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บทความวิจยั

การประเมิ นผลการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิ ชาชีพที่มีเภสัชกรร่วมทีมเพื่อจัดการปัญหาการใช้ยา
ในผูป้ ่ วยเบาหวานและความดันโลหิ ตสูงของโรงพยาบาลน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
นรินทรา นุตาดี1 และ กฤษณี สระมุณี2
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กลุม่ งานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลน้าพอง
หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั เภสัชศาสตร์สงั คม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของการเกิดปญั หาจากการใช้ยาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผูป้ ่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมอาการได้ไม่ดหี รือมีปญั หาการใช้ยา ระหว่างก่อนและหลังการเยีย่ มบ้าน และประเมินความพึงพอใจ
ของผูป้ ว่ ยต่อการเยีย่ มบ้านของเภสัชกร วิ ธีการศึกษา: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษากึง่ ทดลอง เภสัชกรออกเยีย่ มบ้านร่วมกับทีมสห
วิชาชีพระหว่างพฤศจิกายน 2557 ถึง กรกฎาคม 2558 ในกลุ่มผูป้ ่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่คุมอาการได้ไม่ดหี รือมี
ปญั หาการใช้ยา การเยีย่ มบ้านมีทงั ้ หมด 3 ครัง้ ในผูป้ ่วยแต่ละราย (เดือนที่ 0, 3, 6) เภสัชกรทาหน้าที่ตดิ ตามปญั หาการใช้ยา
บันทึกความดันโลหิตทีว่ ดั ได้ ระดับน้ าตาลหลังงดอาหารและระดับน้ าตาลสะสมจากสมุดของผูป้ ่วย และประเมินความพึงพอใจ
ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ ผลการศึกษา: ผูป้ ่วยทัง้ หมด 90 รายได้รบั การเยีย่ มบ้าน ผูป้ ่วยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 80.0)
เป็ นโรคเบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูงโดยมีหรือไม่มโี รคอื่นร่วมด้วย (ร้อยละ 84.4) มีอายุเฉลีย่ 68.9±7.0 ปี และได้รบั ยา ≥
5 รายการ (ร้อยละ 61.1) ปญั หาการใช้ยาทีพ่ บส่วนใหญ่ คือ ความไม่รว่ มมือในการใช้ยา ซึง่ พบทัง้ หมด 175 เหตุการณ์ (ร้อยละ
98.3 ของปญั หาทัง้ หมด) หลังเยีย่ มบ้านปญั หานี้ลดลงเหลือ 33 เหตุการณ์ (ลดลงร้อยละ 81.1) ค่ามัธยฐานระดับน้ าตาลในเลือด
สะสม (n=76) ลดลงจากร้อยละ 9.9 เป็ นร้อยละ 9.0 (P<0.001) ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัว (n=55) ลดลงจาก
140.0 และ 90.0 มิลลิเมตรปรอทเป็ น 130.0 และ 85.0 มิลลิเมตรปรอทตามลาดับ (P<0.001) ผูป้ ่วยมากกว่าร้อยละ 65 มีความ
พึง พอใจระดับ มากหรือ มากที่สุ ด ต่ อ การร่ ว มทีม เยี่ย มบ้า นของเภสัช กรในด้า นกระบวนการเยี่ย มบ้า น ตัว เภสัช กร และ
ผลการรักษา สรุป: การเยีย่ มบ้านโดยทีมสหวิชาชีพทีม่ เี ภสัชกรร่วมทีม ช่วยลดปญั หาการใช้ยาและเพิม่ ผลลัพธ์ทางคลินิกของ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการนี้เป็ นทีพ่ งึ พอใจต่อผูป้ ว่ ย ดังนัน้ จึงควรสนับสนุนให้มบี ริการต่อไป
คาสาคัญ: การเยีย่ มบ้าน เภสัชกร ปญั หาการใช้ยา เภสัชกรรมปฐมภูม ิ
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บทนา
โรคไม่ตดิ ต่อ (Non Communicable Disease;
NCD) เป็ นโรคทีร่ กั ษาไม่หายขาด โรคไม่ตดิ ต่อทีส่ าคัญใน
ประเทศไทย ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
หลอดลมอัก เสบ และหอบหืด ในช่วงทศวรรษที่ผ่า นมา
ประเทศไทยมีอตั ราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิม่
สู ง ขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 มีอ ัต ราการนอนโรงพยาบาล
เนื่องจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็ น 849 และ
1,187 คนต่อแสนประชากร (1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่า นี้
จาเป็ นต้องได้รบั การรักษาด้วยยาและอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้งบประมาณด้านยาทีใ่ ช้เพื่อการรักษาโรคเรือ้ รังนัน้
มีมูลค่าสูงและส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ (2)
องค์ก ารอนามัย โลกได้ช้ีใ ห้เ ห็น ถึง ความสาคัญ
ของการบริก ารระดับ ปฐมภู ม ิว่ า มีป ระโยชน์ ต่ อ ระบบ
สุขภาพโดยในปี พ.ศ. 2551 ได้กระตุน้ ให้ทุกประเทศปฏิรปู
ระบบสุขภาพด้วยการเพิม่ ศักยภาพของการบริการระดับ
ปฐมภูม ิ (3) ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงสาธารณสุขและ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุ น
การบริการระดับปฐมภูมมิ ากขึน้ และส่งเสริมให้เภสัชกรมี
ส่วนร่วมในบทบาทนี้ (4, 5) และมีนโยบายส่งเสริมการ
พัฒ นาระบบงานเภสัช กรรมปฐมภู ม ิโ ดยการสนั บ สนุ น
งบประมาณให้ ก ลุ่ ม โรงพยาบาลชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มเป็ น
โรงพยาบาลนาร่องในการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมปฐม
ภูมซิ ่งึ ประกอบด้วยงาน 5 ด้านได้แก่ งานบริหารเวชภัณฑ์
งานส่งมอบยาและคาแนะนาในการใช้ยา การจัดการระบบ
ดูแลต่อเนื่องด้านยาในชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข และงานส่งเสริมการพึง่ พาตนเองด้านสมุนไพร
(6)
การดาเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมใิ นระยะเริม่ ต้น
ของจัง หวัด ขอนแก่ น นัน้ ส านัก งานหลัก ประกัน สุข ภาพ
แห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น ได้กาหนดให้การเยี่ยมบ้านเป็ น
หนึ่งในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม
ดูแลและประเมินผูป้ ่วยทีบ่ า้ นเพื่อให้สามารถประเมินผูป้ ่วย
ได้ต ามสภาพความเป็ น จริ ง การเยี่ย มบ้า นเป็ น หนึ่ ง ใน
ตัว ชี้ว ัด ด้า นคุ ณ ภาพและผลงานของบริก ารที่จ าเป็ น ที่
ตอบสนองปญั หาสุขภาพของประชาชน (7) ทัง้ นี้ สปสช.
เขตกาหนดให้แต่ละจังหวัดหารูปแบบหรือระบบการทางาน
ทีเ่ หมาะสม
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การเยี่ยมบ้าน
โดยเภสัชกรหรือการทีม่ เี ภสัชกรร่วมอยูใ่ นทีมเยีย่ มบ้านนัน้
เป็ นกลไกส าคั ญ ที่ ค อยเชื่ อ มต่ อ บริ ก ารสุ ข ภาพใน
โรงพยาบาลและระดับปฐมภูมเิ ข้าด้วยกัน Ensing และ
คณะ (8) กล่าวว่า ก่อนออกจากโรงพยาบาลผูป้ ่วยจะได้รบั
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับการใช้ยาจากเภสัชกรเป็ นอย่างดี แต่
เมื่อกลับถึงบ้านผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาอย่างเหมาะสมได้
เนื่องจากหลายปจั จัย เช่น การลืมวิธกี ารใช้ยา การจัดเก็บ
ยาที่ไ ม่เหมาะสมอันส่งผลต่อคุณภาพของตัวยา เป็ นต้น
ดังนัน้ นอกจากการเยีย่ มบ้านจะช่วยให้ผปู้ ่วยได้รบั การดูแล
อย่างต่อเนื่องแล้วยังเพิม่ โอกาสให้เภสัชกรสามารถค้นหา
ปญั หาการใช้ยาได้ดขี ้นึ การศึกษาเชิงทดลองก่อนหน้ านี้
ชี้ให้เห็นว่า การมีเภสัชกรร่วมอยู่ในทีมสหวิชาชีพในการ
เยีย่ มบ้านนัน้ ช่วยลดปญั หาการใช้ยาและทาให้ผลลัพธ์ทาง
คลินิกของผู้ป่วยดีข้นึ Peterson และคณะ (9) ทาการ
ศึกษาเชิงทดลองแบบสุม่ และมีกลุ่มเปรียบเทียบพบว่า การ
เยี่ยมบ้านของเภสัชกรทาให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ/
สมองควบคุมระดับคอเลสเตอรอลได้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ การศึก ษาแบบกึ่งทดลองของวิร ญ
ั ชน์ ตวงสุว รรณ
และอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา (10) พบว่า การมีเภสัชกรร่วม
ในทีมเยีย่ มบ้านช่วยลดปญั หาการใช้ยาและระดับความดัน
โลหิตขณะหัวใจบีบตัว และเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยา
ของผู้ป่ ว ยโรคหลอดเลือ ดสมองได้อ ย่า งมีนัย ส าคัญ ทาง
สถิติ สมทรง ราชนิยมและกฤษณี สระมุณี (11) รายงาน
ผลการศึกษาจากงานประจาพบว่า การเยีย่ มบ้านของเภสัช
กรครอบครัวนัน้ สามารถช่วยลดปญั หาการใช้ยาในผู้ป่วย
โรคเรื้อรังได้ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงสนใจนา
กระบวนการจัดการปญั หาการใช้ยามาใช้ในการเยีย่ มบ้าน
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีผลลัพธ์ทางคลินิกทีด่ ขี น้ึ
ในปี พ.ศ. 2556 อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
นั น้ มีผู้ ป่ ว ยเบาหวานและความดัน โลหิต สู ง สะสมเป็ น
จานวนทัง้ หมด 12,500 และ 5,670 รายตามลาดับ ผูป้ ่วย
เบาหวานจานวนเกินครึ่งไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาล
เฉลีย่ สะสมในเลือด (Hemoglobin A1C; HbA1C) ได้น้อย
กว่าร้อยละ 7 ตามที่ American Diabetes Association ได้
แนะน าไว้ (12) และประมาณร้อ ยละ 20 ของผู้ป่ ว ยโรค
ความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตาม
เป้าหมายคือที่ความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท (13) ทีมเภสัชกรจึงนากลยุทธ์เรื่องการเยี่ยมบ้าน
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(ซึ่ง เป็ น ตัว ชี้ว ัด ของงานเภสัช กรรมปฐมภู ม ิใ นจัง หวัด
ขอนแก่น) มาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถควบคุม
อาการทางคลินิกได้ดขี ้นึ รวมถึงทาให้เภสัชกรทราบและ
สามารถแก้ปญั หาได้อย่างแท้จริง โดยเภสัชกรทุกคนได้
ท างานร่ว มกับ สหวิช าชีพ ด้า นสุข ภาพและเจ้า หน้ า ที่ใ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ทุกแห่งในเขต
อาเภอน้ า พองเพื่อให้ บ ริก ารเยี่ย มบ้านอย่า งต่ อ เนื่ อ งแก่
ผูป้ ่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รบั การคัดเลือก
การศึก ษาครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ประเมิน ผลของการ
เยี่ยมบ้านที่มตี ่อปญั หาการใช้ยาโดยมีเภสัชกรร่วมอยู่ใน
ทีมสหวิชาชีพ โดยเปรียบเทียบสัดส่วนการเกิดปญั หาจาก
การใช้ย าและผลลัพ ธ์ ท างคลินิ ก ในผู้ป่ ว ยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงระหว่างก่อนและหลังการเยีย่ มบ้าน และ
เนื่องจากการให้บริการลักษณะนี้เพิง่ จัดให้เภสัชกรมีส่วน
ร่วมในการเยี่ยมบ้านพร้อมกับทีมสหวิชาชีพ การศึกษานี้
จึงประเมินความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยทีม่ ตี ่อเภสัชกรด้วย

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษานี้ เ ป็ น งานวิจ ัย จากงานประจ า โดย
ศึกษาในกลุ่มผูป้ ่วยเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงในเขต
พื้น ที่ร ับ ผิด ชอบของโรงพยาบาลน้ า พองที่ไ ม่ ส ามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดหรือระดับความดันโลหิตได้
ผู้วิจยั เก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้ าด้วยการออกเยี่ยมบ้า น
ระหว่า งเดือ นพฤศจิกายน พ.ศ. 2557–กรกฎาคม พ.ศ.
2558 เนื่ อ งจากเป็ น ระยะเริ่ม ต้ น ของการให้บ ริก าร จึง
กาหนดให้มกี ารเยี่ยมบ้านผู้ป่วยอย่างน้ อย 5 คนต่อหนึ่ง
เขตพืน้ ที่ รพ.สต. อาเภอน้ าพองมี รพ.สต. ทัง้ สิน้ 18 แห่ง
ผู้ป่วยที่ได้รบั การเยี่ยมบ้านถูกคัดเลือกโดยหน่ วยบริการ
สุขภาพในโรงพยาบาล ได้แ ก่ ฝ่ายเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
และใน หน่วยคลินิกพิเศษโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงในโรงพยาบาล และคลินิกพิเศษโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงของ รพ.สต.
ผูป้ ่ วยในการวิ จยั
เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กผู้ ป่ ว ยมี ด ัง นี้ กรณี ผู้ ป่ ว ย
เบาหวานต้องมีระดับน้ าตาลสะสมในเลือดมากกว่าร้อยละ
7 หรือมีปญั หาการใช้ยา กรณีผปู้ ่วยความดันโลหิตสูงต้อง
มี ร ะดั บ ความดั น โลหิ ต ขณะหั ว ใจบี บ ตั ว ตั ้ง แต่ 140
มิลลิเมตรปรอทขึน้ ไปหรือมีระดับความดันโลหิตขณะหัวใจ

คลายตัวตัง้ แต่ 90 มิลลิเมตรปรอทขึน้ ไปหรือมีปญั หาการ
ใช้ยา การประเมินปญั หาการใช้ยาดาเนินการโดยเภสัชกร
หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่ วยบริการทัง้ 4 แห่งที่ทา
หน้าทีค่ ดั เลือกผูป้ ่วย เภสัชกรกาหนดปญั หาการใช้ยาไว้ 9
ประเภท (รายละเอียดได้อธิบายไว้ในกระบวนการเยี่ยม
บ้าน) และได้อธิบายแนวทางการประเมินปญั หาการใช้ยาที่
กาหนดขึ้นนี้ ให้แก่บุค ลากรที่เกี่ยวข้องก่อนการคัดเลือก
ผูป้ ว่ ย
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
งานบริการทีเ่ ป็ นงานประจาซึง่ เป็ นบริการตามสิทธิทผ่ี ปู้ ่วย
พึงได้รบั เพื่อเพิม่ คุณภาพในการรักษา ผูว้ จิ ยั ได้รบั อนุ ญาต
จากผูอ้ านวยการและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ า
พองให้ใช้ขอ้ มูลของผู้ป่วยในการทาวิจยั อันประกอบด้วย
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผูป้ ่วย ผลการตรวจร่างกาย
และผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร พฤติกรรมการใช้ยา และ
ทัศ นคติท่ีม ีต่ อ การใช้ย าและบริก าร ในการน าเสนอผล
การศึกษาจะแสดงผลการศึกษาเป็ นภาพรวมเท่านัน้ โดยไม่
อ้างอิงไปถึงผูป้ ว่ ยรายบุคคล
กระบวนการเยีย่ มบ้าน
บุคลากรในทีมสหวิชาชีพของอาเภอน้าพองทีเ่ ข้า
ร่วมการเยีย่ มบ้านประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
นักกายภาพบาบัด และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในการออกเยีย่ ม
บ้านแต่ละครัง้ ต้องมีบุคลากรอย่างน้อยสองวิชาชีพ เภสัช
กรทัง้ หมดของกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลน้าพองซึง่ มี
จานวน 6 คนเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในทีมสหวิชาชีพโดยรับ
ผิดชอบคนละ 3 ตาบล ความถีใ่ นการออกเยีย่ มบ้านเป็ น
สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 8 ชัวโมง
่
ผูป้ ว่ ย 1 คนจะได้รบั การ
เยีย่ ม 3 ครัง้ ในเดือนที่ 0, 3 และ 6 ในแต่ละสัปดาห์มที มี
เยีย่ มบ้าน 2 ทีมเพือ่ ให้บริการคราวละ 2 ตาบลพร้อมกัน
เมื่อ ถึง บ้า นผู้ป่ ว ย บุ ค ลากรที่ร่ว มทีม ท าหน้ า ที่
ตรวจร่างกายเบื้องต้น วัดความดันโลหิต (ด้วยเครื่องวัด
ความดันแบบดิจติ อลที่ได้รบั การสอบเทียบเป็ นประจาทุก
ปี ) และประเมินสภาพจิตใจและสังคมของผูป้ ่วย (14) ส่วน
เภสัชกรมีหน้ าที่ประเมินและติดตามปญั หาการใช้ยาของ
ผูป้ ว่ ย จดบันทึกระดับความดันโลหิตทีว่ ดั ได้ บันทึกผลการ
ตรวจระดับ น้ า ตาลในเลือ ดครัง้ ล่ า สุด จากสมุด ประจ าตัว
ผู้ป่วย ทัง้ ระดับน้ าตาลหลังงดอาหาร (fasting blood
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sugar) และระดับน้ าตาลสะสม โดยทัวไปแล้
่
วจะใช้เวลาที่
บ้านของผูป้ ว่ ยคนละประมาณ 30 นาที
ั หาการใช้ ย าออกเป็ น 9
การศึ ก ษานี้ แ บ่ ง ป ญ
ประเภท ซึ่งเป็ นไปตามคานิยามของ Helper และ Strand
ในปี 1990 จานวน 8 ข้อ (15) และเพิม่ เติมอีก 1 ข้อดังนี้
(1) ผู้ป่วยไม่ได้รบั ยาที่ควรจะได้ (2) ผู้ป่วยได้รบั ยาที่ไม่
เหมาะสม (3) ผูป้ ่วยได้รบั ยาทีถ่ ูกต้องแต่ขนาดน้อยเกินไป
(4) ผู้ ป่ ว ยไม่ ไ ด้ ร ับ ยาตามแพทย์ ส งั ่ (5) ผู้ ป่ ว ยรับ ยาที่
ถูกต้องแต่ขนาดมากเกินไป (6) ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา (7) ผูป้ ่วยเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา
(8) ผู้ป่ ว ยได้ร ับ ยาที่ไ ม่ ม ีข้อ บ่ ง ใช้ท างวิช าการ และ (9)
ความไม่รว่ มมือในการใช้ยาซึง่ มีสาเหตุมาจากตัวผูป้ ว่ ยเป็ น
หลัก เหตุการณ์ทเ่ี ข้าข่ายความไม่ร่วมมือในการใช้ยา เช่น
การลืมรับประทานยา การไม่รบั ประทานยาตามแพทย์สงั ่
การรับประทานยาเกินขนาดหรือน้อยกว่าที่แพทย์สงั ่ การ
รับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรที่
อาจมีผลกับโรคที่เป็ น การที่ผู้ป่วยไม่สามารถบริหารยา
ตามทีแ่ นะนาได้ เป็ นต้น เมื่อพบว่าผูป้ ่วยมีปญั หาความไม่
ร่วมมือในการใช้ยา เภสัชกรจะสอบถามเพิม่ เติมว่าอะไรคือ
ั หานี้ เ พื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขที่
สาเหตุ ท่ี แ ท้ จ ริ ง ของป ญ
เหมาะสม
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเยี่ยมบ้านในแต่ละครัง้
ทีม สหวิชาชีพสรุป ผลการเยี่ยมบ้าน โดยเภสัชกรบันทึก
ข้อมูลเรื่องปญั หาการใช้ยาที่พบและวิธกี ารแก้ไขปญั หาที่
ให้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ย ส่ ว นพยาบาลบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในระบบ
ฐานข้อมูลของ รพ.สต. ทีเ่ รียกว่า Java Health Center
Information System (JHCIS) และหลังจากการเยีย่ มบ้าน
ครัง้ ที่ 3 (เดือนที่ 6) เสร็จสิน้ เภสัชกรประเมินระดับความ
พึง พอใจของผู้ ป่ ว ยต่ อ การมีเ ภสัช กรร่ ว มอยู่ ใ นทีม สห
วิช าชีพด้วยการสัม ภาษณ์ โดยเภสัช กรอธิบายให้ผู้ป่วย
เข้าใจว่า การประเมินนี้เน้นทีต่ วั เภสัชกรผูใ้ ห้บริการเพื่อให้
มันใจว่
่ าผูป้ ่วยเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมินความพึง
พอใจ แบบประเมิน ความพึง พอใจปรับ ปรุง มาจากแบบ
ป ร ะ เ มิ น ที่ ใ ช้ ก ั บ ง า น บ ริ ก า ร ภ า ย ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) กระบวนการให้บริการเยีย่ ม
บ้ า น มีค าถามย่ อ ย ได้ แ ก่ การอธิบ ายขัน้ ตอนในการ
ให้บริการเยีย่ มบ้านและระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม 2) ผู้ให้บริการซึ่งหมายถึงเภสัชกร มีคาถาม
ย่ อ ย ได้ แ ก่ ความสุ ภ าพในการพู ด จาและความรู้
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ความสามารถ 3) ความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ท่ใี ช้ใน
การเยีย่ มบ้าน 4) ผลการรักษาหลังจากได้รบั การเยีย่ มบ้าน
ตรงตามความต้องการของผูป้ ่วย (เช่น การควบคุมน้ าตาล
หรือความดันโลหิตดีขน้ึ ) และ 5) ความพึงพอใจโดยรวมที่
ได้รบั การเยี่ยมบ้าน แบบประเมินใช้มาตราส่วนประมาณ
ค่า มีค ะแนนระหว่าง 1 ถึง 4 โดย 1 หมายถึง พึงพอใจ
น้อย 2 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 3 หมายถึง พึงพอใจ
มาก และ 4 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด สาเหตุ ท่ีผู้วิจยั
เลือกใช้มาตราส่วนประมาณค่า แบบ 4 ระดับเนื่องจาก
ต้องการทราบทิศทางของความพึงพอใจทีช่ ดั เจน เภสัชกร
ทุ ก คนได้ ร่ ว มกั น ประเมิ น คุ ณ ภาพเชิ ง เ นื้ อหาของ
แบบสอบถามนี้ก่อนการนาไปใช้จริง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านถูกบันทึกในโปรแกรม
วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปทาง
ั หาการใช้ย าใช้
ประชากรศาสตร์แ ละสัดส่วนการเกิด ป ญ
สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจยั คานวณค่ามัธยฐานเพื่อแสดง
แนวโน้ ม เข้า สู่ศู น ย์ก ลางของผลลัพ ธ์ ท างคลินิ ก ได้แ ก่
ระดับน้ าตาลในเลือดหลังงดอาหาร ระดับน้ าตาลสะสมใน
เลือด ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัว
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกระหว่างก่อน
(เดือนที่ 0) และหลังการเยีย่ มบ้าน (เดือนที่ 6) ใช้สถิติ
Wilcoxon signed rank test ระดับความพึงพอใจต่อการ
บริการของเภสัชกรในแต่ละด้านถูกแบ่งออกเป็ น 2 ทิศทาง
เพื่อให้เห็นแนวโน้ มของความคิดเห็นที่ชดั เจนขึ้น ได้แก่
พึงพอใจน้อย-ปานกลาง (ระดับความพึงพอใจ 1 ถึง 2)
และพึงพอใจมาก-มากทีส่ ุด (ระดับความพึงพอใจ 3 ถึง 4)
การศึกษานี้กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี P-value <
0.05

ผลการวิ จยั
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูป้ ่ วย
ในช่วงเวลาของการศึกษา ทีมสหวิชาชีพได้เยีย่ ม
บ้านผูป้ ว่ ยทัง้ หมด 90 คนตามเป้าหมาย ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง (72 คนหรือร้อยละ 80.0) เป็ นโรคเบาหวาน
ร่วมกับความดันโลหิตสูงโดยมีหรือไม่มโี รคอื่นร่วม จานวน
76 คน (ร้อยละ 84.4) เป็ นโรคความดันโลหิตสูงและมีโรค
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ตารางที่ 1. ลักษณะของความไม่รว่ มมือในการใช้ยา
ลักษณะของความไม่รว่ มมือในการใช้ยา
ลืมรับประทานยา
ใช้ยาในขนาดทีน่ ้อยกว่าแพทย์สงั ่
รับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพร
ทีอ่ าจมีผลกับโรค (เช่น การน้าผลไม้เพือ่ สุขภาพ)
ผูป้ ว่ ยไม่ยอมรับประทานยาตามทีแ่ พทย์สงั ่
ผูป้ ว่ ยฉีดยาหรือบริหารยาไม่ถูกต้อง
ใช้ยาในขนาดทีม่ ากกว่าแพทย์สงั ่
ปญั หาอื่นๆ (เช่น อ่านฉลากได้ไม่ชดั เจน)
อื่นร่วมทีไ่ ม่ใช่เบาหวานจานวน 14 คน (ร้อยละ 15.6) มี
อายุเฉลีย่ 68.9±7.0 ปี และได้รบั ยาในการรักษาตัง้ แต่ 5
รายการขึน้ ไปจานวน 55 คน (ร้อยละ 61.1)
ปัญหาการใช้ยาที่พบ
ั หาการใช้ ย า
ในการเยี่ย มบ้ า นครัง้ แรกพบป ญ
ทัง้ หมด 178 เหตุการณ์ จัดแบ่งได้ 3 ประเภท คือ ความไม่
ร่ว มมือ ในการใช้ย าพบ 175 เหตุ ก ารณ์ (คิด เป็ น ร้อ ยละ
98.3 ของจานวนครัง้ ทีพ่ บปญั หาทัง้ หมด) ผูป้ ่วยได้รบั ยาที่
ไม่เหมาะสม 2 เหตุการณ์ และผูป้ ่วยได้รบั ยาทีถ่ ูกต้องแต่ม ี
ขนาดยาน้อยเกินไป 1 เหตุการณ์ รายละเอียดเหตุการณ์
ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาทัง้ 175 เหตุการณ์ แสดงดัง
ตารางที่ 1 เช่ น ผู้ ป่ ว ยลื ม รับ ประทานยาจ านวน (45
เหตุการณ์) ผูป้ ่วยรับประทานยาขนาดน้อยกว่าทีแ่ พทย์สงั ่
(39 เหตุการณ์) รับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หรือสมุนไพรที่อาจมีผ ลกับโรค (30 เหตุการณ์ ) เป็ นต้น
จากการซักถามผูป้ ่วยพบว่า สาเหตุของความไม่รว่ มมือใน
การใช้ ย าที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด คื อ ความไม่ เ ข้ า ใจเรื่ อ ง
ความสาคัญของการใช้ยา 75 ครัง้ (ร้อยละ 42.9) รองลงมา
คือ การที่ไ ม่สามารถควบคุม พฤติกรรมสุขภาพและขาด
ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ 64 ครัง้ (ร้อยละ 36.0) ความ
ไม่เข้าใจในเรื่องการดาเนิ นไปของโรค 25 ครัง้ (ร้อยละ
14.3) และไม่ ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง ความรุ น แรงของโรคที่จ ะ
เกิดขึน้ หากไม่ใช้ยาตามที่แพทย์สงั ่ จานวน 11 เหตุการณ์
(ร้อยละ 6.3)
หลัง จากผู้ป่ ว ยได้ร บั การเยี่ย มบ้า นครบ 3 ครัง้
พบว่า เภสัชกรสามารช่วยจัดการปญั หาความไม่รว่ มมือใน

จานวนเหตุการณ์ (ร้อยละ)
ก่อนเยีย่ มบ้าน (n=175) หลังเยีย่ มบ้าน (n=33)
45 (25.7)
8 (24.2)
39 (22.3)
8 (24.2)
30 (17.1)
10 (30.3)
20 (11.4)
19 (10.9)
12 (6.9)
10 (5.7)

3 (9.1)
2 (6.1)
2 (6.1)
0 (0.0)

การใช้ ย าได้ โ ดยเหตุ ก ารณ์ ลดลงจาก 175 เหลื อ 33
เหตุการณ์ หรือลดลงไปร้อยละ 81.1 วิธกี ารจัดการปญั หา
การใช้ยาที่เภสัชกรเลือกใช้ เช่น การให้ค วามรู้เกี่ยวกับ
วิธกี ารใช้ยาแก่ผปู้ ว่ ยและผูด้ แู ล การทาปฏิทนิ ยา การจัดยา
เป็ นยูนิตโดส การจัดทาฉลากยาให้อ่านง่าย เป็ นต้น แต่
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ภสั ช กรช่ ว ยจั ด การได้ น้ อย คื อ การ
รับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรที่
อาจมีผลกับโรค (ตารางที่ 1)
ผลลัพธ์ทางคลิ นิก
การเปรีย บเทีย บผลลัพ ธ์ ท างคลินิ ก ของผู้ป่ ว ย
ระหว่างก่อนและหลังการเยี่ยมบ้านแสดงอยู่ในตารางที่ 2
ผลลัพธ์ทางคลินิกของผูป้ ว่ ยมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ในทุก ๆ ด้าน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาในเชิงคุณภาพ
แล้วพบว่า หลังจากได้รบั การเยีย่ มบ้านครบ 3 ครัง้ แล้ว
ผูป้ ่วยเบาหวานทีค่ ุมระดับน้ าตาลไม่ได้ (76 คน) ยังคงไม่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลให้เป็ นไปตามเป้าหมายได้
แต่ในกลุม่ ทีค่ วบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ (55 คน) นัน้
พบว่ามีผปู้ ว่ ยจานวน 17 คน ทีส่ ามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหิตให้มคี ่าต่ากว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทได้ คิดเป็ น
ร้อยละ 30.9 ของผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
ความพึงพอใจต่อการเยี่ยมบ้าน
การประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มตี ่อการ
เยีย่ มบ้าน (รูปที่ 1) พบว่า ผูป้ ่วยมากกว่าร้อยละ 65 มี
ความพึงพอใจระดับมากหรือมากทีส่ ุดต่อด้านกระบวนการ
ให้บริการเยีย่ มบ้าน เภสัชกรผูใ้ ห้บริการ และผลการ
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ตารางที่ 2. ผลลัพธ์ทางคลินิกระหว่างก่อนและหลังการเยีย่ มบ้าน
ก่อนการเยีย่ มบ้าน
หลังการเยีย่ มบ้าน
P1
ผลลัพธ์ทางคลินิก
ค่ามัธยฐาน (ค่าต่าสุด, สูงสุด) ค่ามัธยฐาน (ค่าต่าสุด, สูงสุด)
ระดับน้าตาล (n=76)
หลังงดอาหาร (มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร)
214.5
(145, 398)
165.0
(125, 298)
<0.001
สะสมในเลือด (ร้อยละ)
9.9
(7.4, 14.2)
9.0
(7.0, 13.5)
<0.001
2
ระดับความดันโลหิต (n=55)
ขณะหัวใจบีบตัว (มิลลิเมตรปรอท)
140.0 (130.0, 190.0)
130.0
(120.0, 140.0) <0.001
ขณะหัวใจคลายตัว (มิลลิเมตรปรอท)
90.0
(80.0, 95.0)
85.0
(80.0, 90.0)
<0.001
1: ทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการเยีย่ มบ้านด้วย Wilcoxon signed rank test
2: ค่าต่าสุดของระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวมีค่าต่ากว่า 140 และ 90 มิลลิเมตรปรอทได้เนื่องจากในการ
คัดเลือกผูป้ ่วยนัน้ ได้พจิ ารณาระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวหรือคลายตัว หากค่าใดค่าหนึ่งเป็ นไปตามเป้าหมาย (เช่น
130/90 มิลลิเมตรปรอท) ผูป้ ว่ ยจะถูกคัดเลือกเพือ่ เยีย่ มบ้าน
ให้บริการรักษา แต่ ผูป้ ่วยร้อยละ 85.6 มีความพึงพอใจ
ระดับ น้ อ ยหรือ ปานกลางต่ อ ความพร้อ มของเครื่อ งมือ
แพทย์ท่ใี ช้ในการเยีย่ มบ้าน อย่างไรก็ตามผลการประเมิน
โดยภาพรวมพบว่าผูป้ ว่ ยร้อยละ 74.4 มีความพึงพอใจมาก
หรือมากทีส่ ดุ ต่อบริการนี้

นโยบาย การศึกษาครัง้ นี้ ได้รวบรวมผลการดาเนินงานใน
ระยะเริ่ม ต้น ของการมีเ ภสัช กรร่ว มอยู่ใ นทีม สหวิช าชีพ
เพื่อทีจ่ ะทราบแนวโน้มว่า กิจกรรมดังกล่าวส่งผลต่อผูป้ ่วย
อย่างไรโดยเน้นศึกษาเรื่องการจัดการปญั หาการใช้ยา การ
ประเมินปญั หาการใช้ยาได้ใช้เกณฑ์ของ Hepler และ
Strand ซึง่ เป็ นเกณฑ์ทไ่ี ด้รบั การยอมรับจากทัวโลกและได้
่
่
อธิบ ายไว้ว่ า ความเจ็บ ป ว ยที่เ กิด จากยา (drug-related
morbidity) นัน้ มักเกิดจากความผิดพลาดของการทางาน
ของยาในตัว ผู้ ป่ ว ย ท าให้ ต ัว ยานั ้น ๆ ไม่ ส ามารถให้
ผลการรักษาตามทีต่ อ้ งการได้ (15) การประเมินปญั หาการ
ใช้ยาของ Hepler และ Strand นัน้ เน้นทีค่ วามผิดพลาด

การอภิ ปรายผล
การเยี่ยมบ้านเป็ นตัวชี้วดั ที่สาคัญอย่างหนึ่งของ
งานเภสัชกรรมปฐมภูม ิในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ซึ่งทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพของอาเภอน้ าพองได้ให้ การ
ตอบรับการเข้า ร่วมของเภสัช กรเป็ นอย่า งดีเ พื่อ สานต่ อ
0%
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50%

การอธิบายขัน้ ตอนในการให้บริการเยีย่ มบ้าน
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รูปที่ 1. ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยทีม่ ตี ่อการเยีย่ มบ้าน (n=90)
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ของการคัดเลือกยาและจ่ายยาให้แก่ผปู้ ่วยเป็ นหลักอันเป็ น
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในโรงพยาบาล ในการศึกษานี้พบว่า
มีปญั หาการใช้ยาตามเกณฑ์ดงั กล่าวเพียง 2 ประเภท คือ
ผูป้ ่วยได้รบั ยาที่ไม่เหมาะสม และผูป้ ่วยได้รบั ยาที่ถูกต้อง
แต่ ม ีข นาดยาน้ อ ยเกิน ไป ซึ่ง เป็ น ความคลาดเคลื่อ นที่
เกิ ด ขึ้น ในกระบวนการดู แ ลผู้ ป่ ว ยภายในโรงพยาบาล
ถึงแม้ว่าจะเกิดในสัดส่วนที่น้อยแต่ก็ค วรให้ค วามสาคัญ
เนื่องจากมีโอกาสก่อให้เกิดความเจ็บปว่ ยทีร่ นุ แรงต่อผูป้ ่วย
ได้
ั หาการใช้ย าที่พ บบ่ อยที่สุด ในช่ว งก่ อนการ
ปญ
เยี่ยมบ้าน คือ ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา เช่น การลืม
รับประทานยา รับประทานยาน้อยหรือมากว่าทีแ่ พทย์สงั ่
ซึ่งเป็ นปญั หาการใช้ยาที่สาคัญและพบได้บ่อย (8, 11)
การศึกษาของ Weerawattanachai (16) พบว่าปญั หาการ
ใช้ยาในผู้ป่วยที่สาคัญที่พบจากการเยีย่ มบ้าน คือ การไม่
ใช้ ย าตามแพทย์ ส ัง่ จากข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ป่ ว ยใน
การศึกษานี้พบว่า ผูป้ ่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.1) ได้รบั ยา
ตัง้ แต่ 5 รายการขึน้ ไปซึ่งอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของปญั หา
ดังกล่าว ผลการทบทวนวรรณกรรมของ Hajjar และคณะ
(17) ระบุว่า ผู้ป่วยสูงอายุมแี นวโน้ มที่จะได้รบั ยาจานวน
หลายรายการมากขึ้น และป จั จัย นี้ ส่งผลลบต่ อการรัก ษา
การศึกษาเชิงสารวจในบ้านพักคนชราในประเทศสิงคโปร์
พบว่า การได้รบั ยาหลายขนานมีความสัมพันธ์กบั การใช้ยา
ที่ ไ ม่ ส ม เ ห ตุ ผ ล อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ (P<0.001) ( 18)
นอกจากนี้ Shrestha และคณะ (19) ยังได้รายงานว่า
ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยปอดอุดกัน้ เรื้อรังมี
ความสัมพันธ์กบั การได้รบั ยาหลายขนานอย่างมีนัยสาคัญ
(P<0.001)
ั หาหนึ่ ง ที่พ บบ่ อ ยในผู้ป่ ว ยโรคเรื้อ รัง ใน
อีก ป ญ
ประเทศไทย คือ การใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นหรือสมุนไพร
ร่ ว มกับ การรัก ษาแบบแผนป จั จุ บ ัน การศึก ษานี้ พ บว่ า
ปญั หามีสดั ส่วนเพิ่ม ขึ้น หลังจากการเยี่ยมบ้า น ทัง้ นี้ อาจ
เป็ นไปได้ว่า ในช่วงเวลาที่ศกึ ษามีผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิด
ใหม่ท่โี ฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในพื้นที่อาเภอ
น้ า พอง ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ดังกล่าว
นอกจากนี้ อาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพของคนไทยอี ก ด้ ว ย การส ารวจ
พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นใน
จังหวัดพัทลุงโดย Chaimay และคณะ (20) พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างกว่าครึง่ หนึ่ง (ร้อยละ 52.6) มีการปลูกสมุนไพรไว้
ในบริเวณบ้าน และกลุ่มตัวอย่างที่มโี รคประจาตัวมีโอกาส
ที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น มากกว่าคนที่
ไม่เป็ นโรคประมาณ 2 เท่า (OR =2.05, 95% CI: 1.05 3.99) ทัง้ นี้ค วามเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยร่วมกับการ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพจากภาครัฐอาจ
เป็ นปจั จัยทีก่ ระตุน้ พฤติกรรมนี้
หลังจากที่ผู้ป่วยได้รบั การเยี่ยมบ้านครบ 3 ครัง้
ปญั หาจากการใช้ยาลดลงและผลลัพธ์ทางคลินิกดีข้นึ อีก
ทัง้ ผู้ป่ ว ยยัง พึง พอใจต่ อ การเยี่ย มบ้า นของเภสัช กร ซึ่ง
สอดคล้องกับของ Sirithanawuthichai และคณะ (21) ทีไ่ ด้
ศึก ษาผลการเยี่ย มบ้า นผู้ป่ ว ยเบาหวานของอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลใน
เลือดของผูป้ ่วยที่เข้าร่วมโครงการลดลงจาก 198.0 เหลือ
166.0 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร ทัง้ นี้อาจเนื่องจากเภสัชกรใน
การศึกษานี้ได้แก้ไขปญั หาให้แก่ผปู้ ่วยได้เหมาะสมมากขึน้
เช่ น มีก ารให้ค วามรู้แ ก่ ผู้ดูแ ลมากขึ้น เพื่อ ช่ ว ยให้ผู้ป่ ว ย
ได้รบั ประทานยาตามเวลา มีการจัดทาปฏิทนิ ยาเพื่อเตือน
ความจาผูป้ ่วย หรือการจัดยาในรูปแบบยูนิตโดสในกรณีท่ี
ผู้ไ ม่ เ ข้า ใจวิธี ก ารใช้ย า เป็ น ต้ น ในสหราชอาณาจัก ร
การศึก ษาที่ใ ห้เ ภสัช กรทบทวนรายการยา (medication
review) ให้แก่ผสู้ งู อายุในบ้านพักคนชราพบว่า เภสัชกรได้
ส่งต่อข้อเสนอแนะในการปรับเปลีย่ นการใช้ยาให้แก่แพทย์
และส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงการรักษาให้แก่ผปู้ ่วยได้ถงึ
ร้ อ ยละ 75.6 นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า บริก ารนี้ ช่ ว ยท าให้
จานวนครัง้ เฉลีย่ ของการหกล้มในผูส้ งู อายุลดลงจาก 1 ครัง้
ต่อคนเหลือ 0.8 ครัง้ ต่อคนภายในระยะเวลา 6 เดือน (22)
ในออสเตรเลียได้จดั ให้มบี ริการการทบทวนการใช้ยาทีบ่ า้ น
โดยให้เ ภสัช กรร้า นยาเป็ น ผู้ด าเนิ น การมาตัง้ แต่ ปี ค.ศ.
2001 เพื่อ ท าให้ ผ ลการรัก ษาของผู้ป่ ว ยดีข้ึน (23) จาก
หลักฐานทางวิชาการดังกล่า วเป็ นการย้าให้เห็นว่า การ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ บ้ า นหรื อ การเยี่ ย มบ้ า นส่ ง ผลดี ต่ อ ผู้ ป่ ว ย
โรงพยาบาลหรือหน่ วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุ นการ
ดาเนินงานของบริการนี้ต่อไป
กระบวนการประเมินและติดตามปญั หาการใช้ยา
ในการศึกษานี้ได้เน้ นค้นหาข้อบกพร่องในการใช้ยาตาม
แนวทางของ Helpler และ Strand (15) ซึง่ เน้นปญั หาที่
เกิดจากระบบการดูแลผูป้ ่วยในโรงพยาบาลรวมถึงปญั หาที่
เกิดจากตัวผู้ป่วยโดยเฉพาะความไม่ร่วมมือในการใช้ยา
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กระบวนการประเมินนัน้ อาจมีความแตกต่างกับระบบการ
ทบทวนรายการยาอื่น ๆ ที่ใช้ในต่างประเทศอยู่บ้าง ในส
หราชอาณาจักรใช้การทบทวนรายการยา (medicine use
review) ในระหว่างการจ่ายยาในร้านยา โดยเภสัชกรจะมุง่
พิจารณาว่า ผูป้ ่วยรับประทานยาหรือใช้ยาตามทีแ่ พทย์สงั ่
อย่างเคร่งครัดหรือไม่ และจะเน้ นในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รบั ยา
หลายรายการในคราวเดียว (24) ในออสเตรเลียใช้รปู แบบ
การทบทวนรายการยาทีบ่ า้ น (home medicine review)
ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รบั ยาหลายรายการต่อวัน เพิง่ ออกจาก
โรงพยาบาล ผู้ ป่ ว ยที่ม ีก ารพบแพทย์บ่ อ ยครัง้ หรือ ไม่
เข้าใจในวิธกี ารใช้ยาของตัวเอง เภสัชกรจะประเมินการใช้
ยาของผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น แล้วจัดทาข้อเสนอแนะปญั หาการใช้ยา
ให้แก่แพทย์เพื่อแก้ไขปญั หาให้แก่ผปู้ ่วยต่อไป ซึง่ ในระบบ
นี้แพทย์และเภสัชกรได้ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง (23,
25)
ในส่ว นของผลลัพ ธ์ท างคลินิ ก นัน้ พบว่า การมี
เภสัช กรร่ ว มอยู่ ใ นทีม เยี่ย มบ้ า นไม่ ไ ด้ช่ ว ยท าให้ผู้ ป่ ว ย
เบาหวานคุมระดับน้ าตาลสะสมได้ตามเป้าหมาย ทัง้ นี้อาจ
เนื่องจากมีระยะในการติดตามผู้ป่วยจากัด อย่างไรก็ตาม
ระดับน้ า ตาลสะสมนัน้ เป็ น เป้ า หมายที่สาคัญ สาหรับการ
รักษาเบาหวานโดย American Diabetes Association
ระบุไว้วา่ การลดระดับน้ าตาลสะสมได้น้อยกว่าร้อยละ 7.0
จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดได้ (12) อย่างไร
ก็ตามรูปแบบการเยี่ยมบ้านครัง้ นี้ส่งผลต่อระดับความดัน
โลหิตอย่างมีนัยสาคัญ การศึกษาของ Stamler และคณะ
รายงานประโยชน์ ข องการลดระดับ ความดัน โลหิต ขณะ
หัวใจบีบตัวไว้ว่า เมื่อระดับความดันลดลง 2 มิลลิเมตร
ปรอท อัตรการตายเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดสมองจะลดลงร้อยละ 4 และ 6 ตามลาดับ (26)
ผลการศึกษานี้บ่งชีไ้ ด้ว่า การมีเภสัชกรร่วมอยู่ในทีมเยีย่ ม
บ้านนัน้ อาจช่วยส่งเสริมให้ผปู้ ่วยเกิดผลลัพธ์สุดท้าย (final
outcome) ทีด่ ไี ด้
นอกจากนี้ การเยีย่ มบ้านยังทาให้พบว่ามีปญั หา
ยาเหลือใช้ทบ่ี า้ นของผูป้ ว่ ยเป็ นจานวนมากพอสมควร มีทงั ้
ยาที่ห มดอายุแ ล้ว และเสื่อ มสภาพ ในจ านวนนี้ เ ป็ น ยาที่
หมดอายุและเสื่อมสภาพไม่สามารถกลับมาใช้ได้อกี เช่น
อินซูลนิ ชนิด NPH pen fill อินซูลนิ ชนิด NovoMix วิตามิน
แบบแบ่งบรรจุ เป็ นต้น ทัง้ นี้ทมี เยีย่ มบ้านได้นาเสนอข้อมูล
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและได้มกี ารกาหนด
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แนวทางป้องกันเหตุการณ์ น้ีโดยกาหนดให้จ่ายยาเกินวัน
นัดได้ไม่เกิน 5 วัน ตลอดจนมีการรณรงค์ให้ผปู้ ่วยพกสมุด
ประจ าตัว เพื่อ การตรวจสอบวัน นัด และมีก ารรณรงค์ใ ห้
ผูป้ ว่ ยนายาเดิมมาทุกครัง้ ทีพ่ บแพทย์
จุ ด เด่ น ของการศึก ษานี้ คือ เป็ น การศึก ษาใน
สถานที่ท างานจริง ดัง นั น้ ผลการศึก ษาที่ไ ด้จึง มีค วาม
ใกล้เคียงกับสถานการณ์ จริง ในการศึกษาครัง้ นี้ เภสัชกร
ทัง้ หมดของโรงพยาบาลได้มสี ่วนร่วมในทีมเยีย่ มบ้านและ
แบ่งกันรับผิดชอบดูแลผูป้ ่วยในแต่ละพื้นที่ การพัฒนา
ระบบงานทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคีนนั ้ ทาได้
ไม่งา่ ยนัก Fiß และคณะ (27) ได้พฒ
ั นาระบบการเยีย่ ม
บ้านด้วยเครือข่ายสุขภาพ 3 ภาคี (three party healthcare
network) ได้แก่ แพทย์ เภสัชกรร้านยา และผูช้ ่วยแพทย์
หรือผูช้ ่วยพยาบาล ในระบบนี้ให้ผชู้ ่วยแพทย์หรือพยาบาล
ออกเยี่ยมบ้านและส่งต่อข้อมูลปญั หาการใช้ยากลับมาให้
แพทย์หรือเภสัชกรในพืน้ ทีว่ างแผนแก้ไข แต่การศึกษา
ก่อนหน้ าที่เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านของเภสัชกรร่วมทีม สห
วิชาชีพนัน้ มักจะมีเภสัชกรในงานเภสัชกรรมร่วมทีมเพียง
คนเดียว ไม่วา่ จะเป็ นการดูแลผูป้ ่วยทีม่ ภี าวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ (9) โรคหลอดเลือดสมอง (10) และจัดการปญั หา
การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (11) แต่บริการเยี่ยมบ้านนัน้
ต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมือ ทัง้ ภายในวิช าชีพ และระหว่ า ง
วิชาชีพเพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งและยังยื
่ น
เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้เป็ น การเก็บข้อมูลจาก
งานประจาจึงมีขอ้ จากัด คือ ไม่ได้มกี ารออกแบบให้มกี ลุ่ม
ควบคุมเนื่องจากต้องการให้ผู้ป่วยทัง้ หมดได้รบั บริการนี้
อย่างครอบคลุม ทาให้ผลลัพธ์ทางคลินิกทีป่ ระเมินได้อาจ
เป็ นผลมาจากการแทรกแซงของบุคลากรทางการแพทย์
ท่านอื่น ๆ ด้วย การศึกษานี้ ม ีกลุ่ม ตัวอย่างขนาดเล็กจึง
อาจทาให้การอ้างอิงผลการศึกษาไปยังกลุ่มประชากรทาได้
จากัด นอกจากนี้ยงั อาจมีปจั จัยกวนอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อ
ผลการศึกษา กล่าวคือ ในการประเมินปญั หาการใช้ยานัน้ มี
เภสัชกรที่เป็ นผูป้ ระเมินทัง้ หมด 6 คน แม้ว่าทุกคนจะมี
ประสบการณ์ทางานหลายปี แต่กระบวนการประเมินนัน้ ยัง
ไม่ไ ด้ม ีก ารทดสอบความเที่ย งทัง้ แบบภายในผู้ป ระเมิน
(intra-observer agreement) และระหว่างผูป้ ระเมิน (interobserver agreement) จึงอาจทาให้วธิ กี ารประเมินของ
เภสัชกรแต่ละท่านมีความเหลื่อมล้ากันได้ ในการประเมิน
ความพึงพอใจซึ่งใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ โดยเภสัชกรนัน้ อาจ
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ทาให้เกิดอคติจากการที่ผูป้ ่วยอยากตอบคาถามให้เป็ นไป
ในทิศ ทางที่ผู้ ส ัม ภาษณ์ พึง พอใจได้ (obsequiousness
bias) หากได้ม ีก ารเก็บ ข้อ มูล ต่ อ ไปอีก ในระยะยาวและ
ให้บ ริก ารในกลุ่ ม ผู้ป่ ว ยจ านวนมากขึ้น จะท าให้ส ามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ชดั เจนขึน้

สรุปผล
เภสั ช กรมี บ ทบาทส าคั ญ ในที ม สหวิ ช าชี พ
ั หาการใช้ ย าของผู้ ป่ ว ย
โดยเฉพาะด้ า นการจัด การป ญ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง การเยี่ยมบ้านโดยทีมสห
วิชาชีพที่ม ีเภสัชกรร่วมอยู่ด้วยช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือ สามารถทาให้ปญั หาการใช้ยา
ลดลง และช่วยให้ผลลัพธ์ทางคลินิกของผูป้ ่วยดีขน้ึ ผูป้ ่วย
มีความพึงพอใจต่อการเยีย่ มบ้าน ดังนัน้ จึงควรสนับสนุ นให้
มีบริการนี้อย่างต่อเนื่อง
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Abstract
Objective: To compare proportion of drug related problems (DRPs) and clinical outcomes among
diabetic/hypertensive patients with uncontrolled conditions or DRPs, between before and after home visit, and to
assess patient satisfaction towards this service by pharmacist. Methods: A quasi-experimental study was conducted.
Pharmacists, together with the multi-disciplinary health team, visited homes of selected diabetic/hypertensive patients
with uncontrolled conditions or DRPs, during November 2014 to July 2015. Three visits were made for one patient
(month 0, 3, 6). Pharmacist had a role on assessing DRPs, recording blood pressure that had been measured, and
recording fasting blood sugar and HbA1C from patient’s personal profiles. Satisfaction was assessed by interview.
Results: A total of 90 patients were visited. The majority of them were female (80.0%), having diabetes with
hypertension and with/without other co-morbidities (84.4%), having average age at 68.9±7.0 years and being
prescribed 5 or more medications (61.1%). The most frequently found DRPs was non-adherence (175 events or
98.3% of total events identified). This problem decreased to 33 events after the home visit (81.1% reduction). The
median of HbA1C decreased from 9.9% to 9.0% (P<0.001). Systolic and diastolic blood pressures also decreased
from 140 and 90 mmHg to 130 and 85, respectively (P<0.001). Over 65% of patients were satisfied at the high or
very high levels on the involvement of pharmacist in home visit, home visit process, pharmacist and treatment
outcomes. Conclusion: A home visit by multidisciplinary team with the involvement of a pharmacist can help
decrease DRPs and improve clinical outcomes among diabetic and hypertensive patients. The service is satisfied to
patients. Therefore, it should be continued.
Keywords: home visit, pharmacist, drug related problem, primary care pharmacy
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