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เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2552 ฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค ไดจัดสัปดาหเภสัชขึ้น ใน
หัวขอ “ สุขภาพคนไทยกับการใชยาปฏิชีวนะ” เพื่อมุงเนน ใหเกิดความรูความเขาใจในการใชยาปฏิชีวนะอยาง
เหมาะสม โดยเฉพาะใน 3 โรค คือ โรคหวัดและเจ็บคอ โรคทองรวง และแผลเลือดออก ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
โรงพยาบาล ไดแก การใหความรูแกประชาชนที่มารับบริการที่แผนก NCD โดยเภสัชกร ในเวลา 8.30 - 9.30 น.
การจัดนิทรรศการใหความรูบริเวณ NCD และหนาหองยานอก มีการจัดเสียงตามสายใหความรูแกประชาชนที่มา
รับบริการและเจาหนาที่ ตั้งแตเวลา 13.30 - 14.00 น. นอกจากนี้ยังมีการใหความรูเรื่องการใชยาปฏิชีวนะในชุมชน
โดยสื่อวิทยุชุมชน โดยเจาหนาที่ฝายเวชปฏิบัติครอบครัว วันที่สุดทายในการจัดสัปดาหเภสัชในปนี้ คือ วันที่ 2
ก.ค. 52 ไดมีการตอบคําถามชิงรางวัล 10 รางวัล ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ในโรงพยาบาลเปนอยางดี
ฝากขอบคุณเจาหนาที่ทุกทานมาในโอกาสนี้
ภาพกิจกรรม โดย ภญ. รจิตา พรินทรากุล ฝายเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลลอง
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แบคทีเรียเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว ขยายพันธุโดยการแบงตัว ขณะแบง
ตัวจะเกิดการถายทอดสารพันธุกรรม(ดีเอ็นเอ) จากเซลลแมไปยังเซลลลูกเนื่อง
จาก แบคทีเรียแบงตัวไดเร็วมาก ภายในระยะเวลาอันสั้น จะเพิ่มปริมาณขึ้น
เปนลานๆ เซลล ขณะถายทอดสารพันธุกรรมเปนลานๆ ครั้งนั้น ธรรมชาติได
เปดโอกาสใหแบคทีเรีย ปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอมตางๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปดวยการกลายพันธุ เปนเหตุใหแบคทีเรียซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตเซลล
เดียวชนิดแรกในโลกที่อุบัติขึ้นเมื่อ 3,500 ลานปกอนยังคงดํารงเผาพันธุอยูทุกวันนี้
เมื่อวงการแพทยคนพบยาปฏิชีวนะชนิดตางๆ ผูคนตางเขาใจวามนุษยจะเอาชนะโรคติดเชื้อ ได
และแบคทีเรีย เชน “ ซัลโมเนลลา ” ที่ทําใหทองรวง “ สเตรปโตคอคคัส ” ที่ทําใหเกิด โรค
ปอดปวม “ เชื้อทีบี ” ที่ทําใหเปนวัณโรคจะถูกขจัดไป และอัตราการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อ
แบคทีเรียของมนุษยจะลดลงดวยการโหมใชยาปฏิชีวนะ ซึ่งเปนยาตานแบคทีเรียอยางกวางขวาง
ปจจุบันวงการแพทยตระหนักดีวาความเขาใจเชนนั้นเปนความเขาใจที่ผิดและไมมีวันเกิดขึ้นได
เพราะแบคทีเรียสามารถกลายพันธุและดื้อตอยาตานแบคทีเรียทุกชนิดที่เรามีใชในปจจุบัน
สถานที่ใดมีการใชยาตานแบคทีเรียมาก สถานที่นั้นยิ่งมีอัตราเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสูงตามไปดวย เชน เชื้อจากผูปวยในไอซียู
มีอัตราการดื้อยาสูงกวาเชื้อในหอผูปวยทั่วไป เชื้อจากผูปวยที่เขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมีอัตราดื้อยาสูงกวาเชื้อจาก
แผนกผูปวยนอก (โอพีดี) และที่สําคัญเชื้อในประเทศไทยมีอัตราดื้อยาสูงกวาประเทศตางๆ ที่มีระบบควบคุมการใชยาตาน
แบคทีเรียอยางเขมงวด เชน อังกฤษ แคนาดา และออสเตรเลีย
การใชยาตานแบคทีเรียอยางเสรีอยางกวางขวางในประเทศไทย ทําใหรอยละ 45 ของเชื้อ “ ซัลโมเนลลา” ดื้อตอ
“แอมพิซิลลิน” และ “อะม็อกซิซิลลิน” ในขณะที่รอยละ 83 ของเชื้อ “ อีโคไล ” ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของการติดเชื้อใน
ทางเดินปสสาวะ เชน กระเพาะปสสาวะอักเสบและกรวยไตอักเสบ รอยละ 83 ดื้อตอยาขางตน และพบวา เชื้อวัณโรคดื้อ
ตอยาทุกชนิดที่ใชจนตองใชยา 3 -4 ขนานรวมกันในการรักษา
การแกปญหาเชื้อดื้อยาไมสามารถทําไดดวยการโหมใชยาตานแบคทีเรียหรือการเปลี่ยนไปใชยาชนิดใหมๆ แตทํา
ไดโดยการงดใชยาปฏิชีวนะในโรคที่ไมจําเปนไดแก โรคหวัด เจ็บคอ ทองรวง และบาดแผลทั่วไปที่ไดรับการเย็บและทํา
ความสะอาดอยางถูกวิธี

เอกสารอางอิง : พิสนธิ์ จงตระกูล “ ฉลาดใชยาปฏิชีวนะ ” แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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บริบท

โดย….ภญ. อรรวรรณ กาศสมบูรณ

ที่ผานมามีผูปวยไดนํายาทีเ่ หลือจากการใช หรือ ยาที่ไมไดใช เนื่องจากแพทยมีคําสั่งงดใช หรือ ยาของผูปวยที่เสียชีวิต มาสง
มอบใหโรงพยาบาลลอง เนื่องจากงานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอก ไมมีระบบการจัดการยาที่ไดรับคืนจากผูปวย หรือ ญาติผูปวย ทําให
เกิด ความไม สะดวกแกผูรับบริก าร เกิด ความไม เข าใจและความล าช าในการปฏิบั ติง านของเจา หน าที่ รวมถึ งมี การสู ญเสีย ทรั พยากร
เนื่องจากยาที่ไดรับคืนสวนใหญเจาหนาที่จะทําลาย รวมถึงทําใหมีการเปลี่ยนใบสั่งยาและ/หรือ ฉลากยา และ การเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน
กรณีผูปวยที่เสียเงินนํายาเดิมมาดวย ในปงบประมาณ 2551 งานบริการเภสัชกรรมชุมชนผูปวยนอก จึงไดจัดทําระบบการรับยาคืนเชิง
รับ โดยจัดระบบการรับและคัดเลือ กยาเพื่ อนํามาหมุนเวี ยนใชใ หม ซึ่ง มีมูลคา ประหยั ด 33,026.03 บาท ในเดือนสิง หาคม 2551 จึงได
พัฒนาระบบการจัดการยาที่ไดรับคืน ในคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง เนื่องจากผูปวยคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปน
กลุมผูปวยรับยาตอเนื่องที่มีมูลคาในการบริโภคยาสูง การรณรงคใหนํายาเดิมมาพบแพทยภายใตระบบการจัดการที่ดี เปนการชวยลดการ
สูญเสียทรัพยากร และทําใหสามารถติดตามการใชยาของผูปวยเพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงได
เปาหมาย
กลุมผูปวยคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เครื่องชี้วัดสําคัญ
1. ยาเดิมที่เหลือใช หรือ ยาที่แพทยสั่งหยุดใช มีคุณภาพ และปลอดภัยตอผูปวยเมื่อนํามาหมุนเวียนใช
2. มูลคาประหยัด
การใชประโยชน
1. มูลคาประหยัด จากการการพัฒนาระบบการจัดการยาที่ไดรับคืนเชิงรุกในคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตั้งแตวันที่ 7
สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2551 พบมูลคาประหยัดรวมเปน 36,525.82 บาท คิดเปนมูลคาเฉลี่ยเดือนละ 9,131.46 บาท ซึ่งมีมูลคาสูง
กวาเมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานการจัดการยาที่ไดรับคืนเชิงรับซึ่งเปนยาบริจาค หรือ ยาที่แพทยสั่งงดใช ผลการดําเนินงาน ตั้งแต
ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 มีมูลคาประหยัด 33,026.33 บาท คิดเปนมูลคาเฉลี่ยเดือนละ 2,752.82 บาท
2. ลดโอกาสการใชยาซ้ําซอน เมื่อมีการเปลี่ยนบริษัทยาที่จัดซื้อหรือเมื่อแพทยเปลี่ยนขนาดยาหรือรายการยา
3. ลดโอกาสการกินยาผิด เมื่อแพทยปรับเปลี่ยนวิธีการใชยา
4. ลดโอกาสการใชยาที่เสื่อมสภาพ หรือ หมดอายุ
ปญหาและอุปสรรค
1. ผูปวยบางรายไมนํายาเดิมมาดวย
2. บางครั้งเจาหนาที่ไมสามารถพิจารณาลักษณะยาและนับจํานวนเม็ดยาได เนื่องจากภาระงาน
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.ใหความรูในการเก็บรักษายาที่ถูกตองและการตรวจสอบวันหมดของอายุ/ลักษณะยาเสื่อมสภาพแกผูรับบริการอยางตอเนื่อง
2.สงเสริมใหผูรับบริการโรคเรื้อรังนํายาเดิมที่ใชเปนประจําทั้งที่ไดรับจากโรงพยาบาลลองและสถานบริการอื่นๆ มาทุกครั้งเมื่อมา
พบแพทย
3.ขยายการดําเนินงานจากคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไปสูงานผูปวยนอกทั่วไป งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
4.พัฒนางานสูการติดตามความรวมมือในการใชยาเพื่อลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง ที่มีสาเหตุจากการใชยาไมถูกตอง
5. พัฒนางานสู Drug reconciliation ในกลุมผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประเภทผูปวยนอก เพื่อลดโอกาสเกิด
ปญหาเนื่องจากยา (Drug related problems) และ ผูปวยมีความปลอดภัยในการใชยา
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เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ที่ผานมา โรงพยาบาลลอง
ไดเขารวมมหกรรมสุขภาพแมและเด็กของอําเภอลอง
โดยไดจัดนิทรรศการ การเลี้ยงลูกดวยนมแม การเปด
ตัวชมรมสายใยรักแหงครอบครัว และการมอบรางวัล
ใหกับผูชนะการประกวดพัฒนาการเด็กของอําเภอลอง
ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมที่วาการอําเภอลอง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 โรงพยาบาลลอง ไดจัดกิจกรรมประกวดพัฒนาการเด็กขึ้น เพื่อคนหา
เด็กที่มีพัฒนาการดี สมวัย อีกทั้งยังเปนการกระตุนการสรางสายใยความผูกพันในครอบครัวดวย
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เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ที่ผานมา โรงพยาบาลลอง ไดจัด
อบรมใหกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล (จปรพ.)
เกี่ยวกับดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน
โรงพยาบาล

ในการอบรมครั้งนี้ มีตัวแทนจากหนวยงานตางๆของ
โรงพยาบาล เขารับการอบรม เพื่อที่จะนําความรูที่ได
รับ ไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ตามมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยกับการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
ซึ่งจัดที่หองประชุมเรือนแกว โรงพยาบาลลอง

