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The purpose of this action research was to develop participation of pharmacist in 

pharmaceutical care for cancer patients in Jaokunpiboonphanomthuan hospital. The sample 

consisted of forty-five patients  who admitted in Jaokunpiboonphanomthuan hospital, five 

physiciants, twelve nurses of in-patient department by purposive sampling. The instruments 

used included patient data records, patient medication record, satisfaction questionaire of 

patients and providers. Collected data from medical record of cancer patient who admitted in 

Jaokunpiboonphanomthuan hospital during July 2556 till March 2557. The study was 

quantitative and qualitative research. Statistics used to analyze the data were frequency, 

percentage and average. 

The result of drug  related problem before and after develop system was average 

14.6 times per patient and 0.47 times per patient. Patient’s satisfaction before and after 

develop system was 3.26 and 4.12 points  and provider’s satisfaction before and after 

develop system was 3.20 and 4.07 points. 

The study showed that care of cancer patients by multidisciplinary team that had 

pharmacists was found drug related problems  and recommended appropriate medication use. 

Including,  patients and providers satisfied to participation of pharmacist. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ในปจจุบันนีโ้รคไมติดตอเปนปญหาดานสุขภาพของประชากรโลก ไดมีการคาดการณ

ไววาในป พ.ศ. 2558 โรคไมติดตอจะเปนสาเหตุการตายของประชากรโลกมากกวารอยละ 50 

โรคมะเร็งจดัเปน 1 ใน 10 ของสาเหตุการตายดังกลาว และผูปวยโรคมะเร็งมากกวารอยละ 50 เปน

ผูปวยที่อาศัยอยูในประเทศท่ีกําลังพัฒนา นอกจากน้ีองคการอนามัยโลกไดประมาณการณไววาในป 

2563 จะมีประชากรโลกตายดวยโรคมะเร็งมากกวา 11,000,000 คน อยูในประเทศกําลังพัฒนา

มากกวา 7,000,000 คน ดังนั้น โรคมะเร็งจึงจดัเปนปญหาสาธารณสุขของโลก (การประชุมแผนการ

ปองกัน และควบคุมโรคมะเร็งแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข, 2541) โรคมะเร็งเปนโรคท่ีใชระยะ

เวลานานหลายป ในการกอใหเกดิโรค ในอนาคตประชาชนจะมีอายุ ยืนยาวขึน้ มีการควบคุม

โรคติดตอดีขึน้ รวมกับมี การควบคุมใหอัตราตายของทารกแรกคลอดและเด็กลดลง ทําให

โครงสรางของประชากรเปล่ียนแปลงไป รวมกับมีสารกอมะเร็งมากขึน้ในส่ิงแวดลอม และมีการ

เปล่ียนแปลงการดําเนินชวีิตของประชาชนโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การด่ืมสุราและการบริโภค

อาหารที่ทําใหเส่ียงตอการเกดิโรคมะเร็งมากขึ้น โรคมะเร็งท่ีพบบอย 6 อันดับแรกของโลก คือ 

มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งเตานม  มะเร็งลําไสใหญ  มะเร็งตับ และมะเร็งปากมดลูก

ตามลําดับ ชนิดของโรคมะเร็งที่พบบอยในแตละประเทศไมเหมือนกัน เนื่องจากประชาชนมีการ

เกิดโรคติดเช้ือตางกัน ไดรับรังสีสารเคมี  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  คุณสมบัติทางพันธุกรรม 

การดําเนนิชีวิต และอยูในส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกนั การรักษาโรคมะเร็งที่ไดผลจะทําใหอัตราตาย

จากโรคมะเร็งลดลง ในประเทศยุโรปมีเพียงมะเร็ง 4 ชนิด ในเพศชาย คือ มะเร็งอัณฑะ, กลองเสียง, 

องคชาต ิและโรคฮอดจคนิ เทานั้นท่ีมีอัตราการอยูรอด 5 ป เกินรอยละ 5๐ ในผูหญิงมีมะเร็ง 8 ชนิด 

คือ มะเร็งเตานม  ปากมดลูก  ตัวมดลูก  โรคฮอดจคิน  กลองเสียง  ชองปาก  ชองคลอด  มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ชนิดลิยมฟาติคเร้ือรัง ในประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราตายจากโรคมะเร็งระหวางป 2534 - 2537 

ลดลงเพียงรอยละ 1 เทาน้ัน สวนในประเทศที่กําลังพัฒนาพบวามีการเพิ่มขึ้นของอุบัตกิารณและ

อัตราตายจากโรคมะเร็ง เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงของการดําเนินชีวติตามแบบประเทศแถบ

ตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการสูบบุหรี่มากขึ้น และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
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อาหาร การปองกันเปนแนวทางท่ีดีที่สุดที่จะลดอุบัตกิารณและอัตราตายจากโรคมะเร็ง ทั้งใน

ประเทศที่พัฒนาและในประเทศท่ีกําลังพัฒนา เชน ในประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 3 ของประชากรไทย ตาม

สถิติมีคนตายจากโรคมะเร็งประมาณวันละ 160 คน ปหนึ่ง ๆ ตรวจพบผูปวยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นโดย

เฉล่ีย 64,000 ราย ตอป และเสียชีวิตปละประมาณ 30,000 ราย อุบัติการณของโรคมะเร็งในประเทศ

ไทย ประมาณ 153.6 ตอประชากรไทย 100,000 คน สําหรบัผูชาย และประมาณ 123.8  คนตอ

ประชากร 100,000 คน สําหรับผูหญิง ชวงอายุท่ีพบเปนมะเร็งมาก คือ เพศชาย 55 - 75 ป เพศหญิง 

45-65 ป แตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นต้ังแตอายุ 30 ป สําหรับเพศชาย และ 25 ป สําหรับเพศหญิง แต

สําหรับหญิงท่ีมีเพศสัมพันธแลว แนวโนมของการเปนโรคมะเร็งอาจมีตั้งแตอายุนอยกวา 25 ป 

(Vatanasapt, Martin, Sriplung et al., 1991) ขอมูลจากการศึกษาวิจัยที่ประสบความสําเร็จพบวา 

ประมาณ 1 ใน 3 ของมะเร็งที่พบบอยสามารถปองกันได และ 2 ใน 3 ของสาเหตุโรคมะเร็ง มีสวน

สัมพันธกับบุหรี่ อาหาร โรคอวน ขาดการออกกําลังกาย และมลพิษท่ีไดจากการประกอบอาชีพ 

รวมท้ังจากส่ิงแวดลอม ประมาณ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งที่มีสาเหตุเนื่องมาจากความผดิปกติภายใน

รางกาย ซ่ึงมักจะเปนสาเหตุของโรคมะเร็งในเด็กและกลุมโรคมะเร็งบางกลุม นอกจากน้ียังพบวา 

โรคมะเร็งเปนโรคทีใ่ชเวลานานหลายปกอนจะแสดงอาการและเปนโรคเรื้อรัง ที่ไมไดเปนเฉพาะ

อวัยวะใดแหงเดียว แตเกี่ยวของถึงระบบตางๆ ทุกสวนของรางกาย ยกเวน ขน ผม และเล็บ การ

รักษาโรคมะเร็งตองใชเวลานาน มีผลทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกจิ บุคลากร รวมท้ัง

สภาวะดานจิตใจของผูปวย และญาติผูเกี่ยวของ โดยทั่วไปโรคมะเร็งเปนโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ 

ซ่ึงผูปวยโรคมะเร็งกลุมนี้อาจมีโรคมะเร็งระยะแรกซอนตวัอยูมาเปนเวลานานแลวแตยังไมแสดง

อาการ ดวยความเจริญทางการแพทยมีมากขึ้น ทําใหประชากรกลุมนี้มีอายุขัยนานขึ้น (life 

expectency) ดังนัน้ อุบัติการณโรคมะเร็งใน ผูสูงอายุจึงเพิ่มขึ้นดวย  อุบัติการณของโรคมะเร็งใน

ประเทศไทยในป พ.ศ.2536 พบวามีจํานวนผูปวยมะเร็ง ท่ีพบใหม 63,740 ราย ในเพศชาย มีจํานวน

ผูปวยมะเร็งที่พบใหม 32,801 ราย/ป โรคมะเร็งท่ีพบมากทีสุ่ดในเพศชาย 10 อันดับแรก คือมะเร็ง

ตับ 8,189 ราย มะเร็งปอด 5,500 ราย มะเร็งลําไสใหญ 2,191 ราย มะเร็งชองปาก 1,094 ราย มะเร็ง

กระเพาะปสสาวะ 1,057 ราย มะเร็งกระเพาะอาหาร 1,041 ราย มะเร็งเม็ดเลือดขาว 891 ราย มะเร็ง

ตอมน้ําเหลือง 881 ราย  มะเร็งหลังโพรงจมกู 855 ราย มะเร็งหลอดอาหาร 748 ราย ในเพศหญิงมี

จํานวนผูปวยมะเร็งที่พบใหม 30,940 ราย/ป โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดใน เพศหญิง 10 อันดับแรก 

มะเร็งปากมดลูก 5,462 ราย มะเร็งเตานม 4,223 ราย มะเร็งตับ 3,679 ราย มะเร็งปอด 2,608 ราย 

มะเร็งลําไสใหญ 1,789 ราย มะเร็งรังไข 1,252 ราย มะเร็งชองปาก 953 ราย มะเร็งตอมไทรอยด  
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885 ราย มะเร็งกระเพาะอาหาร 723 ราย มะเร็งคอมดลูก 703 ราย จากสถิติของประเทศไทย จัดทํา

โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบวาคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

ในชวงป พ.ศ.2546-2550 โดยคิดเปนอัตรา 84.9 คนตอประชากรแสนคน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทกุ

ป แมวิทยาการทางการแพทยจะเจริญกาวหนาจนโรคมะเรง็ในระยะที่ผูปวยเคยมโีอกาสรอดเพียง

เล็กนอย ก็สามารถใหการรกัษาทําใหผูปวยสามารถมีชีวิตไดนานมากขึ้น แตยังมีผูปวยสวนหนึ่งที่

ปวยหนักจนกระทั่งความรูทางการแพทยในปจจุบันไมสามารถย้ือความตายออกไปได (กิติพล             

นาควิโรจน, 2554) ผูปวยมะเร็งจะไดรับความทกุขทรมานจากอาการเจ็บปวยและความไมสบาย

ตางๆโดยเฉพาะความปวด ความปวดจากมะเร็งพบไดบอย มีอุบัติการณสูงรอยละ 30-90 เม่ือมะเร็ง

เขาสูระยะลุกลาม พบวารอยละ 60-90  ของผูปวยมีความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง และรอยละ 

30  ตองทนทุกขทรมานจากความปวดโดยไมไดรับยาระงบัปวด สงผลตอคุณภาพชีวิตและการ

ประกอบกจิวัตรประจําวัน การจัดการความปวดจากมะเร็งตามแนวทางขององคการอนามัยโลก 

สามารถจัดการความปวดไดรอยละ 90 มีการศึกษาพบวา รอยละ 80 ของผูปวยมะเร็งไดรับการ

จัดการความปวดไมดีเทาท่ีควร (Cleeland CS., 1987) องคการอนามัยโลกเสนอแนะใหใชยากลุม

โอปออยด (opioids)  รวมกับยาระงับปวดกลุมอ่ืน ๆ ในการจัดการความปวดจากมะเร็งระดับปาน

กลางถึงรุนแรงนอกจากการจดัการกับความปวดแลว ผูปวยควรไดรับการดูแลอาการไมสบายอ่ืน ๆ

ที่เกิดขึน้กับผูปวยรวมดวย  

ผูเชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย เภสัชกร และพยาบาลในสหรัฐอเมริกา (The American 

Medical Association; AMA)  (The American society of  Hospital Pharmacist; ASHP)  (The 

American Nurse Association; ANA) ไดแนะนําวาโรงพยาบาลตาง ๆ ควรจัดใหมีเภสัชกรทํางาน

รวมกับแพทยและพยาบาล โดยเช่ือวาจะชวยใหผูปวยไดรบัยาอยางถูกตองเหมาะสมท่ีสุด และชวย

หลีกเล่ียงอาการขางเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากยาได ดังนั้นควรตระหนักในความสําคญัของเภสัชกร

เพิ่มเติมจากบทบาทในการจายยา เปนบทบาทในการใหการบริบาลเภสัชกรรม ซ่ึงเปนบทบาทท่ีเปน

ความรับผิดชอบของเภสัชกรตอการรกัษาดวยยาของผูปวยโดยตรง เพื่อใหผูปวยไดผลการรักษาท่ี

ถูกตอง เพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย  

ในประเทศไทยบทบาทของเภสัชกรเกี่ยวกับการดูแลผูปวยมะเร็ง สวนใหญเนนหนาท่ี

ในการจายยาเทาน้ัน มีสวนนอยที่มีบทบาทในการดูแลการใชยาของผูปวยมะเร็ง 

ในโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ขอมูลสถิติผูปวยเสียชีวิตของโรงพยาบาล

ตั้งแตป 2552 - 2555 เปนผูปวยเสียชีวิตจากมะเร็ง ซ่ึงเปนสาเหตุอันดับท่ีหนึ่ง จํานวน 11, 9, 16 และ 
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19 คน ตามลําดับ ผูปวยมะเร็งที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลสวนใหญเปนผูปวยมะเร็งระยะสุดทายท่ี

ไมสามารถใหการรักษาตอไปได โรงพยาบาลจึงมีบทบาทในการดูแลแบบประคับประคอง 

(Palliative Care)  จากการทบทวนเวชระเบียนผูปวยในของผูวิจัย พบผูปวยมะเร็งยังไดรับการดูแล

ไมครอบคลุม โดยเฉพาะอาการปวด แมองคการอนามัยโลกจะใหความสําคัญและประกาศวาเปน

สิทธิมนุษยชนพื้นฐานท่ีผูปวยทุกคนพึงไดรับก็ตาม พบปญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการใชยา ไดแก 

การใชยาระงับปวดไมสอดคลองกับระดับความปวด การเลือกชนิดของยาระงับปวดไมเหมาะสม 

หรือซํ้าซอน ไมไดใหยาระบายสําหรับผูปวยท่ีไดรับยากลุมโอปออยด (opioids)  ลักษณะการ

บริหารยาระงับปวดไมตอเนื่องตลอดเวลา (WHO Analgesic Ladder) จากการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

พบวาบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผูปวยมะเร็งเปนเพียงบทบาทในการจายยาเทาน้ัน ยังไมมี

บทบาทในการใหการบริบาลเภสัชกรรมรวมกับแพทยและพยาบาลในการใหการดูแลรักษาผูปวย

มะเร็ง ไมมีสวนรวมในการจัดการปญหาดานยาและการจัดการความปวด ดังน้ันผูวิจัยซ่ึงเปนหนึ่ง

ในทีมสหวิชาชีพเห็นความสําคัญของการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยเพิ่มการมีสวนรวมกับ

แพทยและพยาบาลในการดูแลผูปวยมะเร็ง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการมีสวนรวมของเภสัชกร

ในการจัดการปญหาดานยาและการจัดการความปวดผูปวยมะเร็งในรพ.วาสามารถมีสวนชวยในการ

ปองกัน ระบุ และแกไขปญหาท่ีอาจเกิดจากการใชยาใหมีความเหมาะสม ครอบคลุม สอดคลองตาม

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาความปวดจากมะเร็งเพียงใด  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาการ

บริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผูปวยมะเร็งในรพ. เพื่อลดความทุกขทรมานจากความปวดและ

เปนการดูแลแบบประคับประคองดวยหัวใจของความเปนมนุษย 

ความมุงหมายและวัตถปุระสงคของการศกึษา 

วัตถุประสงคทั่วไป  
เพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวย

มะเร็งในโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 

วัตถุประสงคเฉพาะ  
1. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจ ปญหาดานการใชยา และการดูแลปฏิบัติตัวของผูปวย/ 

ญาติ โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับการปองกัน แกไขอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

 2. เพื่อศึกษาจํานวนปญหาจากการใชยาท่ีพบและไดรับการแกไข ความรุนแรงของ

ปญหาอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่เกี่ยวของกับการใหคําแนะนําปรึกษา 

3. เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของผูปวย/ ญาติ และบุคลากรตอการใหคําแนะนําปรึกษา 
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4. เพื่อประเมินประสิทธิผลการมีสวนรวมของเภสัชกรในการดูแลผูปวยมะเร็ง  

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรในการ

บริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ตั้งแต กรกฎาคม 2556 

ถึง มีนาคม 2557  

นิยามศัพท 

การบริบาลทางเภสัชกรรม หมายถึง ความรับผิดชอบโดยตรงของเภสัชกรที่จะติดตาม

ดูแลการใชยาของผูปวย เพ่ือใหผลการรักษาท่ีถูกตองตามตองการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย 

เภสัชกรมีหนาท่ีรวบรวมขอมูลและจัดทําประวัติการใชยาของผูปวย ประเมินปญหา

เกี่ยวกับยาของผูปวย ใหคําแนะนําปรึกษาและแกปญหาดานยา เขารวมทีมรักษาผูปวยประจําวัน 

ติดตามผลการตอบสนองของผูปวยทั้งในดานผลลัพธของการรักษาและอาการอันไมพึงประสงค

จากการใชยา ใหคําแนะนําปรึกษาเร่ืองยาแกผูปวยและใหขอมูลขาวสารดานยาแกบุคลากรทาง

การแพทยที่ปฏิบัติงานบนหอผูปวย ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับยาที่ผูปวยจะนําไปใชเมื่อจําหนายออก

จากโรงพยาบาล จากการมีการบริบาลเภสัชกรรมแลวพบวา ผูปวยไดรับยาท่ีสมเหตุสมผล และมี

ประสิทธิภาพในการรักษา เนื่องจากเภสัชกรเขามามีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการใชยา

ของผูปวย การบริบาลทางเภสัชกรรมยังชวยสงเสริมใหมีการทํางานรวมกันเปนทีมระหวางแพทย 

พยาบาล และเภสัชกร ทําใหผลการรักษาผูปวยมีประสิทธิผลมากขึ้นดวย 

 
การใหคําแนะนําปรึกษาโดยเภสัชกร  ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การส่ือสารสองทาง

ระหวาง   เภสัชกรกับผูปวยเฉพาะราย โดยเภสัชกรสืบคนปญหาเกี่ยวกับยา หรือปญหาการปฏิบัติ

ตัวที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการใชยากอน แลวจึงใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือแกไขปญหาน้ัน เภสัชกรหา

ตนเหตุของปญหาจากการสัมภาษณผูปวย/ ญาติ และจากขอมูลที่บันทึกในเวชระเบียนผูปวย และ

ใหคําแนะนําปรึกษา แกไขปญหาใหตรงกับสาเหตุ นอกจากนี้ ภสัชกรใหความรู คําแนะนําผูปวยใน

สวนอ่ืน ๆ ที่ผูปวย/ ญาติยังไมมีความรูในเร่ืองนั้น เพื่อเปนการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดใน

ภายหลัง  
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ปญหาจากการใชยา  (Drug - related Problems, DRPs) 
      ปญหาจากการใชยา หมายถึง เหตุการณที่ไมตองการใหเกิดขึ้นกับผูปวย โดยเปนผล

เนื่องจากการรักษาดวยยา และเปนเหตุการณทั้งท่ีเกิดขึ้นจริงหรือมีโอกาสเกิดขึ้นซ่ึงจะรบกวน

ผลการรักษาท่ีตองการ โดยแบงประเภทไดดังตอไปนี้ 

      1. การใชยาโดยไมมีขอบงใช 

       2. การไมไดรับยาในการรักษาในโรคที่เปน 

       3. การไดรับยาท่ีไมเหมาะสมกับโรคท่ีเปน 

          3.1 การใชยาท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

          3.2 การใชยาท่ีเลิกใชไปนานแลว 

          3.3 การใชยาแลวทําใหผูใชเกิดการแพยา หรือไดรับยาท่ีผูปวยแพ 
          3.4 การใชยาท่ีหามใชในผูปวยบางราย 

          3.5 การใชยาท่ีมีประสิทธิภาพเทากนั แตราคาแพงกวา 
          3.6 การใหยาผูปวยหลายชนิดโดยไมจําเปน 

      4. ผูปวยไดรับยาขนาดนอยเกินไป 

      5. ผูปวยไดรับยาขนาดมากเกนิไป 

      6. ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

      7. การบริหารยาไมเหมาะสม 

       8. การไดรับยาซํ้าซอน 

      9. การเกดิอันตรกิริยาของยาท่ีส่ังใช 

     10. ความลมเหลวในการใชยารกัษา 

     11. ปญหาเศรษฐกิจของผูปวยที่สงผลตอการใชยารกัษาโรค 

     12. ความไมรวมมือในการใชยาตามส่ังของผูปวย 

การปองกันและแกไขปญหาจากการใชยา หมายถึง การปองกันและแกไขปญหาจากการ

ใชยาโดยดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 

                 1. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับยา  

                 2. การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา โดยการปองกันการเกิดและเมื่อเกิดแลว  

ดําเนินการแกไข เชน การใหคําแนะนําผูปวย ประเมินความเชื่อมั่นของอาการไมพึงประสงคจาก

การใชยา  

                3. การใหบรกิารขอมูลทางยา 

                4. การติดตาม ประเมินผล 

   ส
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ความเจ็บปวด หมายถึง ความรูสึกไมพึงปรารถนาและประสบการณทางอารมณที่

เกี่ยวเนื่องกับการมีทําลายเนื้อเย่ือของรางกาย ความเจ็บปวด แบงเปน 2 ประเภท ไดแก  

Nociceptive pain ( ความเจ็บปวดจากเน้ือเยื่อถูกทําลายหรือเนื้อเยื่อมีการอักเสบ)  

Neuropathic pain ( ความเจ็บปวดท่ีเปนผลมาจากการมีพยาธิสภาพของระบบประสาท

สวนกลางและสวนปลาย)  

ความรุนแรงของอาการปวด หมายถึง ระดับความทุกขทรมานหรือความรูสึกปวดมาก

หรือนอย โดย ระดับความเจ็บปวดจากนอยไปหามาก มีคาคะแนน ตั้งแต 0 -10  

การจัดการกับความปวด หมายถึง การปฏิบัติที่มีจุดมุงหมายเพื่อขจัด ลด บรรเทา และ

ควบคุมอาการปวด ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดจากอาการปวด 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลย

พนมทวน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันเปนทีม 

3. ไดรูปแบบการดําเนินกิจกรรมของเภสัชกรในการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจาก

การใชยา  

รูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรที่ เหมาะสมในการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยมะเร็งของ
โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

การมีสวนรวมของเภสัชกร 

1. เภสัชกรติดตามประเมินปญหาการ
ใชยาในผูปวยมะเร็ง 

2. เสนอแนะการปองกัน/แกไขปญหา
แกแพทย  

3. ใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องโรค การใช
ยาและการดูแลปฏิบัติตัวแกผูปวย / 
ญาติ 

รูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกร 

ที่เหมาะสม 
1.ความพึงพอใจของ 
- ผูปวย/ ญาติ  
- เจาหนาที ่
2. ประสิทธิภาพของการมีสวนรวม 

- ระดับความปวดลดลง 

-  DRPs ลดลง 
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บทท่ี 2 

ทฤษฏแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัช

กรรมผูปวยมะเร็ง โรงพยาบาล เจาคุณไพบูลยพนมทวน   

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนกรอบในการ

วิจัย ดังนี้ 

       1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 
       2. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลการรักษาความปวดจากมะเร็ง 

       3. ทีมรักษาโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 

      4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 
การวจิัยเชิงปฏิบัติการมีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดย

การวิเคราะหสาเหตุที่เปนปญหาการปฎิบตัิงานไมบรรลุผลสําเร็จซ่ึงมีลักษณะและกระบวนการ

ดําเนินการ (ยาใจ พงษบริบูรณ, 2556) ดังนี ้

      1. การจําแนกปญหา โดยการศึกษารายละเอียดของปญหาอยางละเอียด และวิเคราะห

สภาพของปญหา 

      2. การเลือกปญหาท่ีสําคัญ และสรางสมมติฐานของการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ

ระหวางปญหากับทฤษฎี 

      3. การเลือกเครื่องมือดําเนินการวิจัย ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ เครื่องมือที่ใชในการทดลอง

ปฏิบัติ และเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เชน แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม เปนตน 

      4. การบันทึกเหตุการณความกาวหนาและอุปสรรคในแตละขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการ

วางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และการสะทอนการปฏิบัติการ 

      5. วิเคราะหความสัมพันธของขอมูลที่รวบรวมไว ไดแก การตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูล จัดหมวดหมูและแยกประเภทกลุมขอมูล เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางและความ

คลายคลึงของขอมูล 

      6. การสรุปคําตอบท่ีเปนผลของการวิจัยตามวัตถุประสงค  

8 
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สมปอง พะมุลิลา (2554) ไดสรุปความหมายไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action 

Research) เปนกระบวนการวจิัยที่มีเปาหมายท่ีจะแกปญหา มุงเนนการเปล่ียนแปลงโดยบุคลากรใน

ระบบรวมกับนกัวิจัยเขามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบุคลากรในระบบในการพัฒนา

ตนเองและผูอ่ืนใหเหมาะสมกับการดําเนินการ ไมมีการแยกกลุมศึกษา กลุมทดลอง แตเปนการ

ทดลองปฏิบัติในสถานการณตามธรรมชาติ โดยวิเคราะหสถานการณอยางลึกซ้ึงและเหมาะสม เนน

ที่การสรางความเปล่ียนแปลงอยางเปนขั้นตอน และบันทกึขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาศัยการมี

สวนรวมของผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการวจิัย จนเกิดองคความรูตาง ๆ ที่ไดจากกระบวนการวจิัย 

นํามาประมวลเปนแนวคิดหลักการและสรางเปนทฤษฎีได  

ศิริพร จิรวฒันกุล (2557) ไดสรุปความหมายไววา การวจิัยเชิงปฏิบัติการ(Action 

Research) เปนรูปแบบของการรวบรวมปญหาหรือคําถามจากการสะทอนการปฏิบัติงานของกลุม

ผูปฏิบัติงานในสังคมใดสังคมหนึ่ง เพื่อตองการท่ีจะพัฒนาหาหลักการ เหตุผล และวิธีการ

ปฏิบัติงานใหไดรูปแบบหรือแนวทางไปใชในการพัฒนาคณุภาพการปฏิบัติงานนัน้ และใน

ขณะเดียวกนัก็เปนการพฒันาความเขาใจเกีย่วกับการปฏิบตัิงานนั้นๆใหสอดคลอง กับสภาวะของ

สังคม และสถานการณ ที่เกี่ยวของ  

 

เปาหมายของการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร  

      เพื่อทําความเขาใจและปรับปรุงสถานการณเฉพาะที่พบวามีปญหา  หรือชองวาง

ระหวางทฤษฎีกับปฏิบัตินโยบายกับปฏิบัติการ และการวิจัยกับการกระทํา 

 
จุดเดนของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร 

1.เปนประสบการณจริง 

2.อยูในบริบทเฉพาะ 

3.เปนกระบวนการเชิงวัฏจักร 

4.เนนผลลัพธที่นําไปสูการปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานในองคกร 
5.สรางความเขาใจในความซับซอนของสังคม 
6.สรางความไวใจในวิถีของบุคคลในการสรางความรูความเช่ือ และวิธีปฏิบัติ 

ขอจํากดัของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร 
1. ใชเวลานาน 

                   2. ถาไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร โอกาสที่จะดําเนินงานวิจัยสําเร็จเปนไป

ไดยากมาก 
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3. เนื่องจากกระบวนการวิจัยเปนการ “ทําไป แกไป” ทําใหการเขียนโครงรางการ

วิจัยทําไดไมชัดเจน จึงเกิดปญหาดานการขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

4. นักวจิัยเชิงปฏิบัติการตองมีทักษะเฉพาะ 

2. แนวทางเวชปฏบิัติการดูแลการรักษาความปวดจากมะเร็ง 
ผูปวยมะเร็งท่ีมีอาการของโรคลุกลามสวนใหญไมสามารถรักษาใหหายขาดได  การ

ดูแลผูปวยเปนแบบประคับประคอง (Palliative care) ผูปวยมะเร็งตองทนทุกขทรมานจากความปวด

ดังนั้นการจัดการความปวดจากมะเร็ง ดวยการประเมินความปวด และรักษาหรือบรรเทาอาการปวด 

รวมถึงปองกันและแกไขอาการไมพึงประสงคจากยา  ที่ใชระงับปวด ซ่ึงจะทําใหผูปวยมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น (กรมการแพทย, 2547) ดังนี้ 

การประเมินความปวด (Pain Assessment) 
การประเมินระดับความปวดสวนใหญเปนนามธรรม อาศัยผูปวยบอกและผูประเมิน

ตองเชื่อ การประเมินมีประโยชนในการดูแนวโนมของผลการรักษา ซ่ึงทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

      1. Numerical rating scale (NRS) หรือ Verbal rating scale (VRS) เปนวิธีการที่ให

ผูปวยตอบคําถาม “คุณมีความปวดมากขนาดไหน ?” จาก 0 คือ ไมปวดเลย ถึง 10 คือ ปวดมากท่ีสุด 

และใหวงกลมตัวเลขที่บอกถึงระดับความปวด 

 

       2.Visual analog scale (VAS) เปนวิธีการท่ีใหผูปวยกากบาทบนเสนตรงท่ีมีความยาว 

10 เซ็นติเมตร และวัดระดับความปวดของผูปวย โดยวัดระยะจากจุดเริ่มตนที่ไมปวดถึง เครื่องหมาย

กากบาท มีหนวยวดัเปนเซนติเมตร 

 

    3. Categorical scale หรือ Verbal descriptive scale เปนวิธีการที่ใหผูปวยอธิบายวา มี

ความปวดมากขนาดไหน 
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    4. Wong - Baker faces pain rating scale วิธีการนี้เหมาะสําหรับประเมินความปวดใน

เด็กอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป ที่ไมสามารถใชวิธีอ่ืน เชน numerical rating scale ได โดยใหเด็กเลือกรูป

ใบหนาที่บอกถึงระดับความปวด แลวบันทึกตัวเลขท่ีความหมายตรงกันกับรูปใบหนานั้น 

 

 

หลักการระงับปวดในผูปวยมะเร็ง 

จุดมุงหมายของการระงับอาการปวด คือ ผูปวยหายปวดหรือทุเลาลงจนกระทั่งมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ทํากิจกรรมไดตามสมควรและเปนที่ยอมรับได สามารถทนตอการทําหัตถการตางๆเพื่อการ

วินิจฉัยและการรักษามะเร็งได และทายท่ีสุดคือ การเสียชีวิตโดยปราศจากความทุกขทรมานจาก

ความปวด ซ่ึงหลักการระงับปวด มีดังนี้ 

1. อธิบายใหผูปวยทราบวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหปวด 

2. การใชยาแกปวด ตามระดับความรุนแรงของความปวด  “WHO Analgesic Ladder”             

(รูปท่ี 1) 

3. การบริหารยาอยางตอเนื่องตลอดเวลา ไมควรบริหารยาเมื่อมีความปวดเทาน้ัน เพื่อให

ระดับยาในรางกายคงท่ี และสามารถควบคุมความปวดไดดี นอกจากนี้จะตองมียาขนานสําหรับ

เพิ่มเติมในชวงท่ีผูปวยปวดระหวางเวลาไดรับยาเดิม เพื่อเปนการระงับ breakthrough pain 

4. ใชยาที่สามัญที่สุดหรือวิธีที่เรียบงายและปลอดภัยที่สุดกอนเทาท่ีจะทําได 

5. พิจารณาให Co-analgesic รวมดวยเสมอ ยาท่ีแนะนําใหเลือกใชในแตละกลุมไดแก 

5.1 Antidepressant : Amitriptyline, Nortriptyline 

5.2 Antianxiety : Lorazepam 

5.3 Anticonvulsant : Carbamazepine, Gabapentin, Oxcarbazepine 

6. ผูปวยแตละรายและมะเร็งแตละชนิดตอบสนองตอยาแกปวดแตกตางกัน ความปวดบาง

ชนิดไดผลดีโดยใช opioids รวมกับ non-opioids บางชนิดไดผลโดยใช corticosteroids รวมกับ 

opioids เปนตน 
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7. ใหการรกัษาความปวดอยางมีประสิทธิภาพทุกครั้งที่ผูปวยปวด 

8. Neuropathic pain ไดผลดีเมื่อใช Tricyclic antidepressants หรือ Anticonvulsants แต 

ตอบสนองตอยาแกปวดกลุม opioids หรือ non-opioids นอยหรือไมไดผล ไมควรเพ่ิมขนาด opioids 

โดยไมจําเปน เพื่อลดปวดจาก neuropathic pain ที่รุนแรงหรือตอบสนองตอการรักษาไมดี 

9. ใชหลักการรักษาหลายวิธีรวมกัน โดยรักษามะเร็งดวยการฉายรังสี การผาตัด หรือเคมี

บําบัดรวมกับการใหยาแกปวด และปรับยาแกปวดใหเหมาะสมท่ีสุดดวยชนิดและขนาดยาท่ีนอย

ที่สุดเทาท่ีระงับปวดไดดี และปราศจากภาวะแทรกซอนที่รุนแรง หรือหากมีภาวะแทรกซอนก็

สามารถยอมรับได รวมถึงพิจารณาการรักษาวิธีอ่ืนๆ เม่ือมีขอบงช้ี และตระหนักถึงภาวะแทรกซอน

ของวิธีตางๆ 

10. ผูปวยท่ีมีอาการวิตกกังวลและซึมเศราตองใหการรักษาทางจิตเวช  โดยการใชยาที่

เหมาะสม ควบคูกับยาแกปวด 

11. ตระหนักถึงความคุมคาและประหยัดคาใชจายในการรักษาผูปวย  ไมวาจะเปนการ

เลือกใชยา หรือวิธีอ่ืนๆ 

12. คํานึงถึงระยะเวลาท่ีคาดวาผูปวยจะมีชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ 

13. ควรพิจารณาใหยาเพื่อปองกันหรือบรรเทาภาวะแทรกซอนจากการรักษาและจากยาที่

ใชแกระงับปวด 

 

    
 

 
 

รูปท่ี 1  WHO Analgesic Ladder สําหรับผูปวยปวดมะเร็ง 
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หลักการใชยาแกปวด 
1. ใชตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก (WHO Analgesic Ladder) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 สําหรับความปวดไมมาก ใชยากลุม non-opioids ไดแก Paracetamol,  

Aspirin และ NSAIDs 

ขั้นที่ 2 เมื่อความปวดยังคงอยูหรือปวดรุนแรงขึ้น ใชยากลุม weak opioids ไดแก  

Codeine และ Tramadol 

ขั้นที่ 3 เมื่อผูปวยปวดมากขึ้น และไมสามารถระงับปวดไดดวย weak opioids ใน 

ขนาดท่ีเหมาะสม ใหเปล่ียนมาใชกลุม strong opioids ไดแก Morphine, Fentanyl หรือ Methadone 

2. ใชยาในขั้นที่ 1 รวมกับขั้นที่ 2 หรือ 3 เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับปวด

และลดภาวะแทรกซอนที่จะเกิดจากยาแตละกลุม แตไมใชยา weak opioids รวมกับ strong opioids 

3. NSAIDs มีประโยชนมากสําหรับในภาวะปวดกระดูก  และ nociceptive pain อ่ืนๆ 

การใช conventional NSAIDs ควรระวังอาการขางเคียงตอระบบทางเดินอาหาร และการยับยั้งการ

จับกลุมของเกล็ดเลือด พิษตอไต เปนตน ควรปองกันการเกิดอาการขางเคียงตอระบบทางเดิน

อาหารตอการใชยาน้ีโดยใชยา H2- blockers, Misoprostol, หรือ Omeprazole สวนการใช selective 

COX-2 inhibitors และ coxibs จะทําใหเกิดอาการขางเคียงตอทางเดินอาหารไดนอยกวา 

4. การใชยา opioids ตองคํานึงถึงอาการขางเคียงของยา เชน วิงเวียน คล่ืนไส อาเจียน 

งวงซึม ทองผูก คัน กระตุก ถายปสสาวะลําบาก กดการหายใจ ฯลฯ โดยใหการปองกันและรักษา

รวมไปดวย 

5. ใชยาเสริมซ่ึงเรียกวา Co-analgesics หรือ adjuvants ไดแก 

5.1 ยากลุม Antidepressants ไดแก Amitriptyline, Imipramine, Desipramine และ  

Nortriptyline ประสิทธิภาพในการระงับปวดของยาแตละชนิดไมแตกตางกัน และขนาดยานอยกวา 

ที่ใชรักษาอาการซึมเศรา 

5.2 ยากลุม Anticonvulsants ไดแก Carbamazepine, Oxcarbazepine, Phenytoin, 

Sodium valproate และ Gabapentin เปนตน 

5.3 ยากลุม Steroids ใชในภาวะตางๆ ไดแก ไขสันหลังถูกกดทับโดยมะเร็ง ปวด 

กระดูกอยางรุนแรง  ความดันในกระโหลกศีรษะสูง และเน้ือเยื่อบวมหรืออักเสบจากการแทรกเบียด

ของมะเร็ง เปนตน 
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6. วิธีการที่ใชรักษามะเร็งจะมีผลชวยระงับปวด ไดแก  เคมีบําบัด ฮอรโมนสําหรับ

มะเร็งที่ตอบสนองตอฮอรโมน และรังสีรักษา ซ่ึงขณะท่ีรักษาดวยวิธีเหลานี้จําเปนตองใหยาแกปวด              

รวมดวย 

การใชยากลุม opioids  และการปรับขนาดยา 
1. ขนาดยาที่เหมาะสมในผูปวยมะเร็งแตละคน  คือ ขนาดยาที่สามารถลดความปวด

ของผูปวย ไดตลอดชวงเวลาท่ียาออกฤทธ์ิ โดยไมทําใหเกิดอาการขางเคียงท่ีรุนแรงจนแกไขหรือ

ผูปวยทนไมได 

2. การเลือกชนิดและขนาดยาเร่ิมตนขึ้นอยูกับสภาวะของผูปวยแตละคน ความรุนแรง

ของความปวด รวมถึงสภาวะอ่ืนๆ ของผูปวย เชน การทํางานของตับ ไต และโรครวม เชน โรคหืด 

เปนตน 

2.1 ผูปวยท่ีไมเคยไดรับยาในกลุม opioids มากอน และมีระดับความรุนแรงของ 

ความปวดปานกลาง (หรือใชยาแกปวดในกลุม NSAIDs ไมไดผล) ใหเริ่มใชยากลุม weak opioids 

เชน Codeine หรือ Tramadol 

2.2 ผูปวยที่ไมเคยไดรับยาในกลุม opioids มากอน และมีความปวดรุนแรง ใหเริ่ม 

ดวย Morphine ชนิดรับประทานแบบ immediate release ขนาด 5-10 มิลลิกรัม ทุก 4 ชั่วโมง 

2.3 ผูปวยที่เคยไดรับยาในกลุม weak opioids หรือ strong opioids มากอน แตไม 

สามารถควบคุมความปวดได ใหคํานวณขนาดยา weak opioids หรือ strong opioids เดิมท่ีไดรับใน 

1 วัน แลวนํามาเทียบเปน equianalgesic dose ของ Morphine หรือ Fentanyl โดยใชตารางที่ 1 และ

ตารางท่ี 2 แลวปรับขนาดใหเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 

3. การใช opioids ในผูปวยมะเร็งท่ีมีความปวดเรื้อรัง ควรเริ่มดวยการใหยา opioids 

ชนิด immediate release โดยใชยาตามระยะเวลาการออกฤทธ์ิตอเนื่องทั้งวัน  (around the clock) 

สําหรับกรณีที่ผูปวยมี breakthrough pain และ incident pain สามารถใหยา opioids ชนิด immediate 

release ขนาดรอยละ 25-50 ของ regular dose (ที่ใหทุก 4-6 ชั่วโมง) ในแบบ prn 

4. เมื่อเริ่มใหยาดวยขนาดยาแรกเริ่ม (Codeine 15-30 มิลลิกรัม ทุก 4 ชั่วโมง Tramadol 

50-100 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง หรือ Morphine 5-10 มิลลิกรัม ทุก 4 ชั่วโมง) ซ่ึงคุมความปวดได

ไมดีพอ สามารถปรับขนาดยาเพ่ิมขึ้นไดตามความรุนแรงของความปวด เชน 

4.1 ปวดปานกลาง (pain score 4-6)  ใหพิจารณาเพ่ิมขนาดยา รอยละ 25-50 

4.2 ปวดรุนแรง (pain score 7-10) ใหพิจารณาเพ่ิมขนาดยา รอยละ 50-100 

5. เมื่อสามารถคุมความปวดไดดีโดยการใช opioids ชนิด immediate release แลว ให

คํานวณขนาดยา opioids (รวมขนาดยาที่ใหแบบ around the clock และขนาดยา prn) ที่ใช 24 ชั่วโมง 
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แลวเปล่ียนเปน opioids ในรูปแบบ sustained release แทน เพื่อใหสะดวกแกผูปวย และเพ่ิมความ

รวมมือในการใชยา 

6. ผูปวยที่ไดรับ sustained release morphine แลวมี breakthrough pain  ควรใชยาท่ี 

ออกฤทธ์ิเร็ว เชน immediate release morphine (rescue analgesic) สําหรับ incident pain ซ่ึงเปน

ความปวดที่เพิ่มขึ้นเม่ือผูปวยมีกิจกรรม และผูปวยควรไดรับยากอนที่จะทํากิจกรรม โดยขนาดของ 

rescue analgesic ประมาณ 1/8 ถึง 1/6 ของขนาดยาท่ีตองการในแตละวัน โดยสามารถใหไดทุก 4 

ชั่วโมง หรือตามท่ีผูปวยรองขอ แตควรทิ้งชวงหางของยาแตละขนานประมาณ 1 ชั่วโมง รวมถึงถา

ผูปวยตองการยา rescue analgesic มากกวา 3 ครั้งตอวัน ควรพิจารณาปรับขนาด regular dose 

7. ถาผูปวยมีอาการขางเคียงท่ีรุนแรงและระดับความปวดอยูในขั้นปานกลาง  ใหลด

ขนาดยาลงประมาณรอยละ 25 และใหประเมินความปวดซํ้า 

8. ยากลุม opioids ที่ไมแนะนําใหใชสําหรับบรรเทาความปวดใน cancer pain หรือ 

chronic noncancer pain ไดแก Pethidine (meperidine) เนื่องจากมี half-life ส้ัน มี toxic metabolite 

คือ norpethidine  และผูปวยที่มี renal insufficiency ถาใช pethidine ไปนานๆ อาจมี norpethidine 

คั่งในรางกายได ซ่ึงสารน้ีมีฤทธ์ิกระตุนระบบประสาทอาจถึงชักได 

ตารางท่ี 1 ขนาดยาโดยประมาณท่ีใหฤทธ์ิแกปวดเทากัน (equianalgesic dose) 
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ตารางท่ี 2  Equianalgesic doses for converting Morphine to Transdermal fentanyl 

 

หลักการใชยา opioids ใน maintenance therapy 
1. ควรใชยา opioids ที่อยูในรูป sustained release ในการควบคุม chronic persistent 

pain เมื่อทราบขนาดยา opioids  แบบ immediate release ที่คุมความปวดไดดีใน 24 ชั่วโมงแลว 

ตัวอยางของ opioids ชนิด sustained released ไดแก 

1.1 MST® ขนาด 10, 30 และ 60 มิลลิกรัม onset ประมาณ 60-90 นาท ีมีระยะเวลา 

การออกฤทธ์ิ 12 ชั่วโมง หามหัก บด หรือเคี้ยวเม็ดยา เพราะยาจะเสียคุณสมบัติการเปน sustained 

release ทําใหระยะเวลาออกฤทธ์ิของยา MST® อาจส้ันกวาท่ีกําหนด เนื่องจากเภสัชจลนศาสตรของ

ยาในผูปวยแตละคนอาจแตกตางกันไป  เชน ในผูปวยบางคนอาจมีระยะเวลาการออกฤทธ์ิของ 

MST® ประมาณ 8-9 ชั่วโมง และจะเริ่มมีความปวดกลับมาท่ีชั่วโมงท่ี 10 ในกรณีนี้ อาจใหยา MST® 

ไดทุก 8-10 ชั่วโมง เปนตน 

1.2 Kapanol® ขนาด 20, 50  และ 100 มิลลิกรัม onset  ประมาณ 2-4 ชั่วโมง มี 

ระยะเวลาการออกฤทธ์ิ 24 ชั่วโมง 

1.3 Durogesic® (Fentanyl TTS) ขนาด 2.5, 5.0  และ 10 มิลลิกรัม เม่ือแปะแผนยา 

ที่หนาอก หนาทอง หรือหนาขา จะทําใหยาถูกดูดซึมเขากระแสเลือด 25, 50 และ 100 ไมโครกรัม

ตอชั่วโมง ยาออกฤทธ์ิสูงสุดที่ 17-24 ชั่วโมง ดังนั้นผูปวยควรไดรับยา opioids ชนิดเดิมในชวงระยะ 

24 ชัว่โมงแรก ยานี้มีระยะเวลาการออกฤทธ์ิ 48-72 ชั่วโมง 
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2. การส่ังยาสําหรับ opioids ชนิด sustained release ใหเขียนโดยกําหนดเวลา เชน 

MST® 10 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 น. และ 20.00 น. ไมแนะนําใหใช order bid เพราะจะทํา

ใหผูปวยไดรับยาไมสอดคลองกับระยะเวลาท่ียาออกฤทธ์ิ 

3. เตรียม rescue dose ของ opioids (ใชแบบ immediate release) สําหรับ breakthrough 

pain และ incident pain รวมท้ังความปวดขณะท่ียาใกลหมดฤทธ์ิหรือกอนที่ยาจะออกฤทธ์ิ 

3.1 ควรเลือกใช immediate release opioids ชนิดเดียวกันกับ sustained release เชน 

rescue opioids สําหรับ MST® หรือ Kapanol® ควรเปน morphine oral solution หรือ morphine 

injection  แตทั้งนี้อนุโลมใหใช morphine oral solution หรือ morphine injection เปน rescue opioid 

ของ Durogesic®  ได 

1.2 ขนาดยาของ rescue dose ประมาณรอยละ 25-50 ของ regular dose (ที่ใหทุก    

4-6 ชั่วโมง) ในแบบ prn 

4. ใหพิจารณาเพ่ิมขนาดของ sustained release ถาผูปวยตองการ rescue dose มากกวา 

วันละ 3 ครั้ง หรือเมื่อขนาดยาของ sustained release ไมเพียงพอที่จะคุมความปวดในขณะท่ีระดับยา

ในเลือดสูงสุด หรือขณะที่ยาใกลหมดฤทธ์ิ 

วิธีจัดการอาการขางเคียงจากการใชยากลุมโอปออยด (opioids) 

การปองกัน Sedation 
1. ใหเริ่มดวยยากลุมโอปออยด (opioids) ขนาดต่ําสุดท่ีสามารถควบคุมความปวดได 

โดยเฉพาะในผูปวยสูงอายุ และผูปวยท่ีมีการทํางานของไตบกพรอง 

2. กรณีที่ตองเพ่ิมขนาดยากลุมโอปออยด (opioids) ใหเพิ่มขึ้นทีละนอย ประมาณรอย

ละ 25-50 ของขนาดยาเดิม โดยทั่วไปผูปวยมักจะปรับตัวกับอาการ sedation ไดเมื่อเร่ิมใชยากลุม

โอปออยด (opioids)ไปแลวประมาณ 1-2 สัปดาห และกรณีที่ผูปวยยังมีอาการ sedation ภายหลังจาก

เริ่มใชยากลุมโอปออยด (opioids) ไปแลวประมาณ 1-2 สัปดาห ใหปฏิบัติดังนี้ 

          2.1 ประเมินเพ่ือหาสาเหตุอ่ืนของการเกิด sedation เชน พยาธิสภาพของระบบ

ประสาทสวนกลาง ยาอ่ืนที่ใหรวมที่มีฤทธ์ิทําให sedation ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง  sepsis 

electrolyte imbalance  และภาวะขาดน้ํา (dehydration) เปนตน 

          2.2 พิจารณาเพิ่มยาในกลุม NSAIDs และ/หรือ co-analgesics เชน antidepressant 

หรือยากันชัก รวมกับการใชยากลุมโอปออยด (opioids) โดยลดขนาดยากลุมโอปออยด (opioids)  
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          2.3 ลดขนาดยากลุมโอปออยด (opioids) ใหอยูในขนาดต่ําสุดที่สามารถควบคุมความ

ปวดได 

          2.4 พิจารณาเปล่ียนยากลุมโอปออยด (opioids) ไปเปนอีกชนิดหน่ึง เชน จาก 

Morphine เปน fentanyl เปนตน และถา sedation score เทากับ 3 และอัตราการหายใจนอยกวา 10 

ครั้งตอนาที ควรใหการรักษาและดูแลผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจากมีโอกาสเกิดการกดการหายใจ

จากการใชยากลุม       โอปออยด (opioids)ได ซ่ึงการรักษา คือ การใหออกซิเจน (oxygen) และดูแล

การหายใจ รวมถึงการใหยา naloxone ทางหลอดเลือดดํา โดย titrate dose ครั้งละ 0.1 มิลลิกรัม ทุก 

5-10 นาที จนผูปวยรูสึกตัว จากนั้นเฝาระวังอาการ และอาจให naloxone ซํ้าอีกทุก 1 ชั่วโมง 

เนื่องจากยามีระยะเวลาการออกฤทธ์ิ 1 ชั่วโมง 

การปองกันอาการทองผูก  
1. เพิ่ม fluid intake ใหไดอยางนอยวันละ 2-2.5 ลิตร แตควรระวังในผูปวยภาวะหัวใจ

ลมเหลว, ภาวะไตทํางานบกพรอง 

      2. เพิ่มการรับประทานอาหารท่ีมีกาก 

      3. เพิ่มการออกกําลังและการเคล่ือนไหวในรายท่ีสามารถทําได 

      4. ยาระบายท่ีใชควรเปนชนิด stimulant laxatives เชน bisacodyl  sennoside เปนตน 

หรืออาจเปนยาในกลุม stool softeners เชน docusate เปนตน และไมควรใชยาระบายชนิด bulk 

forming  เชน methylcellulose เพราะจะทําใหเกิดปญหาเร่ือง GI obstruction มากขึ้น และถาผูปวย

ยังคงมีอาการทองผูกอยู ใหประเมินสาเหตุและความรุนแรงของอาการทองผูกอีกครั้ง และพิจารณา

ใหการรักษาเพิ่มเติมดังนี้ 

                      4.1 เพิ่มขนาดยาระบาย จนถึงขนาดสูงสุด เชน senna รวมกับ docusate 4 เม็ด   

วันละ 2 ครั้ง 

                      4.2 ใชยาในกลุม co-analgesic รวมดวย เพื่อใหสามารถลดขนายากลุมโอปออยด 

(opioids) ได แตควรคํานึงยากลุม Tricyclic antidepressants เชน amitriptyline ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําให

ทองผูกดวย 

4.3 ตรวจหา fecal impaction ถามีใหทํา evacuation 

4.4  เพิ่มยาระบายชนิดอ่ืนรวมดวย เชน  

 4.4.1 Magnesium hydroxide (MOM) ในขนาด 30-60 มิลลิลิตร (หามใช 

magnesiumhydroxide ในผูปวยที่มกีารทํางานของไตบกพรอง)  

 4.4.2 Bisacodyl 2-3 เม็ด วันละ 1 ครั้ง กอนนอน  

 4.4.3 Lactulose 30-60 มิลลิลิตร วันละครั้ง  
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 4.4.4 Sorbitol 30 มิลลิลิตร ทุก 2 ชั่วโมง วันละ 3 ครั้ง แลวตามดวยเวลามี

อาการ (prn) 

 4.4.5 ยาเหน็บทวารหนกัครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

                                 4.4.6 Fleet saline หรือ water enema 

 4.4.7 Prokinetic agent  เชน  Metoclopramide 10-20 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง 

การปองกันและรักษาอาการคลื่นไสอาเจียน  
1. ประเมินหาสาเหตุอ่ืนที่ทําใหเกิดอาการคล่ืนไส เชน ทางเดินอาหารอุดตัน ทองผูก 

ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง มีพยาธิสภาพของระบบประสาทสวนกลาง การไดรับยาเคมีบําบัด การ

ฉายแสง 

2. ใหยาตานอาการอาเจียน เชน 

2.1 Odansetron 8 มิลลิกรัม โดยการรับประทานวันละ 3 ครั้ง หรือฉีดเขาหลอด 

เลือดดําในขนาดเดียวกัน ทุก 8 ชั่วโมง หรือ Granisetron ขนาด 2 มิลลิกรัม ฉีดเขาหลอดเลือดดํา               

วันละครั้ง 

2.2 Haloperidol 0.5-1.0 มิลลิกรัม โดยรับประทาน ทุก 6-8 ชั่วโมง และขณะใหยา 

ควรเฝาระวัง extrapyramidal side effect  

2.3 Metoclopromide 5-10 มิลลิกรัม ฉีดเขาหลอดเลือดดําหรือเขากลามเนื้อ 

ทุก 6 ชั่วโมง หรือขนาด 10 มิลลิกรัม รับประทานทุก  6 ชั่วโมง และขณะใหยาควรเฝาระวัง 

extrapyramidal side effect  

2.4 Domperidone 10-20 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ (prn) 

3. ถาอาการคล่ืนไสคงอยูนานเกินกวา 1 สัปดาห ควรปฏิบัติดังนี้ 

3.1 ประเมินสาเหตุและความรุนแรงของอาการคล่ืนไส โดยอาจพิจารณาเปล่ียน 

ชนิดของopioids 

3.2 พิจารณาใหยาแกปวดในกลุม co-analgesics รวมดวย เพื่อทําใหลดขนาดของ 

opioids ได 

1.3 พิจารณาใชยาตานอาการคล่ืนไสอาเจียนในกลุม 5-HT3 antagonist  เชน  

Ondansetron8 มิลลกรัม วันละ 3 ครั้ง หรือ Granisetron 2 มิลลิกรัม วันละครั้ง โดยการรับประทาน 

4. เมื่อเปล่ียนชนิดของ opioids หรือไดปฏิบัติตามท่ีกลาวมาขางตนแลว อาการคล่ืนไส

ยังคงอยู ใหประเมินสาเหตุและความรุนแรงของอาการคล่ืนไสอีกครั้ง อาจพิจารณาให opioids ทาง 

intrathecal หรือ epidural route 
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การปองกันและรักษา Delirium   
1. ประเมินหาสาเหตุอ่ืนของ delirium เชน ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง CNS metastases 

ยาทางจิตประสาทชนิดอื่นที่ใหรวมดวย โดยเฉพาะยาที่มี anticholinergic effects 

2. เปล่ียนชนิดของยา opioids 

3. ใหยาแกปวดชนดิ co-analgesics รวมดวย เพื่อลดขนาดยา opioids  

4. ให Haloperidol ขนาด 0.5-2 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง โดยการรบัประทาน หรืออาจ

พิจารณาใหยา neuroleptic drugs ตัวอ่ืนๆ  แตควรระวัง extrapyramidal side effects 

5. จัดการส่ิงแวดลอมของผูปวยใหปราศจากอันตราย แกสาเหตุ และอาจใหยากลุม

sedatives หรือ tranquilizers 

 

การปองกันและรักษา Myoclonus  
Myoclonus มักเกิดในผูปวยที่ไดรับ opioids มาเปนเวลานานพอสมควร และมักพบวา

จะเกิดกับการใช Morphine ชนิดรับประทานมากกวาชนิดฉีด จึงคาดวา myoclonus อาจเกิดจากผล

ของ Morphine metabolite ที่อาจมีปริมาณสูงจนทําใหเกิด myoclonus ขึ้นได ซ่ึงยาท่ีใชลดอาการ 

myoclonus ไดแก Baclofen, Diazepam, Clonazepam, Midazolam และ Sodium valproate และกรณี

ที่มีอาการรุนแรงมาก ควรเปล่ียนยา opioids 

แนวทางปฏิบัตขิองบุคลากรทางการแพทยตอผูปวยมะเร็ง  
1. ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาความปวด  ซ่ึงจะบงถึงคุณภาพชีวิตของ

ผูปวย มีการรวมปรึกษาหรือสงตอการดูแลดานความปวดระหวางแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย

ในสถานพยาบาลท่ีดูแลรวมกัน ทั้งน้ีรวมถึงการจัดการความปวดโดยการใชยาชนิดตางๆ  และ

วิธีการจัดซ้ือจัดหา ซ่ึงรวมถึงแหลงของการไดมาของยาหรือการรักษาพิเศษอ่ืนๆ 

2. ความเขาใจสภาพจิตใจหรืออารมณของผูปวยมะเร็งท่ีมีความปวด โดยใชหลักการ

ส่ือสารที่ดี ตอบคําถามผูปวยและญาติโดยไมปดบังตามความเหมาะสมและสถานการณ ควรทําให              

ผูปวยและครอบครัวตระหนักถึงความหวงใยของบุคลากรทางการแพทย หรือการปลอบโยนผูปวย

และครอบครัว โดยจําเปนตองใหขอมูลวิธีการดูแลรักษา การวางแผนการรักษาในระยะเวลาตางๆ 

ตลอดจนใหความเชื่อมั่นกับผูปวยและครอบครัวถึงการดูแลความปวดหรืออาการอ่ืนๆ  ที่บุคลากร

ทางการแพทยสามารถกระทําใหได 
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3. สงเสริมการเผชิญปญหา การควบคุมสถานการณ พฤติกรรมการแกไขปญหาของ

ผูปวยและครอบครัวซ่ึงนํามาสูการปรับสภาพจิตใจ และสนับสนุนใหปรับการตอบสนองดาน

อารมณ เพ่ือใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. ฝกใหผูปวยเผชิญปญหาความปวดท่ีเกิดเฉียบพลันดวยการฝกการหายใจ  เชน การ

ฝกการหายใจเพ่ือคลายเครียด การเบ่ียงเบนความสนใจไปในเรื่องอ่ืนๆ การปรับแนวคิดตอความ

ปวด และการฝกสมาธิ 

5. ฝกพฤติกรรมการผอนคลาย  การจินตนาการ การสะกดจิต โดยการดูแลของ

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหผูปวยสามารถจัดการกับการรับรูความปวด 

6. ใหความรูกับผูปวยและครอบครัวเรื่องความปวด ความทุกขทรมานจากความปวด 

ซ่ึงสามารถควบคุมไดดวยการใหยารับประทานหรือวิธีอ่ืนๆ การใชวิธีการรักษาท้ังท่ีไมใชยาและวิธี

อ่ืนๆ และความเขาใจผิดในการไดรับยากลุม opioids เพื่อบรรเทาปวด การติดยา การด้ือยา 

7. อธิบายใหผูปวยและครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญของการรายงานเกี่ยวกับ

ความรุนแรงของความปวด ปญหาท่ีเกิดจากการใชยาและผลขางเคียงตางๆ เพื่อนําไปสูการปรับยา

ใหเหมาะสมและผลการบรรเทาปวดท่ีดีขึ้น 

8. อธิบายเกี่ยวกับยาตางๆ ที่ผูปวยไดรับ ไดแก เหตุผลของการใชยา วิธีการใชยาท่ี

ถูกตอง ผลขางเคียงที่พบและการแกไขหรือปองกัน การรายงานเม่ือผูปวยมีปญหาความปวดที่

เกิดขึ้นใหม ลักษณะความปวดที่เปล่ียนไป อาการคล่ืนไส อาเจียน ทองผูก งวงซึมหรือสับสน การ

วางแผนการนัดตรวจเปนประจํา 

การใหความรูเร่ืองการระงับปวดในผูปวยมะเร็ง 

นอกจากจะบําบัดรักษาความปวดแลว แพทยและทีมผูดูแลผูปวยมะเร็งควรเนนเรื่อง

การใหความรูที่ถูกตองแกทั้งผูปวยและญาติ ทั้งน้ีเพื่อใหการบําบัดรักษาความปวดมะเร็งไดผลเต็มที่ 

ควรเปดโอกาสใหผูปวยและญาติสอบถามและรับคําแนะนําในการดูแลผูปวยไดตลอดเวลา ทั้งโดย

วิธีพูดคุยโดยตรง และการรับขอมูลจากเอกสารแผนพับ เปนตน สมาชิกในครอบครัวของผูปวย

มะเร็งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงและมีความสัมพันธใกลชิดผูปวย ควรรับรูและเขาใจสาเหตุของความ

ปวดของผูปวย รวมท้ังวิธีจัดการกับความปวดเบื้องตนที่สามารถปฏิบัติไดจริง เชน ความรูเกี่ยวกับ

ยาแกปวดท่ีผูปวยไดรับ อาการดื้อยา และภาวะติดยา เปนตน 
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การแบงระดบัความรุนแรงของโรคมะเร็ง โดยอาศัยการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง เรียกวา ระยะ      

( Staging ) มี 4 ระยะ ไดแก (พัสมณฑ, 2543; Kumar, et al., 1992)  

ระยะท่ี 1 หมายถึง ระยะท่ีเซลลมะเร็งอยูเฉพาะบริเวณตนกําเนิดภายในอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อ

นั้น ยังไมมีการแพรกระจาย 

ระยะท่ี 2 หมายถึง ระยะท่ีเซลลมะเร็งแพรกระจายเขาสูเนื้อเยื่อใกลเคียง 

ระยะท่ี 3 หมายถึง ระยะท่ีเซลลมะเร็งแพรกระจายสูตอมน้าํเหลือง 

ระยะท่ี 4 หมายถึง  ระยะท่ีเซลลมะเร็งแพรกระจายไปสูอวัยวะอ่ืน ๆ  

3. ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลเจาคุณไพบลูยพนมทวน 
ทีมดูแลผูปวย (Patient Care Team) ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ทีมสหวิชาชีพที่ทําหนาท่ี

รวมกันในการดูแลผูปวยมะเร็ง ไดแก แพทย พยาบาล และเภสัชกร จํานวน 18 คน ประกอบดวย 

       แพทย จํานวน 5 ทาน ซ่ึงปฏิบัติงานประจําท่ีโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวนใน

ชวงเวลาท่ีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย สูติแพทย 1 คน แพทยทั่วไป 4 คน  

       พยาบาล จํานวน 12 ทาน ซ่ึงเปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจําท่ีแผนกผูปวยใน  

       เภสัชกร จํานวน 1 ทาน หมายถึง ซ่ึงเปนผูใหการบริบาลทางเภสัชกรรม และเปนผูวิจัย  

การบริบาลทางเภสัชกรรม หมายถึง ความรับผิดชอบโดยตรงของเภสัชกรที่จะติดตาม

ดูแลการใชยาของผูปวย เพ่ือใหผลการรักษาท่ีถูกตองตามตองการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย 

เภสัชกรมีหนาท่ีรวบรวมขอมูลและจัดทําประวัติการใชยาของผูปวย ประเมินปญหา

เกี่ยวกับยาของผูปวย ใหคําแนะนําปรึกษาและแกปญหาดานยา เขารวมทีมรักษาผูปวยประจําวัน 

ติดตามผลการตอบสนองของผูปวยทั้งในดานผลลัพธของการรักษาและอาการอันไมพึงประสงค

จากการใชยา ใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยาแกผูปวยและใหขอมูลขาวสารดานยาแกบุคลากรทาง

การแพทยที่ปฏิบัติงานบนหอผูปวย ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับยาที่ผูปวยจะนําไปใชเมื่อจําหนายออก

จากโรงพยาบาล จากการมีการบริบาลเภสัชกรรมแลวพบวา ผูปวยไดรับยาท่ีสมเหตุสมผล และมี

ประสิทธิภาพในการรักษา เนื่องจากเภสัชกรเขามามีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการใชยา

ของผูปวย การบริบาลทางเภสัชกรรมยังชวยสงเสริมใหมีการทํางานรวมกันเปนทีมระหวางแพทย 

พยาบาล และเภสัชกร ทําใหผลการรักษาผูปวยมีประสิทธิผลมากขึ้นดวย 

โดยมีแนวทางดังนี้ 

1.  การประเมินสภาพผูปวยและครอบครัว 

1.1 ประเมินอาการทางดานรางกาย ไดแก สภาพผูปวย ยาที่ชวยบรรเทาอาการ 

โดยเฉพาะยาที่ชวยบรรเทาอาการปวดซ่ึงเปนอาการที่ทําใหผูปวยทุกขทรมานมากท่ีสุดรวมถึงตอง
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ตรวจสอบวายาที่ผูปวยรับประทานถูกชนิดและถูกตามแผนการรักษาหรือไม นอกจากนี้ตอง

ประเมินเรื่องการไดรับการดูแลจากญาติผูดูแลโดยประเมินจากความสะอาดของรางกาย เส้ือผา และ

ส่ิงอํานวยความสะดวกของผูปวย 

1.2 ประเมินสภาพดานจิตใจท้ังของผูปวยและครอบครัว เชน ผูปวยทราบเรื่องการ

วินิจฉัยโรค  การพยากรณโรค  ความรุนแรงของโรค  เปาหมายของการรักษา ผูปวยและญาติรูสึก

อยางไรตอความเจ็บปวยและการรักษารวมถึงความหวังในการรักษามีปญหาหรือประเด็นอะไรท่ี

ผูปวยใหความสําคัญเปนพิเศษ 

1.3ประเมินสภาพดานครอบครัวและสังคมของผูปวย ควรจะจัดทําแผนภูมิ

ครอบครัวโดยมีขอมูลความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายไดของครัวเรือนและ

รวมถึงความเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว  เพื่อชวยในการวางแผนดูแล  แผนภูมิครอบครัวจะ

ชวยใหบุคลากรในทีมสุขภาพทราบวาผูดูแลหลักคือใคร ในการใหขอมูลหรือคําแนะนําควรใหกับ

ใครถึงจะไดรับประโยชนสูงสุด รวมถึงทราบสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของผูปวย นอกจากนี้ตอง

ประเมินสังคมส่ิงแวดลอมของของผูปวยและครอบครัวดวย  ไดแก  แหลงท่ีผูปวยจะขอความ

ชวยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเรงดวนเชน ผูนําชุมชน องคการบริหารสวนทองถ่ิน อาสาสมัคร

ชุมชน หรือองคกรการกุศล  เปนตน 

1.4 ประเมินสภาพดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัววามีความคิดความเชื่อ

อยางไร อะไรคือคุณคา และส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจเม่ือเจ็บปวยหรือเมื่อทุกขทรมาน 

2.  การใหคําปรึกษาผูปวยและครอบครัว 

     หลังจากประเมินสภาพผูปวยและครอบครัวเพื่อคนหาขอมูลโดยการรับฟงปญหา

และความกังวลของผูปวยและครอบครัวและรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหหาแนวทางชวยเหลือ

ใหตรงกับปญหาและใหคําปรึกษาในส่ิงท่ีผูปวยและครอบครัวยังกังวลหรือของใจ การใหเวลา การ

วางตัวเปนกันเองกับผูปวยและครอบครัว ลดชองวางระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ยึดหลัก

ความเปนมนุษย  เสมอภาค  และเปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวไดระบายซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอยาง

ยิ่งท่ีจะชวยคนหาขอมูลที่แทจริงสามารถชวยเหลือไดถูกจุดดังตัวอยางผูปวยมะเร็งปอดระยะสุดทาย

โรคลุกลามไปยังกระดูกสันหลังมีความปวดมากไดรับยามอรฟนน้ํารับประทานอาการปวดไมดีขึ้น

ผูปวยทรมานจากอาการปวดมากแพทยอายุรกรรมไดสงผูปวยฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการปวดแต

ผูปวยปฏิเสธและไมยอมบอกถึงสาเหตุการปฏิเสธแมแตญาติ จากการสรางสัมพันธภาพและใหเวลา

กับผูปวย พบวาส่ิงท่ีผูปวยวิตกกังวลและกลัวการฉายรังสีคือกลัวเจ็บรอนขณะฉายรังสีและกลัววา

ทําใหโรคลุกลามมากกวาเดิมหลังจากทราบปญหาจึงใหขอมูลที่ถูกตองและเม่ือผูปวยไดรับขอมูลที่

ถูกตองชวยใหผูปวยตัดสินใจยอมรับการฉายรังสีทําใหอาการปวดทุเลาลง 
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3. การชวยเหลือสนับสนุนและติดตามผล  

ใหการชวยเหลือสนับสนุนตามปญหาและความตองการและควรดึงชุมชนมามีสวน

รวมในการดูแลผูปวยดวยทําใหผูปวยไดรับการชวยเหลือครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ตัวอยาง ผูปวยมะเร็ง

ปากมดลูกระยะสุดทายโรคลุกลามแพรกระจายไปยังกระดูกไดรับการฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการ

ปวดถาดูผิวเผินโดยท่ัวไปเห็นเพียงวาผูปวยนอนบนรถนอนมีหนาตาอิดโรยเหมือนคนไขทั่วๆไป

แตจากการประเมินพบวาส่ิงท่ีเห็นเหมือนภูเขาน้ําแข็งซ่ึงพบปญหามากมายบุตรชายใหขอมูลวา

ผูปวยปวดมากอยากกระโดดนํ้าเพ่ือฆาตัวตายบุตรบอกวาถามารดาตายจะขอตายตามไปดวย  เมื่อ

ประเมินปญหาสภาพผูปวยและครอบครัวพบวา 

1. รางกายและเส้ือผาท่ีสวมใสสกปรกและเกา 
2. รับประทานยามอรฟนน้ําไมถูกตองทําใหปวดมาก 

3. มีปญหาดานเศรษฐกิจยากจนมาก 

4. ไมมีผูดูแลประจําบุตรตองทํางานรับจาง สามีติดเหลา 

ขั้นตอนใหการชวยเหลือผูปวยรายนี้ 

1. ปรึกษาแพทยเจาของไขเพื่อชวยเหลือจัดการเรื่องความปวดและหลังจากไดรับการ

จัดการความปวดแลวผูปวยยังมีอาการซึมเศราไดคนหาปญหาตอพบวาผูปวยวิตกกังวลเร่ือง

คาใชจายในการซ้ือโลงศพและเปนสาเหตุที่บุตรบอกวาถาผูปวยตายจะขอตายตามเพราะตนเองไมรู

จะหาเงินที่ไหนแคลําพังใชจายประจําวันก็ลําบากมาก 

2. ประสานงานกับอาสาสมัครเยี่ยมบานเพื่อชวยเหลือพบวาผูปวยรับประทานยาแก

ปวดมอรฟนไมถูกตองโดยใชแกวดื่มนํ้าตวง  และพบวายาหมดอายุ และทานอนของผูปวยไม

เหมาะสมจึงทําใหปวดมาก อาสาสมัครไดสอนเรื่องการรับประทานยา เรื่องการจัดทาท่ี เหมาะสม

และชวยดูแลเปนชวงๆขณะบุตรไปทํางาน 

3. ประสานงานกับสิทธิประโยชนโรงพยาบาล ผูนําชุมชน และเครือขายสังคมใน

ชุมชนท่ีผูปวยอาศัยเรื่องชวยซอมแซมบานที่ผุพังและชวยเหลือคาโลงศพผูปวยเม่ือเสียชีวิต 

ในท่ีสุดผูปวยก็จากไปอยางสงบ บุตรไดรับการชวยเหลือจากสังคมในการใหงานทํา

เพื่อดํารงชีวิตตอไปส่ิงท่ีไดจากกรณีนี้ 

1. ผูปวยไดรับการจัดการความทุกขทรมานจากความปวด 

2. ผูปวยจากไปอยางสงบเน่ืองจากไดรับการจัดการในส่ิงท่ีวิตกกังวล คือ คาโลงศพ 

และการไดรับการชวยเหลือในการซอมแซมบาน 

3. ผูปวยและครอบครัวไดรับการชวยเหลือดูแลจากสังคมท่ีอาศัย 
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4. ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลชุมชนทําใหเกิดความภาคภูมิใจและสรางความ

สามัคคีใหคนในชุมชน 

5. ชุมชน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรไดประสบการณเกิดการเรียนรูรวมกันสามารถ

ประยุกตใชในการดูแลผูปวยรายตอไป 

แนวทางการใหยามอรฟนบรรเทาปวด  
การประเมินผูปวยกอนใหยา  

1.ประเมินชนิดของความปวดตามพยาธิกําเนิด เปน Nociceptive หรือ neuropathic pain 

2.ประเมินชนิดของความปวดตามระยะเวลาของการเกดิความปวด ปวดเฉียบพลัน หรือปวดเรื้อรัง 

3.ประเมินความปวด ระดับความรุนแรง ตําแหนงที่ปวดและตําแหนงที่ปวดราว ลักษณะของความ

ปวด 

4.ซักประวัติที่เกี่ยวกับความปวด การรักษาท่ีไดรับอยู ภาวะทางจิตสังคม ปจจัยที่อาจกระทบกับการ

รักษาความปวด การตรวจรางกาย การตรวจโดยอาศัยการประสานงานระหวางสถานบริการ 

ขั้นตอนการใหบริบาลทางเภสัชกรรม 
1. เก็บรวบรวมขอมูลของผูปวยที่เกี่ยวของกับการรักษา 
2. การคนหาปญหาท่ีเกี่ยวของกับการใชยาของผูปวยแตละราย  

3. เภสัชกรประเมินความตองการและผลของการรักษารวมกับทีมสุขภาพที่ดูแลผูปวย รวมทั้งตัว

ผูปวยเอง เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมายและแผนการรักษา 

4. กําหนดเปาหมายของผลการรักษาดวยยาท่ีตองการในแตละปญหา 

5. กําหนดทางเลือกของการบําบัดดวยยา หาแผนการรักษาท่ีเปนไปได โดยนําวิธีการรักษาตาง ๆ มา

พิจารณาเปรียบเทียบกัน โดยเลือกการรักษาใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพในการรักษา ความปลอดภัย ความสะดวกและควรพิจารณาถึงราคารวมดวย 

6. วางแผนการติดตามผลการรักษาและผลการแกไขปญหา วางแผนติดตามและประเมิน

ผลการรักษาและตรวจสอบถึงอาการไมพึงประสงคของยาท่ีเกิดขึ้นจริงหรือมีโอกาสที่เกิดขึ้น  

7. ปรับปรุงแผนบําบัดดวยยาและแผนการติดตามผลการบําบัดดวยยารวมกับทีมสุขภาพท่ีดูแลผูปวย 

กอนและขณะที่นําแผนมาใช 

8. นําแผนการรักษามาใชในการบําบัด การปฏิบัติตามแผนที่ระบุอยางถูกตอง ครบถวน โดยมีการ

ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของในเรื่องการส่ังใชยา โดยมีการจดบันทึกการปฏิบัติในแตละขั้นตอนลง

ในแบบบันทึกประวัติการรักษาของผูปวยใหครบถวน 
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9. ติดตามผลการบําบัดและติดตามผลของการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ รวมดวย 

10.กําหนดทางเลือกการบําบัดรักษาและแผนการติดตามผลการบําบัดดวยยาใหม 

ปญหาจากการใชยา (Drug Related Problems; DRPs)  

หมายถึง เหตุการณหรือสภาวะท่ีเกี่ยวกับการใชยาในการรักษา โดยอาจรบกวนหรือมี

แนวโนมท่ีจะรบกวนผลการรักษาท่ีตองการ โดยปญหาจากการใชยาอาจมีสาเหตุของการเกิดปญหา

มาจากผูปวย หรือมาจากขั้นตอนการส่ังยา จายยา หรือบริหารยาโดยบุคลากรทางการแพทย 

ประเภทของปญหาจากการใชยาท่ีใชในงานวิจัยนี้ คือ (ดัดแปลงจาก Helper and 

Strand,1990; เฉลิมศรี, 2543; รุงทิวา, 2544) 

1. การไมไดรับยาท่ีควรไดรับ (Untreated indication)  ผูปวยควรไดรับยาเพิ่มเพื่อ 

1.1 รักษาโรค หรืออาการเดิมท่ีไมไดยา 

1.2 รักษาโรค หรืออาการใหมท่ีไมไดยา 

1.3 เพิ่มผลในการรักษา (combination pharmacotherapy) 

1.4 ปองกันโรค หรืออาการท่ีอาจแทรกซอนขึ้นมาในภายหลัง (prophylaxis or 

premedication) 

2. การไดรับยาท่ีไมจําเปน (Unnecessary drug therapy) 

           2.1 ผูปวยไดรับยาโดยไมมีขอบงใช ณ เวลาน้ัน เชน อาการบางอยางไมจําเปนตองไดรับยา    

ยาบางอยางไมจําเปนตองใชตอเน่ือง 

              2.2 ผูปวยไดรับยาหลายชนิดซํ้าซอน โดยไมจําเปนเพื่อรักษาอาการ หรือสภาวะโรค

เดียวกัน  

2.3 ผูปวยไดรับยาเพื่อรักษาอาการขางเคียงจากยาตัวอ่ืน ซ่ึงเปนอาการท่ีปองกันแกไขได

โดยวิธีหรือใชยาอ่ืน ๆ 

2.4 ผูปวยไดรับยาท่ียังไมมีขอมูลทางวิชาการยืนยันถึงขอบงใชนั้น 

2.5 ผูปวยซ้ือยามาใชเอง (self  medication) โดยทําใหเกิดปญหาตามขอใดขอหนึ่งของ                

ขอ 2.1-2.4 

3. การไดรับยาท่ีไมเหมาะสม (Improper drug selection)  ควรเปล่ียนยาเพราะยาที่เลือกไม

เหมาะสมกับผูปวย เนื่องจาก 

3.1 ผูปวยมีประวัติแพยา 
3.2 ผูปวยมีขอหามในการใชยา 
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3.3 ไมมีประสิทธิภาพในการรักษา 
3.4 ไมใชยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา 
3.5 มีประสิทธิภาพในการรักษาเทากันกับยาอ่ืน แตราคาแพงกวา 

3.6 มีประสิทธิภาพในการรักษาเทากันกับยาอ่ืน แตมียาที่ปลอดภัยกวา 

4. การไดรับยาถูกตอง แตขนาดนอยเกินไป (Subtherapeutic dosage or dosage too low) 

4.1 ขนาดยานอยเกินไป หรือจํานวนท่ีส่ังนอยเกินไป ทําใหผูปวยไดรับยาขนาดนอย

เกินไป 

              4.2 เวลา หรือความถ่ีของการใชยาหางเกินไป 

              4.3 วิธีการบริหารยาไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม 

              4.4 ระยะเวลาการใชยาส้ันเกินไป 

              4.5 การเก็บยาไมถูกตอง ซ่ึงอาจทําใหยามีประสิทธิภาพลดลง 

5. การไดรับยาถูกตอง แตขนาดมากเกินไป (Overdosage or dosage too high) 

5.1 ขนาดยามากเกินไป หรือจํานวนที่ส่ังมากเกินไป ทําใหผูปวยไดรับยาขนาดมากเกินไป 

              5.2 ความถ่ีของการใชยามากเกินไป 

5.3 วิธีการบริหารยาไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม 

5.4 ระยะเวลาการใชยานานเกินไป 

6. ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse drug reaction; ADRs) 

7. การเกิดปฏิกิริยาตอกันระหวางยากับยา ยากับอาหาร ยากับผลทางหองปฏิบัติการ (Drug-

drug interaction, Drug-food interaction, Drug-laboratory interaction) 

8. การไมไดรับยา หรือไดรับไมครบ เพราะ 

8.1 เกิดความคลาดเคล่ือนในการจายยาใหผูปวย 

8.2ไมมียาในคลังยา 

8.3 ยาแพง 

8.4 รูปแบบ รสกล่ินของยาไมเหมาะสม 

8.5 ความไมรวมมือของผูปวย ไดแก การไมไดกินยาตามแพทยส่ัง หรือกินไมสมํ่าเสมอ 

การกินยาไมเปนเวลาท่ีแนนอน กินยาในเวลาไมเหมาะสม (กอนอาหาร หลังอาหาร) การลืมกินยา

แลวปฏิบัติไมถูกตอง รวมถึงการไมเขาใจวิธีใชยา 

8.6 การไมมาพบแพทยตามนัด ทําใหขาดยา หรือไดรับยาไมตอเนื่อง 
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        9. ปญหาอ่ืน ๆ  

9.1 เกิดความคลาดเคล่ือนในการส่ังยาท่ีไมสามารถเขาเกณฑในขออ่ืน ๆ เชน แพทยไมระบุ

วิธีใชยา เปนตน 

9.2 เกิดความคลาดเคล่ือนในการนัดพบแพทย เชน ระยะเวลานัดส้ันเกินไป หรือระยะเวลา

นัดนานเกินไป เปนตน 

การปองกันและแกไขปญหาจากการใชยา (Fincham, 1992; เฉลิมศรี, 2543) หมายถึง การปองกัน

แกไขปญหาจากการใชยา โดยดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 

1.การใหคําแนะนําเกี่ยวกับยา (Patient counseling) 

2.การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (ADR monitoring; ADRM) โดยการ

ปองกันการเกิด และเม่ือเกิดแลวดําเนินการแกไข เชน ใหคําปรึกษาแนะนําผูปวย ประเมินความ

เชื่อมั่นของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  

3.การใหบริการขอมูลทางยา (Drug information service; DIS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

 

แนวทางปฏิบัตขิองเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรม 

 

ผูปวยเขารับบริการ 

 

เภสัชกรสรางความสัมพันธกับผูปวย 

 

ซักประวัตริวบรวมขอมูลของผูปวยเพื่อประเมินการรกัษาดวยยา 

 

คนหาปญหาจากการใชยา (Drug Related Problems: DRPs) ของผูปวย 

  

           ไมมีปญหาจากการใชยา                                                          มีปญหาจากการใชยา 

                                                                                                                                            
    ใหคําแนะนําปรึกษาการใชยาแกผูปวย                      Actual DRPs             Potential DRPs       

                                                                                                                                    
การประเมินผลการรกัษา                                             Resolved DRPs              Prevent DRPs 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                       
                                                                        Pharmacist action to resolved DRPs or prevent DRPs          

                                                                               
                                                  ประเมินผลของการแกไขหรือปองกันปญหาการรักษาดวยยา     

                                                                                                           
                                                การประเมินผลการรกัษา 
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3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ธราณี คงทะเล (2548) ไดทําการศึกษาผลการใหบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการ

รักษาอาการปวดในผูปวยมะเร็ง ณ หอผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงเปนการศึกษา

แบบเปรียบเทียบกอนหลัง ในชวงเดือนกนัยายน 2547 ถึง กรกฎาคม 2548  ผูปวยที่มีคุณสมบัตติาม

เกณฑการคดัเลือก จํานวน 47 คน จะไดรับการประเมินความปวดรวมกับการคนหาและแกไข

ปญหาจากการใชยาทุกวัน ตั้งแตวันที่ผูปวยเขารับการตรวจรักษาจนกระท่ังออกจากหอผูปวย และ

ติดตามผูปวยตอจนครบ 1 เดือน ซ่ึงผูปวย รอยละ 82.9 เปนผูปวยมะเร็งระยะท่ี 4  คะแนนความปวด

เฉล่ียในวนัแรกรับโดยใช numerical rating scale คือ 7.4 1.5  และหลังจากใหการบริบาลทาง 

เภสัชกรรม พบวา ผูปวยมีคะแนนความปวดลดลงอยางมีนยัสําคัญ (Paired sample t-test, p-value 

0.001) และอาการปวดลดลงอยางตอเน่ืองจนผูปวยออกจากหอผูปวย  โดยมีปจจัยที่มีผลตอการ

ลดลงของความปวด ไดแก คะแนนความปวดของผูปวยในวันแรกรับ การเปล่ียนชนิดของยากลุม 

opioids และการเปล่ียนชนดิของยาเสริม (adjuvant analgesics)  พบปญหาจากการใชยาเฉล่ีย รอยละ 

9.7 ตอผูปวย 1 ราย สําหรับปญหาท่ีพบมากที่สุด คือ อาการไมพึงประสงคจากการใชยา แพทยและ

ผูปวยยอมรับแนวทางแกไขปญหาจากการใชยา รอยละ 91 และ 96 ตามลําดับ เม่ือส้ินสุดการศึกษา 

พบวา ผูปวยรอยละ 14 ไมมีความปวด และรอยละ 48 ใหคะแนนความปวดนอยกวา 3 จึงสรุปไดวา 

การใหบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดในผูปวยมะเร็งโดยเภสัชกรในรูปแบบ

สหวิชาชีพ สามารถควบคุมความปวด ลดปญหาจากการใชยา ทําใหมีผูปวยที่สามารถควบคุมความ

ปวดมากขึ้น 

ประสิทธ์ิ บัวเบิก (2549)  ศึกษาผลของการดําเนินงานบริบาลเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็งที่

ไดรับยาเคมีบาบัดโรงพยาบาลสุรินทร เพื่อคนหา ปองกัน และแกไข ปญหาความคลาดเคล่ือนใน

การจายยา (Dispensing errors) ปญหาเกี่ยวกับการใชยา (Drug-related problems) และเปรียบเทียบ

ความรูความเขาใจเร่ืองโรค แผนการรักษา การปฏิบัติตวั กอนและหลังการไดรับความรูและ

คําแนะนํา ระหวางวนัที ่25 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2548 จํานวน ผูปวยที่เขารวมการศึกษา 40 คน 

ผลการศึกษาพบปญหาท่ีเกี่ยวกับการใชยา (Drug-related problems) กอนไดรับเคมีบําบัดพบปญหา

จํานวน 129 ปญหา(รอยละ32.5) ซ่ึงผูปวยทั้งหมดไดรับคําแนะนําในการปองกัน การบรรเทาอาการ

และวิธีการปฏิบัติตัว แตไมไดวดัผลหลังใหคําแนะนําและปญหาท่ีเกี่ยวกับการใชยา  (Drug-related 

problems) ระหวางผูปวยเขารับการศึกษาพบปญหาท่ีเกี่ยวกับการใชยา (Drug-related problems )  
17 ปญหา สามารถแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้นได 15 ปญหา (รอยละ 88.2) พบปญหาความคลาดเคล่ือน

จากการจายยา (Dispensing errors)จํานวน 15 ครั้ง จากรายการยาทั้งหมด 331 รายการ (รอยละ 4.5) 
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สามารถดําเนินการแกปญหาไดทั้งหมด ปญหาอาการขางเคียงท่ีเกิดขึ้นกับผูปวยพบปญหาคล่ืนไส

อาเจียนเกิดขึ้นมากที่สุด31 คน (รอยละ 77.5)ซ่ึงผูปวยทั้งหมดไดรับคําแนะนําวิธีการปฏิบัติตวัเพื่อ

ปองกันการเกิดอาการขางเคียงท่ีเกิดขึ้น จากการศกึษาความแตกตางระหวางความรูของผูปวยกอน

และหลังการใหความรูโดยใชสถิต ิWilcoxon Rank test พบวา ผูปวยมีความรูเพ่ิมขึน้อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูปวยตอบทบาทการให

บริบาลทางเภสัชกรรม พบวาผูปวยสวนใหญพอใจในการใหการบริบาลเภสัชกรรมมากกวารอยละ 

80 จึงสรุปไดวา การใหการบริบาลทางเภสัชกรรม ชวยลดปญหาความคลาดเคล่ือนจากการจายยา 

ชวยแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชยา และผูปวยมีความพึงพอใจตอการบริบาลทางเภสัชกรรมของ

เภสัชกร 

กชรัตน ชวีพฤกษ และธนิยา เจริญเสรีรัตน (2551) ไดทําการศึกษาผลการใหบริบาล

ทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคมะเร็งที่มีอาการปวด โดยทําการศึกษาขอมูลและประวัตกิารใชยาของ

ผูปวยจากเวชระเบียนและการสัมภาษณเพิ่มเติมจากผูปวยหรือผูดูแลท่ีมีกําหนดพบแพทย ณ หนวย

ระงับปวด โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2551 จํานวน 20 ราย แบงออกเปน 

nociceptive pain 8 ราย neuropathic pain 1 ราย และ nociceptive pain รวมกับ neuropathic pain           

11 ราย พบวา มีปญหาท่ีเกดิจากการใชยา 36 ครั้ง ซ่ึงปญหาที่พบมากที่สุด คือ อาการไมพึงประสงค

จากการใชยา 17 คร้ัง เชน อาการทองผูกจากการใช opioids รองลงมา คือ ปญหาจากการใชยา            

ไมเหมาะสม 11 ครั้ง เชน ผูปวยไดรับ strong opioids รวมกับ weak opioids และปญหาอื่นๆ เชน 

ผูปวยใช MST  เปน rescue drug  โดยเภสัชกรปรึกษาแพทยเพื่อใหแกไขปญหาท้ังหมด 49 ครั้ง 

และไดรับการแกไขปญหา 44 ครั้ง รวมถึงเภสัชกรไดแนะนําการใชยาถูกตองเหมาะสมใหกับผูปวย 

17 ราย และผูปวยทุกรายใหความรวมมือในการ ใชยา จึงสรุปไดวา เภสักรมีบทบาทที่สําคัญในการ

ดูแลผูปวยดานยา โดยการทํางานรวมกับบุคลากรทางการแพทยอ่ืน เพ่ือชวยใหการรักษาผูปวย

มะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

พิจักษณา มณพีันธุ, เบญจมาศ คุชนี (2552)  ศกึษาผลการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแก

ผูปวยมะเร็งลําไสใหญและทวารหนกัตอความรู พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวติของ

ผูปวย โดยศกึษาผูปวยมะเร็งลําไสใหญและทวารหนักที่เขารับการรักษา ณ หอผูปวยใหยาเคมีบําบัด 

รพศ.ขอนแกน ระหวาง 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2552 ผูปวยเคยไดรับยาเคมีบําบัดอยางนอย 1 รอบ

รักษา มีผูปวยทั้งส้ิน 29 คน แบงเปนกลุมควบคุม (15 คน) และกลุมศึกษา (14 คน) ผูปวยทั้งหมด

ไดรับการทดสอบ pre-test  กอนรับเคมีบําบัด ทั้งความรูเรือ่งโรคและยาเคมีบําบัด พฤติกรรมการ

ดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิต (โดย FACT-C version 4) กลุมศึกษาไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรม 
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ไดแก ความรูเรื่องโรค ยาเคมีบําบัดและการดูแลรกัษาตัวเอง) สวนกลุมควบคุมไดรับการดูแล

ตามปกติของหอผูปวย จากนั้นทดสอบ post-test  เม่ือผูปวยกลับมารับยาเคมีบําบัดในรอบถัดไป

กลุมศึกษามีคะแนนความรูที่ post-test  มากกวากลุมควบคมุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) 

แตไมพบความแตกตางทางสถิติระหวางกลุมในดานพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิต จึง

สรุปไดวาการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยมะเร็งลําไสใหญและทวารหนักมีประโยชนทางคลินิก

ในดานความรูเรื่องโรคและยาเคมีบําบัด สวนผลทางดานพฤติกรรมการดูแลตนเองและดานคุณภาพ

ชีวิต จําเปนตองพจิารณาปจจัย 

พิไลวรรณ จันทรสุกร ีกัญญารัตน ผึ่งบรรหาร และหทัยรัตน จิรนนัทิพัทธิ (2553 ) ได

ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในผูปวยมะเร็งเตานมท่ีเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลอุตรดิตถ เปนการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research)  

ของทีมสุขภาพ ประกอบดวย แพทย พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกร นักกายภาพบําบัด โภชนาการ 

นักเทคนิคการแพทย นักรังสีวิทยา อยางละ 1 คน ศึกษาผูปวยมะเร็งเตานมที่เขารับการรักษาดวย

การผาตัดเตานมครั้งแรก  ไมมีภาวะเจ็บปวยหรือโรคแทรกซอนรุนแรง จํานวน 60 คน ดําเนินการ

วิจัยตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะ

เตรียมการ ระยะพัฒนาและระยะประเมินผล  ผลการวิจัย ระยะท่ี  1 ผลการวิเคราะหบริบทและ

สภาพปจจุบัน พบวากระบวนการดูแลผูปวยและแผนการดูแลทางคลินิกไมมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ

การดูแลผูปวยยังไมบรรลุเปาหมาย จึงนํารูปแบบการจัดการรายกรณีมาใชในการแกปญหา ระยะท่ี 

2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในผูปวยมะเร็งเตานม  เปนแบบ Hospital Case 

Management โดยมีพยาบาลวิชาชีพเปนผูจัดการรายกรณี ปฏิบัติงานรวมกับทีมสหวิชาชีพ ทําให

เกิดผลลัพธการดูแลผูปวยท่ีดี ระยะท่ี 3 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการรายกรณีในผูปวยมะเร็ง

เตานม พบวา สามารถปฏิบัติไดจริง เกิดประโยชนตอผูปวย ประหยัดคาใชจายในการดูแล และทีมมี

ความพึงพอใจในการใชในระดับมาก  ผลลัพธการดูแลผูปวยมะเร็งเตานม หลังใชรูปแบบการ

จัดการรายกรณี ดีกวากอนใช คือ ไมพบขอไหลติด การติดเช้ือของแผลผาตัด และ Readmission 

ชองปากอักเสบรุนแรงลดลง จํานวนวันนอนหลังใชนอยกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

0.001 คาใชจาย พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของ

ผูปวยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่0.001 จึงสรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการจัดการราย

กรณีในผูปวยมะเร็งเตานม โดยทีมสหวิชาชีพ ทําใหเกิดผลลัพธที่ดีตอผูปวย และชวยใหเกิดความ

คุมคาดานคาใชจายในการดูแลผูปวย 
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เบญจมาศ คุชะนี และสุธาสินี หัสรินทร (2554) ศกึษาผลการใหการบริบาลทางเภสัช

กรรมแกผูปวยมะเร็งเตานม ตอความรูเรื่องโรค และยาเคมีบําบัด พฤติกรรมการดูแลตนเอง ความ

รุนแรงของอาการไมพึงประสงค คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผูปวยตอการบริบาลทางเภสัช

กรรม โดยทําการศึกษาในผูปวยมะเร็งเตานมเพศหญิงท่ีเขารับการรักษา ณ ศูนยมะเรง็อุดรธานี 

ระหวางเดือนมกราคมและมีนาคม 2552 ผูเขารวมการศกึษาเคยไดรับยาเคมีบําบัดมาแลวอยางนอย 

1 รอบ มีผูปวยทั้งหมด 46 ราย แบงเปนกลุมควบคุม 22 ราย และกลุมศึกษา 24 ราย ทั้งสองกลุม

ไดรับการทดสอบ pre-test กอนไดรับยาเคมีบําบัด ในกลุมศึกษาไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรม 

(ไดแก ความรูเรื่องโรค ยาเคมีบําบัดและการดูแลรักษาตนเอง) ทําการทดสอบ post-test เม่ือผูปวย

กลับมารับยาเคมีบําบัดในรอบถัดไป พบวากลุมศึกษามีคะแนนความรู พฤติกรรมการดูแลรักษา

ตนเอง และคุณภาพชีวิตสูงกวากลุมควบคุม  ความรนุแรงของอาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด 

(เชน คล่ืนไส อาเจียน ผมรวง) ลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.001) และ

มีความพึงพอใจตอการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับท่ีสูงกวากลุมควบคุม จึงสรุปไดวา เภสัชกร

ควรมคีวามตระหนักและมีบทบาทในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยมะเร็ง เพ่ือใหผูปวยมี

ความรูเรื่องโรค พฤติกรรมการดูแลรักษาตนเอง และคณุภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

อ่ืนที่อาจเกี่ยวของ ไดแก ระยะเวลาการติดตามผล จํานวนครั้งในการใหการแทรกแซง

แกผูปวย ภาษาท่ีใชกับคนทองถ่ิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริบาลทาง  เภสัชกรรมตอไป 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรในการบริบาลทาง         

เภสัชกรรมผูปวยมะเร็ง มีวัตถุประสงคเพื่อคนหารูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรที่เหมาะสมใน

การบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยมะเร็ง โดยผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการศึกษา ประกอบดวย 

 
รูปแบบการศึกษา 

เปนการศึกษาแบบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยทีมสหวิชาชีพ มีสวนรวมใน

การเรียนรู รวมกําหนดปญหา  ดําเนินการ วิเคราะหขอมูล หาแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหา 

และพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งของโรงพยาบาลรวมกัน   

 

ขอบเขตงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรในการบริบาล

ทางเภสัชกรรมผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน  ตั้งแต กรกฎาคม 2556 ถึง 

มีนาคม 2557 การวิจัยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

 
ประชากร  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรดานสาธารณสุขที่ทําหนาท่ีดูแลผูปวย

ของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และ

นักวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน 

ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาโดยผูวิจัย ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ในกลุมตัวอยาง คือ ทีมสหวิชาชีพที่ทําหนาท่ีรวมกันในการ

ดูแลผูปวยมะเร็ง จํานวน 18 คน ประกอบดวย 

       แพทย จํานวน 5 ทาน ซ่ึงปฏิบัติงานประจําท่ีโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวนใน

ชวงเวลาท่ีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย สูติแพทย 1 คน แพทยท่ัวไป 4 คน  

       พยาบาล จํานวน 12 ทาน ซ่ึงเปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจําท่ีแผนกผูปวยใน  
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  เภสัชกร จํานวน 1 ทาน หมายถึง ซ่ึงเปนผูใหการบริบาลทางเภสัชกรรม และเปนผูวิจัย  

 

กลุมเปาหมาย 
ผูปวยมะเร็งทุกรายท่ีเขารับการรักษาท่ีแผนกผูปวยใน ตั้งแตกรกฎาคม 2556-มีนาคม 

2557 จํานวน 45 คน  

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
       1. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารวิจัยผานระบบ

คนหา อิเล็กทอนิกส โดยใชคําสําหรับคนหาวา “แนวทางการดูแลผูปวยมะเร็ง” “การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ” และ “การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็ง” 

     2. การทบทวนเวชระเบียนผูปวยมะเร็งท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อสืบคน

ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษา สาเหตุของการนอนโรงพยาบาล รายการยาและปญหาจากการ

ใชยาที่เกิดขึ้นกับผูปวย 

      3. การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 

          3.1 การนําเสนอขอมูลสถานการณ การดูแลผูปวยมะเร็งท่ีเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล การวิเคราะหความเส่ียงท่ีพบในกระบวนการดูแลรักษาในรูปแบบเดิม เปรียบเทียบ

ความแตกตางของการใหบริการกับมาตรฐานการดูแลที่ผูปวยควรไดรับ (Gap Analysis) 

          3.2 การระดม และรวบรวมความคิดเห็น มีดังนี้ 

   3.2.1 รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งอยางตอเน่ือง ครอบคลุมควรเปนอยางไร 

     3.2.2 บทบาท หนาท่ีของแตละวิชาชีพที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย ควรมี

อะไรบาง  
     3.2.3 เปรียบเทียบรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งกับหนวยงานอ่ืนซ่ึงไดจากกการ 

ทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ   

 
ตัวแปรตน 
 1.บริบทของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 

       2.นโยบายดานการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย และแนวทางการดูแลผูปวยมะเร็ง 

       3.การศึกษา รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งของโรงพยาบาลตาง ๆ จากการทบทวน

เอกสารที่เกี่ยวของ  
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ตัวแปรตาม 
1. รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลย      

พนมทวน 
2. รูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรที่เหมาะสมในการบริบาลเภสัชกรรมผูปวย

มะเร็งของโรงพยาบาลเจาคณุไพบูลยพนมทวน ประกอบดวย 
            1.โครงสรางการจัดตั้งทีมดูแลผูปวยมะเร็ง 

     ทีมสหวิชาชีพและบทบาทหนาที่ในการดูแลผูปวยมะเร็ง 

            2.การใหบริการและการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

    2.1 การประเมินปญหา สาเหตุ ของการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

    2.2 แนวทางการจัดการ แกไข ปญหา และการจัดการความปวด  

    2.3 แนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 

        3.การใหการชวยเหลือ และติดตามดูแลอยางตอเน่ืองท่ีบาน 
 
ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล 
 เก็บรวบรวมขอมูล เดือน กรกฎาคม 2556-มีนาคม 2557 รวมเปนระยะเวลา 9 เดือน 

 
การวิเคราะหขอมูล 
1.การวิเคราะหขอมูลบริบทของพ้ืนที ่

ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในกลุมขอมูลที่ไดจากการทบทวนเอกสารท่ีเกีย่วของ 

ประกอบดวย แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผูปวยมะเร็ง  งานวิจัยเรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรมใน

ผูปวยมะเร็ง และความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูแลผูปวย ผูวิจัยจะวิเคราะหแยกยอยเปน

ประเด็นสําคัญ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 

                      1.1 วิเคราะหแยกแยะรายละเอียดของเหตุการณ หรือประเด็นที่ศึกษาวามีตัวแปรยอย 

หรือสวนประกอบใดบาง 

                      1.2 จัดหมวดหมูของสวนประกอบ หรือตัวแปรเหลาน้ัน โดยจําแนกประเภทตาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย เปนรายประเด็นท่ีเปนหนวยในการวิเคราะห 

                      1.3 วิเคราะหถึงความเช่ือมโยงของสวนประกอบเหลานั้น 
2. การสังเคราะหรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งตามบริบทของโรงพยาบาล 

เปรียบเทียบขอเสนอแนะของทีมสหวิชาชีพกับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ เกี่ยวกบั

แนวทางปฏิบัติ และการจัดรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งของโรงพยาบาลอ่ืน เพื่อสังเคราะหรูปแบบ
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การดูแลผูปวยมะเร็งวามีความสอดคลอง เหมาะสมกับบริบท และศักยภาพของโรงพยาบาลหรือไม 

โดยรายละเอียดของรูปแบบจะแบงเปน 3 ประเด็นไดแก   

 
ขั้นตอนการวิจัย 
1. การเก็บขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 

    1.1 ทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ 

    1.2 การรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ประกอบดวย 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ระบบการดูแลผูปวย บริบท สถานการณ แนวโนมของโรค

ที่สําคัญ 

    1.3 การทบทวนเวชระเบียนผูปวยมะเร็งท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อสืบคนขอมูล

เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษา สาเหตุของการนอนโรงพยาบาล รายการยาและปญหาจากการใชยา

ที่เกิดขึ้นกับผูปวย 

    1.4 การทบทวนความเส่ียงของระบบบริการเดิม วิเคราะหสวนขาด เม่ือพิจารณาจากแนวทางเวช

ปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็ง (Gap Analysis) 

2. การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ทีมสหวิชาชีพ ประกอบดวย แพทย พยาบาล และ

เภสัชกร ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็ง วิธีการระดมความ

คิดเห็น มีดังนี้ 

     2.1 ประธานของทีม คือ แพทย ทําหนาที่ กําหนดประเด็น ชี้แจงวัตถุประสงค เปาหมาย ของการ

ดูแลผูปวยมะเร็ง โดยเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็น 
   2.2  เลขานุการทีม ทําหนาที่ จุดประเด็นในการสนทนาเพ่ือใหสมาชิกไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ตอรูปแบบการดูแลผูปวย ประกอบดวย 

            2.2.1 แนวทางการดูแลผูปวยมะเร็งเดิม พบ ปญหา อุปสรรค อยางไรบาง 

            2.2.2 แนวทางการดูแลผูปวยมะเร็งที่ตองการพัฒนาใหมีมาตรฐานมากขึ้น ควรมีลักษณะ

อยางไร 

            2.2.3 ขั้นตอนการใหบริการผูปวยมะเร็งที่รับรักษาในโรงพยาบาล ควรมีขั้นตอนอยางไร 

            2.2.4 บทบาทของแตละวิชาชีพที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย ควรมีอะไรบาง 

     2.3 การสังเคราะหรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล           

เจาคุณไพบูลยพนมทวน ซ่ึงจะมีการบันทึกการประชุม แลกเปล่ียนลงในกระดาษ  Flip Chart เพื่อ

สรุปเปนรายงานการประชุม การพัฒนาการดูแลผูปวยมะเร็งของโรงพยาบาล 
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3. การจัดตั้งทีมดูแลผูปวยมะเร็ง 

    3.1 จัดทําแนวทางการดูแลผูปวยมะเร็งของโรงพยาบาล (Flow Chart) 

    3.2 จัดเตรียมเอกสาร และเครื่องมือเพื่อใชในการดูแลผูปวย 

          3.2.1 แบบบันทึกขอมูลผูปวย (Patient Data Form) ประกอบดวย ขอมูล 3 สวน ดังนี้ 

                   1. ขอมูลทั่วไป ไดแก ชื่อ-สกุล HN/ ANโรคประจําตัว ประวัติการแพยา 

                   2. ขอมูลความเจ็บปวยและประวัติการใชยา ไดแก  สภาวะความเจ็บปวย  

ประวัติการใชยาในอดีต และปจจุบัน 

                    3.สาเหตุของการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
          3.2.2 แบบบันทึกการใชยาผูปวยใน Patient Medication Profile  

 1. ขอมูลทั่วไป ไดแก ชื่อ-สกุล อายุ HN/ AN ประวัติการแพยา สิทธิการรักษา 

วัน-เวลาท่ี Admit วัน-เวลาท่ี Discharge ผลการวินิจฉัยโรค แพทยผูดูแล 

  2. ขอมูลการรักษา และยาท่ีไดรับ 

        3.2.3 แบบประเมินความปวด ซ่ึงทีมเลือกใช Numerical rating scale (NRS) หรือ 
Verbal rating scale (VRS) ในการประเมินระดับความปวด 

        3.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอเภสัชกร 

              1. แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูปวย/ ญาติ ประกอบดวย ความรูความเขาใจเร่ือง

โรค การใชยา และอาการไมพึงประสงคจากการใชยา และประโยชนจากการบริบาลทาง                 

เภสัชกรรม 

                     2. แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับแพทย/ พยาบาล ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ

บทบาทของเภสัชกรในดานการคนหา แกไข ปองกันปญหาจากการใชยา และประโยชนจากการ

บริบาลทางเภสัชกรรม 

   3.3 เตรียมความพรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานโดยจัดอบรมวิชาการ และ

แนะนําแนวทางการดูแลผูปวยมะเร็งที่จัดทําขึ้น 
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การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของผูปวยมะเร็ง โดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก ความถ่ี รอยละ 

2. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
 

3.การทบทวนชองวางของระบบการดูแลผูปวยแบบเดิม (Gap Analysis) 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งท่ี
เ ห ม า ะ ส ม กั บ บ ริ บ ท ข อ ง
โรงพย าบาล เ จ า คุณไพบู ลย   
พนมทวน 

1.โครงสรางการจัดต้ังทีมดูแล
ผูปวยมะเร็ง 

ทีมสหวิชาชีพและบทบาทหนาที่
ในการดูแลผูปวยมะเร็ง 

2.การใหบ ริการและการดูแล
รักษาผูปวยมะเร็งท่ีเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล 

2.1 การประเมินปญหา สาเหตุ 
ของก าร เข า รับการรักษาใน
โรงพยาบาล 

2.2 แนวทางการจัดการ แกไข 
ปญหา และการจัดการความปวด  
2.3 แนวทางการบริบาลทางเภสัช
กรรม 

3 .การให การชวย เหลือ  และ
ติดตามดูแลอยางตอเนื่องท่ีบาน 

 

การสนทนากลุม  
ผูมีสวนเก่ียวของ 

(Focus Group 

Discussion) 

จัดตั้งทีมดูแล
ผูปวยมะเร็งของ
โรงพยาบาล 
 

 

บริบทของพื้นท่ี 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของเกี่ยวกับ
บริบทของโรงพยาบาล 

2.ขอมูลการรับบริการของผูปวย
มะเร็ง 

3.การทบทวนชองวางของระบบ
การดูแลผูปวยแบบเดิม  ( Gap 

Analysis) 

 

 

การทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

research) 

2.แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล
การรักษาความปวดจากมะเร็ง 

3.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 

 

 
บทท่ี 4 

                          ผลการวเิคราะหขอมลู 
 

ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัช

กรรมในผูปวยมะเร็งที่มารับบรกิารที่โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี ที่แผนกผูปวยใน ตั้งแต กรกฎาคม 2556 - มีนาคม 2557 นําเสนอผลการศึกษาเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลบริบทของพ้ืนที่ อันเปนปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็ง

ของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 

              1.1 ขอมูลพื้นฐานของเกี่ยวกับบริบท และศักยภาพของโรงพยาบาล 

              1.2 ขอมูลการรับบริการของผูปวยมะเร็ง 

                     1.3 รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งแบบเดิม (Gap Analysis) 
สวนที่ 2 ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus group) ของผูมีสวนเกี่ยวของ เรื่อง

รูปแบบการดูแลผูปวยท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 

สวนที่ 3 การสังเคราะหรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เหมาะสมกับบริบทของ

โรงพยาบาล เจาคุณไพบูลยพนมทวน 

สวนที่ 1 ขอมูลบริบทของพื้นที่  
1.1 ขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาล 

      โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวนเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง อยูหาง

จากอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 22 กิโลเมตร เปนโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ 2.1 ของภาครัฐ 

ใหบริการผูปวยครอบคลุมท้ังดานการรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสมรรถภาพ ใหบริการ

การแพทยทางเลือกและกายภาพบําบัด 
                          ประชากรในเขตรับผิดชอบจํานวน 49,153 คน 13,121 หลังคาเรือน โรงพยาบาล

เครือขายการใหบริการระดับปฐมภูมิ จํานวน 9 แหง กรณีผูปวยเกินสักยภาพในการดูแลรักษาจะสง

ตอไปรับบริการในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และโรงพยาบาลมะการักษ 

ขอบเขตและศักยภาพของการใหบริการ 

บริการหลัก (Main service): 

1. ดูแลรักษาพยาบาล ปองกัน สงเสริม ฟนฟูสภาพ และการสงกลับโดยบรกิารปฐมภูม ิ
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ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบอําเภอพนมทวน บริการทุติยะภูมิโดยรับสงตอจาก รพ.สต. ในเครือขาย

บริการ 9 แหง 

                2. สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและกระทรวง

สาธารณสุข 

ความสามารถเฉพาะขององคกร (core competency): 

พัฒนาการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (DM ,HT , AMI, Stroke) ดวยเครือขายชุมชน

เขมแข็ง 

ปญหาสุขภาพท่ีสําคัญในพื้นท่ี: 

      1. กลุมโรคเส่ียงสูงไดแก Acute MI , Acute Stroke 

        2. กลุมติดเชื้อไดแก Sepsis 

        3. กลุมโรคและภาวะแทรกซอนจากอุบัติเหตุ ไดแก Head Injury 

        4. กลุมโรคเรื้อรังที่เปนปญหาไดแก DM , HT, COPD / ASTHMA 

        5. กลุมโรคติดตอ ไดแก วัณโรค 

        6. กลุมสูติกรรม ไดแก  PPH ,Teenage Pregnancy 

        ปญหาสุขภาพท่ีเปนโอกาสพัฒนา: 

      1. กลุมโรคเส่ียงสูง ไดแก การเขาถึง  Early Detection Acute MI, Acute Stroke 

         2. กลุมติดเชื้อไดแก Early Detection Sepsis 

         3. กลุมโรคและภาวะแทรกซอนจากอุบัติเหตุไดแก Head Injury 

         4. กลุมโรคเรื้อรังที่เปนปญหาไดแกการใหขอมูล การเสริมพลังและการดูแลตอเนื่อง  

DM, HT, COPD/ASTHMA 

                5. กลุมผูปวย DM HT ทีต่องไดรับการดูแลอยางตอเนื่องปองกันโรคไตวายเรื้อรัง 

         6. กลุมโรคติดตอ Early Detection และการดูแลตอเนือ่งวัณโรค HIV, DHF 

         7. กลุมสูติกรรม PPH  Teenage Pregnancy 

          

         โรคที่มีขอจํากัดในการใหบริการ / ตองสงตอ: 

       1. โรคทีม่ีขอจํากัดในการใหบรกิาร / ตองสงตอ: AMI,  Stroke, Cataract, CKD 

            2. กลุมผูปวยที่ตองไดรับการ Investigate ดวยการทํา CT Scan, Gastro Scope, Endoscope 
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            3. โรคทางจิตเวช 

 

ตารางท่ี 3   10 อันดับการวินจิฉัยโรคผูปวยนอก โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน  
 

อันดับ                       ป 2555                      ป 2556 

    1 HT  12,023 HT     12,287 

    2 DM  10,723 DM     10,770 

    3 Pharyngitis    3,660 Pharyngitis       3,389 

    4 Low back pain    2,781 Dyspepsia       2,483 

    5 Dyspepsia    2,625 Dizziness       1,925 

    6 Dizziness    2,210 Low back pain       1,552 

    7 Diarrhoea    2,208 HIV       1,400 

    8 Acute Nasopharyngitis    1,426 Acute Nasopharyngitis       1,347 

    9 HIV    1,363 Asthma       1,153 

   10 Bronchitis    1,175   

 

ตารางท่ี 4   10 อันดับการวินจิฉัยโรคผูปวยใน โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 
 

อันดับ                      ป 2555                             ป 2556 

    1 AGE    425 Diarrhoea        659 

    2 Dizziness    282 UTI        203 

    3 Diarrhoea    270 Vertigo        197 

    4 Bronchitis    266 Dyspepsia        156 

    5 Vertigo    195 Bronchitis        138 

    6 Viral Infect    187 Dizziness        136 

    7 โรคหัวใจ    178 Pneumonia        118 

    8 UTI    161 Pharyngitis        105 

    9 Dyspepsia    127 COPD        100 

   10 COPD    125 Dengue Fever          99 
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ตารางท่ี 5  10 อันดับโรค ที่เปนสาเหตุการตายผูปวยใน โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 
 

อันดับ                           ป 2555                            ป 2556 

    1 CA (ระยะสุดทายรวมทุกระบบ)   19 CA (ระยะสุดทายรวมทุกระบบ)     18 

    2 Sepsis     5 Pneumonia       8 

    3 Pneumonia    4 Chronic Renal Failure       3 

    4 Cirrhosis    2 Respiratory Failure       3 

    5 HIV    2 Respiratory Failure / HIV       3 

    6 CHF    1 CHF       2 

    7 COPD    1 TB       2 

    8 Aotic Dissection    1 Cirrhosis       1 

    9 Paraquart Poissonning    1 Paraquart Poissonning       1 

   10 UGIH    1 HIV / TB / UGIH       1 

 
ขอมูลบุคลากร 

แพทย  ไดแก สูติแพทย 1 คน แพทยท่ัวไป 4 คน 
พยาบาลวิชาชีพ 52 คน 
เภสัชกร 4 คน 
นักเทคนิคการแพทย 2 คน  
นักกายภาพบําบัด 1 คน 
แพทยแผนไทยประยุกต 1 คน 

                      1.2  ขอมูลการรับบริการของผูปวยมะเร็ง 

                พบอัตราผูปวยเสียชีวิตจากมะเร็งมีแนวโนมสูงขึ้น ขอมูลสถิติผูปวยเสียชีวิตของ

โรงพยาบาลต้ังแตป 2552 - 2555 เปนผูปวยเสียชีวิตจากมะเร็ง ซ่ึงเปนสาเหตุอันดับที่หนึ่ง จํานวน 

11, 9, 16 และ 19 คน ตามลําดับ ผูปวยมะเร็งที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลสวนใหญเปนผูปวยมะเร็ง

ระยะสุดทายท่ีไมสามารถใหการรักษาตอไปได โรงพยาบาลจึงมีบทบาทในการดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care) 

                      1.3 คุณภาพและชองวางของระบบการดูแลผูปวยแบบเดิม 

               เนื่องจากศักยภาพของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวนไมสามารถใหการ

รักษาผูปวยมะเร็งเองได ผูปวยจะไดรับการวินิจฉัยและรักษาจากโรงพยาบาลที่เปนเครือขาย ไดแก 
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โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันมะเร็งแหงชาติ และโรงพยาบาลศูนยราชบุรี ผูปวยมะเร็งท่ีมารับบริการ

ในโรงพยาบาลจึงเปนผูปวยมะเร็งที่เกิดอาการขางเคียงจากการรักษา มะเร็งระยะสุดทายท่ีตองการ

การดูแลประคับประคอง จากการทบทวนเวชระเบียนของผูปวยมะเร็งท่ีเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลพบ  ปญหาในการดูแลผูปวยหลายประการ ดังนี้ 

1. การระบุ ประเมินปญหา และเปาหมายของการรักษายังไมชัดเจน และครอบคลุม 

2. การประเมิน และเครื่องมือที่ใชในการประเมินระดับความปวดยังไมเปนแนวทาง

เดียวกัน และไมตอเน่ือง 

3. ปญหาจากการใชยา ไดแก การใชยาระงับปวดไมสอดคลองกับระดับความปวด การ

เลือกชนิดของยาระงับปวดไมเหมาะสม หรือซํ้าซอน ลักษณะการบริหารยาระงับปวด

ไมตอเนื่องตลอดเวลา รวมถึงอาการขางเคียงจากการใชยา  

4. ไมไดรับบริการจากบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของยังไมครอบคลุมวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งแบบเดิม 

สวนที่ 2  สนทนากลุม (Focus Group Discussion)  
                2.1 ผลการจัดประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ  

                      ผูวิจัยและผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันทบทวนปญหาท่ีเกิดขึ้นในการดูแลผูปวยมะเร็ง

รวมกัน โดยมีผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก 

                       แพทยที่เปนประธานของทีม จํานวน 1 คน 

                       พยาบาลแผนกผูปวยใน   จํานวน 2 คน 

                       เภสัชกรที่เกี่ยวของ   จํานวน 1 คน 

                       นักเทคนิคการแพทย   จํานวน 1 คน 

ประเด็นท่ีใชในการเรียนรูรวมกันในเรื่องระบบการใหบริการดูแลผูปวยมะเร็งแยกเปน 

คือ 

1.การระบุ ประเมินปญหา และเปาหมายของการรักษาใหครอบคลุม และชัดเจน 

2.เครื่องมือที่ใชในการประเมินระดับความปวดของโรงพยาบาล 

3.บทบาท หนาที่ของแตละวิชาชีพในการใหการดูแลผูปวย 

4.ส่ิงท่ีตองการ การสนับสนุนเพ่ิมเติมจากทีม และผูบริหาร 
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ตารางท่ี 6 แสดงรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 
 

ประเด็น ขอเสนอแนะจากทีมสหวิชาชีพ 
แพทย พยาบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร

การแพทย 
1.การระบุ ประเมิน

ปญหา และเปาหมาย

ของการรักษา 

แพทยจะระบปุญหาให

ครอบคลุม และสง 

Investigate เพ่ิมเติมทุก

ครั้งที่พบความ

เปลี่ยนแปลง พรอมระบุ

เปาหมายของการดูแลให

ชัดเจนเพ่ือสื่อสาร

ระหวางแพทย พยาบาล 

และผูเกี่ยวของ 

-ขอใหแพทยชวยระบุ

เปาหมายของการรักษา 

และการวางแผนการรักษาที่

ตองการใหพยาบาล หรือ

ผูเกี่ยวของรับทราบ 

-กรณีพบอาการไมพึง

ประสงค หรือปญหาจากยา 

อยากใหเภสัชกรเขามามี

สวนรวมในการจัดการ

ปญหา และใหคําแนะนํา 

 ขอใหมีการประสาน

ความตองการ เชน 

การใชเลือด การสง

เพาะเช้ือลวงหนา 

2.เครื่องมือที่ใชใน

การประเมินระดับ

ความปวดของ

โรงพยาบาล 

 ควรระบุระดับความปวดไว

ในแบบฟอรม vital sign 

ของผูปวย เพ่ือใชในการ

สื่อสารระหวางวิชาชีพ  

ควรใชเคร่ืองมือรูปแบบ

เดียวกันในการประเมินระดับ

ความปวด เพ่ือใชในการสงตอ 

ประเมิน และติดตามผลการ

จัดการความปวด  

 

3.แนวทางการดูแล

ผูปวยมะเร็ง 

การทวทวนวิชาการควร

พูดคุย 

ระหวางแพทย และ

ผูเกี่ยวของเพ่ือสังเคราะห

เปน 

รูปแบบการดูแลของรพ.

เจาคุณไพบูลยพนมทวน 

   

4.สิ่งที่ตองการ การ

สนับสนุนเพ่ิมเติม

จากทีม และ

ผูบริหาร 

 

-เสนอใหนัก

กายภาพบําบัดเขามามี

สวนรวมในการดูแล

ผูปวย เชน การสอนญาติ

เคาะปอด เปนตน 

-เสนอใหเภสัชกร 

จัดเตรียมยาในรูปแบบที่

เหมาะสมกับผูปวย เชน 

ผูปวยที่ใสสายใหอาหาร  

การปรับยาขนาด กรณีที่มี

อาการปวดกําเริบแกผ

ผูปวยและญาติ 

-อยากใหรพ.สนับสนุน

เคร่ืองมือ/ อุปกรณสําหรับ

ผูปวยที่มีปญหาดานรางกาย 

เชน แผลกดทับ หรือ

ประสงคกลบัไปเสียชีวิตที่

บาน ไดแก ออกซิเจน เตียง

ที่ปรับระดบัได ที่นอนลม 

เคร่ืองดูดเสมหะ รถเข็น

อุปกรณทําแผล เปนตน 

 

-ควรมีการทบทวนความ

จําเปนของรายการยา และ

รูปแบบยาที่รพ. ควรจัดใหมี

ในบัญชียาของรพ. 
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สวนที่ 3  การสังเคราะหรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล เจาคุณ
ไพบลูยพนมทวน และผลลัพธของการมีสวนรวมของเภสัชกรในการดูแลผูปวยมะเร็ง 
  3.1 การจัดต้ังทีมดูแลผูปวยมะเร็ง  

      ศักยภาพของโรงพยาบาล คือ การดูแลประคับประคอง  ความตองการการดูแลของ

ผูปวยมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งระยะสุดทายมีความซับซอน การดูแลผูปวยในระยะสุดทาย จึงตองการ

การประสานงานและการทํางานรวมกันของทีมสุขภาพ เพื่อชวยตอบสนองความตองการของผูปวย

และครอบครัวไดอยางครอบคลุม 

     โครงสรางการทํางานของทีม  ประกอบดวย 
1.แพทย จํานวน 1 คน ทําหนาที่ เปนหัวหนาทีมดูแลผูปวยมะเร็ง 

                   2.พยาบาล จํานวน 1 คน ทําหนาท่ี เปนผูประสานงานระหวางแผนก และระหวาง

วิชาชีพ 

3.พยาบาลจิตเวช จํานวน1 คน ทําหนาที่ ใหคําปรึกษาดายสุขภาพจิต 

4.เภสัชกร จํานวน 1 คน ทําหนาท่ีประสานงาน และบริหารจัดการดานยา  และให

คําแนะนําการใชยาแกผูปวยและญาติ 

5.นักกายภาพบําบัด จํานวน 1 คน ทําหนาที่ในการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย 
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3.2 แนวทางการดูแลผูปวยของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 

 

 
 

 

 

ตรวจวินิจฉัย ส่ังการรักษา 

รับยากลับบาน 

รับไวรักษาในรพ. 

ใหการพยาบาลผูปวยตามแผนการรักษา 

  เภสัชกรเขาเยี่ยมผูปวย เพ่ือประเมิน
ความปวด และปญหาจากการใชยา 

ผูปวยมีอาการปวด 

ปวดนอย (PS 1-3) ปวดกลาง/ ปวดมาก (PS ≥ 3) 

- Drug Pain Relief 
-Non-Drug Pain Relief 
-ประเมินซํ้าทุก 8 ชม. 
 

ปวดเพ่ิมขึ้น Non-Drug Pain Relief 
ประเมินซํ้าทุก 8 ชม. 
 

ประเมินการไดรับยาระงับ
ปวด อาการขางเคียง และ

ปญหาทีอ่าจเกิดขึ้นเกิดจากยา 

-ปรึกษาแพทยเพื่อ
ปรับเปลี่ยนการรักษา 
-แกไขอาการ
ขางเคียง และให
คําแนะนําแกผูปวย/
ญาต ิ

Non-Drug Pain Relief 
   PS 1-3 

ประเมินความพึงพอใจผูปวย/ 
ญาติ 

PS ลดลง/ PS=0 และไมมีอาการ

สงพบแพทย 

ผูปวยเขารับบรกิารในรพ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย 

ตารางท่ี 7  จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปจําแนกตามเพศ 

คุณลักษณะ( N= 45) จํานวน รอยละ 

อายุ 
    < 40 ป 
   41-50 ป 
   51-60 ป 
   61-70 ป 
   > 70 ปข้ึนไป  

 

 

2  

9 

9 

15 

10 

 

 

0.45 

20 

20 
33.33 

22.22 

 
สิทธิการรักษา  
     -สวัสดิการขาราชการ 
    -ประกันสุขภาพถวนหนา 

 

5 

40 

 

11.11 

88.89 

ชนิดของมะเร็ง 

-  มะเร็งในสมอง  
-  มะเร็งริมฝปากและชองปาก 

-  มะเร็งปอด 
-มะเร็งตอมน้ําเหลือง 
-มะเร็งหลอดอาหาร 

-มะเร็งหลังโพรงจมูก 
-มะเร็งตับ 

-มะเร็งตับออน 
-มะเร็งลําไส 
-มะเร็งเตานม 

-มะเร็งปากมดลูก 

-มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

-มะเร็งตอมลูกหมาก 
-มะเร็งผิวหนัง 

 

3 

3 

5 

4 

1 

2 

3 

1 

4 

7 

6 

3 

1 

2 

 

 

6.67 

6.67 

11.11 

8.89 

2.22 

0.44 

6.67 

2.22 

8.89 

15.56 

13.33 

6.67 

2.22 

0.44 
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ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปจําแนกตามเพศ (ตอ) 

คุณลักษณะ( N= 45) จํานวน รอยละ 

โรครวม  
ไมมี 

 มี 

       เบาหวาน 

       ความดันโลหิตสูง 

       ปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

       จิตเวช 

ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็ง 
       ระยะที่ 2 

        ระยะที่ 3 และ 4 

 

35 

10 

                  5 

                 3 

                1 

                1 

 

11 

34 

 

77.78 

22.22 

                  50 

                  30 

                  10 

                 10 

 

24.44 

75.56 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยท่ัวไป 
กลุมประชากรที่ศึกษาท้ังหมด 45 ราย เปนชาย 23 ราย (รอยละ 51.1) มีอายุเฉล่ีย  61  ป 

เปนหญิง 22 ราย (รอยละ 48.9) มีอายุเฉล่ีย 61 ป ผูปวยสวนใหญที่มารับบริการ เปนผูปวยที่อยูใน

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เปนผูปวยชาย 21 ราย (รอยละ 91.30)  ผูปวยหญิง 19 ราย             

(รอยละ 86.36)   ชนิดของมะเร็งท่ีพบ 3 ลําดับแรก ในผูปวยชายไดแก มะเร็งปอด 5 ราย (รอยละ 

21.74) มะเร็งตอมนํ้าเหลือง 4 ราย (รอยละ 17.39) และมะเร็งตับ 3 ราย (รอยละ 13.04) สวนชนิด

ของมะเร็งท่ีพบ 3 ลําดับแรกในผูปวยหญิงไดแก มะเร็งเตานม 7 ราย (รอยละ 31.82)  มะเร็งปาก

มดลูก 6 ราย(รอยละ 27.27)  และมะเร็งลําไส 3 ราย (รอยละ 13.64) ผูปวยมะเร็งท้ังชาย และหญิง

สวนใหญไมมีโรคประจําตัว และสวนใหญเปนผูปวยที่มีระยะความรุนแรงของโรคในระยะท่ี 3 

และ 4 มีผูปวยที่อยูในระยะท่ี 2 จํานวน 11 ราย เปนผูปวยชาย 4 ราย จําแนกเปนผูปวยมะเร็งเม็ด

เลือดขาว 2 ราย มะเร็งริมฝปากและชองปาก 1 ราย และมะเร็งหลังโพรงจมูก 1 ราย สวนผูปวยหญิง 

7 ราย จําแนกเปนมะเร็งเตานม 4 ราย และมะเร็งปากมดลูก 3 ราย ซ่ึงไดรับการผาตัดและใหยาเคมี

บําบัดจากโรงพยาบาลท่ีรับสงตอ และยังคงมีนัดติดตามผลการรักษาอย างตอเนื่อง  ดังแสดงใน

ตารางท่ี 7  

หมายเหตุ : มีผูปวยเสียชีวิตระหวางดําเนินการวิจัยจํานวน 11 ราย เปน ผูปวยชาย

จํานวน 10 ราย ผูปวยหญิง 1 ราย จําแนกเปนผูปวยมะเร็งปอด 4 ราย มะเร็งตับ 3 ราย มะเร็งตอม

น้ําเหลือง 2 ราย มะเร็งหลอดอาหาร 1 ราย มะเร็งในสมอง 1 ราย 
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2. ปญหาการใชยา  

ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบปญหาดานการใชยาในกอนและหลังพัฒนาระบบการดูแลผูปวย 

ปญหาท่ีเกดิจากการใชยา  
(จํานวนคร้ัง) 

กอนพฒันาระบบ 

(N = 35) 

หลังพัฒนาระบบ 
 (N = 34) 

1.ผูปวยไมไดรับยาที่สมควรไดรับ  

1.1 ไมไดรับยาระบายกรณีผูปวยไดรับยาแกปวด 

กลุม Opioids) 

 

13 

 

4 

2.ผูปวยไดรับยาไมเหมาะสม 

2.1 ไดรับยาแกปวดไมสอดคลองกับระดับความปวด 

2.2 รูปแบบยาไมเหมาะสมกับสภาวะของผูปวย 

2.3 ใช weak opioids รวมกับ strong opioids 

 

9 

3 

11 

 

2 

1 

2 

3.ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา :

คล่ืนไส อาเจียน 

 

4 

 

1 

4.การบริหารยาไมเหมาะสม :  

4.1 ไมบริหารยาแกปวดในลักษณะตอเนื่อง :  

around the clock 

 

11 

 

6 

รวมปญหาการใชยา (จํานวนปญหาท่ีพบ) 51 16 

จํานวนปญหาเฉล่ียในผูปวยแตละราย (mean) 1.46± 0.61 0.47±0.56 

 พบวาจํานวนปญหาดานการใชยาที่พบกอนการพัฒนาระบบมีจํานวน 51 ครั้ง จํานวน

ปญหาเฉล่ีย 1.46 ครั้งตอผูปวย 1 ราย สวนหลังพัฒนาระบบ ซ่ึงเภสัชกรไดเขามามีสวนรวมในการ

ดูแลผูปวย รวมกับแพทย พยาบาล  พบจํานวนปญหาดานการใชยาลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับกอน

พัฒนาระบบ โดยพบปญหาดานการใชยารวม 16 ครั้ง จํานวนปญหาเฉล่ีย 0.47 ครั้งตอผูปวย 1 ราย 

ดังแสดงในตารางท่ี 8 
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3. สาเหตุของการเขารับการรักษาของผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาล 
ตารางท่ี 9 สาเหตุและวันนอนเฉล่ียของการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยมะเร็งใน                   

            แตละชวงเวลา 

สาเหตุของการเขารับ 

การรกัษาในรพ. 

กอนพัฒนาระบบ หลังพัฒนาระบบ 

จํานวน 

(N=35) 

รอยละ วันนอน

เฉล่ีย 

จํานวน 

(N=34) 

รอยละ วันนอน

เฉล่ีย 

ปวด/ เจ็บ 8 22.86 3.2 7 20.59 3.4 

ออนเพลีย/ เหนื่อยลา 6 17.14 3.6 6 17.65 3.2 

ทองอืด / แนนทอง/ ทองผูก 6 17.14 5.5 6 17.65 5.4 

หายใจลําบาก/เหนื่อย/หอบ 4 11.43 6.4 3 8.82 5.7 

คล่ืนไส/ อาเจียน 2 5.71 2.75 1 2.94 2 

ไข/ ติดเช้ือ 3 8.57 6.8 7 20.59 9.3 

เบื่ออาหาร 2 5.71 2.8 1 2.94 2 

ทองเสีย 2 5.71 2.75 0 0 0 

เลือดกําเดาไหล/ เลือดออก 1 2.86 3.5 2 5.88 4.5 

วิตกกังวล/ นอนไมหลับ 1 2.86 4 1 2.94 3 

 พบวาสาเหตุของการเขารับการรักษาของผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาล 3 ลําดับแรก ในชวง

เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556ไดแก อาการปวด/ เจ็บ ออนเพลีย/ เหนื่อยลา และทองอืด / แนน

ทอง/ ทองผูก สวนในชวงเดือน ตุลาคม 2556- มีนาคม 2557 ไดแก อาการปวด/ เจ็บ  ไข/ ติดเชื้อ 

ออนเพลีย/ เหนื่อยลา และทองอืด / แนนทอง/ ทองผูก  แตสาเหตุจากไข/ ติดเช้ือ อาการหายใจ

ลําบาก/เหนื่อย/หอบ และทองอืด / แนนทอง/ ทองผูก เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยมีจํานวนวัน

นอนเฉล่ียนานกวาสาเหตุอ่ืน และการติดเช้ือยังเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยเสียชีวิต ดังแสดงใน

ตารางท่ี 9 

 
4. ความรูความเขาใจ ปญหาดานการใชยา ของผูปวย/ ญาติ (ความรู) 

ทีมสหวิชาชีพที่จัดต้ังขึ้น ประกอบดวย แพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด 

และนักเทคนิคการแพทย สมาชิกในทีมรับรูตอปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูแลผูปวย และ

คาดหวังที่จะพัฒนาระบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เขารับบริการในโรงพยาบาลใหดีขึ้น สอดคลองกับ

ศักยภาพของโรงพยาบาลที่สามารถใหการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  สามารถใหการ
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ตอบสนองความตองการของผูปวยและญาติอยางครอบคลุม จากการดําเนินการและการทบทวน

สถานการณการดูแลผูปวย พบปญหาท่ีเกิดขึ้น ไดแก กระบวนการดูแลผูปวย และแผนการดูแลทาง

คลินิกยังไมครอบคลุม ขาดการประสานเช่ือมโยงการดูแลผูปวยระหวางแผนกและระหวางวิชาชีพ 

ผลลัพธการดูแลยังไมครอบคลุมปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปวย เชน ผูปวยมีภาวะซึมเศรา เกิดอาการไม

พึงประสงคจากการรักษา ซ่ึงผูวิจัยใหความสนใจกับปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชยา มีจํานวน 51 ครั้ง 

จํานวนปญหาเฉล่ีย 1.46 ครั้งตอผูปวย 1 ราย ปญหาท่ีพบ 3 ลําดับแรก ไดแก การไมไดรับยาระบาย

กรณีผูปวยไดรับยาแกปวดกลุม Opioids การใช weak opioids รวมกับ strong opioids และการไม

บรหิารยาแกปวดในลักษณะตอเนื่องแบบ around the clock นอกจากนี้ยังพบปญหาในดานความรู 

ความเขาใจของผูปวยและญาติในดานการดูแลปฏิบัติตัว การเขาใจเร่ืองการใชยา และการจัดการเมือ่

มีอาการปวดกําเริบ รวมถึงอาการขางเคียงท่ีเกิดขึ้นจากการรักษาและการใชยา ซ่ึงปญหาท่ีพบใน

ผูปวยและญาติ ไดแก การไมใชยาแกปวดแบบตอเนื่องแบบ around the clock การจัดการเมื่ออาการ

ปวดกําเริบ และการดูแลปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการขางเคียงจากการใชยา ในสวนของบุคลากร ไดมีการ

จัดจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรเร่ืองการดูแลผูปวยระยะสุดทาย และการจัดการความปวด ( 
Palliative care &Pain management) โดยวิสัญญีแพทย (วันที่ 11 กันยายน 2556) เพื่อใหบุคลกรมี

ความรู ความเขาใจ และสามารถใหการดูแลผูปวยดวยมาตรฐานเดียวกัน 

 
5. ความพึงพอใจของผูปวย ญาติ และบุคลากรที่มีตอบทบาทของเภสัชกร (เปรียบเทียบกอนหลัง) 
ความพึงพอใจของผูปวยท่ีมีตอเภสัชกร 

พบวาผูปวยมีความรู ความเขาใจเร่ืองยา อาการขางเคียง และการปฏิบัติตัวและไดรับ

ประโยชนจากการใหคําแนะนําปรึกษาเพิ่มมากขึ้น  เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปวยที่มีตอ

เภสัชกรโดยรวมมากกวากอนที่เภสัชกรไดเขาไปใหคําแนะนําปรึกษา โดยความพึงพอใจท่ีมีตอ    

เภสัชกรโดยความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ีย กอนและหลัง = 3.26 และ 4.12 ดังแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  ความรูเรื่องยา ประโยชน และความพึงพอใจของผูปวย เปรียบเทียบกอนใหคําแนะนํา              

ปรึกษาจากเภสัชกร 

หัวขอ กอนการให
คําแนะนํา 
(N=35) 

หลังการให
คําแนะนํา 
(N=34) 

X SD X SD 

1. ความรูความเขาใจในเรื่องการใชยา และการปฏิบัติ

ตัว หลังการใหคําแนะนําของเภสัชกร 

3.34 0.48 3.94 0.34 

2.ความพึงพอใจของทานที่มีตอเภสัชกรในดานการให

ขอมูลเรื่องอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

3.06 0.39 4.38 0.84 

3.ความรูความเขาใจในการปฏิบัติตวั ถามีอาการ

ขางเคียงเกดิขึ้น 

3.09 0.05 4.00 0.09 

4.กิริยามารยาท การใหเกียรติ การแสดงความใสใจ 

ความเปนกันเองของเภสัชกร 

3.11 0.32 4.32 0.48 

5.ประโยชนที่ทานไดรับจากการใหคําปรกึษาเร่ืองยา

ของเภสัชกร 

3.23 0.43 4.03 0.46 

ความพึงพอใจท่ีมีตอเภสัชกรโดยรวม 3.26 0.44 4.12 0.48 

6. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอเภสัชกร 
บุคลากรที่เกีย่วของ มีความพึงพอใจตอการที่เภสัชกรไดเขามามีบทบาทในการดูแล

ผูปวยรวมกับแพทย และพยาบาล เพิ่มขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกอนและหลังการมีสวนรวมของเภสัชกร

ในการใหการดูแลผูปวย โดยความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ีย กอนและหลัง  = 3.20 และ 4.07                 

ดังแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 11  ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอเภสัชกรกอนและหลังการใหคําแนะนําปรกึษาผูปวย                      

หัวขอ กอนการให
คําแนะนํา 
(N=17) 

หลังการให
คําแนะนํา 
(N=17) 

X SD X SD 

1. การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมมีประโยชน 3.06 0.06 4.47 0.12 

2.การบริบาลทางเภสัชกรรมมีสวนชวยสงเสริมความ

รวมมือในการใชยาของผูรับบรกิารได 

3.06 0.06 4.65 0.12 

3.เภสัชกรสามารถชวยปองกันแกไขปญหาการใชยา

ของผูรับบริการได 

3.12 0.08 4.65 0.12 

4.การปองกนัปญหาจากการใชยาสามารถลดคาใชจาย

ในการรักษาได 

3.06 0.06 4.47 0.12 

5.ควรขยายงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยกลุมอ่ืน 

ๆ เพิ่มขึ้น 

3.06 0.06 4.41 0.12 

ความพึงพอใจท่ีมีตอเภสัชกรโดยรวม 3.20 0.41 4.07 0.59 

 

83. 81% อัตราความพึงพอใจการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปน 95.9% และในการดูแและด

เจน เปนไปตาม 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผล 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

รูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยมะเร็งที่เขารับการ

รักษาในโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง ไดแก ผูปวยมะเร็งท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล จํานวน 45 คน และบุคลากร

ทางการแพทย ประกอบดวย แพทย จํานวน 5 คน พยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยใน จํานวน 12 คน 

ดําเนินการวิจัยตั้งแต กรกฎาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึก

ขอมูลผูปวย แบบบันทึกการใชยาผูปวยใน และแบบสัมภาษณความพึงพอใจ  วิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณ โดยใชสถิติเบื้องตน  ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย ขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหเชิงเน้ือหา นําเสนอผลการศึกษาเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลบริบทของพ้ืนที่ อันเปน

ปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ไดแก ขอมูล
พื้นฐานของเกี่ยวกับบริบท และศักยภาพของโรงพยาบาล ขอมูลการรับบริการของผูปวยมะเร็ง และ 

รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งแบบเดิม (Gap Analysis) สวนที่ 2 ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม 

(Focus Group Discussion) ของผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องรูปแบบการดูแลผูปวยที่เหมาะสมกับ

บริบทของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลย   พนมทวน สวนที่ 3 การสังเคราะหรูปแบบการดูแลผูปวย

มะเร็งที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล เจาคุณไพบูลยพนมทวน  
ผลการศึกษา ผูปวยมะเร็งที่ศึกษาท้ังหมด 45 ราย เปนชาย 23 ราย (รอยละ 51.1) มีอายุ

เฉล่ีย  61  ป เปนหญิง 22 ราย (รอยละ 48.9) มีอายุเฉล่ีย 61 ป ผูปวยสวนใหญที่มารับบริการ เปน

ผูปวยที่อยูในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงเปนผูปวยชาย 21 ราย (รอยละ 91.30)  ผูปวย

หญิง 19 ราย (รอยละ 86.36)   ชนิดของมะเร็งท่ีพบ 3 ลําดับแรก ในผูปวยชายไดแก มะเร็งปอด 5 

ราย (รอยละ 21.74) มะเร็งตอมนํ้าเหลือง 4 ราย (รอยละ 17.39) และมะเร็งตับ 3 ราย (รอยละ 13.04) 

สวนชนิดของมะเร็งท่ีพบ 3 ลําดับแรกในผูปวยหญิงไดแก มะเร็งเตานม 7 ราย (รอยละ 31.82)  

มะเร็งปากมดลูก 6 ราย(รอยละ 27.27)  และมะเร็งลําไส 3 ราย (รอยละ 13.64) ผูปวยมะเร็งท้ังชาย 

และหญิงสวนใหญไมมีโรคประจําตัว และสวนใหญเปนผูปวยที่มีระยะความรุนแรงของโรคใน

ระยะท่ี 3 และ 4 มีผูปวยที่อยูในระยะท่ี 2 จํานวน 11 ราย เปนผูปวยชาย 4 ราย จําแนกเปนผูปวย
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มะเร็งเม็ดเลือดขาว 2 ราย มะเร็ง    ริมฝปากและชองปาก 1 ราย และมะเร็งหลังโพรงจมูก 1 ราย 

สวนผูปวยหญิง 7 ราย จําแนกเปนมะเร็งเตานม 4 ราย และมะเร็งปากมดลูก 3 ราย ซ่ึงไดรับการ

ผาตัดและใหยาเคมีบําบัดจากโรงพยาบาลที่รับสงตอ และยังคงมีนัดติดตามผลการรักษาอยาง

ตอเนื่อง  จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการเขารับการรักษาของผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาล 3 

ลําดับแรก ในระยะท่ี 1ไดแก อาการปวด/ เจ็บ ออนเพลีย/ เหนื่อยลา และทองอืด / แนนทอง/ 

ทองผูก สวนระยะท่ี 2 ไดแก อาการปวด/ เจ็บ  ไข/ ติดเช้ือ ออนเพลีย/ เหนื่อยลา และทองอืด / แนน

ทอง/ ทองผูก  แตสาเหตุจากไข/ ติดเช้ือ อาการหายใจลําบาก/เหนื่อย/หอบ และทองอืด / แนนทอง/ 

ทองผูก เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยมีจํานวนวันนอนเฉล่ียนานกวาสาเหตุอ่ืน และการติดเช้ือยัง

เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยเสียชีวิต ผลการศึกษาปญหาดานการใชยา พบวาจํานวนปญหาดาน

การใชยาที่พบกอนการพัฒนาระบบมีจํานวน 51 ครั้ง จํานวนปญหาเฉล่ีย 1.46 ครั้งตอผูปวย 1 ราย 

สวนหลังพัฒนาระบบ ซ่ึงเภสัชกรไดเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวย รวมกับแพทย พยาบาล  พบ

จํานวนปญหาดานการใชยาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนพัฒนาระบบ โดยพบปญหาดานการใชยา

รวม 16 ครั้ง จํานวนปญหาเฉล่ีย 0.47 ครั้งตอผูปวย 1 ราย ผลการศึกษาดานความพึงพอใจ พบวา

ผูปวยมีความรู ความเขาใจเร่ืองยา อาการขางเคียง และการปฏิบัติตัวและไดรับประโยชนจากการให

คําแนะนําปรึกษาเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปวยท่ีมีตอ      เภสัชกร

โดยรวมมากกวากอนที่เภสัชกรไดเขาไปใหคําแนะนําปรึกษา โดยความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ีย 

กอนและหลัง = 3.26 และ 4.12 ในดานความพึงพอใจของบุคลากร พบวาเพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบ

ระดับความพึงพอใจกอนและหลังการมีสวนรวมของเภสัชกร โดยความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ีย 

กอนและหลัง = 3.20 และ 4.07 

อภิปรายผล 

ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

        1. การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมในรูปแบบสหวิชาชีพ ชวยสงเสริมใหการรักษา

เปนไปอยางเหมาะสม และมุงสูจุดมุงหมายของการรักษา โดยผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเปนกลุม

ผูปวยที่ตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง มีความเจ็บปวด และทรมานท้ังดานรางกายและ

จิตใจ เกิดปญหาท่ีซับซอน ทุกขทรมานจากความเจ็บปวด กระวนกระวาย ซึมเศรา หายใจลําบาก 

ทองผูกและอาการไมสุขสบายอ่ืน ๆ ทําใหตองเขาออกโรงพยาบาลเปนระยะๆ  ความตระหนักถึง

ความสําคัญของการดูแลรักษาความปวด การรวมปรึกษา หรือสงตอการดูแลดานความปวดระหวาง

แพทย  พยาบาล และเภสัชกรที่ใหการดูแลผูปวย โดยเภสัชกรจะมีบทบาทในการชวยแพทย
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ตัดสินใจเลือกใชยาชนิดตางๆ  วิธีการจัดซ้ือจัดหา รวมถึงแหลงของการไดมาของยาเพ่ือชวยให

ผูปวยลดความทุกขทรมานจากความปวด และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น (กรมการแพทย, 2547) 

เชนเดียวกัน จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการเขารับการรักษาของผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาล 3 

ลําดับแรก ระยะท่ี 1 ไดแก อาการปวด/ เจ็บ ออนเพลีย/ เหนื่อยลา และทองอืด / แนนทอง/ ทองผูก  

และระยะที่ 2 ไดแก อาการปวด/ เจ็บ  ไข/ ติดเช้ือ ออนเพลีย/ เหนื่อยลา และทองอืด / แนนทอง/ 

ทองผูก  ซ่ึงอาการเหลาน้ีทําใหผูปวยไดรับความไมสุขสบาย และอาจตองเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลซํ้าเปนระยะ  

     2. การศึกษารูปแบบการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแบบมีสวนรวม ชวยใหเกิดการ

พัฒนาระบบการดูแลผูปวยมะเร็งอยางครอบคลุม และสงผลใหผูปวยมีคุณภาพชี วิตท่ีดีขึ้น 

สอดคลองกับการศึกษาของพิไลวรรณ จันทรสุกรี กัญญารัตน ผึ่งบรรหาร และหทัยรัตน จิรนันทิ

พัทธิ (2553 ) ไดทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในผูปวยมะเร็งเตานมที่เขารับ

การรักษาในโรงพยาบาลอุตรดิตถ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action 

research)  ของทีมสุขภาพ ประกอบดวย แพทย พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกร นักกายภาพบําบัด 

โภชนาการ นักเทคนิคการแพทย นักรังสีวิทยา อยางละ 1 คน ศึกษาผูปวยมะเร็งเตานมที่เขารับการ

รักษาดวยการผาตัดเตานมครั้งแรก  ไมมีภาวะเจ็บปวยหรือโรคแทรกซอนรุนแรง จํานวน 60 คน 

พบวาผลการพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในผูปวยมะเร็งเตานม  แบบ Hospital Case 

Management โดยมีพยาบาลวิชาชีพเปนผูจัดการรายกรณี ปฏิบัติงานรวมกับทีมสหวิชาชีพ ทําให

เกิดผลลัพธการดูแลผูปวยท่ีดี สามารถปฏิบัติไดจริง เกิดประโยชนตอผูปวย ประหยัดคาใชจายใน

การดูแล และทีมมีความพึงพอใจในการใชในระดับมาก  ผลลัพธการดูแลผูปวยมะเร็งเตานม หลังใช

รูปแบบการจัดการรายกรณี ดีกวากอนใช  คือ ไมพบขอไหลติด การติดเช้ือของแผลผาตัด และ 

Readmission ชองปากอักเสบรุนแรงลดลง จํานวนวันนอนหลังใชนอยกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.001 คาใชจาย พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ความพึงพอใจและ

คุณภาพชีวิตของผูปวยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่0.001 สรุปไดวา การพัฒนารูปแบบ

การจัดการรายกรณีในผูปวยมะเร็งเตานม โดยทีมสหวิชาชีพ ทําใหเกิดผลลัพธที่ดีตอผูปวย และชวย

ใหเกิดความคุมคาดานคาใชจายในการดูแลผูปวย 

       3. การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยมะเร็ง เภสัชกรมีบทบาทสําคัญในการคนหา 

แกไข และปองกันปญหาจากการใชยา จากการศึกษา พบวาจํานวนปญหาดานการใชยาท่ีพบกอน

การพัฒนาระบบมีจํานวน 51 ครั้ง จํานวนปญหาเฉล่ีย 1.46 ครั้งตอผูปวย 1 ราย สวนหลังพัฒนา

ระบบ ซ่ึงเภสัชกรไดเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวย รวมกับแพทย พยาบาล  พบจํานวนปญหา
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ดานการใชยาลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกอนพัฒนาระบบ โดยพบปญหาดานการใชยารวม 16 ครั้ง 

จํานวนปญหาเฉล่ีย 0.47 ครั้งตอผูปวย 1 ราย สอดคลองกับการศึกษาของกชรัตน ชีวพฤกษ และ              

ธนิยา เจริญเสรีรัตน (2551) พบปญหาจากการใชยา คือ อาการไมพึงประสงคจากการใชยา 17 ครั้ง 

เชน อาการทองผูกจากการใช opioids รองลงมา คือ ปญหาจากการใชยาไมเหมาะสม 11 ครั้ง เชน 

ผูปวยไดรับ strong opioids รวมกับ weak opioids และปญหาอื่นๆ เชน ผูปวยใช MST  เปน rescue 

drug  โดยเภสัชกรปรึกษาแพทยเพื่อใหแกไขปญหาท้ังหมด 49 ครั้ง และไดรับการแกไขปญหา 44 

ครั้ง รวมถึงเภสัชกรไดแนะนําการใชยาถูกตองเหมาะสมใหกับผูปวย 17 ราย และผูปวยทุกรายให

ความรวมมือในการ ใชยา และธราณี คงทะเล (2548) ผลการใหบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการ

รักษาอาการปวดในผูปวยมะเร็ง ณ หอผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี หลังจากใหการ

บริบาลทาง เภสัชกรรม พบวา ผูปวยมีคะแนนความปวดลดลงอยางมีนัยสําคัญ (Paired sample t-

test, p-value 0.001) และอาการปวดลดลงอยางตอเน่ืองจนผูปวยออกจากหอผูปวย  พบปญหาจาก

การใชยาเฉล่ีย รอยละ 9.7 ตอผูปวย 1 ราย สําหรับปญหาท่ีพบมากที่สุด คือ อาการไมพึงประสงค

จากการใชยา แพทยและผูปวยยอมรับแนวทางแกไขปญหาจากการใชยา รอยละ 91 และ 96 

ตามลําดับ เม่ือส้ินสุดการศึกษา พบวา ผูปวยรอยละ 14 ไมมีความปวด และรอยละ 48 ใหคะแนน

ความปวดนอยกวา 3 สรุปไดวาการใหบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดในผูปวย

มะเร็งโดยเภสัชกรในรูปแบบสหวิชาชีพ สามารถควบคุมความปวด ลดปญหาจากการใชยา ทําใหมี

ผูปวยที่สามารถควบคุมความปวดมากขึ้น 

      4. ผลการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยมะเร็งตอความรูเรื่องโรค และยา และ

อาการไมพึงประสงค สงผลใหผูปวย มีความพึงพอใจของตอการบริบาลทางเภสัชกรรม จาก

การศึกษาพบวาผูปวยมีความรู ความเขาใจเรื่องยา อาการขางเคียง และการปฏิบัติตัวและไดรับ

ประโยชนจากการใหคําแนะนําปรึกษาเพิ่มมากขึ้น  เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปวยที่มีตอ

เภสัชกรโดยรวมมากกวากอนที่เภสัชกรไดเขาไปใหคําแนะนําปรึกษา โดยความพึงพอใจตอเภสัช

กรโดยรวมมีคาเฉล่ีย กอนและหลัง = 3.26 และ 4.12 สอดคลองกับเบญจมาศ คุชะนี และสุธาสินี 

หัสรินทร (2554) ที่ศึกษาผลการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยมะเร็งเตานม ตอความรูเรื่อง

โรค และยาเคมีบําบัด พฤติกรรมการดูแลตนเอง ความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค คุณภาพ

ชีวิตและความพึงพอใจของผูปวยตอการบริบาลทางเภสัชกรรม  ผูปวยมะเร็งเตานมเพศหญิงท่ีเขา

รับการรักษา ณ ศูนยมะเร็งอุดรธานี ระหวางเดือนมกราคมและมีนาคม 2552  โดยผูเขารวม

การศึกษาเคยไดรับยาเคมีบําบัดมาแลวอยางนอย 1 รอบ มีผูปวยท้ังหมด 46 ราย แบงเปนกลุม

ควบคุม 22 ราย และกลุมศึกษา 24 ราย ทั้งสองกลุมไดรับการทดสอบ pre-test กอนไดรับยาเคมี
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บําบัด ในกลุมศึกษาไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรม (ไดแก ความรูเรื่องโรค ยาเคมีบําบัดและการ

ดูแลรักษาตนเอง) ทําการทดสอบ post-test เมื่อผูปวยกลับมารับยาเคมีบําบัดในรอบถัดไป พบวา

กลุมศึกษามีคะแนนความรู พฤติกรรมการดูแลรักษาตนเอง และคุณภาพชีวิตสูงกวากลุมควบคุม  

ความรุนแรงของอาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด (เชน คล่ืนไส อาเจียน ผมรวง) ลดลง

มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.001) และมีความพึงพอใจตอการบริบาลทาง

เภสัชกรรมในระดับที่สูงกวากลุมควบคุม และการศึกษาของพิจักษณา มณีพันธุ, เบญจมาศ คุชนี  

ศึกษาผลการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยมะเร็งลําไสใหญและทวารห นักตอความรู 

พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูปวย โดยศึกษาผูปวยมะเร็งลําไสใหญและทวาร

หนักที่เขารับการรักษา ณ หอผูปวยใหยาเคมีบําบัด รพศ.ขอนแกน ระหวาง 3 มกราคม – 31 มีนาคม 

2552 ผูปวยเคยไดรับยาเคมีบําบัดอยางนอย 1 รอบรักษา มีผูปวยท้ังส้ิน 29 คน แบงเปนกลุมควบคุม 

(15 คน) และกลุมศึกษา (14 คน) ผูปวยทั้งหมดไดรับการทดสอบ pre-test  กอนรับเคมีบําบัด ทั้ง

ความรูเรื่องโรคและยาเคมีบําบัด พฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิต (โดย FACT-C version 

4) กลุมศึกษาไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรม (ไดแก ความรูเรื่องโรค ยาเคมีบําบัดและการดูแล

รักษาตัวเอง) สวนกลุมควบคุมไดรับการดูแลตามปกติของหอผูปวย จากน้ันทดสอบ post-test  เมื่อ

ผูปวยกลับมารับยาเคมีบําบัดในรอบถัดไปกลุมศึกษามีคะแนนความรูที่ post-test  มากกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) แตไมพบความแตกตางทางสถิติระหวางกลุมในดาน

พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิต สรุปไดวา เภสัชกรควรมีความตระหนักและมีบทบาท

ในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยมะเร็ง เพ่ือใหผูปวยมีความรูเร่ืองโรค พฤติกรรมการดูแล

รักษาตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวจิัยพบวา การดูแลผูปวยมะเร็งในรูปสหวิชาชีพ โดยเภสัชกรเขามามีสวนรวม

ในการดูแลผูปวย ชวยใหผูปวยมะเร็งไดรับการดูแลรักษาอยางครอบคลุม ไดรับการจดัการแกไข 

ปองกันปญหาท่ีเกดิขึ้น ทั้งดานรางกาย และจิตใจ  

การศึกษาคร้ังน้ีสามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานเพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนา

ระบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เขารับบริการในโรงพยาบาล ไดแก  
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1. ดานการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลกรในเรื่องการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

และการจัดการความปวดที่มีประสิทธิภาพใหครอบคลุมทุกวิชชาชีพ และทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ในการดูแลผูปวย 

2. ดานยา ไดแก การจัดซ้ือจัดหา จัดเตรียมเวชภัณฑยาในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูปวย  โดย

เสนอใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เชน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดของโรงพยาบาลได

ทราบขอมูล และพิจารณานําเขายาท่ีจําเปนตอการดูแลผูปวย 

3. ดานการบริหารจัดการ มีการสงตอปญหา และการดูแลผูปวยระหวางวิชาชีพ และระหวาง

แผนก เพื่อใหผูปวยไดรับความสะดวกสบายจากระบบบริการของโรงพยาบาล 

4. ทีมผูดูแลผูปวยมะเร็งควรเนนเรื่องการใหความรูที่ถูกตองแกทั้งผูปวยและญาติ เพื่อใหการ

บําบัดรักษาความปวดมะเร็งไดผลเต็มท่ี  ควรเปดโอกาสใหผูปวยและญาติสอบถามและรับ

คําแนะนําในการดูแลผูปวยไดตลอดเวลา ทั้งโดยวิธีพูดคุยโดยตรง และการรับขอมูลจากเอกสาร

แผนพับ  สวนสมาชิกในครอบครัว ควรรับรูและเขาใจสาเหตุของความปวดของผูปวย  รวมทั้งวิธี

จัดการกับความปวดเบื้องตนที่สามารถปฏิบัติไดจริง เชน ความรูเกี่ยวกับยาแกปวดท่ีผูปวยไดรับ 

อาการดื้อยา และภาวะติดยา เปนตน 

ขอจํากัดในงานวิจัย 

การประเมินความรูความเขาใจในเรื่องการใชยา และการปฏิบัติตัว การจัดการกับ

อาการขางเคียง ควรมีการกําหนดคําถามเปนรายขอยอย และประเมินคําตอบที่ผูปวยตอบวาถูกตอง

หรือไม เชน มีคําถาม 5 ขอ ถาตอบถูก 3 ขอ จะไดคะแนน เทากับ 3 เปนตน ซ่ึงจะทําใหการประเมิน

ความรูความเขาใจในเรื่องการใชยา และการปฏิบัติตัว การจัดการกับอาการขางเคียงมีความชัดเจน

เพิ่มมากขึ้น 
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ผลที่เกิดจากการมีเภสัชกรรวมในทีมสหสาขาวิชาชีพ 

1.  เกิดการพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ 

เนื่องจากมีการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน  เภสัชกรมีหนาท่ีใหขอมูลดานยา  ทําใหทีมไดมี

ความรูดานยาและสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สําหรับขอมูลที่มีปญหาในความไม

ชัดเจน เภสัชกรจําเปนตองสืบคนขอมูล วิเคราะหและสรุปผลรวมกันเพื่อนํามาประยุกตใชในคลินิก  

2.  ผูปวยไดรับการดูแลรักษาท่ีดี และไดรับการแกไขปญหาเกี่ยวกับยาและอาการ

ขางเคียงท่ีเกิดขึ้น เชน การเกิดอาการคล่ือนไส อาเจียน จาก Tramadol การเกิดอาการทองผูกจากยา

ในกลุม opioids  หรือวิธีการจัดการและการใชยาเมื่ออาการปวดกําเริบ เปนตน ซ่ึงจะทําใหผูปวยเกิด

ความพึงพอใจ 
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แบบบันทึกขอมูลผูปวย (Patient Data Form) 
 

ช่ือ-สกุล........................................................ HN/ AN……………เพศ  ชาย  หญิง   อายุ....................ป 

ที่อยู…………………………………………………………………เบอรโทร…………………………. 

ชนิดของมะเร็ง……………………………………………………………………………………………… 

สถานบริการที่ผูปวยรับการ

รักษา……………………………………………………………………………………วิธีการรักษา  ผาตัด

   ฉายรังสี  เคมีบําบัด  อื่น ๆ ระบุ……………………………………… 

ประวัติทางสังคม 
สูบบุหรี่..................มวน/วัน          ไมสูบบุหรี่ เคยสูบบุหรี่..................มวน/วัน ปจจุบันเลิกสูบแลว 

 ด่ืมสุรา เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล เครื่องด่ืมชูกําลัง(ระบ)ุ.................................... ไมด่ืม 

ประวัติการแพ ยา (ระบุช่ือยา และอาการแพ)........................................................................................  

                        อาหารและอื่นๆ (ระบ)ุ.............................................................................................  

 ผูปวยสามารถดูแลตนเองไดเอง 

 ผูปวยไมสามารถดูแลตนเองได มีญาติดูแล (ความสัมพันธ).......................................................... 

 ผูปวยใหยาทางสายใหอาหาร 

ขอมูลความเจ็บปวยและประวัติการใชยาในอดีต 
ประวัติความเจ็บปวย การรักษาและการใชยาในอดีต 

............................................................................................................................. ...................................................... 

ประวัติความเจ็บปวยการรักษาและการใชยาในปจจุบัน(รวมโรคเร้ือรัง) 
............................................................................................................................. .................................................... .. 

ประวัติการเจ็บปวยท่ีจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
 Bleeding problems    Diabetes : Hyper-Hypoglycemia    High blood pressure   Kidney/ Urine 

problems 

 Heart problems        Lung problems           Liver problems                   Heart problems                            

 Infections                          อื่นๆ ..............................................................................................................  

Weight. ..............Kg.   Height ………….cm.  

Vital Sign : BP …………. Temp…………   PR…………..RR………Pain Level  ( 0-10 ) ..................                      

ขอมูลการเจ็บปวยกอนมารับการรักษาในคร้ังนี้ 
วันท่ี .........................................เวลา................................. Weight. .................Kg.   Height ……………cm.  

Vital Sign : BP ……………. Temp……………   PR………..RR…………Pain Level  ( 0-10 ) ..........................     

Note Problem 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกขอมูลผูปวย (Patient Data Form) 
 

วัน เดือน ป ยา ขนาด วิธีการใชยา เหตุผลท่ีใชยา ระยะเวลาท่ีตองใชยา 
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แบบบันทึกขอมูลผูปวย (Patient Data Form) 
Pain Assessment  

1. คุณเคยมีอาการปวดกําเริบภายใน 1 สัปดาหกอนหนานี้หรือไม  

 ไมเคย     เคย  ลักษณะความปวด..................................................................................  

2. คุณไดรับยาเพ่ือระงับปวดหรือไม  

 ไม      ไดรับ จาก.....................................................................................................................  

ตําแหนง/ อวัยวะที่ปวด..................................................................... .............................................. 

3. ระดับความปวด 

            0        1        2        3        4        5        6         7        8         9        10  

ไมปวดเลย                                                                                ปวดมากท่ีสุด 

5. ระดับความปวดมีผลรบกวนการทํากิจวัตรประจําวนัมากเทาใด 

            0        1        2        3        4        5        6         7        8         9        10  

             ไมรบกวนเลย                                                                              รบกวนมากท่ีสุด 

6. ปจจัย/  กจิกรรมใดที่ทําใหอาการปวดดีขึ้น......................................................................................  

7. ปจจัย/  กจิกรรมใดที่ทําใหอาการปวดแยลง.......................................................................................... 

8. กรณีที่มีอาการปวดเกิดข้ึน (breakthrough pain) ผูปวยไดรับยาระงับปวด   

          ไมไดรับ     ไดรับ ไดแก ....................................................................................................  

9. การรักษาอื่น ๆ ( นอกจากยา ) ที่ใชเพื่อบรรเทาอาการปวด (ประคบรอนหรือ เย็น, กายภาพบําบัด, 

ฝงเข็ม)  

         ไมมี            มี ไดแก ...................................................................................................................  

 อาการท่ีเกิดข้ึนกับผูปวย 
                 ออนเพลีย    คลื่นไส/ อาเจียน   มึนงง วิงเวียน   หายใจลําบาก   นอนไมหลับ                         

 เบื่ออาหาร     ทองผูก        ทองเสีย      ปากแหง      อื่นๆ............................................ ........... 

การตรวจทางหองปฏบิัติการ 

FBS….Chol…… SGOP/ SGPT……Uric acid…….BUN,Cr…… Na+…… K+……อื่น ๆ ........................ 
ผลการรักษา 
ประสิทธิผลการระงับปวด         แยมาก        พอใช        ดี        ดีมาก 

อาการขางเคียง           ทองผูก    ปากแหง   คลื่นไส/ อาเจียน    มึนงง วิงเวียน      อื่น ๆ....................... 

สรุปผลการติดตาม ดูแลผูปวย 

ระดับความปวดกอนมารับการรักษา.................................. ระดับความปวดหลังรับการรักษา................................... 

ปญหา/อาการที่เกิดข้ึนในครั้งกอน..............................ปญหา/อาการที่เกิดข้ึนในคร้ังนี้............................................. 

ระยะเวลาการนอนรพ.ในคร้ังกอน..............................ระยะเวลาการนอนรพ.ในครั้งนี้............................................    

คาใชจายในการรักษาในครั้งกอน.............................. คาใชจายในการรักษาในครั้งนี้....................................... 
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แบบบันทึกกำรติดตำมผู้ป่วย (Patient Monitoring Form) 
วันที่ ปัญหำด้ำนยำ (DRP) รำยละเอียด กำรจัดกำรปัญหำ กำรเปล่ียนแปลง/               

กำรตอบสนอง 
กำรวำงแผนกำรรักษำ          

ในอนำคต 
ผลที่เกิดขึ้น 
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แบบสอบถามความพงึพอใจตอเภสชักรในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวย/ ญาติ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัผูใหขอมูล  
1. ที่อยูปจจุบัน : ตําบล.................................. อาํเภอ......................................จังหวัด.........................   

2. เพศ 1. ชาย   2. หญิง        

3. อายุ ........…..  ป          

4. การศึกษาสูงสุด           

    1. ไมไดศึกษา   2. ประถมศึกษา   3. มัธยมหรืออนุปริญญา  4. ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

5. ความสัมพันธกับผูปวย/ผูรับบริการ         

    1. ตัวผูปวยเอง 2.  พอ/ แม       3. สามี/ ภรรยา                 4. บุตร   

    5. ญาติ     6. อื่นๆ ระบุ…………………. 

6. สิทธิคุมครองการรักษาพยาบาลที่ผูปวยมี ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

ไมมีหลักประกัน       2 บัตรทอง       3. ประกันสังคม  
4. ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ 5. รัฐวิสาหกิจ                   6. อื่น ๆ ระบ ุ

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของทานตอบริการของเภสัชกร 
 

หัวขอประเมิน 
ดีมากท่ีสุด 

( 5 ) 

ดีมาก 

( 4 ) 

ดี 

( 3 ) 

พอใช 

( 2 ) 

ควร
ปรับปรุง 

( 1 ) 

1. ความรูความเขาใจของทานในเรื่องการใชยา และการ

ปฏิบัติตัว หลังจากการใหคําแนะนําของเภสัชกร 

     

2. ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอเภสัชกรในดานการให

ขอมูลเร่ืองอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

     

3. ทานมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตัว ถามี 
อาการขางเคียงเกิดข้ึน  

     

4. กิริยามารยาท การใหเกียรติ การแสดงความใสใจ 

ความเปนกันเองของเภสัชกร 

     

5. ประโยชนที่ทานไดรับจากการใหคําปรึกษาเรื่องยา

ของเภสัชกร 
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7.โรค/อาการที่มารับบริการในครั้งนี้.................................. .................................................               

 

ตอนที่ 3  ความเห็นของทานตอบริการของโรงพยาบาล 

1. หากทานปวยในลักษณะนี้อีก ทานจะมารับบริการที่โรงพยาบาลนี้อีกหรือไม       

1. ไมมา  2. ไมแนใจ  3. มา  

เพราะ

............................................................................................................................. ................………………………… 

............................................................................................................................. ................………………………… 

.......................................................................................... ...................................................………………………… 

2. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

............................................................................. ................................................................………………………… 
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ภาคผนวก ง 
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แบบสอบถามความพงึพอใจตอเภสชักรในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับแพทย/ พยาบาล 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัผูใหขอมูล  
1.   1. แพทย   2. พยาบาล 

2. เพศ 1. ชาย   2. หญิง        

3. อายุ ........…................. ป          

ตอนที่ 2  ความรูสึกพึงพอใจของทานตอการบริบาลทางเภสัชกรรม 

 

หัวขอประเมิน 
ดีมากท่ีสุด 

( 5 ) 

ดีมาก 

( 4 ) 

ดี 

( 3 ) 

พอใช 

( 2 ) 

ควร
ปรับปรุง 

( 1 ) 

1.การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมมีประโยชน      

2.การบริบาลทางเภสัชกรรมมีสวนชวยสงเสริมความ

รวมมือในการใชยาของผูรับบริการได 

     

3. เภสัชกรสามารถชวยปองกันแกไขปญหาการใชยา

ของผูรับบริการได 

     

4. การปองกันปญหาจากการใชยาสามารถลด

คาใชจายในการรักษาได 

     

5. ควรขยายงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยกลุม

อื่น ๆ เพิ่มข้ึน 

     

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

............................................................................................................................................. ………………………… 

............................................................................................................................. ................………………………… 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   

ที่อยู 

ที่ทํางาน 

 

ประวัตกิารศึกษา 

     พ.ศ. 2537 

     พ.ศ. 2542                        

 

ประวัตกิารทํางาน 

     พ.ศ. 2542 – 2544 

     พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน 

      

 

      

      

 

 

นางสาวปทมาวดี ชางเพชร 

111 หมู 4 ต.บานยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 406 หมู 8 ต.พนมทวน               

อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี 71140 

  

คณะเภสัชสาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เภสัชศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

ฝายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง   

จ.ชัยภูม ิ

งานเภสัชกรรมชุมชนและคุมครองผูบรโิภค 

 โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี
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