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 This is  a quasi-experimental and descriptive study research design. The aims were to 

compare the blood pressure values before and after participation the antihypertensive medication 

refill clinic by pharmacist (Refill Clinic), investigate the occurrence of drug, food and health behavior 

related problems, and evaluate both patient and provider satisfaction. Forty three hypertensive 

patients who participate in Refill Clinic at Si Prachan Hospital (n=43) and sixteen providers (n=16) 

were enrolled in this study. Patient data collection was conducted during June 1,2013 till December 31, 

2013 by patient clinical profile, questionnaire and provider data collection was conducted  in January 

2014 by interview. Statistics for data analysis were frequency, percentage and paired  t-test to 

compare blood pressure values before and after participation the  Refill Clinic 

The result revealed that control of the systolic blood pressure values and diastolic blood 

pressure values at the Refill Clinic were not different from the Hypertention Clinic (p-values = 0.589 

and p-values = 0.901, respectively). There were 10 drug related problems in which the pharmacist 

referred patients to the physician and recommended appropriate medication use.  About 86.05 

percent of the patients showed good and excellent satisfaction with overall service quality. Patients 

viewed that the service provided at the Refill Clinic was more convenient and faster than the 

Hypertension Clinic service. (93.02 percent and 95.35 percent, respectively). All patients were 

pleased  to continue in participation to this project. Interviewing the providers also showed  the result 

in  the  same  direction  as satisfaction with fast service, convenience, high efficacy and  create 

benefits.Therefore they would continuously support this project. 

This study indicated that the Refill Clinic under pharmacist management  to control blood 

pressure  was as effective as the Hypertension Clinic at hospital, thus increasing number of patients 

to this Refill Clinic are recommended. Suggestion from this thesis should be followed to improve the  

services and patient care. Capacity building in both knowledge and skill for pharmacists working the 

Refill Clinic should be developed. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โรคความดันโลหิตสูงเปนปญหาสําคัญระดับประเทศ  เน่ืองจากเปนสาเหตุที่ทําให 
ผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม และไมไดรับการดูแล
รักษาที่ถูกตองอยางตอเนื่องเกิดโรคแทรกซอนตางๆ ไดแก โรคหลอดเลือดในสมองแตก สมองตาย
จากการขาดเลือด เสนเลือดสมองตีบและนําไปสูการเปนอัมพฤกษ อัมพาต ภาวะหัวใจวาย ไตเสื่อม                 
และนําไปสูไตวายเร้ือรัง สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของผูปวยและครอบครัว  
ซึ่งจากการสํารวจสุขภาพอนามัยประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป โดยการตรวจรางกาย  ป 2551-2552 
พบวา โรคความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงของภาระโรคอันดับที่ 5 ของชายไทย และอันดับที่ 2 
ของหญิงไทย โดยทําใหผูปวยเสียชีวิตประมาณปละ 70,000 ราย ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง
เทากับ รอยละ 21.4 (ประมาณ 10.8 ลานคน) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต  สัดสวนของกลุม
ผูปวยที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท เทากับ รอยละ 20.9  
(สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย, ม.ป.ป.: 142-147)  การควบคุมระดับความดันโลหิตให
บรรลุเปาหมาย สามารถลดอุบัติการณของภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญ ไดแก ภาวะหัวใจวาย รอยละ 50 
อัมพฤกษหรืออัมพาต รอยละ 35-40 และกลามเนื้อหัวใจตาย รอยละ 20-25  สําหรับการรักษาโรค
ความดันโลหิตสูง ไดแก การรักษาโดยการใชยา และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Life style) เชน ลด
การดื่มแอลกอฮอล ลดปริมาณการบริโภคเกลือ หยุดสูบบุหร่ี ลดน้ําหนัก ออกกําลังกาย เพิ่มการ
บริโภคผักและผลไม และลดการบริโภคอาหารไขมัน เปนตน (วรงค  ลาภานันต, 2554: 321-325) 

จากสถิติของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีประจันต                
ระหวางป 2553-2555 พบวา มีผูปวยรายใหม จํานวน 610 คน 435 คน และ 514 คน ตามลําดับ และ
มีผูปวยเขารับบริการในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง (ใหบริการทุกวันพุธ) เฉลี่ย 381 คน  417 คน 
และ 460 คนตอเดือน ตามลําดับ โดยมีแพทยประจําคลินิกโรคความดันโลหิตสูง 1 คน และมีแพทย
ตรวจแผนกผูปวยนอก 3 คน  จะเห็นไดวาในแตละปมีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม และ
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ผูปวยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูงจํานวนมาก  จึงทําใหแพทยมีเวลาจํากัดในการดูแลผูปวย  ซึ่ง
อาจมีผลทําใหผูปวยไมไดรับการประเมินอาการอยางละเอียดและไมไดรับการตรวจรักษาจากแพทย
ดวยเวลาที่เหมาะสมตามสภาวะทางคลินิก  ผูปวยอาจไมมีโอกาสซักถามปญหาจากแพทย  เน่ืองจาก
มีผูปวยรายอ่ืนรอรับการตรวจ  รวมถึงเม่ือแพทยตรวจผูปวยจํานวนมากอาจมีภาวะทางอารมณที่               
ไมม่ันคงได  ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดผลกระทบตางๆ ไดแก ผลลัพธในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
ตามเปาหมาย เวลาท่ีแพทยใชในการสั่งยา ความพึงพอใจของผูปวยตอบริการที่ไดรับ ความพึงพอใจ
ของแพทยผูใหบริการ และความเส่ียงจากการถูกรองเรียนเร่ืองการปฏิบัติงาน (Dugdale, Epstein, 
and Pantilat, 1999)  

จากการวิเคราะหขอมูลระยะเวลารอรับบริการของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่คลินิก
โรคความดันโลหิตสูง โดยการสุมตัวอยางเดือนกุมภาพันธ 2556 พบวา ผูปวยรอยละ 45 รอคอย             
พบแพทย 2-3 ชั่วโมง ผูปวยทั้งหมด (รอยละ 100) รอรับยาไมเกิน 30 นาที  จะเห็นไดวาผูปวยตอง
เสียเวลาคอนขางมากไปกับการรอคอยพบแพทย  ซึ่งมีผลทําใหผูปวยมีความพึงพอใจในระดับต่ํา
หรือไมพึงพอใจตอการบริการท่ีไดรับ (Anderson, Camacho, and Balkrishnan, 2007; กนกพร         
ลีลาเทพินทร, พัชรา มาลือศรี และปรารถนา ปุณณกิติเกษม, 2554; Ogunfowokan and Mora, 2012) 
และเมื่อวิเคราะหขอมูลรายการยาที่ผูปวยไดรับโดยการสุมประวัติการรับยาลดความดันโลหิตสูง
ของผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา และสิทธิประกันสังคมที่มีคาความดันโลหิตไมเกิน 
140/90 มิลลิเมตรปรอท อยางนอย 3 คร้ังติดตอกัน ระหวางเดือนกรกฎาคม 2555 ถึง มกราคม 2556 
พบวา ผูปวยสวนใหญ รอยละ 77 ไดรับยาชนิดเดิม  

เภสัชกรเปนบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีบทบาทจัดการกับภาวะโรคเร้ือรัง ไดแก การ
ประเมินสภาวะผูปวยเบื้องตน โดยใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวทั้งที่ตองใชยาและไมใชยาแกผูปวย
อยางเหมาะสม กําหนดแผนการรักษา คนหา ปองกัน แกไข และติดตามปญหาการใชยา ประเมิน
ความรวมมือดานพฤติกรรมสุขภาพ  เพื่อใหไดผลลัพธทางการรักษาตามเปาหมาย  รวมทั้งไดขยาย
บทบาทในการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังเพ่ิมมากข้ึน  ซึ่งที่ผานมาไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของ
เภสัชกรในระบบบริการเติมยาโรคเร้ือรังตอเนื่องที่โรงพยาบาล รานขายยา และศูนยสุขภาพชุมชน 
ไดแก  ผลของการใหบริการคลินิกรับยาโรคความดันโลหิตสูงตอเนื่องโดยเภสัชกร โรงพยาบาล
พัทลุง พบวา การควบคุมคาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (Systolic blood pressure, SBP)                 
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คาความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (Diastolic blood pressure, DBP)  ความรวมมือในการใชยา
ระหวางคร้ังที่มาโรงพยาบาลภายในกลุมแตละกลุมไมแตกตางกัน ผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
มีความพึงพอใจในระดับมากกับการใหบริการคลินิกรับยาตอเน่ืองโดยเภสัชกร (บุษกร หนูขํา, 
2546) การเปรียบเทียบผลทางคลินิกและความพึงพอใจตอบริการของผูปวยโรคเบาหวานที่เขารับ
บริการเติมยาโดยเภสัชกรกับคลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลตรัง พบวา ระดับนํ้าตาลในพลาสมา
ขณะอดอาหาร (Fasting plasma glucose, FPG) ระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (Glycosylated 
hemoglobin, HbA1c)  และความพึงพอใจในบริการไมแตกตางกัน ความไมรวมมือในการใชยาหลัง
เขารับบริการที่คลินิกเติมยามีแนวโนมลดลง ความไมรวมมือในการใชยาระหวางคร้ังที่มารับบริการ
เทียบกับกอนการวิจัยมีความแตกตางกันทางสถิติ (กาญนา สินไชย, 2547) การใหบริการเติมยา
ตอเนื่องใหผูปวยโรคเร้ือรังโดยเภสัชกรที่รานยาคุณภาพ อําเภอพระสมุทรเจดีย  ทําใหระดับน้ําตาล
ในเลือดขณะอดอาหาร (Fasting blood sugar, FBS) คาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (SBP) คา
ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (DBP) ไมแตกตางกับการบริการที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย
สวาทยานนท  ผูปวยท้ังหมดพึงพอใจตอความสะดวกและรวดเร็วของบริการในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ผูปวยรอยละ 74.3 พึงพอใจบริการโดยรวมในระดับมากถึงมากที่สุด (ระพีพรรณ ฉลองสุข, 
สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย และวิชัย สันติมาลีวรกุล, 2549) การจายยาโรคความดันโลหิตสูงตอเน่ือง
โดยเภสัชกรที่ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลเทพา จังหวัดสงขลา พบวา การใหบริการดังกลาวไมทําให
ความดันโลหิตเปล่ียนแปลง แตทําใหผูปวยมีปญหาการใชยาลดลง และมีความพึงพอใจตอบริการ
ในระดับมาก (มณฑา ถิระวุฒิ, โพยม วงศภูวรักษ และวันทนา เหรียญมงคล, 2550: 303-313) การ
จายยาโรคเบาหวานตอเนื่องโดยเภสัชกรที่ศูนยสุขภาพชุมชนตลาดเกรียบ จังหวัดอยุธยา พบวา            
ทําใหผูปวยมีแนวโนมควบคุมผลลัพธทางคลินิกใกลเคียงกบัเปาหมายมากข้ึน จํานวนผูปวยที่
ควบคุมระดับน้ําตาลในพลาสมาขณะอดอาหาร (FPG) ระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) 
และคาความดันโลหิตไดตามเปาหมายเพิ่มขึ้น (สุธาทิพย วิชาญไพบูลย และสการินทร มีสมพืชน, 
2552: 310-316)  และผูปวยท่ีเขารับบริการเติมยาโดยเภสัชกรไดรับความปลอดภัยจากการใชยา 
(Riege, 2005)  รวมถึงชวยลดภาระงานของแพทย (Cassidy and others, 1996)  จากหลักฐานทาง
วิชาการดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา การใหบริการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังโดยเภสัชกรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพไมแตกตางจากการรับบริการในโรงพยาบาล หรือศูนยสุขภาพชุมชน โดยผลลัพธทาง
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คลินิกของผูปวยกอนและหลังเขารับบริการเติมยาโดยเภสัชกรไมแตกตางกัน  แตทําใหผูปวยมี
ความพึงพอใจตอบริการในระดับมาก  และชวยลดปญหาการใชยาของผูปวยดวยการจัดการอยาง
เหมาะสม  

โรงพยาบาลศรีประจันตไดจัดทําโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดย   
เภสัชกร (โครงการฯ)  เพื่อเปนทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับผูปวยที่มีอาการคงท่ี  ใหไดรับความ
สะดวกและรวดเร็วเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการดังกลาวจะลดขั้นตอนการรอคอยพบแพทย  ทําให
แพทยมีเวลาเพียงพอในการดูแลผูปวยที่มีภาวะโรคแทรกซอน  แตอยางไรก็ตามจากความแตกตาง
ของสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยบริการ ไดแก โครงสรางการบริหารงาน ระบบ
ปฏิบัติงาน ทรัพยากรการบริหาร (บุคลากร งบประมาณ  การจัดการ วัสดุอุปกรณ) ลักษณะทาง
สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม คานิยม และความเช่ือของคนในชุมชน  เปนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
ของโครงการ  ดังนั้นจึงควรดําเนินการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการฯ ดังกลาว  เพื่อเปนประโยชน
ตอการตัดสินใจพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการฯ ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
วัตถุประสงคท่ัวไป 

เพื่อประเมินผลโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรใน
โรงพยาบาลศรีประจันต                                                      
วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลทางคลินิกของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลังเขารับ
บริการที่คลินิกเติมยา  

2. ศึกษาปญหาดานยา อาหาร และพฤติกรรมสุขภาพ  
                    3. ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่คลินิกเติมยา 
                    4. ศึกษาความพึงพอใจของผูใหบริการ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
ผลลัพธทางคลินิกของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงหลังเขารับบริการท่ีคลินิกเติมยา               

ไมแตกตางกับกอนเขารับบริการที่คลินิกเติมยา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
ธ 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาในกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในโครงการคลินิกเติมยา
โรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร (โครงการฯ) ในโรงพยาบาลศรีประจันต โดยทําการเก็บขอมูล
ตั้งแตเดือน มิถุนายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2556  รวมระยะเวลา 7 เดือน และศึกษาในกลุมผูใหบริการ                
ที่มีสวนไดสวนเสียตอโครงการฯ (Stakeholder) ไดแก แพทย เภสัชกร และพยาบาลแผนกผูปวยนอก 
โดยทําการเก็บขอมูลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557     
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

คลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง คลินิกที่ใหบริการผูปวยนอกโรคความดัน               
โลหิตสูงท่ีมีสภาวะทางคลินิกคงท่ี โรงพยาบาลศรีประจันต โดยการทํางานรวมกันของสหวิชาชีพ 
ไดแก แพทยมีหนาที่กําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูรับบริการ  พิจารณาคัดเลือกผูปวยตามเกณฑที่
กําหนดเพ่ือสงเขารับบริการในคลินิกเติมยา  พยาบาลมีหนาที่ซักประวัติ  ตรวจวัดสัญญาณชีพ            
เภสัชกรมีหนาที่สั่งยาโรคความดันโลหิตสูงตอเน่ืองตามแนวทางการดูแลผูปวย บันทึกขอมูลลงใน

ตัวแปรตน 
การใหบริการเติมยาโรคความดันโลหิตสูง
โดยเภสัชกร 
 - การบริบาลทางเภสัชกรรม 
 - การดูแลผูปวยตามแนวทางการดูแลผูปวย 
   ในคลินิกเติมยา และแนวทางการรักษา 
   โรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัตทิั่วไป  
    พ.ศ. 2555 

ตัวแปรตาม 
1. ผลทางคลินิก 
    -คาความดันโลหิต 
2. ปญหาดานยา อาหารและ 
     พฤติกรรมสุขภาพของผูปวย             
     ไดรับการแกไข 
3. ความพึงพอใจของผูรบับริการ 
4. ความพึงพอใจของผูใหบริการ 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร แนะนําและประเมินการใชยา คนหาปญหาจากการใชยา (Drug related 
problems)  นัดติดตามผูปวย และสงผูปวยพบแพทยเพื่อตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนตามกําหนด 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีสภาวะทางคลินิกคงที่ หมายถึง  ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่มีคาความดันโลหิตไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท เมื่อวัดติดตอกัน 3 คร้ังหลังสุด (3 visit)                   
ซึ่งมีระยะหางในแตละคร้ัง 4-8 สัปดาห  ผูปวยไมมีโรครวมอื่นๆ ยกเวน โรคไขมันในเลือดสูง และ
ไมมีโรคแทรกซอนที่รุนแรง เชน โรคหัวใจ โรคไต  

แนวทางการดูแลผูปวยในโครงการฯ หมายถึง  แนวทางการดูแลผูปวยซึ่งจัดทําขึ้นโดย
แพทยเฉพาะทางสาขาอายุรกรรม รวมกับคณะกรรมการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง   สําหรับ
เภสัชกรใชดูแลผูปวยในโครงการฯ  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                1. เปนขอมูลประกอบการวางแผนดานกําลังคน วัสดุอุปกรณ งบประมาณ ระบบปฏิบัติงาน     
เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการฯ  
                2. เปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริการกลุมผูปวยโรคเร้ือรังอื่นๆ  
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

การวิจัยเร่ืองการประเมินผลโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร
ในโรงพยาบาลศรีประจันต  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใช
เปนกรอบในการวิจัย ดังนี้ 

1. การบริการคลินิกเติมยา (Refill Clinic)   

2.โรคความดันโลหิตสูง  
3.โรงพยาบาลศรีประจันต 
4.โครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร โรงพยาบาลศรีประจันต 
5. การประเมินผลโครงการ  
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การบริการคลินิกเติมยา (Refill Clinic) 
ความหมาย 

คลินิกเติมยา (วิบูล รัตนกูล, 2551) เปนระบบการรับยาตอเนื่องในผูปวยโรคเร้ือรัง                        
ที่มีอาการคงท่ีที่ผานการพิจารณาจากแพทยตามเกณฑที่กําหนดใหสามารถรับยาเดิมไดในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยผูปวยผานการประเมินและสั่งใชยาจากเภสัชกรโดยตรง (Prescribing authority)  

แนวคิดการพัฒนาคลินิกเติมยา 
คลินิกนี้เกิดขึ้นมาจากปญหาตางๆ เชน ปญหาจํานวนและการกระจายของแพทย              

ไมเพียงพอ  ระบบการคัดกรองความรุนแรงของโรค  ขั้นตอนการรับบริการ  สถานท่ีใหบริการ  
และจํานวนผูปวย  ซึ่งมีผลทําใหผูปวยไมไดรับการตรวจ  ผูปวยรอการตรวจรักษาเปนเวลานาน  
และมีผลตอคุณภาพการตรวจรักษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความแออัดในการบริการ  ลดอัตรา
การขาดยาของผูปวย  ลดขั้นตอนการบริการ  ผูปวยไดรับความสะดวกรวดเร็ว  โดยการทํางานเปน
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ทีมรวมกับแพทยและพยาบาล  ซึ่งมีหนาที่แตกตางกัน ไดแก แพทยทําหนาที่กําหนดเกณฑในการ
คัดเลือกผูรับบริการ พิจารณาคัดเลือกผูปวยตามเกณฑที่กําหนด เพื่อสงผูปวยเขารับบริการท่ีคลินิก
เติมยา สวนเภสัชกรทําหนาที่ประเมินสภาวะผูปวย (สั่งจายยาเดิมตอเน่ืองหรือสงผูปวยกลับไปพบ
แพทย) แนะนําการใชยา บันทึกขอมูลในเวชระเบียน และทํานัดหมาย (วิบูล รัตนกูล, 2551) 

การพัฒนาบทบาทการสั่งยาของเภสัชกร 
ในป ค.ศ. 1960 ถึง 1979 เภสัชกรเร่ิมมีบทบาทเปนผูสั่งยาใหกับชาวอินเดียแถบชนบท 

และในป 1972 มีการสํารวจพบวา รัฐแคลิฟอรเนีย (California) และรัฐวอรชิงตัน (Washington) 

เปนรัฐแหงแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการสั่งยาโดยเภสัชกร (Tracy, 2007: 2)  

ในป พ.ศ. 2541 คลินิกเติมยาในประเทศไทยเร่ิมนํามาใชในคร้ังแรกที่โรงพยาบาลเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเร่ิมดําเนินการในคลินิกพิเศษเฉพาะโรคท่ีมีอายุรแพทยเปนผูรักษา
ผูปวยโรคเร้ือรัง เชน ผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อใหไดรับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว แตยังไมมีกระบวนการประเมินผลระบบการรับยาตอเนื่อง (ผุสดี บัวทอง และพจงจิต                
เลิศสุทธิรักษ 2541: อางถึงใน กาญนา สินไชย และสงวน ลือเกียรติบัณฑิต, 2549)  

เภสัชกรมีบทบาทใหการดูแลผูปวยในระบบบริการสั่งจายยาโรคเร้ือรังตอเนื่อง ดังนี้ 
1.โรคความดันโลหิตสูง (บุษกร หนูขํา, 2546; มณฑา ถิระวุฒิ, โพยม วงศภูวรักษ และ

วันทนา เหรียญมงคล, 2550; ระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย และวิชัย สนัติมาลีวรกุล, 

2549; ทวีพร ศูนยดอน, 2553) 

2.โรคเบาหวาน (กาญนา สินไชย, 2547; ระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย 

และวิชัย สันติมาลีวรกุล, 2549; สุธาทิพย  วิชาญไพบูลย และสการินทร มีสมพืชน, 2552; ทวีพร 
ศูนยดอน, 2553; Wang and others, 2014) 

3.อาการปวดเร้ือรังที่ไมมีสาเหตุจากโรคมะเร็ง (Ernest and others, 2007: 85-89)  

4.โรคทางจิตเวช (สุภารัตน วัฒนสมบัติ, พิษณุ แสงรัตน และตอพงษ วัฒนสมบัติ, 
2554) 

5.โรคภูมิคุมกันบกพรอง (HIV/AIDs) (Townsend and others, 2007; Babigumiramail 

and others, 2011) 

6.โรคท่ีใชยาตานการแข็งตัวของเลือด (Spalek and Gong, 1999) 
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7.โรคไขมันในเลือดสูง (Furmaga, 1993) 

8.โรคภูมิแพและโรคหอบหืด (Olga, 2014: 513-522) 

ความปลอดภัยดานยาและความรับผิดชอบตอผูปวยของเภสัชกร 
เปาหมายหลักในการดูแลรักษาผูปวย คือ ความตองการใหผูปวยมีผลลัพธทางคลินิก

ตามเปาหมาย และผูปวยไดรับความปลอดภัยจากกระบวนการหรือข้ันตอนของการรักษา ซ่ึงองคประกอบ
ที่สนับสนุนใหการปฎิบัติงานของเภสัชกรดานตางๆ เชน การปรับขนาดยา การแนะนําการใชยา
และการสั่งยา ที่มีผลทําใหผูปวยความปลอดภัยและไดรับการดูแลอยางเหมาะสม (Pharmacist 

Prescribing Task Force, 2009: 267-274) ไดแก 
1. กฎหมายและนโยบายที่เหมาะสม  
2. ความรู และความชํานาญของผูสั่งยา   
3. การเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญของผูปวย เชนโรค ประวัติการใชยา เปาหมายในการรักษา 
4. ความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูปวย  
5. การดูแลผูปวยโดยทีมสหวิชาชีพ  
6. การบันทึกกิจกรรมที่เภสัชกรใหบริการผูปวยอยางครบถวน เพื่อประโยชนในการ

สื่อสารกับทีมสหวิชาชีพ 

ขอดีและขอดอยของการใหบริการคลินิกเติมยา 
ขอดี 
1. ลดเวลาในการปฎิบัติงานของแพทย (Cassidy et al., 1996; Riege, 2005: 213-223) 

2. ลดปญหาความไมรวมมือในการใชยา (กาญนา สินไชย, 2547; มณฑา ถิระวุฒิ, 
โพยม วงศภูวรักษ และวันทนา เหรียญมงคล, 2550) 

3. ลดตนทุนการใหบริการ (ทวีพร ศูนยดอน, 2553; Riege, 2005: 213-223) 
4. ผูปวยมีความพึงพอใจตอบริการ (บุษกร หนูขํา, 2546; กาญนา สินไชย, 2547; 

มณฑา ถิระวุฒิ, โพยม วงศภูวรักษ และวันทนา เหรียญมงคล, 2550; ระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ 
ลอจิตรอํานวย และวิชัย สันติมาลีวรกุล, 2549) 

5. ลดระยะเวลาการรอคอยรับบริการของผูปวย (บุษกร หนูขํา, 2546) 
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ขอดอย 
1. เภสัชกรอาจจะไมมีความสามารถในการประเมินภาวะของโรคไดดี เน่ืองจากไมได

รับการฝกอบรมเร่ืองการวินิจฉัยโรค (Stimmel ,1983) 

ปญหาเกี่ยวกับยา (Drug Related Problem) 
การจัดประเภทปญหาเก่ียวกับยา ชวยทําใหการบริบาลทางเภสัชกรรมเปนระบบและ

คลอบคลุมปญหาเกี่ยวกับยาที่เกิดขึ้นกับผูปวย ซึ่งมีหลายรูปแบบ (รจเรศ หาญรินทร, 2552: 85-95)  

ไดแก  
1. ประเภทของปญหาเกี่ยวกับยาของ Strand และคณะ 8 กลุม ดังนี้ 

                        1.1 ผูปวยไมไดรับยาที่ควรจะได (Untreated indication) 

                        1.2 ผูปวยไดรับยาไมเหมาะสม (Improper drug selection) 

                        1.3 ผูปวยไดรับยาที่ถูกตอง แตขนาดนอยเกินไป (Subtherapeutic dose) 

                        1.4 ผูปวยไมไดรับยาตามแพทยสั่ง (Failure to receive medication) 

                        1.5. ผูปวยไดรับยาที่ถูกตอง แตขนาดมากเกินไป (Overdosage) 

                        1.6  ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse drug reaction) 

                        1.7  ผูปวยเกิดอันตรกิริยาระหวางยา (Drug interaction) 

                        1.8  ผูปวยไดรับยาที่ไมมีขอบงชี้ทางวิชาการ (Medication use without indication) 

2. ประเภทของปญหาเกี่ยวกับยาของ The American Society of Health System 

Pharmacist (ASHP) 11 กลุม ดังนี้ 
                    2.1 ความสัมพันธระหวางยาที่ใชกับโรคหรือภาวะที่เปน เชน มีการใชยาโดยไมมี 

ขอบงใช  มียาจากที่อ่ืนหรือภาวะโรคอื่นที่ยังไมไดรับการรักษา 
                    2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชยา เชน ยาท่ีเลือกใชไมมีประสิทธิผลและความ

ปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับยาชนิดอ่ืน  ผูปวยไมไดรับการปรับเปลี่ยนการรักษาใหเหมาะสม 
                    2.3 แบบแผนการใชยา เชน ขนาดยาหรือความถี่ของยาที่ผูปวยไดรับไมเหมาะสม  

รูปแบบยา วิธีการใชยา และการบริหารยาไมเหมาะสม 

                    2.4 การรักษาที่ซ้ําซอน  

                    2.5 การแพหรือเกิดผลขางเคียงท่ีไมสามารถทนได  
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                    2.6  เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา 
                    2.7 อันตรกิริยาตอกันระหวางยา-ยา ยา-โรค ยา-อาหาร และยา-ผลตรวจทาง

หองปฏิบัติการ 

                    2.8 ปญหาการใชยาเพื่อวัตถุประสงคทางสังคมหรือเพื่อผอนคลาย  

                    2.9 ไมไดรับยาหรือการรักษาที่สมควรไดรับ เชน เกิดความคลาดเคลื่อนของ
ระบบงาน ความไมรวมมือของผูปวย 

                    2.10 ผลกระทบทางการเงิน เชน ยาที่เลือกใชไมเกิดความคุมคาทางตนทุน-
ประสิทธิผล ราคายากอใหเกิดภาระทางการเงินกับผูปวย 

                    2.11 ความรูเกี่ยวกับการรักษาของผูปวย เชน ผูปวยไมเขาใจวัตถุประสงคของการ
ใชยา  ผูปวยไมเขาใจขอความในฉลากชวยหรือบัตรพกติดกระเปา 

3. ประเภทของปญหาเกี่ยวกับยาของ The Pharmaceutical Care Network Europe 

(PCNE) version 5.01  เปนวิธีการที่เปนระบบ แบงแยกปญหาออกจากสาเหตุอยางชัดเจน มีการจัด
ประเภทวิธีการแกไขและผลลัพธของการแกไขปญหา โดยจัดหมวดของปญหาเปน 4 หมวดหลัก 
ไดแก ปญหาเกี่ยวกับยา (Problems) (ตารางที่ 1) สาเหตุของปญหา (Causes) (ตารางที่ 2) วิธีการ
แกปญหา (Interventions) (ตารางท่ี 3) และผลลัพธของการแกปญหา (Outcome of intervention) 

(ตารางที่ 4) 
ตารางที่ 1  หมวดหลักของปญหาเกี่ยวกับยา 

หมวดหลักของปญหา รายละเอียดของปญหา 
1. อาการไมพึงประสงคจากยา (Adverse 

reaction) 

1.1 เกิดผลขางเคียงจากยาแบบไมแพ 
1.2 เกิดผลขางเคียงจากยาแบบแพ 
1.3 เกิดพิษจากยา 

2. ปญหาจากการเลือกใชยา (Drug choice 

problem)   
    ผูปวยไดรับยาไมเหมาะสมกับโรคที่เปน 

2.1 รูปแบบยาไมเหมาะสม 

2.2 การไดรับยาซ้ําซอนอยางไมเหมาะสม 

2.3 มีขอหามในการใชยา 
2.4 ยาไมมีขอบงใชที่ชัดเจนในโรคท่ีเปน 
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ตารางที่ 1  หมวดหลักของปญหาเกี่ยวกับยา (ตอ) 
หมวดหลักของปญหา รายละเอียดของปญหา 

3. ปญหาเกี่ยวกับขนาดยา (Dosing 

problem)   
    ผูปวยไดรับขนาดมากกวาหรือนอยกวา
ขนาดท่ีตองการ 

3.1 ขนาดยาหรือความถี่ของการใหยานอยเกินไป  
3.2 ขนาดยาหรือความถี่ของการใหยาสูงเกินไป  
3.3 ชวงเวลาของการใหยาสั้นเกินไป 

3.4 ชวงเวลาของการใหยายาวเกินไป 
4. ปญหาการใชยา (Drug use problem)   
     

4.1 ผูปวยไมใชยาในทุกกรณี 
4.2 ผูปวยใชยาผิดชนิด 

5. อันตรกิริยา (Interaction) 

 
5.1 คาดวาจะเกิดอันตรกิริยา 
5.2 เกิดอันตรกิริยาแลว 

6. ปญหาอ่ืนๆ  
 

6.1 ผูปวยไมพึงพอใจในการรักษา แมวาไดรับยาที่
เหมาะสม 

6.2  การไมตะหนักถึงสุขภาพและโรคที่เปน 

6.3 ผูปวยบอกอาการไมชัดเจน จําเปนตอง                   
ซักประวัติเพิ่ม 

6.4 การรักษาลมเหลว ไมทราบสาเหตุ 
 
ตารางที่ 2  หมวดสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับยา  

สาเหตุหลัก รายละเอียดของสาเหตุ 

1. การเลือกใชยาหรือเลือกขนาดยา (Drug 

or dose selection) 

     

1.1การเลือกใชยาไมเหมาะสม 

1.2การเลือกขนาดยาไมเหมาะสม 

1.3 มียาท่ีมีความคุมคาดานตนทุนประสิทธิผล
มากกวา 
1.4 ปญหาดานเภสัชจลนพลศาสตร  
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ตารางที่ 2  หมวดสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับยา (ตอ) 
สาเหตุหลัก รายละเอียดของสาเหตุ 

1. การเลือกใชยาหรือเลือกขนาดยา (Drug 

or dose selection)   
 

1.5 ผูปวยจําเปนตองไดรับยาเสริมฤทธิ์หรือปองกัน
โรค 

1.6 ภาวะโรคดีขึ้นหรือแยลง 

1.7 มีโรคเกิดขึ้นใหม 
1.8 เกิดผลขางเคียงจากยาหรือสาเหตุอ่ืนๆ 

2. กระบวนการใชยา (Drug use process) 

    สาเหตุมาจากวิธีการใชยาของผูปวย 
แมวาผูปวยจะไดยาในขนาดท่ีถูกตองและ
ฉลากบอกวิธีการใชถูกตอง 
 

2.1 เวลาหรือชวงเวลาในการใชยาไมเหมาะสม 

2.2 การใชยานอยกวาที่ควรจะเปน 

2.3 การใชยามากกวาที่ควรจะเปน 

2.4 ไมมาติดตามวัดระดับยาในเลือด 

2.5 การใชยาในทางท่ีผิด 

2.6 ผูปวยไมสามารถใชยาหรือรูปแบบยาตามท่ี
แพทยสั่งได 

3. ขอมูลหรือความรู (Information)  
    ผูปวยขาดความรู ความเขาใจ หรือ            
เขาใจผิดเกี่ยวกับยา 

3.1 ผูปวยไมทราบวิธีการใชยา 
3.2 ผูปวยไมทราบเหตุผลของการใชยา 
3.3 ผูปวยมีปญหาการอานหรือความเขาใจฉลากยา 
3.4 ผูปวยไมเขาใจภาษา 
3.5 ผูปวยขาดการส่ือสารกับบุคลากรทางการแพทย 

4. ผูปวยหรือปญหาทางจิตใจ                          

(Patient /psychologic)  

   เกิดจากบุคลิกหรือพฤติกรรมของผูปวย 

4.1 ผูปวยลืมใชยา 
4.2 ผูปวยมีความกังวลเก่ียวกับยาที่ไดรับ 

4.3 ผูปวยสงสัยวาอาจเกิดผลขางเคียงจากยา 
4.4 ผูปวยไมเต็มใจจายเงินคารักษา 
4.5 ผูปวยลังเลใจที่รบกวนแพทยเมื่อมีปญหา 
4.6 ผูปวยไมเต็มใจเปลี่ยนชนิดยา 
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ตารางที่ 2  หมวดสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับยา (ตอ) 
สาเหตุหลัก รายละเอียดของสาเหตุ 

4. ผูปวยหรือปญหาทางจิตใจ                          

(Patient /psychologic)  

   เกิดจากบุคลิกหรือพฤติกรรมของผูปวย 

4.7 ผูปวยไมเต็มใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.8 การไดรับยาจํานวนมากเกินไป 

4.9 การรักษาไมตรงกับความเชื่อเร่ืองสุขภาพของ
ผูปวย 

4.10 ผูปวยรับประทานอาหารท่ีเกิดอันตรกิริยาตอยา 
5. กระบวนการทางเภสัชกรรมหรือใบสั่งยา 
(Pharmacy logistics) 

    สาเหตุเกิดจากกระบวนการจายยาหรือ
การสั่งยา 

5.1 สั่งรายการยาท่ีไมมีในโรงพยาบาล 

5.2 สั่งยาคลาดเคลื่อน 

5.3 ความคลาดเคลื่อนจากการจายยา 

6. สาเหตุอ่ืนๆ 6.1 ระบุสาเหตุอ่ืน 

6.2 มีสาเหตุที่ไมชัดเจน 

 

ตารางที่ 3 หมวดวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับยา  
วิธีการแกไขปญหาหลัก รายละเอียด 

1. ไมมีการแกไขปญหา (no intervention) 

 

1.1 ไมมีการแกไขปญหา 
1.2 แจงแพทยอยางเดียว 

2. การแกไขที่แพทยผูสั่งยา (at prescriber 

level) 

 

2.1 ขอขอมูลเพิ่มเติมจากแพทย 
2.2 วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทย และแพทยตอบ
รับขอเสนอ 

2.3 วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทย แตแพทยไมตอบ
รับขอเสนอ 

2.4 วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทย แตไมทราบ 
ผลลัพธ 
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ตารางที่ 3 หมวดวิธีการแกปญหาเก่ียวกับยา (ตอ) 
วิธีการแกไขปญหาหลัก รายละเอียด 

3. การแกไขที่ตัวผูปวย (at patient level) 

 

3.1 ใหคําแนะนําโดยวาจากับผูปวย 

3.2 ใหคําแนะนําโดยการเขียนแจงผูปวย 

3.3 ผูปวยถูกสงตอไปใหแพทย 
3.4 ใหคําแนะนําโดยวาจาแกญาติหรือผูดูแล 

4. การแกไขที่ตัวยาหรือฉลากยา (at drug 

level) 

 

3.1 เปลี่ยนตัวยา 
3.2 เปลี่ยนขนาดยา 
3.3 เปลี่ยนสูตรยา 
3.4 เปลี่ยนวิธีการใชยา 
3.5 หยุดใชยา 
3.6 ใหยาชนิดใหม 

5. การแกไขอื่นๆ  
 

4.1 ระบุการแกไขอื่นๆ 

4.2 รายงานผลขางเคียงของยาไปท่ีศูนยติดตามและ
เฝาระวัง 

 

ตารางที่ 4  หมวดผลลัพธของการแกปญหาเกี่ยวกับยา  
ผลลัพธของการแกไขปญหาหลัก รายละเอียด 

1.ไมทราบผลลัพธ  - 
2.ปญหาไดรับการแกไขทั้งหมด - 
3.ปญหาไดรับการแกไขเพียงบางสวน - 
4.ปญหาไมไดรับการแกไข 
 

4.1 ปญหาไมไดรับการแกไข เพราะขาดการ
ประสานงานกับผูปวย 

4.2 ปญหาไมไดรับการแกไข เพราะขาดการ
ประสานงานกับแพทย 
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ตารางที่ 4  หมวดผลลัพธของการแกปญหาเก่ียวกับยา (ตอ) 
ผลลัพธของการแกไขปญหาหลัก รายละเอียด 

4.ปญหาไมไดรับการแกไข 
 

4.3 ปญหาไมไดรับการแกไข เพราะวิธีแกไขไมมี
ประสิทธิภาพ 

4.4 ไมมีความจําเปนตองแกไขปญหา หรือเปนไป
ไมไดที่จะแกไขปญหา 

 
วิธีจัดการปญหาของผูปวย (Problem-oriented method) 

ปญหาความเจ็บปวย (Problem lists) อาจมีหลายปญหา แตละปญหาจะมีการบันทึก
ขอมูลท่ีไดจากคําบนหรือการพรรณนาอาการของผูปวย การตอบคําถามทุกระบบ (Review of system) 

การสังเกตทาทาง การพูด พฤติกรรม การตอบสนอง เปนตน (Subjective data) และขอมูลที่สามารถ
ยืนยันไดจากกระบวนการหรือการตรวจ  เชน สัญญาณชีพ  ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ  ผลตรวจ
รางกาย (Objective data)  เพื่อนําไปสูการวางแผนและประเมินการรักษา ไดแก การเริ่มตนใหการ
รักษา การรักษาตอไปหรือหยุดการรักษาเดิม หรือการเฝาระวังอาการผูปวย (อภิรักษ วงศรัตนชัย, 

2556)   
1. การประเมินปญหา ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 

                         1.1 การประเมินสาเหตุของปญหา (Etiology) ซึ่งควรประเมินวาเปนปญหาท่ีเกิดจาก
ยาหรือไม  และควรแยกแยะปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยโนมเอียงที่เปนปญหาในผูปวย 

1.2 การประเมินการรักษาตามขอบงชี้  คือ การประเมินความรุนแรงของโรค 
(เล็กนอย ปานกลาง รุนแรง)  ประเมินการดําเนินของโรค (อาการเฉียบพลันหรือเร้ือรัง อาการคงท่ี
หรือลุกลาม)  ซึ่งความจําเปนและเรงดวนในการรักษาตองชัดเจน  บางปญหาอาจไมรุนแรงพอท่ีจะ
ใชยา และบางปญหาอาจเหมาะสมกับการรักษาที่ไมตองใชยา 
                         1.3 การประเมินการรักษาที่ผูปวยกําลังไดรับและการรักษาใหม คือ การประเมิน
ความถูกตองเหมาะสมของการรักษาที่ผูปวยกําลังไดรับและการรักษาใหม รวมถึงบันทึกเหตุผล 
การเปล่ียนแปลงการรักษาเพ่ือใชสื่อสารใหทีมสหวิชาชีพเขาใจ และใชสําหรับตรวจสอบคุณภาพ
การบริบาล ไดแก 
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                               1.3.1 ความเหมาะสมของยาที่ผูปวยไดรับ  ขึ้นอยูกับปญหาอ่ืนๆ ของผูปวย 
(ปฏิกิริยาระหวางยากับโรค) ยาอ่ืนท่ีไดรับ (ปฏิกิริยาระหวางยากับยา) อายุ การทํางานของตับและไต 
การแพยา ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ความสะดวกในการบริหารยา 
ความรวมมือในการใชยา และราคา 
                               1.3.2 ความเหมาะสมของขนาดท่ีผูปวยไดรับ พิจารณาตามอายุ เพศ น้ําหนัก  
การทํางานของตับและไต ยาอ่ืนที่ผูปวยไดรับ และปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ 

                               1.3.3 ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการบริหารยาที่ผูปวยไดรับ พิจารณา
จากปจจัยเฉพาะราย  ความสะดวก  ความรวมมือการใชยา  รูปแบบการดําเนินชีวิต และราคา 
                               1.3.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการใชยา 
                               1.3.5 ความจําเปนตองใชยา เพื่อพยายามลดจํานวนรายการยาท่ีผูปวยไดรับ 

                               1.3.6 สําหรับการรักษาในปจจุบัน ควรประเมินการตอบสนองตอการรักษา การ
ติดตามตัวแปรตางๆ ที่ผลตอการรักษา ความรวมมือในการใชยา และอาการไมพึงประสงคจากการ
ใชยาท่ีอาจสงผลกระทบตอแผนการรักษา  

2. การวางแผนการรักษา  ไดแก 
                        2.1 การเร่ิมตนการรักษา (Therapeutic) 

                        2.2 กําหนดรายการยาที่ผูปวยควรหลีกเลี่ยงการใช (Drug to be avoided) พรอมระบุ
เหตุผล 

                        2.3 กําหนดเปาหมายการรักษา (Goal) เชน การรักษาโรคใหหายขาด การควบคุม
อาการของโรค การปองกันภาวะแทรกซอน การปองกันอัตราปวยและอัตราตายในระยะยาว  
คุณภาพชีวิตดีขึ้น และลดคาใชจายดานสุขภาพ เปนตน 

                        2.4 การติดตามตัวแปรอยางเฉพาะเจาะจง (Therapeutic and toxicity monitoring 

parameters)  เพื่อประเมินการตอบสนองตอการรักษา และปองกันอาการไมพึงประสงคจากยา 
                        2.5 การใหความรูหรือคําแนะนําการใชยากับผูปวย (Patient education)  

                        2.6 การวางแผนติดตามผูปวย (Future plan) เพื่อติดตามผลการตอบสนองตอการ
รักษาหรือปญหาจากการใชยาอยางตอเน่ือง (Follow up) 
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โรคความดันโลหิตสูง 
โรคความดันโลหิตสูง  เปนภาวะที่ตรวจพบคาความดันโลหิตอยูในระดับสูงกวาปกติ

เร้ือรังเปนเวลานาน ผูที่วัดคาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (Systolic blood pressure, SBP)                 
ไดมากกวาหรือเทากับ 140 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ คาความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว 
(Diastolic blood pressure, DBP) ไดมากกวาหรือเทากับ 90 มิลลิเมตรปรอท  ถือวาเปนโรคความดัน
โลหิตสูง และการที่ความดันโลหิตสูงเปนเวลานาน จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ เชน โรค
หลอดเลือด ในสมองตีบ โรคหัวใจ โรคไตวาย เสนเลือดโปงพอง อัมพาต เปนตน  

สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย (2555)  ไดใหคํานิยามของโรคความดัน
โลหิตสูง  การประเมินความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง (ตารางที่ 5) คําแนะนําการตรวจ               
ทางหองปฏิบัติการสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  การกําหนดระดับความดันโลหิตเปาหมาย
สําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนตางๆ  และการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
ดังนี้ 
คํานิยาม 

1. Isolated systolic hypertension (ISH) หมายถึง การวดัคา SBP มากกวาหรือเทากับ 
140 มิลลิเมตรปรอท แตระดับ DBP นอยกวา 90 มิลลิเมตรปรอท 

2. Isolated office hypertension หรือ white coat hypertension (WCH) หมายถึง ภาวะท่ี
คาความดันโลหิตท่ีวัดจากสถานบริการสุขภาพมีระดับสูง (SBP ≥140 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ 

DBP ≥ 90 มิลลิเมตรปรอท) แตเมื่อวัดระดับความดันโลหิตที่บานดวยเคร่ืองวดัความดันโลหิต
อัตโนมัต ิพบวา มีระดับปกติ (SBP 135 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ DBP  85 มิลลิเมตรปรอท) 

3. Mask hypertension หมายถึง ภาวะท่ีคาความดันโลหิตท่ีวัดจากสถานบริการสุขภาพ
มีระดับปกติ (SBP 140 มิลลิเมตรปรอทและ/หรือ DBP 90 มิลลิเมตรปรอท) แตเมื่อวัดคา                  
ความดันโลหิตท่ีบานดวยเคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พบวา มีคาความดันโลหิตสูง (SBP ≥ 

135 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ DBP ≥85 มิลลิเมตรปรอท) 

การเตรียมผูปวยเพ่ือวัดความดันโลหิต 
ผูปวยไมรับประทานชาหรือกาแฟและไมสูบบุหรี่กอนทําการวัดความดันโลหิต               

30 นาที  พรอมกับถายปสสาวะใหเรียบรอย  นั่งพักบนเกาอ้ี ในหองที่เงียบสงบเปนเวลา 5 นาที  
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หลังพิงพนักเพื่อไมตองเกร็งหลัง  เทา 2 ขาง วางราบกับพื้น  ไมนั่งไขวหาง  ไมพูดคุยขณะวัด       
แขนซายหรือแขนขวาที่ตองการวัดวางอยูบนโตะ ไมตองกํามือ 
การประเมินความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง  

ตารางท่ี 5   การจําแนกระดับโรคความดันโลหิตสูงตามความรุนแรงในผูใหญ อายุ 18 ปขึ้นไป 

Category SBP            

(มม.ปรอท) 
 DBP            

(มม.ปรอท) 
Optimal 120 และ 80 

Normal 120-129 และ/หรือ 80-84 

High normal 130-139 และ/หรือ 85-89 

Grade 1 hypertension (mild) 140-159 และ/หรือ 90-99 

Grade 2 hypertension (moderate) 160-179 และ/หรือ 100-109 

Grade 3 hypertension (severe) ≥180 และ/หรือ ≥110 

Isolated systolic hypertension ≥140 และ 90 

หมายเหตุ เมื่อความรุนแรงของ SBP และ DBP อยูตางระดับกัน ใหถือระดบัที่รนุแรงกวาเปนเกณฑ 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
สิ่งที่ตองตรวจทางหองปฏิบัติการ โดยทําการตรวจเมื่อแรกพบผูปวย และควรตรวจซํ้า

ปละคร้ัง หรืออาจสงตรวจบอยขึ้นตามดุลยพินิจของแพทยหากพบความผิดปกติ (น้ําหนัก+/คุณภาพ
หลักฐาน II) ไดแก 

1.Fasting plasma glucose (FPG) 

2.Serum total cholesterol, HDL-C, LDL-C, Fasting serum triglyceride   ควรงดอาหาร
กอนมาตรวจอยางนอย 12 ชั่วโมง 

3.Serum electrolytes, Creatinine, Estimated creatinine clearance หรือ Glomerular 

filtration rate 

4.Hemoglobin และ Hematocrit 

5.Urinalysis 

6.Electrocardiography (EKG) 
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ระดับความดันโลหิตเปาหมาย 
1. คาความดันโลหิต  140/90 มิลลิเมตรปรอท ในผูปวยท่ัวไป (น้ําหนัก ++/คุณภาพ

หลักฐาน I) 
2. คาความดันโลหิต  130/80 มิลลิเมตรปรอท ในผูปวยอายุนอย (นํ้าหนัก +/คุณภาพ

หลักฐาน II) 
3. คาความดันโลหิต  130-139/80-85 มิลลิเมตรปรอท ในผูปวยโรคเบาหวาน 

(น้ําหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II) 
4. คาความดันโลหิต  130/80 มิลลิเมตรปรอท ในผูปวยโรคไตเร้ือรัง หาก proteinuria 

 1 กรัมตอวัน (น้ําหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I) และ ระดับความดันโลหิต  125/75 มิลลิเมตร
ปรอท  หาก proteinuria  1 กรัมตอวัน (น้ําหนัก /คุณภาพหลักฐาน I) 

5. คาความดันโลหิต  130/80 มิลลิเมตรปรอท ในผูปวยท่ีมีความเสี่ยงสูงในการเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง (น้ําหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II) 
การรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

1. การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การลดการดื่มแอลกอฮอล การลดการ
รับประทานอาหารเค็ม การหยุดสูบบุหรี่ การลดน้ําหนัก เปนตน ซึ่งสามารถชวยลดระดับความดัน
โลหิตไดเล็กนอย และทําใหการใชยาลดความดันโลหิตลดลงได (ตารางท่ี 6) 
ตารางที่ 6  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

วิธีการ ขอแนะนํา ประสิทธิภาพของการลด SBP 

การลดนํ้าหนัก ใหดัชนีมวลกาย (BMI)=18.5-23
กิโลกรัมตอตารางเมตร 

5-20 มิลลิเมตรปรอทตอการ
ลดนํ้าหนักตัว 10 กิโลกรัม 

การใช DASH ใหรับประทานผัก ผลไมใหมาก    
ลดปริมาณไขมันในอาหาร 

8-14 มิลลิเมตรปรอท 

การจํากัดเกลือในอาหาร ใหลดการรับประทานเกลือ
โซเดียมคลอไรด นอยกวา 6 
กรัมตอวัน 

2-8 มิลลิเมตรปรอท 
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ตารางที่ 6  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง (ตอ) 
วิธีการ ขอแนะนํา ประสิทธิภาพของการลด SBP 

การออกกําลังกาย ออกกําลังกายชนิดแอโรบิคอยาง
สมํ่าเสมอ เชน เดินเร็วอยางนอย   
30 นาทีตอวัน และเกือบทุกวัน 

4-9 มิลลิเมตรปรอท 

การลดการด่ืมแอลกอฮอล จํากัดการด่ืม                                  
ไมเกิน 2 drinks ตอวัน ในผูชาย 
และไมเกิน 1 drinks ตอวัน            
ในผูหญิง 

2-4 มิลลิเมตรปรอท 

 

2. การรักษาโดยการใชยาลดความดันโลหิต 

เร่ิมใชยาลดความดันโลหิตไดทุกขนาน  โดยยา 4 กลุมตอไปนี้ เปนที่นิยมใชกันท่ัวโลก 
และมีหลักฐานสนับสนุนถึงผลดีในระยะยาว ไดแก Thiazide-type diuretics, Calcium channel 

blockers (CCBs), Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs), Angiotensin II receptor 

blockers (ARBs) 

สําหรับยา - blocker ไมแนะนําใหใชเปนยาขนานแรก ยกเวน ผูปวยตอมลูกหมากโต                      
แตสามารถใช - blocker รวมกับยาลดความดันโลหิตกลุมหลักได (น้ําหนัก-/คุณภาพหลักฐาน II) 

- blocker จะใชเปนยาขนานแรก ก็ตอเมื่อมีขอบงชี้เทานั้น เชน  หลังเกิด myocardial infraction 

หรือผูปวยท่ีมี tachyarrythmia เปนตน (น้ําหนัก -/คุณภาพหลักฐาน II) ยาลดความดันโลหิตอ่ืนๆ 
เชน Methyldopa, Clonidine, Reserpine  สามารถใชไดเนื่องจากยามีราคาถูก มีประสิทธิภาพในการ
ลดความดันไดดี แตมีฤทธิ์ไมพึงประสงคคอนขางมาก และมีการศึกษาประสิทธิภาพในระยะยาว
นอย (น้ําหนัก  /คุณภาพหลักฐาน II) จึงใชเปนยาลําดับหลังๆ เพื่อเสริมฤทธิ์ของยากลุมหลักใน
ผูปวยที่ยังคุมความดันโลหิตไมได 

ในกรณีที่ผูปวยไมมีขอบงชี้ในการใชยากลุมใด ใหใชยาลดความดันโลหิตอยางเปน
ขั้นตอน จําแนกตามอายุผูปวย (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 7  หลักการใชยาลดความดันโลหิต 

 อายุ  55 ป อายุ  55 ป 
Step 1 A C/D 

Step 2 A + C/D C/D + A 

Step 3 A + C + D 

Step 4 A + C + D 
เพิ่ม diuretics เชน spironolactone  หรือ furosemide กอนให - blocker หรือ - blocker          

หมายเหตุ  A=ACEIs หรือ ARBs (ใหใช ACEIs กอน หากเกิดอาการไอ จึงเปลี่ยนเปน ARBs)                                
               (น้ําหนัก +/คุณภาพหลักฐาน I) 
                 C=Calcium channel blockers (ใหเลือกใชกอน Diuretics) (น้ําหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II) 
                 D=Diuretics (ระวังการใชในทีผู่มีความเส่ียงตอการเปนโรคเบาหวาน โรคเกาท และการเกิดภาวะ  
                      เกลือแรผิดปกติในเลือด) 

 

การใหยา 2 ชนิดรวมกัน ควรเลือกกลุมยาที่สามารถเสริมฤทธิ์กัน (รูปที่ 1) (น้ําหนัก + /
คุณภาพหลักฐาน II) 

 
รูปที่ 1  การเลือกใชยาลดความดันโลหิตที่สามารถเสริมฤทธิ์กัน 

 
ขอหามใชและขอควรระวังในการใชยาลดความดันโลหิต 

ยาลดความดันโลหิตกลุมตางๆ มีผลขางเคียงท่ีจําเพาะแตกตางกัน จึงมีขอหามหรือ               
ขอควรระวังในการใชตางกัน (ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8  ขอหามใชและขอควรระวังในการใชยาลดความดันโลหิตกลุมตางๆ 

 
การปรับลดขนาดยาหรือชนิดของยาลดความดันโลหิตสูง 

เมื่อผูปวยโรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนเวลาอยางนอย 1 ป โดยคอยๆ ลดหรือถอนยาออกอยางชาๆ ซึ่งมักจะทําไดใน
ผูปวยที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูปวยบางรายอาจถอนยาออกไดหมด และควรติดตามผูปวย
อยางตอเนื่อง เนื่องจากระดับความดันโลหิตอาจสูงขึ้นในระยะเปนเดือนหรือเปนป หลังหยุดยาได 
การติดตามผูปวย 

JNC 7 Express report แนะนําวา เมื่อผูปวยไดรับการรักษาดวยยาลดความดันโลหิต 

ผูปวยควรไดรับการติดตามผลการรักษาทุกเดือน จนกระทั่งสามารถควบคุมคาความดันโลหิตได
ตามเปาหมาย  แตสําหรับผูปวย Grade 2 hypertension หรือผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ 
แทรกซอน ควรไดรับการติดตามผลการรักษาใหบอยขึ้น และเมื่อผูปวยสามารถควบคุมคาความดัน                 
โลหิตไดตามเปาหมายและคงท่ี ใหติดตามผลการรักษาทุก 3 - 6 เดือน (United State Department of 

ยา ขอหามใช 
ACEI, ARBs -ตั้งครรภ 

-หลอดเลือดแดงที่ไตตีบ 

-ระดับโพแตสเซี่ยมในเลือด มากกวา 5.5มิลลิโมลตอลิตร 

-อัตราการกรองของไต (eGFR) ลดลง มากกวารอยละ 30 ภายใน 4 เดือน 
Beta-blockers -AV block (grade 2 หรือ 3) 

-โรคหอบหืด 

-โรคหลอดลมอุดตัน 

-โรคหลอดเลือดแดงสวนปลาย 
Diuretics -โรคเกาท 
Alpha-blockers -ภาวะหัวใจลมเหลว 
Methyldopa -ตับอักเสบ 
CCBs -ภาวะหัวใจลมเหลว 
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Health and Human service, National Institutes of health, and National Heart and Lung and Blood 

Institutes, 2003) 
 

โรงพยาบาลศรีประจันต 
โรงพยาบาลศรีประจันต  เปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง สังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยูเลขที่ 218  หมูที่ 1  ตําบลวังน้ําซับ  อําเภอศรีประจันต  จังหวัด
สุพรรณบุรี  รับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนประมาณ 6 หมื่นคน ประกอบดวยบุคลากรทางการ             
แพทย ไดแก แพทยเฉพาะทางสาขาสูติกรรม จํานวน 1 คน แพทยเฉพาะทางสาขาอารุกรรม จํานวน 
1 คน แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป จํานวน 3 คน ทันตแพทย จํานวน 3 คน เภสัชกร จํานวน 5 คน พยาบาล 
จํานวน 74 คน และบุคลากรอื่นๆ จํานวน 139 คน มีบริการคลินิกตางๆ เชน คลินิกตรวจโรคทั่วไป 
คลินิกทันตกรรม  คลินิกฝากครรภและวางแผนครอบครัว  คลินิกโรคเบาหวาน  คลินิกโรคความดัน
โลหิตสูง คลินิกโรคหอบหืด  คลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  คลินิกโรคเอดส  คลินิกวัณโรค  คลินิก
สุขภาพเด็กดี  คลินิกสุขภาพใจ  และคลินิกรุงอรุณ (ใหบริการเวลา 7.30-8.30 น.) เปนตน  

ผูรับบริการในคลินิกตรวจโรคทั่วไปเฉลี่ยตอวัน จํานวน 166 คน ผูรับบริการในคลินิก
โรคเบาหวานเฉลี่ยตอวัน จํานวน 164 คน และผูรับบริการในคลินิกโรคความดันโลหิตสูงเฉลี่ยตอวัน 
จํานวน 110 คน (ขอมูลวันที ่1 เมษายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556)  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงซึ่ง
รับบริการท่ีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 45 รอคอยพบแพทย 2-3 ชั่วโมง และผูปวยท้ังหมด
รอรับยาไมเกิน 30 นาที (ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2556) 

ปญหาสุขภาพที่สําคัญของผูปวยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีประจันต  คือ 
ปญหาจํานวนผูปวยโรคเร้ือรังมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ไดแก ผูปวยโรคเบาหวาน (จํานวน 2,358 คน 
2,490 คน และ 2,657 คน ในป 2553, 2554 และ 2555 ตามลําดับ) และผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
(จํานวน 3,409 คน 4,573 คน และ 5,214 คน ในป 2553, 2554 และ 2555 ตามลําดับ)  
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โครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร  โรงพยาบาลศรีประจันต 
คลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร  จัดต้ังขึ้นเม่ือ วันที่ 1 เมษายน 2556 

โดยการสนับสนุนของ นายแพทยสุธน ยุวศิรินันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีประจันต  หัวหนา
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค  แพทยเฉพาะทางสาขาอายุรกรรม  และคณะกรรมการ
ดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  ซึ่งไดกําหนดวันและเวลาใหบริการผูปวยเปนวันจันทร ตั้งแตเวลา 
7.30 - 14.00 น.  ที่หองใหคาํปรึกษาดานยาของกลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค (กลุมงาน
เภสัชกรรมฯ) โดยมีเภสัชกรทําหนาที่สั่งยาเดิมตอเน่ืองใหกับผูปวยนอกโรคความดันโลหิตสูงท่ีมี
สภาวะทางคลินิกคงที่  ตามแนวทางการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  และสงผูปวยพบแพทย
เมื่อครบนัดตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอน หรือเมื่อพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับผูปวย  ซึ่งดําเนินการ
ใหบริการผูปวยคร้ังแรกในวันที่ 17 มิถุนายน 2556   
ขั้นตอนการเขารับบริการและการใหบริการผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีคลินิกเติมยา มีดังนี้ 

1. ผูปวยลงทะเบียนตรวจรักษาในโรงพยาบาล (Visit) ที่แผนกเวชระเบียน 

2. ผูปวยเขารับการซักประวัติ และวัดสัญญาณชีพ ที่จุดซักประวัติ แผนกผูปวยนอก 

3. พยาบาลที่จุดซักประวัติสงผูปวยพบเภสัชกรผูรับผิดชอบโครงการฯ  เพื่อสั่งยารักษา
โรคความดันโลหิตสูงตอเนื่อง ที่กลุมงานเภสัชกรรมฯ 

4. เภสัชกรใหบริการผูปวย ดังนี้  
                         4.1 ประเมินผลการรักษาจากคาความดันโลหิต 
                         4.2 สอบถามการใชยาของผูปวย รวมถึงความรวมมือในการใชยา 
                         4.3 ซักถามรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ 

                         4.4 ใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับโรคและการใชยา 
                         4.5 จายยาโรคความดันโลหิตสูง ตามแนวการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดย
เภสัชกร (ภาคผนวก ก)   
                         4.6  ทําการนัดผูปวยเขารับบริการที่คลินิกเติมยาในคร้ังตอไป   
                         4.7 ทําการนัดผูปวยพบแพทยเพื่อตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนเมื่อครบกําหนด               
1 ป โดยนับจากการตรวจคร้ังหลังสุด  หรือสงผูปวยตรวจรักษากับแพทย  (ภาคผนวก ข) 
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การประเมินโครงการ 

ความหมาย 
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศสําหรับผูที่

เกี่ยวของกับโครงการที่จะใชในการตัดสินใจปรับปรุงโครงการ และตัดสินผลลัพธของโครงการ              
วาไดผลตามเปาหมายของโครงการหรือไม จะดําเนินโครงการตอไป หรือจะยุติโครงการ                         
(บุญมี พันธุไทย, 2556) (รูปที่ 2)  

 
รูปที่ 2  องคประกอบของการประเมินโครงการ 

 

รูปแบบของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการแบงออกไดเปนหลายแบบตามเกณฑที่ใชในการแบง                           

(บุญมี พันธุไทย, 2556) ดังนี้ 
1. ตามหลักยึดในการประเมินโครงการ มี 2 ประเภท คือ 

                        1.1 การประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการเปนหลัก  เพื่อตรวจสอบผลของ
โครงการวาไดบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม 

                             1.2 การเมินที่ไมคํานึงถึงวัตถุประสงคของโครงการ 

2. ตามลําดับเวลาท่ีทําการประเมิน มี 3 ประเภท คือ 

                         2.1 การประเมินกอนเริ่มดําเนินการตามโครงการ  เปนการประเมินสภาพแวดลอม
หรือบริบท และปจจัยตางๆ ที่ใชในการดําเนินโครงการ 

                    2.2 การประเมินในขณะท่ีโครงการกําลังดําเนินการอยู  เปนการประเมินปญหาหรือ
อุปสรรคของกิจกรรมตางๆ ที่กําลังดําเนินการอยู 

                   2.3 การประเมินหลังจากโครงการสิ้นสุดลงแลว  เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการตามวัตถุประสงค 
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3. ตามจุดมุงหมายของการประเมิน มี 2 ประเภท คือ 

                     3.1 การประเมินเพื่อประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation)  เปนการ
ประเมินเพ่ือตองการใชผลการประเมินมาแกไขปรับปรุงโครงการ เปนการประเมินขณะที่โครงการ
กําลังดําเนินการอยู 

                     3.2 การประเมินเพื่อสรุปผล (Summative Evaluation)  เปนการประเมินเพื่อตองการ
ตัดสินใจวาโครงการน้ีจะยกเลิก หรือดําเนินการตอ  เปนการประเมินหลังโครงการสิ้นสุดแลว  โดย
พิจารณาวาไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม 

4. ตามสิ่งท่ีถูกประเมิน มี 4 ประเภท คือ 

                        4.1 การประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบท (Context Evaluation)  เพื่อตองการใช
ผลการประเมินกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ หรือเปนการประเมินยอนหลังเพื่อพิจารณาวา
วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายและสภาพปญหาหรือไม 
                        4.2 การประประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)  เปนการประเมินความ
เหมาะสม ความพรอม หรือความเพียงพอของปจจัย  เพื่อตองการใชผลการประเมินเปนตัวกําหนด
แนวทางหรือวิธีการทํางานที่ดีที่สุดที่จะทําใหบรรลุจุดประสงคของโครงการ 

                    4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  เปนการประเมินกิจกรรมที่กําลัง
ดําเนินการ เพื่อตองการใชผลการประเมินมาปรับปรุงในระหวางดําเนินโครงการ 

                    4.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  เปนการประเมินความสําเร็จของ
โครงการ  เพื่อตองการทราบวาเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผลลัพธเปนอยางไร ไดตามจุดมุงหมายหรือไม 
เทียบกับเกณฑแลวเปนอยางไร 

5. ตามรูปแบบของการประเมิน  ซึ่งเปนกรอบความคิดโดยอาศัยคุณลักษณะของระบบ
ที่ประกอบดวย ปจจัย กระบวนการ และผลผลิตเปนหลักในการนําเสนอ แบงเปน 3 ประเภท คือ 

                    5.1 รูปแบบที่ยึดวัตถุประสงคเปนหลัก เปนการประเมินมุงตรวจสอบการบรรลุ
วัตถุประสงค เชน รูปแบบการประเมินของ Tyler Cronbach และ Svriven 

                        5.2  รูปแบบที่เปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน เชน รูปแบบการประเมินของ Stake  
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                        5.3 รูปแบบที่นําผลการประเมินไปชวยตัดสินใจ เปนการประเมินเพ่ือใหไดมาเพื่อ
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆ อยางถูกตอง เชน รูปแบบการประเมินซิป (CIPP) 

ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 
การประเมินผลโครงการน้ันตองมีเกณฑและตัวชี้วัด (Indicator)  ระดับความสําเร็จของ

โครงการ  ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑที่ใชในการประเมินโครงการ (วรเดช จันทรศร และไพโรจน                 
ภัทรนรากุล. 2541: อางถึงใน สมพิศ สุขแสน, 2545) มีดังนี้  
เกณฑและตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความสําเร็จของโครงการ 

1. ตัวชี้วัดตามเกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) เชน สัดสวนผลผลิตตอตนทุน  
ระยะเวลาในการใหบริการผูปวย  สัดสวนของผลผลิตตออัตรากําลัง 

2. ตัวชี้วัดตามเกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) เชน ระดับการบรรลุตามเปาหมาย
หรือวัตถุประสงค 

3. ตัวชี้วัดตามเกณฑความพอเพียง (Adequacy) เชน ระดับความพอเพียงของทรัพยากร 

4. ตัวชี้วัดตามเกณฑความพึงพอใจ (Satisfication) เชน ระดับความพึงพอใจ 

5. ตัวชี้วัดตามเกณฑความเปนธรรม (Equity) เชน การใหโอกาสกับผูดอยโอกาส  
ความเปนธรรมระหวางเพศ  ระหวางอาชีพ  ระหวางสิทธิการรักษาพยาบาล 

6. ตัวชี้วัดตามเกณฑความกาวหนา (Progress) เชน กิจกรรมที่ทําแลวเสร็จ  ทรัพยากร
และเวลาท่ีใชไป  ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมายรวม 

7. ตัวชี้วัดตามเกณฑความยั่งยืน (Sustainability) เชน ความอยูรอดของโครงการดาน
เศรษฐกิจ สมรรถนะขององคกร  ความเปนไปไดในการขยายผลโครงการ 

8. ตัวชี้วัดตามเกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities) เชน ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคมและวัฒนธรรม 

การจําแนกตัวชี้วัดตามลักษณะของสิ่งท่ีไดรับการประเมิน 
1. ตัวชี้วัดดานบริบท (Context) พิจารณาจากสภาวะแวดลอมกอนมีโครงการ  ความ

จําเปนในขณะน้ันและอนาคต ความเขาใจรวมกันของทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

2. ตัวชี้วัดดานปจจัยนําเขา (Input) พิจารณาจากความชัดเจนของวัตถุประสงคของ
โครงการ ความพรอมของทรัพยากร  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

 

3. ตัวชี้วัดดานกระบวนการ (Process) พิจารณาจากการตรวจสอบกิจกรรม เวลา และ
ทรัพยากรของโครงการ  การยอมรับของผูรับบริการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ 

4. ตัวชี้วัดดานผลผลิต (Product) พิจารณาจากความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

5. ตัวชี้วัดดานผลลัพธ (Outcome) พิจารณาจากคุณภาพชีวิต การมีสวนรวม 

6. ตัวชี้วัดดานผลกระทบ (Impact) พิจารณาจากผลที่คาดหวังและไมคาดหวังที่ไดจาก
โครงการ  
แนวคิดความพึงพอใจท่ีมีตอสถานพยาบาล  

อเดยและแอนเดอรเซนต ใหความเห็นวา ความพึงพอใจของผูปวยตอการรักษา 
พยาบาลและความรูสึกที่ไดรับจากบริการ ประกอบดวยพื้นฐาน 6 ขอ ซึ่งเปนสิ่งที่ควรไดรับการ
ประเมิน และวิธีการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกคา (Aday and Anderson, 1971: 52-80 อาง
ถึงใน เปรมจิต กิจนวสิน, 2553: 19-20) ไดแก 

1. ความพึงพอใจตอความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ (Convenience)  แบงเปน              
                       1.1 การใชเวลารอคอยในสถานบริการ (Office waiting time)  

                       1.2  การไดรับการดูแลเมื่อมีความตองการ (Avaliability of care when need) 

2. ความพึงพอใจตอการประสานงานของงานบริการ (Base of getting to care)  

แบงเปน  
                        2.1 ความสามารถในการรอรับบริการไดทุกประเภทความตองการของผูปวย 
(Getting all needs met at once place)   

                   2.2 แพทยใหความสนใจในสุขภาพของผูปวยทั้งดานรางกายและจิตใจ (Concern of 

doctors for over all health)  

                   2.3 การติดตามผลการรักษา (Follow up care) 

3. ความพึงพอใจตออัธยาศัย และความสนใจของผูใหบริการ (Courtesy) ไดแก การ
แสดงทาทางที่เปนกันเอง และหวงใยผูปวย 

4. ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับจากผูใหบริการ (Medical information) ไดแก การ
ปฏิบัติตนขณะเจ็บปวย  การใชยา 
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5. ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ (Quality of care) ไดแก คุณภาพการดูแลที่ผูปวย
ไดรับตามความคาดหวังที่มีตอโรงพยาบาล 

6. ความพึงพอใจตอคาใชจายเมื่อใชบริการ (Out of pocket costs)  

วิธีการติดตามและวัดความพงึพอใจของลูกคา  
1. ระบบการติเตียนและเสนอแนะ (Complaint and suggestion system) เปนการคนหา

ขอมูลทัคนคติของลูกคาเก่ียวกับสินคาและบริการ โดยใชกลองรับความคิดเห็นจากลูกคา หรือ
โทรศัพทสายดวน 

2. การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (Customer satisfaction system) โดยใชแบบ 
สอบถาม หรือการสํารวจทางโทรศัพท ไดแก  

                   2.1 การใหคะแนนความพึงพอใจ (Rating customer satisfaction) เชน ไมพอใจอยางย่ิง               
ไมพอใจ ไมแนใจ พอใจ พอใจอยางยิ่ง 

                   2.2 การสอบถามลูกคาความพึงพอใจของลูกคา 
                        2.3 การวิเคราะหปญหาของลูกคา (Problem analysis) โดยสอบถามปญหาการใช
สินคาและบริการ  ขอเสนอแนะการแกไขปญหาดังกลาวจากลูกคา 

                   2.4 การใหคะแนนคุณลักษณะของสินคาและบริการ (Product performance rating) 

ซึ่งวิธีการนี้ทําใหทราบจุดแข็งและจุดออนของสินคาและบริการ 

3. การปลอมตัวเพื่อซื้อสินคา (Ghost shopping) เปนวิธีที่เชิญบุคคลภายนอกที่คาดวา
เปนผูซื้อที่มีศักยภาพ ทําเสมือนวาจะซื้อสินคาและบริการขององคกรและคูแขง พรอมวิเคราะห               
จุดแข็งและจุดออนเชิงเปรียบเทียบใหองคกรทราบ 

 4. การวิเคราะหลูกคาที่สูญเสียไป (Lost Customer Analysis)  เปนวิธีวิเคราะหหา
สาเหตุที่ลูกคาเดิมเปลี่ยนไปใชสินคาและบริการอ่ืนแทน เชน ราคาสินคาและบริการสูงเกินไป  
บริการไมดีพอ สินคาและบริการไมนาเชื่อถือ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยการบริการเติมยาโรคเร้ือรังตอเน่ืองโดยเภสัชกร 
Cassidy, IB. and others. (1996) ศึกษาผลกระทบการจัดการของเภสัชกรในคลินิก              

เติมยาโรคความดันโลหิตสูงตอเวลาการปฏิบัติงานของแพทย คุณภาพการดูแลผูปวย ตนทุนคายา 
และการใชทรัพยากร โดยการเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติงานของเภสัชกร  2  รูปแบบ ระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม 1993 ถึง  31 มกราคม 1994 คือ รูปแบบที่ 1 เภสัชกรทบทวนประวัติผูปวยจาก                    
เวชระเบียนเพียงอยางเดียว ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะกับแพทยเมื่อพบปญหาการใชยา  และ
รูปแบบที่ 2 เภสัชกรสัมภาษณผูปวย เพื่อคนหาปญหาการใชยาจากผูปวยโดยตรง และใหคําแนะนํา
กับผูปวย ซึ่งพบวา การปฏิบัติงานของเภสัชกรทั้ง 2 รูปแบบ  ชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
แพทย โดยเฉพาะกลุมที่เภสัชกรไดสัมภาษณผูปวยเอง และคุณภาพการดูแลผูปวยไมแตกตางกัน 
จากผลการวิจัยสรุปไดวา คลินิกเติมยาโดยเภสัชกร  สามารถลดระยะเวลาทํางานของแพทยโดยการ
ใชประโยชนจากการจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม 

Riege, Valerie J. (1999) ศึกษาโครงการนํารองการพัฒนาคลินิกเติมยาโดยเภสัชกรใน
สถานพยาบาลของประเทศแถบอเมริกา 2 แหง คือ Bremerton naval hospital และ Everett naval 

clinic  และในชวงเดือนมกราคม 2001 ถึง กันยายน 2002 ไดมีการศึกษาการพัฒนาคลินิกเติมยาโดย
เภสัชกรของ Keflavik naval hospital ประเทศไอซแลนด ซึ่งคลินิกไดรับการออกแบบบริการสําหรับ
ผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีสภาวะทางคลินิกคงท่ีใหไดรับความปลอดภัยมากท่ีสุด โดยใชขอกําหนดมาตรฐาน
การรักษาดวยการใชยา (Drug protocol) จํานวน 98 ฉบับ ผลการศึกษา พบวา การใหบริการโดย
เภสัชกร (Intervention)  ทําใหผูปวยไดรับความปลอดภัยจากการคนพบปญหาของผูปวย  และไดรับ
การแกไขปญหาอยางเหมาะสม เชน ขนาดยาไมเหมาะสม ผูปวยมีอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
และผลตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีผิดปกติ เปนตน รวมถึงประหยัดตนทุนการให บริการโดยรวม  
และลดภาระงานของแพทย 

บุษกร หนูขํา (2546)  ศึกษาผลการใหบริการของเภสัชกรในคลินิกรับยาตอเน่ืองโดย
เภสัชกรตอคุณภาพการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลพัทลุง เปนการวิจัยกึ่งทดลอง
แบบมีกลุมควบคุม เมื่อทดลองเปนเวลา 7 เดือน พบวาการควบคุมคา SBP, DBP และความรวมมือ
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ในการใชยาระหวางกลุมในแตละคร้ังที่มาโรงพยาบาล  และระหวางครั้งที่มาโรงพยาบาลภายใน
กลุมแตละกลุมไมแตกตางกัน (p-value 0.05) เวลารวมเฉลี่ยของการรอรับบริการทุกคร้ังที่มา
โรงพยาบาลของกลุมทดลองนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 0.001)  
ผูปวยทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจมากกับบริการของคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งไมแตกตางกัน
ทั้งกอนและหลังการวิจัย (p-value 0.05)  และผูปวยกลุมทดลองมีความพึงพอใจมากถาเภสัชกร
ใหบริการคลินิกรับยาตอเนื่องตอไป  บคุลากรพึงพอใจกับการบริการของเภสัชกรในคลินิกโรค
ความดันโลหิตสูงมากข้ึนเมื่อมีการใหบริการคลินิกรับยาตอเน่ือง  และพึงพอใจในระดับมากถึง 
มากท่ีสุด  ถาเภสัชกรใหบริการคลินิกรับยาตอเนื่องตอไป  ผลการวิจัยสรุปไดวา คุณภาพการดูแล
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีสามารถควบคุมความดันโลหิตไดดี  โดยการจายยารูปแบบเดิม
ตอเนื่องโดยเภสัชกรไมแตกตางจากการดูแลโดยแพทย  แตคลินิกรับยาตอเน่ืองใชเวลาในการ
ใหบริการโดยรวมนอยกวาคลินิกปกติ  

มณฑา ถิระวุฒิ, โพยม วงศภูวรักษ และวันทนา เหรียญมงคล (2546) วิจัยผลการเติมยา
รักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในศูนยสุขภาพชุมชนตําบลเทพา  เปนการวิจัยเชิงทดลอง
แบบ randomized controlled trial เมื่อทดลองเปนเวลา 4 เดือน พบวา ผูปวยท่ีมีปญหาการใชยาใน
กลุมทดลอง (รอยละ 22.4) นอยกวากลุมควบคุม (รอยละ 100) อยางมีนัยสําคัญ (p-value 0.001)  
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนผูปวยกลุมทดลองที่มีปญหาการใชยาคร้ังที่ 2 กับคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 3 กับ
คร้ังที่ 2 พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p-value 0.001 และ p-value =0.016 ตามลําดับ)  
คาเฉลี่ยของ SBP และ DBP แตละคร้ังของกลุมควบคุมไมแตกตางกัน (p-value =0.17 และ p-value                       
=0.58 ตามลําดับ) และคาเฉลี่ยของ SBP และ DBP แตละคร้ังของกลุมทดลองไมแตกตางกัน                     
(p-value =0.40 และ p-value =0.52 ตามลําดับ)  กลุมทดลองพึงพอใจตอการเติมยาของเภสัชกรใน
ระดับมาก  และกลุมควบคุมพึงพอใจในระดับปานกลาง  ผลการวิจัยสรุปไดวา  การเติมยารักษาโรค
ความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในศูนยสุขภาพชุมชน สามารถลดปญหาการใชยาได แตไมมีผลตอ
การเปล่ียนแปลงคาความดันโลหิตของผูปวย และผูปวยมีความพึงพอในตอบริการรูปแบบนี้  

ระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย และวิชัย สนัติมาลีวรกุล (2549)  วิจัย
ศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการปฐมภูมิในระบบประกันสุขภาพถวนหนา  กรณีศึกษาการใหบริการ             
จายยาตอเนื่องตามใบสั่งแพทยในผูปวยโรคเร้ือรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน
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ในเลือดสูง)  ที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนทกับรานยาคุณภาพ  เปนการวิจัยกึ่งทดลอง
แบบมีกลุมควบคุมและเชิงพรรณนา เมื่อทดลองเปนเวลา 6 เดือน ทําการเปรียบเทียบ FPG, SBP 

และDBP ของทั้ง 2 กลุม ไมพบความแตกตาง (p-value = 0.673, 0.851 และ 0.751 ตามลําดับ) ผูปวย  
มีความพึงพอใจบริการโดยรวมในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 74.3 และผูปวยทุกราย (รอยละ 
100) พึงพอใจในระดับมากท่ีสุดตอความสะดวกและความรวดเร็วของบริการจายยาตอเนื่องตาม
ใบสั่งแพทย  และผูใหบริการ ไดแก แพทย  เภสัชกรโรงพยาบาลซึ่งเปนผูประสานงานโครงการฯ  
และเภสัชกรรานยามีความพึงพอใจตอโครงการฯ นี้  เภสัชกรพบปญหาดานการแพทย  24 อยาง  
ปญหาอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 2 อยาง  ซึ่งไดรับการแกไขและผูปวยมีผลทางเวชกรรมท่ี
ดีขึ้น ผลการวิจัยสรุปไดวา ประสิทธิผลการใหบริการเติมยาตอเน่ืองแกผูปวยโรคเร้ือรังโดยเภสัชกร
ชุมชนและการใหบริการของโรงพยาบาลไมแตกตางกัน ผูรับบริการและผูใหบริการมีความพึงพอใจ
ตอโครงการฯ นี้  

กาญจนา สินไชย (2547)  ศึกษาผลการใหบริการของคลินิกเติมยาสําหรับผูปวย
เบาหวานโดยเภสัชกร โรงพยาบาลตรัง  เปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบมีกลุมควบคุม เมื่อทดลองเปน
เวลา 8 เดือน พบวา ผูปวยกลุมควบคุมซึ่งรับบริการท่ีคลินิกอายุรกรรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โรคและการปฏิบัติตัวหลังการวิจัยลดลง (p-value = 0.017)  สวนผูปวยกลุมทดลองซึ่งรับบริการที่
คลินิกเติมยามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวหลังการวิจัยไมแตกตางกัน (p-value 

= 0.148)  เมื่อพิจารณาความรวมมือในการใชยา พบวา ผูปวยทั้ง 2 กลุม มีการใชยาตามสั่งมากข้ึน 
โดยพบความไมรวมมือในการใชยากอนการทดลองและระหวางคร้ังที่ 1, 2 และ 3 แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ (p-value  0.001)  และผูปวยท้ัง 2 กลุมมีความพึงพอใจในการรับบริการไมแตกตางกัน 
(p-value= 0.557)  และรอยละของผูปวยทั้ง 2 กลุมที่มีคา HbA1c อยูในเกณฑไมแตกตางกันทั้งกอน
และหลังการทดลอง (p-value = 0.074)  ผลการวิจัยสรุปไดวา คลินิกเติมยาโรคเบาหวานใหบริการ                      
ไมแตกตางจากคลินิกอายุรกรรม 

สุธาทิพย  วิชาญไพบูลย และสการินทร  มีสมพืชน (2552) ศึกษาผลลัพธของการจายยา
โรคเบาหวานตอเนื่องโดยเภสัชกรในศูนยสุขภาพชุมชน ตําบลตลาดเกรียบ จังหวัดอยุธยา  เปนการ
วิจัยกึ่งทดลองแบบทดสอบกอนและหลังแบบไมมีกลุมควบคุม (Pretest-posttest one group design)  

เมื่อทดลองเปนเวลา 3 เดือน พบวา ผูปวยที่มีคา FPG อยูในชวง 70-130 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร                        
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ไมเปลี่ยนแปลง  ผูปวยที่มี HbA1c นอยกวารอยละ7 เพิ่มขึ้น และผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิตไมเกิน 
130/80 มิลลิเมตรปรอท เพิ่มข้ึน แตไมพบความแตกตาง (p-value =1, p-value =0.267 และ p-value 

=0.143 ตามลําดับ) ผูปวยท่ีควบคุม Total cholesterol ไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ (p-value 0.001)  ผลการติดตามปญหาการใชยาของผูปวย พบวา รอยละ 40.5 สามารถ
แกไขไดโดยเภสัชกร รอยละ 59.5 ตองสงปรึกษาแพทยหรือสงตอผูปวยเขารับการรักษาท่ีเหมาะสม  
รอยละ 38.4 เปนปญหาท่ีจําเปนตองไดรับยาเพ่ิมเติม รอยละ 23.7 เปนปญหาท่ีผูปวยไดรับยาถูกตอง 
แตไดรับยาขนาดด่ําเกินไป และรอยละ 18.3 เปนปญหาท่ีผูปวยไมสามารถใชยาตามสั่ง ผลการวิจัย
สรุปไดวา  การใหบริการเติมยาโรคเร้ือรังตอเนื่องแกผูปวยโดยเภสัชกรในศูนยสุขภาพชุมชนไมมี
ผลทําใหคาความดันโลหิตและคา HbA1c แตกตางจากเดิม และเภสัชกรสามารถแกไขปญหาท่ี
เกี่ยวของกับการใชยาได  

ทวีพร ศูนยดอน (2553)  ศึกษาตนทุนประสิทธิผลของการบริการเติมยาพรอมกับให
คําปรึกษาในผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในรานยาคุณภาพ  ในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคามเปรียบเทียบกับการบริการตามปกติที่ศูนยแพทยชุมชน เปนการศึกษาเชิง
สังเกตแบบไปขางหนา หลังสิ้นสุดการศึกษาในเดือนที่ 6  พบวา  กลุมผูปวยท่ีรับบริการเติมยาที่ 
รานยาคุณภาพ และกลุมที่รับบริการที่ศูนยแพทยชุมชนตามปกติ ควบคุมคา FBS อยูในชวง 70-130 
มิลลิกรัมตอเดซิลิตร  และควบคุมคาความดันโลหิตไมเกิน 130/80 มิลลิเมตรปรอท ไมแตกตางกัน 
(p-value 0.05)  (รอยละ 42.1 และ 36.8 ตามลําดับ)  การบริการเติมยาที่รานยาคุณภาพทําใหใช
ตนทุนเพิ่มขึ้นอีก 51.97 บาทตอประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1 และจากผลการวิเคราะหความไว ถา
เปลี่ยนใหรานยาทําหนาที่เติมยาจะชวยลดตนทุนลงได 3.06 บาทตอประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1  
และเมื่อนําระยะเวลารอคอยของบริการท่ีศูนยแพทยชุมชนมาคิดเปนตนทุนดวย การเปลี่ยนมาให
รานยาทําหนาที่เติมยาจะชวยลดตนทุนลงได 336.94 บาทตอประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1 ผลการ 
วิจัยสรุปไดวา การใหบริการเติมยาที่รานยาคุณภาพมีตนทุน-ประสิทธิผลท่ีคุมคาทางเศรษฐศาสตร  

จากรายงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การบริการเติมยาโรค 
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในพื้นที่ตางๆ ไดแก ศูนยสุขภาพชุมชน รานขายยา 
และโรงพยาบาล ทําใหผลลัพธทางคลินิกของผูปวย (คาความดันโลหิต และระดับน้ําตาลในเลือด) 
ไมแตกตางจากการบริการรูปแบบเดิมซึ่งใหบริการโดยแพทยในคลินิกโรคเร้ือรังของโรงพยาบาล 
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หรือเจาหนาที่ในศูนยสุขภาพชุมชน ลดระยะเวลาการเขารับบริการโดยรวมของผูปวย ชวยลดภาระ
งานของแพทย  ทําใหสามารถคนพบปญหาเกี่ยวกับยาของผูปวยและแกไขปญหาไดโดยเภสัชกร
หรือการสงผูปวยพบแพทย  รวมถึงสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการและผูใหบริการ 

งานวิจัยผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคเร้ือรัง 
เสาวณีย ภูมิภมร (2551) ศึกษาผลการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคเบาหวาน

ที่เปนมุสลิม โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบมีกลุมควบคุมในชวง 
เดือนตุลาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559  เมื่อทดลองเปนเวลา 8 เดือน พบวาคา HbA1c ของทั้ง 2 กลุม
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนทําการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคา HbA1c ระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน คาความดันโลหิตของท้ัง 2 กลุม เมื่อเปรียบเทียบกับกอน             
ทําการทดลองและคาความดันโลหิตระหวางกลุมไมแตกตางกัน  สวนระดับไตรกลีเซอไรด และ 
LDL-C ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคมุไมแตกตางกัน แตระดับไตรกลีเซอไรด และ LDL-C 
ในกลุมทดลองลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับกอนทําการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 

0.019  และ p-value =0.000 ตามลําดับ) เม่ือทําการประเมินความรวมมือในการใชยา พบวา กลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีสัดสวนของผูปวยที่มีความรวมมือในการใชยาระดับดีเพิ่มขึ้นไมแตกตางกัน 
คะแนนความรูของกลุมทดลองเก่ียวกับโรคเบาหวานเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value                       

= 0.001)  
มัทนียา ภูเกษร (2552) ศึกษาปญหาที่เกิดจากการใชยาในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  เก็บขอมูลไปขางหนา ตั้งแต            
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550  พบวา  ผูปวย รอยละ 38.8 มีปญหาที่เกิดจาก
การใชยาและการปฏิบัติตัว โดยพบปญหาจํานวน 81 ปญหา  ซึ่งปญหาที่พบมากท่ีสุด คือ การไมใช
ยาตามสั่ง จํานวน 25 ปญหา รองลงมาเปนอาการไมพึงประสงคจากการใชยา จํานวน 18 ปญหา  
และปญหาท่ีพบมากเปนลําดับที่ 3 คือ ขนาดยาต่ําเกินไปและผูปวยมีพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสม 
จํานวน 11 ปญหา  ซึ่งเภสัชกรไดใหความรูและคําแนะนําการใชยาท่ีถูกตองกับผูปวย ทําการบันทึก
ปญหาดังกลาวในเวชระเบียน เพ่ือรายงานแพทยทราบและดําเนินการแกไข  

ชวนชม ภวัตธนยา (2553)  ศึกษาปญหาการใชยาในเครือขายบริการสุขภาพชุมชน 
สําหรับผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เก็บขอมูลไปขางหนา
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ตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบวา ผูปวย รอยละ 42.31  มีปญหา
ที่เกิดจากการใชยาและการปฏิบัติตัว โดยพบปญหาจํานวน 22 ปญหา ซึ่งปญหาท่ีพบมากที่สุด คือ 
ความไมรวมมือใชยาตามสั่งและการปฏิบัติตัวของผูปวย จํานวน 16 ปญหา รองลงมาเปน ปญหา
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา จํานวน 3 ปญหา ซึ่งเภสัชกรดําเนินการแกไขโดยใหคาํแนะนํา
ในการปฏิบัติตัวกับผูปวยและแจงแพทยใหปรับเปลี่ยนยา  

ดรุวรรณ คลังศรี, รัตนาภรณ อาวิพันธ และพักตรวิภา สุวรรณพรหม (2556) ศึกษา
ปญหาจากการใชยาของผูปวยโรคเบาหวานท่ีรับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเจา 
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก  โดยมีระยะเวลารวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูปวย
เร่ืองการใชยา ในชวงเดือนตุลาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2555 การเก็บขอมูลการใชยาของผูปวย
กอนการพัฒนาระบบการสงมอบยาและใหคําแนะนํา  พบวา ผูปวยรอยละ 53.7 มีปญหาการใชยา
อยางนอย 1 ปญหา  และหลังการพัฒนาระบบ พบวา ผูปวยมีปญหาจากการใชยาลดลงเหลือรอยละ 
16.2 ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value  0.001) และปญหาที่พบสวนใหญ คือ ผูปวยไม
ใชยาตามสั่ง จํานวน 61 ราย  รองลงมาเปนผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา จํานวน 10 
ราย ซึ่งหลังจากพัฒนาระบบ ลดลงเหลือ 17 ราย และ 2 ราย ตามลําดับ  

ปยวรรณ กุลวัยรัตน, ภารดี มยาเศส และอนุ ทองแดง (2557) ศึกษาผลการบริบาลทาง
เภสัชกรรมในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่เขารับบริการในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรงพยาบาล
ปากนํ้าชุมพร จังหวัดชุมพร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2554 เปนการวิจัยกึ่งทดลอง
แบบเปรียบเทียบผลกอนและหลัง เมื่อทดลองเปนเวลา 6 เดือน พบวา ปญหาจากการใชยาท่ีพบมาก
ที่สุดกอนใหการบริบาลทางเภสัชกรรม คือ การเลือกใชยาไมเหมาะสม (รอยละ 31.3) หลังใหการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ปญหาการใชยาลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p-value =0.001) โดยปญหาท่ีพบมาก
ที่สุดหลังการบริบาลทางเภสัชกรรมคือ การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (รอยละ 12.5)  

จากรายงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผูปวยโรคเร้ือรัง เชนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ทําใหคนพบ 
ปญหาเกี่ยวกับยาของผูปวย ซึ่งดําเนินการแกไขโดยเภสัชกรใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวกับผูปวย
หรือรายงานปญหาใหแพทยทราบ  มีผลทําใหปญหาเกี่ยวกับยาของผูปวยลดลง  รวมถึงผูปวยมี
ความรูเกี่ยวกับโรคเพิ่มขึ้น  
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยนี้ แบงเปน 2 สวน ไดแก 
1. การศึกษาก่ึงทดลอง (Quasi experimental study) 

                        การศึกษาเปรียบเทียบคาความดันโลหิตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  โดยใช
การศึกษาแบบกลุมเดียวและมีการวัดผลกอนการทดลองและหลังการทดลอง (One group pretest 
posttest  design)               

2. การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive  study) 
                         2.1 ศึกษาปญหาดานยา อาหาร และพฤติกรรมสุขภาพ      
                         2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการ  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                    ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก ผูปวยที่รับบริการท่ีคลินิก              
เติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร โรงพยาบาลศรีประจันต และผูใหบริการท่ีมีสวนไดสวน
เสียตอโครงการฯ (Stakeholder)   

กลุมตัวอยาง ใชวิธีกําหนดตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบดวย 
                    กลุมที่ 1 ผูปวยท่ีรับบริการที่คลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร 
โรงพยาบาลศรีประจันต ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังนี้ 

เกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารวมโครงการฯ  ไดแก 
1. ผูปวยมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและสิทธิประกันสังคม 
2. ผูปวยมีคาความดันโลหิตไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท เมื่อวัดติดตอกัน 3 คร้ัง

หลังสุด (3 visit) ซึ่งมีระยะหางในแตละคร้ัง 4-8 สัปดาห  
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3. ผูปวยไมมีโรครวมอ่ืนๆ ยกเวน โรคไขมันในเลือดสูง 
3. ผูปวยไมมีโรคแทรกซอนที่รุนแรง เชน โรคหัวใจ โรคไต  
5. ผูปวยสมัครใจเขารับบริการในคลินิกเติมยา 
6. ผูปวยไดรับการประเมินสภาวะทางคลินิกจากแพทย และแพทยยินยอมใหผูปวย              

เขารวมโครงการฯ  
ในระหวางทําการศึกษา ผูปวยจะถูกคัดออกจากโครงการฯ ตามเกณฑการคัดผูปวย

ออกจากโครงการฯ ดังน้ี  
1. ผูปวยมีคาความดันโลหิตต้ังแต 160/100 มิลลิเมตรปรอท ขึ้นไป 
2. ผูปวยมีคาความดันโลหิตต้ังแต 141/91 ถึง 159/99 มิลลิเมตรปรอท เมื่อวัดติดตอกัน 

2 คร้ัง (2 visit) 
3. ผูปวยมีความประสงคออกจากโครงการ 
4. ผูปวยมีภาวะแทรกซอนที่ตองไดรับการดูแลจากแพทย 
5. ผูปวยขาดนัดติดตอกัน 3 คร้ัง 
6. ผูปวยตั้งครรภ 
กลุมที่ 2 ผูใหบริการที่มีสวนไดสวนเสียตอโครงการฯ (Stakeholder) ไดแก  แพทย             

6 ทาน  เภสัชกร 4 ทาน  และพยาบาลแผนกผูปวยนอก 6  ทาน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบบันทึกขอมูลทางคลินิกและติดตามปญหาจากผูปวย ประกอบดวย บันทึกประวัติ
ผูปวย บันทึกการตรวจผลปฏิบัติการ บันทึกติดตามปญหาโดยเภสัชกร (Pharmacist Note) 
(ภาคผนวก ค) 

2. แบบสืบคนปญหาจากผูปวย ประกอบดวย หมวดปญหาเกี่ยวกับยา อาหาร และ
พฤติกรรมสุขภาพ (ภาคผนวก ง) 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่คลินิกเติมยา  ซึ่งผูวิจัยพัฒนาข้ึนจาก
แบบสัมภาษณผูรับบริการของโครงการวิจัยการใหบริการจายยาตอเนื่องตามใบสั่งแพทยในผูปวย
โรคเร้ือรัง (ระพีพรรณ ฉลองสุข สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย และวิชัย สันติมาลีวรกุล, 2549) และแนวคิด
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ความพึงพอใจ (Aday and Anderson, 1971: 52-80 อางถึงใน เปรมจิต กิจนวสิน, 2553: 19-20) 
(ภาคผนวก จ) ประกอบดวย 3 สวน ไดแก   

   สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ   
                        สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการ   
                        สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

4. แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูใหบริการ ซึ่งผูวิจัยพัฒนาข้ึนจากแบบสัมภาษณ
ผูใหบริการของการวิจัยเร่ืองการพัฒนาการพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพชุมชน สําหรับผูปวย
เบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม (ชวนชม ภวัตธนยา, 2553: 119)  ประกอบดวย คําถามดาน
ความพึงพอใจตอโครงการฯ ในภาพรวม และดานความคิดเห็นตอโครงการฯ (ภาคผนวก ฉ) 
ขั้นตอนของการวิจัย 

1. ทบทวนเอกสารที่เก่ียวของ และเขียนโครงรางงานวิจัย 
2. การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
3. การขอรับรองจริยธรรมดานการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาคผนวก ช)  
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. การอภิปรายและสรุปผล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1.การเก็บขอมูลดานคลินิก  โดยเก็บคาความดันโลหิตของผูปวยทุกคร้ังที่เขารับบริการ

ที่คลินิกเติมยา  เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิตของผูปวย เปนระยะเวลา 7 เดือน  
และเปรียบเทียบคาความดันโลหิตของผูปวย ณ วันที่เขารวมโครงการฯ กับคาความดันโลหิตของ
ผูปวยในเดือนท่ี 6 หรือเดือนที่ 7 หลังจากเขารวมโครงการฯ  โดยใชแบบบันทึกขอมูลทางคลินิก
และติดตามปญหาจากผูปวย                             

2. เก็บขอมูลปญหาดานยา อาหาร และพฤติกรรมสุขภาพ และติดตามผลลัพธของการ
แกไขปญหาของผูปวยทุกคร้ังที่เขารับบริการที่คลินิกเติมยา เปนระยะเวลา 7 เดือน โดยใชแบบบันทึก
ขอมูลทางคลินิกและติดตามปญหาจากผูปวย  และแบบสืบคนปญหาจากผูปวย 
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3. การเก็บขอมูลความพึงพอใจของบริการท่ีคลินิกเติมยา 
     3.1 เก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ ในเดือนที่ 6 หรือเดือนที่ 7 หลังจาก

เขารวมโครงการฯ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีคลินิกเติมยา  
3.2 เก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใหบริการ ในเดือนที่ 8 หลังจากเร่ิมดําเนิน

โครงการฯ โดยใชแบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูใหบริการ 
การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค  วิธีการและเคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล สามารถนํามา
วางแผนการวิเคราะหขอมูล ตามตารางท่ี 9 
ตารางที่ 9  การวิเคราะหขอมูล 

วัตถุประสงค วิธีการ/เครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล 
1.เพื่อเปรียบเทียบผลทางคลินิกของ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกอน
และหลังเขารับบริการที่คลินิกเตมิยา 

แบบบันทึกขอมูลทางคลินิกและ
ติดตามปญหาจากผูปวย 
 

การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
ใชสถิตเิชิงอนุมาน ไดแก  paired 
t-test  

2.ศึกษาปญหาดานยา อาหาร และ
พฤติกรรมสุขภาพ 

-แบบบันทึกขอมูลทางคลินิกและ
ติดตามปญหาจากผูปวย 
-แบบสืบคนปญหาจากผูปวย 

การวิเคราะหเชิงปริมาณ  ใชสถิต ิ
เชิงพรรณา ไดแก  ความถี ่รอยละ  
 

3.ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่คลนิิกเติมยา 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

การวิเคราะหเชิงปริมาณ  ใชสถิต ิ
เชิงพรรณา ไดแก  ความถี ่รอยละ 

4.ศึกษาความพึงพอใจของ                   
ผูใหบริการ 

แบบสัมภาษณความพึงพอใจของ      
ผูใหบริการ 

การวิเคราะหเชิงคุณภาพ                  
ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
analysis) 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาการประเมินผลโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรใน

โรงพยาบาลศรีประจันต ทําการศึกษาในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะทางคลินิกคงท่ี  ซึ่ง 
เขารับบริการที่คลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร  ขอมูลจากการศึกษาสามารถนํามา
วิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห เปนดังน้ี 
1. ขอมูลพ้ืนฐานของผูปวย 

จากการศึกษาพบวามีผูปวยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ
คลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูง (โครงการฯ)  มีจํานวน 56 ราย  แตอยางไรก็ตามมีผูปวยท่ีถูก             
คัดออกจากโครงการฯ กอนสิ้นสุดการศึกษา (ธันวาคม 2557)  จํานวนท้ังสิ้น 13 ราย  ประกอบดวย  
ผูปวยมีภาวะแทรกซอนที่ตองไดรับการดูแลจากแพทย  ซึ่งตรวจพบขณะผูปวยเขารับการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนเมื่อครบกําหนด 1 ป โดยนับจากการตรวจคร้ังหลังสุด จํานวน 4 ราย  ผูปวยประสงค
ออกจากโครงการฯ  เนื่องจากตองการพบแพทย จํานวน 5 ราย  ผูปวยมีคาความดันโลหิตมากกวา 
160/100 มิลลิเมตรปรอท จํานวน 3 ราย  และผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  เภสัชกร
จึงสงพบแพทยเพื่อปรับยา จํานวน 1 ราย  (ตารางท่ี 10)  ดังน้ันจึงเหลือผูปวยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ
การคัดเลือกเขารวมโครงการฯ สําหรับการวิเคราะหขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 43 ราย   

ทั้งนี้ ในระหวางทําการศึกษา มีผูปวยในโครงการฯ จํานวน 22 ราย ไดรับการสงตรวจ
คัดกรองภาวะแทรกซอนเมื่อครบกําหนด 1 ป ซึ่งนับจากการตรวจคร้ังหลังสุด   
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ตารางที่ 10  สาเหตุที่ผูปวยถูกคัดออกจากโครงการฯ ระหวางทําการศึกษา 
สาเหตุ ชวงเวลา             

ที่ออกจากโครงการฯ 
ผูปวยมีภาวะแทรกซอนที่ตองไดรับการดูแลจากแพทย  ไดแก  
1. ผูปวยมีระดบัไตรกลีเซอไรดในเลือด เทากับ 1,004  mg%   ตุลาคม 2556 
2. ผูปวยมีระดบัน้ําตาลในพลาสมาขณะอดอาหาร เทากับ 145 mg% กันยายน 2556 
3. ผูปวยมีระดบัน้ําตาลในพลาสมาขณะอดอาหาร เทากับ 175 mg% สิงหาคม 2556 
4. ผูปวยมีอาการชาซีกขวา        สิงหาคม 2556 
 ผูปวยตองการพบแพทย  ไดแก  
1. ผูปวยมีคาความดันโลหิต 147/87  มิลลิเมตรปรอท  พฤศจิกายน 2556 
2. ผูปวยมีคาความดันโลหิต 154/83 มิลลิเมตรปรอท  กันยายน 2556 
3. ผูปวยมีคาความดันโลหิต 159/91 มิลลิเมตรปรอท สิงหาคม 2556 
4. ผูปวยมีคาความดันโลหิต 155/94 มิลลิเมตรปรอท  กันยายน 2556 
5. ผูปวยมบีาดแผลจากรถลมรวมดวย  จําเปนตองไดรับการรักษาจากแพทย สิงหาคม 2556 
ผูปวยมีคาความดันโลหิตมากกวา 160/100 มิลลิเมตรปรอท  ไดแก  
1. ผูปวยมีคาความดันโลหิต 170/100 มิลลิเมตรปรอท กันยายน 2556 
2. ผูปวยมีคาความดันโลหิต 161/103 มิลลิเมตรปรอท สิงหาคม 2556 
3. ผูปวยมีคาความดันโลหิต 178/83 มิลลิเมตรปรอท สิงหาคม 2556 
ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  เภสัชกรสงผูปวยพบแพทย สิงหาคม 2556 

 

การจําแนกผูปวยในโครงการฯ จํานวน 43 ราย ตามการวินิจฉัยโรคของแพทย  แบงเปน 
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 10 ราย คิดเปนรอยละ 23.26  และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรวมกับ
ไขมันในเลือดสูง 33 ราย  คิดเปนรอยละ 76.74  ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 
72.09  อายุอยูในชวง 38-61 ป อายุเฉลี่ย 50.70 6.23 ป  ชวงอายุที่พบมากท่ีสุดคือ 46-55 ป รอยละ 
51.16  พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยสวนใหญ ไดแก ไมเคยสูบบุหรี่ รอยละ 90.70  ไมดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล รอยละ 79.07 ไมออกกําลังกาย รอยละ 53.49  ผูปวยสวนใหญไดรับการศึกษาระดับ
สูงสุดชั้นประถมศึกษา รอยละ 76.74  ผูปวยสวนใหญมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 
79.07  และผูปวยสวนใหญประกอบอาชีพรับจางรอยละ 53.49  (ตารางที่ 11) 
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ตารางที่ 11  ขอมูลพ้ืนฐานของผูปวย ณ วันที่เขารับบริการท่ีคลินิกเติมยาคร้ังแรก  (n=43) 
ลักษณะประชากร จํานวน  รอยละ 

เพศ   

       ชาย 12 27.91 

       หญิง 31 72.09 

อาย ุ(ป)   

36-45  10 23.26 

46-55  22 51.16 

56-65  11 25.58 

การวินิจฉัยของแพทย 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคความดันโลหิตสูงรวมกับโรคไขมันในเลือดสูง  

 

10 

33 

 

23.26 

76.74 

พฤติกรรมสุขภาพ 
ไมเคยสูบบหุร่ี 

สูบบุหรี ่

 

39 

4 

 

90.70 

9.30 

ไมดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

34 

9 

79.07 

20.93 

ไมออกกําลังกาย 

ออกกําลังกาย 

23 

20 

53.49 

46.51 

ระดับการศึกษาสงูสุด   

ไมไดศึกษา 2 4.65 

ประถมศึกษา 33 76.74 

มัธยมศึกษา 6 13.95 

อนุปริญญา หรือเทียบเทา 1 2.33 

ปริญญาตรี 1 2.33 

สิทธิการรักษา   

หลักประกันสุขภาพถวนหนา  34 79.07 

ประกันสังคม 9 20.93 
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ตารางที่ 11  ขอมูลพ้ืนฐานของผูปวย ณ วันที่เขารับบริการท่ีคลินิกเติมยาคร้ังแรก  (n=43)  (ตอ) 
ลักษณะประชากร จํานวน  รอยละ 

อาชีพหลัก   

ไมไดประกอบอาชีพ 5 11.63 

เกษตรกรรม 13 30.23 

รับจาง 23 53.49 

ธุรกจิสวนตัว 2 4.65 

 
คาดัชนีมวลกาย (BMI) ของผูปวย ณ วันที่เขารับบริการที่คลินิกเติมยาคร้ังแรก อยู

ในชวง 18.61-35.21 กิโลกรัมตอตารางเมตร  จําแนกไดเปน ผูปวย มีคาดัชนีมวลกายอยูในชวง 

18.50-24.99 กิโลกรัมตอตารางเมตร (ระดับปกติ ถึง น้ําหนักเกิน) จํานวน 16 ราย  และมีคาดัชนี
มวลกายต้ังแต 25 กิโลกรัมตอตารางเมตร (อวน) จํานวน 27 ราย  หลังจากครบกําหนด 7 เดือน 
พบวาผูปวยมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในชวง 19.27-35.56 กิโลกรัมตอตารางเมตร  จําแนกไดเปน 
ผูปวยมีคาดัชนีมวลกายอยูในชวง 18.50-24.99 กิโลกรัมตอตารางเมตร (ระดับปกติ ถึง น้ําหนักเกิน) 
จํานวน 15 ราย  และ มีคาดัชนีมวลกายต้ังแต 25 กิโลกรัมตอตารางเมตร (อวน) จํานวน 28 ราย  ซึ่ง
เมื่อทดสอบดวยสถิติ McNemar’s test พบวา คาดัชนีมวลกายของผูปวยกอนและหลังเขารับบริการ
ที่คลินิกเติมยาไมแตกตางกัน (p-value=1.000)  (ตารางท่ี 12) 
ตารางที่ 12  การเปรียบเทียบคาดัชนีมวลกาย (BMI) (n=43) 

คาดัชนีมวลกาย (BMI) จํานวนผูปวย   (รอยละ)   
(กิโลกรัมตอตารางเมตร) กอนเขารวมโครงการฯ หลังเขารวมโครงการฯ 

18.50-24.99 (ปกติ ถึง น้ําหนักเกนิ) 16 (37.21) 15 (34.88) 

ตั้งแต 25 (อวน) 27 (62.79) 28 (65.12) 

รวม 43 (100.00) 43 (100.00) 

*p-value =1.000 (McNemar’s test) 
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2. ผลลัพธทางคลินิกของผูปวย 
การศึกษาคร้ังนี้ติดตามผลลัพธทางคลินิกของผูปวยโดยใชคาความดันโลหิตขณะหัวใจ

บีบตัว (Systolic blood pressure; SBP)  และคาความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (Diastolic blood 

pressure; DBP)  

จากการศึกษาพบวา ผูปวยมีคา SBP ณ วันที่เขารับบริการที่คลินิกเติมยาคร้ังแรก  อยู
ในชวง 105-148 มิลลิเมตรปรอท  คาเฉลี่ย 128.42 10.35 มิลลิเมตรปรอท  และหลังจากครบ
กําหนด 7  เดือน ผูปวยมีคา SBP อยูในชวง 106-146 มิลลิเมตรปรอท  คาเฉลี่ย 127.37 10.61 
มิลลิเมตรปรอท  ซึ่งเมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test พบวา คาเฉลี่ยของ SBP ของผูปวยกอนและ
หลังเขารับบริการที่คลินิกเติมยาไมแตกตางกัน (t=0.544, df=42, p-value=0.589, 95%CI=(-2.84)  
ถึง (4.93)  (ตารางท่ี 13) 
ตารางที่ 13   การเปรียบเทียบคา Systolic blood pressure  

Systolic blood pressure (มิลลิเมตรปรอท)  n=43 t p-value 

กอนเขารวมโครงการฯ หลังเขารวมโครงการฯ 

128.42 10.35 127.37 10.61 0.544 0.589 

 

จากการศึกษาพบวา ผูปวยมีคา DBP ณ วันที่เขารับบริการท่ีคลินิกเติมยาคร้ังแรก  อยู
ในชวง 64-95 มิลลิเมตรปรอท คาเฉลี่ย 79.79 6.65 มิลลิเมตรปรอท และหลังจากครบกําหนด              
7 เดือน  ผูปวยมีคา DBP อยูในชวง 67-91 มิลลิเมตรปรอท คาเฉลี่ย 79.67 5.92 มิลลิเมตรปรอท ซึ่ง
เมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test พบวา คาเฉลี่ยของ DBP ของผูปวยกอนและหลังเขารับบริการที่
คลินิกเติมยาไมแตกตางกัน (t=0.126, df=42, p-value=0.901, 95%CI=(-1.75) ถึง (1.98)  (ตารางที่ 
14)  โดยยาลดความดันโลหิตท่ีผูปวยไดรับเปนสวนใหญ คือ Atenolol, Amlodipine, Enalapril, 
Hydrochlorothiazide+Amiloride, Hydrochlorothiazide   
ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบคา Diastolic blood pressure  

Diastolic blood pressure (มิลลิเมตรปรอท) n=43 t p-value 

กอนเขารวมโครงการฯ หลังเขารวมโครงการฯ 

79.79 6.65 79.67 5.92 0.126 0.901 
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3. ผลการบริบาลทางเภสัชกรรม 
การศึกษาคร้ังนี้ เภสัชกรใชหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผูปวย ไดแก 

การคนหาปญหาท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ (Medical condition problem)  การติดตามปญหาเก่ียวกับยา 
(Drug related problem) ปญหาดานอาหารและพฤติกรรมสุขภาพ และดําเนินการแกไขปญหา  ดังนี้ 
    3.1 ปญหาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ (Medical condition problem) 

การซักประวัติและสอบถามปญหาสุขภาพของผูปวยโดยเภสัชกร ทําใหคนพบผูปวย            
ที่มีปญหาที่เก่ียวของกับสุขภาพ จํานวน  30 ราย  พบปญหาท้ังหมด 14 ปญหา แบงเปน ปญหาการ
เจ็บปวยทั่วไปหรือเปนปญหาที่ผูปวยเคยไดรับการรักษาดวยยามากอน  ซึ่งแกไขไดโดยเภสัชกร
จํานวน 12 ปญหา ไดแก  เวียนศีรษะ ทองผูก ปวดบริเวณทวารหนัก ทองอืด โรคกระเพาะอาหาร 
อาการปวดเมื่อยกลามเนื้อและขอ แพอากาศ ไอ ผื่นคันใจสั่น ภาวะเครียด และนอนไมหลับ สวน
ปญหาที่ตองสงผูปวยพบแพทยมีจํานวน 2 ปญหา ไดแก ผูปวยมีอาการปวดขา ขาชา ปวดหลัง ซึ่ง
เปนอาการที่เกิดขึ้นกับผูปวยเปนคร้ังแรก  และผูปวยมีภาวะประจําเดือนผิดปกติ (ตารางท่ี 15) 

สําหรับการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพของผูปวยโดยเภสัชกร ไดแก การส่ังจายยา
ใหกับผูปวยเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการ  รวมถึงใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว  ซึ่งเภสัชกรจะ
พิจารณาส่ังจายยาท่ีเปนรายการเดียวกับที่ผูปวยเคยไดรับการสั่งใชจากแพทย หรือสั่งจายยาในโรค
หรืออาการท่ีผูปวยเคยเจ็บปวยมาในอดีต หรือโรคที่ไมรุนแรง เชน โรคหวัด โรคกระเพาะอาหาร 
ผื่นคัน อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ เปนตน (ตารางที่ 15) 
ตารางที่ 15  ปญหาท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ (Medical condition problem) 

ผูปวย       
รายท่ี 

ปญหาทีเ่กี่ยวของกับสุขภาพ   การแกไขโดยการใชยา คําแนะนําอ่ืนๆ 

1 ปวดเขา   Diclofenac  - 

 คัดจมูก จาม  CPM - 

 เจ็บทวารหนัก   เพชรสังฆาตแคปซูล - 

 ทองผูก  มะขามแขกแคปซูล ใชยาเฉพาะเวลามีอาการ 

2 คันบรเิวณงามนิ้วมือ  Hydroxyzine,                         

0.1% TA cream     
แนะนําลางมือใหสะอาด และใช
โลช่ันทามือ หลังจากปฎบิัติงาน
ที่เปนสาเหตุทําใหเกิดอาการคัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15  ปญหาท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ (Medical condition problem)  (ตอ) 
ผูปวย       
รายท่ี 

ปญหาทีเ่กี่ยวของกับสุขภาพ   การแกไขโดยการใชยา คําแนะนําอ่ืนๆ 

3. ชาน้ิวมือ  Gabapentin,                         

Vitamin B1-6-12 

- 

 ปวดเม่ือยกลามเนื้อ  Diclofenac, Tramadol 

Orphenadrine+Paracetamol  
ใช Tramadol เวลามีอาการปวด
มากๆ หรือเมื่อใช Diclofenac  

รวมกับ Orphenadrine + 

Paracetamol แลวไมดีขึ้น 
4 โรคหวัด ไอ  Cetirizine, Bromhexine, 

M.tussis 

- 

 ปวดหลัง Diclofenac 

 

- 

5 โรคกระเพาะ Omeprazole 

 

- 

 ปวดขา ตะคริว Calcium, Tramadol, 

Orphenadrine+Paracetamol 

ใช Tramadol เวลามีอาการปวด
มากๆ 

6 

 

ปวดสนเทา ปวดเขา Diclofenac, 

Orphenadrine+Paracetamol 

- 

7 ผื่น คันตามผิวหนัง Hydroxyzine, 0.1%TA 

cream                                
- 

8 โรคกระเพาะ Omeprazole - 

9 ปวดเขา Orphenadrine+Paracetamol - 

10 ปวดเขา Diclofenac, 

Orphenadrine+Paracetamol 

- 

 ริดสีดวง เพชรสังฆาตแคปซูล, 

Proctosedyl suppo. 

- 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15  ปญหาท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ (Medical condition problem)  (ตอ) 
ผูปวย       
รายท่ี 

ปญหาทีเ่กี่ยวของกับสุขภาพ   การแกไขโดยการใชยา คําแนะนําอ่ืนๆ 

11 โรคกระเพาะ Omeprazole - 

 เจ็บทองนอย Tramadol - 

 ไอ Dextromethorphan, 

Acetylcysteine 

- 

12 โรคกระเพาะ Omeprazole, Antacid gel, 

Domperidone 

- 

 นอนไมหลับ  Lorazepam ใชยาเฉพาะเวลามีอาการ 

13 นอนไมหลับ Diazepam - 

14 ปวดขอเขา Calcium, Diclofenac, 

Orphenadrine+Paracetamol 

- 

15 ปวดสนเทา Diclofenac - 

16 ปวดขา Diclofenac - 

17 ปวดหัว มึนงง Meloxicam, Betahistine - 

 โรคกระเพาะ ทองอืด Rantidine, Simethicone - 

 ใจส่ัน Propranolol ใชยาเฉพาะเวลามีอาการ 

 นอนไมหลับ Lorazepam ใชยาเฉพาะเวลามีอาการ 

18 โรคกระเพาะ ทองอืด Omeprazole, Simethicone. 

Buscopan 

- 

 นอนไมหลับ Lorazepam - 

 ทองผูก มะขามแขกแคปซูล ใชยาเฉพาะเวลามีอาการ 

 ปวดเม่ือย Meloxicam - 

19 ปวดขา Diclofenac, 

Orphenadrine+Paracetamol 

- 

 ไอ Dextromethorphan,                

ยาอมมะแวง 

- 

 เวียนศีรษะ Dimenhydrinate - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15  ปญหาท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ (Medical condition problem)  (ตอ) 
ผูปวย       
รายท่ี 

ปญหาทีเ่กี่ยวของกับสุขภาพ   การแกไขโดยการใชยา คําแนะนําอ่ืนๆ 

20 ไอ ยาอมมะแวง - 

21 ภาวะเครียด  นอนไมหลบั Amitriptyline, Lorazepam ใชยาเฉพาะเวลามีอาการ 
22 ปวดนิ้ว Orphenadrine+Paracetamol - 

23 โรคกระเพาะ ทองอืด Omeprazole - 

24 ปวดขอ Orphenadrine+Paracetamol - 

 เวียนศีรษะ Dimenhydrinate - 

 นอนไมหลับ Lorazepam ใชยาเฉพาะเวลามีอาการ 

25 ปวดตนคอ Diclofenac - 

26 ปวดขอ Diclofenac, 

Orphenadrine+Paracetamol 

- 

27 เวียนศีรษะ Cinnarizine, Flunarizine - 

 ทองผูก Bisacodyl ใชยาเฉพาะเวลามีอาการ 

 คันเคืองตา Hista oph ใชยาเฉพาะเวลามีอาการ 

 เวียนศีรษะ Betahistine - 

28 เวียนศีรษะ Cinnarizine - 

 นอนไมหลับ Lorazepam ใชยาเฉพาะเวลามีอาการ 

29 ประจําเดือนผิดปกต ิ - สงปรึกษาแพทย 
30 ปวดขา ขาชา ปวดหลัง            - สงปรึกษาแพทย 

 
   3.2 ปญหาเก่ียวกับยา (Drug related problem) 

จากการศึกษาปญหาเก่ียวกับยาของผูปวย  พบปญหาอาการไมพึงประสงคจากยา
(Adverse reaction) จํานวน 1 คร้ัง  ปญหาเกี่ยวกับขนาดยา (Dosing problem) ไดแก ผูปวยใชยา    
ผิดขนาด จํานวน 4 คร้ัง  และปญหาการใชยา (Drug use problem) จํานวน 5 คร้ัง แบงเปน ผูปวย  
ใชยาผิดชนิด (2 คร้ัง) และผูปวยไมใชยา (3 คร้ัง)  (ตารางท่ี 16) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สําหรับการแกไขปญหาเกี่ยวกับยาของผูปวย  ไดแก  เภสัชกรสงตอผูปวยพบแพทย
เพื่อเปล่ียนยา จํานวน 1 คร้ัง  และเภสัชกรใหคําแนะนําโดยวาจากับผูปวย จํานวน 9 คร้ัง (ตารางที่ 
16)  และเมื่อติดตามผลลัพธจากการแกไขปญหา พบวา ผูปวยที่มีปญหาจากตัวยาที่ทําใหเกิดอาการ
ไมพึงประสงคจากยาไดรับการเปลี่ยนยาจากแพทย  รวมถึงผูปวยทุกรายท่ีไดรับคําแนะนําการใชยา
จากเภสัชกรใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งเพิ่มมากข้ึน 
ตารางที่ 16  ปญหาเกี่ยวกับยาของผูปวย (Drug related problem) 

ปญหา รายละเอียดของปญหา สาเหตุ การแกไข 
1.ปญหาอาการ
ไมพึงประสงค
จากยา  1 คร้ัง 

ผูปวยใชยา Anapril® MiniTab      

5 mg  แลวมีอาการออนเพลีย       
และเวียนศีรษะมาก  

การเลือกใชยาท่ีทําใหผูปวยเกิด
อาการขางเคียงจากการใชยา   

เภสัชกรสงตอผูปวย          
พบแพทย เพื่อเปลี่ยนยา 

2.ปญหาเกี่ยวกับ   
ขนาดยา (ใชยา
ผิดขนาด) 4 คร้ัง 

1. ผูปวยรับประทานยา 
Enalapril  1 เม็ด หลังอาหารเชา 
แตวิธีใชบนฉลากยาระบุ              
คร่ึง เม็ด หลังอาหารเชา                
2. ผูปวยรับประทานยา  HCTZ    
1 เม็ด หลังอาหารเชา  แตวิธีใช
บนฉลากยาระบุ  คร่ึง เมด็            
หลังอาหารเชา  
3. ผูปวยรับประทานยา 
Gemfibrozil 1 เม็ด กอนอาหาร
เชา แตวิธีใชบนฉลากยาระบุ        
1 เม็ด กอนอาหารเชาและเย็น 

ผูปวยไมอานฉลากยากอน           
ใชยา  ซ่ึงเภสัชกรพบปญหา
ขณะผูปวยเขารับบริการครัง้
แรกท่ีคลินิกเติมยา 

เภสัชกรแนะนําผูปวย 
ใหอานฉลากยากอน          
ใชยาทุกคร้ัง   

4. ผูปวยรับประทานยา Aspirin    
2 เม็ด หลังอาหารเชา แตวิธีใช
บนฉลากยาระบุ 1 เมด็ หลัง
อาหารเชา  

ผูปวยไมอานฉลากยา  จึง             
ไมทราบวาแพทยปรบัขนาดยา
ใหในวันที่เขารับการตรวจ           
คัดกรองภาวะแทรกซอน ซ่ึง
เภสัชกรพบปญหาขณะผูปวย
ถูกสงกลับมารับบริการทีค่ลินิก
เติมยา  

เภสัชกรแนะนําผูปวย   
ใหอานฉลากยากอน          
ใชยาทุกคร้ัง   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16  ปญหาเก่ียวกับยาของผูปวย (Drug related problem)  (ตอ) 
ปญหา รายละเอียดของปญหา สาเหตุ การแกไข 

 3. ปญหาการ        
ใชยา 
     3.1 การใชยา    
ผิดชนิด 2 คร้ัง      

1.ผูปวยรับประทานยา                  
ลดความดันโลหติของสามี  ซ่ึง
เปนคนละชนดิกับท่ีผูปวยใช
ประจํา   
  

ผูปวยผิดนัด  1 สัปดาห  จงึทํา
ใหไมมียารับประทาน และ
ผูปวยไมทราบวายาลดความดัน
โลหิตแตละชนดิมีความ
เหมาะสมกับผูปวยแตละราย  
จึงนํายาของผูอื่นมาใช 

เภสัชกรแนะนําผูปวยวา    
ไมควรนํายาของผูอืน่มา
ใช  และผูปวยควรมาพบ
แพทยกอนนัดเม่ือทราบ
วาจะไมสามารถมาตาม
นัดได    

2. ผูปวยรับประทานยา 
Gemfibrozil  ซ่ึงแพทยไดระงบั 
การใชแลว  และไมได
รับประทานยา Simvastatin          

ที่แพทยสั่งใหแทน 

 

1.ผูปวยมีความเขาใจวาตอง
รับประทานยาลดไขมนั 

Gemfibrozil ที่เหลือใหหมด
กอน  แลวจึงเร่ิมรับประทาน 
Simvastatin ซ่ึงเปนยาลดไขมัน
ชนิดใหมที่แพทยสั่งใหในวันที่
เขารับการตรวจคัดกรองภาวะ 

แทรกซอน ซ่ึงเภสัชกรพบ           

ปญหาขณะผูปวยถูกสงกลับมา
รับบริการทีค่ลินิกเติมยาผูปวย  
2.ผูปวยมียา Gemfibrozil เหลือ 
อยู  เนื่องจากใชยาขนาดต่ํากวา
ที่แพทยสั่ง และไมไดนํายามา
คืนที่กลุมงานเภสัชกรรม  

แนะนําผูปวยใชยา 
Simvastatin  และหยุด
ใช Gemfibrozil  และ
แนะนําใหนํายาที่เหลือ
ทั้งหมดมาคืนกลุมงาน
เภสัชกรรมในวันนัด 
คร้ังถัดไปทุกครัง้   เพื่อ
ปองกันการใชยาผิด  
กรณีแพทยปรับยาใหกับ
ผูปวย 

      3.2 ผูปวย        
ไมใชยา 3 คร้ัง      

              

1.ผูปวยรับประทานยา 
Enalapril , Moduretic, 

Amlodipine   อยางละ 1 เม็ด  
หลังอาหารเชา แตวิธีใชบน
ฉลากยา Enalapril ระบุ 1 เม็ด 
หลังอาหารเชาและเย็น)   

ผูปวยมีความรูสึกวา
รับประทานยามากเกินไป            
ซ่ึงเภสัชกรพบปญหาขณะ
ผูปวยเขารับบริการครั้งแรกที่
คลินิกเติมยา  

แนะนําผูปวยให
รับประทานยา Enalapril 

2 มื้อ ตามแพทยสั่ง   
 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 16  ปญหาเก่ียวกับยาของผูปวย (Drug related problem)  (ตอ) 
ปญหา รายละเอียดของปญหา สาเหตุ การแกไข 

      3.2 ผูปวย        
ไมใชยา 3 คร้ัง      

 

2.ผูปวยไมไดรับประทานยา 
Simvastatin  เปนเวลา 5 วัน         
กอนมาโรงพยาบาล 

ผูปวยไดรับขอมูลจากรายการ
วิทยุวา  การรับประทานยา
สลายไขมันเปนสาเหตุใหตอง
ลางไต  ทําใหผูปวยเกิดความ
กังวล  ไมกลารับประทานยา   

 

อธิบายใหผูปวยทราบวา
การใชยา Simvastatin 
อยางตอเนื่องตามแพทย
ส่ังไมไดทําใหผูปวยตอง
ลางไต  แตการไมใชยา  มี
ผลทําใหเกิดโรคตางๆ 
ตามมาได 

3.ผูปวยไมไดรับประทานยา         
ลดความดันโลหติสูง  2 วัน  . 

ผูปวยมีประชุมนอกสถานที่
ทํางานเปนเวลา  2 วัน และ
ไมไดนํายาไปรับประทาน
ดวย 

แนะนําผูปวยวาไมควรลืม
นํายาไปรับประทาน
บอยๆ  เนื่องจากอาจทํา
ใหความดนัโลหิตสูงได  
ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิด
ภาวะแทรกซอนตางๆ 
ตามมาได  

 
3.3 ปญหาดานอาหารและพฤติกรรมสุขภาพ 

นอกจากเภสัชกรจะไดทําการศึกษาปญหาดานยาของผูปวยแลว  เภสัชกรไดศึกษา
ปญหาดานอาหารและพฤติกรรมสุขภาพของผูปวย  ซึ่งทําใหสามารถคนพบปญหา ไดแก ผูปวย
ชอบรับประทานอาหารรสเค็ม 15 ราย (รอยละ 34.88) ไมไดออกกําลังกาย 23 ราย (รอยละ 53.49)              
ดืม่เคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลขณะมีงานเลี้ยงสังสรรค 9 ราย (รอยละ 20.93)  สูบบุหรี่  
4  ราย (รอยละ 9.30)  สําหรับการแกไขปญหา ไดแก การแนะนําผูปวยใหลดการรับประทานอาหาร
ที่มีรสเค็ม ใสเครื่องปรุงรสเค็มในอาหารลดลง ไมควรรับประทานอาหารท่ีมีรสหวานจัด และอาหาร
ที่มีไขมันสูง เชน อาหารทอด อาหารท่ีมีกะทิ เปนตน เปนประจํา  แนะนําการออกกําลังกายดวยวิธี
เดินเร็วๆ อยางตอเน่ือง วันละ 30 นาที อยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห  และการลดหรือเลิกด่ืมเครื่องดื่ม 
ที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล  รวมถึงการลดหรือเลิกสูบบุหรี่ 
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นอกจากน้ีพบผูปวย  1 ราย  รับประทานขาวตมกับปลาเค็มเปนเวลา  2 สัปดาห ซึ่งมี
สาเหตุมาจากผูปวยเขารับการผาตัดไสติ่ง และญาติทําอาหารใหผูปวยรับประทานในระยะพักฟน  
จึงทําใหผูปวยมีคาความดันโลหิตเปน 144/95 มิลลิเมตรปรอท  เภสัชกรไดอธิบายใหผูปวยทราบวา 
การรับประทานปลาเค็มเปนสาเหตุทําใหผูปวยมีความดันโลหิตเพิ่มขึ้น และเมื่อติดตามผลในนัด
คร้ังตอไป  พบคาผูปวยมีคาความดันโลหิตลดลงเปน 135/90 มิลลิเมตรปรอท   

สําหรับการติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  พบวา พฤติกรรมการสูบบุหรี่
และการดื่มแอลกอฮอลของผูปวยหลังเขารับบริการที่คลินิกเติมยาไมมีการเปล่ียนจากกอนเขารับ
บริการที่คลินิกเติมยา 
4. การวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผูปวยที่เขารวมโครงการคลินิกเติมยาโรคความดัน
โลหิตสูงโดยเภสัชกร จํานวน  43 คน โดยใชแบบสอบถาม ไดผลลัพธดังนี้ 
     4.1 เหตุผลในการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ 

ผูปวยสวนใหญ รอยละ 62.79  ตัดสินใจเขารวมโครงการฯ  โดยใหเหตุผลวา เจาหนาท่ี
แนะนํา   ผูปวย รอยละ 34.88  ใหเหตุผลวา คลินิกเติมยาชวยประหยัดเวลาในการเขารับบริการเมื่อ
เทียบกับคลินิกโรคความดันโลหิตสูง และผูปวย รอยละ 2.33 ใหเหตุผลวา อยากทดลองบริการ
รูปแบบใหม (ตารางที่ 17) 
ตารางที่ 17  เหตุผลในการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ (n=43) 

เหตผุลในการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ จํานวน  รอยละ 
เจาหนาที่แนะนํา 27 62.79 

ประหยัดเวลา เมื่อเทียบกับคลินิกโรคเรื้อรงั 15 34.88 

อยากทดลองบริการรูปแบบใหม 1 2.33 

      
     4.2 ความพึงพอใจของผูปวยตอบริการท่ีไดรับจากคลินิกเติมยา 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับในดานตางๆ ไดแก ความรวดเร็ว                     
ความสะดวก  การติดตามผลการรักษาที่ตอเน่ือง  ความเอาใจใสและการชวยเหลือจากเจาหนาที่             
การพูดจาและมารยาทจากเจาหนาที่ ความรูคําแนะนําการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคและยา  และบริการ
ภาพรวมในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด โดยพบวา ผูปวยรอยละ 72.09  มีความพึงพอใจในระดับ
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มากถึงมากท่ีสุดดานความรวดเร็ว  รอยละ 79.07  พึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดดานความ
สะดวก  รอยละ 72.09  พึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดดานการติดตามผลการรักษาท่ีตอเนื่อง  
รอยละ 81.39  พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดดานความเอาใจใสและการชวยเหลือจากเจาหนาที่ 
รอยละ 88.37  พึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดดานการพูดจาและมารยาทจากเจาหนาท่ี รอยละ 81.39                             
พึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดดานความรูคําแนะนําการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคและยาที่ไดรับ 
และ รอยละ 86.05 พึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดตอบริการที่ไดรับในภาพรวม (ตารางท่ี 18) 
ตารางที่ 18  ความพึงพอใจของผูปวยที่เขารวมโครงการฯ 

องคประกอบของความพึงพอใจ             

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ความรวดเร็ว 14 

(32.56) 
17 

(39.53) 
12 

(27.91) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

ความสะดวก 14 

(32.56) 
20 

(46.51) 
9 

(20.93) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

การติดตามผลการรักษาท่ีตอเนื่อง 11 

(25.58) 
20 

(46.51) 
12 

(27.91) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

ความเอาใจใส การชวยเหลือ                         
จากเจาหนาที ่

13 

(30.23) 
22 

(51.16) 
8 

(18.61) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

การพูดจา มารยาท จากเจาหนาท่ี 13 

(30.23) 
25 

(58.14) 
5 

(11.63) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

ความรู คําแนะนําการปฏบิัติตัว                      
เกี่ยวกับโรคและยาท่ีไดรับ 

11 

(25.58) 
24 

(55.81) 
8 

(18.61) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

บริการภาพรวม 8 

(18.61) 
29 

(67.44) 
6 

(13.95) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
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    4.3 การเปรียบเทียบบริการท่ีคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงกับคลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
เมื่อทําการเปรียบเทียบบริการท่ีคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงกับบริการที่คลินิก

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง ในดานความสะดวก ความรวดเร็ว และการควบคุมความดันโลหิตสูง 
พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญ ใหความเห็นวา ความสะดวกในการรับบริการท่ีคลินิกเติมยาฯ 
ดีกวาคลินิกโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 93.02) ความรวดเร็วในการรับบริการที่คลินิกเติมยาฯ 
ดีกวาคลินิกโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 95.35) และการบริการของคลินิกเติมยาฯ ทําใหการ
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงดีกวาคลินิกโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 51.16) (ตารางที่ 19) 
ตารางที่ 19  การเปรียบเทียบบริการท่ีคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงกับคลินิกโรคความดันโลหิตสูง 

 การใหบริการ 

คลินิกเติมยาฯ ดีกวา 
คลินิกโรคความดัน

โลหิตสูง 

คลินิกเติมยาฯ เทากับ 
คลินิกโรคความดัน

โลหิตสูง 

คลินิกเติมยาฯ แยกวา
คลินิกโรคความดัน

โลหิตสูง 
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 

ความสะดวก 40 (93.02)   3 (6.98) 0 (0.00) 

ความรวดเร็ว 41 (95.35)   2 (4.65) 0 (0.00) 

การควบคุมโรคความดันโลหิตสงู 22 (51.16) 21 (48.84) 0 (0.00) 

 
 4.4  ความคิดเห็นของผูปวยตอโครงการฯ  

จากการสอบถามผูปวยในโครงการฯ ภายหลังเขารับบริการท่ีคลินิกเติมยาตอเนื่องครบ 
7 เดือน เก่ียวกับความยินดีท่ีจะเขารวมโครงการฯ น้ีตอไปหรือไม พบวา ผูปวยท้ังหมด (รอยละ 100.00)  
ยินดีเขารวมโครงการฯ ตอไป โดยมีผูปวยจํานวน 31 ราย ใหเหตุผลเพิ่มเติมวา คลินิกเติมยาทําให
ไดรับความสะดวก (รอยละ 58.06)  ไดรับบริการที่รวดเร็ว (รอยละ 58.06)  ไดรับคําชี้แจงหรือการ
อธิบายท่ีดีจากเภสัชกร (รอยละ 6.45)  ผูปวยช่ืนชอบบริการท่ีคลินิกเติมยา (รอยละ 3.23) และ          
เภสัชกรใหบริการดีเปนกันเองกับผูปวย (รอยละ 3.23) (ตารางท่ี 20)  นอกจากน้ีผูปวยบางสวนให
ความคิดเห็นตอโครงการฯ ที่นาสนใจดังนี้  
“สะดวก รวดเร็ว ไมตองรอเปนวัน ไมเสียเวลา” 

“สะดวก รวดเร็ว เหมาะสําหรับผูปวยที่ไมคอยมีเวลา” 

“เภสัชกรใหบริการดีมาก เปนกันเอง ไดรับความสะดวก” 
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“ควรทําโครงการฯ นี้ตอไป” 

เมื่อสอบถามผูปวยเกี่ยวกับการแนะนําผูปวยรายอื่นใหเขารวมโครงการฯ พบวา ผูปวย
สวนใหญ รอยละ 86.05 ตองการแนะนําผูปวยรายอ่ืนใหเขารวมโครงการฯ  โดยมีผูปวย จํานวน               
21 ราย  ใหเหตุผลเพิ่มเติมวาโครงการฯ นี้  ทําใหผูปวยไดรับความสะดวก (รอยละ 66.67)  ไดรับ
บริการที่รวดเร็ว (รอยละ 47.62) และมีความรูเรื่องการใชยาดีข้ึน (รอยละ 4.76) เจาหนาท่ีใหบริการดี 
(รอยละ 4.76)  รวมถึงเภสัชกรใหคําแนะนําดี (รอยละ 4.76)  (ตารางท่ี 20)  

อยางไรก็ตาม  มีผูปวยท่ีไมตองการแนะนําผูปวยรายอ่ืนใหเขารวมโครงการฯ คิดเปน 
รอยละ 13.95  โดยผูปวย จํานวน  5 ราย  ใหเหตุผลเพิ่มเติมวา ผูปวยท่ีสามารถควบคุมความดันโลหิต
ไดดจีะไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ อยูแลว (รอยละ 40.00)  ผูปวยไมสามารถอธิบาย
รายละเอียดของโครงการฯ ใหผูอ่ืนเขาใจได (รอยละ 20.00)  ผูปวยตองการใหแพทยเปนผูคัดเลือก
ผูปวยรายอ่ืนเขาโครงการฯ (รอยละ 20.00)   และการเขารวมโครงการฯ ขึ้นอยูกับการตัดสินของ
ผูปวยแตละราย (รอยละ 20.00) (ตารางท่ี 20)  
ตารางที่ 20  ความคิดเห็นของผูปวยตอโครงการฯ 

ความคิดเห็น จํานวน(ราย) รอยละ 

ยินดีเขารวมโครงการฯ ตอไป 43 100.00 

เนื่องจาก   

ความสะดวกในการรับบริการ 18 58.06 

ความรวดเร็วในการรับบริการ 18 58.06 

ไดรับคําช้ีแจงหรือการอธิบายทีด่จีากเภสัชกร 2 6.45 

ช่ืนชอบบริการทีค่ลินิกเติมยา 1 3.23 

เภสัชกรใหบริการดี เปนกันเองกับผูปวย 1 3.23 

แนะนําผูปวยรายอื่นใหเขารวมโครงการฯ          37 86.05 
เนื่องจาก   
          ทําใหผูปวยไดรบัความสะดวก 14 66.67 
          ทําใหผูปวยไดรบับริการทีร่วดเร็ว 10 47.62 
          ทําใหผูปวยมคีวามรูเรื่องการใชยาดีขึ้น 1 4.76 
          เจาหนาทีใ่หบริการด ี 1 4.76 
          เภสัชกรใหคําแนะนําด ี 1 4.76 
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ตารางที่ 20  ความคิดเห็นของผูปวยตอโครงการฯ (ตอ) 
ความคิดเห็น จํานวน(ราย) รอยละ 

ไมแนะนําผูปวยรายอื่นใหเขารวมโครงการฯ          6 13.95 
เนื่องจาก   

ผูปวยที่สามารถควบคุมความดันโลหิตไดดี จะไดรบัการคัดเลือกเขา
รวมโครงการฯ อยูแลว 

2 40.00 

ผูปวยไมสามารถอธิบายรายละเอียดของโครงการฯ ใหผูอื่นเขาใจได 1 20.00 
                ผูปวยตองการใหแพทยเปนผูคดัเลือกผูปวยรายอ่ืนเขารวมโครงการฯ  1 20.00 
                การเขารวมโครงการฯ ขึ้นอยูกับการตัดสินของผูปวยแตละราย 1 20.00 

 
5. การวิเคราะหความพึงพอใจของผูใหบริการ 

เภสัชกรผูรับผิดชอบโครงการฯ ไดดําเนินการสัมภาษณผูใหบริการที่มีสวนไดสวนเสีย
ตอโครงการฯ ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม ถึง 24 มกราคม 2557 จํานวน 16 คน แบงเปน บุคลากรระดับ
บริหาร ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาล และหัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค  และ
บุคลากรระดับปฏิบัติงาน ไดแก แพทย จํานวน 5 คน เภสัชกร จํานวน 3 คน และพยาบาลแผนก
ผูปวยนอก จํานวน 6 คน  (ตารางท่ี 21) 
ตารางที่ 21  ขอมูลบุคลากรที่มีสวนไดสวนเสียตอโครงการฯ  

บุคลากร จํานวน 
ระดับบริหาร 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 

 

1 คน 
1 คน 

ระดับปฏิบัตงิาน 
แพทย     
เภสัชกร   

พยาบาลแผนกผูปวยนอก  

 

5 คน 
3 คน 

6 คน 
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     5.1 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ 
จากการสัมภาษณผูใหบริการที่มีสวนไดสวนเสียตอโครงการฯ พบวา ผูใหบริการ              

ทุกทานมีความพึงพอใจตอโครงการฯ นี้ ในดานความสะดวกและรวดเร็ว  เน่ืองจากสามารถลด
ขั้นตอนการพบแพทยและลดระยะเวลารอคอยแพทยสําหรับผูปวยที่มีอาการทางคลินิกคงที่และ           
ไดรับยาชนิดเดิม โดยหลังจากท่ีผูปวยไดรับการซักประวัติและวัดสัญญาณชีพที่แผนกผูปวยนอก
ผูปวยสามารถเขารับบริการที่คลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรไดโดยไมตองรอพบ
แพทย  รวมถึงผูใหบริการทุกทานมีความพึงพอใจในดานประสิทธิผลการดูแลผูปวย  เนื่องจากทํา
ใหเภสัชกรมีเวลาพูดคุยกับผูปวยมากข้ึน ซึ่งเปนการสื่อสารแบบสองทาง ทั้งการใหขอมูลการใชยา        
จากผูปวย และการคนหาปญหาการใชยาและการใหคําแนะนําการใชยาท่ีถูกตองจากเภสัชกร  
     5.2 ความคิดเห็นของผูใหบริการตอโครงการฯ 

การสํารวจความคิดเห็นของผูใหบริการเก่ียวกับเกณฑการคัดเลือกผูปวยเขาและออก
จากโครงการฯ  แนวทางการดูแลผูปวย  ปญหาจากการดําเนินโครงการฯ  ประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการฯ  รวมถึงการดําเนินโครงการฯ ตอไปหรือไม  ไดผลลัพธดังนี ้

ผูใหบริการสวนใหญ เห็นวาเกณฑการคัดเลือกผูปวยเขาและออกจากโครงการฯ  มี
ความเหมาะสมแลว  แตอยางไรก็ตาม ผูใหบริการ 2 ราย เห็นวาควรลดความเขมงวดของเกณฑการ
คัดเลือกผูปวยเขารวมโครงการฯ จากเกณฑเดิมท่ีกําหนดใหผูปวยที่เขารวมโครงการฯ ไดจะตองมี
คาความดันโลหิตไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท ติดตอกัน 3 คร้ัง  เปนผูปวยที่มีคาความดันโลหิต
ไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท ติดตอกันเพียง 2 คร้ัง  ก็สามารถใหเขารวมโครงการฯ ได   

สวนเกณฑการคัดผูปวยออกจากโครงการฯ พบวา ผูใหบริการ 1 ราย  เห็นวาควร              
คัดผูปวยออกจากโครงการฯ ตั้งแตคร้ังแรกที่พบวาผูปวยมีคาความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท  ซึ่งเขมงวดกวาเกณฑที่กําหนดไว กลาวคือ ผูปวยจะถูกคัดออกจากโครงการฯ เมื่อพบผูปวย
มีคาความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท ติดตอกัน 2 คร้ัง  
                    สําหรับแนวทางการดูแลผูปวยในโครงการฯ พบวาผูใหบริการสวนใหญเสนอใหมีการ
ปรับเกณฑการดูแลผูปวยโดยเภสัชกร  โดยผูใหบริการ 4 ราย  เสนอใหปรับแนวทางการดูแลผูปวย
ที่เขารวมโครงการฯ จากผูปวยที่มีคาความดันโลหิตไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท  เภสัชกรสั่งจาย
ยาเดิมและนัดผูปวย 1-2 เดือน เปนผูปวยที่มีคาความดันโลหิตไมเกิน 145/95 มิลลิเมตรปรอท    ให  
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สั่งจายยาเดิมและนัดผูปวย 1-2 เดือน  และผูใหบริการ 5 ราย  เสนอใหปรับเกณฑเดิมจากท่ีกําหนด 
ใหเภสัชกรสั่งจายยาเดิมและนัดผูปวย 2 สัปดาห กรณีที่พบวาผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิตอยูระหวาง 
140/90 และ 160/100 มิลลิเมตรปรอท  เปนใหเภสัชกรสั่งจายยาเดิมและนัดผูปวย 1 เดือน ผูใหบริการ 
1 ราย  เสนอวากรณีที่ผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิตไมเกิน 150/100 มิลลิเมตรปรอท  ใหสั่งจายยาเดิม
และนัดผูปวย 1 เดือน  

ผูใหบริการ 1 ราย เสนอใหปรับเกณฑเดิมจาก ผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิตอยูระหวาง 
140/90 และ 160/100 มิลลิเมตรปรอท  2 คร้ังติดตอกัน เภสัชกรสั่งจายยาเดิมและนัดพบแพทย                  
1 สัปดาห  เปนผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิตอยูระหวาง 140/90 และ 160/100 มิลลิเมตรปรอท  2 คร้ัง
ติดตอกัน ใหสั่งจายยาเดิมและนัดพบแพทย  2 สัปดาห  โดยใหเหตุผลวาเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับผูปวยไมตองมาโรงพยาบาลบอยจนเกินไป   

ผูใหบริการ 1 ราย เสนอใหปรับเกณฑเดิมจาก ผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิตอยูระหวาง 
140/90 และ 160/100 มิลลิเมตรปรอท 2 คร้ังติดตอกัน เภสัชกรสั่งจายยาเดิมและนัดพบแพทย                   
1 สัปดาห  เปนเม่ือพบผูปวยที่มีคาความดันโลหิตอยูระหวาง 140/90 และ 160/100 มิลลิเมตรปรอท  
2 คร้ังติดตอกัน ใหสงผูปวยพบแพทยทันที  

สวนปญหาท่ีพบจากการดําเนินโครงการฯ จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานโครงการฯ 
ดังกลาว  ทําใหภาระงานของเภสัชกรเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากเภสัชกรจะไดรับการมอบหมายหนาที่ให
ปฏิบัติงานในคลินิกเติมยา ซึ่งเปนงานที่เพิ่มขึ้นจากงานประจํา  รวมถึงการสื่อสารและสงตอขอมูล
ของผูใหบริการ ซึ่งเภสัชกรผูรับผิดชอบโครงการฯ ไมไดกําหนดวาเภสัชกรหรือพยาบาลตองทํา
หนาที่นัดผูปวยซึ่งพบแพทยและแพทยสงกลับมารับบริการที่คลินิกเติมยาในคร้ังตอไป  และไมได
กําหนดข้ันตอนหลังจากท่ีผูปวยพบแพทยแลววาผูปวยจะตองมาพบเภสัชกรที่คลินิกเติมยากอนรอ
รับยาหรือผูปวยสามารถรอรับยาไดเลย  รวมถึงไมไดกําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีผูปวยผิดนัดที่
คลินิกเติมยาวาจะใหสงผูปวยพบแพทยหรือสงผูปวยมาพบเภสัชกร  และปญหาที่เภสัชกรทานอื่น
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่แทนเภสัชกรประจําคลินิกเติมยากรณีติดภาระกิจอ่ืนได  เน่ืองจากยังไมได
รับการมอบหมายหนาที่และฝกปฏิบัติงาน 
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สําหรับประโยชนที่ไดรับจากโครงการฯ   ผูใหบริการเห็นวาโครงการฯ ดังกลาวทําให
ผูปวยไดรับบริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว  ลดภาระงานของแพทย  ผูปวยมีโอกาสพูดคุยปญหา
ดานยาและสุขภาพกับเภสัชกรไดมากข้ึน  เพิ่มบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรม  ผลลัพธดานความ            
พึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น  อยางไรก็ตามเน่ืองจากผูปวยในโครงการฯ 
มีจํานวนไมมาก  จึงลดความแออัดของผูปวยในวันที่มีคลินิกโรคความดันโลหิตสูงไดเล็กนอย   

ทั้งนี้  เน่ืองจากโครงการฯ นี้มีประโยชนทั้งตอผูปวย ผูใหบริการ และโรงพยาบาล จึง
ทําใหผูใหบริการทุกทาน มีความเห็นวาโครงการฯ ควรมีการดําเนินงานตอไป  รวมถึงรับผูปวยเขา
รับบริการท่ีคลินิกเติมยาเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

การประเมินผลโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในโรงพยาบาล
ศรีประจันต (โครงการฯ)  เปนการวิจัยกึ่งทดลองและเชิงพรรณนา   เพื่อเปรียบเทียบผลทางคลินิก
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลังเขารับบริการที่คลินิกเติมยา  ศึกษาปญหาดานยา 
อาหาร และพฤติกรรมสุขภาพ  ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการ  ซึ่งมีกลุม
ตัวอยางเปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่รับบริการที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล             
ศรีประจันต และผูใหบริการท่ีมีสวนไดสวนเสียตอโครงการฯ ไดแก แพทย เภสัชกร และพยาบาล
แผนกผูปวยนอก โดยใชการกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยเก็บคาความดันโลหิต และปญหาดานยา อาหาร และพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูปวยจากแบบบันทึกขอมูลทางคลินิก เก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการจากแบบสอบถาม  
และขอมูลความพึงพอใจของผูใหบริการจากการสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ 
และสถิต ิpaired t-test  ซึ่งผลการวิจยัพบวา 

ผลลัพธทางคลินิกของผูปวย ไดแก คาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคาความดัน
โลหิตขณะหัวใจคลายตัวกอนเขารับบริการที่คลินิกเติมยาไมแตกตางจากหลังเขารับบริการที่คลินิก
เติมยา (p-value=0.589, p-value=0.901 ตามลําดับ) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย แสดงให
เห็นวา การใหบริการท่ีคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร มีผลทําใหการควบคุมคา
ความดันโลหิตของผูปวยไมแตกตางจากคลินิกโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล 

ผลจากการคนหาปญหาเก่ียวกับยาของผูปวย (Drug related problems)  ทําใหพบปญหา
อาการไมพึงประสงคจากยา (Adverse reaction) จํานวน 1 คร้ัง  ซึ่งเภสัชกรสงผูปวยพบแพทยเพื่อ
เปลี่ยนตัวยา  และปญหาเกี่ยวกับขนาดยา (Dosing problem) จํานวน 4 คร้ัง  รวมถึงปญหาการใชยา 
(Drug use problem) จํานวน 5 คร้ัง  ซึ่งเภสัชกรใหคําแนะนําการใชยาที่ถูกตองกับผูปวย และผูปวย
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ทุกรายใหความรวมมือในใชยาตามส่ัง  สวนผลจากการคนหาปญหาดานอาหาร พบวา ผูปวย
รับประทานอาหารรสเค็ม รอยละ 34.88  ซึ่งผูปวยไดรับคําแนะนําใหลดการรับประทานอาหาร                
ที่มีรสเค็ม เติมเคร่ืองปรุงรสเค็มในอาหารลดลง  แตทั้งนี้ไมไดทําการติดตามผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยหลังเขารวมโครงการฯ  นอกจากน้ีในระหวางทําการศึกษา
พบวา ผูปวย 1 ราย รับประทานอาหารรสเค็มติดตอกันเปนเวลา 2 สัปดาห ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําให               
คาความดันโลหิตของผูปวยเพ่ิมข้ึนเปน 144/95 มิลลิเมตรปรอท  และภายหลังจากผูปวยไดรับ
คําแนะนําการบริโภคอาหาร พบวา คาความดันโลหิตลดลงเปน 135/90 มิลลิเมตรปรอท  แสดงให
เห็นวา การนําหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใชกับผูปวยโรคเร้ือรัง ทําใหคนพบปญหาเก่ียวกับ
ยาและอาหาร  รวมถึงดําเนินการแกไขปญหาใหกับผูปวยได 

ผลจากการคนหาปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพ พบวา ผูปวยดื่มเคร่ืองดื่มที่มีสวนผสม               
ของแอลกอฮอลขณะมีงานเลี้ยงสังสรรค รอยละ 20.93  สบูบุหรี่ รอยละ 9.30  และผูปวยไมได                
ออกกําลังกาย รอยละ 53.49  ซึ่งผูปวยไดรับคําแนะนําใหลดหรือเลิกการด่ืมเคร่ืองดื่มที่มีสวนผสม               
ของแอลกอฮอลเและสูบบุหรี่ แตไมมีผลทําใหพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล
และการสูบบุหรี่ของผูปวยหลังเขารับบริการท่ีคลินิกเติมยาเปลี่ยนแปลงจากกอนเขารับบริการ ทั้งนี้
ผูวิจัยไมไดทําการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูปวย 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอบริการในภาพรวมในระดับมากถึงมากท่ีสุดของผูปวย 
เทากับ  รอยละ 86.05  และความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดของบริการดานตางๆ ไดแก 
ผูปวยมีความพึงพอใจดานการพูดจาและมารยาทจากเจาหนาที่มากท่ีสุด รอยละ 88.37  รองลงมา คือ                 
ดานความเอาใจใสและการชวยเหลือจากเจาหนาที่  และดานความรูคําแนะนําการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ
โรคและยาที่ไดรับ รอยละ 81.39  ดานความสะดวก รอยละ 79.07  ดานความรวดเร็ว  และการ
ติดตามผลการรักษาที่ตอเน่ือง รอยละ 72.09 ตามลําดับ และผูปวยมีความเห็นวา ความรวดเร็ว  
ความสะดวก และการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงที่ไดรับจากบริการที่คลินิกเติมยาดีกวาคลินิก
โรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 95.35, 93.02, 51.16 ตามลําดับ) นอกจากน้ีผูปวยทุกรายมีความยินดี
เขารวมโครงการฯ นี้ตอไป   
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการ พบวา ผูใหบริการทุกทานมีความพึงพอใจ
ตอโครงการฯ ในดานความสะดวก  รวดเร็ว  และประสิทธิผลการดูแลผูปวย  และมีความเห็นวา
โครงการฯ นี้มีประโยชนตอผูปวย  ผูใหบริการ  และโรงพยาบาล  จึงควรสนับสนุนใหดําเนินงาน
ตอไป  อยางไรก็ตามผูใหบริการบางสวนไดแสดงความเห็นใหมีการปรับเกณฑการคัดเลือกผูปวย
เขารวมโครงการฯ  เกณฑการคัดผูปวยออกจากโครงการฯ  และแนวทางการดูแลผูปวย  รวมถึงควร
มีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะดําเนินโครงการฯ  

 จากการศึกษาพบวา ผลลัพธทางคลินิก  ผลการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม  ผลลัพธ
ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการท่ีไดจากการประเมินผลขณะดําเนินงาน  แสดงให
เห็นวาโครงการฯ นี้ ควรมีการดําเนินงานตอไป  โดยการนําขอคิดเห็นตางๆ ของผูรับบริการและ                 
ผูใหบริการมาทบทวนเพื่อใชปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ  

 
 อภิปรายผลการศึกษา 

ผลลัพธทางคลินิกของผูปวย ไดแก คาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคาความดัน
โลหิตขณะหัวใจคลายตัวกอนเขารับบริการที่คลินิกเติมยาไมแตกตางจากหลังเขารับบริการที่คลินิก
เติมยา (p-value=0.589, p-value=0.901 ตามลําดับ)  สอดคลองกับผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวา การ                 
ใหบริการของเภสัชกรในระบบบริการเติมยาโรคความดันโลหิตสูงตอเนื่อง  มีผลทําใหการควบคุม 
คาความดันโลหิตของผูปวยไมแตกตางกับระบบบริการรูปแบบเดิมที่ผูปวยไดรับการส่ังยาจาก
เจาหนาที่ในศูนยสุขภาพชุมชนหรือแพทยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง (บุษกร หนูขํา, 2546;            
ระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย และวิชัย สนัติมาลีวรกุล, 2549; มณฑา ถิระวุฒิ, โพยม 
วงศภูวรักษ และวันทนา เหรียญมงคล, 2550; ทวีพร ศูนยดอน, 2553)  

ตามขอแนะนําของแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 
2555 ระบุวา การลดนํ้าหนักตัวทุก 10 กิโลกรัม มีผลทําใหคาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวลดลง 
4-20 มิลลิเมตรปรอท และการลดการด่ืมแอลกอฮอลมีผลทําใหคาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว 
ลดลง 2-4 มิลลิเมตรปรอท (สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย, 2555) ซึ่งการเปรียบเทียบ 
คาดัชนีมวลกายของผูปวย โดยใชสถิติ McNemar’s test  พบวา คาดัชนีมวลกายของผูปวยกอนเขา
รับบริการท่ีคลินิกเติมยาไมแตกตางกับหลังเขารับบริการท่ีคลินิกเติมยา (p-value=1.000)  และ
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พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลของผูปวยหลังเขารับบริการท่ีคลินิกเติมยาไมเปลี่ยนแปลงจากกอน
เขารับบริการที่คลินิกเติมยา  แสดงใหเห็นวา น้ําหนักตัวและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลของ
ผูปวยไมมีผลตอการควบคุมคาความดันโลหิตของผูปวยหลังเขารับบริการที่คลินิกเติมยา   

ผลจากการนําหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใชกับผูปวยโรคเร้ือรัง ทําใหคนพบ
ปญหาเกี่ยวกับยาของผูปวย (Drug related problems)  และดําเนินการแกไขปญหาใหกับผูปวย 
ไดแก ผูปวยที่มีอาการไมพึงประสงคจากยาไดรับการสงตอพบแพทยเพื่อเปล่ียนตัวยา ผูปวยท่ีใชยา
ผิดขนาดและผิดชนิด รวมถึงผูปวยที่ไมใชยา ไดรับคําแนะนําการใชยาที่ถูกตองจากเภสัชกร และ
ผูปวยทุกรายใหความรวมมือในใชยาตามสั่ง  สอดคลองกับผลการวิจัยท่ีแสดงใหเห็นวาเภสัชกรมี
บทบาทในการดูแลปญหาดานยาของผูปวยโรคเรื้อรังตางๆ  และดําเนินการแกไขดวยการใหคําแนะนํา 
หรือสงตอผูปวยพบแพทย  เชน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (บุษกร หนูขํา, 2546; มณฑา ถิระวุฒิ, 
โพยม วงศภูวรักษ และวันทนา เหรียญมงคล, 2550; มัทนียา ภูเกษร, 2552) ผูปวยโรคเบาหวาน 
(กาญนา สินไชย, 2547; ระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย และวิชัย สันติมาลีวรกุล, 
2549; เสาวณีย ภูมิภมร, 2551; สุธาทิพย วิชาญไพบูลย และสการินทร มีสมพืชน, 2552; ชวนชม 
ภวัตธนยา, 2553; ดรุวรรณ คลังศรี, รัตนาภรณ อาวิพันธ และพักตรวิภา สุวรรณพรหม, 2556) และ
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (ปยวรรณ  กุลวัยรัตน, ภารดี มยาเศส และอนุ ทองแดง (2557) 

การที่ผูปวยใชยาผิดขนาด  มีสาเหตุมาจากผูปวยไมอานฉลากยา  จึงไมทราบวาแพทย
ปรับเปล่ียนวิธีการใชยา  สอดคลองกับผลการสุมสอบถามผูปวยจํานวน 158 ราย ที่มารับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลศูนยแหงหนึ่ง พบวา ผูปวยรอยละ 40 ไมอานฉลากยาท่ีใชอยูประจํา 
เน่ืองจากยาที่ไดรับเปนยาเดิม (สภาเภสัชกรรม, 2555)   ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของเภสัชกรในการ
สรางความตระหนักเร่ืองการอานฉลากกอนใชยาใหกับผูปวย  รวมถึงตรวจสอบความถูกตองของ
การใชยาโดยวิธีการใหผูปวยบอกเลาการใชยาเดิม (show and tell method)  ซึ่งเปนการสงเสริมให
เกิดความปลอดภัยจากการใชยาได 

สวนเหตุผลหลักที่ทําใหผูปวยสวนใหญ (รอยละ 62.79) ตัดสินใจเขารวมโครงการฯ  
เน่ืองจากไดรับการแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย สอดคลองกับเหตุผลท่ีผูปวยสวนใหญ
ตัดสินใจเขารวมโครงการระบบบริการจายยาตอเนื่องตามใบสั่งแพทยในผูปวยโรคเร้ือรังที่รานยา
เน่ืองจากไดรับคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทยที่โรงพยาบาล รวมถึงเปนโครงการใหมที่
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โรงพยาบาลจัดทําขึ้น ผูปวยไมทราบรายละเอียดของโครงการฯ จึงตองอาศัยการอธิบายจาก
บุคลากรทางการแพทย (ระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย และวิชัย สันติมาลีวรกุล, 
2549) 

นอกจากน้ีพบวาผูปวย 2 ราย ไมตองการแนะนําใหผูปวยรายอ่ืนเขารวมโครงการฯ 
โดยใหเหตุผลวา  ผูปวยตองการใหแพทยเปนผูคัดเลือกผูปวยรายอ่ืนใหเขารวมโครงการฯ  และ               
ไมสามารถอธิบายรายละเอียดของโครงการฯ ใหผูปวยรายอ่ืนทราบได สอดคลองกับลักษณะเฉพาะ
ของบริการทางการแพทยที่บุคลากรทางการแพทยเปนผูตัดสินใจเลือกบริการใหกับผูปวย เน่ืองจาก
ผูปวยสวนใหญไมทราบขอมูลของบริการที่จะไดรับ (ณัฐ จินาเฟย, 2555: 8)   

ดานผลการประเมินความพึงพอใจตอบริการในภาพรวมในระดับมากถึงมากท่ีสุดของ
ผูปวย เทากับ รอยละ 86.05 สอดคลองกับการวิจัยของ ระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย              
และวิชัย สันติมาลีวรกุล (2549)  ซึ่งทําการศึกษาเปรียบเทียบผลระหวางบริการของโรงพยาบาล              
พระสมุทรเจดียสวาทยานนทกับบริการทางเภสัชกรรมของเภสัชกรประจํารานยาในการจายยา
ตอเนื่องตามใบสั่งแพทยและดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรค
ไขมันในเลือดสูง) พบวา ผูปวยรอยละ 74.3 มีความพึงพอใจบริการโดยรวมตอบริการท่ีรานยาใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  ทั้งนี้พบวาผูปวยมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดของบริการดาน
ตางๆ ไดแก  ดานการพูดจาและมารยาทจากเจาหนาที่มากที่สุด รอยละ 88.37  รองลงมาคือ ความ
เอาใจใสและการชวยเหลือจากเจาหนาที่ และความรูคําแนะนําการปฏิบัติตัวเก่ียวกับโรคและยาที่
ไดรับ รอยละ 81.39  ความสะดวก รอยละ 79.07  ความรวดเร็วและการติดตามผลการรักษาตอเน่ือง 
รอยละ 72.09  ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาผูปวยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดดาน
ความรวดเร็วมีจํานวนนอยที่สุด (รอยละ 72.09) ทัง้นี้เน่ืองจากเภสัชกรตองใชเวลาในกระบวนการ
คนหาปญหาดานยาหรือพฤติกรรมสุขภาพ การใหความรูและคําแนะนําการปฏิบัติตัวท่ีเปนประโยชน
ตอผูปวย  ซึ่งมีผลทําใหผูปวยจํานวนมากมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดดานความรู
คําแนะนํา การปฏิบัติตัวเก่ียวกับโรคและยาท่ีไดรับ (รอยละ 81.39) 

  อยางไรก็ตาม  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปวยดานความสะดวกและความ
รวดเร็วจากการศึกษาคร้ังนี้แตกตางจากการวิจัยของระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย 
และวิชัย สันติมาลีวรกุล (2549) ที่พบวา ผูปวยจํานวนมากที่มีพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดดาน
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ความสะดวกและรวดเร็ว (รอยละ  92.3)  ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางในประเด็นการเขาถึงสถาน
บริการดานสุขภาพ และข้ันตอนการใหบริการ ไดแก ผูปวยที่เขารวมโครงการฯ ในโรงพยาบาล 
ตองเดินทางมาโรงพยาบาลเหมือนเดิม  สวนผูปวยที่เขารวมโครงการฯ กับรานยา สามารถเดินทาง
ไปใชบริการที่รานยาใกลบาน ซึ่งทําใหไดรับความสะดวกมากกวา และผูเขารวมโครงการฯ ใน
โรงพยาบาลตองผานขั้นตอนการซักประวัติและวัดสัญญาณชีพจากแผนกผูปวยนอกท่ีตองให 
บรกิารผูปวยรายอ่ืน ซึ่งมีจํานวนมากกวาที่รานยา  สวนผูปวยที่ใชบริการท่ีรานยาคุณภาพจะไดรับ
การซักประวัติ และการวัดสัญญาณชีพจากเภสัชกร จึงทําใหไดรับความรวดเร็วมากกวา  อยางไร                 
ก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบบริการดานความสะดวกและความรวดเร็วกับคลินิกโรคความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาล พบวา ผูรับบริการสวนใหญ (รอยละ 93.02  และ 95.35 ตามลําดับ) มีความเห็นวา 
การบริการที่คลินิกเติมยาใหความสะดวกและรวดเร็วมากกวา  ทั้งนี้เน่ืองจากการบริการที่คลินิก  
เติมยา  ชวยลดขั้นตอนการรอคอยพบแพทยใหกับผูปวยที่มีสภาวะทางคลินิกคงที่และรับยาชนิดเดิม 

ถึงแมวาผลลัพธทางคลินิกของผูปวย ไดแก คาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคา
ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวกอนเขารับบริการที่คลินิกเติมยาไมแตกตางจากหลังเขารับบริการ
ที่คลินิกเติมยา  อยางไรกต็ามผูปวยรอยละ 51.16  มีความเห็นวาการบริการของคลินิกเติมยาทําให
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงไดดีกวาคลินิกโรคความดันโลหิตสูง อาจเปนเพราะวาผูปวยไดรับ
ความรู คําแนะนําการปฏิบัติตัวเก่ียวกับโรคและยาเพิ่มขึ้น  ซึ่งมีผลทําใหผูปวยรูสึกวาสามารถ
ควบคุมคาความดันโลหิตไดดีกวาเดิม 

สิ่งที่ตองคํานึงถึงประการหน่ึง คือ ผูปวยบางรายมีปญหาดานสายตา  ทําใหอาน
แบบสอบถามไมชัด  จึงตองทําการเก็บขอมูลความพึงพอใจดวยวิธีการสัมภาษณผูปวย  ซึ่งอาจมีผล
ตอการตัดสินใจตอบคําถามของผูปวยได  สอดคลองกับการศึกษาความพึงพอใจของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงตอบริการท่ีไดรับจากคลินิกรับยาตอเนื่องของโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งสวนใหญ                   
เปนผูสูงอายุ  อานหนังสือไมชัด หรือผูปวยบางรายอานหนังสือไมได  จึงตองใชวิธีการสัมภาษณ 
การที่ผูปวยตองตอบคําถามตอหนาผูใหบริการ  อาจทําใหรูสึกเกรงใจ ไมกลาตอบวาไมพึงพอใจ  
และบุคลากรทางการแพทยเปนที่พึ่งหลักในการรักษาพยาบาล ผูปวยอาจกลัววาถาตอบไมพึงพอใจ  
จะมีผลตอบริการที่จะไดรับในอนาคต  รวมถึงผูปวยเปนชาวชนบท อาจจะไมกลาแสดงความ
คิดเห็น (บุษกร หนูขํา, 2546: 72)      
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สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการ พบวา ผูใหบริการทุกทานมี
ความพึงพอใจตอโครงการฯ ในดานความสะดวก  รวดเร็ว  และประสิทธิผลการดูแลผูปวย  รวมถึง
มีความเห็นวาโครงการฯ นี้มีประโยชนตอผูปวย  ผูใหบริการ และโรงพยาบาล จึงควรสนับสนุนให
ดําเนินงานตอไป  สอดคลองกับผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใหบริการท่ีเกี่ยวของกับโครงการ
พัฒนาระบบการจายยาตอเนื่องตามใบสั่งแพทยในผูปวยโรคเร้ือรังที่รานยา  ซึ่งใหความเห็นวา 
โครงการฯ  ชวยลดภาระของแพทยในการดูแลผูปวยที่มีสถานภาพเวชกรรมคงที่และรับยาชนิดเดิม                
แพทยมีเวลาดูแลผูปวยโรคอาการเฉียบพลันมากขึ้น และผูปวยไดรับประโยชนจากการท่ีเภสัชกร
สามารถใหเวลาในการพูดคุยซักถามกับผูปวยไดมากข้ึน รวมถึงเภสัชกรมีโอกาสสอบถาม คนหา
และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการใชยาของผูปวยได (ระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย 
และวิชัย สันติมาลีวรกุล, 2549) และสอดคลองกับผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใหบริการคลินิก     
รับยาโรคความดันโลหิตสูงตอเน่ืองของโรงพยาบาลพัทลงุ ซึ่งพบวา ผูใหบริการมีความพึงพอใจ                
มากถึงมากท่ีสุดหากเภสัชกรเปดใหบริการคลินิกรับยาตอเนื่องตอไป (บุษกร หนูขํา, 2546)  

นอกจากน้ีพบขอคิดเห็นจากผูใหบริการเก่ียวกับการปรับเกณฑการคัดเลือกผูปวย             
เขารวมโครงการฯ จากผูปวยที่มีคาความดันโลหิตไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท ติดตอกัน 3 คร้ัง  
เปนผูปวยมีคาความดันโลหิตไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท ติดตอกัน 2 คร้ัง ใหเขารวมโครงการฯ 
ได สอดคลองกับตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2557  ที่ระบุวา  เปาหมายของการ
ควบคุมระดับความดันโลหิตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีโรคเบาหวานรวม หมายถึง ผูปวย
ตองมีคาความดันโลหิต 2 คร้ังสุดทายติดตอกัน นอยกวา 140/90 มิลลิเมตรปรอท (สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ซึ่งถาปรับเกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารวมโครงการฯ 
ตามขอคิดเห็นนี้ จะทําใหผูปวยผานเกณฑการคัดเลือกเขารับบริการท่ีคลินิกเติมยามีจํานวนมากข้ึน  
และขอเสนอเกี่ยวกับการปรับเกณฑการคัดผูปวยออกโครงการฯ จากผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิต
เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท ติดตอกัน 2 คร้ัง เปนคัดผูปวยออกโครงการฯ ทันที  เมื่อพบวาผูปวยที่
มีคาความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท  เนื่องจากผูใหบริการอาจมีความวิตกกังวลวาจะเกิด
อันตรายตอสุขภาพของผูปวยซึ่งควบคุมคาความดันโลหิตตามเปาหมายไมคงท่ี 
                    การเสนอใหปรับเกณฑจากผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิตไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท  
สั่งจายยาเดิมและนัดผูปวย 1-2 เดือน เปนผูปวยที่มีคาความดันโลหิตไมเกิน 145/95 มิลลิเมตรปรอท  
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ใหสั่งจายยาเดิมและนัดผูปวย 1-2 เดือน  และการปรับเกณฑจากผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิตอยู
ระหวาง 140/90 และ160/100 มิลลิเมตรปรอท สั่งจายยาเดิมและนัดผูปวย 2 สัปดาห เปนผูปวยที่มี
คาความดันโลหิตอยูระหวาง 140/90 และ160/100 มิลลิเมตรปรอท ใหสั่งจายยาเดิมและนัดผูปวย              
1 เดือน รวมถึงผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิตไมเกิน 150/100 มิลลิเมตรปรอท  ใหสั่งจายยาเดิมและนัด
ผูปวย 1 เดือน  ซึ่งขอเสนอใหมีการขยายระยะเวลาการนัดผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิตเกิน 140/90 
มิลลิเมตรปรอท  เปน 2 เดือนนั้น ไมสอดคลองกับคําแนะนําใน JNC 7 Express report  ที่ระบุวา 
ผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยยาลดความดันโลหิตควรไดรับการติดตามผลการรักษาทุกเดือน  
จนกระทั่งควบคุมคาความดันโลหิตไดตามเปาหมาย   แตสําหรับผูปวย Grade 2 hypertension  หรือ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนควรไดรับการติดตามผลการรักษาใหบอยขึ้น และ
เมื่อผูปวยสามารถควบคุมคาความดันโลหิตไดตามเปาหมายและคงที่ ใหติดตามผลการรักษาทุก                   
3 - 6 เดือน (United State Department of Health and Human service, National Institutes of health, 
and National Heart and Lung and Blood Institutes, 2003)  รวมถึงเภสัชกรไมมีความชํานาญดาน
การวินิจฉัยโรคและการประเมินอาการทางคลินิกอยางละเอียด  ดังนั้นเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจ 
เกิดขึ้นกับผูปวยท่ีไมสามารถควบคุมความดันโลหิตไดตามเปาหมาย  (ไมเกิน 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท)  จึงควรนัดหมายผูปวยเพื่อติดตามผลในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน   

 สวนผูใหบริการท่ีมีความเห็นใหปรับเกณฑจากผูปวยท่ีมีคาความดันโลหิตอยูระหวาง 
140/90 และ160/100 มิลลิเมตรปรอท 2 คร้ังติดตอกัน  สั่งจายยาเดิมและนัดพบแพทย 1 สัปดาห  
เปนใหสงผูปวยพบแพทยทันที  ทั้งนี้เน่ืองจากแพทยจะไดดําเนินการแกไขปญหาของผูปวยใน
ขณะน้ันทันที  ไมตองรอถึงนัดคร้ังหนา  และการนัดผูปวยใหพบแพทยในอีก 1-2 สัปดาหตอไป  
อาจทําใหผูปวยไมไดพบแพทยตามนัดได  ถาผูปวยมีคาความดันโลหิตอยูในเกณฑปกติในที่วันนัด
พบแพทย  เน่ืองจากพยาบาลแผนกผูปวยนอกจะสงผูปวยมารับยาตอเน่ืองที่คลินิกเติมยา 
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ขอเสนอแนะ 
                  จากผลการวิจัยที่มีสวนสนับสนุนวาโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดย              
เภสัชกร เปนประโยชนตอผูปวยที่มารับบริการ โดยพบวา ประสิทธิผลในการดูแลผูปวยไมแตกตาง
กับการใหบริการที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง ผูปวยไดรับการดูแลอยางปลอดภัยตามแนวทางการ 
ดูแลที่ไดมาตรฐาน ผานความเห็นชอบจากแพทยผูชํานาญ  ผูปวยไดรับการแกไขปญหาดานยา และ
ไดรับความรู คําแนะนําการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคและยา  ผูรับบริการและผูใหบริการมีความพึงพอใจ                     
ตอโครงการฯ นี้  จึงมีขอเสนอดังนี้ 

1. ควรเพ่ิมจํานวนผูปวยในคลินิกเติมยา ซึ่งจะชวยลดความแออัดของผูปวย ลดภาระงาน
ของแพทย และเภสัชกรในวันที่มีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง  รวมถึงควรจัดอัตรากําลังเจาหนาที่
ในกลุมงานเภสัชกรรมใหเหมาะสมในชวงเวลาท่ีใหบริการคลินิกเติมยา 

2. ผูใหบริการที่มีสวนไดสวนเสียตอโครงการฯ ควรประชุมรวมกันเพ่ือทบทวน
รูปแบบการใหบริการที่มีความเหมาะสมและชัดเจนมากข้ึน    

3. ควรมอบหมายหนาที่ใหเภสัชกรทุกทานปฏิบัติงานในคลินิกเติมยา  และเภสัชกร 
ทุกทานควรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะการประเมินปญหา การวางแผนการรักษา และการ
จดัการปญหาเก่ียวกับยา  

4. แพทยและเภสัชกร ควรจัดทําขอตกลงเก่ียวกับคํานิยามของอาการเจ็บปวยท่ัวไป  
และรายการยาท่ีเภสัชกรสามารถสั่งจายเพื่อใหการรักษาผูปวย  สําหรับนํามาปรับปรุงแนวทางการ
ดูแลผูปวยในคลินิกเติมยา (รูปที่ 3) ดังนี้ 
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รูปที่ 3  ผังขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผูปวยในคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูง  
 
ขอจํากัดของการวิจัย 
                    สําหรับสถานบริการสุขภาพที่ตองการนําผลการวิจัยนี้ไปใชเพื่อจัดระบบบริการจายยา
โรคเร้ือรังตอเนื่องโดยเภสัชกร ควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เชน ลักษณะพ้ืนฐานของผูปวย จํานวน
แพทย จํานวนผูปวย และความพรอมของเภสัชกร เปนตน  ทั้งนี้เน่ืองจากระบบบริการรูปแบบนี้
เหมาะสําหรับสถานบริการสุขภาพที่มีแพทยไมเพียงพอตอการใหบริการผูปวยโรคเร้ือรัง  เภสัชกร
มีความพรอมใหบริการและภาระงานไมมากจนเกินไป 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรประเมินผลโดยใชเกณฑประสิทธิภาพ ไดแก ระยะเวลาท่ีผูปวยรอคอยรับ
บรกิารที่คลินิกเติมยา  และระยะเวลาที่เภสัชกรใชเพื่อใหบริการผูปวยแตละราย 

2. ควรวิจัยประเมินผลทางเศรษฐศาสตร เชน การวิเคราะหตนทุนตอหนวยประสิทธิผล 
3. ควรมีการศึกษาผลการใหบริการคลินิกเติมยาในกลุมผูปวยโรคเร้ือรังอ่ืนๆ เชน 

ผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคหอบหืด เปนตน 

*ตามขอตกลงระหวางแพทยและเภสัชกร    ส
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แนวทางการดูแลผูปวย 
โครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรโรงพยาบาลศรีประจันต 

 
                    แนวทางการดูแลผูปวยโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร 
พัฒนาขึ้นมาจากแนวทางการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
เครือขายโรงพยาบาลศรีประจันต  ซึ่งจัดทําข้ึนโดยแพทยเฉพาะทางสาขาอายุรกรรม รวมกับ
คณะกรรมการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  สําหรับใชดูแลผูปวยในโครงการฯ  

ผูปวยในโครงการฯ ที่มาตามนัด ลงทะเบียนเขารับบริการในโรงพยาบาล (Visit) ที่
แผนกเวชระเบียน (หองบัตร)  จากนั้นเขารับการซักประวัติและตรวจวัดสัญญาณชีพจากพยาบาล  
ซึ่งกรณีพบวา ผูปวยมีคาความดันโลหิตมากกวาหรือเทากับ 160/100 มิลลิเมตรปรอท จะสงผูปวย
เขาตรวจรักษากับแพทย  และกรณีพบวา ผูปวยมีคาความดันโลหิตไมเกิน 160/100  มิลลิเมตรปรอท 
จะสงผูปวยพบเภสัชกรที่คลินิกเติมยา ซึ่งผูปวยจะไดรับการดูแลจากเภสัชกรตามแนวทางการดูแล
ผูปวยในโครงการฯ (รูปที่ 4) ดังนี้ 

1. ประเมินอาการเบื้องตน การคนหา ปองกัน แกไขปญหาดานยาและพฤติกรรมสุขภาพ  
และใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวทั้งที่ตองใชยาและไมใชยา   

2. กรณีที่พบวา ผูปวยมีคาความดันโลหิตไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท  สั่งจายยาเดิม
และนัดผูปวย 1-2 เดือน (4-8 สัปดาห) 

3. กรณีที่พบผูปวยมีคาความดันโลหิตต้ังแต 141/91 ถึง 159/99 มิลลิเมตรปรอท  สั่ง
จายยาเดิมและนัดผูปวย 2 สัปดาห   

4. กรณทีี่พบผูปวยมีคาความดันโลหิตต้ังแต 141/91 ถึง 159/99 มิลลิเมตรปรอท 
ติดตอกันเปนคร้ังที่ 2 สั่งจายยาเดิม 1 สัปดาห และนัดผูปวยพบแพทยใน 1 สัปดาหถัดไป   

5. ผูปวยในโครงการฯ ทุกรายจะถูกสงพบแพทยเมื่อครบกําหนดนัดตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซอน (ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ไดรับการตรวจคร้ังหลังสุด) และเมื่อแพทยประเมินวา
ผูปวยมีอาการปกติ  จะสงผูปวยกลับเขารับบริการที่คลินิกเติมยาในคร้ังตอไป   
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6. ผูปวยในโครงการฯ ทุกรายจะถูกสงพบแพทยและถูกคดัออกจากโครงการฯ ในกรณี
ตอไปนี้ 

6.1 ผูปวยมีคาความดันโลหิตต้ังแต 160/100 มิลลิเมตรปรอท  
6.2. ผูปวยมีคาความดันโลหิตต้ังแต 141/91 ถึง 159/99 มิลลิเมตรปรอท  ติดตอกัน  

2  คร้ัง หลังเขารับบริการท่ีคลินิกเติมยา 
6.3 ผูปวยมีความประสงคออกจากโครงการ 
6.4 ผูปวยมีภาวะแทรกซอนที่ตองไดรับการดูแลจากแพทย 
6.5 ผูปวยขาดนัดติดตอกัน 3 คร้ัง 
6.6 ผูปวยต้ังครรภ 
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รูปที่ 4  ผังแนวทางการดูแลผูปวยโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร 
              โรงพยาบาลศรีประจันต 

 4-8 สัปดาห 
 ระยะเวลา 1 ป นับจากไดรบัการตรวจครั้งหลังสุด 
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การสงตอผูปวยในโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรกลับพบแพทย 

เภสัชกรประจําคลินิกเติมยา จะออกใบนัดใหผูปวยในโครงการฯ ทุกราย เพื่อตรวจ         
คัดกรองภาวะแทรกซอนประจําป (Annual screening) ไดแก การสงตรวจ Fasting plasma glucose 

(FPG), Serum total cholesterol, HDL-C, LDL-C, Serum triglyceride, Serum creatinine, Uric acid, 

Serum potassium, Urine albumin  และพบแพทย ซึ่งเภสชักรจะแนะนําผูปวยใหงดน้ําและอาหาร
กอนมาตรวจอยางนอย 12 ชั่วโมง (รูปที่ 5) 

 นอกจากน้ีเภสัชกรประจําคลินิกเติมยา จะออกใบนัดใหผูปวยในโครงการฯ เพื่อสง         
พบแพทยใน 1 สัปดาห ถัดไป เมื่อพบวา ผูปวยมีคาความดันโลหิตต้ังแต 141/91 ถึง 159/99 
มิลลิเมตรปรอท  ติดตอกัน 2 คร้ัง หรือผูปวยในโครงการฯ มีปญหาอ่ืนๆ เชน  ปญหาสุขภาพ หรือ
ปญหาดานยา (รูปที่ 5) 
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ใบสงตอผูปวยในโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูง
โดยภสัชกรกลับพบแพทย 

       

ชื่อ........................................HN………………… 

วันนัด............................ เวลา7.00-9.00 น. 
นัดมาเพื่อ   

� HT Annual screening : FPG,  Chol., TG, HDL-C, Cr, Uric acid,  

K+, U-Alb 

�  ผูปวยไมสามารถควบคุม BP ได สงพบแพทย โดยวัด BP                     
คร้ังสุดทาย เมื่อ...............................เทากับ............... 
�  .................................................................................. 
การปฏบิัติตัว 

� งดน้ําและอาหารตั้งแต 6 โมงเย็น 

ผูออกใบนดั.........................วันที่ออกใบนัด......................                
กรุณามาตามนัด และปฏบิัติตัวตามคําแนะนํา 

สําหรับแพทยประเมิน 
การนัดครั้งตอไป 
� สงผูปวยกลับ คลินิกเติมยา HT วันที่...................... 
� สงผูปวยกลับ คลินิกโรค HT 

รูปที่ 5  ใบสงตอผูปวยในโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูง 

            โดยภสัชกรกลับพบแพทย 
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                                                                               ชื่อ-สกุล..................................HN…………….. 
 

แบบบันทึกขอมูลทางคลินิกและติดตามปญหาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในคลินิกเติมยา 
1.ประวัติผูปวย 
เพศ ชาย หญิง อาย.ุ..............ป 
สวนสูง.................ซม. น้ําหนัก................กก. ประวัติการแพ………………. 
โรครวม � 1. ไมม ี � 2. ไขมันในเลือดสูง  

ประวัติการรับยาลดความดันโลหติ กอนเขาโครงการ (วันที่.................................) 
� 1.HCTZ…………. � 2.Moduretic............... � 3.Enalapril……… � 4.Losartan……… 

� 5.Amlodipine……. � 6.Atenolol…………. � 7.Propranolol…… � 8.Metoprolol…… 

� 9.Prazosin………. � 10.Doxazosin……… � 11.Hydralazine…… � 12.Diltiazem…… 

� 13.อื่นๆ ระบุ............................................................................................................................................. 
ประวัติการรับยาลดไขมนัในเลือด  กอนเขาโครงการ (วันที่.................................)  
� 1.Simvastatin…… � 2. Atorvastatin ............ � 3. Gemfibrozil …….. � 4. Fenofibrate……. 

� 5. Nicotinic acid… � 6. ไมม ี   

การสูบบุหรี ่ � 1.ไมเคยสูบ � 2.สูบบุหรี่.......มวน/วัน � 3.เลิกสูบแลว.....ป 
การดื่มแอลกอฮอล � 1.ไมดื่ม � 2. ดื่ม เบียร/เหลา/ยาดอง ...........คร้ัง/สัปดาห 
การออกกําลังกาย � 1.ไมออกกําลังกาย � 2. ออกกําลังกาย.....คร้ัง/สัปดาห 
ขอมูลอื่น............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 

2.บันทึกการตรวจผลปฏิบัติการ 
 กอนเขาโครงการ หลังเขาโครงการ 

คร้ังที ่ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
วันที ่            

Blood Pressure 

(mmHg) 

           

Body weight 

(kg) 
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                                                                               ชื่อ-สกุล..................................HN…………….. 

 
 

3. บันทึกติดตามปญหาโดยเภสัชกร (Pharmacist Note) 
3.1 ปญหาดานยา 
คร้ังที่ /
วันที่ 

ปญหาที่พบ สาเหตุของปญหา วิธีแกปญหา ผลลัพธ 

     

     

     

     

     

3.2 ปญหาดานอาหาร 

คร้ังที่ /
วันที่ 

ปญหาที่พบ ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข 
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                                                                               ชื่อ-สกุล..................................HN…………….. 

 
 3.4 ปญหาอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

      3.3 ปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพ 
คร้ังที่ /
วันที่ 

ปญหาทีพ่บ ขอเสนอแนะ/วิธีแกไข 
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แบบสืบคนปญหาจากผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในคลินิกเติมยา                                               
ปญหาดานยา 
หมวดปญหาเกี่ยวกบัยาตามแบบ The Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) 

ปญหาเกี่ยวกับยา รายละเอียดของปญหา 
1.อาการไมพึงประสงคจากยา                              
(adverse reaction) 
 

-เกิดผลขางเคียงจากยาแบบแพ 
-เกิดผลขางเคียงจากยาแบบไมแพ 
-เกิดพิษจากยา 

2.ปญหาจากการเลือกใชยา                                    
(drug choice problem) 
 

-ชนิดของตัวยาไมเหมาะสมกับขอบงใช 
-รูปแบบยาไมเหมาะสมกับขอบงใช 
-การไดรับยาซํ้าซอน 
-มีขอหามใชในการใชยา 
-ไมไดรับยาที่สมควรไดรับ 
-ยาไมมีขอบงใชที่ชัดเจนในโรคที่ผูปวยเปน 

3.ปญหาเกี่ยวกับขนาดยา (dosing problem) 
 

-ขนาดยานอยเกินไป ความถี่ในการใหยาไมเพียงพอ 
-ขนาดยาสูงเกินไป ความถี่ในการใหยามากเกินไป 
-ชวงเวลาของการใหยาส้ันเกินไป 
-ชวงเวลาของการใหยานานเกินไป 

4.ปญหาการใชยา (drug use problem) 
 

-ผูปวยไมใชยา 
-ผูปวยใชยาผิดชนดิ 

5.อันตรกิริยา (interaction) 
 

-คาดวาจะเกิด / เกิดอันตรกิริยาระหวางยากับยา 
-อันตรกิริยาระหวางยากับอาหาร 

6.ปญหาอ่ืนๆ (other) -ผูปวยไมพึงพอใจในการรักษาแมวาจะไดรับยาเหมาะสม
แลว 
-ผูปวยไมตระหนักถึงสุขภาพและโรคทีเ่ปน 
-บอกอาการไมชัดเจน จําเปนตองซักประวัติหรือ                     
หาขอมูลเพิ่ม 
-การรักษาลมเหลว ไมทราบเหตุผล 
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หมวดสาเหตุของปญหาตามแบบ PCNE 

สาเหตุของปญหา รายละเอียดของสาเหตุ 
1.การเลือกใชยาหรือขนาดยา (drug/dose 
selection) 

-การเลือกใชยาไมเหมาะสม 
-การเลือกขนาดยาไมเหมาะสม 
-มียาท่ีใชแลวมีความคุมคาในแงตนทุน-ประสิทธิผลมากกวา 
-ปญหาทางดานเภสัชจลนศาสตร 
-ผูปวยจําเปนตองไดรบัยาที่เสริมฤทธิ์หรือปองกนัโรค/อาการ 
-มีโรค/อาการเกิดขึน้ใหมที่ยังไมไดรับการรักษา 

2.กระบวนการใชยาของผูปวย                      
(drug use process) 

-ชวงเวลาการใชยาไมเหมาะสม 
-ใชยานอยกวาที่ควรจะเปน 
-ใชยามากกวาที่ควรจะเปน 
-ผูปวยไมสามารถใชยาตามแพทยสั่งได 

3.ขอมูล/ความรู (information) -ผูปวยไมทราบวิธีการใชยา 
-ผูปวยไมทราบเหตุผลการใชยา 
-ผูปวยมีปญหาในการอานฉลากยา 
-ผูปวยไมเขาใจภาษา 
-ผูปวยขาดการส่ือสารกับบุคลากรทางการแพทย 

4.ผูปวย/ปญหาทางจติใจ 
(patient/psychological) 

-ผูปวยลืมใชยา 
-ผูปวยกังวลเก่ียวกับยาท่ีไดรบั 
-ผูปวยสงสัยวาอาจเกิดผลขางเคียงจากยา 
-ผูปวยไมเต็มใจเปลี่ยนตัวยา 
-ผูปวยไมเต็มใจปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
-ผูปวยลังเลใจที่รบกวนแพทยเม่ือมีปญหา 
-ผูปวยไดรบัรายการยาจํานวนมากเกินไป 
-การรักษาไมตรงกับความเชื่อเรื่องสุขภาพของผูปวย 
-ผูปวยรับประทานอาหารที่เกิดอนัตรกิริยาตอยา 

5.กระบวนการทางเภสัชกรรม/ใบส่ังยา 
(pharmacy logistic) 

-เกิดความคลาดเคลื่อนจากการส่ังยา 
-เกิดความคลาดเคลื่อนจากการจายยา 
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หมวดวิธีการแกปญหาแบบตาม PCNE 

วิธีการแกปญหา รายละเอียด 
1.ไมมีการแกปญหา (no intervention) -แจงแพทยเพียงอยางเดียว 
2.แกไขที่แพทยผูสั่งยา                                  
(at prescriber level) 

-ขอขอมูลเพ่ิมเติมจากแพทย 
-วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทย และแพทยตอบรับขอเสนอ 
-วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทย และแพทยไมตอบรบัขอเสนอ 
-วิธีการแกไขไดเสนอตอแพทย แตไมทราบผล 

3.แกไขที่ผูปวย (at patient level) -ใหคําแนะนําโดยวาจากับผูปวย 
-ใหคําแนะนําโดยการเขียนแจงผูปวย 
-ผูปวยถูกสงตอแพทย 
-ใหคําแนะนําโดยวาจากับญาติหรือผูดูแล 

4.แกไขที่ตัวยาหรือฉลากยา                          
(at drug level) 

-เปลี่ยนตัวยา 
-เปลี่ยนขนาดยา 
-ใหยาตัวใหม 
-หยุดใหยา 
-เปลี่ยนวิธีการใชยา (ชวงเวลา) 

 
หมวดผลลัพธแกปญหาแบบตาม PCNE 

ผลลัพธแกปญหา รายละเอียด 
1.ไมทราบ - 
2.ปญหาไดรบัการแกไขทัง้หมด - 
3.ปญหาไดรบัการแกไขเพียงบางสวน - 
4.ปญหาไมไดรบัการแกไข -ปญหาไมไดรบัการแกไข เพราะขาดการประสานงานกับแพทย 

-ปญหาไมไดรบัการแกไข เพราะขาดการประสานงานกับผูปวย 
-ปญหาไมไดรบัการแกไข เพราะวิธีการแกไขไมมีประสิทธิภาพ 
-ไมมีความจําเปนตองแกไขปญหา หรือเปนไปไมไดทีจ่ะแกไข
ปญหา 
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ปญหาดานอาหาร 
อาหารคารโบไฮเดรต กิน  อาหารประเภท  แปง  ขนมหวาน  ผลไมรสหวาน   เปนประจํา 
อาหารไขมัน กิน เนื้อสัตวติดมัน  เครื่องในสัตว  แกงกะทิ  อาหารทะเล ของทอด ชีส            

หรือเนย   เปนประจํา 
อาหารรสเค็ม กิน อาหารรสเค็ม  ขนมขบเคี้ยว  ไสกรอก  เปนประจํา 
ผักและผลไม ไมกิน ผัก  และผลไม เปนประจํา 

 
ปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพ 
การออกกําลังกาย เดินเร็วๆ  ว่ิงเหยาะๆ นอยกวา 30 นาที/วัน และ/หรือ นอยกวา 4 วัน/สัปดาห 
การดื่มแอลกอฮอล ผูชายด่ืมสุรา (40%) เกิน 88 มล./วัน    ผูหญิงดื่มสุรา (40%) เกิน 44 มล./วัน 

ดื่มเบียร(5%)  เกิน 355 มล./วัน 
ดื่มเหลาองุน (12%) เกิน 148 มล./วัน 

การสูบบุหรี ่ สูบบุหรี่............มวน/วัน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ 
โครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร  โรงพยาบาลศรีประจันต 

คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในชอง � หนาคําตอบ และ/หรือ กรอกขอความลงในชองวาง 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ � 1.ชาย � 2.หญิง 
2. อายุ...........................ป 
3. โรคที่เปนรวมดวย 
     � 1.ไมมี � 2.โรคไขมันในเลือดสูง  
4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
     � 1.ไมไดศึกษา      � 2.ประถมศึกษา � 3.มัธยมศึกษา  
     � 4.อนุปริญญาหรือเทียบเทา      � 5.ปริญญาตรี � 6.อ่ืนๆ………. 
5. สิทธิการรักษา 
     � 1.หลักประกันสุขภาพถวนหนา � 2.ประกันสังคม 
6. อาชีพหลัก 
     � 1.ไมไดประกอบอาชีพ   � 2.เกษตรกรรม � 3.รับจาง 
     � 4.ธุรกิจสวนตัว   � 5.อ่ืนๆ ระบุ.........................  

 
ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการ 
7. เหตุใดทานจึงตัดสินใจเขารวมโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร 
   � 1. อยากทดลองบริการรูปแบบใหม    � 2. เจาหนาที่แนะนํา 
   � 3. ผูปวย / ญาติ แนะนํา    � 4. ประหยัดเวลาในการรับบริการ                     

           เมื่อเทียบกับคลินิกโรคเร้ือรัง 
   � 5. อ่ืนๆ ระบุ................................................... 
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8. ความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับที่คลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร 

องคประกอบความพึงพอใจตอบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

    8.1 ทานพึงพอใจตอ ความรวดเร็ว ของบริการ       
    8.2 ทานพึงพอใจตอ ความสะดวก ของบริการ       
    8.3 ทานพึงพอใจตอ การติดตามผลการรักษา
ที่ตอเนือ่ง  

     

    8.4 ทานพึงพอใจตอ ความเอาใจใส                    
การชวยเหลือ จากเจาหนาท่ี  

     

    8.5 ทานพึงพอใจตอ การพูดจา มารยาท จาก
เจาหนาที่  

     

    8.6 ทานพึงพอใจตอ ความรู คําแนะนํา               
การปฏิบัตติัวเกี่ยวกับโรคและยา ที่ไดรับ   

     

    8.7 ทานพึงพอใจตอ บริการในภาพรวม       

 
9. เมื่อเปรียบเทียบบริการท่ีคลินิกเติมยา กับ บริการท่ีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ทานคิดวา 
    9.1 ความสะดวก ของบริการที่                
คลินิกเติมยา  

�1.ดีกวา �2.เทากัน � 3.แยกวา คลินิกโรคความดัน
โลหิตสูง 

    9.2 ความรวดเร็ว ของบริการที ่               
คลินิกเติมยา 

�1.ดีกวา �2.เทากัน � 3.แยกวา คลินิกโรคความดัน
โลหิตสูง 

    9.3 การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง      
ของบริการที่คลินิกเติมยา  

�1.ดีกวา �2.เทากัน � 3.แยกวา คลินิกโรคความดัน
โลหิตสูง 

     

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

  

 
10. ภายหลังจากท่ีทานไดรับบริการที่คลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร                    
ทานอยากเขารับบริการ ที่คลินิกเติมยาฯ ตอไปหรือไม 
     � 1.ยินดีใชบริการตอไป � 2.ไมยินดีใชบริการตอ 
เน่ืองจาก...................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………... 
11.ทานคิดวาจะแนะนําผูปวยรายอ่ืน ใหเขารับบริการที่คลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดย
เภสัชกรหรือไม 
     � 1.แนะนํา � 2.ไมแนะนํา 
เน่ืองจาก....................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณผูใหบริการ 
โครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร  โรงพยาบาลศรีประจันต 

สวนของความพึงพอใจตอโครงการ 
ทานมีความพึงพอใจในภาพรวม อยางไร 

สวนของความคิดเห็น 
1. ทานคิดวา  การกําหนดเกณฑคัดเลือกผูปวยเขาโครงการ  และเกณฑการคัดผูปวย

ออกจากโครงการ เหมาะสมหรือไม 
2. ทานคิดวา  แนวทางการดูแลผูปวยในโครงการนี้ เหมาะสมหรือไม 
3. ทานคิดวา  ขั้นตอนการสงตอผูปวยจากคลินิกโรคเร้ือรัง เขารับบริการที่คลินิกเติมยา  

และขั้นตอนการสงตอผูปวยกลับพบแพทย เหมาะสมหรือไม 
4. จากการดําเนินการที่ผานมา  ทานคิดวา ขั้นตอนใดที่เปนปญหา หรือไมสะดวกใน

การปฏิบัติงาน เชน   ดานกําลังคน วัสดุ  อุปกรณ ระบบปฏิบัติงาน  งบประมาณ 
5. ทานคิดวาโครงการน้ีมีประโยชนตอผูปวย  ผูปฏิบัติงาน  และโรงพยาบาลอยางไร  
6. ทานคิดวาโครงการน้ีมีขอเสีย  และควรดําเนินการตอไปหรือไม  อยางไร 
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เอกสารชี้แจงผูเขารวมการวิจัย 

(Participant Information Sheet) 
 

ในเอกสารนี้อาจมีขอความที่ทานอานแลวยังไมเขาใจ โปรดสอบถามหัวหนาโครงการวิจัย หรือ
ผูแทนใหชวยอธิบายจนกวาจะเขาใจดี ทานอาจจะขอเอกสารน้ีกลับไปอานท่ีบานเพ่ือปรึกษาหารือกับญาติพี่นอง                    
เพื่อนสนิท แพทยประจําตัวของทาน หรือแพทยทานอื่น เพื่อชวยในการตัดสินใจเขารวมการวิจัย 
 
โครงการวิจัยเรื่อง  การประเมินผลโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในโรงพยาบาล                       

ศรีประจันต 
ชื่อผูวิจัย……นางสาววิจิตรา  ซิมตระกูล…………………………………………………………………….. 
สถานท่ีวิจัย  ……โรงพยาบาลศรีประจนัต………………………………………………………………….. 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
                      โครงการวิจัยนี้ทําขึน้เพื่อ 
1. เปรียบเทียบผลทางคลินิกของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง กอนและหลังเขารับบริการที่คลนิิกเตมิยา  
2. ศึกษาปญหาดานยา อาหาร และพฤติกรรมสุขภาพ 
3. ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่คลินิกเติมยา 
4. ศึกษาความพึงพอใจของผูใหบริการที่คลินิกเติมยา 
ประโยชนทีท่านจะไดรับจากการเขารวมโครงการ 

1. ทานไดรับการดูแลตามมาตรฐานท่ีไดรับการรบัรองจากองคกรแพทยของโรงพยาบาลศรี
ประจนัต โดยเนนการรักษาระดับความดันโลหิต เพื่อลดภาวะแทรกซอนตางๆ เชน โรคไตวาย โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง                   
                     2. ทานไดรับ การประเมินอาการเบ้ืองตน การคนหา ปองกัน แกไข และติดตามปญหาการใชยา             
การประเมินความรวมมือดานพฤติกรรมสุขภาพ   คําแนะนําการปฏิบัติตัวทั้งท่ีตองใชยาและไมใชยา  การ
กําหนดแผนการรักษา เพื่อใหไดผลลัพธทางการรักษาตามเปาหมาย ซ่ึงทานมสีวนรวมในการวางแผน  ทาน
สามารถอธิบายถึงขอจํากัดตางๆ ที่ไมสามารถปฏิบัติไดตามเปาหมายการรักษา  
                        3. ทานจะไดรับความสะดวกในการเขารับบริการ  เนื่องจากลดขั้นตอนการรอตรวจจากแพทย 

แบบ จว.2/2552 
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เหตุผลที่ทานถูกเชิญเขารวมโครงการ 
                     ทานไดรับเชิญใหเขารวมการวิจัยนี้เพราะ ทานคือผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีอาการคงที่  มี
ระดับความดันโลหติสูงไมเกิน 140/90 มม.ปรอท อยางนอย 3 คร้ังติดตอกันกอนเขารวมโครงการ  และแพทยที่ให
การดูแลทานไดพิจารณาแลววาทานยังไมมีภาวะแทรกซอนใดๆ ทีเ่ปนอนัตราย เชน โรคไตวาย  โรคหัวใจ  และ
ทานไมมีโรครวมอื่นๆ ยกเวนโรคไขมันในเลือดสูง  ซ่ึงสามารถใหเภสัชกรเปนผูดูแลได  
ระยะเวลาท่ีจะทําการวิจัยท้ังสิ้น   7  เดือน 
ขั้นตอนการปฏิบตัิตัวหากทานเขารวมโครงการวิจัย 
                      เมื่อทานเขารวมการวิจัยแลว ส่ิงที่ทานจะตองปฏิบตัิ คือ ทานจะถูกขอรองใหเซ็นช่ือในใบยนิยอม                     
เขารวมโครงการ เพื่อแสดงวาทานตกลงโดยความสมัครใจที่เขารวมการศึกษานี้  โดยผูเขารวมโครงการจะไดรับ
การประเมินอาการเบ้ืองตน  ประเมินและติดตามผลการรักษา  ปญหาดานยา อาหาร พฤติกรรมสุขภาพ และ
วางแผน  การรักษา (เมื่อพบวาทานมีคาความดันโลหิตไมเกิน 140/90 มม.ปรอท นัดติดตามอาการ    1-2 เดือน 
แตเมื่อทานมีคาความดันโลหิตระหวาง 140/90 มม.ปรอท และ 160/100 มม.ปรอท นัดติดตามอาการ                           
2 สัปดาห  และสงพบแพทยในกรณีที่ทานมีคาความดันโลหิตมากกวา 160/100 มม.ปรอท  หรือเมื่อทานมี                 
คาความดันโลหิต ระหวาง 140/90 มม.ปรอท และ 160/100 มม.ปรอท ติดตอกัน 2 คร้ัง หรือมีภาวะแทรกซอน
เกิดข้ึน) และสั่งจายยาเดิมได จากเภสัชกรหญิงวิจิตรา  ซิมตระกูล และ ผูชวยวิจัย   ซ่ึงจะชวยทานตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่คลินิกเติมยา 
ความเสี่ยงและ/หรือความไมสบายท่ีอาจเกิดขึ้น 
                      แนวทางการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีคลนิกิเติมยาโดยเภสัชกร ในโรงพยาบาล                           
ศรีประจันตพัฒนาขึน้มาจากแนวทางการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ถูกสงรักษาตอท่ีโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล  ซ่ึงไดดําเนินการมาเปนเวลาหลายปแลว  และไมพบความเส่ียงหรืออนัตรายที่เกิดขึ้นกับผูปวย                
กลุมดังกลาว   รวมถึงผานความเห็นชอบจากอายุรแพทย  โดยผูปวยโรคความดันโลหิตสูงทีเ่ขาโครงการคลินิก
เติมยาโรคความดันโลหติสูงโดยเภสัชกร  ไดรับพิจารณาจากแพทยแลววา อาการทั่วไปปกติ ไมมภีาวะแทรกซอน
ใดๆ ทีเ่ปนอนัตรายทีต่องไดรบัการดูแลจากแพทย เชน โรคไตวาย  โรคหัวใจ และไมมีโรครวมอื่นๆ ยกเวน                  
โรคไขมนัในเลือดสูง ซ่ึงสามารถใหเภสัชกรเปนผูดูแล  และหากผูปวยมีความผิดปกตนิอกเหนือความสามารถ
ของการดูแลโดยเภสัชกร   ผูปวยทุกรายจะไดรบัการสงเพ่ือเขารับการรักษาโดยแพทย 
การเขารวมโครงการวิจัยของทานตองเปนไปดวยความสมัครใจ 
 ผูเขารวมโครงการสามารถปฏิเสธการตอบคําถามหรือการกระทําใดๆ ก็ได และสามารถบอกเลิก
การศึกษาไดทุกเวลา  
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การรักษาความลับ  
ขอมูลทุกอยางจะถูกเก็บไวเปนความลับ  โดยอยูในความรับผิดชอบของผูวิจัย  การนําเสนอขอมูล

จะนําเสนอในเชิงสถิติเทาน้ัน  การระบุหรืออางถึงผูใหขอมูลจะใชรหัสท่ีไมสามารถอางถึงผูปวยได  ดังน้ัน
ผูเขารวมวิจัยจึงสามารถรูสึกสบายใจในการใหขอมูลไดอยางเต็มที่ 
ระบุชื่อผูวิจัยท่ีจะสามารถติดตอได   
                      หากมีขอสงสัยที่จะสอบถามเก่ียวของกับการวิจัยในคร้ังนี้ ทานสามารถติดตอ                                                                   
เภสัชกรหญิง วิจิตรา  ซิมตระกูล ไดตามที่อยูดังน้ี   
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค  โรงพยาบาลศรีประจันต  218 ม.1 ต. วังน้ําซับ อ.ศรีประจันต                               
จ.สุพรรณบุรี  72140 โทร. 090-0970012 หรือ 089-2407382 
หากทานไดรับการปฏิบัติที่ไมตรงตามที่ไดระบุไวในเอกสารชี้แจงน้ี  

ทานจะสามารถแจงใหประธานคณะกรรมการ  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทราบไดที่ ฝายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เบอรโทร 034-255800  

ขาพเจาไดอานรายละเอียดในเอกสารน้ีครบถวนแลว 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………….. 
     (…………………………………………….) 
        วันที่ ……………………………………. 

 
 
 
หมายเหตุ :  
1. หากผูเขารวมวิจัยเปนผูเยาว (อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) และเอกสารช้ีแจงน้ีทําใหผูปกครอง/ผูแทนโดยชอบ
ธรรมเปนผูอาน ใหเปลี่ยนสรรพนาม “ทาน” เปน “เด็กในปกครองของทาน” ตามตําแหนงที่เหมาะสม 
2. ผูวิจัยควรมอบสําเนาแบบยินยอมอาสาสมัครพรอมแนบคําช้ีแจงอาสาสมัครอยางละ 1 ชุด ใหอาสาสมัครหรือ
ผูปกครองดวย 
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หนังสือแสดงความยินยอมการเขารวมโครงการวิจัย 

กรณีที่อาสาสมัครผูเขารวมโครงการวิจัยเปนผูที่บรรลุนิติภาวะ 

INFORMED CONSENT FORM 

โครงการวิจัยเรื่อง    การประเมินผลโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในโรงพยาบาล                       
ศรีประจันต 

วันใหคํายินยอม วันที่................เดือน...................................พ.ศ..................... 
 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อยูบานเลขที.่.............................. 
ซอย..........................................ถนน....................................................แขวง/ตําบล..............................................เขต/อําเภอ
............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย................................. 
บัตรประชาชน/ขาราชการเลขที่.........................................................................................  

กอนที่จะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยน้ี  ขาพเจาไดรับเอกสารและคําอธิบายจากผูวิจัย ถึง
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีวิจัย อันตรายหรืออาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยหรือจากยาที่ใช รวมทั้งประโยชนที่
เกิดข้ึนจากการวิจัยอยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว ผูวิจัยไดตอบคําถามตางๆ ที่ขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ          
ไมปดบัง ไมซอนเรนจนขาพเจาพอใจ ขาพเจาอนุญาตใหผูวิจัยเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตัวขาพเจาไดตามที่ผูวิจัยเห็นสมควร 
ขาพเจาเขารวมโครงการนี้โดยความสมัครใจ และมีสิทธ์ิที่จะบอกเลิกการเขารวมโครงการวิจัยน้ีเมื่อใดก็ได 

ผูวิจัยและ/หรือผูใหทุนสนับสนุนการวิจัย ขอใหคํารับรองวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับขาพเจาเปนความลับและ
จะเปดเผยเฉพาะในรูปที่เปนการสรุปการวิจัย โดยไมระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของขอมูล และหากเกิดอันตรายหรือความ
เสียหายอันเปนผลจากการวิจัยตอขาพเจา  ผูวิจัยและ/หรือผูใหทุนสนับสนุนการวิจัยจะจัดการรักษาพยาบาลให                
จนกลับคืนสภาพเดิม และจะเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดในการรักษาพยาบาลรวมทั้งชดใชคาเสียหายอื่นถาหากมี 

ผูวิจัยแจงดวยวาขาพเจาสามารถติดตอกับผูวิจัย นางสาววิจิตรา  ซิมตระกูล 
ไดที่   กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลศรีประจันต  218  ม.1 ต.วังน้ําซับ  อ.ศรีประจันต                     
จ.สุพรรณบุรี  72140 โทรศัพท  090-0970012  หรือ 089-2407382 

ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลวและมีความเขาใจดีทุกประการ จึงไดลงนามในใบยินยอมนี้ดวย                         
ความเต็มใจ 
                                                                 ลงนาม..........................................................อาสาสมัครผูเขารวมโครงการวิจัย 
                (                  ) 

                 ลงนาม..........................................................ผูวิจัย 
               (                  ) 
                  ลงนาม..........................................................พยาน 
               (                  ) 

                 ลงนาม..........................................................พยาน 
              (                  ) 

แบบ จว.3/2552 
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ตารางที่ 22  ค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยแต่ละคร้ังที่เข้ารับบริการที่คลินิกเติมยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วย
รายที่ 

Systolic blood pressure (SBP) และ Diastolic  blood pressure (DBP) (มิลลิเมตรปรอท) 
มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56* ก.ย.56** ต.ต.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 

SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP 
1 127 86 133 76 123 82 117 73 128 80 122 81 110 76     
2 140 89 111 75 139 90 116 78 117 78 105 72 137 87     
3 126 74 140 90 125 77 123 75 110 70 113 74 120 69     
4 121 82 126 80 121 82 147 90 139 83 135 90 148 88 146  86  
5 115 77 120 77 105 71 114 78 119 82 136 88 130 80     
6 119 84 136 83 131 90 122 86 123 79 126 70 146 86     
7 121 68 137 84 125 81 136 78 115 70 123 85 125 67     
8     118 80     117 77         113 78 139 85 
9 140 90     148 88 132 84 138 84 135 84     124 84 

10     129 80     121 73     135 83 139 76 136 85 
11 121 75 127 74 129 78 139 89         136 76     
12 137 83 150 89 123 82 120 80         138 90     
13 128 69 106 71 136 76 136 95         118 70     
14 118 79 126 87 113 80 117 76         114 80     
15 148 79 108 71 118 77         118 79 133 79     
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ตารางที่ 22  ค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยแต่ละคร้ังที่เข้ารับบริการที่คลินิกเติมยา (ต่อ) 
 

ผู้ป่วย
รายที่ 

Systolic blood pressure (SBP) และ Diastolic  blood pressure (DBP) (มิลลิเมตรปรอท) 

มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56* ก.ย.56** ต.ต.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 

SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP 
16 133 90     122 84         120 80 131 85 130 91 
17 110 75     106 71 101 69         110 76     
18 120 76     115 73 128 75         122 83     
19 128 81     121 77 125 82 130 83     137 84     
20 127 86     107 64 130 90 116 80     115 72     
21     113 71     134 80         106 69 106 72 
22 122 81     120 85 122 89         118 82     
23 126 76     136 84         120 75 138 80     
24     130 70     128 72         131 78 140 78 
25     148 80 121 72 136 80 128 74     135 85     
26     125 78 120 81 112 78     137 90 131 85     
27     119 71 117 75 114 73 108 75 126 65 118 62 120 72 
28     145 88 130 85         109 72 131 78     
29     128 70     130 79         128 80 129 78 
30     121 80     100 69         131 86 114 76 
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ตารางที่ 22  ค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยแต่ละคร้ังที่เข้ารับบริการที่คลินิกเติมยา (ต่อ) 
 

ผู้ป่วย
รายที่ 

Systolic blood pressure (SBP) และ Diastolic  blood pressure (DBP) (มิลลิเมตรปรอท) 

มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56* ก.ย.56** ต.ต.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 

SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP SBP DBP 
31     132 82     130 79         121 83 124 77 
32 105 64     124 72 124 72         128 75     
33     142 95 139 90 144 95     135 90 139 84     
34     142 87 125 84         136 80 125 84     
35     139 80     118 78     127 75 117 76     
36     139 88     140 80         133 79 140 80 
37     124 83     112 78     115 80 122 86     
38     137 80     138 86     132 74 139 80 130 71 
39     138 86     138 87     128 85 114 76     
40 142 81 138 82     133 80     127 77 150 88 138 87 
41     126 79     104 71     129 84 109 73     
42     131 80     121 85     129 81     128 81 
43     122 78     117 70     117 85     135 84 

*สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 

**สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล 
ที่อยู 
 
ที่ทํางาน 
 
 
ประวัติการศึกษา 
        พ.ศ. 2542 
 
        พ.ศ. 2553 
 
ประวัติการทํางาน 
        พ.ศ.2542-2544 
        พ.ศ.2544-ปจจุบัน 

นางสาววิจิตรา ซิมตระกูล 
เลขที่ 79/175 ซอยเพชรเกษม 81  หมูบานพุดตาน  ถนนมาเจริญ    
แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลศรีประจันต  เลขที่ 218  หมูที่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท       
ตําบลวังนํ้าซับ  อําเภอวังนํ้าซับ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
โทรศัพท  0-3558-1749-50 ตอ 302, 304, 307 
 
สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล                     
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
เภสัชกร โรงพยาบาลหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
เภสัชกร โรงพยาบาลศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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