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1. บทนำ� 
	 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

เภสัชกรกับก�รจัดก�รระบบย�และระบบสุขภ�พ

ในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโควิด-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)
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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. บทบ�ทเภสัชกรในยุคโควิด: คว�มรับผิดชอบ คว�มค�ดหวังและ
   ก�รเป็นที่ยอมรับ
	 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. ประมวลประสบก�รณ์บทบ�ทเภสัชกรในประเทศไทย 
	 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 สภ�วิช�ชีพ และ
   ผู้บริห�รเชิงนโยบ�ย) 
	 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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