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บทความวิจัย
ปญหาจากการใชยาอันเกิดจากการซักประวัติไมครบถวนในรานยา:
กรณีการซื้อยาแทนและการระบุยาที่ตองการ
2

นิภาภัทร ชีวศรีรุงเรือง1 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต สุชาดา สูรพันธุ

3

1

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อคนหาปญหาจากการใชยากรณีที่เภสัชกรชุมชนไมซกั ประวัติใหครบถวนในผูรับบริการที่ซื้อยาแทน
ผูอื่นหรือระบุยาที่ตองการ วิธีการ: ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยซักประวัติผูที่ซื้อยาแทน 58 ราย และผูที่ซื้อยาโดยระบุชื่อ 215 ราย ใน
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2 แหงของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การประเมินปญหาจากการใชยาทํา
โดยผูวิจัย 2 ทานแบบเปนอิสระตอกัน และใชวิธีของ PCNE version 5.01 ผลการวิจัย: จากตัวอยางที่ซื้อยาแทนผูอื่น 58 ราย
พบวารอยละ 22.4 ใหขอมูลไมครบถวนซึ่งมีผลตอการพิจารณาจายยา ในการซื้อยาแทนซึ่งเภสัชกรไมไดซักประวัติจากผูปว ย จะ
เกิดปญหาจากการใชยาในผูปว ยรอยละ 27.59 ปญหาสวนใหญที่พบ คือ ยาที่ใชไมมีขอบงใชที่ชัดเจนในโรคหรือภาวะที่ผูปวยเปน
(รอยละ 33.33 ของปญหาทั้งหมด) การใชยาตัวที่ไมเหมาะสม (รอยละ 16.67) ผูปวยไมไดรับยาที่ควรได (รอยละ 16.67) ชวงเวลา
ที่ไดรับยาสั้นเกินไป (รอยละ 16.67) และการไดขนาดยาหรือความถี่ในการใหยานอยเกินไป (รอยละ 11.12) เปนตน ในผูปว ยที่มี
ปญหาจากการใชยา พบวาเกิดปญหากับผูปวยแลว (รอยละ 81.25) การซักประวัติจากผูปวยโดยตรงชวยใหสามารถปองกันปญหา
ไดในผูปวยรอยละ 18.75 ในการซื้อยาโดยระบุชื่อยา หากเภสัชกรไมซักประวัติ แตจายยาตามที่ผูรับบริการระบุ จะเกิดปญหาจาก
การใชยาในผูปว ยรอยละ 29.3 ปญหาที่พบมากคือ ยาที่ใชไมมีขอบงใชที่ชัดเจนในโรคหรือภาวะที่ผูปวยเปน (รอยละ 28.57) ตัวยา
ไมเหมาะสม (รอยละ 11.43) ชวงเวลาของการไดรับยาสั้นเกินไป (รอยละ 11.43) และขนาดยาหรือความถี่ในการใหยานอยเกินไป
(รอยละ 8.57) และอาการไมพึงประสงคจากยา (รอยละ 7.14) เปนตน ในผูปวยที่พบปญหาจากการใชยา การซักประวัติชวยใหไม
เกิดปญหาในผูปวยกลุมนี้รอยละ 23.81 ผูปวยรอยละ 50.79 เกิดปญหาจากการใชยาที่อาจมีผลกระทบมาก สรุป: ผลของ
การศึกษาทําใหทราบวา การซักประวัติไมครบถวนในรานยาในกรณีที่ผูรับบริการซื้อยาแทนและระบุชื่อยาที่ตองการ จะทําใหปญหา
จากการใชยาจํานวนมากไมถูกคนพบ การซักประวัติใหครบถวนและการซักประวัติจากผูปวยโดยตรงจึงเปนสิ่งสําคัญ
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บทนํา
รานยาเปนสถานบริการสุขภาพที่ไดรับความนิยม
จากประชาชนเมื่อเจ็บปวยเบื้องตน เนื่องจากความสะดวกใน
การใชบริการและไมตองเสียเวลามากในการรอคอย บทบาท
อยางหนึ่งของเภสัชกรในรานยาคือ การซักประวัติ ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญที่จะชวยประเมินความจําเปนในการใชยา อยางไรก็
ตาม ในทางปฏิบัติผูขายยามักไมไดซักประวัติอยางครบถวน
เชน การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากรานยา 39 ราน
พบวา เภสัชกรชุมชนและผูขายซึ่งไมใชเภสัชกรรอยละ 91
กลาววา ตนซักประวัติผูปวยทุกรายกอนจายยารักษาโรคติด
ตอทางเพศสัมพันธ และรอยละ 68 กลาววา ใหคําแนะนํากับ
ผูปวยทุกราย แตการสวมบทบาทซื้อยาจากรานยา 30 ราน
ในการวิจัยเดียวกันนี้พบวา มีผขู ายยาปฏิบัติจริงเพียงรอยละ
48.3 และ 43.3 ตามลําดับ (1) การสังเกตการจายยาของราน
ยาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การจายยาเพียงรอยละ
44.3 เทานั้นที่มีการซักประวัติ และรอยละ 50.7 มีการให
คําแนะนําเมื่อมีการจายยา เมื่อเก็บขอมูลโดยการสวมบท
บาททซื้อยาในรานยา พบวา รานยารอยละ 48.9 และรอยละ
68.9 ซักประวัติกอนจายยาในกรณีซื้อยาชุดแกปวดเขา และ
กรณียาแกทองเสียในเด็กตามลําดับ (2) งานวิจัยในอดีตสรุป
ไดวา เภสัชกรและบุคลากรในรานยาซักประวัตินอยกวาที่
ควรเมื่อมีผูมารับบริการโดยบอกอาการ (1-2)
ผูมารับบริการในรานยายังมีพฤติกรรมการซื้อยาใน
ลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากการระบุอาการ ซึ่งอาจสงผลตอ
การซักประวัติและการจายยาของเภสัชกร การศึกษาในราน
ยาที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร พบพฤติกรรมการซื้อยาที่
นอกเหนือจากการระบุอาการ ไดแก การระบุชื่อยาที่ตองการ
(รอยละ 34.7) การนําตัวอยางมาขอซื้อ (รอยละ 4.9) และ
การบอกลักษณะยา (รอยละ 3.7) (2) ในกรณีการระบุชื่อยา
ถาไมมีการซักถามอาการ เภสัชกรก็จะไมมีขอมูลเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจในการจายยา ซึ่งอาจทําใหเกิดผลเสีย
ได เชน ผูป วยที่เรียกซื้อยาฆาเชื้อในโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบนจะมีโอกาสไดรับยาปฏิชีวนะมากกวาการบอก
เลาอาการ (รอยละ 72.22 และ 36.84 ตามลําดับ, p<0.05)
(3) สวนพฤติกรรมการรับฝากซื้อยา ทําใหเภสัชกรไมอาจซัก
ประวัติจากผูปวยไดโดยตรง และตองซักประวัติจากผูที่ซื้อยา
แทนในเรื่องขอมูล เชน โรคประจําตัว ลักษณะของแตละ
อาการ การแพยา เปนตน ดังนั้นในการซื้อยาแทน เภสัชกร
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อาจไดขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวน และอาจสงผลตอการ
ตัดสินใจจายยาได
(4)
การซักประวัติผูรับบริการไมสมบูรณอาจทําให
เกิดผลเสียที่เปนอันตรายตอผูปวยได เชน การศึกษาในอดีต
ที่ใชวิธีการสวมบทบาทพบวา รานยาตัวอยางรอยละ 66.7
จายยาปฏิชีวนะใหแกผูลอซื้อที่มีประวัติแพยาดังกลาว เพราะ
ไมไดถามประวัติการแพยา (3) การที่ผูขายยาไมสามารถซัก
ประวัติและประเมินอาการของผูมีอาการนาสงสัยเปนวัณโรค
ได ทําใหผูปวยมีความลาชาในการรักษาจากโรงพยาบาล
ประมาณ 6 สัปดาหและเกิดการแพรเชื้อสูชุมชน (5)
การศึกษาถึงผลกระทบของการซักประวัติที่ไม
สมบูรณมีนอยมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการระบุชื่อ
ยาและการซื้อยาแทน การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
วา การซื้อยาแทนและระบุชื่อยาในรานยานั้นกอใหเกิดปญหา
จากการใชยาหรือไม อยางไร หากเภสัชกรซักประวัติไมครบ
ถวนและจายยาตามที่ผูรับบริการตองการ หรือใชขอมูลที่ได
จากผูที่มาซื้อยาแทน หากพบวาการไมซักประวัติใหครบถวน
นําไปสูปญหาจากการใชยามาก งานวิจัยนี้จะชวยกระตุนให
เภสัชกรชุมชนเกิดความตระหนักในการซักประวัติ การจาย
ยาและการใหคําแนะนําแกผูรับบริการในรานยามากขึ้น โดย
เฉพาะอยางยิ่งผูที่ซื้อยาแทนหรือระบุชื่อยา

วิธีการ
การวิจัยนี้แบงเปน 2 การศึกษายอยคือ 1) การ
ศึกษาปญหาจากการใชยาอันเกิดจากการซักประวัติไมครบ
ถวนของรานยาในกรณีการซื้อยาแทน และ 2) การศึกษา
ปญหาฯ ในลักษณะเดียวกันกรณีการระบุยาที่ตองการ การ
ศึกษานี้ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
ในมนุษยของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
แลว

การศึกษาที่ 1 : กรณีการซื้อยาแทน
กลุมตัวอยาง
ในการวิจัยนี้ การซื้อยาแทนคือ การซื้อยาสําหรับ
ผูอื่น ไมวาจะเปนการซื้อยาโดยเลาอาการของผูปวยหรือระบุ
ชื่อยาที่ตองการ การศึกษานี้จัดการซื้อยาเพื่อผูอื่นโดยระบุยา
เปนการซื้อยาแทน เพราะปญหาการใชยากรณีนี้อาจเกิดจาก
การที่ผูซื้อยาแทนใหประวัติที่ไมถูกตองครบถวนดวย
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สถานที่วิจัยคือ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทั้ง 2
สาขา ตัวอยางในกรณีของการซื้อยาแทนมี 2 กลุมคือ ผูมา
รับบริการในรานยาและผูปวยที่บุคคลดังกลาวมาซื้อยาใหโดย
ในที่นี้จะเรียกยอวา “ผูปวย” การเลือกตัวอยางใชวิธีแบบตาม
ความสะดวก เกณฑคัดเขาของตัวอยางทั้งสองกลุมคือ ตอง
สมัครใจเขารวมงานวิจัย และมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปเพื่อใหมี
วุฒิภาวะเพียงพอที่จะใหสัมภาษณ เกณฑคัดออกคือ ผูปวย
ซึ่งผูวิจัยไมสามารถติดตอทางโทรศัพทเพื่อขอสัมภาษณได
หรือไมสามารถติดตอผูปวยตามเวลาที่นัดหมายไวไดภายใน
1 สัปดาหหลังการซื้อยาแทน หรือผูปวยไมสามารถระบุไดวา
กําลังใชยาอะไรอยู เนื่องจากทําใหไมสามารถประเมินปญหา
จากการใชยาได
2
การคํานวณขนาดตัวอยางใชสูตร n= Z (¶)(1-¶)/
2
(e) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 0.05
(Z=1.96) ความผิดพลาด (e) ไมเกินรอยละ 10 ผลการวิจัย
นํารองพบ ปญหาจากการใชยาในการซื้อยาแทนเทากับรอย
ละ 18 (¶) ดังนั้น ตองใชตัวอยาง 57 คนเปนอยางนอย
การศึกษาในสวนนี้ทําในตัวอยาง 58 ราย ซึ่งเพียงพอกับ
ขนาดตัวอยางขั้นต่ําที่พึงมี
วิธีการเก็บขอมูล
เมื่อมีผูมารับบริการในรานยาที่ซื้อยาแทนซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว ผูวิจัยจะเชิญใหเขารวมการวิจัย เมื่อ
ตัวอยางยินยอม ผูวิจัยจะซักประวัติจากผูรับบริการโดยใช
คําถามตามแนวทางการซักประวัติโรคทั่วไปดังแสดงในภาค
ผนวกที่ 1 (6) ชุดคําถามดังกลาวไดผานการตรวจสอบความ
ถูกตองชัดเจนจากผูเชี่ยวชาญ 2 ทานที่มีประสบการณการ
ปฏิบัติงานในรานยามากกวา 10 ป และมีความเชี่ยวชาญ
เรื่องปญหาจากการใชยา
หลังจากนั้น ผูวิจัยขอหมายเลขโทรศัพทของผูปวย
(ผูใชยาที่แทัจริง) จากผูรับบริการเพื่อติดตอขอซักประวัติจาก
ผูปวยโดยตรง ผูวิจัยจะโทรศัพทติดตอไปยังผูปวยเพื่อขอ
เชิญใหผูปวยเขารวมโครงการวิจัย และขอสัมภาษณหาก
ผูปวยไมสะดวกในการใหขอมูลในขณะนั้น ผูวิจัยจะติดตอไป
อีกครั้งในเวลาที่ผูปวยนัดหมายแตไมเกิน 1 สัปดาหหลังการ
ซื้อยาแทน หากไมสามารถติดตอกับผูปวยไดในขณะที่ผูรับ
บริการมาซื้อยาแทน ผูวิจัยจะคัดผูรับบริการออกจากการวิจัย

ผูวิจัยซักประวัติผูใชยาโดยใชคําถามเดียวกับที่ใชในผูมาซื้อ
ยาแทน (ภาคผนวกที่ 1)
การประเมินปญหาจากการใชยา
การวิจัยประเมินปญหาจากการใชยาจากขอมูล
ความเจ็บปวย ขอมูลยาที่ผูปวยใชในอดีต และยาที่ไดรับจาก
รานยาในการมาซื้อครั้งนี้หากเภสัชกรจายยาตามขอมูลที่ได
จากผูที่มาซื้อยาแทนโดยไมไดสอบถามจากผูปวยโดยตรง
การศึกษานี้ประเมินปญหาจากการใชยาใน 3 จาก 4 หมวด
ตามวิธีของ The Pharmaceutical Care Network Europe
(PCNE) version 5.01 (7) คือ 1) ปญหาเกี่ยวกับยา 2)
สาเหตุของปญหา และ 3) วิธีการแกไขปญหา สวนหมวดที่ 4
ผลลัพธของการแกไขปญหาไมอาจประเมินได เพราะไมมี
การติดตามผูปวยหลังการแกไขปญหาการใชยาโดยเภสัชกร
(ภาคผนวกที่ 2) การประเมินปญหาจากการใชยาทําโดย
ผูวิจัย 2 ทานโดยประเมินแบบเปนอิสระตอกัน การวิจัย
สรุปวามีปญหาจากการใชยา
เมื่อผูประเมินทั้งสองคนมี
ความเห็นพองกัน หากความเห็นไมตรงกัน ผูประเมินทั้งสอง
จะอภิปรายเพื่อลงความเห็นรวมกัน
การเปรียบเทียบขอมูลจากผูซื้อยาแทนและ
ขอมูลจากผูปวยโดยตรง
ผูวิจัยตรวจสอบวาขอมูลที่ไดจากผูที่ซื้อยาแทนตรง
กับขอมูลที่ไดจากผูปวยโดยตรงหรือไม มีประเด็นใดที่ไดเพิ่ม
เติมจากการซักประวัติผูปวยโดยตรง เชนประเด็นสาเหตุของ
การเกิดโรค ตําแหนงที่เปน อาการ วิธีการใชยา ยาที่ใชมา
กอนที่จะมาซื้อยา เวลาที่เริ่มมีอาการ เปนตน ผูวิจัย 2 ทาน
ใชขอมูลขางตนเพื่อประเมินผลกระทบของการไมไดซักขอมูล
ประวัติจากผูปวยโดยตรง การประเมินของผูวิจัยทั้งสองเปน
อิสระตอกัน หากผูประเมินทั้งสองคนมีความเห็นไมตรงกัน ผู
ประเมินทั้งสองจะอภิปรายเพื่อลงความเห็นรวมกัน
ผลกระทบในการศึกษานี้แบงได 5 ประเภทดังนี้
1. ขอมูลจากผูท ี่ซื้อยาแทนมีความครบถวน ตรงกับ
ขอมูลที่ไดจากผูปวย และเพียงพอที่เภสัชกรจะใชพิจารณา
การจายยาแกผูปวย
2. ขอมูลจากผูที่ซื้อยาแทนไมครบถวน แตไมสงผล
กระทบตอการพิจารณาจายยาและใหคําแนะนํา เชน ผูที่ซื้อ
ยาแทนสามารถบอกเลาไดเฉพาะอาการสําคัญของผูปวย
หรือบางกรณีที่ไมทราบน้ําหนัก อาชีพของผูปวย ซึ่งเปน
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ขอมูลที่ไมสงผลกระทบตอการพิจารณาจายยาและให
คําแนะนํา
3. ขอมูลจากผูที่ซื้อยาแทนไมครบถวน และอาจ
สงผลตอการใหคําแนะนําเพิ่มเติมแกผูปวย เชน การซื้อยา
เดิมที่ผูปวยเคยไดรับ หรือซื้อยาเพื่อใชรักษาโรคเรื้อรัง ซึ่ง
ไมสงผลในการพิจารณาจายยา เนื่องจากผูปวยเคยใชยานั้น
มากอน แตการซักประวัติเพิ่มเติมจากผูปวยโดยตรง อาจทํา
ใหพบปญหาจากการใชยา
4. ขอมูลจากผูที่ซื้อยาแทนไมครบถวน และขาด
ขอมูลในสวนที่สงผลตอการพิจารณาจายยา เชน การขอซื้อ
ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการติดเชื้อ
การไดรับขอมูลจาก
ผูปวยโดยตรงจะชวยในการตัดสินใจวา ควรจายยาที่ผูปวย
ตองการหรือไม หรือกรณีผูที่ซื้อยาแทนไมทราบประวัติแพยา
หรือโรคประจําตัวของผูปวย การไดรับขอมูลจากผูปวยโดย
ตรงจะปองกันไมใหเกิดปญหาจากการใชยากับผูปวยเนื่อง
จากการจายยาของเภสัชกรในครั้งนี้
5. ขอมูลจากผูที่ซื้อยาแทนไมครบถวนอยางมาก
จําเปนตองไดรับขอมูลจากผูปวยโดยตรง เชน ไมมีขอมูลใด
ๆ ของผูปวยเลย นอกจากการระบุชื่อยาที่ตองการ การไดรับ
ขอมูลจากผูปวยโดยตรงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อพิจารณา
จายยาหรือใหคําแนะนําแกผูปวย
ผลกระทบของปญหาจากการใชยา
ผูวิจัย 2 ทานประเมินแบบเปนอิสระตอกันวาปญหา
จากการใชยาที่พบไดเกิดขึ้นกับผูปวยแลวหรือไม และปญหา
จากการใชยานั้นมีผลกระทบตอผูปวยมากนอยเพียงใด หาก
มีความเห็นไมตรงกัน ผูประเมินทั้งสองจะอภิปรายเพื่อลง
ความเห็นรวมกัน ผลกระทบของปญหาจากการใชยาแบงเปน
4 ประเภท ดังนี้
1. ยังไมเกิดปญหาจากการใชยากับผูปวย หาก
เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบนอย
2. ยังไมเกิดปญหาจากการใชยากับผูปวย หาก
เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบมาก
3. เกิดปญหาจากการใชยากับผูปวยแลว แตมี
ผลกระทบนอย
4. เกิดปญหาจากการใชยากับผูปวยแลวและอาจมี
ผลกระทบมาก
ทั้งนี้ผลกระทบตอผูปวยนอย เชน ผูปวยเกิดอาการ
ขางเคียงจากการใชยาไมรุนแรง โรคที่ผูปวยเปนสามารถ
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หายไดเมื่อใชยาอยางตอเนื่อง โดยไมจําเปนตองพบแพทย
หรือยาที่ผูปวยไดรับอาจไมครอบคลุมภาวะที่ผูปวยเปนทั้ง
หมด แตยังคงใชบรรเทาอาการของผูปวยได เปนตน ผล
กระทบตอผูปวยมาก เชน ผูป ว ยเกิดอาการขางเคียงจากการ
ใชยารุนแรง ใชยาที่มีขอหามใช เกิดการติดยา ควรพบ
แพทยเพื่อติดตามผลการรักษา ผูปวยยังไมไดรับยาที่ควรได
เพื่อปองกันโรค หรือผูปวยใชยาไมตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลให
เกิดการดื้อยาในอนาคต เปนตน
ความเที่ยงของการประเมิน
ขอมูลจากตัวอยางทุกราย (58 ราย) ไดรับการ
ประเมินปญหาจากการใชยา ความครบถวนของขอมูลจากผู
ที่ซื้อยาแทน และผลกระทบของปญหาจากการใชยา จาก
นักวิจัยสองทานแบบเปนอิสระตอกัน ความสอดคลองกันของ
ผลประเมินจากผูประเมินทั้งสองแสดงโดยใชคา Kappa สวน
ความสอดคลองภายในผูประเมินคนเดียว ทําโดยใหผูวิจัย
หนึ่งทานประเมินขอมูลจากตัวอยางทุกราย 2 ครั้ง หางกัน 1
เดือน คา Kappa ที่ได บอกความเที่ยงภายในผูประเมิน (8)
ผลการทดสอบความเที่ยงพบวา ในการประเมินความครบ
ถวนของขอมูลที่ไดจากผูที่ซื้อยาแทน ความเที่ยงระหวางผู
ประเมินและความเที่ยงภายในผูประเมินมีคา Kappa=0.98
และ 1 ตามลําดับ ในการประเมินปญหาจากการใชยา พบวา
มีความเที่ยงระหวางผูประเมิน (Kappa=0.87) และความ
เที่ยงภายในผูประเมินคนเดียวกัน (Kappa=1) สวนการ
ประเมินผลกระทบของปญหาจากการใชยา พบวาความเที่ยง
ระหวางผูประเมินและความเที่ยงภายในผูประเมินมีคา
Kappa=0.89 และ 1 ตามลําดับ
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อสรุปขอมูลทาง
ประชากรศาสตร วิธีการซื้อยาของผูมารับบริการ ปญหาจาก
การใช ผลกระทบของปญหาจากการใชยา และความ
สอดคลองกันระหวางขอมูลจากผูปวยและผูที่ซื้อยาแทน ใน
การวิจัยนี้ใชสถิติ Fisher’s Exact test เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางวิธีการซื้อยาและปญหาจากการใชยา
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การศึกษาที่2 : กรณีการระบุยาที่ตองการ
กลุมตัวอยาง
ตัวอยางคือ ผูซื้อยาสําหรับตนเองโดยระบุชื่อการคา
หรือชื่อสามัญทางยา หรือนํายาตัวอยางมาซื้อจากสถานที่
วิจัยดงัที่กลาวในการศึกษาที่ 1 การเลือกตัวอยางใชวิธีแบบ
ตามความสะดวก โดยเกณฑคัดเขาคือ ผูสมัครใจเขารวมงาน
วิจัย และมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป เกณฑคัดออกคือ
ผูรับบริการที่ไมสามารถระบุไดวา
ตนกําลังใชยาอะไรอยู
เนื่องจากไมสามารถประเมินปญหาจากการใชยาได
2
การคํานวณขนาดตัวอยางใชสูตร n= Z (¶)(1-¶)/
2
(e) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 0.05
(Z=1.96) ความผิดพลาด (e) ไมเกินรอยละ 6 ผลการวิจัยนํา
รองพบ ปญหาจากการใชยาในการซื้อยาแทนเทากับรอยละ
25 (¶) ดังนั้น ตองใชตัวอยาง 200 คนเปนอยางนอย
วิธีการดําเนินการ
เมื่อมีผูรับบริการที่เขาเกณฑที่กําหนดไว ผูวิจัยจะ
เชิญใหเขารวมการวิจัย เมื่อตัวอยางยินยอม ผูวิจัยจะซัก
ประวัติผูรับบริการดวยคําถามดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 (6)
การวิจัยประเมินปญหาจากการใชยาและผลกระทบของ
ปญหาดังกลาว โดยอาศัยขอมูลความเจ็บปวย ขอมูลยาที่
ผูปวยใชในอดีต และยาที่ไดรับจากรานยาในการมาซื้อครั้งนี้
หากเภสัชกรจายยาที่ผูปวยตองการโดยไมไดซักประวัติใด ๆ
การศึกษานี้ใชวิธีการเดียวกันกับการศึกษาที่ 1 ในการ
ประเมินปญหาจากการใชยา ผลกระทบของปญหาฯ และการ
หาความเที่ยง ความเที่ยงระหวางผูประเมิน และความเที่ยง
ภายในผูประเมินคนเดียวกันในการประเมินปญหาการใชยา
จากตัวอยาง 215 รายมีคา Kappa = 0.95 และ 1 ตามลําดับ
สวนการประเมินผลกระทบของปญหาจากการใชยามีความ
เที่ยงทั้งสองชนิดคือ Kappa= 0.99 และ 1 ตามลําดับ
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อสรุปขอมูล
ประชากรศาสตร
พฤติกรรมการซื้อยาของผูมารับบริการ
ปญหาจากการใช และผลกระทบของปญหาจากการใชยา
การหาความสัมพันธระหวางวิธีการซื้อยาและปญหาจากการ
ใชยาใชการทดสอบไคกําลังสอง (Chi-squares test)

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
การศึกษาที่ 1 การซื้อยาแทน
ผูวิจัยติดตอผูรับบริการที่ซื้อยาแทนผูอื่นเพื่อใหเขา
รวมการวิจัย 101 ราย แตตัวอยาง 43 รายไมเขาเกณฑ
เนื่องจากผูที่ซื้อยาแทน 34 รายปฏิเสธการเขารวมงานวิจัย
เพราะไมสะดวกใหขอมูล (31 ราย) และยาที่ผูปวยฝากซื้อไม
มีในรานยา (3 ราย) สวนผูปวยอีก 9 รายนั้นผูวิจัยไมสามารถ
ติดตอเพื่อซักประวัติได เพราะ ไมมีโทรศัพท (7 ราย) และ
ผูปวยไมรับสาย (2 ราย) ดังนั้น จึงเหลือผูรับบริการที่ซื้อยา
แทนผูอื่นที่เขารวมการวิจัย 58 ราย
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูที่ซื้อยาแทนและของผูปวย
ผูเขารวมการวิจัย 58 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง
(รอยละ 69.0) มีอายุระหวาง 15 ถึง 71 ป อายุเฉลี่ย
33.12+13.41 ป มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา (รอยละ
32.8) ขาราชการ (รอยละ 15.5) ลูกจาง/พนักงานบริษัท
(รอยละ 13.8) ผูปวยซึ่งเปนผูใชยาตัวจริงสวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 60.3) มีอายุระหวาง 18 ถึง 84 ป อายุเฉลี่ย
39.72+16.02 ป มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา (รอยละ
20.7) ขาราชการ (รอยละ 15.5) ลูกจาง/พนักงานบริษัท
(รอยละ 13.8) พอบาน/แมบาน (รอยละ 13.8) สวนใหญ
ความสัมพันธระหวางผูซื้อยาแทนและผูปวยคือ เพื่อน (รอย
ละ 31.0) พอแม-ลูก (รอยละ 24.1) สามี-ภรรยา (รอยละ
20.7) เนื่องจากสถานที่วิจัยตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น
ตัวอยางสวนใหญจึงเปนนักเรียน/นักศึกษาและขาราชการ
1.2 วิธีการซื้อยา
วิธีการซื้อยาแทนสวนใหญเปนการระบุยาที่ตองการ
(30 รายหรือรอยละ 51.7) โดยระบุชื่อการคา รอยละ 37.9
(22 ราย) และระบุชื่อสามัญทางยา รอยละ 13.8 (8 ราย)
รองลงมาเปนการซื้อยาโดยบอกเลาอาการสําคัญของผูใชยา
(15 รายหรือรอยละ 25.9) และการนําตัวอยางยามาซื้อยา
แทน (รอยละ 22.4)
กลุมยาที่ผูที่ซื้อยาแทนระบุคือ ยาแกปวด ลดไข
(รอยละ 18.97) ยาฆาเชื้อ (รอยละ 17.24) ยาในระบบ
ทางเดินหายใจ (รอยละ 12.07) และยาทาภายนอก (รอยละ
12.07) เมื่อแบงประเภทยาตามกฎหมาย พบวา เปนการซื้อ
ยาแทนในกลุมยาอันตรายมากที่สุด (รอยละ 63.80) รองลง
มาคือกลุมยาที่ไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (รอยละ
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15.52) วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทในประเภท 3 หรือ 4
(รอยละ 3.45) เชน clorazepate, lorazepam และยาควบคุม
พิเศษ (รอยละ 1.73) เชน prednisolone ในการศึกษาพบวา
ผูที่ซื้อยาแทนไมมีใบสั่งแพทยกรณีที่ตองการซื้อยาควบคุม
พิเศษและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภทที่ 3 หรือ
4 เภสัชกรจึงไมสามารถจายยาดังกลาวได

เพื่อรักษาโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ เนื่องจากเคยไดรับยา
นี้จากรานยา ขณะนี้มีอาการปสสาวะแสบขัด และปสสาวะ
บอย
ผลการวิจัยชี้วา การซักประวัติจากผูปวยโดยตรงมี
ความจําเปนในรอยละ 22.4 ของการซื้อยาแทน (ขอ 4 และ 5
ขางตน)

1.3 การเปรียบเทียบขอมูลจากผูที่ซื้อยาแทนและจาก
ผูปวย
ผลการประเมินความครบถวนของขอมูลที่ไดจากผู
ที่ซื้อยาแทน พบวา หากเภสัชกรไมไดซักประวัติจากผูปวย
โดยตรงแลว
1) ผูซื้อยาแทนรอยละ 31.0 (18 ราย) ใหขอมูลที่
ครบถวนเพียงพอที่จะใชพิจารณาจายยาและใหคําแนะนํา
และตรงกับขอมูลที่ไดจากผูปวย
2) ผูซื้อยาแทนรอยละ 10.3 (6 ราย) ใหขอมูลที่ไม
ครบถวน แตไมสงผลกระทบใด ๆ ตอการพิจารณาจายยา
และใหคําแนะนํา
3) ผูซื้อยาแทนรอยละ 36.2 (21 ราย) ใหขอมูลไม
ครบถวน ซึ่งอาจสงผลตอการใหคาํ แนะนําเพิ่มเติมแกผูปวย
ขอมูลที่ผูซื้อยาแทนไมสามารถใหอยางครบถวน แตผูวิจัยได
จากผูปวยโดยตรง เชน วิธีการใชยา สาเหตุของโรค อาการ
เพิ่มเติม
4) ผูซื้อยาแทนรอยละ 10.3 (6 ราย) ใหขอมูลไม
ครบถวนในสวนที่สงผลตอการพิจารณาจายยา ซึ่งขอมูลนี้
สามารถไดจากการซักประวัติผูปวยโดยตรง เชน อาการ
เพิ่มเติม หรือยาที่ใชมากอน
5) ผูที่ซื้อยาแทนรอยละ 12.1 (7 ราย) ใหขอมูลไม
ครบถวนอยางมาก เภสัชกรจําเปนตองไดรับขอมูลจากผูปวย
โดยตรงเพื่อใชพิจารณาการจายยา ขอมูลที่ขาดหายไปมาก
ที่สุดคือ อาการสําคัญ (รอยละ 11.86) เชน ผูที่ซื้อยาแทนราย
หนึ่งนํากระดาษจดชื่อยาฆาเชื้อ 3 ชนิด คือ cefixime,
ciprofloxacin และ doxycycline โดยกลาววาตองการซื้อไป
ใหผูปวย โดยไมทราบวาผูปวยเปนโรคอะไร ทราบเพียงแต
วา ผูปวยตองการใหซื้อยานี้ ในกลุมนี้พบวา ผูซื้อแทน 3
ราย (รอยละ 5.2) ใหขอมูลไมเหมือนกับที่ไดจากผูปวยเลย
เชน ผูซื้อยาแทนกลาววา ผูปวยตองการยาขับปสสาวะเพื่อ
ใชขับสารพิษ โดยผูที่ซื้อยาแทนไมทราบขอมูลอื่น ๆ เลย แต
จากการสัมภาษณผูปวย พบวา ผูปวยตองการยา rifampicin

1.4 ปญหาจากการใชยาในกรณีซื้อยาแทน
ในการซื้อยาแทนสํารับผูปวย 58 ราย พบปญหา
จากการใชยา 18 ปญหา ในผูปวย 16 ราย การประเมิน
ปญหาจากการใชยาในกรณีซื้อยาแทนโดยแยกประเภทตาม
นิยามของ PCNE (7) พบวา ถาเภสัชกรจายยาโดยไมซัก
ประวัติจากผูปวยโดยตรง จะเกิดปญหาจากการใชยาอยาง
นอย 1 ปญหาในผูปวย รอยละ 27.59 (16 ราย) ในจํานวนนี้
มี 2 ราย (รอยละ 3.45) ที่พบปญหา 2 ปญหา
ปญหาที่พบมี 2 ประเภท คือ ปญหาจากการ
เลือกใชยา (รอยละ 72.23 หรือ 13 จาก 18 ปญหาที่พบ
ทั้งหมด) และปญหาที่เกี่ยวกับขนาดยา (รอยละ 27.77 หรือ
7 ปญหา) ปญหาจากการเลือกใชยาไดแก
1) ยาที่ใชไมมีขอบงใชที่ชัดเจนในโรคหรือภาวะที่
ผูปวยเปน หรือการใชยาโดยไมจําเปน (รอยละ 33.33 หรือ 6
ปญหา) เชน ผูปวยตองการซื้อยาปฏิชีวนะเพื่อบรรเทาอาการ
เจ็บคอโดยไมจําเปน เนื่องจากเจ็บคอจากการไอ หรือไมมีไข
เปนตน
2) การใชยาตัวที่ไมเหมาะสม (รอยละ 16.67 หรือ
3 ปญหา)
3) ผูปวยไมไดรบั ยาที่ควรได (รอยละ 16.67 หรือ 3
ปญหา)
4) การไดรับยาซ้ําซอนอยางไมเหมาะสม (รอยละ
5.56 หรือ 1 ปญหา)
ปญหาที่เกี่ยวกับขนาดยา 7 ปญหา สามารถจําแนก
ไดดังนี้
1) ชวงเวลาที่ไดรับยาสั้นเกินไป (รอยละ 16.67
หรือ 3 ปญหา) และ
2) การไดขนาดยานอยเกินไปหรือความถี่ในการให
ยานอยเกินไป (รอยละ 11.12 หรือ 2 ปญหา)
การซื้อยาแทนโดยการระบุชื่อการคา การนําตัว
อยางมาซื้อและการบอกเลาอาการกอใหเกิดปญหาการใชยา
เทา ๆ กันคือ รอยละ 22.73, 23.10 และ 20.00 ของการซื้อ
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สวนการซื้อโดยระบุชื่อสามัญ 3 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้งพบวา
เกิดปญหาจากการใชยา (รอยละ 62.5) การทดสอบ Fisher’s
Exact test พบวาวิธีการซื้อยาไมไดสัมพันธกับการเกิด
ปญหาจากการใชยา (p=0.172) ยาฆาเชื้อเปนกลุมยาที่เกิด
ปญหาจากการใชยามากที่สุด (รอยละ 37.5 ของปญหา
ทั้งหมด) รองลงมาคือ ยาในระบบทางเดินอาหาร (รอยละ
18.75) ยาทาภายนอก (รอยละ 12.5) และยาในระบบทาง
เดินหายใจ (รอยละ 12.5)
1.5 ผลกระทบของปญหาจากการใชยากรณีซื้อยาแทน
ในการประเมินผลกระทบของปญหาจากการใชยา
พบวาการซักประวัติจากผูปวยโดยตรงสามารถปองกัน
ปญหาจากการใชยาไดในผูปวย 3 รายจาก 16 รายที่เกิด
ปญหาฯ (รอยละ 18.75) และยังพบวาเกิดปญหาจากการใช
ยากับผูปวยแลว 13 รายจาก 16 รายที่เกิดปญหาฯ (รอยละ
81.25) สําหรับผลกระทบของปญหาฯ ที่เกิดขึ้นแลว พบวา
ผลกระทบอาจมีมากในผูปวย 7 รายจาก 13 รายที่พบปญหา
(รอยละ 43.75) และผลกระทบมีนอยในผูปวย 6 รายจาก
(รอยละ 37.5)
1.6 สาเหตุของปญหาจากการใชยา
การประเมินสาเหตุของปญหาจากการใชยาใน
ผูปวย 16 รายตามนิยามของ PCNE (ภาคผนวก 2) พบวามี
18 สาเหตุ ดังนี้
1 สาเหตุจากการเลือกใชยาหรือเลือกขนาดยา (12
รายหรือรอยละ 66.67) ไดแก การเลือกใชยาไมเหมาะสม (8
รายหรือรอยละ 44.44) ผูปวยจําเปนตองไดยาที่เสริมฤทธิ์
หรือปองกันโรค/อาการ (3 รายหรือรอยละ 16.67) และมียาที่
มีความคุมคาดานตนทุน-ประสิทธิผลมากกวา (1 รายหรือ
รอยละ 5.56)
2. สาเหตุจากกระบวนการใชยา (12 รายหรือรอย
ละ 27.78) ไดแก ชวงเวลาการใชยาไมเหมาะสม (3 รายหรือ
รอยละ 16.67) และการใชยานอยกวาที่ควรจะเปน (2 ราย
หรือรอยละ 11.11)
3. สาเหตุจากผูปวยขาดการสื่อสารกับแพทยหรือ
บุคลากรการแพทย (1 รายหรือรอยละ 5.55)
การซักประวัติที่ครบถวนจากผูปวยโดยตรงจะทําให
เภสัชกรทราบสาเหตุของปญหาจากการใชยาและทําใหหา

วิธีการที่เหมาะสมกับผูปวยเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ดังกลาว
1.7 วิธีการแกไขปญหาจากการใชยา
ผลการประเมินพบวา การซักถามประวัติจากผูปวย
โดยตรงจะทําใหสามารถหาวิธีแกไขปญหาจากการใชยาใน
ผูปวยไดทั้ง 18 ปญหา วิธีการแกไขปญหาฯ ที่ใชใน
การศึกษานี้จําแนกตามนิยามของ PCNE ไดแก การให
คําแนะนําโดยวาจาแกผูปวยเพียงอยางเดียว (5 ปญหาหรือ
รอยละ 27.78) การใหคําแนะนําโดยวาจารวมกับการ
เปลี่ยนตัวยา (5 ปญหาหรือรอยละ 27.78) การใหคําแนะนํา
โดยวาจารวมกับการเปลี่ยนวิธีการใชยา (5 ปญหาหรือรอย
ละ 27.78) การใหคําแนะนําโดยวาจารวมกับการเพิ่มตัวยา
ใหม (2 ปญหาหรือรอยละ 11.11) และการใหคําแนะนําโดย
วาจารวมกับการหยุดยา (1 ปญหาหรือรอยละ 5.56)
การศึกษานี้เปนการคนหาปญหาจากการใชยาใน
รานยา ซึ่งผูปวยเองเกือบทั้งหมดใชยาเองโดยไมไดอยูใน
ความดูแลของแพทย วิธีการแกไขปญหาจึงไมไดเนนไปที่
แพทย แตเปนการแกไขที่ตัวผูปวยเพียงอยางเดียวหรือรวม
กับการแกไขที่ตัวยาหรือฉลากยา คําแนะนําที่ใหแกผูปวย
เชน การแนะนําเรื่องวิธีการใชยา การปรับพฤติกรรมเพื่อ
บรรเทาอาการหรือปองกันโรค การแนะนําใหผูปวยพบแพทย
เปนตน

การศึกษาที่ 2 การซื้อยาโดยระบุชื่อยา
2.1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการโดยระบุยาที่ตองการ
ผูซื้อยาเพื่อตนเองโดยระบุยาที่ตองการจํานวน 215
รายมีคุณสมบัติตามเกณฑและเขารวมการวิจัย ตัวอยางสวน
ใหญเปนหญิง (รอยละ 64.7) มีอายุระหวาง 18-79 ป อายุ
เฉลี่ย 37.26+13.91 ป ตัวอยางเปนนักเรียนนักศึกษา (รอย
ละ 23.3) ขาราชการ (รอยละ 14.4) พอบาน/แมบาน (รอยละ
14.4) ลูกจาง/พนักงานบริษัท (รอยละ 13.5) ขอมูลทั่วไปของ
ตัวอยางใกลเคียงกับในกรณีซื้อยาแทน (การศึกษาที่ 1)
2.2 วิธีการซื้อยา
วิธีการซื้อยาของผูที่ระบุยาที่ตองการคือ ระบุชื่อ
การคา (รอยละ 56.3) ระบุชื่อสามัญทางยา (รอยละ 21.4)
และนําตัวอยางยามาซื้อ (รอยละ 22.3) กลุมยาที่ผูรับบริการ
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ระบุมากที่สุดสี่อันดับแรกคือ ยาทาภายนอก (รอยละ 19.07)
ยาแกปวด ลดไข (รอยละ 15.81) ยาฆาเชื้อ (รอยละ 15.35)
และฮอรโมนและยาคุมกําเนิด (รอยละ 12.56) เมื่อพิจารณา
กลุมยาตามกฎหมาย พบวาตัวอยางระบุชื่อยาอันตรายมาก
ที่สุด (รอยละ 85.12 ของผูมาซื้อยา) รองลงมาคือยาที่ไมใช
ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (รอยละ 14.88) ยาเสพติด
ใหโทษประเภท 3 (รอยละ 0.47) เชน Lomotil® และวัตถุออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 (รอยละ 0.47) เชน
pseudoephidrine 60 mg ซึ่งตามกฎหมายไมสามารถ
จําหนายไดในรานยา ตัวเลขรอยละที่กลาวมารวมแลวเกิน
รอยละรอย เพราะตัวอยางบางคนซื้อยามากกวา 1 กลุม
2.3 ปญหาจากการใชยาในผูที่ซื้อยาโดยระบุชื่อ
การประเมินปญหาจากการใชยาในผูรับบริการที่ซื้อ
ยาโดยระบุชื่อจํานวน 215 ราย พบวา หากเภสัชกรไมซัก
ประวัติใหครบถวน แตจายยาตามที่ผูรับบริการตองการ จะ
เกิดปญหาจากการใชยาอยางนอย 1 ปญหาในผูปวยรอยละ
29.3 (63 ราย) รวมทั้งสิ้น 70 ปญหา (ตารางที่ 1) ปญหาที่
พบมากที่สุดคือ ปญหาจากการเลือกใชยา (รอยละ 48.58
ของปญหาทั้งหมด) ที่พบมากไดแก ยาที่ใชไมมีขอบงใชที่
ชัดเจนในโรคหรือภาวะที่ผูปวยเปน (รอยละ 28.57) และตัว
ยาไมเหมาะสม (รอยละ 11.43) รองลงมาคือ ปญหาเกี่ยวกับ
ขนาดยา (รอยละ 32.87) ที่พบมากไดแก ชวงเวลาของการ
ไดรับยาสั้นเกินไป (รอยละ 11.43) และขนาดยาสูงเกินไป
หรือความถี่ในการใหยายาวเกินไป (รอยละ 8.57) นอกจากนี้
ยังพบอาการไมพึงประสงคจากยา 5 ครั้ง ในผูปวย 5 ราย
(รอยละ 7.14 ของปญหาที่พบทั้งหมด)
ในการศึกษานี้พบปญหาจากการใชยาบางอยางที่
ไมมีการระบุใน PCNE version 5.01 (7) ไดแก ผูปวยควร
พบแพทยเพื่อติดตามผลการรักษาหรือเพื่อตรวจหาสาเหตุ
เนื่องจากการจัดประเภทของ PCNE version 5.01 สรางขึ้น
เพื่อประเมินปญหาจากการใชยาที่พบในโรงพยาบาลไมใช
รานยาในบริบทของประเทศไทย ซึ่งผูปวยสามารถเขาถึงยา
ไดมากมายหลายชนิดโดยไมตองใชใบสั่งยา ในอนาคตควรมี
การพัฒนาวิธีการประเมินที่สอดคลองกับบริบทของรานยาใน
ประเทศไทย
การทดสอบไคกําลังสองพบวา วิธีการซื้อยาไมมี
ความสัมพันธกับการเกิดปญหาจากการใชยา (p=0.255) วิธี
การซื้อยาที่เกิดปญหาจากการใชยามากที่สุดคือ การระบุชื่อ
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สามัญ (รอยละ 39.13 หรือเกิดปญหา 18 ครั้งจากการซื้อยา
ทั้งหมด 46 ครัง้ ) การระบุชื่อการคาและการนําตัวอยางยามา
ซื้อเกิดปญหาพอ ๆ กันคือ รอยละ 26.40 และ 27.08
ตามลําดับ ยาฆาเชื้อเปนกลุมยาที่เกิดปญหาจากการใชยา
มากที่สุด (รอยละ 30.16) รองลงมาคือ ฮอรโมนและยา
คุมกําเนิด (รอยละ 17.46) ยาทาภายนอก (รอยละ 12.70)
และยาในระบบหัวใจและหลอดเลือด (รอยละ 12.70)
2.4 ผลกระทบของปญหาจากการใชยากรณีซื้อยาโดย
ระบุชื่อ
การประเมินผลกระทบของปญหาจากการใชยาที่
พบในผูปวย 63 ราย พบวา 1) ในผูปวย 7 ราย (รอยละ
11.11) ยังไมเกิดปญหาจากการใชยา และหากเกิดขึ้นก็อาจมี
ผลกระทบนอย 2) ในผูปวย 8 ราย (รอยละ 12.70) ยังไมเกิด
ปญหาจากการใชยา และหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบมาก ขอ
1 และ 2 ยังหมายถึงจํานวนผูปวยที่สามารถหลีกเลี่ยงปญหา
จากการใชยาไดหากเภสัชกรซักประวัติอยางละเอียด (รอยละ
23.81) 3) ในผูป วย 16 ราย (รอยละ 25.40) ไดเกิดปญหา
จากการใชยากับผูปวยแลว แตมีผลกระทบนอย และ 4) ใน
ผูปวย 32 ราย (รอยละ 50.79) ไดเกิดปญหาจากการใชยา
กับผูปวยแลว และอาจมีผลกระทบมาก
2.5 สาเหตุของปญหาจากการใชยา
ปญหาจากการใชยาในผูปวย 63 ราย มี 72 สาเหตุ
ดังแสดงในตารางที่ 2 สาเหตุสามอันดับแรก คือ การเลือกใช
ยาหรือขนาดยา (รอยละ 48.61) รองลงมาคือ กระบวนการใช
ยา (รอยละ 30.55) เชน ชวงเวลาการใชยาไมเหมาะสม (รอย
ละ 9.72) และสาเหตุอื่น ๆ (รอยละ 15.28) ซึ่งไมมีอยูใน
หมวดสาเหตุของปญหาจากการใชยาของ PCNE version
5.01 เชนไมสะดวกไปพบแพทยที่โรงพยาบาล (รอยละ 5.56)
และไมไดพบแพทย เนื่องจากตองการยายโรงพยาบาล (รอย
ละ 2.78)
2.6 วิธีการแกไขปญหาจากการใชยา
การซักประวัติโดยละเอียดจากผูปวยที่ระบุตัวยาจะ
ทําใหสามารถหาวิธีแกไขปญหาจากการใชยาไดทุกปญหา
วิธีการที่ใชสวนใหญไดแกการใหคําแนะนําโดยวาจาแกผูปวย
เพียงอยางเดียว (รอยละ 47.14) การใหคําแนะนําโดยวาจา
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ตารางที่ 1. จํานวนปญหาจากการใชยาในกรณีซื้อยาโดยระบุชื่อ (n=215)
ปญหาจากการใชยา

จํานวน (รอยละ)

ไมพบปญหาจากการใชยา

152 คน (70.70)

พบปญหาจากการใชยา 1 ปญหา
ปญหาจากการเลือกใชยา
ยาที่ใชไมมีขอบงใชที่ชัดเจนในโรคหรือภาวะที่ผูปวยเปน
ตัวยาไมเหมาะสม
ไดรับยาซ้ําซอนอยางไมเหมาะสม
มีขอหามใชในการใชยา
ผูปวยไมไดรับยาที่ควรได
รูปแบบยาไมเหมาะสม
ปญหาเกี่ยวกับขนาดยา
ชวงเวลาของการไดรับยาสั้นเกินไป
ขนาดยาสูงเกินไปหรือความถี่ในการใหยายาวเกินไป
ขนาดยานอยเกินไปหรือความถี่ในการใหยานอยเกินไป
ผูปวยไมรับประทาน/ใชยาในทุกกรณี
ชวงเวลาของการไดรับยายาวเกินไป
ผูปวยรับประทาน/ใชยาผิดตัว
อาการไมพึงประสงคจากยา
เกิดผลขางเคียงจากยาแบบไมแพ
ปญหาอื่น ๆ
ผูปวยควรพบแพทยเพื่อติดตามผลการรักษา
ผูปวยควรพบแพทยเพื่อตรวจหาสาเหตุ
พบปญหาจากการใชยา 2 ปญหา
ปญหาจากการเลือกใชยา
ยาที่ใชไมมีขอบงใชที่ชัดเจนในโรคหรือภาวะที่ผูปวยเปน
ไดรับยาซ้ําซอนอยางไมเหมาะสม
มีขอหามใชในการใชยา
ผูปวยไมไดรับยาที่ควรได
ปญหาเกี่ยวกับขนาดยา
ชวงเวลาของการไดรับยาสั้นเกินไป
ขนาดยานอยเกินไปหรือความถี่ในการใหยานอยเกินไป
ผูปวยไมรับประทาน/ใชยาในทุกกรณี
ปญหาอื่นๆ
ผูปวยควรพบแพทยเพื่อติดตามผลการรักษา

56 คน (26.05)
28 ปญหา (42.00)
16 ปญหา (25.71)
8 ปญหา (11.43)
1 ปญหา (1.43)
1 ปญหา (1.43)
1 ปญหา (1.43)
1 ปญหา (1.43)
17 ปญหา (24.29)
6 ปญหา (8.57)
6 ปญหา (8.57)
2 ปญหา (2.86)
1 ปญหา (1.43)
1 ปญหา (1.43)
1 ปญหา (1.43)
5 ปญหา (7.14)
5 (7.14)
6 ปญหา (8.57)
5 ปญหา (7.14)
1 ปญหา (1.43)
7 คน (3.25)
6 ปญหา (8.58)
2 ปญหา (2.86)
2 ปญหา (2.86)
1 ปญหา (1.43)
1 ปญหา (1.43)
6 ปญหา (8.58)
2ปญหา (2.86)
2 ปญหา (2.86)
2 ปญหา (2.86)
2 ปญหา (2.86)
2 ปญหา (2.86)
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ตารางที่ 2. จํานวนและรอยละของสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาจากการใชยากรณีซื้อยาโดยระบุชื่อ
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาจากการใชยา

จํานวน (รอยละ)

การเลือกใชยาหรือเลือกขนาดยา
การเลือกใชยาไมเหมาะสม
เกิดผลขางเคียงจากยา
มียาที่ใชแลวมีความคุมคาดานตนทุน-ประสิทธิผลมากกวา
ผูปวยจําเปนตองไดยาที่เสริมฤทธิ์หรือปองกันโรค/อาการ
กระบวนการใชยา
ชวงเวลาการใชยาไมเหมาะสม
การใชยานอยกวาที่ควรจะเปน
การใชยาในทางที่ผิด
การใชยามากกวาที่ควรจะเปน
ขอมูล/ความรู
ผูปวยขาดการสื่อสารกับแพทยหรือบุคลากรการแพทย
ผูปวยไมทราบวิธีการใชยา
ผูปวย/ปญหาทางจิตใจ
ผูปวยมีความกังวลเกี่ยวกับยาที่ไดรับ
สาเหตุอื่น ๆ
ไมสะดวกไปพบแพทยที่โรงพยาบาล
ไมไดพบแพทย เนื่องจากจะยายโรงพยาบาล
ไมไดรับประทานยา เนื่องจากยาหมด
ตองการรักษาดวยตนเอง ไมตองการไปพบแพทย
อคติตอแพทย
ไมเหลือตัวอยางยาที่จะนําไปซื้อจากรานยา
ไมทราบขอบงใชยา
รวม
แกผูปวยรวมกับเปลี่ยนตัวยา (รอยละ 21.43) การใหคาํ
แนะนํารวมกับการเปลี่ยนวิธีการใชยา (รอยละ 15.71) และ
การใหคําแนะนํารวมกับการเพิ่มยาตัวใหม (รอยละ 7.14)
เนื่องจากการวิจัยนี้คนหาปญหาจากการใชยาในรานยา วิธี
การแกไขปญหาทั้งหมดจึงเปนการใหคําแนะนําโดยวาจาแก
ผูปวยเพียงอยางเดียวหรือรวมกับวิธีอื่น ๆ
สรุปและขอเสนอแนะ
ผูที่ซื้อยาแทนผูอื่นรอยละ 22.4 ใหขอ มูลไม
ครบถวนซึ่งมีผลตอการพิจารณาจายยา ดังนั้นการซักประวัติ
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35 (48.61)
25 (34.72)
5 (6.94)
3 (4.17)
2 (2.78)
22 (30.55)
7 (9.72)
6 (8.33)
6 (8.33)
3 (4.17)
3 (4.17)
2 (2.78)
1(1.39)
1 (1.39)
1 (1.39)
11 (15.28)
4 (5.56)
2 (2.78)
1 (1.39)
1 (1.39)
1 (1.39)
1 (1.39)
1 (1.39)
72 (100.00)

จากผูปวยโดยตรงมีความสําคัญ ในการซื้อยาแทนซึ่งเภสัช
กรไมไดซักประวัติจากผูปวยโดยตรง จะเกิดปญหาจากการ
ใชยาในผูปวยรอยละ 27.59 สวนการซื้อยาเพื่อตนเองโดย
ระบุยานั้น หากเภสัชกรจายยาโดยไมซักประวัติ จะเกิด
ปญหาจากการใชยาในผูปวยรอยละ 29.28 จะเห็นวาทั้งสอง
กรณีมีผูปวยเกิดปญหาจากการใชยาพอ ๆ กัน
ปญหาสวนใหญที่พบในการซื้อยาแทนและการระบุ
ยามีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ ยาที่ใชไมมีขอบงใชที่ชัดเจน
ในโรคหรือภาวะที่ผูปวยเปน (รอยละ 33.33 และ 28.57 ของ
ปญหาทั้งหมด ตามลําดับ) การใชยาตัวที่ไมเหมาะสม (รอย
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ละ 16.67 และ 11.43 ตามลําดับ) ชวงเวลาที่ไดรับยาสั้น
เกินไป (รอยละ 16.67และ 11.43 ตามลําดับ) และการได
ขนาดยาหรือความถี่ในการใหยานอยเกินไป (รอยละ 11.12
และ 8.57 ตามลําดับ) จะเห็นวา ปญหาที่พบเกือบครึ่งคือ
การใชยาฟุมเฟอยและไมเหมาะสม
สําหรับผูปวยที่มีปญหาจากการใชยา พบวารอยละ
43.75 และ 50.79 เกิดปญหาแลวและมีผลกระทบมากใน
กรณีของการซื้อยาแทนและการซื้อเพื่อตนเองโดยระบุชื่อยา
ตามลําดับ การซักประวัติจากผูปวยโดยตรงชวยใหสามารถ
ปองกันปญหาฯ ไมใหเกิดในผูป วยรอยละ 18.75 และ 23.81
ในทั้งสองพฤติกรรมตามลําดับ อยางไรก็ตาม การซักประวัติ
จะนําไปสูการแกปญหาที่พบทั้งหมด
การศึกษานี้ทําในรานยา 2 แหงซึ่งตั้งอยูใน
มหาวิทยาลัยหนึ่งแหงและตั้งในชุมชนใกลตลาดกลางเมือง
อีกหนึ่งแหง
ทําใหตัวอยางที่มาซื้อยามีความหลากหลาย
อยางไรก็ตาม ไมอาจกลาวไดวา ตัวอยางในการวิจัยสามารถ
ใชเปนตัวแทนของผูซื้อยาชาวไทยทั้งหมด แตผลการวิจัยก็
ไดชี้วา พบปญหาจากการใชยาในผูปวยจํานวนมากในการ
ซื้อยาแทนและการซื้อโดยระบุยา นอกจากนี้ ตัวอยางในการ
ซื้อยาแทนคอนขางหายาก เพราะผูวิจัยตองติดตอกับผูใชยา
ตัวจริงใหได จึงทําใหงานวิจัยมีตัวอยางนอยในกลุมดังกลาว
การศึกษาเรื่องปญหาจากการใชยาในบริบทของ
รานยาของประเทศไทยดังเชนการศึกษานี้มีนอยมาก การ
ศึกษาในอนาคตควรควรเก็บขอมูลเพิ่มเติมหลังการจายยา
หรือการแกไขปญหาเกี่ยวกับยา เพื่อประเมินผลลัพธของการ
แกไขปญหาจากการใชยา งานวิจัยในอดีตชี้ชัดวา เภสัชกร
ไมไดซักประวัติผูปวยอยางเพียงพอ (1,5) จึงควรมีการ
พัฒนาชุดคําถามขั้นต่ําซึ่งไมยาวนัก ที่เภสัชกรควรสัมภาษณ
ผูรับบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีซื้อยาแทนหรือการระบุ
ชื่อ เพื่อปองกันปญหาจากการใชยา นอกจากนี้ควรมีการ
พัฒนาเกณฑการจัดปญหาจากการใชยาในรานยา หรือปรับ
เกณฑการจัดปญหาจากการใชยาของ PCNE ใหใชกับปญหา
จากการใชยาที่พบในรานยาได
จากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา การซักประวัติให
ครบถวนในรานยาจะทําใหสามารถคนพบปญหาจากการใช
ยาและทราบสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาฯ ซึ่งจะชวยใหเภสัชกร
สามารถหาวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับผูปวย เพื่อลด
ปญหาจากการใชยา
การซักประวัติใหครบถวนจึงเปน
บทบาทสําคัญของเภสัชกรในรานยา เพื่อคนหาและปองกัน

ปญหาจากการใชยาที่อาจเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ผูรับบริการในรานยาที่ซื้อยาแทนหรือระบุชื่อยา
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ครั้งนี้ และขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่เปนสถานที่วิจัย ตลอดจนผูปวยทุกรายที่กรุณาให
ความรวมมือในการวิจัยอยางดี
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ภาคผนวกที่ 1
คําถามสําหรับซักประวัติ (6)
1)
กรณีผูซื้อยาแทนผูอื่นโดยบอกเลาอาการ
คําถามในการซักประวัติมีดัง
-ใครคือผูปวย
-อายุเทาไหร
-ถาผูใชยาเปนหญิง กําลังตั้งครรภอยูหรือไม หรือกําลังให
นมบุตรหรือไม
-เปนโรคหรือมีอาการอะไรบาง
-เปนมานานเทาไร เปนแลวหายหรือยังเปนอยู
-ความรุนแรงของอาการเปนอยางไร
-เคยมีอาการเชนนี้มากอนหรือไม
-มีอาการอื่น ๆ รวมดวยอีกหรือไม
-มีสิ่งใดที่ทําใหอาการดีขึ้นหรือแยลง เชน ยา อาหาร การ
ปฏิบัติตัวอื่น ๆ
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-ใชยาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ เพื่อบรรเทาอาการมากอนหรือไม
-มีโรคประจําตัวหรือไม
-ตอนนี้กําลังไดรับยาอะไรอยูหรือไม
-มีประวัติแพยาหรือสิ่งอื่นหรือไม
-มีประวัติอาการไมพึงประสงคจากการใชยาหรือไม
2) กรณีผูรับบริการมาซื้อยาโดยระบุชื่อยาหรือนํา
ตัวอยางยามาซื้อ ทั้งในกรณีซื้อยาสําหรับตนเองและซื้อแทน
ผูอื่น จะใชคําถามในการซักประวัติเหมือนในขอ 1 แตมี
คําถามเพิ่มเติมดังนี้
-วัตถุประสงคในการใชยา
-เคยใชยานี้มากอนหรือไม ถาเคยใช เริ่มใชยานี้มาตั้งแต
เมื่อไร และมีวิธีการใชยาอยางไร
หากยาที่ตองการเปนยาสําหรับโรคเรื้อรังที่ผูปว ยใช
เปนประจํา จะมีคําถามเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
-พบแพทยตามนัดสม่ําเสมอหรือไม และพบแพทยครั้งลาสุด
เมื่อไร
-ผลทางหองปฏิบัติการครั้งลาสุดเปนอยางไร และตรวจครั้ง
ลาสุดเมื่อไร
-มีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับสภาวะโรคอยางไร
-มีการใชยาสม่ําเสมอตามแพทยสั่งหรือไม
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ภาคผนวกที่ 2
การจัดหมวดปญหาตามวิธีของ PCNE (7)

หมวดหลักของปญหา
1. อาการไมพึงประสงค
จากยา
2. ปญหาจากการเลือก
ใชยา

3. ปญหาเกี่ยวกับ
ขนาดยา

4. ปญหาการใชยา
5. อันตรกิริยา
6. ปญหาอื่น ๆ

รหัส
P1.1
P1.2
P1.3
P2.1
P2.2
P2.3
P2.4
P2.5
P2.6
P3.1
P3.2
P3.3
P3.4
P4.1
P4.2

หมวดปญหาเกี่ยวกับยา
รายละเอียดของปญหา
เกิดผลขางเคียงจากยาแบบไมแพ
เกิดผลขางเคียงจากยาแบบแพ
เกิดพิษจากยา
ตัวยาไมเหมาะสม (ไมเหมาะสมที่สุดในขอบงใชนั้น)
รูปแบบยาไมเหมาะสม (ไมเหมาะสมที่สุดในขอบงใชนั้น)
การไดรับยาซ้ําซอนอยางไมเหมาะสม
มีขอหามใชในการใชยา (รวมทั้งหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร)
ยาที่ใชไมมีขอบงใชที่ชัดเจนในโรคหรือภาวะที่ผูปวยเปน
ผูปวยไมไดรับยาที่ควรไดทั้ง ๆ ที่มีขอบงใชชัดเจน
ขนาดของยานอยเกินไป หรือความถี่ในการใหยาไมเพียงพอ
ขนาดยาสูงเกินไป หรือ ความถี่ในการใหยามากเกินไป
ชวงเวลาของการไดรับยาสั้นเกินไป
ชวงเวลาของการไดรับยายาวเกินไป
ผูปวยไมรับประทาน/ใชยาในทุกกรณี
ผูปวยรับประทาน/ใชยาผิดตัว

P5.1

คาดวาจะเกิดอันตรกิริยา

P5.2

เกิดอันตรกิริยาแลว

P6.1

ผูปวยไมพึงพอใจในการรักษาแมวาจะไดรับยาเหมาะสมแลว

P6.2
P6.3

การไมตระหนักถึงสุขภาพและโรคที่เปนของผูปวย (นํามาซึ่งปญหาในอนาคต)
บอกอาการไมชัดเจน หรือบอกไมหมด จําเปนตองซักประวัติหรือหาขอมูลเพื่อให
เกิดความชัดเจน
การรักษาลมเหลว ไมทราบเหตุผล

P6.4
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สาเหตุหลัก
1. การเลือกชนิดยา
หรือเลือกขนาด ยา

รหัส
C1.1
C1.2
C1.3
C1.4

2. กระบวนการใชยา

3. ขอมูล/ความรู

4. ผูปวย/ปญหาทาง
จิตใจ

5. กระบวนการทาง
เภสัชกรรม / ใบสั่งยา
(pharmacy logistics)
6. สาเหตุอื่น ๆ
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หมวดสาเหตุของปญหา
รายละเอียดของสาเหตุ
การเลือกใชยาไมเหมาะสม
การเลือกขนาดยาไมเหมาะสม

C1.5
C1.6
C1.7
C1.8
C2.1
C2.2
C2.3
C2.4
C2.5
C2.6
C3.1
C3.2
C3.3
C3.4
C3.5
C4.1
C4.2

มียาที่ใชแลวมีความคุมคาในแงตนทุน-ประสิทธิผลมากกวา
ปญหาทางดานเภสัชจลนพลศาสตร รวมทั้งผูสูงอายุ ผูปวยโรคตับ โรคไต และการ
เกิดอันตรกิริยา
ผูปวยจําเปนตองไดรับยาที่เสริมฤทธิ์หรือปองกันโรค/อาการ
ภาวะโรคดีขึ้นหรือแยลง
มีโรค/อาการเกิดขึ้นใหม (ยังไมไดรับการรักษาหรือบรรเทา)
เกิดผลขางเคียงจากยาหรือสาเหตุอื่นๆ
เวลาในการใชยาหรือชวงเวลาการใชยาไมเหมาะสม
การรับประทานหรือใชยานอยกวาที่ควรจะเปน
การรับประทานยาหรือใชยามากกวาที่ควรจะเปน
ไมมาติดตามวัดระดับยาในเลือด
การใชยาในทางที่ผิด (ใชมากเกินไป ไมอยูในการควบคุมของแพทย)
ผูปวยไมสามารถใชยาหรือรูปแบบยาตามที่แพทยสั่ง
ผูปวยไมทราบวิธีการใชยา
ผูปวยไมทราบเหตุผลของการใชยา
ผูปวยมีปญหาในการอานหรือทําความเขาใจขอมูลในฉลากยาหรือเอกสารกํากับยา
ผูปวยไมเขาใจภาษาทองถิ่น
ผูปวยขาดการสื่อสารกับแพทย/บุคคลากรทางการแพทย
ผูปวยลืมรับประทาน/ใชยา
ผูปวยมีความกังวลเกี่ยวกับยาที่ไดรับ

C4.3
C4.4
C4.5
C4.6
C4.7

ผูปวยสงสัยวาอาจเกิดผลขางเคียงจากยา
ผูปวยไมเต็มใจที่จะจายเงินในการรักษา
ผูปวยลังเลใจที่รบกวนแพทยเมื่อมีปญหา
ผูปวยไมเต็มใจที่เปลี่ยนตัวยา
ผูปวยไมเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

C4.8
C4.9
C4.10
C5.1

การไดรับรายการยาจํานวนมากเกินไป
การรักษาไมตรงกับความเชื่อเรื่องสุขภาพของผูปวย
ผูปวยรับประทานอาหารที่เกิดอันตรกิริยาตอยา
เขียนสั่งใบสั่งรายการยาที่ไมมีในโรงพยาบาล

C5.2
C5.3
C6.1

เขียนใบสั่งยาคลาดเคลื่อน (เฉพาะความคลาดเคลื่อนที่เขียนดวยปากกา)
ความคลาดเคลื่อนจากการจายยา (จายยาผิดตัวหรือผิดขนาด)
สาเหตุอื่นๆ โปรดระบุ

C6.2

มีสาเหตุที่ไมชัดเจน
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หมวดวิธีการแกไขปญหา
วิธีการแกไขปญหาหลัก
ไมมีการแกไขปญหา

รหัส
I0.0 ไมมีการแกไขปญหา

1. แกไขที่แพทยผูสั่งยา

I1.1
I1.2

แจงแพทยเพียงอยางเดียว
ขอขอมูลเพิ่มเติมจากแพทย

I1.3

วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทยและแพทยตอบรับขอเสนอ

I1.4
I1.5

วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทยแตแพทยไมตอบรับขอเสนอ
วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทยแตไมทราบผลลัพธ

I2.1
I2.2

ใหคําแนะนําโดยวาจาแกผูปวย
ใหคําแนะนําโดยการเขียนแจงผูปวย

I2.3

ผูปวยถูกสงตอไปใหแพทย

I2.4

ใหคําแนะนําโดยวาจาแกญาติหรือผูดูแลผูปวย

I3.1
I3.2

เปลี่ยนตัวยา
เปลี่ยนขนาดยา

I3.3

เปลี่ยนสูตรยา

I3.4

เปลี่ยนวิธีการใชยา

I3.5

หยุดใหยา

I3.6

เพิ่มยาตัวใหม

I4.1

การแกไขอื่น ๆ โปรดระบุ

I4.2

รายงานผลขางเคียงของยาแกศูนยติดตามและเฝาระวัง

2. แกไขที่ตัวผูปวย

3. แกไขที่ตัวยาหรือฉลาก
ยา

4. การแกไขอื่น ๆ

รายละเอียด

หมวดผลลัพธของการแกไขปญหา
ผลลัพธของการแกไขปญหาหลัก รหัส รายละเอียด
0. ไมทราบ
O0.0 ไมทราบผลลัพธของการแกไขปญหา
1. ปญหาไดรับการแกไขทั้งหมด
O1.0 ปญหาไดรับการแกไขทั้งหมด
2. ปญหาไดรับการแกไขเพียงบางส O2.0 ปญหาไดรับการแกไขเพียงบางสวน
วน
3. ปญหาไมไดรับการแกไข
O3.1 ปญหาไมไดรับการแกไข เพราะขาดการประสานงานกับผูปวย
O3.2 ปญหาไมไดรับการแกไข เพราะขาดการประสานงานกับแพทย
O3.3 ปญหาไมไดรับการแกไข เพราะวิธีการแกไขไมมีประสิทธิภาพ
O3.4 ไมมีความจําเปนตองแกไขปญหา หรือเปนไปไมไดที่จะแกไขปญหา
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Abstract
Objective: To study drug related problems (DRPs) due to incomplete history taking in the community
pharmacies in the cases of purchasing drugs for others and demanding for specific drugs. Methods: The data were
collected by interviewing 58 clients purchasing drugs for others and 215 clients demanding for specific drugs from 2
model community pharmacies, Prince of Songkla University. The identification and classification of DRPs were
independently performed by 2 researchers using the PCNE version 5.01 algorithm. Results: In the 58 clients of
purchasing drugs for others, 22.4% of them provided inadequate information crucial for the consideration of appropriate
treatment. Without the direct history taking from the patients, 27.59% of patients would have at least one DRPs. The
most common DRPs were no clear indication for drug use (33.33% of all DRPs), inappropriate drug (16.67%), no drug
prescribed but clear indication (16.67%), duration of treatment too short (16.67%) and dose too low or dosage regime
not frequent enough (11.12). In those with DRPs, the DRPs reached 81.25% of them. Direct history taking from the
patients would prevent DRPs to reach 18.75% of patients. In the case of demanding for specific drugs, the dispensing of
requested drugs without history taking led to DRPs in 29.3% of patients. The most common DRPs were no clear
indication for drug use (28.57% of all DRPs), inappropriate drug (11.43%), duration of treatment too short (11.43%),
duration of treatment too short (11.43%) and dose too low or dosage regime not frequent enough (8.57). In those with
DRPs, complete history taking would prevent DRPs to reach 23.81% of the patients. Conclusion: The study shows that
incomplete history taking in community pharmacies in the case of purchasing drugs for others and demanding for
specific drugs can cause a significant number of DRPs. The through and direct history taking from patients is crucial for
identify and prevent DRPs.
Keywords: drug related problem, purchasing drugs for others, demanding for specific drugs, community pharmacy
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