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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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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันนีโ้ รคไมติดตอเปนปญหาดานสุขภาพของประชากรโลก ไดมีการคาดการณ
ไววาในป พ.ศ. 2558 โรคไมติดตอจะเปนสาเหตุการตายของประชากรโลกมากกวารอยละ 50
โรคมะเร็งจัดเปน 1 ใน 10 ของสาเหตุการตายดังกลาว และผูปวยโรคมะเร็งมากกวารอยละ 50 เปน
ผูปวยที่อาศัยอยูในประเทศที่กําลังพัฒนา นอกจากนี้องคการอนามัยโลกไดประมาณการณไววาในป
2563 จะมีประชากรโลกตายดวยโรคมะเร็งมากกวา 11,000,000 คน อยูในประเทศกําลังพัฒนา
มากกวา 7,000,000 คน ดังนั้น โรคมะเร็งจึงจัดเปนปญหาสาธารณสุขของโลก (การประชุมแผนการ
ปองกัน และควบคุมโรคมะเร็งแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข, 2541) โรคมะเร็งเปนโรคที่ใชระยะ
เวลานานหลายป ในการกอใหเกิดโรค ในอนาคตประชาชนจะมีอายุ ยืนยาวขึน้ มีการควบคุม
โรคติดตอดีขนึ้ รวมกับมี การควบคุมใหอัตราตายของทารกแรกคลอดและเด็กลดลง ทําให
โครงสรางของประชากรเปลี่ยนแปลงไป รวมกับมีสารกอมะเร็งมากขึน้ ในสิ่งแวดลอม และมีการ
เปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มสุราและการบริโภค
อาหารที่ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น โรคมะเร็งที่พบบอย 6 อันดับแรกของโลก คือ
มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งตับ และมะเร็งปากมดลูก
ตามลําดับ ชนิดของโรคมะเร็งที่พบบอยในแตละประเทศไมเหมือนกัน เนื่องจากประชาชนมีการ
เกิดโรคติดเชื้อตางกัน ไดรับรังสีสารเคมี มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คุณสมบัติทางพันธุกรรม
การดําเนินชีวิต และอยูในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน การรักษาโรคมะเร็งที่ไดผลจะทําใหอัตราตาย
จากโรคมะเร็งลดลง ในประเทศยุโรปมีเพียงมะเร็ง 4 ชนิด ในเพศชาย คือ มะเร็งอัณฑะ, กลองเสียง,
องคชาติ และโรคฮอดจคิน เทานั้นที่มีอัตราการอยูรอด 5 ป เกินรอยละ 5๐ ในผูหญิงมีมะเร็ง 8 ชนิด
คือ มะเร็งเตานม ปากมดลูก ตัวมดลูก โรคฮอดจคิน กลองเสียง ชองปาก ชองคลอด มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดลิยมฟาติคเรื้อรัง ในประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราตายจากโรคมะเร็งระหวางป 2534 - 2537
ลดลงเพียงรอยละ 1 เทานั้น สวนในประเทศที่กําลังพัฒนาพบวามีการเพิ่มขึ้นของอุบัตกิ ารณและ
อัตราตายจากโรคมะเร็ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินชีวติ ตามแบบประเทศแถบ
ตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการสูบบุหรี่มากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
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อาหาร การปองกันเปนแนวทางที่ดีที่สดุ ที่จะลดอุบัตกิ ารณและอัตราตายจากโรคมะเร็ง ทั้งใน
ประเทศที่พัฒนาและในประเทศที่กําลังพัฒนา เชน ในประเทศไทย
สําหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 3 ของประชากรไทย ตาม
สถิติมีคนตายจากโรคมะเร็งประมาณวันละ 160 คน ปหนึ่ง ๆ ตรวจพบผูปวยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ย 64,000 ราย ตอป และเสียชีวิตปละประมาณ 30,000 ราย อุบัติการณของโรคมะเร็งในประเทศ
ไทย ประมาณ 153.6 ตอประชากรไทย 100,000 คน สําหรับผูชาย และประมาณ 123.8 คนตอ
ประชากร 100,000 คน สําหรับผูหญิง ชวงอายุที่พบเปนมะเร็งมาก คือ เพศชาย 55 - 75 ป เพศหญิง
45-65 ป แตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตอายุ 30 ป สําหรับเพศชาย และ 25 ป สําหรับเพศหญิง แต
สําหรับหญิงที่มีเพศสัมพันธแลว 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 และมลพิษที่ไดจากการประกอบอาชีพ
รวมทั้งจากสิ่งแวดลอม ประมาณ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งที่มสี าเหตุเนื่องมาจากความผิดปกติภายใน
รางกาย ซึ่งมักจะเปนสาเหตุของโรคมะเร็งในเด็กและกลุมโรคมะเร็งบางกลุม นอกจากนี้ยังพบวา
โรคมะเร็งเปนโรคทีใ่ ชเวลานานหลายปกอนจะแสดงอาการและเปนโรคเรื้อรัง ที่ไมไดเปนเฉพาะ
อวัยวะใดแหงเดียว แตเกี่ยวของถึงระบบตางๆ ทุกสวนของรางกาย ยกเวน ขน ผม และเล็บ การ
รักษาโรคมะเร็งตองใชเวลานาน มีผลทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจ บุคลากร รวมทั้ง
สภาวะดานจิตใจของผูปวย และญาติผูเกี่ยวของ โดยทั่วไปโรคมะเร็งเปนโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ
ซึ่งผูปวยโรคมะเร็งกลุมนี้อาจมีโรคมะเร็งระยะแรกซอนตัวอยูมาเปนเวลานานแลวแตยังไมแสดง
อาการ ดวยความเจริญทางการแพทยมีมากขึ้น ทําใหประชากรกลุมนี้มีอายุขัยนานขึ้น (life
expectency) ดังนัน้ อุบัติการณโรคมะเร็งใน ผูสูงอายุจึงเพิ่มขึ้นดวย อุบัติการณของโรคมะเร็งใน
ประเทศไทยในป พ.ศ.2536 พบวามีจํานวนผูปว ยมะเร็ง ทีพ่ บใหม 63,740 ราย ในเพศชาย มีจํานวน
ผูปวยมะเร็งที่พบใหม 32,801 ราย/ป โรคมะเร็งที่พบมากทีส่ ุดในเพศชาย 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 มะเร็งหลังโพรงจมูก 855 ราย มะเร็งหลอดอาหาร 748 ราย ในเพศหญิงมี
จํานวนผูปว ยมะเร็งที่พบใหม 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 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุก
ป แมวิทยาการทางการแพทยจะเจริญกาวหนาจนโรคมะเร็งในระยะที่ผูปวยเคยมีโอกาสรอดเพียง
เล็กนอย ก็สามารถใหการรักษาทําใหผูปวยสามารถมีชีวิตไดนานมากขึ้น แตยังมีผูปวยสวนหนึ่งที่
ปวยหนักจนกระทั่งความรูทางการแพทยในปจจุบันไมสามารถยื้อความตายออกไปได (กิติพล
นาควิโรจน, 2554) ผูปวยมะเร็งจะไดรับความทุกขทรมานจากอาการเจ็บปวยและความไมสบาย
ตางๆโดยเฉพาะความปวด ความปวดจากมะเร็งพบไดบอย มีอุบัติการณสูงรอยละ 30-90 เมื่อมะเร็ง
เขาสูระยะลุกลาม พบวารอยละ 60-90 ของผูปวยมีความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง และรอยละ
30 ตองทนทุกขทรมานจากความปวดโดยไมไดรับยาระงับปวด สงผลตอคุณภาพชีวิตและการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน การจัดการความปวดจากมะเร็งตามแนวทางขององคการอนามัยโลก
สามารถจัดการความปวดไดรอยละ 90 มีการศึกษาพบวา รอยละ 80 ของผูปวยมะเร็งไดรับการ
จัดการความปวดไมดีเทาที่ควร (Cleeland CS., 1987) องคการอนามัยโลกเสนอแนะใหใชยากลุม
โอปออยด (opioids) รวมกับยาระงับปวดกลุมอื่น ๆ ในการจัดการความปวดจากมะเร็งระดับปาน
กลางถึงรุนแรงนอกจากการจัดการกับความปวดแลว ผูปวยควรไดรับการดูแลอาการไมสบายอื่น ๆ
ที่เกิดขึน้ กับผูปว ยรวมดวย
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ผูเชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย เภสัชกร และพยาบาลในสหรัฐอเมริกา (The American
Medical Association; AMA) (The American society of Hospital Pharmacist; ASHP) (The
American Nurse Association; ANA) ไดแนะนําวาโรงพยาบาลตาง ๆ ควรจัดใหมีเภสัชกรทํางาน
รวมกับแพทยและพยาบาล โดยเชื่อวาจะชวยใหผูปวยไดรบั ยาอยางถูกตองเหมาะสมที่สุด และชวย
หลีกเลี่ยงอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยาได ดังนั้นควรตระหนักในความสําคัญของเภสัชกร
เพิ่มเติมจากบทบาทในการจายยา เปนบทบาทในการใหการบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งเปนบทบาทที่เปน
ความรับผิดชอบของเภสัชกรตอการรักษาดวยยาของผูปวยโดยตรง เพื่อใหผูปว ยไดผลการรักษาที่
ถูกตอง เพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย
ในประเทศไทยบทบาทของเภสัชกรเกี่ยวกับการดูแลผูปวยมะเร็ง สวนใหญเนนหนาที่
ในการจายยาเทานั้น มีสวนนอยที่มีบทบาทในการดูแลการใชยาของผูปวยมะเร็ง
ในโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ขอมูล สถิติ ผูปว ยเสียชีวิต ของโรงพยาบาล
ตั้งแตป 2552 - 2555 เปนผูปวยเสียชีวิตจากมะเร็ง ซึ่งเปนสาเหตุอันดับที่หนึ่ง จํานวน 11, 9, 16 และ
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19 คน ตามลําดับ ผูปวยมะเร็งที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวนใหญเปนผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่
ไมส ามารถใหก ารรั ก ษาต อไปได โรงพยาบาลจึ งมี บทบาทในการดู แลแบบประคั บประคอง
(Palliative Care) จากการทบทวนเวชระเบียนผูปวยในของผูวิจัย พบผูปวยมะเร็งยังไดรับการดูแล
ไมครอบคลุม โดยเฉพาะอาการปวด แมองคการอนามัยโลกจะใหความสําคัญและประกาศวาเปน
สิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่ผูปวยทุกคนพึงไดรับก็ตาม พบปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการใชยา ไดแก
การใชยาระงับปวดไมสอดคลองกับระดับความปวด การเลือกชนิดของยาระงับปวดไมเหมาะสม
หรื อซ้ําซอน ไมไดใ หยาระบายสําหรั บผูปว ยที่ไดรั บยากลุมโอปออยด (opioids) ลักษณะการ
บริหารยาระงับปวดไมตอเนื่องตลอดเวลา (WHO Analgesic Ladder) จากการปฏิบัติงานที่ผานมา
พบวาบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผูปวยมะเร็ ง เปนเพียงบทบาทในการจายยาเทานั้ น ยังไมมี
บทบาทในการใหการบริบาลเภสัชกรรมรวมกับแพทยและพยาบาลในการใหการดูแลรักษาผูปวย
มะเร็ง ไมมีสวนรวมในการจัดการปญหาดานยาและการจัดการความปวด ดังนั้นผูวิจัยซึ่งเปนหนึ่ง
ในทีมสหวิชาชีพเห็นความสําคัญของการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยเพิ่มการมีสวนรวมกับ
แพทยและพยาบาลในการดูแลผูปวยมะเร็ง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการมีสวนรวมของเภสัชกร
ในการจัดการปญหาดานยาและการจัดการความปวดผูปวยมะเร็งในรพ.วาสามารถมีสวนชวยในการ
ปองกัน ระบุ และแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการใชยาใหมีความเหมาะสม ครอบคลุม สอดคลองตาม
แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรัก ษาความปวดจากมะเร็ งเพียงใด เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาการ
บริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผูปวยมะเร็งในรพ. เพื่อลดความทุกขทรมานจากความปวดและ
เปนการดูแลแบบประคับประคองดวยหัวใจของความเปนมนุษย
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อพัฒนารูปแบบการมีสว นรว มของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปว ย
มะเร็งในโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจ ปญหาดานการใชยา และการดูแลปฏิบัติตัวของผูปวย/
ญาติ โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับการปองกัน แกไขอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
2. เพื่อศึกษาจํานวนปญหาจากการใชยาที่พบและไดรับการแกไข ความรุนแรงของ
ปญหาอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่เกี่ยวของกับการใหคําแนะนําปรึกษา
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูปวย/ ญาติ และบุคลากรตอการใหคําแนะนําปรึกษา
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4. เพื่อประเมินประสิทธิผลการมีสวนรวมของเภสัชกรในการดูแลผูปวยมะเร็ง
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปน การศึก ษาเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสว นร ว มของเภสัชกรในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ตั้งแต กรกฎาคม 2556
ถึง มีนาคม 2557
นิยามศัพท
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การบริบาลทางเภสัชกรรม หมายถึง ความรับผิดชอบโดยตรงของเภสัชกรที่จะติดตาม
ดูแลการใชยาของผูปวย เพื่อใหผลการรักษาที่ถูกตองตามตองการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย
เภสัชกรมีหนาที่รวบรวมขอมูลและจัดทําประวัติการใชยาของผูปวย ประเมินปญหา
เกี่ยวกับยาของผูปวย ใหคําแนะนําปรึกษาและแกปญหาดานยา เขารวมทีมรักษาผูปวยประจําวัน
ติดตามผลการตอบสนองของผูปวยทั้งในดานผลลัพธของการรักษาและอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชยา ใหคําแนะนําปรึก ษาเรื่ องยาแกผูปวยและใหขอมูลขาวสารดานยาแกบุค ลากรทาง
การแพทยที่ปฏิบัติงานบนหอผูปวย ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับยาที่ผูปวยจะนําไปใชเมื่อจําหนายออก
จากโรงพยาบาล จากการมีการบริบาลเภสัชกรรมแลวพบวา ผูปวยไดรับยาที่สมเหตุสมผล และมี
ประสิทธิภาพในการรักษา เนื่องจากเภสัชกรเขามามีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการใชยา
ของผูปวย การบริบาลทางเภสัชกรรมยังชวยสงเสริมใหมีการทํางานรวมกันเปนทีมระหวางแพทย
พยาบาล และเภสัชกร ทําใหผลการรักษาผูปวยมีประสิทธิผลมากขึ้นดวย
การให คํา แนะนํ า ปรึก ษาโดยเภสัช กร ในงานวิจั ยนี้ หมายถึง การสื่ อสารสองทาง
ระหวาง เภสัชกรกับผูปวยเฉพาะราย โดยเภสัชกรสืบคนปญหาเกี่ยวกับยา หรือปญหาการปฏิบัติ
ตัวที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการใชยากอน แลวจึงใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อแกไขปญหานั้น เภสัชกรหา
ตนเหตุของปญหาจากการสัมภาษณผูปวย/ ญาติ และจากขอมูลที่บันทึกในเวชระเบียนผูปวย และ
ใหคําแนะนําปรึกษา แกไขปญหาใหตรงกับสาเหตุ นอกจากนี้ ภสัชกรใหความรู คําแนะนําผูปวยใน
สวนอื่น ๆ ที่ผูปวย/ ญาติยังไมมีความรูในเรื่องนั้น เพื่อเปนการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดใ น
ภายหลัง

6
ปญหาจากการใชยา (Drug - related Problems, DRPs)
ปญหาจากการใชยา หมายถึง เหตุการณที่ไมตองการใหเกิดขึ้นกับผูปวย โดยเปนผล
เนื่องจากการรัก ษาดว ยยา และเปน เหตุก ารณทั้งที่เกิด ขึ้น จริงหรื อมีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งจะรบกวน
ผลการรักษาที่ตองการ โดยแบงประเภทไดดังตอไปนี้
1. การใชยาโดยไมมีขอบงใช
2. การไมไดรับยาในการรักษาในโรคที่เปน
3. การไดรับยาที่ไมเหมาะสมกับโรคที่เปน
3.1 การใชยาที่ไมมีประสิทธิภาพ
3.2 การใชยาที่เลิกใชไปนานแลว
3.3 การใชยาแลวทําใหผใู ชเกิดการแพยา หรือไดรับยาที่ผูปวยแพ
3.4 การใชยาที่หามใชในผูปวยบางราย
3.5 การใชยาที่มีประสิทธิภาพเทากัน แตราคาแพงกวา
3.6 การใหยาผูปว ยหลายชนิดโดยไมจําเปน
4. ผูปวยไดรับยาขนาดนอยเกินไป
5. ผูปวยไดรับยาขนาดมากเกินไป
6. ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
7. การบริหารยาไมเหมาะสม
8. การไดรับยาซ้ําซอน
9. การเกิดอันตรกิริยาของยาที่สั่งใช
10. ความลมเหลวในการใชยารักษา
11. ปญหาเศรษฐกิจของผูปวยที่สงผลตอการใชยารักษาโรค
12. ความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย
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การปองกันและแกไขปญหาจากการใชยา หมายถึง การปองกันและแกไขปญหาจากการ
ใชยาโดยดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ไดแก
1. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับยา
2. การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา โดยการปองกันการเกิดและเมื่อเกิดแลว
ดําเนินการแกไข เชน การใหคําแนะนําผูปว ย ประเมินความเชื่อมั่นของอาการไมพึงประสงคจาก
การใชยา
3. การใหบริการขอมูลทางยา
4. การติดตาม ประเมินผล
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ความเจ็บปวด หมายถึง ความรูสึกไมพึงปรารถนาและประสบการณทางอารมณที่
เกี่ยวเนื่องกับการมีทําลายเนื้อเยื่อของรางกาย ความเจ็บปวด แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
Nociceptive pain ( ความเจ็บปวดจากเนื้อเยื่อถูกทําลายหรือเนื้อเยื่อมีการอักเสบ)
Neuropathic pain ( ความเจ็บปวดที่เปนผลมาจากการมีพยาธิสภาพของระบบประสาท
สวนกลางและสวนปลาย)
ความรุนแรงของอาการปวด หมายถึง ระดับความทุกขทรมานหรือความรูสึกปวดมาก
หรือนอย โดย ระดับความเจ็บปวดจากนอยไปหามาก มีคาคะแนน ตั้งแต 0 -10
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การจัดการกับความปวด หมายถึง การปฏิบัติที่มีจุดมุงหมายเพื่อขจัด ลด บรรเทา และ
ควบคุมอาการปวด ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากอาการปวด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. เพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลย
พนมทวน
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันเปนทีม
3. ไดรูปแบบการดําเนินกิจกรรมของเภสัชกรในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจาก
การใชยา
รู ป แบบการมี ส ว นร ว มของเภสั ช กรที่ เ หมาะสมในการบริ บ าลเภสั ช กรรมผู ป ว ยมะเร็ ง ของ
โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
การมีสวนรวมของเภสัชกร
1. เภสัชกรติด ตามประเมินปญหาการ
ใชยาในผูปวยมะเร็ง
2. เสนอแนะการปองกัน /แกไขปญหา
แกแพทย
3. ใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องโรค การใช
ยาและการดู แลปฏิบัติ ตัว แกผูปว ย/
ญาติ

รูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกร
ที่เหมาะสม
1.ความพึงพอใจของ
- ผูปวย/ ญาติ
- เจาหนาที่
2. ประสิทธิภาพของการมีสวนรวม
- ระดับความปวดลดลง
- DRPs ลดลง
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บทที่ 2
ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องการพัฒ นารูปแบบการมีสวนรว มของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัช
กรรมผูปวยมะเร็ง โรงพยาบาล เจาคุณไพบูลยพนมทวน
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนกรอบในการ
วิจัย ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)
2. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลการรักษาความปวดจากมะเร็ง
3. ทีมรักษาโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดย
การวิเคราะหสาเหตุที่เปนปญหาการปฎิบตั ิงานไมบรรลุผลสําเร็จซึ่งมีลักษณะและกระบวนการ
ดําเนินการ (ยาใจ พงษบริบูรณ, 2556) ดังนี้
1. การจําแนกปญหา โดยการศึกษารายละเอียดของปญหาอยางละเอียด และวิเคราะห
สภาพของปญหา
2. การเลือกปญหาที่สําคัญ และสรางสมมติ ฐานของการวิจัยที่แสดงความสัมพั น ธ
ระหวางปญหากับทฤษฎี
3. การเลือกเครื่องมือดําเนินการวิจัย ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
ปฏิบัติ และเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เชน แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม เปนตน
4. การบันทึกเหตุการณความกาวหนาและอุปสรรคในแตละขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการ
วางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และการสะทอนการปฏิบัติการ
5. วิเคราะหความสัมพันธของขอมูลที่รวบรวมไว ไดแก การตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล จัด หมวดหมูและแยกประเภทกลุมขอมูล เพื่อเปรียบเทียบความแตกต างและความ
คลายคลึงของขอมูล
6. การสรุปคําตอบที่เปนผลของการวิจัยตามวัตถุประสงค
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สมปอง พะมุลิลา (2554) ไดสรุปความหมายไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action
Research) เปนกระบวนการวิจัยที่มีเปาหมายที่จะแกปญหา มุงเนนการเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรใน
ระบบรวมกับนักวิจัยเขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคลากรในระบบในการพัฒนา
ตนเองและผูอื่นใหเหมาะสมกับการดําเนินการ ไมมีการแยกกลุมศึกษา กลุมทดลอง แตเปนการ
ทดลองปฏิบัติในสถานการณตามธรรมชาติ โดยวิเคราะหสถานการณอยางลึกซึ้งและเหมาะสม เนน
ที่การสรางความเปลี่ยนแปลงอยางเปนขั้นตอน และบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาศัยการมี
สวนรวมของผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการวิจัย จนเกิดองคความรูตาง ๆ ที่ไดจากกระบวนการวิจัย
นํามาประมวลเปนแนวคิดหลักการและสรางเปนทฤษฎีได
ศิริพร จิรวัฒนกุล (2557) ไดสรุปความหมายไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action
Research) เปนรูปแบบของการรวบรวมปญหาหรือคําถามจากการสะทอนการปฏิบัติงานของกลุม
ผูปฏิบัติงานในสังคมใดสังคมหนึ่ง เพื่อตองการที่จะพัฒนาหาหลักการ เหตุผล และวิธีการ
ปฏิบัติงานใหไดรูปแบบหรือแนวทางไปใชในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานนัน้ และใน
ขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาความเขาใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานนั้นๆใหสอดคลอง กับสภาวะของ
สังคม และสถานการณ ที่เกี่ยวของ
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เปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อทําความเขาใจและปรั บปรุงสถานการณเฉพาะที่พบวามีปญหา หรื อชองวา ง
ระหวางทฤษฎีกับปฏิบัตินโยบายกับปฏิบัติการ และการวิจัยกับการกระทํา
จุดเดนของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
1.เปนประสบการณจริง
2.อยูในบริบทเฉพาะ
3.เปนกระบวนการเชิงวัฏจักร
4.เนนผลลัพธที่นําไปสูการปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานในองคกร
5.สรางความเขาใจในความซับซอนของสังคม
6.สรางความไวใจในวิถีของบุคคลในการสรางความรูความเชื่อ และวิธีปฏิบัติ
ขอจํากัดของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
1. ใชเวลานาน
2. ถาไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร โอกาสที่จะดําเนินงานวิจัยสําเร็จเปนไป
ไดยากมาก
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3. เนื่องจากกระบวนการวิจัยเปนการ “ทําไป แกไป” ทําใหการเขียนโครงรางการ
วิจัยทําไดไมชัดเจน จึงเกิดปญหาดานการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
4. นักวิจัยเชิงปฏิบัติการตองมีทักษะเฉพาะ
2. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลการรักษาความปวดจากมะเร็ง
ผูปวยมะเร็งที่มีอาการของโรคลุกลามสวนใหญไมสามารถรักษาใหหายขาดได การ
ดูแลผูปวยเปนแบบประคับประคอง (Palliative care) ผูปวยมะเร็งตองทนทุกขทรมานจากความปวด
ดังนั้นการจัดการความปวดจากมะเร็ง ดวยการประเมินความปวด และรักษาหรือบรรเทาอาการปวด
รวมถึงปองกันและแกไขอาการไมพึงประสงคจากยา ที่ใชระงับปวด ซึ่งจะทําใหผูปวยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (กรมการแพทย, 2547) ดังนี้
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การประเมินความปวด (Pain Assessment)
การประเมินระดับความปวดสวนใหญเปนนามธรรม อาศัยผูปวยบอกและผูประเมิน
ตองเชื่อ การประเมินมีประโยชนในการดูแนวโนมของผลการรักษา ซึ่งทําไดหลายวิธี ดังนี้
1. Numerical rating scale (NRS) หรือ Verbal rating scale (VRS) เปนวิธีการที่ให
ผูปวยตอบคําถาม “คุณมีความปวดมากขนาดไหน ?” จาก 0 คือ ไมปวดเลย ถึง 10 คือ ปวดมากที่สุด
และใหวงกลมตัวเลขที่บอกถึงระดับความปวด

2.Visual analog scale (VAS) เปนวิธีการที่ใหผูปวยกากบาทบนเสนตรงที่มคี วามยาว
10 เซ็นติเมตร และวัดระดับความปวดของผูปวย โดยวัดระยะจากจุดเริ่มตนที่ไมปวดถึง เครื่องหมาย
กากบาท มีหนวยวัดเปนเซนติเมตร

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 ที่ไมสามารถใชวิธีอื่น เชน numerical rating scale ได โดยใหเด็กเลือกรูป
ใบหนาที่บอกถึงระดับความปวด แลวบันทึกตัวเลขที่ความหมายตรงกันกับรูปใบหนานั้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

หลักการระงับปวดในผูปวยมะเร็ง

จุดมุงหมายของการระงับอาการปวด คือ ผูปวยหายปวดหรือทุเลาลงจนกระทั่งมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ทํากิจกรรมไดตามสมควรและเปนที่ยอมรับได สามารถทนตอการทําหัตถการตางๆเพื่อการ
วินิจฉัยและการรักษามะเร็งได และทายที่สุดคือ การเสียชีวิตโดยปราศจากความทุกขทรมานจาก
ความปวด ซึ่งหลักการระงับปวด มีดังนี้
1. อธิบายใหผูปวยทราบวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหปวด
2. การใชยาแกปวด ตามระดับความรุน แรงของความปวด “WHO Analgesic Ladder”
(รูปที่ 1)
3. การบริหารยาอยางตอเนื่องตลอดเวลา ไมควรบริหารยาเมื่อมีความปวดเทานั้น เพื่อให
ระดับยาในรางกายคงที่ และสามารถควบคุมความปวดไดดี นอกจากนี้จะตองมียาขนานสําหรับ
เพิ่มเติมในชวงที่ผูปวยปวดระหวางเวลาไดรับยาเดิม เพื่อเปนการระงับ breakthrough pain
4. ใชยาที่สามัญที่สุดหรือวิธีที่เรียบงายและปลอดภัยที่สุดกอนเทาที่จะทําได
5. พิจารณาให Co-analgesic รวมดวยเสมอ ยาที่แนะนําใหเลือกใชในแตละกลุมไดแก
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. ใหการรักษาความปวดอยางมีประสิทธิภาพทุกครั้งที่ผูปว ยปวด
8. Neuropathic pain ไดผลดีเมื่อใช Tricyclic antidepressants หรือ Anticonvulsants แต
ตอบสนองตอยาแกปวดกลุม opioids หรือ non-opioids นอยหรือไมไดผล ไมควรเพิ่มขนาด opioids
โดยไมจําเปน เพื่อลดปวดจาก neuropathic pain ที่รุนแรงหรือตอบสนองตอการรักษาไมดี
9. ใชหลักการรักษาหลายวิธีรวมกัน โดยรักษามะเร็งดวยการฉายรังสี การผาตัด หรือเคมี
บําบัดรวมกับการใหยาแกปวด และปรับยาแกปวดใหเหมาะสมที่สุดดวยชนิดและขนาดยาที่นอย
ที่สุดเทาที่ระงับปวดไดดี และปราศจากภาวะแทรกซอนที่รุนแรง หรือหากมีภาวะแทรกซอนก็
สามารถยอมรับได รวมถึงพิจารณาการรักษาวิธีอื่นๆ เมื่อมีขอบงชี้ และตระหนักถึงภาวะแทรกซอน
ของวิธีตางๆ
10. ผูปว ยที่มีอาการวิตกกังวลและซึมเศราตองใหการรักษาทางจิต เวช โดยการใชยาที่
เหมาะสม ควบคูกับยาแกปวด
11. ตระหนักถึงความคุมคาและประหยัดคาใชจายในการรักษาผูปวย ไมวาจะเปนการ
เลือกใชยา หรือวิธีอื่นๆ
12. คํานึงถึงระยะเวลาที่คาดวาผูปวยจะมีชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ
13. ควรพิจารณาใหยาเพื่อปองกันหรือบรรเทาภาวะแทรกซอนจากการรักษาและจากยาที่
ใชแกระงับปวด
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รูปที่ 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
ขนาดที่เหมาะสม ใหเปลี่ยนมาใชกลุม strong opioids ไดแก Morphine, Fentanyl หรือ Methadone
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กลวยเพิง ่มประสิทธิภาพในการระงับปวด
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2. ใชยาในขัส
้นทีำ่ 1 รวมกับขั้นที่ 2 หรือ 3 เพื่อชา

และลดภาวะแทรกซอนที่จะเกิดจากยาแตละกลุม แตไมใชยา weak opioids รวมกับ strong opioids

3. NSAIDs มีประโยชนมากสําหรับในภาวะปวดกระดูก และ nociceptive pain อื่นๆ
การใช conventional NSAIDs ควรระวังอาการขางเคียงตอระบบทางเดินอาหาร และการยับยั้งการ
จับกลุมของเกล็ดเลือด พิษตอไต เปนตน ควรปองกันการเกิดอาการขางเคียงต อระบบทางเดิ น
อาหารตอการใชยานี้โดยใชยา H2- blockers, Misoprostol, หรือ Omeprazole สวนการใช selective
COX-2 inhibitors และ coxibs จะทําใหเกิดอาการขางเคียงตอทางเดินอาหารไดนอยกวา
4. การใชยา opioids ตองคํานึงถึงอาการขางเคียงของยา เชน วิงเวียน คลื่นไส อาเจียน
งวงซึม ทองผูก คัน กระตุก ถายปสสาวะลําบาก กดการหายใจ ฯลฯ โดยใหการปองกันและรักษา
รวมไปดวย
5. ใชยาเสริมซึ่งเรียกวา 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 และเนื้อเยื่อบวมหรืออักเสบจากการแทรกเบียด
ของมะเร็ง เปนตน
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6. วิธีการที่ใชรักษามะเร็งจะมีผลชวยระงับปวด ไดแก เคมีบําบัด ฮอรโมนสําหรับ
มะเร็งที่ตอบสนองตอฮอรโมน และรังสีรักษา ซึ่งขณะที่รักษาดวยวิธีเหลานี้จําเปนตองใหยาแกปวด
รวมดวย
การใชยากลุม opioids และการปรับขนาดยา
1. ขนาดยาที่เหมาะสมในผูปวยมะเร็งแตละคน คือ ขนาดยาที่สามารถลดความปวด
ของผูปวย ไดตลอดชวงเวลาที่ยาออกฤทธิ์ โดยไมทําใหเกิดอาการขางเคียงที่รุ นแรงจนแกไขหรือ
ผูปวยทนไมได
2. การเลือกชนิดและขนาดยาเริ่มตนขึ้นอยูกับสภาวะของผูปวยแตละคน ความรุนแรง
ของความปวด รวมถึงสภาวะอื่นๆ ของผูปวย เชน การทํางานของตับ ไต และโรครวม เชน โรคหืด
เปนตน
2.1 ผูปวยที่ไมเคยไดรับยาในกลุม 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 เดิมที่ไดรับใน
1 วัน แลวนํามาเทียบเปน equianalgesic dose ของ Morphine หรือ Fentanyl โดยใชตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 แลวปรับขนาดใหเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25
3. การใช opioids ในผูปวยมะเร็งที่มีความปวดเรื้อรัง ควรเริ่มดวยการใหยา opioids
ชนิด immediate release โดยใชยาตามระยะเวลาการออกฤทธิ์ตอเนื่องทั้งวัน (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) ซึ่งคุมความปวดได
ไมดีพอ สามารถปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นไดตามความรุนแรงของความปวด เชน
4.1 ปวดปานกลาง (pain score 4-6) ใหพิจารณาเพิ่มขนาดยา รอยละ 25-50
4.2 ปวดรุนแรง (pain score 7-10) ใหพิจารณาเพิ่มขนาดยา 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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แลวเปลี่ยนเปน opioids ในรูปแบบ sustained release แทน เพื่อใหสะดวกแกผูปวย และเพิ่มความ
รวมมือในการใชยา
6. ผูปวยที่ไดรับ sustained release morphine แลวมี breakthrough pain ควรใชยาที่
ออกฤทธิ์เร็ว เชน immediate release morphine (rescue analgesic) สําหรับ incident pain ซึ่งเปน
ความปวดที่เพิ่มขึ้นเมื่อผูปวยมีกิจกรรม และผูปวยควรไดรับยากอนที่จะทํากิจกรรม โดยขนาดของ
rescue analgesic ประมาณ 1/8 ถึง 1/6 ของขนาดยาที่ตองการในแตละวัน โดยสามารถใหไดทุก 4
ชั่วโมง หรือตามที่ผูปวยรองขอ แตควรทิ้งชวงหางของยาแตละขนานประมาณ 1 ชั่วโมง รวมถึงถา
ผูปวยตองการยา rescue analgesic มากกวา 3 ครั้งตอวัน ควรพิจารณาปรับขนาด regular dose
7. ถาผูปวยมีอาการขางเคียงที่รุนแรงและระดับความปวดอยูในขั้นปานกลาง ใหลด
ขนาดยาลงประมาณรอยละ 25 และใหประเมินความปวดซ้ํา
8. ยากลุม opioids ที่ไมแนะนําใหใชสําหรับบรรเทาความปวดใน cancer pain หรือ
chronic noncancer pain ไดแก Pethidine (meperidine) เนื่องจากมี half-life สั้น มี toxic metabolite
คือ norpethidine และผูปวยที่มี renal insufficiency ถาใช pethidine ไปนานๆ อาจมี norpethidine
คั่งในรางกายได ซึ่งสารนี้มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทอาจถึงชักได
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ตารางที่ 1 ขนาดยาโดยประมาณทีใ่ หฤทธิ์แกปวดเทากัน (equianalgesic dose)
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ตารางที่ 2 Equianalgesic doses for converting Morphine to Transdermal fentanyl
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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 นาที มีระยะเวลา
การออกฤทธิ์ 12 ชั่วโมง หามหัก บด หรือเคี้ยวเม็ดยา เพราะยาจะเสียคุณสมบัติการเปน sustained
release ทําใหระยะเวลาออกฤทธิ์ของยา MST® อาจสั้นกวาที่กําหนด เนื่องจากเภสัชจลนศาสตรของ
ยาในผูปว ยแตละคนอาจแตกตางกันไป เชน ในผูปวยบางคนอาจมี ระยะเวลาการออกฤทธิ์ของ
MST® ประมาณ 8-9 ชั่วโมง และจะเริ่มมีความปวดกลับมาที่ชั่วโมงที่ 10 ในกรณีนี้ อาจใหยา MST®
ไดทุก 8-10 ชั่วโมง เปนตน
1.2 Kapanol® ขนาด 20, 50 และ 100 มิลลิกรัม onset ประมาณ 2-4 ชั่วโมง มี
ระยะเวลาการออกฤทธิ์ 24 ชั่วโมง
1.3 Durogesic® (Fentanyl TTS) ขนาด 2.5, 5.0 และ 10 มิลลิกรัม เมื่อแปะแผนยา
ที่หนาอก หนาทอง หรือหนาขา จะทําใหยาถูกดูดซึมเขากระแสเลือด 25, 50 และ 100 ไมโครกรัม
ตอชั่วโมง ยาออกฤทธิ์สูงสุดที่ 17-24 ชั่วโมง ดังนั้นผูปวยควรไดรับยา opioids ชนิดเดิมในชวงระยะ
24 ชัว่ โมงแรก ยานี้มีระยะเวลาการออกฤทธิ์ 48-72 ชั่วโมง
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2. การสั่งยาสําหรับ opioids ชนิด sustained release ใหเขียนโดยกําหนดเวลา เชน
MST® 10 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 น. และ 20.00 น. ไมแนะนําใหใช order bid เพราะจะทํา
ใหผูปวยไดรับยาไมสอดคลองกับระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์
3. เตรียม rescue dose ของ opioids (ใชแบบ immediate release) สําหรับ breakthrough
pain และ incident pain รวมทั้งความปวดขณะที่ยาใกลหมดฤทธิ์หรือกอนที่ยาจะออกฤทธิ์
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
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4. ใหพิจารณาเพิ่มขนาดของ sustained release ถาผูปวยตองการ rescue dose มากกวา
วันละ 3 ครั้ง หรือเมื่อขนาดยาของ sustained release ไมเพียงพอที่จะคุมความปวดในขณะที่ระดับยา
ในเลือดสูงสุด หรือขณะที่ยาใกลหมดฤทธิ์
วิธีจัดการอาการขางเคียงจากการใชยากลุมโอปออยด (opioids)
การปองกัน Sedation
1. ใหเริ่มดวยยากลุมโอปออยด (opioids) ขนาดต่ําสุดที่สามารถควบคุมความปวดได
โดยเฉพาะในผูปวยสูงอายุ และผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรอง
2. กรณีที่ตองเพิ่มขนาดยากลุมโอปออยด (opioids) ใหเพิ่มขึ้นทีละนอย ประมาณรอย
ละ 25-50 ของขนาดยาเดิม โดยทั่วไปผูปวยมักจะปรับตัวกับอาการ sedation ไดเมื่อเริ่มใชยากลุม
โอปออยด (opioids)ไปแลวประมาณ 1-2 สัปดาห และกรณีที่ผูปวยยังมีอาการ sedation ภายหลังจาก
เริ่มใชยากลุมโอปออยด (opioids) ไปแลวประมาณ 1-2 สัปดาห ใหปฏิบัติดังนี้
2.1 ประเมิน เพื่อหาสาเหตุ อื่น ของการเกิด sedation เชน พยาธิสภาพของระบบ
ประสาทสวนกลาง ยาอื่น ที่ใหรว มที่มีฤทธิ์ทําให 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 พิจารณาเปลี่ย นยากลุมโอปออยด (opioids) ไปเปน อีก ชนิ ด หนึ่ ง เชน จาก
Morphine เปน fentanyl เปนตน และถา sedation score เทากับ 3 และอัตราการหายใจนอยกวา 10
ครั้งตอนาที ควรใหการรักษาและดูแลผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจากมีโอกาสเกิดการกดการหายใจ
จากการใชยากลุม โอปออยด (opioids)ได ซึ่งการรักษา คือ การใหออกซิเจน (oxygen) และดูแล
การหายใจ รวมถึงการใหยา naloxone ทางหลอดเลือดดํา โดย titrate dose ครั้งละ 0.1 มิลลิกรัม ทุก
5-10 นาที จนผูปวยรูสึกตัว จากนั้นเฝาระวังอาการ และอาจให naloxone ซ้ําอีกทุก 1 ชั่วโมง
เนื่องจากยามีระยะเวลาการออกฤทธิ์ 1 ชั่วโมง
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การปองกันอาการทองผูก
1. เพิ่ม fluid intake ใหไดอยางนอยวันละ 2-2.5 ลิตร แตควรระวังในผูปวยภาวะหัวใจ
ลมเหลว, ภาวะไตทํางานบกพรอง
2. เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีกาก
3. เพิ่มการออกกําลังและการเคลื่อนไหวในรายที่สามารถทําได
4. ยาระบายที่ใชควรเปนชนิด stimulant laxatives เชน bisacodyl sennoside เปนตน
หรืออาจเปนยาในกลุม stool softeners เชน docusate เปนตน และไมควรใชยาระบายชนิด bulk
forming เชน methylcellulose เพราะจะทําใหเกิดปญหาเรื่อง 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 ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําให
ทองผูกดวย
4.3 ตรวจหา fecal impaction ถามีใหทํา evacuation
4.4 เพิ่มยาระบายชนิดอื่นรวมดวย เชน
4.4.1 Magnesium hydroxide (MOM) ในขนาด 30-60 มิลลิลิตร (หามใช
magnesiumhydroxide ในผูปวยที่มกี ารทํางานของไตบกพรอง)
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 ยาเหน็บทวารหนักครั้งละ 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. ประเมินหาสาเหตุอื่นที่ทําใหเกิดอาการคลื่นไส 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 และขณะใหยาควรเฝา ระวัง
extrapyramidal side effect
2.4 Domperidone 10-20 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ (prn)
3. ถาอาการคลื่นไสคงอยูนานเกินกวา 1 สัปดาห ควรปฏิบัติดังนี้
3.1 ประเมินสาเหตุและความรุนแรงของอาการคลื่นไส โดยอาจพิจารณาเปลี่ยน
ชนิดของopioids
3.2 พิจารณาใหยาแกปวดในกลุม co-analgesics รวมดวย เพื่อทําใหลดขนาดของ
opioids ได
1.3 พิจารณาใชยาตานอาการคลื่นไสอาเจียนในกลุม 5-HT3 antagonist เชน
Ondansetron8 มิลลกรัม วันละ 3 ครั้ง หรือ Granisetron 2 มิลลิกรัม วันละครั้ง โดยการรับประทาน
4. เมื่อเปลี่ยนชนิดของ opioids หรือไดปฏิบัติตามที่กลาวมาขางตนแลว อาการคลื่นไส
ยังคงอยู ใหประเมินสาเหตุและความรุนแรงของอาการคลื่นไสอีกครั้ง อาจพิจารณาให opioids ทาง
intrathecal หรือ epidural route
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การปองกันและรักษา Delirium
1. ประเมินหาสาเหตุอื่นของ delirium เชน ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง CNS metastases
ยาทางจิตประสาทชนิดอื่นที่ใหรว มดวย โดยเฉพาะยาที่มี anticholinergic effects
2. เปลี่ยนชนิดของยา opioids
3. ใหยาแกปวดชนิด co-analgesics รวมดวย เพื่อลดขนาดยา opioids
4. ให Haloperidol ขนาด 0.5-2 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง โดยการรับประทาน หรืออาจ
พิจารณาใหยา neuroleptic drugs ตัวอื่นๆ แตควรระวัง extrapyramidal side effects
5. จัดการสิ่งแวดลอมของผูปวยใหปราศจากอันตราย แกสาเหตุ และอาจใหยากลุม
sedatives หรือ tranquilizers
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การปองกันและรักษา Myoclonus
Myoclonus มักเกิดในผูปวยที่ไดรับ opioids มาเปนเวลานานพอสมควร และมักพบวา
จะเกิดกับการใช Morphine ชนิดรับประทานมากกวาชนิดฉีด จึงคาดวา myoclonus อาจเกิดจากผล
ของ Morphine metabolite ที่อาจมีปริมาณสูงจนทําใหเกิด myoclonus ขึ้นได ซึ่งยาที่ใชลดอาการ
myoclonus ไดแก Baclofen, Diazepam, Clonazepam, Midazolam และ Sodium valproate และกรณี
ที่มีอาการรุนแรงมาก ควรเปลี่ยนยา opioids
แนวทางปฏิบัตขิ องบุคลากรทางการแพทยตอผูปวยมะเร็ง
1. ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาความปวด ซึ่งจะบงถึงคุณภาพชีวิตของ
ผูปวย มีการรวมปรึกษาหรือสงตอการดูแลดานความปวดระหวางแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย
ในสถานพยาบาลที่ดูแลรวมกัน ทั้งนี้รวมถึงการจัดการความปวดโดยการใชยาชนิ ดตางๆ และ
วิธีการจัดซื้อจัดหา ซึ่งรวมถึงแหลงของการไดมาของยาหรือการรักษาพิเศษอื่นๆ
2. ความเขาใจสภาพจิตใจหรืออารมณข องผูปวยมะเร็งที่มีความปวด โดยใชหลักการ
สื่อสารที่ดี ตอบคําถามผูปวยและญาติโดยไมปดบังตามความเหมาะสมและสถานการณ ควรทําให
ผูปวยและครอบครัวตระหนักถึงความหวงใยของบุคลากรทางการแพทย หรือการปลอบโยนผูปวย
และครอบครัว โดยจําเปนตองใหขอมูลวิธีการดูแลรักษา การวางแผนการรักษาในระยะเวลาตางๆ
ตลอดจนใหความเชื่อมั่นกับผูปวยและครอบครัวถึงการดูแลความปวดหรืออาการอื่นๆ ที่บุคลากร
ทางการแพทยสามารถกระทําใหได
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3. สงเสริมการเผชิญปญหา การควบคุมสถานการณ พฤติกรรมการแกไขปญหาของ
ผูปว ยและครอบครัว ซึ่งนํ ามาสู การปรั บสภาพจิต ใจ และสนับสนุ นใหปรั บการตอบสนองดาน
อารมณ เพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ฝกใหผูปวยเผชิญปญหาความปวดที่เกิดเฉียบพลันดวยการฝกการหายใจ เชน การ
ฝกการหายใจเพื่อคลายเครียด การเบี่ยงเบนความสนใจไปในเรื่องอื่นๆ การปรับแนวคิดตอความ
ปวด และการฝกสมาธิ
5. ฝก พฤติก รรมการผอนคลาย การจิน ตนาการ การสะกดจิต โดยการดู แลของ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหผูปวยสามารถจัดการกับการรับรูความปวด
6. ใหความรูกับผูปวยและครอบครัวเรื่องความปวด ความทุกขทรมานจากความปวด
ซึ่งสามารถควบคุมไดดวยการใหยารับประทานหรือวิธีอื่นๆ การใชวิธีการรักษาทั้งที่ไมใชยาและวิธี
อื่นๆ และความเขาใจผิดในการไดรับยากลุม opioids เพื่อบรรเทาปวด การติดยา การดื้อยา
7. อธิบายใหผูปวยและครอบครัวตระหนัก ถึงความสําคัญของการรายงานเกี่ยวกับ
ความรุนแรงของความปวด ปญหาที่เกิดจากการใชยาและผลขางเคี ยงตางๆ เพื่อนําไปสูการปรับยา
ใหเหมาะสมและผลการบรรเทาปวดที่ดีขึ้น
8. อธิบายเกี่ยวกับยาตางๆ ที่ผูปวยไดรับ ไดแก เหตุผลของการใชยา วิธีการใชยาที่
ถูกต อง ผลขางเคียงที่พบและการแกไขหรือปองกัน การรายงานเมื่อผูปว ยมีปญหาความปวดที่
เกิดขึ้นใหม ลักษณะความปวดที่เปลี่ยนไป อาการคลื่นไส อาเจียน ทองผูก งวงซึมหรือสับสน การ
วางแผนการนัดตรวจเปนประจํา
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การใหความรูเรื่องการระงับปวดในผูปวยมะเร็ง
นอกจากจะบําบัดรักษาความปวดแลว แพทยและทีมผูดูแลผูปวยมะเร็งควรเนนเรื่อง
การใหความรูที่ถูกตองแกทั้งผูปวยและญาติ ทั้งนี้เพื่อใหการบําบัดรักษาความปวดมะเร็งไดผลเต็มที่
ควรเปดโอกาสใหผูปวยและญาติสอบถามและรับคําแนะนําในการดูแลผูปวยไดตลอดเวลา ทั้งโดย
วิธีพูดคุยโดยตรง และการรับขอมูลจากเอกสารแผนพับ เปนตน สมาชิกในครอบครัวของผูปวย
มะเร็งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงและมีความสัมพันธใกลชิดผูปวย ควรรับรูและเขาใจสาเหตุของความ
ปวดของผูปวย รวมทั้งวิธีจัดการกับความปวดเบื้องตนที่สามารถปฏิบัติไดจริง เชน ความรูเกี่ยวกับ
ยาแกปวดที่ผูปวยไดรับ อาการดื้อยา และภาวะติดยา เปนตน
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การแบงระดับความรุนแรงของโรคมะเร็ง โดยอาศัยการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง เรียกวา ระยะ
( Staging ) มี 4 ระยะ ไดแก (พัสมณฑ, 2543; Kumar, et al., 1992)
ระยะที่ 1 หมายถึง ระยะที่เซลลมะเร็งอยูเฉพาะบริเวณตนกําเนิดภายในอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อ
นั้น ยังไมมีการแพรกระจาย
ระยะที่ 2 หมายถึง ระยะที่เซลลมะเร็งแพรกระจายเขาสูเนื้อเยื่อใกลเคียง
ระยะที่ 3 หมายถึง ระยะที่เซลลมะเร็งแพรกระจายสูตอมน้าํ เหลือง
ระยะที่ 4 หมายถึง ระยะที่เซลลมะเร็งแพรกระจายไปสูอวัยวะอื่น ๆ
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3. ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
ทีมดูแลผูปวย (Patient Care Team) ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ทีมสหวิชาชีพที่ทําหนาที่
รวมกันในการดูแลผูปวยมะเร็ง ไดแก แพทย พยาบาล และเภสัชกร จํานวน 18 คน ประกอบดวย
แพทย จํานวน 5 ทาน ซึ่งปฏิบัติงานประจําที่โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวนใน
ชวงเวลาที่ดําเนินการวิจัย ประกอบดวย สูติแพทย 1 คน แพทยทั่วไป 4 คน
พยาบาล จํานวน 12 ทาน ซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจําที่แผนกผูปวยใน
เภสัชกร จํานวน 1 ทาน หมายถึง ซึ่งเปนผูใหการบริบาลทางเภสัชกรรม และเปนผูวิจัย
การบริบาลทางเภสัชกรรม หมายถึง ความรับผิดชอบโดยตรงของเภสัชกรที่จะติ ดตาม
ดูแลการใชยาของผูปวย เพื่อใหผลการรักษาที่ถูกตองตามตองการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย
เภสัชกรมีหนาที่รวบรวมขอมูลและจัดทําประวัติการใชยาของผูปวย ประเมินปญหา
เกี่ยวกับยาของผูปวย ใหคําแนะนําปรึกษาและแกปญหาดานยา เขารวมทีมรักษาผูปวยประจําวั น
ติดตามผลการตอบสนองของผูปวยทั้งในดานผลลัพธของการรักษาและอาการอันไมพึงประสงค
จากการใชยา ใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยาแกผูปวยและใหขอมูลขาวสารดานยาแกบุค ลากรทาง
การแพทยที่ปฏิบัติงานบนหอผูปวย ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับยาที่ผูปวยจะนําไปใชเมื่อจําหนายออก
จากโรงพยาบาล จากการมีการบริบาลเภสัชกรรมแลวพบวา ผูปวยไดรับยาที่สมเหตุสมผล และมี
ประสิทธิภาพในการรักษา เนื่องจากเภสัชกรเขามามีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการใชยา
ของผูปวย การบริบาลทางเภสัชกรรมยังชวยสงเสริมใหมีการทํางานรวมกันเปนทีมระหวางแพทย
พยาบาล และเภสัชกร ทําใหผลการรักษาผูปวยมีประสิทธิผลมากขึ้นดวย
โดยมีแนวทางดังนี้
1. การประเมินสภาพผูปวยและครอบครัว
1.1 ประเมินอาการทางด านร างกาย ได แก สภาพผูปว ย ยาที่ชวยบรรเทาอาการ
โดยเฉพาะยาที่ชวยบรรเทาอาการปวดซึ่งเปนอาการที่ทําใหผูปวยทุกขทรมานมากที่สุดรวมถึงตอง
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ตรวจสอบวายาที่ผูปว ยรั บประทานถูก ชนิ ด และถูก ตามแผนการรั ก ษาหรื อไม นอกจากนี้ ต อ ง
ประเมินเรื่องการไดรับการดูแลจากญาติผูดูแลโดยประเมินจากความสะอาดของรางกาย เสื้อผา และ
สิ่งอํานวยความสะดวกของผูปวย
1.2 ประเมินสภาพดานจิตใจทั้งของผูปวยและครอบครัว เชน ผูปวยทราบเรื่องการ
วินิจฉัยโรค การพยากรณโรค ความรุนแรงของโรค เปาหมายของการรักษา ผูปวยและญาติรูสึก
อยางไรตอความเจ็บปวยและการรักษารวมถึงความหวังในการรักษามีปญหาหรือประเด็นอะไรที่
ผูปวยใหความสําคัญเปนพิเศษ
1.3ประเมิ น สภาพด า นครอบครั ว และสั งคมของผูป ว ย ควรจะจั ด ทํา แผนภู มิ
ครอบครัวโดยมีขอมูลความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายไดของครัวเรือนและ
รวมถึงความเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว เพื่อชวยในการวางแผนดูแล แผนภูมิครอบครัวจะ
ชวยใหบุคลากรในทีมสุขภาพทราบวาผูดูแลหลักคือใคร ในการใหขอมูลหรือคําแนะนําควรใหกับ
ใครถึงจะไดรับประโยชนสูงสุด รวมถึงทราบสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของผูปวย นอกจากนี้ตอง
ประเมิน สังคมสิ่งแวดลอมของของผูปว ยและครอบครั วด ว ย ไดแก แหลงที่ผูปว ยจะขอความ
ชวยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือเรงด วนเชน ผูนําชุมชน องคการบริ หารสวนทองถิ่น อาสาสมัค ร
ชุมชน หรือองคกรการกุศล เปนตน
1.4 ประเมินสภาพดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัววามีความคิดความเชื่อ
อยางไร อะไรคือคุณคา และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อเจ็บปวยหรือเมื่อทุกขทรมาน
2. การใหคําปรึกษาผูปวยและครอบครัว
หลังจากประเมินสภาพผูปวยและครอบครัวเพื่อคนหาขอมูลโดยการรับฟงปญหา
และความกังวลของผูปวยและครอบครัวและรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหหาแนวทางชวยเหลือ
ใหตรงกับปญหาและใหคําปรึกษาในสิ่งที่ผูปวยและครอบครัวยังกังวลหรือของใจ การใหเวลา การ
วางตัวเปนกันเองกับผูปวยและครอบครัว ลดชองวางระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ยึดหลัก
ความเปนมนุษย เสมอภาค และเปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวไดระบายซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยาง
ยิ่งที่จะชวยคนหาขอมูลที่แทจริงสามารถชวยเหลือไดถูกจุดดังตัวอยางผูปวยมะเร็งปอดระยะสุดทาย
โรคลุกลามไปยังกระดูกสันหลังมีความปวดมากไดรับยามอรฟนน้ํารับประทานอาการปวดไมดีขึ้น
ผูปวยทรมานจากอาการปวดมากแพทยอายุรกรรมไดสงผูปวยฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการปวดแต
ผูปวยปฏิเสธและไมยอมบอกถึงสาเหตุการปฏิเสธแมแตญาติ จากการสรางสัมพันธภาพและใหเวลา
กับผูปวย พบวาสิ่งที่ผูปวยวิตกกังวลและกลัวการฉายรังสีคือกลัวเจ็บรอนขณะฉายรังสีและกลัววา
ทําใหโรคลุกลามมากกวาเดิมหลังจากทราบปญหาจึงใหขอมูลที่ถูกตองและเมื่อผูปวยไดรับขอมูลที่
ถูกตองชวยใหผูปวยตัดสินใจยอมรับการฉายรังสีทําใหอาการปวดทุเลาลง
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3. การชวยเหลือสนับสนุนและติดตามผล
ใหการชวยเหลือสนับสนุนตามปญหาและความตองการและควรดึงชุมชนมามีสว น
รวมในการดูแลผูปวยดวยทําใหผูปวยไดรับการชวยเหลือครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตัวอยาง ผูปวยมะเร็ง
ปากมดลูกระยะสุดทายโรคลุกลามแพรกระจายไปยังกระดูกไดรับการฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดถาดูผิวเผินโดยทั่วไปเห็นเพียงวาผูปวยนอนบนรถนอนมีหนาตาอิดโรยเหมือนคนไขทั่วๆไป
แตจากการประเมิน พบวาสิ่งที่เห็น เหมือนภูเขาน้ําแข็งซึ่งพบปญหามากมายบุตรชายใหขอมูลวา
ผูปวยปวดมากอยากกระโดดน้ําเพื่อฆาตัวตายบุตรบอกวาถามารดาตายจะขอตายตามไปดวย เมื่อ
ประเมินปญหาสภาพผูปวยและครอบครัวพบวา
1. รางกายและเสื้อผาที่สวมใสสกปรกและเกา
2. รับประทานยามอรฟนน้ําไมถูกตองทําใหปวดมาก
3. มีปญหาดานเศรษฐกิจยากจนมาก
4. ไมมีผูดูแลประจําบุตรตองทํางานรับจาง สามีติดเหลา
ขั้นตอนใหการชวยเหลือผูปวยรายนี้
1. ปรึกษาแพทยเจาของไขเพื่อชวยเหลือจัดการเรื่องความปวดและหลังจากไดรับการ
จัดการความปวดแลว ผูป ว ยยัง มีอาการซึมเศราได คนหาปญหาต อพบวาผูป ว ยวิต กกังวลเรื่ อ ง
คาใชจายในการซื้อโลงศพและเปนสาเหตุที่บุตรบอกวาถาผูปวยตายจะขอตายตามเพราะตนเองไมรู
จะหาเงินที่ไหนแคลําพังใชจายประจําวันก็ลําบากมาก
2. ประสานงานกับอาสาสมัครเยี่ยมบานเพื่อชวยเหลือพบวาผูปวยรับประทานยาแก
ปวดมอรฟนไมถูก ต องโดยใชแกว ดื่ มน้ํ าตวง และพบวายาหมดอายุ และทานอนของผูปวยไม
เหมาะสมจึงทําใหปวดมาก อาสาสมัครไดสอนเรื่องการรับประทานยา เรื่องการจัดทาที่ เหมาะสม
และชวยดูแลเปนชวงๆขณะบุตรไปทํางาน
3. ประสานงานกับสิทธิประโยชน โรงพยาบาล ผูนําชุมชน และเครือขายสังคมใน
ชุมชนที่ผูปวยอาศัยเรื่องชวยซอมแซมบานที่ผุพังและชวยเหลือคาโลงศพผูปวยเมื่อเสียชีวิต
ในที่สุดผูปวยก็จากไปอยางสงบ บุตรไดรับการชวยเหลือจากสั งคมในการใหงานทํา
เพื่อดํารงชีวิตตอไปสิ่งที่ไดจากกรณีนี้
1. ผูปวยไดรับการจัดการความทุกขทรมานจากความปวด
2. ผูปวยจากไปอยางสงบเนื่องจากไดรับการจัดการในสิ่งที่วิตกกังวล คือ คาโลงศพ
และการไดรับการชวยเหลือในการซอมแซมบาน
3. ผูปวยและครอบครัวไดรับการชวยเหลือดูแลจากสังคมที่อาศัย
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4. ชุมชนมี สว นร ว มในการดู แลชุมชนทําใหเกิด ความภาคภูมิ ใ จและสร า งความ
สามัคคีใหคนในชุมชน
5. ชุมชน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรไดประสบการณเกิดการเรียนรูรวมกันสามารถ
ประยุกตใชในการดูแลผูปวยรายตอไป
แนวทางการใหยามอรฟนบรรเทาปวด
การประเมินผูปว ยกอนใหยา
1.ประเมินชนิดของความปวดตามพยาธิกําเนิด เปน Nociceptive หรือ neuropathic pain
2.ประเมินชนิดของความปวดตามระยะเวลาของการเกิดความปวด ปวดเฉียบพลัน หรือปวดเรื้อรัง
3.ประเมินความปวด ระดับความรุนแรง ตําแหนงที่ปวดและตําแหนงที่ปวดราว ลักษณะของความ
ปวด
4.ซักประวัติที่เกี่ยวกับความปวด การรักษาที่ไดรับอยู ภาวะทางจิตสังคม ปจจัยที่อาจกระทบกับการ
รักษาความปวด การตรวจรางกาย การตรวจโดยอาศัยการประสานงานระหวางสถานบริการ
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ขั้นตอนการใหบริบาลทางเภสัชกรรม
1. เก็บรวบรวมขอมูลของผูปวยที่เกี่ยวของกับการรักษา
2. การคนหาปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยาของผูปวยแตละราย
3. เภสัชกรประเมินความตองการและผลของการรักษารวมกับทีมสุขภาพที่ดูแลผูปวย รวมทั้งตัว
ผูปวยเอง เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมายและแผนการรักษา
4. กําหนดเปาหมายของผลการรักษาดวยยาที่ตองการในแตละปญหา
5. กําหนดทางเลือกของการบําบัดดวยยา หาแผนการรักษาที่เปนไปได โดยนําวิธีการรักษาตาง ๆ มา
พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั น โดยเลื อ กการรั ก ษาให เ หมาะสมกั บ ผู ป ว ยแต ล ะราย โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพในการรักษา ความปลอดภัย ความสะดวกและควรพิจารณาถึงราคารวมดวย
6. วางแผนการติ ด ตามผลการรั ก ษาและผลการแก ไ ขป ญ หา วางแผนติ ด ตามและประเมิ น
ผลการรักษาและตรวจสอบถึงอาการไมพึงประสงคของยาที่เกิดขึ้นจริงหรือมีโอกาสที่เกิดขึ้น
7. ปรับปรุงแผนบําบัดดวยยาและแผนการติดตามผลการบําบัดดวยยารวมกับทีมสุขภาพที่ดูแลผูป ว ย
กอนและขณะที่นําแผนมาใช
8. นําแผนการรักษามาใชในการบําบัด การปฏิบัติตามแผนที่ระบุอยางถูกตอง ครบถวน โดยมีการ
ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของในเรื่องการสั่งใชยา โดยมีการจดบันทึกการปฏิบัติในแตละขั้นตอนลง
ในแบบบันทึกประวัติการรักษาของผูปวยใหครบถวน
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9. ติดตามผลการบําบัดและติดตามผลของการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ รวมดวย
10.กําหนดทางเลือกการบําบัดรักษาและแผนการติดตามผลการบําบัดดวยยาใหม
ปญหาจากการใชยา (Drug Related Problems; DRPs)
หมายถึง เหตุ การณหรือสภาวะที่เกี่ยวกับการใชยาในการรั กษา โดยอาจรบกวนหรื อมี
แนวโนมที่จะรบกวนผลการรักษาที่ตองการ โดยปญหาจากการใชยาอาจมีสาเหตุของการเกิดปญหา
มาจากผูปวย หรือมาจากขั้นตอนการสั่งยา จายยา หรือบริหารยาโดยบุคลากรทางการแพทย
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ประเภทของปญหาจากการใชยาทีใ่ ชในงานวิจัยนี้ คือ (ดัดแปลงจาก Helper and
Strand,1990; เฉลิมศรี, 2543; รุงทิวา, 2544)
1. การไมไดรับยาที่ควรไดรับ (Untreated indication) ผูปวยควรไดรับยาเพิ่มเพื่อ
1.1 รักษาโรค หรืออาการเดิมที่ไมไดยา

1.2 รักษาโรค หรืออาการใหมที่ไมไดยา
1.3 เพิ่มผลในการรักษา (combination pharmacotherapy)
1.4 ปองกันโรค หรืออาการที่อาจแทรกซอนขึ้นมาในภายหลัง (prophylaxis or
premedication)
2. การไดรับยาที่ไมจําเปน (Unnecessary drug therapy)
2.1 ผูปวยไดรับยาโดยไมมีขอบงใช ณ เวลานั้น เชน อาการบางอยางไมจําเปนตองไดรับยา
ยาบางอยางไมจําเปนตองใชตอเนื่อง
2.2 ผูปวยได รับ ยาหลายชนิ ด ซ้ําซ อน โดยไมจําเป น เพื่อรั ก ษาอาการ หรือสภาวะโรค
เดียวกัน
2.3 ผูปวยไดรับยาเพื่อรักษาอาการขางเคียงจากยาตัวอื่น ซึ่งเปนอาการที่ปองกันแกไขได
โดยวิธีหรือใชยาอื่น ๆ
2.4 ผูปวยไดรับยาที่ยังไมมขี อมูลทางวิชาการยืนยันถึงขอบงใชนั้น
2.5 ผูปวยซื้อยามาใชเอง (self medication) โดยทําใหเกิดปญหาตามขอใดขอหนึ่งของ
ขอ 2.1-2.4
3. การไดรับยาที่ไมเหมาะสม (Improper drug selection) ควรเปลี่ยนยาเพราะยาที่เลือกไม
เหมาะสมกับผูปวย เนื่องจาก
3.1 ผูปวยมีประวัติแพยา
3.2 ผูปวยมีขอหามในการใชยา
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3.3 ไมมีประสิทธิภาพในการรักษา
3.4 ไมใชยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา
3.5 มีประสิทธิภาพในการรักษาเทากันกับยาอื่น แตราคาแพงกวา
3.6 มีประสิทธิภาพในการรักษาเทากันกับยาอื่น แตมียาที่ปลอดภัยกวา
4. การไดรับยาถูกตอง แตขนาดนอยเกินไป (Subtherapeutic dosage or dosage too low)
4.1 ขนาดยาน อยเกิน ไป หรื อจํานวนที่สั่งน อยเกิน ไป ทําใหผูปวยได รับยาขนาดน อย
เกินไป
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4.3 วิธีการบริหารยาไม

4.2 เวลา หรือความถี่ของการใชยาหางเกินไป
4.4 ระยะเวลาการใชยาสั้นเกินไป

4.5 การเก็บยาไมถูกตอง ซึ่งอาจทําใหยามีประสิทธิภาพลดลง
5. การไดรับยาถูกตอง แตขนาดมากเกินไป (Overdosage or dosage too high)
5.1 ขนาดยามากเกินไป หรือจํานวนที่สั่งมากเกินไป ทําใหผูปวยไดรับยาขนาดมากเกินไป
5.2 ความถี่ของการใชยามากเกินไป
5.3 วิธีการบริหารยาไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม
5.4 ระยะเวลาการใชยานานเกินไป
6. ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse drug reaction; ADRs)
7. การเกิดปฏิกิริยาตอกันระหวางยากับยา ยากับอาหาร ยากับผลทางหองปฏิบัติการ (Drugdrug interaction, Drug-food interaction, Drug-laboratory interaction)
8. การไมไดรับยา หรือไดรับไมครบ เพราะ
8.1 เกิดความคลาดเคลื่อนในการจายยาใหผูปวย
8.2ไมมียาในคลังยา
8.3 ยาแพง
8.4 รูปแบบ รสกลิ่นของยาไมเหมาะสม
8.5 ความไมรวมมือของผูปวย ไดแก การไมไดกินยาตามแพทยสั่ง หรือกินไมสม่ําเสมอ
การกินยาไมเปนเวลาที่แนนอน กินยาในเวลาไมเหมาะสม (กอนอาหาร หลังอาหาร) การลืมกินยา
แลวปฏิบัติไมถูกตอง รวมถึงการไมเขาใจวิธีใชยา
8.6 การไมมาพบแพทยตามนัด ทําใหขาดยา หรือไดรับยาไมตอเนื่อง
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9. ปญหาอื่น ๆ
9.1 เกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาที่ไมสามารถเขาเกณฑในขออื่น ๆ เชน แพทยไมระบุ
วิธีใชยา เปนตน
9.2 เกิดความคลาดเคลื่อนในการนัดพบแพทย เชน ระยะเวลานัดสั้นเกินไป 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 และเมื่อเกิดแลวดําเนินการแกไข เชน ใหคําปรึกษาแนะนําผูปวย ประเมินความ
เชื่อมั่นของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
3.การใหบริการขอมูลทางยา (Drug information service; DIS)
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แนวทางปฏิบัตขิ องเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรม
ผูปวยเขารับบริการ
เภสัชกรสรางความสัมพันธกับผูปวย
ซักประวัตริ วบรวมขอมูลของผูปวยเพื่อประเมินการรักษาดวยยา
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คนหาปญหาจากการใชยา (Drug Related Problems: DRPs) ของผูปวย
ไมมีปญหาจากการใชยา

ใหคําแนะนําปรึกษาการใชยาแกผูปวย
การประเมินผลการรักษา

มีปญหาจากการใชยา

Actual DRPs

Potential DRPs

Resolved DRPs

Prevent DRPs

Pharmacist action to resolved DRPs or prevent DRPs
ประเมินผลของการแกไขหรือปองกันปญหาการรักษาดวยยา
การประเมินผลการรักษา
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธราณี คงทะเล (2548) ไดทําการศึกษาผลการใหบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการ
รักษาอาการปวดในผูปวยมะเร็ง ณ หอผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเปนการศึกษา
แบบเปรียบเทียบกอนหลัง ในชวงเดือนกันยายน 2547 ถึง กรกฎาคม 2548 ผูปวยที่มคี ุณสมบัตติ าม
เกณฑการคัดเลือก จํานวน 47 คน จะไดรับการประเมินความปวดรวมกับการคนหาและแกไข
ปญหาจากการใชยาทุกวัน ตั้งแตวันที่ผูปว ยเขารับการตรวจรักษาจนกระทั่งออกจากหอผูปวย และ
ติดตามผูปวยตอจนครบ 1 เดือน ซึ่งผูปวย รอยละ 82.9 เปนผูปวยมะเร็งระยะที่ 4 คะแนนความปวด
เฉลี่ยในวันแรกรับโดยใช numerical rating scale คือ 7.4r1.5 และหลังจากใหการบริบาลทาง
เภสัชกรรม พบวา ผูปว ยมีคะแนนความปวดลดลงอยางมีนยั สําคัญ (Paired sample t-test, p-value
0.001) และอาการปวดลดลงอยางตอเนื่องจนผูปวยออกจากหอผูปวย โดยมีปจ จัยที่มีผลตอการ
ลดลงของความปวด ไดแก คะแนนความปวดของผูปวยในวันแรกรับ การเปลี่ยนชนิดของยากลุม
opioids และการเปลี่ยนชนิดของยาเสริม (adjuvant analgesics) พบปญหาจากการใชยาเฉลี่ย รอยละ
9.7 ตอผูปวย 1 ราย สําหรับปญหาที่พบมากที่สุด คือ อาการไมพึงประสงคจากการใชยา แพทยและ
ผูป วยยอมรับแนวทางแกไขปญหาจากการใชยา รอยละ 91 และ 96 ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการศึกษา
พบวา ผูปวยรอยละ 14 ไมมีความปวด และรอยละ 48 ใหคะแนนความปวดนอยกวา 3 จึงสรุปไดวา
การใหบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดในผูปวยมะเร็งโดยเภสัชกรในรูปแบบ
สหวิชาชีพ สามารถควบคุมความปวด ลดปญหาจากการใชยา ทําใหมีผูปวยที่สามารถควบคุมความ
ปวดมากขึ้น
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ประสิทธิ์ บัวเบิก (2549) ศึกษาผลของการดําเนินงานบริบาลเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็งที่
ไดรับยาเคมีบาบัดโรงพยาบาลสุรินทร เพื่อคนหา ปองกัน และแกไข ปญหาความคลาดเคลื่อนใน
การจายยา (Dispensing errors) ปญหาเกี่ยวกับการใชยา (Drug-related problems) และเปรียบเทียบ
ความรูค วามเขาใจเรื่องโรค แผนการรักษา การปฏิบัติตวั กอนและหลังการไดรับความรูและ
คําแนะนํา ระหวางวันที่ 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2548 จํานวน ผูปวยที่เขารวมการศึกษา 40 คน
ผลการศึกษาพบปญหาที่เกี่ยวกับการใชยา (Drug-related problems) กอนไดรับเคมีบําบัดพบปญหา
จํานวน 129 ปญหา(รอยละ32.5) ซึ่งผูปวยทั้งหมดไดรับคําแนะนําในการปองกัน การบรรเทาอาการ
และวิธีการปฏิบัติตัว แตไมไดวดั ผลหลังใหคําแนะนําและปญหาที่เกี่ยวกับการใชยา (Drug-related
problems) ระหวางผูปวยเขารับการศึกษาพบปญหาที่เกี่ยวกับการใชยา (Drug-related problems )
17 ปญหา สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 15 ปญหา (รอยละ 88.2) พบปญหาความคลาดเคลื่อน
จากการจายยา (Dispensing errors)จํานวน 15 ครั้ง จากรายการยาทั้งหมด 331 รายการ (รอยละ 4.5)

31
สามารถดําเนินการแกปญหาไดทั้งหมด ปญหาอาการขางเคียงที่เกิดขึ้นกับผูปวยพบปญหาคลื่นไส
อาเจียนเกิดขึ้นมากที่สุด31 คน (รอยละ 77.5)ซึ่งผูปวยทั้งหมดไดรับคําแนะนําวิธีการปฏิบัติตวั เพื่อ
ปองกันการเกิดอาการขางเคียงที่เกิดขึ้น จากการศึกษาความแตกตางระหวางความรูของผูปวยกอน
และหลังการใหความรูโดยใชสถิติ Wilcoxon Rank test พบวา ผูปวยมีความรูเพิ่มขึน้ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูปว ยตอบทบาทการให
บริบาลทางเภสัชกรรม พบวาผูปว ยสวนใหญพอใจในการใหการบริบาลเภสัชกรรมมากกวารอยละ
80 จึงสรุปไดวา การใหการบริบาลทางเภสัชกรรม ชวยลดปญหาความคลาดเคลื่อนจากการจายยา
ชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยา และผูปวยมีความพึงพอใจตอการบริบาลทางเภสัชกรรมของ
เภสัชกร
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กชรัตน ชีวพฤกษ และธนิยา เจริญเสรีรัตน (2551) ไดทําการศึกษาผลการใหบริบาล
ทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคมะเร็งที่มีอาการปวด โดยทําการศึกษาขอมูลและประวัตกิ ารใชยาของ
ผูปวยจากเวชระเบียนและการสัมภาษณเพิ่มเติมจากผูปวยหรือผูดูแลที่มีกําหนดพบแพทย 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 มีปญหาที่เกิดจากการใชยา 36 ครั้ง ซึ่งปญหาที่พบมากที่สุด คือ อาการไมพึงประสงค
จากการใชยา 17 ครั้ง เชน อาการทองผูกจากการใช opioids รองลงมา คือ ปญหาจากการใชยา
ไมเหมาะสม 11 ครั้ง เชน ผูปวยไดรับ strong opioids รวมกับ weak opioids และปญหาอื่นๆ เชน
ผูปวยใช MST เปน rescue drug โดยเภสัชกรปรึกษาแพทยเพื่อใหแกไขปญหาทั้งหมด 49 ครั้ง
และไดรับการแกไขปญหา 44 ครั้ง รวมถึงเภสัชกรไดแนะนําการใชยาถูกตองเหมาะสมใหกับผูปวย
17 ราย และผูปวยทุกรายใหความรวมมือในการ ใชยา จึงสรุปไดวา เภสักรมีบทบาทที่สําคัญในการ
ดูแลผูปวยดานยา โดยการทํางานรวมกับบุคลากรทางการแพทยอื่น เพื่อชวยใหการรักษาผูปวย
มะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึน้
พิจักษณา มณีพันธุ, เบญจมาศ คุชนี (2552) ศึกษาผลการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแก
ผูปวยมะเร็งลําไสใหญและทวารหนักตอความรู พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวติ ของ
ผูปวย โดยศึกษาผูปว ยมะเร็งลําไสใหญและทวารหนักที่เขารับการรักษา ณ หอผูปวยใหยาเคมีบําบัด
รพศ.ขอนแกน ระหวาง 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2552 ผูปวยเคยไดรับยาเคมีบําบัดอยางนอย 1 รอบ
รักษา มีผูปว ยทั้งสิ้น 29 คน แบงเปนกลุมควบคุม (15 คน) และกลุมศึกษา (14 คน) ผูปวยทั้งหมด
ไดรับการทดสอบ pre-test กอนรับเคมีบําบัด ทั้งความรูเรือ่ งโรคและยาเคมีบําบัด พฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิต (โดย FACT-C version 4) กลุมศึกษาไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
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ไดแก ความรูเรื่องโรค ยาเคมีบําบัดและการดูแลรักษาตัวเอง) สวนกลุมควบคุมไดรับการดูแล
ตามปกติของหอผูปวย จากนั้นทดสอบ post-test เมื่อผูปวยกลับมารับยาเคมีบําบัดในรอบถัดไป
กลุมศึกษามีคะแนนความรูที่ post-test มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001)
แตไมพบความแตกตางทางสถิติระหวางกลุมในดานพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิต จึง
สรุปไดวาการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยมะเร็งลําไสใหญและทวารหนักมีประโยชนทางคลินิก
ในดานความรูเรื่องโรคและยาเคมีบําบัด สวนผลทางดานพฤติกรรมการดูแลตนเองและดานคุณภาพ
ชีวิต จําเปนตองพิจารณาปจจัย
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พิไลวรรณ จันทรสุกรี กัญญารัตน ผึ่งบรรหาร และหทัยรัตน จิรนันทิพัทธิ (2553 ) ได
ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในผูปว ยมะเร็งเตานมที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (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 ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะหบริบทและ
สภาพปจจุบัน พบวากระบวนการดูแลผูปวยและแผนการดูแลทางคลินิกไมมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ
การดูแลผูปวยยังไมบรรลุเปาหมาย จึงนํารูปแบบการจัดการรายกรณีมาใชในการแกปญหา ระยะที่
2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีใ นผูปว ยมะเร็งเต านม เปนแบบ Hospital Case
Management โดยมีพยาบาลวิชาชีพเปนผูจัดการรายกรณี ปฏิบัติงานรวมกับทีมสหวิชาชีพ ทําให
เกิดผลลัพธการดูแลผูปวยที่ดี ระยะที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการรายกรณีในผูปวยมะเร็ง
เตานม พบวา สามารถปฏิบัติไดจริง เกิดประโยชนตอผูปวย ประหยัดคาใชจายในการดูแล และทีมมี
ความพึงพอใจในการใชใ นระดั บมาก ผลลัพธการดูแลผูปวยมะเร็งเตานม หลังใชรูปแบบการ
จัดการรายกรณี ดีกวากอนใช คือ ไมพบขอไหลติด การติดเชื้อของแผลผาตัด และ Readmission
ชองปากอักเสบรุน แรงลดลง จํานวนวันนอนหลังใชนอยกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
0.001 คาใชจาย พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่0.001 จึงสรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการจัดการราย
กรณีในผูปวยมะเร็งเตานม โดยทีมสหวิชาชีพ ทําใหเกิดผลลัพธที่ดีตอผูปวย และชวยใหเกิดความ
คุมคาดานคาใชจายในการดูแลผูปวย
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เบญจมาศ คุชะนี และสุธาสินี หัสรินทร (2554) ศึกษาผลการใหการบริบาลทางเภสัช
กรรมแกผูปว ยมะเร็งเตานม ตอความรูเรื่องโรค และยาเคมีบําบัด พฤติกรรมการดูแลตนเอง ความ
รุนแรงของอาการไมพึงประสงค คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผูปวยตอการบริบาลทางเภสัช
กรรม โดยทําการศึกษาในผูปวยมะเร็งเตานมเพศหญิงที่เขารับการรักษา ณ ศูนยมะเร็งอุดรธานี
ระหวางเดือนมกราคมและมีนาคม 2552 ผูเขารวมการศึกษาเคยไดรับยาเคมีบําบัดมาแลวอยางนอย
1 รอบ มีผูปวยทั้งหมด 46 ราย แบงเปนกลุมควบคุม 22 ราย และกลุมศึกษา 24 ราย ทั้งสองกลุม
ไดรับการทดสอบ pre-test กอนไดรับยาเคมีบําบัด ในกลุมศึกษาไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
(ไดแก ความรูเรื่องโรค ยาเคมีบําบัดและการดูแลรักษาตนเอง) ทําการทดสอบ post-test เมื่อผูปวย
กลับมารับยาเคมีบําบัดในรอบถัดไป พบวากลุมศึกษามีคะแนนความรู พฤติกรรมการดูแลรักษา
ตนเอง และคุณภาพชีวิตสูงกวากลุมควบคุม ความรุนแรงของอาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด
(เชน คลื่นไส อาเจียน ผมรวง) ลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.001) และ
มีความพึงพอใจตอการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับที่สงู กวากลุมควบคุม จึงสรุปไดวา เภสัชกร
ควรมีความตระหนักและมีบทบาทในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปว ยมะเร็ง เพื่อใหผูปวยมี
ความรูเรื่องโรค พฤติกรรมการดูแลรักษาตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
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อื่นที่อาจเกี่ยวของ ไดแก ระยะเวลาการติดตามผล จํานวนครั้งในการใหการแทรกแซง
แกผูปวย ภาษาที่ใชกับคนทองถิ่น เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริบาลทาง เภสัชกรรมตอไป
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึก ษาวิจั ยเรื่อง การพัฒนารู ปแบบการมีส ว นรว มของเภสัชกรในการบริ บ าลทาง
เภสัชกรรมผูปวยมะเร็ง มีวัตถุประสงคเพื่อคนหารูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรที่เหมาะสมใน
การบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยมะเร็ง โดยผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการศึกษา ประกอบดวย
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รูปแบบการศึกษา
เปนการศึกษาแบบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยทีมสหวิชาชีพ มีสวนรวมใน
การเรียนรู รวมกําหนดปญหา ดําเนินการ วิเคราะหขอมูล หาแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหา
และพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งของโรงพยาบาลรวมกัน
ขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรในการบริบาล
ทางเภสัชกรรมผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ตั้งแต กรกฎาคม 2556 ถึง
มีนาคม 2557 การวิจัยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรดานสาธารณสุขที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย
ของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และ
นักวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน
ซึ่ง ในการศึก ษาครั้ งนี้ เป น การศึ ก ษาโดยผูวิ จั ย ใชวิ ธีก ารเลือ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ในกลุมตัวอยาง คือ ที มสหวิชาชีพที่ทําหนาที่รวมกันในการ
ดูแลผูปวยมะเร็ง จํานวน 18 คน ประกอบดวย
แพทย จํานวน 5 ทาน ซึ่งปฏิบัติงานประจําที่โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวนใน
ชวงเวลาที่ดําเนินการวิจัย ประกอบดวย สูติแพทย 1 คน แพทยทั่วไป 4 คน
พยาบาล จํานวน 12 ทาน ซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจําที่แผนกผูปวยใน
34

35
เภสัชกร จํานวน 1 ทาน หมายถึง ซึ่งเปนผูใหการบริบาลทางเภสัชกรรม และเปนผูวิจัย
กลุมเปาหมาย
ผูปวยมะเร็งทุกรายที่เขารับการรักษาที่แผนกผูปวยใน ตั้งแตกรกฎาคม 2556-มีนาคม
2557 จํานวน 45 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารวิจัยผานระบบ
คน หา อิเล็ก ทอนิ ก ส โดยใชคําสําหรับ คนหาวา “แนวทางการดู แลผูปว ยมะเร็ ง ” “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ” และ “การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็ง”
2. การทบทวนเวชระเบียนผูปวยมะเร็งที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษา สาเหตุของการนอนโรงพยาบาล รายการยาและปญหาจากการ
ใชยาที่เกิดขึ้นกับผูปวย
3. การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
3.1 การนํ าเสนอขอมู ลสถานการณ การดู แลผู ปว ยมะเร็งที่ เขารั บการรั ก ษาใน
โรงพยาบาล การวิเคราะหความเสี่ยงที่พบในกระบวนการดูแลรักษาในรูปแบบเดิม เปรียบเทียบ
ความแตกตางของการใหบริการกับมาตรฐานการดูแลที่ผูปวยควรไดรับ (Gap Analysis)
3.2 การระดม และรวบรวมความคิดเห็น มีดังนี้
3.2.1 รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งอยางตอเนื่อง ครอบคลุมควรเปนอยางไร
3.2.2 บทบาท หน า ที่ข องแต ละวิช าชีพ ที่เ กี่ย วข องในการดู แลผูป ว ย ควรมี
อะไรบาง
3.2.3 เปรียบเทียบรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งกับหนวยงานอื่นซึ่งไดจากกการ
ทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ
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ตัวแปรตน
1.บริบทของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
2.นโยบายดานการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย และแนวทางการดูแลผูปวยมะเร็ง
3.การศึก ษา รูปแบบการดู แลผูปว ยมะเร็ งของโรงพยาบาลต าง ๆ จากการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวของ
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ตัวแปรตาม
1. รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลย
พนมทวน
2. รูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรที่เหมาะสมในการบริบาลเภสัชกรรมผูปวย
มะเร็งของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ประกอบดวย
1.โครงสรางการจัดตั้งทีมดูแลผูปวยมะเร็ง
ทีมสหวิชาชีพและบทบาทหนาที่ในการดูแลผูปวยมะเร็ง
2.การใหบริการและการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
2.1 การประเมินปญหา สาเหตุ ของการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
2.2 แนวทางการจัดการ แกไข ปญหา และการจัดการความปวด
2.3 แนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรม
3.การใหการชวยเหลือ และติดตามดูแลอยางตอเนื่องที่บาน
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ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูล เดือน กรกฎาคม 2556-มีนาคม 2557 รวมเปนระยะเวลา 9 เดือน
การวิเคราะหขอมูล
1.การวิเคราะหขอมูลบริบทของพื้นที่
ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในกลุมขอมูลที่ไดจากการทบทวนเอกสารที่เกีย่ วของ
ประกอบดวย แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผูปวยมะเร็ง งานวิจัยเรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูปวยมะเร็ง และความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูแลผูปวย ผูวิจัย จะวิเคราะหแยกยอยเปน
ประเด็นสําคัญ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1.1 วิเคราะหแยกแยะรายละเอียดของเหตุการณ หรือประเด็นที่ศึกษาวามีตัวแปรยอย
หรือสวนประกอบใดบาง
1.2 จัด หมวดหมูของสวนประกอบ หรือตั วแปรเหลานั้น โดยจําแนกประเภทตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย เปนรายประเด็นที่เปนหนวยในการวิเคราะห
1.3 วิเคราะหถึงความเชื่อมโยงของสวนประกอบเหลานั้น
2. การสังเคราะหรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งตามบริบทของโรงพยาบาล
เปรียบเทียบขอเสนอแนะของทีมสหวิชาชีพกับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติ และการจัดรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งของโรงพยาบาลอื่น เพื่อสังเคราะหรูปแบบ
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การดูแลผูปวยมะเร็งวามีความสอดคลอง เหมาะสมกับบริบท และศักยภาพของโรงพยาบาลหรือไม
โดยรายละเอียดของรูปแบบจะแบงเปน 3 ประเด็นไดแก
ขั้นตอนการวิจัย
1. การเก็บขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
1.1 ทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ
1.2 การรวบรวมขอมูล พื้น ฐานเกี่ย วกับโรงพยาบาลเจาคุณ ไพบูลยพนมทวน ประกอบด ว ย
นโยบายการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ระบบการดูแลผูปวย บริบท สถานการณ แนวโนมของโรค
ที่สําคัญ
1.3 การทบทวนเวชระเบียนผูปว ยมะเร็ งที่เขารั บการรั ก ษาในโรงพยาบาล เพื่อสืบคน ขอมูล
เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษา สาเหตุของการนอนโรงพยาบาล รายการยาและปญหาจากการใชยา
ที่เกิดขึ้นกับผูปวย
1.4 การทบทวนความเสี่ยงของระบบบริการเดิม วิเคราะหสวนขาด เมื่อพิจารณาจากแนวทางเวช
ปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็ง (Gap Analysis)
2. การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ทีมสหวิชาชีพ ประกอบดวย แพทย พยาบาล และ
เภสัชกร ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็ง วิธีการระดมความ
คิดเห็น มีดังนี้
2.1 ประธานของทีม คือ แพทย ทําหนาที่ กําหนดประเด็น ชี้แจงวัตถุประสงค เปาหมาย ของการ
ดูแลผูปวยมะเร็ง โดยเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
2.2 เลขานุการทีม ทําหนาที่ จุดประเด็นในการสนทนาเพื่อใหสมาชิกไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตอรูปแบบการดูแลผูปวย ประกอบดวย
2.2.1 แนวทางการดูแลผูปวยมะเร็งเดิม พบ ปญหา อุปสรรค อยางไรบาง
2.2.2 แนวทางการดูแลผูปวยมะเร็ง ที่ตองการพัฒนาใหมีมาตรฐานมากขึ้น ควรมีลักษณะ
อยางไร
2.2.3 ขั้นตอนการใหบริการผูปวยมะเร็งที่รับรักษาในโรงพยาบาล ควรมีขั้นตอนอยางไร
2.2.4 บทบาทของแตละวิชาชีพที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย ควรมีอะไรบาง
2.3 การสังเคราะหรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่ มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
เจาคุณไพบูลยพนมทวน ซึ่งจะมีการบันทึกการประชุม แลกเปลี่ยนลงในกระดาษ 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-เวลาที่ Admit วัน-เวลาที่ Discharge ผลการวินิจฉัยโรค แพทยผูดูแล
2. ขอมูลการรักษา และยาที่ไดรับ
3.2.3 แบบประเมินความปวด ซึ่งทีมเลือกใช Numerical rating scale (NRS) หรือ
Verbal rating scale (VRS) ในการประเมินระดับความปวด
3.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอเภสัชกร
1. แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูปวย/ ญาติ ประกอบดวย ความรูความเขาใจเรื่อง
โรค การใช ย า และอาการไม พึ ง ประสงค จ ากการใช ย า และประโยชน จ ากการบริ บ าลทาง
เภสัชกรรม
2. แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับแพทย/ พยาบาล ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ
บทบาทของเภสัชกรในดานการคนหา แกไข ปองกันปญหาจากการใชยา และประโยชนจากการ
บริบาลทางเภสัชกรรม
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3.3 เตรี ยมความพร อมของบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนิ น งานโดยจั ดอบรมวิชาการ และ
แนะนําแนวทางการดูแลผูปวยมะเร็งที่จัดทําขึ้น
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การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของผูปวยมะเร็ง โดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก ความถี่ รอยละ
2. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา
3.การทบทวนชองวางของระบบการดูแลผูปวยแบบเดิม (Gap Analysis)
บริบทของพื้นที่
1. ข อ มู ล พื้ น ฐานของเกี่ ย วกั บ
บริบทของโรงพยาบาล
2.ขอมูลการรับบริการของผูปวย
มะเร็ง
3.การทบทวนชองวางของระบบ
การดู แ ลผู ป ว ยแบบเดิ ม (Gap
Analysis)

การสนทนากลุม
ผูมีสวนเกี่ยวของ
(Focus Group
Discussion)
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การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ
1.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
research)
2.แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล
การรักษาความปวดจากมะเร็ง
3.งานวิจัยที่เกี่ยวของ

จัดตั้งทีมดูแล
ผูปวยมะเร็งของ
โรงพยาบาล

รู ป แบบการดู แ ลผู ป ว ยมะเร็ ง ที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ บ ริ บ ท ข อ ง
โรงพย าบาลเ จ า คุ ณ ไพ บู ล ย
พนมทวน
1.โครงสร า งการจั ด ตั้ ง ที ม ดู แ ล
ผูปวยมะเร็ง
ทีมสหวิชาชีพและบทบาทหนาที่
ในการดูแลผูปวยมะเร็ง
2.การให บ ริ ก ารและการดู แ ล
รั ก ษาผู ป ว ยมะเร็ ง ที่ เ ข า รั บ การ
รักษาในโรงพยาบาล
2.1 การประเมิ น ป ญหา สาเหตุ
ของก ารเข า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล
2.2 แนวทางการจั ด การ แก ไ ข
ปญหา และการจัดการความปวด
2.3 แนวทางการบริบาลทางเภสัช
กรรม
3.การให ก ารช ว ยเ หลื อ และ
ติดตามดูแลอยางตอเนื่องที่บาน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัช
กรรมในผูปวยมะเร็งที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ที่แผนกผูปวยใน ตั้งแต กรกฎาคม 2556 - มีนาคม 2557 นําเสนอผลการศึกษาเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลบริบทของพื้นที่ อันเปนปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็ง
ของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
1.1 ขอมูลพื้นฐานของเกี่ยวกับบริบท และศักยภาพของโรงพยาบาล
1.2 ขอมูลการรับบริการของผูปวยมะเร็ง
1.3 รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งแบบเดิม (Gap Analysis)
สวนที่ 2 ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus group) ของผูมีสวนเกี่ยวของ เรื่ อง
รูปแบบการดูแลผูปวยที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
สวนที่ 3 การสังเคราะหรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาล เจาคุณไพบูลยพนมทวน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

สวนที่ 1 ขอมูลบริบทของพื้นที่
1.1 ขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวนเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง อยูหาง
จากอําเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี 22 กิโลเมตร เปนโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ 2.1 ของภาครั ฐ
ใหบริการผูปว ยครอบคลุมทั้งดานการรัก ษา สงเสริม ปองกัน และฟน ฟูสมรรถภาพ ใหบริก าร
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 และการสงกลับโดยบริการปฐมภูมิ
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ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอําเภอพนมทวน บริการทุติยะภูมิโดยรับสงตอจาก รพ.สต. ในเครือขาย
บริการ 9 แหง
2. สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและกระทรวง
สาธารณสุข
ความสามารถเฉพาะขององคกร (core competency):
พัฒนาการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (DM ,HT , AMI, Stroke) ดวยเครือขายชุมชน
เขมแข็ง
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ปญหาสุขภาพที่สําคัญในพื้นที:่

1. กลุมโรคเสี่ยงสูงไดแก 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
ปญหาสุขภาพที่เปนโอกาสพัฒนา:
1. กลุมโรคเสี่ยงสูง 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 ทีต่ องไดรับการดูแลอยางตอเนื่องปองกันโรคไตวายเรื้อรัง
6. กลุมโรคติดตอ Early Detection และการดูแลตอเนือ่ งวัณโรค HIV, DHF
7. กลุมสูติกรรม PPH Teenage Pregnancy
โรคที่มีขอจํากัดในการใหบริการ / ตองสงตอ:
1. โรคทีม่ ีขอจํากัดในการใหบริการ / ตองสงตอ: AMI, Stroke, Cataract, CKD
2. กลุมผูปวยที่ตองไดรับการ Investigate ดวยการทํา CT Scan, Gastro Scope, Endoscope
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3. โรคทางจิตเวช
ตารางที่ 3 10 อันดับการวินจิ ฉัยโรคผูปว ยนอก โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ป 2555

ป 2556

HT
12,023 HT
DM
10,723 DM
Pharyngitis
3,660 Pharyngitis
Low back pain
2,781 Dyspepsia
Dyspepsia
2,625 Dizziness
Dizziness
2,210 Low back pain
Diarrhoea
2,208 HIV
Acute Nasopharyngitis 1,426 Acute Nasopharyngitis
HIV
1,363 Asthma
Bronchitis
1,175
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12,287
10,770
3,389
2,483
1,925
1,552
1,400
1,347
1,153

ตารางที่ 4 10 อันดับการวินจิ ฉัยโรคผูปว ยใน โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ป 2555
AGE
Dizziness
Diarrhoea
Bronchitis
Vertigo
Viral Infect
โรคหัวใจ
UTI
Dyspepsia
COPD

ป 2556
425
282
270
266
195
187
178
161
127
125

Diarrhoea
UTI
Vertigo
Dyspepsia
Bronchitis
Dizziness
Pneumonia
Pharyngitis
COPD
Dengue Fever

659
203
197
156
138
136
118
105
100
99
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ตารางที่ 5 10 อันดับโรค ที่เปนสาเหตุการตายผูปวยใน โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ป 2555
CA (ระยะสุดทายรวมทุกระบบ)
Sepsis
Pneumonia
Cirrhosis
HIV
CHF
COPD
Aotic Dissection
Paraquart Poissonning
UGIH

19
5
4
2
2
1
1
1
1
1

ป 2556
CA (ระยะสุดทายรวมทุกระบบ)
Pneumonia
Chronic Renal Failure
Respiratory Failure
Respiratory Failure / HIV
CHF
TB
Cirrhosis
Paraquart Poissonning
HIV / TB / UGIH
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18
8
3
3
3
2
2
1
1
1

ขอมูลบุคลากร
แพทย ไดแก สูติแพทย 1 คน แพทยทั่วไป 4 คน
พยาบาลวิชาชีพ 52 คน
เภสัชกร 4 คน
นักเทคนิคการแพทย 2 คน
นักกายภาพบําบัด 1 คน
แพทยแผนไทยประยุกต 1 คน
1.2 ขอมูลการรับบริการของผูปวยมะเร็ง
พบอัตราผูปวยเสียชีวิตจากมะเร็งมีแนวโนมสูงขึ้น ขอมูลสถิติผูปวยเสียชีวิตของ
โรงพยาบาลตั้งแตป 2552 - 2555 เปนผูปวยเสียชีวิตจากมะเร็ง ซึ่งเปนสาเหตุอันดับที่หนึ่ง จํานวน
11, 9, 16 และ 19 คน ตามลําดับ ผูปวยมะเร็งที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวนใหญเปนผูปวยมะเร็ง
ระยะสุ ด ท า ยที่ ไ ม ส ามารถให ก ารรั ก ษาต อ ไปได โรงพยาบาลจึ ง มี บ ทบาทในการดู แ ลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care)
1.3 คุณภาพและชองวางของระบบการดูแลผูปวยแบบเดิม
เนื่ องจากศัก ยภาพของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวนไมสามารถใหก าร
รักษาผูปวยมะเร็งเองได ผูปวยจะไดรับการวินิจฉัยและรักษาจากโรงพยาบาลที่เปนเครือขาย ไดแก
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โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันมะเร็งแหงชาติ และโรงพยาบาลศูนยราชบุรี ผูปวยมะเร็งที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาลจึงเปนผูปวยมะเร็งที่เกิดอาการขางเคียงจากการรักษา มะเร็งระยะสุดทายที่ตองการ
การดู แ ลประคั บประคอง จากการทบทวนเวชระเบี ย นของผูป ว ยมะเร็ ง ที่เข ารั บการรั ก ษาใน
โรงพยาบาลพบ ปญหาในการดูแลผูปวยหลายประการ ดังนี้
1. การระบุ ประเมินปญหา และเปาหมายของการรักษายังไมชัดเจน และครอบคลุม
2. การประเมิน และเครื่องมื อที่ใชใ นการประเมินระดับความปวดยังไมเปนแนวทาง
เดียวกัน และไมตอเนื่อง
3. ปญหาจากการใชยา ไดแก การใชยาระงับปวดไมสอดคลองกับระดับความปวด การ
เลือกชนิดของยาระงับปวดไมเหมาะสม หรือซ้ําซอน ลักษณะการบริหารยาระงับปวด
ไมตอเนื่องตลอดเวลา รวมถึงอาการขางเคียงจากการใชยา
4. ไมไดรับบริการจากบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของยังไมครอบคลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของ
รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งแบบเดิม
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สวนที่ 2 สนทนากลุม (Focus Group Discussion)
2.1 ผลการจัดประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ
ผูวิจัยและผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันทบทวนปญหาที่เกิดขึ้นในการดูแลผูปวยมะเร็ง
รวมกัน โดยมีผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก
แพทยที่เปนประธานของทีม จํานวน 1 คน
พยาบาลแผนกผูปวยใน จํานวน 2 คน
เภสัชกรที่เกี่ยวของ
จํานวน 1 คน
นักเทคนิคการแพทย
จํานวน 1 คน
ประเด็นที่ใชในการเรียนรูรวมกันในเรื่องระบบการใหบริการดูแลผูปวยมะเร็งแยกเปน
คือ
1.การระบุ ประเมินปญหา และเปาหมายของการรักษาใหครอบคลุม และชัดเจน
2.เครื่องมือที่ใชในการประเมินระดับความปวดของโรงพยาบาล
3.บทบาท หนาที่ของแตละวิชาชีพในการใหการดูแลผูปวย
4.สิ่งที่ตองการ การสนับสนุนเพิ่มเติมจากทีม และผูบริหาร
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ตารางที่ 6 แสดงรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
ประเด็น
แพทย
1.การระบุ ประเมิน แพทยจะระบุปญหาให
ปญหา และเปาหมาย ครอบคลุม และสง
ของการรักษา
Investigate เพิ่มเติมทุก
ครั้งที่พบความ
เปลี่ยนแปลง พรอมระบุ
เปาหมายของการดูแลให
ชัดเจนเพื่อสื่อสาร
ระหวางแพทย พยาบาล
และผูเกี่ยวของ

ขอเสนอแนะจากทีมสหวิชาชีพ
พยาบาล
เภสัชกร
-ขอใหแพทยชวยระบุ
เปาหมายของการรักษา
และการวางแผนการรักษาที่
ตองการใหพยาบาล หรือ
ผูเกี่ยวของรับทราบ
-กรณีพบอาการไมพึง
ประสงค หรือปญหาจากยา
อยากใหเภสัชกรเขามามี
สวนรวมในการจัดการ
ปญหา และใหคําแนะนํา
ควรระบุระดับความปวดไว
ในแบบฟอรม vital sign
ของผูป วย เพื่อใชในการ
สื่อสารระหวางวิชาชีพ
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2.เครื่องมือที่ใชใน
การประเมินระดับ
ความปวดของ
โรงพยาบาล
3.แนวทางการดูแล
ผูปวยมะเร็ง

4.สิ่งที่ตองการ การ
สนับสนุนเพิ่มเติม
จากทีม และ
ผูบริหาร

การทวทวนวิชาการควร
พูดคุย
ระหวางแพทย และ
ผูเกี่ยวของเพื่อสังเคราะห
เปน
รูปแบบการดูแลของรพ.
เจาคุณไพบูลยพนมทวน
-เสนอใหนัก
กายภาพบําบัดเขามามี
สวนรวมในการดูแล
ผูปวย เชน การสอนญาติ
เคาะปอด เปนตน
-เสนอใหเภสัชกร
จัดเตรียมยาในรูปแบบที่
เหมาะสมกับผูปวย เชน
ผูปวยที่ใสสายใหอาหาร
การปรับยาขนาด กรณีที่มี
อาการปวดกําเริบแกผ
ผูปวยและญาติ

-อยากใหรพ.สนับสนุน
เครื่องมือ/ อุปกรณสําหรับ
ผูปวยที่มีปญหาดานรางกาย
เชน แผลกดทับ หรือ
ประสงคกลับไปเสียชีวิตที่
บาน ไดแก ออกซิเจน เตียง
ที่ปรับระดับได ที่นอนลม
เครื่องดูดเสมหะ รถเข็น
อุปกรณทําแผล เปนตน

ควรใชเครื่องมือรูปแบบ
เดียวกันในการประเมินระดับ
ความปวด เพื่อใชในการสงตอ
ประเมิน และติดตามผลการ
จัดการความปวด

-ควรมีการทบทวนความ
จําเปนของรายการยา และ
รูปแบบยาที่รพ. ควรจัดใหมี
ในบัญชียาของรพ.

นักวิทยาศาสตร
การแพทย
ขอใหมีการประสาน
ความตองการ เชน
การใชเลือด การสง
เพาะเชื้อลวงหนา
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สวนที่ 3 การสังเคราะหรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล เจาคุณ
ไพบูลยพนมทวน และผลลัพธของการมีสวนรวมของเภสัชกรในการดูแลผูป วยมะเร็ง
3.1 การจัดตั้งทีมดูแลผูปวยมะเร็ง
ศัก ยภาพของโรงพยาบาล คือ การดูแลประคับประคอง ความตองการการดูแลของ
ผูปวยมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งระยะสุดทายมีความซับซอน การดูแลผูปวยในระยะสุดทาย จึงตองการ
การประสานงานและการทํางานรวมกันของทีมสุขภาพ เพื่อชวยตอบสนองความตองการของผูปวย
และครอบครัวไดอยางครอบคลุม
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โครงสรางการทํางานของทีม ประกอบดวย
1.แพทย จํานวน 1 คน ทําหนาที่ เปนหัวหนาทีมดูแลผูปวยมะเร็ง
2.พยาบาล จํานวน 1 คน ทําหน า ที่ เปนผูประสานงานระหวางแผนก และระหวาง
วิชาชีพ
3.พยาบาลจิตเวช จํานวน1 คน ทําหนาที่ ใหคําปรึกษาดายสุขภาพจิต
4.เภสัชกร จํานวน 1 คน ทําหนาที่ประสานงาน และบริหารจัด การดานยา และให
คําแนะนําการใชยาแกผูปวยและญาติ
5.นักกายภาพบําบัด จํานวน 1 คน ทําหนาที่ในการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย
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3.2 แนวทางการดูแลผูปวยของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน
ผูปวยเขารับบริการในรพ.

สงพบแพทย

ตรวจวินิจฉัย สั่งการรักษา

รับยากลับบาน
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รับไวรักษาในรพ.

ใหการพยาบาลผูปวยตามแผนการรักษา
เภสัชกรเขาเยี่ยมผูป วย เพื่อประเมิน
ความปวด และปญหาจากการใชยา
ผูปวยมีอาการปวด

ปวดนอย (PS 1-3)

ปวดกลาง/ ปวดมาก (PS ≥ 3)

Non-Drug Pain Relief

ปวดเพิ่มขึ้น

ประเมินซ้ําทุก 8 ชม.

Non-Drug Pain Relief

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

PS 1-3

ประเมินการไดรับยาระงับ
ปวด อาการขางเคียง และ
ปญหาทีอ่ าจเกิดขึ้นเกิดจากยา

-ปรึกษาแพทยเพื่อ
ปรับเปลี่ยนการรักษา
-แกไขอาการ
ขางเคียง และให
คําแนะนําแกผูปวย/
ญาติ

PS ลดลง/ PS= 0 และไมมีอาการ
ประเมินความพึงพอใจผูปวย/
ญาติ

48
1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปจําแนกตามเพศ
คุณลักษณะ( N= 45)
อายุ
< 40 ป
41-50 ป
51-60 ป
61-70 ป
> 70 ปขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

2
9
9
15
10

0.45
20
20
33.33
22.22

5
40

11.11
88.89

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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สิทธิการรักษา
-สวัสดิการขาราชการ
-ประกันสุขภาพถวนหนา
ชนิดของมะเร็ง
- มะเร็งในสมอง
- มะเร็งริมฝปากและชองปาก
- มะเร็งปอด
-มะเร็งตอมน้ําเหลือง
-มะเร็งหลอดอาหาร
-มะเร็งหลังโพรงจมูก
-มะเร็งตับ
-มะเร็งตับออน
-มะเร็งลําไส
-มะเร็งเตานม
-มะเร็งปากมดลูก
-มะเร็งเม็ดเลือดขาว
-มะเร็งตอมลูกหมาก
-มะเร็งผิวหนัง
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปจําแนกตามเพศ (ตอ)
คุณลักษณะ( N= 45)
โรครวม
ไมมี
มี
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
จิตเวช
ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็ง
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3 และ 4

จํานวน

รอยละ

35
10

77.78
22.22
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11
34

5
3
1
1

50
30
10
10
24.44
75.56

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยทั่วไป
กลุมประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 45 ราย เปนชาย 23 ราย (รอยละ 51.1) มีอายุเฉลี่ย 61 ป
เปนหญิง 22 ราย (รอยละ 48.9) มีอายุเฉลี่ย 61 ป ผูปวยสวนใหญที่มารับบริการ เปนผูปวยที่อยูใน
ระบบหลักประกัน สุข ภาพถวนหน า เปนผูปว ยชาย 21 ราย (รอยละ 91.30) ผูปวยหญิง 19 ราย
(รอยละ 86.36) ชนิดของมะเร็งที่พบ 3 ลําดับแรก ในผูปวยชายไดแก มะเร็งปอด 5 ราย (รอยละ
21.74) มะเร็งตอมน้ําเหลือง 4 ราย (รอยละ 17.39) และมะเร็งตับ 3 ราย (รอยละ 13.04) สวนชนิด
ของมะเร็งที่พบ 3 ลําดับแรกในผูปวยหญิงไดแก มะเร็งเตานม 7 ราย (รอยละ 31.82) มะเร็งปาก
มดลูก 6 ราย(รอยละ 27.27) และมะเร็งลําไส 3 ราย (รอยละ 13.64) ผูปวยมะเร็งทั้งชาย และหญิง
สวนใหญไมมีโรคประจําตัว และสวนใหญเปนผูปวยที่มีร ะยะความรุนแรงของโรคในระยะที่ 3
และ 4 มีผูปวยที่อยูในระยะที่ 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 ซึ่งไดรับการผาตัดและใหยาเคมี
บําบัด จากโรงพยาบาลที่รั บสงต อ และยังคงมีนัดติด ตามผลการรัก ษาอย างต อเนื่อง ดังแสดงใน
ตารางที่ 7
หมายเหตุ : มีผูปว ยเสียชีวิต ระหวางดําเนินการวิจัยจํานวน 11 ราย เปน ผูปว ยชาย
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
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบปญหาดานการใชยาในกอนและหลังพัฒนาระบบการดูแลผูปวย
ปญหาที่เกิดจากการใชยา
(จํานวนครั้ง)
1.ผูปวยไมไดรับยาที่สมควรไดรับ
1.1 ไมไดรับยาระบายกรณีผูปวยไดรับยาแกปวด
กลุม Opioids)
2.ผูปวยไดรับยาไมเหมาะสม
2.1 ไดรับยาแกปวดไมสอดคลองกับระดับความปวด
2.2 รูปแบบยาไมเหมาะสมกับสภาวะของผูปวย
2.3 ใช weak opioids รวมกับ strong opioids
3.ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา :
คลื่นไส อาเจียน
4.การบริหารยาไมเหมาะสม :
4.1 ไมบริหารยาแกปวดในลักษณะตอเนื่อง :
around the clock
รวมปญหาการใชยา (จํานวนปญหาที่พบ)
จํานวนปญหาเฉลี่ยในผูปวยแตละราย (mean)

ส

กอนพัฒนาระบบ
(N = 35)

หลังพัฒนาระบบ
(N = 34)

13
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ

4

9
3
11

2
1
2

4

1

11

6

51
1.46± 0.61

16
0.47±0.56

พบวาจํานวนปญหาดานการใชยาที่พบกอนการพัฒนาระบบมีจํานวน 51 ครั้ ง จํานวน
ปญหาเฉลี่ย 1.46 ครั้งตอผูปวย 1 ราย สวนหลังพัฒนาระบบ ซึ่งเภสัชกรไดเขามามีสวนรวมในการ
ดูแลผูปวย รวมกับแพทย พยาบาล พบจํานวนปญหาดานการใชยาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอน
พัฒนาระบบ โดยพบปญหาดานการใชยารวม 16 ครั้ง จํานวนปญหาเฉลี่ย 0.47 ครั้งตอผูปวย 1 ราย
ดังแสดงในตารางที่ 8
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3. สาเหตุของการเขารับการรักษาของผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาล
ตารางที่ 9 สาเหตุและวันนอนเฉลี่ยของการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยมะเร็งใน
แตละชวงเวลา
สาเหตุของการเขารับ
กอนพัฒนาระบบ
หลังพัฒนาระบบ
การรักษาในรพ.
จํานวน รอยละ วันนอน จํานวน รอยละ วันนอน
(N=35)
เฉลี่ย (N=34)
เฉลี่ย
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
คลื่นไส/ อาเจียน
2
5.71
2.75
1
2.94
2
ไข/ ติดเชื้อ
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
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พบวาสาเหตุของการเขารับการรักษาของผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาล 3 ลําดับแรก ในชวง
เดือนกรกฎาคม-กัน ยายน 2556ไดแก อาการปวด/ เจ็บ ออนเพลีย/ เหนื่ อยลา และทองอืด / แน น
ทอง/ ทองผูก สวนในชวงเดือน ตุลาคม 2556- มีนาคม 2557 ไดแก อาการปวด/ เจ็บ ไข/ ติดเชื้อ
ออนเพลีย/ เหนื่ อยลา และทองอืด / แน นทอง/ ทองผูก แต สาเหตุ จากไข / ติด เชื้อ อาการหายใจ
ลําบาก/เหนื่อย/หอบ และทองอืด / แนนทอง/ ทองผูก เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยมีจํานวนวัน
นอนเฉลี่ยนานกวาสาเหตุอื่น และการติดเชื้อยังเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูป วยเสียชีวิต ดังแสดงใน
ตารางที่ 9
4. ความรูความเขาใจ ปญหาดานการใชยา ของผูปวย/ ญาติ (ความรู)
ทีมสหวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้น ประกอบดวย แพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด
และนั กเทคนิ คการแพทย สมาชิกในทีมรับรูต อปญหาที่เกิด ขึ้น ในกระบวนการดู แลผูปวย และ
คาดหวังที่จะพัฒนาระบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เขารับบริการในโรงพยาบาลใหดีขึ้น สอดคลองกับ
ศัก ยภาพของโรงพยาบาลที่ ส ามารถใหก ารดู แ ลผู ป ว ยแบบประคั บประคอง สามารถใหก าร
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ตอบสนองความตองการของผูปวยและญาติ อยางครอบคลุม จากการดําเนินการและการทบทวน
สถานการณการดูแลผูปวย พบปญหาที่เกิดขึ้น ไดแก กระบวนการดูแลผูปวย และแผนการดูแลทาง
คลินิกยังไมครอบคลุม ขาดการประสานเชื่อมโยงการดูแลผูปวยระหวางแผนกและระหวางวิชาชีพ
ผลลัพธการดูแลยังไมครอบคลุมปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปวย เชน ผูปวยมีภาวะซึมเศรา เกิดอาการไม
พึงประสงคจากการรักษา ซึ่งผูวิจัยใหความสนใจกับปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยา มีจํานวน 51 ครั้ง
จํานวนปญหาเฉลี่ย 1.46 ครั้งตอผูปวย 1 ราย ปญหาที่พบ 3 ลําดับแรก ไดแก การไมไดรับยาระบาย
กรณีผูปวยไดรับยาแกปวดกลุม Opioids การใช weak opioids รวมกับ strong opioids และการไม
บริหารยาแกปวดในลักษณะตอเนื่องแบบ around the clock นอกจากนี้ยังพบปญหาในดานความรู
ความเขาใจของผูปวยและญาติในดานการดูแลปฏิบัติตัว การเขาใจเรื่องการใชยา และการจัดการเมือ่
มีอาการปวดกําเริบ รวมถึงอาการขางเคียงที่เกิดขึ้นจากการรักษาและการใชยา ซึ่งปญหาที่พบใน
ผูปวยและญาติ ไดแก การไมใชยาแกปวดแบบตอเนื่องแบบ around the clock การจัดการเมื่ออาการ
ปวดกําเริบ และการดูแลปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการขางเคียงจากการใชยา ในสวนของบุคลากร ไดมีการ
จัด จัด อบรมใหความรูแ กบุคลากรเรื่อ งการดูแ ลผูปวยระยะสุด ท าย และการจัด การความปวด (
Palliative care &Pain management) โดยวิสัญญีแพทย (วันที่ 11 กันยายน 2556) เพื่อใหบุคลกรมี
ความรู ความเขาใจ และสามารถใหการดูแลผูปวยดวยมาตรฐานเดียวกัน
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5. ความพึงพอใจของผูปวย ญาติ และบุคลากรที่มีตอบทบาทของเภสัชกร (เปรียบเทียบกอนหลัง)
ความพึงพอใจของผูปวยที่มีตอเภสัชกร
พบวาผูปวยมีความรู ความเขาใจเรื่องยา อาการขางเคียง และการปฏิบัติตัวและไดรับ
ประโยชนจากการใหคําแนะนําปรึกษาเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปวยที่มีตอ
เภสัชกรโดยรวมมากกวากอนที่เภสัชกรไดเขาไปใหคําแนะนํา ปรึกษา โดยความพึงพอใจที่มีต อ
เภสัชกรโดยความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ย กอนและหลัง = 3.26 และ 4.12 ดังแสดงในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ความรูเรื่องยา ประโยชน และความพึงพอใจของผูปวย เปรียบเทียบกอนใหคําแนะนํา
ปรึกษาจากเภสัชกร
หัวขอ
กอนการให
หลังการให
คําแนะนํา
คําแนะนํา
(N=35)
(N=34)
X
SD
X
SD
1. ความรูค วามเขาใจในเรื่องการใชยา และการปฏิบัติ
3.34
0.48
3.94
0.34
ตัว หลังการใหคําแนะนําของเภสัชกร
2.ความพึงพอใจของทานที่มตี อเภสัชกรในดานการให 3.06
0.39
4.38
0.84
ขอมูลเรื่องอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
3.ความรูค วามเขาใจในการปฏิบัติตวั ถามีอาการ
3.09
0.05
4.00
0.09
ขางเคียงเกิดขึ้น
4.กิริยามารยาท การใหเกียรติ การแสดงความใสใจ
3.11
0.32
4.32
0.48
ความเปนกันเองของเภสัชกร
5.ประโยชนที่ทานไดรับจากการใหคําปรึกษาเรื่องยา
3.23
0.43
4.03
0.46
ของเภสัชกร
ความพึงพอใจที่มีตอเภสัชกรโดยรวม
3.26
0.44
4.12
0.48
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6. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ เภสัชกร
บุคลากรที่เกีย่ วของ มีความพึงพอใจตอการที่เภสัชกรไดเขามามีบทบาทในการดูแล
ผูปวยรวมกับแพทย และพยาบาล เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการมีสวนรวมของเภสัชกร
ในการใหการดูแลผูปวย โดยความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ย กอนและหลัง = 3.20 และ 4.07
ดังแสดงในตารางที่ 10
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ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี อเภสัชกรกอนและหลังการใหคําแนะนําปรึกษาผูปว ย
หัวขอ

1. การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมมีประโยชน
2.การบริบาลทางเภสัชกรรมมีสวนชวยสงเสริมความ
รวมมือในการใชยาของผูรับบริการได
3.เภสัชกรสามารถชวยปองกันแกไขปญหาการใชยา
ของผูรับบริการได
4.การปองกันปญหาจากการใชยาสามารถลดคาใชจาย
ในการรักษาได
5.ควรขยายงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยกลุมอื่น
ๆ เพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจที่มีตอเภสัชกรโดยรวม

กอนการให
คําแนะนํา
(N=17)
X
SD
3.06
0.06
3.06
0.06
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0.08

4.65

0.12

3.06

0.06

4.47

0.12

3.06

0.06

4.41

0.12

3.20

0.41

4.07

0.59

83. 81% อัตราความพึงพอใจการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปน 95.9% และ

เจน เปนไปตาม

หลังการให
คําแนะนํา
(N=17)
X
SD
4.47
0.12
4.65
0.12

ในการดูแและด
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สรุปผล
การวิจัยครั้งนี้เปน การวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีสว นร วม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
รูปแบบการมีสวนรวมของเภสัชกรในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยมะเร็ง ที่เขารับการ
รัก ษาในโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ประชากรที่ใ ชใ นการศึกษาครั้งนี้ คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ไดแก ผูปว ยมะเร็งที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล จํานวน 45 คน และบุคลากร
ทางการแพทย ประกอบดวย แพทย จํานวน 5 คน พยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยใน จํานวน 12 คน
ดําเนินการวิจัยตั้งแต กรกฎาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึก
ขอมูลผูปวย แบบบันทึกการใชยาผูปวยใน และแบบสัมภาษณความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ โดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหเชิงเนื้อหา นําเสนอผลการศึกษาเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลบริบทของพื้นที่ อันเปน
ปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน ไดแก ขอมูล
พื้นฐานของเกี่ยวกับบริบท และศักยภาพของโรงพยาบาล ขอมูลการรับบริการของผูปวยมะเร็ง และ
รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งแบบเดิม (Gap Analysis) สว นที่ 2 ขอมูลที่ไดจ ากการสนทนากลุม
(Focus Group Discussion) ของผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่ องรูปแบบการดูแลผูปวยที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงพยาบาลเจาคุณไพบูลย พนมทวน สวนที่ 3 การสังเคราะหรูปแบบการดูแลผูปวย
มะเร็งที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล เจาคุณไพบูลยพนมทวน
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ผลการศึกษา ผูปวยมะเร็งที่ศึกษาทั้งหมด 45 ราย เปนชาย 23 ราย (รอยละ 51.1) มีอายุ
เฉลี่ย 61 ป เปนหญิง 22 ราย (รอยละ 48.9) มีอายุเฉลี่ย 61 ป ผูปวยสวนใหญที่มารับบริการ เปน
ผูปวยที่อยูในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งเปนผูปวยชาย 21 ราย (รอยละ 91.30) ผูปวย
หญิง 19 ราย (รอยละ 86.36) ชนิดของมะเร็งที่พบ 3 ลําดับแรก ในผูปวยชายไดแก มะเร็งปอด 5
ราย (รอยละ 21.74) มะเร็งตอมน้ําเหลือง 4 ราย (รอยละ 17.39) และมะเร็งตับ 3 ราย (รอยละ 13.04)
สว นชนิดของมะเร็ งที่พบ 3 ลําดั บแรกในผูปว ยหญิงไดแก มะเร็ งเต านม 7 ราย (รอยละ 31.82)
มะเร็งปากมดลูก 6 ราย(รอยละ 27.27) และมะเร็งลําไส 3 ราย (รอยละ 13.64) ผูปวยมะเร็งทั้งชาย
และหญิงสวนใหญไมมีโรคประจําตัว และสวนใหญเปนผูปวยที่มีระยะความรุน แรงของโรคใน
ระยะที่ 3 และ 4 มีผูปวยที่อยูในระยะที่ 2 จํานวน 11 ราย เปนผูปวยชาย 4 ราย จําแนกเปนผูปว ย
55
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มะเร็งเม็ดเลือดขาว 2 ราย มะเร็ง ริมฝปากและชองปาก 1 ราย และมะเร็งหลังโพรงจมูก 1 ราย
สวนผูปวยหญิง 7 ราย จําแนกเปนมะเร็ งเตานม 4 ราย และมะเร็งปากมดลูก 3 ราย ซึ่งได รับการ
ผาตั ด และใหยาเคมีบําบัดจากโรงพยาบาลที่รั บสงต อ และยังคงมีนั ด ติดตามผลการรั กษาอยาง
ตอเนื่อง จากการศึกษาพบวาสาเหตุข องการเขารับการรักษาของผูปว ยมะเร็ งในโรงพยาบาล 3
ลําดั บแรก ในระยะที่ 1ได แก อาการปวด/ เจ็บ ออนเพลีย / เหนื่ อยลา และทองอืด / แน น ทอง/
ทองผูก สวนระยะที่ 2 ไดแก อาการปวด/ เจ็บ ไข/ ติดเชื้อ ออนเพลีย/ เหนื่อยลา และทองอืด / แนน
ทอง/ ทองผูก แตสาเหตุจากไข/ ติดเชื้อ อาการหายใจลําบาก/เหนื่อย/หอบ และทองอืด / แนนทอง/
ทองผูก เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยมีจํานวนวันนอนเฉลี่ยนานกวาสาเหตุอื่น และการติดเชื้อยัง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยเสียชีวิต ผลการศึกษาปญหาดานการใชยา พบวาจํานวนปญหาดาน
การใชยาที่พบกอนการพัฒนาระบบมีจํานวน 51 ครั้ง จํานวนปญหาเฉลี่ย 1.46 ครั้งตอผูปวย 1 ราย
สวนหลังพัฒนาระบบ ซึ่งเภสัชกรไดเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวย รวมกับแพทย พยาบาล พบ
จํานวนปญหาดานการใชยาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนพัฒนาระบบ โดยพบปญหาดานการใชยา
รวม 16 ครั้ง จํานวนปญหาเฉลี่ย 0.47 ครั้งตอผูปวย 1 ราย ผลการศึกษาดานความพึงพอใจ พบวา
ผูปวยมีความรู ความเขาใจเรื่องยา อาการขางเคียง และการปฏิบัติตัวและไดรับประโยชนจากการให
คําแนะนําปรึก ษาเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูปว ยที่มีต อ เภสัชกร
โดยรวมมากกวากอนที่เภสัชกรไดเขาไปใหคําแนะนําปรึกษา โดยความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ย
กอนและหลัง = 3.26 และ 4.12 ในดานความพึงพอใจของบุคลากร พบวาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจกอนและหลังการมีสวนรวมของเภสัชกร โดยความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ย
กอนและหลัง = 3.20 และ 4.07
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อภิปรายผล
ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมในรูปแบบสหวิชาชีพ ชวยสงเสริมใหการรักษา
เปนไปอยางเหมาะสม และมุง สูจุดมุงหมายของการรักษา โดยผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเปนกลุม
ผูปวยที่ตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง มีความเจ็บปวด และทรมานทั้งดานรางกายและ
จิตใจ เกิดปญหาที่ซับซอน ทุกขทรมานจากความเจ็บปวด กระวนกระวาย ซึมเศรา หายใจลําบาก
ทองผูกและอาการไมสุขสบายอื่น ๆ ทําใหตองเขาออกโรงพยาบาลเปนระยะๆ ความตระหนักถึง
ความสําคัญของการดูแลรักษาความปวด การรวมปรึกษา หรือสงตอการดูแลดานความปวดระหวาง
แพทย พยาบาล และเภสัชกรที่ใ หก ารดู แลผู ปว ย โดยเภสัช กรจะมี บทบาทในการช ว ยแพทย
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ตัดสินใจเลือกใชยาชนิดตางๆ วิธีการจัดซื้อจัดหา รวมถึงแหลงของการไดมาของยาเพื่อชวยให
ผูปว ยลดความทุก ข ทรมานจากความปวด และมี คุณภาพชี วิต ที่ดี ขึ้น (กรมการแพทย , 2547)
เชนเดียวกัน จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการเขารับการรักษาของผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาล 3
ลําดับแรก ระยะที่ 1 ไดแก อาการปวด/ เจ็บ ออนเพลีย/ เหนื่อยลา และทองอืด / แนนทอง/ ทองผูก
และระยะที่ 2 ไดแก อาการปวด/ เจ็บ ไข/ ติดเชื้อ ออนเพลีย/ เหนื่อยลา และทองอืด / แนนทอง/
ทองผูก ซึ่งอาการเหลานี้ ทําใหผูปวยได รั บความไมสุข สบาย และอาจต องเขารั บการรั ก ษาใน
โรงพยาบาลซ้ําเปนระยะ
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2. การศึกษารูปแบบการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแบบมีสวนรวม ชวยใหเกิดการ
พัฒ นาระบบการดู แ ลผู ป ว ยมะเร็ง อย า งครอบคลุม และสง ผลใหผู ป ว ยมี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
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
พบวาผลการพัฒนารูปแบบการจัด การรายกรณีใ นผูปว ยมะเร็งเต า นม แบบ Hospital Case
Management โดยมีพยาบาลวิชาชีพเปนผูจัดการรายกรณี ปฏิบัติงานรวมกับทีมสหวิชาชีพ ทําให
เกิดผลลัพธการดูแลผูปวยที่ดี สามารถปฏิบัติไดจริง เกิดประโยชนตอผูปวย ประหยัดคาใชจายใน
การดูแล และทีมมีความพึงพอใจในการใชในระดับมาก ผลลัพธการดูแลผูปวยมะเร็งเตานม หลังใช
รูปแบบการจัดการรายกรณี ดีกวากอนใช คือ ไมพบขอไหลติด การติดเชื้อของแผลผาตัด และ
Readmission ชองปากอักเสบรุนแรงลดลง จํานวนวันนอนหลังใชนอยกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ 0.001 คาใชจาย พบวาแตกต างกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ความพึงพอใจและ
คุณภาพชีวิตของผูปวยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 สรุปไดวา การพัฒนารูปแบบ
การจัดการรายกรณีในผูปวยมะเร็งเตานม โดยทีมสหวิชาชีพ ทําใหเกิดผลลัพธที่ดีตอผูปวย และชวย
ใหเกิดความคุมคาดานคาใชจายในการดูแลผูปวย
3. การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยมะเร็ง เภสัชกรมีบทบาทสําคัญในการคนหา
แกไข และปองกันปญหาจากการใชยา จากการศึกษา พบวาจํานวนปญหาดานการใชยาที่พบกอน
การพัฒนาระบบมีจํานวน 51 ครั้ง จํานวนปญหาเฉลี่ย 1.46 ครั้งตอผูปวย 1 ราย สวนหลังพัฒนา
ระบบ ซึ่งเภสัชกรไดเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวย รวมกับแพทย พยาบาล พบจํานวนปญหา
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ดานการใชยาลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกอนพัฒนาระบบ โดยพบปญหาดานการใชยารวม 16 ครั้ง
จํานวนปญหาเฉลี่ย 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 โดยเภสัชกรปรึกษาแพทยเพื่อใหแกไขปญหาทั้งหมด 49 ครั้ง และไดรับการแกไขปญหา 44
ครั้ง รวมถึงเภสัชกรไดแนะนําการใชยาถูกตองเหมาะสมใหกับผูปวย 17 ราย และผูปวยทุกรายให
ความรวมมือในการ ใชยา และธราณี คงทะเล (2548) ผลการใหบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการ
รักษาอาการปวดในผูปวยมะเร็ง ณ หอผูปวยอายุร กรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี หลังจากใหการ
บริบาลทาง เภสัชกรรม พบวา ผูปวยมีคะแนนความปวดลดลงอยางมีนัยสําคัญ (Paired sample ttest, p-value 0.001) และอาการปวดลดลงอยางตอเนื่องจนผูปวยออกจากหอผูปวย พบปญหาจาก
การใชยาเฉลี่ย รอยละ 9.7 ตอผูปวย 1 ราย สําหรับปญหาที่พบมากที่สุด คือ อาการไมพึงประสงค
จากการใชย า แพทยและผูปว ยยอมรั บแนวทางแกไขป ญหาจากการใชย า ร อ ยละ 91 และ 96
ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการศึกษา พบวา ผูปวยรอยละ 14 ไมมีความปวด และรอยละ 48 ใหคะแนน
ความปวดนอยกวา 3 สรุปไดวาการใหบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดในผูปวย
มะเร็งโดยเภสัชกรในรูปแบบสหวิชาชีพ สามารถควบคุมความปวด ลดปญหาจากการใชยา ทําใหมี
ผูปวยที่สามารถควบคุมความปวดมากขึ้น
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4. ผลการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยมะเร็งตอความรูเรื่องโรค และยา และ
อาการไมพึงประสงค สงผลใหผูปว ย มีค วามพึงพอใจของต อการบริ บาลทางเภสัชกรรม จาก
การศึกษาพบวาผูปวยมีความรู ความเขาใจเรื่องยา อาการขางเคียง และการปฏิบัติตั วและไดรั บ
ประโยชนจากการใหคําแนะนําปรึกษาเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปวยที่มีตอ
เภสัชกรโดยรวมมากกวากอนที่เภสัชกรไดเขาไปใหคําแนะนําปรึกษา โดยความพึงพอใจตอเภสัช
กรโดยรวมมีคาเฉลี่ย กอนและหลัง = 3.26 และ 4.12 สอดคลองกับเบญจมาศ คุชะนี และสุธาสินี
หัสรินทร (2554) ที่ศึกษาผลการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยมะเร็งเตานม ตอความรูเรื่อง
โรค และยาเคมีบําบัด พฤติกรรมการดูแลตนเอง ความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค คุณภาพ
ชีวิตและความพึงพอใจของผูปวยตอการบริบาลทางเภสัชกรรม ผูปวยมะเร็งเตานมเพศหญิงที่เขา
รั บการรัก ษา ณ ศูน ย มะเร็ งอุด รธานี ระหวา งเดื อ นมกราคมและมีนาคม 2552 โดยผูเข าร ว ม
การศึก ษาเคยได รับยาเคมีบําบัดมาแลว อยางนอย 1 รอบ มีผูปว ยทั้งหมด 46 ราย แบงเปน กลุม
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 พฤติกรรมการดูแ ลรักษาตนเอง และคุณภาพชีวิตสูงกวากลุมควบคุม
ความรุ นแรงของอาการไมพึงประสงคจ ากยาเคมีบําบัด (เชน คลื่น ไส อาเจียน ผมร ว ง) ลดลง
มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.001) และมีความพึงพอใจตอการบริบาลทาง
เภสัชกรรมในระดับที่สูงกวากลุมควบคุม และการศึกษาของพิจักษณา มณีพันธุ, เบญจมาศ คุชนี
ศึก ษาผลการให บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมแก ผู ปว ยมะเร็ ง ลํ า ไส ใ หญ แ ละทวารหนั ก ต อ ความรู
พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูปวย โดยศึกษาผูปวยมะเร็งลําไสใหญและทวาร
หนักที่เขารับการรักษา ณ หอผูปวยใหยาเคมีบําบัด รพศ.ขอนแกน ระหวาง 3 มกราคม – 31 มีนาคม
2552 ผูปวยเคยไดรับยาเคมีบําบัดอยางนอย 1 รอบรักษา มีผูปวยทั้งสิ้น 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 จากนั้นทดสอบ post-test เมื่อ
ผูปว ยกลับมารับยาเคมีบําบัดในรอบถัด ไปกลุมศึก ษามีค ะแนนความรูที่ post-test มากกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) แตไมพบความแตกตางทางสถิติระหวางกลุมในดาน
พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิต สรุปไดวา เภสัชกรควรมีความตระหนักและมีบทบาท
ในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยมะเร็ง เพื่อใหผูปวยมีความรูเรื่องโรค พฤติกรรมการดูแล
รักษาตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยพบวา การดูแลผูปวยมะเร็งในรูปสหวิชาชีพ โดยเภสัชกรเขามามีสว นรวม
ในการดูแลผูปวย ชวยใหผูปวยมะเร็งไดรับการดูแลรักษาอยางครอบคลุม ไดรับการจัดการแกไข
ปองกันปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งดานรางกาย และจิตใจ
การศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใชเป นขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา
ระบบการดูแลผูปวยมะเร็งที่เขารับบริการในโรงพยาบาล ไดแก
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1. ดานการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลกรในเรื่องการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
และการจัดการความปวดที่มีประสิทธิภาพใหครอบคลุมทุกวิชชาชีพ และทุกหนวยงานที่เกี่ยวข อง
ในการดูแลผูปวย
2. ดานยา ไดแก การจัดซื้อจัดหา จัดเตรียมเวชภัณฑยาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูปวย โดย
เสนอใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เชน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดของโรงพยาบาลได
ทราบขอมูล และพิจารณานําเขายาที่จําเปนตอการดูแลผูปวย
3. ดานการบริหารจัดการ มีการสงตอปญหา และการดูแลผูปวยระหวางวิช าชีพ และระหวาง
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ส งควรเนนเรื่องการใหความรูที่ถูกตองแกทั้งผูปวยและญาติ เพื่อใหการ
4. ทีมผูดูแลผูปวยมะเร็

แผนก เพื่อใหผูปวยไดรับความสะดวกสบายจากระบบบริการของโรงพยาบาล

บําบัด รัก ษาความปวดมะเร็ งได ผลเต็ มที่ ควรเป ดโอกาสใหผูป ว ยและญาติ ส อบถามและรั บ
คําแนะนําในการดูแลผูปวยไดตลอดเวลา ทั้งโดยวิธีพูดคุยโดยตรง และการรับขอมูลจากเอกสาร
แผนพับ สวนสมาชิกในครอบครัว ควรรับรูและเขาใจสาเหตุของความปวดของผูปวย รวมทั้งวิธี
จัดการกับความปวดเบื้องตนที่สามารถปฏิบัติไดจริง เชน ความรูเกี่ยวกับยาแกปวดที่ผูปวยไดรับ
อาการดื้อยา และภาวะติดยา เปนตน
ขอจํากัดในงานวิจัย
การประเมินความรู ความเขาใจในเรื่องการใชยา และการปฏิบัติ ตัว การจัด การกับ
อาการขางเคียง ควรมีการกําหนดคําถามเปนรายขอยอย และประเมินคําตอบที่ผูปวยตอบวาถูกตอง
หรือไม เชน มีคําถาม 5 ขอ ถาตอบถูก 3 ขอ จะไดคะแนน เทากับ 3 เปนตน ซึ่งจะทําใหการประเมิน
ความรูความเขาใจในเรื่องการใชยา และการปฏิบัติตัว การจัดการกับอาการขางเคียงมีความชัดเจน
เพิ่มมากขึ้น
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ผลที่เกิดจากการมีเภสัชกรรวมในทีมสหสาขาวิชาชีพ
1. เกิด การพัฒ นาระบบและความสามารถของบุค ลากรในทีม สหสาขาวิชาชี พ
เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เภสัชกรมีหนาที่ใหขอมูลดานยา ทําใหทีมได มี
ความรูดานยาและสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับขอมูลที่มีปญหาในความไม
ชัดเจน เภสัชกรจําเปนตองสืบคนขอมูล วิเคราะหและสรุปผลรวมกันเพื่อนํามาประยุกตใชในคลินิก
2. ผูปวยไดรับการดูแลรักษาที่ดี และไดรับการแกไขปญหาเกี่ยวกับยาและอาการ
ขางเคียงที่เกิดขึ้น เชน การเกิดอาการคลื่อนไส อาเจียน จาก Tramadol การเกิดอาการทองผูกจากยา
ในกลุม opioids หรือวิธีการจัดการและการใชยาเมื่ออาการปวดกําเริบ เปนตน ซึ่งจะทําใหผูปวยเกิด
ความพึงพอใจ
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แบบบันทึกขอมูลผูปวย (Patient Data Form)
ชื่อ-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
 ดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เครื่องดื่มชูกําลัง(ระบุ)....................................ไมดื่ม
ประวัติการแพ ยา (ระบุชื่อยา และอาการแพ)........................................................................................
อาหารและอื่นๆ (ระบุ).............................................................................................
 ผูปวยสามารถดูแลตนเองไดเอง
 ผูปวยไมสามารถดูแลตนเองได มีญาติดูแล (ความสัมพันธ)..........................................................
 ผูปวยใหยาทางสายใหอาหาร
ขอมูลความเจ็บปวยและประวัติการใชยาในอดีต
ประวัติความเจ็บปวย การรักษาและการใชยาในอดีต
............................................................................................................................. ......................................................
ประวัติความเจ็บปวยการรักษาและการใชยาในปจจุบัน (รวมโรคเรื้อรัง)
............................................................................................................................. ......................................................
ประวัติการเจ็บปวยที่จําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
 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 ) ..................
ขอมูลการเจ็บปวยกอนมารับการรักษาในครั้งนี้
วันที่ .........................................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

เหตุผลที่ใชยา
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ระยะเวลาที่ตองใชยา
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แบบบันทึกขอมูลผูปวย (Patient Data Form)
Pain Assessment
1. คุณเคยมีอาการปวดกําเริบภายใน 1 สัปดาหกอนหนานี้หรือไม
 ไมเคย  เคย ลักษณะความปวด..................................................................................
2. คุณไดรับยาเพื่อระงับปวดหรือไม
 ไม  ไดรับ จาก.....................................................................................................................
ตําแหนง/ อวัยวะที่ปวด...................................................................................................................
3. ระดับความปวด
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ไมปวดเลย
ปวดมากที่สุด
5. ระดับความปวดมีผลรบกวนการทํากิจวัตรประจําวันมากเทาใด
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ไมรบกวนเลย
รบกวนมากที่สุด
6. ปจจัย/ กิจกรรมใดที่ทําใหอาการปวดดีขึ้น......................................................................................
7. ปจจัย/ กิจกรรมใดที่ทําใหอาการปวดแยลง..........................................................................................
8. กรณีที่มีอาการปวดเกิดขึ้น (breakthrough pain) ผูปวยไดรับยาระงับปวด
 ไมไดรับ  ไดรับ ไดแก ....................................................................................................
9. การรักษาอื่น ๆ ( นอกจากยา ) ที่ใชเพื่อบรรเทาอาการปวด (ประคบรอนหรือ เย็น, กายภาพบําบัด,
ฝงเข็ม)
 ไมมี
 มี ไดแก ...................................................................................................................
อาการที่เกิดขึ้นกับผูปวย
 ออนเพลีย  คลื่นไส/ อาเจียน  มึนงง วิงเวียน  หายใจลําบาก  นอนไมหลับ
 เบื่ออาหาร  ทองผูก  ทองเสีย  ปากแหง  อื่นๆ.......................................................
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การตรวจทางหองปฏิบัติการ
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/อาการที่เกิดขึ้นในครั้งกอน..............................ปญหา/อาการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้.............................................
ระยะเวลาการนอนรพ.ในครั้งกอน..............................ระยะเวลาการนอนรพ.ในครั้งนี้............................................
คาใชจายในการรักษาในครั้งกอน.............................. คาใชจา ยในการรักษาในครั้งนี้.......................................
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แบบบันทึกกำรติดตำมผู้ป่วย (Patient Monitoring Form)
วันที่

ปัญหำด้ำนยำ (DRP)

รำยละเอียด

กำรจัดกำรปัญหำ

กำรเปลี่ยนแปลง/
กำรตอบสนอง
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กำรวำงแผนกำรรักษำ
ในอนำคต

ผลที่เกิดขึ้น
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอเภสัชกรในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวย/ ญาติ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับผูใ หขอ มูล
1. ที่อยูปจจุบัน : ตําบล.................................. อําเภอ......................................จังหวัด.........................
2. เพศ

1. ชาย

2. หญิง

3. อายุ ........….. ป
4. การศึกษาสูงสุด
1. ไมไดศึกษา
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2. ประถมศึกษา

3. มัธยมหรืออนุปริญญา

4. ปริญญาตรีหรือสูงกวา

3. สามี/ ภรรยา

4. บุตร

5. ความสัมพันธกับผูปวย/ผูรับบริการ
1. ตัวผูปวยเอง

2. พอ/ แม

5. ญาติ

6. อื่นๆ ระบุ………………….

6. สิทธิคุมครองการรักษาพยาบาลที่ผูปวยมี ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

ไมมีหลักประกัน
4. ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ

2 บัตรทอง

3. ประกันสังคม

5. รัฐวิสาหกิจ

6. อื่น ๆ ระบุ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของทานตอบริการของเภสัชกร

หัวขอประเมิน

ดีมากที่สุด

ดีมาก

ดี

พอใช

(5)

(4)

(3)

(2)

ควร
ปรับปรุง
(1)

1. ความรูความเขาใจของทานในเรื่องการใชยา และการ
ปฏิบัติตัว หลังจากการใหคําแนะนําของเภสัชกร
2. ความพึงพอใจของทานที่มีตอเภสัชกรในดานการให
ขอมูลเรื่องอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
3. ทานมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตัว ถามี
อาการขางเคียงเกิดขึ้น
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
............................................................................................................................. ................…………………………

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

............................................................................................................................. ................…………………………
.............................................................................................................................................…………………………
2. ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................…………………………
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ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาคผนวก ง
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอเภสัชกรในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับแพทย/ พยาบาล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับผูใ หขอ มูล
1.
2. เพศ

1. แพทย

2. พยาบาล

1. ชาย

2. หญิง

3. อายุ ........…................. ป

ตอนที่ 2 ความรูสึกพึงพอใจของทานตอการบริบาลทางเภสัชกรรม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

หัวขอประเมิน

ดีมากที่สุด

ดีมาก

ดี

พอใช

(5)

(4)

(3)

(2)

ควร
ปรับปรุง
(1)

1.การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมมีประโยชน
2.การบริบาลทางเภสัชกรรมมีสวนชวยสงเสริมความ
รวมมือในการใชยาของผูรับบริการได
3. เภสัชกรสามารถชวยปองกันแกไขปญหาการใชยา
ของผูรับบริการได
4. การปองกันปญหาจากการใชยาสามารถลด
คาใชจายในการรักษาได
5. ควรขยายงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยกลุม
อื่น ๆ เพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................. …………………………
............................................................................................................................. ................…………………………
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2542
ประวัตกิ ารทํางาน
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

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

คณะเภสัชสาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ
งานเภสัชกรรมชุมชนและคุมครองผูบริโภค
โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

