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Diabetes Care: Pharmacists are Indispensible!
ประสบการณ์โรงพยาบาลลาปาง
ภญ.ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย
โรงพยาบาลลาปาง
ที่ห้องตรวจคลินิกพิเศษอายุรกรรม โรงพยาบาลลาปาง มีเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม
คลินิกประจาอยู่ที่นั่น ในส่วนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน การเข้าไปร่วมทีมดูแลผู้ป่วยในระยะแรกๆ แพทย์
และพยาบาลบางท่าน ยังสงสัยว่า เภสัชกรมาทาอะไรที่คลินิกเบาหวาน ต่อมาเมื่อได้สัมผัสและเห็นถึง
ประโยชน์ของเภสัชกรในการส่งเสริมการใช้ยา สืบค้นปัญหาการใช้ยา เป็นที่ปรึกษาแก่แพทย์ ส่งผลให้
ผู้ป่วยมีการควบคุมโรคได้ดีขึ้น ทาให้เภสัชกรกลายเป็นบุคลากรสาคัญที่จะขาดเสียมิได้
การที่จะทาให้เภสัชกรเป็นบุคคลในทีมที่จะขาดเสียมิได้นั้น
เภสัชกรจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ ที่สาคัญที่สุดคือ Basic knowledge เรื่องโรค พยาธิสภาพของการเกิด การศึกษา
guideline ต่างๆ ที่ update อยู่เสมอ และที่สาคัญที่สุดคือเรื่องยา ความรู้เรื่องยาที่ใช้ในโรคนั้นๆ
นอกจากนั้น ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น มีการวางแผนในการทางานและ
กาหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากหน้าที่ในการส่งเสริมการใช้ยาให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาอย่างถูกต้องแล้ว เภสัชกรยังต้อง
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาที่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ได้ และต้องมีทักษะในการสื่อสารกับสหวิชาชีพ
เป็นอย่างดี
เนื่องจากเมื่อทาการวิเคราะห์คาสั่งใช้ยาแล้วพบปัญหาอันเนื่องจากยา (Drug related
problem; DRP) เภสัชกรจะต้องเข้าไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากแผนการรักษา
การดาเนินงานของเภสัชกรที่คลินิกพิเศษอายุรกรรม สาหรับโรคเบาหวาน เป็นแบบ nondispensing role ในกระบวนการตรวจรักษา เภสัชกรมีหน้าที่ซักประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยก่อนพบแพทย์
และวิเคราะห์ใบสั่งยาหลังจากผู้ป่วยพบแพทย์แล้ว หากพบปัญหาจะปรึกษาแพทย์ทุกราย รวมถึงทาให้
ผู้ป่วยมีความเข้าใจในแผนการรักษาของแพทย์เพื่อจะได้ใช้ยาได้อย่างถูกต้องต่อไป และผู้ป่วยยังคงต้อง
ไปรับยาจากห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
เมื่อถามถึงเหตุผลที่ว่า ทาไมเภสัชกรจึงเป็นบุคลากรที่ขาดไม่ได้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จากประสบการณ์ของโรงพยาบาลลาปาง สามารถรวบรวมได้ดังนี้
1. เภสัชกรมีความอดทนในการพูดคุยกับผู้ป่วย และมีเวลาพอที่จะหาปัญหาที่เกิดจากยาจากการ
ทบทวนการใช้ยา การซักประวัติการใช้ยาและการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยก่อน
พบแพทย์ โดยการพูดคุยเรื่องยากับผู้ป่วย จะทาให้ทราบถึงการปฏิบัติตามแผนการรักษา อุปนิสัย
การกินอาหาร การออกกาลังกาย การใช้ยาอื่นนอกจากยาในแผนการรักษา การใช้สมุนไพร
2. เภสัชกรให้ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านยาให้ผู้ป่วยได้ดีกว่า เพราะว่าเภสัชกรรู้จักยามากกว่าใคร
ทั้งลักษณะยา การใช้ยา อาการข้างเคียงที่เกิดจากยา
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3. เภสัชกรมีอุปกรณ์ในการประเมินการใช้ยา เช่น ตัวอย่างเม็ดยา พุงปลอม เข็มฉีดยา ยาฉีดอินซูลิน
แว่นสายตายาวบริการผู้ป่วย ภาพตู้เย็นเก็บยา และมีเวลาพอที่จะค้นหาปัญหาการใช้ยา
4. เภสัชกรช่วยลด error ในด้านต่างๆ เช่น prescribing error, wrong patient error, appointment
error เป็นต้น
5. เภสัชกรใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คนไข้ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เช่น ฉลาก
รูปภาพ
6. การที่เภสัชกรประจาที่คลินิกเบาหวาน ทาให้มีความคุ้นเคยกับผู้ป่วย สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย
กับเภสัชกรจึงมีมากกว่ากับแพทย์ที่หมุนเวียนกันมาตรวจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะกลัวแพทย์ แต่ผู้ป่วย
กล้าที่จะพูด กล้าบอก กล้าปรึกษาปัญหากับเภสัชกร
7. เภสัชกรเป็นที่พึ่งให้ผู้ป่วยในเรื่องต่างๆ เช่น ยาหมดก่อนนัด หรือมีคาถามบางอย่างที่ไม่กล้าถาม
หมอก็จะมาถามเภสัชกร ไม่รู้จะไปถามใครก็มาถามเภสัชกร (เช่น ได้รับบัตรนัด 1 ปี ไม่เข้าใจ แต่
ไม่ได้ถามพยาบาล มาถามเภสัชกรแทน เพราะยาที่ได้ไปไม่พอจนถึงวันนัด)
8. เภสัชกรช่วย identify เม็ดยาเวลาที่ผู้ป่วยนาตัวอย่างยาที่รับประทานอยู่จากคลินิกหรือซื้อจากร้าน
ยา ซึ่งมักจะมีแพทย์นาตัวอย่างยามาถามอยู่เสมอ
9. หาสาร steroid ที่ปะปนอยู่ในเม็ดยาที่ผู้ป่วยซื้อมากินเอง โดยใช้ชุด kit หาสาร steroid ที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก สสจ.
10. การออกไปเยี่ยมบ้าน ทาให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยตามความเป็นจริง วิธีการเก็บยาที่
บ้าน ความร่วมมือในการใช้ยา เข้าใจผู้ป่วยมากขึ้น
11. การจัดให้มีคลินิกเติมยา ซึ่งจะเติมยาให้ผู้ป่วยทุก 3 เดือน ทาให้สามารถค้นพบปัญหาจากยาของ
ผู้ป่วยที่มีนัดนานได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ
12. ค้นหา DRP และปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาจากยา จากประสบการณ์ของ รพ.ลาปาง DRP ที่
ค้นพบและปรึกษาแพทย์นั้น DRP จานวน 104 ครั้ง ที่พบในช่วงเดือนตุลาคม 2555 จนถึง
ธันวาคม 2555 พบว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านของ need for additional drug therapy, ADR
และ dosage to high ตามลาดับ (28.85%, 19.23% และ 15.38%) การยอมรับของแพทย์และ
เปลี่ยนแผนการรักษาตาม intervention ของเภสัชกรมีถึง 65.38% โดยพบว่าการยอมรับส่วนใหญ่
เป็น intervention ด้าน ADR, unnecessary drug therapy และ dosage to high ตามลาดับ
(90%, 85.71% และ 68.75%) และพบว่า intervention ที่แพทย์ยอมรับน้อยที่สุดคือด้าน
contraindication (50%) โดย intervention นอกจากจะเป็นเรื่องเบาหวานแล้ว ยังประกอบด้วย
เรื่องความดันโลหิต Lipid profile การปรับยาตาม serum creatinine เป็นต้น
13. ป้องกันการเกิด prescribing error โดยพบว่า prescribing error นั้น ลดลงทุกๆ ปี จากที่เคยพบ
ถึง 65 ครั้งต่อ 1000 ใบสั่งยา เหลือเพียง 10 ครั้งต่อ 1000 ใบสั่งยาในปีงบประมาณ 2555
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14. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาโดยการลดจานวนยาที่จ่ายออก พบว่าในปีงบประมาณ 2555 ประหยัด
ได้เป็นจานวนกว่า 7 แสนบาทต่อปี
15. เภสัชกรมีการคิดวิเคราะห์และตอบคาถามที่เกิดจากการทางาน โดยการทาวิจัยจากงานประจา
ซึ่งที่ รพ.ลาปาง เมื่อพบคาถามที่เกิดในการทางาน จะหาคาตอบโดยกระบวนการทาวิจัยอยู่เสมอ
ซึ่งคาตอบจากงานวิจัยก็จะนาไปเป็นการประเมินผลลัพธ์ของการทางานไปด้วย ที่ได้กาหนดไว้ 3
ด้าน ได้แก่ clinical outcome, Humanistic outcome และ Economic outcome ตัวอย่างของ
หัวข้อวิจัยทีได้เคยทาในคลินิกเบาหวาน ได้แก่
1. ความร่วมมือในการใช้ยารักษาโรคเบาหวานชนิดรับประทานกับการควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือด: กรณีศึกษา ณ คลินิกพิเศษอายุรกรรม (2550)
2. Clinical outcome of diabetes patients receiving pharmaceutical care: lesson learned
(2551)
3. ถุงเขียวใบย่อม ต้อมยามาโรงพยาบาล (2551)
4. ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ในคลินิกเฉพาะโรคเบาหวาน (2552)
5. Refilled to Research: ประโยชน์ของคลินิกเติมยา (2553)
6. ความร่วมมือในการใช้ยาฉีดอินสุลิน และการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด: คลินิกอินสุลิน
โรงพยาบาลลาปาง (2553)
7. ปัจจัยที่มีผลต่อค่าอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลลาปาง (2554)
8. ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของเภสัชกรในการนับยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลลาปาง (2554)
9. ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในอินสุลินคลินิก โรงพยาบาลลาปาง (2555)
หลายๆ คนมองว่า การที่จะเภสัชกรคนหนึ่งจะมาทางานบริบาลเภสัชกรรม ต้องอดทน อ่านหนังสือ
เยอะ อ่าน guideline เก่งวิชาการ และเสียสละ ทาให้เภสัชกรหลายๆ คน ไม่อยากที่จะทางานบริบาลเภสัช
กรรม ที่จริงแล้วการทางานก็คือการเรียนรู้ เรียนรู้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ค้นคว้า หาข้อมูลทางวิชาการเพื่อ
ประกอบการศึกษา ซึ่งการทางานบริบาลเป็นโอกาสที่เภสัชกรจะได้มาสัมผัสกับวิชาชีพอื่นและสัมผัสกับผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิดและเปิดบทบาทของวิชาชีพได้ชัดเจน ได้พัฒนาวิธีคิด มุมมอง และได้ยังประโยชน์แก่ผู้อื่น ที่จริง
แล้วเภสัชกรไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดใดก็ตาม ก็สามารถทาประโยชน์ให้กับผู้ป่วยและวิชาชีพได้ทั้งนั้น ขอให้
ทาตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด แม้การทางานเภสัชกรรมคลินิกจะเป็นเรื่องที่เภสัชกรหลายๆ คน ไม่อยากจะทา
และทุกคนไม่สามารถที่จะเลือกทางานในส่วนที่ตนเองต้องการ อย่างไรก็ตาม ขอให้รักงานที่ทา ก็จะทางานนั้น
ได้ดีและมีความสุข
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