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การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่รับบริการด้านยาเป็นบทบาทสำคัญของเภสัชกรในการดูแลการใช้ยาและแก้ไ ขปั ญหาการ
ใช้ยาของผู้ป่วยเฉพาะรายเพื่อการบรรลุผลการรักษา ปลอดภัย คุณภาพชีวิตชีวิตที่ดีขึ้นหรือรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีไว้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการคำนึงถึงความประหยัดและคุ้มค่าในระบบยาและระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยเภสัชกรมีบทบาทการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรม เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 1 ซึ่งให้นิยาม “วิชาชีพเภสัชกรรม” หมายความว่า
วิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยา การควบคุมแล ะการ
ประกันคุณภาพยา การปรุง และการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ การปรุงยา การจ่ายยา การขายยา และการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับยา การให้คําแนะนําปรึกษาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา รวมทั้ง การดําเนินการหรือร่วมกับผู้ ประกอบวิชาชีพด้ านการแพทย์
และสาธารณสุขในการค้นหา ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยา” ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่ อนไข
ของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 2 และเกณฑ์ มาตรฐานผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสัช กรรม ด้ านบริ บ าลเภสั ช กรรม
พ.ศ. 2554 3 มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) 4 และมาตรฐานระบบการ
จั ด การด้ านยา (MMS) ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริ การสุ ขภาพ ฉบั บ ที ่ 4 5 มี ค วามสอดคล้ องกั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ชาชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ. 2558 1 และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเภสัชกร สำนักงาน ก.พ. 6 ที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของตำแหน่ง เภสัช กร
โรงพยาบาลในการบริการเภสัชกรรมเพื่อการบรรลุผลการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยจากการใช้ย า
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยจำเป็นต้องศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลงานทางวิชาการ ที่
ยากและซับซ้อน ที่ต้องอาศัยความรู้ ในทางวิ ชาการระดั บสูง เพื่อพัฒนางานเภสัช กรรม และเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์แ ละ
ข้อเสนอ ต่างๆ ตามหลักวิชาชีพ เพื่อพัฒนามาตรฐานงาน
ในการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการบริบาลทาง
เภสัชกรรม และกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เป็นระบบเพื่อจัดการปัญหาการใช้ยา ซึ่งประกอบด้วยปัญหาการใช้ยา ระดับ
ความรุนแรงของปัญหา สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข การประเมินผลลัพธ์การแก้ไข และการบันทึกผลการให้บริบาลเภสัช กรรม
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของวิชาชีพ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และการประเมินค่างานเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนามาตรฐาน
อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ การบริบาลทางเภสัชกรรม กระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรม การจัดการปัญหาการใช้ยา
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ในการนี้งานพัฒนาระบบยาและเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำพูน จึงได้ศึกษากรอบแนวคิดของการ
จัดการปัญหาด้านยาและการบริบาลทางเภสัชกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ระดับประเทศและมาตรฐานสากลเพื่อกำหนดทิศ ทาง
ในการพัฒนางานดังนี้
1) พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ ของสภาเภสัชกรรม
และมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ลักษณะการปฏิบัติงานของเภสัชกร รพศ/รพท มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และการ
ประเมินค่างานของ สำนักงาน ก.พ. 6,7,8,9
2) เป้าหมายของการบำบัดรักษาด้วยยา ( Pharmacotherapy ) 10
3) แนวความคิดการบริบาลผู้ป่วยทางเภสัชกรรม
3.1 แนวความคิดของ Strand LM 11 , Hepler and Strand 12 และ Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC 13
ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกงานด้านบริบาลทางเภสัชกรรมหรือเภสัชกรรมคลินิก และ PCNE 14
3.2 แนวความคิดขององค์การอนามัยโลกและสหพันธ์เภสัชกรนานาชาติ ( WHO/FIP ) 15 และองค์กร/สมาคม
ของเภสัชกรในต่างประเทศ เช่น JCPP 16
4) แนวความคิดของการวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) และ Case Mix Index (CMI) 17
1) พระราชบัญญั ติว ิช าชีพ เภสัชกรรม ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม เกณฑ์มาตรฐานผู้ ประกอบวิ ช าชีพ ของสภาเภสัช กรรม
มาตรฐานวิชาชีพ เภสัชกรรมโรงพยาบาล ลักษณะการปฏิบัติงานของเภสัชกร รพศ/รพท/รพช มาตรฐานกำหนดตำแหน่ งและ
การประเมินค่างานของ สำนักงาน ก.พ.
จากการทบทวนบทบาทของเภสัชกรที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 1 ข้อบังคับสภา
เภสัชกรรม 2 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 ของสภาเภสัชกรรม 3 และมาตรฐาน
วิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) 4 มาตรฐานระบบการจัดการ
ด้ า นยา 5 ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริ ก ารสุ ข ภ าพ ฉบั บ ที ่ ๔ ของสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถ านพย าบ า ล
(องค์ ก ารมหาชน), ลั ก ษณะการปฏิ บ ั ต ิ ง านของเภสั ช กร รพศ/รพท/รพช และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง เภสั ช กรของ
สำนักงาน ก.พ.6 พบว่ามีความสอดคล้องกันแต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังขาดความชัดเจนในการประเมินค่างานของเภสัชกรโรงพยาบาล
ในการให้บริการเภสัชกรรม ไม่มีการกำหนดระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะ และหลักเกณฑ์การประเมินค่างานของเภสั ช กร
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. 6,7,8,9 หรือ ตามหลักเกณฑ์ของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ( RW) และ CMI ซึ่งแปลงค่า มาจากบันทึกการ
วินิจฉัยโรค (ICD-10,9CM) ของแพทย์ 17 และพบว่ายังไม่มีระบบบันทึกเภสัชกรรมปฏิบัติด้านบริบาลทางเภสัชกรรมหรือการจัด การ
แก้ไขปัญหาการใช้ยาที่เป็นมาตรฐานในระบบเวชระเบียนรวมทั้งเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR,EHIS)
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2) เป้าหมายของการบำบัดรักษาด้วยยา ( Pharmacotherapy) และกระบวนการเชิงระบบเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 10
เป้าหมายของเภสัชบำบัดหรือการบำบัดรั กษาด้วยยาซึ่งเป็ นศาสตร์ที ่ส ำคัญของเภสัชศาสตร์ ยึดเป้าหมาย 3 ประการ
ในระบบสุ ข ภาพ (Triple AIM In Health Care) ที ่ น ำเสนอโดย Institute of Medicine (IOM) และองค์ ก รและบุ ค ลากร
ด้านสุขภาพอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา มีดังนี้
1) เพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย (Improved The Patient Experience)
2) ลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ ( Reduced Cost In Health Care)
3) เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน (Improved Population Health)
ซึ่งเป้าหมาย 3 ประการ ( Triple AIM) ยึดโยงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ( Patient Centeredness ) ความปลอดภัยและการเพิ่ม
คุ ณภาพการดู แ ลในขณะที ่ The Institute of Healthcare Improvement (IHI) ได้ ป รั บ ปรุ ง และออกหลั กเกณฑ์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
กระบวนการส่งมอบบริการด้านสุขภาพให้เป็นแนวทางปฏิบัติของบุคคลากรด้านสุขภาพและองค์กร/สถาบัน /เครือข่ายที่เ กี่ย วข้ องกับ
ระบบบริการสุขภาพที่ซับซ้อนและแยกส่วนให้เป็นไปทิศทางเดียวกันเพื่อลดความหลากหลายที่ไม่จำเป็นและลดช่ องว่ างที่เป็ นปัญ หา
สำคัญของระบบบริ การสุ ขภาพจากการขาดมาตรฐานของระบบและกระบวนการส่ง มอบบริการสุขภาพ ในการที่จะนำศาสตร์
ด้านเภสัชบำบัด ( Pharmacotherapy) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย 3 ประการในระบบสุขภาพนั้น จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องลดความหลากหลายที่ไม่จำเป็นของกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยการมีมาตรฐานของกระบวนการบริบาลผู้ ป่ วยทาง
เภสัชกรรมที่เป็นระบบและเป็นไปทิศทางกับสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆ ซึ่งมาตรฐานกระบวนการดังกล่าวสามารถนำไปปรับ ใช้
ในการให้ บ ริ บ าลเภสั ช กรรมในบริ บ ทต่ า งๆ ได้ ท ั ้ ง ระดั บ และประเภทของบริ ก ารสุ ข ภาพ กลุ ่ ม ประชากรที ่ ห ลากหลาย
และระดั บ ความรุ นแรงของโรค/อาการ/ภาวะโรค จนกระทั ่ ง ใน ปี 2014 Joint Commission for Pharmacy Practitioners
(JCPP) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยสมาคม/องค์กรเภสัชกรระดับชาติของสหรัฐอเมริกาจำนวน 11 องค์กร ได้ประกาศใช้ Pharmacist’
Patient Care Process เป็ นกระบวนการดู แ ลผู ้ ป ่ วยของเภสั ช กรสหรั ฐ อเมริ กา โดยมี ข ั ้ นตอนที ่ ส ำคั ญ จำนวน 5 ขั ้ นตอนเป็ น
องค์ประกอบของกระบวนการ ( Collect , Assess , Plan , Implement, Follow-up : Monitor and Evaluation) โดยกระบวนการ
บริบาลทางเภสัชกรรมดังกล่าวถูกออกแบบภายใต้มาตรฐานพื้นฐานของความเป็นวิชาชีพเฉพาะ 2 ประการ คือ
ประการแรก ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาชีพ เช่น วิชาชัพเภสัชกรรม จะมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญ
ด้าน “ความจำเป็นหรือต้องการของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและผลการใช้ยาของผู้ป่วย” ในขณะที่ทันตแพทย์ให้ค วามสำคั ญใน
ด้าน “สุขภาพในช่องปากและฟันของผู้ป่วย” เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจุดเน้นจะแตกต่างกัน กระบวนหลักการดูแลของสอง
วิชาชีพยังเหมือนกัน
ประการที่สอง การรับรู้ความจำเป็นหรือต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย จากกระบวนการประเมินเชิงระบบจากข้อมูลของผู้ป่วย
ที่จำเป็นที่ต้องใช้ของแต่ละสาชาวิชาชีพ เช่น แพทย์ จะประเมินหรือวินิจฉัยแยกโรค จากประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย และ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ส่วนนักดูแลสุขภาพช่องปาก/ทันตภิบาล นั้นทางสมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา แนะนำให้
ประเมินความเสี่ยง 11 ด้านร่วมกับประวัติและการประเมินทางคลินิกด้วย สำหรับเภสัชกรที่ให้ บริการการจัดการการใช้ย าชองผู้ป่ วย
( Medication Management ) จะประเมิ น ความต้ องการที ่ แท้ จริ ง ในการใช้ ยาของผู ้ป ่วย 4 ด้ านคื อ (1) ข้ อบ่ ง ใช้ (indication)
(2) ประสิทธิผล (effectiveness) (3) ความปลอดภัย (safety) และ (4) ความสะดวกในการใช้ยา (Convenience ) และจะเห็นว่าไม่
มีสาขาวิชาชีพใดที่จะมุ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและผลการใช้ยาของผู้ป่วยเช่นเดียวกับเภสัชกรในสหรัฐอเมริกา
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ภาพ 1 เป้าหมายของระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรม
ที่มา : DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey L. Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 10e.
Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10 edition, www.accesspharmacy.com . New York: McGraw-Hill
Education (2017).

3) แนวความคิดการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในการทบทวนกรอบแนวคิดการบริบาลเภสัชกรรม ได้ทบทวนกรอบแนวคิดของผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานบริบ าล
เภสั ช กรรม Strand LM 11, Hepler and Strand 12 และ Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC 13 และองค์ ก รเภสั ช กร
ระดับประเทศของประเทศไทยและนานาชาติ 4,13,14,16

ความหมายของปัญหาการใช้ยาหรือปัญหาการบำบัดด้วยยา ( Drug Therapy Problems)
(1) Hepler และ Strand (1990) 12 ได้จัดประเภทของปัญหาเกี่ยวกับยาเป็น 8 ประเภทได้แก่
1) ผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่ควรจะได้ (untreated indications)
2) ผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่เหมาะสม (improper drug selection)
3) ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องแต่ขนาดน้อยเกินไป (subtherapeutic dosage)
4) ผู้ป่วยไม่ได้รับยาตามแพทย์สั่ง (failure to receive medication)
5) ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องแต่ขนาดมากเกินไป (overdosage)
6) ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reactions)
7) ผู้ป่วยเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interactions) และ
8) ผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางวิชาการ (medication use without indication)
(2) Cipolle RJ, Strand LM , Morley PC(1990) 13 ได้ ใ ห้ ค วามหมายปั ญ หาการใช้ ย าหรื อ การบำบั ด รั ก ษาด้ ว ยยาไว้ ว่า
“ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการบำบัดรักษาด้วยยาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือสงสัยว่าเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ซึ่ง เป็นการรบกวน การบรรลุ
เป้าหมายของการรักษา และต้องการการตัดสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพในการแก้ไขปัญหา”

5

องค์ประกอบของปัญหาการใช้ยาหรือปัญหาการบำบัดรักษาด้วยยา
Cipolle RJ, Strand LM , Morley PC (2012) 13 ได้ กล่ า วว่ า ปั ญ หาการใช้ ย าหรื อ การบำบั ด รั ก ษาด้ ว ยยา มี องค์ ป ระกอบ
3 ข้อ ดังนี้
1. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถ
ทราบได้ จากสภาวะผิ ด ปกติท างการแพทย์ อาการ อาการแสดง การวิ นิ จฉั ย โรค ความเจ็ บ ป่ วย ความบกพร่ อง ความพิ การ
ผลของการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสรีระร่างกาย จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม หรือ
เศรษฐกิจ
2. ผลิตภัณฑ์ยาหรือขนาดยาที่ใช้รักษา มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้ยา
3. มีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือตาดว่าจะเกิดขึ้นกับการบำบัดด้วยยา โดยความสัมพันธ์
ดังกล่าวมี 2 ลักษณะ คือ
1) เป็นผลจากการบำบัดด้วยยาโดยตรง หรือเป็นความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลกระทบ
2) ต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนแผนการบำบัดด้วยยาเพื่อแก้ไขหรือป้องกันปัญหา

ประเภทปัญหาการใช้ยา สาเหตุของปัญหาการใช้ยา
Cipolle RJ, Strand LM , Morley PC (2012) 13 ได้ แ บ่ ง ประเภทปั ญ หาการใช้ ย า 7 ข้ อ และสาเหตุ ข องปั ญ หาการใช้ ย า
แต่ละข้อดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ประเภทปัญหาการใช้ยาและสาเหตุของปัญหาการใช้ยา มี 7 ข้อดังนี้
ลำดับ
1

ประเภทปัญหาการใช้ยา
( DTPs Categories)
ผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่เหมาะสม
(Unnecessary Drug
Therapy)

สาเหตุ ( Causes of DTPs)
1.1 ได้รับยาซ้ำซ้อน (Duplicate Drug Therapy : Multiple-drug products are
being used for a condition that requires single drug therapy.)
1.2 ได้รับยาที่ไม่มขี ้อบ่งใช้ของโรคหรือภาวะจำเป็น (No Medical indication in
this Time :There is no valid medical indication for the drug therapy at
this time.)
1.3 มี ย าที ่ เ หมาะ สมมากกว ่ ายาที ่ ไ ด้ ร ั บ (Non Drug Therapy More
Appropriate :The medical condition is more appropriately treated with
nondrug therapy )
1.4 ใช้ยาในทางผิดหรือใช้สารเสพติ ด (Addiction /Recreational drug Use :
Drug abuse, alcohol use, or smoking is causing the problem)
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ลำดับ

ประเภทปัญหาการใช้ยา
( DTPs Categories)

2

ผ ู ้ ป ่ ว ย จ ำ เ ป ็ น ต ้ อ ง รั บ
ยาเพิ่มเติม
( Needs Additional Drug
Therapy)

3

ผู้ป่วยไม่ได้รับผลอย่างเต็มที่
จ าก ยาที ่ แ พ ทย์ สั ่ งจ ่ า ย
(Ineffective Drug)

4

ผู ้ ป ่ ว ยได้ ร ั บ ยาที ่ ถ ู ก ต้ อ ง
แต่ขนาดน้อยเกินไป
(Dosage Too Low)

สาเหตุ ( Causes of DTPs)
1.5 ใช้ยาเพื่อแก้ไขผลข้างเคียงของยาตัวอื่นที่ใช้รักษา ( Treating avoidable
adverse drug reaction : Drug therapy is being taken to treat an
avoidable adverse reaction associated with another medication.)
2.1 จำเป็ น ต้ อ งรั บ ยาเพื่ อ ป้ องกั น อาการ / โรค (Preventive drug therapy :
Preventive drug therapy is required to reduce the risk of developing a
new condition.)
2.2 จำเป็ น ต้อ งรั บ ยาเพื ่อ รั กษาอาการ/โรคที ่ ไม่ไ ด้รั บ การรัก ษา (Untreated
Condition : A medical condition requires the initiation of drug therapy.)
2.3 จำเป็ น ต้ อ งได้ ร ั บ ยาเพื ่ อ เสริ มฤทธิ ์ ใ นการรั ก ษา (Synergistic Therapy :
A medical condition requires additional pharmacotherapy to attain
synergistic or additive effects.)
3.1 มียาที่มีความคุ้มค่าในแง่ต้นทน-ประสิทธิผลมากว่า ( More effective drug
available : The drug product is not the most effective for the indication
being treated.)
3.2 ภาวะที่ผู้ป่วยเป็นไม่ ตอบสนองต่ อยา (Condition Refractory to drug :
The medical condition is refractory to the drug product.)
3.3 ขนาดยาที ่ ใ ช้ ไ ม่ เ หมาะสม ( Dosage from inappropriate : The dosage
form of the drug product is inappropriate.)
3.4 ใช้ยาที่มีข้อห้ามใช้กับโรค/ภาวะที่ผู้ป่วยเป็น (Contraindication present :
Contraindication is present.)
3.5 ใช้ ยาที ่ ใ ช้ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสำหรั บ โรค/อาการที ่ ผ ู ้ ป ่ ว ยเป็ น (Drug not
effective for condition : The drug is not effective for the medical
problem.)
4.1 ใช้ยาในขนาดที่ไม่มีผลประสิทธิผล (Ineffective Dose : The dose is too
low to produce the desired response.)
4.2 ต้ อ งการติ ด ตามผลการใช้ ว ่ า ขนาดที ่ น ้ อ ยเกิ น ไป (Need Additional
Monitoring : Needs additional monitoring to determine that the dosage
is too low.)
4.3 ระยะห่ า งของการให้ ย ามากเกิ น ไป (Frequency Inappropriate : The
dosage interval is too infrequent to produce the desired response.)
4. 4 ก า ร บ ร ิ ห า ร ย า ไ ม ่ ถ ู ก ต ้ อ ง ( Incorrect administration : Incorrect
administration of the drug.)

7

ลำดับ

5

6

ประเภทปัญหาการใช้ยา
( DTPs Categories)

สาเหตุ ( Causes of DTPs)

4.5 เกิดอันตรกิริยาทำให้ล ดปริมาณตัว ยาสำคัญ ( Drug interaction (A drug
interaction reduces the amount of active drug available.)
4.6 การเก็ บ รั ก ษาไม่ เ หมาะสมทำให้ คุ ณภาพยาลดลง (Incorrect storage :
Incorrect storage of the drug.)
4.7 ระยะเวลาการให้ ย าสั ้ น ไป (Duration inappropriate : The duration of
drug therapy is too short to produce the desired response.)
ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 5.1 เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาในขนาดปกติ ( Undesirable effect :The
จากการใช้ยา
drug product causes an undesirable reaction that is not dose related.)
(Adverse Drug Reaction) 5.2 มียาที่ปลอดภัยมากกว่ายาที่ผู้ป่ว ยได้รับ (Unsafe drug for patient : A
safer drug product is required due to risk factors.)
5. 3 เ ก ิ ด อ า ก า ร ไ ม ่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค ์ จ า ก อ ั น ต ร ก ิ ร ิ ย า ร ะ ห ว ่ า ง ย า ใ น
ขนาดใช้ยาปกติ
( Drug interaction : A drug interaction causes an
undesirable reaction that is not dose related.)
5. 4 ก า ร บ ร ิ ห า ร ย า ไ ม ่ เ ห ม า ส ม ( Incorrect administration : Incorrect
administration of the drug product.)
5. 5 เ ก ิ ดก าร แ พ ้ ยา (Allergic Reaction : The drug product causes an
allergic reaction.)
5.6 การเพิ่มหรือลดขนาดยาเร็วเกินไป (Dosage Increase/ Decrease too Fast
: The dosage regimen was administered or changed too rapidly.)
5.7 มีข้อห้ามในการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงของยา (Contraindication :
The drug product is contraindicated due to risk factors.)
ผู ้ ป ่ ว ยได้ ร ั บ ยาที ่ ถ ู ก ต้ อ ง 6.1 ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดที่มากเกินไป
แต่ขนาดมากเกินไป
( Dose too high : Dose is too high.)
(Dosage too high)
6.2 ต้องการติดตามผลว่าขนาดยามากเกินไป (Need additional monitoring :
Need additional monitoring to determine if dosage is too high.)
6.3 ความถี ่ ก ารให้ ย ามากเกิ น ไป( Frequency too short : The dosing
frequency is too short.)
6.4 ระยะเวลาให้ ยานานเกิน ไป (Duration too long : The duration of drug
therapy is too long.)
6. 5 เ ก ิ ด อ ั น ต ร ก ิ ร ิ ย า ร ะ ห ว ่ า ง ย า จ น ท ำ ใ ห ้ เ ก ิ ด พ ิ ษ จ า ก ย า
(Drug interaction : A drug interaction occurs resulting in a toxic reaction
to the drug product.)

8

ลำดับ
7

ประเภทปัญหาการใช้ยา
สาเหตุ ( Causes of DTPs)
( DTPs Categories)
ผู้ป่วยขาดความร่วมมือในการ 7.1 ผู ้ ป ่ ว ยไม่ เ ข้ า ใจคำแนะ นำก ารใช้ ยา ( Does not understand the
ใช้ยาและการรักษา
instructions.: The patient does not understand the instructions.)
( Non Adherence)
7. 2 ผ ู ้ ป ่ ว ย มี ปั ญหาทางก าร เ งิ น/ไม่ สามาร ถจ ่ า ยค่ ายาที ่ ใช ้ ร ั ก ษา
( Cannot afford drug product : The patient cannot afford the drug
product.)
7.3 ผู้ป่วยไม่อยากใช้ยา (Patient prefers not to take : The patient prefers
not to take the medication.)
7.4 ผู ้ ป ่ ว ยลื ม ใช้ ย า (Patient forgot to take : The patient forgets to take
the medication.)
7.5 ไม่ มี ยาที ่ ต้ อ งใช้ ต ามแผนการรั ก ษา (Drug Product Not Available :The
drug product is not available for the patient.)
7.6 ผู้ป่วยไม่สามารถกลืนยาหรือบริหารยาได้ด้ วยตนเอง (Cannot swallow
/ Administer drug : The patient cannot swallow or self- administer the
drug product appropriately.)

ที่มา : Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical Care Practice: The Patient Centered Approach to
Medication Management, 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 2012.
Pharmaceutical Care Network Europe Association (2003-2107) 14
Pharmaceutical Care Network Europe Association (Version 8.02; 2003-2017) ได้กำหนดประเภทของปั ญหา
เป็น 3 กลุ่มหลัก และ 7 กลุ่มย่อย สาเหตุปัญหา 8 กลุ่มหลัก 35 กลุ่มย่อย วิธีการแก้ไข 5 กลุ่มหลัก 16 กลุ่มย่อย และการยอมรับ
ข้อเสนอในการแก้ไข จำนวน 3 กลุ่มหลัก 10 กลุ่มย่อย ผลลัพธ์การแก้ไข 4 กลุ่มย่อย และ 7 กลุ่มย่อย แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังต้อง
พิจารณาความชัดเจนในบางการจัดประเภทและนิยาม

ระดับความรุนแรงของปัญหาการใช้ยา
ระดับความรุนแรงของปัญหาไม่ได้มีการระบุไว้ในมาตรฐานของ Hepler และ Strand (1990) 12 ,
Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. (2012) 13 , PCNE 14
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1) NCC MERP (18)
จัดระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยาออกเป็น 4 กลุ่ม 11 ระดับ (ภาพที่ 2)
1.1 No error

: Category A

1.2 Error No Harm : Category B, C, D
1.3 Error Harm
1.4 Error Death

: Category E, F, G, H
: Category I

ภาพที่ 2 การจัดระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา (NCC MERP)

ที่มา : National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention,2001.
https://www.nccmerp.org/sites/default/files/indexColor2001-06-12.pdf

2) ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(TFDA-HPVC) 19,20
ได้กำหนดระดับความรุนแรงอาการไม่พึงปสงค์ของการใช้ยา ดังนี้
1. ไม่ร้ายแรง หมายถึงกรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นไม่เข้าข่าย กรณีที่ระบุในหัวข้อร้ายแรง
2. ร้ายแรง หมายถึงกรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้
2.1 เสียชีวิต (Death) เมื่อการเสียชีวิตนั้นอาจเป็นผลมาจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกี่ย วข้องกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ทั้งนี้การเสียชีวิตในกรณีนี้ไม่รวมถึงการที่ทารกเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์
(การแท้ง บุตร) อันเนื่องมาจากความผิดปกติมาแต่กำเนิด หรือการตั้งครรภ์ล้มเหลว
2.2 อันตรายถึงชีวิต (Life-threatening) เมื่อผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์เช่น
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เกิดภาวะ anaphylactic shock, apnea เป็นต้น
2.3 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น (requires inpatient
hospitalization)
2.3.1 เมื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
2.3.2 ทำให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น (prolongation of existing hospitalization)
เมื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเหตุให้ใช้เวลาในการรักษานานขึ้น
2.4 ความพิการถาวร/ไร้ความสามารถ (Persistent or Significant Disability/Incapacity)
เมื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเป็นผลให้บุคคลดังกล่าว ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง แบบถาวรหรืออย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดความเสียหาย หรือการทำลายโครงสร้างหน้าที่ของ
ร่างกายผู้ป่วย หรือความสามารถ และ/หรือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เช่น ตาบอด ไตวาย เป็นต้น
2.5 ความผิดปกติแต่กำเนิด/ทารกวิรูป (Congenital Anomaly/ Birth Defect) เมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยได้รับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการตั้งครรภ์หรือในระหว่าง การตั้งครรภ์แล้วส่งผลให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิดของ
ทารก/ทารกวิรูป
2.6 อื่นๆ ที่มีความสำคัญทางการแพทย์ (Other medically important condition) หมายถึงกรณีอื่นที่มี
ความสำคัญทางการแพทย์เนื่องจากอาจส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น การผ่าตัด หรือโรค
อื่นตามมา เป็นต้น กรณีนี้รวมถึงผู้ป่วยซึ่งเกิดปัญหาการหายใจติดขัดอย่างรุนแรง และต้องรักษาในห้องฉุกเฉิน
ผู้ป่วยเกิดอาการชัก หมดสติระบบเลือดผิดปกติเป็นต้น
3)

National Institutes of Health National Cancer Institute CTCAE
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National Institutes of Health National Cancer Institute , U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND
HUMAN SERVICES ได้ประกาศ Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v5.0
เมื่อวันที่ November 27, 2017. โดยแบ่งระดับความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์ตามระบบร่างกาย 26 ระบบ
(ภาพที่ 3 ) และแบ่งระดับความรุนแรงเป็น 5 ระดับ (ภาพที่ 4-5) ดังนี้
1) รุนแรงเล็กน้อย (Mild)
2) รุนแรงปานกลาง ( Moderate)
3) ร้ายแรง
4) อันตรายถึงชีวิต (Life-threatening)
5) เสียชีวิต ( Death)

11

การจัดกลุม่ เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ตามระบบร่างกาย (CTCAE V. 5.0)

ภาพที่ 3 การแบ่งอาการไม่พึงประสงค์ตามระบบร่างกาย (CTCAE V. 5.0)
ที่มา : https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_5x7.pdf

ภาพที่ 4 เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (CTCAE V. 5.0)
ที่มา : https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_5x7.pdf
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (CTCAE V. 5.0)
ที่มา : https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_5x7.pdf

วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้ยา และการประเมินผลลัพธ์ของการแก้ไข /ป้องกัน
Cipolle RJ, Strand LM , Morley PC ( 2012) 13 ไ ด ้ แ บ ่ ง ป ร ะ เ ภ ท ว ิ ธ ี ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ข อ ง เ ภ ส ั ช ก ร
( Pharmacy Intervention ) และการประเมิน ผลลัพธ์ของการแก้ไข /ป้องกันดังนี้
วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้ยาของเภสัชกร มี 2 ประเภทคือ (1) การเสนอแนะแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย และ (2) การให้คำแนะนำ
ผู้ป่วย (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 วิธกี ารแก้ไขปัญหาการใช้ยาของเภสัชกร ( Pharmacy Interventions)
ลำดับ
ประเภท
วิธีการ
1
การเสนอแนะแพทย์ผู้ดูแ ลผู้ป่ วย 1.1) เพิ่มยารายการใหม่สำหรับรักษา ( Initiate new drug therapy)
ปรับเปลี่ยนแผนการใช้ยา
1.2) เปลี่ยนขนาดยาและวิธีการใช้ยา ( Change the dosage regimen)
เพื่อแก้ไข/ขจัดปัญหาการใช้ยา 1.3) เปลี่ยนยาที่ใช้รักษา ( Change the drug product)
1.4) หยุดยา ( Discontinue the drug regimen )
1.5) เพิ่มการตรวจติดตามทางห้องปฏิบัติการ
(Institute a monitoring plan (Labs)
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ลำดับ
2

ประเภท
วิธีการ
การให้ ค ำแนะนำผู ้ ป ่ วยในการ 2.1 แนะนำวิธีการใช้ยาที่เหมาะสม
แก้ไข/ขจัดปัญหาการใช้ยา
( Patient-specific instructions on proper use of medication)
2.2 ลดอุปสรรคในการเข้าถึงยาของผู้ป่วย
(Removal of barriers to obtain medication)
2.3 เพิ่มยารายการใหม่สำหรับการรักษา ( Initiate new drug therapy
2.4 เปลี่ยนยาที่ใช้รักษา ( Change the drug product)
2.5 เพิ่มแผนการติดตามผู้ป่วย
2.6 เปลี่ยนยาที่ใช้รักษา ( Change the drug product)
2.7 หยุดยา ( Discontinue the drug regimen )
2.8 มอบอุปกรณ์การบริหารยาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย
( Drug administration device provided)
ที่มา : Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical Care Practice: The Patient Centered Approach to
Medication Management, 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 2012.
การประเมินผลลัพธ์ของการแก้ไข /ป้องกันปัญหาการใช้ยาหรือปัญหาบำบัดรักษาด้วยยา
Cipolle RJ, Strand LM , Morley PC. (2012) 13 ได้กำหนดนิยามศัพท์ของผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาการใช้ยา
เป็น 8 ระดับ (ตารางที่ 4) ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลลัพธ์การแก้ปัญหาการใช้ยา/การบำบัดรักษาด้วยยา ( Cipolle RJ, Strand LM , Morley PC. (2012))
ลำดับ

ผลลัพธ์การแก้ไข
ปัญหาการใช้ยา

ความหมาย (definitions)

1

หาย
(Resolved)

สามารถบรรลุเป้าหมายการรักษา และสามารถหยุดยาได้ ส่วนมากเกี่ยวข้องการรักษาโรค/
ภาวะโรค แบบเฉียบพลัน
(Goals of therapy have been achieved, drug therapy has been
completed or can now be discontinued. Usually associated with
therapy for an acute disorder.)

2

อาการคงที่ตาม
เป้าหมายการ
รักษา
(Stable)

สามารถบรรลุเป้าหมายการรักษา แต่จำเป็นต้องใช้ยาตามแผนการใช้ยาตามเดิมอย่างต่ อเนื่อง
ส่วนมากเกี่ยวข้องกับโรค/ภาวะโรคเรื้อรัง
Goals of therapy have been achieved. The same drug therapy will be continued.
Usually associated with therapy for a chronic disorders

3

อาการดีขึ้น
(Improved)

อาการดีขึ้น และจนใกล้บรรลุผลการรักษา โดยจำเป็นต้องใช้ยาตามแผนการใช้ยาตามเดิม
ต่อไป
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ลำดับ

ผลลัพธ์การแก้ไข
ปัญหาการใช้ยา

ความหมาย (definitions)
Adequate progress is being made towards meeting the goals of
therapy at this point in time and the same drug therapy will be
continued.

4

อาการดีขึ้น
บางส่วน
(Partially
improved)

อาการดีขึ้นบางส่วน แต่จำเป็นต้องปรับแผนการการใช้ยาเช่น การเปลี่ย นขนาดยา หรือเพิ่ม
ยา/เสริมฤทธิ์การรักษา
(Some measurable progress is being made towards achieving the
desired goals of therapy, yet adjustments in drug therapy are required
Usually dosage changes or the addition of additive or synergistic
therapies are required.)

5

อาการไม่ดีขึ้น
Unimproved

อาการไม่ดีขึ้น แต่ยังสามารถรอผลการตอบสนองต่อยาตามแผนการรักษาเดิม โดยการใช้ยา
ตามการรักษาเดิมต่อไป
(No measurable progress in achieving goals of therapy can be
demonstrated at this time, but it is judged that more time is needed to produce
adequate response. Will continue with the same drug therapy.)

6

แย่ลง
(Worsened)

อาการแย่ลง และจำเป็นจะต้องปรับแผนการใช้ยา เช่น ขนาดการใช้ยา หรือเปลี่ยนยาที่ใช้
รักษาบางรายการ
(There has been a decline in health status while receiving the current
drug regimen and adjustments in drug dosage or product selection are required.)

7

การรักษาไม่
ได้ผล
(Failure)

การรักษาไม่ได้ผลตามเป้าหมาย แม้ว่าจะพยายามให้การรักษาตามแผนการใช้ ย าอย่ างดี ที่สุด
แล้ว จึงจำเป็นจะต้องหยุดแผนการใช้ยาทั้งหมด และเริ่มแผนการใช้ยาใหม่
(The goals of therapy have not been achieve despite best efforts with the current
drug regimen. Discontinuation of the present medication and initiation of new
drug therapy is required.)

8

เสียชีวิต
Expired

ผู้ป่วยเสียชีวิต ทั้งที่ได้รับแลรักษาด้วยแผนการใช้ยาที่ดีที่สุดแล้ว
(Patient died despite best efforts to manage the medical condition the drug
therapy.)

ที่มา : Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical Care Practice: The Patient Centered Approach
to Medication Management, 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 2012.

15

ความหมายของ การให้บริบาลทางเภสัชกรรม ( Pharmaceutical Care)
Hepler and Strand (1990) 12 ให้นิยามของคำว่า บริบาลทางเภสัชกรรม หมายถึง ความรับผิดชอบต่อการบำบัดรั กษา
ด้วยยาเพื่อการบรรลุผลการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
สมาพันธ์เภสัชกรนานาชาติ (FIP;1998) 15 ได้ให้นิยามของคำว่า บริบาลทางเภสัชกรรม หมายถึง ความรับผิดชอบต่อการ
บำบัดรักษาด้วยยาเพื่อบรรลุผลการรักษา และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยไว้ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ
เภสัชกรในการป้องกันความเจ็บป่วยที่เ กี่ยวข้องกับยา โดยประเมินความจำเป็นของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ยา
ถ้าพบปัญหาเภสัชกรจะต้องร่วมกับผู้ป่วยและทีมสหสาขาวิชาชีพที่ ร่วมดูแลผู้ป่วย ในการจัดทำแผนการให้บริบาล ดำเนินการให้
บริบาล และติดตามผลตามแผนการให้บริบาลทางเภสัชกรรม โดยควรจัดทำแผนการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่ง่ายและเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ ซึ่งอาจจะเชื่อมโยง

กับแนวทางปฏิบัติในระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของแผนการให้ บริบ าล

ทางเภสัชกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยแล้ว และป้องกันปัญหาการใช้ยาที่สำคัญไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วย

กระบวนการบริ บ าลทางเภสั ช กรรม (Pharmacist’ Patient Care Process , Pharmaceutical Care
Process)
1. Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. (2012) 13 ได้กล่าวว่ากระบวนการบริบาลผู้ป่วยทางเภสัชกรรม มีขั้นตอนที่
สำคัญ 3 ขั้นตอน (ภาพที่ 5) ดังนี้
(1) การประเมิ น ปั ญ หาด้ า นภาวะสุ ข ภาพและปั ญ หาการใช้ ย าหรื อ ปั ญ หาการบำบั ด รั ก ษาด้ ว ยยาของผู ้ ป ่ ว ย
: The assessment of the patient, his or her medical problems, and drug therapies leading to drug therapy problem
identification)
(2) การกำหนดแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม : Care plan development
(3) การติดตามและประเมินผลการบริบาลเภสัชกรรม : Follow-up evaluations.
โดยกล่าวว่ากระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นชุดของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรกับผู้ป่วยเกี่ย วกับประสบการณ์
หรือผลที่เกิดขึ้นผู้ป่วยจากการใช้ยา โดยเภสัชกรประยุกต์องค์ความรู้เภสัชศาสตร์และทักษะทางคลินิกในการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วย
และพื้นฐานที่สำคัญของกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยคือ Pharmacotherapy Workup ซึ่งเป็นกระบวนการการคิด อย่ าง
เป็นระบบ (The Systematic Thought Process) ในการใช้องค์ค วามรู้ ทางเภสัช วิ ทยาและเภสั ชบำบัด ตัดสินใจอย่ างสมเหตุผ ล
เพื่อระบุปัญหา แก้ไข หรือป้องกันปัญหาการใช้ยา กำหนดเป้าหมายการดูแล กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการวัดผลลัพธ์ ซึ่งเป็น
สิ่งที่เกี่ยวกับ กระบวนการคิด การตั้งสมมุติฐาน การตัดสินใจ เกี่ยวปัญหาของผู้ป่วยตลอดการดูแลหรือบริบาลผู้ป่วย (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 5 กระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmacist’ Patient Care Process, Pharmaceutical Care Process)
ที่มา Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical Care Practice: The Patient Centered Approach
to Medication Management, 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 2012.

ภาพที่ 6 การบูรณาการกระบวนการบริบาล กระบวนการคิดเชิงปัญญา และกระบวนการบันทึกทางเภสัชกรรม
ที่มา : Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical Care Practice: The Patient Centered Approach
to Medication Management, 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 2012.
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ตารางที่ 6 กิจกรรมและความรับผิดชอบของเภสัชกรรมปฏิบตั ิในกระบวนการบริบาลผูป้ ่ วยทางเภสัชกรรม

ที่มา : Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Pharmaceutical Care Practice: The Patient Centered Approach
to Medication Management, 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 2012.
2. WHO/FIP (2006) 15 ได้กล่าวว่ากระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นกระบวนการเชิงระบบเพื่อส่งมอบการบริบาล
ทางเภสัชกรรมที่พึงประสงค์แก่ผู้ป่วยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ภาพที่ 7) ดังนี้
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ภาพที่ 7 กระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรรม ( WHO/FIP;2006 )
ที่มา Wiedenmayer K, Summers RS, Mackie CA, Gous AG, Everard M, Tromp D, World Health
Organization. Developing pharmacy practice: a focus on patient care: handbook.
World Health Organization; 2006.

▪ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความจำเป็นในการบำบัดรักษาด้วยยาและระบุปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วย
เป็นขั้นตอนของการประเมินจำเป็นในการบำบัดรักษาด้วยยาของผู้ป่วย และระบุปัญหาจากการรักษาด้วยยาทั้งปัญหา
ที่เกิดขึ้นแล้ว และความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา โดยเภสัชกรจะต้องมีการสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วย ผู้ดูแล และสมาชิกของทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อสามารถรวบรวม สังเคราะห์ และแปลผลข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง และพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ตัวผู้ป่วยและยาที่
ผู้ป่วยใช้ว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการใช้ยา ในขั้นตอนนี้เภสัชกรจะต้องพูดคุ ย กับ ผู้ป่ วย ผู้แล
หรือตัวแทนของผู้ป่วย และปรึกษากับสมาชิกในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการทบทวนบันทึกประวัติการใช้ยาและอาการ
ทางคลินิกของผู้ป่วย นอกจากนี้เภสัชกรยังสามารถระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาวะโรคของผู้ป่วยและ การรักษา รวมทั้งการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค
▪ ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาการบำบัดรักษาด้วยยา
ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย
1) การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ค้นพบในขั้นที่ 1 เช่น มีความสำคัญมาก ปานกลาง น้อย
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2) การกำหนดเป้าหมายในการรักษาและวิธีการแก้ไข โดยระบุข้อความที่เภสัชกรต้องการให้ผู้ป่วยบรรลุเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาแต่ละปัญหา โดยระบุค่าเป้าหมายที่สามารถวัดได้และเวลาที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้โดยการยอมรับ
ของผู้ป่วยและทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วย ในขณะเดียวกันเภสัชกรจะต้องแน่ใจว่าผู้ป่วยยอมรับวิธีการแก้ไข
ปัญหา และถ้ามีทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เภสัชกรควรให้ข้อมูลที่พอเพียงประกอบการตัดสินใจของผู้ป่วย
3) การกำหนดวิธีการติดตามผล โดยเภสัชกรจะต้องกำหนดวิธีการและช่วงเวลาที่จะติดตามผล โดยการตกลงหรือยอมรับ
ของผู้ป่วยและทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วย
4) บันทึกแผนการบริบาลทางเวชกรรมในเวชระเบียน ประกอบด้วยปัญหาการใช้ยา เป้าหมายการดูแล วิธีการแก้ไข
วิธีการและช่วงเวลาที่ติดตามผล
▪ ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการตามแผนการบริบาลทางเภสัชกรรมที่กำหนด
ในการดำเนินแผนการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพและการยินยอมของผู้ป่วย ภายใต้
บริบทของการดูแลทั้งหมด
▪ ขั้นตอนที่ 4 การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม
เป็นขั้นตอนการติดตามประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ถ้า
หากบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แสดงว่าปัญหาการใช้ยาได้ถูกแก้ไขแล้ว แต่ถ้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย จะต้อง
ทำการทบทวนและปรับแผนการให้บริบาลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วย ในขณะเดียวกันจะต้องจัดทำแผนการให้บริบาลเพิ่ มเติ มใน
กรณีที่พบว่ามีปัญหาการใช้ยาใหม่เกิดขึ้นมาอีก
3. Joint Commission of Pharmacy Practitioners (JCPP) 16 ซึ ่ งเป็ น สมาพั น ธ์ ความร่ วมมื อ ของสมาคมและ
องค์กรระดับชาติของเภสัชกรในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อ ปี 1997 และมีสมาชิกจำนวน 11 องค์กร ได้ประกาศใช้กระบวนการดูแล
ผู้ป่วยของเภสัชกรอย่างเป็นทางการใน ปี 2014 (Pharmacist’ Patient Care Process; 2014 ) โดยระบุว่าเป็นกระบวนการที่ยึด
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางภายใต้ความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดในผลลัพ ธ์ด้ านสุข ภาพ
และผลลัพธ์การใช้ยา โดยในขั้นแรกมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยและเภสัชกรเพื่อทำให้ เกิดความ
ร่วมมือและการสื่อสารระหว่างเภสัชกรและผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการดูแล
นอกจากนี้หัวใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกระบวนการคือเภสัชกรที่ดูแลผู้ป่วย จะต้องร่วมทำงาน บันทึก
เวชระเบียน และ
สื่อสารกับแพทย์ เภสัชกรและสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัย ประสิทธิผล และมีการประสานความร่ วมมื อใน
การดูแลผู้ป่วยอย่างดี โดยอาศัยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน ให้การสื่อสารระหว่างทีมดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กระบวนการดูแลผู้ป่วยของเภสัชกร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ ( ภาพที่ 8 )
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ภาพที่ 8 กระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย (Pharmacist’ Patient Care Process :JCPP ; 2014)
ที่มา : Joint Commission of Pharmacy Practitioners. Pharmacist’ Patient Care Process .2014.
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A. การรวบรวมข้อมูล (Collect)
เภสัชกรจะรวบรวมข้อมูลอัต ตะวิสัย ( subjective) และภาวะวิสัย (Objective) ที่สำคัญของผู้ป่วย เพื่อทำความเข้าใจกับประวัติ การ
รักษา ประวัติการใช้ยา และอาการทางคลินิกของผู้ป่วย โดยทำการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
เวชระเบียนของผู้ป่วย ตัวผู้ป่วย สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ในปัจจุบันและประวัติการใช้ยาทั้งยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ผู้ป่วยใช้เอง สมุนไพร และ
อาหารสริมสุขภาพ
- ข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประวัติการรักษา ข้อมูลสุขภาพ และสุขอนามัย ผลการตรวจสุขภาพ และการ
ประเมินร่างกาย
- พฤติกรรมสุขภาพ ค่านิยม ความเชื่อ เป้าหมายด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ มีผลต่อการเข้าถึงยาและ
ความคาดหวังการในการรักษา
B. การประเมิน (Assess)
ในขั้นตอนนี้เภสัชกรจะประเมินข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ผลทางคลินิกในภาพรวมข้อผู้ป่วยเพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญ ของ
ปัญหาและเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดของการดูแล ประกอบด้วย
- ยาแต่ละรายการว่ามีความเหมาะสม ประสิทธิผล ความปลอดภัย และความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
- สุขภาพและระบบการทำงานของร่างกาย ปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลสุขภาพ วัฒนธรรม ความสามารถทางสุขภาพ และการ
เข้าถึงยาหรือการรักษาที่คาดหวังไว้
- การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันโรคที่จำเป็น และบริการสุขภาพอื่นๆ ที่สมควรได้รับ
C. การวางแผนบริบาล (Plan)
ขั้นตอนนี้เภสัชกรจะจัดทำแผนการบริบาลสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง ภายใต้ความร่วมมือของทีมสหสาขา
วิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วย ตัวผู้ป่วยและผูด้ ูแล ด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และคำนึงถึงคุ้มค่า ดังนี้
- วางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเพื่อประโยชน์ของสูงสุดของการบำบัดด้วยยา
- กำหนดการบรรลุเป้าหมายผลการรักษาทางคลินิก ภายใต้บริบทเป้าหมายด้านสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยและการ
เข้าถึงบริการรักษา
- สร้างความร่วมมือของผู้ป่วยด้วยการให้ความรู้ การเสริมพลัง และการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง
- ให้การดูแลการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการติดตามดูแล การส่งต่อการดูแลที่สมควรได้รับ
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D. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามแผน ( Implement )
ในขั้นตอนนี้ เภสัชกรเป็นผู้ดำเนินการให้บริบาลผู้ป่วยตามแผนการบริบาล ภายใต้ความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแล และ
ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
-

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและสุขภาพของผุ้ป่วย และสร้างเสริมการป้องกันโรคด้วยวิธีการต่ างๆ รวมทั้งการ
ให้บริการฉีดวัคซีน

-

การเริ่มยารายการใหม่ ปรับเปลี่ยน หยุดยา หรือการจัดการแผนการบำบัดด้วยยา ภายใต้ขอบเขตของการให้บริการที่
สามารถดำเนินการได้

-

ให้ความรู้ และฝึกสอนทักษะการจัดการสุขภาพด้วยตนเองแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล

-

อำนวยความสะดวกในการประสานการดูแล รวมทั้งการส่งต่อ หรือ การเปลี่ยนสหสาขาวิชาชีพรายอื่นๆ ในการผู้ดูแล
ผู้ป่วย

-

กำหนดตารางในการติดตามผลการบริบาลตามเป้าหมายการรักษา

E. การติดตามและประเมินผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ( Follow-up : Monitor and Evaluation)
ในขั้นตอนนี้ เภสัชกรจะติดตามและประเมินผลลัพธ์ของแผนการให้บริบาล และปรับเปลี่ยนแผน โดยความร่วมมือของสหสาขาวิช าชีพ
ที่ดูแลผู้ป่วย และตัวผู้ป่วยหรือผู้ดูแลตามความจำเป็น ซึ่งเป็นการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องดังนี้
-

ประเมินผลความเหมาะสมของแผนการบำบัดด้วยยา ประสิทธิผล ความปลอดภัย และความร่วมมือของผู้ป่วยจาก
ข้อมูลด้านสุขภาพ ผลการตรวจร่างกาย และความเห็นของผู้ป่วย

-

เป้าหมายผลทางคลินิกซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย

-

ผลลัพธ์การบริบาล รวมทั้งความก้าวหน้า หรือการบรรลุเป้าหมายการรักษา
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การพัฒนากรอบแนวคิดการงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อจัดการปัญหาการใช้ยา
(Pharmaceutical care and Drug Therapy Management Conceptual Framework)
กรอบแนวคิดการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อจัดการปัญหาการใช้ยาโรงพยาบาลลำพูนเพื่อพัฒนาระบบการบั นทึ ก
ค่างานทางเภสัชกรรมด้านการจัดการปัญหาการใช้ยา ( SumRwDTP) รพ.ลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ มีหลักการที่สำคัญคือ
1. กำหนดประเภทและรหัสของ (1) ปัญหาการใช้ยา (2) ระดับความรุนแรงของปัญหาการใช้ยา 5 ระดับ
(3) สาเหตุ (4) วิธีการแก้ไข (5) ผลลัพธ์ของการแก้ไข 5 ระดับ
เนื่องจาก Hepler และ Strand (1990) 12, Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. (2012) 13 และ PCNE 14
กำหนดประเภทปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข และผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องทำการ Standardization เกณฑ์ให้สอดคล้องกัน
และทำการ Standardization ระดั บ ความรุ น แรงซึ ่ ง ไม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ เ ช่ น เดี ย วกั น โดยใช้ เ กณฑ์ จ ั ด ระดั บ ความรุ น แรงของ
NCC MERP 18 , TFDA-HPVC 19,20 และ CTCAE 21 รวมทั้งกำหนดเกณฑ์จัดระดับความรุนแรงของปัญหาที่ดักจับได้ก่อนจะไปถึง
ตัวผู้ป่วยหรือระดับ B (Error No Harm, Potential Harm) ของ NCC MERP 18 โดยการประเมินว่าถ้าหลุดรอดไปถึงตั วผู้ป่วยจะ
เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยระดับใด เช่น No Harm หรือ C,D (NCC MERP) , HARM หรือ E,F,G,H,I (NCC MERP) ซึ่งการประเมิ น
ดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการสืบค้นข้อมูล ทางด้วนเภสัชบำบัด เภสัชวิทยา พิษวิทยา ฯลฯ ของเภสัชกรและ
และสหสขาวิชาชีพ ร่วมกับการทบทวนอุบัติการณ์ หรือกรณีศึกษา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ทำการจัดกลุ่มผลลัพธ์ของการ
แก้ปัญหาของ Cipolle RJ, Strand LM , Morley PC. (2012) 13 จาก 7 ระดับ เป็น 5 ระดับ
2. กำหนดค่าคะแนนของ ระดับความรุนแรงของปัญหา ผลลัพธ์การแก้ไขปัญหา
3. คำนวณค่างาน เป็นค่าคะแนนน้ำหนักสัมพัทธ์ของการจัดการแก้ไข จากผลคูณของระดับความรุนแรง
ของปัญหาและผลลัพธ์ของการแก้ไข
โดยการเริ่มพัฒนาระบบในระยะนำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังเป็นการบันทึกเภสัชกรรมปฏิบัติของเภสัชกรแต่ละ
คนในฐานข้อมูล Excel เฉพาะบุคคล และส่งข้อมูลศูนย์เภสัชสนเทศ ประมวลผลข้อมูลรายเดือน และสรุปผลการดำเนินเพื่อปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการดำเนินการในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลต่อไป โดยผลที่คาดว่าจะได้รับนอกจากจะมีระบบ
ค่างานที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติงานจัดการแก้ไขปั ญหาการใช้ยาของเภสัชกรแล้ว ยังจะทราบผลงานของเภสัช กร
รายบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทางวิชาชีพของเภสัช กร
ในการบริบาลทางเภสัช กรรมเพื ่อจัด การปั ญหาการใช้ย าของผู ้ป่ วยเฉพาะราย (Individual Patient Pharmaceutical Care)
และกลุ ่ ม ประชากรหรื อ กลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ย (Patient Population-Based Pharmaceutical care) เพื ่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายคุ ณภาพ
การดูแลผู้ป่วย การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านยาและสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป
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