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ถ้วนหน้าต่อการจดัการปัญหาการใชย้าและความพงึพอใจของผูป่้วยต่อการใหบ้รกิารของเภสชักรรา้นยา วิธีการ: การวจิยันี้เป็น
การศกึษาเชงิพรรณนา โดยเกบ็ขอ้มูลการจดัการปัญหาการใชย้าจากโครงการเติมยา (pharmacy refill clinic) และการจดัการ
ด้านยาหรือ medication therapy management (MTM) ที่ด าเนินการในร้านยาทัง้หมด  20 แห่งในจังหวัดขอนแก่น ตัง้แต่
ธนัวาคม 2557 ถึง มนีาคม 2558 การศกึษายงัใชก้ารสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างทางโทรศพัท์เพื่อประเมนิความพงึพอใจของ
ผูป่้วย ผลการวิจยั: ผูร้บับรกิาร MTM 46 รายมอีายุเฉลีย่ 57.83±11.65 ปี พบปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาทัง้หมด 54 ปัญหา เภสชั
กรจัดการแก้ปัญหาได้เองร้อยละ 75.93 และจัดการปัญหาโดยการส่งต่อเพื่อพบแพทย์ร้อยละ  11.11  จากการสมัภาษณ์
ผูร้บับรกิาร 26 ราย พบว่า ความพงึพอใจในดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ดา้นการใหบ้รกิารของเภสชักร ดา้นประโยชน์ทีผู่เ้ขา้รบั
บรกิารได้รบั และความพงึพอใจในภาพรวมเท่ากบั 4.58 , 4.59, 4.66 และ 4.77 คะแนนตามล าดบัจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ผู้ป่วยในโครงการเติมยา 19 รายมีอายุเฉลี่ย 5.62±2.43 ปี พบปัญหาเกี่ยวกบัยาทัง้หมด 19 ปัญหา เภสชักรสามารถจดัการ
แกปั้ญหาไดเ้องรอ้ยละ 84.21 ความพงึพอใจในดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ดา้นการใหบ้รกิารของเภสชักร ดา้นประโยชน์ทีผู่เ้ขา้
รบับรกิารไดร้บั และความพงึพอใจในภาพรวม เท่ากบั 4.83, 4.74, 4.78 และ 4.67 คะแนนตามล าดบัจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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Abstract 
Objective: To study the outcomes of family pharmacist network services in Universal Health Care Coverage 

(UC) in terms of management of drug related problems (DRPs) and patient’s satisfaction towards pharmacist’s services. 
Method: This research is a descriptive study gathering the data on DRPs management in projects on pharmacy refill 
clinic and medication therapy management service (MTM) of 20 community pharmacies in Khon Kaen during December 
2014 to March 2015. The study also employed semi-structured telephone interview to determine service satisfaction. 
Result: There were 46 patients in the MTM project with an average age of 57.83±11.65 years. There were 54 identified 
DRPs. The pharmacists resolved 75.93% of DRPs problems and referred the other 11.11% of DRPs to physicians. 
Interview with 26 patients revealed that satisfaction of service procedures, service from pharmacists, benefits for clients 
and overall satisfaction were 4.58, 4.59, 4.66 and 4.77 respectively (out of full score 5). There were 19 patients in the 
Pharmacy Refill Clinic project with an average age of 5.62±2.43 years. There were 19 identified DRPs. The pharmacists 
were able to resolve 84.21% of DRPs. Satisfaction of service procedures, service from pharmacists, benefits for clients 
and overall satisfaction were 4.83, 4.74, 4.78 and 4.67 respectively (out of full score 5). Conclusion: Family pharmacist 
could identify and resolve DRPs. Patients were satisfied with the services at the high to highest levels. Therefore, family 
pharmacist network services in UC should be applied to further develop services by community pharmacists to become 
an integral part of Thailand’s health care system. 
Keywords: community pharmacist, family pharmacist, refill, medication therapy management  
 

บทน า 
โรคเรือ้รงัเป็นปัญหาทีส่ าคญัของระบบสาธารณสุข

ไทย จากการส ารวจของส านกัโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2552-2556 พบว่า ผู้ป่วยโรค
เรือ้รงั เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู โรคหดื และ
โรคปอดอุดกัน้เรื้อรงั มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ในทุกปี (1) ซึ่ง
ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องมารบับรกิารที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
สม ่าเสมอ เพื่อติดตามอาการและประเมินผลการรักษา  
เกณฑโ์ครงการพฒันามาตรฐานโรงพยาบาล 2540 ก าหนด
ว่า เวลาทีผู่ป่้วยรอรบัยาไม่ควรเกนิ 20 นาทต่ีอใบสัง่ยา (2) 
แต่จากการศกึษางานและออกแบบงาน ระบบบรกิารจ่ายยา

ผูป่้วยนอก โรงพยาบาลพมิาย นครราชสมีา พบว่า เวลารอ
คอยเฉลี่ยของผู้รบับรกิารอยู่ที่ 46.15 นาท ี(3)  การศกึษา
การพฒันางานบรกิารจ่ายยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลกระทุ่ม
แบน พบว่า ระยะเวลาในการรอรบัยาของผูป่้วย คือ 34.86 
นาท ี(4) การติดตามตวัชี้วดัในด้านเวลาของหน่วยบรกิาร
เภสชักรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร 
พบว่า มรีะยะเวลารอรบัยาเฉลี่ยทัง้วนัเท่ากบั 29.48 นาท ี
และมีจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับยาภายในเวลาที่ก าหนด (30 
นาท)ี เพยีงรอ้ยละ 45.14 ของจ านวนผูป่้วยทีร่บัยาทัง้หมด 
(5) ส าหรบัในต่างประเทศ การศกึษาระยะเวลาการรอรบัยา
ใน งานการบรบิาลทางเภสชักรรมผูป่้วยนอกทีโ่รงพยาบาล 
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ควนีอลซิาเบธ พบว่า มจี านวนผู้ป่วยร้อยละ 83.2 ที่ได้รบั
ยาภายใน 30 นาที (6) จะเห็นได้ว่า การมารับบริการที่
โรงพยาบาลของรฐัในประเทศไทยต้องใชเ้วลาในการรอรบั
ยานาน ซึง่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหผู้ป่้วยไม่มารกัษาตาม
แผนการรกัษาและเป็นผลใหไ้ม่สามารถควบคุมอาการของ
โรคได ้(7)   

ในท านองเดียวกนั การที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรงัต้องมา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องนัน้ มีผลท าให้
โรงพยาบาลมีความแออัด บุคคลากรทางการแพทย์ไม่
เพยีงพอต่อการดแูลผูป่้วย และอาจท าใหเ้กดิปัญหาจากการ
ใชย้า (drug related problems หรอื DRPs) ได ้ดงันัน้ หาก
ผู้ป่วยโรคเรื้อรงัที่สามารถควบคุมโรคได้ มารบับรกิารเตมิ
ยา ต่อเนื่ องที่ ร้ านยา น่าจะช่ วยลดความแออัดของ
โรงพยาบาล และลดภาระการท างานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยงัเพิม่ความสะดวก
และรวดเรว็ในการรบัยาแก่ผูป่้วย โดยรา้นยาจะตอ้งเป็นรา้น
ยาทีม่เีภสชักรปฏบิตักิาร เพื่อดแูลและตดิตามผลจากการใช้
ยา ช่วยเพิม่ความร่วมมอืในการใชย้าของผูป่้วย และยงัช่วย
ให้ระบบการบริการของโรงพยาบาลมีคุณภาพและ
ประสทิธภิาพเพิม่มากยิง่ขึน้ (8) 

ร้านยาถือเป็นสถานบริการสุขภาพในระดบัปฐม
ภูมทิีส่ าคญั เนื่องจากตัง้อยู่ใกลช้ดิกบัชุมชนในพืน้ทีต่่าง ๆ 
ท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึการบรกิารทางสขุภาพไดง้่าย 
การส า รวจอนามัยและสวัสดิการ  พ .ศ .2550 พบว่ า 
ประชาชนรอ้ยละ 20.5 นิยมซือ้ยาจากรา้นยามารบัประทาน
เองรองลงมาจากการไปสถานพยาบาลของรฐั (1) แสดงให้
เห็นว่า ร้านยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ประชาชนให้
ความส าคญัเมื่อมอีาการเจ็บป่วย  ส าหรบัในต่างประเทศ 
บุคลากรทางการแพทยม์กีารแบ่งหน้าทีก่ารท างานกนัอย่าง
ชดัเจน โดยแพทย์ท าหน้าที่ตรวจและวนิิจฉัยโรคและออก
ใบสัง่ยาใหผู้ป่้วยมารบัยาทีร่า้นยา รา้นยาจะมเีภสชักรเป็นผู้
ประเมินความเหมาะสมของใบสัง่ยา จ่ายยา  และให้
ค าแนะน าในการใชย้าของผูป่้วย  ตวัอย่างการใหบ้รกิารใน
ร้านยาของต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษได้รับการ
พัฒนาให้เป็นสถานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ (primary 
care pharmacy) โดยเป็นสถานบริการสุขภาพพื้นฐาน
ส าหรบัประชาชน ซึง่เภสชักรรา้นยาสามารถใหบ้รกิารจ่าย
ยาต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรงัที่ควบคุมอาการของโรคได้ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหืด 
นอกจากนี้  เภสัชกรยังท าหน้าที่ประเมินและให้การ

ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ 
การประเมนิยาทีผู่ป่้วยไดร้บัเพื่อใหก้ารรกัษามปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ ลดปัญหาจากการใชย้า และการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยา
ทีผู่ป่้วยไดร้บั (8,9)    

โครงการเครือข่ายเภสชักรประจ าครอบครวัร่วม
ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็น
โครงการความร่ วมมือ ร ะหว่ า งคณะ เภสัชศาสตร์  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และส านกังาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตเิขต 7 จงัหวดัขอนแก่น ในการ
ร่วมพฒันาตน้แบบระบบบรกิารสาธารณสขุ โดยเภสชักรท า
หน้าทีใ่นการดูแลผูป่้วยและครอบครวัในเรื่องของการใช้ยา 
ซึง่ครอบคลุมมติกิารดแูลแบบองคร์วมเพื่อเพิม่คุณภาพชวีติ
ที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว โครงการด าเนินการภายใต้
รูปแบบการท างานทีป่ระชาชนเขา้ถงึง่าย และเน้นการสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างเภสชักร ผู้ป่วย และครอบครวั ในทีน่ี้
จะครอบคลุม บทบาทของเภสัชกรในโครงการเติมยา 
(pharmacy refill clinic) และการให้บริการการจดัการด้าน
ยา หรอื Medication therapy management (MTM)  

โครงการเตมิยาหมายถงึ ระบบการรบัยาต่อเนื่อง 
โดยเป็นระบบการให้บริการจ่ายยาโดยเภสชักรร้านยาใน
เครอืขา่ยเภสชักรประจ าครอบครวัแก่ผู้ป่วยโรคเรือ้รงัทีผ่่าน
การพจิารณาจากแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นหรอืศนูย์
แพทย์ชุมชนของโรงพยาบาลขอนแก่นตามเกณฑ์ที่
ก าหนดใหส้ามารถรบัยาเดมิต่อไดใ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่
ผู้ป่วยได้รบัการประเมินสถานะจากเภสชักรโดยตรงเป็น
ระยะๆ  โครงการฯ มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผูป่้วยโรคเรื้อรงั
ได้รบับรกิารที่สะดวก รวดเรว็ และได้รบัการดูแลการใชย้า
อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ปลอดภยัมปีระสทิธภิาพ (10) ส่วน 
MTM หมายถึง การให้บริการเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่
เหมาะสมส าหรบัผูป่้วยแต่ละราย โดยไม่จ าเป็นต้องใหก้าร
ดูแลเกี่ยวกบัเรื่องยาเพยีงด้านเดยีว แต่อาจจะรวมถึงการ
ดูแลด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการใช้ยา กระบวนนี้จ ัดเป็น
กลไกส าคญัเพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่า ยาที่ส ัง่จ่ายใหผู้ป่้วย
นัน้ถูกใชอ้ย่างเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ และ
เกดิอาการไม่พงึประสงคน้์อยทีส่ดุ (11) 

ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจยัจงึจดัท างานวิจยันี้ขึน้ เพื่อ
ศึกษาผลลัพธ์ของโครงการเครือข่ายเภสัชกรประจ า
ครอบครวัร่วมให้บริการในระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วน
หน้า โดยมุ่งเน้นทีก่ารศกึษาการจดัการ DRPs ในผูป่้วยโดย
เภสชักรร้านยา รวมถึงการศกึษาความพงึพอใจของผูป่้วย



 

 

             385 

โรคเรื้อรงัต่อการมารบับริการที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ 
อนัจะน าไปสู่การพฒันางานของเภสชักรชุมชนในประเทศ
ไทยต่อไป 

 
วิธีการวิจยั 

การวจิยันี้เป็นการศกึษาเชงิพรรณนาที่เกบ็ขอ้มูล
แบบไปขา้งหน้า  โดยเกบ็ขอ้มูลการจดัการปัญหาการใชย้า
จากโครงการเติมยาและการจัดการด้านยา โครงการ
ดงักล่าวเป็นความร่วมมอืของโรงพยาบาลขอนแก่น คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาตเิขต 7 ขอนแก่น เพื่อน ารา้นยาเขา้สู่ระบบ
หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า งานวจิยันี้ได้ผ่านการรบัรอง
จ า ก คณะก ร รม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ นม นุษย์  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น เลขที ่HE572247 
 ตวัอยา่ง 

ตัวอย่างคอืประชาชนในจงัหวดัขอนแก่นที่มารบั
บรกิารโครงการเตมิยาหรอืการจดัการด้านยา (MTM) จาก
ร้านยาในโครงการเครอืข่ายเภสชักรประจ าครอบครวัร่วม
ใหบ้รกิารในระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ในช่วงเวลา
ตัง้แต่ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถงึมนีาคม พ.ศ. 2558  

โครงการเตมิยา โดยมเีกณฑค์ดัเขา้ คอื ผูป่้วยโรค
เรือ้รงัของโรงพยาบาลขอนแก่น ไดแ้ก่ เบาหวาน ความดนั
โลหติสูง โรคภูมแิพ้ โรคหดื โรคปอดอุดกัน้เรื้อรงั ซึ่งผ่าน
การพจิารณาจากแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นหรอืศนูย์
แพทยช์ุมชนของโรงพยาบาลขอนแก่นตามเกณฑ์ทีก่ าหนด
ว่าสามารถรบัยาเดมิต่อไดใ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยผูป่้วยย
สมคัรใจทีจ่ะรบัยาจากรา้นยาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
 บรกิาร MTM มเีกณฑค์ดัเขา้ คอื ผูป่้วยโรคเรือ้รงั 
ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู โรคภูมแิพ้ โรค
หืด โรคปอดอุดกัน้เรื้อรัง โรคไขมันในเลือดสูง โรคทาง
ระบบหวัใจและหลอดเลอืด โรคหลอดเลอืดสมอง และโรค
เรือ้รงัอื่น ๆ ทีม่ารบับรกิาร MTM ทีร่า้นยาในเครอืขา่ยเภสชั
กรประจ าครอบครวั อย่างน้อย 1 ครัง้และผ่านการติดตาม
ทางโทรศพัทห์รอืตดิตามทีร่า้นยาอกีอย่างน้อย 1 ครัง้ 

ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเภสชัประจ า
ครอบครัวฯ มีจ านวน 20 ร้าน ซึ่งเป็นร้านยาที่มีเภสชักร
ผ่านการอบรมหลกัสูตรการบริบาลทางเภสชักรรมชุมชน
ระยะสัน้หรอืผ่านการอบรมการให้บรกิาร MTM ร้านยาใน
โครงการฯ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น  

 กระบวนการในโครงการเติมยา  
เภสัชกรโรงพยาบาลขอนแก่นพบผู้ป่วยที่ผ่าน

เกณฑ์คดัเข้า เพื่อแนะน ารายละเอียดเกียวกบัโครงการฯ 
และรา้นยาทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ ทีผู่ป่้วยสามารถไปรบัยาได ้
หลงัการพบแพทยท์ีโ่รงพยาบาล 1-2 เดอืน ผู้ป่วยน าใบสัง่
ยาทีร่ะบุอยู่ในโครงการเตมิยาจากโรงพยาบาลไปทีร่า้นยาที่
ได้ตกลงไว้ เภสชักรร้านยาจะตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบสัง่และซักประวัติผู้ป่วย รวมถึงวัดผลทางคลินิกที่
เกี่ยวข้องกบัโรคของผู้ป่วย เพื่อค้นหา DRPs หรือปัญหา
สุขภาพอื่น ๆ ด าเนินการป้องกนัหรือแก้ไขปัญหา DRPs 
โดยให้ค าแนะน าหรือส่งพบแพทย์ จากนัน้จึงจ่ายยา ให้
ค าแนะน าการใช้ยาและการปฏบิตัิตวัที่เหมาะสม เภสชักร
เป็นผูบ้นัทกึขอ้มูลลงในแบบฟอรม์ผูป่้วยเตมิยา และผูป่้วย
จะกลบัไปพบแพทยเ์มื่อครบก าหนดนดัครัง้ต่อไป 
 กระบวนการการจดัการด้านยา   

เมื่อเภสชักรซกัประวตัิผูป่้วยทีม่ารบับรกิารทีร่า้น
ยา แล้วค้นพบว่า ผู้ป่วยมคีวามเสีย่งที่จะเกดิ DRPs เภสชั
กร จะใหค้ าแนะน าและทบทวนการใชย้าเพื่อป้องกนั DRPs 
ที่จะเกิดขึ้น หรือหากพบว่าเกิด DRPs แล้ว เภสัชกรจะ
แก้ไขปัญหา โดยให้ค าแนะน าหรือส่งพบแพทย์ เภสชักร
เป็นผูบ้นัทกึขอ้มลูลงในแบบฟอรม์การทบทวนการใชย้าและ
แกไ้ขปัญหาการใชย้า การด าเนินงานตามโครงการจะมกีาร
โทรศพัท์ติดตามหรือนัดผู้ป่วยมาที่ร้านยาเพื่อติดตามผล
อย่างน้อย 1 ครัง้ 

หากเภสชักรร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเภสชักร
ประจ าครอบครวัฯ มีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อเภสัชกรที่โรงพยาบาลหรือที่ศูนย์แพทย์
ชุมชนของโรงพยาบาลขอนแก่นที่ส่งตัวผู้ป่วยได้โดยตรง 
โดยใชก้ารโทรศพัทห์รอืไลน์ (line) ในการตดิต่อ 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ผู้วิจ ัยรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการปัญหาใน
บรกิาร MTM และการเติมยาจากร้านยาในเครอืข่ายเภสชั
กรประจ าครอบครวัฯ ปัญหาแบ่งเป็นสามประเภท คือ ก) 
ปัญหาทีส่ามารถป้องกนัไดโ้ดยการทบทวนการใชย้าเพื่อให้
ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจและมีความร่วมมือในการใช้ยา ข) 
ปัญหาที่เกดิจากผู้ป่วยหรอืการด าเนินชวีติ และ ค) DRPs 
ซึ่ งแบ่ งย่ อยได้  11 ประเภทตามหลักการของ IESA 
(indication–efficacy–safety–adherence) (12) ดงันี้ 1) การ
ไม่ได้รบัการรกัษาที่สมควรได้รบั 2) การได้รบัการรกัษาที่
ไม่จ าเป็น 3) การเลอืกใชย้าทีไ่ม่เหมาะสมผูป่้วย 4) การใช้
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ยาในขนาดต ่าเกินไป 5) ความไม่คุ้มค่าของประสิทธิผล
รักษา 6) การเกิดผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 7) การ
เกิดปฏิกิริยาของยาที่ใช้รักษา 8) การใช้ยาในขนาดสูง
เกินไป 9) การใช้ยามากเกนิไป 10) การใช้ยาน้อยเกนิไป 
และ 11) การบริหารยาไม่เหมาะสม คือ มีการสัง่ใช้ยาถูก
ชนิ ดและขนาด  แ ต่ผู้ ป่ ว ย ใช้ ไ ม่ ถู ก วิธี  ท า ให้ ไม่ ได้
ผลการรกัษาทีค่วรจะไดร้บั  ผูว้จิยัสมัภาษณ์อาสาสมคัรทาง
โทรศพัท์ เพื่อประเมนิความพงึพอใจของผู้ป่วยหรอืผู้ดูแล
ผู้ป่วยในการมารับบริการที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ความพงึพอใจถูกประเมนิโดยผูร้บับรกิารบนสเกล 5 ระดบั
จากความพงึพอใจในระดบัน้อยทีส่ดุ (1) ถงึมากทีส่ดุ (5) 

 การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อน าเสนอข้อมูล

ทัว่ไป ผลการการจัดการ DRPs ในผู้ป่วยที่มารับบริการ 
MTMและโครงการเติมยา และความพึงพอใจในการมารบั
บรกิาร 
ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไป 

ร้านยาทั ้งหมด 20 แห่ ง ให้บริการ  MTM แก่
ผูร้บับรกิาร 46 ราย จากตารางที ่1 ผูร้บับรกิารเป็นเพศชาย  
31 ราย มีอายุเฉลี่ย 57.83±11.65 ปี อายุ 61 ปีขึ้นไป 21 
ราย สว่นใหญ่เป็นขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิ พนกังานของรฐั 

 
ตารางท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูป่้วยทีม่ารบับรกิารการจดัการดา้นยา (MTM)  

ขอ้มลูทัว่ไป 

จ านวนผูร้บับรกิาร (รอ้ยละ) 

ผูท้ีร่บับรกิาร MTM 
(n=46) 

ผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บัการสมัภาษณ์ทาง
โทรศพัท ์(n=26) 

เพศ 
ชาย 31 (67.39) 17 (65.38) 
หญงิ 15 (32.61) 9 (34.62) 

อาย ุ   
ต ่ากว่า 40 ปี 3 (6.52) 2 (7.69)  
41 – 50 ปี 7 (15.22) 5 (19.23)  
51 – 60 ปี 13 (28.26) 6 (23.08)  
61 ปีขึน้ไป 21 (45.65) 13 (50.00) 

   ค่าเฉลีย่±SD (ปี) 57.83±11.65 57.96±12.26 
สถานภาพการท างาน   

ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/พนกังานของรฐั 11 (23.91) 5 (19.23) 
คา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั/พนกังานหน่วยงานเอกชน 11 (23.91) 6 (23.08)  
ลกูจา้ง 2 (4.35) 1 (3.85)  
เกษตรกร 5 (10.87) 4 (15.38)  
นกัเรยีน/นกัศกึษา 3 (6.52) 2 (7.69)  
ไม่ประกอบอาชพี 5 (10.87) 3 (11.54)  
ไม่ระบ ุ 9 (19.57) 5 (19.23)  

จ านวนรายการยาทีใ่ช ้   
น้อยกว่า 3 รายการ 13 (28.26) 7 (26.92)  
3–5 รายการ 22 (47.83) 13 (50.00)  
มากกว่า 5 รายการ 11 (23.91) 6 (23.08)  
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ตารางท่ี 2. ขอ้มลูโรคของผูป่้วยทีม่ารบับรกิาร MTM 

โรค จ านวนผูร้บับรกิาร (รอ้ยละ) 
โรคความดนัโลหติสงู 10 (21.74) 
โรคความดนัโลหติสงู และ
โรคร่วมอื่น ๆ 

9 (19.56) 

โรคเบาหวานและโรค
ความดนัโลหติสงู 

3 (6.52) 

โรคเบาหวาน และโรคร่วมอื่น ๆ     3 (6.52) 
โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหติสงู และโรคร่วมอื่น ๆ 

5 (10.87) 

โรคภูมแิพ ้โรคหดื และ
โรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั 

5 (10.87) 

โรคไขมนัในเลอืดสงู 2 (4.35) 
โรคทางระบบหวัใจ     3 (6.52)  
โรคเกีย่วกบัหลอดเลอืดในสมอง 3 (6.52)  
โรคเรือ้รงัอื่น ๆ 3 (6.52) 
รวมทัง้หมด 46 

 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และพนักงานหน่วยงานเอกชน (22 
ราย) จ านวนรายการยาทีใ่ช้ส่วนใหญ่ คอื 3-5 รายการ (22 
ราย) การวิจัยสามารถประเมินความพึงพอใจในบริการ 
MTM ทางโทรศพัท ์จ านวน 26 ราย (ตารางที ่1)ผูร้บับรกิาร 
MTM ส่วนใหญ่ เ ป็นโรคความดันโลหิตสูง  (10 ราย ) 
รายละเอยีดดงัตารางที ่2 

ผูป่้วยของโรงพยาบาลขอนแก่นจ านวน19 ราย รบั
บริการเติมยาจากร้านยาในโครงการฯ ทัง้หมด 8 ร้านใน
จงัหวดัขอนแก่น รวมการรบับรกิารทัง้หมด 20 ครัง้ ผูป่้วย
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (16 ราย) อายุเฉลี่ย 5.62± 2.43 ปี 
ส่วนใหญ่อายุต ่ากว่า 12 ปี (18 ราย) ผู้ป่วยที่มารบับรกิาร
เตมิยาทัง้หมดเป็นโรคภูมแิพแ้ละโรคหดื จ านวนรายการยา
ที่ ใช้ส่วนใหญ่คือ 3-5 รายการ  (7 ราย) (ตารางที่  3) 
การศึกษาประเมนิความพึงพอใจในการมารบับริการนี้ท า
โดยสอบถามผูด้แูลผูป่้วยทางโทรศพัท ์9 ราย   
 
การจดัการ DRPs ในบริการ MTM  
 การใหบ้รกิาร MTM กบัผูป่้วย 46 ราย พบปัญหา 
54 ปัญหา แบ่งเป็น 1) ปัญหาที่สามารถป้องกันได้ 19 
ปัญหา ซึง่เภสชักรสามารถป้องกนัปัญหาได ้18 ปัญหา และ
ป้องกนัปัญหาดงักล่าวโดยส่งผูป่้วยพบแพทย ์1 ปัญหา  2)

ปัญหาที่เกิดจากผู้ป่วยหรือการด าเนินชีวิตของผู้ป่วย 5 
ปัญหา ซึ่งเภสชักรสามารถจดัการปัญหาได้ 2 ปัญหา และ
จดัการปัญหาแล้วแต่รอการประเมินผล 3 ปัญหา และ 3) 
DRPs  พบทัง้หมด 30 ปัญหา เภสชักรสามารถแกปั้ญหาได ้
21 ปัญหา จดัการปัญหาโดยส่งผู้ป่วยพบแพทย์ 5 ปัญหา 
และจดัการปัญหาแลว้แต่รอการประเมนิผล 4 ปัญหา ปัญหา
ทีพ่บมากทีสุ่ดคอืผูป่้วยไม่ร่วมมอืในการใชย้า โดยมกีารใช้
ยาน้อยกว่าทีค่วรจะเป็น 12 ปัญหา เภสชักรสามารถแก้ไข
ปัญหาได ้8 ปัญหา รายละเอยีดดงัตารางที ่4 
 
การจดัการ DRPs ในบริการการเติมยา 
 ส าหรบัโครงการเติมยา พบว่า เภสชักรสามารถ
ป้องกนัปัญหาโดยการการทบทวนการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วย
เกดิความเขา้ใจและมคีวามร่วมมอืในการใช้ยาจ านวน 13 
ปัญหา ซึง่เภสชักรสามารถจดัการปัญหาไดทุ้กปัญหา เภสชั
กรค้นหาปัญหาที่เกิดจากผู้ป่วยหรือการด าเนินชีวิตของ
ผู้ป่วย พบ 1 ปัญหา โดยเภสัชกรสามารถแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวได้  และเภสชักรค้นหา DRPs ได้ 5 ปัญหา โดย
ปัญหาทีพ่บมเีพยีงประเภทเดยีวคอื การใชย้าน้อยเกนิไปซึง่
เภสชักรสามารถจดัการไดใ้นครัง้แรก 2 ปัญหา และจดัการ
ปัญหาแลว้แต่รอการประเมนิผล 3 ปัญหา (ตารางที ่5) 
 
ตารางท่ี 3. ขอ้มลูทัว่ไปของผูป่้วยทีม่ารบับรกิารการเตมิยา 
(n=19)   

ขอ้มลูทัว่ไป                  จ านวนผูม้ารบับรกิาร 
(n=19) 
เพศ 

ชาย  
หญงิ 

16  
3  

อาย ุ  

ต ่ากว่า 12 ปี 
12–24 ปี 
25–50 ปี 
51 ปีขึน้ไป 

18  
1  
0 
0 

ค่าเฉลีย่±SD (ปี) 5.62±2.43  
จ านวนรายการยาทีใ่ช ้  
น้อยกว่า 3 รายการ 8  
3 – 5 รายการ 11 
มากกว่า 5 รายการ 0 
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ตารางท่ี 4. การจดัการปัญหาการใชย้าของผูป่้วยทีม่ารบับรกิาร MTM (n=46) 

บทบาทเภสชักรชมุชน 
จ านวน
ปัญหา  

ผลการจดัการปัญหา   
จดัการได ้
โดยเภสชักร 

จดัการโดยสง่ 
พบแพทย ์

จดัการแลว้ แต่รอ
การประเมนิผล 

1. ป้องกนัปัญหาการใช้ยาโดยการทบทวนการใช้ยา เพื่อให้
ผูป่้วยเกดิความเขา้ใจและมคีวามร่วมมอื ในการใชย้า  

19        18  1  0 

2. คน้หาและพบปัญหาทีเ่กดิจากผูป่้วยหรอื การด าเนินชวีติ  5          2  0 3  
3. คน้หาปัญหาและพบ DRPs1 

การไม่ไดร้บัการรกัษาทีส่มควรไดร้บั 
การไดร้บัการรกัษาทีไ่ม่จ าเป็น  
การเกดิผลไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้า 
การใชย้าน้อยเกนิไป  
การบรหิารยาไม่เหมาะสม  
อื่นๆ 

30  
9  
2  
4  
12  
2  
1  

      21  
       5  
       2  
       3  
       8  
       2  
       1  

5  
4  
0 
0 
1  
0 
0 

4  
0 
0 
1  
3  
0 
0 

รวมทัง้หมด 54     41                 6        7  
1: แบง่ประเภทของ DRPs ตามหลกั IESA 
 
ความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
 การประเมนิผลความพงึพอใจของผู้รบับรกิารจา
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ด้านการใหบ้รกิารของเภสชักร ด้าน
ประโยชน์ทีผู่ป่้วยไดร้บั และความพงึพอใจในภาพรวม การ
ประเมินผลความพึงพอใจของการให้บริการ MTM จาก
ผู้ป่วยจ านวน 26 ราย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58, 4.59, 4.66 
และ 4.77 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ระดับ
ความพงึพอใจในทุกดา้นอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ การ

ประเมินผลความพึงพอใจในโครงการเติมยาจากผู้ดูแล
ผู้ป่วยจ านวน 9 ราย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83, 4.74, 4.78 
และ 4.67 ตามล าดบั จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน ระดบัความ
พงึพอใจในทุกดา้นอยู่ทีร่ะดบัมากทีส่ดุ (ตารางที ่6) 
 
การอภิปรายผล 
การจดัการด้านยา  

เภสชักรชุมชนมบีทบาทอย่างมากในการจดัการ
และแกไ้ข DRPs ของผูป่้วย โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยโรค

 
ตารางท่ี 5. ผลการจดัการปัญหาของผูป่้วยทีม่ารบับรกิารในโครงการเตมิยา (n=19)  

บทบาทเภสชักรชมุชน 
จ านวน
ปัญหา 

 

ผลการจดัการปัญหา 
จดัการได ้
โดยเภสชักร 

จดัการโดยสง่ 
พบแพทย ์

จดัการแลว้ แต่รอ
การประเมนิผล 

1. ป้องกนัปัญหาการใชย้าโดยการทบทวนการใชย้าเพื่อให้
ผูป่้วยเกดิความเขา้ใจและมคีวามร่วมมอืในการใชย้า 

13  13  0 0 

2. คน้หาปัญหาและพบปัญหาทีเ่กดิจากผูป่้วยหรอืการ
ด าเนินชวีติ 

1  1  0 0 

3. คน้หาปัญหาและพบปัญหาทีเ่กดิจากการใชย้า1 

การใชย้าน้อยเกนิไป  
5  
5  

2  
2  

0 
0 

3  
3  

รวมทัง้หมด 19  16  0  3  
1: แบง่ประเภทของ DRPs ตามหลกั IESA 
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 ตารางท่ี 6. ความพงึพอใจเฉลีย่ในแต่ละดา้นของผูร้บับรกิาร MTM และการเตมิยา  

ประเดน็ความพงึพอใจ 
การจดัการดา้นยา (n=26) โครงการเตมิยา (n=9) 

คะแนนเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ของดา้น คะแนนเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ของดา้น 

ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 

1. ความสะดวกของขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 4.62 
4.58 

4.89 
4.83 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการใหบ้รกิาร 4.54 4.78 

ด้านการให้บริการของเภสชักรในรา้นยา     

1. อธัยาศยัในการใหบ้รกิารของเภสชักร 4.85 

4.59 

5.00 

4.74 2. การรบัฟังปัญหาหรอืขอ้ซกัถามของผูม้ารบับรกิาร    4.65 4.67 

3. ความพรอ้มของอุปกรณ์และเครื่องมอืในการ
ใหบ้รกิาร 

4.27 4.56 

ด้านประโยชน์ท่ีผูเ้ขา้รบับริการได้รบั     

1 การใหค้วามรูเ้รื่องโรคของเภสชักร 4.69 
4.66 

4.78 
4.78 

2. การใหค้ าแนะน าในการใชย้าของเภสชักร 4.62 4.78 

ความพงึพอใจในภาพรวม 4.77  4.67  

 
เรื้อรงั บทบาทที่ส าคญั ได้แก่ การป้องกนัปัญหาโดยการ
ทบทวนการใช้ยาของผู้ป่วย การค้นหาและแก้ไขปัญหาที่
เกดิจากผูป่้วยหรอืการด าเนินชวีติ  และการคน้หาและแกไ้ข 
DRPs การศึกษาในผู้ป่วย 46 ราย พบปัญหาทัง้หมด 54 
ปัญหา เภสชักรสามารถจดัการปัญหาได ้41 ปัญหา  จดัการ
ปัญหาโดยส่งตวัพบแพทย์ได้ 6 ปัญหา และจดัการปัญหา
แล้วแต่รอการประเมนิผลได้ 7 ปัญหา ทัง้นี้เป็นผลมาจาก
การที่เภสชักรร้านยามีเวลาในการพูดคุยและซักประวัติ
ผู้ป่วยทีม่ารบับรกิาร จงึได้รบัขอ้มูลเพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาและแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยได้ โดยสอดคล้องกบั
ผลงานวจิยัของ สพุรรษา ใหม่เอีย่ม ทีศ่กึษาผลลพัธข์องการ
จัดการการบ าบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 40 ราย 
ภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา พบว่า 
เภสชักรพบ DRPs ในผูป่้วย 105 ปัญหา และสามารถแกไ้ข 
DRPs ได ้91 ปัญหา (รอ้ยละ 86.7) (11)   
 ผู้ป่วยพึงพอใจมากถึงมากที่สุดต่อบริการ MTM 
ในดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ดา้นการใหบ้รกิารของเภสชักร 
ด้านประโยชน์ที่ผู้ ป่วยได้รับ และมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมมากถึงมากที่สุดด้วย ทัง้นี้เป็นผลจากการมารับ

บริการที่ร้านยานั ้นมีความสะดวก ขัน้ตอนไม่ซับซ้อน 
ระยะเวลารบับรกิารไม่นาน อกีทัง้เภสชักรมอีธัยาศยัทีด่ ีมี
เวลาในการพดูคุยและใหบ้รกิารแก่ผูป่้วย จงึสามารถซกัถาม
ปัญหาหรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ รวมถึงการใหค้ าแนะน าในเรื่อง
โรคและการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยมคีวามพงึพอใจ
ในระดบัสงู โดยสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สพุรรษา ใหม่
เอี่ยม ที่พบว่าผูป่้วยส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ถึงมากที่สุด โดยหวัขอ้ที่มคีะแนนสูงสุดคอืในด้านข้อมูลที่
ได้รบัจากเภสชักรเกี่ยวกบัการใช้ยาและโรค รองลงมาคือ
ด้านการให้บริการที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย และด้านที่มี
คะแนนน้อยที่สุดคือ การควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้น  พบว่ามี
ค่าเฉลีย่ของคะแนนความพงึพอใจคอื 4.88, 4.85 และ 4.50 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 ตามล าดบั ในส่วนของความพงึ
พอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดบัทีม่ากถงึมากทีสุ่ด
เช่นกนั (11) 
 
โครงการเติมยา   

ผู้ป่วย 19 รายที่มารับบริการเติมยา มีปัญหา
ทัง้หมด 19 ปัญหา เภสชักรสามารถจดัการปัญหาได้ 16 
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ปัญหา และจดัการปัญหาแลว้แต่รอการประเมนิผล 3 ปัญหา 
โดยสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ มณฑา ถริะวุฒ ิและคณะ 
(12) ที่ศกึษาผลของการเติมยารกัษาโรคความดนัโลหติสงู
โดยเภสชักรในศนูยส์ขุภาพชุมชนต าบลเทพา พบว่าในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มเีภสชักรเป็นผู้ให้บริการ เภสชักรสามารถค้นหา 
DRPs ได้ในผู้ป่วยทุกราย โดย DRPs บางประเภทได้รบั
การแก้ไขให้หมดไปและบางประเภทมีจ านวนปัญหาลด
น้อยลง 

การศึกษาพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอายุ
น้อย โดยพบอายุต ่ากว่า 12 ปีจ านวน 18 ราย เนื่องจาก
ระบบการเติมยานี้ ริ เ ริ่ม  ณ คลินิกโรคหืด เด็ก  ของ
โรงพยาบาลขอนแก่น และการเติมยาท าให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมี
ความสะดวก จงึยนิดรี่วมโครงการมากกว่าในคลนิิกอื่น 

ผู้ป่วยพงึพอใจต่อโครงการเตมิยาในด้านขัน้ตอน
การใหบ้รกิาร ดา้นการใหบ้รกิารของเภสชักร ดา้นประโยชน์
ทีผู่ป่้วยไดร้บั และมคีวามพงึพอใจในภาพรวมของงานบรกิา
ในระดบัมากถึงมากที่สุด ทัง้นี้เป็นผลจากบริการเติมยาที่
ร้านยาช่วยลดระยะเวลาและขัน้ตอนในการรบับรกิารเมื่อ
เทียบกับการรับบริการที่โรงพยาบาล อีกทัง้เภสัชกรมี
อธัยาศยัทีด่ ีมเีวลาในการพูดคุยและใหบ้รกิารแก่ผูป่้วย จงึ
สามารถซกัถามปัญหาหรือข้อสงสยัต่างๆ รวมถึงการให้
ค าแนะน าในเรื่องโรคและการใชย้าแก่ผูป่้วย ส่งผลใหผู้ป่้วย
มคีวามพงึพอใจในระดบัสงู โดยผลการศกึษาสอดคลอ้งกบั
ผลงานวจิยัของ มณฑา ถิระวุฒ ิและคณะ (12) ในการเตมิ
ยารกัษาโรคความดนัโลหติสูงโดยเภสชักรในศูนย์สุขภาพ
ชุมชนต าบลเทพา พบว่ามคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 คะแนน ซึง่อยู่ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด อกี
ทัง้จากผลงานวจิยัของ ระพพีรรณ ฉลองสุข และคณะ (13)   
ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ร ับบริการต่อร้านยาภายใต้
ระบบประกนัสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลสมเดจ็พระ
ยุพราชสว่างแดนดิน ที่พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 47.7, 59.3, 
60.5 และ 67.4 พึงพอใจในระดับมากต่อบริการโดยรวม 
ความสะดวกในบริการที่ได้รับ ความรวดเร็วในการรับ
บริการ และการให้ค าแนะน าของเภสัชกร ตามล าดับ  
นอกจากนี้  ระพีพรรณ ฉลองสุข  และคณะ  (13)   ได้
เปรยีบเทยีบระบบบรกิารจ่ายยาตามใบสัง่แพทย์ให้ผู้ป่วย
โรคเรื้อรงัทีโ่รงพยาบาลกบัที่รา้นยาคุณภาพ พบว่า ผู้ป่วย
ร้อยละ 53.8, 69.2, 69.2, 73.1 และ 73.1 มีความพงึพอใจ
ในระดบัมากต่อบรกิารโดยรวมจากร้านยาคุณภาพ ความ
สะดวกในบรกิารทีไ่ดร้บั ความรวดเรว็ในการรบับรกิาร การ

บรกิารจ่ายยาตามใบสัง่แพทย์ และการให้บรกิารวดัความ
ดนัโลหติและเจาะวดัระดบัน ้าตาล ตามล าดบั 

อย่างไรกต็าม การวจิยันี้ยงัขาดกลุ่มควบคุมทัง้ใน
ส่วนของการพบ DRPs และความพงึพอใจของผูป่้วย และ
ยงัขาดการสมัภาษณ์เภสชักรร้านยา เภสชักรโรงพยาบาล 
และผู้ เ กี่ ย วข้อ ง ใน โ ร งพยาบาลถึ ง คว ามพึงพอใจ 
ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการนี้  
ดงันัน้ การศกึษาครัง้ต่อไป ควรมกีารเปรยีบเทยีบกบักลุ่ม
ควบคุมเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึง การ
สมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการทัง้แพทย ์เภสชักร และ
พยาบาล นอกจากนี้ ควรมีการประเมนิในด้านอื่น ๆ เช่น 
ผลทางคลนิิก ผลทางเศรษฐศาสตร ์ และคุณภาพชวีติของ
ผูป่้วย เพื่อใหม้ขีอ้มลูทีร่อบดา้นมากขึน้ 
 

สรปุผล 
 การมเีภสชักรเป็นผู้ให้บรกิารแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรงั
ในโครงการเครอืขา่ยเภสชักรประจ าครอบครวัร่วมใหบ้รกิาร
ในระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ท าใหส้ามารถคน้หา
และจดัการ DRPs ได้  ส่งผลให้ผู้ป่วยมคีวามพงึพอใจต่อ
การมารบับรกิารในระดบัมากทีส่ดุ อย่างไรกต็าม การศกึษา
นี้เป็นเพยีงโครงการน าร่องเพื่อพฒันารูปแบบการใหบ้รกิาร
ร่วมในระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า จงึจ าเป็นต้องมี
การด าเนินการในระยะเวลานานพอสมควรเพื่อปรบัรปูแบบ
งานบรกิารใหเ้หมาะสมต่อไป 
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