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ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับถึง บทบาทของเภสัชกรในฐานะบุค ลากรสหวิชาชีพที่ใ ห้การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาเคมีบ าบัด
แก่ผปู้ ่ วยโรคมะเร็ง ส่งผลให้การรักษามีสมั ฤทธิ ์ ลดปั ญหาด้านยา และทาให้เกิดมูลค่าการประหยัดได้ งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลลัพธ์ทางคลินิกและมูลค่าการประหยัดจากการให้บริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกรหน่ วยบริการเตรียมยาเคมีบาบัดเป็ น ระยะเวลา 1 ปี
วิ ธีวิจยั : การศึกษาย้อนหลังจากแฟ้ มประวัตหิ รือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ ่ วยมะเร็งที่เข้ารับยาเคมีบาบัด ณ อาคารรังสีรกั ษาและ
เคมีบาบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปนี้ ได้แก่
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย ปั ญหาด้านยา ผลลัพธ์จากการแก้ไขปั ญหาด้านยาของเภสัชกรหน่วยบริการเคมีบาบัด รวมทัง้ วิเคราะห์มูลค่าการ
ประหยัดจากความคลาดเคลื่อนที่ป้องกันได้ ผลการวิ จยั : ในรอบ 1 ปี หน่วยบริการเคมีบาบัดเตรียมยาเคมีบาบัด 56,858 รายการ จาก
ใบสังเตรี
่ ยมยาเคมีบดั ทัง้ หมด 11,129 ใบสัง่ พบปั ญหาด้านยาจากผูป้ ่ วย 138 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 63) อายุเฉลี่ย 55.8
±12.9 ปี โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดคือมะเร็งเต้านม 25 ราย (ร้อยละ 18.1) เภสัชกรแก้ไขปั ญหาด้านยาทัง้ หมด 150 ครัง้ ประกอบด้วย
ความคลาดเคลื่อนทางยา 126 ครัง้ (ร้อยละ 84) และอาการไม่พงึ ประสงค์ 24 ครัง้ (ร้อยละ 16) โดย ความคลาดเคลื่อนทางยาส่วนใหญ่
เกิดจากการเขียนใบสังยาด้
่ วยลายมือไม่ชดั เจน (76 ครัง้ , ร้อยละ 50.7) ส่วนอาการไม่พงึ ประสงค์จากฤทธิ ์ข้างเคียงทางเภสัชวิทยาของยา
เคมีบาบัดที่เกิดขึน้ ได้แก่ คลื่นไส้และอาเจียน (6 ครัง้ , ร้อยละ 4) ผมร่วง (4 ครัง้ , ร้อยละ 2.7) ตามลาดับ การแก้ไขปั ญหาด้านยาของ
เภสัชกรส่วนใหญ่ (142 ครัง้ , ร้อยละ 94.7) ได้รบั การยอมรับจากทีมรักษา คาแนะนาของเภสัชกรทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาเคมีบาบัดถูกต้อง
เหมาะสมป้ องกันและลดความรุนแรงของอาการไม่พงึ ประสงค์ได้ นอกจากนัน้ เภสัชกรสามารถป้ องกันการเตรียมยาเคมีบาบัดทีเ่ กิดความ
คลาดเคลื่อนคิดเป็ นมูลค่าประหยัด 164,538 บาท สรุป: เภสัชกรทีห่ น่วยเตรียมยาเคมีบาบัดมีสว่ นช่วยในการบริบาลทางเภสัชกรรม โดย
มีบทบาทป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและทาให้เกิดมูลค่าประหยัดจากการเตรียมยาเคมีบาบัดทีไ่ ม่เหมาะสม
คาสาคัญ: ยาเคมีบาบัด, การบริบาลทางเภสัชกรรม, ปั ญหาด้านยา, มูลค่าการประหยัด
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Recently, the role of pharmacists in providing pharmaceutical care has contributed to the successful treatment, reducing
drug side effects and resulting in treatment related cost savings. This research aimed to evaluate clinical outcomes and costsaving from oncology pharmacy interventions by chemotherapy preparation unit pharmacist. Method: A retrospective
observational study was conducted on cancer patients receiving chemotherapy at the radiotherapy and chemotherapy center,
Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, Thailand, from May 1, 2020, to April 30, 2021. Data were retrieved from patient medical records
or patients’ electronic databases, including the patient’s demographic information, drug-related problems, and records of
pharmacists’ intervention. Descriptive statistics were used to describe clinical outcomes. In addition, the cost-saving were
analyzed according to the cost of prevention chemotherapy discrepancies. Results: During the one year period, 56,858
chemotherapy items from 11,129 prescriptions were screened with problems identified in 138 patients, mostly female (63%), with
a mean age of 55.8 ± 12.9 years. The most common cancer diagnosed was breast cancer (n=25, 18.1%). Pharmacists intervened
in 150 DRPs (1.3 %) of which 126 (84%) DRPs were medication errors (MEs) and 24 DRPs (16%) were adverse drug reactions
(ADRs). The most common MEs were unclear written prescriptions (n= 76, 50.7%). The most common adverse reactions were
side effects of chemotherapy (n=17, 11.3 %), including nausea and vomiting (n=6, 4%), alopecia (n=4, 2.7%). Pharmacists’
intervention by managing DRPs were mostly (n= 142, 94.7%) accepted by the healthcare team, resulting in problems resolved.
Pharmacists' interventions enable patients to receive chemotherapy medications appropriately to prevent and reduce the severity
of adverse reactions. In addition, the pharmacist’s interventions led to cost savings of 164,538 THB from preventing inappropriate
chemotherapy preparation. Conclusion: Oncology pharmacy interventions by chemotherapy preparation unit pharmacists
successfully prevented medication errors and managed adverse drug events. These interventions also resulted in cost savings
ensuring positive economic value.
Keywords: chemotherapy, pharmaceutical care, drug-related problems, cost savings
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บทนา
การรัก ษาโรคมะเร็ง ด้ว ยยาเคมีบ าบัด เป็ น วิธีร ัก ษา
มาตรฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ยาเคมีบาบัดมีกลไกการออกฤทธิ ์
ในการทาลายเชลล์มะเร็งที่มลี กั ษณะการแบ่งเซลล์ รวดเร็วเกิน
ความสามารถที่ระบบภูมคิ ุ้มกัน จะควบคุมได้ อาการข้างเคียงที่
สาคัญของยาเคมีบาบัดเกิดจากฤทธิท์ าลายเชลล์ปกติในร่างกาย
ทีม่ ลี กั ษณะทีแ่ บ่งตัวเร็วทาให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ได้ทงั ้ ชนิด
เฉี ย บพลัน เช่ น ผลต่ อ ระบบทางเดิน อาหารท าให้เ กิด อาการ
คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และชนิดเรือ้ รัง
เช่น ผลต่อระบบเลือดทาให้เกิด ภาวะกดภูมคิ ุ้มกัน ผลต่อระบบ
หัวใจและหลอดเลือดทาให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เป็ นต้น โดย
อาการข้างเคียงเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กบั ชนิดและขนาดยาที่
ผู้ป่ วยได้ร ับ เนื่ อ งจากยาเคมีบ าบัดจัดอยู่ใ นกลุ่ ม ยาที่มีค วาม
เสีย่ งสูงทีต่ ้องใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษในทุกกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยา ได้แก่ การสังจ่
่ ายยา การเตรียมยา การ
บริหารยา การติดตามผลการรักษาภายหลังจากทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ยา
และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดการปนเปื้ อน
จากการใช้ยากลุ่มนี้ (National Cancer Institute, 2015) ดังนัน้
ก่อนการเตรียมผสมยาเคมีบาบัดเภสัชกรจะมีหน้าที่ตรวจสอบ
ขนาดของสูตรยาให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
อุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาจากยาเคมีบาบัดที่
ถูกอ้างถึงจากวารสารทางการแพทย์จะอยู่ระหว่างร้อยละ 0.004
ถึง 46.1 ขึ้น อยู่ กับ ความแตกต่ า งของของปั จ จัย พื้น ฐานและ
ตัวแปรอิสระในแต่ละการศึกษา โดยเกิดจากความคลาดเคลื่อน
ในกระบวนการสังยาร้
่ อยละ 0.1 ถึง 24.6 กระบวนการเตรียมยา
ร้ อ ยละ 0.4 ถึ ง 0.5 กระบวนการจ่ า ยยาร้ อ ยละ 0.03 และ
กระบวนการบริห ารยาร้อ ยละ 0.02 ถึง 0.1 (Ashokkumar R.
et al., 2018) ตามลาดับนอกจากนี้พบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ท่ี
ท าให้ผู้ป่ วยต้อ งเข้า รับ การรักษาในโรงพยาบาลร้อ ยละ 3-16
(Von Laue NC. et al., 2003) ส า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ค ว า ม
คลาดเคลื่อนทางยาจากยาเคมีบาบัดร้อยละ 10.5 ในสัดส่วนนี้
เป็ นความคลาดเคลื่อนที่พบในกระบวนการบริหารยามากที่สุด
ถึงร้อยละ 80.5 ของความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด และพบ
อาการไม่ พึง ประสงค์ ท่ี ท าให้ ผู้ ป่ วยต้ อ งเข้ า รับ การรัก ษาที่
โรงพยาบาลร้อยละ 3.7 (Choorassamee J., 2019) อีกรายงาน
เป็ นการติดตามผลการรักษาของผูป้ ่ วยมะเร็งโดยเภสัชกรประจา
หน่วยเตรียมยาเคมีบาบัดพบความคลาดเลื่อนทางยาร้อยละ 9.1
ในสัดส่วนนี้เป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์ร้อยละ 78ในการศึกษานี้
ปั ญหาด้านยาได้รบั การแก้ไขโดยเภสัชกรร้อยละ 97.8 แสดงให้
เห็นคุณค่าของการมีเภสัชกรอยู่ร่ว มร่วมกับ ทีมวิชาชีพในการ

บริบาลผูป้ ่ วยมะเร็ง ทาให้ภาพรวมของการรักษามีคุณภาพมาก
ขึ้น จากป้ อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นยาของผู้ป่ วยมะเร็ง ได้
(Wangkiratikant S. et al., 2015)
เภสัชกรเป็ นบุค ลกรทางการแพทย์ด้านยาที่มีห น้ า ที่
จัดหา จัดเตรียมยาเคมีบาบัด ตรวจสอบขนาดความถูกต้องของ
สูตรยา วิธีให้ยา อัตราการให้ยา การจัดเก็บและทาลายยาและ
มีบ ทบาทด้า นบริบ าลทางเภสัช กรรม มีส่ ว นร่ ว มในการวาง
แผนการรักษาผ่านกระบวนการให้คาแนะนาปรึกษาด้านยาแก่
บุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ่ วยมะเร็ง การให้คาแนะนาปรึกษา
ด้านยาแก่ผู้ป่วยมะเร็ง โดยเภสัชกรสามารถช่วยลดความวิต ก
กัง วล ท าให้ล ดอาการข้า งเคีย งบางชนิ ด ได้ (Munro L. et al.,
2020) บทบาทของเภสัช กรในการบริบ าลทางเภสัช กรรม
นอกจากเพิม่ คุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ง แล้วยังสามารถ
ลดค่าใช่จ่ายของการรักษาพยาบาลด้านยาลงได้อกี ด้วย (Wong
SW. et al., 1999) ดัง นั ้น การดู แ ละผู้ ป่ วยแบบเป็ นองค์ ร วม
ภายใต้ทมี วิชาชีพนาโดยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้อง จะสามารถเพิม่ ประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของการรักษา ตามนโยบายการรับรองมาตรฐานเภสัช
กรรมโรงพยาบาลได้
ความคุม้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการทีเ่ ภสัชกรหน่วย
เตรีย มยาเคมีบ าบัด มีส่ว นร่ ว มในการบริบ าลทางเภสัช กรรม
ผู้ป่วยมะเร็งเกิดจากการวิเคราะห์ต้นทุ นผลได้จ ากมูลค่ า การ
ป้ อ งกัน อาการไม่พึง ประสงค์ แ ละมูล ค่ า การประหยัดจากการ
ป้ อ งกัน ความคลาดเคลื่อ นทางยาเคมีบ าบัด (Han JM et al.,
2016) ในประเทศไทยยัง ไม่ เ ป็ นที่ ป ระจัก ษ์ งานวิจ ัย นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านผลลัพธ์ทางคลินิกและมูลค่า
การประหยัดจากการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยมะเร็งของ
เภสัชกรทีห่ น่วยเตรียมยาเคมีบาบัด โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อ
เป็ นประโยชน์ในการนาผลลัพธ์ทางคลินิก และผลจากการความ
ประหยัด (cost-saving) มาประเมินความคุ้มค่าของการบริบาล
ทางเภสัช กรรม และวางแผนเชิง นโยบายด้า นอัต ราก าลัง ใน
อนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ความชุกของปั ญหาทางยา การจัดการ
ปั ญหาโดยเภสัชกร ความยอมรับโดยทีมวิชาชีพและระดับความ
มีนั ย ส าคัญ ทางคลินิ ก ต่ อ การจัด การปั ญ หาด้ า นยาผ่ า นการ
บริบาลทางเภสัชกรรม
2. เพื่อวิเคราะห์มลู ค่าการประหยัดจากการป้ องกันการ
เกิดปั ญหาด้านยาของโดยเภสัชกร
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ย้ อ นหลัง (Retrospective observa
tional study) ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564
จากจากฐานข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละแฟ้ ม ประวัติข องผู้ป่ วย
มะเร็ง ที่เ ข้า รับ ยาเคมีบ าบัด ณ อาคารรัง สีร ัก ษาเคมีบ าบัด
โรงพยาบาลขอนแก่ น จัง หวัด ขอนแก่ น เป็ น ระยะเวลา 1 ปี
งานวิจยั นี้ผ่านการรับรองจริยธรรมในมนุ ษย์ของโรงพยาบาล
ขอนแก่น รหัสโครงการวิจยั KEXP64033
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย
เกณฑ์การคัดเข้า
1. ผูป้ ่ วยถูกวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ
ไป
2. ผู้ป่วยเข้ารับเข้ารับยาเคมีบาบัดทุกราย ณ อาคาร
รัง สี ร ัก ษาและเคมี บ าบัด โรงพยาบาลขอนแก่ น ตั ง้ แต่ 1
พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564
เกณฑ์การคัดออก
1. ผู้ป่ วยที่ไ ม่ส ามารถระบุ ช่อื -สกุล ได้ เนื่ อ งจากอาจ
จาเป็ นต้องทบทวนประวัตกิ ารใช้ยาของผู้ป่วยจากแฟ้ มประวัติ
ย้อนหลัง
2. ผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ ส ามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การเกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนทางยาหรืออาการไม่พงึ ประสงค์ได้
คานิ ยามในงานวิ จยั
การบริบาลทางเภสัชกรรมคือ ความรับผิดชอบของ
เภสัชกรโดยตรงทีม่ ตี ่อการใช้ยาของผูป้ ่ วย การแก้ไขปั ญหาด้าน
ยาเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ถูกต้องตามที่ต้องการ (หายจากโรค
บาบัดหรือบรรเทาอาการ ชะลอหรือยับยัง้ การดาเนินของโรค
และป้ อ งกัน โรค) และเพิ่ม คุ ณภาพชีวิต ของผู้ป่ วย (American
Society of Hospital Pharmacists (ASHP), 2015)
ปั ญหาที่เกี่ยวกับยา (Drug related problems, DRPs)
คือ เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่เี กิดขึ้นกับผูป้ ่ วยเมื่อใช้ยาใน
การรักษา และส่งผลรบกวนหรือมีแนวโน้ มที่จะส่งผลรบกวน
ผลการรัก ษาด้ ว ยยาที่ ต้ อ งการ ในงาวิจ ัย ในประกอบด้ ว ย
ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error, ME) และ อาการ
ไม่พึง ประสงค์จ ากการใช้ย า (Adverse Drug Reaction, ADR)
(Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) V9.1, 2020)
ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error, ME) คือ
เหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ที่ส ามารถป้ อ งกัน ได้ ที่อ าจเป็ น สาเหตุ ห รือ
น าไปสู่ ก ารใช้ย าที่ไ ม่ เ หมาะสม หรือ เป็ นอัน ตรายแก่ ผู้ป่ วย
(National Coordinating Council for Medication Error
Reporting and Prevention (NCC MERP), 2021)

อาการไม่ พึง ประสงค์จ ากการใช้ย า (Adverse Drug
Reaction, ADR) หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง ประสงค์ ใ ดๆ ที่
เกีย่ วข้องกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยใช้ (World Health Organization (WHO),
2013)
มู ล ค่ า การประหยั ด (Cost-saving) คื อ มู ล ค่ า การ
ประหยัดคานวณจากมูลค่ายาเคมีบาบัดที่ได้รบั การเตรียมอย่าง
ไม่ เ หมาะสม หากไม่ ไ ด้ร ับ การยับ ยัง้ จากเภสัช กร (Han JM
et al., 2016)
ความมีนัยสาคัญทางคลินิกของเภสัชกรในการบริบาล
ทางเภสัชกรรม คือ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการค้นหา ประเมินความ
รุนแรง แก้ไขหรือป้ องกันปั ญหาด้านยาเพื่อเฝ้ าระวังไม่ให้เกิด
ปั ญหาด้านยาซ้า โดยสามารถแบ่งระดับความมีนัยสาคัญทาง
คลิ นิ ก ได้ ด ั ง นี้ ดั ด แปลงจาก Clinical pharmacy services in
oncology clinics (Wong SW. et al., 1999)
กลุ่ม 1 มีนยั สาคัญอย่างยิง่ (Extremely significant) คือ
คาแนะนาของเภสัชกรสามารถลดผลกระทบร้ายแรงที่อาจเป็ น
อันตรายถึงชีวติ เช่น การสังยาที
่ ม่ ขี นาดคลาดเคลื่อนไปมากกว่า
ร้อยละ 100
ก ลุ่ ม 2 มี นั ย ส า คั ญ ม า ก (Very significant) คื อ
คาแนะนาของเภสัชกรสามารถป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
อวัยวะสาคัญ ป้ องกันการใช้ยาทีม่ ขี อ้ ห้ามใช้หรือเกิดอันตรกริยา
ทีร่ ุนแรง เช่น การสังยาที
่ ม่ ขี นาดคลาดเคลื่อนไปร้อยละ 50-100
หรือการหยุดยาเคมีบาบัดก่อนทีผ่ ปู้ ่ วยจะได้รบั เมื่อพบว่าผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารของผูป้ ่ วยผิดปกติ เป็ นต้น
กลุ่ ม 3 มีนั ย ส าคัญ (Significant) คือ ค าแนะน าของ
เภสัชกรทาให้การรักษาผู้ป่วยเป็ นไปตามมาตรฐานการรัก ษา
การเพิม่ คุณภาพชีวติ และการลดค่าใช้จ่ายด้านยา เช่น ป้ องกัน
การสังยาที
่ ม่ ขี นาดคลาดเคลื่อนไปร้อยละ 10-49 การปรับเปลีย่ น
วัน ในการฉี ด ยาเคมีบ าบัด เพื่อ ลดอาการข้ า งเคีย ง และลด
อัตราเร็วของงการให้ยาเคมีบาบัดเพื่อ บรรเทาอาการข้างเคียง
เป็ นต้น
กลุ่ม 4 อาจจะมีนัยสาคัญ (Somewhat significant) คือ
เภสัชกรอาจช่วยยืนยันคาสังใช้
่ ยา การบริหารยา รวมไปถึงการ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับยาเคมีบาบัด เช่น ป้ องกันการสังยาที
่ ่มขี นาด
คลาดเคลื่อนไปน้ อ ยหรือ มากกว่าร้อ ยละ 10 และปรับเปลี่ย น
ปริมาณตัวทาละลายให้เมาะสม เป็ นต้น
กลุ่ ม 5 ไม่ มีนั ย ส าคัญ (No significance) คือ การให้
ข้อมูลทัวไปไม่
่
มผี ลต่อการใช้ยาในการรักษาผูป้ ่ วย
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
ผลลัพธ์ทางคลินิกและมูลค่าการประหยัดจากการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยมะเร็งโดยเภสัชกร
ปกรณ์ วรสินธุ์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

การเก็บและวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สืบค้นและเก็บข้อมูลทัวไปของผู
่
้ป่วยประกอบด้วย
เพศ อายุ การวินิจฉัย และสูตรยา จากแฟ้ มประวัตผิ ูป้ ่ วยมะเร็ง
หรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ข้ารับยาเคมีบาบัด ณ อาคารรังสี
รัก ษาและเคมีบ าบัด โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อ วิเ คราะห์หา
ความชุกของปั ญหาด้านยาจากใบสังยาและแบบบั
่
นทึกข้อมูลเฝ้ า
ระวังความเสีย่ งของยาเคมีบาบัด
2. วิเคราะห์ปัญหาด้านยาทีพ่ บโดยเภสัชกร การแก้ไข
ปั ญหาและการยอมรับจากทีมสหวิชาชีพ (ตามเกณฑ์ของ PCNE
V9.1, 2020) ปั ญหาจากยาเคมีบาบัดจะถูกแบ่งออกเป็ น
2.1. ความคลาดเคลื่อนทางยา
2.2. การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา
3. มูลค่าการประหยัด คานวณจากมูลยาเคมีบาบัดที่
ต้อ งเตรีย ม กรณี ท่ีไ ม่ผ่า นแก้ไ ขปั ญหาด้า นยา ซึ่ง ราคายาจะ
อ้างอิงตามมูลค่ายาของโรงพยาบาลขอนแก่นและราคากลางของ
ยาตามประกาศฉบับ ที่ 7 กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2563
ประกอบด้วย
3.1. ความคลาดเคลื่อนของสูตรยาเคมีบาบัด ความ
เข้ากันระหว่างยากับน้าเกลือ/ความคงตัวของยาหลังผสม
3.2. ความไม่ชดั เจนของการสังยา
่
3.3. ขนาดยาไม่เหมาะสม
3.4. สูต รยาที่จ าเป็ น ต้อ งหยุ ด ให้เ นื่ อ งจากอาการ
ข้างเคียงทีร่ ุนแรง
สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
สถิติเชิงพรรณนา รายงานข้อมูลทัวไปของผู
่
้ป่วยเชิง
อันดับในรูปแบบของค่ ากลาง ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช้โ ปรแกรม SPSS statistics version 26 (IBM
Corp., Armonk, NY, USA) ส าหรับ มู ล ค่ า การประหยัด จะถู ก
คานวณโดยโปรแกรม Microsoft Excel 2016

จากการวิเคราะห์ใบสังยาทั
่ ง้ หมดพบปั ญหาจากการใช้
ยาเคมีบ าบัด และการแก้ปั ญ หาของเภสัชกรร่ ว มกับ ทีมรักษา
ทัง้ หมด 150 ครัง้ (ร้อยละ 1.3 จากใบสังยาทั
่ ง้ หมด) ส่วนใหญ่
142 ครัง้ (ร้อยละ 94.7) เป็ นทีย่ อมรับ ประกอบด้วย
1) ความคลาดเคลื่อนทางยาจานวน 126 ครัง้ (ร้อยละ
84) แบ่งเป็ นความไม่ชดั เจนของการสังยาถึ
่ ง 76 ครัง้ (ร้อยละ
50.7) และความไม่ ช ัด เจนของการสัง่ สู ต รยา 5-FU + Folinic
acid 10 ครัง้ (ร้อยละ 13.2) FOLFOX4 9 ครัง้ (ร้อยละ11.8) และ
Ifosfamide + Etoposide + Doxorubicin 7 ครั ้ง (ร้ อ ยละ 9.2)
ตามลาดับ การแก้ปัญหาด้านยาได้รบั การยอมรับร้อยละ 93.7
จากทีมรักษา โดยส่วนใหญ่เป็ นการยืนยันความชัดเจนของคาสัง่
ใช้ยา (ร้อยละ 50.7) การปรับเปลี่ยนปริมาณตัวทาละลายและ
ชนิดของตัวทาละลาย (ร้อยละ 12.0) และการปรับขนาดยาที่
เหมาะสม (ร้อยละ 10.6) (ตารางที่ 2)
2) อาการไม่พึงประสงค์จานวน 24 ครัง้ (ร้อยละ 16)
ประกอบด้ว ยอาการไม่พึง ประสงค์จ ากยาเคมีบ าบัด 17 ครัง้
(ร้อ ยละ 11.3) ได้แ ก่ คลื่น ไส้แ ละอาเจีย น (6 ครัง้ , ร้อ ยละ 4)
ผมร่วง (4 ครัง้ , ร้อยละ 2.7) ความผิดปกติของเม็ดเลือด (3 ครัง้ ,
ร้อ ยละ 2) อื่น ๆ (4 ครัง้ , ร้อ ยละ 2.7 ) และการแพ้ย า 7 ครัง้
(ร้อยละ 4.7) โดยการจัดการอาการข้างเคียง และการแพ้ยาโดย
เภสัชกรได้รบั การยอมรับทัง้ หมดจากทีมรักษา (ตารางที่ 2)
ความมีนยั สาคัญทางคลินิกของการแก้ไขปั ญหาด้านยา
ของเภสัชกรสามารถแบ่งระดับความมีนัยสาคัญทางคลินิกได้
ดังนี้ กลุ่ม 1 มีนยั สาคัญอย่างยิง่ จานวน 0 ครัง้ (ร้อยละ 0) กลุ่ม
2 มีนัยสาคัญ มาก (Very significant) จานวน 18 ครัง้ (ร้อยละ
12) กลุ่ม 3 มีนยั สาคัญ (Significant) 92 ครัง้ (ร้อยละ 61.3) กลุ่ม
4 อาจจะมีนัยสาคัญ 40 ครัง้ (ร้อยละ 26.7) และ กลุ่ม 5 ไม่มี
นัยสาคัญ 0 ครัง้ (ร้อยละ 0) ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
มูลค่ าการประหยัดเกิดจากมูลค่ า ยาเคมีบาบัดที่อาจ
เกิดปั ญหาจากการเตรียม เช่น ความไม่เข้ากันของยาเคมีบาบัด
กับสารน้ า หรือยาทีเ่ ตรียมแล้วตกตะกอน สูตรยา หรือ ขนาดยา
ที่ไม่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย การป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
โดยเภสัชกรหน่ วยเตรียมยาเคมีบาบัดทัง้ 126 ครัง้ สามารถคิด
เป็ นมู ล ค่ า ประหยัด ได้ 164, 538 บาท อ้ า งอิง จากโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเ ล็ก ทรอนิกส์ของโรงพยาบาลขอนแก่ นและราคา
กลางของยาตามประกาศฉบับที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2563 (ตารางที่ 2)

ผลการศึกษา
จากการติด ตามข้อ มูล ย้อ นหลัง ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม
2563-30 เมษายน 2564 หน่ วยบริการเคมีบาบัดเตรียมยาเคมี
บาบัด 56,858 รายการจากใบสังยาทั
่ ง้ หมด 11,129 ใบ มีผปู้ ่ วย
ทีเ่ ข้ารับบริการเคมีบาบัด 9,114 คน โดยเภสัชกรห้องเตรียมยา
เคมีบาบัดได้ต รวจสอบใบสังยาของผู
่
้ป่ วยทุกราย ผู้ป่วยส่ว น
ใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง (ร้อ ยละ 63) อายุ เ ฉลี่ย 55.8 ±12.9 ปี ซึ่ง
สอดคล้องกับโรคมะเร็งทีพ่ บมากทีส่ ุดคือมะเร็งเต้านม (ตารางที่
1) เภสัชกรมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาด้า นยาทัง้ หมด 150
ครัง้ จากผูป้ ่ วยมะเร็ง 138 ราย
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ตารางที่ 1 ลักษณะทัวไปของผู
่
ป้ ่ วยมะเร็งทีพ่ บปั ญหาด้านยา (ทัง้ หมด 138 คน)
ลักษณะผู้ป่วย

จานวนผู้ป่วย
(คน)

ร้อยละ

51
87

37.0
63.0

เพศ
●
●

ชาย
หญิง

อายุเฉลีย่ (ปี ) ± SD

55.8 ±12.9 ปี

ชนิ ดของโรคมะเร็ง
● มะเร็งเต้านม
● มะเร็งลาไส้
● มะเร็งรังไข่
● มะเร็งปอด
● มะเร็งหลังโพรงจมูก
● มะเร็งปากมดลูก
● อื่นๆได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว, มะเร็งต่อมน้ าเหลือง, มะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งอัณฑะ, มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งผิวหนังอ่อน
สูตรยาเคมีบาบัดที่ผ้ปู ่ วยได้รบั
● Paclitaxel + Carboplatin
● 5FU* + Folinic acid
● Paclitaxel
● FOLFOX4**
● Ifosfamide+ Etoposide + Doxorubicin
● Carboplatin
● Doxorubicin + Cyclophosphamide
● Cisplatin + 5FU
● อื่นๆ
* Fluorouracil
** Fluorouracil+Leucovorin+Oxaliplatin
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25
24
20
14
9
9
37

18.1
17.4
14.5
10.2
6.5
6.5
26.8

20
13
12
11
7
6
5
5
59

14.5
9.4
8.7
8.0
5.1
4.3
3.6
3.6
42.8

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
ผลลัพธ์ทางคลินิกและมูลค่าการประหยัดจากการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยมะเร็งโดยเภสัชกร
ปกรณ์ วรสินธุ์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 2 ผลการบริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกรทีห่ น่วยบริการเตรียมยาเคมีบาบัด (n=150 ครัง้ , ร้อยละ 1.3 ของใบสังยาทั
่ ง้ หมด)
ปัญหาจากการใช้ยา
ความคลาดเคลื่อนทางยา
ความคลาดเคลื่อนของสูตรยา
เคมีบาบัด
ความเข้ากันระหว่างยากับ
น้าเกลือ/ความคงตัวของยา
หลังผสม
ความไม่ชดั เจนของการสังยา
่
ขนาดยาไม่เหมาะสม
(ขนาดยามากเกินไป)
อาการไม่พึงประสงค์จากยา
อาการข้างเคียงจากยาเคมี
บาบัด
การแพ้ยา
รวม

การแก้ไขปัญหาของเภสัชกร

มูลค่าการ
ประหยัด
(บาท)

จานวนครัง้
(ร้อยละ)

ยอมรับและ
แก้ไข(ร้อยละ)

126 (84.0)
3 (2.0)
10 (6.7)
18 (12.0)
3 (2.0)

118 (93.7)
2 (66.7)
9 (90.0)
18 (100.0)
3 (100.0)

34,423
1,049
52,889
925

76 (50.7)

73 (96.0)

67,379

16 (10.6)
24 (16.0)
3 (2.0)
14 (9.3)
7 (4.7)
150

13 (81.3)
24 (100.0)
3 (100.0)
14 (100.0)
7(100.0)
142 (94.7)

7,982

ยืนยันความถูกต้องของสูตรยาเคมีบาบัด
ปรับเปลีย่ นหน่วยในสูตรยา
ปรับเปลีย่ นปริมาณตัวทาละลาย
เปลีย่ นชนิดตัวทาละลาย
ยืนยันความชัดเจนของคาสังใช้
่ ยาให้ชดั เจน
การปรับขนาดยาทีเ่ หมาะสม

การป้ องกันหรือจัดการ
การติดตามหลังเกิดอาการ
รายงานและการจัดการการแพ้ยา

N/A

164,538

ตารางที่ 3 นัยสาคัญทางคลินิกของการแก้ไขปั ญหาจากยาของเภสัชกร (n=150 ครัง้ )
ความมีนัยสาคัญทางคลิ นิก
มีนัยสาคัญมากอย่างยิ่ ง คือ คาแนะนาของเภสัชกรสามารถลดผลกระทบร้ายแรงที่
อาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ
มีนัยสาคัญมาก คือ คาแนะนาของเภสัชกรสามารถป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
อวัยวะสาคัญ ป้ องกันการใช้ยาทีม่ ขี อ้ ห้ามใช้หรือเกิดอันตรกริยาทีร่ า้ ยแรงต่อผูป้ ่ วย
มีนัยสาคัญ คือ คาแนะนาของเภสัชกรเป็ นทีย่ อมรับและทาให้การรักษาผูป้ ่ วยถูกต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานการรักษา
อาจจะมีนัยสาคัญ คือ คาแนะนาของเภสัชกรอาจจะการช่วยยืนยันคาสังใช้
่ ยา การ
บริหารยา รวมไปถึงการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยาเคมีบาบัดกับผูป้ ่ วย
ไม่มนี ัยสาคัญ

จานวน (ครัง้ )
0

ร้อยละ
0.0

18

12.0

92

61.3

40

26.7

0

0.0

อภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิกจากการบริบาลเภสัชกรรม
ของเภสัชกรหน่ วยเตรียมยาเคมีบาบัดหลังเป็ นระยะเวลา 1 ปี
โดยวิเคราะห์จากใบสังยาเคมี
่
บาบัดแบบฉีดทัง้ หมด 11,129 ใบ

ทีผ่ ่านการตรวจสอบและคัดกรองโดยเภสัชกร พบปั ญหาด้านยา
ในผู้ป่วย 138 ราย จานวน 150 ครัง้ (ร้อยละ 1.3 ของใบสังยา
่
ทัง้ หมด) ความชุกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหาจากยาของ
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เภสัช กร คือ 1.3 ครัง้ ต่ อ ใบสังยา
่ 100 ใบ หรือ ร้อ ยละ 1.3 ซึ่ง
ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Han และคณะทีศ่ กึ ษาบันทึกใบสังยา
่
และฐานข้อมูลคอมพิว เตอร์สาหรับ ติดตามผู้ป่ วยโรคมะเร็ง ที่
ได้รบั ยาเคมีบาบัดย้อนหลังโดยเภสัชกรประจาคลินิกผูป้ ่ วยนอก
และหอผู้ป่ วยในของโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง ระดับ
มหาวิทยาลัย พบปั ญ หาด้านยาที่ห น่ ว ยเตรีย มยาเคมีบ าบัด
ร้อยละ 1.5 (Han JM et al., 2016) การพบความชุกที่ใกล้เคียง
กัน อาจมาจากขนาดของโรงพยาบาลและกลุ่ ม ประชากรที่
ทาการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน แต่ความชุกที่รายงานจะพบน้ อย
กว่ า การศึ ก ษาของ Vantard และคณะ พบปั ญหาด้ า นยา
ร้อยละ 3 (Vantard N. et al., 2015) ซึ่งศึกษาปั ญหาด้านยาของ
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่ง ผ่านระบบ
การรายงานแบบออนไลน์ และมีจ านวนใบสัง่ ยามากกว่ า
การศึก ษาปั จ จุ บ ัน ส าหรับ อีก การศึก ษาในประเทศไทยโดย
Wangkiratikant และคณะ (Wangkiratikant S. et al., 2015) พบ
การติดตามและแก้ไขปั ญหาด้านยาของเภสัชกรในผูป้ ่ วยมะเร็งที่
ได้รบั ยาเคมีบาบัดชนิดฉีด ร้อยละ 34.3 เมื่อเทียบกับการศึกษา
ปั จจุบนั ทีเ่ ภสัชกรวิเคราะห์ใบสังยาทั
่ ง้ หมดพบปั ญหาจากการใช้
ยาเคมีบาบัดและการแก้ปัญหาทัง้ สิน้ ร้อยละ 94.7 จะเห็นได้ว่า
แต่ละการศึกษาการพบความชุกของปั ญหาด้านยาทีแ่ ตกต่างกัน
อาจเป็ นเพราะกลุ่ ม ประชากรและขนาดของโรงพยาบาลที่
แตกต่างกัน จานวนเภสัชกร เทคโนโลยีท่ใี ช้ในกระบวนการสัง่
เตรียมยาเคมีบาบัด นอกจากนี้รูปแบบการศึกษา และนิยามวิจยั
ที่แ ตกต่ า งกัน ก็อ าจมีผ ลต่ อ จ านวนที่พ บปั ญ หาด้ า นยา โดย
การศึกษาย้อนหลังอาจจะพบปั ญหาที่น้อยกว่าความเป็ น จริง
เนื่องจากปั ญหาด้านยาบางอย่างอาจไม่ได้ถูกบันทึกไว้โดยเภสัช
กรหน่วยเตรียมยาหรือบุคลากรทางการแพทย์อ่นื
ปั ญหาด้านยาส่วนใหญ่เกิดจากการเขียนใบสังยาด้
่ วย
ลายมือไม่ชดั เจนลงในในใบพิมพ์สตู รยาเคมีบาบัด (ร้อยละ 50.7)
ซึ่ ง พบได้ ม ากกว่ า งานวิ จ ั ย ของ Meisenberg และคณะได้
เปรียบเทียบการเกิดความคลาดเคลื่อนจากการเขียนใบสังยา
่
และการสังยาผ่
่ านระบบคอมพิวเตอร์พบความคลาดเคลื่อนจา
การเขีย นค าสัง่ ยาเคมีบ าบัด ร้อ ยละ 30.6 และจากการเขีย น
ตัวเลขในใบพิมพ์สูตรยาเคมีบาบัดร้อยละ 12.6 ของความคลาด
เคลื่ อ นจากยาทั ง้ หมด (Meisenberg BR. et al., 2014) โดย
ศึกษาเฉพาะผูป้ ่ วยมะเร็งรายใหม่ท่เี ข้ารับยาเคมีบาบัดแบบฉีด
ทาให้อาจพบความคลาดเคลื่อนน้ อยกว่า แต่อย่างไรก็ต ามยัง
จ าเป็ นอย่ า งยิ่ง ที่ต้ อ งตรวจสอบใบสัง่ ยาแต่ ล ะใบด้ ว ยความ
ละเอียดรอบครอบก่อนเตรียมยาเคมีบาบัด

การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ยงั พบน้อย (ร้อยละ 16)
เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Wangkiratikant แ ล ะ ค ณ ะ
ท าการศึ ก ษาเชิง รุ ก เพื่อ ค้ น หา ประเมิน และแก้ ไ ขอาการ
ข้างเคียงในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รบั ยาเคมีบาบัดแบบฉีดทัง้ ผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน พบอาการไม่พึงประสงค์ถึงร้อยละ 78 ของ
การเกิดปั ญหาด้านยาทัง้ หมด (Wangkiratikant S. et al., 2015)
เนื่องจากเป็ นการศึกษาย้อนหลังและบทบาทของเภสัชกรเชิงรุก
ในการติดตามอาการข้างเคียงจากยาเคมีบาบัดยังในการศึกษานี้
ยังไม่ชดั เจน รวมไปถึงขัน้ ตอนกระบวนการติดตามอาการไม่พงึ
ประสงค์จากยาทีแ่ ตกต่างกันทาเป็ นผลทาให้พบความถี่ของการ
เกิด อาการข้า งเคีย งที่แ ตกต่ า งกัน ได้ แต่ อ ย่ า ไรก็ต ามพบว่ า
สาเหตุของการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์คล้ายคลึงกันคือเกิดจาก
ฤทธิท์ างเภสัช วิท ยาของยาเคมีบ าบัด เช่ น คลื่น ไส้ อาเจีย น
ผมร่วง เป็ นต้น
การแก้ไขปั ญหาด้านยาทีเ่ กิดจากความคลาดเคลื่อนใน
ระดับการสังเตรี
่ ยมยาเภสัชกรจะปรึกษาแพทย์ผสู้ งยาเพื
ั่
่อแก้ไข
ปั ญหาด้านยาก่อนเตรียมยาเคมีบาบัด ปั ญหาด้านยาส่วนใหญ่
จะได้ร ับ การยอมรับ และแก้ไ ข (ร้อ ยละ 94.7) ท าให้ส ามารถ
เตรียมยาเคมีบาบัดได้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยตามแนว
ทางการรักษา ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Wangkiratikant และ
คณะ ได้รบั การยอมรับและแก้ไขปั ญหาด้านยาในผูป้ ่ วยมะเร็งที่
ได้รบั ยาเคมีบาบัดร้อยละ 97.8 (Wangkiratikant S. et al., 2015)
และมากกว่ า การศึก ษาของ Han และคณะ ที่ค ณะได้ร ับ การ
ยอมรับและแก้ไขปั ญหาด้านยาได้เพียงร้อยละ 72.1 (Han JM
et al., 2016) จะเห็นได้ว่าแต่ละการศึกษามีประชากรและระบบ
การจัดการปั ญหาด้านยาที่คล้ายคลึงการคือเภสัชกรวิเคราะห์
ใบสังยา
่ ตรวจสอบขนาดยา รอบของการให้ยาและตรวจสอบค่า
ทางห้องปฏิบตั กิ าร แต่พบการยอมรับและแก้ไขปั ญหาทีแ่ ตกต่าง
กันซึ่งอาจเป็ นผลมาจากลักษณะของแพทย์ทแ่ี ตกต่างกันรวมไป
ถึงการปรับขนาดยาในช่วงทีแ่ ตกต่างกันระหว่างแพทย์และเภสัช
กรเช่นเภสัชกรจะปรึกษาแพทย์ในการปรับขนาดยาเมื่อขนาดยา
ของผูป้ ่ วยเปลีย่ นไปมากกว่าร้อยละ10 แต่แพทย์ยนื ยันขนาดยา
สามารถจัดการอาการข้างเคียงจากขนาดยาทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้
ส าหรับ ความมีนั ย ส าคัญ ทางคลินิ ก ของการแก้ ไ ข
ปั ญหาด้านยาของเภสัชกรร่วมกับทีมรักษาพบว่าร้อยละ 73.3
อยู่ในกลุ่มมีนัยสาคัญและมีนัยสาคัญมากซึ่งจะช่วยให้การรักษา
ผูป้ ่ วยถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาและสามารถป้ องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออวัยวะสาคัญ ป้ องกันการใช้ยาทีม่ ขี อ้ ห้าม
ใช้หรือเกิดอันตรกริยาทีร่ า้ ยแรงต่อผูป้ ่ วยได้ ในการศึกษานี้กรณี
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ที่สามารถสามารถป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออวัยวะสาคัญ
ได้แก่ การทบทวนขนาดยาในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกที่
ได้ ร ับ ยาสู ต รยา 5-FU ร่ ว มกั บ ยา Carboplatin พบใบสัง่ ยา
คลาดเคลื่อนจากยา Carboplatin เป็ น Cisplatin ทาให้ผปู้ ่ วยอาจ
ได้รบั ยา Cisplatin ในขนาดทีส่ งู มากกว่าร้อยละ 50 และส่งผลทา
ให้การทางานของไตผูป้ ่ วยลดลงหากใบสังยาไม่
่
ได้รบั การแก้ไข
จึง แสดงให้เ ห็น ถึง การแก้ไ ขปั ญหาด้านยาของเภสัช กรทาให้
ผูป้ ่ วยได้รบั ยาทีถ่ ูกต้องและปลอดภัย
การการป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาโดยเภสัชกร
หน่ ว ยเตรีย มยาเคมีบ าบัด ทัง้ 126 ครัง้ สามารถคิด เป็ น มูลค่ า
ประหยัดได้ 164, 538 บาทการแก้ไขปั ญหาจากยาของเภสัชกร
ในการยืนยันความชัด เจนของคาสังใช้
่ ยาให้ชดั เจนทาให้เ กิด
มูลค่าการประหยัดสูงสุดคือ 67,379 บาทจากมูลค่าการประหยัด
ที่ได้สามารถทาให้หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิม่ ขึ้นจากการ
รักษาผูป้ ่ วยมะเร็งได้ การแก้ไขการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จาก
ยาเคมีบ าบัด ยัง ไม่ ส ามารถท าให้ เ กิด มู ล ค่ า การประหยัด ได้
เนื่องจากเป็ นการแก้ไขหลังผูป้ ่ วยได้รบั ยาเคมีบาบัดไปแล้ว จาก
ข้อมูลของงานวิจยั นี้สามารถนาไปใช้ในการปรับเปลีย่ นแผนการ
ทางาน เพิม่ บทบาทของเภสัชกรหน่ วยเตรียมยาเคมีบาบัดเช่น
การพัฒนาโปรแกรมการสังยาเคมี
่
บาบัดด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนทางยา ตรวจสอบประวัตหิ รือปั จจัยเสีย่ งของ
ผู้ป่ วยที่อ าจน าไปสู่ก ารเกิด อาการข้า งเคีย งจายา เคมีบ าบัด
ติดตามอาการข้างเคียงของผูป้ ่ วยอย่างเนื่องเป็ นต้น ข้อมูลการ
ประหยัดทีไ่ ด้สามารถนาไปต่อยอดในการวิเคราะห์ต้นทุนผลได้
(cost benefit analysis) เพื่อวางแผนเชิงนโยบายด้านกาลังคน
ในอนาคตได้
ข้ อ จ ากัด ของงานวิจ ัย นี้ คือ เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล
ย้อนหลัง ซึ่งอาจทาให้ขอ้ มูลบางส่วนไม่สมบูรณ์ ทาให้ความชุก
ของปั ญหาจากยาเคมีบาบัดทีร่ ายงานต่ากว่าความเป็ นจริง การ
ส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ของเภสัช กรที่ มีก ารเวีย นต าแหน่ ง งานทุ ก 1
สัป ดาห์อ าจขาดหายไป เนื่ อ งจากภาระงานในเวลาที่จ ากัด
การศึกษาติดตามผูป้ ่ วยแบบไปข้างหน้า โดยเภสัชกรที่มหี น้าที่
ประจาในหอผูป้ ่ วยเคมีบาบัดจะพัฒนาให้การเก็บข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุนประสิทธิผลสมบูรณ์ มาก
ยิง่ ขึน้

ผูป้ ่ วยมะเร็ง โดยป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนจากยา ช่วย
จัดการอาการไม่พงึ ทีเ่ กิดขึน้ จากยาเคมีบาบัด ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั
ยาทีถ่ ูกต้องปลอดภัย เพื่อบรรลุตามเป้ าหมายการรักษา และยัง
ทาให้เกิดมูลค่าประหยัดจากการหลีกเลี่ยงค่า ใช้จ่ายด้านยาไม่
เหมาะสมได้

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีจากการสนับสนุ นทุน
วิจ ัย จากคณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น และการ
สนับสนุ นด้านบุค ลากร จากกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
ขอนแก่น รวมทัง้ บุค ลากรทางการแพทย์ หน่ วยบริการผู้ป่วย
มะเร็ง อาคารรังสีรกั ษาและเคมีบาบัด ทีส่ นับสนุ นสถานทีใ่ นการ
ทาวิจยั ในครัง้ นี้
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