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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อค้นหาปญั หาด้านยาในผู้ป่วยเรื้อรังของเภสัชกรในทีมหมอครอบครัว โดยการเยี่ยมบ้านกับ
โรงพยาบาลพรหมคีร ี วิ ธีการ: ตัวอย่าง คือ ผูป้ ่วยโรคเรือ้ รังทีถ่ ูกคัดเลือกจากโรงพยาบาลพรหมคีรใี นปี งบประมาณ 2558 ให้
ได้รบั การเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิช าชีพ การเยี่ยมบ้านยึดหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและตามแนวทาง INHOMESSS
(immobility, nutrition, home environment, other people, medication, examination, safety, spiritual health และ service)
เพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยทัง้ ทางกาย จิต สังคม และสิง่ แวดล้อม เภสัชกรค้นหาปญั หาด้านยาโดยการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ยและผูด้ แู ล ตรวจสอบ
ประวัติการรักษาจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ตรวจสอบรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ สังเกตการจัดยา-การเก็บยา การตรวจ
ร่างกายเบือ้ งต้นเพื่อประเมินผลการรักษาด้วยยา การค้นหาอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา และการตรวจสอบการปนเปื้ อน
ของสเตียรอยด์ในสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพทีส่ งสัยด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์ เภสัชกรบันทึกข้อมูลปญั หาด้านยาที่พบ
และวิธกี ารแก้ไขปญั หา การแบ่งประเภทปญั หาด้านยาใช้นิยาม ของ Hepler และ Strand ผลการวิ จยั : ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การเยีย่ ม
บ้านทัง้ หมด 229 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 76.53) อายุเฉลี่ย 72.58+10.21 ปี โรคเรื้อรัง 3 อันดับแรกได้แก่
เบาหวาน (ร้อยละ 42.79) ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 39.74) และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 38.43) ผูป้ ่วยได้รบั
การเยีย่ มบ้านเฉลีย่ คนละ 2.05+062 ครัง้ (พิสยั 1-3) ในรอบ 12 เดือน เภสัชกรค้นพบปญั หาด้านยาในผูป้ ่วย 74 คน ปญั หา
ด้านยาทีพ่ บมากทีส่ ดุ 4 อันดับแรก คือ ผูป้ ่วยไม่ได้รบั ยาทีค่ วรจะได้รบั (ร้อยละ 31.08 ของปญั หาด้านยาทีพ่ บทัง้ หมด) ผูป้ ่วย
ได้รบั ยาถูกต้อง แต่ขนาดน้อยเกินไป (ร้อยละ 28.38 ของปญั หาด้านยาที่พบทัง้ หมด) ผูป้ ่วยได้รบั ยาถูกต้องแต่ขนาดมาก
เกินไป (ร้อยละ 18.92 ของปญั หาด้านยาทีพ่ บทัง้ หมด) และผูป้ ่วยได้รบั ยาทีไ่ ม่มขี อ้ บ่งใช้ทางวิชาการ (ร้อยละ 10.81 ของ
ปญั หาด้านยาทีพ่ บทัง้ หมด) ปญั หาด้านยาทีพ่ บได้รบั การแก้ไขในผูป้ ่วยทุกราย สรุป: เภสัชกรมีบทบาทของสําคัญในทีมหมอ
ครอบครัว โดยเป็ นผูจ้ ดั การแก้ปญั หาด้านยาของผูป้ ่วยโรคเรือ้ รังได้ จึงเป็ นการช่วยเพิม่ ศักยภาพของทีมในการดูแลผูป้ ่วย และ
ส่งผลทีด่ ตี ่อการรักษา
คําสําคัญ: การเยีย่ มบ้าน โรคเรือ้ รัง เภสัชกรปฐมภูม ิ ปญั หาด้านยา ทีมหมอครอบครัว
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บทนํา
โรคเรื้อรังที่สําคัญ เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดในสมอง และโรคจิต
เวช มีผลทําให้ผปู้ ว่ ยติดเตียง พิการทางร่างกาย หรือพิการ
ทางสมอง ประเทศไทยมีอตั ราการป่วยด้วยโรคเรือ้ รังเพิม่
สูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2554
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวาน 849 คนต่อประชากร (1)
โรคความดันโลหิตสูง 1187 คนต่อแสนประชากร (2) และมี
ผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ 250,000 รายต่อปี ใน
ปี 2554 โรคเหล่า นี้ เป็ น สาเหตุ อ นั ดับ แรก ๆ ที่ทํา ให้ค น
ไทยเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร (3)
องค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของ
การบริการระดับปฐมภูมทิ ม่ี ปี ระโยชน์ต่อระบบสาธารณสุข
และขอให้ทุกประเทศพัฒนาศักยภาพของระบบสาธารณสุข
ในปี พ.ศ. 2551 สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
และสํ า นั ก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.)
สนับสนุ นให้มกี ารบริการระดับปฐมภูมมิ ากขึน้ และส่งเสริม
ให้เภสัช กรมีส่วนร่วมในทีมสุขภาพ (4,5) สปสช. จัดทํา
คู่มอื ทีมหมอครอบครัวโดยกําหนดให้ทุกวิชาชีพมีบทบาท
ในทีมหมอครอบครัว บทบาทของเภสัชกรในงานเภสัชกร
ปฐมภูมปิ ระกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาระบบยาใน
หน่ วยบริก ารปฐมภูม ิ งานดูแ ลผู้ป่วยในระดับบุค คลและ
ครอบครัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้า นเภสัช กรรม งานคุ้ม ครอง
ผู้บริโ ภคด้า นยาและสุข ภาพ และงานส่ง เสริม การพึ่งพา
ตนเองด้านสมุนไพรและสุขภาพ (6)
กระทรวงสาธารณสุ ข และ สปสช. เห็ น ถึ ง
ประโยชน์ของงานเภสัชกรรมปฐมภูม ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
เป็ น กา ร ติ ด ต า มแ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ลก า รรั ก ษ าที่ บ้ า น
โรงพยาบาลพรหมคีรีจึง ได้พ ัฒ นาการดู แ ลผู้ป่ ว ยอย่ า ง
ต่อเนื่องโดยยึดหลักการทํางานปฐมภูมแิ บบ 1A4C โดย
accessibility คือ การเข้าถึงบริการ comprehensiveness
คือ การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ continuity คือ การ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง coordination คือ การประสานงาน
และ community participation คือ การทีช่ ุมชนมีสว่ นร่วม
การทํางานดังกล่าวมีงานเภสัชกรรมปฐมภูมเิ ป็ นส่วนหนึ่ง
โดยมุ่งหมายให้ผปู้ ่วยให้ได้รบั การรักษาด้วยยาทีเ่ หมาะสม
และกิดความปลอดภัยในการใช้ยาในชุมชน การเยีย่ มบ้าน
ั หาการเข้ า ไม่ บ ริ ก าร
ผู้ ป่ ว ยยัง ช่ ว ยให้ ส ามารถแก้ ป ญ

สาธารณสุ ข ในผู้ป่ ว ยเรื้อ รัง ที่ด้อ ยโอกาส เช่ น ผู้พิก าร
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยได้รบั
การรักษาอย่างต่อเนื่องเบ็ดเสร็จด้วยสหวิชาชีพและชุมชน
ั หาในผู้ป่วยเรื้อรัง
โรงพยาบาลพรหมคีรีพบป ญ
และผูป้ ่วยจิตเวชในประเด็นทีผ่ ปู้ ่วยควบคุมอาการของโรค
ไม่ ไ ด้ รับ ประทานยาไม่ ส มํ่ า เสมอ เกิด โรคแทรกซ้ อ น
หรือไม่มารับการรักษาต่อเนื่องตามนัด นอกจากนี้ยงั พบว่า
ผูป้ ่วยบางรายไม่สามารถมารับบริการจากโรงพยาบาลได้
เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่ได้รบั
การรักษาแบบประคับประคองดังทีพ่ บในการศึกษาในอดีต
ด้วย (7) ทางโรงพยาบาลกําหนดให้เภสัชกรใช้กลไกการ
ทํ า งานของเภสัช กรรมปฐมภู ม ิใ นการดู แ ลผู้ป่ ว ยอย่ า ง
ต่อเนื่องและใกล้ชดิ เพือ่ ติดตามผูป้ ว่ ยแก้ไขปญั หานี้
การทบทวนวรรณกรรมทีผ่ ่านมาพบว่า การเยีย่ ม
บ้านโดยเภสัชกรก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โดยช่วยลดปญั หาการใช้ยาและทํา ให้ผ ลทางคลินิ กดีข้นึ
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบพบว่า
การเยีย่ มบ้านของเภสัชกรทําให้ผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจ
สมองสามารถควบคุ ม ระดับ คอเลสเตอรอลได้ อ ย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตโิ ดยลดจาก 4.9 เหลือ 4.2 มิลลิโมลต่อ
ลิตร (8) การศึกษาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงพบว่า การ
เยีย่ มบ้านโดยเภสัชกร ทําให้ผปู้ ่วยมีความร่วมมือในการใช้
ยาเพิม่ ขึน้ ระดับความดันโลหิตลดลง และได้รบั การแก้ไข้
ปญั หาทีเ่ กี่ยวข้องกับยามากกว่าผูป้ ่วยทีไ่ ม่ได้รบั การเยีย่ ม
บ้านโดยเภสัชกรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (9) การมีเภสัช
กรร่วมในทีมเยี่ยมบ้าน ช่วยลดปญั หาการใช้ยาและระดับ
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว และเพิม่ ความร่วมมือใน
การใช้ยาโรคหลอดสมองได้ (10) การเยีย่ มบ้านโดยนิสติ
เภสัชศาสตร์ช่วยเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
โรคเรือ้ รังได้ (11) การให้บริการจัดการด้านยาที่บา้ นช่วย
ให้ปญั หาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่วยเบาหวาน
ลดลง (12)
ในการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั นําหลักการเภสัชกรรมปฐม
ภูมแิ ละ INHOMESSS (13) มาใช้ในการดูแลผูป้ ่วยใน
ระดับบุคคลและครอบครัว รวมทัง้ การมีเภสัชกรทําหน้าที่
ค้นหาปญั หาการใช้ยาในการเยี่ยมบ้าน ข้อมูลที่ได้จะบ่ง
บอกประสิท ธิภ าพในป ขั จจุ บนั ของการดํา เนิ นงานเภสัช
กรรมปฐมภูมแิ ละสามารถใช้เพื่อวางแผนพัฒนาในเรื่องนี้
ของโรงพยาบาลต่อไป
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วิ ธีการวิ จยั
รูปแบบการวิ จยั
การศึก ษานี้ เ ป็ นการวิจ ยั เชิง พรรณนาในผู้ป่ว ย
โรคเรื้อ รัง ที่ไ ด้ร ับ การเยี่ย มบ้า นโดยทีม สหวิช าชีพ ของ
โรงพยาบาลพรหมคีรีใ นปี งบประมาณ 2558 ระหว่า ง 1
ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 การคัดเลือกผูป้ ่วยเพื่อ
เยีย่ มบ้านทําโดยหน่ วยบริการผูป้ ่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม
ชุ ม ชน และฝ่ า ยเวชปฏิ บ ัติ ค รอบครัว และชุ ม ชน โดย
คัดเลือกผูป้ ่วยโรคเรือ้ รัง ผูป้ ่วยติดเตียง ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การ
รักษาแบบประคับประคอง ผูป้ ่วยพิการ ผูป้ ่วยจิตเวช และ
ผูป้ ่วยทีม่ ปี ญั หาจากการใช้ยาทัง้ นี้เป็ นไปตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.
กระบวนการเยีย่ มบ้าน
ผู้ป่วยที่ถูก คัดเลือกทุก รายได้รบั การเยี่ยมบ้า น
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล
นักกายภาพบําบัด ทันตภิบาล เภสัชกร และอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ผู้นํ า ชุ ม ชน กํ า นัน ผู้ใ หญ่ บ้า นและ
เจ้าหน้าทีจ่ ากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ทีมสหวิชาชีพ
ดําเนินการเยีย่ มบ้านสัปดาห์ละ 3 ครัง้
ก่ อ น ก า ร เ ยี่ ย ม บ้ า น ผู้ จั ด ก า ร เ ค ส ( case
manager) นําข้อมูลเกีย่ วกับผูป้ ่วยมาแจ้งกับบุคคลอื่นในที่
ประชุมทีมสหวิชาชีพที่ดําเนินการเยี่ยมบ้าน และแจ้งให้
สมาชิกในทีมสหวิชาชีพทุกคนรูล้ ่วงหน้าว่า เมื่อไปถึงบ้าน
ผู้ ป่ ว ยแล้ ว ต้ อ งทํ า อะไรบ้ า ง บุ ค คลากรในทุ ก วิช าชี พ
สามารถเป็ นผูจ้ ดั การเคสได้ขน้ึ อยูก่ บั ปญั หาหลักของผูป้ ่วย
แต่ละราย เช่น ถ้าผู้ป่วยพิการจะมีนักกายภาพบําบัดเป็ น
ผูจ้ ดั การเคส ถ้าผูป้ ่วยมีปญั หาหลัก คือ ยา เภสัชกรจะเป็ น
ผูจ้ ดั การเคส เป็ นต้น ก่อนการเยีย่ มบ้าน เภสัชกรศึกษา
ประวัตกิ ารใช้ยาและข้อมูลอื่น ๆ ของผูป้ ่วยและครอบครัว
จากฐานข้อมูลในโรงพยาบาลพหรมคีรี
การเยีย่ มบ้านโดยสหวิชาชีพยึดหลักการดูแลป่วย
แบบองค์รวมและตามแนวทาง เพื่อดูแ ลผู้ป่ว ย กาย จิต
สังคม และสิง่ แวดล้อม (14) วัสดุอุปกรณ์ในการเยีย่ มบ้านที่
เภสัชกรต้องเตรียมออกไป เช่น ช้อนยา ที่ตดั แบ่งเม็ดยา
ซองยา ปากกาเมจิก ฉลากยา กระป๋องยาเปล่า ซองแบ่ง
บรรจุยาสีชา เครื่องตรวจวัดนํ้ าตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
เครื่องวัดสมรรถภาพปอด ไฟฉาย ปรอทวัดไข้ ไม้กดลิ้น
เครือ่ งวัดความดันแบบบอัตโนมัติ หูฟงั และชุดทําแผล
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หลังจากการเยีย่ มบ้านเภสัชกรบันทึกปญั หาการ
ั หาที่ใ ห้ก ับ ผู้ป่ วย ทีม สห
ใช้ย าที่พบและวิธีก ารแก้ไ ขป ญ
วิช าชีพ สรุ ป ผลการเยี่ย มบ้า นร่ ว มกัน เพื่อ วางแผนการ
แก้ปญั หาให้กบั ผูป้ ว่ ยและวางแผนการเยีย่ มบ้านครัง้ ต่อไป
การดําเนิ นงานโดยเภสัชกร
ในการเยีย่ มบ้าน เภสัชกรบันทึกข้อมูลของผูป้ ่วย
ได้แ ก่ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ผลการตรวจด้า นสุ ข ภาพและ
สิง่ แวดล้อมตามแนวทาง INHOMESSS และปญั หาด้านยา
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 8 ประเภทตามคํานิยาม ของ Hepler และ
Strand (15) คือ 1. ผู้ป่วยไม่ได้รบั ยาที่ควรจะได้ 2.
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาทีไ่ ม่เหมาะสม 3. ผูป้ ่วยได้รบั ยาทีถ่ ูกต้องแต่
ขนาดน้อยเกินไป 4. ผูป้ ่วยไม่ได้รบั ยาตามแพทย์สงั ่ 5.
ผูป้ ่วยรับยาที่ถูกต้องแต่ขนาดมากเกินไป 6. ผูป้ ่วยเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา 7. ผู้ป่วยเกิดอันตร
กิรยิ าระหว่างยา และ 8. ผูป้ ่วยได้รบั ยาทีไ่ ม่มขี อ้ บ่งใช้ทาง
วิชาการ
ั หาการใช้ย าและสาเหตุ ข อง
เภสัช กรค้น หาป ญ
ั หาโดยสัม ภาษณ์ ข้อ มูล จากผู้ป่ ว ยและผู้ดู แ ลผู้ป่ ว ย
ปญ
ตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
ตรวจสอบรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ สังเกตการจัดยาและการ
เก็บยา ตลอดจนสิง่ แวดล้อมทีบ่ า้ นของผูป้ ่วยเพื่อประเมิน
การบริห ารยาของผู้ ป่ ว ยและผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ย ทัง้ ยัง ตรวจ
ร่า งกายผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อ ประเมินผลการรัก ษาด้วยยา
ค้นหาอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา และตรวจสอบ
การปนเปื้ อนของสเตีย รอยด์ใ นสมุน ไพรหรือ ผลิต ภัณ ฑ์
สุขภาพที่สงสัยด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์ การสรุปข้อมูล
ในการศึกษานี้ใช้สถิตพิ รรณนา

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
จากการทบทวนบันทึกการเยี่ยมบ้านของผู้ป่วย
โรคเรือ้ รังในปี งบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2557–30
กันยายน 2558) พบว่ามีผูป้ ่วยได้รบั การเยีย่ มบ้านโดย
เภสัชกรจํานวน 229 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ
76.53) อายุเฉลีย่ 72.58+10.21 ปี โรคเรือ้ รังทีผ่ ปู้ ว่ ยไ ด้แก่
เบาหวาน (ร้อยละ 42.79) ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ
39.74) โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 38.43) อัม
พฤกษ์ / อัม พาต (ร้อ ยละ 37.55) จิต เวช (ร้อ ยละ 7.86)
หอบหืด (ร้อยละ 1.75) และมะเร็ง (ร้อยละ 1.31) ผูป้ ่วยทุก

รายที่ไ ด้ร บั การเยี่ย มบ้า น ได้ร บั การวินิ จ ฉัย ว่า เป็ น โรค
เรือ้ รังมากกว่า 1 โรค ผูป้ ว่ ยได้รบั การเยีย่ มบ้านเฉลีย่ คนละ
2.05+0.62 ครัง้ ในรอบ 12 เดือน (พิสยั 1-3 ครัง้ )
ปัญหาด้านยา
การเยี่ยมบ้านทําให้เภสัชกรพบปญั หาด้านยาที่
เภสัช กรไม่สามารถทราบได้ถ้า ไม่ไ ด้ไ ปเยี่ยมที่บ้า นของ
ผูป้ ว่ ย การศึกษาพบปญั หาด้านยาในผูป้ ว่ ย 74 ราย ปญั หา
ด้านยาทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ ผูป้ ่วยไม่ได้รบั ยาที่ควรจะได้รบั
23 ราย(ร้อยละ 31.08 ของผู้ป่วยที่พบปญั หาด้านยา)
เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ติดบ้าน
ติดเตียง มักไม่ได้รบั การรักษาที่โรงพยาบาล แต่มญ
ี าติไป
รับยาแทนหรือขาดการรับยา ทําให้ผปู้ ่วยไม่ได้รบั ยารักษา
โรคทีค่ วรจะได้รบั นอกจากนี้มผี ปู้ ่วย 3 รายทีไ่ ม่ได้รบั ยาที่
สมควรได้ เพราะผูป้ ่วยไม่เชื่อถือการรักษาทางการแพทย์
ในแผนปจั จุบนั จึงหยุดการรักษาและไปรับการรักษาโดย
ใช้สมุนไพรแทน
การศึก ษาพบผู้ป่วยที่ไ ด้รบั ยาที่ไ ม่เหมาะสม 1
ราย (ร้อยละ 1.35) คือผูป้ ว่ ยมีอาการนํ้าตาลในเลือดตํ่าและ
ใจสัน่ แต่ได้รบั ยา propranolol 10 mg ทําให้บดบังอาการ
ใจสันจากนํ
่
้ าตาลในเลือดตํ่า ผู้ป่วยที่ได้รบั ยาที่ถูกต้องแต่
ขนาดน้อยเกินไปเป็ นผูป้ ่วยจิตเวช 10 ราย (ร้อยละ 13.51
ของผูป้ ่วยที่พบปญั หาด้านยา) ผูป้ ่วยจิตเวชทีร่ บั ประทาน
ยาแล้วยังมีอาการและรู้สกึ ว่าขนาดยายังไม่ถึงระดับการ
รักษา ผู้ป่วยจึงปรับขนาดยาเพิม่ ขึน้ เองโดยไม่แจ้งแพทย์
หรือ เภสัช กร พฤติก รรมดัง กล่ า วทํ า ให้ย าหมดเร็ว กว่ า
กําหนด และผูป้ ่วยขาดยาในช่วงปลายเดือน แพทย์จงึ ปรับ
ขนาดยาให้ผปู้ ่วยใหม่ตามทีผ่ ปู้ ่วยรับประทานยาเองเพราะ
สามารถควบคุมอาการได้และขนาดยาอยู่ในระดับที่ใช้ใน
การรักษา
ผู้ป่วยเบาหวานที่รบั ยาโดยไม่ได้ไปตรวจระดับ
นํ้าตาลในเลือด 10 ราย (ร้อยละ 13.51 ของผูป้ ่วยที่พบ
ั หาด้า นยา) ต้อ งมีก ารเพิ่ม ขนาดยาให้เ หมาะสมกับ
ปญ
ระดับนํ้าตาลในเลือด ผูป้ ่วย 2 ราย ไม่ได้รบั ประทานยา
ตามแพทย์สงั ่ (ร้อยละ 2.70 ของผูป้ ่วยทีพ่ บปญั หาด้านยา)
เพราะผูป้ ว่ ยทํายาหายจึงไม่ได้รบั ประทานยา นอกจากนี้ยงั
พบผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั ยา morphine ขนาดตํ่ากว่าที่
ควร 1 ราย (ร้อยละ 1.35 ของผู้ป่วยที่พบปญั หาด้านยา)
ผูป้ ่วยได้รบั ยาถูกต้องแต่ได้ขนาดยามากเกินไป 14 ราย

(ร้อยละ 18.92 ของผูป้ ่วยทีพ่ บปญั หาด้านยา) ผูป้ ่วยได้รบั
ยาทีแ่ พทย์เคยสังให้
่ รบั ประทานวันละ 2 ครัง้ ต่อมาแพทย์
เปลีย่ นขนาดการรักษาเหลือวันละ 1 ครัง้ แต่ผปู้ ่วยยังคง
รับประทานวันละ 2 ครัง้ ทําให้ผู้ป่วยได้รบั ยามากกว่า
ขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาโรค ผู้ป่วยเกิดอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยเป็ นผื่นแพ้ยา 2 ราย (ร้อยละ
2.70 ของผูป้ ่วยที่พบปญั หาด้านยา) ผูป้ ่วยเกิดอัตรากิรยิ า
ระหว่างยา 3 ราย (ร้อยละ 4.05 ของผูป้ ว่ ยทีพ่ บปญั หาด้าน
ยา) เพราะผูป้ ่วยรับประทานยา omeprazole พร้อมกับยา
ลดกรด ผูป้ ่วยได้รบั ยาทีไ่ ม่มขี อ้ บ่งใช้ทางวิชาการ 8 ราย
(ร้อยละ 10.81 ของผูป้ ่วยทีพ่ บปญั หาด้านยา) เกิดจากการ
ที่ผู้ป่วยรับประทานผลิตภัณ ฑ์จ ากสมุนไพรที่ป นเปื้ อนส
เตียรอยด์ จากปญั หาการใช้ยาทีพ่ บในการเยีย่ มบ้านของ
ผู้ป่วยทัง้ 74 ราย พบว่า เภสัชกรสามารถจัดการเป็ น
ผูจ้ ดั การเคสเพื่อแก้ปญั หาด้านยาได้ตามความเหมาะสมใน
แต่ละราย

การอภิ ปรายและสรุปผล

กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ ร ับ การติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า นใน
การศึกษาครัง้ นี้สว่ นใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 76.53) มี
อายุเฉลีย่ 72.58+10.21 ปี โรคเรือ้ รังทีผ่ ปู้ ่วยเป็ น 3 อันดับ
แรก คือ เบาหวาน (ร้อยละ 42.79) ความดันโลหิตสูง (ร้อย
ละ 39.74) และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ
38.43) ตามลําดับ ลักษณะตัวอย่างที่พบสอดคล้องกับ
ลัก ษณะของตัวอย่า งในการศึก ษาที่ผ่า นมา (16) เพราะ
โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีเกณฑ์ท่ไี ม่แตกต่างกันนักในการ
คัดเลือกผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ได้รบั การเยีย่ มบ้านจากทีมสหวิชาชีพ
การศึกษาทําให้ได้ขอ้ สรุปว่า ในการจัดการปญั หา
ด้านยาของผูป้ ่วยให้มปี ระสิทธิภาพ การค้นหาปญั หาของ
ผู้ป่วยระหว่างการให้บริการจ่ายยาที่โรงพยาบาลนัน้ ไม่
เพียงพอที่จะทําให้เข้าใจปญั หาที่แท้จริงของผูป้ ่วย เพราะ
ผูป้ ่วยมักไม่ให้ขอ้ มูลอย่างถี่ถ้วนหรือปฏิเสธไม่บอกความ
จริงกับพยาบาล แพทย์ หรือเภสัชกร นอกจากนี้ ผูป้ ่วยทีม่ ี
ปญั หาด้านยาโดยไม่ได้รบั ยาที่ควรจะได้รบั มักเป็ นผูป้ ่วย
ติด เตีย งซึ่ง ญาติต้อ งมารับ ยาแทนหรือ ผู้ป่ ว ยที่ไ ม่ไ ด้ม า
โรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยจึงขาดยา แต่มผี ปู้ ่วย 3 รายทีไ่ ม่เชื่อถือ
การรักษาทางการแพทย์ในแผนปจั จุบนั จึงหยุดการรักษา
และไปรับการรักษาโดยใช้สมุนไพรแทน ผูว้ จิ ยั ได้เขียนถึง
กรณีเหล่านี้เป็ นเรือ่ งเล่า “ความหวังของไม้ใกล้ฝง”ั ่ (17)
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ผูป้ ่วย 10 รายได้ยาถูกต้องแต่มขี นาดยาน้อย
เกินไป เช่น ผู้ป่วยจิตเวชที่เพิม่ ขนาดยาเองเนื่องจากคุม
อาการของโรคไม่ได้ ทําให้ยาหมดเร็วกว่ากําหนดและเกิด
การขาดยา เภสัชกรจึงปรึกษาแพทย์ใ นเรื่องขนาดยาที่
เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ผูป้ ่วยจิตเวช
บางคนต้องออกไปทํางานนอกบ้านตัง้ แต่เช้าถึงเย็น จึงต้อง
ปรับเปลีย่ นวิธรี บั ประทานยาและขนาดยาให้เหมาะสมทีท่ ํา
ให้สามารถควบคุมอาการของผูป้ ่วยได้ ผูว้ จิ ยั ได้เขียนกรณี
เหล่ า นี้ เ ป็ น เรื่อ งเล่ า ในวารสารเวชปฏิบ ัติแ ละการใช้ย า
คลินิกเรื่อง “รูส้ กึ ไม่ถงึ ยา” (18) และเรื่อง “สามชีวติ สาย
สัมพันธ์ในวงเวียนแห่งโรคภัยไข้เจ็บ” (19)
นอกจากนี้ยงั มีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้รบั
ยา morphine tablet จากโรงพยาบาล แต่ผปู้ ่วยไม่ได้ใช้ยา
ตามขนาดทีแ่ พทย์สงั ่ เนื่องจากผูด้ ูแลเห็นว่าเป็ นยาเสพติด
จึงไม่กล้าให้ผปู้ ่วยรับประทาน ทําให้ผปู้ ่วยเจ็บปวดทรมาน
มากเมื่อ เภสัช กรได้ไ ปเยี่ย ม และแนะนํ า ให้ญ าติผู้ป่ ว ย
เข้า ใจ ทํา ให้ผู้ป่ว ยได้ร บั ขนาดยาที่ถู ก ต้อ งและมีอ าการ
เจ็บ ปวดลดลง ผู้วิจ ยั ได้เ ขีย นกรณีน้ี เป็ นเรื่องเล่า “วาระ
สุดท้ายของน้องปลา” (20)
จากการเยีย่ มบ้านพบว่า ผูป้ ่วยเบาหวานที่รบั ยา
โดยไม่ไ ด้ไ ปตรวจระดับ นํ้ า ตาลในเลือ ด 10 ราย ผู้ป่ ว ย
เหล่านี้ควรได้ยาในขนาดทีส่ งู ขึน้ เพื่อให้เหมาะสมกับระดับ
นํ้ า ตาลในเลือ ด ผู้ป่ ว ยไม่ไ ด้ร บั ประทานยาลดความดัน
โลหิตตามแพทย์สงั ่ 2 คน เนื่ อ งจากผู้ป่วยได้ทํา ยาหาย
ผู้ป่ ว ยได้ ร ับ ยาถู ก ต้ อ งแต่ ข นาดยามากเกิน ไป 14 คน
ผูป้ ่วยโรคเรือ้ รังทีร่ บั ประทานยามานาน เมื่อแพทย์เปลีย่ น
วิธรี บั ประทานยาทําให้อาการทางคลินิกดีขน้ึ ต่อมาแพทย์
ลดขนาดยาลงแต่ ผู้ป่ว ยยัง คงเคยชิน กับ วิธีก ารใช้ยา จึง
ยังคงรับประทานยาในขนาดเดิม ทําให้ผู้ป่วยได้รบั ยาใน
ขนาดซึ่งมากกว่าที่แพทย์สงั ่ ปญั หาการใช้ยาที่น้อยหรือ
มากกว่าทีแ่ พทย์สงั ่ ป็ นปญั หาทีพ่ บบ่อยในการศึกษาอื่น ๆ
เช่นกัน (16,21) จากการวิจยั ครัง้ นี้พบปญั หานี้ในผูป้ ่วย 35
ราย (ร้อยละ 47.30 ของผูป้ ่วย 74 รายที่พบปญั าด้านยา)
ซึ่ง สอดคล้อ งกัน และการศึก ษาของ Weerawattanachai
(22) ที่พบว่า ปญั หาการใช้ยาในผูป้ ่วยที่พบจากการเยีย่ ม
บ้าน คือ การไม่ใช้ยาตามแพทย์สงในผู
ั ่ ้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นโรคเรือ้ รังมากกว่า 1 โรคและเป็ นผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั ยา
หลายขนาด รวมทัง้ ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วย
ติดเตียง เหล่านี้ล้วนเป็ นปจั จัยที่ส่งผลต่อการไม่ได้รบั ยา
ตามแพทย์สงั ่ การศึกษาของ Hajjar และคณะ(23) พบว่า
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การรับ ประรับ ทานยาก่ อ นอาหารและหลัง อาหารโดยที่
ผู้ป่วยไม่รู้เหตุผลของการรับประทานยาในเวลาดังกล่าว
หรือสับสนมีผลให้ผปู้ ่วยรับประทานยาก่อนอาหารและหลัง
อาหารพร้อมกัน
ั หาอีก ประการหนึ่ งที่พบในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ปญ
ในขณะเยีย่ มบ้าน คือ การใช้อาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือ
สมุนไพร พฤติกรรมนี้เกิดจากการหลงเชื่อคําโฆษณาและ
ความหวังในการหายจากโรคของผูป้ ่วยโรคเรือ้ รัง บางครัง้
บุตรหลานเป็ นผูซ้ ้อื ผลิตภัณฑ์สุขภาพมาให้ผูป้ ่วยเพื่อเป็ น
การแสดงถึงความกตัญ�ูต่อผูป้ ่วย ผูป้ ่วยบางรายมีอาการ
คล้ายกับอาการ Cushing หรือกลุ่มอาการของผูไ้ ด้รบั ยาส
เตียรอยด์เป็ นเวลานาน เมื่อผู้วจิ ยั ตรวจสอบยาสมุนไพร
หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้ ด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์
พบว่ามีสว่ นประกอบของสเตียรอยด์ การศึกษานี้พบผูป้ ่วย
ที่รบั ประทานสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ท่มี สี ่วนผสมของสา
รสเตียรอยด์ 8 ราย ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ สมทรง
ราชนิ ย ม ที่ พ บในขณะเยี่ย มบ้ า นว่ า มี ผู้ ป่ ว ยมีก ารใช้
สมุนไพรทีผ่ สมยาสเตียรอยด์ (16)
ั หา
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้วิจ ยั สามารถแก้ไ ขป ญ
การใช้ยาที่ค้นพบได้ค รบถ้วนทุก เหตุ ก ารณ์ ซึ่งแสดงถึง
ประโยชน์ ข องการมีเ ภสัช กรที่ช่ ว ยในทีม เยี่ย มบ้า น ผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ทีแ่ สดงประโยชน์ของเภสัช
กรในการเยี่ยมบ้าน(10-12, 24) การศึกษาในอดีตพบว่า
การมีเภสัชกรในทีมเยี่ยมบ้านทําให้สามารถลดความดัน
โลหิตในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (10) และควบคุม ระดับ
คอเลสเตอรอลในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจสมองได้ (8)
ในการเยี่ยมบ้านเภสัชกรต้องมีค วามรู้ทางด้า น
เภสัชศาสตร์ร่วมกับทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว ทักษะการประเมินอาการของโรคที่สมั พันธ์กบั
การใช้ยา ทักษะด้านชุมชน ทักษะการสื่อสาร การทํางาน
เป็ น ทีม ร่ว มกับ สหวิช าชีพ ต่ า ง ๆ และกับ ชุ ม ชน รวมถึง
หลักการปฐมภูม ิ เช่น 1A4C เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผูป้ ่วย
และระบบสุขภาพของประเทศ เภสัชกรมีบทบาทสําคัญใน
ทีมหมอครอบครัว โดยเป็ นผูจ้ ดั การแก้ปญั หาด้านยาของ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ การเยี่ยมบ้านโดยมีเภสัชกรร่วมด้วย
ช่วยเพิม่ ศักยภาพของทีมในการดูแลผูป้ ่วย ทําให้แก้ปญั หา
ด้า นการใช้ย าครบทุ ก เหตุ ก ารณ์ และมีผ ลที่ดีต่ อ ผู้ป่ ว ย
ดังนัน้ จึงควรสนับสนุ นให้มเี ภสัชกรในทีมหมอครอบครัว
ต่อไป
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Drug Related Problems in Patients with Chronic Diseases during Home Visits by
Pharmacists in the Family Care Team of Promkiri District Health Network
Patcharanat Chayanattapong
Promkiri Hospital, Nakhon Si Thammarat Province

Abstract
Objective: To identify drug related problems (DRPs) in patients with chronic diseases during home visits by
pharmacists in the family care team of Promkiri district health network. Method: Subjects were patients with chronic
diseases selected by Promkiri hospital in the fiscal year 2015 to be visited at homes by multidisciplinary teams.
Home visits were based on holistic care and INHOMESSS approach (immobility, nutrition, home environment, other
people, medication, examination, safety, spiritual health และ service) covering physical, psychological, social and
environmental care. The pharmacist identified DRPs by interviewing patients and their care takers, examining
patients’ history in database of the Hospital, checking medication use of patients, observing drug taking and storage,
performing basic physical examination to evaluate outcomes of drug treatment, identifying adverse drug reactions,
testing suspected herbal or health products for steroids contamination using test kit. Pharmacist recorded identified
DRPs and problem solving methods. Classification of DRPs was based on the definition of Hepler and Strand.
Results: The majority of 229 patients with home were female (76.53%) with an average age of 72.58+10.21 years.
Three most common chronic diseases were diabetes (42.79%) hypertension (39.74%) and cardiovascular diseases
(38.43%). Patient were visited at home on average 2.05+0.62times (range 1-3) within 12 months. The pharmacist
identified DRPs in 74 patients. Four most prevalent DRPs were not receiving necessary drugs (31.08% of identified
DRPs), receiving sub-therapeutic dose (28.38% of identified DRPs), receiving overdosed medications (18.92% of
identified DRPs) and receiving medications without indications (10.81% of identified DRPs). Identified DRPs in all
patients were resolved. Conclusion: Pharmacists played an important role in family care team as a case manager in
resolving DRPs in patients with chronic diseases, and strengthening patient care team leading to an improved
outcome.
Keywords: home health care, chronic diseases, primary care pharmacists, drug related problems, family care team
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