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การประชุม “บทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ” 

ผู้จัดท า: 

คณะกรรมการจัดประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูม ิ

ที่ปรึกษา: 

 ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท ์  รศ.ภก.ดร.วิทยา กลุสมบรูณ ์

 ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานภุาพ ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา 

บรรณาธิการ:                                                                   

ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม  ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์  

อ.ภญ.ศิราณี ยงประเดิม  ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต ์                                                                            

ประสานงาน: 

 ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์  น.ส.สุกัญญา พวงมณ ี

 น.ส.พิมพ์ชนก วงศ์เมือง 

จัดพิมพ์และเผยแพร่: 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

สภาเภสัชกรรม 

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) 

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

พิมพ์คร้ังท่ี 1: มีนาคม 2558 

จ านวนพิมพ:์ 300 เล่ม 

ติดต่อ: 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

120 ม 3 ช้ัน 4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทร 02 141 4198   โทรสาร 02 143 9730-1 

 

ส านักงานแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ (คคส.) 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 0 2218 8445   โทรสาร 0 2251 3531  
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สนับสนุนการพิมพ:์ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)  
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ค าน า 

 

เภสชักร กบั บทบาทเภสชักรรมปฐมภูมิ ไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่เป็นเร่ืองท่ีเภสชักรในหลายๆพ้ืนท่ีได้

ดาํเนินการมาอยา่งเขม้แข็งและต่อเน่ืองมาเป็นเวลายาวนาน ยกตวัอย่างเภสชักรท่ีเป็นครูบาอาจารยห์ลาย

ท่านไดทุ่้มเทใหก้บังานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยาทั้งในระดับครอบครัว และ ชุมชน เพ่ือลดปัญหายาท่ีไม่

เหมาะสม และอนัตรายท่ีเกิดจากการใชย้า มีผลงานเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์  ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ระบบควบคุมยาของประเทศ ส่งผลใหผู้ใ้ชย้ามีความปลอดภัย และใชย้าอย่างสมเหตุผล  พฒันาส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหเ้ขา้ถึงยา ใชย้าอย่างปลอดภยั ผูป่้วย หรือ ผูใ้ชย้าไดร้บัการดูแลอย่างต่อเน่ือง

ทั้งในเชิงคน้หาปัญหา ป้องกนั ลดปัญหา และส่งเสริมพฒันาใหดี้ยิ่งขึ้ น 

งานเภสชักรรมปฐมภูมิน้ันมีความเป็นองคร์วม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม และ จิตวิญญาณ  

มีความต่อเน่ืองของการดแูลตั้งแต่เกิดจนตาย มีการบรูณาการผสมผสานไม่แยกส่วน  สรา้งความเสมอภาค

ในการไดร้บัการดแูล และประการสาํคญัคือ การมีส่วนร่วม เพ่ือสรา้งความเขม้แข็ง ต่อเน่ือง และ ยัง่ยืน 

การพัฒนาระบบสุขภาพดา้นปฐมภูมิ เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดก้ําหนดใน

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างชัดเจน มีการวางแผนดา้นกําลังคน และ ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในระบบ โดยเฉพาะเภสัชกร  ท่ีมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และ 

องคก์รท่ีสาํคญั อาทิเช่น สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภาเภสชักรรม และ วิทยาลยั

การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) ผลกัดนัใหม้ีการฝึกอบรมหลกัสูตรงาน

เภสชักรรมครอบครวัและชุมชน (Family and Community Pharmacist Practice Learning : FCPL) เพ่ือ

สรา้งความเขม้แข็งในเชิงระบบใหก้บังานเภสชักรรมปฐมภมูิ 

การประชุม “บทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ” ในครั้งน้ี มีเป้าหมายสําคัญเพ่ือให้เกิดการ

แลกเปล่ียน เรียนรู ้ในแต่ละบทบาทของเภสชักร  ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีลว้นมีคุณค่า สามารถนําไปเป็นบทเรียน 

ประยุกตใ์ช ้ หรือ พฒันาต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดต่อชุมชน  สงัคม และ ประเทศชาติต่อไป 
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ก าหนดการประชุม 

 บทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ 

 วนัจนัทรท์ี่ 23 – วนัองัคารที่ 24 มีนาคม 2558 

 ณ โรงแรมอมารี แอรพ์อรต์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

วนัจนัทรท์ี่ 23 มีนาคม 2558 

ระยะเวลา เน้ือหาการประชุม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00  - 09.10 น. พิธีเปิด โดย ภก.กิตติ  พิทกัษ์นิตินันท ์ นายกสภาเภสชักรรม 

09.10-10.30 น. อภิปรายเร่ือง ทิศทางงานเภสชักรรมปฐมภมูิ  

โดย 

 ภก.กิตติ  พิทกัษ์นิตินันท ์ นายกสภาเภสชักรรม 

 รศ.นพ.สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ ท่ีปรึกษา สปสช. 

 นพ.ประสิทธ์ิชยั มัง่จิตร ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี 

ผูด้าํเนินรายการ รศ.ดร.ภญ.จิราพร ล้ิมปานานนท ์ประธานมลูนิธิเพ่ือผูบ้ริโภค 

10.30-10.45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น. นําเสนอบทบาทของเภสชักรท่ีทาํงานเภสชักรรมปฐมภูม ิ

 การพฒันาระบบยาในหน่วยบริการปฐมภมูิ  

โดย ภญ.เนาวรตัน์ ทิพยอุ์ทยั โรงพยาบาลบางบ่อ  สมุทรปราการ 

 การดแูลผูป่้วยในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน  

โดย ภญ.พชรณฐัฎ ์ชยณฐัพงศ ์โรงพยาบาลพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช 

 การสรา้งระบบความปลอดภยัดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน 

โดย ภญ.สุภาวดี เปล่งชยั โรงพยาบาลเสลภมูิ  รอ้ยเอ็ด 

ผูด้าํเนินรายการ ภก.ภาณุโชติ ทองยงั รองผูอ้าํนวยการ วิทยาลยัการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) 

 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
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หอ้งยอ่ยที่ 1: (ดอนเมือง1) ประสบการณก์าร

ดูแลผูป่้วยตอ่เน่ืองในระดบับุคคล ครอบครวั 

และชุมชน  

ประธาน: ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์  

ประธานร่วม: อ.ภญ.ศิราณี ยงประเดิม 

เลขานุการ: อ.ภก.ธนะวิชช ์ปานนอ้ย 

หอ้งยอ่ยที่ 2: (ดอนเมือง2) การพฒันาระบบ

ความปลอดภยัดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพใน

ชุมชน 

ประธาน: ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม 

ประธานร่วม:ภก.วรวิทย ์กิตติวงศสุ์นทร 

เลขานุการ: ภก.ธนพฒัน์ เลาวหุตานนท ์

เลขานุการร่วม: ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสนัต ์

13.00 – 

14.30 น. 

ช่วงที่ 1:  

1. การออกแบบการบริหารยา 

(Drug administration) ของ

ผูป่้วยเฉพาะรายท่ีมีปัญหาการ

บริหารยาท่ีบา้น กรณีศึกษาโรค

ลมชกั เร่ือง “ลมชกัลมโชย”  

ภญ. สปุราณี สวุนัที  

โรงพยาบาลขขุนัธ ์ 

2. การพฒันาระบบยาในหน่วย

บริการปฐมภมูิ กรณีศึกษาการ

ดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย การดแูล

ผูป่้วยใน Pain Clinic จาก

โรงพยาบาลสู่ชุมชน  

ภก. ตฤณวตัฬ ์ จิตจกัร 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

กฉิุนารายณ ์ 

3. ผูป่้วยเอชไอวี เร่ือง “เรียกย่าสัก

คาํสิลกู” 

ภญ.จนัทรจ์ิราภรณ ์ ชาตร ี 

โรงพยาบาลกระแสสินธุ ์    

4. ผู ้ ป่ วย เบาหวาน เ ร่ือง  “การ

เปล่ียนแปลง”  

ภก.วรีชยั จนัทรแ์ดง  

โรงพยบาลสมเด็จพระยุพราช

ฉวาง  

13.00–

14.30 น. 

ช่วงที่ 1:  

1. ผลของการอบรมและการนิเทศต่อ

ความชุกของปัญหาการบริหารคลงั

เวชภณัฑข์องโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล   

ภก.สงวน ลือเกียรติบณัฑติ   

คณะเภสชัศาสตร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

2. การศึกษาการใชส้มุนไพรในจงัหวดั

ชุมพร :กรณีศึกษารางจืด  

ภญ.จนัทพร มณีเสน  

โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศักดิ์    

3. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในผูป่้วยท่ี

ไดร้บัยาตา้นไวรสั เอช.ไอ.วี. กลุ่ม

เพ่ือนลาํดวน  

ภญ.ลกัขณา เหมาะหมาย             

โรงพยาบาลล าดวน  

4. การสงัเคราะหผ์ลกระทบดา้น

กฎหมายของผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ี

รายงานในระบบ Single Window 

และการนําขอ้มลูไปใชแ้กปั้ญหาโดย

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

ภก.เดน่ชยั ดอกพอง  

โรงพยาบาลขขุนัธ ์  

14.30 – 14.45 น. 

 

 

พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
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14.45 – 

16.30 น. 

ช่วงที่ 2: 

5. ผูป่้วยจิตเวช เร่ือง “ราตรีน้ีไมม่ืด

มิด...อีกต่อไป” 

ภญ.ปฐมาภรณ ์ชยัเพ็ชร ์

โรงพยาบาลพรหมพิราม   

6. ผูป่้วยจิตเวช เร่ือง “เมื่อปัญญา…

สอนฉนั” 

ภญ.เนตรนภา รตันพงษ์จินดา  

ภญ.เบญจรตัน์ ธีระวงศนันท ์ 

รพ.ลอง  

7. ผู ้ป่วยสูงอายุท่ีติดเตียง เร่ือง 

“เร่ืองของป้าสุภา” 

ภญ.ชตุิมา วรรณทอง  

โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี  

8. บทบาทของรา้นยากับการดูแล

ผูป่้วยต่อเน่ือง เร่ือง “รา้นยากับ

การเ ร่ิมงานเยี่ ยมบ้าน (ครั้ ง

แรก)”  

ภญ.ตมิสา เดชอาคม  

รา้นเฟ่ืองฟ้าเภสชั  

 

 

 

 

 

14.45 – 

16.30 น. 

ช่วงที่ 2: 

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดร้บัยาลด

ความดนักลุ่ม ACE Inhibitor หรือ 

ARBเพ่ือชะลอความเส่ือมของไตใน

ผูป่้วยเบาหวาน โรงพยาบาลกนัทร

ลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  

ภญ. ประภา พิทกัษา  

โรงพยาบาลกันทรลกัษ์  

6. บทเรียนการพฒันางานเภสชักรรม

ปฐมภมูิอาํเภอจอมพระ จงัหวดั

สุรินทร ์ 

ภญ.ธญันันท ์รุง่เรอืง   

โรงพยาบาลจอมพระ  

7. การคดักรองผูป่้วยโรคเร้ือรงัท่ีใชย้า 

สเตียรอยดโ์ดยไมม่ีขอ้บ่งช้ีทาง

การแพทย ์อาํเภอวารินชาํราบ 

จงัหวดัอุบลราชธานี  

ภญ.รุง่นภา กงวงษ์  

โรงพยาบาลวารนิช าราบ  

8. การศึกษาความชุกและลกัษณะของ

รา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในเขต

อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง  

ภก.ภาณุ  วริยิานุทยั  

โรงพยาบาลงาว  

9. การพฒันาการใชร้ะบบแจง้เตือน

ภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ “Single 

Window เตือนภยั” เพ่ือสรา้งความ

เขม้แข็งชุมชน อาํเภอปทุมราชวงศา 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ  

ภญ.จนัทรจ์รยี ์ดอกบวั  

โรงพยาบาลปทมุราชวงศา 

17.00 – 18.00 น. พิธีรบัประกาศนียบตัรวิชาชีพเภสชักรรม 

18.30 น. รบัประทานอาหารเย็น 
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วนัองัคารที่ 24 มีนาคม 2558 

ระยะเวลา เน้ือหาการประชุม 

09.00-10.15 น. อภิปราย เร่ือง บทบาทของรา้นยากบับริการเภสชักรรมปฐมภมูิ 

โดย 

 นพ.ชชูยั ศรชาํนิ ประธานกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือขา่ยระบบบริการ 

 ภก.วินิต  อศัวกิจวีรี ผูท้รงคุณวุฒิ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบาํรุงศิลป์ ประธานศนูยป์ระสานงานการศึกษาเภสชั

ศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 

 ภญ.ชอ้งมาศ นิติศฤงคาริน นายกสมาคมเภสชักรรมชุมชน 

 ภญ.จีรยา ธูปมงคล  สถานปฏิบติัการเภสชักรรมชุมชน คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร   

ผูด้าํเนินรายการ: ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม รองผูอ้าํนวยการ วิทยาลยัการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) 

10.15-10.30 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 

10.30-11.30 น. เสวนา เร่ือง เคล็ดไม่ลบัท่ีจาํเป็นสาํหรบัเภสชักรในการดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองในระดบั

บุคคล ครอบครวั และชุมชน  

โดย 

 ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา หวัหนา้งานบริบาลเภสชักรรม รพ.ลาํปาง 

 ภก.ฉตัรพิศุทธ์ิ วิเศษสอน รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ ์จ.กาฬสินธุ ์

ผูด้าํเนินรายการ ภก.ธนพฒัน์ เลาวหุตานนท ์หวัหนา้งาน สาํนักสนับสนุนการพฒันา

ระบบยาและเวชภณัฑ ์

11.30 – 12.00 น. ประกาศผล Popular vote: Poster presentation 

12.00 -13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.30 น. ประชุมเครือข่ายเภสชักรรมปฐมภมูิและกาํหนดทิศทางในการขบัเคล่ือน 

ดาํเนินรายการโดย  ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา หวัหนา้งานบริบาลเภสชักรรม รพ.ลาํปาง 
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สารบญั 

 

  หนา้ 

ค าน า ค 

ก าหนดการประชุม ง 

สารบญั ซ 

โครงการประชุมถอดบทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ ต 

น าเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation  

หอ้งที่ 1 ประสบการณก์ารดูแลผูป่้วยตอ่เน่ืองในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน    

OF 1  การออกแบบการบริหารยา (Drug administration) ของผูป่้วยเฉพาะรายท่ีมีปัญหา 

การบริหารยาท่ีบา้น กรณีศึกษาโรคลมชกั เร่ือง “ลมชกัลมโชย” 

1 

OF 2  การดแูลผูป่้วยใน Pain Clinic จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 6 

OF 3  ผูป่้วยเอชไอวี เร่ือง “เรียกยา่สกัคาํสิลกู” 8 

OF 4  ผูป่้วยเบาหวาน เร่ือง “การเปล่ียนแปลง” 11 

OF 5  ผูป่้วยจิตเวช เร่ือง “ราตรีน้ีไมม่ืดมิด...อีกต่อไป” 15 

OF 6  ผูป่้วยจิตเวช เร่ือง “เมื่อปัญญา…สอนฉนั ” 17 

OF 7  ผูป่้วยสงูอายุท่ีติดเตียง “เร่ืองของป้าสุภา” 21 

OF 8  บทบาทของรา้นยา กบัการดแูลผูป่้วยต่อเน่ือง เร่ือง “รา้นยากบัการเร่ิมงานเยี่ยมบา้น  

(ครั้งแรก)” 

22 

หอ้งที่ 2 การพฒันาระบบความปลอดภยัดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน   

OC 1  ผลของการอบรมและการนิเทศต่อความชุกของปัญหาการบริหารคลงัเวชภณัฑข์อง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

27 

OC 2  การศึกษาการใชส้มุนไพรในจงัหวดัชุมพร : กรณีศึกษารางจืด 28 

OC 3  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในผูป่้วยท่ีไดร้บัยาตา้นไวรสั 

เอช.ไอ.วี กลุ่มเพ่ือนลาํดวน  

42 

OC 4  การสงัเคราะหผ์ลกระทบดา้นกฎหมายของผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีรายงานใน 

ระบบ Single Window และ การนําขอ้มลูไปใชแ้กปั้ญหาโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง 

44 

OC 5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดร้บัยากลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) หรือ 

Angiotensin receptor blocker (ARB) ในผูป่้วยเบาหวานโรงพยาบาลกนัทรลกัษ์   

จงัหวดัศรีสะเกษ 

47 

OC 6  บทเรียนการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภมูิ อาํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 49 

OC 7  การคดักรองผูป่้วยโรคเร้ือรงัท่ีใชย้าสเตียรอยด ์โดยไมม่ีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์  

อาํเภอวารินชาํราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี 

52 

OC 8  การศึกษาความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอาํเภองาว จงัหวดั

ลาํปาง 

54 
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OC 9  การพฒันาการใชร้ะบบแจง้เตือนภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ “Single  Window เตือนภยั” 

เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งชุมชน อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

56 

 

ผลงานที่ส่งเขา้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  

 

ความปลอดภยัดา้นยาในชุมชนและสมุนไพร   

PC 1  ความชุกของเหตุการณไ์มพึ่งประสงค ์จากการบริโภคยาในชุมชนของผูป่้วยโรคเร้ือรงั

อาํเภอเสลภมูิ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  

61 

PC 2  ความรูแ้ละการปฏิบติัตวัในการใชย้าปฏิชีวนะรกัษาตนเอง ณ ชุมชนฉลาดใชย้า

ตน้แบบจงัหวดันครศรีธรรมราช  

62 

PC 3  เร่ืองเล่า..เภสชักรคนตวัเล็ก...กบั  อสม. คนตวัโต ....บนหนทาง....การพฒันาชุมชน

ฉลาดใชย้าจงัหวดันครศรีธรรมราช  

63 

PC 4  การประเมินการปฏิบติัตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตและการกาํหนดสถานท่ี 

อุปกรณ ์และวิธีปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชนของรา้นขายยาแผนปัจจุบนัในจงัหวดั

ลาํพนู 

67 

PC 5  การศึกษาระบบบริหารเวชภณัฑจ์ากรายงานการสืบสวนขอ้เท็จจริงกรณี ซโูดอีเฟดรีน 68 

PC 6  ยายรอ้ยชุด_เร่ืองเล่า_ปทุมราชวงศา 72 

PC 7  การสาํรวจสถานการณก์ารใชส้เตียรอยด ์ในพ้ืนท่ีตาํบลเมืองแหง อาํเภอเวียงแหง  

จงัหวดัเชียงใหม ่โดยเครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น 

74 

PC 8  โครงการ "จวนกัน๋กึด จวนกัน๋ทาํ" การพฒันากลไกการจดัการการกระจายยา 

ไมเ่หมาะสมในพ้ืนท่ีอาํเภอลอง 

75 

PC 9  สถานการณโ์ฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีผิดกฎหมายทางวิทยุทอ้งถ่ินจงัหวดัลพบุรี 76 

PC 10  แนวทางการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในหอ้งพยาบาลของโรงเรียน ระดบั

ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

77 

PC 11  การพฒันากลไกเฝ้าระวงั  และจดัการยาไมเ่หมาะสมในชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

บา้นแจมป๋อง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

78 

PC 12  สถานการณข์องสินคา้ไมป่ลอดภยัจากการประเมินความเส่ียงและความเป็นไปไดใ้น

การแกปั้ญหาดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัลาํดบัความสาํคญัสินคา้ไมป่ลอดภยัระดบัจงัหวดั 

80 

PC 13  การใชย้าปฏิชีวนะของประชาชนในอาํเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ 82 

PC 14  การประเมินผลการใชย้าสมุนไพร และ ยาแผนไทยในงานรกัษาพยาบาลผูป่้วย  

ของสถานพยาบาลภาครฐั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ปี 2557 

83 

PC 15  การแกไ้ขปัญหายาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน 84 

PC 16  เครือข่ายการทาํงานท่ีเขม้แข็งคือวคัซีนของชุมชน 87 

PC 17  เครือข่ายชุมชนกบัการขบัเคล่ือนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัปฐมภมูิสู่การเป็น

หมูบ่า้นสรา้งเสริมสุขภาพปลอดโรคจากการบริโภคและอุปโภคสินคา้และผลิตภณัฑ์

สุขภาพ เขตพ้ืนท่ีตาํบลชา้งมิ่ง อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 

89 
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ความปลอดภยัดา้นยาในชุมชนและสมุนไพร   

PC 18  โครงการ เครือข่ายพฒันา ผูค้า้ร่วมใจ ปลอดภยัผูบ้ริโภค 90 

PC 19  เร่ืองเล่า : ถอดบทเรียนการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 94 

PC 20  การพฒันากระบวนการเฝ้าระวงัและการใชม้าตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพ 

น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทและน้ําแข็ง  กรณีศึกษา : สถานประกอบการใน

จงัหวดัพิจิตร 

99 

PC 21  สถานการณก์ารปนเป้ือนของสารฟอรม์าลินในสไบนางและปลาหมึกรอบใน

ผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จ ในจงัหวดัชยันาท 

100 

PC 22  การประเมินศกัยภาพผูบ้ริโภคดา้นอาหารปลอดภยัในอาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี  

ปี 2557 

102 

PC 23  ผลิตภณัฑสุ์ขภาพกบัผูป่้วยเอดส ์ 103 

PC 24  บริการหลงัการขายคือความตาย 104 

PC 25  เร่ืองเล่า  “สวยซะ” ใหเ้ข็ด 107 

PC 26  พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไมม่ีขอ้บ่งใชท้างการแพทยข์องผูป่้วยโรคเร้ือรงั 

อาํเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 

110 

PC 27  ความรูแ้ละความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคในการส่งเสริมการใช้

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีปลอดภยั ในเขตตาํบลหนองกุง อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 

2557 

111 

PC 28  พฤติกรรมการใชพ้าราควอตและผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรตาํบลปงสนุก 

อาํเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน 

112 

PC 29  ความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะ ในเขตอาํเภอวงัเหนือ จงัหวดั

ลาํปาง 

113 

PC 30  การกินยาในสงัคมไทย: แค่หนัไปมอง.....ก็เหน่ือยละท่ีจะตอ้งกิน   114 

PC 31  ความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอาํเภอแมส่รวย 

จงัหวดัเชียงราย 

117 

PC 32  ความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะ ในเขตอาํเภอเมืองปาน จงัหวดั

ลาํปาง 

118 

PC 33  ถอดบทเรียนการดาํเนินงาน ยาปลอดภยัในชุมชน รพ.สต.คาํนางตุม้ อ.เมยวดี จ.

รอ้ยเอ็ด 

119 

PC 34  การพฒันาความปลอดภยัดา้นยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลตลาดเกรียบ 

 อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

122 

PC 35  สาํรวจการระบาดของผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของสเตียรอยด ์ในชุมชนหมท่ีู 3 ตาํบล

คลองนิยมยาตรา อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

123 

PC 36  เลือดออกในทางเดินอาหาร ป้องกนัได ้หากเพียงใส่ใจสกันิด 124 
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7 แสงสวา่งในความมืดมิด 

8 ชีวิตใน “ ศรีตรงั บา้นหลงัใหญ่  ” 

9 เร่ืองของป้าสุภา 

10 ลมชกั ลมโชย 

11 เมื่อปัญญา…สอนฉนั  

12 ราตรีน้ีไม่มืดมิด...อีกต่อไป 

13 การเปล่ียนแปลง 

14 เรียก “ยา่สกัคาํสิลกู” 

งานคุม้ครองผูบ้ริโภค และ ระบบความปลอดภยัดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน 

15 พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไมม่ีขอ้บ่งใชท้างการแพทยข์องผูป่้วยโรคเร้ือรงั อาํเภอ

ราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 

16 ความชุกของเหตุการณไ์มพึ่งประสงค ์จากการบริโภคยาในชุมชน 

ของผูป่้วยโรคเร้ือรงัอาํเภอเสลภมูิ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

17 ความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะ ในเขตอาํเภอเมืองปาน จงัหวดัลาํปาง 

18 พฤติกรรมการใชพ้าราควอตและผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรตาํบลปงสนุก อาํเภอ

เวียงสา จงัหวดัน่าน 

19 ความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอาํเภอแมส่รวย 

จงัหวดัเชียงราย 

20 การใชย้าปฏิชีวนะของประชาชนในอาํเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ 

21 สถานการณก์ารกระจายของอาหารสดท่ีปนเป้ือนฟอรม์าลิน ปีงบประมาณ 2557  

กรณีศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  สกลนคร  นครราชสีมา ศรีสะเกษ 

22 สถานการณก์ารปนเป้ือนของสารฟอรม์าลินในสไบนางและปลาหมึกรอบในผูป้ระกอบการ
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จาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จในจงัหวดัชยันาท 

23 การพฒันากระบวนการเฝ้าระวงัและการใชม้าตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพ 

น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทและน้ําแข็ง  กรณีศึกษา : สถานประกอบการในจงัหวดั

พิจิตร 

24 การประเมินผลการใชย้าสมุนไพร และ ยาแผนไทยในงานรกัษาพยาบาลผูป่้วย ของ

สถานพยาบาลภาครฐั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ปี 2557 

25 สถานการณก์ารโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีผิดกฎหมายทางวิทยุทอ้งถ่ินจงัหวดัลพบุรี 

26 การประเมินการปฏิบติัตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตและการกาํหนดสถานท่ี อุปกรณ ์

และวิธีปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชนของรา้นขายยาแผนปัจจุบนัในจงัหวดัลาํพนู 

27 การประเมินผลการดาํเนินงานศูนยเ์ตือนภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ 

28 สถานการณก์ารใชย้าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไมเ่หมาะสมในชุมชนจงัหวดัศรีสะเกษ 

29 สถานการณข์องสินคา้ไมป่ลอดภยัจากการประเมินความเส่ียงและความเป็นไปไดใ้นการ

แกปั้ญหาดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัลาํดบัความสาํคญัสินคา้ไมป่ลอดภยัระดบัจงัหวดั 

30 ความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะ ในเขตอาํเภอวงัเหนือ จงัหวดัลาํปาง 

31 การศึกษาการใชส้มุนไพรในจงัหวดัชุมพร : กรณีศึกษารางจืด 

32 การสงัเคราะหผ์ลกระทบดา้นกฎหมายของผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีรายงานใน ระบบ Single 

Window และ การนําขอ้มลูไปใชแ้กปั้ญหาโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง 

33 การคดักรองผูป่้วยโรคเร้ือรงัท่ีใชย้าสเตียรอยดโ์ดยไม่มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์อาํเภอวารินชาํ

ราบ 

34 การพฒันาการใชร้ะบบแจง้เตือนภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ “Single  Window เตือนภยั” 

เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งชุมชน อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

35 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในผูป่้วยท่ีไดร้บัยาตา้นไวรสัเอช.ไอ.วี 

กลุ่มเพ่ือนลาํดวน 

36 การศึกษาความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอาํเภองาว  

จงัหวดัลาํปาง 

พฒันาระบบยาบริการปฐมภูมิ 

37 การพฒันางานเภสชักรรมปฐมภมูิ ในรพ.สต.เครือขา่ย  โรงพยาบาลบางบ่อ 14 `แห่ง 

38 เบ่งบานวฒันะ...เครือขา่ยวฒันะงานเภสชักรรมปฐมภูมิสู่ความงดงาม 

39 การศึกษาระบบบริหารเวชภณัฑ ์จากรายงานการสืบสวนขอ้เท็จจริงกรณี ซโูดอีเฟดรีน 

40 ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารเวชภณัฑ:์ กรณีศึกษาคดีทุจริตยาซโูดเอฟีดรีน 

41 การจดัทาํกรอบบญัชีรายการยาจงัหวดัพะเยา 

42 การสาํรวจความสามารถในการดาํเนินงานตามนโยบายมาตรฐานในการบริหารยาและ

เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา 
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43 บทเรียนการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภมูิ อาํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 

44 การดแูลผูป่้วยใน Pain Clinic จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 

45 ผลของการอบรมและการนิเทศต่อประสิทธิภาพการบริหารคลงัเวชภณัฑข์องโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

46 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดร้บัยากลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) หรือ 

Angiotensin receptor blocker (ARB) ในผูป่้วยเบาหวานโรงพยาบาลกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรี

สะเกษ 

47 รา้นยากบัการเร่ิมงานเยี่ยมบา้น (ครั้งแรก) 

48 รอยยิ้ มของลุงตอ้ย 

49 แนวทางการดาํเนินงานเพ่ือการพฒันาบทบาทงานเภสชักรรมปฐมภมูิ ใน 8 จงัหวดั

ภาคเหนือตอนบน 

50 มองยอ้นสะทอ้นคิด: บทเรียนจากสมชัชาสุขภาพสู่การขบัเคล่ือนจริยธรรมยา 

51 การเสริมสรา้งมาตรการควบคุมการผลิตน้ําแข็งหลอดในจงัหวดัชยันาทใหม้ีมาตรฐาน 

52 การแลกเปล่ียนเรียนรูเ้พ่ือดาํเนินคดีดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ : กรณีศึกษาสาํนักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี 

53 การนําวิทยาการกาํกบัดแูลมาใชใ้นการขึ้ นทะเบียนตาํรบัยาชีววตัถุ 

54 ทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อการควบคุมสถานท่ีผลิตเคร่ืองสาํอางควบคุม 

55 อุบติัการณแ์ละลกัษณะทางระบาดวิทยาของโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษในจงัหวดั

เชียงราย ปีพ.ศ. 2553-2557 

56 ผลของการใชก้ระบวนการจดัการความรูต่้อผลลพัธใ์นการพฒันาระบบเฝ้าระวงั      ยา

หมดอายุของหน่วยบริการปฐมภมูิ 
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โครงการถอดบทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ  

 

หลกัการและเหตผุล 

กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2555-2559 

ขึ้ นเพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีขีดความสามารถท่ีจะรองรับความท้าทายและบริบทท่ี

เปล่ียนแปลงในอนาคตไดโ้ดยแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี2555-2559 จะมีความ

สอดคลอ้งกนัทั้งดา้นโครงสรา้ง บุคลากรและคุณภาพบริการ โดยใชรู้ปแบบการบริหารจดัการเครือข่าย

บริการในส่วนภูมิภาคเป็นเครือข่ายบริการ 12 เครือข่ายและกาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบริการ

สุขภาพเป็นประเด็น 3 ประเด็น คือ บริการระดบัปฐมภูมิ (ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล) บริการระดบัทุติยภูมิ บริการระดบัตติยภูมิ และพฒันาบริการศูนยค์วามเช่ียวชาญ

ระดบัสูง 4 สาขา (ทารกแรกเกิด โรคมะเร็ง อุบติัเหตุและฉุกเฉิน และโรคหวัใจและหลอดเลือด) โดย

พฒันาระบบบริการทุกระดบัใหส้ามารถเช่ือมโยง และสอดคลอ้งกนัภายในแต่ละเครือข่ายบริการ ภายใต้

แผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2555-2559 น้ี กระทรวงสาธารณสุข ไดพ้ฒันาเกณฑ์

การจดัการกาํลงัคนของสหวิชาชีพ เพ่ือนํามาใชใ้นการวางแผนทรพัยากรดา้นกาํลงัคนในระบบสาธารณสุข 

ในส่วนของงานเภสชักรรมปฐมภูมิน้ันไดก้าํหนดให ้ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมือง (215 แห่ง) ตอ้งมีเภสชักร 1 

คน, รพ.สต.ขนาดใหญ่ (1,000 แห่ง) ตอ้งมีเภสชักร 1 คน และ รพ.สต.ขนาดเล็ก (8,750 แห่ง) 

กาํหนดใหม้ีเภสชักร 1 คนต่อประชากรประมาณ 10,000 คน) 
(1)

 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

หลกัประกนัสุขภาพ ถว้นหนา้ ปี 2555 – 2559 โดยบริการปฐมภมูิก็เป็นหน่ึงในยุทธศาสตรส์าํคญั ลาํดบั

ท่ี 3 ซ่ึงกําหนดให ้สปสช.ตอ้ง สรา้งความเขม้แข็งของระบบบริการโดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิท่ี

เหมาะสมในทุกมิติและสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี (Primary Care Strengthening) ทั้งน้ี บริการปฐมภูมิ

ในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติมีภาระหน้าท่ีในการปกป้องความเป็นธรรมในดา้นสุขภาพ  ลดภาระ

ค่าใชจ้่ายและเพ่ิมผลิตภาพของประชาชน จดับริการรกัษาพยาบาล ชนัสูตรโรค ป้องกนัโรค สรา้งเสริม

สุขภาพ ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และ บริการการแพทยแ์ผนไทยการแพทยท์างเลือก เพ่ือใหบ้ริการแก่ประชาชนท่ี

ลงทะเบียนกบัหน่วยบริการปฐมภมูิใกลบ้า้น เป็นไปตามเจตนารมณข์องพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ มาตรา 3 และสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล   คือ ใหป้ระชาชนทุกครวัเรือนมีหมอใกลบ้า้น

ใกลใ้จดูแลสุขภาพถึงบา้น ภายในทศวรรษต่อไปคนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมขึ้ นเพ่ือสรา้งความ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางออ้มอย่างยัง่ยืน และนโยบายการปฏิรูประบบบริการ

ของกระทรวงสาธารณสุขตามแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพและการบริหารแบบเครือขา่ยบริการสุขภาพ 

ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ไดจ้ดัสรรเงินจากงบบริการ

ผูป่้วยนอกทัว่ไป เพ่ือใหเ้ป็นค่าบริการท่ีจ่ายตามเกณฑคุ์ณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นค่าใชจ้่าย

เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพการจดับริการสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิ โดยมีหลกัการสาํคญัท่ีใหห้น่วยบริการประจาํ 

และระบบสุขภาพระดบัอาํเภอ (District Health System) ตอ้งสนับสนุนส่งเสริมหน่วยบริการปฐมภูมิ และ

เครือขา่ยหน่วยบริการใหม้ีศกัยภาพในการจดับริการสาธารณสุข เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครวัเรือนมีและเขา้ถึง

บริการปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพดว้ยความมัน่ใจ โดยไดร้บัจดัสรรเงินจาํนวน 37 บาทต่อผูม้ีสิทธิ และงบบริการ
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สรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในส่วนงบจ่ายตามเกณฑคุ์ณภาพผลงานบริการ  จาํนวน 20 บาทต่อ

ประชากรทุกสิทธิ เพ่ือจ่ายตามเกณฑคุ์ณภาพและ ผลงานบริการปฐมภมูิแก่หน่วยบริการ
 (2)

 

จากยุทธศาสตร์ท่ี 3 ของสปสช. และ งบประมาณท่ีสปสช.กําหนดขึ้ นดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า 

สปสช. มีเป้าประสงค์ท่ีสําคัญคือการมุ่งใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิท่ี

จาํเป็นอยา่งทัว่ถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

พบหลักฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาการคุม้ครองผู ้บริโภคดา้นยาหรือการใชย้าในระดับบุคคล 

ครอบครวั และชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ปัญหาเก่ียวกบัการใชย้าในระดบับุคคลและครอบครวั: ประกอบดว้ย การใชย้าเองตั้งแต่ 1 

ขนานจนถึง 13 ขนาน, ใชย้าไม่ถูกตอ้งตามแพทยส์ัง่, ผูป่้วยเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า, ไดร้บั

ยาในขนาดท่ีตํา่และสูงเกินไป, การไดย้าท่ีอนัตรกิริยาต่อกนั ทั้งน้ี เภสัชกรทํางานเภสชักรรมปฐมภูมิ

สามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดก้วา่รอ้ยละ 90 นอกจากน้ี ยงัพบว่า ผูป่้วยมียาเหลือทั้งท่ีไม่ไดใ้ช ้

ยาเส่ือมสภาพ และยาหมดอายุ เป็นจาํนวนมาก เป็นตน้
(4)(5)(6)(7)

 

2. ปัญหาเก่ียวกับยาในระดับชุมชน จากหลักฐานเชิงประจักษ์จากการทํางานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค แสดงใหเ้ห็นว่า มียาอนัตรายกระจายอยู่ในชุมชนเป็นจาํนวนมาก  เช่น กลุ่มยาแกท้อ้งเสีย  หรือ

ยาหยุดถ่าย (Loperamide 2 mg) , ยาแกป้วดกลุ่ม NSAIDs (Piroxicam 20 mg , Diclofenac 50 mg), ยา

ปฏิชีวนะ (Antibiotics) (Tetracycline 250 mg, Penicillin V 500,000 Unit ), หรือพบรูปแบบบรรจุภณัฑ์

ยา ท่ีมีลกัษณะกล่องบรรจุ ช่ือทางการคา้ คลา้ยคลึงกนั แต่มีตวัยา สาํคญัแตกต่างกนั (หรือเราเรียกว่า 

Look Twin Sound Twin หรือ Look Alike Sound Alike) ตวัอย่างท่ีชดัเจน เช่น ยาช่ือการคา้ Trex- 250 มี

ตวัยาสาํคญัคือ Tetracycline Hydrochloride กบัยาช่ือการคา้ Trex-120 แต่มีตวัยาสาํคญัคือ Trimethoprim 

+ Sulfamethoxazole หรือ ยาช่ือการคา้ ไมโครสามธงน้ํามีตัวยาสําคัญคือ Trimethoprim + 

Sulfamethoxazole กบั ยาช่ือการคา้ ไมโครสามธงเม็ดแต่มีตวัยา สาํคญัเป็น Triamphenicol  นอกจาก

รายการยาอนัตรายแลว้ การเขา้ถึงยาอยา่งเส่ียงๆ การใชย้าอย่างไม่สมเหตุสมผล การใชย้าเกินจาํเป็น การ

ใชย้าไม่ถูกวิธี ไม่ถูกขนาด การนิยมใชย้าตามโฆษณาทางวิทยุในผูสู้งอายุและผูป่้วยโรคเร้ือรงั ผูป่้วยใชย้า

จากหน่วยบริการหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาล คลินิก รา้นขายยยา (Polypharmacy), การแพย้าซํ้าของผูป่้วย 

เป็นตน้ การนิยมใชย้าชุดทั้งท่ีประชาชนไมม่ีความรูใ้นการเลือกซ้ือยาและการใชย้า และ ผูป้ระกอบการไม่มี

ความรูใ้นการสัง่จ่ายยาอย่างเหมาะสม ทาํใหเ้กิดปัญหาท่ีรุนแรงตามมา เช่น การด้ือยา การแพย้าอย่าง

รุนแรงถึงขัน้เสียชีวิต  

จากปัญหาการใชย้าในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน ขา้งตน้ พบหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

ความพยายามของเภสัชกรและทีมสุขภาพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เพ่ือลงไปสํารวจปัญหา และแกไ้ข

ปัญหาการใชย้าในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน และผลลพัธข์องการดาํเนินการดงักล่าว โดย เภสชักร

ไดล้งไปดาํเนินงานดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองในระดบับุคคล ระดบัครอบครวัของผูป่้วยเบาหวานจาํนวน 247 คน 

อย่างน้อย 2 ครั้ง พบว่า ระดบั น้ําตาลในเลือดเฉล่ียลดลงอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (160.1 + 59.4 vs. 
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147.0 + 49.0, p<0.001)(7)  หรือ ในกลุ่มผูป่้วยโรคหอบหืดท่ีมีการสอนสุขศึกษาและวิธีการใชย้าท่ี

ศนูยสุ์ขภาพชุมชน จะมีคะแนนความรูท่ี้ดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ไดม้ีการสอนสุขศึกษาและวิธีการใชย้า และยงัพบว่า

ผลลพัธท์างคลินิกของคนไขก้ลุ่มน้ีวดัจาก โดยใชค้่า FEFR และ FEV1 พบว่า มีค่าเพ่ิมขึ้ น แต่ไม่พบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ นอกจากผลลพัธ์เชิงรูปธรรมท่ีทาํใหผ้ลการรกัษาเป็นไปตามเป้าหมาย

แลว้ การท่ีเภสชักรลงไปดาํเนินงานเภสชักรรมปฐมภมูิ ยงัเป็นสาเหตุใหผู้ป่้วยมีทศันคติท่ีดี และตระหนักถึง

การใชย้าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการรกัษาดว้ยยา และการปฏิบติัตวัท่ีดีตามมาอีก

ดว้ย หลกัฐานเชิงประจกัษ์ แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัความสาํเร็จของการสรา้งความเขม้แข็งดา้นยาในชุมชน

เพ่ือแกปั้ญหายาท่ีไม่เหมาะสมในชุมชนคือ กระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชนและความเขม้แข็งของชุมชน 

ตลอดจนความร่วมมือของทีมงาน เภสชักรและเครือขา่ยในการดาํเนินงานอยา่งเขม้แข็งและต่อเน่ือง  

จากขอ้มูลการดําเนินงานดา้นเภสชักรรมปฐมภูมิ ของหน่วยบริการปีงบประมาณ 2554-2556 

พบวา่หน่วยบริการมีการดาํเนินงานดา้นเภสชักรรมปฐมภมูิท่ีคลา้ยกันในประเด็นต่อไปน้ี 

1. การจดัการเร่ืองยาในระดบับุคคล ครอบครวั และ ชุมชน เช่น  

- การส่งเสริมการใชย้าอยา่งเหมาะสมเพ่ือแกปั้ญหายาซํ้าซอ้น (Polypharmacy) 

- ความปลอดภยัดา้นยาในชุมชน: งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยา 

- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการปัญหายา steroid 

2. การดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองในระดบับุคคล ครอบครวั และ ชุมชน เช่น  

- การดแูลผูป่้วย CKD 

- การดแูลผูป่้วยจิตเวช 

- การดแูลผูสู้งอายุ ติดบา้น ติดเตียง 

- การดแูลผูพิ้การ 

-  home care, home ward 

3. งานคุม้ครองผูบ้ริโภคในลกัษณะของการ empowerment ชุมชน 

4. การพฒันาระบบเวชภณัฑใ์น รพ.สต.  

โดยสรุปจากนโยบายการสนับสนุนความเขม้แข็งของระบบบริการปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข 

และสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิท่ี

สูงขึ้ น และส่งผลต่อผลลพัธ์ของการดูแลสุขภาพของประชาชนท่ีดีมากยิ่งขึ้ น อย่างไรก็ตาม ยงัคงพบปัญหา

เก่ียวกบัการใชย้าในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน เช่น การใชย้าไม่ถูกตอ้งตามแพทยส์ัง่ , ผูป่้วยมียา

เหลือทั้งท่ีไมไ่ดใ้ช ้ยาเส่ือมสภาพ และยาหมดอายุ เป็นจาํนวนมาก 

  

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการมุ่งแกปั้ญหาการใชย้าท่ีเกิดในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน ใหเ้กิด

ประสิทธิผล สภาเภสชักรรมในฐานะขององคก์รทางวิชาชีพท่ีเป็นศนูยก์ลางของเภสชักรในหลายสาขา จึง

จดัทาํโครงการถอดบทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภมูิข้ึน 
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วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารทํางานของเภสัชกรในการทํางานดูแลผู ้ป่วยในระดับบุคคล 

ครอบครวัและชุมชน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรในการทํางานดูแลผูป่้วยในระดับบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชน โดยเรียนรูผ่้านเวทีการถอดบทเรียนดา้นงานเภสชักรรมปฐมภมูิ 

 

กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมโครงการ 

เภสชักรท่ีมีความสนใจ  และมีประสบการณใ์นการดาํเนินการป้องกนัและแกปั้ญหาการใชย้าใน

ระดบับุคคล ครอบครวัและชุมชน จาํนวน 250 คน 

 

รูปแบบการประชุม 

1. เวทีถอดบทเรียนใน 5 ประเด็น 

1) การจดัการเร่ืองยาในชุมชน เช่น การส่งเสริมการใชย้าอย่างเหมาะสมเพ่ือแกปั้ญหายา

ซํ้าซอ้น (Polypharmacy) ความปลอดภยัดา้นยาในชุมชน: งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยา 

2) การดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองในชุมชน เช่น.  

a. การดแูลผูป่้วย CKD, 

b. การดแูลผูป่้วยจิตเวช 

c. การดแูลผูสู้งอายุ ติดบา้น ติดเตียง 

d. การดแูลผูพิ้การ 

3) งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน 

4) การพฒันาระบบเวชภณัฑใ์น รพ.สต.  

2. อ่ืนๆ เช่น การอภิปรายและแลกเปล่ียน การอบรมเชิงปฏิบติัการ นิทรรศการ ฯ 

 

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดป้ระสบการณก์ารแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารทาํงานของเภสชักรในการดูแลผูป่้วยใน

ระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน 
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กาํหนดการประชุม 

 บทเรยีนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ 

 วนัจนัทรท่ี์ 23 – วนัองัคารท่ี 24 มีนาคม 2558 

 ณ โรงแรมอมาร ีแอรพ์อรต์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

วนัจนัทรท่ี์ 23 มีนาคม 2558 

ระยะเวลา เน้ือหาการประชุม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00  - 09.10 น. พิธีเปิด โดย ภก.กิตติ  พิทกัษ์นิตินันท ์ นายกสภาเภสชักรรม 

09.10-10.30 น. อภิปรายเร่ือง ทิศทางงานเภสชักรรมปฐมภมิู  

โดย 

 ภก.กิตติ  พิทกัษ์นิตินันท ์ นายกสภาเภสชักรรม 

 รศ.นพ.สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ ท่ีปรึกษา สปสช. 

 นพ.ประสิทธ์ิชยั มัง่จิตร ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลแกง่คอย สระบุรี 

ผูด้าํเนินรายการ รศ.ดร.ภญ.จิราพร ล้ิมปานานนท ์ประธานมลูนิธิเพ่ือผูบ้ริโภค 

10.30-10.45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น. นําเสนอบทบาทของเภสชักรท่ีทาํงานเภสชักรรมปฐมภมิู 

 การพฒันาระบบยาในหน่วยบริการปฐมภมิู  

โดย ภญ.เนาวรตัน์ ทิพยอุ์ทยั โรงพยาบาลบางบ่อ  สมุทรปราการ 

 การดแูลผูป่้วยในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน  

โดย ภญ.พชรณฐัฎ ์ชยณฐัพงศ ์โรงพยาบาลพรหมคีรี  นครศรีธรรมราช 

 การสรา้งระบบความปลอดภยัดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน 

โดย ภญ.สุภาวดี เปล่งชยั โรงพยาบาลเสลภมิู  รอ้ยเอ็ด 

ผูด้าํเนินรายการ ภก.ภาณุโชติ ทองยงั รองผูอ้าํนวยการ วทิยาลยัการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) 

 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

 

 

 

 

 



 จ 

  

หอ้งยอ่ยท่ี 1: (ดอนเมือง1) ประสบการณก์าร

ดแูลผูป่้วยตอ่เน่ืองในระดบับุคคล ครอบครวั 

และชุมชน  

ประธาน: ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ ์ 

ประธานร่วม: อ.ภญ.ศิราณี ยงประเดิม 

เลขานุการ: อ.ภก.ธนะวชิช ์ปานนอ้ย 

หอ้งยอ่ยท่ี 2: (ดอนเมือง2) การพฒันาระบบ

ความปลอดภยัดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพใน

ชุมชน 

ประธาน: ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม 

ประธานร่วม:ภก.วรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร 

เลขานุการ: ภก.ธนพฒัน์ เลาวหุตานนท ์

เลขานุการร่วม: ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสนัต ์

13.00 – 

14.30 น. 

ช่วงท่ี 1:  

1. การออกแบบการบริหารยา 
(Drug administration) ของ

ผูป่้วยเฉพาะรายท่ีมีปัญหาการ

บริหารยาท่ีบา้น กรณีศึกษาโรค

ลมชกั เร่ือง “ลมชกัลมโชย”  

ภญ. สปุราณี สวุนัที  

โรงพยาบาลขขุนัธ ์ 

2. การพฒันาระบบยาในหน่วย
บริการปฐมภมิู กรณีศึกษาการ

ดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย การดแูล

ผูป่้วยใน Pain Clinic จาก

โรงพยาบาลสู่ชุมชน  

ภก. ตฤณวตัฬ ์ จิตจกัร 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

กฉิุนารายณ ์ 

3. ผูป่้วยเอชไอวี เร่ือง “เรียกย่าสัก
คาํสิลกู” 

ภญ.จนัทรจ์ิราภรณ ์ ชาตร ี 

โรงพยาบาลกระแสสินธุ ์    

4. ผู้ ป่ วย เบาหวาน  เ ร่ื อ ง  “การ

เปล่ียนแปลง”  

ภก.วรีชยั จนัทรแ์ดง  

โรงพยบาลสมเด็จพระย ุพราช

ฉวาง  

13.00–

14.30 น. 

ช่วงท่ี 1:  

1. ผลของการอบรมและการนิเทศต่อ
ความชุกของปัญหาการบริหารคลงั

เวชภณัฑข์องโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล   

ภก.สงวน ลือเกียรติบณัฑติ   

คณะเภสชัศาสตร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

2. การศึกษาการใชส้มุนไพรในจงัหวดั
ชุมพร :กรณีศึกษารางจืด  

ภญ.จนัทพร มณีเสน  

โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศักดิ์   

3. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในผูป่้วยท่ี

ไดร้บัยาตา้นไวรสั เอช.ไอ.ว.ี กลุ่ม

เพ่ือนลาํดวน  

ภญ.ลกัขณา เหมาะหมาย             

โรงพยาบาลลาํดวน  

4. การสงัเคราะหผ์ลกระทบดา้น
กฎหมายของผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ี

รายงานในระบบ Single Window 

และการนําขอ้มลูไปใชแ้กปั้ญหาโดย

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

ภก.เดน่ชยั ดอกพอง  

โรงพยาบาลขขุนัธ ์  

14.30 – 14.45 น. 

 

 

พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
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14.45 – 

16.30 น. 

ช่วงท่ี 2: 

5. ผูป่้วยจิตเวช เร่ือง “ราตรีน้ีไมมื่ด

มิด...อีกต่อไป” 

ภญ.ปฐมาภรณ ์ชยัเพ็ชร ์

โรงพยาบาลพรหมพิราม   

6. ผูป่้วยจิตเวช เร่ือง “เม่ือปัญญา…

สอนฉนั” 

ภญ.เนตรนภา รตันพงษจ์นิดา  

ภญ.เบญจรตัน์ ธีระวงศนันท ์ 

รพ.ลอง  

7. ผูป่้วยสูงอายุท่ีติดเตียง เร่ือง 

“เร่ืองของป้าสุภา” 

ภญ.ชติุมา วรรณทอง  

โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี  

8. บทบาทของรา้นยากับการดูแล
ผูป่้วยต่อเน่ือง เร่ือง “รา้นยากับ

การเ ร่ิมงานเยี่ยมบ้าน  (ครั้ ง

แรก)”  

ภญ.ตมิสา เดชอาคม  

รา้นเฟ่ืองฟ้าเภสชั  

 

 

 

 

 

14.45 – 

16.30 น. 

ช่วงท่ี 2: 

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดร้บัยาลด
ความดนักลุ่ม ACE Inhibitor หรือ 

ARBเพ่ือชะลอความเส่ือมของไตใน

ผูป่้วยเบาหวาน โรงพยาบาลกนัทร

ลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  

ภญ. ประภา พิทกัษา  

โรงพยาบาลกนัทรลกัษ ์ 

6. บทเรียนการพฒันางานเภสชักรรม
ปฐมภมิูอาํเภอจอมพระ จงัหวดั

สุรินทร ์ 

ภญ.ธญันันท ์รุง่เรอืง   

โรงพยาบาลจอมพระ  

7. การคดักรองผูป่้วยโรคเร้ือรงัท่ีใชย้า 
สเตียรอยดโ์ดยไมมี่ขอ้บ่งช้ีทาง

การแพทย ์อาํเภอวารินชาํราบ 

จงัหวดัอุบลราชธานี  

ภญ.รุง่นภา กงวงษ ์ 

โรงพยาบาลวารนิชาํราบ  

8. การพฒันาการใชร้ะบบแจง้เตือน
ภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ “Single 

Window เตือนภยั” เพ่ือสรา้งความ

เขม้แข็งชุมชน อาํเภอปทุมราชวงศา 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ  

ภญ.จนัทรจ์รยี ์ดอกบวั  

โรงพยาบาลปทมุราชวงศา 

17.00 – 18.00 น. พิธีรบัประกาศนียบตัรวชิาชีพเภสชักรรม 

18.30 น. รบัประทานอาหารเย็น 
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วนัองัคารท่ี 24 มีนาคม 2558 

ระยะเวลา เน้ือหาการประชุม 

09.00-10.15 น. อภิปราย เร่ือง บทบาทของรา้นยากบับริการเภสชักรรมปฐมภมิู 

โดย 

 นพ.ชชูยั ศรชาํนิ ประธานกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 

 ภก.วนิิต  อศัวกิจวรีี ผูท้รงคุณวุฒิ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบาํรุงศิลป์ ประธานศนูยป์ระสานงานการศึกษาเภสชั

ศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 

 ภญ.ชอ้งมาศ นิติศฤงคาริน นายกสมาคมเภสชักรรมชุมชน 

 ภญ.จรียา ธปูมงคล  สถานปฏิบติัการเภสชักรรมชุมชน คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยันเรศวร   

ผูด้าํเนินรายการ: ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม รองผูอ้าํนวยการ วทิยาลยัการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) 

10.15-10.30 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 

10.30-11.30 น. เสวนา เร่ือง เคล็ดไมล่บัท่ีจาํเป็นสาํหรบัเภสชักรในการดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองในระดบั

บุคคล ครอบครวั และชุมชน  

โดย 

 ภญ.ดร.รุ่งทิวา หม่ืนปา หวัหนา้งานบริบาลเภสชักรรม รพ.ลาํปาง 

 ภก.ฉตัรพิศุทธ์ิ วเิศษสอน รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ ์จ.กาฬสินธุ ์

ผูด้าํเนินรายการ ภก.ธนพฒัน์ เลาวหุตานนท ์หวัหนา้งาน สาํนักสนับสนุนการพฒันา

ระบบยาและเวชภณัฑ ์

11.30 – 12.00 น. ประกาศผล Popular vote: Poster presentation 

12.00 -13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.30 น. ประชุมเครือขา่ยเภสชักรรมปฐมภมิูและกาํหนดทิศทางในการขบัเคล่ือน 

ดาํเนินรายการโดย  ภญ.ดร.รุ่งทิวา หม่ืนปา หวัหนา้งานบริบาลเภสชักรรม รพ.ลาํปาง 
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สารบญั 

 

  หนา้ 

คาํนาํ ค 

กาํหนดการประชุม ง 

สารบญั ซ 

โครงการประชุมถอดบทเรยีนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ ต 

นาํเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation  

หอ้งท่ี 1 ประสบการณก์ารดแูลผูป่้วยตอ่เน่ืองในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน    

OF 1 การออกแบบการบริหารยา (Drug administration) ของผูป่้วยเฉพาะรายท่ีมีปัญหา 

การบริหารยาท่ีบา้น กรณีศึกษาโรคลมชกั เร่ือง “ลมชกัลมโชย” 

1 

OF 2 การดแูลผูป่้วยใน Pain Clinic จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 6 

OF 3 ผูป่้วยเอชไอว ีเร่ือง “เรียกยา่สกัคาํสิลกู” 8 

OF 4 ผูป่้วยเบาหวาน เร่ือง “การเปล่ียนแปลง” 11 

OF 5 ผูป่้วยจิตเวช เร่ือง “ราตรีน้ีไมมื่ดมิด...อีกต่อไป” 15 

OF 6 ผูป่้วยจิตเวช เร่ือง “เม่ือปัญญา…สอนฉนั ” 17 

OF 7 ผูป่้วยสงูอายุท่ีติดเตียง “เร่ืองของป้าสุภา” 21 

OF 8 บทบาทของรา้นยา กบัการดแูลผูป่้วยต่อเน่ือง เร่ือง “รา้นยากบัการเร่ิมงานเยีย่มบา้น  

(ครั้งแรก)” 

22 

หอ้งท่ี 2 การพฒันาระบบความปลอดภยัดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน   

OC 1 ผลของการอบรมและการนิเทศต่อความชุกของปัญหาการบริหารคลงัเวชภณัฑข์อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

27 

OC 2 การศึกษาการใชส้มุนไพรในจงัหวดัชุมพร : กรณีศึกษารางจืด 28 

OC 3 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในผูป่้วยท่ีไดร้บัยาตา้นไวรสั 

เอช.ไอ.ว ีกลุ่มเพ่ือนลาํดวน  

42 

OC 4 การสงัเคราะหผ์ลกระทบดา้นกฎหมายของผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีรายงานใน 

ระบบ Single Window และ การนําขอ้มลูไปใชแ้กปั้ญหาโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง 

44 

OC 5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดร้บัยากลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) หรือ 

Angiotensin receptor blocker (ARB) ในผูป่้วยเบาหวานโรงพยาบาลกนัทรลกัษ์   

จงัหวดัศรีสะเกษ 

47 

OC 6 บทเรียนการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภมิู อาํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร ์ 49 

OC 7 การคดักรองผูป่้วยโรคเร้ือรงัท่ีใชย้าสเตียรอยด ์โดยไมมี่ขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์  

อาํเภอวารินชาํราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี 

52 

OC 8 การศึกษาความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอาํเภองาว จงัหวดั
ลาํปาง 

54 
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OC 9 การพฒันาการใชร้ะบบแจง้เตือนภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ “Single  Window เตือนภยั” 

เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งชุมชน อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

56 

 

ผลงานท่ีสง่เขา้มาแลกเปล่ียนเรยีนรู ้  

 

ความปลอดภยัดา้นยาในชุมชนและสมุนไพร   

PC 1  ความชุกของเหตุการณไ์มพึ่งประสงค ์จากการบริโภคยาในชุมชนของผูป่้วยโรคเร้ือรงั

อาํเภอเสลภมิู จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  

61 

PC 2  ความรูแ้ละการปฏิบติัตวัในการใชย้าปฏิชีวนะรกัษาตนเอง ณ ชุมชนฉลาดใชย้า

ตน้แบบจงัหวดันครศรีธรรมราช  

62 

PC 3  เร่ืองเล่า..เภสชักรคนตวัเล็ก...กบั  อสม. คนตวัโต ....บนหนทาง....การพฒันาชุมชน

ฉลาดใชย้าจงัหวดันครศรีธรรมราช  

63 

PC 4  การประเมินการปฏิบติัตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตและการกาํหนดสถานท่ี 

อุปกรณ ์และวธีิปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชนของรา้นขายยาแผนปัจจุบนัในจงัหวดั

ลาํพนู 

67 

PC 5  การศึกษาระบบบริหารเวชภณัฑจ์ากรายงานการสืบสวนขอ้เท็จจริงกรณี ซโูดอีเฟดรีน 68 

PC 6  ยายรอ้ยชุด_เร่ืองเล่า_ปทุมราชวงศา 72 

PC 7  การสาํรวจสถานการณก์ารใชส้เตียรอยด ์ในพ้ืนท่ีตาํบลเมืองแหง อาํเภอเวยีงแหง  
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หมายเลข

โปสเตอร ์

ช่ือเรือ่ง 

การดแูลผูป่้วยตอ่เน่ือง 

1  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชย้าของผูป่้วยสงูอายุโรคเร้ือรงัในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

รพ.น้ําเกล้ียง อาํเภอน้ําเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ 

2  สาม คุณ - - - สู่คนสามวยัรกัษ์เวยีงแก่น 

3  ความหวงัของไมใ้กลฝั้ง่ 

4  แค่เร่ิมวา่ยากแลว้.......สาหรบัเภสชักรตวัอิจฉา 

5  กวา่จะมาเป็นเภสชักรครอบครวั 

6  แสงสวา่งในความมืดมิด 

7  ชีวติใน “ ศรีตรงั บา้นหลงัใหญ่  ” 

8  เร่ืองของป้าสุภา 

9  เม่ือปัญญา…สอนฉนั  

งานคุม้ครองผูบ้รโิภค และ ระบบความปลอดภยัดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน 

10  พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไมมี่ขอ้บ่งใชท้างการแพทยข์องผูป่้วยโรคเร้ือรงั อาํเภอ

ราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 

11  ความชุกของเหตุการณไ์มพึ่งประสงค ์จากการบริโภคยาในชุมชน 

ของผูป่้วยโรคเร้ือรงัอาํเภอเสลภมิู จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

12  ความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะ ในเขตอาํเภอเมืองปาน จงัหวดัลาํปาง 

13  พฤติกรรมการใชพ้าราควอตและผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรตาํบลปงสนุก อาํเภอ

เวยีงสา จงัหวดัน่าน 

14  ความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอาํเภอแมส่รวย 

จงัหวดัเชียงราย 
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16  สถานการณก์ารกระจายของอาหารสดท่ีปนเป้ือนฟอรม์าลิน ปีงบประมาณ 2557  

กรณีศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  สกลนคร  นครราชสีมา ศรีสะเกษ 

17  สถานการณก์ารปนเป้ือนของสารฟอรม์าลินในสไบนางและปลาหมึกรอบในผูป้ระกอบการ

จาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จในจงัหวดัชยันาท 

18  การพฒันากระบวนการเฝ้าระวงัและการใชม้าตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมคุณภาพ 

น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทและน้ําแข็ง  กรณีศึกษา : สถานประกอบการในจงัหวดั

พิจิตร 
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หมายเลข

โปสเตอร ์

ช่ือเรือ่ง 
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28  การคดักรองผูป่้วยโรคเร้ือรงัท่ีใชย้าสเตียรอยดโ์ดยไมมี่ขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์อาํเภอวารินชาํ

ราบ 

29  การพฒันาการใชร้ะบบแจง้เตือนภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ “Single  Window เตือนภยั” 

เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งชุมชน อาํเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

30  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในผูป่้วยท่ีไดร้บัยาตา้นไวรสัเอช.ไอ.ว ี

กลุ่มเพ่ือนลาํดวน 

31  การศึกษาความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอาํเภองาว  

จงัหวดัลาํปาง 

พฒันาระบบยาบรกิารปฐมภูมิ 

32  การพฒันางานเภสชักรรมปฐมภมิู ในรพ.สต.เครือข่าย  โรงพยาบาลบางบ่อ 14 `แห่ง 
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34  การศึกษาระบบบริหารเวชภณัฑ ์จากรายงานการสืบสวนขอ้เท็จจริงกรณี ซโูดอีเฟดรีน 

35  ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารเวชภณัฑ:์ กรณีศึกษาคดีทุจริตยาซโูดเอฟีดรีน 

36  การจดัทาํกรอบบญัชีรายการยาจงัหวดัพะเยา 

37  การสาํรวจความสามารถในการดาํเนินงานตามนโยบายมาตรฐานในการบริหารยาและ

เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา 

38  บทเรียนการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภมิู อาํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร ์

39  การดแูลผูป่้วยใน Pain Clinic จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 

40  ผลของการอบรมและการนิเทศต่อประสิทธิภาพการบริหารคลงัเวชภณัฑข์องโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 
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หมายเลข

โปสเตอร ์

ช่ือเรือ่ง 

41  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดร้บัยากลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) หรือ 

Angiotensin receptor blocker (ARB) ในผูป่้วยเบาหวานโรงพยาบาลกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรี

สะเกษ 

42  รา้นยากบัการเร่ิมงานเยีย่มบา้น (ครั้งแรก) 

43  แนวทางการดาํเนินงานเพ่ือการพฒันาบทบาทงานเภสชักรรมปฐมภมิู ใน 8 จงัหวดั

ภาคเหนือตอนบน 

44  มองยอ้นสะทอ้นคิด: บทเรียนจากสมชัชาสุขภาพสู่การขบัเคล่ือนจริยธรรมยา 

45  การเสริมสรา้งมาตรการควบคุมการผลิตน้ําแข็งหลอดในจงัหวดัชยันาทใหมี้มาตรฐาน 

46  การแลกเปล่ียนเรียนรูเ้พ่ือดาํเนินคดีดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ : กรณีศึกษาสาํนักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี 

47  การนําวทิยาการกาํกบัดแูลมาใชใ้นการข้ึนทะเบียนตาํรบัยาชีววตัถุ 

48  ทางเลือกเชิงนโยบายเพ่ือการควบคุมสถานท่ีผลิตเคร่ืองสาํอางควบคุม 

49  อุบติัการณแ์ละลกัษณะทางระบาดวทิยาของโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษในจงัหวดั

เชียงราย ปีพ.ศ. 2553-2557 

50  ผลของการใชก้ระบวนการจดัการความรูต่้อผลลพัธใ์นการพฒันาระบบเฝ้าระวงั ยาหมดอายุ

ของหน่วยบริการปฐมภมิู 
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โครงการถอดบทเรยีนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ  

 

หลกัการและเหตผุล 

กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2555-2559 

ข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีขีดความสามารถท่ีจะรองรับความท้าทายและบริบทท่ี

เปล่ียนแปลงในอนาคตไดโ้ดยแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี2555-2559 จะมีความ

สอดคลอ้งกนัทั้งดา้นโครงสรา้ง บุคลากรและคุณภาพบริการ โดยใชรู้ปแบบการบริหารจดัการเครือข่าย

บริการในส่วนภูมิภาคเป็นเครือข่ายบริการ 12 เครือข่ายและกาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบริการ

สุขภาพเป็นประเด็น 3 ประเด็น คือ บริการระดบัปฐมภูมิ (ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล) บริการระดบัทุติยภมิู บริการระดบัตติยภมิู และพฒันาบริการศนูยค์วามเช่ียวชาญ

ระดบัสงู 4 สาขา (ทารกแรกเกิด โรคมะเร็ง อุบติัเหตุและฉุกเฉิน และโรคหวัใจและหลอดเลือด) โดย

พฒันาระบบบริการทุกระดบัใหส้ามารถเช่ือมโยง และสอดคลอ้งกนัภายในแต่ละเครือข่ายบริการ ภายใต้

แผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2555-2559 น้ี กระทรวงสาธารณสุข ไดพ้ฒันาเกณฑ์

การจดัการกาํลงัคนของสหวิชาชีพ เพ่ือนํามาใชใ้นการวางแผนทรพัยากรดา้นกาํลงัคนในระบบสาธารณสุข 

ในส่วนของงานเภสชักรรมปฐมภมิูน้ันไดก้าํหนดให ้ศนูยสุ์ขภาพชุมชนเมือง (215 แห่ง) ตอ้งมีเภสชักร 1 

คน, รพ.สต.ขนาดใหญ่ (1,000 แห่ง) ตอ้งมีเภสชักร 1 คน และ รพ.สต.ขนาดเล็ก (8,750 แห่ง) 

กาํหนดใหมี้เภสชักร 1 คนต่อประชากรประมาณ 10,000 คน) 
(1)

 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช .) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

หลกัประกนัสุขภาพ ถว้นหนา้ ปี 2555 – 2559 โดยบริการปฐมภมิูก็เป็นหน่ึงในยุทธศาสตรส์าํคญั ลาํดบั

ท่ี 3 ซ่ึงกาํหนดให ้สปสช.ตอ้ง สรา้งความเขม้แข็งของระบบบริการโดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิท่ี

เหมาะสมในทุกมิติและสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี (Primary Care Strengthening) ทั้งน้ี บริการปฐมภมิู

ในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติมีภาระหน้าท่ีในการปกป้องความเป็นธรรมในดา้นสุขภาพ ลดภาระ

ค่าใชจ้่ายและเพ่ิมผลิตภาพของประชาชน จดับริการรกัษาพยาบาล ชนัสตูรโรค ป้องกนัโรค สรา้งเสริม

สุขภาพ ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และ บริการการแพทยแ์ผนไทยการแพทยท์างเลือก เพ่ือใหบ้ริการแก่ประชาชนท่ี

ลงทะเบียนกบัหน่วยบริการปฐมภมิูใกลบ้า้น เป็นไปตามเจตนารมณข์องพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ มาตรา 3 และสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล   คือ ใหป้ระชาชนทุกครวัเรือนมีหมอใกลบ้า้น

ใกลใ้จดูแลสุขภาพถึงบา้น ภายในทศวรรษต่อไปคนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมข้ึนเพ่ือสรา้งความ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางออ้มอย่างยัง่ยืน และนโยบายการปฏิรูประบบบริการ

ของกระทรวงสาธารณสุขตามแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพและการบริหารแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 

ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ไดจ้ดัสรรเงินจากงบบริการ

ผูป่้วยนอกทัว่ไป เพ่ือใหเ้ป็นค่าบริการท่ีจ่ายตามเกณฑคุ์ณภาพและผลงานบริการปฐมภมิู ซ่ึงเป็นค่าใชจ้่าย

เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพการจดับริการสาธารณสุขระดบัปฐมภมิู โดยมีหลกัการสาํคญัท่ีใหห้น่วยบริการประจาํ 

และระบบสุขภาพระดบัอาํเภอ (District Health System) ตอ้งสนับสนุนส่งเสริมหน่วยบริการปฐมภมิู และ

เครือข่ายหน่วยบริการใหมี้ศกัยภาพในการจดับริการสาธารณสุข เพ่ือใหป้ระชาชนทุกครวัเรือนมีและเขา้ถึง

บริการปฐมภมิูท่ีมีคุณภาพดว้ยความมัน่ใจ โดยไดร้บัจดัสรรเงินจาํนวน 37 บาทต่อผูมี้สิทธิ และงบบริการ
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สรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในส่วนงบจ่ายตามเกณฑคุ์ณภาพผลงานบริการ จาํนวน 20 บาทต่อ

ประชากรทุกสิทธิ เพ่ือจา่ยตามเกณฑคุ์ณภาพและ ผลงานบริการปฐมภมิูแก่หน่วยบริการ
 (2)

 

จากยุทธศาสตรท่ี์ 3 ของสปสช. และ งบประมาณท่ีสปสช.กาํหนดข้ึนดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า 

สปสช. มีเป้าประสงค์ท่ีสําคัญคือการมุ่งใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิท่ี

จาํเป็นอยา่งทัว่ถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

พบหลักฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยาหรือการใชย้าในระดับบุคคล 

ครอบครวั และชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ปัญหาเก่ียวกบัการใชย้าในระดบับุคคลและครอบครวั: ประกอบดว้ย การใชย้าเองตั้งแต่ 1 

ขนานจนถึง 13 ขนาน, ใชย้าไม่ถูกตอ้งตามแพทยส์ัง่, ผูป่้วยเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า, ไดร้บั

ยาในขนาดท่ีตํา่และสูงเกินไป, การไดย้าท่ีอนัตรกิริยาต่อกนั ทั้งน้ี เภสชักรทาํงานเภสชักรรมปฐมภูมิ

สามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดก้วา่รอ้ยละ 90 นอกจากน้ี ยงัพบวา่ ผูป่้วยมียาเหลือทั้งท่ีไม่ไดใ้ช ้

ยาเส่ือมสภาพ และยาหมดอายุ เป็นจาํนวนมาก เป็นตน้
(4)(5)(6)(7)

 

2. ปัญหาเก่ียวกับยาในระดับชุมชน จากหลักฐานเชิงประจักษ์จากการทํางานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค แสดงใหเ้ห็นวา่ มียาอนัตรายกระจายอยู่ในชุมชนเป็นจาํนวนมาก  เช่น กลุ่มยาแกท้อ้งเสีย  หรือ

ยาหยุดถ่าย (Loperamide 2 mg) , ยาแกป้วดกลุ่ม NSAIDs (Piroxicam 20 mg , Diclofenac 50 mg), ยา

ปฏิชีวนะ (Antibiotics) (Tetracycline 250 mg, Penicillin V 500,000 Unit ), หรือพบรปูแบบบรรจุภณัฑ์

ยา ท่ีมีลกัษณะกล่องบรรจุ ช่ือทางการคา้ คลา้ยคลึงกนั แต่มีตวัยา สาํคญัแตกต่างกนั (หรือเราเรียกว่า 

Look Twin Sound Twin หรือ Look Alike Sound Alike) ตวัอยา่งท่ีชดัเจน เช่น ยาช่ือการคา้ Trex- 250 มี

ตวัยาสาํคญัคือ Tetracycline Hydrochloride กบัยาช่ือการคา้ Trex-120 แต่มีตวัยาสาํคญัคือ Trimethoprim 

+ Sulfamethoxazole หรือ ยาช่ือการคา้ ไมโครสามธงน้ํามีตัวยาสาํคญัคือ Trimethoprim + 

Sulfamethoxazole กบั ยาช่ือการคา้ ไมโครสามธงเม็ดแต่มีตวัยา สาํคญัเป็น Triamphenicol  นอกจาก

รายการยาอนัตรายแลว้ การเขา้ถึงยาอยา่งเส่ียงๆ การใชย้าอยา่งไม่สมเหตุสมผล การใชย้าเกินจาํเป็น การ

ใชย้าไม่ถูกวิธี ไม่ถูกขนาด การนิยมใชย้าตามโฆษณาทางวิทยุในผูส้งูอายุและผูป่้วยโรคเร้ือรงั ผูป่้วยใชย้า

จากหน่วยบริการหลายแหง่ เช่น โรงพยาบาล คลินิก รา้นขายยยา (Polypharmacy), การแพย้าซํ้าของผูป่้วย 

เป็นตน้ การนิยมใชย้าชุดทั้งท่ีประชาชนไมมี่ความรูใ้นการเลือกซ้ือยาและการใชย้า และ ผูป้ระกอบการไม่มี

ความรูใ้นการสัง่จ่ายยาอยา่งเหมาะสม ทาํใหเ้กิดปัญหาท่ีรุนแรงตามมา เช่น การด้ือยา การแพย้าอยา่ง

รุนแรงถึงขั้นเสียชีวติ  

จากปัญหาการใชย้าในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน ขา้งตน้ พบหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

ความพยายามของเภสัชกรและทีมสุขภาพในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เพ่ือลงไปสํารวจปัญหา และแกไ้ข

ปัญหาการใชย้าในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน และผลลพัธข์องการดาํเนินการดงักล่าว โดย เภสชักร

ไดล้งไปดาํเนินงานดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองในระดบับุคคล ระดบัครอบครวัของผูป่้วยเบาหวานจาํนวน 247 คน 

อยา่งน้อย 2 ครั้ง พบวา่ ระดบั น้ําตาลในเลือดเฉล่ียลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ (160.1 + 59.4 vs. 
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147.0 + 49.0, p<0.001)(7)  หรือ ในกลุ่มผูป่้วยโรคหอบหืดท่ีมีการสอนสุขศึกษาและวิธีการใชย้าท่ี

ศนูยสุ์ขภาพชุมชน จะมีคะแนนความรูท่ี้ดีกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดมี้การสอนสุขศึกษาและวิธีการใชย้า และยงัพบว่า

ผลลพัธท์างคลินิกของคนไขก้ลุ่มน้ีวดัจาก โดยใชค่้า FEFR และ FEV1 พบวา่ มีค่าเพ่ิมข้ึน แต่ไม่พบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ นอกจากผลลพัธเ์ชิงรูปธรรมท่ีทาํใหผ้ลการรกัษาเป็นไปตามเป้าหมาย

แลว้ การท่ีเภสชักรลงไปดาํเนินงานเภสชักรรมปฐมภมิู ยงัเป็นสาเหตุใหผู้ป่้วยมีทศันคติท่ีดี และตระหนักถึง

การใชย้าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการรกัษาดว้ยยา และการปฏิบติัตวัท่ีดีตามมาอีก

ดว้ย หลกัฐานเชิงประจกัษ์ แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัความสาํเร็จของการสรา้งความเขม้แข็งดา้นยาในชุมชน

เพ่ือแกปั้ญหายาท่ีไม่เหมาะสมในชุมชนคือ กระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชนและความเขม้แข็งของชุมชน 

ตลอดจนความร่วมมือของทีมงาน เภสชักรและเครือข่ายในการดาํเนินงานอยา่งเขม้แข็งและต่อเน่ือง  

จากขอ้มูลการดําเนินงานดา้นเภสชักรรมปฐมภูมิ ของหน่วยบริการปีงบประมาณ 2554-2556 

พบวา่หน่วยบริการมีการดาํเนินงานดา้นเภสชักรรมปฐมภมิูท่ีคลา้ยกนัในประเด็นต่อไปน้ี 

1. การจดัการเร่ืองยาในระดบับุคคล ครอบครวั และ ชุมชน เช่น  

- การส่งเสริมการใชย้าอยา่งเหมาะสมเพ่ือแกปั้ญหายาซํ้าซอ้น (Polypharmacy) 

- ความปลอดภยัดา้นยาในชุมชน: งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยา 

- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการปัญหายา steroid 

2. การดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองในระดบับุคคล ครอบครวั และ ชุมชน เช่น  

- การดแูลผูป่้วย CKD 

- การดแูลผูป่้วยจิตเวช 

- การดแูลผูส้งูอายุ ติดบา้น ติดเตียง 

- การดแูลผูพิ้การ 

-  home care, home ward 

3. งานคุม้ครองผูบ้ริโภคในลกัษณะของการ empowerment ชุมชน 

4. การพฒันาระบบเวชภณัฑใ์น รพ.สต.  

โดยสรุปจากนโยบายการสนับสนุนความเขม้แข็งของระบบบริการปฐมภมิูของกระทรวงสาธารณสุข 

และสาํนักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิท่ี

สงูข้ึน และส่งผลต่อผลลพัธข์องการดูแลสุขภาพของประชาชนท่ีดีมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม ยงัคงพบปัญหา

เก่ียวกบัการใชย้าในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน เช่น การใชย้าไม่ถูกตอ้งตามแพทยส์ัง่, ผูป่้วยมียา

เหลือทั้งท่ีไมไ่ดใ้ช ้ยาเส่ือมสภาพ และยาหมดอายุ เป็นจาํนวนมาก 

  

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการมุง่แกปั้ญหาการใชย้าท่ีเกิดในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน ใหเ้กิด

ประสิทธิผล สภาเภสชักรรมในฐานะขององคก์รทางวชิาชีพท่ีเป็นศนูยก์ลางของเภสชักรในหลายสาขา จึง

จดัทาํโครงการถอดบทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภมิูข้ึน 



 ธ 

  

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารทํางานของเภสัชกรในการทํางานดูแลผูป่้วยในระดับบุคคล 

ครอบครวัและชุมชน 

2. เพ่ือพฒันาศักยภาพของเภสชักรในการทํางานดูแลผูป่้วยในระดับบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชน โดยเรียนรูผ่้านเวทีการถอดบทเรียนดา้นงานเภสชักรรมปฐมภมิู 

 

กลุม่เป้าหมายท่ีเขา้รว่มโครงการ 

เภสชักรท่ีมีความสนใจ  และมีประสบการณใ์นการดาํเนินการป้องกนัและแกปั้ญหาการใชย้าใน

ระดบับุคคล ครอบครวัและชุมชน จาํนวน 250 คน 

 

รูปแบบการประชุม 

1. เวทีถอดบทเรียนใน 5 ประเด็น 

1) การจดัการเร่ืองยาในชุมชน เช่น การส่งเสริมการใชย้าอยา่งเหมาะสมเพ่ือแกปั้ญหายา

ซํ้าซอ้น (Polypharmacy) ความปลอดภยัดา้นยาในชุมชน: งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยา 

2) การดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองในชุมชน เช่น.  

a. การดแูลผูป่้วย CKD, 

b. การดแูลผูป่้วยจิตเวช 

c. การดแูลผูส้งูอายุ ติดบา้น ติดเตียง 

d. การดแูลผูพิ้การ 

3) งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน 

4) การพฒันาระบบเวชภณัฑใ์น รพ.สต.  

2. อ่ืนๆ เช่น การอภิปรายและแลกเปล่ียน การอบรมเชิงปฏิบติัการ นิทรรศการ ฯ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดป้ระสบการณก์ารแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารทาํงานของเภสชักรในการดแูลผูป่้วยใน

ระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน 

 

 



 

 

 

 

  
ประสบการณก์าร

ดแูลผูป่้วยตอ่เน่ือง

ในระดบับุคคล 

ครอบครวั         

และชุมชน 

บทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ 

23-24 มีนาคม 2558 
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การออกแบบการบริหารยา (Drug administration) ของผูป่้วยเฉพาะรายที่มีปัญหาการบริหารยาที่

บา้น กรณีศึกษาโรคลมชกั เรื่อง “ลมชกัลมโชย” 

สปุราณี สวุนัที  

โรงพยาบาลขขุนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ   

เบอรโ์ทรศัพท ์0815495418  Email : Chang_suw@hotmail.com 

 

ผูป่้วยเด็กผูห้ญิง อายุ  10 ปี 4 เดือน ป่วยมีโรคประจาํตวัเป็นลมชกั (Epilepsy)มาตั้งแต่กาํเนิด 

และมีพฒันาการชา้(Delayed development) การเดินไม่คล่องตวัเดินเซเส่ียงต่อการหกลม้  ช่วยเหลือ

ตัวเองไม่ได ้ตักขา้วรบัประทานเองไม่ได ้พูดไม่ไดท้ําเสียงเออออในลําคอ  มีอาการชักเกร็งมาตลอด  

คุณยายดูแล จดัยาใหไ้ม่ถูกตอ้ง ลืมป้อนยาบ่อยๆ และขาดยาบ่อยเน่ืองจากใหเ้หตุผลว่าไม่มีเวลา และ

ไมม่ีรถไปโรงพยาบาลใกลบ้า้น 

ประวัติการรักษาของผู ้ป่วย ได้รับการรักษา โรคลมชักต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลศิริราช 

กรุงเทพมหานคร ในช่วงปีพ.ศ.2549 – ปีพ.ศ.  2552  หลงัจากน้ันทางครอบครวัผูป่้วยไม่สะดวกจะไป

ติดตามรกัษาท่ีโรงพยาบาลศิริราชจึงขอใบส่งตัวมารกัษาต่อท่ีโรงพยาบาลขุขนัธ์ ซ่ึงมีประวติัการรกัษา

ดงัน้ี 

ปีพ.ศ./visit อาการที่มาโรงพยาบาล ยาท่ีไดร้บั ปัญหาที่พบ 

พ.ศ.2552/ 

9 ครั้ง 

- 7 ครั้งท่ีมายงัมีอาการชัก 

3-4 วนั/ครั้ง 

- 1 ครั้งนอนโรงพยาบาล 

น้ํารอ้นลวกมีแผลกวา้งและมี

ชกักระตุกนาน 5 นาที 

- 1 ครั้ง ขาดยา 3วันถึงมา

ขอรบัยา เด็กชกัเหมือนเดิม 

-ยาจากรพ.ศิริราชให ้Phenobarbital  

(60) 11/2x2 pc 

-  ผูป่้วยมีอาการชกัตลอด 

รพ.ขขุนัธเ์พิ่มยา D5 1x1 hs 

นัด F/U ต่อ 

- ทุกครั้งท่ีมารบัยาตวัผูป่้วย

ไม่ได้มาด้วยทําใหไ้ม่ได้รับ

ก า ร ต ร ว จ ร่ า ง ก า ย ห รื อ

ประเมินผูป่้วยโดยตรง 

- ผูป่้วยยงัมีอาการชกัเกร็ง 

- ญาติไม่ทราบความสาํคญั

ข อ ง ก า ร ท า น ย า กั น ชั ก

ต่อเน่ือง 

พ.ศ.2553/ 

9 ครั้ง 

-7 ครั้งท่ีมายังมีอาการชัก 

3-4 วนั/ครั้ง 

- 1 ครั้ง ขาดยา 3วันถึงมา

ขอรบัยา เด็กชกัเหมือนเดิม 

- เพิ่มยา Phenyltoin (100) 1x1 hs 

- ผูป่้วยมีอาการชกัอยู่แพทยเ์ปล่ียน

ยาเป็น 

Phenobarbital (60) 1x 2 pc 

Phenobarbital(30) 1x2 pc 

Dilantin (100) 1x1 hs , MTV 1x2 

Diazepam (5) 1x1 hs , Folic 1x1 

pc 

 

 

 

-ญาติใหข้อ้มลูว่าเด็กทานไม่

ค่อยได ้อาเจียน น้ําหนัก 19 

กก. น้ําหนักตํา่กว่าเกณฑ ์

-ยงัมีอาการชกัอยู ่
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ปีพ.ศ./visit อาการที่มาโรงพยาบาล ยาท่ีไดร้บั ปัญหาที่พบ 

พ.ศ.2554/ 

7 ครั้ง 

- 6 ครั้งท่ีมามีอาการชกั 3-

4 วนั/ครั้ง 

-1 ครั้ง ขาดยา 3 วันถึงมา

รบัยาเด็กชกั 

- เพิ่ม B co. 1x2 pc -ยงัมีอาการชกัอยู ่

-น้ําหนักไม่ขึ้ น 19 กก. 

พ.ศ.2555/ 

8 ครั้ง 

- 7 ครั้ ง ท่ีมามีอาการชัก

เหมือนเดิม 

-1ครั้ง ขาดยา 3 วนั 

- ญาติใหข้อ้มูลว่าเด็กง่วงซึม จึงลด 

Diazepam 2 mg ,lorazepam 1x1hs 

-ลด Diazepam ผูป่้วยยงัมี

อาการชกัอยู ่

พ.ศ.2556/ 

5 ครั้ง 

อายุ8 ปี 

-3 ครั้ ง ท่ีมามี อาการชัก

เหมือนเดิม 

-1 ครั้ง  ขาดยา  2 วันถึง

มารบัยา 

-1ครั้งนอนโรงพยาบาลดว้ย  

Acute diarrheaและมีอาการ

ชกั 1ครั้งดว้ย 

-แพทยป์รับเพิ่ม Dilantin(100)2x1 

hs 

-ติดตามเยี่ยมบา้นครั้งท่ี 1 

พบว่า ยายจัดยาไม่ถูกต้อง 

ลืมให้ผู ้ป่วยทานยาบ่อยๆ 

ทําขา้วตม้เฉยๆไม่ใส่ผักหมู

บอกว่าเด็กไม่ชอบ  

 

พ.ศ.2556/ 

ต่อ 

 

 -ป้าของผู้ป่วยติดต่ออาจารย์ท่ีเป็น 

NGO ช่วยเหลือและอยากใหติ้ดต่อ

สถานท่ีส่งเด็กไปรักษาแบบโรงเรียน

ประจาํแต่ยงัไม่ทราบรายละเอียด 

 

-ติดตามเยี่ยมบา้นครั้งท่ี 2 

อีก 2 เดือนต่อมา พบว่าจัด

ยาถูกตอ้งแต่ลืมใหย้าผูป่้วย

บ่อย  2-3ครั้งต่อสัปดาห ์

บา้นยงัรกไม่เป็นระเบียบ 

 

พ.ศ.2557/ 

11 ครั้ง 

อายุ9ปี 

-2 ครั้งท่ีมามีอาการชกัอยู่ 

-1 ค รั้ ง น อ น รั ก ษ า ใ น

โ ร ง พ ย า บ า ล ด้ ว ย 

Pneumonia 

-1 ครั้ง ขาดยา 3 วนั ถึงมา

รบัยาใหผู้ป่้วย 

-2 ครั้งท่ีมามีอาการเกร็ง

ตามตวัแต่ไม่ชกั 

- 2ครั้งไดร้บัการส่งไปรกัษา

ต่อท่ีโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ดว้ยอาการ Pneumonia และ 

Acute diarrhea 

 

-หลังจากส่งตัวไปรักษาท่ีรพ.ศรีสะ

เกษดว้ย Pneumonia  ผูป่้วยไดเ้จาะ

คอใส่ silver tube  มียาเดิมจากรพ.ขุ

ขนัธ ์และยาใหม่จากรพ.ศรีสะเกษ 

-ผูป่้วยมีอาการซึม ไม่เล่น แพทยส่์ง

ตรวจ phenobarbital level พบว่าสูง

เ กิ น รั ก ษ า  จึ ง ห ยุ ด ใ ช้ ย า 

phenobarbital (30)1x2 

-หลังลดยามีอาการชัก 1 ครั้งแพทย์

จึงเพิ่ม phenobarbital (30)1x1  

-ติดตามเยี่ยมบา้นครั้งท่ี 3 

ร่ วมกับ กุมารแพทย์และ

นักศึกษาแพทย์รพ.ศรีสะ

เกษ,นักNGO,เจา้หน้าท่ีรพ.

สต.และอสม.ประจาํหมู่บา้น

พบว่ายายจดัยาไม่ถูกตอ้ง มี

ยาใส่ผิดซอง ปนกันไปหมด  

และลืมป้อนยาผู้ป่วย ส่วน

ส่ิงแวดลอ้มปลอดภยัสะอาด

มีผูด้แูลท่ี NGOจา้งมา 

พ.ศ2558/ 

อายุ  10  ปี

(กุมภาพนัธ)์ 

-1ค รั้ ง น อ น รั ก ษ า ใ น

โรงพยาบาลด้วย bacterial 

foodborn intoxicification 

-ไม่มีชักแต่มีอาการเกร็ง 

และถ่ายลาํบาก 

-แพทยส์ัง่ให ้unison 100 ml สวน

เวลาไม่ถ่าย 

-ทานยาได้ถูกต้อง จัดยา

แยกใส่กล่องเช้า เย็น ก่อน

นอน ตามแนะนําของเภสัช

กร ไม่ชัก แต่เกร็งบ้างใน

บางครั้ง 
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แผนผงัครอบครวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูป่้วยเด็กหญิงอายุ 10 ปี มีโรคประจาํตัวเป็นลมชกัตั้งแต่กาํเนิด ปัจจุบนัอาศัยอยู่กบัยาย ตา 

ลุง และป้าซ่ึงทํางานต่างประเทศนานๆครั้งกลับบา้นที ส่วนแม่หย่ารา้งกับพ่อ และแต่งงานใหม่ไป

ทาํงานท่ีกรุงเทพมีลูกสาว 1 คนอาศัยอยู่ร่วมบา้นกบัผูป่้วยกาํลงัเรียนชั้นอนุบาล แม่ส่ งเงินใหย้ายทุก

เดือนแต่ไมม่าก ยายเป็นผูด้แูลและสนิทกบัผูป่้วยท่ีสุด ยายเล่าว่าตอนเด็กผูป่้วยน่ารกัน่าเอ็นดู พอโตขึ้ น

แขนขาลีบอ่อนแรงและชกัตลอด พูดส่ือสารไม่ไดร้กัและเป็นห่วงมาก  ยายทาํใหทุ้กอย่าง เช่นป้อนขา้ว 

การขบัถ่าย ยายอ่านหนังสือไม่ออก จดัยาไม่ถูกตอ้ง และหลงลืมป้อนยาใหผู้ป่้วยบ่อยครั้ง ป้าของผูป่้วย

เป็นผูม้ีอาํนาจตัดสินใจโดยยายเช่ือและทําตามท่ีลูกสาวคนโตบอก  และป้าติดต่ออาจารยท่ี์เป็น NGO 

ใหช้่วยเหลือดา้นการรกัษาและค่าใชจ้่ายจา้งคนมาดูแลผูป่้วยเดือนละ 7,000-8,000 บาทผูป่้วยสนิท

กบัพ่ีเล้ียงดว้ย 

การวินิจฉยัทางเภสชักรรมจากการเยี่ยมบา้นพบปัญหาดงัน้ี 

ผูป่้วยมีการเดินไมค่ล่องเดินเซเส่ียงต่อการหกลม้ ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ตกัขา้วทานเองไม่ได้แต่

ใชม้ือทั้งสองขา้งหยิบขนมได ้ เวลาปวดอุจจาระปัสสาวะไม่สามารถบอกได ้มีน้ําลายยืดตลอดเวลา3-4 

วนัชกัครั้งหน่ึง  พดูไม่ไดท้ําเสียงในลาํคอเวลาไม่พอใจ ไม่ชอบใหค้นอ่ืนแตะตวันอกจากคนท่ีสนิทเช่น

ยายและพ่ีเล้ียงท่ีNGO จา้งใหม้าดแูล 

พี่เล้ียง NGOจา้ง 

1 st 2 nd 

10 ปี โรคลมชัก

พฒันาการชา้ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้

ไม่ได้ 

5 ปี 

ป้าท างานตา่งประเทศ 

ดื่มสุรา 

ยาย 65ปี ผูด้แูล  จดัยา

ใหอ้่านหนังสือไม่ออก 
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บา้นท่ีผูป่้วยอาศัยอยู่เป็นบา้นสองชั้นไม่มีรั้วบา้น ทุกคนใชพ้ื้นท่ีบริเวณชั้นล่างส่วนชั้นบนไม่มี

การใชป้ระโยชน์มีบนัไดสงูและไมไ่ดปิ้ดกั้นไวผู้ป่้วยอาจปีนพลดัตกได ้ช่วงแรกบา้นไม่เป็นระเบียบท่ีนอน

ไมเ่ก็บไมเ่ป็นสดัส่วน ยายบว้นน้ําหมากเป้ือนบา้นเด็กก็เล่นถุงขยะท่ีใส่น้ําหมากยาย 

ยายเป็นผูดู้แลช่วยเหลือผูป่้วยทุกอย่างมีความเช่ือเร่ืองการเรียกขวญัเวลาเด็กป่วยจะเรียกขวญั

และผูกขอ้มือให ้รวมทั้งเวลาไม่ใหอ้าหารท่ีแสลงเช่นไก่ หม ูยายจะตม้ขา้วตม้ใส่เกลือเปล่าๆป้อนผูป่้วย  

ผู ้ป่วยทานอาหารไดน้้อยน้ําหนัก 19 กิโลกรัม ซ่ึงตํา่กว่าเกณฑ์  ยายอ่านหนังสือไม่ออก มีอาการ

หลงลืมตามวยั จดัยาไม่ถูก มียาใส่ไวป้นกนัผิดซองจาํนวนยาท่ีเหลือไม่ถูกตอ้งป้าอยากหาโรงพยาบาล

ประจาํท่ีใหผู้ป่้วยไปรกัษาเร่ืองพฒันาการไมต่อ้งไปกลบัไวค้่อยไปเยี่ยม 

ผู ้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักและมีพัฒนาการช้า ได้รับยาตามข้อบ่งใช้ จาก

โรงพยาบาลขุขนัธ์ไดแ้ก่ Phenobarbital(60) 1x2 pc ,Phenobarbital(30) 1x2 pc , Dilantin(100) 

2x1 hs , Diazepam(2)1x1 hs ,folic acid 1x1 ,MTV 1x2 และ Bco 1x2 pcตอ้งทาํกายภาพบาํบดั

เพ่ือส่งเสริมการทาํงานของกลา้มเน้ือและป้องกนัขอ้ยึดติด  และมียาอ่ืนจากโรงพยาบาลศรีสะเกษช่วงท่ี

ส่งตวัไปรบัการรกัษาเร่ือง Pneumonia ไดร้บัการเจาะคอใส่ silver tube  และแพทยนั์ดไปเอาออกไดไ้ม่มี

ปัญหา ไดย้าปฏิชีวนะมารบัประทานต่อเป็น cefdinir 1x2pcไมม่ียาสมุนไพรอ่ืนๆ 

ประสิทธิภาพในการใชย้ารกัษาโรคลมชกัของผูป่้วยพบว่า ขนาดยา Dilantin 200 มก.ซ่ึงสูงเกิน

ผูป่้วยควรได ้7-8 มก./กก./วนั(133-152 มก.)และ Phenobarbital 180 มก.ต่อวนัซ่ึงสูงเกิน  ผูป่้วย

ควรได ้4-6 มก./กก./วนั (76-114 มก.) และ Diazepam 2 มก.ต่อวนั แต่ก็ไมส่ามารถควบคุมอาการ

โรคลมชกัได ้ซ่ึงท่ีผ่านมาแพทยไ์มไ่ดต้รวจร่างกายผูป่้วยโดยตรงเป็นคาํบอกเล่าจากญาติท่ีมารบัยาเพียง

เท่าน้ัน สาเหตุท่ีแทจ้ริงไม่ใช่การปรบัยากนัชกัจากการทบทวนประวติัการรบัยาและการเยี่ยมบา้นจึงได้

พบว่าผูป่้วยขาดยาบ่อยและยายผูดู้แลจัดยาใหไ้ม่ถูกตอ้งเก็บยาปนกนัไปหมดใส่ผิดซอง และหลงลืม

บ่อยครั้ง จึงได้ปรึกษากับกุมารแพทย์เก่ียวกับ adherence ของผู ้ป่วยแพทย์จึงวางแผนส่งเจาะ 

phenobarb level หลงัจากแนะนําดแูลใหท้านยาถูกตอ้งตามคาํสัง่แพทย ์ซ่ึงตอนหลงั ผูป่้วยซึมลงไม่เล่น

เหมือนเดิมและตามผลเจาะเลือดพบวา่ Phenobarb level สงูเกินระดบัการรกัษา  แพทยจึ์งสัง่ลดยาตวัน้ี

ลงเหลือ 120 มก./วัน อาการทอ้งผูกถ่ายยากของผูป่้วยอาจเป็นผลขา้งเคียงจากยา Phenobabital

หลงัจากน้ันนัดติดตามผลพบว่าผูป่้วยทานยาไดถู้กตอ้งยาหมดตรงตามนัดแต่มีอาการชกัเกร็งอีก1ครั้ง

แพทยจึ์งเพ่ิมPhenobarbital เป็น 150มก./วนั สามารถควบคุมอาการชกัไดแ้ต่ยงัมีเกร็งบา้ง 

มีการเยี่ยมบา้นครั้งล่าสุดโดยทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบดว้ยอาจารยกุ์มารแพทย ์นักศึกษา

วิชาแพทย ์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ทีมโรงพยาบาลขุขนัธ์ แพทย ์เภสชักร นักกายภาพบาํบดั พยาบาล 

นักโภชนากร เจา้หน้าท่ีรพ.สต.ปราสาท อสม. อาจารยใ์หญ่โรงเรียนบา้นปราสาทซ่ึงประสานองกรค์

NGO และพ่ีเล้ียงท่ี NGO จา้งใหดู้แลผูป่้วย ไดป้รึกษาหารือร่วมกนัในการแกปั้ญหาต่างๆเพ่ือช่วยเหลือ

ผูป่้วยใหป้ลอดภยัจากโรคท่ีเป็นและอยู่ในสงัคมไดค้รอบครวัมีความสุขตามอตัภาพ โดยกุมารแพทยไ์ด้
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วางแผนเร่ืองการรกัษาโรคลมชกัว่าอาจจะตอ้งนัดเจาะเลือดดูระดบัยากนัชกัเพ่ือประเมินการปรบัยาอีก

ครั้งให้โรงพยาบาลขุขันธ์ดูแลผู ้ป่วยในเร่ืองน้ี รวมทั้งคํานึงถึงผู ้ป่วยในวัยเจริญพันธุ์ เร่ืองการมี

ประจําเดือนการดูแลจะยากมาก การระวงัในการล่วงละเมิดทางเพศ อาจจะตอ้งทําหมนัหรือปฏิบัติ

อยา่งไรบา้งนัดเป็นระยะอีกครั้ง เภสชักรแนะนําการจดัการเก็บจดัยาใหถู้กตอ้งไม่ปนกนัโดยใชก้ล่องท่ีมี

ลกัษณะต่างกนัเป็นหลงัอาหารเชา้  หลงัอาหารเย็น ก่อนนอน โดยในแต่ละกล่องมีซองยาตวัอย่างจดัไว ้

(เขียนเวลาและติดฉลากไว)้ช่วงแรกใหพ่ี้เล้ียงช่วยดูใหย้ายก่อน ส่วนเร่ืองลืมป้อนยาผูป่้วยขอความ

ร่วมมือตาหรือลุงช่วยเตือนและดูแลร่วมกัน ในส่วนของเภสัชกรมีความเห็นว่าในอนาคตถา้ยายและ

ผูป่้วยพึ่งพาพ่ีเล้ียงอยา่งเดียวเขาจะช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลยดงัน้ันจึงเน้นยํ้าใหพ่ี้เล้ียงช่วยประครองและ

สอนใหย้ายสามารถดูแลผูป่้วยอย่างถูกตอ้งปลอดภัยไดด้ว้ยตัวเอง เพราะในวนัขา้งหน้าไม่รูว้่าจะไดร้บั

ความช่วยเหลือจาก NGO อีกหรือไม่ และขอ้ดีอีกอย่างคือถา้ไม่จา้งพ่ีเล้ียงครอบครวัก็จะเหลือเงินมาใช้

จ่ายในดา้นต่างๆหรือเป็นเงินเก็บไวใ้ชเ้วลาฉุกเฉินได ้กายภาพบ าบดัสอนพ่ีเล้ียงทาํกายภาพบาํบดัเพ่ือ

กระตุน้กลา้มเน้ือใหท้ํางานป้องกันขอ้ยึดติดรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการและเน้นยํ้าใหพ่ี้เล้ียงถ่ายทอด

ความรูท้กัษะใหย้ายผูด้แูลต่อ นกัโภชนากรแนะนําเร่ืองอาหารท่ีผูป่้วยควรไดโ้ดยเฉพาะโปรตีนท่ีช่วยใน

การเจริญเติบโตของเด็กและควรรับประทานผลไมห้รือผักช่วยในการขับถ่าย  เจา้หน้าที่รพ.สต.

และอสม.คอยช่วยดูแลปัญหาเบ้ืองตน้เช่นการติดตามอาการชักหรือเร่ืองยามีการส่งต่อประสานทาง

โรงพยาบาลขุขนัธไ์ดท้นัท่วงที  เจา้หนา้ที่ NGO ช่วยประสานติดต่อเพ่ือขอทุนสนับสนุนในการรกัษาและ

ค่าใชจ้่ายในการดูแลผูป่้วย  และท่ีสาํคญัคือผูดู้แลซ่ึงขณะน้ีมียายท่ีเป็นตวัหลกัดูแลมาตลอดมีเหน่ือย

และทอ้ดงัน้ันในช่วงท่ีมีพ่ีเล้ียงควรมีวนัพกัของยายเช่นไดไ้ปวดัไปทาํบุญตามความเช่ือเพ่ือใหจิ้ตใจไดพ้กั

พรอ้มท่ีจะพ่ึงพาตวัเองดูแลหลานต่อไปอย่างไม่รูสึ้กทอ้แท้ ความสาํเร็จของการดูแลผูป่้วยรายน้ีเกิดขึ้ น

ไดเ้น่ืองจากแต่ละฝ่ายช่วยดแูลประสานเช่ือมโยงกนัอยา่งไรร้อยต่อโดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูป่้วย

แมจ้ะมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนระหว่าง NGO กบัโรงพยาบาลขุขนัธใ์นช่วงแรกๆแต่สุดทา้ยการดูแล

ดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษย ์ทีมของเราก็สามารถเขา้ใจและทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ 
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OF 2 

การดูแลผูป่้วยใน Pain Clinic จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 

ตฤณวตัฬ ์ จิตจกัร 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช กฉิุนารายณ ์จ.กาฬสินธุ์ 

Tel:0918611490  email: Trinnawat07@Gmail.com 

 

ความเป็นมา 

 ในปัจจุบนัคนไข ้Palliative Care มีมากขึ้ นดว้ยขอ้จาํกดัในดา้นบุคลากรทาํใหแ้พทยด์แูลคนไขไ้ม่

ทัว่ถึงและระยะเวลาการมารบัยาใชเ้วลานานรวมถึงการท่ีคนไขไ้มเ่ขา้ถึงการรบับริการและการมารบัยา

และการติดตามท่ีไมต่่อเน่ืองดั้งน้ันทีมสหวิชาชีพจึงไดม้ีการคิดพฒันาระบบการใหก้ารดแูลผูป่้วย 

Palliative Care ท่ีตอ้งไดร้บัยาในกลุ่ม Opioids ขึ้ นเพ่ือจะเป็นการช่วยใหค้นไขห้รือผูด้แูลไดร้บัความ

สะดวกในการเขา้ถึงยาและไดร้บัยาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยและการติดตามการใชย้าอยา่งต่อเน่ือง 

วตัปุระสงค ์

 1.มีระบบ Pain management ท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

 2.พฒันาศกัยภาพงานเภสชักรรมใหม้ากขึ้ นในการดแูลผูป่้วย Palliative Care 

 3.ใหผู้ป่้วยและผูด้แูลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น 

ความเช่ือมโยงกบังานปฐมภูมิ 

 กระบวนการทาํงานของ Pain Clinic มุง่เน้น 

1. Green Channel 

ผูป่้วยหรือผูด้แูลมาเขา้คลินิกตอนบ่ายวนัองัคารเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ หอ้ง

ตรวจเบอร ์3 PCU ตาํบลบวัขาว   เภสชักร พยาบาลวิชาชีพ ทาํงานร่วมกนัในการดแูล

ผูป่้วยในเร่ืองการประเมินการใชย้า  การตรวจร่างกาย ปรบัยาโดยการทาํงานจะทาํงานใน

ลกัษณะ Skill Mixed โดยมีแพทยเ์ป็นท่ีปรึกษา 

เมื่อไดร้บัการตรวจประเมินแลว้ผูป่้วยหรือผูด้แูลมารบัยาท่ีหอ้งยา PCU ตาํบลบวัขาว

และกลบับา้น 

2. การดแูลต่อเน่ืองท่ีบา้นเช่ือมโยงกบั Pain Clinic 

เมื่อผูป่้วยไดร้บัยากลบับา้นทาง Clinic จะส่งขอ้มลูผูป่้วยไปทางทีมเยี่ยมบา้นท่ี

รบัผิดชอบในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีคนไขข้อง Pain Clinic อยูเ่พ่ือเป็นการติดตามการใชย้า

ผลขา้งเคียงรวมถึงประเมินว่ายาท่ีไดร้บัไปสามารถออกฤทธ์ิในการรกัษาไดดี้หรือไมซ่ึ่งทีมท่ี

ออกไปจะประกอบดว้ยทีมสหวิชาชีพท่ีไดผ่้านการฝึกอบรมการดแูลผูป่้วย Palliative Care 

จากทีมของ Clinic Pain  แลว้ซ่ึงแผนการดแูลจะเป็นในทิศทางเดียวกนั    ซ่ึงจะทาํใหก้าร

วางแผนการรกัษามีประสิทธิภาพ 
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ประโยชน/์ความส าเร็จที่ไดร้บั 

 1.เกิดระบบการดแูลผูป่้วยใหม้ีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูป่้วยมากขึ้ น 

  -ผูป่้วยท่ีไดร้บัการวินิจฉยัใหเ้ขา้สู่ Palliative Care ไดร้บัการดแูลครอบคลุมมากขึ้ น 

โดยดไูดจ้ากการเขา้ถึงยาและการดแูลต่อเน่ืองเพ่ิมข้ึนจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 84 ของผูป่้วยท่ีไดร้บั

การวินิจฉยัวา่ตอ้งไดร้บัยาในกลุ่ม Opioids ในปี 2557 

  -ผูป่้วยท่ีตอ้งไดร้บัยาระงบัในกลุ่ม Opioids  เขา้ถึงยาไดอ้ยา่งสะดวกและเหมาะสมทุก

รายและไดร้บัการติดตามทั้งผลการรกัษาและผลขา้งเคียงทุกราย 

 2.เภสชักรสามารถพฒันาศกัยภาพในการดแูลผูป่้วยมากขึ้ น 

  -สามารถประเมินปรบัยาใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย 

  -พฒันาไปเป็นผูส้อนในเร่ืองการดแูลผูป่้วยในเร่ือง  Pain management   ใหแ้กที่ม  

สหวิชาชีพ 

  -เป็นผูใ้หค้าํปรึกษาในเร่ืองการใชย้า Opioids กบัทีมเยี่ยมบา้นท่ีออกดแูลผูป่้วยท่ีบา้น 

 3.ผูป่้วยและผูด้แูลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น 

  -ผูป่้วยเขา้ถึงยาไดม้ากขึ้ น 

  -ผูด้แูลมีความพึงพอใจในการรบับริการมากขึ้ น 

  -ผูป่้วยเมื่อถึง End of life ไมทุ่กขท์รมานจากอาการปวดของโรค 

จุดเด่น/สิ่งที่ตอ้งพฒันา 

 จุดเด่น 

 1.ทาํงานเป็นทีมสหวิชาชีพทาํใหเ้กิด Skill Mixed สามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 2.เภสชักรมีบทบาทในการ Care ผูป่้วยรวมถึงการออกติดตามผูป่้วยท่ีบา้นมากขึ้ น 

 3.เกิดระบบ Green Channel ในผูป่้วย Palliative Care 

 4.ไดร้บัการยอมรบัจากทีมสหวิชาชีพ  

 5.พฒันาตวัเองข้ึนมาเป็นผูส้อนใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆในเร่ืองการดแูลผูป่้วยในเร่ือง Pain 

Management  

ขอ้เสนอแนะและสิ่งที่ตอ้งพฒันา 

 1.พฒันาใหด้แูลผูป่้วยใหค้รอบคลุมมากยิ่งขึ้ น 

 2.หารปูแบบยาใหม้ีมากขึ้ นเพ่ือใหส้ะดวกในการบริหารยาใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย 

 3.พฒันาไปสู่การดแูลผูป่้วยในชุมชนในโรคอ่ืนๆมากขึ้ น เช่น จิตเวช   เป็นตน้  เพ่ือใหเ้กิดการ 

ดแูลท่ีต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
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OF 3 

ผูป่้วยเอชไอวี เรื่อง ”เรียกยา่สกัค าสิลกู” 

จนัทรจ์ิราภรณ ์ ชาตร ี  

โรงพยาบาลกระแสสินธุ ์ อ าเภอกระแสสินธุ ์ จงัหวดัสงขลา 

089-8695973   Email : bai.tong2009@hotmail.com 

 

“ใหม้นัเรียกย่าสกัคาํนิ ย่าก็ดีใจจงัหแูลว้คุณหมอเหอ” น่ีคือคาํพูดจากปากขมุบขมิบของหญิง

ชราผูเ้ป็นยา่ ใบหนา้และแววตาของเธอถึงแมจ้ะแหง้ผาก  แต่ก็เป่ียมไปดว้ยความหวงั เธอรอคอยเวลาน้ี

มากวา่ 10 ปี  เธอหวงั ทั้งๆท่ีรูว้า่มนัริบหร่ีลงเร่ือยๆ     

18 ปีท่ีแลว้  ลูกสะใภพ้ื้นเพเป็นคนเชียงราย ไดใ้หก้าํเนิด หลานสาวคนแรกของครอบครัว 

“น้องเก๋” เด็กหญิงตัวขาว อวบอว้น น่ารกั น่าทะนุถนอม เจา้ตัวเล็กเกิดมาท่ามกลางความรกัความ

อบอุ่นของคนในครอบครวั ถึงแมจ้ะเป็นครอบครวัท่ียากจน  ปากกดัตีนถีบ  แต่ก็มีความสุขตามอตัภาพ 

นอ้งเก๋เติบโตขึ้ นเร่ือยๆ เธอพดูเก่ง ฉอเลาะ ช่างเจรจา น่ารกั ซุกซนตามประสาเด็ก  เสียงหลานเวลาท่ี

เรียก  “ย่าจ๊ะ  ย่าจ๊า” มนัทําใหห้วัใจของคนแก่มีความสุขมากมาย   น้องเก๋มีสุขภาพแข็งแรงมาตลอด  

ถา้จะเจ็บป่วยบา้งก็ปวดหวัตวัรอ้น หรือเป็นแผลตรงโนน้ตรงน้ี เล็กๆนอ้ยๆ 

ปี 2542  เหมือนสายฟ้าฟาดลงตรงกลางใจของทุกคนในครอบครวั  เมื่อหมอขอตรวจเลือด

นอ้ง  หลงัจากท่ีปู่ พานอ้งไปหาหมอบ่อยๆ ดว้ยอาการไขต้ํา่ๆ  ทอ้งเสีย  เป็นแผลพุพองตามแขนขา   ผล

การตรวจเลือดยืนยนัแน่ชัดว่าน้องเก๋ติดเช้ือไวรัสเอชไอวี ตอนน้ันปู่ กับยาไม่รูว้่ามนัคืออะไร   คําว่า  

“โรคเอดส”์   ความหมายของครอบครวัท่ีพอจะเขา้ใจไดคื้อตายแน่ๆ   ทางพ่ึงสุดทา้ยคือ  โรงพยาบาล   

ไม่ว่าหมอว่ายงัไงปู่ ย่า ยอมทุกอย่าง ขอเพียงใหพ้อจะเห็นทางรอด   คุณหมอส่งตัวน้องเก๋ไปรับการ

รักษาและรับยาท่ีโรงพยาบาลหาดใหญ่ พ่อและแม่ทุ่มเทเต็มท่ีกับการดูแลประคับประคองลูกสาว 

ในขณะท่ีลูกสาวอาการดีขึ้ นเร่ือยๆ อาการของแม่ก็กลับทรุดหนักลงอย่างน่าหวาดวิตก ทุกคนใน

ครอบครวัรูดี้ว่าพ่อ แม่ ลกูเป็นอะไร แต่ทุกคนก็ไม่เคยรงัเกียจหรือขุดคุย้รอยแผลของครอบครวั ต่างก็

ช่วยกนัดูแลแม่เป็นอย่างดีจนถึงวินาทีสุดทา้ยของชีวิต แม่ก็จากไปอย่างสงบ  ท่ามกลางความโศกเศรา้

ของคนขา้งหลงั    โชครา้ยของครอบครวัก็ยงัไมห่มด  อยา่งท่ีเขาเรียกกนัวา่   เคราะหซ์ํ้ากรรมซดั   เมื่อ

อายุได ้ 4 ปี น้องเก๋ เกิดอาการไขสู้ง ปวดศีรษะ ชกั เกร็ง แข็งไปทั้งตวั  น้องตอ้งนอนโรงพยาบาลเป็น

เดือน  ปู่ และย่าจาํไม่ไดว้่าเป็นโรคอะไร  แต่หลงัจากน้ันก็ไม่เคยมีใครไดย้ินเสียงเรียก“พ่อแม่ ปู่  ย่า” 

จากปากของเธออีกเลย จริงๆแลว้เธอไดย้ิน รบัรูเ้ร่ืองราวท่ีทุกคนพูด  เขา้ใจบา้งไม่เขา้ใจบา้ง แต่เธอก็

ไม่สามารถตอบโตห้รือส่ือสารกบัใครดว้ยภาษาพูดเหมือนอย่างคนอ่ืนไดส้าํหรบัเธอแค่เสียง “อ ูอู อา 

อา” เวลาอยากใหใ้ครรับรู ้  ก็มากพอแลว้ถึงแมว้่าหลังจากน้ัน แขน ขา ขา้งซา้ย ของเธอจะลีบไป

เล็กน้อย ก็ไม่เป็นไร แค่เธอกลับมาแข็งแรง ครอบครัวก็พอใจแลว้ ดว้ยภาวะเศรษฐกิจท่ีบีบคั้น พ่อ
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จาํตอ้งหอบนอ้งเก๋ เขา้ไปทาํงานรบัจา้งท่ีตวัเมืองหาดใหญ่  เพ่ือท่ีพ่อและน้องจะไดร้บัยาตา้นไวรสัเอดส์

อย่างต่อเน่ือง โดยมีแม่เล้ียงเป็นผูดู้แลใหน้้องกินยา  อีกครั้งท่ีน้องเก๋ตอ้งพบกบัความสูญเสียครั้งใหญ่

ท่ีสุดในชีวิต   เมื่ออายุได ้7 ปี พ่อเธอก็ตามแม่ไปอยู่บนสวรรค ์ ท้ิงเด็กหญิงกาํพรา้ตวัน้อยๆไวแ้ต่เพียง

ผูเ้ดียว ถึงแมจ้ะส้ินผูใ้หก้าํเนิด ก็ไม่ส้ินไรไ้มต้อกเสียทีเดียว ปู่ กบัย่ายืนยนัท่ีจะรบัหลานสาวมาอุปการะ

ดว้ยตนเอง ปู่  ยา่ ผูส้งูอายุ วยั  70 ปี สองคน พดูเสมอวา่ “เห็นดู (สงสาร) มนันิ แม่กะม่าย พ่อกะม่าย  

(พ่อแม่ก็ไม่มี)   แหลงกบัใครกะไม่โรเ้ร่ือง อิไดพ้ลอยกินไหรกะใครก็ไม่โร ้ (พดูกบัใครก็ไม่รูเ้ร่ือง จะได้

อาศยักินอะไรของใครก็ไมไ่ด)้  เล้ียงไวเ้อาบุญ” 

น้องเก๋กลบัมารบัการรกัษาตวัและรบัยาต่อท่ีโรงพยาบาลกระแสสินธุ ์เมื่อปี 2552    6 เดือน

ต่อมา พบว่า CD4 ของน้องลดลงอย่างน่าใจหาย ทีมงานดอกบัวบานเร่ิมอยู่ไม่เป็นสุข และเมื่อร่วม

วิเคราะหปั์ญหาร่วมกบัครอบครวั ก็พบว่า น้องกินยาไม่สมํา่เสมอและไม่ตรงเวลา เมื่อสืบสาวราวเร่ือง

ต่อไปจึงไดค้วามว่าปู่ และย่าเองก็มีภาวะความดันโลหิตสูง ตอ้งรบัยาอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน และท่ีเป็น

ปัญหาใหญ่อีกเร่ืองคือ  ย่าซ่ึงเป็นผูดู้แลน้อง หไูม่ค่อยไดย้ิน เวลาจะส่ือสารตอ้งดูจากปากของคู่สนทนา 

แกพดูเสมอว่า “แหลงกะมนั ไม่โรเ้ร่ือง” ส่วนปู่ ตอ้งทํานา เล้ียงสตัว ์เพ่ือเอารายไดม้าจุนเจือครอบครวั 

ไมม่ีเวลาดแูลหลาน ตกคํา่ก็กินเหลา้เพ่ือคลายทุกข ์พวกเราจึงลงความเห็นว่าตอ้งไปดูครอบครวัน้องเก๋

ท่ีบา้น ครั้งแรกท่ีเราไปบา้นของน้องเก๋ซ่ึงอาศยัอยู่กบัปู่ และย่าเป็นฤดูฝนทางเขา้บา้นเจ่ิงนองไปดว้ยน้ํา

ปนขี้ ววั ลกัษณะบา้นเป็นบา้นชั้นเดียวหลงัคาครอบ อยูท่ี่ราบเชิงเขา ภายในบา้นน้ําท่วมขงั   มีหอ้งนอน

หน่ึงหอ้งซ่ึงเป็นท่ีรวมของสมาชิกในบา้น 5 คน  อาศยันอนบนแคร่ไมไ้ผ่ตวัใหญ่  หน่ึงหอ้งครวั และชาน

บา้น  บริเวณรอบๆบา้นปู่ จะเล้ียงววั หมู และไก่ เป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทํานา ดา้นหลงัฝา

บา้นไมม่ีเพราะยงัสรา้งไมเ่สร็จ  คงไม่ตอ้งแปลกใจ ถา้หน้าบา้นมีประตูหน้าแข็งแรง แต่หลงับา้นเป็นฝา

เปิดโล่ง มองทะลุถึงเลา้ไก่ “ขายขา้วปีน้ี ว่าอิทาํบา้น แต่ว่าไอเ้ก๋มนัอยากไดท้องห ู(ตุม้ห)ู เลยซ้ือหา้ย

หมนัก่อน บา้นค่อยทํากะดา้ย”  ปู่ บอก ครั้งแรกท่ีพวกเราไปบา้นน้องเก๋ สายตาของปู่  ย่า และน้อง ท่ี

มองพวกเราเต็มไปดว้ยความหวาดระแวง ระยะห่างของการนัง่ก็ช่างห่างไกลเหลือเกิน การพูดคุยก็

เป็นไปอย่างตะกุกตะกกัโดยเฉพาะกบัย่าท่ีตอ้งตะโกนคุยกนั แต่เมื่อมีครั้งท่ี 2,3,4 และครั้งต่อๆไป ทุก

คนเขา้ใจแลว้วา่เราไปเพราะห่วง  และก่อนกลบัก็มกัจะถามเราทุกครั้งว่า  “ต่อไดมาหล่าว”(เมื่อไหร่จะ

มาอีก) 

ย่าเร่ิมเล่าและระบายความรูสึ้กต่างๆใหพ้วกเราฟังดว้ยน้ําตาคลอ น้องเก๋ก็จะมาคลอเคลียอยู่

ใกล้ๆ มองยา่คุยกบัพวกเราแลว้นัง่ยิ้ ม เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ ทุกครั้งท่ีพวกเราไป น้องเก๋ก็จะหยิบรูปถ่ายของ

พ่อกบัแมม่าใหพ้วกเราดูเสมอ  และจะแสดงความช่ืนชมกบัรูปของแม่ เธอพยายามท่ีจะช้ีบอกว่าแม่ของ

เธอสวย ทาปากแดง สวยมาก เธอเองก็ชอบแต่งตวัสวยๆงามๆเหมือนแม ่นอกจากน้ีเรายงัสงัเกตเห็นว่า

นอ้งจะชอบดทีูวี และขาํมากเวลาดตูลก ทาํใหพ้วกเราประเมินไดว้า่ถึงแมน้้องเก๋จะพดูไม่ไดแ้ต่ก็สามารถ

เขา้ใจในส่ิงท่ีเราพดูไดดี้ ถามยา่วา่กงัวลอะไรท่ีสุด ยา่บอกหเูร่ิมไมไ่ดย้ิน ฟังอะไรก็ไม่ชดั  เราไดป้ระสาน
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ทีมเวชปฏิบติัในการขอสนับสนุนเคร่ืองช่วยฟัง ส่วนเร่ืองการส่งเสริมใหน้อ้งกินยาอย่างสมํา่เสมอ โดยให้

ความรูก้บัปู่  ยา่ ร่วมวางแผนแกปั้ญหา ไมน่่าเช่ือวา่ปัญหาน้ีแกไ้ดง่้ายดว้ยนาฬิกาปลุกเรือนน่ารกัๆเรือน

เดียวจากพ่ีน้อย ผูป้ระสานโครงการ ท่ีนําไปใหน้้อง แลว้ก็สอนน้อง  ว่าดูยงัไง กินยงัไง น้องเก๋ภูมิใจกบั

นาฬิกาเรือนน้ันของเธอมาก ย่าเล่าใหฟั้งว่า ปกติเธอจะไม่ยุ่งกับใคร เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียว   แต่

เด๋ียวน้ี  เธอยิ้ มแยม้แจ่มใสขึ้ น  และท่ีสาํคญัเธอจะไม่ยอมกินยา  ถา้ไม่เป๊ะตามเวลาเข็มยาวเข็มสั้นของ

นาฬิกาเรือนน้ัน  ปัญหาต่อไปเร่ืองสุขภาวะของน้อง หลงัจากท่ีเราใหค้วามรู ้ใหค้าํแนะนํา พบว่าปู่ ย่า

น่ารกัมากมาย  ย่าเปล่ียนน้ํามนัปาลม์ เป็นน้ํามนัถัว่เหลือง เพราะท่านคิดว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้

ไขมนัในเลือดของน้องท่ีสูงขึ้ นลดลงได ้ ปู่ เองก็ไม่ยอมแพ ้ไดป้ระยุกตท่์อพีวีซี มาทําฮูลาฮูป้ ใหน้้อง ได้

ออกกาํลงักาย  

ครั้งต่อมาเมื่อพวกเราไป หากใครเดินผ่านบา้นในขณะน้ัน จะไดย้ินเสียงหวัเราะร่าของน้องเก๋ท่ี

ขาํและชอบใจ ท่ีเตน้ฮูล่าฮูป้ไดเ้ก่งกว่าพวกเรา น้องเก๋หมุนฮูลาฮูบ้ไดต้ั้งแต่คอ เอวจนถึงเข่าดว้ยความ

ชาํนาญและคล่องแคล่ว ย่าบอกว่า เด๋ียวน้ีกินแต่ผัก ปลา ไม่ค่อยซ้ือหมู  เพราะกลัวไขมนัน้องขึ้ นอีก  

ปู่ ยา่เองก็ลดปลาแหง้ปลาเค็ม  เพ่ือไมใ่หค้วามดนัสงู  จะไดอ้ยูก่บัน้องนานๆ  นอกจากน้ันเรายงัพบว่าท่ี

นอนและหมอนขา้งของน้องถูกวางผ่ึงแดดอยู่  ซ่ึงย่าบอกว่าน้องเก๋เป็นคนทาํเอง แมก้ระทัง่ ซกัผ้า ลา้ง

จาน หรือหุงขา้ว ตลอดจน ช่วยเล้ียงหม ู  เธอทาํเองไดห้มด เพราะย่ารูแ้ละเขา้ใจแลว้ว่า ตอ้งฝึกน้องให้

ช่วยเหลือตัวเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด   นอกจากน้ีปู่ ยงัติดจานดาํใหน้้อง เพราะเห็นน้องชอบดูทีวีมาก สีหน้า

แววตาของปู่ และยา่เป่ียมไปดว้ยความสุข เมื่อไดย้ินเสียงหวัเราะของหลานสาว แมจ้ะเหน่ือยสกัเท่าไหร่ก็

หายเหน่ือยเป็นปลิดท้ิง ปู่ บอกว่าอยากอยู่กบัน้องนานๆเลยใหข้องขวญัน้องดว้ยการเลิกเหลา้ (ซ่ึงก็เป็น

ปีเหมือนกนักวา่แกจะทาํสาํเร็จ)  หลงัพดูคุยทาํความเขา้ใจอยูห่ลายครั้ง ย่าก็เห็นดว้ยและยินยอมใหเ้รา

ฝังยาคุมชนิด 1 หลอดใหน้้อง ส่วนเร่ืองทาํหมนั ย่าบอกว่า “มนัมาสามสิบสอง กะใหไ้ปใหค้รบสามสิบ

สองตะ อย่าไปตดัของมนั”     น้องเก๋ก็แข็งแรงขึ้ นเร่ือยๆ ร่าเริงขึ้ น ท่ีสาํคญัคือสนิทกบัพวกเรามากขึ้ น 

จนยอมใหเ้ราตรวจ         pap smear นอกจากน้ีเรายงัไดร้บัความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โดยการ

ประสานงานกบั อบต.ในเขต เพ่ือขอรบัเงินสนับสนุนในส่วนของน้องเก๋ ตามสิทธิเดือนละ 500 บาท 

อยา่งนอ้ยก็ไดช้่วยค่าขนมนอ้ง 

ต่อมาอีก 6 เดือน ผลตรวจ CD4 ก็ออกมา พวกเราดีใจมาก รีบบ่ึงไปบา้นน้องเก๋ แจง้ข่าวดี  

เร่ืองผลตรวจเลือด ไม่ว่าจะเป็น CD4 หรือไขมนั ลว้นแต่ปกติ ควบคุมได ้เมื่อนัง่คุยกนัสกัพกั พวกเราก็

ถามปู่ และยา่วา่ ยงักงัวลอะไรหรือไม่ ไดร้บัคาํตอบจากย่าว่า   “ก่อนตายกะขอใหห้มนัแหลงไดนิ้  เรียก

ย่าสกัคาํกะตายตาหลบัแลว้”   แกบอกว่าเพ่ือนแนะนําใหพ้าไปผ่าตดัล้ินไก่เพราะล้ินไก่สั้น    พวกเรา

มองหนา้กนั มองเห็นจุดดาํใหญ่ท่ีฝังลึกอยู่ในใจปู่ และยา่ เราจึงไดเ้ร่ิมตน้พดูคุยกบัปู่ และย่าเร่ืองท่ีน้องเก๋

พดูไมไ่ดอ้ยา่งจริงจงั ทาํใหพ้วกเรารูว้า่ท่านทั้งสองยงัมีความหวงัว่าน้องเก๋จะกลบัมาพดูไดอี้กครั้ง ต่อมา

เรากลบัไปท่ีบา้นหลงัน้ันอีก และบอกย่าว่าทีมงานจากโรงพยาบาลหาดใหญ่จะมาเยี่ยมพวกเรา  เราจึ ง
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ชกัชวนใหย้่าไปปรึกษาเร่ืองน้ีกับคุณหมอฐิติพรและคุณหมออาํไพพิชญ์  เมื่อถึงวนันัด ย่าและน้องเก๋

แต่งตวัสวยงามขึ้ นรถมากบัเราดว้ยความกระตือรือลน้  วนัน้ันน้องเก๋มีความสุขหวัเราะร่า เพราะเธอได้

เตน้ฮูล่าฮูป้โชว ์ทีมงานคุณหมอนพดล และทีมงานพ่ีหมจูากโรงพยาบาลหาดใหญ่ และเมื่อย่าไดฟั้งคุณ

หมอผูเ้ช่ียวชาญทั้งสองท่านอธิบายเร่ืองภาวะท่ีน้องเป็นอยู่ ย่าจึงเขา้ใจ เธอฝืนยิ้ มและพูดดว้ยน้ําเสียง

สัน่เครือว่า   “ไม่พร้ือถึงไอเ้ก๋มนัแหลงไม่ได ้แต่เรากะบายใจ  เพราะเด๋ียวน้ีมนัหวัฉาวเหม่ไปทั้งเริน 

(หวัเราะดงัลัน่ทั้งบา้น)  ก็ดีเหมือนกนัท่ีไอเ้ก๋เป็นแบบน้ีจะไดไ้มต่อ้งรบัรู ้ไมต่อ้งทุกขร์อ้นกบัไอไหรๆ(ส่ิง

ท่ีเป็นอยู)่” 

วนัน้ันพอส่งสองย่าหลานกลบัถึงบา้น  ย่ากอดแขนเราไวแ้ละหนัมาบอกกบัพวกเราว่า  “พนัพ

ร้ือ หมอกะอยา่ท้ิงมนันะ  มาเร่ือยๆนะหมอนะ” 

บทเรียนที่ไดร้บั 

-การดแูลผูป่้วยน้ัน ตอ้งทาํงานเป็นทีม  ทีมตอ้งประกอบดว้ย บุคลากร  ผูป่้วย ญาติ ชุมชน 

-ทีมตอ้งสมัผัสดว้ยหวัใจ  ท่ีสาํคญัท่ีสุด  ตอ้งหา “ทุกข”์ ของผูท่ี้เราดแูลใหพ้บ 

-บางครั้งคนท่ีตอ้งการการดแูล อาจไมใ่ชผู้ป่้วย แต่อาจจะเป็น caregiver ก็เป็นได ้

 

OF 4 

ผูป่้วยเบาหวาน เรื่อง “การเปล่ียนแปลง” 

วรีชยั จนัทรแ์ดง 

ฝ่ายเภสชักรรมชมุชน โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชฉวาง 

อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 การรกัษาไม่ใช่เพียงการรกัษาแต่เพียงเพ่ือทําใหโ้รคท่ีเจ็บป่วยหายไปจากร่างกายเท่าน้ัน แต่

หมายถึงการท่ีจะทาํใหบุ้คคลหน่ึงสามารถกลบัไปใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข ช่วยเหลือตวัเองได้

ตามสมรรถภาพของตนไม่เป็นท่ีรังเกียจหรือแบ่งชนชั้นกันของบุคคลอ่ืน น้ันต่างหากคือการรักษาท่ี

แทจ้ริง  

 ดวงอาทิตยข์องช่วงบ่ายสาดแสงส่องผ่านยอดยางพารา รถกระบะ คนัสีขาวตราเคร่ืองหมาย 

พระปรมาภิไธย มวก.  วิ่งลดัเลาะตามสวนยางจนมาถึงหอแถวหลงัหน่ึง ก่อนจะลงจากรถภาพเหตุการณ์

ทาํใหผ้มนึกถึงเหตุการณเ์มื่อ 6 เดือนก่อน  

การไดร้ับมอบหมายงานจากฝ่ายมาใหท้ํางานเก่ียวขอ้งกบัชุมชน จึงตอ้งมีการออกเยี่ยมบา้นทําใหม้ี

โอกาสไดส้มัผัสกบัผูป่้วยมากยิ่งขึ้ น วนัน้ันเป็นพฤหสับดี เวลาประมาณ 11.00 น. เสียงโทรศพัทท่ี์หอ้ง

ยาดงัข้ึน  

 “ สวสัดีครบัหอ้งยา OPD ครบั ”  
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  “ ค่ะ วนัน้ีมีการออกเยี่ยมบา้นผูป่้วย เบาหวาน ผูป่้วยน่าจะใชย้าไม่ถูกตอ้งตอ้งการเภสชัช่วยดู

เร่ืองการใชย้า ของผูป่้วยนะเภสชัวา่งไหมคะ ”  

 “ ครบั ไดค้รบั ก่ีโมงครบั ” 

 “ บ่ายโมงหนา้ตึก OPD นะคะ ” 

 น้ันเป็นจุดเร่ิมตน้แรกของการไดรู้จ้กักบั นายดาํ แอบมอง OPD card  ของผูป่้วยพบวา่ นายดาํ

เป็นผูพิ้การทางการส่ือสาร (ใบ)้ อ่านไมอ่อก เขียนไมไ่ด ้มีโรคประจาํตวัคือ เบาหวาน มีแผลท่ีเทา้

เน่ืองจากน้ิวโป้งถูกตดัออกแลว้ เรานัง่รถไประหวา่งทางผ่านสวนยาง 2 ขา้งทาง ถนนลกูรงั เมื่อไปถึงถึง

บา้นเป็นหอ้งแถว 2 หอ้งติดกนั มีสุนัขเฝ้าอยูต่วัพ่ีพยาบาลบอกว่ามนัช่ือ “ ไอเ้หยิน ” เพราะฟันล่างของ

มนัยื่นออกมานอกปากปิดไมส่นิท มนัเห่าเราตามประสาสุนัขเฝ้าบา้น เน่ืองจากพื้ นท่ีท่ีน้ีใหญ่เป็นสวน

ยางพารา จึงนิยมเล้ียงสุนัข คุณป้า อายุน่าจะซกั 60 – 70 ปี  ผมสีขาวเกือบทั้งศีรษะ โผล่หนา้มาด ู

แลว้ตะโกนตวาดมนั เราลงจากรถแนะนําตวัพดูคุยก็ถา้หาคนไขข้องเรา  

 “ สวสัดีครบั คุณป้า ผมเป็นเจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลมาเยี่ยมคนไขน้ะครบั ” 

 “ จา้ มาเยี่ยมดาํมนัเหรอ โน่นมนันอนอยูที่เปลหลงับา้นโน่น ” 

 เรามองตามมือท่ีช้ีไปพบชายวยักลางคนใส่กางเกงขาสั้น ถอดเส้ือนอนอยู ่ เราเดินไปปลุกเขา 

แต่ท่ีสงัเกตพบวา่ท่ีเทา้ใส่ถุงพลาสติกเพื่อป้องกนัอะไรซกัอยา่ง เราพยายามบอกใหเ้ขามานัง่ท่ีหน้าบา้น

โดยใชท้ั้งภาษามือและท่าทาง  สุดทา้ยก็ทาํสาํเร็จและพยายามถามเก่ียวกบัการใชย้า เราหมดหวงัจึงมา

ถามจากคุณป้าแทนซ่ึงก็คือแมข่องนายดาํ  

 “ ยาเบาหวานฉนัทาํใหม้นัเอง แต่วา่ฉนัไมก่ลา้ฉีด ใหม้นัฉีดของมนัเอง ” 

คุณป้าทาํท่าดดูยาฉีด insulin  ใหเ้ราดจูากการสงัเกตก็พอไดแ้ต่ ยงัไงก็คงพ่ึงป้าน้ีแหละท่ีจะทาํใหน้าย

ดาํสามารถคุมน้ําตาลไดอี้กครั้ง  

 “ หมอๆ ดาํมนักลบับา้นไม่ค่อยเป็นเวลา บา้งวนัไดฉี้ดยา บา้งวนัมนัก็ไมฉี่ดยานะ ”  

ส่ิงท่ีเราคิดไวม้นัก็เป็นจริงเหตุท่ีนายดาํน้ําตาลสูงน่าจะมาจากฉีดยา บา้งไมฉี่ดบา้งน้ีแน่นอน เราจึงลอง

เจาะน้ําตาลปลายน้ิวผูป่้วย  

 “ ป้า วนัน้ีดาํกินขา้วเท่ียงยงั ” 

 “ ไมไ่ดกิ้นทีหมอ มนักินแต่ขา้วเชา้แลว้ก็นอน ” 

 เคร่ืองรายงานผล ตามคาดน้ําตาลสูงมาก หนา้ท่ีเราน้ีแหละจะทาํใหน้ายดาํกลบัมาคุมน้ําตาล

ได ้“ ดาํ ” (เอามือสะกิด) “ ถา้ไมฉี่ดยาตอ้งตดัขาเพ่ิมนะ ” (ทาํท่าสบัๆบริเวณตาตุ่มของนายดาํ) ก็ได้

แต่ทาํท่าทางบอกผูป่้วยวา่ไมฉี่ดยาตอ้งโดนตดัขาอีก ผูพ้ยกัหนา้เหมือนจะตอบรบั พรอ้มทั้งเนน้ยํา้แมว่า่

ใหช้่วยดแูลดว้ย แมเ่องก็รบัปาก ก่อนกลบัมาโรงพยาบาล  “ เขาจะคุมไดจ้ริงๆเหรอ ” ความรูสึ้กท่ีผลนั

เกิดข้ึนมาช่วงขณะหน่ึง 
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 ผ่านไป 1 อาทิตย ์พ่ีพยาบาลบอกวา่นายดาํมานอนโรงพยาบาลเพราะภาวะน้ําตาลตํา่ แต่ทาํไม

มาดว้ยภาวะน้ําตาลตํา่ละ คิดวา่น่าจะมาดว้ยน้ําตาลสูงมากกวา่ จึงเขา้ไปในตึกเพื่อสอบถามแมท่ี่ดแูล  

 “ ป้า สวสัดีครบั ดาํฉีดยาทุกวนัไหมครบั ” 

 “ มนัฉีดยาทุกวนั แต่วา่มนัฉีดท่ีเดียว 2 เข็ม ” 

เราก็เขา้ใจผูป่้วยนะ ผูป่้วยไมอ่ยากฉีดยา 2 ครั้ง จึงฉีดยาครั้งเดียว โดยบอกใหแ้ม่ดดูยารวมเลย เลย

ปรากฏวา่ผูป่้วยเลยเป็นลม จึงตอ้งมานอนโรงพยาบาล จึงปรึกษาแพทยเ์ปล่ียนเป็นยาทานน่าจะใชย้าได้

ง่ายขึ้ น แลว้ผูป่้วยก็กลบับา้น 3 วนัผ่านไปกลบัเยี่ยมอีกครั้ง  

 “ หมอๆๆ ไมไ่หวแลว้ ไมเ่อาแลว้คราวน้ีหนักกวา่เดิม ”  

 “ เป็นอะไรป้า ใจเย็นก่อน ” 

 “ ยามนัไมกิ่นเลย ป้าจดัยามนัก็โวยวายไล่ป้า ป้าไม่อยูป่ล่อยตายบุญตามกรรมแลว้ ป้าจะอยูก่บั

ลกูคนอ่ืนแลว้ ” 

 “ ป้า ถา้ไม่มีป้า ดาํก็อยูไ่มไ่ดแ้น่ๆ ” พรอ้มทั้งจบัมือของป้า  

 “ ดาํจะหายก็ไดป้้าช่วยดแูล แต่ตอนน้ีรูว้า่เหน่ือย ไปปรบัยาท่ีโรงพยาบาลกนัก่อนไหม ป้าจะพกั

ดว้ย ”  

 สุดทา้ยทั้งนายดาํกบัป้ายอมมาโรงพยาบาล แต่ดว้ยนิสยันายดาํจะไม่ค่อยอยู่น่ิง เราเลยตอ้งแวะ

เวียนไปเยี่ยม ทุกวนัเพ่ือสรา้งความสมัพนัธก์นัมากขึ้ น จนเร่ิมคุน้เคยทกัทายกนั สุดทา้ยนายดาํก็กลบั

บา้น โดยปรบัเป็นยาฉีดแบบวนัละครั้งแทน แต่เราไดข้อเบอรโ์ทรศพัทเ์พ่ือตามอาการต่อเน่ือง ผ่านไป 

3 วนั 

 “ ป้า ครบัน้ีเภสชัท่ีโรงพยาบาลนะครบั เป็นไงบา้ง ” 

 “ จา้ ดีใจมากเลยท่ีหมอโทรมาหา ดาํมนัดีขึ้ นแลว้นะมนัฉีดยาทุกวนัเลย ” 

ในท่ีสุดเราก็ทาํใหชี้วิตของ ทั้งสองคนดาํเนินไปไดแ้ลว้ แอบภมูิใจ แต่วนัพฤหสั หนา้ไปเยี่ยมนายดาํ

ดีกวา่ วนัน้ีทาํงานดว้ยความสุขใจทั้งวนัเลย วนัพฤหสัมาถึง อยากใหถึ้งบ่ายโมง แลว้จะไดไ้ปเยี่ยมดาํ แต่

บนความสุขมกัมีจุดหกัมุมเสมอ 

ท่ีบา้นของนายดาํ พบป้านัง่อยูห่นา้บา้นคนเดียว 

 “ สวสัดีครบั เป็นไงสบายดีไหม ครบั ดาํไปไหนละครบัป้า ” 

 “ ป้าพอแลว้มนัทาํใหป้้าเสียใจมาก ป้าจะบอกวา่ป้าจะอยูก่บัลกูสาวท่ีอีกอาํเภอซกัพกัไมไ่หวแลว้ 

เหน่ือยมาก ” 

 มนัเกิดอะไรขึ้ นละทาํไมคนท่ีเคยมีกาํลงัใจดีเยี่ยม พรอ้มสูเ้พ่ือลกู กลบัทอ้ไดข้นาดน้ี เรา

พยายามถามจนท่ีสุดก็ รูว้า่จริงนายดาํไมไ่ดเ้ช่ือป้าฟังทั้งหมดท่ีสาํคญัไมเ่คยช่วยค่าใชจ้่ายภายในบา้น

เลย ซ่ึงช่วงน้ียางพาราราคาตก กรีดยางก็ไมไ่ด ้รายจ่ายเหมือนเดิม ป้าเลยทอ้ใจมาก เราตดัสินช่วยกนั

อีกครั้ง พรอ้มทั้งท่ีสาํคญัตอ้งสรา้งพลงัใหป้้ากลบัมาก่อน 
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 “ ป้า คุณป้าอายุก่ีปีแลว้ครบั” 

 “ 70 กวา่แลว้หมอ ” ทางท่ีจะใหคุ้ณป้ามีรายไดม้าแลว้ 

 “ ป้าเคยไดร้บัเงินยงัชีพผูส้งูอายุจาก อบต.ไหมครบัป้า ” 

 “ หมอป้าไมใ่ช่คนท่ีน้ี เขามาสาํรวจก็ไมไ่ด ้” เราคิดวา่น่าจะตอ้งประสานกบัส่วนทอ้งถ่ินดวูา่จะ

มีทางแกไ้ขยงัไง 

 “ แลว้ดาํ ไดเ้งินผูพิ้การไหมครบัป้า ” 

 “ ป้าไมรู่เ้ลยวา่ไดเ้งินกนัมาจากท่ีต่างเขตต่างอาํเภอนะ ” 

 

 วนัน้ีกลบัมาดว้ยประเด็นมากมายสุดทา้ยเราประสานกบันักสงัคมสงเคราะห ์อบต. จนในท่ีสุด

ทั้งป้าและนายดาํไดเ้งินในส่วนน้ีจนได ้เวลาผ่านไปเร่ือยจนในท่ีการเปล่ียนแปลงมนัก็เกิดข้ึนจริงๆ เรา

ไปเยี่ยมบา้นนายดาํอีกครั้ง 

 การเปล่ียนแปลงก็เกิดข้ึน เร่ิมจาก “ไอเ้หยิน” สุนัขท่ีเคยไล่เหาเราจนป้าตอ้งตวาด กลบัวิ่งมา

ตอ้นรบัเราเหมือนเจา้ของกลบับา้น คุณป้ายืนดว้ยสีหน้ายิ้ มแยม้ นายดาํแผลท่ีเทา้ผูป่้วยก็หายจนเป็น

ปกติ ระดบัน้ําตาลก็ดี อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรบัได ้ท่ีสาํคญัวนัน้ีนายดาํเอาซองสีขาวมาโชว ์ใหเ้ราดพูรอ้ม

ทั้งส่งต่อใหแ้ม ่ป้าถึงกบัน้ําตาคลอพดูไม่ออกไดแ้ต่ดึงตวันายดาํเขา้มากอด เราก็ไดย้ืนน่ิงปล่อย 2 แม่

ลกูยงักอดต่อไป จนเราแอบมีความสุขท่ีไม่นึกวา่จะไดเ้ห็นภาพน้ี แต่อยา่งไรวนัน้ีเราก็ตกลงกบันายดาํ

เพ่ิมอีกใหฉี้ดยาใหต้รงเวลา โดยใชร้ปูภาพน้ีแหละ วาดรูปไปหวัเราะกนัไป ป้าคุยอย่างมีความสุข เจา้  

เหยิน นอนอยูข่า้งท่ีนัง่ ก่อนกลบัเราจบัมือป้า นายดาํ  

 “สญัญานะวา่จะทาํแบบน้ีตลอดไป” ไมม่ีเสียงจากนายดาํ แต่มีการพยกัหนา้ มนัทาํใหเ้ราถึงกบั

น้ําตาคลอเลยท่ีเดียวกาํลงัจะขึ้ นรถกลบัโรงพยาบาล 

 “ คงเป็นบุญของดาํนะท่ีมารกัษาท่ี โรงพยาบาลน้ีท่ีเอาใจใส่ไมรู่เ้หมือนกนัวา่ถา้ไม่มีหมอท่ี

โรงพยาบาล ป้ากบัดาํอีกอยู่กนัไดไ้หม ขอบคุณๆ ขอขอบคุณมาก ” ป้ายกมือไหวเ้รา น้ําตาไหลอาบ

แกม้ เราไดแ้ต่จบัมือแลว้ไหวต้อบ ก่อนกลบัขึ้ นรถกลบัโรงพยาบาล 

 ดวงอาทิตยย์ามเย็นขณะเดินทางกลบัแสดงใหเ้ห็นถึงจุดส้ินสุดของวนัน้ี แต่เมื่อเชา้วนัใหม่มาอีก

เราตอ้งเร่ิมงานกนัต่อไป เป็นวฐัจกัรหมุนเวียนอยู่อยา่งน้ี เช่นเดียวกบังานเภสชัปฐมภมูิ ไมม่ีส้ินสุดแต่

เราตอ้งทาํตลอดไป ฤาจะเปรียบดงัเรือขา้มฝากท่ีค่อยส่งผูค้นใหข้า้มพน้อุปสรรค เล็กบา้งใหญ่บา้ง เราก็

จะพาใหผ่้านพน้ไป ถึงฝัง่อย่างภาคภมูิ  

 โรงพยาบาลไมไ่ดม้ีพ้ืนท่ีแค่ในรั้วเท่าน้ัน จงคิดอยู่เสมอว่าเราก็สามารถทาํใหเ้กิดโรงพยาบาลได้

ทุกๆท่ี และท่ีสาํคญัจงคิดไวเ้สมอวา่ เราไม่ไดเ้ป็นเพียงช่างซ่อมสุขภาพทางกายเพียงอย่างเดียว เราตอ้ง

ช่วยซ่อมสุขภาพทางจิตใจ และสังคมดว้ยเสมอน้ันคือการรักษาอย่างท่ีเราตั้งใจ ใหเ้ป็น  “ การรักษา

แบบองคร์วม ” ก็จะบงัเกิดผลสาํเร็จตลอดไป  
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ผูป่้วยจติเวช เรื่อง “ราตรีน้ีไม่มืดมิด...อีกตอ่ไป” 

ปฐมาภรณ ์ชยัเพ็ชร ์ 

กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค โรงพยาบาลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  

โทรศัพท ์0866805403  Email : pathama.chaiphet@gmail.com 

   

“เดือนหน้าเราไปเยี่ยมบา้นราตรีกนันะ” ป้าแก่น พยาบาลประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจาํตําบล (รพ.สต)  บอกยํ้ากบัฉนัและคุณหมอก่อนท่ีพวกเราจะเดินทางกลบัโรงพยาบาล ราตรี 

ภาพความทรงจาํครั้งแรกของฉนั คือหญิงสาววยักลางคน รปูร่างผอมบาง ผิวพรรณซีดเซียว ผมเผา้รุงรงั 

ดวงตาของเธอเหม่อมองไปขา้งหน้าอย่างไรจุ้ดหมาย เพราะเธอมองไม่เห็นส่ิงใดท่ีอยู่เบ้ืองหน้าน้ันเลย 

เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ดูซีดเก่า ซ่ึงก็พอบอกใหท้ราบไดว้่าผ่านการใชง้านมาเป็นเวลานาน ยิ่งไปกว่าน้ันแมใ้น

เวลาน้ันอากาศในบา้นค่อนขา้งรอ้นอบอา้วแต่เธอสวมเส้ือซอ้นทบักนั 6-7 ตวั มันเป็นของมันแบบน้ี

มานานแลว้ ใหกิ้นยาก็ไม่กิน บางคืนไม่หลบัไม่นอนรอ้งเอะอะโวยวายทั้งคืน หญิงชราวยัใกลแ้ปด

สิบปี แมข่องราตรี เล่าใหเ้ราฟังดว้ยน้ําเสียงแหบเครือแฝงดว้ยความทดทอ้ปลดปลงกบัชะตากรรมท่ีตอ้ง

เผชิญอยู่ ทั้งสภาพร่างกายของตนเองท่ีถูกโรคภัยต่างๆ รุมเรา้และภาระการดูแลลูกสาวท่ีไม่สามารถ

ช่วยเหลือตวัเองไดเ้ลย   

ผลของการศึกษางานวิจยั R2R เร่ือง “กินยาครบ ไม่พบอาการกาํเริบ” ของงานสุขภาพจิตและ

จิตเวชของโรงพยาบาลพรหมพิราม พบว่า คนไขจิ้ตเวชเร้ือรงัในอาํเภอพรหมพิรามท่ีมีอาการทางจิต

กาํเริบ มีสาเหตุมาจากการขาดการรักษาต่อเน่ืองและการใชย้าไม่ถูกตอ้งสมํา่เสมอ ซ่ึงผูป่้วยรายน้ีก็

เช่นเดียวกนั ก่อนหนา้น้ีราตรีมีพ่อเป็นผูด้แูลทั้งเร่ืองการดาํรงชีพและการกินยา ชีวิตของเธอในช่วงเวลา

น้ันอบอุ่นปลอดภัยภายใตอ้อ้มแขนของผูเ้ป็นพ่อ เมื่อพ่อของเธอเสียชีวิตลง อาการทางจิตของราตรี

นับวันจะแย่ลง  จนเมื่อทีมเยี่ยมบา้นได้ติดตามเยี่ยมผู ้ป่วยจิตเวชท่ีขาดนัดรับยา ฉันถึงได้พบกับ 

“ราตรี”   เรานําขอ้มูลจากการเยี่ยมบา้น มาหาแนวทางในการดูแล ราตรี ใหไ้ดต้ามมาตรฐานระบบ

บริการผูป่้วยจิตเวช โดยมีเป้าหมายใหผู้ป่้วยใชย้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง ปลอดภัย ลดภาระและความเครียด

ของผูด้แูล ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหม้ีความเหมาะสมปลอดภยัสาํหรบัผูป่้วย  ผลท่ีไดจ้ากการพดูคุยใน

ทีมสหวิชาชีพคือ 

1. แพทยพิ์จารณาใหย้าฉีดออกฤทธ์ิยาว (Fluphenazine 25 mg inj. ) ฉีดยาเดือนละหน่ึงครั้ง 

2. ปรบัการกินยา ครั้งท่ี 1 ปรบั จากเชา้ กลางวนั เย็น และก่อนนอน เป็น เชา้ และก่อนนอน ผลท่ี

ไดคื้อมียามื้ อก่อนนอนเหลือส่วนหน่ึง แม่ของราตรีใหเ้หตุผลว่าถา้ราตรีนอนหลบัแลว้ก็จะไม่

ปลุกใหกิ้นยา จึงมีการปรบัยาครั้งท่ี 2 ใหเ้ป็นหลงัอาหารเชา้เวลาเดียว  โดยการปรบัยาแต่ละ
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ครั้งทีมสหวิชาชีพไดม้ีการติดตามอาการของผูป่้วยรวมถึงอาการขา้งเคียงท่ีอาจเกิดจากการใช้

ยา Antipsychotic 

3. จดัยาใหผู้ป่้วยแบบ Unit Package Dose เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัยาถูกตอ้งและครบถว้น 

4. ทีมเยี่ยมบา้นและจิตอาสาของ รพ.สต  ติดตามเยี่ยมบา้นผูป่้วยเดือนละหน่ึงครั้ง เพ่ือฉีดยา, ส่ง

มอบยาใหแ้ก่ผูป่้วยประเมินการใชย้าและอาการขา้งเคียงของผูป่้วย  

5. งานสุขภาพจิตและจิตเวชโรงพยาบาลพรหมพิรามประสานกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง

แขม เพื่อปรบัปรุงส่ิงแวดลอ้มและท่ีอยูอ่าศยั  

ราตรีในวนัน้ี...แมย้งัคงเก็บตวัเงียบอยูแ่ต่ในบา้นไมพ่ดูไมส่ื่อสารบอกความตอ้งการเช่นเดิม 

แต่ผูเ้ป็นแม่พอใจกับอาการของลูกสาวในเวลาน้ี แม่บอกเล่าเร่ืองราวของ ราตรี ใหเ้ราฟังว่า  

กลางคืนนอนหลบัได ้ไมร่อ้งเอะอะโวยวาย สวมเส้ือผา้ชั้นเดียวเหมือนคนอ่ืนทัว่ไป มีชีวิตท่ีดีขึ้ น

ไดร้บัเบ้ียคนพิการทุกเดือน มีทีมจิตอาสาติดตามเยี่ยมบา้น ตดัผม ตดัเล็บ นําเส้ือผ้าและเคร่ือง

อุปโภคบริโภคท่ีไดร้ับจากการบริจาคมาให ้ซ่ึงช่วยแบ่งเบาภาระใหก้ับครอบครัว ราตรี ได้

พอสมควร 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน : ผูป่้วยจิตเวชรายน้ีไดร้ับการรักษาอย่างต่อเน่ือง กินยาได้

ถูกตอ้ง ครบถว้น สมํา่เสมอ ไมพ่บอาการทางจิตกาํเริบซํ้า  

บทเรียนที่ไดร้บั  : ความร่วมมือของผูป่้วยและญาติในการใชย้าตามแผนการรกัษาอย่าง

ต่อเน่ืองตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างร่วมกนั เช่น การคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง ,การเสริมสรา้ง

พลงัและแรงจงูใจและความไวว้างใจของผูป่้วยและญาติ 

 

 

  

ความสุขที่แท้เริ่มจาการเป็นผู้ให้โดยไม่หวงัผลตอบแทน  

สุดท้ายความสุขที่เราได้รับกลับมามันจะยั่งยืนและมั่นคงตราบนานเท่านาน 
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ผูป่้วยจติเวช เรื่อง เม่ือปัญญา…สอนฉนั ”” 

เนตรนภา รตันพงษ์จินดา , เบญจรตัน์ ธีระวงศนันท ์ 

โรงพยาบาลลอง จงัหวดัแพร ่ 

โทร ๐๕๔ ๕๘๑ ๖๖๑ ตอ่ ๑๐๓๒ อีเมลล ์yinn_yin@hotmail.com 

 

“สวสัดีเจา้....จ่ือหยงัเจา้ .......เคยแพย้าหยงัก่อเจา้......ยาตวัน้ีตอ้งก๋ินต๋ามหมอสัง่จนหมดหนา

เจา้” 

ประโยคสะทอ้นจากเสียงของตวัฉนัเอง ท่ีกระทบโสตประสาทฉนั ซํ้าๆ กนั ในแต่ละวนัของการ

ปฏิบติัหน้าท่ีเภสชักรงานบริการหอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอก   ฉนัเองเคยตั้งคาํถามกบัตัวเองว่า ฉนัรูสึ้กเบ่ือ

กบัการพูดประโยคซํ้าๆ กันทุกวนัหรือไม่  คําตอบคือ ฉันเบ่ือไม่ไดห้รอก   เพราะถือเป็นหน้าท่ีหรือ

ความรบัผิดชอบของเภสชักร ท่ีจะตอ้งส่งมอบยาพรอ้มทั้งใหค้าํแนะนําแก่ผูม้ารบับริการ ใหไ้ดร้บัความ

ปลอดภยัจากการใชย้า   ส่ิงท่ีไม่อยากใหเ้กิดกบัผูป่้วย  คือ ผูป่้วยไดร้บัอนัตรายจากการใชย้า ไม่ว่าจะ

เป็นการจ่ายยาผิดชนิด จ่ายยาผิดคน  จ่ายยาท่ีผูป่้วยมีประวติัแพย้าทาํใหผู้ป่้วยไดร้บัอนัตรายจากการ

แพย้าซํ้า หรือการบริหารยาไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

ปัจจุบนัฉันทาํหน้าท่ีเป็นเภสชักร ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งน้ีได ้3 ปีแลว้ หลงัจากยา้ยกลบัมา

ทํางานอยู่ใกลบ้า้น  โดยมีหน้าท่ีรบัผิดชอบใหบ้ริการจ่ายยาผูป่้วยนอก  และดูแลการใชย้าจิตเวชของ

ผูป่้วยจิตเวชชุมชนท่ีรบัการรกัษาต่อจากโรงพยาบาลจงัหวดั   ถือว่าเป็นงานใหม่สาํหรบัฉนั  ครั้งแรกท่ี

ไดร้บัมอบหมายใหด้แูลการใชย้าผูป่้วยกลุ่มจิตเวช  ฉนัรูสึ้กไมม่ีความสุข กลวัวา่ตนเองจะมีปัญหาในการ

ส่ือสารกับผูป่้วยกลุ่มน้ี  และกังวลว่าจะไม่ไดร้ับความร่วมมือ ดว้ยผู ้ป่วยกลุ่มน้ี  มีความบกพร่องใน

กระบวนการคิด อารมณ์ และพฤติกรรมทําใหยุ้่งยากซับซอ้นในการรักษา  แต่แลว้วนัหน่ึงความคิด 

ความรูสึ้กของฉนัก็เปล่ียนไป 

ยอ้นกลบัไปในวนัน้ัน  ท่ีหนา้หอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอก  นาฬิกาขา้งฝาบอกเวลาใกลเ้ท่ียง ซ่ึงฉนัถือ

ว่ามนัเป็นชัว่โมงเร่งด่วนของผูป่้วย  ท่ีคิดเช่นน้ีเพราะในความทรงจาํของฉนัจากการพดูคุย และสงัเกต

ผูป่้วยทุกคนท่ีมานัง่รออยู่หน้าหอ้งจ่ายยา ดว้ยสายตาท่ีบ่งบอกถึงความหวงัท่ีจะไดย้ินเสียงเรียกช่ือของ

พวกเขา คงคลา้ยกบัปลายสายป่านท่ีเกือบขาด  หากไดร้บัยาก็เป็นสญัญาณว่าพวกเขาจะไดก้ลบับา้น

แลว้  ส้ินสุดการรอคอย  หรือแมก้ระทัง่ฉนัเองท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ  ก็มีความหวงัจะไดพ้กัเหน่ือย ทานขา้ว 

ด่ืมน้ําแค่สกัหน่ึงชัว่โมงก็ยงัดี  เพ่ือใหม้ีแรงทาํงานต่อช่วงบ่าย…  แต่แลว้ 
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“คุณปัญญา  นามสกุล… รับยาท่ีช่องเบอร์หน่ึงค่ะ” ฉันเอ่ยเรียกช่ือผูป่้วยท่ีถึงคิวรับยา ดว้ย

ความรูสึ้กสะดุดกบัช่ือน้ันเล็กน้อย  และเมื่อเงยหน้าขึ้ นพบเจา้ของนามท่ีเรียก “อา้ว…คุณปัญญาน่ีเอง 

วนัน้ีเป็นอะไรมาคะ” ฉนัเอ่ยถามดว้ยความคุน้เคยกบัผูป่้วยจิตเวชของฉนั 

“ยาหมดครบัหมอ...” “…หมอ…ยาหมดครบั”   ปัญญาพดูชา้ๆ กบัฉันพรอ้มดว้ยสีหน้าไม่ค่อย

สดช่ืน ดูเหมือนคนท่ียงัไม่ต่ืนนอน คาํตอบของปัญญาช่างเป็นประโยคท่ีสะดุดหูฉันจงั   “ยาหมดครบั

หมอ......” ฉันรีบเช็ครายละเอียดของการมารบัยาของปัญญา ทันที  อา้ว!!! ปัญญาเพ่ิงมารบัยาไม่ถึง

เดือนเลย น่ีก็ยังไม่ถึงวันนัดรับยาต่อเน่ืองเลย  เกิดอะไรขึ้ นกันแน่นะ.......น่ีคือคําถามท่ีผุดขึ้ น ณ 

ขณะน้ัน ฉันไม่ลืมท่ีจะขอดูสมุดประจําตัวผูป่้วยในทันที แต่ “ผมไม่ไดเ้อาสมุดมาครบั” น่ีคืออีกหน่ึง

คาํตอบท่ีฉันไดย้ินอยู่บ่อยครั้ง หลงัจากตรวจดูประวติัการมารบัยาแลว้ ฉนัพบว่า ผูป่้วยรายน้ีมกัจะมา

รับยาจิตเวชก่อนนัดดว้ยเหตุผลว่ายาหมดเป็นครั้งท่ี 3 แลว้   ฉันคิดในเวลาอันสั้นว่า ตอ้งมีอะไร

บางอยา่งเกิดข้ึนแน่ ๆ ทาํไมเคา้ตอ้งมา โรงพยาบาลดว้ยการบอกวา่ยาหมดก่อนนัดหลายครั้ง 

“เกิดอะไรขึ้ นกบัการรบัประทานยาของผูป่้วยรายน้ี รึเปล่านะ”  ไม่เขา้ใจว่าทาํไมฉนัถึงสงสยั  รู ้

เพียงว่า คงตอ้งหาเวลาในการหาคาํตอบกบัปัญหาท่ีคาใจฉนัอยู่เป็นแน่ แต่ไม่ใช่ตอนน้ี เน่ืองจากฉันมี

เวลาไม่มากพอท่ีจะคน้หาคาํตอบได ้ ดว้ยยงัมีผูร้บับริการอีกหลายคนท่ีจอ้งมองและรอคอยว่า เมื่อไหร่

ฉนัจะเรียกมารบัยาเสียที  

แต่อีกใจหน่ึง ฉนัก็อดคิดไม่ไดว้่า หากเราไม่ไดส้งัเกต หรือใหค้วามสาํคญัในการคน้หาปัญหา 

สาเหตุของการมารบัยาก่อนวนันัดหมายของกลุ่มผูป่้วยจิตเวช อาจทําใหเ้ราพลาดในบางประเด็นท่ีจะ

ช่วยเหลือผูป่้วย  “ปัญหาของปัญญาจะยงัคงเกิดขึ้ นไดอี้กเร่ือยๆ” ฉันคิดว่า หากเราสละเวลาสักนิด

สืบคน้ขอ้มลูท่ีจาํเป็น น่าจะส่งผลดีต่อการดแูลผูป่้วย ฉนัจึงไดส้อบถามปัญญากลบัไปวา่  

“ปัญญาครบั…วนัน้ีมาโรงพยาบาลกบัใคร”   … “มาคนเดียวครบัหมอ” 

“ปัญญามาคนเดียวเหรอ… แลว้ญาติของปัญญาทาํไมไมไ่ดม้าดว้ย”  

              “ผมแอบมาคนเดียว  ญาติไมท่ราบหรอก”   

“ถา้อยา่งน้ันวนัน้ีปัญญา…อยากใหห้มอช่วยตามญาติใหรึ้เปล่า มีเบอรโ์ทรศพัทใ์หติ้ดต่อญาติได้

ไหมจะ๊”  

“ไมม่ีครบัหมอ ไมเ่ป็นไรครบั ไมต่อ้งตามญาติก็ได ้ ผมกลบับา้นเองได”้  

คาํตอบท่ียืนยนัของปัญญา  และส่ิงท่ีพอจะทาํไดใ้นตอนน้ี    คือการแจง้ใหปั้ญญานํายาทั้งหมด

ท่ีมีเหลืออยูท่ี่บา้น มาพรอ้มญาติผูด้แูล มาโรงพยาบาลในครั้งต่อไปดว้ย  ซ่ึงปัญญาก็รบัปากอย่างดี ต่าง

จากฉนัท่ีกลบัรูสึ้กไมค่่อยมัน่ใจในการรบัปากของผูป่้วยสกัเท่าไหร่ 

“เภสัชหยิน…เภสชัหยิน อยากพบญาติของผูป่้วยช่ือ ปัญญา ใช่ไหมค่ะ”  “ค่ะ...เอ๊ะ!!! ป้าเล็ก

ทราบไดอ้ยา่งไรคะ  พอดีอยากซกัถามเร่ืองการกินยาของปัญญาว่าถูกตอ้งตามท่ีแพทยส์ัง่หรือไม่น่ะค่ะ”  

“อ๋อ คือ มีผูป่้วยท่ีรอรบัยาตอนใกลเ้ท่ียงไดย้ิน ท่ีเภสชัหยิน  ถามถึงญาติของปัญญา ก็เลยเดินมาบอก

ป้าเล็กค่ะ   ปัญญาเป็นญาติห่างๆ กบัป้าเล็กค่ะ เภสชัฯมีอะไรจะใหป้้าช่วยไหมค่ะ”  ฉนัยิ้ มกวา้งใหป้้า
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เล็ก  พนักงานทาํความสะอาดของโรงพยาบาลท่ีเอ่ยถาม ขณะท่ีฉนักาํลงัเดินออกจากอาคารผูป่้วยนอก

เพ่ือไปรบัประทานอาหารกลางวนัในช่วงเวลาเกือบบ่ายโมง  นับว่าเป็นความโชคดีของผูป่้วยรายน้ี  ดว้ย

ความมีน้ําใจเป็นห่วงญาติ  ป้าเล็กจึงโทรศัพท์แจง้ญาติใหม้าพบฉันในช่วงบ่ายพรอ้มทั้งนํายาเดิมของ

ผูป่้วยมาดว้ย  แต่ขณะเดียวกนั ป้าเล็กก็ทาํใหฉ้นัรูสึ้กตกใจเล็กนอ้ยดว้ยการแอบกระซิบกบัฉนัว่า “คนไข้

อยู่บา้นกบัพ่ีสาวและน้องสาว ซ่ึงคนท่ีดูแลคือพ่ีสาวซ่ึงเป็นคนไขจิ้ตเวชเช่นกนั”  “จริงเหรอค่ะป้าเล็ก… 

คงไมดี่แน่ถา้ใหค้นไขจิ้ตเวชดว้ยกนั มาดูแลเร่ืองการกินยา อย่างน้ีดีไหมคะรบกวนติดต่อน้องสาวอีกคน

น่าจะดีกว่าค่ะ”   ตอนน้ีในใจฉันคิดว่า หรือท่ีปัญญามีอาการแบบน้ี อาจเพราะญาติผู ้ดูแลจัดยาไม่

ถูกตอ้งใหร้บัประทานก็อาจเป็นได ้

และในช่วงบ่ายแก่ๆ วนัน้ัน  น้องสาวของปัญญาก็มาพบฉันท่ีหอ้งจ่ายยา  พรอ้มถุงยาซ่ึงมียาท่ี

ไดร้บัในครั้งก่อนๆ หลายถุง ทําใหพ้บว่า ผูป่้วยไม่ไดกิ้นยาตามคาํสัง่ของแพทย ์และจากการไดพู้ดคุย

กนัแลว้ ฉนัคิดวา่ปัญหาเร่ืองการกินยาของปัญญาน่าจะไดร้บัการแกไ้ข อาการของผูป่้วยเองก็น่าจะดีขึ้ น

ตามลาํดับ ฉนัรูสึ้กมีความหวงัท่ีจะฝากการดูแลปัญญาไวก้บัน้องสาว ซ่ึงเป็นช่างเสริมสวย....พรอ้มกนั

น้ันฉนัก็มีความคิดท่ีอยากจะหาโอกาสติดตามการรบัประทานยาของผูป่้วยรายน้ี ฉนัจึงไดช้วนพยาบาล

จิตเวชซ่ึงมีความคุน้เคยกบัพ่ีสาวของปัญญาไปเยี่ยมบา้นผูป่้วยเป็นครั้งแรก  เมื่อไปถึงบา้นพบว่า สภาพ

ความเป็นอยู่โดยรวมแลว้ค่อนขา้งดี มีการแบ่งพ้ืนท่ีของบา้นเป็นรา้นทําผมและดา้นในมีจักรเย็บผ้า

ตั้งอยู่ ในวนัน้ี พบปัญญา นัง่อยู่เฉยๆ แต่เมื่อมีแขกมาเยือน ปัญญาและพ่ีสาวคนโตใหก้ารตอ้นรบัเป็น

อยา่งดี ฉนัไดส้อบถามพ่ีสาวคนโตซ่ึงเป็นผูป่้วยจิตเวชเช่นกนั ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไดร้บัขอ้มลูจากพยาบาลจิต

เวชแลว้วา่ พี่สาวของปัญญามีอาการดีขึ้ นแลว้ หลงัไดร้บัการรกัษามาระยะหน่ึง สามารถไวว้างใจใหเ้ป็น

ผูดู้แลเร่ืองการบริหารยาของปัญญาได ้ ในระหว่างสนทนา ฉันพยายามมองหาใครอีกคนหน่ึงท่ีเคย

รบัปากฉนัวา่จะช่วยดแูล จดัยาใหปั้ญญากิน ผ่านไปสกัครู่ฉนัก็ไดพ้บกบัเธอคนน้ัน แต่ในวนัน้ีฉนัสมัผัส

ไดว้่าเธอไม่สบตาฉันหรือไม่แมแ้ต่จะทักทายฉันเลย  ต่างจากพ่ีสาวคนโตท่ีมานัง่คุยปัญหาในการดูแล

ปัญญา พ่ีสาวของปัญญาบอกว่า “ปัญญาด้ือ ไม่ยอมใหป้้าจัดยา”  และบอกอีกว่าปัญญาจะเลือกกิน

เฉพาะยากนัชกัเท่าน้ัน ฉนัจึงไดข้อใหป้้าเอายาเดิมทั้งหมดของปัญญามาใหดู้ พบว่ามียาเดิมของผูป่้วย

เหลืออยู่ 2 ถุง ใหญ่ ซ่ึงต่างจากท่ีคนไขบ้อกว่า ยาหมด ทุกครั้งท่ีมารบัยาก่อนนัดท่ี รพ. ฉนัตรวจสอบ

รายการและสภาพของยา พรอ้มทั้งทวนสอบใหป้้าอธิบายการกินยาของปัญญาตามท่ีป้าเคยจดั ป้าเก่ง

มาก สามารถจดัยาไดถู้กตอ้ง ฉันไดพู้ดคุยและคาํนวณจาํนวนเม็ดยาทุกรายการใหพ้อถึงวนันัดหมาย

ครั้งต่อไป พรอ้มทั้งขอนํายาเดิมท่ีเหลือของปัญญา กลบัมาเก็บไวท่ี้หอ้งจ่ายยา สาํหรบัจดัใหปั้ญญาใน

นัดครั้งหนา้  และไดอ้ธิบายพรอ้มกบักาํชบัปัญญาวา่  

“ ปัญญาคะ ตอนน้ีเภสัชคิดว่า ปัญญากินยาไม่ถูกตอ้ง อาการจึงไม่ดีขึ้ น จําเป็นตอ้งใหพ่ี้สาว

เป็นผูดู้แลในการจดัยาใหร้บัประทาน ขอใหปั้ญญาลองปฏิบติัตามขอ้ตกลง กินยาทุกตวัตามท่ีพ่ีสาวจดั

ให ้อยา่กินเพียงแค่ยานอนหลบัตวัน้ีอย่างเดียวนะคะ ตอ้งกินใหค้รบทุกตวั เพราะเภสชัเช่ือว่าจะช่วยทาํ

ใหปั้ญญาอาการดีขึ้ นในครั้งหน้า  ปัญญายินดีท่ีจะใหค้วามร่วมมือไหม”....... “ไดค้รับหมอ” ปัญญา

รบัปากฉัน ส่ิงท่ีทาํใหฉ้ันพูดกบัปัญญาเช่นน้ีเพราะทราบแลว้ว่า หลายครั้งท่ีปัญญาไปโรงพยาบาลและ

แจง้ว่ายาหมดน้ัน ปัญญาตอ้งการเพียงยาไดอะซีแพม ซ่ึงเป็นยานอนหลบัเท่าน้ัน เพราะเช่ือว่ายาตัวน้ี 

ทาํใหห้ลบัสบาย   ส่วนยาตวัอ่ืน ปัญญาไมไ่ดกิ้นเลย  
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จากน้ันผ่านไปประมาณ 3 สปัดาห ์ปัญญามารบัยาตามนัด ฉนัและเจา้หน้าท่ีหอ้งจ่ายยาผูป่้วย

นอกต่างสังเกตและพูดคุยกันว่า ผู ้ป่วยดูสดช่ืนขึ้ น ไม่นั่งเหม่อลอยเหมือนทุกครั้ง ถามตอบรูเ้ร่ือง

สมัพนัธก์บัความเป็นจริงมากขึ้ น ฉนัยิ้ มและถามปัญญาวา่ “ปัญญารูสึ้กวา่ตวัเองดีขึ้ นไหม”  

 “ดีขึ้ นครบัหมอ ผมดีขึ้ นจริงๆ ขอบคุณหมอนะครบั ” ปัญญาตอบและยกมือไวพ้รอ้มกบัรอยยิ้ ม

.... ซ่ึงเป็นรอยยิ้ มท่ีฉนัไม่เคยเห็นมาก่อน  ฉนัรูสึ้กต้ืนตนัใจ ดีใจ รูสึ้กว่าจู่ๆ ฉนัก็หายเหน่ือย  รีบยํ้ากบั

ปัญญาว่า “น่ีแหละปัญญา......ถา้ปัญญากินยาตามหมอสัง่ จะทําใหอ้าการดีขึ้ นเร่ือยๆ เภสัชขอเป็น

กาํลงัใจใหปั้ญญาดว้ยนะ ” และฉนัก็ไมลื่มท่ีจะใหก้าํลงัใจกบัตวัเองเช่นกนั 

กาํลงัใจท่ีเกิดจากฉนัไดเ้รียนรูว้า่  ในการดแูลผูป่้วยจิตเวชน้ัน การใหเ้วลาเพ่ือสืบคน้ปัญหาจาก

การใชย้า เป็นส่ิงจาํเป็นและตอ้งใหค้วามใส่ใจ รวมถึงตอ้งมีความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ  รูจ้กัท่ีจะเปิด

ใจใหเ้ช่ือมัน่ต่อความรกัและความปรารถนาดีของญาติผูดู้แล  ถึงแมจ้ะเป็นกลุ่มผูป่้วยจิตเวชดว้ยกนัก็

สามารถทาํใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลตามแผนการรกัษาของแพทยไ์ด ้ เพราะการดแูลผูป่้วยจิตเวชเป็นเร่ือง

ท่ีละเอียดอ่อนและมีความซบัซอ้นดา้นอารมณ ์  ควรมองบริบทของผูป่้วยใหก้วา้งและครอบคลุม ทาํงาน

เป็นทีมแบบสหวิชาชีพ  เพราะ ณ วันน้ีสําหรับฉัน ไม่อาจรูไ้ดว้่าปัญญาจะมีปัญหาซํ้าอีก หรือดีขึ้ น

กวา่เดิม  แต่ส่ิงท่ีฉนัรู ้นัน่คือ ฉนัมีความสุขมากขึ้ นกบังานดูแลผูป่้วยจิตเวช เพราะฉนัสมัผัสไดว้่าผูป่้วย

มีอาการดีขึ้ น มีผูดู้แล ฉันก็มีความสุขไปดว้ย   … ขอบคุณ “ปัญญา” ดว้ยนะ ท่ีทําใหฉ้ันมีความสุข มี

กาํลงัใจท่ีจะพฒันาการบริการดา้นยากบัผูป่้วยจิตเวชต่อไป   ดว้ยเพราะ “ปัญญา...สอนฉนั” 

สิ่งที่ไดเ้รียนรู/้บทเรียนที่ไดจ้ากกิจกรรม: การใหเ้วลาเพ่ือสืบคน้ปัญหาของผูป่้วยเป็นส่ิงจาํเป็นและ

ตอ้งใหค้วามใส่ใจ รวมถึงตอ้งมีความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ  รูจ้กัท่ีจะเปิดใจใหเ้ช่ือมัน่ต่อความรกัและ

ความปรารถนาดีของญาติผูดู้แล  ถึงแมจ้ะเป็นกลุ่มผูป่้วยจิตเวชดว้ยกนัก็สามารถทาํใหผู้ป่้วยไดร้บัการ

ดูแลตามแผนการรกัษาของแพทยไ์ด ้ เพราะการดูแลผูป่้วยจิตเวชเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและมีความ

ซบัซอ้นดา้นอารมณ ์  ควรมองบริบทของผูป่้วยใหก้วา้งและครอบคลุม ทาํงานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ 

  



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  21 

 

 

OF 7 

ผูป่้วยสูงอายุที่ตดิเตยีง “เรื่องของป้าสุภา” 

ชตุิมา วรรณทอง  

โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 

ป้าสุภาเป็นหญิงหมา้ยอายุ 58 อาชีพคา้ขายไก่ย่างน้ําแดง อยู่หน้าหมู่บา้นบรรจงเฮาส ์ 

ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ประสบอุบติัเหตุรถเก๋งชนทา้ยรถจกัรยานยนตรค์นัท่ีป้าขบัไปซ้ือ

ของในตลาด ทําใหก้ระดูกสะโพกหกัตอ้งหยุดขายของ ลูกสาวคนเดียวของป้าตอ้งออกจากงานมาดูแล 

ป้าสุภารูสึ้กเครียดท่ีลกูสาวตอ้งออกจากงานและตวัเองทาํงานไม่ได ้และพอป้ารูว้่ารถจกัรยานยนตรข์อง

ลกูสาวถูกยึดเน่ืองจากไม่ไดส้่งเงินค่างวด ป้ายิ่งเครียดหนักรอ้งไหต้ลอด จนบางครั้งเอ่ยปากกบัลกูสาว

อยากกินยาฆ่าแมลงใหต้ายเสียทีจะไดไ้ม่เป็นภาระ พ่ีเล็ก อสม.ซ่ึงอยู่หมู่บา้นบรรจงเฮาสท่ี์เป็นเพ่ือน

บา้นของป้ามาแจง้ข่าวกบัพ่ีสาวพยาบาลประจาํบา้น พยาบาลและ อสม.คนดี ช่วยใหก้าํลงัใจป้า จนป้า

เร่ิมมีกาํลงัใจ ท่ีจะเดินใหไ้ดอี้กครั้ง  ป้าพยายามทาํกายภาพบาํบดัพยายามหดัเดินจนสามารถเดินรอบ

เตียงไหว แต่วนัท่ี 20 มกรา 58 ป้ามีอาการทอ้งผูก ไม่ถ่ายมา 11 วนัมีอาการอ่อนเพลียเป็นลมแขนขา

อ่อนแรงดา้นซา้ย ลกูสาวพาป้าไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลหอ้งฉุกเฉินตอนตี 4 พบแพทยอิ์นเทอรน์ ป้า

ไดร้บัยา MOM และ antacid แลว้ใหก้ลบับา้น จากน้ันป้าก็มีอาการแย่ลงเร่ือยๆ แขนขาดา้นซา้ยอ่อน

แรง จนในวนัท่ี 31 มกรา  58 ซ่ึงเป็นวนัเสารล์กูสาวมาแจง้พ่ีพยาบาลประจาํบา้นใหท้ราบว่าป้าอาการ

แยล่ง  วนัจนัทร ์2 กุมภาพนัธ ์58 ทีมของเรา อสม. และเจา้หน้าท่ีของเทศบาลไดล้งไปเยี่ยมบา้นป้าอีก

ครั้ง   ซ่ึงเราก็ไดข้อทางเทศบาลขอบริจาคเตียงผูป่้วย กบัท่ีนอนลมใหป้้า 4 กุมพา 58 หมอดิเรกพา

นักศึกษาแพทย์ลงชุมชน เราจึงแจง้ใหท้ราบ คุณหมอพานักศึกษาไปเยี่ยมผู ้ป่วย และช่วยนัดทาง

โรงพยาบาลใหเ้จา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลเตรียมรบัป้า admit  ในวนัท่ี 9 กพ.58 เจา้หน้าท่ีขอรถ 1669 

แต่ทาง 1669 ปฏิเสธใหเ้หตุผลว่าอาการของป้าไม่ฉุกเฉิน เพ่ือนบา้นของป้า จึงช่วยขบัรถพาป้าไป

โรงพยาบาล พอถึงโรงพยาบาลป้าไดไ้ปตึกฟ้ืนฟูตามท่ีหมอดิเรกไดนั้ดแนะกบัหมอก่ิงแพทยฟ้ื์นฟู  แต่

เกิดขอ้ผิดพลาดวนัน้ันหมอก่ิงไม่อยู่ไปเจอกบัหมออีกคน หมอคนน้ันนัด ใหป้้ามาอีกที 23 กุมภา 58 

และส่งป้าไปตรวจท่ีหอ้งอายุรกรรมเพ่ือพบแพทยแ์ละรบัยากลบับา้น ลูกสาวตอ้งเข็นป้าไปท่ีหอ้งตรวจ

อายุรกรรมอีกครั้ง แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงคิวป้า ปรากฏว่าไม่มีหมอแลว้ เจา้หน้าท่ีหน้าหอ้งบอกป้าไปรอ

อีกหอ้งเพ่ือรอตรวจอีกครั้ง ป้ามีการอ่อนเพลียมากและนัง่รถเข็นไม่ไหว ทรงตวับนรถเข็นไม่ไดแ้ลว้  ลกู

สาวเห็นว่าป้ารูสึ้กไม่ไหวจึงพาป้ากลบับา้นก่อน วนัต่อมา10 กุมภาพนัธ์ 58 หมอดิเรกพา นศพ.มา

เยี่ยมป้าอีกครั้ง ทีมของเราแจง้เร่ืองราวท่ีผ่านมา คราวน้ีหมอโทรคุยกบัหมอพิชยัแพทยศ์ลัประสาทเพ่ือ

ขอนัดตรวจ TC เพ่ือดพูยาธิสภาพในวนัท่ี 11 กุมภา 58 เพราะท่ีผ่านมาป้ายงัไม่ไดต้รวจเลย โดยขอคิว
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พิเศษให ้คราวน้ีเราไม่ขอรถ 1669 แลว้ แต่ขอรถมลูนิธิกุศลศรทัธาช่วยพาป้าไปโรงพยาบาล ในท่ีสุด 

11 กุมภา 58 ป้าได ้admit และกาํลงัจะไปตรวจ TC ส่วนผลจะเป็นอย่างไร ก็ตอ้งคอยลุน้ ตอนน้ีขอให้

ป้าปลอดภยั  

จากเร่ืองของป้าสุภา ซ่ึงเราไดร้บัรูเ้ร่ืองราวจาก อสม.ท่ีเป็นเพ่ือนบา้น และลกูสาวของป้ามาแจง้

ขา่วใหเ้ราทราบ และเราก็ช่วยกนัแกปั้ญหาใหป้้าไดร้บัการรกัษาท่ีถูกตอ้ง โดยไดร้บัความช่วยเหลือจาก

หลายฝ่าย ทั้งจากแพทยใ์นโรงพยาบาล จากเทศบาลท่ีสนับสนุนอุปกรณก์ารแพทย ์ผา้ออ้มผูป่้วย หรือ

แมแ้ต่มลูนิธิกุศลศรทัธาท่ีช่วยพาป้าไปส่งโรงพยาบาล และโดยเฉพาะเพื่อนบา้นของป้าท่ีเป็น อสม.  

 แมป้้าจะอยูใ่นชุมชนเมือง ท่ีเป็นสงัคมต่างตนต่างอยู่ไม่สนใจกนั แต่กรณีของป้า ป้าโชคดีท่ีมีลกู

สาวกตัญํู มีเพ่ือนบา้นท่ีดี มีทีมเจา้หน้าท่ี คอยช่วยเหลือ ประสานงานกันจนป้าไดร้ับการรักษาท่ี

ถูกต้อง ทําใหเ้รารูสึ้กว่าการทํางานเป็นทีมเพ่ือช่วยเหลือผู ้ป่วยน้ัน สําคัญมาก เพราะแต่ละคนมี

ความสามารถไปคนละดา้น เมื่อเราช่วยกนัโดยเน้นผลประโยชน์ต่อผูป่้วย ไม่มวัคิดแต่ว่านัน่คือหน้าท่ี

ของใคร(จะมหาดไทย หรือ สาธารณสุข)  สุดทา้ยผลลพัธท่ี์ดีงามจะเกิดข้ึน   
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บทบาทของรา้นยา กบัการดูแลผูป่้วยตอ่เน่ือง เรื่อง รา้นยากบัการเริ่มงานเยีย่มบา้น (ครั้งแรก)”  

ตมิสา เดชอาคม 

รา้นเฟ่ืองฟ้าเภสชั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

โทร 0910343850  email: dtamisa@hotmail.com 

 

 อีกไม่เดือนก็จะครบ 1 ปี ท่ีเราได้ทํางานเยี่ยมบา้นร่วมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล 

จุดเร่ิมตน้ของการทาํงานคือ ตอ้งการใหเ้กิดกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีคณะกาํหนดว่ารา้นยาแหล่งฝึกควรจะ

มี (งานอ่ืนๆไดด้ําเนินไปแลว้ นอกจาก งานเยี่ยมบา้น ท่ียงัไม่มี) ซ่ึงเราเองก็ยงัไม่มีประสบการณ์ จึง

อยากลองทาํและจะไดใ้หน้้องนศภ.เกิดการเรียนรูไ้ปพรอ้มกบัการทาํงานจริง งานเยี่ยมบา้น ไดร้ะบุอยู่

ในคู่มือฝึกงาน กิจกรรมใหค้วามรู ้home care ของนศภ.ปี4/5/6 ท่ีลงฝึกปฎิบติังานทีรา้นยา งานเยี่ยม

บา้น ท่ีฟังแลว้เหมือนจะทําไดง้่ายๆ แค่ไปเยี่ยมผูป่้วยท่ีบา้นคน้หาDRPประมาณน้ันไม่น่าจะมีปัญหา 

อยา่กะน้ันเลย ไดฤ้กษ์แลว้ อยา่รีรอ ทาํทนัทีท่ีมีไฟ ตีเหล็กตอ้งตีตอนรอ้น แต่ชา้ก่อน เราจะเร่ิมอย่างไร

ดี สาระสําคัญคือ เยี่ยมบา้น แลว้จะไปเยี่ยมบา้นไหน กําหนดพ้ืนท่ีเขียนวงก่อน เอาสักรัศมีหน่ึง

กิโลเมตรรอบรา้นยา น่าจะพอเดินไปได ้ไม่ไกลเกินไป แลว้เราจะเร่ิมตรงไหนก่อน หน้าปากซอย ทา้ย

ซอย ซอยขา้งๆหรือซอยตรงขา้ม เมื่อตอ้งตดัสินใจแผนการใชแ้รงงานเด็ก ไม่ใช่สิแผนการสาํรวจชุมชนก็

เร่ิมข้ึน แบ่งนอ้งเป็นสองทีม เลือกเลยว่าชอบซอยไหน ทีมละหน่ึงซอยไม่ตอ้งแย่งกนั555 กาํหนดหวัข ้อ 

เป้าหมาย วตัถุประสงคใ์นการสาํรวจง่ายๆวา่ ในชุมชนในซอยรอบๆรา้นยา มีบา้นไหนท่ีน่าไปเยี่ยมบา้ง 

อีกสามวนั มาคุยกัน น้องๆสมยัน้ีหัวไว เขา้ใจอะไรง่าย ไม่มีใครมีขอ้สงสัย ทุกคนน่ิงเงียบ วนัท่ีหน่ึง 
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ตอนบ่ายสามโมงเวลาหลงัจากทํางานในรา้นเสร็จแลว้ แดดร่มลมดี  น้องๆก็พากนัเดินไปสาํรวจชุมชน

ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย ทุกทีมถือร่ม สะพายเป้ โทรศพัทม์ือถือ พรอ้มสมุดปากกาพรอ้ม โพสท่าถ่ายรูป

จดัเต็มราวกบัไปทศันศึกษาในซอย ผ่านไปราวสองชัว่โมง ทั้งสองทีมกลบัมาในเวลาและสภาพไม่ต่างกนั

มากนัก หลายคนท่าทางอิดโรย เส้ือเปียกไปดว้ยเหง่ือแตกต่างกับตอนแรกอย่างส้ินเชิง เลยอนุญาตให้

กลบับา้นแลว้นัดมาคุยกนัในวนัถดัไป ทั้งสองทีมเล่าใหฟั้งวา่ ชุมชนท่ีสาํรวจ เป็นหมู่บา้นในซอยขา้งรา้น

ยา ส่วนใหญ่เป็นบา้นทาวเฮาสส์องชั้น เกือบทุกบา้นมีคนอยู่บา้น ส่ิงท่ีเหมือนกนัท่ีพบคือ เด็กก่อนวยั

เรียน ผูส้งูอายุ (60ปีขึ้ นไป) คนหนุ่มสาวไปทาํงาน ประมาณรอ้ยละ 75 เป็นจทน.รพ และขา้ราชการ มี

สิทธิการรกัษาเบิกตรง ท่ีทํางานในเมือง ซ่ึงจะไปทาํงานในตอนเย็นและกลบับา้นในช่วงเย็น ส่วนใหญ่

รูจ้ักเภสัชกรรา้นยา แต่ไม่สามารถยกอธิบายท่ีเขา้ใจไดว้่า เภสัชกรรา้นยามีบทบาทและประโยชน์

อย่างไรในการมาเยี่ยมบา้น คําถามยอดฮิตถามว่า เภสัชมาทําอะไร มียาอะไรมีขายหรือคะ ตอ้งเสีย

ค่าใชจ้่ายหรือไม่ และบางส่วนก็ไม่อนุญาตใหเ้ขา้มาในบา้น เพราะไม่บตัรหรือหนังสือแจง้ และท่ีสาํคญั

เคา้ไม่แน่ใจว่าพวกเราจะเป็นมิจฉาชีพแฝงตัวมาหรือไม่ !!!! ฟังน้องๆเล่าแลว้ งานเยี่ยมบา้นของเรา 

ไม่ใช่เร่ืองหมซูะแลว้ เราตอ้งปรบัวิธีการนําเสนอตัวเองใหม่ การท่ีเราจะขอเขา้ไปดูบา้นของคนอ่ืน น่า

จะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยความตอ้งการของคนในของบา้น จะไปดูทุกหลงัคงไม่ถูกตอ้ง เราควรคน้หาว่าบา้น

ไหนท่ีตอ้งการเราจริงๆ นางฟ้าของเราก็ปรากฏกายขึ้ น พ่ีต้ิว อสม. ผูท่ี้รูจ้กัทุกคนในละแวกน้ี รูจ้กัทุก

บา้น ทุกซอย (รูทุ้กเร่ือง) ในชุมชนน้ีเป็นอย่างดี หลังจากท่ีเราเล่าโครงการและปัญหาใหฟั้ง เสียง

สวรรคข์องนางฟ้าก็บอกว่า ในหมู่บา้นมีคนไขท่ี้ตอ้งกินยา ใชย้าเยอะๆใช่มั๊ย มีมากมาย ทั้งคนไขพิ้การ 

จิตเวช ติดเตียง เภสชักรอย่างพวกเราน่าจะช่วยเหลือเคา้ได ้และพ่ีต้ิวก็ประสานงานใหเ้ราไดไ้ปร่วมกบั

ทีมพยาบาลท่ีดแูลชุมชนน้ี ในท่ีสุดฝันของเราก็เป็นจริง   

 หลังจากวันน้ัน พวกเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านกับทีมสหวิชาชีพ ของรพ.สุราษฎร์ ซ่ึง

ประกอบดว้ยบุคลากรหลกัคือ พยาบาล หมอ โภชนากร นักกายภาพ และพวกเรา เภสชักร ซ่ึงบางครั้งก็

ไมส่ามารถไปทั้งหมดได ้เราเรียนรูว้่า ทุกคนในทีมลว้นมีความสาํคญั แต่เมื่อคนนึงไม่ไป ทุกคนท่ีเหลือ

ก็สามารถทาํแทนกบัไดท้ั้งหมด เช่น วนัท่ีเภสชัไมไ่ดไ้ป พ่ีพยาบาลจะดยูาและประเมินความเส่ียงคร่าวๆ

ให ้ถา้โภชนากรไม่ไดไ้ป เภสัชกรจะดูแลใหค้ําแนะนําเร่ืองอาหาร ถา้กายภาพบําบัดไม่ไป พยาบาล

และอสม.จะช่วยแนะนําการทาํกายภาพให ้แต่โดยบทบาทของเภสชักรหลกัๆคือ การดแูลเก่ียวกบัการใช้

ยาของผูป่้วย โดยสอบถามจากผูป่้วยและญาติผูดู้แล เภสชักรจะมีหน้าท่ีคน้หาปัญหาและแกไ้ขปัญหา

เก่ียวกบัการใชย้าของผูป่้วย เช่น สอบถามวา่ มีอาการผิดปกติหรือผลขา้งเคียงท่ีอาจจะเกิดจากการใชย้า

ท่ี เกิดขึ้ นกับผู ้ป่วย ขณะอยู่ท่ีบา้นหรือไม่อย่างไร และประเมินว่าผูป่้วยใหค้วามร่วมมือในการใชย้า

หรือไม่ รบัประทานยาของผูป่้วยว่าครบ ถูกตอ้งตามแพทยส์ัง่หรือไม่ โดยมีการนับจาํนวนเม็ดยา และ

สอบถามวนันัดของผูป่้วย เพ่ือประเมินวา่ยาท่ีผูป่้วยไดร้บัเพียงพอจนถึงวนันัดหรือไม่ หรือมียาใดท่ีผูป่้วย

สมควรจะไดร้บัเพ่ิมเติม การเก็บรกัษายา หรือการปรบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แมก้ระทัง่ยาหรือ

อาหารเสริมอ่ืนๆท่ีผูป่้วยหรือญาติ ซ้ือมาดว้ย เพราะยาเหล่าน้ันอาจเกิดผลขา้งเคียงอ่ืนหรือเกิด drug 

interaction ร่วมกนัได ้นอกจากน้ีเภสชักรยงัมีบทบาทในการใหค้าํแนะนําและการปฏิบติัตวัของผูป่้วยทั้ง
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การปฏิบติัเมื่อลืมรบัประทานยา สุดทา้ย การใหค้าํแนะนําผูป่้วยเก่ียวกบัการใชย้าโดยการเห็นสภาพเเว

ดลอ้มท่ีบา้น กิจกรรมการดาํรงชีวิตจริง ผูด้แูลผูใ้หย้าตวัจริง จะช่วยส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีการใชย้าท่ีถูกตอ้ง

มากขึ้ น ซ่ึงจากการทาํงานเยี่ยมบา้นร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพมีการทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ การ

ไดพ้ดูคุยกบัผูป่้วย สะทอ้นปัญหาทางสุขภาพ เพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 

และใหก้ารช่วยเหลืออย่างเต็มกาํลงั ไม่ว่าบา้นของผูป่้วยจะเดินทางเขา้ไปยากแค่ไหนก็ตาม ซ่ึงหากพบ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้ นกบัผูป่้วยและสมควรจะไดร้ับการแกไ้ขก็จะมีระบบส่งต่อผูป่้วยเพ่ือเขา้รบัการรักษาใน

สถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงที  การท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการดูเเลผู ้ป่วยในเบ้ืองต้น ถือเป็น

ประสบการณท่ี์ดีเเละมีค่า ในหลายครั้ง ทาํใหเ้กิดความประทบัใจ เช่น 

 เคสแรกท่ีไปเยี่ยมบา้น คนไขห้ลกัเป็นคุณยายอายุหน่ึงรอ้ยสองปี ไม่พบปัญหาอะไร และ พบว่า

แม่ครวัคนท่ีทาํอาหารใหทุ้กคนในบา้น คุณป้าประสบอุบติัรถชน ผ่าตดัสมองเมื่อสองเดือนก่อน ตอนน้ี

เดินไป ทาํงานไดป้กติ กินยาเป็นประจาํ พอเห็นทีมเรามาก็เอายามาใหเ้ราดูดว้ย เอายามาถามว่า ยาท่ี

กินอยู่หมด สงสยัหมอใหย้ามาไม่ครบ ขอยาดว้ยไดม้ั๊ย จะไดไ้ม่ตอ้งไปซ้ือ เราพบว่าคุณป้ามีปัญหาการ

กินยา คือหมอสัง่ใหกิ้น digoxin คร่ึงเม็ด แต่คุณป้าเคา้เห็นว่าจาํนวนน้อยเกินไป เลยกินครั้งละหน่ึงเม็ด 

เลยบอกคุณป้าใหท้านตามหมอสัง่อยา่งเคร่งครดั เพราะยามีระดบัการรกัษาแคบ ไม่ใหเ้พ่ิมขนาดยาเอง 

รวมถึงคุณป้ารบัยามาจากหลายท่ีนอกจาก รพ แลว้ยงัรบัจากคลินิค คุณป้าไดร้บัยาจากหลายท่ี โอกาส

ไดซ้ํ้าซอ้นกนั จึงอาจจะทาํใหเ้กิดอนัตรายได ้จึงแนะคุณป้าเร่ืองการกินยาท่ีเหมาะสม แลว้คุณป้าเคา้เล่า

ใหฟั้งว่าตั้งแต่ผ่าตัดสมองมา น่าจะทําใหก้ารรบัรสเปล่ียนเสียไป พวกเราก็ตกใจ เพราะป้าเป็นแม่ครวั 

ไม่รับรูร้สชาด แลว้จะทําอาหารไดอ้ย่างไร ป้าบอกว่าป้ากะกะเอา และทุกคนในบา้นก็ยังชมว่าป้า

ทาํกบัขา้วอร่อยอยู ่ ซ่ึงในการเยี่ยมบา้นครั้งน้ี ทาํใหท้ราบว่า ไม่ใช่เพียงแต่คนไขเ้ท่าน้ันท่ีมีความสาํคญั 

เราตอ้งใส่ใจสุขภาพคนรอบขา้งดว้ย 

 เคสตวัอยา่งท่ีเกิดจะความเช่ือของคนไขแ้ละผูด้แูล เช่น บา้นคุณยายท่ีเป็น CA ค่ะ โดยเราไดพ้บ

การตวงยาดว้ย  syringe ท่ีไมเ่ห็นขีดบอกปริมาตร ซ่ึงหลานสาวใหป้้อนยา Morphine ใหก้บัผูป่้วยทุกวนั  

และผูป่้วยมีปัญหาทอ้งผูก ซ่ึงอาจจะเกิดจากผลขา้งเคียงของยา morphine ท่ีไดร้บั ซ่ึงเราก็ไดคุ้ยกะผูดู้แล

วา่สามารถใชแ้กว้ยาน้ําในการตวงยา และใชย้าระบายช่วยไดใ้นกรณีทอ้งผูกมากๆ การทาํความสะอาด

และดแูลแผลกดทบัท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงแผลของคุณยายลึกและมีลกัษณะเน้ือตายมาก หมอจึงแนะนําใหพ้าคุณ

ยายไปทาํแผลท่ีโรงพยาบาลพรอ้มเขียนจดหมายนอ้ยใหถื้อไป การไปเยี่ยมบา้นครั้งน้ีไดช้่วยดูแลจดัการ

ยาของคุณตาดว้ย ตาพดูและอ่านไดแ้ต่ภาษาจีน ลกูสาวจะจดัยาของตาทั้งในกล่องบนโต๊ะกินขา้ว ในตู้

เก็บของ ในลงัเยอะมาก  ทั้งยากิน ยาพ่น ยาเหน็บ มียาหลายชนิดท่ีมีขอ้บ่งใชเ้ดียวกนั บางชนิดต่างกนั

ท่ียี่หอ้ ท่ีไดร้บัยาจากโรงพยาบาลหลายแห่ง  รวมทั้งอาหารเสริมท่ีลูกๆซ้ือมาใหคุ้ณตากินเพ่ิม เราได้

ช่วยจดัยาใหถู้กตอ้ง รวมยาชนิดเดียวกนัไวใ้นถุงเดียวกนั คดัเลือกยาท่ีไมจ่าํเป็นออก มียาเหลือท่ีหมอได้

หยุดการใชแ้ลว้เป็นจาํนวนมาก ญาติจึงฝากยาเหลือใชข้องตาเหล่าน้ีมาบริจาคใหโ้รงพยาบาลกลบัมา

ดว้ย ซ่ึงเป็นยาแพงๆทั้งน้ันเลย ก่อนกลบัไดท้บทวนการใชย้าและช่วยยํ้าถึงการกินยาท่ีถุกตอ้งใหคุ้ณตา



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  25 

 

และผูดู้แลฟัง ในเคสน้ีทาํใหเ้ราเรียนรูว้่า ความเช่ือและความปรารถนาดีต่อคนไขผู้ท่ี้เป็นท่ีรกั การดูแล 

ใหอ้าหาร การเอาใจใส่ อารมณ ์จิตใจของทุกคนในครอบครวั มีผลกระทบโดยตรงต่อผูป่้วยมาก และเรา

คงตอ้งคิดหาวิธีปรบัและรบัมือการความเช่ือเหล่าน้ี 

 และเคสท่ีประทบัท่ีสุด  เป็นเคสตาเพียบ ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 3 คน คือ ยาย ผูป่้วยคุณตา  

และหลาน ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นไม ้ยกพ้ืนสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ํา น้ําท่วมถึง ทําใหก้ารเดินทางตอ้งไป

ทางเรือ โดย พ่ี อสม.มารบัไปลงเรือหางยาวท่ีท่าน้ํา หน้ารา้นอาหาร โดยวนัท่ีไปเยี่ยมบา้น น้ําขึ้ น จึง

เอ่อลน้เขา้ท่วมบริเวณชั้นใตถุ้นบา้น น้ําท่วมถึงประมาณคร่ึงน่อง ทีมเราตอ้งเดินลุยน้ําเขา้ไปท่ีบา้นอย่าง

ระมดัระวงั เห็นมี walker ท่ีนอนลมวางกองมุมหอ้ง คุณตานอนอยู่บนพ้ืนไมก้ระดาน ยายเล่าใหฟั้งว่า 

สามวนัท่ีแลว้ ตาซึมลง ไม่ยอมกินขา้ว เมื่อไดเ้ขา้ไปตรวจร่างกายผูป่้วย คุณตามีไข ้สายปัสสาวะมีสีขุ่น 

มีแผลกดทับบริเวณกน้กบ มีน้ําเหลืองซึมออกมาจากผา้ปิดแผล น่าจะติดเช้ือ หมอเขียนใบส่งต่อ พ่ี

พยาบาลคุยกับยาย บอกยายว่าตาติดเช้ือ ตอ้งไปโรงพยาบาล ยายเอาแต่รอ้งไห ้บอกว่าแลว้จะไป

อย่างไร ยายทําไม่ถูกแลว้ พ่ีพยาบาลโทรประสานงานกับรถฉุกเฉิน ปรากฏว่า รถเขา้มารับตาไม่ได้

เพราะน้ําขึ้ น อสม.ท่ีมาดว้ยก็บอกว่าเด๋ียวเคา้จะโทรหาเพ่ือน ๆใหม้าช่วยขนของและเอาเรือใหญ่มารบั

ตาไปส่งท่ีรถฉุกเฉินท่ีมารอ ทุกคนต่างช่วยกนัอย่างรวดเร็ว การช่วยเหลือท่ีไม่ไช่หน้าท่ี ไม่ใช่โครงการ 

แต่เป็นความมีน้ําใจ ความเอ้ืออาทรดว้ยจิตอาสา เพ่ือนบา้นท่ีมีช่วยทาํแผลตาเวลาท่ีลกูชายไม่อยู่ อสม.

และเพ่ือนๆท่ีเอาเรือมาช่วยพาตาไปโรงพยาบาล พวกเราต้ืนตันใจท่ีเห็นภาพแห่งความประทับใจน้ีท่ี

นับวนัจะหาไดย้ากสาํหรบัชุมชนเมือง  

 การเยี่ยมบา้นไม่ใช่เร่ืองง่าย และไม่ใช่เร่ืองยาก เราสามารถทําได ้เพียงมองคนไขทุ้กคนดว้ย

หัวใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ความรู ้หาได้จากทุกท่ี เราสามารถเรียนรู ้ทักษะจากการทํางาน 

ประสบการณจ์ะช่วยทาํใหเ้ราแกปั้ญหาและพฒันามากขึ้ น  กา้วออกมาจากประตูรา้นยา  ท่ีสาํคญัคือหา

ทีมท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั  การท่ีรา้นยามีโอกาสไปเยี่ยมบา้นเป็นการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดี  การให้

คาํเเนะนํา ตลอดจนติดตามการใชย้าของผูป่้วย เป็นการไดม้ีส่วนร่วมในการดูเเลผูป่้วยดา้นสุขภาพและ

จิตใจ รา้นยาเป็นจุดท่ีชุมชนนึกถึง ใกลชุ้มชน เขา้หาไดท่ี้สุด เวลาไม่สบายเจ็บไข ้ชุมชนเคา้จะนึกถึงเรา 

ประชาชนเคา้จะรุสึ้กอุ่นใจมากขึ้ นเวลาท่ีเราไปเยี่ยม แลว้ก็เวลาท่ีเจอปัญหา แลว้แกปั้ญหาได ้เป็น

จุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการทาํชุมชนใหรู้สึ้กมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ และท่ีสาํคญัทาํใหเ้รามองเห็นคุณค่าของเรา

มากขึ้ น 
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OC 1 

ผลของการอบรมและการนิเทศตอ่ประสิทธิภาพการบริหารคลงัเวชภณัฑ ์

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

สงวน ลือเกียรติบณัฑติ 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

โทร. 0891053781 E-mail: Sanguan.L@psu.ac.th 

 

บทน า: การบริหารคลงัเวชภณัฑเ์ป็นส่วนส าคญัของการบริการอยา่งมีคุณภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล (รพ.สต.) อย่างไรก็ตาม ยงัพบปัญหาการบริหารคลงัเวชภณัฑใ์น รพ.สต.   

วตัถุประสงค:์ เพ่ือศึกษาถึงผลของการอบรมและการนิเทศต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารคลงั

เวชภณัฑใ์น รพ.สต. 

วิธีการศึกษา: การวิจยัเป็นแบบการทดลองแบบสุ่มท่ีมีกลุ่มควบคุม รพ. สต. 63 แห่งใน 4 อ าเภอทาง

ภาคใตถู้กจบัฉลากสุ่มแยกเป็นกลุ่มควบคุม (N=30) และกลุ่มทดลอง (N=33) กลุ่มทดลองไดร้บัการ

แทรกแซง  คือ 1) การอบรมเร่ืองการบริหารเวชภัณฑท่ี์ดีและการน าบญัชีควบคุมเวชภัณฑม์าใช ้และ 

2) การนิเทศติดตามและช่วยแกปั้ญหาโดยเภสชักร จ านวน 1-3 ครั้งในเวลา 90 วนัหลงัการอบรม 

ผูว้ิจยัประเมินประสิทธิภาพของการบริหารเวชภัณฑใ์น 10 ดา้น (20 เกณฑช้ี์วดั) ก่อนและหลังการ

แทรกแซง 2 ครั้ง คือ  ในช่วง 30-60 วนั และ 90 วนั โดยการสงัเกตและตรวจสอบเอกสาร 

ผลการศึกษา: หลังการอบรม 30-60 วนั และ 90 วนั กลุ่มทดลองผ่านการประเมินมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมใน 12 และ 15 เกณฑ ์(จาก 20 เกณฑ)์ ตามล าดบั ก่อนการแทรกแซง ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง

กันในเร่ืองจ านวนดา้นของเกณฑ์ท่ีท าได ้โดยไดค้่าเฉล่ีย 2.4-3.17 ดา้น (จาก 10 ดา้น) แต่กลุ่ม

ทดลองมีจ านวนดา้นของเกณฑท่ี์ท าไดเ้พ่ิมเป็น 7.74+.46 และ  8.03+.44 ณ เวลา 30-60 วนั และ 

90 วนัหลงัการแทรกแซงตามล าดบั 

วิจารณผ์ลและสรุป: การแกไ้ขปัญหาการบริหารเวชภณัฑใ์น รพ.สต. สามารถท าไดโ้ดยใชก้ารอบรมให้

ความรูแ้ละการนิเทศติดตามท่ีมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถประยุกตใ์ชว้ิธีการน้ีเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาน้ี 

  



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  28 

  

OC 2 

การศึกษาการใชส้มุนไพรในจงัหวดัชุมพร : กรณีศึกษารางจืด 

จนัทพร   มณีเสน 

กลุม่งานเภสชักรรม  โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศักดิ์   

222 ถนนพิศิษฐพ์ยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ชมุพร 86000 

Tel :  081-621-6086 E-mail: chanthap2000@yahoo.com 

 

1. บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) เป็นพืชสมุนไพรพ้ืนบา้นท่ีแพทยแ์ผนโบราณหรือแพทย์

แผนไทย ใชป้รุงเป็นยาเขียวลดไข ้ใชเ้ป็นยาแกพิ้ษจากสัตวแ์ละพืช ใชถ้อนพิษเบ่ือเมาจากอาหาร ยา 

สุรา และสารเคมีมาชา้นาน
1,2,3 

คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ ไดบ้รรจุรางจืดเขา้ในบญัชียา

จากสมุนไพร พ.ศ.2555 ในรูปแบบยาแคปซูล และชาชง มีขอ้บ่งใช ้คือ   ถอนพิษไข ้แกร้อ้นใน และ

ถอนพิษเบ่ือเมา
4
 มีการศึกษาทางพฤกษเคมีพบว่าสารสกดัของรางจืดกลุ่มPhenolic compound มีฤทธ์ิ

ตา้นพิษงไูด้
5
 อีกทั้งมีการศึกษาทางคลินิกพบวา่ชาชงรางจืด มีผลลดสารพิษในเลือดของกลุ่มเกษตรกรท่ี

ใชย้าฆ่าแมลงไดอ้ยา่งมีนัยส าคญั
6,7  

  ในปี 2554 กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัท าโครงการเกษตรปลอด

โรค ผูบ้ริโภคปลอดภยั สมุนไพรลา้งพิษ
  
ท าใหร้างจืดเป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลาย ในแง่ช่วยลดสารพิษในเลือด

ของกลุ่มเกษตรกร
8
  แต่ส าหรบัขอ้มลูรายละเอียดของรางจืดวา่มีท่ีใชอ้ย่างไร อาการอะไรบา้งท่ีใชร้างจืด

รกัษาได ้สามารถใชร้างจืดในรปูแบบใดไดบ้า้ง แต่ละรปูแบบมีการออกฤทธ์ิไดเ้หมือนกนัหรือไม่ รางจืด 

มีOnsetเท่าไหร่ รางจืดสามารถใชร้่วมกบัยาตัวอ่ืนไดห้รือไม่  ขอ้มูลเหล่าน้ียงัมีน้อย จึงไดท้ าการเก็บ

ขอ้มูลโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู ้เชิญผูม้ีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรูท่ี้เคยใชร้างจืด  แลว้

น ามารวบรวม จดัระเบียบ และประมวลผล โดยใชแ้นวทางของการวิจยัเชิงคุณภาพ 

 วตัถุประสงค ์

 เพ่ือประมวลและจดัการความรู ้การใชร้างจืดรกัษาโรคของบุคลากรสุขภาพจงัหวดัชุมพร 

 ขอบเขตการวิจยั 

ท าการศึกษาเฉพาะพื้ นท่ีจงัหวดัชุมพร ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555 - 30 เมษายน 

2556 

 ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

ท าใหไ้ด้ขอ้มูลโรคหรืออาการท่ีสามารถใชร้างจืดรักษาได้ ขนาดยา น ้ ากระสาย วิธีการใช ้

อาการขา้งเคียง ระยะเวลาท่ีรางจืดเร่ิมออกฤทธ์ิ ระยะเวลาท่ีหายจากโรค ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาแนว

ทางการใชร้างจืดรกัษาโรค เพ่ือส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองดา้นสมุนไพร และสุขภาพของประชาชนต่อไป 
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2. นิยามเชิงปฏิบตักิาร 

ประสบการณก์ารใชร้างจืด หมายถึง    ประสบการณท่ี์ใชร้างจืดรกัษาโรคท่ีเกิดข้ึนดว้ย

ตนเอง 

บุคลากรสุขภาพ   หมายถึง แพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข  

เจา้หน้าท่ีต่างๆท่ีท างานในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน

จงัหวดัชุมพร และหมอพ้ืนบา้นท่ีท าหนา้ท่ีรกัษาคนไขใ้นชุมชน และมีประสบการณก์ารใชร้างจืด 

ผูใ้กลชิ้ด  หมายถึง   ภรรยา สามี ลกู หลาน ญาติพ่ีนอ้ง คนรูจ้กัท่ีมีประสบการณก์ารใชร้างจืด 

3. วิธีการด าเนินการวิจยั 

 การออกแบบการวิจยั 

ใชก้ารวิจยัเชิงพรรณนาแบบยอ้นหลงั (Retrospective Descriptive Study) โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มลูทั้งลกัษณะเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ     พ้ืนท่ีในการศึกษาคือจงัหวดัชุมพร ท าการศึกษาตั้งแต่

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555   ถึง   30 เมษายน 2556  

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใชว้ิธีการเลือกกลุ่มผู ้ใหข้อ้มูลแบบเจาะจงทุกคน (Purposive 

sampling) ในช่วงของระยะเวลาท าการศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มเดียวกนั ผูใ้หข้อ้มลูคน

ส าคญั (Key informants) คือบุคคลท่ีมีประสบการณใ์ชร้างจืดกบัตนเอง หรือผูใ้กลชิ้ด ประกอบดว้ย 

บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 16 คน บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดัชุมพร 45 คน และ หมอพ้ืนบา้นในพ้ืนท่ีจงัหวดัชุมพร 40 คน รวม

ทั้งส้ิน 101 คน 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถามปลายเปิด แบบบนัทึกขอ้มลู การสนทนากลุ่ม การจดัเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู ้การสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบไมเ่ป็นทางการ กลอ้งวีดีโอ กลอ้งบนัทึกภาพ ตวัผูว้ิจยั และ

ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรช์่วยในการเก็บขอ้มลู 

        การตรวจสอบคุณภาพ ใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ ประกอบดว้ย 

ก. การตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ดา้นขอ้มลูมีการเก็บขอ้มูลต่างสถานท่ี เก็บขอ้มูล

ต่างเวลา และผูใ้หข้อ้มลูเป็นคนละกลุ่ม  

ข. การตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ดา้นผูว้ิจยั มีผูเ้ก็บขอ้มลูเป็นคนละคนกนั  

ค. การตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ดา้นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู   ประกอบดว้ย การ

จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้ การสนทนากลุ่ม การสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบไมเ่ป็น

ทางการ และการใชแ้บบสอบถามปลายเปิด  

ทั้งสามวิธีลว้นใหข้อ้มลูเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
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 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ครั้งท่ี 1 ผู ้วิจัยได้ด าเนินการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้ และสนทนากลุ่ม กับบุคลากรใน

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ โดยทีมงานจัดการความรูข้องกลุ่มงานเภสัชกรรม  ณ หอ้งประชุม

ไพบูลย์ศิวรักษ์1 เพ่ือเก็บขอ้มูลการใชร้างจืด ใชก้ารบันทึกภาพโดยกลอ้งวีดีโอแลว้น ามาถอดเทป

ภายหลัง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการในบางประเด็นท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม และใช้

แบบสอบถามปลายเปิดเก็บขอ้มลู กรณีบางท่านไมไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม 

 ครั้งท่ี 2 ผูว้ิจยัร่วมกบัทีมงานผูร้บัผิดชอบงานแพทยแ์ผนไทยของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั

ชุมพร จดัเก็บขอ้มลูจากหมอพ้ืนบา้นในจงัหวดัชุมพร ในการประชุมหมอพ้ืนบา้นของจงัหวดัชุมพร  ณ 

หอ้งประชุมเทศบาลเมืองชุมพร โดยใชแ้บบสอบถามปลายเปิด และสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบไม่เป็นทางการ

ในบางประเด็นท่ีตอ้งการขอ้มลูเพ่ิมเติม 

 ครั้งท่ี 3 ผูว้ิจยัร่วมกบัทีมงานผูร้บัผิดชอบงานแพทยแ์ผนไทยของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั

ชุมพร จัดเก็บขอ้มูลจากบุคลากรสาธารณสุขผูป้ฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพ้ืนท่ี

จงัหวดัชุมพร ณ โรงแรมมรกต โดยใชแ้บบสอบถามปลายเปิด การสนทนากลุ่ม และสมัภาษณเ์ชิงลึก

แบบไมเ่ป็นทางการในบางประเด็น 

 การวิเคราะหข์อ้มูล ด าเนินการดงัน้ี 

ก. น าขอ้มลูจากการถอดเทป จากแบบสอบถาม จากแบบบนัทึก จากการสนทนากลุ่ม จากการ

จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้และการสมัภาษณเ์ชิงลึกมาอ่านทบทวนใหเ้ขา้ใจ 

ข. น าขอ้มลูท่ีไดม้าจ าแนกและแยกประเภท  

ค. บนัทึกขอ้มลูลงในคอมพิวเตอร ์ 

- ใชโ้ปรแกรม MS Excel2003 ช่วยในการวิเคราะหเ์น้ือความ (Content analysis)  

- ใชโ้ปรแกรม MS Excel2003 ช่วยวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติโดยใชฟั้งกช์ัน่ Data analysis 

วิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือแจกแจงค่าความถ่ี รอ้ยละ  

หาค่าสงูสุด ต า่สุด ค่าเฉล่ีย และฐานนิยม 

ง. ประมวลขอ้มลูความรูเ้ขา้ดว้ยกนั เพ่ือใชป้ระกอบในการสรุปเป็นความรูใ้นการใชร้างจืดรกัษา

โรค 
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4. ผลการวิจยั 
ตารางที ่1 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามลกัษณะทัว่ไป  

ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป (n=101 คน) จ านวน(คน) รอ้ยละ 
เพศ   

     ชาย 49 48.51 

     หญิง 52 51.49 

อาย ุ(ปี)   

     < 15    8 7.92 

     15-30  5 4.95 

     31-45  25 24.75 

     46-60  43 42.57 

     61-75  17 16.83 

     > 75   3 2.97 

    อายุเฉล่ีย 48 ปี   

 สถานที่ปฏิบตัิงานของกลุ่มตวัอยา่ง   

     โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ 16 15.84 

     รพ.สต.ในจงัหวดัชุมพร 45 44.55 

     หมอพื้ นบา้นในชุมชนจงัหวดัชุมพร 40 39.60 

 

   

 ประเภทของกลุ่มตวัอยา่ง   

     ประสบการณใ์ชก้บัตนเอง 29 28.71 

     ประสบการณใ์ชก้บัผูใ้กลชิ้ด 72 71.29 

โรคประจ  าตวั   

     ไม่มีโรคประจ าตวั 85 84.15 

      มีโรคประจ าตวั 16 15.85 

 

           ความดนัโลหิตสงู 4 3.96 

           ภมูิแพ ้ 4 3.96 

           เบาหวาน 2 1.98 

           ลมพิษ 2 1.98 

           อืน่ๆ 4 3.96 

 จากตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง (รอ้ยละ 51.9) อายุระหว่าง 46-60 ปี (รอ้ย

ละ 42.57) มีอายุเฉล่ีย 48 ปี ปฏิบติังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รอ้ยละ 44.55) 

และมีประสบการณ์การใชร้างจืดกับผูใ้กลชิ้ด (รอ้ยละ 71.29) โดยมีโรคประจ าตัว 16 คน (รอ้ยละ 

15.85) คือ โรคความดนัหิตสงู (รอ้ยละ 3.96) และ ภมูิแพ ้4 คน (รอ้ยละ 3.96)  
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ตารางที่ 2 ขอ้มูลประสบการณก์ารใชร้างจดืที่ประมวลได ้(n=101 คน) 

ประสบการณก์ารใชร้างจดื จ  านวน(คน) รอ้ยละ 

โรค/อาการ   

ก.ไดร้บัพิษจากการรบัประทาน 

ก.  

69 68.32 

         อาหารเป็นพิษ 13 12.87 

         แพส้ารพิษตกคา้งในอาหาร 11 10.89 

          เมาเห็ด 11 10.89 

          เมาคา้ง 10 9.90 

          แพอ้าหารทะเล 9 8.91 

          เมากลอย 5 4.95 

          แพอ้าหารพื้ นถ่ิน 3 2.97 

          พิษเหรา 2 1.98 

          แพย้า 2 1.98 

          แพผ้งชรูส 2 1.98 

          รบัประทานเมล็ดสบู่ด า 1 0.99 

    ข. อืนๆ 

       

32 31.68 

         สดูดมสมัผสัสารเคมีเกษตร 12 11.88 

         แมลงสตัวก์ดัต่อย 9 8.91 

         ลมพษิ 7 6.93 

         รอ้นใน 4 3.96 

รูปแบบการใช ้   

    ใชเ้ป็นยารบัประทาน 96 95.05 

         ชาชงส าเร็จรปู  36 35.64 

          ใบสดเคี้ ยวกลืนทั้งกาก 14 13.86 

          ใบสดตม้น ้าด่ืม 11 10.89 

          ใบสดต าคั้นน ้าด่ืม 8 7.92 

          ใบสดเคี้ ยวน ้า-คายกากพอกแผล 6 5.94 

          ใบและเถาสดต าคั้นน ้าด่ืม 5 4.95 

          ใบและเถาสดตม้น ้าด่ืม 5 4.95 

          ใบสดต าผสมน ้าซาวขา้วด่ืม 4 3.96 

          ใบเถารากสดตม้น ้าด่ืม 4 3.96 

          ใบสดต าผสมน ้ามะพรา้วอ่อนด่ืม 3 2.97 

         รากสดสบัตม้น ้าด่ืม 3 2.97 

         ใบตากแหง้ท าชาชง (ท าเอง) 2 1.98 

    ใชภ้ายนอก 5 4.95 

           ใบสดต าพอกแผล 3 0.99 

           ใบสดต าผสมเหลา้ขาวทา 1 0.99 

          รากแหง้ฝนผสมน ้ามะนาวทา 1 2.97 
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ประสบการณก์ารใชร้างจดื จ  านวน(คน) รอ้ยละ 

 อาการขา้งเคียง   

     ไม่พบอาการขา้งเคียง 94 93.07 

     พบอาการขา้งเคียง 7 6.93 

           ระดบัน ้าตาลในเลือดลดลง 

           อาการเวียนศีรษะ ใจสัน่ 

3 2.97 

           ความดนัโลหิตลดลงเล็กน้อย 1 0.99 

           อาเจียน (จากอาหารเป็นพิษ) 1 0.99 

           อาเจียน (จากเมากลอย) 1 0.99 

           อาเจียน (จากแพกุ้ง้) 1 0.99 

จากตารางท่ี 2  พบวา่  

โรค/อาการท่ีใช้รางจืดรักษาได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทาน (ร้อยละ 68.32)  

ประกอบดว้ย 15 กลุ่มอาการ ไดแ้ก่ เมาคา้ง แพผ้งชูรส เมาเห็ด รบัประทานเมล็ดสบู่ด า เมากลอย แพ้

อาหารทะเล แพอ้าหารพ้ืนถ่ิน แพส้ารพิษตกคา้งในอาหาร อาหารเป็นพิษ แพย้า พิษเหรา รอ้นใน 

ลมพิษ แมลงสัตว์กัดต่อย และสูดดมสัมผัสสารเคมีเกษตร โดยรูปแบบการใชร้างจืด มีทั้งรูปแบบ

รบัประทานและใชภ้ายนอก ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบรบัประทาน(รอ้ยละ 95.05)  ประกอบดว้ยการใช้

รางจืดในซองชาชงส าเร็จรูป/น าใบมาตากแหง้เองเพ่ือท าชาชง   กรณีใชส้ด ใชใ้บสดเค้ียวกลืนทั้งกาก 

ใบสดเค้ียวกลืนน ้า ส่วนกากใชพ้อกแผล ใชใ้บสดต าคั้นน ้าด่ืม ใบและเถาต าคั้นน ้าด่ืม   น ้ากระสายยาท่ี

ใชม้ีทั้งน ้าซาวขา้ว น ้ามะพรา้วอ่อน และน ้าเปล่า   กรณีตม้ ใชใ้บสดตม้น ้าด่ืม ใบเถาตม้น ้าด่ืม ใบเถา

รากตม้น ้าด่ืม รากตม้น ้าด่ืม  รปูแบบยาใชภ้ายนอก  ใชใ้บสดผสมเหลา้ขาวทา ใชร้ากแหง้ฝนผสมกบัน ้า

มะนาวทา และใชใ้บเค้ียวเอากากพอกแผล  ส าหรบัอาการขา้งเคียงหลงัจากใชร้างจืด  พบว่า ผูป่้วยเกิด

อาการขา้งเคียงจากการใชร้างจืด 7 คน (รอ้ยละ 6.93) โดยมีอาการดงัน้ี ผูป่้วยมีความดนัโลหิตลดลง

เล็กนอ้ย 1 คน ผูป่้วยมีระดบัน ้าตาลในเลือดลดลง เกิดอาการเวียนศีรษะ ใจสัน่ 3 คน ผูป่้วยเกิดอาการ

อาเจียน 3 คน (มีสาเหตุจาก อาหารเป็นพิษ, เมากลอย และแพกุ้ง้)  

ตารางที่ 3 รูปแบบและปริมาณการใชร้างจดืของกลุ่มตวัอย่าง 

รูปแบบ ปริมาณ 

ใบสด(ระยะเพสลาด)  3 - 12 ใบ (ส่วนใหญ่ 7 ใบ) 

รากสด 1 ราก - 2 ราก 

ชาชง 1 ซอง(3กรมั)  - 2 ซอง 

กรณีเหรา ใบสด 50 ใบ และ ราก ½  กิโลกรมั 

แบ่งใหร้บัประทาน 

 

 

หมายเหตุ ใบระยะเพสลาด หมายถึง ใบท่ีไม่อ่อนไม่แก่เกินไป  
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จากตารางท่ี 3 พบวา่ใชใ้บสด ใชป้ระมาณ 3 - 12 ใบ (ส่วนใหญ่ 7 ใบ) ถา้ใชร้ากสดใช ้

1 ราก - 2 ราก ใชแ้บบชาชง ประมาณ 1 ซอง(3กรมั) - 2 ซอง และในกรณีใชร้กัษาอาการแพเ้หรา  

ใชใ้บสด 50 ใบ ร่วมกบัใชร้ากคร่ึงกิโลกรมั แบ่งใหร้บัประทาน 

 

ตารางที่ 4 ระยะเวลาของโรคหรืออาการหลงัจากใชร้างจืดของกลุ่มตวัอย่าง 

ระยะเวลาของโรค/อาการหลงัจากใชร้างจดื เร็วท่ีสุด สว่นใหญ ่ เฉล่ีย นานท่ีสุด 

เร่ิมมีอาการดีขึ้ น 5 นาที 10 นาที 20 นาที 3 ชัว่โมง 

หายเป็นปกติ 

ข.  

20 นาที 30 นาที 60 นาที 3 วนั 

 จากตารางท่ี 4 อาการหลงัจากใชร้างจืดพบว่า เร่ิมมีอาการดีขึ้ น ส่วนใหญ่ 10 นาที เฉล่ีย20 

นาที ท่ีเร็วท่ีสุด 5 นาที และท่ีนานท่ีสุด 3 ชัว่โมง และอาการหายเป็นปกติ ส่วนใหญ่ 30 นาที เฉล่ีย60 

นาที ท่ีเร็วท่ีสุด 20 นาที และท่ีนานท่ีสุด 3 วนั 
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ตารางที่5     แสดงขอ้มูลการใชร้างจืดจ  าแนกตามโรค/อาการ 

จ านวน

(ราย) 
โรค / อาการ รปูแบบการใชร้างจืด 

หลงัจากทาน
รางจืด(นาที) 

จ านวน

ครั้งท่ีใช้

รางจืด 

อาการ

ขา้งเคียง 
เพศ 

อายุ

(ปี) 
โรคประจ าตวั 

อาการ
ดีขึ้ น 

กลบัเป็น
ปกติ 

13 

1. อาหารเป็นพิษ  

คล่ืนไส ้อาเจียน มึนศีรษะ ปวด

มวนทอ้ง อ่อนเพลีย 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม 

ใบสด10ใบ-ต าผสมน ้าซาวขา้ว

ด่ืม 

ใบเถา1ก า ตม้น ้า ด่ืม 

ใบรางจืด1ก า ตม้น ้า ด่ืม 

ใบเถา-ต าคั้นน ้าด่ืม 

ราก ใบ ตม้น ้า ด่ืม 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืมเชา้ เท่ียง

2 วนั 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม เชา้ 

เท่ียง เย็น  

5-60 
60 นาที 

-2 วนั 
1-6 

อาเจียน 

1 ครั้ง 

ญ 5 

คน 

ช 8 คน 

40-

77 

ความดนัโลหิตสงู 

2 คน 

ไขมนัในเลือดสงู  

1 คน 

11 

2. แพส้ารพิษตกคา้งในอาหาร 

แพย้าในปลาเค็ม / ชาท่ีหน้า คนั

ริมฝีปาก หนา้แดง 

สารเคมีท่ีฉีดสม้ / มีผ่ืนขึ้ นท่ีริม

ฝีปากและแขนหลงัทาน 

ยาฆ่าแมลงในผกั / ปวดทอ้ง 

ถ่ายทอ้ง คนัทั้งตวั 

สารพิษตกคา้งในผกัผลไม ้/ 

คล่ืนไส ้อาเจียน มึนศีรษะ

ตาลาย 

สารเคมีในทุเรียน / ใจสัน่ 

หายใจไม่สะดวก เหง่ือออก ชา

ล้ินชาปาก 

สารเคมีในทุเรียน / เวียนศีรษะ 

คล่ืนไส ้อาเจียน ถ่ายเหลว  

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม 

ใบสด5ใบ-เคี้ ยวกลืน ด่ืมน ้าอุ่น 

ใบเถา1ก า ตม้น ้า ด่ืม 

ใบสด10ใบ-ต าผสมน ้าซาวขา้ว

ด่ืม 

5-30 
20 นาที 

-1 วนั 
1-2 - 

ญ 8 

คน 

ช 3 คน 

24-

83 

หลอดเลือดหวัใจ  

1 คน 
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จ านวน

(ราย) 
โรค / อาการ รปูแบบการใชร้างจืด 

หลงัจากทาน
รางจืด(นาที) 

จ านวน

ครั้งท่ีใช้

รางจืด 

อาการ

ขา้งเคียง 
เพศ 

อายุ

(ปี) 
โรคประจ าตวั 

อาการ
ดีขึ้ น 

กลบัเป็น
ปกติ 

11 

3. .เมาเห็ด 

มึนศีรษะ คล่ืนไส ้อาเจียน  

เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดทอ้ง 

ถ่ายเหลว 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม 

ใบเถา-ต าคั้นน ้าด่ืม 

ใบสด10ใบ-ต าผสมน ้าด่ืม 

ใบสดตม้น ้าด่ืม 

ใบสด5ใบ-ป่ันผสมน ้ามะพรา้ว

ด่ืม 

ใบสด10ใบ-ต าผสมน ้ามะพรา้ว

ด่ืม 

ใบกา้นราก-ตม้ด่ืม 

ใบสด5ใบ-เคี้ ยวกลืน 

ใบแหง้ ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม 

5-60 
30  

-480 
1-2 - 

ญ 7 

คน 

ช 4 คน 

36-

68 

ภมูิแพ ้1 คน 

ความดนัโลหิตสงู 

1 คน 

 

10 

4. .เมาคา้ง 

 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม 

ใบสด5ใบ-เคี้ ยวกลืน 

ใบสด-ต าคั้นน ้าด่ืม 

ใบกา้นราก-ตม้ด่ืม 

ใบตากแหง้-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม 

5-

180 

20นาที 

-1วนั 
1-2 - 

ญ 1 

คน 

ช 9 คน 

34-

62 

ภมูิแพ ้1 คน 

ความดนัโลหิตสงู 

1 คน 

9 

5. แพอ้าหารทะเล 

แพป้ลาหมึก  / หน้าซีด มือสัน่ 

แน่นอก หายใจอึดอดั 

แพกุ้ง้ / ผ่ืนแดงท่ีหน้าและริม

ฝีปาก บริเวณล าตวั 

แพอ้าหารทะเล / คล่ืนไส้

อาเจียน อ่อนเพลีย 

แพห้อยราก / คล่ืนไส ้อาเจียน 

เวียนศีรษะ มีไข ้

ใบสด10ใบ-ต าผสมน ้าซาวขา้ว

ด่ืม 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม  

ใบสด-ขยี้ ทาท่ีเป็น 

ใบเถา-ต าคั้นน ้าด่ืม 

ใบสด10ใบ-ตม้น ้าด่ืม 

ใบสด5ใบ-เคี้ ยวกลืน 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม เชา้ 

เท่ียง เย็น 2 วนั 

10-

120 

30นาที 

-2วนั 
1-6 

อาเจียน 

1 ครั้ง 

ญ 5 

คน 

ช 4 คน 

10-

52 
- 
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จ านวน

(ราย) 
โรค / อาการ รปูแบบการใชร้างจืด 

หลงัจากทาน
รางจืด(นาที) 

จ านวน

ครั้งท่ีใช้

รางจืด 

อาการ

ขา้งเคียง 
เพศ 

อายุ

(ปี) 
โรคประจ าตวั 

อาการ
ดีขึ้ น 

กลบัเป็น
ปกติ 

5 

6. เมากลอย 

เวียนศีรษะ ตาลาย แน่นอก คล่ืนไส ้อาเจียน 

ถ่ายเหลว  

เหง่ือแตก 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม 

ใบสด10ใบ-ต าผสมน ้าด่ืมทั้งกาก 

ใบสด10ใบ-ต าผสมน ้าด่ืม 

ใบสด10ใบ-ต าผสมน ้าซาวขา้วด่ืม 

ใบสด 3 ใบ เคี้ ยวกลืน 

5-45 30-90 1-2 
อาเจียน 

1 ครั้ง 

ญ 2 คน 

ช 3 คน 

48-

65 
เบาหวาน1 คน 

3 

7. แพอ้าหารพ้ืนถ่ิน 

แพต้วัต่อคัว่ / คนัริมฝีปาก 

แพแ้กงสม้ออดิบปนโหรา(ตน้อะ) / เจ็บปาก 

เจ็บคอ คนัคอ แสบคอ 

แพเ้นียงเพาะ / น ้าลายสอ ใจสัน่ เวียนศีรษะ 

 

ใบสด5ใบ-ขย าผสมน ้าด่ืม 

ใบสด5ใบ-เคี้ ยวกลืน 

ชาชง2ซอง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม

ต่อเน่ือง 

5-10 
30-

180 
1 - 

 

ญ 3 คน 

 

39-

56 
- 

2 

8. เหรา 

พิษเหรา(แมงดาทะเล) ชาปาก คล่ืนไส ้

อาเจียน กลา้มเน้ืออ่อนแรง ม่านตาไม่

ตอบสนองต่อแสง 

(ใชร้างจืดควบคู่กบัการรกัษาโดยแผน

ปัจจุบนั) 

ใบสด 4 ก ามือ ต าผสมน ้า 200 ml  

สบัราก 1/2 kg ตม้น ้า 2 ลิตร 

เคี่ยวใหง้วดเหลือคร่ึงหน่ึง feed 50 

ml ทุก1ชัว่โมง 5 ครั้ง 

40-

60 
600 3-5 - 

 

ญ 2 คน 

 

11-

41 
- 

2 

9. แพย้า 

แพย้า Amoxycillin / มีผ่ืนแดง คนัตามตวั 

แพย้า Lomotil / มีผ่ืนแดง คนัตามเน้ือตวั 

ใบเถา-ต าคั้นน ้าด่ืม 

ใบสด12ใบ-ป่ันด่ืม 

10-

20 

60-

360 
1 - 

ญ 1 คน 

ช 1 คน 

71-

75 
- 
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จ านวน

(ราย) 
โรค / อาการ รปูแบบการใชร้างจืด 

หลงัจากทาน
รางจืด(นาที) 

จ านวน

ครั้งท่ีใช้

รางจืด 

อาการ

ขา้งเคียง 
เพศ 

อายุ

(ปี) 
โรคประจ าตวั 

อาการ
ดีขึ้ น 

กลบัเป็น
ปกติ 

2 

10. แพผ้งชูรส 

แพผ้งชูรส / ชาท่ีปากท่ีล้ิน มีผ่ืนแดงบริเวณ

ผิวหนัง 
ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม 10 30 1 - 

ญ 1 

คน 

ช 1 คน 

6-50 - 

1 
11. รบัประทานทานเมล็ดสบูด่  า 

เวียนศีรษะ อาเจียน 
ใบสดต าผสมน ้ามะพรา้วอ่อนด่ืม 10 120 1 - ช 1 คน 11 - 

12 

12. สูดดม และสมัผสัสารเคมีเกษตร 

สดูกล่ินสารเคมีท าสวน / วิงเวียนอ่อนเพลีย 

หายใจไม่ออก แน่นอก 

ฉีดยาฆ่าหญา้/ มึนศีรษะ กระหายน ้า 

ฉีดยาทุเรียน / มึนศีรษะ คล่ืนไส ้มีผ่ืนคนั

บริเวณหนา้ 

แพย้าฉีดแตงกวา / เม็ดผ่ืนคนัทัว่ใบหนา้ 

แพย้าฉีดหญา้ / ผ่ืนแดงขึ้ นท่ีขาท่ีโดนหญา้ท่ีมี

ยา 

ใบสด 1 ก า ตม้น ้าด่ืม 

ใบเถา-ต าคั้นน ้าด่ืม 

ใบสด5ใบ-เคี้ ยวกลืน 

ราก 1 ก า สบัตม้น ้าด่ืม 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม เชา้ เท่ียง 

เย็น ติดต่อกนั 3 วนั 

ใบสดตม้น ้าด่ืม  กากทาแผล 

5-

180 

30นาที 

-3วนั 
1-9 

ความ

ดนัโลหิต

ลดลง

เล็กน้อย 

1 คน 

น ้าตาล

ในเลือด

ลดลง 

วิงเวียน  

ใจสัน่ 

1 คน 

ญ 2 

คน 

ช 10 

คน 

15-

67 

ปวดเขา่ 1 คน 

เบาหวาน1 คน 

7 

13. ลมพิษ 

ลมพิษ / ผ่ืนแดงคนัทัว่ตวั 

ลมพิษจากอากาศรอ้น / ผ่ืนคนั แดงบริเวณ

ล าตวั 

ผ่ืนแพ ้/ เม็ดผ่ืนแดงขึ้ นท่ีขา 2  ขา้ง 

ภมูิแพ ้ผ่ืนคนั / ผ่ืนแดงคนัทัว่ตวั 

 

ใบรางจืด1ก า ตม้น ้า ด่ืม 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม /ทาคาลา

ไมด ์

ใบต าละเอียด ผสมเหลา้ขาว ทาท่ี

เป็น 

5-45 
30นาที 

-2วนั 
1-2 - 

ญ 5 

คน 

ช 2 คน 

44-

58 

 

ลมพิษ 2 คน 

ภมูิแพ ้1 คน 

เกา๊ต ์1 คน 
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จ านวน

(ราย) 
โรค / อาการ รปูแบบการใช้รางจืด 

หลังจากทาน
รางจืด(นาท)ี จ านวน

คร้ังที่ใช้

รางจืด 

อาการ

ข้างเคยีง 
เพศ อายุ(ปี) โรคประจ าตวั 

อาการ
ดขีึ้น 

กลับเป็น
ปกต ิ

9 

14. แมลงสตัวก์ดัต่อย 

ผวิหนงัแพ้พิษแมลง / ผื่นคนั มเีมด็ขึ้น 

ตะขาบกดั / ปวด บวม 

ทวยมนั(แมงป่องบ้าน)ต่อย/ ปวด บวม 

ต่อต่อย 6 แม่ / ปวด บวม 

แตนต่อย / ผื่นแดงคนัทั่วตวั 

ผึ้งต่อย / แขนข้างที่โดนต่อยบวม 

(ต้องเอาเหลก็ใน หรือ ทวยออกให้หมด ก่อนใช้
รางจืด) 

ใบสด7ใบ-เคี้ยวกลืน กากพอกแผล 

รากแห้งฝนกบัน า้มะนาวทา 

ใบสดต าพอกแผล 

ใบเถา-ต าคั้นน า้ดื่ม กากพอกแผล 

ใบสด7ใบ-เคี้ยวกลืน กากพอกแผล 
และทาแอมโมเนีย 

5-120 
20นาท ี

-1 วัน 
1-2 - 

ญ 7 คน 

ช 2 คน 
9-80 ภมูแิพ้ 1 คน 

4 

15. รอ้นใน 

รอ้นใน / มีแผลท่ีกระพุง้แกม้ 

รอ้นใน / มีไข ้มีแผลท่ีกระพุง้แกม้ 

รอ้นใน / มีไข ้มีแผลท่ีกระพุง้แกม้ ผดผ่ืน 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม เชา้ เท่ียง 

เย็น 1 วนั 

ชาชง-ชงกบัน ้ารอ้นด่ืม เชา้ เท่ียง 

เย็น ติดต่อกนั 3 วนั 

30 120 3-9 

น ้าตาล

ในเลือด

ลดลง 

เกิด

อาการ

วิงเวียน  

ใจสัน่ 2 

คน 

ญ 3 

คน 

ช 1 คน 

 

50-60 - 

 จากตารางท่ี 5 พบว่ากลุ่มอาการส่วนใหญ่ คือ อาหารเป็นพิษ 15 ราย รองลงมา คือ สูดดมและสมัผัสสารเคมีทางการเกษตร 12 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้

รางจืด 1-2ครั้ง ในกรณีท่ีมีการใชร้างจืดเชา้เท่ียงเย็นติดต่อกนั 3วนั พบวา่เกิดอาการขา้งเคียง น ้าตาลในเลือดลดลง วิงเวียนศีรษะ ใจสัน่จ านวน 3 คน ในกรณี

ผูป่้วยอาหารเป็นพิษ แพอ้าหาร เมากลอย เกิดการอาเจียนรางจืดออกมาพรอ้มอาหารไดม้ีการทานรางจืดซ ้า1 ครั้ง จ านวน 3 คน 



 

 

5. อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลอ้งกับขอ้มูลในต าราการแพทยแ์ผนโบราณของไทย
1,2,3 

 ท่ีกล่าวว่า

รางจืดสามารถใชแ้กร้อ้นใน แกไ้ข ้ใชเ้ป็นยาแกพิ้ษจากสตัวแ์ละพืช ใชถ้อนพิษเบ่ือเมาจากอาหาร ยา 

สุรา และสารเคมีได ้สนับสนุนขอ้บ่งใชร้างจืด ในบญัชียาจากสมุนไพร 2555 ท่ีคณะกรรมการพฒันา

ระบบบญัชียาแห่งชาติไดป้ระกาศไว ้
4
ส าหรับใช ้ถอนพิษไข ้แกร้อ้นใน และถอนพิษเบ่ือเมา รางจืดมี

ผลขา้งเคียง ซ่ึงเป็นขอ้ควรระวงัในการใช ้คือท าใหค้วามดนัโลหิตลดลง และน ้าตาลในเลือดลดลง   

การศึกษาครั้งน้ี ท าใหไ้ดข้อ้มลูโรคและอาการท่ีใชร้างจืดรกัษาได ้ขนาดการใชร้างจืด วิธีการใช้

รางจืดในรปูแบบต่างๆ ระยะเวลาท่ีรางจืดเร่ิมออกฤทธ์ิ จนกระทัง่อาการกลบัเป็นปกติ ซ่ึงขอ้มลูดงักล่าว

จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ใหป้ระชาชนเขา้ใจวิธีการใชร้างจืดท่ีถูกตอ้ง สามารถน าไปใชป้ฐม

พยาบาลตนเองและบุคคลใกลชิ้ดท่ีไดร้บัพิษจากสตัว ์พืช อาหาร สารเคมี และส่ิงแวดลอ้ม  เช่น เมาเห็ด 

เมากลอย รบัประทานเมล็ดสบู่ด า แพอ้าหารทะเล ทวยมนัต่อย ฯลฯได  ้ และตอ้งใหค้ าแนะน าการใช้

ควบคู่ไปดว้ยว่าควรใชร้างจืดเฉพาะกรณีการปฐมพยาบาลจากการไดร้บัสารพิษ ถอนพิษไข ้  แกร้อ้นใน

เท่าน้ัน ไมค่วรใชร้างจืดพร า่เพร่ือ  

 ขอ้จ ากดัในการวิจยัครั้งน้ี คือ ขาดขอ้มูลปริมาณสารพิษท่ีรบัประทานเขา้ไป และขอ้มูลเวลาท่ี

ไดร้ับสารพิษก่อนใชร้างจืด ซ่ึงหากมีขอ้มูลดังกล่าวเพ่ิมเติมจะท าใหไ้ดข้อ้มูลขนาดการใชร้างจืดท่ี

เหมาะสมส าหรบัสารพิษชนิดต่างๆละเอียดยิ่งขึ้ น 

6. แนวทางการน าผลการวิจยัไปใชเ้พื่อพฒันางาน และด าเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง 

ปัจจุบนัการรกัษาผูป่้วยท่ีไดร้บัพิษ เช่น เมาเห็ด เมากลอย รบัประทานเมล็ดสบู่ด า แพพิ้ษโหรา

(ตน้อะ) ท่ีปนมาในแกงสม้ออดิบ ฯลฯ    ไม่มี Specific antidote ตอ้งใหก้ารรกัษาตามอาการ ณ 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป หรือ โรงพยาบาลศูนย ์ รางจืดจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะมาเติม

เต็มช่องว่าง ท าใหห้น่วยบริการปฐมภูมิมีศกัยภาพในการดูแลรกัษาพยาบาลผูป่้วยท่ีไดร้บัพิษดงักล่าว

ก่อนท่ีจะส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ แมแ้ต่ประชาชนเองหากมีความรูค้วามเขา้ใจในการใช้

รางจืดก็สามารถใชร้างจืดรกัษาตวัเองได้ (Self care/Self medication)    แต่การส่งเสริมการใชร้างจืด

จะตอ้งใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนใหค้รบถว้นทั้ง Benefit และRisk  เพ่ือป้องกนัการใชท่ี้ไม่ถูกตอ้ง เช่น 

ความเขา้ใจผิดเร่ืองท่ีว่าการตม้รางจืดกินทุกวนัเพ่ือลา้งพิษ หรือ กินชาชงรางจืดทุกวนัคือการลา้งพิษ  

ควรจะตอ้งใหค้วามรูท่ี้ถูกตอ้งว่า การกระท าดงักล่าวจะท าเกิดผลเสียต่อสุขภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หากผูป่้วยท่านน้ัน มีโรคประจ าตวัท่ีตอ้งใชย้าแผนปัจจุบนัอยู่ดว้ย จะท าใหย้าแผนปัจจุบนัท่ีใชค้วบคู่กนั

อยูไ่มไ่ดผ้ล ท าใหส้ญูเสียโอกาสในการรกัษาจากยาแผนปัจจุบนัท่ีใชอ้ยู่ ซ่ึงประเด็นน้ีเป็นประเด็นส าคญั

ท่ีเภสชักรควรน าเสนอใหป้ระชาชนเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงจะส่งผลให้การใชส้มุนไพรมีความปลอดภัย   

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสุด 
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ส าหรบัการพฒันาในล าดบัต่อไปจะมีการรวบรวมขอ้มลูเพ่ือจดัท าเป็น “แนวทางการใชร้างจืด

ในงานบริการปฐมภมู”ิ เพ่ือสนับสนุนการใชร้างจืดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่อไป เน่ืองจาก

รางจืดเป็นยาตา้นพิษท่ีตน้ทุนต า่และไมม่ีวนัหมดอายุ สามารถปลกูท้ิงไวท่ี้ริมรั้วของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลได ้หากมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถหยิบฉวยมาใชไ้ดท้นัที   

7. กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ เจา้ของความรูแ้ละภูมิปัญญาทุกท่านท่ีกรุณาแบ่งปันประสบการณใ์นการใชร้างจืด

รกัษาโรค ใหผู้ว้ิจยัไดม้ีโอกาสเก็บขอ้มูล ขอขอบพระคุณ ภญ.ยุพา  วิภาสวชัรโยธิน หวัหน้ากลุ่มงาน

เภสชักรรมและทีมงานจดัการความรูท่ี้ไดช้่วยใหก้ารด าเนินงานจดัการความรูใ้นโรงพยาบาลชุมพรเขตร

อุดมศักด์ิส าเร็จ และขอขอบพระคุณ คุณรงัสินี  รามรงค์ และทีมงานผูร้ับผิดชอบงานแพทยแ์ผนไทย 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร ท่ีสนับสนุนการจดั

กิจกรรมและการเก็บขอ้มูลจากบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพ้ืนท่ีจงัหวดัชุมพร และหมอ

พ้ืนบา้นในจงัหวดัชุมพร จนไดง้านวิจยัช้ินน้ีออกมา 
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OC 3 

การศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในผูป่้วยที่ไดร้บัยาตา้นไวรสัเอช.ไอ.วี กลุ่ม

เพ่ือนล าดวน 

ลกัขณา เหมาะหมาย 

กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลล าดวน อ.ล าดวน จ.สรุนิทร ์

โทรศัพท ์081-5476120  , E-mail address : Plakana@gmail.com 

 

ที่มาของปัญหา :  

 จากขอ้มูลการใหบ้ริการผูป่้วยในคลินิกเพ่ือนล าดวนพบว่า ผูป่้วยบางรายไดแ้สวงหาทางเลือก

อ่ืนมาใชร้่วมในการรกัษา ตัวอย่างไดแ้ก่ ผลิตภณัฑสุ์ขภาพต่างๆ มาใชร้่วมกบัการใชย้าตา้นไวรสั หรือ

อาจจะใชอ้ย่างใดอย่างหน่ึง โดยอาจจะไดข้อ้มลูจากแหล่งต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี 

หรือการบอกจากปากต่อปากของประชาชนในชุมชนมักมีการโฆษณาเกินความจริง  หรือเกินกว่า

ประโยชน์ท่ีไดข้ึ้ นทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมกัโฆษณาโออ้วดในลกัษณะใช้

เพ่ือการรกัษาโรค   โดยใชค้วบคู่กบัยาแผนปัจจุบนัโดยมุ่งหวงัใหอ้าการหรือโรคท่ีเป็นอยู่ดีขึ้ น และเช่ือ

ว่าจะท าใหห้ายจากโรคเร็วขึ้ น   ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภค

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูป่้วยท่ีไดร้บัยาตา้นไวรสั เอช.ไอ.วี เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการ

บริโภค เพ่ือท่ีจะน าไปสู่การใหก้ารดูแลรกัษา ใหค้ าแนะน าและปรึกษา รวมทั้งการส่งเสริมใหผู้ป่้วยและ

ญาติสามารถดแูลรกัษาสุขภาพของตนเองขัน้พ้ืนฐานได ้     

 

วตัถุประสงค ์: 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจ และความคิดเห็นในการบริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหารของ

ผูป่้วยท่ีไดร้บัยาตา้นไวรสั เอช.ไอ.วี ในกลุ่มเพ่ือนล าดวน 

  2. เพ่ือศึกษาชนิดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีผูป่้วยเลือกใชร้่วมกบัยาแผนปัจจุบนั 

วิธีการด าเนินงาน : 

 วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวิธีวิจยัแบบเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research Methodology) โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพ ของผูป่้วยท่ีไดร้บัยาตา้นไวรสั เอช. ไอ. วี. ในกลุ่มเพ่ือนล าดวน โดยใชแ้บบสอบถาม 

ผลการด าเนินงาน :  

 ผลการวิจยัจากการศึกษาพฤติกรรม แรงจงูใจ และความคิดเห็นในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริม

อาหาร พบว่า ผูป่้วยส่วนใหญ่เคยไดร้ับรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารคิดเป็นรอ้ยละ ๗๒.๕๐   และ

รอ้ยละ ๒๗.๕๐ ไม่เคยไดร้บัรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร โดยรอ้ยละ ๕๕.๘๘ ไดร้บัความรูเ้ร่ือง

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจากแพทย ์เภสชักร และบุคลากรสาธารณสุข ส าหรบัแหล่งความรูจ้ากญาติหรือ

เพ่ือนและวิทยุ/โทรทัศน์คิดเป็นรอ้ยละ ๓๘.๒๔ และรอ้ยละ ๑๘.๖๐ ไม่เคยไดร้ับขอ้มูลเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร รอ้ยละ ๓๒.๓๕ ไดต้ดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารดว้ยตนเอง รอ้ยละ ๒๕.๔๙ 

มีแรงจงูใจจากแพทย ์เภสชักร บุคลากรสาธารณสุข รอ้ยละ ๒๓.๕๓ มีแรงจงูใจจากครอบครวัและญาติ 
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ส่วนใหญ่มีการใช/้เคยใชเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารคิดเป็นรอ้ยละ ๗๒.๕๐ และรอ้ยละ ๒๗.๕๐ ไม่

เคยใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ความรูสึ้กหลงัจากบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส่วนใหญ่รอ้ยละ ๔๑.๒๐ 

มีความรูสึ้กเฉยๆ ไม่แตกต่าง รอ้ยละ ๒๙.๔๐ มีความรูสึ้กดีขึ้ น พอใจ และรอ้ยละ ๒.๐๐ มีความรูสึ้กไม่

พอใจ ส าหรับความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีกินอยู่รักษาโรคไดห้รือไม่น้ันส่วนใหญ่รอ้ยละ 

๔๑.๒๐ มีความคิดวา่ไมส่ามารถรกัษาโรคได ้รอ้ยละ ๒๔.๕๐ ไม่แน่ใจ และรอ้ยละ ๖.๙๐  มีความคิดว่า

สามารถรกัษาโรคได ้และส่วนใหญ่รอ้ยละ ๔๐.๒๐ มีความคิดว่าจะบริโภคต่อไป รอ้ยละ ๒๖.๕๐ ไม่

แน่ใจ และรอ้ยละ ๕.๙๐  มีความคิดว่าไม่บริโภค เหตุผลท่ีผูป่้วยเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ไดแ้ก่

เพ่ือบ ารุงร่างกายมากท่ีสุดรอ้ยละ ๔๘.๖๕ รองลงมาไดแ้ก่เพ่ือบ ารุงสุขภาพใหแ้ข็งแรงหลงัเจ็บป่วยรอ้ย

ละ ๓๙.๑๙  ชนิดของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีผูป่้วยเลือกบริโภคมากท่ีสุดไดแ้ก่ ซุปไก่สกดัคิดเป็นรอ้ยละ 

๓๑.๐๘ รองลงมาไดแ้ก่วิตามินรวมคิดเป็นรอ้ยละ ๒๘.๓๗      

 จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าผูป่้วยส่วนใหญ่ท่ีไดร้บัยาตา้นไวรสัเอช.ไอ.วี.มีการใชผ้ลิตภณัฑเ์สริม

อาหาร ดังน้ันบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลรกัษาผูป่้วยควรจะมีแผนในการใหค้วามรูท้างดา้น

วิชาการ เพ่ือใหผู้ป่้วยและญาติไดม้ีความรู ้ความเขา้ใจ ถึงขอ้ดี-ขอ้เสีย ประโยชน์ ผลขา้งเคียง อาการไม่

พึงประสงค ์ปฏิกิริยาระหว่างยาและผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร ท่ีอาจจะเกิดขึ้ นจากการใชผ้ลิตภัณฑเ์สริม

อาหารต่างๆ 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย : 

 ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีในการควบคุมก ากับ ควรมีการเขม้งวดในการควบคุม

การผลิต น าเขา้ การจ าหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑเ์สริมอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อ

ผูบ้ริโภค 

 

ความรูแ้ละบทเรียนที่ไดร้บั : 

  1. ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

เสริมอาหารของผูป่้วยท่ีไดร้บัยาตา้นไวรสั เอช.ไอ.วี ในกลุ่มเพ่ือนล าดวน  

 2. ท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้หบ้ริการในการดูแลรกัษาผูป่้วยท่ีสามารถน าไปปรบัใช้

เป็นแนวทางการใหค้ าปรึกษา และการดแูลรกัษาไดอ้ยา่งเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการมากขึ้ น 

  
 

ภาพผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีผูป่้วยในคลินิกเพื่อนล าดวนรบัประทานร่วมกบัยาตา้นไวรสัเอชไอวี 
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OC 4 

การสงัเคราะหผ์ลกระทบดา้นกฎหมายของผลิตภณัฑสุ์ขภาพที่รายงานใน 

ระบบ Single Window และ การน าขอ้มูลไปใชแ้กปั้ญหาโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เดน่ชยั ดอกพอง 

โรงพยาบาลขขุนัธ ์อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

 

 ประชาชนได้รับทราบผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพล่าช้า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึง
สนับสนุนให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานีจัดท าระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ Single Window โดยน าผลวิเคราะห์เผยแพร่เวบไซต์ 
http://www.tumdee.org/alert  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลเร็ว เข้าถึงง่าย เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  จึงได้ด าเนินการศึกษา ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยในระบบ single window 
(ท่ีมาและความส าคัญ   ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในเวบไซต์   วิเคราะห์ปัญหาในด้านกฎหมาย   ประเด็นการ
แก้ไขทางกฎหมาย  วิชาการ ทางสังคม) และผลการใช้ข้อมูลระบบ single window ในจังหวัดศรีสะเกษ (การ
รับรู้ การใช้ประโยชน์ และการด าเนินการต่อเนื่องในพ้ืนที่) 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏในระบบ single window ในส่วนที่คนทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้โดยไม่
ต้องใช้รหัสผ่าน  ช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ – มกราคม  ๒๕๕๘   

ระบบ Single Window ได้แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย ๓  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มยา  กลุ่ม
เครื่องส าอาง  และกลุ่มอาหาร  ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในระบบมากที่สุด คือ กลุ่มยา รองลงมา คือ เครื่องส าอาง 
และอาหารเสริม จ านวน ๙๖, ๗๕ และ ๓ รายการ ตามล าดับ  ยาแผนปัจจุบันที่ใส่ในผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ 
ยาสเตียรอยด์ รองลงมาคือ  ไซบูทรามีน ไซโปรเฮปตาดีน และ ซิลเดนาฟิล ทาดาลาฟิล และพาราเซตามอล  
จ านวน ๕๒, ๑๖, ๖, ๕ และ ๔ รายการ ตามล าดับ  ยาแผนโบราณที่ระบุสรรพคุณประดง กษัยเส้น แก้ปวด  
พบยาสเตียรอยด์ (เดกซ่าเมธาโซน เพรดนิโซโลน)  และ ยาแก้ปวดผสมพาราเซตามอล  ไพรอกซิแคม  กลุ่ม
ระบุสรรพคุณลดน้ าหนัก ควบคุมน้ าหนัก ตรวจพบไซบูทรามีน และฟลูออกซีติน  กลุ่มสรรพคุณบ ารุงร่างกาย 
เพ่ิมพลัง ตรวจพบไซโปรเฮปตาดีน  ซิลเดนาฟิล  ทาดาลาฟิลผสม     สารห้ามใช้ในเครื่องส าอางที่ตรวจพบ
มากที่สุด คือ ปรอท  รองลงมา คือ โคลเบทาซอล   ไฮโดรควิโนน  และ   กรดวิตามินเอ  จ านวน ๕๕, ๑๑, ๘ 
และ ๑ รายการ ตามล าดับ 

วิเคราะห์พบการท าผิดกฎหมายในลักษณะ ดังนี้  
๑  )์รยตรยฤตยรียรก ( ยร์ซ่ายมทาโซน และยพรรนิโซโลน  )และยาแันุจััปนผนียะนแ ( ไพรี์ซิแคม 

พารายซฤามีล ทาราลาฟิล  )ัรมในยาทตะน็ปนทะยนตยนยุึนยาแันโนราย  จัดเป็นยาปลอม ตาม พรบ .ยา 
พ.ศ .๒๕๑๒ มีค วามผิดมาตรา ๗๒ บทลงโทษ ตามมาตรา ๑๑๗ ผู้ใดผลิตยาปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

๗๒ )๑ (ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปม ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท ตัวอย่าง
ยาที่เข้าลักษณะนี้ในระบบ single window ได้แก่ ยาประดงน้ าตราวัวคู่   ยากษัยสูตรสามพลังช้างเผือก   ยา

กษัยเส้นตราหมอนทองชนิดน้ า ยากษัยตราพระปิดทวาร ยาประดงดอกคูณตราเทพลีลา  ยาสตรีตรา
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หมอนทองชนิดน้ า  ยาประดงตราหมอนทองชนิดน้ า  ยากษัยชนิดน้ า ตรานกเป็ด    ยาประดงชนิดน้ า ตรา
หมอทวี ยาประดงน้ าตราเทียนทองคู่   ยาสตรีสูตรพิเศษว่านชักมดลูก ตราเทพธิดา  ยาผงจินดามณี   ยา
ประดง ตราหมอทวี   ยาประดงน้ า ตราเทียนทองคู่   ยากษัยตราเทพธิดา สมุนไพรยาเถาเอ็นอ่อน  ยากษัย
เส้นตราเทียนทองคู่   ,ยาเม็ดกษัยเบอร์ ๔   สมุนไพรไทย   ยาน้ ากษัยเส้นตรารูปหมอโอภาส    สมุนไพรไทย
ทิพยฺโอสถ  และจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง   

๒  )์รยต ์ารใร่ยาแันุจััปนผน ยช่น ยร์ซ่ายมทาโซน ยพรรนิโซโลน พารายซฤามีล ในยารมปนไพร
ทตะมิไร้น็ปนทะยนตยน  จัดเป็นยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา ตาม พรบ .ยา พ.ศ .๒๕๑๒ มีความผิดมาตรา ๗๒ 
บทลงโทษ ตามมาตรา ๑๒๒ ผู้ใดผลิต ขาย หรือน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยามิได้ขึ้นทะเบียนต ารับ
ยาอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ )๔ (ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปม หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ  ตัวอย่างยาที่เข้าลักษณะนี้ในระบบ single window ที่ผู้ขายสื่อสารกับผู้บริโภคโดยมุ่งหมายว่าเป็นยา 
ได้แก่  สมุนไพรเพ่ือสุขภาพไบโอเมท   มหาโลกาธิบดีพรม  ยาเม็ดกระษัยเส้นเบอร์7  ยารวมหว่านใหญ่
สมุนไพรประดง 109  ยาแผนโบราณ   ยาสมุนไพรไทยจีน TJ  ยารวมหว่านใหญ่สมุนไพรประดง 109   ยาแผน
โบราณ    โสมสกัดสมุนไพรไทยจีน )สูตรพิเศษ (ตรานางฟตาถือต้นเทียน  ผงละเอียดสีเหลืองเข้มน้ า  สมุนไพร
ไทยแผนโบราณ ตราพระอินทร์ และยาเม็ดทรงกระบอกสีเหลือง )ภาษาเขมร(   

๓  )์รยต ์ารใร่ยาแันุจััปนผนในัลิฤภผยฑกทตะน็ปนทะยนตยนยุึนีาหาร   ยช่น ไซนูทรามตนใน์าแฟ 
ไซนูทรามตนในังนป์ แคุซูลนป์  ฟลูีี์ซตฤตนในีาหารยรริม จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตาม พรบ .อาหาร 

พ.ศ .๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ บทลงโทษ มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ )๑ (ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปม 
หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เข้าลักษณะนี้ในระบบ single window 
ได้แก่ แคปซูลผงบุก   แคปซูล ผงบุก Plus Q10  ผงบุกขอนแก่น แคปซูล ผงบุก 4 ผงบุกขอนแก่น  แคปซูล ผง
บุก White Aura   แคปซูล ผงบุก สูตรส าหรับคนดื้อยา   

๔  )์รยต ์ารใร่ยาแันุจััปนผนในัลิฤภผยฑกทตะระนปว่ามตรรรพคปยน ารปงร่าง์าย ยช่น ไซโุรยฮุ
ฤารตนในัลิฤภผยฑกชปมชน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดว่าเป็นยาเนื่องจากระบุสรรพคุณในฉลากว่าบ ารุงร่างกายให้
แข็งแรง ตามนิยามในมาตรา ๔  แห่งพรบ .ยา พ.ศ .๒๕๑๒    จัดเป็นยาทีไ่ม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา มีความผิด
มาตรา ๗๒ บทลงโทษ ตามมาตรา ๑๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปม และปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท  และมาตรา ๑๒๒ ผู้ใดผลิต ขาย หรือน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยามิได้ขึ้น
ทะเบียนต ารับยาอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ )๔(   ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปม หรือปรับไม่เกินห้าพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เข้าลักษณะนี้ในระบบ single window ได้แก่ เครื่องดื่มน้ าหมัก
แท้ หอม หวาน เย็นซ่า เต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ และสมุนไพรหมัก ของแท้ สูตรดั้งเดิม เต็มพลัง ตราโสม
ตังเซียม   

๕ ) ์รยต์ารแั้งยลนทตะ ีย .ุลีมในีาหาร  จัดว่าเป็นอาหารปลอม ตาม พรบ .อาหาร  พ .ศ .๒๕๒๒ 
มาตรา ๒๗ ผิดตามมาตรา ๒๕ บทลงโทษ มาตรา ๕๙ ผใูดฝาฝนมาตรา ๒๕)๒  (ตองระวางโทษจ าคุกตั้งแตหก

เดือนถึงสิบปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เข้าลักษณะนี้ในระบบ single 
window ได้แก ่ส้อมป่อย ตราหมอสมุนไพร เลขที่ อย  .๑๒-๑-๒๒๔ ๔๙ -๑-๒๑๘๕ , L-Car Colly เลขที่ อย .
๗๒-๑-๒๔๑๕๑-๑-๒๑๒๒ และ Gluta Colly เลขที่ อย. ๗๒ -๑-๒๔๑๕๑-๑-๒๒๙๒  

๖)์รยต์ารใช้รารห้ามใช้ในยครยะีงร าีาง ไร้แ์่ รารไฮโรรควิโนน  ์รรยรทิโนีิ์  รารุระ์ีน
นีงุรีท และโคลยนทาซีล เป็นเครื่องส าอางที่มีสารห้ามใช้จัดเป็นเครื่องส าอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ตาม 
พรบ .เครื่องส าอาง พ.ศ .๒๕๓๕ มาตรา ๓๓ มีความผิดตาม มาตรา ๓๖ บทลงโทษ มาตรา ๕๙ ผใูดผลิตเพ่ือ
ขาย น าเขาเพ่ือขาย  หรือขายเครื่องส าอางที่มีลักษณะตามมาตรา ๓๓ )๑ (หรือ )๒ (หรือมาตรา ๓๔ ) ๑  (ห รือ 
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)๒ (อันเป นการฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเ่กนิหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

ประเด็นการแก้ไข  ๑  )มาฤร์ารทาง์กหมาย การท าให้ระบบ Single window  เป็นระบบแจ้ง
เตือนภัยให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยระดับประเทศ  ท างานอย่างเป็นอัตโนมัติ   คือ ประชาชนสามารถจัดส่ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สงสัยเข้าสู่การตรวจสอบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผลวิเคราะห์ถูกส่งเข้าสู่ระบบ Single 
Window อย่างอัตโนมัติ   เพ่ือให้หน่วยงาน /พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงได้ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  ประชาชน
เข้าถึงขอ้มูลได้ภายใน ๗๒ ชั่วโมง  ผู้ได้รับความเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้รับชดเชยความเสียหายเบื้องต้น ควร
เร่งด าเนินการโดยทันที  ๒  )มาฤร์ารทางวิชา์าร มีข้อมูลอธิบายอย่างง่าย ให้ประชาชนเข้าใจถึงอันตราย
ของสิ่งที่ลักลอบใส่ในผลิตภัณฑ์   เช่น สเตียรอยด์  ไซบูทรามีน  ฟลูออกซีติน  กรดวิตามินเอ  สารประกอบ
ของปรอท ไฮโดรควิโนน  เป็นต้น  การจัดท าระบบ Warning 3 S  ได้แก่ Warning Sign )ผลเตือนจากการใช้

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครับรู้ด้วยความรู้สึกตนเอง  เช่น  ทานยาแผนโบราณแล้ว  กินข้าวได้ หายปวด นอนหลับ  
อาจมีสเตียรอยด์ปนเปืจอน (  Warning Symptom )ผลเตือนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเห็นได้ด้วยตนเอง 
เช่น ใช้เครื่องส าอางแล้วขาวอย่างรวดเร็ว แต่เวลาเจอแสงแดดเริ่มอักเสบแดง  อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์มีสาร

ห้ามใช้ เช่น ไฮโดรควิโนน  กรดวิตามินเอ ) Warning Single window หรือ Warning Product)  ผลเตือนที่
ปรากฏในระบบ Single window  เวลาที่มีความสงสัยในผลิตภัณฑ์ว่าปลอดภัยหรือไม่  สามารถเข้าไป
ตรวจสอบในเวบไซต์รายงานผลผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยได้ (  ๓ ) มาฤร์ารทางรผงคม ประชาชนยังรับรู้
ระบบน้อย  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่รับรู้เฉพาะในคนที่ท างานคุ้มครองผู้บริโภค  ควรสื่อสารให้
ประชาชนรับรู้ เข้าถึง เข้าใช้ประโยชน์จาก  www.tumdee.org/alert ให้มากที่สุด  ใช้ข้อมูลคุ้มครองตนเอง
และชุมชนให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และร่วมเรียกร้องให้เกิดระบบแจ้งเตือนภัยให้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยระดับประเทศที่มีกฎหมายรองรับชัดเจน  ท างานอย่างเป็นอัตโนมัติด้วยระบบเอง 
ตามข้อเสนอในมาตรการทางกฎหมาย  เพราะการเรียกร้องของประชาชนจะเป็นพลังสนับสนุนให้เกิดผลตาม
เปตาหมายโดยเร็ว  วิธีการเข้าถึงเวบไซต์  www.tumdee.org/alert  ทีผ่่านมามีระบบ Application แล้ว  แต่
เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วในกลุ่มเพ่ือนๆ  จึงควรเพ่ิมระบบ Share ผ่าน facebook หรือ Twitter 
ด้วย 

ผลการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากระบบ single window  กลุ่มเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัช
กรรมในจังหวัดศรีสะเกษ รับรู้ ร้อยละ ๘๗ เคยใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๗๓ .๙๑  เห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
๔.๒๙ คะแนน  กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอ าเภอขุขันธ์ รับรู้ ร้อยละ ๔๑ .๓๘ เคยใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
๒๕ .๘๖  เห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคม ๔ .๒๑ คะแนน  ประชาชนต าบลตาอุด อ าเภอขุขันธ์ รับรู้ ร้อยละ 
๒๓ .๖๘  และเคยใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๕ .๒๖  การใช้ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  พบว่าใช้ในเรื่องหลัก 
๒ ประการ  ได้แก่  เพ่ือเป็นฐานการสืบค้น  ตรวจสอบ เฝตาระวังให้กับตนเองและประชาชน และเพ่ือติดตาม
ผลวิเคราะห์คุณภาพยา  ข้อเสนอใหพั้ฒนาระบบ Single Window ได้แก่ ท าให้เวบเพจน่าสนใจ  ให้ความรู้ยา
แผนปัจจุบันที่ผสมในผลิตภัณฑ์ท าให้ไม่ปลอดภัย  

การด าเนินการต่อเนื่องในพ้ืนที่ อ าเภอขุขันธ์  เพ่ือให้การตรวจวิเคราะห์คุ้มค่าเป็นประโยชน์  จึง
ก าหนดแนวทาง ๖ ขั้นตอน คือ ตรวจสอบดูว่ามีเลขทะเบียนหรือไม่  ในระบบ Single Window  มีรายงาน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏไหม  ตรวจสอบความถูกต้องของเลขทะเบียนว่ามีอยู่จริงไหม  สอบถามอาการ
หลังจากกินยาแผนโบราณ  ด าเนินการใช้ชุดตรวจสอบเบื้องต้น  และส่งตรวจสอบยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ใกล้บ้าน    การรับรู้และเข้าไปดูข้อมูลจากเวบไซต์ของทีมสหวิชาชีพในอ าเภอขุขันธ์  ยังพบว่าน้อย  
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คือ ร้อยละ ๔๑.๓๘ และ๒๕.๘๖ เท่านั้น   จึงได้สื่อสารกับทีมสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการ เฝตาระวังปัญหา
รวมถึงให้ค าแนะน าที่ถูกต้องแก่ประชาชน  ได้แก่ พยาบาลผู้ป่วยนอก  เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้คนไข้
ตรวจสอบได้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปรากฏตามภาพ ชื่อในระบบ Single Window ไหม  พยาบาลผู้ป่วยใน
ตรวจสอบว่ายาที่คนไข้ใช้เดิมมียาอะไรบ้าง  พยาบาลผู้ป่วยโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังตรวจสอบยาคนไข้จากระบบ
ด้วย  ห้องจ่ายยาซักถึงประวัติการใช้สมุนไพร เครื่องส าอาง อาหารเสริม  และตรวจสอบผลิตภัณฑ์กับระบบ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง เปิดเวบไซต์ และให้ผู้รับบริการน าผลิตภัณฑ์สงสัยมาตรวจสอบได้ 

 

OC 5 

ปัจจยัที่มีผลตอ่การไดร้บัยากลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) หรือ Angiotensin 

receptor blocker (ARB) ในผูป่้วยเบาหวานโรงพยาบาลกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
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ที่มา: ผู ้ป่วยเบาหวาน จังหวัดศรีสะเกษ พบว่ามีอัตราเพ่ิมสูงขึ้ นทุกปี จ านวนผู ้ป่วยเบาหวานท่ี

ลงทะเบียนท่ีคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ในปี 2555 จ านวน 3,415 

เพ่ิมเป็น 3,829 และ 4,400 ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั  การดูแลรกัษาผูป่้วยเบาหวาน 

ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพไดก้ าหนดมาตรฐานตวัช้ีวดัการใหบ้ริการดูแลรกัษาผูป่้วยเบาหวาน คือ

การใชย้ากลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) หรือ Angiotensin receptor blocker 

(ARB) ร่วมในผู ้ป่วยเบาหวาน เพ่ือชะลอการเส่ือมของไต ดังน้ันในการดูแลผู ้ป่วยเบาหวานของ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์จึงได้มีการด าเนินงานการตรวจสภาวการณ์มีไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ 

(Microalbuminuria) ครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้ นทุกปี แต่ขาดการประเมินผลการดูแลผูป่้วยโดยเฉพาะการ

ไดร้บัยาลดความดนักลุ่ม ACEI หรือ ARB เพ่ือชะลอความเส่ือมของไต ดงัน้ันในการศึกษาน้ีจึงมี 

วตัถุประสงค:์ เพ่ือหาอตัราผูป่้วยเบาหวานท่ีไดร้บัยาลดความดนักลุ่ม Angiotensin converting enzyme 

inhibitor (ACEI) หรือ Angiotensin receptor blocker (ARB) และปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดร้บัยา วิธีการ: 

ท าการศึกษาแบบภาคตดัขวางจากบนัทึกเวชระเบียนผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 และผูป่้วยเบาหวานท่ีมี

โรคความดนัร่วมท่ีมารกัษาต่อเน่ืองในแผนกผูป่้วยนอกและคลินิกเบาหวาน ในระหว่างปี 2556-2557 

วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและหาความสมัพนัธด์ว้ยสถิติ logistic regression  

ผลการวิจยั: พบว่าผูป่้วยเบาหวานจ านวน 3,221 คน เป็นหญิง 2,283 คน (70.9%) อายุ เฉล่ีย 

58.6 +11.4 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร (91.7%)  การรักษาพยาบาลใชสิ้ทธิประกัน

สุขภาพถว้นหน้ามากท่ีสุด (86.1%) ไดร้บัการวินิจฉัยเป็นผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2  จ านวน 2 ,023 

คน (62.8%)  และ ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีโรคความดนัร่วม จ านวน 1,198 คน (37.2%) ระดบัน ้าตาล

อยูใ่นเกณฑท่ี์ควบคุมได ้(70-130 mg/dL) รอ้ยละ 41.1 ไดร้บัการตรวจ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
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ปี จ านวน 3,027 คน (94%) อยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคุมได ้HbA1c(<7%) จ านวน 817 คน และอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีควบคุมไม่ได ้จ านวน 2,117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.8 และ 72.2 ตามล าดับ ผลการตรวจ

ระดบั Microalbuminuria ดว้ย Microalbuminuria dipstick พบว่าผูป่้วยเบาหวานไดร้บัการตรวจอย่าง

น้อย 1 ครั้งต่อปี จ านวน 2,876 คน คิดเป็นรอ้ยละ 89.3 มีผลบวก (≥15 mg/dL) จ านวน 1,672 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.1 ไดร้บัยาลดความดนั ACE Inhibitor หรือ ARB จ านวน 687 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

41.1 ในภาพรวมผูป่้วยเบาหวานไดร้บัยาดงักล่าวรอ้ยละ 38.8 และในการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อการ

ไดร้บัยาลดความดนั ACE Inhibitor หรือ ARB พบว่าเพศและอายุมีความสมัพนัธก์บัการไดร้บัยา โดย

เพศชายมีโอกาสไดร้บัยามากกวา่เพศหญิง 1.4 เท่า โดยอายุท่ีเพ่ิมขึ้ นมีโอกาสไดร้บัยาเพ่ิมมากขึ้ นอย่าง

มีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.001)  และผูป่้วยท่ีไดร้บัการตรวจระดบั Microalbuminuria ท่ี ≥15 mg/dL 

มีโอกาสไดร้บัยาเพิ่มมากขึ้ น 1.16 เท่า แต่ไมม่ีความสมัพนัธท์างสถิติกบัการไดร้บัยา (p=0.066)  

สรุป: เพศ และอายุมีความสมัพนัธก์บัการไดร้บัยาลดความดนักลุ่ม Angiotensin converting enzyme 

inhibitor (ACEI) หรือ Angiotensin receptor blocker (ARB) ส่วนสิทธิการรกัษาพยาบาลและการตรวจ

ระดับ Microalbuminuria ดว้ย Microalbuminuria dipstick ก าหนดค่าผลบวกท่ี ≥15 mg/dL ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัการไดร้บัยา  

ปัญหาแลอุปสรรค : การท่ีผูป่้วยเบาหวานไดร้บัยาลดความดนัเพ่ือชะลอความเส่ือมของไตค่อนขา้งต า่ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบว่าผลการตรวจ Microalbuminuria positive (≥ 15 mg/dL) ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการไดร้ับยา ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการขอ้จ ากัดในการแปรผลของ Microalbuminuria 

dipstick ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัการดูแลผูป่้วยเบาหวานท่ีก าหนดใหม้ีการใหย้าลดความดนั

เมื่อพบภาวะ Microalbuminuria ท่ี ≥30 mg/dL  จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท าใหแ้พทยไ์ม่สามารถตดัสินใจสัง่

ใชย้าได ้ การศึกษาครั้งน้ีก าหนดค่าการแปลผลเป็นบวกท่ีระดบั Microalbumin ≥15 mg/dL จึงอาจ

เป็นผลท าใหก้ารตรวจ Microalbuminuria ท่ีเป็นบวกสูงกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ดีผลการใหย้าลดความดนั

ดงักล่าวก็ยงันอ้ยอยูดี่ และเมื่อพิจารณาการสัง่ใชย้าของแพทยพ์บว่ามีขอ้แตกต่างท่ีชดัเจนระหว่างแพทย์

หมุนเวียน แพทยท์ัว่ไป และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขาอายุรกรรม จึงควรไดม้ีการจดัท าแนวทางปฏิบติัท่ี

ชดัเจนในการใหย้าลดความดนั ACE Inhibitor หรือ ARB เพ่ือชะลอความเส่ือมของไตในผูป่้วยเบาหวาน

ของโรงพยาบาลกันทรลักษ์และขยายผลแนวทางปฏิบัติไปสู่โรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ ท่ีมีการใช ้

Microalbuminuria dipstick ท่ียงัไม่สามารถระบุผลการตรวจ Microalbuminuria เป็นค่าตวัเลขท่ีชดัเจน

ได ้รวมถึงโรงพยาบาลท่ีมีแพทยห์มุนเวียนมาปฏิบติังานเป็นประจ า  

กล่าวโดยสรุปการดูแลผูป่้วยเบาหวานใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดี ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซอ้น 

จ าเป็นตอ้งมีระบบริหารจดัการท่ีดี ภายใตค้วามร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน  และมีการน าขอ้มูล

มาวิเคราะห ์ เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการท างานเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืนอยา่งสม า่เสมอ 

 

ค าส าคญั: เบาหวานชนิดท่ี 2 , Microalbuminuria , ยาลดความดนั ACE Inhibitor หรือ ARB 
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บทเรียนการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิ อ  าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร ์

ภญ.ธญันันท ์  รุง่เรอืง 

กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลจอมพระ จงัหวดัสรุนิทร ์

โทรศัพท ์044-581103 ตอ่ 118 , 081-0623287 ,Email : pom_thanyanan@yahoo.co.th 

 

ที่มาปัญหา :  จากสถานการณด์า้นสาธารณสุขในปัจจุบนั ประเทศไทยมีมลูค่าการบริโภคยาสงูเป็น

หมื่นลา้นบาทต่อปีและมีอตัราเพ่ิมข้ึนทุกปีและส่วนหน่ึงมาจากการท่ีมีผูป่้วยในโรคเร้ือรงัซ่ึงตอ้งใชย้า

อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ันยงัคงพบปัญหาจากการใชย้าทั้งดา้นประสิทธิผลและความปลอดภยั การมียา

เหลือใชจ้ านวนมากในครวัเรือน และจากนโยบาย ทั้งกระทรวงสาธารณสุข และสปสช. ท่ีมีเป้าประสงค์

ใหห้น่วยบริการจดับริการดา้นสุขภาพครอบคลุมถึงระดบัปฐมภมูิอยา่งเหมาะสมและมีคุณภาพ ดงัน้ัน

โรงพยาบาลจอมพระ จงัหวดัสุรินทร ์ จึงริเร่ิมการด าเนินงานเภสชักรรมปฐมภมูิในปี 2554 เป็นตน้

มาถึงปัจจุบนั     โดยประยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดงานเภสชักรรมปฐมภมูิท่ีมีเป้าประสงคห์ลกัเพื่ อชมุชน  

สขุภาวะและความปลอดภยัดา้นยา แก่ผ ูป่้วย ครอบครวัและชมุชน อยา่งเป็นองคร์วม ผสมผสาน บน

มาตรฐานวชิาชีพเภสชักรรม และความต่อเน่ืองดา้นยาในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชนสามารถ

จดัการปัญหาสุขภาพไดด้ว้ยตนเอง 

วตัถุประสงค ์ (1) เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานเภสชักรรมปฐมภูมิของอ าเภอจอมพระ (2) เพ่ือพฒันา

งานเภสชักรรมปฐมภูมิของอ าเภอจอมพระ ใหเ้กิดความต่อเน่ือง มีผลลพัธ์ท่ีดี(3) เสนอแนะแนวทาง

การพฒันางาน 

วิธีการด าเนินงาน : เป็นการศึกษาเชิงประยุกต ์โดยถอดบทเรียนการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิอ าเภอ

จอมพระ ในกลุ่มเภสชักรผูร้บัผิดชอบร่วมกบัเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน 

11 แห่ง  และ  รวบรวมขอ้มลูทุติยภูมิจากผลการประเมินการด าเนินงานเภสชักรรมปฐมภูมิในปี 2554- 

2556 มาวิเคราะหร์่วมกนั 

ผลการด าเนินงาน เป็นดงัน้ี  (1) การพฒันางานเภสชักรรมปฐมภมูิอ าเภอจอมพระ จดัใหม้ี เภสชักร

และเจา้พนักงานเภสชักรรมรบัผิดชอบประจ าในทุกรพ.สต.จ านวน 11 แห่ง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มามี

กิจกรรมการด าเนินงานดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง (2) ผลการประเมินการด าเนินงานเภสชักรรมปฐมภมูิ

อ าเภอจอมพระปี2554-2556  พบวา่ (2.1) ค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินรวมทั้งอ าเภอมีแนวโนม้

เพ่ิมข้ึน ก่อนการด าเนินงานในปี 2554 ค่าเฉล่ีย= 1.66 คะแนน(จากคะแนนเต็ม4) ในปี 2555 

ค่าเฉล่ีย = 2.32 และปี 2556 ค่าเฉล่ีย= 2.46    (2.2) เปรียบเทียบการด าเนินงานในแต่ละดา้น 

พบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนเพ่ิมสูงข้ึนในทุกดา้น ดงักราฟและพบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนเพ่ิมข้ึนทุกรพ.สต. 
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(2.3) ผลลพัธก์ารดูแลต่อเน่ืองทางเภสชักรรมและการเยี่ยมบา้นดา้นยา ด าเนินงานไดม้ากกว่ารอ้ยละ 

80 ของกลุ่มเป้าหมายและพบวา่มีผลลพัธท์างคลินิกดีขึ้ นมากกวา่รอ้ยละ 60  

(4) สรุปผลการถอดบทเรียน  (4.1)ผลการด าเนินงานท่ีดีอยู่แลว้และควรพฒันาต่อ ไดแ้ก่ 1) การมี

เภสชักรรบัผิดชอบ 2) การดแูลต่อเน่ืองทางเภสชักรรม และการเยี่ยมบา้น 3) ระบบการป้องกนัการแพ้

ยาซ ้า  4)การจดัเก็บยาและเวชภณัฑ ์การบริหารจดัการวคัซีนและระบบลกูโซ่ความเย็น  โดยปัจจยัแห่ง

ความส าเร็จ ไดแ้ก่ เภสชักรและเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความเขา้ใจการด าเนินงาน  กระตือรือรน้ มี

ทศันคติทีดีต่องาน  พ้ืนท่ีโดดเด่นเร่ืองชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นสุขภาพและจดัการปัญหา

สาธารณสุข การจดัการความรู ้และการสนับสนุนจากแม่ข่าย  (4.2) กิจกรรมและผลการด าเนินงานท่ี

เป็นโอกาสพฒันา ไดแ้ก่ 1) กลุ่มเป้าหมายในการดูแลต่อเน่ืองฯควรครอบคลุมกลุ่มประชากร กลุ่มโรค 

กลุ่มยา ท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาเก่ียวเน่ืองกบัยาและเช่ือมโยงสู่พฤติกรรมการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพท่ีเหมาะสม  2)  พัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑใ์หม้ีประสิทธิภาพ  3) การเฝ้าระวงัความ

คลาดเคล่ือนทางยา 4) จัดใหม้ีเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูอ้ย่างสม า่เสมอ 5) กระตุน้การพฒันา

ศกัยภาพชุมชนใหม้ีส่วนร่วม  

ปัญหาและอุปสรรค : การประเมินผลลพัธแ์ละผลกระทบท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานเภสชักรรมปฐม

ภมูิของเภสชักรโดยตรงในภาพรวมของวิชาชีพยงัไมช่ดัเจนมาก และมีหลากหลายแนวทาง 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย : 1.แนวคิดและเป้าประสงคง์านเภสชักรรมปฐมภูมิ  ควรสรา้งความเขา้ใจ

และส่ือสารต่อบุคลากรวิชาชีพเภสชักรรมและผูเ้ก่ียวขอ้ง อยา่งต่อเน่ืองชดัเจน 

2. เภสชักร ควรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและองคค์วามรูท่ี้เก่ียวขอ้งเช่น แนวคิดปฐมภูมิ แนวคิดและ

ทกัษะสรา้งการมีส่วนร่วมของชุมชน  เภสชักรประจ าครอบครวัและชุมชน   
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3.การจดัใหม้ีเภสชักรรบัผิดชอบประจ าท่ี รพ.สต.ทุกแห่ง โดยเฉล่ียเภสชักร 1 คนต่อ 2-3 รพ.สต.และ

การจัดให้มีเภสัชกรปฏิบัติงานในรพ .สต .ขนาดใหญ่และมีการสนับสนุนความพร้อม นโยบาย 

ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ขวญัก าลงัใจ เป็นตน้ 
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OC 7 

โครงการคดักรองผูป่้วยโรคเรื้ อรงัที่ใชย้าสเตยีรอยด ์โดยไม่มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์  

อ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี 

รุง่นภา กงวงษ์ 

โรงพยาบาลวารนิช าราบ อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

 

ทีม่าของปัญหา 

ปัญหาผูป่้วยใชย้าสเตียรอยด์โดยไม่มีขอ้บ่งใช ้เป็นปัญหาเร้ือรังท่ีเกิดขึ้ นมานานในสงัคมไทย 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผูใ้ชอ้นัตรายถึงขัน้ไตวาย ภาครฐัตอ้งสูญเสียเงินจ านวนมากในการรกัษา ดงัน้ัน

การคน้หาผูป่้วยท่ีใชย้าสเตียรอยด์เพ่ือรบัค าแนะน าในการปฏิบติัตัวท่ีถูกตอ้ง และส่งต่อผูป่้วยท่ีไดร้ับ

อนัตรายเขา้รบัการรกัษาท่ีเหมาะสม จะช่วยใหภ้ยัคุกคามดา้นสุขภาพจากยาของประชาชนลดลง และ

ช่วยลดค่าใชจ้่ายท่ีไมจ่ าเป็นของผูป่้วยและภาครฐั 

วตัถุประสงค ์

1. ศึกษาสถานการณก์ารใชย้าสเตียรอยด ์และความรูเ้ก่ียวกบัยาสเตียรอยดใ์นผูป่้วยโรคเร้ือรงั 

2. ผูป่้วยติดยาสเตียรอยดไ์ดร้บัการรกัษาท่ีเหมาะสม 

วิธีการด าเนินงาน 

สุ่มตวัอย่างผูป่้วยโรคเร้ือรงัท่ีมีอาการปวดร่วมดว้ย จ านวน 100 คน จากโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล 10 แห่ง ในเขตอ าเภอวารินช าราบ เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้

แบบสอบถาม ช่วงระยะเวลาในการศึกษาเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2556 

ผลการด าเนินงาน 

 ผูป่้วยโรคเร้ือรงัจ านวน 100 คน แบ่งเป็นเพศชาย 41 คน เพศหญิง 59 คน อายุเฉล่ีย 58.5 

ปี ปัจจุบนัซ้ือยาทานเองร่วมกบัการรกัษากบัแพทยร์อ้ยละ45 ส่วนใหญ่ซ้ือท่ีรา้นขายยา/รา้นขายของช า

รอ้ยละ55 , คลินิกแพทยแ์ละสถานพยาบาลเอกชนรอ้ยละ40, รถเร่ เพ่ือนบา้น หรือขายตรง รอ้ยละ26 

และลูกหรือญาติซ้ือใหท้านรอ้ยละ11 ตามล าดับ รบัรูเ้ร่ืองอนัตรายจากยาสเตียรอยด์เพียงรอ้ยละ10 

เคยพบเห็นการจ าหน่ายยาสเตียรอยด์รอ้ยละ42 เคยทานยาสเตียรอยด์รอ้ยละ 22 ปัจจุบนัทานยาส

เตียรอยด์รอ้ยละ 9 เกิดภาวะ Adrenocortical Insufficiency 1 ราย ซ่ึงภายหลังไดร้ับการวินิจฉัย 

Rheumatoid Arthritis 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ในกระบวนการเก็บข้อมูล ผู ้ป่วยไม่ได้น าตัวอย่างยาท่ีทานมาด้วย อาจท าให้เกิดความ

คลาดเคล่ือนในการใหข้อ้มลูว่ายาดงักล่าวใช่ยาสเตียรอยดห์รือไม ่ 

2. ขั้นตอนการส่งต่อผูป่้วยเขา้รบัการรกัษากบัแพทย ์ขั้นตอนการรกัษาตอ้งใชร้ะยะเวลานาน เกิด

ปัญหารอยต่อระหวา่งแพทย ์ 



 

บทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภมู ิ 23-24 มีนาคม 2558 53 

 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ควรมีการจดัตั้งคลินิกบรรเทาอาการปวดในชุมชน ส่งเสริมการรกัษาอาการปวดทั้งแผนปัจจุบนั

และแผนไทยอยา่งถูกวิธีใหก้บัผูป่้วยเพื่อใหผู้ป่้วยไดเ้ขา้ถึงการรกัษาท่ีง่ายขึ้ น 

 

 

 

 

 

ภาพผู้ป่วยได้รับอนัตราย จากการใช้ยาสเตียรอยด์ 

ตัวอย่างยาที่มีส่วนผสมของยาสเตียรอยด์ 

ภาพการสมัภาษณ์ผู้ป่วย 
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OC 8 

การศึกษาความชุกและลกัษณะของรา้นช าที่จ  าหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 

ภาณุ  วริยิานุทยั 

กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค โรงพยาบาลงาว อ.งาว จ.ล าปาง 52110 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

หมายเลขโทรศัพท ์086-420-2342 โทรสาร 054-261055  E-mail: phanu024@gmail.com 

 

ที่มาปัญหา: การด าเนินโครงการ Antibiotics Smart Use ในอ าเภองาว ส่วนมากจะเน้นไปในเร่ืองการ

สัง่ใชย้าของบุคลากรทางการแพทย ์แต่ในส่วนของชุมชนน้ันยงัไมค่่อยมีการด าเนินงานเป็นรูปธรรมมาก

นัก อีกทั้งอ าเภองาวยงัไม่มีขอ้มลูท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสถานการณใ์นเร่ืองการกระจายยาปฏิชีวนะในชุมชน 

ดังน้ัน  ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาและน าผลดังกล่าวมาใชป้ระกอบในการด าเนินงานโครงการ 

Antibiotics Smart Use อนัจะเป็นการช่วยลดปัญหาเช้ือด้ือยาไดอี้กทางหน่ึง  

วตัถุประสงค:์  เพ่ือศึกษาความชุกและลกัษณะของรา้นช าท่ีจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ ในเขตอ าเภองาว 

วิธีการ: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional descriptive study) 

ด าเนินการในช่วงวนัท่ี       1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 ตวัอย่างคือ รา้นช าในเขตพ้ืนท่ี

รบัผิดชอบของรพ.งาวและรพ.สต.ทั้ง 12 แห่ง จ านวน 173 รา้น ซ่ึงเลือกมาดว้ยการเทียบสดัส่วนจาก

ขนาดประชากรเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีกระจายแลว้คดัเลือกรา้นช าโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายดว้ย

การจบัฉลากเลือก จากทั้งหมด 346 รา้น ผูว้ิจยัสมัภาษณ์ผูจ้ าหน่ายในรา้นช าโดยใชแ้บบเก็บขอ้มลูท่ี

ผูว้ิจยัพฒันาขึ้ น และวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา   

ผลการวิจยั: ความชุกของรา้นช าท่ีจ าหน่ายยาปฏิชีวะเท่ากับ รอ้ยละ 37.0 (64 รา้น) โดยรา้นช าท่ี

จ าหน่ายยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่จะเป็นรา้นช าท่ีมีรายการยาปฏิชีวนะหน่ึงรายการ จ านวน 34 รา้น (รอ้ย

ละ 53.1) และจ านวนรายการยาปฏิชีวนะท่ีมีจ าหน่ายในรา้นช าพบสูงสุดมี 4 รายการ ซ่ึงมีเพียง 4 

รา้น (รอ้ยละ 6.3)  กลุ่มยาปฏิชีวนะท่ีพบการจ าหน่ายในรา้นช า        มากท่ีสุด คือ กลุ่มยา 

Tetracycline โดยพบจ านวน 57 รา้น (รอ้ยละ 89.1)  รองลงมาเป็นกลุ่มยา  Penicillin  พบการ

จ าหน่ายจ านวน 12 รา้น (รอ้ยละ 18.8)  ในส่วนของยาปฏิชีวนะกลุ่ม Tetracycline น้ัน ยี่หอ้ทีซี-มยั

ซิน 250  มีการจ าหน่ายในรา้นช ามากท่ีสุดถึง 44 รา้น (รอ้ยละ 77.2)  รองลงมาพบการจ าหน่ายยา 

Tetracycline ท่ีมีลกัษณะเม็ดยาเป็นแคปซูลสีด า–แดง  จ านวน  21 รา้น (รอ้ยละ 36.8)  และยี่หอ้กา

โนสเปค จ านวน 14 รา้น (รอ้ยละ 24.6) ตามล าดบั ส าหรบัจ านวนยี่หอ้ของยาในกลุ่ม Tetracycline ท่ี

รา้นช ามีจ าหน่าย ส่วนใหญ่จะมีเพียงยี่หอ้เดียว (รอ้ยละ 56.1) และในการศึกษาครั้งน้ีพบรา้นช า 1 

แห่ง มีการจ าหน่ายยา Clarithromycin ชนิดเม็ด นอกจากน้ีแลว้ยงัพบการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะท่ีมีสูตร

ต ารบั รปูแบบยา บรรจุภณัฑห์รือขอ้มลูของยาท่ีอนุญาตไม่เหมาะสม ไม่มีท่ีใชใ้นทางวิชาการในปัจจุบนั 

เช่น ยาอมท่ีมีการผสมยาปฏิชีวนะ  ยาปฎิชีวนะสูตรผสม เป็นตน้ รา้นช าท่ีจ าหน่ายยาปฏิชีวนะส่วน

ใหญ่อยู่ห่างจากสถานพยาบาลของรฐัในช่วง 1-5 กิโลเมตรและส่วนมากมีระยะเวลาเปิดรา้นจ าหน่าย

สินคา้อยู่ในช่วง 1-10 ปี โดยลักษณะของการจ าหน่ายสินคา้เป็นแบบขายปลีกเกือบจะทุกรา้น 

แหล่งท่ีมาของยาปฏิชีวนะน้ันไดม้าจากรา้นขายยาทั้งส้ิน ส าหรับแรงจูงใจท่ีท าใหม้ีการจ าหน่ายยา



 

บทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภมู ิ 23-24 มีนาคม 2558 55 

 

ปฏิชีวนะส่วนมากเป็นเร่ืองความตอ้งการของคนในชุมชนเป็นหลกั  มี 3 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัการ

จ าหน่ายยาปฏิชีวนะในรา้นช าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ระยะเวลาในการจ าหน่ายสินคา้   (p = 

0.010), ลกัษณะการจ าหน่ายสินคา้ (p = 0.003) และแรงจงูใจของการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในดา้น

ความตอ้งการของคนในชุมชน (p < 0.001) 

ปัญหาและอุปสรรค: การท่ีผูว้ิจยัซ่ึงเป็นเภสชักรและพนักงานเจา้หน้าท่ีตามพรบ.ยา ไดอ้อกสุ่มส ารวจ

รา้นช าดว้ยตนเอง   อาจส่งผลต่อการใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้งัเกตเห็นพฤติกรรมการ

ต่ืนกลวัและเป็นกงัวลใจในเร่ืองความผิดทางกฎหมายของผูป้ระกอบการบางรายขณะสมัภาษณ์ ท าให้

ผูป้ระกอบการตอบปฏิเสธในเร่ืองของการมียาปฏิชีนะไวจ้ าหน่ายในรา้น ทั้งๆท่ีเมื่อสอบถามชาวบา้นใน

บริเวณใกลเ้คียงกลบัใหข้อ้มลูท่ีตรงขา้มกนั 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย:  1) จากการศึกษาในครั้งน้ี แสดงใหเ้ห็นว่าปัญหาเร่ืองการจ าหน่ายยา

ปฏิชีวนะของรา้นช ายงัคงมีอยู่ในชุมชนและยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชย้าท่ีไม่เหมาะสมของคนในชุมชน

อีกดว้ย การจดัการปัญหาเร่ืองการใชแ้ละจ าหน่ายยาท่ีไม่เหมาะสมในชุมชนน้ันนอกจากจะด าเนินการ

ควบคุมตามมาตรการทางกฎหมายกบัรา้นช าแลว้ ควรท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการในส่วนของผูบ้ริโภคดว้ย 

ดงัน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โรงพยาบาลงาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ควรท่ี

จะตอ้งศึกษาแนวคิด มุมมองต่อการใชย้าของคนในชุมชนและปรบัทศันคติในการท่ีจะมองปัญหาดา้นยา

ระหว่างเจา้หน้าท่ีและชุมชนใหใ้กลเ้คียงกนัมากท่ีสุด ซ่ึงวิธีการน้ันอาจจะใชรู้ปแบบการท าประชาคม

และด าเนินการแกปั้ญหาโดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมเพ่ือใหเ้กิดการแกปั้ญหาไดต้รงจุด มีความต่อเน่ืองและ

ยัง่ยืน 2) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควรมีการทบทวนทะเบียนต ารบัยาและรูปแบบ

ของยาท่ีไม่เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง เช่น ยาปฏิชีวนะสูตรผสม ยาปฏิชีวนะท่ีมีบรรจุภณัฑเ์หมือนกบัยา

บรรจุเสร็จ เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นการช่วยสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการใชแ้ละจ าหน่ายยาไม่เหมาะสม

ในชุมชนไดอี้กทางหน่ึง 3) ควรมีการจ ากดัรายการยาปฏิชีวนะบางรายการท่ีจ าหน่ายไดใ้นรา้นขายยา 

เพ่ือลดการเขา้ถึงยาไดโ้ดยง่าย เพราะยาปฏิชีวนะบางรายการน้ัน ควรเก็บส ารองไวส้ าหรบัรกัษาโรคติด

เช้ือบางอยา่งท่ีรกัษาดว้ยยาพ้ืนฐานแลว้ไมไ่ดผ้ล  
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OC 9 

การพฒันาการใชร้ะบบแจง้เตอืนภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ “Single  Window เตอืนภยั” 

เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งชุมชน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ 

จนัทรจ์รยี ์ ดอกบวั 

กลุม่งานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้รโิภค  โรงพยาบาลปทมุราชวงศา 

โทรศัพท ์045-465231-2 ตอ่ 113   Email : soon_title@hotmail.com 

 
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

วันที่ 1  ร มาาม  พ.ศ . 2557    ถึง   วันที่ 31  ธันวาาม  พ .ศ . 2557  
 
วัตถุประสงค์ 

ศึ ษารูปแบบ วิธี าร และพัฒนา ารใช้ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ “Single  Window 
เตือนภัย” เพ่ือสร้างาวามเข้มแข็งชุมชน อ าเภอปทุมราชวงศา ขังหวัดอ านาจเจริญ 
 
ความส าเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการ 

1. ชุมชนเ ิดภูมิาุ้ม ันด้วยตัวของชุมชนเอง มี ารจัด ารแ ้ไขปัญหารถเร่ขายยา มี ารช่วย ันแจ้ง
เตือนภัยเ ี่ยว ับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ ับชาวบ้านในชุมชนทราบและเลิ ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
ในบางหมู่บ้านผู้ป่วยโราเรื้อรังต เป็นเหยื่อของธุร ิจขายตรงจนถึงแ ่าวามตาย ท าให้ชุมชนเ ิด
าวามฮึ เหิมใน ารที่จะจัด ารปัญหา ที่ส าาัญาือเ ิดภาาีเารือข่ายที่ช่วย ันด าเนินงานใน
 ิจ รรมดัง ล่าวในทุ ระดับ มี ารด าเนินงานตามแผน ารตรวจสอบเฝ้าระวัง รวมทั้ง ารตั้ง ม
 ติ าของหมู่บ้าน ด าเนิน ารตาม มดัง ล่าว ส่งผลให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาไม่เหมาะสมและ
ปลอดสเตียรอยด์ได้ในที่สุด 

2. จา งานเฝ้าระวังฯสู่ ารจัด าราวามเสี่ยงในชุมชน รณี ารโฆษณาโอ้อวดเ ินจริงในตัวผลิตภัณฑ์
สุขภาพบางอย่าง โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้แทนจ าหน่าย ซึ่งนับได้ว่าเป็นาวามท้าทายของ
พ้ืนที่ใน ารจัด ารปัญหาเพ่ือไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อและต เป็นเหยื่อของ ารโฆษณา  าร
จัด ารดัง ล่าวต้องอาศัยาวามร่วมมือจา ภาาีเารือข่ายหลายๆภาาส่วน ส่งผลให้ในที่สุด
ผลิตภัณฑ์สุขภาพดัง ล่าวหมดไปจา พ้ืนที่ 

3. เ ิดศูนย์เฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมในชุมชน อ าเภอปทุมราชวงศา ทั้งหมด  12  
ศูนย์ ารอบาลุมร้อยละ 100 

4. ผู้ประ อบ ารร้านช า มีาวามรู้าวามเข้าใจเ ี่ยว ับยาอันตรายที่ห้ามขายในร้านช า เป้าหมาย
ทั้งหมด 218 ร้าน ร่วมประชุมทั้งหมด จ านวน 159 ร้าน าิดเป็นร้อยละ 72.90 

5. ผู้ป่วยแพ้ยามีาวามรู้าวามเข้าใจเ ี่ยว ับอา ารแพ้ยาและ ารป้อง ันไม่ให้แพ้ซ้ า และไม่ให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม มีาวามตระหนั และให้าวามส าาัญ ับบัตรแพ้ยา  ทั้งจัดท าบัตร
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ประจ าตัวผู้แพ้ยาให้ในรายที่บัตรหาย เป้าหมายทั้งหมด  245 าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงทั้งหมด 
154 าน  าิดเป็นร้อยละ 62.8 

6. เ ิด อสม.เชี่ยวชาญงาน าบส.   และมีทั ษะใน ารเป็นสายลับเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ไม่เหมาะสมในชุมชน หมู่บ้านละ 2 าน 73 หมู่บ้าน เ ิด  อสม.โทรโข่งท้ังหมด  146  าน 

7. มี ารจัดอันดับผลิตภัณฑ์และสินา้าที่ไม่เหมาะสมของอ าเภอปทุมราชวงศาพบ 10 อันดับดังนี้ 
1) รถเร่ขายยา (ยาประดง, ษัยเส้น,ยาหมอเสาร์,ยาศรเทพ,หมอทหาร,ยาประดง108,) 
2) ยาอันตรายในร้านขายของช า(ป็อ , าโน่) 
3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(ผั เม็ด,เปือ มังาุด,สมุนไพร,น้ าอินทรา.าลอโรฟิลล์) 
4) เารื่องส าอางอันตราย,โฆษณาเ ินจริง 
5)  าแฟลดาวามอ้วน,เสริมสมรรถภาพ 
6) น้ ามันทอดซ้ า(รถขายลู ชิ้น) 
7) ยาอันตรายจา ร้านขายยา(ยาชุด) 
8) เารื่องดื่มชู  าลัง(เติมพลัง) 
9) น้ าปลาเปลี่ยนขวด 
10) ผลไม้ใส่สี 
ซึ่งข้อมูลดัง ล่าว น ามาใช้ใน ารเฝ้าระวังและจัด ารปัญหาต่อไป 

8. มี ารน าเสนอโารง ารในที่ประชุม สมัชชาสุขภาพ จ.อ านาจเจริญ ในวันที่ 14 ต.า. 2557 เพ่ือ
ขับเาลื่อนและผลั ดันประเด็นปัญหา “สเตียรอยด์ภัยร้ายาุ าามสุขภาพานไทย”ให้เป็นวาระ
สมัชชาสุขภาพ จ.อ านาจเจริญ  

9. มี ารขับเาลื่อนงานศูนย์เฝ้าระวังฯแทร เข้าสู่เวที “DHS”ในระดับอ าเภอ จน ลายเป็นมติที่
ประชุมล าดับ3 ที่ทางทีมงานระดับอ าเภอจะต้องให้มี ารด าเนินงานอย่างเข้มแข็งรองจา  าร
าวบาุมโราไม่ติดต่อ และไข้เลือดออ  โดยมีท่านนายอ าเภอเป็นประธานใน ารด าเนิน าร 

10. เ ิด มของหมู่บ้าน , แผน ิจ รรม , แผนให้สุขศึ ษา ทั้งหมด 12  หมู่บ้าน จา  ารลงพ้ืนที่
ประชาามหมู่บ้านน าร่องเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมในชุมชน  

11. เ ิดบุาาลตัวอย่างที่สามารถเลิ ยาชุดที่มีสเตียรอยด์ผสมได้ ปัจจุบันใช้ยาสมุนไพราือ
เถาวัลย์เปรียงแทน 

12. เป็นผลงานเด่นของอ าเภอปทุมราชวงศาที่ได้รับาวามไว้วางใจให้จัดนิทรรศ ารเรื่องนี้ในงาน
 าชาดและฮีตสิบสองประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ โดยผู้ว่าราช ารจังหวัดให้าวามส าาัญในเรื่องนี้
จน  าหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัด  
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กระบวนการและการจัดการ 
1.  ารจัดเวทีประชาาม /สมัชชาสุขภาพพ้ืนที่เฉพาะประเด็น  
2.  ารพัฒนานโยบายสาธารณะของชุมชนในรูปเทศบัญญัติ /ข้อต ลงจัด ารตนเองของชุมชน/ฯลฯ  
3.  ารจัดท ามาตร าร ารจัด าราวามเสี่ยงของชุมชน 
4.  ารจัดตั้งศูนย์เตือนภัย เฝ้าระวัง รับเรื่องร้องเรียน 
5.  ารจัดท าแผน ารตรวจสอบเฝ้าระวังภัยของชุมชน เชิงรุ และรับ 
6.  ารจัดท าแผนให้ ารศึ ษาชุมชน  ารสร้างาวามตื่นตัว รู้เท่าทัน 

 
การวิเคราะห์บริบทและพัฒนาการ 

ปัจจุบันสถาน ารณ์ ารบริโภาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เสี่ยงต่อาวามปลอดภัยในชุมชนารอบาลุมทุ เพศ
ทุ วัย  มีรูปแบบหลา หลาย  ทั้งยา  อาหารเสริม เารื่องส าอางและเารื่องมือแพทย์   ล่าวอ้างสรรพาุณโอ้
อวด เป็นเท็จ เ ินาวามจริง   โดย ลยุทธ์หลั าือ ารโฆษณา  ระตุ้นาวามต้อง าร อยา ลอง อยา ใช้ ให้เ ิด
าวามเชื่อถือ  ศรัทธา ต่อผลิตภัณฑ์ เมื่อผู้ใช้หลงเชื่อถึงข้ันศรัทธาแล้ว เป็น ารยา ที่จะเปลี่ยนทัศนาติให้เข้าใจ
สิ่งที่ถู ต้องได้   ารโฆษณา ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งทางวิทยุชุมชน โทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม  รถเร่  ใบปลิว  
ป้าย  สื่อสิ่งพิมพ์  ารขายตรงโดยสื่อบุาาลที่น่าเชื่อถือ ตาม ลุ่มเป้าหมายของสินา้า เช่น  ลุ่มเด็  จะเน้น
ร่าง ายแข็งแรง ไอาิวสูง  ลุ่มวัยรุ่น  จะเน้นาวามสวย าวามหล่อบุาลิ ดี ฉลาด   ลุ่มแม่บ้าน จะเน้นาวาม
สวยงาม สรีระมีเสน่ห์มัดใจ   ลุ่ม พ่อบ้าน จะเน้นสมรรถนะ ทางเพศ   ลุ่มผู้ใช้แรงงาน จะเน้น แ ้ปวดเมื่อย  
เจริญอาหาร นอนหลับ  และที่ส าาัญาือ ลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและ ลุ่มวัยสูงอายุ จะเน้นสรรพาุณารอบจั รวาล 
รั ษาบรรเทาได้ทุ โราทุ อา าร  เบาหวาน าวามดันโลหิต  โราหัวใจหลอดเลือด  มะเร็ง  โราจิต  ข้อเสื่อม  
ตาฝ้าฟาง  ินไม่ได้นอนไม่หลับ  ฯลฯ  นอ จา นี้ยังเสริมด้วย ลยุทธ์สร้าง ารยอมรับจา สังาม  เช่น ตั้งราาา
ผลิตภัณฑ์ให้สูง แสดงถึงฐานะผู้ใช้และทัศนาติ ของดี ราาาย่อมแพง  เป็นผู้น าสมัย  เป็นต้น    ในขณะที่
ภาารัฐทั้งบุาลา ร  ระเบียบ หลั เ ณฑ์และ มหมาย ไม่สามารถด าเนิน ารบังาับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มหมายบางอย่างล้าสมัยและไม่ารอบาลุม บางประเด็นปัญหาไม่มี มหมายรองรับ ารป้อง ัน แ ้ไ ข และ
ประ ารส าาัญ ผู้ด าเนิน ารในระดับชุมชนไม่สามารถใช้มาตร ารทาง มหมายอย่างเดียว จ าเป็นต้องใช้
มาตร ารทางสังามและหลั รัฐศาสตร์ ด าเนิน าราวบาู่ไปด้วย จึงจะ ่อให้เ ิดผลและผาสุ ในชุมชน   
         จา  ารด าเนินงานที่ผ่านมา ได้สรุปบทเรียนส าาัญ โดยพบว่า แนวทางส าาัญประ ารหนึ่งที่จะช่วยมิให้
ประชาชนในชุมชนต เป็นเหยื่อ  าือ ารให้ข้อมูลแ ่ประชาชนได้รู้เท่าทัน มีวิจารณญาณ มีภูมิต้านทานใน
ตนเอง ไม่หลงเชื่อและไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีาวามเสี่ยง ตลอดจนเป็นหูเป็นตาแจ้ง าร ระท าที่ละเมิด มหมายแ ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  มี ระบวน ารสร้างมาตร าร วิธี ารจัด าร ับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยใน
ชุมชนในบริบทที่แต ต่าง ันบ้าง แต่มีเป้าหมายเดียว ัน าือ สร้างมาตร ารป้อง ันภัยแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  โดยวิเาราะห์ถึงลั ษณะร่วมที่โดดเด่นของชุมชนาือ 
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1) เสริมสร้างสามัาาี ลดาวามขัดแย้ง สร้างมีส่วนร่วมของภาาีในชุมชน  
2) มีาวามตื่นตัว  เรียนรู้และเท่าทันโฆษณาและ ารขาย  
3) ชุมชนมีาวามสามารถจัด ารปัญหาโดยตนเองและสร้างเารือข่ายนอ ชุมชน 
4) มีระบบเฝ้าระวังของชุมชน 
5) มีนโยบายสาธารณะของชุมชนเองเพ่ือาวามยั่งยืน 

ภาาีหลั ในชุมชนที่ร่วม ระบวน าราือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  องา์ รป ารองท้องถิ่น  
อาสาสมัารสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น  สถานศึ ษา วัด ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประ อบ าร
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจและโรงพยาบาลชุมชน  ภาาีนอ ชุมชน เช่น ส านั งานสาธารณสุขจังหวัด   ศูนย์
วิทยาศาสตร์ ารแพทย์ ส านั ตรวจราช าร ระทรวงสาธารณสุข  สถานีต ารวจภูธร สถานีต ารวจทางหลวง   
สปสช  .เขต   สทช .เขต สื่อมวลชน และองา์ รภาาประชาชน เป็นต้น  

ดังนั้น เมื่อน าบทเรียนส าาัญมาสังเาราะห์เพ่ือ ารทดลองขยายผล  จึงเสนอ โารง ารพัฒนา ารใช้
ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ “Single  Window เตือนภัย” เพ่ือสร้างาวามเข้มแข็งชุมชน อ าเภอปทุม
ราชวงศา ขังหวัดอ านาจเจริญ  มีวัตถุประสงา์เพ่ือสร้างศั ยภาพของชุมชนให้สามารถาุ้มารองตนเองจา  าร
บริโภาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย โดยสร้างนโยบายสาธารณะของชุมชนเองผ่าน ระบวน ารประชาาม  
  าหนดให้มีศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  มีระบบเฝ้าระวัง
จัด ารที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีาวามรู้ มีเจตาติที่ดีต่อระบบสุขภาพไม่หลงเชื่อโฆษณา มีาวามสามัาาีลด
าวามขัดแย้งใน าร ารปัญหาได้  
 
บทเรียนที่เกิดขึ้นและข้อเสนอสู่การพัฒนางาน 

 ารจัด ารปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถู ต้องเหมาะสมแบบชุมชนมีส่วนร่วม  โดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและผู้น าระดับท้องถิ่นรวมทั้งภาาีเารือข่ายจา ทุ ภาาส่วนช่วยขับเาลื่อน  และาอยให้า าแนะน า    
เป็น าร ระตุ้นให้ทุ านเข้าใจประเด็นปัญหาดัง ล่าวนั้นเป็นปัญหาที่ ระทบต่อตนและชุมชน มี าราืนข้อมูล
ผล ระทบต่างๆสู่ชุมชน  ซึ่งเป็นผล ระทบต่อทั้งสุขภาพและเศรษฐ ิจาวามเป็นอยู่  ดังนั้น ารแ ้ไขหรือ  าจัด
ปัญหาจะต้องท าโดยชุมชนเองโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเป็นส าาัญ นอ จา นี้จา  ารด าเนิน ิจ รรมดัง ล่าว
ท าให้เห็นได้ว่าภาาีเารือข่ายนั้นส าาัญ และ ารน าประเด็นปัญหาในเรื่องดัง ล่าวเข้าสู่เวทีต่างๆในระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาาและระดับประเทศโดยที่ผู้ใหญ่ได้รับรู้ถึงผล ระทบ าวามรุนแรงของปัญหา 
มีฐานข้อมูลต่างๆชัดเจนนั้น จะท าให้ ารด าเนิน ารใน ารจัด ารปัญหาที่ทีมงานไม่สามารถจัด ารได้เนื่องจา 
อยู่ในพื้นท่ี ท าให้ปัญหาบางอย่างาลี่าลายไปในทางที่ดี านท างาน ็จะส าราญ งาน ็จะส าเร็จ 
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ประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาให้ได้เป็นส าคัญ  
1.  ท าอย่างไรให้ชุมชนทุ ๆพ้ืนที่ในจังหวัดอ านาจเจริญได้ด าเนิน ารในประเด็นดัง ล่าว ันอย่าง

เข้มข้น มีาวามต่อเนื่องและยั่งยืน  
2.  ารระดมทุนหางบประมาณอันเป็นปัจจัยใน ารขับเาลื่อนทั้งงานและขวัญ  าลังใจใน าร

ด าเนินงาน โดย ารขยายพ้ืนที่ออ ไปให้ารบอาลุมมา ยิ่งขึ้น ซื่งหา เป็นไปได้ในอนาาต อบท   ., 
อบต   .และผู้น าระดับภูมิภาาจะมีบ ทบาทช่วยขับเาลื่อน ารด าเนินงาน  อันจะส่งผลให้เ ิดาวาม
ต่อเนื่องใน ารด าเนื่องงาน  และเพ่ิมประสิทธิภาพใน ารขจัดปัญหาดัง ล่าว   

3.  ารสร้างองา์าวามรู้ที่ถู ต้องให้านในชุมชน  เพราะสิ่งที่รู้แบบผิดหรือา่านิยมแบบผิดๆ จะเป็น
อุปสรราใน ารด าเนินงาน  ถ้าหา องา์าวามรู้ที่ถู ต้องเ ิดแ ่านในชุมชน  าวามต่อเนื่องและ
ประสิทธิภาพใน ารขับเาลื่อน ็จะเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น 

4.  ารเชื่อมโยงข้อมูล ับเารือข่ายจังหวัดอ่ืนๆในทุ ระดับ เพ่ือจะได้ ้อนปัญหาที่จะส่งผลต่อ าร
พิจารณา ารเพิ ถอนทะเบียนต ารับยา  ารทบทวน ารขึ้นทะเบียนต ารับยาโดยเฉพาะยาแผน
โบราณ  ารจัด ารปัญหาเรื่องแหล่งที่มาของเส้นทาง าร ระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน 
เหล่านี้เป็นต้น 

5.  ารเข้าถึงเรื่องของชุดทดสอบสเตียรอยด์ เารื่องส าอางที่มีสารห้ามใช้ 3  ชนิดนั้น าวรที่จะ
 ระจายลงลึ ไปถึงทุ ๆหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนสามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง ารเข้าถึง
ฐานข้อมูลจา โปรแ รม Single Window ในฉบับประชาชน และรู้จั  ารใช้งาน ันอย่างทั่วถึง 

 



 

 

  
ความปลอดภยัดา้น

ยาในชุมชนและ

สมุนไพร 

บทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ 

23-24 มีนาคม 2558 
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PC 1 

ความชุกของเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค ์จากการบริโภคยาในชุมชนของผูป่้วยโรคเรื้ อรงั 

อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

สภุาวด ี เปลง่ชยั   

โรงพยาบาลเสลภมิู  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  45120   

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

โทรศัพท ์043-551322 ตอ่ 4011  โทรสาร 043-533724   email :  supa.rx@gmail.com   

 

วตัถุประสงค ์  เพ่ือศึกษาความชุกเหตุการณไ์มพึ่งประสงคจ์ากการบริโภคยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพใน

ชุมชนของผูป่้วยโรคเร้ือรงัอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด                      

วิธีการศึกษา   เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ศึกษาในผูป่้วยโรคเร้ือรงั ในอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

จาํนวน 160 ราย เก็บขอ้มลูโดยแบบสมัภาษณ ์วิเคราะหข์อ้มลูในรปูของจาํนวน รอ้ยละ  ค่าเฉล่ีย                    

ผลการศึกษา  พฤติกรรมการใชย้าของผูป่้วยโรคเร้ือรังอําเภอเสลภูมิ  มีประสบการณ์เคยใชย้าแผน

ปัจจุบนัจากแหล่งกระจายยาในชุมชน รอ้ยละ 54.4 โดยยาท่ีเคยใชม้ากท่ีสุดคือ ยาเตตรา้ซยัคลิน รอ้ย

ละ 45.4 รองลงมาคือยาชุด รอ้ยละ 42.5   มีผูป่้วยเกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงค ์รอ้ยละ 18.4  โดยมี

สาเหตุจาก ยาชุด  รอ้ยละ 7.0  รอ้ยละ  3.4 เกิดผ่ืนแพย้า  จากการใชย้าเพนนิซิลลิน เตตรา้ซยัคลิน 

และ ไพร็อกซิแคม ผูป่้วยรอ้ยละ 20.6  มีประสบการณเ์คยใชย้าแผนโบราณ จากแหล่งกระจายยาใน

ชุมชน  เป็นยาลูกกลอน รอ้ยละ 45.4  รองลงมาคือยาประดงและยากษัยเสน้ตรารูปหมอเสารร์อ้ยละ 

24.2    โดยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์รอ้ยละ 36.4  ซ่ึงทําใหเ้กิดภาวะ Cushing
’
s syndrome   

ผูป่้วยมีประสบการณ์การใชผ้ลิตภัณฑ์สุขภาพจากแหล่งกระจายในชุมชน รอ้ยละ 30.6  ทําใหเ้กิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รอ้ยละ 14.3  โดยพบภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูง จากการบริโภคน้ํา

สมุนไพร คลอโรฟิลด ์และบวัหิมะ  

สรุป   ผูป่้วยโรคเร้ือรัง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคข์ึ้ นจากการแสวงหายาและผลิตภัณฑสุ์ขภาพใน  

ชุมชน ซ่ึงก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพมากกว่าประชาชนทัว่ไป เน่ืองดว้ยมีภาวะของโรคและอาการ

แทรกซอ้นร่วมดว้ย  

คาํสาํคญั          โรคเร้ือรงั  ยาในชุมชน เหตุการณไ์มพึ่งประสงค ์  
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PC 2 

ความรูแ้ละการปฏิบตัิตวัในการใชย้าปฏิชีวนะรกัษาตนเอง ณ ชุมชนฉลาดใชย้าตน้แบบจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

ณทัยากร  เติมคลงั,กลัยาภรณ ์ รตันไพจิต, วนิดา  บวัแยม้ 

กลุม่งานเภสชักรรม  โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช 

 

บทนาํ  ความรูแ้ละการปฏิบติัตวัในการใชย้าปฏิชีวนะรกัษาตนเองอยา่งถูกตอ้ง เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กิดความ

ปลอดภยัในชุมชนฉลาดใชย้า  

วตัถุประสงค ์ เพ่ือประเมินรอ้ยละความรูแ้ละการปฏิบติัตวัในการใชย้าปฏิชีวนะรกัษาตนเองอย่างถูกตอ้ง  เมื่อ

เป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนและโรคทอ้งร่วงเฉียบพลนัในชุมชนฉลาดใชย้าตน้แบบ  

วิธีการศึกษา  ประชาชนจาํนวน  3,114  คน  ไดร้บัการอบรมและหลงัอบรมมีการตอบแบบสอบถามเร่ือง  

ความรูเ้ก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะเมื่อเป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนและโรคทอ้งร่วงเฉียบพลนัจาํนวน10 

ขอ้  เป็นการเลือกตอบถูกหรือผิด และการปฏิบติัตวัในการใชย้าปฏิชีวนะรกัษาตนเองจาํนวน 10 ขอ้  เป็นการ

เลือกตอบปฏิบติัหรือไม่ควรปฏิบติั  วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา   พบวา่ ประชาชนในหมูบ่า้นตน้แบบ 23 อาํเภอจาํนวน 2,328 คน  ผูต้อ้งขงัจาํนวน 500 คน  

พระภิกษุท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีจาํนวน 109 คน  สามเณรระดบัมธัยมตน้จาํนวน 89 

คน  ครสูอนสุขศึกษาจาํนวน 47 คน  อาสาสมคัรหมู่บา้นจาํนวน 41 คน (1) มีความรูเ้ร่ืองการใชย้าปฏิชีวนะ

อยา่งถูกตอ้ง  รอ้ยละ 72.0, 58.2, 81.65, 84.0, 90.2, 91.36 ตามลาํดบั (2) ปฏิบติัตวัในการใชย้าปฏิชีวนะ

รกัษาตนเองอยา่งถูกตอ้ง; รอ้ยละ 74.6, 55.7, 86.0, 65.0, 97.1, 97.6 ตามลาํดบั 

วิจารณผ์ล  การประเมินผลโดยภาพรวม  พบวา่ (1) รอ้ยละ 81.25 ของประชาชนมีความรูเ้ร่ืองการใชย้า

ปฏิชีวนะอยา่งถูกตอ้ง (2) รอ้ยละ 82.03 มีการปฏิบติัตวัในการใชย้าปฏิชีวนะรกัษาตนเองอย่างถูกตอ้ง 

สรุป  กลุ่มท่ีควรจะไดร้บัการดแูลและเพ่ิมพนูความรูเ้พ่ือนําไปปฏิบติัตวัในการใชย้าปฏิชีวนะรกัษาตนเอง ไดแ้ก่ 

ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ  สามเณรระดบัมธัยมศึกษา  

คาํสาํคญั: ยาปฏิชีวนะ/ ความรู/้ การปฏิบติัตน 
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PC 3 

เรื่องเล่า..เภสชักรคนตวัเล็ก...กบั  อสม. คนตวัโต ....บนหนทาง....การพฒันาชุมชนฉลาดใชย้า

จงัหวดันครศรีธรรมราช   

ณทัยากร เติมคลงั
1
  สภุาพร  วเิชียรจิตร

2
 

1
สถานท่ีท างาน งานเภสชัสนเทศ กลุ่มงานเภสชักรรม  โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช  

198 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช  E-mail: termklung2005@yahoo.com 
2
 อสม. ประจ า รพ.สต.บา้นไมแ้ดง หมู่ท่ี 15 ต. ท่าเรอื อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 

 

จุดเริ่มตน้/ แรงบนัดาลใจ 

            เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ.  2553 หมอหนึงๆ  เป็นช่ือท่ีชาวบา้นหรือ อสม. แกนนํา ต. ท่าเรือ อ. เมือง 

จ. นครศรีธรรมราชขนานนามให ้ จริงๆ แลว้เป็นเภสชักรตวัเล็กๆ  ผิวเขม้ท่ีขะมกัเขมน้กบัการดาํเนินโครงการ

ส่งเสริมการใชย้าปฏิชีวนะในจงัหวดันครศรีธรรมราช  และมีแนวคิดว่า  ‚มียาหลายชนิดท่ีประชาชนใชอ้ย่างไม่

สมเหตุผลคือ ยาชุด ท่ีประกอบดว้ย ยาปฏิชีวนะ/ ยาสเตียรอยด/์ ยาลดปวดอกัเสบ‛  แนวคิดและความตั้งใจท่ี

จะพฒันาชุมชนฉลาดใชย้าตน้แบบจึงกาํเนิดขึ้ นท่ีหมู่ 15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยใชเ้ครือข่าย

ปลาดาวท่ีสําคัญคือ รพ.สต. บา้นไมแ้ดง และ แกนนําอสม. จํานวน 7 หมู่บา้น  ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 4, 5, 6, 14, 

15,16, 19 ช่วยลงเยี่ยมบา้น  จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นชุมชน 

 

กิจกรรมที่ทาํ   

          ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544มีการสอบถามขอ้มลูการใชย้าอย่างสมเหตุผลในกลุ่มแกนนํา อสม. 

พบว่า  อสม. ขาดความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัยาชุด/ ยาปฏิชีวนะ/ ยาสเตียรอยด/์ ยาลดปวด

อกัเสบ  อีกทั้งยงัมีรถเร่จาํหน่ายยาชุด/ ยาสมุนไพรในหมูบ่า้น  โฆษณาสรรพคุณเกินจริงทาํใหช้าวบา้น

หลงเช่ือ  มีรา้นชําจําหน่ายยาชุด สเตียรอยด์  ตรวจพบการจําหน่ายสินคา้ท่ีไม่ถูกตอ้งทุกปี ทั้งๆท่ี

เจา้หนา้ท่ี รพ.สต. และแกนนําลงตรวจเยี่ยมอยา่งสมํา่เสมอและใหค้าํแนะนําอยา่งต่อเน่ือง  และท่ีสาํคญั  

พบผูป่้วยโรคเร้ือรงั เช่น เบาหวานและความดันโลหิตสูง  มีภาวะแทรกซอ้นคือ ไตวายเฉียบพลนัดว้ย  

จึงตอ้งซกัซอ้มความเขา้ใจกบัชาวบา้นและสรา้งการมีส่วนร่วมจากชุมชน  โดยจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ในชุมชนท่าเรือ  ขึ้ นใน เดือน พฤษภาคม 2555 โดยความร่วมมือจากพลงั 5 ตัวจ๊ีด ภายใตก้ารดูแล

ของ ผอ.รพ.สต. บา้นไมแ้ดง และมีพยาบาลเวชปฏิบติั คือ คุณอุไรวรรณ  พานทอง  ซ่ึงใหค้วามเอาใจใส่

ในการทาํงานอยา่งมาก  และเป็นคุณหมอของชาวบา้นแถบน้ันจริงๆ 

             ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 คุณสุภาพร วิเชียรจิตร อสม. แกนนํา หมู่ท่ี 15 ต. ท่าเรือ  

เร่ิมตน้ทาํหนา้ท่ี อสม. อยา่งแข็งขนั  โดยเร่ิมตน้เดินไปท่ีบา้นแต่ละหลงั วดัความดนัโลหิตใหค้นในบา้น  

พรอ้มทั้งเจาะน้ําตาลท่ีปลายน้ิว  ส่งผลการตรวจใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีใน รพ.สต. บา้นไมแ้ดง  ผลการ

ดาํเนินงานใน 1 เดือนต่อมา  พบว่า  ตรวจพบสเตียรอยดท่ี์ปลอมปนในผลิตภัณฑสุ์ขภาพจาํนวน 19 

ชนิด  ผูท่ี้กินยาดงักล่าวจะบอกว่า ‚ยาน้ีดีมาก  กินแลว้หายปวดเมื่อย  ภายใน 2-3 วนั‛  จริงๆ แลว้

ภัยรา้ยจากสเตียรอยด์กําลงัจะเกิดขึ้ น  หากมีการใชติ้ดต่อเป็นเวลานาน  อาจจะทําใหเ้กิดภาวะหน้า
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บวมเหมือนพระจันทร์ ตัวบวมฉุ  หลังโหนก  กระดูกผุ เป็นแผลในทางเดินอาหาร มีภาวะไตวาย  

อาจจะโคมา่ ตอ้งนอนรกัษาในโรงพยาบาลไดด้ว้ยซํ้า  

              ต่อมาในเดือนท่ี 2 ของการลงเยี่ยมบา้นของคุณ สุภาพร  วิเชียรจิตร  กลบัพบอุปสรรค  เพราะ

มีคนขบัรถยนตม์าส่งยาชุดในหมูบ่า้น  ราคาชุดละ 15 บาท (มีรปูประกอบ) ในรา้นชาํหมู่บา้น ดว้ยความ

กงัวลจึงนําเร่ืองมาปรึกษาเภสชักร  และเปล่ียนเสน้ทางการทาํงาน  เพ่ือใหก้ารทาํงานไม่เกิดความขดัแยง้

กบัผูม้ีอิทธิพล  ปรบักลยุทธเ์ป็นใหค้วามรูแ้ก่ อสม. แกนนําของหมู่บา้น  ใหป้ระชาชนรูแ้ละเขา้ใจว่าถา้ใน

สตูรตาํรบัยาท่ีตนเองเลือกใช.้..ตอ้งปลอดสเตียรอยดดี์กว่า  ชกัชวนใหเ้พ่ือนบา้นไดร้่วมกนั เฝ้าระวงั หาก

สงสยัผลิตภณัฑใ์ดท่ีอาจปนสเตียรอยด ์ก็ใหแ้จง้ขอ้มลูท่ีคุณสุภาพร เพ่ือช่วยตรวจสเตียรอยด ์ พรอ้มทั้งให้

คาํแนะนําและแกไ้ขปัญหา  หากตรวจพบมีการปลอมปนของสเตียรอยดใ์นยาดงักล่าว   หรือกรณีสงสยัว่า 

มีปรอทหรือไฮโดรควินโนนปลอมปนในผลิตภัณฑพ์วกเคร่ืองสาํอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนๆ ก็ใหคุ้ณ

สุภาพรช่วยตรวจสอบใหไ้ด ้ และในปี พ.ศ. 2556  มีการดาํเนินงานเพ่ิมเติมในภาคประชาชน  เน้น บา้น 

วดั โรงเรียน ไดแ้ก่ 

             (1) ใหค้วามรูเ้ร่ืองการส่งเสริมการใชย้า 3 กลุ่มเป้าหมายอย่างสมเหตุผล  ไดแ้ก่ ยาปฏิชีวนะ 

ยาสเตียรอยด ์ยาลดปวดอกัเสบ (ไอบโูปรเฟน)  แก่กลุ่ม อสม. แกนนําครูสอนสุขศึกษาจาํนวน  113 คน  

ซ่ึงเป็นตวัแทนมาจากโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพท่ีอยูใ่นเครือขา่ยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  และ

อีก 7 โรงเรียนในเครือขา่ย รพ.สต. บา้นไมแ้ดง     

             (2) ใหค้วามรูแ้ก่อสม. 7 หมูบ่า้น ประจาํ รพ.สต. บา้นไมแ้ดง  เพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะไตวาย 

ในผูป่้วยโรคเบาหวานความดนัโลหิตสงู   

             (3) จดัประกวดคาํขวญัของ อสม.แกนนําจงัหวดันครศรีธรรมราช  รณรงค์ส่งเสริมการใชย้า

ปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผล 

             (4) ประกวดเร่ืองเล่าเรา้พลงัและวาดรูปของนักเรียน  ‚การใชย้าปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม ไม่

แพ ้ ไมจ่น ไมด้ื่อ‛ 

              (5) ส่งมอบตูย้าใหแ้ก่ในประชาชนตําบลท่าเรือ  ไดแ้ก่ สถานศึกษา 18 แห่งและ บา้นของ

ผู ้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะไตวายจํานวน 100 แห่ง ในวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร จาํนวน 4 ตู ้ 

              (6) มีการส่งเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู ้เ ร่ืองการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวัดปริยัติธรรม/

จุฬาลงกรณร์าชวิทยาลยั  

              (7) จดัทาํโครงการส่งมอบยาอย่างมีคุณภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ  เน้นการพฒันาคลงัยา

ตน้แบบ และลงเยี่ยมผูป่้วยโรคความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตสูง ท่ีมีภาวะเส่ียงไตวายจาํนวน 44 

ราย  ร่วมกับ รพ.สต. บ้านไม้แดงและกลุ่มงานคุ้มครองผู ้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช  
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เรียนรูว้ิธีการใชย้าปฏิชีวนะ/การทดสอบสเตียรอยด ์

กบัอสม. 

 

ใหค้วามรูเ้ร่ือง 3 โรคเป้าหมายไมต่อ้งใชย้า

ปฏิชีวนะแก่นักเรียนในวนัมหกรรมสุขภาพ 

  

 

ลงเยี่ยมบา้น/ ตรวจสเตียรอยด์

(ชุดละ 15 บาท) 

ยาชุดท่ีรถเร่ขายนํามาส่งรา้นชาํ

ในหมูบ่า้น 

ผลการตรวจสเตียรอยดเ์ป็นผลลบ 

รปู 1  กิจกรรม ในชุมชนฉลาดใชย้า 3 กลุ่มเป้าหมาย 

 

  

รปู 2 ผลงานการประกวดวาดภาพในโครงการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผล 

 

              ปัจจุบนัพบวา่ ประชาชนในหมูบ่า้น ท่ี 15 ต. ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ไดร้บัความรู ้

ความเอาใจใส่จาก อสม. ประจําหมู่บ ้าน  และ เจ ้าหน้าท่ีใน รพ.สต. บ้านไมแ้ดง  และ เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ติดตามผลการดําเนินงานผ่าน อสม. เป็นระยะๆ  ใน

ปีงบประมาณ 2557  มีการตรวจพบสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ จํานวน  31 ชนิด ใน 100 ชุด

ทดสอบสเตียรอยด ์  นอกจากน้ัน พบวา่ รอ้ยละ 91.36  ของคนในชุมชนมีความรูเ้ก่ียวกบัสเตียรอยด ์ยา

ชุด ยาปฏิชีวนะ และมีทศันคติท่ีถูกตอ้งในการใชย้า   ปัจจุบนั อบต. ท่าเรือ ไดส้นับสนุนงบประมาณ แก่ 

รพ.สต. บา้นไมแ้ดง  จดัทาํโครงการรา้นชาํปลอดยาปฏิชีวนะ ยาชุด และยาสเตียรอยด์  หลงัจากลงเยี่ยม

รา้นชาํจาํนวน 45 รา้น ใน 7 หมู่บา้น ท่ีอยู่ในความดูแลของ รพ.สต. บา้นไมแ้ดง ซ่ึงนําโดย ผอ.รพ.สต. 

และแกนนํา อสม. พบ  2 ใน 45 รา้นชาํท่ียงัจาํหน่ายสมุนไพรปลอมปนสเตียรอยด์ช่ือ ‚สมุนไพรไทย‛  

และขายยาชุด  ท่ีน่าช่ืนชมคือ  เจา้ของรา้นชาํทั้ง 2 รา้น  มีความคิดท่ีจะไม่ขายยาเหล่าน้ี เน่ืองจาก ผอ.
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รพ.สต. บา้นไมแ้ดง  ใหข้อ้คิดเตือนใจเร่ืองอนัตรายของยาเหล่าน้ี  เมื่อคนกินเขา้ไปอาจทาํใหเ้กิดอนัตราย

เสียชีวิตได ้ทาํใหเ้ป็นบาปติดตวัไป 

             จากความสาํเร็จในการดําเนินงานกบั แกนนําอสม. และบุคลากรใน รพ.สต. บา้นไมแ้ดง แลว้

น้ัน  เราไดนํ้ามาขยายผลใน 1 หมู่บา้นตน้แบบ จํานวนทั้งหมด 23 หมู่บา้น และกลุ่มผูต้อ้งขงั, กลุ่ม

พระภิกษุท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีและระดบัโท, กลุ่มสามเณรระดบัมธัยมตน้, กลุ่มครูสอนสุขศึกษาใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ในนามโครงการ รอ้ยดวงใจ...เครือข่าย อสม. จงัหวัดนครศรีฯ สรา้ง ๑ 

หมู่บา้น ๑ อ าเภอตน้แบบชุมชนฉลาดใชย้าปฏิชีวนะ โดยมีคติพจน ์(คาํขวญั) ประชาชน รูว่้า “ยา

ปฏิชีวนะ...เป็นยาฆ่าเช้ือแบคทีเรีย...เป็นยาอันตราย...ไม่ใช่ยาแกอ้ักเสบ”  โดยมีการสอบถามวดั

ความรู ้ ความเขา้ใจ  และทศันคติของประชาชน  หลงัอบรมมีการประเมินความรูแ้ละการปฏิบติัตวัในการ

ใชย้าปฏิชีวนะรกัษาตนเอง  โดยภาพรวม  พบวา่  (1) ประชาชนมีความรูก้ารใชย้าปฏิชีวนะอย่างถูกตอ้ง; 

รอ้ยละ 81.25  และการปฏิบติัตวัในการใชย้าปฏิชีวนะรกัษาตนเองอย่างถูกตอ้ง; รอ้ยละ 82.03  และ

เมื่อแบ่งกลุ่มย่อยเป็น ประชาชนในหมู่บา้นตน้แบบ 23 อาํเภอ, กลุ่มผูต้อ้งขงั, กลุ่มพระภิกษุท่ีศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีและระดับโท, กลุ่มสามเณรระดับมธัยมตน้, กลุ่มครูสอนสุขศึกษา, กลุ่ม อสม. พบว่า 

(1) ความรูเ้ร่ืองการใชย้าปฏิชีวนะ คิดเป็น รอ้ยละ 72.0, 58.2, 81.65, 84.0, 90.2, 91.36 

ตามลาํดับ (2) การปฏิบัติตัวในการใชย้าปฏิชีวนะรกัษาตนเอง; รอ้ยละ 74.6, 55.7, 86.0, 65.0, 

97.1, 97.6 ตามลาํดับ  และแต่ละอาํเภอจะมี 1 หมู่บา้นตน้แบบท่ีมีรา้นชาํ  1 รา้น ปลอดยาปฏิชีวนะ/ 

โรงเรียนท่ีมีตูย้าปลอดยาปฏิชีวนะ จาํนวน 1 แห่ง/ จาํนวนวดัท่ีมีตูย้าและเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู ้

เร่ืองยา ...ในอนาคต 3 ปีขา้งหน้า หากมีการประสานงานผ่านกลุ่มงานประกันสุขภาพและกลุ่มงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภค สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช  หวงัใจว่า ประชาชนท่ีอยู่ในรา้นชาํ บา้น 

วดั โรงเรียนในหมู่บา้นตน้แบบ 23 อาํเภอ  คงจะไดม้ีตูย้าท่ีปลอดยาปฏิชีวนะ ยาเส่ือมคุณภาพ และยา

หมดอายุ  ถูกตอ้ง  ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชย้า...ขอขอบพระคุณ  พี่นอ้ง อสม.ทุกท่าน...

ที่ไดใ้หโ้อกาสทาํสิ่งที่ดีงามในสงัคม...เพ่ือถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย...ค่ะ 

ความรู/้ บทเรียนที่ไดจ้ากกิจกรรมนั้น 

           การคน้หากลุ่มเส่ียงเพ่ิมเติม  และ ติดตามผลการแกไ้ขปัญหา ควรใหป้ระชาชนรูแ้ละเขา้ใจ..

อนัตรายของยาชุด ...ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย  ยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด ์ยาลดปวดอกัเสบ ดงัน้ัน การ

เฝ้าระวงั ป้องกนัตนเองและครอบครวัใหห้่างไกลจากยาชุด..ยาสเตียรอยด.์..และในอนาคต 2 ปีขา้งหน้า  

คาดว่ามาตรการทางสงัคมอาจจาํเป็นตอ้งนํามาใชก้บัรถเร่ขายยาชุด...เป้าหมายอนัใกลคื้อ 7 หมู่บา้น   

ท่ีอยูใ่นความดแูลของ รพ.สต. บา้นไมแ้ดงปลอดจากรถเรข่ายยาชุด    

   

                  ขอขอบพระคุณ  ชาวต าบลท่าเรอืทุกท่าน...ท่ีไดใ้หโ้อกาสเราท าส่ิงท่ีดีงามในสงัคม... 
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PC 4 

การประเมินการปฏิบตัติามกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตและการกาํหนดสถานที่ อุปกรณ ์และ

วิธีปฏิบตัทิางเภสชักรรมชุมชนของรา้นขายยาแผนปัจจุบนัในจงัหวดัลาํพูน 

อินทรยิา  อินทพนัธุ ์

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู 51000 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

Email : jj_inya@yahoo.com 

  

 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ประเมินการปฏิบติัตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตและการ

กาํหนดสถานท่ี อุปกรณ ์และวิธีปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice : GPP) ของ

รา้นขายยาแผนปัจจุบนั (ขย.1) ในจงัหวดัลาํพนู โดยทาํการสาํรวจความคิดเห็นของผูร้บัอนุญาตขายยา

แผนปัจจุบนั และตรวจประเมินรา้นขายยาแผนปัจจุบนั ดว้ยแบบประเมินตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการขอ

อนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556  จาํนวนทั้งส้ิน 72 แห่ง  ทาํการวิจยัใน

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 - 31 มกราคม 2558  แลว้ทําการวิเคราะห์และนําเสนอขอ้มูลใน

รปูแบบการบรรยายประกอบขอ้มลู  โดยใชส้ถิติ รอ้ยละ ฐานนิยม และความถ่ี  ผลการวิจยั พบว่า รา้น

ขายยาแผนปัจจุบันในจังหวดัลําพูน รับทราบ (รอ้ยละ 98.61) และเห็นดว้ย (รอ้ยละ 93.06) กับ

กฎกระทรวงว่าดว้ยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556  รา้นขายยา

ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 55.56) สามารถปฏิบติัไดต้ามหลกัเกณฑใ์นกฎกระทรวง และรา้นขายยา รอ้ยละ 

44.44 สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑไ์ดบ้างส่วน ทั้งน้ี รา้นขายยาส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 54.17) คาดว่า

จะสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑไ์ดท้ั้งหมด ภายใน 2 ปี  ผลการตรวจประเมินรา้นขายยาแผนปัจจุบนั

ดว้ยแบบประเมินตามกฎกระทรวง พบว่า รา้นขายยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่ ไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์

ดา้นภาพรวมสถานท่ีขายยา โดยรา้นขายยาส่วนใหญ่จัดสถานท่ีไดม้าตรฐาน 8 ขอ้จากเกณฑ์ 9 ขอ้  

ดา้นป้ายและอุปกรณ์ต่างๆ รา้นขายยาส่วนใหญ่ไดม้าตรฐาน 5 ขอ้จากเกณฑ์ 6 ขอ้  และดา้นการ

ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางเภสชักรรมชุมชน รา้นขายยาส่วนใหญ่ปฏิบติัไดม้าตรฐาน 4 ขอ้จากเกณฑ ์6 

ขอ้  มีเพียงดา้นการจดัสดัส่วนของพ้ืนท่ีขายยา ท่ียงัไม่ไดม้าตรฐาน โดยรา้นขายยาส่วนใหญ่ยงัจดัพ้ืนท่ี

ไม่ไดม้าตรฐาน 4 ขอ้จากเกณฑ ์6 ขอ้  ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากหลกัเกณฑด์า้นน้ีเป็นหวัขอ้ใหม่ท่ีเพ่ิมเติม

ขึ้ นมาจากกฎกระทรวงฉบับเดิม และปัญหาดา้นโครงสรา้งสถานท่ีเดิมและเร่ืองงบประมาณในการ

ปรบัปรุงสถานท่ี 

 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัครั้งน้ี ควรมีการช้ีแจงรายละเอียดของกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข และผลการตรวจประเมิน  ใหก้บัผูร้บัอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนัทั้งหมดในจงัหวดัลาํพูน 

พรอ้มทั้ง ใหค้าํปรึกษา ตลอดจนการตรวจเยี่ยมแนะนํา รา้นขายยาแต่ละแห่ง ในการแกไ้ขปรบัปรุงรา้น

ขายยาใหไ้ดม้าตรฐานตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่อไป 
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คาํสาํคญั : รา้นขายยา  กฎกระทรวงว่าดว้ยการอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั  วิธีปฏิบติัทางเภสชักรรม

ชุมชน 

  

PC 5 

การศึกษาระบบบริหารเวชภณัฑจ์ากรายงานการสืบสวนขอ้เท็จจริงกรณี ซูโดอีเฟดรีน 

ภิสิทธ์ิ ฟักศร ี

รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง จ.พิจิตร  

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

โทร.081-5342248 Email: ps2518@gmail.com 

 

1.บทนาํ 

ยาซูโดอีเฟดรีน หรือเรียกสั้นๆ ว่า ‚ซูโด‛ ไดก้ลายเป็นประเด็นรอ้นและส่งผลกระทบต่อ

ภาพลกัษณ์ของแวดวงเภสชักรและแพทยต์ลอดจนบุคลากรสาธารณสุขในวงกวา้ง ยาซูโดอีเฟดรีน

เป็นยาสูตรผสมที่ใชใ้นการบรรเทาอาการหวดัคดัจมูกสามารถหาซ้ือไดต้ามรา้นขายยาทัว่ไป 

ปัจจุบนัไดถู้กข้ึนบญัชีเป็นวตัถุออกฤทธ์ิประเภทสองเมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2555 ซึ่งอนุญาตให้

จําหน่ายไดใ้นโรงพยาบาลเท่าน้ัน  เน่ืองจากยาซูโดอีเฟดรีนถูกนําไปสกดัเป็นสารตั้งตน้ของยา

เอมเฟตามีน หรือ ‚ยาบา้‛ ท่ีสาํคญัคือการปรากฏข่าวคราวการสัง่ซ้ือยาซูโดอีเฟดรีนจาํนวนมาก

และเกิดกรณีการสูญหายไปจากโรงพยาบาลในหลายจงัหวดัตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน

หลายแขนง กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นย่อมปฏิเสธไม่ไดว้่าเป็นกรณีปัญหาที่สะทอ้นถึงปัญหาในเชิง

ระบบยา  ผลการศึกษาพบขอ้มูลและประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งในการนําไปสู่ปัญหาการสูญหายของยาท่ีมี

ส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนหลายประการ ไดแ้ก่ความผิดพลาดในระดับบุคคลหรือความผิดเฉพาะตัว 

เช่น ความประมาทพลั้งเผลอไม่ไดแ้จง้ใหเ้จา้หน้าท่ีลงบญัชีหรือทะเบียนคุมพสัดุ ความบกพร่องใน

กระบวนการมอบหมายงานหรือผูร้บัผิดชอบงาน และการขาดระบบการตรวจสอบท่ีดี จนเป็นเหตุให้

มีการทุจริตในระบบงานได้ นอกจากน้ียงัพบประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบขอ้มูลท่ีมีความไม่รดักุม

สามารถเขา้ถึงและแกไ้ขไดง้่าย การขาดประสิทธิภาพในเรื่องของระบบสารสนเทศ ทําใหร้ะบบ

ขอ้มูลที่มีอยู่ในระบบไม่ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง อีกทั้งยงัไม่สามารถทําการตรวจสอบเพื่อหา

ความผิดปกติได ้

 

2. ที่มาของปัญหา  

จากขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมายและการเขา้ถึงยาซูโดอีเฟดรีนท่ีกระทําไดย้ากขึ้ นในส่วนของ

รา้นขายยา ทําใหเ้กิดการคิดและคน้หากระบวนการในการนํายาดังกล่าวออกสู่ผูบ้ริโภค และเพื่อ

นําไปเป็นสารตั้งตน้ในการผลิตยาบา้ ทั้งน้ีในส่วนของโรงพยาบาลของรฐับาล ซ่ึงเป็นหน่วยงานดา้น

สาธารณสุขท่ีมีส่วนในการควบคุม กาํกบัการใช ้และการเก็บรกัษายาดังกล่าว โดยอยู่ภายใตร้ะบบ

บริหารเวชภัณฑ ์ไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักรณีการสูญหายของสูตรยาซูโดอีเฟดรีนจาํนวนมาก จึง

เป็นท่ีน่าสงัเกตและมีประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกบัระบบบริหารเวชภัณฑข์องโรงพยาบาลหลายแห่งท่ี
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เกิดการสูญหายของยาว่า มีความบกพร่อง และมีความเสี่ยงเกิดขึ้ นในกระบวนการทํางานอย่างไร 

ขา้พเจา้ผูท้าํการศึกษาการจดัการความรูใ้นเร่ืองน้ี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาขอ้มูลและขอ้เท็จจริงท่ี

เกิดขึ้ น เพื่อสรุปเป็นประเด็นปัญหา และมุ่งหวงัท่ีจะนําขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาในครั้งน้ีเสนอเป็น

ขอ้มูลในลกัษณะที่เชื่อมโยงกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวิชาชีพเภสชักร เพื่อสรา้งความ

ตระหนักและทาํใหเ้ภสชักรผูป้ฏิบติังานรบัผิดชอบระบบบริหารเวชภัณฑ ์มีความรอบคอบ สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ย่างโปร่งใส และปฏิบติัตามขอ้กฎหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งต่อไป  

3.วตัถุประสงค ์

1. เพื่อทาํการศึกษาปัญหาและวิเคราะหห์าจุดบกพร่องของกระบวนการบริหารเวชภัณฑท่ี์เป็น

สาเหตุของการสูญหายของสูตรยาซูโดอีเฟดรีน 

2. เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารเวชภัณฑใ์หม้ีประสิทธิภาพ 

ลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน และมีความสอดคลอ้งกบัระบบธรรมาภิบาลในการบริหาร

เวชภัณฑ ์

4.วิธีการดาํเนินงาน 

1. ศึกษาแนวทางการบริหารเวชภัณฑ ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรการดา้นการควบคุม   

ซูโดอีเฟดรีนในประเทศไทย  

2. วิเคราะหห์าจุดบกพร่องในระบบงานการบริหารเวชภัณฑ ์จากกรณีศึกษาคดีทุจริตยาซูโด

อีเฟดรีน  

3. นําเสนอวิธีการปฏิบติัหรือแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไ้ขจุดบกพร่องและป้องกันการทุจริต    

5.ผลการดาํเนินงาน 

 ในการศึกษาครั้งน้ีไดท้าํการศึกษาจากรายงานขอ้เท็จจริง กรณีซูโดอีเฟดรีนจากโรงพยาบาล

ทั้งหมดจาํนวน 4 แห่งไดแ้ก่โรงพยาบาล A B C และ D ตามลาํดับ พบขอ้มูลปริมาณการสูญหาย

ของยาท่ีมีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนของโรงพยาบาลในแต่ละแห่งและลกัษณะแห่งการกระทาํผิดดัง

ขอ้มูลท่ีปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 : แสดงรายการปริมาณยาที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนที่สูญหาย ลกัษณะแห่ง

ความผิด และบทลงโทษในโรงพยาบาล A-D   

ลาํดับ

ท่ี 

รพ. จาํนวนซูโดอีเฟดรีน 

)เม็ด(  

ลกัษณะแห่งความผิด 

1 A 250,000 ประมาทพลั ้งเผลอไม ่ไดแ้จ ง้ให เ้จ า้หน ้าที ่ลงบญัชีหร ือ

ทะเบียนคุมพสัดุ เป็นเหตุใหย้าสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน ไม่ได้

นํามาลงทะเบียนคุมพสัดุรวม 250,000  เม็ด โดยไดนํ้ายา

ด ังกล ่าว ไปใช ใ้นราชการ มอบใหก้ บัประชาชน  และ

หน่วยงานของรฐัท่ีขอรบัการสนับสนุน 
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ลาํดับ

ท่ี 

รพ. จาํนวนซูโดอีเฟดรีน 

)เม็ด(  

ลกัษณะแห่งความผิด 

2 B 221,000 ทยอยตัดยาสูตรซูโดอีเฟดรีนออกจากใบคุมคลงัเวชภัณฑ์

ของโรงพยาบาล และนํายาออกไปในลกัษณะการยืมไปก่อน

แต่ก็ไม่ไดม้ีการนํายามาคืนแต่อย่างใด นอกจากน้ียงัไดม้ี

ก า รลบข อ้ม ูลก าร เบ ิก จ ่า ยยาออก ไปจาก โปรแกรม

คอมพิวเตอรเ์พ่ือมิใหต้รวจสอบได้ 

3 C  เกิดจากการกาํกบัดูแลท่ีไม่รดักุมจนเป็นเหตุใหม้ีการสูญหาย

ของยาซูโดอีเฟดรีน และมีการอาศยัช่องว่างของระบบบริหาร

จัดการท่ีไม่รัดกุมเพียงพอ ทําการทุจริตและยกัยอกยาออก

จากโรงพยาบาลมี กระบวนการมอบหมายงานห รือ

ผูร้บัผิดชอบงาน แต่ขาดระบบการตรวจสอบท่ีดี เป็นเหตุใหม้ี

การทุจริตในระบบงานได ้

4 D 1,311,000 มีการสัง่ซ้ือยาสูตรซูโดอีเฟดรีน ดว้ยเงินกองทุนยาและ

สวสัดิการขา้ราชการและลูกจา้งของโรงพยาบาล จากผูข้าย

จาํนวนหลายแห่ง และเป็นจาํนวนหลายครั้ง โดยไม่นําไป

ลงบญัชียาใหถู้กตอ้ง และไม่ไดนํ้าเขา้คลงัยาของ

โรงพยาบาลตามระบบปกติ แต่นําไปใหห้รือขายต่อใหก้บั

บุคคลอ่ืน )ผูแ้ทนยา (  โดยไดก้าํไรจากการนําไปให ้หรือ 

ขาย 

 

6. ปัญหาและอุปสรรค 

 จากการศึกษาในแต่ละกรณีจําเป็นตอ้งใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ในงานบริหารเวชภัณฑ์

ค่อนขา้งมาก รายละเอียดและขั้นตอนท่ีก่อใหเ้กิดกระบวนการทุจริต มีความละเอียดอ่อน ตอ้งใชข้อ้มูล

ในเชิงกฎหมาย มาประกอบ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการวินิจฉัยลักษณะแห่งการกระทํา

ความผิดร่วมดว้ย 

 

7. ขอ้เสนอแนะ 

เพ่ือใหร้ะบบการบริหารจดัการดา้นยาของโรงพยาบาลต่างๆ เกิดความรดักุมและเขม้งวดใน

การกํากบัดูแลเรื่องยาตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ  .ศ .2535  และที่แกไ้ข

เพิ่มเติม ตามแนวทางและมาตรการต่างๆ ไดแ้ก่ มาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ ์  )Good 

Health at Low Cost   (และมาตรการพฒันาประสิทธิภาพ การบริหารเวชภัณฑข์องกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อมิใหเ้กิดปัญหาการรัว่ไหล หรือการสญหายโดยไม่มีหลกัฐานการเบิกจ่ายและการ
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ใหท่ี้ชดัเจน ผูศึ้กษาวิจยัขอเสนอแนวทางและมาตรการต่างๆท่ีสมควรนํามาเป็นหลกัปฏิบติัในแต่ละ

ขั้นตอนของการบริหารเวชภัณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1.กรณี รพ.A 

กรณีที่มีการขอสนับสนุนเวชภัณฑจ์ากองคก์รหรือหน่วยงานในชุมชน ควรมีการทําเป็น

หนังสือราชการหรือบนัทึกขอ้ความ เพื่อขออนุมตัิการสนับสนุนเวชภัณฑโ์ดยเสนอผูอ้ํานวยการ

โรงพยาบาล และเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐานในการเบิกจ่ายทุกครั้ง การตัดเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุน

เวชภัณฑใ์นแต่ละครั้งควรระบุชนิดและจาํนวนเวชภัณฑใ์หช้ดัเจน 

2.กรณี รพ.B 

ควรมีผู ร้บัผิดชอบที่ควบคุมดูแลการปิด -เปิดคลงัเวชภัณฑที์่ชดัเจน การตัดสต็อคเพื ่อ

เบิกจ่าย จะตอ้งทําโดยมีใบเบิกตามระเบียบที่ถูกตอ้งเสมอ โดยผ่านการเสนอและอนุมตัิจาก

เจา้หน้าที่พสัดุ เพื่อทําใหเ้ห็นขอ้มูลและปริมาณที่หน่วยต่างๆ ไดท้ําการเบิกเขา้มาในการควบคุม

การเบิกจ่่าย ควรทาํทั้งระบบ manual ควบคู่ไปกบัการใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์เพื่อเป็นการลดความ

เสี่ยงต่อการสูญหายของขอ้มูล ควรมีการจดัทําอตัราปริมาณการใชห้รือปริมาณการเบิกเฉลี่ยราย

เดือนเพ่ือสะทอ้นถึงความผิดปกติ และสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในเชิงเปรียบเทียบ ณ ช่วงเวลาต่างๆได้ 
 

3.กรณี รพ.C 

ในกรณีที่ปริมาณและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัซ้ือมีปริมาณมาก อาจจาํเป็นตอ้ง

สรา้งระบบการกลัน่กรองและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนการพิจารณาอนุมตัิ โดยอาจมี

การแต่งตั้งผูร้บัผิดชอบเพิ่มเติมเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล เช่น การพิจารณา

ปริมาณยอดคงเหลือ ยอดปริมาณการใชที้่ผ่านมา และปริมาณที่ขอเสนอจดัซ้ือในแต่ละครั้งว่ามี

ความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

 

4.กรณี รพ.D 

กรณีการใชเ้งินกองทุนยาและสวสัดิการเพื่อทาํการสัง่ซ้ือและนํายาท่ีไดจ้ากการสัง่ซ้ือมาทํา

การขายต่อ เพื่อรบัผลประโยชน์ในรูปแบบของกาํไรน้ัน แมจ้ะทําในลกัษณะของคณะกรรมการ ทีม 

หรือ บุคคลก็ตามย่อมเกิดความเส่ียงทั้งในเชิงจริยธรรมและกฎหมาย กล่าวคือเป็นการใชช้่องทาง

หรือหน้าที่รบัผิดชอบภายใตก้ารเป็นเจา้หน้าที่หรือบุคลากรของภาครฐัในการดําเนินงาน อนัมี

ลกัษณะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่สมควร         แมเ้งินกาํไรที่ไดจ้ากการจาํหน่ายยาสูตร    

ซูโดอีเฟดรีนใหแ้ก่ผูแ้ทนยา จะถูกนําเขา้กองทุนยาและสวสัดิการหรือไม่ก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่ไม่

ถูกตอ้งแต่ประการใด เพราะโดยหลกัการแลว้การจดัซ้ือจดัหายาของโรงพยาบาลจะตอ้งกระทาํเพื่อมี

ไวใ้ชใ้นการบาํบดัรกัษาผูป่้วยหรือใชใ้นราชการของโรงพยาบาลเท่าน้ัน มิใช่มีไวเ้พื่อจาํหน่ายใหแ้ก่

บุคคลทัว่ไป จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา พบลกัษณะการกระทาํผิดท่ีเป็นลกัษณะเดิมหลายครั้ง ย่อมแสดง

ใหเ้ห็นถึงการวางแผน และความตั้งใจในการกระทาํผิดอย่างชัดเจน 
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PC 6 

เรื่องเล่า ยายรอ้ยชุด 

จนัทรจ์รยี ์ ดอกบวั
1
,   พทุธิดา  ศรวีชิา

2
     

1
กลุม่งานเภสชักรรมฯ รพ.ปทมุราชวงศา จ.อ านาจเจรญิ เบอรโ์ทร 086-8744831    E- mail : 

soon_title@hotmail.com 
2 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล วนัิยด ีอ.ปทมุราชวงศา จ.อ านาจเจรญิ 

 

เร่ืองมีอยูว่า่คํา่วนัหน่ึงในขณะท่ีขึ้ นเวรอยูท่ี่  รพ.สต. 

 มีคุณตาคุณยายคู่หน่ึงพาหลานสาวมาพ่นยาขยายหลอดลม

ตามนัด ในระหว่างท่ีคุณยายนั่งรอหลานพ่นยาอยู่น้ันได้

เหลือบไปเห็นโซนเฝ้าระวงัและรบัรอ้งเรียนยาและผลิตภณัฑ์

ท่ีไม่เหมาะสม  ซ่ึงในโซนเฝ้าระวงัของ รพ.สต. จะมี Miss. 

Steriod  ตวัอว้นกลมตั้งอยู่  ยายราตรีจึงพดูขึ้ นมาเป็นภาษา

อีสานว่า   “สะมาอว้นคือยายแท้” ( แปล หุ่นอว้นเหมือน

ยายเลย ) หมอเลยบอกคุณยายว่าคนท่ีใชย้าสเตียรอยด์

เยอะๆจะหุ่นแบบน้ีล่ะ 

 

 

ยายราตรีเร่ิมสีหน้าเปล่ียนและถามมากขึ้ นเก่ียวกบัสเตียรอยด ์ คุยกนัพกัหน่ึงเลยขอตรวจร่างกายยาย

ราตรีเบ้ืองตน้พบวา่  ตวักลม  หนอกขึ้ น  ตน้แขนยัว้ๆ เขา้เง่ือนไขคนใชส้เตียรอยดเ์กือบทุกอย่าง ก็แอบ

คิดเหมือนกนัวา่ยายกินยาชุดแน่ๆ เลยชวนยายคุยต่อเร่ืองปวดแขง้ปวดขา  ยายราตรีเลยเกร่ินขึ้ นมาว่า 

‚ยายน้ีปวดเขา่ประจาํล่าสุดเหมารถไปเอายากบัหมอทหาร อยู ่อ.ธวชับุรี จ.รอ้ยเอ็ดมากิน‛  ไดย้ินคาํว่า

หมอทหาร หมอเร่ิมเอะใจ  เลยเจาะลึกขอ้มลูยาต่อ  ยายราตรีบอกวา่เป็นยาชุด มี ๖ เม็ด 

  
ยายไปซ้ือมาท่ีละ ๑๐๐ ชุดไวกิ้นเอง  เวลาไปซ้ือเหมารถไปชวนเพ่ือนในหมู่บา้นหลายคนไปดว้ยกนั  ฟัง

แลว้น่าตกใจ   จึงถามยายราตรีต่อในเร่ืองราคา  ไดร้ับคําตอบจากยายราตรีว่า  ชุดละ 5 บาท  

สรรพคุณแกป้วดขา ปวดเข่ากินเขา้ไปหายเป็นปลิดท้ิงเลยขอดูตัวอย่างยากบัยายราตรี  แต่วนัน้ันยาย

ไมไ่ดเ้อามา  คุณยายจึงนัดหมอวา่สปัดาหต่์อไปจะเอามาใหดู้ 

เมื่อถึงวนัท่ียายราตรีนัดหมอยายราตรีก็ถือยาชุดท่ีเหมารถไปซ้ือมาใหห้มอดจูริงๆ  หมอเลยขอตรวจ 

สเตรียรอยด ์ยายราตรีก็อนุญาตแต่โดยดี  พอตรวจเสร็จเป็นท่ีน่าตกใจมากว่าผลท่ีออกมา ยาทั้ง 6 เม็ด

ท่ีคุณยายเหมารถไปซ้ือมากินผล Positive  ผสมสเตียรอยดทุ์กเม็ด   
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มิน่าล่ะยายหายปวดเป็นปลิดท้ิง  จึงบอกผลตรวจ

กับยายราตรีและสอบถามอาการเบ้ืองต้น ยาย

ราตรีบอกเร่ิมมีอาการปวดหลงั  น้ําหนักตวัเพ่ิมขึ้ น 

ตวัอว้นขึ้ น  เลยนัง่ทาํความเขา้ใจกนักบัยายราตรี

พักใหญ่เก่ียวกับคุณและโทษของ  สเตรียรอยด ์

หมอเลยบอกคุณยายว่าอาการติดสเตียรอยด์ไม่

ต่างจากวยัรุ่นติดยาบา้คือขาดไม่ไดติ้ดนานๆไปมี

ผลต่อร่างกาย และทําสญัญาใจกันว่า จะหยุดกิน

ยาชุด   

 

 

 

จากน้ันจึงไดป้ระสานเภสชักรท่ีอยู่ในเครือข่ายใหท้ําการดูแลยายคนน้ีต่อ โดยเขา้สู่กระบวนการบาํบดั

ตามท่ีทางเครือข่ายได้ทําการกําหนด Flowในการดําเนินงาน และแล้วยายราตรีก็สมัครใจเขา้สู่

กระบวนการบาํบดัสเตียรอยด ์ โดยมีแพทย ์ เภสชักร และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเป็นพ่ีเล้ียงในการบาํบดั   

หลงัถอนยาสเตียรอยด ์2-3 วนั ยายราตรีกลบัมาอีกพรอ้มกบัการบอกเล่าว่า  ‚หลงัจากหยุดใชย้าแลว้

ปวดเขา่มากๆเหมือนเข่าจะขาดท้ิง อารมณห์งุดหงิด เหน่ือยง่าย ตอนแรกก็เกือบอดไม่ไดอ้ยากจะใชย้า

ชุดอีก แต่ก็คิดถึงคําพูดท่ีไดส้ญัญากับหมอไว ้เลยไม่กิน แถมเพ่ือนบ้านท่ีเหมารถไปซ้ือยาดว้ยกนัยงั

บอกยายอีกว่าจะปล่อยใหต้ัวเองปวดตายหรือ‛  คําพูดน้ีก็บอกอะไรไดห้ลายอย่างกับเราซ่ึงเป็น

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เราคิดวา่เราพยายามใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่ประชาชนอย่างเต็มท่ี แต่ความเช่ือ 

และความเห็นผลท่ีดี และเร็วของยาชุด ทาํใหป้ระชาชนไมเ่ช่ือในส่ิงท่ีเราบอกเขา เพราะว่ากินแลว้ไม่เห็น

เป็นอะไร ปัจจุบนัน้ีใชค้าํน้ีก็ดูน่าจะเหมาะกบัสภาพปัญหาบา้นเรา  ‚วยัรุ่นติดยาบา้  คนชราติด สเตีย

รอยด‛์  Case น้ีเป็น Case Study ท่ีเราน่ายกย่องช่ืนชมเพราะเป็น Case  ท่ีสมคัรใจถอนยาสเตียรอยด์

หยุดกินยาชุดเม่ือรูถึ้งโทษของสเตียรอยด ์เป็นตวัอย่างใหแ้ก่พ่อแม่พ่ีน้องไดฟั้ง หวงัว่าจะไม่ใหใ้ครไดร้บั

ภยัจากยาชุดรา้ย และมีผูใ้ชย้าชุดกลบัตวักลบัใจถอนยาสเตียรอยดม์ากขึ้ น เพราะอย่างน้อยเราก็ไดช้่วย 

1 ชีวิตใหห้ลุดพน้จากสเตียรอยด ์

 

เครือข่ายฮักถ่ินกาํเนิดร่วมกนัเถิดบ่ใชย้าและผลิตภณัฑไ์ม่เหมาะสม  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อาํนาจเจริญ  

ขอเป็นหน่ึงกาํลงัท่ีจะช่วยในการแกไ้ขปัญหายาสเตียรอยดแ์ละผลิตภณัฑท่ี์ไม่เหมาะสมในชุมชนเพราะ  

"เท่าท่ีดขูณะน้ีพบวา่ ระบบควบคุมสเตียรอยดบ์า้นเราน้ันแย่มาก ไม่มีแมแ้ต่ตวัเลขการนําเขา้ ซ่ึงเป็นไป

ไดย้ากท่ีจะใหม้ีการควบคุมท่ีเร่ิมตั้งแต่ตน้น้ํา  กลางน้ํา และปลายน้ํา  ทําอย่างไรระบบการทาํงานใน
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การเฝ้าระวัง แกไ้ขปัญหาดังกล่าวจึงจะมีความเช่ือมโยงกันในทุกมิติ และมีความเขม้แข็งในการ

ดาํเนินงานใหม้ีความต่อเน่ืองและยัง่ยืน  

 

จากบทเรียนดังกล่าวพบว่าในการดําเนินงานคุม้ครองผู ้บริโภคดา้นสาธารณสุขจริงๆแลว้คือการ

ดําเนินงานเภสชักรรมคลินิกในชุมชนนัน่เอง ทุกอย่างเราตอ้งกา้วย่างเขา้ไปในชุมชน สมัผัสชีวิตและ

คน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของชุมชน นอกจากน้ีจะตอ้งตามรอยยาจนครบวงจร มีการเช่ือมโยงขอ้มูล คืน

ขอ้มลูใหก้บัชุมชนไดม้ีความตระหนักในส่ิงท่ีเป็นอยู่ ณ ปัจจุบนั และพรอ้มท่ีจะกา้วจบัมือร่วมกนัในการ

แกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยกระบวนการต่างๆตอ้งเกิดมาจากชุมชนเอง เราเป็นเพียงแค่พ่ีเล้ียงเท่าน้ัน อีก

ทั้งตอ้งมีความเช่ือมโยงกับกระบวนการรักษาในสถานพยาบาลทั้งในส่วนของรพ.และรพ .สต. ทําให้

ผูป่้วยไดร้บัการดแูลท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้ น 

 

PC 7 

การสาํรวจสถานการณก์ารใชส้เตยีรอยด ์ในพ้ืนที่ตาํบลเมืองแหง อาํเภอเวียงแหง  จงัหวดั

เชียงใหม่ โดยเครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

สรุเชษฐ ์ธิติมทุา
1
, ฐิติพร ไพรตันากร 

กลุม่งานเภสชักรรม ฯ โรงพยาบาลเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 
1 
โทรศัพท ์089 8505336  email. surached15@yahoo.com 

 

จากการสาํรวจรา้นชาํในอาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ปี 2556 พบการขายยาอนัตราย ขายยาชุด 

พบขอ้รอ้งเรียนการขายยาชุด ยาสมุนไพรลูกกลอน และผูป่้วยท่ีมาโรงพยาบาลดว้ยอาการฉุกเฉินจาก

การกินยาอนัตรายและยาชุดอีกอยา่งต่อเน่ือง การจดัการปัญหาสเตียรอยดจึ์งมีความสาํคญัในพ้ืนท่ีน้ี  

วตัถุประสงค ์เพ่ือสาํรวจสถานการณก์ารใชส้เตียรอยดแ์ละคดักรองผูม้ีประวติัสงสยัไดร้บัสเตียรอยดใ์น

ตาํบลเมืองแหง  

วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม เร่ิมจากเครือข่ายชุมชนจากอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น (อสม.) ท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบติัการ ดาํเนินการออกพ้ืนท่ีสาํรวจชุมชน 8 

หมูบ่า้นในตาํบลเมืองแหง โดยใชแ้บบประเมินผูป่้วยโครงการจดัการสเตียรอยดโ์ดยเครือข่ายชุมชน เก็บ

ขอ้มลูประวติัการเส่ียงไดร้บัยาสเตียรอยดใ์นชุมชนในช่วงเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา และขอ้มลูอาการป่วยท่ี

กลุ่มตวัอยา่งบอก  จากน้ันทีมสหวิชาชีพวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือหาผูท่ี้เส่ียงใชส้เตียรอยดแ์ละหาแนวทางการ

จดัการปัญหาสเตียรอยด ์ 

ผลการศึกษา จากขอ้มลูประวติัการไดร้บัสเตียรอยดใ์นช่วงเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา พบผูท่ี้มีประวติัสงสยั

ไดร้บัสเตียรอยด ์ จาํนวน 316 คน จากการกินยาตม้/ยาหมอ้, กินยาน้ําสมุนไพร และกินยาชุด รอ้ยละ 

32.64, 28.10 และ 18.39 ตามลาํดบั พบอาการป่วยท่ีกลุ่มตวัอย่างบอก คือ ปวดกระดูก, เหน่ือย

อ่อนเพลีย และปวดศีรษะ รอ้ยละ 45.66, 30.16 และ 23.76 ตามลาํดบั  
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สรุปและขอ้เสนอแนะ พบผูท่ี้มีประวติัสงสยัไดร้บัสเตียรอยดใ์นพ้ืนท่ีศึกษา ทีมสหวิชาชีพไดร้่วมกนัหา

แนวทางแกไ้ขปัญหาจากสเตียรอยด์ ไดแ้ก่ แนวทางการแกไ้ขปัญหาผู ้ป่วยท่ีมีภาวะ Cushing’s  

syndrome, กาํหนดรูปแบบการใหสุ้ขศึกษาแก่ชุมชนหลากหลายช่องทาง  การวางแผนเฝ้าระวงัรา้นชาํ

และรถเร่โดยชุมชนมีส่วนร่วม การพฒันาแผนท่ีรา้นชาํออนไลน์ เป็นตน้ ทั้งน้ีปัญหาสเตียรอยดใ์นชุมชน

ตาํบลเมืองแหงเป็นปัญหาสาํคญัท่ีตอ้งไดร้บัการแกไ้ข และคืนขอ้มลูสู่ชุมชน เพ่ือสรา้งความตระหนักใน

ชุมชนและร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาสเตียรอยดต่์อไป 

  

คาํสาํคญั (สเตียรอยด ์เครือขา่ยชุมชน แบบคดักรอง คุชช่ิงซินโดรม) 

 

PC 8 

โครงการ "จวนกัน๋กึด จวนกัน๋ทาํ" การพฒันากลไกการจดัการการกระจายยาไม่เหมาะสมในพ้ืนที่

อาํเภอลอง 

อรวรรณ กาศสมบรูณ ์

กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค โรงพยาบาลลอง   

โทร 087 789 9191  อีเมลล ์posy_anise@hotmail.com 

 

 รา้นชาํเป็นหน่ึงแหล่งกระจายยา ซ่ึงจะพบทั้งยาท่ีอนุญาตจาํหน่ายและหา้มจาํหน่าย จากภารกิจ

ท่ีมอบหมายตรวจเฝ้าระวัง  พัฒนายกระดับใหเ้ครือข่ายเขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลลองมีส่วนร่วมในการ

จดัการ และพฒันาสู่การขยายการดําเนินงานครอบคลุมทั้งอาํเภอในการพฒันากลไกการจดัการการ

กระจายยาไมเ่หมาะสมในรา้นชาํร่วมกนั จากการสาํรวจรา้นชาํ ๔๑.๒๑%  ของจาํนวนรา้นชาํทั้งหมดท่ี

ขึ้ นทะเบียน พบวา่ประเภทยาท่ีมีการกระจายอยู่ในรา้นชาํสูงสุด ๓ อนัดบัแรก จากมากไปน้อย ดงัน้ี ยา

สามญั  ๕๒.๙๕% ยาอนัตราย ๒๓.๙๙ % และ ยาสามญัประจาํบา้น ๑๖.๑๙ % และแหล่งกระจายยาแก่

รา้นชาํสูงสุด ๓ อันดับแรก จากมากไปน้อย ดังน้ี รา้นขายยาประเภทท่ี ๒  ๕๕.๐๒%  รา้นขายยา

ประเภทท่ี ๑  ๓๐.๖๘% และ รถเร่  ๑๒.๗๐ %  เพ่ือการควบคุมและแกไ้ขปัญหา ไดม้ีขอ้ตกลงการ

พฒันากลไกการจดัการการกระจายยาไม่เหมาะสมในพ้ืนท่ี  มีมาตรการท่ีสาํคญั  ๓  มาตรการ ไดแ้ก่  

การใหค้วามรู ้ การเฝ้าระวงั ควบคุม ดูแลและขอ้ตกลงร่วม  และการผ่อนปรนอนุญาตยาบางรายการท่ี

ไมใ่ช่ยาสามญัประจาํบา้น ในปี ๒๕๕๘  
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สถานการณโ์ฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุทอ้งถิ่นจงัหวดัลพบุรี 

ตลุาภรณ ์รจุิระยรรยง
13 
และ สงวน ลือเกียรติบณัฑติ

 23
 

1
กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัลพบรุี  

โทร 08-1852-1180 Email: tulaporn_r@kkumail.com 
2
ภาควชิาบรหิารเภสชักิจ คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

3 
นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

 

วตัถุประสงค:์ เพ่ือสาํรวจสถานการณก์ารโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุทอ้งถ่ิน                

วิธีการ: ผูว้ิจยัและผูช้่วยวิจยับนัทึกรายการท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุทอ้งถ่ินท่ีเลือกมาอย่างสุ่มจาํนวน 

14 สถานี ตั้งแต่เวลาเปิดสถานีจนถึงเวลาท่ีปิดทาํการ สถานีละ 2 วนั ในช่วงเดือนธนัวาคม 2557 ผูว้ิจยั

ทําการประเมินความถูกตอ้งตามแบบประเมินดา้นกฎหมายซ่ึงไดผ่้านการประเมินความเท่ียงจาก

พนักงานเจา้หนา้ท่ีท่ีมีประสบการณอ์ยา่งนอ้ย 10 ปี  สาํหรบัการโฆษณาท่ีมีลกัษณะคลุมเครือ ผูว้ิจยัทาํ

การสอบทานการประเมินจากพนักงานเจา้หนา้ท่ีของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกครั้ง  

ผลการวิจยั: พบวา่สถานีวิทยุทั้ง 14 แห่งมีการโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีผิดกฎหมายอย่างน้อย 1 ช้ิน 

พบการโฆษณารวมทั้งหมด 658 ครั้ง ผิดกฎหมายจาํนวน 483 ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 73.4 ผลการ

ประเมินพบว่ามีจาํนวนครั้งของการโฆษณาผิดกฎหมายยา อาหาร เคร่ืองสาํอาง และ เคร่ืองมือแพทย์

รอ้ยละ 73.5,  79.2, 33.3 และ 100.0 ตามลาํดับ ส่วนโฆษณาวตัถุอันตรายไม่พบว่ามีการโฆษณาท่ีผิด

กฎหมาย ช่วงเวลาท่ีออกอากาศทั้งหมด 48.0 ชัว่โมง  มีการโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพรวมทุกช่องสถานี 

จาํนวน 28.5 ชัว่โมง ผิดกฎหมาย 26.0 ชัว่โมง มีการโฆษณายาท่ีไม่ไดข้ึ้ นทะเบียน 3 ผลิตภณัฑ ์และโฆษณายา

อนัตรายท่ีไม่สามารถโฆษณาต่อประชาชนทัว่ไปได ้ 2 ผลิตภัณฑ ์ประเด็นการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายสูงสุด   3 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การโฆษณาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การแสดงสรรพคุณยาท่ีเกินความจริง และโฆษณาเป็นเท็จว่า

รกัษาไดอ้ยา่งศกัด์ิสิทธ์ิหรือหายขาด  

สรุป: สถานการณก์ารโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีผิดกฎหมายทางวิทยุทอ้งถ่ินยงัคงเป็นปัญหาท่ีสาํคญั  

ภาครฐัตอ้ง มีแนวทางการจดัการปัญหาอยา่งมีส่วนร่วมจากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งระบบ 
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แนวทางการปฏิบตังิานของผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ในหอ้งพยาบาลของโรงเรียน ระดบัประถมศึกษาและ

ระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

รมยน์ลิน กิจภิญโญ
1
  สรดา สมยศ

1
  หทยักาญจน์ เชาวนพนูผล

2
 

1
 นักศึกษาเภสชัศาสตร ์ภาควชิาบรบิาลเภสชักรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2
 ภาควชิาบรบิาลเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

บทนาํ หอ้งพยาบาลของโรงเรียนเป็นด่านแรกของการดแูลเด็กหากเจ็บป่วย และมียาหลายชนิดไวใ้ช ้

วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการยาและเวชภณัฑ์ และ การพยาบาลเบ้ืองตน้สาํหรบัอาการไข้

ของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในหอ้งพยาบาลของโรงเรียน  

วิธีการศึกษา  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้งร่วมกับการสังเกตกับผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีในหอ้งพยาบาล

จาํนวน 32 คนจากโรงเรียนใน 6 อาํเภอ ของจงัหวดัเชียงใหม ่ 

ผลการศึกษา  ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในหอ้งพยาบาลรอ้ยละ 50.0 ไม่ไดส้าํเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพหรือสุขศึกษา รอ้ยละ 78.1 เขา้อบรมล่าสุดในหวัขอ้ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัยา  ในหอ้ง

พยาบาลพบยาอนัตราย เช่น ยาไอบโูพรเฟน และยานอรฟ์ลอกซาซิน  รอ้ยละ 75.0 ของผูป้ฏิบติัหน้าท่ี

เป็นผูค้ดัเลือกยาและเวชภณัฑโ์ดยใชค้วามรูด้า้นยาของตนเอง  รอ้ยละ 75.0  ซ้ือยาจากรา้นยา แต่รอ้ย

ละ 45.8 ไม่ไดร้ับคําแนะนําจากเภสัชกร รอ้ยละ 90.6 จัดซ้ือยา 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา  รอ้ยละ  

56.2 เลือกหยิบใชย้าตามสะดวกไม่ไดค้าํนึงถึงวนัหมดอายุ และรอ้ยละ 62.5 ไม่มีการล็อคตูย้าทาํให้

ผูร้บับริการสามารถหยิบยาไดเ้อง 

ในกรณีท่ีนักเรียนมีอาการไข  ้ ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีรอ้ยละ 43.8 ไม่ไดใ้ชป้รอทวดัไข  ้  แมว้่าจะซกัประวติัทุก

ครั้งแต่รอ้ยละ 71.9 ไม่มีการซกัประวติัการแพย้า  ทุกโรงเรียนใชย้าพาราเซตามอลสาํหรบัลดไขต้าม

เกณฑอ์ายุ ยงัพบการใหย้าขนาด 500 mg ครั้งละ 2 เม็ด ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อตบัได ้ 

สรุปและอภิปรายผล  เภสชักรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในพ้ืนท่ีควรมีบทบาทในการสรา้งความปลอดภยัในการ

ใชย้าในโรงเรียน และการบริหารจดัการยาและเวชภณัฑใ์นหอ้งพยาบาลควรไดร้บัการพฒันา 
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PC 11 

การพฒันากลไกเฝ้าระวงั  และจดัการยาไม่เหมาะสมในชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม  

บา้นแจมป๋อง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

ไพลิน สาระมนต,์บลุกิต วงศห์าญกลา้,ศภุชยั  หน่อทา้ว  และคณะ 

ฝ่ายเภสชักรรม  โรงพยาบาลเวยีงแก่น  จ.เชียงราย 

โทรศัพท ์:  0 – 5360 – 3140   / 08– 4169 - 3886 

 

ปัญหาและสาเหต ุ:   

อาํเภอเวียงแก่น มีปัญหาการใชย้าท่ีไม่เหมาะสมท่ีพบอุบติัการณผ์ูป่้วยแพย้าจากรา้นชาํเขา้มา

รบัการรกัษาในรพ.เวียงแก่นปีละไม่ตํา่กว่า 5  ราย ยาท่ีผูป่้วยแพส้่วนใหญ่เป็นยากลุ่มปฏิชีวนะ  ยา

อนัตราย ( Piroxicam, Aspirin ) นอกจากน้ันยงัพบคนเร่ขายยาตามหมู่บา้นท่ีแอบขายยาแผนโบราณ 

แต่แอบปลอมปนหรือผสมสเตียรอยด์  จากการเยี่ยมบา้นผูป่้วยในชุมชนเราจะพบ ผูป่้วยมีอาการหน้า

อว้นกลม มีการสะสมของไขมนัผิดปกติขึ้ นท่ีฐานคอ ( Crushing ‘ s syndrome)  จากการสาํรวจรา้นชาํ  

รา้นขาย  และจากรถเร่ขายยา พบว่า มียาผิดกฎหมาย: ยาปฏิชีวนะ ยาควบคุมพิเศษขายในรา้นชาํ  

เช่น ยาผง Kaolin ( Amoxycillin ),  Chloramphenicol,  Co - Trimoxazole Tab,   บวดหาย  ทมัใจ       

( ASA & CPM   ),  Loperamide ( Noxzy ),  เป็นตน้ ส่วนแผงลอยในตลาดนัดบา้นแจมป๋องท่ีอยู่ติด

ชายแดนไทยลาว  พวกเราตรวจพบยาผิดกฏหมาย ยาควบคุมพิเศษ ยาไม่ไดข้ึ้ นทะเบียนท่ีพ่อคา้แม่คา้

นําเขา้มาขายจากประเทศลาว และประเทศจีน  เช่น Dexamethasone Tab.,  Piroxicam  cap.  เป็นตน้ 

   

ตวัอยา่งยาไมเ่หมาะสม ยาไมป่ลอดภยัท่ีพบในพ้ืนท่ี อ.เวียงแก่น 

 

เป้าหมาย : เพ่ือพฒันารปูแบบ (Model) ในการเฝ้าระวงั และจดัการปัญหายาไม่เหมาะสมในชุมชน

อาํเภอเวียงแก่นแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

กิจกรรมการพฒันา  

1. ‚ ชวนกนัทาํ  ( Snow ball ) ‛  เภสชักร และหมออนามยัชวนกลุ่มคนท่ีเรามีสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั

มาร่วมทีมงาน  เช่น  อสม.  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มผู ้ประกอบการร้านชํา  โรงเรียนท่ีมี

ความสมัพนัธอ์นัดี 

2. เลือกพ้ืนท่ีดาํเนินการ   คน้หาภาคีเครือข่ายท่ีมีพลงัไดเ้ครือข่าย อสม.บา้นแจมป๋องนําร่องเป็น

พ้ืนท่ีปฏิบติัการ  คน้หากลุ่มเป้าหมายร่วมกนั ออกเยี่ยมบา้นคน้หาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการ

บริโภคยาในชุมชน คน้หาเคส  กรณีศึกษาร่วมกนักบัอสม.    
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3. เขา้หาแกนนําผู ้ใหญ่บา้นคณะกรรมการตลาดนัดบา้นแจมป๋อง  เพ่ือขอความร่วมมือ และ

อาํนวยความสะดวกจดัเวทีใหอ้งคค์วามรู ้ทาํความเขา้ใจกบักลุ่มอสม. เขา้ร่วมประชาคมกบัคน

บา้นแจมป๋อง คืนขอ้มูลสถานการณ์ใหอ้งคค์วามรู ้  คนกิน  คนขาย  เคสกรณีศึกษา  คืนชุด

ขอ้มลูความจริงกลบัสู่พ้ืนท่ี เขา้ร่วมเวทีท่ีประชุมประจาํเดือนกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นอ.เวียงแก่น เพ่ือ

ขอความร่วมมือเป็นแกนนํา และช่วยจดัการยาไมเ่หมาะสมในชุมชน   

4. กาํหนดกติการ่วมกนั / กฏบา้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เนน้การพดูคุย ทาํความเขา้ใจไมเ่อา

กฏหมายนํา   

5. การลดปัจจยัเส่ียง  ควบคุมรายการยาท่ีจาํหน่ายไดใ้นรา้นชาํ  รายการยาทดแทน  รายการยา

สมุนไพร   

6. จดัการปํญหาร่วมกนักบัแกนนําผูใ้หญ่บา้น ( กรมการปกครอง ) เครือขา่ยสหวิชาชีพ  อสม.   

7. ส่ือสารความเส่ียงในระดบัพ้ืนท่ี ส่ือโปสเตอร ์ ดึงเครือขา่ยรา้นชาํเขา้มามีส่วนร่วม     

8. นําแกนนํา เขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารทาํงานกบัเครือข่าย สคบ.  

นอกจากน้ันในระหว่างการดําเนินงานทีมงานพบปัญหาท่ีตอ้งร่วมกันปรับปรุง พัฒนา และ

คน้หาเครือข่ายพฒันาระบบยา  การเฝ้าระวงั และจดัการปัญหาในชุมชนใหเ้หมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี

บา้นแจมป๋อง อ.เวียงแก่น จ.เชียงรายใหม้ีความต่อเน่ืองและยัง่ยืนต่อไป เช่น เครือข่ายองคก์ารบริหาร

ส่วนตําบล  เครือข่ายผูป้ระกอบการรา้นคา้  เครือข่ายดีเจน้ําดี   เครือข่ายกลุ่มแม่บา้น  เครือข่ายเด็ก 

และเยาวชน  เป็นตน้ 

   

ขยายเครือขา่ย กลุ่มแมบ่า้น 

ผูป้ระกอบการรา้นคา้ 

ออกหน่วยใหค้วามรูก้บัผูกิ้น 

ผูส้งูอายุ 

รายงานสถานการณย์าไม่

ปลอดภยัในเวทีประชุมกาํนัน 

ผูใ้หญ่บา้น 

ผลลพัธก์ารเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน :    

1. ความสัมพันนธ์ท่ีดีของเจา้หน้าท่ีฝ่ายเภสัชกรรม และชุมชน เห็นศักยภาพของเครือข่าย

สาธารณสุข และเครือข่ายอ่ืนๆ ท่ีเป็นพลงัสาํคญั และสามารถร่วมกนัสรา้งกลไกเฝ้าระวงั  และ

จดัการยาไมเ่หมาะสมในชุมชนได ้ 

2. คุณบุญรตัน์   ชยัวงศ์ ไดร้ับรางวลัชนะเลิศ อสม.เช่ียวชาญดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบัอาํเภอ

เวียงแก่น 

3. ทีมสาธารณสุขอาํเภอเวียงแก่น ไดร้บังบประมาณสนับสนุนจาก กสท.หล่ายงาว เทศบาลหล่าย

งาวใหด้าํเนินงานในโครงการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไม่ปลอดภยัในเขตตาํบลหล่ายงาว ใน

ปี 2556  
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4. ทีมสาธารณสุขอําเภอเวียงแก่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กพย. คณะเภสัชศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ในการพฒันาระบบยา  ระบบเฝ้าระวงั และจดัการยาไม่เหมาะสมใน

ชุมชน อ.เวียงแก่น ขยายพื้ นท่ีออกไป ประจาํปี 2557  

5. ทีมงานได้เครือข่าย และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็ก เยาวชน นักเรียน  กลุ่มแม่บ้าน  

ผูสู้งอายุ  แกนนํากาํนัน – ผูใ้หญ่บา้นอ.เวียงแก่น ผูป้ระกอบการรา้นชาํ เขา้มามีส่วนร่วมใน

การเฝ้าระวงั และจดัการยาไมเ่หมาะสมในชุมชนต่อไป 

 

บทเรียนที่ไดร้บั : 

 การมีส่วนร่วมของทีมงานสาธารณสุข  และเครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีความสําคญัในการ

พฒันากลไกเฝ้าระวงั  และจดัการยาไม่เหมาะสม การจดั เวที / กระบวนการ คนทาํงาน ควรสรา้ง

บรรยากาศในการทาํงาน   ยึดหยุ่นไดแ้ต่ยงัคงเป้าหมายไว ้ ดูปฏิทินชุมชนเป็นหลกั   มีการพลิกแพลง

เวลาราชการ กบัเวลาราษฎร  เตรียมตวั วางแผนก่อนลงใชทุ้นทางสงัคม   ทุนปัญญาในชุมชนในการ

แกปั้ญหา 

 

PC 12 

สถานการณข์องสินคา้ไม่ปลอดภยัจากการประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัลาํดบัความสาํคญัสินคา้ไม่ปลอดภยัระดบัจงัหวดั 

สรีรโรจน์ สุกมลสนัต์
1,
 ,วรรณา ศรีวิริยานุภาพ

1,2,3
 ,วิทยา กุลสมบรูณ์

1,2,3
 

1
ส านักงานแผนงานพฒันาวชิาการและกลไกคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ คณะเภสชัศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  089 488 1085, sareerarote.s@gmail.com 
2
วทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสชักรรม 

3
สถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

บทนาํ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชมรมเภสชัสาธารณสุขจงัหวดัแห่งประเทศไทย 

(ภจท.) วิทยาลัยการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) และสาํนักงาน

แผนงานพฒันาวิชาการและกลไกคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ (คคส.) พฒันาหลกัเกณฑก์ารจดัลาํดบั

สินคา้ไม่ปลอดภัยระดับจงัหวดั
(1)

 
(2)

 และดําเนินการจดัลาํดับความสาํคญัของสินคา้ไม่ปลอดภัยในปี 

พ.ศ.2557 
(3)

 เพ่ือนําผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดัทาํแผนการดาํเนินงานของ อย. ในปีงบประมาณ 2558 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความชุก และการกระจายทางภูมิศาสตร์ ของสินคา้ไม่ปลอดภัยจากการ

ประเมินความเส่ียงและความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัลาํดับความสาํคญัสินคา้

ไมป่ลอดภยัระดบัจงัหวดั ปี พ.ศ.2557  
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วิธีการศึกษา  การศึกษาเชิงพรรณนาในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของรายการสินคา้ไม่ปลอดภยัฯ ในลาํดบั

ท่ี 1-5 จากการดําเนินโครงการจดัลาํดับความสาํคญัสินคา้ไม่ปลอดภัยในระดับภาค 4 ภาค ใน 60 

จังหวัด ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2557 ซ่ึงมีเภสัชกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็น

นักวิชาการในกระบวนการ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ความชุก และวิเคราะหก์ารกระจายเชิง

ภมูิศาสตร ์
(4)

 ของสินคา้ไมป่ลอดภยัฯ ระดบัจงัหวดั  

ผลการศึกษา ความชุกของสินคา้ไม่ปลอดภัยจากการประเมินฯ ระดับประเทศ 5 อนัดับแรก มี

รายละเอียดดงัตาราง 

ตาราง แสดงความชุกของสินคา้ไม่ปลอดภยัระดบัจงัหวดั ลาํดบัที่ 1-5 ระดบัชาติ 

ลาํดบัที ่ รายการสินคา้ ประเมินความเสี่ยง (รอ้ย

ละ) 

ประเมินความเป็นไปไดใ้น

การแกปั้ญหา (รอ้ยละ) 

1 สารเคมีการเกษตรตกคา้งในผกั/

ปลาเค็ม 

13.2 13.3 

2 เครื่องสาํอางผสมสารเคมีอนัตราย 13.2 13.7 

3 นํ้ามนัทอดซํ้าเส่ือมสภาพ 10.9 11.2 

4 สเตอรอยดป์ลอมปนในผลิตภณัฑ์

สุขภาพ 

10.2 10.4 

5 ยาไม่เหมาะสมในชุมชน 7.9 7.9 

6 ฟอรม์าลีนในอาหาร 7.3 8.6 

7-31 ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ  37.3 34.9 

  รวม 100.0 100.0 

เมื่อวิเคราะหค์วามชุกของสินคา้ไม่ปลอดภัยฯ โดยแบ่งเป็น 4 ภูมิภาคพบว่ารายการสินคา้ส่วนมากมี

อนัดบัสอดคลอ้งกบัรายการสินคา้ไมป่ลอดภยัในระดบัประเทศ แต่มีรายการสินคา้บางรายการท่ีมีความ

แตกต่างกนัตามภูมิภาค นอกจากน้ี พบว่าลกัษณะการกระจายทางภูมิศาสตรข์องสินคา้ไม่ปลอดภัยฯ

ระดบัชาติ อนัดบัท่ี 1-5 แต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั ตามลกัษณะทางภมูิศาสตร ์

สรุปและวิจารณ ์สถานการณปั์ญหาสินคา้ไม่ปลอดภยัในแต่ละพ้ืนท่ีมีทั้งความเหมือน และแตกต่างกนั 

โดยอาจเกิดจากปัจจยัในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค พฤติกรรม

ของผูป้ระกอบการ ลกัษณะทางภูมิศาสตรท่ี์ส่งผลต่อการกระจายของสินคา้ กิจกรรมหรือโครงการใน

พ้ืนท่ี เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ันส่งผลต่อการเลือกรายการสินคา้ไม่ปลอดภยัและการประเมินความเส่ียง

และการประเมินความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาของสินคา้ จึงควรกาํหนดนโยบาย มาตรการ หรือ 

แผนการจดัการปัญหาสินคา้ไมป่ลอดภยั ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะปัญหาในทุกดา้น  

คาํสาํคญั สินคา้ไมป่ลอดภยั, หลกัเกณฑก์ารจดัลาํดบัความสาํคญั 
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PC 13 

การใชย้าปฏิชีวนะของประชาชนในอาํเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ 

พิชญาดา นามวงศ ์

โรงพยาบาลโพธ์ิศรสีวุรรณ จงัหวดัศรสีะเกษ 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

  

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู ้ และพฤติกรรมเก่ียวกับการใชย้าปฏิชีวนะของ

ประชาชนในอาํเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic 

Random Sampling) จานวน 353 คน ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้ นไป  

ผลการวิจยัพบว่า   กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นรอ้ยละ 57.51 

ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 18-29 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 33.15 สถานภาพสมรส คิดเป็นรอ้ยละ 81.87 

ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ตํา่กวา่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 73.09 มีความสามารถอ่านหนังสือได้

รอ้ยละ 90.65 โดยมีรายไดข้องตนเองต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000 บาท หรือตํา่กว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่รอ้ยละ 60.61 เคยใชย้าปฏิชีวนะในรอบ 2 เดือนท่ีผ่านมา โดยใชย้าดงักล่าวรกัษาตนเองมากท่ีสุด 

คิดเป็นรอ้ยละ 66.29  

 จากการศึกษา ความรูเ้ก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะ พบกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู ้

เก่ียวกบัยาปฏิชีวนะในระดบัความรูพ้อใช  ้ (คะแนนอยู่ในช่วงรอ้ยละ 70 – 89.99) คิดเป็นรอ้ยละ 

56.94 รองลงมาอยู่ในระดบัความรูดี้ (คะแนนอยู่ในช่วงรอ้ยละ 90 – 94.99) คิดเป็นรอ้ยละ 33.42 

และระดบัความรูต้ํา่ (คะแนนนอ้ยกวา่รอ้ยละ 70) คิดเป็นรอ้ยละ 7.08 มีเพียงรอ้ยละ 2.55 ท่ีมีความรู ้

เก่ียวกบัยาปฏิชีวนะในระดับความรูดี้มาก (คะแนนอยู่ในรอ้ยละ 95 ขึ้ นไป) เมื่อพิจารณาความรู ้

เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 100 มีความรูใ้นเร่ือง ถา้ท่านมีแผลท่ี

เทา้โดยไม่ทราบว่าไปเหยียบอะไรมา ต่อมาอีก 3 วนัแผลเกิดมีหนองไหลออกมา ท่านจะไปซ้ือยา

ปฏิชีวนะมากินเอง หรือไปพบแพทย ์ รองลงมา รอ้ยละ 97.17 มีความรูท่ี้ถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชย้า

ปฏิชีวนะในเร่ือง ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีใชด่ื้มเม่ือจะกินยาปฏิชีวนะ  

 ดา้นพฤติกรรมการใชย้าปฏิชีวนะ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชย้าปฏิชีวนะ

ระดบัพอใช ้(คะแนนอยู่ในช่วงรอ้ยละ 70 – 89.99) โดยคิดเป็นรอ้ยละ 52.41 กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมท่ี

ควรปรบัปรุง (คะแนนน้อยกว่ารอ้ยละ 70) คิดเป็นรอ้ยละ 5.38 ส่วนกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมดีมาก 

(คะแนนอยู่ในรอ้ยละ 95 ขึ้ นไป) มีเพียงรอ้ยละ 4.53 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชย้าปฏิชีวนะ

เป็นรายขอ้ พบว่าพฤติกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบถูกตอ้งมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ อ่านฉลากก่อน

รบัประทานยา เพ่ือใหแ้น่ใจว่าเป็นยาของท่าน (รอ้ยละ 88.10), ก่อนรบัประทานยาท่านอ่านฉลาก

เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เป็นยารกัษาโรคหรืออาการอะไร มีวิธีกินอย่างไร (รอ้ยละ 87.82) , ท่านแจง้การแพย้า

กรณีท่ีตวัท่านเองหรือบุคคลท่ีท่าน พาไปรบัการรกัษาใหแ้พทย ์ เภสชักร หรือเจา้หน้าท่ี สาธารณสุข

ทราบวา่เคยมีประวติัการแพย้า (รอ้ยละ 78.75) ,หากมีอาการผดผ่ืนคนัหรือลมพิษหลงัใชย้าท่านหยุด

ใชย้า และกลบัมาพบแพทย ์(รอ้ยละ 76.20) และท่านตรวจสอบวนัหมดอายุของยาก่อนใชย้า (รอ้ยละ 

75.35) ส่วนพฤติกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบถูกตอ้งน้อยท่ีสุด คือ การแจง้การแพย้า  
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 จากผลการศึกษาสรุปไดว้่าความรูแ้ละพฤติกรรมการใชย้าปฏิชีวนะของประชาชนในอาเภอโพธ์ิ

ศรีสุวรรณยงัถูกตอ้งไม่เพียงพอ ควรนําขอ้มูลผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการดําเนินการเพ่ือ

ป้องกนัการใชย้าปฏิชีวนะท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใหค้วามรูค้วาม

เขา้ใจในเร่ืองการใชย้าปฏิชีวนะท่ีถูกตอ้ง 

 

 

PC 14 

การประเมินผลการใชย้าสมุนไพร และ ยาแผนไทยในงานรกัษาพยาบาลผูป่้วย ของ

สถานพยาบาลภาครฐั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ปี 2557 

ธีราวฒิุ  มีช านาญ 

ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

 

บทนาํ ตามนโยบายภาครฐัมุ่งหวงัใหเ้กิดการพ่ึงตนเองดา้นสุขภาพ เน้นใหม้ีการใชย้าสมุนไพรไทยและ

แพทย์แผนไทยเทียบเท่าแผนปัจจุบัน แต่ยังมี อุปสรรคทําให้การใช้ยาแผนไทยมีสัดส่วนตํ ่า 

วตัถุประสงค ์เพ่ือวิเคราะหส์ถานการณก์ารใชย้าแผนไทยและเสนอแนวทางส่งเสริมการใชย้าแผนไทย   

วิธีการศึกษา วิเคราะหข์อ้มลูการบริโภคยา การวินิจฉยัโรค การสัง่การรกัษาของสถานพยาบาลภาครฐั 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  ปี ๒๕๕๗ ร่วมกบัการสมัภาษณค์วามคิดเห็นของบุคลากรผูส้ัง่ยา ๑๕๐ คน   

ผลการศึกษา  ผู ้ป่วยนอก  ๑,๔๙๓,๒๙๘ คน มีบริการ ๕,๘๕๑,๑๔๔ ครั้ง  มีผูป่้วยแพทยแ์ผนไทย 

๒๒๓,๐๕๘ คน หรือรอ้ยละ ๑๔.๙๔  บริการแพทย์แผนไทย  ๔๓๔,๓๖๓  ครั้ง หรือรอ้ยละ ๗.๔๒ 

โรงพยาบาลมีรายการยาแผนไทยเฉล่ีย ๑๖.๖ รายการต่อแห่ง  แห่งท่ีมากท่ีสุด ๓๔ รายการ น้อยท่ีสุด 

๕ รายการ มลูค่าบริโภคยาแผนไทย ๒๔,๕๑๖,๕๕๙ บาท หรือ รอ้ยละ ๓.๐๓  ของมลูค่าบริโภคยารวม   

ในการสมัภาษณผ์ูส้ัง่จ่ายยาโรงพยาบาลและรพ.สต. พบว่าขอ้ปัญหา อุปสรรค ๓ ลาํดบัแรก คือ ๑. ผูส้ัง่

ยาไมรู่จ้กัชนิดของยา ๒. ผูส้ัง่ยาไมม่ีขอ้มลู แนวทางการสัง่ใชย้า (ไมม่ี guideline )   ๓. ผูส้ัง่ยาไม่เช่ือมัน่

ในคุณภาพของยา   ส่วนขอ้ส่งเสริมใหม้ีการสัง่ยา  ๓ ลําดับแรก คือ   ๑.ผูป่้วยเรียกหา  ๒. ผูส้ัง่ยามี

ความเช่ือมัน่ในยา (เฉพาะชนิดท่ีตนสัง่จ่าย)  ๓. จ่ายแทนยาแผนปัจจุบนั   

วิจารณ ์ ขอ้มูลการบริโภคมาจากศูนยข์อ้มูลกลาง มูลค่าอา้งอิงมาจากราคาท่ีแต่ละสถานพยาบาล

กําหนดขึ้ นเองซ่ึงแตกต่างกัน  การใชย้าแผนไทยเป็นการใชเ้พียงบางรายการไม่มีความครอบคลุม  

บุคลากรผูต้อบสมัภาษณส์่วนใหญ่เป็น จนท.รพ.สต. มีบุคลากรสาขาอ่ืนนอ้ยโดยเฉพาะแพทย ์  

สรุป มีผู ้ป่วยใช้บริการแผนกแพทย์แผนไทยน้อย  รายการยาแผนไทยในบัญชียาและขนาดของ

โรงพยาบาลไมม่ีผลต่ออตัราการบริโภคยา  ปัจจยัส่งเสริมการใชย้าแผนไทย คือ ตวัผูป่้วย และ ผูจ้่ายยา 

ซ่ึงยอมรบัในสรรพคุณยาฯ บางขนานเท่าน้ัน  ส่วนอุปสรรคสาํคญัคือผูส้ัง่ยาขาดความรูแ้ละทกัษะ  
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PC 15 

การแกไ้ขปัญหายาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน    

เจนจิรา ชชูยัสวุรรณศร ี   

โรงพยาบาลดอนพดุ  อ.ดอนพดุ สระบรุ ี 

เบอรโ์ทร 0899009029  Janejira_cho@hotmail.com 

 

 จุดเริ่มตน้/แรงบนัดาลใจดิฉันยา้ยมาอยู่โรงพยาบาลดอนพุด สระบุรี เมื่อ มิถุนายน 2556 

ดิฉันไดม้ีส่วนร่วมคิดว่าเราจะมีส่วนช่วยอย่างไงบา้งกบัชุมชน บทบาทของเภสชักรมีไดม้ากกว่าอยู่ใน

โรงพยาบาล เราสามารถเดินเขา้ไปหาเคา้ไดนิ้ จึงไดท้าํโครงการการยาน่ารู ้ สู่ชุมชน และโครงการรา้น

ชาํน่าซ้ือ สู่ชุมชนสดใส  ขอเร่ิมเลยนะค่ะ เก่ียวกบัประสบการณ์ดีๆดิฉันไดม้ีโอกาสออกตรวจรา้นชาํใน

พ้ืนท่ีอําเภอดอนพุด จึงทําใหดิ้ฉันรูว้่าแต่ละตําบลมีก่ีหมู่บา้นเพราะตอ้งไปทุกหมู่บา้น  แดดแรง ฝน

เบาๆๆไม่ทอ้เพราะมีหมวก กบัเส้ือแขนยาวติดตัวไป ถา้ฝนแรงอาจขอเล่ือนเป็นวนัอ่ืน  ดิฉันบอกกับ

ตนเองเสมอว่า การออกตรวจไม่ใช่ถือว่าเรามีอาํนาจทางกฎหมายท่ีจะคอยกาํกบัผูป้ระกอบการรา้นชาํ 

แต่ดิฉนัจะคิดเสมอวา่เป็นการพบเพ่ือนใหม ่ เพ่ือพดูคุยพบปะคุยกนั  ไมใ่ช่แค่เดินเขา้ไปขอตรวจๆๆและ

ทุกอย่างตอ้งตรงตามวิชาการท่ีมีถูกกบัมีผิดเท่าน้ัน  การตรวจประเมินรา้นชาํ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่

ใหค้วามร่วมมือดี เพราะการออกตรวจครั้งน้ี โรงพยาบาลไม่ไดไ้ปคนเดียว เราไม่ตอ้งการเป็นฮีโร่คน

เดียว เราจึงใหเ้จา้หน้าท่ีรพ.สต.หรือ อสม.ในพ้ืนท่ีออกตรวจแนะนําร่วมดว้ย เพราะเคา้อยู่ในชุมชน

มากกว่าเรา  เราตอ้งการใหเ้คา้อยู่ไดเ้ราอยู่ไดแ้ละดูแลไปตลอด ส่ิงท่ีพบยา การตรวจประเมินครั้งแรก 

พบหลายรา้นขายยาท่ีหา้มเช่น tc mycin ทนัใจ ยาชุด  penicillin 500000 ผูป้ระกอบบางรา้นบอกว่า

ลูกคา้เรียกหา ก็ถึงเอามาขาย บางรา้นไม่รูจ้ริงๆว่าขายในรา้นชาํไม่ได ้ เราไดม้ีการนําโปสเตอรย์าท่ี

หา้มขายในรา้นชาํ ไปติดทุกรา้นใน อ.ดอนพุด พรอ้มคู่มือยาท่ีขายในรา้นชาํได ้และอธิบายว่าทําไมยา

ฆ่าเช้ือถึงขายไมไ่ด ้หรือยาชุดทาํไมตอ้งหา้มขาย ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือ โดยการตรวจ

ครั้งท่ี 2 บอกว่า หมอฉนัไม่ไดเ้อามาขายแลว้ ดูตามโปสเตอรท่ี์หมอเอามาติดให ้เราฟังแลว้ก็ช่ืนใจ แต่

เราก็ไม่ไดห้า้มรา้นชาํทุกอย่างอะไรก็หา้มไม่ได้ๆ ๆๆจนทาํใหเ้คา้ไม่มีทางเลือก อาจซ่อนเราก็ได ้(เร่ือง

ซ่อนน้ี บอกตรงๆว่าจะรูเ้หมือนกนัว่าซ่อนหรือเปล่า แต่ท่ีทําไดคื้อรา้นท่ีเคยตรวจเจอ ตรวจครั้งท่ี2 ไม่

พบ เราชอบเคา้ท่ีทําเพ่ือชุมชน และบอกว่าถา้ซ่อนคุณจะมีความสุขหรอกกบัตอ้งคอยหลบเจา้หน้าท่ี 

คอยระวงักลวัเจา้หน้าท่ีกบักาํไรยาไม่ก่ีบาท )    เราไดม้ีการเชิญผูป้ระกอบการรา้นชาํมาคุยกนั(ต.ดง

ตะงาว)นําร่องเน่ืองจากการตรวจรา้นครั้ง แรกพบว่าเจอขายยาท่ีหา้มขายมาท่ีสุดใน อ.ดอนพุด เราก็

เร่ิมจากเพราะอะไรเราตอ้งเขา้ไปตรวจประเมินเคา้ดว้ย หรือเคา้รูสึ้กอยา่งไงกบัการหา้มนู๊นหา้มน้ี  เราก็

บอกว่าเจา้หน้าท่ีไม่ไดต้อ้งการใชก้ฎหมายอย่างเดียว เราตอ้งการใหชุ้มชนมีท่ีพ่ึงและปลอดภัย  เราจึง

ตอ้งเขา้มาช่วยแนะนํารา้นชาํเพ่ือประโยชน์ต่อคนในชุมชนจริงๆ  เพราะถา้รพ.สต.ปิด ชาวบา้นมีอาการ
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เจ็บปวดเล็กน้อยท่ีท่ีใกลท่ี้สุดและเป็นทางเลือกกับเคา้คือรา้นชํา เราจึงตอ้งการใหผู้ ้ประการรา้นชาํมี

ส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของท่านเอง  ตวัอย่าง ผูป้ระกอบการถาม PARA 500 mg กระปุก ขายหรือ

แบ่งไดไ้หม เราก็มานัง่พิจารณาแลว้ว่า  PARA 500 mg ถา้ใชอ้ย่างถูกตอ้งถือว่าปลอดภยั ติดตรงแบบ

แผง 10 เม็ด ถึงเป็นยาสามญัประจาํบา้น  ถา้เป็นกระปุก เป็นยาอนัตราย ชาวบา้นติด  PARA 500 mg 

สี-ฟ้า เราจึงอนุโลมใหเ้คา้ขายไดเ้พราะถา้ไม่ใหท้างเลือกเคา้เลย เราคงต่อตา้นเราหรือซ่อนเราเอาไว ้ 

หรือแม ้ทิฟฟ่ี ดีคอลเจน เราก็ใหข้ายได ้   

 สุดทา้ย ทาํใหเ้ราไดใ้ชค้วามจริงใจ และตั้งใจจริงๆ  ยกตวัอย่างผูป้ระกอบการรายหน่ึงตอนแรก

ท่าทางไมช่อบขี้ หนา้เรา (ไมไ่ดคิ้ดเองนะค่ะ ผูป้ระกอบการบอกมาเองเลยค่ะ) เราก็บอกตรงๆว่า ถา้การ

ตรวจทาํใหไ้มพ่อใจอะไรก็ขอโทษ เพราะเราคิดเสมอว่าไม่ใช่ว่าเป็นเจา้หน้าท่ีมีอาํนาจแลว้จะมาสัง่ๆๆๆ  

เราบอกว่าไม่เคยคิดรา้ยกับรา้นชํา แต่ตอ้งการใหค้ําแนะนําเพ่ือคนในชุมชนของท่านเอง และบอก

ผูป้ระกอบการตรงๆๆว่าเราตอ้งการช่วยชุมชนของเคา้จริงๆๆๆและตอ้งการให้เคา้มีส่วนร่วม เคา้รบัฟัง 

หลงัจากน้ันตรวจรอบท่ี 2 ผูป้ระกอบการรายน้ี จดัรา้นใหม่ okมากๆๆพรอ้มกบับอกเราว่าดูตูย้าไดเ้ลย 

(ยาถูกตอ้งตรงตามท่ีตกลงกันไว)้พรอ้มกบัหน้าตายิ้ มแยม้ ไม่เหมือนครั้งแรก  เราเลยติดต่อไวว้่าถา้

โรงพยาบาลมีการจดัเชิงเสวนาผูป้ระกอบการรา้นชาํเก่ียวกบัยาในรา้นชาํ เชิญมาร่วม น้องเคา้บอกว่า 

ไดเ้ลย  ฟังแลว้ช่ืนใจ และขอเล่าตวัอยา่งรา้นชาํท่ีไปพบแลว้ประทบัใจ 

 เรื่องที่ 1 โรคเดียวกนั  ยาเหลือแบ่งปันกนัใช ้ มีผูป้ระกอบการรา้นชาํอยู่รา้นหน่ึง เราเขา้ไป

ช่วยดเูร่ืองยาท่ีขายในรา้นชาํ วา่ยาตวัไหนขายไดไ้มไ่ด ้เคา้ก็เอายา seritide accuhaler  มาใหดู้แลว้บอก

วา่เพ่ือนบา้นบอกใชดี้จริงๆเหลือเลยเอามาแบ่งใหใ้ช ้เราก็เคยหยุดดูยาในรา้นแป๊ป เพ่ือมาใหค้าํแนะนํา

เร่ืองยาท่ีใชก้บัเจา้ของน้ีก็สาํคญั ขั้นแรก เราถามเจา้ของรา้นว่าเป็นโรคอะไรอยู่บา้ง เจา้ของรา้นก็บอก

วา่เป็น เบาหวาน ความดนั หอบหืด  เราเลยถามต่อวา่ หอบหืด คุมไดไ้หม หมอใหย้าอะไรบา้ง  เจา้ของ

รา้นเอายามาใหดู้เป็น budesonide mdi กบั salbutamol mdi  เราก็อธิบายเก่ียวยาท่ีตอ้งใชต้ามแพทย์

เพราะแพทยจ์ะดตูามอาการท่ีเป็น และวิธีใชต่้างกนั แบ่งกนัใชไ้ม่ไดจ้ริงๆ  เจา้ของรา้นก็บอกว่าจะไม่ใช้

แต่จะขอไปคืนเพ่ือนบา้นเอง   ตรงน้ีเราสามารถคิดไดห้ลายกระบวนการเลย 1. ผูป่้วยท่ียาเหลือไม่ยอม

เอายาไปโรงพยาบาลตามนัด ทําใหม้ียาเหลือคา้งไวท่ี้บา้นเยอะกว่าท่ีนัด  2. ชาวบา้นคุยกนัเร่ืองโรค

ของตนเอง หรือโรคท่ีเป็นก็หวงัดีเอายามาแบ่งกนัใช ้ซ่ึงตามหลกัจริงๆๆๆยาโรคเร้ือรงัไม่ควรแบ่งกนัใช ้

ซ่ึงตรงน้ีจะพยายามเอามาคิดเป็นคาํแนะนําหลงัจ่ายยา  3.ถา้เราไมไ่ปหาเคา้ เคา้จะใชย้าไหม?   

 เรื่องที่ 3 กลา้พูด ว่าจริงใจ และตั้งใจจริง เร่ืองการออกตรวจ เรามุ่งหวงัเพ่ือ ประโยชน์ของ

คนในชุมชนในพ้ืนท่ีทุกคนไม่ใช่แค่ใหร้า้นชาํขายถูกตอ้งแลว้ก็หมดหน้าท่ีเราแลว้ หรือออกตรวจๆๆๆ

ตามแบบฟอรม์เท่าน้ันเสร็จจบ  เราสามารถคุยกับผูป้ระกอบการท่ีขายแมก้ระทัง่ชาวบา้นท่ีไปซ้ือของ

รา้นชาํดว้ย ทั้งเร่ืองสุขภาพ การใชย้าต่างๆท่ีบางทีสงสยัแต่ลืมถามตอนมาโรงพยาบาล คุยกนัเร่ืองทํา
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นา หรือชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้น  บางคนปรึกษาการใชอ้าหารเสริม  เจอชาวบา้นท่ีทานยาชุดเรา

พยายามอธิบายโทษของยาชุด   

 เร่ืองสุดท้ายในโครงการยาน่ารู ้สู่ชุมชน  ความบังเอิญท่ีได้เจอจา้ เจนจิราออกเยี่ยมบา้น

ประเมิน รพ.สตบา้นหลวง (สุ่มนะค่ะ) โดยนัดกบัพ่ีจนท รพ.สตไวน้ะค่ะ ความบงัเอิญก็เกิดขึ้ น ทาํใหเ้จอ 

ป้าคนหน่ึงอยู่บา้นคนเดียว แต่มีหลานสาวคอยส่งข่าว ส่งน้ํา อาหารใหต้ลอดๆๆ  มีความคิดในแง่ลบ  

ไมย่อมไปอยูก่บัลกู  ท่ีสาํคญัคือป้าคนน้ีทานยาชุดทุกวนั  (ยาชุดน้ันมีสเตียรอยดอ์ยู่ดว้ย) บอกว่าถา้ไม่

ทานจะไม่มีแรง นอนอย่างเดียว  ทํางานไม่ได(้ ป้าแกชอบ ปลูกตน้ไม ้และ มีงานบา้นต่างๆ) จึงให้

หลานไปซ้ือมาให ้ วิญญาณเภสชัก็เร่ิมข้ึนแลว้บอกถึงอนัตรายของสเตียรอยดท่ี์จะเกิดขึ้ นแต่ป้าแกก็บอก

ว่าแก่แลว้ตายก็ไม่เป็นไร( ป้าแกดูแก่กว่าอายุมากๆซ่ึงอาจสเตียรอยด์ดว้ยก็ได)้ ถา้ไม่ทานไม่มีแรง 

ทาํงานไม่ไดน่ี้จะแย่เพราะอยู่คนเดียว ลกูหลานไม่ตอ้งห่วงเคา้หรอก  ณ .ตอนน้ัน มึนตึบเลยไม่รูจ้ะพูด

อย่างไงใหป้้าแกเห็นคุณค่าของตัวเองและห่วงตัวเองมาขึ้ น เน่ืองจากป้ามีความเช่ือและทัศนคติท่ีเป็น

อะไรท่ียากมากๆท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดของป้าแก สรุป ก่อนออกจากบา้นป้า จึงขอใหเ้อายาเม็ดท่ี

เป็นสเตียรอยดอ์อก ตวัอ่ืนๆในยาชุดน้ันทานไดเ้หมือนเดิม แต่ป้าแกไม่ยอมใหเ้อายาเม็ดท่ีสเตียรอยด์

กลบัเพราะแกบอกว่าถา้ยาชุดท่ีใหท้านไม่ดีก็ตอ้งเพ่ิมยาเม็ดน้ันเหมือนเดิม  (ฝากท่ีจนท รพ .สต. ค่อย

ตาม case หลงัจากหยุด ) case น้ี บอกตรงๆคิดเองไม่ตก จึงเอากลบัมาปรึกษาหอ้งยา และผอ. จึงได้

คาํแนะนําดีๆใหฝ่้ายจิตเวชออกประเมินดว้ย  คาํว่าพวกเราจึงเกิดขึ้ น คือ จนท รพสต ฝ่ายจิตเวช หอ้ง

ยา ร่วมมือกนัเพ่ือตอ้งการจะช่วยป้าคนน้ีจริงๆ  เราจึงลงไปเยี่ยมบา้นป้าอีกครั้ง ป้าถามว่าทาํไมเป็นห่วง

ป้าจงั  เราก็บอกว่าเราตอ้งแนะนําการใชย้าใหถู้กตอ้งเพ่ือความปลอดภยัของป้าจา้  เราก็คุยเร่ืองความ

เป็นอยู ่ความคิด การใชย้าชุดของป้า  โดยพ่ีจิตเวชบอกว่ามนัเป็นความเช่ือ และทศันคติท่ีเปล่ียนแปลง

ยากอยู่ตอ้งใชเ้วลา  ณ วนัท่ีไปป้าแกกาํลงักงัวลกบัยาชุดท่ีรา้นขายยาเคา้จะไม่ขายใหแ้ลว้(ตามคาํบอก

ของป้าเคา้)  กาํลงัจะหาวิธีหาแหล่งในการซ้ือยาชุดท่ีใหม่ จึงเป็นช่วงเหมาะเราเลยเสนอยาชุดท่ีจดัโดย

เภสชักรหอ้งยาเพื่อทดแทนยาชุดเดิมมาใหแ้ทน ป้าแกก็บอกว่าก็ลองเอามาสิถา้ไม่มีใหซ้ื้อก็กินของรพก็

ได ้เราจึงรีบกลบัมาจดัและฝากพ่ี รพ.สต.ไปอีกครั้ง   พ่ีจิตเวช ออกเยี่ยมcase อีกครั้ง กลบัมาบอกว่า 

คนไข ้มาว่ากินแลว้ok ดี ที่สาํคญัป้าบอกไม่เปลืองเงินซ้ือยาชุดที่เคยซ้ือ ( บอกตรงๆในใจกงัวล และ

ลุน้มากๆๆวา่ป้าแกท่ีทานยาชุดท่ีจดัไปใหถู้กไหมมาก)  

  (ส่ิงท่ีอยากบอกว่า การทาํงาน ท่ีทาํดว้ยใส่หวัใจท่ีอยากทาํ   ความบงัเอิญท่ีทาํใหเ้ราไดเ้จอกนั(พวก

เราไดเ้จอป้า) บวกกบัความตั้งใจความร่วมมือของพวกเรา ถึงแมเ้ราจะช่วยไดเ้พียงคนเดียว(อาจยงัมีคน

อ่ืนท่ีกินยาชุดท่ีเราไม่รู ้แต่ถา้เรารูแ้ลว้ไม่ช่วยหรือไม่ทาํอะไรคงไม่ใช่เภสชักร หอ้งยา โรงพยาบาลดอน

พุดจา้)  

 มีรุ่นพี่ เคยสอนไว ้ว่าการทาํงานไม่ใช่ตอ้งทาํแลว้ได ้100 เตม็ แตข่อใหเ้ราทาํเตม็ที่  
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เครือข่ายการทาํงานที่เขม้แข็งคือวคัซีนของชุมชน 

จนัทรจ์รยี ์ ดอกบวั,จมุพล  ประถมนาม   

กลุม่งานเภสชักรรมฯ รพ.ปทมุราชวงศา จ.อ านาจเจรญิ  

เบอรโ์ทร 086-8744831    E- mail : soon_title@hotmail.com 

  

คนเราเกิดมามีจุดดีจุดเด่นเหมือนต่างกนัไป  มีความเกลียดความชอบเหมือนต่างกนัไป   ส่ิง

หน่ึงเมื่อทุกคนเกิดมาแลว้ตอ้งแสวงหาไม่แตกต่างกนัเลยคือ ความสุข   ความสุขท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการได ้ทุกอย่างเท่าท่ีแต่ละคนตอ้งการ  แต่การไดม้าของความสุขมนัคือการแสวงหา  การ

แสวงหาท่ีไมม่ีท่ีส้ินสุดตราบเท่าท่ีลมหายใจจะหยุดลง  จึงจะเขา้ถึงส่ิงท่ีเรียกวา่  “พอเพียง”  

 “ “ดีชัว่อยู่ที่ตวัทาํ  สูงต ํา่อยู่ที่ทาํตวั ”   ประโยคน้ีส่ือความหมายไดช้ดัในการวดัคุณค่าความดี

หรือความชัว่ของคน  “ผูใ้ดท่ีแสวงหาผลประโยชน์โดยการเบียดเบียนหรือเอารดัเอาเปรียบเพ่ือนมนุษย์

ดว้ยกนั  มนัผูน้ั้นเท่ากบัสูญส้ินอารยธรรมแห่งความเป็นคนไปแลว้   ”คงยงัเห็นก็เพียงแต่กายหยาบใน

คราบคน  แต่ตวัตนไม่ต่างจากเดรจัฉาน  ซ่ึงความสุขท่ีเกิดกบัคนเหล่าน้ันคงอยู่ดว้ยไม่ชัว่รตัติกาล  ไม่

ชา้นานก็จะพบพาลใชก้รรมท่ีตนทาํ  หากช่องว่างของความดีในสงัคมถูกความชัว่คอยสอดแทรกใหเ้ห็น

อยูท่ัว่ไป  เราทุกคนเองก็คงอยูด่ว้ยความหวงัอนัยิ่งใหญ่ว่าขอใหช้่องว่างของความดีน้ันน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะ

เป็นไปได ้ เพ่ือท่ีจะหยุดทุกพนัธนาการไมใ่หเ้มล็ดพนัธแ์ห่งความชัว่เติบโตในสงัคมมนุษยเ์รา   ดว้ยเหตุ

น้ีการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จึงไดเ้กิดขึ้ น  ทั้งในดา้นท่ีดีถูกตอ้งและในดา้นท่ีผิด  ผูท่ี้

เดินทางตามแสงสว่างท่ีถูกตอ้งจึงอยู่ในมุมท่ีโล่งชัดเจน  ในขณะท่ีผูท่ี้อยู่ในดา้นมืดจุดอับมองไม่เห็น  

เสมือนดงัเสือท่ีหิวโหยรอดกัสุ่มตะคุบเหยื่อท่ีไม่ทนัระมดัระวงัตวั  รูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์เกิด

ไดใ้นทุกๆ ดา้นของสงัคม  ไมว่า่จะในรปูแบบการบริหารการจดัการทางดา้นการเมืองการปกครอง  การ

เอารดัเอาเปรียบทางดา้นเศรษฐกิจ  รวมถึงดา้นการบริการดา้นสุขภาพ 

ปัจจุบนัสถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑสุ์ขภาพท่ีเส่ียงต่อความปลอดภัยในชุมชนครอบคลุม

ทุกเพศทุกวยั  มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้งยา  อาหารเสริม เคร่ืองสาํอางและเคร่ืองมือแพทย ์ กล่าวอา้ง

สรรพคุณโออ้วด เป็นเท็จ เกินความจริง   โดยกลยุทธห์ลกัคือการโฆษณา กระตุน้ความตอ้งการ อยาก

ลอง อยากใช ้ใหเ้กิดความเช่ือถือ  ศรทัธา ต่อผลิตภณัฑ ์เมื่อผูใ้ชห้ลงเช่ือถึงขั้นศรทัธาแลว้ เป็นการยาก

ท่ีจะเปล่ียนทศันคติใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ีถูกตอ้งได ้ การโฆษณา ผ่านส่ือต่าง ๆ ทั้งทางวิทยุชุมชน โทรทศัน์ผ่าน

ระบบดาวเทียม  รถเร่  ใบปลิว  ป้าย  ส่ือส่ิงพิมพ์ การขายตรงโดยส่ือบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ ตาม

กลุ่มเป้าหมายของสินคา้ เช่น กลุ่มเด็ก จะเน้นร่างกายแข็งแรง ไอคิวสูง กลุ่มวยัรุ่น  จะเน้นความสวย 

ความหล่อบุคลิกดี ฉลาด  กลุ่มแม่บา้น จะเน้นความสวยงาม สรีระมีเสน่หม์ดัใจ  กลุ่ม พ่อบา้น จะเน้น

สมรรถนะ ทางเพศ  กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน จะเน้น แกป้วดเมื่อย  เจริญอาหาร นอนหลบั  และท่ีสาํคญัคือ

กลุ่มผูป่้วยเร้ือรงัและกลุ่มวยัสูงอายุ จะเน้นสรรพคุณครอบจกัรวาล รกัษาบรรเทาไดทุ้กโรคทุกอาการ  

เบาหวาน ความดันโลหิต  โรคหวัใจหลอดเลือด  มะเร็ง  โรคจิต  ขอ้เส่ือม  ตาฝ้าฟาง กินไม่ไดน้อนไม่

หลบั  ฯลฯ  นอกจากน้ียงัเสริมดว้ยกลยุทธ์สรา้งการยอมรับจากสงัคม  เช่น ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ใหสู้ง 

แสดงถึงฐานะผูใ้ชแ้ละทัศนคติ ของดี ราคาย่อมแพง  เป็นผูนํ้าสมยั  เป็นตน้    ในขณะท่ีภาครัฐทั้ง
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บุคลากร  ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมาย ไม่สามารถดําเนินการบังคับใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

กฎหมายบางอย่างลา้สมยัและไม่ครอบคลุม บางประเด็นปัญหาไม่มีกฎหมายรองรบัการป้องกนั แกไ้ข 

และประการสําคัญ ผู ้ดําเนินการในระดับชุมชนไม่สามารถใชม้าตรการทางกฎหมายอย่างเดียว 

จาํเป็นตอ้งใชม้าตรการทางสงัคมและหลกัรฐัศาสตร ์ดําเนินการควบคู่ไปดว้ย จึงจะก่อใหเ้กิดผลและ

ผาสุกในชุมชน 

 “ร่วมกนักาํหนดทิศทางเป้าหมาย  ร่วมกนัขยายความรูส้รา้งสรรค์   

ร่วมสรา้งเครือขา่ยพรรคพวกกนั  ปัญหายาไมเ่หมาะสมน้ันถูกขจดัไป ” 

 

การทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคน้ั์นสามารถทาํไดด้ว้ยตนเองได ้  ขณะเดียวกนัหากมีเครือข่าย  

มีผูส้นับสนุน  มีกัลยาณมิตรร่วมคิดร่วมฝันร่วมกันเพ่ือสรา้งสรรค์ส่ิงดีงามเพ่ือสังคม  ก็จะทําใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย  การดาํเนินการโดยชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดหน่ึง

ท่ีจะเกิดแรงผลกัดนัใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาพรอ้มกบัพฒันาไปอยา่งต่อเน่ือง 

ภาคีหลักในชุมชนท่ีร่วมกระบวนการคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  องคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ิน  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  ผูนํ้าทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน  สถานศึกษา วดั ปราชญช์าวบา้น 

ผู ้ประกอบการรวมทั้งเจ ้าหน้าท่ีตํารวจและโรงพยาบาลชุมชน  ภาคีนอกชุมชน เช่น สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวดั   ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  สถานี

ตาํรวจภธูร สถานีตาํรวจทางหลวง   สปสช  .เขต  กสทช .เขต ส่ือมวลชน และองคก์รภาคประชาชน  

การสรา้งเครือขา่ยเฝ้าระวงัยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน  โดยการสรา้งองคค์วามรูท่ี้ถูกตอ้ง

ในกลุ่มเครือข่ายผูป้ระกอบการรา้นชํา  กลุ่มประชาชนทัว่ไป  สรา้งความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในประเด็น

ปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ  นอกจากจะก่อใหเ้กิดอนัตรายในระยะยาวแลว้ยงัเป็น

การสูญเสียค่าใชจ้่ายเกินความจําเป็น  ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีชุมชมตอ้งอาศัยพลงัขบัเคล่ือน

ร่วมกนั  ไมใ่ช่รปูแบบลกัษณะ “รอเจบ็ป่วยหมอช่วยที ”  

สรา้งกลุ่มเครือข่ายสายลบัสเตียรอยดจ์ากกลุ่ม อสม โดยให ้อสม เรียนรูรู้ปแบบการนํายาและ

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไมถู่กตอ้งเหมาะสม  โดยเฉพาะผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีมีสเตียรอยดป์ลอมปน  พรอ้มทั้ง

การใหชุ้ดทดสอบสารปลอมปนสเตียรอยดไ์ด ้

การนําผลการทดสอบท่ีไดคื้นขอ้มูลแก่ชุมชน  เพ่ือใหเ้กิดความตระหนัก   นอกจากน้ันยงัมี

ผูป่้วยกรณีศึกษาท่ีไดข้ออาสาเขา้มามีส่วนร่วมในการใหข้อ้มลูสนับสนุนเพ่ิม 

จากการดาํเนินงานท่ีผ่านมาพอสรุปบทเรียนสาํคญัไดว้่า แนวทางสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยมิ

ใหป้ระชาชนในชุมชนตกเป็นเหยื่อ  คือการใหข้อ้มูลแก่ประชาชนไดรู้ ้เท่าทัน มีวิจารณญาณ มีภูมิ

ตา้นทานในตนเอง ไมห่ลงเช่ือและไมซ้ื่อผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียง ตลอดจนเป็นหเูป็นตาแจง้การกระทาํท่ี

ละเมิดกฎหมายแก่หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  มีกระบวนการสรา้งมาตรการ วิธีการจดัการกบัผลิตภัณฑ์

สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัยในชุมชนในบริบทท่ีแตกต่างกนับา้ง แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ สรา้งมาตรการ

ป้องกนัภยัแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยวิเคราะหถึ์งลกัษณะร่วมท่ีโดดเด่นของชุมชนคือ  

1) เสริมสรา้งสามคัคี ลดความขดัแยง้ สรา้งมีส่วนร่วมของภาคีในชุมชน  

2) มีความต่ืนตวั  เรียนรูแ้ละเท่าทนัโฆษณาและการขาย  

3) ชุมชนมีความสามารถจดัการปัญหาโดยตนเองและสรา้งเครือขา่ยนอกชุมชน 
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4) มีระบบเฝ้าระวงัของชุมชน 

5) มีนโยบายสาธารณะของชุมชนเองเพื่อความยัง่ยืน 

 

 “กา้วแรกท่ีเหมือนดจูะเล็ก  แต่บดัน้ีมนัเป็นกา้วมหาประชาชนอนัยิ่งใหญ่  

แมจุ้ดมุง่หมายความสาํเร็จจะดเูหมือนรออยูแ่สนไกล……..   

แต่ไมเ่ป็นไร .......เพราะความสาํเร็จท่ีขีดรอเราไว ้ เรามัน่ใจวา่เราไมไ่ดก้า้วไปอยา่งเดียวดาย ”  

 

 

PC 17 

เครือข่ายชุมชนกบัการขบัเคลื่อนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัปฐมภูมิ 

สู่การเป็นหมู่บา้นสรา้งเสริมสุขภาพปลอดโรคจากการบริโภคและอุปโภคสินคา้และผลิตภณัฑ์

สุขภาพ เขตพ้ืนที่ตาํบลชา้งม่ิง อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 

ศศิพงค ์ทิพยร์ชัดาพร  

ฝ่ายเภสชักรรมชมุชน โรงพยาบาลพระอาจารยฝ้ั์น อาจาโร  

 

 การดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัปฐมภูมิ โดยฝ่ายเภสชักรรมชุมชน โรงพยาบาลพระ

อาจารยฝ้ั์น อาจาโร ในระยะ 4 ปีท่ีผ่านมา (2553-2556) พบว่า ผูบ้ริโภคของอาํเภอพรรณานิคม 

ยงัคงไดร้ับการเอารัดเอาเปรียบดา้นสิทธิของผู ้บริโภคท่ีพ่ึงไดร้ับจากสถานประกอบการและสถาน

บริการในชุมชน ผูบ้ริโภคไดร้บัอนัตรายจากการใชสิ้นคา้ท่ีเส่ือมสภาพ หมดอายุ และผิดกฎหมาย คิด

เป็นร้อยละ 1.02 ทั้ ง น้ีเกิดจากการท่ีประชาชนขาดการได้รับข ้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 

ผูป้ระกอบการไม่ตระหนักและใหค้วามสําคัญในเร่ืองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ตลอดจนขาดความ

ร่วมมือจากภาคีเครือขา่ยในชุมชน ในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอย่างจริงจงั วตัถุประสงค์

ของการศึกษาน้ี เพ่ือพฒันาเครือข่ายชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี 5 

หมู่บา้นของตําบลชา้งมิ่ง และเพ่ือประเมินผลลพัธ์การดําเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายในชุมชน รูปแบบการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 

ประเมินผลโดยใชม้าตรฐานของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมาตรฐานดา้นอาหารของ

กรมอนามยั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชคื้อ เจา้ของสถานประกอบการและสถานบริการ จาํนวน 35 แห่ง ท่ี

เปิดใหบ้ริการในพ้ืนท่ี 5 หมู่บา้นของตาํบลชา้งมิ่ง ทาํการเก็บขอ้มลูในช่วง สิงหาคม 2556 – ตุลาคม 

2557 และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ผลการดําเนินงานพบว่า มีการดําเนินงานดา้น

คุม้ครองผูบ้ริโภคโดยภาคีเครือข่ายในชุมชนในระดับหมู่บา้นครบทั้ง 5 หมู่บา้น ภาคีเครือข่ายและ

ผูป้ระกอบการมีความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองมาตรฐานและการใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้อย่างถูกต้องรอ้ยละ 

87.45 มีการจัดตั้งศูนย์คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล, พฒันารา้นอาหารและแผงลอยไดม้าตรฐาน Clean Food Good Taste รอ้ยละ 86.40 ,
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พัฒนารา้นจําหน่ายก๋วยเต๋ียวใหไ้ดม้าตรฐานก๋วยเต๋ียวอนามัยสูงถึงรอ้ยละ 88.40, พัฒนารา้นชํา

จาํหน่ายสินคา้ไดม้าตรฐานรา้นชาํตน้แบบรอ้ยละ 87.65  ตลาดนัดและคลองถมและรา้นเสริมสวยไม่มี

การจาํหน่ายและใชเ้คร่ืองสาํอางผิดกฎหมายรอ้ยละ 100 และไม่พบผูป่้วยท่ีเกิดอาการอุจจาระร่วงจาก

การรบัประทานอาหารในงานบุญงานศพรอ้ยละ 100 จากการดาํเนินโครงการในครั้งน้ีทําให้ทราบว่า 

การพฒันางานคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน  จะทําใหเ้กิดนวตักรรม

การเฝ้าระวงัความปลอดภัยดา้นผลิตภัณฑสุ์ขภาพในชุมชนโดยมีเป้าหมายเพ่ือใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีมี

สุขภาพท่ีแข็งแรงและไดร้บัความปลอดภยัจากการบริโภคอุปโภคสินคา้และผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  

คาํสาํคญั : งานคุม้ครองผูบ้ริโภค  เครือขา่ยชุมชน หมูบ่า้นสรา้งเสริมสุขภาพปลอดโรค 

 

PC 18 

โครงการ เครือข่ายพฒันา ผูค้า้ร่วมใจ ปลอดภยัผูบ้ริโภค 

กฤษฎา จกัรไชย 

โรงพยาบาลค าเขื่ อนแกว้ อ.ค าเขื่ อนแกว้ จ.ยโสธร 35180 

โทร 081-0741414 อีเมล ์kritsada_kp@hotmail.com  

 
งานคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชนควรเน้นการทํางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยจดักระบวนการ

เพ่ือใหป้ระชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั เพ่ือป้องกันปัญหาใหก้ับตนเองและชุมชน จาก

การศึกษาปัญหาและวิเคราะหปั์ญหาในพ้ืนท่ีตําบลดงแคนใหญ่ อาํเภอคาํเขื่อนแกว้ จงัหวดัยโสธร ท่ี

ผ่านมา พบว่าการแกไ้ขปัญหาดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภคมกัจะบังคับใชก้ฎหมายแก่ผูป้ระกอบการท่ี

ละเมิด ทาํใหข้าดความร่วมมือ ดงัน้ันการดาํเนินการดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภคตอ้งเร่ิมการพฒันาแบบ

ใหม่ คือเน้นการมีส่วนร่วมโดยใชท้ฤษฎี สามเหล่ียมเขยื้ อนภูเขา ร่วมกับ การประชาคม โดยมีภาค

ประชาชนเป็นฐานหลัก ดึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเขา้มาเป็นเครือข่ายในการแกไ้ขปัญหา การดําเนิน

โครงการในครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาภาคีเครือข่ายการทํางานคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชน เพ่ือ

พัฒนากระบวนการเรียนรูใ้นการแกปั้ญหาการทํางานคุม้ครองผู ้โภคของเครือข่าย เพ่ือรณรงค์ให้

ประชาชนมีความรูด้ ้านการคุม้ครองผู ้บริโภคและเพ่ือสรา้งกลไกการเฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชน โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการคือ ตําบลดงแคนใหญ่ อําเภอคํา

เขื่อนแกว้ จังหวดัยโสธร ระยะเวลาดําเนินงานตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง เดือน ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการดาํเนินโครงการพบว่า รา้นอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑป์ระเมินรอ้ยละ ๙๐ ลาน

ตลาดชุมชนปลอดสารปนเป้ือนในอาหาร ๕ ชนิด รอ้ยละ ๙๕.๘๓ ประชาชนในชุมชนเกิดองคค์วามรู ้

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยเกิดเป็นสญัญาประชาคมในตาํบล รา้นคา้และรา้น

ขายของชาํปลอดยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไม่เหมาะสมในชุมชน รอ้ยละ ๙๐ เคร่ืองสาํอางปลอดสาร

หา้มใช ้๓ ชนิด รอ้ยละ ๑๐๐ และประชาชนไมช้ื่อสินคา้จากรถขายเร่และจาํนวนรถขายเร่ลดลง 

๒. ที่มาปัญหา 



บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  91 

 

การคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นการควบคุมวิธีการและมาตรฐานของผูผ้ลิตและผูข้ายสินคา้และบริการ 

ตลอดจนการแนะนํา เพ่ือเผยแพร่ความรูแ้ก่ผูบ้ริโภค การปกป้องคุม้ครองสิทธิ รวมทั้งการไดร้บัความ

เป็นธรรมและการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดจากการใชสิ้นคา้หรือบริการน้ันๆ งานคุม้ครองผู ้บริโภคใน

ชุมชนควรเนน้การทาํงานเชิงรุกมากกวา่เชิงรบั โดยจดักระบวนการเพ่ือใหป้ระชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม

ในการเฝ้าระวงั เพ่ือป้องกนัปัญหาใหก้บัตนเองและชุมชน ทาํใหชุ้มชนมีความปลอดภัยจากการบริโภค

อาหาร ยา เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนๆ การท่ีประชาชนในชุมชนเขา้ร่ วมกันทํางานใน

รูปแบบเครือข่ายองค์กรผู ้บริโภคในชุมชน เป็นการสรา้งใหชุ้มชนมีความเขม้แข็ง โดยมีการพัฒนา

ศักยภาพผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ รวมทั้งพัฒนาสถานประกอบการควบคู่กันไป โดยจะนํามาซ่ึง

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีปลอดภยั มีคุณภาพ จากการศึกษาปัญหาและวิเคราะหปั์ญหาในพ้ืนท่ีตาํบลดงแคน

ใหญ่ อาํเภอคาํเข่ือนแกว้ จงัหวดัยโสธร ท่ีผ่านมา พบวา่การแกไ้ขปัญหาดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภคมกัจะ

บังคับใชก้ฎหมายแก่ผูป้ระกอบการท่ีละเมิด ทําใหข้าดความร่วมมือ ดังน้ันการดําเนินการดา้นงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภคตอ้งเร่ิมการพัฒนาแบบใหม่ คือเน้นการมีส่วนร่วมในการคุม้ครองผู ้บริโภคโดยใช้

ทฤษฎี สามเหล่ียมเขยื้ อนภูเขา ร่วมกับ การประชาคม โดยมีภาคประชาชนเป็นฐานหลัก   พัฒนา

ศกัยภาพกลุ่มองคก์รผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีใหเ้กิดศกัยภาพต่อการทาํงานทั้งดา้นความรู ้ทกัษะ การเฝ้าระวงั 

มีการพัฒนาการเรียนรูร้่วมกันของกลุ่มเครือข่ายในชุมชน ดึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเขา้มาเป็นเครือข่าย 

เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ท่ีผ่านมามีเพียงอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) และเจา้หน้าท่ี

สาธารณสุขในทอ้งท่ีเท่าน้ันซ่ึงไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชน จากเหตุผล

ดงักล่าวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลดงแคนใหญ่จึงไดท้าํโครงการ ‚โครงการเครือข่ายพฒันา ผูค้า้

ร่วมใจ ปลอดภยัผูบ้ริโภค‛  ขึ้ นเพ่ือแกไ้ขปัญหาและจดัการงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชน  

๓. วตัถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือพฒันาภาคีเครือขา่ยการทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชนตาํบลดงแคนใหญ่ 

๓.๒ เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรูใ้นการแกปั้ญหาการทาํงานคุม้ครองผูโ้ภคของเครือขา่ย 

๓.๓. เพ่ือรณรงคใ์หป้ระชาชนตาํบลดงแคนใหญ่มีความรูด้า้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

๓.๔. เพ่ือสรา้งกลไกการเฝ้าระวงัแบบมีส่วนร่วมของเครือขา่ยดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 

๔. วิธีการดาํเนินงาน 

๔.๑ ประชุมหารือการดําเนินกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายประกอบดว้ย ประธานกลุ่ม อสม.

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข รพ.สต.ดงแคนใหญ่ เทศบาลตาํบลดงแคนใหญ่ ตวัแทนโรงเรียน ผูนํ้าชุมชน ฯลฯ 

มีนําเสนอขอ้มลูสภาพปัญหาจากการทาํงานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค เพ่ือร่วมกนัจดัทาํแผนงานเพ่ือแกไ้ข

ปัญหางานคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชน และไดจ้ดัทาํโครงการตามแผนงานเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพพ้ืนท่ีตาํบลดงแคนใหญ่  

๔.๒ จดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาเครือข่ายการคุม้ครองผูบ้ริโภค เพ่ือพฒันาเครือข่ายให้

มีความเข็มแข็ง ประชาชนเขา้ถึงความรูด้า้นการเลือกซ้ืออาหาร ความปลอดภยัอาหารเคร่ืองสาํอาง ยา 

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เทคนิคการตรวจสอบสารปนเป้ือน ช่องทางการปกป้องสิทธิโดยร่วมกับ

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  
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๔.๓ จดัเวทีระดมแนวคิดสรา้งพลงัของกลุ่มเครือขา่ยคุม้ครองผูบ้ริโภค กาํหนดกิจกรรม ขั้นตอน

การทํางานร่วมกนัของกลุ่ม ผลท่ีเกิดขึ้ นภายในกลุ่ม การใชป้ระโยชน์ท่ีเกิดขึ้ นของกลุ่มเครือข่ายแต่ละ

กลุ่ม 

๔.๔ กลุ่มเครือขา่ยลงมือปฏิบติัการพฒันางานตามกิจกรรมภายในเวลาท่ีกลุ่มกาํหนด  

๔.๕ จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูผ้ลสําเร็จงานระหว่างเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคตําบลดงแคน

ใหญ่ 

๔.๖ สรุปผลและประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมพฒันาเครือขา่ย 

 

๕. ผลการดาํเนินงาน 

 การพฒันาเครือข่าย ในการศึกษามีกระบวนการสรา้งเครือขา่ย ดงัน้ี 

 ๑. ในการประชุมหาแนวทางการดาํเนินกิจกรรมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาขอ้มลูสภาพ

ปัญหาจากการทํางานดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค ปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมา ทําใหไ้ดแ้นวทางการดําเนิน

กิจกรรมแกปั้ญหาร่วมโดยการพัฒนาเครือข่ายดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคชุมชนดงแคนใหญ่ และดึงผูค้า้

ผูข้ายมามีส่วนร่วมในการพฒันางาน และไดแ้ผนงานเพ่ือแกไ้ขปัญหางานคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชน 

 ๒. ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบติัการสรา้งเครือข่ายการคุม้ครองผูบ้ริโภค เพ่ือเสริมองค์

ความรูท้ัว่ไปดา้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและบทบาทของกลุ่มคุม้ครองผูบ้ริโภคชุมชนดงแคนใหญ่ ทําให้

ไดภ้าคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งงานคุม้ครองผูบ้ริโภคชุมชนดงแคนใหญ่และเครือข่ายมีความรูค้วามเขา้ใจ

เก่ียวกบัปัญหาในงานคุม้ครองผูบ้ริโภค    

 ๓. ในเวทีการระดมแนวคิดสรา้งพลงัของกลุ่มเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคชุมชนดงแคน

ใหญ่ เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรูถึ้งบทบาท หน้าท่ีของตัวเอง  รู ้ถึงความคาดหวังของกลุ่มและกิจกรรมท่ี

ดาํเนินการของกลุ่ม ทําใหเ้ครือข่ายไดข้อ้ตกลงร่วมในการทํางานและมีความพรอ้มในการลงมือปฏิบติั

ตามกิจกรรมท่ีกาํหนด และผลท่ีไดร้บัหลงัจากเครือข่ายลงมือปฏิบติัการพฒันางานตามกิจกรรม พบว่า

เครือขา่ยเกิดทกัษะการพฒันางาน   เกิดสญัญาประชาคมดงแคนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสุขภาพชุมชน

ดงแคนใหญ่ 

 ๔. ในการจดัเวทีร่วมเรียนรูร้ะหว่างเครือข่าย เพ่ือ สรุปและทบทวนกิจกรรมเครือข่าย

คุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชน ทําใหเ้กิดการจดัการสุขภาพงานคุม้ครองผูบ้ริโภค เกิดบทเรียนจากการ

ทํางาน ประชาชนมีองค์ความรู ้ความเขา้ใจงานคุม้ครองผู ้บริโภคและไดร้ับการปกป้องสิทธิ จาก

กิจกรรมขบวนการสรา้งเครือข่ายท่ีกล่าวมาก่อใหเ้กิดกลุ่มในชุมชน ไดแ้ก่  กลุ่มไก่ย่างปลอดภยั ๑ กลุ่ม 

กลุ่มแม่คา้ปลอดภยัปลอดสาร ๑ กลุ่ม กลุ่มแม่บา้นขนมจีนไรส้าร ๑ กลุ่ม กลุ่มรา้นชาํขายยาปลอดภยั 

๑ กลุ่ม กรรมการลานตลาด ๑ กลุ่ม ชุมชนดงแคนใหญ่ปลอดภยั ๑ ชุมชน ศูนยร์บัเร่ืองรอ้งเรียน

ผูบ้ริโภค ๑ แห่ง การมีภาคีเครือข่ายภายใต ้‚โครงการเครือข่ายพฒันา ผูค้า้ร่วมใจ ปลอดภยัผูบ้ริโภค‛ 

ส่งผลสาํเร็จต่อการทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคของชุมชนตาํบลดงแคนใหญ่ ดงัน้ี  
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๑. รา้นอาหาร/แผงลอยผ่านเกณฑป์ระเมินรอ้ยละ ๙๐  

 

สถานที่ 

ก่อนดาํเนินงาน หลงัดาํเนินงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

รา้นอาหาร ๓ รา้น ๑ ๒ ๓ ๐ 

แผงลอย ๓๘ แผงลอย ๑๐ ๒๘ ๓๘ ๒ 

 

 ๒. ลานตลาดชุมชนปลอดสารปนเป้ือนในอาหาร ๕ ชนิด รอ้ยละ ๙๕.๘๓ 

จากการสุ่มตรวจอาหารสดในตลาดประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จาํนวน ๑๒๐ ตวัอยา่ง  

สารปนเป้ือน จาํนวน

ตวัอย่าง 

ผลการทดสอบ รอ้ยละ 

สารฟอกขาว ๒๐ ไมพ่บ ๐.๐๐ 

บอแรกซ ์ ๒๐ ไมพ่บ ๐.๐๐ 

ฟอรม์าลิน ๒๐ ไมพ่บ ๐.๐๐ 

ยาฆ่าแมลง ๔๐ ๕ ๑๒.๕ 

สารกนัรา ๒๐ ไมพ่บ ๐.๐๐ 

 

๓. ประชาชนในชุมชนเกิดองคค์วามรู ้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งในเรื่องการคุม้ครองผูบ้ริโภค  

เกิด ‚สัญญาประชาคมตําบลดงแคนใหญ่‛ ซ่ึงเป็นมติร่วมกันในการคุม้ครองตนเองใหไ้ดร้ับ

ความปลอดภยัจากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพชนิดต่างๆ ร่วมดว้ยช่วยกนัสอดส่องดูแลชุมชนใหป้ลอดภัย

จากผูค้า้ท่ีเอาเปรียบ มีช่องทางและสถานท่ีรบัเร่ืองรอ้งเรียนดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระดบัตาํบล 

๔. รา้นคา้/รา้นขายของชาํปลอดยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน รอ้ยละ 

๙๐ ผลจากการสาํรวจรา้นคา้/รา้นขายของชาํทั้งหมด ๓๖ รา้น ดงัแสดงในตาราง 

 

 

 

 

 

  

๕. ประชาชนไม่ช้ือสินคา้จากรถขายเร่และจาํนวนรถขายเร่ลดลง จากประมาณ ๑๐ ครั้ง/

เดือน เหลือเพียง ๑ ครั้ง/เดือนเท่าน้ัน เน่ืองจากประชาชนมีความรูม้ากขึ้ น ไม่ช้ือสินคา้จากรถขายเร่

เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีไมม่ีคุณภาพ 

 

 

 

รายการที่พบ ขอ้มูลก่อนดาํเนินงาน ขอ้มูลหลงัดาํเนินงาน 

ยาอนัตราย ยาชุด ยาลกูกลอน ๑๒ รา้น ๑ รา้น 

ผลิตภณัฑไ์มม่ี อย. ๑ รา้น ไมพ่บ 

ผลิตภณัฑห์มดอายุ ๑ รา้น ไมพ่บ 
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 ๖. เครื่องสาํอางปลอดสารหา้มใช ้ 

 จากการสุ่มตรวจเคร่ืองสาํอางในรา้นเสริมสวยทั้งหมด ๑๐ รา้น จาํนวน ๒๐ ตวัอย่าง 

พบสารตอ้งหา้มใน ๑๔ ตวัอยา่ง 

สารตอ้งหา้ม ก่อนดาํเนินงาน หลงัดาํเนินงาน 

ไฮโดรควิโนน ๘ ตวัอยา่ง ไมพ่บ 

ปรอทแอมโมเนีย ๒ ตวัอยา่ง ไมพ่บ 

กรดวิตามินเอ ๔ ตวัอยา่ง ไมพ่บ 

 

๖. ปัญหาและอุปสรรค 

ประชาชนในชุมชนและผู ้มีส่วนไดเ้สียยังขาดความรูค้วามเขา้ใจงานคุม้ครองผู ้บริโภคขาด

ตวัเช่ือม/ประสาน/ขบัเคล่ือนในการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชน 

๗. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

ควรมีการพฒันาเป็นนโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพของทอ้งถ่ินโดยการนําทฤษฎี สามเหล่ียม

เขยื้ อนภเูขา มาประยุกตใ์ชใ้นงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัและกลุ่มงานเภสชักรรมและคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค โรงพยาบาลชุมชน สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลควรให้

การสนับสนุน ติดตาม งานคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชน 

ควรมีการขยายผลการทาํงานคุม้ครองผูบ้ริโภคสู่ตาํบลใกลเ้คียง 

 

PC 19 

เรื่องเล่า : ถอดบทเรียนการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

กรณี: ส่งต่อผูป่้วยติดสเตียรอยดจ์ากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลเขา้สู่ระบบการรกัษาท่ีเหมาะสม

ในโรงพยาบาล 

รุง่นภา กงวงษ์  

โรงพยาบาลวารนิ าราบ 081-600-2767 jeabps@hotmail.com  

 

 อาํเภอวารินชาํราบพบปัญหาผูป่้วยสูงอายุใชย้าสเตียรอยด์เพ่ือบรรเทาอาการปวด โดยการซ้ือ

ยาทานเองคิดเป็นรอ้ยละ 9  กลุ่มงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค โรงพยาบาลวารินชาํราบ จึงได้

ดาํเนินโครงการคดักรองผูป่้วยติดยาสเตียรอยดเ์ขา้สู่ระบบการรกัษาท่ีเหมาะสมในโรงพยาบาล โดยให้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดําเนินงานเชิงรุก ลงพ้ืนท่ีประชาคมใหค้วามรูก้ับชุมชนถึงพิษภัย

อันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายและยาสเตียรอยด์ และให ้อสม.เป็นเครือข่ ายเฝ้าระวัง

คน้หาผูป่้วยในชุมชนท่ีสงสยัติดสเตียรอยดส์่งต่อ รพ.สต.เพ่ือประเมินเบ้ืองตน้ก่อนส่งต่อโรงพยาบาล ซ่ึง

พ้ืนท่ีก็ใหค้วามร่วมมือท่ีดี และปฏิบติังานไดอ้ย่างดีเยี่ยม แต่การดําเนินงานอาจตอ้งมีอุปสรรคบา้ง ซ่ึง

จะขอเล่าถึงปัญหาอุปสรรคในการส่งผูป่้วยติดสเตียรอยดร์ายแรกเขา้รบัการรกัษากบัแพทย ์ เร่ืองมีอยู่
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ว่า พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนเกษมส่งต่อผูป่้วยชาย อายุ 61 ปี เขา้รบัการ

รกัษาท่ีโรงพยาบาล โดยใบส่งตวัระบุสงสยัว่าผูป่้วยอาจมีภาวะติดสเตียรอยดเ์พราะทานยาท่ีมีส่วนผสม

ยาสเตียรอยดต่์อเน่ืองเป็นระยะเวลานานเกือบ 2 ปี ตอนน้ีมีอาการบวมตามตวัและใบหน้า ซ่ึงก่อน

หนา้ท่ีพยาบาลจะส่งตวัผูป่้วยเขา้มารบัการรกัษา ก็ไดโ้ทรศพัทป์รึกษาเภสชักรเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และ

เพ่ืออาํนวยความสะดวกเภสัชกรก็ไดป้ระสานกับแพทยอ์ายุรกรรมเป็นการส่วนตัวเพ่ือขอใหช้่วยดูแล

ผูป่้วยรายน้ีในประเด็นติดยาสเตียรอยด์ เพราะเภสชักรรูดี้ว่าหากไม่ประสานไวก้่อนแพทยอ์าจจะหลุด

ประเด็นในเร่ืองประวัติการทานยาสเตียรอยด์ของผู ้ป่วย เพราะตั้งแต่ทํางานมาพบการวินิจฉัยโรค

เก่ียวกบัภาวะผูป่้วยติดยาสเตียรอยดน์อ้ยมาก  

  
 

 

ทั้งน้ีเภสัชกรหวงัลึกๆว่าหากผูป่้วยรายน้ีไดร้ับการถอนยาสเตียรอยด์ท่ีถูกตอ้ง จัดการปัญหา

อาการปวดอยา่งเหมาะสม จะเกิดการบอกต่อบุคคลอ่ืนๆท่ีทานยาปลอมปนสเตียรอยดใ์นชุมชนใหห้ยุด

ทาน และหนัเขา้มาสู่กระบวนการรกัษาในระบบสาธารณสุข  และแลว้วนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 ผูป่้วยก็

มาโรงงพยาบาลพร้อมใบส่งตัว เภสัชกรได้อํานวยความสะดวกพาเข้าพบแพทย์ แพทย์วินิจฉัย  

Adrenocortical Insufficiency ใหก้ารรกัษาตามอาการและนัดผูป่้วยเจาะเลือด ดูระดบั Cortisol เพ่ือ

ประเมินภาวะติดสเตียรอยด ์ 

ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 ผู ้ป่วยมาตามนัด และได้รับการเจาะเลือดเพ่ือตรวจระดับ 

cortisol หลงัเจาะเลือดเสร็จผูป่้วยเขา้พบแพทย ์ซ่ึงครั้งน้ี ผูป่้วยไม่ไดพ้บแพทยท์่านเดิม แพทยไ์ดส้ัง่ยา

บรรเทาอาการปวดใหผู้ป่้วยกลบับา้น 2 ชนิด คือยาพาราเซตตามอลกบัไอบโูฟเฟ่น และไม่ไดนั้ดผูป่้วย

มารบัการรกัษาอีก วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 เภสชักรติดตามดผูล Cortisol  พบรายงานผล Cortisol 

< 0.2 ug/dl ซ่ึงตํา่กว่าค่ามาตรฐาน ก็เดาไดเ้ลยว่าผูป่้วยรายน้ีอาจมีโอกาสกลบัมาใชย้าสเตียรอยดอี์ก 

เพราะยงัไม่ไดร้บัการรกัษาที่เหมาะสม ดว้ยความเป็นห่วงภสชักร จึงโทรศพัทป์ระสานพยาบาล รพ.
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สต.โนนเกษมอีกครั้ง ใหช้่วยติดตามผูป่้วยกลบัมารกัษากบัแพทย ์พยาบาลใหข้อ้มลูว่าผูป่้วยกลบัมาหา

ตนท่ี รพ.สต. ดว้ยท่าทางท่ีผิดหวังจากการใหบ้ริการของโรงพยาบาล โดยบอกกับพยาบาลว่าทาง

โรงพยาบาลไมไ่ดท้าํอะไรใหก้บัตนเองเลย ยาแกป้วดท่ีไดร้บักลบัมาทานแลว้ก็ไมดี่ขึ้ น เภสชักรจึงเน้นยํ้า

ใหพ้ยาบาลช่วยติดตามผู ้ป่วยกลับมาพบแพทย์อีกครั้งใหไ้ด ้ซ่ึงผู ้ป่วยก็กลับมาอีกครั้งใน วันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2557 โดยเภสชักรไดนํ้าผล Cortisol ไปปรึกษาแพทยเ์พ่ือวางแผนการรกัษาไวแ้ลว้ ครั้งน้ี 

แพทยใ์หย้าสเตียรอยดก์บัผูป่้วยเพ่ือทดแทนภาวะขาด และสงสยัว่าผูป่้วยอาจมีภาวะโรค Rheumatoid 

จึงนัดเจาะเลือดอีกครั้ง ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ซ่ึงสุดท้ายผู ้ป่วยก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น  

Rheumatoid ร่วมกับ Adrenocortical Insuff. ซ่ึงแพทย์ก็ใหก้ารรักษาตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1  จะเห็นไดว้่ากว่าท่ีผูป่้วยรายน้ีจะไดร้บัการรักษาท่ีเหมาะสมตอ้งมาพบ

แพทยถึ์ง 6 ครั้ง ทั้งท่ีมีเภสชักรคอยอาํนวยความสะดวก ยงัเกิดความคลาดเคล่ือนในการส่ือสารขอ้มลู

เกิดขึ้ นได ้ดังน้ันภาวะโรคท่ีแพทยไ์ม่ค่อยพบ หรือขอ้มูลบางส่วนท่ีจําเป็นท่ีแพทยอ์าจคน้ไม่พบดว้ย

ตนเองเช่นทานยาสเตียรอยดต่์อเน่ืองโดยท่ีไม่ทราบขนาดมา 2 ปี เป็นขอ้มลูสาํคญัท่ีทาํใหผู้ป่้วยรายน้ี

ไดร้บัการรกัษาท่ีเหมาะสม 

สรุปผูป่้วยรายน้ีไดร้บัผลกระทบจากการซ้ือยาท่ีมีส่วนผสมของยาสเตียรอยดท์านเองจนกระทัง่

เกิดภาวะบกพร่องทางไต ซ่ึงในบทบาทเภสชักรก็ไดติ้ดตามสอบถามผูป่้วยเป็นระยะโดยหวงัว่าผูป่้วยจะ

ไม่หวนกลับมาใชย้าสเตียรอยด์โดยท่ีแพทย์ไม่ไดส้ัง่อีก มีหลายคนถามว่าระบบบริการสาธารณสุข

ประเทศไทยปัจจุบนัเปนอยา่งไร ส่วนตวัเภสชักรซ่ึงเป็นผูเ้ขียนคิดว่า ยงัตอ้งพฒันาอีกเยอะ แต่อย่างไรก็

ตามผูป่้วยรายน้ีทําใหเ้ราไดเ้รียนรูว้่า การทํางานร่วมกนัเป็นสหวิชาชีพ พยาบาล เภสชักรและแพทย ์

เป็นการช่วยเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั ใหเ้ป็นความสมบรูณแ์บบ อาจตอ้งมีการเรียนรูแ้ละพฒันาร่วมกนัอีก

เยอะบนเสน้ทางแห่งน้ี……… 

 สุดทา้ยผูป่้วยรายน้ีก็ไดร้บัการรกัษาตามแนวทางท่ีเหมาะสม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น จากปัญหา

ท่ีพบ จึงเป็นท่ีมาท่ีทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลวารินชาํราบไดว้างแผนการทํางานร่วมกนั เพ่ือวางระบบ

จดัการปัญหาอาการปวดในผูส้งูอายุ ใหเ้ขา้ถึงการรกัษาท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยั  

สิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการส่งต่อผูป่้วยตดิสเตยีรอยดจ์าก รพ.สต.เขา้สู่การรกัษาที่โรงพยาบาลในครั้งน้ี  

1. อสม.และเจา้หน้าท่ี รพ.สต. เป็นเครือข่ายท่ีดีในการคน้หาผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงในการใชย้าส

เตียรอยด์เขา้สู่ระบบการรักษาท่ีเหมาะสม เพราะเป็นผูท่ี้อยู่ในพ้ืนท่ี ใกลชิ้ดชุมชน เห็นการ

เคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงของคนในชุมชน และเขา้ถึงเขา้มลูการระบาดของยาท่ีไม่เหมาะสม

ในชมชนไดดี้  
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2. เภสชักร เป็นผูป้ระสานงานท่ีเยี่ยมและเป็นผูช้่วยท่ีดีของแพทยแ์ละพยาบาล ผูป่้วยรายน้ีหากไม่

มีเภสชักรติดตามผลการรกัษา ผูป่้วยคงไมไ่ดร้บัการรกัษาท่ีเหมาะสม 

3. การเปล่ียนแพทย์ผู ้รักษาหากการส่งต่อขอ้มูลไม่ดีเพียงพอผู ้ป่วยอาจได้รับการรักษาท่ีไม่

เหมาะสม 

4. หากมีระบบเฝ้าระวังภัยดา้นยาท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชน น่าจะลดปัญหาอันตรายท่ีจะเกิด

ขึ้ นกบัผูป่้วยได ้เช่นถา้พบผูป่้วยรายน้ีเร็วกวา่น้ีอาจจะไมเ่กิดภาวะ Adrenocortical Insuff.  

5. ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลวารินชําราบ เล็งเห็นปัญหาอาการปวดในผู ้สูงอายุ จึงไดร้่วมกัน

วางแผนพฒันาแนวทางการดแูลและจดัการอาการปวดตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
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วนัท่ี Vital sign Physical Examination Laboratory Diagnosis Medication F/U แพทยผ์ูร้กัษา 

30/10/57 BP 140/80 

BMI = 24 

Cushing, Flush face 

bruising skin  

 

 Adrenocortical Insufficiency MTV 1x3pc 

Calcium carbonate 1 tab OD 

3/11/57 

Moring Cortisol 

hormone,Creatinie 

นามสมมุติ ก 

3/11/57 BP =170/90 

BMI = 24 

Lung Clear Cortisol < 0.2 ug/dl 

Creatinine = 0.9 

 

1.Adrenal crisis 

2.Arthralgia 

Paracetamol 500 mg1tab prn 

Ibuprofen 400 mg 1x3 pc 

Omeprazole 20 mg OD 

ไม่นดัผูป่้วยเขา้มารบัการ

รกัษา 

นามสมมุติ ข 

เภสชักร เห็นผล Cortisol อยู่ในระดบัตํา่ เกรงว่าผูป่้วยจะกลบัไปใชย้าซ้ือเองท่ีมีส่วนผสมของยาสเตียรอยดซ์ํ้าอีก จึงไดป้ระสาน รพ.สต.เพื่อติดตามผูป่้วยเขา้มารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลอกีครั้ง และประสานแพทย ์ก ใหช้่วยดแูลผูป่้วยต่อ 

และนัดผูป่้วยมาพบแพทยใ์นวนัท่ี 14/11/57 

14/11/57 P= 88 

R =22 

BP =160/90 

BMI = 24 

Morning cortisol< 0.2 

ug/dl 

Swelling, mild redness Rt 

ankle swelling both wrist 

แพทยส์งสยั rheumatoid 

 1. Adrenocortical Insuff. 

2.Arthritis 

Prednisolone (5)2 tab OD 7 day 

Prednisolone (5)1 tab OD 10 day 

Calcium 1500mg 1 tab OD 

1/12/57 

Uric acid, 

RF,HAND LT,HAND RT 

นามสมมุติ ก 

1/12/57 P= 86 

R =20 

BP =130/90 

BMI = 23 

Abscess c sinus Rt ankle 

swelling, warm both wrist 

Film: osteoporosis both 

wrist c narrowing joint 

space 

Uric acid=7.8 

RF:Positive 

1. Adrenocortical Insuff. 

2.Rheumatoid Arthritis  

3.Abscess 

Prednisolone (5) 1.5 tab OD  

Methotreate2.5mg 3 tab/wk. 

Folic acid5mg 1 tab OD 

Calcium 1500 mg 1 tab OD 

Dicloxacillin 250mg 1 tab qidac 

23/12/57 

CBC,SGOT&SGPT 

&ALKALINE PHOS. 

นามสมมุติ ก 

23/12/57 P= 80 

R =20 

BP =140/90 

BMI = 23 

Warm both wrist SGOT&SGPT 

&ALKALINE PHOS.: Normal 

1. Adrenocortical Insuff. 

2.Rheumatoid Arthritis 

Prednisolone (5) 1.5 tab OD  

Methotreate2.5mg 3 tab/wk. 

Folic acid5mg 1 tab OD 

Calcium 1500 mg 1 tab OD 

Diclofenac25mg 1 tab prn 

Paracetamol 500 mg 1 tab prn 

27/1/58 นามสมมุติ ก 

ตารางที่ 1 ประวตัิการรกัษาผูป่้วย วนัที่ 30/10/57 – 27/1/57



 

PC 20 

การพฒันากระบวนการเฝ้าระวงัและการใชม้าตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมคุณภาพ 

นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและนํ้าแข็ง  กรณีศึกษา : สถานประกอบการในจงัหวดัพิจติร 

รพีพงษ์  ลีฬหะวโิรจน์ 

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร ถ.คลองคะเชนทร ์

ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.พิจิตร, rapeelee@gmail.com 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย  

 

น้ําด่ืมและน้ําแข็งท่ีผู ้ประกอบการผลิตเพ่ือจําหน่าย ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์

กฎหมาย สาํหรบัสถานประกอบการดงักล่าวในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั ตอ้งถูกควบคุมกาํกบัคุณภาพมาตรฐาน

เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัและหน่วยงานในสงักดั  ตามกรอบภารกิจไดแ้ก่  

การบงัคบัใชก้ฎหมาย การสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บัเจา้หน้าท่ีและผูป้ระกอบการ การส่งเสริมสนับสนุน

การปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีรวมทั้งผูป้ระกอบการการ การมีระบบและกระบวนการเฝ้าระวงั การใช้

มาตรการทางสังคมรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการคุม้ครองผู ้บริโภค ซ่ึงส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องสถานประกอบการ และการดูแลระบบตาม

เกณฑ ์GMP การวิจยัครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบกระบวนการเฝ้าระวงัและการใชม้าตรการ

ทางกฎหมายในกรอบภารกิจดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัพิจิตร และ

หน่วยงานในสังกัด เพ่ือควบคุมคุณภาพน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุ ท่ีปิดสนิทและน้ําแข็งของสถาน

ประกอบในจงัหวดัพิจิตร วิธีการศึกษาเป็นวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research)  ไดนํ้าเคร่ืองมือ PEST 

Analysis มาวิเคราะหปั์จจยัภายนอกและใชเ้คร่ืองมือ McKinsey 7S มาวิเคราะหปั์จจยัภายใน เพ่ือ

กาํหนดกลยุทธแ์ละแนวทางการพฒันาฯ ได้นําเคร่ืองมือ TOWS Matrix มาใชเ้พ่ือกาํหนดกลยุทธเ์ชิงรุก

และกลยุทธ์เชิงแกไ้ข รวมถึงศึกษาการใชท้ฤษฎีบริหารองคก์รและการบริหารเชิงกลยุทธ ์มาปรบัใชใ้น

การดําเนินการเพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวนการเฝ้าระวงัและการใชม้าตรการทางกฎหมาย หลังจาก

กาํหนดกลยุทธ ์แนวทางการแกปั้ญหาและช้ีแจงแนวทางปฏิบติั โดยจดัประชุมช้ีแจงทีมงานทุกระดบัท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกัน และคาดหวังความร่วมมือท่ีได้จากผู ้ร่วมกระบวนการ  

(Technical collaborative approach)  เพ่ือผลกัดนัรูปแบบ กระบวนการและกิจกรรมไปสู่การปฏิบติั 

ควบคุมกาํกับติดตามผลโดยใชห้ลกั POSDCoRB และสะทอ้นผลการประเมินผลของการปฏิบติั ว่าได้

ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว ้หรือไม่  เ พ่ือท่ีจะเ ร่ิมต้นเข ้าสู่ เกลียวลําดับวงจรของ

กระบวนการพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ืองต่อไป ผลจากการศึกษาพบว่าจากเดิมระบบขอ้มูลไม่มีความ

น่าเช่ือถือ ระบบเดิมไมม่ีการดาํเนินคดีกบัผูป้ระกอบการท่ีตกมาตรฐาน ซ่ึงเมื่อปรบัระบบพบว่าคุณภาพ

ขอ้มลูมีความน่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้ นเป็นรอ้ยละ 70 และพบว่ามีสถานประกอบการถูกดาํเนินคดีเปรียบเทียบ

ปรบั 8 แห่งและมาขอปิดกิจการ 3 แห่ง ซ่ึงสรุปไดว้า่การนําแนวคิดเร่ืองการบริหารองคก์รมาปรบัใชก้บั

บริบทกิจกรรมขั้นตอนการดําเนินกระบวนการเฝ้าระวงัฯและบงัคับใชก้ฎหมายทําใหร้ะบบดังกล่าวมี

ผลสมัฤทธ์ิเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตามพฒันาคนเป็นปัจจยัสาํคญัอย่างหน่ึงของกระบวนการดงัน้ันตอ้งให้
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ความสาํคญัในการพฒันาคนรวมถึงการร่วมสรา้งค่านิยมขององคก์รในการเรียนรูร้่วมกนั เพ่ือใหเ้กิด

กระบวนการพฒันาท่ียัง่ยืนรวมถึงควรใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัค่านิยมองคก์รดา้น คุณธรรม จริยธรรม 

มาปรบัใช ้ในการปฏิบติังาน 

 

PC 21 

สถานการณก์ารปนเป้ือนของสารฟอรม์าลินในสไบนางและปลาหมึกกรอบในผูป้ระกอบการ

จาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จในจงัหวดัชยันาท 

กรชิ   กอ้นทอง  

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัชยันาท 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย  

 

การวิจัยเชิงสํารวจน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การปนเป้ือนของสารฟอร์มาลินใน

สไบนางและปลาหมึกกรอบเย็นตาโฟในผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จท่ีมีเพศ อายุ ท่ีอยู่(หมู ่

ตาํบล อาํเภอ) การไดร้บัมาตรฐาน อาหารสะอาดรสชาติอร่อย การไดร้บัการอบรม แหล่งท่ีรบัซ้ือมา

จาํหน่าย ความถ่ีท่ีซ้ือ ทําการศึกษาใน   กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จท่ี

จาํหน่ายปลาหมึกกรอบและสไบนางในจงัหวดัชยันาท จาํนวน  71 รา้น และ 30 รา้น ตามลาํดบั เก็บ

รวบรวมขอ้มลูตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2557 ถึงมกราคม 2558 โดยใชแ้บบสอบถาม ชุดทดสอบสาร

ฟอรม์าลินในอาหาร และทาํการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยใชโ้ปรแกรม STATA ในการประมวลผลขอ้มลู  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่จาํหน่ายปลาหมึกกรอบจาํนวน 71 ราย  พบการ

ปนเป้ือนของสารฟอรม์าลินในปลาหมึกกรอบกระจายไปในทุกอาํเภอของจงัหวัดชัยนาทมากถึง 

27 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 38.0)  โดยอาํเภอท่ีมีการพบการปนเป้ือนของสารฟอรม์าลินในปลาหมึกกรอบ

มากท่ีสุดคืออําเภอสรรคบุรี (รอ้ยละ 100) อําเภอหันคา (รอ้ยละ 90.0) อําเภอมโนรมย ์(รอ้ยละ 

33.3) อําเภอวัดสิงห์ (รอ้ยละ 33.3) และอําเภอสรรพยา (รอ้ยละ 33.3) ตามลําดับ พบว่าชนิด

อาหารท่ีมีการพบการปนเป้ือนของสารฟอร์มาลินในปลาหมึกกรอบมากท่ีสุดคือ ก๋วยเตียว(รอ้ยละ 

39.0) และอาหารตามสัง่ (รอ้ยละ 57.1) พบว่ารา้นท่ีผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จซ้ือ

ปลาหมึกกรอบมาน้ันมีจาํนวนทั้งหมด 31 รา้น พบการจาํหน่ายปลาหมึกกรอบท่ีปนเป้ือนฟอรม์าลิน

จาํนวน 16 รา้น (รอ้ยละ 51.6)  พบว่าตลาดท่ีผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จซ้ือปลาหมึก

กรอบมาน้ันมีจาํนวนทั้งหมด 26 ตลาด พบการจาํหน่ายปลาหมึกกรอบท่ีปนเป้ือนฟอรม์าลินจาํนวน 

16 รา้น (รอ้ยละ 61.5) จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งรับซ้ือมาขายท่ีมีการปนเป้ือนฟอรม์าลิน มากท่ีสุดคือ

สิงหบุ์รี (รอ้ยละ 100) จงัหวดัชยันาท(รอ้ยละ 43.2) นครสวรรค ์(รอ้ยละ 28.6) ผูป้ระกอบการส่วน

ใหญ่(รอ้ยละ 94.4)ไม่เคยไดร้บัการตรวจแนะนําและเก็บปลาหมึกกรอบตรวจหาสารฟอรม์าลิน และ
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ส่วนใหญ่(รอ้ยละ 84.51) เคยไดร้บัการอบรมจากเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข  ในส่วนของกลุ่มตวัอย่างที่

จาํหน่ายสไบนาง จาํนวน 30 ราย พบการปนเป้ือนสารฟอรม์าลินในสไบนางที่จาํหน่ายในรา้น

ผูป้ระกอบการอาหารปรุงสาํเร็จ จาํนวน 23 ราย (รอ้ยละ 76.7)โดยอาํเภอท่ีมีการพบการปนเป้ือน

ของสารฟอรม์าลินในสไบนางมากท่ีสุดคืออาํเภอวดัสิงห ์(รอ้ยละ 100) อาํเภอหนองมะโมง (รอ้ยละ 

100) และอาํเภอสรรคบุรี (รอ้ยละ 90.9) ตามลาํดับ พบว่าชนิดอาหารท่ีมีการพบการปนเป้ือนของ

สารฟอรม์าลินในสไบนางมากท่ีสุดคือ อาหารอีสาน (รอ้ยละ 100) ก๋วยเต๋ียว(รอ้ยละ 87.5) และ

อาหารตามสัง่ (รอ้ยละ 50.0) พบว่ารา้นท่ีผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จซ้ือสไบนางมาน้ันมี

จาํนวนทั้งหมด 15 รา้น พบการจาํหน่ายสไบนางท่ีปนเป้ือนฟอรม์าลินจาํนวน 11 รา้น (รอ้ยละ 73.3)  

พบวา่ตลาดท่ีผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จซ้ือสไบนางมาน้ันมีจาํนวนทั้งหมด 11 ตลาด พบ

การจาํหน่ายสไบนางท่ีปนเป้ือนฟอรม์าลินจาํนวน 6 รา้น (รอ้ยละ 54.5) จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งรบัซ้ือมา

ขายท่ีมีการปนเป้ือนฟอรม์าลิน มากท่ีสุดคือสิงหบุ์รี (รอ้ยละ 100) นครสวรรค ์(รอ้ยละ 100) จงัหวดั

ชยันาท(รอ้ยละ 78.26) ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่(รอ้ยละ 93.3)ไม่เคยไดร้บัการตรวจแนะนําและเก็บ

สไบนางตรวจหาสารฟอร์มาลิน และส่วนใหญ่(รอ้ยละ 86.7) เคยไดร้ับการอบรมจากเจา้หน้าท่ี

สาธารณสุข 

ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ สามารถนําขอ้คน้พบครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้ในการ

ดําเนินงานดา้นอาหารปลอดภัยของจังหวดัโดยจะตอ้งมีการดําเนินการตรวจแนะนําและเก็บตัวอย่าง

สไบนางตรวจหาสารฟอรม์าลินปนเป้ือนในผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารปรุงสาํเร็จ และควบคุมกาํกบั

ในส่วนของผูป้ระกอบการจาํหน่ายสไบนางและปลาหมึกกรอบในตลาดสด และรถส่งท่ีมาจากต่างจงัหวดั 

และประสานความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาร่วมกับจงัหวดัใกลเ้คียงและจังหวดัท่ีเป็นแหล่งกระจาย

ปลาหมึกกรอบและสไบนางต่อไป 
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การประเมินศกัยภาพผูบ้ริโภคดา้นอาหารปลอดภยัในอาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่  

ปี 2557 

ติ่ งตา  มสัการ     

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดักระบ่ี  

 
การประเมินศกัยภาพผูบ้ริโภคดา้นอาหารปลอดภยัในอาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี ปี 2557     

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ วตัถุประสงค ์เพ่ือวดัระดบัความรู ้ระดบัความตระหนักต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยั เก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม     

จากกลุ่มตวัอย่าง อายุ 15 – 59 ปี จาํนวน 433 คน วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป spss ใช้

สถิติความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ฐานนิยม ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็น   เพศหญิง อายุ 35 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาตํา่กว่ามธัยมปลาย อาชีพ

อิสระ รายไดเ้ฉล่ีย 5,000 – 10,000 บาท ระดบัความรู ้และระดบัความตระหนักต่อพฤติกรรมบริโภค

อาหารปลอดภัย มีระดับดี ดา้นความคิดเห็นต่อการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารของชุมชน ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ด้านความเช่ือมัน่ต่อระบบการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ไม่เห็นด้วย ด้านความพึงพอใจในการ

ดาํเนินงานอาหารปลอดภยัในชุมชน พึงพอใจมาก ขอ้เสนอแนะ ควรเพ่ิมการส่ือสาร สถานการณอ์าหาร

ปลอดภัยในชุมชน ผ่านกระบวนการสรา้งการมีส่วนร่วมระหว่างทีมสาธารณสุข แม่คา้ ประชาชนและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ากขึ้ น โดยเร่ิมมุ่งสรา้งเครือข่ายในกลุ่มท่ีความรูแ้ละมีความตระหนัก 

คือ เพศหญิง วยั 25 – 34  ปี และนักเรียน นักศึกษา วยั 15 – 25 ปี ซ่ึงพรอ้มเรียนรูแ้ละนําไปสู่การ

ปฏิบติัเพ่ือการบริโภคปลอดภยัและเป็นแบบอยา่งต่อไป 

 

Keywords : Evaluation, Consumers’ Potential 

คาํรหสั : การประเมิน , ศกัยภาพผูบ้ริโภค 
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ผลิตภณัฑสุ์ขภาพกบัผูป่้วยเอดส ์

รุง่ทิวา  หม่ืนปา 

โรงพยาบาลล าปาง  

 

 ผลการสํารวจการใชผ้ลิตภัณฑ์สุขภาพของผูป่้วยเอดส์ ท่ีมารับบริการ ณ คลินิก HIV ของ

โรงพยาบาลลาํปาง ในช่วงเดือนกนัยายน 2554 ถึง เดือนธนัวาคม 2554 พบว่ามีผูป่้วยเอดสท่ี์มารบั

การรักษาท่ีคลินิกในช่วงดังกล่าว ทั้งหมด  674 คน จากผูป่้วยท่ีลงทะเบียนเขา้รับการรักษาใน

โรงพยาบาลและยงัมีชีวิตอยู่ทั้งหมด 1,600 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.1 ซ่ึงจากการสํารวจเบ้ืองตน้ใน

ผูป่้วยท่ีมารบับริการในช่วงท่ีเก็บขอ้มูล ณ วนัท่ีมารบับริการ จาํนวน 674 คนน้ัน มีผูป่้วยเอดส ์ให้

ขอ้มลูวา่ใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพต่างๆ จาํนวน 116 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.2 และเมื่อทาํการสมัภาษณเ์ชิง

ลึกขณะท่ีผูป่้วยอยูท่ี่บา้น และยินยอมใหส้มัภาษณท์างโทรศพัท ์ถึงรปูแบบต่างๆ ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ี

ใช ้พบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่ ถึงรอ้ยละ 44.8 ใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพในกลุ่มของ อาหารเสริม  ส่วนท่ีเหลือใช้

สมุนไพร และวิตามิน ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั คือร้อยละ 29.3 และรอ้ยละ 21.6 ตามลาํดบั มีผูป่้วย

รอ้ยละ 4.3 ไม่ระบุชนิดของผลิตภัณฑสุ์ขภาพท่ีใช ้เมื่อพิจารณารายละเอียดของชนิดของผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ในแต่ละหมวด พบวา่อาหารเสริม ท่ีผูป่้วยนิยมใช ้ไดแ้ก่ แบรนดช์นิดต่างๆ ทั้งแบรนดเ์ม็ด  แบ

รนด์เนอรโ์ปรตีน แบรนดเ์นอรพ์ลสั แบรนด์รงันก แบรนดผ์ัก 5 สี และ แบรนด์วีตา้ ส่วนสมุนไพรท่ี

ผูป่้วยนํามาใชม้ีหลากหลาย ทั้งท่ีเป็นสมุนไพรสดและเป็นตําหรับสมุนไพร สําหรับกลุ่มของวิตามิน 

พบว่าผูป่้วยนิยมกินวิตามินซี (แบลคมอล
®
, นิวทรีไลท์

®
, แบ๊ตซี

®
) มากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่าในกลุ่ม

ผูป่้วยท่ีใชผ้ลิตภัณฑสุ์ขภาพ มีการใชม้ากกว่า 1 ชนิด ถึงรอ้ยละ 22.5 โดยเหตุผลในการเลือกกิน

ผลิตภัณฑสุ์ขภาพ สูงสุด ไดแ้ก่ การไดร้บัขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโฆษณา ถึง 43 ชนิด (รอ้ยละ 38.6) 

และผลของการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ พบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่รูสึ้กดีขึ้ น (รอ้ยละ 85.7) มีรายงานอาการไม่

พึงประสงค ์1 รายจากสมุนไพร และไม่พบปฏิกิริยาระหว่างผลิตภณัฑสุ์ขภาพกบัยารกัษาโรคเอดสใ์น

กลุ่มท่ีศึกษา  
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บริการหลงัการขายคือความตาย 

จนัทรจ์รยี ์ ดอกบวั
1
    พทุธิดา  ศรวีชิา 

2 
   

1
กลุม่งานเภสชักรรมฯ รพ.ปทมุราชวงศา จ.อ านาจเจรญิ  

เบอรโ์ทร 086-8744831    E- mail : soon_title@hotmail.com 
2 
 โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล วนัิยด ีอ.ปทมุราชวงศา จ.อ านาจเจรญิ                                                                                                                            

  

 หลงัจากทีมงานเครือขา่ย “ฮกัถ่ินกาํเนิดช่วยกนัเถิดบ่ใชย้าและผลิตภณัฑท่ี์ไมเ่หมาะสม” ได้

ออกมาจดัตั้งศนูยเ์ฝ้าระวงัและรบัรอ้งเรียนยาและผลิตภณัฑท่ี์ไมเ่หมาะสมในชุมชน ท่ี รพ.สต. วินัยดี 

และไดม้ีการสรา้งภาคีเครือขา่ย อสม.โทรโข่งเพ่ือกระจ่ายขา่ย และเป็นสายลบัในการสืบขอ้มลูยาและ

ผลิตภณัฑท่ี์ไมเ่หมาะสมในชุมชน ได ้1 สปัดาห ์ซ่ึงถือว่าเป็นนิมิตหมายอนัดีของอาํเภอปทุมราชวงศา 

ในการทาํงานแกไ้ขยาและผลิตภณัฑไ์มป่ลอดภยัในชุมชน  

เมื่อเท่ียงวนัจนัทร ์๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗ ในขณะท่ีกาํลงัใหบ้ริการคนไขใ้น รพ.สต.ตามปกติ   อสม.

โทรโขง่คนหน่ึงวิ่งเขา้มาดว้ยความตะนกตกใจเรียกหาหมอ “คุณหมอๆ ไปดอูาการยายสุข ใหห้น่อย 

ถ่ายออกมาเป็นเลือดเป็นกองๆ”  ทนัไดน้ันคุณหมอพรอ้มกบั อสม.โทรโขง่ก็ไดอ้อกไปยงับา้นยายสุข  

พบยายสุขนอนอยูบ่นท่ีนอน เดินไมไ่ด ้ตวัซีดเหลือง  เทา้บวมกดแลว้บุ๋ม มีลกัษณะคลา้ยกอ้นเลือดไหล

ออกมาจากทางทวาร โดยคนไขไ้ม่มีอาการปวดทอ้งและไมรู่สึ้กปวดแต่อยา่งได  หมอจึงบอกญาติวา่ตอ้ง

นํายายสุขส่ง  รพ. ยายสุขไดย้ินวา่ตอ้งไป รพ.บอกกบัหมอวา่”ไม่อยากไปเพราะไม่เจบ็ไม่ปวดส่วน

ไหน อาจจะเป็นการขบัออกมาของยา” 

 

   
จากการคาํพดูของยายสุขและสงัเกตอาการเบ้ืองตน้หมอจึงสนันิษฐานวา่ยายสุขตอ้งแอบกินยา

อยา่งอ่ืนนอกเหนือจากยาโรคประจาํตวัท่ีรบัจากโรงพยาบาลแน่ๆ คือยายสุขมีโรคประจาํตวัท่ีตอ้งกินยา

ประจาํคือ โรคความดนัโลหิตสงู โรคเบาหวาน  และมีภาวะแทรกซอ้นคือไตเส่ียม  

หมอจึงเร่ิมภารกิจตะล่อมและกล่อมถามยายสุขและญาติผูด้แูล จึงไดค้วามวา่  เมื่อเดือนท่ีแลว้มี

คนในหมูบ่า้นกบัตวัแทนขายยา “ผกัเม็ด” จาก จ.อุบลราชธานี เขา้มาประชาสมัพนัธใ์หม้าชิมยาแก้

ปวดรกัษาโรคท่ีศาลากลางบา้นในหมูบ่า้น คุณยายจึงไปลองชิมยา “ผกัเม็ด”ท่ีเขาทาํละลายน้ําใส่ไวใ้น

ขวดน้ํา  เพราะมีอาการบั้นทา้ยและเอวมาก   จากคาํพดูโฆษณาสรรพคุณ”ยาผกัเม็ด”ของตวัแทน

จาํหน่าย ว่าหายปวด  หายจากโรคท่ีเป็นอยู่  ใครทานก็หายทุกราย  คุณยายเขียนจดหมายลาจาก

โรคภยัท่ีเป็นอยู่ไดเ้ลย  คุณยายจึงตดัสินใจซ้ือยาผกัเม็ด มาทานในราคา  ๗,๕๐๐  บาท  คุณหมอจึง
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ขอดกูล่องและเม็ดยาสามียายสุขจึงเอาออกมาใหด้ ูพบว่ามี 3 กล่อง   เขียนขา้งกล่อง ดงัน้ี  กล่องท่ี 1. 

ผลิตภณัฑว์ีทกราสและอลัฟัลฟา พลสั  (ท่ีคนขายเรียกว่าผกัเม็ด กิน 1 เม็ด = กินผกั 4 กิโลกรมั)  ยาย

สุขทาน เชา้ 4 เม็ด  ,เย็น 4 เม็ด  รวม 8 เม็ด 

กล่องท่ี  2. ผลิตภณัฑเ์อ็กซต์รา้-อี-เอฟ  เอ ตรานิวไลฟ (คนขายเรียกว่าน้ํามนัปลาแซลมอล)   

ยายสุขทาน เชา้  3 เม็ด  ,เย็น 3 เม็ด รวม 6 เม็ด 

กล่องท่ี3. ผลิตภณัฑ ์ เอส-เนเชอรลั ซิตรสั ฟู้ ดตรานิวไลฟ (คนขายเรียกวา่ อาหารเสริม) ยายสุขทาน 

เชา้  3 เม็ด  ,เย็น 3 เม็ด รวม 6 เม็ด   

   
สรุปยายสุขตอ้งทานยาท่ีซ้ือจากตวัแทน  วนัหน่ึง 20 เม็ด  บวกกบัยาโรคเบาหวาน  ท่ีตอ้งทาน

ประจาํอีก อีก  ยายสุขทานยาท่ีซ้ือจากตวัแทนอยู่ประมาณ 1 เดือน  จนยาหมด2วนัหลงัยาหมดยายสุข

เร่ิมมีอาการผิดปกติตามอาการขา้งตน้จึงเป็นสาเหตุทาํใหญ้าติหามยายสุขส่ง  รพ.อาํนาจเจริญ อย่าง

เร่งด่วน ซ่ึงก็เป็นการออกจากบา้นครั้งสุดทา้ยของยายสุขจาการสอบถามญาติ  พอถึง รพ.อาํนาจเจริญ  

แพทยว์ินิจฉัยว่าไตวายเฉียบพลัน  ไม่สามารถฟอกไตได ้ จึงส่งต่อไปรักษาท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค ์ จ.อุบลราชธานี  ยายสุขไดน้อนรกัษาตวัอยู่ท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ จ.อุบลราชธานี  

ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗  เร่ือยมาอาการไม่ดีขึ้ นสุดทา้ยแพทย์วินิจฉัย ว่า ผู ้ป่วยมีภาวะไตวาย

เฉียบพลนั  กระเพาะอาหารทะลุ และติดเช้ือในกระแสเลือด สุดทา้ยยายสุขก็เขียนจดหมายลาโลก จริงๆ

ตามท่ีตวัแทนขายผกัเม็ดบอกยาย  ยายสุข เสียชีวิตท่ี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ จ.อุบลราชธานี  

 วนัเสารท่ี์  ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๗  ในขณะท่ีญาติและยายสุขไดร้บัผลกระทบทางสุขภาพ จนเกิดความ

สญูเสียถึงแก่ชีวิต จากการใชผ้กัเม็ด ท่ีตวัแทนมาขายให ้ ถึงญาติจะโทรติดต่อตามเบอรท่ี์ตวัแทนขายผัก

เม็ดไดใ้หไ้วเ้พ่ือแจง้อาการของยายสุขใหต้วัแทนทราบแต่ก็ไรว้ี่แววตวัแทนจะกลบัมาดูและรบัผิดชอบกบั

ส่ิงท่ีเกิดข้ึน  มีบริการหลงัการขายคือความตายเท่าน้ันท่ีตวัแทนขายผักเม็ดมอบใหย้ายสุขและญาติ เป็น

เร่ืองน่าเศรา้ท่ีปัจจุบนัน้ียงัมียาและผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างท่ีเป็นอันตรายในชุมชน ซ่ึงคนขายไม่เคย

ไดร้บัรูค้วามทุกขข์องประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากยาและผลิตภณัฑเ์หล่าน้ันยงัมุ่งผลกาํไรขายยาพวก

น้ีใหค้นแก่ คนป่วย ในหมู่บา้น และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ คาํถามถึงสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ท่ีจนบดันน้ีก็ยงัไม่เห็นความชดัเจน กบัการเดินหน้าปฏิรูประบบการควบคุมกาํกบัยาเพ่ือความ

ปลอดภยัของคนไทย 
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บทเรียนที่ไดร้บัจากงานเฝ้าระวงั 

 ยงัมีชาวบา้นอีกเยอะแยะมากมายท่ีมกัตกเป็นเหยื่อของคนท่ีคอยจอ้งท่ีจะหากินบนความไม่รู ้

ของชาวบา้นเหล่าน้ัน ความท่ีอยากหายจากโรค ความท่ีอยากมีชีวิตท่ียืนยาว ทาํใหพ้วกเขาเหล่าน้ันตอ้ง

มาเสียชีวิตก่อนวยัอันควร ฉะน้ันในการทํางานกับชุมชน เราตอ้งเอาใจเราเขา้ไปในชุมชนน้ันๆและ

ศึกษาขอ้มูล บริบทของพ้ืนท่ีน้ัน อะไรคือส่ิงท่ีจะช่วยชาวบา้นใหเ้หล่าน้ันหลุดพน้จากการตกเป็นเหยื่อ

ของธุรกิจแย่ๆเหล่าน้ัน  ใครคือตวัละครท่ีสามารถช่วยคนในชุมชนหรือมีอิทธิพลกบัชาวบา้นมากท่ีสุด  

พยายามเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน และสรา้งภูมิคุม้กนัใหเ้กิดขึ้ นในชุมชน เหมือนกบัมีวคัซีนเกิดขึ้ น

ในตวัของชาวบา้นแต่ละคน องคค์วามรูท่ี้ถูกตอ้งน้ันสาํคญัยิ่งนักสาํหรบัชาวบา้นตาดาํๆ เมื่อไหร่ก็ตามท่ี

ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนในชุมชนน้ันๆ ชาวบา้นทุกคนก็จะไดบ้ริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีถูกตอ้งปลอดภยั ไม่ตก

เป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเช่ือ มีความเท่าทนัส่ือต่างๆ ไม่เสียทรพัยโ์ดยใช่เหตุ และมีความปลอดภยั

ในการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพมากขึ้ น 

  



บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  107 

 

PC 25 

เรื่องเล่า  “สวยซะ” ใหเ้ข็ด 

พนาวลัย ์ ญาณกิตต์ิกรู   

โทร. 089-7107441 Email : ypanawan@gmail.com 

 

 เรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือต้องการสื่อให้รู้ว่า การหาความจริงจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโฆษณา

ทางวิทยุ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยังติดกับห้วงความคิดที่ว่า “ถ้าเขาผิด  เราก็ผิดด้วย”  ในฐานะพนักงาน

เจ้าหน้าที่ เราต้องไม่นิ่งเฉย พยายามเข้าไปในชุมชน  เพ่ือตามรอยเส้นทางการมาของผลิตภัณฑ์ให้ถึงที่สุด  

อย่างน้อยก็เป็นการบอกกล่าวกับคนในชุมชนว่า สิ่งที่เขาได้ยิน และหลงเชื่อตามค าโฆษณานั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง

เสมอไป   

Episode I เริ่มต้นที่ โรงพยาบาลชุมชน  

 ในเวรบ่ายวันหนึ่ง มีผู้ป่วยหญิงอายุ  68 ปี มาเข้ารับการรักษาด้วยอาการขาบวมทั้งสองข้าง  เหนื่อย 
ทานข้าวไม่ได้ 1 วันก่อนมาเดินไม่ได้  ญาติจึงพามาโรงพยาบาล แรกรับแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น  Adrenal 
insufficiency  ผลชันสูตรพบว่า มีเกลือแร่ต่ า (K, Na) Cr. 1.19 และ Hct 28 %  ผลตรวจปัสสาวะปกติ  และ
ผลการตรวจเอนไซม์ตับ มีค่าสูงกว่าปกติ  แพทย์ให้การรักษาโดยฉีดยาขับปัสสาวะลดบวม วิตามิน และ สเตีย
รอยด์ชนิดกิน  หลังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 2วัน ก็กลับบ้านได้ 
 จากการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากลูกคนไข้ ขอเรียกชื่อว่า   “ยายบัว  ”บอกกับเราว่า  ยายกินยา

สมุนไพร (ยาผีบอก  )มี  3 อย่าง คือ ยาสตรี  “สวยซะ   ”ซึ่งเป็นยาสตรีสูตรพิเสษ  สรรพคุณ บ ารุงผิวพรรณ 
บ ารุงโลหิต รักษาสิวฝนา กระ ประจ าเดือนไม่ปกติ ทะเบียนเลขที่  G258/50  และยาถ่าย  “บั้งไฟ  ”สรรพคุณ  
ถ่ายโลหิตและน้ าเหลืองเสีย ทะเบียนเลขท่ี G232/50 ตัวที่ 3 ไม่มีซองมา แต่บอกว่าเป็นยาต้มสมุนไพร 

 ยายบัว เริ่มใช้ยาสมุนไพรมาประมาณ  10 วัน  หลังทานยา 5 วัน เริ่มมีขาบวม เดินไม่ได้  เหนื่อย 
ทานอาหารไม่ได้  ก่อนมาโรงพยาบาล 1 วัน ไปตรวจที่คลินิก และแนะน าให้มาโรงพยาบาลลูกสาวจึงพามา  
คนไข้มีโรคประจ าตัว คือ ลมชัก รักษาโดยการซื้อยามาทานเอง  ซึ่งภายหลังพบว่าเป็นยา Phenobarbitone 
60  mg  แต่ไม่มีประวัติชักมาหลายปีแล้ว  ลูกสาวเล่าว่า หลังจากยายมานอนโรงพยาบาล ได้โทรสัพท์ไปหา
คนขายยาแล้ว เขาบอกว่าจะมาดู  แต่ก็ไม่ได้มาจนคุณยายกลับบ้าน 
ถ้าเป็นแต่ก่อนที่ เภสัชกรให้บริการเฉพาะในโรงพยาบาล ไม่มีบทบาทในการออกปฏิบัติงานปฐมภูมิ ก็คงจบแค่
นี้  แต่ปัจจุบันงานเภสัชกรรมปฐมภูมิเริ่มเฟ่ืองฟู  เราจึงต้องติดตามคุณยายไปที่บ้าน  เพ่ือค้นหาที่มาและผู้
ได้รับผลกกระทบอ่ืนๆในชุมชนบ้าง   
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Episode II  ชุมชนแห่งหนึ่ง ห่างจากโรงพยาบาล ประมาณ 20 กิโลเมตร   
 บ่ายวันหนึ่งที่อากาสร้อนมาก  เราได้มีโอกาสออกติดตามเยี่ยมบ้านเพราะวันนี้ พ่ีพยาบาลจิตเวช จะ
ออกติดตามคนไข้ซึมเสร้า  ซึ่งบังเอิญว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกับยายบัว  เภสัชกรอย่างเราก็ได้โอกาสติดรถ
มาด้วย  พอมาถึงหมู่บ้านซึ่งระยะห่างจากโรงพยาบาลเท่ากับ เดินทางไปขอนแก่น แต่เวลาที่ใช้มากกว่ากัน 2 
เท่า เพราะว่าต้องลัดเลาะผ่านหมู่บ้านเข้าไปหลายหมู่บ้าน   
 พอถึงหมู่บ้านเปนาหมาย ทักษะแรกท่ีใช้คือ ถามทางไปบ้านคนไข้  เราเรียกชื่อจริงยาย ในการตามหา 

ปรากฏว่า ไม่มีคนรู้จัก  เพราะชาวบ้านจริงกัน (ไม่เหมือนในละครไทย ที่เรียกชื่อ จริงกันตลอดเวลา    )ท าให้
เสียเวลาโขอยู่กว่าจะหาเจอ  ภาพแรกท่ีเราไปพบ คือ ยายก าลังอาบน้ าอยู่หน้าบ้าน โดยนั่งอยู่กับพ้ืน ใช้ขันตัก
น้ าอาบ ใส่ผ้าถุงกระโจมอก  ก็ต้องเห็นใจชาวบ้านคะ  เพราะอากาสร้อนซะขนาดนั้น  พอยายเห็นว่ามีหมอไป
เยี่ยม ยายก็คลานจากที่อาบน้ ากลับมานั ่งคุยกับเรา  ยายเล่าว่า ตอนซื้อยา ใช้วิธีโทรสัพท์ไป  แล้วหมอ  (คนขาย

ยา )ก็มาหายายที่บ้านเป็น สามี-ภรรยา กัน เขาแนะน าให้ยายใช้ยา  3 ตัว ซึ่ง 2 ตัวแรกได้กล่าวไปแล้ว  ตัวที่3 
เป็นแก่นไม้เอามาต้มน้ าดื่ม  (ถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงเวลาเราไปเดินงานไหมแล้วมีร้านขายยาส มุนไพร แบบมัด
เอามาต้มกิน ชาวบ้านเรียก  “ยาไากไม้ ” ( ซึ่งคิดเป็นเงินถึง  3400 บาท  ยายจ่ายไปแล้ว 2000 บาท เหลือ 
1400 บาท  หลังจากยายออกจากโรงพยาบาลเขาก็เอาเงินมาคืนให้  (แต่มีเพ่ือนบ้านใกล้กันบอกว่า ไม่รู้ว่าคืน

จริงรึว่ายายกลัวเสียหน้าเลยบอกเพ่ือนบ้านแบบนี้   ) เมื่อถามว่าได้ข้อมูลเรื่องนี้จากไหน  ยายบอกว่า  ”มีเพ่ือน
บอกมาอีกที  เห็นว่าเค้าซื้อมาให้ลูกเขยกินแล้วหาย  ยายจึงอยากลองบ้าง     “ขณะที่คุยกับยายบัว ลูกสาวคุณ

ยายก็อยู่ด้วย  แต่ไม่ยอมให้ข้อมูลคนขาย  คุยโทรสัพท์เดินไป-มา   (อาจจะโทรคุยกับคนขายก็ได้   )เมื่อไม่ได้
ข้อมูลอะไรเพิ่ม  เราก็เดินทางต่อไปยังบ้านเพื่อนยายบัว  ที่เป็นเอาเรื่องยานี้มาบอกยาย  ซึ่งชาวบ้านเรียก ยาย
โจม  แต่ก่อนที่เราจะออกจากกบ้าน ลูกสาวยายมาถามเราว่า  “่บงอยห ็ปเิสหนฉว้ปแนอมหณบค ”  แสดงว่าที่เขาไม่
ยอมบอกอะไรเพราะกลัวว่าตัวเองจะมีความผิด เนื่องจากเขาเอาเงินมาคืนแล้ว เราจึงต้องอธิบายให้เข้าใจว่า
เราไม่ได้มาจับใคร  มาถามข้อมูลเฉยๆ ไม่มีผลอะไรกับคนบอกข้อมูล  แล้วเราก็กล่าวลา  “ขอให้ยายบัว หาย
เร็วๆ นะคะ”  

 แล้วเราก็เดินทางต่อมายังท้ายบ้าน เพ่ือตามหายายโจม   แต่พบว่าบ้านปยดเงียบ  เราก็เริ่มจะหมดหวัง
เพราะคงไม่ได ้ข้อมูลเพิ่ม แต่มีชาวบ้านเริ่มสงสัยว่า  หมอมาเดินในหมู่บ้านท าไม  ตามหาอะไร และแล้วก็มีชาย 
ร่างใหญ่ใจดี  เดินเข้ามาถามเราว่า มาหาใคร  พอเขารู้ว่ามาหาแม่เค้า แกบอกว่ายายไปซวด้บ็ด  (ตกเบ็ด  )เพราะ
ท้ายบ้านมีคลองน้ าอยู่  พอเราบอกว่ามาเยี่ยมยายบัว  ที่กินยาต้มแล้วไปนอนโรงพยาบาล  เขาบอกว่าได้ข้อมูล
มาจากยายโจม  จึงอยากมาสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม  แล้วเราก็ได้คนน าทางใจดี  พาเราไปพบลูกเขยยายโจม
แทน  เพราะบ้านในชนบทเขาจะสร้างบ้านใกล้ๆกันซึ่งเขาอยู่บ้านพอดี  และแล้วเราก็เดินมาถึงบ้าน  (หรือว่าจะ

เรียกว่า กระท่อมก็คงไม่ผิด   )มีเด็ กเล็ก2 คนและผู้หญิงอยู่  สอบถามว่าพ่ออยู่ไหม  เขาจึงไปตามให้ออกมานั่ง
คุยกัน  เราก็สอบถามอาการปวดท้องหลังกินยาต้ม  ก็พบว่ายังปวดอยู่  กินมาหลายวันแล้วก็ยังไม่หาย  ว่าจะ
เลิกกินแล้ว  พร้อมกันนั้นลูกสาวก็เอาซองเอกสารที่ส่งมาทางไปรษณีย์มาให้เราดู  โดยระบุ ชื่อดี เจ และที่อยู่
ของสถานีวิทยุชัดเจน  จากลักษณะแก่นไม้ที่เห็นจะเป็นคนละสูตรกับที่ยายบัวได้รับ  เห็นว่ามีหลายสูตร  
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ฉลากระบุ  “พลังบุญ  สูตร  I    ”เป็นสมุนไพรต้มดื่ม ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง  ผลิตโดย พลังบุญคลินิกการแพทย์
แผนไทย จ  .ปทุมธานี  เป็นซองสีเงิน  หลังจากนั่งคุ ยกับชาวอยู่พักใหญ่  เราก็ได้ข้อมูลเพ่ิมว่า  ยายโจม  ได้

ข้อมูลเรื่องยาผีบอกมาจากเพ่ือนที่ชื่อ “ยายยม”  อิทธิของการสื่อสารบอกเล่าปากต่อปาก ได้ผลดีจริงๆ  ซึ่งตรง
ข้ามกับผลิตภัณฑ์โดยสิ้นเชิง  จากหลักฐานที่เราได้เหมือนจะได้ค าตอบแล้ว  แต่เราอยากพบกับบุคคลที่เป็นต้น
เรื่องครั้งนี้  
 ผู้น าทางใจดี  หนุ่มใหญ่คนเดิมก็พาเราเดินตามทางในหมู่บ้าน  ลัดเลาะผ่านบ้านคนอ่ืนเข้าไปหาบ้าน
ยายโยม  เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ  เป็นเภสัชกรต้องอดทน  ทางเดินมีต้นไม้ ต้นกล้วยขึ้นเป็นเงาทึบ 
เหมือนเดินในอุโมงค์ต้นไม้  ลอดผ่านอุโมงค์มาเราก็พบกับ  บ้านปูนชั้นเดียว  หน้าบ้านยายเป็นคลอง  มีต้นไม้
ที่เป็นผัก ให้คุณยายเก็บฝากเพ่ือนบ้านไปขายในตลาดได้  แล้วเราก็ได้เจอกับ ยายยม  ตัวเป็นๆ  นอนเล่นบนอู่
ที่ผูกเองอยู่หน้าบ้านอย่างสบายใจ  ยายเล่าว่า  นอนฟังวิทยุทุกคืน   “มุซบยนหา ้กุบหขิคุอุยุไดเ  80 ปี็ปเิ  
จุขต ุรุกหณพระ็ถิปทบยธุนห  ยหนดหขหบโร่ยะ้ร็ณ็ปะปหด  ถเุผูเใด๋้จ็บอยคหณได๋ ขวนมุนหา็ปเิขะฉว้จ็บอยคหณ
นหาน  4-5 ยืาห ขะฉวอุม”  ยายฟังแล้วก็ว่ามันคงจะดี  ก็เลยน าความไปบอกเพ่ือน ให้ซื้อให้ลูกเขยที่ปวดท้องกิน  

 “ยหมุถคุมหหขโตนาณ  ขวน็ปเิยหนฉวถคุมโร่หหขไปจุขตหิ ้กุ้หวกนมุ บหาณไม ”  ยายเล่าให้ฟังด้วยความสนุกสนาน  
อารมณ์ดีตลอด  ยายบอกว่าดีเจ เขาบอกเบอร์โทรพร้อม ยายรีบหาปากกามาเขียนเบอร์โทรใส่มือไว้กลัวลืม  
แต่พอถามว่ายายโทรไปซื้อมากินไหม  ยายบอกว่าไม่มีเงินซื้อ แต่คิดว่ามันต้องดีเลยไปบอกต่อ   
 ยายเล่าความหลังให้ฟังว่า  สมัยสาวๆ  ยายยมคนนี้ และเพ่ือนอีก 2 คน คือยายบัว ผู้รับเคราะห์ และ
ยายโจม  เป็นเพ่ือนสนิทกันมาก  ไปเดินเที่ยวตลาดด้วยกัน  และก่อนหน้าที่ยายบัวจะเดินไม่ได้ ยังไปตกเบ็ด
หาปลาด้วยกัน  เป็นความรักความผูกพันอันยาวนาน  ความหวังดีต่อเพ่ือน ท าให้เพ่ือนได้รับผลกระทบในครั้ง
นี้  ยายคงจะเข็ดไปอีกนาน   
 บทสรุปของกรณี สวยซะ  ท าให้เภสัชกรชุมชนอย่างเราได้เปยดบทบาทงานเภสัชปฐมภูมิ  การออกไป
เยี่ยมบ้านท าให้เราเห็นสภาพของบ้านผู้ป่วย  ครอบครัว  ชุมชน  ที่มีผลต่อสุขภาพ  ไม่ว่าต้นเรื่องจะมาจาก
ความหวังดีหรือไม่ก็ตาม  ล้วนมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพไม่มากก็น้อย การเข้าไปในชุมชนครั้งนี้  ท าให้
ชุมชนเริ่มตื่นตัวและเฝนาระวังภัยร้ายจากโฆษณาทางวิทยุมากขึ้น  ผลพลอยได้จากการออกติดตามเยี่ยมเคสนี้
คือ ท าให้เรามีโอกาสท างานด้านคุ้มครองผู้บริโภคไปด้วย  ต้องขอขอบคุณยายบัว  ที่เป็นคนจุดประกายไฟให้
เราสามารถมองเห็นเส้นทางการท างานแบบบูรณาการงานเภสัชปฐมภูมิกับงานคุ้งครองผู้บริโภค ว่าเป็นสิ่งที่
สามารถท าควบคู่กันไปได้  ในการช่วยให้ประชาชนและชุมชนปลอดภัยจากโฆษณาเกินจริงและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม   
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พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพที่ไม่มีขอ้บ่งใชท้างการแพทยข์องผูป่้วยโรคเรื้ อรงั          

อาํเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 

สมจิต  อสิพงษ์  
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บทนาํ:ผูป่้วยโรคเร้ือรังส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุและมกัมีโรคประจาํตัวร่วมกนัหลายชนิด โรคเร้ือรงัตอ้ง

รับประทานยาจํานวนมากต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆทําใหผู้ ้ป่วยมักแสวงหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ่ืนๆ 

นอกเหนือจากท่ีแพทยส์ัง่ เช่น ยาชุด ยาน้ําสมุนไพรแผนโบราณ และผลิตภณัฑเ์สริมอาหารต่างๆ จาก

การแนะนําของญาติ หรือคนรูจ้กั ตลอดจนส่ือโฆษณาต่างๆท่ีปัจจุบนัผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง้่าย ทาํ

ใหไ้ดร้บัยาหลายชนิดเกินความจําเป็นโดยไม่มีขอ้บ่งใชใ้นการรกัษา ซ่ึงผลิตภัณฑสุ์ขภาพเหล่าน้ันมกั

ผสมสเตียรอยด ์อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวิตได ้หากมีการรบัประทานยาต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

วตัถุประสงค:์ เพ่ือวดัระดบัความรู,้ประมาณค่าความชุกและพฤติกรรมใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพผลิตภณัฑ์

สุขภาพท่ีไมม่ีขอ้บ่งใชท้างการแพทยข์องผูป่้วยโรคเร้ือรงั อาํเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ วิธีการ: เป็น

วิจยัเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึ้ นซ่ึง

ผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ ใช้สถิติเชิงพรรณนา นําเสนอดว้ย

ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน. ผลการวิจยั: กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู ้

เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีขอ้บ่งใชท้างการแพทยร์ะดับควรปรบัปรุง(รอ้ยละ 51.4), โดยกลุ่มตวัอย่างใช้

ผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีขอ้บ่งใชท้างการแพทย ์รอ้ยละ 21.6, ส่วนใหญ่ใชย้าน้ําสมุนไพรแผนโบราณ(รอ้ยละ

13.0)ใชย้าชุดเพ่ือบรรเทาอาการปวด(รอ้ยละ82.4), ใชผ้ลิตภัณฑเ์สริมอาหารและใชย้าน้ําสมุนไพร

แผนโบราณรกัษาเพ่ือโรคเร้ือรงั รอ้ยละ44.4 และ รอ้ยละ 38.4 ตามลาํดบั, ระยะเวลาการใชผ้ลิตภณัฑ์

สุขภาพ 1-3 เดือน(รอ้ยละ 56.2)ซ้ือยาชุดจากรา้นคา้ในชุมชน(รอ้ยละ58.8), ซ้ือผลิตภัณฑเ์สริม

อาหารและยาน้ําสมุนไพรแผนโบราณจากตัวแทนจาํหน่ายรอ้ยละ 55.6 และ 37.5ตามลาํดับ และผล

จากการใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีขอ้บ่งใชท้างการแพทยดี์ขึ้ นแต่ไม่หายขาด(รอ้ยละ 76.2),และพบอาการ

ผิดปกติจากการใชย้า(รอ้ยละ 2.5) กลุ่มตวัอยา่งไดร้บัการชกัชวนใหใ้ชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพจากเพ่ือนบา้น

(รอ้ยละ 31.0) โดยไดร้ับขอ้มูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่มีขอ้บ่งใชท้างการแพทยจ์ากวิทยุ

ชุมชน(รอ้ยละ62.1) ขอ้สเนอแนะ: ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป่้วยโรคเร้ือรงัอาํเภอราษีไศลควรไดร้บั

ความรูแ้ละอนัตรายจากสเตียรอยด,์ ปัญหาการขายยาชุด รถเร่ขายยาและการโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
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อาํเภอราษีไศลควรไดร้บัการแกไ้ข, อาํเภอราษีไศลควรมีการจดัตั้งเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวงัการขายยาชุด 

รถเร่ขายยาและการโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีโออ้วดสรรพคุณเกินจริง 

คาํสาํคญั: ผูป่้วยโรคเร้ือรงั ;ผลิตภณัฑท่ี์ไมม่ีขอ้บ่งใชท้างการแพทย;์ สเตียรอยด;์ความรู ้

PC 27 

ความรูแ้ละความพึงพอใจตอ่โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคในการส่งเสริมหารใชผ้ลิตภณัฑ์

สุขภาพที่ปลอดภยั ในเขตตาํบลหนองกุง อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 2557 

นุตาดี, สชุาดา วฏัิส ุ 

โรงพยาบาลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น 

บทนาํ แหล่งกระจายสินคา้ท่ีสาํคญัในชนบทของไทยและมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด 

คือ  “รา้นชาํ ในแต่ละหมู่บา้นมีรา้นชาํอยู่จาํนวนไม่น้อยท่ีมีการจาํหน่ายยาและผลิตภัณฑสุ์ขภาพ  จาก

การสาํรวจรา้นชาํในเขตอาํเภอน้ําพองในปี 2557  พบว่า  425 รา้นท่ีเปิดดาํเนินการในปีงบประมาณ 

2557  พบว่ารา้นชําทุกรา้นมีการจําหน่ายยาสามัญประจําบา้น และในจํานวนน้ีมีการจําหน่ายยา

อนัตรายถึงรอ้ยละ 97 มีการจาํหน่ายอาหารท่ีไมม่ีฉลากรอ้ยละ 95 และเคร่ืองสาํอางท่ีไม่พบเลขจดแจง้

รอ้ยละ 50 ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความเส่ียงท่ีจะไดร้บัอนัตรายในการบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีความไมป่ลอดภั ย 

วตัถุประสงค ์เพ่ือประชาชนในเขตตาํบลหนองกุงมีความรูใ้นการบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีความ

ปลอดภยั 

วิธีการศึกษา จดัโครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ 

เร่ืองการใชย้า การบริโภคอาหาร เคร่ืองสาํอางอย่างไรใหเ้กิดความปลอดภยั และการทาํกิจกรรมกลุ่ม 

เมื่อจบโครงการใชแ้บบสาํรวจความรูใ้นการบริโภค ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 15  ขอ้ แบ่งออกเป็น เร่ือง

ยา  5  ขอ้ อาหาร  5  ขอ้และเคร่ืองสําอาง  5  ขอ้คะแนนรวมเต็ม  15  ขอ้คําตอบของชุดคําถามคือ ใช่

หรือไม่  โดยสาํรวจก่อนและหลงัใหกิ้จกรรมพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค และใชแ้บบสาํรวจความพึงพอใจ

ประกอบดว้ย 4  ดา้นประกอบดว้ย ขั้นตอนการใหบ้ริการ เจา้หน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ส่ิงอาํนวย

ความสะดวก และความพึงพอใจต่อผลของการใหบ้ริการโดยมีระดับคะแนน5  คือ พึงพอใจมาก จนถึง 

คะแนน  1คือ พึงพอใจน้อย คะแนนรวม  100  คะแนน สํารวจหลังกิจกรรม ใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

)Descriptive Study ( 

ผลการศึกษา ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 355  คน มีคะแนนความรูก้่อนเขา้โครงการคะแนน

เฉล่ีย 7.50 คะแนน หลงัจากเขา้ร่วมโครงการคะแนนเฉล่ีย  13.70  คะแนน และคะแนนความพึงพอใจ 

พบวา่ คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียรอ้ยละ 96.75 คะแนน  

สรุป ประชาชนมีความรูค้วามเขา้ใจมากขึ้ นในเร่ือง การบริโภคผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยั เช่น การ

เลือกทานอาหารท่ีสะอาด ปลอดภยัท่ีปราศจากสารปนเป้ือน ในการบริโภคอาหารสด และปราศจากส่ิง

ปนปลอมในอาหารท่ีบรรจุเสร็จ การแยกแยะว่าผลิตภัณฑ์ไหนท่ีมีความปลอดภัยเหมาะสมในการ

บริโภค ส่วนต่อมาในเร่ืองการเลือกใชเ้คร่ืองสาํอาง จากความเขา้ใจของประชาชนเคร่ืองสาํอางคือท่ีทา

ผิวใหส้วยงามเท่าน้ัน หลงัจากกิจกกรมประชาชนมีความเขา้ใจในประเภทเคร่ืองสาํอางมาขึ้ นขอ้ท่ีควร

ระวงั หรือพิจารณาความปลอดภัย จากตัวอย่างเคร่ืองสาํอางท่ีไม่มีเลขจดแจง้ หรือฉลาก ท่ีประชาชน
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นํามาทดสอบพบสารตอ้งหา้ม  ผลการทดสอบจาํนวน 10  รายการ พบว่า มีการปนเป้ือนสารไฮโดรควิ

โนน  5  รายการ สําหรบัการเลือกใชย้า ประชาชนทราบถึงอันตราย ท่ีเกิดจากการเลือกใชย้าเอง ยา

เส่ือมสภาพ ทั้งในท่ีบา้นประชาชน รา้นชาํ และจากการโครงการสาํเร็จประชาชนมีความพึงพอใจใน

ระดบัสงูรอ้ยละ 96.75  

ขอ้เสนอแนะ การสรา้งความเขา้ใจและติดอาวุธใหป้ระชาชนทาํใหป้ระชาชนสามารถเลือกใช้

ผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยั และควรจะปฏิบติัยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากผูข้ายมกัจะมีกลยุทธส์่งเสริมการขายใน

รปูแบบต่างๆ  นอกจากน้ียงัมีร่วมกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภค พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการใหจ้าํหน่าย

ผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยั เพ่ือความครอบคลุมรอบดา้น 

คาํสาํคญั  การพฒันาศกัยภาพ ผูบ้ริโภค รา้นชาํ ความรู ้ความพึงพอใจ 

 

PC 28 

พฤติกรรมการใชพ้าราควอตและผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรตาํบลปงสนุก อาํเภอเวียงสา 

จงัหวดัน่าน 

พนัธเ์ทพ เพชรผึ้ง  

ฝ่ายเภสชักรรม โรงพยาบาลเวยีงสา อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

 

เกษตรกรส่วนใหญ่ของตําบลปงสนุก อาํเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ใชพ้าราควอตเป็นสารเคมีใน

การกาํจดัวชัพืช และอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบทางสุขภาพได ้ดงัน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาลักษณะการใชพ้าราควอตและปริมาณการใชเ้พ่ือศึกษาผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากพาราค

วอตและปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บัการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ โดยใชรู้ปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยาเชิง

พรรณนาจากการใชแ้บบสอบถาม 

จากการสอบถามเกษตรกรผูใ้ชพ้าราควอตทั้งส้ิน 147 ราย พบว่าใชใ้นการปลกูขา้วโพดช่วงฤดู

ฝนเฉล่ีย 20.2 ลิตร (142 ราย) ใชใ้นการปลกูขา้วโพดช่วงฤดูแลง้เฉล่ีย 2.7 ลิตร  (79 ราย) ใชใ้น

การปลกูยางเฉล่ีย 5.1 ลิตร (5 ราย) ผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดผิวหนังแตกลอกไหมแ้สบรอ้นคนั 61 

ราย (41.5%) ตามีอาการเคืองคนั 25 ราย (17.0%) หายใจติดขดัหายใจลาํบาก 10 ราย (6.8%) 

ปากเป็นแผลพุพอง คล่ืนไสอ้าเจียน 18 ราย (12.2%) เล็บเสียหาย 3 ราย (2.0%) และเวียนศีรษะ 

19 ราย (12.9%) โดยปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บัการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพพบว่า เพศชายเกิดมากกว่าเพศ

หญิง (p=0.039) odd ratio = 2.50 (95%CI=1.1-5.7 p=0.032) ปริมาณการใชพ้าราควอตท่ี

มากกว่าจะเกิดมากกว่าทั้งในการปลกูขา้วโพดฤดูฝน (p=0.038) odd ratio = 1.03 (95%CI=1.00-

1.06 p=0.036) และฤดูแลง้ (p=0.053) odd ratio = 1.27 (95%CI=0.98-1.64 p=0.065) 

สาํหรบัชุดป้องกนั ผูท่ี้ใส่ผา้ปิดปากปิดจมกูและถุงมือทุกครั้งเกิดผลกระทบทางสุขภาพน้อยกว่าผูท่ี้ไม่ใส่

หรือใส่บา้ง (p>0.001 และ p=0.03 ตามลาํดบั โดย odd ratio ไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ) อย่างไรก็ตาม

พบวา่การใส่ชุดป้องกนัใหค้รบและการลดปริมาณการใชจ้ะช่วยลดผลกระทบทางสุขภาพได ้
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PC 29 

ความชุกและลกัษณะของรา้นชาํที่จาํหน่ายยาปฏิชีวนะ ในเขตอาํเภอวงัเหนือ จงัหวดัลาํปาง 

อารรีตัน์ คณุยศยิ่ ง 

โรงพยาบาลวงัเหนือ ต.วงัเหนือ อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง 52140 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

หมายเลขโทรศัพท ์081-5335496  E-mail: joommy_a@yahoo.co.th 

 

ที่มาปัญหา : การขายยาปฏิชีวนะในรา้นชาํ เป็นการกระทาํผิดตามกฎหมายยา ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการใช้

ยาไมเ่หมาะสมอยา่งกวา้งขวาง  ทาํใหช้าวบา้นเส่ียงอนัตรายจากยา ทั้งการแพย้า และการเกิดเช้ือด้ือยา  

จากขอ้มลูรายงานการแพย้าปี 2555-2556 ของโรงพยาบาลวงัเหนือ จงัหวดัลาํปาง ยงัพบการแพย้า

ปฏิชีวนะของผูป่้วยท่ีซ้ือยากินเองจากรา้นชาํ และจากขอ้มลูพบว่าฐานขอ้มลูการจาํหน่ายยาปฏิชีวนะใน

รา้นชาํโดยเฉพาะในภาคเหนือยงัมีขอ้มลูการศึกษานอ้ย ผูว้ิจยัจึงตอ้งการนําผลการศึกษาน้ีมาใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการตดัสินใจเพ่ือดาํเนินการวางแผนแกไ้ขปัญหาต่อไป  

 วตัถุประสงค ์:เพ่ือศึกษาความชุก และลกัษณะของรา้นของรา้นชาํท่ีมีการจาํหน่ายยาปฏิชีวนะใน  เขต

อาํเภอวงัเหนือ จงัหวดั ลาํปาง 

วิธีการดาํเนินงาน : การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional 

descriptive study)โดยเก็บขอ้มลูตั้งแต่ 1 ตุลาคม2557  ถึง 31 มกราคม  2558 โดยทาํการศึกษาใน

กลุ่มรา้นชําในเขตอําเภอวังเหนือจังหวัดลําปาง จํานวน 155 รา้น เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามท่ีผู ้วิจัยพัฒนาขึ้ น วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

รายงานเป็น ความถ่ี และรอ้ยละ 

ผลการดาํเนินงาน : ผลการศึกษาพบความชุกของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในอาํเภอวงัเหนือ คิด

เป็นรอ้ยละ 21.9 โดยยาปฏิชีวนะท่ีพบส่วนใหญ่ เป็นรา้นขายของชาํท่ีเป็นร้านขายปลีก  แหล่งกระจาย

ยาท่ีสําคัญท่ีรา้นชําสามารถเขา้ถึง คือรา้นขายยา พบว่ารายการยาปฏิชีวนะท่ีได้รับการคัดเลือก

จาํหน่าย ส่วนใหญ่มาจากชาวบา้น/ลูกคา้มาถามซ้ือบ่อย  รอ้ยละ76.47 และรายการยาส่วนใหญ่ใน

รา้นชาํเป็นกลุ่มยาตลาดท่ีผูบ้ริโภครูคุ้น้เคยทั้งผ่านส่ือต่างๆและการจากการบอกต่อ แต่อย่างไรก็ตาม 

กลบัพบวา่ความชุกของการจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในรา้นชาํท่ีศึกษาไม่มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัท่ีศึกษาทั้ง

ระยะทางจากท่ีตั้งถึงโรงพยาบาล, ระยะเวลา, ประสบการณใ์นการเปิดจาํหน่ายสินคา้, เวลาในการเปิด

ใหบ้ริการจาํหน่ายสินคา้ รวมถึงโอกาสในการผ่านการอบรมผูป้ระกอบการรา้นชาํท่ีจดัโดยหน่วยงาน

สาธารณสุข แต่อยา่งใด 

ปัญหาและอุปสรรค : ระยะเวลามีจาํกดัในการทาํวิจยั   ผูป้ระกอบการรา้นชาํอาจแอบซ่อนยา หรือ

นํามาใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีไม่หมด อาจเน่ืองจากกลวัความผิด ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการพดูคุยเพ่ือให้เกิด
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ความไวว้างใจ และปัญหาผูป้ระกอบรา้นชาํมีอิทธิพล ส่งผลต่อภาวะเส่ียงในการทํางานของพนักงาน

เจา้หนา้ท่ี 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย :การแกปั้ญหาการขายยาปฏิชีวนะในรา้นชาํ  มีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง

แกปั้ญหาทั้งระบบ  ทั้งดา้นสงัคม  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นนโยบายหรือมาตรการทางกฎหมาย และ

โดยเฉพาะการสรา้งความตระหนักรูแ้ละความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง สําหรับทั้งผูป้ระกอบการรา้นชํา และ

ผูบ้ริโภค  จึงจะทาํใหปั้ญหาดงักล่าวลดน้อยถอยลง  และท่ีสาํคญั  เภสชักรแต่ละพ้ืนท่ีตอ้งรวมพลงั  จบั

มือกนัสรา้งเครือขา่ยในการแกปั้ญหาไปดว้ยกนัอยา่งจริงจงั 
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การกินยาในสงัคมไทย  :แค่หนัไปมอง.....ก็เหน่ือยละที่จะตอ้งกิน   

กลุนิภา บญุศร ี 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบล แม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 
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หลายทศวรรษท่ีประเทศไทยไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพในชุมชนไดอ้ย่างเด็ดขาดเสียที ทั้งๆ

ท่ีบุคลากรในแวดวงสาธารณสุขทุกท่ีถูกมอบหมายใหร้่วมดว้ยช่วยกนัดูแลสุขภาพของคนในชุมชน แต่ก็

ยงัพบว่าปัญหาทางสุขภาพกลับยิ่งรุนแรงมากกว่าเดิม และมกัมาพรอ้มกับเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาก

ยิ่งขึ้ น ดิฉันเองเป็นอาจารยส์อนอยู่คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา บ่อยครั้งท่ีดิฉันมกัจะถาม

ตัวเองว่า ส่ิงท่ีอาจารยทุ์กคนในคณะพรํา่สอนนิสิตนักศึกษาในองคค์วามรูต่้างๆมากมาย สุดทา้ยแลว้

เด็กๆเหล่าน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใชดู้แลผูป่้วยไดจ้ริงหรือเปล่า เพราะหากเราสอนในส่ิงท่ีดีท่ีสุดให ้

แต่เด็กกลบันําเอาไปใชไ้ม่ได ้ทา้ยท่ีสุดแลว้จะมีประโยชน์อะไรกบัส่ิงท่ีเรียนมาตลอดทั้งหมด 6 ปี ในวิถี

ชีวิตของเด็กเภสชัฯ ดิฉันจึงอยากรูว้่าหากเราเร่ิมจากการช่วยเหลือคนในชุมชนละแวกใกลเ้คียงกบัท่ีๆ

เราอยู ่เอาง่ายๆ หนา้มอ ขา้งมอ หลงัมอ โดยใหล้งเยี่ยมบา้น ช่วยเหลือปัญหาสุขภาพใหผู้ป่้วย เด็กๆจะ

มีแนวคิดอย่างไรหรือวิธีไหนในการแกไ้ขปัญหาใหผู้ป่้วย จุดเร่ิมตน้ของกรณีศึกษาท่ีดิฉันพบ จึงเร่ิมขึ้ น

นับตั้งแต่น้ันเป็นตน้มา 
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ลุงธรรม ชายวยักลางคนอายุ 50 ปี บุรุษไปรษณียผ์ูร้อบรูใ้นทุกส่ิงทุกอย่างของคนในชุมชน ไม่

ว่าจะเป็นอาหารการกินของบา้นแต่ละหลงัท่ีแกมกัแวะเวียนไปมาหาสู่ พฤติกรรมของหมออนามยัท่ีลุง

บอกวา่ขนาดหมอยงัทาํไม่ไดเ้ลย นับประสาอะไรกบัลุงท่ีลุงตอ้งทาํตามท่ีหมอบอก หรือแมก้ระทัง่แหล่ง

รวมปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพลุงน้ันรูดี้หมดทุกซอกซอย ลุงธรรมมีประวัติเป็นโรคความดนัโลหิต

สูงและไขมันในเลือดสูง เป็นผู ้ป่วยท่ีไม่สามารถคุมระดับความดันโลหิตได้เลยนับตั้งแต่ไดร้ับการ

วินิจฉัยโรคในปี 2554 ในวนัท่ีลงเยี่ยมคุณลุงประมาณปลายปี 2557 วัดระดับความดันโลหิตได ้

145/95 mmHg ดิฉนัไดใ้หนิ้สิตเภสชัศาสตรล์องฝึกซกัประวติัคุณลุงตามเทคนิคท่ีเรียนมา ดิฉนัสงัเกต

ไดว้่าคนไขเ้กือบทุกรายท่ีเป็นโรคเร้ือรงัโดยเฉพาะความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานมกัจะท่องการ

รบัประทานยาไดด้ัง่นกแกว้นกขุนทอง วิธีการกินยาและวิธีปฏิบัติตัวน้ันอธิบายไดอ้ย่างละเอียดและ

ถูกตอ้ง ช่วงแรกๆท่ีซักประวติัการใชส้มุนไพรหรืออาหารเสริม คุณลุงบอกว่าไม่มี ไม่ไดกิ้น กินแต่ยา

หมอ ทีมงานทุกคนก็เร่ิมมองหน้ากนัและเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าเราอาจจะตอ้งใชเ้ทคนิคการซักประวติัขั้น

เทพเพ่ือคน้หาประเด็นในส่วนน้ี เน่ืองจากเราเหลือบไปเห็นกล่องผลิตภัณฑเ์สริมอาหารท่ีวางอยู่ตรง

เคาน์เตอรท่ี์คุณลุงใหบ้ริการรบัส่งของแก่ลกูคา้ เราจึงเร่ิมถามคุณลุงเพ่ิมเติมในส่ิงท่ีเราเห็น ปรากฏว่า

คุณลุงก็ค่อยๆเร่ิมระบายความในใจออกมา ลุงบอกว่าอาหารการกินท่ีคุณหมอบอก ลุงก็คงปรบัเปล่ียน

ไมไ่ด ้เพราะท่ีบา้นภรรยาเคา้เป็นคนทาํอาหาร เคา้ทาํอะไรมาเราก็ตอ้งกิน ขดัใจไดซ้ะท่ีไหน ถา้จะให้ลุง

คุมอาหารการกินไมต่อ้งมาบอกลุงหรอก ไปบอกแฟนลุงเถอะ ส่วนอนัน้ีอาหารเสริมลกูสาวซ้ือมาใหจ้าก

กรุงเทพฯ เคา้บอกวา่เหมาะกบัคนท่ีมีโรคความดนัโลหิตสงูกบัโรคไขมนัสงู กล่องแรกกิน 2 เม็ด กล่องท่ี

สองกินครั้งละ 4 เม็ด วนัละ 2 ครั้งเชา้ เย็น ชุดน้ีราคาประมาณ 3,000 บาท ไม่กินละก็เสียดายตงัคแ์ย่

เลยลกูสาวอุตส่าหท์าํงานหนักเก็บเงินไปซ้ือ ยาสองกล่องน้ีเคา้บอกว่าดีมาก นําเขา้มาจากต่างประเทศ 

ตอนแรกลุงกะจะกินใหห้มดทีละกล่องเสียดาย แต่ลกูสาวบอกว่ามนัคนละชนิดกนั ลุงเลยตอ้งกินพรอ้ม

กนั ถามวา่ดิฉนัเห็นประเด็นอะไรจากท่ีผูป่้วยเล่าใหฟั้งบา้ง ในชีวิตประจาํวนัของลุงธรรม ยาท่ีไปรบัจาก 

รพ.สต. แทบไมม่ีความหมาย กลายเป็นกองยาท่ีทบัถมรอวนัท่ีจะกลายเป็นยาขยะในอีกไม่ชา้ นิสิตถาม

วา่แลว้ยาท่ีไดจ้ากโรงพยาบาลมาลุงเอาไปไวท่ี้ไหน ไม่เห็นลุงพดูถึง ลุงจึงเล่าใหฟั้งว่า ลุงก็ไม่ค่อยไดกิ้น

หรอก นานๆกินที เคยพยายามกินติดต่อกนัละสกั 1-2 เดือน ก็ไม่เห็นจะดีขึ้ น ลุงก็เลยคิดว่างั้นก็ไม่

ตอ้งกินก็ไดไ้ม่ต่างกัน อีกอย่างซองยาก็แกะยาก กว่าจะฉีก กว่าจะกินลําบากมาก  แค่หันไปมองก็

เหน่ือยละ เห็นแบบน้ีทุกวนัทุกวนั ใครจะไปอยากกินยา....จากส่ิงท่ีผู ้ป่วยเล่าดิฉันมองเห็นถึงความ

พยายามในการอธิบายความยากลาํบากของการกินยาท่ีไดร้ับจากโรงพยาบาล ซ่ึงในมุมมองของเรา

บุคลากรทางการแพทยเ์ราแทบมองไม่เห็นถึงความยากลําบากในความพยายามกินยาของผูป่้วยโรค

เร้ือรงั เรามุง่หวงัเพียงผลลพัธท์างการแพทย ์ผลทางหอ้งปฏิบติัการท่ีจบัตอ้งได ้และการใหค้วามร่วมมือ

ในการกินยาโดยไมไ่ดค้าํนึงถึงคุณภาพชีวิตของผูป่้วยสกัเท่าไหร่ ความคิดหรือจิตใตส้าํนึกในการปฏิเสธ

เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทําใหก้ารรักษาไม่ไดผ้ล เป็นผลกระทบทางจิตใจท่ีส่งผลต่อร่างกายและสุขภาพใน

ภาพรวม ดงัน้ันจะเห็นไดว้่าการกินยา กินบา้งไม่กินบา้ง บวกกบัปัจจยัเส่ียงในความคิดท่ีเป็นลบทําให้

ผูป่้วยรายน้ีไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได ้นอกจากน้ีพอดิฉันไดดู้ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารท่ีผูป่้วย

กิน ยิ่งรูสึ้กแย่เขา้ไปใหญ่ ...คุณลุงโดนหลอกซะแลว้  ไม่ใช่คุณลุงคนแรกท่ีโดน ลูกสาวคุณลุงต่างหากท่ี

เป็นคนแรกท่ีโดนหลอก เพราะทั้งสองกล่องเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีประกอบดว้ยเห็ดหลินจือทั้งสอง

กล่อง ไม่ไดเ้ป็นสมุนไพรท่ีแตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีทาํใหคุ้ณลุงเขา้ในว่าต่างกนัคือสีของกล่องและสีของเม็ด



บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  116 

 

แคปซูล ส่ิงท่ีต่างกนัคือปริมาณเห็ดหลินจือบดแหง้บรรจุแคปซูลแตกต่างกนั เพียงเท่าน้ันเอง  จากน้ัน

ดิฉันและนิสิตไดใ้ชค้วามรูใ้นกระบวนรายวิชาเภสชัสนเทศ เภสชัเวท และเภสชับาํบดัประยุกต์ คน้หา

ขอ้มูลและอธิบายใหคุ้ณลุงฟังถึงขอ้บ่งใชผ้ลิตภัณฑ์ชนิดน้ี การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาท่ีคุณลุง

รบัประทาน และขอ้สาํคญัตอ้งบอกลุงดว้ยว่าทั้ง 2 กล่องเป็นตวัเดียวกนันะ แค่ขนาดต่างกนัเท่าน้ันเอง

.........คุณลุงถึงบางออ้ และรีบโทรบอกลูกสาวทันที และปัญหาท่ีคุณลุงมองว่าเป็นเร่ืองยากและลาํบาก 

น่าเบ่ือในการกินยา ไม่ว่าจะเป็นการฉีกซองท่ีลาํบาก เราก็มองเห็นอุปกรณ์ท่ีอยู่ใกล้ๆ  คุณลุง นัน่คือ 

‚กรรไกรตดัเชือก‛  เด็กๆบอกว่า ไม่ยากแลว้คุณลุงไม่ตอ้งฉีกใหเ้มื่อย ส่วนความเบ่ือหรอ คุณลุงชอบ

กินยาในขวดอาหารเสริมเพราะมนัดูแพง มีค่าเลยตอ้งกินใช่มั้ย งั้นเราลองเปล่ียนเอายาบางถุงใส่ใน

กระป๋องเปล่าๆแลว้ระบายสีหรือหารูปท่ีคุณลุงชอบมาแปะดีมั้ย คุณลุงเห็นด้วยและเราก็เร่ิมการ

เปล่ียนแปลงใหคุ้ณลุงทนัที  

การเรียนรูท่ี้เกิดจากการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหา และนํามาซ่ึงความสุข ลว้นเป็นผลดีทั้งต่อ

ผูป่้วยและผูป้ฏิบติังาน ในครั้งหน่ึงๆท่ีนํานิสิตลงเยี่ยมบา้นเพ่ือฝึกการคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริงของผูป่้วยไม่

สามารถใชเ้วลา 3 นาที เหมือนท่ีเราสอบในหอ้งปฏิบติัการ เราตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรูท้างพฤติกรรม

และจิตใจของผูป่้วย ยอมรับและมองเห็นในส่ิงท่ีเคา้พยายามแสดงออกมา ตอ้งหัดสังเกตและใชอ้งค์

ความรูท่ี้เรียนมาผสมผสานกนัเป็นศิลปะในการดูแลรกัษาคนไข ้ใครจะรูว้่าหากเราสามารถทาํใหเ้ด็กๆ

ท่ีจะกลายเป็นเภสชักรในอนาคตเห็นเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของการศึกษาเล่าเรียนในวิชาชีพน้ี ช่างน่าภูมิใจ

ยิ่งนักท่ีจะมีคนอีกหลายๆคน อยู่ในแต่ละชุมชน แต่ละภูมิภาค และทําในส่ิงท่ีดีๆใหส้มกับท่ีผู ้ป่วย

ไวว้างใจเรา หน่ึงคนท่ีเราช่วยเคา้ อาจจะเป็นคนท่ีสามารถช่วยใครอีกหลายคนในชุมชนใหเ้กิดการ

เรียนรูแ้ละการเปล่ียนแปลง จุดเล็กๆท่ีเขม้แข็ง ในสกัวนัก็จะกลายเป็นจุดใหญ่ๆท่ีมัน่คงไดเ้ช่นเดียวกนั 

หากทุกคนทาํใหผู้ป่้วยท่ีเบ่ือต่อการดูแลรกัษาตวัเอง เบ่ือกบัการท่ีไม่หายจากโรคสกัที กลบัมามองเห็น

ความทา้ทายในการพยายามท่ีจะควบคุมมนั ดิฉันเช่ือว่าสักวนัหน่ึงสังคมสุขภาพของไทยจะตอ้งดีขึ้ น

อยา่งแน่นอน 
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ความชุกและลกัษณะของรา้นชาํที่จาํหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอาํเภอแม่สรวย 

จงัหวดัเชียงราย 

วราภรณ ์ สงัขท์อง 

กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค  โรงพยาบาลแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

หมายเลขโทรศัพท ์053-786017 ตอ่ 112   มือถือ 088-2620422 

Email : fenac79@hotmail.com 

 

บทนาํ : การใชย้าปฏิชีวนะอยา่งพรํา่เพร่ือโดยซ้ือใชเ้องจากรา้นชาํ อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายจากการใชย้า  

เช้ือด้ือยา  การแพย้า และส้ินเปลืองค่าใชจ้่ายโดยไมจ่าํเป็น   

วตัถุประสงค ์: เพ่ือศึกษาความชุกและลกัษณะของรา้นชาํท่ีมีการจาํหน่ายยาปฏิชีวนะ 

วิธีการศึกษา : ศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง เก็บขอ้มลูรา้นชาํ 193 รา้นในเขตอาํเภอแม่สรวย 

จงัหวดัเชียงราย ช่วงตุลาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 ใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายลกัษณะของรา้นชาํ

และชนิดของยาปฏิชีวนะท่ีจาํหน่าย  หาความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีน่าจะมีผลต่อการจาํหน่ายยาปฏิชีวนะ

ของรา้นชาํดว้ย Fisher’s exact probability test 

ผลการศึกษา : พบความชุกรา้นชาํท่ีจําหน่ายยาปฏิชีวนะ รอ้ยละ 51.8 ผูจ้ําหน่ายส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา (รอ้ยละ 49.0) แรงจูงใจการจําหน่ายมาจากความตอ้งการของคนใน

ชุมชน (รอ้ยละ 100.0) พบยาหมดอายุและไม่ทราบวนัหมดอายุรอ้ยละ 12.0 และ 11.0 สภาพการ

เก็บรกัษาไม่เหมาะสมถึงรอ้ยละ 27.0 แหล่งส่วนใหญ่มาจากรา้นขายของส่งและรา้นขายยาประเภท 2 

รอ้ยละ 73.0 และ 59.0 ยาปฏิชีวนะท่ีพบมากสุดคือ  Tetracyclin ถดัมาคือ กลุ่ม Penicillin และยา

ปฏิชีวนะสตูรผสม (รอ้ยละ 42.5, 24.2 และ 14.0 ตามลาํดบั) พบหลากหลายทั้งชนิดและรูปแบบ ผล

สํารวจเพ่ิมเติมพบว่านํายามาใชท้ั้งในคน สัตว์ และพืช  การแบ่งขายตามจํานวนท่ีผู ้ซ้ือต้องการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการจําหน่ายยาปฏิชีวนะพบว่าประเด็นแรงจูงใจไดแ้ก่ คนในชุมชน

ตอ้งการ  การโฆษณาชวนเช่ือ และการมีบริการส่งถึงรา้น  พบสดัส่วนในรา้นชาํท่ีจาํหน่ายสูงกว่ารา้นชาํ

ท่ีไมจ่าํหน่ายยาปฏิชีวนะอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p < 0.001) 

สรุปและวิจารณผ์ล : การศึกษาสะทอ้นใหท้ราบวา่ชุมชนมีความตอ้งการใชย้าปฏิชีวนะ เป็นเหตุใหร้า้น

ชาํมากกว่าคร่ึงหน่ึงยงัมีการจาํหน่าย ลกัษณะท่ีจาํหน่ายมีความไม่เหมาะสมทั้งชนิด รูปแบบ และการ

นําไปใช ้อาจนําไปสู่ความไม่ปลอดภัย และปัญหาเช้ือด้ือยา ทุกภาคส่วนควรสนใจและร่วมกันแกไ้ข

ปัญหาการบริโภคยาไมเ่หมาะสมในชุมชน 
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ความชุกและลกัษณะของรา้นชาํที่จาํหน่ายยาปฏิชีวนะ ในเขตอาํเภอเมืองปาน จงัหวดัลาํปาง 

นฤมล สรุนิทร ์  

โรงพยายาบาลเมืองปาน จงัหวดัล าปาง 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

เบอรต์ิดตอ่ 091-8784778  narumolpharmacy@hotmail.com 

 

 จากสถานการณ์ของประเทศไทยท่ีพบปัญหาการด้ือยาเพ่ิมสูงขึ้ นมากกว่าในสหรฐัอเมริกาและ

ยุโรปหลายเท่า สาเหตุเกิดจากการใชย้าปฏิชีวนะท่ีเพ่ิมสูงขึ้ นของคนไทย ทั้งในโรงพยาบาล รา้นขายยา 

และแมก้ระทัง่รา้นชาํในหมู่บา้น การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความชุกและลกัษณะของรา้น

ชําท่ีจําหน่ายยาปฏิชีวนะ  ในอําเภอเมืองปานโดยทําการศึกษารา้นชําทั้งหมดในอําเภอเมืองปาน

จาํนวน 140 รา้น  เก็บขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึ้ น  วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนาอธิบายขอ้มลูทัว่ไป ความชุกและลกัษณะรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะ 

 ผลการศึกษาน้ีพบความชุกของรา้นชาํท่ีจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในอาํเภอเมืองปานพบเพียงรอ้ยละ 

22.1 ลกัษณะของรา้นชาํท่ีส่งผลต่อการจาํหน่ายยาปฏิชีวนะ พบว่า ระยะทางท่ีต่างกนัของท่ีตั้งของรา้น

ชําไม่มีผลต่อการจําหน่ายยาปฏิชีวนะ  รา้นชําในเขตท่ีมีสัดส่วนการไดร้ับการอบรมจากเจา้หน้าท่ี

สาธารณสุขท่ีสงูกวา่จะพบการจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในสดัส่วนท่ีน้อยกว่า   ช่องทางการซ้ือยามาจาํหน่าย

แต่ละช่องทางมีความแตกต่างกนั โดยพบมากท่ีสุดคือช่องทางการซ้ือยามาจาํหน่ายจากรา้นขายยาส่งท่ี

เป็นรา้นขายยาแผนปัจจุบนัโดยเภสชักรชั้นหน่ึงเน่ืองจากเป็นช่องทางการซ้ือยาท่ีมีลกัษณะเขา้ถึงง่าย

เน่ืองจากรา้นขายยาส่งในจงัหวดัลาํปางท่ีเป็นรา้นท่ีผูจ้าํหน่ายรา้นชาํไปซ้ือมากท่ีสุดเป็นรา้นขายยาส่งท่ี

เจา้ของเป็นเภสัชกรทุกรา้นซ่ึงผิดมาตรา4 ของพระราชบัญญัติยา  รายการยาปฏิชีวนะท่ีพบการ

จาํหน่ายมาก 3 ลาํดับแรก ไดแ้ก่ ยาปฏิชีวนะช่ือการคา้ทีซีมัยซิน  รองลงมาคือ tetracyclineชนิดเม็ด

เปลือย แบบแคปซูลดาํ แดง และ Amoxicillin แบบแผง 10 เม็ดและแบบ ชนิดน้ํา ตามลาํดบั แต่ไม่พบ

ยาเพนนิซิลลิน จาํหน่ายในรา้นชาํอาํเภอเมืองปานเลย อาจเน่ืองมาจากยาเพนนิซิลลินไม่ค่อยมีการใช้

ในปัจจุบนัและการโฆษณามีนอ้ยเมื่อเทียบกบัยา tetracycline  

  โดยสรุปยงัพบว่ามีการจาํหน่ายยาปฏิชีวนะในรา้นชาํของอาํเภอเมืองปานประมาณหน่ึงในส่ี

ของรา้นชาํทั้งหมดสาเหตุเน่ืองจากบางพ้ืนท่ียงัขาดการอบรมจากเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในดา้นรายการ

ยาท่ีสามารถจาํหน่ายไดใ้นรา้นชาํ และช่องทางการซ้ือยามาจาํหน่ายท่ีง่ายจากรา้นขายยาส่งประเภทท่ี

เภสชักรเป็นเจา้ของมีการละเมิดต่อพระราชบญัญติัยาส่งผลกระทบใหปั้ญหาการจาํหน่ายยาปฏิชีวนะใน

ชุมชนยงัคงพบอยู่  ดงัน้ันการป้องกนัการด้ือยาควรตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งฝ่ายการ

บงัคบัใชก้ฏหมายและการสรา้งความรูก้ารใชย้าปฏิชีวนะท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนผ่านทางส่ือมากมายใน

ปัจจุบนั 
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ถอดบทเรียนการดาํเนินงาน ยาปลอดภยัในชุมชน รพสต.คาํนางตุม้ อ.เมยวดี จ.รอ้ยเอ็ด 

กสุมุาลย ์บรรเทา  

โรงพยาบาลเมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

เบอรโ์ทรศัพท ์084-6025653  E-mail : pimz01@hotmail.com 

 

 อาํเภอเมยวดีเป็นอาํเภอขนาดเล็กอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเรียกไดว้่ากนัดาร การเดินทางเขา้ไปในจงัหวดั

รอ้ยเอ็ดจะตอ้งใชเ้วลาประมาณเกือบ 1 ชัว่โมง ไม่มีรถประจาํทาง มีประชาชนประมาณสองหมื่นคน 

เวลาเจ็บป่วยจะไปรบับริการท่ีโรงพยาบาลเมยวดีหรือไม่ก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล แต่อย่างไร

แลว้เมื่อเกิดความเจ็บป่วยชาวบา้นมกัจะหาทางเลือกในการรกัษาตนเองหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น การ

เขา้ไปรบัการรกัษาท่ีคลินิกหมอในอําเภอใกลเ้คียง การซ้ือยากินเองจากรา้นคา้ รา้นชาํ รถเร่ขายยา 

และสัง่จากทางสถานีวิทยุ โดยจะพบว่าบางครั้งจะมีผูป่้วยท่ีเป็นโรคเร้ือรงัเช่นเบาหวาน ความดนัโลหิต

สงู หรือแมแ้ต่ผูป่้วยท่ีเป็นอมัพฤกษ์ จะพยายามเสาะแสวงหายาสมุนไพรชนิดต่างๆมารบัประทาน โดย

อาศยัขอ้มลูการบอกเล่าต่อๆกนัมาถึงสรรพคุณว่าสามารถกินรกัษาโรคใหห้ายได ้บางคนตอ้งหาเงินมา

ซ้ือในขณะท่ีรายไดไ้ม่ไดม้ีมาก ลูกๆหรือญาติก็ตอ้งช่วยกันไปหาซ้ือมาใหร้ับประทาน ดว้ยความเป็น

ชนบทห่างไกลจึงเป็นเป้าหมายของการเขา้มาขายยาของรถเร่หรือขายตรงต่างๆ  ซ่ึงเมื่อปีท่ีแลว้

โรงพยาบาลเมยวดีไดร้บัผูป่้วยสูงอายุรายหน่ึงท่ีมาดว้ยอาการเลือดออกในกระเพาะอาหารจนตอ้งส่งไป

รกัษาต่อท่ีโรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด จากการซกัประวติัเบ้ืองตน้พบว่าในระยะเวลา 1-2 เดือนมาน้ีผูป่้วยได้

รบัประทานยาสมุนไพรท่ีสัง่ซ้ือมาจากสถานีวิทยุ ในราคาประปุกละ 1,200 บาท  โดยท่ีไดซ้ื้อมา 2 

กระปุก จากการตรวจสอบเบ้ืองตน้ยาน้ีมีการแสดงทะเบียนยาปลอม และน่าจะมีการปนเป้ือนยาส

เตียรอยด ์นอกจากผูป่้วยรายน้ีแลว้ยงัมีผูป่้วยท่ีถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่ีมาดว้ย

อาการเลือดออกในกระเพาะอาหารและมีประวติักินยาน้ําสมุนไพรมาเป็นเวลานานเมื่อญาติบอกช่ือยาก็

ตรงกบัยาท่ีเคยตรวจพบการปนเป้ือนสเตียรอยดท์ั้งน้ัน ทั้งท่ีทางอย .ไดป้ระกาศว่าเป็นยาท่ีมีความเส่ียง

ในการปนเป้ือนสเตียรอยด์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค แต่ทําไมจึงไดม้ีการการใชอ้ยู่ในพ้ืนท่ี

อําเภอเมยวดีของเรา การดําเนินงานของเภสัชปฐมภูมิจะสามารถช่วยอะไรไดบ้า้ง เราควรจะมีการ

จัดการปัญหาในพ้ืนท่ีอย่างไร ดว้ยเหตุน้ีจึงไดร้่วมปรึกษาหารือกับพ่ีๆท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลในการดําเนินการแกไ้ข จึงไดเ้กิดแนวคิดในการจดักิจกรรมยาปลอดภัยในชุมชนขึ้ น โดยมีการ

ดาํเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีรพสต.คาํนางตุม้ท่ีดแูลพ้ืนท่ีสองหมูบ่า้น ชุมชนน้ียงัไม่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

ทางดา้นยาและการคุม้ครองบริโภคมากนัก อีกทั้งยงัพบผูป่้วยในชุมชนน้ีมีการใชย้าสมุนไพรกลุ่มเส่ียง

ดว้ย จึงไดด้าํเนินการดงัน้ี 
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 จากการดาํเนินงานในครั้งน้ีไดใ้หอ้สม.เป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนงานในพ้ืนท่ี ในวนัท่ีมีการ

คืนขอ้มลูและร่วมกนัพิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาในชุมชน ไดพ้บวา่ 

 1. สาเหตุท่ีทําใหช้าวบา้นตอ้งซ้ือยาชุด หรือยาน้ําสมุนไพร ยาลกูกลอน ต่างๆมารบัประมาณ

เพราะตอ้งการหายจากโรคท่ีเป็นอยู่อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากบางครั้งยาท่ีไดจ้ากโรงพยาบาลอาจตอ้งใช้

ระยะเวลาในการรกัษาโรคนาน เช่นอาการปวดเมื่อย ปวดหลงั ถา้ไม่กินยาสมุนไพรเหล่าน้ีอาจจะทาํให้

ไม่สามารถไปทาํงานได ้รายไดอ้าจจะลดลง เมื่อกินยาสมุนไพร หรือยาชุดกลบัพบว่าอาการดีขึ้ นอย่าง

รวดเร็ว นอกจากน้ีแลว้คนขายท่ีมาโฆษณาก็บรรยายสรรพคุณไดน่้าหลงเช่ือมาก สรรพคุณท่ีแสดงน้ันได้

โดนใจ ตรงกบัอาการท่ีเรากําลังเป็น จึงตอ้งรีบตัดสินใจซ้ือมากินในทันที อีกทั้งญาติก็มีส่วนสําคัญท่ี

แสดงความรกัความห่วงใยต่อกนัดว้ยการหาซ้ือยาหรือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีแพงๆมาให ้

 2. ชาวบา้นไม่ทราบว่ายาท่ีตนเองซ้ือมารับประทานน้ันอันตรายแค่ไหน มีการปนเป้ือน

อะไรบา้ง ไมม่ีความรูค้วามเขา้ใจมากพอในการดแูลสุขภาพ 

 3. รายช่ือยาท่ีพบว่ามีการใชใ้นครวัเรือนและเป็นผลิตภณัฑท่ี์ตรวจพบการปนเปือนสเตียรอยด ์

มีดงัน้ี ยากษัยเสน้ตรานางฟ้า ยาประดงหมอทวี ยาสมุนไพรโสมสกดัไทยจีน ยากษัยเสน้ตราหมอนทอง   

 4. กิจกรรมท่ีดําเนินการแกไ้ขปัญหา จากการจดัลาํดับความสาํคญัของปัญหาในชุมชนพบว่า

ประชาชนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการใชย้า มีพฤติกรรมการซ้ือยามากินเองโดยพบว่ามีการซ้ือ

ผลิตภณัฑน้ํ์าสมุนไพร ยาลกูหลอน ยาแผนโบราณตามคาํโฆษณาชวนเช่ือ ท่ีผูข้ายมาโฆษณาสรรพคุณ

อสม.ส ารวจข้อมูลการใช้ยาและ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงในชุมชน 

น าปัญหาที่พบจากการส ารวจข้อมูลใน

ชุมชนมาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา

ในเวทปีระชาคม 

ใช้แบบสอบถามทุก

ครัวเรือน 

ใช้วิธีการจัดล าดับความส าคัญ

ของปัญหาโดยใช้วิธีการจ าแนก

ความส าคัญตามเกณฑ ์

น าปัญหาที่ส าคญัที่สุดมาจดัการแก้ไข

ปัญหา 

- จัดอบรมใหค้วามรู้ และ

ท าเอกสารเผยแพร่ความรู้

ให้ชุมชน 

- สร้างเครือข่ายในชุมชน 
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การรักษาโรคไดต้รงกบัโรคท่ีตนเองเป็น ตอ้งการหายจากโรคเช่นอาการปวดขา ปวดหลงั อาการอัม

พฤกษ์ อมัพาต ซ่ึงพบวา่กลุ่มผูส้งูอายุเป็นกลุ่มท่ีซ้ือยาเหล่าน้ีมารกัษามากท่ีสุด  

 บทเรียนท่ีไดร้บัในครั้งน้ีทาํใหเ้ราไดเ้รียนรูว้า่ ถึงแมว้า่ทางอย.หรือศูนยว์ิทยาศาตรก์ารแพทยจ์ะ

ประกาศว่าผลิตภัณฑเ์หล่าน้ีเป็นผลิตภัณฑท่ี์อนัตรายเพียงใด แต่ชาวบา้น ผูสู้งอายุท่ีอยู่ในชุมชน ยงั

ไม่ไดร้ับขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอในการเลือกตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตน ดังน้ันเราจึงควรมี

แนวทางในการดาํเนินงานเพ่ือพฒันาชุมชนของเราใหเ้ป็นชุมชนการใชย้าท่ีปลอดภยัดว้ยวิธีการ เพ่ิมพนู

ทักษะความรูท้างดา้นงานคุม้ครองผู ้บริโภคใหก้ับอสม.ทั้ง 2 หมู่บา้น เพ่ือใหม้ีองค์ความรูใ้นการ

ปฏิบติังานในพ้ืนท่ี เช่น การใชชุ้ดทดสอบสเตียรอยด ์การอ่านฉลากยา ใหค้วามรูแ้ก่ผูสู้งอายุในหมู่บา้น

ทั้ง 2 หมู ่โดยจะเร่ิมทาํในกลุ่มท่ีอายุ ๖๐ ปีขึ้ นไป จะใหค้วามรูเ้ร่ืองการใชย้า พิษภยัจากยาท่ีปนเป้ือนส

เตียรอยด์ เพ่ือใหป้ระชาชนไดม้ีความรูใ้นการเลือกใชย้า ไม่หลงเช่ือโฆษณา และมีความปลอดภัยจาก

การใชย้า สรา้งเครือขา่ยความร่วมมือในชุมชนจากผุป้ระกอบการรา้นชาํในหมู่บา้นท่ีมีทั้งหมด 10 รา้น 

ใหเ้ขา้ร่วมโครงการรา้นชาํปลอดยาอนัตราย ปฏิชีวนะ ยาชุด และยาสเตียรอยด์ ซ่ึงรา้นชาํเหล่าน้ีคือ

แหล่งกระจายยาท่ีสําคญัในชุมชนทั้งน้ีรา้นท่ีผ่านเกณฑจ์ะไดร้ับการเชิดชูเกียรติและป้ายประกาศจาก

เทศบาลตาํบลบุ่งเลิศ ท่ีสาํคญัจะตอ้งจดัใหม้ีการส่ือสารความรูท้างดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคทางหอ

กระจายข่าวโดยอสม.ทุกสปัดาห ์สปัดาหล์ะ ๑ วนั และนําป้ายประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูไ้ปติดไวท่ี้ศาลา

ประชาคมทั้ง 2 หมู่บา้น และตอ้งมีการส่ือสารขอ้มูลใหล้งสู่ระดับครอบครวัใหม้ากขึ้ น มีการอพัเดท

ขอ้มลูขา่วสารอยา่งสมํา่เสมอ ภาพฝันเล็กๆท่ีจะสามารถเกิดขึ้ นไดจ้ริงดว้ยความร่วมมือกนัของทุกคนใน

ชุมชนเพ่ือใหเ้มยวดีเป็นชุมชนการใชย้าท่ีปลอดภยัมากขึ้ น  
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PC 34 

การพฒันาความปลอดภยัดา้นยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลตลาดเกรียบ 

อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

สทิุมา  ศกุรเีขตร 

โรงพยาบาลบางปะอิน พระนครศรอียธุยา  

littlepharmacy@yahoo.com 

 

          จากการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่

ทางสุขภาพ  เน้นบทบาทการใหบ้ริการสุขภาพเชิงรุกและเพ่ิมศักยภาพการพ่ึงตนเองของประชาชน  

และปัญหาเร่ืองยาเป็นความเส่ียงท่ีสาํคญัของชุมชน โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบจัดการ

ความเส่ียงด้านยาในชุมชนของตําบลตลาดเกรียบ กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าท่ีรพสต. อสม 

ผูป้ระกอบการรา้นขายยาและสถานพยาบาล ครูและนักเรียน เทศบาลรวมทั้งประชาชน ดําเนินการ

ระหว่างเมษายน 2553 ถึงกันยายน 2554 ใชห้ลักบริหารความเส่ียง ดังน้ี 1. จัดทําฐานขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง  2. พัฒนาศักยภาพผู ้ท่ีดูแลแหล่งกระจายยาในชุมชนโดยการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู ้

สนับสนุนทรพัยากรและเสนอระบบท่ีจะลดความเส่ียงตามบริบทของแต่ละแหล่ง  3. ใหก้ลุ่มเป้าหมาย

เฝ้าระวงัและบริหารจัดการความเส่ียง ผลการสํารวจก่อนจัดการ พบการจัดเก็บยาไม่เหมาะสม ยา

ลกูกลอนพบสเตียรอยด ์ ยาหมดอายุในรา้นยา  และยาขยะในครวัเรือน แต่ยาในศูนยเ์ด็กเล็กไดร้บัการ

จดัการอย่างดี ผลการดําเนินงานพบว่าคะแนนทดสอบความรูเ้ร่ืองยาของเครือข่ายก่อนและหลงัการ

อบรมเป็นรอ้ยละ 50 และ70 ตามลําดับ  หลังการอบรมเครือข่ายสามารถดําเนินการเฝ้าระวังได้

ถูกตอ้งรอ้ยละ 70 แต่จากการแลกเปล่ียนเรียนรูค้วามถูกตอ้งเพ่ิมข้ึนเป็น รอ้ยละ 90  เจา้หน้าท่ีรพ.สต.

คน้หาความคลาดเคล่ือนทางยาไดเ้พ่ิมขึ้ น และนําอุบติัการณ์มาปรบัระบบไดร้อ้ยละ 100 ไม่มีความ

คลาดเคล่ือนเกิดซํ้าหลังปรับระบบ  ไม่พบการเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรืออันตรายในกลุ่มผู ้ ป่วยท่ี

ไดร้บัยาท่ีมีความเส่ียงสูง   ไม่พบอุบติัการณ์แพย้าซํ้า  ตรวจสเตียรอยดพ์บจาํนวน 1 ตัวอย่างคิดเป็น

รอ้ยละ 3.1  ไดร้บัการประสานงานเพ่ือดาํเนินการต่อไป รอ้ยละ 19.29 ของครวัเรือนไดร้บัการสาํรวจ

และกาํจดัยาขยะ พบยาหมดอายุและเส่ือมสภาพ 22 ตวัอย่าง ยาเหลือใช ้11 ตวัอย่าง และยาท่ีมีความ

เส่ียงคือยาชุด 1 ตวัอย่าง ในแหล่งกระจายยาอ่ืนไดแ้ก่ รา้นขายยา สถานพยาบาล โรงเรียน รา้นคา้ชาํ 

พบยาหมดอายุและเส่ือมสภาพในการสาํรวจครั้งแรกเมื่อเร่ิมโครงการ แต่ไม่พบหลงัจากไดร้บัการอบรม

และเฝ้าระวงั  ไดต้ั้งศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภัยดา้นยาในชุมชน เพ่ือเป็นศูนยใ์นการตรวจสอบสาร

ปนเป้ือนเบ้ืองตน้ รบัเร่ืองราวรอ้งทุกข ์รวมทั้งส่ือสารความเส่ียงโดยจดับอรด์และเผยแพร่ปัญหาดา้นยา

ท่ีพบไปพฒันาเป็นบทเรียนการใหชุ้มชนไดร้่วมทําประชาคมและจดัการความเส่ียงดา้นยาอย่างยัง่ยืน

ต่อไป  
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PC 35 

สาํรวจการระบาดของผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนผสมของสเตียรอยด ์ในชุมชนหมูที่ 3 ตาํบลคลองนิยม

ยาตรา อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

เกศรา แกว้ภเูม็ง*, ทวทีรพัย ์ตัง้โพธิธรรม
*
, ศิวาพร เจรญิรกัษ์

*
,นิตยาวรรณ กลุณาวรรณ** 

*นักศึกษาเภสชัศษสตร,์** อาจารยป์ระจ  า  คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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บทนาํ :  สเตอรอยด์ถูกนําไปใชใ้นทางท่ีผิด โดยผสมในผลิตภณัฑสุ์ขภาพของตํารบัยาพ้ืนบา้นหรือ

จดัทาํเป็นยาชุดจาํหน่ายใหป้ระชาชนบริโภค โดยรูเ้ท่าไมถึ่งการณข์องผลเสียของสเตอรอยด ์

วตัถุประสงค ์ : สาํรวจการระบาดของผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของสเตอรอยดใ์นเขตหมู่ 3 ตาํบลคลอง

นิยมยาตรา อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือจดัระดับความเส่ียงต่อการใชผ้ลิตภณัฑผ์สมสเต

อรอยดข์องแต่ละครวัเรือน และจดัทาํแผนท่ีการระบาดในชุมชน 

ผลการวิจยั : มีผูต้อบแบบสมัภาษณ ์ทั้งหมด 71 คน จาก 61 ครวัเรือน แบ่งเป็นเพศชายรอ้ยละ 42.3 

เพศหญิง   รอ้ยละ 57.7 อายุเฉล่ีย 57.9 ปี อาชีพส่วนใหญ่คือเกษตรกรรอ้ยละ 66.6 ผลจากการ

สาํรวจพบว่า มีผูท่ี้เคยใชห้รือกาํลงัใชร้อ้ยละ 50.7 และในจาํนวนน้ี พบว่าใชผ้ลิตภัณฑต์ามรูปรอ้ยละ 

94.4 ท่ีเหลือเป็นผูท่ี้ใชผ้ลิตภัณฑ์อ่ืนๆ และผลการตรวจผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จํานวน 7 รายการ ซ่ึงตรวจ

พบว่ามีสารสเตอรอยด์ 2 รายการ และในส่วนผูท่ี้ไม่เคยใชอี้กรอ้ยละ 49.3 พบว่า รูจ้กัผลิตภัณฑท่ี์มี

ส่วนผสมของสารสเตอรอยด์รอ้ยละ 51.4 และเมื่อวิเคราะหค์วามเส่ียง 4 ระดับ เรียงจากเส่ียงน้อยถึง

เส่ียงมากท่ีสุดในแต่ละครวัเรือนท่ีมีโอกาสบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีสารสเตอรอยด์ผสมอยู่ จากจาํนวน 61 

ครวัเรือน มีดงัน้ีเส่ียงน้อยจาํนวน 24 ครวัเรือน (รอ้ยละ 39.3) เส่ียงปานกลาง 7 ครวัเรือน (รอ้ยละ 

11.5) เส่ียงสูง 18 ครัวเรือน (รอ้ยละ 29.5) ความเส่ียงสูงมากท่ีสุด 10 ครัวเรือน (รอ้ยละ 16.4) 

และมีแหล่งจาํหน่ายจาํนวน 2 ครวัเรือน  

สรุปผลการวิจยัและวิจารณผ์ล  : จากผลการศึกษาในครั้งน้ีสามารถนําไปสู่การขยายผล เพ่ือการ

วางแผนงานในการแกปั้ญหาการระบาดของผลิตภัณฑท่ี์มีส่วนผสมของสารสเตอรอยด์ได ้และใชเ้ป็น

แมแ่บบในการศึกษาระบาดวิทยาของการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของสเตอรอยดใ์นพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

คาํสาํคญั: สเตียรอยด,์ คลองนิยมยาตรา, บางบ่อ, ยาชุด, สมุทรปราการ  
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PC 36 

เลือดออกในทางเดินอาหาร ป้องกนัได ้หากเพียงใส่ใจสกันิด 

เกษศรนิทร ์ ขนุทอง 

โรงพยาบาลผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียทุธยา 

อีเมล ์aaa_1027@hotmail.com 

 

 จากโครงการเลือดออกในทางเดินอาหาร ป้องกันได ้หากเพียงใส่ใจสักนิด วตัถุประสงคเ์พ่ือ

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือยาชุดแกป้วดท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดอาการ โดยจากปัญหาสุขภาพท่ี

เกิดขึ้ นคือ ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเน่ืองจากพฤติกรรมการซ้ือยาชุดแกป้วดเมื่อยรบัประทาน

เป็นประจาํ โดยใชท้ฤษฎี Theory of Reasoned Action ในการอธิบายพฤติกรรม โดยเกิดจากปัจจยัเส่ียง

ต่างๆ ได้แก่ ขาดความรู ้ความเข้าใจถึงอันตรายของยาชุดแก้ปวดเมื่อย ขาดความตระหนักถึง

ความสาํคญัของอนัตรายจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร เขา้ใจว่ายาชุดแกป้วดเมื่อยไม่อันตราย 

เคยกินแลว้หายปวด เพ่ือนบา้นหรือญาติแนะนําใหม้ีการใช ้สามารถหาซ้ือไดง้่ายจากรา้นยาหรือรา้นชาํ

ใกลบ้า้น จากปัญหาและปัจจัยดังกล่าวจึงไดจ้ัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยใชเ้คร่ืองมือ 

Precede Proceed Model เพ่ือดาํเนินกิจกรรมโครงการ ผลการทาํกิจกรรมพบผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีอาการ

ของระบบทางเดินอาหารลดลงรอ้ยละ 67 ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเคยมีประวติัซ้ือยาชุดแกป้วดเมื่อย

รบัประทานแลว้มีอาการของระบบทางเดินอาหาร แมก้ลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ันยงัไม่เคยไดร้บัการวินิจฉยั

วา่มีเลือดออกในทางเดินอาหาร แต่เป็นกลุ่มเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารไดใ้น

อนาคต ซ่ึงระยะเวลาในการประเมินโครงการมีระยะเวลาเพียง 2 สปัดาหท์าํใหก้ารวดัผลทางพฤติกรรม

การซ้ือยาชุดแกป้วดเมื่อยท่ีจะทําใหเ้กิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารไม่ชัดเจนมากนัก อีกทั้งมี

ปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย เช่น ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไมม่ีอาการปวดเมื่อยในช่วงระยะเวลาท่ีประเมินโครงการ จึงไม่

สามารถประเมินผลการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมได ้

 

PC 37 

ลดสารพิษ ยดืชีวิตใหย้ัง่ยืน 

พชรณฐัฎ ์ชยณฐัพงศ ์

โรงพยาบาลพรมศีร ีอ าเภอพรหมคีร ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 80320 

อีเมล ์namp999999@hotmail.com 

 

ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดขึ้ นเน่ืองจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เป็นปัญหาใหญ่และรุนแรงมากของ

สงัคมไทย ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสงัคมไทยยงัขาดความร่วมมือกนัอยา่งเพียงพอในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงผลของการใชส้ารเคมีทางการเกษตรในการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและสัตวม์ี

มากมายทั้งการทาํลายระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากน้ีการตกคา้งของสารเคมี

ในผลผลิตทางการเกษตรก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ทําใหเ้ซลลพ์นัธุกรรมมีความผิดปกติส่งผลให้

เกิดโรคมะเร็ง การทํางานของฮอร์โมนและระบบประสาทผิดปกติ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อระบบ
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สืบพนัธุข์องมนุษย ์โรงพยาบาลพรหมคีรีจึงจดัทําโครงการ‚ลดสารพิษ ยืดชีวิตใหย้ัง่ยืน‛ ขึ้ น เพ่ือคดั

กรองสารเคมีในเลือด และใหค้วามรูก้บัประชาชนในเร่ืองการป้องกนั สารเคมี รวมถึงการป้องกนัและ

กาํจดัสารเคมีออกจากร่างกายในประชากรบา้นไมเ้รียงท่ีมีอายุ 30 ปีขึ้ นไปในพ้ืนท่ีบา้นไมเ้รียง อ.พรหม

คีรี จ. นครศรีธรรมราช 

ผลการดําเนินงานพบว่ามี ประชากรบา้นไมเ้รียงท่ีมีอายุ 30 ปีขึ้ นไปมีจํานวน 291 คน  

เป้าหมายในการเขา้ร่วมตรวจเลือดจํานวน 175 คน ไดร้บัการตรวจคดักรองสารเคมีในเลือดจาํนวน 

178 คนคิดเป็น รอ้ยละ 101.7 ของประชากรเป้าหมาย ครวัเรือนเท่ีใชว้ิธีการลา้งสารพิษในผักและ

ผลไมก้่อนบริโภคทุกครั้ง 123 ครวัเรือน มีเป้าหมายเพียง 74 ครัว คิดเป็นรอ้ยละ 166.22 ของ

เป้าหมาย พบคนท่ีมีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับท่ีเส่ียงหรือไม่ปลอดภัย 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ  

58.42 ของผูท่ี้ไดร้บัการตรวจเลือด และเมื่อกินว่านรางจืด เป็นเวลา 7 วนัตรวจเลือดซํ้าพบมีสารเคมี

ลดลงอยา่งนอ้ย 1 ระดบั ทุกคนแต่ติดตามตรวจเลือดซํ้าได ้102 คน และมีการปลกูรางจืดจาํนวน 118 

ครวัเรือน จากท่ีดาํเนินโครงการมี 5 ตวัช้ีวดับรรลุวตัถุประสงคทุ์กตวัช้ีวดั  

 

PC 38 

การประเมินผลการดาํเนินงานศูนยเ์ตอืนภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน 

จงัหวดัศรีสะเกษ 

พรรณนภา   ศรสีวสัดิ์  

ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัศรสีะเกษ 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

เบอรโ์ทร   089-4214482 Email:nukeing44@hotmail.com 

 

จากการศึกษาเร่ืองการประเมินผลการดาํเนินงานศูนยเ์ตือนภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน

จงัหวดัศรีสะเกษ โดยรูปแบบการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ   โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือทราบ

สถานการณก์ารดําเนินงานของศูนยแ์จง้เตือนภัยดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ ใช้

วิธีการวิเคราะหข์อ้มลูโดยการวิเคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis)  ทาํการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของศูนยเ์ตือนภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน  17 แห่ง ในจงัหวดัศรีสะเกษ  ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 

2557  ถึง  31 ธนัวาคม  2557  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นการสมัภาษณผ์ูป้ฏิบติังานภายใน

ศูนยเ์ตือนภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบงานจาํนวน 17 คน   เคร่ืองมือท่ีใช้

การวิจยั คือแบบสมัภาษณผ์ลการดาํเนินงานของศูนยเ์ตือนภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน 

ผลการศึกษาดังน้ี  การประเมินผลการดําเนินงานของศูนยเ์ตือนภัยดา้นผลิตภัณฑสุ์ขภาพใน

ชุมชน  ประเมินผล 4 ดา้น ดงัน้ี 1)ดา้นบริบท พบว่าพบปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในพ้ืนท่ีไดแ้ก่ ปัญหา

รถเร่ขายยาและอาหารเสริม ปัญหาขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพในรูปแบบขายตรง  ปัญหาขายยาอนัตรายใน

รา้นชาํ  ส่วนปัจจยัสนับสนุนจากนโยบายของจงัหวดัประชาชนในพ้ืนท่ี เจา้หน้าท่ี  ใหก้ารสนับสนุนใหม้ี
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การดาํเนินงานไดเ้ป็นอยา่งดี 2) ดา้นปัจจยันําเขา้  ไดแ้ก่ ดา้นงบประมาณ ส่ือประชาสมัพนัธ ์บุคลากร 

แผนการดําเนินงานและสถานท่ี ค่อนขา้งเพียงพอและมีความพรอ้มต่อการปฏิบัติงาน  3) ดา้น

กระบวนการ พบว่าการดําเนินงานมีขอ้ดีมากกว่าขอ้เสีย ซ่ึงมีจุดเด่นในดา้นของการดําเนินงานระบบ

เครือข่าย มีทีมงานท่ีเขม้แข็งและการในความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ในขณะท่ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองการ

เขา้ถึงขอ้มลูในระบบการเช่ือมโยงโปรแกรม Single Window 4) ดา้นผลผลิต พบว่า เป็นกระบวนการ

จดัการปัญหาท่ีดี โดยใชม้าตรการทางสงัคมเขา้ร่วมดว้ย  ประชาชนค่อนขา้งต่ืนตัวจากการท่ีไดม้ีส่วน

ร่วม  ไดเ้รียนรูด้ว้ยตวัเอง เขา้ถึงไดง้่ายขึ้ น ดา้นการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายและมีการขยายผลไปยงัศูนย์

อ่ืน โดยมีการใช ้ โซเซ่ียลมีเดีย (Social Media ) มาใชใ้นการส่ือสาร มีการใชโ้ปรแกรมไลน์ (Line) 

และเฟสบุ๊ค(Face book) เพ่ือส่งต่อขอ้มลูถึงกนัในการเฝ้าระวงัปัญหาในพ้ืนท่ี  ดา้นความสาํเร็จในการ

จดัการปัญหาขอ้รอ้งเรียนพบว่า มีเร่ืองรอ้งเรียนทั้งส้ิน 26 เร่ือง  โดยท่ีสามารถจดัการปัญหาจนไดข้อ้

ยุติทั้งส้ิน 24 เร่ือง คิดเป็นรอ้ยละ 92.30 และมี 2 เร่ืองท่ีตอ้งส่งขอ้มูลไปยงัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ

ดาํเนินการต่อ คิดเป็นรอ้ยละ 7.7   ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย คือ พฒันาระบบการจดัการขอ้รอ้งเรียน

เชิงรุกในทุกพ้ืนท่ี    การพฒันานโยบายสาธารณะของชุมชน   พัฒนาระบบการดา้นสารสนเทศและ

นําเสนอประเด็นท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนท่ีเพ่ือผลกัดนัใหเ้ป็นวาระสมชัชาสุขภาพระดบัจงัหวดัต่อไป 

 

PC 39 

สเตยีรอยด ์สารหา้มใช ้รา้ยกว่าที่คิด 

จนัทรจ์รยี ์ ดอกบวั 

กลุม่งานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้รโิภค  โรงพยาบาลปทมุราชวงศา 

โทรศัพท ์045-465231-2 ตอ่ 113   Email : soon_title@hotmail.com 

 

 ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ทีมงานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัด

อาํนาจเจริญเลือกชุมชนท่ีมีปัญหาป่วยเป็นเบาหวาน 126 คน  ซ่ึงมากพอสมควร และความพยายาม

ของทีมงานท่ีจะทาํใหเ้กิด ‚รา้นชาํคุณภาพ‛  ในชุมชน โดยเฉพาะรา้นท่ีเคยจาํหน่ายยาชุด   การทาํงาน

ครั้งน้ีค่อนขา้งเส่ียง เพราะรา้นชาํท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นรา้นท่ีมีอิทธิพล  แต่ในท่ีสุดทีมงานก็ประสบ

ความสาํเร็จ 
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           การด าเนินงานของทีมงานเริ่มจากคดัเลือกชุมชนเป้าหมาย โดยพิจารณาจากหลายปัจจยั 

ไดแ้ก่  สภาพของพ้ืนท่ี    ปัญหาท่ีเกิดในชุมชน  ผลการตรวจรา้นขายของช าในแต่ละปี  ทีมงาน

ไดเ้ลือก  2 พ้ืนท่ี คือ บา้นฤกษอุ์ดม หมู่ท่ี 7  และ บา้นโสกใหญ่ หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 3    ดว้ย

เหตุผล  คือ   ประชาชนยังไม่มีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของยาชุด Steroid สารห้ามใช้ใน

เครื่องส าอาง   มีรถเร่จ าหน่ายยาสมุนไพรในหมู่บา้น อวดอา้งสรรพคุณเกินจริงท าใหช้าวบา้น

หลงเช่ือ  มีรา้นขายของช าจ าหน่ายยาชุด สเตียรอยด ์และเครื่องส าอางท่ีมีสารท่ีหา้มใช ้ ตรวจ

พบการจ าหน่ายสินคา้ท่ีไม่ถูกตอ้งทุกปี ทัง้ๆท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจใหค้ าแนะน า  และท่ีส าคญั คือ ทัง้ 2 

ชุมชนมีผูป่้วยเบาหวานจ านวนสูงถึง 126 คน   จากนัน้ไดป้ระสานงานกับเจา้หนา้ท่ีรพ.สต ใน

หมู่บา้น  เพ่ือท าความเขา้ใจกบัชาวบา้นและสรา้งการมีส่วนร่วมจากชุมชน   

 การทํางานในพ้ืนท่ี เร่ิมจากการสํารวจสภาพปัญหา   สํารวจ และ ตรวจรา้นขายของชําใน

หมูบ่า้น ใหค้าํแนะนําในการจาํหน่ายสินคา้ โดยเฉพาะยา และเคร่ืองสาํอาง    พบว่าในชุมชนมีรา้นขาย

ของชาํ จาํหน่ายยาไมถู่กตอ้ง 7 รา้น( ในจาํนวนน้ีมีการจาํหน่ายยาชุด  2 รา้น)   ถูกตอ้ง 2 รา้น (การ

จําหน่ายยาไม่ถูกต้องหมายถึง  มีการจําหน่ายยาอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ยาสามัญประจําบ้าน) จําหน่าย

เคร่ืองสําอางไม่ถูกตอ้ง 6 รา้น และ ถูกตอ้ง 3 รา้น หลังดําเนินการพบยงัคงมีรา้นท่ีจําหน่ายยาไม่

ถูกต้อง 2 รา้น และ ถูกต้อง 7 รา้น  และรา้นขายเคร่ืองสําอางถูกต้องทั้ง 9 รา้น (การจําหน่าย

เคร่ืองสาํอางไม่ถูกตอ้ง หมายถึง มีการจําหน่ายเคร่ืองสาํอางท่ีไม่มีฉลากภาษาไทย  ไม่มีช่ือ – ท่ีอยู่

ผูผ้ลิต เหล่าน้ีเป็นตน้)  

 หลังทราบปัญหา และพ้ืนท่ีกลุ่มเส่ียงเป้าหมาย  ดําเนินการใหค้วามรูก้ับชุมชน โดยการทํา

ประชาคมหมู่บา้นสรา้งสุขภาพปลอดยาชุด , ยาลกูกลอนผสมสเตียรอยดแ์ละเคร่ืองสาํอางท่ีมีสารหา้ม

ใช ้พรอ้มทั้งระดมสมองในการป้องกนั แกไ้ขปัญหาหรือจดัการเพ่ือลดปัญหายาลกูกลอนผสมสเตียรอยด ์

และเคร่ืองสาํอางท่ีมีสารหา้มใช ้  ในการทําประชาคมใหค้วามรู ้    มีการทดสอบความรูท้ั้งก่อนและ

หลัง พบว่าหลังการอบรมชาวบา้นมีความรู ้ความเขา้ใจมากขึ้ น  ทําการเก็บตัวอย่างยาลูกกลอน ,

เคร่ืองสําอางท่ีน่าสงสัยในรา้นชํา เพ่ือนํามาตรวจวิเคราะห์  ผลการตรวจไม่พบสเตียรอยด์  แต่พบ

เคร่ืองสาํอางท่ีมีสารท่ีหา้มใชห้ลายรายการ 

 การรณรงค์ใหค้วามรูก้ับชุมชนใชห้ลายส่ือผสมผสานกัน ไดแ้ก่   แจกป้าย polyvinyl  ใหก้ับ

ชุมชน แจกแผ่นพับยาชุด  แผ่นพับเคร่ืองสําอางท่ีมีสารหา้มใชใ้หก้ับชาวบา้น  ประสาน อสม. และ

ผูใ้หญ่บา้นในเร่ืองของการเปิด Spot Steroid และเคร่ืองสําอางท่ีมีสารหา้มใช ้ใหช้าวบา้นฟังทุกวัน

ในช่วงเชา้ ( 8.00 น.) และช่วงเย็น (18.00น.) ทั้งน้ีเพ่ือใหช้าวบา้นเกิดการซึมซาบเขา้ไปในจิตสาํนึก ,

เฝ้าระวงัในการใชย้าลูกกลอน, ยาชุด, เคร่ืองสําอางท่ีมีสารหา้มใชต่้อไป  และยงัมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ไดแ้ก่  ใหค้วามรูแ้ก่เด็กนักเรียนในโครงการเด็กไทยทําได ้จาํนวน 190 คน  ใหค้วามรูแ้ก่กลุ่มหมอ
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พ้ืนบา้น และเจา้หน้าท่ีแพทยแ์ผนไทยจาํนวน   60 คน   ให้สุขศึกษาแก่ผูป่้วย DM,HTในโรงพยาบาล 

จาํนวน 150 คน  และ  จดับอรด์ประชาสมัพนัธใ์นโรงพยาบาล   

จากน้ันติดตามผลการใหค้วามรูซ้ํ้าอีกครั้ง พรอ้มทั้งตรวจรา้นชาํซํ้าเพ่ือดูผลหลงัจากใหค้วามรูใ้นชุมชน  

หลงัดาํเนินการรา้นชาํท่ีเคยเป็นปัญหาไม่การมีจาํหน่ายยาชุด และเพ่ือเป็นการใหร้างวลักบัผูท่ี้ทาํดี ได้

มีการมอบป้าย “รา้นชาํคุณภาพ”  ใหก้ับรา้นชาํท่ีปฏิบติัถูกตอ้ง  จุดน้ีทีมงานถือว่าผลท่ีไดคุ้ม้ค่ากับ

ความเส่ียง และ การทุ่มเทพอสมควร 

 นอกจากน้ัน ได้จัดทําแบบสอบถามศึกษาพฤติกรรมการใช้ยา Steroid   ยาชุด และ

เคร่ืองสาํอางท่ีมีสารหา้ม  และการรบัรูข้องชุมชนในเร่ืองดงักล่าว   ผลพบว่า ชุมชนมีความรูเ้ก่ียวกบัส

เตียรอยด์ ยาชุด และเคร่ืองสาํอางอยู่ในเกณฑดี์ รอ้ยละ 74 และ 83    มีทศันคติในการใชผ้ลิตภัณฑ์

สุขภาพในชุมชนอยู่ในเกณฑดี์รอ้ยละ 52 และ 33    แต่การปฏิบติัสาํหรบัการใชผ้ลิตภัณฑสุ์ขภาพใน

ชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คือรอ้ยละ 51 และ 81   และขอ้คน้พบท่ีได ้คือ ปัจจัยเส่ียงท่ี

ส่งผลใหเ้กิดการใชส้เตียรอยดผิ์ดวิธี คือ ความพยายามรกัษาอาการเจ็บป่วยก่อนไปพบแพทยใ์นบางครั้ง 

และ การใชย้าเพื่อป้องกนัเป็นประจาํ 

 จากการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามพรอ้มทั้งสรุปผลการวิจยั ผลท่ีได ้สรุปประเด็นท่ีสาํคญั

ดงัน้ี 

 - จากการประเมินผล พบว่าชาวบา้นในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจรอ้ยละ 90  จุดน้ีทําใหที้มงานมี

กาํลงัใจท่ีจะดาํเนินการต่อไป เพ่ือความปลอดภยัของชุมชน 

 - มีการดําเนินงานต่อเน่ือง โดยเขา้ร่วมประชุมประจําเดือนของเจา้หน้าท่ีสถานีอนามัย เพ่ือ

เน้นการซักประวติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชย้า โดยเฉพาะยาลูกกลอน / ยาสมุนไพรในผูป่้วยเบาหวาน 

และ ความดันโลหิตสูง  เพ่ือคน้หากลุ่มเส่ียงเพ่ิมเติม  และ ติดตามผลการแกไ้ขปัญหา ใหง้านท่ีทํามี

ความต่อเน่ือง และ ยัง่ยืน 

 จากการระดมสมอง   ชุมชนไดร้่วมกนัวางมาตรการเพ่ือชุมชน ดงัน้ี 

 - การป้องกนัไม่ใหย้าชุด , ยาลกูกลอนท่ีไม่ไดข้ึ้ นทะเบียน, เคร่ืองสาํอางท่ีมีสารหา้มใชเ้ขา้มา

ในหมูบ่า้น  โดย อสม. และ ผูใ้หญ่บา้น ช่วยกนัเฝ้าระวงั สอดส่องดแูล การจาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพใน

หมู่บา้น หากพบส่ิงผิดปกติแจง้ เจา้หน้าท่ี ทราบ   ยับยั้งชัง่ใจ ประเมินความเช่ือถือจากคําโฆษณา  

สอบถามหาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภัณฑห์รือบริการน้ันๆจากเพ่ือนฝูง หรือผูอ่ื้นท่ีเคยใชแ้ละถูกหลอกลวง

มาแลว้   สอบถามขอ้มูลจากหน่วยงานทางการท่ีดูแลผลิตภัณฑ์หรือบริการน้ันๆในเร่ืองทะเบียน

อนุญาต คาํโฆษณา หรือ ขอ้ควรระวงัต่างๆ เป็นตน้    ใชก้ลยุทธ ์ “ ใชดี้แลว้บอกต่อ ใชไ้ม่ดีแลว้หยุดใช้

ทนัที ” แต่ตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย     จดัส่ือประชาสมัพนัธ์

เพ่ิมเติม  เช่น ส่ือวิทยุ เสียงตามสาย ใหช้าวบา้นไดเ้ห็นความสาํคญัซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งมาบริโภค 
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 - การแกไ้ขปัญหา / จดัการเพ่ือลดปัญหายาลกูกลอน,ยาชุด,เคร่ืองสาํอางท่ีมีสารหา้มใช ้ โดย

หากพบรถเร่ขายยา ผูแ้ทนมาจาํหน่ายยาลูกกลอนท่ีไม่ไดร้บัการขึ้ นทะเบียน โออ้วดสรรพคุณเกินจริง 

รีบแจง้เจา้หนา้ท่ีทนัที เพ่ือดาํเนินการต่อไป    ทาํความเขา้ใจ และ รณรงคล์ดการใชย้าชุด ยาลกูกลอน

ท่ีไม่ไดข้ึ้ นทะเบียนเคร่ืองสาํอางท่ีมีสารหา้มใช ้   ขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการรา้นขายของชาํให้

นําสินคา้ท่ีถูกตอ้งมาจาํหน่ายในหมู่บา้น พรอ้มทั้งกาํหนดใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้จาก “ รา้นชาํคุณภาพ” 

เท่าน้ัน   ตระหนักในอนัตรายของยา    ไมพ่ยายามซ้ือยาท่ีหา้มขาย   เพ่ิมความเขม้แข็งของการควบคุม

การขายยาระดับอําเภอ หมู่บา้น     ควบคุมการขายยาชุด และยาแผนโบราณ เน่ืองจากยาพวกน้ีมี

โอกาสปลอมปน สเตียรอยดส์ูง เป็นตน้เหตุสาํคญัของการติดยา Steroid   ฉะน้ัน  จะตอ้งมีการควบคุม

การขายและการผลิตใหร้ดักุมมากกวา่น้ี 

 ส่ิงท่ีชุมชนไดร้ับ คือ มีความตระหนักในอนัตรายท่ีจะไดร้ับจากยาลูกกลอนผสม  สเตียรอยด ์ 

ยาชุด และ เคร่ืองสําอางท่ีมีสารหา้มใช ้และมีความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองดังกล่าว   มีการรับรู ้ และ 

สามารถป้องกนัหรือลดปัญหาการใชย้าชุด   ยาลูกกลอนผสมสเตียรอยด์  และ เคร่ืองสําอางท่ีมีสาร

หา้มใช ้ก่อใหเ้กิดการสรา้งภูมิคุม้กันในชุมชน  และท่ีสําคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ   เกิดภาคีเครือข่ายใน

ชุมชนที่จะช่วยกนัเฝ้าระวงั 

 แผนท่ีทีมงานจะดาํเนินการต่อไป  คือ  ขยายผลการดาํเนินการดงักล่าวไป ยงัชุมชนอ่ืนๆ ใหม้ี

ความครอบคลุมทั้งอาํเภอปทุมราชวงศา โดยของบประมาณสนับสนุน จาก รพ .  เทศบาล  อบต.     ( 

ถา้ได ้) รวมทั้งขยายผลในโรงเรียนมธัยม  และโรงเรียนขยายโอกาส  และ เพ่ิมความเขม้งวดในการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นรา้นขายของชาํ โดยดาํเนินการในเร่ืองของ ‚ รา้นชาํคุณภาพ‛ ใหม้ีความต่อเน่ือง

ครอบคลุมทั้งอาํเภอ   เพ่ิมเติมในเร่ืองของการจดัประกวด ‚ หมู่บา้นปลอดยาชุด ยาลกูกลอนผสมส

เตียรอยด ์ และ เคร่ืองสาํอางท่ีมีสารหา้มใช ้‛ เพ่ือกระตุน้ใหช้าวบา้นเอาใจใส่ในเร่ืองดงักล่าว 

 อย่างไรก็ดี  ปัญหาอุปสรรคในการทาํงานครั้งน้ี  คือ ระยะเวลาท่ีจาํกดัมาก  เพราะเป็นช่วงท่ี

ชาวบา้นทาํนา ทาํใหป้ริมาณชาวบา้นท่ีร่วมกิจกรรมไม่ครบ 100 %    เจา้หน้าท่ีตอ้งทาํงานในชุมชน

ช่วงกลางคืน  (18.00 – 22.00 น.)  ปัญหาผูป้ระกอบการรา้นขายของชาํท่ีมีอิทธิพล ส่งผลต่อภาวะ

เส่ียงในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี 

ขอ้เสนอแนะจากทีมงานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อําเภอปทุมราชวงศา คือ  ควรขยายผลและ

แกปั้ญหายาชุดยาลกูกลอนผสมสเตียรอยด์  และ เคร่ืองสาํอางท่ีมีสารหา้มใช ้ใหห้มดส้ินไป    จดัทํา

โปสเตอรย์าชุด, ยาลกูกลอนผสม     สเตียรอยด,์ เคร่ืองสาํอางท่ีมีสารหา้มใช ้ติดหน้ารา้นขายของชาํ

ทุกรา้นในอาํเภอ และ ควรมีการศึกษาความชุกของปัญหาทางคลินิกท่ีเกิดจากการใชส้ารท่ีมีสเตียรอยด์

ปะปนโดยไมม่ีขอ้บ่งใชท้างการแพทย ์ในเขต 10 รวมทั้ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชส้เตียรอยด์ 
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สถานการณก์ารใชย้าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชนจงัหวดัศรีสะเกษ 

บรรเจิด  เดชาศิลปะชยักลุ 

ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัศรสีะเกษ 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

โทร 089-7206346 อีเมล banjert@hotmail.com 

 

บทนาํ  ปัจจุบนัประชาชนในชุมชนจงัหวดัศรีสะเกษมีปัญหาจากการใชย้าและผลิตภัณฑสุ์ขภาพอย่าง

พรํา่เพร่ือไม่สมเหตุสมผล มีการกระจายยาและผลิตภัณฑสุ์ขภาพไม่เหมาะสม พบยาอนัตรายจาํหน่าย

ในรา้นชาํ ตลาดนัด หรือวดั มีการจาํหน่ายยาสเตียรอยด์ มีการโฆษณาอวดอา้งสรรคุณอาหารและยา

เกินจริงทางสถานีวิทยุชุมชน มีแหล่งพกัยาแผนโบราณเพ่ือจาํหน่ายในพ้ืนท่ี มีกระบวนการสัง่ซ้ือยาชุด

และจัดส่งทางไปรษณีย ์เพ่ือกระจายต่อในชุมชน พบผลิตภัณฑสุ์ขภาพจําหน่ายในราคาสูง ส่งผลต่อ

ค่าใชจ้่ายของประชาชน ซ่ึงส่วนหน่ึงมีฐานะยากจน 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือสาํรวจสถานการณก์ารใชย้าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไม่เหมาะสมในชุมชนจงัหวดัศรี

สะเกษ  เพ่ือทราบถึงความรุนแรงของปัญหา ชนิดของยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีมีในชุมชน   

วิธีการศึกษา งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา สํารวจขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง 

(Structure Interview) วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติรอ้ยละ แจกแจงความถ่ี กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ 

ประชาชนในจงัหวดัศรีสะเกษท่ีมีอายุ 12-90 ปี โดยวิธีสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) 

รวม 630 คน ทาํการสาํรวจระหวา่ง 1 ตุลาคม 2557- 31 มกราคม 2558   

ผลการศึกษา ขอ้มลูทัว่ไป พบว่า เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 69.2  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี รอ้ย

ละ 25.7 ประกอบอาชีพเกษตรกร มากท่ีสุดคือ รอ้ยละ 57.6 มีฐานะทางเศรษฐกิจรายไดน้้อยกว่า

รายจ่ายเป็นหน้ีมากท่ีสุด คือ รอ้ยละ 51.4 ระดบัการศึกษาจบชั้นประถมศึกษามากท่ีสุด รอ้ยละ 47.3      

มีประวติัการใชย้าหรือผลิตภณัฑสุ์ขภาพในรอบ 2 เดือนท่ีผ่านมา รอ้ยละ 47.8 แบ่งเป็นเพศหญิง รอ้ย

ละ 34.6 และเพศชาย รอ้ยละ 13.2 กลุ่มยาท่ีใชม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ กลุ่มยาแกป้วดลดไข ้รอ้ยละ 22.5 มี

ความถ่ีในการใชย้าเป็นประจาํ รอ้ยละ 33.1 สาเหตุท่ีทาํใหม้ีการใชย้า คือ ใชแ้ลว้รูสึ้กดีไดผ้ล รอ้ยละ 

45.3 สถานท่ีในการซ้ือยามากท่ีสุด คือรา้นขายยาในอําเภอ  /จังหวดั รอ้ยละ  47.0 มีประวติัการใช้

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ รอ้ยละ 22.2 ประเภทผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีใช ้คือ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร รอ้ยละ 75.7 

และ เคร่ืองสาํอาง รอ้ยละ 24.3 มีความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ เป็นประจาํ รอ้ยละ 68.6 สาเหตุท่ี

ใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ คือ มีคนแนะนํารอ้ยละ 49.3 สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบ

ขายตรง สัง่ซ้ือทางรายการวิทยุ รอ้ยละ 29.3 

วิจารณผ์ล  กลุ่มยาท่ีสามารถหาซ้ือไดม้ากท่ีสุดในรา้นขายของชํา ไดแ้ก่ กลุ่มยาแกป้วดลดไข ้และ

สามารถหาซ้ือไดต้ามรา้นชาํในหมู่บา้น ไดแ้ก่ กลุ่มยาแกป้วดคลายกลา้มเน้ือรวมถึงยาชุดแกป้วดคลาย

กลา้มเน้ือและยาปฏิชีวนะแสดงใหเ้ห็นว่าชุมชนจงัหวดัศรีสะเกษยงัคงมีการจาํหน่ายยาอนัตรายท่ีผิด

กฎหมาย รวมถึงการจาํหน่ายยาชุดในรา้นชาํและรถเร่ขายยา  ในส่วนการโฆษณาทางวิทยุ โทรทศัน์มี

อิทธิพลมากท่ีสุดท่ีทําใหก้ลุ่มตัวอย่างตัดสินใจบริโภคยาสตรีแผนโบราณ  การตัดสินใจใชผ้ลิตภัณฑ์
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เสริมอาหารเมื่อมีคนแนะนําผลิตภัณฑโ์ดยผ่านทางตัวแทนจาํหน่าย, ระบบขายตรง ซ่ึงอาจส่งผลให้

ผูบ้ริโภคไดร้บัการหลอกลวงจากผูจ้าํหน่ายได ้

สรุป  ควรมีการเขม้งวดเร่ืองการบงัคับใชก้ฎหมายโฆษณาทางส่ือวิทยุ โทรทัศน์ การใหสุ้ขศึกษาแก่

ประชาชน ไมค่วรซ้ือยาอนัตรายรบัประทานเอง ควรขอรบัการปรึกษากบัเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขใกลบ้า้น

ทุกครั้ง ภาครฐัควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเคร่งครดัเร่ืองกลุ่มยาท่ีไม่สามารถจาํหน่ายไดใ้นรา้น

ขายของชาํ อีกทั้งควรมีการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูก้ลุ่มประชากรผูบ้ริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพว่า ไม่ควร

หลงเช่ือคาํโฆษณาหรือคาํกล่าวอา้งเมื่อมีผูแ้นะนําใหม้ีการใชผ้ลิตภณัฑ ์ 

 

PC 41 

การประเมินความรูแ้ละทศันคตติ่อการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกรโดยใชอ้งค์

ความรูด้า้นเกษตรอินทรียเ์พ่ือการคุม้ครองผูบ้ริโภค ตาํบลดงแคนใหญ่ อาํเภอคาํเข่ือนแกว้ 

จงัหวดัยโสธร 

กฤษฎา จกัรไชย 

โรงพยาบาลค าเขื่ อนแกว้ อ.ค าเขื่ อนแกว้ จ.ยโสธร 

kritsada_kp@hotmail.com 

 

 ปัจจุบนัการทําการเกษตรในประเทศไทยพบว่ามีการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชกนัอย่าง

ฟุ่มเฟือยและก่อใหเ้กิดปัญหาสุขภาพ ตาํบลดงแคนใหญ่ อาํเภอคาํเข่ือนแกว้ จงัหวดัยโสธร เป็นอีกพ้ืนท่ี

หน่ึงท่ีพบปัญหาน้ี การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาแบบ action research โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา

ความรูแ้ละทัศนคติต่อการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกรโดยใชอ้งคค์วามรูด้า้นเกษตร

อินทรียเ์พ่ือการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมีกลุ่มตวัอย่างจาํนวน ๔๗ คน เก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือน 

มิถุนายน ถึง ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยใชแ้บบสอบถามก่อนและหลังการศึกษา สถิติท่ีใชเ้ป็นสถิติเชิง

พรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ความรูด้า้นการใชส้ารเคมีป้องกนักําจดัศัตรูพืช เกษตรกรมีความรูท่ี้

ถูกตอ้งเพ่ิมขึ้ นทุกขอ้ ขอ้ท่ีเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดคือ  สารกาํจดัศตัรูพืช ท่ีไม่มีกล่ินจะไม่มีอนัตราย จาก

รอ้ยละ ๑๐  .๖๔  เพ่ิมขึ้ นเป็นรอ้ยละ ๗๖  .๖๐  และสารกาํจดัศตัรูพืช ถา้ใชถู้กตอ้งจะเป็นอนัตรายเฉพาะ

ผูใ้ชเ้ท่าน้ัน จากรอ้ยละ ๑๒  .๗๗  เพ่ิมขึ้ นเป็น รอ้ยละ ๗๘  .๗๒  ทัศนคติในการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดั

ศัตรูพืชพบว่า เกษตรกรมีทัศนคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับการใชส้ารเคมีกําจัดศัตรูพืช มากกว่ารอ้ยละ ๗๐ 

เกือบทุกขอ้ ขอ้ท่ีเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดคือ การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเป็นการส้ินเปลืองโดยไม่จาํเป็น จาก

รอ้ยละ ๖ .๓๘ เพ่ิมข้ึนเป็น รอ้ยละ  ๙๑  .๔๙  รองลงมาคือ การฉีดพ่นสารกาํจดัศตัรูพืชช่วงเชา้  - เย็นช่วย

ลดอนัตรายได ้จากรอ้ยละ ๑๙  .๑๕  เพ่ิมขึ้ นเป็น  รอ้ยละ ๘๗  .๒๓  พฤติกรรมการ ใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดั

ศตัรพืูชพบวา่เกษตรกรสามารถลดค่าใชจ้่ายในการช้ือสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชได ้จากเดิม ๑  ,๐๐๐  

– ๕ ,๐๐๐  บาทต่อไร่ ลดลงเหลือเพียง ๐ – ๕๐๐ บาทต่อไร่และระดบัเอ็นไซมโ์คลีนเอสเตอเรสในเลือด

ของเกษตรกรลดลงจากเดิมท่ีระดับมีความเส่ียงรอ้ยละ ๑๔  .๘๙  เป็นรอ้ยละ ๑๐  .๖๓  นอกจากน้ียงั

ก่อใหเ้กิดเครือขา่ยเกษตรอินทรียเ์พ่ือการคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชนขึ้ นอีกดว้ย 
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PC 42 

รายงานผลการดาํเนินโครงการ “ห่างไกลสารพิษ  ชีวิตปลอดภยั” 

โครงการสาํรวจความเสี่ยงจากการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและรณรงคอ์าหารปลอดภยั 

หมู่บา้นท่าเกวียน หมู่ 4 ตาํบลหนองจอ๊ม อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

จิรวชิญ ์ ยาด,ี ณิชากร  อคัรชิโนเรศ, นิดา  คงต๊ะ, พิชญา  มหานิล ,ภรู ิพุ่มไพศาลชยั ,วภิาดา เสารช์ยั

,อนุทิน ก๋ายะ, อรนุช สทุธิกลุบตุร และ นันทวรรณ  กิติกรรณากรณ ์

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 

 การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชมากเกินความจาํเป็นและใชไ้ม่ถูกตอ้งต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานานทํา

อนัตรายต่อสุขภาพร่างกายทั้งจากการรบัประทาน การสมัผัสหรือไดร้บัสารผ่านทางผิวหนัง ตลอดจน

การไดร้บัทางการหายใจ ซ่ึงหากไดร้บัสารเคมีในระยะยาว จะทําใหม้ีการสะสมในร่างกายเกิดขึ้ น และ

ส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆระบบได ้

 หมู่บา้นท่าเกวียน  เป็นหมู่บา้นท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม โดยมี

พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการเกษตรซ่ึงประกอบดว้ยพ้ืนท่ีทํานา  ทําสวน ปลูกพืชผัก  ตลอดจนมีการปลูกพืช

หมุนเวียนโดยตลอด  ทําใหม้ีการใชส้ารเคมีกาํจดัศัตรูพืชค่อนขา้งมาก  จนอาจทําใหเ้กิดผลกระทบจาก

การใชส้ารเคมีในการควบคุมและกาํจดัศตัรูพืชในวงกวา้ง ซ่ึงในการนํามาใชน้ั้นอาจมีการใชอ้ย่างไม่ถูก

วิธีหรือไม่ไดป้้องกัน จึงทําใหม้ีผลกระทบกับดา้นสุขภาพโดยตรง นอกจากน้ีอาหารส่วนใหญ่ท่ี

รบัประทานมกัเป็นอาหารท่ีทาํรบัประทานเอง  โดยวตัถุดิบจะมาจากการหาซ้ือจากในตลาดในพ้ืนท่ี  ซ่ึง

อาจมีผลใหม้ีการตกคา้งของสารพิษในตัวผูร้ับประทานพืชผักเหล่าน้ันได้  ดังน้ันผู ้จัดทําโครงการจึง

เล็งเห็นความสาํคญัของสุขภาพประชาชนในหมู่บา้นท่าเกวียน จึงไดจ้ดัทําโครงการสาํรวจความเส่ียง

จากการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและรณรงคอ์าหารเพ่ือสุขภาพขึ้ นเพ่ือใหเ้กษตรกรกลุ่มเส่ียง  ไดร้บัการ

ตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเพ่ือดูว่ามีปริมาณสารเคมีตกคา้งในกระแสเลือดอยู่ในระดบัใด  เพ่ือทาํการ

เฝ้าระวงัต่อไป ตลอดจนเป็นการรณรงคก์ารป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการไดร้บัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช

จากนิทรรศการอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 โครงการสํารวจความเส่ียงจากการใชส้ารเคมีกาํจัดศัตรูพืชและรณรงค์อาหารเพ่ือสุขภาพ มี

วตัถุประสงคใ์นการดําเนินโครงการเพ่ือเพ่ือใหเ้กษตรกรกลุ่มเส่ียงและผูท่ี้สนในเขา้ร่วมกิจกรรม  ไดร้บั

การตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเพ่ือดูว่ามีปริมาณสารเคมีตกคา้งในกระแสเลือดอยู่ในระดบัใด เพ่ือทํา

การเฝ้าระวงัต่อไป วนัและเวลาดาํเนินงาน คือ 8 กุมภาพนัธ ์2558  เวลา 08.30 – 12.30 น . ผูต้อบ

แบบสอบถามตามแบบคดักรองความเส่ียงและไดร้บัการเจาะวดัระดบัโคลีนเอสเตอเรส จาํนวน  48 ราย 

เป็นเพศชาย 15 ราย (รอ้ยละ 31.2) มีอาชีพเป็นเกษตรกร (ทาํไร่, ทาํนา, ทาํสวน) 24 ราย (รอ้ยละ 

50.0) ในกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 19 ราย (รอ้ยละ 79.0) มี

ประวติัสมัผัสกับสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชโดยตรง กลุ่มตัวอย่างมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกันสารพิษ
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จากยาฆ่าแมลงท่ีดีในระดบัหน่ึงอยู่แลว้   ในคราวแรกท่ีสอบถามผูม้าตรวจท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร  

หรือมีญาติทําการเกษตร   ก็พบว่าต่างมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งร่วมกนัว่า   ก่อนพ่นยาฆ่าแมลงน้ันตอ้งมี

การป้องกนัท่ีมิดชิด   

 ผลการตรวจดว้ยชุดทดสอบโคลีนเอสเตอเรสในเลือด  ในบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร พบว่า 

เกษตรกรท่ีมีมีประวติัสมัผัสกบัสารเคมีกาํจดัศัตรูพืชโดยตรง มีผลการตรวจวดัระดับโคลีนเอสเตอเรส

อยู่ในระดบัไม่ปลอดภยั จาํนวน 7 ราย (รอ้ยละ 29.5) ระดบัมีความเส่ียง จาํนวน 10 ราย (รอ้ยละ 

42.0) 

 ในกลุ่มอาชีพท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรรม อาศัยอยู่ใกลบ้ริเวณท่ีมีการฉีดพ่นสารเคมีกาํจดั

ศตัรพืูช จาํนวน 15 ราย (รอ้ยละ 62.5) ผลการตรวจดว้ยชุดทดสอบโคลีนเอสเตอเรสในเลือด  พบว่า ผู

ท่ีอาศยัอยูใ่กลบ้ริเวณท่ีมีการฉีดพ่นสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีผลการตรวจวดัระดบัโคลีนเอสเตอเรสอยู่ใน

ระดบัไมป่ลอดภยั จาํนวน 7 ราย (รอ้ยละ 29.2) ระดบัมีความเส่ียง จาํนวน 2 ราย (รอ้ยละ 8.3) 

ดงัน้ัน ผูท่ี้ประกอบอาชีพเก่ียวกบัเกษตรกรรม หากจะพ่นสารเคมี ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั

ตวัเองใหค้รบถว้น และ หมัน่ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณป้์องกนัตวัเองอย่างสมํา่เสมอ รวมถึงตรวจความ

สมบรูณข์องเคร่ืองมือต่างๆ ไม่ใหม้ีการรัว่ซึมของสารเคมี นอกจากน้ัน หากตอ้งการจะพ่นสารเคมี ควร

แจง้เวลาใหแ้ก่เพ่ือนบา้นรอบๆบริเวณท่ีจะฉีดพ่นสารเคมี และควรเลือกเวลาท่ีรอบๆบริเวณฉีดพ่น

สารเคมีไม่มีคนอาศัยอยู่ และผู ้บริโภคท่ีบริโภคผักหรือผลไม ้ควรลา้งผักอย่างถูกวิธีเพ่ือลดปริมาณ

สารเคมีท่ีตกคา้ง อาจเร่ิมจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่นครวัเรือน เช่น เกลือ, น้ําสม้สายช ูเป็นตน้ 

  



บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  134 

 

 

PC 43 

ผลของการใชก้ระบวนการจดัการความรูต้อ่ผลลพัธใ์นการพฒันาระบบเฝ้าระวงัยาหมดอายุของ

หน่วยบริการปฐมภูมิ 

ยภุาพรรณ  มนักระโทก    

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

โทรศัพท ์ 081-9677868  Email : ymun2003@yahoo.com 

 

บทนาํ : ยาหมดอายุเป็นปัญหาสาํคญัท่ีพบในหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผลในการ

รกัษาและการสญูเสียทางเศรษฐกิจ   

วัตถุประสงค ์ : เพ่ือ 1.) พัฒนาแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวงัยาหมดอายุล่วงหน้า 8 เดือน ผ่าน

กระบวนการจดัการความรู ้และ 2.) เพ่ือศึกษาผลของการใชแ้นวทางปฏิบติัในการเฝ้าระวงัยาหมดอายุ

ล่วงหนา้  8 เดือน  

วิธีการศึกษา :  เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม กบัทีมงานท่ีใหบ้ริการในหน่วยบริการปฐม

ภูมิแห่งหน่ึงในจงัหวดันครราชสีมา ระหว่างเดือนตุลาคม  2555- พฤศจิกายน 2556   โดยแบ่งการ

ดาํเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือระยะท่ี 1.(ต.ค.55)ทาํความเขา้ใจผลท่ีเกิดขึ้ นจากยาหมดอายุ สาเหตุ 

ตั้งเป้าหมาย  กาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ระยะท่ี 2 ดาํเนินพฒันา (พ.ย.55)  ระยะท่ี 3 นําสู่การ

ปฏิบติัและ ประเมินผล (ธ.ค.55 – พ.ย.56) การเก็บขอ้มลูไดจ้ากการสนทนากลุ่ม  การสงัเกต  บนัทึก

เอกสาร  วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหเ์ชิงเน้ือหา 

ผลการศึกษา  :จากการดาํเนินกิจกรรมโดยใชแ้นวคิดการจดัการความรูส้่งผลใหไ้ดแ้นวปฏิบติัในการ

เฝ้าระวงัยาหมดอายุล่วงหนา้ 8 เดือนและตอ้งไม่มียาหมดอายุในระยะท่ี 1 มีการพฒันาคน และพฒันา

ระบบการทํางานท่ีเก่ียวขอ้งในระยะท่ี 2 และ ผลลพัธ์การดําเนินงานในระยะท่ี 3 พบว่า ไม่พบยา

หมดอายุตั้งแต่เดือน มิ.ย.56  และจาํนวนรายการยาหมดอายุล่วงหนา้ 8 เดือนลดลงรอ้ยละ 81  

วิจารณผ์ลการศึกษาและสรุป :ผลการศึกษาครั้งน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่กระบวนการจดัการความรู ้ ช่วยให้

เกิดการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม มีผลต่อการพฒันาคน พฒันาระบบการทาํงานตลอดจนพฒันาแนวทาง

ปฏิบติัในการเฝ้าระวงัยาหมดอายุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

 

 

  

นวตกรรมดา้น  

เภสชักรรมปฐมภูมิ 

บทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ 

23-24 มีนาคม 2558 
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PI 1 

ผลการดาํเนินงาน นวตกรรมงานบริบาลทางเภสชักรรมการดูแลผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้ง 

(CAPD)  อยา่งตอ่เน่ืองที่บา้น 

ศิรริตัน์ ตนัปิชาติ 

กนกฟารม์าเชน  9/60-6  ซอย ลาดพรา้ว 71 ถนนนาคนิวาส เขตลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว 

กรงุเทพมหานคร  10230 

Tel 088-6422299 email   S_tunpichart@yahoo.com 

 

1. แนวคิด/ที่มา 

 ขอ้มลูจากส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่า ปี พ.ศ. 2557  มีจ านวนผูป่้วย

โรคไตเร้ือรงั รอ้ยละ 17.6  ของประชากรทั้งหมด  หรือคิดเป็นประมาณ 8 ลา้นคน   ซ่ึงเป็นผูป่้วยโรค

ไตเร้ือรงั ระยะสุดทา้ย 2 แสนคน  มีความเส่ียงจะเกิดโรคแทรกซอ้นถึงเสียชีวิตได ้ ปัจจุบันมีการ

ก าหนดการรกัษาโรคไตเร้ือรงัไดร้บัสิทธิประโยชน์การลา้งไตผ่านช่องทอ้งอย่างต่อเน่ือง  ขอ้มลูปี 2556 

รายงานจ านวนผูป่้วยโรคไตเร้ือรงัท่ีอยูใ่นระบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้ จ านวน 27,210 ราย  และ เมื่อ

ปี 2557 ขอ้มูลรายงานจ านวนผู ้ป่วยโรคไตเร้ือรังท่ีอยู่ในระบบประกันสุขภาพถว้นหน้า จ านวน  

35,429 ราย ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเมื่อปี 2556 จ านวน 8,219 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 30    

ปัจจุบนัผูป่้วยลา้งไตผ่านช่องทอ้งอย่างต่อเน่ืองไดร้บัน ้ายาลา้งไตท่ีบา้นโดยการจดัส่งจากภาครฐั 

นอกจากน้ีการรกัษาผูป่้วยไตจะไดร้บัยาจ านวนหลายรายการซ่ึงมีโอกาสเกิดปัญหาจากการใชย้า (drug 

related problems)  ส่งผลต่อเป้าหมายการรกัษา รวมทั้งการเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต ดงัน้ัน

การพฒันาแนวทางการติดตามดูแลผูป่้วยโรคไตต่อเน่ือง (Continuity of care) ท่ีบา้นย่อมเป็นส่วน

ส าคญั การน างานทางบริบาลทางเภสชักรรมมาจดัการปัญหาเพ่ือใหผู้ป่้วยท่ีอยู่ในชุมชนไดร้บัการดูแล

อยา่งใกลชิ้ดยอ่มก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตวัผูป่้วยโดยตรงและต่อสงัคม การท่ีเภสชักรชุมชนมีส่วนร่วมใน

การดูแลผู ้ป่วย เพ่ือคน้หาปัญหาจากการใชย้าและมีการประสานงานส่งต่อกับแพทยท่ี์ใหก้ารรักษา 

พรอ้มกบัใหค้วามรู ้แนวทางการใชย้าท่ีถูกตอ้งต่อผูป่้วยโดยตรงจะสามารถช่วยลดและแกปั้ญหาจากการ

รักษาได  ้ ซ่ึงน ารูปแบบและหลักการ การจัดการการใชย้าเพ่ือบ าบัดโรค(medication therapy 

management) มาปฏิบติังานในชุมชน 

การดแูลผูป่้วยท่ีบา้นของทีมสหสาขา โดยเฉพาะเภสชักรซ่ึงมีบทบาทเก่ียวกบัการใชย้า สามารถ

สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ การรกัษาโรคและการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้ง สนับสนุนใหผู้ป่้วยมีความร่วมมือใน

การรักษา การออกเยี่ยมบา้นผูป่้วยลา้งไตผ่านช่องทอ้งอย่างต่อเน่ืองเป็นการท าใหผู้ป่้วยและผูดู้แล

ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาและเป็นโอกาสท่ีบุคลากรสาธารณสุขจะไดร้ับทราบปัญหาท่ี

แทจ้ริงของผูป่้วยแต่ละราย การน างานทางบริบาลทางเภสชักรรมมาจดัการปัญหาเพ่ือใหผู้ป่้วย ท่ีอยู่ใน

ชุมชนไดร้บัการดูแลอย่างใกลชิ้ดย่อมก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตัวผูป่้วยโดยตรงและต่อสงัคม การท่ีเภสชั

กรชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย เพ่ือคน้หาปัญหาจากการใชย้าและมีการประสานงานส่งต่อกับ

แพทยท่ี์ใหก้ารรกัษา พรอ้มกบัใหค้วามรู ้แนวทางการใชย้าท่ีถูกตอ้งต่อผู ้ป่วยโดยตรงจะสามารถช่วยลด
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และแกปั้ญหาจากการรกัษาได้ เพ่ือเป็นการดูแลและพฒันาการดูแลผูป่้วยอย่างต่อเน่ืองโดยค านึงถึง

ประโยชน์สงูสุดของผูป่้วยเป็นท่ีตั้ง 

2.   วตัถุประสงค ์

2.1. ลดจ านวนปัญหาท่ีเกิดจากการใชย้า (drug related problems) ในผูป่้วยโรคไตเร้ือรงั 

ป้องกนัการเกิดอาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชย้า (adverse drug reaction) และ เพ่ิมความ

ร่วมมือในการใชย้าของผูป่้วย  

2.2. พฒันาเคร่ืองมือส าหรบัการปฏิบติังานของเภสชักรชุมชนส าหรบัการดแูลผูป่้วยลา้งไต

ทางช่องทอ้งอยา่งต่อเน่ือง (CAPD)  ท่ีบา้น 

3. กระบวนการสรา้งและอุปกรณท์ี่ใช ้  

3.1 แบบบนัทึกรายการตรวจสอบอาการแสดงทางคลินิกเฉพาะทางของผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้ง 

(CAPD) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะแทรกซอ้นของโรคไตเร้ือรงั ศึกษาตามแนวทางเวชปฏิบติัการรกัษา

ดแูลผูป่้วยโรคไตเร้ือรงัโดย ในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 แบบบนัทึกรายการตรวจสอบอาการแสดงออกทางคลินิกเฉพาะทางของผูป่้วยลา้งไตทางช่อง

ทอ้ง (CAPD) 

ปัญหาท่ีพบทางคลีนิค 

ล าดบั

ท่ี 

ภาวะแทรกซอ้น อาการแสดงทางคลินิก 

1. Hypotension - orthostatic hypotension, dizziness, fatigue, headache, slow 

pulse/running pulse,  

2. Infection - fever, Skin erythema, edema and warmth,  

3. Hypokalemia     - muscle cramp, muscle weakness, arrhythmia 

4. Hyperphosphatemia - nausea/vomiting, pitting edema, dyspnea, bone/joint pain, 

delirium, altered mental Status 

5. Sign of anemia - Easy fatigue and loss of energy, leg cramps, shortness of breath 

and headache, unusually rapid heartbeat, pale skin 

 

3.2. แพทยเ์ฉพาะทางระบุผูป่้วยโรคไตเร้ือรงั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องผูป่้วยโรคไตเร้ือรงั 

(Criteria for CKD)  และ มีการประเมินระยะความเส่ือมของโรคไตเร้ือรงั หลงัจากน้ัน แพทย์

ผูร้กัษา จะพิจารณา ใหผู้ป่้วยกลบัไปรกัษาตวัท่ีบา้น และนัดมาพบตามระดบัความรุนแรง

ของโรค 

3.3. แบบบนัทึกรายการตรวจสอบ ติดตามน ้ายาลา้งไตผ่านทางช่องทอ้งท่ีบา้น วตัถุประสงคเ์พ่ือ

ประเมินการใชน้ ้ายาลา้งไตท่ีผูป่้วยไดร้บัจากระบบการจดัส่งของ สปสช. พรอ้มทั้งประเมินการการ

จดัเก็บน ้ายาท่ีเหมาะสม 

3.4. กระบวนการเยี่ยม 



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  137 

 

ก. รบัขอ้มลูสุขภาพของผูป่้วยจากแพทยเ์ฉพาะทาง พรอ้มรายละเอียดสถานท่ีอาศยั เบอร์

โทรศพัท ์

ข. เภสชักรโทรนัดหมาย วนั เวลากบัผูป่้วย หรือผูด้แูล เพ่ือวางแผนการเดินทาง 

ค. ระยะเวลาในการเขา้เยี่ยมของเภสชักรชุมชน เขา้เยี่ยมบา้นต่อเน่ืองประมาณเดือนละ 1 

ครั้งต่อเน่ือง 3-5 เดือน 

ง. การประเมินปัญหา 

1) ประเมินการใชย้าของผูป่้วยลา้งไตร่วม เพ่ือวางแผนการแกปั้ญหาดา้นการบริหารยา

ใหเ้หมาะสม 

2) ประเมินอาการทางคลีนิค เช่น ประเมินความรุนแรงการบวม เพ่ือส่งต่อแพทย ์  

3) ประเมินดา้นพฤติกรรมของผูป่้วย ผูด้แูล และครอบครวั 

4) ประเมินการใชน้ ้ายาลา้งไต และวิธีการลา้งไต เพื่อติดตามการลา้งไตท่ีถูกตอ้ง 

 

4. ผลที่เกิดข้ึน           

4.1. การพฒันาระบบติดตามการดแูลผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งต่อเน่ือง (CAPD) ท่ีบา้น เป็นการ

สรา้งความร่วมมือและระบบการท างานเป็นทีมสหวิชาชีพในชุมชน เช่น แพทยเ์ฉพาะ

ทางดา้นการลา้งไต แพทยผ์ูด้แูลผูป่้วยในโรงพยาบาล พยาบาล นักก าหนดอาหาร นัก

สาธารณสุข และเภสชักร โดยมีการติดต่อและการประชุมแลกเปล่ียนขอ้มลูร่วมกนั เพ่ือ

ร่วมกนัวางแผนแกปั้ญหาของผูป่้วย นับเป็นการมุ่งเนน้ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 

4.2. พฒันาเคร่ืองมือแบบบนัทึก และอุปกรณ์ 

ก. การพฒันาเคร่ืองมือแบบบนัทึกการประเมินอาการทางคลีนิกเฉพาะทางของผูป่้วยลา้ง

ไตทางช่องทอ้ง (CAPD) เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติังานของเภสชักร สรา้งมาตราฐาน

ระบบการท างานการเยี่ยมบา้นส าหรบัผูป่้วยเฉพาะราย พบวา่ สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดร้วดเร็วขึ้ น และครอบคลุม 

ข. พฒันารปูแบบการติดตามน ้ายาลา้งไตท่ีบา้นผูป่้วย เพ่ือลดการสญูเสียของการมีน ้ายาท่ี

บา้นเกินความจ าเป็น ซ่ึงจะเพ่ิมความคุม้ค่าการจดัการคลงัของน ้ายาท่ีบา้น โดยใชแ้บบ

บนัทึกรายการตรวจสอบติดตามน ้ายาลา้งไตผ่านทางช่องทอ้งท่ีบา้น  

ค. ช่องนาฬิกาสี วตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งความเขา้ใจการบริหารเวลาของช่วงการลา้งไต และ

เป็นอุปกรณช์่วยเตือนการเปล่ียนถุงน ้ายาลา้งไต รูปแบบคือรปูนาฬิกาซ่ึงแต่ละช่องจะมี

สีสนัท่ีแตกต่างกนั  ใชป้ระกอบการถามรายละเอียดช่วงเวลาลา้งไต  โดยใหผู้ป่้วยเห็น

ความส าคญัของการลา้งไตตามเวลาท่ีแพทยก์ าหนด เพ่ือชะลอการด าเนินไปของโรค 

และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึน 

4.3. ผลการดแูลผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งต่อเน่ือง (CAPD) จ านวน 10 ราย พบวา่เภสชักร

สามารถระบุปัญหาท่ีเกิดจากการใชย้า (DRPs) คือ การใชย้าไมต่รงตามแพทยส์ัง่ การหยุด
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ยาเอง พบอาการทางคลีนิค โดยเภสชักรสามารถแกปั้ญหาจากการรบัประทานยา โดยมีการ

ประสานงานร่วมกบัแพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ีท่ีจดัส่งน ้ายา  

4.4. การตรวจสอบจ านวนน ้ายาลา้งไต เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเก็บเป็นคลงั จ านวน

เพียงพอกบัการลา้ง เพ่ือใหค้รบตามวนันัดของแพทย ์  เพราะจากกรณีท่ีไดม้ีการลงเยี่ยมมา 

พบวา่ ผูป่้วยบางราย มีการจ านวนน ้ายาท่ีมากเกินความจ าเป็น ถึง 2-3 เท่าของปริมาณการ

ใชป้กติ  ส่งผลให ้ถุงน ้ายาท่ีไมไ่ดเ้ปิดใช ้หมดอายุ  หรือ อาจเกิดการเก็บรกัษาท่ีไมเ่หมาะสม 

ท าใหส้ญูเสีย  

อภิปรายผล            

แนวทางการพฒันาองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการปฏิบติังานการเยี่ยมบา้นผูป่้วยเฉพาะทางดา้นโรค

ลา้งไตทางช่องทอ้งต่อเน่ือง (CAPD) ท่ีบา้น ของเภสชักรชุมชนเป็นการน าองคค์วามรูม้ิติเชิงสงัคมมา

เป็นแนวทางการพฒันาเคร่ืองมือเพ่ือช่วยสนับสนุนการดแูลผูป่้วย การท างานเป็นทีมร่วมกบัสหวิชาชีพ

เป็นการสรา้งความเข็มแข็งต่อระบบสาธารณสุข หากไดม้ีการจดัการเชิงระบบท่ีดี  

การจดัการเชิงระบบของผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งต่อเน่ือง (CAPD) ท่ีบา้น ยงัขาดองคป์ระกอบ

การเช่ือมโยงขอ้มลูดา้นการใชย้าของผูป่้วยระหวา่งสถานพยาบาลกบัหน่วยบริการพิเศษดา้นการลา้งไต

ทางช่องทอ้ง และระบบการจดัการจ านวนน ้ายาท่ีเหลือคา้งท่ีบา้นผูป่้วย  

งานบริบาลดา้นเภสชักรรมในระดบัชุมชน ท่ีเนน้การดูแลผูป่้วยเฉพาะรายโดยเฉพาะโรคไตท่ีมี

ความส าคญัดา้นการจดัการดา้นยา จึงกล่าวไดว้า่เภสชักรเป็นบุคคลากรท่ีส าคญัท่ีสามารถสรา้งคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีใหก้บัผูป่้วย ดงัน้ันการพฒันาความรูเ้คร่ืองมือ อุปกรณ ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชย้าให้

ปลอดภยัอยา่งเหมาะสมใหก้บัผูป่้วยเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น  
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กรอบการด าเนินงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคไต 
ศนูยล์้างไตทางช่องท้องให้บริการล้างไตทางช่องท้อง 

โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน 

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคไต 
ประจ าโรงพยาบาล 

พยาบาล 

ศนูยป์ระสานงานเครอืข่ายเภสชักร

ชุมชน 

เภสชักรชุมชน ผา่นการอบรม 

การจดัการการใช้ยาเพื่อบ าบดัโรค                               
(Medical Therapy Management: MTM 

1. การค้นหาข้อมูลการใช้ (Medication therapy review) 
2. การจดบันทึกข้อมูลขอ้ผู้ปว่ยแตล่ะคน                                             

(A person medical record) 
3. วางแผนแก้ปัญหา (A medication action plan) 
4. การใหข้้อมูลและส่งต่อ (Intervention and referral)  
5. การจัดท าเอกสารพร้อมติดตามการใช้ยา                

(Documentation and follow-up) 
 

ผูป่้วยล้างไตทางช่องท้องต่อเน่ือง (CAPD) ท่ีบา้น 

 ติดตามการใชย้า 

 ผลทางด้านคลีนิค 

ประเมินการใช้น  ายาล้างไต 

ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

การส่งข้อมูล 
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PI 2 

สม้ผ่อผลิตข้ีไตจ้ากไบโอดีเซล โดยใชน้ํ้ามนัทอดซํ้างานบุญพิธี บทที่ 1 

ชาญชยั บญุเชิด 

โรงพยาบาลไทยเจรญิ อ.ไทยเจรญิ จ.ยโสธร 35120 

โทร 087-9616919  email ccbc_46151009@hotmail.com, pharareacb@gmail.com 

 

ความสาํคญัและที่มาของปัญหา 

งานบุญพิธีทอ้งถ่ินชนบทในภาคอีสานนิยมทอดเน้ือหมู เน้ือววั เน้ือไก่ เพ่ือตอ้นรบัแขกหรือ

ญาติท่ีมาร่วมงาน โดยนิยมทอดโดยไมม่ีการเปล่ียนน ้ามนั และใชน้ ้ามนัจากสตัวห์มุนเวียนทอด ไม่นิยม

ใชน้ ้ามนัพืช สารท่ีใชใ้นการปรุงรส ใชก้ระเทียมหรือสารปรุงแต่ง เช่น คนอร์ และรสดี(มีสารโมโน

โซเดียม กลตูาเมท : ผงชูรส) จากการทอดดังกล่าว รพ.สต.สม้ผ่อและอสม.รวมทั้งผูน้ าชุมชน สามารถ

เก็บรวบรวมน ้ามนัท่ีไดจ้ากงานบุญพิธี ได ้489 ลิตร ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน โดยเป็นน ้ามนัจากงาน

บุญพิธี มากกว่า 87 เปอรเ์ซ็นต ์หรือน ้ามนั 425.43 ลิตร และอีก 13 เปอรเ์ซ็นต ์(63.57 ลิตร)ได้

จากภาคครวัเรือนและรา้นคา้น ามาบริจาค น ้ามนัทอดซ ้าท่ีอสม.เก็บจากงานบุญพิธีกว่า 425.23 ลิตรน้ี 

เก็บจากงานศพ 26 งาน คิดเฉล่ียแลว้ต่องาน 16.36 ลิตรหลงัเสร็จจากงานบุญพิธีเหล่าน้ี แม่ครวัจะน า

น ้ามนัทอดซ ้าแจกจ่ายกนัเพ่ือลดรายจ่ายในครอบครวั(บางงานแจกจ่ายโดยการห่อใส่ถุงพลาสติกใหก้บั

ญาติหรือแขกท่ีมาท าบุญดว้ย) 

จากขอ้มูลของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี และคคส.รวมทั้ง อย. มีขอ้มูลการ

บริโภคน ้ามนัทอดซ ้า(น ้ามนัเส่ือมสภาพ) ในไทยประมาณ 65,000 ตันต่อปี(ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทยแ์ละคคส.จุฬาฯ มีขอ้มูลรวมการบริโภคน ้ามนัทุกชนิด รวมกว่า 800,000 ตนัต่อปี) ปัญหา

การบริโภคน ้ามนัเส่ือมสภาพท่ีเกิดจากการทอดจนเกิดกลุ่มสารประกอบท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายซ่ึงจะ

เป็นสารมีขั้ว เราเรียกว่า “สารโพลารค์อมพาวด์” (Polar compounds) สารดงักล่าวน้ีมีหลกัฐานทาง

วิชาการยืนยนัว่าเป็นกลุ่มสารท่ีเป็นสาเหตุของโรคความดนัโลหิตสูงและหลอดเลือดหวัใจตีบ ดงัน้ัน ใน

ประเทศต่าง ๆ จะก าหนดใหน้ ้ามนัส าหรบัทอดอาหารตอ้งมีปริมาณสารโพลารไ์ม่เกนาตรฐานท่ีก าหนด 

เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารทอด ทั้งน้ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดใหน้ ้ามนั

ทอด หรือประกอบอาหารเพ่ือจ าหน่ายมีสารโพลารไ์ดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25 ของน ้าหนัก ผูป้ระกอบการ

อาหารท่ีใชน้ ้ามนัทอดอาหาร ซ่ึงมีค่าโพลารเ์กินรอ้ยละ 25 จ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภคถือเป็นการจ าหน่าย

อาหารผิดมาตรฐานฝ่าฝืนมาตรา 25 (3) ของพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ.2522 ระวางโทษปรบัไม่

เกินห้าหมื่นบาท นอกจากสารโพลาร์แลว้ ยังมีกลุ่มสารท่ีเรียกว่า “โพลีไซคลิก อะโรมาติก 

ไฮโดรคารบ์อน” (Polycyclic aromatic hydrocarbons; PAHs) ซ่ึงหลายตวัเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

แต่ในประเทศไทยยงัไมไ่ดก้ าหนดมาตรฐานความปลอดภยัในเร่ืองดงักล่าว 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลสม้ผ่อ อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้นและแกนน าผูสู้งอายุจึงแปรรูปน ้ามนัทอดซ ้าเป็นไบโอดีเซลขึ้ น แต่มีปัญหาดา้นการจัด

จ าหน่ายไบโอดีเซล จึงไดต่้อยอดเป็นนวตักรรมเพ่ือความยัง่ยืนของการจดัการปัญหาดา้นการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค จากการสงัเกตตามรา้นคา้ในหมู่บา้นพบว่ามี ขี้ ไตห้รือกระบองเพ่ือใชเ้ป็นตวัช่วยในการจุดไฟ

(บา้นบางครอบครัวใช้เศษพลาสติกหรือรองเท้าเก่า ซ่ึงมีกล่ินเหม็นมาก) ได้จากทั้งยางมะตอย

น ้ามนัเคร่ืองและพลาสติก น ้ามนัจากตน้ยาง และขี้ เล่ือย บรรจุดว้ยใบตองจากใบไมข้นาดใหญ่ แลว้มดั

เป็นแท่งดว้ยตอก  

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพขี้ ไตจ้ากไบโอดีเซลท่ีไดจ้ากน ้ามนัทอดซ ้างานบุญพิธี เปรียบเทียบกับ

ขี้ ไตท่ี้ไดจ้ากน ้ามนัจากตน้ยางและข้ีไตย้างมะตอย 

โดยตัวช้ีวัดท่ีใชใ้นการประเมินเปรียบเทียบมีทั้งหมดหา้ดา้น ซ่ึงท าการทดลอง โดยควบคุม

น ้าหนักของขี้ ไต ้3 ชนิด ใชเ้คร่ืองชัง่เคร่ืองเดียวกนั สภาวะการทดสอบเดียวกนั ไฟแชคอนัเดียวกนั 

หอ้งถ่ายเทอากาศไดดี้ แต่ไมเ่ปิดพดัลม โดยท าการทดสอบทั้งส้ิน 10 ครั้ง ดงัน้ี  

1.  ความยากง่ายในการจุดติดไฟเกณฑท่ี์ใชว้ดั วดัจากแบบบนัทึกโดยเปรียบเทียบจากการติด

ไฟง่ายท่ีสุด ง่าย ปานกลาง ยาก และยากท่ีสุด 

  2.  ประสิทธิภาพของระยะเวลาการติดไฟ โดยท าการทดลอง 10 ครั้ง แลว้น ามาหาค่าเฉล่ีย 

3.  ทดสอบเปรียบเทียบปริมาณควนัขณะเผาไหมข้องข้ีไตท้ั้งสามชนิด 

4.  กล่ินของผลิตภณัฑใ์นขณะเผาไหม ้

5.  การเกาะตวัของผลิตภณัฑโ์ดยใชข้ี้ ไตท้ั้ง 3 ชนิดเปรียบเทียบกนั 

ขอบเขตการวิจยั 

 1.  ศึกษาเฉพาะขี้ ไต(้Torch)ท่ีพบจ าหน่ายในเขต าบลสม้ผ่อ  ซ่ึงมี 3 ชนิดคือ ชนิดท่ี

หน่ึงขี้ ไตท่ี้ผลิตโดยผูสู้งอายุ โดยไดว้ตัถุดิบจากการแปรรูปน ้ามนัทอดซ ้างานบุญพิธี เป็นไบโอดีเซลแล้ว

น ามาคลุกเคลา้กบัขี้ เล่ือย บรรจุและห่อใหส้วยงาม ชนิดท่ีสองเป็นขี้ ไตจ้ากน ้ามนัของตน้ยาง เป็นการ

ผลิตแบบดั้งเดิม และชนิดท่ีสามเป็นขี้ ไตจ้ากการรับซ้ือจากพ่อคา้แม่คา้ ผลิตจากปอ ยางมะตอยและ

น ้ามนัเคร่ือง(สงสยัมีการผสมพลาสติก) 

 2.   ศึกษาในช่วงระหวา่ง วนัท่ี   1 กุมภาพนัธ ์2557 - 30   เมษายน 2557 

วิธีการเก็บขอ้มูล 

รปูแบบการวิจยั เป็นการวิจยัปฏิบติัการ(Action Research) แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 

  ช่วงท่ี หน่ึง  เก็บรวบรวมน ้ามนัทอดซ ้า บนัทีกปริมาณ ผูน้ าส่ง จ านวนงานศพ บุญพิธี เทศกาล 

คิดมลูค่า (รบัซ้ือลิตรละ 3 บาท) 
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 ช่วงท่ี สอง   น ามาผลิตไบโอดีเซลโดยใชเ้วลาในช่วงบ่าย(คนไขน้้อย)โดยมีส่วนผสมคือ น ้ามนั

ทอดซ ้า (อา้งอิง คู่มือการผลิตไบโอดีเซลศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทย)์โซดาไฟ และเมทิลแอลกอฮอล์95

เปอรเ์ซ็นต(์เลือกใชเ้น่ืองจากท าปฏิกิริยาทางเคมีไดท่ี้อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส ปลอดภยักว่าเอ

ททิลแอลกอฮอลท่ี์ตอ้งใชค้วามรอ้นท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียสในการเกิดปฏิกิริยา) หลงัจากน้ันขาย

ใหก้บักลุ่มผูสู้งอายุเพ่ือห่อเป็นขี้ ไต ้จ าหน่ายโดยใหค้่าจา้ง มดัละ 2 บาท รึมหรือลึมละ 20 บาท เพ่ือ

ส่งเสริมรายไดภ้ายในครอบครวั 

 ช่วงท่ี สาม   เปรียบเทียบประสิทธิภาพทั้ง 5 ดา้นของผลิตภณัฑข์ี้ ไตท่ี้จ าหน่ายในรา้นช าชุมชน

ทั้งหมดในเขตต าบลสม้ผ่อ โดยท าการทดสอบ ดา้นความยาก-ง่ายต่อการติดไฟ ระยะเวลาการจุดติดไฟ 

ปริมาณควนั กล่ินของผลิตภณัฑ ์และการเกาะตวั 

 น าขอ้มลูมาวิเคราะห ์ โดยการทดลองเปรียบเทียบผลิตภณัฑข์ี้ ไตป้ริมาณ 10 กรมั ทั้ง 3 ชนิด 

โดยการทดลองเพ่ือหาค่าเฉล่ีย ของความมาตรฐานผลิตภัณฑโ์ดยท าการทดสอบ ดา้นความยาก-ง่าย

ต่อการติดไฟ ระยะเวลาการจุดติดไฟ ปริมาณควนั กล่ินของผลิตภณัฑ ์และการเกาะตวั 

 

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

� ม�น ส ข า 

  ร  ก  ส ่งแวดล้อม

ขี    ้ บ อดี  ล น  าม น
ทอด   างานบ     ี 

- ลดการ �้น  าม นทอด   า
- ลดม  ร ง วามด น ล   สงู
- ลด ขม นอ ด  น ส้น ล อด
- ลด ร   ว  

- ลดการ ผา ้นยาง   ่อ อาน  าม น
- ลดปร มา  ว น าก า  ร ว ร อน
- ลดกล ่น  ม น ากการ ผา  ม้ขี    ้
- ร ก าป่าแล ส า อากา 

- สร้างงานผู้สงูอาย 
-    ่มราย ด้  น� ม�น
- ลด า่ �้ า่ยด้าน ล งงาน
- มี ง น ม น วียน น� ม�น

- ร ก าว  น รรม
-  ก ด นูย  รียนรู้แ ลง่ดงูาน
-  ก ดการ  ง่ า น องของ� ม�น
-  า ี  ร อข่ายมี วามสาม   ี
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ผลการทดลอง 

ตารางผลการทดสอบเปรียบเทียบระยะเวลาการเผาข้ีไตช้นิดตา่ง ๆ ตาํบลสม้ผ่อ (นาที) 

ครั้งที่ ไบโอดีเซล นํ้ามนัตน้ยาง ยางมะตอยและนํ้ามนัเครือง 

1 9.39 8.19 13.25 

2 9.58 7.57 12.48 

3 11.49 8.47 12.1 

4 10.02 7.18 9.01 

5 10.28 8.29 12.14 

6 12.14 11.18 12.34 

7 11.29 8.26 12.56 

8 10.35 7.53 12.32 

9 10.47 8.46 13.24 

10 9.55 9.05 12.45 

เฉล่ีย 10.456 8.418 12.189 
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PI 3 

ตนีตุก๊แกเรียงยาและตูย้าถาดกล้ิง 

อมรทิพย ์สมสขุ 

กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลสตลู 55/1 ถ.หตัถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตลู รหสัไปรษณีย ์

91000 เบอรโ์ทรติดตอ่ 0-747-23500-9 

 

แนวคิด/ที่มาของนวตักรรม 

 จากการนิเทศงานเภสชักรรมของ รพ.สต. เครือขา่ย พบวา่ งานบริหารคลงัเวชภณัฑข์อง รพ.

สต. มกัมีการจดัเก็บเวชภณัฑไ์มเ่ป็นหมวดหมู ่ เรียงยาไมต่รงตามป้ายช่ือยา ท าใหเ้กิดความผิดพลาดใน

การหยิบยา นอกจากน้ีเมื่อมีการเปล่ียนแปลงบญัชีรายการยาเขา้-ยาออก ตอ้งมีการจดัเปล่ียนต าแหน่ง

ยาใหต้รงป้ายช่ือ ท าใหต้อ้งจดัท าป้ายช่ือยาใหมทุ่กครั้ง ซ่ึงท าใหเ้พ่ิมภาระงานของเจา้หนา้ท่ี จึงเป็นท่ีมา

ของนวตักรรมตีนตุ๊กแกเรียงยาเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว  

นอกจากเร่ืองการจดัเรียงยาไมต่รงตามป้าย ยงัพบปัญหาเร่ืองระบบ First in – First out ณ จุด

จ่ายยาโดยเฉพาะยาน ้าเด็ก พบวา่มีการจดัเรียงยาไม่เป็นไปตามระบบ First in – First out ท าใหไ้มไ่ด้

จ่ายยาใกลห้มดอายุก่อน ส่งผลใหเ้กิดปัญหายาหมดอายุ จึงแกไ้ขโดยจดัท าชั้นยาแบบ ตูย้าถาดกล้ิง 

วตัถุประสงคข์องนวตักรรม 

 เพ่ือใหม้ีการจดัเรียงยาและเวชภณัฑม์ิใช่ยาถูกตอ้งตรงตามป้ายช่ือ  

 เพ่ือใหม้ีการจ่ายยาเป็นไปตามระบบ First in – First out 

 ลดมลูค่ายาหมดอายุ 

 ลดความคลาดเคล่ือนทางยา จากการจ่ายยาผิดชนิดหรือความแรง 

 มีระบบการบริหารเวชภณัฑ ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการสรา้งและอุปกรณท์ี่ใช ้

 ตนีตุก๊แกเรียงยา  น าแถบตีนตุ๊กแก (แถบเวลโคร หรือ Velcro) มาติดแนวยาวกบัชั้นวางยา 

แลว้น าป้ายช่ือยามาติดกบัตีนตุ๊กแกอีกดา้น แลว้น าไปประกบกบัแถบตีนตุ๊กแกท่ีติดอยูบ่นชั้นยา 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรายการ เจา้หนา้ท่ีสามารถดึงป้ายช่ือยาออกแลว้น าไปประกบกบั

ต าแหน่งใหมท่ี่ตอ้งการไดเ้ลย โดยไมต่อ้งเสียเวลาในการท าป้ายช่ือใหม่  

 ตูย้าถาดกล้ิง จดัท าตูย้าแบบกระจกใส โดยใหแ้ต่ละชั้นมีลกัษณะลาดเอียง แลว้จดัวางยาใน

แนวนอน เมื่อหยิบยาขวดแรกออก ยาขวดท่ีอยูถ่ดัไปจะกล้ิงลงมาแทนท่ีขวดแรกท่ีหยิบออก  

ผลที่เกิดข้ึน 

 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรายการยาใน รพ.สต.  สามารถจดัเรียงยาใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดภาระ

งานเจา้หนา้ท่ี 

 มีระบบ First in – First out  

 เกิดนวตักรรมในการบริหารเวชภณัฑย์าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ไดรู้ถึ้งปัญหาท่ีแทจ้ริงของระบบยาเครือขา่ยอ าเภอเมืองจากการออกนิเทศ ทีมสหวิชาชีพเขา้ใจ

ปัญหา และทราบถึงบริบทของพ้ืนท่ีมากขึ้ น 

 ไดร้บัทราบความตอ้งการและเสียงสะทอ้น จากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียโดยตรง ท าใหส้ามารถพฒันา

งานไดต้รงประเด็น 

ตวัอย่างรูปภาพการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

การดแูลผูป่้วย

ตอ่เน่ือง 

บทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ 

23-24 มีนาคม 2558 
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PF 1 

เรื่องเล่าเรา้พลงั … เยี่ยมบา้นนั้น ส  าคญัไฉน 

พิชญากานต ์ยะพงศ 

โรงพยาบาลเชียรใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช  

E-mail. : pan074@hotmail.com โทร 094-5921924 

 

  ขา้พเจา้ปฏิบติังาน ณ โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ก่อนหน้าน้ีประมาณ 9 เดือน ขา้พเจา้ทางานอยู่ ณ สานักงานสาธารณสุขจงัหวดั

ปทุมธานี ซ่ึงทางานเก่ียวกบังานคุม้ครองผูบ้ริโภค ดูแลเร่ืองการขอขึ้ นทะเบียน อย. ดูแลใหค้วามรูก้ลุ่ม

แมบ่า้นกลุ่ม เก่ียวกบัการขออย. เกณฑ ์Primary GMP ซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งลงชุมชนอยู่แลว้ เมื่อขา้พเจา้ยา้ย

กลบัมาทางานท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นบา้นคุณย่า ขา้พเจา้ก็พอจะรูจ้กัคุณลุงคุณป้าในพ้ืนท่ีอยู่

บา้งเล็กน้อย เมื่อมาทางานท่ีโรงพยาบาลเชียรใหญ่ ขา้พเจา้ไดร้บัผิดชอบใหด้าเนินโครงการเยี่ยมบา้น

โดย เภสชักรชุมชน ซ่ึงเป็นงานท่ีขา้พเจา้ชอบ เน่ืองจากไดเ้ขา้หาคนในชุมชน ขา้พเจา้คิดว่าการทางานท่ี

เขา้ถึงชุมชนเป็นงานท่ีมีเสน่ห์ เป็นงานท่ีไดผ้ลตอบแทนเป็นความภาคภูมิใจ การไดช้่วยเหลือคนแม้

เพียง 1 คนน้ัน เป็นเร่ืองท่ีน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก แต่อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีทาใหข้า้พเจา้กงัวลมิใช่น้อยนัน่คือ 

การเตรียมความรู ้ เน่ืองจากเภสชักรชุมชน 1 คนจะตอ้งดูแลผูป่้วยไดทุ้กโรค ไม่ว่า จะเป็น เบาหวาน 

ความดนั หอบหืด โรคไต โรคทางจิตเวช หรือการดูแลแบบประคอง เป็นตน้ ดงัน้ันการเตรียมความรู ้

ยอ่มเป็นเร่ืองท่ีสาคญัอยา่งยิ่ง ขา้พเจา้จึงพยายามหมัน่ทบทวน และไขว่ควา้หาความรูใ้หอ้ย่างสม่าเสมอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัอบรมใหค้วามรู  ้ แลกเปล่ียนความรู ้ ท่ีหน่วยงานต่างๆ เช่น สปสช. สมาคม

เภสชักรรม จดัข้ึนน้ันทาใหข้า้พเจา้มีความรูเ้พ่ิมขึ้ น และเพ่ิมความมัน่ใจในการนาความรูม้าใชใ้นการลง

ชุมชนเพ่ือดูแลผูป่้วยไดม้ากยิ่งขึ้ น นอกจากน้ีทีมงานก็เป็นส่ิงท่ีมีความสาคญั การออกเยี่ยมบา้นโดยสห

วิชาชีพจะทาใหก้ารดูแลผูป่้วยเป็นแบบองคร์วม ดูแลครบทุกดา้น ซ่ึงก่อนท่ีขา้พเจา้จะฟอรม์ทีมกบัสห

สาขาวิชาชีพน้ันเป็นเร่ืองท่ีไมง่่าย เคยออกเยี่ยมบา้นกนัสองคนกบัน้องเจา้พนักงานเภสชักรรมอยู่หลาย

ครั้ง เน่ืองจากงานเยี่ยมบา้นของทางฝ่ายเภสชักรรมค่อนขา้งเป็นงานใหม่ จึงยงัไม่มีใครทราบเก่ียวกบั

โครงการเยี่ยมบา้นโดยสหวิชาชีพท่ีเราไดจ้ดัตั้งข้ึน ขา้พเจา้จึงตอ้งติดต่อกบัทีมงานโดยเฉพาะพ่ีพยาบาล

ท่ีมีการเยี่ยมบา้นอยู่แลว้ในบางคลินิก เช่น คลินิกจิตเวช คลินิกหอบหืด แต่บางคลินิกก็ยงัไม่มีแนว

ทางการออกเยี่ยมบา้นท่ีชดัเจน ซ่ึงแต่ละคลินิกก็จะออกเยี่ยมบา้นไม่พรอ้มกนั เราจึงตอ้งเสนอตัว

ร่วมกบัทีมพ่ีพยาบาลท่ีออกเยี่ยมบา้นอยู่แลว้ ส่วนคลินิกท่ียงัไม่ไดม้ีแนวทางการเยี่ยมอย่างชดัเจน เช่น 

คลินิกเบาหวาน ความดัน น้ัน ขา้พเจา้ก็ไดช้กัชวนพ่ีพยาบาลท่ีดูแลออกบา้งบางครั้ง ก็ไดร้บัความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี ท่ีผ่านมาจานวนผูป่้วยท่ีไดร้บัการเยี่ยมบา้นอาจไม่มากนัก เน่ืองดว้ยภาระงานใน

โรงพยาบาลท่ีมาก จึงทาใหก้ารออกเยี่ยมบา้นยงัออกไดเ้พียงเดือนละ 2 วนั เท่าน้ัน และไดด้าเนินการ

มาแลว้เป็นเวลา 5 เดือน ไม่ว่าจะออกเยี่ยมบา้นเมื่อใด ก็จะสรา้งแรงบนัดาลใจในการหาเคส เพ่ือลงไป

ช่วยแกปั้ญหาผูป่้วยอีกทุกครั้ง ยิ่งเราคน้หาเหตุของปัญหาท่ีผูป่้วยไดร้บัและแกไ้ขปัญหาใหเ้ขาได้ เรายิ่ง

รูสึ้กสุขใจทุกครั้ง แต่ในท่ีน้ี ขา้พเจา้ขอเลือกเพียง 1 เคส นามาเล่าให ้ทุกท่านไดฟั้งท่ีทาใหเ้ห็นถึงความ

สาคญัของการเยี่ยมบา้น ไดร้บัรูปั้ญหาของผูป่้วยโดยแทจ้ริง ซ่ึงเราไม่สามารถเห็นปัญหาน้ีได้ หาก

เพียงแต่จ่ายยาอยูแ่ค่ในโรงพยาบาลเท่าน้ัน  
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 สาเหตุท่ีเลือกเยี่ยมบา้นเคสน้ีซ่ึงเป็นเคสโรคหอบหืด เน่ืองจาก ญาติมารบัยาต่อเน่ืองแทนผูป่้วย 

2 ครั้งของวนันัด ผูป่้วยไมม่ีแรงมาโรงพยาบาล หลงัจากรกัษาตวัเร่ือง ปวดแน่นทอ้ง หายใจเหน่ือย พ่น

ยาเป็นๆหายๆ เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ขณะน้ีอายุ 83 ปี น้าหนักเพียง 28 กิโลกรมั ญาติมารบั

ยาแทน ครั้งล่าสุดวนัท่ี 30/12/57 ญาติใหข้อ้มลูมีเคร่ืองพ่นยาท่ีบา้น เดือนน้ีพ่นเคร่ือง 15 ครั้ง มี

อาการหอบกลางวนั 30 ครั้ง/เดือน มีอาการหอบกลางคืน 30 ครั้ง/เดือน ความถ่ีของการใชย้าพ่นคอ 

60 ครั้ง ต่อเดือน แต่ไม่ตอ้งมาพ่นยาท่ีหอ้งฉุกเฉิน ไม่ตอ้งนอนโรงพยาบาล นับจาก 2 เดือนท่ีแลว้ท่ี

ญาติมารบัยาให ้ตอนน้ีเหน่ือย เดินไมไ่ดแ้ลว้ นัง่กระเถิบๆ ภายในบา้น ใชย้าพ่นฉุกเฉิน มากบางวนั 3-

4 ครั้ง/วนั ญาติบอกว่า ขาบวมๆ ไอนานๆครั้ง ไม่มีเสมหะ อ่อนเพลียกินไดน้้อย เดือนน้ี ไม่มีอาการ

ปวดเคน้อก ไม่อมยาใตล้ิ้น บ่นปวดทอ้ง ญาติรบัยากลบับา้น รายการยาคือ Theophylline 200 mg 

1/2 x 2 pc, ASA 81 mg 1x1 pc, Verapamil 40 mg 1x2 pc, Isordil SLx prn, ketotifen 1 mg 1x2 

pc, Omeprazole 20 mg 1x2 ac, Budecort MDI 2 puff x bid, Berodual INH 1 puff x prn, GG 1x3 

pc, Paracetamol 500 mg 1 tab x prn ( เดิมพ่น Budecort MDI 1 puff ครั้งน้ีแพทยป์รบัเป็น 2 puff)  

 จากการฟอรม์ทีม สหสาขาวิชาชีพ ไดแ้ก่ เภสชักร พยาบาล ละนักกายภาพ จึงไดอ้อกเยี่ยมบา้น

เพ่ือดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองในวนัท่ี 27/01/58 เยี่ยมบา้นวนัน้ี วดัความดนัโลหิตได ้ 110/69 mmHg 

ผูป่้วยไม่มีแรงเดิน ช่วยเหลือตวัเองไดน้้อย กระเถิบระยะสั้นๆ ไดเ้องภายในบา้น ขา 2 ขา้ง บวม

เล็กนอ้ย กดบุ๋มเล็กน้อย สายตายงัพอมองเห็น ผูป่้วยอยู่กบัลกูสาว 2 คน และ เดือนน้ีพ่นยาดว้ยเคร่ือง

พ่นไปแลว้ 6 ครั้ง เคร่ืองพ่นมีสภาพค่อนขา้งเก่า มีฝุ่นเกาะ แต่ยงัใชง้านได ้สภาพบา้นมีฝุ่นเล็กน้อยแนะ

นาญาติทาความสะอาด เคร่ืองพ่น และเน้นทาความสะอาดบา้นจุดท่ีเป็นซอกสะสมฝุ่น เพ่ือลดปัจจยั

กระตุน้ท่ีทาใหเ้กิดอาการหอบ เมื่อดูยารบัประทานมีสภาพสมบรูณดี์ การรบัประทานยาลกูสาวจะแยก

เป็นมื้ อไวใ้หจ้ดัเป็นอาทิตย ์ส่วนใหญ่ผูป่้วยหยิบยารบัประทานเอง เน่ืองจากปกติลกูสาวไม่อยู่บา้นเวลา

กลางวนั ลองใหผู้ป่้วยบอกวิธีหยิบถุงยากิน ผูป่้วยตอบไดถู้ก แต่มีสบัสนบา้งบางครั้ง ผูป่้วยบอกดู

ตัวหนังสือย่อท่ีลูกเขียนไวใ้ห  ้ จึงแนะนาใหลู้กลองสงัเกตเวลาท่ีผูป่้วยหยิบยาเวลาท่ีลูกอยู่ว่าหยิบถูก

หรือไม ่พรอ้มกบัแนะนาหากผูป่้วยหยิบผิด ในเร่ืองของยากินไมค่่อยมีปัญหา  

 เมื่อใหผู้ป่้วยวดัค่า Peak flow พบว่า ผูป่้วยไม่มีแรงเป่า จึงนาไปสู่ความสงสยัว่าผูป่้วยจะมีแรง

สดูยาพ่นหรือไม ่จึงลองใหผู้ป่้วยลองสดูยาพ่นใหดู้ ผูป่้วยใชเ้วลานานในการกดหลอดยาพ่น กดไดไ้ม่ลึก 

เมื่อสูดหายใจก็สูดไดไ้ม่ลึกเช่นกนั ซ่ึงยาพ่นท่ีผูป่้วยไดร้บัจากโรงพยาบาล ยา Berodual INH จะม ี

spacer สั้นๆ เช่ือมมากบัหลอดยาพ่นอยูแ่ลว้ ส่วนยา Budecort MDI น้ัน ไม่มี spacer เช่ือมมากบัหลอด

ยา เมื่อใหผู้ป่้วยลองสูด Budecort MDI พบว่าผูป่้วยสูดยาไดน้้อยมากเน่ืองจากไม่มีแรงสูด ไม่มี spacer 

ทาใหล้ะอองยาส่วนใหญ่ออกจากปาก ซ่ึง Budecort MDI น้ันมีตวัยา Budesonide เป็น ตวัยาสาคญัใน

การคุมอาการหอบ ลดการกาเริบซา้ของอาการ ทาใหข้า้พเจา้ทราบถึงสาเหตุท่ีผูป่้วยมีอาการหอบบ่อย 

ทั้งท่ีครั้งท่ีแลว้หมอปรบัยาจากพ่น 1 puff เชา้ เย็น เป็น 2 puff เชา้ เย็น อาการหอบก็ยงัไม่ลดลงจาก

เดิม อาการผูป่้วยจะดีขึ้ นไดอ้ยา่งไร ในเมื่อยาแทบจะไมล่งไปในปอดผูป่้วยเลย ขา้พเจา้จึงไดท้าการแกไ้ข

เบ้ืองตน้โดยการเปล่ียนถอด spacer จาก Berodual INH มาต่อกบั Budecort MDI แทน และแจง้ญาติกบั

ผูป่้วยว่าหากมีอาการหอบมากแนะนะใหใ้ชเ้คร่ืองพ่นดีกว่า ส่วน spacer น้ีจะมาต่อกบั ซ่ึง Budecort 

MDI แทน ผูป่้วยจะไดใ้ชย้าสดูพ่นยาเขา้ปอดไดม้ากขึ้ น และสอนใหผู้ป่้วยลองทา ผูป่้วยมีแรงกดน้อย ใช้

เวลาในการกดนาน เบ้ืองตน้จึงกดใหผู้ป่้วยก่อนเพ่ือฝึกการหายใจ และแนะนาญาติหาผูป่้วยไม่มีแรงกด



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  149 

 

ใหญ้าติกดใหผู้ป่้วยสดู แนะนาใหผู้ป่้วยนัง่พิงฝาผนัง เงยศีรษะเล็กน้อยก่อนพ่นยา ซ่ึงเป็นท่าท่ีเหมาะสม

กบัสภาพของผูป่้วยมากท่ีสุด ผลการใช ้spacer เป็นท่ีน่าพอใจ ผูป่้วยสูดยาเขา้ปอดไดม้ากยิ่งขึ้ น และยา

สูญเสียน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม spacer ท่ีติดมากบัหลอดยายงัมีขนาดสั้น ขา้พเจา้จึงตั้งใจว่าจะเอา 

spacer แบบยาวท่ีโรงพยาบาลมาให ้ ซ่ึงจะจะช่วยใหผู้ป่้วยสูดยาไดม้ีประสิทธิภาพกว่าเดิม ซ่ึงหลงัจาก

เยี่ยมบา้นครั้งน้ันอีก 1 อาทิตยก็์ไดน้า spacer แบบยาวไปต่อกบัหลอดยาพ่นใหผู้ป่้วย จากการประเมิน 

ยาพ่นท่ีสญูเสียออกทางปากนอ้ยลงอยา่งเป็นท่ีน่าพอใจ แต่อาจตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูดู้แลในการ

กดยาให ้หากผูป่้วยไมม่ีแรงกด ผูด้แูลและผูป่้วยเขา้ใจวิธีการใชย้าท่ีถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน  

 ขา้พเจา้รูสึ้กดีใจอย่างยิ่งท่ีตดัสินใจเลือกเคสน้ีเยี่ยมบา้น ปัญหาน้ีไม่ไดใ้ชค้วามรูท้างวิชาการท่ี

มากมาย แต่อาศยัการเอาใจใส่ เน่ืองจากถา้ไม่เห็นการใชย้าของผูป่้วยจริงท่ีบา้น ก็จะไม่รูส้าเหตุของ

ปัญหา ต่อใหญ้าติรบัยากลบับา้นไปทุกครั้งไป ก็ไม่ไดช้่วยอะไร ยา Budecort MDI เป็นยาท่ีมีราคา

ค่อนขา้งสงู คุมอาการหอบไดดี้ แต่ถา้ผูป่้วยสดูพ่นยาไดน้อ้ย ก็จะทาใหก้ารรกัษาไม่มีประสิทธิภาพ และ

สูญเสียตน้ทุนการรักษาสูง ดังน้ัน คงปฏิเสธไม่ไดว้่าการดูแลผูป่้วยน้ันมิใช่แค่การดูแลเพียงใน

โรงพยาบาล แต่รวมถึงการดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองจนถึงบา้นเรือน การใชชี้วิตจริงของผูป่้วย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสรา้ง

คุณค่าใหก้บับทบาทเภสชักร ท่ีขา้พเจา้รูสึ้กภาคภมูิใจเป็นอยา่งยิ่ง  

 ‚ การเยี่ยมบา้นไมใ่ช่หนา้ท่ี แต่เป็นความรูสึ้กดีๆท่ีเราอยากทา ‛ 
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PF 2 

ภาษา…ไม่ประสา 

ศภุธิดา วฒันพรหม 

โรงพยาบาลจะนะ 35 ถ.ราษฎรบ์ ารงุ ม.2 ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 

โทร 081-5933161  ihnonmai@hotmail.com 

 

ทุกวนัน้ีขา่วคราวในเร่ืองของการเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนแพร่สะพดัไปทัว่ทุกท่ี บางคน

เตรียมท่ีจะเรียนภาษาท่ีสองใหแ้ข็งแรงเพ่ือสะดวกและง่ายในการใชติ้ดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนบา้นท่ีจะเขา้

มาร่วมคา้สมาคม ตัวฉันเองในฐานะเป็นเภสชักรโรงพยาบาลก็ยงัคิดและอยากท่ีจะเรียนภาษาใหไ้ด้

มากกวา่หน่ึงภาษาตน้กาํเนิด เพื่อความไดเ้ปรียบและเท่าทนัการกา้วกระโดดของประเทศท่ีนักการเมือง

ทั้งหลายเห็นวา่สมควรแก่เวลา แต่ความคิดเหล่าน้ีตอ้งเปล่ียนไปโดยส้ินเชิงเมื่อฉนัไดม้าเจอเวา๊ะแก่ๆคน

หน่ึงซ่ึงนําพาความปวดเศียรเวียนเกลา้ทุกครั้งท่ีแกมาโรงพยาบาล ทุกๆวนันอกจากฉนัจะตอ้งจ่ายยาทั้ง

ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในแลว้ วนัพุธเป็นอีกวนัหน่ึงท่ีฉนัเองตอ้งออกจากหอ้งจ่ายยาส่ีเหล่ียมท่ีแสนวุ่นวาย

มาสู่หอ้งเล็กๆท่ีค่อนขา้งเงียบสงบเพ่ือใชใ้นการใหค้าํปรึกษาดา้นยาแก่ผูป่้วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้น

เร้ือรงั นอกจากจะดแูลเร่ืองการใชย้าอยา่งต่อเน่ืองแลว้ การใชย้าเทคนิคพิเศษในผูป่้วยโรคเหล่าน้ีนับว่า

มีความสาํคญัมาก ทุกๆครั้งท่ีมีการสอนการใชย้า ฉนัจะอธิบายพรอ้มทาํท่าทางประกอบหรือช้ีท่ีรูปภาพ

เพ่ือเพ่ิมเขา้ใจ และหลงัจากน้ันก็ใหผู้ป่้วยสาธิตวิธีการพ่นยากลบัเพ่ือประเมินผลว่าผูป่้วยมีความเขา้ใจ

หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นผูป่้วยรายเก่าหรือรายใหม่ก็ไม่เคยรอดผ่านตาฉนัไปได ้แต่ท่ีตอ้งหนักใจทุกครั้งคือ

เวา๊ะแก่ๆคนนึงท่ีพดูส่ือสารเป็นภาษาไทยไม่ไดเ้ลย ทุกครั้งท่ีแกมาโรงพยาบาลจะมีลกูชายพามา ซ่ึงฉัน

คิดว่าเป็นความโชคดีท่ีลกูชายยงัพอพูดคุยและฟังภาษาไทยไดรู้เ้ร่ือง ในครั้งแรกๆท่ีเห็นคนไข ้แกเป็น

เวา๊ะท่ีแก่มากแลว้แต่การเดินเหินดทู่าทางคล่องแคล่วแตกต่างจากคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกนั หลงัจาก

ท่ีตรวจกบัหมอเสร็จแกกบัลกูชายก็จะเดินมาพบฉนัท่ีหอ้งสมุดท่ีใชเ้ป็นห้องใหค้าํปรึกษา เมื่อนัดหมาย

วนัเวลาท่ีมาพบแพทยค์รั้งถัดไปเสร็จฉนัก็เร่ิมบรรเลงการสอนพ่นยาทันทีและยิ่งวนัน้ีแกไดร้บัseretide 

ดว้ยแลว้ชั้นจึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษเน่ืองจากยาตวัน้ีมีราคาแพงมากเมื่อเทียบกบัยาตวัอ่ืนๆในระดบั

ท่ีโรงพยาบาลชุมชนอยา่งเราพอท่ีจะมีได ้หลงัจากสอนไปฉนัก็ใหค้นไขส้าธิตกลบั ซ่ึงมนัทาํใหเ้ห็นไดช้ดั

ว่าคนไขย้งัคงงงกบัคาํอธิบายของฉนั อาจเป็นเพราะแกไม่สามารถพดูหรือส่ือสารภาษาไทยไดเ้ลย ลูก

ชายแกเลยอาสารบัปากว่าจะช่วยอธิบายให ้ทาํใหว้นัน้ันฉันตอ้งสอนญาติแทนคนไข ้ส่วนตวัฉนัเองคิด

ว่าไดท้ําหน้าท่ีตัวเองไดค้รบถว้นเป็นอย่างดี ผ่านมา 2เดือน เว๊าะกบัฉันก็เวียนมาพบกนัอีกตามนัด

หมาย มาครั้งน้ีอาการหอบของแกกลบัไม่ดีขึ้ นเลย ทั้งๆท่ีได้ยาตวัท่ีดีท่ีสุดไปแลว้ ฉนัจึงลองใหแ้กพ่นยา

ใหด้โูดยบอกผ่านลกูชายท่ียืนกาํกบัอยูใ่กล้ๆ  ส่ิงท่ีฉนัเห็นคือลกูชายพดูบอกพ่อดว้ยน้ําเสียงท่ีตะคอกและ
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แน่นอนว่าฉนัคงไม่เขา้ใจในภาษาท่ีเคา้กาํลงัพดูแต่พอจบัทางไดว้่าบา้นน้ีใครใหญ่และใครมีสิทธ์ิในการ

ตดัสินใจเร่ืองต่างๆในบา้น เมื่อเวา๊ะพ่นยาใหฉ้นัดูส่ิงท่ีเห็นคือแกไม่สามารถพ่นยาไดเ้ลย ฉนัจึงสอนและ

สาธิตการใชย้าใหแ้กอีกครั้งโดยส่ือสารดว้ยภาษาไทยท่ีฉนัถนัด หลงัจากท่ีฉนัสาธิตเสร็จฉนัก็ใหแ้กพ่น

ยาใหด้อีูกครั้ง แกก็ทาํไดบ้า้งแต่ไมถู่กซะทีเดียวโดยมีลกูชายคอยกาํกบัอยูข่า้งๆ และมีฉนัคอยเสริมใหใ้น

ส่วนท่ียงัไมถู่กตอ้ง แต่ตอนน้ันสีหนา้ของเวา๊ะไมค่่อยดี ดวงตาแกดูเศรา้ๆและประหม่า ฉนัจึงบอกกบัลกู

ชายใหค้อยช่วยดูเร่ืองการพ่นยาใหด้ว้ย ส่วนฉันคิดไวใ้นใจว่าจะตอ้งไปเยี่ยมผูป่้วยรายน้ีท่ีบา้นใหไ้ด ้

พอดีเสียงโทรศพัทด์งัขึ้ นจากward ว่าผูป่้วยท่ีฉนัวางแผนจะไปเยี่ยมบา้นบ่ายน้ียงันอนadmit อยู่ ฉนัจึง

ตอ้งเปล่ียนแผนหาผูป่้วยคนใหม่ท่ีจะไปเยี่ยมบา้นแทน ในหวัฉนัก็ผุดเห็นหน้าเวา๊ะคนน้ีขึ้ นมา ใช่ฉนัจะ

ไปเยี่ยมเว๊าะท่ีบา้น เมื่อถึงเวลานัดหมายฉันไม่ลืมท่ีจะชวนน้องฝึกงานจากมหาลยัวลัยลกัษณ์ไปดว้ย 

พรอ้มดว้ยเพ่ือนพยาบาลอีก 2 คน เมื่อขบัรถเวียนหาบา้นจนเจอ สภาพบา้นบริเวณน้ันอยู่ติดๆกัน 

ชาวบา้นละแวกน้ันคงสงสยัวา่รถโรงพยาบาลมาเยี่ยมใคร เมื่อสอบถามก็รูว้่าแกกาํลงันอนกลางวนัอยู่ใน

บา้น ลกูชายของแกเมื่อเห็นฉนัก็รีบเดินมาตอ้นรบั และอาสาจะไปตามเวา๊ะมาใหโ้ดยมีฉนัเดินตามหลงั

ไปดว้ยไมห่่าง  สกัพกัฉนัก็ไดย้ินเสียงลกูชายตะโกนวา่บอมอมาหาใหรี้บลุกขึ้ น เวา๊ะแกคงตกใจรีบลุกขึ้ น

อย่างรนรานจนเกือบหกลม้ และออกมาตอ้นรบัพวกเราดว้ยสีหน้าท่ีดีใจ ครั้งน้ีฉันไดเ้ห็นสภาพความ

เป็นอยูท่ี่แทจ้ริง บา้นท่ีแกอาศยัหลบันอนเป็นบา้นของลกูสาวซ่ึงตอนน้ีไปทาํงานมาเลย ์เวา๊ะแกเลยตอ้ง

มานอนเฝ้าบา้น สภาพบา้นในตอนกลางวนัน้ันมืดทึบ อากาศไมป่ลอดโปร่ง แต่ก็พออาศยันอนหลบรอ้น

ในยามกลางวนัได ้ฉนัจึงชวนแกออกมานัง่คุยท่ีแคร่หน้าบา้นโดยมีทีมงานและลกูชายของแกดว้ย งานน้ี

ฉนัใหน้อ้งนักศึกษาไดพ้ดูคุยกบัคนไข ้ใช่ค่ะน้องนักศึกษาเคา้พดูภาษายาวีได ้ทาํใหพ้ดูคุยกบัเวา๊ะอย่าง

รูเ้ร่ือง แววตาสีหนา้เวา๊ะเหมือนไดคุ้ยกบัเพ่ือนท่ีรูใ้จและรูสึ้กไวว้างใจ ฉนัจึงใหล้กูชายไปหยิบยาของเวา๊ะ

มาใหด้ ูเมื่อลกูชายเดินคลอ้ยหลงัไปเวา๊ะแกจึงพดูเล่าความในใจเร่ืองลกูชายใหฟั้ง แกรูสึ้กว่าตวัเองเป็น

ภาระ ท่ีตอ้งใหล้กูคอยดูแล เมื่อใกลถึ้งวนันัดแกจะทาํพดูคุยกบัคนอ่ืนดว้ยน้ําเสียงท่ีดงัหวงัใหล้กูชายได้

ยินเพ่ือจะไดเ้ตรียมตวัพาแกไปโรงพยาบาล เพราะแกไมก่ลา้ขอช่วยลกูตรงๆ เร่ืองการใชย้าพ่นท่ีสอนลกู

ไปน้ัน ลกูก็ไม่ไดม้าสอนต่อท่ีบา้น ส่วนแกก็เกรงใจลกูไม่กลา้จะถามหรือขอช่วย เมื่อดูถุงยาก็พบว่ามียา

พ่นหอบเหลืออยูเ่ยอะมาก นอ้งนักศึกษาจึงช่วยสาธิตและอธิบายเป็นภาษายาวีเพ่ือใหเ้วา๊ะเขา้ใจมากขึ้ น 

เมื่อใหเ้ว๊าะพ่นยาใหดู้แกก็สามารถทําไดดี้ เพราะแกเกิดความเขา้ใจในการส่ือสาร ส่วนตัวฉันเองก็ทํา

ความเขา้ใจกบัลกูชายเพื่อลดขอ้ขดัแยง้เล็กๆนอ้ยๆท่ีมีในบา้น เพ่ือใหล้กูไดห้นัมาทาํหน้าท่ีต่อบุพการีให้

สมบรูณ์ยิ่งขึ้ น ใหท้าํเพราะผูน้ั้นคือพ่อไม่ใช่ทาํแลว้รูสึ้กว่าคือภาระ เมื่อลกูและพ่อต่างเขา้ใจกนัทีมเราก็

ไดข้อตวักลบั ระหวา่งทางนัง่รถแสงแดดเร่ิมคลอ้ยตํา่บอกว่าเป็นเวลาใกลเ้ลิกงาน ฉนัเอ่ยขอบคุณน้องๆ

ฝึกงานท่ีช่วยกนัทาํหนา้ท่ีในการดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างดีเยี่ยมนอกจากเราจะท่ีหน้าท่ีดูแลแบบ clinical care

แลว้อีกหน้าทีหน่ึงท่ีควรทําควบคู่กนัคือ humanize care ดว้ย ดังน้ันฉันจึงอยากจะเรียนรูภ้าษายาวี

เพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้ราได้เขา้ถึงคนไขม้ากขึ้ นและนําภาษายาวีมาปรับใชอ้ธิบายวิธีการพ่นยาในสมุ ด
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ประจาํตัวผูป่้วยเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจ แมอ้าจไม่ใช่กระแสแฟชัน่ของภาษาท่ีจะตอ้นรบัอาเซียน แต่เป็น

ภาษาท่ีฉนัจาํเป็นตอ้งใชจ้ริงในชีวิตประจาํวนั ตราบท่ีฉนัยงัทําหน้าท่ีเป็นเภสชักรโรงพยาบาลจะนะท่ีมี

ผูป่้วยมุสลิมเกินคร่ึงหน่ึงของประชากรทั้งหมด 

 

PF 3 

เม่ือเภสชักรออกเยี่ยมบา้น 

จนัทรจ์รยี ์ ดอกบวั 

กลุม่งานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้รโิภค  โรงพยาบาลปทมุราชวงศา  

โทรศัพท ์045-465231-2 ตอ่ 113   Email : soon_title@hotmail.com 

 

 เร่ืองท่ีขา้พเจา้จะเล่าใหฟั้งต่อไปน้ีเป็นเร่ืองของเล่าของขา้พเจา้ท่ีเขา้มาอยู่ในทีมเยี่ยมบา้นของ

โรงพยาบาล 

 ณ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

 ขา้พเจา้เกิดหงุดหงิดคนไขท่ี้มาขอรบัยาแทนสามีคนหน่ึง เร่ืองมีอยูว่า่ 

 ในสมยัยุคยกเลิก 30 บาท ยาพ่น Salbutamol MDI  น้ันสามารถแจกไดฟ้รีทั้งหมดสาํหรบัคนท่ี

ใชบ้ตัรทอง เน่ืองจากบตัรทองท่ีปทุมราชวงศามี ท. ทหาร… เต็มไปหมด ในขณะท่ีเมื่อก่อน จะแจกฟรี

คนละ 1 หลอดต่อเดือน ถา้ใครใชห้มดโควตาจะตอ้งจ่ายเงินเอง ผูป่้วยท่ีเป็นโรคปอดยืด ( COPD ) ก็

มกัจะเป็นพ่อเฒ่า-แม่เฒ่าแก่ๆ ท่ีสอนแลว้สอนอีกก็ยงัพ่นไม่ดี กดที….โอยควนัฟุ้งกระจายหรือไม่ก็บอก

วา่พ่นแลว้มนัขมจงัน่ะ พ่นกนัไมค่่อยจะรูสึ้กหรอก มนัคา้งในปากหมด ยาหลอดหน่ึงพ่นกนั 10-15 วนั

มนัก็หมด 

 มายุคน้ีขา้พเจา้จึงพยายามสอนอย่างสุดความสามารถ เอาเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลทุกคนท่ีอยู่

ใกล ้( เภสชักรคนอ่ืนๆ พยาบาล ) มาช่วยกนัสอนวิธีพ่นยา คนไขบ้างรายถูก admit คนไขเ้พ่ือสอนพ่น

ยาก็มี เพ่ือจะไดพ้่นยากนัอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เสียดายเงิน 

 วนัน้ีแม่เฒ่าพรแกมาหาเรา ทุกครั้งจะมากนั 2 คนผัวเมีย พ่อเฒ่าเสริฐจะมารบัยาประจาํ แต่

วนัน้ีไมม่า ใหแ้มเ่ฒ่าพรมารบัยาแทน เราเลยถามไปว่า ทาํไมพ่อเฒ่าเสริฐไม่มา เราเพ่ิงจะรูว้นัน้ีว่า แม่

เฒ่าพรแกหตึูงเลยตอ้งใชเ้สียงดังพอสมควร ( เราไม่ค่อยจะใชเ้สียงดงัเท่าไหร่ เวลาเสียงดังจะฟังดูโหด

มาก ) ไดค้วามวา่ ท่ีพ่อเฒ่าเสริฐมาไมไ่ดเ้พราะแกเหน่ือยมากมาไม่ไหว หารถโบกมาโรงพยาบาลไม่ได ้

แมเ่ฒ่าพรจึงมาเอายาไปให ้เราจึงสงสยัแกมายงัไง แกบอก เดินมา 

 เรานึกวา่บา้นแกอยูใ่กล้ๆ ถึงเดินมาได ้ก็เกิดสงสยัในใจอีกว่าแลว้ทาํไมพ่อเฒ่าเสริฐแกไม่เดินมา

ดว้ย เผ่ือจะไดพ้่นยาแบบ Nebulizer และจะไดร้บัยาเอง ส่วนเราจะไดด้วูิธีพ่นยาดว้ยวา่ถูกตอ้งหรือปล่าว 
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ระหว่างท่ีซกัประวติัอย่างยากลาํบากเพราะหแูม่เฒ่าไม่ดี ตรวจสอบประวติัในคอมพิวเตอรไ์ปดูวนัท่ีรบั

ยาครั้งท่ีแลว้ ใหต้าย ! แกเพ่ิงมารบัยาได ้15 วนั…..เอาแลว้เรา ของขึ้ นเลย สงสยัอยู่ในใจเลยว่า พ่อเฒ่า

เสริฐคงจะพ่นยาไม่ถูกวิธีแน่ๆ พลางก็นึกเห็นภาพพ่อเฒ่าแก่ๆพ่นยา MDI ฟ้ืด ! ฟ้ืด !ฟ้ืด !ฟ้ืด !ฟ้ืด ! 

เห็นผลทนัตา ….ควนัลอยเต็มหนา้เต็มตาเลย แลว้ก็ยงัหอบต่อไป แลว้ก็ยงันึกต่อไปอีก แลว้อย่างน้ีจะเอา

เงินท่ีไหนมา support ไหว เรายงัพยายามซกัถามแม่เฒ่าต่อไป ใหพ้ยาบาลเขา้มาช่วยซกัดว้ยจนเห็นว่า

ไมไ่หว คงจะเหน่ือยและหมดเวลาอีกมากกวา่จะไดค้วาม เราจึงหยุด แลว้บอกแม่เฒ่าพรว่า ไวค้ราวหน้า

ใหพ้่อเฒ่าเสริฐมาดว้ยน่ะคะ แกพยกัหนา้พรอ้มยกมือไหวท่ี้จ่ายยาใหแ้ก 

 เลิกงานวนัน้ันเราเกิดคึก ถามพ่ีพยาบาลฝ่ายเวชฯซ่ึงรูจ้กัชาวบา้นดีว่าบา้นของเฒ่าทั้งสองอยู่ท่ี

ไหน แต่เรานึกหนทางไมอ่อกจึงขอใหพ่ี้พยาบาลช่วยพาเราไป เราขี่จกัรยาน กบัพ่ีพยาบาล  เราไม่ลืมท่ี

จะพกกลอ้งติดตวัไปดว้ยเผ่ือเจอวิวขา้งทางสวยๆจะไดถ่้ายรูปเก็บไว ้ขา้วกาํลงัออกรวงสีทองอยูพ่อดี 

เร่ิมออกจากโรงพยาบาล ลมกาํลงัหนาวไดท่ี้เลย เราถีบจกัรยาน สกัครู่ก็หายหนาว กลายเป็นล้ินหอ้ย

แทน….เรากาํลงัพยายามขี่จักรยานใหช้าวบา้นเห็นว่าหมอก็ออกกาํลงักายเหมือนกนันะ ไม่ใช่พูดแต่ให้

เขาออกกาํลงั แต่ไมเ่คยเห็นหมอทาํเลย…. 

 ในท่ีสุดก็มาถึงบา้นเฒ่าทั้งสองคน บา้นอยู่บนเนิน ลกัษณะเป็นหอ้งเล็กๆคลา้ยกระต๊อบแต่ก่อ

ขึ้ นดว้ยอิฐบล็อกสีเทาแลว้ฉาบดว้ยปนูง่ายๆ พ่ีพยาบาลบอกวา่ เดิมเป็นกระต๊อบจริงๆ เฒ่าเสริฐกาํลงันัง่

ทําอะไรอยู่หน้าบา้น ( หน้าประตูเขา้บา้น นัน่คือหน้าบา้น ) ขา้งๆบา้นแกมีลานเล็กๆอยู่ มีหมาไทย

พนัทางนอนขดอยู ่3 ตวั 

 เราไหวแ้ก แกไหวเ้รา  แม่เฒ่าพรท่ีอยู่ในบา้นก็ออกมา ดูเฒ่าทั้งสองดีใจท่ีหมอมาหา ทั้งหมด

เขา้ไปนัง่ในบา้น 

 แสงแดดอ่อนตอนเย็นสาดเขา้มาทางหน้าต่างท่ีมีอยู่เพียงบานเดียวใหพ้อมองเห็นได ้ในบา้นก็

เป็นพ้ืนปนูธรรมดา มีเส่ือปอูยูผื่นหน่ึง เราสงัเกต เฒ่าแกคงจะไม่ค่อยเปิดหน้าต่างเท่าไหร่ เพราะพ้ืนไม่

ค่อยมีฝุ่น 

 หลงัสอบถามพ่อเฒ่าเสริฐว่าอาการเป็นอย่างไรบา้ง พ่ีพยาบาลฟังปอดดู wheezing ไม่มาก

เท่าไหร่ แกวา่เบาลงหลงัไดย้าพ่น ลองใหแ้กลองพ่นยาใหด้ ูในขณะท่ีเราคอยจบัผิดเต็มท่ี เตรียม spacer 

มาพรอ้ม เผ่ือแจกใหใ้ชเ้สียเลย ปรากฏว่าแกพ่นยาถูกแฮะ! ไม่มีควนัเลย ( สงสยัจะเหน่ือยจริง ) พ่ี 

พยาบาลบอกพ่อเฒ่าวา่ ถา้ไมเ่หน่ือยมากก็ไมต่อ้งพ่นนะ…. 

 เฒ่าทั้งสองนอบนอ้มมาก ไหวไ้มข่าดระยะ ไหวอ้ยูเ่ร่ือย คุยไปไหวไ้ป เวลาคุยดว้ยใหนั้ง่บนเกา้ฮ้ี

ก็ไมเ่อา ตอ้งลงไปนัง่พบัเพียบคุยกนัท่ีพ้ืน คุยไปคุยมาสกัพกัจนเราหายขอ้งใจ ไดเ้วลากลบั  พอจะกลบั 

แมเ่ฒ่าพรแกรีบเดินไปหลงับา้น พยายามไปหาอะไรมาใหเ้ราเพ่ือขอบคุณท่ีมาเยี่ยมถึงบา้น เราบอกไม่

เป็นไรจา้  หมอมาเยี่ยมธรรมดา ไม่ตอ้งเอาของมาใหห้รอก แลว้เฒ่าพรก็ออกมาจากหลงับา้น หาอะไร

ไม่ได ้แกจึงมาหาของในหอ้งนอน พบถัว่สอดอยู่ 2 กาํ แกจะเอามาให ้เรายงัยืนยนัว่าไม่เอาๆแลว้แกก็
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รอ้งไห ้กม้ลงเกาะขาเรา  เรางงไปชัว่ครู่ก็รีบกม้ลงไป แกพดูอะไรสักอย่าง เรายงัไม่ค่อยเขา้ใจนัก เดาๆ

วา่แกซ้ึงมากท่ีหมอมาเยี่ยม ปลอบอยูส่กัพกักวา่แกจะเลิกรอ้งไห ้

 เมื่อเราและพ่ีพยาบาล เดินออกมานอกบา้น แกมีสตัวอ์ะไรสกัอย่างอยู่ในตะแกรง แขวนอยู่ขา้ง

ฝาบา้น คงจะเตรียมเอาไวย้า่งเป็นอาหาร แกยงัจะพยายามเอามาใหเ้ราอีก 

แลว้เรากบัพ่ีๆทั้งสองก็ลาเฒ่าทั้งสองกลบัโรงพยาบาล วนัขา้งหน้าคงมีโอกาสไดไ้ปหาชาวบา้นคนอ่ืนๆ

อีก ในใจก็นึกแปลกใจท่ีรูสึ้กว่า เราน่าจะทําอะไรไดอี้กหลายอย่าง ไดเ้รียนรูอ้ะไรมากขึ้ น เมื่อเราออก

จากโรงพยาบาลมาดชีูวิตขา้งนอกรั้วบา้ง…. 

บทสรุปที่ไดจ้ากการออกเยี่ยมบา้น 

1. เภสชักรไดเ้ร่ิมเห็นมุมมองใหม่ของการดูแลสุขภาพโดยใชก้ารเยี่ยมบา้นเป็นเคร่ืองมือในการไป

ทาํความรูจ้กัชีวิตท่ีแทจ้ริงของผูป่้วย 

2. นิสัยของเภสัชกรท่ีเป็นคนชอบอยากรูอ้ยากเห็น ช่างสังเกต ทําใหเ้ภสัชกรเรียนรูม้ิติอ่ืนของ

ความเจ็บป่วย เช่นการท่ีเภสชักรคาดเดาว่าผูป่้วยตอ้งใชย้าไม่ถูกตอ้ง จึงมาขอรบัยาบ่อยๆ เป็น

เหตุจูงใจใหเ้ภสชักรตามไปถึงบา้นจนพบความจริงท่ีคาดไม่ถึง แมว้่าตอนแรกตั้งใจจะไปจบัผิด

ผูป่้วยท่ีบา้นก็ตาม 

3. ความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจากชีวิตจริงท่ีบา้นมีหลายมิติกว่าความเจ็บป่วยท่ีเภสชักรคาดเดาเอาเอง

ในเส้ียววินาทีท่ีหอ้งตรวจของโรงพยาบาลเช่น 

1) พ่อเฒ่าเสริฐมีอาการหอบเหน่ือยจริงๆจนมาโรงพยาบาลไมไ่หว ไมไ่ดแ้กลง้ 

2) พ่อเฒ่าเสริฐพ่นยาถูกวิธีอยู่แลว้ แต่น่าจะเกิด acute exacerbation on top of COPD 

เมื่ออากาศเร่ิมหนาวเย็น 

3) ส่ิงแวดลอ้มภายในบา้นไม่ปรากฏว่ามีฝุ่น หรือเฟอรนิ์เจอรอ่ื์นท่ีอาจเป็นส่ิงกระตุน้ให้

หอบเหน่ือยได ้

4) ความยากจนของเฒ่าทําใหเ้รียกรถไม่ได ้ตอ้งอดทนเดินเทา้ระยะไกลมารับยาพ่นท่ี

โรงพยาบาล เมื่อมาถึงยงัถูกทั้งหมอ พยาบาลและเภสชักร อบรมสัง่สอนกนัขนานใหญ่

กวา่จะไดย้าพ่น 1 หลอด ก่อนเดินกลบับา้นไปอีก 

5) ความโดดเด่ียวของครอบครัววัยชราท่ีไม่มีลูกหลานอาศัยอยู่ดว้ย ไม่มีเงินใชจ้่ายใน

ชีวิตประจาํวนัและเป็นค่ารกัษาพยาบาล 

6) ความมีน้ําใจของเฒ่าทั้งสอง แมว้่าไม่มีอะไรจะกินก็ยงัพยายามจะหาของฝากให ้ทั้งท่ี

ตอนแรกหมอคิดวา่ เฒ่าชอบมาขอยาฟรี 

จากเร่ืองเล่าน้ีใหข้อ้คิดว่าถึงเวลาแลว้ท่ีบุคลากรทางการแพทยจ์ะตอ้งเร่ิมออกไปฝึกทกัษะ

การเยี่ยมบา้นโดยเฉพาะวิชาชีพเภสชักร ซ่ึงเป็นทักษะท่ีขาดหายไป การดูแลรกัษาผูป่้วย

แบบครบวงจรจะไดถึ้งคราวเปล่ียนรูปโฉมใหม่จากการครบวงจรอยู่แต่ในโรงพยาบาล มาสู่

การครบวงจรชีวิตจริงของผูป่้วยและครอบครวั จากบา้นถึงโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลถึง

บา้นและออกสู่สาธารณะไดอ้ยา่งปกติสุข 
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PF 4 

ปัญหาจากการใชย้า ในผูป่้วยเยีย่มบา้น โรงพยาบาลอ่างทอง 

ปภสัรา วรรณทอง  

กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 

โทร 035-615111 ตอ่ 693 , 081-7723396 Email : bowpapassara@gmail.com 

 

โครงการเยี่ยมบา้นโดยเภสัชกร ดําเนินการในผูป่้วยท่ีจําเป็นตอ้งมีการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น

หลงัจากจาํหน่ายออก เช่น ผูป่้วยโรคเร้ือรงัท่ีมีภาวะแทรกซอ้น ผูป่้วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง เป็นตน้ 

จากการเก็บขอ้มลูเป็นเวลา 16 เดือน ตั้งแต่ เดือนธนัวาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2557 มีผูป่้วย

ทั้งหมด 125 ราย พบปัญหาการใชย้า  76 ราย (รอ้ยละ 60.8 ของผูป่้วยทั้งหมด) เมื่อนําปัญหามา

จาํแนกประเภท พบว่าปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปัญหาท่ีเกิดในกระบวนการใชย้าของผูป่้วย (รอ้ยละ 

42.9)  รองลงมาคือ ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูป่้วย หรือผูดู้แล (รอ้ยละ 32) และอนัดบัท่ีสาม 

คือผูป่้วยมีขอ้บ่งใชท่ี้ตอ้งไดร้ับยาในการรักษา พบรอ้ยละ 7.5 เท่ากบัปัญหาจากการกระจายยาของ

โรงพยาบาล โดยทุกปัญหาไดร้บัการแกไ้ขเป็นรายบุคคล แต่เน่ืองจากยงัไมม่ีระบบในการติดตามผลการ

แกไ้ขท่ีดี ทาํใหไ้มท่ราบผลการแกไ้ขปัญหา รอ้ยละ 51.7  ทั้งน้ีควรมีการพฒันาการติดตามผลการแกไ้ข

ปัญหา รวมถึงการนําขอ้มลูดงักล่าวมาพฒันาเชิงระบบต่อไปเพ่ือประโยชน์อยา่งยิ่งกบัผูป่้วย 

ที่มาปัญหา 

เภสชักรไมส่ามารถทราบปัญหาจากการใชย้าท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยท่ีบา้นได ้หากผูป่้วยไม่แจง้ หรือ

เภสชักรไมไ่ดส้อบถามผูป่้วยเมื่อมารบัยาท่ีโรงพยาบาล ดงัน้ันงานเยี่ยมบา้นของเภสชักร ร่วมกบัทีมสห

สาขาวิชาชีพ จะทาํใหเ้ภสชักรสามารถดูแลการใชย้า และสืบคน้ปัญหาท่ีเกิดจากการใชย้า สาเหตุของ

ปัญหา และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาไดม้ากขึ้ น เน่ืองจากการลงเยี่ยมบา้นทําใหเ้ภสชักรสามารถเห็นถึง

พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผู ้ป่วย สภาพความเป็นอยู่ รวมถึงการได้พูดคุยกับผู ้ดูแลผู ้ป่วย 

นอกเหนือจากการเห็นเพียงยาท่ีผูป่้วยไดร้บั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหเ้ขา้ใจผูป่้วยมากขึ้ น และสามารถแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดจากยาไดต้รงกบัสาเหตุ ส่งผลใหผู้ป่้วยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  

วตัถุประสงค ์

 เพ่ือรวบรวม และจดัประเภทปัญหาจากการใชย้าท่ีเกิดขึ้ นในผูป่้วยเยี่ยมบา้น พรอ้มแกไ้ขปัญหา

ใหผู้ป่้วย 

วิธีการด าเนินงาน 

1. พยาบาลเวชกรรมสงัคม แจง้รายช่ือผูป่้วยใหที้มทราบล่วงหนา้เป็นรายเดือน โดยกาํหนดตารางเยี่ยม

เป็นทุกวนัองัคารและพฤหสับดี เวลา 08.30 – 12.00 น. 

2. ศึกษาขอ้มูลของผูป่้วยก่อนลงเยี่ยมบา้น โดยทบทวนประวติัการใชย้า ผลตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 

และขอ้มลูทัว่ไปของผูป่้วย จากคอมพิวเตอร ์และ OPD card 
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3. เมื่อลงเยี่ยมบา้นเภสัชกร ดูแลการใชย้าผูป่้วย คน้หาปัญหาท่ีเกิดจากการใชย้า (Drug related 

problems; DRPs)  และคน้หาความเส่ียงท่ีอาจทําใหผู้ป่้วยเกิดปัญหาจากการใชย้า พรอ้มแกไ้ข

ปัญหาจากการใชย้าใหก้บัผูป่้วยแต่ละราย  

4. บนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกการเยี่ยมบา้น และจดัประเภทของปัญหาจากการใชย้าโดยประยุกตจ์าก 

The PCNE Classification version 6.2 ของ Pharmaceutical Care Network Europe Foundation 

5. นําขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเยี่ยมบา้นมาปรบัใชว้างแนวทางในการป้องกนัการเกิดปัญหาจากการใชย้าเชิง

ระบบ 

ผลการด าเนินงาน 

เภสชักรดาํเนินลงเยี่ยมบา้นระหว่าง วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2557 จาํนวน

ผูป่้วยท่ีไดล้งเยี่ยมทั้งหมด จาํนวน 125 ราย และผูป่้วย 24 รายไดร้บัการเยี่ยมบา้นมากกวา่ 1 ครั้ง พบ

ปัญหาท่ีเกิดจากการใชย้าในผูป่้วย 76 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 60.8 ของผูป่้วยท่ีลงเยี่ยมทั้งหมด โดยพบ

ปัญหาทั้งหมดจาํนวน 147 ปัญหา โดยเฉล่ียผูป่้วย 1 รายท่ีลงเยี่ยมจะมีปัญหาจากการใชย้า 1.2 

ปัญหา เมื่อพิจารณาถึงปัญหาพบว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการใชย้าของผูป่้วยมากท่ีสุด โดยพบ

รอ้ยละ 42.9 ของปัญหาจากการใชย้าท่ีพบทั้งหมด รองลงมาคือปัญหาจากการใชย้าท่ีเกิดจาก

พฤติกรรมของผูป่้วย หรือผูด้แูลผูป่้วย รอ้ยละ 32 รายละเอียดดงัตาราง 1  

ตาราง 1 รายละเอียดของปัญหาจากการใชย้าที่พบในผูป่้วยเยี่ยมบา้น 

หวัขอ้ ปัญหาจากการใชย้าท่ีพบในผูป่้วยเยีย่มบา้น จ  านวนปัญหาที่

เกิด 

รอ้ยละ 

1 ปัญหาท่ีเกิดจากการเลือกใชย้า (Drug selection) 7 4.8 

 1.1  ใชย้าท่ีมีกลุ่มการรกัษาเดียวกนั/ตวัเดียวกนั 6  

 1.2  ใชย้าไม่เหมาะสม 1  

2 ปัญหาจากการเลือกรปูแบบยา (Inappropriate drug form) 1 0.7 

3 ปัญหาจากการเลือกใชข้นาดยา (Dose selection) 2 1.4 

 3.1  สภาวะโรคเปล่ียน จาํเป็นตอ้งปรบัยา 2  

4 ระยะเวลาในการรกัษา (Treatment duration) 0 0 

5 ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการการใชย้าของผูป่้วย (Administration 

process) 

63 42.9 

 5.1  ใชย้าน้อยกวา่ท่ีกาํหนด 18  

 5.2  ใชย้ามากกวา่ท่ีกาํหนด 12  

 5.3  ไม่ไดใ้ชย้าเน่ืองจากหยุดยาเอง 12  

 5.4  ผูป่้วยไม่สามารถใชย้า หรือรปูแบบตามท่ีสัง่ได ้ 10  

 5.5  ไม่ไดใ้ชย้าเน่ืองจากขาดนัด 5  

 5.6  ไม่ไดร้บัยาตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด 4  
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หวัขอ้ ปัญหาจากการใชย้าท่ีพบในผูป่้วยเยีย่มบา้น จ  านวนปัญหาที่

เกิด 

รอ้ยละ 

 5.8  ผูป่้วยใชย้าผิดขอ้บ่งใช ้ 2  

6 ปัญหาจากการกระจายยา (Logistics) 11 7.5 

 6.1  ความคลาดเคล่ือนจากการสัง่ใชย้า (prescribing error) 8  

 6.2  ความคลาดเคล่ือนจากการจ่ายยา (dispensing error) 3  

7 ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูป่้วย หรือผูด้แูล 47 32.0 

 7.1  เก็บรกัษายาไม่เหมาะสม  15  

 7.2  ลืมใชย้า    13  

 7.3  ใชย้าท่ีไม่จาํเป็น โดยซ้ือเอง หรือคนอื่นให ้ 12  

 7.4  ใชย้าท่ีแพทยส์ัง่หยุด 7  

 

ตาราง 1 รายละเอียดของปัญหาจากการใชย้าที่พบในผูป่้วยเยีย่มบา้น (ตอ่) 

หวัขอ้ ปัญหาจากการใชย้าท่ีพบในผูป่้วยเยีย่มบา้น จ  านวนปัญหาที่

เกิด 

รอ้ยละ 

8 ผูป่้วยมีขอ้บ่งใชท่ี้ตอ้งไดร้บัยาในการรกัษา (Untreated indication) 11 7.5 

9 ผูป่้วยเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า (Adverse drug reaction) 5 3.4 

 9.1  เกิดผลขา้งเคียงจากยา (side effect) 5  

รวม 147 100.0 

 

 วิธีแกปั้ญหาจากการใชย้าท่ีพบ แบ่งออกเป็นสองแนวทางหลกั คือ การแกปั้ญหาท่ีบุคลากร

ทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และเภสัชกร และการ

แกปั้ญหาท่ีตัวผูป่้วย หรือผูดู้แลผูป่้วยเอง ซ่ึงพบว่าจากปัญหาการใชย้าทั้งหมด 147 ปัญหา เภสชักร

ดาํเนินการแกไ้ขทุกปัญหาโดยเลือกวิธีแกไ้ขท่ีเหมาะสมในผูป่้วยแต่ละราย ซ่ึงในบางปัญหาอาจตอ้งใช้

วิธีการแกไ้ขมากกวา่หน่ึงวิธี เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดกบัผูป่้วย ทั้งน้ีผลการแกปั้ญหาจากการใชย้าตั้งแต่

เร่ิมดาํเนินการ ถึงเดือนมีนาคม 2557 พบวา่ไมท่ราบผลของการแกไ้ข มากถึงรอ้ยละ 51.7 ของปัญหา

ทั้งหมด เน่ืองจากยังไม่มีระบบการติดตามผลการแกไ้ขในผู ้ป่วยท่ีดีโดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดจาก

กระบวนการใชย้าของผูป่้วย และปัญหาจากพฤติกรรมของผูป่้วย   รายละเอียดดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลของการแกปั้ญหาในผูป่้วยเยีย่มบา้น 

ปัญหาจากการใชย้า 
รอ้ยละของปัญหา 

แกไ้ขได ้ แกไ้ขไม่ได ้ ไม่ทราบผล รวม 

1. ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการการใชย้าของผูป่้วย 

(Administration process) 
27.0 22.2 50.8 100 

2. ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูป่้วย หรือผูด้แูล 25.5 8.5 66.0 100 

3. ผูป่้วยมีขอ้บ่งใชท่ี้ตอ้งไดร้บัยาในการรกัษา 

(Untreated indication) 
81.8 9.1 9.1 100 

4. ปัญหาจากการกระจายยา (Logistics) 90.9 0.0 9.1 100 

5. ปัญหาจากการเลือกใชย้า (Drug selection) 28.6 0.0 71.4 100 

6. ผูป่้วยเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า 

(Adverse drug reaction) 
20.0 40.0 40.0 100 

รวม 34.7 14.3 51.0 100 

 

 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจทาํใหผู้ป่้วยเกิดปัญหาจากการใชย้า รายละเอียดดงัรปู 

1 

 

รูป 1 ปัญหาของผูป่้วยที่อาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาจากการใชย้าในอนาคต  
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ปัญหา และอุปสรรค 

1. ผูป่้วยทุกรายท่ีพบปัญหาการใชย้าไดร้บัการแกไ้ข แต่ยงัไมม่ีระบบการติดตามผลการแกไ้ขท่ีดีพอ 

ทาํใหไ้มท่ราบวา่การแกปั้ญหาดงักล่าวไดผ้ลอยา่งไร จึงมีการพฒันาระบบการติดตามผูป่้วยหลงั

การเยี่ยมบา้น  

2. การท่ีทีมสหวิชาชีพยงัไมม่ีแพทยล์งมาร่วมดว้ย ทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูป่้วยบางครั้งยงัไม่

สามารถทาํไดท้นัที 

3. ปัญหาดา้นการใชย้าบางปัญหาไมส่ามารถแกไ้ขได ้เน่ืองจากผูป่้วย หรือผูด้แูลไมใ่หค้วามร่วมมือ  

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรมีการพฒันาระบบการติดตามผูป่้วยหลงัไดร้บัการแกไ้ขปัญหาจากการใชย้าท่ีบา้น  โดยมีการ

ส่งต่อขอ้มลูปัญหาการใชย้าของผูป่้วยผ่านระบบคอมพิวเตอร ์ เช่น  POP UP Pharmacist’s note 

ในโปรแกรมคียย์า 

2. ควรมีแพทยล์งเยี่ยมร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ เพ่ือสามารถแกปั้ญหา หรือปรบัแผนการรกัษาให้

เหมาะสมมากท่ีสุด 

3. ควรมีการส่งต่อผูป่้วยท่ีมีปัญหาดา้นยา จากกลุ่มงานเภสชักรรม เพ่ือลงรายช่ือเป็นผูป่้วยเยี่ยมบา้น 

ซ่ึงจะสามารถแกไ้ขปัญหาการใชย้าไดม้ากกวา่ทั้งในรายบุคคล และเชิงระบบ  

 

PF 5 

การคน้หาปัญหาดา้นยาในผูป่้วยเยีย่มบา้นเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั 

จามจรุ ีไชยหน ู 

งานเภสชักรรมปฐมภมิู กลุ่มงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค อ.รษัฎา จ.ตรงั 

 

จากการลงเยี่ยมบา้นของเภสชักรร่วมกบัสหวิชาชีพ ในผูป่้วยจาํนวน 43 ราย พบผูป่้วยมีปัญหา

จากการใชย้าทั้งส้ิน 21 ราย มีปัญหาการใชย้า 30 ครั้ง สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นยาของผู ้ป่วยได้

สมบรูณ ์ (Complete) 13 ราย (61.9%) ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ (Failure) 1 ราย(4.8%) มีการ

ติดตามผลลพัธ์ทางคลินิกในผูป่้วยกลุ่มเส่ียสูงเขา้ราย 7 (33.3%) และส่งผลใหเ้กิดระบบการการ

ดําเนินการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบของเครือข่าย เน่ืองจากพบว่าผูป่้วยมีรูปแบบของปัญหาในลักษณะ

คลา้ยคลึงกนั 

ที่มาปัญหา 

โรงพยาบาลรษัฎา มีผูป่้วยเบาหวาน จาํนวน 859 ราย ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง 1953 ราย 

ซ่ึงเป็นผูป่้วยกลุ่มหลกัของโรงพยาบาล  มูลค่ายาท่ีใชใ้นผูป่้วยกลุ่มน้ีสูงเป็นลาํดับตน้ของมูลค่ายาท่ีใช้

ทั้งหมดในโรงพยาบาล ปี 2556 มูลค่าการใชย้าในผู ้ป่วยท่ีมารับบริการในคลินิกโรคเร้ือรังเป็น

4,533,518บาท คิดเป็น 35.73% ของมลูค่ายาท่ีใชท้ั้งหมด พบผูป่้วยนํายามาคืนเป็นเงิน 217,755 
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บาท โดยยาท่ีนํากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 141,328 บาท (65%)  ยาท่ีท้ิงไป 70,146 บาท  (35%)  โดย

เป็นยาโรคเร้ือรงั 157,551 บาท (72%)จาํนวนผูป่้วยท่ีนํามายามาคืนทั้งหมด 710 ราย เฉล่ียนํายา

มาคืน 30.87 ราย/เดือน คิดเป็น 6 %ของผูป่้วยในคลินิกท่ีมารบับริการทั้งเดือน เมื่อตามรอยคน้หา

สาเหตุยาท่ีเหลือคืนในผูป่้วยกลุ่มน้ี พบว่าผูป่้วยบางรายเบ่ือหน่ายต่อการทานยาเน่ืองจากตอ้งทาน

ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน   บางรายทานยาไม่ถูกตอ้งตามแพทยส์ัง่  ผูป่้วยท่ีสูงอายุบางรายไม่มีผูดู้แล ทํา

ใหใ้ชย้าผิด จึงมียาเดิมเหลืออยูท่ี่บา้น เป็นขอ้สนันิษฐานไดว้่า ผูป่้วยท่ีไม่ไดนํ้ายามาคืนอีกประมาณ 94 

% น่าจะมีปัญหาจากการใชย้าเช่นเดียวกนั และจากการติดตามตวัช้ีวดัของผูป่้วยเบาหวาน พบว่าในปี 

2556-2557 ผูป่้วยท่ีสามารถควบคุมระดบัน้ําตาลได ้(HbA1C≤7) ไดเ้พียงรอ้ยละ 11,25 ตามลาํดบั 

รวมถึงมีผูป่้วยท่ีตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลดว้ยภาวะ hyper/hypoglycemia จาํนวนมาก 

การคน้หาและแกไ้ขปัญหาดา้นยาเพ่ือใหผู้ป่้วยใชย้าไดถู้กตอ้งและเหมาะสม จึงเป็นส่วนสาํคญั

ประการหน่ึงท่ีช่วยใหผู้ป่้วยมีผลลพัธ์ทางคลินิกท่ีดีขึ้ น   ในเดือนมกราคม 2557 งานเภสชักรรมปฐม

ภูมิโรงพยาบาลรษัฎาจึงไดเ้ขา้ร่วมเยี่ยมบา้นกบัทีมสหวิชาชีพ เพ่ือคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริงของผูป่้วยและ

แกไ้ขปัญหาดา้นยาแก่ผูป่้วยโรคเร้ือรงัใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยเฉพาะราย 

วตัถุประสงค ์

 เพ่ือคน้หาปัญหาดา้นยา (Drug related problem : DRPs) และแกไ้ขปัญหาดา้นยาในผูป่้วยโรค

เร้ือรงัท่ีเยี่ยมบา้น ใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยเฉพาะราย 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

ก่อนเยี่ยมบา้น 

 ประชุมร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพ ไดแ้ก่ พยาบาล โภชนากร นักกายภาพบําบดั เภสชักร 

และ พยาบาลจิตเวช เพ่ือศึกษาขอ้มูลผูป่้วย โดยในส่วนของเภสชักรทาํการทบทวนเวชระเบียนในส่วน

ของการใชย้า รายการยาท่ีผูป่้วยไดร้บั วิธีการใชย้าของผูป่้วย เป็นตน้ 

ขณะเยี่ยมบา้น 

 1.ลงเยี่ยมบา้นพรอ้มทีมสหวิชาชีพ และคน้หาปัญหาดา้นยาของผูป่้วยโดยใชเ้ทคนิค 

 -ใหผู้ ้ป่วยหรือผู ้ดูแลอธิบายการใชย้า สาธิตวิธีใชย้าเทคนิคพิเศษ เช่น ยาพ่น ปากกาฉีด

อินซลิูน วิธีการจดัเก็บยา 

 -ตรวจสอบยาคงเหลือสมัพนัธก์บัวนันัดหรือไม ่จาํนวนยาท่ีไดร้บัครบหรือไม่ 

 -สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมถึงการใชย้าอ่ืนนอกเหนือจากแพทยส์ัง่ เช่น อาหารเสริม สมุนไพร 

เป็นตน้ 

 2.จดัการแกไ้ขปัญหาดา้นยาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยและผูด้แูลเฉพาะราย เช่น 

 -ผูป่้วยท่ีมีปัญหาดา้นสายตา : จดัทาํฉลากยาตวัโตใหเ้ห็นชดั 

 -ผูป่้วยใชย้าไมถู่กตอ้ง         : อธิบายการใชย้า สาธิตการใชซ้ํ้า 
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 -ผูป่้วยช่วยตวัเองไม่ได ้ทานยาเองไม่ได ้: จดัยาเป็นชุด (DOT) ใหส้ะดวกต่อการทานยา,ปรบั

ช่วงเวลาทานยาใหเ้หมาะสมใหผู้ด้แูลสามารถใหย้าผูป่้วยไดส้ะดวก,แจกกล่องยา เป็นตน้ 

 

หลงัเยี่ยมบา้น 

 1.สรุปผลการเยี่ยมบา้นในทีมสหวิชาชีพ ในผูป่้วยท่ีคน้พบปัญหาดา้นยา (รวมถึงดา้นอ่ืน) จะมี

การติดตามเยี่ยมบา้นซํ้าตามระดบัความรุนแรงของปัญหา เช่น ทุก 2 สปัดาห ์ทุก 1 เดือนเป็นตน้ 

2.ในกรณีผู ้ป่วยเยี่ยมบา้นยังคงมีปัญหาหรือแกไ้ขปัญหาไม่แลว้เสร็จ มีการส่งต่อขอ้มูลให้

บุคลากรอ่ืนบนโรงพยาบาลรบัทราบโดย ใชร้ะบบ note ในโปรแกรม hos-xp 

3.สรุปขอ้มลูเยี่ยมบา้น ลงในแฟ้มประวติัผูป่้วยแต่ละรายโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกนั 

ผลการด าเนินการ  

ในการดาํเนินงานครั้งน้ีไดล้งเยี่ยมบา้นผูป่้วยทั้งส้ิน 43 ราย  แบ่งเป็นรายโรคดงัน้ี 

โรค จาํนวน (ราย) 

ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีโรคอ่ืนร่วมดว้ย 10 

ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสงู 11 

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 7 

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจ (AMI) 3 

ผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด (IHD) 2 

ผูป่้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรงั 3 

ผูป่้วยจิตเวช 2 

ผูป่้วยนอนติดเตียงท่ีมีสาเหตุอ่ืน เช่น อุบติัเหตุ,พิการทางสมอง 5 

** ทบทวนประวติัการรกัษายอ้นหลงัของผูป่้วยทั้ง 43 ราย พบว่ามี ผูป่้วยหยุดยาเองโดยไม่แจง้แพทย ์

รับยาไม่ต่อเน่ืองหรือ ขาดนัด จํานวน 8 ราย ส่งผลใหเ้กิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองจํานวน 5 

ราย** 

ผูป่้วยไดร้บัยามากท่ีสุด 11 รายการ น้อยท่ีสุด 2 รายการ ผูป่้วยใชย้าเฉล่ีย 5.21 รายการ พบผูป่้วยมี

ปัญหาจากการใชย้าทั้งส้ิน 21 ราย มีปัญหาการใชย้า 30 ครั้ง ประกอบดว้ย 

ปัญหา จาํนวนครั้ง 

ไมใ่ชย้าตามแพทยส์ัง่ 20 (66.6%) 

บริหารยาไมเ่หมาะสม 5   (16.6%) 

ขนาดยานอ้ยเกินไป 3   (10%) 

ใชย้าโดยไมม่ีขอ้บ่งใช ้ 1   (3.3%) 

ไดร้บัยาโดยไมจ่าํเป็น 1   (3.3%) 
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และผูป่้วยไมใ่ชย้าตามแพทยส์ัง่ ดว้ยสาเหตุต่างๆตงัน้ี 

สาเหตุของการไมใ่ชย้าตามแพทยส์ัง่ จาํนวน (ราย) 

ผูป่้วยสงูอายุ ไมม่ีผูด้แูล มองฉลากยาไมช่ดั/ไมเ่ห็น 10 

ผูป่้วยจิตเวชไมม่ีผูด้แูล 1 

ผูป่้วยอ่านหนังสือไมอ่อก 2 

ผูป่้วยมีภาวะเครียด 1 

ผูป่้วยมีความรูไ้มเ่พียงพอถึงความจาํเป็นในการทานยาต่อเน่ือง 2 

จาการคน้พบปัญหาจาการใชย้าขา้งตน้ไดท้ําการแกไ้ขปัญหาดา้นยาใหผู้ ้ป่วยเฉพาะรายตามความ

เหมาะสมของผูป่้วยและผูด้แูลสรุปได ้ดงัตาราง 

ปัญหา การแกไ้ข 

ผูป่้วยท่ีไมใ่ชย้าตามแพทยส์ัง่ การใชฉ้ลากยาตวัโต , การจดั DOT, การรวบมื้ อยาใหเ้ป็น

มื้ อเดียวเพื่อสะดวกแก่ผูด้แูล , แจกกล่องใส่ยา 

ผูป่้วยใชย้าไมถู่กวิธี/เก็บยาผิด อธิบายการใชย้าและใหส้าธิตการใชซ้ํ้า/แนะนําการเก็บยา

ท่ีถูกวิธี จดัทาํแผ่นป้ายการเก็บอินซลิูนท่ีถูกตอ้ง 

ผูป่้วยบดยา/เปล่ียนวิธีทานยา อธิบายการรบัประทานยาท่ีถูกตอ้ง 

ขนาดยาน้อยเกินไป /ควบคุมอาการไม่ได ้

/ ไดร้บัยาโดยไมม่ีขอ้บ่งใช ้

ปรึกษาแพทยเ์พ่ือการรกัษาท่ีเหมาะสม 

ในภาพรวมพบว่า สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นยาของผูป่้วยไดส้มบูรณ์ (Complete) 13 ราย 

(61.9%) ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ (Failure) 1 ราย(4.8%) และมีการติดตามผลลพัธท์างคลินิกใน

ผูป่้วยกลุ่มเส่ียสงูเขา้ใจและติดตามการใชย้าซํ้าทั้งหมด 7 ราย 7 (33.3%) 

จากการลงเยี่ยมบา้นร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในกลุ่มผูป่้วยเรื้ อรังของเครือข่ายบริการ

สุขภาพโรงพยาบาลรัษฎา พบว่าผูป่้วยมีรูปแบบของปัญหาในลักษณะคลา้ยคลึงกัน จึงเกิดการ

ด าเนินการแกไ้ขในรูปแบบของเครือข่าย 3 เรื่อง ไดแ้ก่ 

1.ปัญหาการสื่อสารขอ้มูลผูป่้วยเยี่ยมบา้นแก่บุคลากรบนโรงพยาบาล  ไดม้ีการปรับใหม้ี

การส่ือสารขอ้มูลผูป่้วยเยี่ยมบา้นใหเ้จา้หน้าท่ีบนโรงพยาบาลรับทราบปัญหาแทจ้ริงท่ีบา้นของผูป่้วย 

เพ่ือแกปั้ญหาผูป่้วยไดต้รงประเด็น โดยการส่ือสารขอ้มลูผ่านหนา้จอ hos-xp 
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2.พบผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจ (Old myocardia infraction) ที่ใชย้า Clopidogrelคู่กับ

Aspirin  ไดร้บั Clopidogrel เกินระยะเวลาที่ก  าหนด เส่ียงต่อผลขา้งเคียงของยา จึงมีการพฒันาระบบ

เตือนผูส้ัง่ใชย้าในหนา้จอ hos-xp กรณีผูป่้วยใชย้าคู่น้ี 

 

 

3.ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองที่กลับจากโรงพยาบาลจังหวัดมักพบภาวะ hypertensive crisis  

เน่ืองจากในช่วงแรกผูป่้วยท่ีกลบัมาพกัฟ้ืนท่ีบา้นยงัไม่ไดร้บัยาควบคุมความดัน ไดเ้ฉพาะยา Aspirin 

และ Simvastatin และนัด follow up ท่ีโรงพยาบาลจงัหวดัอีก 3 เดือนถดัไป จากการลงเยี่ยมบา้นผูป่้วย

กลุ่มน้ี หลงัผูป่้วยเพ่ิงกลบัจากโรงพยาบาลจงัหวดั พบผูป่้วยเกิดภาวะ hypertensive crisis  ถึง 5 ราย 

ไดม้ีการทบทวนร่วมกนัระหวา่งเครือขา่ยบริการสุขภาพ และมีแนวทางแกไ้ขปัญหาคือ  

1.ศนูยด์แูลต่อเน่ืองโรงพยาบาลรษัฎาส่งรายช่ือผูป่้วย stroke ท่ีหอ้งฉุกเฉินส่งต่อไป รพ.จงัหวดั  ให ้รพ.

สต. ทราบล่วงหน้า เพ่ือให ้อสม หรือ นสค ของแต่ละรพ.สต ไดติ้ดตามวดัความดันโลหิต ของผูป่้วย 

stroke ในเขตรบัผิดชอบ หลงักลบัจากโรงพยาบาลจงัหวดัมาพกัฟ้ืนท่ีบา้นใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด  
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2.ใหม้ีการวดัความดนัโลหิตผูป่้วยเป็นระจาํ และรายงานผลใหศู้นยด์ูแลต่อเน่ืองของโรงพยาบาลทราบ 

จนกว่าจะครบกาํหนดนัดของโรงพยาบาลจังหวดั ซ่ึงจะสามารถช่วยดักจบัผูป่้วย stroke ท่ีเกิดภาวะ 

hypertensive crisis และส่งพบแพทยไ์ดท้นัเวลา 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การติดตามหลังการแกไ้ขปัญหาดา้นยาของผูป่้วย จําเป็นตอ้งติดตามผลลัพธ์ทางคลินิกของ

ผูป่้วยร่วมดว้ย ซ่ึงยงัไมส่ามารถติดตามและประเมินไดทุ้กราย จึงเลือกติดตามในผูป่้วยท่ีมีความ

เส่ียงสงูก่อนเป็นลาํดบัแรก 

2. การส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยของศูนยด์ูแลต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลจังหวดักลับสู่โรงพยาบาลรัษฎา 

อาจจะล่าชา้ เน่ืองจากใชร้ะบบเอกสาร ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหส้ามารถเช่ือม

ขอ้มลูไดร้วดเร็วขึ้ น  

3. ควรมีระบบท่ีส่งเสริมใหผู้ป่้วยและญาติเขา้ใจในพยาธิสภาพของโรค การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรค

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยการทาํงานของทีมสหวิชาชีพ/เครือข่ายไดอ้ย่างเขม้แข็ง เพ่ือช่วยใหผู้ป่้วย

และญาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น และ ชะลอการเกิดภาวะแทรกซอ้น 

 

PF 6 

บทบาทของเภสชักรในการตรวจสอบความสอดคลอ้งของรายการยาโดยการเยี่ยมบา้นภายหลงั

จ  าหน่ายผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล 

จารวุรรณ อุ่นอิน, ภ.บ.
1
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2
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บทน า: ภายหลงัผูป่้วยออกจากโรงพยาบาลแลว้กลบัไปอยูบ่า้น ถือเป็นรอยต่อของการดแูลรกัษาท่ีเส่ียง

ต่อการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาและปัญหาจากการใชย้า
1-2

โดยเฉพาะผูป่้วยอายุกรรมท่ีมีการใชย้า

หลายชนิด
3
 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของรายการยาเป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีรอยต่อของการดแูลผูป่้วย
2,4-6

  

วตัถุประสงค:์ เพ่ือคน้หา แกไ้ขและป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยาและปัญหาจากการใชย้าโดยการ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งของรายการยาในการเยี่ยมบา้นภายหลงัผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล  

วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยคดัเลือกผูป่้วยท่ีเขา้รบัการรกัษาและจาํหน่ายออกจาก

หอผูป่้วยอายุรกรรม โรงพยาบาลอู่ทองกลบัไปอยูบ่า้น ระหวา่งเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนธนัวาคม 
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2556 เภสชักรจะติดตามเยี่ยมผูป่้วยท่ีบา้นภายใน 7 วนั ภายหลงัการออกจากโรงพยาบาล ทาํการ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งของรายการยา ประเมินการใชย้า ใหค้าํปรึกษาดา้นยา และเก็บขอ้มลูเพ่ือ

วิเคราะหค์วามคลาดเคล่ือนทางยาและปัญหาจากการใชย้า  

ผลการศึกษา: ผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมการศึกษาทั้งหมด 94 ราย มีการใชย้า 964 รายการ พบความคลาด

เคล่ือนทางยา 43 รายการในผูป่้วย 18 ราย (รอ้ยละ 19.2 หรือ 2.4 รายการต่อผูป่้วยหน่ึงราย) พบ

การไดร้บัยาไมถู่กขนาด/ความถ่ีมากท่ีสุด (รอ้ยละ 41.9) และรอ้ยละ 11.6 ของความคลาดเคล่ือน

ทางยาส่งผลใหผู้ป่้วยไดร้บัอนัตราย สามารถระบุปัญหาจากการใชย้าได ้57 ปัญหาในผูป่้วย 27 ราย 

(รอ้ยละ 28.4) พบปัญหาความไมร่่วมมือในการใชย้ามากท่ีสุด (รอ้ยละ 75.4)  

สรุปและวิจารณผ์ล: พบความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีส่งผลใหผู้ป่้วยไดร้บัอนัตรายและปัญหาจากการใช้

ยาส่วนใหญ่เกิดจากความไมร่่วมมือในการใชย้า เน่ืองจากขาดความรูเ้ก่ียวกบัโรคและการรกัษาดว้ยยา 

ปัญหาทางสายตา การไมรู่ห้นังสือ ขาดผูด้แูลและมีความเช่ือท่ีไมถู่กตอ้ง ดงัน้ันภายหลงัผูป่้วยออกจาก

โรงพยาบาลจึงเป็นรอยต่อของการดแูลรกัษาท่ีมีความเส่ียง การท่ีเภสชักรแสดงบทบาทในการตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งของรายการยาโดยการเยี่ยมบา้น สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภยัจากการ

ใชย้าได ้
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PF 7 

เรื่องเล่าเรา้พลงั เภสชักรตวันอ้ย 

พทุธชาติ มากชมุนุม 

โรงพยาบาลบา้นนาสาร  

โทรศัพท ์087-6895037  e-mail: zuagainni@hotmail.com 

 

1) จุดเริ่มตน้/แรงบนัดาลใจ 

 แนวคิดการทํางานเชิงรุกของเภสัชกรในการไปเยี่ยมบา้นและดูแลเร่ืองยาใหผู้ป่้วยท่ีบา้น  มี

การสํารวจพบว่าผูป่้วยมียาเหลือใชเ้ป็นจํานวนมากท่ีบา้น ซ่ึงเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ โดยหากเป็น

สาเหตุจากการสัง่ยาซํ้าซอ้น เภสัชกรท่ีใหบ้ริการผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลไดช้่วยแกไ้ขปัญหาน้ี ให้

ลุล่วงไปได ้ส่งผลใหช้่วยประหยดังบประมาณของโรงพยาบาลอย่างเห็นไดช้ดัเจน อย่างไรก็ตามมีผูป่้วย

จํานวนหน่ึงท่ีมีปัญหาจากการใชย้าดว้ยสาเหตุต่างๆ กัน ทําใหก้ารรักษาไม่ไดผ้ลหรือไม่สามารถ

ควบคุมโรคได ้เภสชักรจะตอ้งทํางานเชิงรุกเพ่ือไปใหก้ารบริบาลทางเภสชักรรมท่ีบา้นของผูป่้วย ซ่ึง

นอกจากจะช่วยใหผู้ป่้วยเขา้ใจเร่ืองการใชย้าอย่างถูกตอ้งแลว้เป้าหมายสําคัญอีกเร่ืองหน่ึง คือ ช่วย

ผูป่้วยและครอบครวัใหส้ามารถพ่ึงตนเองในเร่ืองการดแูลสุขภาพได ้เภสชักรส่วนหน่ึงท่ีไดเ้ยี่ยมผูป่้วยท่ี

บา้น ไดพ้บปัญหาท่ีไม่เคยนึกถึงมาก่อน เช่น ขาดยาเน่ืองจากไม่มีญาติพาไปโรงพยาบาล รบัประทาน

ยาผิดเน่ืองจากมีปัญหาการอ่านฉลากยา และนํากลบัมาหาแนวทางปฏิบติั เพ่ือแกไ้ขปัญหาในระยะ

ยาว โดยเฉพาะกรณีปัญหาเชิงระบบ ทั้งน้ีพบว่าการส่ือสารหรือเช่ือมต่อขอ้มลูท่ีดีระหว่างโรงพยาบาล

จะช่วยลดปัญหาเร่ืองการใชย้าของผูป่้วยได้ อย่างไรก็ตามปัญหาเฉพาะของผูป่้วยแต่ละรายยงัคงมีอยู่

และเป็นปัญหาท่ีตอ้งไดร้บัการแกไ้ขโดยเภสชักร การช่วยเหลือแนะนําใหผู้ป่้วยใชย้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และต่อเน่ือง มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโรคและการรกัษา ตลอดจนตระหนักถึงความสาํคญัของ

การดแูลตนเอง จะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายการรกัษา สามารถลดอตัราการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลได ้

นอกจากน้ี การท่ีผูป่้วยสามารถควบคุมอาการของโรคไดต้ามเป้าหมาย จะช่วยลดจาํนวนผูป่้วยนอก

ท่ีมาเขา้รบับริการในโรงพยาบาลได ้

ในการเยี่ยมบา้นผูป่้วยเร้ือรงั กลุ่ม Chronic Disease ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 

โรคไต ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบริการปฐมภูมิ เป็นอีกการทาํงานชุมชนของเภสชักรหรือเภสชักร

ปฐมภูมิท่ีสะทอ้นปัญหาจากการใชย้า โดยเภสชักรท่ีออกเยี่ยมบา้นตอ้งคิดคน้ ปัญหาจากการใชย้าของ

ผูป่้วยโดยเฉพาะปัญหาเร่ืองความไม่ร่วมมือในการใชย้า จึงทําใหก้ารรกัษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ตอ้งการ สาํหรบัการดาํเนินงานของเภสชักรท่ีใหบ้ริการจ่ายยาผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล เน่ืองจากเภสชั

กรมีเวลาจาํกดัสาํหรบัผูป่้วยแต่ละราย ส่วนใหญ่มกัเป็นการส่ือสารทางเดียว และตอ้งใหข้อ้มลูแข่งกบั

เวลา ทาํใหไ้ม่สามารถประเมินไดว้่าผูป่้วยมีความเขา้ใจต่อขอ้มลูท่ีใหม้ากน้อยเพียงใด ทั้งน้ีปัญหาท่ีพบ      

ส่วนใหญ่เกิดจากลืมรบัประทานยารบัประทานอาหารไม่ตรงเวลาจึงทาํใหไ้ม่ไดร้บัประทานยามีความรู ้

ความเขา้ใจไมเ่พียงพอเก่ียวกบัพฤติกรรมการรบัประทานอาหารมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงอาจทาํให้
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อาการของโรคแย่ลง  เช่น การสูบบุหร่ี ไม่ออกกาํลงักาย ไม่มาตามนัด ทําใหข้าดยาและการรกัษาไม่

ต่อเน่ือง 

สาํหรบัขา้พเจา้ มีความสนใจท่ีจะเน้นการเยี่ยมบา้นผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง เน่ืองจากเป็น

โรคท่ีมีอาการแสดงออกไม่แน่นอน เช่น บางรายอาจมีอาการปวดมึนศีรษะบางเวลาแลว้หายไป ทําให้

ผูป่้วยไม่เห็นความสําคัญของการรับประทานยาต่อเน่ือง นอกจากน้ีความไม่สะดวกและการเห็นว่า

ส้ินเปลืองค่ารกัษาทาํให ้ผูป่้วยไม่ยอมมารกัษาต่อ โดยมกัหยุดการรกัษาไปภายในปีแรกของการรกัษา

และจะมารกัษาต่ออีกครั้งเมื่อเร่ิมมีอาการของภาวะโรคแทรกซอ้นท่ีอวยัวะต่าง ๆ เช่น  หวัใจ และไต ซ่ึง

เมื่อมีภาวะของโรคร่วม มีการใชย้าหลายรายการ และตอ้งรกัษาต่อเน่ืองยาวนาน ส่งผลใหโ้อกาสพบ

ปัญหาจากการใชย้า (drug-related problems) เพ่ิมขึ้ น โดยเฉพาะในผูป่้วยท่ีมีการใชย้าระยะยาว เกิด

ความเส่ียงจากการ   ใชย้า ความไม่ปลอดภยัจากการใชย้า หรือปัญหาการไม่ใหค้วามร่ วมมือในการใช้

ยา (non-compliance) ของผูป่้วย ทําใหก้ารรกัษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อสภาวะโรค 

ค่าใชจ้่ายและคุณภาพชีวิตของผูป่้วยท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลอย่างต่อเน่ือง สาํหรบัแนวทางการดาํเนินงาน

ของโรงพยาบาลบา้นนาสารของคลินิกโรคความดนัโลหิตสูง ในกรณีท่ีควบคุมความดนัโลหิตไม่ไดย้งัไม่

มีการดาํเนินการเยี่ยมบา้นในรูปแบบท่ีชดัเจน จะเน้นใหผู้ป่้วยมาพบแพทยเ์ป็นหลกัเพ่ือติดตามอาการ

จนกว่าจะควบคุมความดนัโลหิตได ้จึงจะส่งต่อไปรบัยาต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ทํา

ใหผู้ป่้วย   บางรายท่ีควบคุมความดนัโลหิตไมไ่ดต้อ้งเพ่ิมชนิดหรือขนาดการใชย้าทาํใหเ้กิดอาการไม่พึง

ประสงคจ์ากการใชย้า การไมร่่วมมือในการใชย้าเพิ่มข้ึน ไมส่ามารถพบปัญหาท่ีแทจ้ริง ถึงแมว้่าผูป่้วยจะ

มีความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองความดันโลหิตสูงก็ตาม แต่ในความเป็นจริงเมื่อผูป่้วยอยู่ท่ีบา้น การปฏิบติัตัว

ของผูป่้วยอาจแตกต่างจากการสอบถามโดยแพทยห์รือพยาบาล ดังน้ันจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ

เร่งรดัใหเ้กิดการบริบาลทางเภสชักรรมเชิงรุกโดยการเยี่ยมบา้นในผูป่้วยนอกโรคความดันโลหิตสูงท่ี

โรงพยาบาลบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านีขึ้ น  

2) กิจกรรมที่ท  า 

การดําเนินงานเยี่ยมบา้นของโรงพยาบาลบ้านนาสาร จะทํางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ซ่ึง

ประกอบดว้ย แพทยเ์ป็นหวัหน้าทีมมีหน้าท่ีตรวจวินิจฉัย รกัษาอาการและอาการแทรกซอ้นของผูป่้วย 

เภสชักรมีหน้าท่ีในการใหบ้ริบาลทางเภสชักรรม โดยดูแลการใชย้าของผูป่้วย รวมทั้งคน้หาและแกไ้ข

ปัญหาท่ีอาจเกิดจากการใชย้า พยาบาล/เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล มีหน้าท่ีดูแลให้

ความรูเ้ร่ืองโรคและการดูแลตนเองของผูป่้วย  นักการแพทยแ์ผนไทย/  นักกายภาพบาํบดัมีหน้าท่ีให้

ความรูเ้ร่ืองการออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัโรคของผูป่้วย 

สาํหรับผูป่้วยเยี่ยมบา้นท่ีขา้พเจา้ประทับใจ คือ ผูป่้วยชายไทยคู่ (คุณน้า) อายุ 48 ปี มีโรค

ประจาํตัว เป็นโรคเบาหวาน     โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมนั มา 5 ปี โดยคุณน้ามีความดัน

โลหิตสูง 2  ครั้งติดต่อกนั คือ BP 151/93 mmHg และ  BP 153/81mmHg ยาท่ีผูป่้วยไดร้บั มี

ดงัต่อไปน้ี 1. Glipizide 5 mg 1x2 ac 2.Metformin 500 mg 2x2 pc 3.Enalapril 20  mg     1x2 pc 

4. Simvastatin 20 mg  2x1 hs จากการเยี่ยมบา้นคุณนา้ครั้งแรก เมื่อเดือนมีนาคม 2557 พบว่า คุณ

น้าไม่ได้รับประทานยามื้ อเช้า เน่ืองจากต้องไปตัดยางตั้งแต่เท่ียงคืน  โดยเขา้ใจว่า ถ้ายังไม่ได้

รบัประทานขา้วมื้ อเชา้     ไม่สามารถรับประทานยาก่อนหรือหลงัอาหารได ้คุณน้ารบัประทานยาไม่
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สมํา่เสมอ เพราะจะเก็บยาไวท่ี้บา้น แต่บางครั้งจะนอนท่ีทาํงานซ่ึงเป็นโรงสีขา้ว ทาํใหไ้ม่ไดร้บัประทาน

ทั้งยา เบาหวาน ยาความดนัโลหิตและยาไขมนั จากการวดัความดนัท่ีบา้นพบว่า BP เท่ากบั 140/83 

mmHg และผูป่้วยขาดยาเบาหวานทั้ง  Glipizide 5 mg และMetformin 500 mg มา 3 วนัขา้พเจา้จึงไดม้ี

การเขียนใบส่งต่อผูป่้วย เพ่ือส่งต่อใหแ้พทยร์กัษาต่อไป และแนะนําในเร่ืองการรบัประทานอาหารและ

ยาใหต้รงเวลา  รวมทั้งพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 คุณน้ามาตามนัด พบว่า 

FBS เท่ากบั 317mg/dlไมม่ีอาการ Hyperglycemia หรือ Hypoglycemia ส่ิงท่ีขา้พเจา้รูสึ้กดีใจ ภูมิใจและ

ประทบัใจ ถึงแมข้า้พเจา้จะเป็น เภสชักรตวัน้อยๆ  คือ วนัน้ันขา้พเจา้ไม่ไดจ้่ายยาแก่คุณน้า แต่คุณน้าก็

มาเฝ้าท่ีหอ้งยาจนเจอขา้พเจา้ เพ่ือมาบอกว่า คุณน้าไดม้าตามนัดท่ีรับปากไวแ้ลว้นะ หลังจากน้ัน

ขา้พเจา้ไดไ้ปเยี่ยมบา้นครั้งท่ี 2 ในเดือน เมษายน 2557 พบว่า BP เท่ากบั 147/92 mmHg และ FBS 

เท่ากับ 280 mg/dl ครั้งน้ี ขา้พเจา้ใหคุ้ณน้าพาไปดูในครัว พบว่า กับขา้วท่ีรับประทานทุกมื้ อเป็น

กบัขา้วท่ีซ้ือมาจากตลาดเพราะไม่มีเวลาทํากบัขา้วเอง ซ่ึงกบัขา้วเหล่าน้ัน มีผงชูรส เค็ม ซ่ึงไม่สารารถ

จาํกัด ความเค็ม ความหวาน ได ้จึงแนะนําพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอ้มทั้งการออกกําลังกาย 

ถึงแมว้่าผูป่้วยจะไม่มีเวลา ก็มีการขอรอ้ง ออ้นวอน และขอความร่วมมือใหอ้อกกาํลงักาย อย่างน้อย 2 

ครั้ง/สปัดาห ์และไดพู้ดคุยกบัภรรยา ในส่วนของการทาํอาหารว่า ขอใหป้รุงอาหารเอง และควบคุมใน

ส่วนของความเค็ม ความหวาน ความมนั รสชาติอาจจะไม่อร่อยมากแต่เพ่ือสุขภาพ   และป้องกนัโรค

แทรกซอ้นท่ีตามมา โดยเฉพาะโรคหวัใจและโรคไต และใหค้วบคุมหรือจาํกดัการรบัประทานของหวาน

หรือผลไมท่ี้มีรสหวาน เน่ืองจาก อาํเภอบา้นนาสาร จะมีผลไม ้ไดแ้ก่ เงาะ ทุเรียน มงัคุด ลองกอง ซ่ึงจะ

ส่งผลใหร้ะดับน้ําตาลเพ่ิมขึ้ นได ้คุณน้ามาพบแพทยต์ามนัด 22 เมษายน 2557 พบว่า BP เท่ากับ 

147/92 mmHg และ FBS เท่ากบั 280 mg/dl ผูป่้วยไดร้บัยา Metformin 500 mg เพ่ิม จากเดิม 2x2 

pc เป็น 2-1-2 pc เน่ืองจากยงัควบคุมอาการของโรคไม่ได ้เหมือนเดิม คือ หลงัจากท่ีคุณน้ารบัยา

เสร็จ คุณน้าก็จะเดินตามหาขา้พเจา้ เพ่ือจะบอกใหท้ราบว่า มาพบแพทยต์ามนัดแลว้นะ คุณน้าไม่ได้

กลวัโดนดุหรือโดนว่าเหมือนคนไขบ้างรายท่ีไม่ยอมพบแพทยห์รือเภสชักรในกรณีท่ีควบคุมอาการของ

โรคไม่ได ้   แต่ส่ิงท่ีขา้พเจา้พบ คือ คุณน้าไม่ไดร้บัยา Enalapril 20  mg  เน่ืองจากการมารบัยาครั้ง

ก่อนของคุณนา้ยงัมียา Enalapril เหลืออยูท่ี่บา้น แต่ครั้งน้ีแพทยผ์ูส้ัง่ยาสัง่ยาเดิมคุณน้าซ่ึงไม่มี Enalapril 

และเภสชักรผูจ้่ายยาก็ไมไ่ดส้อบถามยาดงักล่าวของคุณนา้วา่ยงัมีเหลือท่ีบา้นอีกหรือไม่ ซ่ึงถา้คุณน้าราย

น้ีรบัยาเสร็จแลว้กลบับา้นโดยไมม่าหาขา้พเจา้ คุณนา้ก็จะขาดยาความดนัโลหิตสูงซึงมีโอกาสเส่ียงทาํให้

เกิดโรคแทรกซอ้นได ้เมื่อขา้พเจา้ปรึกษาแพทย ์เพ่ือเพ่ิมยามี Enalapril ใหคุ้ณน้าหลงัจากน้ัน คุณน้ามา

ตามนัด 21 กรกฎาคม 2557 พบว่า BP เท่ากบั 140/76 mmHg และ FBS เท่ากบั 173 mg/dLและ

เหมือนอย่างเคยคุณน้าจะรอพบขา้พเจา้จนกว่าจะเจอถึงจะกลบับา้นทุกครั้ง น่ีคือความสุขของเภสชักร

ตวันอ้ยๆท่ีสามารถเขา้ถึงคนไขไ้ด ้อยา่งนอ้ยขา้พเจา้ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหค้นไขม้ีความร่วมมือในการใช้

ยาเพิ่มข้ึน 

3) ความรู/้บทเรียนที่ไดจ้ากกิจกรรมนั้น 

1. การเยี่ยมบา้นไม่ไดเ้ป็นเพียงหน้าท่ีความรบัผิดชอบในการดูแลผูป่้วยตามท่ีผูบ้งัคบับัญชา

มอบหมายงานใหป้ฏิบัติแต่ในทางกลบักันการไดดู้แลผูป่้วยถึงท่ีบา้นน้ันทําใหเ้ภสชักรตัวน้อยๆอย่าง

ขา้พเจา้ไดท้ราบชีวิตจริงของผูป่้วยวา่บางครั้งไมส่ามารถปฏิบติัตามคาํแนะนําของแพทย ์พยาบาล เภสชั
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กร ไดท้ั้งหมด เน่ืองจากมีขอ้จาํกดับางประการ  เมื่อขา้พเจา้ใหค้วามเอาใจใส่ และเปิดใจคุยกนั จึงทาํให้

ผูป่้วยมีความร่วมมือในการใชย้าเพิ่มข้ึน 

2. สาเหตุสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูป่้วยควบคุมโรคไม่ได ้คือ ในช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ของ

ทุกปี เป็นช่วงฤดูผลไมท่ี้ขึ้ นช่ือของ อาํเภอบา้นนาสาร ไดแ้ก่ เงาะนาสาร ทุเรียน ลองกอง มงัคุด การท่ี

ผู ้ป่วยจะคุมระดับน้ําตาลใหไ้ด้ตามเป้าหมายจึงเป็นส่ิงท่ียาก แต่ก็สามารถทําได้ โดยท่ีผู ้ป่วยและ

เจา้หน้าท่ีไม่ว่าจะเป็นแพทย ์เภสัชกร หรือบุคลากรทางการแพทยอ่ื์น ใหค้วามร่วมมือและมีขอ้ตกลง

ร่วมกนั เพ่ือใหท้ั้งผูป่้วยและเจา้หนา้ท่ีมีความพึงพอใจในผลการรกัษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น 

 

PF 8 

กรณีศึกษา การดูแลผูป่้วย Palliative Care งานเภสชักรรมปฐมภูมิ  กลุ่มงานเภสชักรรม  

โรงพยาบาลอุดรธานี  จ.อุดรธานี 

วราภรณ ์ รมิชยัสิทธ์ิ , ฌานิกา  อึงสกาว 

งานเภสชักรรมปฐมภมิู  กลุม่งานเภสชักรรม  โรงพยาบาลอดุรธานี  จ.อดุรธานี 

 

 ผู ้ป่วยชายไทย โสด อายุ 43 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CA bone Telangiectatic 

Osteosarcoma of left distal femur ไดร้บัเคมีบาํบดั 5 ครั้ง ท่ี รพ.ศรีนครินทร ์ครบตามการรกัษา 

ปัจจุบนั อยู่ในระยะประคบัประคอง รพ.ศรีนครินทร ์ส่งตัวกลบัมารกัษาต่อใกลบ้า้น ทีมดูแลต่อเน่ือง

จาก รพ.อุดรธานี ไดร้บัการประสานจากโรงพยาบาลชุมชน ออกเยี่ยมผูป่้วยท่ีบา้นท่ี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

 เมื่อถึงบา้นผูป่้วย พบว่า ผูป่้วยเป็นลกูชายคนเดียว ยงัไม่มีครอบครวั  มีบิดา มารดาของผูป่้วย 

เป็นผูดู้แลหลกั ซ่ึงอายุมากแลว้ ซ่ึงทีมท่ีเยี่ยมผูป่้วยประกอบดว้ยทีมสหวิชาชีพ ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล 

เภสชักร จาก รพ.อุดรธานี และมีทีมจาก รพ.เพ็ญ และ รพ.สต ร่วมดูแลดว้ย พบว่า ผูป่้วยมีอาการหอบ

เหน่ือย ปวดเล็กนอ้ย ประเมิน pain score 2-3 ยาท่ีไดร้บัจาก รพ.ศรีนครินทร ์มีดงัน้ี 

- Morphine inj. 160 mg sc via syringe driver in 24 hr 

- Dormicum inj. 30 mg sc via syringe driver in 24 hr 

- Morphine IR 10 mg 3 tab q 1-2 hr 

- Lorazepam 0.5 mg 1 tab prn hs 

- Senokot 2 tab hs 

ซ่ึงจากการประเมิน พบวา่ ยาท่ีไดร้บั สามารถ control อาการ pain และอาการหอบเหน่ือย

ได ้มี side effect ท่ีเกิดจากการใช ้morphine คือ ทอ้งผูก ง่วงนอน ประเด็นปัญหาท่ีสาํคญัในผูป่้วยราย

น้ี คือ การใช ้morphine inj. ในปริมาณสูง ซ่ึงทาง รพ.ชุมชน มีการสาํรองยาไม่มาก ทางทีมจาก รพ.

อุดรธานี จึงตอ้งเขา้มาร่วมบริหารจัดการยา เพ่ือใหผู้ป่้วยสามารถใชย้าไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทําใหเ้กิดการ
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ทบทวนระบบการจดัการยาในผูป่้วย palliative care เกิดขึ้ น และมีการสรา้งเครือข่ายในการดูแลผูป่้วย

เพ่ิมข้ึน 

ส่ิงท่ีพบไดจ้ากการดูแลผูป่้วย palliative care ท่ีสาํคญั คือ การดูแลและเยียวยาจิตใจ และ

ลดการทุกขท์รมานของผูป่้วย ซ่ึงในผูป่้วยรายน้ี มีความกงัวลเร่ืองของพ่อแม่ท่ีอายุมาก แต่ตอ้งมาดูแล

ตวัเองท่ีป่วย ทาํใหไ้มไ่ดพ้กัผ่อน และกลบัวา่จะไมม่ีใครดแูลพ่อแม ่ซ่ึงส่ิงน้ี ทางทีมไดใ้หพ้่อและแม่ เขา้มี

ส่วนร่วมในการพูดคุยกบัลูกชาย ถึงส่ิงท่ีลูกชายกงัวล ทําใหผู้ป่้วยรูสึ้กสบายใจขึ้ น อาการวิตกกงัวลลด

นอ้ยลง และอาการทุกขม์รมานจากตวัโรค ก็สามารถ control ได ้ไมม่ีภาวะปวดและหอบเหน่ือย 

  

การวิเคราะหป์ระเด็นสุขภาพของผูป่้วยขณะเยีย่มบา้นตามหลกั INHOMESSS 

I-Immobility  

 ผูป่้วยนอนติดเตียง ไมส่ามารถลุกไดด้ว้ยตนเอง ถูกตดัขาขา้งซา้ย ขาขา้งขวาบวม หยิบจบัของท่ี

สามารถเอ้ือมถึงได ้

N-Nutrition 

 ผูป่้วยค่อนขา้งผอม รบัประทานอาหารไดน้้อย ส่วนใหญ่เป็นขา้วตม้ ครั้งละ 3-4 คาํ ด่ืมน้ําไดดี้ 

3-4 ขวด/วนั มีมารดา เป็นผูด้แูลทาํอาหารใหร้บัประทาน 

H-Housing 

 บา้นเป็นลกัษณะ บา้น 2 ชั้น ผูป่้วยนอนบนเตียงปดูว้ยฟกูท่ีชั้นล่าง ใหบ้ริเวณของหอ้งโถง 

กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทสะดวก ทาํกิจวตัรประจาํวนับนเตียง เน่ืองจากเคล่ือนยา้ยลาํบาก 

O-Other people 

 ผูป่้วยอาศยัอยูก่บับิดา มารดา เป็นโสด ไม่มีครอบครวั ผูด้แูลหลกัเป็นบิดา มารดา และมีญาติ

ท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงมาเยี่ยมและช่วยดแูลเป็นบางครั้ง 

M-Medication 

 ผูป่้วยใชย้าฉีด morphine และ midazolam โดยผ่านทาง syringe driver ร่วมกบัการกินยาอ่ืนๆ 

สามารถกินยาได ้แต่มีบางรายการท่ีผูป่้วยไมท่ราบวา่ใชเ้พ่ืออะไร ทาํใหไ้มก่ลา้กินยา 

E-Examination 

 ตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ พบวา่ผูป่้วยมีอาการขบวมท่ีขาขา้งขวา ฟังปอด มีอาการหอบเหน่ือย

เล็กน้อย แต่ถา้ใหผู้ป่้วยพดูคุย จะมีอาการหอบเหน่ือยมากขึ้ น BP 94/51 P112 

S-Safety 

 สภพาความเป็นอยูโ่ดยทัว่ไปของผูป่้วยค่อนขา้งปลอดภยั แต่มีจุดเส่ียง คือ ผูป่้วยเส่ียงต่อการตก

เตียง เน่ืองจากเตียงเป็นลกัษณะของเตียงไม ้ไมม่ีราวกั้น ซ่ึงในช่วงกลางวนั ผูป่้วยตอ้งพิงหมอนสงู เพ่ือ

เอนหลงั บางครั้งเผลอหลบั ซ่ึงอาจทาํใหพ้ลดัตกเตียงได ้
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S-Spirituality 

 จากการพดูคุยกบัผูป่้วย พบว่าผูป่้วยรบัทราบอาการของโรคตวัเองดี ความคาดหวงัจากโรค คือ 

หวงัแค่ไม่ใหทุ้กขท์รมานจากการอาการปวดและอาการหอบเหน่ือย ซ่ึงปัจจุบัน ยาสามารถควบคุม

อาการดงักล่าวได ้แต่ส่ิงท่ีเป็นกงัวลมาก สาํหรบัผูป่้วย คือ เป็นห่วงพ่อแม่ เน่ืองจาก พ่อแม่อายุมากแลว้ 

แถมตอ้งมาดแูลตวัเองท่ีป่วย เห็นพ่อแม่ลาํบาก ไม่ไดพ้กัผ่อน ยงัไม่ไดจ้ะเล้ียงดูพ่อแม่เลย ยงัตอ้งมาทาํ

ใหพ้่อแม่ลาํบากอีก จึงเปิดโอกาสใหพ้่อแม่ไดพ้ดูคุยกบัลกูชาย และช่วยใหผู้ป่้วยหายกงัวลจากส่ิงท่ีคา้ง

คาอยูใ่นใจ 

S-Services 

 ผูป่้วยรบัการรกัษาจาก รพ.ศรีนครินทรแ์ละส่งต่อกลบัมาอยูบ่า้น รบัการรกัษาต่อท่ี รพ.

อุดรธานี รพ.เพ็ญ และมี รพ.สต ใกลบ้า้น ร่วมดแูล 
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PF 9 

Case report : Palliative care (underlying  alcoholic  hepatitis with CKD stage V with systemic 

sclerosis) 

ปีรย์ามาศ  นะพรรมัย,์ สวุรรณี สีแกว้, กญัญาภคั แตน้วกลุ 

โรงพยาบาลท่าตมู ต.ท่าตมู อ.ท่าตมู จ.สรุนิทร ์

piyamas0868797800@gmail.com 

 

 ชายไทย อายุ 46 ปี เขา้รบัการรกัษาท่ีรพ.ท่าตูม เมื่อ 12 ก.พ.58 เป็นผูป่้วย Palliative care 

จากโรค alcoholic hepatitis with CKD stage V with systemic sclerosis 

ประวตักิารเจบ็ป่วยในปัจจุบนั 

 2 เดือนก่อน ขาบวมทั้ง2ขา้ง เป็นๆหายๆ  นอนหมอน1ใบ ปัสสาวะออกน้อยลง ไม่มีลุกหอบ

ตอนกลางคืน 

 1 เดือนก่อน เหน่ือยเพลียมากขึ้ น หายใจหอบ ตวัสัน่ ปัสสาวะออกน้อยลง ขาทั้ง2ขา้งบวมมาก

ขึ้ น ไม่มีลุกหอบกลางคืน  ญาติจึงพามารพ.ท่าตูม CXR AP supine พบ reticulonodular 

infiltrate และผูป่้วยมีอาการสบัสน กระสบักระส่ายมาก ไดร้บั Diazepam 10 mg iv stat ใส่ 

ETT  และส่งตวัไปรกัษาต่อท่ีรพ.สุรินทร ์ไดร้บัการวินิจฉยัว่าเป็น  Acute alcoholic hepatitis 

with CKD stage V with systemic sclerosis ทาํ HD 7 cycle อาการไม่ดีขึ้ น มีไข ้หอบ เบ่ือ

อาหาร ปัสสาวะออกน้อย ปฏิเสธการรกัษา ทีม Palliative care ของรพ.สุรินทรจึ์งให ้Morphine 

3 mg sc q 4 hr จาํนวน 4 dose ให ้รพ.สต.กระโพฉีดให ้ 

 2 ชัว่โมงก่อนมารพ. ยาฉีดหมด ผูป่้วยปวดมาก รพ.สต.ตากลางประสานกลุ่มงานเภสชักรรมฯ

เพ่ือขอเบิกยาไปฉีดต่อตามท่ีโรงพยาบาลสุรินทรแ์นะนํา กลุ่มงานเภสชักรรมฯจึงเรียนปรึกษา

ท่านผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลท่าตูมจึงออกเยี่ยมบา้นและนํานําผูป่้วยมารกัษาตวัท่ีโรงพยาบาล

ท่าตมู แบบ Paliative Care 

 
ประวตักิารเจบ็ป่วยในอดีตและยาที่ใช ้

 4 ปีก่อน  ใหป้ระวติั เป็นโรคสะเก็ดเงิน ไมไ่ดร้กัษาต่อเน่ือง 

 10 เดือนก่อน มีแผลท่ีเทา้ขวา มีหนอง ไมป่วด ไดร้บัยา Augmentin 1 g 1x2 o pc ร่วมกบัยา 

Paracetamol 500 mg และ tramol 50 mg prn for pain 

ประวตักิารแพย้า  

 ปฏิเสธการแพย้า สารเคมี และอาหาร 

ภาวะสงัคม(SH) 

 ด่ืมสุรา หมา้ยภรรยาท้ิง จึงบวชเป็นพระภิกษุ  
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ผลการตรวจร่างกาย 

 V/S : BP 120/70 mmHg, temp 37.7 C,  P 90/min , RR 32 /min 

 GA A thai male , look cachexia and fatigue  

 HEENT mild pale conjunctivae, mild icteric sclera 

 HEART PSM at LUPSB 

 LUNG secretion sound both lungs 

 SKIN dark with scaly lesion all over body with face mask 

ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน่วย 12/2/58 13/2/58 

Random blood glucose Mg/dl 42  

BUN Mg% 132.3  

Cr Mg% 7.7  

Electrolytes 

K Mmol/L 7.57 7.15 

CO2 Mmol/L 15.7 21.3 

CBC 

Indices MCV fl 100.5  

WBC count Cell/mm3 12170  

Neutrophil % 89  

PLT count Cell/mm3 64000  

hypochromia  few  

RDW-CV % 20  

Target cell  +1  

Blood chemical 

Ca Mg% 5.9  

PO4 Mg% 13.5  

Mg Mg% 2.8  

LFT 

albumin Gm% 2.4  

globulin Gm% 3.9  

Direct bilirubin Mg% 2.9  

Total bilirubin Mg% 3.7  

UA 

appearance  turbid  

Urine protien  3+  

ketones  trace  

bilirubin  1+  

microalbumin g/L >0.15  



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  175 

 

การวินิจฉยั  

Palliative care (underlying  alcoholic  hepatitis with CKD stage V with systemic sclerosis) 

  การดูแลแบบประคบัประคอง(Palliative care) องคก์ารอนามยัโลก (WHO 2005) ไดใ้ห้

ความหมายของ Palliative care ว่า‚การดูแลเพ่ือทาํใหผู้ป่้วยและครอบครวัท่ีกาํลงัเผชิญหน้ากบัความ

เจ็บป่วยท่ีคุกคามชีวิตมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น ผ่านกระบวนการป้องกนัและบรรเทาความทุกขท์รมานดว้ย

การคน้หา ประเมินและใหก้ารรกัษาภาวะเจ็บปวดของผูป่้วย รวมไปถึงปัญหาดา้นอ่ืนๆ ทั้งดา้นร่างกาย 

จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณตั้งแต่เร่ิมตน้ เป็นการดูแลแบบองคร์วมท่ีตอ้งอาศัย การทํางานของสห

สาขา ใหก้ารดูแลต่อเน่ืองจนกว่าผูป่้วยจะเสียชีวิตและดูแลประคบัประคองผูสู้ญเสีย‛ โดยผูป่้วยท่ีควร

ไดร้บัการดูแลแบบ Palliative care ไดแ้ก่ ผูป่้วยมะเร็งระยะลุกลาม ผูป่้วยดว้ยโรคเร้ือรงัท่ีมี การทาํงาน

ของอวยัวะลม้เหลว เป็นตน้  โดยหลกัการของ Palliative care ประกอบดว้ย 4C คือ 

1. Centered at patient and family คือ การใหค้วามสาํคญักบัผูป่้วยและครอบครวัเป็นหลกั โดย

คาํนึงถึงประโยชน์สงูสุดของการรกัษา บนพ้ืนฐานการตดัสินใจร่วมกนักบัผูป่้วยและครอบครวั 

2. Comprehensive คือ การใหบ้ริการครอบคลุมความตอ้งการทุกดา้นของผูป่้วยและครอบครวัทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ การใหค้วามสาํคญัต่อความรูสึ้กนึกคิดของของผูป่้วย เจตคติ

ส่วนตวั การใหคุ้ณค่าต่อส่ิงต่าง ๆ ความเช่ือความศรทัธาทางศาสนา การใชเ้คร่ืองช่วยชีวิตเมื่อเขา้สู่

วาระสุดทา้ย การเลือกสถานท่ีเสียชีวิต การร่วมงานศพ และการช่วยเหลือครอบครวัหลงัจากผูป่้วย

เสียชีวิตแลว้ 

3. Coordinated คือ การทาํงานร่วมกนัแบบสหสาขาวิชาชีพรวมไปถึงคนในครอบครวัของผูป่้วยและ

ชุมชน ในการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญของบุคลากรทางการแพทย์

หลายสาขาทั้งแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา 

ทํางานประสานกันและเขา้ใจบทบาทของกันและกัน ครอบครัว ผูดู้แลญาติสนิทมิตรสหายก็เป็น

กลุ่มบุคคลท่ีมีความสาํคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทีมสาธารณสุข ในฐานะผูร้่วมดูแลและเป็นกาํลงัใจท่ี

สาํคญัของผูป่้วย รวมไปถึงความช่วยเหลือจากชุมชน ผูนํ้าทางศาสนา สมาคม และอาสาสมคัรต่าง 

ๆ 

4. Continuous คือ ความต่อเน่ืองในการดูแลผูป่้วยและประเมินผลอย่างสมํา่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเวลาท่ี

ผูป่้วยอยูใ่นโรงพยาบาล กลบับา้น หรือเสียชีวิตแลว้ ในความเป็นจริงไม่มีสูตรสาํเร็จท่ีเป็นคาํตอบท่ี

ดีท่ีสุดสําหรับผู ้ป่วยขึ้ นอยู่กับผู ้ป่วยแต่ละราย ครอบครัว สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้ น จึงต้องมีการ

ประเมินผลเป็นระยะ  เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดในการดแูลผูป่้วยแต่ละราย 

อภิปราย 

ผูป่้วยชายไทย มีโรคประจาํตวัเป็นสะเก็ดเงิน ไม่รบัการรกัษา มีปัญหาครอบครวัคือ ภรรยาท้ิง 

ติดสุรา เมื่อมาบวชเป็นพระยงัคงแอบด่ืมสุราเป็นประจาํทุกวนั  จนสุขภาพทรุดโทรมไม่มีคนดูแล กว่าท่ี

ญาติคือพ่ีสาวจะมาพบโรคก็ลุกลามหนัก ผูป่้วยถูกส่งตัวไปรกัษาท่ีรพ.สุรินทร ์ไดร้บัการวินิจฉัยว่าเป็น

โรคไตวายเร้ือรงั ระยะสุดทา้ย ร่วมกบัมีภาวะตับอกัเสบจากการด่ืมสุรา และเมื่อเขา้รบัการรกัษาแลว้

อาการแย่ลง จึงปฏิเสธการรกัษา ทางทีมงาน palliative care จึงใหผู้ป่้วยกลบับา้น โดยใหย้าฉีดระงบั

ปวดมอรฟี์น 3 มก. บรรจุในเข็มฉีดยา จาํนวน 4 หลอด เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีรพ.สต. ฉีดเขา้ใตผิ้วหนังทุก 4 
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ชัว่โมง เมื่อมีอาการปวด ต่อมายาฉีดหมด ทางเจา้หน้าท่ีจึงประสานรพ.ท่าตูมเพ่ือขอยาฉีดมอรฟี์น แต่

ยาฉีดมอร์ฟีนเป็นยาเสพติดประเภท 2 ตอ้งมีการควบคุมการใชอ้ย่างเคร่งครัด ท่านผู ้อํานวยการ

โรงพยาบาลท่าตมูจึงมอบใหง้านเภสชักรรมปฐมภมูิออกเยี่ยมบา้น เมื่อไปถึงพบว่าผูป่้วยซ่ึงบวชเป็นพระ

อยู่ท่ีวดัป่าอาเจียง ต.กระโพ ไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ไม่มีครอบครวั พ่ีสาวจึงรบัมาดูแล โดยจดัเพิงให้

นอนท่ีหน้าบา้นของตน เมื่อทีมเยี่ยมบา้นประเมินอาการเบ้ืองตน้แลว้จึงประสานกลับมารพ.เพ่ือนํา

ผูป่้วยกลบัมาดแูลท่ีรพ.ท่าตมู ในวนัท่ี 12 ก.พ.58  

แพทยว์ินิจฉยัว่าเป็น CKD stage V no RRT ค่า Cr 7.70 mg% , BUN 132.3 mg% , 

Albumin2.4, Ca 5.9mg% , PO4 13.5 mg% , urine พบ Protien 3+, microalbumik > 0.15 g/l ยาท่ี

ไดร้บัเป็น Sodamint 300mg 2x3 o pc และ Calcium 1 g 1x3 o with meal วางแผนการรกัษาแบบ

ประคบัประคอง(Palliative care) นอกจากน้ียงัพบภาวะ hypoglycemia (DTX  29 mg%) ไดร้บั 

50%Glucose 50 ml iv stat then 10%DN/2 iv  100 ml/hr และสัง่ติดตาม DTX ทุก 2 ชัว่โมง (ใหอ้ยู่

ในช่วง 80-250 mg%) เจาะระดบัอิเล็กโทรไลต ์พบค่าโปแทสเซียมในเลือด(K) 7.57 ไดร้บั Kalimate 

30 gm oral q 3 hr x 4 dose 13 ก.พ.58 ตรวจค่า K = 7.15 mmol/L แพทยจึ์งสัง่ Kalimate 30 gm 

rectal suppo q 3 hr x 4 dose  14 ก.พ.58 ผูป่้วยขมิบกน้ไม่ไดเ้ลยจึงสัง่ Kalimate 30 gm rectal 

suppo. q 3 hr x 4 dose โดยใชส้ายยางช่วย ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผูป่้วยเขา้รบัการรกัษาในรพ.ท่าตูม ทีมสห

สาขาวิชาชีพไดร้่วมกันดูแลผูป่้วยตามหลักการของ Palliative care ทํางานประสานกันทั้งแพทย ์

พยาบาล เภสชักร นักกายภาพบาํบดั นักจิตวิทยา ทาํงานประสานกนัและเขา้ใจบทบาทของกนัและกนั 

พดูคุยกบัญาติเร่ืองแผนการรกัษาเสมอและใหผู้ป่้วยกบัญาติตดัสินใจเองว่าจะรบัการรกัษาตามแผนการ

ท่ีวางไวห้รือไม่ ซ่ึงผูป่้วยและญาติตัดสินใจท่ีจะไม่ใหใ้ส่ท่อช่วยหายใจและไม่ทําการกูชี้พหากถึงวาระ

สุดทา้ยแลว้ ทางทีมสหสาขาก็ใหค้วามเคารพการตดัสินใจน้ัน  

สรุปผล 

ในวนัท่ี 16 ก.พ.58 ผูป่้วยก็เสียชีวิตอยา่งสงบ ทางรพ.ท่าตมูใหก้ารดแูลและดาํเนินความ

สะดวกในการจดังานศพ จดัหารถส่งศพ หาโลงศพบริจาคให ้และเป็นเจา้ภาพงานสวดอภิธรรมศพ 

 

เอกสารอา้งอิง 

     World Health Organization. WHO Definition of Palliative Care.  2002  [cited 2011]; Available from: 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/... 

    World Health Organization . Palliative Care: symptom management and end-of-life care. 2004 

    ชุมชนนักปฏบิติั.การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง (Palliative Care). 2013 ; Available from: 

http://rajahosp.com/km/palliative-care/2013/ 
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PF 10 

ผูป่้วย Palliative care 

อญัญารตัน์  ศรวีโิรจน์   

โรงพยาบาลสงขลา  

โทร 089-7760068  Email : ouy112@yahoo.com 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย 

 ชายไทยคู่ อายุ  74 ปี    ศาสนา อิสลาม    

 สญัชาติ /เช้ือชาติ : ไทย                                    

 ระดบัการศึกษา  : ประถมศึกษาปีท่ี 4  

 อาชีพ    : ประธานชมรมผูสู้งอายุ      

 สิทธิการรกัษา  : บตัรทอง มี ท นําหนา้  

Present illness  : 2 ปี PTA ปัสสาวะเป็นเลือดสดครั้งละ 1 แกว้น้ํา รูสึ้กปัสสาวะลาํบาก ไม่สุด ตอ้งใช้

แรงเบ่งมากขึ้ น แต่ปัสสาวะไม่บ่อย ไม่แสบ ไม่มีอาการปวดทอ้งน้อย ไม่ปวดบั้นเอว ไม่มีกอ้นน่ิวปน

ออกมาในปัสสาวะ ไมม่ีไข ้มีอ่อนเพลีย ไมห่อบเหน่ือย ไมม่ีน้ําหนักลด บวมตามร่างกาย โดยเฉพาะท่ีขา 

ไปพบแพทย ์วินิจฉยัต่อมลกูหมากโต(BPH)   R/O CA bladder  จึงนัดทาํ cystoscope  ผลพบว่า no 

mucosal lesion , no stone ,prostate gland enlargement จึงรกัษาแบบ BPH ต่อมาอาการไม่ดีขึ้ น ยงัมี

ปัสสาวะเป็นเลือด จึงนัดติดตามอาการมาโดยตลอด  ต่อมาแพทยค์ลาํไดก้อ้นบริเวณไตดา้นซา้ย จึงส่ง 

CT whole Abdomen  ผล CT พบว่าเป็น renal cell carcinoma state III++  at lower pole of left kidney 

รพ.สงขลา retain foley cath เพ่ือใหปั้สสาวะออก และส่งต่อไปยังรพสงขลานครินทร ์ 

  แพทย ์รพ.สงขลานครินทร ์ไดท้าํ  CT KUB พบว่า เป็น  Lt renal cell carcinoma except renal 

pelvis extended to IVC  แผนการรกัษาต่อคือ การแนะนําโรคเพ่ือใหญ้าติเขา้ใจและอธิบายการรกัษา

โดย radical nephrectomy    แนะนําขอ้ดีขอ้เสียของ nephrectomy  ใหญ้าติตดัสินใจว่าจะผ่าตดัหรือไม ่  

ญาติตดัสินใจไมผ่่าตดั เน่ืองจากผูป่้วยอายุมาก กลวัผลขา้งเคียงจากการผ่าตดั  และตดัสินใจรกัษาแบบ

ประคบัประคอง 

 5 เดือน PTA ผูป่้วยใหป้ระวติัเดินไม่ได ้ รูสึ้กว่าขาอ่อนแรง มีอาการชาบริเวณตน้ขาลงไปร่วม

ดว้ย  ปวดมากขึ้ นเวลาเดินร่วมกบัมีอาการปวดบริเวณบั้นเอวมาก  รา้วไปหลงัและขา  ปวดมากจนทน

ไม่ไหว   Pain score 10/10    ปวดลึกๆ ต๊ือๆ   ปวดแสบๆรอ้นๆ เหมือนมีเข็มตาํ บางครั้งเหมือนถูก

ไฟช็อต เน่ืองจากมีขาบวมร่วมดว้ย แพทยจึ์งส่ง ultrasound R/O Deep vein thrombosis  ผล negative 

จากน้ันจึงปรึกษาแพทยศ์ลัยกรรมกระดกูเพื่อหาสาเหตุท่ีทาํใหเ้ดินไมไ่ด ้ แพทยไ์ดส้่งฟิลม์เอ็กซเรย ์(LS 

spine)  พบว่าน่าจะมีการลุกลามของตวัมะเร็งไปยงักระดูกสนัหลงับริเวณ lumbar (Suspect renal cell 

carcinoma with bone metastasis ) 
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 ในขณะลงเยี่ยมบา้นพบว่าผูป่้วยยงัคงมีอาการปวด จากประวติัการรกัษาพบว่า ผูป่้วยไดร้บัยา

แกป้วด มาตั้งแต่เร่ิมปวด  มีการปรับยาหลายครั้ง แต่อาการปวดไม่ทุเลา และรูสึ้กทุกขท์รมานกับ

อาการปวดอยา่งมาก  

Personal history : สูบใบจากมาสูบวนัละ 10 มวนต่อวนัเป็นเวลา 40 ปี เพิ่งหยุดสูบตอนเร่ิมมีอาการปัสสาวะเป็น

เลือด No alcohol drinking ปฏเิสธ food and drug allergy, ปฏเิสธโรคมะเร็งในครอบครวั 

Medication 

  -  Morphine syrup (10 mg/5 ml) 1tsp q 4 hr  -  Morphine (20) 1 tap q 12 hr 

  -  MOM 30 cc hs                                              -  Diazepam (5) 1 x hs 

-  Folic (5) 1 x 1pc                                           - สมุนไพร  ไม่ทราบชนิด 

Psychological status  

Idea : ผูป่้วยรบัรูแ้ละเขา้ใจวา่เป็นโรคอะไร  แต่ยงัมีความเช่ือวา่โรคจะหายขาดไดส้กัวนัหน่ึง ,ไม่อยากตาย 

Feeling : ทรมานจากการเจ็บปวดของโรคท่ีเป็นอยู ่  กินไดน้้อยลง  ยงัคาดหวงัว่าสามารถหายเป็นปกติได ้ 

Function : ไม่สามารถทาํกจิวตัรประจาํวนัไดต้ามปกติ นอนติดเตียง ตอ้งมีผูด้แูลช่วยเหลือ 

Expectation : ตอ้งการใหห้ายทรมานจากโรคท่ีเป็นอยู ่และคาดหวงัว่าสามารถหายเป็นปกติได ้  

Family : ในครอบครวัประกอบดว้ย 

ผูป่้วย         : Status bedridden 

                        : Renal cell carcinoma with bone metastasis and Diabetes mellitus  

                        : minor depression  

ภรรยา ผูป่้วย   : Care giver หลกั 

        :  Hypertension  

ครอบครวัลกูสาวคนเล็ก  : ประกอบดว้ย ลกูสาว ลกูเขย หลานสาววยั 14 ปีและหลานชายวยั 10 ขวบ 

       ลกูสาว ทาํหนา้ท่ี Breadwinner เป็นผูต้ดัสินใจหลกัของครอบครวั และเป็น Care giver รอง 

       หลานอีกสองคนช่วยเหลือผูป่้วยในยามว่าง 

 

Stress in family and Family coping   

ครอบครวัมีความเครียดจากการท่ีผูป่้วยเจ็บป่วยดว้ยมะเร็งไตระยะท่ีส่ีและมีการลุกลามของตวั

มะเร็งไปยงักระดกูสนัหลงั ทาํใหไ้มส่ามารถเดินได ้ความเจ็บปวดจากมะเร็งมีผลต่อจิตใจของคนใน

ครอบครวัรวมถึงตวัผูป่้วยเอง ซ่ึงเดิมผูป่้วยเป็นผูห้ารายไดห้ลกัของครอบครวั แต่เปล่ียนเป็นลกูสาวทาํ

หนา้ท่ีแทน ส่งผลใหม้ีความเครียดคิดว่าตนเองเป็นภาระ ผูป่้วยมีความคิดท่ีอยากจะหายและอยาก

กลบัไปทาํงานไดอี้กครั้งเหมือน เช่นเดียวกนักบัคนในครอบครวั ภรรยาและลกูสาวของผูป่้วยมี

ความรูสึ้กไมอ่ยากสญูเสียและไมเ่คยมีการวางแผนเร่ืองการตายของผูป่้วยอยา่งจริงจงั   

ครอบครวัของผูป่้วย เป็นครอบครวัท่ีมีความสนิทสนม รกัใคร่กนั   ภรรยาของผูป่้วยมกัให้

กาํลงัใจผูป่้วยในทุกๆวนั ช่วยผูป่้วยการปฏิบติักิจทางศาสนา อยา่งเช่นการละหมาด การอ่านอลักุรอาน

เพ่ือใหผู้ป่้วยคลายความกงัวล และพยามหาสมุนไพรเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดใหผู้ป่้วยและหายจากโรค 
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2.2 ปัญหาที่พบในการจดัการผูป่้วย 

Physical problem 

1.Inadequate pain control 

ลกัษณะความเจ็บปวดในผูป่้วยรายน้ีเป็นแบบ chronic pain มีทั้ง Nociceptive (Deep somatic 

pain กลุ่ม bone pain) และ Neuropathic pain ร่วมกนั เกิดจากการท่ีมี cancer metastasis มาท่ีกระดูก

ไขสนัหลงับริเวณ lumbar  และอาจมีการกดทบัเสน้ประสาท (spinal cord or nerve compression )ร่วม

ดว้ย  จากการประเมินผูป่้วยในการเยี่ยมบา้น พบว่ามีอาการปวด เท่ากบั 7/10หากนอนน่ิงๆ  แต่เมื่อ

ถูกพลิกตัวใหค้ะแนนปวดเท่ากบั 10/10  ผูดู้แลและและญาติ กลวัผูป่้วยติดยา กลวัผลขา้งเคียงของ

มอรฟี์น จึงไมไ่ดใ้หย้าตามแพทยส์ัง่ ใหย้าเฉพาะผูป่้วยรอ้งขอ ไมพ่บอาการขา้งเคียงของยามอรฟี์น 

2. Paresis with pressure sore 

  กาํลังของกลา้มเน้ือขาทั้งสองขา้งอยู่ในเกรดสอง และกลา้มเน้ือแขนทั้งสองขา้งอยู่ในเกรดหา้ 

และพบแผลถลอกขนาดประมาณ 2x2 เซนติเมตร ลกัษณะแผลเป็นแผลแหง้ตกสะเก็ด ไม่มีสารคดัหลัง่ 

แผลอยูบ่ริเวณตน้ขาขวาดา้นหลงัของผูป่้วย ซ่ึงโดยลกัษณะของแผลจดัเป็นแผลกดทบัระดบัท่ี 1  

3. Dependent status and Depression 

ผูป่้วยรูสึ้กซึมเศรา้ ทอ้แทส้ิ้นหวงั เบ่ือหน่าย รูสึ้กว่าตนเองเป็นภาระของครอบครวั ตอ้งพ่ึงพา

ภรรยาและลกูมากเกินไป จากการประเมิน 2Q ,9Q พบว่าผูป่้วยมีอาการซึมเศรา้อยู่ในระดับน้อย 

(คะแนนรวม 9 คะแนน) 

4.Nutrition 

ผูป่้วยรับประทานขา้วสวยได ้3 ชอ้นโต๊ะ/มื้ อ  อาหารเสริมทางการแพทย์2 แกว้/วนั ไม่

รบัประทานผลไม ้  BMI = 19.59 กก/ม² รูสึ้กไม่เบ่ือ  พลงังานท่ีผูป่้วยไดร้บัต่อวนัไม่เพียงพอ ขาดไป 

805 kcal 

 Care giver problem :  Caregiver knowledge 

- การใหย้ามอรฟี์นลดอาการปวดของผูป่้วย : caregiver  ใหย้าเฉพาะท่ีผูป่้วยรอ้งขอ  

- ความเช่ือท่ีผิดเก่ียวกบัการใชย้าตม้ยาหมอ้: เช่ือว่าเป็นยาบาํรุงช่วยบาํรุงร่างกายผูป่้วย  ทาํให้

ผูป่้วยอาการดีขึ้ น 

- อาหาร : caregiver มีความเช่ือว่าการใหผู้ป่้วยรบัประทานเน้ือมากๆจะไม่เป็นผลดีกบัตวัผูป่้วย

เพราะเน้ือยอ่ยยาก  จะทาํใหอ้าการผูป่้วยทรุดลงเร็วขึ้ น   

- การพลิกตวัใหผู้ป่้วย  :  พบว่าcaregiver  จะพลิกตวัผูป่้วยเฉพาะเวลาท่ีผูป่้วยขอเท่าน้ัน และ

ผูป่้วยมกัไมค่่อยอยากพลิกตะแคงตวัเพราะจะทาํใหป้วดส่งผลทาํใหเ้กิดแผลกดทบัไดง้่ายและเพ่ิมโอกาส

เส่ียงต่อการติดเช้ือของผูป่้วย   

 Family problem : Family of the dying 

ประเมิน Stage of grief  

ผูป่้วย : ระยะซึมเศรา้ (Depression) 

 ผูป่้วยผ่านระยะปฎิเสธ เสียใจ และระยะต่อรองมาระยะหน่ึงแลว้ รับรูว้่าโรคท่ี เป็นหลีกเล่ียง

ไม่ได ้เร่ิมกลบัสู่ความเป็นจริง เร่ิมซึมเศรา้ มีความเสียใจค่อนขา้งมาก เน่ืองจากตอนท่ีสุขภาพแข็งแรง 
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ผูป่้วยเป็นเสาหลกัของครอบครวั เป็นบุคคลสาํคญัของชุมชนเป็นท่ีเคารพนับถือ เมื่อเร่ิมป่วยผูป่้วยรูสึ้ก

ว่าตนเองไรค้่า ไรค้วามสามารถ ตอ้งอยู่ในภาวะพ่ึงพาภรรยาและบุตร ทําใหรู้สึ้กเบ่ือหน่าย ทอ้แทส้ิ้น

หวงั อาจมีอารมณห์งุดหงิดและรอ้งไหง้่ายในบางครั้ง  

ญาติผูป่้วย : ระยะต่อรอง (Bargaining) เขา้สู่ระยะซึมเศรา้ (Depression) 

 ภรรยาและลกูสาวของผูป่้วยยงัอยู่ในระยะต่อรอง สงัเกตไดจ้ากยงัพยายามหาวิธีการรกัษาอ่ืนๆ

มารกัษาผูป่้วย เช่น ยาสมุนไพรมาตม้ ยงัเช่ือวา่ผูป่้วยจะหายจากโรครา้ยท่ีเป็นอยู ่ 

2.3 การจดัการของเภสชักรและ/ทีมผูด้แูลผูป่้วยท่ีแสดงการเช่ือมโยงระดบับุคคล ครอบครวัและชุมชน 

 Physical problem 

1.Inadequate pain control 

Assessment   เภสชักรและแพทยร์่วมกนัวางแผนปรบัขนาดยาใหเ้หมาะสมกบัอาการปวดของผูป่้วย  

1.Morphine 20 mg SR 1 tabq12hr + Morphine syr (10 mg/5ml) 1 tsp q 2 hr for 

breakthrough pain 

2.Nortyptyline 25 mg 1 tab hs for neuropathic pain 

และไดใ้หค้าํแนะนํากบั caregiver ในการใหย้ามอรฟี์นแบบ around the clock และสงัเกตอาการปวด

ของผูป่้วยว่ายงัมีอาการปวดลดลงหรือไม่  อย่างไร  นอกจากน้ียงัไดท้ําแผ่นพบัสาํหรบัวิธีการกินยาท่ี

ถูกตอ้ง 

 3.ผูป่้วยยงัมีอาการทอ้งเสีย จึงไมพิ่จารณาใหย้าระบาย 

 4.ผูป่้วยมีปัญหาเก่ียวกบั renal function จึงยงัไมพิ่จาณาให ้NSIADs 

2. Paresis with pressure sore 

สาเหตุการเกิดแผลเป็นเพราะผูดู้แลพลิกตัวผูป่้วยน้อยเกินไป (3 ครั้ง/วนั)  ดว้ยเหตุผลเร่ือง

อาการปวดของผูป่้วยและไม่มีความสามารถมากพอท่ีจะพลิกตะแคงตวัดว้ยตวัคนเดียว แมจ้ะมีเบาะลม

มาช่วยลดการกดทบัของแผล  

Assessment 

 แนะนําวิธีการพลิกตะแคงตวัผูป่้วยอยา่งถูกวิธีทุก 2 ชม โดยพลิกตะแคงตวัผูป่้วยควรตะแคงตวั

ใหส้ะโพกเอียงทาํมุม 30 องศากบัท่ีนอน  ในการจดัท่านอนหงายควรมีหมอนสอดคัน่ระหว่างหวัเข่า

และระหว่างตาตุ่ม 2 ขา้งเพ่ือป้องกนัการกดทับเฉพาะท่ี และใชห้มอนรองบริเวณน่องหรือขาส่วนล่าง

เพ่ือป้องกนัการเกิดแผลกดทบับริเวณสน้เทา้ 

แนะนําการทําแผลกดทับระดับท่ี 1บริเวณตน้ขาขวาดา้นหลงั รวมถึงส่งต่อขอ้มูลของผูป่้วย

ใหแ้ก่สถานีอนามยัใกลบ้า้น เพ่ือช่วยเหลือผูป่้วยและเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่ญาติ  

3. Dependent status and Depression 

ผูป่้วยรูสึ้กซึมเศรา้ ทอ้แทส้ิ้นหวงั เบ่ือหน่าย รูสึ้กวา่ตนเองเป็นภาระของครอบครวั ตอ้งพ่ึงพา

ภรรยาและลกูมากเกินไป ประเมิน 2Q ,9Q พบวา่ผูป่้วยมีอาการซึมเศรา้อยูใ่นระดบันอ้ย (คะแนนรวม 

9 คะแนน) 

Assessment :พยาบาล Palliative ทาํจิตบาํบดั supportive psychotherapy โดย 

- ช่ืนชมผูป่้วยท่ีสามารถยอมรบัและอยูก่บัโรคมะเร็ง 
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  - แนะนําญาติผูป่้วยวา่กาํลงัใจสาํคญัตอ้งมาจากครอบครวั 

  - แนะนําใหผู้ป่้วยนําศาสนามาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจ 

4.Nutrition 

Assessment : โภชนากรแนะนําใหผู้ป่้วยรบัประทานอาหารใหไ้ดพ้ลงังานท่ีเพียงพอ  

- รบัประทานเน้ือสตัวไ์ดทุ้กชนิดตามท่ีผูป่้วยชอบ แต่หลีกเล่ียงเน้ือสตัวท่ี์ผ่านการแปรรูป เช่น 

ไสก้รอก แหนม 

และเพ่ิมอาหารทางการแพทย ์Gen – DM อีก 1 แกว้ และเน่ืองจากผูป่้วยมีค่าไตท่ีสงูจากปกติ จึงไม่ควร

รบัประทานขา้วกลอ้ง ใหร้บัประทานขา้วขาวแทนและใหร้บัประทานผลไมท่ี้มีสีอ่อน เช่น แอปเป้ิล ฝรัง่  

 Family problem : Family of the dying 

ทีมเยี่ยมบา้นได ้ใหค้าํแนะนําผูป่้วยและญาติในการดูแลรกัษาผูป่้วยในระยะสุดทา้ย ทาํใหญ้าติ

ยอมรบัถึงความเป็นจริงเก่ียวกบัโรคของผูป่้วย และส่งเสริมใหญ้าติและผูด้แูลใหก้าํลงัใจผูป่้วย  

Advance  care  plan 

- Living will 

เอกสารปฏิเสธการรกัษาของผูป่้วยดงัต่อไปน้ี:  CPR, intubation 

ทรพัยสิ์นท่ีมีอยู ่ส่วนใหญ่ผูป่้วยไดท้าํการโอนใหล้กูสาวแลว้ 

- Durable medical (health care) power of attorney หรือ Proxy : ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีในการตดัสินใจแทน

ผูป่้วย คือ ลกูสาว 

ทีมเยี่ยมบา้นใหค้วามรูเ้พ่ิมเติมแก่ญาติเพ่ิมเติมไดแ้ก่   

- ระวงัเร่ืองการสาํลกั  เพราะจะทําใหเ้กิดการติดเช้ือในปอดได ้ โดยเวลาผูป่้วยรบัประทาน

อาหาร ควรใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่าท่ีศีรษะสงู 

- การเปล่ียนสายปัสสาวะทุกๆเดือนและทาํสะอาดสายสวนปัสสาวะทุกวนั 

- หากผูป่้วยมีไข ้ มีอาการหายใจเหน่ือยหรืออาการแสดงอ่ืนๆของการติดเช้ือ  ควรแจง้แพทย์

หรือพาผูป่้วยไป รพ. 

 - งดรับประทานสมุนไพร (ยาตม้ ยาหมอ้) เน่ืองจากเส่ียงต่อเช้ือราและหยุดใชย้าอ่ืนๆ

นอกเหนือยาท่ีแพทยส์ัง่เพราะยาดงักล่าวยงัมีการศึกษาไมช่ดัเจน 

 - แนะนําใหร้บัประทานยามอรฟี์นแบบ around the clock เพ่ือใหค้วบคุมอาการปวดได ้

สามารถพลิกตวัไดทุ้ก 2 ชม.และเป็นป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 

2.4 ผลลพัธข์องการจดัการกบัผูป่้วยและปัจจยัอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัความเจบ็ป่วย 

ผูป่้วย :มีความสุขมากขึ้ น มีสีหนา้ยิ้ มแยม้มากขึ้ น อาการปวดลดลง และไดร้บัประทานอาหารท่ี

ชอบ  

          :มีการจดัการภารกิจท่ีคัง่คา้งทั้งหมด  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น 

ญาติ  : เขา้ใจเก่ียวกบัโรค และการดาํเนินไปของโรค สามารถจดัการและแกปั้ญหา ใหแ้ก่ผูป่้วย

ดีขึ้ น  
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PF 11 

กรณีศึกษาผูป่้วย Palliative care : มะเร็งเตา้นม ระยะสุดทา้ย 

อารวีรรณ  ทองขนุด  า   

งานเภสชักรรมโรงพยาบาลควนขนุน  อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ   

หมายเลขโทรศัพท ์ 0813713689     e-mail  :  areewan.rx.kkn@gmail.com , noitkd@gmail.com 

 

 ผู ้ป่วยหญิงไทยหมา้ย อายุ 74 ปี เขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลชุมชน ค. เมื่อวันท่ี 22 

พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ดว้ยอาการมีแผลขนาดใหญ่บริเวณลาํตวัดา้นหน้า ขณะทาํแผลจะมีเลือดออก

มาก จาํเป็นตอ้งนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล  เพ่ือทาํแผล และฉีดยาแกป้วด    

ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต 

 ผูป่้วยประวติัเป็นโรคความดันโลหิตสูง รับประทานยาต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบลใกลบ้า้น มาเป็นเวลา 7 ปี  

 6 เดือนก่อน  ผูป่้วยมาโรงพยาบาลชุม ค. ดว้ยอาการปวดบวม เตา้นมซา้ย  แพทยว์ินิจฉัย 

Mastitis ส่งตวัไปรบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาล ท. แพทยโ์รงพยาบาล ท.วินิจฉยั CA breast  แลว้แนะนํา

ใหไ้ปรบัการรกัษาต่อท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยลยั ส.   แต่ผูป่้วยปฏิเสธการรกัษา    

ปัญหาท่ีพบในการจดัการผูป่้วย    การจดัการของเภสชักรและทีม COC  

 ขณะนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลชุมชน ค.  ผูป่้วยมีความอดทนสงูมาก ขณะทาํแผลผูป่้วยไม่

เคยเอ่ยปากวา่เจ็บเลย ชวนพยาบาลคุยคลอดเวลา   ป่วยมีความหวงัว่าจะหายจากโรค จึงมีกาํลงัใจท่ีจะ

รกัษาตวั   เมื่อนอนโรงพยาบาลได ้8 วนั ผูป่้วยเร่ิมท่ีจะแสดงอาการไม่อยากอยู่โรงพยาบาล โดยมกัจะ

บ่นว่า นอนโรงพบาบาลแล้วก็ไม่ได้ทําอะไร ไม่ค่อยได้เจอเพ่ือนบ้าน(ผู ้ป่วยมีอาชีพค้าขาย 

ชีวิตประจําวนัจะเจอผูค้นตลอดเวลา เมื่อเร่ิมเจ็บป่วย ผูป่้วยหยุดทํางานแต่ก็ยงัไดพ้บเจอเพ่ือนบา้น

ตลอด  การมานอนโรงพยาบาลเพ่ือทําความสะอาดแผล วนัละ 2 ครั้ง ทําใหผู้ ้ป่วยรูสึ้กทุกขใ์จ )   

แพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษา เร่ิมพดูคุยถึงแนวทางส่งต่อใหผู้ป่้วยกลบัไปทาํแผลท่ีบา้น  วนัท่ี 10 ของการนอน

พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล แพทยต์ัดสินใจใหผู้ป่้วยกลบับา้นได ้โดยจะตอ้งทาํแผล วนัละ 1 ครั้ง โดย

แพทยส์ัง่จ่ายยาบาํรุงเลือดยา แกป้วด Tramadol และยาAdrenaline 5 apm.  พรอ้มกบัเอกสารแนะนํา

การทาํแผล ใหผู้ป่้วยนําไปใหพ้ยาบาลประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ท. 
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 เน่ืองจากแผลของผูป่้วย (ดังรูป) เวลาทําแผล จาํเป็นตอ้งใชพ้ยาบาล 3 คน ช่วยกนัทําแผล 

เน่ืองจากขณะทําแผลบางครั้งจะมีเลือดไหลออกมา ในลักษณะพุ่งออกมาเป็นน้ําพุ จําเ ป็นตอ้งใชย้า 

Adrenaline เพ่ือช่วยระงบัการไหลของเลือด  

 วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2557  มีการขอเบิกยา Adrenaline inj. ใหก้บัผูป่้วยโดยญาติ(เป็นพยาบาล

ของโรงพยาบาลเอง ซ่ึงเป็นญาติห่างๆ ไดร้บัการติดต่อใหช้่วยเบิกยาไปให)้    ปัญหาท่ีเกิดขึ้ นคือการ

จ่ายยา Adrenaline inj. ใหก้บัผูป่้วยนอก โรงพยาบาลชุมชน ค. ไม่เคยดําเนินการมาก่อน หอ้งจ่ายยา

นอกตอ้งประสานงานกบัพยาบาลหอผูป่้วยเพ่ือสอบถามขอ้มลู และโทรปรึกษากบัเภสชักรท่ีปฏิบติังาน

ปฐมภูมิ จากปัญหาท่ีเกิดขึ้ นทาํใหเ้ภสชักรท่ีปฏิบติังานปฐมภูมิมองเห็นช่องว่างของการทาํงานระหว่าง

หน่วยงานทั้งภายในโรงพยาบาลเอง  และช่องว่างระหว่างโรงพยาบาลกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล เภสัชกรปฐมภูมิจึงประสานใหพ้ยาบาลประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล นํา family 

folder ของผูป่้วยมาติดต่อขอเบิกยา Adrenaline inj. ใหก้บัผูป่้วย   การใช ้family folder จะช่วยใหก้บั

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ห็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งการรักษา  เพราะเมื่อ

พยาบาลประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลออกไปทําแผลใหก้บัผูป่้วย พยาบาลก็ตอ้งบนัทึกว่า

การทาํแผลเป็นอย่างไร  มีการใช ้Adrenaline inj. เพ่ือระงบัการไหลของเลือดหรือไม่    เมื่อนํา family 

folder มาขอเบิกยาทําใหแ้พทยร์บัทราบผลการรกัษา และสามารถตัดสินใจ จ่ายยาไดต้ามขอ้มูลใน 

family folder (กรณีศึกษาของผูป่้วยรายน้ี ทาํใหเ้กิดการขั้นตอนปฏิบติัใหม่ ระหว่างโรงพยาบาล และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในการส่ือสารเร่ืองการรักษาต่อเน่ืองท่ีบา้นและจาํเป็นตอ้งเบิกยา

อ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดม้ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใหก้บัผูป่้วย) 

 ทีม COC ของโรงพยาบาล (ประกอบดว้ยแพทย ์พยาบาล เภสชักร ) ออกเยี่ยมบา้น วนัท่ี 11 

ธันวาคม 2557 ก่อนออกเยี่ยมบา้นไดห้ารือกันถึงการนํายาระงับปวดใหก้ับผูป่้วยท่ีตอ้งรักษาแบบ

ประคบัประคอง เดิมโรงพยาบาลชุมชน ค.มีเพียง Morphine cap 20 mg. (SR)   ปีงบประมาณ 2558 

แพทยที์ม COC เสนอยา Morphine syr. เขา้มาในบญัชียา   แต่ก็ยงัไมม่ีการใช ้กรณีผูป่้วยรายน้ีทีมหารือ

กนัเร่ืองการจดัการการปวด ซ่ึงผูป่้วยใชT้ramadol cap เพียงอย่างเดียว  ทีมจึงกาํหนดเป้าหมายในการ

เยี่ยมบา้นครั้งน้ีเพ่ือจดัการการปวดและร่วมคุยกบัผูป่้วยและญาติถึงความตอ้งการในการรกัษา   ผลของ

การเยี่ยมบา้นครั้งน้ี คือแพทยป์ระเมินความปวดแลว้ใหย้า morphine cap 20 mg.(sr) ทุก 12 ชัว่โมง   

ผูป่้วยยงัมีความหวงัท่ีจะหายจากโรค  ลกูสาวผูป่้วยผูดู้แลหลกัมีความกงัวลอาการของผูป่้วยเมื่ออยู่กนั
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ตามลาํพงักบัเภสชักร ก็จะถามว่าผูป่้วยจะมีอาการแบบน้ีไปอีกนานไหม  เภสชักรปฐมิภูมิตอบไดเ้พียง

วา่ข้ึนอยูภ่าวะของโรคและกาํลงัใจของผูป่้วยและญาติ  เภสชักรปฐมิภมูิไดแ้นะนําใหล้กูสาวลองพดูคุยกบั

ผูป่้วยว่าอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษบา้ง หรือมีเร่ืองกังวลใจอะไรบา้งท่ียงัคา้งอยู่ในใจท่ีอยากทําแต่ยงั

ไมไ่ดท้าํ   เภสชักรปฐมิภมูิไดถ้ามถึงการพกัผ่อนของลกูสาวผูป่้วย ซ่ึงตอ้งเฝ้าตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ลกู

สาวใหข้อ้มลูวา่ตอนเย็นๆ จะมีนอ้งชายมานอนเป็นเพ่ือน ตอนกลางวนัไดพ้กับา้งเพราะมีพ่ีสะใภม้าช่วย

เป็นช่วงๆ โดยเฉพาะช่วงเวลาทําแผลซ่ึงพ่ีสะใภซ่ึ้งเป็นอสม.จะมาช่วยพยาบาลประจําโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ ส.ทาํแผล   

 18 ธนัวาคม 2558 ทีม COC ออกเยี่ยมบา้นอีกครั้ง โดยมีขอ้มลูเร่ืองการรอ้งครางดว้ยอาการ

ปวดของผูป่้วยเป็นช่วงๆ  ก่อนไปเยี่ยม เภสชักรปฐมิภูมิจึงนํายา morphine syr. ไปดว้ย โดยประสานกบั

เภสชักรผูร้บัผิดชอบงานยาเสพติดถึงการนําไปก่อน ถา้มีการสัง่ใช ้จะไดอ้ธิบายการใชใ้หผู้ป่้วยและญาติ

ไดเ้ขา้ใจ เมื่อกลบัจากการเยี่ยมบา้นก็จะทาํเร่ืองเบิกจ่ายยาตามระบบ  การเยี่ยมครั้งน้ี ผูป่้วยพดูคุยได้

น้อยลงจากครั้งก่อน แต่ก็ยงัมีกาํลงัใจในการรกัษา แพทยป์ระเมินอาการปวดจากขอ้มลูของผูป่้วยและ

ลกูสาว จึงใหเ้พ่ิมยา morphine syr. โดยเบ้ืองตน้ ใหกิ้น 2 ซีซี ก่อนทาํแผล คร่ึงชัว่โมง   และใหกิ้นได้

เมื่อผูป่้วยมีอาการรอ้งครางแสดงอาการปวด เภสชักรปฐมภูมิไดอ้ธิบายการใชย้าและมอบสมุดจดเวลา

ในการใชย้าเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการรักษาต่อไป  พรอ้มทั้งใหเ้บอร์โทรศัพท์ของเภสัชกรปฐมภูมิไว ้

สาํหรบัการติดต่อกรณีมีปัญหาสงสยัเก่ียวกบัการใชย้า (ภาพ 1-2) 

 

  

ภาพ 1 ภาพ 2 ภาพ 3 

 

 เภสชักรปฐมภูมิใชก้ารโทรศพัทส์อบถามญาติเพ่ือติดตามการใชย้า morphine syr.  และใช้

เทคโนโลยีในการประสานงานกบัแพทยแ์ละทีม COC เพ่ือปรบัยาใหส้อดคลอ้งกบัภาวะปวดของผูป่้วย

(ภาพ 3) 

 เภสชักรปฐมภูมิใชก้ารติดต่อทางโทรศัพท์เพ่ือถามอาการของผูป่้วย ลูกสาวผูดู้แลหลกั จะให้

ขอ้มูลและขอคาํปรึกษาซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการไม่กินอาหาร การไม่ถ่าย ซ่ึงเภสชักรก็ไดแ้นะนําตาม
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หลกัการดแูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย   และแนะนําใหล้กูๆ ทุกคนของผูป่้วยมาเยี่ยมผูป่้วย เพราะทราบมาว่า 

ผูป่้วยมีลกูสาว 1 คน อีก 7 คนเป็นผูช้าย และไม่ไดพ้บลกูบางคน นานมากแลว้   ทีมเยี่ยมบา้นไดอ้อก

เยี่ยม อีกครั้งในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 ครั้งน้ีผูป่้วยอ่อนเพลียมากเน่ืองจากไม่ค่อยทานอาหารและ

เสียเลือด แพทยจึ์งถามวา่ผูป่้วยอยากไดน้ํ้าเกลือไหม  ซ่ึงผูป่้วยก็ตอ้งการ ญาติก็ตอ้งการ (ภาพ 4-5) 

 เชา้วนัท่ี 6 มกราคม 2558 เภสชักรปฐมภมูิ โทรศพัทส์อบถามอาการผูป่้วย ลกูสาวใหข้อ้มลูว่า

ผูป่้วยนอนหลบัตาอย่างเดียว ไม่มีเสียงครางจากการปวด ใครเรียกก็ขานรบัแต่ไม่ลืมตา เภสชักรปฐม

ภมูิจึงประสานทีม  COC ทีมคุยกนัวา่อาการผูป่้วยใกลเ้ขา้สู่ระยะสุดทา้ยมากแลว้ จึงลงเยี่ยมบา้นในตอน

บ่าย  แพทยป์ระทีม COC ทาํ family meeting เพ่ือใหข้อ้มลูกบัญาติ  ญาติใหข้อ้มูลว่าลกูชายท่ีผู ้ป่วย

ไม่ไดพ้บมานานแลว้  กําลังเดินทางมาคาดว่ามาถึง ตอนคํา่    ตอบบ่ายของวนัรุ่งขึ้ น ญาติมาแจง้ท่ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส. วา่ผูป่้วยเสียชีวิตแลว้ (ภาพ 6-7) 

 
 

  

ภาพ 4 ภาพ 5 ภาพ 6 ภาพ 7 

 

 กรณีศึกษาน้ี เป็นกรณีศึกษาแรกของทีม COC ท่ีดูแลแบบ Palliative care ท่ีเป็นระบบประสาน

ต่อเน่ืองกันทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล ทําใหเ้กิดแนวทางปฏิบัติ ใน

หลายๆ เร่ือง เช่นแนวทาง การจดัการอาการปวดของผูป่้วย กาํหนดใหใ้นครั้งแรก แพทยใ์นทีมตอ้งออก

เยี่ยมบา้นดว้ยเพื่อประเมินอาการและบนัทึกขอ้มลูไวใ้น family folder หลงัจากน้ันทีมCOC หรือพยาบาล

ประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ดําเนินการติดตามเป็น ระยะๆ  เพ่ือประเมินอาการและ

ปรึกษาแพทยก์รณีจาํเป็นตอ้งเพ่ิมยา ปรบัยา หรือปรบัเปล่ียนการรกัษา  

มีการวางแผนของทีม COC ในจดัตั้งศนูยด์แูลผูป่้วย Palliative care ของโรงพยาบาล 

 ในฐานะท่ีเป็นเภสชักรปฐมภมูิ นอกจากเร่ืองยาท่ีเราตอ้งเป็นท่ีปรึกษาแลว้ เราตอ้งเป็นตวักลาง

เพ่ือประสานงานใหก้ารดูแลผูป่้วยเป็นไปอย่างราบร่ืน สามารถใหค้าํปรึกษากบัญาติผูป่้วยไดใ้นทุกๆ 

เร่ือง 

  



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  186 

 

PF 12 

การดูแลผูป่้วยเบาหวานที่มีการใชอิ้นสุลินขนาดสูงและไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลได ้

พทัธนันท ์   สิงหส์ถิตย ์

โรงพยาบาลภเูรอื   อ.ภเูรอื  จ.เลย   

E-mail:  Thepanta.loei@gmail.com โทร. 087-571-2519 

 

Problem List 

1. ไมส่ามารถควบคุมระดบัน้ําตาลในเลือดได ้

2. ไมใ่หค้วามร่วมมือในการใชย้า 

3. พฤติกรรมการรบัประทานอาหารไมเ่หมาะสม 

4. ภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวาน 

5. ความเครียดจากความโดดเด่ียวในครอบครวั 

6. ความเครียดจากโรคท่ีเป็นอยู ่

ขอ้มูลผูป่้วย :   ผู ้ป่วยหญิงไทยคู่  อายุ 40 ปี  น้ําหนัก  55 กิโลกรัม ได้รับการวินิจฉัยเป็น

เบาหวาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547  พบว่าท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัผูป่้วย มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ควบคุม

ไมไ่ด ้ และเร่ิมมีภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวานไดแ้ก่ อาการตามวั  ชาตามปลายมือปลายเทา้ แผลท่ี

ขาเร้ือรงัตอ้งไปทาํแผลท่ี รพ.สต.ทุกวนั  ผูป่้วยรบัยาเบาหวานท่ีโรงพยาบาลภูเรือ ตามนัด ผูป่้วยแจง้ไม่

ขาดยา  คลินิกเบาหวานไดส้่งต่อขอ้มูลผูป่้วยไปยงัทีมเยี่ยมบา้นเพ่ือติดตามดูแล คน้หาปัญหาผูป่้วย

ต่อเน่ืองท่ีบา้น วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557  

ผลการตรวจร่างกายและผลตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร :  PR:94   RR:20   BP:140/90   BW:55    
 ผลตรวจ HbA1C  :   ( 15  พฤษภาคม 2556)    10.0% 

 ผลตรวจเลือดประจ าปี 14 พฤศจิกายน 2556 

 Cr=0.9 mg/dl ,  Cholesterol=240 mg/dl,   Triglyceride= 209 mg/dl ,   HDL-C=47 mg/dl 

ผลตรวจเลือดประจ าปี  20 พฤศจิกายน 2557 

Cr=0.8 mg/dl,   Cholestero=218mg/dl,    Triglyceride= 230mg/dl,  HDL-C= 46mg/dl              
LDL-C=138mg/dl , Urine Microalbumin = >0.15 g/L (GFR=84.357) 

16 มกราคม 2557  FBS= 136 mg% 

10 เมษายน 2557  FBS= 216 mg% 

21  พฤษภาคม 2557 FBS = 141 mg% 

27 สิงหาคม 2557  FBS= 247 mg% 

23  ตุลาคม 2557  FBS= 134 mg5 

20  พฤศจิกายน 2557 FBS=287 mg% ,  

17 ธันวาคม  2557     FBS=296 mg% 
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21มกราคม 2558  FBS= 292 mg% 

19 กุมภาพันธ์ 2558 FBS=300 mg% 

ยาที่ผู้ป่วยได้รับก่อนการเยี่ยมบ้าน (14 พฤศจกิายน 2557) 
- NPH   66-0-30 ac เช้า-เย็น, Gliben  2*2 ac, Metformin  2*3 pc, Simvas(10) 2*1 hs 
ยาที่ผู้ป่วยได้รับภายหลังการลงเยี่ยมบ้าน (ครั้งที่ 1) 

17  ธันวาคม 2557 -  Gliben  2*2 ac, MFM (500) 2*3 pc, NPH 68-0-30 ac, ASA(81) 1*1pc,          

E(5) 1*1 pc,  Simvas(10) 1*1 hs, Vit B1-6-12 1*3 pc 

 ปรับเพิ่มยา     NPH  จาก   66-0-30  เป็น  68-0-30  unit ac เช้า-เย็น 

 เพิ่ม  ASA(81)1*1 pc,  Enalapril(5) 1*1 pc 

 ลด  Simvas(10) จาก  2*1hs  เป็น  1*1 hs 
               ยาที่ผู้ป่วยได้รับภายหลังการลงเยี่ยมบ้าน (ครั้งที่ 2) 
21 มกราคม 2558 - Gliben 2*2 ac, MFM(500) 2*3pc, NPH 70-0-30, ASA(81) 1*1pc, E(5)1*1pc 

ปรับเพิ่มยา      NPH  จาก   68-0-30  เป็น  70-0-30  unit ac เชา้-เย็น 

OFF  Simvas(10) 1*1 hs 

 
ยาที่ผู้ป่วยได้รับภายหลังการลงเยี่ยมบ้าน (ครั้งที่ 3) 
16 กุมภาพันธ์  2558      - Gliben  2*2  ac,  Mixed insulin(30/70)  30-0-10 , Metformin 2*2 pc, 

Enalapril(5) 1*1pc ,  ASA(81) 1*1 pc 

 เปล่ียนชนิดยาฉีด      NPH   เป็น  Mixed insulin (30/70) 

 ปรับลดยา  Metformin  2*2 pc 

 

ปัญหาที่พบในผูป่้วย : 

1. ผูป่้วยไมส่ามารถควบคุมระดบั น้ําตาลในเลือดได ้พบวา่ระดบัน้ําตาลอยู่ในระดบัสูงทุกครั้งท่ี

ตรวจ ถึงแมว้า่จะปรบัขนาดยาเพิ่มแลว้ 

2. ผลตรวจระดบัน้ําตาลในเลือดในช่วงก่อนอาหารเชา้เป็นระดบัน้ําตาลของผูป่้วยท่ีแทจ้ริงหรือไม่ 

3.  เวลาบริหารยามีหลายครั้งผูป่้วยมกัไมไ่ดร้บัประทานยาช่วงเวลากลางวนับ่อยๆ 

4. การรบัประทานอาหารจุกจิกเร่ือยๆ ระหวา่งมื้ ออาหาร  

5. ภาวะ Hypoglycemia ของผูป่้วยทาํใหต้อ้งรบัประทานอาหารจุกจิกหรือไม่ 

6. ภาวะเครียดเน่ืองผูป่้วยมีความรูสึ้กโดดเด่ียว เหงาเพราะอยูบ่า้นคนเดียว สามีไปทาํงานนอก

บา้น และบุตรสาว 2 คน ไปเรียนหนังสือ ไม่มีโอกาสไดพ้ดูคุยกนัในครอบครวั  คิดวา่อยากทาํ

อะไรก็ไดท่ี้ทาํใหต้วัเองมีความสุข 

7. ผูป่้วยอยากรบัประทานอาหารแบบเดียวกบัท่ีทุกคนในบา้นรบัประทาน ไม่อยากแปลกหรือ

แตกต่าง 
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8. ผูป่้วยเช่ือวา่หนา้ท่ีแมบ่า้นตอ้งคอยดแูลใหทุ้กคนในบา้น ไมข่าดตกบกพร่อง มีอาหารพรอ้ม

รบัประทานตลอดเวลา 

9. ญาติยงัไมเ่ขา้มามีส่วนร่วมในการดแูลหรือรบัทราบปัญหาภาวะความเจ็บป่วยของผูป่้วยรายน้ี 

การวางแผนการจดัการ : 

1. ประสาน รพ.สต. ติดตามระดบัน้ําตาลผูป่้วย ในช่วงเชา้และเย็นเพ่ือประเมินผลการรกัษาดว้ย

ยา 

2. ติดตามภาวะ Hypoglycemia  เกิดบ่อยหรือไม ่เพราะภาวะ Hypoglycemia อาจส่งผลใหผู้ป่้วย

ตอ้งรบัประทานอาหารหวานทดแทนตลอดเวลา 

3. ใหค้าํแนะนํา การปรบัพฤติกรรมดา้นการรบัประทานอาหาร และการออกกาํลงักาย 

4. ประสานแพทยท่ี์ปรึกษา เร่ืองขอ้มลูระดบัน้ําตาลและการเกิดภาวะ Hypoglycemia ของผูป่้วย 

เพ่ือปรบัยา ใหเ้หมาะสม และสะดวกต่อการบริหารยาของผูป่้วย 

5. ใหข้อ้มลูญาติเก่ียวกบัโรคเบาหวาน  การสงัเกตภาวะผิดปกติของผูป่้วย ไดแ้ก่ ภาวะ 

Hypoglycrmia และภาวะHyperglycemia  การช่วยเหลือแกไ้ขเบ้ืองตน้  และการควบคุมอาหาร 

6. การใหค้าํปรึกษา และดแูลดา้นจิตใจ 

 

PF 13 

เป๋า กบั ป้าย 

ภิสิทธ์ิ ฟักศร ี

โรงพยาบาลโพธ์ิประทบัชา้ง จ.พิจิตร  

โทร.081-5342248 Email: ps2518@gmail.com 

 

1.บทน า 

 ปัญหาดา้นการใชย้า เป็นปัญหาท่ีมีมายาวนานในสถานพยาบาลทุกระดับ โดยเฉพาะปัญหา

การใชย้าซํ้าซอ้น และการใชย้าท่ีไมเ่ป็นไปตามแผนการรกัษา การใหค้าํปรึกษาแนะนําตามหลกัวิชาการ

เพียงอย่างเดียวน้ันไม่สามารถแกปั้ญหาในเชิงระบบไดท้ั้งหมด เพราะขึ้ นอยู่กบัสภาพของปัญหาและ

ปัจจยัอีกหลายประการ 

 กิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีสามารถปฏิบัติไดง้่าย และเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 

สามารถช่วยแกปั้ญหาการใชย้าของผูป่้วยได ้นัน่คือ ทาํอย่างไรใหผู้ป่้วยนํายาท่ีอยู่กบัตวัเองมาพบเภสชั

กร เพ่ือทาํหนา้ท่ีอธิบายหลกัการใช ้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ฝ่ายเภสชักรรม รพ.โพธ์ิประทบัชา้งจึงไดด้าํเนิน
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กิจกรรมส่งเสริมการนํายามาปรึกษาเภสชักร การนํายาเหลือใชม้าคืน และการตรวจสอบรายการยาท่ีใช้

ดว้ยตวัเองผ่านรปูแบบแผ่นป้ายแสดงตวัอยา่งยาท่ีใชใ้น รพ. และ รพสต. เครือขา่ยทุกแห่ง 

 ผลจากการดําเนินงานพบว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถทําใหเ้กิดผลลพัธ์ในทางปฏิบติัท่ีดี โดย

ไดร้ับความร่วมมือในกิจกรรมการห้ิวถุงยามาปรึกษาเภสัชกรถึงรอ้ยละ 84 กิจกรรมการตรวจสอบ

รายการยาดว้ยตนเองไดร้บัความสนใจและมีผูป่้วยใชป้ระโยชน์จากแผ่นป้ายอย่างสมํา่เสมออยู่ในเกณฑ์

เฉล่ียรอ้ยละ 64 ของกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรงัทั้งหมด นอกจากน้ีผลลพัธจ์ากการดาํเนินงานการส่งเสริมให้

นํายาเหลือใชม้าคืนยงัมีส่วนช่วยทําใหป้ระหยดัตน้ทุนในการจดัซ้ือเวชภัณฑ์คิดเป็นมูลค่าเฉล่ียไดถึ้ ง 

136,578 บาทต่อปี 

2.ที่มาปัญหา  

 ในปัจจุบนัมีผูม้ารบับริการจากโรงพยาบาลโพธ์ิประทบัชา้งเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก  โดยเฉพาะ

ผูป่้วยในกลุ่มโรคเร้ืองรงั ไดแ้ก่โรคความดนัโลหิตสูงและเบาหวาน ส่งผลใหม้ลูค่าและปริมาณการใชย้า

ในกลุ่มดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้ นตามไปดว้ยปัญหาท่ีพบไดอ้ย่างต่อเน่ืองก็คือ ส่วนใหญ่ผูป่้วยกลุ่มดังกล่าว

มกัจะรบัยาตามระบบนัด 1-2 เดือนและมีจาํนวนรายการยาท่ีรบัต่อเน่ืองโดยเฉล่ีย 6  รายการต่อคน 

ทาํใหจ้าํนวนยาท่ีผูป่้วยไดร้บัในแต่ละครั้งมีปริมาณค่อนขา้งมาก ผูป่้วยรายเก่าท่ีมีระยะเวลาการรบัยา

ต่อเน่ืองมายาวนานหลายปี ส่วนใหญ่จะมีความใส่ใจในการบริหารยาลดน้อยลง เพราะมีความเช่ือว่า 

กินยาอย่างไรก็ไม่หาย ประกอบกบัในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมามียาจาํนวนหลายรายการท่ีองค์การเภสัช

กรรมงดผลิต ทําใหป้ระสบปัญหายาขาดบ่อยครั้ง โรงพยาบาลตอ้งดําเนินการซ้ือจากบริษัทผู ้ผลิต

เอกชนรายอ่ืนแทน ผลท่ีตามมาก็คือการเปล่ียนรูปร่างของลกัษณะแผงยาบ่อยครั้ง สรา้งความสบัใหแ้ก่

ผูป่้วย โดยเฉพาะผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาดา้นความจาํและการอ่านหนังสือ และนําไปสู่ปัญหา “ยาเหลือใช”้ 

ในท่ีสุดซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาท่ีสาํคญัอย่างหน่ึงและสามารถส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผูใ้ชย้าได้

โดยตรง 

 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสาเหตทุี่ท  าใหมี้ยาเหลือตกคา้งอยู่ที่ผูป่้วยจ  านวนมากมา

จากสาเหตหุลกัดงัตอ่ไปน้ี 

  1. ผูป่้วยไมย่อมรบัประทานยาอยา่งต่อเน่ืองตามท่ีแพทยส์ัง่  

 ส่วนใหญ่เกิดขึ้ นกบักลุ่มผูป่้วยท่ีรบัยาต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน และเป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีคุมผลของ

ระดบัความดนัโลหิต ระดบัไขมนั และระดบัน้ําตาลไมไ่ด ้

 2. ผูป่้วยไมย่อมรบัประทานยาติดต่อกนัจนหมด 

 ผู ้ป่วยบางรายอาจมีโรคอ่ืนร่วมด้วยและทําใหไ้ด้รับยาอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ยาปฏิชีวนะซ่ึง

จาํเป็นตอ้งรบัประทานติดต่อจนหมด แต่เมื่ออาการดีขึ้ นหลงัจากรบัประทานไปเพียง 1-2 วนั ก็มกัจะ

หยุดยาถึงแมแ้พทยห์รือเภสชักรจะแนะนําใหร้บัประทานยาดังกล่าวติดต่อกนัจนหมดก็ตาม ทาํใหม้ียา

เหลือและปะปนอยูก่บัยาโรคเร้ือรงัท่ีใช ้
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 3. ผูป่้วยหยุดรบัประทานยาเองเน่ืองจากอาการขา้งเคียง 

 เมื่อผูป่้วยบางรายท่ีเกิดอาการขา้งเคียงจากการใชย้า เช่น คล่ืนไส ้อาเจียน , ปวดทอ้ง หรือ

ทอ้งเสีย เบ่ืออาหาร เกิดอาการบวม มกัจะหยุดยาเองและไม่รบัประทานยาดงักล่าว ในขณะเดียวกนัก็

ไมไ่ดแ้จง้ขอ้มลูใหแ้พทยแ์ละเภสชักรทราบ ทาํใหย้งัคงมีการจ่ายยาชนิดท่ีเกิดผลขา้งเคียงอย่างต่อเน่ือง 

โดยท่ีผูป่้วยไมไ่ดใ้ชแ้ลว้ 

 4. ยาเหลือใชท่ี้ไดร้บัจากผูอ่ื้น 

 ผูป่้วยบางรายมีการแบ่งปันยาเหลือใชข้องตนใหก้ับเพ่ือน คนรูจ้ักหรือญาติท่ีมีประวติัความ

เจ็บป่วยคลา้ยกนั โดยการประเมินอาการของโรคท่ีคลา้ยกนั หรือบางครั้งอาจใชว้ิธีการเปรียบเทียบแผง

ยา ทาํใหไ้มไ่ปรบัยาตามนัดปกติ 

 5. ยาเหลือใชท่ี้เกิดจากการปรบัเปล่ียนการรกัษาของแพทย ์

 เมื่อแพทยเ์ปล่ียนการรักษาใหผู้ป่้วย บางกรณีอาจเปล่ียนตัวยาชนิดใหม่ ยาชนิดเดิมท่ีเคยใช้

และไมไ่ดนํ้ามาคืนยงัคงเหลืออยูท่ี่บา้น จะกลายเป็นยาเหลือใชไ้ปโดยทนัที 

 6.การเปล่ียนบริษัทยาท่ีดาํเนินการจดัซ้ือบ่อย 

 เกิดขึ้ นมาจากการท่ีองคก์ารเภสชักรรมงดผลิตยาหลายรายการรวมทั้งกลุ่มยาโรคเร้ืองรงัดว้ย 

ทําใหต้อ้งดําเนินการจัดซ้ือจากบริษัทผูผ้ลิตเอกชนรายอ่ืนๆ ซ่ึงมีลักษณะของแผงยาท่ีแตกต่างกนัไป 

ผู ้ป่วยหลายรายเกิดความสับสนไม่ทราบว่าเป็นยาชนิดเดียวกัน ทําใหเ้กิดปัญหากินยาซํ้าซอ้นอยู่

บ่อยครั้ง 

  จากลักษณะและสภาพปัญหาท่ีพบจึงเกิดแนวความคิดในการแกปั้ญหายาเหลือใชไ้ดอ้ย่างไร 

จากการทบทวนและวิเคราะห์บริบท พฤติกรรมการบริโภคยาของผูป่้วยท่ีมารับบริการแลว้ จึงไดห้า

แนวทางในการแกไ้ขท่ีสามารถปฏิบัติไดง้่าย และสามารถเกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติท่ีชัดเจน จึงได้

ดาํเนินกิจกรรมการแกปั้ญหายาเหลือใช ้และการส่งเสริมใหผู้ป่้วยเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบยา

ของตนเองท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัใหม้ีความถูกตอ้งและเหมาะสมดว้ยการส่งเสริมกิจกรรม 

 1.กิจกรรมห้ิวถุงยามาปรึกษาเภสชักร 

 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้ป่้วยท่ีมีการใชย้าหลายชนิด อยู่ในกลุ่มท่ีตอ้งรบัยาต่อเน่ืองไดนํ้ายาท่ี

ตนเองใชอ้ยู่ในปัจจุบนัทั้งหมด นําใส่กระเป๋าห้ิวใส่ยามาทั้งหมด เมื่อมารบับริการท่ีโรงพยาบาลทุกครั้ง 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํใหแ้พทย ์เภสชักรและพยาบาลผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการรกัษาไดเ้ห็นรายการยา

ท่ีผูป่้วยมี และใชท้ั้งหมด สามารถท่ีจะช่วยคัดกรอง คัดแยกรายการท่ีเส่ือมสภาพ หมดอายุ และไม่

จาํเป็นตอ้งใช ้ทาํใหผู้ป่้วยใชย้าเท่าท่ีจาํเป็นและเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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 2.กิจกรรมร่วมดว้ยช่วยตรวจสอบ 

 เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบโดยมุ่งหวงัใหผู้ป่้วยท่ีไดร้บัยากลุ่มโรคเร้ือรงั โดยเฉพาะเบาหวานและ

ความดัน ท่ีรบัยาต่อเน่ืองไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบรายการยาท่ีอาจเปล่ียนแปลงและซํ้าซอ้นดว้ย

ตวัเองอย่างง่ายๆ โดยสามารถตรวจสอบรายการยาท่ีปรากฏบนแผ่นป้ายแสดงตัวอย่างรายการยาเ พ่ือ

ทวนสอบความถูกตอ้งว่ายาท่ีตนเองไดร้บัเป็นยาชนิดเดียวกนักบัท่ีเคยไดร้บัในครั้งท่ีผ่านมาหรือเป็น

ชนิดเดียวกันกับยาท่ีบา้นหรือไม่ ซ่ึงจะช่วยลดความล่าชา้ในการจ่ายยาในกรณีท่ีผูป่้วยสงสัยว่ายาท่ี

ตนเองไดร้บัน้ันมีรปูร่างและลกัษณะท่ีเปล่ียนไปจากเดิม 

 3.การสนับสนุนกล่องรบัยาคืนทุก รพสต. 

 เพ่ือใหเ้กิดกิจกรรมท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง จึงไดส้นับสนุนกล่องรบัยาคืนท่ีเป็นรูปแบบมาตรฐาน

เดียวกนัใน รพสต.ทุกแห่งเพ่ือเป็นการกระตุน้เตือนใหเ้จา้หน้าท่ี รพสต.ช่วยประชาสมัพนัธ์ประโยชน์

จากการนํายาเหลือใชม้าคืน ทาํใหผู้ป่้วยคุน้เคยและปฏิบติัเป็นนิสยั 

3.วตัถุประสงค ์

1. ลดการใชย้าท่ีซํ้าซอ้นและไมจ่าํเป็น   

2. สรา้งความเขา้ใจในการใชย้าท่ีถูกตอ้งและส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรม

ความปลอดภยัดา้นยา 

3. ส่งเสริมการใชท้รพัยากรใหเ้กิดความประหยดัและคุม้ค่า 

4.วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชุมช้ีแจงเพ่ือสรา้งความเขา้ใจและรบัฟังขอ้เสนอแนะจากตวัแทน รพสต.ทุกแห่ง 

2. นําขอ้สรุปจากการประชุมเขียนโครงการพัฒนาระบบงานเภสชัปฐมภูมิปีงบประมาณ 2557 

(ต่อเน่ืองถึงปี 2558) 

3. ดาํเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีกาํหนด 

4. สรุปผลการดาํเนินงาน 

5.ผลการด าเนินงาน 

 1.กิจกรรมห้ิวถุงยามาปรึกษาเภสชักร 

 มียอดผูร้บับริการท่ีไดร้บักระเป๋าห้ิวใส่ยาทั้งหมดในโครงการจาํนวน 482 คน และจากการสุ่ม

ประเมินตรวจสอบความร่วมมือในการใชพ้บว่าผูป่้วยส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือในการนํายาใส่กระเป๋ามา

ดว้ยทุกครั้งท่ีมารบับริการเฉล่ียรอ้ยละ  84  

 2.กิจกรรมร่วมดว้ยช่วยตรวจสอบ 

 ผูป่้วยส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจอยู่ในระดับท่ีดี มีความสนใจนํายาของตนเองไปเปรียบเทียบจาก

ป้ายแสดงตวัอยา่งยาท่ีติดไวบ้ริเวณหอ้งจ่ายยา เมื่อมีการเปล่ียนตวัยาหรือบริษัทยาอย่างต่อเน่ือง  ช่วย
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ลดความสงสยั และมัน่ใจว่ายาท่ีตนเองไดร้บัมีความถูกตอ้ง ตรงกบัท่ีแพทยว์ินิจฉยั ทาํใหล้ดระยะเวลา

ในการอธิบายในประเด็นดงักล่าว ณ จุดจ่ายยาไดม้ากพอสมควร 

 3.กิจกรรมรณรงคก์ารนํายาเหลือใชม้าคืนสามารถช่วยทําใหป้ระหยดังบประมาณในการซ้ือยา

ไดป้ระมาณ 136,578 บาทต่อปี  

6 ปัญหาและอุปสรรค 

 จากการดาํเนินกิจกรรมท่ีผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคบางประการไดแ้ก่ 

 ผูป่้วยบางส่วนท่ีอาจมาก่อนนัดไมไ่ดนํ้ายาใส่กระเป๋าห้ิวใส่ยามาดว้ย เพราะเขา้ใจว่าใชเ้ฉพาะใน

วนัคลินิกเท่าน้ัน 

 ผูป่้วยทัว่ไปบางรายไมเ่ขา้ใจหลกัการและ อยากไดก้ระเป๋าเหมือนกบักลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรงับา้ง 

 เกิดกรณีการขอซํ้าอยูบ่่อยครั้ง โดยการอา้งเหตุการณส์ญูหาย 

 การใชป้ระโยชน์จากแผ่นป้ายตัวอย่างยามีปัญหาบา้งเล็กน้อยในกลุ่มผูป่้วยท่ีอ่านหนังสือไม่ได้

และมีปัญหาดา้นสายตา รวมถึงไมม่ีผูด้แูลประจาํ 

7.ขอ้เสนอแนะ 

 ควรมีการกระตุน้และส่งเสริมกิจกรรมห้ิวถุงยามาปรึกษาเภสัช อย่างสมํา่เสมอและต่อเน่ือง 

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีทาํไดง้่าย ลงทุนน้อย แต่ไดป้ระโยชน์ และช่วยแกไ้ขปัญหาความปลอดภัยดา้น

ยาใหแ้ก่ผูป่้วยไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ียงัสามารถนําไปเช่ือมโยงกับกิจกรรมอ่ืนๆ ในระบบ

คุณภาพของ รพ. เช่น Med Reconciliation ไดอี้กดว้ย 

 

PF 14 

ผลการด าเนินงาน โครงการการดูแลการใชย้าตอ่เน่ืองในผูป่้วยเสน้เลือดสมองตบีหรืออุดตนั 

(Ischemic Stroke) ที่บา้น เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ศิรริตัน์ ตนัปิชาติ 

กนกฟารม์าเชน 9/60-6  ซอย ลาดพรา้ว 71 ถนนนาคนิวาส เขตลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว 

กรงุเทพมหานคร  10230  

โทร 088-6422299 อีเมล ์S_tunpichart@yahoo.com 

 

1. ที่มาปัญหา 

 รายงานจากองคก์ารอนามยัโลก พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตทัว่โลก รอ้ยละ 63 เกิดจากโรคไม่

ติดต่อเร้ือรงั (Non-communicable Diseases) อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคไต และ โรคหวัใจและหลอด

เลือด และ รอ้ยละ 25 เป็นการเสียชีวิตในประชากรกลุ่มอายุตํา่กวา่ 60 ปีซ่ึงพบอุบติัการณเ์พ่ิมข้ึนทุกปี   
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ในประเทศไทยจากรายงานสถิติสาธารณสุขในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2546-2555) ของสาํนัก

นโยบายและยุทธศาสตร ์สาํนักปลดักระทรวงสาธารณสุข พบว่าอตัราตายดว้ยโรคหลอดเลือดสมองต่อ

ประชากร 100,000 คน มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยพบวา่อตัราการเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2546 คิดเป็น

รอ้ยละ 29.1 เมื่อเทียบกบั อตัราการเสียชีวิต พ.ศ. เพ่ิมเป็นรอ้ยละ 31.7 

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนัส่วนใหญ่ มีภาวะของโรคร่วมซ่ึงมีการใชย้าหลายรายการ จึงมี

โอกาสพบปัญหาจากการใชย้า (drug related problems) ของผูป่้วย ส่งผลทําใหก้ารรักษาไม่ถึง

เป้าหมายโดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีการใชย้าระยะยาว, ผูป่้วยท่ีรบัยาเฉพาะทางท่ีตอ้งใหค้าํแนะนําพิเศษ ทาํ

ใหม้ีความเส่ียงเกิดปัญหาจากการใชย้า ความไม่ปลอดภยัจากการใชย้า หรือปัญหาท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือ

การใชย้า (non-adherence) ของผูป่้วย ซ่ึงทําใหก้ารรกัษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลใหผู้ป่้วยเกิด

อาการหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนัอีกครั้ง (recurrent ischemic stroke)   ทาํใหเ้กิดผูป่้วยรบัซํ้า

(readmission) ท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงส่งผลต่อค่าใชจ้่ายระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของผูป่้วย 

ครอบครวัและสงัคม  

 ทิศทางการพฒันารปูแบบดา้นเภสชักรรมเพ่ือการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนั

ต่อเน่ือง (continuity of care) โดยระบบการจดัการดา้นยาร่วมกบัสหวิชาชีพ เพ่ือสรา้งความปลอดภยั

จากการใชย้าอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางในการรักษา จึงนําแนวคิดของการดูแล

ผูป่้วยโรคเร้ือรงัตามตน้แบบ Chronic Care Model มาผสมผสานองคป์ระกอบทั้งระดบัโครงสรา้งองคก์ร

และระดบัปฏิบติังานเพ่ือมุง่หวงัผลลพัธใ์นการรกัษาผูป่้วยถึงเป้าหมายของการรกัษา 

2. วตัถุประสงค ์

2.1. เพ่ือพฒันารูปแบบดา้นเภสชักรรมเพ่ือการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันอย่าง

ต่อเน่ืองท่ีบา้น 

2.2. เพ่ือพฒันาระบบการส่งต่อขอ้มูลดา้นยาของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันใหก้ับ

ทีมสหวิชาชีพ 

2.3. เพ่ือสรา้งความปลอดภยัดา้นการใชย้าท่ีบา้น ของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนั  

3. วิธีการด าเนินงาน 

3.1 เป้าหมายขอบเขต 

1) เพ่ือสรา้งความปลอดภัยเก่ียวกบัการใชย้า และควบคุมอาการของโรคของผูป่้วยโรคหลอด

เลือดสมองตีบหรืออุดตันโดยการปฏิบติังานร่วมกบัสหวิชาชีพเพ่ือมุ่งหวงัใหผู้ป่้วยไดร้บัการ

รกัษาอยา่งเหมาะสม 

2) เพ่ือสรา้งคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโดยการติดตามผลลพัธ์สุดทา้ย (Outcome) เก่ียวกบัการใช้

ยาโดยมุง่หวงัลดค่าใชจ้่ายของภาครฐัในการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการใชย้าและการรุกลามของ

โรค  
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3.2 ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 

1) ผูป่้วยไดร้บัการวินิจฉยัเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนั (ischemic stroke) หรือมีภาวะ

โรคร่วม อาทิเช่น ความดนัโลหิตสงู โรคเบาหวาน  และท่ีไดร้บัการวางแผนการดูแลสุขภาพจาก

แพทย ์พยาบาล โดยเนน้การติดตามเพ่ือดแูลดา้นการใชย้าอยา่งต่อเน่ือง  

2) ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ท่ีถูกประเมินโดยแพทย ์พยาบาล เป็นกลุ่มเส่ียงต่อ

การดแูลการใชย้า 

 ท่ีบา้น, ขาดผูด้แูลท่ีบา้น, ผูป่้วยท่ีมีปัญหาต่อการเดินทาง  

3.3 บุคลากรที่เก่ียวขอ้งในโครงการ 

1) พยาบาลประจาํหอบาํบดัผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเส่ือม โรงพยาบาลตากสิน 

 บทบาท: พยาบาล เป็นผูค้ดัเลือกผูป่้วยเขา้โครงการโดยการใหข้อ้มลูผูป่้วย เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์

โทรศัพท์ โรคประจําตัว หรือผลทางหอ้งปฏิบัติการ (ถา้มี) และประสานงานกับ เภสชักรชุมชน ทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(email)  หรือทางโทรสาร(fax)  

2) เภสชักรประจาํโรงพยาบาล 

 บทบาท: เภสชักรผูซ่ึ้งประสานงานขอ้มลูดา้นยาผูป่้วย  

3) อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสส) กทม.  

 บทบาท: ผูซ่ึ้งประสานงานกบัผูป่้วยในพ้ืนท่ีการเยี่ยมบา้น โดยการนําทางและใหข้อ้มลูต่างๆ ใน

ชุมชน 

4) ทีมเภสชักรชุมชน 

 บทบาท: เภสชักรชุมชน ผูซ่ึ้งปฏิบติังานเยี่ยมบา้นเภสชักรชุมชน และนักศึกษาเภสชัศาสตรช์ั้น

ปีท่ี 6  

5) ศนูยป์ระสานงานเครือขา่ยเภสชักรชุมชน 

บทบาท:  

5.1. ประสานงานด้านขอ้มูลของผู ้ป่วยระหว่างรา้นยากับศูนย์บริการสาธารณสุข อาสาสมัคร

สาธารณสุข กทม. และสาํนังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

5.2. จดัการอบรมเชิงวิชาการโรคและการใชย้าเก่ียวกบัโรคหลอดเลือดและสมอง และเตรียมความ

พรอ้มการฝึกปฏิบติัการทาํงานใหก้บัทีมเภสชักรชุมชน 

5.3. ศูนยร์วบรวมขอ้มูลการปฏิบัติงาน โดยการใหค้ําปรึกษา ตรวจสอบ และการจัดทําเอกสาร

ต่างๆ 

5.4. จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานการเยี่ยมบา้นของเภสชักรชุมชน  

5.5. จัดอบรมความรู ้“การใชย้าอย่างถูกตอ้งและปลอดภัย” ใหก้ับอาสาสมัครสาธารณสุขและ

ประชาชนในชุมชน 



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  195 

 

5.6. ส่งเสริมการประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ สู่สาธารณชน ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ และวิชาชีพเภสชักร 

5.7. ส่งเสริมและจดัหาเภสชักรชุมชนเขา้ร่วมโครงการอยา่งต่อเน่ือง 

5.8. จดัทาํส่ือ เอกสารความรูด้า้นการใชย้าอย่างถูกตอ้งใหป้ระชาชน ชุดความรูเ้ร่ืองโรค ยาและ

อาหาร 

5.9. จดัหาอุปกรณ ์เพ่ือสนับสนุนการทาํงาน เช่น กล่องใส่ยา 

 3.4   ระยะเวลา 

 การศึกษาน้ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 รวม

ระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน 

3.5 การตดิตอ่ประสานงาน 

1) ขอ้มลูผูป่้วยไดจ้ากการติดต่อประสานงานกบัทีมพยาบาล แผนกหอบาํบดัผูป่้วยโรคหลอดเลือด

สมองและสมองเส่ือม โรงพยาบาลตากสิน  โดยขอ้มูลดังกล่าวสามารถไดจ้ากทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (email)  หรือทางโทรสาร(fax) โดยขอ้มูลประกอบดว้ย รายช่ือผูป่้วย ท่ีอยู่ 

เบอรโ์ทรศพัท ์โรคประจาํตวั รายการยาท่ีไดร้บัในปัจจุบนั  ผลค่าตรวจเลือดปัจจุบนั เป็นตน้  

2) เภสัชกรชุมชนศึกษาขอ้มูลเพ่ือวางแผนการดูแลการใชย้า นัดหมายผู ้ป่วยวนัเวลาเขา้เยื่ยม 

แสดงกรอบแนวคิดการดาํเนินงานโครงการ รปูหมายเลขท่ี 1 

3.6   การดูแลผูป่้วย 

 เภสชักรชุมชนเยี่ยมบา้น เพ่ือดูแลการใชย้าผูป่้วย ดําเนินงานตามแนวทางการดูแลผูป่้วยโรค

เร้ือรงัตามตน้แบบ Chronic Care Model (MacColl Institute for healthcare Innovation., 2009)  ซ่ึง

การดูแลการบริบาลทางเภสชักรรมในระดับปัจเจกบุคคล (Pharmaceutical care for individual 

patients)  โดยแบ่งเป็น การบริบาลทางเภสชักรรมท่ีบา้น (Home pharmaceutical care) และการ

บริบาลทางเภสชักรรมในระดบัรา้นยาชุมชน (Pharmaceutical care for the community)  ซ่ึงทั้งของ

รปูแบบน้ี เภสชักรชุมชนไดนํ้าหลกัการและรูปแบบการบริการการจดัการดา้นยา (Medication Therapy 

Management: MTM) ซ่ึงมีรูปแบบการทํางาน ดังน้ี การคน้หาขอ้มูลการใช ้(Medication therapy 

review), การจดบนัทึกขอ้มลูของผูป่้วยแต่ละคน (A person medical record), วางแผนแกปั้ญหา (A 

medication action plan), การใหข้อ้มลูและส่งต่อ (Intervention and referral) และการจดัทาํเอกสาร

พรอ้มติดตามการใชย้า (Documentation and follow-up) เพ่ือการแกห้รือลดปัญหาท่ีเกิดจากการใชย้า

ของผูป่้วย นอกจากน้ีโครงการไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยใหค้วามรูด้า้นการใชย้าอย่างถูกตอ้ง

และปลอดภยั  
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4. ผลการด าเนินงาน 

 ผลจากการเยี่ยมบา้นพบจาํนวนปัญหาจากการใชย้าตามรายละเอียด ตารางท่ี 1 

 ตารางที่ 1 : แสดงขอ้มูลสรุปปัญหาการใชย้า 

ปัญหาจากการใชย้า 

(Drug Related Problems: DRPs) 

จ  านวนปัญหา 

การเยี่ยมครั้งที ่

1 

จ  านวนปัญหา 

การเยี่ยมครั้งที ่

2 

จ  านวนปัญหา 

การเยี่ยมครั้งที ่

3 

จ  านวนปัญหา 

การเยี่ยมครั้ง

ที ่4* 

1. Untreated indication 0 1 0 0 

2. Improper drug selection 0 0 1 0 

3. Sub-therapeutic dosage 0 0 0 0 

4. Over-dosage 1 0 0 0 

5. Adverse drug reaction 3 2 1 1 

6. Drug interaction 5 5 1 0 

7. Invalid indication 2 0 0 0 

8. Non-compliance 10 7 5 2 

9. Dispensing error 0 0 0 0 

รวม 21 15 8 3 

หมายเหตุ: * เป็นการเยี่ยมต่อเน่ืองสาํหรบัผูป่้วยท่ียงัมีปัญหาดา้ยการใชย้า หรือควบคุมอาการไมไ่ด ้

รายละเอียดประเด็นปัญหาที่พบ แยกเป็น 3 ประเด็น 

1. ปัญหาจากโรค (Disease problems) 

2. ปัญหาจากยา (Drug problems) 

3. ปัญหาจากพฤติกรรม (Life style problems) 

รายงานผูป่้วย 24 ราย แบ่งเป็น ผูป่้วยหลอดเลือดสมองท่ีไดร้บัยา warfarin 21 ราย และไดร้บัยา 

aspirin 3 ราย พบวา่ 

1) ผูป่้วยท่ีไดร้บัการบริการจากเภสชักรเยี่ยมบา้น พบว่าผูป่้วยมีค่า INR เขา้สู่เป้าหมาย 15 ราย 

คิดเป็นรอ้ยละ 71.43% 

2) การเยี่ยมสามารถแกปั้ญหาจากการใชย้า(drug related problems: DRPs) ของผูป่้เวยลดลง 

โดยลดลงเมื่อเทียบกบัการเยี่ยมแต่ละครั้งรอ้ยละ 28.57, 46.67 และ 62.5 ตามลาํดบั  โดย

เฉล่ีย 3 ครั้งต่อราย  

3) ปัญหาดา้นการไม่ใหค้วามร่วมมือในการใชย้าของผูป่้วย (non- compliance) เป็นปัญหาท่ีพบ

มากท่ีสุดในการลงเยี่ยมบา้น ตวัอยา่งเช่น 

ก. ความสบัสน เร่ืองซองยาของ warfarin ท่ีมีหลายซอง ทาํใหม้ีการบริการยาผิดวนั ผิดจาํนวน 
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ข. ปัญหาการเกิดอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใชย้า (Adverse drug reaction) เช่น จํ้าเลือด 

หรืออาการเลือดออกผิดปกติ จากการใชย้า warfarin เป็นตน้ รบัประทานยาผิดขนาดความ

แรงของยา ตัวอย่างเช่น simvastatin 20 mg เป็น 40 mg ซ่ึงผูป่้วยนํายาเดิมมาก

รบัประทานร่วมกนั  

ค. ผูป่้วยหยุดยาเอง ผูป่้วยไมม่ีอาการทางคลินิก  

ง. การรบัประทานอาหารเสริม สมุนไพร ท่ีมีขอ้หา้มใชร้่วมกบัการรบัประทานยา warfarin 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

5.1 ขาดระบบรองรับการเช่ือมต่อขอ้มูลดา้นคลีนิคของผู ้ป่วยในการส่งต่อ ระหว่างแพทย์ผูร้ักษาใน

โรงพยาบาล คลีนิค 

 และเภสชักรผูป้ฏิบติังาน  

5.2 ขอ้มลูติดต่อผูป่้วยไมส่มบรูณ ์ เช่น เบอรโ์ทรศพัทไ์มต่รงกบัท่ีอยูปั่จจุบนั ผูป่้วยมีการยา้ยถ่ิน 

5.3 ปัญหาดา้นการเดินทาง เน่ืองจาก ผูป่้วยอยู่กระจายในแต่ละพ้ืนท่ี ส่งผลต่อการบริหารจดัการดา้น

เวลาและค่าใชจ้่าย 

5.4 ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการเภสัชกรเยี่ยมบ้านต่อหน่วยงาน เช่น คลีนิคชุมชนอบอุ่น  

ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 

 กทม. และโรงพยาบาลในเขต กทม. 

5.5 จาํนวนเภสชักรชุมชนในทีมเยี่ยมบา้น (ผ่านการอบรม) ไมเ่พียงพอ 

6 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย   

6.1 จัดทํามาตราฐานระบบขอ้มูลเช่ือมต่อดา้นคลีนิคของผูป่้วย เพ่ือเป็นขอ้มูลสนับสนุนในการดูแล

ผูป่้วยดา้นยาใหม้ีประสิทธิภาพ 

6.2 ส่งเสริมการสรา้งระบบการดูแลผูป่้วยอย่างต่อเน่ืองดา้นการใชย้า รวมถึงควรพฒันาความร่วมมือ

สรา้งภาคี 

เครือขา่ยในระบบสาธารณสุข โดยร่วมกบัสหวิชาชีพของภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนใหม้ีส่วนร่วม

การดปัูญหาท่ีเกิดจากยาเพ่ือสรา้งความ เข็มแข็งใหก้บัชุมชน 

6.3 จดัระบบการติดตามดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และจดัระบบขึ้ นทะเบียนผูป่้วย

กบัรา้นยา 

 คุณภาพเพ่ือสรา้งระบบการเฝ้าระวงัการใชย้ากลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น warfarin 
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รปูหมายเลข 1กรอบแนวคิดการดาํเนินงานโครงการดแูลปัญหาจากการใชย้าในผูป่้วยเฉพาะรายในชุมชน เขตพื้ นท่ี

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

ศูนย์ประสานงาน เครือข่ายเภสัชกรชุมชน (Community Pharmacy 

Network Center) 

แพทย์ พยาบาล ประจ าโรงพยาบาล ประจ าหอบ าบดัผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองและสมองเสื่อม 

การบริบาลทางเภสัชกรรมที่บ้านโดย เภสัชกรชุมชน                                                                                                 

ในรูปแบบการจัดการการใช้ยาเพื่อบ าบัดโรค (Medical Therapy Management: MTM) 

1. การค้นหาข้อมูลการใช้ (Medication therapy 

review) 

2. การจดบันทึกข้อมูลขอ้ผู้ป่วยแต่ละคน                                             
(A person medical record) 

3. วางแผนแก้ปัญหา (A medication action plan) 

4. การให้ข้อมูลและส่งต่อ (Intervention and referral)  

5. การจดัท าเอกสารพร้อมติดตามการใชย้า                

(Documentation and follow-up) 

ส่งข้อมูลต่อให้หนว่ยบริการปฐมภูมิ /

โรงพยาบาลเพื่อการปรับเปล่ียน/แก้ไข  

ปรับเปล่ียน/ แก้ไขปัญหาจากการใช้ยา

ตามหลักเกณฑ์ทางเภสัชกรรม 

 สมุดประจ าตัวผู้ป่วย  เพื่อ
ติดตามการใช้ยา 

 แบบบันทึกการใช้ยา 
 

ให้ความรูเ้กี่ยวกับการใช้ยา  

 ต่อผู้ป่วย / ต่อผู้ดูแล 

 

ครั้งที่ 1: แก้ปัญหาจากการใชย้า 

(DRPs), ให้ความรู้การใชย้า 

(ค้นหา, แก้ปัญหา, วางแผน) 

ครั้งที่ 2: แก้ปัญหาจาก

การใช้ยา (DRPs), ให้

ความรู้เรื่องโรคและยา 

ครั้งที่ 3:  ติดตามผลการใช้ยา, 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม,           

สรุปข้อมูล พร้อมส่งต่อ 

ร้านยาคุณภาพ   /   ร้านยาในชุมชน 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะรายท่ีต้องการดูแลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้ยา 
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PF 15 

การเสริมสรา้งศกัยภาพผูป่้วยโรคเรื้ อรงัเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตผุลและจดัการกบัยาเหลือใชใ้น

ครวัเรือน อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ทิฆมัพร พรวเิศษศิรกิลุ
1
  พิชญา มหานิล

1
  หทยักาญจน์ เชาวนพนูผล

2
  พกัตรว์ภิา สวุรรณพรหม

2
  

1
 นักศึกษาเภสชัศาสตร ์ภาควชิาบรบิาลเภสชักรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2
 ภาควชิาบรบิาลเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

บทน า การใชย้าโรคเร้ือรงัอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ทาํใหเ้กิดใชย้าท่ีไมเ่หมาะสม  

วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชย้า และเพ่ือประเมินผลของกิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม 

วิธีการศึกษา สาํรวจพฤติกรรมการใชย้าและยาเหลือใช ้โดยการสมัภาษณผ์ูป่้วยโรคเร้ือรงั 17 คน และ

นําผลมาพฒันากิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการเสริมสรา้งศกัยภาพผูป่้วยในการใชย้ากบัผูป่้วย 7 

คน ติดตามผลโดยการเยี่ยมบา้น ท่ี ต.หนองจอ๊ม อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่  

ผลการศึกษา ในผูป่้วยโรคเร้ือรงัพบการลืมกินยา (รอ้ยละ 58.8) หยุดยาเอง (รอ้ยละ 29.4) ไดร้บั

หรือใหย้าแก่คนอ่ืน (รอ้ยละ 29.4) กินยาเมื่อมีอาการเท่าน้ัน (รอ้ยละ 11.8) ไม่มีคนทราบวิธีดูวนั

หมดอายุของยา และ 15 (จาก 17) คนมียาเหลือใชใ้นครวัเรือนโดยไม่มีการจดัการอย่างเหมาะสมและ

ตรงตามสาเหตุ  

ขอ้มลูท่ีไดถู้กนําพฒันากิจกรรมกลุ่มโดยใหผู้ป่้วยมีส่วนร่วมคิดและแสดงความเห็น โดย 1) ใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัโรคความดนั เบาหวาน และไขมนัในเลือดสูง 2) สาํรวจตนเองเร่ืองพฤติกรรมการใชย้า 3) 

คน้หาสาเหตุของยาเหลือใชแ้ละหาวิธีจดัการ และ 4) ตอบคาํถามขอ้กงัวลใจ  หลงักิจกรรม 2 สปัดาห ์

กลุ่มตวัอยา่งเปล่ียนพฤติกรรมการใชย้า และตระหนักถึงการใชย้ามากขึ้ น แต่ยงักงัวลใจกบัการเป็นโรค

เร้ือรงั และรูสึ้กเบ่ือการกินยาปริมาณมาก และติดต่อกนัทุกวนั  แมว้่าทุกคนรบัรูผ้ลดา้นลบของการไม่

กินยา แต่ก็ยงัมีพฤติกรรมการใชย้าท่ีไมพึ่งประสงค ์เกิดยาเหลือใชข้ึ้ น 

สรุปและอภิปรายผล  กิจกรรมท่ีผูป่้วยมีส่วนร่วมทําใหเ้กิดความตระหนักถึงการใชย้าอย่างเหมาะสม 

ควรดาํเนินกิจกรรมมากกวา่หน่ึงครั้งและต่อเน่ือง เพ่ือลดกงัวลใจของคนใชย้า 
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ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชย้าของผูป่้วยสูงอายุโรคเรื้ อรงัในเขตพ้ืนที่บริการ 

โรงพยาบาลน ้าเกล้ียง อ าเภอน ้าเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ 

 คเชนทร ์ ชนะชยั   

โรงพยาบาลน า้เกล้ียง อ าเภอน า้เกล้ียง จงัหวดัศรสีะเกษ 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

โทร 082-7541902 อีเมล osodsamran@gmail.com 

 

บทน า โรงพยาบาลน้ําเกล้ียง อาํเภอน้ําเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ มีประชากรสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี

ขึ้ นไป คิดเป็นรอ้ยละ 18.59  เป็นโรคเร้ือรงัเป็นจํานวนถึง 1 ใน 3 ของจาํนวนผูสู้งอายุทั้งหมด พบ

ปัญหาพฤติกรรมการใชย้าไม่เหมาะสมของผูป่้วยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นทุกปี ก่อใหเ้กิดความสูญเสีย

ทั้งทางดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของชาติ 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชย้าและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าของ

ผูป่้วยสงูอายุโรคเร้ือรงัในตาํบลน้ําเกล้ียง อาํเภอน้ําเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ     

วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึงแบบตัดขวาง (Cross-sectional 

descriptive study) ระหว่างวนัท่ี 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในกลุ่มผูป่้วยสูงอายุโรคเร้ือรงั ใน

ตําบลน้ําเกล้ียง อําเภอน้ําเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ  จาํนวน 76 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบ

สมัภาษณ ์ วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ และหาความสมัพนัธปั์จจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ใชย้าดว้ยค่า ไคสแควร ์ 

ผลการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 56.6  อายุ 60–70 ปี รอ้ยละ 71.1  มี

การศึกษาระดบัประถมศึกษารอ้ยละ 75.0  ประกอบอาชีพเกษตรกร  รอ้ยละ 60.5   มีรายไดต้ํา่กว่า 

5,000 บาท รอ้ยละ 65.8     สถานภาพ คู่ รอ้ยละ 93.4   อาศยัอยูก่นัเป็นครอบครวั ร้ อ ย ล ะ 

84.2  ส่วนใหญ่มีจาํนวนปีท่ีป่วยเป็นเบาหวาน   1-10 ปี รอ้ยละ 77.6  ส่วนใหญ่มีระดบัน้ําตาลเฉล่ีย 

3 ครั้งล่าสุด  130-185 รอ้ยละ 63.2   และผูป่้วยส่วนใหญ่มีค่า HbA1C มากกว่า 6 รอ้ยละ  84.2  

ความร่วมมือในการใชย้าโดยรวมของผู ้ป่วยสูงอายุโรคเร้ือรังใน ตําบลน้ําเกล้ียง  อําเภอน้ําเกล้ียง 

จงัหวดัศรีสะเกษ  พบวา่มีพฤติกรรมลืมรบัประทานยา รอ้ยละ 47.7 ไมใ่ส่ใจเวลารบัประทานยา รอ้ยละ

47.7  แต่ไม่มีผูป่้วยหยุดรบัประทานยาเองเพราะรูสึ้กดีขึ้ นหรือไม่ดีขึ้ น เมื่อคาํนวณเป็นระดับคะแนน

การใหค้วามร่วมมือในการใชย้า พบวา่ ผูป่้วยมีความร่วมมือในการใชย้าระดบัสูง รอ้ยละ 55.3  ปัจจยัท่ี

มีความสมัพนัธ์กบัความร่วมมือในการใชย้าของผูป่้วยไดแ้ก่ รายได ้ , จาํนวนปีท่ีป่วยเป็นเบาหวาน, 

จาํนวนยาเบาหวานท่ีผูป่้วยไดร้บั,  มีความสมัพนัธก์บัคะแนนความร่วมมือในการใชย้าอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติ (p < 0.05)  
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วิจารณผ์ล ผูป่้วยสูงอายุโรคเร้ือรังมีความร่วมมือในการใชย้าระดับสูง  มีพฤติกรรมลืมรบัประทานยา 

และไม่ใส่ใจเวลารบัประทาน ผูป่้วยรบัทราบสามารถอธิบายวิธีการบริหารยาของตนเองไดถู้กตอ้งแต่

ยงัคงมีการละเลยและไม่ใส่ใจเท่าท่ีควร  โดยปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัระดบัความร่วมมือในการใชย้า  

ไดแ้ก่ รายได ้ จาํนวนปีท่ีป่วยเป็นเบาหวาน  ค่า HbA1C ของผูป่้วย และจาํนวนยาเบาหวานท่ีผูป่้วย

ไดร้บั      

สรุปผล เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เภสชักร ควรมีการสรา้งความตระหนักใหก้บัผูป่้วยถึงวิธีการ

บริหารยาท่ีถูกตอ้ง  พยาบาลเวชปฏิบติัครอบครวัร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ควรมีการจดักิจกรรมกลุ่มให้

ผูป่้วยไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณแ์ละกระตุน้กลุ่มใหเ้กิดความร่วมมือในการใชย้าต่อไป 
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ท าได.้.....เพียงแค่เราลงมือท า 

สวณี   ภมิูประโคน        

โรงพยาบาลประโคนชยั   อ าเภอประโคนชยั  จงัหวดับรุรีมัย ์

Savanee_ey@hotmail.com   Tel. 0896305348    

 

 วนัท่ี 1 เมษายน  ปี 2554 เมื่อชีวิตงานทํางานตอ้งพลิกผันจากหวัหน้างานเภสชักรรมชุมชน

โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มาเป็นเวลาเกือบ 10  ปี   กา้วเขา้มาสู่รั้วโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงใน

ฐานะลกูนอ้งคนหน่ึง คิดแค่วา่งานตอ้งหนักขึ้ นแน่เพราะเป็นโรงพยาบาลขนดใหญ่ คนไขก็้ตอ้งเยอะตาม

ขนาดโรงพยาบาล  แต่ก็รูสึ้กดีท่ีไม่ตอ้งเป็นหวัหน้าแลว้ วนัแรกท่ีเขา้มารายงานตวักบัหวัหน้างานเภสชั

กรรม  ส่ิงท่ีไดร้ับมอบหมายคือ งานเภสัชกรรมปฐมภูมิและงานเยี่ยมบา้น   ซ่ึงนับว่าเป็นงานใหม่

สาํหรบัท่ีน่ีท่ีไมไ่ดม้ีเภสชักรท่ีรบัผิดชอบเป็นตวัเป็นตน โดยเฉพาะงานเยี่ยมบา้น   ซ่ึงตวัเองก็ไม่เคยผ่าน

งานน้ีมาก่อนเลย อยา่วา่แต่เฉียดเลย   ท่ีเคยผ่านมาบา้งก็การออกใหบ้ริการผูป่้วยโรคเร้ือรงัใน รพ.สต. 

และการดูแลการบริหารเวชภัณฑ์ของรพ.สต. คงไม่ยากสําหรับตัวเอง   ด้วยการท่ีตัวเองไม่มี

ประสบการณ์เลยแมแ้ต่นิดเดียว  ก็เร่ิมคิดหนัก  จะเร่ิมตรงไหน จะทําอะไรก่อนดี  มืดแปดดา้น แนว

ทางการดําเนินงานก็ไม่เคยมีมาก่อน  คาํช้ีแนะจากเพ่ือนร่วมงานหรือจากหวัหน้างานก็ไม่มี  หวัหน้า

งานบอกแค่ว่าใหร้อจดัตั้งทีมเยี่ยมบา้นก่อน   คร่ึงปีผ่านไป และแลว้ทีมเยี่ยมบา้นก็บงัเกิดขึ้ น   เย่ !!!  

ในท่ีสุดมีทีมเป็นตวัเป็นตนแลว้  ทางเลขาไดเ้รียกประชุมและช้ีแจงแนวทางการดาํเนินงาน  ประมาณ 2 

ครั้ง   หลงัจากน้ันเราก็รอ     รอ    รอ   รอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆแลว้รอเล่า       เมื่อไหร่ทีมจะ

เรียกตัวเราไปเยี่ยมบา้นบา้งน้า   รอและก็รอ  ผ่านไป 1 ปี ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้ น  ไม่ไดง้านเยี่ยมบา้น

แมแ้ต่นิดเดียว  ก็เลยมานัง่ทบทวนด ู ในเมื่อทีมงานของโรงพยาบาลไม่พรอ้ม  เราหาทีมเยี่ยมบา้นจาก

ท่ีอ่ืนดีไหม  ในเมื่อเราก็ออกไปจ่ายยาท่ีรพ.สต. อยู่แลว้ เรามีคนไขใ้นมือพอสมควร  เราสามารถท่ีจะ

เลือก case เองได ้งั้นเปล่ียนเป้าหมายไปท่ีคนไขใ้นพ้ืนท่ีของรพ.สต.ดีกว่า   เร่ิมตน้จากรพ.สต.ท่ีเราคิด

ว่าเรามีความสมัพนัธภาพแนบแน่นก่อน   จะไดไ้ม่ทอ้   ก็เลยเร่ิมประสานงานไปท่ีรพ.สต.  ทา้วความ

ถึงคนไขค้นโน้นคนน้ี   อยากจะออกไปเยี่ยมบา้น   จะพาไปเยี่ยมไดไ้หม  โดยท่ีเราเป็นคนเลือก case   
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เอง  ผลปรากฏว่าเจา้หน้าท่ีทางรพ.สต.ใหก้ารตอบรบัอย่างดี  ช่วยประสานงานกบัอสม. ในพ้ืนท่ี และ

ออกเยี่ยมบา้นร่วมกบัเรา  ผ่านไป 1 รพ.สต. ทําใหเ้ราเห็นอะไรหลายอย่างในชุมชน นอกเหนือจาก

ปัญหาท่ีเราเห็นในหอ้งยาหรือในโรงพยาบาล  จาก 1 รพ.สต. ก็เร่ิมขยายไปเป็นรพ.สต. ท่ี 2, 3 และ  4 

ไปเร่ือยๆ   จากการออกเยี่ยมบา้นทําใหเ้ราไดเ้ห็นปัญหาของคนไขห้ลากหลายปัญหา  ไดร้่วมกัน

แกปั้ญหาในเร่ืองการใชย้า  ได้ใหค้ําแนะนําด้านยาต่างๆ ตามความรูอ้ันน้อยนิดท่ีติดตัวไป   ได้

มิตรภาพท่ีดีระหวา่งคนไขก้บัเรา คนไขใ้หค้วามเป็นกนัเองและไวว้างใจท่ีจะเล่าปัญหาต่างๆใหฟั้ง  ถึงแม้

ปัญหาบางปัญหาเราก็เพียงแค่รบัฟังไมอ่าจท่ีจะช่วยเขาแกไ้ขอะไรไดเ้ลย   เคยฟังการบรรยายการเยี่ยม

บา้นมาหลายครั้ง  อาจารยบ์อกว่าไม่ใหเ้ราไปเยี่ยมยา    ไปจับผิดเร่ืองยา หรือไปดูแต่ยา  แต่ดว้ย

ประสบการณ์อนัน้อยนิด  บอกตามตรงเลยค่ะว่าเยี่ยมยาเต็มๆเลยค่ะ ก็ตอ้งอาศัยยาน่ีแหละเพ่ือตาม

รอยไปหาปัญหาอ่ืนของคนไข ้ ถึงแมก้ารเยี่ยมบา้นของเราดูจะไม่ค่อยครบองคร์วม แต่ก็ดีกว่าไม่เร่ิมตน้

ทาํอะไรเลย  คิดแค่วา่ถา้เราไม่เร่ิมนับหน่ึงก็คงไม่ถึงสิบสกัที   ตลอดระยะเวลาท่ีเยี่ยมบา้นมา 2 ปี  ได้

ออกบา้งไมอ่อกบา้งตามแต่สถานการณจ์ะพาไป ดว้ยภาระงานการบริการจ่ายยาภายในโรงพยาบาลอนั

แสนหนักหน่วง  ออกใหบ้ริการจ่ายยาท่ีรพ.สต. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  เจา้หน้าท่ีรพ.สต. ไม่ว่างบา้ง

อะไรบา้ง  ฝนตกบา้ง แดดรอ้นบา้ง ความขี้ เกียจของตวัเองบา้งไรบา้ง  แต่ส่ิงท่ีไดร้บัจากการเยี่ยมบา้นก็

คุม้ค่านะ   โดยเฉพาะมิตรภาพจากคนไข ้บางครั้งเราจ่ายยาอยู่ คนไขก็้ทกัมาว่าเมื่อไหร่หมอจะไปเยี่ยม

ฉนัท่ีบา้นอีก  จะตม้ไก่รอ  .... เอ่อ  ... ค่ะ  เด๋ียวไปค่ะ   

 และน้ําใจจากคุณยายคนหน่ึงอายุประมาณ 70 ปี ไม่มีวนัลืมเลย  เคยไปเยี่ยมบา้นแกครั้งเดียว  และก็

ลืมไปแลว้ว่าแกช่ืออะไร ลืมไปแลว้ว่าเราเคยไปเยี่ยมบา้นแกมา  วนัหน่ึงแกห้ิวถุงมาท่ีหน้าหอ้งยา  มา

ยื่นตรงหนา้เคาเตอรจ์่ายยา 

คุณยาย : ยายเอามะมว่งมาฝาก   (เภสชังงเล็กน้อย) 

เภสชักร : ค่ะ....ขอบคุณมากค่ะคุณยาย  คุณยายช่ืออะไรคะ่  ? 

คุณยาย : ยายช่ือ……………………….. 

เภสชักร :  อ๋อ.......ค่ะ (ยงัจาํไม่ไดอ้ีกคือใคร)   

คุณยาย : ก็หมอเคยไปหาฉนัท่ีบา้นงยั 

เภสชักร : อ่อ.........ค่ะ (.ก็ยงัจาํไม่ไดอ้ยูดี่นะแหละ)    วนัหลงัยายไม่ตอ้งเอามาเน้อลาํบากแยเ่ลย 

คุณยาย : ไม่เป็นไรหรอกท่ีบา้นฉนัเยอะ ไม่มีคนกิน   ว่าแต่มะม่วงกวนหมอกินเป็นไหม   

เภสชักร : กินเป็นหมดแหละยาย  (ดู๊ดเูภสชักร  ยงัจะขอยายกินอีก)  

 และแลว้นัดครั้งต่อไป   คุณยายแกก็มาชะเงอ้ท่ีหน้าหอ้งยาอีก  ไดม้ะม่วงกวนมาถุงใหญ่   บางครั้งมาเจอเรา

ตอนเวรดึก  คุณยายแกมานัง่รอเอาคิวแต่เชา้  แกก็เดินมาดเูราท่ีหอ้งยาพอเห็นเราแกรีบตรงมาหา   

คุณยาย:  หมอวนัน้ีฉนัเอามะยมกบัมะเฟืองมาฝาก  หมอจะเอาตอนน้ีเลยไหม  ถา้รอตอนสายยาย

อายเขา   แกหายไปสกัพกั กลบัมาพรอ้มกระสอบมะยมกบัมะเฟืองมากระสอบหน่ึง มีพริกเกลือพรอ้มรบักระสอบมา 

คุณยาย:  ยายขอกระสอบคืนเน้อ หมอเอาแต่มะยมกะมะเฟืองออก   

เภสชักร:  ยาย  วนัหลงัไม่ตอ้งเอามาฝากเน้อดสิูลาํบากแยเ่ลย  แลว้ยายมายงังยั?  

คุณยาย:  ยายมากบัรถแม่คา้ในตลาดเขา   

เภสชักร:  แลว้จะกลบัยงังยัละยาย?  (รูสึ้กเป็นห่วงเล็กน้อย) 

คุณยาย:  รอรถโรงเรียนโน่นแหละ   

เลยควกัเงินในกระเป๋าใหเ้ป็นค่ารถ  ไมไ่ดใ้หเ้พ่ือเป็นค่าส่ิงของท่ียายเอามาฝาก  มนัคงไม่มีค่า

มากพอเท่ากบัน้ําใจท่ีคุณยายแกแบกกระสอบปุ๋ยท่ีมีมะมว่ง มะยม มะเฟือง ขึ้ นรถโดยสารมาฝากหรอก   
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มนัคงหาซ้ือท่ีไหนไมไ่ดส้าํหรบัน้ําใจของคนแก่ๆคนหน่ึงท่ีเขามีใหเ้รา  ทุกครั้งท่ีแกมารบัยา แกจะมีของ

มาฝากตลอดไปดทูะเบียนเยี่ยมบา้นถึงบางออ้วา่เราเคยไปเยี่ยมบา้นคุณยายเมื่อครั้งแรกๆท่ีออกเยี่ยม

บา้นแลว้คุณยายแกกินยาไม่ถูก เลยทาํฉลากยาพิเศษให ้ทาํใหแ้กสามารถกินยาเองไดถู้ก  บางส่ิงเราทาํ

ไป พอทาํเสร็จก็แลว้ไปไมไ่ดใ้ส่ใจอะไร  แต่สาํหรบัคุณยายเป็นส่ิงท่ีน่าจดจาํและมีคุณค่าสาํหรบัแก 

 ถึงแมง้านเยี่ยมบา้น อาจจะไมใ่ช่งานง่าย  งานสบาย  ไหนจะตอ้งตากแดด  ตากลม ตากฝน

เป็นครั้งครา  มีอุปสรรคบา้งรยับา้ง ลม้เหลวบา้ง  ประสบผลสาํเร็จบา้ง  แต่ผลท่ีไดม้นัก็คุม้ค่าไมน่้อย 

เพียงแต่อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการสัง่สมถึงจะเห็นผลเชิงประจกัษ์    ตลอดเวลาท่ีทาํงานเยี่ยมบา้นมา  2 

ปี โดยท่ีไรป้ระสบการณก็์เร่ิมสะสมผลงานวนัละเล็กละนอ้ย จนไดเ้ขียนผลงานวิชาการ   เร่ือง  ผลของ

การบริบาลทางเภสชักรรมโดยการดแูลต่อเน่ืองดา้นยาเฉพาะรายในชุมชนอาํเภอประโคนชยั  นําเสนอ

ในเวทีการประชุมวิชาการ เขต 9  เมื่อปี 2556  ไดร้บัรางวลัผลงานวิชาการดีเด่น  นับวา่เป็นผลงานท่ี

ภาคภมูิใจสาํหรบัตวัเองไมน่้อย  ผลงานท่ีทาํดว้ยน้ําพกัน้ําแรงของตวัเอง แบบไรป้ระสบการณจ์ริงๆ  

 ส่ิงเล็กๆนอ้ยๆท่ีเกิดขึ้ นเหล่าน้ี  เป็นรางวลัท่ีทาํใหเ้รามีพลงัท่ีจะกา้วต่อไป  และกา้วสู่การเป็น

เภสชักรประจาํครอบครวัอยา่งมืออาชีพต่อไป   ถึงแมม้นัจะยากเกินไปส าหรบัฉนัก็ตาม 

 
PF 18 

เรื่องเล่า...กว่าจะมาเป็นเภสชักรครอบครวั 

นวเรศ เหลืองใส  

โรงพยาบาลสขุส าราญ จงัหวดัระนอง 

 

 ขา้พเจา้ผ่านการทาํงานมาจาก หวัหน้าฝ่ายเภสชักรรมท่ีตอ้งรบัผิดชอบมากมายหลายบทบาท 

ซ่ึงตอ้งทาํงานทุกอยา่งเหมือนฝ่ายเภสชักรรมโรงพยาบาลชุมชนทัว่ไปท่ีตอ้งเป็นการใหบ้ริการแบบ One 

Stop Serviceทาํไดเ้บ็ดเสร็จและตอ้งมีคุณภาพ เมื่อวนัหน่ึงมาถึงวนัท่ีจะทาํใหผ้มไดเ้ปล่ียนผันชีวิต จาก

บทบาทเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน มาสู่เภสัชกรครอบครัว วันท่ีหัวหน้าฝ่าย คบ. สสจ ระนองได้

มอบหมายใหผ้มไปเป็นตวัแทน จงัหวดัระนองในการเป็นภาคีเครือข่าย เขต 11 ซ่ึงมี ฝ่าย คบ. สสจ สุ

ราษฎรธ์านี เป็นเจา้ของโครงการ โดยไดร้บังบประมาณสนับสนุนมาจาก คคส และ สสส ผมไดม้ีโอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรู ้และทําโครงการดา้นความปลอดภัยในการใชย้าในชุมชน โดยจดัทําโครงการ ASU 

Corner ณ รพสต ภายใน อาํเภอสุขสาํราญ จงัหวดัระนอง  มนัเป็นงานท่ีทา้ทายผมมากเพราะตอ้งเป็น

งานท่ีตอ้งตอบโจทย ์สปสช. เรียกไดว้่าทํางานทีเดียว ได ้งานสามงานเลยก็ว่าได ้ทั้ งการตอบโจทย ์

เจา้ของ งบประมาณฯ และงานประจาํ รวมถึงงานท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนในระดับปฐมภูมิ งานน้ีทําใหผ้มได ้

ไปสู่ระดับประเทศ โดยมีส่วนร่วมในการใชย้าอย่างปลอดภัยในชุมชน ทําใหผ้มไดเ้ป็น ตัวแทน จงัหวดั

ในการนําร่องงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ภายใน คปสอ เข ้ามามีส่วนร่วมและ

ช่วยเหลือใหง้านน้ันไดก้า้วกระโดดสู่วิถีชุมชน มนัเป็นงานท่ีทา้ทายผมเป็นอย่างมาก จนกระทัง่ วนัหน่ึง

ก็มาถึงวนัท่ีจะตอ้งกา้วเขา้สู่งาน เภสชักรรมปฐมภูมิอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ ผมไดร้ับหน้าท่ีโดย
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หวัหน้าฝ่าย คบ สสจ.คนเดิม ใหไ้ป Defense งบประมาณ จาก สปสช เขต 11  เพ่ือนํางบประมาณมา

ทําโครงการท่ีผมไดคิ้ดขึ้ นมาในหัวขอ้โครงการ “เภสัชกรประจําบา้นบริบาลเภสัชกรรม” และไดนํ้า

งบประมาณท่ีไดม้าจดัทาํโครงการดงักล่าวจนสาํเร็จ โดยทาํใหไ้ดเ้ขา้ถึง ปัญหาของยาในชุมชนท่ีแทจ้ริง 

ในขณะท่ีงานผูป่้วยโรค NCD ท่ีเร้ือรงั ทั้งเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ก็ถาถมเขา้มารบัปบริการ นับวนัก็

มีจาํนวนมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากโครงการคน้หาผูม้ีภาวะเส่ียงของฝ่ายเวชฯ และก็ตอ้งขอขอบคุณฝ่าย

เวชฯ และฝ่ายการพยาบาล รพ สุขสาํราญท่ีไดย้กระดบัปัญหาผูป่้วยลน้โรงพยาบาลขึ้ นมาเพ่ือใหที้มสห

สาขาวิชาชีพไดร้่วมเขา้มาแกไ้ข โดยมีทีมงาน รพสต เขา้มามีส่วนร่วมช่วยแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเป็นการตกลง

กนัเพ่ือนัดผูป่้วยไดล้งไปรบัยาท่ี รพสต ทุกวนัศุกร ์โดยมีการตั้งเกณฑส์าํหรบัผูป่้วยท่ีสามารถคุมสภาวะ

ใหเ้ป็นไปตามเกณฑไ์ดภ้ายใตก้ารใหบ้ริการแบบใกลบ้า้นใกลใ้จ จึงทาํใหฝ่้ายเภสชักรรม ไดม้ีโอกาส ได้

จดัตั้งข้ึนเป็นงานโครงการนําร่องเภสชักรรมปฐมภูมิ โดยมีการจดัตั้งคลงัยาสาํหรบัผูป่้วยโรคเร้ือรงัและ

โรคทัว่ไปขึ้ น ณ รพสต โดยมีทีมงานทั้งแพทย ์ทันตแพทย ์เภสชักร พยาบาล กายภาพบาํบดัไดล้งไป

ดูแลผูป่้วยใหค้รบวงจร กอปรกับการเยี่ยมบา้นผูป่้วย โดยนํางานคุม้ครองผู ้บริกโภค เขา้มาร่วม ดว้ย

เพ่ือใหง้านท่ีมีอยู่ไดส้มบูรณ์ ยิ่งขึ้ นและเป็นการเติมเต็มการใหบ้ริการผูป่้วยเชิงรุก การออกเภสชักรรม

ปฐมภูมิจากปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนัน้ีทาํใหปั้ญหาในชุมชนไดเ้ร่ิมมีการวางแผนแกไ้ขปัญหาอย่าง

จริงจงัมากขึ้ น เพ่ือตอบโจทยท่ี์ตอ้งแกไ้ขไปจนกว่าผูป่้วยจะไดร้ับบริการขั้นปฐมภูมิอย่างดีท่ีสุดเท่าท่ี 

เภสชักร คนนึงและทีมสหสาขาวิชาชีพพอจะทาํไดอ้ย่างเต็มความสามารถ และเต็มแรงกายแรงใจ ทั้งน้ี

ตอ้งขอขอบคุณ สาํนักวิชาเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณท่ี์ไดเ้ล็งเห็นถึงคุณค่าเภสชักรตวัเล็กๆ

อยา่งผมใหไ้ดม้ีโอกกาสดีๆท่ีจะไดพ้ฒันางานเภสชักรรมปฐมภมูิ ใหไ้ดช่ื้อว่าเภสชักรไทยก็ไม่แพเ้ภสชักร

ใดๆในโลก โดยเฉพาะเภสัชกรฝั่งตะวนัตกท่ีเขาเป็นผูคิ้ดคน้ริเร่ิม‚เภสัชกรครอบครวั‛ วนัน้ีคุณไดม้า

ช่วยสงัคมแลว้หรือยงั อย่างน้อยคุณก็สามารถเขา้มามีส่วนช่วยงานเภสชักรรมปฐมภูมิได.้.จากเภสชักร

ทัว่ไปสู่เภสชักรครอบครวั  วนัน้ีเรามี Theme อยู่ท่ีทาํใหง้านท่ีเราตั้งใจใหส้าํเร็จว่า ‚ททท‛....ทาํทนัที! 

แลว้วนัน้ีเราจะรออะไรครบัโอกาสน้ันมาถึงคุณแลว้ครบัและจากประสบการณส์าํหรบัการเยี่ยมบา้นครั้ง

แรกของผมท่ีประทับใจคือการไดอ้อกเยี่ยมบา้นกบัทีมงานสหวิชาชีพซ่ึงในทีมงานน้ันก็มีผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสุขสาํราญเป็นผูนํ้าทีมเยี่ยมบา้นซ่ึงท่านเองก็ไดเ้ขา้คอรส์ เรียนบอรด์เวชศาสตรค์รอบครวั 

เป็นแพทยห์น่ึงเดียวท่ีออกฝึกงานในพ้ืนท่ีท่ีท่านดูแลอยู่ เคสแรกท่ีเราไดเ้ขา้ไปดูแลเป็นเคสท่ีทีมงานเรา

ไดท้าํงานกนัทุกคน ไมว่า่จะเป็นแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร พยาบาล และกายภาพบาํบดั เรียกว่าแทบ

ยกโรงพยาบาลไปดูแลกนัเลยก็ว่าได ้เคสน้ีเป็นหญิงชราท่ีมีช่ือว่าป้าต๋ิม น่ิมเจริญ  เน่ืองจากเป็นเคสท่ี

ซับซอ้น ถา้ใครไม่ไดเ้ขา้ไปสมัผัสจะไม่มีทางรูไ้ดเ้ลยว่าปัญหาน้ันมีการซ่อนเรน้ดว้ยระบบครอบครวัท่ี

ซบัซอ้นและความหลากหลายของศาสนาซ่ึงบา้นหลงัน้ีลกูสาวผูดู้แลป้าต๋ิมจะมี 2 คนจากลกูทั้งหมด 3 

คน โดยสลบักันดูแล ระหว่างลูกสาวคนโตซ่ึงออกเรือนแลว้โดยเขา้ศาสนาอิสลาม ส่วนน้องคนกลาง

แต่งงานออกเรือนไปแลว้เช่นกนัและก็ไปอยู่กบัแฟนท่ีเมืองนอกส่งมาแต่เงินและ อาหารเสริม ส่วนลูก
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สาวคนเล็กออกเรือนเช่นกนัและมีบา้นอยูใ่กล้ๆ กบัป้าต๋ิม ในขณะท่ีป้าต๋ิมเองก็มีน้องสาวมาอาศยัอยู่ดว้ย

โดยยึดพ้ืนท่ีหลงับา้นเป็นท่ีอยู่อาศัยแต่ไม่ไดช้่วยอะไรป้าเพราะก็ชราภาพเช่นกนั แต่โชคดีท่ีไม่ไดเ้ป็น 

เบาหวาน-ความดันโลหิตสูงในการเขา้ไปเยี่ยมบา้นโดยทีมงานในครั้งน้ีเพ่ือเขา้ไปดูแลป้าต๋ิมซ่ึงป้าต๋ิม

เองเคยมีอาการซึมเศรา้จากร่างกายท่ีเกิดจาก อมัพาตคร่ึงซีก จากการเขา้ไปดูแล ทาํใหเ้ราทราบตั้งแต่ 

ดา้นร่างกาย จิตใจ ส่ิงแวดลอ้ม ฐานะเศรษฐกิจของป้า รวมถึงสงัคมความเป็นอยู่ ป้าต๋ิมอยู่ในสภาพพ่ี

ค่อนขา้งขาดคนดแูลเอาใจใส่ จากการคน้หาปัญหาพบวา่ป้าตอ้งดแูลตวัเองทั้งเร่ืองส่วนตวัและการกินยา 

ครั้งหน่ึงเคยมีญาติเขา้มาทาํท่ีออกกาํลงักายใหแ้กออกกาํลงักาย แต่แกก็ขาดแรงบนัดาลใจในการออก

กาํลงักายทาํใหแ้ขนขาลีบเล็ก  เน่ืองจากป้าต๋ิมตอ้งอยูบ่า้นคนเดียวอย่างเหงาๆ ทีมเราจึงระดมความคิด

เพ่ือท่ีจะดูแลป้าต๋ิม โดยแบ่งงานกนัทาํโดยใหที้มพยาบาลดูแลดา้นสุขลกัษณะการทาํแผล และการดูแล

ดา้นชีวิตประจาํวนั อาหาร ความเป็นอยู่ แพทยก็์ตรวจอาการเพ่ือทําการรกัษาท่ีต่อเน่ือง ทันตแพทย์

ประเมินสุขภาพในช่องปาก และดูแลเร่ืองฟันปลอมตามโครงการฟันปลอมพระราชทาน ส่วน

กายภาพบาํบดัก็ประยุกตช์กัรอกใหป้้าต๋ิมออกกาํลงักายใหอ้ยู่ในสภาพท่ีตรงต่อสรีระวิทยาท่ีควรจะเป็น

ตามหลกัการกายภาพบาํบดั ส่วนเภสชักรอยา่งเราก็รูห้นา้ท่ี 

 โดยเราเองก็ปฏิบติัตามวิชาชีพโดยการดแูลดา้นยา ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร รวมถึง การดูแลแบบ

องคร์วมอ่ืนๆท่ีช่วยดแูลได ้และไม่ท้ิงงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดว้ย เช่น การตรวจยาลกูกลอน เพ่ือตรวจหา

สารสเตียรอยดท่ี์ปนปลอม จากการคน้หาปัญหาดา้นยาพบว่า ป้าต๋ิมไดใ้ช ้ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารท่ีลูก

สาวส่งมา พบว่าฉลากขา้งขวดระบุถึงแอลกอฮอล์ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ตามหลักการแลว้ ผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวถา้เป็นยา เราจะเรียก ไดว้่ามนัคือ ยาElixir ซ่ึงมีแอลกอฮอลผ์สมค่อนขา้งมาก และผลิตภัณฑ์

ดงักล่าวก็เป็นผลิตภัณฑ ์ท่ีป้าต๋ิมชอบและโปรดปรานมาก เพราะทําใหป้้ามีความสุข ยามป้าต๋ิมเหงาๆ

ป้าแกก็จะยอ้มใจดว้ยผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นประจาํ และผลิตภณัฑืน้ีน่ีเองท่ีทาํใหป้้าต๋ิมยงัคงมีความดัน

โลหิตสูงมาตลอดเพราะป้าไดร้บัแอลกอฮอล ์และการขาดยา  ซ่ึงก็เป็นปัญหาท่ีทางทีมก็ตอ้งนํามาสรุป

เพ่ือแกไ้ขกัน จนในท่ีสุดทางทีมงานก็ไดส้รุปว่า เราจะตอ้งนําปัญหาทั้งหมดมาร่วมแกไ้ขกัน ทั้งดา้น

กายภาพบาํบัดสุขภาพช่องปาก แผลท่ีเป็นจากการนอนติดเตียงนานๆ รวมถึงยาและผลิตภัณฑเ์สริม

อาหารท่ีป้าต๋ิมตอ้งปรบัใหม่แบบบรูณาการและยกเคร่ือง ป้าต๋ิมขาดยามานาน และตอ้งมีแพลนบาํบดั

การติดแอลกอฮอล ์เน่ือจากผลิภณัฑเ์มืองนอกท่ีป้าต๋ิมโปรดปรานจากลกูคนกลางท่ีส่งมาจากเมืองนอก 

และหลงัจากการกลบัมาเราก็ไดจ้ดัเตรียมแกไ้ขปัญหาและนํากลบัไปแกไ้ข โดยเน้นการนํา บุคคลากร

คนสําคัญท่ีสุดในชุมชนท่ีเราขาดไม่ไดใ้นการกระตุน้ชุมชนนัน่ก็ คือ อสม โชคดีท่ีป้าต๋ิมมีหลานเป็น 

อสม ช่ือน้องบี เราจึงไดเ้ชิญหลานป้าต๋ิมซ่ึงเป็น อสม มาช่วยเป็นหน่ึงในทีมการดูแลเยี่ยมบา้นอีกแรง

หน่ึงเวลาท่ีพวกเราทีมงานไม่ไดล้งไปเยี่ยมดูแลป้าต๋ิม จากวนัน้ันถึงวนัน้ีป้าต๋ิม มีสภาพชีวิตท่ีดีขึ้ นอย่าง

เห็นไดช้ัด โดเฉพาะพัฒนาการดา้นการเคล่ือนไหวโดยการดูแลจากกายภาพบําบัด การรักษาโรคท่ี

ถูกตอ้งจากแพทยท่ี์ลงดูแลผูป่้วยโดยตรง ช่องปากท่ีมีฟันพรอ้มรอยยิ้ มจากทนัตแพทย ์ป้าต๋ิมไดร้บัยา 
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Lorazepamแทน ผลิตภัณฑแ์อลกอฮอล ์และยาแกซึ้มเศรา้Fluoxetine ซ่ึงทําใหป้้าต๋ิมมีความสุขมากขึ้ น

กว่ากินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมแอลกอฮอล์ ป้าต๋ิมไดร้ับยารักษาโรคตรงกับแพทยเ์พ่ือรักษาโรค 

รวมถึงการกินยาท่ีตรงเวลามากขึ้ นจาก อสม ท่ีอาสามาช่วยเภสัชกรด้านการติดตามการกินยา 

ความรูสึ้กเหล่าน้ีก็เหมือนๆกบัผูท่ี้ออกเยี่ยมบา้น คือการเป็นผูใ้หน้ั้น มีความสุขกว่าท่ีจะเป็นรบั ส่ิงท่ี

พวกเราอยากไดม้ากกวา่เงินทองมนั ก็คือชีวิตใหม่ท่ีจากชีวิตเก่าๆท่ีรอวนัท่ีจะจากไปอย่างน้อยชีวิตหน่ึง

ท่ีรอวนัจากไปน้ัน ก็ยงัมีอีกหลายๆชีวิตท่ีมีความคิดว่าถา้เราจะเสียสละเวลาบางส่วนของชีวิตเรามาให้

ชีวิตใหม่กับป้าคนหน่ึงท่ีขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว หรือสังคมอย่างน้อยเราก็ยังไดค้วาม

ภาคภูมิใจท่ีเกิดมาเพ่ือเป็นผูใ้ห ้เพราะคาํว่าการใหท่ี้มีความสุขท่ีแทจ้ริงน้ัน คือการใหท่ี้ไม่หวงัส่ิงใดๆ

ตอบแทน 

 

การระดมสมองเพ่ือแกปั้ญหาการใชย้า บา้น ป้าต๋ิม น่ิมเจริญ โดยทีมเภสชักรเยี่ยมบา้น                       

โครงการ “Pharm@Home Project‛ 
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รปูหมายเลข 1กรอบแนวคิดการดาํเนินงานโครงการดูแลปัญหาจากการใชย้าในผูป่้วยเฉพาะรายใน

ชุมชน เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

 

  

ศูนย์ประสานงาน เครือข่ายเภสัชกรชุมชน (Community Pharmacy 

Network Center) 

แพทย์ พยาบาล ประจ าโรงพยาบาล ประจ าหอบ าบดัผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองและสมองเสื่อม 

การบริบาลทางเภสัชกรรมที่บ้านโดย เภสัชกรชุมชน                                                                                                 

ในรูปแบบการจัดการการใช้ยาเพื่อบ าบัดโรค (Medical Therapy Management: MTM) 

6. การค้นหาข้อมูลการใช้ (Medication therapy 

review) 

7. การจดบันทึกข้อมูลขอ้ผู้ป่วยแต่ละคน                                             
(A person medical record) 

8. วางแผนแก้ปัญหา (A medication action plan) 

9. การให้ข้อมูลและส่งต่อ (Intervention and referral)  

10. การจดัท าเอกสารพร้อมติดตามการใชย้า                

(Documentation and follow-up) 

ส่งข้อมูลต่อให้หนว่ยบริการปฐมภูมิ /

โรงพยาบาลเพื่อการปรับเปล่ียน/แก้ไข  

ปรับเปล่ียน/ แก้ไขปัญหาจากการใช้ยา

ตามหลักเกณฑ์ทางเภสัชกรรม 

 สมุดประจ าตัวผู้ป่วย  เพื่อ
ติดตามการใช้ยา 

 แบบบันทึกการใช้ยา 
 

ให้ความรูเ้กี่ยวกับการใช้ยา  

 ต่อผู้ป่วย / ต่อผู้ดูแล 

 

ครั้งที่ 1: แก้ปัญหาจากการใชย้า 

(DRPs), ให้ความรู้การใชย้า 

(ค้นหา, แก้ปัญหา, วางแผน) 

ครั้งที่ 2: แก้ปัญหาจาก

การใช้ยา (DRPs), ให้

ความรู้เรื่องโรคและยา 

ครั้งที่ 3:  ติดตามผลการใช้ยา, 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม,           

สรุปขอ้มูล พร้อมส่งต่อ 

ร้านยาคุณภาพ   /   ร้านยาในชุมชน 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะรายท่ีต้องการดูแลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้ยา 
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PF 19 

โครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น 

นงพรรณ  ลอยทอง,สวุคนธ ์ กลมกลูม,สินีนาฏ  ชชูมงาม, เทพพิรณุ  แยม้สงา่,อมราพกัตร ์สารกลุ 

กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค โรงพยาบาลจอมพระ จงัหวดัสรุนิทร ์

เบอรต์ิดตอ่ 044 – 581103 ตอ่ 120 

 

ค าส าคญั     :  

ฉีดเป็น หมายถึงฉีดยาไดถู้กวิธี ฉีดยาไดถู้กขนาด ฉีดยาไดถู้กตาํแหน่ง ฉีดยาไดถู้กเวลา ฉีดยา

ไดถู้กคน  

 เห็นใจ หมายถึง เห็นน้ําใจวา่เป็นอยา่งไร เช่นดีหรือชัว่ ร่วมรูสึ้กในความทุกขย์ากของผูอ่ื้น 

 ใกลบ้า้น หมายถึง บา้นใกลเ้รือนเคียง อาศยัอยูใ่กลก้นัในละแวกเดียวกนั 

สรุปผลงานโดยยอ่: 

 เน่ืองดว้ยในปี 2557 ท่ีผ่านมา พบปัญหาในใชย้าฉีดอินซูลิน ซ่ึงพบว่าผูป่้วยมีปัญหาในการ

บริหารยาฉีดอินซูลิน การเก็บรกัษา และการท้ิงเข็มฉีดยาอินซูลินท่ีใชแ้ลว้ และพบว่าแพทยม์ีการสัง่ใช ้

ยาฉีดอินซลิูนในผูป่้วยเบาหวานท่ีคุมระดบัน้ําตาลไม่ไดม้ากขึ้ น และพบจาํนวนผูป่้วยท่ีเกิดภาวะน้ําตาล

ตํา่มากขึ้ นจากการใชย้าฉีดอินซูลิน ในผูป่้วยบางรายไม่สามารถฉีดยาดว้ยตนเองได ้ตอ้งเดินทางไปฉีด

ยายงัสถานพยาบาลใกลบ้า้น เกิดความไม่สะดวกในการใชย้า  ทางกลุ่มงานเภสชักรรมและคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคมองเห็นความเส่ียงในการใชย้าของผูป่้วย จึงไดจ้ดัทาํโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้นขึ้ น เพ่ือ

ลดปัญหาความคลาดเคล่ือนทางการใชย้าฉีดอินซลิูนท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้

 มกราคม ปี2558 : จดัทําโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น โดยจดัอบรบใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั

แนวทางการบริหารยาฉีดอินซูลิน พรอ้มฝึกปฏิบติัจริงใหก้ลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ 

กลุ่มอาสาสมคัรประจําหมู่บา้น มีการจัดทําการทดสอบก่อนและหลงัฝึกปฏิบัติ เพ่ือทดสอบ

ความรูก้่อนและหลงัไดร้บัการอบรมเก่ียวกบัแนวทางการบริหารยาฉีดอินซลิูน  

เป้าหมาย    :  

 ระยะที่1  : กลุ่มเป้าหมายสามารถบริหารยาฉีดอินซลิูนได ้ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 70 

 ระยะที่2 :  ปัญหาความคลาดเคล่ือนทางการใชย้าของผูป่้วยท่ีใชย้าฉีดอินซูลิน ในเขตพ้ืนท่ี

โครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น ลดลงไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50  

ปัญหาและสาเหตโุดยย่อ : 

 ปัจจุบนัพบวา่ปัญหาจากการใชย้าฉีดอินซลิูนของผูป่้วยมีเพ่ิมมากขึ้ น และอีกหน่ึงปัญหาสาํคญัท่ี

พบไดบ้่อย คือ ปัญหาการบริหารยาฉีดอินซูลิน เช่น วิธีการฉีดยาอินซูลินผิดวิธี การเก็บรกัษา และการ

ท้ิงเข็มฉีดยา รวมทั้งยงัพบปัญหาผูป่้วยเกิดภาวะน้ําตาลสูงจากการบริหารยาผิดวิธีและพบผูป่้วยเกิด

ผลขา้งเคียงจากการใชย้าฉีด อาทิเช่น ภาวะน้ําตาลในเลือดตํา่ และเน่ืองดว้ยปัจจุบนัแพทยม์ีการสัง่ใช ้

ยาฉีดอินซลิูนในผูป่้วยเฉพาะรายมากยิ่งขึ้ น ร่วมกบัผูป่้วยไมส่ามารถฉีดยาดว้ยตวัเองได ้ทาํใหต้อ้งไปรบั

บริการท่ีสถานพยาบาลใกลบ้า้น ดว้ยระยะทางในการเดินทาง อาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงในการใชย้า

ของผูป่้วย ทางกลุ่มงานเภสชักรรมและงานคุม้ครองผูบ้ริโภคมองเห็นความเส่ียงในการใชย้าของผูป่้วย 



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  209 

 

จึงไดจ้ัดทําโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้นขึ้ น เพ่ือลดปัญหาความคลาดเคล่ือนทางการใชย้าฉีด

อินซลิูนท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

กิจกรรมการพฒันา :  

   วิธีการด าเนินงาน 

  1 จดัท าขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยใชแ้บบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่เป้าหมาย 

2 ท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนการบริหารยาฉีดอินซูลิน เพ่ือประเมินความรูเ้ร่ืองการ

บริหารยาฉีดอินซลิูนกลุ่มเป้าหมาย: ใชแ้บบทดสอบก่อนและหลงัเรยีนเรื่ องการบรหิารยาฉีดอินซลูิน 

หวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมิน มีดงัน้ี 

 -ขัน้ตอนการบริหารยาฉีดอินซลิูน      -ตาํแหน่งท่ีใชใ้นการฉีดยาอินซลิูน 

 -ขัน้ตอนการเก็บรกัษายาฉีดอินซูลิน  -การจดัการกบัเข็มฉีดอินซูลินท่ีใชแ้ลว้ -ผลขา้งเคียง

จากการใชย้าฉีดอินซูลิน 

และนอกจากน้ียงัไดจ้ดัทําแบบประเมินการฝึกปฏิบัติโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น เพ่ือประเมิน

ความรูเ้ก่ียวกบัแนวทางการบริหารยาฉีดอินซลิูนระหวา่งฝึกปฏิบติัจริงของกลุ่มเป้าหมาย  

 3 กิจกรรมในโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น 

1) กาํหนดใหม้ีเภสชักร/เจา้พนักงานเภสชักรรม/เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

รบัผิดชอบในโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น  

       2) กาํหนดใหใ้หม้ีเภสชักรรบัผิดชอบในการทดสอบความรูก้่อนฝึกอบรมแนวทางการบริหาร

ยาฉีดอินซลิูนของกลุ่มเป้าหมาย โดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีนเรื่ องการบรหิารยาฉีดอินซลูิน          

   3) จดัทาํทาํเนียบรายช่ือ/และขอบเขตการรบัผิดชอบประจาํ ของอาสาสมคัรประจาํหมู่บา้น

โครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น  

  ๔) จดัอบรมใหค้วามรูแ้ละฝึกปฏิบติัจริงใหก้บักลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัแนวทางการบริหารยาฉีด

อินซูลิน และประเมินความรูข้ณะปฏิบติัจริง โดยใช้แบบประเมินการฝึกปฏิบัติโครงการฉีดเป็น เห็นใจ 

ใกลบ้า้น 

  ๕) ประเมินผลการทดสอบหลังไดร้ับการฝึกอบรมแนวทางการบริหารยาฉีดอินซูลินของ

กลุ่มเป้าหมาย โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรยีนเรื่ องการบรหิารยาฉีดอินซลูิน 

  ๖) ติดตามผลการดูแลผูป่้วยเบาหวานท่ีใชย้าฉีดอินซูลินโดยอาสาสมคัรประจาํหมู่บา้นท่ี เขา้

ร่วมโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น   

  ๗) วิเคราะหข์อ้มลู/สรุปผลโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น 

การประเมินผลการเปล่ียนแปลง : 

1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวดัผล 

 1)  ประเมินขอ้มลูเบ้ืองตน้ของกลุ่มเป้าหมายในโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น  

โดยใชแ้บบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่เป้าหมาย 

 ๒) ประเมินความรูก้่อนไดร้บัการฝึกอบรมและปฏิบติัจริงเก่ียวกบัแนวทางการบริหารยาฉีด

อินซูลิน โดยใชแ้บบทดสอบก่อเรยีนเรื่ องการบรหิารยาฉีดอินซลูิน 



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  210 

 

 ๓) ประเมินความรูเ้ก่ียวกับแนวทางการบริหารยาฉีดอินซูลินระหว่างฝึกปฏิบัติจริงของ

กลุ่มเป้าหมาย  

โดยใชแ้บบประเมินการฝึกปฏิบตัิโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น 

๔)  ประเมินความรูห้ลงัไดร้บัการฝึกอบรมและปฏิบติัจริงเก่ียวกบัแนวทางการบริหารยาฉีด

อินซูลิน โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรยีนเรื่ องการบรหิารยาฉีดอินซลูิน 

 ๕) นําขอ้มลูท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห/์สรุป เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขหรือโอกาสในการพฒันาต่อไป

ของโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น  

2 ผลการด าเนินงาน 

กราฟที๑่  คะแนนก่อนและหลงัเรียนของกลุ่มเป้าหมายเรื่องการใชย้าฉีดอินซูลิน 
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ตารางที่1 รอ้ยละคะแนนของกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัขั้นตอนการบริหารยาฉีดอินซูลิน 

 

ล าดบั 

 

หวัขอ้ที่ประเมิน 

ขั้นตอนท่ี1 การบรหิารยาฉีดอินซูลิน 

รอ้ยละคะแนนของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ก่อนเรียน 

 

หลงัเรียน 

ปฏิบตัิ

ไม่ได ้

ปฏิบตัิได ้ ปฏิบตัิไมไ้ด ้ ปฏิบตัิได ้

๑ ลา้งมือใหส้ะอาดแลว้เช็ดใหแ้หง้  

ก่อนการฉีดยาอินซูลินทุกครั้ง 

 

- 

 

100 

 

- 

 

100 

๒ คลึงขวดยาอินซูลินไปมา 

ในฝ่ามือทั้งสองขา้ง  

30.56 69.44 - 100 

๓ ใชส้  า ลีชุบแอลกอฮอล ์ 

เช็ดจกุยางของขวดยาอินซูลิน 

- 100 - 100 

๔ ดดูอากาศเขา้มาในหลอดฉีดยาใหมี้ จ  านวน

เทา่กบัปริมาณยาที่จะตอ้งใช ้ 

38.89 61.11 - 100 

๕ แทงเข็มฉีดยาใหผ้่านเขา้ไปขวดยาแลว้ ดนั

อากาศเขา้ไปในขวด เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด

สูญญากาศ คว า่ขวดยาลงแลว้ค่อยๆดดูยา

อินซูลินเขา้หลอดฉีดยาในปรมิาณที่ตอ้งการ 

47.22 52.78 - 100 

๖ ตรวจดวู่ามีฟองอากาศอยูห่รือไม ่ถา้มีใหฉี้ด

ยาเขา้ไปในขวดใหม ่แลว้ดดูกลบัเขา้มา

ชา้ๆ จนไดป้ริมาณที่ตอ้งการ ตรวจดขูนาด

ของอินซูลินใหแ้น่ใจอีกครั้ง 

27.78 72.22 ครั้งท่ี1 : 30.56 

ครั้งท่ี2 : 22.22 

ครั้งท่ี3 : - 

ครั้งท่ี1 : 69.44 

ครั้งท่ี2 : 77.78 

ครั้งท่ี3 : 100 

๗ ท าความสะอาดผิวหนงับริเวณที่จะฉีดดว้ย

ส าลีชุบแอลกอฮอล ์

- 100 - 100 

๘ ใชมื้อขา้งหน่ึงจบัยกผิวหนงัข้ึนเบาๆ - 100 - 100 

๙ จบัเข็มฉีดยาเหมือนการจบัปากกา แลว้ปัก

เข็ม 45-90 องศา แลว้กดกา้นสูบ ค่อยๆ

ปล่อยยาจนหมด 

- 100 - 100 

๑๐ ถอนเข็มฉีดยาออก แลว้เช็ดดว้ยส าลีชุบ

แอลกอฮอล ์

- 100 - 100 
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ตารางที่2 รอ้ยละคะแนนของกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัขั้นตอนการระบุต าแหน่งฉีดยา/ขั้นตอนการเก็บรกัษายา/

การจดัการกบัเข็มฉีดยาที่ใชแ้ลว้/ผลขา้งเคียงที่เกิดจากใชย้า 

 
 

หวัขอ้ที่ประเมิน 

 

รอ้ยละคะแนนของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ก่อนเรียน 

 

หลงัเรียน 

ปฏิบตัิ

ไม่ได ้

ปฏิบตัิได ้ ปฏิบตัิไมไ้ด ้ ปฏิบตัิได ้

ขั้นตอนท่ี๒ : ต าแหน่งท่ีใชใ้นการฉีดยา

อินซูลิน 

-ระบุต าแหน่งท่ีใชใ้นการฉีดยา 

 

 

25.00 

 

 

75.00 

-  

 

100 

ขั้นตอนท่ี๓ : การเก็บรกัษายาฉีดอินซูลิน 

-ระบุการเก็บรกัษายา 

 

66.67 

 

33.33 

-  

100 

ขั้นตอนท่ี๔ : การจดัการกบัเข็มฉีดยา

อินซูลินท่ีใชแ้ลว้ 

-ระบุวิธีการจดัการกบัเข็มฉีดยาท่ีใชแ้ลว้ 

 

 

88.89 

 

 

11.11 

-  

 

100 

ขั้นตอนท่ี๕ : ผลขา้งเคียงที่เกิดยาการใชย้า

ฉีดอินซูลิน 

-ระบุผลขา้งเคียงที่เกิดจากการใชย้าฉีด

อินซูลิน 

 

 

94.44 

 

 

5.56 

 

 

- 

 

 

100 

 
3 สรุปผลการด าเนินงาน  

 จากการจดัทําโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น เพื่อใหค้วามรูก้บักลุ่มเป้าหมาย พบว่าผลการดําเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเป้าหมายท่ีตั้งไว  ้ คือระยะท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายสามารถบริหารยาฉีดอินซลิูนได ้ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 70 พบว่าในแต่ละหวัขอ้ของการประเมินอนัไดแ้ก่ ขั้นตอนการบริหารยาฉีด  ตาํแหน่งท่ีใชใ้นการฉีดยา การ

เก็บรักษายา การจดัการกบัเข็มฉีดยาท่ีใชแ้ลว้ และการเฝ้าระวงัผลขา้งเคียงจากยา พบว่าไดค้ะแนนเกินรอ้ยละ70 

ทั้งหมด จากโครงการน้ีทําใหไ้ดป้ระสบการณ์ในการสอนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายเองไดนํ้าความรูเ้ร่ืองการ

บริหารยาฉีดอินซูลินไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจําวนัและยังไดช่้วยเหลือดูแลผูป่้วยเบาหวานท่ีใชอ้ินซูลินในเขตพื้ นท่ี

รบัผิดชอบ    และยงัมีการดาํเนินการตามเป้าหมายในระยะท่ี 2 ท่ีตั้งไว ้คือ ติดตามปัญหาความคลาดเคล่ือนทางการ

ใชย้าของผูป่้วยท่ีใชย้าฉีดอินซูลิน ในเขตพื้ นท่ีโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น ลดลงไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 โดย

ติดตามร่วมกบั อสม.ในเขตพื้ นท่ีโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น ซ่ึงจะจดัการดาํเนินการในลาํดบัต่อไป 

บทเรียนที่ไดร้บั 

1 การเรียนรูท้ี่เกิดข้ึน 

 1.1 ตอ่ตนเอง 

   - ไดม้ีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์ในการจั้งตั้งโครงการใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจมาใชก้บัผูป่้วย 

เพ่ือลดปัญหาทางการใชย้า                

    - รูจ้กัการติดต่อประสานงานและการทาํงานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพอ่ืนมากขึ้ น 

   - รูจ้กัการวางแผนการปฏิบติังานใหเ้ป็นระบบมากขึ้ น 
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 1.2 ตอ่ทีมงาน 

   - ไดเ้รียนรูก้ระบวนการทาํงานเป็นทีม 

   - ไดม้ีการประสานงานร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ทาํใหง้่ายในดแูล

ผูป่้วยร่วมกนั         

 1.3 ตอ่ผูป่้วย 

               - เขา้ใจในบริบท/เขา้ใจวิธีการใชย้าของผูป่้วยท่ีบา้นมากขึ้ น 

               - ผูป่้วยตอ้งใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มลูการบริหารยาฉีดอินซลิูนในแต่ละวนัอย่าง

สมํา่เสมอ  

2 ปัญหาและอุปสรรค 

 -กลุ่มเป้าหมายมาไม่ครบตามจาํนวนท่ีตั้งไว ้

 -งบประมาณการจดัทาํโครงการไม่เพียงพอ   

3 โอกาสพฒันา 

   1.พิจารณาดาํเนินการตามเป้าหมายในระยะท่ี2 โดยดาํเนินการติดตามปัญหาดา้นการ

บริหารยาฉีด การเก็บรกัษา การท้ิงเข็มฉีดยาของผูป่้วยท่ีใชย้าฉีดอินซูลิน ในเขตพ้ืนท่ีโครงการฉีด

เป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น ร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย  

   2. ขยายโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้นยงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลทุก

ตาํบล ในเขตอาํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร ์

4 ปัจจยัความส าเร็จ 

   1.     มีการวางแผนในการปฏิบติังานท่ีดี 

2. ไดร้บัความร่วมมือท่ีดีจากเจา้หนา้ท่ี รพ.จอมพระและ รพ.สต 

3. มีงบประมาณในการจดัทาํโครงการฉีดเป็น เห็นใจ ใกลบ้า้น ท่ีพอเพียง 

4. การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมท่ีดี 

 

PF 20 
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 ลุงเค่ียงฮวดชายไทยคู่ อายุ 78 ปีเป็นชาวไทยเช้ือสายจีน ลุงไดร้ับยาหลายขนาน และคุม

น้ําตาลไมค่่อยไดติ้ดต่อกนัหลายครั้ง  แถมยงัพบค่าไตเร่ิมไม่ค่อยดี (พบ micro albumin ในปัสสาวะ ค่า 

GFR ค่า BUN เร่ิมไมดี่) แต่ลุงไมเ่คยขาดนัดรบัยา ถามเร่ืองการใชย้าก็ตอบไดไ้ม่ผิดพลาด ถามเร่ืองการ

ดูแลตวัเองก็ยืนยนั ไม่กินเค็มไม่กินมนัไม่กินหวาน แต่ทาํไมถึงคุมอาการไม่ค่อยได ้และทุกครั้งท่ีมารบั
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ยาลุงตอ้งขอยาแกป้วดเข่าทุกครั้ง ดังน้ันพ่ีหรัง่คุณพยาบาลประจําบา้นและคุณเภสชัจึงตกลงกันว่าไป

เยี่ยมบา้นลุงสกัที  

 บา้นของลุงเป็นบา้นเด่ียวในหมูบ่า้นดสูะอาดสะอา้นร่มร่ืน ลุงอยู่กนั 2 คนกบัป้า ป้าบอกว่าลุงมี

นิสยัประหยดัมธัยสัถ ์ขยนัทาํมาหากินจนสามารถส่งลกูใหเ้รียนดี ๆ และทาํงานดี ๆ แต่ลกูๆ ก็ทาํงานท่ี

กรุงเทพนาน ๆจึงกลบัมาเยี่ยมบา้นสกัครั้ง แต่ลกูๆ ก็เอาใจใส่โดยการส่งเงินทองมาใหใ้ชไ้ม่ขาด วิตามิน

อาหารเสริมสมุนไพรดี ๆ ส่งมาใหต้ลอดทั้งยาไทย ยาจีน ยาฝรัง่ เภสัชเลยแอบไปดูยาของลุงพบว่า

นอกจากยาโรคเร้ือรงัท่ีลุงรบัจากอนามยัโพหวายหลายขนานท่ีเหลือพอกินไดอี้กหลายเดือน แลว้ก็มียา

อาหารเสริมมากมายสารพัด และเจอซองยาของคลินิกหมอดว้ยอีกหลายซอง ลุงบอกว่าบางทีก็มีไม่

สบายบา้งปวดหวัปวดเข่าบา้งบางทียงัไม่ถึงวนันัดรูสึ้กเกรงใจ เลยไปหาหมอตามคลินิกไปเอายามากิน

ก่อน ส่วนเร่ืองอาหารการกินป้าบอกว่าลุงค่อนขา้งจุกจิกเร่ืองรสชาติถา้ทําไม่ถูกปากจะบ่นไม่หยุด 

ดงัน้ันลุงตอ้งปรุงเอง ว่าแลว้เภสชัไดที้ตอ้งไปสาํรวจครวั พบทั้งรสดี ชูรส น้ํามนัหอย แอบเปิดฝาหมอ้ 

เจอตม้หางหมนู่าอร่อย ลุงบอกคนจีนชอบซดน้ําแกงจะไดค้ล่องคอ  

 จากการไปเยี่ยมบา้นลุงเลยทําใหรู้ว้่าแมผู้ป่้วยจะมีฐานะดี แต่อยู่กันแค่ 2 คนลุงกับป้า ไม่มี

ผูด้แูลเร่ืองอาหารการกินท่ีเหมาะสม การกินยามีความลาํบากเพราะอายุมากสายตาไม่ค่อยดีบางทีก็ลืม

บา้ง แลว้ยาก็มีเป็นจาํนวนมากทั้งยาท่ีอนามยัจ่ายมา ยาท่ีคลินิกจ่าย ยาท่ีลกูส่งมาก็มี ลุงรูสึ้กว่ากินยา

เยอะไปกลวัเป็นโรคไต เด๋ียวไตทาํงานหนักก็เลยกินยาบา้งไม่กินบา้ง ดังน้ันตอ้งอธิบายใหลุ้งเขา้ใจว่า

การกินยาผูท่ี้จะปรบัยาไดคื้อแพทยเ์ท่าน้ัน  การกินยาตามแพทยส์ัง่ไม่ทาํใหไ้ตเส่ือม แต่กินยาไม่ถูกตอ้ง

น่ีล่ะจะมีผลต่อไตได ้ส่วนเร่ืองตัวป้าสายตาดีกว่าลุงจะคอยดูแลเร่ืองการกินยาให ้ถึงแมบ้างทีจะมีงอน

กนับา้ง 

เมื่อลองสอบถามเร่ืองลกู ๆของลุงก็ทาํใหรู้ว้่าลกูสาวลุงเป็นเพ่ือนร่วมรุ่นมธัยม กบัพ่ีจุ๊พยาบาลท่ีทาํงาน

คนนึง ซ่ึงช่วยจดัการปัญหาเร่ืองยาลกูกตญัํไูด ้พ่ีจุต่๊อสายตรงคุยกบัลกูสาวลุง(ในฐานะเพ่ือนกนั) และ

อธิบายเร่ืองยาอาหารเสริมท่ีซํ้าซอ้นของลุง ซ่ึงลกูของลุงก็เขา้ใจ  

 ปัญหาอีกอยา่งคือเร่ืองปวดเขา่ ลุงอายุมากแลว้ น้ําหนักตวัก็มากตามประสาคนอยู่ดีกินดี จะให้

ไปเปล่ียนขอ้เข่าลุงก็กลวั ก็เลยตอ้งกินยาแกป้วด (diclofenac)ตลอดทั้งไปเอาท่ีอนามยั  ไปคลินิกบา้ง 

หรือไปซ้ือตามรา้นบา้ง และเจา้ยาแกป้วดเขา่ของลุงมนัทาํใหไ้ตของลุงยิ่งแย่ลงไปอีก ปัญหาน้ีไดห้มอกอ้ 

หมอเวชศาสตรค์รอบครวัคนเก่งช่วยจดัการให ้คุณหมอจดัการปรบัการใชย้าโรคเร้ือรงัของลุงใหม่หมด 

และตั้งขอ้ตกลงเร่ืองการปวดเข่า โดยลุงตอ้งลดน้ําหนักตวัลง หา้มกินยาแกป้วดเข่า NSAID แต่ใหกิ้นยา

คลายกลา้มเน้ือได ้ 

 จากปัญหาเร่ืองการคุมน้ําตาลไม่ได ้ ไตเร่ิมเส่ือม และปวดเข่า หลงัจากท่ีไดร้บัการดูแลเป็นทีม

ทั้งจากหมอ พยาบาล ลกูสาว และภรรยา ตอนน้ีลุงน้ําหนักตวัลดลง ทําใหอ้าการปวดเข่าดี ลดการกิน

ยาแกป้วดเขา่ไปไดม้าก ควบคุมอาหารมากขึ้ น ซ่ึงมีขอ้ดีทั้งเร่ืองของน้ําหนักตวัและค่าผลน้ําตาลในเลือด 

ค่าไตเร่ิมดีขึ้ น ใกลเ้คียงค่าปกติแลว้ เร่ืองยาพอมีป้าเป็นคนคอยดูแลก็กินไดดี้ขึ้ นไม่ค่อยลืม และไม่กลงั

การกินยาแลว้เพราะลุงเขา้ใจแลว้ว่าไตจะเส่ือม เกิดจากการคุมน้ําตาลไมดี่ต่างหาก 

 จากเร่ืองราวของลุงเค่ียงฮวด อาจจะพูดไดว้่าจุดเร่ิมตน้ท่ีสนใจคือ ลุงใชย้าหลายอย่าง แต่คุม

อาการของโรคไม่ดี เลยอยากลองไปเยี่ยมบา้น และก็พบว่าส่ิงท่ีพบท่ีบา้นผูป่้วย กับส่ิงท่ีพบท่ีหน่วย

บริการมนัแตกต่างกนั ปัญหาหลายๆ อย่างไดร้บัการแกไ้ขใหดี้ขึ้ น โดยการมีส่วนร่วมทั้งจากครอบครวั 
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เจา้หน้าท่ีจากอนามยั และท่ีสาํคญัจากตัวของลุงเอง เพราะแมค้นอ่ืนจะไปช่วยลุงแนะนําลุงอย่างไร ถา้

ลุงไมย่อมรบัฟัง ไมย่อมทาํตาม ก็ช่วยอะไรไดไ้ม่มาก ดงัน้ันการทาํใหผู้ป่้วยยอมรบัการเจ็บป่วย ยอมรบั

การรักษาจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคัญ  แต่อย่างไรก็ตามทีมหมอครอบครวัของลุงก็ถือว่ามีส่วนร่วมดว้ย ขอเป็น

ผลงานใหที้มดว้ยนะคะ 

 

PF 21 

แค่ความสงสยั 

เพ็ญนภา ประภาวตั  

โรงพยาบาลดอนสกั อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์านี  

โทร 0813970114 077371105 

 

 บางครั้งแค่ความสงสยัเล็กๆก็อาจเปล่ียนชีวิตเราได ้ วนัหน่ึงเคยสงสยัวา่คนไขเ้ก็บยาอินซูลินกนั

อย่างไร  แลว้ยาพ่นคนไขก็้บอกพ่นตามเวลา ทดลองใหท้ํา ก็ทําถูกวิธี ทําไมอาการไม่ดีขึ้ น สงสัยว่า

พระภิกษุจดัการบริหารเวลายาอยา่งไร ยาท่ีถวายสงัฆทานไปไหน ฟังดอูาจเป็นคาํถามท่ีดูๆแลว้ไม่น่าจะ

ถามได ้แต่คุณเช่ือไหมวา่ แค่คาํถามน้ี มนัเป็นส่ิงผลกัดนัใหอ้อกจากกล่องส่ีเหล่ียมไปทาํงานเยี่ยมบา้น 

วนัท่ีตัดสินใจจะทาํงานเยี่ยมบา้น ดว้ยความท่ีเราอ่อนวยัวุฒิท่ีสุด ในบรรดาเภสชักร จึงตอ้งปรึกษาทั้ง

หวัหนา้และเภสชักรท่านอ่ืนๆ หวัหนา้เปิดโอกาสใหท้าํงานดา้นน้ีเต็มท่ี แต่ท่านอ่ืนไมเ่ห็นดว้ยก็มี โดยให้

เหตุผลวา่ทาํไมตอ้งไปเยี่ยมบา้น จ่ายยาท่ีหน้าหอ้งก็ไดคุ้ยกบัคนไขเ้หมือนกนั  ตอนน้ันก็เร่ิมคลอ้ยตาม 

เพราะดว้ยภาระงานท่ีทําอยู่ก็ไม่พอกบัเวลาอยู่แลว้ ถา้ตอ้งเยี่ยมบา้นดว้ยจะเอาเวลาท่ีไหน แต่นัน่อีก

แหละ อยากกา้วหน้า ก็อย่ารักษาส่ิงแวดลอ้ม ดังน้ันหากอยากทํางานเยี่ยมบา้น เราต้องเปล่ียน

 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา จึงไดเ้ขา้ไปพดูคุยกบัหวัหน้าฝ่ายเวชปฏิบติัครอบครวัและชุมชน  จนก่อ

เกิดเป็นทีมสหวิชาชีพในการออกเยี่ยมบา้น 

 วนัน้ีเราตอ้งตอบตวัเองใหไ้ดก้่อนวา่ทาํงานใหใ้คร แลว้คุณละคิดวา่เราทาํงานใหใ้คร  

 ในความคิดเห็นส่วนตัวการไปเยี่ยมบา้นนอกจากเป็นหน้าท่ีท่ีเราตอ้งทาํแลว้ งานน้ีเป็นเหมือน

การทาํความดีอยา่งหน่ึง ท่ีมีโอกาสไดช้่วยเหลือ แมอ้าจไมไ่ดเ้ป็นการเอาส่ิงใดไปมอบ แต่พวกเราก็ไปให้

กาํลงัใจ ใหก้ารดูแลในส่ิงท่ีเขาเหล่าน้ันตอ้งการ แต่ขณะเดียวกนัมิอาจปฏิเสธไดว้่าการไปเยี่ยมบา้นใน

แต่ละครั้ง เราจะคน้หาปัญหาของเขา หรือ ไปจบัผิดพวกเขาก็ว่าได ้แต่การไปคน้หาปัญหาน้ัน หาใช่เจอ

ขอ้ผิดพลาด แลว้นํามาต่อว่า แต่กลบักนัพวกเราจะไดห้าทางช่วยกนัแกไ้ข หรือป้องกนัไม่ใหเ้กิด โดยใช้

พ้ืนฐานจากความตอ้งการผูป่้วยและญาติ ร่วมดว้ย  

 ประเด็นปัญหาท่ีเจอมีหลากหลาย แต่จะขอเล่าแต่ในมุมมองเภสชักรท่ีทาํงานเยี่ยมบา้นร่วมกนั

กบัทีมสหวิชาชีพ เมื่อเป็นเภสัชกร คงไม่พน้เร่ืองยา  ใครจะเช่ือว่าความคลาดเคล่ือนจากการบอกให้

ผูป่้วยเก็บยาในตูเ้ย็นยงัเกิดขึ้ น เหตุการณน้ี์เกิดขึ้ นเมื่อสองปีท่ีแลว้ วนัน้ันเราไปเยี่ยมบา้นผูป่้วยท่ีฉีดยา

อินซูลิน  หลกัจากท่ีพูดคุยกบัผูป่้วยสกัพกั ทําความคุน้เคยกนัแลว้ ก็ขอดูยาท่ีผูป่้วยใช ้โดยขออนุญาต

ตามเขา้ไปยงัท่ีเก็บยา ผูป่้วยพาไปท่ีตูเ้ย็น และหยิบปากกาฉีดอินซูลินใหดู้ ก็เลยสอบถามถึงยาตวัอ่ืนอีก 

ผูป่้วยก็ไปหยิบถุงยาท่ีวางอยู่อีกท่ีมาให ้เมื่อเปิดถุงดูหัวใจแทบสลาย ยาอินซูลินอยู่ในถุงยาน้ี ผูป่้วย

อธิบายวา่จะเก็บในตูเ้ย็นต่อเม่ือเปิดใชแ้ลว้เท่าน้ัน  บางหลงั แพทยส์ัง่เปล่ียนชนิดอินซูลินแลว้ แต่ผูป่้วย
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ยงัคงใชอิ้นซูลินชนิดเก่า เพราะไม่ทราบว่าชนิดยาเปล่ียน และคิดว่าเป็นยาตวัเดียวกนั  ปัญหาเก่ียวกบั

อินซลิูน ไมใ่ช่เพียงแค่ยา แต่ยงัเป็นเร่ืองวิธีการฉีด ท่ีตอ้งขออนุญาตดูรอยแผลท่ีฉีด และรวมถึงหวัเข็มท่ี

ใชแ้ลว้เอาไปไหน มีบา้นหลงัหน่ึง เราเจอหวัเข็มใชแ้ลว้ตกอยูบ่นพ้ืน แต่โชคดีท่ีถูกเห็นโดยพวกเราก่อนท่ี

จะมีใครเหยียบ  เมื่อมีโอกาสไดไ้ปเยี่ยมผูป่้วยฉีดอินซูลิน คาํถามน้ีจึงเป้นคาํถามยอดฮิตท่ีเราจะถามว่า

ท้ิงหวัเข็มอยา่งไร ท่ีไหน คาํตอบท่ีได ้คือในถุงขยะ โดยไม่สวมปลอกกลบั  แลว้เอาไปวางรอรถเทศบาล

มาเก็บ ท่ีหนักกว่าน้ันคือโยนลงน้ํา เพราะหลงับา้นติดกบัน้ํา  บางคนเอาเก็บใส่ขวดน้ําท่ีไม่ใชแ้ลว้ บา้ง

บอกเอาไปฝัง เอาไปเผา รวมกบัขยะอ่ืนๆๆ  

 คุณจะเห็นแลว้วา่ยาเมื่ออกจากหอ้งยาไปแลว้ เราไมรู่เ้ลยวา่มนัจะถูกเก็บในสภาพอย่างไร ขนาด

อินซูลินท่ีมีการบอกว่าตอ้งเก็บในตูเ้ย็นยงัมีความคลาดเคล่ือนได ้แลว้ ส่ิงท่ีเราไม่ไดพ้ดูล่ะ วนัหมดอายุ

ขา้งภาชนะยา  หรือความเส่ือมสภาพดูอย่างไร ส่ิงท่ีทีมเยี่ยมบา้นลงไปเจอ เช่น ยา Vitamin B complex 

tablet  ถา้อยูใ่นหอ้งยาจะมีการควบคุมอุณหภมูิท่ีเหมาะสมกบัการเก็บยา เมื่อส่งมอบยา หอ้งยาจะใส่ยา

ในซองสีชาป้องกันความช้ืนไปให ้ แต่มนัไม่เพียงพอท่ีจะกนัความเส่ือมสภาพของยาเลย มาเร่ิมกนัท่ี

วิธีการเปิดซองซิปยากนัก่อน เคยลองใหผู้ป่้วยเปิดซองซิปกนับา้งไหม วิธีหน่ึงท่ีทาํกนัคือจาํดึงแยกออก

จากกนั และมนัก็จะดึงยากในระดับหน่ึง ไม่เช่ือคุณลองทําดู  เมื่อดึงยากเวลาปิดคงไม่มีใครปิดสนิท 

หรืออยากปิดสนิทก็คงทาํไม่ไดเ้พราะร่องซิปมนัเสียแลว้ คราวน้ีล่ะ ยาท่ีไดไ้ปก็ถูกความช้ืน ยาก็น่ิม แต่

ผูป่้วยก็ยงัคงทานยาน้ันตามปกติ  หรือแมแ้ต่ยาท่ีหมดอายุแลว้ แต่ยงัอยู่รวมกนักบัยาท่ีใชเ้ป็นประจาํ  

อีกปัญหาหน่ึงท่ีเภสชักรก็คงเจอกนัคือเจอยาเหลือทท่ีบา้นจาํนวนมหาศาล เช่น เจอยาพ่นชนิดหน่ึงท่ี

ไมไ่ดเ้ปิดใช ้4-5 เคร่ือง ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูป่้วยไปโรงพยาบาลก็ไดม้าตลอด แต่ไม่เคยใช ้เพราะผูป่้วย

มีเคร่ืองพ่นยาท่ีบา้น และรูสึ้กวา่พ่นกบัเคร่ืองพ่นจะหาย อาการดีขึ้ นเร็วกวา่  

 การไปเยี่ยมผูป่้วยมีแต่พดูถึงแต่ยาเหมือนไม่ไดไ้ปเยี่ยมผูป่้วยเลย คุณอาจพดูว่าไปเยี่ยมยาหรือ

เปล่า จริงๆเราไปเยี่ยมผูป่้วย และญาติในบา้น รวมถึงผูดู้แลผูป่้วยดว้ย  ในการไปทุกครั้งเราจะหาผูป่้วย

แฝงท่ีอยูใ่นบา้นดว้ย เมื่ออาทิตยก์่อนไดเ้ขา้ไปในป่ายาง ทางเขา้ไปจะเรียกว่าถนนก็ไม่เชิง มนัเป็นทางท่ี

รถวิ่งเขา้ไปจนเป็นทางสัญจร ทางทั้งลดเล้ียว ลดัเลาะกันไปจนสุดทาง ก็จะเจอบา้นหลังหน่ึง ในบา้น

อาศยักนัเพียงสองคนแมลุ่ก แมเ่ป็นผูป่้วยติดเตียงท่ีเรากาํลงัไปเยี่ยม  โดยมีลกูชายเป็นผูดู้แล สภาพใน

บา้นรก เต็มไปดว้ยฝุ่น  ผูดู้แลเล่าใหฟั้งว่าเขาเป็นลกูคนสุดทอ้ง และเลิกรากบัภรรยาไปแลว้ ไม่มีภาระ

ใดๆๆ จึงตอ้งเป็นคนมาดูแลแม่เอง  ระหว่างท่ีพดูคุยสงัเกตไดว้่าสายตาเขาดูอิดโรย  ผูดู้แลทาํงานสวน

ยางของเขาเอง ทํางานสักพักก็จะกลับมาดูแม่ มาป้อนอาหารสําเร็จรูป ป้อนยาทางสายยางใหแ้ม ่

ระหว่างทาํงานก็จะกงัวลถึงแม่ตลอด  ทาํงานเสร็จก็จะมาหุงหาอาหารเอง บางครั้งแกงหมอ้หน่ึงกินได้

สามวนั เพ่ือลดเวลาในการทาํ  ตกเย็นบรรยากาศจะเงียบ เพราะไม่มีเพ่ือนบา้น นอนไม่ค่อยหลบัก็จะ

กินเหลา้ช่วยใหห้ลบั ในระหวา่งพดูคุยไดข้อวดัความดนัผูด้แูล เขาบอกวา่ความดนัเขาจะสูง เพราะเคา้จะ

ต่ืนเตน้เวลามีเจา้หน้าท่ีมาเยี่ยมบา้น แต่เมื่อกลบัไป เขาวดัเองความดันจะปกติ และมนัก็เป็นเช่นน้ัน

จริงๆ เขาบอกว่าวนัๆๆเคา้ไม่ไดเ้จอใคร เขาจะไม่ค่อยไปไหน เวน้แต่ไปเอายาใหแ้ม่ ผูดู้แลเล่าว่าหาก

เกิดภาวะฉุกเฉินกบัแม ่คงจะอุม้แม่ไปโรงพยาบาลเอง คงมิอาจรอใหร้ถมารบั เพราะเขาคิดว่าการท่ีเคา้

พาไปคงจะเร็วกว่าท่ีรถจะเขา้มาถึงบา้นน้ีได ้ แลว้กรณีน้ีคุณว่าระหว่างแม่ท่ีนอนติดเตียงกับลูกชายท่ี

เป็นผูด้แูลคนน้ี ใครท่ีป่วยมากกวา่กนั และสมควรไดร้บัการเยียวยาอยา่งเร่งด่วน  



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  217 

 

 นอกจากทุกขผ์ูดู้แล ทุกขผ์ูป่้วยก็มิอาจปฏิเสธไดว้่ายากท่ีจะเขา้ถึงเพราะเราไม่ใช่เขา  น่ีเป็นอีก

กรณีท่ีเรายืนบนภเูขาคนละลกูกบัผูป่้วย มีคุณลุงคนหน่ึงมีประวติัการเขา้ออกโรงพยาบาลบ่อยครั้ง และ

ถูกส่งตวัไปรกัษาต่อท่ีโรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ดว้ยภาวะหายใจลม้เหลว วนัท่ีเราไปเยี่ยมคุณลุงมี

สีหน้าสดช่ืน ยิ้ มตอ้นรบั คุณลุงพ่นยาเองได ้คุณลุงไดย้ื่นสมุดบนัทึกหน้าหน่ึงใหดู้ ในใจความพรรณนา

ถึงการความทรมานจากการถูกใส่ท่อช่วยหายใจ ผูป่้วยรบัรูต้ลอด มีอาการเจ็บทรมาน แสบคอ เมื่อถอด

ออกอาการแสบ เจ็บคอยงัมี การกลืนอาหารก็ลาํบาก เจ็บ  ทั้งหมดน้ีคุณลุงอยากบอกภรรยา บอกลูก 

อยากคุย ความรูสึ้ก แต่ไม่สามารถพูดออกมาได ้ทําไดแ้ค่เขียน ทุกครั้งท่ีเขียนน้ําตาจะไหลอาบแกม้ 

ผูป่้วยไดเ้ขียนสัง่ไวใ้นบนัทึกว่า ‚ครั้งต่อไปไม่ตอ้งใส่ท่อแลว้ ไม่อยากใส่  มนัทรมาน‛  ในวนัน้ันท่ีพวก

เราไป ส่ิงท่ีผูป่้วยและยาตอยากใหช้่วยคือ ขอเคร่ืองพ่นยา หลงัจากท่ีผูป่้วยไดเ้คร่ืองพ่นยา ผูป่้วยก็มี

อาการดีขึ้ น แต่ผูป่้วยบอกขอใชชี้วิตท่ีบา้น ไมข่อโรงพยาบาลอีก 

 อ่านมาถึงตรงน้ี เราเคยตั้งคาํถามใหต้วัเองไหม เราชาวเภสชักรในฐานะบุคลากรทางการแพทย์

คนหน่ึง  วนัน้ีเราทาํงานใหใ้คร เราทาํงานดว้ยความรูสึ้กแบบไหน เรายงัจะเชา้ชามเย็นชาม ขอไปทีไหม 

เรายงัคงจะรกัษาส่ิงแวดลอ้มเดิมๆๆ อยู่กบัความเคยชินในหอ้ง หรือเราจะออกมาเจอส่ิงแวดลอ้มใหม ่

มาเจอเร่ืองราว ปัญหาท่ีซอ้นเรน้ ท่ีผูป่้วยหรือญาติไม่อาจบอกเราได ้ เพ่ือท่ีจะไดแ้กปั้ญหาร่วมกนักบั

ผูป่้วยจากจุดท่ีผูป่้วยยืนอยุ ่บางคนอาจไมไ่ดต้อ้งการส่ิงของ อาจแค่ใหม้าเยี่ยมเยือน เขาก็สุขใจมากแลว้ 

เพราะยงัรูสึ้กไม่ถูกทอดท้ิง แลว้เมื่อน้ันคุณจะรูว้่าทําไมเราถึงอยากทํางานเยี่ยมบ้านน้ี อย่าลืมนะ แค่

ความสงสยั มนัก็เป็นจุดเร่ิมตน้ใหท้าํอะไรดีๆๆ แค่คุณตอ้งตั้งคาํถามดีๆๆก่อน 

 

PF 22 

Case report : Schizophrenia 

วชัรพงษ์  ปานเพ็ง   

โรงพยาบาลก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร เบอรต์ิดต่อ 088-6196464  E-mail: 

killer_night_hawk@hotmail.com 

 

ชายไทยโสด อายุ 49 ปี อาศยัอยูก่บัมารดาอายุ 79 ปี และพ่ีชายเป็น Mild MR ช่วยเหลือตวัเองได ้

Dx: Paranoid Schizophrenia 

HPI : ปัจจุบนัอาการปกติ  ไมห่งุดหงิด อาละวาด ไม่มีพฤติกรรมถํ้ามอง กลางคืนนอนหลบัได ้

สามารถช่วยงานบา้นได ้ กินยาสมํา่เสมอ 

รพ.สต. พามารบัยาพรอ้มมารดา  

PMH:  ปี พ.ศ.  2549 ไดร้บัการวินิจฉยัเป็น Psychosis มีอาการหวาดระแวง วิ่งเขา้ไปหลบในป่าใกล้

บา้นหลายครั้ง ไดเ้ขา้รบัการรกัษาท่ี รพ.กาํแพงเพชร สมํา่เสมอ 

ปี พ.ศ.  2549 ไดร้บัการวินิจฉยัเป็น Schizophrenia  

        25 กุมภาพนัธ ์ 2557 เร่ิมมีพฤติกรรมใชค้วามรุนแรง ทาํรา้ยมารดา  ประสาน  รพ.สต.

ไตรตรึงษ์ และชุมชน ส่งไปรกัษา รพ.สวนปรุง 
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        16  พฤษภาคม 2557 กลบัจาก รพ.สวนปรุง รพ.สต. ติดต่อมาขอรบัยาเดิมให ้

27 มิถุนายน 2557 อาละวาดทาํรา้ยพี่ชาย  และมารดา  ส่งไปรกัษา รพ.สวนปรุง ครั้งท่ี 2  

FH: บิดาเสียชีวิตดว้ยโรคชรา เมื่อปี พ.ศ.2550 

มารดามีประวติั HT รบัยาต่อเน่ืองท่ี รพ.สต.ไตรตรึงษ์   

พ่ีชาย  Mild  MR 

SH:  ด่ืมสุราบา้ง นานๆครั้ง  ไม่สบูบุหร่ี 

PE: Vital sign;  BP 147/83 mmHg, Pulse 101 bpm  

Lab:  

รายการ ผลตรวจ ค่าปกต ิ  รายการ ผลตรวจ ค่าปกต ิ

Cr 1.14 mg/dl 0.72 – 1.18 

mg/dl 

 MCHC 31.8 g/df 32 – 36 g/df 

eGFR 75.1 

ml/min/1.73m
2
 

  RDW 17.0  11.9 - 14.3 

AST 15 u/l < 50 u/l  Plt 257 x 10
3
 cell/ 

cu.mm 

140 – 400 x 10
3
 

cell/ cu.mm 

ALT 12 u/l < 50 u/l  MPV 9.3  6.7 – 10.0 

WBC 10.2 cell/mm
3
 5 - 10 cell/mm

3
  Nuetrophil 62.5 % 43.7 – 70.9 %  

RBC 4.96 x 10
6
 

cell/cu.mm 

4.5 - 6.0 x 10
6
 

cell/cu.mm 

 Lymphocyte 30.6 % 20.1 - 44.5 % 

Hb 10.7 g/dl 14 -18 g/dl  Monocyte 4.6 % 3.4 - 9.8 % 

Hct 33.8 % 40 – 50 %  Eosinophil 1.3 % 0.7 – 9.2 %  

MCV 68.1 fl 80 – 100 fl  Basophil 1.0 % 0 – 2.6 % 

MCH 21.6 pg 27 - 31 pg     

Medication: 

รายการยา 27 พ.ย. 

2557 

9 ธ.ค. 2557 6 ม.ค. 2558 10 ก.พ. 

2558 

Fluphenazine inj. 25 mg/ml  IM ทุกวนัท่ี 

5 

    

Medroxyprogesterone inj. (DMPA) 150 

mg/3ml  IM ทุกวนัท่ี 16 

    

Chlorpromazine 50 mg  1x1 hs   100 mg 1x1 

hs 

 

Risperidone 1 mg 2x1 pc เย็น   1x1 pc เชา้  

Trihexyphrenidyl 2 mg  1x3 pc เชา้, เย็น, 

ก่อนนอน 

  1x1 pc, hs  

Risperidone 2 mg 1x1 hs   1x1 hs  
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Problem list: 

1. ครอบครวั และเพ่ือนบา้น ไมย่ินยอมใหผู้ป่้วยกลบัมาอาศยัในชุมชน 

2. ขาดแคลนทุนทรพัย ์ในการดแูลผูป่้วย เร่ืองการพาไปรกัษาต่อเน่ือง 

3. ผูป่้วยมีปัญหากินยาไมส่มํา่เสมอ กินยาผิด และคนในครอบครวัก็มีปัญหา หรือขอ้จาํกดัในการ

ดแูล 

แผนภมูิครอบครวั 

 

 

 

 

 

 ครอบครวัน้ีมีสมาชิก 3 คน คือ แม ่และลกูชาย 2 คนอาศยัอยูใ่นบา้น พ่อเสียชีวิตตั้งแต่ปี 

2550 และลกูสาวคนโตออกไปอยูก่บัสามี ปัจจุบนัมีลกูสาว 1  คน  เรียนจบพยาบาลปีน้ี  

 แม่ประกอบอาชีพคา้ขาย โดยเก็บผักสวนครวัในบา้นไปขาย  มีรายไดเ้พ่ิมเติมจากเบ้ียผูสู้งอายุ 

รวมรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 1,000 – 2,000 บาท ค่าใชจ้่ายภายในบา้นแม่เป็นผูร้บัผิดชอบ

ทั้งหมด โดยใชเ้งินท่ีไดจ้าการขายท่ี  เพ่ือดํารงชีวิต  และส่วนหน่ึงแบ่งเพ่ือเป็นค่าศึกษาเล่าเรียนของ

หลานสาว  บ่อยครั้งลกูสาวคนโตมกัมาขอเงิน จึงทาํใหเ้งินเหลือไม่มากนัก  จึงเป็นปัญหาเร่ืองค่าใชจ้่าย

ในการรกัษาลกูชายอย่างต่อเน่ือง และมีลาํบากในการพาไป  ทาํใหลู้กชายไปรบัยาไดไ้ม่สมํา่เสมอ อีก

ทั้งตวัผูป่้วยเองมกักินยาผิด ไมย่อมกินยา  มารดาสงูอายุ และพ่ีชาย  MR ขาดความสามารถในการดูแล

จดัยาใหผู้ป่้วย   เป็นสาเหตุใหม้ีอาการกําเริบ ทํารา้ยคนในบา้น และมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ เช่น 

ชายเดินตามผูห้ญิง แอบดูผูห้ญิงอาบน้ํา  เป็นตน้  จึงตอ้งนําส่ง รพ.สวนปรุง 2 ครั้ง จากพฤติกรรม

กา้วรา้ว และพฤติกรรมผิดปกติเร่ืองเพศ จึงเป็นสาเหตุใหค้รอบครัว และเพ่ือนบา้น มีความกังวล 

หวาดกลวัผูป่้วย แมแ้พทยย์ืนยนัวา่อาการดีขึ้ นแลว้  

การจดัการปัญหา 

1. ครอบครวั และเพ่ือนบา้น ไมย่ินยอมใหผู้ป่้วยกลบัมาอาศยัในชุมชน 

เพ่ือคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง กลุ่มงานจิตเวช รพ. กาํแพงเพชร จริงจาํเป็นตอ้งพาทีมลงชุมชน เพ่ือ

รบัฟัง และคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริงจาก 

 

Pt. 

แม่ 79 ป ี

พี่ชาย MR 

หลานสาว 

เพิ่งเรียนจบ พยาบาล 
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ครอบครวั และเพ่ือนบา้น จากการบัฟังสรุปไดว้า่  ปัญหาน้ีเกิดจากความกงัวล หวาดกลวัในตวัผูป่้วย  

ขาดความเขา้ใจเร่ืองโรค  และขาดความเช่ือมัน่ต่อการรกัษาทางการแพทย ์ เน่ืองจากอาการกาํเริบ แม่

รกัษาอยา่งต่อเน่ือง 

 และนอกจากการคน้หาปัญหาจากชุมชน  ตอ้งประเมินชุมชน ทั้งความสมัพนัธ ์สภาพสงัคม 

สถานะการเงินของครอบครวัเป็นอยา่งไร  สภาพท่ีอยูอ่าศยัปลอดภยัสาํหรบัผูป่้วยหรือไม ่ เหมาะสมท่ี

จะอยูเ่พ่ือรกัษาตวัหรือไม ่ ความสมัพนัธเ์พ่ือนบา้น  ผูด้แูลความเรียบรอ้ยในหมู่บา้น และมองหาผูท่ี้จะ

ใหค้วามดแูลผูป่้วยไดเ้ป็นตน้  

ซ่ึงประเมินไดว้่าครอบครวัน้ีมีความสมัพนัธใ์นครอบครวัดี หากไมเ่กิดการอาละวาดของผูป่้วย 

สถานะทางการเงินดี แต่อาจขดัสนในอนาคต  เน่ืองจากไมม่ีการหารายไดเ้พ่ิม  สภาพท่ีอยูอ่าศยั 

สะอาด ปลอดภยัดี  ส่วนความสมัพนัธก์บัเพ่ือนบา้นไม่ดี เน่ืองจากช่วงอาการกาํเริบ ผูป่้วยด่าทอ กนั

รุนแรง มีการใชค้วามรุนแรงกบัเพ่ือนบา้น และเพ่ือนบา้นมีผูห้ญิง เด็ก และผูสู้งอายุหลายคน จึงระแวง

กลวัผูป่้วยมาทาํรา้ย  มีผูใ้หญ่บา้นคอยดแูลความสงบเรียบรอ้ย และจดัการปัญหาต่างๆ ใหผู้ป่้วย และ 

รพ.สต.ไตรตรึง อาสาช่วยดูแลผูป่้วย 

เพ่ือรบัทราบปัญหา  จึงเตรียมชุมชนโดย จดัประชุมยอ่ย โดยเชิญ  ผูใ้หญ่บา้น  ผอ.รพ.สต.  

เพ่ือนบา้น และครอบครวั มาพดูคุยร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ จาก รพ.กาํแพงเพชร และ รพ.สวนปรุง เพ่ือให้

ความรู ้ สรา้งความเช่ือมัน่ในการรกัษาผูป่้วย ปรบัความเขา้ใจ  ปรบัเปล่ียนมุมมองต่อผูป่้วยท่ีมีอาการ

ทางจิต คิดวิธีแกปั้ญหาร่วมกนั เพ่ือการดแูลอยา่งต่อเน่ืองถาวร  ไดข้อ้สรุปวา่ ชุมชนมีความเขา้ใจเร่ือง

โรค  การรกัษา  การอยูร่่วมกบัผูป่้วยท่ีมีอาการทางจิตมากขึ้ น และยินดีท่ีจะใหผู้ป่้วยกลบัมาอยูใ่นชุมชน  

พรอ้มใหค้วามร่วมมือในการช่วยดแูลผูป่้วย  และช่วยปรบัความเขา้ใจของสมาชิกในชุมชนคนอ่ืนๆ ใน

การอยูร่่วมกบัผูป่้วยท่ีมีอาการทางจิต  

สรุปการแกปั้ญหาน้ีตอ้งอาศยัความร่วมมือ ความเขา้ใจของครอบครวั และชุมชน ซ่ึงจะเกิด

ไมไ่ดห้ากไม่มีการลงไปคน้หาปัญหา และพดูคุยเพื่อหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั 

2. ขาดแคลนทุนทรพัย ์ในการดแูลผูป่้วย เร่ืองการพาไปรกัษาต่อเน่ือง 

เมื่อไดม้ีการเตรียมชุมชน พดูคุยแนวทางแกปั้ญหา ทาง รพ.สต.ไตรตรึงษ์ ยินดีจา้งผูป่้วยมา

ดแูลสวน เพ่ือสรา้งรายไดใ้หค้รอบครวั อีกทั้ง 

ยงัเป็นผลดีต่อการสงัเกตประเมินอาการ และดแูลเร่ืองการรกัษา การกินยาสมํา่เสมอไดอี้กดว้ย 

 อีกทั้ง ทีมสหวิชาชีพ  รพ.กาํแพงเพชร ไดป้ระสานงานทาํบตัรผูพิ้การใหผู้ป่้วย  ซ่ึงช่วยเร่ืองสิทธิ

การรกัษา และมีเงินรายเดือนเพ่ือใชเ้ป็นค่าครองชีพเพ่ิมเติมดว้ย 

สรุปการแกปั้ญหาน้ีคือ ดแูลเร่ืองการเขา้ถึงสิทธิการประเมินผูพิ้การ และคน้หาแหล่งงาน หรือ

ศนูยฝึ์กอาชีพในชุมชนท่ีผูป่้วยสนใจ 
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3. ผูป่้วยมีปัญหากินยาไมส่มํา่เสมอ กินยาผิด และคนในครอบครวัก็มีปัญหา หรือขอ้จาํกดัในการ

ดแูล 

 เภสชักรไดจ้ดัยาตวัอยา่งเป็น dose เชา้/เย็น แลว้ติดลงปฏิทิน และสอนมารดาใหช้่วยหยิบยา

ใหผู้ป่้วย ซ่ึงเขา้ใจง่าย แลว้ประสาน รพ.สต.  

 ใหจ้ดัทาํเช่นเดียวกนัใน visit ต่อไป  และประสาน รพ.สต. ตามประเมิน compliance ทุก 2  - 

4 สปัดาห ์ จากการตามประเมินซํ้า พบวา่ผูป่้วยไดใ้ชย้าถูกตอ้ง สมํา่เสมอมากขึ้ น อาการดี คงท่ี  ทั้ง

ครอบครวั  และชุมชนต่างก็มีความสุขกนัถว้นหนา้ 

 

PF 23 

Story Telling HHC /case repot 

กมลวรรณ อนะมาน 

โรงพยาบาลพระพทุธบาท 

โทร  087-1177735  BESAISELF@GMAIL.COM 

 

ผูป่้วยชายไทยอายุ 33 ปี  135 หมู8่ ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ. สระบุรี 

ไดร้บัการวินิจฉยัวา่เป็นเบาหวานและโรคจิตเภท 

ประวตักิารเจบ็ป่วยในอดีต  

 -18ก.ค.40 เกิดอุบติัเหตุจากมอเตอรไ์ซด ์ไดร้บัการวินิจฉยั : Spinal Injury 

ระหวา่งปี 2545-2554 ,มีประวติัไดร้บัการรกัษาจากคลินิกจิตเวช รพ.พระพุทธบาท และรพ.สมเด็จ

เจา้พระยา  

 มารบัยาไมส่มํา่เสมอ ขาดยา มารพ.ดว้ยอาการกาํเริบบ่อย 

 -มีประวติัเสพติดสารระเหย 

 4 มี.ค.56  มาโรงพยาบาล ถูกรบัเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล ดว้ยอาการ หนา้มืด เวียนศีรษะ   

ระดบัน้ําตาลในเลือด เท่ากบั875 มก./ดล.  ซีรัม่คีโตน 1+ 

 11มี.ค.56 จาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล ระดบัน้ําตาลในเลือด เท่ากบั  647 มก./ดล. 

(6/03/56 ) 

 ไดร้บัการส่งต่อเยี่ยมบา้น เน่ืองจากการถูกรบัเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล ระหวา่งวนัท่ี4-11

มีนาคม 2556และไดร้บัการวินิจฉยั เป็น เบาหวานรายใหมแ่ละไดร้บัยาฉีดอินซูลินครั้งแรก  

ยาท่ีไดร้บักลบับา้น : Mixtard 70-0-50 ยนิูต, Haloperidol 1*1 ก่อนนอน  10 เม็ด 

มีแนวโน้มไมส่ามารถฉีดยาตามสัง่ได ้เน่ืองจากผูด้แูลคือพ่อและพ่ีชาย เป็นพระไมไ่ดพ้กัอยูท่ี่เดียวกบั

ผูป่้วย ประกอบกบัผูป่้วยมีประวติั ติดสารเสพติดสารระเหย มีอารมณห์งุดหงิด เจา้หนา้ท่ีประเมินแลว้ไม่
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สามารถสอนใหผู้ป่้วยฉีดยาใหต้วัเองได ้ จึงไดส้อนแก่ญาติท่ีเป็นพระ และส่งต่อทีมเยี่ยมบา้นประสาน 

รพสต.ติดตามดแูลการฉีดยาอินซูลิน 

 12มี.ค.56 ประสานพยาบาลรพ.สต. ติดตามดแูลการฉีดอินซูลินของผูป่้วย   

 13มี.ค.56 ติดตามการประสานงาน พยาบาลรพ.สต. แจง้วา่มีเณรท่ีเป็นพ่ีชายของพระไดจ้ดัส่ง

รถสามลอ้ไปรบัผูป่้วยมาท่ีวดัเพ่ือฉีดยาอินซูลินใหทุ้กวนั 

 20-21 มี.ค.56  ถูกรบัเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลอีก  BS 886  TG 1071  CHO 272 

ยาท่ีไดร้บักลบับา้น : Mixtard 70-0-50 ยนิูต, Haloperidol 1*1 ก่อนนอน  14 เม็ด 

 29-30 เม.ย.56 ถูกรบัเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล  ดว้ยภาวะHyperglycemia  BS 764 

ยาท่ีไดร้บักลบับา้น : Mixtard 70-0-50 ยนิูต 

 30เม.ย.56 หอผูป่้วยวางแผนจาํหน่ายร่วมกบัทีมเวชกรรมสงัคมและรพ.สต. เพ่ือส่งต่อการดแูล 

                  โดยส่งต่อขอ้มลู : ไมส่ามรถควบคุมระดบัน้ําตาลในเลือด และการกินอาหารของผูป่้วยได ้

ขณะท่ีนอนพกัรกัษาตวั 

                  ในโรงพยาบาลผูป่้วยจะมีพฤติกรรมหยิบอาหาร ขนม ของผูป่้วยเตียงอ่ืนๆมารบัประทาน

ตลอด 

                  เภสชักรเยี่ยมบา้นไดร้บัการส่งต่อเคสจากเภสชักรหอผูป่้วย และรบัทราบขอ้มลูผ่านทาง

โทรศพัทก์บัเจา้หนา้ท่ีรพสต.ท่ีมาร่วมรบัทราบวางแผนจาํหน่ายกบัพยาบาลประจาํหอผูป่้วย และขอ

คาํปรึกษาดงัน้ี 

 เจา้หนา้ท่ีรพสต.มีความกงัวลไมม่ัน่ใจในความรูเ้ร่ืองการฉีดยาอินซลิูน  เร่ืองการเปล่ียนเข็ม 

ความเพียงพอของยาและเข็มสาํหรบัฉีดยาท่ีมีอยู่ 

 ไดใ้หค้าํแนะนําเร่ืองการใชฉี้ดยาอินซลิูน  และวางแผนร่วมกบัเจา้หน้าท่ีรพสต.ประสานสอน

ญาติกบั อสม. เป็นผูฉี้ดยาให ้

 8พ.ค.56   ญาติไดพ้าผูป่้วยมาพบแพทยต์ามนัด BS 340  

                ยาท่ีไดร้บักลบับา้น : Mixtard 80-0-50 ยนิูต 

               ส่งเขา้หอ้งใหค้าํปรึกษาเร่ืองยา โดยเภสชักรท่ีเยี่ยมบา้นไดม้ีโอกาสพบและสมัภาษณญ์าติ

(พ่อ/พระ) ไดร้ายละเอียดเก่ียวกบัผูป่้วย เพ่ิมดงัน้ี 

 -ก่อนท่ีจะเป็นเบาหวาน ผูป่้วยมีประวติัติดสารเสพติดชนิดสารระเหย และมีอาการทางจิตไดพ้า

ไปรกัษาท่ีสถาบนัจิตเวชหลายแห่งมาหลายปี ขณะน้ีรบัยาจิตเวชจากรพ.เมืองนารายณ ์กินยาต่อเน่ือง  

สอบถามขอ้มลูยา ไมไ่ดข้อ้มลูช่ือยาและลกัษณะเม็ดยาจากญาติ 

 -เร่ืองการฉีดยาอินซลิูน ไดข้อ้มลูวา่ พระจะตอ้งวา่จา้งสามลอ้ไปรบัผูป่้วยมาฉีดยาท่ีวดัตอนเชา้ 

ที่ผ่านมาฉีดยาเพียงวนัละครั้งเท่านั้น  ตอนเยน็ไม่ไดฉี้ดยา เพราะไม่สะดวกไปรบัผูป่้วย  พระ
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จะตอ้งมีค่าใชจ้่ายวนัละ 400 บาท ในการดแูลผูป่้วยและคนในบา้น แมผู่ป่้วยก็คุยไมรู่เ้ร่ืองไม่สามารถ

ดแูลการใชย้าและอาหารของผูป่้วยได ้  

 การใหค้าํปรึกษาและหาแนวทางร่วมกบัญาติผูด้แูล 

 - เภสชักรจะประสานกบัจนท.รพ.สต.ใหป้ระสาน และสอน อสม.ท่ีรบัผิดชอบประจาํหมูบ่า้น

ท่ีผป.อยู ่ทาํหนา้ท่ีฉีดยาอินซลิูน มื้ อเย็นใหผู้ป่้วย  ญาติบอกยินดีจ่ายค่าตอบแทนใหอ้สม. 

 -แนะนําใหแ้บ่งขวดยาฉีดอินซลิูนส่วนหน่ึงท่ีเก็บไวก้บัญาติท่ีวดั มาเก็บไวท่ี้บา้นอสม. เพ่ือความ

สะดวกในการฉีดยา 

 4มิ.ย.56  เยีย่มบา้นผูป่้วย ครั้งท่ี1  

- เพ่ือติดตามผลการประสานงานใหอ้สม.ดแูลเร่ืองการฉีดยาอินซลิูนและกินยาอ่ืนๆ 

- ผลการติดตาม พบวา่ ผูป่้วยไดร้บัยาฉีด/กิน เชา้-เย็นสมํา่เสมอโดยอสม.เป็นผูเ้ตรียมอาหาร

ใหแ้ละดแูลอยา่งใกลชิ้ดเหมือนญาติ    ผป.มีอาการสงบ รบัรูก้ารพดูคุยของทีมจนท.ท่ีมาเยี่ยม(เรียกช่ือ 

ขานรบั) แต่กม้หน้าไมค่่อยพดูคุยดว้ย   แจง้อสม.ใหแ้จง้ญาติ วา่ผป.มีนัดF/Uรพ.วนัท่ี 5/6/56  

 5มิ.ย.56  ญาติพาผูป่้วยมาพบแพทยต์ามนัด 

- ผลการตรวจระดบัน้ําตาลในเลือดเท่ากบั 362 มก./ดล. แพทยใ์หฉี้ดยาอินซลิูนต่อในขนาด

เดิมและเพ่ิมยาเบาหวานชนิดกิน  Glibenclamide (5) 1*2 จาํนวน 120 เม็ด  นัดพบแพทยค์รั้งต่อไป 

1 ส.ค.56 

 18มิ.ย.56 เยีย่มบา้นผูป่้วย ครั้งท่ี2  

-อสม.แจง้วา่ยาจิตเวชหมด   ผป.ขาดยาจิตเวชมา 2 วนัแลว้ ช่วงน้ีเร่ิมจะมีอาการกาํเริบอีก  อส

ม. บอกไม่มีตวัอยา่งยาใหเ้ภสชักรด ู   ซองยาเก็บอยูก่บัพระท่ีวดั   ทีมเยี่ยมบา้นจึงไดไ้ปท่ีวดัหนองสอน

ตอนเพ่ือประสานรายการยาจิตเวชท่ีใชอ้ยู ่  แต่ไมไ่ดข้อ้มลูยาเพราะท้ิงซองยาไปแลว้  เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บั

ยาจิตเวชต่อเน่ืองและรบัการรกัษาโรคเบาหวานและจิตเวชท่ีรพ.พระพุทธบาทท่ีเดียวกนั  จึงไดร้่วม

วางแผนประสานกบัญาติ(พระ)/พยาบาลหน้าหอ้งตรวจจิตเวช /ประสานหอ้งบตัรเตรียมคน้บตัรและ

ยื่นหนา้หอ้งตรวจล่วงหน้า  เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูป่้วยและพระท่ีจะพาผป.มาใหไ้ดพ้บแพทยจิ์ต

เวช  เป็นคิวแรก ในวนัรุ่งขึ้ น  

 19มิ.ย.56  ญาติไดพ้าผูป่้วยมาพบแพทยจิ์ตเวช 

- และไดร้บัยาต่อเน่ืองท่ีรพ.พระพุทธบาท โดยไมต่อ้งเสียเวลาและค่าใชจ้่ายไปรบัยาท่ีรพ.เมือง

นารายณอี์ก 

Haloperidol(10) 1*2  , ACA(2) 1*2  อยา่งละ 60 เม็ด   Haloperidol inj. Stat  

 

 2ก.ค.56 เยี่ยมบา้นผูป่้วย ครั้งท่ี3 
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 - อสม.ใหข้อ้มลูวา่หลงัจากไดร้บัยาจิตเวชแลว้อาการคลุม้คลัง่ลดลงมาก  พดูคุยสนทนารูเ้ร่ืองดี  

แต่ยงักินจุบจิบอยู่  BS  (DTX) =439 มก./ดล. เน่ืองจากช่วงท่ีไปเยี่ยม ผป.เพิ่งรบัประทานอาหาร 

 17ก.ค.56  ญาติพาผูป่้วยมาพบแพทยจิ์ตเวชตามนัด 

 -ไดร้บัยาต่อเน่ือง 3 สปัดาห ์ 

Haloperidol(10) 1*2  , ACA(2) 1*2  อยา่งละ 60 เม็ด   Haloperidol inj. Stat  

 1ส.ค.56   ญาติพาผูป่้วยมาพบแพทยต์ามนัด 

- ผลการตรวจระดบัน้ําตาลในเลือดเท่ากบั 156 มก./ดล.  ส่งผป.เขา้หอ้งใหค้าํปรึกษาติดตาม

การใชย้า ผป.สามารถพดูคุยสองทางใหข้อ้มลูกบันิสิตเภสชัฝึกงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ไดร้บัยา RM เดิม 2 เดือน นัด 28 ส.ค.56 

 5ส.ค.56   ผป.ไดพ้บจกัษุแพทย ์ (จากการทบทวนประวติัผป.ในเวชระเบียนและSSBOPD)  มี

ปัญหาตามวัมองเห็น ไมช่ดั     

                  (วินิจฉยั Cataract BE)  แพทยนั์ด ใหม้านอน รพ.เพื่อเตรียมผ่าตอ้กระจก ในวนัท่ี 28 

ส.ค.56  

                  (วนัเดียวกบัแพทยอ์ายุรกรรมนัด) 

 6 ส.ค.56  ญาติไมไ่ดพ้าผูป่้วยมาพบแพทยจิ์ตเวชตามนัด  

 - ประสานขอ้มลูกบัจนท.รพสต.และอสม. ญาติลืมพามาตามนัด   พบวา่พอเร่ิมขาดยา ผป.เร่ิม

มีอาการทางจิตกาํเริบ  

 15 ส.ค.56 ญาติพาผูป่้วยมาพบแพทยจิ์ตเวช 

 - ไดร้บัยาต่อเน่ือง 3 สปัดาห ์  13 ก.ย.56 **** 

Haloperidol(10) 1*2  , ACA(2) 1*2  อยา่งละ 60 เม็ด   Haloperidol inj. Stat  

- ติดตามผ่าน จนท.รพสต/อสม หลงัไดร้บัยาผป.สามารถควบคุมอาการได ้

 23 ส.ค.56 เภสชักร ทบทวนประวตัิการนดัF/Uตอ่ยา จากโปรแกรมSSBOPD  

- พบว่า ผป.มีโอกาสขาดยา และอาการทางจติเวชจะก าเริบอีก  เน่ืองจากยาที่ไดไ้ปเม่ือ 

15 ส.ค.56 จะไม่พอถึงวนันดั 13 ก.ย.56   (ยามีพอใชถึ้ง 5 ก.ย.56เท่านั้น / ยา 3 

สปัดาห ์นดั 4 สปัดาห)์  

- วางแผนประสานกบัคลินิกจติเวช/รพสต. จดัยาระบบRefill ใหผ้ป. และส่งต่อฉีดยาจติ

เวชที่รพสต. 

หรือประสานใหผ้ป.ไดพ้บแพทยจ์ิตเวชเพ่ือเพ่ิมยา ก่อนนดั ในวนัที่ผป.มีนดัพบแพทยอ์ายุ

รกรรม, จกัษุแพทย ์ในวนัพุธ 28 ส.ค.56 

 -( 5 ส.ค.ไดร้บัการตรวจตา  วินิจฉยั Infantile, juvenile and presenile cataract  
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                      28ส.ค.56 จกัษุแพทยนั์ดผป.มานอนรพ.เพื่อเตรียมความพรอ้มในการผ่าตดัตอ้

กระจก) 

สรุปประเด็นปัญหาที่พบและการแกไ้ข จากการตดิตามดูแลผูป่้วยรายน้ีอย่างต่อเน่ือง 

1. ผูป่้วยเบาหวานรายน้ี ควบคุมระดบัน้ําตาลไมไ่ด ้เน่ืองจากไมส่ามารถใชย้าฉีดตามสัง่เองได ้

เน่ืองจากตวัผูป่้วยมี ปัญหาทางจิตเวช     ผูด้แูล/ญาติไมส่ะดวกและมีปัญหาในการดแูล 

การแกไ้ข  -ประสานทีมรพสต. /ชุมชน(อสม) ช่วยดแูล 

                 - ใหค้วามรูแ้ก่จนท. รพสต.และอสม.ในเร่ืองการฉีดยา 

                 - ติดตามประสานงานสมํา่เสมอทั้งทางโทรศพัท/์เยี่ยมท่ีบา้น พรอ้มกระตุน้ให้

กาํลงัใจ อสม.และผูป่้วย 

2. ผูป่้วยขาดยาจิตเวช  มีอาการกาํเริบ  (รบัยาท่ีสถานบริการเอกชน ทาํใหญ้าติตอ้งเสียเวลา

และค่าใชจ้่าย และมีโอกาสรบัยาไมต่่อเน่ือง) 

การแกไ้ข  - ประสานขอ้มลูยาจิตเวช(Med Reconcile)ท่ีผูป่้วยใชอ้ยู ่เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัยา

ต่อเน่ือง 

                 - ประสานญาติ และคลินิกจิตเวชเขา้ระบบการรกัษา เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษา

โรคเบาหวานและจิตเวช จากสถานบริการเดียวกนั 

3. เกิดความคลาดเคล่ือนทางบริการ เน่ืองจากเมื่อ15ส.ค.56 ผูป่้วยไดร้บัยาจิตเวชปริมาณไม่

สอดคลอ้งกบัวนัท่ีนัดครั้งต่อไป  ทาํใหม้ีโอกาสเกิดอาการทางจิตกาํเริบไดอี้กเน่ืองจากขาดยา  ประกอบ

กบัช่วงท่ียาจิตเวชจะหมดเป็นช่วงท่ีผูป่้วยไดร้ับการพักฟ้ืนหลังจากการไดร้บัผ่าตัดโรคตอ้กระจกจึงมี

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดกบัผูป่้วยได ้

การแกไ้ข  - ประสานการเติมยาจิตเวชใหแ้ก่ผูป่้วยก่อนนัด 

สรุป  เภสชักรเป็นวิชาชีพท่ีมีบทบาทสาํคญัและมีคุณค่าในการช่วยเหลือผูป่้วยในการควบคุม

โรคและอาการท่ีเป็นอยูโ่ดยการคน้หาปัญหา ประสาน หาทางแกไ้ข  ติดตามต่อเน่ือง  ร่วมกบัทีมสห

สาขาวิชาชีพและอสม(ใหม้ีส่วนร่วมดแูลคนในชุมชน ของตนเอง) 

การติดตามต่อเน่ือง…ณ .ปัจจุบนั (ก.พ. 2558) ผูป่้วยรายน้ีสามารถดูแลตนเอง ฉีดยาอินสุลิ

นเอง(จากท่ีตอ้งใหอ้สมฉีดให)้โดยใชป้ากกาอิสุลิน สามารถมาF/U ตามนัดของโรงพยาบาล ท่ีคลินิก

อายุรกรรม  รับยาต่อเน่ืองท่ีคลินิกจิตเวช ทําใหอ้าการทางจิตเวชสามารถควบคุมไดดี้มาก  เมื่อมา

โรงพยาบาลจะมารบัยาท่ีช่องเภสชักร(ท่ีไปดูแลเยี่ยมท่ีบา้น)จ่ายยาทนัที และมีทกัทายปราศรยัยิ้ มแยม้ 

สามารถพูดคุยบอกประเด็นปัญหาของตนไดดี้มาก (เทียบกับปีแรกๆท่ีไปพบผูป่้วยท่ีบา้น ซ่ึงไม่ยอม

พูดจา นัง่น่ิง ไม่มีปฏิสัมพันธ์กบัผูอ่ื้น ไม่สามารถทํางานได ้ปัจจุบันผูป่้วยบอกเองว่าตนสามารถช่วย

ทาํงานไดแ้ลว้……………. ) 
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PF 24 

เรื่องเล่าเรา้พลงั  เพียงแค่เขา้มา สายตาก็เปล่ียนไป 

วชิรานี  วงศก์อ้ม 

โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

E-mail :patty_rany@yahoo.com  โทรศัพท ์081-7298659 

 

 เมื่อครั้งท่ียงัเป็นเพียงเด็กนักศึกษาปี 1 คณะเภสชัศาสตร ์เภสชักรในอุดมคติภาพจาํท่ียงัคงนึก

ถึงไดเ้วลาท่ีกล่าวถึงวิชาชีพน้ี คือบุคคลท่ีนัง่อยู่ในหอ้งส่ีเหล่ียม ติดเคร่ืองปรบัอากาศ ท่าทางเย็นสบาย 

มีเจา้หน้าท่ีคอยเอาตะกรา้ท่ีมียาอยู่มาวางใหบุ้คคลท่ีทําหน้าท่ีเภสัชกร รอ้งเรียกใหค้นไขท่ี้นัง่รออยู่

ดา้นหนา้ของหอ้งน้ันมารบัยาไป พรอ้มกบัรอยยิ้ ม คาํพดู คาํแนะนําท่ีฟังแลว้เพลิดเพลินจนบางครั้งก็ลืม

ไปว่า เภสชักรเคา้พูดอะไรนะ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นภาพจาํท่ีหล่อหลอมมาตลอดการศึกษาในหลกัสูตรเภสชั

ศาสตร์ ว่าส่ิงน้ีคือภาระหน้าท่ีของวิชาชีพเภสัชกร การจ่ายยา การใหค้ําแนะนํา การเตรียมยาท่ีมี

คุณภาพ ภายใตช้ายคา หอ้งส่ีเหล่ียมท่ีมีเคร่ืองปรบัอากาศ เย็นสบาย 

 และในอดีต...หากพูดถึงคนไขจิ้ตเวช จะมีสกัก่ีคนท่ีจะไม่รูสึ้กกลัว รังเกียจ หรือราํคาญคนไข้

เหล่าน้ีเมื่อมารบับริการ ดิฉนัในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชักรก็เคยเป็นหน่ึงในน้ัน ท่ีคิดแต่ว่าทาํตาม

หน้าท่ี เพียงจ่ายยาตามมาตรฐานวิชาชีพใหจ้บๆไป เพราะท่ีผ่านมาเคยโดนคนไขจิ้ตเวชยืนจอ้งหน้า ขู่

ขอยา และเดินตามเพ่ือเขา้ประชิดตวั หรือแมก้ระทั้งคาํพดูแทะโลมเชิงชูส้าว แต่แลว้ในวนัหน่ึงก็เร่ิมมีจุด

เปล่ียนเมื่อไดม้ีโครงการใหที้มสหสาขาวิชาชีพออกเยี่ยมบา้นคนไขใ้นช่วงปี2551 ไดเ้ขา้เยี่ยมคนไขจิ้ต

เวชหลายราย โดยร่วมกบัแพทย ์พยาบาล นักกายภาพบาํบดัและเจา้หน้าท่ีรพ.สต. ไดพ้บไดเ้จอ และ

มองเห็นคนไขจิ้ตเวชในหลายรูปแบบ อาทิ คนไขจิ้ตเวชชายถูกทอดท้ิง นอนแกผ้า้อยู่ในป่าขา้งวดั ไม่

ยอมอาบน้ํา ไม่มีญาติพ่ีน้องมาดูแล เหมือนคนจรจัด แต่ไม่มีภาวะกา้วรา้วหรือทํารา้ยใคร เจา้หน้าท่ี

และพยาบาลเขา้ดูแลเร่ืองท่ีอยู่อาศยัและหาเส้ือผา้ใหส้วมใส่ แพทยส์ัง่ใหฉี้ดยาควบคุมอาการโดยใหย้า

ทุกๆ 2 สปัดาหเ์ภสชักรตวัเล็กๆคนน้ีก็ไดแ้ต่เฝ้ามองดูการทาํงานและการช่วยเหลือของทีม เพราะไม่รู ้

วา่ตนเองน้ันจะเขา้ไปช่วยไดอ้ยา่งไรไดเ้พียงแค่จดัหายาใหเ้จา้หน้าท่ีนําไปฉีดใหต้ามกาํหนดเวลาผ่านไป

ประมาณ1 เดือน ไดก้ลบัไปเยี่ยมคนไขร้ายน้ีอีกครั้ง คนไขมี้อาการดูดีขึ้ น พดูคุยรูเ้ร่ือง ยอมอาบน้ําและ

ใส่เส้ือผา้ ครั้งน้ีคนไขม้ีสายตาเอียงอายท่ีเจา้หน้าท่ีออกมาเยี่ยมเพราะเส้ือผา้สกปรก ผมเผา้รุงรงั ไม่ได้

อาบน้ํา และหวาดกลวัเจา้หน้าท่ีว่าจะรงัเกียจตนเอง ดิฉันรูสึ้กไดว้่าคนไขก็้เหมือนคนธรรมดาคนหน่ึง 

เวลามีแขกมาหา ก็อยากใหต้นเองดูดี ดิฉนัจึงหยิบใหเ้งิน 100 บาทแลว้บอกใหค้นไขไ้ปตดัผมใหห้ล่อๆ 

คราวหน้าจะมาเยี่ยมอีก คนไขย้ิ้ มดีใจมากและเขินเจา้หน้าท่ี ทุกคนในวันน้ัน ดิฉันกวาดสายตามอง

เจา้หน้าท่ีทุกๆคน เห็นรอยยิ้ มในดวงตาทุกคู่ ทางทีมวางแผนว่าหากอาการคนไขดี้ขึ้ นเป็นลาํดบัจะเร่ิม

ใหก้ารรกัษาโรคเบาหวานดว้ยการใหย้ารับประทาน แต่ขอใหอ้าการทางจิตคงท่ีมากกว่าน้ี และคราว

หน้าจะหาเส้ือผา้มาใหค้นไขเ้พ่ิม ครั้งน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการมองคนไขจิ้ตเวชในมุมมองใหม่ ความรูสึ้ก
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กลัว รังเกียจ หรือรําคาญไดห้ายไป เกิดเป็นความรูสึ้กท่ีอยากช่วยเพราะดีใจท่ีเห็นคนไขดี้ขึ้ นอย่าง

ชดัเจน และความช่วยเหลือเพียงเล็กนอ้ยเหล่าน้ีไดส้รา้งชีวิตใหมใ่หก้บัคนคนหน่ึงท่ีไรท่ี้พ่ึง และสรา้งแรง

บนัดาลใจใหก้บัคนอีกคนหน่ึงในการทาํงานเยี่ยมบา้น เพ่ือดแูลคนไขจิ้ตเวชเช่นกนั 

 การพัฒนาเร่ืองการเยี่ยมบา้นในคนไขจิ้ตเวชมีอย่างต่อเน่ือง ต่อมาในปี2557มีโครงการให้

เจา้หนา้ท่ีรพ.สต.สามารถรบัยาจิตเวชใหค้นไขไ้ด ้โดยระบบประสานกบัพยาบาลประจาํคลินิกจิตเวชใน

การเบิกยาเพ่ือไปใหบ้ริการคนไขใ้นพ้ืนท่ีโดยตรงโดยท่ีคนไขไ้ม่ตอ้งเดินทางมาท่ีโรงพยาบาล ครั้งหน่ึงท่ี

ดิฉันไดม้ีโอกาสไปเยี่ยมคนไขจิ้ตเวชหญิงรายหน่ึงร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพและเจา้หน้าท่ีรพ.สต. ซ่ึงก็

คิกว่าคงจะเหมือนทุกๆครั้ง โดยไดข้อ้มูลมาว่าเป็นผูป่้วยรายเก่าท่ีเคยรักษาดว้ยยาชนิดฉีดและชนิด

รบัประทานจนอาการคงท่ี แต่เน่ืองดว้ยมารดาของผูป่้วยเห็นอาการของลกูสาวดีขึ้ นเร่ือยๆจนแทบเป็น

ปกติ แต่คนเป็นแม่กลบัมีความคิดว่าตนเองอาจจะตายก่อนลูก แลว้ไม่มีใครดูแลลูกสาว จึงใหห้ยุดยา

และไม่มารบัการรกัษาต่อ จนต่อมาพบว่าคนไขม้ีอาการกาํเริบ ไม่ยอมนอน เดินวุ่นวายไปทัว่หมู่บา้น 

จนชาวบา้นเดือดรอ้นเมื่อเจา้หนา้ท่ีรพ.สต.ออกไปเพ่ือดูแลใหย้า ผูป่้วยไม่ยอมใหเ้จา้หน้าท่ีฉีดยาและไม่

ยอมกินยา แมว้า่จะมีการแอบใหย้านอนหลบัผสมในอาหารหรือน้ําด่ืมผูป่้วยก็ยงัคงเดินเอะอะโวยวายไป

ทัว่หมูบ่า้นในเวลากลางคืน สภาพผูป่้วยท่ีพบในวนัท่ีดิฉนัไดเ้ขา้ไปเยี่ยมในครั้งแรกน้ัน ผูป่้วยมีผมเผา้ท่ี

ยุ่งเหยิง ทาหน้าขาว แต่งตวัไม่เรียบรอ้ย สวมใส่กางเกงขายาวซอ้นในผา้ถุงอีกชั้น คงเพราะกลวัการฉีด

ยา เน้ือตวัดสูกปรก คนท่ีผ่านไปเห็นคงมองวา่เป็นคนบา้เต็มตวัทางทีมปรึกษากนัว่าคงตอ้งส่งเจา้หน้าท่ี

ไปเจรจาแนวทางการรกัษาเพียง1-2 คนก่อน หากลงไปเยอะกลวัคนไขต้กใจจนไม่ใหค้วามร่วมมือใน

การฉีดยาระงับอาการ ทีมเจรจาเขา้ไปพูดคุยอยู่นานทั้งพูดจาหวาดลอ้ม ซ้ือขนมใหท้าน อย่างไรเสีย

คนไขก็้ไมย่อมใหโ้ดนตวัและฉีดยา ทางทีมจึงถอดใจและเตรียมตวักลบั แต่ทนัใดน้ันบิดาของคนไขก็้เขา้

มาตีคนไขอ้ย่างแรงหลายครั้ง พรอ้มดุด่าว่าเหตุใดจึงไม่ยอมใหฉี้ดยาทั้งท่ีคุณหมอมาหาถึงบา้นหลาย

ครั้ง ทีมจา้หน้าท่ีรีบลงไปหา้มและบอกไม่ใหดุ้ด่ารุนแรงจนทํารา้ยกันอีก คนไขเ้กร้ียวกราดและเร่ิม

โวยวาย เดินไปอีกทาง บิดาคนไขเ้ดินกลบัมาหาเจา้หน้าท่ีดว้ยน้ําตาคลอเบา้ เคาะกระจกรถ และเอ่ย

ปากขอรอ้งว่า “คุณหมอ อย่าฟ่าวไป ฉีดยาใหม้นัก่อน มนับ่ไหวแลว้ พ่อขอรอ้งล่ะ” ทุกคนในทีมมอง

หนา้กนั ทั้งสงสารคุณตา(บิดาของคนไข)้ ทั้งกลวัวา่จะโดนทาํรา้ยหากเขา้ไปฉีดยา และมองเขา้ไปท่ีบา้น

ก็เห็นคุณยายยืนมองลูกสาวอย่างเศรา้ใจ และแววตาท่ีรูสึ้กผิด ทางทีมจึงปรึกษากนัว่า พวกเราสงสาร

คุณตา จึงใหพ่ี้คนขบัรถท่ีเป็นผูช้ายและเรียกชาวบา้นผูช้าย 4-5 คน รวมทั้งเจา้หน้าท่ีอ่ืนๆ เขา้ประชิดล็

อกตวั และจบัคนไขค้วํา่หนา้เพ่ือใหพ่ี้พยาบาลท่ีเตรียมยาพรอ้มสาํหรบัฉีด วิ่งเขา้ไปฉีดยาเขา้สะโพกของ

คนไขใ้หไ้ด ้คุณตาตกลงรวมทั้งชาวบา้นละแวกน้ันต่างเห็นดว้ยว่าคนไขค้วรตอ้งไดย้าฉีด เมื่อเตรียม

การณ์กันแลว้ ปฏิบัติการฉีดยาก็ประสบความสําเร็จ เหตุการณ์เกิดขึ้ นอย่างรวดเร็วมาก รูต้ัวอีกครั้ง

เจา้หนา้ท่ีก็วิ่งหนีกลบัมาท่ีรถกนัครบทุกคน ท้ิงไวก็้เพียงเสียงตะโกนด่าเกร้ียวกราดของคนไข ้พรอ้มกบั
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การช้ีมาท่ีรถของเจา้หนา้ท่ีท่ีขบัออกไปจนลบัสายตาไมม่ีการขอบคุณ ไม่มีคาํลํา่ลา มีเพียงการหนีเอาตวั

รอดของทีมท่ีเขา้ไปล็อกตวัคนไข ้

 อีก1เดือนถัดมา ดิฉันก็ไดม้ีโอกาสกลบัไปเยี่ยมคนไขร้ายน้ีอีกครั้งร่วมกบัเจา้หน้าท่ีรพ.สต.ได้

ทราบว่าคนไขช้อบทาแป้งจึงไดห้าแป้งและเส้ือผา้ไปให ้ผูป่้วยอาการสดช่ืนดีขึ้ นมาก พดูคุยรูเ้ร่ือง และ

ยินยอมใหเ้จา้หน้าท่ีมาฉีดยาใหทุ้กสองสปัดาห ์ส่ิงท่ีเห็นหลงัจากไดท้กัทายกนัและบอกว่าวนัน้ีมาเยี่ยม

และมาฉีดยาให ้คนไขร้ะแวงเล็กน้อย แต่ก็เดินไปนอนควํา่หน้าบนเตียงไมเ้อง เจา้หน้าท่ีลงมือฉีดยาให้

อย่างง่ายดาย บิดามารดาของคนไขเ้ฝ้ามองดว้ยสายตาท่ีเปล่ียนไปเป็นสายตาท่ีต้ืนตันใจ ดิฉันแอบ

มองเห็นคุณตายกชายเส้ือมาเช็ดน้ําตา ทีมเราและทางครอบครวัผูป่้วยพูดคุยกนัเร่ืองแนวทางในการ

รกัษาว่าคงตอ้งใหย้าฉีดไปก่อนจนกว่าอาการจะคงท่ี ครั้งน้ีเราจากกนัดว้ยรอยยิ้ ม และในเดือนถัดมา

ดิฉันก็ติดตามเยี่ยมบา้นอีกและไดพ้าคุณหมอออกไปดูอาการดว้ยซ่ึงรอบน้ีไปกนัหลายคนมาก ส่ิงท่ีได้

เจอคือคนไขย้ิ้ มใหแ้ละรอ้งตะโกนเรียกพ่อว่า‛คุณหมอมาแลว้ คุณหมอมาฉีดยาให‛้ ครั้งน้ีคุณตาเดิน

ออกมาดว้ยรอยยิ้ ม ไมม่ีแลว้น้ําตาท่ีเราเคยเห็น 

 คนไขจิ้ตเวชเป็นคนไขท่ี้น่าสงสาร หากขาดคนเขา้ใจ มกัถูกทอดท้ิง คนเหล่าน้ันจะถูกมองว่า

เป็นเพียงคนบา้ท่ีไม่น่าเขา้ไปยุ่งเก่ียว แต่ในความเป็นจริงแลว้ หากคนเหล่าน้ันไดร้บัการดูแล รกัษา 

และเยียวยาท่ีเหมาะสมก็จะกลับมาเป็นคนในสังคมและกลับมาเป็นท่ีรักของคนในครอบครัว

 ‚อย่ามองว่าเขาเป็นคนบา้‛ แต่ใหม้องว่าเขาเป็นคนป่วยท่ีสามารถรกัษาได ้รกัษาคนไขจิ้ตเวช

เพียงหน่ึงรายเท่ากบัรักษาคนไดท้ั้งครอบครวั หากโรคทางใจเยียวยาไดแ้ลว้ โรคทางกายก็ไม่ใช่เร่ือง

ยาก สรา้งคุณค่าในชีวิตใหค้นไขแ้ลว้การรกัษาก็จะประสบความสาํเร็จเมื่อเราออกมาจากหอ้งส่ีเหล่ียม 

ออกมาหาคนไข ้แมไ้ม่มีคาํพดูขอบคุณใดๆแต่สายตาท่ีเปล่ียนไป นัน่คือรางวลัแห่งการทาํงาน เพียงแค่

เดินเขา้มา สายตาก็จะเปล่ียนไป 
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 ท่ามกลางสายฝนท่ีตกปรอยๆทั้งวนัในเดือนกุมภาพนัธปี์น้ี แมจ้ะบ่ายสองกว่าแลว้แต่อากาศช่าง

เย็นสบายน่าหลบอยู่ในผา้ห่มท่ีหอ้งนอนมากกว่าการออกมาทํางาน วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยตามตารางท่ี

กาํหนดไวข้องการออกเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบในการ

ทาํงานปฐมภูมิท่ีใหฉ้นัพาน้องๆในกลุ่มงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภคออกไปเปิดโลกการทาํงาน

ใหมท่ี่เคา้ไมคุ่น้เคย  
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 วนัน้ีฉันและน้องเภสชักรท่ีเปล่ียนหน้าท่ีการทํางานจากหอ้งจ่ายยาผูป่้วยในมาออกชุมชนเป็น

ครั้งแรก ไดอ้อกมาเยี่ยมผูป่้วยมะเร็งปากมดลูกท่ีบา้นหลงัใหญ่ท่ีสุดในหมู่บา้นติดกบัถนนเขา้หมู่บา้น

สัมพันธ์ ตําบลขัวเรียง อําเภอชุมแพ บา้นท่ีเรากําลังเดินทางไปหาผู ้ป่วยมองจากถนนแลว้สะดุดตา

เพราะเป็นบา้นหลังใหญ่สองชั้นท่ีสรา้งใหม่ ฉันตอ้งแปลกใจเมื่อรถนําพาฉันและทีมงานเขา้ลึกเขา้ไป

ตามถนนทางเขา้ขา้งตวับา้นท่ีเราเห็น ลึกไปจนผ่านแปลงปลกูผัก ปลกูแตงเมลล่อน ท่ีกางมุงใหอ้ย่างดี 

มีคนงานกาํลงัทาํงานท่ามกลางสายฝนปรอยๆอยู่หลายคน จนน้องเภสชักรท่ีมาดว้ยเปรยว่า ‘ทาํไมเคา้

เอาพ่อแม่มาเก็บไวท้า้ยบา้นเลย’ เป็นคาํถามซ่ึงไม่มีคาํตอบ เพราะเรานัง่อยู่ดา้นหลงัรถรีเฟอรท่ี์ใชม้า

ทาํงานกนัในวนัน้ีเพียงสองคน ส่วนนอ้งเจา้หนา้ท่ีรพ.สต.คอยบอกทางพนักงานขบัรถอยูด่า้นหนา้ 

 ‘หมอคนน้ีอยู่หอ้งจ่ายยาใน พ่อจาํได้’ เป็นคาํทักทายจากคุณตาเจา้ของบา้นหลงัจากเราลงรถ 

ทาํใหน้อ้งเภสชักรท่ีมาทาํงานปฐมภูมิครั้งแรกรูสึ้กภูมิใจและคลายความกงัวลในการออกมาเยี่ยมผูป่้วย

ท่ีบา้นครั้งแรก 

 คุณยายรชันี เป้าหมายในการมาของเราวนัน้ีเป็นผูห้ญิงร่างผอมบาง มองดูเคา้หน้าแลว้คงเป็น

คนท่ีรักสวยรกังามเพราะมีการสกัค้ิวและขอบตาถาวร คุณยายนอนอยู่ในบา้นไมช้ั้นเดียวทา้ยบริเวณ

บา้น มีการผูกขาขา้งขวาไวด้ว้ยผา้ขนหนูสีชมพผืูนใหญ่ เพ่ือช่วยในการขยบัขาเอง และมีชายผา้ขาวมา้ท่ี

ผูกติดกบัขอบหนา้ต่างอยูข่า้งๆตวั คุณตารีบอธิบายว่าเอาไวใ้หคุ้ณยายดึงขยบัพลิกตวัเพราะเกิดแผลกด

ทบัท่ีดา้นขวา แต่คุณยายขยบัขาเองไมไ่ดจึ้งผูกขาไวใ้หน้อนตะแคงและดึงผา้ขาวมา้ช่วยขยบัตวั  

 แรกทีเดียวคุณยายดต่ืูนเตน้ สงัเกตจากการหายใจค่อนขา้งถ่ี ในขณะท่ีคุณตาช่างเจรจาเล่าเร่ือง

การเจ็บป่วยของคุณยายใหเ้ราฟัง พรอ้มกบับ่นเร่ืองความลาํบากในการเดินทางไปรบัยาแกป้วดมอรฟี์น

น้ําจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพราะท่ีโรงพยาบาลชุมแพไม่มียาให ้ฉันสังเกตว่าคุณยายมองเรา

ตลอดเวลา จึงเขา้ไปยืนขา้งเตียงผูป่้วยปล่อยใหน้้องเภสชักรคุยกบัคุณตาเร่ืองยาและอาการต่างๆของ

คุณยาย คุณยายดหูายใจหอบเหน่ือย ฉนัจึงชวนคุยเร่ืองอ่ืนๆเพ่ือสรา้งความคุน้เคยกบัคุณยายและคลาย

ความกงัวล ความเจ็บปวดท่ีพยายามเก็บซ่อนไว ้จากสภาพบา้นของคุณยายท่ีเราเห็นน่าอยู่ทีเดียว มี

เคร่ืองอาํนวยความสะดวกหลายอย่าง สงบเงียบ อากาศเย็น ลมพดัโปร่งสบาย คุณยายเล่าว่ามีลูกชาย

คนเดียว ส่งไปเรียนต่างประเทศแลว้กลบัมาทาํไร่แตงเมลล่อนส่งออก มีรายไดดี้มาก ยาต่างๆนอกหนื

อจากยาโรงพยาบาลก็สรรหามาให ้เราจึงไดข้อดูยาทั้งหมด แลว้ก็พบยาลูกกลอนติดทองคาํเปลวในโถ

แกว้จาํนวนค่อนขวด ขวดละหา้พนับาท เราก็อุทานพรอ้มกนัว่า ‘โอโ้ฮ แพงจงั’ แต่คุณยายก็คุยอย่าง

ภมูิใจวา่ลกูชายซ้ือมาใหกิ้นมาขวดท่ีสามแลว้!!! 
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 เมื่อพูดคุยครั้งแรกไดข้อ้มูลพอสมควรแลว้ฉันก็คิดว่าเราควรลากลบัเพ่ือใหคุ้ณยายไดพ้กัผ่อน 

 สงัเกตเห็นคุณยายมีน้ําใสๆท่ีดวงตา ฉนัจึงกม้ลงไปใกลคุ้ณยายและจบัมือคุณยายไว ้บอกใหคุ้ณ

ยายหายใจเขา้ออกยาวๆคลายความวิตกทุกขใ์จ ก่อนใหก้าํลงัใจว่า‘คุณยายเป็นคนเก่งและสวยมาก ชีวิต

คุณยายช่างโชคดีมากท่ีมีสามีดี มีลูกดี มีชีวิตท่ีสุขสบาย ตอนน้ีคุณยายแค่ไดพ้กัใหค้นอ่ืนมาดูแลบา้ง

เท่าน้ัน โรคท่ีเป็นอยู่ภายนอกเราจะสูไ้ปดว้ยกนั ส่วนใจภายในขอใหคุ้ณยายสูด้ว้ยเพราะมนัสาํคญัท่ีสุด 

หมอสูค้นเดียวไมไ่ด’้ คุณยายก็ยิ้ มและบอกวา่ยายจะสู ้ฉนับีบมือใหก้าํลงัใจคุณยายไวแ้ลว้บอกซํ้าอีกครั้ง

ว่าเราจะสูไ้ปดว้ยกนั ฉันยิ้ มใหก้าํลงัใจคุณยายดว้ยความเช่ืออย่างมัน่คงเช่นท่ีบอกคุณยาย แมใ้นใจจะ

ทราบว่าอาการคุณยายจะลุกลามไปมากแลว้แค่ไหน แต่ส่ิงท่ีเช่ือมัน่คือจะทาํใหคุ้ณยายและครอบครวั

ทุกขท์รมานนอ้ยท่ีสุดในระยะสุดทา้ยของชีวิตของคุณยาย 

 เป็นอีกครั้งท่ีฉันหวนระลึกถึงคาํพูดของอาจารยห์มอกาญจนา เมื่อครั้งท่ีฉันยงัเป็นนักศึกษา

ปริญญาโทและฝึกงานบนหอผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ว่า ‘ขอใหจ้  าไวว่้าโอกาสของคนไขไ้ม่

เคยเป็นศูนยอ์ย่ายอมแพ ้ใหท้  าการดูแลผูป่้วยใหเ้ต็มก าลงั’คาํสอนของอาจารยแ์ละสภาพของคนไข้

ท่ีทุกขท์รมานจากความไม่รู ้ทําใหฉ้ันอยากจะทํางานกบัชุมชนไปนานๆและไดเ้ห็นคนไขข้องฉันทุกข์

นอ้ยลงมากท่ีสุด ดว้ยความเช่ืออยา่งสุดใจวา่ ‘โอกาสของคนไขไ้ม่เคยเป็นศูนย’์ 
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เรื่องเล่าเรา้พลงั งานเภสชักรรมปฐมภูมิ 

เบญจพร เลิศวทิยานนท ์ 

โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 

เบอรโ์ทร 0866915424 E-mail pookopik_benja22@hotmail.com 

 

 จากประสบการณก์ารทาํงานครั้งแรกของขา้พเจา้ ณ โรงพยาบาลขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลแห่งน้ีมีนโยบายมอบหมายงานเยี่ยมบา้นใหเ้จา้หน้าท่ี

ทุกคนรบัผิดชอบดแูลผูป่้วยในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบคนละ 1-2 หมู่บา้น โดยเฉพาะการติดตามผูป่้วยโรค

เร้ือรงัขาดนัด ครั้งแรกของการทําหน้าท่ีบุคลากรทางการแพทยใ์นการออกเยี่ยมบา้นของขา้พเจา้ คือ 

ไดร้บัแจง้จากฝ่ายเวชปฏิบติัครอบครวัว่ามีผูป่้วยโรคเร้ือรงัในเขตรบัผิดชอบขาดนัด 2 ราย เน่ืองจาก

เป็นนอ้งใหมจึ่งมีพยาบาลคอยติดตามและจดัรถใหเ้ป็นอยา่งดีในการเยี่ยมบา้นครั้งน้ี ขณะกาํลงัเดินทาง

ขา้พเจา้ไดท้ราบวา่ค่าใชจ้่ายในการเดินทางของผูป่้วยมาโรงพยาบาลไปกลบัคิดเป็นเงิน 160 บาทและมี

เฉพาะรถเหมาเท่าน้ัน ปกติผู ้ป่วยสามารถใชสิ้ทธ์ิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้โดยไม่ต้องเสีย

ค่าใชจ้่ายใดๆเลย หรือไมก็่จ่าย 30 บาทรกัษาทุกโรค ทาํใหข้า้พเจา้ตระหนักไดว้่าเป็นขอ้จาํกดัหน่ึงของ

ผูป่้วยในการเขา้ถึงบริการของโรงพยาบาล ระหว่างการเดินทางค่อนขา้งเต็มไปดว้ยฝุ่นและแสงแดด

รอ้นๆ เมื่อไปถึงบา้นผูป่้วยหลงัแรกขณะพยาบาลกาํลงัวดัความดันโลหิตผูป่้วยรายแรก ผูป่้วยอีกรายท่ี

ขา้พเจา้ตอ้งไปเยี่ยมบา้นเดินทางมาดว้ยตัวเองเพ่ือพบกบัขา้พเจา้ยงับา้นหลงัแรก โดยท่ีผูป่้วยไดล้ะท้ิง

การปลกูพริกหลงัจากทราบว่าหมอมาหา (ทางภาคอีสานจะเรียกบุคลากรทางการแพทยทุ์กคนว่าหมอ 

ยกเวน้แพทยจ์ะเรียกว่าหมอใหญ่) ขา้พเจา้แถบจะจาํไม่ไดเ้ลยว่าขา้พเจา้ไดดู้แลปัญหาเร่ืองยาแก่ผูป่้ วย

รายแรกหรือไม่ ขา้พเจา้จาํไดแ้ต่เพียงว่าผูป่้วยรายท่ีสองอายุประมาณ 78 ปี และหลงัจากวดัความดัน

โลหิตแลว้พบวา่ผูป่้วยมีระดบัความดนัโลหิตสูงในขั้นวิกฤต จึงไดนํ้าตวัผูป่้วยพรอ้มหลานมาโรงพยาบาล

ดว้ยกนัและเดินทางกลบัโรงพยาบาลโดยทันที ผูป่้วยไดร้บัการรักษาเขา้นอนต่อในโรงพยาบาลทันที

เช่นเดียวกนั แต่หลงัจากวนัน้ันขา้พเจา้ไดเ้ดินทางกลบับา้นท่ี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช หลายวนั เมื่อ

ขา้พเจา้กลับไปทํางานอีกครั้งไดถ้ามถึงผูป่้วยรายน้ีทันที แต่ไดท้ราบข่าวรา้ยว่าผูป่้วยไดเ้สียชีวิตแลว้

เน่ืองมาจากโรคความดันโลหิตสูงและมีภาวะไตแทรกซอ้นร่วมดว้ย นับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของ

การเยี่ยมบา้นท่ีขา้พเจา้รูสึ้กประทบัใจและรบัรูไ้ดว้า่ผูป่้วยก็ประทบัใจต่อขา้พเจา้เช่นเดียวกนั แมว้่าจะไม่

สามารถดูแลผูป่้วยต่อไปไดอี้ก ขณะปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี ขา้พเจา้มีประสบการณ์เยี่ยมบา้น

เพียงครั้งเดียว แต่ขา้พเจา้ออกชุมชนเพ่ือไปจ่ายยาผูป่้วยโรคเร้ือรังในหมู่บา้นโดยมีพยาบาลคดักรอง

ผูป่้วยใหร้ับยาต่อเน่ืองหรือเรียกว่าเติมยาบ่อยครั้ง ทําใหรู้ไ้ดว้่าวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีน้ีส่วนใหญ่จะ

บริโภคพริกป่นกับน้ําปลาเป็นอาหารหลกั หรือไม่อย่างดีก็มีปลาป่นร่วมดว้ย และเมื่ อขา้พเจา้ไดย้า้ย
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กลบัมาทาํงานท่ี จ.นครศรีธรรมราช ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบเยี่ยมบา้นหรือออกชุมชน

อีก จนกระทัง่ขา้พเจา้ยา้ยไปทาํงานโรงพยาบาลนาบอนเร่ิมมีการมอบหมายหน้าท่ีอย่างชดัเจนแก่เภสชั

กรเยี่ยมบา้น แต่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัมอบหมายหน้าท่ีน้ีเน่ืองจากหวัหน้าฝ่ายใหค้วามสาํคญัว่างานน้ีน่าจะ

เป็นหน้าท่ีของน้องเภสชักรซ่ึงมีภูมิลาํเนาในอาํเภอนาบอนเป็นผูร้บัผิดชอบหลกั แต่ดว้ยอุปสรรคดา้น

ภาระงาน การประสานงานและการตระหนักถึงความสาํคญัของบทบาทน้ีทาํใหง้านเยี่ยมบา้นของเภสชั

กรไม่เกิดขึ้ นจริง ในขณะท่ีขา้พเจา้รับหน้าท่ีหลกัในการดูแลผูป่้วยติดเช้ือเอชไอวีในคลินิก one stop 

service การทาํงานในทีมสหสาขาวิชาชีพครั้งน้ีทาํใหข้า้พเจา้ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกบัการทาํงานใน

หนา้ท่ีเภสชักร เพราะขา้พเจา้รบัรูไ้ดว้า่ขา้พเจา้ไดร้บัความไวว้างใจในการทาํหนา้ท่ีตรงน้ีทั้งจากบุคลากร

ทางการแพทยทุ์กสาขาและผูป่้วยเป็นอย่างดี และจากสมัพนัธภาพอนัดีน้ีทีมดูแลผูป่้วยเห็นพอ้งตรงกนั

ออกเยี่ยมบา้นผูป่้วยโรคน้ี โดยมีแพทย ์เภสัชกรและพยาบาลร่วมกันออกเยี่ยมบา้นโดยไม่เก่ียวกับ

ทีมงานเยี่ยมบา้น ผูป่้วยท่ีออกเยี่ยมบา้นครั้งน้ีแมว้่าจะอายุประมาณ 20 กว่าปี แต่ไม่สามารถเดินได้

เน่ืองจากมีภาวะแทรกซอ้นเก่ียวกบัโรคลมชกัร่วมดว้ย บิดาผูป่้วยซ่ึงอยู่ในวยัสูงอายุเป็นผูม้ารบัยาแทน

อย่างต่อเน่ืองและนํายาท่ีเหลือใหต้รวจสอบความร่วมมือในการใชย้าเป็นอย่างดี ทําใหป้ระเมินไดว้่า

ผูป่้วยมีความร่วมมือในการใชย้าเป็นอยา่งดีและต่อเน่ือง แต่เน่ืองการรักษาโรคน้ีนอกจากติดตามการใช้

ยาแลว้ตอ้งติดตามประสิทธิภาพในการรกัษา ติดตามโรคติดเช้ือฉวยโอกาสและติดตามการด้ือยาร่วม

ดว้ย การท่ีผูป่้วยไมไ่ดม้ารบัการรกัษาดว้ยตวัเองอาจทาํใหเ้กิดความลม้เหลวในการรกัษาได ้ขณะท่ีไปถึง

บา้นและเขา้ไปในบา้นผู ้ป่วยถึงเตียงนอน ผู ้ป่วยดูซูบผอมและไม่ค่อยมีแรง เจา้หน้าท่ีทุกคนร่วมให้

กําลังใจผู ้ป่วยและญาติ จากการไปเยี่ยมบา้นครั้งน้ีก็เป็นปกติค่ะท่ีเป็นหน้าท่ีของเภสัชกรท่ีจะตอ้ง

ตรวจสอบปัญหาในการใชย้าของผูป่้วยท่ีขาดไมไ่ด ้ขา้พเจา้ช่วยนับเม็ดยาท่ีเหลือและแจง้แพทยเ์พ่ือสัง่ใช ้

ยาแก่ผูป่้วยต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งเดินทางมาโรงพยาบาลอีก พ่ีพยาบาลช่วยเจาะเลือดกลับไปตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการด้วย แต่จากการเยี่ยมบ้านครั้งน้ีเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการเยี่ยมบ้านประสบ

ความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก เพราะหลงัจากครั้งน้ันผูป่้วยสามารถมาพบแพทยต์ามนัดโดยนัง่รถเข็นมีบิดา

มารดามาดว้ยกนั ผูป่้วยแสดงออกถึงใบหน้าท่ียิ้ มแยม้แจ่มใส และยินดีในการมารบัการรกัษาเป็นอย่าง

มาก ร่างกายท่ีเคยซูบผอมดูดีขึ้ นอย่างผิดหูผิดตา การเยี่ยมบา้นครั้งน้ีทําใหข้า้พเจา้รบัรูว้่าการทํางาน

เยี่ยมบา้นนอกจากจะดแูลปัญหาการใชย้าแก่ผูป่้วยแลว้ยงัช่วยบาํบดัรกัษาทางจิตใจแก่ผูป่้วยเป็นอย่างดี 

ทาํใหท้ั้งร่างกายและคุณภาพชีวิตผูป่้วยดีขึ้ นอยา่งเห็นไดช้ดั และนอกจากน้ีขา้พเจา้ไดร้บัการชกัชวนจาก

พ่ีพยาบาลจิตเวชซ่ึงดแูลผูป่้วยติดเช้ือเอชไอวีดว้ยกนัออกเยี่ยมบา้นผูป่้วยรบัประทานยากนัชกัเกินขนาด

เพ่ือฆ่าตวัตาย ตอนแรกท่ีไดร้บัการชกัชวนก็ไม่แน่ใจว่าเก่ียวขอ้งกบัเภสชักรหรือเป็นปัญหาเก่ียวกบัการ

ใชย้าจริงหรือไม่ แต่เน่ืองจากความสนิทสนมกนัส่วนตวัทําใหข้า้พเจา้ไม่เคยปฏิเสธการทํางานร่วมกนั

เลย และเมื่อไปเยี่ยมบา้นผูป่้วยต่างช่วยกนัคิดร่วมกนัระหว่างเจา้หน้าท่ีและญาติว่าควรดูแลเร่ืองการใช้

ยาของผูป่้วยร่วมกันยังไง ใครควรดูแลใกลชิ้ด ใครควรเก็บรักษายาไวแ้ทนผูป่้วย ใครควรเป็นกําลัง



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  233 

 

สาํคญัใหผู้ป่้วยไม่ขาดนัด เป็นตน้ ซ่ึงจริงๆแลว้ก็ร่วมกนัแกปั้ญหาจากการใชย้าดว้ยกนัทั้งส้ิน และจาก

การเยี่ยมบา้นครั้งน้ีก็ประสบผลสาํเร็จอีกเช่นเดียวกนั คือหลงัจากน้ันผูป่้วยมารบัยาตามนัดพรอ้มสามี

ดว้ยเป็นประจาํ และไม่มีปัญหาเร่ืองกินยาฆ่าตัวตายอีก ทําใหมุ้มมองของขา้พเจา้พบแต่ส่ิงดีดีทุกครั้ง

จากการเยี่ยมบา้น แต่ตัวขา้พเจา้เองก็นึกไม่ออกเช่นเดียวกันว่าถ้าขา้พเจา้เร่ิมทํางานครั้งแรกใน

ภมูิลาํเนาของตวัเอง ขา้พเจา้จะมีแนวคิดดีดีต่อการเยี่ยมบา้นหรือไม่ เพราะประสบการณใ์นการทาํงาน

ในชุมชนท่ี รพ.ขามสะแกแสง เป็นประสบการณท่ี์หาไดย้ากมาก และล่าสุดขา้พเจา้ยา้ยเขา้มารบัราชการ

ต่อท่ี รพ.ทุ่งสง ขา้พเจา้ไดร้บัมอบหมายงานหลายอย่างดว้ยกนัไม่ว่าจะเป็นการดูแลผูป่้วยวณัโรค วคัซีน 

งานคุม้ครองผูบ้ริโภค งานสอนนักศึกษาท่ีไดร้ับเชิญ งานใหค้วามรูแ้ก่ผูม้ารับบริการตรวจสุขภาพท่ี

คลินิกวีไอพี งานนิเทศรพ.สต. เป็นตน้ รวมแมก้ระทัง่งานเยี่ยมบา้นดว้ย ขา้พเจา้มิไดล้ะเลยงานเยี่ยม

บา้นไปซะทีเดียว แมว้า่พ่ีหวัหนา้มิไดบ้งัคบัใหท้าํงานน้ีเต็มตวันัก เพราะเขา้ใจถึงภาระงาน แต่ขา้พเจา้ใช้

โอกาสเดิมในการเยี่ยมบา้นผูป่้วยวณัโรคขาดนัดและผูป่้วย MDR TB กบัทีมดูแลผูป่้วยเช่นเดิม พรอ้มกบั

เยี่ยมบา้นผูป่้วยท่ีไดร้บัการชกัชวนจากฝ่ายเวชปฏิบติัครอบครวัโดยตรง แต่ขา้พเจา้ขอเล่าประสบการณ์

ล่าสุดในการเยี่ยมผูป่้วย MDR TB ซ่ึงเป็นผูป่้วยรายแรกท่ีขา้พเจา้ออกเยี่ยมบา้นต่อเน่ืองถึงสามครั้ง เป็น

ครั้งแรกท่ีขา้พเจา้ไดอ้อกเยี่ยมบา้นผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากผูป่้วยยงัมีปัญหาเร่ืองขาดยาอย่าง

ต่อเน่ืองโดยเฉพาะยาฉีด Kanamycin ถา้ดผิูวเผินแลว้หลายคนอาจรูสึ้กวา่ผูป่้วยเป็นเทวดาบา้ง เอาแต่ใจ

ตวัเองบา้ง เจา้หน้าท่ีตอ้งคอยประคบประงมเต็มท่ี เป็นตน้ และถา้ยอ้นไปดูประวติัเก่าในการรกัษาวณั

โรคของผูป่้วย ผูป่้วยมารกัษาดว้ยโรควณัโรคปอดสามครั้งแลว้ และไม่มีครั้งไหนเลยท่ีผูป่้วยรกัษาครบ

และต่อเน่ือง ครั้งแรกเมื่อปี 2555 รบัยาต่อเน่ืองได ้5 เดือน ปี 2556 รบัยาไดเ้พียง 2 เดือน (สูตรมี 

streptomycin) ผูป่้วยมีอาการแน่นหน้าอกและรูสึ้กว่าเกิดจากการฉีดยา ปี 2557 เขา้รบัการรกัษาดว้ย

วณัโรค AFB 2+ ปฏิเสธไมร่บั streptomycin ขา้พเจา้ใหก้ารบริบาลเภสชักรรมดว้ยตวัเองท่ีคลินิกวณัโรค 

จากการคุยกนัครั้งเดียวในคลินิกขา้พเจา้รบัรูไ้ดว้่าผูป่้วยตั้งใจรบัฟังการใหค้าํปรึกษาดา้นยาเป็นอย่างดี 

แต่เกิดขอ้สงสยัทนัทีหลงัจากทราบว่าผูป่้วยด้ือยา  INH (Isoniazid) ทาํใหต้อ้งเปล่ียนการรกัษาเป็นสูตร 

3 เน่ืองจากขณะน้ันโรงพยาบาลทุ่งสงยงัไม่ขึ้ นทะเบียนใหก้ารรกัษา MDR TB ทาํใหผู้ป่้วยตอ้งไปรบัการ

รกัษาต่อท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แต่ยงัไดร้บัการติดตามดูแลต่อเน่ืองจากทีมดูแลผูป่้วย

วณัโรคของโรงพยาบาล ขณะน้ันขอ้มลูท่ีไดคื้อผูป่้วยฉีด Kanamycin ครั้งเดียวท่ีรพ.สต.ใกลบ้า้นและหยุด

การรบับริการยาฉีดทนัทีติดต่อไมไ่ด ้ทางทีมตกลงเยี่ยมบา้นในวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 เมื่อไปถึงบา้น

ผูป่้วยพรอ้มอสม.นําทางไปพบเฉพาะมารดาผูป่้วย มารดาผูป่้วยแจง้ว่าผูป่้วยไปทํางานรับตัดยางอีก

ตําบลหน่ึงไม่ได้พักท่ีบา้นหลังน้ี จากการปรึกษากับมารดาผู ้ป่วยรับรูไ้ด้ว่ามารดามีความเป็นห่วง

บุตรชายคนน้ีมากกบัเร่ืองการรกัษา จึงพากนัเดินทางต่อพรอ้มมารดาผูป่้วยไปยงัท่ีพกัของผูป่้วยโดย

ตอ้งแวะรับหลานสาวท่ีโรงเรียนเพ่ือนําทางไปยังบา้นพักอีกที เมื่อไปถึงมิไดพ้บกับผู ้ป่วยพบเฉพาะ

ภรรยาและบุตร 5 คน ภรรยาแสดงอากบักิริยาท่ีไม่ค่อยตอ้นรบัเท่าไหร่แต่ดีท่ีมารดาผูป่้วยค่อนขา้ง
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ยอมรบัการเยี่ยมบา้นครั้งน้ีเป็นอย่างดี เมื่อพดูคุยถึงเร่ืองการฉีดยาต่อเน่ืองภรรยาผูป่้วยค่อนขา้งแสดง

อาการแข็งกรา้วพรอ้มน้ําตาและเสียงสัน่เครือขึ้ นทนัทีและแจง้ว่าถา้ผูป่้วยเป็นอะไรไปจากการฉีดยาทาง

โรงพยาบาลจะรบัผิดชอบไดห้รือเปล่า เพราะผูป่้วยมีปัญหาเร่ืองล้ินหวัใจรัว่ตั้งแต่กาํเนิดและมีอาการ

ผิดปกติจากการฉีดยาทําใหเ้พลียไม่มีแรงไม่สามารถกรีดยางไดต้ามความตอ้งการของนายจา้ง บุตร

วยัรุ่นไม่สามารถตัดยางแทนไดเ้ต็มท่ีขณะท่ีผูป่้วยไม่มีแรงทํางานได ้ขณะน้ันพ่ีพยาบาลท่ีทําหน้าท่ี

ประสานงานโรควัณโรคสามารถจัดการปรึกษาพูดคุยใหภ้รรยาผู ้ป่วยเขา้ใจและตอบรับการรักษา

ต่อเน่ืองได ้และมีบุตรสาวคนโตคอยรบัฟังและเป็นกาํลังอีกแรงเพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัการรักษาต่อเน่ือง 

ส่วนตวัขา้พเจา้ช่วยตรวจสอบขนาดของยาท่ีไดร้บัและปรึกษาขนาดยากบัพ่ีพยาบาลเพ่ือประสานแพทย์

ใหล้ดขนาดการใชย้าใหต้ํา่สุดตามน้ําหนักตวัของผูป่้วยเพ่ือช่วยลดผลขา้งเคียงจากยา และใหค้าํปรึกษา

เร่ืองผลขา้งเคียงจากยาท่ีอาจเกิดขึ้ นและการจัดการกบัผลขา้งเคียงน้ันๆแก่ภรรยาและบุตรสาวคนโต 

หลงัจากน้ันสามวนัผูป่้วยไป admit ท่ีโรงพยาบาลหน่ึงวนั และสามารถใชย้าฉีดต่อเน่ืองไดท่ี้รพ.สต.ใกล้

บา้น และทางทีมงานไดอ้อกเยี่ยมบา้นในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นครั้งท่ี 2 บรรยากาศการ

เยี่ยมบา้นดีขึ้ นชดัเจนและไดพ้บตวัผูป่้วยดว้ย และครั้งท่ี 3 เมื่อวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2558 จากขอ้มลู

ของเจา้หนา้ท่ีรพ.สต.แจง้วา่ผูป่้วยไมม่าฉีดยาต่อเน่ืองประมาณ 2 สปัดาหแ์ลว้ เช่นเดิมผูป่้วยมีกาํลงัใจดี

ในการไปฉีดยาต่อเน่ืองไดอี้กและไดร้บัคาํแนะนําเวลาในการรบับริการยาฉีดจากเจา้หน้าท่ีรพ.สต.เพ่ือ

ลดผลขา้งเคียงจากยาไม่ใหร้บกวนการทาํงานของผูป่้วย ส่วนขา้พเจา้ไดป้รึกษากบับุตรสาวคนโตใหเ้ฝ้า

ระวงัผลขา้งเคียงจากยาและจดัการผลขา้งเคียงจากยาใหก้บัผูป่้วยร่วมดว้ย จากการเยี่ยมบา้นสามครั้งใน

ผูป่้วยรายน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูป่้วยตอ้งพยายามต่อสูชี้วิต ต่อสูก้บัความยากลาํบากกบัสถานะทางการ

เงิน ต่อสูก้บัความเจ็บป่วย ต่อสูก้บัการทาํหน้าท่ีผูนํ้าครอบครวัซ่ึงเป็นหวัเร่ียวหวัแรงหลกัของครอบครวั

เป็นอย่างมาก และการใหค้าํปรึกษาท่ีโรงพยาบาลจะไม่สามารถจดัการกบัปัญหาดงักล่าวได ้ดงัท่ีกล่าว

มาขา้งตน้น้ันเป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้ตอ้งการใหเ้วลากบับทบาทของเภสชักรครอบครวัต่อเน่ืองใน

ผูป่้วยโรคเร้ือรงัในผูป่้วยกลุ่มโรคอ่ืนต่อไปอยา่งเป็นระบบมากขึ้ น 
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PF 27 

‚แค่เริ่มว่ายากแลว้.......ส  าหรบัเภสชักรตวัอิจฉา‛ 

พรพิมล พิมเสน  

โรงพยาบาลท่าศาลา 

 

 

 ถา้จะเปรียบตัวละครในงานเยี่ยมบา้นใหเ้ขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนัน้ี หลายๆคนท่ีเคยไดย้ิน ก็

เปรียบว่าเภสชักรคือผูช้่วยพระเอกบา้ง ตวัสารองบา้ง แต่สาหรบัฉนั พอลองไดม้าทางานเยี่ยมบา้นแลว้ 

ขอเปรียบตัวเองเป็นนางอิจฉาแลว้กนั ลงเยี่ยมบา้นทีไรก็อดอิจฉาคนโน้นคนน้ีไม่ได้ อิจฉาพยาบาล 

อิจฉานักกายภาพบาบดั อิจฉาแพทย ์ อิจฉาทุกคนท่ีได ้ care ผูป่้วย ไดส้มัผัส ไดดู้แล ไดใ้ชค้วามรู ้

ความสามารถของตวัเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี ไมใ่ช่วา่เภสชักรอยา่งเราไมม่ีความรูค้วามสามารถนะ เพียงแต่ว่า

เราถูกสอนมาคนละแบบ โฟกสักนัคนละจุดกบัวิชาชีพอ่ืน ซ่ึงตวัฉนัเองก็ตอ้งยอมรบัจุดน้ันใหไ้ด ้แลว้ก็

เรียนรูจ้ากหลากหลายวิชาชีพ ในแบบฉบบัของการเก็บรายละเอียดของการเยี่ยมบา้นในแต่ละครั้ง ลอก

เลียนการดแูลคนไข ้แมเ้ราจะทาไมไ่ด ้แต่ก็สามารถแนะนาผูป่้วยไดค้รบทุกดา้น 

 เร่ิมเร่ืองดว้ยการเล่าประวติัเดิมตวัอิจฉาก่อน ถา้นึกยอ้นไปในสมยัเรียนแลว้ โดยส่วนตวัตั้งแต่

สมยัเรียนเคยฝันไวว้า่อยากทารา้นยาคุณภาพ แลว้ก็ออกเยี่ยมบา้น ทางานเชิงรุกกบัชุมชน อยากใหทุ้ก

คนรูจ้กั แลว้ก็มาเขา้รา้นยาเยอะๆ จะไดท้ายอดเยอะๆ เป็นไงหล่ะ น่ีมนัตวัโกงชดัๆ พวกฉวยประโยชน์

ทางธุรกิจ ดงัน้ันจึงด้ินรนตั้งแต่สมยัเรียน เวลาออกฝึกงานรา้นยา ก็อยากฝึกรา้นยาคุณภาพท่ีมีการลง

เยี่ยมบา้นดว้ย เพราะชอบงานเชิงรุก งานเยี่ยมบา้นน่าจะตอบโจทยต์วัเองไดดี้ ในท่ีสุดก็ด้ินรนดว้ยการ

บนบาลศาล ใหไ้ดไ้ปฝึกงานเยี่ยมบา้น แลว้ก็ไดจ้ริงๆ ในสมยัเรียน ไดไ้ปฝึกรา้นกนกฟารม์าเชน ท่ี

ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร นัน่คือรา้นยาในฝันเลย เพราะประทบัใจพ่ีจู พ่ีเภสชั ชอบวิธีคิด วิธีจดัการ

และบริหาร โดยรา้นยาพี่จ ูก็ไดท้างานรา้นยาร่วมกบัสปสช. โดยจะมีกรณีศึกษาใหน้้องๆเภสชัเยี่ยมบา้น

ทุกสปัดาห ์ออกสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง พอเรียนจบแลว้มาทางานโรงพยาบาล ก็ไดม้าทางานเยี่ยมบา้น ถึง

ตอนน้ีหลงัทางานโรงพยาบาลมาได ้ 8 เดือน ก็พบว่ามีอุปสรรคมากมาย เสน้ทางไม่ไดโ้รยดว้ยกลีบ

กุหลาบ ขอเล่าอุปสรรคตอนเร่ิมงานในตอนแรก 

 คนทางานไปไหนกนัหมด ? : ทาไมพ่ีพยาบาลท่ีทางานเยี่ยมบา้นตอ้งมาลาออกพรอ้มกนั 2 

คน แลว้ก็ลาออกก่อนท่ีฉนัจะมาดงูานน้ีไมก่ี่เดือน  

 จะใหเ้อาเวลาไหนทา ? : เวลาแค่ทางานในโรงพยาบาลก็แทบจะไมม่ีเวลาไดห้ายใจอยู่แลว้ แลว้

จะเอาเวลาไหนไปออกเยี่ยมบา้น  

 ความรูท่ี้มีก็ไม่พอ ? : ลงเยี่ยมบา้นแต่ละที คนไขไ้ม่ไดม้ีปัญหาแค่เร่ืองยาอย่างเดียวท่ีตอ้ง

จดัการ  
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 ไมรู่จ้กัพื้ นท่ีอีก ? : ถึงเป็นคนพ่ืนท่ี แต่ก็ขบัรถไปไหนมาไหนเองไมถู่ก  

 อนัตรายไปมั้ยสาหรบัผูห้ญิงตวัเล็กๆคนเดียว ? : เยี่ยมบา้นไม่ใช่งานเดินแบบ ออกไปไม่รูจ้ะ

โดนรถชนเมื่อไหร่ จะโดนสุนัขกดัมั้ย โดนคนไขโ้รคจิตบีบคอ โดนโจรปลน้ หลงทาง โดนฆ่า

ขม่ขืนเมื่อไหร่ก็ไมรู่ ้ 

 ความคิดท่ีว่าเอาเปรียบเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนมี้ ย ? : งานในฝ่ายเภสชักรรมทุกคนมีหน้าท่ีของ

ตวัเอง ถา้เราไมอ่ยู ่ไปออกเยี่ยมบา้น คนอ่ืนก็ตอ้งทางานหนักขึ้ น  

 บุคลากรก็ไมพ่อ : ช่วงท่ีเขา้งานมาก็มีเภสชักรท่ีลาออกไปธุรกิจส่วนตวั 1 คน มีลาคลอด 1 คน 

ไปช่วยราชการท่ีโรงพยาบาลท่ีพ่ึงก่อตั้งใหมอี่ก 1 คน  

 อุปสรรคเยอะมาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงัมีความโชคดีท่ีพ่ีพยาบาลท่ีมาดูแลงานเยี่ยมบา้นคน

ใหม ่เป็นคนท่ีเก่งมาก มีประสบการณก์ารทางานมาก ดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม คนในอาเภอท่าศาลา ไม่

มีใครไมรู่จ้กั ไปไหนก็ม ี

 อิจฉาพยาบาล : อิจฉาในความเก่ง พยาบาลเคา้ถูกสอนมาใหดู้แลผูป่้วยอยู่แลว้ ทาไดทุ้กอย่าง 

เร่ืองดแูลผูป่้วยพยาบาลก็ทาได ้เร่ืองยาก็รู ้เพราะพยาบาลก็เป็นคนบริหารยาใหผู้ป่้วย  

 อิจฉานักกายภาพบาบดั : ผูป่้วยโดยส่วนใหญ่ท่ีตอ้งลงเยี่ยมถึงบา้น มกัเป็นผูป่้วยท่ีนอนติดเตียง 

palliative care ท่ีตอ้งรกัษาแบบประคบัประคอง ซ่ึงผูป่้วยส่วนใหญ่ตอ้งทากายภาพบาบดัแทบ

ทั้งส้ิน เพราะฉะน้ันบทบาทตรงน้ันเราสูเ้คา้ไมไ่ดเ้ลย  

 อิจฉาแพทย ์ : แพทยถึ์งจะมีโอกาสไดล้งเยี่ยมบา้นน้อย แต่ถา้ไดล้งเยี่ยมบา้นสกัครั้ง ผูป่้วยจะ

ประทบัใจมาก เพราะสามารถตรวจ แลว้รกัษาไดใ้นทนัที  

 แลว้นางอิจฉาอย่างฉนัหล่ะ เภสชักรตวัเล็กๆ ประสบการณก็์น้อย ไดแ้ต่คิดอิจฉาคนโน้นคนน้ี 

จะมีทางเป็นไปไดม้ัย้ท่ีเดินไปไหนมาไหนก็มีคนรูจ้กั ยิ้ มดีใจทุกครั้งท่ีไดเ้ห็นหน้า ทุกวนัน้ีก็ยงัตอบตวัเอง

ไม่ไดว้่าตอ้งทายงัไง ทาไดแ้ค่เรียนรู ้และฝึกประสบการณจ์ากส่ิงท่ีทาอยู่ แลว้ก็หมัน่หาความรูเ้พ่ิมเติม

ทั้งในวิชาชีพตัวเอง และนอกวิชาชีพอยู่เสมอ แต่ถึงอย่างไรตอนน้ีนางอิจฉาคนน้ีก็สามารถลงไป

แกปั้ญหาดา้นยาในชุมชนไดไ้มม่ากก็นอ้ย ขอยกตวัอยา่งเสน่หข์องตวัอิจฉาท่ีไดล้งทางานเยี่ยมบา้น  

 ตวัอยา่งการแกไ้ขปัญหาดา้นยาที่ทีมเยีย่มบา้นทา 
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สุดทา้ยน้ีก็หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าสกัวนัตอ้งเป็นวนัของเรา วนัท่ีเภสชักรครอบครวัจะเป็นท่ีรูจ้กั ใครๆก็พดู

ถึงเรา......  

#เภสชักรตวัอิจฉา 
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PF 28 

เรื่องเล่าเรา้พลงั งานเภสชักรรมปฐมภูมิ ช่ือเรื่อง เปล่ียน (Change) 

อดุมพร  พ่ึงผล   

โรงพยาบาลตะกัว่ป่า จ.พงังา 

โทร. 093 7275419 Email. : prince.udp@hotmail.com                                                                            

      

จุดเร่ิมตน้/แรงบนัดาลใจ 

 นับเป็นความโชคดีของขา้พเจา้ท่ีไดม้าปฏิบติังานเภสชักรรมปฐมภูมิ จากเภสชักรท่ีทํางานใน

หอ้งยาของโรงพยาบาลตะกัว่ป่า จ.พงังา แลว้ไดม้ีโอกาสทาํงานดา้น Home Health Care อยู่กบัชุมชน 

ใกลชิ้ดกับคนในชุมชนมากขึ้ น เป็นจุดเปล่ียนของขา้พเจา้ ว่าท่ีจริงแลว้เภสัชกรมีหลายบทบาท และ

สามารถทาํหน้าท่ีไดห้ลายอย่าง ซ่ึงขา้พเจา้ตั้งใจไวว้่าจะทาํความฝันใหเ้ป็นจริง ในการพฒันางานเภสชั

กรรมปฐมภูมิ เพ่ือมีส่วนช่วยเหลือคนในชุมชน เพ่ือใหค้นในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี และเขา้ถึงบริการ

สุขภาพไดม้ากขึ้ น ทาํใหเ้ป็นแรงจงูใจและแรงบนัดาลใจในการทาํงานของขา้พเจา้ 

กิจกรรมท่ีทาํ 

 จากการท่ีขา้พเจา้ไดล้งเยี่ยมบา้นผูป่้วยกบัทีมสหสาขาวิชาชีพในช่วงบ่ายครั้งท่ี1 ของวนัท่ี 22 

พฤษภาคม 2557  ท่ีชุมชนตลาดเก่า อาํเภอตะกัว่ป่า ซ่ึงเป็นผูป่้วยเบาหวานท่ีเพ่ิงออกจากโรงพยาบาล 

เพ่ือติดตามประเมินผล หลงัจากเยี่ยมบา้นหลงัน้ีเสร็จ ดว้ยความบงัเอิญขา้พเจา้กบัทีมไดเ้ดินผ่านบา้น

หลงัถดัไปก็เห็นคุณป้านัง่ดทีูวีอยูใ่นบา้นจึงแวะเขา้ไปทกัทาย และนัง่คุยกบัคุณป้าไดซ้กัพกั จากการท่ีได้

คุยกนัก็ไดท้ราบว่าคุณป้าท่านน้ีอายุ 73  ปี สถานภาพ โสด อาศยัอยู่กบัน้องชายซ่ึงอายุไล่เล่ียกนั คุณ

ป้าบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมานานแลว้ ขา้พเจา้จึงขอวัดความดันดูผลปรากฏว่า ความดัน

เท่ากบั 209/99 mm.Hg วดัครั้งท่ี 2 ก็ไดเ้ท่ากบั 208/98 mm.Hg   ขา้พเจา้ไดคุ้ยกบัทีมแลว้เห็นว่า

ควรท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือทนัที และไดถ้ามคุณป้าว่าตอนน้ีใชย้าอะไรบา้ง คุณป้าก็เดินเขา้ไปหยิบยามา

ใหด้ ูทราบวา่ยาท่ีคุณป้าใชอ้ยูคื่อ Atenolol (50MG.) รบัประทาน 1xl pc แลว้ขา้พเจา้ก็ไดถ้ามว่าคุณป้า

รบัยาจากท่ีไหนครบั คุณป้าตอบวา่นอ้งสาวส่งมาใหจ้ากกรุงเทพ ฯ ทางไปรษณีย ์ทุกเดือน แต่ก่อนหน้า

น้ีเคยรกัษาท่ีโรงพยาบาลตะกัว่ป่า แต่ขาดการรกัษาท่ีโรงพยาบาลมาประมาณ 5 ปีแลว้ จึงไดนํ้าแผงยา

ท่ีใชแ้ลว้ส่งตัวอย่างใหน้้องสาวดูเพ่ือซ้ือและจดัส่งมาให ้ขา้พเจา้กบัทางทีมเยี่ยมบา้นไดคุ้ยกบัคุณป้าว่า 

ควรไปพบแพทยท่ี์โรงพยาบาลเพราะยาท่ีใชอ้ยูย่งัควบคุมความดนัโลหิตไม่ได ้แต่คุณป้าก็ปฏิเสธไม่ยอม

ไปรบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาล ขา้พเจา้จึงถามต่อว่าทําไมหรือครบั คุณป้าบอกว่า กลวัการไปพบหมอ

เพราะเคยโดนหมอดุ กลวัการเจาะเลือดเพราะเคยฝังใจว่าเจ็บ และไม่สะดวกท่ีจะไปโรงพยาบาลเพราะ

กลวัเป็นภาระของผูอ่ื้น ขา้พเจา้กบัทางทีมจึงใหค้าํแนะนําเก่ียวกบัโรคความดันโลหิตสูง และบอกผลท่ี

ตามมาจากการไมร่กัษา เพื่อใหคุ้ณป้าไดไ้ปพบแพทยท่ี์โรงพยาบาล หรือศูนยสุ์ขภาพชุมชนใกลบ้า้น แต่

ก็ไม่เป็นผลเพราะคุณป้าพูดว่า ‚ไม่อยากไป ไม่อยากไป‛ ทางทีมก็ไดพู้ดเกล้ียกล่อมเป็นเวลานาน
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พอสมควร ส่ิงท่ีทําไดใ้นขณะน้ันคือการใหค้าํแนะนําเบ้ืองตน้ในการควบคุมอาหารและการปฏิบติัตัว 

หลงัจากน้ันขา้พเจา้และทางทีมไดข้อลาคุณป้ากลบัโรงพยาบาล เมื่อกลบัไปถึงโรงพยาบาลแลว้ ขา้พเจา้

ไดนํ้า case ของคุณป้าไปปรึกษากบัอายุรแพทย ์เพ่ือวางแผนการรกัษาต่อไป และแพทยก็์ไดแ้นะนําว่า

ควรนําผู ้ป่วยเขา้รับการรักษาโดยเร็วท่ีสุดพรอ้มวางแผนว่าควรเพ่ิม  Amlodipine ขนาด 5mg. 

รบัประทาน 1x1 pc พรอ้มวางแผนเจาะเลือดเพ่ือดกูารทาํงานของไต   

 ถดัมาเป็นเยี่ยมบา้นครั้งท่ี 2 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557  ขา้พเจา้กบัทีมก็ไดไ้ปติดตามวดั

ความดนั วดัครั้งแรก 209/98 mm.Hg วดัครั้งท่ี 2 = 206/95 mm.Hg  ขา้พเจา้กบัทางทีมแนะนํา

เหมือนเดิมว่าควรไปพบแพทย ์แต่ผูป่้วยปฎิเสธเหมือนเดิม  ครั้งท่ี3  วนัท่ี 5 มิถุนายน 2557  ความ

ดนัผูป่้วย  205/96 mm.Hg วดัสองครั้งไดค้่าใกลเ้คียงกนั  ครั้งท่ี 4  วนัท่ี 12 มิถุนายน 2557  

ขา้พเจา้ไปกบัทีมเพ่ือวดัความดนั ผลคือ 203/99 mm.Hg และวดัครั้งท่ี 2  ได ้202/98 mm.Hg และ

คุณป้าปฏิเสธเหมือนเดิมท่ีจะเขา้รบัการรกัษา ครั้งท่ี 5 วนัท่ี 19 มิถุนายน 2557  ขา้พเจา้ตดัสินใจไป

เยี่ยมคุณป้าโดยลําพังกับพรอ้มคนขับรถของโรงพยาบาล เผ่ือว่าคุณป้าจะยอมเขา้รับการรักษาท่ี

 โรงพยาบาลหรือศนูยสุ์ขภาพชุมชนใกลบ้า้น ขา้พเจา้จึงไดย้ื่นขอ้เสนอกบัคุณป้า 4 ขอ้ คือ 

1. ขา้พเจา้จะมารบัคุณป้าท่ีบา้นเพ่ือไปพบแพทยด์ว้ยตวัเอง 

2. เขา้ร่วมกบัคุณป้าตอนพบแพทย ์

3. บอกเหตุผลท่ีแพทยต์อ้งเจาะเลือด 

4.  พบแพทยเ์สร็จขา้พเจา้จะส่งคุณป้าท่ีบา้นดว้ยตนเอง 

 หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดย้ื่นขอ้เสนอเสร็จ ทนัใดน้ันคุณป้าก็ไดต้อบตกลงท่ีจะเขา้รบัการรกัษาทนัที 

ไม่รูว้่าเป็นความโชคดีของขา้พเจา้หรือเป็นเพราะคุณป้าเกรงใจหรือเห็นใจท่ีขา้พเจา้มาเยี่ยม 5 ครั้ง

ติดต่อกนั แต่ก็ถือว่าเป็นผลดี และสปัดาหถ์ดัไปขา้พเจา้ก็ไดท้ําตามขอ้เสนอท่ีไดต้กลงกบัคุณป้าเพ่ือให้

คุณป้าไดเ้ขา้รบัการรกัษาท่ีศนูยสุ์ขภาพชุมชนเทศบาลและแพทยก็์ไดส้ัง่จ่ายยาใหด้งัน้ี 

 1.  Atenolol (50 mg ) 1x1 pc 

 2.  Amlodipine ( 5 mg ) 1x1 pc 

 3.  Hydralazine ( 25 mg ) 1x2 pc 

 แพทยแ์นะนําใหว้ดัความดนัทุกสปัดาห ์

 ขา้พเจา้ไดติ้ดตามวดัความดนัโลหิตของคุณป้าหลงัจากท่ีไดย้าไป 1 สปัดาห ์วดัครั้งท่ี1เท่ากบั

145/78 mm.Hg   

 ครั้งท่ี2เท่ากบั 144/77 mm.Hg  แสดงว่าไดผ้ลในการรกัษา เพราะคุณป้าใหค้วามร่วมมือ จน

ในท่ีสุดก็ควบคุมความดันโลหิตไดแ้ละวดัในวนัถัดไปเท่ากับ 142/76 mm.Hg. และคุณป้าก็มาพบ

แพทยต์ามนัดทุกครั้ง 

 ส่ิงเหล่าน้ันคือความภมูิใจของขา้พเจา้ 
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ความรู ้/ บทเรียนท่ีได ้

 1.  คาํว่า ‚ เปล่ียน ‚  ( Change ) ในมุมมองของขา้พเจา้ คือ การทาํใหค้นคนหน่ึง ท่ีปฏิเสธ

การรกัษา แลว้สามารถทาํใหเ้ขาใหค้วามร่วมมือในการรกัษา จนควบคุมความดนัได ้ทาํใหเ้ขารกัตวัเอง

และปฏิบติัตวัดา้นสุขภาพท่ีดีขึ้ น 

 2.เปล่ียนตัวเองท่ีเคยทํางานหรือจ่ายยาในหอ้งส่ีเหล่ียม แลว้ได้ออกมาเห็นชุมชนในมุมมองท่ี

กวา้งขึ้ น และใกลชิ้ดชุมชนมากขึ้ น 

 3.  การใหเ้วลา โอกาส การเอาใจใส่ การรบัฟังปัญหา การทาํดว้ยความจริงใจและตั้งใจ ทาํให้

ผูป่้วยกลา้เปิดใจ ก่อใหเ้กิด สมัพนัธภาพท่ีดีและการยอมรบัต่อตวัผูใ้หบ้ริการมากขึ้ น เพราะเราทาํดว้ย

ใจ 

 4.  ในชุมชนยงัมีคนอีกหลายคนท่ียงัรอโอกาสการเขา้ถึงการบริการสุขภาพ แต่อย่างน้อยผูป่้วย

รายน้ีก็เป็นหน่ึงในอีกคนหลายๆคนท่ีไดร้บัการดแูล และช่วยเหลือในเร่ืองการบริการสุขภาพ 

 

PF 29 

ประสบการณก์ารดูแลผูป่้วยตอ่เน่ืองระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน :  กรณีศึกษาผูป่้วย

สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการใชย้าหรือสุขภาพ 

รตินัย  ณ พทัลงุ 

โรงพยาบาลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชมุพร 

dear2727@hotmail.com   โทร 081569665     

 

 ป้าผ่อง หญิงไทยคู่ อายุ 66 ปี โรคประจาํตวัปัจจุบนั  DM,HT รกัษาต่อเน่ืองท่ีรพ.พะโต๊ะ ป้าผ่อง

เป็นหญิงร่างเล็กผอมบาง น้ําหนัก 35 กก. แมว้่าคุมน้ําตาลไดไ้ม่ดี แต่แทบไม่เคยเห็นสีหน้าวิตกกงัวล

ของป้าผ่องเลย ป้าจะยิ้ ม หวัเราะแหะๆ  แทบทุกครั้งจะเห็นป้ามารับยาคนเดียว ป้าอ่านหนังสือออก 

บอกวา่มีลกูๆหลายคน 

ก่อนเดือนกนัยายน 2552 ยาท่ีป้าไดร้บัไดแ้ก่ 

1. HCTZ(25) 1 x1 pc 

2. Metformin(500) 2 x 3 pc 

3. Glibenclamide(5) 2 x 2 ac 

 FBS ของป้าผ่องมกัอยู่ในช่วง 200-400 mg/dl แทบทุก visit หรือบางครั้งก็ลดลงไปเหลือแค่ 

47 mg/dl สรา้งความกงัวลใหแ้ก่แพทย ์พยาบาล หรือเภสชักร ยกเวน้ตัวป้าผ่องเองท่ีไม่ไดรู้สึ้กอะไร

มาก เวลาป้าผ่องมารบัยาท่ีหอ้งยาและชวนคุยป้าจะบอกว่าท่ีน้ําตาลขึ้ นสูงเป็นเพราะกินกลว้ยน้ําวา้  ป้า

เล่าวา่จะนัง่รถเมลไ์มจ้ากพะโต๊ะไปหลงัสวนเพ่ือนํากลว้ยน้ําวา้ไปขาย  (ระยะทางประมาณ 40 กม.แต่ใช้
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เวลาในการเดินทางดว้ยรถเมลไ์มร้าวๆ 2 ชม.) เวลาหิวก็จะกินกลว้ย บางครั้งก็ไม่ไดกิ้นยาตรงเวลาหรือ

ขาดยามื้ อน้ันๆไปเลย  เภสชักรก็ไดแ้ต่เนน้ยํา้ใหป้้ากินยาสมํา่เสมอป้าก็ตบปากรบัคาํทุกครั้ง 

 หลังจากเดือนกันยายน 2552 แพทยพ์ยายามอธิบายถึงความจําเป็นของการควบคุมระดับ

น้ําตาล ผ่านการเกล้ียกล่อมพกัใหญ่จากทีมแพทย ์พยาบาล เภสชักร ป้าผ่องจึงยอมใชย้าฉีด insulin แต่

ถึงกระน้ันก็ยงัคงไม่สามารถคุมระดบัน้ําตาลไดอ้ยู่ดี ระดบัน้ําตาลอยู่ในช่วงเดิมและบางครั้งก็ลดลงตํา่

มากจนอยูใ่นระดบั hypoglycemia 

 ตน้ปี 2557 ป้าผ่องเล่าใหเ้ภสชักรฟังอย่างภูมิใจว่าลกูชายคนเล็กกาํลงัจะเรียนจบวิทยาลยัการ

อาชีพ อยากใหม้าทํางานอยู่ใกล้ๆ  ท่ีบา้นก็มีสวนยางท่ีป้าสรา้งไวใ้หลู้กๆ คนฟังก็รูสึ้กภูมิใจกบัป้าดว้ย 

แต่อย่างไรก็ดีน้ําตาลของป้าผ่องในปี 2557 ก็ยงัควบคุมไม่ได ้ ตลอดปี 2557 ป้าผ่อง admit 6 ครั้ง

ดว้ยเร่ือง hyperglycemia  และบางครั้งความดนัโลหิตยงัสงูร่วมดว้ย รายการยาปัจจุบนัไดแ้ก่ 

1. Metformin(500) 2 x 2 pc 

2. Glipizide(5) 2 x 2 ac 

3. Mixtard insulin 12 unit ac ช และ 6 unit ac เย็น 

4. Aspirin(81) 1 x 1 pc 

5. Enalapril(5) 1 x 2 pc 

6. Amlodipine(5) 1 x 1 pc 

 เภสชักรปรึกษากบัพยาบาลคลินิกเบาหวาน วางแผนจะไปเยี่ยมบา้นป้าผ่อง แต่หาเวลาท่ีลงตวั

ไม่ค่อยไดจ้นป้าผ่องตอ้งมา admit รอท่ีโรงพยาบาลแทบทุกครั้ง ตน้ปี 2558 หลังจากทีมลงตัว 

พยาบาลคลินิกเบาหวาน เภสชักร ทีมเล็กๆไดเ้ดินทางไปเยี่ยมป้าผ่องท่ีบา้น เราไม่มีแผนท่ี ทราบแค่ว่า

อยูถ่นนซอยไหน ลองเขา้ไปก่อนแลว้ถามทางจากชาวบา้นไปเร่ือยๆจนเจอ 

 บา้นป้าผ่องเป็นบา้นชั้นเดียวไมท่าสี อยูห่่างจากถนนใหญ่ประมาณ 2 กม. บรรยากาศดา้นหน้า

เป็นคลองดา้นขา้งเป็นภเูขาดา้นหลงัเป็นสวนยางท่ีป้าเคยเล่าใหฟั้ง ขณะท่ีไปถึงมีชายหนุ่ยวยั 20-35 ปี

อยู่ 4 คนนัง่คุยกนัหน้าบา้น ดูตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นทีมเยี่ยมบา้น เพราะเราไปแบบไม่ไดบ้อกกล่าว

ผูป่้วยล่วงหน้าไวก้่อน พ่ีพยาบาลทกัทายว่าเจา้หน้าท่ีมาเท่ียวก็เลยแวะมาทกัทายป้าผ่อง ชายหนุ่มท่ีนัง่

ลบัมีดกรีดยางยิ้ มแยม้เขา้ไปตามแมใ่นบา้น ป้าผ่องออกมาดตูกใจพอสมควรแต่ก็หวัเราะแหะๆตามแบบ

ของป้า 

 เราเร่ิมบทสนทนากนัเก่ียวกบัความเป็นอยู่ทัว่ไป  ตอนน้ีป้าผ่องอยู่กบัลกูชายคนเล็กท่ีเพ่ิงเรียน

จบและกลับมาทําสวนของท่ีบา้น ป้าผ่องบ่นว่าช่วงน้ีมีอาการหวิวๆบ่อยๆก็เลยตอ้งกินของหวาน ชาย

หนุ่มคนหน่ึงมีศักด์ิเป็นหลานรีบบอกว่าเพ่ิงเห็นป้าผ่องกินเป็ปซ่ีเมื่อก้ีน่ีเอง ป้าผ่องไดแ้ต่ยิ้ มเขินๆ ลูก

ชายเองก็ไม่ทราบว่าแม่กินอะไรไปบา้ง ทีมเยี่ยมบา้นช่วยกนัวดัความดนัและเจาะเลือดปลายน้ิว ความ



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  244 

 

ดนัปกติดีกวา่ทุกครั้งท่ีมารพ. แต่ระดบัน้ําตาลหลงัมื้ ออาหารสูงมากกว่า 300 mg/dlเมื่อเร่ิมคุยเร่ืองยา

และขอดยูาของป้าผ่องจึงไดพ้บกบั DRP ดงัน้ี 

1. ป้าผ่องมักมีอาการใจสัน่ เพลีย ตอ้งกินน้ําอัดลม เน่ืองจากการฉีดยา insulin และ

รบัประทานยา  glipizide มื้ อเชา้แลว้ไม่ไดกิ้นอาหารภายในคร่ึงชม. บางครั้งลืมไปมากกว่า

ชม. เมื่อมีอาการ hypoglycemia จึงแกไ้ขท่ีปลายเหตุแทน ทาํใหร้ะดบัน้ําตาลสงูเป็นประจาํ 

2. การเก็บรกัษายา  

1) ป้าผ่องนํายาทั้งหมดใส่ในกล่องกระดาษลงัใบกาํลงัพอเหมาะ ในกล่องน้ันมีทั้งยา

โรคประจาํตวั ยาทัว่ไป ยาเหน็บช่องคลอดท่ีไดร้บัมานานหลายเดือนก่อน มียาชนิด

เดียวกนัหลายซอง จากการไดร้บัยาหลายครั้ง แสดงว่าถึงผูป่้วยจะไดร้บัการ

ทบทวน medication reconciliation เป็นอยา่งดีทุกครั้งท่ีมา admit แต่เมื่อผูป่้วย

กลบับา้นยงัขาดการจดัการท่ีเหมาะสมต่อเน่ือง ยงัมียาซํ้าซอ้น ทาํใหเ้ส่ียงต่อการ

บริหารยาผิดพลาดได ้ 

2) ยาฉีด Mixtard insulin ไมไ่ดอ้ยูใ่นตูเ้ย็น ป้าผ่องบอกวา่ลืมไปแลว้ว่าวางท้ิงไว ้

ตรงไหน ลกูชายพยายามหาใหไ้ปเจออยูบ่นเตียงไมใ้นบา้นตรงบริเวณท่ีนัง่ฉีดยา  

เมื่อนับรวมกบัยาในกล่องมีขวดยา NPH insulin ท่ีแพทย ์off ไปแลว้ และขวดยา 

Mixtard insulin อีก 1 ขวดท่ีหมดอายุแลว้หลงัเปิดใช ้(พยาบาล IPD เป็นผูเ้ขียนวนั

หมดอายุไวใ้หต้อนมา admit รอบก่อน) 

3. การบริหารยาฉีด insulin   

 พยาบาลใหป้้าผ่องทดลองดูดยาจากขวดยาท่ีหมดอายุ เร่ิมแรกถอดปลอกเข็มป้าผ่องมือสัน่

ต่ืนเตน้ทําเข็มตาํมือจนสะดุง้ วิธีดูดยาของป้าผ่องคือปักเข็มลงไปในขวดแลว้ดูดยาขึ้ นมาเลย เน่ืองจาก

ไม่ไดต้ะแคงขวดยาขณะดูดยา syringe ของป้าผ่องจึงมียาไม่ถึงคร่ึง ท่ีเหลือเป็นอากาศ ทีมเยี่ยมบา้นจึง

สนันิษฐานว่าการดูดยาไม่ครบ dose อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีผูป่้วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได ้

จากบทเรียนน้ีทาํใหเ้ภสชักรกลบัมาทบทวนตวัเองเก่ียวกบัการใหค้าํแนะนําในการจ่ายยา เรามกัดูแค่ว่า

ผูป่้วยดึงเข็มไดถู้กตอ้งตรงขีดท่ีกาํหนดแต่มกัลืมยํา้วา่ผูป่้วยตอ้งสงัเกตดว้ยวา่มียาเขา้มาในหลอดหรือไม่ 

เมื่อประเมินปัญหาของผูป่้วยแลว้จึงไดจ้ดัการแกไ้ขดงัน้ี 

1. แนะนําเร่ืองความสาํคญัของระยะเวลาห่างระหวา่งการฉีดยา insulin, การรบัประทานยา 

glipizide กบัมื้ ออาหาร เพื่อป้องกนัไมใ่หผู้ป่้วยเกิดอาการไมพึ่งประสงคจ์ากยา  

2. จดัท่ีเก็บยาใหมโ่ดยใหผู้ป่้วยและผูด้แูลมีส่วนร่วม แนะนําใหผู้ป่้วยนํายาท่ีเหลือไป

โรงพยาบาลดว้ยทุกครั้ง 
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เน่ืองจากอาจมีการปรบัเปล่ียนชนิด ขนาด วิธีการบริหารยาหรือเปล่ียนสีเปล่ียนลายแผงยา อาจทาํให้

ผูป่้วยสบัสนได ้(ป้าผ่องยงัเสียดายยา ไมค่่อยอยากใหเ้ภสชักรเก็บยาไปหมด ยาบางตัวยงัขอเก็บไวใ้ชใ้น

โอกาสหนา้ เช่น ยาเหน็บช่องคลอด)  

3. ยา insulin เก็บในกล่องพลาสติกขนาดพอเหมาะเก็บช่องกลางตูเ้ย็นทุกครั้งจะไดห้าง่าย 

เมื่อเปิดใชใ้หล้กูชายช่วยเขียนวนัท่ีเปิดทุกครั้ง 

4. สอนใหล้กูชายฝึกดดูยาและฉีดยา insulin วางแผนกนัว่าตอนเชา้ก่อนออกไปตดัยาง ลกูชาย

จะดดูยาใส่เข็มวางไวใ้หบ้นกล่องพลาสติก ป้าผ่องเป็นคนฉีดเอง ตอนเย็นลกูชายจะดดูยา

และฉีดยาให ้

5. แนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปรบัเมนูอาหาร ผลไมต้ามฤดกูาล (ช่วงน้ีไม่มีกลว้ยน้ําวา้แลว้) 

น้ําอดัลม  

 จุดแข็งของการดแูลผูป่้วยรายน้ีคือ ผูป่้วยมีผูด้แูลเป็นลกูชายซ่ึงอาศยัอยูด่ว้ยกนัตลอดและมี

ความสมัพนัธใ์นครอบครวัท่ีดี ผูป่้วยและญาติมีความไวเ้น้ือเช่ือใจและยอมรบัคาํแนะนําจากทีมเยี่ยม

บา้น  

 หลังจากเยี่ยมบา้นครั้งน้ัน ผูป่้วยมา F/U ท่ีโรงพยาบาล มีลูกชายมาดว้ย FBS 221 mg/dl 

สอบถามเร่ืองการกินยาปรากฏว่าป้าผ่องกินยาผิดอยู่บางตวัจึงไดแ้นะนําแกไ้ขเพ่ิมเติม แต่เร่ืองการฉีด

ยาลกูชายเป็นผูด้แูลตามท่ีวางแผนกนัไวไ้มม่ีปัญหาอะไร 

 Visit ถดัมา  FBS ของป้าผ่องได ้126 mg/dl ป้าผ่องยิ้ มแยม้เดินมาเล่าใหฟั้งว่าป้าลดขา้ว กิน

ขา้วใหน้อ้ยลง น้ําตาลจึงคุมไดดี้ ไมม่ีอาการผิดปกติใดๆ เภสชักรก็พลอยช่ืนใจไปดว้ย 

 การเยี่ยมบา้นป้าผ่องในครั้งน้ี สาํหรบัทีมเยี่ยมบา้นมือใหม่รูสึ้กภูมิใจท่ีไดช้่วยคน้หาปัญหาท่ีเรา

คาดไมถึ่งและแกไ้ขปัญหาของผูป่้วย และไดนํ้าบทเรียนจากป้าผ่องไปใชใ้นการป้องกนัและแกปั้ญหาจาก

การใชย้าในผูป่้วยรายอ่ืนๆต่อไป 
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PF 30 

Case report ที่เช่ือมโยงระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน 

วริญัชน์ ตวงสวุรรณ 

กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา 

เบอรโ์ทรศัพท ์089-0193259 อีเมล ์sayhi_byOak@hotmail.com     

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย 

 เภสัชกรออกเยี่ยมบา้นร่วมกับแพทย์ นักกายภาพบําบัด พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการ

สาธารณสุข โดยลงพ้ืนท่ีในเขต ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ไดร้บัแจง้ว่ามี

ผูป่้วยเดินไม่ได ้(spinal stenosis) มีประวติัเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่มาพบแพทยต์ามนัดหลาย

เดือน พบวา่เป็นผูป่้วยหญิง อายุ 75 ปี อาศยัอยู่ลาํพังบนบา้นใตถุ้นสูง บนัไดชนั ตั้งอยู่กลางทุ่งนา การ

คมนาคมไม่สะดวก มีน้ําขงัตามทางเดินเป็นระยะ ดาํรงชีพอยู่ไดด้ว้ยอาหารเล็กน้อยท่ีเพ่ือนบา้นนํามา

ใหเ้ชา้และเย็น น้ําด่ืมมาจากการรองน้ําก๊อกใส่โอ่งซ่ึงพบจ้ิงจกลอยตายอยู่หน่ึงตวัโดยผูป่้วยไม่ทนัสงัเกต 

เน่ืองจากสายตาไม่ดี นอกชานของบา้นนอกจากจะใชร้ับแขกแลว้ ยังถูกนํามาทดแทนส่ิงท่ีเรียกว่า 

“หอ้งน้ํา” อีกดว้ย โชคดีท่ีพ้ืนไมน้อกชานมีช่องว่างระหว่างแผ่นพอใหน้ํ้าไดไ้หลลงไปตามทอ้งนาโดยไม่

ไหลเขา้ไปในส่วนของท่ีหลบันอน แต่อย่างไรก็ตามผูป่้วยก็คงไม่ค่อยไดใ้ชง้านหอ้งน้ําจาํลองน้ีเท่าไรนัก 

สงัเกตไดจ้ากพ้ืนไมท่ี้แหง้สนิท กล่ินโดยรอบ และเศษอุจจาระแหง้ท่ีติดอยู่กบักน้ผูป่้วยท่ีเห็นไดช้ดัเจน

เมื่อผูป่้วยขยบัร่างท่ีไรซ่ึ้งการปกปิดในช่วงล่าง 

ปัญหาที่พบในการจดัการผูป่้วย 

 เมื่อเดินทางมาถึงบา้นแลว้ ไม่ว่าสภาพแวดลอ้มจะเป็นอย่างไร เราก็ไม่สามารถหยุดกิจกรรม

บริบาลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้น (home health care) ได ้เราเร่ิมตน้ดว้ยการแนะนําตวัเอง และขอวดัความ

ดนัโลหิต พบว่า ความดันโลหิตเฉล่ียอยู่ท่ี 168/92 mmHg คน้เจอยารบัประทานล่าสุดจากศูนยเ์วช

ปฏิบติัครอบครวั คือ Nifedipine SR 20 mg (Adalat SR) 1x2 pc โดยญาติรบัยาแทนผูป่้วยล่าสุดตั้งแต่ 

8 เดือนท่ีแลว้ แต่มียาเหลือถึง 21 เม็ด 

 เมื่อเร่ืองราวดําเนินมาถึงจุดท่ีเภสชักรพบว่าผูป่้วยมีปัญหาไม่ทานยา (non-adherance) โดย

ปกติตามสญัชาติญาณของวิชาชีพท่ีปลกูฝังกนัมาตลอดชีวิต ย่อมตอ้งแสดงบทบาทอย่างสุดกาํลงัเพ่ือให้

ผูป่้วยสามารถใชย้าไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมตามคาํสัง่แพทย ์แมว้่าจะตอ้งใชท้ั้งเหตุผลและอารมณ ์

หรือเรียกไดว้่า ใชท้ั้งบุ๋นและบู๊กนัเลยทีเดียว แต่ในกรณีน้ีเภสชักรไม่รูจ้ะหาเหตุผลใดมาอธิบายถึงผลดี

ของการทานยาใหเ้หมาะสมกบับริบทของผูป่้วยเพ่ือโน้มน้าวการทานยาไดเ้ลย ในเมื่อปัจจัยส่ีท่ีจาํเป็น

ต่อการดาํรงชีพของผูป่้วยรายน้ียงัมีไม่สมบรูณ ์ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศยั อีกทั้ง

สภาพจิตใจและสมรรถนะการรบัรูก็้ไม่เหมือนคนไขท้ัว่ๆไปท่ีเราพบเจอในสถานพยาบาล ดงัน้ันจึงเป็น

เร่ืองท่ีทา้ทายสาํหรบัการแสดงบทบาทเชิงวิชาชีพของเภสชักรกบัผูป่้วยรายน้ี 
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การจดัการกบัปัญหา และ ผลลพัธข์องการจดัการกบัผูป่้วย 

   การแก้ปัญหาในเบ้ืองต้นสําหรับผู ้ป่วยรายน้ี คงไม่สามารถจัดการกับเร่ืองโรคและยาได้

เหมือนกับผูป่้วยเยี่ยมบา้นรายอ่ืนๆ แต่เราตอ้งยอ้นกลับไปมองตน้เหตุแห่งปัญหาท่ีส่วนหน่ึงมาจาก

สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานและปัจจยัส่ี ซ่ึงมีผลสาํคญัต่อลมหายใจมากกกว่าการใหผู้ป่้วยยินยอมทานยาลด

ความดนัโลหิตสงู  

 จากการสอบถามขอ้มูลกับเพ่ือนบา้นท่ีทําหน้าท่ีส่งอาหารและผู ้นําชุมชน พบว่า ผู ้ป่วยมี

บุตรชายทํางานอยู่ท่ีกรุงเทพฯ แต่ดว้ยปัญหาภายในครอบครวัระหว่างพ่ีน้องทําใหไ้ม่ไดม้าดูแลผูป่้วย 

ส่วนบุตรคนอ่ืนๆก็มีปัญหาส่วนตวักบัผูป่้วยและไดแ้ยกกนัอยู่มาหลายปีแลว้ จึงแนะนําใหเ้พ่ือนบา้นแจง้

ปัญหาใหบุ้ตรชายท่ีอยู่กรุงเทพทราบสถานการณ์การดํารงชีวิตและปัญหาสุขภาพของผูป่้วย เพ่ือใหม้ี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและหาทางออกใหปั้ญหาขา้งตน้ หากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาน้ีได ้ทาง

ทีมเยี่ยมบา้นจะประสานกบัเจา้หนา้ท่ีสงัคมสงเคราะหเ์พ่ือหาทางช่วยเหลือต่อไป 

 จากการติดตามในเวลาต่อมาพบว่า บุตรชายส่งเงินใหเ้พ่ือนบา้นเดือนละ 5,000 บาท เพ่ือให้

รบัผูป่้วยมาดูแลท่ีบา้น โดยผูป่้วยถูกจดัใหอ้าศัยอยู่ในหอ้งพ้ืนกระเบ้ืองบริเวณใตถุ้นบา้น ซ่ึงห่างจาก

บ้านเดิมประมาณ 200 เมตร โดยมีสภาพแวดล้อมและปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตท่ีถูก

สุขลกัษณะมากขึ้ น  

 เมื่อปัญหาพ้ืนฐานถูกคล่ีคลายลง ทาํใหปั้ญหาดา้นสุขภาพเร่ิมเด่นชดัขึ้ น ในฐานะบุคลากรทาง

การแพทยเ์ราก็ยงัไมล่ดละความพยายามท่ีจะช่วยใหผู้ ้ป่วยเขา้ถึงการรกัษาใหม้ากท่ีสุด แต่การพาผูป่้วย

ไปรบัการรกัษาท่ีสถานพยาบาลก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีลาํบากสาํหรบัผูดู้แล เน่ืองจากผูป่้วยไม่สามารถเดินเอง

ได ้ประกอบกับผูดู้แลเป็นเพียงเพ่ือนบา้นท่ีไม่ใช่ลูกหลาน ไดร้ับหน้าท่ีมอบหมายตามค่าจา้ง จึงเกิน

กาํลงัท่ีจะโน้มน้าวใหพ้ยายามพาผูป่้วยวิ่งเขา้สู่การรกัษาตามระบบสุขภาพ เภสชักรจึงมีบทบาทสาํคญั

ในการเพ่ิมการเขา้ถึงยารกัษาความดันโลหิตสูง โดยอธิบายใหผู้ป่้วยและผูดู้แลเขา้ใจถึงประโยชน์ของ

การทานยาและการควบคุมระดบัความดนัโลหิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แมว้่าผูป่้วยจะไม่เขา้ใจถึง

ผลดีของการรกัษามากนัก แต่ผูด้แูลไดต้ระหนักถึงประโยชน์น้ี และไดใ้หก้ารตอบรบัในการเพ่ิมการดูแล

เร่ืองการทานยาแก่ผูป่้วยดว้ย 

 เภสัชกรจึงรับหน้าท่ีจัดยาความดันโลหิตสูงตามท่ีแพทย์สัง่ เพ่ือนํามาใหผู้ ้ดูแลจัดใหผู้ ้ป่วย

รับประทาน โดยเร่ิมจากยาลดความดันโลหิตสูง 1 รายการ จํานวน 1 เดือน และไดม้าเยี่ยมบา้น

ติดตามผลทั้งระดบัความดนัโลหิตของผูป่้วย และความร่วมมือในการใชย้าทั้งของผูป่้วยและผูดู้แล พบว่า 

จาํนวนยาเหลือสมัพนัธ์กบัปริมาณการใชย้าของผูป่้วย และความดันโลหิตก็ดีขึ้ น พรอ้มกบันํายามาให้

ต่ออีก 1 เดือน และไดว้างแผนลดบทบาทของทีมเยี่ยมบา้น เพ่ือเพ่ิมบทบาทของผูดู้แล โดยใหผู้ดู้แล

เดินทางมารบัยาท่ี รพสต.ปากกราน ต่อมาจึงใหอ้าสาสมคัรชุมชน (อสม.) วดัความดนัโลหิตจดใส่สมุด

โรคประจําตัว และใหผู้ดู้แลเดินทางมาพบแพทยท่ี์ศูนยเ์วชปฎิบัติครอบครัว เพ่ือใหแ้พทยป์รับยาให้



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  248 

 

เหมาะสมกับระดับความดันโลหิต จนในปัจจุบนัผูดู้แลสามารถเขา้มามีบทบาทสาํคัญในการเพ่ิมการ

เขา้ถึงการรกัษาดา้นยาใหแ้ก่ผูป่้วยไดด้ว้ยตนเองแลว้ 

บทเรียนที่ไดร้บั 

 บุคลากรทางการแพทยม์กัจะตดัสินผูป่้วยในมุมมองของตนเอง หากเราไดดู้แลผูป่้วยแบบองค์

รวมแลว้ เราจะพบว่า ปัญหาดา้นการใชย้าหรือการรักษาอาจเป็นเพียงเศษเส้ียวของปัญหาในชีวิตท่ี

ผูป่้วยกําลังเผชิญอยู่ ดังน้ัน การแกปั้ญหาดา้นสุขภาพดว้ยมิติของกาย จิต สังคม และดว้ยหัวใจของ

ความเป็นมนุษยจ์ะช่วยลดช่องว่างระหว่างผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทย ์รวมทั้งเป็นการเพ่ิมโอกาส

ในการเขา้รบัการรกัษาของผูป่้วยไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

PF 31 

ผลของการบริบาลทางเภสชักรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอประโคนชยั   

จงัหวดับุรีรมัย ์

สวณี   ภมิูประโคนและคณะ 

โรงพยาบาลประโคนชยั   จงัหวดับรุรีมัย ์     

โทร 0 4467 1356-7 โทรสาร 0 4465 1339  มือถือ 08963 05348 savanee_ey@hotmail.com 

 

บทน าโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคเร้ือรังท่ีเพ่ิมขึ้ นมากทุกปี ในปี 2552 -2554

โรงพยาบาลประโคนชยั พบผูป่้วยเบาหวานจาํนวน 2,463   2,950  และ 3,025   รายตามลาํดบั พบ

ผูป่้วยความดันโลหิตสูงจาํนวน 3,647  4,805 และ  4,863  ตามลาํดับ 
1
  ซ่ึงโรคเบาหวานและโรค

ความดนัโลหิตสูงเป็นโรคเร้ือรงัท่ีมีการใชย้าต่อเน่ืองเพ่ือการรกัษาระยะยาว  มีการใชย้าหลายขนานจึง

ทําใหเ้กิดปัญหาด้านการใชย้าตามมา ปัจจุบันพบว่าปัญหาจากการใชย้าของผู ้ป่วยมีเพ่ิมมากขึ้ น 

ก่อใหเ้กิดผลการรกัษาไมถึ่งเป้าหมาย  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วย ครอบครวัและระบบสาธารณสุข

ของประเทศไทย
2
  การดูแลผูป่้วยท่ีบา้นของทีมสหสาขา โดยเฉพาะเภสชักรซ่ึงมีบทบาทเก่ียวกบัการใช้

ยา สามารถสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้ง สนับสนุนใหผู้ป่้วยมีความร่วมมือในการ

รกัษา ผูดู้แลตระหนักถึงความสาํคญัของการรกัษาและเป็นโอกาสท่ีบุคลากรสาธารณสุขจะไดร้บัทราบ

ปัญหาท่ีแทจ้ริงของผูป่้วยแต่ละราย การวิจยัน้ีไดนํ้างานบริบาลทางเภสชักรรมมาจดัการปัญหาดา้นยามี

วัตถุประสงคเ์พ่ือคน้หาปัญหาและแกปั้ญหาการใชย้าของผูป่้วย และศึกษาผลของการบริบาลเภสัช

กรรมโดยการดแูลต่อเน่ืองดา้นยาเฉพาะรายในชุมชน วิธีการศึกษา เป็นการวิจยัและพฒันาเชิงทดลอง 

กลุ่มตัวอย่างคือผู ้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีรับยาต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล ของเขตอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์จํานวน 6  แห่ง  ในระหว่างเดือน ตุลาคม 

2555  -  กนัยายน 2557  จาํนวนผูป่้วยท่ีไดร้บักาจ่ายยาโดยเภสชักร การดาํเนินการประกอบดว้ย

การคน้หาขอ้มลูการใชย้า  การจดบนัทึกขอ้มลูของผูป่้วยแต่ละราย คน้หาปัญหาและวางแผนแกปั้ญหา
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ใหเ้หมาะกบัผูป่้วยแต่ละราย เช่น การจดัทาํฉลากยาท่ีมีตวัหนังสือท่ีใหญ่ขึ้ นสาํหรบัคนท่ีอ่านฉลากยาไม่

เห็น ทําฉลากยารูปภาพสาํหรับคนท่ีอ่านหนังสือไม่ออก จดัหาคนฉีดอินซูลิน   เป็นตน้ การใหข้อ้มูล

เพ่ือการส่งต่อ และติดตามเยี่ยมซํ้า  

เครื่องมือท่ีใชคื้อแบบบนัทึกการดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองดา้นยา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่  จาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยั   จากการเยี่ยมบา้นทั้งหมด  80 รายพบว่าเป็นผูป่้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

รอ้ยละ 58.75 ผูป่้วยเบาหวานรอ้ยละ 35.00 เป็นผูป่้วยท่ีมี มีระดบั FBS≥180 mg% รอ้ยละ 67.90  

และมีปัญหาจากการใชย้าคิดเป็นรอ้ยละ 70.00 ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยท่ีไม่มีภาวะแทรกซอ้นใดๆรอ้ยละ 

76.25 มีโรคร่วมคือไขมนัในเลือดสูงรอ้ยละ62.50 ผูป่้วยสามารถดูแลตนเองไดร้อ้ยละ 43.75  และ

เป็นผูท่ี้ไม่สามารถดูแลตนเองไดแ้ต่มีผูดู้แลรอ้ยละ 41.25 เปรียบเทียบผลดาํเนินการเยี่ยมบา้นทั้งสอง

ครั้งพบวา่ผูป่้วยรบัประทานยาสมํา่เสมอไม่ลืมรบัประทานยาเลยเพ่ิมขึ้ นจากรอ้ยละ 63.80 เป็นรอ้ยละ 

88.80 และสามารถรบัประทานยาไดอ้ย่างถูกตอ้งจากรอ้ยละ 55.00 เป็นรอ้ยละ 97.50  ผูป่้วยไปพบ

แพทยต์ามนัดเพ่ิมขึ้ นจากรอ้ยละ 82.50 เป็นรอ้ยละ 93.70 ผูป่้วยท่ีฉีดยาอินซูลินสามารถฉีดยาได้

อย่างถูกตอ้งเพ่ิมขึ้ นจากรอ้ยละ 61.90 เป็นรอ้ยละ 90.70 มีการเก็บรกัษายาท่ีเหมาะสมเพ่ิมขึ้ นจาก

รอ้ยละ 43.70 เป็นรอ้ยละ 95.00  ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีระดบัค่า FBS <180 mg%  เพ่ิมขึ้ นจากรอ้ยละ 

40.00 เป็นรอ้ยละ71.20   

อภิปรายผล จากการวิจยัน้ี การบริบาลทางเภสชักรรมโดยการออกเยี่ยมบา้นอย่างต่อเน่ืองมีผลทาํให้

ผูป่้วยมีการใชย้าท่ีถูกตอ้งมากขึ้ น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืนๆ 
2,4

 ท่ีพบว่าผูป่้วยโรคเบาหวานมีความ

พึงพอใจในการบริบาลทางเภสชักรรมโดยการออกเยี่ยมบา้นของเภสชักร ซ่ึงทาํใหผู้ป่้วยมีความรูค้วาม

เขา้ใจเก่ียวกบัโรคและการรกัษาเพ่ิมข้ึนมีความร่วมมือในการใชย้าท่ีดี  เมื่อประเมินผลการใหบ้ริการทาง

เภสชักรรมในดา้นการความสมํา่เสมอ ความถูกตอ้ง ในการรบัประทานยา และการฉีดยาอินซูลิน พบว่า

ส่วนหน่ึงยงัรบัประทานยาและฉีดยายงัไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงผูป่้วยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ อ่านหนังสือไม่

ออก ขาดผูด้แูล  อาศยัความจาํหรือความเคยชินในการรบัประทานยา เมื่อมีการปรบัเปล่ียนขาดยาหรือ

วิธีการรบัประทานยาผูป่้วยไม่ไดป้รบัเปล่ียนตามท่ีแพทยส์ัง่ จะรบัประทานยาหรือฉีดยาตามเดิมท่ีเคย

ปฏิบติัมา  ในส่วนของการไม่ไปพบแพทยต์ามนัดเน่ืองจากเป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีไม่สามารถควบคุมระดับ

น้ําตาลไดห้รือมีภาวะแทรกซอ้นท่ีตอ้งทําการรกัษาเพ่ิมเติมจากทางโรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งทําการส่ง

ผูป่้วยกลบัไปรบัยาท่ีโรงพยาบาลประโคนชยั  แต่ผูป่้วยมีปัญหาในเร่ืองการเดินทาง ทาํใหข้าดนัด เมื่อ

ประเมินผลทางดา้นคลินิกพบว่าค่าระดับน้ําตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานยงัมากกว่า 180 mg% 

ถึงแมผู้ป่้วยจะมีความรูเ้ร่ืองโรคดี แต่ก็ไมส่ามารถปฏิบติัตามคาํแนะนําไดเ้น่ืองจากมีปัจจยัหลายปัจจยัท่ี

เป็นอุปสรรคในการปฏิบติัตน 
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สรุปและขอ้เสนอแนะ ผลการวิจัย สรุปไดว้่าการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบา้นของ

เภสชักร ทําใหร้ับทราบปัญหาและแกปั้ญหาในผูป่้วยเฉพาะราย ผูป่้วยมีความร่วมมือในการใชย้าท่ีดี

สามารถใชย้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ผูดู้แลใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในการดูแลผูป่้วยมากขึ้ น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของอุไลลกัษณ์  เทพวลัย ์
4
 ท่ีพบว่าการใหก้ารบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบา้น 

ช่วยทาํใหผู้ป่้วยและผูด้แูลมีความรูแ้ละทศันคติท่ีถูกตอ้งในการดูแลตนเอง ใหค้วามร่วมมือในการรกัษา

เพ่ิมข้ึนและผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้ นจาํนวนผูป่้วยในกลุ่มศึกษาท่ีลืมรบัประทานยาและหยุดรบัประทาน

ยาเองลดลง  จึงควรส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเภสชักรเยี่ยมบา้นร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพในการ

ร่วมกนัดูแลผูป่้วยใหค้รบทุกดา้นและครอบคลุมผูป่้วยในพ้ืนท่ีอ่ืนๆต่อไป  และพัฒนาระบบการนําส่ง

ผูป่้วยท่ีตอ้งส่งตวักลบัไปรกัษาเพ่ิมเติมจากโรงพยาบาลประโคนชยัร่วมกบัองคก์รทอ้งถ่ิน   

ค าส าคญั   Family pharmacist ,   Pharmaceutical care for the community, การออกเยี่ยมบา้น, การ

บริบาลทางเภสชักรรม 
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PF 32 

การศึกษาการควบคุมระดบันา้ตาลในเลือด HbA1c โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรดแ์ละซีรัม่ครีเอติ

นิน ในโครงการกระจายผูป่้วยเบาหวานไปหน่วยบริการปฐมภูมิ 9 แห่ง ในอ าเภอโพธาราม จ.

ราชบุรี 

สชุยั อดุมคา  

โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ. ราชบรุ ี 

Email:suchaiu@gmail.com โทร. 0891249921 

 

 โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรงัท่ีรกัษาไม่หาย และมีจาํนวนผูเ้ขา้รบัการรกัษาเพ่ิมขึ้ นทุกปี และทาํ

ใหเ้กิดความแออดัของการรบัการรกัษาในสถานพยาบาล โรงพยาบาลโพธารามจึงไดจ้ดัใหม้ีการขยาย

คลินิกเบาหวานไปท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU) ๑๕ แห่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ทาํใหล้ดความแออดัของผูม้า

รบับริการท่ีโรงพยาบาลโพธารามไดม้ากขึ้ น การศึกษาครั้งน้ีจดัทําขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือติดตาม

ประเมินผลการรกัษา ประเมินผลการควบคุมระดบัน้ําตาลและไขมนัในเลือด(dtx) ของผูป่้วยเบาหวานท่ี

ส่งต่อไปรบับริการ ท่ีหน่วย PCU โดยวดั ค่า ความดนัโลหิต ค่า BMI dtx HbA1c โคเรสเตรอล ไตรกลี

เซอไรด ์ และ Creatinine ของผูป่้วยท่ีมารกัษาท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ ใน9 แห่ง ซ่ึงมีการตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการท่ีโรงพยาบาลโพธาราม ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง เดือน กนัยายน ๒๕๕๗ ซ่ึง

เก็บอยู่ในระบบฐานขอ้มลูโปรแกรม HOSxP ของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ PCU โดยเป็นการศึกษา

เชิงพรรณนาแบบยอ้นกลบั สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี,รอ้ยละ,ค่าเฉล่ีย,ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม HOSxP, MySQL,คาสัง่ SQL และโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ ไดผ้ลการศึกษา

ดงัน้ี  

 ผลการศึกษามีผูป่้วยท่ีถูกวินิฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานท่ีมีผลตรวจจาํนวน ๔๖๐ รายมีผลตรวจ 

๒๘๒๖ ครั้ง มารบัการรกัษาเฉล่ียปีละ 6 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (๓๑๔ ราย,๖๘.๒๖ % เป็นชาย 

๑๔๖ ราย,๓๑.๗๓ %) มีอายุเฉล่ีย ๖๒ ปี มีค่า BMI เฉล่ีย= ๒๕.๘๖ + ๖.๗๕ ความดนัโลหิตซิสโตลิค 

เฉล่ีย ๑๓๔.๖๔+ ๑๘.๔๘ ความดนัไดแอสโตลิคเฉล่ีย ๗๖.๘๘ + ๑๑.๑๕ mmHg  

 ๑. ผลการศึกษาค่าระดบัน้ําตาลในเลือด (dtx) มีค่าเฉล่ียค่ามธัยฐาน และ ฐานนิยม ท่ี ๑๕๐+

๔๐.๒ mg% , ๑๔๓ mg% และ ๑๒๓ mg% ตามลาํดบั โดยมีกลุ่มท่ีควบคุมระดบัน้ําตาลไดไ้ม่ดี (>๑๘๐ 

mg%) คิดเป็นรอ้ยละ ๑๗ ในจาํนนวนน้ี ค่า dtx > ๒๐๐ mg% คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐.๗  

 ๒. ส่วนผลการตรวจ HbA1c มีค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน และฐานนิยม ท่ี ๗.๖+๑.๖ ,๗.๓และ ๖.๖ 

ตามลาดบั มีคนไขร้อ้ยละ ๔๐.๗ ท่ีมีผลค่า HbA1c ไม่เกิน ๗.๐ และรอ้ยละ ๕๙.๓ ท่ีมีผลค่า HbA1c สูง

กวา่ ๗.๐ และ มีรอ้ยละ ๘.๗ ท่ีมีค่า สงูกวา่ ๑๐  

 ๓. ผลตรวจระดบัไขมนั Cholesterol มีค่าเฉล่ีย ๑๙๔+๔๖.๔ mg/dl ผลตรวจ Triglyceride มี

ค่าเฉล่ีย ๑๙๐ mg/dl และผลตรวจ Creatinine มีค่าเฉล่ีย ๐.๙๘+๐.๓๒ mg/dl  
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 จากขอ้มูลผลการศึกษาบ่งช้ีว่า มีผูป่้วยเบาหวานท่ีส่งต่อไปรักษาท่ีในหน่วยบริการปฐมภูมิ       

(PCU) ส่วนใหญ่มีผลการตรวจ dtx เกินเกณฑม์าตรฐาน(ท่ี ๑๓๐ mg%) อยู่ในช่วงท่ียอมรบัได ้ โดยมี

ประมาณรอ้ยละ ๖๐ มีผลการตรวจ HbA1c สูงเกินเกณฑ(์๗.๐) และเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิด 

ภาวะแทรกซอ้นควรมีการติดตามคนไขท่ี้มีผลการควบคุมน้าตาลและไขมนัไม่ดี โดยอาจจะทาโครงการ

ใหค้วามรูแ้นวทางการปฏิบติัตนของผูป่้วย การใหค้าแนะนาปรึกษาการใชย้า ส่งกลบัไปท่ีโรงพยาบาล

เพ่ือรกัษากบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ การใหบ้ริการผูป่้วยโรคเร้ือรงัท่ีหน่วยบริการ PCU จาํเป็นตอ้งมีแนวทาง

ปฏิบติั(Guidline) เพ่ือผูป้ฏิบติัจะไดเ้ฝ้าเฝ้าติดตามประเมินผลการรกัษาอย่างสม่าเสมอ และการส่งต่อท่ี

มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ คุณภาพการรกัษาพยาบาลต่อไป 

 

PF 33 

เรื่อง ......สีทนได.้..สู่การเป็นเภสชักรเพ่ือชุมชน 

ปีรย์ามาศ นะพรรมัย ์ 

กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค โรงพยาบาลท่าตมู ต าบลท่าตมู อ าเภอท่าตมู จงัหวดัสรุนิทร ์

โทรศัพท ์044-591126ตอ่411,412 มือถือ 08-6879-7800 

email:piyamas0868797800@gmail.com 

 

๑. แรงบนัดาลใจในการท าผลงาน การเป็นเภสชักรในโรงพยาบาลชุมชนมีหน้าท่ีหลากหลายท่ีตอ้ง

ทาํตั้งแต่การจดัซ้ือยา การผลิตยาจนกระทัง่การจ่ายยา แต่จะมีเภสชักรซกัก่ีคนท่ีอยากรูบ้า้งมั้ยว่า

เมื่อผูป่้วยรบัยาจากเราไปแลว้ผูป่้วยใชอ้ย่างไรท่ีบา้น ถูกตอ้ง ปลอดภยัหรือไม่และปัญหาอ่ืนๆของ

ผูป่้วยท่ีจะส่งผลต่อการรกัษาหรือการมารบัยาครั้งต่อไป 

๒. เรื่องเล่า จุดเร่ิมตน้ของการเยี่ยมบา้นดา้นยานอกจากจะมาจากนโยบายการพฒันางานเภสชักรรม

ปฐมภูมิแลว้ยงัมีชายหญิงคู่หน่ึงท่ีเป็นแรงบนัดาลใจคือ คุณยายสีและสามี วนัหน่ึงขา้พเจา้และน้อง

เภสชักรนัง่จ่ายยาอยู่หอ้งยาคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลท่าตูม ซ่ึงรอ้นมากเวลาประมาณ 11.00 น. 

คุณตาญาติยายสีมารบัยาใหผู้ป่้วยและแจง้ว่าภรรยานัง่อยู่บนรถเข็น หลงัจากรบัยาเสร็จคุณตาก็

เดินมาบอกวา่ ..หมอโรงพยาบาลมีรถไปส่งกลบับา้นมั้ยครบั พอดีรถหมู่บา้นท่ีมาส่งเคา้กลบัไปแลว้

เคา้รีบไปเก่ียวขา้ว ขา้พเจา้เลยตอบไปวา่ไมม่ีหรอกค่ะคุณลุงแต่ถา้คุณตาไม่มีรถเสร็จจากจ่ายยาแลว้

พวกหนูจะไปส่งก็ไดค้่ะคุณตารอไดม้ัย้ประมาณ 13.30 น.โน่นแหล่ะค่ะ วนัน้ีคนไขเ้ยอะ.ถา้ยงัไงก็ไป

ทานขา้วกนัก่อนก็ไดน้ะคะ หลงัจากน้ันผ่านไป 5 นาที คุณตาก็เข็นคุณยายมาจากทางรา้นอาหาร

และมานัง่รอ ขา้พเจา้ก็ไดแ้ต่สงสยัในใจว่าทําไมทานขา้วเร็วจงั แต่ก็ไม่ไดถ้ามคุณตาจนกระทัง่จ่าย

ยาเสร็จ 13.20 น. ก็เลยบอกคุณตาว่าเด๋ียวขออนุญาตกินขา้วเท่ียงก่อนนะคะแลว้คุณตาคุณยาย

ทานขา้วเรียบรอ้ยรึยงั คุณตาตอบว่าพอดีเมื่อเชา้ผมรีบก็เลยไม่ไดห้ยิบเงินใตห้มอนมา..ขา้พเจา้ก็

เลยคิดโมโหตวัเองว่าทาํไมถึงไม่ถามคุณตาตั้งแต่เห็นแกเข็นคุณยายกลบัมาไม่งั้นคงไดช้่วยเหลือทั้ง
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สองคนแลว้ ดังน้ันขา้พเจา้และน้องๆก็เลยพาคุณตากบัคุณยายไปกินขา้วดว้ยกนัหลงัจากน้ันบ่าย

สองโมงก็เลยไปส่งคุณตาคุณยายท่ีบา้นบวัโคกระยะทางห่างจากโรงพยาบาลประมาณ 25 กม. เมื่อ

เขา้ไปถึงหมูบ่า้นตอ้งจอดรถไวต้รงซอยดา้นนอกและคุณตาตอ้งอุม้คุณยายเขา้ไปในบา้นโดยการเดิน

เทา้ 300 เมตร เมื่อไปถึงบา้นพบว่าคุณตา คุณยายอยู่บา้นกระท่อมหลงัน้อยไม่มีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกเลย การขบัถ่ายของคุณยายก็ทาํบนเตียงนอนและคุณตาก็ใชว้ิธีการทําความสะอาดเอาเมื่อ

สอบถามเร่ืองราวชีวิตของคุณตาคุณยายพวกเราก็พยายามคิดวา่ทาํอย่างไรเราจะบรรเทาปัญหาของ

ทั้งสองท่านไดแ้มแ้ต่เพียงเล็กน้อยก็ยงัดี เร่ิมตน้โดยการจดัการเร่ืองบัตรผูพิ้การและขอสนับสนุน

รถเข็นตามสิทธ์ิท่ีพึงไดแ้ต่ยงัไม่ไดแ้ละไดร้บัการสนับสนุนจากทีมกายภาพบาํบดัและผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลท่าตูม จากน้ันก็ประสานผอ.รพ.สต.เร่ืองฝากช่วยจัดการเร่ืองรถรับส่งผู ้ป่วยไป

โรงพยาบาลตามนัดแพทย ์ส่วนครั้งต่อไปจะประสานแพทยใ์หส้่งผูป่้วยมารับการรักษาท่ีรพ.สต.

ร่วมกบักลุ่มงานเภสชักรรมฯ และรวบรวมปัจจยักนัซ้ือมุง้ใหคุ้ณยาย 1 หลงั ผา้ห่ม 1 ผืน น้องเภสชั

ท่ีถกัหมวกเป็นก็ถกัใหคุ้ณยายกบัคุณตาคนละผืน และฝากชาวบา้นบา้นใกลเ้คียงช่วยกนัดูแล ตั้งแต่

น้ันเป็นตน้มากลุ่มงานเภสชักรรมฯก็ไดด้าํเนินการเยี่ยมบา้นดา้นยาในผูป่้วยท่ีตอ้งใชย้าประจาํและ

ยาท่ีมีความเส่ียงสงู เช่นยาวารฟ์าริน เร่ือยมา 

๓. ขอ้คิดจากเรื่องเล่า....ผูป่้วยแต่ละรายมีปัญหาแตกต่างกนัไปการทําความเขา้ใจกบัปัญหาและตัว

ผูป่้วยจะทาํใหก้ารมองของเราเขา้ใจถึงปัญหาของเคา้และช่วยเหลือไดต้รงจุดนอกเหนือจากการจ่าย

ยาและบอกว่าให้กินตามฉลากยาถ้ามีปัญหาให้กลับมาท่ีโรงพยาบาล.... ซ่ึงในผู ้ป่วยรายน้ี

นอกเหนือจากความทุกขย์ากลาํบากทั้งโรคและการเงินแลว้ส่ิงท่ีงดงามท่ีพบเห็นคือความรกัของคุณ

ตาคุณยายท่ีดูแลกันมายาวนานและความมีน้ําใจของญาติ พ่ีน้องเพ่ือนบ้านชาวชนบทท่ีคอย

ช่วยเหลือกนัตามอตัภาพไมข่าดสาย 
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ชีวิตใน ‚ศรีตรงั บา้นหลงัใหญ่‛ 

วภิา  กลัน่สวุรรณ 

โรงพยาบาลหว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรงั 92130 

wipata99@hotmail.com 08-0532-2582 

 

 จากการสงัเกตเมื่อดิฉนัจ่ายยา ณ หอ้งจ่ายยาผูป่้วยนอก  รพ.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ. ตรงั  ใน

มุมมองของเภสชักรคนหน่ึง ดิฉันสงัเกตไดว้่าบ่อยครั้งท่ีเห็นรถตูข้องบา้นพกัคนชราศรีตรงั   ม. 2 ต.

ปากแจ่ม  อ. หว้ยยอด จ .ตรงั ไดพ้าผูส้งูอายุจากบา้นพกัคนชราคราวละ 10 – 12 คน มารบัการรกัษา

พรอ้มๆ กนั ณ  รพ. หว้ยยอด โดยมีพ่ีเล้ียง 1 -2 คน เป็นคนดูแลมาดว้ย  เห็นชดัเจนว่าการพาผูป่้วย

มาในแต่ละครั้งจะมีความสับสน วุ่นวาย และไม่สะดวกในการควบคุมดูแลกลุ่มผูป่้วยท่ีเป็นผูสู้งอายุ

เหล่าน้ี บางครั้งจากการพูดคุยกบัพ่ีเล้ียงพบว่าผูป่้วยท่ีมีอาการทางจิตเวชบางรายก็ออกอาการเอะอะ

โวยวาย จะกระโดดลงจากรถระหว่างการเดินทาง เพ่ิมความกงัวลใหก้บัพ่ีเล้ียงมากขึ้ น ส่วนตวัผูป่้วยเอง

ก็เกิดความไม่สุขสบายขณะนัง่รถ,นัง่รอพบแพทย ์และรอรับบริการต่างๆ จนกว่าจะเสร็จขั้นตอน จาก

สภาพท่ีไดเ้ห็นและรบัฟังมาในขา้งตน้ ทําใหดิ้ฉันนัง่คิดทบทวนไปมาอยู่หลายรอบ จนกระทัง่ความคิด

หน่ึงก็ส่องสวา่งเหมือนเป็นแสงแรกนําทางใหเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ในการหาทางออกของปัญหาดงักล่าว นัน่คือ

จากการนัง่รอรบัผูป่้วยอยูท่ี่โรงพยาบาล เราน่าจะจดัทีมจาก รพ ซ่ึงประกอบดว้ย แพทย ์พยาบาล เภสชั

กร นักกายภาพบาํบดั  เจา้หน้าท่ีทนัตกรรม  เจา้หน้าท่ีชนัสูตร และพยาบาลทางดา้นจิตวิทยา รวมทั้ง

ทีมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ออกไปใหบ้ริการกบัผูป่้วยท่ีบา้นพกั ซ่ึงเปรียบเสมือนการยกโรงพยาบาลออกไปไว ้

ในสถานสงเคราะหค์นชราบา้นศรีตรงัแทน ซ่ึงทาํใหผู้ป่้วยบางรายท่ีไม่สามารถเดินทางมา รพ .ได ้ไดร้บั

การรกัษาดว้ย ซ่ึงทางทีมงานตกลงกนัวา่จะออกไปใหบ้ริการทุกๆ 3 เดือน ซ่ึงอาจจะดูท้ิงช่วงนานไปบา้ง

เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีแต่ละฝ่ายก็มีภาระงานในโรงพยาบาลค่อนขา้งเยอะ  เมื่อไดด้าํเนินงานมาเป็นเวลา

เกือบปี ผลปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีรวมทั้งผูส้งูอายุท่ีอาศยัในบา้นพกัคนชรามีความสุขสบายทางกายมากขึ้ น  

แต่เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีเจา้หน้าท่ีออกไปใหบ้ริการซ่ึงตรงกบัช่วง 3 เดือนครั้งน้ันมีขอ้จาํกดัดา้นเวลา 

เน่ืองจากในบา้นพกัศรีตรงัมีผูพ้กัอาศยัอยู่ประมาณ 80 ถึง 90 คน(  เน่ืองจากบางช่วงมีบางคนลาไป

ทาํธุระ)  แต่สงัเกตไดว้่าในช่วงท่ีเจา้หน้าท่ีไม่ว่าจะเป็นแพทย ์พยาบาล ทนัตกรรม เภสชักร ออกไปน้ัน

เรารีบใหก้ารดูแลผูป่้วยเฉพาะทางดา้นร่างกายเป็นหลัก อาจมีการพูดคุยซักถามสารทุกข์สุขดิบกับ

ผูสู้งอายุเหล่าน้ีบา้งแต่เป็นในลักษณะกวา้งๆ ไม่ไดล้งลึกในรายละเอียด ไม่ไดซ้ักถามท่ีไปท่ีมา สภาพ

ความเป็นอยู่ สภาพทางดา้นจิตใจ สภาพของสังคมหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีผูสู้งอายุเหล่าน้ีตอ้งเผชิญอยู่ใน

ทุกๆวนัของการใชชี้วิตในศรีตรงับา้นหลงัใหญ่หลงัน้ี จากส่ิงท่ีสงัเกตและประมวลไดท้ั้งหมด ทาํใหดิ้ฉัน

เองคิดหาช่องทางในการเขา้ถึงผูส้งูอายุเหล่าน้ีมากขึ้ น ในดา้นอ่ืนๆ นอกจากการช่วยเหลือโดยการรกัษา

ทางร่างกาย จึงไดนํ้าปัญหาน้ีปรึกษากับพ่ีเภสัชกรท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ว่าตอ้งการขอเวลาในการ
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ออกไปเยี่ยมผูป่้วยเพ่ิมขึ้ นจากเดิมท่ีเคยไปพรอ้มกับทีมของโรงพยาบาลซ่ึงกาํหนดไว ้3 เดือนต่อครั้ง 

เป็นการออกไปศึกษาวิถีชีวิต,สภาพความเป็นอยู ่และพดูคุยกบัผูป่้วย รวมทั้งทีมพ่ีเล้ียงโดยกาํหนดเวลา

การออกไปเยี่ยมเพ่ิมขึ้ นเป็นทุกวนัองัคารของแต่ละอาทิตยเ์พ่ือไปศึกษาวิถีชีวิตของผูป่้วยในบา้นศรีตรงั

หลงัน้ีเพ่ิมมากขึ้ น โดยพี่หวัหน้าไดใ้หค้วามช่วยเหลือใหพ่ี้เจา้พนักงาน1 คนไปช่วยดาํเนินงาน ซ่ึงถือเป็น

อีกกา้วท่ีดีสาํหรบัดิฉนัท่ีไดร้บัการสนับสนุนทั้งกาํลงัคน และกาํลงัใจจากหวัหนา้กลุ่มงาน   

 ดิฉันยงัจาํบรรยากาศวนัแรกท่ีเร่ิมลงไปเยี่ยมคนชราในบา้นพกัศรีตรงัของวนัองัคารแรกไดติ้ด

ตา  เพราะเมื่อเขา้ไปในบา้นพกั ดิฉนักบัพ่ี จพ. เภสชักรรมหนัมามองหน้ากนั และพดูประโยคเดียวกนั

ว่าทําไมบรรยากาศมนัดูเงียบผิดปกติ มนัเป็นความเงียบแบบ เงียบเหงา วงัเวง ขาดความมีชีวิตชีวา

อย่างเห็นไดช้ดั ดิฉันเลือกดําเนินงานโดยเร่ิมตน้เขา้ไปพูดคุยกบัน้องผูช้่วยเหลือคนไขซ่ึ้งมีอยู่เ พียง 1  

คนในบา้นศรีตรงัหลงัน้ี  เพ่ือจะไดท้ราบขอ้มูลของสถานสงเคราะหห์ลงัน้ีในมุมมองของเจา้หน้าท่ีคน

หน่ึง ทาํใหท้ราบถึงจาํนวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานในบา้นพกัศรีตรงั ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีฟังแลว้รูสึ้กสะทอ้นใจคือ

ท่ีน่ีมีกรอบอตัรากาํลงัของพยาบาลอยู่ดว้ย 1 คน ซ่ึงแต่เดิมก็เคยมีพยาบาลปฏิบติังานอยู่ แต่ดว้ยภาระ

งานท่ีค่อนขา้งหนัก พอคนเดิมยา้ยไปก็ไม่มีพยาบาลคนไหนยา้ยมาแทนอีกเลย  มีเพียงน้องผูช้่วยเหลือ

คนไขป้ฏิบติังานแทนในส่วนท่ีสามารถทาํได ้ ซ่ึงส่ิงท่ีดิฉันทาํอนัดับแรกคือใหก้าํลงัใจน้อง และถามถึง

ปัญหาหรือส่ิงท่ีตอ้งการใหช้่วยเหลือในการปฏิบติังาน ส่ิงท่ีดิฉนัภูมิใจคือไดม้ีโอกาสใหข้อ้เสนอแนะน้อง

ในการจดัระบบการจดัยาใหก้บัผูป่้วยในรายท่ีไม่สามารถจดัยากินเองได ้ใหง้่ายต่อการบริหารยา และ

การตรวจสอบ โดยยาท่ีตอ้งทานก่อนอาหาร กบัหลงัอาหารใหใ้ชซ้องสีต่างกนั เพ่ือใหง้่ายต่อการสงัเกต

ทั้งผูจ้ดัยาและผูท่ี้กินยา และไดใ้หค้วามรูเ้ร่ืองยากบัพ่ีเล้ียงท่ีคอยแจกยาใหผู้สู้งอายุตามเรือนต่างๆ ซ่ึงก็

ไดร้บัการตอบรบัท่ีดีมากๆจากกลุ่มพ่ีเล้ียงเหล่าน้ี บางคนมีคาํถามมากมาย ทาํใหดิ้ฉนัรูสึ้กว่าเราเป็นท่ี

ตอ้งการ และสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของพวกเขาได ้แต่ส่ิงหน่ึงท่ีดิฉันไม่เคยลืม คือการให้

กาํลงัใจพ่ีเล้ียงทุกคนใหม้ีกาํลงัใจและเกิดความภาคภูมิในการทาํงานต่อไป หลงัจากน้ันดิฉนัจึงเจาะลึก

ลงไปยงัส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการมาสัมผัสกับบา้นศรีตรงัหลังน้ี นัน่คือการเขา้ไปพูดคุยกับผูสู้งอายุเป็น

รายๆ โดยกาํหนดทุกรายท่ีสามารถพดูคุย ส่ือสารกบัเราได ้และไดท้าํมาต่อเน่ืองทุกวนัองัคาร ซ่ึงก็ไดล้ง

ไปเยี่ยมผูสู้งอายุแลว้ประมาณ 50  ราย หลายรายมีวิถีชีวิตคลา้ยๆกนั  แต่มีกรณีผูสู้งอายุบางรายท่ีวิถี

ชีวิตแหวกแนวออกไป และเป็นเหมือนโจทยท่ี์ทา้ทายใหเ้ภสชักรท่ีทํางานชุมชนไดห้าคาํตอบเหมาะสม

ท่ีสุด ทั้งสาํหรบัตวัผูส้งูอายุเอง ผูด้แูล รวมทั้งเภสชักรท่ีลงไปดแูลดว้ย  ยกตวัอยา่งคุณลุงท่านหน่ึงโดยใช้

นามสมมุติว่า  คุณลุง ค  คุณลุงใหฟั้งว่า บา้นเดิมของท่านอยู่บา้นหนองชา้งแล่น ซ่ึงห่างจากบา้นพกั

ศรีตรงัไมเ่กิน 20 กิโลเมตร คุณลุงมีพีน้องทอ้งเดียวกนั 2 คน ส่วนพีน้องต่างพ่ออีก 5 คน รวมทั้งหมด 

7 คน พ่อกบัแม่ของคุณลุงแยกทางกนัตั้งแต่คุณลุงอายุ 3  เดือน โดยแม่ไดพ้าคุณลุงมาอยู่กบัพ่อเล้ียง 

ไดเ้รียนจบแค่ ป 1 ก็ไม่มีคนส่งใหเ้รียนต่อ จึงออกมาอยู่บา้น เร่ิมทาํงานจากการตดัยาง  ถางป่า และ

เร่ิมทาํการเกษตร และมีภรรยาคนแรกตอนอายุ 17 ปี อยูด่ว้ยกนั 2 ปี แต่ไมม่ีลกู คุณลุงจึงท้ิงภรรยาไป
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อยู่ อ. ลาํทับ จ. นครศรีธรรมราช และกินเหลา้จนเมา มีเร่ืองกบัคนท่ีมาจาก อ . ทุ่งใหญ่ คุณลุงใชม้ีด

พรา้ฟันคอคู่กรณีเสียชีวิต จึงโดนจบั ตอ้งโทษประหารชีวิต แต่ยอมรบัสารภาพ จึงไดล้ดหย่อนโทษมา

เร่ือยๆ  จนในท่ีสุดเหลือติดคุกแค่ 5 ปี  คุณลุงเร่ิมตน้ชีวิตใหม่อีกครั้งดว้ยการกลบัมาใชชี้วิตท่ีบา้น

หนองชา้งแล่นซ่ึงเป็นบา้นเกิด และไดม้ีภรรยาคนท่ี 2 มีลกูดว้นกนั 2 คน เป็นผูช้าย 1 คน ผูห้ญิง 1 

คน แต่ก็ตอ้งแยกทางกบัภรรยาตอนลกูสาวคนเล็กอายุ 3 เดือน เพราะภรรยาไม่ช่วยทาํมาหากิน  คุณ

ลุงเป็นฝ่ายเอาลกูทั้ง 2 คนมาเล้ียงเองจนจบ ป 6 ทั้ง 2 คน ส่วนภรรยาไปแต่งงานใหม่ท่ีพงังาและไม่

เคยติดต่อกนัอีกเลย เมื่อโตขึ้ นลกูสาวแต่งงานและรบัจา้งทาํงานท่ีโรงงานปนูซีมนตทุ่์งสง   มีลกูทั้งหมด 

2  คน เป็นผูห้ญิง 1 คน ผูช้าย 1 คน ส่วนลกูชายคนโตของคุณลุงไปทาํงานโรงงานอยู่ย่านบางขุนเทียน 

และภรรยาทาํงานอยู่โรงงานรองเทา้ มีลกูดว้ยกนั 1 คน ขณะน้ันคุณลุงเองอยู่ท่ีหนองชา้งแล่นบา้นเดิม 

ไดท้าํงานดา้นการเกษตร จนไดร้บัเกียรติบตัรจากท่านนายก อบจ.  วา่แลว้คุณลุงก็เขา้ไปหยิบออกมาให้

ดูดว้ยสีหน้าภาคภูมิใจ และยงัเล่าว่าไดจ้บัจองท่ีดินทาํกินไวแ้ละลงมือปลกูตน้ยางไปบางส่วนแลว้  และ

เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2553 คุณลุงเร่ิมไม่สบาย มีอาการปัสสาวะไม่ออก  มาหาหมอท่ีโรงพยาบาล

ใกลบ้า้น หมอใส่สายสวนให ้ตอนกลบัไปบา้นยงัตอ้งใส่สายสวน แต่กลบัไปอยู่บา้นได้ 4 คืน คุณลุงก็

กลบัมาโรงพยาบาลอีกครั้ง หมอบอกวา่ยงัไมถึ่งวนันัด ทาํไมมาก่อน มีอาการอย่างไร คุณลุงตอบ ‚ คุณ

หมอช่วยเอาสายสวนกบัถุงปัสสาวะออกใหที้ ผมจะไปอยู่บา้นพกัคนชราแลว้ ‛ หมอถามว่าทาํไมไม่อยู่

บา้นต่อ คุณลุงตอบว่า ‚  อยู่บา้นก็ตายเพราะญาติๆไม่มีใครสนใจ ขณะป่วยตอ้งซ้ือข้าวสารทีละกิโล ใส่

ไขล่งไป ผมคิดวา่ถา้ขา้วสุก ไขก็่สุก ‛ ขณะพดูสงัเกตไดช้ดัเจนวา่สีหนา้ของคุณลุงฉายแววแห่งความเศรา้ 

และพยายามหลบหนา้ไปทางอ่ืน ไมห่นัมาสบตากบัเราเลย ดิฉนัถามว่าแลว้ลกูๆของคุณลุงยอมใหม้าอยู่

ทีน่ีเหรอ คุณลุงเปล่ียนน้ําเสียงเป็นกราดเกร้ียว พูดเสียงดังว่า ‚ ไม่รู ้ผมไม่สนใจแลว้ มนัไม่เคยมาดู

ตอนป่วย ‛  เมื่อถามต่อว่าแลว้คุณลุงรูไ้หมว่าตอนน้ีลูกทั้ง 2 คน เป็นอย่างไรบา้ง คุณลุงตอบว่า

หลงัจากท่ีตนมาอยู่บา้นพกัและรกัษาตวัจนหายดีแลว้ไดข้่าวว่า ลกูชายกบัลกูสะใภเ้จอปัญหาเศรษฐกิจ

ตกตํา่ จึงแยกทางกนัโดยลกูสะใภพ้าหลานสาวกลบัไปอยู่บา้นเดิมท่ีโคราช ลกูชายกลบัมาอยู่บา้นใกล้ๆ

กบัญาติ และหลงัจากน้ันไม่ก่ีวนัก็ไดร้ับโทรศัพท์แจง้ว่าลูกชายผูกคอตายแลว้ ผอ . บา้นพกัอนุญาตให้

กลบับา้น บริจาคขา้วสารไปช่วยงาน และเพ่ือนๆในบา้นพกัก็ไดไ้ปร่วมช่วยงานดว้ย แต่ลกูสาวไม่ไดม้า  

ตนก็ไม่สนใจ‚ไม่รูม้นัไปตายท่ีไหนช่างมนั ไม่สนใจแลว้  สนแต่ว่าตวัเองจะตายวนัไหนก็พอแลว้ ‛ ถึง

ตอนน้ีน้ําเสียงคุณลุงคลา้ยตดัพอ้ ประชดประชนั แกมน้อยใจ และยงับอกว่าเป็นกรรมเก่า เพราะหมอดู

หลายคนทํานายว่าไม่มีเกณฑไ์ดพ่ึ้งพาอาศัยลูก ถามต่อว่าไม่คิดถึงหลานเหรอ คุณลุงเงียบไปพกัใหญ่ 

แลว้ลุกเขา้ไปในบา้นพัก หยิบรูปเด็กผู ้หญิงแต่งชุดนักเรียนวัยประถมศึกษามาใหดู้ บอกว่าน่ีไงรูป

หลานสาว ลุงเรียกวา่ ‚ นกฉ้ิง ‛ ถึงตอนน้ีแววตาลุงดสูดใส มีความสุขข้ึน ถามวา่ไดร้ปูมายงัไง พกติดตวั

ตลอดเลยหรือเปล่า ลุงบอกเคยไปดูท่ีโรงเรียน 1 ครั้ง ถามว่าอยากเจอหลานอีกไหม คิดถึงหรือเปล่า 

คุณลุงตอบว่าเคา้คงไม่มาหรอก และลุงก็ไดข้่าวว่าลูกสาวพาหลานไปถามหาตนเองและคน้หาในบา้น
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ญาติหลายครั้งแลว้  แต่ตนสัง่ไวจึ้งไมม่ีใครกลา้บอกวา่ตนมาอยูท่ี่น่ี ถามวา่ถา้เคา้มาลุงจะยอมใหพ้บไหม 

ลุงตอบเล่ียงๆ ‚เคา้คงไมม่าหรอก ตอนน้ีก็อยู่ไปเร่ือยๆ ‛ ถึงตอนน้ีแววตาลุงเศรา้แบบหมดหวงั จึงถาม

ว่าลูกสาวช่ืออะไร นามสกุลอะไร หลังจากน้ันก็ชวนคุณลุงคุยเร่ืองอ่ืน ลุงเล่าว่ามาอยู่ในบา้นพกัตอน

แรกๆ ก็ปลูกผัก กวาดขยะ เพราะตนชอบ แต่เมื่อไม่นานมาน้ีมีอาการแพเ้ป็นผ่ืน พ่ีเล้ียงตอ้งพาไปเอา

ยาท่ีสถาบนัโรคผิวหนังตรงั จึงจะหาย ประกอบกบัลุงมีภาวะหอบหืดตอ้งใชย้าพ่น seretide 25/125 

พ่นเชา้ – เย็น ทุกวนั และตอ้งกินยา procaterol (25),  theophylline (200) อย่างละ 1 เม็ด วนัละ 2 

ครั้งเป็นประจาํทุกวนั และเมื่อใหล้องสาธิตวิธีการใชย้าพ่นท่ีเก็บไวเ้องก็สามารถพ่นไดถู้กตอ้ง ส่วนการ

กินยาพ่ีเล้ียงบอกว่ากินตลอด ไม่เคยไม่ยอมกินยาอาการหอบก็ควบคุมไดอ้ยู่ แต่ตอ้งงดปลกูผักไปก่อน 

รายไดก็้มาจากเงินท่ีเขามาบริจาคบา้ง จากผักท่ีเคยขายบา้ง  เราไปเยี่ยมคุณลุงและผูป่้วยรายอ่ืนๆ

ตามปกติทุกวนัองัคาร แลว้วนัหน่ึงก็มาถึงเมื่อทางผูใ้หญ่บา้นของคุณลุงสามารถติดต่อลกูสาวได ้ลกูสาว

พาหลาน 2 คน ช่ือสมมุติวา่ ‘นกฉ้ิง กบั นายกบ ‛มาหาคุณลุงท่ีบา้นพกั ตอนน้ันดิฉนัก็อยู่ในเหตุการณ์

ดว้ย เมื่อหลานสาวตะโกนเรียกคุณลุงวา่  ‚แก่  หนูมาหาแก่แลว้‛ เท่าน้ันเองคุณลุงก็โอบกอดหลานสาว

และหอมแกม้เหมือนกบัใหห้ายคิดถึงท่ีไมไ่ดเ้จอกนัมาแสนนาน กาํแพงท่ีเคยตั้งไวข้องคุณลุงพงัทลายลง

อย่างส้ินเชิง เพราะหลานสาวตวัน้อยท่ีคุณลุงพกรูปถ่ายติดตวัไวต้ลอดเพ่ือดูเวลาคิดถึงไดม้าหา  ทาํให้

คุณลุงเปล่ียนไปเป็นคนละคน แต่ก็ยงัขออยู่ในบา้นศรีตรงัหลงัน้ีต่อไปตามเดิม  โดยมีลกูสาวและหลาน

มาเยี่ยมเป็นระยะ เมื่อวนัองัคารล่าสุดท่ีดิฉนัไปบา้นศรีตรงั คุณลุงถามว่า หมอ วนัน้ีมาเยี่ยมใครอีกล่ะ 

กินขนุนไหม ถามว่าตาไดม้าจากไหน ตาบอกดว้ยน้ําเสียงสดช่ืนว่า ก็ตาวิรุฬท่ีเตียงนอนติดกนัน่ีแหละ

เก็บจากในบา้นพักมาฝาก ฟังจากน้ําเสียงและสีหน้าคุณลุงแลว้ดิฉันรูสึ้กพลอยมีความสุขกบัคุณลุงไป

ดว้ย และไม่เคยลืมว่าการท่ีคุณลุงมีชีวิตท่ีมีความสุขขึ้ นมาได ้มาจากทั้งพ่ีเล้ียงในบา้นพัก เพ่ือนๆใน

บา้นพักของคุณลุง ท่ีคอยช่วยเหลือคุณลุง รวมทั้งผูใ้หญ่บา้นคนเก่งท่ีสามารถตามหาตัวลูกสาวและ

หลานๆของคุณลุงจนเจอและทาํใหท้ั้ง 2 ฝ่าย ไดม้าพบกนั คงตอ้งยอมรบัว่าความสาํเร็จในการช่วยคุณ

ลุงครั้งน้ีเกิดข้ึนไดจ้ากการดแูลติดตามต่อเน่ืองมาเร่ือยๆ ในทุกๆดา้นของชีวิตคุณลุง และมีทางชุมชนคือ

ผูใ้หญ่บา้นเขา้มาช่วยเหลือดว้ย ดิฉนัขอขอบพระคุณทุกคนแทนคุณลุงท่ีช่วยเหลือจนชีวิตคุณลุงดีขึ้ น แต่

ยงัมีผูสู้งอายุอีกหลายรายท่ีน่ี ท่ียงัทา้ทายและรอคอยความช่วยเหลืออยู่ ดิฉันสญัญาว่าจะเดินหน้าสู ้

ต่อไป  แลว้เจอกนันะคะ ‚ชาวศรีตรงั บา้นหลงัใหญ่ ‛ 

  



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  258 

 

PF 35 

Case report เยยีวยาสุขภาพ ดว้ยเครื่องมือชุมชน 

จนัทรจ์รยี ์ ดอกบวั   

กลุม่งานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้รโิภค  โรงพยาบาลปทมุราชวงศา  

โทรศัพท ์045-465231-2 ตอ่ 113   Email : soon_title@hotmail.com 

 

 เครื่องมือที่ขา้พเจา้เลือกใชใ้นการเยียวยาสุขภาพในครั้งน้ีคือ ผงัเครือญาติ ระบบสุขภาพ

ชุมชน และปฎิทินชุมชน โดยไดม้ีการนําไปใชติ้ดตามแกไ้ขปัญหาการใชย้าของผูป่้วยดว้ยการออก

ติดตามเยี่ยมบา้น ในผูป่้วย 1 ราย ซ่ึงก็คือยายนาง กองทอง อยู่บา้นเลขท่ี 24 หมู่ 2 ตําบลคาํโพน 

อายุ 62 ปี มีประวัติเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และท่ีสําคัญเป็นผู ้ป่วยอัมพาตคร่ึงซีกเป็นมา

ประมาณ5 ปี แต่ไมม่ีแผลกดทบัหรือมีอยา่งอ่ืนแทรกแซงทั้งน้ีเน่ืองจากไดร้บัการดูแลอย่างดีจากญาติซ่ึง

เป็นสามีและหลานชาย ซ่ึงยายนางเคยเป็นอดีตผูใ้หญ่บา้น บา้นโคง้อร่าม หมู่ 2 ตาํบลคาํโพน  อาํเภอ

ปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ  ตอนสมยัยงัสาว ยายนางเป็นหมอพื้ นบา้นโดยเป็นหมอเป่าและเป็น

หมอสมุนไพร รอบๆบา้นของยายนางมีตน้สมุนไพรเยอะแยะมากมาย แต่ไม่เคยนํามารกัษาตนเองซกัที 

ยายนางเคยใชย้า ‚ ประดง ‚  มาก่อนทาํใหย้ายมีลาํตวัอว้น ใบหน้ากลม  มีโหนกขึ้ นท่ีหลงัคออย่าง

เห็นไดช้ดัเจน และเมื่อ4 ปีท่ีแลว้ ยายนางไดกิ้นยารกัษาโรคกระเพาะอาหารเน่ืองจากมีแผลในกระเพาะ

อาหาร ซ่ึงเป็นพิษสะสมของสเตียรอยด์อย่างเห็นไดช้ดัเจน  สาํหรบัสาเหตุท่ียายนางป่วยเป็นอมัพาต

คร่ึงซีกน้ันเน่ืองจากยายนางขาดการกินยาลดความดนัเป็นระยะเวลาหน่ึง ทาํใหค้วามดนัเลือดสูงจนเสน้

เลือดในสมองแตก ซ่ึงตอ้งเขา้รบัการทาํกายภาพบาํบดัจากเจา้หน้าท่ีของโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จน

สามารถฟ้ืนฟูไดแ้ละสามารถใชร้อกซ่ึงดัดแปลงมาจากลอ้รถมาช่วยในการฝึกเดิน ทําใหคุ้ณภาพชีวิต

ของยายนางดีขึ้ น คนรอบขา้งสามารถยิ้ มได ้

 หลงัจากน้ันขา้พเจา้ไดว้างแผนกบัทีมงานเพ่ือเตรียมขอ้มูลของผูป่้วยโดยศึกษาขอ้มูลยายนาง 

กองทอง  ซ่ึงเร่ิมป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูงเมื่อปี 2539 และเร่ิมป่วยเป็นโรคเบาหวานเมื่อปี 2542 

จากประวติัการรบัยา ยายนางขาดนัดเป็นประจาํทั้งน้ีเน่ืองจากภาระกิจการเป็นผูใ้หญ่บา้น ตอ้งไปนัน่ 

ไปน่ีตลอดเวลา ทําใหไ้ม่มีเวลามาโรงพยาบาล หรือบางครั้งใหส้ามีมารบัยาแทน โดยท่ีตนเองไม่ไดม้า

ตรวจดว้ย ประวติัจาก ‚ OPD Card ‚ มกัมีขอ้ความ ‚ ญาติขอรบัยาเดิม ‚ เสมอ และในบางครั้งเมื่อถึง

ช่วงงานบุญต่างๆ น้ําตาลในเลือดมกัสูงขึ้ นเป็นประจาํเน่ืองจากไม่มีการควบคุมอาหาร  กินไดทุ้กท่ีและ

ตลอดเวลา   ยายนางเขา้รบัการรกัษาตวัท่ีโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ดว้ยภาวะ Septic shock มีอาการ

ปวดทอ้งร่วมดว้ย แพทยส์่งตวัไปยงัโรงพยาบาลอาํนาจเจริญเพ่ือพบหมอเฉพาะทาง และกลบัมารกัษา

ตัวต่อท่ีโรงพยาบาลปทุมราชวงศา โดยนัดไปฟังผล เพ่ือยืนยนัผลการตรวจคาดว่าจะเป็นน่ิวร่วมดว้ย 

หลงัจากน้ันไดร้บัการอนุญาตใหก้ลบับา้น ซ่ึงขา้พเจา้ทาํการ D/ C counseling  และ นัดติดตามเยี่ยม

บา้น พรอ้มทั้งใหเ้บอรโ์ทรศพัท์ของขา้พเจา้กบัญาติยายนาง ในการสอบถามในเร่ืองของการใชย้า และ

สอบถามความเขา้ใจในการใชย้าของผู ้ป่วยและญาติ โดยโทรศัพท์ถามถึงวิธีการใชย้าของยายนาง 

หลงัจากท่ีไดร้บัยาไปแลว้ 6 ชัว่โมง  ขา้พเจา้ร่วมกบัทีมงานกายภาพบาํบดั โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

จึงไดท้าํการออกเยี่ยมบา้นของยายนาง กองทอง โดยมีขนมนมเนยติดไมติ้ดมือไปดว้ย 
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 เมื่อถึงบา้นยายนาง กองทอง ทีมงานทําการทักทายตามอธัยาศยั ขา้พเจา้ยงัไม่พุ่งความสนใจ

ไปท่ีตวัผูป่้วย และยาท่ีใชท้นัที แต่จะสงัเกตและประเมินทุกส่ิงท่ีพบในบา้นของผูป่้วย เช่น  

 1 .  ประเมินว่าผูป่้วยสามารถขยบัเขยื้ อนไปทํากิจกรรมไดม้ากน้อยเพียงใดร่วมกบันักกายภาพบาํบดั 

เช่นกิจวตัรประจาํวนัพ้ืนฐาน เช่นการลุกจากท่ีนอน ยายนางจะนอนบนท่ีนอนเกือบทั้งวนั มีบา้งท่ียาย

ลุกนัง่ข้ึนมาเองหรือบางครั้งสามีก็พยุงใหลุ้กขึ้ น อาบน้ํา เขา้หอ้งน้ําตรงท่ีระเบียงใกล้ๆ กบัท่ีนอน ขบัถ่าย

ไดส้ะดวก 

2. ประเมินวา่ผูป่้วยมีภาวะโภชนาการอยา่งไร อาหารโปรด ปริมาณท่ีกิน ซ่ึงยายนางกินขา้วไดดี้แต่ชอบ

กินแต่ปลา  กินครั้งหน่ึงพอประมาณ พอดีอ่ิม 

3. ประเมินสภาพบา้น ภายในบา้นของยายนางมีอากาศท่ีโปร่งสบาย สะอาดพอสมควร ดูอบอุ่นเป็น

กนัเอง สบาย มีรปูลกูๆแขวนอยูท่ี่ฝาผนังบา้น มีโล่เกียรติยศ ‚ ผูใ้หญ่บา้นดีเด่น ปี 2539 ‚  มีโทรทศัน์

เอาไวใ้หย้ายนางดแูกเ้หงา  รอบบา้นมีรั้วรอบขอบชิด  

4.ประเมินภาระหน้าท่ีของสมาชิกในบา้น  ยายนางอยู่กบัสามีและหลานชาย 1 คน ซ่ึงดูแลยายนางใน

ทุกๆเร่ือง ทั้งเร่ืองอาหารการกิน สุขภาพ กิจวตัรประจาํวนัรวมถึงเร่ืองการกินยา หากมีเหตุฉุกเฉิน สามี

จะเป็นบุคคลท่ีจะตัดสินใจแทนยายนางได ้ซ่ึงจะทําใหส้ามารถพูดคุยกับสามีของยายนางในเร่ืองของ

อนาคตของการดูแลรกัษาผูป่้วยในระยะยาวได ้ซ่ึงบา้นจะเป็นสถานท่ีท่ีบุคลากรทางการแพทยส์ามารถ

พดูคุยกบัผูป่้วยและญาติไดส้ะดวกและอบอุ่นกวา่ในโรงพยาบาล  

5. ในเรื่องของยา ซ่ึงจากการประเมิน พบวา่ยาผูป่้วยมี 2ถุง ในแต่ละถุงประกอบดว้ยยาหลายชนิด บาง

ตวัยาไมม่ีฉลากยาท่ีหนา้ซองยาไดแ้ก่ Glibenclamide , Enalapril ( 5 ) 2x1 pc , HCTZ ( 50 )  

½  x1 pc , Flatulence  , Magesto  , Omeprazole 1x2 ac , Hyoscine , Dimenhydrinate , 

Paracetamol ( 500 )  , Metronidazole ( 400 ) 1x3 pc , Ofloxacin ( 200 ) 1x2 pc 

 จากการสอบถามญาติ ตาเล่าใหฟั้งว่า  “ ตาเกิดความสบัสนท่ีจะเอายาใหย้ายนางกิน ไม่ร ูว้า่

ตอ้งเอายาอะไรมาใหย้ายนางกินบา้ง ตอนน้ีใหกิ้นเฉพาะยาเบาหวาน ยาความดนัไดกิ้นบา้งไม่ไดกิ้น

บา้ง บางวนัก็ใหกิ้นตวัเดยีว บางวนัก็ใหกิ้นทัง้สองตวั ยาฆา่เช้ือจากโรงพยาบาลอ านาจเจรญิใหกิ้นทกุวนั 

“ ลกัษณะยาท่ีแกะจากแผง ตาแกะยาออกมาทุกแผง แต่ละแผงมีรอยแกะออกจากแผง  ส่วนยาอ่ืนๆ 

ยายไม่ไดใ้ชย้าร่วมดว้ย ซ่ึงจากลกัษณะดังกล่าวพบในเร่ืองของ  patient compliance ซ่ึงบา้นจะเป็น

สถานท่ีท่ีจะใชใ้นการประเมินไดเ้ป็นอย่างดี และทําใหบุ้คลากรทางการแพทยต์ระหนักว่าการทํางาน

ทุ่มเทอยา่งหนักอยูภ่ายในโรงพยาบาลอาจไม่ก่อประโยชน์ใดๆเลย หากยาท่ีผูป่้วยกินท่ีบา้นไม่ตรงกบัท่ี

แพทยค์าดหวงัเพราะการประเมินผูป่้วยในสถานพยาบาลเพียงเส้ียวนาทีไม่สามารถประเมินสภาพความ

เป็นจริง ของผูป่้วยไดว้า่จะรกัษาตวัตามท่ีแพทยส์ัง่ 

1. ประเมินสภาพความปลอดภยัภายในบา้น เพ่ือช่วยใหผู้ ้ป่วยและญาติสามารถปรบัสภาพภายใน

บา้นท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้ซ่ึงสภาพบา้นของยายนาง สภาพแวดลอ้มดีมาก ไม่มีจุด

เส่ียงภายในบา้งท่ีจะตอ้งปรบัปรุง 

 เมื่อดําเนินการประเมินตามรายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในแต่ละขั้นตอน ตาสุนทรจะอยู่ใกลชิ้ด

พวกเราตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะทําความเขา้ใจตรงกนัในการวางแผนการดูแลยายนาง รวมทั้งเขา้ใจบริการ

การดูแลสุขภาพทั้งท่ีบา้นและโรงพยาบาล ซ่ึงพวกเราก็ไดอ้ธิบายอย่างชดัเจนจนตาสุนทรเขา้ใจ พรอ้ม

ทั้งใหเ้บอรโ์ทรศัพท์ของนักกายภาพบาํบดัและตวัขา้พเจา้เอง หากตาสุนทรมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการใช้
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ยา หรือการทาํกายภาพบาํบดั ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดแูลยายนางซ่ึงไมส่ามารถเขา้ถึงบริการ

ไดส้ะดวก ตอ้งรอใหญ้าติพาไปโรงพยาบาล หลงัจากน้ันขา้พเจา้คุยกบัตาสุนทรในเร่ืองของยา และวิธีใช้

ซ่ึงจดัยาใหย้ายนางใหม่ เขียนซองยาใหม่ในรายการยาท่ีฉลากยาหลุดออก โดยดาํเนินการจดัยาใหเ้ป็น

หมวดหมู่ เป็นซองๆ ท่ีพรอ้มกินตามประวติัการใชย้าของผูป่้วย ซ่ึงจากประวติัการใชย้าของผูป่้วยพบว่า

ผูป่้วยไมไ่ดกิ้นยาอีก 2 ตวัคือ Aspirin ( 80 ) 2x1 pc  , Vit B 1-6-12 1x 2 pc โดยขา้พเจา้ไดท้าํการ

ปรึกษาแพทย ์แพทยใ์หเ้พ่ิมยาใหก้บัผูป่้วยเพ่ิมเติมจากยาท่ีผูป่้วยไม่มีอีก 2 รายการ ขา้พเจา้อธิบายจน

ตาสุนทรเขา้ใจในเร่ืองของการใชย้า พรอ้มทั้งสรุปยาท่ียายนางจะตอ้งใชอ้ย่างต่อเน่ืองและใหค้าํแนะนํา

ในเร่ืองของอาหาร การปฏิบติัตวัต่างๆ นักกายภาพบาํบดัไดท้าํการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายใหก้บัยาย

นางโดยการออกกาํลงักาย สอนเดิน สอนนัง่ ฝึกเดิน ฝึกการทรงตัว แนะนําใหย้ายนางออกกาํลงักาย

ดว้ยตนเองและสอนญาติ เพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีตามเช่นแผลกดทบั ขอ้ติด กลา้มเน้ือหด

สั้นฯลฯ ซ่ึงขอ้มลูทั้งหมดน้ีกรอกลงในแบบบนัทึก Home Health care   วนัน้ันท่ีไปเยี่ยมบา้น ขา้พเจา้ได้

พดูคุยกบัตาสุนทรเพ่ือเขียนผังเครือญาติ สอบถามถึง เร่ืองแหล่งรกัษาเยียวยาของยายนางและปฏิทิน

ชุมชนของบา้นโคง้อร่าม  

              จากการศึกษาผังเครือญาติ ทาํใหข้า้พเจา้มีความคุน้เคยกบัคนในครอบครวัยายนางในเวลา

อนัรวดเร็ว และเป็นส่วนสาํคัญในการทําความเขา้ใจระบบความสมัพันธ์ในครอบครวัและชุมชน ทั้ งน้ี

เน่ืองจากเครือญาติเป็นความสมัพนัธท่ี์เป็นรากฐานท่ีสุดของชีวิตครอบครวั และจะมีความเก่ียวขอ้งกนั

ไปตลอดชีวิต อาจกล่าวไดว้า่การศึกษาชุมชนเปรียบเสมือนกบัการไปดูภาพยนตร ์ตวัละครจะค่อยๆเผย

ออกมาทีละตัวสองตัว ตอนเปิดตัวเร่ิมแรก เรายงัไม่ทราบเบ้ืองหน้าเบ้ืองหลัง ว่าใครเป็นใคร ทาํใหเ้รา

ยงัไม่เขา้ใจเร่ืองราวของภาพยนตไ์ดดี้พอ ตราบจนกระทัง่เรารูว้่าตวัละครแต่ละตวัเป็นใคร เราจึงเขา้ใจ

ภาพยนต์เร่ืองน้ันในการศึกษาชุมชนก็เช่นกนั  การทําผังเครือญาติจะทําใหเ้ราเห็นและเขา้ใจเร่ืองราว

ต่างๆในครอบครวัและชุมชนไดช้ดัขึ้ น  ดังน้ันในการลงศึกษาชุมชน จึงจาํเป็นตอ้งไปรูจ้กัคน หรือตัวผู ้

เล่น ( Actor ) ในชุมชนท่ีเรากาํลงัศึกษาใหเ้ร็วท่ีสุดเพราะ ยิ่งรูจ้กัตัวผูเ้ล่นมากเท่าไหร่ ความเขา้ใจ

ชุมชนจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้ น แต่ถา้เราเดินเขา้ไปในหมู่บา้นแลว้มองเห็นทุกคนเป็น

ชาวบา้นเหมือนกนัหมด เราจะไมส่ามารถคุน้เคยกบัผูค้นในชุมชนได ้แต่ถา้เราเห็นว่าชาวบา้นแต่ละคน

เป็นใคร มีญาติพ่ีน้องเป็นใคร รวมทั้งเห็นรายละเอียดเก่ียวกบัชีวิตทางสงัคมของเขาไดม้ากขึ้ น เราก็จะ

รูจ้ักตัวละครในชุมชนมากขึ้ นและเร่ิมมองเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวน้ันสัมพันธ์กับตัวละครอ่ืนอย่างไร 

เก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืนท่ีเรารูจ้กั หรือไม่รูจ้กัอย่างไร การถอดผังเครือญาติจึงเป็นวิธีการท่ีช่วยใหเ้ราจดจาํ

และรูจ้กัคุน้เคยกบัคนในชุมชนเป็นจาํนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ 

 จะเห็นไดว้่ารอ้ยละ 80 ของความเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้ นมกัจะถูกเยียวยารักษาในครอบครวัหรือ

ระบบเครือญาติ เพราะฉะน้ัน ขา้พเจา้จาํเป็นตอ้งรูแ้ละเขา้ใจความสมัพนัธ์ท่ีเป็นรากฐานของชีวิตจาก

การถอดผังเครือญาติ เพราะเครือญาติเป็นปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการดูแลรกัษาเมื่อคนในครอบครวัเกิดการ

เจ็บป่วย นอกจากน้ี โรคเบาหวานยงัเป็นโรคทางพนัธุกรรม การถอดผงัเครือญาติ จะช่วยใหข้า้พเจา้เห็น

ความเส่ียงของโรคได ้ ซ่ึงการมีขอ้มลูลกัษณะน้ีรวบรวมไวอ้ยู่ในแผนผังอนัเดียวจะเป็นการบงัคบัขา้พเจา้

ใหเ้ลิกดแูลผูป่้วยแบบปัจเจกบุคคลอีกต่อไป เพราะขอ้มลูความเจ็บป่วยของสมาชิกครอบครวัคนอ่ืนๆ จะ

ช่วยใหเ้ราใส่ใจกบัปัญหาสุขภาพรวมทั้งการใชย้าในครอบครวัและเครือญาติของผูป่้วยไดโ้ดยอตัโนมติั 

เมื่อขา้พเจา้เร่ิมคุยเร่ืองคนในเครือญาติของเขาได ้เขาก็จะรูสึ้กว่าเรารูจ้กัเขาในแง่ท่ีเขาเป็นเขาเอง และ
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รูจ้กัแมแ้ต่ความเจ็บป่วยของคนในเครือญาติ ขอ้มลูเหล่าน้ี ขา้พเจา้สามารถรูไ้ดง้่ายๆจากผังเครือญาติ

ดังกล่าว ซ่ึงการดําเนินงานดังกล่าวจะช่วยสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างขา้พเจา้และผูป่้วยรวมไปถึง

ญาติ เป็นพ้ืนฐานของความสนิทสนม ไวว้างใจ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีสาํคญัท่ีสุดของการดูแลผูป่้วยแบบองค์

รวม เมื่อเกิดความสมัพนัธท่ี์ดีแลว้ คนไขห้รือญาติก็จะมาหาเรา ดังเช่น ตาสุนทร ท่ีกลับมาหาขา้พเจา้ 

เพ่ือเล่าใหข้า้พเจา้ฟังว่า ไปหาหมอตามนัดท่ีโรงพยาบาลอาํนาจเจริญ ซ่ึงหมอบอกว่า ใหกิ้นยาฆ่าเช้ือ

ต่อไปพรอ้มกบัไดย้าช่วยยอ่ย มากินดว้ย ขา้พเจา้จึงยํา้เร่ืองยาท่ียายนางจะตอ้งกินต่อไป แค่น้ีเราก็ช่ืนใจ

แลว้ บ่งบอกวา่ เขาไวว้างใจเรา ซ่ึงจะตอ้งมีการติดตามยายนางต่อไป นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงักล่าวถึงเร่ือง

โรคเบาหวาน ซ่ึงเป็นโรคทางกรรมพนัธุ ์ เพ่ือช่วยป้องกนัความเส่ียงใหก้บัครอบครวัร่วมดว้ย 

 แหล่งรกัษาเยยีวยาที่มียาใหบ้ริการในชุมชน โคง้อร่าม หมู่ 2 ไดแ้ก่ หมอเป่า/ เป่าน้ํามนต์   

หมอน้ํามัน/ใชน้ํ้ามันนวด  รา้นขายของชํา มีขายยาซอง / ยาแกป้วดหัว ฯลฯ  รพ.สต สามแยก  

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อสม. / ศสมช. ฯลฯซ่ึงยายนางใชบ้ริการเพียงแค่โรงพยาบาล ( ถา้มีอาการ

หนัก )    หรือไม่ก็ไปรพ.สต  (อาการเล็กๆน้อยๆ ) และ ซ้ือยากินเองบา้งจากรา้นคา้บา้งเช่นยาพารา 

ไม่มีการพายายนางตระเวนรักษาในแต่ละท่ี จะพาไปโรงพยาบาลอย่างเดียว  ทําใหข้า้พเจา้สามารถ

เรียนรูว้ิธีคิด การใหค้วามหมายของการเจ็บป่วย การประเมินการรกัษาและการเลือกสถานบริการของ

ยายนาง ซ่ึงแตกต่างจากผูป่้วยบางรายท่ีมีพฤติกรรมตระเวนรกัษาเช่นเร่ิมตน้จากการรกัษาดว้ยตนเอง

โดยการซ้ือยามารบัประทาน หากไม่หายไปรา้นยา หากไม่หายไปคลินิกหมอ ไปเร่ือยๆ จนกว่าตนเอง

จะดีขึ้ น ทาํใหผู้ป่้วยบางรายมียาเป็นตะกรา้ ซ่ึงมกัจะเจอในผูป่้วยท่ีไดร้บัการcounseling จากตวัขา้พเจา้

เอง  

        การรูป้ฏิทินชีวิตของยายนางดังตัวอย่างขา้งตน้ ไม่ไดท้ําใหข้า้พเจา้รบัรูจ้ังหวะชีวิตของยายนาง

เพียงคนเดียว เพราะจงัหวะชีวิตของยายนางมีความเก่ียวขอ้งกบัวิถีทางดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรมของ

ชุมชน ซ่ึงทับซอ้นเป็นภาพใหญ่ของชุมชนโดยรวมอย่างแยกจากกนัไม่ออก นอกจากการศึกษาปฏิทิน

ชีวิตในรอบปีของคนแลว้ ขา้พเจา้ยงัอาจศึกษาวงจรชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายว่ามีกิจกรรมหรือแบบแผนการ

ปฏิบติัตนในแต่ละช่วงอย่างไร  เช่นประเพณีการเกิด ศึกษาใหเ้ห็นว่าเขาทําอะไร กิจกรรมมีอะไรบา้ง 

การไดเ้ห็นวงจรชีวิตเหล่าน้ี จะช่วยใหข้า้พเจา้ไดเ้ห็นและรูจ้กัโลกของชาวบา้นเพ่ิมขึ้ นอีกมากมาย ไดรู้ว้่า

เราจะเขา้พบปะพูดคุยในเวลาใดจึงจะเหมาะสม เช่นถา้รูว้่าช่วงน้ีในชุมชนมีงานบุญ หรืองานเทศกาล 

แลว้หาเวลาไปร่วมงานกบัเขาบ่อยๆ ชาวบา้นจะรูสึ้กคุน้เคยกบัเรา จนยอมรบัเราเป็นสมาชิกคนหน่ึง

ของชุมชน รวมทั้งช่วยทาํใหรู้สึ้กอ่อนไหวและเขา้ใจเร่ืองราวของชาวบา้นเพ่ิมขึ้ น 

 นอกจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนอาจช่วยใหเ้ราสังเกตสภาวะความเป็นผูนํ้าใน

ชุมชนง่ายขึ้ น หรืออาจมองเห็นความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจในชุมชนว่าเป็นอย่างไร ผูนํ้าคนไหนไดร้บัการ

ยอมรบัมากหรือนอ้ย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมกัแสดงออกผ่านกิจกรรมทางวฒันธรรมของชุมชน เพราะฉะน้ันการ

เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนจาํเป็นตอ้งรูจ้กัปฏิทินของชุมชนและเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวในกาละเทศะ

ท่ีเหมาะสม เพราะหากเราไม่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะของเขา ไม่มีชีวิตสาธารณะร่วมกนักบัเขา 

ความสมัพนัธท่ี์จะช่วยเก้ือกลูการทาํงานหรือวางแผนการทาํงานก็จะเกิดข้ึนไดย้าก เช่นเดียวกบัการออก

เยี่ยมบา้น หากเราไม่รูเ้ร่ืองปฏิทินชุมชนจะทําใหว้างแผนในการออกเยี่ยมบา้นยาก ออกไปแลว้อาจจะ

ไม่เจอผูป่้วยหรือครอบครวั ซ่ึงจากการพูดคุยกบัตาสุนทร พบว่า ในช่วงงานบุญ ยายนางมกัจะไดกิ้น

อาหารมากมาย จนบางครั้งน้ําตาลในเลือดสูง ซ่ึงหากเราเขา้ใจในเร่ืองดังกล่าวก็สามารถใหค้าํแนะนํา
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ในการช่วยเหลือยายนางได ้ซ่ึงการศึกษาปฏิทินชุมชน จะสามารถใชไ้ดดี้ในการทํางานเชิงรุกในชุมชน

ในกรณีอ่ืนๆก็เช่นเดียวกัน หากรูจ้ังหวะชีวิตของชาวบา้นก็จะรูว้่าเราจะตอ้งทํางานเชิงรุกในชุมชน

อย่างไร ทาํใหเ้ราสามารถจดัตารางการทํางานท่ีจะสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวบา้นได ้และเมื่อเขา้ไป

ในหมู่บา้นก็สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสมและถูกจงัหวะเวลา ซ่ึงจะช่วยส่งผลระยะยาวใหก้าร

ทาํงานในระบบสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและเขา้ถึงประชาชนเพ่ิมยิ่งขึ้ นดว้ย 

 

PF 36 

ผลการบริบาลเภสชักรรมผูป่้วยที่บา้นโดยเภสชักรครอบครวั เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ

กระนวน  

สมทรง ราชนิยม 

กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชกระนวน 

โทร. 080-6451221 E-mail : tu_rx35@yahoo.com 

 

 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาทของเภสชักรครอบครวั

และผลการบริบาลเภสชักรรมผูป่้วยท่ีบา้น โดยจดัทาเกณฑ ์ และคดัเลือกกลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งติดตามดูแล

ต่อเน่ืองท่ีบา้นในโรคเบาหวาน โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด โรคไตวายท่ีตอ้งลา้งไตทางหน้าทอ้ง วณั

โรค โรคจิตเวช โรคหอบหืด ผูพิ้การ ผูป่้วยอมัพฤกษ์ อมัพาต ซ่ึงไดท้าการศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม 

2553- กนัยายน 2556 ในผูป่้วยทั้งหมด 250 ราย มีผูป่้วยจานวน 29 ราย ไดร้บัการติดตามเยี่ยม 1

ครั้ง และอีก 221 รายไดร้บัการเยี่ยมมากกว่า 1 ครั้ง มีผูป่้วยเสียชีวิตระหว่างการติดตามเยี่ยมจานวน 

6 ราย ซ่ึงจากการติดตามเยี่ยมพบวา่  

 1. เภสชักรไดเ้ห็นบริบทท่ีบา้นของผูป่้วยท่ีไม่เคยไดรู้ ้ ซ่ึงช่วยเปล่ียนมุมมองของเภสชักรในการ

ดูแลผูป่้วย เขา้ใจเหตุผลในการใชห้รือไม่ใชย้า เขา้ใจความทุกขท่ี์ผูป่้วย/ครอบครวัตอ้งเผชิญทั้งจากโรค

และยา ดงัน้ันเภสชักรจึงมีบทบาทเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครวัของผูป่้วย เป็นท่ีปรึกษาดา้นสุขภาพ 

เป็นผูป้ระสานงานแกปั้ญหา เป็นพ่ีเล้ียงใหค้วามช่วยเหลือในประเด็นท่ีทาได ้ 

 2.ผลการประเมินตาม ECHO model พบว่า Humanistic outcome (ประเมินโดยออ้มจากความ

พึงพอใจ ผูป่้วย/ญาติ)ไดผ้ลประเมินรอ้ยละ 95.42 ส่งผลใหไ้ดร้บัความร่วมมือในการรกัษามากขึ้ น ทาํ

ใหไ้ดผ้ลดา้น Clinical outcome ดีขึ้ นรอ้ยละ 45.70 ส่วนผูป่้วยท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 46.40 มีอาการทาง

คลินิกคงท่ี และอีกรอ้ยละ 4.80 ผูป่้วยมีอาการแย่ลงตามภาวะโรค ส่วนอีกรอ้ยละ 3.10 เป็นกลุ่มผูป่้วย

ท่ียงัไมย่อมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ  

 ผลการศึกษาครั้งน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ เภสชักรมีบทบาทท่ีสาคญัในการใหบ้ริบาลเภสชักรรมผูป่้วย

ท่ีบา้น และเพ่ือใหข้ยายการใหบ้ริการผูป่้วยไดม้ากขึ้ น เภสชักรควรไดร้บัการพฒันาทกัษะเพ่ิมเติมใน

ดา้นเวชศาสตรค์รอบครวั การประเมินอาการผูป่้วย และการจดัการปัญหาสุขภาพในชุมชน 
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ยาแกป้วดตวัน้ีลงุกินไดไ้หมพ่อหนุ่ม‛ เสียงจากคุณลุงสมหมายท าเอาผมตืน่จากภวงัค ์

ชณุห องัศวุฒันากลุ  

โรงพยาบาลปากพนัง 

 

  ลุงสมหมายเป็นคนไขโ้รคไตระยะ end stage ท่ีผมมีหน้าท่ีมาเยี่ยมในวนัน้ี เดิมทีลุง

สมหมายมีอาชีพเป็นภารโรงประจาํโรงเรียนประจาํอาํเภอ แต่หลงัจากสภาวะโรคไตของคุณลุงไดด้าํเนิน

ไปในทางท่ีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ลุงสมหมายจึงตอ้งลาออกจากงานประจํา ทําใหห้น้าท่ีการหาเล้ียง

ครอบครวัเป็นของลกูชายคนโต กบัป้าสมหญิงท่ีเป็นภรรยาของคุณลุง 

 คุณลุงสมหมายอาศยัอยูก่บัป้าสมทรง 2 คนในบา้น เมื่อผมเดินลงจากรถส่ิงท่ีผมสงัเกตเห็นเป็น

อยา่งแรกคือกองกล่องน้ํายาลา้งไตท่ีวางไวห้นา้ทางเขา้บา้น เมื่อสงัเกตดูพบว่าน้ํายาลา้งไตแต่ละกล่องมี

วนัเดือนปีหมดอายุแตกต่างกนั เมื่อผมถามสาเหตุจากป้าสมหญิง ป้าสมหญิงไดต้อบคาํถามผมว่า ลุงไม่

สามารถเบิกน้ํายาลา้งไตจากโรงพยาบาลได ้เน่ืองจากเป็นช่วงเปล่ียนสิทธิจากสิทธิประกนัสงัคมไปเป็น

บตัรทอง ทางเดียวท่ีป้าสมหญิงจะทาํไดคื้อหาขา่ววา่มีใครไมใ่ชน้ํ้ายาลา้งไตแลว้บา้ง เช่นจากการท่ีคนไข้

เดิมเสียชีวิตเป็นตน้ เมื่อไดย้ินดงัน้ันพ่ีพยาบาลท่ีไปดว้ยกนักบัผมจึงเสนอความเห็นใหป้้าสมหญิงฟังว่า

ใหล้องไปขอความช่วยเหลือจากประชาคมด ูเพราะจะไดข้า่วเร่ืองน้ําเกลือไดไ้วกวา่ 

 หลังจากน้ันเราก็ไดเ้ขา้ไปดูสถานท่ีลา้งไตของท่ีบา้นลุงสมหมาย พบว่าลุงสมหมายจัดการ

เปล่ียนหอ้งนอนตนเองเป็นหอ้งลา้งไต โดยท่ีจัดการเอาตูท้ั้งหมดออก เหลือแต่เพียงเตียงตั้งพ้ืนไวอ้ัน

เดียว แลว้มุมหน่ึงของหอ้งก็เป็นท่ีไวส้าํหรบัลา้งไต เมื่อถามถึงสาเหตุ ลุงสมหมายไดแ้จง้ว่าบา้นตนมีอยู่

เท่าน้ี ไม่รูจ้ะไปต่อเติมตรงไหนแลว้ ป้าสมหมายเวลานอนก็นอนขา้งนอกหอ้ง ไม่ไดน้อนในหอ้ง เมื่อดู

สภาพหอ้งก็พบว่าหอ้งสะอาดเรียบรอ้ยดี แสงสว่างมีเพียงพอ มีปัญหาเร่ืองฝุ่นในหอ้งท่ีอาจจะเกิดจาก

การท่ีท่ีนอนสะสมฝุ่นไวปั้ญหาทางน้ีจึงฝากใหลุ้งจดัการเปล่ียนผา้ปท่ีูนอน และทําความสะอาดหมอน

บ่อยๆ เพื่อป้องกนัปัญหาเร่ืองฝุ่นสะสม 

 ลุงสมหมายเป็นคนท่ีมีระเบียบวินัยในการกินยา ยาเร้ือรังท่ีคุณลุงสมหมายต้องกินเก็บไว ้

ค่อนขา้งดี เมื่อนับจาํนวนแลว้ยาหมดตามวนั ซ่ึงหมายถึงลุงสมหมายกินยาถูกตอ้งสมํา่เสมอ แต่ในขณะ

ท่ีผมกาํลงัสาํรวจตูข้องลุงสมหมายน้ัน ผมไดเ้หลือบไปเห็นขวดเปล่าของยาสมุนไพร ท่ีเขียนสรรพคุณไว้

เกินจริง เมื่อผมถามคุณลุงสมหมายก็ไดค้ําตอบว่ายาตัวน้ันไม่ไดกิ้นแลว้ กินแลว้ไม่ไดผ้ล แถมตอนน้ี

ตอ้งมาลา้งไตอีก เมื่อสอบถามเพ่ิมเติม พบว่าคุณลุงสมหมายซ้ือมาในราคาเกือบ 500 บาท โดยซ้ือมา

จากรถเร่ขาย ผมจึงไดแ้ต่บ่นกบัลุงสมหมายเร่ืองยาเร่ขายแบบน้ีจะหมดไปซกัที เมื่อจดัการเร่ืองยา และ

แนะนําการแกปั้ญหากบัลุงสมหมายเสร็จแลว้ พวกผมและพ่ีพยาบาลจึงลาคุณลุง เพ่ือไปเยี่ยมคนไขร้าย

อ่ืนต่อ 
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 จากเร่ืองของลุงสมหมาย เร่ืองพวกน้ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงกบัคนไขส้่วนใหญ่ ท่ีบางทีไม่สามารถ

จัดการตามตํารา ซ่ึงเจา้หน้าท่ีตอ้งดูบริบทของคนไขเ้พ่ือเอาไปปรับใช ้และปัญหาเร่ืองการใชย้าไม่

ถูกตอ้ง ท่ีเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งใหค้วามรูเ้พ่ิมเติมกบัคนไขเ้พ่ือป้องกนัปัญหาการใชย้าซํ้าซอ้น และการไม่เกิด

ประโยชน์จากการใชย้า 

 ป.ล. ยาท่ีคุณลุงสมหมายถามผมตอนแรกเป็นยา indomethacin ซ่ึงเป็นยากลุ่ม NSAID ซ่ึงถา้

คนไขไ้ตกินจะไม่ค่อยดี แต่เมื่อสอบถามคุณลุง คุณลุงตอบว่ากินนานๆ ครั้ง ตอนท่ีปวดเข่า ผมจึงแจง้

คุณลุงไปว่าถา้นานๆ กินไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไร แต่อย่ากินบ่อย ถา้ปวดมากบ่อยๆ แนะนําใหไ้ปพบ

แพทย ์
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ยาเดิมเพ่ิมบุญ ลดตน้ทุนใหโ้รงพยาบาล 

สมจิตร โชติชยัสวุฒัน 

โรงพยาบาลวงัทอง จ.พิษณุโลก 

โทร 089-9608795  E-mail : sangsaw_pc@hotmail.com 

 

 จากการเยี่ยมบา้นผู ้ป่วย เราพบว่าผู ้ป่วยมียาสะสมท่ีบา้นค่อนขา้งมาก พบว่ายาบางชนิด

หมดอายุ ยาท่ีผูป่้วยไม่ไดใ้ชต่้อเพราะมีอาการขา้งเคียง เป็นตน้ ปัญหาดงักล่าวไดนํ้ามาคิดและหาแนว

ทางแกไ้ข โดยระยะแรกใชว้ิธีสอบถามยาเดิมท่ีเหลือ แลว้สรุปมูลค่า เราจึงพบว่ายาเบาหวานเป็นยาท่ี

ผูป่้วยมาเหลือมาก จึงไปสู่กิจกรรม ยาเดิมเพ่ิมบุญลดตน้ทุนใหโ้รงพยาบาล โดยนําความเช่ือความ

ศรทัธาเร่ืองการทาํบุญมาเช่ือมโยงกบัปัญหายาท่ีเหลือของผูป่้วย จึงไดแ้นวทางการนํายาเดิมมาเพ่ือลด

การจ่ายยาใหม่ เปรียบเสมือนเป็นการทาํบุญดว้ยยาเดิม วิธีการทาํงานของเราข้อตกลงเบ้ืองตน้คือ เรา

จะไม่ต่อว่าผูป่้วยว่าทาํไมไม่กินยา     จึงมียาเหลือมาก หากแต่จะชวนผูป่้วยมาทาํบุญดว้ยยาเดิม และ

เร่ิมคน้หาปัญหาดา้นยาจากยาเดิมผูป่้วย      โดยเภสชักรจะไปใหบ้ริการเชิงรุกไปท่ีคลินิกเบาหวานทุก

วนัจนัทร ์และ วนัพฤหสับดี เวลา 8.30 – 9.30 น. เพ่ือตรวจนับยาเดิม พดูคุยปัญหาดา้นยา ปรึกษา

และแกไ้ขปัญหาร่วมกบัแพทย ์ จากการดําเนินการมีผูป่้วยเบาหวานนํายาเดิมมาร่วมทําบุญดว้ย 491 

ครั้ง  ปัญหาดา้นการใชย้า 131 ครั้ง ( 26.68 %) ซ่ึงเป็นปัญหารบัประทานยาไม่ถูกตอ้งมากท่ีสุด 86 

ครั้ง (รอ้ยละ 65.65) รองลงมาคือเก็บยาไม่ถูกตอ้ง 13 ครั้ง    (รอ้ยละ 9.92) และ พบยาหมดอายุ/

เส่ือมสภาพ 12 ครั้ง (รอ้ยละ 9.16) มีมลูค่าประหยดัยาทั้งส้ิน 137,039.51 บาท ปัญหาดา้นยาท่ีพบ 

เราพยายามแกไ้ขปัญหาเป็นรายบุคคลและเช่ือมโยงเชิงระบบ เช่น ผู ้ป่วยรับประทานยาไม่ถูกตอ้ง 

เน่ืองจากอ่านหนังสือไม่ออก  จึงไดจ้ัดทําฉลากยารูปภาพ เพ่ือส่ือสารใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้ น  จากการ

ดาํเนินงาน 1 ปีท่ีผ่านมา ทีมงานทุกคนมีความสุขกบักิจกรรมน้ีเน่ืองจาก ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นยา ช่วย

แกไ้ขปัญหาดา้นยาใหผู้ป่้วย ส่วนผูป่้วยก็อ่ิมบุญ   ‚อ่ิมบุญผูใ้ห ้ สุขใจผูร้บั‛ 
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ที่มาปัญหา 

 ปัจจุบนัมูลค่ายาเป็นค่าใชจ้่ายหลกัของโรงพยาบาล ซ่ึงพบว่ามีมูลค่ามากขึ้ นทุกๆปี อีกทั้งจาก

การเยี่ยมบา้นผูป่้วยพบวา่มีผูป่้วยสะสมยาไวท่ี้บา้นเป็นจาํนวนมาก จึงไดเ้กิดความพยายามลดค่าใชจ้่าย

ดงักล่าว   โดยเร่ิมตน้กิจกรรมช่วงแรกเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยใชว้ิธีสอบถามผูป่้วยขณะ

จ่ายยา ท่ีหอ้งยาวา่มียาเดิมเหลืออยูห่รือไม ่ถา้มีจะนํายาใหมอ่อกตามจาํนวนท่ีเหลือ แลว้สรุปเป็นมลูค่า

ประหยดัยาในแต่ละเดือน จากการรวบรวมขอ้มลู 6 เดือน (มิถุนายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) 

พบว่า มีมลูค่ายาท่ีประหยดัได ้42,731.90 บาท ยากลุ่มโรคปอดอุดกั้นเร้ือรงั/หอบหืด   มีมลูค่ามาก

ท่ีสุด คือ 24,846.70 บาท   รองลงมาเป็นยาโรคเบาหวาน มลูค่า 10,760 บาท แต่เน่ืองจากงาน

คลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรงั/หอบหืด ไดม้ีกิจกรรมใหถุ้งยาผูป่้วยเพ่ือนํายาเดิมมาโรงพยาบาลในเดือน 

กนัยายน พ.ศ. 2556 แลว้ ดังน้ันทีมจึงพฒันากิจกรรมยาเดิม เพ่ิมบุญ ลดตน้ทุนใหโ้รงพยาบาล ท่ี

คลินิกเบาหวาน ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 

วิธีการด าเนินงาน 

1. พยาบาลประจาํคลินิกเบาหวาน ประชาสมัพนัธ ์และ เนน้ยํา้กบัผูป่้วยใหนํ้ายาเดิมมาทุกครั้ง  

2. เภสชักร ใหบ้ริการเชิงรุกไปท่ีคลินิกเบาหวาน ทุกวนัจนัทร ์และ วนัพฤหสับดี เวลา 8.30 – 

9.30 น. เพ่ือตรวจสอบยาเดิมผูป่้วยท่ีนํามา คน้หาปัญหาดา้นยา สาเหตุการเกิด และใหค้วามรู ้

ดา้นยา โดยเร่ิมทาํในเดือน ธนัวาคม 2556 ซ่ึงเภสชักรจะแจง้ใหผู้ป่้วยท่ีนํายาเดิมมา ทราบว่า

เหมือนเป็นการทาํบุญซ้ือยาใหโ้รงพยาบาล แต่ผูป่้วยไม่ตอ้งนําเงินจากกระเป๋ามาบริจาค เพียง

นํายาเดิมท่ีบา้นมาทุกครั้งก็เปรียบเสมือนไดท้าํบุญกบัโรงพยาบาล 

3. เภสชักร บนัทึกรายการยา-จาํนวนท่ีเหลือ ปัญหาการใชย้า สาเหตุของปัญหา ลงในแบบบนัทึก

ยาเดิม แนบในสมุดประจาํตวัผูป่้วยใหแ้พทยท์ราบ 

4. แพทย ์ลดปริมาณยาท่ีจ่ายเท่ากบัยาท่ีผูป่้วยมีเหลือ และ ร่วมแกไ้ขปัญหาดา้นยา ตามขอ้มลูท่ี

เภสชักรระบุมา 

5.  มีใบสะสมสติกเกอรย์าเดิม ติดท่ีปกหลงัสมุดประจาํตวัเบาหวานของผูป่้วยท่ีนํายาเดิมมา เพ่ือ

เป็นสญัลกัษณกิ์จกรรม และ เพ่ือมอบของท่ีระลึกคืนบุญ  

6. เภสชักร ท่ีหอ้งยาจ่ายยาทบทวนจาํนวนยาท่ีผูป่้วยเหลือ กบั รายการยาท่ีแพทยส์ัง่จ่าย ทบทวน

ปัญหาและการแกปั้ญหาท่ีพบกบัผูป่้วย 

7. เก็บรวบรวมแบบบนัทึกยาเดิม เพ่ือสรุปประจาํเดือน  

8. ทบทวนปัญหาดา้นยาท่ีพบ ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขเชิงระบบ 
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ผลการด าเนินงาน 

 จากการดําเนินกิจกรรมเชิงรุก ธันวาคม พ.ศ. 2556 – กันยายน พ.ศ. 2557  มีผูป่้วย

เบาหวานนํายาเดิมมาแจง้เภสชักร 491 ครั้ง สรุปมลูค่าประหยดัยา 25,955.06  บาท พบปัญหาดา้น

การใชย้า 131 ครั้ง (รอ้ยละ26.68) ซ่ึงเป็นปัญหารบัประทานยาไม่ถูกตอ้งมากท่ีสุด 86 ครั้ง (รอ้ยละ 

65.65) รองลงมาคือเก็บยาไม่ถูกตอ้ง 13 ครั้ง( รอ้ยละ 9.92) และ พบยาหมดอายุ/เส่ือมสภาพ 12 

ครั้ง(รอ้ยละ 9.16)  อย่างไรก็ตามกิจกรรมสอบถามยาเดิมท่ีจุดจ่ายยายงัคงดําเนินกิจกรรมต่อ จาก

สรุปขอ้มลู 10 เดือน (มิถุนายน พ.ศ. 2556 – กนัยายน พ.ศ. 2557) พบว่ามีมลูค่าประหยดัยาท่ีจุด

จ่ายยา 137,039.51 บาท ดงัแสดงตามกราฟ 

 จาการทบทวนสาเหตุของการรบัประทานยาไม่ถูกตอ้งท่ีพบในคนไขเ้บาหวาน 85 ครั้ง คือ การ

ลืมรบัประทานยา 22 ครั้ง ตั้งใจปรบัขนาดเอง 19 ครั้ง มีอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าจึงปรบั

ขนาดเอง 18 ครั้ง อ่านหนังสือไม่ได ้7 ครั้ง ทั้งน้ีพบว่า Metformin เป็นยาท่ีพบปัญหาดา้นยามากท่ีสุด

จาํนวน 32 ครั้ง  

 จากสาเหตุของปัญหาดา้นยาท่ีพบขา้งตน้ ทีมพยายามแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเชิงระบบไดแ้ก่ 

1. ผูป่้วยรบัประทานยาไมถู่กตอ้ง 

o อ่านหนังสือไมอ่อก : จดัทาํฉลากยารปูภาพ เพ่ือส่ือสารใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้ น , จดัยา

แผงถัว่ในกรณีท่ีผูป่้วยไมส่ามารถใชฉ้ลากยารปูภาพได ้

o แพทยป์รบัเพ่ิม หรือ ลดปริมาณยา แต่รบัประทานเท่าเดิม เน่ืองจากไม่ไดอ้่าน

ฉลาก : ติดสติกเกอรสี์ ‚ปรบัขนาดยา‛ เพ่ือเตือนผูป่้วยสงัเกต  

o กรณียาเปล่ียนบริษัท ผูป่้วยรบัประทานทั้งของเก่า และของใหม่ :  ติดสติก

เกอรสี์ ‚ยาเดิมเปล่ียนบริษัท‛ และ เนน้ใหผู้ป่้วยเขา้ใจ 

o ลกัษณะสีแผงยาเหมือนกนั ทาํใหร้บัประทานผิด (LASA) ประสานฝ่ายจดัซ้ือ

ปรบัเปล่ียน 

o ลืมรบัประทานยาบ่อยๆ  กรณียา Metformin เสนอกรรมการจดัซ้ือยาเพ่ิม

ขนาด metformin 850 mg ลดการ order ยามื้ อกลางวนั ส่วนยาอ่ืนๆ ปรับ

เวลาการรบัประทาน หรือ ใหผู้ป่้วยปรบัใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั เช่นใน

ยามื้ อเท่ียงใส่ตะกรา้ขา้วเวลาไปทาํงานท่ีไร่ 

o มีอาการขา้งเคียงจากยา จึงปรบัขนาดเอง โดยไม่แจง้แพทย์/เภสชักรตอนจ่าย

ยา พบบ่อยในยา Metformin ประสานแพทยเ์ร่ืองการเร่ิม หรือ เพ่ิมขนาดยาให้

เหมาะสม เพ่ือลดอาการขา้งเคียง ร่วมกบั อธิบายผูป่้วยถึงอาการขา้งเคียงท่ี

อาจเกิดข้ึนเพ่ือใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง 

2. การเก็บยาไมถู่กตอ้ง 
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o ผูป่้วยเก็บยาอินซูลินท่ีช่องวางไข่หรือช่องแช่ผัก : จดัทําโมเดลตูเ้ย็นและระบุ

ตําแหน่งวางยาอินซูลินท่ีถูกตอ้ง เพ่ือส่ือสารใหผู้ป่้วยท่ีมารับบริการท่ีคลินิก

เบาหวานเขา้ใจง่ายขึ้ น 

o ผูป่้วยใส่ยาท่ีเป็นแผงรวมมาในซองเดียวกัน หักเม็ดยาใส่ถุงไวค้รั้งละมากๆ 

เน่ืองจากแจง้วา่สะดวก: แนะนํา และ อธิบายเหตุผลใหผู้ป่้วยเขา้ใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ผูป่้วยบางคนท่ีมีปัญหาดา้นยามาก ควรเช่ือมโยงกับงานเยี่ยมบา้น เพ่ือคนหาปัญหาเพ่ิมเติม

และติดตามผลการแกไ้ข 

2. เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นบุคลากร ทําใหเ้ภสชักรมีเวลาไปใหบ้ริการท่ีคลินิกประมาณ 1 ชัว่โมง 

อาจมีผูป่้วยบางส่วนท่ีไมไ่ดร้่วมกิจกรรม 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

ควรการส่งเสริมกิจกรรมน้ีในคลินิกโรคเร้ือรังของทุก ๆ โรงพยาบาล เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านยา

ระดบัประเทศ  และร่วมคน้หาปัญหาและแกไ้ขปัญหา  เพ่ือใหผู้ป่้วยใชย้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

 

             เริ่มกิจกรรมสอบถามยาเดมิ 

        ที่จุดจ่ายยา 

กราฟ แสดงมลูคา่ประหยดัยาจากการสอบถามยาเดิมท่ีจุดจ่ายยาและ จากการบริการเชิงรุกท่ีคลินิกเบาหวาน 

 

เริ่มเชิงรุกสอบถามยาเดิม 

ที่คลินิกเบาหวาน 
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PF 39 

เรื่องเล่าเรา้พลงั เรื่อง  ‚พรสามประการ‛ 

ปภสัรา วรรณทอง  

กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 

โทร 035-615111 ตอ่ 693 , 081-7723396 Email : bowpapassara@gmail.com  

 

 จุดเริ่มตน้ของเรื่อง :  การลงเยี่ยมบา้นของเภสชักรร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลอ่างทอง 

วนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2557 

เรื่องเล่า : 

 หลายปีท่ีผ่านมาหนุ่มวิศวกรชาวไตห้วนัคนหน่ึงตัดสินใจท้ิงทุกอย่างท่ีบา้นเกิดเมืองนอน เพ่ือ

มาเร่ิมตน้ชีวิตใหมท่ี่เมืองไทย กบัหญิงไทยท่ีเขารกั ทั้งสองพบกนัตอนท่ีเธอไปทาํงานเป็นหมอนวดแผน

ไทยท่ีไตห้วนั เขารกัเธอมาก และขอตามมาอยูก่บัเธอทั้งๆ ท่ีเขาไมส่ามารถส่ือสารภาษาไทยไดเ้ลย เมื่อ

มาใชชี้วิตอยู่เมืองไทยระยะหน่ึง เขาไดอ้าศยัความรูใ้นวิชาชีพของตนทาํงานเก็บเงินจนกระทัง่เขามีเงิน

เก็บกอ้นหน่ึง พอท่ีจะสรา้งบา้นอยู่กับภรรยา แต่ไม่นานนักชีวิตรักของเขาก็ตอ้งพบกับจุดจบ เขามี

ปัญหากบัภรรยาทาํใหเ้ขาไมส่ามารถอยูบ่า้นท่ีตนสรา้งไดอี้ก กลายเป็นคนไรท่ี้อยู่ จะเดินทางไปไหนมา

ไหนก็ลําบาก เน่ืองจากส่ือสารไม่ได้ แต่โชคดีท่ีก่อนหน้าน้ีเขาได้รูจ้ ักกับคุณศักด์ิเจา้ของโรงไม ้ท่ี

ติดต่อกนัในช่วงท่ีเขาสรา้งบา้น คุณศักด์ิสามารถส่ือสารภาษาไตห้วนัไดเ้ป็นอย่างดี จึงทําใหคุ้ณศักด์ิ

และเขาสนิทกันราวกับเป็นเพ่ือนท่ีคบหากันมานาน คุณศักด์ิใหเ้ขามาอาศัยอยู่ท่ีโรงไม ้โดยใหอ้ยู่

หอ้งพกัคนงาน สภาพเป็นหอ้งแถวปลกูติดกนัสามหอ้ง ตลอดเวลาท่ีเขาอยู่ท่ีน่ี เขาพยายามช่วยงานคุณ

ศกัด์ิทุกอยา่งท่ีสามารถทาํไดเ้พ่ือเป็นการตอบแทน   

 ดว้ยวยัท่ีล่วงเลยถึงเจ็ดสิบกว่าปีทาํใหเ้ขาเร่ิมมีอาการเจ็บหน้าอก จนตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัท่ี

โรงพยาบาล หมอวินิจฉยัพบว่าเขาป่วยเป็นโรคหวัใจ ทาํใหต้อ้งมาโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง ซ่ึงค่าใชจ้่าย

ทุกๆครั้ง ก็ไดม้าจากคุณศกัด์ิ ผูเ้ป็นมากกว่าญาติของเขาในขณะน้ี แมว้่าตวัคุณศกัด์ิเองก็มีหน้ีสินอยู่ไม่

น้อย แต่ก็เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ  ถึงแมว้่าอาการของโรคหวัใจจะสามารถควบคุมได ้แต่ชะตาชีวิตยงัไม่

หยุดกลัน่แกลง้ชายคนน้ี เขากลับเร่ิมมีอาการปวด เจ็บบริเวณอวัยวะเพศ และเป็นมากขึ้ นเร่ือยๆ 

จนกระทัง่วนัหน่ึงปัสสาวะออกมามีเลือดปน ทาํใหคุ้ณศกัด์ิตอ้งพาส่งโรงพยาบาล เม่ือแพทยว์ินิจฉยัแลว้

แจง้กบัคุณศกัด์ิว่าเขามีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแต่ตอ้งรอดูผลการตรวจช้ินเน้ือเสียก่อน คุณ

ศกัด์ิเศรา้ใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัคงเก็บเป็นความลบั ไม่เคยบอกเขาเลย จนกว่าจะไดร้บัการยืนยนัจาก

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอีกครั้ง แลว้คุณศกัด์ิก็ตดัสินใจจะพาเขาเขา้ไปรกัษาโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกรุงเทพ 

ก่อนท่ีเขาจะไปรกัษาท่ีโรงพยาบาลในกรุงเทพ ทีมเยี่ยมบา้นของเราซ่ึงวนัน้ีมีเภสชักร คือฉนัเอง และพ่ี

พยาบาลอีกท่านหน่ึง มีโอกาสลงไปเยี่ยมดูอาการคนไขร้ายน้ี ซ่ึงก่อนหน้าน้ีพ่ีพยาบาลเคยมาเยี่ยมแลว้ 

แต่สาํหรบัฉนัน่ีเป็นครั้งแรกท่ีไดพ้บคนไขร้ายน้ี ฉนัไดร้บัขอ้มลูการใชย้าท่ีส่งต่อมาจากพ่ีเภสชักรอีกคน
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ซ่ึงลงเยี่ยมเขาครั้งท่ีแลว้ ทนัทีท่ีเขาเห็นทีมเยี่ยมบา้นมา เขาพยายามจะบอกดว้ยภาษาไตห้วนัปนไทยท่ี

ฉนัฟังไม่ถนัดนัก ว่าเขาไม่สามารถกินขา้วไดส้ามวนัแลว้ เพราะอาเจียนตลอดเวลา มึนหวั และเคยลม้ 

หลงัจากท่ีเขากินยาท่ีมารบัจากโรงพยาบาลไป เมื่อฉันดูประวติัแลว้ก็ทราบถึงสาเหตุของอาการเหล่าน้ี 

เพราะมนัสมัพนัธ์กบัยาท่ีเขาไดร้บัครั้งล่าสุด โดยเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากยาแกป้วดชนิดหน่ึง จึง

แนะนําใหเ้ขาหยุดกินยาแกป้วดชนิดน้ันไป แต่หากมีอาการปวดอีกสามารถมาพบแพทย์ไดทุ้กเมื่อ 

จากน้ันฉนักบัเขาก็คุยกนัถึงเร่ืองการใชย้าแต่ละตวั มนัค่อนขา้งฟังยากสกัหน่อย แต่ก็สามารถเขา้ใจได้

จากท่าทาง และความรูสึ้กท่ีผูพู้ดส่งมายงัผูร้บั ในขณะเดียวกนัพ่ีพยาบาล และคุณศักด์ิกาํลงัคุยกนัถึง

เร่ืองการพาเขาไปรกัษาท่ีโรงพยาบาลในกรุงเทพ จากน้ันพ่ีพยาบาลก็มีคาํถามซ่ึงตอ้งถามคนไขทุ้กคนท่ี

เราไปเยี่ยมบา้น คาํถามท่ีวา่คือถา้คนไขส้ามารถขอพรไดส้ามขอ้ คนไขป้รารถนาจะขออะไรบา้ง คาํถาม

น้ีเป็นคาํถามท่ีจะทาํใหเ้ราทราบถึงความตอ้งการในใจของคนไข ้ 

 คาํตอบท่ีฉนัไดย้ินบ่อยๆ จากการลงไปเยี่ยมคนไขร้ายอ่ืนๆ คือ ตอ้งการใหต้นเองหายจากโรคท่ี

ป่วยอยู ่ซ่ึงฉนัก็คิดวา่คงไดย้ินจากคนไขร้ายน้ีเช่นกนั แต่แลว้มนักลบัไม่ใช่ ความตอ้งการแรกท่ีฉนัไดย้ิน

คือ เขาอยากสรา้งเตาเผาขยะ เขาพดูพรอ้มกบัเดินทุลกัทุเล มือขา้งหน่ึงถือถุงใส่ปัสสาวะท่ีติดอยู่กบัสาย

สวนท่อปัสสาวะเขา้ไปในหอ้งพักท่ีอยู่ห่างจากแคร่ซ่ึงเราคุยกันประมาณสองสามกา้ว เพ่ือไปหยิบ

กระดาษท่ีเต็มไปดว้ยอกัษรจีนมาหน่ึงแผ่นใหเ้ราดู เขาบอกว่าหากทําไดส้าํเร็จเตาน้ีจะเป็นประโยชน์

อย่างมากกบัประเทศไทย คุณศักด์ิแปลใหเ้ราฟัง และบอกเราว่าน่ีเป็นความฝันของเขา แต่ถึงกระน้ัน

ความฝันก็ยงัคงเป็นเพียงความฝัน เมื่อมีขอ้จาํกดัคือความเป็นจริง เพราะตน้ทุนในการสรา้งน้ันตอ้งใช้

เงินนับสิบลา้น ซ่ึงสูงเกินกาํลงัของเขา และคุณศักด์ิจะทําได ้ฝันน้ีจึงเป็นเพียงแค่แผ่นกระดาษท่ีถูกพบั

เก็บไว ้แต่ทว่าไม่เคยถูกเก็บออกจากสมองของวิศวกรท่านน้ีไดเ้ลย ฉันเองหลงัจากไดฟั้งก็เกิดคาํถาม

หน่ึงดังขึ้ นในใจว่า ‚ความฝันของเขามนัยิ่งใหญ่มากกว่าการตอ้งการหายจากความเจ็บปวดปัจจุบนัท่ี

เป็นอยูอี่กหรือ‛ 

 อย่างไรก็ตามพรขอ้สองท่ีเขาขอคงจะเป็นแบบท่ีฉันเคยไดย้ินจากคนอ่ืนๆ แต่แลว้ก็ผิดคาด 

นอกจากจะไมใ่ช่อยา่งท่ีคิดแลว้ ส่ิงน้ันยงัเป็นส่ิงท่ีฉนัไม่คิดว่าจะไดย้ินจากคนต่างชาติ ต่างบา้นต่างเมือง 

ท่ีสิทธิการรกัษาในโรงพยาบาลเป็นแค่เพียงชาวต่างดา้ว โดยเขาขอพรขอ้ท่ีสองว่า ‚ขอใหใ้นหลวงของ

เรามีพระชนมายุยืนยาว‛ มนัเป็นเพียงประโยคสั้นๆ ท่ีทําใหฉ้ันน้ําตาคลอเมื่อไดฟั้ง และน่ีคือส่ิงท่ีฉัน

ตอ้งกลบัไปเล่าใหพ้วกเราคนไทยฟัง  

 สาํหรบัพรขอ้สุดทา้ยน้ัน ฉันไม่กลา้ท่ีจะไปคิดแทนเขาอีกต่อไป ถึงแมฉ้ันคิดมนัก็ไม่ตรงอยู่ดี 

เพราะเขาก็ไม่ไดข้อใหต้ัวเองหายจากความเจ็บปวด หรือโรคภัยใดๆ ท่ีเป็นอยู่ กลับเป็นการขอใหคุ้ณ

ศกัด์ิ เพ่ือนท่ีดูแลเขามาตลอด ใหพ้บเจอแต่ส่ิงดีๆ ในชีวิต ขอ้น้ีฉันฟังคุณศักด์ิแปล พรอ้มกบัท่าทางท่ี

พยายามกลบเกล่ือนความรูสึ้กในใจ ดว้ยเสียงหวัเราะเบาๆ และแลว้พรสามขอ้ท่ีพ่ีพยาบาลถามก็จบลง

โดยไมม่ีแมแ้ต่ขอ้เดียวท่ีเขาขอใหก้บัตวัเอง   
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 ถึงแมว้า่วนัน้ีเขาจะยงัไมส่ามารถรกัษาอาการเจ็บป่วยจากโรคได ้และยงัตอ้งการตามหาลกูท่ีไตห้วนัซ่ึง

ไมเ่จอกนัเป็นสิบปี และตอนน้ีไมส่ามารถติดต่อได ้แต่ทวา่เขาก็ยงัใชชี้วิตอยา่งมีความสุข ไดเ้จอเพ่ือนแท ้

และเปิดมุมมองในการใชชี้วิตใหก้บัฉนัไดอ้ยา่งมากทีเดียว หากฉนัขอพรใหเ้ขาไดข้อ้หน่ึง ฉนัจะขอใหเ้ขา

สมปรารถนาในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 

 บทเรียนที่ไดร้บั :  คนทุกคนไมเ่หมือนกนั ความคิดต่างกนั ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความสุขต่างกนั บาง

คนมีความสุขเพราะไดท้าํประโยชน์เพ่ือสงัคม หรือทาํใหค้นรอบขา้งมีความสุข และการรกัษาผูป่้วยก็ไม่

ควรมองการรกัษาเพียงมิติทางดา้นร่างกาย มิติเดียว แต่ควรใหค้วามสมัพนัธก์บัมิติทางสงัคม และจิตใจ

ดว้ย  

 

PF 40 

เรื่องเล่า... เรา้พลงั อยา่มองเพียงแค่สิ่งที่อยูต่รงหนา้   

นิสา  ชายกลุ   

ศนูยส์ขุภาพชมุชนเมืองกระบ่ี  โรงพยาบาลกระบ่ี 

 

 ‚ลองทาํใหดู้หน่อยสิคะ‛  คาํถามง่ายๆ ท่ีดิฉนัมกัใชท้ดสอบผูป่้วยว่าเขา้ใจส่ิงท่ีอธิบายหรือไม่

ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีท่ีเป็นเภสชักร ประจาํหอ้งยาในโรงพยาบาล และเมื่อไดเ้ห็นส่ิงท่ีตอ้งการ 

ดิฉนัก็จะกล่าวตามท่ีถูกสอนมาวา่  ‚ดีมากคะ  ทาํถูกตอ้งแลว้คะ‛ เพ่ือเสริมแรงผูป่้วยทางบวกตามท่ีได้

รํา่เรียนมา  แต่ก็มีเหตุการณห์น่ึงซ่ึงไดท้าํใหค้วามเขา้ใจของดิฉนัท่ีมีต่อผูป่้วยตอ้งเปล่ียนไปตลอดกาล 

เชา้วนัหน่ึงก่อนเวลาปฏิบติังานท่ีศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองกระบ่ี  มีหญิงชายคู่หน่ึงท่ีดิฉนัรูจ้กัเป็นอย่างดี

มานัง่รอท่ีหน้าหอ้งยา คนหน่ึงเป็นผูช้าย ซ่ึง เป็นบุคลากรสาธารณสุข ณ รพ .สต. แห่งหน่ึงในอาํเภอ

เดียวกบัดิฉัน และอีกคนคือน้องสาวของเขา  ‚พ่ีมีอะไรใหห้นูช่วยในวนัน้ี‛ ดิฉันทกัทายทั้งคู่อย่างคน

กนัเอง น้องสาวหยิบปากกาฉีดอินซูลินจากถุงใส่ยา และเร่ิมตน้ความสงสยัว่า ‚ไม่แน่ใจว่าปากกายงั

ใชไ้ดห้รือเปล่า ฉีดทุกวนั และเจาะวดัน้ําตาลในเลือดใหพ้่อทุกวนั ไม่เห็นลดเลย จะเพ่ิมยาท่ีฉีดดีมั้ย‛ 

และคาํถามต่อมาอีกเป็นชุดใหญ่ ดิฉนัประมวลเร่ืองไดว้่าเมื่อสามวนัท่ีผ่านมา พ่ีชายอีกคนพาพ่อไปพบ

แพทยท่ี์โรงพยาบาลศนูยแ์ห่งหน่ึง ดว้ยโรคหลอดเลือดหวัใจและพบวา่มีระดบัน้ําตาลในเลือดสูง จึงไดย้า

ฉีดน้ีมาพรอ้มคาํอธิบายถึงวิธีใชก้่อนจะถ่ายทอดส่ิงท่ีไดร้บัฟังทั้งหมดแก่ผูท่ี้ดแูลตวัจริง คือ น้องสาว  

 ดิฉันเร่ิมหาคาํตอบจากส่ิงใกลต้วัดิฉันมากท่ีสุด  คือ คน และปากกาอินซูลิน ... ‚ลองทําใหดู้

หน่อยสิคะ‛  ประโยคเดิมๆถูกถามขึ้ นอีกครั้ง ซ่ึงผูดู้แลก็ทาํไดถู้กตอ้ง ดิฉนัจึงเร่ิมมองท่ีปากกาฉีดยาอิน

สุลิน  ซ่ึงเมื่อถอดออกมาพบวา่แกนของลกูสบูไมด่นัชิดท่ีกน้ของหลอดยา  ทาํใหถึ้งแมจ้ะหมุนปรบัขนาด

ยา  และเล่ือนปุ่มฉีดยาก็ไม่มีตัวยาไหลออกมานัน่เอง  ดิฉันนึกในใจว่า ‚น่ีไงล่ะสาเหตุท่ีแทจ้ริงของ

ปัญหา‛ พรอ้มกบัแกปั้ญหาดว้ยการใหค้าํแนะนําการใชป้ากกาฉีดอินซูลินอีกครั้ง ก่อนแนะนําใหพ้บ

แพทย์เพ่ือพูดคุยการปรับลดยา เหตุการณ์น้ีทําใหดิ้ฉันตระหนักว่าสมาชิกในครอบครัวผู ้ป่วยอาจ
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เก่ียวขอ้งกบัการใชย้าของของผูป่้วย และมีผลอย่างยิ่งต่อการใชย้าของผูป่้วยอย่างมาก แลว้สมาชิกใน

ครอบครวัน้ีดแูลผูป่้วยอยา่งไรกนับา้ง? 

 1 เดือนต่อมา ดิฉันและรุ่นพ่ีพยาบาลอีกท่านไดไ้ปเยี่ยมผูป่้วยรายน้ีโดยมิไดนั้ดหมายผูป่้วย 

เพราะอยากเห็นสภาพการดูแลผูป่้วยโดยสมาชิกในครอบครวั ดิฉันเดินถือกระเป๋าท่ีใส่อุปกรณ์เยี่ยม

บา้นจนถึงบา้นของผูป่้วยซ่ึงเป็นคุณลุงท่านหน่ึงซ่ึงนัง่อยู่ท่ีหน้าบา้นพรอ้มรอยยิ้ ม ลกัษณะคุณลุงคลา้ย

คนจีน  ผิวขาว   มีรอยกระท่ีผิวตามอายุท่ีเพ่ิมขึ้ น  มีหนวดยาวสีขาว และไม่มีผม ดูคลา้ยคนจีนท่ีอยู่ใน

ภาพวาด บา้นคุณลุงเป็นรา้นชาํเล็กๆในตลาด มีตูเ้ย็นแช่น้ําอดัลม  น้ําผลไม ้คุณป้าซ่ึงเป็นภรรยาของ

คุณลุงตอ้นรบัพวกเราดว้ยน้ําสม้ก่อนท่ีคุณป้าและลกูสาวจะสนทนากบัพวกเราท่ีโต๊ะกลมมา้หินอ่อนหน้า

บา้น   

 ‚ลุงมีคนดแูลเยอะท่ีบา้น‛ พลางช้ีไปทางภรรยา ‚คนน้ีทาํอาหาร‛  และช้ีไปท่ีลกูสาว ‚คนน้ีมือ

ฉีดยา  เขาฉีดยาเบาหวานใหทุ้กวนั  เขาลาออกจากงานตั้งแต่รูว้่าลุงป่วยดว้ยโรคหวัใจ‛  คุณลุงกระซิบ

ใหเ้ราฟังวา่  ลกูสาวมือหนัก ฉีดยาเจ็บ  แต่ก็ตอ้งทนนะ เพราะหากไม่ยอมฉีด ลกูก็ไม่ยอม และทะเลาะ

กนัทุกที ลูกสาวเดินมาทันไดย้ินก็พูดกบัพ่อตนว่า ‚พ่อตอ้งทนเจ็บบา้งนะ หนูเป็นห่วงพ่อ จนหนูยอม

ลาออกจากงานเพ่ือดูแลพ่อใหดี้นะ‛  ดิฉนัรบัรูไ้ดถึ้งความขดัแยง้ระหว่างคุณลุงท่ีไม่ค่อยมีความสุขจาก

การถูกฉีดยาโดยลูกสาว และลูกซ่ึงรูสึ้กว่าพ่อตอ้งฉีดยาเพ่ือจะไดอ้าการดีขึ้ น คงน้อยใจท่ีพ่อไม่เห็น

ความหวงัดีของตน  เมื่อดิฉนัรบัตวัปากกาฉีดยาต่อจากมือลกูสาว สมัผัสไดถึ้งความเย็น  จึงถามว่าเก็บ

ยาและอุปกรณ์อย่างไร  ลูกสาวบอกว่า ยาเป็นกล่องๆกับปากกาเอาแช่ตูเ้ย็น แต่หัวเข็ม , สําลี

,แอลกอฮอล ์ใส่ในกล่องไวด้า้นนอก  คุณลุงบอกว่าลกูสาวเก็บยาดีมาก ดิฉนัฟังแลว้ก็ช่ืนชมในการดูแล

ของลกูสาวท่ีทาํใหคุ้ณลุง  และก็อธิบายวา่ยาท่ีฉีด คือ อินซูลิน หากเก็บในตูเ้ย็น ท่ีอุณหภูมิ 2- 8 องศา

เซลเซียส จะทําใหย้าหมดอายุตามวันหมดอายุท่ีระบุขา้งขวด  แต่ก็สามารถเก็บไวน้อกตูเ้ย็นได้ท่ี

อุณหภมูิหอ้ง 25 องศาเซลเซียส แต่ยาจะมีอายุแค่ 1 เดือนเท่าน้ัน  การเก็บยาท่ีอยู่ในปากกาพรอ้มหวั

เข็มในตูเ้ย็น จะทาํทาํใหเ้ข็มทู่ไดเ้มื่อสมัผสัความช้ืนในตูเ้ย็น และยามีความหนืดเม่ือโดนความเย็น ทาํให้

เวลาฉีดยาดว้ยเข็มท่ีทู่และยาท่ีเย็นจดั เมื่อไม่ไดค้ลึงยาใหห้ายเย็น กลายเป็นยาท่ีมีความหนืดสูงจะทาํ

ใหเ้จ็บมาก  คุณพยาบาลรุ่นพ่ีท่ีไปดว้ยกันไดก้ล่าวเสริมว่า บริเวณท่ีฉีดมีกลา้มเน้ือน้อย ไม่ค่อยแน่น 

เลยอยากแนะนําใหคุ้ณลุงนัง่ แลว้กางแขนออกเอามือมาจบัท่ีเอว  และหลงัเช็ดทาํความสะอาดบริเวณท่ี

ฉีดเสร็จ ก่อนฉีดใหใ้ชน้ิ้วช้ีกบัน้ิวโป้งมาบีบเน้ือใหนู้นขึ้ น เพ่ือกาํหนดจุดท่ีจะฉีด และจ้ิมเข็มลงตาํแหน่ง

น้ันในแนวตรงๆ ค่อยดันลกูสูบท่ีปากกาฉีดยาใหย้าเขา้ไป ลกูสาวเมื่อไดฟั้งก็ดีใจและขอบคุณท่ีแนะนํา

วิธีการฉีดเพราะรูสึ้กสงสารพ่อเช่นกนัท่ีตอ้งทนเจ็บจากการฉีดยาดว้ยฝีมือตนเองทุกวนั   

 ก่อนท่ีพวกเราจะลากลบั  คุณลุงก็ถามอีกวา่จะไปเชงเมง้ ไม่ฉีดยาไดม้ั้ย  จึงถามคุณลุงว่า ทาํไม

จะไมฉี่ดยาในวนัน้ัน  ลุงตอบเราวา่ไมอ่ยากฉีดยาขณะอยู่บนรถ เพราะปกติฉีดยาตอน 7 โมงเชา้ แต่วนั

น้ันตอ้งออกจากบา้นตอน 6 โมงเชา้ เลยไม่อยากเอายาไปฉีด ดิฉนัยิ้ มอย่างพอใจในความตรงเวลาของ
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คุณลุง แต่ก็รับรูไ้ดว้่าคุณลุงอาจกลัวการฉีดยาบนรถซ่ึงลูกสาวอาจทําไม่ถนัดจนรูสึ้กเจ็บอีก  น่ียงัไม่

รวมถึงการรบัประทานอาหารเชา้บนรถซ่ึงไม่สะดวก  หากเป็นเมื่อก่อนดิฉนัคาดหวงัเสมอว่าผูป่้วยควร

จะใหค้วามสาํคญักบัการใชย้า ควรใชอ้ยา่งสมํา่เสมอ แต่แลว้ดิฉนักลบัพบว่าการใหค้วามสาํคญัของเร่ือง

ส่วนตวัในชีวิตแต่ละคนมีความแตกต่างกนั  อย่างเร่ืองเชงเมง้เป็นประเพณีท่ีสาํคญัของคุณลุง ในหน่ึงปี

คุณลุงจะไดพ้บปะกบัญาติพ่ีนอ้ง ดิฉนัจึงแนะนําคุณลุงว่าสามารถฉีดยาเวลา 6 โมงเชา้ได ้ก่อนออกจาก

บา้น แลว้ก็รบัประทานอาหารเชา้หลงัจากฉีดยาสกั 30 นาที หลงัจากน้ัน คุณลุงจะเอาอาหารไปทานใน

รถก็ได ้หรือคุณลุงจะทานก่อนออกจากบา้นถึงแมเ้วน้ระยะห่างจากท่ีฉีดไปไม่ถึง 30 นาที ก็ไม่เป็นไร 

สามารถปรบัช่วงเวลาได ้การฉีดยาก่อนอาหาร ท่ีเวลาประมาณน้ันก็ดีท่ีทําใหย้ามีความพรอ้มในการ

ออกฤทธ์ิเพ่ือลดน้ําตาล หากจะเวน้วรรคไม่ไดท้ําตามขั้นตอนบา้งก็ไม่ไดม้ีผลต่อการรกัษามากนัก คุณ

ลุงยิ้ มและบอกดิฉนัวา่ลุงมีความสุขมากท่ีจะไดไ้ปเชงเมง้โดยไม่ตอ้งห่วงหน้าพะวงหลงั สาํหรบัลุงการไป

เชงเมง้สาํคญัมาก  เพราะลุงเช่ือว่าเป็นเวลาท่ีเราไดพ้บญาติพรอ้มหน้าพรอ้มตากนั และสถานท่ีทาํพิธี

เชงมง้จะเป็นท่ีท่ีลุงไดน้อนรอลกูหลานมาเยี่ยมในอนาคตเช่นกนั  

  ‚ลุงเคยสญัญากบัเพ่ือนๆ ว่าพวกเราจะไปอยู่ทะเลกนั ตอนน้ีเพ่ือนๆก็ไปทะเลกนับา้งแลว้ แต่

คิดๆแลว้ไปทะเล มนัหนาว ไมเ่อาดีกวา่ ลุงชอบอยูท่ี่คนเยอะๆ‛  

 ดิฉนัเรียนรูจ้ากเร่ืองของลุงว่าการดูแลผูป่้วยคนหน่ึงจะมีคาํว่าครอบรวัและประเพณีทางสงัคมท่ี

บุคคลน้ันเช่ือและใหค้วามสาํคญั นอกจากเราจะทาํหน้าท่ีดูแลผูป่้วยอย่างคุณลุง ไม่ใหท้นทุกข ์จากการ

ฉีดยาแลว้เจ็บแลว้ เราควรใหค้วามสาํคญักบับริบทอ่ืน ๆ รอบตวัท่ีจะไม่ทาํใหผู้ป่้วยเกิด ‚ทุกขซ์ํ้าซอ้น‛ 

จากการดูแลรักษา ในฐานะเภสัชกร เราควรรูจ้ักผ่อนปรนและคิดหาทางแกไ้ขปัญหาการใชย้าให้

เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของผูป่้วย รวมถึงดูแลคนในครอบครวัของผูป่้วย ซ่ึงมีความสาํคญัและมีอิทธิพลต่อ

การรกัษาโรคของผูป่้วย เราควรเป็น ‚หมอยาประจาํบา้น‛ ท่ีตอ้งเขา้ใจปัญหาสุขภาพและพรอ้มท่ีจะ

ดแูลตั้งแต่ผูป่้วยจนกระทัง่ถึงครอบครวัตามบริบทท่ีพบ มิใช่ดูเพียงแค่ ‚คน‛ หรือ ‚ของ‛ ท่ีอยู่ตรงหน้า

เท่าน้ัน 

 

PF 41 

ความหวงัของไมใ้กลฝ้ัง่ 

พชรณฐัฎ ์ชยณฐัพงศ ์

โรงพยาบาลพรหมคีร ีอ าเภอพรหมคีร ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 80320 

  

 ณ ขนํา (กระท่อม) น้อยเล็ก ๆ กาํลงัจะพงั ใกลถ้นนสายเล็ก ๆ แวดลอ้มดว้ยป่า และพืชสวน

ครวัท่ีใชกิ้นได ้และไก่บา้น 8 ตวั ท่ีปล่อยหากินเอง มีผูอ้าศยั 2 คน ป้าเล็ก อายุ 55 ปี หน้าตาของป้าดู

สูงวยักว่าอายุ ผมสีขาว และลุงชม อายุ 75 ปี สองสามีภรรยา ฐานะยากจน ทั้งคู่มีลูก 3 คน คนโต

ผูช้ายอยู่จงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นลกูติดของลุงจากภรรยาคนแรก คนท่ีสองเป็นผูห้ญิงลกูติดของป้าจาก
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สามีคนแรก คนท่ีสามเป็นลกูเกิดกบัป้าและลุง ทาํงานอยู่จงัหวดัลพบุรี ลกูทั้งสามฐานะไม่ดีตอ้งทาํงาน

เล้ียงครอบครวั หาเชา้กินคํา่ ปากกดัตีนถีบ จึงไม่ไดก้ลบัมาเยี่ยมบา้นการส่งเงินมาใหพ้่อเเละแม่จึงเป็น

เร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้แมแ้ต่ติดต่อกบัลูกสาวทางโทรศพัท์ก็ไม่ได ้จนบางครั้งป้าบอกว่ามีลกูแค่สองคนลืม

ลูกสาวไปแลว้ดว้ยหน้าตาท่ีเศรา้มาก แต่ยงัหวงัจะไดร้ับเงินจากลูกชายทั้งสอง และการกลบัมาเยี่ยม

บา้นบา้ง 

 สองสามีภรรยาจึงอยู่กันเพียงลําพังบนขนํา บา้นหลังเล็กๆ ทําดว้ยไม ้ยกพ้ืนสูงประมาณ 1 

เมตร บนัไดแบบไมก้ลมๆ ท่ีไม่ใช่บนัไดเป็นไมแ้ผ่นๆเต็มเทา้ ไม่มีหอ้งน้ํา มีร่องสาํหรบัถ่ายจากขา้งบน

ลงมาในกระถางขา้งล่าง ป้าไม่สามารถเดินไดพิ้การขาทั้งสองขา้งอ่อนแรง จึงตอ้งถ่ายทางร่องแลว้ลุงจะ

เก็บไปท้ิงให ้ส่วนลุงน้ันเขา้ไปถ่ายในป่า  

 ป้าเล็กเล่าว่า เมื่อก่อนป้ายงัทํางานไดก็้ช่วยลุงทํางานโดยไปรับจา้งกรีดยางพารา เดินไปและ

กลบั นับ 10 กิโลเมตร เพราะไมม่ีเงินซ้ือรถ พอยางพารามีราคาแพงข้ึน ทางเจา้ของสวนยางก็ไม่ใหก้รีด 

จึงตกงานทั้งคู่ เมื่อ 5 ปีท่ีแลว้ ป้ามีอาการปวดขอ้ ขอ้เท้าและขอ้เข่าบวม เดินลําบาก ไปตรวจท่ี

โรงพยาบาลพรหมคีรี หมอบอกว่าเป็นโรคเก๊าต์ และความดันโลหิตสูง รักษาอยู่ต่อเน่ืองประมาณ 6 

เดือน แต่เมื่ออาการดีขึ้ น ป้าเล็กก็หยุดกินยา ปัญหาสาํคญัคือการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งป้าตอ้งเหมา

รถไป ป้าไม่มีรายไดอ่ื้นมีเพียงเงินท่ีไดจ้ากเงินสูงอายุ 700 บาท ต่อเดือน ของลุง เมื่อมีอาการปวดจึง

ซ้ือยาสมุนไพรลกูกลอนท่ีมีขายในตลาดแถวชุมชน ครั้งละ 2 ถุง เพ่ือลดอาการปวดแต่ละครั้งและเช่ือคาํ

โฆษณาท่ีบอกว่า ยารกัษาโรคปวดขอ้ โรคเก๊าต ์หายได ้ป้าและลุงจึงมีความหวงัว่าโรคจะหายไดแ้ละไม่

ลาํบากในการไปโรงพยาบาล 

 ป้าเล็กหยุดกินยาความดันโลหิตสูงและโรคเก๊าต์ถึง 4 ปี อาการป่วยก็กําเริบหนักขึ้ น เจ็บ

ทรมานเดินไม่ได ้นัง่รอ้งไห ้ลุงก็ช่วยปลอบและดูแล ป้าไม่กลา้เดินติดต่อกนัเป็นปี บรรเทาอาการปวด

ดว้ยสมุนไพรลูกกลอนเมื่อมีเงินซ้ือ จนพิการไม่สามารถเดินได ้กลา้มเน้ือขาไม่มีแรง น้ําหนักตัวเยอะ 

แมจ้ะอยูไ่มไ่กลกนักบั รพ.สต. แต่ป้าไม่เช่ือถือยาจาก รพ.สต.ว่าจะรกัษาป้าได ้ป้าเช่ือถือยาชุดสมุนไพร

ลกูกลอน ท่ีช่วยลดความเจ็บปวดได ้ 

 ต่อมาเมื่อ 18 สิงหาคม 2557 รพ.สต.นาสรา้ง ไดป้ระสานทีมงานสุขภาพโรงพยาบาลพรหม

คีรีซ่ึงประกอบดว้ยแพทย ์เภสชักร กายภาพ เพ่ือเขา้ไปเยี่ยมบา้นและคดักรองผูพิ้การ พบว่าป้ามีความ

ดนัสงูถึง 223/209  และขอ้เทา้บวมเจ็บ ป้าเล็กไดร้บัการทาํกายภาพบาํบดัเป็นครั้งแรก  

  เภสชักร :   ป้าเวลาเขา้หอ้งน้ําเขา้อยา่งไร 

        ป้า :   อ๋อ !! หมอนัง่บนสว้มป้า  

  เภสชักร :   สว้มป้า.....??? 

        ป้า :   ป้าถ่ายจากช่องน้ัน แลว้เอาไมปิ้ดไว ้ป้าเดินไมไ่ด ้คลานก็ไมไ่ด ้ถดๆไป ป้าลงมาขา้งล่าง 

                ไมไ่ด ้ลุงบอกวา่อยากไดบ้า้นใหมแ่ต่ไมม่ีเงินสรา้ง ไดส้รา้งแต่หลงัก็ถูกไล่ออกจากงาน  
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                อาหารการกินก็ปลกูผกั เล้ียงไก่ไวกิ้นเอง ป้าตอ้งกินอาหารท่ีลุงทาํใหกิ้น ตอ้งกินยอดผกั 

 เกือบทุกวนั ทาํใหโ้รคกาํเริบแต่หลีกเล่ียงไมไ่ด ้ลกูบอกวา่เม่ือก่อนคิดวา่ไดภ้รรยาอายุ 

 น้อยกว่าคงดูแลลุงไดเ้วลาแก่ แต่ตอนน้ีลุงตอ้งมาดูแลป้าแทนซ่ึงลุงก็แก่แลว้ จะรกัษาโรคป้าก็

 ด้ือไมย่อมไปโรงพยาบาล ก็ป้าสงสารลุงท่ีตอ้งพาไปแต่ละครั้ง และท่ีสาํคญัป้าว่ากินยาหลวงไปก็

 ไม่หายขาด น่ีความดนัป้าก็ยงัสูงอยู่ ก็ไดย้าท่ีตลาดพอบรรเทาเมื่อปวด วนัไหนไม่มีเงินก็ปวด

 มากก็นอนรอ้งไหไ้ป   ลุงก็ตอ้งไปหายาสมุนไพรลกูกลอนในตลาดมาให ้กินเพ่ือลดปวด  

ลุง (พดูดว้ยสีหนา้แววตาเศรา้) : ลุงน่ีทุกขม์ากกวา่ป้าอีกไมส่บายใจเพราะลุงก็แก่ลงทุกวนัชีวิตเหมือน 

                                 ไมใ้กลฝั้ง่เขา้ทุกที ไมรู่เ้มื่อไรป้าจะเดินได ้ถา้ไดบ้า้น   

                                 ท่ีเป็นชั้นเดียวก็จะใหป้้าหดัเดิน แต่ตอนน้ีอุม้ป้าลงมาเดินไมไ่ด ้ตอนน้ีเมื่อ 

                                 หมอมาช่วยดแูล ลุง มีความหวงัข้ึน เป็นความหวงัของไมใ้กลฝั้ง่ ลุงจะ  

                                 ดแูลการกินอาหาร การกินยาของป้าแบบหมอสัง่ให ้ป้าเองก็อยากหาย 

                                 ก็จะเขา้รบัการรกัษาจากโรงพยาบาล และทาํกายภาพบาํบดั เพราะมี 

                                 ความหวงัวา่จะหาย 

 ลุงพูดจบดว้ยสีหน้ามีความหวงั ป้าก็นัง่ยิ้ มดีใจ แต่รอยยิ้ มท่ีทีมงานเห็นแฝงไปดว้ยความเศรา้ 

ป้านัง่คุยกบัทีมงานสลบักบัดูรถและคนท่ีผ่านไปมา เหมือนจะส่ือใหเ้รารูว้่าชีวิตป้าไม่เหมือนคนอ่ืนเขา 

ไมม่ีความหวงัอะไรแลว้ เราปล่อยใหค้วามเงียบเขา้มาเขา้มาแทรกอยู่ชัว่ระยะหน่ึง พวกเราสบตากนัทุก

คนเกิดความรูสึ้กท่ีอยากจะช่วยป้าและลุง เรานั่งคุยกันอีกเล็กน้อยก็ลาป้าและลุงกลับ พรอ้มกับคํา

สญัญากบัลุงละป้าวา่เราจะกลบัมาใหมอี่กครั้ง 

 หลงัจากน้ันเครือข่ายสุขภาพอาํเภอพรหมคีรีกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตําบลนาสรา้ง ไดส้รา้ง

ทีมสรา้งสุขขึ้ น ไดเ้ขา้ไปดูแลป้า เอายาไปใหท่ี้บา้น และติดตามทาํกายภาพบาํบดัอย่างต่อเน่ือง ความ

ดันโลหิตสูงของป้าลดลง ทีมงานเร่ิมสนิทกับป้าก็พูดคุยกับป้า ป้าเร่ิมมีความสุขมากขึ้ น หน่ึงในคํา

สนทนาทีมงานถามวา่  

       เภสชักร : ถา้ป้าไดพ้ร 3 ประการ ป้าจะขออะไร 

  ป้า  :1 ป้าอยากหายปวดขอ้  

        2 ป้าอยากเดินได ้

        3 ป้าอยากไดบ้า้นท่ีมีสว้ม สงสารลุงท่ีตอ้งเหน่ือยและกลวังกูดัลุงท่ีตอ้งเขา้ไปถ่ายในป่า   

ป้าตอบทนัท่ีโดยไมต่อ้งคิดใหเ้สียเวลา ป้าขอแค่น้ีแหละ 

 จากวนัน้ันขา้พเจา้คิดอยูใ่นใจวา่คาํขอของป้าทั้งสามขอ้จะตอ้งเป็นจริงได ้ขา้พเจา้และทีมงาน 

สรา้งสุขจึงจดัประชุมในหมู่บา้น เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรรมการหมู่บา้น อสม. แลว้เล่า

เร่ืองราวต่างๆใหท่ี้ประชุมรบัทราบ พรอ้มกบับอกพรสามขอ้ท่ีป้าขอ พรขอ้ท่ี 1 และ 2 ทีมงานสรา้งสุข
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ร่วมกบั อสม. มาช่วยในการ สอนป้าหดัเดิน และดูแลสุขภาพอ่ืนในทุกดา้น ส่วนพรขอ้ท่ี 3 นายก อบต.

และชุมชน ช่วยในการต่อเติมบา้น ทาํหอ้งน้ํา ทาํราวหดัเดิน  

 ปีใหมน้ี่พวกเราทีมงานสรา้งสุขไดล้งไปเยี่ยมลุงกบัป้า ทีมงานสรา้งสุขของเราใหญ่ขึ้ นแลว้ เรามี

สมาชิกเพ่ิมขึ้ นเป็นนายก อบต. อสม. จากเมื่อก่อนเรามีแค่เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลและเจา้หน้าท่ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ลุงและป้าบอกว่าคอยลกูกลบัมาเยี่ยมบา้นตอนปีใหม่ แต่ลกูๆก็ไม่มา 

แต่วนัน้ีป้ามีความสุขแลว้ป้ามีคนมาเยี่ยมแลว้ ทางทีมสรา้งสุข ไดป้ระเมินการรกัษาของป้า และพูดคุย

ใหก้าํลงัใจทั้ง 2 คน ลุงกบัป้าดีใจ และบอกกบัพวกเราว่ามีความหวงั หมอ อสม. น่ารกัมาก เขา้มาเป็น

เพ่ือนพดูคุย ป้าไมเ่หงาแลว้ 

    นายกอบต.อินคีรี :  อยัยะ๊ !!! ไมคิ่ดวา่จะเป็นมากขนาดน้ี เห็นนัง่หนา้บา้นทุกวนั นึกวา่สบายดี  

ขอบคุณทางหมอมากท่ีทาํใหผ้มไดท้าํความดีเพ่ิมเติม 

   เภสชักร  : ขา้พเจา้ยิ้ ม น้ําตาคลอเบา้ แต่น้ําตาท่ีไหลออกมาครั้งน้ีมนัต่างจากหลายครั้งท่ี 

ออกมา มนัเป็นน้ําตาท่ีต้ืนตัน ดีใจ ปล้ืมใจ ท่ีขา้พเจา้ทําพรทั้งสามขอ้ของป้าใหเ้ป็นจริง ทั้งโรค การ

รกัษา และเร่ืองต่อเติมบา้นท่ีมีสว้มใหป้้าไดส้บายใจขึ้ น ถึงแมป้้ายงัเดินไดไ้ม่สะดวก แต่ทาํใหป้้าเช่ือว่ามี

ความหวัง  ขา้พเจา้คิดในใจขอบคุณป้าดว้ยเช่นกัน ป้ารูม้ั้ยไม่ใช่ป้าอย่างเดียวท่ีเร่ิมมีความหวัง 

ตลอดเวลาท่ีทํางานในโรงพยาบาลมีเร่ืองราวต่างๆมากมายมาฉุดรั้งใหข้า้พเจา้ทอ้ หมดหวงั แต่วนัน้ี

ขอบคุณป้าท่ีเป็นกาํลงัใหข้า้พเจา้มีแรง มีพลงัทาํงานต่อไป 

 ปีใหมน้ี่พวกเราทีมงานสรา้งสุขมีความสุขมากกว่าปีก่อนแน่นอน อย่างน้อยวนัน้ีเราก็สุขใจ การ

เป็นผูร้บัก็มีมีความสุข แต่การเป็นผูใ้หเ้ป็นสุขเหลือสุขอ่ืนใด พวกเราพูดคุยกนัก่อนแยกยา้ยกลบับา้น

เพ่ือไปฉลองปีใหมก่บัครอบครวั 
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PF 42 

สามชีวิต  สายสมัพนัธใ์นวงเวียนแห่งโรคภยัไขเ้จบ็‛ 

พชรณฐัฎ ์ชยณฐัพงศ ์

โรงพยาบาลพรหมคีร ีอ าเภอพรหมคีร ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 80320 

 

 ‚ชาเย็นรอ้นรอ้น ชาเย็นรอ้นรอ้น ถุงละสิบบาท‛ เสียงรอ้งขายชาเย็นท่ีคนต่างถ่ินฟังแลว้งงงวย 

‚สถุน‛ ช่ือจริงท่ีทุกคนในหมูบ่า้นใชเ้รียก คนขายชาเย็น ชายวยักลางคนบา้ๆ บอๆ ท่ีอยู่คู่กบัชุมชนน้ีมา

นาน เขาคือผูป่้วยทางจิต ท่ีทีมเราไดเ้ขา้ไปดูแลดว้ยความรูสึ้กเมื่อแรกรูจ้กั  สถุน!! ชีวิตจริงรนัทดซะยิ่ง

กวา่ช่ือ 

 ชีวิตสถุน ของ ‚นายสถุน‛ 

    ‚สถุน‛ ชายไทยวยั 38 ปีอาศยัอยูใ่นบา้นห่างไกลชุมชน ในเขตพรหมคีรี กบัแม่ช่ือ ‚เพียง‛ ใน

วยั 72 ปี และ น้องชายช่ือ‚สมยั‛ อายุ 36 ปี  ‚สถุน‛ อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได ้ไม่มี

อาชีพเป็นหลักแหล่ง รับจา้งทัว่ไป แลว้แต่ใครจะใจดีจา้ง และขึ้ นกับสภาพอารมณ์และร่างกายจะ

เอ้ืออาํนวย เน่ืองจาก ‚สถุน‛ เป็นผูป่้วยซ่ึงไดร้บัการวินิจฉยัว่าเป็นโรคจิตเภทท่ีมีความคิดหวาดระแวง 

(Paranoid schizophrenia)  ในช่วงท่ีอาการปกติ จะเป็นคนเรียบรอ้ย นิสยัดี มีน้ําใจ เป็นท่ีน่าสงสารแก่

คนท่ีพบเห็น  จึงเรียกลกูคา้ชาวบา้นท่ีมาตลาดนัดเขา้มาอุดหนุน น้ําชาเป็นถุง ๆ ทุกวนัวนัจนัทร ์และ 

วนัพฤหสับดี โดยสถุนจะไดร้ค่าจา้งขายวนัละ 100 บาท  และไดร้บัเบ้ียยงัชีพตนพิการอีกเดือนละ 500 

บาทน้องชายเล่าว่าก่อนหน้าน้ีสถุนเคยรบัจา้งเก็บมะพรา้ว นายจา้งเห็นสถุน เป็นคนไม่สมประกอบจึง

หลอกใหกิ้นยาบา้ เพ่ือจะไดข้ึ้ นมะพรา้วไดว้นัละหลายๆ ตน้  จนอาการทางจิตกําเริบหนัก โวยวาย 

กา้วรา้ว หวาดระแวงจนชาวบา้นกลวัสถุน ตอนน้ีจึงไม่มีใครจา้งสถุนเก็บมะพรา้วอีกแลว้  ในช่วงอาการ

กาํเริบ สถุนจะเดินเป็นระยะทางไกลๆและ พรอ้มจะทาํรา้ยทุกคนท่ีเขา้ใกลด้ว้ยอาวุธมีดพรา้ประจาํกาย 

สรา้งความหวาดวิตกใหก้บัชาวบา้นละแวกน้ันเป็นอยา่งมาก  

 ชีวิตไม่ไม่น่าพิศมยั ของ ‚นายสมยั‛ 

   ‚สมยั‛ อายุ 36 ปี พิการท่อนล่างเดินไม่ได ้เมื่อ 18 ปีก่อน ถูกยิงเขา้ท่ีคอ โชคดีไม่เสียชีวิต 

แต่พิการ ช่วยเหลือตัวเองไดบ้า้งเล็กน้อย โดยการใชม้ือพยุงเพ่ือลากตัวเองใหเ้คล่ือนท่ีไปในท่ีต่างๆ 

พ้ืนบา้นติดกบัพ้ืนดินไม่มีบนัได จึงพอจะขยบัร่างกายออกมาขบัถ่ายนอกบา้นไดด้ว้ยตวัเอง  ‚สมยั‛ 

ทุกข์ใจ ท่ีตนเอง อ่านออก เขียนได ้แทนท่ีจะมีงานทํา หาเล้ียงครอบครัว กลับตอ้งมา นั่งๆนอนๆ 

เหมือนคนไรค้่า หายใจเขา้ ออก ท้ิงไปวนัๆ “สมยั‛ทาํไดเ้พียงนัง่รอแค่รายไดจ้ากเงินสงเคราะหผ์ูพิ้การ 

เดือนละ 500 บาท มิหนําซํ้ายงัมีการเจ็บป่วยจากแผลกดทบั   (สมยัตอ้งทาํแผลดว้ยตวัเองท่ีบริเวณกน้

กบโดยใชก้ระจกส่องด)ู  ต่อมา  
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เกิดการติดเช้ือ  อนัมาจากร่างกายพิการ  ส่งผลต่อโรคแทรกซอ้น จนเคยตอ้งเขา้รกัษาในโรงพยาบาล 

เป็นผูป่้วยใน ถึง 2 เดือน เป็นภาระใหก้บั พ่ี และ แม ่ท่ีไมค่่อยสมประกอบ ตอ้งผลดักนัมาช่วยดูแล บาง

ช่วงเวลา  

 ชีวิตน้ีเพ่ือลกูของ ‚แม่เพียง‛ 

   นางเพียง อายุ 72 ปี มีลกูทั้งหมด 5 คน สามีเสียชีวิตจากโรคความดนัมา 12 ปีแลว้ ปล่อยให้

นาง รบัภาระในการดูแลลูกชายพิการ  2 คน ‚สถุน‛พิการทางสมอง และ ‚สมยั‛พิการทางกาย ส่วน

คนอ่ืนๆแยกไปมีครอบครัวและไม่ไดก้ลบัมาเยี่ยมเยียนอีกเลย   นางเพียงมีอาการทางโรคประสาท 

(Bipolar) พูดคนเดียว เด๋ียวเศรา้ เด๋ียวหวัเราะ วิตกกงัวล พดูรวัเร็วฟังแทบไม่ทนั ถามเร่ืองน้ีตอบอีก

เร่ือง ไมไ่ดป้ระกอบอาชีพอะไร อาศยัรายไดจ้ากเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 700 บาท ต่อเดือน และการเก็บผัก

เก็บหญา้มาขายในตลาดบา้ง หน้าท่ีหลกัคือการดูแลลกู หุงหาอาหารใหกิ้นตามอตัภาพ ไปโรงพยาบาล 

เพ่ือรบัยาแทนลกูทั้งสอง   

 สามชีวิต เกิดมาเพื่อพึ่งพากนั 

   ทั้งสามคนอยู่ดว้ยการพ่ึงพาอาศัยกนั เป็นสมอง เป็นมือ เป็นเทา้ของกนัและกนั แม่เพียง…ช่วย

หุงขา้ว ทาํความสะอาดบา้น ช่วยหาอาหาร ซ้ือของใหล้กู ๆ ไปรบัยาท่ีโรงพยาบาลใหส้ถุน พาสถุนไปฉีด

ยา และไปเอายาใหส้มยัเมื่อสมยัไม่สบาย นายสมยั...ช่วยดูแลพ่ีชายใหกิ้นยาตามแพทยส์ัง่ และสอนพ่ี

เร่ืองต่างๆ ดูแลแม่ เมื่อแม่ไม่สบายเตือนใหส้ถุนไปเอายาจากรพ.สต. ใหแ้ม่ นายสถุน…เป็นคนทํางาน

รับจา้ง หาเงิน หาอาหารมาเล้ียงครอบครัว ดูแลน้องชายเมื่อเขา้นอนรักษาท่ีโรงพยาบาล ช่วยเข็น

รถเข็นใหน้อ้งชาย บางครั้งก็ไปรบัยาดว้ยตนเอง ทั้งสามคน จึงเป็นผูดู้แลซ่ึงกนัและกนั ทัง่ท่ีแต่ละคนไม่

มีความพรอ้มท่ีจะเป็น care giver แต่ก็ดแูลกนัแบบขาดกนัไมไ่ด ้ความทุกขเ์กิดกบัสมยัคนเดียว เพราะส

ถุนกบัแมจ่ะมีอีกโลกหน่ึงท่ีนัง่หวัเราะไดต้อนพดูเร่ืองเศรา้ ๆ     

 อาการป่วย และ ประวตักิารรกัษาของ ‚นายสถุน‛ 

 7 ปีท่ีผ่านมาสถุนมารบัยาท่ีโรงพยาบาล ไดร้บัการรกัษาดว้ย Perphenazine 8 mg 2 เม็ด เชา้ 

– เย็น ACA 5 mg 1 เม็ด เชา้ – เย็น และ Lorazepam 1 mg 1 เม็ด ก่อนนอน แต่เมื่อ 18 ธนัวาคม 

2557 มีอาการกาํเริบ ไมย่อมกินยา พดูมาก กา้วรา้ว ทาํรา้ยร่างกาย ถือมีดพรา้ในชุมชน จึงไดม้ีการส่ง

ตวัไปรกัษาเป็นผูป่้วยในท่ีโรงพยาบาลสวนสราญรมย ์หลงัจากออกจากโรงพยาบาลกลบับา้น ไดย้ามา

เป็น ACA 5 mg 1x3 pc , Perphenazine 8 mg 1x2 pc , FluphenazaingDeca 50 mg ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 

เดือนละครั้ง   

 ปัญหาในการใชย้าของผูป่้วย 

 จากการท่ีเภสชักรลงเยี่ยมบา้น และพดูคุยกบัทุกๆคนในครอบครวั จนเปิดใจเล่าเร่ืองชีวิต และ

การเขา้รบัการรกัษา รวมทั้งการใชย้าของผูป่้วยพบปัญหาหลกัๆ คือ ‚การใชย้าไม่ต่อเน่ือง และ การใช้

ยาเกินขนาดของผูป่้วย‛   ซ่ึงลว้นเกิดมาจากความเช่ือและ ความเขา้ใจท่ีผิด เช่น  
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o ผูป่้วยไดร้บัยาจากโรงพยาบาลไปหน่ึงเดือน แค่เพียง 15 วนั ญาติมารบัยาอีก สอบถามพบว่า 

แมเ่อายาใหกิ้นมากกวา่แพทยส์ัง่ เพราะกลวัลกูชายจะอาการกาํเริบ 

o ผูป่้วยและแม่อ่านหนังสือไม่ออก ไม่กินยาตามปริมาณท่ีสัง่ บางครั้ งใชว้ิธีเทยาใส่มือใหลู้กกิน

ตามตอ้งการของแม ่

o ยาท่ีจ่ายใหส้ถุน เป็นยาท่ีตอ้งทาน 3 มื้ อต่อวนั แต่เน่ืองจาก ‚สถุน‛ ตอ้งออกจากบา้นไปรบัจา้ง

ทาํงานในช่วงกลางวนั จึงไมไ่ดท้านยาครบตามท่ีสัง่ 

o แมเ่พียงเองมีความวิตกกงัวลวา่ตวัเองจะป่วย เพราะปวดเมื่อยตามตวัประสาคนสูงอายุ จากการ

เดินวนัละหลายกิโลเมตร จึงมาขอยาท่ี รพ.สต. เกือบทุกวนั 

o ตวัแม่เพียงเอง หา้มไม่ใหเ้ภสชักรเขียนหน้าซองยา และไม่ตอ้งอธิบายเวลาท่ีรบัยา กลวัคนอ่ืน

จะเขา้ใจวา่แมเ่ป็นบา้ 

การปรบัพฤตกิรรมการใชย้า และ แนวทางในการรกัษา 

o เภสชักรปรึกษากบัแพทย ์ในการปรบัมื้ อยาใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของสถุนวนัละ 2 มื้ อ 

คือ เชา้ และก่อนนอน 

o จดัยา แบบ  unit dose แยกเป็นมื้ อๆ มื้ อละถุงเล็ก ใส่ยาท่ีตอ้งกินดว้ยกนั มื้ อเดียวกนัไวใ้นถุง

เล็กเดียวกนั และรวมถุงมื้ อเล็กๆ มาใส่ถุงใหญ่เป็นมื้ อหน่ึงๆ เช่น ถุงใหญ่มื้ อเชา้มีถุงเล็กๆ ท่ีใส่

ยามื้ อเชา้ไวด้ว้ยกัน ถุงใหญ่มื้ อก่อนนอน มีถุงเล็กๆท่ีใส่ยามื้ อก่อนนอนไวด้ว้ยกัน ทําใหล้ด

ปัญหาการกินยาท่ีไมค่รบทุกตวั มีสญัลกัษณท่ี์แสดงแต่ละม้ือ ใหเ้ห็นชดัเจนเขา้ใจง่าย 

o การควบคุมการกินยาของ ‚สถุน‛ ใหเ้ป็นหน้าท่ีของน้องชายคือ ‚สมยั‛ เน่ืองจาก อ่านหนังสือ

ออก เขา้ใจสญัลกัษณ ์และ ส่ือสารไดดี้  

o ยาฉีด เภสชักร จะนํายาไปฝากไวก้บัพยาบาลท่ี รพ.สต. เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของสถุน 

และ แมโ่ดยพยาบาล รพ.สต. จะดแูลและฉีดยาใหผู้ป่้วย ตามกาํหนด 

o พยาบาลรพ.สต. จะไปดูแลเร่ืองแผลกดทบัให ้‚สมยั‛ ท่ีบา้น และสอนให ้อสม. เรียนรูใ้นการ

ทาํแผลกดทบัใหส้มยั เพ่ือให ้อสม. ท่ีอยูใ่กลบ้า้นช่วยทาํแผลใหส้มยัได ้

 การประสานงานช่วยเหลือดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งการสรา้งรายได ้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ผูป่้วย ใหก้บัครอบครวัผูป่้วย 

 ทั้งครอบครวัมีรายไดร้วมกนัประมาณ 2,500 บาท ต่อเดือน ซ่ึงไม่เพียงพอกบัการยงัชีพ เภสชั

กรจึงนําเร่ืองไปปรึกษากบัเทศบาลตาํบลเพ่ือช่วยกนัดูแล  โดยไดร้บัความร่วมมือจากโดยทีมสหวิชาชีพ  

‚สมยั‛ ไดเ้ขา้รบัการฝึกอาชีพกบั ทางพฒันาชุมชนอาํเภอ เพ่ือสรา้งอาชีพ มีรายไดด้ว้ยตนเองและจุน

เจือครอบครวั  ‚สถุน‛ ไดร้บัการรกัษาท่ีต่อเน่ือง อาการดีขึ้ น นอกจากขายชาเย็นรอ้น ๆ แลว้ชุมชนยงั

ไดช้่วยจา้งงานสถุนเพ่ิมข้ึน เป็นการเพ่ิมรายไดอี้กทางหน่ึง  
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 ผลที่ไดร้บั ผูป่้วยทั้งสามคนอยู่ไดป้กติสุขขึ้ น มีความทุกขใ์จ ทุกขก์ายน้อยลง ไดเ้รียนรูว้่าการ

รกัษาท่ีไดผ้ล ตอ้งเขา้ใจทั้งผูป่้วย และครอบครวั  โดยการคน้หาสาเหตุของความทุกขข์องผูป่้วยใหเ้จอ

การมองแค่วา่กินยาตามเภสชักรสัง่ แลว้ดอูาการ อาจมิใช่ตน้ทางของการรกัษา ยงัมีความทุกขบ์างอย่าง

ขวางทางน้ันไว ้ เราไม่สามารถตดัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงออกได ้ทุกๆเร่ืองราวในชีวิตผูป่้วย มีความสมัพนัธ์

สอดคลอ้งกนั เหมือนสายสมัพนัธข์องครอบครวัน้ี สายใยท่ีเช่ือมโยงรอ้ยรดักนัเอาไว ้ ใหทุ้กชีวิตดาํเนิน

อยูไ่ด…้.ในวงเวียนแห่งโรคภยัไขเ้จ็บ 

 

PF 43 

เรื่องเล่า :    สาม คุณ - - - สู่คนสามวยัรกัษเ์วียงแก่น 

ไพลิน   สาระมนต,์ วชิิต  พนัธศ์ร,ีวนัทนา พรรณภร   รวมจิตร   และทีมงาน 

ทีมงานดแูลผูป่้วยต่อเน่ือง คพัสาธารณสขุอ าเภอเวยีงแก่น   โรงพยาบาลเวยีงแก่น  โรงพยาบาลส่งเสรมิ

สขุภาพต าบลม่วงยาย    โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพหว้ยลึก   อ.เวยีงแก่น  จ.เชียงราย 

โทรศัพท ์  0 – 5360  - 3140  มือถือ  084 – 169 -3886 

  

 ตุอุ๊ย๊ ( หลวงตา )  อยู่ต่อใหเ้จา้ ( โยม ) ไดท้  าบุญนะ ‛  -  -  -   พ่ีอรรวรรยา   นัก

กายภาพบําบัดของทีมงานเยี่ยมบ้านคัพสาธารณสุขอําเภอเวียงแก่น    กล่าวขึ้ นขณะทีมงานท่ี

ประกอบดว้ยพยาบาลจากรพ.เวียงแก่น  ผอ.รพ.สต. และพยาบาลจากรพ.สต.ม่วงยาย   นักโภชนาการ   

เภสชักรออกเยี่ยมหลวงตาวีรสารโสภณ  เจา้อาวาสวดัม่วงแกว้ ต.ม่วงยาย  ซ่ึงนอนอาพาส  ณ  กุฏิวดั

มว่งแกว้ในเย็นวนัหน่ึงของปี พ.ศ. 2552 ท่ามกลางสายตาพระ เณร  ลกูศิษย ์  ผูส้งูอายุ   และ คนบา้น

ม่วง  ภายหลงัท่ีทีมงานไดร้บัแจง้จากลูกศิษยข์องหลวงตาใหม้าช่วยดูอาการไข ้  และแผลบริเวณกวา้ง   

ลึก  มีกล่ินคลา้ยๆ มีคนนําไมไ้ผ่มาแช่น้ําจนเน่า ตรงบริเวณแผ่นหลงัของท่าน    ทีมงานทราบภายหลงั

ว่า -  -  - หลวงตาไดก้ลบัมานอกพกัรกัษาตวัต่อท่ีวดัตามคาํแนะนําของเจา้หน้าท่ีจากโรงพยาบาล

เอกชนแห่งหน่ึง ...แต่สุดทา้ยเราก็ไดเ้ขา้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงตาวีรสารโสภณ   - - - 

จุดเร่ิมตน้ของพลงักลุ่ม  พลงัความดี  พลงัความสุข  พุ่งสู่สาม คุณ เพื่อใหค้นสามวยัของอาํเภอเวียงแก่น 

มาร่วมอนุรกัษ์ส่ิงดีๆ ของอาํเภอเวียงแก่นไว ้ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีโหมกระหนํา่เขา้มา   

โดยมีวดัมว่งแกว้ ต.มว่งยายเป็นแหล่งเรียนรู ้

 หน่ึง - -  “ คุณค่า ”  อาํเภอเวียงแก่น อยู่ทางทิศตะวนัออกของจงัหวดัเชียงราย  ติดชายฝัง่

แมน้ํ่าโขงตรงขา้มริมฝัง่แมน้ํ่าโขงเป็นแขวงบ่อแกว้  ประเทศลาว  ตั้งอยูห่่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 150  

กิโลเมตร  นับเป็นอีกคพัสาธารณสุขชายแดนท่ีห่างไกลแสงสีนีออน  แต่ใกลแ้สงเดือนแสงดาว   - - 

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ทีมงานเยี่ยมบา้นสหวิชาชีพของคพัสาธารณสุขของโรงพยาบาลเวียงแก่นภายใต้

การนําของผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล  นพ.กิติพฒัน์          ลาชโรจน์ และคณะ ไดใ้ห ้ - -  คุณค่า  กบั

งานใหบ้ริการออกเยี่ยมบา้นร่วมกบัทีมสหวิชาชีพจากรพ.สต. 10 แห่ง   สภากาชาดไทย  นําโดยภริยา
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ท่านนายอาํเภอ  วฒันธรรมอาํเภอ  ทหาร  เครือขา่ย อสม. แกนนําชุมชน  อปท. / เทศบาลม่วงยาย -  

-  - ต่อมาในปี  พ.ศ. 2553   ไพลินผูเ้ขียนไดม้ีโอกาสลงไปปฏิบติังานเภสชักรรมปฐมภูมิ ร่วมกบัสห

วิชาชีพในรพ.สต.ม่วงยาย  ไพลินไดเ้ล็งเห็น - - - ทุนเดิม  คือ  เครือข่ายงานเยี่ยมบา้นสหวิชาชีพ    

เกิดคาํถามขึ้ นในใจทีมงาน  “ ชุมชนของเราหมายถึงอะไร  มีใครบา้ง เพื่อนของเราเป็นใคร  เรา

มองเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานอ่ืนเป็นอย่างไร  เป็นเพื่อนท่ีอยู่ในชุมชนของเราไหม แลว้   - - -  

เครือข่ายมีอยู่แลว้  เราจะชวนเขามาก่อการดี   จะท าอย่างไรใหเ้ครือข่าย คนท างานทุกภาคส่วน

มาร่วมกันท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง  โดยหากลุ่มเป้าหมายท่ีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้

ความส าคญั  ใส่ใจ และใหคุ้ณค่า    ”   ไพลินเขา้ใจว่า “  เราจะลงทุนอะไร ?? ใหคุ้ม้ค่า - -   

กลุ่มเด็ก และเยาวชน ใหคุ้ณค่ามหาศาล  ประเมินค่าไม่ไดด้ว้ยตวัเงิน  แต่อาจจะใชเ้วลาทัง้ชีวิต

ของเราเลยทีเดียว  ”    

     ‚น าคนท างานที่เราไดส้รา้งความรูจ้ัก  รูมื้อ  รูใ้จกันระดับหน่ึงมาโสกัน ชวนกันก่อการดี  

ขยายเครือข่าย ‛   -  -  -  ภายหลงัทีมงานร่วมกนัวิเคราะหเ์ครือข่าย  / ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในชุมชน  

ทีมงานไดเ้ชิญนายกเทศมนตรีต.ม่วงยายในขณะน้ัน      นายเกษม  อินเทพ   กลุ่มหมอเมืองลา้นนา  

ผอ.กศน.เวียงแก่น อ.สมเพชร  ยาละ  ตวัแทนกลุ่มผูสู้งอายุ  ตวัแทนคุณครูโรงเรียนบา้นหลู ้ โรงเรียน

หว้ยลึก   โรงเรียนม่วงยาย  เจา้อาวาสวดัม่วงแกว้คนใหม่  ผอ.รพ.สต.ม่วงยาย ร่วมเวทีการประชุม

ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนประสบการณ์การทํางาน   คิดวิเคราะหปั์ญหา  สถานการณ์เด็ก ของอาํเภอ

เวียงแก่นร่วมกนั  วางแผนร่วมกนัจนเกิด     - -  กา้วแรก  ทีมงานจึงไดร้่วมกนัจดัโครงการ ‚ คนสาม

วยัรกัษ์เวียงแก่น ประจาํปี 2553  ‛  ในพ้ืนท่ีของตาํบลม่วงยาย  เป็นเคร่ืองมือในการขยายเครือข่าย

การทํางาน  การสรา้งและพัฒนาคนทํางาน โดยมีวตัถุประสงค์ของการสรา้งและพัฒนาทีมงานและ

เครือขา่ย โดยมีเด็ก และเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมอีกกลุ่ม - - 1. เพ่ือสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง

เจา้หนา้ท่ีคนทาํงานชุมชนของแต่ละองคก์ร เครือขา่ยต่างๆ ในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง และเด็ก เยาวชนในเขต

พ้ืนท่ี  ต.ม่วงยาย - - 2. เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ เด็ก และเยาวชนใหม้ีองคค์วามรูด้า้นประวติัศาสตร ์ 

วิถีชีวิต  วฒันธรรมประเพณี  การดูแลสุขภาพของชุมชนเวียงแก่น - -  3. เพ่ือร่วมกนัพฒันารูปแบบ

การทาํงานสรา้งเสริมสุขภาพของเด็ก และเยาวชนใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ี    ต.ม่วงยาย  โดยใชว้ิธีชวนกนั

ทาํ ( Snowball )  ของทีมงาน และเครือขา่ย  ผ่านกิจกรรมสุนทรียสนทนาประยุกต ์ 

 สอง - -  “ คุณงามความดี ”  กิจกรรมของโครงการมีกระบวนการ วิเคราะห ์ วางแผนงาน  

จดักระบวนการโดยเอ้ืออาํนวย ออกแบบกิจกรรมใหเ้ด็ก และเยาวชนจาํนวน 50 คนไดเ้ห็น คุณค่า  คุณ

งามความดีของผูป้กครอง  ผูส้งูอายุในชุมชนของตนเองโดย  -  - 1. พาผูส้งูอายุ  ผูใ้หญ่ใจดีท่ีมีใจ ใส่ใจ

เด็กๆ มาพบเด็กๆ  =  ผูสู้งอายุ  เครือข่ายคนทาํงานชุมชนเกิดมิตรภาพกบัเด็ก และเยาวชนผ่านการ

เล่าประวติัศาสตรข์องเวียงแก่น  กลุ่มแม่บา้นสอนการทาํอาหารพ้ืนบา้น  พ่ออุ๊ยสอนการทาํเคร่ืองจกั

สานของใช ้- ของเล่นพ้ืนบา้น  ป้าพร เจา้หน้าท่ีท่ีว่าการอาํเภอเวียงแก่น  สอนการจดัดอกไมใ้นงาน
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พิธีกรรมต่างๆ  การประดิษฐ์เคร่ืองทําบายศรีสู่ขวญั   รพ.สต.ม่วงยาย  รพ.เวียงแก่นสอน องคค์วามรู ้

ดา้นการดูแลสุขภาพ     - -  2. พาเด็ก เรียนรูค้วามสมัพนัธ ์ระหว่างคนกบัผี / ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ผ่าน

ความเช่ือของคนพ้ืนเมืองลา้นนา   ชาวไทยเผ่ามง้   และพ่อจารยท์าํพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญัใหเ้ด็ก  -  - 

3. พาเด็กๆ เขา้ป่า เขา้ใจแมน้ํ่างาว / ส่ิงแวดลอ้ม  โดยพ่อหมอเมืองลา้นนาพาไปศึกษาเรียนรูส้มุนไพร

พ้ืนบา้นในป่า และสวนสมุนไพรบา้นยาย  ส่วน คุณครแูสงระวี  มีโสภา และคณะนักสืบสายน้ําพาน้องๆ 

ศึกษา  และเล่นแม่น้ํางาว แม่น้ําสายอู่ขา้วอู่น้ําของเวียงแก่น  ภายใตโ้ครงการคนสามวยัรกัษ์เวียงแก่น 

โดยไดร้บัการสนับสนุนจากกองทุน กสท. ของเทศบาลตาํบลมว่งยาย   

 สาม - - “ บุญคุณ ”  ต่อมาปี พ.ศ. 2557 ทีมงานและเครือข่ายเดิม  เราไดข้ยายเครือข่าย

และขอความร่วมมือไปหาผอ.รพ.สต.หว้ยลึกเช่ือมกบัเด็ก และเยาวชนบา้นไทยเจริญ  ผูใ้หญ่บา้นบา้น

หลู ้  อสม.บา้นหลู ้  กาํนันผูใ้หญ่บา้นยายเหนือ  บา้นม่วง  บา้นยายใต ้ บา้นทุ่งคาํ ต.หล่ายงาว  อสม.

บา้นยายเหนือ  บา้นยายใต ้ บา้นม่วง  บา้นทุ่งคาํ ต.หล่ายงาว         หวัหน้าสสอ.เวียงแก่น หวัหน้า

ณรงค ์  ลือชา  และผอ.รต.สต.มว่งยายพี่หมอวิชิต   พนัธศ์รี ท่านเหล่าน้ีไดล้งมาเตรียมการ  ลงมือสอน

ใหอ้งคค์วามรู ้ แลกเปล่ียนประสบการณก์บัเด็กๆ   ส่วนราชการส่วนของรพ.เวียงแก่นนําโดยกลุ่มการ

พยาบาล  งานดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้น  กลุ่มงานเวชปฏิบติั  งานควบคุมโรคติดต่อ  งานเอดส ์ ฝ่าย

เภสชักรรม และคบส. ไปเพ่ือจะพฒันศกัยภาพเด็ก และเยาวชน  บ่มเพาะ และคน้หาจิตอาสาในชุมชน

มาร่วมกบับุคลากรทางการแพทย ์ และอสม.มาร่วมดูแล - - - ผูสู้งอายุผูท่ี้เคยมีบุญคุณ กบัคนใน

ชุมชน ต.ม่วงยายขึ้ น โดยไดจ้ดัทาํโครงการหมอน้อยม่วงยาย อ.เวียงแก่น  กลุ่มเป้าหมายเป็นลกู หลา

นอสม.  หรือ และเด็กเยาวชนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ โดยมุ่งเน้นการใหอ้งค์ความรูด้า้นการดูแล

สุขภาพ  ผ่านการปฏิบติัจริง  เช่น  ทาํส่ือความรูด้า้นสุขภาพ การคุม้ครองผูบ้ริโภค   บาํเพ็ญประโยชน์

ใหก้บัคุณปู่  คุณย่า  คุณตา  คุณยาย  เช่น  ตัดเล็บ  สระผม ใหผู้ม้ีบุญคุณ  เป็นตน้  มีเด็กๆ เขา้ร่วม

โครงการ 50 คน โดยมีอาคารสุขภาวะองคร์วมอ.เวียงแก่น  เทศบาลม่วงยาย  รพ.สต.ม่วงยาย  พ้ืนท่ี

หมูบ่า้นทั้ง 6 หมูบ่า้นในต.มว่งยาย  ต.หล่ายงาว  เป็นแหล่งเรียนรูใ้หก้บัเด็กและเยาวชนในครั้งน้ี   

 การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน : 

 ผูเ้ขียนไดเ้ห็นศักยภาพของเจา้หน้าท่ีคพัสาธารณสุขอ.เวียงแก่น  อสม.  แกนนําชุมชน ผูค้นท่ี

อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก เยาวชนกลุ่มผู ้ปกครอง ผู ้เฒ่าผู ้แก่ในชุมชนซ่ึงเมื่อก่อนเราเห็นพวกเขามาเป็น

ผูร้บับริการในโรงพยาบาลแต่การเขา้ร่วมเรียนรูก้บัโครงการน้ีผูเ้ขียนเห็นชีวิตของพวกท่านในมิติท่ีไม่ใช่

ผูป่้วย ไม่ใช่ผูม้ารบับริการของเรา แต่เป็นมิติท่ีเราไดร้บัมิตรไมตรี  ความเอ้ืออาทร  การช่วยเหลือเก้ือ

กุลการเปิดโอกาสใหชุ้มชนและบรรดาลกูหลานไดเ้ขา้มาร่วมเรียนรูใ้หที้มงานทาํงานกบักลุ่มเยาวชนได้

สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้ น :   ‚ ผมเห็นว่าโครงการน้ีมีประโยชน์  อยากใหม้ีโครงการอย่างน้ี

ใหก้บัเด็กๆๆ ทุกปี  ทาํเถอะนะคุณหมอ  เด๋ียวพวกเราจะคอยช่วยกนั ‛  ตวัแทนกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้น ต.

มว่งยายกล่าว   - - -  ‚ โครงการน้ีดี  เด็กๆ  จะไม่ว่าง  เด็กจะไดม้าเรียนรูช้่วงปิดเทอม  พ่ีเห็นเด็กๆ 
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เขาชอบนะ  เขามาบอกพ่ีว่าสนุกดี  ‛   ประธานอสม. บา้นยายใตก้ล่าว  - - -  คนทาํงานเครือข่าย

เดิม  และ เครือข่ายใหม่  มีเด็ก เยาวชนท่ีเคยเขา้ร่วมโครงการคนสามวยัรกัษ์เวียงแก่นไดก้ลบัมาเขา้

ร่วมโครงการหมอนอ้ย กลบัมาต่อยอดอยา่งนอ้ย 4 คน  ^_^   ^_^   ^_^ 

 บทเรียนที่ไดร้บั :  การออกแบบงานใหส้อดคลอ้งกบัปฏิทินของชุมชนจะช่วยเอ้ืออาํนวยใหง้าน

ดําเนินการไปดว้ยดี นอกจากน้ัน  หัวใจของการท างานร่วมกัน ของทีมงาน คือ ความสัมพันธ์ ตอ้งด ี

หากความสมัพนัธด์แีลว้ความรว่มมืออ่ืนๆก็จะตามมา ทัง้หน่วยงานภายนอกและภายใน ... 

 

PF 44 

‚แสงสว่างในความมืดมิด‛ 

มณีกลัยา  ชมชาญ    เภสชักรปฏิบตัิการ  

โรงพยาบาลกระแสสินธุ ์ อ าเภอกระแสสินธุ ์ จงัหวดัสงขลา   

084-1998846   Email : manee076@gmail.com   

 

 “ลุงแผว้” ชายชราวยั 79 ปี  เล่าใหพ้วกเราฟังว่าสมยัยงัรุ่นๆ  ลุงใชชี้วิตอย่างหนุ่มเจา้สาํราญ  

งานการไม่ทํา  เท่ียวจีบสาวไปทัว่ เงินหมดก็กลบัไปขอแม่ ขอพ่ีขอน้อง ขอจนทุกคนเอือมระอา เบือน

หนา้หนี  น่าแปลกท่ีลุงมีภรรยาถึง 7 คน  แต่ลุงก็ไมม่ีลกูใหไ้ดพ่ึ้งพาเลยสกัคน พ้ืนเพเดิมของลุงเป็นคน 

ต.วดัสน  อ.ระโนด  จ.สงขลา  มีพ่ีน้องทอ้งเดียวกนัสามคน  แกเป็น คนโต น้องชายลุงเสียชีวิตไปแลว้ 

เหลือแต่น้องสาวคนเล็กอยู่ท่ี อ.บางกลํา่ ไม่ทราบแหล่งท่ีอยู่ชดัเจน ญาติพ่ีน้องก็ไม่ไดข้อ้งแวะกนั  แก

บอกไม่อยากไปคบหาใคร กลวัเขารงัเกียจ เพราะแกทาํไวเ้ยอะ  หลงัจากผ่านรอ้นผ่านหนาวมาจน 55  

ฝน ลุงแผว้ก็มาพบรกักบัป้าแหวง้ หญิงหมา้ย วยั 51  ลกู 7  (สามีเสียชีวิต) ท่ีกระแสสินธุ ์ ดว้ยความ

ไม่ค่อยเต็มใจของลูกๆป้า   ลุงและป้ายืนยนัจะใชชี้วิตอยู่ดว้ยกันในบา้นคร่ึงไมค้ร่ึงปูนสองชั้นซ่ึงเป็น

เรือนหอเก่าของป้า   ดว้ยใจหวงัวา่จะใชชี้วิตบั้นปลาย  ท่ี ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ ์ จ.สงขลา  อย่างมี

ความสุข  จวบจนกระทัง่เมื่อ 8 ปีท่ีแลว้  ป้าแหวง้และลุงแผว้เร่ิมมีแขกท่ีไม่ตอ้งการมาเคาะประตูบา้น  

ความดันโลหิตสูง  โรคประจาํตระกูลของทั้งสองคน  “ก็พนัน้ันแหละ กินยาไปเร่ือยๆ กินบา้งลืมบา้ง 

ไม่ไดเ้ป็นไหรมาก” ลุงบอก   ต่อมาป้าแหวง้เร่ิมประสบปัญหากับความจําท่ีเร่ิมเลอะเลือน  และท่ี

แน่นอนแกลืมแมก้ระทัง่วา่ตนเองกินยาแลว้หรือไม ่ในท่ีสุดป้าก็เขา้สู่ภาวะไตเส่ือม เจ็บออดๆแอดๆ      

 ประมาณปี 2555  ลุงแผว้ก็ตอ้งประสบกบัเคราะหก์รรมท่ีหนักท่ีสุดในชีวิต  ดวงตาท่ีใสสว่างซ่ึง

เป็นเคร่ืองนําทาง ดวงตาคู่น้ีแหละท่ีทําใหส้าวหลง (แกบอก) “คนตาบอด อิอยู่พร้ือลูกเหอ(จะอยู่ได้

ไง)”  ลุงเป็นตอ้หิน แต่ไม่เคยไปรักษาท่ีไหน เพราะคิดว่า "เป็นไปตามวัย" ลุงเล่าว่ า ตอนน้ันหดหู่ 

ทอ้แท ้มืดทั้งตา มืดทั้งใจ  รูสึ้กว่าฟ้าดินลงโทษ  ใครๆก็ตอ้งสมน้ําหนา  พากนัรงัเกียจ  แลว้แกจะอยู่

ยงัไง จะดแูลป้าแหวง้ไดย้งัไง ตวัเองยงัเอาไม่รอด  ช่วงแรกๆแกบอกว่าทาํใจไม่ได ้“นอนน้ําตาไหลรินนิ

หมอ” คิดแต่จะฆ่าตัวตายใหพ้น้ๆไป จะพ่ึงใครเขาก็ไม่ได ้ เพ่ือนบา้นก็ไม่ค่อยถูกกัน เพราะเขาว่าลุง
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เจา้ชู ้ไม่ค่อยรบัผิดชอบ  ขี้ เกียจทาํงานทาํการ  ห่วงก็แต่ป้าแหวง้ แต่ป้าแกยงัยืนยนัเป็นมัน่เป็นเหมาะ

วา่  ยงัไงก็จะไมท้ิ่งลุง ทั้งๆท่ีลกูแกอยากใหไ้ปอยู่ดว้ยแต่แกไม่ยอมไป แกก็พยายามเอาใจลกูดว้ยการไป

คา้งบา้นลกูท่ีหาดใหญ่ เดือนละครั้ง  ครั้งละ 7-8 วนั โดยท้ิงลุงไวค้นเดียว ทั้งคู่สญัญากนัว่า จะดูแลกนั

และกนัตลอดไป  จวบจนกระทัง่วาระสุดทา้ยของคนใดคนหน่ึง  และแกก็ทาํไดดี้ซะดว้ย  ครั้งแรกท่ีเรา

ไปเยี่ยม  บา้นแกสะอาดมาก ทั้งในบา้นและรอบๆบา้น ครั้งน้ัน เราไดร้บัส่งต่อเคสจากหมอให้ไปดูป้า

แหวง้ท่ีบา้น  เพราะความดนัแกสูงมาก  ภาวะไตก็แย่   GFRระดบั 4  ไปรพ.ทุกครั้ง ยาเหลือเยอะแยะ

ทุกครั้ง  ถามเร่ืองยาก็บอกผิดๆถูกๆ  จาํอะไรไม่ค่อยได ้  เราก็กระซิบปลอบใจหมอไปว่า  “ไม่ตอ้งห่วง

ค่ะหมอ  ชิวๆ เคสน้ีวางใจไดค้่ะ”  ปกติทีมเยี่ยมบา้นจะลงทุกวนัศุกร์  แต่ดว้ยอารามรอ้นใจ  วนัน้ันพอ

หมอส่งเคสมาพวกเราก็ตะลุยไปกนัเอง บา้นแกอยูบ่นเขา ขา้งทางเป็นเหว ทางแคบมาก หวิดลงขา้งทาง

ก็หลายรอบ แต่ในท่ีสุดดว้ยความพยายาม(เล็กๆ)ของพวกเราก็ได้ไปถึงบา้นป้า  อารามดีใจมาก  พวก

เรารีบเดินพุ่งเขา้ไป พอใกลถึ้งตัวบา้น  กล่ินปัสสาวะก็เขา้มาเตะจมูกอย่างแรง  พน้ประตูบา้นเขา้ไป

กล่ินปัสสาวะคละคลุง้ไปหมด ลุงแผว้ ซ่ึงนัง่อยู่บนพ้ืนปนูในบา้น  สภาพของแกตอนน้ันเล่นเอาพวกเรา

ใจหาย  ลุงไมใ่ส่เส้ือ ใส่แต่ผา้ถุงและคาสายสวนปัสสาวะอยู ่ ส่วนถุงเก็บปัสสาวะน้ันวางอยู่ในกะละมงัใบ

เล็กๆ  ซ่ึงเจ่ิงนองไปดว้ยน้ําปัสสาวะประมาณคร่ึงกะละมงั  พดูคุยแนะนําตวักบัลุงเสร็จสรรพ  ลุงและป้า

ดีใจมากท่ีพวกเราไปหา  ลุงถามว่ารูไ้ดย้งัไงว่าแกไม่สบาย  ทีมงานเราบางคนจาํแกได ้ แลว้ก็ถึงบางออ้

เลย วา่ทาํไมลุงติดเช้ือ UTI บ่อยมากๆๆๆๆ ลุงบอกเราว่า แกอายสภาพแกตอนน้ีมาก  แต่ก็เป็นบุญคุณ

มากมายท่ีหมอลงไปดูถึงบา้น  (เพ่ือไม่ใหแ้กผิดหวงั  เราก็เลยสวมรอยเลยตามเลยว่ามาเยี่ยมอาการ

ลุง)  ลุงปัสสาวะเองไม่ไดม้าหลายเดือนแลว้ ตอ้งคาสายสวนฯมาตลอด  และตอ้งกินยาฆ่าเช้ือเป็น

ประจาํ  ลุงบอกส่วนใหญ่ป้าไปเอายาใหท่ี้ รพ.  เพราะลุงไปเองลาํบาก จะไปแต่ละครั้งก็ตอ้งเหมารถพ่วง

คนแถวบา้นไป ครั้งละ 150 บาท  จะไปไดก็้ต่อเมื่อเจา้ของรถว่าง  เวลาไปท่ี รพ. หมอเขาก็แนะนําดี  

แนะนําใหร้ักษาความสะอาดมากๆจะไดไ้ม่ติดเช้ือ กินยาใหค้รบ (Enalapril 5 mg.  1x2 

pc,Simvastatin20mg. 1x1 hs,Doxasozin 10 mg. 2x1 hsและ Vit BCo 1x2 pc) ลดเค็ม ลดมนั  ให้

ออกกาํลงักายบา้ง  ลุงก็เช่ือฟังขยบัแขง้ขยบัขาไปตามเร่ือง  ส่วนอาหาร ป้าทาํอะไรใหกิ้นก็กิน ไม่เร่ือง

มาก  ลุงหยิบยากินเองได ้ เพราะลุงเป็นคนมีความจาํแม่น  โดยใหป้้าอ่านหน้าซองใหค้ลาํดูสกัครั้งนึงก็

จาํไดแ้ลว้  “ถา้ยาเปล่ียนแผงเปล่ียนเม็ดก็กินหลาํๆ(มัว่ๆไป)ไปพนัน้ันแหละ  ช่วงไหนอาการดีก็เวน้ยา

บา้ง กินมากกลัวไตโหะ(ไม่ดี)หมอเหอ  ช่วงไหนพร้ือโฉ(้อาการไม่ค่อยดี)  ก็กินยาใหลุ้ยๆ(มากๆ)  

เด๋ียวใจหมนั(สกัพกัมนั)ก็ดีขึ้ นเอง”  ลุงบอก  “ยาเคา้ใหม้ากะลกักะลุยคุณหมอเหอ เหลือกองแอ๊ก” 

(ยาเคา้ใหม้าเยอะ เหลือมากมาย)  ถา้ป้าไมอ่ยู ่ก็จะจา้งอสม.ใกลบ้า้นจะเอาขา้วมาตั้งไวใ้ห ้ ลุงกินเสร็จ

เคา้ก็มาลา้งจาน   พวกเราปรึกษากนัและพดูคุยใหป้้ากบัลุงฟัง  เลยไดข้อ้ตกลงร่วมกนัว่าตอ้งพาลุงมา

เปล่ียนสายสวนท่ี รพ.ด่วน  ถึงแมลุ้งจะเกรงใจเรามากมาย แต่ดว้ยเหตุผลท่ีพวกเราพยายามอธิบายให้

เขา้ใจ ลุงจึงยอมมากบัเรา ระหว่างทางก็พดูคุยสัพเพเหระ แอบสอดแทรกการดูแลตนเองไปเร่ือยๆ  ลุง
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บอกว่านึกไม่ถึงเลยว่าการนัง่ถัดกบัพ้ืนทําใหถุ้งเก็บปัสสาวะรัว่  การยกสายสวนและถุงขึ้ นสูงๆทําใหม้ี

ปัสสาวะยอ้นขึ้ นบน เป็นสาเหตุของการติดเช้ือ เพ่ิงรูว้่าการลดอาหาร หวาน เค็ม ของหมอหมายถึงยงัไง  

ลุงพยายามช่วยประหยดัดว้ยการกินไขแ่ดงทุกวนั  เพราะหมอสัง่ใหป้้ากินแต่ไข่ขาว ลุงเสียดายเลยกินไข่

แดงแทน  ลุงบอกต่อไปลุงจะเลือกอาหารใหป้้าและลุงเอง เพราะลุงเขา้ใจแลว้  สญัญากบัพวกเราว่าจะ

ชวนป้ายืนแกว่งแขนออกกาํลงักายทุกวนัตอนเย็นๆ  หลงัจากเปล่ียนสายสวนเสร็จสรรพส่งกลบัถึงบา้น  

ลุงและป้าแหวง้ขอบคุณพวกเรายกใหญ่  ใหศี้ลใหพ้ร  แถมยงัขอกอดเราอีกนะ  “ใส่อว้นพนัน้ี(ทาํไมอว้น

จงั)” ลุงแหย่ แลว้ก็หวัเราะลัน่  นัดหมายครั้งต่อไปเพ่ือไปเยี่ยมเยียนกนัอีกในฐานะลกูหลาน  (ตกลง

ครั้งน้ียงัไม่ไดเ้คลียรเ์ร่ืองยาป้าเป็นเร่ืองเป็นราว  แต่แอบซกัซอ้มความเขา้ใจ  นับเม็ดยาทุกตวัแค่ถึงวนั

นัด  แลว้กระซิบใหลุ้งช่วยชวนป้ากินยาไปพรอ้มๆกนัดว้ย) 

 7 วันถัดมาเราไปเยี่ยมลุงและป้าอีก  น่าช่ืนใจนัก  ลุงและป้ากินยาครบทุกตัวไม่ขาดเลย   

ความดันก็ดีขึ้ นทั้งสองคน  บา้นช่องสะอาดไม่มีกล่ินเหม็น  ดว้ยการประสานงานของทีม HHC เลย

ติดต่อขอสนับสนุน Finesteride 5 mg. มาเพ่ือลุงแผว้โดยเฉพาะ ไม่เป็นไรถึงไม่มีในบญัชียา รพ. แต่ก็

พอจะบริหารจดัการกนัไปได ้ แต่ท่ีน่าแปลกใจคือ  แทนท่ีลุงยิ้ มแยม้แจ่มใส แกกลบัมีสีหน้าหมองคลํ้า 

ป้าก็ซึมๆไมค่่อยสบตา  ถามคาํตอบคาํ   แลว้ป้าก็เดินเล่ียงไป  พดูคุยกนัซกัพกัใหญ่  ไดค้วามว่า ลกูจะ

รบัป้าไปอยูด่ว้ยเพราะเห็นลุงแข็งแรงแลว้ไม่มีกาํหนดกลบั  ลุงหล่ะ จะอยู่อย่างไร? งานเขา้แลว้ทีน้ี  ทีม

จึงหารือกบัลุงและป้า อีกส่วนหน่ึงก็ลองไปพดูคุยกบัคนขา้งบา้น  อสม.ใกล้ๆ บา้น แต่ก็ไม่มีใครรบัอาสา

ดูแล (เคา้บอกลุงขี้ หงุดหงิด เอาแต่ใจตัวเอง ขี้ โมโห) หลงัจากท่ีพูดคุยปรึกษากนัพกัใหญ่ ไดข้อ้ตกลง

ร่วมกนัวา่ จะรบัลุงไปอยู ่รพ.สกัพกั ดูแลจนว่าจะถอดสายสวนได ้เพราะหมอแกใหค้าํแนะนําว่า “เคสน้ี

ถา้ดูแลดีๆ ถอดสายสวนไดเ้ลยนะพ่ี” น่าจะพอดีกบัท่ีป้ากลบัมา  ลุงและป้าดีใจมาก ขอบอกขอบใจยก

ใหญ่ เป็นอนัวา่สบายใจดว้ยกนัทุกฝ่าย 

 หลงัจากน้ัน 5 วนั อสม.ใกลบ้า้นโทรมาใหที้มงานไปรบัลุงมาจากบา้น เราไปถึง ไม่ทนัส่งป้าลกู

มารบัป้าไปซะแลว้ ลุงนัง่ซึมไมพ่ดูไมจ่า ใบหนา้เศรา้สรอ้ย สะพายห่อผา้ขาวมา้ขึ้ นมา  เกาะแขนพวกเรา

มาขึ้ นรถเงียบๆ    มาถึงรพ.ก็เปล่ียนผา้ขึ้ นเตียงนอน ถามอะไรก็ไม่ตอบ   บางครั้งก็ส่ายหน้า   แต่พอ

ต่อสายใหคุ้ยกบัป้า ลุงยิ้ มออก  เราก็เลยใหคุ้ยกบัป้าทุกวนั ลุงสบายใจแลว้ 

 2 วนัต่อมา หลงัจากทาํความคุน้เคยกบั สถานท่ีใหม่ (หอผูป่้วยใน) ลุงก็เร่ิมพดูคุยกบัพยาบาล 

ผูป่้วยและญาติผูป่้วยขา้งเตียงอย่างอารมณดี์ ลุงเร่ิมหยิบยากินเอง  เร่ิมฝึกการควบคุมการถ่ายปัสสาวะ  

วนันึงขณะนัง่คุยกนั ลุงกระมิดกระเมี้ ยนและบอกเราว่า “อยากกินสม้แป้น” (สม้เขียวหวาน)  ลุงไดใ้น

ส่ิงตอ้งการทันที  เหมือนว่าทุกคนจะพยายามช่วยใหลุ้งอยู่ไดด้ว้ยตนเอง ลุงเองก็ท่าทางจะมีความสุข

มากขึ้ น  เร่ืองเล่าหลายๆอย่างเมื่อครั้งยังหนุ่มก็เร่ิมทยอยออกมาจากปากลุง ลุงบอกเราว่า   อยาก

ช่วยเหลือตัวเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด  น้องจพ.เภสัชฯเคยทํานวัตกรรมบา้นยา ซ่ึงเป็นกล่องไมส่ี้ชั้น   เชา้-

เท่ียง-เย็น-ก่อนนอน แต่ละชั้นแบ่งเป็นสองช่อง ก่อน-หลงัอาหาร มีหลงัคาสวยงาม  ลองเอาไปใหลุ้ง
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คลาํ  น้ําตาลุงไหล ยกมือไหวต้ลอด ใหพ้รพวกเราไม่ขาดปาก  ทดลองเอายาใหลุ้งจดัใส่ชั้นและหยิบกิน

เอง  ลุงทาํไดดี้มาก   “คนตาบอด ลกูใหช้ั้นรา้ยๆกะได ้ แต่ใหม้าอย่างดี ใหส้มพรๆนะหมอนะ(ใหก้ล่อง

พงัๆก็ได ้แต่ใหข้องดีมา  ขอใหพ้บแต่ส่ิงดีๆนะหมอนะ)  ต่อมาเมื่อป้าส่งข่าวมาว่ากลบัมาถึงบา้นแลว้   

ลุงดีใจมาก  รํา่ลาหมอ พยาบาล  เกือบจะทุกคนในโรงพยาบาล  คนไขข้า้งเตียง  ญาติๆ  ยาม  ลุงรูจ้กั

เขาหมด   ลุงรีบลุกขึ้ นตั้งแต่ตีส่ี  ขา้วของก็เก็บไวเ้รียบรอ้ยตั้งแต่เมื่อวาน  สีหน้าสดช่ืน  ดวงตาท่ีฝ้าฟาง

ก็ดสูดใส พวกเราแห่กนัไปส่งลุงท่ีบา้น ลุงถอดสายสวนแลว้ สามารถปัสสาวะเองได ้ ทนัทีท่ีถึงบา้น  ลุง

เขา้ไปจบัมือ จบัแขน ลบูหน้าป้า แลว้บอกว่ารูสึ้กเหมือนถูกส่งตัวเขา้หออีกครั้งนึงเลย  วนัน้ันท่ีบา้นลุง

และป้ามีแต่รอยยิ้ มของทั้งทีมงานและลุง ป้า    ต่อมาน้องพยาบาลท่ีหอผูป่้วยในสามารถติดต่อญาติ

ห่างๆ(ท่ีพอจะเหลืออยู่)ของลุงท่ีวดัสนได ้  เคา้ทราบเร่ืองลุง ปฏิเสธรบัเล้ียง แต่ช่วยเหลือโดยขายท่ี

มรดกให ้ไดเ้งินส่วนแบ่งของลุงมาสองแสน  ลุงบอกจะฝากธนาคารไวเ้ล้ียงตวัเองและป้าตอนแก่  

 6 เดือนต่อมา  ชีวิตบั้นปลายของลุงกบัป้าท่ีฝันร่วมกนัไว ้ ก็พงัครืนลงมา  ลกูของป้ายืนยนัจะ

รบัป้าไปอยูด่ว้ยท่ีหาดใหญ่  ทราบจากป้าและลุงว่าไดคุ้ยกนัแลว้ ป้าตกลงท่ีจะไป   ลุงบอกว่า  แกทาํใจ

ไดแ้ลว้  อะไรจะเกิดก็ตอ้งเกิด  ดีแลว้ท่ีป้าไป  ถา้อยู่กับแกก็มีแต่ลําบาก   พวกเราจึงตอ้งใชค้วาม

พยายามอีกครั้งในการตามหานอ้งสาวท่ี อ.บางกลํา่ จ.สงขลา ตามประสงคข์องลุง เมื่อติดต่อน้องสาวลุง

ได ้ แกรูเ้ร่ืองก็ยินดีท่ีจะดูแลพ่ีชาย  เราก็ประสานส่งเคสลุงไปดูแลต่อ ท่ีรพ.บางกลํา่ ซ่ึงก็ไดร้บัความ

ร่วมมืออยา่งดี วนัท่ีน้องสาวมารบัท่ีบา้น ป้าไม่อยู่แลว้  ลุงยืนยนัใหน้้องสาวพามา รพ. เพ่ือบอกลาพวก

เราก่อนไป  ลุงรอ้งไหโ้ฮ  กอดเราแน่น  พวกเราหลายคนกลั้นน้ําตาไวไ้ม่อยู่   แต่ก็สัญญากับลุงว่า

จะตอ้งไปเยี่ยมเยียนกันใหไ้ดส้ักครั้งนึง   ก่อนจากกันก็มีการถามไถ่ท่ีอยู่  แลกเบอร์โทรศัพท์กันให้

วุน่วายไปหมด  คํา่วนัน้ันเราโทรไปหาลุงถามวา่ อยูไ่ดม้ัย้ ลุงตอบวา่ “เคา้ดแูลดี ลกูเหอ ใหกิ้นรอ้นนอน

อุ่น พอแลว้นะลกูนะ อยา่ไปคิดไอไหรมาก” 

 บทเรียนที่ไดร้บั 

 -ความไวว้างใจของผูป่้วยและญาติ  เป็นปราการด่านแรกท่ีสาํคญัท่ีสุดในการดแูลผูป่้วย 

 -การใหก้ารดูแลผูป่้วย ควรใชห้วัใจมอง  เสมือนหน่ึงเราเป็นผูป่้วยหรือญาติ แลว้เราจะไดเ้ห็น 

“ทุกข”์ ท่ีแทจ้ริงของเขา 

 -การส่งเสริมใหผู้ป่้วยหรือญาติไดช้่วยเหลือตนเอง  แกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง มีค่ายิ่งกว่า  การ

ใหใ้ดๆทั้งส้ิน 

 -ปัญหามีไวใ้หแ้ก ้ อยา่ทอ้แทแ้ละส้ินหวงั 
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PF 45 

โครงการอินซูลิน เรา (อสม.) ท าได ้(โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันาศกัยภาพ อสม.ใน

การดูแลผูป่้วยเบาหวานที่ตอ้งใชย้าฉีดอินซูลิน) 

 อมรทิพย ์สมสขุ 

กลุม่งานเภสชักรรม รพ.สตลู 55/1 ถ.หตัถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตลู รหสัไปรษณีย ์91000 

เบอรโ์ทรติดตอ่ 0-747-23500-9 

 

บทคดัยอ่   

 จากปัญหาการใชย้าฉีดอินซูลินท่ีไมถู่กตอ้ง เหมาะสม ของผูป่้วย จึงไดม้ีพฒันาศกัยภาพของ อส

ม. ในการดแูลผูป่้วยดงักล่าว โดยการจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพ อสม.ในการ

ดแูลผูป่้วยเบาหวานท่ีตอ้งใชย้าฉีดอินซูลิน หลงัจากส้ินสุดโครงการพบวา่ อสม. มีความรูค้วามเขา้ใจใน

การใชย้ามากขึ้ นรอ้ยละ 95  และยงัส่งผลใหไ้มพ่บรายงาน Drug Related Problems จากการใชย้าฉีด

อินซูลินของคนไขเ้บาหวานในพ้ืนท่ีท่ีมี อสม. เขา้รบัการอบรม   

ค าส าคญั : อสม, อินซูลิน, การดแูลผูป่้วยเบาหวานท่ีตอ้งใชย้าฉีดอินซลิูน  

ที่มาของปัญหา   

 ปัจจุบนัพบวา่ปัญหาจากการใชย้าของผูป่้วยมีเพ่ิมมากขึ้ น ทาํใหเ้กิดผลการรกัษาไม่ถึงเป้าหมาย 

โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีการใชย้าระยะยาว, ผูป่้วยท่ีมีโรคเร้ือรงัท่ีมีการใชย้าหลายขนาน และผูป่้วยท่ีไดร้บั

ยาเทคนิคพิเศษท่ีตอ้งใหค้าํแนะนําเพ่ิม เติม รวมถึงประเมินความเขา้ใจ เช่น ยาพ่นหอบรูปแบบต่างๆ 

ยาพ่นจมกู ยาฉีดเบาหวาน ยาท่ีใหท้างสายยาง    

 จากกระบวนการทบทวนการใชย้าเดิม (Medication Reconciliation) ในหอผู ้ป่วยอายุรก

รรม ของ รพ.สตูล พบว่าผู ้ป่วยกลุ่มเบาหวานท่ีต้องใช้ยาฉีดอินซูลิน มีปัญหาจากการใชย้าร้อย

ละ 51.12 (จากผูป่้วยจาํนวน 52 ราย) ปัญหาท่ีพบ เช่น ฉีดยาผิดขนาด (11 ราย) จดัเก็บยาไม่

ถูกตอ้ง (11 ราย) ฉีดยาผิดตาํแหน่ง ฉีดยาผิดเวลา (7 ราย) ขาดความเขา้ใจเร่ือง เทคนิคปราศจาก

เช้ือ (9 ราย) ทําใหผิ้วหนังบริเวณฉีดเกิดการติดเช้ือ ไม่ไดฉี้ดยาเน่ืองจากญาติไม่อยู่ (18 ราย) ดว้ย

เหตุน้ี ทางกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสตูล จึงร่วมกับ งานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน

เครือข่าย กลุ่มงานเวชกรรม ร่วมจดัทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพฒันาศักยภาพอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น (อสม.) ในการดแูลผูป่้วยเบาหวานท่ีตอ้งใชย้าฉีดอินซูลิน โดยใชรู้ปแบบการ

อบรมเชิงปฏิบติัการจากวิทยากรโดยให  ้อสม.ไดม้ีโอกาสเรียนรูก้ารวิธีบริหารยาฉีดเบาหวานทั้งแบบ

ปากกา  Penfill และ Syring insulin  รวมถึงการจัดเก็บยา การท้ิงอุปกรณ์ฉีดยาอย่างถูกตอ้ง

เหมาะสม โดยหวงัวา่ส่ือบุคคล คือ ตวั อสม. จะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและยัง่ยืนต่อไป  
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 โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเฝ้าระวงัและลดปัญหาอนัเก่ียวเน่ืองจากยา (Drug – Related 

Problems; DRPs) รวมถึงการจดัการระบบความเส่ียง อนัเป็นกิจกรรมการดาํเนินงานท่ีมีความสาํคญัใน

ระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงเป็นการประกนัถึงความปลอดภยัและประสิทธิภาพในการรกัษาน้ัน 

วตัถุประสงค ์  

1. เพ่ือพฒันาศักยภาพของ อสม. ใหม้ีความรู ้ ทกัษะทางดา้นวิชาการสาธารณสุขเพ่ือใหป้ฏิบติั

และแกไ้ขปัญหาผูป่้วยเบาหวานท่ีตอ้งใชย้าฉีดอินซลิูนในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือส่งเสริมให ้อสม. มีโอกาสเรียนรูด้ว้ยรูปแบบและวิธีการท่ีหลายหลายรวมถึงรูจ้กัการติดต่อ

ประสานงานและการทาํงานร่วมกบัองคก์รอ่ืนมากขึ้ น 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ อสม.ท่ีได้รับการพัฒนาสามารถดําเนินงานสุขภาพชุมชนในเขตพ้ืนท่ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ทุกแห่งไดอ้ยา่งเขม้แข็ง       

4. เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิในเครือข่ายบริการปฐมภูมิดา้นการจดัการ

ปัญหาจากการใชย้าในผูป่้วยเบาหวาน 

5. เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษาดแูลอยา่งต่อเน่ืองดา้นยาและลดปัญหาท่ีเกิดจากการใชย้า 

6. เขา้ใจในบริบท/ความเป็นอยูข่องผูป่้วยมากขึ้ น 

วิธีการด าเนินงาน  

1. นําปัญหาท่ีพบมาวิเคราะหแ์ละหาแนวทางการพฒันางานในหน่วยปฐมภมูิ 

2. ประสานขอ้มลูกบังานพฒันาระบบบริการและสนับสนุนเครือข่าย และ รพ.สต.ในเขตอาํเภอ

เมือง 

3. ประชุมช้ีแจง /เตรียมทีมวิทยากร ‚เภสชักร และเจา้พนักงานเภสชักรรม‛ 

4. แจง้ รพ.สต.เครือขา่ย คดัเลือกตวัแทน อสม. เขา้อบรมอบรมเชิงปฏิบตักิารเพื่อพฒันา

ศกัยภาพ อสม. ในการดแูลผูป่้วยเบาหวานท่ีตอ้งใชย้าฉีดอินซลิูน อสม. มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น การตั้งคาํถาม และตอบคาํถาม หลงัจากไดร้บัความรูเ้ร่ืองยาจากเภสชั

กร โดยหวัขอ้ท่ีเนน้ใหเ้ขา้ใจ ไดแ้ก่ การบริหารยา การจดัเก็บยา การจดัการเข็มฉีดยาท่ีใช้

แลว้อยา่งถูกตอ้ง 

5. อบรมเชิงปฏิบติัการ พฒันาศกัยภาพ อสม.  หลกัสตูร  คร่ึง  วนั โดยจดัแบ่งเป็น 2 รอบ 

6. การติดตามและประเมินผล 

 ใหเ้ภสชักรทราบถึงปัญหาจากการใชย้าของผูป่้วย 

 ใหเ้จา้หนา้ท่ีรพ.สต. ช่วยในการติดตามผล และนัดเยี่ยมบา้นกรณีท่ีมีปัญหากบัทีมอีก

ครั้ง 

7. นําขอ้มลูท่ีไดท้ั้งหมดมาสรุป/วิเคราะหปั์ญหา เพื่อหาแนวทางแกไ้ขหรือโอกาสในการ

พฒันาต่อไป 
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ตวัช้ีวดั  

 ไมพ่บ Drug Related Problems จากการใชย้าฉีดอินซูลินของคนไขเ้บาหวานในพ้ืนท่ีท่ีเขา้รบั

การอบรม 

 อสม.มีความรูค้วามเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งมากกวา่รอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 ความพึงพอใจของ อสม. ต่อโครงการมากกวา่รอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  

 จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน โ ค ร ง ก า ร ตั้ ง แ ต่  1 ก ร ก ฎ าค ม  ถึ ง  31 สิ ง ห าค ม  2557 เ ป็ น

ร ะ ย ะ เ ว ล า  1 เ ดื อ น  พ บ ว่ า มี  อ ส ม .  เ ข ้า อ บ ร ม จํ า น ว น  45 ค น  ซ่ึ ง ใ ห้ค ว า ม ส น ใ จ เ กิ น

เป้าหมาย (เป้าหมาย 30 คน)  อสม. ท่ีเขา้อบรมเชิงปฏิบติัการมีความพึงพอใจ รอ้ยละ 100 และ การ

ประเมินความรูก้่อน และหลังอบรม พบว่า  อสม. มีความรูค้วามเขา้ใจก่อนเร่ิมโครงการ รอ้ย

ละ 35 หลงัการอบรมมีความรูค้วามเขา้ใจถูกตอ้ง รอ้ยละ 95 นอกจากน้ีหลงัจากการอบรม ยงัไม่พบ

รายงาน Drug Related Problems จากการใชย้าฉีดอินซูลินของคนไขเ้บาหวานในพ้ืนท่ีท่ีเขา้รบัการ

อบรม (เก็บขอ้มลูถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558)  

ปัญหาและอุปสรรค  

 ขอ้จาํกดัในความเร่งรีบของงานประจาํ 

 ภาษาในการส่ือสารเน่ืองจากประชากรในพ้ืนท่ีเป็นมุสลิมใชภ้าษามลายใูนการส่ือสาร 

 การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพยงัไมส่มบรูณ์ 

บทเรียนที่ไดร้บั 

 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น (อสม.) มีโอกาสไดร้บัการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

ทั้งในดา้นวิชาการ และการปฏิบติัเพ่ือ ยกระดบัการบริการประชาชนและมีหนา้ท่ีในการสรา้ง

สุขภาพและบริการชุมชนของตนเอง เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

รวมถึง อสม. สามารถนําประสบการณ ์ ท่ีไดร้บัไปใชใ้นการศึกษาต่อเน่ืองดว้ยตนเอง  

 อสม.สามารถถ่ายทอดความรูท่ี้ไดต่้อไปยงัชุมชนและเกิดความร่วมมือกนัในการช่วยกนัดแูล

สุขภาพในชุมชน  

 ปัญหาจากการใชย้าไมเ่หมาะสมของผูป่้วยเบาหวานท่ีตอ้งฉีดยาลดลง  

 เกิดความร่วมมือกนัในการดแูลสุขภาพชุมชน 

 การท่ีเภสชักรไดส้มัผสัและเขา้ใจปัญหาการใชย้าของผูป่้วยจากการเยี่ยมบา้นและชุมชน ส่งผล

ใหเ้ภสชักรสามารถออกแบบการใชย้าใหเ้หมาะกบัสภาพปัญหาและบริบทของผูป่้วยแต่ละราย 

รวมทั้งไดนํ้าความรูจ้ากประสบการณจ์ริง (tacit knowledge) น้ีมาปรบัใชก้บัผูป่้วยอ่ืนๆ และหนั

กลบัมาปรบัปรุงระบบการจ่ายยา การออกแบบการใชย้า และการใหค้าํปรึกษาแนะแนวดา้นยา

ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของชุมชนไทย นอกจากน้ีเภสชักรยงัตอ้งเรียนรูธ้รรมชาติของโรคต่างๆ 
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และวิธีดแูลผูป่้วยแบบองคร์วมเพ่ือช่วยเหลือผูป่้วยไดร้อบดา้น (มากกวา่เร่ืองการใชย้าเพียง

อยา่งเดียว) และยงัตอ้งเรียนรูร้ะบบสุขภาพชุมชน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์

ครอบครวั  

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  

 จดัอบรมทบทวนการใชย้าฉีดอินซูลิน แก่ อสม. อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  

 จดัอบรมในเร่ืองยาเทคนิคพิเศษอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ยาพ่น  การใหอ้าหารทางสายยาง 

 ขยายผลต่อไปใหค้รอบคลุม ทุก รพ.สต. เครือขา่ยอาํเภอเมืองสตูล และ อาํเภออ่ืนๆ ภายใน

จงัหวดั 

 ส่งเสริมใหเ้พ่ิมศกัยภาพของ อสม. ใหส้ามารถสอนกนัเองไดร้วมถึงสอนญาติผูป่้วยได ้โดยจดัทาํ

โครงการพ่ีสอนนอ้ง  

 

PF 46 

Case report อนัตรายจากการรูเ้ท่าไม่ถึงการณจ์ากยา Camphor 

ฐิติพงศ ์ศิรลิกัษณ,์ สรุเชษฐ์ ธิติมทุา 

โรงพยาบาลเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

โทร 053-477011 ตอ่ 109 083-5454296  off_rx@hotmail.com 

 

ขอ้มูลทัว่ไปผูป่้วย 

 ผูป่้วยหญิงไทยคู่ อายุ 61 ปี ถูกส่งตวักลบัจากโรงพยาบาลประจาํจงัหวดั มารกัษาต่อท่ี

โรงพยาบาลใกลบ้า้น มีโรคประจาํตวัตวัคือ ความดนัโลหิตและเบาหวาน เป็นแผลกดทบัระดบั 3 

บริเวณกน้กบ เขา้รกัษาท่ีโรงพยาบาลวนัท่ี 1 ก.ค. 57  และเมื่อวนัท่ี 7 ก.ค. 57 ผูป่้วยไมม่ีสติ ญาติจึง

ขอนําตวัผูป่้วยกลบับา้น และเสียชีวิตเม่ือ 8 ก.ค. 57 เวลา 05.40 น. 

Chief complaint :  ผูป่้วย Refer มาจากโรงพยาบาลประจาํจงัหวดั เพื่อทาํการรกัษาต่อ   

History of Present Illness :  hypoglycemia, bed sore grate 3 ผูป่้วยรูต้วัดี ช่วยเหลือตวัเองได ้ 

Past Medical History :  

 ปี 2555 มาลา้งแผลท่ีโรงพยาบาลจาก surgical wound at bullock 

 18/8/55 Sepsis shock , NSTEMI, renal insufficiency refer นครพิงค ์  

 1/3/56 chronic hypernathemia, L-spondilosis 

 8/8/56 Necrotizing fasciitis ท่ีขาขวา refer นครพิงค ์

 21/3/57 Admit จาก NF left hand S/P debridement, abscess left bullock, adrenal 

insufficiency, anemia  
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 11/6/57 Admit จาก hyperglycemia DTX  565 mg/dL  

 30/6/57 Pressure sore grade 3 at bullock แผลมีกล่ินเหม็นขยายจากขา้งซา้ยไปถึงขวา 

เป็นโพรง refer ไปโรงพยาบาลนครพิงค ์

Underlying disease : HT , DM 

ALL : ปฏิเสธแพย้า, แพอ้าหาร 

Medical history :  

o Amlodipine 10 mg 1x1 pc 

o Metformin 500 mg 2x3 pc 

o Enalapril 5 mg 1x1 pc 

o Griplizide  1x2 pc 

o Electrolyte and Liver function test ล่าสุด 11/6/57 

BUN 63 mg/dL AST 27 U/L 

Creatinine 1.3 mg/dL ALT 66 U/L 

Total protein 5.9 g/dL ALP 246 U/L 

Albumin 2.2 g/dL Na 129.7 mmol/L 

Globulin 3.7 g/dL K 4.34 mmol/L 

Total bilirubin 4.90 mg/dL Cl 101 mmol/L 

Direct bilirubin 3.66 mg/dL CO2 20.5 mmol/L 

 

ปัญหาทางยาท่ีพบในผูป่้วยรายน้ีคือ  การไดร้บัยาท่ีผูป่้วยไมค่วรไดร้บั ญาติฉีดยาใหผู้ป่้วยโดยท่ี

เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลไมท่ราบ  

 วนัแรกของการเขา้รบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาล (01/07/57) ผูป่้วยรูสึ้กตวัดี สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได ้หลงัจากน้ันวนัท่ี 07/07/57  ผูป่้วยเร่ิมมีอาการผูป่้วยเร่ิมมีอาการสะลึมสะลือ เรียกไม่ค่อย

รูสึ้กตวั ไม่ยอมกินขา้ว ไม่ยอมกินน้ํา วดั Vital sign ได ้Temp 37.0
O
C, Pulse 124 /min, RR 20/min, 

BP 169/107 mmHg วดั DTX ได ้111 mg/dL. จึงไดซ้กัเพิ่มเติมญาติบอกวา่ 03.00 น. ผูป่้วยมีอาการ

ซึม ไม่รูสึ้กตวั  สามีจึงไดฉี้ดยาท่ีซ้ือมาจากรา้นยาเขา้ทางกลา้มเน้ือใหผู้ป่้วยดว้ยตนเองในเวลา 04.00

น. พยาบาลจึงไดป้รึกษากบัเภสชักรเก่ียวกบัยาดงักล่าว ไดข้อ้มลูว่ายา Camphor inj น้ี ยามีผลต่อระบบ

หายใจ ระบบประสาท ระบบหลอดเลือด  จากน้ันมีการ consult แพทยต่์อ แพทยส์ัง่เจาะ Lab BUN, Cr, 

Electrolyte แต่ไม่สามารถเจาะได ้ ญาติตอ้งการนําตวักลบับา้น แต่แพทยไ์ดอ้ธิบายเก่ียวกบัอาการของ

โรค ญาติจึงยอมรกัษาต่อ 15.10 น. ผูป่้วยมีอาการสะลึมสะลือ ตาลอย เรียกไม่รูต้วั ไม่ยอมทานอะไร 
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เจาะ DTX ได ้110 mg/dL. ญาติตอ้งการนําตวักลบับา้น แพทยไ์ดอ้ธิบายเก่ียวกบัอาการและการดูแล

แก่ญาติ และญาติไดนํ้าตวักลบั และผูป่้วยเสียชีวิตในเวลา 05.00 น. 

 เน่ืองจากยา Camphor เป็นยาท่ีกระตุน้การทาํงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทาํใหเ้กิด

อาการชกัสบัสน ประสาทหลอนได ้มีผลต่อการกดการหายใจ  เกิดอาการสัน่ และผลต่อการทาํงานของ

ไต ซ่ึงเม่ือดตูามการออกฤทธ์ิของยา ร่วมกบัอาการแสดงของผูป่้วย จึงสนันิษฐานไดว้า่การเสียชีวิตของ

ผูป่้วยรายมีมีความสมัพนัธก์บัการไดร้บัยาดงักล่าว 

 จะเห็นวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยรายน้ีเกิดจากหลายสาเหตุ 

- ความเช่ือของผูป่้วยและครอบครวัท่ีเขา้ใจว่ายา camphor ท่ีคนอ่ืนบอกต่อๆ กนัมาว่าฉีดแลว้จะ

ทาํใหค้นไขห้ายเร็วขึ้ น ฉีดแลว้จะมีแรงไมต่อ้งนอนโรงพยาบาลนาน และถา้อยากกลบับา้นเร็วๆ

ตอ้งฉีดยาน้ีใหผู้ป่้วย จึงไปหาซ้ือยาฉีดชนิดน้ีจากรา้นยามาฉีดใหผู้ป่้วย สุดทา้ยจึงเกิดเหตุการณ์

ท่ีรุนแรงกบัผูป่้วยจนเสียชีวิต 

- ความรูแ้ละทกัษะ ในการดแูลผูป่้วย จะเห็นวา่ญาติขาดความรู ้โดยฉีดยาท่ีตนเองก็ไมรู่ว้า่จริงๆ

แลว้คือยาอะไร โดยท่ีไมไ่ดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ 

- การส่ือสารระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกบัญาติผูป่้วย และผูป่้วยยงัไมค่รอบคลุม ยงัไม่มีการฟังและคน้หา

ความทุกขข์องผูป่้วยอยา่งแทจ้ริง จึงทาํใหเ้กิดปัญหาวา่ญาติผูป่้วยไปหาการรกัษาแบบอ่ืนจนทาํ

ใหเ้กิดอนัตรายถึงขั้นสญูเสียชีวิต 

กระบวนการจดัการกบัเหตกุารณท์ี่เกิดข้ึน 

- ตรวจสอบขอ้มลูยา Camphor ในรูปแบบฉีด ผลคือตวัยาน้ีถูกขึ้ นทะเบียนตาํรบัเมื่อปี 2529 มี

ขอ้บ่งใชใ้นการกระตุนระบบประสาทส่วนกลาง และการหายใจ ช่วยใหห้วัใจสูบฉีดโลหิตดีขึ้ น 

และช่วยในการหายใจสะดวกในรายท่ีผูป่้วยเป็นลม ปัจจุบนัยงัคงมีใชอ้ยู่โดยมีขายตามรา้นยา 

และจากการสาํรวจขอ้มลูเบ้ืองตน้พบว่าไม่มียาฉีด Camphor ใชใ้นโรงพยาบาลของภาครฐั โดย

ท่ีบางประเทศแคนาดานําไปเป็นยาท่ีใช้ในสัตว์เช่น ม้า สุนัข  ผลทางเภสัชวิทยาท่ีมี

ความสมัพนัธก์บัอาการและการเสียชีวิตของผูป่้วย 

- สอบถามสามีผูป่้วยถึงแหล่งท่ีมาของยาและความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชย้าของญาติ 

- ส่งเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใหส้าธารณสุขจงัหวดัเพ่ือดาํเนินการแหล่งจาํหน่ายยา 

- ส่งเร่ืองไปท่ีศนูยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ โดยรายงานเป็นกรณีผูป่้วย

เสียชีวิตจากผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  

- ทางศนูยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพไดนํ้าเร่ืองดงักล่าวเขา้ท่ีประชุม 

คณะกรรมการยาเพ่ือทาํการทบทวนทะเบียนยา Camphor เพ่ือพิจารณาทาํการถอนทะเบียน

ตาํรบัต่อไป 
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สรุปและขอ้แนะน า 

- การเช่ือมโยงและส่งต่อขอ้มลูระหวา่งงานคลินิก และงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นส่ิงสาํคญั และ

เป็นประโยชน์ เช่นถา้เราพบขอ้มลูแลว้ไมม่ีการส่งต่อ ปัญหาก็จะไมเ่กิดการแกไ้ข 

- เจา้หนา้ท่ีควรมีกระบวนการคน้หาปัญหาผูป่้วยแบบองคร์วม เพ่ือจะไดท้ราบปัญหา ความทุกข์

ของผูป่้วยอยา่งตรงจุด 

- การส่ือสาร การใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในเร่ืองการใชย้ายงัมีช่องวา่งในการพฒันาอยู่ 

- ยาท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนปัจจุบนัควรไดร้บัการทบทวนทะเบียนตาํรบั เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้กิด

เหตุการณอ์นัไมพึ่งประสงคอี์ก 

- จากเหตุการณท่ี์ญาติฉีดยาใหผู้ป่้วยเองโดยเจา้หนา้ท่ีไม่ทราบจึงควรมีการเฝ้าระวงัการเกิด

เหตุการณอ์นัไมพึ่งประสงคใ์นหน่วยงานบริการ 

- ผูป่้วยสามารถหาซ้ือยาอนัตรายไดง้่าย ปัญหาจึงอยูท่ี่การดาํเนินการทางกฎหมายกบัรา้นยา 

และรา้นชาํ ท่ีไมเ่ด็ดขาด 
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PS 1 

Antibiotic Smart Use สู่ รพ.สต. ในกลุ่มโรค URI อ าเภอน ้าหนาว The Development of URI 

Treatment with ASU Programin Namnao’s Regional Health Promoting Hospitals 

ณฐัพงศ ์ มะทะ  

โรงพยาบาลนํา้หนาว จงัหวดัเพชรบรูณ ์

 

บทคดัยอ่ : 

 การด าเนินกิจกรรม Antibiotics Smart Use สู่ รพ.สต. ในกลุ่มโรค URI อ าเภอน ้าหนาว เพ่ือ

เป็นการกระตุน้ใหบุ้คลากรจาก รพ.สต. เกิดความรู ้และความตระหนักต่อการสัง่ใชย้าปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุผลใน URI ตลอดจนผูร้บับริการเกิดความพึงพอใจต่อการรกัษา โดยการศึกษาผลในรูปแบบพรรณา

เปรียบเทียบการวดัความรูเ้จา้หน้าท่ี ก่อน - หลงัการด าเนินกิจกรรม และประเมินผลการสัง่ใชย้าดว้ย

โปรแกรม E-Tool รวมถึงการติดตามผลรกัษา ความพึงพอใจของผูร้บับริการ พบว่าในปี 2556 (3 

เดือน) รพ.สต. จ านวน 4 แห่ง สามารถสัง่ใชย้าปฏิชีวนะอยู่ในเกณฑต์ า่กว่า  20% และในปี 2557 

(12เดือน) รพ.สต. จ านวน 3 แห่ง มีการสัง่ใชย้าปฏิชีวนะต า่กวา่  20%  และมี รพ.สต. จ านวน 1 แห่ง 

มีการสัง่ใชย้าปฏิชีวนะ  ช่วง 20% - 30%  การวดัความรูบุ้คลากรฯ พบว่ามีคะแนนความรูเ้ฉล่ีย 

78.2% (เพ่ิมขึ้ น 37.4%)  จากการติดตามผูป่้วย 27 ราย มีอาการดีขึ้ นโดยไม่ไดไ้ปรบัการรกัษาต่อท่ี

อ่ืน จ านวน 24 ราย คิดเป็น 83.3% และมีความพึงพอใจต่อการรกัษาคิดเป็น  93.22% 

 ที่มาปัญหา :การใชย้าปฏิชีวนะอย่างพร า่เพร่ือ อาจก่อใหเ้กิดอันตรายจากการใชย้าโดยไม่

จ าเป็น เป็นการใชย้าท่ีสูญเปล่าและส้ินเปลืองค่าใชจ้่ายโดยไม่เกิดประโยชน์ รวมถึงการน าไปสู่ปัญหา

เช้ือด้ือยาต่อไป ซ่ึงโรงพยาบาลน ้ าหนาวได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยได้ด าเนินการรณรงค์

โครงการการส่งเสริมใชย้าปฏิชีวนะฯอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีงบประมาณ  2554 จนกระทัง่ปีงบประมาณ 

2556 สามารถด าเนินส่งเสริมการใชย้าฯตามโครงการไดต้ามเกณฑร์ะดับ 1 (น้อยกว่ารอ้ยละ 40) 

จากเกณฑก์ าหนดของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  จากการด าเนินโครงการการส่งเสริมการ

ใชย้าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล พบว่ามีอุปสรรคประการหน่ึงซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลใหเ้กิดการสัง่ใชย้า

ปฏิชีวนะเกินความจ าเป็น คือ 1) บุคลากรจบใหม่ 2) เจา้หน้าท่ีขาดความรู ้ความเขา้ใจ และความ

ตระหนักเก่ียวกบั Antibiotic Smart Use ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดแนวคิดการพฒันาขยายความครอบคลุมให้

ทัว่ถึงทุกหน่วยบริการสุขภาพเขตอ าเภอน ้าหนาว โดยเร่ิมแรกคือการรณรงคใ์นโรคการติดเช้ือทางเดิน

หายใจส่วนบน  (Upper Respiratory  Tract Infection) ซ่ึงก่อนการด าเนินโครงการไดท้ าการทดสอบ

และวดัความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัโครงการ Antibiotic Smart Use ในเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในหน่วย

บริการปฐมภูมิทั้ง 4 แห่ง จ านวน 16 คน โดยพบว่ามีความรูค้วามเขา้คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 56.9 

รวมถึงการวิเคราะหก์ารสัง่ใชย้าปฏิชีวนะในโรคการติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory  
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Tract Infection) ในปีงบประมาณ 2555 (ช่วงเดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2554) จากโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 4 แห่ง ซ่ึงไดผ้ล ดงัรปูท่ี 1 

 

จากรูปท่ี 1 พบว่า รพ.สต. จ านวน 1 แห่ง มีรอ้ยละการสัง่ใชย้าเกินความจ าเป็นในโรค URI สูงรอ้ยละ 

82.3 ดังน้ันในปีงบประมาณ 2556 จึงไดเ้ร่ิมโครงการฯ โดยวดัผล(ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 

2555) และปีงบประมาณ 2557 ประเมินผลระยะเวลา 12 เดือน 

วตัถุประสงค ์: 

1. เพ่ือใหบุ้คลากรทางการแพทยทุ์ก รพ.สต. ในอ าเภอน ้าหนาวเกิดความรูแ้ละความเขา้ใจในการ

ส่งเสริมการใชย้าปฏิชีวนะในโรค URI โดยไดค้ะแนนทดสอบมากกวา่รอ้ยละ 70 

2. เพ่ือใหทุ้ก รพ.สต. สามารถจ่ายยาปฏิชีวนะต่อใบสัง่ยาโรค URI ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 40 ตามเกณฑ์

จากส านักงานหลกัประกนัแห่งชาติก าหนด 

3. เพ่ือสรา้งความมัน่ใจและความพึงพอใจของผูป่้วยโรค URI ท่ีมารบับริการมากกวา่รอ้ยละ 80 

 วิธีการด าเนินงาน : 

 

 

 

 

 

         รูปที่ 1 การวิเคราะห์การส่ังใช้ยาฯ ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม – ธันวาคม 2554) ด้วย E-Tool 
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ผลการด าเนินงาน : 

ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 (เดือนตลุาคม – ธนัวาคม 2555) 

 จากผลการทดสอบความรูแ้ละความเขา้ใจต่อกิจกรรม ASU จากบุคลากรดา้นสาธารณสุขจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 4 แห่ง โดยมีผูร้่วมทดสอบจ านวน 16 คน พบว่าไดค้ะแนนความรู ้

เฉล่ีย ดงัรปูท่ี 2 

 

 

 การวิเคราะห์ข ้อมูลการสัง่ใช ้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน ( Upper 

Respiratory Tract Infection) ดว้ยโปรแกรม E - tool พบวา่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 4 แห่ง 

สามารถส่งเสริมการใชย้าปฏิชีวนะอยูใ่นเกณฑร์ะดบัคะแนน 5 (ต า่กว่ารอ้ยละ 20 ตามเกณฑท่ี์ก าหนด

โดยส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ) ดงัรปูท่ี 3 

 

 

รปูท่ี 2 ผลการทดสอบความรูข้องบุคลากรทางการแพทยข์อง รพ.สต. ก่อน - หลงั การทบทวนกิจกรรม ASU 

         รปูท่ี 3 การวิเคราะหก์ารสัง่ใชย้าฯ ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2555) ดว้ย E-Tool 
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จากการติดตามผลการรกัษาโดยการโทรศัพท์สอบถามผูร้บับริการจ านวน 27 คน ซ่ึงใหผ้ลจากการ

รกัษาตามแนวทางการส่งเสริมการใชย้าปฏิชีวนะในกลุ่มโรค URI ดงัรปูท่ี 4 

 

 

 

 

 นอกจากน้ีจากการสอบถามความพึงพอใจต่อการรักษาตามแนวทางการส่งเสริมการใชย้า

ปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผลในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory Tract Infection) 

จากผูป่้วยจ านวน 27 ราย พบวา่ผูป่้วยมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมดงักล่าวรอ้ยละ 93.22  

 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (การประเมินผลระยะยาว 12 เดือน) 

 การวิเคราะห์ข ้อมูลการสัง่ใช ้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน ( Upper 

Respiratory Tract Infection) ดว้ยโปรแกรม E - tool พบวา่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 3 

แห่ง สามารถส่งเสริมการใชย้าปฏิชีวนะอยู่ในเกณฑร์ะดบัคะแนน 5 (ต า่กว่ารอ้ยละ 20) และ1 แห่ง  

อยูใ่นเกณฑร์ะดบัคะแนน 3 (รอ้ยละ 20 - 30)  

ดงัรปูท่ี 5 

รปูท่ี 4 ผลการติดตามการรกัษาผูป่้วยตามกิจกรรมการส่งเสริมการใชย้าปฏชีิวนะฯ 
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ปัญหาและอุปสรรค : 

 การวิเคราะห์และประเมินผลกิจกรรมครั้งน้ีท าใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคซ่ึงเป็นปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการสัง่ใชย้าปฏิชีวนะท่ีไมเ่หมาะสม คือ  

1. บุคลากรด้านธารณสุขบางส่วนยังขาดความเขา้ใจและความมัน่ใจในการสัง่ใช ้ยา

ปฏิชีวนะ  

2. พ้ืนท่ีทุรกนัดาร ในบางกรณีซ่ึงผูป่้วยบางรายมีปัญหาดา้นการคมนาคมล าบาก และการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างกันไม่สามารถด าเนินการได ้จึงจ าเป็นตอ้งจ่ายยาปฏิชีวนะท่ีไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดฯ ซ่ึงตอ้งพิจารณาเป็นรายบุคคลเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม

ตามบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี   

3. ยังไม่สามารถวัดผลในโรค AGE ได้เน่ืองจากการลงรหัสวินิจฉัยท่ีไม่ถูกต้อง ซ่ึง

จ าเป็นตอ้งเกิดการทบทวนการลงการ วินิจฉยั (ICD 10) ท่ีถูกตอ้ง เพ่ือการวิเคราะหผ์ล

ท่ีถูกตอ้งต่อไป 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย : 

 เพ่ือใหเ้กิดการบรรลุของกิจกรรมของ Antibiotic Smart Use จ าเป็นตอ้งแสดงขอ้มลูใหผู้บ้ริหาร

ไดเ้ห็นถึงความส าคญั เพ่ือ 

1. ก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนในการสัง่ใชย้าฯ ใหเ้กิดความเหมาะสมตามหลกัวิชาการ (ใน 

รพ. น าเสนอขอ้มลูแก่ผูบ้ริหารทุก 3 เดือน ขณะท่ี รพ.สต. ไดม้ีการสะทอ้นขอ้มลูใหปี้ละ 1 

ครั้ง) 

รปูท่ี 5 การสัง่ใชย้าปฏชีิวนะในโรค URI ปี 2557 ของ รพ.สต. ทั้ง 4 แห่ง 
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2. ก าหนดใหเ้ป็นกิจกรรมท่ีทา้ทาย (ในช่วงแรกก าหนดใหค้่าตอบแทนในลักษณะ Pay for 

Performance ตามเกณฑข์องส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พิษณุโลก เขต 2) ท า

ใหแ้ต่ละ รพ.สต. เกิดแรงกระตุน้ในการด าเนินกิจกรรม 

 

PS 2 

การพฒันาเครือข่ายความคลาดเคล่ือนทางยาสถานบริการสุขภาพน ้าหนาว 

วรรณวมิล เหลือลน้,อาทร  โนมิตงั  

โรงพยาบาลนํา้หนาว จงัหวดัเพชรบรูณ ์

 

บทคดัยอ่ : 

จากการพบ Medication error (ME) ระดบั F ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ปีงบประมาณ 2556 จึงไดพ้ฒันา ME สู่ รพ.สต. เพ่ือกระตุน้ใหบุ้คลากร เกิดความรู ้และความตระหนัก

ในการรายงาน ME ตลอดจนสามารถน ามาวิเคราะห ์เพ่ือหาแนวทางการเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิด

ในแต่ละพ้ืนท่ีได ้ซ่ึงพบว่าในปีงบประมาณ 2557 มี รพ./รพ.สต. รายงาน ME คิดเป็นรอ้ยละ 80 ,มี

จ านวนรายงานเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 55.23 ,พบความคลาดเคล่ือนทางยา ระดบั E-I จ านวน 1 ราย ซ่ึงเป็น

การแพย้าซ ้าท่ี รพ.สต. ,สดัส่วน ระดับ A-D ต่อ E-I เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 55.41 ,พบผูป่้วยท่ีเกิดความ

คลาดเคล่ือนทางยาในระดบั D ขึ้ นไป จ านวน 8 ราย ซ่ึงไดร้บัการแกไ้ข ทั้งหมด และพบอุบติัการณก์าร

เกิด ME ซ ้า หลงัจากการท า Root cause analysis เป็น 0 โดยปัญหาและอุปสรรคเกิดจากจ านวน

รายงานต า่กวา่ความเป็นจริง เน่ืองจากภาระงานท่ีมาก ประกอบกบัทศันคติดา้นลบ จึงก าหนดนโยบาย

ระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดแรงจงูใจและสรา้งทศันคติ ในลกัษณะ 

No harm No shame No blame ต่อไป 

 

ที่มาปัญหา : 

 จากอุบติัการณ์ ME ปีงบประมาณ 2556 อนัเน่ืองมาจากการจดัและจ่ายยาผิดจาก รพ.สต. 

แห่งหน่ึง ในเขตอ าเภอน ้าหนาว และไดส้่งต่อผูป่้วยมายงัโรงพยาบาลเพ่ือท าการรกัษาและแกไ้ขอนัตราย

ท่ีเกิดขึ้ น เป็นเหตุใหผู้ป่้วยรายน้ันตอ้งนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล โดย ME ท่ีเกิดขึ้ นอยู่ในระดบั  F   

จากเหตุการณด์งักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเส่ียงดา้นยาท่ีนอกจากจะพบท่ีโรงพยาบาลแลว้ยงัพบว่ามี

แอบแฝงอยู่ในสถานบริการปฐมภูมิท่ีปัจจุบนัมีการกระจายยาโรคเร้ือรงัเพ่ิมมากขึ้ น และมีหลากหลาย

วิชาชีพท่ีมีทกัษะดา้นยาไม่มากนักเก่ียวขอ้งฯ  ท าใหม้ีโอกาสเกิด ME ได ้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะตอ้งขยายการด าเนินงานดา้น ME ใน รพ.สต. เพ่ือเฝ้าระวงัและเรียนรูท่ี้จะหาสาเหตุของ ME และ

น าไปสู่การแกไ้ขป้องกนัต่อไป  

 

วตัถุประสงค ์: 

1. เพ่ือพฒันาเครือขา่ยในงานความคลาดเคล่ือนทางยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

2.  เพ่ือคน้หาความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดขึ้ นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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3. เพ่ือแกไ้ข/ป้องกันการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีอาจเกิดขึ้ นในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล 

 วิธีการด าเนินงาน : 

1. จดัตั้งศนูยแ์ละคณะท างานป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยา 

2. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้า เก่ียวกบัความคลาดเคล่ือนทาง

ยาและแนวทางการรายงานความคลาดเคล่ือนทางยา โดยมีแนวการพฒันาคือ 

2.1 ใชแ้นวคิด Swiss cheese model เนน้การดกัจบั ME ก่อนถึงผูป่้วยและการรายงานท่ี No 

harm No shame No blame 

2.2 ประเด็นการพฒันา 

 (Plan) ท าความเขา้ใจ กระตุน้และสรา้งแรงจงูใจใหร้ายงาน ME  

 (Do) รวบรวมรายงาน ME แบ่งประเภทและระดบัความรุนแรง  

 (Check) RCA ระดบัท่ีรุนแรงหรือพบความถ่ีสงูสุด เพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจ้ริง 

 (Action) หาแนวทางแกไ้ขป้องกนั ME โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ี 

รพ.สต.ทุกคน และเฝ้าระวงัไมใ่หเ้กิดซ ้า (โดยดจูากรายงานซ่ึงตอ้งกระตุน้ให้

รายงานอยา่งต่อเน่ือง) 

3. ศึกษาปัญหาและรวบรวมปัญหาความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีเกิดขึ้ นในระดับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

4. วิเคราะหห์าสาเหตุความคลาดเคล่ือนทางยา (Root cause analysis) และหาแนวทาง

มาตรการป้องกนัและแกไ้ข    

5. ประเมินผลและการสะทอ้นขอ้มูลการด าเนินกิจกรรมแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

พรอ้มทั้งประกวด รพ.สต.ดีเด่น ดา้นการจดัการความคลาดเคล่ือนทางยา 

ผลการด าเนินงาน : 

 

ผลลพัธต์ามตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 

1. จ านวน รพ./รพ.สต.รายงานความคลาดเคล่ือนทางยา (medication error) มากกว่ารอ้ยละ 50 

จากการด าเนินงานและรวบรวมขอ้มลูพบวา่ มี รพ./รพ.สต. รายงานความคลาดเคล่ือนทางยา 

(medication error) จ านวน 4 แห่งจาก จ านวนทั้งส้ิน 5 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 80 

2. จ านวนรายงานความคลาดเคล่ือนทางยา (medication error) เพ่ิมข้ึนมากกว่ารอ้ยละ 50 

พบวา่มีจ านวนรายงานความคลาดเคล่ือนทางยา (medication error) เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 

2556  คิดเป็นรอ้ยละ 55.23 ดงัรปูท่ี 1 
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ผลลพัธต์ามตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

1. เกิดความคลาดเคล่ือนทางยา ระดบั E-I เป็น 0  

จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 พบวา่เกิดความคลาดเคล่ือนทางยาในระดบั 

E-I จ านวน 1 ราย (แพย้าซ ้าท่ี รพ.สต.) ผลดงัรปูท่ี 2 

2. สดัส่วนการรายงานความคลาดเคล่ือนทางยา A-D ต่อ E-I เพ่ิมข้ึน มากกว่ารอ้ยละ 50 

ในปีงบประมาณ 2556 มีสดัส่วนการรายงานความคลาดเคล่ือนทางยา A-D ต่อ E-I เป็น 

305:1 และในปีงบประมาณ 2557 มีสดัส่วนการรายงานความคลาดเคล่ือนทางยา A-D ต่อ E-I เป็น 

474:1 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2556 คิดเป็นรอ้ยละ 55.41 ผลดงัรปูท่ี 2 
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รปูท่ี 1 จ านวนรายงานความคลาดเคล่ือนทางยา จาก รพ./รพ.สต. ในปีงบประมาณ 2556 เปรียบเทียบ

ปีงบประมาณ 2557 
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3. การเฝ้าระวงัและติดตามเหตุการณอ์นัไมพึ่งประสงคจ์ากการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา  ใน

ผูป่้วยท่ีเกิดเหตุการณอ์นัไม่พึงประสงค ์รอ้ยละ 100 จากการด าเนินงานพบผูป่้วยท่ีเกิดความ

คลาดเคล่ือนทางยาในระดบั D ขึ้ นไป จ านวน 8 ราย ซ่ึงไดร้บัการแกไ้ข ติดตามเฝ้าระวงั ทั้งส้ินจ านวน 

8 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 100 

4. อุบติัการณก์ารเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาซ ้า หลงัจากการท า Root cause analysis เป็น 0 

 หลงัจากการด าเนินกิจกรรมฯ ไมพ่บอุบติัการณก์ารเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาซ ้า ซ่ึง

รายละเอียดการทบทวน Root cause analysis ความคลาดเคล่ือนทางยาจาก รพ.สต. ท่ีส่งรายงาน

จ านวน 3 แห่ง ดงัรปูท่ี 3 

รูปที่ 2 ระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา จาก รพ./รพ.สต. ในปีงบประมาณ 2557 
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ปัญหาและอุปสรรค : 

1. จ านวนรายงานต า่กวา่ความเป็นจริง ท าใหไ้มเ่พียงพอต่อการวิเคราะหปั์ญหาในภาพรวมได  ้

2. ภาระงานท่ีมากของเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. 

3. ทศันคติของผูป้ฏิบติังานดา้นลบของการรายงาน ME 

4. การเปล่ียนแปลงบุคลากรบ่อยครั้ง 

5. ระยะทางท่ีห่างไกลและกนัดาร 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย : 

1. ก าหนดเป็นนโยบายร่วมกนัระหวา่งโรงพยาบาลและหน่วยบริการดา้นปฐมภมูิ เพ่ือประเมินผล

งานดา้นยาในระดบัอ าเภอ 

2. กระตุน้ใหเ้กิดแรงจงูใจและสรา้งทศันคติใหมใ่นการรายงานความคลาดเคล่ือนทางยาใน

ลกัษณะ No harm No shame No blame และประกวดผลการด าเนินงานยอดเยี่ยมดา้นการ

จดัการความคลาดเคล่ือนทางยา 

 

  

รูปที่ 3 รายละเอียดการท า Root Cause Analysis รพ.สต. ทั้ง 3 แห่งที่ส่งรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 
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PS 3 

Medication Reconciliation ในคลินิกโรคเรื้ อรงัปฐมภูมิ 

ภญ.วรนาถ  แกว้สกลุทอง  

งานบรกิารเภสชักรรมปฐมภมิู กลุม่งานเภสชักรรม   

โรงพยาบาลพงังา  436 ถนนเพชรเกษม ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา  82000  

โทร. 0894006949 , 076411618 ตอ่ 8002, 2006    Email : PurplePiglet_LT@hotmail.com 

 

1. สรุปผลงานโดยย่อ  :  ผูป่้วยโรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลือดสูง และโรคความดนัโลหิตสูง เป็นโรค

เร้ือรงัท่ีผูป่้วยตอ้งไดร้บัการรักษาอย่างต่อเน่ือง ตอ้งรบัประทานยาหลายชนิด รบัยาไปครั้งละจ านวน

มาก และยาท่ีใชใ้นผูป่้วยกลุ่มโรคเร้ือรงัมีการเปล่ียนบริษัทบ่อยครั้ง และพบว่าเกิดอตัราความแตกต่าง

ของรายการยาจากการสัง่ใชย้าโดยแพทย ์4.07% ผูป่้วยอาจไดร้บัผลกระทบจากความคลาดเคล่ือนทาง

ยาท่ีเกิดขึ้ น การน า Medication Reconciliation มาใชใ้นกระบวนการจ่ายยาผูป่้วยโรคเร้ือรงัทุกราย ท า

ใหเ้ภสัชกรสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของการสัง่ใชย้าโดยแพทย์ และส่ือสารกับผู ้ป่วยไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งชดัเจน ช่วยลดปัญหาความคลาดเคล่ือนทางยาและปัญหาจากการใชย้าไม่ถูกตอ้งของผูป่้วยใน

หน่วยบริการปฐมภมูิ 

2. ที่มาปัญหา  :   

 โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลือดสูง และโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเร้ือรงัท่ีผูป่้วยตอ้งไดร้บั

การรกัษาอย่างต่อเน่ือง ตอ้งรบัประทานยาหลายชนิด รบัยาไปครั้งละจ านวนมาก และยาท่ีใชใ้นผูป่้วย

กลุ่มโรคเร้ือรงัมีการเปล่ียนบริษัทบ่อยครั้ง ปัจจุบนัเภสชักรจ่ายยาผูป่้วยนอกโดยตรวจสอบค าสัง่

ใชย้าจากรายการยาท่ีแพทยส์ัง่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือ HN ผูป่้วย ช่ือยา วิธีใช ้

จ านวน และขอ้มลูการแพย้า ในขั้นตอนการจ่ายยาเภสชักรท าไดเ้พียงแจง้ผูป่้วยว่ายาท่ีไดร้บัคือยาอะไร 

มีวิธีใชอ้ยา่งไร 

 ปัญหาท่ีพบบ่อย   

 - แพทยส์ัง่ยาไมค่รบถว้น เภสชักรตรวจสอบไมไ่ด ้

 - เภสชักรจ่ายยาโดยไมส่ามารถระบุไดว้า่ยาท่ีผูป่้วยไดร้บัน้ัน ยาใดเป็นยาเดิมท่ีเคยใช ้ยาใดมี

การ    ปรบัเพ่ิมลดขนาดการใช ้หรือยาใดแพทยส์ัง่หยุดใช ้

 - ยาเปล่ียนบริษัทเปล่ียนรูปแบบแผงยา ผูป่้วยเขา้ใจวา่เป็นยาคนละชนิดกนั เกิดการใชย้า

ซ ้าซอ้น 

 - แพทยส์ัง่หยุดยาหรือเปล่ียนยา ผูป่้วยไมท่ราบยงัคงทานยาชนิดน้ันต่อ อาจเกิดผลขา้งเคียง

หรือเกิดปฏิกิริยาระหวา่งยา 
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3. วตัถุประสงค ์ :  เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนทางยาในขั้นตอนการจ่ายยาผูป่้วยโรคเร้ือรงั (เบาหวาน

และความดนัโลหิตสงู) ท่ีมารบับริการในหน่วยบริการปฐมภมูิ 

4. วิธีการด าเนินงาน  :   

 1. ประชาสมัพนัธ ์ใหผู้ป่้วยท่ีมารบับริการน าซองยาและยาเดิมท่ีเหลือกลบัมาพบแพทยแ์ละ

เภสชักรทุกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของฉลากยาและตวัยาครั้งก่อนท่ีผูป่้วยไดร้บัซ ้าอีกครั้ง หาก

มียาเดิมเหลือ จะจดัยาโดยใชย้าเดิมท่ีเหลือของผูป่้วยแต่ละรายก่อน แลว้เติมยาใหม่จนครบตามวนันัด 

           

 2. เภสัชกรตรวจสอบและเปรียบเทียบการสั่งใช้ยาของแพทย์กับประวัติการรับยาของผู้ป่วยจาก 

Family Folder โดยค านึงถึงรายการยาและขนาดยาเดิมท่ีผู้ป่วยได้รับอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบให้ม่ันใจว่า

รายการยาและขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับนั้นถูกต้อง เปรีบบเทียบรายการยาที่แพทย์สั่งใช้กับรายการยาเดิม

ที่รับอย่างต่อเนื่อง หากพบความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการสั่งใช้ยาของแพทย์ต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง 

           

 3. เภสชักรจ่ายยา โดยส่ือสารรายการยาท่ี

ผูป่้วยไดร้บักบัผูป่้วยเองหรือญาติ โดยเน้นย ้าว่ายา

ใดเป็นยาเดิมท่ีเคยใช ้ยาใดมีการปรบัเพ่ิมลดขนาด

การใช ้ยาใดแพทยส์ัง่หยุดใช  ้ หรือยาใดเป็นยาเดิม

ท่ีเคยไดร้บัแต่มีรปูแบบแผงและเม็ดยาเปล่ียนไป 
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5. ผลการด าเนินงาน  :   

 จากจ านวนผูป่้วยทั้งหมด 1,118 ราย เป็นผูป่้วยโรคเบาหวาน 512 ราย คิดเป็น 45.8% และ

ผูป่้วยโรคความดันโลหิตสูง 606 ราย คิดเป็น 54.2% สามารถด าเนินการประสานรายการยา

ครอบคลุม 100% 

ผลการประเมินความแตกตา่งของรายการยา 

Mean number of unintentional discrepancies  =  Number of unintentional discrepancies   =  39/1,118  =  0.035 
                                                                                   Number of patients reconciled  
Mean number of undocumented intentional discrepancies  =  Number of undocumented  intentional discrepancies  
                                                                                                                Number of patients reconciled 
   =  59/1,118  =  0.053 
Medication Recociliation Success Index  
                                                =   Number of NO discrepancies + Number of documented  intentional discrepancies X 100   
                                                                    Number of NO discrepancies + Total number of all discrepancies 
                                                =  (4,220+81)*100 / 4,399  =  97.78(%)                 
 

อตัราความแตกต่างของรายการยาในหน่วยบริการปฐมภมูิ = 197*100/4,399 = 4.07(%) 

 1. ผูป่้วยไดร้บัยาท่ีเคยใชอ้ยู่อยา่งต่อเน่ือง 

 2. เภสชักรสามารถส่ือสารกบัผูป่้วยหรือญาติ เพ่ืออธิบายยาท่ีส่งมอบแก่ผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ชดัเจนมากขึ้ น 

 3. ผูป่้วยมีความเขา้ใจการใชย้า กรณีแพทยส์ัง่เปล่ียนยา หยุดยา และเพ่ิมหรือลดยา ลดปัญหา

การใชย้าไมถู่กตอ้ง 

 4. ลกัษณะความคลาดเคล่ือนทางยาและปัญหาการใชย้าท่ีพบและไดร้บัการแกไ้ข คือ 

- สัง่ใชย้าโดยจ านวนรายการยาไมค่รบถว้นตามประวติัยาเดิม  

- สัง่วิธีใชย้าแตกต่างจากประวติัเดิม  

- ผูป่้วยใชย้าตามประวติัเดิม แต่ยามีการเปล่ียนบริษัทเปล่ียนรปูแบบแผงยา เภสชักร

สามารถแนะน าผูป่้วยไดโ้ดยใชย้ารปูแบบเดิมเป็นตวัอยา่งในการอธิบาย 

6. ปัญหาและอุปสรรค : จากการคดักรองพบผูป่้วยบางรายเขา้ใจวิธีการใชย้า แต่ไมส่ามารถควบคุม

อาการของโรคได ้

7. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย :ควรมีการออกไปเยี่ยมผูป่้วยและครอบครวัท่ีบา้น เพ่ือคน้หาปัญหาการ

ใชย้า และส่งเสริมการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมในการดแูลตนเองของผูป่้วยและญาติ 
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PS 4 

บทบาทเภสชักรปฐมภูมิ  โรงพยาบาลคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 

อรวลญัช ์ เสนีวงศ ์ณ อยธุยา   

โรงพยาบาลคลองลาน  

เบอรโ์ทรศัพท:์ 086-8259767 E-mail: tutor_rx@hotmail.com   

 

 

 
ที่มา: ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ, การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ 

 

การปฏิรปูระบบสุขภาพของประเทศไทยตามนโยบายหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงจากการดแูลรกัษาสุขภาพของผูป่้วย ซ่ึงเป็นการบริการสุขภาพเชิงรบั มาสู่บทบาทการ

ใหบ้ริการเชิงรุก โดยเป็นบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค และการเพ่ิมศกัยภาพการพ่ึงตนเอง

ของประชาชน ทั้งน้ีเภสัชกรก็ตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทใหส้อดคลอ้งกับการปฏิรูประบบสุขภาพและ

เน่ืองจาก CUP คลองลานไดม้ีการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ โดยมอบหมายใหเ้ภสชักรพฒันางาน

ทางด้านเภสัชกรรม ทางฝ่ายเภสัชกรรม รพ.คลองลาน จึงได้ด าเนินการพัฒนา 1.ระบบยาซ่ึง

ประกอบดว้ยงานบริหารเวชภัณฑแ์ละงานส่งมอบยาและใหค้ าแนะน าการใชย้า 2.งานดูแลผูป่้วยและ

ครอบครวัต่อเน่ืองดา้นเภสชักรรม 3.งานคุม้ครองผูบ้ริโภค 4.งานส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองดา้นสมุนไพร

และสุขภาพ  โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1. ประชาชนเขา้ถึงยาและบริการดา้นยาขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ ไดส้ะดวก 

ทดัเทียม และปลอดภยั 

2. ผูป่้วย กลุ่มผูป่้วยและครอบครัวใหค้วามร่วมมือในการรักษาดว้ยยา สามารถจัดการยาดว้ย

ตนเอง มีพฤติกรรมการใชย้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม มีความปลอดภัยจาก

การใชย้าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ   

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คือการประยุกต์ความ

เช่ียวชาญด้านวิชาชีพ ได้แก้ ด้านยาและการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค เขา้กบับริบทดา้นปฐมภูมิท่ีเน้น

องค์รวม ผสมผสาน ต่อเน่ือง โดยการจัดการ

บริการขัน้พื้ นฐานแก่ประชาชนและกิจกรรมเชิงรุก

ดา้นการส่งเสริม ป้องกนั เพื่อใหชุ้มชนเขม้แข็ง มี

ภูมิตา้นทานต่อปัจจยัส่ียงสุขภาพ  เพื่อเป้าหมาย

สูงสุดของวิชาชีพคือประชาชนมีความปลอดภัย

จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังน้ันการ

บริการเภสชักรรมปฐมภมูิจงึสอดคลอ้งกบัการดแูล

ปัญหาการใชย้าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพระดบับุคคล 

ครอบครัว และชุมชน เพื่อสุขภาวะในทุกระดับ

อย่างเป็นองค์รวม  ต่อเน่ือง ผสมผสาน บน

มาตรฐานวิชาชีพเภสชักรรม   
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3. กลุ่มประชากรท่ีเส่ียงต่อพฤติกรรมการบริโภคยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไม่เหมาะสม สามารถ

เฝ้าระวังตนเอง และมีพฤติกรรมการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้องเหมาะสม มีความ

ปลอดภยัจากการใชย้าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

4. ชุมชนมีความปลอดภยัจากการใชย้าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

 ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงบทบาทเภสชักรปฐมภูมิ ของโรงพยาบาลคลองลาน 2 บทบาท คือ งานส่ง

มอบยาและใหค้ าแนะน าการใชย้าในหน่วยบริการปฐมภูมิ และงานดูแลผูป่้วยและครอบครวัต่อเน่ือง

ดา้นเภสชักรรม 

งานส่งมอบยาและใหค้ าแนะน าการใชย้า  

ใน CUP คลองลาน งานบริการส่งมอบและใหค้ าแนะน าการใชย้าในหน่วยบริการปฐมภูมิจะมี

เภสชักรท่ีรบัผิดชอบท าหนา้ท่ีส่งมอบยาทั้งหมด 4 ท่าน แบ่งหน้าท่ีรบัผิดชอบตามหน่วยบริการปฐมภูมิ

ท่านละ 2 หน่วย และมีเจา้พนักงานเภสชักรรมเป็นผูติ้ดตามและท าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน

ส่งยาใหก้บัเภสชักร โดย CUP คลองลานมีหน่วยบริการปฐมภมูิทั้งหมด 7 หน่วย (11 รพ.สต.) 

กระบวนการรกัษาผูป่้วยโรคเรื้ อรงัในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

1. เจา้หน้าท่ี รพสต. ตรวจวดัความดันโลหิต ระดับน ้าตาลในเลือด และซักประวติัผูป่้วยท่ีมารับ

บริการ  

2. ผูป่้วยเขา้พบแพทย/์พยาบาลจากโรงพยาบาลคลองลาน เพ่ือตรวจร่างกายและรกัษาผูป่้วย 

3. เจา้หนา้ท่ี รพสต. จดัยาตามใบสัง่ยา จากน้ันเจา้พนักงานเภสชักรรมจากโรงพยาบาลคลองลาน

ตรวจสอบความถูกตอ้งของยากบัใบสัง่ยา 

4. เภสชักรตรวจสอบความถูกตอ้งของยาอีกครั้ง ก่อนส่งมอบยาใหก้บัผูป่้วย 

    
 

 

 

 

 

 

 



 

บทเรียนเภสชักรรมปฐมภมูิ 23-24 มีนาคม 2558  308 

 

กรอบการท างานในการส่งมอบยาและให้ค าแนะน าการใชย้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสพฒันา  

 เน่ืองจากผูป่้วยโรคเร้ือรงัในหน่วยบริการปฐมภูมิบางแห่งมีปริมาณมาก  กระบวนการบริบาล

เภสชักรรมอาจท าไดไ้ม่ครบถว้นนัก การคน้หาปัญหาดา้นยา (Drug related problem)  จะตอ้งไดร้บั

การพฒันามากขึ้ น เพ่ือท่ีจะสามารถประเมินปัญหาท่ีเกิดขึ้ นถึงระดบัความรุนแรงและมีผลต่อแผนการ

รกัษาดว้ยยาอยา่งไร จากน้ันแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป   

การตรวจสอบความถูกตอ้งของยาก่อนส่งมอบ 

- ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการส่ังใช้ยาโดยใช้หลัก 6R 

- ประเมนิปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาในใบส่ังยา 

- ท าความเข้าใจค าส่ังและแนวทางที่จะส่งมอบยาส าหรับผู้ป่วยแตล่ะราย 

 

การส่งมอบยาและให้ค าแนะน าการใช้ยา 

- การเรียกช่ือผู้ป่วย และการระบตุัวผู้ป่วย 

- การประเมินระดบัการให้บริการ  

-สอบถามประวัติการแพ้ยา  หรืออาการผิดปกติทีเ่คยเกิดขึน้ 

-ใหบ้ริการที่สอดคล้องกับผูป้่วยแต่ละราย  

 

 ผู้ป่วยที่มารับยาต่อเนื่อง 

สอบถามการรับประทานยา 

และปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา 

ผู้ป่วยที่มารับยาต่อเนื่องและได้รบัยาใหม่ 

สอบทวนความเข้าใจถงึเหตุผลทีผู่้ป่วยต้อง

ได้รับยาใหม่ ความจ าเปน็ในการใช้ยา

ต่อเนื่อง 

ผู้ป่วยที่ได้รับยาใหม่เพ่ิมหรือผู้ป่วยที่ได้รับยา

ต่อเนื่องรายใหม่  

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเหตุผลที่ผู้ป่วยได้รับยาและ

ความส าคัญของการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง  

การให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยา 

การประเมินปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกบัการใช้ยาและการส่งต่อ 
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งานดูแลผูป่้วยและครอบครวัตอ่เน่ืองดา้นเภสชักรรม (Community base pharmaceutical care) 

ฝ่ายเภสัชกรรมไดด้ าเนินการออกเยี่ยมบา้นผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีใชย้าฉีดอินซูลินร่วมกับยา

รกัษาเบาหวานชนิดรบัประทาน โดยกลุ่มผูป่้วยน้ีเป็นผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงท่ีจะพบปัญหาการใชย้าอย่าง

มากประกอบกับมูลค่าการใชย้าฉีดอินซูลินท่ีสูงของโรงพยาบาล จึงควรมีการติดตามเยี่ยมบา้นอย่าง

ใกลชิ้ดในกลุ่มผูป่้วยดงักล่าวเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการรบัการรกัษา และลดปัญหาการใชย้าท่ีจะ

เกิดข้ึน  

โดยผู ้ป่วยท่ีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายจะพิจารณาจากผู ้ป่วยท่ีมีการใช้ยารักษาเบาหวานชนิด

รบัประทานร่วมกบัการใชย้าฉีดอินซูลิน และเคยไดร้ับการประเมินการใชย้าฉีดอินซูลินและการออก

เยี่ยมบา้นในปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ีจะมีการจดัอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชย้าท่ีถูกตอ้งและวิธีการใช้

ยาฉีดอินซลิูนแก่เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและอสม.ท่ีรบัผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีท่ีก าหนด

ไว ้ 

   
การจดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการใชย้าท่ีถูกตอ้งและวิธีการใชย้าฉีดอินซลิูน 

ปัญหาท่ีพบจากการเยี่ยมบา้นในปีท่ีผ่านมาพบว่า การใชย้าฉีดอินซูลินมีผูป่้วยท่ีใชย้าผิดบาง

ขั้นตอนไดแ้ก่ การไม่เขย่ายาก่อนฉีด เช็ดหัวเข็ม ปรับขนาดยาท่ีฉีดผิด การเก็บรักษายาไม่ถูกตอ้ง 

เปล่ียนบริเวณท่ีฉีดยา การท้ิงเข็มไม่ถูกตอ้ง  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ

ความปลอดภยัของผูป่้วยรวมถึงส่ิงแวดลอ้มในชุมชนได ้   

นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลคลองลานได้เขา้ร่วมโครงการอ าเภอยิ้ ม

เคล่ือนท่ีเพื่อใหป้ระชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้ นท่ีห่างไกลและทุรกนัดารไดร้บั

บริการดา้นสุขภาพและเขา้ถึงยาไดม้ากขึ้ น โดยทางเภสัชกรรมไดอ้อก

หน่วยบริการร่วมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลและเจา้หน้าท่ีจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีอยู่ในเขตผิดชอบน้ัน โดยออกหน่วย

เดือนละ 2 ครั้ง ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัระหว่างเภสชักร 4 ท่าน 
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นอกจากน้ียงัพบปัญหาจากการใชย้า ไดแ้ก่  การเก็บรกัษายาไมถู่กตอ้งโดยมียากระจดักระจาย

ไมอ่ยูใ่นซองยา ซ่ึงบางรายส่งผลใหเ้กิดการรบัประทานยาผิด รวมถึงผูป่้วยท่ีไดร้บัยาจากหลายแห่งท า

ใหไ้ดร้บัยาซ ้าซอ้นส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของผูป่้วยจากการใชย้าได ้นอกจากน้ียงัพบปัญหา

ผูป่้วยไมใ่หค้วามร่วมมือในการรบัประทานยาเน่ืองจากกลวัการเกิดอาการไมพึ่งประสงคข์องยาท าให้

เกิดความทุกขจ์ากการใชย้า  ส าหรบัปัญหาการรบัประทานยาชุด ยาลกูกลอน ยงัคงพบการใชย้า

ประเภทน้ีในผูป่้วยบางราย การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ไดใ้หค้ าแนะน าการใชย้าท่ีถูกตอ้งกบัผูป่้วย ส่งต่อ

รายละเอียดของปัญหาใหก้บัทาง รพสต.และทางโรงพยาบาล และไดด้ าเนินการติดตามผลในผูป่้วยบาง

รายท่ีสามารถติดตามได ้    

 

ด าเนินการออกเยีย่มบา้นร่วมกบัเจา้หน้าท่ี รพสต.ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

สรุปบทบาทงานเภสชักรรมปฐมภูมิ 

1. เฝ้าระวงั คดักรอง และการแกไ้ขปัญหาสุขภาพ   

2. บริหารระบบความปลอดภยัดา้นยา (Medication safety) 

3. ติดตามดแูลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัการใชย้าในกลุ่มเส่ียงและในกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

4. ส่งเสริม การใหค้วามรู ้และการพฒันาศกัยภาพผูป่้วย ประชาชน ครอบครวั และชุมชน 

เอกสารอ้างอิง 

1.มังกร ประพันธว์ัฒนะ. การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ: งานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ ์3; 2557. 

2.คณะท างานจัดท าคูม่ือเภสัชกรรมปฐมภมูิ. คู่มือส าหรับเภสัชกรในการด าเนินงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภมูิ. 

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(คคส.); 2553. 

3.จตพุร ทองอิม่ ต าราเภสัชกรครอบครัว: หลักการส าหรับเภสชักรครอบครัวในการออกเยี่ยมบ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

กรุงเทพมหานคร: บริษทัประชาชน จ ากัด; 2557. 

  

  

การออกเยี่ยมบา้นท าใหเ้ราคน้พบและสะทอ้นปัญหา

ของผู้ป่วยท่ียังคงซ่อนอยู่และบางปัญหาเราอาจไม่

สามารถรบัรูไ้ดจ้ากการซกัประวติัหรือการส่งมอบยา

ในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว  การใหก้ารบริบาล

ทางเภสชักรรมท่ีบา้น  เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถ

ดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างต่อเน่ือง ท่ีเน้นการดูแลการใชย้า

โดยมีผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางใหเ้ขา้ใจความคิด ความรูสึ้ก 

อารมณ์  สมรรถภาพ และความคาดหวั งขอ ง

ผูร้บับริการท่ีมีต่อความเจ็บป่วยและการใชย้า    
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PS 5 

ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารเวชภณัฑ:์ กรณีศึกษาคดีทุจริตยาซูโดเอฟีดรีน 

สรุศักดิ์  เสาแกว้ 

ศนูยว์จิยัผลลพัธท์างสขุภาพและโอสถกรรมานุบาล คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

โทร 0924056691 email:saokaew@gmail.com 

 

บทน า: การจดัซ้ือจดัหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาท่ีขาดจริยธรรม และการใชย้า

ท่ีไม่สมเหตุสมผล ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาเกินจ าเป็น ราคาสูง และเป็น

ปัญหาส่วนหน่ึงของการเขา้ถึงยาท่ีจ าเป็นของผูป่้วย และภาระค่าใชจ้่ายดา้นการรักษาพยาบาลของ

ประเทศท่ีสูงขึ้ น นอกจากน้ี โดยส่วนตวัของบุคลากรทางสาธารณสุขเอง มีบางส่วนท่ีขาดจริยธรรม นึก

ถึงประโยชน์ส่วนตวัเป็นหลกั จึงเกิดกรณีทุจริตยาหลายครั้ง ดงัท่ีเป็นข่าวอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะกรณีการ

ทุจริตยาซโูดเอฟีดรีน น้ัน มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารเวชภณัฑอ์ยูพ่อสมควร 

วัตถุประสงค :์ การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากรณีศึกษาคดีทุจริตยาซูโดเอฟีดรีน เพ่ือหา

ขอ้บกพร่อง และหาแนวทางแกไ้ข  

วิธีการศึกษา: ด าเนินการศึกษาโดย 1) ศึกษาแนวทางการบริหารเวชภณัฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 2) 

ศึกษากรณีศึกษาคดีทุจริตยาซูโดเอฟีดรีน 3) วิเคราะหจุ์ดบกพร่องในการบริหารเวชภณัฑ์ และ 4) หา

แนวทางแกไ้ข/ป้องกนัการทุจริต 

ผลการศึกษา: พบวา่ ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตยาน้ัน แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลกัๆ คือ 1) เชิง

ระบบ และ 2) พฤติกรรมส่วนบุคคล โดยในเชิงระบบน้ันพบว่ามีความบกพร่องในด าเนินการ การ

มอบหมายงาน การก ากับดูแล และการตรวจสอบ ซ่ึงอาจแกไ้ขโดยการเพ่ิมมาตรการเชิงระบบและมี

แนวปฏิบติัท่ีชดัเจนรดักุม ส่วนพฤติกรรมส่วนบุคคลน้ัน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึง

ตอ้งอาศยัการปลกูฝัง รวมทั้งมีระบบเพ่ือป้องกนัผูท่ี้มีเจตนาทุจริตใหก้ระท าการไดย้าก 

สรุปและวิจารณผ์ล: จากผลการศึกษา สามารถสรุปไดว้่าควรมีแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการดา้นยา

และเวชภณัฑท่ี์ไม่ใช่ยา มีเกณฑคุ์ณธรรมจริยธรรมในการจบัริหารเวชภณัฑท่ี์ครอบคลุมไปถึง ผูส้ัง่ใช ้ผู ้

มีอ านาจ เภสชักร/ผูป้ฏิบติังาน บริษัทยา สถานพยาบาล และสถานศึกษา 
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PS 6 

การพฒันาการบริหารเวชภณัฑใ์นรพ.สต.เขต อ าเภอดอกค าใต ้

รจุิรา ปัญญา 

โรงพยาบาลดอกคาํใต ้ตาํบลดอนศรชีมุ อาํเภอดอกคาํใต ้พะเยา 56120 

โทร 089-7599131 อีเมล ์rujira_phar089@hotmail.com 

 

บทคดัยอ่ 

 งานบริหารเวชภัณฑ์เป็นบทบาทหน่ึงของเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซ่ึงนับเป็น

กระบวนการท่ีส าคญั ซ่ึงหากมีการบริหารท่ีท่ีและมีประสิทธิภาพจะท าใหห้น่วยงานประหยดังบประมาณ

ดา้นยา ผูร้บับริการไดร้บัยาท่ีดีมีคุณภาพ จากการเร่ิมตน้นิเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.

สต.) ในปีงบประมาณ 2555 พบปัญหาการส ารองยาไมส่อดคลอ้งกบัปริมาณการใช ้ยาเส่ือมสภาพและ

ยาหมดอายุ ฝ่ายเภสชักรรมโรงพยาบาลดอกค าใตจึ้งไดด้ าเนินการพัฒนาระบบการบริหารเวชภัณฑ์

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นตน้มา พบว่า อตัราการส ารองยาเฉล่ียทั้ง 15 รพ.สต.ลดลงอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติ จากอตัราการส ารองยา 2.95 เดือนในปีงบประมาณ 2555 ลดลงเป็น 2.25 และ 

1.78 เดือน ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 ตามล าดบั มลูค่าการเบิกยาลดลงจากปีงบประมาณ 

2555 มีมูลค่าการเบิกรวม 3,188,472.63บาท ลงลงเป็น 3,020,174.31 บาท และ   

2,421,671.75 บาท ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 ตามล าดบั นับว่าการด าเนินโครงการน้ี

สามารถประหยดังบประมาณการจดัซ้ือยาของเครือขา่ยบริการสุขภาพได ้

ที่มาปัญหา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จัดเป็นสถานบริการท่ีใกลชิ้ดกับประชาชนใน

ชุมชนมากท่ีสุด เป็นแหล่งใหค้วามรูเ้ร่ืองโรค และบริการดา้นยา เบ้ืองตน้แก่ชุมชน  และเป็นส่วนหน่ึงท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการการกระจายยา การเก็บรกัษา และการสัง่ใชย้า  นับว่ายาเป็นทรัพยากรท่ีมี

ความส าคญัในการใหบ้ริการสุขภาพ ป้องกนั และรกัษาโรค ความเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้ นกบัประชาชน  การ

วางแผนการบริหารเวชภัณฑใ์หเ้หมาะสมตั้งแต่ กระบวนการการคดัเลือกยา การกระจายยา การเก็บ

รกัษา และการสัง่ใชย้าอย่างเหมาะสม   ส่ิงเหล่าน้ีจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ

รกัษาพยาบาลแก่ประชาชน ท าใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์สงูสุด   

จากการด าเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในรพ.สต.ปีงบประมาณ 2555 ไดม้ีการส ารวจการ

บริหารเวชภณัฑใ์นรพ.สต.ทั้ง 15 แห่ง พบว่าอตัราการส ารองยาในรพ.สต.น้ันยงัไม่สอดคลอ้งกบัอตัรา

การใชจ้ริง ก่อใหเ้กิดความสญูเสียทั้งงบประมาณ และเวชภณัฑเ์ป็นอยา่งมาก  

          ฝ่ายเภสชักรรม ในฐานะท่ีเป็นเภสชักรพ่ีเล้ียงในรพ.สต. ตระหนักถึงปัญหาน้ี จึงไดม้ีการพฒันา

ระบบบริหารเวชภณัฑใ์นรพ.สต. โดยการก าหนด Maximum stock  ของยาแต่ละรายการตามอตัราการ

ใชจ้ริง มีการน าเอาระบบการ refill ยามาใช ้และการก าหนดมาตรการการคืนยาท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว

จากรพ.สต. เพื่อลดอตัราการส ารองยา ลดความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดไดจ้ากการส ารองยาท่ีเกินกว่าอตัรา

กาใช ้เช่น ยาหมดอายุ ยาเส่ือมสภาพ เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือหวงัว่ารพ.สต.จะสามารถประหยัดตน้ทุน

เวชภณัฑ ์ลดความสญูเสียงบประมาณ และประชาชนจะไดร้บัยาท่ีปลอดภยั 
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วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือพฒันาระบบบริหารเวชภณัฑใ์นเครือขา่ยบริการสุขภาพใหม้ีประสิทธิภาพ 

2. ลดอตัราการส ารองยาในรพ.สต. 

3. ลดมลูค่าการเบิกเวชภณัฑย์า 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ออกนิเทศรพ.สต.เพ่ือประเมินระบบการบริหารเวชภณัฑ ์

2. คืนขอ้มลูปัญหาท่ีไดจ้ากการส ารวจใหก้บัผูอ้ านวยการรพ.สต. และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

บริหารเวชภณัฑ ์

3. พฒันาระบบการลงขอ้มลูในโปรแกรม Hos-xp ในรพ.สต. เพ่ือเตรียมขอ้มลูการบนัทึกช่ือยา

และรายการยาท่ีถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั เพ่ือท่ีจะสามารถดึงขอ้มลูการใชย้าในรพ.สต.ได้

ถูกตอ้ง 

4. เภสชักรท่ีรบัผิดชอบในแต่ละรพ.สต.น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการบนัทึกในโปรแกรม Hos-xp ของแต่

ละรพ.สต.มาค านวณอตัราการใช ้

5. เภสชักรส่งเร่ืองให ้PTC พิจารณาบญัชียา รพ.สต. เพ่ือปรบัปรุงบญัชียาใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณ

การใช ้และพิจารณาตดัรายการยาท่ีมีความสุ่มเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ หรือ ไมเ่คล่ือนไหวใน 

รพ.สต. 

6. เภสชักรก าหนด Maximum stock ของยาแต่ละรายการในรพ.สต. โดยอิงอตัราการใชจ้ริงใน รพ.

สต. 

7. จดัท าแบบฟอรม์เบิกยาใหม่ โดยใหจ้นท.รพ.สต.เติมเฉพาะจ านวนคงคลงัของยาแต่ละรายการ

เท่าน้ัน โดยแบบเบิกยาใหม่จะค านวณปริมาณยาท่ีจะตอ้งเบิกโดยหกัลบจ านวนคงเหลือ กบั 

Maximum stock 

8. ออกนิเทศเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 

9. คืนขอ้มลูใหก้บัผูอ้ านวยการรพ.สต.และเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบงานบริหารเวชภณัฑ์ 

ผลการด าเนินงาน 

1. อตัราการส ารองยาและมลูค่าคงคลงัในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จากการด าเนินงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 15 แห่ง พบว่าอัตราการ

ส ารองยาในรพ.สต.ลดลงจากก่อนด าเนินการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และนอกจากน้ีจ านวนรพ.สต.ท่ี

มีอตัราการส ารองยามากกว่า 2.5 เดือนมีจ านวนลดลงดว้ย คือในปีงบประมาณ 2555 มีรพ.สต.ท่ีมี

อตัราส ารองยามากกว่า 2.5 เดือนจ านวน 11 แห่ง เมื่อด าเนินการพบว่า รพ.สต.ท่ีส ารองยามากกว่า 

2.5 เดือน ปีงบประมาณ 2556 มี 6 แห่ง และปีงบประมาณ 2557 มี 2 แห่ง ในส่วนของมลูค่าคงคลงั

เฉล่ีย พบว่ามีแนวโน้มลดลงเช่นกนั พบว่า มูลค่าคงคลงัเฉล่ียต่อเดือน ปีงบประมาณ 2555 เท่ากบั 
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53866.18 บาท ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 เท่ากบั 44602.01 บาทและ 27709.76 บาท 

ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 อตัราการส ารองยาและมูลค่าคงคลงัในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555-2557 

รพ.สต. 
อตัราส ารองยา(เดือน) มูลค่าคงคลงัเฉล่ีย 

ปีงบ55 ปีงบ56 ปีงบ57 ปีงบ55 ปีงบ56 ปีงบ57 

บุญเกิด 3.03 1.71 1.74 35656.60 25889.60 19262.25 

ดอกค าใต ้ 2.99 3.07 1.88 62003.87 59930.54 33316.60 

บา้นถ ้า 1.66 1.66 2.31 27815.32 28677.42 29473.70 

บา้นถ ้าเจริญ

ราษฎร ์

3.31 2.20 1.86 109109.57 56793.96 43241.71 

บา้นปิน 2.10 1.72 0.92 51900.48 52618.97 23347.94 

ขุนลาน 2.94 2.51 0.90 51634.35 53570.31 17167.16 

หว้ยลาน 2.42 2.48 1.27 55254.58 62793.98 27320.40 

สนัโคง้ 6.69 2.56 2.23 93978.86 51702.16 29296.62 

จ าไก่ 2.51 1.26 1.55 41998.90 20590.21 23563.88 

ป่าซาง 2.73 2.52 2.51 52055.10 49145.27 42969.09 

หนองหล่ม 2.69 1.27 1.52 62397.30 38021.00 30031.02 

ดงสุวรรณ 2.68 2.90 1.31 70146.45 87131.42 27449.10 

คือเวียง 3.11 2.45 1.91 50682.48 35051.06 26590.08 

บา้นปาง 3.69 3.46 3.16 26335.22 24833.71 22806.20 

สวา่งอารมณ ์ 1.63 2.02 1.68 17023.63 22280.52 19810.60 

เฉล่ีย 2.95 2.25 1.78 53866.18 44602.01 27709.76 

2. มลูค่าการคืนเวชภณัฑย์าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จากการด าเนินงานในการสรา้งมาตรการการคืนเวชภัณฑย์าท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว หรือมีการ

เบิกใชม้ากเกินกวา่อตัราการใช ้โดยก าหนดให ้รพ.สต.คืนยาท่ีมีอายุมากกว่า 8 เดือน เพ่ือหมุนเวียนให้

โรงพยาบาลใช ้ซ่ึงเป็นการลดการสูญเสียยา พบว่า ก่อนการด าเนินการพฒันาโครงการน้ันมีมลูค่ายา

คืนจากรพ.สต. ถึง  72,202.43 บาท หลังจากพัฒนาโครงการพบว่ามูลค่ายาคืนในปีงบประมาณ  

13,801.47 บาท และ  27,764.52 บาทในปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั ซ่ึงถือวา่การคืนเวชภณัฑ์

น้ันแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจดัการคลงัเวชภณัฑ ์ของ รพ.สต.ว่ามีการลดการส ารอง

ยาท่ีมีอตัราการหมุนเวียนนอ้ย และมีการเบิกจ่ายยาไดส้อดคลอ้งกบัปริมาณการใชม้ากขึ้ น 

3. มลูค่าการเบิกเวชภณัฑย์าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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มลูค่าการเบิกยาลดลงจากปีงบประมาณ 2555 มีมลูค่าการเบิกรวม 3,188,472.63บาท ลง

ลงเป็น 3,020,174.31 บาท และ   2,421,671.75 บาท ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 

ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 มูลค่าการเบิกยาเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 - 2557 

 มูลค่าการเบิกยา 

 ปีงบ55 ปีงบ56 ปีงบ57 

บุญเกิด 125076.36 155669.67 92382.78 

ดอกค าใต ้ 234132.11 207165.38 186921.45 

บา้นถ ้า 197470.22 164427.89 132047.94 

บา้นถ ้าเจริญ

ราษฎร ์

361916.64 252192.40 226092.10 

บา้นปิน 277266.73 310149.18 263093.85 

ขุนลาน 245978.15 164570.06 163781.32 

หว้ยลาน 241409.99 299534.50 194390.58 

สนัโคง้ 158615.10 157660.38 147055.28 

จ าไก่ 205021.77 173850.81 125332.54 

ป่าซาง 203212.87 186962.26 169656.53 

หนองหล่ม 233336.02 320606.99 170659.34 

ดงสุวรรณ 352367.77 266869.18 215424.59 

คือเวียง 170815.06 145440.82 143771.68 

บา้นปาง 63552.92 85974.08 79153.67 

สวา่งอารมณ ์ 118300.92 129100.71 111908.10 

 3188472.63 3020174.31 2421671.75 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. เจา้หนา้ท่ีบางส่วนยงัไมเ่ขา้ใจการปรบัระบบการเบิกยาโดยจ ากดั Maximum stock ยงัใชค้วาม

เคยชินในการเบิกยา เช่น เบิกตามขนาดบรรจุ 

2. การบนัทึกการใชย้าบางรายการมีความคลาดเคล่ือน ยกตวัอยา่งเช่น ยาท่ีมีช่ือพอ้งกนัหรือ

ความแรงต่างกนั เช่นมีการบนัทึกขอ้มลู paracetamol 500 mg เป็น paracetamol 325 mg  

และยาบางรายการไม่มีการบนัทึกการใชใ้น Hos-xp เช่น Ferrous fumerate  ท่ีมีการน ายาไป

แจกใหก้บัสถานศึกษา เป็นตน้ ท าใหม้ีการก าหนด Maximum stock คลาดเคล่ือน 

3. การปรบั maximum stock ท าเพียงปีละ 2 ครั้ง ซ่ึงอาจจะไมส่ามารปรบัใหท้นัตามสถานการณ์

การใชจ้ริงในรพ.สต. 

4. การเบิกยามาส ารองไวท่ี้จุดบริการจ านวนมากจะท าใหก้ารเบิกยามากกว่าอตัราการใชจ้ริง 
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ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  

 การพฒันาระบบการเบิกยาโดยก าหนด maximum stock และเบิกยาโดยหกัจ านวนตามปริมาณ

คงคลงัน้ัน พบวา่ การปรบั maximum stock ตามการใชจ้ริงและมีการปรบัเพียงปีละ 2 ครั้งซ่ึงอาจจะไม่

ทนักบัสถานการณก์ารใชจ้ริง ซ่ีงอาจตอ้งพฒันาการบริหารเวชภณัฑโ์ดยการ refill ยาตามปริมาณการใช้

จริง และอาจจตอ้งมีการเช่ือมโยงฐานขอ้มลูการเบิกจ่ายยาใหโ้รงพยาบาลแม่ขา่ยสามารถติดตาม

ปริมาณการใชย้าของรพ.สต.ในแต่ละเดือน 

 

PS 7 

การพฒันาเกณฑค์ุณภาพมาตรฐานระบบงานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภคส าหรบัหน่วย

บริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการ จงัหวดัปัตตานี ปี พ.ศ. 2556-2557(ระยะที่ 1) 

รศนา  ศาสน์พิสทุธิกลุ   

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ  สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัปัตตานี  

โทรศัพท ์0-7333-6225 มือถือ 08-1388-6867 email:roskade@gmail.com 

 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

           จากการนิเทศติดตามงานดา้นเภสชักรรม ของหน่วยบริการปฐมภูมิ เมื่อปี 2553 - 2555  

พบวา่ ในส่วนของระบบยาและการคุม้ครองผูบ้ริโภคยงัมีปัญหาในหลายพ้ืนท่ี รอ้ยละ 70 ของเครือข่าย

หน่วยบริการ (CUP) ไม่ไดก้ าหนดเภสชักรผูร้บัผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีชดัเจน ดังน้ันจึงควรมี

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานงานของจังหวัด เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาและประเมินคุณภาพการ

ด าเนินงาน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1.สรา้งเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระบบงานเภสัชกรรมและการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคส าหรบัเครือข่ายบริการและหน่วยบริการปฐมภูมิของจงัหวดัปัตตานี 2.น าเกณฑฯ์ไป

ทดลองใชแ้ละวิเคราะหผ์ลการปฏิบติังานตามเกณฑ ์  

วิธีการด าเนินงานโครงการไดน้ าแนวคิด CQI มาใช ้เน้นใหเ้กิดการพฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง 

(Continuous Quality Improvement) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใชม้าตรฐานและการ

ประเมินตนเองเป็นเคร่ืองมือใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู ้  ผลการด าเนินงาน ไดส้รา้งเกณฑ์คุณภาพ

มาตรฐานระบบงานเภสชักรรมฯประกอบดว้ย 5 หมวด 12 ขอ้ คือ หมวดท่ี 1  ดา้นบุคลากร  มี   1 ขอ้ 

หมวดท่ี 2 ดา้นการบริหารจดัการคลงั  มี  3 ขอ้ หมวดท่ี 3  ดา้นงานบริการเภสชักรรม  มี 3  ขอ้ 

หมวดท่ี 4 ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค มี 4 ขอ้และหมวดท่ี 5 ดา้นการดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง (งานเยี่ยม

บา้น)  มี 1 ขอ้  เมื่อน ามาประเมิน รพ.สต.  PCU และ CMU จ านวน  67 แห่ง พบว่า  ในภาพรวมของ

งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค ของหน่วยบริการปฐมภมูิ ยงัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งพฒันาใหผ่้านเกณฑ์

มาตรฐานงาน โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 2.81 และพบ 6 ขอ้ (จาก 12 ขอ้)  ท่ีคะแนนเฉล่ีย  อยู่ใน

ระดับตอ้งพฒันา    ขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต า่สุด คือ ขอ้ 3.2 มีระบบในการเฝ้าระวงั และป้องกนัความ

คลาดเคล่ือนทางยา มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1.24 รองลงมาคือ ขอ้ 4.4 การจดัการความเส่ียงในพ้ืนท่ี (การ
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คุม้ครองผูบ้ริโภค)  และ ขอ้ 4.2  การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ  เจา้หนา้ท่ีและเครือข่ายมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั  1.90  และ 2.10 ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากสุด คือ  ขอ้ 1 ดา้นบุคลากร มีค่าคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 3.76  รองลงมาคือ  ขอ้ 2.3  การจดัระบบเพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ถึงยา  และ ขอ้ 2.2 การ

จดัเก็บและการเบิกจ่าย  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.7 และ 3.57 ตามล าดบั  และในภาพรวมไม่มีหวัขอ้ใดท่ีมี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี หรือระดบัดีเยี่ยม  ขอ้เสนอแนะ 1.ก าหนดเป็นนโยบายจงัหวดัในการใชเ้กณฑเ์ป็น

เคร่ืองมือในการติดตาม ประเมินและพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิ ในเวทีผูบ้ริหาร 2. ท าความเขา้ใจ

เกณฑใ์หเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั (Standardize) กบัทีมประเมินอ าเภอและขยายผลการน าเกณฑฯ์ ไป

ใชค้รอบคลุมทุกหน่วยบริการในจงัหวดั3.น าผลการประเมินฯ มาวิเคราะหห์าส่วนขาด (Gap Analysis)  

ทั้งในระดับจังหวดัและรายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือหาโอกาสพัฒนา 4.ท าการศึกษาประเมินความ

คิดเห็นและความพึงพอใจ ของเภสชักรและเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อเกณฑฯ์  5.ระยะแรก

ของการใชเ้กณฑฯ์ ควรมีการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ  เพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ซ่ึ ง

อาจมีกรอบระยะเวลาประมาณ 2 ปี  คือ ปี 2558-2559 จากน้ันน าเขา้สู่งานประจ า ผลสมัฤทธ์ิหรือ

ประโยชน์ท่ีน าไปใช  ้ 1.ไดเ้กณฑคุ์ณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานเภสัชกรรมฯ ของจังหวดั ท่ีเป็นท่ี

ยอมรบัของเจา้หน้าท่ี ทุกระดบั         2.สามารถใชเ้กณฑเ์ป็นเคร่ืองมือในการพฒันางานฯ ไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง 3.ท าใหท้ราบว่าหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายบริการอ าเภอ (CUP) ใดของจังหวดัท่ี

สามารถเป็นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู ้ เป็นท่ีศึกษาดงูานหรือเป็นแบบอยา่งของงานเภสชั-กรรมแต่ละดา้น 

ท่ีมาปัญหา  

 จากผลการนิเทศติดตามงานดา้นเภสชักรรม ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแผนการติดตาม

ของคณะท างานติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและโครงการ

โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพ่ือคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ ม (3 S) จงัหวดัปัตตานี และจากการ

ติดตามประเมิน PCA (Primary Care Award)  เมื่อปี 2553 - 2555  พบว่า ในส่วนของงานระบบยา 

และการคุม้ครองผูบ้ริโภคยงัมีปัญหาในหลายพ้ืนท่ี เช่น การบริหารจดัการคลงัยาและวคัซีน ไม่ทราบ

กระบวนการของระบบการติดตามเฝ้าระวงัอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ ไม่มีการ

วิเคราะหห์าความเส่ียงของผลิตภัณฑสุ์ขภาพในพ้ืนท่ี   นอกจากน้ียงัพบว่ารอ้ยละ 70 ของเครือข่าย

หน่วยบริการไม่ไดก้ าหนดเภสชักรผูร้บัผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีชัดเจน แต่ขณะเดียวกันพบว่า 

รอ้ยละ 10 ของหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีประเมิน มีการพฒันางานในบางดา้นอย่างต่อเน่ือง ท่ีสามารถ

เป็นแบบอย่างแก่หน่วยบริการปฐมภูมิอ่ืนได ้ เช่น นวตกรรมดา้นการควบคุมยาและวคัซีนหมดอายุ  

เป็นตน้ 

 ดังน้ันจะเห็นว่างานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภคในแต่ละหน่วยบริการจะด าเนินการ

ตามนโยบาย  กฎระเบียบ กฎหมายหรือเกณฑ์ตามกรม/กระทรวงก าหนด เป็นส่วนใหญ่   การ

วิเคราะหง์านเพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานตามสภาพปัญหาของพ้ืนท่ี  หรือการพฒันางานเพ่ือใหเ้กิด

กระบวนงานหรือผลงานท่ีดีขึ้ น น้ัน จะขึ้ นอยู่กับศักยภาพ ความเอาใจใส่ และการเห็นคุณค่าหรือ

ความส าคญัในงานของ เจา้หน้าท่ีแต่ละหน่วยบริการ  ประกอบกบัไม่มีเคร่ืองมือท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางใน

การด าเนินงานหรือเกณฑท่ี์ใชใ้นการติดตาม  ก ากบัหรือประเมินผล คุณภาพมาตรฐานงาน ในระดับ

จงัหวดั  ท าใหไ้ม่สามารถเทียบเคียงผลงานในงานแต่ละดา้นของเภสชักรรมแต่ละเครือข่ายบริการและ
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หน่วยบริการปฐมภูมิได ้ดงัน้ันชมรมวิชาชีพเภสชักรรมจงัหวดัปัตตานี จึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการ

ท่ีจะสรา้งเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระบบงานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภค จังหวดัปัตตานีขึ้ น 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานงาน โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของเภสชักร  เจา้หน้าท่ี

สาธารณสุขผูร้บัผิดชอบงานเภสชักรรม และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย   ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กณฑ ์เป็นแนวทางในการ

พฒันางานดา้นเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภค  ใหม้ีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

สามารถน ามาประเมินผลเทียบเคียงระหวา่งเครือขา่ยบริการหรือหน่วยบริการปฐมภมูิ อนัจะน าไปสู่การ

พฒันาท่ีมีทิศทางและยัง่ยืนต่อไป   

วตัถุประสงคโ์ครงการ 

1. เพ่ือสรา้งเกณฑคุ์ณภาพมาตรฐานระบบงานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภคส าหรับ

เครือขา่ยบริการและหน่วยบริการปฐมภมูิ ของจงัหวดัปัตตานี  

2. เพ่ือน าเกณฑคุ์ณภาพมาตรฐานระบบงานเภสชักรรมฯ ไปทดลองใชป้ระเมินหน่วยบริการ

ปฐมภูมิในจงัหวดัและวิเคราะหผ์ลการปฏิบติังานดา้นเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภคของจงัหวดั

ปัตตานี 

วิธีการด าเนินงาน 

1.  ศึกษาขอ้มลูจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิเช่น คู่มือ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัเภสชักรรมปฐม

ภมูิ  ระเบียบ เอกสารทางราชการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานงานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2. จดัเวทีระดมสมองและรบัฟังขอ้คิดเห็นของเภสชักรผูร้บัผิดชอบงาน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหาร

จดัการคลัง กลุ่มงานบริบาลเภสัชกรรม  กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและกลุ่มงานดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง 

(เยี่ยมบา้น)    

3. จดัท าร่างมาตรฐานระบบงานเภสชักรรมฯ ทุกสาขาเป็นแนวทางมาตรฐานระบบงานเภสชั

กรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค จงัหวดัปัตตานี 

4. ส่งร่างเกณฑฯ์ แก่ท่ีประชุมเภสชักรแต่ละสาขา เพ่ือปรบัปรุงและใหข้อ้คิดเห็นแต่ละสาขา 

5.  ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเภสัชกรรมฯ ตามขอ้เสนอแนะของทีมเภสัชกรแต่ละ

สาขา 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดว้ย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลทัว่ไปและ

โรงพยาบาลชุมชน (ดา้นบริหารจดัการคลงั) 12 คน   ตวัแทนผูร้บัผิดชอบงานแต่ละดา้น 17 คน  รวม 

29 คน เพ่ือปรบัปรุงร่างฯ ในภาพรวมทุกหมวด 

7. ประชุมเสนอร่างเกณฑฯ์ และรับฟังความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

ปรบัปรุงร่างฯ ไดแ้ก่ ตัวแทนสาธารณสุขอ าเภอ  นักวิชาการสาธารณสุขอ าเภอ  ตัวแทนเจา้หน้าท่ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เภสชักรแต่ละสาขา  จ านวน 45  คน และปรบัปรุงเกิดเป็นเกณฑ์

มาตรฐานระบบงานเภสชักรรมส าหรบัหน่วยบริการปฐมภูมิ จงัหวดัปัตตานี ฉบบัทดลอง 

8. น าเกณฑม์าตรฐานฯ ฉบบัทดลอง ไปใชป้ระเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU CMU และ รพ.

สต.โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเครือข่ายบริการท่ีมีหน่วยบริการปฐมภูมิจ านวนมาก (CUP 

ขนาดใหญ่)  ขนาดกลาง  ขนาดเล็ก และ เครือข่ายบริการท่ีมีหน่วยบริการปฐมภูมิขนาดใหญ่ (มี 

CMU)  รวมจ านวน  67 แห่ง  
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9. น าผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเภสัชกรรม มาวิเคราะห์ และปรับปรุง

เกณฑอี์กครั้งโดยเภสชักรแต่ละสาขา เป็น เกณฑม์าตรฐานระบบงานเภสชักรรมฯ  จงัหวดัปัตตานี ฉบบั

ปรบัปรุง  

10. ฝ่ายเภสชักรรมฯ โรงพยาบาลทุกแห่ง (12 โรงพยาบาล) จดัประชุมท าความเขา้ใจเกณฑฯ์ 

แก่นักวิชาการสาธารณสุขอ าเภอและเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผูร้บัผิดชอบงานเภสชั

กรรมทุกดา้นในเขตความรับผิดชอบ ใหเ้ขา้ใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และน าเกณฑฯ์ ไปประเมิน

ตนเอง 

11. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

 เกณฑ์มาตรฐานระบบงานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภคส าหรบัหน่วยบริการปฐมภูมิ

และเครือข่ายบริการ (CUP) ของจงัหวดัปัตตานี  ท่ีสรา้งขึ้ นประกอบดว้ย 5 หมวด 12 ขอ้ คือ 

 หมวดท่ี 1  ดา้นบุคลากร  มี 1 ขอ้ 

หมวดท่ี 2  ดา้นการบริหารจดัการคลงั  มี  3 ขอ้ หมวดท่ี 3  ดา้นงานบริการเภสชักรรม  มี 3  ขอ้ 

หมวดท่ี 4 ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค มี 4 ขอ้  หมวดท่ี 5 ดา้นการดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง (งานเยี่ยมบา้น)  

มี 1 ขอ้  

 การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้จะแบ่งออกเป็น 5 ขัน้  โดยพิจารณาการใหค้ะแนนดงัน้ี  

 ระดับท่ี 1 ตอ้งปรับปรุง หมายถึง การปฏิบัติงานยงัอยู่ในขั้นตอน มีการวาง

นโยบาย มีการวางแผน วางวตัถุประสงคท่ี์จะด าเนินการ  มีการริเร่ิมด าเนินการ  หรือมีโครงสรา้งของ

งานท่ีพรอ้มจะท า   

 ระดบัท่ี  2  ไดร้บัการพฒันาและควรพฒันาต่อใหผ่้านมาตรฐาน หมายถึง ผ่านขั้น

ท่ี 1 และเร่ิมมีการด าเนินการตามแผน มีผลการปฏิบติังานแต่ยงัไมค่รบถว้นสมบรูณ ์  

 ระดบัท่ี 3 ผ่านเกณฑม์าตรฐาน หมายถึง ผ่านขั้นท่ี 2 และมีผลการปฏิบติังานครบ 

มีการประเมินผลลพัธเ์ทียบกบัค่าเป้าหมาย มีการแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นงาน มีการวิเคราะหง์าน  

 ระดบัท่ี 4 ดี หมายถึง ผ่านขั้นท่ี 3 และ มีการสรุปผลงาน  มีการน าเสนอผลงาน

ต่อหวัหนา้งาน  ผูร้่วมงานหรือชุมชน หรือเวทีประชาคมของพ้ืนท่ี 

 ระดบัท่ี 5 ดีเยี่ยม ผ่านขั้นท่ี 4 และมีการพฒันางานอย่างต่อเน่ือง (มีผลงาน CQI)    

มีนวตกรรมหรือสามารถเป็นท่ีศึกษาดูงาน เป็นแบบอยา่งใหก้บัพ้ืนท่ีอ่ืนได ้(Best Practice)  

  ผลการน าเกณฑฯ์ ไปประเมิน รพ.สต.  PCU และ CMU  ไปทดลองใช ้จ านวน  67 แห่ง   

ไปทดลองใช ้พบวา่  ในภาพรวมของงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ยงั

อยู่ในระดบัท่ีตอ้งพฒันาใหผ่้านมาตรฐาน โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 2.81  โดยพบว่ามีค่าเฉล่ีย ท่ี

อยู่ในระดบัต า่กว่ามาตรฐาน 6 ขอ้ (จาก 12 ขอ้)  และขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต า่สุด คือ ขอ้ 3.2 มีระบบ

ในการเฝ้าระวงั และป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยา โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1.24 รองลงมาคือ ขอ้ 4.4 

การจัดการความเส่ียงในพ้ืนท่ี (.การคุม้ครองผู ้บริโภค)  และ ขอ้ 4.2  การพัฒนาศักยภาพ

ผูป้ระกอบการ  เจา้หน้าท่ีและเครือข่ายโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  1.90  และ 2.10 ตามล าดบั ขอ้ท่ีมี

คะแนนเฉล่ียมากสุด คือ  ขอ้ 1 ดา้นบุคลากร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.76  รองลงมาคือ  ขอ้ 2.3  

การจดัระบบเพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ถึงยา  และ ขอ้ 2.2 การจดัเก็บและการเบิกจ่าย  โดยมีค่าเฉล่ีย 
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เท่ากบั 3.7 และ 3.57 ตามล าดบั  และในภาพรวมไม่มีหวัขอ้ใดท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดี หรือระดบัดี

เยี่ยม  แต่เมือพิจารณาเป็นรายหน่วยบริการปฐมภูมิ  พบว่า มีหลายหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีไดค้่า

ประเมิน บางขอ้อยูใ่นระดบัดี หรือระดบัดีเยี่ยม  

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ในระยะแรกยงัคงมีปัญหาการส่ือความหมายของเกณฑใ์นแต่ละขอ้ ซ่ึงอาจท าใหม้ีความไม่

เท่ียงในการใหค้ะแนนในแต่ละคน 

2. รายละเอียดในแต่ละขอ้ของเกณฑ์ จะยึดแนวคิดการท างานใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานของ

ระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของผูร้ับบริการหรือผูบ้ริโภค  เมื่อน า

เกณฑไ์ปช้ีแจงระดับอ าเภอ/ต าบล ท าใหเ้กิด ขอ้ทว้งติงในบางขอ้ท่ีคิดว่าท าไม่ได ้ เช่น 1. หมวดการ

บริหารจดัการคลงั  ท าไดค้่อนขา้งยากเน่ืองจากเป็นเร่ืองโครงสรา้งของอาคาร  การท าใหไ้ดอุ้ณหภูมิ

ตามก าหนด ตอ้งติดเคร่ืองปรบัอากาศตอ้งใชง้บประมาณ  2.หมวดการสัง่ใชย้า ส่งมอบยาและการ

ตรวจสอบ   ในส่วนของการให ้ตรวจสอบความถูกตอ้งของยา และประวติัการแพย้าก่อนส่งมอบโดยแยก

ผูจ้ดัและผูจ้่ายยาพรอ้มใหเ้ซ็นช่ือผูต้รวจสอบ น้ัน ท าไดค้่อนขา้งยาก เพราะเจา้หนา้ท่ีใน  รพ.สต/PCU มี

น้อย บางครั้งคนเดียวตอ้งท าหมดตั้งแต่ซักประวติั ตรวจรกัษา จดัและจ่ายยา และในส่วนของการเฝ้า

ระวงั และป้องกนัความคลาดเคล่ือนทางยา ท ายากเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัของภาระงาน และการขาดองค์

ความรูข้องเจา้หนา้ท่ี รพ.สต./PCU 3.การคุม้ครองผูบ้ริโภคในชุมชนท าไดค้่อนขา้งยาก ตอ้งอาศยัการมี

สมัพนัธภาพส่วนตัว และการส่วนร่วมของชุมชน ประกอบกบัชุมชนเองมองว่าไม่เป็นปัญหาของชุมชน  

4.หมวดการเยี่ยมบา้นควรระบุใหช้ดัเจนว่าใหนั้บการเยี่ยมบา้นของเจา้หน้าท่ี รพ.สต. อย่างเดียวแต่ดู

เร่ืองการใชย้าของผูป่้วย ดว้ย หรือนับเฉพาะท่ีมีเภสชักรร่วม เน่ืองจากส่วนใหญ่ รพ.สต. ด าเนินการเอง    

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย (ระดบัจงัหวดั) 

1. ก าหนดเป็นนโยบายจงัหวดัในการใชเ้กณฑเ์ป็นเคร่ืองมือในการติดตาม ประเมินและพฒันางาน

เภสชักรรมปฐมภูมิ เพ่ือใหผู้บ้ริหารเครือข่ายบริการ (CUP) รบัรู ้และสนองตอบนโยบายในเวทีการ

ประชุมผูบ้ริหารจงัหวดัปัตตานี 

2. ท าความเขา้ใจเกณฑใ์หเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั (Standardize) กบัทีมประเมินอ าเภอ  และ

ขยายผลการน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมฯ ไปใชค้รอบคลุมทุกหน่วยบริการในพ้ืนท่ี

จงัหวดัปัตตานี 

3. ควรน าผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานงานเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภค แบบเจาะลึก

รายหมวดรายขอ้ เพ่ือวิเคราะหห์าส่วนขาด (Gap Analysis)  ทั้งในระดบัจงัหวดัและ รายหน่วยบริการ

ปฐมภมูิ เพ่ือวิเคราะหส์่วนขาดระดบัอ าเภอ เพ่ือพฒันางานในภาพรวมระดบัจงัหวดัและอ าเภอ 

4. ท าการศึกษาประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของเภสชักรและเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขท่ี

เก่ียวขอ้ง ต่อเกณฑฯ์   

5. ในระยะแรกควรมีการประเมินในรปูแบบคณะกรรมการหรือประเมินไขวอ้ าเภอ  เพ่ือใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู ้ซ่ึงอาจมีกรอบระยะเวลาประมาณ 2 ปี  คือ ปี 2558-2559 จากน้ันผลกัใหก้าร

พฒันางานตามเกณฑคุ์ณภาพมาตรฐานระบบงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภคเขา้สู่งานประจ า  
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PS 8 

เบ่งบานวฒันะ...เครือข่ายวฒันะงานเภสชักรรมปฐมภูมิสู่ความงดงาม 

พงษ์ศักดิ์     นาต๊ะ  

โรงพยาบาลเทิง อ.เทิง จงัหวดัเชียงราย 

โทร. 0-5375-5259 ,โทร.(โทรสาร) 0-5379-5466 ตอ่ 286  

มือถือ 089-851-9103  e-mail : pongsak_nata@yahoo.com 

 

 “เราเช่ือว่าเราจะขับเคล่ือนมันไปได ้ขอเพียงเราเริ่ มท าอะไรบา้ง เพราะถา้เรายังน่ิงอยู่

อย่างน้ีมนัจะไม่มีอะไรดีข้ึน มีหน่ึงก็ตอ้งมีสอง และสาม มันจะส้ินสุดท่ีไหนก็ช่างมัน แต่อย่างนอ้ย

เราไดเ้ริ่มเดิน”  

เมื่อ 4-5 ปีท่ีแลว้ เภสัชกรกลุ่มหน่ึงไดริ้เร่ิมโดยการปาวรนาตัวเองเพ่ือขบัเคล่ือนเภสชักรรม

ปฐมภมูิ ท่ีเชียงใหม ่แมฮ่่องสอนและแพร่ คือจุดเร่ิมตน้ของเร่ืองน้ี พ่ีบุง้(บุษบา เหล่าพาณิชยกุ์ล) เภสชั

กรสายเลือดปฐมภมูิเต็มตวั หวัแรงใหญ่ของเภสชักรรมปฐมภูมิเชียงใหม่ พ่ีวฒัน์(นิวฒัน์  ยิ่งยศตระกูล) 

ชายหนุ่มหัวใจศิลปิน ผูฝั้งตัวเองอยู่ท่ีปางมะผา้ แม่ฮ่องสอน จนชาวบา้นไม่ยอมใหย้า้ยออก(หรือกลัว

หวัใจตวัเอง!?) พ่ีหน่ึง(อรวรรณ  กาศสมบรูณ)์ ชาวอ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ผูม้ีความมุ่งมัน่กบังานเภสชั

กรรมปฐมภมูิใหบ้า้นเกิดตวัเอง น้องเชษฐ์(สุรเชษฐ์  ธิติมุทา) หนุ่มน้อยผูห้ลงรกัเวียงแหงและชาวเวียง

แหง(แม่ยก)หลงรกั และ ศักด์ิ (พงษ์ศกัด์ิ    นาต๊ะ) เชฟกระทะเหล็กผูอ้าสาผสมและปรุงรสงานเภสชั

กรรมปฐมภูมิภาคเหนือ คือกลุ่มคนท่ีพดูถึง พวกเขารวมตวักนัดว้ยแนวคิดน้ี เพ่ือขบัเคล่ือนเภสชักรรม

ปฐมภูมิ ใหเ้ภสัชกรมีท่ียืนใน “ระบบสุขภาพชุมชน” พวกเขาเรียกตัวเองว่า “เครือข่ายเบ่งบาน

วฒันะ” ตั้งช่ือเพ่ือเอาฤกษ์เอาชยั เบ่งบานและวฒันะ...เติบโตและสวยงามข้ึนเร่ือยๆ   

ตอนน้ันพวกเขาไม่มีเงิน ไม่มีหน่วยงานหนุนหลงั ไม่มีแมแ้ต่เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ มีเพียง “หน่ึง

สมอง สองมือ และความมุ่งมัน่” จุดท่ีพวกเขานัดพบกนั รา้นกาแฟบา้ง รา้นกินขา้วบา้ง บา้นใครสกั

คนบา้ง เพ่ือหาแนวทางร่วมกนัว่า “ถา้เราจะขบัเคล่ือนงานเภสชักรรมปฐมภูมิของภาคเหนือ เราจะ

ท ายงัไง” (คิดการณ์ใหญ่แฮะ..) ระยะแรกพวกเขาคุยกันไม่ค่อยรูเ้ร่ือง คุยกันไม่ค่อยเขา้ใจ หยัง่เชิง 

เพราะแต่ละคนต่างเติบโตมาจากพ้ืนท่ีของตวัเองพ้ืนท่ีท่ีสอนใหพ้วกเขา “ลุยไปขา้งหน้า” ขอใหข้า้ไดท้ า

และพวกเขาก็ท าได ้แต่การขนัอาสาเขา้มาท างานเพ่ือขบัเคล่ือน “เครือข่าย” (ทั้งภาคเหนือ) อย่างน้ี

มนัไมไ่ดง้่ายอยา่งท่ีคิด กวา่จะคุยกนัรูเ้ร่ืองพวกเขาตอ้งผ่านการเรียนรูด้ว้ยการท างานร่วมกนันานเป็นปี 

พวกเขาเร่ิมต้นจากการหาหน่วยงานหนุนหลังและแหล่งทุนสนับสนุน พรอ้มทั้งเชิญชวน

เครือขา่ยแบบช้ีตวั(ถา้เป็นภาษานักวิจยัคือการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ฮา...) ไดม้า 30 คน(30 CUP*) 

เชิญชวนทั้งๆ ท่ียงัไม่รูว้่าจะเอาพวกเขามาท าอะไร! ไดเ้ครือข่ายแลว้...แลว้ใครจะมาหนุนหลงั พวกเขา

มองหา สปสช. เขต 1 ท่ีน่าจะช่วยได ้และพุ่งเป้าไปท่ีเภสชักรหน่ึง เดียวของท่ีนัน่   โชคดีท่ีพวกเขาเลือก

คนไม่ผิด พ่ีเอ๊ะ (สิริพร  เว๊าะบ๊ะห)์สาวใหญ่นัยน์ตาสีเหล็กแห่งกองยา ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ สาวใตท่ี้ทุ่มเทหวัใจให(้หนุ่ม)ชาวเหนือจนสุดหวัใจ(อิอิ) พวกเขาชวนเธอมา

คุย รูเ้ร่ืองบา้ง ไม่รูเ้ร่ืองบา้ง เพราะเธอท างานอยู่กองยา แต่ท่ีพวกเขาอยากเขา้ไปยุ่งดว้ย อยู่กองปฐม

ภมู!ิ เธอจึงรบัไปแบบเบลอๆ “เออๆ เดี๋ ยวหาให ้
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โชคดีเป็นของพวกเขาอีกครั้ง พวกเขาไดม้ีโอกาสพบปะกบั นายแพทยว์รชยั อ้ึงอภินันท ์ตอนน้ัน

ท่านดแูลกองปฐมภมูิอยู(่ตอนน้ีพวกเขาเรียกวา่ ท่านรองฯ วรชยั) ท่านได ้“ทดลอง” ใหเ้งินกอ้นหน่ึงมา 

ใหม้าแบบสุ่มเส่ียงวา่จะออกหวัหรือกอ้ย (ท่านมายอมรบัในภายหลงัวา่ ผมไมผิ่ดหวงั ภูมิใจและคาดหวงั

กบัการท างานของพวกเขามาก!) ทุนกอ้นน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเชิญเครือข่ายท่ีคาดว่าจะช่วยเหลือกนั

ไดเ้ขา้มาพดูคุยกนั เป็น “ตวัก่อการณ”์** บนชั้น 24 ของโรงแรมดงัในจงัหวดัเชียงใหม่ ประเด็นส าคญั

คือ “ถา้เราจะเริ่มตน้พฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิภาคเหนือ เราจะเริ่มตน้อย่างไร” ครั้งน้ันพวก

เขาท างานกนัจนเกินเวลาท่ีโรงแรมจะใหไ้ด ้แต่ก็คุม้กบัความทุ่มเท พวกเขาไดป้ระเด็นส าคญัท่ีจะน าไปสู่

การพัฒนา 4 ประเด็นหลัก 1)การบริหารคลังเวชภัณฑ์ร่วมกับ รพ.สต. 2)การเยี่ยมบา้นและดูแล

ต่อเน่ืองทางเภสชักรรม 3)การพฒันาเครือข่ายการส่งเสริมการใชย้าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในอ าเภอ 

4) การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

การเร่ิมตน้จากการ “พฒันาตวัช้ีวดั(เครื่องมือ) ทดลองในพ้ืนที่ตน้แบบ ถอดบทเรียนและ

พฒันาต่อยอดแลว้ขยายผล” คือแนวคิดหลกัท่ีใชใ้นการพฒันาเครือข่ายระยะแรก(ปี 2555-2556) 

พวกเขาไดเ้ปิดเวทีเพ่ือรบัฟังขอ้เสนอแนะและถอดบทเรียนจากพ้ืนท่ีตน้แบบ(น้องผ้ึง สุวิดา  อินถากอ้น 

รพ.พาน เชียงราย, แอ ธิดาพร นาต๊ะ รพ.เทิง เชียงราย เครือขาย IT ปางมะผา้ แม่ฮ่องสอน) เพ่ือ

ปรับปรุงตัวช้ีวัดให้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด พร้อมกับเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเขา้ร่วมเวที 

(อาจารยพ่ี์หมู พกัตรว์ิภา  สุวรรณพรหม อาจารยพ่ี์จู ้รตันาภรณ์  อาวิพนัธ์ พ่ีนุช นุชนภางค ์มณีวงศ ์

สสจ.ล าปาง พ่ีเงาะ พิสนฑ์  ศรีบัณฑิต สสจ.เชียงใหม่) เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะ เวทีครั้งน้ันน าไปสู่การ

ปรบัปรุงและได ้“ชุดเครื่องมือส าเร็จรูป 4 ตวัช้ีวดั” พรอ้ม “ตวัแบบรายงานผลการด าเนินงาน” ท่ี

จะเอาไปทดลองใช ้พวกเขาคาดการณ์ใหญ่ว่าจะฮุบพ้ืนท่ีทั้งหมดใน 8 จงัหวดัภาคเหนือและขยบัไป

พรอ้มกนั 

ครั้งแรกพวกเขาขอเวลาช่วงหน่ึงของเวทีช้ีแจงการบริหารจดัการยาของ สปสช. เขต 1 ในการ

น าเสนอเคร่ืองมือและชกัชวนเภสชักรจากโรงพยาบาลต่างๆ เขา้ร่วมเป็นเครือข่าย (ก็อย่างท่ีบอก พวก

เขาไม่มีกองหนุนท่ีชดัเจน ตอ้งอาศัยเกาะคนอ่ืนไปก่อน) ก็คงเป็นเพราะเวทีน้ันไม่ใช่เวทีของพวกเขา

โดยตรง การชกัชวนเพ่ือขยายเครือข่ายจึงไม่เป็นผล เป็นท่ีมาของการกลบัมายืนในท่ีมัน่ของตวัเอง “ท า

ตน้แบบใหส้มบูรณแ์ลว้ค่อยขยายผล” 

พวกเขาเชิญเครือข่ายเป้าหมาย(30 CUP) โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานเด่นเพ่ือเป็น 

“ต้นแบบของจริง” ใหเ้ห็นและเป็นการกระตุ้นเครือข่ายใหท้ างานด้วย ครั้งน้ันพวกเขาได้ พ่ีหน่ึง

(อรวรรณ กาศสมบูรณ์ รพ.ลอง) พ่ีวฒัน์(นิวฒัน์  ยิ่งยศตระกูล รพ.ปางมะผา้) พ่ีบุง้(บุษบา  เหล่า

พาณิชยกุ์ล รพ.สนัทราย) ขาเก่าตน้ทุนเดิมในเครือข่ายมาน าเสนอผลงาน เวทีครั้งน้ันท าใหพ้วกเขาได้

บทเรียนวา่ ก่อนท่ีจะหวงัผลเพ่ือขยายเครือขา่ย พวกเขาเอง 30 CUP ก็ยงัไมพ่รอ้ม เพราะพวกเขายงัไม่รู ้

เลยว่าตวัเองท างานไดข้นาดไหน และจะบอกคนอ่ืนๆ ไดอ้ย่างไรว่าท าไดดี้ ความอ่อนดอ้ยของข้อมลูท า

ใหพ้วกเขาจนกรอบตัวเองท่ีขีดไว ้“ท าไมบ้รรทดั เอาไปวัด แต่ไม่ไดบ้อกผล คนอื่นจึงไม่เห็นภาพ”

เป็นท่ีมาของการรวบรวมผลการด าเนินงาน และน่ีคือผลงานของพวกเขา 
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อีกครั้งในความพยายาม ปลายปี 2556 พวกเขาจดัเวทีถอดบทเรียนอีกครั้ง แต่คราวน้ีเป็นการ

เชิญทุก CUP ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือ เขา้ร่วม พรอ้มทั้งเชิญพ่ีๆ จาก สสจ. และ โรงพยาบาลใหญ่ เขา้

ร่วมดว้ย มีการเติมองคค์วามรูใ้หมเ่ขา้สู่เครือขา่ย ทั้งการจดักระบวนการในชุมชน และกระบวนการดูแล

ระดับครอบครวัแบบ family pharmacist เสียงตอบรบัจากการจดัครั้งน้ันดีทีเดียว มีก าลงัใจจากพ่ีๆ 

สสจ. และโรงพยาบาลใหญ่ ว่า “พวกเราเดินมาถกูทางแลว้ ใหเ้ดินต่อไป” แต่ไม่ยักมีใครเขา้ร่วม

เครือข่ายเพ่ิม(แฮะ!...)พวกเขาเก็บความภูมิใจ(บวกกบักงัวลน้อยๆ) แลว้แยกยา้ยกนักลบัไปท่ีมัน่ของ

ตวัเอง  

ผ่านไปเกือบคร่ึงปี...เห็นท่าว่า “เบ่งบานวฒันะ” จะไม่เบ่งบานอย่างท่ีเป็นซะแลว้ พวกเขาเร่ิม

ลา้ ลา้กับการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงาน หลายแห่งผลงานดีอยู่แต่จู่ๆ ก็ลดลง บางแห่งยงั

ไม่ไดเ้ก็บเป็นเร่ืองเป็นราว บางแห่งเก็บไดบ้างเร่ือง บางแห่งท าไดเ้ร่ืองเดียว บางแห่งไม่ไดท้ าแต่ดนัไป

ท าเร่ืองท่ีไม(่ก าหนด)ใหท้ า แต่พวกเขาก็ยงัคงเดินต่อไป เดินต่อไปในทิศทางท่ีไมรู่ว้า่จะไปต่ออยา่งไร  

ในเวทีแลกเปล่ียนกลางปี 2557 พวกเขาไดม้ีโอกาสพบกบันักสงัคมศาสตร ์ผูค้ร า่หวอดอยู่ใน

ชุมชนมาอย่างยาวนาน อ.นเรศ สงเคราะห์สุข ได้เปิดมุมมองในการท างานชุมชนกับพวกเขาใน

ระยะเวลาสั้นๆ แต่ไดจุ้ดประกายบางอย่างใหก้บัพวกเขา ประกอบกับช่วงน้ัน อ.พ่ีหมู และ อ.พ่ีจู ้ได้

เกาะติดเครือข่าย(ถูกดูดเขา้เป็นเครือข่ายโดยสมบูรณ์...5555) พวกเขาไดม้ีโอกาสหารือดว้ย และน า

พวกเขาไปสู่การเปล่ียนวิธีคิดในการท างานเครือข่ายใหม่ “ถา้เภสัชกรรมปฐมภูมิจะตอ้งกา้วต่อไป 

อะไรคือกรอบแนวคิดท่ีพวกเราจะกา้วต่อไป....” ค าถามท่ีทา้ทายแต่คือค าตอบท่ีชัดเจน ใช่แลว้...

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา พวกเขาคิดวา่พวกเขาท างานภายใตก้รอบแนวคิด “ปฐมภมู”ิ แต่จริงๆ แลว้พวกเขา

เขา้ใจมนันอ้ยมาก 

ในเวทีพบปะครั้งหลังสุดตน้ปี 2558 พวกเขาจึงทดลองท างานภายใต้กรอบแนวคิดท่ีผ่าน

การศึกษามาแลว้เก่ียวกบั“ปฐมภูมิ” และ  “การบูรณาการกบัระบบสุขภาพชุมชน” พวกเขาพยายาม

ชวนคิด ชวนคุย โดยพวกเขาใหค้วามส าคญักบั “ผลลพัธท์ี่เป็นตวัเลข” น้อยลง แต่ใหค้วามส าคญักบั 

“กระบวนการ” มากขึ้ น กระบวนการท่ีสอดรบักบัแนวคิดของ “ปฐมภูมิ” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ “ระบบ

สุขภาพชุมชน” พวกเขาไดเ้ชิญดอกไมท่ี้เบ่งบานอย่างสวยงามและไดร้ับการยอมรบัในระบบสุขภาพ

ชุมชนมาฉายภาพใหพ้วกเขาดวูา่ การกา้วสู่ชุมชนท าอยา่งไร ไมว่า่จะเป็นเครือขา่ยเชียงม่วน(พ่ีแมว และ

พ่ีมนัชกรณ์) เครือข่ายกอสะเลียม สนัก าแพง(พ่ีแอน แม่หอม ป้าหนู่ น้องชยั พ่ีอุ๋ยและทีมงาน จากสนั
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ก าแพง) เครือข่ายเยี่ยมบา้นหางดง(พ่ีหนูและพ่ีเกตุ) รวมทั้งการแลกเปล่ียนกบัเครือข่ายเยี่ยมบา้นของ 

สปสช. เขต 2 พิษณุโลก ดว้ย  

ผลลพัธที์เกิดข้ึนท าใหพ้วกเขาไดค้ าตอบวา่ “ปฐมภูมิ เป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพชุมชนที่

กวา้งใหญ่ไพศาล หากเราจะท างานเภสชักรรมปฐมภูมิ เราตอ้งเขา้ใจบริบทของชุมชนก่อน อย่า

เพ่ิงเอางานเราเป็นตัวตั้ง แต่ใหม้องชุมชนใหอ้อก ตีโจทยชุ์มชนใหแ้ตก แลว้ค่อยเอาตัวเรา

สอดแทรกเขา้ไป” การเปล่ียนวิธีคิด(paradigm shift) ครั้งน้ี ท าใหพ้วกเขาเห็นทางสว่างอย่างมากมาย 

“หนไูม่เคยเขา้ใจเลยวา่ ถา้หนูจะตอ้งเริ่ มทาํงานคุม้ครองผูบ้รโิภคใหย้ัง่ยืนหนูจะตอ้งเริ่ มตน้อยา่งไร แต่

ตอนน้ีหนูร ูแ้ลว้...”  คือค าพูดของเภสัชกรส่วน้อยจากจอมทอง พวกเขาได ้“สามเหล่ียมแห่งการ

เรียนรู”้ จากนอ้งไพลิน(ไพลิน สารมนต ์รพ.เวียงแก่น) พวกเขาได ้“แนวคิดความต่อเน่ือง(continuity 

of care) ที่ชดัเจน” และท่ีส าคญั บทเรียนท่ีพวกเขาไดร้บัคือ “การท างานเภสชักรรมปฐมภูมิ เราจะ

เบ่งบานโดดเดี่ยวไม่ได ้เราเป็นเพียงดอกไมด้อกหน่ึงในหมู่มวลดอกไมม้ากมายในระบบสุขภาพ

ชุมชน การแข่งกันเบ่งบานจะน าไปสู่ความโดดเดี่ยวและแตกแยก การผสมกลมกลืนโดยไม่ถูก

กลืนหายตา่งหากที่จะท าท าใหพ้วกเราไดร้บัการช่ืนชมและยอมรบั”และน่ีอาจจะเป็นค าตอบท่ีท าให ้

“เบ่งบานวฒันะ” กลบัมาเบ่งบานอีกครั้ง 

เราอาจจะมองว่าการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในระดับประเทศไม่มีความก้าวหน้า

เท่าท่ีควร แต่พวกเขา “เบ่งบานวฒันะ” กลบัเห็นตรงขา้มกนั ตั้งแต่ปี 2552 จุดเร่ิมของเภสชักรรมปฐม

ภูมิเกิดขึ้ นภายใตค้วามร่วมมือของ แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และ สปสช. แลว้แผ่วลงดว้ยไมอ่งคก์รใดยื่นมือเขา้มาอาสาเป็นตวักลางในการผลกัดนัอย่างจริงจงั แต่ละ

ส่วนต่างคนต่างท า แยกยา้ยกนัท า เก็บเก่ียวประสบการณแ์ละเรียนรูไ้ปในทิศทางของแต่ละคน เหมือน

ไม่มีทิศ ไม่มีทาง แต่นั่นก็คือการกา้วเดิน “เบ่งบานวัฒนะ” เช่ือว่า “ขอเพียงพวกเรากา้วเดินไป

ดว้ยกัน ไปในทิศทางเดียวกัน จากกา้วท่ีหน่ึง จะกลายเป็นกา้วท่ีกล้า กา้วท่ีกา้วหนา้และยั่งยืน 

อย่างแน่นอน”  

 

“เบ่งบานวฒันะ” ขอขอบคุณทุกๆ ท่านท่ีช่วยกนักอรป์เครือขา่ยน้ีขึ้ นมา รวมถึงผูไ้ม่ไดเ้อ่ยนามในท่ีน้ีดว้ย 

*เครือข่าย 30 CUP จงัหวดัเชียงราย(รพ.เชียงของรพ.เทิงรพ.ป่าแดดรพ.พญาเม็งรายรพ.เวียงแก่นรพ.เวียงป่าเป้า) 

จงัหวดัเชียงใหม่(รพ.จอมทองรพ.ดอยสะเก็ดรพ.แม่แจ่มรพ.แม่วางรพ.แม่ออนรพ.เวียงแหงรพ.สนัทรายรพ.สนัป่าตอง

รพ.สารภีรพ.หางดงรพ.อมก๋อย) จงัหวดัน่าน(รพ.ท่าวงัผารพ.บ่อเกลือ) จงัหวดัพะเยา(รพ.เชียงค ารพ.ปงรพ.แม่ใจ) จงั

หวีดแพร่(รพ.ลองรพ.สอง) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน(รพ.ปางมะผา้รพ.สบเมย) จงัหวดัล าปาง(รพ.เกาะคารพ.เถิน) จงัหวดั

ล าพนู(รพ.ป่าซางรพ.แม่ทา) 

**ตวัก่อการณ์ แจ๊ค(รพ.อมก๋อย) เต๋อ(รพ.แม่ใจ) ไพลิน(รพ.เวียงแก่น) วุฒิชยั(รพ.จุน) แอน(รพ.สนัทราย) แบล็ค

เบญจพร แมว(รพ.เชียงม่วน) เจี๊ ยบ สุกญัญา (สสจ.ล าพนู) เต(้สสจ.พะเยา)อญั(สสจ.แพร่) พรวิไล(รพ.ล้ี)หน่ึง(รพ.

ลอง) พี่เก๋(รพ.รอ้งกวาง) ดิว(สสจ. น่าน) นินนาท( รพ.ทุ่งหวัชา้ง) หนูเล็กมดใหญ่ ต๊ิดต่ี อารม์พลอย หน่อย(รพ. เด่น

ชยั) อุ๋ย(รพ.เชียงค า)---ขออภยัท่ีไม่ไดร้ะบุช่ือจริง 
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PS 9 

ประสิทธิผลของงานเภสชักรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

จไุรรตัน์ คงลอ้มญาติ  

สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

โทร.0818250350 Email:kjurai@hotmail.com 

 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบ Post-test only design มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมิน

ประสิทธิผลของงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การศึกษาคือ แบบประเมินประสิทธิผลของงานเภสชักรรมปฐมภูมิซ่ึงมีเกณฑป์ระเมิน 3 ดา้นคือ การ

บริหารเวชภณัฑ ์การบริการเภสชักรรม และการคุม้ครองผูบ้ริโภค ด าเนินการวิจยัโดยพฒันาคู่มืองาน

เภสชักรรมปฐมภมูิ การอบรมความรูแ้ละทกัษะดา้นงานปฐมภมูิใหแ้ก่เภสชักรโรงพยาบาล การประกวด

หน่วยบริการดีเด่นด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ และการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ระยะเวลาด าเนินการ คือ 

ตุลาคม 2556 – กนัยายน 2557 ภายหลงัเสร็จส้ินการด าเนินงาน ใหเ้ภสชักรแต่ละอ าเภอประเมิน

ประสิทธิผลของงานเภสชักรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑก์ารประเมิน วิเคราะหข์อ้มูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย รอ้ยละ และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test   

ผลการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ177 แห่งจาก 14 อ าเภอพบว่า คะแนนรวมดา้นบริการ

เภสชักรรมต า่สุดค่าเฉล่ีย 30.1 (SD 12.64) คิดเป็นรอ้ยละ 50.17 รองลงมาเป็นดา้นคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค ค่าเฉล่ีย 19.95 (SD 7.37) คิดเป็นรอ้ยละ 62.18และดา้นท่ีไดค้ะแนนท่ีดีท่ีสุดคือดา้น

บริหารเวชภณัฑค์่าเฉล่ีย 80.9 (SD 15.36) คิดเป็นรอ้ยละ 74.96เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีได้

คะแนนต า่คือ การควบคุมอุณหภูมิคลังยา การระบุวนัหมดอายุในยาแบ่งบรรจุ การจัดท าเคร่ืองมือ

ส่งเสริมการใชย้าใหถู้กตอ้ง การทบทวนอุบติัการและความคลาดเคล่ือนทางยา ระบบส่งต่อการแพย้า 

และการวางแผนการใชย้าปฏิชีวนะใหเ้หมาะสมเมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวม พบว่า 

หน่วยบริการเภสชักรรมปฐมภูมิท่ีมีเภสชักรไปปฏิบติังานทุกสปัดาห ์มีคะแนนรวมทุกดา้นดีกว่าหน่วย

บริการเภสชักรรมปฐมภูมิท่ีมีเภสชักรไปปฏิบติังานเป็นรายเดือน/ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  (p = 

.005) ซ่ึงเมื่อแยกเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบว่า มีเพียงดา้นบริการเภสชักรรมท่ีมีคะแนนดีกว่าอย่าง

มีนัยส าคญัทางสถิติ(p < .001)ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาน้ีคือควรเพ่ิมชัว่โมงในการปฏิบติังานต่อ

สปัดาหข์องเภสชักร และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้ก่ียวกบังานเภสชักรรมปฐมภมูิในจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง  

 

เอกสารอา้งอิง 1.สภาเภสชักรรม,แนวทางการพฒันายา หน่วยบริการปฐมภมูิ 2557 

       2.คณะท างานการจดัท าคู่มือเภสัชกรรมปฐมภูมิ แผนงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ,คู่มือเภสัช

กรรมปฐมภมูิ2553 
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PS 10 

การพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิ  เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอยะหริ่ง   

มนูาดา แวนาแว   

โรงพยาบาลยะหริ่ ง จงัหวดัปัตตานี  

โทร : 086-4881984       Email : w.munada@gmail.com 

 

บทคดัยอ่/บทสรุปผูบ้ริหาร 

ฝ่ายเภสชักรรมไดม้ีการพฒันาขยายผลการด าเนินงานดา้นเภสชักรรมสู่เครือข่ายบริการสุขภาพ 

อ าเภอยะหร่ิง ตั้งแต่ปี 2552 โดยเร่ิมจาก 1. การจดัระบบการบริหารจดัการคลงัยาใน รพ.สต. ตั้งแต่

ขั้นตอนการเบิกจ่ายยา เกิดกิจกรรมพฒันาคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการ

สุขภาพ ต่อเน่ืองดว้ยการจดัระบบขอ้มลูท่ีใชป้ระกอบการเบิกยา และการใชโ้ปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์

ประกอบการบริหารคลงัยาใหส้ะดวก ถูกตอ้งมากขึ้ น เพ่ือเพ่ิมมลูค่าประหยดัยาในเครือข่าย การผลกัดนั

ใหม้ีการควบคุมอุณหภูมิในคลงัยาโดยใชเ้คร่ืองปรบัอากาศครบทั้ง 18 รพ.สต. และการสรา้งระบบเฝ้า

ระวงัและป้องกนัยาหมดอายุในคลงัยา 2. การจดัระบบงานบริการเภสชักรรม มีการผลกัดนัใหม้ีการใช้

เคร่ืองพิมพฉ์ลากยา การใช ้label-prepacking drug program ในยาท่ีแบ่งบรรจุ และการเฝ้าระวงัผูป่้วย

แพย้า โดยการส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยท่ีมีประวติัแพย้าจากโรงพยาบาลสู่ รพ.สต.เพ่ือใหม้ีการบนัทึกขอ้มูล

ต่อไปยงั family folder และโปรแกรม JHCIS 3. การดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองในชุมชนไดม้ีการเร่ิมด าเนินงาน

ในปี 2555 พบปัญหาของความไม่ต่อเน่ืองและไม่มีทีมสหสาขาวิชาชีพในการติดตามผูป่้วย โดยในปี 

2558 มีนโยบายเก่ียวกบัทีมหมอครอบครวั จึงไดเ้กิดรปูธรรมของการเยี่ยมบา้นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

อย่างชดัเจน บทเรียนท่ีไดร้บัจากการด าเนินงานดังกล่าว คือ การสนับสนุน เกาะติด ใกลชิ้ด ติดตาม 

ท างาน   เชิงรุก ลงปฏิบติังานจริง และศึกษาแกปั้ญหาจริงจากหน้างานท่ีต่อเน่ืองและสม า่เสมอ เสนอ

ผ่านท่ีประชุม คปสอ.เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลใหเ้กิดระบบงานท่ีดีและเกิดการขบัเคล่ือนงานโดยชุมชน

นักปฏิบติัดา้นยา (Drug CoP) อ าเภอยะหร่ิงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหง้านเภสชักรรมปฐมภูมิ เครือข่าย

บริการสุขภาพ อ าเภอยะหร่ิงเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ เกิดความปลอดภยัจากการใชย้าแก่ผูร้บับริการ และ

ชาวอ าเภอยะหร่ิงต่อไป  

ที่มาปัญหา 

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหร่ิงไดเ้ร่ิมพัฒนางานเภสชักรรมปฐมภูมิตั้งแต่ปี 2552 ดว้ย

เล็งเห็นคุณค่าท่ีจะส่งถึงผูร้บับริการในระดบัรากหญา้ใหเ้ขา้ถึงยาและบริการดา้นยาขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น

ในการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียม สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีพฤติกรรมการใชย้าและผลิตภัณฑ์

สุขภาพท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เกิดภมูิตา้นทานในดา้นการบริโภคยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  การพฒันางาน
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เภสชักรรมปฐมภมูิ เพ่ือใหเ้ครือขา่ยบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล (รพ.สต.) 

มีระบบยาคุณภาพจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจแก่ผูร้บับริการท่ีจะไดร้บัยาท่ี

มีคุณภาพ ภายใตก้ารจดัการดา้นยาท่ีมีคุณภาพในระดบัสถานบริการสุขภาพใกลบ้า้น 

โรงพยาบาลยะหร่ิง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลร่วมในเครือข่ายบริการสุขภาพ

ทั้งส้ิน 18 แห่ง ก่อนการพฒันางานบริการเภสชักรรมปฐมภูมิ ลกัษณะการประสานระหว่างฝ่ายเภสชั

กรรมชุมชนโรงพยาบาลยะหร่ิง กับสถานบริการสุขภาพเครือข่ายดา้นยา เป็นเพียงการสนับสนุน

เวชภัณฑย์า การนิเทศการจดัการยา และการสนับสนุนวิชาการดา้นยาเป็นครั้งคราว โดยไม่ไดเ้น้นใน

ประเด็นการพฒันาคุณภาพงานดา้นยาในเชิงระบบ ส่ิงท่ีมกัพบในการนิเทศท่ีผ่านมา คือ การจดัการ

คลงัยาท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดลอ้มการจัดเก็บท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของยาใน

ความรบัผิดชอบของเครือข่ายบริการ อนัจะส่งผลต่อเน่ืองถึงคุณภาพของยาท่ีผูป่้วยหรือผูใ้ชบ้ริการจะ

ไดร้บั จึงไดว้างกรอบการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิใน 2 ดา้นก่อน ไดแ้ก่ การพฒันาระบบยาใน

หน่วยบริการปฐมภูมิ และการพฒันางานดูแลผูป่้วยและครอบครัวต่อเน่ืองในชุมชน  โดยการพัฒนา

ระบบยาเร่ิมตน้จากพฒันาระบบบริหารเวชภณัฑใ์นเครือข่าย ทั้งระบบการเบิกจ่ายยาจากโรงพยาบาลสู่ 

รพ.สต. และการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความสามารถประหยัดมูลค่าของคลังยาของ รพ.สต. ซ่ึง

สอดคลอ้งกับนโยบายของโรงพยาบาลว่าดว้ยการเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่ าย  จากน้ันจึงไดต่้อยอดการ

พฒันาสู่งานบริการเภสชักรรมในดา้นการส่งเสริมการใชย้าท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภัยแก่

ผูร้ับบริการ หลังจากการวางรากฐานพัฒนาระบบยาใน รพ.สต.ใหเ้กิดความมัน่คงแลว้ จึงน าสู่การ

พฒันางานดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองในชุมชน ซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี 2555 ในลกัษณะของการคน้หาผูป่้วยท่ีมี

ความเส่ียงของการเกิดปัญหาจากการใชย้า และติดตามเยี่ยมโดยเภสชักรและเจา้หน้าท่ี รพ.สต. เป็น

ครั้งคราว จนเกิดเป็นการเยี่ยมโดยสหวิชาชีพ และต่อเน่ือง ในปี 2558 กอปรกบัทีม พบส.10 ดา้น

เภสชักรรม จงัหวดัปัตตานีไดม้ีการร่างและทดลองใชแ้บบประเมินงานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค

ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการ จงัหวดัปัตตานี โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือใหเ้กิดการท างาน

ดา้นเภสชักรรมปฐมภมูิท่ีเป็นทิศทางเดียวกนัทั้งจงัหวดั จึงไดม้ีการต่อยอดการพฒันาคุณภาพงานเภสชั

กรรมปฐมภมูิโดยอาศยัแบบประเมินฯ ซ่ึงในปี 2557 การประเมินยงัไมค่รอบคลุมงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ซ่ึงเป็นโอกาสพฒันาในปี 2558 ต่อไป 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือพฒันางานเภสชักรรมปฐมภมูิในเครือขา่ยบริการสุขภาพ อ าเภอยะหร่ิงใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 

2. เพ่ือใหเ้กิดการขบัเคล่ือนการด าเนินงานเภสชักรรมปฐมภูมิ โดยเครือข่ายชุมชนนักปฏิบติัดา้นยา

(Drug CoP) อ าเภอยะหร่ิง 
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วิธีการด าเนินงาน 

      1.การพฒันาระบบยาในหน่วยบริการปฐมภมูิ 

1.1  การพฒันาระบบบริหารเวชภณัฑ ์

 ทบทวนระบบและขัน้ตอนการเบิก-จ่ายยาจากโรงพยาบาลสู่ รพ.สต. 

 ติดตามขอ้มูลการเบิกยาโดยอาศัยอตัราเฉล่ียของการเบิกแต่ละรายการในรอบ 6 

เดือน สอดคลอ้งกบัปริมาณการขอเบิก   

 ติดตามขอ้มูลการเบิกยาแบบ Intensive โดยก าหนดส่งขอ้มูลประกอบการเบิก 

ไดแ้ก่ ขอ้มลูอตัราการใชจ้ริงจากโปรแกรม JHCIS ท่ีใชใ้น รพ.สต. , จ านวนผูป่้วยท่ี 

visit ในรอบเดือน 

1.2 การพฒันางานบริการเภสชักรรม 

 ผลกัดนัใหม้ีการใช ้printer พิมพฉ์ลากยาในทุก รพ.สต. ผ่านท่ีประชุม คปสอ. 

 สนับสนุนโปรแกรม label pre-packing drug program เพ่ือใหม้ีการติดฉลากในยา

ท่ีแบ่งบรรจุล่วงหนา้  , ฉลากยาเทคนิคพิเศษในรายการท่ีมีใน รพ.สต. 

 วางแนวทางการบริหารจดัการยา LASA 

1.3 การพฒันาระบบป้องกนัการแพย้าซ ้า 

 ส่งทะเบียนผูป่้วยแพย้าจากโรงพยาบาลสู่ รพ.สต.เป็นรายเดือน 

 รพ.สต.น าขอ้มลูแพย้าเพ่ือบนัทึกในฐานขอ้มลูในโปรแกรม JHCIS ทั้งยาท่ีแพ ้และ

ยาต่างขนาน  และ Alert ใน family folder ในช่ือของผูป่้วยท่ีมีประวติัแพย้า 

       2. การพฒันางานดูแลผูป่้วยและครอบครวัต่อเน่ืองในชุมชน (เร่ิมด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมปี

งบ 2558) 

 คน้หาผูป่้วย DM , HT ท่ีไดร้บัยาหลายการ เส่ียงเกิด DRP พรอ้มประสาน รพ.สต.

เพ่ือติดตามร่วม 

 ติดตามเยี่ยมบา้นร่วมกบัทีมนักสุขภาพครอบครวั อ าเภอยะหร่ิง 

 ก าหนดหลกัเกณฑข์องการเลือก case ท่ีจะเยี่ยม และติดตามอย่างต่อเน่ือง ร่วม

กบัสหวิชาชีพ 

       3. ควบคู่กบัการด าเนินการเหล่าน้ี ทางฝ่ายเภสชักรรมไดใ้ชก้ลวิธีการสนับสนุน ผลกัดนั เกาะติด 

ใกลชิ้ด ติดตาม ท างาน  เชิงรุก ลงปฏิบติังานจริง และศึกษาแกปั้ญหาจริงจากหน้างานท่ีต่อเน่ือง

และสม า่เสมอ  โดยไดด้ าเนินการเช่น 

 ผลักดันมาตรฐานงานระบบยา สู่การจัดการคลังยาคุณภาพ โดยการช้ีแจง

มาตรฐานระบบยาใน รพ.สต. และมอบนโยบายจากท่านผูอ้ านวยการ 

 จดักิจกรรม Brain Storming/Public Hearing มาตรฐานระบบยาสู่ รพ.สต.  
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 ผลักดันใหค้ลังยา รพ.สต.มีมาตรฐาน เช่น การจัดหาตูเ้ย็นวัคซีน  การจัดหา 

Logtag ส าหรบับนัทึกอุณหภูมิ  และการผลกัดนั printer พิมพฉ์ลากยา หรือการ

จดัหาเคร่ืองปรบัอากาศเพ่ือควบคุมอุณหภมูิในคลงัยา 

 สนับสนุนโปรแกรมบริหารคลงัยาและอบรมการใชโ้ปรแกรม ณ หนา้งาน 

 จดัการศึกษาดงูานระบบบริหารยาและวคัซีนท่ีเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาล

สงขลา  โดยมีการจดักิจกรรม BAR และ AAR ก่อนและหลงัศึกษาดงูาน 

 ใชก้ลไกการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ (คปสอ.) 

ผลกัดนัการด าเนินงาน  โดยสาธารณสุขอ าเภอติดตามงานโดยตรง 

 สนับสนุนการเขา้ถึงขอ้มลูความรูด้า้นยา ทาง website www.pharmyaring.com 

 ติดตาม/ประสานขอ้มลูผ่าน e-mail  

 สรา้ง group facebook : Yaring Rx-รพ.สต.  , group line : Drug kiku group เพ่ือ

ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู ้และแจง้ขา่วสารดา้นยาอีกหน่ึงช่องทาง 

 แลกเปล่ียนเรียนรูเ้ก่ียวกบัปัญหา อุปสรรคจาการด าเนินงาน เป็นรายไตรมาส 

 พฒันาแบบติดตามและประเมินการด าเนินงาน  รวมทั้งการออกนิเทศติดตามแบบ

บูรณาการ (ยา-วคัซีน-ดูการจัดการ-ดูองคค์วามรู-้ดูการบนัทึกขอ้มูลใน JHCIS 

เป็นตน้) โดยในปี 2557 

ไดม้ีการนิเทศแบบ”เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ซ่ึงจะการคัดเลือกตัวแทนในเครือข่ายฯ 

แบ่งเป็นโซนๆละ 1-2 คน จากต าบลท่ีมีผลการด าเนินงานดา้นเภสชักรรมปฐมภูมิ

อยู่ในระดับดีสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นพ่ีเล้ียงในระดับโซน มาร่วมในคณะ

นิเทศ เพ่ือคน้หาปัญหา และโอกาสพฒันามากขึ้ น โดยใชแ้บบประเมินงานเภสชั

กรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภคในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการ  จงัหวดั

ปัตตานี 

ผลการด าเนินงาน 

1. เกิดคลงัยามาตรฐาน มีเคร่ืองปรบัอากาศทั้ง 18 รพ.สต. 

2. เกิดกิจกรรมพฒันาคุณภาพดา้นการบริหารเวชภณัฑใ์น รพ.สต.ติดต่อกนั 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

ไดแ้ก่  

 กิจกรรมพัฒนาระบบกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพแบบ Drug Delivery 

Logistics System (มีนาคม 2552-เมษายน 2553) พบว่าสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 3 ดา้น ไดแ้ก่ เวลาท่ีใชใ้นระบบลดลงจากระบบเดิมได ้92.25%, 

ค่าใชจ้่ายในระบบลดลงได้ 57.61%  และอัตราความพึงพอใจโรงพยาบาล

เครือข่ายสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ต่อระบบการกระจายยา เพ่ิมขึ้ นจาก 33.33% 

เป็น 95.56%  
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 กิจกรรมการพฒันาคุณภาพ Real Data, คลงัยาประหยดั (ตุลาคม 2553-

มิถุนายน 2554) จากสาเหตุความคลาดเคล่ือนของขอ้มลูส าคญัท่ีใชป้ระกอบการ

เบิกจ่าย อาทิมลูค่าคงคลงั,  ขอ้มลูปริมาณการขอเบิกท่ีไมส่มัพนัธก์บัอตัราการใช้

จริง ท าใหเ้กิดการด าเนินการพฒันาท่ีเน้นการใชข้อ้มลูจริงเป็นหลกั พบวา่ในปี 

2554 สามารถลดมลูค่าการเบิกยา คิดเป็นมลูค่าประหยดัได ้29.11% เมื่อเทียบ

กบัปี 2553   

 กิจกรรมคลงัยาออนไลน์ในปี 2557 (ตุลาคม 2556-กนัยายน 2557) โดยการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเวชภณัฑโ์ดยใชโ้ปรแกรมบริหารเวชภณัฑ ์Drug 

Version 5.4 และการใชข้อ้มลูการใชย้าจริงในรอบ 1 เดือนจากโปรแกรม JHCIS 

ประกอบการการเบิกยา พบสามารถลดมลูค่าการเบิกยา คิดเป็น 13.76% เมื่อ

เทียบกบัปี 2556 

3. มีการใช ้printer พิมพฉ์ลากยาทั้ง 18 รพ.สต. และโปรแกรม label pre-packing drug program 

ติดฉลากในยาท่ีแบ่งบรรจุล่วงหนา้ 

4. มีการส่ือสาร แลกเปล่ียนเก่ียวกบัประเด็นปัญหาดา้นยาของผูป่้วย และอ่ืนๆโดยผ่าน group 

facebook : Yaring Rx-รพ.สต.  , group line : Drug kiku group ตั้งแต่ปี  2554-2557  รวม 

353 ค าถาม พบเป็นค าถามเก่ียวการใชย้าในหญิงตั้งครรภ ์, ใหน้มบุตร เด็กมากท่ีสุด จึงไดม้ี

การสนับสนุนหนังสือ”ครรภ ์นม เด็ก” และคู่มือการใชย้าใน รพ.สต. โดยเครือขา่ยเภสชักร 

จงัหวดัปัตตานี  

5. มีระบบเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพย้าซ ้าทั้ง 18 รพ.สต. โดยมีการแจง้เตือนการแพย้า ณ จุด

บริการ , การบนัทึกขอ้มลูท่ีไดร้บัการส่งต่อจากโรงพยาบาล Alert ใน JHCIS และ family folder 

6. มีการดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองโดยการเยี่ยมบา้น ตั้งแต่ปี 2555-57 รวม 11 case พบ DRP : ADR 

มากสุด 5 case มีผลท าใหผู้ป่้วยหยุดยาเอง 3 case  อีก 2 case ใหค้ าปรึกษาและใชย้าต่อ  

7. เกิดการขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นการพฒันาระบบยาใน รพ.สต. โดยเครือขา่ยชุมชนนัก

ปฏิบติัดา้นยา(Drug CoP) อ าเภอยะหร่ิง จ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ ตะกรา้ยาพดูได ้รพ.สต.ปาตาบู

ดี , ขัน้ตอนการใชโ้ปรแกรม label drug pre-packing program (ไดร้บัอนุเคราะหจ์าก

โรงพยาบาลมยอ จงัหวดัปัตตานี) รพ.สต.ตอหลงั , แนวทางการส่งต่อและบนัทึกขอ้มลูการแพ้

ยาในโปรแกรม JHCIS รพ.สต.จะรงั 

8. บทเรียนท่ีไดจ้ากการนิเทศแบบ”เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ปี 2557 คือ ความสุขจากการมีเพ่ือนมา

แนะน า , ความเครียดของผูร้บันิเทศลดลง , คน้หาปัญหา จากการด าเนินงานและเห็นโอกาส

พฒันาไดม้ากขึ้ น  

9. ผลการนิเทศแบบ”เพ่ือนช่วยเพื่อน” ปี 2557 ตามแบบประเมินฯจงัหวดัปัตตานี พบปัญหา 

ไดแ้ก่ ยงัไมม่ีเทอรโ์มมิเตอรว์ดัอุณหภมูิและความช้ืนในคลงัยา พบทั้ง18รพ.สต. ซ่ึงจะมีการขอ

อนุมติัจดัซ้ือในปี 2558 , ขอ้มลูในโปรแกรมไม่ตรงกบัจ านวนในคลงั พบ 10 รพ.สต.  

เน่ืองจากมีการเบิกยาใชก้่อน แลว้ค่อยตดัจากโปรแกรม จึงไดก้ าหนดใหม้ีการเบิกยาและตดั

จากโปรแกรมก่อนน ายามาใช ้ท าใหข้อ้มลูในโปรแกรมเป็นปัจจุบนั , ฉลากยาจากโปรแกรม 
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JHCIS ไมส่มบรูณ ์พบ 12 รพ.สต.  จึงไดป้ระสานทีม IM ในโรงพยาบาล ใหดึ้งขอ้มลูยาใน

โรงพยาบาล ส่งต่อ รพ.สต.ใส่ในโปรแกรม JHCIS  เป็นตน้ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ดว้ยบริบทของ รพ.สต.ท่ีด าเนินงานในหลายดา้น จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ี 1 คน มีภาระหลายงาน 

กอปรกบันโยบายขอสาธารณสุขอ าเภอเนน้ใหม้ีการรบัผิดชอบชุมชนแบ่งเป็น catchment area 

อาจส่งใหก้ารปฏิบติังานดา้นยาขาดความต่อเน่ือง 

2. การประชุมของเจา้หนา้ท่ีใน รพ.สต.มีมาก ท าใหข้าดคนท างานบริการ ส่งผลต่อการพฒันา

ระบบงานต่างๆ ในรพ.สต. 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การบรูณาการการประชุมของหน่วยงาน รวมถึงการประชุมผ่านเทคโนโลยีต่างๆ อาจท าใหก้าร

ด าเนินงานใน รพ.สต.เป็นไปต่อเน่ืองมากขึ้ น 

2. การสนับสนุน ผลกัดนัจากหวัหนา้ฝ่ายเภสชักรรม จะเป็นกลไกส าคญัของการพฒันางานเภสชั

กรรมปฐมภูมิ  

 

PS 11 

สถานการณก์ารกระจายของอาหารสดที่ปนเป้ือนฟอรม์าลิน ปีงบประมาณ 2557  

กรณีศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  สกลนคร  นครราชสีมา ศรีสะเกษ             

กนกพร  ธญัมณีสิน                       

สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแก่น 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

 

ที่มาของปัญหา : ฟอรม์าลินเป็นวตัถุท่ีหา้มใชใ้นอาหาร ผูท่ี้ใชส้ารน้ีกบัอาหารจัดเป็นการผลิตหรือ

จ าหน่ายอาหารไม่บริสุทธ์ิมีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรบัไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรบั 

ปริมาณท่ีร่างกายสามารถรบัไดต่้อวนัต่อน ้าหนักตัวคือ 0.1 ถึง 0.2 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ถา้ร่างกาย

ไดร้บัฟอรม์าลิน 0.5 ถึง 5.25 กรมัจะท าใหเ้สียชีวิตได ้  

วัตถุประสงค ์: เพ่ือศึกษาชนิดและความชุกของอาหารสดท่ีปนเป้ือนฟอรม์าลิน  เสน้ทาง แหล่งท่ีมา 

รปูแบบการกระจายและการปนเป้ือนฟอรม์าลินในอาหารสด     

วิธีการ : ระบาดวิทยาศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) โดย

เก็บขอ้มูลยอ้นหลัง ในจังหวดัพ้ืนท่ีตั้งหน่วยตรวจสอบเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดา้นอาหาร ไดแ้ก่ 

อุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา ศรีสะเกษ  ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 

วิเคราะห์ความชุกโดยใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี รอ้ยละ วิเคราะห์การกระจายอาหารสดปนเป้ือน

ฟอรม์าลิน จ าแนกตามชนิดของอาหารสด สถานท่ีจ าหน่าย รูปแบบการจ าหน่าย แหล่งท่ีมา วิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการถอดบทเรียนผู ้ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ               

ผลการด าเนินงาน : ผลการเก็บตวัอย่างอาหารสด 1,436 ตวัอย่าง(69 ชนิด) พบสารฟอรม์าลิน

ปนเป้ือน 88 ตัวอย่าง(รอ้ยละ 6.1)  ซ่ึงพบความชุกมากท่ีสุดในสไบนาง(รอ้ยละ 24.2) ปลาหมึก

กรอบ ปลาหมึกสด เห็ดฟาง เล็บมือนางตามล าดบั จงัหวดัท่ีพบอาหารสดปนเป้ือนฟอรม์าลินมากท่ีสุด

คืออุดรธานี(รอ้ยละ 8.5)   สถานท่ีจ าหน่ายอาหารสดท่ีพบฟอรม์าลินปนเป้ือน ไดแ้ก่ ตลาดสดและ

รา้นคา้แผงลอย โดยมีแหล่งท่ีมาจากหอ้งเย็นมากท่ีสุด(รอ้ยละ 13.8)ความชุกของแหล่งท่ีมาของอาหาร

สดปนเป้ือนฟอรม์าลินพบว่ามาจากจังหวดัระยองมากท่ีสุด(รอ้ยละ 22.2) แหล่งท่ีมาของอาหารสด

ปลอดสารฟอรม์าลินไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้  รา้นอาหาร แปลงเกษตร  ฟารม์เล้ียงสตัว ์และโรงฆ่าสตัว์ 

ส่วนรปูแบบและเสน้ทางการปนเป้ือนฟอรม์าลินในอาหารสดพบว่าสไบนางปนเป้ือนฟอรม์าลินผลิตจาก

สไบนางแหง้แช่แข็งท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศน ามาพกัท่ีหอ้งเย็นจากน้ันน าไปฟอกและแช่ฟอรม์าลิน

ใหพ้องขึ้ น 3 เท่าซ่ึงจดัเก็บและซ้ือขายในสถานท่ีไมเ่ปิดเผย ส่วนปลาหมึกกรอบปนเป้ือนฟอรม์าลินผลิต

จากปลาหมึกแหง้และส่งขายตลาดในรปูแบบปกติ                    

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย : การพัฒนากลไกเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาอาหารสดปนเป้ือน

ฟอร์มาลินควรบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชนและ

ประชาชนใหค้รอบคลุมทั้งระบบของห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการควบคุมการน าเขา้

ฟอรม์าลินซ่ึงเป็นสารเคมีตั้งตน้ในการผลิต การรัว่ไหลของฟอรม์าลินท่ีเป็นสารเคมีในดา้นอุตสาหกรรม 

การบูรณาการงานของภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการพัฒนาและก ากับดูแลหอ้งเย็นและสถานท่ี

จ าหน่ายอาหารสด เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งกระจายอาหารสดท่ีปลอดภัย  การเฝ้าระวังผู ้ท่ีได้รับพิษจาก

ฟอรม์าลินในอาหาร การจดัตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนเพ่ือเฝ้าระวงัและจดัการปัญหาฟอรม์าลินปนเป้ือน

ในอาหารสด การพัฒนาความเขม้แข็งของผู ้ประกอบการ ผู ้บริโภค ใหส้ามารถเฝ้าระวังและจัดการ

ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง การพฒันาระบบสารสนเทศโดยจดัท าฐานขอ้มูลแหล่งขายส่งท่ีตอ้งเฝ้าระวงัและ

ปลอดภยั การประกาศผลการตรวจวิเคราะหแ์ก่ประชาชน การจดัท าและเผยแพร่ขอ้มลูวิธีการลดความ

เขม้ขน้ของฟอร์มาลินแก่ผูจ้ าหน่ายอาหารสดและผูบ้ริโภค การส่งต่อขอ้มูลใหห้น่วยงานภาครัฐเพ่ือ

ด าเนินการตามกฎหมาย 
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PS 12 

รายงานผลการด าเนินโครงการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิระดบัจงัหวดั 

ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ ์ปี 2554 - 2556 

ราํไพพรรณ ศรทิีพงศ์, กิติศักดิ์  อ่อนปาน, นิพนธ ์สิงหป์าน 

งานเภสชัสาธารณสขุ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดั

อตุรดิตถ ์เลขท่ี 130 หมู่ 8 ตาํบลชยัจมุพล อาํเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ ์53130 

โทรศัพท/์โทรสาร 0 5541 2227 มือถือ 08 4047 9312   

e-mail address  rampaipans@yahoo.com 

 

บทคดัยอ่  

การพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในหน่วยบริการปฐมภูมิของจังหวัดอุตรดิตถ์เร่ิมขึ้ นในปี 

2553 โดยไดม้ีการน าร่องพฒันางานดงักล่าวในหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 7 แห่ง ใน 3 อ าเภอ แต่

รูปแบบและผลการด าเนินงานยงัไม่มีความชัดเจนนัก ต่อมาในปี 2554 สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ได้

ขยายการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิของเขตพ้ืนท่ีบริการสุขภาพท่ี 2 โดยเชิญส านักงานสาธารณสุข

จงัหวดั (สสจ.) ในเขตฯ เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาดว้ย สสจ.อุตรดิตถ์ไดม้ีส่วนร่วมในการสรา้ง

ระบบเครือขา่ยพฒันาคุณภาพงานเภสชักรรมระดบัจงัหวดั ตลอดจนกระตุน้และผลกัดนัใหม้ีการพฒันา

คุณภาพงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ ปี 2554 – 2556 ในกิจกรรม

ดงัต่อไปน้ี 1) การพฒันาเกณฑก์ารประเมินงานเภสชักรรมปฐมภูมิ 2) การแต่งตั้งคณะท างานพฒันา

งานเภสชักรรมปฐมภมูิระดบัจงัหวดั 3) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเ้ครือข่ายงานเภสชักรรมปฐม

ภมูิระดบัจงัหวดั 4) การจดัอบรมเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. เร่ือง การส่งมอบและใหค้ าแนะน าในการใชย้า  5) 

การสุ่มประเมินผลการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิใน รพ.สต. 6) การประกวดผลงานวิชาการและ

นวตักรรมดา้นงานเภสชักรรมปฐมภูมิ  

ที่มาของปัญหา  

  การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริการสุขภาพน้ัน อยู่ภายใตก้ารดูแล

ของหน่วยงานหลักสองส่วน คือ กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีรับผิดชอบนโยบายและการ

วางแผนระบบสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ และอีกหน่วยงานคือ ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีรบัผิดชอบในการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนการบริการสุขภาพ  

 งานเภสชักรรมปฐมภูมิเป็นบทบาทใหม่ในการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิท่ียงัตอ้งไดร้บัการ

ส่งเสริมและพัฒนาองคค์วามรูท่ี้เก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองกบับทบาทหน้าท่ี 3 

มิติของบริการปฐมภมูิ ไดแ้ก่ “ท่ีพ่ึงแรกท่ีกา้วเขา้มาหา” “ผูรุ้กออกไปใหบ้ริการท่ีจ าเป็น” และ  “ประตู

เช่ือมต่อการรกัษาเฉพาะทาง”  

  จุดเร่ิมตน้ของการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิในหน่วยบริการปฐมภูมิของจงัหวดัอุตรดิตถ์

เกิดข้ึนในปี 2553 โดยไดม้ีการน าร่องพฒันางานดงักล่าวในหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 7 แห่ง ใน 3 

อ าเภอ แต่รูปแบบและผลการด าเนินงานยงัไม่มีความชัดเจนนัก ต่อมาในปี 2554 สปสช.เขต 2 

พิษณุโลก ไดข้ยายการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิของเขตพ้ืนท่ีบริการสุขภาพท่ี 2 ไดแ้ก่ พิษณุโลก 
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ตาก สุโขทยั เพชรบรูณ์ และอุตรดิตถ์ โดยเชิญส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) ในเขตฯ เขา้มามี

ส่วนร่วมในการพฒันาดว้ย  

วตัถุประสงค ์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุน้หน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดใหพ้ัฒนางานดังกล่าวอย่าง

ต่อเน่ืองและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

2. แลกเปล่ียนเรียนรูก้ารพฒันางานเภสชักรรมปฐมภมูิในระดบัจงัหวดั  

3. แสวงหาผลงานดีเด่นทางดา้นการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการพฒันาและการเทียบเคียงคุณภาพงานเภสชักรรมปฐมภมูิระดบัจงัหวดั 

วิธีการด าเนินงาน  

สสจ.อุตรดิตถ์ไดม้ีส่วนร่วมในการสรา้งระบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมระดับ

จงัหวดั ตลอดจนกระตุน้และผลักดันใหม้ีการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ

อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ ปี 2554 – 2556 ใน 6 กิจกรรมดงัต่อไปน้ี  

1) การพฒันาเกณฑก์ารประเมินงานเภสชักรรมปฐมภูมิ  

2) การแต่งตั้งคณะท างานพฒันางานเภสชักรรมปฐมภมูิระดบัจงัหวดั  

3) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเ้ครือขา่ยงานเภสชักรรมปฐมภมูิระดบัจงัหวดั  

4) การจดัอบรมเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. เร่ือง การส่งมอบและใหค้ าแนะน าในการใชย้า   

5) การสุ่มประเมินผลการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภมูิใน รพ.สต.  

 6) การประกวดผลงานวิชาการและนวตักรรมดา้นงานเภสชักรรมปฐมภมูิ  

ผลการด าเนินงาน  

  การด าเนินงานในปี 2554 สสจ.อุตรดิตถไ์ดม้ีส่วนร่วมพฒันาเกณฑก์ารประเมินงานเภสชักรรม

ปฐมภูมิของเขต เน่ืองจากเกณฑ์เดิมหลายขอ้ไม่ชัดเจน/ซ ้าซอ้น ไม่สามารถประเมินได้อย่างเป็น

รปูธรรม  

  ถัดมาในปี 2555 สสจ.อุตรดิตถ์ไดแ้ต่งตั้งคณะท างานพฒันางานเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับ

จงัหวดั จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะดบัจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง และจดัการประกวดผลงานวิชาการและ

นวัตกรรมดา้นงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ แต่ผลการประเมินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิของ รพ.สต. ท่ีมี

คะแนนประเมินตนเองอยู่ใน 15 ล าดบัแรกของจงัหวดัจาก รพ.สต.ทั้งหมด 89 แห่ง พบว่ามี รพ.สต. 

ผ่านเกณฑก์ารประเมินเพียง 6 แห่ง อีกทั้งในภาพรวมระดบัจงัหวดัมีเกณฑก์ารประเมินงานเภสชักรรม

ปฐมภมูิบางขอ้ท่ี รพ.สต. ผ่านเกณฑฯ์ ค่อนขา้งน้อย เช่น การมีผลการวิเคราะหจุ์ดอ่อนจุดแข็งของหมอ

พ้ืนบา้นเพ่ือน าสู่การพฒันา  มีรายงานผลการประเมินความรูเ้ร่ืองสมุนไพรของประชาชน/ เจา้หน้าท่ี

สาธารณสุข มีการทบทวนอุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนทางยาและมีแนวทางการป้องกัน เป็นต้น 

ส าหรบัการอบรมใหค้วามรูแ้ก่เจา้หนา้ท่ี รพ.สต. เก่ียวกบัการส่งมอบและใหค้ าแนะน าในการใชย้า ผูเ้ขา้

รับการอบรมมีความรูเ้พ่ิมขึ้ น โดยพบว่า คะแนนสอบ ก่อน – หลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีความพึงพอใจต่อการอบรมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้เสนอแนะให้

จัดการอบรมครั้งต่อไปเพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ีใน รพ.สต. ไดเ้วียนมาอบรมจนครบทุกคน และขอใหเ้พ่ิม

รายละเอียดค าแนะน าในการใชก้ลุ่มยาโรคเร้ือรงั  
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  และในปี 2556 สสจ.อุตรดิตถไ์ดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูข้องเครือข่ายระดบัจงัหวดัอย่าง

ต่อเน่ืองเช่นเดิม จดัอบรมเจา้หน้าท่ี รพ.สต. ครั้งท่ี 2 โดยปรบัปรุงเน้ือหาการอบรมตามขอ้เสนอแนะ

ของผูเ้ขา้รบัการอบรมรุ่นแรก พบว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมมีความรูเ้พ่ิมขึ้ น โดยคะแนนสอบ ก่อน – หลงั 

ของการอบรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัไดจ้ดัการประกวดผลงานวิชาการและนวตักรรมดา้นงานเภสชักรรมปฐม

ภมูิเพ่ือคดัเลือกผลงานเขา้ร่วมการประกวดเวทีวิชาการระดบัเขตซ่ึงจดัขึ้ นเป็นปีแรก และสุ่มประเมินผล

งานเภสชักรรมปฐมภมูิของ รพ.สต. จ านวน 20 แห่งใน 9 อ าเภอ พบวา่ มี รพ.สต. จ านวน 10 แห่ง ไม่

ผ่านการประเมิน โดยปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบังานบริหารเวชภณัฑ ์การจดัการและการเก็บ

วคัซีน และการบันทึกขอ้มูลในการด าเนินงานท่ียงัไม่ถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงเป็นประเด็นในการพัฒนา

ต่อไป  

  บทบาทของ สสจ.มีความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยบริการในจงัหวดัใหพ้ฒันางาน

เภสชักรรมปฐมภมูิอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดและเกิดความยัง่ยืน โดยจากกิจกรรมของ 

สสจ.อุตรดิตถ์ท่ีด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง ในปี 2557 สปสช.เขต 2 พิษณุโลกจึงได้

พิจารณาก าหนดตวัช้ีวดังานเภสชักรรมปฐมภมูิระดบัจงัหวดัเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการใชเ้ฉพาะคะแนน

ประเมินตนเองของ รพ.สต.ในปีท่ีผ่านๆมา ทั้งในส่วนของการแต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัด การ

ประชุมคณะท างานฯและใหม้ีการสุ่มประเมินหน่วยบริการปฐมภมูิในพ้ืนท่ีโดยกรรมการภายนอก  

ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

1. การมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะดบัจงัหวดั 

2. การใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของขอ้มลู 

3. การใหก้ารสนับสนุนตามบทบาทหนา้ท่ีของจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

  เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ควรคงเกณฑก์ารประเมินดงักล่าวไว ้

อีกอยา่งนอ้ย 3 -5 ปี 
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PS 13 

การบริหารจดัการยาในผูป่้วย Palliative Care งานเภสชักรรมปฐมภูมิ  กลุ่มงานเภสชักรรม  

โรงพยาบาลอุดรธานี 

วราภรณ ์รมิชยัสิทธ์ิ , ฌานิกา อึงสกาว 

งานเภสชักรรมปฐมภมิู  กลุม่งานเภสชักรรม  โรงพยาบาลอดุรธานี 

 
 ดว้ยในปัจจุบนัพบว่ามีผูป่้วยโรคเร้ือรงั (Chronic  disease) และผูป่้วยระยะสุดทา้ย(Palliative 

Care) มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้ น  หลังจากท่ีผู ้ป่วยเหล่าน้ีไดร้ับการดูแลจากแพทย์ และทีมสุขภาพ ใน

โรงพยาบาลแลว้ ผูป่้วยเหล่าน้ีเมื่อไดร้บัการจ าหน่ายกลบับา้นจ าเป็นตอ้งไดร้บัการดูแลต่อเน่ืองในการ

ก าจัดความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย  รวมถึงความทุกข์ทรมานจากยา  ( Drugs Related 

Suffering : DRS ) เพ่ือท าใหผู้ป่้วยปลอดภยั  ลดความทุกขท์รมาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น  ในการน้ี  

เขตบริการสุขภาพท่ี ๘ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง  โดยไดม้ีการก าหนดแผนการ

พฒันาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) ในการดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง Long Term Care ในผูป่้วยเตียง

ประเภทท่ี ๓ ซ่ึงเป็นผูป่้วยโรคเร้ือรงัและมีปัญหาซับซอ้น  และผูป่้วยเตียงประเภทท่ี ๔ ผูป่้วยระยะ

สุดทา้ยท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลแบบประคบัประคอง ( Palliative Care )  ซ่ึงผูป่้วยเหล่าน้ีพบว่ายงัมีปัญหา

ดา้นยาท่ีบา้นมากมาย อนัไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการบริการในโรงพยาบาล  มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก  ยากต่อการ

เขา้ถึงยา ,  ปัญหาท่ีบา้น  พบว่า ปัญหาการใชย้าไม่ถูกเทคนิค  การไดร้ับยาในขนาดท่ีน้อยเกินไป   

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาหรืออาหาร  การเก็บรกัษายาท่ีไม่ถูกตอ้ง  โรงพยาบาลชุมชน หรือ รพ.สต. 

ขาดองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการใชย้า  การ Monitor ยา และปัญหาในดา้นการส ารองยากลุ่ม Opioid ใน

โรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัใกลเ้คียง  ไมเ่พียงพอต่อการดแูลผูป่้วย   เป็นตน้   

 ดังน้ันงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลอุดรธานี  จึงได้มีการ

พฒันาการบริหารจดัยาในผูป่้วย Palliative Care เพ่ือใหม้ีการบริหารจดัการยาไดอ้ย่างเหมาะสม  ท าให้

ผูป่้วยลดความทุกขท์รมานในระยะสุดทา้ยของชีวิต  รวมทั้งท าให ้รพช , รพ.สต. ในเครือข่ายไดม้ีความรู ้

ความเขา้ใจและมีทักษะในการใชย้าและติดตามการใชย้าในผู ้ป่วย Palliative care ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  ผูป่้วยมีความปลอดภยัดา้นยา และลดอาการปวด ลดความทุกขท์รมานในระยะสุดทา้ย

ของชีวิต และบรรลุแผนการพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan ) ในการดูแลผูป่้วย  Long Term 

Care เตียงประเภทท่ี ๓ และ ๔  ( Palliative Care ) ของเขตบริการสุขภาพท่ี ๘ อีกดว้ย 

กระบวนการท างาน 

1. การทบทวนกรอบรายการยาท่ีใชใ้นผูป่้วย Palliative Care 

2. พฒันาแนวทางการเบิกจ่ายยาในโรงพยาบาล 

3. ปรบัปรุงแนวทางการดแูลผูป่้วย Palliative Care ร่วมกบัสหวิชาชีพ   

4. พฒันาแนวทางการใหย้าและการติดตามการใหย้า MO inj sc within 24 hrs via syringe driver 

5. ออกติดตามเยี่ยมบา้นผูป่้วย Palliative Care 

6. ใหค้วามรูว้ิชาการและจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์ ไดแ้ก ่ แพทย ์ เภสชั

กร  พยาบาลวิชาชีพ ระดบัโรงพยาบาล 
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7.  จดัตั้งเครือขา่ยเภสชักรในการดแูลผูป่้วย Palliative Care   ในเขตบริการสุขภาพท่ี 8 

8. ติดตามและประเมินผลการท างานร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ 

กรอบการท างาน 

 

ยาท่ีใชส้  าหรบัการดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง (Palliative Care ) 

เครือขา่ยการดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง (Palliative Care ) จงัหวดัอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยากลุม่ non – Opioids 

ได้แก ่

 Acetaminophen , Aspirin , 

Indomethacin  , Ibuprofen , 

Naproxen , Diclofenac  

 NED : 

Celecoxib , Etoricoxib 

ยากลุม่ Opioids  ได้แก่  

Weak opioids :Tramadol , TWC 

Strong opioids :Morphine10mg/ml inj  , 

MOIR 10 mg tab  Morphine2mg/ml S 

,Morphine10mg(MST)  tab , 

Morphine30mg(MST)  tab,  

Morphine60mg(MST)  tab , 

Morphine20mg(Kapanol)  tab ,  

Morphine50mg(Kapanol)  tab , Fentanyl 

0.1mg/2ml inj , Fentanyl 12 mcg/hr 

patch  , Fentanyl 25mcg/hr patch  

Methadone 5 mg tab 

 

 

ผูป่้วย Dx Palliative Care ( Z51.5 ) 

 

ยา Adjuvant  ได้แก่  

Amitriptyline ,Nortriptyline, 

Haloperidol , 

Gabapentin(100,300 mg ) 

Carbamazepine 

,Dexamethasone 

NED : 

Pregabalin 

วตัถอุอกฤทธ์ิฯ : 

Dormicum inj 

 

Medication 

 

Pain Mangement 

 

Non Pain Management 
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แนวทางการการเบิกจ่ายยา MO ผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการยาในรูปแบบเครือข่าย 

 

ผูป่้วย Dx Palliative Care (Z51.5) 

 

IPD  ( D/C ) 

Tab/Cap/ 

Syrup /Patch 

1. ลง Dx โรคร่วม 

Z51.5 

2. แพทยส์ัง่ยาไม่เกิน 

30 วนั  

3. ยื่นใบสั่งยา+ ย.ส.5 

รับยาห้องยาOPD ชั้น 2 

4. แนะน ากรณียา

เหลือให้ส่งกลบัคืน

ห้องยา 

  

 

 

 

  

 

OPD 

Tab/Cap/ 

Syrup/Patch 

1. ลง Dx โรคร่วม 

Z51.5 

2. แพทยส์ัง่ยาไม่เกิน 

30 วนั  

3. ยื่น order + ย.ส.5 

รับยาห้องยาNO15 

4. แนะน ากรณียา

เหลือให้ส่งกลบัคืน

ห้องยา 

 

 

Injection 

1. ลง Dx โรคร่วม Z51.5 

2. ใช้ยา stock ward  

3. ยื่นOrder + ย.ส.5+ย.ส.

6+ซาก amp ยา 

4. รับยาคืน stock ward 

ตามระบบที่ห้องยาNO 15 

5. กรณีวัตถุออกฤทธิฯ์  

( Dormicum inj ) ใช ้บจ.8 

 

Injection (เฉพาะมี 

syring Driver

เท่านัน้) 

1. ลง Dx โรคร่วม Z51.5 

2. แพทยส์ัง่ยาเฉพาะ จนัทร-์

ศกุร ์(ในเวลาราชการ ) 

3.ยื่นใบสั่งยา + ย.ส.5+ย.ส.6 

(กรณีDormicum inj ใชบ้จ.8 ) 

4. รับยาที่ stock paliiative ที่ 

spinal unit (พี่พวงพยอม จุล

พันธ์ หรือ พี่เจียระไน ใจวัน )                
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Flow  Chart  ระบบการดูแลต่อเนื่องและการให้ค าปรึกษาด้านยาในผู้ปวย Palliative Care และ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARD 

  

Ambulatory Care ( OPD ) 

Acute Care ( IPD ) 

 
- Classify ประเภทเตียง 

- ท า Team meeting โดยทีมสหวิชาชีพ  

(แพทย์ เภสัชกร พยาบาล กายภาพบ าบัด 

โภชนากร)  ในผู้ป่วย เตียง 3 

พบปัญหาด้านยาในผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

DM  , HT , Asthma / COPD , TB / HIV ,  

Warfarin , CKD , Polypharmacy , 

Palliative care ( pain management ) 

 
ส่งต่อ เภสัชกรงานเยี่ยมบ้าน หรือ COC รพ.อุดรธานีตามแบบฟอร์ม 

เภสัชกร  และทีมสหวิชาชีพ  ออกเยี่ยมผู้ป่วยและcare giver ที่บ้าน 

ร่วมกับทีมชุมชน ( รพ.สต. , อสม ) 

 ( ตาม schedule และ ความเร่งด่วน ) 

Wk 1 : จาก ward Med  , Wk 2 : จาก ward ศัลย์ 

Wk 3 : จาก ward เด็ก   , Wk 4 : จาก ward สูต ินรีเวช 

 

 
เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพ ส่งต่อ case ให้ทาง รพ.สต.

ดูแลต่อเนื่อง และส่งกลับข้อมูลที่ศูนย์ COC 
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PS 14 

การพฒันาระบบงานเภสชักรรมปฐมภูมิเครือข่ายอ าเภอเมืองตราด 

สายชล  ชาํปฏิ 

โรงพยาบาลตราด 

โทร 081-864-7033 อีเมล ์schampati@hotmail.com 

 

 งานเภสัชกรรมปฐมภูมิเครือข่ายอ าเภอเมืองตราด เร่ิมพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2553 เน่ืองจากไดร้บังบประมาณจาก สปสช.ในโครงการพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิ 

200 CUP จ านวน 150,000 บาทและไดพ้ฒันาสู่ระบบงานเยี่ยมบา้นผูป่้วยโรคเร้ือรงั โดยมีเภสชักร

ผูร้ับผิดชอบแบบเต็มเวลาจ านวน 1 คน ออกปฏิบติังานบริการจ่ายยาโรคเร้ือรังใน รพสต.แม่ข่าย 

จ านวน 3 แห่ง (มีแพทย์ออกตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)  รวมบริการจ่ายยา ในภาคเชา้ประมาณ 12 

ครั้ง/เดือน และเวลาท่ีเหลือปฏิบติังานเยี่ยมบา้นผูป่้วยโรคเร้ือรงัร่วมกบัทีมเยี่ยมบา้น  และทดลองน า

ร่องระบบบริการเติมยาในผูป่้วยโรคเร้ือรงัท่ี รพสต. (Refilled) โดยเภสชักรปฐมภูมิ ท่ี รพสต.ในเขต

ชุมชนเมือง จ านวน 2 แห่งในปีงบประมาณ  2554  

 ปีงบประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน 

ในหวัขอ้การพฒันาระบบบริการสุขภาพ ในประเด็นดา้นการพฒันาเครือข่ายบริการสุขภาพ ซ่ึงมีตวัช้ีวดั

คือ สดัส่วนของจ านวนผูป่้วยนอก โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงท่ีไปรบัการรกัษาท่ี ศสม./รพ.สต.

มากกว่ารอ้ยละ 50  เพ่ือลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยใน รพศ./รพท. ซ่ึงคณะกรรมการ

ประสานงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองตราด ไดม้ีแนวคิดในการพฒันาระบบบริการดังกล่าว ท าใหก้ลุ่ม

งานเภสัชกรรมเร่ิมมีการพัฒนาระบบยา และพัฒนางานบริการเภสัชกรรมลงสู่   รพ.สต.  ใน

ปีงบประมาณ 2557 และพฒันาระบบบริการต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 2558 

ท่ีมา/ปัญหา 

  1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยใน รพศ./รพท. 

โดยก าหนดสดัส่วนของจ านวนผูป่้วยนอก โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงท่ีไปรบัการรกัษาท่ี ศสม./

รพ.สต.มากกวา่รอ้ยละ 50   

 2. พฒันาคุณภาพระบบงานเภสชักรรมปฐมภมูิ 

วตัถุประสงคข์อง คปสอ.เมืองตราด 

 1. ผูป่้วยโรคเร้ือรงัไดร้บัยาและการดูแลรกัษาใกลบ้า้นดว้ยมาตรฐานเดียวกนักบัโรงพยาบาล

ตราด 

 2. ลดความแออดัในโรงพยาบาลตราด 
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วิธีการด าเนินการ 

1. จดับริการจ่ายยาผูป่้วยโรคเร้ือรงัโดยเภสัชกร ท่ี รพสต.แม่ข่าย ทั้ง 6 แห่งและเพ่ิมจ านวนวนั

บริการจ่ายยาท่ี ศสม. 

2. ยงัคงด าเนินงานเติมยาผูป่้วยโรคเร้ือรงัต่อเน่ือง (Refilled) โดยเภสชักร ท่ี รพสต. ทั้ง 2 แห่ง

เหมือนเดิม 

3. 3.ในระยะแรก โรงพยาบาลตราดจะด าเนินการส่งกลบัผูป่้วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ประมาณ 800 คน (กลุ่มท่ีควบคุมโรคได)้ แยกตามกลุ่มปิงปองจราจร 7 สี 

4. ระยะท่ีสองจะขยายการด าเนินงานเติมยาผูป่้วยโรคเร้ือรงัต่อเน่ือง (Refilled) โดยเภสชักรท่ี รพ

สต. (กลุ่มท่ีควบคุมโรคยงัไมไ่ดต้ามเป้าหมายการรกัษา ตอ้งตรวจรกัษาโดยแพทยเ์ฉพาะทาง) 

5. จากเป้าหมายและวิธีดงักล่าว ท าใหเ้ภสชักรตอ้งออกใหบ้ริการจ่ายยาสปัดาหล์ะ 9-10 ครั้งต่อ

สปัดาห ์ซ่ึงเภสัชกรเต็มเวลาเพียงคนเดียวไม่สามารถปฏิบติังานได ้กรณีไปราชการหรือลา ก็

ต้องอาศัยเภสัชกรงานบริการจ่ายยาผู ้ป่วยนอกมาช่วยงาน ทั้งท่ีงานบริการจ่ายยาใน

โรงพยาบาลก็ใหบ้ริการไมท่นั จึงบริหารจดัการระบบงานใหม ่ดงัน้ี 

ดา้นบุคลากร 

1. ประชุมช้ีแจงเภสัชกรงานบริการจ่ายยาผู ้ป่วยนอกและเภสัชกรปฐมภูมิ เพ่ือร่วมกันแกปั้ญหา

ดงักล่าว 

2. แจง้นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ทีมหมอครอบครวัเพ่ือใหเ้ภสชักรทราบถึงแนวโน้มในการ

พฒันางานเภสชักรรมปฐมภมูิ , แจง้นโยบายของระบบงานปฐมภมูิเครือขา่ยอ าเภอเมืองตราด และ

แจง้นโยบายงานเภสชักรรมปฐมภมูิของกลุ่มงานเภสชักรรม 

3. รบัฟังและแสดงความคิดเห็นของเภสชักรร่วมกนั 

4. ก าหนดแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนัใหม่ในปีงบประมาณ 2558 โดยเร่ิมปฏิบติังานในเดือน 

พ.ย.57 

ผลการประชุมมีแนวคิดในการบริหารจดัการระบบบริการใหม ่ดงัน้ี 

1. รวมเภสชักรงานปฐมภูมิและบริการจ่ายยาผูป่้วยนอกเป็นทีมเดียวกนั ถือเป็นงานของทุกคนท่ี

ตอ้งรบัผิดชอบร่วมกนั  เพ่ือช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังานของทีม 

2. ใหเ้ภสชักรทุกคนไดเ้รียนรูง้านเภสชักรรมปฐมภมูิ ในการใหบ้ริการจ่ายยาท่ี รพสต./ศสม. และ

งานเยี่ยมบา้น โดยจดัประชุมวิชาการยอ่ย เพ่ือใหเ้ภสชักรไดม้ีมุมมองใหม่ๆ  

3. ก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน และจดัระบบบริการแบบหมุนเวียนในการออกพ้ืนท่ี 

4. นัดประชุมเป็นระยะ เพ่ือส่งต่อขอ้มลูผูป่้วยและแลกเปล่ียนเรียนรูง้านซ่ึงกนัและกนั 
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ดา้นบริหารเวชภณัฑ ์

1. ปรบัปรุงกรอบบญัชียา/ก าหนดตามระดบัของเครือข่าย 

1. ระบบงานบริหารเวชภณัฑ ์ซ่ึงแยกเป็นกิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี 

 1.1 การก าหนดกรอบและปรบัปรุงบญัชียาของ รพสต. 

                      จากเดิม 100 รายการในบญัชียาหลกัแห่งชาติส าหรบัทุก รพสต.   มาเป็น PCU แม่

ขา่ยท่ีมีแพทยอ์อกตรวจ ประมาณ 250 รายการ(เหมือน รพช.ขนาดเล็ก)  กรณีท่ี รพสต.มี Refilled จะ

เป็นตูย้าท่ีเปิดเฉพาะวนัท่ีเภสัชกรมาใหบ้ริการ ปีงบประมาณ 2557 จึงมีการปรับปรุงระบบบัญชียา

ใหม ่คือ  

      1. รพสต.ลกูขา่ย ท่ีไมม่ีพยาบาลเวชปฏิบติั 123 รายการ (รวมสมุนไพร)  

      2. รพสต.ลูกข่ายท่ีมีพยาบาลเวชปฏิบัติ 143 รายการ (รายการยาท่ีเพ่ิมเป็นยาส าหรับผู ้ป่วย

โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู)     

       3. รพสต.แมข่า่ยท่ีมีแพทย/์เภสชักร 250 รายการ  

           ส าหรบัเครือขา่ยอ าเภอเมืองตราดมีพยาบาลเวชปฏิบติัอยูป่ระจ าทุกแห่ง 

 1.2 การจดัท าแผนความตอ้งการใชย้า (จดัซ้ือจดัหา) ร่วมกบัโรงพยาบาลตราด 

                      เดิม รพสต.จะเป็นผูจ้ดัท าแผนความตอ้งการใชย้าและเวชภณัฑเ์องและรวบรวมขอ้มลู

ส่งโรงพยาบาลตราดเพ่ือจดัท าแผนความตอ้งการในภาพรวม แต่จากการรวบรวมแผนของทุกแห่งพบว่า

ขอ้มูลมกัไม่ตรงกบัความเป็นจริงจากขอ้มูลการใชข้องปีงบประมาณท่ีผ่านมา โรงพยาบาลตราดจึงใช้

ระบบวิเคราะหข์อ้มลูจากการเบิกในแต่ละปีงบประมาณของ รพสต.ทุกแห่งและจดัท าแผนความตอ้งการ

ใหเ้องเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงกับการใชจ้ริง แต่ในปีงบประมาณ 2557 ไดน้ าระบบการควบคุม

ภายในและตรวจสอบภายในด้านยาและเวชภัณฑ์มาใช้ พบว่า รพสต.ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด ของ

ส านักงานปลดักระทรวงท่ีตอ้งการใหห้น่วยงานย่อยทราบแผนรายรบัรายจ่ายดา้นการเงินการคลงั ใน

ปีงบประมาณ 2558 จึงให ้รพสต.ตอ้งจดัท าแผนความตอ้งการใชย้าและเวชภัณฑด์ว้ยตนเองตามไฟล์

อิเล็กทรอนิกสท่ี์จดัส่งใหแ้ละรวบรวมส่งโรงพยาบาลตราด(แม่ข่าย) เพ่ือวิเคราะหใ์นภาพรวมของอ าเภอ

ต่อไป 

 1.3 การเบิก-จ่ายและการขนส่ง 

       ตามขอ้ตกลงเดิมใหทุ้ก รพสต. บนัทึกขอ้มลูการเบิกยาและเวชภณัฑใ์นระบบ online ของ

โรงพยาบาลตราด ภายในวนัท่ี 5 ของเดือน และก าหนดวนัรบัตั้งแต่วนัท่ี 21 เป็นตน้ไป (มารบัเองท่ี

โรงพยาบาลตราด)  แต่ดว้ยภาระงานของเจา้หน้าท่ี รพสต.มีมากโรงพยาบาลตราดจึงจดัใหม้ีบริการ

ขนส่งยาและเวชภณัฑไ์ปใหถึ้งหน่วยบริการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นตน้มา โดยรวมถึงการขนส่ง

วัคซีนดว้ย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการขนส่งและรักษาคุณภาพยารวมถึงการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่าง

เจา้หนา้ท่ีงานคลงักบั รพสต.และเพ่ิมความพึงพอใจในบริการของโรงพยาบาลตราด 
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1.4 การจดัเก็บและควบคุมคุณภาพ 

 รพสต.มีการด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนด มีตูเ้ย็นเก็บยาและวคัซีนต่างหาก มีระบบสุ่ม

ตรวจอุณหภูมิขณะขนยา้ย จดัเก็บและขณะจ่าย โดยใช ้Data logger รวมถึงมีการประชุมแปลผลและ

วิเคราะหผ์ลร่วมกนั แต่ปัจจุบนัเคร่ืองบนัทึกท่ีไดร้บัการสนับสนุนไดเ้ส่ือมสภาพ จึงไดม้ีการจดัท าแผน

จดัหาในปีงบประมาณ  2558  (พรอ้มท าแผนจดัการความเส่ียงกรณีไฟฟ้าดบั)  

  กรณีคลังเวชภัณฑ์ ไดม้ีการพัฒนามาตรฐานคลังเวชภัณฑ์ร่วมกับการปรับปรุงสถานท่ีดา้น

ความปลอดภัยและอุณหภูมิตามความเหมาะสมของแต่ละ รพสต. บางแห่งพัฒนาถึงขั้นติด

เคร่ืองปรบัอากาศเพ่ือควบคุมอุณหภูมิ ส าหรบัปีงบประมาณ 2558 จะน ามาตรฐานงานเภสชักรรม

ปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุขมาใช ้ปัจจุบนั ทุก รพสต. อยู่ในขั้นตอนของการประเมินตนเองตาม

มาตรฐานดงักล่าว 

1.5 การเบิกจ่ายไปยงัหน่วยจ่ายยา 

 ปัจจุบัน ทุก รพสต. มีการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยผู ้เบิกกับผู ้จ่ ายไม่ใหเ้ป็นบุคคล

เดียวกนั แต่ยงัพบปัญหาเบิกจ่ายยาจากคลงัไปยงัหน่วยจ่ายยาของตนเองเป็นขนาดบรรจุใหญ่ๆ เช่น ยา

น ้าเบิกครั้งละ 20 ขวด หรือ 50 ขวด ยาเม็ดบางรายการเบิกครั้งละ 1,000 เม็ด ซ่ึงกว่าจะใชห้มดอาจ

ใชเ้วลาเป็นปี ท าใหม้ีมูลค่ายาท่ีหอ้งจ่ายยามากกว่าท่ีคลงัยา มูลค่าคงคลงัท่ีรายงานมายงัโรงพยาบาล

ตราดจึงไม่ใช่มลูค่าท่ีแทจ้ริง (ซ่ึงตามเกณฑม์าตรฐานปี 2558  ตอ้งการใหร้ายงานยอดคงคลงัรวมทั้ง 

2 จุด)  

ดา้นระบบบริการเภสชักรรมท่ี รพ.สต. (การดแูลผูป่้วยระดบับุคคล) 

1. พฒันาบุคลากรดา้นความรูเ้ร่ืองยา โดยจดัอบรมใหค้วามรูเ้ร่ืองยาท่ีใชร้กัษาโรคเบาหวาน / ความ

ดนัโลหิตสงู/สมุนไพร  

    พรอ้มจดัท าคู่มือดแูลรกัษาผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหิตสงู (เครือขา่ยจงัหวดัตราด) 

2. บริหารจดัการความเส่ียงในงานบริการเภสชักรรม/APR/วคัถุออกฤทธ์ิ 

2.1. พฒันาคุณภาพงานบริการจ่ายยา/วิชาการ 

ปัจจุบนัมีเภสัชกรไปใหบ้ริการจ่ายยาในผูป่้วยโรคเร้ือรงัท่ี รพสต. /ศสม. จ านวน 8 แห่ง ( รวม 26 

ครั้ง/เดือน) ไดพ้ฒันามาตรฐานงานบริการจ่ายยาใน รพสต. โดยจดัท าแผนจดัซ้ือเคร่ืองพิมพฉ์ลากยา 

(Thermal Printer) ใหแ้ก่ทุก รพสต. (ประชุมจัดท าแผนระดับอ าเภอ เดือน ก.ย.57) พัฒนาระบบ

บริการจ่ายยาโดยใหม้ีการทวนสอบ Double Check แยกคนจดัยาและคนจ่ายยา กรณี รพ.แม่ข่าย เมื่อ

แพทย์ตรวจรักษาแลว้ จะบันทึกขอ้มูลการตรวจรักษาและพิมพ์ฉลากยา ส่งต่อใหผู้ ้จัดและผู ้จ่าย 

ตามล าดบั 

ประเด็นการพฒันา : พฒันาทกัษะการจ่ายยาท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานวิชาชีพแก่พยาบาลเวชปฏิบติั 
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ไดม้ีการพฒันาความรูท้างวิชาการดา้นยาอย่างสม า่เสมอปีละ 1-2 ครั้ง ส าหรบัปีงบประมาณ 2557 

ไดจ้ดัอบรมความรูด้า้นยาในผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนั ใหแ้ก่พยาบาลเวชปฏิบติั 2 ครั้ง จดัอบรม

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 ครั้งและสรา้งเครือข่ายการรายงาน

อาการไมพี่งประสงค ์รวมถึงการแจง้ขอ้มลูการบนัทึกขอ้มลูแพย้าในเครือข่าย การส่งต่อขอ้มลูผูป่้วยท่ีใช้

ยาวารฟ์ารินใหแ้ก่ รพสต.เพ่ือป้องกนัการสัง่จ่ายยากลุ่ม NSAIDs 

2.2 การบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือความปลอดภยัดา้นยา 

   ประชุมเจา้หนา้ท่ี รพ.สต.จดัท าแผนควบคุมภายในดา้นยาและเวชภณัฑพ์รอ้มวิเคราะหค์วามเส่ียงและ

แนวทางป้องกนั , สรา้งระบบการรายงานความเส่ียงและความคลาดเคล่ือนทางยา พรอ้ม CQI  ระบบยา

ความเส่ียงสงู ยาท่ีหา้มใชใ้นเด็ก  หญิงใหน้มบุตร หญิงตั้งครรภ ์ , ระบบควบคุมและการรายงานการใช้

ยาท่ีเป็นวตัถุออกฤทธ์ิฯ รวมถึงการแยกจดัเก็บ , ระบบการจดัการยาและวคัซีนในตูเ้ย็นกรณีไฟฟ้าดบั 

ผลการด าเนินการพบว่า ทุก รพ.สต.ผ่านเกณฑป์ระเมินมาตรฐานงานเภสัชกรรมและ ทุก รพ.สต.ใน

อ าเภอเมืองตราด ผ่านเกณฑม์าตรฐานดา้นการพยาบาลของสภาการพยาบาล เป็นแห่งแรกของประเทศ 

ในปีงบ 2556 

การดแูลผูป่้วยระดบัครอบครวัท่ีบา้น เป็นการดแูลแบบองคร์วม ซ่ึงงานเยี่ยมบา้นถือเป็นบริการหลงัการ

ขายท่ีไดเ้ห็นความจริง  รูไ้ดถึ้งความคิดของผูป่้วยและญาติ (Idea) ไดร้บัรูถึ้งความรูสึ้กท่ีแทจ้ริง รวมถึง

มุมมองความทุกข์ท่ีแตกต่างกันของผูป่้วยกับบุคลากรท่ีใหก้ารรักษา (Feeling) ไดเ้ห็นการปฏิบัติท่ี

แท้จริงของผู ้ป่วยว่าท าอะไรบา้ง บทบาทหน้าท่ี รวมถึงภาระ ความรับผิดชอบท่ีแท้จริงของคนใน

ครอบครัว (Function) และไดร้ับรูถึ้งความคาดหวงัหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูป่้วยและญาติ 

(Expectation) ซ่ึงอาจไม่เหมือนกบัท่ีเราตอ้งการใหเ้ป็น   การเยี่ยมบา้นจึงเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีจะได้

ช่วยเหลือดแูลผูป่้วยใหพ้น้จากทุกขอ์ยา่งแทจ้ริง แต่การจะไดม้าซ่ึงขอ้มลูท่ีแทจ้ริงเพ่ือการดูแลรกัษาน้ันผู ้

เยี่ยมบา้นตอ้งมีความจริงใจและมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูป่้วยและญาติ (Therapeutic Relationship) ซ่ึง

อาจไมไ่ดเ้กิดจากการเยี่ยมบา้นเพียงครั้งเดียว การเยี่ยมบา้นจึงมีระบบขั้นตอนการท างาน คือ คดักรอง

ผูป่้วยกลุ่มเป้าหมายร่วมกนั พรอ้มก าหนด Case Manager  ,  ก าหนดวนัลงเยี่ยม ,  ประชุม/ศึกษา

ขอ้มลูร่วมกนัก่อนลงเยี่ยมบา้น รวมถึงการสรุปผลร่วมกนัหลงัเยี่ยมบา้น เพ่ือวางแผนการดแูลต่อเน่ือง 

และมีระบบเช่ือมต่อบริการ/ส่งต่อขอ้มลู/ท่ีปรึกษาดา้นยา หรือขอ้มลูปัญหาท่ีพบจะส่งต่อแพทยห์รือ

เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  

 กลุ่มงานเภสชักรรม เร่ิมมีงานเยี่ยมบา้นผูป่้วยโรคเร้ือรงัร่วมกบัพยาบาลเจา้ของพ้ืนท่ี /อสม/

อปท. หรือร่วมทีมสหสาขา ในปีงบ 2553 เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 

ปีงบประมาณ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558(4

ด) 

จ านวนครั้ง 83 187 115 99 89 120 
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ประเด็นการพฒันา : องคค์วามรูด้า้นเวชศาสตรค์รอบครวั เน่ืองจากไมม่ีแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั 

ดา้นวิชาการ ไดจ้ดัอบรมใหค้วามรูด้า้นยา ใหแ้ก่พยาบาลเวชปฏิบติั ใหค้วามรูด้า้นงานปฐมภูมิใหเ้ภสชั

กร จดัระบบควบคุมคุณภาพ/ควบคุมภายใน มีระบบนิเทศงาน  ระบบแลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกบัสห

สาขา ซ่ึงเป็นกิจกรรมคู่ขนานท่ีพฒันามาตรฐานงานเภสชักรรมปฐมิภมูิร่วมกบัเครือขา่ย 

การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ รวมถึงสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

 ยงัไม่มีการด าเนินการดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือร่วมสรา้งชุมชนเขม้แข็งดา้นยาท่ีเป็นรูปธรรม

ชดัเจน ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการศึกษาขอ้มลูชุมชน 

วิจารณผ์ล 

 งานเภสัชกรรมปฐมภูมิเครือข่ายอ าเภอเมืองตราด มีการพัฒนา ได้ดีเพราะผู ้บริหารให้

ความส าคญัและพรอ้มสนับสนุน ทีมเภสชักรมีใจรกังานดา้นชุมชน ทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือดี

มาก โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. เน่ืองจากความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ท า

ใหรู้สึ้กเป็นทีมเดียวกนั งานบริหารเวชภณัฑแ์ละงานพฒันาระบบบริการจ่ายยาไดค้งสภาพไวไ้ดดี้ตั้งแต่

ปีงบ 2553 เป็นตน้มา ส่วนงานเยี่ยมบา้นมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากเน้นการเยี่ยมบา้นเป็นเชิงคุณภาพ

มากขึ้ น ส่วนปีงบ 2558 ในระยะ 4 เดือนแรกมีปริมาณสูงขึ้ นเน่ืองจากมีระบบหมุนเวียนและขยายงาน

บริการ จึงฝึกใหม้ีการเยี่ยมบา้นมากขึ้ นและจะน าเขา้สู่ระบบการเยี่ยมบา้นเชิงคุณภาพในระยะต่อไป 

สรุป 

1. งานเภสชักรรมปฐมภมูิเป็นงานชุมชนจึงตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีใจรกัและท าดว้ยใจ 

2. ทีมงานท่ีดีเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าใหง้านคงอยูไ่ดอ้ยา่งมีคุณภาพและต่อเน่ือง 

3. ความสมัพนัธท่ี์ดีของทีมงาน และความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างเจา้หน้าท่ีกบัผูป่้วยและญาติจะน าไปสู่การ

ดแูลรกัษาไดต้ามเป้าหมาย 

 

PS 15 

การพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิ ในรพ.สต.เครือข่าย  โรงพยาบาลบางบ่อ 14 `แห่ง 

ดวงลกัษณ ์คงขาว   

ฝ่ายเภสชักรรม โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมทุรปราการ 

097-2486063  E-mail : duangluk.k@gmail.com   

 

 งานปฐมภูมิ (Primary Care Unit: PCU) มีบทบาทส าคญัในการดูแลผูป่้วย ครอบครวั ชุมชนใน

พ้ืนท่ีไดอ้ย่างใกลชิด ซ่ึงในการบริการดูแลรกัษาของ รพ.สต. ตอ้งมีหน่วยบริการดา้นยาท่ีไดคุ้ณภาพ 

และมาตรฐาน รวมถึงการบริหารเวชภณัฑ ์งานบริการจ่ายยา และงานบริบาลทางเภสชักรรมใน รพ.สต. 

ควรไดคุ้ณภาพ มาตรฐาน เหมือนกบัโรงพยาบาลแม่ จากสภาพปัญหาท่ีไดพ้บในการบริหารจดัการของ

เจา้หนา้ท่ี รพ.สต.ยงัขาดความตระหนัก และเขา้ใจในการดูแลระบบยา ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ร้บับริการไดร้บั
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ยา และวคัซีน ท่ีไม่มีคุณภาพได ้ น้ีจึงเป็นสาเหตุท่ีควรมีเภสชักรออกไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ดา้นยา และปฏิบติังานดูแลผูป่้วยร่วมกบัทีม รพ.สต. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรกัษากบัทีมสห

วิชาชีพ ทั้งภายใน รพ.สต.  และในการออกเยี่ยมบา้น  

 จากผลด าเนินงาน ซ่ึงฝ่ายเภสชักรรม รพ.บางบ่อ ไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานงานเภสชักรรม

ปฐมภูมิ 5 ดา้น ในการประเมินการพฒันางาน ไดแ้ก่ งานบริหารจดัการดา้นยาใน รพ.สต., ลกัษณะ

ทางกายของคลังยาและเวชภัณฑ์, การควบคุมดูแลยาและเวชภัณฑ์, งานบริการจ่ายยาผูป่้วย, การ

จดัเก็บรกัษาวคัซีนและยาท่ีตอ้งควบคุมอุณหภูมิ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ระดบั น้ัน พบว่าทุก รพ.สต. ไดร้บั

การพฒันางานอย่างต่อเน่ือง จนไดร้ะดบั 4 ในแต่ละประเด็น  และเภสชักรมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษา

ผูป่้วยโรคเร้ือรงั (NCD) ท่ีส่งต่อจากโรงพยาบาลร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สรา้ง

ความพึงพอใจใหก้บัผูป่้วยไดอ้ย่างดี ดูแลผู ้ป่วยไดอ้ย่างใกลชิ้ดในการแกไ้ขปัญหาการใชย้าเฉพาะราย 

(DRPs)  เฝ้าระวงัการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า(ADR) รวมถึงการออกเยี่ยมบา้น (Home 

Health Care) และจดัท าโครงการเพ่ือเฝ้าระวงัปัญหาในการใชย้าในชุมชน เช่น สเตียรอยด ์เพ่ือสะทอ้น

ปัญหาใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาเชิงรุกร่วมกันต่อไป จึงท าใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรูเ้พ่ือการพัฒนางานร่วมกันระหว่างเจา้หน้าท่ี รพ.สต. และเภสัชกรโรงพยาบาล 

เสมือนกบัการมี “หมอยาชุมชน”  

ที่มาของปัญหา 

    จากการปฏิบัติงานของเภสัชกร ท าใหพ้บปัญหาด้านยาใน รพ .สต.หลายด้านซ่ึงส่งผลต่อ

คุณภาพของยาและเกิดความเส่ียงต่อผู ้มารับบริการ  จากปัญหาดังกล่าวจึงท าใหฝ่้ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลบางบ่อ จึงได้ริเร่ิมโครงการ การพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิใน  รพ.สต.เครือข่าย

โรงพยาบาลบางบ่อ เป้าหมายเพ่ือสรา้งความปลอดภัยดา้นยาแก่ประชาชนผูม้ารบับริการ โดยมีแนว

ทางการพฒันาตามเกณฑม์าตรฐาน 5 ดา้น คือ 

              1. การบริหารจดัการดา้นยาใน รพสต   

              2. ลกัษณะทางกายภาพของคลงัยาและเวชภณัฑ ์ 

              3. การควบคุมดแูลยาและเวชภณัฑ ์  

              4. งานบริการจ่ายยาผูป่้วย 

              5. การจดัเก็บรกัษาวคัซีนและยาท่ีตอ้งควบคุมอุณหภมูิ   

 การจดัใหม้ีเภสชักรลงไปปฏิบติังานใน รพสต.พรอ้มแพทย ์ร่วมปฏิบติังานกบัสหวิชาชีพ ครบ

ทั้ง 14 แห่ง อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกสปัดาห ์จะท าใหผู้ป่้วยโรคเร้ือรงัท่ี รพ.สต.ทุกรายไดร้ับการ

ดแูลตามมาตรฐานความปลอดภยัดา้นยาจากเภสชักร ไดค้รอบคลุมทุกดา้น  
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วตัถุประสงค ์

         1. พัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในหน่วยงานบริการน าร่องเพ่ือแกปั้ญหาการใชย้าในระดับ

บุคคล ครอบครวัและชุมชนตามกรอบงานเภสชักรรมปฐมภมูิ  

         2. มีเภสชักรรบัผิดชอบงานเภสชักรรมปฐมภมูิ มีการขยายกรอบงานเภสชักรรมปฐมภูมิสู่หน่วย

บริการปฐมภมูิอ่ืนๆ ใหค้รอบคลุม 

 เป้าหมายการด าเนินการ 

         พ้ืนท่ีเป้าหมาย ไดแ้ก่  หน่วยบริการปฐมภูมิในอ าเภอบางบ่อ จ านวน 14 แห่ง,  ชุมชนในพ้ืนท่ี

รบัผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภมูิ    

วิธีการด าเนินงาน   

1. จดัท าคู่มืองานบริหารคลงัเวชภณัฑ ์และคู่มืองานบริการจ่ายยา  

2. สรา้งมาตรฐานงานเภสัชกรรมชุมชน โดยพัฒนาเกณฑ์การพฒันางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 5 

ดา้น  

3. ประชุมเพ่ือช้ีแจง มาตรฐานงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในเครือข่าย เพ่ือใหก้ารพฒันาเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

4. เภสชักรลงปฏิบติังานในรพสต.และพฒันางานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีประจ ารพสต. 

5. นิเทศงาน โดยทีมระดบัอ าเภอ น าผลมาวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน และหาโอกาสในการพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง 

6. จดัเวทีแลกเปล่ียนรู ้น าเสนอผลงานเภสชักรรมปฐมภูมิของ รพสต. เครือข่ายโรงพยาบาลบาง

บ่อ 14 แห่ง      

ผลการด าเนินงาน : 

 จากผลการด าเนินงานพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิในรพสต.เครือข่ายโรงพยาบาลบางบ่อ 14 

แห่ง ท่ีผ่านมาถือว่าประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง รพสต.ทั้ง ๑๔ แห่ง มี การพฒ้นางานเภสชักรรมปฐม

ภูมิในระดับท่ีสูงขึ้ นจากเดิม  โดยเภสัชกรเป็นส่วนส าคัญท่ีจะร่วมปฏิบัติงานและพัฒนางานร่วมกับ

เจา้หนา้ท่ีประจ า รพสต.โดยใชม้าตรฐานงานเภสชักรรมตามเกณฑ ์ 5  ดา้น ท าใหเ้กิดประโยชน์ในดา้น

คุณภาพดา้นยาท่ีจะส่งถึงผูร้บับริการและสามารถลดความเส่ียงจากการใชย้าในผูป่้วยได ้ และเครือข่าย 

รพ.สต.บางบ่อ ยงัเป็นท่ีศึกษาดงูานมาตรฐานระบบยาคุณภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิของ สปสช. และ 

นักศึกษาหลกัสตูร Family and Community Pharmacist Practice Learning (FCPL) อีกดว้ย 
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งานพฒันาตอ่เน่ือง  

  1. โครงการการบริหารยาในผูป่้วยท่ีใหย้าทางสายใหอ้าหารใน รพสต. เครือข่ายโรงพยาบาล

บางบ่อ : สรา้งระบบการเช่ือมต่อและการส่งต่อขอ้มูลของผูป่้วยท่ีใหย้าทางสายใหอ้าหารในรพ.สต. 

เครือข่ายโรงพยาบาลบางบ่อ  และมาตรฐานของแนวทางในการบริหารยาในผูป่้วยท่ีใหย้าทางสายให้

อาหารแก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลผูป่้วย เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารยาใน

ผูป่้วยท่ีใหย้าทางสายใหอ้าหาร ท าใหก้ารดูแลผูป่้วยท่ีใหย้าทางสายใหอ้าหารมีประสิทธิภาพและลด

อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชย้า 

   2.  โครงการชุมชนอุ่นใจ ห่างไกลสเตียรอยด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองด่าน หมู ่

13 : ส ารวจสถานการณ์การระบาดยาชุดยาแผนโบราณท่ีไม่ปลอดภัยในพ้ืนท่ี เพ่ือใหค้นในชุมชนมี

ความรูใ้นเร่ืองยาชุดและยาแผนโบราณท่ีไม่ปลอดภยั และผลท่ีเกิดจากการใช ้ เพ่ือสรา้งความตระหนัก

ใหค้นในชุมชนในการใชย้าชุดและยาแผนโบราณท่ีไม่ปลอดภยั 

   3.   โครงการ ร่วมมือ ร่วมใจ เลิกใชส้เตียรอยด ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพลีน้อย หมู่ 8  

: เพ่ือคดักรองผูท่ี้ใชย้าชุดและยาแผนโบราณท่ีไม่ปลอดภยัในชุมชน พรอ้มทั้งหาแนวทางการรกัษาในผู ้

ท่ีใชย้า  สเตีรอยดท่ี์ไม่เหมาะสม เช่น ใชใ้นขนาดสูง หรือใชติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆ รวมทั้งสรา้ง

ความตระหนักใหค้นในชุมชนในเร่ืองการใชย้าชุดและยาแผนโบราณท่ีไมป่ลอดภยั 

  4.    การก ากบัและการพฒันาระบบลกูโซ่ความเย็นใหไ้ดม้าตรฐาน รพสต.เครือขา่ย อ.บางบ่อ : 

จากการน าผล  Data logger มาวิเคราะหถึ์งสาเหตุท่ีท าใหเ้กิด cold chain breakdown  แลว้ส่งขอ้มลู

กลับไปยงัสสอ., รพ.สต ร่วมกับเภสัชกรประจ า รพ.สต.มีการด าเนินงานพัฒนาร่วมกับเจา้หน้าท่ี

ผูร้บัผิดชอบวคัซีนอย่างต่อเน่ือง และก ากบัติดตามนิเทศงานอย่างเป็นระบบของฝ่ายเภสชักรรมชุมชน

ร่วมกบั สสอ.  ท าใหเ้จา้หน้าท่ีผูร้ับผิดชอบวคัซีนใน รพสต.เห็นความส าคญัของปัญหา cold chain 

breakdown  เครือขา่ย อ.บางบ่อจึงสามารถพฒันาระบบลกูโซ่ความเย็นไดม้าตรฐาน ทั้งเครือขา่ย  

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ภาระงานดา้นเภสชักรรมปฐมภมูิทั้งในเชิงรุก และเชิงรบัมีปริมาณมาก ท าใหอ้ตัราก าลงัไม่

เพียงพอ ซ่ึงถา้มีเภสชักรรบัผิดชอบเพียง 1 `คน จะดูแลในดา้นนโยบาย หรือนิเทศงาน

เท่าน้ัน แต่ขาดผูป้ฏิบติังานท่ีร่วมงานกบัเจา้หนา้ท่ีในพ้ืนท่ีในการท างาน  

2. การขาดงบประมาณในการด าเนินงานเชิงรุกท่ีเป็นปัญหาของชุมชนในพ้ืนท่ี  

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ขยายกรอบอัตราก าลังของเภสัชกรในงานปฐมภูมิ ในการช่วยบริหารจัดการบริหาร

เวชภัณฑ ์ การดูแลระบบยา งานบริการจ่ายยา งานบริบาลทางเภสชักรรม งานออกเยี่ยม

บา้น รวมถึงการท างานเชิงรุกร่วมกบัทีมในการดแูลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี  
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PS 16 

การก ากบัและการพฒันาระบบลูกโซ่ความเยน็ใหไ้ดม้าตรฐาน รพ.สต.เครือข่าย อ.บางบ่อ 

ดวงลกัษณ ์คงขาว   

ฝ่ายเภสชักรรม โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมทุรปราการ 

โทร 097-2486063  E-mail duangluk.k@gmail.com 

 

 วคัซีนเป็นชีววตัถุท่ีมีความคงตวัต า่  อุณหภมูิท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง อาจท าใหว้คัซีนเสียความคงตวั  

ส่งผลใหก้ารกระตุน้ภูมิคุม้กนัไม่ไดผ้ลและก่อใหเ้กิดอาการอันไม่พึงประสงคไ์ด้   ดังน้ันการบริหาร

จดัการวคัซีนในกระบวนการเก็บรกัษา   การกระจายและการขนส่งวคัซีน  จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีฝ่ายเภสชั

กรรมชุมชนใหค้วามส าคญัอยา่งมากใน การก ากบัและพฒันาระบบลกูโซ่ความเย็นใหไ้ดม้าตรฐาน  การ

ด าเนินงานบริหารจัดการวคัซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น  ในเครือข่าย อ .บางบ่อ  มีผู ้รับผิดชอบ 2 

ระดับ คือ ระดับคลังวคัซีนอ าเภอ มีเภสัชกรของโรงพยาบาลท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นผูร้บัผิดชอบ และ

ระดับหน่วยบริการ มีหวัหน้าหรือผูร้บัผิดชอบงานของหน่วยบริการ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล (รพ.สต.)  14  แห่ง    ระยะเร่ิมตน้ฝ่ายเภสชักรรมมีการพฒันาระบบการจดัส่งวคัซีนใหก้บัรพ

สต. เร่ิมข้ึนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2553 จากการไดร้บัการสนับสนุน Data Logger  (LogTag  Trix-8 ) 

เป็น Temperature Recorder ชนิด Computerized Data Logger สามารถแสดงผลการบนัทึกอุณหภูมิ

ออกมาเป็นกราฟ บ่งบอกถึงวนัท่ี เวลา และค่าอุณหภูมิท่ีบนัทึกได ้จากส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช) น ามาพฒันากระบวนการจดัส่ง จนสามารถควบคุมอุณหภูมิการขนส่งใหอ้ยู่ในช่วง 

2-8 องศาเซลเซียสไดต้ามขอ้ก าหนดทั้ง  14  แห่ง  โดยทางโรงพยาบาลจะบริการส่งวคัซีนใหถึ้งสถานี

อนามยั  วนัเดียวกนัทั้ง 14 แห่ง  ในอาทิตยแ์รกของเดือน  โดยมี  Data Logger  บรรจุอยู่กบั DTP-HB  

ในกระติกวคัซีนเพ่ือบนัทึกอุณหภมูิตลอดช่วงการขนส่ง  เมื่อหน่วยบริการตรวจรบัจดัเก็บวคัซีนเขา้ตูเ้ย็น   

จะน า Data Logger  เก็บเขา้ตูเ้ย็นซ่ึงจะอยูต่ าแหน่งเดียวกบั  DTP-HB บริเวณชั้นกลางของตู ้ เพ่ือบนัทึก

อุณหภมูิตลอดช่วงการเก็บวคัซีน 15 วนั  หลงัครบก าหนด 15 วนั เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลจะ ไปเก็บ

เคร่ือง Data Logger  กลบัมา เพ่ือใหเ้ภสชักรน ามาประมวลผล   

 ผลการด าเนินการ ในช่วงเดือนมกราคม 2555 – สิงหาคม 2556  รวม  20  เดือน  จ านวน

ขอ้มลู  239  ขอ้มลู   ผลอุณหภมูิ อยูใ่นช่วง 2-8 องศาเซลเซียส  185  ขอ้มลู  คิดเป็นรอ้ยละ 77.40   

ผลอุณหภมูิอยูน่อกช่วง 2-8 องศาเซลเซียส  54  ขอ้มลู  เป็นอุณหภูมิมากกว่า 8 องศาเซลเซียส   18  

ขอ้มูล  โดยอุณหภูมิสูงเกิน 20 องศา  3  ขอ้มูล สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าดับ ปลั๊กหลวม หรือระบบการ

จดัเก็บไม่ผ่านมาตรฐาน ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อวคัซีนท่ีไวต่อความรอ้น   และอุณหภูมิท่ีต า่กว่า 2 

องศาเซลเซียส   36  ขอ้มลู   โดยอุณหภูมิต า่กว่า  - 0.5 องศาเซลเซียส  3  ขอ้มลู  เกิดจากการปรบั 

thermostat ในระดบัท่ีมีความเย็นมากเกินไป ส่งผลต่อวคัซีนท่ีไวต่อความเย็น  การประมวลผลจาก 

Data logger รวมทั้งการด าเนินงานและก ากบัติดตามอย่างเป็นระบบของฝ่ายเภสชักรรมชุมชน  ท าให้
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เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบวคัซีนใน รพ.สต.เห็นความส าคญัของ cold chain breakdown จึงส่งผลใหเ้ครือข่าย 

อ.บางบ่อ สามารถพฒันาระบบลกูโซ่ความเย็นไดม้าตรฐาน ทั้งเครือขา่ย 

ที่มาปัญหา 

              การสรา้งเสริมภูมิคุม้กนัโรคดว้ยวคัซีน เป็นกลวิธี  ป้องกนัและควบคุมโรคท่ีส าคญัอย่างยิ่ง  

เป้าหมายของการด าเนินการเพ่ือลดอตัราป่วยและอตัราตายจากโรคท่ีสามารถป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน การ

สรา้งเสริมภูมิคุม้กนัโรค (Expanded Programme on Immunization: EPI) ขององคก์ารอนามยัโลกในปี  

ค.ศ. 1974 เพ่ือใหเ้ด็กไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ วณัโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยกั 

โปลิโอ และโรคหดัอย่างครอบคลุมและครบถว้นตามชั้นอายุท่ีก าหนดท าใหอุ้บติัการณข์องโรคเหล่าน้ี

ลดลง เป็นการยืนยนัวา่การสรา้งเสริมภูมิคุม้กนัโรคดว้ยวคัซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกนัควบคุมโรค

ดงักล่าว อย่างไรก็ตามในการด าเนินการยงัคงประสบกบัปัญหาบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการ

สูญเสียคุณภาพของวคัซีนอนัเน่ืองมาจากการเก็บรกัษาและการขนส่งวคัซีนท่ีไม่เหมาะสม  การบริหาร

จดัการระบบลกูโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งเพ่ือเป็นหลกัประกนัว่า  วคัซีน 

จะไดร้บัการจดัเก็บและขนส่งอยูใ่นอุณหภมูิท่ีเหมาะสมเพ่ือรกัษาคุณภาพของวคัซีนไว ้ จนถึงผูร้บับริการ 

(1)
  

                   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจึงใหค้วามส าคญัอย่างมากใน การก ากบัและพฒันาระบบลูกโซ่

ความเย็นใหไ้ดม้าตรฐาน  มีด าเนินงานบริหารจดัการวคัซีนและระบบลกูโซ่ความเย็น  ในเครือข่าย อ.

บางบ่อ  โดยการน า Data Logger  (LogTag  Trix-8 )  มาใชบ้นัทึกอุณหภูมิช่วงการขนส่ง  และบนัทึก

อุณหภมูิตลอดช่วงการเก็บวคัซีน 15 วนั  ในหน่วยบริการ  รพสต. 14 แห่ง   

วตัถุประสงค ์

             1. เพ่ือให ้รพ.สต. เครือขา่ย อ.บางบ่อ  มีการพฒันาระบบลกูโซ่ความเย็นไดม้าตรฐาน  

             2. เพ่ือใหก้ลุ่มประชากรท่ีตอ้งรบัวคัซีน ไดว้คัซีนท่ีมีคุณภาพ และมีผลในการควบคุมโรค     

เป้าหมาย PCU มีการจดัเก็บรกัษาวคัซีน และยาท่ีตอ้งควบคุมอุณหภูมิ ในสภาพท่ีเหมาะสม ถูกหลกั

วิชาการ ป้องกนัการเส่ือมสภาพของยา เพ่ือใหย้ามีประสิทธิภาพในการป้องกนัและรกัษาโรค 
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วิธีการด าเนินงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ 

 

ด าเนินงานในช่วงเดือน  มกราคม 2555 – สิงหาคม 2556  รวม  20  เดือน  จ านวนขอ้มูล  239  

ขอ้มลู   ผลอุณหภมูิ อยูใ่นช่วง 2-8 องศาเซลเซียส  185  ขอ้มลู  คิดเป็นรอ้ยละ 77.40    
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185 

จ านวนข้อมูล 

เดือน 

สรุปผลบันทึกข้อมูล Data loger ตู้เย็นเก็บวัคซีนรพ.สต. อ.บางบ่อ 

ไม่อยู่ในช่วง 2-8 

 อยู่ในช่วง 2-8 

ทุกวันที่  3  ของเดือน   รถโรงพยาบาลจะส่งวัคซีนให้ รพ.สต.  ซ่ึงควบคุมระบบลูกโซ่ความเย็นโดย การ pack  วัคซีน
ลงกระติกวัคซีนที่ภายในบรรจุ Ice pack  และเครื่อง Data Logger ของแต่ละ รพ.สต.  เพื่อบันทึกอณุหภูมิตลอดการ
ขนส่ง  โดยแยกบรรจุ Vaccine  Polio  ออกจากวัคซีนอื่นเพราะมีผลท าให้อุณหภูมิในกระติกต่ ากว่า    องศา 
 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมส่งวัคซีนที่ รพ.สต. ให้ผู้รับผดิชอบดูแลวัคซีนตรวจสอบจ านวนวัคซีน     เซ็นชื่อผู้รับ  และน า

วัคซีนเข้าตูเ้ย็นทนัที    บันทึกเวลาและอุณหภูมิของตู้เยน็   

 

น า   Data Logger ที่ Pack ติดกับ วัคซีน DTP-HB ใสตู่้เย็น ในต าแหน่งที่ก าหนด   เครื่อง Data  Logger  จะอยูใ่นตู้เยน็

ตลอดเวลา  จนกว่าจะมีการน าไปใช้วัดอุณหภูมิในกระติกทีใ่ช้บริการฉีดวัคซีนผู้ป่วย    

 เมื่อครบก าหนด 15  วัน โรงพยาบาลจะไปเก็บ เครื่อง Data Logger  โดยให้ผูร้ับผดิชอบดูแลวัคซีน เซ็นช่ือผู้คืนเครื่อง 

Data Logger  และให้คนขับรถระบุเวลาที่คนืเครื่อง Data Logger ลงในแบบฟอร์มทีน่ าไปด้วย  

 
เภสัชกรประมวลผลจากการบันทกึข้อมูลของ Data logger ส่งผลให้ สสอ.และรพ.สต.เพื่อน ามาไปใช้ในการแก้ปัญหา

และก ากับติดตามงาน ร่วมกับเภสัชกรประจ า รพสต.            
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ผลอุณหภมูิ อยูน่อกช่วง 2-8 องศาเซลเซียส  54  ขอ้มลู  เป็นอุณหภมูิมากกวา่ 8 องศาเซลเซียส   18  

ขอ้มลู  โดยอุณหภมูิสงูเกิน 20 องศา  3  ขอ้มลู เกิดจากไฟฟ้าดบั ปลั๊กหลวม หรือ ระบบการจดัเก็บไม่

ผ่านมาตรฐาน ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อวคัซีนท่ีไวต่อความรอ้น   

 

Time above upper alert  9 Hr  36 min  , Maximum temperature  21 c 
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Time above upper alert  1 day  18  Hr 25  min  30 sec  , Maximum temperature  16.3  c 

 

Time above upper alert  1 day  17 Hr  55  min  , Maximum temperature  23.9  c 

และอุณหภูมิท่ีต า่กว่า 2 องศาเซลเซียส   36  ขอ้มูล   โดยอุณหภูมิต า่กว่า  - 0.5 องศาเซลเซียส  3  

ขอ้มลู  เกิดจากการปรบั thermostat ในระดบัท่ีมีความเย็นมากเกินไป , เทอรโ์มมิเตอรอ์่านค่าผิด,วาง 

Data logger ผิ ด ต า แ ห น่ ง ส่ ง ผ ล ต่ อ วั ค ซี น ท่ี ไ ว ต่ อ ค ว า ม เ ย็ น  

 

Time below lower alert  14 day  18 Hr  43  min 30 sec  , Minimum temperature  - 4.9  c 
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Time below lower alert  5 day 10 Hr 48 min   , Minimum temperature  - 1.7  c 

 

Time below lower alert  12 day  20 Hr  13  min  30 sec  , Minimum temperature  - 2.4  c 

 จากการน าผล  Data logger มาวิเคราะหถึ์งสาเหตุท่ีท าใหเ้กิด cold chain breakdown  แลว้ส่ง

ขอ้มลูกลบัไปยงั สสอ., รพ.สต ร่วมกบัเภสชักรประจ า รพ.สต.มีการด าเนินงานพฒันาร่วมกบัเจา้หน้าท่ี

ผูร้บัผิดชอบวคัซีนอย่างต่อเน่ือง และก ากบัติดตามนิเทศงานอย่างเป็นระบบของฝ่ายเภสชักรรมชุมชน

ร่วมกบั สสอ.  ท าใหเ้จา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบวคัซีนใน รพ.สต.เห็นความส าคญัของปัญหา cold chain 

breakdown  เครือขา่ย อ.บางบ่อจึงสามารถพฒันาระบบลกูโซ่ความเย็นไดม้าตรฐาน ทั้งเครือขา่ย  

ความทา้ทายและโอกาสพฒันา  

1. สรา้งแนวทางการจัดการปัญหา cold chain breakdown ท่ีรวดเร็วทันเหตุการณ์  มี

ประสิทธิภาพมากขึ้ น และมีการเช่ือมขอ้มลูใหเ้จา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานใน รพสต. ทุกคนสามารถ

จดัการปัญหาตามแนวทางท่ีก าหนด 

2. จดัท าระบบฐานขอ้มลูคุณภาพความคงตวัของวคัซีนท่ีเกิด cold chain breakdown โดยใชข้อ้มลู

การศึกษาความคงตวัของบริษัทผูผ้ลิต เพื่อน ามาใชใ้นการบริหารจดัการวคัซีนกรณีท่ีเกิดปัญหา 

cold chain breakdown  

3. ต่อยอดการท างานโดยน าผลการบนัทึกขอ้มลูของ Data logger ช่วงท่ี รพสต.มีการน าวคัซีนไป

ใชบ้ริการผู ้ป่วยมาวิเคราะห์ผลและน ามาใชใ้นการจัดการปัญหา ใหค้ลอบคลุมและครบทั้ง

กระบวนการ 
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4. สรา้งเครือขา่ยการพฒันามาตรฐานระบบลกูโซ่ความเย็นใน รพ.สต. ใหเ้กิดในระดบัจงัหวดั และ

ระดบัเขต 

5. พฒันาแบบประเมินมาตรฐานความปลอดภยัดา้นยาใน PCU ในประเด็นประเมินการเก็บรกัษา

วคัซีนและยาท่ีตอ้งควบคุมอุณหภมูิ เป็น 4ระดบั เพ่ือการพฒันางาน 

6. ด าเนินการ Training Needs ใหก้บับุคลากร และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารท างาน 

 

เอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม 

1.จนัทรา ชุนถนอม, อรสา สุวรรณสาร, วงวฒัน์ ล่ิวลกัษณ ์, ระบบลกูโซ่ความเย็นวคัซีน : หน้า 19 

 



 

 

  รา้นยา

คณุภาพ 

บทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ 

23-24 มีนาคม 2558 
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PA 1 

ถา้ไม่มีเขา ….  ก็ไม่มีเราวนัน้ี” 

สมพงษ์ อภิรมยร์กัษ์  

รา้นหมอยา   

โทร. 0869592929 Email : mohya-toto@hotmail.com 

 

 นศภ. ออกนอกสถานท่ีเพ่ือประชาสมัพนัธ ์โครงการคดักรอง ความเส่ียง โรคอว้นลงพุง ความ

ดันโลหิตสูง เบาหวาน และอ่ืนๆกบัพ่อคา้ แม่คา้และผูค้นมากหน้าหลายตาท่ีเดินกนัขวกัไขว่ในตลาด

ยามเชา้  พ่อคา้แมค่า้ส่งเสียงเจ้ียวจา้ว เชิญชวนใหแ้ม่บา้นท่ีมาซ้ือ ผักสด ผลไม ้เน้ือหม ูเน้ือปลา ต่างๆ 

เพ่ือนํากลบัไปปรุงอาหารในชีวิตประจาํวนั 

      วนัน้ีก็เช่นกนัท่ีคุณโสภาพร มาเดินตลาดเป็นกิจวตัร เฉกเช่นแม่บา้นทัว่ไป พรอ้มดว้ยวตัถุประสงค์

อ่ืนในอีกหน่ึงหนา้ท่ีการงาน ...... คือ .... เก็บดอกเบ้ียจากการใหแ้มค่า้ พ่อคา้ในตลาดกูย้ืมรายวนั 

       การไดพ้บหน้ากนัและไดร้บัการเชิญชวนใหม้าร่วมคดักรองความเส่ียงจาก นศภ.  ทาํใหคุ้ณโสภา

พรเตรียมตวั เตรียมใจ และเตรียมร่างกายมาใหพ้รอ้มตามคาํแนะนําของนอ้งๆว่าใหอ้ดอาหาร อดน้ํามา

อย่างไรแลว้มาท่ีรา้นช่วงเชา้ เพ่ือร่วมกิจกรรมคดักรองตามโครงการคดักรองความเส่ียงของประชาชน 

ระหวา่งรา้นยาคุณภาพกบั สปสช.เขต12 ท่ีดาํเนินการมาไดเ้ดือนเศษๆแลว้ 

     “อา้ว ...... ฉนัมีความดนัสงูเกินเกณฑห์รอกเหรอ” 

     “แลว้จะแกไ้ขอยา่งไรดี” 

     “ฉนัจะแยไ่หมน่ี .... น้ําหนักตวัก็เกินดว้ย” 

     “ท่ีบา้นฉนัไมม่ีใครเป็นอะไรแบบน้ีมาก่อนเลย” 

     “ต๊าย ตาย ผวัฉนัจะวา่อยา่งไรน่ี เห็นชวนฉนัไปป่ันจกัรยานบ่อยๆ .... แต่ฉนัขี้ เกียจ” 

เสียงต่างๆ พรัง่พรูออกมา จากความตระหนกท่ีรูว้่าอยู่ในเกณฑก์ลุ่มเส่ียงสูงท่ีรอบเอว น้ําหนักตัวเกิน 

ความดนัโลหิตสงูมากกวา่มาตรฐาน ไมอ่อกกาํลงักาย ดชันีมวลกายมีแนวโนม้จะหลุด 23 ไปแลว้ 

        ดว้ยคาํแนะนําหลากหลายของนอ้ง นศภ. ท่ีมีต่อคุณโสภาพร ว่าทาํอย่างไรใหค้่าความเส่ียงลดลง

ดว้ย เพราะมีปัจจยัท่ีมนุษยเ์รา ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้เช่น เพศ อายุ พนัธุกรรม ท่ีย่อมเป็นไปตาม

สงัขารของแต่ละคน  แต่มีปัจจยัท่ีเราสามารถเลือกและควบคุมได ้ไมว่า่ ดชันีมวลกาย  เสน้รอบเอว การ

ควบคุมอาหาร ลดการทานเค็มลง เน้นผักผลไมม้ากขึ้ น ปรบัพฤติกรรมความเป็นอยู่ ออกกาํลงักายให้

สมํา่เสมอ มองโลกในแง่บวกและไม่เครียด ซ่ึงจะเป็นตัวบ่งช้ีและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดกับระบบการ

ไหลเวียนของเลือด หัวใจ สมอง ไต และอ่ืนๆได ้  เพียงแต่    หากเราเร่ิมทําและปฎิบัติอย่างจ ริงจัง 

สมํา่เสมอ  ส่ิงท่ีไดม้าย่อมเป็นผลดีต่อร่างกายเราอย่างแน่นอน ซ่ึงพิสูจน์มาแลว้ตามหลกัวิทยาศาสตร ์

โดยมีฐานขอ้มลูรองรบัไดว้่าสามารถลดอตัราการตายจากโรคแทรกซอ้นจากการเจ็บป่วยและมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีอยา่งยัง่ยืน  
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        คุณโสภาพร กลับมาตามนัดในเวลา 2 สัปดาห์ถัดมาดว้ยสีหน้าสดช่ืน แจ่มใส แมแ้ววตาจะมี

ความกงัวลเล็กนอ้ย  แต่ก็ดีกวา่วนัน้ันอยา่งแน่นอน 

        “ฉนัเป็นอย่างไรบา้งนะวนัน้ี”    คุณโสภาพร   กล่าวหลงัจากท่ีน้อง นศภ.ช่วยกนัจบัวดันู้นนัน่น่ี

มากมาย 

         รอยยิ้ มละมุนท่ีมุมริมฝีปาก คุณ โสภาพร  แสดงออกถึงความภูมิใจและคลายความวิตกกงัวลไป

มาก หลงัจากไดฟั้งนอ้งๆเภสชักล่าวสรุปใหฟั้งว่า .... ทุกอย่างกลบัสู่สภาวะปกติ  พรอ้มกบัความรูสึ้กว่า

ตัวเธอน้ันจะลุก จะนัง่  คล่องตัวขึ้ น  น้ําหนักก็ลดลง การนอนหลับกลางคืนดีขึ้ นมาก แถมความดัน

โลหิตสงูท่ีเคยเป็นอยู ่กลบัมาอยูใ่นเกณฑป์กติ 

        ก่อนลาจากกนั คาํพูดของคุณโสภาพร ยงัคงล่องลอยอยู่ในใจน้อง ๆ นศภ. และใจของผมอยู่ทุก

วนัน้ี 

          “วนัแรกท่ีมาวดั ....  ก็สูงมาก 170กว่า  160กว่า .... ก็ตกใจ ปกติไม่เคยคาํนึงถึงอนัน้ีเลยว่า

มนัมีความสาํคญัแค่ไหน  ตั้งแต่มารา้นหมอยาแลว้ ไดก้ารแนะนําจากนอ้ง ๆ และพ่ีโตแนะนําให ้ก็ไดไ้ป

ปฏิบติัตาม .... ใหอ้อกกาํลงักาย ไปทาํอะไรยงัง้ี ทาํใหดี้ขึ้ น ความเหน่ือยท่ีเคยเหน่ือย .... ก็น้อยลง ทน

ได ้มีสุขภาพท่ีดีขึ้ น แลว้กอ้ ความดนัก็ลดลง จนตอนน้ีเหลือประมาณ 130  ซ่ึงไมเ่คยเลยท่ีจะไดข้นาดน้ี 

....  ดีใจมาก .... แลว้ตอ้งขอบคุณน้องๆเภสชัท่ีมาแนะนําและคุณโตดว้ย จากรา้นหมอยา ขอบคุณอย่าง

สงูเลย ถา้ไมม่ีเขา  ก็คงไมม่ีเราวนัน้ี ท่ีทาํใหสุ้ขภาพเราดีขึ้ น” 

         หลายวนัถดัมา ... ทายสิวา่ .... หลายๆคนท่ีมาคดักรอง .... เพ่ิมเติม ... จะเป็นใคร .. กนั  

          เร่ืองเล่าจากโครงการร้านยาคุณภาพร่วมให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2557 ของ สปสช.เขต 12 สงขลา กับเครือข่ายรา้นยา

คุณภาพในสปสช. เขต 12 สงขลา  โดยความรบัผิดชอบของสมาคมเภสชักรรมชุมชน(ประเทศไทย) กบั 

ชมรมเภสชักรชุมชนจงัหวดัสงขลา 
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PA 2 

เรื่องเล่าเรา้พลงั โครงการการคดักรองโรคเรื้ อรงัในรา้นยาคุณภาพ 

พิชญา นวลไดศ้ร ี

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 

1. จุดเริ่มตน้/แรงบนัดาลใจ 

 ปัจจุบันการดารงชีวิตของคนไทยมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปจากอดีตอย่างมาก เน่ืองจาก

สภาวะรีบเร่งและการแข่งขนัดา้นการทางาน ขาดการดูแลดา้นสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสม ซ่ึง

ส่งผลโดยตรงต่อการมีสภาวะสุขภาพท่ีแย่ลงและมีโรคภยัไขเ้จ็บท่ีเพ่ิมมากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่มโรคเร้ือรงั 

ไดแ้ก่ เบาหวาน, ความดนัโลหิตสูง ดงัจะเห็นไดจ้ากอุบติัการณก์ารเกิดท่ีเพ่ิมสูงขึ้ นและเร่ิมเกิดในช่วง

อายุท่ีต่าลง การขาดการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม ทาใหป้ระชาชนจานวนมากป่วยเป็นโรคในกลุ่มโรค

เร้ือรงัเหล่าน้ีโดยไม่รูต้ัว เน่ืองจากกลุ่มโรคเหล่าน้ี จะไม่แสดงอาการผิดปกติปรากฏออกมาจนกว่าจะมี

อาการรุนแรงและส่งผลอนัตรายถึงแก่ชีวิตของผูป่้วยได ้ดงัน้ัน การคดักรองและใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยกลุ่ม

เส่ียงโรคเร้ือรงั จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพ่ือใหผู้ป่้วยและประชาชนไดท้ราบถึงสภาวะและปัจจยัเส่ียง

ทางดา้นสุขภาพของตนเอง และหากเขา้ข่ายของการเป็นโรคเร้ือรงั จะไดท้าการรกัษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

เหมาะสม และทนัท่วงที ซ่ึงวิธีการน้ีเป็นกระบวนการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและมีประโยชน์ต่อประชาชน

ในชุมชนอย่างมาก ดว้ยเหตุน้ี สานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) , สาธารณสุขจงัหวดั 

(สสจ.) และสมาคมรา้นยา จึงไดร้่วมมือกนัจดัตั้งโครงการการคดักรองโรคเร้ือรงัในรา้นยา และกระจาย

ไปในหลายพื้ นท่ีของประเทศไทย ตลอดจนไดด้าเนินโครงการน้ีในจงัหวดัสงขลา เพ่ือเป็นการใหค้วามรู ้

แก่ประชาชนไดท้ราบถึงความสาคญัของโรคเร้ือรงั และบริการคดักรองประชาชนในชุมชนท่ีมีความเส่ียง

ต่อการป่วยเป็นโรคเร้ือรงั ทาใหป้ระชาชนไดร้บับริการดา้นสุขภาพท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึ้ น โดยอาศยัการ

ดาเนินการร่วมกนัระหวา่งเภสชักรประจารา้นยาและนักศึกษาคณะเภสชัศาสตรท่ี์สนใจ ซ่ึงนอกจากจะมี

ประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชนแลว้น้ัน นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการจะไดร้บัประสบการณ์ในการคดักรอง

โรคเร้ือรงัท่ีถูกตอ้ง มีความเขา้ใจในการส่งเสริมสุขภาพและเรียนรูก้ารปฏิบติังานจริงในรา้นยาดว้ย 

2. กิจกรรมที่ท  า  

 เป็นรปูแบบการผสมผสาน ซ่ึงประกอบดว้ยการบรรยายโดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิและ

ประสบการณเ์สริมดว้ยการสาธิตและปฏิบติังาน ณ รา้นยาในเขตพ้ืนท่ีอาเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

ภาคทฤษฎี  

วนัที่ 3 กรกฎาคม 2557  

 บรรยายเร่ือง โรคเร้ือรงัท่ีพบในรา้นยา โดย อ.ภญ. สิริมา สิตะรุโน  

 บรรยายเร่ือง การใชเ้คร่ืองมือในการคดักรองโรคเร้ือรงั โดย ภญ. ฐาปนีย ์ชลสุวรรณ  
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 บรรยายเร่ือง แนวทางการคดักรองผูป่้วยโรคเร้ือรงัในรา้นยา โดย นศภ. ฮุสนา ภยุูทธานนท ์ 

ภาคปฏิบตัิ  

 วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 ปฏิบติังาน ณ ตลาดบา้นพรุ  

 วนัท่ี 5 - 6 กรกฎาคม 2557 ปฏิบติังาน ณ รา้นทรงพรเภสชั และตลาดบา้นพรุ  

 วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ปฏิบติังาน ณ โรงแรมหาดใหญ่เซนทรลั 

 วนัท่ี 9 - 10 กรกฎาคม 2557 ปฏิบติังาน ณ โรงแรมหาดใหญ่เซนทรลั  

 วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 ปฏิบติังาน ณ ชุมชนตลาดชีกิมหยง  

 วนัท่ี 16 - 17 กรกฎาคม 2557 ปฏิบติังาน ณ รา้นวรวรรณ และชุมชนตลาดชีกิมหยง  

 วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ปฏิบติังาน ณ ตลาดหาดใหญ่ใน  

 วนัท่ี 19 - 20 กรกฎาคม 2557 ปฏิบติังาน ณ รา้นธนพฒัน์เภสชัและตลาดหาดใหญ่ใน  

 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ปฏิบติังาน ณ ตลาดเกาะหมี  

 วนัท่ี 26 - 27 กรกฎาคม 2557 ปฏิบติังาน ณ รา้นยาหนา้สวน และตลาดเกาะหมี 

 การดาํเนินงานภาคปฏิบติัในแต่ละครั้งจะมีการประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการ

แจกแผ่นพับโครงการ อีกทั้งเดินขบวนในเขตชุมชน ตลาดและหา้งรา้นต่างๆ เพ่ือช้ีแจง้วตัถุประสงค์

พรอ้มดว้ยการปฏิบัติตัวก่อนการเขา้รับการคัดกรองโรคเร้ือรังแก่ผู ้ท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ และใน

วนัรุ่งข้ึนจะมีการปฏิบติังานจริง ณ รา้นยาในเขตชุมชนน้ันๆ 

3. ความรู/้บทเรียนที่ไดจ้ากกิจกรรมนั้น 

 เน่ืองดว้ยทางรา้นยาส่วนใหญ่มีจานวนเภสชักรท่ีค่อนขา้งจากดัต่อรา้น ส่วนใหญ่จะมีเภสชักร

ประจารา้นรา้นละ 1 คน และบางรา้นก็ยงัไม่มีผูช้่วยเภสชักรอีกดว้ย อีกทั้งยงัพบว่าพ้ืนท่ีห่างใกลบ้าง

พ้ืนท่ีมีความขาดแคลนเภสชักร ทาใหก้ารดาเนินกิจกรรมการตรวจคดักรองโรคเร้ือรงัเป็นไปไดช้า้และ

ทาไดย้าก หากผูป่้วยมาต่อเน่ืองกันจะทาํหผู้ป่้วยท่ีควรไดร้บัการตรวจคดักรองโรคเร้ือรงัเสียโอกาสน้ัน

ไป มีเสียงเรียกรอ้งจากชาวบา้นจานวนมากท่ีตอ้งการเภสชักร สงัเกตไดจ้ากการไปใหบ้ริการในแต่ละ

ครั้ง ซ่ึงมีชาวบา้นช่ืนชมและยินดีเป็นอยา่งมากท่ีมีกลุ่มนักศึกษามาใหค้วามรูแ้ละช่วยคดักรองโรคเร้ือรงั 

จะเห็นไดว้่าการมีนักศึกษามาช่วยตรวจคัดกรองโรคน้ันเป็นส่ิงท่ีดี เป็นการช่วยใหค้นในชุมชนไดร้ับ

ผลประโยชน์สูงสุด ทุกคนท่ีมาใชบ้ริการใหก้ารตอบรบัเป็นอย่างดี เน่ืองจากบุคคลท่ีมาใชบ้ริการส่วน

ใหญ่เป็นผูท่ี้มีอาชีพคา้ขาย ซ่ึงปกติแลว้ไม่มีโอกาสในการตรวจสุขภาพประจาปี  ดว้ยเหตุผลท่ีว่าการ

เดินทางไปโรงพยาบาลในแต่ละครั้งหมายถึงการสูญเสียเวลาและค่าเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ 

การจดักิจกรรมในครั้งน้ีทาใหผู้ม้ารบับริการไดร้บัความสะดวกรวดเร็วในการตรวจคดักรองโรค อีกทั้ง

การมารบับริการในรา้นยาคุณภาพท่ีมีเภสชักรใหบ้ริการตลอดเวลา ทาให้ผูม้ารบับริการมีโอกาสพดูคุย

เก่ียวกบัปัญหาสุขภาพ สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างเภสชักรชุมชนและชุมชนท่ีตั้งของรา้นยา แมว้่า

จะเป็นเพียงนักศึกษา แต่คนในชุมชนก็พรอ้มท่ีจะใหค้วามร่วมมืออย่างเต็มท่ี เพราะความเป็นนักศึกษา
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เภสชัศาสตรท์าํใหค้นในชุมชนมีความเช่ือถือ ไวใ้จ และพรอ้มรบัฟังคาแนะนาต่างๆ เพ่ือนําไปปฏิบติัได้

เป็นอยา่งดี 

 อีกทั้งการลงพ้ืนท่ีในครั้งน้ีนักศึกษายงัไดม้องเห็นภาพสายงานในอนาคตของตนเองชดัเจนมาก

ยิ่งขึ้ น และยงัเป็นการเปิดโอกาสใหนั้กศึกษาไดม้ีส่วนร่วมในการทางานในวิชาชีพของตน เน่ืองจาก

นักศึกษาไดเ้รียนรูป้ระสบการณ์จริง สถานการณ์จริง ผูป่้วยจริง ทาใหไ้ดฝึ้กฝนการทํางานและความ

ชานาญใหพ้รอ้มแก่อนาคต นอกจากน้ียงัไดท้างานร่วมกับเภสัชกรประจารา้นโดยตรง ซ่ึงทําใหเ้ห็น

ความมีมนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดีของนักศึกษา สามารถพูดคุยแลกเปล่ียนความรู ้ความคิดเห็นกันได ้ซ่ึงใน

อนาคตหากมีการทากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือพฒันาการเรียนรูก็้ย่อมท่ีจะทาได ้ก่อใหเ้กิดประโยชน์ และจะ

ส่งผลดีแก่คนชุมชนต่อไป 

 ดงัน้ัน หากทางสถาบนัต่างๆ เล็งเห็นความสาคญัของโครงการการตรวจคดักรองโรคเร้ือรงั และ

การจดักิจกรรมใหนั้กศึกษาทางานร่วมกบัรา้นยาคุณภาพ เพ่ือช่วยกนัพฒันาชุมชนต่อไป จะเป็นการ

ช่วยสรา้งประโยชน์ใหก้บัคนในชุมชนไดอ้ย่างมากท่ีสุด และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจดักิจกรรมดีๆ

เช่นน้ีเกินขึ้ นในทุกๆปีตลอดไป 

 

PA 3 

โครงการเตมิยารา้นยา  เตมิเตม็ระบบสุขภาพไทย”    

นิรชัรา ถวลิการ
1
,สณุี เลิศสินอดุม

2
   

สถานปฏิบตัิการเภสชักรรมชมุชน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น40002    
1 
E-mail : nirachra.t@gmail.com       

2 
E-mail: parnpinpun@yahoo.com        

 

ที่มาของนวตักรรมบริการ 

“รอนาน  คนเยอะ ไมค่่อยอยากจะไปโรงพยาบาลเลย” “ไปทีไรก็ไดแ้ต่ยาเดิม ไปซ้ือยาท่ีรา้นยา

แถวบา้นไดไ้หม จะไดไ้ม่ขาดงาน”   “ยายไม่ไดไ้ปหรอกลูก  ลูกหลานไม่ว่างเลย ทํางานกนัหมดไม่มี

เวลาพายายไป”  เสียงแว่วจากผูป่้วยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาความลาํบากในการเขา้ถึงบริการสุขภาพ  

ก่อใหเ้กิดการรกัษาท่ีไม่ต่อเน่ือง  ไม่เหมาะสม หรือขาดการรกัษา  จึงเกิดคาํถามว่า แลว้จะทาํอย่างไร

เพ่ือแกปั้ญหาเหล่าน้ี  

จากการสาํรวจของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ .ศ.2552-

2556 พบวา่ผูป่้วยโรคเร้ือรงั เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเร้ือรงั 

เป็นตน้ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้ นในทุกปี  ซ่ึงผูป่้วยเหล่าน้ีจําเป็นตอ้งมารบับริการท่ีโรงพยาบาลอย่าง

ต่อเน่ืองสมํา่เสมอ เพ่ือติดตามอาการและประเมินผลการรกัษา  ซ่ึงการมารบับริการในแต่ละครั้ง ผูป่้วย

ตอ้งใชเ้วลาในการรอรบับริการ ทั้งจากการรอตรวจและการรอรบัยา  ถา้หากว่าผูป่้วยมีอาการคงท่ีหรือ

สามารถท่ีจะควบคุมโรคได ้ผูป่้วยจะไดร้บัยาชนิดเดิม ทําใหผู้ป่้วยมีความรูสึ้กเบ่ือหน่ายต่อการมารับ

บริการท่ีโรงพยาบาล เป็นผลทําใหผู้ป่้วยอาจไม่มารักษาตามแผนการรกัษาและเป็นผลใหไ้ม่สามารถ
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ควบคุมอาการของโรคได ้ ในทํานองเดียวกนัการท่ีผูป่้วยโรคเร้ือรังตอ้งมารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาล

อย่างต่อเน่ือง มีผลทําใหโ้รงพยาบาลมีความแออัด บุคคลากรทางการแพทยไ์ม่เพียงพอต่อการดูแล

ผูป่้วย มีผลทาํใหผู้ป่้วยอาจเกิดปัญหาจากการใชย้าได ้
1
  

รา้นยาเป็นสถานท่ีใหบ้ริการทางสุขภาพระดบัปฐมภูมิท่ีมีความใกลชิ้ดชุมชน  เป็นตวัเลือกหน่ึง

ท่ีคนในชุมชนมกัจะเดินเขา้ไปสอบถามหรือขอคาํปรึกษาจากเภสชักร ในประเทศไทยจากผลการสาํรวจ

อนามยัและสวสัดิการ พ.ศ.2550
2
 พบว่าประชาชนนิยมซ้ือยาจากรา้นยามารบัประทานเอง รองลงมา

จากการไปสถานพยาบาลของรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 20.5 ดว้ยมีความสะดวกในการเขา้ถึง ใกลบ้า้น ใกลใ้จ 

มีการบริการท่ีรวดเร็ว เภสชักรมีเวลาเพียงพอท่ีจะพูดคุย ใหค้าํปรึกษา เพ่ือท่ีจะคน้หาปัญหาไดอ้ย่าง

ลึกซ้ึง  และนําไปสู่การแกไ้ขปัญหาสุขภาพให้กับผู ้ป่วย  สําหรับในประเทศไทยหลังจากมีระบบ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ไดม้ีแนวคิดท่ีจะทดลองใหร้า้นยาเอกชนเขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน

ระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติดว้ย เพ่ือใหบ้ริการทางเภสัชกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้ น 

ไดแ้ก่ จ่ายยาตามใบสัง่แพทยแ์ละทบทวนใบสัง่ยาจ่ายยาต่อเน่ืองตามใบสัง่ยาสาํหรบัผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

เป็นตน้ แต่ปัจจุบนัยงัไม่ไดม้ีการริเร่ิมการทาํอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก โดยสาํหรบัการจ่ายยาต่อเน่ือง

ตามใบสัง่ยาหรือการเติมยาน้ัน  ผูป่้วยจะนําใบสัง่แพทยไ์ปรบับริการเติมยา (Refill) ท่ีรา้นยาทุกเดือน 

ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 – 6 เดือน เภสชักรรา้นยาจะเป็นผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนําเก่ียวกบัการใชย้าและ

การดแูลสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง มีการติดตามผลทางคลินิกท่ีสาํคญัของผูป่้วย อาทิเช่น ค่าระดบัน้ําตาลใน

เลือด ค่าความดนัโลหิต ทุกครั้งท่ีผูป่้วยมารบับริการท่ีรา้นยา เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใหบ้ริการ

และการส่งผูป่้วยรบับริการต่อท่ีโรงพยาบาลในกรณีท่ีค่าทางคลินิกท่ีติดตามน้ันผิดปกติหรือไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายหรือเกณฑท่ี์กาํหนดไว้
1
    

ดังน้ัน การใหบ้ริการเติมยาต่อเน่ืองท่ีรา้นยา เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีน่าจะช่วยลดความแออัดของ

โรงพยาบาล ลดภาระการทาํงานของบุคลากรทางการแพทย ์เ พ่ิมความสะดวกและรวดเร็วใหก้บัผูป่้วย

โรคเร้ือรงัท่ีสามารถควบคุมโรคได ้ช่วยเพ่ิมบทบาทของเภสชักรชุมชนในการดูแลสุขภาพของประชาชน 

โดยเพ่ิมความร่วมมือในการใชย้าและแกปั้ญหาการใชย้า รวมไปถึงทําใหผู้ป่้วยมีผลลพัธ์ทางคลินิกท่ีดี

ขึ้ น จึงเป็นนวตักรรมบริการหน่ึงท่ีน่าจะช่วยเติมเต็มระบบสุขภาพใหส้มบรูณข์ึ้ น    

วตัถุประสงคข์องนวตักรรมบริการ 

1. เพ่ือใหผู้ป่้วยสามารถเขา้ถึงบริการทางสุขภาพไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและทัว่ถึง 

2. เพ่ือลดภาระงานบริการของบุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล ทาํใหก้ารใหบ้ริการ

มีคุณภาพมากขึ้ น 

3. เพ่ือเพ่ิมบทบาทหนา้ท่ีของเภสชักรชุมชนในการดแูลประชาชนในชุมชนในเร่ืองของการ

ใชย้าอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และพฒันาไปสู่การเป็นเภสชักรประจาํครอบครวัของ

ประชาชน 
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ภาพที่ 1 แผนที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ 

กระบวนการสรา้งและอุปกรณท์ี่ใช ้

ในปี พ.ศ.2557 เกิดความร่วมมือกันระหว่างเครือขา่ย

รา้นยา โรงพยาบาลขอนแก่น และส านักงานหลกัประกันสขุภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) 

 เกิดโครงการเครือข่ายเภสชักรประจาํครอบครวัร่วมใหบ้ริการใน

ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (โครงการเติมยา)  

สาํหรบัขั้นตอนโครงการเติมยา หลงัจากท่ีแพทยป์ระเมิน

ภาวะโรคของผูป่้วยว่าสามารถท่ีจะส่งตัวไปรบัยาท่ีรา้นยาใกลบ้า้น 

แพทยจ์ะออกใบสัง่ยา ระบุยาและจาํนวนยาท่ีตอ้งเติมยา พรอ้มทั้งแนะนํารา้นในโครงการท่ีผูป่้วยสะดวก

ท่ีจะไปรบัยา  ซ่ึงในโครงการน้ีมีรา้นยาท่ีเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 20 รา้นยา  ดงัภาพท่ี 1(ใชส้ญัลกัษณ์

เภสัชกรประจาํครอบครัวแสดงตําแหน่งรา้นยา) โดยท่ีรา้นยาเหล่าน้ีจะมีโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ ์

โครงการท่ีหน้ารา้น ดงัภาพท่ี 2 นอกจากมีการประชาสมัพนัธโ์ดยใชแ้ผ่นพบัขอ้มลูของโครงการเติมยา 

ขัน้ตอนการเติมยา รายช่ือรา้นยาท่ีเขา้ร่วมโครงการ รวมถึงแผนท่ีรา้นยา 

 

 

 

 

 

เมื่อยาใกลห้มดผูป่้วยจะนําใบสัง่ยาท่ีไดจ้ากแพทยม์ารบัการเติมยาท่ีรา้นยาใกลบ้า้นหรือรา้นยา

ท่ีสะดวกต่อการไปเติมยา แสดงใบสัง่ยากบัเภสชักร เภสชักรจะวิเคราะหแ์ละประเมินใบสัง่ยา วดัผลทาง

คลินิก เช่น ความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด หรือวัดสมรรถภาพปอด รวมถึงซักประวั ติ เพ่ือ

ประเมินวา่ผูป่้วยสามารถใชย้าไดถู้กตอ้งและเหมาะสม ไม่เกิดปัญหาจากการใชย้าหรือปัญหาอ่ืนๆ  โดย

บนัทึกขอ้มูลต่างๆลงในแบบบนัทึกขอ้มลูผูป่้วย  สาํหรบัอุปกรณแ์ละเคร่ืองมือสาํหรบัวดัผลทางคลินิก 

แสดงดงัภาพท่ี 4 และ 5      

หลังจากประเมินใบสัง่ยา เมื่อพบว่ามีความเหมาะสมก็จะจัดยา จ่ายยาตามใบสัง่ท่ีไดร้ับ ให้

คาํแนะนําการปฏิบติัตัวและแจง้ขอ้มูลการนัดครั้งต่อไป พรอ้มทั้งบนัทึกขอ้มูลการเติมยาลงในใบสัง่ยา 

โดยใชต้ราป้ัมและการกรอกขอ้มลู ดงัภาพท่ี 6  บนัทึกยาท่ีจ่าย วิธีการใชแ้ละจาํนวนท่ีจ่ายในใบสัง่ยา 

โดยยาท่ีจ่ายใหก้บัผูป่้วย จะเป็นยาท่ีรา้นยาเบิกจากโรงพยาบาลขอนแก่น 

  ภาพที่ 2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ                ภาพที่ 3 แผ่นพับข้อมูลโครงการ

เติมยา 
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ภาพที่ 4 อุปกรณ์ส าหรับวัดความดันโลหิต 
และระดับน  าตาลในเลือด 

ภาพที่ 5 อุปกรณ์ส าหรับ 
วัดสมรรถภาพปอด 

ภาพที่ 6 ตราปั้ม 

 

 

ผลที่เกิดข้ึน 

มีรา้นยาทั้งหมด 20 รา้นยาเขา้ร่วมโครงการ  เร่ิมโครงการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  

ไดร้บัใบสัง่ยาเพ่ือเติมยาจาํนวน 13 ใบ ท่ีรา้นยาทั้งหมด 9 รา้นยา เภสชักรสามารถซกัประวติั คน้หา

ปัญหาของผู ้ป่วยและแกไ้ขปัญหาของผูป่้วยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   ผู ้ป่วยมีความพึงพอใจ ต่อการ

บริการของเภสชักร และพึงพอใจท่ีสามารถมารบัยาใกลบ้า้นเพราะสะดวกและใชเ้วลาไม่นาน และส่งผล

ใหผู้ป่้วยใชย้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

ตวัอย่างรูปภาพการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอา้งอิง 

1. นุศราพร  เกษสมบรูณ ์และคณะ. รายงานฉบบัสมบรูณ ์โครงการการจดัทาํขอ้เสนอรา้นยาคุณภาพกบัระบบ

บริการสุขภาพถว้นหน้า. สาํนักงานวิจยัเพื่อการพฒันาหลกัประกนัสุขภาพไทย (สวปก.);2552 

2. สํานักงานสถิติแห่งชาติ. การสํารวจอนามยัและสวสัดิการ พ .ศ.2552. กรุงเทพมหานคร: สํานักสถิติ

พยากรณ;์ 2553 

  

ภาพที่ 7 ตัวอย่างใบสั่งยาโครงการเติมยา ภาพที่ 8 ภาพขณะผู้ป่วยมาเติมยาที่ร้านยา  
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PA 4 

รอยยิ้ มของลงุตอ้ย 

จีรยา ธปูมงคล   

สถานปฏิบตัิการเภสชักรรมชมุชน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร   

 

รอยยิ้ มของลุงตอ้ยวนัน้ี ดสูดใสและมีชีวิตชีวามาก  

ช่างต่างจากสีหนา้ท่ีซึมเศรา้และกงัวล เมื่อวนัก่อนอยา่งมากมาย  

เพราะอะไรหรือ? 

ก็เพราะวา่...วนัน้ี ป้าราตรีคู่ชีวิตท่ีเป็นท่ีรกัยิ่งของลุงตอ้ยลุกขึ้ นมาเดินไดร้อบบา้นแลว้ !  

เภสชักรตวัเล็กๆแบบฉนัก็แอบดีใจกบัรอยยิ้ มน้ันดว้ยนะ  

และแอบคิดใหก้าํลงัใจตวัเอง (จริงๆคือเขา้ขา้งตวัเอง) ดว้ยวา่  

รอยยิ้ มของลุงตอ้ยวนัน้ี ฉนัก็มีส่วนนะ 

พอลุงตอ้ยกลบัไปจากรา้นขายยาแลว้  

ฉนัก็มโนยอ้นหลงัไปถึง เหตุการณปี์ท่ีแลว้    

ฉนัเร่ิมรูจ้กัลุงตอ้ย  

ลุงตอ้ยแวะเวียนมาท่ีรา้นบ่อยมากในฐานะลกูคา้ทวัไป  

ส่ิงท่ีลุงมาซ้ือเป็นอุปกรณท์าํแผล หรือไมก็่ยาฆ่าเช้ือรกัษาแผลอกัเสบ หรือไมก็่ยาแกป้วด  

พอบ่อยๆเขา้ ฉนัก็ถามถึงความเป็นมา ตามประสาเภสชักรรา้นยา ท่ีชอบสนใจเร่ืองของลกูคา้  

พอฟังท่ีลุงบอก....  

ฉนัตดัสินใจ เลือกป้าราตรี(ภรรยาของลุงตอ้ย) เป็นคนไขส้าํหรบัตามไปเยี่ยมบา้น  

ไมม่ีอะไรมาก.... แค่ป้าราตรี เป็นหญิงไทย คู่ อายุ 55 ปี มีโรคประจาํตวัดงัน้ี  

เบาหวาน  

ความดนั  

ไขมนั  

กระดกูพรุน  

ลม้กระดกูหกั ผ่าตดัดามขา 

แผลท่ีเทา้  

นอนติดเตียง  

และบ่นอยากตาย  

ฉนัเร่ิมวางแผนร่วมกนักบั ผูจ้ดัการรา้นยา  

วา่วนัไหนท่ีฉนัออกไปเยี่ยมบา้น ขอใหผู้จ้ดัการมาอยูร่า้นแทนดว้ย อนัน้ีขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ่ง  

มิเช่นน้ันฉนัคงไมส่ามารถออกไปเท่ียวเล่นบา้นคนไขใ้นเวลางานไดเ้ป็นแน่  
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ฉนัโชคดีอีกอยา่ง ท่ีรา้นยาของฉนัเป็นแหล่งฝึกนิสิต Pharm D งานน้ีฉนัมีกาํลงัเสริมอยา่งพรีเมี่ยม 

พอวางแผนกนัไดแ้ลว้ ฉนัพานอ้งๆนิสิตออกไปเยี่ยมบา้นลุงตอ้ย 

โอว๊วว แมเ่จา้!!!  น่ีคือเรียกวา่บา้นเหรอ ฉนัอุทานเสียงดงัในใจ  

น่ีคือเลา้ไก่  ชดัๆ 

เห็นไดช้ดัวา่ ปัญหาสุขภาพ สมัพนัธใ์กล้ชิดกบัปัญหาของปากทอ้ง เป็นอยา่งมาก  

ฉนัมองบา้นของลุงตอ้ย แลว้ก็ไดแ้ต่วางใจใหถู้กตอ้งและอยูใ่นท่ีของตวัเอง....  

ฉนัเป็นเภสชักรตวัเล็กๆ ฉนัจะทาํหนา้ท่ีดแูลเร่ืองสุขภาพและการใชย้าของป้าราตรีใหดี้ท่ีสุด  

ส่วนปัญหาเร่ืองสงัคมและปากทอ้ง ฉนัจะส่งเร่ืองต่อไปท่ีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบโดยตรง  

ฉนัเดินเขา้ไปในบา้น พรอ้มกบัส่งสายตาใหนิ้สิตเตรียมทาํใจ 

เพราะภาพท่ีเห็น และกล่ินท่ีไดส้มัผสัจากในบา้น ไมไ่ดเ้หนือความคาดหมายนัก  

สภาพภายในบา้นไมไ่ดต่้างกนัจากขา้งนอก  

ป้าราตรีนอนอยูใ่นมุง้เก่าๆ ท่ีนอนเกรอะกรงัไปดว้ยคราบปัสสาวะ  

ฉนัคงไมบ่รรยายมากกวา่น้ี เอาเป็นวา่....   

ทีมเยี่ยมบา้นของเราใจเกินรอ้ย ท่ีจะช่วยดแูลร่างกาย จิตใจ ป้าราตรีและหวัใจของลุงตอ้ย  

เราเขา้ไปพดูคุย แนะนําตวั สอบถามอาการ ความเป็นอยู ่และชวนคุย 

จนป้าราตรี รบัรูถึ้งความตั้งใจของเรา  

ป้าราตรีใชสิ้ทธิประกนัสุขภาพ จาก รพ.ประจาํจงัหวดั รบัยาทุก 3 เดือน  

ลุงตอ้ยเป็นคนดแูล และพาไปหาหมอ อยูก่นัสองคนตายาย นานๆทีลกูกลบัมาเยี่ยม ส่งเงินใหใ้ช ้ ลุง

ตอ้ยทาํงานเป็นลกูจา้งหน่วยงานราชการ เงินเดือนนอ้ย และอาศยัท่ีหลวงแบ่งใหท้าํบา้น อาศยัอยูอี่ก

ประมาณสองปี จะเกษียณแลว้ค่อยยา้ยกบัไปอยูบ่า้นเกิดท่ีต่างจงัหวดั และอีกมากมายท่ีทีมเราไดรู้ ้ 

และก็มาถึงช่วงไฮไลท ์ของเภสชักร ทีมเราขอดยูา   

- ลุงหยิบมาจากขา้งฝา บนหลงัตู ้พ้ืนขา้งๆหอ้งครวั และอยูใ่นท่ีนอนของป้า  

- จาํนวนยาท่ีเยอะมาก  

- มี insulin แบบฉีด แต่ท่ีบา้นไม่มีตูเ้ย็น และลุงตอ้ยปรบัขนาดยาเอง ตามอาการของ

ป้าราตรี  

- ยาความดนั ท่ีวนัไหนความดนัสงูก็กิน วนัไหนความดนัปกติก็ไมกิ่น  

- ยาไขมนัท่ีเหลือเยอะมาก ทั้งๆท่ีใกลถึ้งวนันัดแลว้  

- และขวดน้ําอดัลมท่ีวางเรียงกนัอยูข่า้งๆมุง้ ถามไดค้วามวา่ ป้าชอบกินมาก วนัไหน

ไมไ่ดกิ้นไมม่ีแรง  

ลองๆนับดแูลว้ เราเจอ DRPs (Drug Related Problems) ถึง 6 เร่ืองดว้ยกนั  

ซ่ึงไมน่่าแปลกเลยวา่ ทาํไมลุงตอ้ยตอ้งแวะเวียนไปหาซ้ือยาท่ีรา้นยาเราเป็นประจาํ  
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หลงัจากท่ีตั้งสติไดแ้ลว้  

ฉนัใหค้าํแนะนําทุกอยา่งท่ีเราคิดออกไดว้่า เหมาะสมกบัสภาพบา้นและความเป็นอยูข่องลุง 

บางคาํแนะนําท่ีฉนับอกลุงไป นิสิตของฉนัแอบทาํหน้าสงสยั..มนัไม่ตรงตามหลกัวิชาการนะพ่ี!   

แต่นอ้งเอ๋ย...น่ีคือชีวิตจริง !  

เภสชักรอยา่งเรามีหน้าท่ีแนะนําส่ิงท่ีสมัพนัธก์บัส่ิงท่ีเขารบัรู ้เขาถึงจะยอมปรบัตามเรา  

วิชาการบา้ง วิชามาร...มัง่ก็วา่กนัไป    

ฉนัมอบหมายใหนิ้สิต จดทุกส่ิงอยา่งท่ีไดเ้ห็นลงในแบบฟอรม์เยี่ยมบา้นของรา้นยาเรา 

วดัความดนั/เจาะน้ําตาล/เป่า Peak flow meter/คาํนวณ BMI/วดัหา body mass  

และเขียนใบส่งต่อ มอบใหลุ้งตอ้ยนําไปใหแ้พทยด์ว้ยเมื่อถึงนัดกบัโรงพยาบาลครั้งหนา้  

จากน้ันเราก็รํา่ลา และนัดมาเยี่ยมลุงตอ้ยอีกครั้ง  

และอีกหลายครั้งท่ีเราไดก้ลบัไปเยี่ยมบา้นของลุงตอ้ยและป้าราตรี  

ป้าราตรี  

ระดบัความดนัดีขึ้ น  

ระดบัน้ําตาลดีขึ้ น  

มีรอยยิ้ ม มีความหวงั  

ออกมาฝึกเดิน  

แผลแหง้และกาํลงัหาย  

ส่วนลุงตอ้ย  

ไมต่อ้งบรรยายก็พอจะมองเห็นวา่ ความสุขของลุง ทะลุขึ้ นไปไดร้ะดบัสูงแลว้  

ลุงยิ้ ม และขอบคุณเราทุกครั้ง ท่ีไปเยี่ยมหา ช่วยเหลือ และใหก้าํลงัใจ  

ลุงตอ้ยยงัแวะเวียนมาท่ีรา้นเหมือนเดิม  

มาซ้ือยา ปรึกษาพดูคุย ถึงอาการของป้า และอาการของลุงเอง  

เหมือนเราเป็นหมอประจาํบา้นของลุงไปแลว้  

 

และน่ีก็คือ…. 

ความสุขเล็กๆท่ีกระตุน้การหลัง่เอ็นโดฟินจากสมองสู่หวัใจ ของเภสชักรรา้นยาตวัเล็กๆอยา่งฉนัและทีม

เยี่ยมบา้นของรา้นเรา  

ไมไ่ดม้าชวนเช่ือนะ แต่อยากใหไ้ดล้อง เภสชักรรา้นยาท่ีรกัค่ะ  
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“เดินออกจากรา้นยาไปดชุูมชนรอบขา้งบา้ง ใชค้วามรูท่ี้อดัแน่นในหวั และจิตอาสาท่ีเต็มอยูใ่นหวัใจของ

คุณ ออกไปช่วยเหลือดแูลผูค้นในสงัคม ใหเ้ขามีความสุขเล็กๆในชีวิตเก่าๆของเขาบา้ง แลว้ความสุขใน

หวัใจท่ีคุณไดร้บั มนัจะยิ่งใหญ่และหลัง่ออกมาเล้ียงหวัใจไมม่ีวนัหมด” จริงๆนะ  

 

PA 5 

Give and Take….Family pharmacist 

นิรชัรา ถวลิการ
1
,สณุี เลิศสินอดุม

2
   

สถานปฏิบตัิการเภสชักรรมชมุชน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น40002    
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E-mail : nirachra.t@gmail.com       
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E-mail: parnpinpun@yahoo.com 

 

 จากวนัท่ีไดร้บัมอบหมายใหม้ีหน้าท่ีพฒันารา้นยาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในฐานะผูจ้ดัการ

รา้นยา ตนเองก็ไดแ้ต่ถามตวัเองว่า เภสชักรรา้นยา มีบทบาทอะไรอีก นอกจากขายยาใหเ้หมาะสมและ

ใหค้าํแนะนําท่ีดีแก่ผูป่้วย วนัหน่ึงตวัเองไดร้บัมอบหมายใหเ้ขียนโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพัฒนารา้น

ยา เราจะทาํอะไรดี? มีเภสชักรคนหน่ึงบอกเราว่าทิศทางระบบสาธารณสุขคือ “ใกลบ้า้น ใกลใ้จ”งาน

ปฐมภูมิคืออะไรกนั? หมอประจาํครอบครวั? เภสชักรประจาํครอบครวัคืออะไร? เราหาขอ้มลูจากการ

สืบคน้เป็นยกใหญ่ เขาบอกเราวา่เภสชักรประจาํครอบครวั (Family Pharmacist)
 
หมายถึง เภสชักรท่ีให้

การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู ้ป่วยและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใชย้าใหถู้กตอ้ง 

ติดตามแกไ้ขปัญหาจากการใชย้าท่ีไม่เหมาะสม และเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ นของผูป่้วยและครอบครัว 

เนน้สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างเภสชักร ผูป่้วย ครอบครวัและผูดู้แลอ่ืนๆ เราพยายามทาํความเขา้ใจให้

ลึกซ้ึง แต่ ณ เวลาน้ันตนเองเขา้ใจว่าคงไม่ต่างอะไรกบัท่ีเราเคยใหก้ารบริบาลทางเภสชักรรมแก่ผูป่้วย

ในหอผูป่้วยและผูป่้วยนอกในคลินิกเฉพาะโรคท่ีเคยทาํมามากเท่าไรนัก  

 เมื่อเขาใหโ้อกาสเราในการพฒันาวิชาชีพ ตนเองก็คิดวา่คงเป็นโอกาสดีท่ีเราจะได ้“ให”้ ส่ิงดีๆ 

เราเร่ิมตน้งานน้ีดว้ยการเตรียมตวัเองจากผูรู้ ้นอ้งเภสชักรจากโรงพยาบาลท่านหน่ึงมาใหแ้นวคิดกบัเรา 

เราเร่ิมเขา้ใจอะไรมากขึ้ นเล็กน้อย จาํคาํหน่ึงท่ีรูสึ้กกินใจในวนัน้ัน คือคาํว่า“เยียวยาชีวิต” เกิดคาํถาม

ในใจว่า เราจะทําไดถึ้งขนาดน้ันหรือ? ไม่รูเ้หมือนกัน บอกกับตัวเองว่าไม่ลองก็ไม่รู ้เลยลุยอย่าง

เดียว………………………………. 

 ผูป่้วยรายแรกท่ีเราไปเยี่ยมเป็นผูป่้วยของศูนยแ์พทยท่ี์เราคดัเลือกจากการใหก้ารบริบาลท่ีศูนย์

แพทย ์เราไปหาบา้นเอง หาบา้นกว่าจะเจอ วนอยู่นาน ผูป่้วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง วดัความดัน

โลหิตในวนัน้ันยงัสูงอยู่เลย เราพบว่ายาท่ียายจดัเก็บ สามารถเก็บสลบัซองกนัไดทุ้กตวัโดยไม่ถูกสกัตัว

เดียว แต่โชคดีท่ีกินยาไมผิ่ดเพราะส่วนใหญ่ยาจะรบัประทานวนัละครั้งตอนเชา้ คุณยายใจดีมากและดีใจ

ท่ีเรามาเยี่ยม บา้นยายมีนอ้งเขยท่ีเป็นโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือดสูงและเคย

มีอาการเจ็บหน้าอกมาก่อน มียาจากสารพัดโรงพยาบาล ไม่ว่าจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาลค่าย โรงพยาบาลศูนยแ์ละศูนยแ์พทยชุ์มชนใกลบ้า้น แลว้อย่างน้ีจะกินยาตวัไหนดี คุณลุงก็

เลือกกินเอา ตามแต่บุคลากรทางการแพทยค์นไหนจะใหค้วามเขา้ใจ ยาลดความดนัตวัท่ีควรกินก็ไม่กิน 
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กินอีกตัวหน่ึงท่ีไม่น่าจะกินเพราะการทํางานของไตเร่ิมไม่ดีนัก ลุงบอกว่ายาลดไขมนัไม่กินละกัน จน

แพทยก็์เลิกให ้แต่ไขมนัสูงมาก เราอธิบายใหลุ้งเขา้ใจ ส่งต่อเพ่ือปรึกษาแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง เยี่ยมบา้นจน

ลุงไดร้บัการดแูลรกัษาจนไปถึงเป้าหมายของการรกัษาในแต่ละโรค เราพบว่าเมื่อลุงรกัษากบัแพทยใ์กล้

บา้นและแพทยท่ี์ลุงสามารถจะคุยดว้ยได ้ไม่ตอ้งหาหลายโรงพยาบาลเพ่ือเสาะแสวงหาแพทยท่ี์เก่ง

ตามท่ีลุงคิดแต่แรก กลับทําใหก้ารรักษาของลุงไปถึงเป้าหมาย ครอบครัวแรกทําใหเ้ราเขา้ใจระบบ

สาธารณสุขในแนวคิด “ใกลบ้า้น ใกลใ้จ”มากขึ้ น 

 วนัหน่ึงเราไดม้ีโอกาสเขา้ไปเยี่ยมบา้นผูป่้วยตามท่ีน้องเภสชักรใหร้ายช่ือมา บา้นผูป่้วยอยู่ใน

ซอยเล็กๆ หนา้ปากซอยมีบา้นหลงัใหญ่มหึมาอยู ่จนเรามองไม่เห็นซอยน้ีและหลงทาง หาบา้นไม่เจอไป 

2 ครั้ง ไม่น่าเช่ือว่าจะมีบา้นเล็กๆ อยู่ในน้ี หลงัจากเยี่ยมคุณยายบ้านท่ีไดร้บัมอบหมายมา เราหนัไป

เห็นคุณยายอีกท่านหน่ึง ตวัอว้นมาก สกั 100 กิโลกรมัได ้นัง่เล่นอยู่ใกล้ๆ  จึงเขา้ไปคุย พบว่ายายเป็น

โรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง จึงขอตรวจสุขภาพของยาย และขออนุญาตดูยามท่ียาย

รบัประทานอยู่ ญาติตัวน้อยอายุประมาณ 8 ปี เอายามาใหดู้ ยาหรือน่ี เราเห็นตะกรา้ยาท่ีเด็กเอามา 

คิดว่าเป็นขยะ ซองยาเมื่อ 3 ปีท่ีแลว้ยงัอยู่ ยายกินยาน้ีหรือ แลว้ยายเคยไปหาหมอท่ีศูนยแ์พทยห์รือ

โรงพยาบาลบา้งมัย้ ยายตอบวา่ไมไ่ดไ้ปมานานกวา่ 3 ปีแลว้ เพราะยายตวัหนักมาก ไปไม่ไหว ลกูชายก็

ตอ้งทํางานทุกวนัเพ่ือหาเงินมาเล้ียงตนเองและหลาน เรางงไปชัว่ขณะ บา้นยายท่ีอยู่ไม่ไกลจากศูนย์

แพทยนั์ก ถา้เราขบัรถใหก็้แค่ 5 นาที แต่ยงัมีผูป่้วยท่ี “เขา้ไม่ถึงบริการ” อีกหรือน่ี อย่างน้ีน่ีเอง ท่ีเรา

ตอ้งมีการเยี่ยมบา้นเพ่ือใหผู้ป่้วยเราเขา้ถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้ น เราเร่ิมเขา้ใจ งานปฐมภูมิมากขึ้ น

แลว้ เราไดม้าเยี่ยมยายอีกเป็นครั้งท่ี 2 เพราะเป็นห่วงว่า ยายจําไม่ไดว้่ากินยาไปแลว้หรือยงั จึง

พยายามหาเคร่ืองช่วย  การเยี่ยมครั้งท่ี 2 เราพบยายท่ีบา้นอีกหลงัหน่ึง เป็นบา้นของยายเอง เราถึงกบั

อ้ึงอีกครั้ง บา้นหรือน่ี ทาํไมแคบ รกและสกปรกแบบน้ี ขอโทษนะยายท่ีแวบแรกรูสึ้กแบบน้ัน! แลว้ยาย

อยู่ไดอ้ย่างไร หลานก็เป็นโรคหืด สตัวเ์ล้ียง เป็ด ไก่ ก็เขา้มาในบา้น เป็นอะไรท่ี ทาํเราหยุดไปนานเลย 

ชีวิตคนเราแบบน้ีก็มีอยู ่เราเรียนรูใ้นทนัทีเลยว่า เราควรมีชีวิตอยู่เพ่ืออะไร เราควรทาํอะไรเพ่ือคนอ่ืนๆ

บา้ง เพราะทุกวนัน้ีท่ีเรามีชีวิตอยู่ เราโชคดีแค่ไหน ยายสอนใหเ้รารูถึ้งคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ เรามา

เยี่ยมยายอยูบ่่อยครั้งมากเพราะความดนัโลหิต และระดบัน้ําตาลของยายสงูมาก จนเราตอ้งยืมเคร่ืองวดั

ของศูนยแ์พทยย์กมาวดัท่ีบา้นยายเลย ปรากฏว่าสูงมากจริงๆ เราประสานงานกบัทางศูนยแ์พทยท์ั้ง

แพทยแ์ละพยาบาลใหม้าเจาะเลือดยายและใหก้ารรกัษายาย ทุกวนัน้ียายกินยาเองแลว้โดยเราช่วยจดัยา

ไวใ้หที้ละเดือน จดัเป็นแต่ละวนัเลย ความดนัโลหิตและระดบัน้ําตาลในเลือดของยายดีขึ้ น ยายบอกเรา

อย่างหน่ึงว่า ยายกินยาเพราะเห็นว่าเภสชักรอุตส่าหม์าเยี่ยม มาจดัยาใหเ้พราะห่วงยาย แลว้ยายจะไม่

ห่วงตวัเองไดย้งัไง ลกูชายยายจดับา้นใหเ้รียบรอ้ยขึ้ นเพราะเห็นว่าเรามาเยี่ยม แต่ก็ดีนะ เพราะทุกอย่าง

ผลดีมนัจะตกท่ียายและครอบครวัเอง แมว้า่ยายจะทาํเพ่ือเราก็ตาม…  

 สาํหรบัผูป่้วยท่ีเราคดัเลือกจากรา้นยา คุณแม่มาหาซ้ือยาออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทใหล้กูสาว เรา

จึงสอบถามความเจ็บป่วยของน้อง เราเห็นว่าผูป่้วยเด็กน้อยอายุประมาณ 4 ปี ตอ้งนอนใหอ้าหารทาง

สาย มียาพ่น และตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ จึงไปเยี่ยมท่ีบา้น เราพบว่ามีบางอย่างท่ีเราช่วยเขาไดจ้าก

การท่ีเราไดไ้ปเห็นมากกวา่การฟังอยา่งเดียว นอ้งถูกเจาะคอเพ่ือช่วยหายใจ และไดร้บัยาพ่นโดยไม่มีท่อ

ช่วยต่อยาพ่น เราพยายามประสานงานกบัส่วนต่างๆเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงท่ีดีสาํหรบัน้อง เร่ืองการรกัษา

อ่ืนๆ เราพบวา่แมข่องนอ้ง ดแูลนอ้งไดดี้มาก เราเห็นถึงความรกัท่ีพ่อและแมม่ีใหก้บัลกู แมว้่าลกูจะนอน
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หลบัอยูต่ลอดเวลาก็ตาม วนัหน่ึงเราโทรไปหาแม่เพ่ือจะไปเยี่ยมน้อง แม่บอกว่าน้องเกิดติดเช้ือทางเดิน

หายใจจนตอ้งไปนอนไอซียู เราไปเยี่ยมน้องท่ีโรงพยาบาล แพทยบ์อกกบัแม่ว่าไม่รูจ้ะรอดหรือเปล่า ถา้

พน้วนัอาทิตยน้ี์ก็คงรอด พ่อและแมเ่ฝ้านอ้งอยูต่ลอดเวลา ในเวลาน้ันส่ิงท่ีเราทาํได ้คือภาวนาขอใหน้้อง

ปลอดภยัและยงัคงมีชีวิตอยูเ่พ่ืออยา่งนอ้ยทาํใหชี้วิตของพ่อและแม่ยงัคงมีความหวงัและอยู่อย่างมีคุณค่า 

ผ่านพน้วนัอาทิตยม์า ตนเองไม่กลา้โทรหาแม่เพราะกลวัทาํใจไม่ได ้ปรากฏว่าแม่โทรมาหาเรา แม่บอก

ว่าน้องปลอดภัยแลว้ พระคุม้ครอง ขอบคุณท่ีน้องยงัมีชีวิตอยู่ ขอบคุณท่ีแม่โทรหาเราและบอกว่าคิดถึง

เรา เรารูสึ้กถึงคาํวา่ “เภสชักรประจาํครอบครวั” ขึ้ นมาทนัที เราเป็นส่วนหน่ึงของครอบครวัน้ี 

 จากวนัแรกของการเยี่ยมบา้นจนมาถึงวนัน้ี เป็นเวลา 10 เดือน เรามีโอกาสไดดู้แลครอบครวั 

20 กว่าครอบครวั ถึงแมว้่ามนัจะเป็นจาํนวนไม่มาก แต่เราก็ไดพ้ยายามทาํใหผู้ป่้วยและครอบครวัเห็น

และเขา้ใจถึงบทบาทของ “เภสชักร” เราไดม้ีส่วนร่วมในการช่วยใหก้ารรกัษาไปถึงเป้าหมาย และเมื่อได้

หนักลบัมาทบทวนส่ิงต่างๆท่ีทาํไป เราก็พบว่า ส่ิงท่ีเราคิดในวินาทีแรกของการอยากลงมือทาํคือ คิดว่า

เราได ้“ให”้ แต่เมื่อยอ้นกลบัไปดูกลบัพบว่า เรากลบัได ้“รบั” เสียมากกว่า อะไรทาํใหเ้รารูสึ้กแบบน้ัน 

ผูป่้วยและครอบครวัท่ีเราไดไ้ปเห็น ไดส้อนและทําใหเ้ราไดเ้รียนรู ้ไดเ้ขา้ใจ ถึงการมีชีวิตอยู่ ไดเ้ขา้ใจ

คุณค่าในตวัเรา เขา้ใจในหลายๆมิติของการดูแลผูป่้วย และสุดทา้ยทาํใหเ้ราเขา้ใจ คาํว่า “เยียวยาชีวิต” 

และความหมายของคาํว่า “เภสชักรประจาํครอบครวั” ไดอ้ย่างลึกซ้ึงมากกว่าท่ีเคยเป็นอยู่ ขอบคุณทุก

ครอบครวัท่ีเราไดไ้ปเยือน………………………..   

ภาพในความทรงจ า………………. 
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PA 6 

รา้นยากบัการเริ่มงานเยีย่มบา้น (ครั้งแรก) 

ตมิสา เดชอาคม   

รา้นเฟ่ืองฟ้าเภสชั  

โทร 0910343850  email: dtamisa@hotmail.com 

 

 อีกไม่เดือนก็จะครบ 1 ปี ท่ีเราได้ทํางานเยี่ยมบา้นร่วมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล 

จุดเร่ิมตน้ของการทาํงานคือ ตอ้งการใหเ้กิดกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีคณะกาํหนดว่ารา้นยาแหล่งฝึกควรจะ

มี (งานอ่ืนๆไดด้ําเนินไปแลว้ นอกจาก งานเยี่ยมบา้น ท่ียงัไม่มี) ซ่ึงเราเองก็ยงัไม่มีประสบการณ์ จึง

อยากลองทาํและจะไดน้้องนศภ.เกิดการเรียนรูไ้ปพรอ้มกบัการทํางานจริง งานเยี่ยมบา้น ไดร้ะบุอยู่ใน

คู่มือฝึกงาน กิจกรรมใหค้วามรู ้home care ของนศภ.ปี4/5/6 ท่ีลงฝึกปฎิบติังานทีรา้นยา งานเยี่ยม

บา้น ท่ีฟังแลว้เหมือนจะทําไดง้่ายๆ แค่ไปเยี่ยมผูป่้วยท่ีบา้นคน้หาDRPประมาณน้ันไม่น่าจะมีปัญหา 

อยา่กะน้ันเลย ไดฤ้กษ์แลว้ อยา่รีรอ ทาํทนัทีท่ีมีไฟ ตีเหล็กตอ้งตีตอนรอ้น แต่ชา้ก่อน เราจะเร่ิมอย่างไร

ดี สาระสําคัญคือ เยี่ยมบา้น แลว้จะไปเยี่ยมบา้นไหน กําหนดพ้ืนท่ีเขียนวงก่อน เอาสักรัศมีหน่ึง

กิโลเมตรรอบรา้นยา น่าจะพอเดินไปได ้ไม่ไกลเกินไป แลว้เราจะเร่ิมตรงไหนก่อน หน้าปากซอย ทา้ย

ซอย ซอยขา้งๆหรือซอยตรงขา้ม เมื่อตอ้งตดัสินใจแผนการใชแ้รงงานเด็ก ไม่ใช่สิแผนการสาํรวจชุมชนก็
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เร่ิมข้ึน แบ่งนอ้งเป็นสองทีม เลือกเลยว่าชอบซอยไหน ทีมละหน่ึงซอยไม่ตอ้งแย่งกนั555 กาํหนดหวัขอ้ 

เป้าหมาย วตัถุประสงคใ์นการสาํรวจง่ายๆวา่ ในชุมชนในซอยรอบๆรา้นยา มีบา้นไหนท่ีน่าไปเยี่ยมบา้ง 

อีกสามวนั มาคุยกัน น้องๆสมยัน้ีหัวไว เขา้ใจอะไรง่าย ไม่มีใครมีขอ้สงสัย ทุกคนน่ิงเงียบ วนัท่ีหน่ึง 

ตอนบ่ายสามโมงเวลาหลงัจากทาํงานในรา้นเสร็จแลว้ แดดร่มลมดี  น้องๆก็พากนัเดินไปสาํรวจชุมชน

ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย ทุกทีมถือร่ม สะพายเป้ โทรศพัทม์ือถือ พรอ้มสมุดปากกาพรอ้ม โพสท่าถ่ายรูป

จดัเต็มราวกบัไปทศันศึกษาในซอย ผ่านไปราวสองชัว่โมง ทั้งสองทีมกลบัมาในเวลาและสภาพไม่ต่างกนั

มากนัก หลายคนท่าทางอิดโรย เส้ือเปียกไปดว้ยเหง่ือแตกต่างกบัตอนแรกอย่างส้ินเชิง เลยอนุญาตให้

กลบับา้นแลว้นัดมาคุยกนัในวนัถดัไป ทั้งสองทีมเล่าใหฟั้งวา่ ชุมชนท่ีสาํรวจ เป็นหมู่บา้นในซอยขา้งรา้น

ยา ส่วนใหญ่เป็นบา้นทาวเฮาสส์องชั้น เกือบทุกบา้นมีคนอยู่บา้น ส่ิงท่ีเหมือนกนัท่ีพบคือ เด็กก่อนวยั

เรียน ผูส้งูอายุ (60ปีขึ้ นไป) คนหนุ่มสาวไปทาํงาน ประมาณรอ้ยละ 75 เป็นจทน.รพ และขา้ราชการ มี

สิทธิการรกัษาเบิกตรง ท่ีทํางานในเมือง ซ่ึงจะไปทาํงานในตอนเย็นและกลบับา้นในช่วงเย็น ส่วนใหญ่

รูจ้ักเภสัชกรรา้นยา แต่ไม่สามารถยกอธิบายท่ีเขา้ใจไดว้่า เภสัชกรรา้นยามีบทบาทและประโยชน์

อย่างไรในการมาเยี่ยมบา้น คําถามยอดฮิตถามว่า เภสัชมาทําอะไร มียาอะไรมีขายหรือคะ ตอ้งเสีย

ค่าใชจ้่ายหรือไม่ และบางส่วนก็ไม่อนุญาตใหใ้นเขา้มาในบา้น เพราะไม่บัตรหรือหนังสือแจง้ และท่ี

สาํคญัเคา้ไม่แน่ใจว่าพวกเราจะเป็นมิจฉาชีพแฝงตวัมาหรือไม่ !!!! ฟังน้องๆเล่าแลว้ งานเยี่ยมบา้นของ

เรา ไม่ใช่เร่ืองหมซูะแลว้ เราตอ้งปรบัวิธีการนําเสนอตัวเองใหม่ การท่ีเราจะขอเขา้ไปดูบา้นของคนอ่ืน 

น่าจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยความตอ้งการของคนในของบา้น จะไปดูทุกหลงัคงไม่ถูกตอ้ง เราควรคน้หาว่าบา้น

ไหนท่ีตอ้งการเราจริงๆ นางฟ้าของเราก็ปรากฏกายขึ้ น พ่ีต้ิว อสม. ผูท่ี้รูจ้กัทุกคนในละแวกน้ี รูจ้กัทุก

บา้น ทุกซอย (รูทุ้กเร่ือง) ในชุมชนน้ีเป็นอยา่งดี หลงัท่ีเราเล่าโครงการและปัญหาใหฟั้ง เสียงสวรรคข์อง

นางฟ้าก็บอกว่า ในหมู่บา้นมีคนไขท่ี้ตอ้งกินยา ใชย้าเยอะๆใช่มั๊ย มีมากมาย ทั้งคนไขพิ้การ จิตเวช ติด

เตียง เภสชักรอยา่งพวกเราน่าจะช่วยเหลือเคา้ได ้และพ่ีต้ิวก็ประสานงานใหเ้ราไดไ้ปร่วมกบัทีมพยาบาล

ท่ีดแูลชุมชนน้ี ในท่ีสุดฝันของเราก็เป็นจริง   

 หลงัจากวนัน้ัน พวกเราไดม้ีโอกาสไปเยี่ยมบา้นกบัทีมสหวิชาชีพ ของรพ.สุราษฎร ์ซ่ึงประกอบ

บุคคลกรหลกัคือ พยาบาล หมอ โภชนากร นักกายภาพ และพวกเรา เภสชักร ซ่ึงบางครั้งก็ไม่สามารถ

ไปทั้งหมดได ้เราเรียนรูว้่า ทุกคนในทีมลว้นมีความสาํคญั แต่เมื่อคนนึงไม่ไป ทุกคนท่ีเหลือก็สามารถ

ทําแทนกับไดท้ั้งหมด เช่น วนัท่ีเภสชัไม่ไดไ้ป พ่ีพยาบาลจะดูยาและประเมินความเส่ียงคร่าวๆให ้ถา้

โภชนากรไม่ไดไ้ป เภสชักรจะดูแลใหค้าํแนะนําเร่ืองอาหาร ถา้กายภาพบาํบดัไม่ไป พยาบาลและอสม.

จะช่วยแนะนําการทํากายภาพให ้แต่โดยบทบาทของเภสชักรหลกัๆคือ การดูแลเก่ียวกบัการใชย้าของ

ผูป่้วย โดยสอบถามจากผูป่้วยและญาติผูดู้แล เภสชักรจะมีหน้าท่ีคน้หาปัญหาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั

การใชย้าของผูป่้วย เช่น สอบถามว่า มีอาการผิดปกติหรือผลขา้งเคียงท่ีอาจจะเกิดจากการใชย้าท่ี เกิด

ขึ้ นกับผู ้ป่วย ขณะอยุ่ท่ีบา้นหรือไม่อย่างไร และประเมินว่าผู ้ป่วยใหค้วามร่วมมือในการใชย้าหรือไม ่
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รบัประทานยาของผูป่้วยว่าครบ ถุกตอ้งตามแพทยส์ัง่หรือไม่ โดยมีการนับจาํนวนเม็ดยา และสอบถาม

วนันัดของผูป่้วย เพ่ือประเมินว่ายาท่ีผูป่้วยไดร้บัเพียงพอจนถึงวนันัดหรือไม่ หรือมียาใดท่ีผูป่้วยสมควร

จะไดร้บัเพ่ิมเติม การเก็บรกัษายา หรือการปรบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แมก้ระทัง่ยาหรืออาหาร

เสริมอ่ืนๆท่ีผู ้ป่วยหรือญาติ ซ้ือมาด้วย เพราะยาเหล่าน้ันอาจเกิดผลขา้งเคียงอ่ืนหรือเกิด drug 

interaction ร่วมกนัได ้นอกจากน้ีเภสชักรยงัมีบทบาทในการใหค้าํแนะนําและการปฏิบติัตวัของผูป่้วยทั้ง

การปฏิบติัเมื่อลืมรบัประทานยา สุดทา้ย การใหค้าํแนะนําผูป่้วยเก่ียวกบัการใชย้าโดยการเห็นสภาพเเว

ดลอ้มท่ีบา้น กิจกรรมการดาํรงชีวิตจริง ผูด้แูลผูใ้หย้าตวัจริง จะช่วยส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีการใชย้าท่ีถุกตอ้ง

มากขึ้ น ซ่ึงจากการทาํงานเยี่ยมบา้นร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพมีการทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ การ

ไดพ้ดูคุยกบัผูป่้วย สะทอ้นปัญหาทางสุขภาพ เพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 

และใหก้ารช่วยเหลืออย่างเต็มกาํลงั ไม่ว่าบา้นของผูป่้วยจะเดินทางเขา้ไปยากแค่ไหนก็ตาม ซ่ึงหากพบ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้ นกบัผูป่้วยและสมควรจะไดร้ับการแกไ้ขก็จะมีระบบส่งต่อผูป่้วยเพ่ือเขา้รบัการรักษาใน

สถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงที การท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการดูเเลผู ้ป่วยในเบ้ืองต้น ถือเป็น

ประสบการณท่ี์ดีเเละมีค่า ในหลายครั้ง ทาํใหเ้กิดความประทบัใจ เช่น 

 เคสแรกท่ีไปเยี่ยมบา้น คนไขห้ลกัเป็นคุณยายอายุหน่ึงรอ้ยสองปี ไม่พบปัญหาอะไร และ พบว่า

แม่ครวัคนท่ีทาํอาหารใหทุ้กคนในบา้น คุณป้าประสบอุบติัรถชน ผ่าตดัสมองเมื่อสองเดือนก่อน ตอนน้ี

เดินไป ทาํงานไดป้กติ กินยาเป็นประจาํ พอเห็นทีมเรามาก็เอายามาใหเ้ราดูดว้ย เอายามาถามว่า ยาท่ี

กินอยู่หมด สงสยัหมอใหย้ามาไม่ครบ ขอยาดว้ยไดม้ั๊ย จะไดไ้ม่ตอ้งไปซ้ือ เราพบว่าคุณป้ามีปัญหาการ

กินยา คือหมอสัง่ใหกิ้น digoxin คร่ึงเม็ด แต่คุณป้าเคา้เห็นว่าจาํนวนน้อยเกินไป เลยกินครั้งละหน่ึงเม็ด 

เลยบอกคุณป้าใหท้านตามหมอสัง่อยา่งเคร่งครดั เพราะยามีระดบัการรกัษาแคบ ไม่ใหเ้พ่ิมขนาดยาเอง 

รวมถึงคุณป้ารับยามาจากหลายท่ีนอกจาก รพ แลว้ยงัรับจากคลินิค คุณป้าไดร้ับยาจากทั้งหลายท่ี 

โอกาสไดซ้ํ้าซอ้นกนั จึงอาจจะทาํใหเ้กิดอนัตรายได ้จึงแนะคุณป้าเร่ืองการกินยาท่ีเหมาะสม แลว้คุณป้า

เคา้เล่าใหฟั้งว่าตั้งแต่ผ่าตัดสมองมา น่าจะทําใหก้ารรบัรสเปล่ียนเสียไป พวกเราก็ตกใจ เพราะป้าเป็น

แม่ครวั ไม่รบัรูร้สชาด แลว้จะทําอาหารไดอ้ย่างไร ป้าบอกว่าป้ากะกะเอา และทุกคนในบา้นก็ยงัชมว่า

ป้าทํากับขา้วอร่อยอยู่  ซ่ึงในการเยี่ยมบา้นครั้งน้ี ทําให้ทราบว่า ไม่ใช่เพียงแต่คนไขเ้ท่าน้ันท่ีมี

ความสาํคญั เราตอ้งใส่ใจสุขภาพคนรอบขา้งดว้ย 

 เคสตวัอยา่งท่ีเกิดจะความเช่ือของคนไขแ้ละผูด้แูล เช่น บา้นคุณยายท่ีเป็น CA ค่ะ โดยเราไดพ้บ

การตวงยาดว้ย  syringe ท่ีไมเ่ห็นขีดบอกปริมาตร ซ่ึงหลานสาวใหป้้อนยา Morphine ใหก้บัผูป่้วยทุกวนั  

และผูป่้วยมีปัญหาทอ้งผูก ซ่ึงอาจจะเกิดจากผลขา้งเคียงของยา morphine ท่ีไดร้บั ซ่ึงเราก็ไดคุ้ยกะผูดู้แล

วา่สามารถใชแ้กว้ยาน้ําในการตวงยา และใชย้าระบายช่วยไดใ้นกรณ๊ทอ้งผูกมากๆ การทาํความสะอาด

และดูแลแผลกดทบัท่ีท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงแผลของคุณยายลึกและมีลกัษณะเน้ือตายมาก หมอจึงแนะนําใหพ้า

คุณยายไปทําแผลท่ีโรงพยาบาลพรอ้มเขียนจดหมายน้อยใหถื้อไป การไปเยี่ยมบา้นครั้งน้ีไดช้่วยดูแล
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จดัการยาของคุณตาดว้ย ตาพดูและอ่านไดแ้ต่ภาษาจีน ลกูสาวจะจดัยาของตาทั้งในกล่องบนโต๊ะกินขา้ว 

ในตูเ้ก็บของ ในลงัเยอะมาก  ทั้งยากิน ยาพ่น ยาเหน็บ มียาหลายชนิดท่ีมีขอ้บ่งใชเ้ดียวกนั บางชนิด

ต่างกนัท่ียี่หอ้ ท่ีไดร้บัยาจากโรงพยาบาลหลายแห่ง  รวมทั้งอาหารเสริมท่ีลกูๆซ้ือมาใหคุ้ณตากินเพ่ิม 

เราไดช้่วยจดัยาใหถุ้กตอ้ง รวมยาชนิดเดียวกนัไวใ้นถุงเดียวกนั คดัเลือกยาท่ีไม่จาํเป็นออก มียาเหลือท่ี

หมอไดห้ยุดการใชแ้ลว้เป็นจาํนวนมาก ญาติจึงฝากยาเหลือใชข้องตาเหล่าน้ีมาบริจาคใหโ้รงพยาบาล

กลบัมาดว้ย ซ่ึงเป็นยาแพงๆทั้งน้ันเลย ก่อนกลบัไดท้บทวนการใชย้าและช่วยยํ้าถึงการกินยาท่ีถุกตอ้งให้

คุณตาและผูดู้แลฟัง ในเคสน้ีทําใหเ้ราเรียนรูว้่า ความเช่ือและความปรารถนาดีต่อคนไขผู้ท่ี้ เป็นท่ีรัก 

การดแูล ใหอ้าหาร การเอาใจใส่ อารมยื จิตใจของทุกคนในครอบครวั มีผลกระทบโดยตรงต่อผูป่้วยมาก 

และเราคงตอ้งคิดหาวิธีปรบัและรบัมือการความเช่ือเหล่าน้ี 

 และเคสท่ีประทบัท่ีสุด  เป็นเคสตาเพียบ ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 3 คน คือ ยาย ผูป่้วยคุณตา  

และหลาน ลกัษณะของบา้นเป็นบา้นไม ้ยกพ้ืนสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ํา น้ําท่วมถึง ทําใหก้ารเดินทางตอ้งไป

ทางเรือ โดย พ่ี อสม.มารบัไปลงเรือหางยาวท่ีท่าน้ํา หน้ารา้นอาหาร โดยวนัท่ีไปเยี่ยมบา้น น้ําขึ้ น จึง

เอ่อลน้เขา้ท่วมบริเวณชั้นใตถุ้นบา้น น้ําท่วมถึงประมาณคร่ึงน่อง ทีมเราตอ้งเดินลุยน้ําเขา้ไปท่ีบา้นอย่าง

ระมดัระวงั เห็นมี walker ท่ีนอนลมวางกองมุมหอ้ง คุณตานอนอยู่บนพ้ืนไมก้ระดาน ยายเล่าใหฟั้งว่า 

สามวนัท่ีแลว้ ตาซึมลง ไม่ยอมกินขา้ว เมื่อไดเ้ขา้ไปตรวจร่างกายผูป่้วย คุณตามีไข ้สายปัสสาวะมีสีขุ่น 

มีแผลกดทับบริเวณกน้กบ มีน้ําเหลืองซึงออกมาจากผา้ปิดแผล น่าจะติดเช้ือ หมอเขียนไปส่งต่อ พ่ี

พยาบาลคุยกับยาย บอกยายว่าตาติดเช้ือ ตอ้งไปโรงพยาบาล ยายเอาแต่รอ้งไห ้บอกว่าแลว้จะไป

อย่างไร ยายทําไม่ถูกแลว้ พ่ีพยาบาลโทรประสานงานกับรถฉุกเฉิน ปรากฏว่า รถเขา้มารับตาไม่ได้

เพราะน้ําขึ้ น อสม.ท่ีมาดว้ยก็บอกว่าเด๋ียวเคา้จะโทรหาเพ่ือน ๆใหม้าช่วยขนของและเอาเรือใหญ่มารบั

ตาไปส่งท่ีรถฉุกเฉินท่ีมารอ ทุกคนต่างช่วยกนัอย่างรวดเร็ว การช่วยเหลือท่ีไม่ไช่หน้าท่ี ไม่ใช่โครงการ 

แต่เป็นความมีน้ําใจ ความเอ้ืออาทรดว้ยจิตอาสา เพ่ือนบา้นท่ีมีช่วยทาํแผลตาเวลาท่ีลกูชายไม่อยู่ อสม.

และเพ่ือนๆท่ีเอาเรือมาช่วยพาตาไปโรงพยาบาล พวกเราต้ืนตันใจท่ีเห็นภาพแห่งความประทับใจน้ีท่ี

นับวนัจะหาไดย้ากสาํหรบัชุมชนเมือง  

 การเยี่ยมบา้นไม่ใช่เร่ืองง่าย และไม่ใช่เร่ืองยาก เราสามารถทําได ้เพียงมองคนไขทุ้กคนดว้ย

หัวใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ความรู ้หาได้จากทุกท่ี เราสามารถเรียนรู ้ทักษะจากการทํางาน 

ประสบการณจ์ะช่วยทาํใหเ้ราแกปั้ญหาและพฒันามากขึ้ น  กา้วออกมาจากประตูรา้นยา  ท่ีสาํคญัคือหา

ทีมท่ีมีจุดมุ่มหมายเดียวกนั  การท่ีรา้นยาไปมีโอกาสไปเยี่ยมบา้นเป็นการสรา้งความสมัพนัธ์ท่ีดี  การ

ใหค้าํเเนะนํา ตลอดจนติดตามการใชย้าของผูป่้วย เป็นการไดม้ีส่วนร่วมในการดูเเลผูป่้วยดา้นสุขภาพ

และจิตใจ รา้นยาเป็นจุดท่ีชุมชนนึกถึง ใกลชุ้มชน เขา้หาไดท่ี้สุด เวลาไม่สบายเจ็บไข ้ชุมชนเคา้จะนึกถึง

เรา ประชาชนเคา้จะรุสึ้กอุ่นใจมากขึ้ นเวลาท่ีเราไปเยี่ยม แลว้ก็เวลาท่ีเจอปัญหา แลว้แกปั้ญหาได ้เป็น



บทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภมู ิ23-24 มีนาคม 2558  375 

 

จุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการทาํชุมชนใหรู้สึ้กมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ และท่ีสาํคญัทาํใหเ้รามองเห็นคุณค่าของเรา

มากขึ้ น 
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PO 1 

PRIMARY CARE PHARMACY CURRICULUM IN WALAILAK UNIVERSITY 

Siranee Yongpraderm  

Tel. 088-7684357 E-mail:csiranee@wu.ac.th 

 

Introduction: School of Pharmacy, Walailak University has been established to produce 

pharmacists for working in primary care level, according to the philosophy and objective stated in 

the curriculum. Due to the University’s responsibility for the community nearby which people 

sacrificed their homeland, the learning process for students through the five-year course 

integrated activities into the community to develop primary care pharmacy competency of the 

students. 

Methodology: The pharmacy students’ skill in primary care model for five-year pharmacy 

curriculum was developed based on the Bloom’s taxonomy theory
1
 and has been used during 

2007 to 2012.The model consists of the goals students must reach in each year, together with 

the list of subjects and activities related. Pharmacy students were assigned to take part in 

healthcare for the specify families in the community since they studied in the first year through 

activities at least one subject per semester. Assessment was done by data gathering from the 

1
st
 and 2

nd
 generation of fifth-year students before they graduated, using focused-group 

interview and 1-page writing respectively. Feedback from the community was also compiled by 

participants interviewing.  

Results: Throughout five-year learning, all pharmacy students were assigned to do activities or 

participate in community-based learning subject at least 1 time per semester. Focused-group 

interviewed with the first generation and 1-page writing of the second generation students 

showed that the students experienced in this learning process could be able to understand 

patients and people in the communities and practice with patients easier during the professional 

practice courses. They realized about drug accessibility and other factors influenced on 

medication adherence of the patients. Moreover, they stated that skills in community practice 

which were communication, relationship, and team working were develop during the learning 

process. Interview with participants in the community showed that the elderly were happy 

because the students took care for their drug use and also other dimensions in health.  They 

could be able to apply knowledge such as food contaminated test, herbal medicine, and unsafe 

cosmetics retrieved from the students for their daily life use. In addition, they were appreciated 
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with all activities and the relationship with the University was getting better. Suggestions for 

future development from the students were integrating the community-based learning into every 

subject if possible, allowing the senior students to guide the junior and create the activities in 

each subject by themselves. Finally the community activities should be much more concentrate 

in pharmacy practicing such as pharmaceutical care. 

Conclusion: The pharmacy students’ skill in primary care model for five-year pharmacy 

curriculum was useful for development of pharmacy skill together with community practicing skill. 

Integration of learning in the classroom and doing activities in the community’s for health status 

improvement was key success factor.  
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นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพ แห่งประเทศไทย สภาเภสชักรรม 
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ค าน า การขึ้ นทะเบียนต ารบัยา เป็นกระบวนการส าคญัส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลยาของประเทศ ซ่ึง

ท าใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑย์าแต่ละต ารบัจะมีความปลอดภยั ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลจากการใชย้า และ

คุณภาพท่ีดีเพียงพอท่ีจะใชย้าดงักล่าวไดใ้นแต่ละประเทศ โดยในการข้ึนทะเบียนยาชีววตัถุในปัจจุบนัน้ัน 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจ้ าแนกวิธีการขึ้ นทะเบียนไว ้4 วิธีคือ การขึ้ นทะเบียนวคัซีน 

การขึ้ นทะเบียนยาชีววตัถุใหม ่การขึ้ นทะเบียนยาชีววตัถุคลา้ยคลึง และการขึ้ นทะเบียนยาชีววตัถุท่ีไม่ใช่

ชีววตัถุใหม ่

วตัถุประสงค ์ การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการขึ้ นทะเบียนต ารบัยาชีววตัถุ

ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศสหรฐัอเมริกาและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และน าเสนอแนวทางการ

ปรบัปรุงการขึ้ นทะเบียนต ารบัยาชีววตัถุใหม้ีความเหมาะสมกบับริบทของไทยต่อไป 

วิธีการศึกษา  การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษาวิจยัเอกสารวิธีการขึ้ นทะเบียน

ต ารับยาแผนปัจจุบนั ส าหรบัมนุษย์  ท่ีเป็นยาชีววตัถุ ของประเทศไทย กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ วิทยาการก ากับดูแลยา   โดยมีระยะเวลาการวิจัย

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 

ผลและวิจารณผ์ลการศึกษา จากการศึกษาน้ีพบว่าการขึ้ นทะเบียนต ารบัยาชีววตัถุของประเทศไทย

มีความแตกต่างกบัประเทศสหรฐัอเมริกา/กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปใน 3 ประเด็นส าคญั ไดด้งัน้ี 

1 ประเด็นของการใชย้าในเด็กและเด็กเล็ก 

2 ประเด็นของการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

3 ประเด็นของความยืดหยุน่ของการข้ึนทะเบียนต ารบัยา 

สรุปผลการศึกษา ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงไดน้ าเสนอแนวทางปรับปรุงการขึ้ นทะเบียนยาชีววตัถุตาม

กรอบแนวคิดดงักล่าว โดยน าเสนอการปรบัปรุงเป็น 3 ระยะ ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และ

ระยะยาว โดยน าแนวคิดวฏัจกัรคุณภาพ (P-D-C-A) และการวิจยัดา้นการก ากับดูแล (Regulatory 

research)  มาประยุกตใ์ชร้่วมดว้ย 

ค าส าคญั การขึ้ นทะเบียนต ารบัยา, ยาชีววตัถุ , วิทยาการก ากบัดแูล 
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นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

plernfda@gmail.com 

 
 การควบคุมสถานท่ีผลิตหรือน าเขา้เคร่ืองส าอางควบคุมไม่มีกฎหมายควบคุม เป็นไปตามความ

สมัครใจของผู ้ผลิต ซ่ึงขอ้มูล สถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุม จากระบบ e-logistics ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 มีจ านวน 5,671 แห่ง (มีผลิตภัณฑจ์ านวน 

229,230 ชนิด) เป็นสถานท่ีท่ีผ่านการประเมินตามหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตเคร่ืองส าอาง 

(GMP for Cosmetics) จ านวน 134 แห่ง (คิดเป็นรอ้ยละ 2.36 ของสถานท่ีผลิตทั้งหมด) เป็นสถานท่ี

ท่ีผ่านการประเมินตามวิธีการท่ีดีในการผลิตเคร่ืองส าอางว่าดว้ยสุขลกัษณะท่ีดี ( GHP for Cosmetics) 

จ านวน 1 แห่ง (คิดเป็นรอ้ยละ 0.018 ของสถานท่ีผลิตทั้งหมด) ดังน้ัน มีสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอาง

ควบคุมท่ีมีการควบคุมมาตรฐาน จ านวน 135 แห่ง (คิดเป็นรอ้ยละ 2.38 ของสถานท่ีผลิตทั้งหมด) 

จากขอ้มูลจะเห็นไดว้่ามีสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุมท่ีไม่มีการควบคุมมาตรฐาน คิดเป็นรอ้ยละ 

97.62 และเมื่อท าการส ารวจสถานการณ์สถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุม ในเขตบริการสุขภาพท่ี 5 

พบว่าสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุมท่ีขอเลขท่ีใบรบัแจ้ง แต่ไม่ไดผ้ลิตเคร่ืองส าอางควบคุม คิดเป็น 

รอ้ยละ 32.58 ส าหรบัสถานท่ีท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุมเมื่อใชก้ารประเมินตามเกณฑ ์GHP พบว่า 

สถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุมตกมาตรฐานรอ้ยละ 40  

                การท่ีผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางควบคุมไม่มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตเคร่ืองส าอางควบคุม 

ดงักล่าวขา้งตน้ จะสามารถก่อใหเ้กิดปัญหาในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี  

                1.1 ปัญหาสถานท่ีผลิตหรือน าเขา้เคร่ืองส าอางควบคุมไมม่ีมาตรฐาน 

1.2 ปัญหาผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางไมไ่ดม้าตรฐานซ่ึงเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค                                          

                วตัถุประสงคใ์นการออกกฎระเบียบ คือ เป้าหมายหลกัในการออกกฎระเบียบมุ่งเน้นให้ 

สถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุมมีการด าเนินการผลิตตามมาตรฐานท่ีก าหนด เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางควบคุมท่ีมีคุณภาพ โดยมีตวัช้ีวดั ท่ีบ่งบอกความส าเร็จในการออกกฎหมายคือ  

                 1. จ านวนสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุมผ่านการประเมินตามเกณฑม์าตรฐาน 

                 2. รอ้ยละของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางควบคุมมีคุณภาพและปลอดภยั 

                ทางเลือกในการแกปั้ญหามี 3 ทางเลือก คือ 

                ทางเลือกท่ี 1 ออกกฎหมายดา้นการควบคุมมาตรฐานสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุม  

ตามหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตเคร่ืองส าอางว่าดว้ยสุขลกัษณะทัว่ไป (GHP)  
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                 ทางเลือกท่ี 2 ออกกฎหมายดา้นการก าหนดมาตรฐานสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุมตาม

หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ของวิธีการผลิต วีธีการน าเขา้เคร่ืองส าอางควบคุม        

                ทางเลือกท่ี 3 ออกกฎหมายดา้นการควบคุมมาตรฐานสถานท่ีผลิตตามแนวทางวิธีการท่ีดี 

ในการผลิตเคร่ืองส าอางอาเซียน 

               การประเมินทางเลือกโดยการวิเคราะห์พหุหลักเกณฑ์แสดงใหเ้ห็นว่ า ทางเลือกท่ี 3  

มีคะแนนสูงสุด (61.33 คะแนน) ทางเลือกท่ี 2 (60.35 คะแนน) ทางเลือกท่ี 1 (55.43 คะแนน) 

ตามล าดบั  

               อภิปรายผล ทางเลือกท่ี 3 มีคะแนนสูงสุดแต่หากสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุมตอ้งการ

ท าตามทางเลือกดงักล่าว ตอ้งปรบัปรุงสถานท่ีผลิตและเง่ือนไขต่างๆตามมาตรฐาน จ านวน 13  หมวด  

ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมากเมื่อเทียบกบัทางเลือกท่ี 2 และทางเลือกท่ี 1 และรฐัตอ้งเสีย

งบประมาณในการอบรมพนักงานเจา้หน้าท่ีในส่วนภูมิภาคในทางเลือกท่ี 3 เพ่ือใหค้ าปรึกษาและตรวจ

ประเมิน ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางควบคุม จนกวา่พนักงานเจา้หนา้ท่ีในส่วนภมูิภาคจะด าเนินการเองได ้

               หากผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจจะเลือกทางเลือกในการออกกฎระเบียบ เน่ืองจากการมี

กฎระเบียบไปควบคุมสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุม ใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อนออกเลขท่ีใบรบัแจง้ จะท า

ใหไ้ด้ขอ้มูลสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุมท่ีเป็นจริง การควบคุมก ากับ การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางควบคุมใหม้ีความปลอดภัยต่อผูบ้ริโภคสามารถวางแผนการด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นระบบ 

และหากเลือกทางเลือกหมายท่ี 2 ตามผลการประชุมผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ผูผ้ลิต

เคร่ืองส าอางจะใชง้บประมาณในการลงทุนปรบัปรุงพฒันาสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุมใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานน้อยกว่าทางเลือกท่ี 3 แต่มากกว่าทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงรายละเอียดทางเลือกท่ี 2 จะ

ครอบคลุมเกือบทุกหมวดของทางเลือกท่ี 3 และจะตอ้งน าทางเลือกท่ี 2 ไปรบัฟังความคิดเห็นจากผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทั้งหมด อย่างเป็นทางการและเปิดเผย ซ่ึงในการรบัฟังความคิดเห็นควรประกอบดว้ยผูผ้ลิต

เคร่ืองส าอางควบคุม เจา้หน้าท่ีของรฐั และผูบ้ริโภค เพ่ือน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาสรุปผลและ

ค าแนะน า ในการปรบัปรุงทางเลือกท่ี 2 ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด โดยจะก าหนดแผนการ

ด าเนินงานคือ ในการประกาศใหท้างเลือกท่ี 2 เป็นกฎหมาย จะบงัคบัใชก้บัสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอาง

ควบคุมใหม่ทันที ส าหรับสถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอางควบคุมเก่าจะมีบทเฉพาะกาลใหส้ถานท่ีผลิต

เคร่ืองส าอางควบคุมด าเนินการพัฒนาสถานท่ีผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางเลือกท่ี 2 ภายใน

ระยะเวลา 3 ปี ภายหลงัจากออกกฎหมายทางเลือกท่ี 2 ตอ้งติดตามผลการด าเนินงานว่ามีสถานท่ีผลิต

เคร่ืองส าอางควบคุมไดม้าตรฐานเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละเท่าไร ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางควบคุมไดม้าตรฐาน

ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึนหรือไม ่ 

                 ขอ้เสนอแนะควรมีการประเมินทางเลือก โดยการวิเคราะห์ตน้ทุนผลประโยชน์ (Cost-

Benefit Analysis ) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐสาสตรแ์ละสงัคมจากการด าเนินงานของภาครฐั 
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PO 4 

การจดัท ากรอบบญัชีรายการยาจงัหวดัพะเยา 

ไพรจิตร  จ  ารญูพนัธุ*์, พิมพช์นก หยวียิม, อภินันท ์วนัโน 

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพะเยา 

*นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

 

ที่มาปัญหา 

การก าหนดกรอบรายการยาของหน่วยบริการในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ใหร้ายการยามี

ลักษณะสอดคลอ้งและลดหลัน่กันตามศักยภาพของโรงพยาบาล เพ่ือใหม้ีการบริหารจัดการ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ การจดัซ้ือร่วม การบริหารทางดา้นการเงินการคลงั รวมทั้งประโยชน์ในการส่งต่อผูป่้วย 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือใหม้กีรอบบญัชีรายการยาของจงัหวดัท่ีมีลกัษณะลดหลัน่ตามระดบัของหน่วยบริการ 

วิธีการด าเนินงาน 

เป็นงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของเภสชักรทุกโรงพยาบาลในจงัหวดั และมีรูปแบบ

การด าเนินงาน ไดแ้ก่ ศึกษาขอ้มลู, ประชุมช้ีแจงผูบ้ริหาร/เจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบ,  ระดมความคิดเห็น

ของเภสัชกรทุกโรงพยาบาลต่อรายการยาท่ีมีการใชแ้ตกต่างกัน,  ประสานแพทยอ์ายุรกรรมเพ่ือให้

ความเห็นต่อรายการยา, เสนอให ้PTC ของโรงพยาบาลพิจารณาเพ่ือปรบัออกจากบญัชีโรงพยาบาลโดย

สมคัรใจ, เสนอคณะกรรมการบริหารจดัการดา้นยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาจงัหวดั เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้

เป็นกรอบรายการยาของจงัหวดั  

ผลการด าเนินงาน 

กรอบรายการยาจังหวดัมีลักษณะลดหลัน่กันในระดับของโรงพยาบาลทัว่ไปกับโรงพยาบาล

ชุมชน ส่วนรายการยาของโรงพยาบาลทัว่ไป 2 แห่งยงัไม่สามารถจดัใหม้ีลกัษณะลดหลัน่กนั เน่ืองจาก

รายการยาท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่เป็นรายการยาท่ีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาเป็นผูใ้ช ้
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ปัญหาและอุปสรรค 

เภสชักรผูร้่วมด าเนินยงัขาดทกัษะการใชห้ลกัทางเภสชัเศรษฐศาสตร ์ รวมทั้งยงัไม่ไดเ้น้นการมี

ส่วนร่วมของแพทยผ์ูส้ัง่ใชย้า 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

- กระทรวงสาธารณสุขควรมีการจดัท า Clinical guideline ครอบคลุมทุกโรค และควรก ากบั 

ติดตาม และประเมินการด าเนินการจดักรอบรายการยาของแต่ละจงัหวดั 

- ควรจดัใหม้ีศูนยข์อ้มลูท่ีรวบรวมขอ้มลูทางเภสชัเศรษฐศาสตร์ (Pharmacoeconomics) ของยา

แต่ละกลุ่ม เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงไดง้่าย และใชเ้ป็นขอ้มลูในการพิจารณาคดัเลือกยาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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THE INTEGRATION OF EDUCATION AND ACADEMIC SERVICE OF THE 5 TH YEAR PHARMACY 
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Rationale: The purpose of PP5162 subject, which integrates education and academic service for 

medication therapy management and health development of the people in the community, is to 

improve the 5
th
 year pharmacy student skills to detect drug use issues in the community, 

particularly in patients with chronic diseases.  

Objective: This action research had the objective to detect and solve drug related problems in 

diabetic and/or hypertensive patients at home. 

Method: By applying medication therapy management and pharmaceutical care in the practice, 

130 students were separated into 32 groups. Each group would be responsible for one patient 

by home visit once a week for a total of 4 weeks under the supervision of their pharmacy 

professors to assess patients’ drug use, lookout for drug use issues in the community and 

provide advices to solve those issues found as well as provided feedbacks to the health team to 

solve particular issues. Eligible 90 patients were selected to participate in this program by the 
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health authorities of 8 Tambon Health Promoting Hospitals located in Bang Chalong and Bang 

Soalthong district. 

Result: The average age of 90 selected patients was 68 ± 22.6 years, the majority was female 

(73.3%). Hypertension ranked first at 85.6%, followed by diabetes and dyslipidemia at 72.1 % 

and 50%, respectively. 72.2 % of 90 patients, each used medication more than 5 items. Out 

of the targeted number of patients, the students were able to visit 85 patients (94.4%) in 

week 1, 77 patients (85.6%) in week 2, 77 patients (85.6%) in week 3, and 69 patients 

(76.6%) in week 4. By visiting the patients 4 times, 165 issues on drug use were discovered. 

Providing advices to solve those issues had proven to reduce the number of issues in each 

week, from week 1 to 4: 64 issues (38.8%), 45 issues (27.3%), 31 issues (18.8%) and 

25 issues (15.2%), respectively.  Evaluation showed that most of the issues came from 

patients’ non-adherence. In which, these issues had been solved and the number had reduced 

in each week, from week 1 to 4: 50, 37, 26 and 19 issues, respectively. Other issues 

included adverse drug reaction which had reduced to 8, 6, 2 and 4 issues in each week of visit. 

The issue of the medication misuse reduced to 6, 2, 2 and 1 issue from week 1 to 4, 

respectively. The epidemiology of steroid misuse was found in Tumbon Wat Sri Waree Noi.   

Conclusion: This research has proven that the integration of education and academic service 

does not only allow issues on drug use to be discovered and solved, but also provide chances 

for the pharmacy students to practice their skills in the actual real setting. 

Keywords: Medication therapy management, diabetic, hypertensive, home visit, academic 

service.  
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PO 6 

มองยอ้นสะทอ้นคิด: บทเรียนจากสมชัชาสุขภาพสู่การขบัเคล่ือนจริยธรรมยา 

สภุนัย ประเสรฐิสขุ 

ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแก่น 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)สภาเภสชักรรม 

081-9759143, spras77@hotmail.com 

 

บทน า:นโยบายสาธารณะประเด็นการยุติการส่งเสริมการขายยาท่ีขาดจริยธรรม มีความซบัซอ้นในเชิง

แนวคิดและการท าความเขา้ใจกบัสงัคม อีกทั้งมีกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีหลากหลายขณะท่ีความหลายหลาก

ในการร่วมถกแถลงไตร่ตรองเชิงนโยบายกลบัไมป่รากฏชดั ซ่ึงดูเหมือนว่าการขบัเคล่ือนนโยบายน้ีสู่การ

ปฏิบติัน่าจะประสบผลส าเร็จได ้แต่อะไรท่ีเป็นเง่ือนไขท าใหก้ารน านโยบายสาธารณะดังกล่าวไปสู่การ

ปฏิบติัท่ีมีความยุง่ยากและซบัซอ้น.  

วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากการทบทวนเอกสารท่ีเ ก่ียวข้อง

(Documentary review ( ท าการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา(Content Analysis)และเชิงประเด็น(Thematic 

Analysis) ระหวา่งเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2557  

ผลการศึกษา: พบว่าการส่งเสริมการขายยาท าใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้นเน่ืองจากความเป็นอิสระใน

วิชาชีพ(autonomy)ของผูส้ัง่ใชแ้ละจดัหายา ขณะท่ีเกณฑท์างจริยธรรมยาฯยงัขาดสภาพการบังคับใช้

เน้ือหามีลกัษณะลกัลัน่ ส่งผลในการใหค้วามร่วมมือปฏิบติั และเมื่อทบทวนกระบวนการพฒันานโยบาย

สาธารณะจะพบขาดการมีส่วนร่วมและรบัรูอ้ย่างเพียงพอจากผูม้ีส่วนไดเ้สียในนโยบายสาธารณะ มีการ

ใชก้ระบวนการนอกกลไกสมชัชาฯเพ่ือต่อรองและจดัการผลประโยชน์ของคู่ขดัแยง้เชิงนโยบาย   ซ่ึงเป็น

อุปสรรคส าคญัท่ีท าใหก้ารน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบติัมีความซบัซอ้นและไม่ไดร้บัความร่วมมือ 

สรุปผลการศึกษา: การขบัเคล่ือนจริยธรรมยาใหเ้กิดผลในเชิงปฏิบติัน้ันการศึกษาน้ีไดน้ าขอ้คน้พบจาก

ปัจจยัแห่งความไม่ส าเร็จมาจดัท าขอ้เสนอใหม้ีการจดัท าดัชนีภาพลกัษณ์ความโปร่งใสในการส่งเสริม

การขายยา )Transparency  Perceptions Index (เพ่ือก ากบัใหก้ารส่งเสริมขายยาเป็นไปอย่างมีจริยธรรม

และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบยาของประเทศไทย 

 

ค าส าคญั: นโยบายสาธารณะ, จริยธรรมส่งเสริมการขายยา, ดชันีภาพลกัษณค์วามโปร่งใสในการ

ส่งเสริมการขายยา 
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PO 7 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อด าเนินคดีดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ : กรณีศึกษาส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสระบุรี 

ลกัขณา วงศเ์สาร ์

ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัสระบรุ ีอ.เมือง จ.สระบรุ ี18000 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

หมายเลขโทรศัพท ์09-7014-1230/โทรสาร 0-3621-2084 E-mail: lakanach@gmail.com 

 

วตัถุประสงค:์ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารด าเนินคดีดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชค้ดี

ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรีเป็นกรณีศึกษา  

วิธีการ: ผูว้ิจัยจดัการแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างผูเ้ช่ียวชาญ  21 คน โดยการจดัอภิปรายรวม 7 ครั้ง 

ผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัอภิปรายกรณีศึกษาท่ีเป็นการด าเนินคดีตามขอ้รอ้งเรียน 3 คดีท่ีมีผูถู้กกล่าวหาเป็น

บุคคลเดียวกนั พฤติการณ์การกระท าผิด และของกลางลกัษณะเดียวกนั คดีเก่ียวข้องกบัการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท่ีโฆษณาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา และรักษาโรคได ้โดยไม่ไดร้ับอนุญาตใหข้ึ้ นทะเบียน

ต ารับเป็นยาจากกระทรวงสาธารณสุข วัตถุของกลางในคดีก่อนน้ันตรวจวิเคราะห์ไม่พบตัวยาแผน

ปัจจุบนั ท าใหอ้ยัการยงัไมม่ีความเห็นทางคดีในการด าเนินคดีในขอ้หาน้ี  

ผลการวิจยั: ผลการแลกเปล่ียนเรียนรูถู้กน ามาสรา้งแนวทางการวินิจฉยัประเภทผลิตภณัฑ ์(ของกลาง) 

ตามกฎหมาย  การวินิจฉยัตอ้งถือว่า ของกลางเป็นผลิตภณัฑต์ามประเภทท่ีผลิตภณัฑน้ั์นไดร้บัอนุญาต

อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย หากไมไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย ใหพิ้จารณาประเภทผลิตภณัฑต์ามความ

มุง่หมายหรือวตัถุประสงคใ์นการใช ้ ดงัน้ัน พนักงานเจา้หนา้ท่ีจึงสามารถวินิจฉยัของกลางซ่ึงยงัไม่ไดร้บั

อนุญาตใหข้ึ้ นทะเบียนต ารบัเป็นยา ว่าเป็นยาจากความมุ่งหมายในการใชร้กัษาโรคหรือใหเ้กิดผลแก่

สุขภาพ ถึงแมว้่าโดยสภาพจะเป็นอาหารเน่ืองจากผลวิเคราะหไ์ม่พบยาแผนปัจจุบนัหรือยาแผนโบราณ 

นอกจากน้ี สามารถวินิจฉัยของกลางซ่ึงไดร้ับอนุญาตขึ้ นทะเบียนต ารับเป็นอาหาร ว่าเป็นอาหาร

ถึงแมว้า่จะมีความมุง่หมายในการใชร้กัษาโรคก็ตาม ภายหลงัจากวินิจฉยัไดแ้ลว้ว่าเป็นของกลางใดเป็น

ยาหรืออาหาร จึงไดม้ีการตั้งขอ้กล่าวหาท่ีครบองคป์ระกอบความผิดตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 

และพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ไดแ้ก่     ขายยาท่ีไม่ไดข้ึ้ นทะเบียนต ารบัยา  โฆษณาขายยา

โดยไม่ไดร้ับอนุญาต  โฆษณาขายยาโดยแสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รกัษาโรคหรือ

อาการของโรคท่ีรัฐมนตรีประกาศหา้มโฆษณา และจ าหน่ายอาหารท่ีแสดงฉลากไม่ถูกต้องโดยมี

ขอ้ความเป็นเท็จ หรือหลอกลวงใหเ้กิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควรหรือท าใหเ้ขา้ใจผิดในสาระส าคัญ   

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เกิดจาก 2 ปัจจยั ปัจจยั

แรกเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติัซ่ึงขาดความรูแ้ละความช านาญในการด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบั

กฎหมายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท าใหม้ีปัญหาในการวินิจฉยัของกลาง การตั้งขอ้หา และการมีความเห็นทาง
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คดี  ปัจจยัท่ีสองเก่ียวกบัความล่าชา้ในการด าเนินงานของหน่วยงานตรวจพิสูจน์และใหค้วามเห็น

เก่ียวกบัของกลาง  

สรุป: ควรมีการจัดการเรียนรูแ้ลกเปล่ียนอย่างสม า่เสมอในเร่ืองการด าเนินงานบังคบัใชก้ฎหมาย

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ตลอดจนเผยแพร่ความรูท่ี้ไดแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในสาขา  

 

ค าส าคญั: การด าเนินคดี การแลกเปล่ียนเรียนรู ้ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ กฎหมายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

 

PO 8 

การเสริมสรา้งมาตรการควบคุมการผลิตน ้าแข็งหลอดในจงัหวดัชยันาทใหมี้มาตรฐาน 

มารสิา ไก่แกว้กาญจนา 

ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัชยันาท 254 หมู่ 6 ต าบลชยันาท อ าเภอเมือง จงัหวดัชยันาท 17000 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

 

วตัถุประสงค ์: (1) เพ่ือศึกษาขอ้บกพร่องวิธีปฏิบติัตามมาตรการทางกฎหมายในขั้นตอนการก ากบั

ดูแลผลิตภัณฑก์่อนออกสู่ตลาด และขั้นตอนการก ากบัดูแลผลิตภัณฑห์ลงัออกสู่ตลาดท่ีเป็นปัจจยัใน

การควบคุมการผลิตน ้าแข็งหลอดใหม้ีมาตรฐาน (2) ศึกษาสาเหตุและปัจจยัท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑน์ ้าแข็ง

หลอดตกมาตรฐานปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย ์

วิธีการวิจยั : ศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของจังหวดั

ชยันาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึง ปีงบประมาณ 2557 ไดแ้ก่ ผลการตรวจสถานท่ีผลิตตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP) ผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์

น ้าแข็งหลอดดา้นจุลินทรียท่ี์มีการเก็บตวัอยา่ง ณ สถานท่ีผลิต และผลการด าเนินคดีทางกฎหมาย การ

สมัภาษณ์ผูป้ฏิบัติงานตามกฎหมาย ศึกษาวิทยานิพนธ์ คู่มือ เอกสารวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์

ขอ้บกพร่องของวิธีปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในขั้นตอนต่างๆ ของ

การควบคุมการผลิตน ้ าแข็งหลอดใหม้ีมาตรฐานในจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ขั้นตอนการก ากับดูแล

ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดจนถึงขั้นตอนการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดเปรียบเทียบกับ

จังหวดัขา้งเคียงในเขตบริการสุขภาพท่ี 3 โดยใชรู้ปแบบการสนทนากลุ่มของพนักงานเจา้หน้าท่ี

ผูร้บัผิดชอบงานดา้นอาหารแบบมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะโดยใช้

ประสบการณ ์ 

ผลการวิจยั : คน้พบขอ้บกพร่องในขั้นตอนการก ากบัดูแลผลิตภัณฑก์่อนออกสู่ตลาดและขั้นตอนการ

ก ากบัดูแลผลิตภณัฑห์ลงัออกสู่ตลาดของจงัหวดัชยันาท คือ การเรียกเอกสารผลการตรวจวิเคราะห์

แหล่งน ้าดิบดา้นเคมีของแหล่งน ้าผิวดินท่ีใชใ้นการผลิตน ้าแข็งหลอดและผลการตรวจวิเคราะหน์ ้าท่ี

ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพก่อนเขา้สู่เคร่ืองท าน ้าแข็งซ่ึงมีความส าคญัต่อการควบคุมกระบวนการผลิต

น ้าแข็งหลอด พนักงานเจา้หน้าท่ีผูต้รวจประเมินเป็นขอ้บกพร่องหลกัขอ้หน่ึงท่ีคน้พบในการควบคุม

การผลิตน ้าแข็งหลอดใหม้ีมาตรฐานเน่ืองจากยงัขาดความรู ้เร่ือง กระบวนการผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์
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ในการผลิต ประกอบกบัหลกัเกณฑ ์GMP สุขลกัษณะทัว่ไปท่ีใชก้ารตรวจประเมินสถานท่ีผลิตน ้าแข็ง

หลอดท่ียังขาดความจ าเพาะและครอบคลุมโดยเฉพาะหัวขอ้การควบคุมกระบวนการผลิต จาก

การศึกษาพบว่าสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดีของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตมีความส าคญัเป็นปัจจยั

และสาเหตุหลกัขอ้หน่ึงท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑน์ ้าแข็งหลอดตกมาตรฐานปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย ์ ในส่วนของ

การบังคับใชก้ฎหมายเพ่ือแกไ้ขปัญหาผลิตภัณฑ์น ้ าแข็งหลอดตกมาตรฐานปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย ์

จงัหวดัชยันาทมีการด าเนินคดีกับผูป้ระกอบการค่อนขา้งมาก แต่ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาผลิตภัณฑ์

น ้าแข็งหลอดตกมาตรฐานได ้สะทอ้นใหเ้ห็นว่ามาตรการท่ีจงัหวดัชยันาทควรเน้นและใหค้วามส าคญั 

คือ มาตรการพฒันามาตรฐานสถานท่ีผลิตตามหลกัเกณฑ ์GMP  

สรุป : จงัหวดัชยันาทควรอบรมพฒันาความรูท้กัษะพนักงานเจา้หน้าท่ีตรวจประเมินสถานท่ีผลิต โดย

เน้นความรูเ้ร่ืองกระบวนการผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการผลิต ซ่ึงควรอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การผลิตดว้ย รวมทั้งการอบรมบุคลากร เร่ือง สุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดีในการผลิต ขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรมีการปรับปรุงเกณฑ์ GMP ท่ีใชใ้นการตรวจ

ประเมินสถานท่ีผลิตน ้าแข็งหลอดใหม้ีความจ าเพาะมีความครอบคลุมมากพอในการใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การควบคุมการผลิตน ้าแข็งหลอดใหม้ีมาตรฐาน และควรใหค้วามส าคญักบัการเรียกเอกสารในขั้นตอน

ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดเพ่ือเป็นการป้องกันและลดปัญหาผลิตภัณฑ์น ้าแข็งหลอดตก

มาตรฐาน 

 

ค าส าคญั: ขัน้ตอนการก ากบัดแูลผลิตภณัฑก์่อนออกสู่ตลาด ขั้นตอนการก ากบัดูแลผลิตภณัฑห์ลงัออก

สู่ตลาด 

 

PO 9 

ความคาดหวงัของเภสชักรตอ่งานบริการเภสชักรรมปฐมภูมิในประเทศไทย 

ธิดา โสตถิโยธิน, ธนะวชิช ์ปานนอ้ย 

ส านักวชิาเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์

 

บทน า 

 งานเภสชักรรมปฐมภูมิเป็นบริการทางเภสัชกรรมด่านแรกของเภสัชกรในระบบสุขภาพ ดว้ย

ความคาดหวงัใหผู้ร้บับริการหรือผูป่้วยสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพไดอ้ย่างทัว่ถึง ส าหรบัประเทศไทย

งานบริการเภสชักรรมปฐมภูมิเพ่ิงจะเร่ิมตน้ โดยแบ่งระดับของบริการเป็น 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน และเร่ิมตน้การท างานจากการรวมกันของเภสัชกรโรงพยาบาลของรัฐท่ีเปิด

บทบาทของตนในการดูแลผูป่้วยเฉพาะราย รวมถึงครอบครวัของผูป่้วยร่วมกบัทีมสาขาวิชาชีพในระบบ

สุขภาพ  

 การศึกษาน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายในการหาความคาดหวงัของเภสชักรปฐมภูมิท่ีมีต่อระบบงานเภสชั

กรรมปฐมภูมิในประเทศไทย เพ่ือเป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการพฒันารูปแบบงานเภสชักรรมปฐมภูมิของ

ประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการรบับริการในระบบสุขภาพอยา่งเหมาะสม 
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ระเบียบวิธีวิจยั 

 การศึกษาน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกเภสัชกรปฐมภูมิทัว่

ประเทศท่ีปฏิบัติงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิจนเป็นท่ีรูจ้ักและ/หรือปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา

พอสมควร โดยคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลอย่างเจาะจงโดยผูว้ิจยั ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ท่ีไดจ้ะถูกตรวจสอบ

ความตรงดว้ยวิธีสามเศรา้ (Triangulation Technique) และวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณด์ว้ย

การวิเคราะหแ์ก่นสาระ (Thematic Analysis) 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการสมัภาษณเ์ภสชักรปฐมภมูิจ านวน 14 ท่าน จ าแนกขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลูดงัแสดง

ในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1: ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล 
ลกัษณะ รอ้ยละ (n=14)  

ภมิูภาค  

ใต ้ 42.85  

กลาง 28.57  

ตะวนัออก 14.29  

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  14.29  

เพศ 

ชาย 64.29  

หญิง 35.71  

ระดบัการศึกษา  

ปริญญาตรี 78.57  

ปริญญาโท 21.43  

ระยะเวลาการท างาน (ปี)  

1-5  42.86  

6-10  7.14  

11-15  14.29  

>15  35.71  

ระดบัของสถานบริการสาธารณสุขที่ปฏิบตัิงาน  

ระดบัปฐมภมู ิ 78.57  

ระดบัตติยภมู ิ 21.43  

  
 จากมิติความคาดหวงัท่ีมีต่อบริการสุขภาพของผูร้บับริการของ Russ K (2006)

1
 ในรูปท่ี 1 ซ่ึง

น ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาน้ีพบว่าผูใ้หข้อ้มูลทุกคนคาดหวงัให้

ผู ้รับบริการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ นหลังได้รับบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยมีมุมมองคุณภาพชีวิตท่ี
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แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ผูป่้วยสามารถดูแลตวัเองได ้ผูป่้วยมีความปลอดภยัในชีวิตไม่ว่าจะเกิดจากการใชย้า

หรือการอยูใ่นสงัคม และการบริการควรมีประสิทธิผล ดงัความเห็นของผูใ้หข้อ้มลูรายหน่ึง  

 “....ในผูป่้วย TB ก็อยากใหค้นไขห้าย ส่วนในผูป่้วย ARV ก็อยากใหมี้ viral load ที่ดี ไม่พบใน

กระแสเลือด CD4 ข้ึน คุณภาพชีวิตดี ดูแลตวัเองได ้และกลา้พอที่จะบอกคนอ่ืนไดว่้าถา้เป็นอย่าง

น้ีตอ้งท ายงัไง อยูก่บัมนัใหไ้ด ้อยูก่บัโรคอยา่งมีความสุข...”  

 ในดา้นความคาดหวงัต่อบทบาทของเภสชักรต่องานเภสชักรรมปฐมภูมิ พบว่ามีความแตกต่าง

อย่างเห็นไดช้ดัระหว่างผูใ้หข้อ้มูลท่ีปฏิบัติงานในระดับของสถานบริการท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 

ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่คาดหวงัวา่เภสชักรผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ทกัษะ

ทางวิชาชีพ และทกัษะการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ดงัความเห็นของผูใ้หข้อ้มลูรายหน่ึง 

 “...อยากใหเ้ภสชัท างานรอบดา้น คุณจะท างานเฉพาะ focus ตวัเองไม่ได ้คุณตอ้งท างานประสาน

กบัคนอื่น ยอมรบัการท างานของคนอื่น ชุมชนมันหลากหลาย bio pshyco social spiritual ซ่ึงไม่มี

ทางที่คนคนหน่ึงจะท าได ้มนัตอ้งถอดหมวกหมอไปท างานอยา่งอื่นบา้ง..”  

 ดา้นมิติของกระบวนการใหบ้ริการ ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความสมัพนัธ์

ระหวา่งทีมผูใ้หบ้ริการกบัผูป่้วยเป็นส าคญั ในขณะเดียวกนัเห็นว่าควรการสรา้งการมีส่วนร่วมของผูป่้วย

ในระหวา่งการใหบ้ริการควบคู่กนั  

 เป็นท่ีน่าสนใจว่าผูใ้หข้อ้มูลมองคุณภาพของการใหบ้ริการของตนเอง เป็นเร่ืองท่ีผูใ้หข้อ้มูลไม่

สามารถอธิบายได ้เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไมม่ีเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสม ในการประเมินงานบริการเภสชั

กรรมปฐมภมูิ และเห็นวา่ การกล่าววา่งานบริการปฐมภูมิท่ีตนรบัผิดชอบจะมีคุณภาพหรือไม่น้ันไม่ควร

ถูกกล่าวโดยผูใ้หบ้ริการเอง ดังน้ันผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่จึงมองความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการตาม

บริบทของประเทศไทย จากการไดร้ับการยอมรับจากทั้งรุ่นพ่ีเภสัชกร เพ่ือนร่วมงาน และผูป่้วยเป็น

เกณฑส์ าคญั ซ่ึงหากมีการใชเ้ทคนิคการประเมิน 360 องศาในการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการเภสชั

กรรมปฐมภูมิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัเก่ียวกบัคุณภาพของงานบริการเภสชักรรมปฐมภูมิท่ีได้

จากการศึกษาน้ี  

 
 
 
 
 

  



 

บทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภมู ิ23-24 มีนาคม 2558  391 

 

รูปที่ 1: มิติความคาดหวงัของเภสชักรตอ่งานบริการเภสชักรรมปฐมภมิู (ดดัแปลงจาก Russ K., 2006) 
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PO 10 

อุบตักิารณแ์ละลกัษณะทางระบาดวิทยาของโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษในจงัหวดัเชียงราย 

ปีพ.ศ. 2553-2557 

นัฐพงษ์  สมศักดิ์     

ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย 

*นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย   

โทรศัพท ์053-910322 Email ntpss@hotmail.com 

 

ที่มาปัญหา จงัหวดัเชียงรายมีผูป่้วยโรคอุจจาระร่วงสงูเป็นอนัดบัหน่ึงและโรคอาหารเป็นพิษสงู

เป็นอนัดบัท่ีหา้หรือหกในทุกปี  

วตัถุประสงค ์1 เพ่ือศึกษาอุบติัการณ ์(Incidence) การเกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ

และ 2 เพ่ือศึกษาลกัษณะการระบาดวิทยาของโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษตามเวลาบุคคล

สถานท่ีและปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ 

Primary care pharmacist’s 
expectations
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วิธีการด าเนินงาน ทบทวนระบบรายงาน 506 รายงานการสอบสวนโรค  กรณีเกิดโรคอุจจาระ

ร่วงและอาหารเป็นพิษใน 5 ปี ยอ้นหลงั  

ผลการด าเนินงาน 

จงัหวดัเชียงรายมีจ านวนผูป่้วยและอตัราป่วยต่อแสน โรค Diarrhoea สูงเป็นอนัดับหน่ึงทุกปี

และมีอตัราป่วยต่อแสนท่ีใกลเ้คียงกนัทั้ง 5 ปี ส่วนโรค Food poisoning สูงเป็นอนัดบัหา้เป็นส่วน และมี

อตัราป่วยต่อแสนท่ีใกลเ้คียงกนัทั้ง 5  ปี ทั้งสองโรคคือ Diarrhoea และ Food poisoning ไม่พบผูป่้วยท่ี

เสียชีวิตจากโรค  

 เมื่อศึกษาแยกรายอ าเภอ พบว่าอ าเภอเมืองมีอตัราป่วยต่อแสน ดว้ยโรคDiarrhoea สูงท่ีสุดทั้ง 

5 ปี  รองลงมาคืออ าเภอแมส่รวย เทิง พาน อ าเภอแมส่รวยท่ีเป็นอ าเภอขนาดเล็ก พบว่ามีอตัราป่วยต่อ

แสน ดว้ยโรค Diarrhoea สูงทุกปี ในขณะท่ีอ าเภอท่ีมีอตัราป่วยต่อแสน ดว้ยโรค Food poisoning สูง

ท่ีสุดถึง 4 ปี คืออ าเภอแม่สาย  รองลงมาคืออ าเภอเมือง แม่จนั เชียงแสน  ท่ีน่าสงัเกตคือทั้ง 5 อ าเภอ

เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ อยูใ่นเสน้ทางท่องเท่ียว 

เมื่อศึกษาแยกรายเดือน ทั้ งสองโรคพบได้ตลอดทั้ งปี ไม่พบลักษณะเป็นช่วงฤดูกาล 

(seasoning) พบวา่ในช่วงปลายฤดหูนาวจนถึงฤดรูอ้น โรค Diarrhoea สูงกว่าช่วงอ่ืนๆ  ในขณะท่ีในช่วง

ตน้ฤดรูอ้นจนถึงตน้ฤดฝูน โรค Food poisoning สงูกวา่ช่วงอ่ืนๆ 

 เมื่อศึกษาแยกรายช่วงอายุ พบผูป่้วยในทุกช่วงอายุ  ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี มีจ านวนผูป่้วย(คน)

ของโรค Diarrhoea ท่ีสูงกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นเด็กในวยัท่ีอยู่ในช่วงก่อนเขา้โรงเรียนหรืออยู่ในศูนย์

เด็กเล็ก   ควรเน้นสุขลกัษณะ สุขวิทยา การปรุงอาหารแก่ผูป้กครองและผูดู้แลเด็ก(ศูนยเ์ด็กเล็ก) กลุ่ม

น้ีโดยเร่งด่วน  รองลงมาคือ 45-54 ปี และ 65 ปีขึ้ นไป ในขณะท่ีมีจ านวนผูป่้วย(คน)ของโรค Food 

Poisoning ท่ีกระจายกนัไปในทุกกลุ่มอายุ 

 มีรายงานการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ 41 เหตุการณ์ ไม่พบการระบาดท่ี

เกิดจากเช้ือโรคในกลุ่ม Chorelaท่ีท าใหเ้กิดอาการป่วยรุนแรงจนเป็นเหตุใหเ้สียชีวิต ส่วนใหญ่จะพบ

สาเหตุจากการรบัประทานอาหารไมป่รุงสุก(ลาบดิบ) และการสุขลกัษณะการปรุงอาหารท่ีไม่เหมาะสม 

น ้าและน ้าแข็งไมส่ะอาด 

ปัญหาและอุปสรรค การวิจยัน้ีบอกไดเ้พียงอุบติัการณ ์(Incidence) และลกัษณะการระบาด

วิทยาของโรคตามเวลาบุคคลสถานท่ีและปัจจยัเส่ียง แต่ไมส่ามารถบอกถึงสาเหตุในการกระจายตวัของ

โรค ตลอดจนถึงกิจกรรมหรือการแกไ้ขปัญหาท่ีผ่านมา 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ควรน าขอ้มลูทางระบาดวิทยาร่วมวางพฒันาระบบความปลอดภยั

ดา้นอาหาร การ “กินรอ้น ชอ้นกลาง ลา้งมือ” ยงัคงเป็นประเด็นท่ีตอ้งเร่งรดัเพ่ือลดความเส่ียงการเกิด

โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษในจงัหวดัเชียงราย 
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PO 11 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อการพฒันาบทบาทงานเภสชักรรมปฐมภูมิ 

ใน 8 จงัหวดั ภาคเหนือตอนบน 

พิราภรณ ์เชิดฉาย, มนูาวเราะฮ ์ระนี , รตันาภรณ ์อาวพินัธ,์ พกัตรว์ภิา สวุรรณพรหม 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานในการพฒันางานดา้นเภสชักรรม

ปฐมภมูิท่ีประสบความสาเร็จของโรงพยาบาลชุมชนท่ีร่วมโครงการพฒันาเภสชักรรมปฐมภูมิภาคเหนือ 

ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายพฒันางานเภสชักรรมปฐมภูมิ ตามตวัช้ีวดั 4 ดา้น ไดเ้เก่ งานเยี่ยมบา้นและดูแล

ผูป่้วยต่อเน่ือง งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข งานบริหารเวชภณัฑ์ และความปลอดภยัดา้นยา 

(ASU) ในเขตพ้ืนท่ี สปสช. เขต 1 ในช่วงระหว่าง เดือน มิถุนายน 2556 ถึง ธนัวาคม 2556 โดยการ

สมัภาษณเ์ชิงลึกเภสชักรของโรงพยาบาลชุมชน ในงานแต่ละดา้น ดา้นละ 5 คน และการวิเคราะหข์อ้มลู

โดยการบรรยายเชิงเน้ือหา  

 ผลการศึกษา พบวา่ ในส่วนของงานเยี่ยมบา้น โรงพยาบาลท่ีมีจานวนเภสชักรและเจา้พนักงาน

เภสชักรรมมากจะกระจายเภสชักรออกไปประจาอยู่ท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ ในขณะท่ีโรงพยาบาลท่ีมี

เจา้หน้าท่ีจานวนน้อยจะหมุนเวียนกนัออกไปปฏิบติังาน โดยโรงพยาบาลจะสนับสนุนงบประมาณและ

อุปกรณเ์ป็นหลกั ไดแ้ก่ อุปกรณป์ระเมินร่างกายผูป่้วยและอุปกรณส์าหรบัแกปั้ญหาดา้นการใชย้าของ

ผูป่้วย แต่ละโรงพยาบาลมีเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยมีการจดัเรียงปัญหาตามความตอ้งการ

ความช่วยเหลือของผูป่้วย โดยมีการดาเนินงานร่วมกบัทีมสหวิชาชีพและมีการจดัอบรมผูดู้แลและแกน

นาในชุมชน เน่ืองจาก ผูดู้แลและแกนนาในชุมชนมีส่วนสาคญัในการดูแลดา้นการปฏิบติัตวัและการใช้

ยาผูป่้วย  

 ในส่วนของงานคุม้ครองผู ้บริโภคด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลมีการจัดสรรใหเ้ภสัชกร

รบัผิดชอบร่วมกบัสาธารณสุขอาเภอ โดยไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากโรงพยาบาลเป็นหลกั เภสชักร

ส่วนใหญ่เห็นว่างานคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นงานท่ีมีขอบเขตกวา้ง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะดึงชุมชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั โดยเร่ิมตน้ท่ีการสรา้งเครือขา่ย ทั้งองคก์รภาครฐั ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน รวมถึงอบรม ใหค้วามรูเ้พ่ือใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละพฒันาเพ่ิมข้ึน 

 ในส่วนของงานบริหารเวชภัณฑ์ ส่วนใหญ่หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมเป็นผู ้รับผิดชอบ โดย

งบประมาณหลักในการดาเนินงานไดร้ับการสนับสนุนจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) มีบางโรงพยาบาลท่ีระบบฐานขอ้มลูของ รพ.สต. เช่ือมโยงกบัส่วนกลาง โดยโรงพยาบาลเขา้ไป

ควบคุมและดูแลคลงัเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ตั้งแต่การเบิกจ่ายเวชภัณฑ ์การเฝ้าระวงัยาหมดอายุ การ

ดูแลส่ิงแวดล้อมของคลัง รวมทั้งมีวิ ธีการป้องกันความสูญเสียจากการบริหารเวชภัณฑ์ท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงแต่ละโรงพยาบาลมีการดาเนินงานท่ีแตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้ นกับขนาดโรงพยาบาล

งบประมาณ และความเพียงพอของบุคลากร 
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 นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบว่า ในส่วนของงานความปลอดภัยด้านยา (ASU) มีการ

ด าเนินงานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ โดยเภสชักรมีหนา้ท่ีหลกัในการรวบรวมขอ้มลูและกระตุม้ทีม ในดา้น

การด าเนินงานโรงพยาบาลท่ีด าเนินงานเชิงรุกในชุมชนจะไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากส่วนทอ้งถ่ิน 

นอกเหนือจากการสนับสนุนของ สปสช. แต่ทั้งน้ีในการด าเนินนโยบาย ASU ตอ้งมีการสรา้งความ

ตระหนักใหก้ับทีมสหวิชาชีพ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงส่วนใหญ่ใชว้ิธีการ

อบรมใหค้วามรู ้ทั้งน้ีหากโรงพยาบาลมีนโยบาย ASU ท่ีชดัเจนจะส่งผลใหแ้พทยแ์ละผูส้ัง่ใชย้าใหค้วาม

ร่วมมือในการดาเนินนโยบาย ASU มากขึ้ น 

 โดยสรุปแนวทางการด าเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ในแต่ละ

โรงพยาบาลท่ีประสบความสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวย้งัมีแนวทางการดาเนินงานท่ีแตกต่าง

กนั สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากปัจจัยดา้นบุคลากร ขนาดโรงพยาบาล บริบทของพ้ืนท่ี และความรูค้วาม

ตระหนักของชุมชน ดังน้ันโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการพัฒนาเภสัชกรรมปฐมภูมิท่ียังไม่บรรลุ

เป้าหมาย ควรมีการน าแนวทางการด าเนินงานของโรงพยาบาลท่ีประสบความสาเร็จในงานด าเนินงาน

มาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของตนเอง 

 

PO 12 

การส ารวจความสามารถในการด าเนินงานตามนโยบายมาตรฐานในการบริหารยาและเวชภณัฑท์ี่

มิใช่ยา 

มลัลิกา     สพุล  

ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัศรสีะเกษ  จงัหวดัศรสีะเกษ 

นักศึกษาวทิยาลยัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

 

 การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาลของรัฐ เป็นการบริหารท่ีมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือใหม้ียาและเวชภัณฑใ์ชส้ าหรบัผูร้บับริการอย่างเพียงพอ ตรงตามเป้าหมายมีความคุม้ค่า ถูกคนถูก

โรค และมีความส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด ตลอดจนการกระจายเวชภัณฑท่ี์มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลในการ

รักษา(ส านักพัฒนาบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ,2542) 

การศึกษาในครั้งน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค ์เพ่ือทราบสถานการณค์วามสามารถในการ

ด าเนินงานในการบริหารยาและเวชภัณฑข์องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จงัหวดัศรีสะเกษ ตาม

นโยบายการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประชากรท่ีศึกษา คือ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งหมด จ านวน 212 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์การ

ประเมินงานบริหารเวชภณัฑโ์รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รวบรวมโดยการผูร้บัผิดชอบงานบริหาร

เวชภณัฑใ์นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วิเคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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 ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในจงัหวดัศรีสะเกษ สามารถปฏิบติัตาม

เกณฑส์ถานท่ีจดัเก็บเวชภณัฑแ์ละระบบการบริหารจดัการวคัซีนไดค้รบถว้น มีการดูแลท าความสะอาด

สม า่เสมอ การจัดเก็บมีการระบุ ป้ายก ากับชัดเจน ทุกรายการ มีการจัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย 

ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั ส่งผลใหป้ริมาณเวชภณัฑท่ี์มีอยู่จริงตรงกบับญัชีควบคุมการเบิกจ่ายและอตัรา

ส ารองไมเ่กิน 3 เดือน เกณฑท่ี์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประเมินอยู่ในระดบัท าไดไ้ม่ครบไดแ้ก่ 

เกณฑ์การจดัท าระบบเอกสารและรายงานต่างๆ เช่น การตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิของหอ้งเก็บ

เวชภณัฑอ์ย่างน้อยวนัละ 2 ครั้ง(2.45 ± 0.66) การจดัท ารายงานเวชภณัฑเ์ส่ือมสภาพหรือหมดอายุ 

(2.31 ± .91) รายงานความคลาดเคล่ือนจากการรบัเวชภณัฑจ์ากคลงัโรงพยาบาล (2.16  ± 0.86) 

รายงานการตรวจสอบประจ าปี(2.06±0.93) รายงานเวชภณัฑใ์กลห้มดอายุภายใน 8 เดือน( 2.01± 

0.85) เป็นตน้  ส่วนเกณฑป์ระเมินท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประเมินอยูใ่นระดบัไม่ไดท้ า เช่น 

รายงานการตรวจสอบความคลาดเคล่ือนคงคลงักบัปริมาณคงเหลือปัจจุบนั(1.96  ± 0.82) การท า

รายงานเวชภณัฑท่ี์ไมม่ีการเคล่ือนไหวใน 6 เดือน(1.87 ± .92) การจดัใหม้ีตูแ้ยกเก็บยาท่ีมีความเส่ียง

สงู(1.61 ± .83 ) รายงานการสัง่ใชว้ตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท(1.38 ± 0.69) รวมถึงบริเวณเก็บ

ยาและเวชภณัฑม์ีอุณหภูมิ ไม่เกิน 30 C(1.25 ± 0.62) การจดัใหมี้ตูแ้ยกเก็บวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาท (1.21± .58) เป็นตน้  ดังน้ันการติดตามและควบคุมก ากับท่ีเขม้งวด การจัดล าดับ

ความส าคัญ (Priority setting)ของขอ้ก าหนดตามประเภทความรุนแรง(Severity)ของปัญหา การ

แลกเปล่ียนเรียนรู ้การใหค้ าปรึกษาจากโรงพยาบาลพ่ีเล้ียง การสนับสนุนทรพัยากรท่ีเหมาะสม รวมถึง

การก าหนดใหเ้ป็นนโยบายใหส้อดคลอ้งกับบริบทภายใต้ขอ้จ ากัด เป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีซ่ึงจะพัฒนา

ศกัยภาพและความสามารถในการปฏิบติัในกระบวนการบริหารจดัการใหเ้หมาะสมและครบถว้น ต่อไป 

 

ค าส าคญั  งานบริหารเวชภณัฑ ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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PO 13 

โครงการ “เภสชัศาสตรพ์ฒันา เพ่ือชาวชะแลแ้ข็งแรง” 

ภาณุพงศ ์พทุธรกัษ์ 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 

 

1. บทคดัยอ่หรือบทสรุปผูบ้ริหาร  

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานท่ีผลิตบัณฑิตทางดา้น

สาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกับความเจ็บป่วยและการมีสุขภาพดีของชุมชน โดยมีองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัยา 

สุขภาพ เทคโนโลยีการผลิตยา สมุนไพร และเคร่ืองสาอาง สามารถส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดพรอ้มทั้งทางคณะฯไดม้ีวิสยัทศัน์ในการเป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

ภาคใต ้ 

 คณะเภสชัศาสตร ์จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการเรียนการสอนท่ีสามารถมองเห็นภาพ

จริงในอนาคตของสายอาชีพ อีกทั้งวางแนวทางในการด าเนินงานใหม้ีลกัษณะของความร่วมมือกบัชุมชน

เพ่ือใหม้ีการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืน โดยอาศยัความรู ้ ความช านาญทางวิชาชีพ โครงการน้ีเป็นส่วน

หน่ึงของรายวิชา เภสชักรรมปฏิบติัในหน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชน (Pharmacy Practice in Primary 

Care Unit and Community) หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ซ่ึงตรงกบัยุทธศาสตรข์องเทศบาลต าบล   

ชะแล ้ ท่ีตอ้งการการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข และบริการสุขภาพอย่างทัว่ถึง รวมทั้งแนวทางจัด

การศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรูท่ี้บรูณาการใหผ้สมกลมกลืนกบัทอ้งถ่ิน ตลอดจนแนวทางอนุรกัษ์

ฟ้ืนฟแูละใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 

 

2. ที่มาปัญหา  

 เทศบาลตาบลชะแลม้ีลกัษณะยุทธศาสตรท่ี์มีความตอ้งการการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข  และ

บริการสุขภาพอย่างทัว่ถึง รวมทั้งแนวทางจดัการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรูท่ี้บูรณาการใหผ้สม

กลมกลืนกบัทอ้งถ่ิน และแนวทางอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์อย่างคุม้ค่า 

นอกจากน้ีชาวบา้นในชุมชนชะแลเ้ป็นผูท่ี้มีความต่ืนตวัและใหค้วามสนใจในเร่ืองสุขภาพเป็นอย่างดี โดย

มีการตั้งธรรมนูญสุขภาพต าบลเพ่ือเป็นแผนแมบ่ทในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองและดูแลซ่ึง

กนัและกนัของประชาชนในชุมชน ทางทีมงานรวมถึงนักศึกษาผูด้าเนินโครงการจึงมีการคิดวิเคราะห์

และเตรียมการเพ่ือจดัทาโครงการส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนในต าบลชะแลข้ึ้ น โดยเร่ิมตน้จากการ

สารวจปัญหาดา้นสุขภาพท่ีพบในชุมชนร่วมกบัผูน้าชุมชน และเจา้หน้าท่ีทางดา้นสาธารณสุขต่างๆ เมื่อ

รวบรวมปัญหาไดจึ้งมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพขึ้ น ภายใตโ้ครงการ “เภสัช

ศาสตรพ์ฒันา เพ่ือชาวชะแลแ้ข็งแรง” หลงัจากน้ันจะมีการประเมินถึงผลสมัฤทธ์ิของโครงการพรอ้มทั้ง

ส่งต่อขอ้มลูผลการดาเนินการใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืนต่อไป 
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3. วตัถุประสงค ์ 

1) เพ่ือใชอ้งคค์วามรูด้า้นเภสชัศาสตร์ ใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยืน  

2) เพ่ือบรูณาการการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน  

3) เพ่ือใหค้วามรู ้ค าแนะน า และสุขอนามยัท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน  

4) เพ่ือสรา้งจิตส านึกท่ีดีของนักศึกษาเภสชัศาสตรต่์อสงัคม  

5) เพ่ือใหนั้กศึกษาเภสชัศาสตรเ์กิดความภาคภมูิใจในวิชาชีพ ในการน าความรูท่ี้ไดร้บัมาไปใช้

ประโยชน์  

6) เพ่ือศึกษาเรียนรูว้ิถีชีวิตและภมูิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน  

4. วิธีการดาเนินงาน  

โครงการน้ีผสมผสานอยูใ่นรายวิชา รหสั 561-501 ช่ือวิชา เภสชักรรมปฏิบติัในหน่วยบริการปฐมภมูิ

และชุมชน (Pharmacy Practice in Primary Care Unit and Community) ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 

หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร ์โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดงัน้ี  

1) เตรียมความพรอ้มนักศึกษาและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยการบรรยายและถ่ายทอดความรูจ้าก

วิทยากรผูม้ีความเช่ียวชาญ  

2) สมัผสัชุมชนและสารวจความตอ้งการของชุมชนร่วมกบักลุ่มสหวิชาชีพดา้นสาธารณสุข และผูน้ า

ชุมชน  

3) วางแผนการทางานร่วมกบัชาวบา้นและผูน้าชุมชน  

4) ลงชุมชน จดักิจกรรม โดยมีรายละเอียดการลงชุมชนคือ  

วนัท่ี 16 สิงหาคม 2557  

กิจกรรม 5 ฐาน หน่วยคดักรอง (ชุดเล็ก) คลินิกเลิกบุหร่ี และซุม้ตรวจสอบสารพิษใน

อาหารรายละเอียดกิจกรรม  

- โทษของยาเสพติด - การใชย้า  

- ร่างกายของเรา - อาหาร 5 หมู ่ 

- การดแูลผูป่้วย  

กิจกรรมอาสา พฒันาโรงเรียน  

- จดัหอ้งยา มอบยาและตูย้าใหโ้รงเรียน - จดัทาคู่มือการใชย้าในหอ้งยา  

- จดัทาบอรด์ มุมความรู ้และมุมพยาบาล - ทาความสะอาดหอ้งยา  

กิจกรรมเดินสายประชาสมัพนัธ์  

- นัง่รถแห่และแจกแผ่นผบัประชาสมัพนัธง์านในวนัท่ี 17 เพ่ือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการตรวจ

คดักรองโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง คลินิกบุหร่ี ใหช้าวบา้นนายา สมุดประจ าตวัผูป่้วย 

อาหาร ยาสมุนไพร และเคร่ืองสาอาง ท่ีตอ้งสงสยัวา่มีสารพิษ มาตรวจในงานดว้ย  
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วนัท่ี 17 สิงหาคม 2557  

บริการตรวจคดักรอง วดัความดนั เจาะน ้าตาล เต็มรปูแบบ  

กิจกรรม 4 ฐาน  

- ความรูเ้ร่ืองโภชนาการ - อาหารสุขภาพ ความรูเ้ร่ืองโภชนาการ  

- การน าสมุนไพรมาประกอบอาหาร - การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ขยะ) ในครวัเรือน  

เยี่ยมบา้นผูป่้วยติดเตียง เนน้เร่ืองการพฒันาความเป็นอยู่ เช่น  

การไปท าปฏิทินการใชย้า  

การไปดยูาใหผู้ป่้วย  

การไปทาสญัลกัษณ์ การใชย้าใหผู้ป่้วยใชย้าไดถู้กตอ้ง  

การไปใหค้วามรูก้บัผูด้แูลผูป่้วย ใหด้แูลผูอ้ยา่งถูกตอ้ง  

เยี่ยมชม ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ของตาบลชะแล ้สามารถซ้ือของฝากไดจ้ากท่ีน่ี  

5) ประเมินผลและส่งต่อขอ้มลูในการดาเนินงาน  

5. ผลการดาเนินงาน  

 การจดัโครงการ “เภสชัศาสตรพ์ฒันา เพ่ือชาวชะแลแ้ข็งแรง” ประสบความสาเร็จตามแผนท่ี

วางไว ้นักศึกษาสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง และไดร้บัประสบการณก์ารจดักิจกรรมกบัชุมชนครั้งน้ีอยา่ง

มากและเป็นไปตามผลคาดหวงัท่ีจะไดร้บั คือ  

1) นักศึกษาไดน้ าความรูท่ี้ไดจ้ากการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในสงัคม  

2) นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดีในการทาประโยชน์แก่สงัคม รูจ้กัแบ่งปัน และมีจิตใจโอบออ้มอารี ซ่ึง

เป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการประกอบวิชาชีพเภสชักรต่อไปในอนาคต  

3) นักศึกษาเกิดทกัษะการใหค้าปรึกษากบัผูป่้วยในชุมชน  

4) เกิดความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างชุมชนกบัมหาวิทยาลยั  

5) ท าใหชุ้มชนเกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

6. ปัญหาและอุปสรรค  

1) ขอ้มลูผูป่้วยก่อนลงเยี่ยมบา้นไมเ่พียงพอท่ีจะวางแผนการเยี่ยมบา้นผูป่้วยโรคน้ันๆ  

2) อุปกรณใ์นชุดเยี่ยมบา้นมีไม่พอต่อการลงชุมชนทุกบา้น ท าใหต้อ้งตกลงกนัในสายเยี่ยมบา้นว่า

บา้นไหนจาเป็นตอ้งใชอ้ะไร บา้นไหนไม่ตอ้งใช ้โดยดจูากขอ้มลูผูป่้วยคร่าวๆ ท่ีมีอยู่ก่อนแลว้  

3) นักศึกษาขาดประสบการณ์ และมีอาจารยร์่วมสายไมเ่พียงพอต่อทุกบา้น ทาใหบ้างบา้น

นักศึกษาตอ้งจดัการเองทั้งหมด จึงไมอ่าจเขา้ใจถึงปัญหาไดย้า่งแทจ้ริง  

4) ระบบการดาเนินการค่อนขา้งชา้ โดยเฉพาะการวดันา้ตาลในเลือด เน่ืองจากเคร่ืองมือมีจากดั  

5) ขอ้มลูผูป่้วยบางรายไม่ครบ ทาใหไ้มส่ามารถสรุปผลตอนสุดทา้ยได ้จึงตอ้งส่งขอ้มลูผูป่้วยบาง

รายท่ีมีขอ้มลูไมค่รบถว้นใหผู้น้าชุมชนไปจดัการไป  

6) ยงัมีผูใ้หค้าปรึกษาในการเลิกบุหร่ีนอ้ยเกินไป จึงอาจทาใหผู้เ้ขา้รบับริการตอ้งรอคิว  

7) ชุดทดสอบบางชนิดไมเ่พียงพอต่อตวัอยา่งท่ีชาวบา้นนามาใหต้รวจ เช่น ชุดทดสอบ Steroid 

เป็นตน้  
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8) การประชาสมัพนัธย์งัไมดี่เท่าท่ีควร จึงมีชาวบา้นท่ีใหค้วามสนใจน้อย บางรายสนใจท่ีจะทาการ

ทดสอบสาร พิษในอาหาร ยา ยาสมุนไพร และเคร่ืองสาอาง แต่ไมไ่ดน้าตวัอยา่งมาจากบา้นจึง

ไมส่ามารถตรวจสอบได ้ 

7. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  

1) เสนอแนะใหม้ีการสนับสนุนดา้นงบประมาณท่ีมีความเพียงพอเน่ืองจากลกัษณะของการจดั

กิจกรรมมีระยะเวลา จานวนคน ตลอดจนจานวนอุปกรณว์สัดุต่างๆท่ีมากมาย บางกิจกรรมจึงมี

การขาดแคลนดา้นทุนทรพัย ์ 

2) เสนอแนะใหม้ีการสนับสนุนการจดัโครงการจากอาจารย ์หรือผูเ้ช่ียวชาญมากกวา่น้ี เน่ืองจาก

ตลอดการดาเนินโครงการในครั้งน้ีเป็นพลงัจากนักศึกษาถึง 90% อีก 10% จะเป็นการใหค้า

แนะนาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการและชาวบา้น  

3) เสนอแนะใหม้ีการสนับสนุนบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญในทางดา้นสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเจ็บป่วยและการมีสุขภาพดีของชุมชนน้ีเพ่ิมมากขึ้ น เน่ืองจากในปัจจุบนัมีความตอ้งการ

บุคลากรในดา้นน้ีจานวนมาก  

4) เสนอแนะใหม้ีเวลาในการเรียนเพ่ือทาความเขา้ใจ ตลอดจนการดาเนินโครงการท่ีนานกวา่น้ี 

เพ่ือการศึกษาเชิงลึกและไดข้อ้มลูเพ่ิมมากขึ้ น  
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                                           คณะกรรมการอ านวยการจดังาน 

1. นพ.วินัย   สวสัดิวร     ท่ีปรึกษา 

2. ผศ.ภญ.ส าลี   ใจดี     ท่ีปรึกษา 

3. นพ.ชชูยั   ศรช านิ     ท่ีปรึกษา 

4. รศ.นพ.สุรเกียรติ   อาชานานุภาพ   ท่ีปรึกษา 

5. ภญ.ดร.ดวงทิพย ์  หงษ์สมุทร   ท่ีปรึกษา 

6. รศ.(พิเศษ) ภก. กิตติ   พิทกัษ์นิตินันท ์  ประธาน 

7. รศ.ภก.ดร.วิทยา   กุลสมบรูณ ์   รองประธาน 

8. ภก.วรวิทย ์  กิตติวงศสุ์นทร    รองประธาน 

9. ภญ.พรพรรณ   สุนทรธรรม    กรรมการ 

10. ภก.ภาณุโชติ   ทองยงั    กรรมการ 

11. ผศ.ภญ.ดร.วรรณา   ศรีวิริยานุภาพ   กรรมการ 

12. ภญ.ดร.รุ่งทิวา   หมื่นปา    กรรมการ 

13. ภก.ธนพฒัน์   เลาวหุตานนท ์   กรรมการและเลขานุการ 

14. ภญ.สรีรโรจน์   สุกมลสนัต์    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

คณะท างานจดัการประชุม 

1. ภก.วรวิทย ์  กิตติวงศสุ์นทร    ประธาน 

2. ผศ.ภญ.ดร.วรรณา   ศรีวิริยานุภาพ   รองประธาน 

3. ภญ.ดร.รุ่งทิวา   หมื่นปา    รองประธาน  

4. ภก.ธนพฒัน์   เลาวหุตานนท ์   ผูท้ างาน 

5. อ.ภญ.ศิราณี   ยงประเดิม    ผูท้ างาน 

6. ภญ.วรรณภา  ไกรโรจนานันท ์   ผูท้ างาน 

7. ภก.สรีรโรจน์   สุกมลสนัต์    ผูท้ างานและเลขานุการ 

คณะท างานวิชาการชุดที่ 1 

1. ภญ.พรพรรณ   สุนทรธรรม    ประธาน 

2. ภญ.ดร.รุ่งทิวา   หมื่นปา    ผูท้ างาน 

3. ภก.ธนพฒัน์   เลาวหุตานนท ์   ผูท้ างาน 

4. น.ส.สุกญัญา พวงมณี    ผูท้ างาน  

5. ภก.สรีรโรจน์   สุกมลสนัต์    ผูท้ างานและเลขานุการ 
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คณะท างานวิชาการชุดที่ 2 

1. อ.ภญ.ศิราณี   ยงประเดิม    ประธาน 

2. อ.ภก.ธนะวิชช ์  ปานน้อย    ผูท้ างาน 

3. อ.ภญ.ธิดา   โสตถิโยธิน    ผูท้ างาน  

4. ผศ.ภญ.ดร.นันทวรรณ กิตติกรรณากรณ ์    ผูท้ างาน  

5. อ.ภญ.ดร.ชวนชม ธนานิธิศกัด์ิ      ผูท้ างาน 

6. อ.ภญ.ดร.กฤษณี  สระมณี       ผูท้ างาน 

7. ภก.ธนพฒัน์   เลาวหุตานนท ์   ผูท้ างานและเลขานุการ 

คณะท างานประสานงานการจดัประชุม 

1. ผศ.ภญ.ดร.วรรณา   ศรีวิริยานุภาพ   ประธาน 

2. ภก.ธนพฒัน์   เลาวหุตานนท ์   รองประธาน 

3. นายเจษฎา  จนัทรประเสริฐ    ผูท้ างาน 

4. นางสาวสุนันทา ฟุ้งสรอ้ยระยา้   ผูท้ างาน 

5. นางสาวฐนิตา  ไชยสุวรรณ ์    ผูท้ างาน  

6. นายวารุติ   ศรีแกว้     ผูท้ างาน 

7. นางสาวลลิตตา  พานิชผล    ผูท้ างาน  

8. นายทวีศกัด์ิ   แกว้ยม    ผูท้ างาน 

 

 


