย์งาน
การใช้ย์า	 ARV	 ในช่ว้งก่อนปีงบประมาณ	 พั.ศึ.	 2563	
และทบทว้นปัญหาที�เกิดีข่�นจากการปฏิิบัติงานในค์ลัง
เว้ชภัณฑ์์	และในกลุ่มงานเภสััชกรรมที�เกี�ย์ว้ข้องกับระบบ
โลจิสัติกสั์ของย์า	ARV	รว้มทั�งงานว้ิจัย์อื�นๆ	ที�เกี�ย์ว้ข้อง	

1.2	 กำาหนดีรูปแบบการดีำาเนินการว้ิจัย์	
1.2.1	 การออกแบบการวิ้จัย์	 เป็นการวิ้จัย์

เชิงกึ�งทดีลอง
1.2.2	 ประชากรและกลุม่ตวั้อย์า่ง	การศึกึษา 

ว้ิจัย์ค์รั�งนี�	ค์ือ	ย์า	ARV	จำานว้น	23	ราย์การ	ตามกรอบ
บัญชีย์าของโรงพัย์าบาลเสันาปี	 2563	 ระหว้่างว้ันที�	 1	
พัฤษภาค์ม	ถึง	31	ตุลาค์ม	2564

1.2.3	 ตัว้แปรที�ทำาการศึึกษา	
	 1.2.3.1		ขั�นตอนการจัดีเรยี์ง	ย์า	ARV	 

เข้าชั�นว้างสัินค้์าในค์ลังเว้ชภัณฑ์์หลังจากรับย์าเข้า
โปรแกรมค์อมพัวิ้เตอร	์SSB	ไดีแ้ก	่จำานว้นขนานย์า	มลูค่์า
ของย์า	ARV	และเว้ลาที�ใช้ในการรับสัินค์้าสัินค์้าเข้าค์ลัง
เว้ชภัณฑ์์

	 1.2.3.2	 ขั�นตอนการจัดีย์า	 ARV	 
ออกจากชั�นว้างสันิค์า้	เมื�อมกีารเบกิใชข้องหนว่้ย์เบิกตา่งๆ	 
ในโรงพัย์าบาล	ไดีแ้ก	่จำานว้นขนานย์า	มูลค์า่ของย์า	ARV	 
และเว้ลาที�ใช้ทำาการจัดีจ่าย์ย์าออกจากชั�นว้างสัินค์้า

	 1.2.3.3	 ขั� นตอนการตรว้จสัอบ
การจัดีจ่าย์ย์า	ARV	ก่อนสั่งมอบให้กับหน่ว้ย์เบิก	 ไดี้แก่	
ค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนที�มีการตรว้จสัอบพับก่อนสั่งมอบให้
กับหน่ว้ย์เบิก	

1.3	 จดัีเตรยี์มเค์รื�องมือที�ใชใ้นการว้จิยั์	ประกอบ
ดีว้้ย์	แบบบนัทกึขอ้มูล	3	แบบ	ซี่�งผา่นการทำาแบบทดีสัอบ
ค์ว้ามตรงของเนื�อหา	(Content	Validity)	และตรว้จสัอบ
ค์ุณภาพัของเค์รื�องมือดี้านค์ว้ามเที�ย์ง	(reliability)	แล้ว้	

2. การดี้ำาเนินการวิิจัย์
2.1	 ออกแบบการรว้บรว้มข้อมูล	 โดีย์ใช้แบบ

บันทึกที�สัร้างข่�นทั�ง	3	แบบ	
2.2	 การพััฒนาระบบโลจิสัติกสั์ใหม่	ซี่�งประกอบ

ดี้ว้ย์	4	ขั�นตอน	ดีังนี�	
2.2.1	 การว้างแผนหรือค์าดีการณ์	 คื์อ	

สัำารว้จค์ว้ามต้องการใช้ย์า
	 -	สัร้างรหสััราย์ย์า	ARV	ตามแหล่งที�มา 

ของย์า	เช่น	กองทุน	สัปสัช.	กองทุนประกันสัังค์ม	หรือ 
จดัีซืี�อเอง	และบนัทกึลงในโปรแกรมบรหิารเว้ชภณัฑ์	์SSB

	 -	 เภสััชกร	 หรือผู้รับผิดีชอบอื�นๆ 
ในหนว่้ย์เบกิย์า	เชน่	หอ้งจ่าย์ย์าผูป่้ว้ย์นอก	สัำารว้จราย์การ
ย์าที�ต้องใช้	 ตามรหัสัย์าแต่ละราย์การที�สัร้างไว้้และ 
ดีำาเนินการเบิกย์าผ่านโปรแกรมบริหารเว้ชภัณฑ์์	SSB	
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2.2.2	 กระบว้นการจัดีซืี�อจัดีหาย์า	 ARV	
เภสััชกรผู้จัดีหา	กำาหนดี	Minimum	level	stock	ของย์า	
ตามรหัสัย์าแต่ละราย์การที�ร้างไว้้	

2.2.3	 พััฒนาระบบโลจิสัติกสั์ย์า	 ARV	 
ในค์ลังเว้ชภัณฑ์์	ดีังนี�

	 -	 ในขั�นตอนการตรว้จรับย์า	 ARV	
หลังจากได้ีรับย์าจากผู้จัดีจำาหน่าย์ตามกองทุนต่างๆ	
ให้แย์กประเภทของย์า	 ARV	 ตามรหัสัย์าแต่ละราย์การ 
ที�สัร้างไว้้	 และกำาหนดีสััญลักษณ์ให้แตกต่างกันตาม 
แหล่งที�มาของย์า	 และสั่งให้เจ้าหน้าที�ค์ลังเว้ชภัณฑ์์ 
เพัื�อจัดีเรีย์งย์าเข้าชั�นว้างสัินค์้า

	 -	เจ้าหนา้ที�ค์ลงัเว้ชภัณฑ์น์ำาย์า	ARV	
ที�ตรว้จรับแล้ว้จัดีเรีย์งข่�นชั�นว้างสัินค์้าตามรหัสัย์าแต่ละ
ราย์การที�สัร้างไว้้	ตามระบบ	FEFO

	 -	 เจ้าหน้าที�หน่ว้ย์จัดีซืี�อจัดีหาย์า 
ตัดีเบิกราย์การย์าตามที�หน่ว้ย์เบิกต่างๆ	ในโรงพัย์าบาล	
เบิกย์าผ่านโปรแกรมบริหารเว้ชภัณฑ์์	SSB

	 -	 เจ้าหน้าที�ค์ลังเว้ชภัณฑ์์จัดีจ่าย์	
ARV	จากค์ลังสัินค์้าตามใบเบิกจ่าย์ที�สั่งมา

	 -	 เภสััชกรตรว้จสัอบย์า	 ARV	 
ก่อนสั่งมอบให้หน่ว้ย์เบิกต่างๆ

2.2.4	 การขนสั่งย์า	ARV	ให้กับหน่ว้ย์เบิก 
เจ้าหน้าที�ค์ลังเว้ชภัณฑ์์ขนส่ังย์าจากค์ลังเว้ชภัณฑ์์ 

ให้หน่ว้ย์เบิก	 และกำาหนดีสััญลักษณ์ในการสั่งมอบ 
ให้ผู้เบิกทราบว้่าเป็นย์าจากกองทุนต่างๆ

2.3	 การเก็บรว้บรว้มข้อมูล
2.3.1	 เก็บรว้บรว้มข้อมูลการบริหารย์า	

ARV	 ในระบบเดีิม	 ช่ว้งระหว้่างวั้นที�	 1	 พัฤษภาค์ม	 ถึง	 
31	กรกฎิาค์ม	พั.ศึ.	2564

2.3.2	 เ ก็ บ ร ว้ บ ร ว้ ม ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ
โลจิสัติกสั์ย์า	 ARV	 ที�พััฒนาข่�นใหม่	 ระหว้่างว้ันที�	 1	 
สัิงหาค์ม	ถึง	31	ตุลาค์ม	พั.ศึ.	2564	

การวิเคราะห์ข้อมูล
ว้เิค์ราะหข์อ้มลูโดีย์ใช้โปรแกรมว้เิค์ราะหผ์ลสัำาเรจ็รปู

ทางสัถิติ	SPSS	for	Windows	version	23	
2.1.1	 การบริหารเว้ลาในการจัดีเรีย์งย์า	

ARV	 เข้าชั�นว้างสัินค์้าหลังจากรับย์าเข้าในโปรแกรม	 
SSB	 และการจัดีย์า	 ARV	 ออกจากชั�นว้างสัินค์้า	 เมื�อมี
การเบิกใช้ของหน่ว้ย์เบิกต่างๆ	 ใช้สัถิติ	 Independent- 
samples	 T-test	 เปรีย์บเทีย์บก่อนพััฒนาระบบและ 
หลังพััฒนาระบบ

2.2.2	 ค์ว้ามถูกต้องในการตรว้จสัอบการ
จัดีจ่าย์ย์า	ARV	ก่อนสั่งมอบให้กับหน่ว้ย์เบิก	

	 2.2.2.1	 จำา นว้นค์รั� ง ของค์ว้าม 
ค์ลาดีเค์ลื�อนใช้สัถิติ	 Independent-samples	 T-test	
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เปรีย์บเทีย์บก่อนพััฒนาระบบและหลังพััฒนาระบบ
	 2.2.2.2	 ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ค์ ว้ า ม 

ค์ลาดีเค์ลื�อน	ค์ิดีเป็นร้อย์ละ	ค์่าเฉัลี�ย์	ค์่าค์ว้ามถี�	
	 	 -	 กำาหนดีระดีับนัย์สัำาคั์ญ

ทางสัถิติ	(α)	เท่ากับ	0.05	

ผลการวิจั้ยและอภิปรายผล  
แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดีังนี�	
ตอนที�	 1	 ข้อมูลทั�ว้ไปในกลุ่มก่อนพััฒนาระบบ	 

และหลังพััฒนาระบบ
ในขั�นตอนการรับย์าเข้าชั�นว้างสัินค์้า	 ในกลุ่มการ

พััฒนาระบบ	มจีำานว้นใบรบัย์าเขา้ระบบ	SSB	จำานว้น	9	ใบ	 
จำานว้นขนานย์าต่อใบรับย์าเฉัลี�ย์	จำานว้น	7.89	ราย์การ	

มูลค์่าต่อใบรับย์า	 จำานว้น	 139,672.43	 บาท	 ในกลุ่ม 
หลังพััฒนาระบบ	 มีจำานว้นใบรับย์า	 จำานว้น	 10	 ใบ	 
จำานว้นขนานย์าต่อใบรับย์าเฉัลี�ย์	จำานว้น	7.10	ราย์การ	
มูลค์่าต่อใบรับย์า	 201,686.20	บาท	พับว้่าทั�งสัองกลุ่ม
ไม่มีค์ว้ามแตกต่างกัน	แสัดีงดีังตารางที�	1

ในขั�นตอนจ่าย์ย์า	 ARV	 ออกจากชั�นว้างสัินค้์า	 
ในกลุ่มก่อนพััฒนาระบบ	 มีจำานว้นใบเบิกย์า	 10	 ใบ	
จำานว้นขนานย์าต่อใบเบิกย์าเฉัลี�ย์จำานว้น	7.80	ราย์การ	
มูลค่์าต่อใบเบิกย์า	 จำานว้น	 252,384.49	 บาท	 ในกลุ่ม 
หลังพััฒนาระบบ	 มีจำานว้นใบเบิกย์า	 10	 ใบ	 จำานว้น	
ขนานย์าต่อใบเบิกเฉัลี�ย์จำานว้น	 6.10	 ราย์การ	 มูลค์่า
ต่อใบเบิกจำานว้น	 209,994.14	 บาท	 พับว้่าทั�งสัองกลุ่ม 
ไม่มีค์ว้ามแตกต่างกัน	แสัดีงดีังตารางที�	1

ตารางท่�	1	ข้อมูลท้�วไปในกลุ่มก่อนพื่้ฒนาระบูบูและหล้งพื่้ฒนาระบูบู

ข้อมูล หน่วย N ก่อนพื่้ฒนาระบูบู หล้งพื่้ฒนาระบูบู T-test Sig1

ค่าเฉล่�ย SD ค่าเฉล่�ย SD

การรับย์าเข้าชื้ั�นวิางสินคุ้า 

-	จำานว้นขนานย์าต่อใบรับย์าเฉัลี�ย์
-	มูลค์่าต่อใบรับย์า

ขนาน
บาท

9
10

7.89
139,672.43

4.29
145,929.16

7.10
201,686.20	

4.30
178,465.51

0.40
-0.832

0.35
0.21

จ่าย์ย์าออกจากชื้ั�นวิางสินคุ้า

-	จำานว้นขนานย์าต่อใบเบิกย์า
-	มูลค์่าต่อใบเบิกย์า

ขนาน
บาท

10
10

7.80
252,384.49

2.05
118,143.64

6.10
209,994.14

2.08
136,297.06

1.84
0.744

0.41
0.24

1	หมาย์ถึง	ที�	α	เท่ากับ	0.05

ตอนที�	 2	 ข้อมูลเว้ลาในการรับย์า	 ARV	 เข้าค์ลัง
เว้ชภัณฑ์์	 และเว้ลาที�ใช้ในการจ่าย์ย์า	 ARV	 ออกจาก 
ชั�นว้างสิันค้์าในกลุ่มก่อนพััฒนาระบบและหลังพััฒนาระบบ	

เว้ลาที�ใช้ต่อใบรับย์าในการรับย์า	 ARV	 เข้าค์ลัง
เว้ชภัณฑ์์	 ในกลุ่มก่อนพััฒนาระบบเป็น	 84.78	 นาที	
และ	 38.90	 นาที	 ในกลุ่มหลังพััฒนาระบบ	 ใช้สัถิติ	
Independent-samples	T-test	ทดีสัอบค์ว้ามแตกต่างใน 
ทั�งสัองกลุ่ม	 พับว้่ามีค์ว้ามแตกต่างกันอย์่างมีนัย์สัำาคั์ญ
ทางสัถิติ	ที�	α	เท่ากับ	0.05	แสัดีงดีังตารางที�	2	

สัำาหรับเว้ลาที�ใช้ต่อใบเบิกย์าในการจ่าย์ย์า	 ARV	 
ออกจากชั�นว้างสัินค้์า	 เมื�อมีการเบิกใช้ของหน่ว้ย์เบิก
ต่างๆ	 ในโรงพัย์าบาล	 พับว้่าใช้เว้ลาในกลุ่มก่อนพััฒนา 
ระบบ	 เป็น	 77.60	 นาที	 และ	 26.54	 นาที	 ในกลุ่ม
หลังพััฒนาระบบ	 ใช้สัถิติ	 Independent-samples	 
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T-test	ทดีสัอบค์ว้ามแตกต่างในทั�งสัองกลุ่ม	พับว้่ามีค์ว้ามแตกต่างกันอย์่างมีนัย์สัำาค์ัญทางสัถิติ	ที�	α	เท่ากับ	0.05	
แสัดีงดีังตารางที�	3

ตารางท่�	2	เวลาท่�ใช้ต่อใบูร้บูยาในการร้บูยา	ARV	เข้าคล้งเวชภ้ณฑู์	ในกลุ่มก่อนพื่้ฒนาระบูบู	 
และหล้งพื่้ฒนาระบูบู

กลุ่ม N ค่าเฉล่�ย	(นาท่) SD T-test Sig1

ก่อนพััฒนาระบบ 9 84.78 51.97 2.25 0.02

หลังพััฒนาระบบ 10 38.90 34.09

1	หมาย์ถึง	ที� α	เท่ากับ	0.05

ตารางท่�	3	เวลาท่�ใช้ต่อใบูเบูิกยาในการจั่ายยา	ARV	ออกจัากช้�นวางสินค้า	ในกลุ่มก่อนพื่้ฒนาระบูบู	 
และหล้ง	หล้งพื่้ฒนาระบูบู

กลุ่ม N ค่าเฉล่�ย	(นาท่) SD T-test Sig1

ก่อนพััฒนาระบบ 10 77.60 24.20 6.15 0.00

หลังพััฒนาระบบ 10 26.54 7.07

1	หมาย์ถึง	ที� α เท่ากับ	0.05

เว้ลาที�ใช้ในการจัดีเรีย์งย์า	 ARV	 และเว้ลาใน 
การจ่าย์ย์า	 ARV	 ในกลุ่มที� พััฒนาระบบจะเร็ว้ข่�น 
เนื�องจากย์าที�ได้ีรับเข้าค์ลังเว้ชภัณฑ์์มาจากกองทุนหลัก	
2	กองทุน	ค์ือ	สัปสัช.	และ	สัปสั	ซี่�งมีค์ว้ามหลากหลาย์ 
ใน	Lot	Number	มีวั้นหมดีอายุ์ที�แตกต่างกัน	และการจัดีเรีย์ง 
ย์าเข้าค์ลังสัินค้์าใช้ระบบ	 FEFO	 ทำาให้ในระบบเดีิม 
(ก่อนพััฒนาระบบ)	 เจ้าหน้าที�ต้องเสัีย์เว้ลามากในการ 
ค์ัดีแย์กและจัดีเรีย์งใหม่	 แต่เมื�อพััฒนาระบบแล้ว้	 ทำาให้ 
เจ้าหน้าที�ผู้ปฏิิบัติงานไม่สัับสัน	 เกิดีค์ว้ามสัะดีว้กเพัิ�มข่�น	
และทำาให้มีเว้ลาในการจัดีเรีย์งย์าลดีลง	 ซี่�งเป็นปัจจัย์ที�
ทำาให้การบริหารค์ลังเว้ชภัณฑ์์ให้มีประสัิทธิภาพัเพิั�มข่�น
สัอดีค์ล้องกับการศึึกษาของภัทรินทร์	 อิสัระพัิทักษ์กุล9 
พับว่้าปัจจัย์ที�มีผลต่อประสัิทธิภาพัการบริหารปริมาณย์า
ค์งค์ลังของค์ลังย์าและเว้ชภัณฑ์์ที�มิใช่ย์าสัามารถแบ่งได้ี 
ออกเป็น	2	สัว่้น	คื์อ	ปัจจัย์ภาย์ใน	ไดีแ้ก่	ปัจจัย์ทางด้ีานบคุ์ค์ล 
ปัจจัย์ด้ีานกระบว้นการ	 ปัจจัย์ดี้านสัถานที�	 และปัจจัย์
ดี้านระบบสัารสันเทศึที�เกี�ย์ว้ข้องกับการบริหารค์ลังย์า
และเว้ชภัณฑ์์ที�มิใช่ย์า	และปัจจัย์ภาย์นอก	ค์ือ	ปัจจัย์ดี้าน

เว้ลา	 ปัจจัย์ด้ีานกระบว้นการของผู้ขาย์	 และปัจจัย์อื�นๆ 
ที�มากระทบ	 เช่น	 สัภาพัอากาศึ	 ภัย์ธรรมชาติ	 และ 
โรค์ระบาดี	เป็นต้น

ตอนที�	3	 ค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนในการจ่าย์ย์า	 ARV	
ก่อนจ่าย์ให้หน่ว้ย์บริการ		

ขอ้มลูค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนในการจา่ย์ย์า	ARV	กอ่นจา่ย์
ใหห้นว่้ย์บรกิาร	โดีย์เภสัชักรค์ลังเว้ชภณัฑ์เ์ปน็ผูต้รว้จสัอบ 
และบันทึกในแบบบันทึกการตรว้จสัอบย์าก่อนจ่าย์ให้ 
หนว่้ย์เบกิ	ในกลุ่มกอ่นพััฒนาระบบพับค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อน
รว้ม	63	ค์รั�ง	(ร้อย์ละ	100.00)	แบ่งเป็นเกิดีจากผิดีชนิดี	 
1	ค์รั�ง	(ร้อย์ละ	1.58)	ผิดีจำานว้น	9	ค์รั�ง	(ร้อย์ละ	14.29)	 
และผิดี	 Lot	 Number	 53	 ค์รั�ง	 (ร้อย์ละ	 84.13)	 และ 
ในกลุ่มหลงัพััฒนาระบบพับค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนรว้ม	6	ค์รั�ง 
(ร้อย์ละ	 100.00)	 แบ่งเป็นเกิดีจากผิดีชนิดี	 0	 ค์รั�ง	 
(ร้อย์ละ	0.00)	ผิดีจำานว้น	6	ค์รั�ง	(ร้อย์ละ	100.00)	และ 
ผิดี	Lot	Number	0	ค์รั�ง	(ร้อย์ละ	0.00)

เ มื� อ เปรีย์บเทีย์บค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนประเภท
ค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนรว้มในกลุ่มก่อนพััฒนาระบบและ
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หลังพััฒนาระบบ	 ทำาการทดีสัอบการกระจาย์ของข้อมูล
แล้ว้พับว่้าไม่เป็นการกระจาย์ข้อมูลแบบปกติ	 (Normal	
distribution)	จ่งใช้ค่์าสัถิติ	Mann-Whitney	U	Test	ทดีสัอบ
ค์ว้ามแตกต่างในทั�งสัองกลุ่ม	 พับค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อน 

รว้มก่อนพััฒนาระบบมีค์่าเฉัลี�ย์	 15.50	 ค์รั�ง	 และมี 
ค์า่เฉัลี�ย์	5.50	ค์รั�ง	หลงัพััฒนาระบบ	มีค์ว้ามแตกตา่งกนั 
อย์่างมีนัย์สัำาคั์ญทางสัถิติ	 ที�	α เท่ากับ	 0.05	 แสัดีง
ดีังตารางที�	4

ตารางท่�	4	ความคลาดํเคล่�อนในการจั่ายยา	ARV	ก่อนจั่ายให้หน่วยบูริการ	ในกลุ่มก่อนพื่้ฒนาระบูบู	
และหล้งพื่้ฒนาระบูบู

กลุ่ม N Mean	Rank Mann-Whitney	U Sig1

คุวิามูคุลาดี้เคุล่�อนรวิมู
-	ก่อนพััฒนาระบบ
-	หลังพััฒนาระบบ

10
10

15.50
5.50

0.00 0.00

1	หมาย์ถึง	ที�	α	เท่ากับ	0.05

ค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนในการจ่าย์ย์า	 ARV	 ให้	 
หน่ว้ย์บริการเกิดีข่�นเนื�องจากย์า	 ARV	 มาจากหลาย์ 
ผู้จำาหน่าย์และหลาย์กองทุนสัุขภาพั	 ทำาให้มีค์ว้าม 
หลากหลาย์ในการบรหิารจัดีการระบบบรหิารค์ลังสันิค์า้ 
เมื�อพััฒนาระบบแล้ว้พับว้่าค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนลดีลง 
อย์า่งมนียั์สัำาคั์ญทางสัถติ	ิซ่ี�งการลดีค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนนี� 
อาจสั่งผลให้การติดีตามผลการรักษาหรือการติดีตาม
ปัญหาดี้านผลิตภัณฑ์์ย์า	ARV	ทำาไดี้สัะดีว้กข่�น	

สรุปผลการวิจั้ยและข้อเสนอแนะ
ผลการว้ิจัย์	พับในกลุ่มก่อนพััฒนาระบบ	มีจำานว้น

ขนานย์าต่อใบเบิกจำานว้น	7.89	ขนาน	มูลค์่าต่อใบเบิก	
139,672.43	บาท	 ในกลุ่มหลังพััฒนาระบบ	มีจำานว้น
ขนานย์าต่อใบเบิกจำานว้น	7.10	ขนาน	มูลค์่าต่อใบเบิก	
201,686.20	บาท

ประสัิทธิภาพัด้ีานเว้ลา	 พับว่้าใช้เว้ลาที�ใช้ใน 
การรับย์า	 ARV	 เข้าค์ลังเว้ชภัณฑ์์	 ในกลุ่มก่อนพััฒนา
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ระบบเป็น	 84.78	 นาที	 และพับ	 39.20	 นาที	 ในกลุ่ม
หลังพััฒนาระบบ	 ลดีลงอย์่างมีนัย์สัำาคั์ญทางสัถิติ 
ที�	α เท่ากับ	0.05	

เว้ลาที� ใ ช้ ที� ทำาการ จ่ าย์ย์า	 ARV	 ออกจาก 
ชั�นว้างสัินค้์า	 ใ ช้ เว้ลาในกลุ่มก่อนพััฒนาระบบ 
เป็น	 77.80	 นาที	 และพับ	 24.20	 นาที	 ในกลุ่ม 
หลังพััฒนาระบบ	 ลดีลงอย์่างมีนัย์สัำาคั์ญทางสัถิติ	 
ที� α	เท่ากับ	0.05		

ประสัิทธิภาพัค์ว้ามถูกต้องในการจัดีจ่าย์ย์า		 
พับค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนในการจ่าย์ย์า	 ARV	 ก่อนจ่าย์ 
ให้หน่ ว้ย์บริการ 	 ในกลุ่ มก่ อนพััฒนาระบบพับ 
ค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนรว้มเฉัลี�ย์	63	ค์รั�ง	(ร้อย์ละ	100.00)	 
แบ่งเป็นเกิดีจากผิดีชนิดี	 1	 ค์รั�ง	 (ร้อย์ละ	 1.58)	 
ผิดีจำานว้น	 9	 ค์รั�ง	 (ร้อย์ละ	 14.29)	 และผิดี	 Lot 
Number	 53	 ค์รั�ง	 (ร้อย์ละ	 84.13)	 และในกลุ่มหลัง 
พััฒนาระบบ	 พับค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื�อนรว้ม	 6	 ค์รั�ง	 
(ร้อย์ละ	 100.00)	 แบ่งเป็นเกิดีจากผิดีชนิดี	 0	 ค์รั�ง 
(ร้อย์ละ	 0.00)	 ผิดีจำานว้น	 6	 ค์รั�ง	 (ร้อย์ละ	 100.00) 
และผิดี	 Lot	 Number	 0	 ค์รั�ง	 (ร้อย์ละ	 0.00)	 เมื�อ 
เปรีย์บเทีย์บค์ว้ามค์ลาดีเค์ลื� อนประเภทค์ว้าม 
ค์ลาดีเค์ลื�อนรว้ม	 และประเภทผิดี	 Lot	 Number	 ใน
กลุ่มก่อนพััฒนาระบบและหลังพััฒนาระบบ	 ใช้ค์่าสัถิติ	 
Mann-Whitney	 U	 Test	 ทดีสัอบค์ว้ามแตกต่าง 
ในทั�งสัองกลุ่ม	 มีค์ว้ามแตกต่างกันอย์่างมีนัย์สัำาคั์ญ 
ทางสัถิติ	ที�	α	เท่ากับ	0.05
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ย์ากลุ่มอื�นๆ

2.	ศึึกษาระบบโลจิสัติกสั์	 ในระบบหน่ว้ย์บริการ
อื�นๆ	ที�ไม่ใช่ค์ลังเว้ชภัณฑ์์	เช่น	ห้องจ่าย์ย์าผู้ป่ว้ย์นอก	
เป็นต้น

3.	นำาผลการว้ิจัย์ไปขย์าย์สัู่โรงพัย์าบาลชุมชน
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องค์์การเภสััชกรรมค์ว้้ารางว้ัล
รััฐวิิสาหกิิจดีีเดี่นปรัะจำาปี 2564 
ดี้านกิารัพััฒนาองค์์กิรัดีีเดี่น

วิารัสารัองค์์กิารัเภสัชกิรัรัม
The Government Pharmaceutical Organization 

5 ภาคีจับมือ  
พัฒนานวัตกรรม 

สเปรย์แอนติบอดี้พ่นจมูก  
ยับย้ังโควิด-19  

เตรียมเดินหน้าศึกษา 
ทางคลินิกในอาสาสมัคร - 

คาดออกสู่ตลาด 
ไตรมาส 3 ปีนี้

 องค์การเภสัชกรรม 
คว้ารางวัล  

“องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ” ประจำาปี 2564

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงาน  
“Thailand International Health Expo 2022” 

 นำาเสนอความรู้เรื่อง โรงงานผลิตวัคซีน 
ขององค์การฯ คว้ารางวัลระดับโลก  

ต้นแบบส่งออกช่อดอกกัญชา  
วัคซีนโควิด HXP-GPOVac วัคซีนเพ่ือคนไทย  

พร้อมจำาหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การฯ  
ในราคาพิเศษ

ครั้งแรกในประเทศไทย  
องค์การเภสัชกรรม  

จับมือ Durian Corp. 
จัดงาน GPO Innovative 
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