แถลงการณ์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
เรื่อง

การชีแ้ จงข้ อมูลข่ าวคลาดเคลื่อนเรื่องการปฏิบัตหิ น้ าที่นอกเวลาราชการ
ของเภสัชกรในหน่ วยงานของรัฐ
----------------------------------------------------

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เป็ นองค์กรวิชาชีพที่มีหน้ าที่สนับสนุนและส่งเสริ ม
การพัฒนาบทบาทวิชาชีพของเภสัชกรโรงพยาบาล ซึ่งปั จจุบนั มีเภสัชกรที่เป็ นสมาชิกกว่า 10,000 ราย ขอ
ชี ้แจงกรณีที่มีผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เกี่ยวกับประเด็นร่าง พ.ร.บ. ยา
ฉบับใหม่ ซึ่งได้ มีการกล่าวพาดพิง ถึงเภสัชกรในหน่วยงานของรัฐ โดยมีข้อความที่ให้ สมั ภาษณ์ ว่า “ไม่ มี
เภสัชกรในหน่ วยงานของรัฐแม้ แต่ คนเดียวที่ช่วยงานในช่ วงนอกเวลาราชการ” และ “ไม่ มีเภสัชกร
ปฏิบัตหิ น้ าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)” นัน้ เป็ นการสื่อสารข้ อมูลที่ไม่ครบถ้ วน
และคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง อันเป็ นการบัน่ ทอนจิตใจของเภสัชกรที่ปฏิบตั ิงานในภาครัฐ ทั่วทัง้
ประเทศ ซึง่ ได้ ตงใจอุ
ั ้ ทิศตนปฏิบตั หิ น้ าที่ทงในและนอกเวลาราชการมาโดยตลอด
ั้
ดังนัน้ เพื่อให้ ประชาชนมีความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของเภสัชกรอย่างถูกต้ อง และเชื่อมัน่ ในการ
ประกอบวิชาชีพของเภสัชกร ซึง่ มีความมุง่ มัน่ ปฏิบตั งิ านเพื่อให้ ประชาชนได้ รับความปลอดภัยในการใช้ ยา
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงขอชี ้แจงข้ อเท็จจริงต่อกรณีดงั กล่าว ดังนี ้
1. การกล่ าวว่ า “ไม่ มีเภสัชกรในหน่ วยงานของรั ฐแม้ แต่ คนเดียวที่ช่วยงานในช่ วงนอกเวลา
ราชการ”
ข้ อมูลดังกล่าวไม่เป็ นความจริ ง เภสัชกรในหน่วยงานของรัฐมีบทบาทในการดาเนินการและเป็ น
ผู้ประสานงานหลัก ของระบบยาในองค์กร ซึ่ง ต้ องมี ก ารทางานร่ วมกับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ ส าขาอื่ น ๆ ในรู ป แบบที ม สหวิ ช าชี พ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุผ ลและเกิ ด
ความปลอดภัย จากการใช้ ย า ปั จ จุบัน การให้ บ ริ ก ารของกลุ่ม งานเภสัช กรรมในหน่ว ยงานของรั ฐ มี
การให้ บริ การผู้ป่วยนอกที่มารับการตรวจรักษาและรับยากลับบ้ าน และผู้ป่วยในที่จาเป็ นต้ องเข้ าพักรับ
การรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล โดยให้ การบริ บาลทางเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่ องทัง้ ในและนอกเวลา
ราชการ สอดคล้ องกับขนาดขององค์กร ภาระงาน ความซับซ้ อนของปั ญหาของผู้ป่วย รวมถึงจานวนของ

เภสัชกรในองค์กรนัน้ ๆ โดยมีมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลกาหนดไว้ ชดั เจน และมีการประเมิน
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว ทัง้ นี ้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)
โรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.) หรื อแม้ แต่โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ จะมีเภสัชกรปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้ บริ การ
ผู้ป่วยตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีการอยูเ่ วรให้ บริการพร้ อมกับเพื่อนต่างวิชาชีพในโรงพยาบาลมาเป็ นเวลานาน
มากแล้ ว ซึง่ เป็ นที่ทราบกันดีในผู้ที่ทางานในโรงพยาบาลทุกแห่ง
2. คากล่ าวที่ว่า “ไม่ มีเภสัชกรปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)”
ขอชี ้แจงว่า ปั จจุบนั กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีการบรรจุ หรื อกาหนดกรอบอัตรากาลังเภสัชกร
ให้ ปฏิบตั ิงานประจาที่ รพ.สต. อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็ นแม่ข่ายของ รพ.สต. ได้
จัดสรรเภสัชกรหมุนเวี ยนลงไปปฏิ บัติง านที่ รพ.สต. เป็ นครั ง้ คราวตามระยะเวลาที่ กาหนด เพื่ อดูแล
การดาเนินการด้ านยาแก่ผ้ ปู ่ วยที่มารับบริ การจาก รพ.สต. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน
นัน้ ๆ รวมถึงการลงไปเยี่ยมบ้ านเพื่อให้ การบริ บาลทางเภสัชกรรมตามบทบาทเภสัชกรครอบครัว ทัง้ นี ้
การกาหนดจานวนบุคลากรและวันในการปฏิบตั ิงาน ขึ ้นกับภาระงาน จานวน รพ.สต. ในความรับผิดชอบ
และอัตรากาลังเภสัชกรที่มีอยู่ ซึ่งหากมีเภสัชกรไม่เพียงพอ อาจมีการจัดสรรเจ้ าพนักงานเภสัชกรรมลงไป
ปฏิบตั งิ านภายใต้ การกากับดูแลของเภสัชกร
อย่ า งไรก็ ต าม จากบทบาทหน้ าที่ ดัง กล่ า ว ร่ ว มกับ ข้ อ จ ากัด ในการได้ รั บ การจัด สรรกรอบ
อัตรากาลัง ทาให้ หลายโรงพยาบาลได้ จ้ างเภสัช กรเพิ่มในตาแหน่ง ลูกจ้ าง เพื่ อให้ การปฏิ บัติงานด้ าน
เภสัช กรรมครอบคลุม การให้ บ ริ การเพื่ อความปลอดภัย ของผู้ป่ วยจากการใช้ ย า การจัดให้ มี เ ภสัช กร
ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ รวมถึงการหมุนเวี ยนเภสัชกรลงไปปฏิบตั ิงานใน รพ.สต. จึงเป็ นสิ่งที่กลุ่มงาน
เภสัช กรรมในหน่วยงานของรั ฐทุกแห่ง มุ่งมั่นและดาเนินการ เพื่อให้ เกิดความมั่นใจในงานบริ การและ
บริ บาลทางเภสัชกรรม บนพื ้นฐานของการทางานร่วมกัน ระหว่างทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีเป้าหมายที่สาคัญคือ
การดูแลรักษาและสร้ างเสริมสุขภาพของประชาชนนัน่ เอง
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ขอชี ้แจงบทบาทหน้ าที่ของเภสัชกรโรงพยาบาล
เพิ่มเติมว่า เภสัชกรโรงพยาบาล จะมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับ “ยา” ตังแต่
้ กระบวนการจัดหา จัดเก็บ เพื่อให้ ได้
ยาที่มีคณ
ุ ภาพพร้ อมใช้ และเพียงพอต่อการให้ บริ การ ซึ่งรวมถึงการผลิตยาบางรายการที่ไม่มีจาหน่ายใน
ท้ องตลาด เตรี ยมยาและผสมยาสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายตามแพทย์สงั่ เช่น ยาหยอดตา ยาสาหรับผู้ป่วย

เด็ก ยาเคมีบาบัด สารอาหารที่ให้ ทางหลอดเลือดดา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับความต้ องการของแพทย์และ
ความจาเป็ นในการใช้ ของผู้ป่วยในแต่ละโรงพยาบาล
สาหรับงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก เภสัชกรโรงพยาบาลมีหน้ าที่ ตรวจสอบความถูกต้ องก่อน
จ่ายยา โดยการส่งมอบยาจะประเมินผู้ป่วยแต่ละราย พร้ อมให้ คาแนะนาการใช้ ยาที่เหมาะสมแก่ผ้ ปู ่ วย
นอกจากนี ้ เภสัชกรยังทาหน้ าที่ กระจายยาไปยัง หอผู้ป่วยเพื่อ ให้ บริ การแก่ผ้ ูป่วยใน ซึ่งมี รูปแบบต่าง ๆ
ขึ ้นกับบริบทของโรงพยาบาล เช่น การจัดยาแบบรายวัน หรื อการจัดยาแบบหนึ่งหน่วยการใช้ (unit dose)
เป็ นต้ น ปั จจุบนั เภสัชกรโรงพยาบาลได้ ขยายบทบาทไปสู่การดูแลผู้ป่วยด้ านยาที่เรี ยกว่า การบริ บาลทาง
เภสัชกรรม ซึ่งเป็ น การทางานร่ วมกับสหวิชาชีพ เพื่อให้ ผ้ ูป่วยมีความปลอดภัยและได้ รับประสิทธิ ภาพ
สูงสุดจากการใช้ ยา ผ่านการดาเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประสานรายการยาสาหรับผู้ป่วยที่ผ่าน
การตรวจรักษาจากแพทย์หลายท่าน ไม่วา่ จะในโรงพยาบาลเดียวกันหรื อต่างโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการ
ได้ รับยาซา้ ซ้ อน ไม่ได้ รับยาที่ควรได้ รับ หรื อได้ รับยาที่ตีกันกับยาเดิม เภสัชกรจะประเมินและติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา วางระบบในการป้องกันอุบตั ิการณ์ แพ้ ยาซ ้า มีการประเมินการใช้ ยา
การตรวจติ ด ตามและวัด ระดับ ยาในเลื อ ด การบริ บ าลผู้ป่ วยนอกในคลิ นิ ก โรคเรื อ้ รั ง ต่า ง ๆ รวมถึ ง
การบริ บาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย รวมทังท
้ าหน้ าที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับยาในทุก มิติให้ กบั ทีมสหวิชาชีพ
เพื่อนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการดูแลรักษาด้ วยยาแก่ผ้ ปู ่ วย
การปฏิบตั ิงานทางเภสัชกรรมของโรงพยาบาลในประเทศไทยได้ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มี
การจัดทามาตรฐานวิชาชีพเภสัช กรรมโรงพยาบาลมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 การปฏิบัติงานวิชาชีพของ
เภสัชกรโรงพยาบาลในปั จจุบนั จึงไม่ได้ มีเฉพาะการ “จ่ายยา” ให้ กับผู้ป่วยเท่านัน้ แต่ยังมีบทบาท
ร่วมกับสหวิชาชีพ ในการทาหน้ าที่ดแู ลและติดตามการใช้ ยาของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงการออก
เยี่ยมบ้ านเพื่อความต่อเนื่องของการรักษา และให้ เกิดความมัน่ ใจว่าผู้ป่วยได้ รับประโยชน์ สูงสุดและเกิด
ความปลอดภัยจากการใช้ ยา

(เภสัชกร อานวย พฤกษ์ ภาคภูมิ)
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