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ประวัติบรรณาธิการ
ผูช้ ่ ย า ตราจารย์เภ ชั กร ญิงภูข ญ
ั อรุณมานะกุล
ปัจจุบันเป็นผู้ช่ ย า ตราจารย์ ภาค ิชาบริบาลเภ ัชกรรม คณะเภ ัช า ตร์
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ และทำางานด้านการบริบาลเภ ัชกรรมแก่ผู้ป่ ย ณ คลินิก ั ใจล้มเ ล
โรงพยาบาลม าราชนครเชียงใ ม่ จบการ ึก าระดับปริญญาโท าขาเภ ัชกรรมคลินิกจาก
คณะเภ ัช า ตร์ ม า ิทยาลัยม ิดล และจบการ ึก าระดับ Doctor of Pharmacy จาก
University of Florida ได้รบั Board Certified Pharmacy Specialty ทางด้าน Pharmacotherapy
จาก American Board of Pharmacy และ นัง ื นุมัติทางด้านเภ ัชบำาบัด (Board Certified
Pharmacy in Pharmacotherapy) จาก ิทยาลัยเภ ัชบำาบัด ภาเภ ัชกรรมแ ่งประเท ไทย มี
ค าม นใจด้านการบริบาลเภ ชั กรรมในผูป้ ่ ยโรค ั ใจและ ล ดเลื ด ผูป้ ่ ยภา ะ ั ใจล้มเ ล
และยารัก าโรค ั ใจ มีผลงานเขียนบทค ามใน นัง ื แน ทางในการดูแลผู้ป่ ยโรค ั ใจและ
ล ดเลื ด ำา รับเภ ัชกร เป็น ิทยากรบรรยายในงานประชุมและการฝึก บรมภาคปฏิบัติ ข ง
คณะเภ ัช า ตร์ คณะแพทย า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ ชมรม ั ใจล้มเ ล แ ่งประเท ไทย
และ มาคมเภ ชั กรรมโรงพยาบาล เป็นร งประธานกลุม่ เภ ชั กรผูด้ แู ลผูป้ ่ ย ั ใจและ ล ดเลื ด
(Community of Pharmacist for Heart and Vascular diseases of Thailand, CoP HATHAI)
ใน มาคมเภ ัชกรรมโรงพยาบาล

ตัวอย่าง
อาจารย์เภ ชั กร ญิง รธิมา ลี านิช

ปัจจุบันเป็น าจารย์ประจำาภาค ิชาบริบาลเภ ัชกรรม คณะเภ ัช า ตร์ ม า ิทยาลัย
เชียงใ ม่ และทำางานด้านการบริบาลเภ ชั กรรมแก่ผปู้ ่ ย ณ ผูป้ ่ ย กิ ฤตทาง ั ใจ โรงพยาบาล
ม าราชนครเชียงใ ม่ จบการ ึก าระดับปริญญาโท าขาเภ ัชกรรมคลินิก (M. Pharm) จาก
คณะเภ ัช า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ และได้รับ Certified General Residency in
Pharmacotherapy และ Certified Specialized Residency in Cardiology Pharmacotherapy
จาก ทิ ยาลัยเภ ชั บำาบัด ภาเภ ชั กรรม มีค าม นใจด้านการบริบาลเภ ชั กรรมในผูป้ ่ ยโรค ั ใจ
และ ล ดเลื ด ผู้ป่ ยภา ะ ั ใจล้มเ ล และยารัก าโรค ั ใจ โดยมีผลงานเขียนบทค ามใน
นัง ื Comtemporary Review in Pharmacotherapy 2012 และบทค ามใน นัง ื แน ทาง
ในการดูแลผู้ป่ ยโรค ั ใจและ ล ดเลื ด ำา รับเภ ัชกร เป็น ิทยากรบรรยายในการฝึก บรม
ระยะ นั้ ภาคทฤ ฎี เรื่ งการบริบาลทางเภ ชั กรรมผูป้ ่ ยทีไ่ ด้รบั ยาต้านการแข็งตั ข งเลื ด ทีจ่ ดั
โดยกลุ่มเภ ัชกรดูแลผู้ป่ ย ั ใจและ ล ดเลื ด (Community of Pharmacist for Heart and
Vascular diseases of Thailand, CoP HATHAI) และเป็น ทิ ยากรในงานประชุม Cardiovascular
Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2017 โดย มาคมเภ ัชกรรมโรงพยาบาล

I

ประวัติบรรณาธิการ
อาจารย์เภ ชั กร ญิงมันติ รี ์ นิม่ รพันธุ์
ปัจจุบันเป็น าจารย์ประจำาภาค ิชาบริบาลเภ ัชกรรม คณะเภ ัช า ตร์ ม า ิทยาลัย
เชียงใ ม่ และทำางานด้านการบริบาลทางเภ ัชกรรมแก่ผู้ป่ ย ณ ผู้ป่ ย ายุรกรรม ญิง 1
โรงพยาบาลม าราชนครเชียงใ ม่ จบการ ึก าระดับปริญญาโท าขาเภ ัชกรรมคลินิก
(M. Pharm) จากคณะเภ ัช า ตร์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ และได้รับ Certified Specialized
Resident in Internal Medicine และ Certified Pharmacy Practice Resident จากคณะ
เภ ัช า ตร์ ม า ิทยาลัย ริโซนา เมื งทูซ น รัฐ ริโซนา ประเท รัฐ เมริกา มีค าม นใจ
ด้านการบริบาลเภ ัชกรรมในผู้ป่ ยโรค ั ใจและ ล ดเลื ด ผู้ป่ ยภา ะ ั ใจล้มเ ล และยา
รัก าโรค ั ใจ โดยมีผลงานเขียนบทค ามใน นัง ื Valvular Heart Diseases: Reviewing for
Pharmacist และบทค ามใน นัง ื Clinical Pharmacist Guide to Cardiovascular Diseases:
แน ทาง ำา รับเภ ัชกรในการดูแลผู้ป่ ยโรค ั ใจและ ล ดเลื ด เป็น ิทยากรบรรยายในการ
ฝึก บรมระยะ ั้นภาคทฤ ฎี เรื่ งการบริบาลทางเภ ัชกรรมผู้ป่ ยที่ได้รับยาต้านการแข็งตั
ข งเลื ด ที่จัดโดยกลุ่มเภ ัชกรดูแลผู้ป่ ย ั ใจและ ล ดเลื ด (Community of Pharmacist
for Heart and Vascular diseases of Thailand, CoP-HATHAI)

ตัวอย่าง
ผูช้ ่ ย า ตราจารย์ เภ ชั กร รุ ะรอง ชิน ง ์
ปัจจุบันเป็น าจารย์ประจำาภาค ิชาบริบาลเภ ัชกรรม คณะเภ ัช า ตร์ ม า ิทยาลัย
เชียงใ ม่ จบการ ึก าระดับปริญญาตรีจากคณะเภ ัช า ต์ จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย ระดับ
ปริญญาโท าขาเภ ชั ทิ ยา (Master of Science) จากคณะเภ ชั า ตร์ ม า ทิ ยาลัยม ดิ ล และ
ระดับปริญญาเ ก, Ph.D (Pharmaceutical Sciences) จาก University of Strathclyde
ราช าณาจักร มีค าม นใจด้านการบริบาลเภ ัชกรรมและการใช้ยาในผู้ป่ ยเบา าน ผู้ป่ ย
ค ามดันโล ิต ูง ผู้ป่ ยไขมันผิดปกติ ผู้ป่ ยโรค ั ใจและ ล ดเลื ด และการใ ้บริบาลเพื่ ช่ ย
เลิกบุ รี่ โดยมีผลงาน ิจัยตีพิมพ์ใน าร ารต่างประเท และผลงานเขียนบทค ามใน นัง ื
โดยเฉพาะ นัง ื ำา รับการประชุม ิชาการทางด้าน ั ใจและ ล ดเลื ด ลายบทค าม ทั้งใน
การประชุมข งแพทย์และข งเภ ัชกร เป็นบรรณาธิการข ง าร าร Drugs & Therapy
Perspectives ร มทัง้ เป็น ทิ ยากรในการบรรยายเรื่ งการใช้ยาในผูป้ ่ ยเบา าน ผูป้ ่ ยโรค ั ใจ
และ ล ดเลื ดและการใ ้บริบาลเพื่ ช่ ยเลิกบุ รี่ในงานประชุม ิชาการต่างๆ

II

คำนิยม
การจัดทำา นัง ื ในลัก ณะข งตำารา โดยเฉพาะ ย่างยิ่ง ตำาราที่ ามารถใช้ ้าง ิงได้
ในระดับ ชิ าชีพขัน้ งู เฉพาะ าขา ถื า่ เป็นงานทีย่ ากลำาบากยิง่ าำ รับทัง้ คณะบรรณาธิการ และ
ผู้นิพนธ์ ด้ ย าเ ตุ ำาคัญ ลายประการดังนี้

ตัวอย่าง
ประการแรก เนื้ า ิชาในตำาราดังกล่า ต้ งมีค ามก ้างข าง คร บคลุม ั ข้
ได้ครบถ้ น และมีค ามทัน มัย ซึ่งในข้ ข งค ามทัน มัยนี้ จะยากยิ่งก ่าค ามก ้างข างและ
คร บคลุม ด้ ยเ ตุข งการมีข้ มูลใ ม่ๆ เกิดขึ้นแทบจะทุกนาที และมีช่ งทางที่จะเข้าถึงได้
โดยง่ายและก ้างข าง

ประการที่ ง เนื่ งจากผูท้ จี่ ะมาใช้ตาำ รา ่ น นึง่ เป็นผูท้ มี่ คี ามรู้ งู และมีประ บการณ์
ยู่ใน าขานั้นๆ ยู่แล้ มากบ้างน้ ยบ้าง ผู้นิพนธ์จะต้ งมั่นใจในค ามรู้ค าม ามารถข งตน
และคุณภาพข งค ามรู้ที่ได้ไปค้นค ้ามา ่าจะดีพ ที่จะ ร้าง รรค์ จินตนาการ ทั นคติ และมุม
ม งทาง ชิ าการใ ม่ๆ ใ แ้ ก่ผู้ า่ น ซึง่ มิได้เป็นนัก กึ าและมิได้เป็นผูท้ ขี่ าดประ บการณ์ใน ชิ าชีพ
ากแต่เป็นผูเ้ ชีย่ ชาญเช่นเดีย กัน ากไม่มนั่ ใจ รื ไม่พร้ ม ก็จะไม่ ามารถ ร้างประโยชน์ใ แ้ ก่
ผู้ ่านได้
ประการที่ าม ในปัจจุบันผู้ที่ นใจในการ ่าน นัง ื ย่างละเ ียดจริงจัง มีน้ ยลงมาก
และมีแน โน้มทีจ่ ะลดลงต่ ไป ย่างร ดเร็ การจะ ร้างตำาราใ ด้ งึ ดูด และมีค ามน่า นใจเทียบเคียง
กับการค้น าข้ มูลจากแ ล่ง ื่น เป็น ิ่งที่มีค ามท้าทายแก่ผู้ผลิตเป็น ย่างยิ่ง
เป็นที่น่าชื่นชม ย่างยิ่งที่บรรณาธิการและคณะผู้นิพนธ์ได้ใช้ค ามเพียรพยายาม และ
ุต า ะในการ ร้าง นัง ื เภ ัชกรรมปฏิบัติ ู่ค ามเป็นเลิ นี้ขึ้นมาได้ ย่างดียิ่ง ามารถทำาใ ้
ผลงานนี้น่าจะได้รับการย มรับจากแ ด งข ง ิชาการได้ ย่างก ้างข าง มดังเจตนารมณ์

ศ.นพ.อภิช ต สุคนธสรรพ์

III

คำนิยม
ด้ ยการเปลี่ยนแปลงทางเ ร ฐกิจและ ังคมข งประเท ไทยในช่ ง ลายท รร
ที่ผ่านมา ได้ก่ ใ ้เกิดค ามเปลี่ยนในเชิงประเด็น ุขภาพข งประชากรไทย ย่างมากมาย
ผลกระทบที่เด่นชัดที่ ุด ย่าง นึ่ง ัตราการเกิดโรคเรื้ รังที่ไม่ติดต่ (non-communicable
disease) เพิ่มขึ้น ย่างท ีคูณ โดยโรค ั ใจและ ล ดเลื ดได้กลายเป็น าเ ตุการเ ียชี ิต
การเจ็บป่ ยและการ ูญเ ียทางเ ร ฐกิจระดับต้นๆ ข งประเท ไทย การเปลี่ยนแปลงดังกล่า
่งผลใ ้ระบบ าธารณ ุขข งไทยจำาเป็นต้ งปรับตั เพื่ ใ ้ ามารถค บคุมและลดค าม ูญเ ีย
ดังกล่า ได้ ย่างมีประ ทิ ธิภาพมากขึน้ เพื่ ใ ป้ ระเท ามารถเจริญก้า น้าและพัฒนาต่ ไปโดย
มีประชากรไทยที่มี ุขภาพดีเป็นแรงขับเคลื่ นต่ ไป

ตัวอย่าง
การดูแลผู้ป่ ยแบบ าขา ิชาชีพเป็นการร มพลังข งคนในระบบ ุขภาพ ใช้จุดเด่น
ข งทุก ชิ าชีพเชื่ มโยงเข้าด้ ยกันและกลายเป็นพลัง นั ยิง่ ใ ญ่ในการผลักดันงานใ ก้ า้ ไป รู่ ะดับ
ที่ ูงขึ้นก ่าการทำางานแยกกัน มีงาน ิจัยจำาน นมากจากทุก ิชาชีพที่แ ดงใ ้เ ็น ่า การร มพลัง
ดังกล่า ก่ ใ เ้ กิดประโยชน์ต่ ผูป้ ่ ยและระบบ ขุ ภาพ ย่างชัดเจน ด้ ยเ ตุนี้ การดูแลผูป้ ่ ยแบบ
าขา ิชาชีพ โดยมีผู้ป่ ยเป็น ูนย์กลาง จึงได้รับค ามย มรับและ นับ นุนจาก งค์กร ุขภาพ
ระดับโลก ย่างเต็มที่ ำา รับประเท ไทยก็เป็นที่น่ายินดี ที่ค ามเคลื่ นไ ในเรื่ งนี้ได้เกิดขึ้น
ย่างต่ เนื่ งและเริ่มมีค าม ำาเร็จใน งก ้างเกิดขึ้นแล้ ใน ลายภาค ่ น
ำา รับเภ ัชกรไทย แน คิดเรื่ งการบริบาลทางเภ ัชกรรมมี ่ น ำาคัญ ย่างยิ่งใน
การผลักดันใ เ้ กิดค ามเปลีย่ นแปลงใน ชิ าชีพ โดยแน คิดดังกล่า เน้นการดูแลผูป้ ่ ยแบบ าขา
ชิ าชีพเป็น ั ใจ าำ คัญ และด้ ยค ามร่ มแรงร่ มใจกันข งคนใน ชิ าชีพ ทำาใ เ้ กิดการพัฒนางาน
บริบาลทางเภ ัชกรรมขึ้น ย่างก ้างข างในประเท ไทย โดยเฉพาะ ย่างยิ่งการบริบาลทาง
เภ ัชกรรมในผู้ป่ ยโรค ั ใจและ ล ดเลื ด ปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีเป็น ย่างยิ่ง ที่เภ ัชกรไทย
จำาน นมากใ ้ค าม นใจและเข้าร่ มการเคลื่ นไ ดังกล่า และเข้าไปร่ มทำางานกับแพทย์
พยาบาล และเพื่ นร่ มงานใน ิชาชีพ ื่นๆ ในการดูแลผู้ป่ ย ย่างใกล้ชิดเพื่ ใ ้ผู้ป่ ยมีผลลัพธ์
การรัก าและคุณภาพชี ิตที่ดีขึ้น ค าม ำาเร็จในระดับประเท เริ่มแ ดง กมาเป็นที่ประจัก ์
ย่างต่ เนื่ ง เช่น ค ามคร บคลุมข งคลินิกยาต้านการแข็งตั ข งเลื ด ที่ทางกระทร ง
าธารณ ุขไทยใ ้ค ามชื่นชม ย่างไรก็ตามค าม ำาเร็จดังกล่า เป็นเพียงจุดเริ่มต้น การพัฒนา
ระบบการดูแลผูป้ ่ ยโรค ั ใจยังต้ งได้รบั การพัฒนา ย่างมาก และยังมี กี ลายกิจกรรมทีเ่ ภ ชั กร
ค รต้ งขยายงานเข้าไปเ ริมค ามเข้มแข็งข งทีมรัก าในด้านการจัดการยา
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ข งเภ ัชกรไทยที่ ำาคัญเล่ม นึ่งตล ดไป
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ไปใช้ในการพัฒนางานข งตนเ งและทำาใ ้ประชาชนไทยที่ ยู่ในค ามดูแลข งท่านมีผลลัพธ์
การรัก าและคุณภาพชี ิตที่ดีขึ้น เพื่ การพัฒนาประเท ไทยข งเรา ย่างยั่งยืน
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เภ ชั กรเป็น นึง่ ในทีม าขา ชิ าชีพ ทีม่ บี ทบาท าำ คัญในการดูแลรัก าผูป้ ่ ยโรค ั ใจ
และ ล ดเลื ด ซึง่ มีค ามจำาเป็นในการใช้ยาในการป้ งกัน บรรเทา รื รัก าใ ้ ายจากโรค และ
ผู้ป่ ย ามารถดำาเนินชี ิต ยู่ร่ มกับคร บครั และชุมชนได้ ย่างมีคุณภาพชี ิตที่ดี นัง ื เล่มนี้
มีจดุ มุง่ มายเพื่ เตรียมค ามพร้ มเภ ชั กรใ ม้ คี ามรูแ้ ละทัก ะเฉพาะทางด้านบริบาลเภ ชั กรรม
ำา รับผู้ป่ ยโรคระบบ ั ใจและ ล ดเลื ด มีค ามใฝ่รู้ ย่างต่ เนื่ งและ ามารถทำางานได้ด้ ย
ตนเ ง ามารถริเริม่ และพัฒนางานบริบาลเภ ชั กรรมทีต่ บ น งต่ ค ามต้ งการข งผูป้ ่ ย และ
ามารถทำางานร่ มกับทีม าขา ชิ าชีพ ทัง้ ในลัก ณะการใ บ้ ริบาลเภ ชั กรรมแก่ผปู้ ่ ยโดยตรง
และการพัฒนา ักยภาพข งทีม าขา ิชาชีพได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ

นัง ื เล่มนี้เกิดขึ้นด้ ยค ามร่ มมื ร่ มใจระ ่างคณาจารย์คณะเภ ัช า ตร์ และ
คณาจารย์คณะแพทย า ตร์ ม า ทิ ยาลัยเชียงใ ม่ โดยเป็นแน ทาง าำ รับเภ ชั กรและบุคลากร
ทางการแพทย์ดา้ น นื่ ๆ ในการดูแลผูป้ ่ ยโรค ั ใจและ ล ดเลื ด ได้มกี ารร บร ม งค์ค ามรูใ้ น
ด้านโรค ั ใจและ ล ดเลื ดไ ้ใน ลายประเด็นเพื่ เกิดประโยชน์ ำา รับผู้ปฏิบัติงาน
ผูจ้ ดั ทำา งั เป็น ย่างยิง่ า่ นัง ื เล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์ต่ เภ ชั กรและบุคลากรทางการ
แพทย์ ื่นๆ ำา รับใช้เป็นแน ทางในการใ ้การบริบาลเภ ัชกรรม เพื่ ใ ้เกิดประ ิทธิภาพและ
ค ามปล ดภัย งู ดุ าำ รับผูป้ ่ ยโรค ั ใจและ ล ดเลื ดต่ ไป ากมีข้ ผิดพลาดประการใดจาก
การจัดทำาดังกล่า ทีมบรรณาธิการข ภัยมา ณ โ กา นี้ และจะปรับปรุงในโ กา ต่ ไป ด้ ย
ค ามข บคุณยิ่ง
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