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ถ้วนหน้าต่อการจัดการปั ญหาการใช้ยาและความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อการให้บริการของเภสัชกรร้านยา วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ น
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ด้า นยาหรือ medication therapy management (MTM) ที่ดาเนิ น การในร้า นยาทัง้ หมด 20 แห่ ง ในจัง หวัด ขอนแก่ น ตัง้ แต่
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กรจัด การแก้ปั ญ หาได้เ องร้อ ยละ 75.93 และจัด การปั ญ หาโดยการส่ง ต่ อ เพื่อ พบแพทย์ร้อ ยละ 11.11 จากการสัม ภาษณ์
ผูร้ บั บริการ 26 ราย พบว่า ความพึงพอใจในด้านขัน้ ตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเภสัชกร ด้านประโยชน์ทผ่ี เู้ ข้ารับ
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ผู้ป่วยในโครงการเติมยา 19 รายมีอายุเฉลี่ย 5.62±2.43 ปี พบปั ญหาเกี่ยวกับยาทัง้ หมด 19 ปั ญหา เภสัชกรสามารถจัดการ
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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.
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บทนา
โรคเรือ้ รังเป็ นปั ญหาทีส่ าคัญของระบบสาธารณสุข
ไทย จากการสารวจของสานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2552-2556 พบว่า ผู้ป่วยโรค
เรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหืด และ
โรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในทุกปี (1) ซึ่ง
ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องมารับบริการที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
สม่ า เสมอ เพื่อ ติด ตามอาการและประเมิน ผลการรัก ษา
เกณฑ์โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล 2540 กาหนด
ว่า เวลาทีผ่ ปู้ ่ วยรอรับยาไม่ควรเกิน 20 นาทีต่อใบสังยา
่ (2)
แต่จากการศึกษางานและออกแบบงาน ระบบบริการจ่ายยา
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ผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมา พบว่า เวลารอ
คอยเฉลี่ยของผู้รบั บริการอยู่ท่ี 46.15 นาที (3) การศึกษา
การพัฒนางานบริการจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลกระทุ่ม
แบน พบว่า ระยะเวลาในการรอรับยาของผูป้ ่ วย คือ 34.86
นาที (4) การติดตามตัวชี้วดั ในด้านเวลาของหน่ วยบริการ
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
พบว่า มีระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยทัง้ วันเท่ากับ 29.48 นาที
และมีจ านวนผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ ยาภายในเวลาที่ก าหนด (30
นาที) เพียงร้อยละ 45.14 ของจานวนผูป้ ่ วยทีร่ บั ยาทัง้ หมด
(5) สาหรับในต่างประเทศ การศึกษาระยะเวลาการรอรับยา
ใน งานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกทีโ่ รงพยาบาล

ควีนอลิซาเบธ พบว่า มีจานวนผู้ป่วยร้อยละ 83.2 ที่ได้รบั
ยาภายใน 30 นาที (6) จะเห็น ได้ว่ า การมารับ บริก ารที่
โรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยต้องใช้เวลาในการรอรับ
ยานาน ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้ผปู้ ่ วยไม่มารักษาตาม
แผนการรักษาและเป็ นผลให้ไม่สามารถควบคุมอาการของ
โรคได้ (7)
ในทานองเดียวกัน การที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องมา
รับ การรัก ษาที่โ รงพยาบาลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งนัน้ มีผ ลท าให้
โรงพยาบาลมีค วามแออัด บุ ค คลากรทางการแพทย์ไ ม่
เพียงพอต่อการดูแลผูป้ ่ วย และอาจทาให้เกิดปั ญหาจากการ
ใช้ยา (drug related problems หรือ DRPs) ได้ ดังนัน้ หาก
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมโรคได้ มารับบริการเติม
ยาต่ อ เนื่ องที่ ร้ า นยา น่ าจะช่ ว ยลด ความแออั ด ของ
โรงพยาบาล และลดภาระการท างานของบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยงั เพิม่ ความสะดวก
และรวดเร็วในการรับยาแก่ผปู้ ่ วย โดยร้านยาจะต้องเป็ นร้าน
ยาทีม่ เี ภสัชกรปฏิบตั กิ าร เพื่อดูแลและติดตามผลจากการใช้
ยา ช่วยเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย และยังช่วย
ให้ ร ะบบการบริ ก ารของโรงพยาบาลมี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพเพิม่ มากยิง่ ขึน้ (8)
ร้านยาถือเป็ นสถานบริการสุขภาพในระดับปฐม
ภูมทิ ส่ี าคัญ เนื่องจากตัง้ อยู่ใกล้ชดิ กับชุมชนในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ
ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางสุขภาพได้ง่าย
การส ารวจอนามั ย และสวั ส ดิ ก าร พ .ศ.2550 พบว่ า
ประชาชนร้อยละ 20.5 นิยมซือ้ ยาจากร้านยามารับประทาน
เองรองลงมาจากการไปสถานพยาบาลของรัฐ (1) แสดงให้
เห็น ว่ า ร้า นยาเป็ น หน่ ว ยบริก ารสุ ข ภาพที่ป ระชาชนให้
ความสาคัญเมื่อมีอาการเจ็บป่ วย สาหรับในต่ างประเทศ
บุคลากรทางการแพทย์มกี ารแบ่งหน้าทีก่ ารทางานกันอย่าง
ชัดเจน โดยแพทย์ทาหน้าที่ตรวจและวินิจฉัยโรคและออก
ใบสังยาให้
่
ผปู้ ่ วยมารับยาทีร่ า้ นยา ร้านยาจะมีเภสัชกรเป็ นผู้
ประเมิ น ความเหมาะสมของใบสัง่ ยา จ่ า ยยา และให้
คาแนะนาในการใช้ยาของผูป้ ่ วย ตัวอย่างการให้บริการใน
ร้า นยาของต่ า งประเทศ เช่ น ประเทศอัง กฤษได้ร ับ การ
พัฒ นาให้เ ป็ น สถานบริก ารเภสัช กรรมปฐมภู มิ (primary
care pharmacy) โดยเป็ นสถานบริ ก ารสุ ข ภาพพื้ น ฐาน
สาหรับประชาชน ซึง่ เภสัชกรร้านยาสามารถให้บริการจ่าย
ยาต่ อเนื่องแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมอาการของโรคได้
เช่ น โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิต สู ง และโรคหื ด
นอกจากนี้ เภสั ช กรยั ง ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น และให้ ก าร

ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่
การประเมินยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดปั ญหาจากการใช้ยา และการให้ความรูเ้ กีย่ วกับยา
ทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั (8,9)
โครงการเครือข่ายเภสัชกรประจาครอบครัวร่วม
ให้ บ ริ ก ารในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า เป็ น
โ ค รง กา รคว ามร่ ว มมื อ ระหว่ าง คณะ เภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 จังหวัดขอนแก่น ในการ
ร่วมพัฒนาต้นแบบระบบบริการสาธารณสุข โดยเภสัชกรทา
หน้าทีใ่ นการดูแลผูป้ ่ วยและครอบครัวในเรื่องของการใช้ยา
ซึง่ ครอบคลุมมิตกิ ารดูแลแบบองค์รวมเพื่อเพิม่ คุณภาพชีวติ
ที่ดีข องผู้ป่ วยและครอบครัว โครงการดาเนิ น การภายใต้
รูปแบบการทางานทีป่ ระชาชนเข้าถึงง่าย และเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกร ผู้ป่วย และครอบครัว ในทีน่ ้ี
จะครอบคลุ ม บทบาทของเภสัช กรในโครงการเติ ม ยา
(pharmacy refill clinic) และการให้บริการการจัดการด้าน
ยา หรือ Medication therapy management (MTM)
โครงการเติมยาหมายถึง ระบบการรับยาต่ อเนื่อง
โดยเป็ นระบบการให้บริการจ่ายยาโดยเภสัชกรร้านยาใน
เครือข่ายเภสัชกรประจาครอบครัวแก่ผู้ป่วยโรคเรือ้ รังทีผ่ ่าน
การพิจารณาจากแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นหรือศูนย์
แพทย์ ชุ ม ชนของโรงพยาบาลขอนแก่ น ตามเกณฑ์ ท่ี
กาหนดให้สามารถรับยาเดิมต่อได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่
ผู้ป่วยได้รบั การประเมิน สถานะจากเภสัช กรโดยตรงเป็ น
ระยะๆ โครงการฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง
ได้รบั บริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้รบั การดูแลการใช้ยา
อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ (10) ส่วน
MTM หมายถึง การให้บ ริก ารเพื่อ ให้เ กิด ผลการรัก ษาที่
เหมาะสมสาหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยไม่จาเป็ นต้องให้การ
ดูแลเกี่ยวกับเรื่องยาเพียงด้านเดียว แต่อาจจะรวมถึงการ
ดูแ ลด้า นอื่น ๆ ควบคู่ไ ปกับ การใช้ย า กระบวนนี้ จ ัด เป็ น
กลไกสาคัญเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า ยาที่สงจ่
ั ่ ายให้ผปู้ ่ วย
นัน้ ถูกใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์น้อยทีส่ ดุ (11)
ด้วยเหตุ น้ีคณะผู้วิจยั จึงจัดทางานวิจยั นี้ขน้ึ เพื่อ
ศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ข องโครงการเครื อ ข่ า ยเภสัช กรประจ า
ครอบครัวร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า โดยมุ่งเน้นทีก่ ารศึกษาการจัดการ DRPs ในผูป้ ่ วยโดย
เภสัชกรร้านยา รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
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โรคเรื้อรังต่ อการมารับบริการที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ
อันจะนาไปสู่การพัฒนางานของเภสัชกรชุมชนในประเทศ
ไทยต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาที่เก็บข้อมูล
แบบไปข้างหน้า โดยเก็บข้อมูลการจัดการปั ญหาการใช้ยา
จากโครงการเติ ม ยาและการจัด การด้ า นยา โครงการ
ดังกล่าวเป็ นความร่วมมือของโรงพยาบาลขอนแก่น คณะ
เภสัช ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น และหลัก ประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น เพื่อนาร้านยาเข้าสู่ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานวิจยั นี้ได้ผ่านการรับรอง
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จ ั ย ใ น ม นุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE572247
ตัวอย่าง
ตัวอย่างคือ ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่มารับ
บริการโครงการเติมยาหรือการจัดการด้านยา (MTM) จาก
ร้านยาในโครงการเครือข่ายเภสัชกรประจาครอบครัว ร่วม
ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในช่วงเวลา
ตัง้ แต่ธนั วาคม พ.ศ. 2557 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2558
โครงการเติมยา โดยมีเกณฑ์คดั เข้า คือ ผูป้ ่ วยโรค
เรือ้ รังของโรงพยาบาลขอนแก่น ได้แก่ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคภูมแิ พ้ โรคหืด โรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นหรือศูนย์
แพทย์ชุมชนของโรงพยาบาลขอนแก่นตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
ว่าสามารถรับยาเดิมต่อได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยผูป้ ่ วยย
สมัครใจทีจ่ ะรับยาจากร้านยาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
บริการ MTM มีเกณฑ์คดั เข้า คือ ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมแิ พ้ โรค
หืด โรคปอดอุ ด กัน้ เรื้อ รัง โรคไขมัน ในเลือ ดสูง โรคทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรค
เรือ้ รังอื่น ๆ ทีม่ ารับบริการ MTM ทีร่ า้ นยาในเครือข่ายเภสัช
กรประจาครอบครัว อย่างน้อย 1 ครัง้ และผ่านการติดตาม
ทางโทรศัพท์หรือติดตามทีร่ า้ นยาอีกอย่างน้อย 1 ครัง้
ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเภสัชประจ า
ครอบครัวฯ มีจ านวน 20 ร้า น ซึ่ง เป็ น ร้า นยาที่มีเ ภสัชกร
ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัช กรรมชุมชน
ระยะสัน้ หรือผ่านการอบรมการให้บริการ MTM ร้านยาใน
โครงการฯ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
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กระบวนการในโครงการเติ มยา
เภสัช กรโรงพยาบาลขอนแก่ น พบผู้ป่ วยที่ผ่ า น
เกณฑ์คดั เข้า เพื่อแนะนารายละเอียดเกียวกับ โครงการฯ
และร้านยาทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ทีผ่ ปู้ ่ วยสามารถไปรับยาได้
หลังการพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล 1-2 เดือน ผู้ป่วยนาใบสัง่
ยาทีร่ ะบุอยู่ในโครงการเติมยาจากโรงพยาบาลไปทีร่ า้ นยาที่
ได้ตกลงไว้ เภสัชกรร้านยาจะตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบสัง่ และซัก ประวัติ ผู้ ป่ วย รวมถึ ง วัด ผลทางคลิ นิ ก ที่
เกี่ยวข้องกับโรคของผู้ป่วย เพื่อค้นหา DRPs หรือปั ญหา
สุขภาพอื่น ๆ ดาเนินการป้ องกันหรือแก้ไขปั ญหา DRPs
โดยให้ค าแนะน าหรือ ส่ง พบแพทย์ จากนัน้ จึง จ่ า ยยา ให้
คาแนะนาการใช้ยาและการปฏิบตั ิตวั ที่เหมาะสม เภสัชกร
เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มผูป้ ่ วยเติมยา และผูป้ ่ วย
จะกลับไปพบแพทย์เมื่อครบกาหนดนัดครัง้ ต่อไป
กระบวนการการจัดการด้านยา
เมื่อเภสัชกรซักประวัติผปู้ ่ วยทีม่ ารับบริการทีร่ า้ น
ยา แล้วค้นพบว่า ผู้ป่วยมีความเสีย่ งที่จะเกิด DRPs เภสัช
กร จะให้คาแนะนาและทบทวนการใช้ยาเพื่อป้ องกัน DRPs
ที่จ ะเกิด ขึ้น หรือ หากพบว่ า เกิด DRPs แล้ว เภสัช กรจะ
แก้ไขปั ญหา โดยให้คาแนะนาหรือส่งพบแพทย์ เภสัชกร
เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการทบทวนการใช้ยาและ
แก้ไขปั ญหาการใช้ยา การดาเนินงานตามโครงการจะมีการ
โทรศัพท์ติดตามหรือนัด ผู้ป่วยมาที่ร้านยาเพื่อติดตามผล
อย่างน้อย 1 ครัง้
หากเภสัช กรร้า นยาที่เ ข้าร่ ว มโครงการเภสัชกร
ประจาครอบครัวฯ มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติด ต่ อ เภสัช กรที่โ รงพยาบาลหรือ ที่ศู น ย์แ พทย์
ชุมชนของโรงพยาบาลขอนแก่นที่ส่งตัวผู้ป่วยได้โดยตรง
โดยใช้การโทรศัพท์หรือไลน์ (line) ในการติดต่อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจ ัย รวบรวมข้อ มู ล ด้ า นการจัด การปั ญ หาใน
บริการ MTM และการเติมยาจากร้านยาในเครือข่ายเภสัช
กรประจาครอบครัวฯ ปั ญหาแบ่งเป็ นสามประเภท คือ ก)
ปั ญหาทีส่ ามารถป้ องกันได้โดยการทบทวนการใช้ยาเพื่อให้
ผู้ป่ วยเกิด ความเข้าใจและมีค วามร่ว มมือในการใช้ยา ข)
ปั ญหาที่เกิดจากผู้ป่วยหรือการดาเนินชีวติ และ ค) DRPs
ซึ่ ง แบ่ ง ย่ อ ยได้ 11 ประเภทตามหลั ก การของ IESA
(indication–efficacy–safety–adherence) (12) ดังนี้ 1) การ
ไม่ได้รบั การรักษาที่สมควรได้รบั 2) การได้รบั การรักษาที่
ไม่จาเป็ น 3) การเลือกใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสมผูป้ ่ วย 4) การใช้

ยาในขนาดต่ า เกิน ไป 5) ความไม่ คุ้ม ค่ า ของประสิท ธิผ ล
รัก ษา 6) การเกิด ผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 7) การ
เกิด ปฏิกิริย าของยาที่ใ ช้ร ัก ษา 8) การใช้ย าในขนาดสูง
เกินไป 9) การใช้ยามากเกินไป 10) การใช้ยาน้ อยเกินไป
และ 11) การบริหารยาไม่เหมาะสม คือ มีการสังใช้
่ ยาถูก
ช นิ ด แ ละ ข นาด แ ต่ ผู้ ป่ ว ยใช้ ไ ม่ ถู ก วิ ธี ท า ใ ห้ ไ ม่ ไ ด้
ผลการรักษาทีค่ วรจะได้รบั ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์อาสาสมัครทาง
โทรศัพท์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
ผู้ป่ วยในการมารับ บริก ารที่ร้า นยาที่เ ข้า ร่ ว มโครงการฯ
ความพึงพอใจถูกประเมินโดยผูร้ บั บริการบนสเกล 5 ระดับ
จากความพึงพอใจในระดับน้อยทีส่ ดุ (1) ถึงมากทีส่ ดุ (5)

การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจ ัย ใช้สถิติเ ชิงพรรณนาเพื่อ น าเสนอข้อมูล
ทัว่ ไป ผลการการจัด การ DRPs ในผู้ป่ วยที่ม ารับ บริการ
MTMและโครงการเติมยา และความพึงพอใจในการมารับ
บริการ

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ร้ า นยาทั ้ง หมด 20 แห่ ง ให้ บ ริ ก าร MTM แก่
ผูร้ บั บริการ 46 ราย จากตารางที่ 1 ผูร้ บั บริการเป็ นเพศชาย
31 ราย มีอ ายุ เ ฉลี่ย 57.83±11.65 ปี อายุ 61 ปี ข้นึ ไป 21
ราย ส่วนใหญ่เป็ นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วยทีม่ ารับบริการการจัดการด้านยา (MTM)
จานวนผูร้ บั บริการ (ร้อยละ)
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขน้ึ ไป
ค่าเฉลีย่ ±SD (ปี )
สถานภาพการทางาน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/พนักงานหน่วยงานเอกชน
ลูกจ้าง
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
ไม่ประกอบอาชีพ
ไม่ระบุ
จานวนรายการยาทีใ่ ช้
น้อยกว่า 3 รายการ
3–5 รายการ
มากกว่า 5 รายการ

ผูท้ ร่ี บั บริการ MTM
(n=46)

ผูร้ บั บริการทีไ่ ด้รบั การสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ (n=26)

31 (67.39)
15 (32.61)

17 (65.38)
9 (34.62)

3 (6.52)
7 (15.22)
13 (28.26)
21 (45.65)
57.83±11.65

2 (7.69)
5 (19.23)
6 (23.08)
13 (50.00)
57.96±12.26

11 (23.91)
11 (23.91)
2 (4.35)
5 (10.87)
3 (6.52)
5 (10.87)
9 (19.57)

5 (19.23)
6 (23.08)
1 (3.85)
4 (15.38)
2 (7.69)
3 (11.54)
5 (19.23)

13 (28.26)
22 (47.83)
11 (23.91)

7 (26.92)
13 (50.00)
6 (23.08)
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ตารางที่ 2. ข้อมูลโรคของผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการ MTM
โรค
จานวนผูร้ บั บริการ (ร้อยละ)
โรคความดันโลหิตสูง
10 (21.74)
โรคความดันโลหิตสูง และ
9 (19.56)
โรคร่วมอื่น ๆ
โรคเบาหวานและโรค
3 (6.52)
ความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน และโรคร่วมอื่น ๆ
3 (6.52)
โรคเบาหวาน โรคความดัน
5 (10.87)
โลหิตสูง และโรคร่วมอื่น ๆ
โรคภูมแิ พ้ โรคหืด และ
5 (10.87)
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
โรคไขมันในเลือดสูง
2 (4.35)
โรคทางระบบหัวใจ
3 (6.52)
โรคเกีย่ วกับหลอดเลือดในสมอง 3 (6.52)
โรคเรือ้ รังอื่น ๆ
3 (6.52)
รวมทัง้ หมด
46
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และพนักงานหน่ วยงานเอกชน (22
ราย) จานวนรายการยาทีใ่ ช้ส่วนใหญ่ คือ 3-5 รายการ (22
ราย) การวิจ ัย สามารถประเมิน ความพึง พอใจในบริก าร
MTM ทางโทรศัพท์ จานวน 26 ราย (ตารางที่ 1)ผูร้ บั บริการ
MTM ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นโรคความดั น โลหิ ต สู ง (10 ราย)
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลขอนแก่นจานวน19 ราย รับ
บริการเติมยาจากร้านยาในโครงการฯ ทัง้ หมด 8 ร้านใน
จังหวัดขอนแก่น รวมการรับบริการทัง้ หมด 20 ครัง้ ผูป้ ่ วย
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย (16 ราย) อายุเฉลี่ย 5.62± 2.43 ปี
ส่วนใหญ่อายุต่ ากว่า 12 ปี (18 ราย) ผู้ป่วยที่มารับบริการ
เติมยาทัง้ หมดเป็ นโรคภูมแิ พ้และโรคหืด จานวนรายการยา
ที่ ใ ช้ ส่ ว นใหญ่ คื อ 3-5 รายการ (7 ราย) (ตารางที่ 3)
การศึกษาประเมินความพึงพอใจในการมารับบริการนี้ทา
โดยสอบถามผูด้ แู ลผูป้ ่ วยทางโทรศัพท์ 9 ราย
การจัดการ DRPs ในบริการ MTM
การให้บริการ MTM กับผูป้ ่ วย 46 ราย พบปั ญหา
54 ปั ญ หา แบ่ ง เป็ น 1) ปั ญ หาที่ส ามารถป้ องกัน ได้ 19
ปั ญหา ซึง่ เภสัชกรสามารถป้ องกันปั ญหาได้ 18 ปั ญหา และ
ป้ องกันปั ญหาดังกล่าวโดยส่งผูป้ ่ วยพบแพทย์ 1 ปั ญหา 2)

387

ปั ญ หาที่เ กิด จากผู้ป่ วยหรือ การดาเนิ น ชีวิต ของผู้ป่ วย 5
ปั ญหา ซึ่งเภสัชกรสามารถจัดการปั ญหาได้ 2 ปั ญหา และ
จัดการปั ญหาแล้วแต่ รอการประเมินผล 3 ปั ญหา และ 3)
DRPs พบทัง้ หมด 30 ปั ญหา เภสัชกรสามารถแก้ปัญหาได้
21 ปั ญหา จัดการปั ญหาโดยส่งผู้ป่วยพบแพทย์ 5 ปั ญหา
และจัดการปั ญหาแล้วแต่รอการประเมินผล 4 ปั ญหา ปั ญหา
ทีพ่ บมากทีส่ ุดคือผูป้ ่ วยไม่ร่วมมือในการใช้ยา โดยมีการใช้
ยาน้อยกว่าทีค่ วรจะเป็ น 12 ปั ญหา เภสัชกรสามารถแก้ไข
ปั ญหาได้ 8 ปั ญหา รายละเอียดดังตารางที่ 4
การจัดการ DRPs ในบริการการเติ มยา
สาหรับโครงการเติมยา พบว่า เภสัชกรสามารถ
ป้ องกันปั ญหาโดยการการทบทวนการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วย
เกิดความเข้าใจและมีความร่วมมือในการใช้ยาจานวน 13
ปั ญหา ซึง่ เภสัชกรสามารถจัดการปั ญหาได้ทุกปั ญหา เภสัช
กรค้น หาปั ญ หาที่เ กิด จากผู้ป่ วยหรือ การดาเนิ น ชีวิตของ
ผู้ป่ วย พบ 1 ปั ญ หา โดยเภสัช กรสามารถแก้ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าวได้ และเภสัชกรค้นหา DRPs ได้ 5 ปั ญหา โดย
ปั ญหาทีพ่ บมีเพียงประเภทเดียวคือ การใช้ยาน้อยเกินไปซึง่
เภสัชกรสามารถจัดการได้ในครัง้ แรก 2 ปั ญหา และจัดการ
ปั ญหาแล้วแต่รอการประเมินผล 3 ปั ญหา (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 3. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วยทีม่ ารับบริการการเติมยา
(n=19)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวนผูม้ ารับบริการ
(n=19)
เพศ
ชาย
16
หญิง
3
อายุ
ต่ากว่า 12 ปี
12–24 ปี
25–50 ปี
51 ปี ขน้ึ ไป
ค่าเฉลีย่ ±SD (ปี )
จานวนรายการยาทีใ่ ช้
น้อยกว่า 3 รายการ
3 – 5 รายการ
มากกว่า 5 รายการ

18
1
0
0
5.62±2.43
8
11
0

ตารางที่ 4. การจัดการปั ญหาการใช้ยาของผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการ MTM (n=46)
บทบาทเภสัชกรชุมชน

จานวน
ปั ญหา

ผลการจัดการปั ญหา
จัดการได้ จัดการโดยส่ง จัดการแล้ว แต่รอ
โดยเภสัชกร
พบแพทย์
การประเมินผล
18
1
0

1. ป้ องกันปั ญหาการใช้ยาโดยการทบทวนการใช้ยา เพื่อให้
ผูป้ ่ วยเกิดความเข้าใจและมีความร่วมมือ ในการใช้ยา
2. ค้นหาและพบปั ญหาทีเ่ กิดจากผูป้ ่ วยหรือ การดาเนินชีวติ
3. ค้นหาปั ญหาและพบ DRPs1
การไม่ได้รบั การรักษาทีส่ มควรได้รบั
การได้รบั การรักษาทีไ่ ม่จาเป็ น
การเกิดผลไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
การใช้ยาน้อยเกินไป
การบริหารยาไม่เหมาะสม
อื่นๆ
รวมทัง้ หมด
1: แบ่งประเภทของ DRPs ตามหลัก IESA

19

ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ รบั บริการจา
การสัม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ แบ่ ง เป็ น 4 ด้ า น คือ ด้ า น
ขัน้ ตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเภสัชกร ด้าน
ประโยชน์ทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั และความพึงพอใจในภาพรวม การ
ประเมิน ผลความพึง พอใจของการให้บ ริก าร MTM จาก
ผู้ป่วยจานวน 26 ราย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58, 4.59, 4.66
และ 4.77 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับ
ความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ การ

ประเมิน ผลความพึง พอใจในโครงการเติม ยาจากผู้ดูแ ล
ผู้ป่ วยจ านวน 9 ราย มีค่ า คะแนนเฉลี่ย 4.83, 4.74, 4.78
และ 4.67 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับความ
พึงพอใจในทุกด้านอยู่ทร่ี ะดับมากทีส่ ดุ (ตารางที่ 6)

5
30
9
2
4
12
2
1
54

2
21
5
2
3
8
2
1
41

0
5
4
0
0
1
0
0
6

3
4
0
0
1
3
0
0
7

การอภิ ปรายผล
การจัดการด้านยา
เภสัชกรชุมชนมีบทบาทอย่างมากในการจัดการ
และแก้ไข DRPs ของผูป้ ่ วย โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยโรค

ตารางที่ 5. ผลการจัดการปั ญหาของผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการในโครงการเติมยา (n=19)
ผลการจัดการปั ญหา
จานวน
บทบาทเภสัชกรชุมชน
ปั ญหา
จัดการได้ จัดการโดยส่ง จัดการแล้ว แต่รอ
โดยเภสัชกร
พบแพทย์
การประเมินผล
1. ป้ องกันปั ญหาการใช้ยาโดยการทบทวนการใช้ยาเพื่อให้
13
13
0
0
ผูป้ ่ วยเกิดความเข้าใจและมีความร่วมมือในการใช้ยา
2. ค้นหาปั ญหาและพบปั ญหาทีเ่ กิดจากผูป้ ่ วยหรือการ
1
1
0
0
ดาเนินชีวติ
3. ค้นหาปั ญหาและพบปั ญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยา1
5
2
0
3
การใช้ยาน้อยเกินไป
5
2
0
3
รวมทัง้ หมด
19
16
0
3
1: แบ่งประเภทของ DRPs ตามหลัก IESA
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ตารางที่ 6. ความพึงพอใจเฉลีย่ ในแต่ละด้านของผูร้ บั บริการ MTM และการเติมยา
ประเด็นความพึงพอใจ

การจัดการด้านยา (n=26)
คะแนนเฉลีย่

ค่าเฉลีย่ ของด้าน

โครงการเติมยา (n=9)
คะแนนเฉลีย่

ค่าเฉลีย่ ของด้าน

ด้านขัน้ ตอนการให้บริการ
1. ความสะดวกของขัน้ ตอนการให้บริการ

4.62

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ

4.54

4.58

4.89
4.78

4.83

ด้านการให้บริการของเภสัชกรในร้านยา
1. อัธยาศัยในการให้บริการของเภสัชกร

4.85

2. การรับฟั งปั ญหาหรือข้อซักถามของผูม้ ารับบริการ

4.65

3. ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ให้บริการ
ด้านประโยชน์ที่ผเู้ ข้ารับบริการได้รบั

4.69

2. การให้คาแนะนาในการใช้ยาของเภสัชกร

4.62

ความพึงพอใจในภาพรวม

4.77
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4.59

4.27

1 การให้ความรูเ้ รื่องโรคของเภสัชกร

เรื้อรัง บทบาทที่สาคัญ ได้แก่ การป้ องกันปั ญหาโดยการ
ทบทวนการใช้ยาของผู้ป่วย การค้นหาและแก้ไขปั ญหาที่
เกิดจากผูป้ ่ วยหรือการดาเนินชีวติ และการค้นหาและแก้ไข
DRPs การศึกษาในผู้ป่วย 46 ราย พบปั ญหาทัง้ หมด 54
ปั ญหา เภสัชกรสามารถจัดการปั ญหาได้ 41 ปั ญหา จัดการ
ปั ญหาโดยส่งตัวพบแพทย์ได้ 6 ปั ญหา และจัดการปั ญหา
แล้วแต่รอการประเมินผลได้ 7 ปั ญหา ทัง้ นี้เป็ นผลมาจาก
การที่เ ภสัช กรร้า นยามีเ วลาในการพู ด คุ ย และซัก ประวัติ
ผู้ป่วยทีม่ ารับบริการ จึงได้รบั ข้อมูลเพื่อนามาประกอบการ
พิจารณาและแก้ไขปั ญหาของผู้ป่วยได้ โดยสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ สุพรรษา ใหม่เอีย่ ม ทีศ่ กึ ษาผลลัพธ์ของการ
จัด การการบ าบัด ด้า นยาในผู้ป่ วยโรคเบาหวาน 40 ราย
ภายใต้ รู ป แบบเครือ ข่ า ยโรงพยาบาลและร้า นยา พบว่ า
เภสัชกรพบ DRPs ในผูป้ ่ วย 105 ปั ญหา และสามารถแก้ไข
DRPs ได้ 91 ปั ญหา (ร้อยละ 86.7) (11)
ผู้ป่วยพึงพอใจมากถึงมากที่สุดต่ อ บริก าร MTM
ในด้านขัน้ ตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเภสัชกร
ด้ า นประโยชน์ ท่ี ผู้ ป่ วยได้ ร ั บ และมี ค วามพึ ง พอใจใน
ภาพรวมมากถึงมากที่สุดด้วย ทัง้ นี้เป็ นผลจากการมารับ

5.00
4.67

4.74

4.56

4.66

4.78
4.78

4.78

4.67
บริ ก ารที่ ร้ า นยานั ้น มีค วามสะดวก ขัน้ ตอนไม่ ซ ับ ซ้ อ น
ระยะเวลารับบริการไม่นาน อีกทัง้ เภสัชกรมีอธั ยาศัยทีด่ ี มี
เวลาในการพูดคุยและให้บริการแก่ผปู้ ่ วย จึงสามารถซักถาม
ปั ญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ รวมถึงการให้คาแนะนาในเรื่อง
โรคและการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ
ในระดับสูง โดยสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุพรรษา ใหม่
เอี่ยม ที่พบว่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจในระดับมาก
ถึงมากที่สุด โดยหัวข้อที่มคี ะแนนสูงสุดคือในด้านข้อมูลที่
ได้รบั จากเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยาและโรค รองลงมาคือ
ด้ า นการให้ บ ริก ารที่มีป ระโยชน์ ต่ อ ผู้ ป่ วย และด้ า นที่มี
คะแนนน้ อ ยที่สุด คือ การควบคุมโรคได้ดียิ่ง ขึ้น พบว่ามี
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความพึงพอใจคือ 4.88, 4.85 และ 4.50
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ตามลาดับ ในส่วนของความพึง
พอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับทีม่ ากถึงมากทีส่ ุด
เช่นกัน (11)
โครงการเติ มยา
ผู้ ป่ วย 19 รายที่ ม ารับ บริ ก ารเติ ม ยา มี ปั ญหา
ทัง้ หมด 19 ปั ญ หา เภสัช กรสามารถจัด การปั ญหาได้ 16

ปั ญหา และจัดการปั ญหาแล้วแต่รอการประเมินผล 3 ปั ญหา
โดยสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ มณฑา ถิระวุฒิ และคณะ
(12) ที่ศกึ ษาผลของการเติมยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
โดยเภสัชกรในศูนย์สขุ ภาพชุมชนตาบลเทพา พบว่าในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มเี ภสัชกรเป็ นผู้ให้บริการ เภสัชกรสามารถค้นหา
DRPs ได้ในผู้ป่วยทุกราย โดย DRPs บางประเภทได้รบั
การแก้ไ ขให้ห มดไปและบางประเภทมีจ านวนปั ญ หาลด
น้อยลง
การศึก ษาพบว่า ผู้ป่ วยส่ว นใหญ่ เป็ น ผู้ป่วยอายุ
น้ อ ย โดยพบอายุ ต่ า กว่า 12 ปี จ านวน 18 ราย เนื่ อ งจาก
ระบบการเติ ม ยานี้ ริ เ ริ่ ม ณ คลิ นิ ก โรคหื ด เด็ ก ของ
โรงพยาบาลขอนแก่น และการเติมยาทาให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมี
ความสะดวก จึงยินดีร่วมโครงการมากกว่าในคลินิกอื่น
ผู้ป่วยพึงพอใจต่อโครงการเติมยาในด้านขัน้ ตอน
การให้บริการ ด้านการให้บริการของเภสัชกร ด้านประโยชน์
ทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั และมีความพึงพอใจในภาพรวมของงานบริกา
ในระดับมากถึงมากที่สุด ทัง้ นี้เป็ นผลจากบริการเติมยาที่
ร้านยาช่วยลดระยะเวลาและขัน้ ตอนในการรับบริการเมื่อ
เทีย บกับ การรับ บริก ารที่โ รงพยาบาล อีก ทัง้ เภสัช กรมี
อัธยาศัยทีด่ ี มีเวลาในการพูดคุยและให้บริการแก่ผปู้ ่ วย จึง
สามารถซักถามปั ญหาหรือข้อ สงสัยต่ า งๆ รวมถึงการให้
คาแนะนาในเรื่องโรคและการใช้ยาแก่ผปู้ ่ วย ส่งผลให้ผปู้ ่ วย
มีความพึงพอใจในระดับสูง โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ มณฑา ถิระวุฒิ และคณะ (12) ในการเติม
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในศูนย์สุขภาพ
ชุมชนตาบลเทพา พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 คะแนน ซึง่ อยู่ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด อีก
ทัง้ จากผลงานวิจยั ของ ระพีพรรณ ฉลองสุข และคณะ (13)
ที่ศึก ษาความพึง พอใจของผู้ร ับ บริก ารต่ อ ร้า นยาภายใต้
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุ พ ราชสว่ า งแดนดิน ที่พ บว่ า ผู้ป่ วยร้อ ยละ 47.7, 59.3,
60.5 และ 67.4 พึง พอใจในระดับ มากต่ อ บริก ารโดยรวม
ความสะดวกในบริก ารที่ไ ด้ ร ับ ความรวดเร็ว ในการรับ
บริ ก าร และการให้ ค าแนะน าของเภสัช กร ตามล าดับ
นอกจากนี้ ระพี พ รรณ ฉลองสุ ข และคณะ (13) ได้
เปรียบเทียบระบบบริการจ่ายยาตามใบสังแพทย์
่
ให้ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังทีโ่ รงพยาบาลกับที่รา้ นยาคุณภาพ พบว่า ผู้ป่วย
ร้อยละ 53.8, 69.2, 69.2, 73.1 และ 73.1 มีความพึงพอใจ
ในระดับมากต่อบริการโดยรวมจากร้านยาคุณภาพ ความ
สะดวกในบริการทีไ่ ด้รบั ความรวดเร็วในการรับบริการ การ

บริการจ่ายยาตามใบสังแพทย์
่
และการให้บริการวัดความ
ดันโลหิตและเจาะวัดระดับน้าตาล ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม การวิจยั นี้ยงั ขาดกลุ่มควบคุมทัง้ ใน
ส่วนของการพบ DRPs และความพึงพอใจของผูป้ ่ วย และ
ยังขาดการสัมภาษณ์เภสัชกรร้านยา เภสัชกรโรงพยาบาล
แ ละ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ นโ รง พ ย า บ า ลถึ ง ค ว า ม พึ ง พ อใจ
ประสบการณ์ และข้อ เสนอแนะเพื่อ ปรับ ปรุ ง โครงการนี้
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไป ควรมีการเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุ ม เพื่อ ให้เ ห็น ผลลัพ ธ์ท่ีช ัด เจนยิ่ง ขึ้น รวมถึ ง การ
สัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับโครงการทัง้ แพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาล นอกจากนี้ ควรมีการประเมินในด้านอื่น ๆ เช่น
ผลทางคลินิก ผลทางเศรษฐศาสตร์ และคุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ่ วย เพื่อให้มขี อ้ มูลทีร่ อบด้านมากขึน้

สรุปผล
การมีเภสัชกรเป็ นผู้ให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในโครงการเครือข่ายเภสัชกรประจาครอบครัวร่วมให้บริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทาให้สามารถค้นหา
และจัดการ DRPs ได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อ
การมารับบริการในระดับมากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม การศึกษา
นี้เป็ นเพียงโครงการนาร่องเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงจาเป็ นต้องมี
การดาเนินการในระยะเวลานานพอสมควรเพื่อปรับรูปแบบ
งานบริการให้เหมาะสมต่อไป
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