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บทความวิจยั
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เภสัชกรครอบครัวในเครือข่ายบริ การสุขภาพอาเภอกระนวน
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาเพื่อศึกษาชนิดของปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยา สาเหตุ วิธกี ารแก้ไข และ
ผลลัพธ์ของการแก้ไขปั ญหาในผูป้ ่ วยที่ได้รบั การเยีย่ มบ้านโดยเภสัชกรครอบครัวของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
และสังเคราะห์แนวทางการแก้ไขปั ญหาการใช้ยาทีใ่ ช้ได้ผล วิ ธีการ: เก็บข้อมูลช่วงปี งบประมาณ 2556-2557 โดยใช้แบบบันทึก
การเยี่ยมบ้าน เภสัชกรครอบครัวค้นหาปั ญหาการใช้ยาและประเมินผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ขอ้ มูลและ
สังเกตผูป้ ่ วย การจัดกลุ่มประเภทของปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยา สาเหตุ วิธกี ารแก้ไข และผลลัพธ์ใช้แนวทางของ The Pharmaceutical
Care Network Europe (PCNE) วิเคราะห์ผลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ผลการวิ จยั : จากผูป้ ่ วยทีม่ ขี อ้ มูลสมบูรณ์ทงั ้ หมด 109 คน
พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 65.14) อายุเฉลี่ย 65.21±12.74 ปี โรคเรื้อรัง 3 อันดับแรก ได้แก่ เบาหวาน (ร้อยละ
77.98) ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 62.39) และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 28.44) ผูป้ ่ วยได้รบั การเยีย่ มบ้านเฉลีย่ คน
ละ 2.11±1.92 ครัง้ (สูงสุด=14, ต่ าสุด=1) ปั ญหาการใช้ยาที่พบมากที่สุด คือ ผู้ป่วยไม่รบั ประทานยาหรือไม่ใช้ยาในทุกกรณี
(ร้อยละ 53.06) สาเหตุของปั ญหาส่วนใหญ่ คือ การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นร่วมด้วย (ร้อยละ 18.87) วิธกี ารแก้ปัญหาทีใ่ ช้บ่อย
คือ การให้คาแนะนาโดยวาจาแก่ผปู้ ่ วย (ร้อยละ 30.77) และวิธกี ารอื่น ๆ (ร้อยละ 33.03) เช่น การเสริมศักยภาพผู้ดูแล การ
จัดหาอุปกรณ์ท่ชี ่วยในการใช้ยา อย่างไรก็ตามปั ญหาการใช้ยาบางส่วนก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์ทงั ้ นี้อาจเกิ ดจาก
ข้อจากัดของตัวผูป้ ่ วยเองและผูด้ แู ล สรุป: ปั ญหาการใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังในชุมชนมีสดั ส่วนทีส่ งู การเยีย่ มบ้านของเภสัชกร
ครอบครัวเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะช่วยแก้ไขปั ญหานี้ได้
คาสาคัญ: เภสัชกรครอบครัว การเยีย่ มบ้าน ปั ญหาการใช้ยา โรคเรือ้ รัง เภสัชกรปฐมภูม ิ

รับต้นฉบับ: 24 มค. 2559, รับลงตีพมิ พ์: 10 เมษ. 2559
ผูป้ ระสานงานบทความ: กฤษณี สระมุณี หน่ วยปฏิบตั กิ ารวิจยั เภสัชศาสตร์สงั คม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทร
วิชยั จ.มหาสารคาม 44150 E-mail: kritsanee.s@msu.ac.th, ksaramunee@gmail.com

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No 1 Jan-Jun 2016

บทนา
ใ น ปี พ . ศ . 2553 จั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น ไ ด้ ร ั บ
งบประมาณเพื่อสนับสนุ นการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐม
ภูมิ จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
คณะทางานพัฒนาระบบบริการและหน่ วยงานสาธารณสุข
(พบส.) งานเภสัช กรรม จัง หวัด ขอนแก่ น จึง ได้ร่ ว มกัน
กาหนดแนวทางการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภู มิ โดย
อ้า งอิง ตามคู่มือ สาหรับ เภสัชกรในการดาเนิ น งานเภสัช
กรรมปฐมภู มิใ นหน่ ว ยบริก ารปฐมภู มิข องคณะท างาน
จัดทาคู่มอื เภสัชกรรมปฐมภูมิ (1) สปสช. เขต 7 จังหวัด
ขอนแก่นได้ส่งเสริมให้โรงพยาบาลชุมชนในพืน้ ทีม่ บี ริการ
ที่ ดู แ ลการใช้ ย าให้ แ ก่ ป ระชาชนและติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานอย่างใกล้ชดิ การเยีย่ มบ้านถูกจัดเป็ นบริการเชิง
รุกของงานบริการปฐมภูมิและเป็ นตัวชี้วดั สาคัญของทุ ก
โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น (2) ด้วยเหตุ ผลดังกล่าว
กลุ่ ม งานเภสัช กรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกระนวน จึงได้จดั ตัง้ งานเภสัชกรรมปฐม
ภูมขิ น้ึ เป็ นสายงานใหม่ในกลุ่มงานเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.
2553 และจัดให้มเี ภสัชกรรับผิดชอบงาน 1 คน ต่อมาในปี
พ.ศ. 2555 และ 2556 ได้รบั การจัดสรรเจ้าพนักงานเภสัช
กรรมเพิม่ ขึน้ อีกปี ละ 1 คน รวมแล้วในปั จจุบนั ทีมงานเภสัช
กรรมปฐมภู มิมีอ ัต ราก าลัง จ านวน 3 คน ประกอบด้ว ย
เภสัชกร 1 คน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 คน เภสัช
กรในทีมเภสัชกรรมปฐมภูมมิ หี น้าทีด่ ูแลระบบยาในหน่ วย
บริการปฐมภูมิ รวมทัง้ ให้บริการเภสัชกรรมเพื่อดูแลผูป้ ่ วย
ทัง้ ในระดับ บุ ค คล ครอบครัว และชุ ม ชน (1, 2) และอีก
บทบาทที่สาคัญ คือ การติดตามดูแลผู้ป่วยและครอบครัว
ผู้ป่ วยที่บ้า น เภสัช กรที่ท าหน้ า ที่เ ยี่ย มบ้า นถู ก เรีย กว่ า
“เภสัชกรครอบครัว”
การด าเนิ น งานเภสัช กรรมปฐมภู มินั น้ มีค วาม
สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางนโยบายงานด้ า นปฐมภู มิ ต าม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ของ สปสช. ปี 2555-2559 ที่เน้ นการสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบบริ ก ารโดยเฉพาะระบบบริ ก ารปฐมภู มิ ท่ี
เหมาะสมในทุ ก มิติ แ ละสอดคล้ อ งกับ บริบ ทของพื้น ที่
นอกจากนี้ยงั พบว่านโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขก็ได้สนับสนุ นระบบบริการปฐมภูมิ
เช่ น เดี ย วกั บ สปสช. กล่ า วคื อ มี ก ารก าหนดให้ ใ ช้
แผนพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ (service plan) เป็ น

ทิศทางและเป้ าหมายในการพัฒนาบริการปฐมภูมิ การดูแล
รักษาผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคจิต
เวช ถูกจัดอยู่ในสาขาที่ต้องได้รบั การพัฒนาระบบบริการ
เช่ น เดีย วกัน (3) นอกจากนี้ น โยบายการพัฒ นาระบบ
สุข ภาพของกระทรวงสาธารณสุข ได้เ น้ น การสนับ สนุ น
ระบบบริการสุขภาพเครือข่ายระดับอาเภอ (District Health
System; DHS) ให้เป็ นกลไกการบริหารจัดการสุขภาพที่
เข้ม แข็ง การบริห ารงานแบบ DHS ใช้ข้อ มูลปั ญหาของ
พื้น ที่ใ นการท างาน โดยใช้ห ลัก การท างานแบบ 1A4C
(Accessibility=การเข้ า ถึ ง บริ ก าร Continuity=การให้
บริการอย่างต่อเนื่อง Comprehensiveness=การให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ Coordination=การประสานงาน Community
participation=ชุมชนมีส่วนร่วม) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ
อย่างต่อเนื่อง การบริหารงานเน้นการทางานเป็ นทีม มีการ
ใช้ ท รัพ ยากรต่ า ง ๆ ร่ ว มกัน ระหว่ า งโรงพยาบาลและ
ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ อั น ได้ แ ก่ ก าลั ง คน
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ทัง้ ยังมีการพัฒนาระบบการ
ทางานโดยการทางานร่วมกับชุมชน ทีมสหวิชาชีพทางาน
ร่วมกันโดยออกเยีย่ มบ้านเพื่อค้นหาปั ญหาของผู้ป่วยและ
ติด ตามอย่ า งต่ อ เนื่อ ง ซึ่ง เภสัช กรครอบครัวเป็ นหนึ่งใน
ทีมสหวิชาชีพของ DHS (4) จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นชีใ้ ห้เห็น
ว่ า การบริ ก ารสุ ข ภาพในระดับ ปฐมภู มิ นั ้น ได้ ร ับ การ
สนั บ สนุ น จากภาครัฐ ซึ่ง การพัฒ นาให้บ ริก ารนี้ มีค วาม
เข้มแข็งและยังยื
่ นได้นัน้ จะต้องอาศัยหลัก 1A4C และการ
ทางานร่วมกันของผูเ้ กีย่ วข้องในพืน้ ที่
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชกระนวนพบ
ปั ญ หาในการดู แ ลผู้ ป่ วยโรคเรื้อ รัง หลายประการ เช่ น
ผูป้ ่ วยมีผลลัพธ์ทางคลินิกทีไ่ ม่ดี ผูป้ ่ วยมารับบริการประจา
แต่ ย ัง คุ ม ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดไม่ ไ ด้ ผู้ ป่ วยมีย าเหลือ
จ านวนมากแต่ ใ ห้ข้อ มูลว่ า กิน ยาสม่ า เสมอ การเกิด โรค
แทรกซ้อน การไม่มาตามนั ดบ่อยครัง้ หรือไม่มารับการ
รักษา เป็ นต้น (5) โรงพยาบาลจึงมีความคิดทีจ่ ะใช้กลไก
ของงานเภสัชกรรมปฐมภูมใิ นการติดตามดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
ใกล้ชิด มากขึ้น และเลือ กใช้ก ารเยี่ย มบ้า นมาช่ ว ยแก้ไข
ปั ญหานี้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าการ
เยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรหรือการที่มเี ภสัชกรร่วมอยู่ในทีม
เยี่ย มบ้ า นนั น้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป่ วยโรคเรื้ อ รัง
โดยเฉพาะการช่วยลดปั ญหาการใช้ยาและทาให้ผลลัพธ์
ทางคลิ นิ ก ดี ข้ึ น Peterson และคณะ (6) ได้ อ อกแบบ
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การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบพบว่า
การเยี่ย มบ้า นของเภสัช กรท าให้ผู้ป่ วยโรคหลอดเลือ ด
หั ว ใจ/สมองควบคุ ม ระดั บ คอเลสเทอรอลได้ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยสามารถลดจาก 4.9 เหลือ 4.2 มิลลิ
โมลต่ อ ลิ ต ร (P=0.005) มลฤดี มณี ร ัต น์ และคณะ (7)
รายงานว่า การเยี่ยมบ้านโดยนิสติ เภสัชศาสตร์ช่วยเพิม่
ความร่ วมมือในการใช้ย าของผู้ป่ วยโรคเรื้อ รัง ได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ร้อยละ 94.4 เทียบกับร้อยละ 33.3,
P<0.01) Tunpichart และคณะ (8) พบว่ า การให้บ ริก าร
จัดการยา (medication therapy management) ทีบ่ า้ นช่วย
ให้ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน
ลดลง อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีการศึกษาที่สงั เคราะห์
หรือสรุปวิธกี ารแก้ไขปั ญหาการใช้ยาทีใ่ ช้แล้วได้ผล
เภสัชกรครอบครัวและคณะกรรมการพัฒนางาน
เภสัช กรรมปฐมภู มิข องเครือ ข่า ยบริก ารสุข ภาพอ าเภอ
กระนวนได้ร่วมกันกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูป้ ่ วยที่ต้อง
ได้ร ับ การติด ตามดู แ ลต่ อ เนื่ อ งที่บ้า น และก าหนดแนว
ทางการเยีย่ มผูป้ ่ วยร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมแิ ละทีมสห
สาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล เภสัชกรครอบครัวถูกวางให้
มีบทบาทสาคัญในการประเมินและติดตามปั ญหาการใช้ยา
ให้แก่ผปู้ ่ วย ในการเยีย่ มบ้านเภสัชกรครอบครัวจะประเมิน
ผู้ ป่ วยตามหลั ก INHOMESSS (9) และมี ก ารประเมิ น
อาการทางคลินิ ก ที่สมั พัน ธ์ก ับ การใช้ย า ร่ ว มกับ การใช้
ความรูก้ ารบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชบาบัด โภชนบาบัด
และสมุนไพร และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ที่พ บบ่ อ ยเพื่อ ประกอบในการค้น หาปั ญ หา สาเหตุ ข อง
ปั ญหา และหาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาทีเ่ หมาะสมของผูป้ ่ วยแต่
ละราย (9)
จากการดาเนินงานเยีย่ มบ้านมาตลอดเวลาเกือบ
5 ปี ข องโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุ พ ราชกระนวนพบว่ า
ปั ญ หาของผู้ป่ วยที่พ บจากการเยี่ย มบ้า น คือ ปั ญ หาที่
เกีย่ วกับการใช้ยา (Drug related problems; DRPs) ทาให้
ผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะวิเคราะห์ประเภทของปั ญหาการใช้ยา รวม
ไปถึ ง สั ง เคราะห์ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญหาการใช้ ย าที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้วางแผนในการแก้ปัญหาการใช้
ยาของผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
และโรงพยาบาลอื่น ๆ ต่อไป
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วิ ธีการวิ จยั
รูปแบบการศึกษา
การศึก ษานี้ เ ป็ น การวิจ ัยเชิง พรรณนาในผู้ป่วย
โรคเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การเยีย่ มบ้านของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุ พ ราชกระนวน ซึ่ ง เก็ บ ข้ อ มู ล แบบย้ อ นหลัง ระหว่ า ง
ปี งบประมาณ 2556-2557 (ระหว่างวันที่ 1 ตุ ลาคม 2555
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557) การศึกษาเป็ นการรวบรวม
ข้อมูลจากบันทึกการเยีย่ มบ้านซึง่ เป็ นเอกสารในงานประจา
แบบย้อ นหลัง และถือ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสรุ ป ผลการ
ท างาน โครงร่ า งการวิ จ ัย นี้ ไ ด้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล ผูว้ จิ ยั เก็บรักษาข้อมูลของผูป้ ่ วย
เป็ นความลับ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวสามารถทาได้โดย
บุคลากรทางการแพทย์ทม่ี หี น้าทีด่ ูแลผูป้ ่ วยเท่านัน้ ผลการ
วิเคราะห์จะถูกนาเสนอเป็ นภาพรวมโดยไม่อา้ งอิงถึงผูป้ ่ วย
เป็ นรายบุคคล
การคัดเลือกผูป้ ่ วยเพือ่ การเยีย่ มบ้าน
เภสัชกรครอบครัวและคณะกรรมการพัฒนางาน
เภสัช กรรมปฐมภู มิข องเครือ ข่า ยบริก ารสุข ภาพอ าเภอ
กระนวนได้ร่วมกันกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูป้ ่ วยที่ต้อง
ได้ร ับ การติด ตามดูแ ลต่ อ เนื่ อ งที่บ้า นโดยเป็ น ผู้ป่ วยโรค
เรื้อรัง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต สูง
ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ ผู้ป่วยโรคไต
วายที่ต้องล้างไตทางหน้าท้อง ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยโรค
จิตเวช ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้พกิ าร และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ /
อัมพาต ผู้ป่วยที่ได้รบั การเยี่ยมบ้านจะต้องเป็ นผู้ป่วยที่มี
ปั ญหาการใช้ยา ส่วนในแต่ ละโรคนัน้ จะมีเกณฑ์คดั เลือก
เพิ่ม เติม แสดงดัง ตารางที่ 1 ผู้ป่ วยมีลัก ษณะที่ต รงตาม
เกณฑ์ดงั กล่าวเพียงข้อใดข้อหนึ่งจะได้รบั การประสานงาน
เพื่อ การเยี่ย มบ้ า น ผู้ ท่ีท าหน้ า ที่ค ัด เลือ กผู้ป่ วย ได้แ ก่
เจ้า หน้ า ที่โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล (รพ.สต.)
คลินิกโรคเรื้อรัง และเภสัชกรของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกระนวน
กระบวนการเยีย่ มบ้าน
ทีมเยีย่ มบ้านประกอบด้วย เภสัชกร เจ้าพนักงาน
เภสัช กรรม พยาบาลวิช าชีพ และเจ้า หน้ า ที่จ ากหน่ ว ย
บริการปฐมภูมิ เภสัชกรออกเยีย่ มบ้านกับทีมสัปดาห์ละ 3
วัน โดยใช้เวลา 1 วัน ต่อ 1 เขตพื้นที่รบั ผิดชอบของ รพ.
สต. 1 แห่ง ในหนึ่งเดือนจะลงพืน้ ทีเ่ พื่อเยีย่ มบ้านให้ครบ
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ตารางที่ 1. เกณฑ์การคัดเลือกผูป้ ่ วย
โรค
เกณฑ์การคัดเลือก
เบาหวาน
เป็ นผูป้ ่ วยทีม่ แี ผลเรือ้ รัง
เป็ นผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
เป็ นผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนของเบาหวาน
เป็ นผูป้ ่ วยไม่มารับยาตามนัดติดต่อกัน 3 เดือนขึน้ ไป
เป็ นผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 6 ชัวโมง
่
เกิน 200 mg/dl ติดต่อกัน
2 เดือน
โ ร ค ร ะ บ บ หั ว ใ จ แ ล ะ เป็ นผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
หลอดเลือด
เป็ นผูป้ ่ วยทีพ่ บภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง
เป็ นผู้ป่วยทีค่ วบคุมความดันโลหิตไม่ดตี งั ้ แต่ grade 2 ขึน้ ไป (ระดับความดันโลหิต ≥ 160/100
mmHg) ติดต่อกัน 3 เดือน
เป็ นผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มารับยาตามนัดติดต่อกัน 2 เดือนขึน้ ไป
ไตวายที่ต้องล้างไตทาง เป็ นผูป้ ่ วยทีพ่ บภาวะแทรกซ้อนของไตวาย
หน้าท้อง
เป็ นผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มารับยาตามนัดติดต่อกัน 2 เดือนขึน้ ไป
วัณโรค
เป็ นผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นวัณโรครายใหม่
เป็ นผูป้ ่ วยทีพ่ บปั ญหาการดือ้ ยา
เป็ นผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มารับยาตามนัด 1 เดือน
จิตเวช อัมพฤกษ์
เป็ นผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มารับยาตามนัด 1 เดือน
อัมพาต
หอบหืด
เป็ นผูป้ ่ วยทีค่ วบคุมอาการไม่ได้
ทัง้ หมด 12 รพ.สต. และอีกหน่ วยบริการปฐมภูมิ (Primary
Care Unit; PCU) ในการเยี่ ย มผู้ ป่ วย 1 ราย ใช้ เ วลา
ประมาณ 1-1.5 ชัว่ โมง ทัง้ นี้ ข้ึน กับ ความซับ ซ้ อ นของ
ปั ญ หาในผู้ป่วยแต่ ละราย ใน 1 วัน สามารถให้การเยี่ยม
ผู้ป่วยได้จานวนเฉลี่ย 4–5 ราย เพราะต้องใช้เวลาในการ
เดินทาง ก่อนลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจะมีผู้จดั การเคส (case
manager) ท าหน้ า ที่ช้ีแ จงข้อ มู ล ให้ก ับ ทีม เยี่ย ม เพื่อ ให้
สมาชิกแต่ละคนรูล้ ่วงหน้าว่าเมื่อไปถึงบ้านผูป้ ่ วยแล้วต้อง
ทาอะไรบ้าง และหลังการเยี่ยม สมาชิกในทีมต้องสรุปผล
การเยี่ย มบ้า นร่ ว มกัน เพื่อ วางแผนการแก้ปั ญ หาให้ก ับ
ผูป้ ่ วยพร้อมกับวางแผนการเยีย่ มครัง้ ต่อไป สมาชิกทุกคน
ในทีมมีโอกาสได้เป็ นผูจ้ ดั การเคส การคัดเลือกผูจ้ ดั การเคส
ขึน้ กับปั ญหาหลักของผู้ป่วยรายนัน้ ๆ เช่น ถ้าเป็ นปั ญหา
การใช้ยาก็จะมอบหมายให้เภสัชกรเป็ นผูจ้ ดั การเคส เป็ น
ต้น
อุปกรณ์ ท่เี ภสัชกรครอบครัวต้องเตรียมออกไป
ด้วยในการลงเยี่ยมบ้านทุกครัง้ ประกอบด้วย ช้อนตวงยา

แก้ว ตวงยา อุ ป กรณ์ ตัด แบ่ ง เม็ด ยา ซองยา โกร่ ง บดยา
ฉลากยา อุปกรณ์ ท่ชี ่ วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้ง่ายขึน้
เช่น สติ๊กเกอร์ รูปภาพสาหรับผู้ป่วยที่อ่านหนังสือไม่ออก
กระป๋ องยาเปล่า ตลับใส่ยาแบบ unit dose นอกจากนี้ยงั มี
อุปกรณ์การแพทย์อ่นื ทีจ่ าเป็ นสาหรับใช้ติดตามการรักษา
ด้วยยาและประเมินอาการของผู้ป่วยซึ่งทีมเยี่ยมบ้านได้
เตรียมไปด้วย ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท หู
ฟั ง เครื่อ งตรวจวัด ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดจากปลายนิ้ ว
เครื่ อ งวัด สมรรถภาพปอด (peak flow meter) ไฟฉาย
ปรอทวัด ไข้ ไม้ก ดลิ้น ชุ ด ท าแผล รวมถึง เอกสารต ารา
วิชาการทีส่ ามารถพกพาได้ง่าย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
ในการออกเยีย่ มบ้านแต่ละครัง้ เภสัชกรครอบครัว
จะบันทึกอาการของผูป้ ่ วยลงในแบบบันทึกการติดตามดูแล
ผู้ป่ วยที่บ้า นของงานเภสัช กรรมปฐมภู มิ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกระนวน ข้อมูลที่บนั ทึก ได้แก่ ข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ป่ วย การตรวจสอบด้ า นสุ ข ภาพตาม
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แนวทาง INHOMESSS (9) ซึ่ง มี อ งค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
I=Immobility, N=Nutrition, H=Housing, O=Other people,
M=Medication, E=Examination, S=Safety, S= Spirituality, และ S=Services
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า การจั ด
ประเภทปั ญหาการใช้ยานัน้ มี 3 แนวทางที่สาคัญด้วยกัน
ได้แก่ แนวทางของ Hepler และ Strand (10) แนวทางของ
The American Society of Health System Pharmacist
(ASHP) (11) และแนวทางของ The Pharmaceutical Care
Network Europe (PCNE) ซึง่ จัดทาและเผยแพร่โดยกลุ่ม
นักวิจยั ด้านบริบาลเภสัชกรรมของประเทศแถบยุโรป (12)
ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้แนวทางของ PCNE เวอร์ชนั ่ 5.01
เนื่องจากเป็ นแนวทางที่มีวิธีการประเมินครบถ้วนตัง้ แต่
การวิเ คราะห์ปัญหาไปจนถึงการประเมิน ผลลัพธ์ และมี
ฉบับที่แปลเป็ นภาษาไทยแล้ว (13) ทาให้ช่วยเพิม่ ความ
ถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล PCNE เวอร์ชนั ่ 5.01 แบ่ง
ปั ญ หาการใช้ย าเป็ น 4 หมวด ได้แ ก่ ปั ญ หาเกี่ย วกับยา
(Problem; P) สาเหตุของปั ญหา (Cause; C) วิธกี ารแก้ไข
ปั ญหา (Intervention; I) และ ผลลัพธ์ของการแก้ไขปั ญหา
(Outcome of intervention; O) ในแต่ละหมวดหลักดังกล่าว
มีการกาหนดหมวดรองเอาไว้รวมไปถึงรายละเอียดของ
ปั ญหาการใช้ยาแต่ละประเภท หมวดหลักของการประเมิน
DRP ตาม PCNE แสดงดัง ตารางที่ 2 ส่ ว นรายละเอีย ด
ทั ้ง หมดสามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ได้ จ าก The PCNE
Classification V 5.01 (12)
วิธีการที่เภสัชกรครอบครัวใช้เพื่อค้นหาปั ญ หา
และสาเหตุ ปั ญหาการใช้ย า รวมถึง การประเมิน ผลลัพธ์
ได้แก่ การสัมภาษณ์ขอ้ มูลจากผูป้ ่ วยและ/หรือผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
กา รต รว จ สอบ ป ระ วั ติ ก ารรั ก ษา จ าก ฐา นข้ อ มู ล ที่
โรงพยาบาลและหน่ ว ยบริก ารปฐมภู มิก่ อ นการไปเยี่ยม
ผู้ป่ วย การตรวจสอบรายการยาที่ผู้ป่ วยใช้ การสัง เกต
วิธีก ารจัด เก็บ ยา การสัง เกตสภาพแวดล้อ มที่บ้า นของ
ผูป้ ่ วย การสังเกตและประเมินความสามารถในการบริหาร
ยาของผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแล การตรวจร่างกายเบื้องต้น
เพื่อประเมินผลการรักษาด้วยยา และการค้นหาอาการอัน
ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา นอกจากนี้เภสัชกรครอบครัว
ยัง ทดสอบผลิต ภัณ ฑ์ท่ีส งสัย ว่ า จะมีก ารปนเปื้ อนของส
เตียรอยด์ดว้ ยชุดทดสอบสเตียรอยด์
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การวิ เคราะห์ปัญหาการใช้ยาตามแนวทางของ PCNE
ปั ญ หาเกี่ย วกับ ยา สาเหตุ วิธีก ารแก้ ไ ข และ
ผลลัพธ์ท่บี นั ทึกไว้ในแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ถูกนามา
ประเมินเพื่อจัดกลุ่มตามแนวทางของ PCNE เวอร์ชนั ่ 5.01
(12) (ตารางที่ 2) โดยผู้วจิ ยั ชื่อแรก ปั ญหาการใช้ยาที่ไม่
สามารถจัด เข้า กลุ่ ม ได้จ ะถู ก จัด ให้อ ยู่ ใ นกลุ่ ม P6.5 อัน
หมายถึงปั ญหาอื่น ๆ หากผูว้ จิ ยั ชื่อแรกไม่แน่ ใจในการจัด
กลุ่มข้อมูล ผูว้ จิ ยั คนทีส่ องจะช่วยพิจารณาการจัดกลุ่มโดย
การอภิปรายและร่วมกันตัดสินใจพร้อมกับผูว้ จิ ยั ชื่อแรก
ตารางที่ 2. ปั ญหาเกี่ยวกับยา สาเหตุ วิธกี ารแก้ไข และ
ผลลัพธ์ตามแนวทางของ PCNE
หมวด
รหัส
รายละเอียด
ปัญหา P1.1-1.3 อาการไม่พงึ ประสงค์จากยา
P2.1-2.6 ปั ญหาจากการเลือกใช้ยา
(P)
P3.1-3.4 ปั ญหาเกีย่ วกับขนาดยา
P4.1-4.2 ปั ญหาการใช้ยา
P5.1-5.2 อันตรกิรยิ า
P6.1-6.5 ปั ญหาอื่น ๆ
สาเหตุ C1.1-1.8 การเลือกใช้ยาหรือขนาดยา
C2.1-2.6 กระบวนการใช้ยา
(C)
C3.1-3.5 ข้อมูล/ความรู้
C4.1-4.10 ผูป้ ่ วย/ปั ญหาทางจิตใจ
C5.1-C5.2 กระบวนการทางเภสัชกรรม/
ใบสังยา
่
C6.1-C6.2 สาเหตุอ่นื ๆ
ั่
วิ ธีการ I1.1-I1.5 แก้ไขทีแ่ พทย์ผสู้ งยา
แก้ไข I2.1-I2.4 แก้ไขทีต่ วั ผูป้ ่ วย
I3.1-I3.6 แก้ไขทีต่ วั ยาหรือฉลากยา
(I)
I4.1-I4.2 การแก้ไขอื่นๆ
ไม่ทราบ
ผลลัพธ์ O0.0
O0.0
ไม่ทราบผลการแก้ไขปั ญหา
(O)
O1.0
ปั ญ ห า ไ ด้ รั บ ก า ร แ ก้ ไ ข
ทัง้ หมด
O2.0
ปั ญ หาได้ร ับการแก้ไขเพียง
บางส่วน
O3.1-O3.4 ปั ญหาไม่ได้รบั การแก้ไข
ทีม่ า: PCNE (12), รจเรศ หาญรินทร์ (13)

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No 1 Jan-Jun 2016

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทีไ่ ด้ถูกบันทึกในโปรแกรมทางคณิตศาสตร์
Excel และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณา ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การสังเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา DRP นัน้ ผู้วิจยั ได้
รวบรวมวิธกี ารแก้ไขปั ญหาที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รบั การ
จัดการปั ญหาได้สาเร็จทัง้ แบบแก้ไขได้ทงั ้ หมดและแก้ไขได้
บางส่วน หลังจากนัน้ จึงนาวิธกี ารทัง้ หมดทีร่ วบรวมได้มา
จัด หมวดหมู่ แ ละสรุ ป ประเด็ น เพื่อ จัด ท าข้อ เสนอแนะ
เกีย่ วกับแนวทางการแก้ปัญหา DRP ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย
จากการทบทวนบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค
เรือ้ รังช่วงปี งบประมาณ 2556-2557 พบว่ามีผปู้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
การเยี่ย มบ้ า นโดยเภสัช กรครอบครัว ที่มีบ ัน ทึก ข้อ มู ล
สมบูรณ์จานวน 109 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ
65.14) อายุเฉลีย่ 65.21±12.74 ปี โรคเรือ้ รังทีผ่ ปู้ ่ วยเป็ น 3
อันดับแรก ได้แก่ เบาหวาน (ร้อยละ 77.98) ความดันโลหิต
สูง (ร้อ ยละ 62.39) และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
(ร้อยละ 28.44) ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การเยีย่ มบ้านส่วนใหญ่ได้รบั
การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเรือ้ รังมากกว่า 1 โรค (ร้อยละ 68.81)
ผู้ป่ วยได้ร ับ การเยี่ ย มบ้า นเฉลี่ย คนละ 2.11±1.92 ครัง้
(สูงสุด=14, ต่าสุด=1) ดังแสดงในตารางที่ 3
ประเภทปัญหาการใช้ยาตาม PCNE
ปัญหาจากการใช้ยาที่พบ
จากการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่ อเนื่อ งที่บ้า น
พบปั ญหาการใช้ยาทัง้ หมด 5 หมวด (ตารางที่ 4) ได้แก่
อาการไม่พงึ ประสงค์จากยา (P1) ปั ญหาเกีย่ วกับขนาดยา
(P3) ปั ญหาการใช้ยา (P4) อันตรกิรยิ า (P5) และปั ญหาอืน่
ๆ (P6) ในผู้ป่วยที่ได้รบั การติดตามจานวนทัง้ หมด 109
ราย พบผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาการใช้ยาทัง้ หมด 83 ราย (ร้อยละ
76.15) ในผู้ป่วยกลุ่มนี้มปี ั ญหาการใช้ยาทัง้ หมด 98 ครัง้
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มปี ั ญหาการใช้ยาคนละ 1 ปั ญหา (71 ราย,
ร้ อ ยละ 85.54) ปั ญหาที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ผู้ ป่ วยไม่
รับประทานยาหรือใช้ยาในทุกกรณี (P4.1) (ร้อยละ 53.06)
รองลงมาเป็ นปั ญหาอื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้กาหนดใน PCNE (P6.5)

(ร้ อ ยละ 14.29) เช่ น ผู้ ป่ วยใช้ ย าแผนโบราณผสมส
เตียรอยด์หรือยาชุด ปั ญหายาเสื่อมสภาพจากการจัดเก็บ
ยา ผูป้ ่ วยขาดยา หรือมียาใช้ไม่เพียงพอถึงวันนัด
ตารางที่ 3. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การเยีย่ มบ้าน
จานวน ร้อยละ
เพศ
ชาย
38
34.86
หญิง
71
65.14
อายุเฉลีย่ ±SD (ปี )
65.21±12.74
(สูงสุด, ต่าสุด)
(20, 89)
โรคทีเ่ ป็ น
เบาหวาน
85
77.98
ความดันโลหิตสูง
68
62.39
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอืน่
31
28.44
ๆ ทีไ่ ม่รวมความดันโลหิตสูง
อัมพฤกษ์ / อัมพาต
12
11.01
ไตวายทีต่ อ้ งล้างไตทางหน้าท้อง
4
3.67
จิตเวช
4
3.67
หอบหืด
3
2.75
วัณโรค
1
0.92
จานวนผูป้ ่ วยทีพ่ บปั ญหาการใช้ยา
83
76.15
จานวนโรคทีเ่ ป็ น
1 โรค
34
31.19
มากกว่า 1 โรค
75
68.81
จานวนครัง้ ทีเ่ ยีย่ มเฉลีย่ ±SD
2.11±1.92
(สูงสุด, ต่าสุด) (ครัง้ )
(14, 1)
สาเหตุของปัญหาการใช้ยา
จากปั ญ หาการใช้ยาทัง้ หมด 98 ครัง้ ที่พ บ สามารถระบุ
สาเหตุของปั ญหาตามแนวทางของ PCNE ได้ 106 สาเหตุ
(ตารางที่ 4) สาเหตุ ท่ที าให้เกิดปั ญหาการใช้ยามากที่สุด
คือ สาเหตุอ่นื ๆ (C6.1) (ร้อยละ 18.87) เช่นผูป้ ่ วยมีการใช้
ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์ ใช้ผลิตภัณฑ์จากน้ าผลไม้
หรือยาชุด รองลงมาเกิดจากผูป้ ่ วยไม่ทราบเหตุผลของการ
ใช้ยา (C3.2) (ร้อยละ 13.21) และเกิดผลข้างเคียงจากยา
หรือสาเหตุอ่นื ๆ (C1.8) (ร้อยละ 13.21)

174

วารสารเภสัชกรรมไทย ปี ที ่ 8 เล่มที ่ 1 มค.-มิ ย. 2559
http://tjpp.pharmacy.psu.ac.th

ตารางที่ 4. ปั ญหาเกีย่ วกับยา สาเหตุ และวิธกี ารแก้ไขทีพ่ บจากการเยีย่ มบ้าน
ปัญหา
P4.1 ผูป้ ่ วยไม่รบั ประทานยา/ใช้ยาในทุกกรณี
P6.5 ปั ญหาอื่นทีน่ อกเหนือจากเกณฑ์ทก่ี าหนดใน PCNE
P1.1 เกิดผลข้างเคียงจากยาแบบไม่แพ้
P6.1 ผูป้ ่ วยไม่พงึ พอใจในการรักษาแม้ว่าจะได้รบั ยาเหมาะสมแล้ว
P6.2 การไม่ตระหนักถึงสุขภาพและโรคทีเ่ ป็ นของผูป้ ่ วย (นามาซึง่ ปั ญหาในอนาคต)
P3.2 ขนาดยาสูงเกินไป หรือความถีใ่ นการให้ยามากเกินไป
P1.2 เกิดผลข้างเคียงจากยาแบบแพ้
P5.1 คาดว่าจะเกิดอันตรกิรยิ า
สาเหตุ
C6.1 สาเหตุอ่นื ๆ
C1.8 เกิดผลข้างเคียงจากยาหรือสาเหตุอ่นื ๆ
C3.2 ผูป้ ่ วยไม่ทราบเหตุผลของการใช้ยา
C2.6 ผูป้ ่ วยไม่สามารถใช้ยาหรือรูปแบบยาตามทีแ่ พทย์สงได้
ั่
C3.1 ผูป้ ่ วยไม่ทราบวิธใี ช้ยา
C4.1 ผูป้ ่ วยลืมรับประทาน /ใช้ยา
C4.2 ผูป้ ่ วยมีความกังวลเกีย่ วกับยาทีไ่ ด้รบั
C4.9 การรักษาไม่ตรงกับความเชื่อเรื่องสุขภาพของผูป้ ่ วย
C4.7 ผูป้ ่ วยไม่เต็มใจทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
C2.2 การรับประทานหรือใช้ยาน้อยกว่าทีค่ วรจะเป็ น
C2.3 การรับประทานหรือใช้ยามากกว่าทีค่ วรจะเป็ น
C3.5 ผูป้ ่ วยขาดการสือ่ สารกับแพทย์/บุคคลากรทางการแพทย์
C1.2 การเลือกขนาดยาไม่เหมาะสม
C2.1 เวลาในการใช้ยาหรือช่วงเวลาการใช้ยาไม่เหมาะสม
C4.3 ผูป้ ่ วยสงสัยว่าอาจเกิดผลข้างเคียงจากยา
C4.8 การได้รบั รายการยาจานวนมากเกินไป
วิ ธีการแก้ไข
I4.1 การแก้ไขอื่น ๆ
I2.1 ให้คาแนะนาโดยวาจาแก่ผปู้ ่ วย
I2.4 ให้คาแนะนาโดยวาจาแก่ญาติหรือผูด้ แู ลผูป้ ่ วย
I1.3 วิธกี ารแก้ไขได้เสนอต่อแพทย์และแพทย์ตอบรับข้อเสนอ
I2.3 ผูป้ ่ วยถูกส่งต่อไปให้แพทย์
I1.2 ขอข้อมูลเพิม่ เติมจากแพทย์
I2.2 ให้คาแนะนาโดยการเขียนแจ้งผูป้ ่ วย
I3.1 เปลีย่ นตัวยา
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จานวน

ร้อยละ

52
14
12
11
5
2
1
1

53.06
14.29
12.24
11.22
5.10
2.04
1.02
1.02

20
14
14
13
5
5
5
5
4

18.87
13.21
13.21
12.26
4.72
4.72
4.72
4.72
3.77

2
2
2
1
1
1
1

1.89
1.89
1.89
0.94
0.94
0.94
0.94

73
68
43
19
15
1
1
1

33.03
30.77
19.46
8.60
6.79
0.45
0.45
0.45
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วิ ธีการแก้ไขปัญหาการใช้ยา
ในช่ ว งปี ง บประมาณ 2556-2557 นั น้ เภสัช กร
ครอบครัว ได้อ อกแบบและจัดการปั ญ หาการใช้ยาให้แก่
ผู้ป่วยทุกราย โดยรวมแล้วพบว่าได้ใช้วธิ กี ารแก้ไขปั ญหา
จ านวน 221 วิธีสาหรับ ผู้ป่ วย 83 ราย โดยเฉลี่ย แล้ว ใน
ผู้ป่ วยที่พ บปั ญ หา 1 ราย ต้อ งใช้วิธีก ารแก้ปั ญ หาเฉลี่ย
จานวน 2.66 วิธี ผู้ป่วยจานวน 29 ราย (ร้อยละ 34.94) ที่
สามารถใช้วิธกี ารแก้ปัญหาเพียง 1 วิธีก็ได้ผล ในขณะที่
เหลืออีก 54 ราย (ร้อยละ 65.06) เภสัชกรครอบครัวต้อง
ใช้วิธีก ารแก้ปั ญ หามากกว่ า 1 วิธี เมื่อ วิเ คราะห์ต าม
แนวทางของ PCNE (ตารางที่ 4) แล้ ว พบว่ า วิ ธี ก าร
แก้ปัญหาทีใ่ ช้มากทีส่ ุด คือ การแก้ไขอื่น ๆ (I4.1) (ร้อยละ
33.03) เช่ น การตรวจร่ างกายเบื้อ งต้น เพื่อ แสดงให้เห็น
ความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ กับผูป้ ่ วยซึง่ มีสาเหตุจากปั ญหาการ
ใช้ยา การจัดทาอุปกรณ์หรือฉลากทีช่ ่วยให้ผปู้ ่ วยหรือญาติ
สามารถบริ ห ารยาได้ ง่ า ยขึ้ น การตรวจสอบหายาส
เตี ย รอยด์ ท่ี ผ สมในยาที่ ผู้ ป่ วยใช้ โ ดยใช้ ชุ ด ทดสอบส
เตียรอยด์ การฝึ กทักษะการบริหารยาให้ญาติ การหาจิต
อาสาเพื่อ ช่ ว ยในการบริห ารยา การจัด ระบบยาเพื่อ ให้
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ง่ายโดยให้เจ้าหน้ าที่ รพ.สต.
เป็ นผู้ ส่ ง เบิ ก และรั บ ยาแทนผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ ส ามารถมา
โรงพยาบาลได้ รองลงมาคือการแก้ปัญหาด้วยให้คาแนะนา
โดยวาจาแก่ผปู้ ่ วย (I2.1) (ร้อยละ 30.77) เช่น การอธิบาย
เรื่อ งโรค เหตุ ผ ลของการใช้ย า อาการข้า งเคีย งจากยา
วิธกี ารบริหารยาทีถ่ ูกต้อง
ผลลัพธ์ของการจัดการปัญหา
จากปั ญ หาการใช้ ย าที่พ บทัง้ หมด 98 ครัง้ ใน
ผู้ป่วยจานวน 83 ราย พบว่าเภสัชกรครอบครัวสามารถ
จัดการปั ญหาได้ทงั ้ หมด (O1.0) จานวน 68 ครัง้ (ร้อยละ
69.39) ส่วนปั ญหาอีก 30 ครัง้ (ร้อยละ 30.61) นัน้ ได้ร ับ
การแก้ไขเพียงบางส่วน (O2.0)
การสังเคราะห์ผลการแก้ไขปัญหาการใช้ยา
วิ ธีการจัดการปัญหาการใช้ยาที่ได้ผลดี
จากปั ญ หาการใช้ย าที่พ บสูง สุ ด คือ ผู้ป่ วยไม่
รับ ประทานยา/ใช้ย าในทุ ก กรณี (P4.1) (52 ครัง้ ) เมื่อ
พิจ ารณาในกลุ่ ม ที่ปั ญ หาถู ก จัด การได้ (33 ครัง้ ) ผู้วิจ ัย
พบว่ า สาหรับ ปั ญ หาการไม่ ร ับ ประทานยาหรือ ใช้ย าใน
ผู้ป่วย (P4.1) ที่มสี าเหตุมาจากการที่ผปู้ ่ วยไม่สามารถใช้

ยาหรือรูปแบบยาตามที่แพทย์สงได้
ั ่ (C2.6) วิธกี ารแก้ไข
ปั ญหาทีไ่ ด้ผลดี คือ วิธกี ารแก้ไขอื่น ๆ (I4.1) เช่น การทา
ฉลากช่วยเพื่อบอกคาแนะนาเพิม่ เติม การทาฉลากเพิม่ ที่
ซองยาเพื่อ บอกสรรพคุ ณ ยา การจัด ยาเป็ น ชุ ด การฝึ ก
ทั ก ษ ะ กา รบ ริ ห า รย า ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ ญ า ติ กา รท า
อุปกรณ์เสริมเพื่อให้สามารถใช้ยาได้ง่ายขึน้ ร่วมกับการให้
คาแนะนาผูป้ ่ วย ญาติ หรือผูด้ แู ล รวมทัง้ การปรึกษาแพทย์
เพื่อขอปรับเปลีย่ นคาสังการใช้
่
ยาของผูป้ ่ วย สาหรับปั ญหา
การไม่รบั ประทานยาหรือใช้ยาในผูป้ ่ วย (P4.1) ทีม่ สี าเหตุ
มาจากการที่ผู้ป่วยไม่ทราบเหตุ ผลของการใช้ยา (C3.2)
พบว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้ผลดี คือ การให้คาแนะนา
โดยวาจาแก่ผปู้ ่ วย (I2.1) นอกจากนี้ยงั มีการให้คาแนะนา
โดยวาจาแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย รวมทัง้ วิธกี ารแก้ไขอื่น
ๆ ร่วมด้วย
สาเหตุ ที่ ท าให้ แ ก้ ปั ญ หาการใช้ ย าได้ เ พี ย ง
บางส่วน
เมื่อพิจารณาในกลุ่มทีม่ ปี ั ญหาการไม่รบั ประทาน
ยา/ใช้ยาในทุกกรณี (P4.1) (52 ครัง้ ) แต่เภสัชกรสามารถ
จัด การได้บ างส่ว น (19 ครัง้ ) เพื่อ หาสาเหตุ ท่ีท าให้ก าร
จัดการปั ญหาไม่ประสบผลสาเร็จ พบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่มปี ั ญหาในการอ่านหรือทาความเข้าใจข้อมูลใน
ฉลากยาหรือเอกสารกากับยา (C3.3) เภสัชกรครอบครัวได้
จัด การด้ว ยวิธีต่ า ง ๆ เช่ น การท าฉลากช่ ว ยเพื่อ บอก
ค าแนะน าเพิ่ม เติม การท าฉลากเพิ่ ม ที่ซ องยาเพื่อ บอก
สรรพคุณยา การจัดยาเป็ นชุด การฝึ กทักษะการบริหารยา
ให้ การท าอุ ป กรณ์ เ สริม เพื่อ ให้สามารถใช้ย าได้ง่ า ยขึ้น
ร่วมกับการให้คาแนะนาญาติหรือผูด้ แู ล เป็ นต้น แต่กย็ งั ไม่
สามารถช่วยแก้ไขปั ญหาได้อย่างสมบูรณ์นักเนื่องมาจาก
ปั จจัยที่เกิดจากตัวผู้ป่วยเอง โดยพบว่ามีจานวน 14 ครัง้
(ร้อยละ 73.68 ) ทีผ่ ปู้ ่ วยหลงลืมการใช้ยา นอกจากนี้อาจ
เกิด จากปั จ จัย ที่เ กี่ย วกับ ญาติ ห รือ ผู้ ดู แ ล โดยพบว่ า มี
จ านวน 4 ครัง้ (ร้อ ยละ 21.05) ซึ่ง ญาติห รือ ผู้ดูแลยังไม่
สามารถดูแลการใช้ยาให้ผู้ป่วยได้ตามที่ตกลงกับเภสัชกร
ครอบครัว เช่น ญาติหลงลืมในการจัดยาให้ผปู้ ่ วย ญาติไม่
พาผูป้ ่ วยมารับการรักษาตามทีน่ ัดหมาย และยังพบปั ญหา
ผู้ป่วยที่ไม่มญ
ี าติหรือผู้ดูแลจานวน 1 ราย (ร้อยละ 5.26)
และจิตอาสาที่ช่วยดูแลไม่สามารถมาให้การดูแลได้อย่ าง
ต่อเนื่อง
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การอภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครัง้ นี้พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รบั
การติ ด ตามเยี่ย มบ้า นส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง (ร้ อ ยละ
65.14) อายุเฉลีย่ 65.21±12.74 ปี โรคเรือ้ รังทีผ่ ปู้ ่ วยเป็ น 3
อันดับแรก ได้แก่ เบาหวาน (ร้อยละ 77.98) ความดันโลหิต
สูง (ร้อ ยละ 62.39) และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
(ร้อยละ 28.44) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติย้อนหลัง 3 ปี
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พ.ศ. 25512553 ทีร่ ายงานว่า โรคทีผ่ ปู้ ่ วยนอกเป็ นสูงสุด 2 อันดับแรก
ได้แก่ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง แสดงว่าทัง้
สองโรคนี้ เ ป็ น ปั ญ หาสุข ภาพที่สาคัญ ของพื้น ที่ ผู้ป่ วยที่
ได้รบั การเยี่ยมบ้านส่วนใหญ่ ได้รบั การวินิจฉัยมากกว่า 1
โรค และในการเยี่ยมบ้านแต่ ละครัง้ ใช้เวลาครัง้ ละ 1-1.5
ชัวโมงต่
่
อผู้ป่วย 1 ราย ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ
Tunpichart และคณะ (8) ทีศ่ กึ ษาประสิทธิผลของเภสัชกร
เยี่ยมบ้านในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 โดย
กลุ่มตัวอย่างมีโรคร่วมมากกว่า 2 โรค (ร้อยละ 90) มีอายุ
เฉลี่ย 66±9.4 ปี เป็ นเพศหญิงร้อยละ 75.30 และใช้เวลา
ในการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยครัง้ ละประมาณ 1 ชัวโมงต่
่
อผูป้ ่ วย
1 ราย ประเด็นนี้ชใ้ี ห้เห็นว่าบริการเยีย่ มบ้านเป็ นกิจกรรมที่
ใช้เวลา แต่ น่าจะทาให้เกิดประโยชน์ ต่อการใช้ยาในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังได้
การเยี่ย มบ้านเป็ นหนึ่ง ในบทบาทของเภสัชกร
ปฐมภูมใิ นปั จจุบนั และกิจกรรมนี้ได้รบั การยอมรับเพิม่ ขึน้
จากการทบทวนงานวิจยั ในอดีตพบว่า กระบวนการการ
เยีย่ มบ้านมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ กล่าวคือ มี
ทัง้ แบบทีเ่ ภสัชกรออกเยีย่ มบ้านเอง (6, 8) เภสัชกรร่วมอยู่
ในทีมเยีย่ มบ้าน (14) และแบบทางานร่วมกันกับเครือข่าย
สุขภาพ (16) Peterson และคณะ (6) ได้ออกแบบให้เภสัช
กรในออสเตรเลีย ออกเยี่ย มบ้า นผู้ป่ วยโรคหลอดเลือ ด
หัว ใจ/สมองในระยะเวลา 6 สัป ดาห์ ห ลัง จากออกจาก
โรงพยาบาล เพื่อติดตามการใช้ยาลดระดับไขมันในเลือด
ในงานวิจ ัย ของ Tunpichart และคณะ (8) เภสัช กรออก
เยีย่ มบ้านและให้บริการการจัดการยาแก่ผปู้ ่ วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร เภสัชกร
ออกเยี่ ย มบ้ า น 3 ครั ง้ ภายในระยะเวลา 3 เดื อ น ใน
การศึกษาของวิรญ
ั ชน์ ตวงสุวรรณ และอรัมษ์ เจษฎาญาณ
เมธา (14) เภสัชกรเข้าร่วมในทีมเยีย่ มบ้านเพื่อดูแลระดับ
177

ความดันโลหิตและความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือ ดสมองในจัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา โดยทีม
เยีย่ มบ้านประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด
และเภสัช กร ซึ่ ง ออกเยี่ย มบ้ า นผู้ ป่ วยเดื อ นละ 1 ครัง้
ต่อเนื่องกัน 3 เดือน Fiß และคณะ (15) ได้ออกแบบระบบ
การเยี่ยมบ้านด้วยเครือข่ายสุขภาพ 3 ภาคี (three party
healthcare network) ได้ แ ก่ แพทย์ ป ระจ าครอบครั ว
(general practitioner) เภสัช กรร้า นยา และผู้ช่ ว ยแพทย์
หรือผู้ช่วยพยาบาล โดยผู้ช่วยแพทย์หรือผู้ช่วยพยาบาล
เป็ นผู้ออกเยี่ยมบ้านและส่งต่อข้อมูลกลับมาให้แพทย์หรือ
เภสัช กรในพื้น ที่ช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาให้แ ก่ ผู้ป่วย สาหรับ
กระบวนการเยีย่ มบ้านของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กระนวนนั น้ เป็ น การท างานร่ ว มกัน ของทีม สหวิช าชีพ
ผู้ป่วยจะได้รบั การเยีย่ มบ้านไปจนกว่าปั ญหาจะได้รบั การ
แก้ไข ทาให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า
ยังไม่สามารถจัดให้มแี พทย์ร่วมอยู่ในทีมเยีย่ มบ้านได้ แต่
ทีมเยี่ยมบ้านสามารถปรึกษกับแพทย์ประจาโรงพยาบาล
ทางโทรศัพท์ได้เมื่อพบผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาซับซ้อน
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบปั ญหาการใช้ ย า
ทัง้ หมด 98 ครัง้ ในผูป้ ่ วย 83 ราย การศึกษาครัง้ นี้ใช้แนว
ทางการจัดประเภทปั ญหาการใช้ยาของ PCNE เวอร์ชนั ่
5.01 เนื่ อ งจากเป็ น แนวทางที่มีวิธีก ารประเมิน ครบถ้วน
ตัง้ แต่การวิเคราะห์ปัญหาไปจนถึงการประเมินผลลัพธ์ (12,
13) แม้ว่ า การจัด การปั ญ หาการใช้ย าของ PCNE ฉบับ
ปรับ ปรุ ง ล่ า สุ ด คือ เวอร์ ช ัน่ 6.2 แต่ ใ นการศึก ษานี้ ไ ด้
เลื อ กใช้ เ วอร์ ช ั น่ 5.01 เนื่ องจากได้ ร ั บ การแปลเป็ น
ภาษาไทย (8) แล้ว ทาให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจได้ง่ายขึน้ อีกประการ
หนึ่งคือเวอร์ชนั ่ 5.01 ได้แบ่งประเภทปั ญหาเป็ น 6 ประเภท
ท าให้มีร ายละเอีย ดของการแบ่ ง ประเภทปั ญ หามีค วาม
ชัดเจนกว่าและง่ายต่อการวิเคราะห์ เมื่อเทียบกับเวอร์ชนั ่
6.2 ที่แบ่งปั ญหาเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ประสิทธิผลของ
การรักษา การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ ค่าใช้จ่ายในการ
รักษา และปั ญหาอื่น ๆ (16) อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้
พบว่ามีปัญหาการใช้ยาที่พบบางชนิดไม่สามารถจัดเข้า
กลุ่ ม ตามแนวทางของ PCNE ได้ ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว เป็ น
ปั ญ หาที่เ กี่ย วกับ การเลือ กใช้ ย าของผู้ ป่ วยเองโดยไม่
เกี่ย วข้อ งกับ การสัง่ ใช้ย าของแพทย์ เหตุ ก ารณ์ น้ี อ าจมี
ความเฉพาะเจาะจงกับประเทศไทยที่ผู้ป่วยไทยนิยมสรร
หาทางเลือกการรักษาอื่น ๆ มาใช้ร่วมกับการรักษาของ
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แพทย์แ ผนปั จ จุ บ ัน แต่ ห มวดของปั ญ หาการใช้ย าของ
PCNE ในประเด็นการเลือกใช้ยานัน้ ได้กาหนดไว้เพียงเรือ่ ง
การเลือกใช้ยาเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังใช้
่ ยาของแพทย์
ผู้วจิ ยั จึงจาเป็ นต้องจัดกลุ่มปั ญหาการใช้ยาของผูป้ ่ วยเข้า
ในกลุ่มปั ญหาประเภทอื่น ๆ (P6.5) ตัวอย่างของปั ญหา
ดังกล่าว เช่น ปั ญหาการใช้ยาแผนโบราณผสมสเตียรอยด์
หรือ ยาชุ ด เพราะเชื่อ ในค าโฆษณาหรือ ค าบอกต่ อ ของ
เพื่อนบ้าน ปั ญหายาเสื่อมสภาพจากการจัดเก็บยา เป็ นต้น
ในอนาคตอาจต้องมีการพิจารณาปรับแนวทางของ PCNE
เพื่อให้มคี วามเจาะจงกับประเทศไทยมากขึน้
ปั ญหาการใช้ ย าที่ พ บจากการเยี่ ย มบ้ า นใน
การศึกษานี้มคี วามแตกต่างกับผลการศึกษาของงานวิจยั ที่
ผ่านมา ปั ญหาการใช้ยาทีพ่ บมากทีส่ ุด ในการศึกษานี้เมื่อ
ประเมินด้วยแนวทางของ PCNE คือ ผูป้ ่ วยไม่รบั ประทาน
ยาหรือ ใช้ย าในทุ ก กรณี (P4.1) โดยสาเหตุ ท่ีท าให้เ กิด
ปั ญหาการใช้ยามากที่สุด คือ ผู้ป่วยไม่ทราบเหตุ ผลของ
การใช้ยาจึงหยุดใช้ยา หรือหายาอื่นมาใช้แทน ในการแก้ไข
ปั ญหา เภสัชกรครอบครัวไม่ควรใช้วธิ กี ารแนะนาโดยวาจา
แก่ผปู้ ่ วย ญาติ หรือผูด้ แู ลเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งแสดงให้
เห็น ข้อ มู ล ที่ช ัด เจนและน่ า เชื่อ ถื อ เช่ น ผลการตรวจ
ร่ า งกายที่ แ สดงถึ ง อาการโรคที่ ท รุ ด ลง หรื อ การเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคอันเนื่องมาจากการไม่ใช้ยาตาม
แพทย์สงั ่ การตรวจและแสดงผลตรวจยาสเตียรอยด์ท่ีผสม
อยู่ ใ นยาที่ ผู้ ป่ วยน ามาใช้ ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาของ
Tunpichart และคณะ (8) รายงานว่า ความไม่ร่วมมือใน
การใช้ยาเป็ นปั ญหาการใช้ยาที่พบมากทีส่ ุดในกลุ่มผูป้ ่ วย
เบาหวาน โดยจากการเยีย่ มบ้านครัง้ แรกของเภสัชกรพบ
ปั ญหานี้สงู ถึง 822 ครัง้ การศึกษาในประเทศเยอรมันนีโดย
Fiß และคณะ (15) ทีไ่ ด้ให้บริการการทบทวนรายการยาที่
บ้าน (home medication review) ด้วยเครือข่ายสุขภาพ 3
ภาคี และประเมินปั ญหาการใช้ยาโดยใช้แนวทางของ PIdoc (17) ผลการศึกษาพบปั ญหาการเกิดอันตรกิรยิ าของ
ยาทีอ่ าจส่งผลต่ออาการทางคลินิกของผูป้ ่ วยมากทีส่ ุด 454
ครัง้ (ร้อ ยละ 58.3) จะเห็น ได้ว่ า ปั ญหาการใช้ยามีความ
แตกต่ างกันในแต่ ละกันศึกษา ซึ่งอาจเนื่องมาจากความ
แตกต่ า งของโรคที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น การใช้ ย า และ
พฤติกรรมของผู้ป่วย รวมถึงแนวทางการประเมินปั ญหา
การใช้ยาทีม่ คี วามแตกต่างกัน

เภสัช กรครอบครัว ในการศึก ษาครัง้ นี้ แ ก้ ไ ข
ปั ญหาการใช้ยาได้อย่างสมบูรณ์สูงถึงร้อยละ 69.39 ของ
จานวนครัง้ ที่พบปั ญหาการใช้ยาทัง้ หมด ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพของเภสัชกรครอบครัวที่ช่วยแก้ปัญหาการใช้
ยาให้ก ับผู้ป่ วย ผลการศึก ษานี้สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ใน
อดีต ที่ช้ีใ ห้เ ห็น ประโยชน์ ข องเภสัช กรในทีม เยี่ย มบ้ า น
ได้แก่ การช่วยลดปั ญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วย (7, 8, 14,15) การช่วยลดปั ญหายาขยะ (7) การช่วย
ลดระดับความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง (14)
และการช่วยควบคุมระดับโคเลสเตอรอลในผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ/สมอง (6) อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ยงั คงมี
ผูป้ ่ วยจานวนหนึ่งทีเ่ ภสัชกรครอบครัวช่วยแก้ไขปั ญหาได้
เพียงบางส่วนเท่านัน้ เนื่องจากข้อจากัดบางอย่างของตัว
ผู้ป่ วยเองหรือ ผู้ดูแ ล van Mil (18) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า ปั ญ หา
การใช้ย านั น้ เกิด ได้จ าก 3 จุ ด ในระบบการรัก ษาผู้ป่ วย
ได้แก่ การสังใช้
่ ยาของแพทย์ การจ่ายยาของเภสัชกร และ
การใช้ยาของผูป้ ่ วย ซึง่ ปั ญหาการใช้ยาทีเ่ กิดจากตัวผูป้ ่ วย
นัน้ มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อย แต่ ม ักจะไม่ได้รบั การติดตาม
โดยเฉพาะการที่ผู้ ป่ วยไม่ ใ ช้ ย าอย่ า งสม่ า เสมอ (nonadherence) ประเด็ น นี้ อ าจแก้ ไ ขได้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารเสริ ม
ศัก ยภาพผู้ป่ วย (patient empowerment) เพื่อ ให้ผู้ป่ วยรู้
บทบาทของตัวเอง มีความรูแ้ ละทักษะในการดูแลสุขภาพ
(19) ในขณะนี้ผู้วจิ ยั ได้เริม่ ดาเนิน กิจกรรมดังกล่าวไปแล้ว
ในพืน้ ที่
การเยีย่ มบ้านเป็ นงานทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างไปจาก
การทางานในโรงพยาบาล การเยีย่ มบ้านจาเป็ นต้องบูรณา
การความรูท้ างเภสัชศาสตร์ร่วมกับทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะ
เบื้อ งต้ น ด้า นเวชศาสตร์ค รอบครัว ทัก ษะการประเมิน
อาการของโรคทีส่ มั พันธ์กบั การใช้ยา และทักษะการสือ่ สาร
การให้บริการในระดับปฐมภูมิเป็ นยุทธศาสตร์สาคัญของ
ระบบสุขภาพของประเทศไทย ดังนัน้ ภาครัฐหรือผูก้ าหนด
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพควรต้องพิจารณาจัด สรร
อัตรากาลังบุคลากรสุขภาพเพื่อสนับสนุ นงานปฐมภูมใิ ห้
มากขึน้ รวมถึงควรส่งเสริมให้เภสัชกรครอบครัวได้รบั การ
ฝึกทักษะทีจ่ าเป็ นให้ชานาญขึน้ เพื่อประโยชน์สงู สุดในการ
รักษาผู้ป่วย พร้อมทัง้ พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนในการ
ทางานเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจผูป้ ฏิบตั งิ าน
การศึก ษาครัง้ นี้ มีจุ ด เด่ น คือ เป็ นการศึก ษาใน
สถานทีก่ ารทางานจริง ทีมสหวิชาชีพทีใ่ ห้บริการเยีย่ มบ้าน
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นัน้ เป็ นทีมงานในการทางานจริง ดังนัน้ ผลการศึกษาทีไ่ ด้
จึงมีความใกล้เคียงกับ สถานการณ์ ปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม
การศึก ษาครัง้ นี้ ย ัง คงมีจุ ด อ่ อ น คือ ในการการประเมิน
ปั ญ หาการใช้ยานัน้ ยัง ไม่ไ ด้มีการทดสอบความเที่ยงทัง้
แบบภายในผู้ป ระเมิน (intra-observer agreement) และ
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ป ร ะ เ มิ น (inter-observer agreement) แ ต่
จุดบกพร่องนี้น่าจะส่งผลต่อผลการศึกษาน้ อย เนื่องจาก
ผู้วิจ ัย ชื่อ แรกมีป ระสบการณ์ ท างานมา 18 ปี และเป็ น ผู้
ประเมิ น ปั ญหาการใช้ ย าเพี ย งคนเดี ย วท าให้ มี ค วาม
สม่ าเสมอในการประเมิน อีกประการหนึ่ง คือ การศึกษา
ครัง้ นี้ยงั ไม่ได้ประเมินผลลัพธ์ในผู้ป่วยอีกหลายด้าน เช่น
คุณภาพชีวิตอันเป็ นเป้ าหมายสุดท้าย (ultimate goal) ที่
แท้จริง ความพึงพอใจของผู้ป่วย หรือผลลัพธ์ทางคลินิก
(clinical outcome) ดั ง นั ้น ในการศึ ก ษาครั ง้ ต่ อ ไปควร
คานึงถึงประเด็นนี้ นอกจากนี้ปัญหาการใช้ยาทีล่ ดลงอาจ
ไม่ได้เกิดจากการแทรกแซงโดยเภสัชกรเท่านัน้ แต่อาจมี
ผลจากบุคลากรทางการแพทย์ท่านอื่นที่ร่วมทีมเยีย่ มบ้าน
ซึง่ ได้ให้การรักษาและคาแนะนาแก่ผปู้ ่ วยด้วยเช่นเดียวกัน
ผลการศึ ก ษาครั ้ง นี้ อาจมี ข้ อ จ ากั ด ในการขยายผล
(generalisability) ไปยังเขตบริการสุขภาพอื่น ๆ เนื่องจาก
บริบทด้านกาลังคนและความสามารถของเภสัชกรที่อาจมี
ความแตกต่ างกัน การแบ่งประเภทปั ญหาการใช้ยาตาม
แนวทางของ PCNE อาจยัง ขาดความจาเพาะกับบริบท
ของประเทศไทย ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ถัดไปอาจมีความ
จาเป็ นต้องทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
ของเครื่องมือนี้ก่อนการใช้จริง แม้ว่าการเยีย่ มบ้านจะเป็ น
กิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของสหวิชาชีพ เวลา
และงบประมาณ แต่การศึกษาครัง้ นี้ช้ใี ห้เห็นว่าการเยี่ยม
บ้านนัน้ ช่วยแก้ไขปั ญหาการใช้ยาให้แก่ผปู้ ่ วยได้ และอาจ
ต้องอาศัยกระบวนการเสริมศักยภาพผูป้ ่ วยเพื่อให้จดั การ
ปั ญ หาได้ ส มบู ร ณ์ ม ากขึ้น กิจ กรรมนี้ จึง ควรได้ ร ับ การ
สนับสนุนจากภาครัฐต่อไป

สรุปผล
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นผลจากการวิเ คราะห์ข้อ มูล
จากการปฏิบ ัติงานประจาให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกระนวนในประเด็นปั ญหาการใช้ยาทีพ่ บในผูป้ ่ วย
โรคเรื้อ รัง ในชุ ม ชน และสามารถใช้เ ป็ น แนวทางในการ
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แก้ไขปั ญหาการใช้ยาทีพ่ บบ่อยของผูโ้ รคเรือ้ รังในชุมชนได้
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ นมีปัญหาการ
ใช้ ย าในสั ด ส่ ว นสู ง โดยเฉพาะการที่ ผู้ ป่ วยไม่ ย อม
รับประทานยาหรือใช้ยา แต่เภสัชกรครอบครัวสามารถช่วย
จัดการปั ญหานี้ให้แก่ผู้ป่วยได้ดี กรณีท่สี าเหตุของปั ญหา
เกิดจากการที่ผปู้ ่ วยไม่สามารถใช้ยาหรือรูปแบบยาตามที่
แพทย์สงได้
ั ่ นนั ้ สามารถแก้ไขได้ดว้ ยหลายวิธี เช่น การทา
ฉลากช่ ว ย การจัด ยาเป็ น ชุด เป็ น ต้น กรณี ท่ีสาเหตุ ของ
ปั ญหาเกิดจากผูป้ ่ วยไม่ทราบเหตุผลของการใช้ยา สามารถ
แก้ไขได้โดยการให้คาแนะนาด้วยวาจาแก่ผปู้ ่ วย อย่างไรก็
ตามปั ญหาการใช้ยาบางส่วนก็ไม่สามารถจัดการได้อย่าง
สมบูรณ์ ทัง้ นี้อาจเกิดจากข้อจากัดของตัวผู้ป่วยเองและ
ผูด้ แู ลซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีอ่นื ๆ ต่อไป
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Abstract
Objective: This study was a descriptive research to identify types of drug related problems (DRPs), causes,
interventions and outcomes of interventions among patients who received a home care service from family
pharmacists of Kranuan Crown Prince Hospital and to synthesize interventions that were effective. Methods: Data
were collected between the fiscal year 2013-2014 using a home care record. Family pharmacists investigated DRPs
and evaluated outcomes of provided interventions by interviewing and observing patients. DRPs, causes, interventions
and outcomes of intervention were categorized based on the Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) guideline.
Descriptive statistic was used to analyse data. Results: A total of 109 records were completed and usable. The
majority were female (65.14%) with average age 65.21±12.74 years. Three most common chronic diseases were
diabetes (77.98%), hypertension (62.39%) and cardiovascular disease (28.44%). On average the patients were visited
at home 2.11±1.92 times ( max= 14, min= 1). The most prevalent DRP was partial or complete medication
noncompliance (53.06%). Concomitant use of other health products was a common cause (18.87%). Frequently
employed interventions were verbal medication counselling (30.77%) and other techniques (30.03%) such as
empowering caregivers, providing additional equipment for medication use. However, some DRPs were not completely
solved because of factors relevant to individual patients and caregivers. Conclusion: A high proportion of DRPs
among patients with chronic health problems exists in community. A home care service provided by family pharmacists
is potential to resolve this problem.
Keywords: family pharmacist, home visit, drug related problem, chronic diseases, primary care pharmacist
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