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บทคัดยอ 

 การจัดประเภทของปญหาเกี่ยวกับยามีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรม ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นิยมการจัดประเภทตามแบบของ Hepler and Strand ซึ่งจัดประเภทปญหาเกี่ยวกับยาเปน 8 ประเภท และ ได
ปรับปรุงเปน 11 ประเภท โดย The American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) เพ่ือใหครอบคลุมปญหาเกี่ยวกับ
ยามากขึ้น ในประเทศทางยุโรปไดยอมรับระบบการจัดประเภทของ The Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) ซึ่งแยก
ปญหาออกจากสาเหตุอยางชัดเจน โดยไดจัดกลุมเปน 4 กลุมไดแก 1) ปญหาเกี่ยวกับยา  2) สาเหตุของปญหา  3) วิธีการแกไข
ปญหา  และ 4) ผลลัพธของการแกไขปญหา ซึ่งพบวา การจัดประเภทแบบนี้ เปนระบบเปนขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับ
การปฏิบัติทางคลินิก รวมทั้งชวยใหทราบผลลัพธการปฏิบัติงานดานการบริบาลทางเภสัชกรรมในดานการประหยัดคาใชจายที่
เกี่ยวของกับปญหาการใชยาอีกดวย 
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บทนํา 
 ผูปวยที่มีความจําเปนตองใชยาในการรักษาโรค
หรือบรรเทาอาการที่เกิดจากโรค อาจเกิดปญหาเกี่ยวกับยา 
(drug related problems) ได เชน ผูปวยเกิดผื่นจากการ
รับประทานยาฆาเชื้อ หรือ ไดรับขนาดยาที่มากเกินไป ซึ่ง
อาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนจากการเขียนใบส่ังหรือการ
จายยา บทบาทของเภสัชกรคลินิก คือ การทําหนาที่ในการ
คนหาปญหาที่เกี่ยวกับยา เมื่อพบแลวตองดําเนินการแกไข 
หรือปองกันเพ่ือไมใหปญหาเกิดขึ้นอีก ดังนั้น การรูจักและทํา
ความเขาใจปญหาเกี่ยวกับยา จึงเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับเภสัช
กรคลินิก Strand และคณะเปนผูริเริ่มใหคํานิยามของปญหา
เกี่ยวกับยาวา “เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับผูปวยเมื่อใชยา
ในการรักษา  ปรากฏการณดังกลาวอาจรบกวนหรือมี
แนวโนมที่จะรบกวนผลการรักษาที่ตองการ” (1)  Hepler 
และ Strand ไดจัดประเภทของปญหาเกี่ยวกับยาเปน 8 
ประเภท (2) ไดแก 1) ผูปวยไมไดรับยาที่ควรจะได 
(untreated indications) 2) ผูปวยไดรับยาท่ีไมเหมาะสม 
(improper drug selection) 3) ผูปวยไดรับยาที่ถูกตองแต
ขนาดนอยเกินไป (subtherapeutic dosage) 4) ผูปวยไมได
รับยาตามแพทยส่ัง (failure to receive medication) 5)
ผูปวยไดรับยาที่ถูกตองแตขนาดมากเกินไป (overdosage) 
6) ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse 
drug reactions) 7) ผูปวยเกิดอันตรกิริยาระหวางยา (drug 
interactions) และ 8) ผูปวยไดรับยาที่ไมมีขอบงชี้ทาง
วิชาการ (medication use without indication) 

ประกาศของ The American Society of Health-
System Pharmacists (ASHP) ในป ค.ศ. 1993 ไดจัด
ประเภทของปญหาเกี่ยวกับยาเปน 8 ประเภทเชนเดียวกัน
กับ Hepler และ Strand (3) อยางไรก็ตาม การจัดประเภท
ของปญหาเกี่ยวกับยาตามแบบของ Hepler และ Strand ยัง
ไมครอบคลุมปญหาเกี่ยวกับยาทั้งหมด เชน การไดรับยา
ซ้ําซอน ทําใหมีการปรับปรุงเพ่ิมปญหาขอท่ี 9 คือ ปญหาอื่น 
ๆ (miscellaneous) เพ่ือรองรับปญหาเกี่ยวกับยาที่ไม
สามารถจัดประเภทไดในขอ 1 ถึง ขอ 8 (4) ตอมาในป ค.ศ. 
1996 ASHP ไดจัดประเภทของปญหาเกี่ยวกับยาเปน 13 
ประเภท โดยใชคําวา medication therapy problems แทน 
drug related problems (5) ดังนี้ 1) ผูปวยไดรับยาที่ไมมีขอ
บงใช (medications with no medical indication) 2) ผูปวยมี
ภาวะหรือโรคแตไมไดรับยาในการรักษาหรือบรรเทาอาการ 

(medical conditions for which there is no medication 
prescribed) 3) ผูปวยไดรับยาที่ไมเหมาะสม (medications 
prescribed inappropriately for a particular medical 
condition) 4) ผูปวยไดรับยาที่ถูกตองแตขนาด หรือ 
ระยะเวลา หรือ รูปแบบ หรือ วิธีการบริหารยาไมเหมาะสม
(inappropriate medication dose, dosage form, schedule, 
route of administration, or method of administration) 5) 
ผูปวยไดรับยาซ้ําซอน (therapeutic duplication) 6) แพทย
ส่ังจายยาผูปวยที่มีประวัติแพ (prescribing of medications 
to which the patient is allergic) 7) ผูปวยเกิดหรือมีโอกาส
เกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากยา (actual and potential 
adverse drug events) 8) ผูปวยไดรับยาที่มีอันตรกิริยาตอ
กัน  หรือตออาหาร  หรือตอโรค  หรือตอผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางคลินิก (actual and 
potential clinically significant drug–drug, drug–disease, 
drug–nutrient, and drug–laboratory test interactions) 9) 
ผูปวยใชยาเพื่อผอนคลายหรือเพ่ือเหตุผลทางสังคม แตมีผล
รบกวนการรักษาโรคหรือภาวะที่ผูปวยเปน (interference 
with medical therapy by social or recreational drug use) 
10) ผูปวยไมไดรับผลอยางเต็มที่จากยาที่แพทยส่ังจาย 
(failure to receive the full benefit of prescribed 
medication therapy) 11) ผูปวยมีปญหาทางการเงินอัน
เนื่องมาจากการรักษาดวยยา (problems arising from the 
financial impact of medication therapy on the patient) 
12) ผูปวยขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาที่ใชรักษา (lack 
of understanding of the medication therapy by the 
patient) และ 13) ผูปวยไมใหความรวมมือในการใชยาตาม
แพทยส่ัง (failure of the patient to adhere to the 
medication regimen) 

ในป ค.ศ. 2006 ASHP ไดนําปญหาทั้ง 13 ปญหา
มาปรับเปน 11 กลุม เพ่ือทําเปน Drug Therapy 
Assessment Worksheet ดังตารางที่ 1 (6) อยางไรก็ตาม 
การจัดประเภทของปญหาเกี่ยวกับยาของ ASHP ยังไมได
แยกปญหากับสาเหตุออกจากกันอยางชัดเจน บางปญหาจึง
อาจเปนสาเหตุของอีกปญหา เชน ผูปวยที่ขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับยารักษาความดันโลหิตสูงวาเปนยาที่ตอง
รับประทานตลอดซึ่งเปนปญหาขอที่ 12 อาจจะทําใหผูปวย
ไมใหความรวมมือในการรักษาซึ่งเปนปญหาขอท่ี 13 ตามมา  
van Mil และคณะไดทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ

85 



Thai Journal of Pharmacy Practice 
                                  Vol. 1 No 1 Jan-June 2009 

(systematic review) ในเร่ืองเกี่ยวกับระบบการจัดประเภท
ของปญหาที่เกี่ยวกับยา และพบการจัดประเภทปญหาท่ี
เกี่ยวกับยามากมายหลายแบบ ดังแสดงในตารางที่ 2 (7) 
van Mil และคณะไดใชเกณฑ 5 ขอ เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของการจัดประเภทปญหาเกี่ยวกับยา ดังนี้ 1) การ
จัดประเภทปญหาเกี่ยวกับยานั้นจะตองมีนิยามที่ชัดเจน ทั้ง
นิยามทั่วไปของปญหาเกี่ยวกับยาและนิยามของแตละปญหา 
2) การจัดประเภทนั้นควรจะมีการทดสอบความถูกตองที่
ไดรับการเผยแพร 3) การจัดประเภทนั้นควรจะใชในไดทาง
ปฏิบัติ (มีการทดลองใชในงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร) 4)

การจัดประเภทนั้นควรจะเปนลําดับ มีการจัดเปนหัวขอหลัก 
หัวขอรอง และมีหัวขอเปดสําหรับปญหาใหม ๆ โดยเฉพาะ
ในหั วข อ รอง  และ  5 )การจั ดประ เภทนั้ นควร เนนที่
กระบวนการใชยาและผลลัพธที่จะเกิดขึ้น และควรแยก
ปญหาออกจากสาเหตุของการเกิดปญหาดวย 

จากผลการประเมินความเหมาะสมของการจัดประเภท 
พบวา การจัดประเภทปญหาเกี่ยวกับยาของ The 
Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) Version 
4 นั้น มีความใกลเคียงกับเกณฑทั้ง 5 ขอ มากที่สุด  

 
ตารางที่ 1. แบบประเมินการใชยาของ American Society of Hospital Pharmacists (6) 

 
ชนิดของปญหา การประเมิน 

 
ปญหาเกี่ยวกับยา ความ

คิดเห็น 
ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวางยาที่ใชกับ
โรคหรือภาวะที่เปน 

มีการใชยาโดยที่ไมมีขอบงใชหรือไม  
มียาอื่ นที่ ซื้ อ ใช เอง  หรือยาที่ ได รับจากคลินิกหรือ
สถานพยาบาลอื่น ๆ กอนมาโรงพยาบาลหรือไม  
มีภาวะหรือโรคอื่นที่เปนแลวยังไมไดรับการรักษาหรือไม  
  ภาวะดังกลาวตองใชยารักษาหรือไม 

1. ปญหายังคงอยู 
2 .  จําเปนตองหาขอมูลเ พ่ิมเ ติม  เ พ่ือ
วิเคราะหปญหา 
3. ไมมีปญหา หรือ ไมจําเปนตองแกไข 

 

ความเหมาะสมใน
การเลือกใชยา 

ประสิทธิผลของยาที่ เ ลือกใช เทียบกับยาตัวอื่นเปน
อยางไร  
ความปลอดภัยของยาที่เลือกใชเปนอยางไร  เมื่อเทียบกับ
ยาตัวอื่น 
การรักษาไดรับการปรับเปลี่ยนใหเหมาะผูปวยเฉพาะราย
หรือไม  

1. ปญหายังคงอยู 
2 .  จําเปนตองหาขอมูลเ พ่ิมเ ติม  เ พ่ือ
วิเคราะหปญหา 
3. ไมมีปญหา หรือ ไมจําเปนตองแกไข 

 

แบบแผนการใชยา ขนาดยาหรือความถี่ของยาที่ผูปวยไดรับมีความเหมาะสม
หรือไม  อยูชวงการรักษาปกติหรือไดปรับใหเหมาะสมกับ
ภาวะของผูปวยเฉพาะรายหรือไม  
การใชยาในตอนเย็นมีความเหมาะสมหรือไม  
รูปแบบยา วิธีการใหยา การบริหารยามีความเหมาะสม
หรือไม เมื่อพิจารณาถึง ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 
ความสะดวก ขอจํากัดของผูปวย และราคา  
แผนการใชยาถูกกําหนดขึ้นอยางเหมาะสมเพื่อให
ประสิทธิผลของยาและความรวมมือในการใชยาสูงสุด 
รวมท้ังใหมีผลไมพึงประสงค อันตรกิริยา และความ
ซับซอนของรายการยาใหนอยที่สุดหรือไม  
ระยะเวลาของการรักษาเหมาะสมหรือไม  

1. ปญหายังคงอยู 
2 .  จําเปนตองหาขอมูลเ พ่ิมเ ติม  เ พ่ือ
วิเคราะหปญหา 
3. ไมมีปญหา หรือ ไมจําเปนตองแกไข 
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ตารางที่ 1. แบบประเมินการใชยาของ American Society of Hospital Pharmacists (6) (ตอ) 
 

ชนิดของปญหา การประเมิน 
 

ปญหาเกี่ยวกับยา ความ
คิดเห็น 

การรักษาที่ซ้ําซอน มีการใชยาที่ซ้ําชอนกันหรือไม  1. ปญหายังคงอยู 
2 .  จําเปนตองหาขอมูลเ พ่ิมเ ติม  เ พ่ือ
วิเคราะหปญหา 
3. ไมมีปญหา หรือ ไมจําเปนตองแกไข 

 

การแพยาหรือเกิด
ผลข าง เคี ยงที่ ไม
สามารถทนได 

ผูปวยแพยาหรือเกิดผลขางเคียงที่ไมสามารถทนไดหรอืไม  
ผูปวยไดแจงตอแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย
เกี่ยวกับการแพยาหรือเกิดผลขางเคียงที่ทนไมไดหรือไม  

1. ปญหายังคงอยู 
2. จําเปนตองไดรับขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือ
วิเคราะหปญหา 
3. ไมมีปญหา หรือ ไมจําเปนตองแกไข 

 

เ ห ตุ ก า รณ ไ ม พึ ง
ประสงคจากการใช
ยา 

มีอาการหรือโรคหรือภาวะใดที่มีสาเหตุมาจากยาหรือไม  
เปนไปไดมากนอยเพียงไรที่ปญหานั้นเกิดจากยา  

1. ปญหายังคงอยู 
2. จําเปนตองไดรับขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือ
วิเคราะหปญหา 
3. ไมมีปญหา หรือ ไมจําเปนตองแกไข 

 

อันตรกิริยาตอกัน
ระหวางยา-ยา  ยา-
โ รค   ยา -อาหาร 
และยา -ผลตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ 

เกิดอันตรกิริยาตอกันระหวางยากับหรือไม หากมี พบวามี
นัยสําคัญทางคลินิกหรือไม  
มียาใดที่หามใชผูปวยรายนี้หรือไม  
มีอันตรกิริยาตอกันระหวางยากับอาหารหรือไม หากมี
พบวานัยสําคัญทางคลินิกหรือไม  
มี อั น ต รกิ ริ ย าต อ กั น ร ะหว า ง ย ากั บผลตรวจทา ง
หองปฏิบัติการหรือไม หากมี พบวามีนัยสําคัญทางคลินิก
หรือไม 

1. ปญหายังคงอยู 
2. จําเปนตองไดรับขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือ
วิเคราะหปญหา 
3. ไมมีปญหา หรือ ไมจําเปนตองแกไข 

 

ก า ร ใ ช ย า เ พ่ื อ
วัตถุประสงคทาง
สังคมหรือเพ่ือผอน
คลาย  

การใชยาเพ่ือวัตถุประสงคทางสังคมของผูปวยกอใหเกิด
ปญหาหรือไม  
การลดขนาดหรือหยุดใชยาเพ่ือวัตถุประสงคทางสังคมโดย
ทันทีจะทําใหผูปวยเกิดอาการใด ๆ หรือไม (เชนอาการ
ถอนยา) 

1. ปญหายังคงอยู 
2. จําเปนตองไดรับขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือ
วิเคราะหปญหา 
3. ไมมีปญหา หรือ ไมจําเปนตองแกไข 

 

ไมไดรับยาหรือการ
รั ก ษ า ที่ ส ม ค ว ร
ไดรับ 

ผูปวยไมไดรับยาเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของระบบ 
(system error) หรือความไมรวมมือของผูปวย 
(noncompliance)  
มีปจจัยที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จของการรักษาหรือไม  

1. ปญหายังคงอยู 
2. จําเปนตองไดรับขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือ
วิเคราะหปญหา 
3. ไมมีปญหา หรือ ไมจําเปนตองแกไข 

 

ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง
การเงิน 

ยาที่เลือกใชมีความคุมคาทางตนทุน-ประสิทธิ์ผล (cost-
effective) หรือไม  
ราคายากอภาระทางการเงินกับผูปวยหรือไม  

1. ปญหายังคงอยู 
2. จําเปนตองไดรับขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือ
วิเคราะหปญหา 
3. ไมมีปญหา หรือ ไมจําเปนตองแกไข 

 

ความรูเกี่ยวกับการ
รักษาของผูปวย 

ผูปวยเขาใจวัตถุประสงคของการใชยา วิธีการใชยา และ
ผลขางเคียงที่อาจจะเกิดข้ึนหรือไม  
ผูปวยจะไดรับประโยชนจากการใหความรูดวยวิธี เชน 
เอกสารในรูปขอเขียน หรือบัตรพกติดกระเปา หรือไม  

1. ปญหายังคงอยู 
2. จําเปนตองไดรับขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือ
วิเคราะหปญหา 
3. ไมมีปญหา หรือ ไมจําเปนตองแกไข 
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ตารางที่ 2. ระบบการจัดประเภทของปญหาเกี่ยวกับยาแบบตางๆ (7) 

___________________________________________________________________________________
ระบบ ABC 
   ผลไมพึงประสงคชนิด A (เกิดจาก 
       ฤทธิ์ยา)  
   ผลไมพึงประสงคชนิด B (เกิดจาก 
       ปจจัยจากตัวผูปวย)  
   ผลไมพึงประสงคชนิด C (ขอมลูทาง  
       สถิติบงช้ีวายาสัมพันธกับผลไมพึง 
       ประสงค)  
 
การจัดประเภทโดย ASHP ในป 1996 
  ผูปวยไดรับยาที่ไมมีขอบงใช 
  ผูปวยมีภาวะหรือโรคแตไมไดรบัยาใน 
      การรักษาหรือบรรเทาอาการ 
  ผูปวยไดรับยาที่ไมเหมาะสม 
  ผูปวยไดรับยาที่ถูกตอง แตขนาด หรือ  
      ระยะเวลา หรือ รูปแบบ หรอื  
       วิธีการบริหารยา ไมเหมาะสม 
  ผูปวยไดรับยาซ้ําซอน 
  แพทยสั่งจายยาผูปวยที่มีประวัติแพ 
  ผูปวยเกิดหรือมีโอกาสเกิดเหตุการณ 
      ไมพึงประสงคจากยา 
  ผูปวยไดรับยาที่มีอันตรกิรยิาตอกัน  
      หรือตออาหาร หรือตอโรค หรือตอ 
      ผลตรวจทางหองปฏิบัติการอยางม ี
      นัยสําคัญทางคลินิก 
  ผูปวยใชยาเพ่ือผอนคลายหรือเหตุผล 
      ทางสังคม แตมีผลรบกวนการรักษา 
      โรคหรือภาวะที่ผูปวยเปน 
  ผูปวยไมไดรับผลอยางเต็มที่จากยาที่  
     แพทยสั่งจาย 
  ผูปวยมีปญหาทางการเงิน 
  ผูปวยขาดความรูความเขาใจเกีย่วกับ 
     ยาที่ใชรักษา 
  ผูปวยไมใหความรวมมอืในการใชยา 
      ตามแพทยสั่ง 
 
การจัดประเภทโดย Cipolle Morley และ 
Strand  
  จําเปนตองไดรบัการักษาเพิ่มเติม 

  ไดรับการรักษาที่ไมจําเปน 
  ไดรับยาผิดชนดิ 
  ขนาดยานอยเกนิไป 
  อาการไมพึงประสงค 
  ขนาดยามากเกินไป 
  ปญหาความรวมมือในการรักษา 
 
Granada consensus 
ขอบงใช 
     ผูปวยไมไดใชยาที่จําเปนตองใช 
     ผูปวยใชยาทีไ่มจําเปน 
ประสิทธผิล 
    ผูปวยใชยาโดยที่ยานัน้ถูกเลือกมา 
         อยางไมถกูตอง  
    ผูปวยใชยาในขนาด ความหางของ 
         ยา และระยะเวลาการรักษานอย   
          กวาที่ควร 
ความปลอดภัย 
    ผูปวยใชยาในขนาด ความหางของ 
        ยา และระยะเวลาการรักษา 
        มากกวาที่ควร 
    ผูปวยใชยาทีเ่ปนเหตุใหเกิดอาการ 
        ไมพึงประสงค 
 
การจัดประเภทโดยวิธีของ Hanlon  
  ขอบงใช 
  ประสิทธิผล 
  ขนาดยา 
  วิธีการใชยาที่ถกูตอง 
  ความสะดวกในการใชยา    
  อันตรกิรยิาตอกันระหวางยา 
  อันตรกิรยิาตอกันระหวางยาและโรค 
  ความซ้ําซอน   
  ระยะเวลาการรกัษา 
  คาใชจาย  
  
การจัดประเภทโดย Hepler และ Strand  
  ผูปวยไมไดรับยาที่ควรจะได 
  ผูปวยไดรับยาที่ไมเหมาะสม 

  ผูปวยไดรับยาที่ถูกตองแตขนาดนอย 
      เกินไป 
  ผูปวยไมไดรับยาตามแพทยสั่ง 
  ผูปวยไดรับยาที่ถูกตองแตขนาดมาก 
      เกินไป 
  ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจาก 
       การใชยา   
  ผูปวยเกิดอันตรกิริยาระหวางยา 
  ผูปวยไดรับยาที่ไมมีขอบงช้ีทาง 
       วิชาการ 
 
การจัดประเภทโดย Krska และคณะ 
  อาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดข้ึนได 
       หรือนาสงสัยวาเกิดข้ึนแลว 
  ประเดน็ทีเ่กี่ยวกับการติดตามผูปวย  
  การรักษาที่อาจไมไดผล 
  ความจําเปนตองใหความรูหรือ 
       คําแนะนํา    
  แบบแผนการใหยาไมเหมาะสม 
       ไมไดรับยาที่สมควรไดรับ 
  ไดรับยาที่ไมมขีอบงใชของโรคหรือ 
      ภาวะที่เปน 
  มีการสั่งยาซ้ําทัง้ที่ไมจําเปน 
  ระยะเวลาการรกัษาไมเหมาะสม 
  ขนาดยาที่สั่งไมตรงกับการใชจรงิ 
  อันตรกิรยิาระหวางยาและโรคทีอ่าจม ี
  อื่นๆ 
 
การจัดประเภทโดย Mackie  
  ความเหมาะสม 
     การรักษาที่ไมจําเปน 
     ไมมีขอบงใชที่ขัดเจนในผูปวย 
     ไมไดรับยาทีส่มควรไดรับ 
  ความปลอดภัย 
     อาการไมถึงประสงค 
     อันตรกิริยาตอกันของยามนีัยสําคัญ 
         ทางคลินิก 
    ไดรับยาที่มีขอหามใช 
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ตารางที่ 2. ระบบการจัดประเภทของปญหาเกี่ยวกับยาแบบตางๆ (7) (ตอ) 
___________________________________________________________________________________
 ประสิทธผิล 
    ยาที่ใชรักษาไมไดผล 
    ยาที่เลือกใชไมเหมาะสม 
    สูตรหรือรูปแบบหรือระบบการนําสง 
       ยาที่ใชไมเหมาะสม 
    ขนาดยาหรือแผนการการใหยาไม 
       เหมาะสม 
    ผูปวยยอมรับวาไมใชยาตามสัง่ 
    ตองมีการติดตามการใชยา 
    อื่นๆ 
 
การจัดประเภทโดย NCC-MERP  
  การไมใชยา 
  ขนาดยาไมเหมาะสม 
  การใชยาผิดความแรง  
  ยาผิดชนิด 
  รูปแบบยาผิด 
  เทคนิคการใหยาผิด (รวมทั้งการบดยา 
     ที่ไมเหมาะสมดวย)     
  วิถีการใหยาผิด  
  อัตราการใหยาผิด 
  ระยะเวลาการใหยาผิด 
  การใหยาผิดเวลา 
  การใหยาผิดคน  
  ความคลาดเคลื่อนของการติดตาม   
     (รวมทั้งการใชยาที่หามใช) 
  การจายยาที่เสือ่มสภาพ (หรือยา 
      หมดอายุ) 
  อื่นๆ 
 

การจัดประเภทตาม PAS coding 
system 
  ทางเลือกในการรักษา 
  ปจจัยทีเ่กี่ยวของกับผูปวย 
  การบําบัดดวยยา 
  ประเด็นการสื่อสาร 
  อื่นๆ 
 
การจัดประเภทตามแบบของ PCNE 
system (V 4.0) 
  อาการไมพึงประสงค 
  ปญหาการเลือกใชยา 
  ปญหาขนาดยา 
  ปญหาการใชยาหรือการบริหารยา 
  อันตรกิรยิา 
  อื่นๆ 
 
การจัดประเภทตาม PI-Doc 
  การเลือกใชยาที่ไมเหมาะสม 
  ผูปวยใชยาอยางไมเหมาะสม 
  ขนาดยาไมเหมาะสม 
  อันตรกิรยิาระหวางยากับยา 
  อาการไมพึงประสงค 
  อื่นๆ 
 
การจัดประเภทตาม SHB-SEP 
  เกิดจากผูปวย 
    มีความไมเขาใจ หรือเขาใจทีไ่ม 
        เพียงพอ 
    มีความสงสัยและคําถามเกี่ยวกับการ 
        ใชยา (ขนาดยา วิธีการใชยา) 

    มีความกังวลเกี่ยวกับอาการแทรก 
        ซอน/อาการไมพึงประสงค 
    คําการแนะนําในการดูแลตนเอง 
    การแนะนําเครื่องมอืทางการแพทย 
    ตองการขอมูล (ขอมูลทั่วไป ขอมูล 
       โรค หรือความผิดปกติอื่นๆ) 
เกิดจากฝายเภสชักรรม 
    การบริหารยา 
    การเปลี่ยนแปลงคําสั่งยา (ที่ไมได 
        เกิดจากกระบวนการตรวจสอบ 
        ตามปกติ) 
     การประเมินเนื่องจากมีการขอ 
        คําปรึกษา 
     การประเมินโดยปราศจากการขอ 
         คําปรึกษา 
 
การจัดประเภทในแบบของ Westerlund      
  เปาหมายการใชยาไมแนนอน 
  การใชยาซ้ําซอน 
  อันตรกิรยิาระหวางยากับยา 
  มีขอหามใช 
  การรักษาที่ลมเหลว 
  ผลไมพึงประสงค 
  การใชยานอยกวาที่แพทยสั่ง 
  การใชยามากกวาที่แพทยสั่ง 
  ปญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขนาดยา 
  การกลืนยายาก 
  การเปดขวดยายาก 
  ปญหาอื่น ๆ ในการใชหรือจัดเกบ็ยา 
  อื่น ๆ  

_________________________________________________________________________________________________________ 
ASHP: American Society of Health-System Pharmacists 
NCC-MERP: National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 
PAS: problems, assessment, and solutions 
PCNE: Pharmaceutical Care Network Europe 
PI-Doc: problem intervention documentation 
SHB-SEP: Health Base Foundation Subjective Evaluation Plan 
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การจัดประเภทปญหาที่เก่ียวกับยาตามระบบของ 
The Pharmaceutical Care Network Europe 
(PCNE) 

PCNE ถูกกอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1994 โดยกลุมนักวิจัย
ทางดานการบริบาลทางเภสัชกรรมในประเทศแถบยุโรป และ
ไดถูกตั้งขึ้นเปนสมาคมอยางเปนทางการภายใตกฎหมาย
ของประเทศเนเธอรแลนดเมื่อป ค.ศ. 2005 เปาหมายของ
สมาคมนี้ คือ เพ่ือชวยพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมในแนว
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรมของประเทศแถบยุโรป ไดแก 
เบลเย่ียม  สาธารณรัฐเช็ค  เดนมารค  อังกฤษ  ฟนแลนด  
เยอรมัน  ฮังการี  ไอซแลนด ไอรแลนด  มอลตา  ไอรแลนด
เหนือ  นอรเวย  โปตุเกต  สโลวาเนีย  สเปน  สวีเดน  สวิท-
เซอรแลนด  และเนเธอรแลนด (8) ภารกิจของ PCNE คือ 
กา รจั ดปร ะ เภทปญหา เกี่ ย วกั บยา  เ รี ย กว า  PCNE 
classification scheme for drug-related problems ซึ่งไดมี
การพัฒนาตั้งแต version 1 จนถึงปจจุบัน คือ version 5.01 

(9) การจัดประเภทปญหาเกี่ยวกับยาของ PCNE ไดรับการ
ยอมรับในทางปฏิบัติ รวมทั้งมีหลาย ๆ งานวิจัยที่ยอมรับวา 
เปนการจัดประเภทที่ครอบคลุม เหมาะแกการใชงานใน
สภาพจริง และชวยใหทราบผลลัพธการปฏิบัติงานดานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมในดานการประหยัดคาใชจายที่จะตอง
สูญเสียจากปญหาเกี่ยวกับยาซึ่งเกิดขึ้นโดยไมสามารถ
ตรวจสอบได (10,11)  

การจัดประเภทปญหาเกี่ยวกับยาตามแบบ PCNE 
version 5.01 (9) นั้น ไดจัดหมวดของปญหา เปน 4 หมวด
หลัก ไดแก 1) ปญหาเกี่ยวกับยา (the problems) 2) สาเหตุ
ของปญหา (the causes) 3) วิธีการแกไขปญหา (the 
interventions) และ 4) ผลลัพธของการแกไขปญหา 
(outcome of intervention) แตละหมวดจะมีรหัสมีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ เชน หมวดปญหาเกี่ยวกับยาจะใชรหัสยอเปน
ตัวอักษร P หมวดสาเหตุของปญหาจะใชตัวอักษร C เปนตน 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3. การจัดประเภทปญหาเกี่ยวกับยาหมวดหลัก ตามแบบ PCNE (9) 

 
หมวดหลัก รหัส หมวดรอง 

ปญหาเกี่ยวกับยา P1 อาการไมพึงประสงคจากยา (adverse reaction (s)) 
   ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา 

 P2 
 

ปญหาจากการเลือกใชยา (drug choice problem) 
   ผูปวยไดรับยาหรือกําลังจะไดรับยาไมเหมาะสมกับโรคหรือภาวะที่เปนหรือผูปวยไมไดรับยาที่
เหมาะสมกับโรคหรือภาวะที่เปน 

 P3 ปญหาเกี่ยวกับขนาดยา (dosing problem) 
   ผูปวยไดรับขนาดยามากกวาหรือนอยกวาขนาดที่ตองการ 

 P4 ปญหาการใชยา (drug use problem) 
   ผูปวยไมไดรับยาหรือบริหารยาไมเหมาะสม 

 P5 อันตรกิริยา (interaction) 
   เกิดหรือมีแนวโนมจะเกิดอันตรกิริยาตอกันระหวางยากับยา หรือ ยากับอาหาร 

 P6 ปญหาอื่น ๆ (other) 
สาเหตุของปญหา C1 การเลือกใชยาหรือเลือกขนาดยา (drug/dose selection) 

    สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับยา มาจากการเลือกใชยาหรือขนาดยา 
 C2 กระบวนการใชยา (drug use process) 

    สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับยา มาจากการวิธีการใชยาของผูปวย แมวาผูปวยจะไดยาในขนาดที่ถูกตอง 
รวมมีฉลากบอกวิธีการใชอยางถูกตอง 

 C3 ขอมูล/ความรู (information) 
    สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับยา มาจากการขาดความรูความเขาใจหรือเขาใจผิดเกี่ยวกับยา 

 

90 



วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 1 เลมที่ 1 มค.-มิย. 2552 

  http://portal.in.th/tjpp                                                                                                                                     
ตารางที่ 3. การจัดประเภทปญหาเกี่ยวกับยาหมวดหลัก ตามแบบ PCNE (9) (ตอ) 

 
หมวดหลัก รหัส หมวดรอง 

 
 C4 ผูปวย/ปญหาทางจิตใจ (patient/psychological) 

    สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับยาเกิดจากบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของผูปวย 
 C5 กระบวนการทางเภสัชกรรม/ใบสั่งยา (pharmacy logistics) 

    สาเหตุของปญหาที่เกี่ยวกับยา เกี่ยวของการกระบวนการจายาหรือการเขียนใบสั่งยา 
 C6 สาเหตุอื่น ๆ (other) 

I0 ไมมีการแกไขปญหา (no intervention) วิธีการแกไขปญหา 
I1 แกไขที่แพทยผูสั่งยา (at prescriber level) 

 I2 แกไขที่ตัวผูปวย  (at patient (or carer) level) 
 I3 แกไขที่ตัวยาหรือฉลากยา (at drug level) 
 I4 การแกไขอื่นๆ (other) 

O0 ไมทราบ ผล ลัพธ ขอ งการ
แกไขปญหา O1 ปญหาไดรับการแกไขทั้งหมด 
 O2 ปญหาไดรับการแกไขเพียงบางสวน 
 O3 ปญหาไมไดรับการแกไข 

  
 

หมวดปญหาเกี่ยวกับยา มีทั้งหมด 6 ปญหา ไดแก 
อาการไมพึงประสงคจากยา  ปญหาจากการเลือกใชยา 
ปญหาเกี่ยวกับขนาดยา  ปญหาการใชยา  อันตรกิริยา และ
ปญหาอื่น ๆ ซึ่งแตละปญหาอาจมีมากกวา 1 สาเหตุ หรือ
วิธีการแกไข รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4 

หมวดสาเหตุของปญหา ไดแบงเปน 6 สาเหตุ 
ไดแก การเลือกใชยาหรือเลือกขนาดยา  กระบวนการใชยา  
ขอมูล/ความรู  ผูปวย/ปญหาทางจิตใจ  กระบวนการทาง
เภสัชกรรม/ใบส่ังยา  และสาเหตุอื่น ๆ ดังแสดงในตารางที่ 5 

หมวดวิธีการแกไขปญหา แบงเปน 4 วิธีการ ไดแก 
การแกไขที่แพทยผูส่ังยา  การแกไขที่ตัวผูปวย  การแกไขที่
ตัวยาหรือฉลากยา  และการแกไขอื่นๆ รายละเอียด แสดงดัง
ตารางที่ 6 

หมวดผลลัพธของการแกไขปญหา ไดแก ไมทราบ  
ปญหาไดรับการแกไขทั้งหมด  ปญหาไดรับการแกไขเพียง
บางสวน  และปญหาไมไดรับการแกไข รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 7 

การจัดประเภทปญหาเกี่ยวกับยาตามแบบ PCNE 
นั้น ส่ิงที่สําคัญคือ ตองสามารถแยกปญหาที่เกิดขึ้นหรือกําลัง
จะเกิดขึ้นออกจากสาเหตุใหได ปญหาที่เกิดขึ้น มักมีสาเหตุ

มาจากความคลาดเคลื่อนทางยา เชน ความคลาดเคลื่อนจาก
การเขียนใบส่ังยา ความคลาดเคลื่อนจากการจายยา หรือ 
ความคลาดเคลื่อนจากการใชยา ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหลานี้ 
อาจจะกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับยาหรือไมก็ได นอกจากนี้ 
ปญหาเกี่ยวกับยาที่เกิดขึ้นอาจมีมากกวา 1 สาเหตุ หรือ
มากกวา 1 วิธีการแกไข  

PCNE version 5.01 (9) ไดรับการแกไขปรับปรุง
จาก version 4.0 (12) โดยเพิ่มผลลัพธของการแกไขปญหา 
เพ่ือใหครบตามเกณฑการคัดเลือกวิธีการจัดประเภทปญหา
เกี่ยวยาของ van Mil และ คณะ (7) นอกจากนี้ Lambert และ
คณะ ไดนําวิธีการจัดประเภทของ PCNE version 5.0 ไปใช
ในหอผูปวยในของโรงพยาบาล Swiss University Hospital 
การศึกษาใชเวลา 70 วัน โดยมีผูปวย 1,444 ราย ผลการวิจัย
พบปญหาเกี่ยวกับยาทั้งหมด 203 ปญหา  และ มีวิธีการ
แกไขปญหาทั้งหมด 213 วิธี ในจํานวนนี้มี 148 วิธีที่ตองแจง 
ไปยังแพทยผูส่ังยา พบวา แพทยตอบรับการแกไขปญหาถึง 
รอยละ 83 (n=123) นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะหตนทุน-
ประสิทธิผล ยังพบวา การแกไขปญหาเกี่ยวกับยาที่เกิดขึ้นนี้ 
ทําใหประหยัดคาใชจายรวมท้ังหมด 2,058 ปอนด ในชวงที่
ทําการศึกษา หรือ 10,731 ปอนดตอป (11) 
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สรุป 
กา ร จั ดป ร ะ เภทปญหา เกี่ ย ว กั บ ย านั บ ว า มี

ความสําคัญตอการใหบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกร 
หากการจัดประเภทเปนไปอยางมีระบบ  เปนไปตาม
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงทางคลินิก จะทําใหเภสัช-
กร สามารถใหบริบาลทางเภสัชกรรมไดอยางเปนระบบและ
ครอบคลุมปญหาที่เกิด หรืออาจจะเกิดขึ้นไดท้ังหมด การจัด

ประเภทปญหาที่เกี่ยวกับยาของ The Pharmaceutical Care 
Network Europe (PCNE) นับวาเปนวิธีการที่เปนระบบ 
แบงแยกปญหาออกจากสาเหตุอยางชัดเจน รวมทั้งมีการจัด
ประเภทวิธีการแกไขและผลลัพธของการแกไขปญหา จึง
นาจะเผยแพรใหเปนที่รูจักและนําไปใชอยางกวางขวางใน
ประเทศไทย 

 
 

ตารางที่ 4.  หมวดปญหาเกี่ยวกับยาตามแบบ PCNE (9) 
 

หมวดหลักของปญหา รหัส รายละเอียดของปญหา 
P1.1 เกิดผลขางเคียงจากยาแบบไมแพ 

P1.2 เกิดผลขางเคียงจากยาแบบแพ 

1. อาการไมพึงประสงคจากยา (adverse 
reaction (s))  
      ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา P1.3 เกิดพิษจากยา 

P2.1 ตัวยาไมเหมาะสม (ไมเหมาะสมที่สุดในขอบงใชนั้น) 

P2.2 รูปแบบยาไมเหมาะสม (ไมเหมาะสมที่สุดในขอบงใชนั้น) 

P2.3 การไดรับยาซ้ําซอนอยางไมเหมาะสม 
P2.4 มีขอหามใชในการใชยา (รวมทั้งหญิงต้ังครรภและใหนมบุตร) 
P2.5 ยาที่ใชไมมีขอบงใชที่ชัดเจนในโรคหรือภาวะที่ผูปวยเปน 

2. ปญหาจากการเลือกใชยา (drug choice 
problem)  
      ผูปวยไดรับยาหรือกําลังจะไดรับยา 
ไมเหมาะสมกับโรคหรือภาวะที่เปน หรือผูปวย
ไมไดรับยาที่เหมาะสมกับโรคหรือภาวะที่เปน 

P2.6 ยาไมไดถูกสั่งใหกับผูปวยทั้งๆที่มีขอบงใชชัดเจน 

P33. ปญหาเกี่ยวกับขนาดยา (dosing 
problem) 

.1 ขนาดของยานอยเกินไป หรือความถี่ในการใหยาไมเพียงพอ 
P3.2 ขนาดยาสูงเกินไป หรือ ความถี่ในการใหยามากเกินไป 
P3.3 ชวงเวลาของการไดรับยาสั้นเกินไป    ผูปวยไดรับขนาดยามากกวาหรือนอยกวา

ขนาดที่ตองการ P3.4 ชวงเวลาของการไดรับยายาวเกินไป 
P4.1 ผูปวยไมรับประทาน/ใชยาในทุกกรณี 4. ปญหาการใชยา (drug use problem)  

   ผูปวยไมไดรับยาหรือไดรับยาผิดตัว P4.2 ผูปวยรับประทาน/ใชยาผิดตัว 
P5.1 คาดวาจะเกิดอันตรกิริยา 5. อันตรกิริยา (interaction) 

   เกิดหรือมีแนวโนมจะเกิดอันตรกิริยาตอกัน
ระหวางยากับยา หรือ ยากับอาหาร 

P5.2 เกิดอันตรกิริยาแลว 

6. ปญหาอื่น ๆ (other) P6.1 ผูปวยไมพึงพอใจในการรักษาแมวาจะไดรับยาเหมาะสมแลว 
 P6.2 การไมตระหนักถึงสุขภาพและโรคที่เปนของผูปวย (นํามาซึ่งปญหาในอนาคต) 
 P6.3 บอกอาการไมชัดเจน หรือบอกไมหมด จําเปนตองซักประวัติหรือหาขอมูลเพ่ือให

เกิดความชัดเจน 
 P6.4 การรักษาลมเหลว ไมทราบเหตุผล 
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ตารางที่ 5. หมวดสาเหตุของปญหาตามแบบ PCNE (9) 
 

สาเหตุหลัก รหัส รายละเอียดของสาเหตุ 
1. การเลือกใชยาหรือเลือกขนาด C1.1 การเลือกใชยาไมเหมาะสม 
ยา (drug/dose selection) C1.2 การเลือกขนาดยาไมเหมาะสม 

    สาเหตุของปญหาที่เกี่ยวกับยา มา C1.3 มียาที่ใชแลวมีความคุมคาในแงตนทุน-ประสิทธิผลมากกวา 
จากการเลือกใชยาหรือขนาดยา C1.4 ปญหาทางดานเภสัชจลนพลศาสตร รวมทั้ง ผูสูงอายุ ผูปวยโรคตับ โรคไต และการ

เกิดอันตรกิริยา 
 C1.5 ผูปวยจําเปนตองไดรับยาที่เสริมฤทธิ์หรือปองกันโรค/อาการ 
 C1.6 ภาวะโรคดีข้ึนหรือแยลง 
 C1.7 มีโรค/อาการเกิดข้ึนใหม (ยังไมไดรับการรักษาหรือบรรเทา) 
 C1.8 เกิดผลขางเคียงจากยาหรือสาเหตุอื่นๆ 

C2.1 เวลาในการใชยาหรือชวงเวลาการใชยาไมเหมาะสม 
C2.2 การรับประทานหรือใชยานอยกวาที่ควรจะเปน 
C2.3 การรับประทานยาหรือใชยามากกวาที่ควรจะเปน 
C2.4 ไมมาติดตามวัดระดับยาในเลือด 

C2.5 การใชยาในทางที่ผิด (ใชมากเกินไป ไมอยูในการควบคุมของแพทย) 

2. กระบวนการใชยา (drug use  
process) 
    สาเหตุของปญหาที่เกี่ยวกับยา มา 
จากการวิธีการใชยาของผูปวย แมวา 
ผูปวยจะไดยาในขนาดที่ถูกตอง รวมมี
ฉลากบอกวิธีการใชอยางถูกตอง 

C2.6 ผูปวยไมสามารถใชยาหรือรูปแบบยาตามที่แพทยสั่งได 

C3.1 ผูปวยไมทราบวิธีการใชยา 

C3.2 ผูปวยไมทราบเหตุผลของการใชยา 

C3.3 ผูปวยมีปญหาในการอานหรือทําความเขาใจขอมูลในฉลากยาหรือเอกสารกํากับยา 

3. ขอมูล/ความรู (information) 
    สาเหตุของปญหาที่เกี่ยวกับยา มา 
จากการขาดความรูความเขาใจหรือ
เขาใจผิดเกี่ยวกับยา C3.4 ผูปวยไมเขาใจภาษาทองถิ่น 

 C3.5 ผูปวยขาดการสื่อสารกับแพทย/บุคคลากรทางการแพทย 

4. ผูปวย/ปญหาทางจิตใจ  C4.1 ผูปวยลืมรับประทาน/ใชยา 

(patient/psychological) C4.2 ผูปวยมีความกังวลเกี่ยวกับยาที่ไดรับ 
    สาเหตุของปญหาที่เกี่ยวกับยาเกิด C4.3 ผูปวยสงสัยวาอาจเกิดผลขางเคียงจากยา 
จากบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของ C4.4 ผูปวยไมเต็มใจที่จะจายเงินในการรักษา 
ผูปวย C4.5 ผูปวยลังเลใจที่รบกวนแพทยเมื่อมีปญหา 

 C4.6 ผูปวยไมเต็มใจที่เปล่ียนตัวยา 

 C4.7 ผูปวยไมเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 C4.8 การไดรับรายการยาจํานวนมากเกินไป 

 C4.9 การรักษาไมตรงกับความเชื่อเรื่องสุขภาพของผูปวย 

 C4.10 ผูปวยรับประทานอาหารที่เกิดอันตรกิริยาตอยา 
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ตารางที่ 5. หมวดสาเหตุของปญหาตามแบบ PCNE (9) (ตอ) 
 

สาเหตุหลัก รหัส รายละเอียดของสาเหตุ 
5. กระบวนการทางเภสัชกรรม / C5.1 เขียนสั่งใบสั่งรายการยาที่ไมมีในโรงพยาบาล 
ใบสั่งยา (pharmacy logistics)  
สาเหตุของปญหาที่เกี่ยวกับยา 

C5.2 เขียนใบสั่งยาคลาดเคลื่อน (เฉพาะความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเขียนดวยปากกา) 

เกี่ยวของการกระบวนการจายยาหรือ
การเขียนใบสั่งยา 

C5.3 ความคลาดเคลื่อนจากการจายยา (จายยาผิดตัวหรือผิดขนาด) 

6. สาเหตุอื่น ๆ (other) C6.1 สาเหตุอื่นๆ โปรดระบุ 
 C6.2 มีสาเหตุที่ไมชัดเจน 

 
 

ตารางที่ 6. หมวดวิธีการแกไขปญหาตามแบบ PCNE (9) 
 

วิธีการแกไขปญหาหลัก รหัส รายละเอียด 

I0.0 ไมมีการแกไขปญหา 
I1.1 แจงแพทยเพียงอยางเดียว 

I1.2 ขอขอมูลเพ่ิมเติมจากแพทย 
I1.3 วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทยและแพทยตอบรับขอเสนอ 
I1.4 วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทยแตแพทยไมตอบรับขอเสนอ 

ไมมีการแกไขปญหา  
(no intervention) 
1. แกไขท่ีแพทยผูสั่งยา 
(at prescriber level) 

I1.5 วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทยแตไมทราบผลลัพธ 
2. แกไขในท่ีตัวผูปวย   I2.1 ใหคําแนะนําโดยวาจาแกผูปวย 
(at patient (or carer) level) I2.2 ใหคําแนะนําโดยการเขียนแจงผูปวย 

 I2.3 ผูปวยถูกสงตอไปใหแพทย 
 I2.4 ใหคําแนะนําโดยวาจาแกญาติหรือผูดูแลผูปวย 
3. แกไขในท่ีตัวยาหรือฉลากยา  I3.1 เปล่ียนตัวยา 
(at drug level) I3.2 เปล่ียนขนาดยา 

 I3.3 เปล่ียนสูตรยา 
 I3.4 เปล่ียนวิธีการใชยา 
 I3.5 หยุดใหยา 
 I3.6 ใหยาตัวใหม 
4. การแกไขอ่ืน ๆ (other) I4.1 การแกไขอื่น ๆ โปรดระบุ 
 I4.2 รายงานผลขางเคียงของยาแกศูนยติดตามและเฝาระวัง 
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 ตาราง ท่ี 7 หมวดผลลัพธของการแกไขปญหาตามแบบ PCNE (9) 
 

ผลลัพธของการแกไขปญหาหลัก รหัส รายละเอียด 

0. ไมทราบ O0.0 ไมทราบผลลัพธของการแกไขปญหา 
1. ปญหาไดรับการแกไขท้ังหมด O1.0 ปญหาไดรับการแกไขทั้งหมด 
2. ปญหาไดรับการแกไขเพียงบางสวน O2.0 ปญหาไดรับการแกไขเพียงบางสวน 
3. ปญหาไมไดรับการแกไข O3.1 ปญหาไมไดรับการแกไข เพราะขาดการประสานงานกับผูปวย 
 O3.2 ปญหาไมไดรับการแกไข เพราะขาดการประสานงานกับแพทย 
 O3.3 ปญหาไมไดรับการแกไข เพราะวิธีการแกไขไมมีประสิทธิภาพ 
 O3.4 ไมมีความจําเปนตองแกไขปญหา หรือเปนไปไมไดที่จะแกไขปญหา 
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Classification for drug related problems 
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Abstract 
Classification for drug related problems (DRPs) is very important to pharmaceutical care. In the United State of 

America, pharmacists prefer the classification of DRP into 8 categories as proposed by Hepler and Strand. Later, the 
classification has been modified to 11 categories by the American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). In 
European countries, the practitioners have accepted DRP classification of the Pharmaceutical Care Network Europe 
(PCNE). Problems and causes are clearly separated in the PCNE classification. There are 4 groups of PCNE 
classification: 1) the problems 2) the causes 3) the interventions and 4) outcomes of intervention. DRP classification by 
PCNE is a systematic and suitable approach for clinical practice and provides the information on cost saving as a result 
of pharmaceutical care. 
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