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ทิศทางของร้านยาเข้าสู่ระบบประกนัสขุภาพ 
ภญ.ดร. ศิริรตัน์ ตนัปิชาติ 

กระบวนการดแูลสขุภาพในระดบัปฐมภูมนิัน้ ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารทัง้ในสถานบรกิารปฐมภูม ิ และรา้นยาคุณภาพ 
ซึง่เป็นหน่วยบรกิารในระดบัชุมชนทีป่ระชาชนสามารถเขา้ถงึการรกัษาไดส้ะดวก ดงันัน้การดแูลผูป่้วยอย่างต่อเนื่องของทมีสหสาขา 
แพทย ์ พยาบาล และเภสชักรโดยเฉพาะดา้นการใชย้า สามารถสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจ การรกัษาโรคและการปฏบิตัติวัทีถู่กตอ้ง 
สนบัสนุนใหผู้ป่้วยมคีวามรว่มมอืในการรกัษา การประสานงานดแูลผูป่้วยอย่างต่อเนื่องเป็นการท าใหผู้ป่้วยและผูด้แูลตระหนกัถงึ
ความส าคญัของการรกัษาและเป็นโอกาสทีบุ่คลากรสาธารณสขุจะไดร้บัทราบปัญหาทีแ่ทจ้รงิของผูป่้วยแต่ละราย เพื่อจดัการปัญหา
ใหผู้ป่้วยทีอ่ยู่ในชุมชนไดร้บัการดแูลอย่างใกลช้ดิย่อมก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตวัผูป่้วยโดยตรงและต่อสงัคม 

การพฒันารปูแบบและแนวทางการท างานระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนโดยเฉพาะรา้นยาคุณภาพ ซึง่มเีภสชักรชมุชน
ปฏบิตังิานดา้นเภสชักรรมซึง่ประกอบดว้ย การคดักรองผูป่้วยกลุ่มเสีย่ง (Screening), การจ่ายยาซ ้ากลุ่มผูป่้วยโรคเรือ้รงั (refill), 
การจดัการดา้นยา (Medication Therapy management: MTM) ส าหรบักลุ่มโรคเรือ้รงัทีม่กีารใชย้าหลายรายการ เพื่อดแูลความ
ปลอดจากยาโดยการคน้หาปัญหาจากการใชย้าและพฒันากระบวนการสง่ต่อขอ้มลูผูป่้วย กรณีการตดิตามการใชย้าของผูป่้วยทีม่ี
ปัญหาจากการใชย้าหรอืเพื่อการดแูลต่อเนื่องโดยการเยีย่มผูป่้วยทีบ่า้น (Home pharmaceutical care)  ในการแกปั้ญหาดา้นยา
โดยเภสชักรชุมชนทีบ่า้นเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย สรา้งความปลอดภยัดา้นการใชย้าและสรา้ง
สขุภาพทีด่ต่ีอประชาชนในชมุชนพรอ้มกบัสง่เสรมิการดแูลผูป่้วยแบบองคร์วมโดยมุ่งเน้นผูป่้วยเป็นศนูยก์ลางในการรกัษาและสรา้ง
ความเขม็แขง็การใหบ้รกิารสาธารณสขุในระดบัปฐมภมูเิป็นหลกัส าคญั 

 การดแูลผูป่้วยขึน้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในหลายสว่น โดยมรีา้นยาเป็นหน่วยงานหนึ่งของระบบสาธารณสขุทีต่ัง้
กระจายอยูใ่นชมุชน ซึง่ในปัจจบุนัมรีา้นยาคุณภาพ เป็นรา้นยาทีผ่่านการรบัรองมาตราฐานจากสภาเภสชักรรม ซึง่มแีนวทางการ
ปฏบิตังิานทีช่ดัเจน และมเีภสชักรประจ าตลอดเวลา ทัง้นี้ระบบการดแูลผูป่้วยในระดบัชมุชนหรอืการท างานระดบัปฐมภมูเิป็น
ท างานร่วมกบัหน่วยบรกิารสาธารณสขุ โรงพยาบาลและรา้นยาคุณภาพ ดงัรปูที ่1 การดแูลสขุภาพทีม่กีารเชื่อมโยงขอ้มลูของ
ผูป่้วยในระดบัชมุชนกบัสถานพยาบาลย่อมมคีวามส าคญัอยา่งยิง่  

รปูที ่1 แนวทางการเชื่อมขอ้มลูระหว่างรา้นยาคุณภาพ หน่วยบรกิารปฐมภูม ิและโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

งานบริการเภสชักรรมระดบัปฐมภมิู 
 งานดา้นการเชงิรุกของเภสชักรชุมชนในรา้นยาคุณภาพจดัเป็นงานระดบัปฐมภมูทิีใ่กลชุ้มชน ซึง่บทบาทมกีารเปลีย่นแปลง

จากงานจ่ายยา การใหค้ าปรกึษาเพยีงอย่างเดยีวนัน้ไม่สอดคลอ้งการเปลีย่นแปลงของระบบสาธารณสขุประเทศไทย ดงันัน้งาน

 

คดักรอง กลุม่เสีย่งโรคเรือ้รัง 

เฝา้ระวงักลุม่ใช้ยาโรคเรือ้รัง 

หน่วยบริการปฐมภมิู 

โรงพยาบาล 

รา้นยาคณุภาพ 
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ของเภสชักรชุมชนเป็นการดแูลทัง้ระดบับุคคล ระดบัครอบครวั และเป็นทีพ่ึง่ของชมุชน ซึง่แสดงความเชื่อมโยงของงานเภสชักร

จากโรงพยาบาลสูร่า้นยาชุมชน แสดงรปูที ่2 ซึง่รวบรวมแนวคดิโดย ผศ.ภก.มงักร ประพนัธว์ฒันะ  

รปูที ่2 แสดงงานบรกิารเภสชักรรมระดบัปฐมภมู ิโดย ผศ.ภก.มงักร ประพนัธว์ฒันะ 

 
บทบาทและกิจกรรมของเภสชักรชุมชนในการดแูลประชาชนและผู้ป่วย 
เภสชักรชุมชนในรา้นยา สามารถแบ่งบทบาทต่อผูป่้วยและประชาชนได ้4 หลกั  (รปูที ่3) ดงันี้ 
1. บทบาทการเฝ้าระวงัโรค หรอืรปูแบบการบริการคดักรอง 

ซึง่สามารถใหบ้รกิารคดักรองไดห้ลายรปูแบบ อาทเิช่น  
-ประชาชนกลุ่มเสีย่งโรคเรือ้รงั เภสชักรใหบ้รกิารคดักรองโรค เบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู โรคอว้น โรคซมึเศรา้  
-ประชาชนกลุ่มเสีย่งการตดิเชือ้ในชุมชน เช่น โรคหวดั โรคมอื เทา้ ปาก โรคไขเ้ลอืดออก โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง 
-ประชาชนกลุ่มเสีย่งตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ ์เช่น การประเมนิจากกลุ่มซือ้ยาคุมฉุกเฉิน การตดิเชือ้หนองใน เป็นตน้ 
โดยมกีารสง่ขอ้มลูกลบัเขา้สูร่ะบบโรงพยาบาล หรอืศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
-การจดัการความเส่ียงโรคท่ีเกิดในชุมชนและมีผลกระทบต่อสงัคม เช่น การให้ค าแนะน าเรือ่งการใช้ถงุยางอนามยั 
การรว่มรณรงคก์บักิจกรรม หรอืให้ค าปรกึษาด้านสุขภาพ 

2. บทบาทการจดัการด้านยา เน้นการสรา้งความปลอดภยัดา้นยาใหส้ าหรบัประชาชนทีม่กีารใชย้า ผูป่้วยกลุ่มโรคเรือ้รงั ผูป่้วยที่
มกีารใชย้าต่อเนื่อง โดยมุ่งแกปั้ญหาทีเ่กดิจากการใชย้า  

Medication Therapy Management (MTM): รปูแบบการดแูลผูป่้วยทีพ่ฒันาขึน้เพื่อน าขอ้มลูของผูป่้วยมาประเมนิการใชย้า 
คน้หาปัญหาจากการใชย้า (Drug related problems; DRPs), ระบบบนัทกึขอ้มลู, วางแผนการใชย้า การรกัษาโรค, แกปั้ญหา
และสง่ต่อแพทย ์พรอ้มทัง้การจดัเกบ็ขอ้มลูอย่างเป็นระบบ สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืการตดิตามผลการรกัษาอย่างต่อเนื่อง ในทาง
ปฏบิตังิานของเภสชักรชุมชนไดม้กีารจดัการขอ้มลูทีย่งัขาดการจดัท าระบบบนัทกึ ซึง่หากไดม้กีารจดัระบบตามขัน้ตอนนี้ ย่อม
ท าใหม้ปีระสทิธภิาพของการท างานและสง่ผลใหผู้ป่้วยไดป้ระโยชน์สงูสดุ 

3. บทบาทการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชน และผูป่้วย 
เน้นการแกปั้ญหาพฤตกิรรมทีอ่าจสง่ผลต่อสขุภาและโรคทีด่ าเนินอยู่ กจิกรรมทีเ่ภสชักรชุมชน คอื 
การรณรงคเ์ลกิบุหรี ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นสขุภาพ เช่น การควบคุมอาหาร การออกก าลงักาย 
4. บทบาทการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
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เน้นการใชค้วามปลอดภยั ดา้นยาและผลติภณัฑส์ขุภาพ และการดแูลตนเอง (Self care) เช่น 
- โครงการการเฝ้าระวงัผลติภณัฑท์ีไ่ม่ปลอดภยั รายงานต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ใหค้วามรูด้า้นอาหารและยา  - ใหค้วามรูป้ระชาชน ดา้นสง่เสรมิสขุภาพในชุมชน 

 

รปูที ่3 บทบาทและกจิกรรมของเภสชักรชุมชน 

 
  

แนวทางการประยุกตง์านบรกิารในรา้นยา โดยการน ากระบวนการด าเนินงานเชงิคุณภาพเขา้สูร่ะบบงานประจ าของรา้น
ยา แสดงตวัอย่างและโอกาสการนสรา้งงานบรกิารในรา้นยา แสดงรปูที ่4 

 

รปูท่ี 4 ตวัอย่างรปูแบบงานบริการท่ีปฏิบติังานในรา้นยา 

 
 

 การบรบิาลทางเภสชักรรมระดบัปัจเจคบุคคล ระดบัครอบครวั และระดบัชุมชน ซึง่เป็นการดแูลทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละ

ระดบั การดแูลต่อเนื่องหรอืการดแูลครอบครวัจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัในการดแูลระดบัปฐมภมู ิการดแูลสขุภาพทีม่กีารเชื่อมโยงขอ้มลู

ของผูป่้วยในระดบัชุมชนกบัสถานพยาบาลย่อมมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ รา้นยาซึง่มกีารปฏบิตังิานในทัง้เชงิรุกและเชงิรบัและมคีวาม

ใกลช้ดิกบัประชาชน จงึร่วมมอืการดแูลผูป่้วย 

 เภสชักรชุมชนไดพ้ฒันารปูแบบและกจิกรรมเพื่อการดแูลผูป่้วยในการเชื่อมกบัระบบสาธารณสขุ มรีปูแบบการท างานทีไ่ด้

เงนิสนบัสนุนทัง้จากงานวจิยัและทางภาครฐั ดงัแสดงในตารางที ่2 ซึง่ประกอบดว้ย รปูแบบการรบัใบสัง่แพทย ์(Prescription), 

รปูแบบการเตมิยา (Refill), รปูแบบการคดักรอง และประเมนิความเสีย่งกลุ่มโรคเรือ้รงั (Screening / Assessment): โรคเบาหวาน
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, โรคความดนัโลหติสงู, โรคอว้นลงพุง และโรคซมึเศรา้, รปูแบบการเยีย่มบา้นผูป่้วยโดยเภสชักรชุมชน (รา้นยา),รปูแบบการ

จดัการดา้นยา (Medication Therapy Management: MTM) หรอื (Medication Use Review: MUR), รปูแบบการเฝ้าระวงัความ

ปลอดภยัดา้นยาและผลติภณัฑส์ขุภาพในชุมชน และ รปูแบบความร่วมมอืหน่วยงานระหว่างประเทศ (Population International 

Services: PSI) โครงการลดการตดิเอดสจ์ากเขม็ฉีดยา (IUD) 
 

ตวัอย่างรายละเอียดโครงการระบบการพฒันาบริบาลทางเภสชักรรมชุมชนในร้านยา 

ระบบการพฒันารปูแบบการ 
- โครงการ “รา้นยาเครอืข่ายส านักอนามยั” กรงุเทพมหานคร:  

เริม่โครงการ  1 มถุินายน พ.ศ. 2551 
การร่วมมอืระหว่างสมาคมเภสชักรรมชมุชน (ประเทศไทย) และ ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร  ในการคดักรอง

โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูรวมทัง้การสง่ขอ้มลูการระบาดของโรคตดิต่อ โดยมรีา้นยาทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมเภสชักรรม
ชุมชนจ านวน 200 รา้นเขา้ร่วมโครงการ เพื่อสง่เสรมิและควบคมุโรคในพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพมหานคร 
- โครงการ “ ดแูลปัญหาจากการใช้ยาในผูป่้วยเฉพาะรายในชุมชน เขตกรงุเทพมหานคร” 

เริม่โครงการ  1 พฤศจกิกายน พ.ศ. 2551 
โครงการนี้สนับสนุนจาก ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยให้เภสชักรชุมชนเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรงั เช่น 

เบาหวาน, ความดนัโลหติสงู, โรคหลอดเลอืดสมอง เป็นตน้ เพื่อแกปั้ญหาจากการใชย้า (Drug related problems) ในรปูแบบของ
การบริบาลทางเภสชักรรมในระดบัชุมชน (Pharmaceutical care for the community) และการบริบาลทางเภสชักรรมที่บ้าน 
(Home pharmaceutical care) ระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งใช้หลักการ การจัดการการใช้ยาเพื่อบ าบัดโรค(Medication therapy 
management) โดยมกีารค้นหาขอ้มูลการใช้ (Medication therapy review), การจดบนัทกึข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละคน (A person 
medical record), วางแผนแก้ปัญหา (A medication action plan), การให้ขอ้มูลและส่งต่อ (Intervention and referral) และการ
จดัท าเอกสารพร้อมติดตามการใช้ยา (Documentation and follow-up) เพื่อดูแลและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดย
ค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูป่้วยเป็นทีต่ัง้ สมาคมเภสชกัรรมชุมชน เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ โดยมทีมีเภสชักรชุมชนเยีย่มบา้น
จ านวน 30 คน จากรา้นยาประมาณ 20 รา้น 
- โครงการ “เฝ้าระวงัภยัเงียบจากเบาหวานและความดนัโลหิตสูง โดยรา้นยาคณุภาพจงัหวดัขอนแก่น” 

เริม่โครงการ  ตุลาคม พ.ศ 2551 
 ภาครีะหว่างภาคเอกชน (รา้นยาคุณภาพ), รฐับาล และฝ่ายการศกึษา เป็นความร่วมมอืดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัโดยสห
วชิาชพีและรปูแบบการด าเนินงานในระดบัชมุชนโดยแทจ้รงิ 
- จงัหวดัมหาสารคาม เริม่โครงการ พฤศจกิารยน 2551 

“รา้นยาคุณภาพ ดแูลใกลบ้า้นคณุ” โครงการดแูลโรคความดนัโลหติสงู, เบาหวาน ทัง้การคดักรองและการดแูลอย่างต่อเนื่อง 
ความร่วมมอืระหวา่ง รา้นยาคุณภาพ, สปสช. มหาสารคาม, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, เทศบาลเมอืงมหาสารคาม, สสจ.
มหาสารคาม, โรงพยาบาลมหาสารคาม 
- จงัหวดันครราชสีมา 

รปูแบบที ่1: รา้นยาคุณภาพ เริม่โครงการ 1 กนัยายน พ.ศ. 2550 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 
ร่วมคดักรองเบาหวาน, โรคความดนัโลหติสงู, โรคอว้น, โรคหลอดเลอืดและหวัใจ และมะเรง็ 
รปูแบบที ่2: รา้นยาคุณภาพและคลนิิกอบอุ่น (PCU) มกีารน าร่องการใชร้ะบบใบสัง่ยา 

 

ตารางท่ี 2 สรปุกิจกรรมและโครงการพฒันางานเภสชักรชมุชนในรา้นยาท่ีผา่นมา 

กิจกรรมและรปูแบบของรา้นยา พืน้ท่ีด าเนิน

โครงการ 

ระยะเวลาท่ี

ด าเนินการ 

งบสนับสนุน 

รปูแบบการรบัใบสัง่แพทย ์(Prescription) นครราชสมีา 2547-ปัจจุบนั จ่ายจรงิ 
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รา้นศนูยยา มฉก.          

สมุทรปราการ 

2552-ปัจจุบนั จ่ายจรงิ 

รปูแบบการเตมิยา (Refill) สมุทรปราการ 2547                        (งานวจิยั) 

รปูแบบการเยีย่มบา้นผูป่้วยโดยเภสชักรชุมชน (รา้นยา) 

จ.ภูเกต็ เยีย่มบา้น ผูป่้วยโรคไต 

กทม. 

ภูเกต็   

2552-2558 

2555 

สปสช เขต 13 

โครงการพเิศษ 

รปูแบบการจดัการดา้นยา 

(Medication Therapy Management: MTM)  

** ผูป่้วยโรคไตทางช่องทอ้ง (CAPD) ผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

และสมอง 

สรุาษฎรธ์านี 

กทม.** 

2554 

2554-2558 

โครงการพเิศษ 

โครงการพเิศษ 

 

รปูแบบการเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นยาและผลติภณัฑ์

สขุภาพในชุมชนโดยร่วมมอืกบั คณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) และส านกัอนามยั กทม. 

กทม. และ ตจว. 2555-ปัจจุบนั 

 

อย. 

รปูแบบเฝ้าระวงัโรคตดิต่อ (รา้นยาเครอืขา่ย กทม.) กทม. 2554-ปัจจุบนั ความร่วมมอื 

เภสชักรชุมชนคดักรองพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเชือ้ HIV กทม. ปัจจุบนั โครงการพเิศษ 

รปูแบบความร่วมมอืหน่วยงานระหว่างประเทศ  

-โครงการลดการตดิเอดสจ์ากเขม็ฉีดยา (IUD) 

กทม. 2553-2555 Population 

International 

Services: PSI 

 

แนวทางการปฏิบติังานจริงในร้านยาPatient-Centered Care (ศนูยก์ลางอยู่ท่ีผู้ป่วย): 
 แนวคดิขอ้มลูการรกัษาของผูป่้วยแต่ละคนโดยรายละเอยีดการรกัษาควรอยู่กบัตวัผูป่้วยโดยเมื่อผูป่้วยตอ้งไปรกัษาตวัที่

โรงพยาบาลหรอืรบับรกิารทีร่า้นยาควรมขีอ้มลูโรคประจ าตวัและการใชย้าปัจจุบนัเพื่อลดการใชย้าซ ้าซอ้น ส าหรบัรา้นยาสามารถ

ปฏบิตังิานโดยเกบ็ขอ้มลูของผูป่้วยในแบบบนัทกึการรกัษา (Patient profile) ของรา้นหรอืจดัท าสมุดประจ าตวัการรกัษาของผูป่้วย 

เพื่อมกีารดแูลผูอ้ย่างเป็นระบบ 
 

การจดัการด้านใช้ยา (Medication Therapy Management: MTM Model) 
แนวคดิ MTM มาจากการท างานของเภสชักรในรา้นยาของประเทศอเมรกิาในปี ค.ศ. 2004 โดยมขีอ้ตกลงและการท างาน

ร่วมกัน ระหว่าง  American Pharmacists Association (APhA) และ National Association of Chain Drug Store (NAADS) 
Foundation พฒันารปูแบบและกรอบการท างานการบรกิารในรา้นยาใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั รูปแบบการบรกิารนี้มจีุดประสงคเ์พื่อ
พฒันาการดูแลผูป่้วยใหด้ขีีน้, กระตุน้การสือ่สารระหว่างผูป่้วยและผูใ้หบ้รกิารในระบบสาธารณสุข, พฒันาความร่วมมอืระหว่างผู้
ให้บรกิารด้วยกนัเอง โดยมุ่งเน้นดูแลการใช้ยาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น  หน่วยงานด้านสุขภาพของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ไดน้ าหลกัการบรบิาลทางเภสชักรรม (Pharmaceutical Care) มาใชใ้นรูปแบบ MTM   การบรกิารโดยเภสชักรใน
รา้นยา ทีเ่น้นเกีย่วกบัการดแูลการใชย้าและแกปั้ญหาการ ใชย้าของผูป่้วยเป็นหลกัของการท างาน 

 
Medication Therapy Management (MTM): รปูแบบการดแูลผูป่้วยทีพ่ฒันาขึน้เพื่อน าขอ้มลูของผูป่้วยมาประเมนิการใช้
ยา คน้หาปัญหาจากการใชย้า (Drug related problems; DRPs), ระบบบนัทกึขอ้มลู, วางแผนการใชย้า การรกัษาโรค, แกปั้ญหา
และสง่ต่อแพทย ์พรอ้มทัง้การจดัเกบ็ขอ้มลูอย่างเป็นระบบ สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืการตดิตามผลการรกัษาอย่างต่อเนื่อง ในทาง
ปฏบิตังิานของเภสชักรชุมชนไดม้กีารจดัการขอ้มลูทีย่งัขาดการจดัท าระบบบนัทกึ ซึง่หากไดม้กีารจดัระบบตามขัน้ตอนนี้ ย่อมท า
ใหม้ปีระสทิธภิาพของการท างานและสง่ผลใหผู้ป่้วยไดป้ระโยชน์สงูสดุ 
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กระบวนการท างานของบริการตามแนวคิด MTM เป็นขัน้ตอนดงัน้ี 
1. การคน้หาขอ้มลูการใช ้(Medication therapy review)  
2. วางแผนแกปั้ญหา (A medication action plan) 
3. การใหข้อ้มลูและสง่ต่อ (Intervention and referral) 
4. การจดัท าเอกสารพรอ้มตดิตามการใชย้า (Documentation and follow-up) 
5. การจดบนัทกึขอ้มลูของผูป่้วยแต่ละคน (A person medical record) 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

1. การค้นหาข้อมลูการใช้ (Medication therapy review: MTR) 
1.1 สมัภาษณ์เกบ็ขอ้มลูการใชย้า, ประวตัดิา้นสขุภาพ 

ประเมนิการเจบ็ป่วยของผูป่้วย ประเมนิสิง่ทีผู่ป่้วย ดา้นความเขา้ใจดา้นยา (Understanding) พฤตกิรรม (Behavior) 
1.2 ประเมนิการใช้ยาและผลขา้งเคยีงจากยา ประเมนิและแปลผลค่าตรวจจากห้องปฏบิตัิการให้ผูป่้วยเพื่ อการตดิตาม 

(Monitoring) 
1.3 คน้หาและประเมนิปัญหาจากการใชย้าของผูป่้วย (Medication Related Problems) 
1.4 พฒันาแผนการแกปั้ญหาจากการใชย้า 

ขอ้บ่งใชย้า (Indications) / ประสทิธภิาพของยา (Efficacy) / ความปลอดภยัของยา (Safety) / ความร่วมมอืการใชย้า
(Compliance) 

1.5 จดัหาและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการใชย้า, เครื่องมอืการตดิตาม และความส าคญัต่อการใหค้วามร่วมมอืในการรกัษาโรค 
(Adherence) เพื่อบรรลุเป้าหมายการรกัษา 

1.6 ประเมนิผลความคุม้ค่าการรกัษาดา้นประสทิธภิาพและความปลอดภยั 
ปรกึษากบัทมีดแูลสขุภาพของผูป่้วย เช่น แพทย,์ พยาบาล, เป็นตน้ เพื่อตดิตามการแกปั้ญหาจากยาอย่างต่อเนื่อง 

2. วางแผนแก้ปัญหา (A medication action plan) 
- วางแผนการรกัษาร่วมกบัผูป่้วย, ผูด้แูล และครอบครวัของผูป่้วย 
- ก าหนดเป้าหมายการดแูลและดแูลใหบ้รรลุเป้าหมาย  
- วางแผนการใชย้าและประเมนิอย่างต่อเนื่อง 
- ตดิตามและแกไ้ขปัญหาการใชย้า 

3. การท ากิจกรรมและส่งต่อ (Intervention and referral) 
- การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคประจ าตวัและความส าคญัของยาต่อการรกัษากบัผูป่้วย 
- ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการใชย้า เช่น การทบทวนแนะน าวธิกีารใชย้าเทคนิคพเิศษต่างๆ, แนะน าขอ้ควรระวงัอาการที่

อาจเกดิจากยา 
- จดัระบบการบรหิารยาของผูป่้วยตามทีก่ าหนดจากโรงพยาบาล 
- แนะน าการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูป่้วย, ผูด้แูล และครอบครวัของผูป่้วย 
- การแปลผลทางการรกัษา โดยประเมนิระดบัความดนัโลหติ, การวดัระดบัน ้าตาลในเลอืดโดยเครือ่งเจาะปลายนิ้ว, การ

ประเมนิการสบูบุหรี ่และการตรวจปลายเทา้ เป็นตน้ 
- เภสชักรปรกึษาและประสานงานโดยตรงกบัแพทยข์องผูป่้วย 
- จดัเอกสารการสง่ขอ้มลูต่อทมีดแูลอย่างเป็นระบบ เช่น ใบสง่ตวัพรอ้มรายละเอยีดเกีย่วกบัยาและอาการเบือ้งตน้ 

4. การจดัท าเอกสารพรอ้มติดตามการใช้ยา (Documentation and follow-up) 
- รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัปัญหาการใชย้า, การตดิตามผลลพัธท์างการรกัษาในรปูแบบมาตรฐาน 
- จดัท าเอกสารการประเมนิการตดิตามการรกัษา ดว้ยรปูแบบมาตรฐานการรายงานทางการแพทย ์เช่น Subjective 

observation, Objective, Assessment and Plan (SOAP Note) 
- สือ่สารขอ้มลูของผูป่้วยกบับุคลากรทางการแพทย ์เช่น แพทย,์ พยาบาล, เภสชักร ทีร่ว่มใหบ้รกิาร 
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- ตดิตามขอ้มลูต่อเนื่อง (follow up) โดยการเยีย่มต่อเนื่อง  การโทรศพัท ์การตดิต่อกลบัทีศ่นูยบ์รกิารสาธารณสขุหรอื
โรงพยาบาล / ลงทะเบยีนการบรกิาร 

5. ข้อมูลของผูป่้วยแต่ละคน ( Personal Medication Record: PMR) 
เป็นการบนัทกึขอ้มลูในสมุดประจ าตวัผูป่้วย (Patient book) หรอืแฟ้มบนัทกึประจ าครอบครวั (Family Folder) 
วตัถปุระสงค:์ เพื่อใหผู้ป่้วยมสีว่นร่วมต่อการดแูลตนเอง 

- ขอ้มลูทมีบรกิารสาธารณสขุเพื่อการตดิต่อ เช่น แพทย,์ เภสชักร, พยาบาล เป็นตน้ 
- ขอ้มลูรายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัการรกัษา, การแพย้า ขอ้มลูพฤตกิรรมการด าเนินชวีติ 
- ชื่อรายการยา, รายละเอยีดการใชย้า ขอ้มลูการใชย้าสมุนไพร  


