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ออกแบบรูปเล่ม - บริษัท รีแฟรคชัน สตูดิโอ จำากัด
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ผู้จัดการ กพย. แถลง ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

	 เป็นเวลาเกือบ	2	ปีที่ประเทศไทยได้มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19	ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อ

ประชาชนและต่อประเทศ	ทั้งในด้านเศรษฐกิจและระบบสุขภาพ	ต้องจัดระบบใหม่	มีงานใหม่ๆเกิดขึ้น

มากมาย	ที่เป็นงานเร่งด่วน	ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน	นับว่าเป็นภาระที่หนักหน่วงอย่างยิ่งติดต่อกันเป็น

เวลายาวนาน

	 บุคลากรสุขภาพทั้งหลายต้องปรับตัวเองกับงาน	มีการช่ืนชมถึงบทบาทของบุคลากรด่านหน้ากัน

อย่างมาก	แต่บางบทบาทของบุคลากรสุขภาพด่านหลัง	รวมทั้งเภสัชกร	ก็ต้องปรับตัวทำางานมากมาย	

แต่อาจไม่เป็นที่รู้จักของสังคมมากนัก

	 ยาวิพากษ์ฉบับน้ี	ขอนำาบทบาทเภสัชกรจากประสบการณ์การทำางานจริงออกมาเผยแพร่ให้ทราบ

กันว่า	งานระบบสุขภาพ	นั้น	เภสัชกรสามารถร่วมทีมทำางานที่สำาคัญในสามด้าน	ได้แก่	ด้านเภสัชกรรม

คลินิก	ด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่ต้นนำ้า	จนถึงมือผู้ใช้	และด้านสาธารณสุขการ

เฝ้าระวัง	 ซึ่งการบริหารผลิตภัณฑ์จัดการรวมทุกขั้นตอน	ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา	 การผลิตและการประกัน

คณุภาพยา	การคัดเลือก	การจัดหายา	(ยาต้านไวรัส	ยาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	วัคซีน)	เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	(ชุดตรวจ

เช้ือโควิดชนิด	ATK	แอลกอฮอล์	หน้ากากอนามัย)	 ท้ังในระดับปฏิบัติการและในระดับชาติ	และบริหารยา

ที่เป็นงานประจำาภายในโรงพยาบาล	การปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนาม	การติดตามการใช้ยาและ

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการบริโภคยา	หรือได้รับวัคซีนโควิด	การบริหารระบบฉีดวัคซีนท้ังในและนอก

โรงพยาบาล	รวมถึงการบริหารระบบวัคซีนของจังหวัด	การบริหารโรงพยาบาลสนาม	การดูแลผู้ป่วยท่ี

กักตัวท้ัง	Home	Isolation	และ	Community	Isolation	ด้วย		
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	 นอกจากการบริหารยาเพื่อตอบสนองต่อโรคโควิดแล้ว	เภสัชกรยังต้องจัดการระบบยาโรคเรื้อรัง

ที่ถูกกระทบจากโควิดด้วย	การทำา	Tele	Pharmacy	ทั้งเรื่องการจัดส่งยา	ยังต้องติดตามการใช้ยา	และ

สื่อสารกับผู้ป่วยและชุมชน

	 ในยามฉุกเฉิน	การทำางานเป็นทีมสำาคัญมาก		ผู้นำาต้องมองระบบในภาพใหญ่	วิเคราะห์ภาวะฉุกเฉิน	

การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า		แล้วมอบหมายภาระงานที่ตรงตามความจำาเป็นตามความสามารถของ

บุคลากร	 การฝึกอบรมเพ่ิมเติม	 ในขณะเดียวกัน	 ผู้ทำางานต้องมีการทำางานอย่างเป็นระบบ	 มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานใหม่ๆ	มีการเตรียมความพร้อมและเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

	 ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้	ความพร้อม	(Readiness)	เป็นเรื่องสำาคัญมาก	จะต้องมีการเตรียม

ความพร้อม	(preparedness)	สำาหรับเหตุการณ์ท่ีเป็นผลต่อเน่ืองจากวิกฤตโควิด	ท่ียังไม่สามารถจัดการได้	

หรือที่จะเกิดใหม่	และสำาหรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	ทั้งจากโรคภัยหรือจากภาวะธรรมชาติ	

ดังนั้น	นอกจากความรู้ที่ดีแล้ว	ยังต้องมีทัศนคติที่ดี	มีการตื่นตัวหรือตระหนักรู้	(awareness)	ถึงบทบาท	

และปัญหาที่จะเกิดขึ้น	รวมทั้งความพึงพอใจที่จะทำางานเพิ่มเติม	(willingness	to	do)

	 สำาหรับภาคการศึกษาน้ัน	 จำาเป็นจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องรองรับการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินน้ี	การมีส่วนร่วมกับส่วนอื่นๆ	ในการลงปฏิบัติการในพื้นที่	ทำาการวิจัยและพัฒนาในมิติ

ต่างๆ	ตลอดจนมีข้อเสนอทางนโยบาย	ทั้งในด้านโครงสร้างและแนวปฏิบัติ

	 องค์กรวิชาชีพก็จำาเป็นท่ีจะต้องสรุปบทเรียนการเตรียมการดังกล่าว	 ส่ิงท่ีประมวลมาในยาวิพากษ์

ฉบับนี้	 แค่เป็นการเริ่มต้น	 จะต้องช่วยกันต่อเติมให้มากขึ้นเพื่อให้บทเรียนสมบูรณ์และเป็นสมบัติต่อการ

ทำางานในอนาคต		

	 กพย.สนับสนุนการนำาประสบการณ์การทำางานในภาวะฉุกเฉินโควิด-19	 มาสรุปถอดเป็นบทเรียน

สำาหรับใช้ประโยชน์ในภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
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1. บทนำา 
	 โควิด-19	 ถือเป็น	 Global	 Pandemic	 เพราะการแพร่เชื้อและรับเชื้อเกิดได้ง่าย	 จึงเกิดการ

ระบาดอย่างรวดเร็ว	 ในขณะที่ความรู้เรื่องเชื้อและพัฒนาการโรคยังมีไม่มากนัก	จึงยากที่จะยับยั้ง	ก่อให้

เกิดการหยุดชะงักงัน	 และเกิดการทำาลายล้างระบบต่างๆทั่วโลก	 (disrupt)	 ซึ่งเกิดอย่างปัจจุบันทันด่วน

แบบไม่ทันตั้งตัว	มีผลกระทบต่อการเดินทางและการขนส่ง	สายการบิน	ธุรกิจด้านท่องเที่ยว	โรงแรม	

ร้านอาหาร	งานบันเทิง	กีฬา	การผลิตแบบอุตสาหกรรม	และการศึกษา	นำาไปสู่การกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ	

การปิดกิจการ	การตกงาน	ผลกระทบนี้	มีทั้งระดับนานาชาติ	ระดับชาติ	และลงไปถึงชุมชน	และในที่สุด

กระทบต่อระบบบริการสุขภาพ	ซึ่งระบบยาในยุคโควิดก็ถูกกระทบอย่างหนักเช่นกัน	

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผู้จัดการ กพย.

เรื่องจากปก

เภสัชกรกับการจัดการระบบยาและระบบสุขภาพ

ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ในระบบสุขภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบบริการสุขภาพ	พบว่า	 บุคลากรสุขภาพต้อง

ทำางานอย่างหนักจากปัญหาการระบาดของโรคน้ี	 ต้องทำาหน้าท่ีท้ังเฝ้าระวังและทำาการรักษา

กรณีเจ็บป่วยหนัก	รวมถึงการจัดการเมื่อมีการเสียชีวิต	ตลอดจนการป้องกันการแพร่ใน

สถานพยาบาล	 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับไม่เพียงพอ	 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้าไม่ถึงบริการ	

บริการทันตกรรมชะงักงัน	รวมถึงต้องทำาวิจัยเพ่ือทำาความเข้าใจเก่ียวกับโรคและวิธีการป้องกัน

รักษา	พฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป	การดูแลสุขภาพ	การจัดการเรื่องอาหาร	การ

ใส่หน้ากาก	สำาหรับประเทศไทย	มีการวิเคราะห์เชิงระบบบริการสุขภาพ	ได้	6	ด้าน	ดังนี้	

1)



5

2)

3)

ก.)	การป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ	ข.)	การจัดให้มีโครงสร้างและกำาลังคนให้เพียงพอ	

ค.)	การจัดระบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	ง.)	ระบบการเงินการคลังเพ่ือจ่ายสำาหรับ

การบริการ	จ.)	การอภิบาลระบบ	และ	ฉ.)	มาตรการในระบบอื่นๆ	เช่นชายแดน	การเดิน

ทาง(1)

ระบบยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	 (แหล่งวัตถุดิบขาดแคลนตัวยา)	 จากการนำากรอบความ

คิดการวิเคราะห์ระบบยามาเช่ือมโยง(2)		พบผลกระทบต่อระบบยาในส่วนต่างๆ	ซ่ึงมีได้ทั้งผล

กระทบระยะสั้นและผลกระทบระยะยาว	สำาหรับผลกระทบระยะสั้น	พบว่ามีการเพิ่มความ

ต้องการและการกักตุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	ทำาให้เกิดความขาดแคลน	การขาดแคลน

วัตถุดิบสำาหรับยาช่ือสามัญราคาถูกที่เป็นผลจากการระงับการส่งออกของอินเดียและจีน	

ซึ่งเป็นแหล่งยาชื่อสามัญของโลก	การแก้ไขด้วยการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนตำารับยา	และ

การทำา	Compulsory	 Licensing	 มาตรการเร่งการนำาเข้ายา	 เปลี่ยนการสื่อสารสุขภาพ

ไปสู่	telehealth/telemedicine	งานวิจัยพัฒนายา	วัคซีน	วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค	ผลกระทบ

ระยะยาว	เช่นความล่าช้าในการขึ้นทะเบียนตำารับยาที่ไม่ใช่ยาที่เกี่ยวข้องกับโควิด	นำาไปสู่

แนวคิดการพ่ึงตนเองให้มากขึ้น	การหาทางเลือกในการรักษา	เช่น	ใช้สมุนไพรหรือทางเลือก

อื่นๆ(3-4)	สำาหรับในไทย	ช่วง	ปี	พ.ศ.	2563	เกิดการกักตุนหน้ากากอนามัย	และเจลแอลกอฮอล์	

พร้อมทั้งการขึ้นราคาสินค้า	โดยรัฐไม่สามารถควบคุมได้	ต่อมามีความต้องการการตรวจ

คัดกรองด้วยอุปกรณ์สำาหรับใช้เองโดยประชาชนมากข้ึน	ทำาให้มีราคาแพง	รวมถึงการขาดแคลน

สมุนไพรที่เชื่อว่าช่วยรักษาโรคโควิด-19	ในระยะเบื้องต้นได้

การสื่อสารด้านสุขภาพในภาวะวิกฤติ	ส่วนใหญ่เป็น	telecommunication	ที่ทำาให้ผู้คนมี

ความตระหนกมากข้ึนเน่ืองจากข่าวสารถูกผลิตออกมามาก	 และไม่น้อยที่เปน็ข่าวลวง	 ทำาให้

เกิดความสับสน	ในขณะที่รัฐบาลอาจสื่อสารไม่ตรงจุดความต้องการ	การสื่อสารสองทาง

อาจทำาได้ไม่ดีนัก				

	 บุคลากรในด่านหน้าได้รับการยกยอ่งชื่นชมจากสังคม	ในขณะท่ีบุคลากรในด่านหลัง	เช่นเภสัชกร	

ยังไม่ได้รับการกล่าวขาน	หรือเข้าใจบทบาทมากนัก	บทความนี้ได้ประมวลบทบาทของเภสัชกรในการ

ตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด-19	 ในมิติและระดับต่างๆ	ทั้งจากต่างประเทศและประเทศไทย	

ส่วนหนึ่งประมวลได้จากบทความในยาวิพากษ์ฉบับนี(้5)	ปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะ
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2. บทบาทเภสัชกรในยุคโควิด: ความรับผิดชอบ ความคาดหวังและ
   การเป็นที่ยอมรับ
	 มีบทความจำานวนมากพอควรที่ฉายภาพรวมจากทั่วโลกถึงบทบาทของเภสัชกรต่อการร่วม

จัดการโรคโควิด-19	พบว่ามีงานเพ่ิมข้ึนจนล้นมือเช่นกันเหมือนบุคลากรสุขภาพด่านหน้าอ่ืนๆ	โดยมีบทบาท

การร่วมทำางานมากมาย	 แต่มีความแตกต่างกันในการยอมรับบทบาทของเภสัชกรต่อโควิด	 และในฐานะ

ที่เป็นผู้ปฏิบัติการด่านหน้าจึงมักถูกคาดหวังจนเกิดความกดดัน(6-7)  

	 บทบาทเภสัชกรใน	setting	ท่ีแตกต่างกันได้มีภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างชัดเจน(7)	แบ่งได้เบ้ืองต้น	

ดังนี้		

เภสัชกรชุมชน	(community	pharmacist)(7-8)	 เป็นด่านหน้าที่ทำางานโดยตรงต่อชุมชน	มี

ตัวอย่างรูปธรรมการทำางานชัดเจน	อย่างน้อย	7	ประการ	เช่น	การเป็นแหล่งบริการการฉีด

วัคซีนโควิด-19	 (สหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	อังกฤษ	และบางประเทศในสหภาพยุโรป)	 การให้

บริการยาและวัคซีน	ข้อมูลและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	การจัดหายาให้บุคลากร	รวมถึงบริการ	

telehealth	(พบได้หลายประเทศ)	ส่วนของไทยมีการให้บริการตรวจคัดกรองด้วย	ATK	

และรายงานผลสู่หน่วยงานหลัก

เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรคลินิก	 (clinical	 pharmacist/hospital	 pharmacist)(7)	 มี

บทบาทชัดเจนในอีกลักษณะ	พบมีรูปแบบการทำางาน	อย่างน้อย	5	ประการ	 เช่น	การร่วม

ในทีมพัฒนาการรักษา	 การร่วมการตรวจผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน	 (round	 ward)	 การร่วมกับ

วิชาชีพอื่นในการจัดหายา	โดยเฉพาะเมื่อยาขาดแคลนต้องหาทางเลือกอื่น	บทบาทด้าน	

Antibiotic	Stewardship	Program	(ASP)	ติดตามการใช้ยาต้านไวรัสและยาปฏิชีวนะ		ร่วม

ประเมินการใช้ยาใหม่ในการทดลองรักษาโควิด	แต่การเป็นที่ยอมรับในบทบาทอาจจะยัง

ไม่ชัดเจน		

เภสัชกรสาธารณสุข	(public	health	pharmacist	หรือ	Health	System	Pharmacist)	เร่ิม

มีบทบาทที่ชัดเจนขึ้น	รวมถึงในไทยที่มีบทบาทนี้มายาวนาน	ทำางานในภาพรวมของสังคม	

งานคุ ้มครองผู ้บริโภค	งานสาธารณสุขด้านยา	ที่มิใช่แค่ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะราย		

เภสัชกรชุมชนของออสเตรเลียเริ่มตระหนักถึงบทบาทการทำางานในด้านเภสัชสาธารณสุข	

ทั้งก่อนมีการระบาดของโควิด-19(9)	และยิ่งชัดเจนขึ้น	ถึงความจำาเป็นในช่วงการระบาดของ

โควิด-19

เภสัชกรในมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม	มีบทบาทในการพัฒนายาใหม่	และวัคซีน

1)

2)

3)

4)
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3. ประมวลประสบการณ์บทบาทเภสัชกรในประเทศไทย 
	 การประมวลบทบาทเภสัชกรที่เช่ือมโยงกับระบบยา	อาศัยกรอบการวิเคราะห์ตามท่ีใช้ในรายงาน

ระบบยาของประเทศไทย	2563(2)	 ว่าเภสัชกรควรทำาหรือควรมีบทบาทในในระบบยาและระบบท่ีเก่ียวข้อง	

ในประเทศไทยอาจเหมือนหรือต่างจากงานในต่างประเทศ	 เน่ืองจากกติกา	ระเบียบ	 วัฒนธรรม	 โครงสร้าง

ทางกฎหมายที่แตกต่างกัน	 มิติสามด้านที่เคยมีการกำาหนดไว้	 คือ	 ผู้ป่วย	 ผลิตภัณฑ์	 และสังคมบริหาร		

นอกจากนี้การวิเคราะห์บทบาทเภสัชกรในสถานที่ทำางาน	(setting)	ต่างๆกัน	เห็นบทบาทที่แตกต่างกัน

ชัดเจน	 เช่นเภสัชกรในโรงพยาบาล	 ในร้านยา	 ในการบังคับใช้กฎหมาย	 ในอุตสาหกรรม	 ทางการศึกษา	

ระดับการบริหารจัดการ	งานวิจัยและพัฒนา	เมื่อนำามิติต่างๆเหล่านี้มาเชื่อมกับการจัดการในช่วงระบาด

โควิด	 ซึ่งถือเป็นบทบาทการทำางานในภาวะวิกฤต	 ทำาให้เห็นบทบาทเภสัชกรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน	

รวมทั้งผู้เก่ียวข้องก็เห็นบทบาทของเภสัชกร	มีการมอบหมายงานเพิ่มมากกว่าภาวะปกติ	ตัวอย่างการ

บริหารจัดการของระบบจัดหายา	(supply	chain:	พัฒนายา	คัดเลือก	จัดหา	กระจายและใช้)	มีดังนี้

วิจัยและพัฒนา	การพัฒนาตำารับฟาวิพิราเวียร์นำ้าเชื่อม(5)	โดยคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	องค์การเภสัชกรรมได้วิจัยและพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์	 เป็นยาชื่อสามัญ

ขึ้นทะเบียนกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้วพร้อมผลิตออกจำาหน่าย(9)   

การคัดเลือกรายการยา	ในระดับชาติและระดับปฏิบัติการ	ไม่เห็นบทบาทเภสัชกรที่ชัดเจน	

เช่นการคัดเลือกวัคซีนโควิด	การตัดเลือกรายการยาสำาหรับโควิด	ว่าเภสัชกรทำาหน้าท่ีอะไรบ้าง

ร้านยามีบทบาทสำาคัญหลายด้าน	ทั้งที่เกี ่ยวข้องกับโควิดโดยตรง	หรือโรคเร้ือรังอ่ืนๆ(11) 

เช่น	การให้บริการหน้ากากอนามัย	แอลกอฮอล์	ยาและเวชภัณฑ์ต่าง	ๆ	และชุดตรวจต่างๆ	

บริการข้อมูล	 โครงการรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล	 telepharmacy	

การบริการตรวจโควิด	 ชนิด	 ATK	 และส่งผลเข้าระบบหมอพร้อม(12)	 มีข้อเสนอให้ระบบ

สุขภาพเช่ือมโยงร้านยากับระบบบริการสุขภาพและระบบเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการของรัฐ	

เพราะร้านยาเป็นที่พึ่งด้านข้อมูล	 ความรู้	 คำาปรึกษา	 เป็นจิตอาสาใน	 home	 isolation	

ร้านยาช่วยกระจาย	ATK	เป็น	home	isolation	hub	และร้านยาเป็นแหล่งฉีดวัคซีน	ทั้งนี้	

ในต่างประเทศทำาได้	แต่	ไทยยังมีข้อจำากัดด้านกฎหมายและระบบรองรับ

เภสัชกรกับการดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค	นอกจากมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายแลว้	

ยังมบีทบาทอ่ืนเพ่ิมเติม	เช่น	ในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด	19	(สนง.สสจ.	รพช.	รพท.	รพศ.)	

(การจัดสรร	 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์	 ที่อาจเสียหายระหว่างขนย้าย	 การกระจาย	 การเฝ้า

ระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	การร่วมมือกับเครือข่าย	ชุมชน	และ

บุคลากร)	การสะท้อนข้อมูลกลับสู่ระดับชาติ(13)	การเป็นผู้ประสานงานวัคซีนในระดับจังหวัด	

(สมุทรสงคราม)	การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย	ช่วงโควิด	ทั้ง	Fake	news	

ฟ้าทะลายโจรปลอม	และการร่วมค้นหาผู้ป่วย(5)

1)

2)

3)

4)
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เภสัชกรโรงพยาบาล	อาจทำาหน้าที่ได้หลายส่วน	เช่นการบริหารจัดการยารวมวัคซีนและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	ทางคลินิก	คือการติดตามการใช้ยา	รวมทั้ง	การติดตามอาการอันไม่

พึงประสงค์	ทั้งจากยาและวัคซีน	ในหอผู้ป่วยรพ.รามาธิบดี(5)	และยังรวมถึง	การส่งมอบยา	

tele	med	การเข้าร่วมในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลหลัก	

การบริหารจัดการ	โรงพยาบาลสนาม	ทั้งระดับจังหวัดและอำาเภอ	ด้วยการประสานกับ

โรงพยาบาลแม่ข่าย	การบริหารทีมงานทั้งหมด	การจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	รวมถึง

ติดตามการใช้ยาและอาการอันไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาสนาม	การส่ือสารกับชุมชน	(กรณี

ศึกษา	รพ.กำาแพงเพ็ชร	รพ.ทุ่งเขาหลวง	จ.ร้อยเอ็ด	รพ.ท่าศาลา	จ.นครศรีธรรมราช	และอื่นๆ

อีกหลายที่)	การบริหารการฉีดวัคซีนโควิดนอกโรงพยาบาล	ซึ่งครอบคลุมการจัดระบบ	การ

จัดหาทีมงาน	การทำา	SOP	การทำา	quality	assurance	เช่นที่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(5) 

และการร่วมเป็นเภสัชกรประจำาโรงพยาบาลสนามระดับชาติ	ที่รพ.บุษราคัม	

บทบาทเภสัชกรต่อชุมชน	กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลชุมชนในอำาเภอปทุมราชวงศา(14)	มี

ลักษณะงาน	3	กลุ่ม	ได้แก่	ก.)	การบริหารจัดการเรื่องของระบบยาและเวชภัณฑ์ในส่วนของ

ผู้รับบริการที่ติดเชื้อโควิดที่รุนแรงและเข้าข่ายต้องใช้ยา	“ฟาวิพิราเวียร์”	มีระบบการจัดการ

ตั้งแต่ระดับเขต	ระดับจังหวัด	และระดับอำาเภอ	รวมทั้งการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์		

ข.)	ระบบบริหารจัดการวัคซีนในระดับอำาเภอ	และ	ค.)	ระบบการนำาส่งยาของผู้ป่วยที่เป็น

โรคเรื้อรัง	เพื่อลดการแออัด	ลดความเสี่ยง	รวมถึงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชนอย่าง

ต่อเน่ืองด้วย	นอกจากนี้มีเภสัชกรอาสาสำาหรับ	Home	isolation	เป็นบทบาทพิเศษเพิ่มเติม

จากงานประจำา	ติดตามการเข้าถึงยาและติดตามอาการผิดปกติท้ังจากโรคและจากการใช้ยา(5)

งานประกันคุณภาพวัคซีนโควิด	มีได้หลายระบบ	หลายระดับ	ซึ่งมีทั้งอยู่ภายในโรงงาน	อยู่

ในโรงพยาบาล	และร้านยาชุมชน	เภสัชต้องศึกษาทำาความเข้าใจยาและวัคซีน	ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ	และประเมินติดตามตรวจสอบ	 เผยแพร่ส่งต่อข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มั่นใจว่า

ได้ผลิตภัณฑ์ที่ด(ี5)

บทบาทมหาวิทยาลัย	มีคณาจารย์ที่วิจัยและพัฒนาด้านต่างๆรวมทั้งการพัฒนาข้อเสนอแนะ		

ได้แก่	 การวิจัยพัฒนาตำารับยา(5)	 วิจัยบทบาทเภสัชกรในองค์ประกอบของระบบยา	 วิจัย

เชิงนโยบายและระบบ	 วิจัยชุมชน	 ร่วมพัฒนาคู่มือต่างๆ	 และทำางานร่วมกับเภสัชกรและ

บุคลากร	 ในการบริหารจัดการวัคซีน	 ส่วนนิสิตนักศึกษา	 (ทุกชั้นปี)	 มีส่วนร่วมในงานหลาย

ด้าน	เช่น	เป็นจิตอาสา	งานจัดยา	ติดต่อและสื่อสารกับผู้ป่วย	การลงพื้นที่	ประสานชุมชน	

5)

6)

7)

8)

9)
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10)

11)

ระบบติดตามความปลอดภัยของวัคซีนในทุกระดับ	ระดับชาติร่วมในระบบ	AEFI	ที่กรม

ควบคุมโรค	 เชื่อมกับ	 HPVC	 ที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ส่วนบทบาท

ประสานงานในระดับจังหวัด	เช่นที่ขอนแก่น(5)	และมีการติดตามความปลอดภัยที่สถาน

พยาบาลและชุมชนทั่วไป

สมุนไพร	เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19	โดยเฉพาะช่วงทำา	home	

isolation	หรือ	community	isolation	ที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้

ตัวอย่างท่ีมีการใช้	 เช่นฟ้าทะลายโจร	และกระชาย	 ในการน้ีเภสัชกรก็ทำาหน้าท่ีได้หลายส่วน

ในวงจรของสมุนไพร	ทั้งในโรงพยาบาล	ร้านยา	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	มหาวิทยาลัย	

งานระดับนโยบายในกระทรวงสาธารณสุข	 และงานในชุมชน	 โดยร่วมในงานวิจัย	 พัฒนา

สูตรตำารับ	พัฒนามาตรฐาน	และคู่มือต่างๆ	จัดทำาบัญชียาหลักสมุนไพร	จัดหา	ให้บริการ	

ทำาหน้าที่บริการผลิตภัณฑ์	และติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์ด้วย(5) 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ ต่อประเทศไทย (เภสัชกร สภาวิชาชีพ และ
   ผู้บริหารเชิงนโยบาย) 
	 1)	ตัวอย่างจากการจัดการกรณีโควิด	ทำาให้พบว่าสามารถขยายบทบาทเภสัชกรในหลายสาขา	

เภสชักรโรงพยาบาล	ทั้งด้านคลินิก	การบริหารจัดการระบยา	ส่วนเภสัชกรชุมชนบทบาทอย่างเป็น

ทางการตามกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้น	ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วย	เช่น	ในต่างประเทศ

ให้การฉีดวัคซีนหลายชนิด	COVID-19	หวัด	2009	หรือ	วัคซีนพื้นฐานอื่นๆ	การตรวจคัดกรองโควิด-19	

หรือ	ประเมินปัญหาสุขภาพอื่น	ๆ	การให้บริการ	naloxone	แก่ผู้ป่วยได้รับสารเสพติดเกินขนาด	หรือ

การให้บริการ	 เข็มฉีดยาแก่ผู้ใช้สารเสพติด	 การให้บริการกัญชาทางการแพทย์	 ตลอดจน	 telehealth/

telepharmacy	ภารกิจด้านเภสัชสาธารณสุขเป็นแนวโน้มโดยเฉพาะการดูแลตนเองที่มากขึ้น	ลดพึ่ง

การแพทย์เพียงอย่างเดียว	นำาไปสู่ระบบสุขภาพแนวใหม่	

	 2)	เภสัชกร	ควรมีทัศนคติท่ีดีต่อภาระงานท่ีต้องเพ่ิมมากข้ึน	ตระหนักรู้	ยอมรับ	ภาระด้าน	quality	

measure	ทั้งที่มีอยู่เดิม	และที่จะมีมากขึ้นในอนาคต	และนำาไปปฏิบัติ	เพื่อให้บริการ	ทั้งด้านคลินิก	ด้าน

ข้อมูลข่าวสาร	 และด้านการบริหารจัดการเชิงระบบ	 มีคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 และคุ้มค่า	 ผู้ป่วยเข้าถึง

บริการ	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	การขยายบทบาทเหล่านี้	หมายรวมถึงในช่วงโควิด-19	และในอนาคต

ที่อาจมีภาวะวิฤตด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น(15-16)ด้วย
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	 3)	ปัญหาอุปสรรคและสิ่งสนับสนุน	

	 ปัญหาอุปสรรค	 เช่น	 ความเพียงพอของวัคซีน	 คุณภาพของวัคซีน	 ระบบการจัดสรรวัคซีนจาก

ส่วนกลาง	การเปลี่ยนแปลงระบบจากส่วนกลาง	การส่ือสารท่ีทำาให้ปลายนำ้าสับสนในการทำางาน	ตลอดจน

การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน	ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	รวมทั้งสมุนไพรต่างๆที่มีผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภค(14)	อุปสรรคอื่นๆ	 ได้แก่	การเรียนการสอนที่หลากหลายจากต่างมหาวิทยาลัย	

ระบบที่แตกต่างกันในโรงพยาบาล	นโยบายของผู้บริหาร	เทคโนโลยีใหม่ๆ	และการรับรู้ของประชาชน

ต่อบทบาทของเภสัชกร(16)

	 สิ่งสนับสนุนการทำางาน	พบว่าเภสัชกรในซาอุดิอาระเบียส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวก	ต่องาน

ที่ไม่ใช่ลักษณะงานแบบเดิม	non-traditional	 roles	คืองานที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยทำาประจำา	 เป็นงานใหม่	

โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับนโยบาย	 แต่เภสัชกรก็ต้องพัฒนางานในลักษณะ	 interdisciplinary	

working	ทำาให้ผู้ป่วยเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทเภสัชกรที่เพิ่มขึ้น	รวมทั้งต้องการการสนับสนุนทั้ง

ด้านทรัพยากรและอื่นๆ(16)	 และมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงการรับรู้	 ความตระหนัก	 การยอมรับมาใช้	 และนำา

ไปปฏิบัติของเภสัชกรในประเทศออสเตรเลีย	ต่อมาตรการทางคุณภาพ	ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต	ตลอดจนความรู้	การเตรียมพร้อมยามฉุกเฉิน	ทั้งก่อนและช่วงโควิด-19(10)

	 สภาเภสัชกรรมและวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนสมาคมวิชาชีพ	ควรจัดอบรมการศึกษาต่อเนื่อง	

การจัดทำาหลักสูตรเฉพาะ	คู่มือมาตรฐานคุณภาพการทำางาน	ถอดบทเรียน	ประสบการณ์	กำาหนดภาระงาน

ที่ชัดเจน	การวางแผนกำาลังคน	 เจรจาต่อผู้กำาหนดนโยบาย	หรือเสนอแก้ไขกฎหมายที่จำาเป็น	 เพื่อให้

เภสัชกรมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในระบบริการสุขภาพและระบบยาอย่างชัดเจนและมากยิ่งขึ้น	 ทั้งใน

สถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต(17)

	 4)	ผู้กำาหนดนโยบายควรกำาหนดกำาลังคน	กำาหนดภาระงาน	เตรียมการระบบยาและเวชภัณฑ์

ที่มิใช่ยา	 ตลอดจนจัดทำาแผนการจัดการระบบสุขภาพในภาวะวิกฤต	 ทั้งจากโรคระบาดและจากอุบัติภัย

อื่นๆ	โดยสนับสนุนทรัพยากรและส่งเสริมการยอมรับบทบาทที่เพิ่มมากขึ้น	
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	 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ระลอกใหม่ที่มีการระบาด

ในวงกว้าง	ชมรมเภสัชชนบทได้สนับสนุนการดำาเนินการในหลายช่องทาง	 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการ

ดูแลตัวเองที่มีประสิทธิภาพ	อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	 โดยระดมเภสัชกรในพื้นที่ต่างๆให้เข้าร่วมงาน

ในทีมสหวิชาชีพ

 “คนไทยต้องอยู่ร่วมกับ COVID-19 ได้อย่างปลอดภัย”	เป็นแนวคิดท่ีชมรมเภสัชชนบทพยายาม

ผลักดันให้เกิดผลต่อสังคมวงกว้าง	โดยประเด็นสำาคัญนอกจากการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยตามบทบาทของ

เภสัชกรในโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการต่างๆแล้ว	ชมรมฯได้ผลักดันให้มีการส่งเสริมการใช้ชุดตรวจ	

COVID19	เบื้องต้นด้วยตัวเองด้วย	โดยทำาหนังสือเปิดผนึกเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน	เสนอให้เริ่มมีการใช้	

Self	Swab	Rapid	Test	และต่อมาในช่วงต้นเดือนสิงหาคม	64	ชมรมเภสัชชนบทได้ทำาหนังสือถึง	อย.	

กรมวิทย์	และสปสช.	สนับสนุนให้ประชาชนใช้ชุดตรวจโควิดเบื้องต้น	เพื่อบรรเทาสถานการณ์รอตรวจ

โควิด	และในช่วงเวลาต่อมา	กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ	 ก็ได้สนับสนุนให้เกิดกลไกการตรวจ

การติดเชื้อด้วยตัวเอง	ร่วมไปกับ	Home	Isolation	และ	Community	Isolation	

	 ชมรมเภสัชชนบทและเครือข่ายเภสัชกร	นพย.ได้ร่วมมือกับ	สปสช.ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

และสีเหลืองบางกลุ่มที่กักตัวเองที่บ้าน	แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ	โดยสปสช.มีฐานข้อมูล

และระบบในการให้ผู้ป่วยแจ้งข้อมูลเพื่อคัดกรอง	ในเวลานั้น	ชมรมเภสัชชนบทได้ระดมเภสัชกรและ

ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข
ประธานชมรมเภสัชชนบท

ทันสถานการณ์

เภสัชกรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19

ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)
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นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยต่างๆรวมประมาณ	100	คนมาช่วยกันรับโทรศัพท์เพื่อคัดกรอง

ผู้ป่วย	 ติดตามการใช้ยาและผลข้างเคียงจากการใช้ยา	 และส่งต่อผู้ป่วย	ที่มีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น

เครือข่ายเภสัชกรอาสาที่มาช่วยงานได้สะท้อนประสบการณ์ไว้	ดังนี้

	 “…..	 ได้รับมอบหมายให้โทรหาผู้ป่วย	มีทั้งเคสที่อยู่โรงพยาบาลสนามและได้รับยา	Favipiravir	

จากหน่วยงานอ่ืนแล้ว	 และมเีคสท่ีป่วยมาหลายวันแต่ยังไม่ได้รับการรักษา	 ส่วนใหญ่ท่ีได้จะเป็นกลุ่มผู้ป่วย

สีเขียว	แต่เพื่อนคนอื่นๆก็ได้รับทั้งเคสผู้ป่วยสูงอายุ	ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงที่ยังรอเตียงอยู่	

	 ยกตัวอย่างเคสผู้ป่วยเด็ก	 มีอาการลิ้นไม่รู้รส	 จมูกไม่ได้กลิ่น	 ไอและท้องเสีย	 เคสนี้เราได้คุยกับ

ผู้ปกครองของเด็กนานพอสมควร	 ซึ่งผู้ปกครองเล่าว่า	 ลูกเป็นมาจะ	 10	 วันแล้ว	 ยังไม่มีหน่วยงานไหน

มารักษา	 ไม่มียา	 เป็นห่วงลูกมาก	 กลัวเชื้อจะลงปอด	และกลัวตัวเองจะติดไปด้วย	 เพราะเป็นหัวหน้า

ครอบครัว	ถ้าติดโควิดอีกคน	จะทำาอย่างไรต่อไป	…

	 ซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกับผู้ป่วย	พบว่าผู้ป่วยมีความลำาบาก	มีความเครียดมาก	ต้องการยา	

เครื่องวัดออกซิเจน	 อาหาร	 และนำ้ายาฆ่าเชื้อต่างๆ	 และผู้ป่วยรู้สึกดีใจที่เราจะส่งยา	 อาหารและชุดแรก

รับไปให้	รู้สึกอุ่นใจที่เรารับฟังเขา	…..”

	 “.…	.เคสแรกที่โทรไปจะเป็นคุณลุงอายุประมาณ	60	ปีรับสาย	ซึ่งลุงยังไม่มีหน่วยงานไหนรับไป

รักษา	เสียงลุงแหบมาก	แทบฟังไม่รู้เรื่อง	นำ้าเสียงแกฟังดูเศร้าๆ	

										อีกเคสเป็นเด็กผู้ชายอายุ	13	ปี	กักตัวอยู่บ้าน	พอเราพูดเรื่องยาขึ้นมา	น้องน่าจะไม่รู้เรื่อง	เลย

เอาโทรศัพท์ไปให้แม่คุยให้	ระหว่างคุยก็จะรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านเดียวกันหลายคน	ซึ่งก็ทำาให้คิดขึ้นมาว่า	

“ค่อนข้างเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อมาก”

			 เคสที่ได้รับมอบหมาย	ยังถือว่าดีในระดับนึง	แต่เคสที่เพื่อนได้รับมอบหมายค่อนข้างทำาให้รู้สึก

สงสารปนกับหดหู่ใจ	ไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกในบ้านที่ติดเชื้อมาจากคนในบ้านด้วยกัน	ติดเชื้อทั้งครอบครัว	

คนนึงได้รับรักษาแล้วแต่ก็ยังมีอีกคนที่ยังคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานอยู่ข้างหลัง	 แล้วก็ยังมีอีก

หลายๆเคสที่แสดงถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการต่อการระบาดนี้

	 ถึงจะเป็นแค่	 6	 เคสที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ	 แต่ก็ทำาให้รู้ว่ายังมีอีกหลายชีวิตที่

ต้องการความช่วยเหลือ	ยังมีอีกหลายชีวิตที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง	…..”	

	 “.....	 ผู้ป่วยเริ่มเป็นคนเดียว	 ยังไม่ได้รับการรักษา	 แต่ต้องอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว	 ทำาให้

คนในครอบครัวทุกคนติดโรค	Covid	19	ถึง	8	คน	-	ผู้ป่วยต้องการยาอ่ืนๆด้วย	เช่น	ยาแก้ไอ,	ยาแก้เจ็บคอ	

	 -	ผู้ป่วยต้องการเครื่องมืออื่นด้วย	เช่น	ที่วัดอุณหภูมิ,	เครื่องวัดออกซิเจน

	 -	ผู้ป่วยไม่ทราบว่าต้องติดต่อหน่วยงานไหน	ที่จะจัดหาโรงพยาบาล	หรือจัดหายามาให้



14

	 -	ผู้ป่วยรู้สึกท้อใจ

	 ตัวอย่าง	3	เคส	จาก	11	เคสที่ทำา

	 -	มีเคสหนึ่งคุณพ่อติดโควิดแต่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว	แต่ลูกสาว	2	คนยังไม่ได้รับการ

รักษา	 ตอนนี้อยู่ที่บ้าน	 ไม่มียารักษา	 คุณพ่อเป็นห่วงลูกสาวที่อยู่บ้านเป็นอย่างมาก	 จึงขอให้ส่งยาไปให้

ลูกสาวทั้ง	2

	 -	มีเคสผู้ป่วยอายุ	19	ในบ้านมีสมาชิก	8	คน	พ่อ,	แม่,	ยาย,	ย่า,	น้องสาว,	พี่ชาย,	น้องชาย	และ

ผู้ป่วย	ติดโควิดทั้งหมด	ผู้ป่วยขอยาให้ผู้ป่วยและญาติๆ

	 -	 มีเคสผู้ป่วยเล่าอาการให้ฟังว่า	 เมื่อคืนก่อนอาการรุนแรงมาก	 จนผู้ป่วยกังวล	 แต่ผู้ป่วยก็ดีใจ

มากที่เราโทรไป	และจะส่งยาให้	…..”	

	 “.....	ในการติดต่อผู้ป่วยที่มีผลบวกและกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อให้ได้รับยาเร็วขึ้น...

	 ...เราไม่มีทางรู้เลยว่าปลายสายจะเป็นอย่างไร	อาการดีขึ้น	แย่ลง	มีอาการผิดปกติอะไรบ้าง...

	 ...ปลายสายมีทั้งสิ้นหวัง	โกรธ	ท้อแท้	สงสัย....

	 ...การได้คุยกับคนไข้เหล่านี้อย่างน้อยก็ยังช่วยให้เขาเข้าถึงบริการและเข้าถึงยาได้เร็วขึ้น	ถึงแม้ที่

เราทำาจะเป็นส่วนน้อยก็ยังดี	ค่อยๆทยอยทำาไป	...

	 ...การน่ังเฉยและก่นด่าใครสักคน	 มันอาจจะไม่ช่วยคนที่เจ็บป่วย	 ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาช่วยคนที่

ป่วยอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้....

	 ...วันนี้เราได้รับคำาขอบคุณจากคนป่วยหลายๆคนที่ยังรอการรักษาอยู่	อย่างน้อยยังมีคนที่ยื่นมือ

เข้ามาช่วยเค้ายามลำาบาก	อย่างน้อยยังมีคนเห็นความทุกข์ยากในภาวะเช่นนี้	.....”

	 “…..	 โทรศัพท์ถึงผู้ป่วยโควิด-19	 ในพื้นที่	 กทม.	 เพื่อสอบถามข้อมูลความเจ็บป่วย	 ข้อมูลการ

เข้ารับการรักษา	รวมถึงให้คำาแนะนำาวิธีการใช้ยา	Favipiravir	ที่จะถูกส่งจาก	สปสช.	ไปให้ผู้ป่วยใช้รักษา

ตนเองที่บ้าน	คุยสายไป	สะเทือนใจไป	ได้ยินทั้งเสียงไอ	เสียงหอบ	ได้ยินเสียงหายใจ	และคำาพูดสั่นเครือ

จากตัวผู้ป่วย		บางครอบครัวติดกันทั้งบ้าน	พ่อ	แม่	เด็กเล็ก	ผู้สูงอายุ	หญิงตั้งครรภ์		ท้ายประโยคได้แต่

บอกว่า	ขอให้หายป่วยไวๆ	เป็นกำาลังใจให้นะครับ	…..”	

	 ยังมีอีกหลากหลายบทบาทของเภสัชกรในช่วงการระบาด	COVID19	ที่ได้ช่วยกันทำางาน	เช่น	

เภสัชกรในโรงพยาบาลสนาม	เภสัชกรในหน่วยฉีดวัคซีน	เภสัชกรในส่วนเตรียมยาและวัคซีน	เภสัชกรใน

ภาคสนาม	ทั้ง	Home	Isolation	และ	Community	Isolation	การออกหน่วยฉีดวัคซีนถึงที่บ้านร่วมกับ

ทีมสหวิชาชีพ		การเข้าไปช่วยการยับยั้งการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมและในพื้นที่อุตสาหกรรม

ต่างๆ	แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อย	แต่ก็พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า	เภสัชกรสามารถลงมือทำาและช่วยแก้ไขปัญหาได้

อย่างเป็นรูปธรรม
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หมุนดูโลก
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

นักวิชาการอิสระ

บทบาทเภสัชกรในการจัดการปัญหา COVID-19 

กรณีศึกษาในต่างประเทศ

	 ขณะนี้เภสัชกรทั่วโลก	ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบุคลากรด่านหน้า	กำาลังเผชิญกับบททดสอบที่ท้าทาย

จากการระบาดของโรคโควิด-19	ในบทความนี้เราจะเล่าให้ทราบคร่าวๆ	ว่าวิชาชีพของเรามีบทบาท

ในสถานการณ์นี้อย่างไร

	 เม่ือปี	2563	สหพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ	(International	Pharmaceutical	Federation,	FIP)	

ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่มีสมาชิกและเครือข่ายเป็นสมาคมวิชาชีพทางเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์	

124	องค์กร	ในกว่า	90	ประเทศ	ได้ออกแนวทางสำาหรับเภสัชกรและแรงงานด้านเภสัชกรรม	ระบุว่า	

ในฐานะผู้เชี ่ยวชาญด้านยานั้น	 เภสัชกรชุมชนมีบทบาทในการทำาให้แน่ใจว่าการบำาบัดรักษาด้วยยา

ปลอดภัยและได้ผล	และตอบคำาถามเกี่ยวกับยาที่แพทย์สั่งจ่าย	ส่วนเภสัชกรโรงพยาบาลมีบทบาทในการ

ดูแลให้แน่ใจว่าการจัดซ้ือ	การเก็บรักษาและปริมาณของยา	ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่ืนๆที่

เกี่ยวข้องนั้น	มีคุณภาพดีเพียงพอเพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์	ซึ่งจะหมายความรวมถึงหน้ากากอนามัย	

เทอร์มอมิเตอร์และ/หรืออุปกรณ์จำาเป็นอ่ืนๆด้วย,	ร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพในการดูแลและ

ช่วยเหลือผู้ป่วย,	 ส่งเสริมการป้องกันโรคในโรงพยาบาลและการควบคุมการติดเชื้อ,	 ให้ข้อมูลและ

คำาปรึกษา,	ดูให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่จัดหาให้อย่างรับผิดชอบ	เช่น	ผู้ประกอบ
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วิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสมและทราบวิธีถอดหน้ากากอนามัย

อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน,	ดูให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีความปลอดภัยในส่วนของยาเตรียมไร้เชื้อ

ในบริบทของการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆก็ตาม	 เช่น	 หน้ากากอนามัย	 เสื้อคลุม	 ถุงมือ,	

ผสมนำา้ยาฆ่าเชื้อโรค/เจลล้างมือเมื่อจำาเป็น,	ดำาเนินการเฝ้าระวังทางยา	และติดตามผลลัพธ์ของการรักษา

	 ในส่วนของการรับรู้น้ัน	 มีการศึกษาเภสัชกรในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ	

พบว่า	 เภสัชกรเชื่อว่าตนเองมีการศึกษาที่เพียงพอมาก่อนหน้าแล้วเกี่ยวกับโรคระบาด	และส่วนใหญ่

ติดตามข้อมูลปัจจุบันล่าสุดเก่ียวกับเช้ือโคโรนาไวรัสจากส่ือสังคม	 มีรายงานว่าความหวาดกลัวเป็นอุปสรรค

ใหญ่ที่ผู้วางนโยบายต้องแก้ปัญหา	พบความแตกต่างในด้านความตระหนักเกี่ยวกับโรคโควิด-19	ด้วย	

การวิเคราะห์เน้ือหาของโพสต์ในกลุ่มเภสัชกรในประเทศจอร์แดนพบว่า	การรับรู้บทบาทเภสัชกรเป็นไปใน

ทางบวก	 เภสัชกรไม่เพียงแต่รับผิดชอบให้บริการประจำาวันเท่านั้น	 แต่ยังรับผิดชอบเพิ่มเติมให้แน่ใจว่า

ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและความพึงพอใจด้วย

	 การศึกษากว่า	 1,000	 ชิ้น	 ได้อธิบายลักษณะบทบาทของเภสัชกรในระหว่างการระบาดของ

โควิด-19	ทุกการศึกษารายงานสิ่งที่เภสัชกรทำาแม้ว่าจะไม่ละเอียดนัก	ประเทศที่ศึกษามากที่สุด	ได้แก่

สหรัฐอเมริกาและจีน	ผลการศึกษาแสดงให้เห็นบทบาทของเภสัชกรที่สอดคล้องกับแนวทางของสหพันธ์

เภสัชกรรมนานาชาติ	เช่น	การป้องกันโรคและการควบคุมการติดเชื้อ	การจัดหาและการเก็บรักษายา

ที่ดีพอ	การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย	โดยความรับผิดชอบหลักได้แก่	การให้ข้อมูลด้านยาแก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านการดูสุขภาพและการให้คำาปรึกษาแก่ผู้ป่วยผ่านทางการพบปะตัวต่อตัว	ทางโทรศัพท์หรือการ

ประชุมผ่านวีดิทัศน์	กิจกรรมของเภสัชกรในระหว่างการระบาดนี้แตกต่างจากที่มีการอธิบายลักษณะ

ไว้ในการระบาดครั้งก่อนๆ	 ซึ่งเภสัชกรมีส่วนร่วมในการให้วัคซีนและการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเป็นหลัก	

ในขณะที่ครั้งนี้เภสัชกรมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นโรคใหม่ที่มีการแพร่กระจายรวดเร็ว

และเกี่ยวข้องกับภาวะการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต	มีการเผยแพร่ข้อมูลกันอย่างมหาศาล	มีข้อมูลที่ผิด	

ขาดวัคซีนหรือยาที่จำาเพาะ	ขาดแนวทางการรักษา	และระบบดูแลสุขภาพมีงานล้นมือ	การศึกษาบางชิ้น

เสนอแนะว่า	 เภสัชกรควรใช้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างเต็มที่,	 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันอย่าง

สมเหตุสมผล,	 ทดสอบ	 รักษาและสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน,	 วางนโยบายสุขภาพทางไกลอย่างว่องไว	 และ

รับประกันความปลอดภัยด้านยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	 ในการกำาหนดโครงสร้างการบริการ

สุขภาพที่มีอยู่เสียใหม่เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตด้านสาธารณสุขในปัจจุบันนั้น	สิ่งสำาคัญคือการที่รัฐบาล

คณะกรรมการด้านสาธารณสุขและผู้วางนโยบายทบทวนบริการที่มีอยู่	 และใช้ประโยชน์จากศักยภาพ

ที่ยังไม่ได้ใช้ของเภสัชกรที่ทำางานในภาคส่วนต่างๆ	เช่นในการทดสอบและการรักษาโรค	นอกจากนี้	การ

ผ่อนปรนกฎหมายบางอย่างอาจเป็นประโยชน์ด้วย	 เช่น	 ให้เภสัชกรสามารถเจาะเลือดหาแอนติบอดีได้	

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยใช้วัคซีนที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา	(FDA)	อนุมัติได้
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รู้เขารู้เรา
ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ

ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาตำารับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) 

ในรูปแบบยานำา้เช่ือม

	 เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส	 2019	 หรือ	 Covid-19	 ในประเทศไทย	 ต้อง

ยอมรับว่าด้วยสถานการณ์การกระจายวัคซีน	ประสิทธิภาพของวัคซีน	และการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส

สายพนัธ์ุใหม่	ทำาให้มีจำานวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้น	ส่งผลให้การเข้าถึงยาที่ใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อมีความจำาเป็น

มากขึ้น	

	 ฟาวิพิราเวียร์	 (favipiravir)	 เป็นหนึ่งในยาที่ใช้รักษาโรค	 Covid-19	 ตามแนวทางเวชปฏิบัติ	

การวินิจฉัย	ดูแลรักษา	และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ของ

กระทรวงสาธารณสุข	ยาชนิดนี้ในแรกเริ่ม	มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่	และเชื้อไวรัสอีโบลา	

แต่ในปัจจุบัน	ฟาวิพิราเวียร์ถูกนำาไปใช้นอกข้อบ่งใช้	 (off-labeled)	สำาหรับรักษาโรค	Covid-19	ใน

หลายประเทศรวมถึงประเทศไทย	ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น	ผู้ติดเชื้อมีจำานวนมากขึ้น	

ทำาให้เกิดข้อจำากัดในการเข้าถึงยาของผู้ป่วย	และในสภาวะขณะนั้น	หากได้รับฟาวิพิราเวียร์ในขนาดที่ใช้

สำาหรับ	5	วัน	จะมีค่าใช้จ่าย	4,000	–	5,000	บาท/ผู้ป่วย	(ผู้ใหญ่)/คน	
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	 ในปลายเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.2564	จึงเกิดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกในการ

เข้าถึงฟาวิพิราเวียร์โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมหลายศาสตร์จากเภสัชกรหลายภาคส่วน	ทั้ง

เภสัชกรโรงพยาบาล	 เภสัชกรด้านการควบคุมคุณภาพ	 เภสัชกรด้านงานวิจัยและพัฒนา	รวมถึงเภสัชกร

จากภาคการศึกษา	โครงการน้ีจัดทำาภายใต้ความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีสามารถ

เข้าถึงวัตถุดิบตัวยาสำาคัญ	 รวมถึงมีการวางแผนงานเพื่อให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สามารถเตรียมยาให้

ผู้ป่วยโรค	 Covid-19	 ในกรณีที่รักษาผู้ป่วยเฉพาะรายได้	 การพัฒนาตำารับยาฟาวิพิราเวียร์ในครั้งนี้	 ยัง

มุ่งเป้าหมายแรกให้เป็นสูตรที่สามารถผลิตได้ภายในโรงพยาบาล	 โดยที่ยังคงคุณภาพ	 ประสิทธิผล	 และ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยไม่ด้อยไปกว่ายาเม็ดที่มีใช้อยู่	รูปแบบยาที่นำามาพัฒนาสูตรตำารับในครั้งนี	้คือ

รูปแบบยานำ้าเชื่อม	เนื่องจากข้อมูลคุณสมบัติของตัวยาสำาคัญของฟาวิพิราเวียร์นั้น	ในเบื้องต้นพบว่า

ฟาวิพิราเวียร์ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี	(high	permeability)	รวมถึงเมื่อพิจารณาข้อมูลการละลาย	

(dissolution)	 ของยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์	 พบว่ามีอัตราการละลายที่เร็วมากในทั้ง	 3	 ตัวกลางการละลาย	

คือที่	 pH	 1.2	 4.5	 และ	 6.8	 จึงทำาให้เมื่อผลิตยาในรูปแบบยานำ้า	 ค่าเภสัชจลนศาสตร์มีแนวโน้มที่จะมี

ความใกล้เคียงกับยาเม็ด	อีกทั้งการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งที่ทีมงานให้ความสำาคัญ

เป็นอย่างมาก	การผลิตยาในรูปแบบยานำา้เช่ือมจะทำาให้สามารถควบคุมความสมำ่าเสมอของปริมาณตัวยา

ในแต่ละหน่วยได้	 สามารถผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงพยาบาลได้	 เนื่องจากสามารถลดขั้นตอน

ในกระบวนการควบคุมคุณภาพเพราะเป็นรูปแบบที่มีความสมำ่าเสมอของตัวยาโดยธรรมชาติ	และยัง

สามารถลดความแตกต่าง	 (variation)	 ในแต่ละรุ่นการผลิตได้	ซึ่งจะแตกต่างจากการผลิตยานำา้ในรูปแบบ

ยานำ้าแขวนตะกอน	 (suspension)	การกำาหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ยา	 (drug	product	 specification)	

ของสูตรตำารับ	จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า	ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้มีปริมาณตัวยาสำาคัญอยู่ในช่วงที่ต้องการ	มีการ

ควบคุมปริมาณ	 impurity,	ปริมาณสาร	preservative	รวมถึงเรื่อง	physical/chemical	properties	

ต่างๆ	 นอกจากนี้	 ยังมีการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยา	 เนื่องจากฟาวิพิราเวียร์มีค่าการละลายใน

สูตรตำารับไม่มาก	ความคงตัวในรูปแบบ	solution	ไม่ดี	ยาอาจเสื่อมสลายได้ง่าย	เราจึงต้องมีการพัฒนา

สูตรตำารับเพ่ือให้ยามีความคงตัวระดบัหน่ึง	และพัฒนาให้มีปริมาณการใช้ต่อหน่ึงคร้ังไม่มากจนเกินไป	รวมถึง

การปรับรสชาติของยา	 ท้ังหมดนี้เป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งเภสัชกรโรงพยาบาล	

เภสัชกรด้านการควบคุมคุณภาพ	เภสัชกรด้านงานวิจัยและพัฒนา	รวมถึงเภสัชกรจากภาคการศึกษา	ซึ่ง

เป็นตัวอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมอย่างแท้จริง	ในการพัฒนาสูตรตำารับยา	
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	 โดยระหว่างการพัฒนาสูตรตำารับ	มีการทำาเภสัชวิเคราะห์ควบคู่กันไปเพื่อหาสูตรท่ีเหมาะสมที่สุด	

ให้ยาสามารถละลายในสูตรตำารับได้มากที่สุด	หาระบบที่ทำาให้ยาสามารถคงตัวได้ดีที่สุด	 ในเงื่อนไขเวลา

ที่จำากัด	จนได้เป็นยานำ้าเชื่อมกลิ่นราสป์เบอร์รี่	จากการศึกษาความคงสภาพที่	30oC	±	2oC/75%±5%	

RH	เบื้องต้นพบว่ายาสามารถคงสภาพได้	1	เดือนที่อุณหภูมิที่	30°C	และสามารถเก็บได้ที่	2-8	oC	เป็น

เวลาอย่างน้อย	48	 วัน	 ซ่ึงระยะเวลาดังกล่าว	 เป็นระยะเวลาท่ียามีปริมาณตัวยาสำาคัญ	ปริมาณ	 impurity	

และความคงตัวของ	preservative	ตามข้อกำาหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาที่กำาหนดไว้	 ในระยะเวลา

ไมถึ่งสามเดือน	การพัฒนาตำารับยาฟาวิพิราเวียร์	ในรูปแบบยานำ้าเชื่อมสำาหรับ	hospital	preparation	ก็

ประสบความสำาเร็จและพร้อมสำาหรับใช้เพื่อเตรียมยาให้ผู้ป่วยโรค	 Covid-19	 เฉพาะรายในโรงพยาบาล	

นอกจากนี้	ตำารับยาฟาวิพิราเวียร์	ในรูปแบบยานำ้าเชื่อมยังมีประโยชน์และสะดวกสำาหรับการให้ยาในเด็ก

หรือผู้ป่วยที่มปีัญหาด้านการกลืนยา	ทั้งยงัสามารถม่ันใจได้ว่าผูป่้วยกลุ่มดังกล่าวได้รับยาในขนาดท่ีถูกต้อง

เมื่อแพทย์ผู้รักษาได้ทดลองจ่ายยารูปแบบยานำ้าเชื่อมดังกล่าวให้ผู้ป่วยเด็ก	 พบว่าได้รับความร่วมมือในการ

ใช้ยาของผู้ป่วยเด็กในระดับดี	ทั้งหมดนี้เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมอย่างแท้จริง

จากหลายภาคส่วนทั้งเภสัชกรโรงพยาบาล	เภสัชกรด้านการควบคุมคุณภาพ	เภสัชกรด้านงานวิจัยและ

พัฒนา	รวมถึงเภสัชกรจากภาคการศึกษา	โดยทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้มีการจัดเตรียมด้านสถานที	่

อุปกรณ์	และความพร้อมเพื่อขยายขนาดการผลิต	รวมถึงการประสานงานอย่างเร่งด่วนในภาวะฉุกเฉิน

ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส	2019	โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาที่มีคุณภาพ	

ประสิทธิผล	และความปลอดภัยในภาวะเร่งด่วน	โดยไม่ลดหย่อนในการควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑ์	

 ผู้มีส่วนร่วมทำาให้ยาฟาวิพิราเวียร์ในรูปแบบยานำ้าเชื่อมกลิ่นราสป์เบอร์รี่ล็อตแรกส่งถึงมือ
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	 7.	รศ.ภก.ดร.วรสิทธิ์	วงสุทธิ์เลิศ		 	 8.	ภญ.ดร.วัลลภา	เหมือนนุ่ม	

	 9.	พญ.ครองขวัญ	เนียมสอน	 	 10.	ภญ.อาภาภัทร	ศิริวาริน

	 11.	ภญ.กวินธิดา	วงศ์ภักดี	
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เหลียวหลังแลหน้า
กรองทอง พุฒิโภคิน, ภ.ม., อ.ภ.(เภสัชบำ บัด)

งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บทบาทเภสัชกรคลินิกในการติดตามฟาวิพิราเวียร์ 

(Favipiravir) ในหอผู้ป่วย

บทนำา

	 องค์การอนามัยโลกประกาศโรคไวรัสโคโรนา	2019	(Coronavirus	disease	of	2019:	COVID-19)	
เป็นโรคที่ระบาดและแพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ1	อาการ
แสดงของผู้ป่วยสามารถพบได้ต้ังแต่อาการไม่รุนแรง	คือ	ไข้	ไอ	หายใจหอบเหน่ือย	จนกระท่ังอาการรุนแรง	
คือการเกิดภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายอวัยวะ	(multiple	organ	failure)	ดังนั้น	การเริ่มยาต้านไวรัสจึง
สำาคัญต่อการรักษาโรคไวรัสโคโรนา	2019	แต่ข้อมูลของยาต้านไวรัสในการรักษาโรคติดเชื้อนี้ยังมีไม่มาก	
เนื่องจากยังเป็นโรคอุบัติใหม่ในปัจจุบัน1-5

	 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	กรณีผู้ป่วยติดเชื้อ
ซาร์ส-โควีทู	(Severe	Acute	Respiratory	Syndrome	Corona	Virus	2:	SARS-CoV2)	สำาหรับแพทย์
และบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย	ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่	9	กันยายน	พ.ศ.25646	ได้กำาหนดให้
ฟาวิพิราเวียร์	 (favipiravir)	 เป็นยาทางเลือกแรกสำาหรับรักษาโรคนี้	 ซึ่งเภสัชกรคลินิกต้องมีความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลของยา	เภสัชจลนศาสตร์	เภสัชพลศาสตร์	ขนาดการใช้ยา	อาการไม่พึงประสงค์	ข้อห้ามใช้	
ข้อควรระวัง	 อันตรกิริยาระหว่างยา	 และหลักฐานทางวิชาการที่เป็นปัจจุบัน	 ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย	
โดยทำางานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาสูงสุด	และปลอดภัยต่อผู้ป่วย1,2
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บทบาทของเภสัชกรคลินิกในการติดตามฟาวิพิราเวียร์

	 ประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา	2019	ต้ังแต่ปี	2563	ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล	COVID-19	
ตั้งแต่วันท่ี	1	เมษายน	–	9	กันยายน	2564	มีรายงานพบผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสน้ีสะสมท้ังหมด	1,309,687	ราย	
ผู้ป่วยกำาลังรักษา	143,038	 ราย7	จำานวนเตียงของโรงพยาบาลในปัจจุบันไม่สามารถรองรับผู้ป่วยด้วย
โรคนี้ได้ทั้งหมด	 จึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดการและดูแลผู้ป่วยด้วยโควิด-19	 เพิ่มเติมคือ	 การกักตัว
ในชุมชน	(Community	Isolation)	การกักตัวที่บ้าน	(Home	Isolation)	หอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19	
(Hospitel)	ส่วนในโรงพยาบาลจะแบ่งหอผู้ป่วยสำาหรับโรคนี้ออกเป็นสามประเภทคือ	1.	หอผู้ป่วยรวม	
เป็นห้องแยกโรคเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีรักษาผู้ป่วยติดเช้ือท่ียืนยันผลการตรวจแล้วเท่าน้ัน	(Cohort	COVID	ward),
2.	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ	(Intermediate	COVID	ward)	และ	3.	หอผู้ป่วยวิกฤติ	(Intensive	care	unit	
COVID	ward)
	 บทบาทของเภสัชกรคลินิกในการติดตามฟาวิพิราเวียร์นั้น	 ในที่นี้จะขอนำาเสนอการบริบาลทาง
เภสัชกรรมที่เภสัชกรคลินิกได้มีส่วนร่วมในการทำางานคือ	หอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19,	หอผู้ป่วยรวม	
ตามตารางที่	1	ส่วนหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติและหอผู้ป่วยวิกฤตินั้น	ผู้ป่วยสองกลุ่มนี้มีอาการรุนแรงมากขึ้น	
เภสัชกรคลินิกต้องติดตามยาท่ีใช้รักษาชนิดอ่ืนนอกจากยาฟาวิพิราเวียร์ด้วย	เช่น	เรมเดซิเวียร์	(remdesivir)	
ยาต้านการอักเสบ	(Corticosteroids)	ทั้งรูปแบบยารับประทานและยาฉีด	หรือยากลุ่มอื่นๆ	ได้แก่	
ยาต้านอินเตอร์ลิวคิน-6	(IL-6	receptor	antagonists)	เช่น	โทซิลิซูแมบ	(tocilizumab),	ยาต้าน
ไซโตไคน์ชนิดทีเอนเอฟ	(anti-TNF;	antitumor	necrosis	 factor)	 เช่น	อินฟลิซิแมบ	(infliximab),	
ยายับย้ังเอนไซม์เจนัสไคเนส	(JAK;	janus	kinase	inhibitors)	เช่น	โทฟาซิทินิบ	(tofacitinib),	บาร์ซิทินิบ	
(barcitinib)2-6,8-9

หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ 
COVID-19
(Hospitel)

หอผู้ป่วยรวม-
ห้องแยกโรค 

(Cohort COVID 
ward)

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ 
(Intermediate 
COVID ward)

หอผู้ป่วยวิกฤติ
(ICU COVID 

ward)

เขียวถึงเหลือง

Room	air
O2cannula

Room	air
O2cannula

O2	HFNC2

BIPAP/CPAP3 
หรือเครื่อง
ช่วยหายใจ

O2	HFNC2	ที่มีค่า	
FiO2	อย่างน้อย	
0.6	หรือใส่เครื่อง

ช่วยหายใจ

ประเภทผู้ป่วยแบ่งตามอาการของ
ผู้ป่วยโควิด-191

สภาวะการหายใจของผู้ป่วยโควิด-19

ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้

เหลือง เหลืองถึงแดง แดง

/ / / /

ตารางที่ 1 บทบาทของเภสัชกรคลินิกในการติดตามฟาวิพิราเวียร์
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หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ 
COVID-19
(Hospitel)

หอผู้ป่วยรวม-
ห้องแยกโรค 

(Cohort COVID 
ward)

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ 
(Intermediate 
COVID ward)

หอผู้ป่วยวิกฤติ
(ICU COVID 

ward)

บทบาทของเภสัชกรคลินิก

1.	ทบทวนและประสานรายการยาของผู้ป่วย	รวมถึงประวัติแพ้ยา

6.	การติดตามการใช้ยาตามหลัก6R8

1.1	ระหว่างบ้านกับสถานพยาบาล

6.1	ยารักษาโรคผู้ป่วยเดิม9

6.3	ยาที่ใช้รักษา	โควิด-19

6.3.1	ฟาวิพิราเวียร์

6.3.2	เรมเดซิเวียร์

6.3.3	ยาต้านการอักเสบ										
							(Corticosteroids)

6.3.4	ยากลุ่มอื่นๆ
			-	ยาต้านอินเตอร์ลิวคิน-6	
					เช่น	โทซิลิซูแมบ	
			-	ยาต้านไซโตไคน์ชนิด
					ทีเอนเอฟ	เช่น	อินฟลิซิแมบ	
			-	ยายับยั้งเอนไซม์เจนัสไคเนส	
					เช่น	โทฟาซิทินิบ,	บาร์ซิทินิบ	

รูปแบบยารับประทาน
Dexamethasone/
prednisolone

รูปแบบยาฉีด	เช่น
Dexamethasone/	
methylprednisolone/
hydrocortisone

6.2	ยาที่รักษาตามภาวะผู้ป่วย	
					ณ	ปัจจุบัน10

1.2	ระหว่างหอผู้ป่วย

2.	ตรวจสอบคำาสั่งแพทย์ทั้งใน	
			doctor’s	order	sheet4	และ	CPOE5	

3.	จัดยาตามคำาสั่งแพทย6์

4.	จ่ายยาตามคำาสั่งแพทย6์

5.	อธิบายการใช้ยาทางโทรศัพท7์

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

- - / /

- - / /

/ / / -

- - / /

/ / / /

/ / / /

/ - - -

/ - - -

/ - - -
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หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ 
COVID-19
(Hospitel)

หอผู้ป่วยรวม-
ห้องแยกโรค 

(Cohort COVID 
ward)

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ 
(Intermediate 
COVID ward)

หอผู้ป่วยวิกฤติ
(ICU COVID 

ward)

7.	ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาก
				ยาที่ใช้รักษา	COVID-19

1 ประเภทผู้ป่วยแบ่งตามอาการของผู้ป่วยโควิด-19	คือผู้ป่วยสีเขียว:เจ็บคอ	ไม่ได้กลิ่น	ไม่รู ้รส	มีผื่น	ถ่ายเหลว	ตาแดง			
		อุณหภูมิร่างกาย	37.5	องศาเซลเซียสขึ้นไป;	ผู้ป่วยสีเหลือง:ไอ/มีนำ้ามูก	แน่นหน้าอก	ปอดอักเสบ	เวียนหัว	ไอแล้ว
		เหนื่อย	ถ่ายเหลวมากกว่าหรือเท่ากับ3	ครั้งต่อวัน	อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำาตัว;	ผู้ป่วยสีแดง:หอบเหนื่อย
		รุนแรง	แน่นหน้าอก	หายใจลำาบาก	อ่อนเพลีย	ตอบสนองช้า	ไม่รู ้สึกตัว
2	HFNC:	High-flow	nasal	cannula	เป็นการใช้ออกซิเจนอัตราไหลสูง	ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจ	
		โดยกำาหนดอัตราการไหลของออกซิเจน	(ลิตรต่อนาที;	Liter	per	minute)	และระดับความเข้มข้นของออกซิเจน	
		(FiO2)	ตามสภาวะของผู้ป่วย	
3 BIPAP:	Bilevel	positive	airway	pressure/CPAP:	Continuous	positive	airway	pressure	เป็นเครื่องช่วย
		หายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ	(NIPPV:	Noninvasive	positive-pressure	ventilation)
4	doctor’s	order	sheet	คือแผ่นบันทึกคำาสั่งแพทย์
5	CPOE:	computerized	physician	ordering	entry	system	คือระบบสั่งยาจากการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
6	ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ	COVID-19	(Hospitel)	เภสัชกรคลินิกมีหน้าที่จัดยาและจ่ายยาตามคำาสั่งแพทย์	สำาหรับหอ
		ผู้ป่วยอื่นๆจะเป็นหน้าที่ของห้องยาผู้ป่วยใน
7	ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ	COVID-19	(Hospitel)	เภสัชกรคลินิกโทรอธิบายการใช้ยาให้กับผู้ป่วยทุกรายโดยเฉพาะ
		ฟาวิพิราเวียร์โดยจะตั้งเวลาการให้ยามาตรฐาน	(standard	administration	time)	เป็น	10.00	น.และ	22.00	น.	
		และมีโทรศัพท์ติดตามการรับประทานยาทุกวัน	ในเวลา	10.00	น.
8	หลัก	6R	คือหลักการตรวจสอบเพื่อให้ยาอย่างปลอดภัย	(safe	medication	administration)	ประกอบด้วย	
		6	rights	ถูกคน	(right	patient),	ถูกยา	(right	drug),	ถูกขนาด	(right	dose),	ถูกเวลา	(right	time),	ถูกวิธีหรือ
		วิถีทางให้ยา	(right	route)	และมีการบันทึกที่ถูกต้อง	(right	documentation)
9	ยารักษาโรคผู้ป่วยเดิมเช่น	โรคเบาหวาน,	โรคหัวใจ,	โรคไต	เป็นต้น
10	ยาที่รักษาตามภาวะผู้ป่วย	ณ	ปัจจุบัน	เช่น	ภาวะติดเชื้อ,	ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น	เป็นต้น
11	เภสัชกรคลินิกอธิบายยากลับบ้านทางโทรศัพท์

9.	อธิบายยากลับบ้าน11

8.	ให้คำาปรึกษาด้านยาแก่แพทย์	
				พยาบาล	รวมถึงผู้ป่วย

/ / / /

/ / / /

/ / - -
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	 เนื่องจากฟาวิพิราเวียร์	(200	มิลลิกรัมต่อเม็ด)	สำาหรับรักษา	COVID-19	มีความจำาเพาะ	คือใน
ผู้ใหญ่	ขนาดยาท่ีแนะนำา	วันท่ี	1:	1,800	มิลลิกรัม	(9	เม็ด)	วันละ	2	คร้ัง	วันต่อมา:	800	มิลลิกรัม	(4	เม็ด)	
วันละ	2	ครั้ง	แต่ถ้านำ้าหนักตัว	>90	กิโลกรัม	วันที่	1:	2,400	มิลลิกรัม	(12	เม็ด)	วันละ	2	ครั้ง	วัน
ต่อมา:	1,000	มิลลิกรัม	(5	เม็ด)	วันละ	2	ครั ้ง	ดังนั ้นสิ ่งที ่ต้องคำานึงเวลาผู้ป่วยเริ่มใช้ฟาวิพิราเวียร์	
คือ	ทบทวนยาที ่รับประทานก่อนมารักษาที ่โรงพยาบาล	เช่น	ต้องหยุดรับประทานฟ้าทะลายโจร,
ยาเบาหวานกลุ่ม	 sodium	glucose	co-transporter	 type	2	 inhibitors	 (SGLT2	 inhibitors)	 เพื่อ
ลดความเสี ่ยงต่อการเกิดภาวะ	diabetic	ketoacidosis	(DKA)	ชั ่งนำ ้าหนักตัวเพื ่อกำาหนดขนาด
ยาฟาวิพิราเวียร์ที่เหมาะสม	ติดตามความร่วมมือในการใช้ยา	และตรวจสอบอันตรกิริยาระหว่างยาเดิมที่
ผู้ป่วยรับประทานกับฟาวิพิราเวียร์	เพื่อเฝ้าระวังผลที่อาจเกิดขึ้น	เช่น	อาจเพิ่มระดับกรดยูริคในเลือดสูง
ควรระวังการใช้ร่วมกับ	pyrazinamide,	ระวังนำ ้าตาลในเลือดตำ ่าหากใช้ร่วมกับ	repaglinide	หรือ
pioglitazone	และปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำางานของตับบกพร่องในระดับปานกลางถึงรุนแรง2-6,8-9

จากการปฏิบัติงานของเภสัชกรคลินิกได้พบปัญหาจากการใช้ยาหลายรูปแบบ	ซ่ึงได้มีวิธีการแก้ไขตามตาราง
ที่	2

ปัญหาที่พบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข

-	ผู้ป่วยทำายาหาย
-	ผู้ป่วยเผลอทิ้งยาในถังขยะ

-	ผู้ป่วยลืมรับประทานยาบ่อยๆ

-	ผู้ป่วยมีภาวะความจำาเสื่อม

-		ฉลากไม่ชัดเจน
-	ผู้ป่วยอ่านหนังสือไม่ออก
-	ผู้ป่วยมองฉลากยาไม่ชัด

เบิกยาเพิ่มให้แก่ผู้ป่วย
แต่หากหายทั้งชุดทางพยาบาลจะ
เข้าไปตรวจสอบก่อนเบิกยาใหม่

แจ้งเตือนให้พยาบาลช่วยโทรศัพท์
เตือนผู้ป่วยก่อนรับประทานยารอบต่อไป
และเภสัชกรคลินิกมาตรวจสอบวิธี
รับประทานยาในวันถัดไป	โดยให้ผู้ป่วย
นับจำานวนยาที่เหลือเพื่อทวนสอบ

หาผู้ร่วมห้องที่พอช่วยดูแลการ
รับประทานยาของผู้ป่วยได้

-	ปรับปรุงฉลากยาให้ตัวใหญ่ขึ้น	
-	ทำาฉลากรูปภาพ	ฉลากเสียงผ่าน
		QR	code
-	เพิ่มรูปจำานวนเม็ดยาที่ต้องใช้ใน
		แต่ละวันเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและ
		รับประทานฟาวิพิราเวียร์ได้ถูกต้อง

ขนาดยาฟาวิพิราเวียร์ไม่เหมาะสม

1.	รับประทานยาไม่ครบ

2.	รับประทานยาเกิน	เช่น	18	เม็ด	
			ต่อ	1	ครั้ง	หรือ	13	เม็ด	ต่อ	1	ครั้ง

ตารางที่ 2 ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไข
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ปัญหาที่พบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข

-	ยังไม่มีการกำาหนดเวลาการ
		ให้ยามาตรฐานที่ชัดเจน
-	มีข้อจำากัดในการเข้าบริบาล
		ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
		2019

-	รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของ
		ฟาวิพิราเวียร์เป็นยาเม็ด	
		ขนาด	200	มิลลิกรัม

-

จำานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	ทำาให้ไม่
สามารถดูได้ทั่วถึง	เกิดการทำา
งานซำ้าซ้อน

ไม่มีระบบที่แจ้งเตือนชัดเจน

ผู้ป่วยไม่มีความคุ้นชินกับการ
รับประทานยาในปริมาณมาก

ทำาตารางเวลาการให้ยามาตรฐาน	
(standard	administration	time)	
โดยมีการตกลงร่วมกันกับพยาบาล

-	ตัดแบ่งเม็ดยาตามที่ใช้จริง	หรือส่ง
		ที่ตัดยาพร้อมวิธีเตรียมยาให้ไป
		พร้อมกับยา
-	ระยะหลังได้จัดหายานำ้าฟาวิพิราเวียร	์
		(ปัจจุบัน	1	ขวด	ขนาด	800	mg/60	
		มิลลิลิตร	มีความเข้มข้น	13.33	
		มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)	และทำาตาราง
		ขนาดยาในเด็กพร้อมใช้ตามนำ้าหนักตัว
		เพื่อความสะดวกและป้องกันการ
		คลาดเคลื่อนทางยา

-	แนะนำาการเตรียมโดยละลาย
		ฟาวิพิราเวียร์ลงในถ้วยที่ใส่นำ้า
		เล็กน้อยแล้วรอยาละลายจนหมด
		จากนั้นใช้หลอดดูดยาดูดนำ้าในถ้วย
		ทั้งหมดป้อนให้ผู้ป่วยรับประทาน	

จัดทำาแผ่นบันทึกข้อมูลยาของผู้ป่วย
เฉพาะบุคคล	เพื่อให้เกิดการดูแล	
จ่ายยาและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้กับ
เภสัชกรคลินิกที่มาปฏิบัติงานในวันถัด
ไปได้อย่างต่อเนื่อง

ทำาที่คั ่นแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเตือนวัน
ที่ฟาวิพิราเวียร์จะครบ	5	วัน	เพื่อคัด
กรองให้แพทย์สำาหรับผู้ป่วยที่ต้องการ
ประเมินด่วน	ในการเบิกฟาวิพิราเวียร์
เพิ่ม

แนะนำาให้ผู้ป่วยทยอยรับประทาน
ฟาวิพิราเวียร์แต่ขอให้ครบจำานวน
ภายใน	1	ชั่วโมง

การบริหารฟาวิพิราเวียร์

การติดตามการใช้ฟาวิพิราเวียร์

ความร่วมมือในการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์

1.	หลังจากเริ่มฟาวิพิราเวียร์ครั้งแรก	
			ไม่ทราบเวลารอบถัดไปที่เหมาะสม

2.	กรณีเป็นผู้ป่วยเด็ก	จำานวนเม็ด
			ยาฟาวิพิราเวียร์ที่รับประทาน	
			ไม่เต็มเม็ด	เพราะคำานวณตาม
			นำ้าหนักตัว

3.	กรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้
			ไม่สามารถรับประทานยาเม็ดได้

1.	ต้องทำาบันทึกผู้ป่วยทุกวัน

2.	ฟาวิพิราเวียร์มีจำานวนจำากัดต้อง
			ใช้ใบประกอบในการเบิก	ทำาให้ใช้
			เวลาในการเบิกยา	ส่งผลให้ผู้ป่วย
			ได้รับฟาวิพิราเวียร์ไม่ต่อเนื่อง
			หรือขาดยา	จนทำาให้ต้องเริ่ม
			ขนาดยาโถมใหม่	(loading	dose)

ผู้ป่วยอาเจียน	หรือกลืนยาไม่ไหว
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อาการไม่พึงประสงค์
จากฟาวิพิราเวียร์

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากมีอาการเล็กน้อย	ให้สังเกตอาการต่อ

หากมีอาการมาก	เพิ่มยาต้านอาการคลื่นไส้-อาเจียน	เช่น	Domperidone	10	mg	1	เม็ด	
3	เวลา	ก่อนอาหาร	เช้า	กลางวัน	เย็น

ให้สังเกตอาการต่อ	และรักษาตามอาการเช่นให้รับประทานเกลือแร่

หากมีอาการเล็กน้อย	ให้สังเกตอาการต่อ	เพราะสามารถพบผื่นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	ได้เช่นกัน

หากมีอาการมาก	เพิ่มยาแก้แพ้	เช่น	Cetirizine	10	mg	1	เม็ด	1ครั้ง	หลังอาหารเช้า	
หรือให้ยาทาแก้แพ้ร่วมด้วย	

หากมีอาการเล็กน้อย	ให้สังเกตอาการต่อ

หากมีค่าเอนไซม์ตับขึ้นเล็กน้อย	ให้สังเกตอาการต่อ	เพราะส่วนใหญ่สามารถมีปัจจัย
อื่นกระตุ้นได้	เช่น	ภาวะติดเชื้อ	หรือภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วยยังไม่คงที่

หากตามค่าเอนไซม์ตับขึ้นสูงอย่างชัดเจน	เช่น	มากกว่าสามเท่าของค่ามาตรฐาน	
พิจารณาเปลี่ยนจากฟาวิพิราเวียร์เป็นเรมเดซิเวียร์

1.	คลื่นไส้	อาเจียน

2.	ท้องเสีย	

3.	ผื่นขึ้น

4.	ใจสั่น

5.	ภาวะตับอักเสบ

อาการไม่พึงประสงค์จากฟาวิพิราเวียร์

	 อาการไม่พึงประสงค์จากฟาวิพิราเวียร์ส่วนใหญ่ที่พบในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่	คือ	คลื่นไส้	ท้องเสีย	
ผื่นข้ึน	ใจสั่น	ภาวะตับอักเสบ	ถ้าผู้ป่วยเด็กมักพบอาเจียน	แต่ทั้งนี้ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง
จากฟาวิพิราเวียร์ในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม

ตารางที่ 3 อาการไม่พึงประสงค์จากฟาวิพิราเวียร์ที่พบ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

บทสรุป

	 บทบาทของเภสัชกรคลินิกในการติดตามการใช้ฟาวิพิราเวียร์คือการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยที่
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ในด้านขนาดยา,	อันตรกิริยาระหว่างยา,	ผลข้างเคียงจากยา	หรือแพ้ยา	และ
ความร่วมมือในการใช้ยา	นอกจากนี้กระบวนการทบทวนรายการยาที่ผู ้ป่วยรับประทานหรือมีอยู่เดิม
มีความสำาคัญเพื่อให้การรักษาโรคเดิมผู้ป่วยมีความต่อเนื่อง	 และพิจารณายาที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะ
ผู้ป่วย	ณ	ปัจจุบัน	เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น	รวมถึงการทำางานร่วมกับ
สหสาขาวิชาชีพ	 ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุดและปลอดภัยแก่ผู้ป่วย	 โดยมีเภสัชกรคลินิก
ช่วยอธิบายวิธีการรับประทานฟาวิพิราเวียร์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำานวนวันที่รักษา	ลดขั้นตอนในการ
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ทำางานของแพทย์และพยาบาล	ทำาให้ผู้ป่วยได้รับฟาวิพิราเวียร์ครบและรับประทานได้อย่างเหมาะสม
ตามเวลา	เพ่ิมความร่วมมือในการใช้ยา	และช่วยประสานในการจัดหายาและตอบคำาถามเรื่องยาต่างๆ
ในการดูแลผู้ป่วย
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ใกล้ตัว
ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ

ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

บทบาทของเภสัชกรต่อการใช้ฟ้าทะลายโจร

ในผู้ป่วยโควิด 19

	 การระบาดของโควิด	 19	อย่างกว้างขวางในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม	 2564	นั้น	 มีผู้ป่วย

จำานวนมากท่ีไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้	ประชาชนมีความต่ืนตระหนก	ส่งผลให้มีการกักตุน

ฟ้าทะลายโจร	ผู้ป่วยหลายรายหาซ้ือฟ้าทะลายโจรไม่ได้	ในบางชุมชนมีการแสวงหาต้นกล้าฟ้าทะลายโจร

มาแจกจ่ายกัน	ร่วมกันผลิตยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้ป่วย	ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เภสัชกร	

ในฐานะที่มีบทบาทในการจัดหา	กระจายและดูแลการใช้ยาให้มีความปลอดภัยต้องเข้าใจสถานการณ	์	

เพื่อให้สามารถจัดการให้ผู้ป่วยเข้าถึงฟ้าทะลายโจรอย่างปลอดภัยและทันเวลา	 เพราะสถานการณ์

การระบาดที่ยังคงไม่ทราบว่าจะควบคุมได้เมื่อใด

	 ฟ้าทะลายโจร	มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า	Andrographis	paniculata	(Burm.	f.)	Nees	ได้รับ

การบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติปีพ.ศ.	2542	ด้วยข้อบ่งใช้คือ	บรรเทาอาการเจ็บคอ	บรรเทาอาการ

ของโรคหวัด1	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2564	ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร	และยาจากผงฟ้าทะลายโจร	

ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยโควิด	 19	ที่มีอาการน้อย	 เพื่อลดการเกิดโรค

ที่รุนแรง	 โดยรับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์	 180	มิลลิกรัมต่อวัน	 โดยแบ่ง

ให้วันละ	3	ครั้ง	และต้องจัดให้มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็น
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ระบบเน่ืองจากยังมีข้อมูลจำากัด2	แนวทางเวชปฏิบัติ	การวินิจฉัย	ดูแลรักษา	และป้องกันการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล	กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	19)”	ในวันที่	4	สิงหาคม	2564	ได้แนะนำา

ในการพิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย	ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด	

COVID-19	ที่รุนแรง	และ	ไม่มีข้อห้ามต่อการใช้ฟ้าทะลายโจร	และไม่ให้ยาฟ้าทะลายโจรและยาต้าน

ไวรัสร่วมกัน	เพราะอาจมีผลข้างเคียงจากยา3  

	 สารสำาคัญในฟ้าทะลายโจรเป็นสารกลุ่มแล็กโทน	 (lactone)	 เช่น	แอนโดรกราโฟไลด์	 (andro-

grapholide)	ดีออกซีแอนโดรกราโฟไลด์	(deoxyandrographolide)	นีโอแอนโดรกราโฟไลด์	(neoan-

drographolide)	แอนโดรกราฟิไซด์	(andrographiside)	ซึ่งสารสำาคัญเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดในการควบคุม

คุณภาพของยาและสารสกัดฟ้าทะลายโจร	 ในตำารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย	 (Thai	 Herbal	 Pharma-

copoeia)	 ซึ่งกำาหนดให้วัตถุดิบสมุนไพร	 (ส่วนเหนือดินแห้ง)	 มีสารสำาคัญ	 คือ	 แล็กโทนรวม	 (total	

lactone)	 โดยคำานวณเป็นแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	6	โดยนำ้าหนัก	 (W/W)	และปริมาณ

แอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	1	โดยนำา้หนัก	(W/W)4	ดังน้ัน	การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร	

จึงต้องพิจารณาสารสำาคัญที่มีในผลิตภัณฑ์ด้วย	ในปัจจุบัน	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการระบุปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์บนฉลากยา	แต่ในระหว่างการแก้ไขนั้น

ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในยาฟ้าทะลายโจรสำาเร็จรูปได้ที่เว็บไซต์

ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 การนำาฟ้าทะลายโจรมาใช้และศึกษาวิจัยในประเทศไทย	 เกิดขึ้นหลังจากมีการตีพิมพ์การวิจัย

เบ้ืองต้นโดยการสร้างแบบจำาลองโครงสร้างสามมิติของสารสำาคัญในสมุนไพรที่ประเทศจีนใช้กันอย่าง

กว้างขวางกับเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	พบว่า	สารแอนโดรกราโฟไลด์	ซึ่งเป็นสารสำาคัญในฟ้าทะลายโจร		

มีศกัยภาพในการป้องกันไวรัสเข้าเซลล์และป้องกันการแบ่งตัวของไวรัส5	การวิจัยโดยกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การเภสัชกรรม	ได้รายงานผล

การวิจัยสู ่สาธารณะเมื ่อวันที ่	25	มีนาคม	2563	ระบุว่า	สารสกัดหยาบของฟ้าทะลายโจรและสาร

แอนโดรกราโฟไลด์	 มีฤทธิ์ทั้งยับยั้งเชื้อและต้านการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา	 2019	 ในหลอด

ทดลอง6	ต่อมาคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล	พบศักยภาพของฟ้าทะลายโจรต่อเช้ือไวรัสไวรัสโคโรนา	

2019	 ท่ีสอดคล้องกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ	 โดยพบว่า	 สารสกัดหยาบ

ของฟา้ทะลายโจร	และสารแอนโดรกราโฟไลด์	มีความสามารถในการยับย้ังการแบ่งตัวของเช้ือไวรัส	โคโรนา	

2019	ในช่วงระยะหลังของวงจรชีวิตไวรัส	late	phase	of	viral	life	cycle	ส่งผลให้จำานวนเซลล์ปอดที่

ติดเชื้อไวรัสลดลง	และยังพบว่ามีความปลอดภัยต่อเซลล์สมอง	ปอด	ตับ	ไต	ลำาไส้เล็ก7
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	 การศึกษาในคนชิ้นแรกของประเทศไทย	ในการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูง	คือ	แอนโดร

กราโฟไลด์	180	 มิลลิกรัม/วัน	 (โดยปกติการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรในหวัดจะใช้ขนาดแอนโดรกราโฟไลด์

อยู่ที่	60-120	มิลลิกรัม/วัน2)	ในผู้ป่วยโรคโควิด	19	ที่มีอาการน้อย	6	ราย	นาน	5	วัน	พบว่า	ความรุนแรง

ของอาการไอ	ความถี่ของการไอ	ความรุนแรงของอาการเจ็บคอ	ปริมาณเสมหะ	และความรุนแรงของ

ความปวดศีรษะลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ	ผู้ป่วย	3	รายตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในวันที่	5	ของการรักษา	แต่

พบว่ามีอาสาสมัคร	1	รายที่มีค่า	Alanine	aminotransferase	(ALT)	เพิ่มสูงเป็น	1.7	เท่าของค่าปกติ

ในวันที่	 5	 ของการใช้ยา	 และอาสาสมัคร	 1	 รายที่มีแนวโน้มของค่า	 Aspartate	 aminotransferase	

(AST)	และ	ALT	สูงขึ้นแต่ไม่เกินค่าปกติ	และกลับลงสู่ค่าปกติหลังจากสิ้นสุดการรักษา	จากนั้นคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล	นำาตัวอย่างสิ่งส่งตรวจมาศึกษาระดับของ	cytokines	

ที่เก่ียวข้องกับโรคโควิด-19	พบว่า	 ระดับของกลุ่ม	 adaptive	 และ	pro-inflammatory	cytokines,	

growth	 factor	and	chemokine	ลดลง	จึงเริ่มมีการนำามาใช้ในผู้ป่วยโควิด-19	ที่มีความรุนแรงน้อย6 

ต่อมามีการนำามาวิจัยในผู้ป่วยโควิด	19	ท่ีมีอาการน้อย	ด้วยการวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ	

พบว่า	กลุ่มผู้ใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรแอนโดรกราโฟไลด์	180	มิลลิกรัม/วัน	จำานวน	29	คน	ไม่มีรายใด

เป็นปอดอักเสบเลย	ในขณะที่กลุ่มที่ใช้ยาหลอก	28	ราย	เป็นปอดอักเสบ	3	คน	ปัจจุบันนักวิจัยได้ถอน

งานวิจัยดังกล่าว	ด้วยเหตุผลการคำานวณสถิติผิดพลาด8	แต่หากพิจารณาผลการใช้ก็อาจจะเห็น

แนวโน้มของการใช้ฟ้าทะลายโจรว่าน่าจะมีประโยชน์		ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการออกฤทธิ์ของฟ้าทะลาย

โจรต่อเชื้อโคโรนาไวรัส	 2019	 ดังกล่าวไปแล้ว	 ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานกำาลังศึกษาประสิทธิผลและ

ความปลอดภัยของฟ้าทะลายโจร	ซึ่งหากดำาเนินการแล้วเสร็จก็คงจะมีคำาตอบให้กับสังคม

	 การศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่า	สารแอนโดรกราโฟไลด์และสารสำาคัญอื่นๆในฟ้าทะลายโจร

มีศักยภาพในการนำามาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด	19	ดังนี้	สารแอนโดรกราโฟไลด์สามารถยับยั้งการทำางาน

ของเอนไซม์	main	protease	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวและเพิ่มจำานวนของไวรัสโคโรนา	20199,10,11 

ยังมีรายงานว่าสารแอนโดรกราโฟไลด์	สามารถยับย้ังท่ี	spike	protein,	เอนไซม์	angiotensin	Converting	

2	(ACE2),	papain	like	protease	และ	3C-like	protease12	การใช้ฟ้าทะลายโจรมีประโยชน์ในการ

บรรเทาอาการ	ได้แก่	อาการไข้และเจ็บคอ	ด้วยงานวิจัยในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง	พบว่ามีฤทธิ์

ต้านการอักเสบและลดไข้	เนื่องจากมีผลลดระดับ	inflammatory	cytokines	ได้แก่	tumour	necrosis	

factor	α	(TNF-α),	IL-12,	IL-1β,	IL-6,	IL1813
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	 ฟ้าทะลายโจรยังมีฤทธ์ิกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบ	จากการศึกษาในหลอดทดลอง	พบว่า

สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์เพิ่มการทำางานของ	 T	 lymphocyte14	 และในสัตว์ทดลอง	พบว่าสาร

สกัดจากฟ้าทะลายโจรและสารแอนโดรกราโฟไลด์	มีฤทธิ์เพิ่มการทำางานของ	natural	killer	cell	(NK-

cell)	และสามารถลดสารสื่ออักเสบ	ได้แก่	 IL-6,	 IL-1b,	TNF-a	สารแอนโดรกราโฟไลด์	ยังสามารถจับ

กับตำาแหน่งออกฤทธิ์บน	IL-6	(ที่เป็นไซโตไคน์หลักที่หลั่งออกมาในช่วงที่ร่างกายเกิดพายุไซโตไคม์)	ด้วย

พันธะไฮโดรเจนในการศึกษา	 in-silico15	 ในประเทศจีนมีการวิจัยยาฉีด	 Xiyanping	 ที่มีส่วนประกอบ

ของ	andrographolide	sulphonate	เป็นการรักษาเสริมในผู้ป่วยโรคโควิด	19	ที่มีความรุนแรงน้อยถึง

ปานกลาง	(มี	pneumonia	ร่วมด้วย)	พบว่า	ยาสามารถกำาจัดเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

เมือ่เทียบกับการรักษามาตรฐานอย่างเดียว	การศึกษาในหนูพบว่ายานี้สามารถลดการหล่ัง	TNF-a,	IL-1b,	

IL-6,	NO	รวมทั้งลดการทำาลายปอดและตับผ่าน	MAPK	และNF-KB	pathway17

	 ในด้านความปลอดภัยน้ัน	จากรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของศูนย์เฝ้าระวัง

ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	พบว่า	อาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากฟ้าทะลายโจรนั้น	เป็น

อาการในระบบผิวหนังมากที่สุด18	อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นๆที่พบได้	เช่น	ปวดท้อง	ท้องเดิน	คลื่นไส้	

เบื่ออาหาร	วิงเวียนศีรษะ	ใจสั่น	และลมพิษ19

	 ฟ้าทะลายโจรมีข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์	หญิงที่กำาลังให้นมบุตร	เพราะอาจทำาให้เกิดการบีบตัว

ของมดลูก	 เป็นผลให้แท้งหรือคลอดก่อนกำาหนด	 และมีผลต่อการเติบโตของทารกในครรภ2์0	 การใช้ฟ้า

ทะลายโจรในเด็กมีหลักฐานการใช้ในเด็กอายุ	4	ขวบข้ึนไป21	อย่างไรก็ตาม	 ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของรูปแบบยาต่อการใช้ในเด็กด้วย		การใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดสูงในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง	อาจมีผลทำาให้ระดับนำ้าตาลในเลือด22	หรือความดันโลหิตลดลง23	และอาจส่งผลให้

เกิดอาการหน้ามืดและล้มได้	เพราะฟ้าทะลายโจรมีผลลดระดับน้ำาตาลในเลือดและความดันโลหิตได้		

	 ฟ้าทะลายโจรถูกเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์	 Cytochrome	 P450	 (CYP	 450)	 เนื่องจาก

ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์	CYP	1A2,	CYP2C9,	CYP2D6,	CYP3A4	ดังนั้นอาจต้องระมัดระวัง

เมื่อใช้ร่วมกับยาที่ถูกเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ดังกล่าว	โดยยาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ	ได้แก่	warfarin,	

simvastatin,	atorvastatin,	 losartan,	metoprolol	และ	propranolol	เพราะเป็นยาที่ใช้บ่อย

ในผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	

	 กล่าวโดยสรุปคือ	ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยสนับสนุนในการใช้ในผู้ป่วยโควิด	19	

และเป็นยาที่มีความปลอดภัยสูง	แต่การใช้ในขนาดสูงก็ต้องระวังในผู้ป่วยที่มีการทำางานของตับผิดปกติ

และในผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่อาจมีผลเสียจากยาตีกันได้
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เภสัชกรกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

	 จากประสบการณ์ที่ดิฉันมีโอกาสได้ทำางานในศูนย์วัคซีนจุฬาฯ	ซึ่งจัดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนอก

โรงพยาบาล	เริ่มจากที่รู้ตัวว่าต้องมาช่วยงานในศูนย์วัคซีน	ในฐานะเภสัชกร	จึงได้ไปดูระบบงาน	การ

เก็บรักษาวัคซีน	และระบบการบันทึกต่างๆที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 เพื่อทำาความเข้าใจระบบทั้งหมด	

และมาประยุกต์ใช้ในศูนย์ฉีดวัคซีนจุฬาฯที่จามจุรีสแควร์และจามจุรี	 9	 แน่นอนสำาหรับฝ่ายเภสัช	 สิ่ง

ที่สำาคัญที่สุดคือการเก็บรักษาวัคซีนอย่างดีที่ดีสุดเพื่อคงคุณภาพของวัคซีน	จึงต้องจัดหาภาชนะบรรจุ

อุณหภูมิ	 2-8	องศาเซลเซียส	 ในการเตรียม	 ice	box	นี้มีขั้นตอนการเตรียมที่ละเอียด	ต้องเตรียมใหม่

ทุกวันเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามต้องการ	 การรับและขนส่งวัคซีนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจะต้องควบคุม

อุณหภูมิ	เพ่ือให้วัคซีนมีคุณภาพก่อนถึงผู้รับการฉีดอย่างดีที่สุด	นอกจากการจัดเตรียมวัคซีนแล้ว	ฝ่าย

เภสัชมีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์อื่นๆที่จำาเป็นและอำานวยความสะดวกแก่ฝ่ายพยาบาลผู้ทำาหน้าที่ฉีดวัคซีน	

และเตรียมยาฉุกเฉินต่างๆที่จำาเป็นสำาหรับกรณีเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน	 เมื่อทีมงานหลังบ้าน

ตกลงทำาความเข้าใจระบบงานและรับทราบแผนจำานวนโดสต่อวันแล้ว	 เราก็ต้องวางแผนกำาลังคนเพื่อ

ช่วยงานจิตอาสาให้เหมาะสม	เพราะคาดการณ์แต่แรกว่าถ้าฉีด	Sinovac	คนละ	2	โดส	เราต้องใช้เวลา

ทำางานนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย	42	วัน	แต่เมื่อผ่านไปพบว่าในช่วงหลังได้รับ	AstraZeneca	เพิ่มด้วย	จึงเริ่ม

จับกระแส
รศ.ดร.ภญ.สุญาณี พงษ์ธนานิกร                                                                                                                                

ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี
คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ฉีด	Astra	เข็ม	1	ด้วย	ในคาบเย็น	ภาระรับผิดชอบจึงมากขึ้น	ต้องมีการปรับ	SOP	ทั้งนี้เพื่อเร่งให้มีการ

ฉีดวัคซีนให้ได้จำานวนมากที่สุด	

	 ในด้านการบริหารจัดการ	ทีมงานหลังบ้านของเราแบ่งคร่าวๆเป็น	6	งาน	

	 1.	จัดทำาแนวปฏิบัติ	 (SOP)	ของทุกๆงานที่จิตอาสาทุกคนที่มาช่วยงานต้องรับทราบและปฏิบัติ

เหมือนๆกัน	เช่น	การเตรียม	ice	box	การจ่ายวัคซีนไปยังจุดฉีดวัคซีน	การตรวจสอบซากวัคซีนที่รับคืน

จากจุดฉีด	การดูดวัคซีนในพื้นที่เตรียมยา	การจัดเก็บซากขวดวัคซีนก่อนส่งไปกำาจัดอย่างถูกต้อง	

	 2.	งานจัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับวัคซีนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์	เช่น	

เอกสารกำากับยา	บทความตีพิมพ์ต่างๆ

	 3.	จัดเตรียมทีมดูดยา	ในช่วงแรกที่บริการฉีดวัคซีน	Sinovac	เภสัชกรจะช่วยงานดูดวัคซีนคู่กับ

ฝ่ายพยาบาล	แต่ในช่วงที่บริการฉีด	AstraZeneca	ต้องจัดเตรียมทีมเภสัชกรดูดยาโดยเฉพาะ	

	 4.	การเตรียมเอกสารต่างๆ	เช่น	เอกสารควบคุมต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	เพื่อการทวนสอบ

กรณีมีปัญหาระหว่างปฏบิัติงาน	 เตรียมสติกเกอร์บาร์โค๊ดวัคซีนแต่ละโดส	 แต่ละวัน	 และเตรียมสติกเกอร์

รหัสพยาบาลผู้ฉีด	ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องเตรียมก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย	1	วัน	

	 5.	การจัดเตรียมเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอื่นๆ	วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ต่างๆ	ให้พร้อม

ใช้อยู่เสมอ

	 6.	จัดทำาข้อมูลคำาแนะนำาเพ่ือเผยแพร่สำาหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว	และจัดทีมอาจารย์เภสัชกรเพื่อ

ตอบปัญหาหรือติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากวัคซีนที่ได้รับ	ทาง	LINE	official	account

	 จะเห็นว่าการทำางานในทุกๆส่วนต้องอาศัยการประสานงานที่ชัดเจนเพ่ือให้การปฏิบัติงานใน

แต่ละวันเป็นไปอย่างราบรื่น	 ในช่วงเย็นของทุกๆวัน	 ทีมงานทุกๆฝ่ายของศูนย์ฉีดวัคซีนจะมีการประชุม

สรุปปัญหาหน้างานต่างๆ	 เพื่อปรับปรุงและเตรียมงานวันต่อๆไป	ดังนั้นทีมงานหลังบ้านทุกคนจึงทุ่มเท

อย่างดีที่สุด	เพื่อให้งานบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์	ได้มีส่วนช่วยงานในหลายจุดของศูนย์ฉีดวัคซีน	ไม่เพียงแค่

จุดฉีดวัคซีนโดยตรง	ได้แก่	จุดคัดกรองวัดความดัน	จุดจัดคิวเข้าฉีดวัคซีน	และจุดตรวจและรับคืนเอกสาร

หลังจากสังเกตอาการครบเวลา	นอกจากนี้ยังมีนิสิตเภสัชศาสตร์ปี	 6	 ได้มาช่วยงานในส่วนคัดกรอง

ก่อนฉีดยา	 ได้ฝึกทักษะการซักประวัติโรคและการใช้ยา	 และช่วยงานส่วนสังเกตอาการอันไม่พึงประสงค์

จากวัคซีน
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	 ส่ิงที่ประทับใจที่อยากจะกล่าวถึงทีมหลังบ้าน	 คือ	 ทีมเภสัชกรจากร้านยาโอสถศาลา	 ได้แก่	

ภญ.พรรณทิพา	แก้วเกตุทอง	ภก.อนุกูล	ชื่นอารมย์	และ	ภก.ดนุพล	เชวงกิจสกล	ทั้งสามท่านเป็นกำาลัง

สำาคัญในการสนับสนุนงานเตรียมวัคซีน	 และยังมีคุณพรพรรณ	 โรหิตรัตน์	 ผอ.ฝ่ายวิชาการคณะเภสัชฯ	

ช่วยประสานงานกับบุคลากรจิตอาสาเพื่อลงปฏิบัติงานในแต่ละวัน	 นอกจากนี้ยังมีทีมอาจารย์เภสัชกรที่

ทำาหน้าที่ดูดยา	 นำาโดย	 ผศ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา	 อารีเปี่ยม	 ที่ช่วยฝึกทีมนิสิตเภสัชศาสตร์	 ปี	 6	 ซึ่งกำาลังฝึก

ปฏิบัติวิชาชีพ	ณ	 แหล่งฝึกโรงพยาบาลต่างๆ	 เพื่อมาเป็นทีมดูดยา	นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริง	 ถูกต้องตาม

หลักวิชาการโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ	 (aseptic	 technique)	ซึ่งอาจารย์ณัฏฐดาจะให้ความสำาคัญมาก	

เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมยาในโรงพยาบาลซึ่งมีห้องสะอาด	 (clean	 room)	 หรือห้องแยก	 (separated	

room)	ซึ่งสามารถควบคุมความสะอาดได้	ดังนั้น	ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน	จามจุรีสแควร์นี้จึงได้จัดเตรียมสถานที่

หรือสิ่งแวดล้อมสำาหรับการเตรียมวัคซีนเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพและปราศจากการปนเป้ือน

อย่างเต็มที่	 อาจารย์จึงได้จัดทำาแนวปฏิบัติสำาหรับผู้ที่ทำาหน้าที่เตรียมวัคซีนอย่างละเอียด	 เริ่มตั้งแต่การ

แต่งกาย	 สวมเสื้อกาวน์	 หมวก	 ถุงมือ	 การล้างมือ	 การทำาความสะอาดบริเวณเตรียมยา	 และล้างมือ

ทุกครั้งที่เตรียมยาจากขวดใหม่	 วิธีการดูดยาอย่างไรเพื่อให้ได้ปริมาณครบโดสตามที่บริษัทวัคซีนแนะนำา	

อุปกรณ์ทุกช้ิน	 เช่น	 ถาดสแตนเลส	 ถาดพลาสติก	 และอื่นๆ	 ผ่านการล้างทำาความสะอาดโดยกลุ่มงาน

นักวิทยาศาสตร์	 คณะเภสัชศาสตร์	 และจัดส่งมายังศูนย์ฉีดวัคซีน	 จามจุรีสแควร์ทุกวัน	 นี่แหละคือสิ่งที่

สะท้อนวิชาชีพเภสัชกรที่ได้รับการสั่งสอนมาจากคณาจารย์	 ให้เห็นความสำาคัญของการดูแลผลิตภัณฑ์ยา	

การทำางานอย่างเป็นระบบ	ในวันที่มียอดฉีดจำานวนมากกว่าปกติ	จำาเป็นต้องมีการวางแผนกำาลังคน

เพิ่มเติม	ทางทีมงานยังได้รับความอนุเคราะห์จาก	ศิษย์เก่าเภสัชกรหลายท่านมาช่วยผลัดเปลี่ยนกัน

เตรียมวัคซีน	 ดังนั้นจะเห็นว่างานจะสำาเร็จได้ด้วยการที่มีทีมงานที่เข้มแข็ง	 มีจิตอาสา	 และมีเป้าหมาย

เดียวกัน	คือ	ให้ผู้รับบริการได้รับยาที่มีคุณภาพและปลอดภัย	

	 จากประสบการณ์ในครั้งนี้	 ทำาให้ได้เห็นน้ำาใจของพี่น้องชาวเภสัชและชาวจุฬาฯ	 เราทำางาน

ร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ	ทั้งแพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	นักสหเวชศาสตร์	และยังมีทันตแพทย์มาช่วย

ฉีดยาอยู่ช่วงระยะนึงที่เราต้องจัดฉีดวัคซีนในคาบเย็นด้วย	 นอกจากนี้อาจารย์และบุคลากรคณะอื่นๆอีก

มากมายที่มาช่วยงานจิตอาสาในทุกๆจุดที่ศูนย์ฉีดวัคซีน	 แสดงถึงพลังของชาวจุฬาฯในยามวิกฤต	 ทำาให้

พวกเราสามารถก้าวผ่านไปได้
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เภสัชกรกับคุณภาพวัคซีนป้องกันโควิด-19

	 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	2019	หรือโควิด-19	นั้น	เภสัชกรสามารถ

มีบทบาทได้หลายเรื่องในภาวะฉุกเฉิน	 บทบาทที่ชัดเจนคือ	 การบริหารจัดการวัคซีนชนิดต่างๆ	 ต้ังแต่

การขนส่ง	 การเก็บรักษาและการเตรียม	 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทำางานได้อย่าง

ราบร่ืน	ส่งผลให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิผล	ในสถานการณ์ที่เร่งด่วนและมีเวลาในการเตรียม

ตัวไม่มากนัก	การได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องและการวางแผนบริหารจัดการ	รวมถึง	teamwork	จึงเป็นหัวใจ

สำาคัญของการทำางานนี้	เภสัชกรแต่ละภาคส่วน	แต่ละหน่วยงาน	อาจจะมีบทบาทที่แตกต่างกัน	ในหลาย

ส่วนงาน	 เภสัชกรต้องเข้าไปจัดเตรียมเรื่องของสถานที่ทำางาน	 สถานที่จัดเก็บ	 ความพร้อมของ	 aseptic	

area	จนกระทั่งสภาวะแวดล้อมอื่นๆ	อันดับแรกที่ต้องคำานึงถึงคือเรื่องของการเตรียมสถานที่เก็บ	จะ

เป็นตู้เย็นหรือ	 freezer	ซึ่งขึ้นกับชนิดของวัคซีนและความเหมาะสม	 เนื่องจากอุณหภูมิในการจัดเก็บ

มีผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพของวัคซีน	ตู้เย็นหรือ	freezer	ที่นำามาใช้นั้น	ควรได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

และได้รับการสอบเทียบอย่างถูกต้องกับช่วงอุณหภูมิที่ต้องการใช้งาน	ในตู้เย็นจะมีทั้งบริเวณที่เย็นจัด

และบริเวณที่อุณหภูมิสูงเกินไป	 จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องหลีกเหลี่ยงการวางวัคซีนในตำาแหน่งนั้นๆ	 เช่น	

ไฮไลท์
ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ

ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บริเวณที่ลมออก	 เพราะบริเวณนั้นอาจมีอุณหภูมิที่เย็นจัด	 และการวางวัคซีนในบริเวณนั้นยังบดบังการ

หมุนเวียนของลมในตู้เย็นซึ่งอาจส่งผลต่ออุณหภูมิของทั้งตู้อีกด้วย	นอกจากนั้น	ยังต้องมีการจัดเตรียม

ในเรื่องของกระติกหรือกล่องโฟมที่ต้องใช้ในการขนส่งวัคซีน	เภสัชกรหรือบุคลากรในบางศูนย์ฉีดวัคซีน

จำาเป็นต้องไปนำาวัคซีนมาจากศูนย์ส่วนกลางที่ทำาการกระจายวัคซีน	จึงต้องมีการเตรียมภาชนะบรรจ	ุ

รวมถึง	cold	pack	ให้ความเย็นในภาชนะ	ก่อนนำาไปบรรจุวัคซีน	ต้องมีการเตรียมให้ภายในภาชนะบรรจุ

นั้นมีอุณหภูมิคงที่ตามท่ีเราต้องการ	และมีการวางแผนเวลาที่ใช้ในการขนส่ง	นอกจากนี้เทอร์โมมิเตอร์	

หรือ	data	locker	ก็มีความจำาเป็นที่ต้องติดตั้งและ	monitor	อุณหภูมิตลอดช่วงเวลาการเก็บวัคซีน	

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด	เช่น	กรณีที่ตู้เย็นหรือ	freezer	เสีย	ไฟดับ	ปลั๊กหลุด	จะต้องมีแผนการ

รองรับชัดเจน	มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เรามีวัคซีนอยู่อย่างจำากัด

	 ประเด็นถัดไป	คือเรื่องของความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในตัวผลิตภัณฑ์	เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญ

ที่เภสัชกรจะสามารถตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนได้เบื้องต้นจากการมองหรือการสังเกต	 เช่น	จากการ

สังเกตลักษณะทางกายภาพ	สี	หรือ	appearance	ทำาให้เราทราบว่าวัคซีนขวดใดที่มีความเปลี่ยนแปลง

หรือแตกต่างไปจากข้อหนดลักษณะทางคุณภาพ	 (specification)	 ซึ่งอาจจะบ่งบอกได้ว่าวัคซีนน่าจะมี

ปัญหา	และไม่ควรนำาไปฉีดให้กับผู้รับบริการ	ตัวอย่างในกรณีศูนย์วัคซีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

เภสัชกรพบว่ามีวัคซีนซิโนแวคบางลอตมีลักษณะของการเกิดเจล	ซ่ึงจากการตรวจสอบเบ้ืองต้น	สันนิษฐาน

ว่า	ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจาก	excipient	บางตัว	เช่น	aluminium	hydroxide	ใน

ภาวะที่การเก็บหรือขนส่งที่เย็นจัด	อาจทำาให้วัคซีนเสียสภาพไปบางส่วนและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ	

จึงไม่ควรนำาไปบริหารต่อให้กับผู้ป่วย	ประเด็นนี้ก็เป็นหน้าที่ของเภสัชกรที่ต้องสังเกต	นอกจากน้ี	เภสัชกร

ยังมีบทบาทในการเตรียมพื้นที่และการใช้	aseptic	technique	ในการบริหารวัคซีน	ซึ่งข้อนี้เป็นความ

ท้าทายเป็นอย่างมาก	บางศูนย์ฯ	อาจตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสถานพยาบาล	ก็จะสามารถเตรียมความพร้อม

ได้ระดับหนึ่ง	แต่ความท้าทายคือปริมาณคนจำานวนมากที่มาใช้บริการในเวลาที่จำากัด	หรือบางศูนย์ฯ	

อาจต้องไปอยู่ในสถานที่จัดตั้งชั่วคราวที่ไม่ใช่สถานพยาบาล	เช่น	ห้างสรรพสินค้า	ก็จะต้องคำานึงถึงความ

สะอาด	ความเป็น	aseptic	technique	ในการเตรียมวัคซีนเป็นสำาคัญ	รวมถึงการวางลำาดับขั้นตอนของ

การทำางานก็เป็นเรื่องสำาคัญ	ตั้งแต่การนำาวัคซีนออกจากตู้เย็น	บริเวณที่ดูดวัคซีน	และบริเวณที่ฉีดวัคซีน	

ก็จะต้องคำานึงถึงความสะอาดและเวลาที่ใช้	เพื่อให้วัคซีนยังคงมีประสิทธิผล	นอกจากนี้	ในแต่ละศูนย์ฯ	

ยังต้องมีการฝึกอบรมเพื่อนร่วมศูนย์ฯ	ถึงแต่ละลำาดับขั้นตอน	เพื่อให้เข้าใจตรงกัน	และเตรียมพร้อมที่จะ

ทำางานในสเกลใหญ่ให้สำาเร็จได้อย่างดี	
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	 อาจเป็นเรื่องโชคดีที่ประเทศเราได้บริหารจัดการกับวัคซีนที่มีการจัดการง่ายที่สุดก่อน	 เริ่มจาก

ซิโนแวคที่เก็บง่าย	บริหารจัดการง่าย	ถัดมาคือแอสตร้าเซเนก้า	ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้น	และ

ถัดมาคือไฟเซอร์	 จึงทำาให้เราเพิ่มความชำานาญในการบริหารจัดการมากขึ้น	นอกจากนี้เราต้องมั่นใจว่า

ประชาชนได้รับวัคซีนครบโดสหรือตามปริมาณท่ีผู้ผลิตได้กำาหนดมา	เช่น	ในกรณีของวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า	

(0.5	ml/dose)	 ด้วยแรงกดดันจากปัญหาของการมีวัคซีนไม่เพียงพอกับความต้องการ	 จึงอาจเกิดนโนบาย

ในบางแห่งท่ีเน้นปริมาณการดูดวัคซีนจากในแต่ละขวดให้ได้จำานวนเข็มมากท่ีสุด	ทำาให้อาจมีการดูดวัคซีน

ในแต่ละเข็มด้วยปริมาณที่น้อยเกินไป	หากเภสัชกรในหน่วยงานนั้น	ไม่ได้มีความแข็งแรงในส่วนนี้	ก็อาจ

ทำาให้เกิดความผิดพลาดของปริมาณวัคซีนในแต่ละเข็มได้	เภสัชกรจึงจำาเป็นต้องมั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่ดูด

วัคซีนแลว้นำาไปฉีดสู่แขนของประชาชน	ประชาชนจะต้องได้รับวัคซีนครบปริมาณ	ในกรณีของวัคซีนของ	

Pfizer	เองน้ัน	จะต่างจากวัคซีนสองชนิดแรก	เนื่องจากต้องมีการเจือจางวัคซีนก่อน	ข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

ทั่วโลกก็มีให้เห็น	 เช่น	 ฉีดนำา้เกลือให้โดยไม่มีวัคซีน	 ฉีดวัคซีนเข้มข้นโดยไม่มีการเจือจาง	 ดังน้ัน	ความเข้าใจ

ในตัวผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึงเป็นเรื่องสำาคัญ	ธรรมชาติของวัคซีนที่เป็น	mRNA	จะมีความเปราะบาง

เทคนิคการผสมและดูดวัคซีนก็มีความละเอียดอ่อนท่ีต่างกัน	ซ่ึงแน่นอนว่าท้ังหมดน้ีต่างก็ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของวัคซีนทั้งสิ้น	

	 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ	ผศ.ภญ.ดร.ณัฎฐดา	อารีเปี่ยม	ที่ช่วยกันเตรียมข้อมูล	จัดสัมมนาออนไลน์	

และรณรงค์ในประเด็นคุณภาพวัคซีน	รวมถึงการเตรียมวัคซีน

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในครั้งนี้	เป็นบทเรียนที่สำาคัญในการทำางานใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน	 เพราะการบริหารจัดการท่ีผิดพลาดในข้ันใดข้ันหน่ึง	 อาจส่งผลให้ประสิทธิผลของวัคซีน

ด้อยลงไป	จนถึงวันนี้	ทุกคนคงตระหนักได้ว่าการรักษาคุณภาพของวัคซีนตั้งแต่ขนส่ง	จัดเก็บ	จนกระทั่ง

ถึงแขนของผู้รับบริการเป็นหน้าท่ีและบทบาทที่สำาคัญของเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องทุกคน	การปฏิบัติงานของเภสัชกร	การทำางานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ	และการบริหาร

จัดการท่ีเกิดจากการวางแผนในทุกลำาดับขั้นตอนอย่างละเอียด	 ส่ิงเหล่าน้ีจึงทำาให้เราสามารถเตรียมรับมือ

กับปัญหาไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือโรคระบาดใดๆขึ้นอีก
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บทบาทนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในช่วงสภาวะ

วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ในขณะนี้นั้น	บุคลากรสาธารณสุขล้วนมีหน้าที่

อันหนักหน่วง	ล้วนขาดแคลน	รวมท้ังเภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกรด้วย	ดังน้ัน	“นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์”	

จึงมีส่วนสำาคัญในช่วงสภาวะวิกฤตนี้ที่จะมาแบ่งเบาภาระหน้าที่ของทีมเภสัชกรได้

	 นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์หลักสูตรปัจจุบันนั้นเป็นหลักสูตร	6	ปี	โดยชั้น	ปีที่	1-5	จะเรียนอยู่

ที่คณะ	และชั้นปีที่	6	จะไปฝึกงานยังแหล่งฝึกต่างๆ	ทั้งโรงพยาบาล	ร้านยา	โรงงานเภสัชกรรม	บริษัทยา	

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	หรือสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	เป็นต้น	การเรียนของนิสิต/

นักศึกษาเภสัชศาสตร์	ชั้นปีที่	1-2	นั้นเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	ชั้นปีที่	3-5	ได้เรียนเรื่องยา	และ

ชั้นปีที่	6	ที่ออกไปฝึกงานเสมือนเป็นเภสัชกรตัวจริงแล้ว	

	 ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม	2564	ผู้เขียนได้รับการติดต่อจากคุณนิมิตร์	 เทียนอุดม	มูลนิธิเข้าถึง

เอดส์ว่าขอให้ช่วยหาอาสาสมัครเพื่อมาจัดยาส่งให้ผู้ป่วยตามบ้านที่	พริบตา	แทนเจอรีน	สหคลินิก	

จึงคิดว่านิสิตและนักศึกษาเภสัชศาสตร์น่าจะพอทำาได้	จึงประสานไปยังนิสิตเภสัชศาสตร	์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	และนักศึกษาเภสัชศาสตร์	ม.สยาม	มีนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่	กรุงเทพมหานครหลายคน

เข้าผลัดเปลี่ยนกันไปช่วยที่	พริบตา	แทนเจอรีน	สหคลินิก	ส่วนในต่างจังหวัด	ภก.สุภนัย	ประเสริฐสุข

ไฮไลท์
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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ประธานชมรมเภสัชชนบท	ได้ประสานหานักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อช่วยงานทางโทรศัพท์	กระทั่งปัจจุบัน

มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมเป็นจิตอาสามากกว่า	80	คน

	 การทำาหน้าที่แบ่งเบาภาระของเภสัชกรของนิสิต/นักศึกษา	เภสัชศาสตร์นั้นก็จะแบ่งตามชั้นปี	

ตามประสบการณ์ที่นิสิต/นักศึกษาได้เรียนมา	แน่นอนว่า	นิสิต/นักศึกษา	เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่	6	ที่ฝึกงาน

อยู่ตามแหล่งฝึกต่างๆสามารถช่วยเหลือพี่ๆเภสัชกรเสมือนเป็นเภสัชกรได้แล้ว	ในขณะที่นิสิต/นักศึกษา

เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่	1-5	ที่ยังไม่ได้ออกไปฝึกปฏิบัติงานสามารถช่วยเหลืองานบางประเภทได้ดังตัวอย่าง

หน้าที่ต่อไปนี้

	 1.	โทรถึงผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน	เพื่อตรวจสอบสถานที่ว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อผู้ป่วยจะได้รับยาอย่าง

รวดเร็ว	และถูกต้อง	 ในกรณีนี้สาเหตุที่ต้องเป็น	นิสิต/นักศึกษา	 เภสัชศาสตร์	 เนื่องจาก	นิสิต/นักศึกษา	

เภสัชศาสตร์สามารถแนะการรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง	แนะนำาข้อควรระวัง	และผลข้างเคียงของยา	

รวมถึงสามารถตอบคำาถามจากผู้ป่วยได้	ก่อนที่ทาง	สปสช.จะส่งยาไปให้ผู้ป่วย	ซึ่งหน้าที่นี้นิสิต/นักศึกษา

เภสัชศาสตร์	ชั้นปีที่	4-5	จะเป็นหลักในหน้าที่นี้	ปัจจุบันมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามและ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามช่วยอาสา	สปสช.	ดำาเนินการอยู่

	 2.	บริหารคลังยา	ที่พริบตา	แทนเจอรีน	สหคลินิก	กรุงเทพมหานคร	นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสยามได้เข้ามาเป็นจิตอาสาเพื่อเตรียมส่งยาไปยังผู้ป่วยที่

กักตัวที่บ้าน	(Home	Isolation)	

	 3.	นับยาใส่ซอง	นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์	ทุกชั้นปีสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

	 4.	จัดยาให้ผู้ป่วยรายคนตามแพทย์สั่ง	นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้ามาช่วยจัดยาตามแพทย์สั่ง

เพื่อเตรียมกระจายไปยังผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน	(Home	Isolation)	โดยเมื่อมีการจัดยาเสร็จแล้วเภสัชกร

ก็จะเป็นผู้ตรวจสอบยาอีกคร้ังเพ่ือป้องกันความผิดพลาด	นิสิต/นักศึกษาท่ีทำาหน้าท่ีน้ีมักจะเป็นช้ันปีท่ี	3-5

	 5.	ตรวจสอบยาก่อนส่งให้ไรเดอร์	(Rider)	ทางพริบตา	แทนเจอรีน	สหคลินิก	กรุงเทพมหานคร

จะมีการกระจายยาโดยให้ไรเดอร์	 (Rider)	 ไปส่งยาตามบ้านของผู้ป่วย	 โดยก่อนที่จะส่งมอบยาให้กับ

ไรเดอร์	(Rider)	นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์จะตรวจสอบยาอีกรอบเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าผู้ป่วยจะได้

รับยาอย่างปลอดภัย

	 6.	คีย์ยา	นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่	5	สามารถช่วยเภสัชกรในการคีย์ยาได้

	 7.	โทรยืนยันการสั่งจ่ายยาจากแพทย์		นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่	5	ซึ่งมีองค์ความรู้มาก

พอสามารถโทรไปยืนยันยาที่แพทย์สั่งจ่ายได้

	 8.	ค้นข้อมูลยา	เนื่องจากหน้าที่หน้างานของเภสัชกรในสภาวะนี้ก็มีมากล้น	แต่เรื่ององค์ความรู้ที่

เข้ามาใหม่ๆก็มีมากดังนั้นหน้าที่การค้นข้อมูลยาจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง	 การที่ได้นิสิต/นักศึกษา	

เภสัชศาสตร์มาช่วยในขั้นตอนนี้	จึงลดเวลาในการทำางานเภสัชกรไปได้มาก
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	 นศภ.กฤติกา	 ศรีรุณ	 กล่าวว่า	 งานที่ทำาในพริบตาคลินิกส่วนใหญ่จะเป็นการนับยาและจัดยาให้

คนไข	้ตรวจสอบใบส่ังยาและนำ้าหนักคนไข้ว่าเหมาะสมกับขนาดยาท่ีได้รับหรือไม่	และมีการโทรคอมเฟิร์ม

นำา้หนักของคนไข้ในกรณีท่ีเห็นว่าน้ำาหนักตำา่หรือสูงกว่าปกติ	ตนรู้สึกดีใจท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

ของพริบตาคลินิก	ได้มีโอกาสมาทำางานช่วยเหลือผู้ป่วยหลายพันคนในสถานการณ์โควิด19	ระบาด	ทำาให้

ได้เห็นการทำางานจริงๆ	 เห็นภาพวิชาชีพของตัวเองชัดเจนมากข้ึน	และดีใจท่ีการมาช่วยตรงน้ีเป็นประโยชน์

ในการช่วยเหลือผู้ป่วย	รวมถึงได้ต่อชีวิตใครอีกหลายๆคน	

	 สรุปได้ว่า	 นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์	 สามารถบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในสภาวะวิกฤต

ของโรคระบาดเช่นนี้ได้	 หากมีการมอบหมายงานให้นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์อย่างเหมาะสม	 นิสิต/

นักศึกษาเหล่านี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระเภสัชกรไปได้มาก	 ทำาให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็ว	 และใช้ยา

ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
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     การเฝ้าระวังเหตุการณ์ภายหลังได้รับ

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 (Adverse Event Following Immunization : AEFI COVID-19) 

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 นับต้ังแต่ปลายปี	 2562	

มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง	 เชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์แข่งกับการพัฒนายาและ

วัคซีนท่ีมนุษย์คิดค้นขึ้น	แม้ในที่สุดจะได้วัคซีนป้องกันโรคน้ีแล้ว	แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ลดลง

ทำาให้หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดเพ่ือจะจัดการปัญหานี้	

โดยการฉีดวัคซีนท่ีได้พัฒนาข้ึนมาในช่วงเวลาท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 และ

เนื่องด้วยวัคซีนท่ีนำามาใช้ในการป้องกันโรคนี้เป็นวัคซีนใหม่และได้รับอนุมัติให้นำามาใช้ในภาวะฉุกเฉิน	

การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนจึงมีความจำาเป็น	เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิต

และเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนในการเข้ารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	

เก็บตก
เรียบเรียงโดย ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
   ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ งานประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์

ภายหลังได้รับวัคซีน จังหวัดขอนแก่น
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	 การเฝา้ระวังเหตุการณ์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	(Adverse	Event	Following

Immunization:	AEFI)	หมายถึง	การเฝ้าระวังความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับ

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	และไม่จำาเป็นที่จะต้องมีสาเหตุจากวัคซีน	ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจเป็น

ความรู้สึกไม่สบายของผู้ที่ได้รับวัคซีน	หรือมีอาการแสดงของโรคภายหลังได้รับวัคซีน	หรือมีผลการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบความผิดปกติของวัคซีน		ซึ่งการเฝ้าระวังเหตุการณ์ภายหลังได้รับการ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนี้จะตรวจจับทุกเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีน	 ภายในกำาหนด

ระยะเวลาการติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของวัคซีนนั้นๆ	 เช่น	กรณีที่ผู้ที่ได้รับวัคซีน	ฉีดวัคซีนเสร็จ

แล้วเดินข้ามถนน	แล้วบังเอิญถูกรถชน	ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีนที่ต้องติดตาม

ในระบบนี้ด้วย		ทีมสอบสวนต้องสอบสวนสาเหตุที่ผู้ที่ได้รับวัคซีนถูกรถชนนั้น	เนื่องมาจากสาเหตุใด	เช่น	

เกิดอาการวูบ	หรืออาการง่วงนอนภายหลังจากได้รับวัคซีนหรือไม่	 	 วัคซีนทุกชนิดทำาให้เกิด	 AEFI	 ได้	

ไม่ว่าวัคซีนน้ันจะผ่านการผลิต	 การเก็บรักษาอุณหภูมิมาเป็นอย่างดี	 ซึ่งสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	อาจเกิดได้จาก	ปฏิกิริยาของวัคซีน	ความบกพร่อง

ของวัคซีน	 ความคลาดเคลื่อนด้านการให้บริการ	 ความกลัว	 ความวิตกกังวล	 และเหตุการณ์ร่วมอื่นโดย

บังเอิญ	เช่น	กรณีข่าวท่ีมีผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีน	แม้การเสียชีวิตนั้นจะเกิดจากพยาธิสภาพของ

โรคประจำาตัวเดิมท่ีเป็นอยู่แล้ว	 หรือเป็นโรคที่เกิดเป็นเหตุการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีน	ผู้ที่

มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องติดตามและสอบสวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้น	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

ดำาเนินงานและเป็นการประกันคุณภาพของวัคซีนด้วย

	 เน่ืองด้วยวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เป็นวัคซีนที่มีการพัฒนา

ขึ้นใหม่เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน	ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์อยู่ในระหว่างการศึกษา		ดังนั้น	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	อาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่ๆ

ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในระหว่างการศึกษาที่ผ่านมา	พยาธิสภาพของโรครวมถึงยาหลายรายการที่ใช้ในการ

รักษาโรคมาเก่ียวข้องด้วย	 ดังนั้น	 จึงเป็นภารกิจที่เภสัชกรจะต้องเข้ามาดำาเนินงานติดตามเหตุการณ์

อันไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน	 ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	 นอกเหนือจาก

ภารกิจในการบริหารจัดการการให้บริการวัคซีน	 และการจัดการระบบคลังเวชภัณฑ์ที่ดำาเนินการอยู่ใน

ปัจจุบัน	โดยเภสัชกรที่รับผิดชอบมีบทบาทในการพัฒนาระบบการติดตามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์

ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ทั้งในระดับจังหวัด	อำาเภอและหน่วยบริการ	การติดตามดูแล

ความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยท่ีเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน	การสอบสวนประเมินความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุร่วมกับทีมสหวิชาชีพภายหลังเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค	์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นการ
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การพัฒนาและประกันคุณภาพของวัคซีน	การประสานข้อมูล	การวิเคราะห์และการประเมินร่วมกับ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและสหวิชาชีพในการพัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวัง	การวางแผน	การเตรียมการ

ป้องกันเพ่ือลดการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์	รวมถึงการประสานข้อมูลและผู้รับผิดชอบเพื่อเยียวยา

ผู้เสียหายภายหลังได้รับวัคซีนตามระบบของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

	 เนื่องด้วยการจัดระบบการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	

เป็นภารกิจฉุกเฉินท่ีต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดกับประชาชนจำานวนมากภายในระยะเวลาจำากัด	

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน	 ได้แก่	 หน่วยงานภาครัฐ	 ทั้งกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาชน	 เข้ามาดำาเนินงานร่วมกัน	 ดังนั้น	 จึงต้อง

มีการพัฒนาระบบการทำางานให้สามารถประสานข้อมูลและดำาเนินงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและไร้

รอยต่อ	 ภายใต้ภารกิจต่อไปนี้	 ได้แก่	 การพัฒนาระบบและการเฝ้าระวังเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ของ

ผู้ที่ได้รับวัคซีน	การสอบสวนกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์	การตอบโต้สถานการณ์	การบรรเทา

ผลกระทบ	การเยียวยาผู้เสียหาย	การสรุป	ประเมิน	วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำาแนวทางเพื่อป้องกัน

แก้ไขปัญหาเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้น	 เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุดจาก

การได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

	 การดำาเนินงานเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในระดับจังหวัด	มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	คือ	สำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดหรือโรงพยาบาลประจำาจังหวัด	 ซ่ึงการดำาเนินงานของจังหวัดขอนแก่น	 หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ	

คือ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	 ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะทำางานประกันคุณภาพวัคซีน

และติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน	 ซึ่งประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที่จากสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	โรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาลทั่วไป	โรงพยาบาลชุมชน	สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ	

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 โดยมีบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 แพทย์	 เภสัชกร	 พยาบาล	

เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค	 เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ	 เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ	

นิติกร	 นักวิชาการสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข	 เพื่อให้สามารถดำาเนินงานให้ครอบคลุม

กับบทบาทภารกิจในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน	โดยมีโครงสร้างและการ

ดำาเนินงานตามแผนภูมิข้างท้ายนี้
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	 จากการดำาเนินงานดังกล่าว	ทำาให้สามารถติดตาม	ป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์

ภายหลังได้รับวัคซีนได้	เช่น	อาการอันไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค	กรณีปฏิกิริยาที่

สัมพันธ์กับความเครียดหลังจากการฉีดวัคซีน	กลุ่มอาการคล้ายภาวะหลอดเลือดสมอง	(Immunization

Stress-Related	 Response	 (ISRR)	 ซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการแขนขาอ่อนแรง	 การเคลื่อนไหวของ

ร่างกายผิดปกติ	พูดไม่ชัด	อาการคล้ายภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	แต่เมื่อประเมินอาการทาง

ระบบประสาทโดยใช้	 National	 Institute	Of	Health	 Stroke	 (NIHSS)	พบว่า	 อาการที่เกิดขึ้น

ไม่เข้าเกณฑ์ของโรคหลอดเลือดสมอง	ทางคณะทำางานจึงได้ประชุมเพื่อพัฒนาระบบในการป้องกันมิให้

เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าว	 ได้แก่	 การจัดสถานที่สำาหรับสังเกตอาการหลังฉีด	 ให้มีบรรยากาศ

ผ่อนคลาย	เช่น	มีเพลง	หรือการแสดงดนตรี	มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม	มีบริเวณหรืออุปกรณ์สำาหรับการ

ถ่ายภาพเช็คอิน	ฯลฯ	เพื่อช่วยลดความเครียดของผู้รับบริการที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างรอสังเกตอาการ

ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้เกิดภาวะ	ISRR	ได้																

	 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	เป็นวัคซีนใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้นำามา

ใช้ได้ในภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาด	การฉีดวัคซีนใหม่ให้กับบุคคลจำานวนมาก	ย่อม

เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เป็นธรรมดา	 แต่การพัฒนาระบบการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์

ภายหลงัได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท่ีบุคลากรสาธารณสุขทุกหน่วยงาน	

ทุกระดับ	ร่วมแรงร่วมใจดำาเนินงานในการป้องกัน	แก้ไขปัญหาและตอบโต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น	จะสร้าง

ความมั่นใจให้กับประชาชน	ทำาให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนได้รับความปลอดภัยสูงสุดได้
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บทบาทเภสัชกรร้านยาในการจัดการปัญหา 

COVID  19

	 ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่า	COVID	19	จะอยู่กับเราอีกนานเป็นปีหรือสองปีหรือมากกว่านั้น	อาจ

ก่อคลื่นการระบาดเป็นระลอกๆได้ทุกเวลาที่ละเลยต่อมาตรการการควบคุมที่เราเรียกกันว่า	 “การ์ดตก”		

ทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและเตรียมการเพ่ือรองรับวิกฤตการระบาดที่อาจเกิดขึ้นอีกคร้ังแล้ว

ครั้งเล่า	การสูก้ับ	โคโรนาไวรัส	19	ตัวนี้	เป็นศึกที่หนักหนาสาหัสกว่าครั้งไหนๆ	ต้องระดมทรัพยากร

และบุคลากรในระบบสาธารณสุขทุกภาคส่วนมาร่วมมือกัน	เพ่ือให้ประเทศชาติก้าวผ่านวิกฤตน้ีไปให้จงได้

	 เภสัชกรร้านยา	 ถือเป็นเภสัชกรด่านหน้าที่สำาคัญคนหนึ่งในระบบสาธารณสุขของประเทศ	

ส่วนใหญ่ของร้านยาแม้จะไม่ได้อยู่ในระบบของหน่วยบริการ	คือมิได้ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการส่งต่อของ	

สปสช.	 (เดิมเรียกว่าหน่วยบริการร่วม)	แต่ก็สามารถที่จะส่งต่อหรือเชื่อมต่อเพื่อการทำางานร่วมกับหน่วย

บริการได้ท้ังแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ		เภสัชกรร้านยาเด่ียวๆท่ีเป็นหน่วยย่อยๆกระจายตัวอยู่ใน

พื้นที่ต่างๆ	ล้วนสามารถมีบทบาทต่อการช่วยเหลือชุมชนและประชาชนเพื่อสู้ภัย	COVID	19	ได้ในหลาย

รูปแบบและหลายแนวทางของการให้บริการ	ดังนี้

สาระน่ารู้
โดย เภสัชกรหญิงเพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 1. “เภสัชกรร้านยา” เป็นที่พึ่งในการให้ข้อมูลความรู้และคำาปรึกษาเรื่องต่างๆแก่ประชาชน 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรค	 อาการ	 และที่สำาคัญคือความรู้จริงในเรื่องยา	 สมุนไพรและอาหารเสริม	 ซ่ึง

ตลอดช่วง	COVID	19	ที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการใช้ยา	สมุนไพรและอาหารเสริมต่างๆอย่าง

ไม่สมเหตุผลอยู่มากมาย	 ประชาชนตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาที่เกินความจริง	 หลงเชื่อและเกิดความ

สิ้นเปลืองด้านค่าจ่ายอย่างน่าเสียดาย	 เช่น	 ฟ้าทะลายโจร	 กระชาย	 ลำาไย	 กระเทียม	 ซ่ึงหากใช้รักษา	

COVID	 19	 ได้นั้นจะต้องมีปริมาณสารสำาคัญที่ได้ขนาดของการรักษาแต่กลับมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่แสดง

ปริมาณที่ชัดเจนออกโฆษณาชวนเชื่อไม่เว้นวัน	 ยังไม่นับรวมยาแผนปัจจุบันและอาหารเสริมอีกมากมาย

ที่ขายและโฆษณาผ่านสื่อ	online	จนคนขายได้เงินรำ่ารวยไปตามๆกัน	เภสัชกรร้านยาสามารถให้ความรู้

ที่ถูกต้องแก่ประชาชน	 โดยการติดต่อกับประชาชน	 (ลูกค้าของร้าน)	 ผ่านทาง	Line,	Facebook	และ	

page	ของร้านฯได้

 2.  “เภสัชกรร้านยา” สามารถเป็นจิตอาสาในระบบ Home Isolation		ท่ีมีการเปิดรับสมัคร

จิตอาสามาช่วยงาน	โดยเฉพาะหน่วยบริการ	(Home	Isolation	Hub)	ที่ต้องการสหวิชาชีพทุกสาขาใน

ระบบสาธารณสุขมาร่วมติดตามผู้ป่วย	(สีเขียว)	ในระหว่างการแยกตัว	14	วัน		เภสัชกรร้านยาก็สามารถ

เข้ามาร่วมในการดูแลติดตามได้	 โดยตัวเภสัชกรร้านยาเองก็ปฏิบัติงานอยู่ที่ร้านของตน	 และใช้ระบบ

สื่อสารทางไกลต่างๆในการติดตามผู้ป่วยเหล่านั้น		เมื่อเราเข้าใจระบบ		Home	Isolation,		ระบบ	

Community	 Isolation	 ของแต่ละพื้นที่	 ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการให้คำาแนะนำาผู้ป่วย	 positive	 ATK	

เพื่อเข้าสู่ช่องทางการรับบริการที่เหมาะสม	จิตอาสาของเภสัชกรร้านยาที่เห็นและมีโอกาสร่วมทำาอยู่	

คือ	เครือข่ายเภสัชอาสาตอบปัญหาโควิด	และเครือข่ายเภสัชอาสาตอบปัญหาโควิด	(Home	Isolation)	

ซึ่งมีเภสัชกรร้านยาเป็นส่วนใหญ่	ช่วยให้คำาปรึกษาแก่ประชาชนตั้งแต่การระบาดของโควิดต้นปี	 2564		

การติดตามดูแลผู้ป่วยที่แยกตัว	14	วันโดยเภสัชกรนั้น	มีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำาตัวและยา

ประจำาตัว	เนื่องจากเภสัชกรสามารถดูแลปัญหาการใช้ยาอื่นๆร่วมได้ด้วย

	 นอกจากนี้ยังพบว่ามีเภสัชกรร้านยาจำานวนไม่น้อยทั้งในกทม.และต่างจังหวัดที่เข้าไปมีส่วนร่วม

ในศูนย์ฉีดวัคซีนหลายแห่งในการช่วยคัดกรองก่อนฉีดและในขั้นตอนการรอดูอาการข้างเคียง	 (ADR)	

หลังการฉีดวัคซีน

 3. “เภสัชกรร้านยา” ช่วยกระจาย Antigen Test Kit ทั้งในกรณีที่จำาหน่ายโดยร้านเอง	หรือ	

แจกฟรีของสปสช.ผ่านร้านยา	นับเป็นโอกาสที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้	การทิ้ง	

และการแปลผล	แม้ว่าอุปกรณ์นี้จะเป็นการใช้ด้วยตนเอง	(Self	Care/	Home	Use)	ก็ตาม	แต่เนื่องจาก

เป็นส่ิงใหม่สำาหรับประชาชนที่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้	การทิ้งที่เหมาะสมรวมทั้งการแปลผลที่ถูกต้องเป็น

พื้นฐานก่อน	เพื่อให้การใช้ชุด	Home	Use	นี้แพร่หลายและใช้อย่างถูกต้อง		ทั้งนี้วิธีการกระจายฟรี	(ของ	

สปสช.)	 ไปยังกลุ่มเสี่ยงอาจจะไม่จำาเป็นต้องให้กลุ่มเสี่ยงมารับ	 ATK	 ที่ร้านยาก็ได้	 แต่สามารถคัดกรอง
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ความเสี่ยงและส่ง	 ATK	 ออกไปจากส่วนกลางที่เดียว	 (ไม่ต้องมา	 drop	 ที่ร้านยา)	 โดยที่มีการแจ้งหรือ	

mapping	ร้านยาที่เข้าร่วมกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนผ่าน	App	“เป๋าตัง”	และให้เภสัชกร

ร้านยาติดต่อไปให้คำาแนะนำา	(Tele	หรือ	โทรศัพท์)	ก็เป็นไปได้อย่างง่ายในโลกของการสื่อสารปัจจุบัน

 4. ร้านยาเป็นห้องยาของหน่วยบริการ (Home Isolation Hub)	 ที่ทำาระบบแยกตัว	 เพื่อ

ที่เภสัชกรร้านยาจะสามารถจ่ายยา	 Favipiravir	 ภายใต้กรอบหรือแนวทางของหน่วยบริการ	 (แพทย์สั่ง

จ่าย)	หรือจะมีนโยบายให้	“เภสัชกรร้านยา”	จ่ายยา	Favipiravir	ได้เองตามกรอบหรือแนวทางปฏิบัติที่

ชัดเจน	ก็สามารถทำาได้	โดยจะต้องมีการจัดทำาแนวทาง	(Guideline)	รวมทั้งการบันทึกและการรายงาน

เหมือนกลุ่มยาควบคุมพิเศษ	

 5. เภสัชกรร้านยาอาจจะสามารถฉีดวัคซีน COVID ให้กับประชาชนก็เป็นไปได้ หากมีการ

อนุญาตตามพรบ.การประกอบวิชาชีพ	มีการฝึกอบรม	มีความพร้อมในเรื่องสถานที่	อุปกรณ์	การจัดการ

ความเสี่ยงต่างๆเช่นเดียวกับเภสัชกรในต่างประเทศ	

	 บทบาทต่างๆตามที่กล่าวข้างต้น	เป็นบทบาทที่	“เภสัชกรร้านยา”	สามารถทำาได้ที่ร้านและสละ

เวลาออกไปช่วยงานนอกร้านร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	นับเป็นวิกฤตที่ทำาให้เกิดโอกาสในการสร้างบทบาท

วิชาชีพของ	“เภสัชกรร้านยา”	หรือ	“เภสัชกรชุมชน”	ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนได้อย่างดียิ่ง		
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บทบาทเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค งานเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในช่วง COVID 19

	 โควิด-19	มาพร้อมกับความเชื่อที่หลากหลายของคนไทย	 ในช่วง	2	ปี	ที่มีการระบาด	 เภสัชกร

คุ้มครองผู้บริโภคคือฟันเฟืองตัวเล็กๆ	ที่คอยทำาหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการ	ข้อมูลข่าวสาร	แก่ผู้บริหาร

เสียงสะท้อนฯ
ภก.สันติ โฉมยงค์

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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	 ช่วงเร่ิมต้นการระบาดของโรคโควิด-19	อุปกรณ์ป้องกันโรคคือสิ่งจำาเป็นที่ทุกคนเรียกหา	 เกิด

การกักตุนสินค้าจนขาดตลาด	สินค้าบางอย่างราคาสูงขึ้นเป็นร้อยเท่า	โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์	ชุด	PPE	ทางการแพทย์	และเครื่องวัดอุณหภูมิ	ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม

เครื่องมือแพทย์	 หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางอย่างแอลกอฮอล์เจล	 ผลิตภัณฑ์ยาอย่างแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

ทางการแพทย์	 และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการแพทย์จำาพวกนำ้ายาฆ่าเชื้อทางการแพทย์	 ซึ่งนิยมนำา

ไปฉีดพ่นตามท้องถนน	ในชุมชน	และสถานที่ที่มีคนติดเชื้อโควิด	19	บทบาทสำาคัญของเภสัชกรคุ้มครอง

ผู้บริโภคในช่วงน้ี	 คือการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง	 การกล้าที่จะพูดความจริง	 เพื่อนำาไปสู่มาตรการ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ที่มีประสิทธิภาพ	 ที่เป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและ

เกิดประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งต้องเผชิญกับความกดดัน	 และแรงเสียดทานต่างๆมากมาย	ทั้งจากภาคธุรกิจที่

ต้องการขายสินค้าเพื่อกอบโกยกำาไร	 ภาคการเมืองที่ต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนในยามทุกข์ยาก	

รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่รีบเร่งใช้งบประมาณจนขาดการไตร่ตรองที่ดี	 ภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคจึงต้อง

เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบสถานที่ผลิต/สถานที่นำาเข้าสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่	 เส้นทางการ

กระจายสินค้าออกสู่ตลาดจนถึงมือประชาชน	มีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีจำาหน่ายในท้องตลาด

เพื่อเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน	ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดทราบเป็น

ระยะๆ

	 ช่วงที่พบการระบาดแบบกลุ่มก้อน	 (Cluster)	 ต่างๆ	ทั้งสถานบันเทิง	บ่อนพนัน	แคมป์คนงาน

ก่อสร้าง	 ตลาดสด	 และโรงงานอุตสาหกรรม	 นำามาซึ่งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19	 เชิงรุก	 (Active	

case	finding)	และการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี	RT-PCR		ซึ่งเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคมีบทบาทหน้าที่สำาคัญ

ในการควบคุมคุณภาพ	 ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนออกหน่วยตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19	 เชิงรุก	 ซ่ึง

ต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย	์ มาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ

ตัวอย่าง	 VTM/UTM	 รวมถึงเทคนิคการ	 swab	 เก็บตัวอย่าง	 การนำาส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ	

รวมทั้งตรวจสอบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการซึ่งต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์	 เป็นงานภาคสนามที่มีความเสี่ยงสูง	 เนื่องจากต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19		

และเป็นงานยากที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในชุด	 PPE	 ซึ่ง

ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร	มีหลายครั้งที่พบว่าคน	swab	ไม่ใช่แพทย์	หรือนักเทคนิคการแพทย์ตามที่กฎหมาย

กำาหนด	ทำาให้การตรวจเชิงรุกล่าช้าออกไปเพราะต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน
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	 ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19	 เป็นวงกว้างกระจายไปทั่วทุกพื้นที่	 เกิด	 home	 isolation,	

community	isolation,	hospitel	และ	โรงพยาบาลสนามมากมายกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ	เภสัชกร

คุ้มครองผู้บริโภคคือวิชาชีพที่มีบทบาทหน้าที่สำาคัญในการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน	ต้ังแต่การขออนุญาต	

โดยเฉพาะ	hospitel	และ	โรงพยาบาลสนาม	ซึ่งมีการให้บริการรักษาพยาบาล	จ่ายฟาวิพิราเวียร์	

(Favipiravir)	 และมีการ	 X-ray	 ปอดคนไข้เป็นระยะๆ	 การติดตามเร่ืองร้องเรียน	 การรับผู้ติดเช้ือโควิด-19	

เข้าทำาการรักษา	การควบคุมกำากับมาตรฐานการให้บริการ	และการดูแลส่งต่อผู้ป่วยจนกว่าจะหาย	ขณะ

ที่บทบาทเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคตาม	home	isolation	และ	community	isolation	จะเน้นการให้

คำาปรึกษา	ให้ความรู้	ข้อเท็จจริง	ประกอบการตัดสินใจของผู้ป่วย	เช่น	การรับประทานฟ้าทะลายโจร

กระชายขาว	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 สารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้	 ยาสมุนไพรไทย	 ยาสมุนไพรจีน	

และโฮมีโอพาธีย์	 (Homeopathy)	 ซ่ึงมีท้ังการบอกกันปากต่อปากว่าดีจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม	

การทำาธุรกิจขายตรง		หรือมีภาคธุรกิจนำามาบริจาคให้กับศูนย์พักคอยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์	ตลอดจน

มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบกองทุน	สปสช.	ในระดับพื้นที่	นอกจากนี้เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคยังมีภารกิจ

หน้าที่ในการดูแลการกระจายวัคซีนให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด่านหน้าทั้งในร้านยา	โรงพยาบาลเอกชน	

และสถานพยาบาลต่างๆในพื้นที่อีกด้วย	

	 จากที่กล่าวมา	จะเห็นได้ว่าบทบาทเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค	กับงานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ไม่ปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19	นั้น	เป็นภาระงานที่มีความต่อเนื่อง	ต้องเรียนรู้	และเติบโต

ตามสถานการณ์การระบาดของโรค	มีความเสี่ยงไม่แพ้บุคลากรด่านหน้าวิชาชีพอื่น	ทั้งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

โควิด-19	และเสี่ยงอันตรายจากการให้ข้อมูลที ่เป็นข้อเท็จจริง	ซึ่งอาจจะไปขัดผลประโยชน์ผู้อื่นได้	

แต่ก็เปน็ความภาคภูมิใจของเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคท้ังหลาย	ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์

ของประชาชนอย่างเต็มกำาลังความสามารถ
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แนะนำ เว็บไซต์
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม/นักวิชาการ กพย.

	 ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	 เครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุข	 และวิชาชีพอื่นๆ	 รวมถึง
ภาคประชาสังคมได้ออกมาช่วยเหลือกันอย่างต่อเน่ืองเพื่อที่ประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างชาติจะได้เข้าถึงยาและการ
รักษาอย่างรวดเร็ว	ทั้งนี้ผู้เขียนขอแนะนำาเว็บไซต์ที่สามารถติดตามดูการทำางานของบุคลากรผู้เสียสละเหล่านี้ได้แก่
 1. Real inspire (https://www.real-inspire.com และhttps://www.facebook.com/realcon-
sultation/)
	 เป็นเว็บไซต์	และ	 เฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีนำาเร่ืองราวของเหล่าจิตอาสารวมถึงเภสัชกรและนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครท่ี
เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของโรค	COVID-19

 2. เพจ เส้นด้าย – Zendai (https://www.facebook.com/zendai.org)
	 เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ	COVID-19	ให้ได้เข้ารับการรักษา	
และได้รับอุปกรณ์ยังชีพอย่างเพียงพอ
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 3. IHRI - Institute of HIV Research and 
Innovation (https://www.facebook.com/IHRI-
official)
	 เป็นอีกเฟซบุ๊กแฟนเพจของมูลนิธิสถาบันเพื่อการ
วิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี	(IHRI)	ซึ ่งดูแลผู ้ป่วยโควิด
ด้วยระบบ	Home	Isolation


