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บทนํา
ปจจุบันในประเทศไทยไดมีการพัฒนางานดานเภสัชกรรมจากเดิมบทบาทของเภสัชกรจะมุงเนนที่
ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product-oriented) มามุ งเน น ที่ ตั วผู ป วย (Patient-oriented) มากขึ้ น หรือ ที่ เรีย กกั น ว า
การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) ซึ่งมีการกําหนดพันธกิจหรือบทบาทของเภสัชกรใน
ส วนที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การรัก ษาด ว ยยาให ชั ด เจนยิ่ งขึ้ น โดยมี แ นวคิ ด หลั ก ที่ สํ าคั ญ คื อ การให บ ริก ารที่
ตอบสนองความตองการของสังคม โดยเนนที่ผูปวยหรือผูใชยาเปนสําคัญ ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการบริบาล
ทางเภสัช กรรมแก ผู ป ว ย ไม ได เกิ ด ประโยชน เฉพาะกั บ ผู ป ว ยแต ล ะรายเพี ยงเท านั้ น หากเภสั ชกรได
วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมอยางละเอียดและนํามาขยายผล
เชื่อมโยงกับระบบยาของโรงพยาบาล เพื่อใหเกิดระบบการจัดการดานยาที่มีคุณภาพและปลอดภัย จะ
พบวา ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมมีประโยชนตอผูปวยจํานวนมาก ไมได
จํากัดอยูเฉพาะผูปวยแตละรายที่ไดรับการบริบาลทาง เภสัชกรรมจากเภสัชกรเทานั้น
การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) 1-3
การบริบาลทางเภสัชกรรม หมายถึง ความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรงที่มีตอการใชยาของ
ผูปวย เพื่อใหไดผลการรักษาที่ถูกตองตามที่ตองการ (หายจากโรค บําบัดหรือบรรเทาอาการ ชะลอหรือ
ยับยั้งการดําเนินของโรค และปองกันโรค) และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย
กระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรม จําเปนตองปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ ที่มีหนาที่
ดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ยโดยตรง ในการกํ า หนดเป า หมายของการรั ก ษา วางแผนการรั ก ษา และติ ด ตาม
ผลการรักษา เพื่อใหไดคุณภาพการรักษาตามที่ตองการ ดังนั้นหนาที่ความรับผิดชอบของเภสัชกรในการ
ปฏิบัติงานบริบาลทาง เภสัชกรรม คือ การคนหา แกไข และปองกันปญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
จากการใชยา
1. การคนหาปญ หาที่เกิดจากการใชยาหรือคาดวาจะเกิดขึ้น ตองเริ่มตนจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลผูปวยจากแหลงขอมูลตางๆ ซึ่งไดมาจากการสัมภาษณผูปวย ญาติหรือผูดูแลผูปวย แพทยผูรักษา
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พยาบาล การตรวจรางกายผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ แฟมประวัติหรือเวชระเบียนผูปวย
และการเขารวมทีมรักษาพยาบาลตรวจเยี่ยมผูปวย เมื่อไดขอมูลแลวจะตองประเมินความถูกตองและ
ความนาเชื่อถือของขอมูล เพื่อระบุปญ หาที่เกิดจากการใชยาหรือคาดวาจะเกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงนํา
ขอมูลที่ไดมาวางแผนแกไขหรือปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยาที่เหมาะสมสําหรับผูปวยแตละราย
2. การแก ไขป ญ หาที่ เกิ ด จากการใชย า กรณี ที่พ บป ญ หาที่ เกิ ด จากการใช ย า เภสัช กรจะต อ ง
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว บางปญ หาสามารถแกไขไดโดยการใหคําแนะนําอยางตอเนื่องในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวย ปรับเปลี่ยนเวลาในการใชยาหรือเทคนิคในการใชที่มีวิธีใชพิเศษตางๆ ซึ่ง
ปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดโดยเภสัชกร เชน การใหคําแนะนําการใชยาสูดพนที่ถูกตองแกผูปวยโรค
หอบหืด การใหคําแนะนําในการรับประทานยา Co-trimoxazole อยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการกลับเปน
ซ้ําของโรคติดเชื้อราที่ปอด บางสําหรับปญหาอาจตองอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพเขามาแกไขปญหารวมกัน
เชน การแกไขภาวะไขมันในเลือดสูงสําหรับผูปวยเบาหวานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด
3. การปองกันปญ หาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา กรณี ที่ยังไมพบปญหาที่เกิดจากการใชยา แต
ผูปวยมีโอกาสหรือแนวโนมที่จะเกิดปญหาจากการใชยา เภสัชกรจะตองวางแผนในการติดตาม เฝาระวัง
ปองกันไมใหเกิดปญ หาดังกลาวขึ้น เชน การเฝาระวังภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ําในผูปวยโรคหัวใจ
ลมเหลวที่ไดรับยา Digoxin รวมกับ Furosemide
หนาที่ของเภสัชกรในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม1-3
เภสัชกรเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมในการแกไขและ/หรือปองกันปญหาที่เกิดจาก
การใชยาใหสําเร็จ เภสัชกรผูปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ควรมีความสามารถในการปฏิบัติงานดังนี้
1. สัมภาษณประวัติผูปวย
2. จัดทําแฟมประวัติผูปวยเนนดานการใชยาเปนสําคัญ
3. สืบคนปญหาที่เกิดจากการใชยาของผูปวยแตละราย
4. จัดระบบการสงมอบยาไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. คัดกรองผูปวยที่มีปญหาที่เกิดจากการใชยา
6. ชวยเหลือแพทยในการเลือกชนิด ขนาด และรูปแบบยาที่เหมาะสมสําหรับผูปวยแตละราย
7. แนะนํายาชนิดอื่นทดแทน ในกรณีที่ผูปวยแพยาหรือไมสามารถใชยาชนิดแรกได
8. ติดตามอาการไมพึงประสงค การแพยา และปฏิกิริยาระหวางยา พรอมรายงานและเผยแพร
9. ติดตามการใชยาของผูปวย เพื่อใหผูปวยไดยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไดผลการรักษา
ที่ตองการ
10. ตอบคําถามหรือใหบริการขอมูลทางยาแกบุคลากรทางการแพทยหรือผูปวยได
2

11. ใหคําแนะนําดานสุขภาพตางๆ ที่สัมพันธกับยาแกผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. จัดทําโปรแกรมการประเมินการใชยา เพื่อสนับสนุนใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผลภายใน
หนวยงาน
13. นําความรูหรือหลักการทางเภสัชกรรมมาประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวย
เภสัชกรสามารถปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยนอกหรือผูปวยในไดในสถานบริการ
ทางสุ ขภาพทุ ก ระดั บ ไมวาจะเป น โรงพยาบาลทุ กระดั บ ศูน ยสุ ขภาพชุ มชน ศูน ยบ ริการสาธารณสุ ข
ตลอดจนรานยา
ปญหาที่เกิดจากการใชยา (Drug Therapy Problems; DTPs) 1-3
Helper & Strand ไดใหคํานิยามของปญหาที่เกี่ยวกับยา (Drug related problems: DRPs)
หมายถึง เหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับผูปวยเมื่อใชยาในการรักษา และสงผลรบกวนหรือมี
แนวโนมที่จะสงผลรบกวนผลการรักษาดวยยาที่ตองการ
การแบงประเภทของปญหาที่เกี่ยวกับยา สามารถแบงไดหลายแบบ โดยมีหลักการที่คลายคลึงกัน
แบบที่นิยมและรูจักกันมากคือ การแบงประเภทปญหาที่เกี่ยวกับยาของ Strand ซึ่งจัดแบงออกเปน 8
ประเภท ตอมา Strand ไดมีการจัดกลุมปญหาที่เกี่ยวกับยาขึ้นใหม โดยเรียกวา ปญหาที่เกิดจากการใช
ยา (Drug Therapy Problems; DTPs) โดยแบงออกเปน 4 กลุม เพื่อใหงายตอการจดจํา อาจารย
ปรีชา มนทกานติกุล ไดดัดแปลงการจัดกลุมปญหาตามแบบ Strand เปนตัวยอที่จําไดงาย คือ IESAC
(อานวา ไอแซค) ซึ่งยอมาจาก ขอบงใช (Indication) ประสิทธิภาพ (Efficacy) ความปลอดภัย (Safety)
ความรวมมือในการใชยา (Adherence) และราคา (Cost) ดังนั้นในที่นี้จึงไดจัดประเภทของปญหาที่เกิด
จากการใชยาตามแบบ Strand และ IESAC โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. ความเหมาะสมของขอบงใช (INDICATION)
1) ผูปวยไดรับยาที่ไมจําเปน (Unnecessary drug therapy; UD)
1.1) ยาที่ผูปวยไดรับไมมีขอบงใชที่เหมาะสมกับผูปวยในขณะนั้น
1.2) ผูปวยไดรับยาหลายชนิดรวมกันเพื่อรักษาภาวะที่สามารถใชยาชนิดเดียวได
1.3) ปญหาผูปวยควรไดรับการรักษาดวยวิธีอื่นที่ไมใชการใชยา
1.4) ผูปวยไดรับยาเพื่อรักษาอาการไมพึงประสงคจากยาชนิดอื่น ซึ่งเปนอาการไมพึง
ประสงคทสี่ ามารถหลีกเลี่ยงได
1.5) ผูปวยใชยาในทางที่ผิด ใชแอลกอฮอล หรือสูบบุหรี่
1.6) ผูปวยเกิดอาการถอนยา
1.7) ผูปวยใชยาเพื่อทํารายตัวเอง
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2) ผูปวยสมควรไดรับยาเพิ่มเติม (Need for additional drug therapy; ND)
2.1) เพื่อรักษาอาการหรือภาวะที่เกิดขึ้นใหมซึ่งตองการการรักษาดวยยาชนิดใหม
2.2) เพื่อรักษาอาการหรือภาวะที่นําผูปวยมาพบแพทย
2.3) เพื่อปองกันอาการหรือการกลับเปนซ้ําของโรค
2.4) เพื่อเสริมฤทธิ์กับยาเดิมที่ใชอยูเพื่อใหผลการรักษาที่ดีที่สุด
2.5) เพื่อรักษาโรคเรื้อรังที่จําเปนตองไดรับยาตอเนื่อง
ข. ประสิทธิภาพของยาที่ใช (EFFICACY)
3) ผูปวยมีความจําเปนตองใชยา แตมีการเลือกใชยาที่ไมเหมาะสม (Improper drug
selection; IDS)
3.1) ยาที่ผูปวยไดรับไมมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับขอบงใชนั้น
3.2) ยาที่ผูปวยไดรับไมสามารถรักษาภาวะของผูปวยในขณะนั้นไดอีกตอไป
3.3) มียาอื่นที่มีประสิทธิภาพในการรักษาไมแตกตางกัน แตมีความปลอดภัยกวา
3.4) ยาที่ผูปวยไดรับเปนยาปฏิชีวนะที่เชื้อดื้อตอยา
4) ขนาดใชยาที่ผูปวยไดรับนอยเกินไป (Dosage too low; DTL)
4.1) ผูปวยไดรับยาในขนาดที่ต่ําเกินไปที่จะใหผลตอบสนองทางการรักษาได
4.2) ระยะหางระหวางมื้อยานานเกินไปที่จะทําใหเกิดการตอบสนองที่ตองการ
4.3) ระยะเวลาการไดรับยาในการรักษาสั้นเกินไปที่จะทําใหเกิด ผลการรักษา
4.4) เกิดปฏิกิริยาระหวางยา-ยา หรือยา-อาหาร ทําใหลดปริมาณยาที่จะออกฤทธิ์ไดลง
4.5) รูปแบบและวิถที างในการบริหารยาที่ไมเหมาะสม
ค. ความปลอดภัยจากยาที่ใช (SAFETY)
5) อาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse drug reaction; ADR)
5.1) ยาที่ผูปวยไดรับทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาโดยไมขึ้นกับขนาดยาที่ไดรับ
5.2) ผูปวยมีปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการไดรับยา
5.3) เกิดปฏิกิริยาระหวางยา-ยา หรือยา-อาหาร ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคที่ไมขึ้นกับ
ขนาดยาที่ไดรับ
5.4) ผูปวยมีประวัติแพยาที่ไดรับ
5.5) ผูปวยมีปจจัยเสี่ยงซึ่งเปนขอหามใชของยาที่ไดรับ
6) ขนาดใชยาที่ผูปวยไดรับมากเกินไป (Dosage too high; DTH)
6.1) ผูปวยไดรับยาในขนาดที่สูงเกินไป
6.2) ระยะหางระหวางมื้อยาสั้นเกินไป
6.3) ระยะเวลาการไดรับยาในการรักษานานเกินไป
6.4) เกิดปฏิกิริยาระหวางยา-ยา หรือยา-อาหาร ทําใหเกิดพิษจากยาที่ไดรับ
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6.5) การใหยาผูปวยในอัตราที่เร็วเกินไป
ง. ความรวมมือในการใชยาของผูปวย (ADHERANCE, COMPLIANCE)
7) ความไมรวมมือในการใชยาของผูปวย (Non-compliance; NC, Non-adherence; NA)
7.1) ผูปวยไมเขาใจคําแนะนําการใชยาและการปฏิบัติตัว
7.2) ผูปวยเลือกที่จะไมรับประทานยา
7.3) ผูปวยลืมรับประทานยา
7.4) ผูปวยไมมีผูดูแลหรือคอยสงมอบยาให
7.5) ผูปวยมาไมตรงตามนัดหรือไมมารับยาตามที่กําหนด
จ. คาใชจายเกี่ยวกับยา (COST)
8) ปญหาคาใชจายเกี่ยวกับยา
8.1) ผูปวยไมไดรับยาเนื่องจากยานั้นมีราคาแพง
8.2) ผูปวยไดรับยาที่มีราคาแพงกวา แตประสิทธิภาพในการรักษาไมแตกตาง
เมื่ อ วิเคราะห ส าเหตุ ที่ แ ท จ ริงของป ญ หาที่ เกิ ด จากการใช ย า พบวา มี ค วามสั ม พั น ธกั บ ความ
คลาดเคลื่อนทางยาในระบบยาหรือกระบวนการใชยา ซึ่งประกอบดวย การจัดซื้อจัดหายา สั่งยา คัดลอก
คําสั่งใชยา จัดยา จายยา ใหยา และติดตามการใชยา ดังแสดงในรูปภาพที่ 1

Medication system & DTPs
Unnecessary drug therapy
Needs additional drug therapy

Procurement & Selection

Indication

Dosage too low
Dosage too high

Improper drug selection
Adverse drug reaction

Drug product

Dosage regimen

Transcribing

Dispensing

Cost

Prescribing

Administration & Monitoring
Noncompliance

Outcomes
Effectiveness

Safety

รูปภาพที่ 1: ความสัมพันธระหวางปญหาที่เกิดจากการใชยากับระบบยา
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กิจกรรมที่ใชในการแกไขและ/หรือปองกันปญหาทีเ่ กิดจากการใชยา1-3
เมื่อทราบปญหาที่เกิดจากการใชยา ขั้นตอนตอไป คือ การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและ/หรือปองกัน
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมทางดานเภสัชกรรมคลินิก คือ
- การใหคําปรึกษาแนะนําการใชยา
- การติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา
- การประเมินการใชยา
- การใหบริการขอมูลขาวสารทางยา
- การตรวจวัดและติดตามระดับยาในเลือด
- การบริบาลทางเภสัชกรรมผูทไี่ ดรับสารอาหารทางหลอดเลือดดํา
- การบริบาลทางเภสัชกรรมผูไดรับยาเคมีบําบัด
ระบบการจัดการดานยา4
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ได
กําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการดานยาไว 2 สวน คือ
ส ว นที่ 1: การวางแผน การจั ด การ การเก็ บ และสํ ารองยา จํ า แนกเป น 2 ส ว นย อ ย คื อ การ
วางแผน/การจัดการ และการเก็บ /รองยา โดยมีขอกําหนด คือ องคกรสรางความมั่น ใจในระบบการ
จัดการดานยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และไดผล พรอมทั้งการมียาที่มีคุณภาพสูงพรอมใชสําหรับผูปวย
สวนที่ 2: การใชยา จําแนกเปน 2 สวนยอย คือ การสั่งใชยา/ถายทอดคําสั่ง และการเตรียม/ จัด
จาย/ใหยา โดยมีขอกําหนด คือ องคกรสรางความมั่นใจวามีการสั่งใชยาและการใหยาที่ปลอดภัย ถูกตอง
เหมาะสม และไดผล
โดยมาตรฐานที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการดานยาในแตละสวน มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดัง
แสดงในรูปภาพที่ 2-3
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รูปภาพที่ 2: ระบบการจัดการดานยา: การวางแผน การจัดการ การเก็บและสํารองยา

รูปภาพที่ 3: ระบบการจัดการดานยา: การใชยา
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ความสัมพันธระหวางการบริบาลทางเภสัชกรรมกับการจัดการดานยา5
การบริบาลทางเภสัชกรรม เปนความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรงในการดูแลผูปวยเกี่ยวกับการ
ใชยา เพื่อใหเกิดผลการรักษาดวยยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผูปวย โดยมุงเนนการคนหา แกไข และ/หรือปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยาสําหรับผูปวยแตละราย
(patient level) อยางไรก็ตามหากมีการรวบรวมขอมูลการบริบาลทางเภสัชกรรมของผูปวยแตละรายมา
วิเคราะหในภาพรวมเชิงระบบ โดยจัดแบงตามกลุมโรค กลุมยา หรือประเภทของปญหาที่เกิดจากการใช
ยาที่พบ จะทําใหเห็นภาพรวมของปญหาที่อาจสงผลกระทบตอผูปวยจํานวนที่มากขึ้น จัดเปนผลลัพธใน
ระดับหนวยงานหรือองคกร (institutional level) ซึ่งสามารถดําเนินการแกไขหรือปองกัน โดยอาศัยแนว
ทางการบริหารจัดการดานยา เชน การจัดการเภสัชตํารับ การประเมินการใชยา การกําหนดแนวทางการ
ดูแลรักษาโรคตางๆ และถาปญหาที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอประชาชนในสังคมจํานวนมาก จัดเปนผลลัพธ
เชิงระบบ (system level) ซึ่งตองอาศัยการกําหนดนโยบาย ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใช
ในการปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาที่อาจสงผลกระทบตอประชาชนจํานวนมากในระดับสังคม ดังนั้น
ผลลัพธของการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมที่เกิดขึ้นไมไดจํากัดเฉพาะกับผูปวยแตละรายเทานั้น
หากเภสัชกรผูปฏิบัติงานไดทําการวิเคราะหเชื่อมโยงสาเหตุของปญหาที่เกิดจาการใชยาที่เกี่ยวของกับ
ระบบยาที่ เป น อยู จะทํ า ให เกิ ด การพั ฒ นาระบบการจั ด การด านยาที่ ดี ขึ้ น ส งผลให เกิ ด ระบบยาที่ มี
ประสิ ท ธิภ าพและความปลอดภั ย สู งสุ ด สํ าหรับ ประชาชน สํ าหรั บ ความสั ม พั น ธข องการบริบ าลทาง
เภสัชกรรมกับการจัดการดานยาในระดับตางๆ ดังแสดงในรูปภาพที่ 4

Managing Drug Use
SYSTEM LEVEL

What is best for society?
(Health Care Policy, Regulation, Legislation)

INSTITUTIONAL LEVEL

What is best for an organization, institution,
disease state?

(formulary, DUE, DUR, protocol, disease state management)

PATIENT LEVEL

What is best for a patient?

Pharmaceutical Care

รูปภาพที่ 4: ความสัมพันธของการบริบาลทางเภสัชกรรมกับการจัดการดานยาในระดับตางๆ
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บทสรุป
การบริบาลทางเภสัชกรรม เปนความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรงในการดูแลผูปวยเกี่ยวกับการ
ใชยา เพื่อใหเกิดผลการรักษาดวยยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผูปวย โดยเภสัชกรจะปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ เรียกวา ทีมสหสาขาวิชาชีพ
(multidisciplinary team) และมีหนาที่หลักในการคนหา แกไข และ/หรือปองกันปญหาที่เกิดจากการ
ใชยา ตลอดจนติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาดวยยา ซึ่งขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานบริบาล
ทางเภสัชกรรม สามารถนํามาวิเคราะหเชิงระบบและเชื่อมโยงเปนโอกาสในการพัฒ นาระบบบริหาร
จัดการดานยา เพื่อใหเกิดระบบยาที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด
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