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The aim of this study was to evaluate the effects of pharmacist’s patient counseling on drug-related problem
(DRPs) and fasting blood sugar in diabetic outpatients. Sixty six eligible patients with diabetes mellitus who visited diabetes clinic
at Pathumthani Hospital between March 2003 and June 2003 were randomly assigned to intervention or control group. Patient in
the intervention group received medication counseling to include identifying, preventing, and resolving DRPs, and education on
diabetes, and lifestyle modification. Patient in the control group received routine dispensing services. Each patient was followed up at 1 and 2 months after entering the study.
There were 33 patients in each group. When compared with the beginning of the study, patients in the intervention
group showed significant reduction in the number of DRPs (3.21 problems/patient vs 1.03 problems/patient, P < 0.001), fasting
blood sugar (248.67 ± 45.42 mg/dl vs 176.50 ± 60.02 mg/dl, P < 0.001), and noncompliance (1.12 problems/patient vs
0.12 problems/patient, P < 0.001). The number of DRPs of the patients in the control group increased from 3.12 problems/patient
at the start of the study to 3.47 problems/patient at the end of the study. There were no significant differences between the
beginning and the end of study regarding the number of DRPs, fasting blood sugar, and noncompliance in the control group. When
compared between the two groups, no significant differences were found at baseline assessment with respect to all outcome
measures. At the end of study period, the number of DRPs, and noncompliance in the intervention group were significantly less
than those in the control group. The respective figures for the number of DRPs and noncompliance were 1.03 ± 1.06 vs
3.47 ± 1.55 (P < 0.001) and 0.12 ± 0.42 vs 1.47 ± 1.04 (P < 0.001). Fasting blood sugar was better controlled in the intervention
group than in the control group (176.50 ± 60.02 vs 215.40 ± 60.21, P = 0.013) DRPs categories found in each group at the
beginning of the study were similar. The most frequently found DRPs was noncompliance. The major causes of the problems were
the patients lack of knowledge and understanding of drugs used, not reading the label and not interested in treatment. The second
most common DRPs was that the patients took medication without valid medical indication. The important cause of problem was
associated with the use of herbal medicine. The third most common DRPs was drug interactions, being the common drug
interactions with glibenclamide – hydrochlorothiazide and glibenclamide – aspirin. DRP concerning adverse drug reactions was
generally caused by side effect of drugs. The severity of DRPs was also similar between the two group, with the severity level 2
(Increased monitoring or change in treatment required) and level 1 (Medication related problem occurred without harm to patient
and without necessitating change in medical treatment) being the most and second most frequent problems. After patient
counseling, the severity of problems was decreased. The majority of DRPs were resolved by the pharmacist making the
recommendations directly to the patients (57.77%), pharmacist following up actual or potential DRPs (35.92%), and pharmacist
directly consulting to the physicians (5.34%).
The results of this study suggest that patient counseling by pharmacist may reduce and prevent DRPs, improve
patient compliance and fasting blood sugar control in diabetic patients.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิชาชีพเภสัชกรรมมีการพัฒนาตอเนื่องตลอดเวลา โดยในอดีตที่ผานมาเภสัชกรจะ
มุ ง เน น ในการปรุ ง ยา เตรี ย มยา ตามใบสั่ ง แพทย ต อ เมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ผ ลิ ต ด า น
อุ ต สาหกรรม จึ ง มี เ ภสั ช กรด า นนี้ เ ป น ผู คิ ด ค น สู ต รตํ า รั บ ยา ขณะเดี ย วกั น เภสั ช กรที่ ป ระจํ า
โรงพยาบาลจึงลดบทบาทการผลิตยาลงมาทํางานในดานการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ การควบคุม
ตรวจสอบคุณภาพยา การกระจายยา การจายยาแกผูปวย โดยความรับผิดชอบของเภสัชกรจะอยูที่
การจายยาใหถูกตองเปนหลัก จนมีการลอเลียนกันวางานของเภสัชกรไมมีอะไรมากไปกวาการนับ
เม็ดยา เทยาใสซองหรือขวด แลวปดฉลากสงใหผูปวยเทานั้น (count-pour-lick and stick) ตอมาในป
ค.ศ.1960 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีความพยายามพัฒนาและปรับปรุงงานเภสัชกรรมโดยมุงเนนที่
ผูปวยมากขึ้น ไดแก มีการติดตามดูแลผูปวย มีการใหขอมูลทางยาแกบุคลากรทางการแพทยและ
ผู ป ว ย การให คํ า ปรึ ก ษาเรื่ อ งยา เป น ต น จึ ง เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของงานเภสั ช กรรมคลิ นิ ก (clinical
pharmacy) และเปนตนแบบของงานในประเทศอื่น ๆ ในเวลาตอมา แตก็มีปญหาอยูบอย ๆ วาเภสัช
กรจํานวนมากปฏิบัติวิชาชีพโดยมุงเปาหมายงานไปที่การควบคุมการใชยา (drug use control) เปน
หลักแทนที่จะมุงใหความสนใจที่ตัวผูปวยเปนลําดับแรก จึงมีการเสนอแนวคิดการปฏิบัติงานเภสัช
กรรมคลินิกแนวใหม โดยเภสัชกรมุงเปาหมายที่ตัวผูปวย ไดแก การใสใจตอความรับรู ความเขาใจ
ความยอมรับ ความตองการของผูปวย ความจําเปนที่ตองใชยาประกอบในการใหบริการดวย และ
เรียกการบริการรูปแบบนี้วาการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) (วิวรรธน 2541)
Helper และ Strand (1990) ไดใหความหมายของการบริบาลทางเภสัชกรรมไววา เปน
เวชปฏิบัติของเภสัชกรที่มุงใหเกิดประโยชนตอผูปวย เปนความรับผิดชอบของเภสัชกรตอการ
บําบัดรักษาดวยยา เพื่อใหเกิดผลตามที่กําหนด โดยมีเปาหมายคือการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผูปวย ซึ่งอาจเปนผลจากการหายจากโรคที่เปนอยู การบําบัดและบรรเทาอาการของโรค การ
ชลอหรือยับยั้งความรุนแรงของโรคและ การปองกันโรคหรืออาการของโรค

1

2
ในกระบวนการใหบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรจะตองทํางานเปนทีมสุขภาพรวมกับ
บุคลากรอื่น ๆ ไดแก แพทย พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพือ่ ดําเนินการรักษาตามแผน โดย
ประเมินผลของยาที่ใชในการรักษาในดานตาง ๆ เชน สภาวะโรคที่ผูปวยเปน การใชยาที่ถูกตองทั้ง
ขนาดและวิธี เพื่อใหเกิดคุณภาพในการบริบาลและผูปวยไดรับประโยชนในการรักษา แตใน
กระบวนการรักษาตามปกตินั้น อาจเกิดปญหาจากการใชยา (drug related problems: DRPs) ซึ่ง
หมายถึงปรากฏการณบางอยางที่ไมประสงคใหเกิดขึ้นซึ่งเปนผลจากการใชยา (Strand et al 1990)
จึงเปนหนาที่ของเภสัชกรที่ปฏิบัติหนาที่งานบริบาลเภสัชกรรมจะตองตรวจสอบและแกไขคือ
1. คนหาปญหาจากการใชยาที่เกิดขึ้นจริง (actual DRPs) และปญหาจากการใชยาที่อาจ
เกิดขึ้น (potential DRPs)
2. แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยา (resolving actual DRPs)
3. ปองกันปญหาที่เกิดขึน้ จากการใชยา (preventing potential DRPs)
แตในความเปนจริงนั้นยังมีผูปวยที่เสียชีวิตหรือตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล อัน
สืบเนื่องมาจากปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยา มีการศึกษาในประเทศแคนาดา ที่โรงพยาบาล Toronto
พบวาผูปวยที่เขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลดังกลาว พบปญหาที่เกิดจากการใชยารอยละ
31 ในจํานวนปญหานี้เปนปญหาที่สามารถปองกันได (potential DRPs) รอยละ 96.8 (Courtman and
Stallings 1995) และการศึกษาในประเทศอังกฤษ ที่โรงพยาบาล Tayside ศึกษาผูปวยที่เขาพักรักษา
ในโรงพยาบาลโดยมีสาเหตุมาจากยารอยละ 5.3 โดยสวนใหญเปนอาการไมพึงประสงคจากยา
(adverse drug reaction) มากกวารอยละ 66 (Cunningham et al 1997) และการศึกษาผูปวยที่ตองเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลประเทศสเปน พบวามีสาเหตุจากยารอยละ 11.9 โดยปญหาสวนใหญ
เกิดจากอาการไมพึงประสงคจากยา รองลงมาเปนความไมรวมมือในการใชยา (Matin et al 2002)
การเกิดปญหาจากการใชยาทําใหผูปวยตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล และใชเวลาในการอยู
โรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นมากกวาการรักษาพยาบาลทั่วไป (Suh et al 2000)
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใหคําแนะนําปรึกษาดานยาหลายฉบับ พบวา
กิจกรรมการบริบาลทางเภสัชกรรมกอใหเกิดประโยชนแกผูปวย ทําใหผูปวยเขาใจวิธีการใชยา
แกไขปญหาที่เกิดจากการใชยาและสามารถใชยาตามสั่งไดมากขึ้น สุวรรณี เจริญพิชิตนันท (2532)
ศึกษาผลของการใหคําปรึกษาแกผูปวยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลเลิดสิน พบวาผูปวยที่ไดรับ
คําปรึกษาโดยเภสัชกรมีความรวมมือในการใชยาสูงขึ้น วนิดา นิมิตรพรชัย (2535) ศึกษาผลการให
คําแนะนําปรึกษาแกผูปวยนอกโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ติดตอกัน 3 ครั้ง ใน
เวลา 3 เดือน พบวาผูปวยที่ไดรับคําแนะนําปรึกษามีความรวมมือในการใชยาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 18
เปนรอยละ 78 เยาวภา ศรีวิชัย (2544) ไดศึกษาปญหาที่เกี่ยวกับยาในผูปวยนอกโรคเบาหวานใน

3
โรงพยาบาลนครพิงค จํานวน 206 ราย พบอุบัติการณของการเกิดปญหาเกี่ยวกับยาในผูปวยรอยละ
77.67 ปญหาที่เกิดจากยาเฉลี่ย 1.47 ปญหาตอราย และ ประเภทของปญหาที่พบมากที่สุดรอยละ
35.98 คือความลมเหลวจากการรักษาโดยเปนปญหาของการไมใชยาตามสั่งมากที่สุดซึ่งมีสาเหตุ
จากการขาดความรูความเขาใจในการใชยา หลังจากเภสัชกรใหบริการแนะนําปรึกษาดานยา ซึ่งผล
ของการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับยาพบวาจํานวนผูปวยที่เกิดปญหาเกี่ยวกับยา จํานวนปญหาและระดับ
น้ําตาลในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) ในขณะที่ความรูเรื่องโรคและการใชยา
ของผูปวยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) โดยปจจัยดานขนานยาที่ไดรับและจํานวน
โรคของผูปวยมีความสัมพันธทางบวกตอการเกิดปญหาจากยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001)
ปรมินทร วีระอนันตวัฒน (2534) ติดตามผลการใชยากลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
ผูปวยนอกโรงพยาบาลเสนา จํานวน 200 ราย พบวากอนใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยพบปญหาการ
ใชยา เฉลี่ย 6.39 ปญหาตอราย แตหลังจากสิ้นสุดการศึกษาแลว พบปญหาการใชยาเฉลี่ยลดลงเหลือ
0.98 ปญหาตอราย ฐิติมา ชูเทพย (2542) ใหคําปรึกษาดานยาในผูปวยความดันโลหิตสูงที่
โรงพยาบาลไชยา พบวากลุมที่ศึกษามีความดันโลหิตลดลงรอยละ 60 ขณะที่กลุมควบคุมมีความดัน
โลหิตลดลงรอยละ 40 จันทนี ฉัตรวิริยาวงศและวนิดา นิมิตรพรชัย (2544) ศึกษากระบวนการดูแล
ผูปวยทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ในหอผูปวยอายุรกรรมหญิง จํานวน 545
ราย พบอุบัติการณปญหาจากยารอยละ 24.59 โดยมีลักษณะปญหาที่พบมากสุดคือ อาการไมพึง
ประสงคของยารอยละ 24.14 รองลงมาคืออันตรกิริยาของยารอยละ 15.17 โดยเภสัชกรมีบทบาทใน
การแกไขปญหาจากยาไดรอยละ 70.34 สมสกุล ศิริไชยและคณะ (2544) ศึกษาผลของการให
ความรูและคําปรึกษาโดยเภสัชกรแกผูปวยนอกที่มีภาวะหัวใจวายที่โรงพยาบาลเลิดสิน แบงเปน
กลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยกลุมควบคุมไดรับการรักษาตามปกติ สวนกลุมทดลองมีการให
ความรูในเรื่องโรค การปฏิบัติตนในดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการใชยาที่
ถูกตอง ผลการศึกษาความรวมมือในการใชยา กลุมทดลองใหความรวมมือในการใชยารอยละ 81
ขณะที่กลุมควบคุมรอยละ 43 โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.01) วรรณี มานะกิจศิริสุทธิ
(2546) ใหคําปรึกษาและแกไขปญหายาในผูปวยฟอกเลือดไตเทียมที่โรงพยาบาลบานหมี่และ
โรงพยาบาลลพบุรี พบวากอนใหคําปรึกษาพบปญหาที่เกี่ยวกับยาในผูปวยรอยละ 97.50 จํานวน
ปญหาที่พบ 228 ปญหา หลังสิ้นสุดการศึกษาจํานวนปญหาลดลงเหลือ 88 ปญหา โดยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05)
ในตางประเทศมีการศึกษาจํานวนมากเชนเดียวกัน เชน การศึกษาของ Coast-Senior
และคณะ (1998) ศึกษาผลการแกไขปญหาจากยาโดยเภสัชกรในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน 23 รายที่
มีการใชยาฉีดอินซูลิน ติดตามผลทุก 4 สัปดาหจนครบ 45 สัปดาห พบวาคาเฉลี่ยระดับ HbA1C กอน
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ศึกษามีคารอยละ 11.1 ซึ่งผลหลังสิ้นสุดโครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 8.9 โดยลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.001) และน้ําตาลในเลือด (FBS) มีคาเฉลี่ยลดลงจาก 219 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เปน
154 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หลังสิ้นสุดโครงการ โดยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.01)
เชนเดียวกัน การศึกษาของปญหาที่เกิดจากยาโดย Kassam และคณะ (2001)ไดศึกษาบทบาทของ
เภสัชกรในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม ที่เมือง Alberto ซึ่งศึกษาในผูปวยอายุมากกวาหรือ
เทากับ 65 ป จํานวน 159 ราย โดยผูปวยตองไดรับยามากกวาหรือเทากับ 3 ขนานตอราย ระยะเวลา
การศึกษานาน 15 เดือน พบปญหาที่เกิดจากยา 559 ปญหา เปนปญหาจากการใชยาที่เกิดขึ้นจริงรอย
ละ 39 และ ปญหาจากการใชยาที่อาจเกิดขึ้นรอยละ 60 โดยเภสัชกรสามารถจัดการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดโดยตรงรอยละ 80 ผลการดําเนินงานดังกลาวไดรับการยอมรับจากผูปวยและแพทยที่ทํา
การรักษา Smith และ Christensen (1994) ศึกษาการแกไขปญหาจากการใชยาโดยเภสัชกร โดย
รวบรวมขอมูลจาก 18 โรงพยาบาลที่มีหนวยใหคําปรึกษาดานยา ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ผูปวย
ขาดความเขาใจในการใชยา (รอยละ 40.7) รองลงมาเปนปญหาการสั่งใชยาของแพทย (รอยละ
39.6) ซึ่งปญหาดังกลาวเภสัชกรสามารถแกไขไดรอยละ 77.74
จากการสํารวจประชากรในจังหวัดปทุมธานีที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป จํานวน 2,787
คน พบอุบัติการณการเกิดโรคเบาหวานรอยละ 10.7 โดยพบมากที่สุดในกลุมอายุ 60-69 ป พบใน
เพศหญิงมากกวาเพศชายในสัดสวน 1.2 :1 สวนใหญมีประวัติครอบครัวเปนโรคเบาหวาน (รอยละ
21.9) ผูปวยเบาหวานสวนใหญ ไมไดเรียนหนังสือ (รอยละ 15.8) ไมมีรายได(รอยละ 13.8) และ
ส ว นใหญ อยู ใ นสภาพโสด หย า /แยก (ร อยละ 14.8) (วิวั ฒน 2540) โรงพยาบาลปทุมธานี เป น
โรงพยาบาลประจําจังหวัดปทุมธานีขนาด 350 เตียง ป 2545 มีผูปวยนอกมาใชบริการ 274,470 ครั้ง/
ป เปนผูปวยเบาหวาน 10,728 ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ 3.91 จากขอมูลปที่ผานมา ผูปวยเบาหวานมา
ใชบริการในป 2542 จํานวน 7,644 ครั้ง/ป ป 2543 จํานวน 9,845 ครั้ง/ป และป 2544 จํานวน
11,872 ครั้ง/ป ซึ่งจํานวนการมารับบริการผูปวยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ปญหาที่พบในผูปวย
เบาหวานโรงพยาบาลปทุมธานีพบวาขาดความรู ความเขาใจในเรื่องโรคที่เปน เกิดภาวะแทรกซอน
ขาดการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องตน และยังมีการแสวงหาการรักษาในรูปแบบอื่น ๆ (สมศักดิ์และ
อุบล 2540) ทางโรงพยาบาลปทุมธานีไดใหความสําคัญกับผูปวยกลุมนี้ โดยมีการจัดตั้งชมรม
เบาหวานโรงพยาบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2539 โดยมีวัตถุประสงคใหทุกคนชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน พบปะสังสรรค และการใหคําแนะนําสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอน
ตาง ๆ
งานบริบาลทางเภสัชกรรมของโรงพยาบาลปทุมธานีอยูใ นชว งเริ่ มตน เทานั้น โดย
กิจกรรมที่มีการใหบริการไดแก การใหคําแนะนําและปรึกษาดานยาแกผูปวย เฉพาะผูที่มีปญหา
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ดานการใชยา เชน ผูปวยที่ไดรับยาที่ใชเทคนิคเฉพาะ การใหบริการขอมูลขาวสารดานยา และยังไม
มีการใหคําปรึกษาดานยา และการติดตามการใชยาในผูปวยนอกโรคเรื้อรัง จากปญหาที่พบใน
ผูปวยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลปทุมธานี และจากการดําเนินงานที่ผานมาของ
ฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล ซึ่งยังไมมีการบริการใหคําแนะนําปรึกษาดานยาแกผูปวยโรคเรื้อรัง
และไมมีการรวบรวมขอมูลปญหาจากการใชยา การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการศึกษาผลของการให
คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาที่ มี ต อ ป ญ หาจากการใช ย า และการควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดในผู ป ว ย
โรคเบาหวาน
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบผลของการใหคําแนะนําปรึกษาดานยาทีม่ ีตอปญหาที่เกิดจากการใชยา
ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) และปญหาการไมใชยาตามสั่งในผูปวยเบาหวาน
สมมุติฐานการศึกษา
จํานวนปญหาที่เกิดจากการใชยา ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) และจํานวนปญหาการไม
ใชยาตามสั่งในชวงกอนใหคําปรึกษาดานยาไมมีความแตกตางจากหลังใหคําปรึกษาดานยา
นิยามศัพทในการวิจัย
1. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) หมายถึง โรคที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาระดับ
ปกติ ตามเกณฑของสมาคมโรคเบาหวานของสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association)
(ADA 2004a) และแพทยวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน
2. ปญหาจากการใชยา (drug related problem คํายอ DRP) หมายถึง ปรากฏการณใดๆก็
ตามที่ไมตองการที่เกิดขึ้นหลังจากผูปวยใชยาในการรักษา ผลดังกลาวจะรบกวนหรืออาจจะรบกวน
ผลการรักษาที่ตองการ (Strand et al 1990)
3. การเกิดอันตรกิริยาระหวางยา (drug interaction) หมายถึง การใชยารวมกันมากกวา 1
ชนิด ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาหรือ การตอบสนองตอยา ซึ่งผลการเกิด
อันตรกิริยาของยาจะทําใหมฤี ทธิ์เพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือเกิดผลที่ไมคาดคิด (Tatro 2001)
4. อาการไมพึงประสงคจากยา (adverse drug reaction คํายอ ADR) ตามคําจํากัดความ
ขององคการอนามัยโลก หมายถึง การตอบสนองของรางกายที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจและเปน
อันตรายตอรางกายมนุษย อาการจะเกิดขึ้นเมื่อใชยาในขนาดปกติเพื่อการปองกัน วินิจฉัย บรรเทา
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บําบัดรักษาโรค หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงการทํางานของอวัยวะ แตจะไมรวมถึงการใชยาเกินขนาดโดย
อุบัติเหตุหรือตั้งใจ ตลอดจนการใชยาในทางที่ผิด (Schroeder and Barone 1996)
5. การไมสามารถใชยาตามสั่ง (noncompliance) หมายถึง การที่ผูปวยไมสามารถใชยา
ตามแผนการรักษา หรือคําแนะนําที่ไดรับจากแพทยหรือเภสัชกร (Cipolle et al 1998)
6. การใหคําแนะนําปรึกษาดานยา (pharmacy counseling) หมายถึง การที่เภสัชกรให
ขอมูลคําแนะนําเรื่องยาแกผูปวย เพื่อใหผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชยาไปในทางที่
ถูกตองบนพื้นฐานของรางกาย จิตใจ วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และการตัดสินใจของผูปวยเอง
โดยมุงเนนแกไขปญหาใหแกผูปวยเฉพาะรายบุคคล ซึ่งนําไปสู คุณภาพสุขภาพ (quality of health)
และคุณภาพชีวิต (quality of life) ของผูปวย (The U.S. Pharmacopeia 1997) รวมถึงการแกไข
ปญหาที่เกิดจากการใชยา การใหคําแนะนําเรื่องโรค และการปฏิบัติตัวของผูปวยที่มีผลตอการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด

บทที่ 2
โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเปนกลุมโรคทางเมตะบอลิสมที่มีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูง อัน
เปนผลมาจากความบกพรองของการหลั่งอินซูลินจากเบตาเซลของตับออน หรื อเกิดจากภาวะ
อินซูลินที่หลั่งออกมาไมสามารถออกฤทธิ์ได หรือเนื่องจากสาเหตุรวมกันทั้งสองอยาง
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่พบไดบอยและรักษาไมหายขาด จึงทําใหเปนปญหา
สําคัญดานสาธารณสุขทั้งของประเทศไทยและทั่วโลก ในปจจุบันทั่วโลกมีผูปวยเบาหวานเปน
จํานวนมาก โดยมีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นทุกป จากขอมูลองคการอนามัยโลก (WHO) ประมาณการ
ในป ค.ศ.1985 มีผูปวยทั่วโลก 30 ลานคน เพิ่มสูงขึ้นเปน 135 ลานคนในป ค.ศ.1995 สําหรับในป
ค.ศ.2000 มีผูปวยเพิ่มขึ้นเปน 177 ลานคน ซึ่งคาดวาจะเพิ่มเปนอยางนอย 300 ลานคนในป ค.ศ.
2025 โดยมี อัต ราเพิ่ ม เป น 2 เท าหรือ ร อยละ 122 พบผู ป ว ยเพศหญิ ง มากกว า เพศชาย สํ าหรั บ
อุบัติการณของการเกิดโรคเบาหวานทั่วโลกในป ค.ศ.1995 พบประมาณรอยละ 4.0 ของประชากร
และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.4 ในป ค.ศ. 2025 อัตราการเพิ่มขึ้นของผูปวยเบาหวานสวนมาก
เกิดในประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งพบไดถึงรอยละ 170 ของประชากร ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวพบ
อัตราการเพิ่ มขึ้น ร อยละ 42 ในประเทศพัฒ นาแลว จะพบผูป ว ยเบาหวานส ว นใหญ ใ นชว งอายุ
45 – 64 ป และประเทศที่กําลังพัฒนาจะพบผูปวยสวนใหญในประชากรอายุมากกวา 65 ป สําหรับ
ในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2538 พบอุบัติการณของโรคเบาหวานรอยละ 2.4 ของประชากร ในป
พ.ศ. 2543 พบร อ ยละ 2.5 ของประชากร และคาดว า ในป พ.ศ. 2568 จะพบร อ ยละ 3.7 ของ
ประชากร (King et al 1998)
การดูแลรักษาผูปวยเบาหวานและภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตองสูญเสียคาใชจายมากโดย
ค า ใช จ า ยต อ รายในแต ล ะป มี มู ล ค า สู ง 11,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ซึ่ ง แตกต า งจากผู ป ว ยที่ ไ ม เ ป น
โรคเบาหวานที่มีมูลคาเพียง 2,600 เหรียญสหรัฐ (Harris 1998) สําหรับในประเทศไทยมีการคํานวณ
ตน ทุ น การรั ก ษาเฉพาะยารั ก ษาโรคเบาหวานที่ จา ยให ผูป ว ยเฉลี่ ย คนละ 423.83 บาทต อเดือ น
(จารุภา 2540)
โรคเบาหวานมีกลไกการเกิดไดหลายแบบเชน การเกิดปฏิกิริยาภูมิคุมกันตอเนื้อเยื่อ
ตนเอง เกิ ด การทํา ลายเซลของตับอ อ นมี ผลทํ าใหเ กิ ด ภาวะการขาดอิ น ซู ลิน การออกฤทธิ์ ข อง
7
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อินซูลินผิดปกติ หรือเซลเปาหมายที่เปนตําแหนงการออกฤทธิ์ของอินซูลินเกิดความบกพรอง เปน
ตน ชนิดของโรคเบาหวานที่พบบอยๆ ไดแก
1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (DM type1) พบไดรอยละ 5-10 (ADA 2004a) เปน
โรคเบาหวานที่เกิดจากการขาดอินซูลินจากการมีพยาธิสภาพที่ islet cell of langerhans โดยไมทราบ
สาเหตุของการเกิดแนนอนหรืออาจเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยา ภูมิคุมกันตอเนื้อเยื่อตนเอง ทําใหเกิด
การทําลายเบตาเซลของตับออน ซึ่งอัตราเร็วของการทําลายจะดําเนินอยางรวดเร็วในเด็ก และจะ
ดําเนินอยางชาๆ ในผูใหญ ผูปวยชนิดนี้มีลักษณะดังนี้ (วราภณและวิทยา 2543)
1.1 สวนใหญพบอายุนอย
1.2 อาการเกิดขึ้นทันทีทันใด
1.3 มีรูปรางผอม
1.4 ถาไมไดรับการรักษาดวยอินซูลิน สวนใหญจะเกิดโรคแทรกซอนชนิด
ฉับพลันคือ diabetic ketoacidosis
2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (DM type 2) พบไดรอยละ 90-95 (ADA 2004a) เปน
โรคเบาหวานที่ เ กิ ด จากการขาดอิ น ซู ลิ น แต ไ ม ม ากเท า ชนิ ด ที่ 1 โดยสาเหตุ ข องการเกิ ด
โรคเบาหวานชนิดนี้มีไดหลายสาเหตุ เชน กรรมพันธุ ความบกพรองของเบตาเซลที่ตับออน ภาวะ
ดื้อตออินซูลิน (insulin resistance) และความบกพรองในการออกฤทธิ์ของอินซูลิน แตอยางไรก็
ตามยังไมสามารถหาสาเหตุที่แนชัด การเกิดภาวะดื้อตออินซูลินระยะแรกหรือตลอดระยะเวลาการ
รักษาอาจไมควรใชอินซูลิน เนื่องจากผูปวยมีระดับอินซูลินปกติหรือสูงกวาปกติ ซึ่งเปนผลมาจาก
ระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงจะกระตุนตับออนทําใหมีการหลั่งอินซูลินสูงขึ้น ปจจัยที่มีผลตอการดื้อ
ตออินซูลิน ไดแก ความอวน อายุที่มากขึ้น การขาดการออกกําลังกาย ผูปวยเบาหวานชนิดนี้จะมี
โอกาสเกิดภาวะ ketoacidosis ไดนอยโดยจะพบไดเมื่อเกิดภาวะเครียด เชน การติดเชื้อ ผูปวยชนิดนี้
จะมีลักษณะดังนี้ (วราภณและวิทยา 2543)
2.1 สวนใหญพบอายุมาก
2.2 อาการเกิดขึ้นแบบคอยเปนคอยไป หรือไมมีอาการ
2.3 สวนใหญเนื่องมาจากกรรมพันธุ
2.4 มักมีรูปรางอวน
3. เบาหวานชนิดอื่นๆ ไดแก โรคของตับออน เชน chronic pancreatitis โรคของตอไร
ทออื่น ๆ เชน cushing’s syndrone, acromegaly , primary aldosteronism และโรคที่พบรวมกัน โรค
ทางกรรมพันธุ หรือความผิดปกติของอินซูลิน เปนตน (วราภรณและคณะ 2544, วราภณและวิทยา
2543)
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การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน ใหทําในกรณีตอไปนี้ (ADA 2004b, วราภณและวิทยา 2543)
1. ผูมีอาการของโรคเบาหวาน เชน กระหายน้ํา ปสสาวะบอย น้ําหนักลด ออนเพลีย
รับประทานมากผิดปกติ ตามัว แผลหายชา หรือมีประวัติติดเชื้อทางเดินปสสาวะ ติดเชื้อผิวหนัง
บอย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเชื้อรา
2. ผูมีอายุ 45 ป หรือมากกวา ถาผลตรวจปกติใหตรวจทุก 3 ป
3. ผูที่ไมมีอาการแตมีปจจัยเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน ถาผลตรวจปกติใหตรวจทุก
3 ป ไดแก
- อวน (น้ําหนัก ≥ 120% ของ ideal body weigh) หรือ body mass index (BMI) ≥ 27
กิโลกรัม/ตารางเมตร
- มีประวัติครอบครัว(first degree relatives) เปนโรคเบาหวาน
- มีประวัติ impaired glucose tolerance (IGT) หรือ impaired fasting glucose (IFG)
- มีประวัติคลอดทารกน้ําหนักเกิน 4 กิโลกรัม หรือ เคยไดรับการวินิจฉัยวาเปน
gestational diabetes
- มีความดันโลหิตสูง (≥140/90 มิลลิเมตรปรอท)
- มี HDL-cholesterol ≤ 35 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และ/หรือ triglyceride ≥ 250 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร)
- มีปจจัยที่สอดคลองตอการเกิด insulin resistance
- มีประวัติโรคหลอดเลือด
เกณฑการวินิจฉัยโรคเบาหวาน (ADA 2004b)
1. มีระดับน้ําตาลหลังอดอาหารอยางนอย 8 ชั่วโมง (fasting plasma glucose (FPG))
มากกวาหรือเทากับ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (7.0 มิลลิโมล/ลิตร)
2. มี อ าการของระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง ร ว มกั บ มี ร ะดั บ น้ํ า ตาลที่ เ วลาใดๆ (casual
(random) plasma glucose) มากกวาหรือเทากับ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (11.1 มิลลิโมล/ลิตร)โดย
อาการของระดับน้ําตาลในเลือดสูง ไดแก ปสสาวะมาก หิวบอย น้ําหนักลด
3. เมื่อทดสอบระดับน้ําตาล (oral glucose tolerance test (OGTT)) โดยรับประทาน
น้ําตาลกลูโคส 75 กรัม แลววัดระดับน้ําตาลกลูโคสที่เวลา 2 ชั่วโมงมีระดับมากกวาหรือเทากับ
200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (11.1 มิลลิโมล/ลิตร)
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การวินิจฉัย IFG (impaired fasting glucose) (ADA 2004b)
1. การวัดระดับน้ําตาล FPG อยูระหวาง 100-125 mg/dl
2. ระดับ plasma glucose 2 ชั่วโมง หลังจากทํา OGGT มีคา 140-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
อาการแทรกซอนของโรคเบาหวาน (วินยั 2542)
1. อาการแทรกซอนเฉียบพลัน (acute complications) ไดแก
1.1 ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา อาการจะดีขึ้นเมื่อไดรับน้ําตาล อาการของน้ํา
ตาลในเลือดต่ําจะพบได 2 แบบ คือ อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ และอาการทางระบบ
ประสาท การวินิจฉัย คือระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากวา 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาการของภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ําแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ
- มือสั่น หัวใจเตนแรง
- หงุดหงิด
- เหงื่อออก
- หิว
- เสียงดังในหู

อาการทางระบบประสาท
- มือสั่น ซึม
- ออนเพลีย รูส ึกตัวอุน
- พูดลําบาก กลามเนื้อทํางานไมประสานงานกัน
- พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
- หมดสติ ชัก เสียชีวิต

สาเหตุการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ไดแก
- การไดรับยากลุม sulfonylurea หรือ insulin มากเกินไป
- รับประทานอาหารไมตรงเวลา
- การออกกําลังกายมากเกินไป
- ความไวของเนื้อเยื่อตออินซูลินเพิ่มขึ้น เชน ภาวะน้ําหนักตัวลดลง หรือมี
primary หรือ secondary adrenal insufficiency รวมดวย
- การขจัดยาลดลง เชน ภาวะไตวาย เปนตน
1.2 ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ไดแก ภาวะ diabetic ketoacidosis (DKA) และ
ภาวะ hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic coma (HHNK)
ภาวะ diabetic ketoacidosis (DKA) เปนภาวะแทรกซอนเฉียบพลันของ
โรคเบาหวานอาการของโรคเบาหวานรุนแรงขึ้นอยางรวดเร็ว จนเกิดการคั่งของสาร ketone เปนผล
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ใหผูปวยมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมาก และเกิดภาวะกรด (acidosis) อุบัติการณของ DKA ใน
สหรัฐอเมริกาเทากับ 1.4 ตอประชากร 10,000 คน หรือเทากับ 46 ครั้งตอผูปวยเบาหวาน 10,000
ราย (สาธิต 2541) มูลเหตุปจจัย 2 ประการที่สัมพันธกับการเกิด DKA คือ
1.2.1 ร า งกายขาดอิ น ซู ลิ น อย า งสิ้ น เชิ ง หรื อ ขาดบ า ง ซึ่ ง
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะเกิด DKA โดยไมจําเปนตองมีปจจัยชักนํา แตผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
มีระดับอินซูลินในรางกายบางแตไมมากพอที่จะรักษาดุลกลูโคสในรางกาย ซึ่งการเกิด DKA ผูปวย
กลุมนี้จะตองมีปจจัยชักนํา
1.2.2 ปจจัยชักนํา ที่พบบอย คือ
- การติดเชื้อ ที่ พบบอย ไดแก การติดเชื้อของทางเดินหายใจ
การติดเชื้อของทางเดินปสสาวะ เปนตน
- การบาดเจ็บ
- ภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย
- โรคหลอดเลือดสมอง
อาการแสดงของ DKA คือ กระหายน้ํา ปสสาวะมาก ออนเพลีย บางราย
คลื่นไส อาเจียน หายใจหอบลึกจากภาวะกรด ความดันโลหิตต่ํา ความรูสึกตัวลดลงและซึม
ภาวะ HHNK เปนภาวะที่ระดับกลูโคส และ osmolality ในเลือดผูปวย
สูงขึ้นอยางมาก โดยไมมี ketoacidosis เกิดขึ้น
HHNK มักพบในโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีอายุมากกวา 50 ป โดยสาเหตุที่
พบบอยเกิดจากการติดเชื้อ สาเหตุอื่น ๆ ไดแก การไดรับยาบางชนิด เชน diuretics, corticosteroid,
phenytoin, propranolol และ cimetidine และบางรายอาจเกิดภาวะ ketoacidosis รวมดวยก็ได
อาการของ HHNK จะเกิดขึ้นอยางชา ๆ อาการแสดงคือ กระหายน้ํามาก
ปสสาวะมาก ขาดน้ํา หมดสติในบางราย และบางรายอาจเกิดอาการทางระบบประสาทสวนกลาง
เชน ชัก และ อัมพาตครึ่งซีก ทําใหการวินิจฉัยผิดพลาดไดบอยวามีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือด
สมอง
2. ภาวะแทรกซอนชนิดเรื้อรัง (chronic complication) ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงจะทําให
ระบบเมแทบอลิซึมเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดการทําลายโครงสรางของเนื้อเยื่อโดยแบงเปน
ภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดขนาดใหญ (macrovascular disease) จะเกิดที่หลอด
เลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดแดงสวนปลาย เมื่อเกิดการอุดตันของหลอดเลือดเหลานี้ มี
ผลทําใหเกิดโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคระบบหลอดเลือดสวน
ปลาย
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ภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดขนาดเล็ก (microvascular disease) โดยมีความสัมพันธ
กับระยะเวลาและความรุนแรงของระดับน้ําตาลในเลือดสูงซึ่งมีผลตอการเกิดโรคแทรกซอนทางตา
(retinopathy) โรคแทรกซอนทางระบบประสาท (neuropathy) และโรคแทรกซอนทางไต
(nephropathy)
3. ภาวะการติดเชื้อ ผูปวยเบาหวานมีโอกาสในการติดเชือ้ มากกวาปกติ และมีโอกาสสูง
ถาควบคุมระดับน้ําตาลไดไมดี หรือเปนเบาหวานมานาน
การปองกันหรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
เมื่อคนเรามีอายุที่มากขึ้นมักมีไขมันสะสมในรางกาย ทําใหเกิดภาวะการดื้อตอ อินซูลิน
(Insulin resistance) เมื่อใดที่ตับออนสามารถหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นไดเพียงพอ ที่จะไมเกิด
โรคเบาหวาน การลดการเกิดภาวะดื้อตออินซูลินจะปองกันหรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานได วิธีที่
ลดการเกิดภาวะดื้อตออินซูลินสามารถทําได 2 วิธีดังนี้
1. การควบคุมอาหารใหน้ําหนักตัวลดลงและการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอในผูที่มี
ภาวะ impaired glucose tolerance สามารถลดอุบัติการณการเกิดโรคเบาหวานใน 4 ปไดรอยละ 58
(Tuomilehto et al 2001) และภายใน 6 ปรอยละ 33 (Pan et al 1997)
2. การใหยาเม็ดรับประทานที่สามารถลดการเกิดภาวะการดื้อตออินซูลินในผูที่มี ภาวะ
impaired glucose tolerance เมื่อใชยา metformin 850 mg วันละ 2 ครั้ง สามารถลดอุบัติการณการ
เกิดโรคเบาหวานใน 3 ปรอยละ 31 (DPPRG 2002)
การใหความรู ในการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน มีดงั นี้
1. โรคเบาหวาน การรักษา และโรคแทรกซอนของโรคเบาหวาน
2. การวัดระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง
3. โภชนาการสําหรับผูปวยเบาหวานและการออกกําลังกาย
4. การใชยารักษาโรคเบาหวานชนิดรับประทานและการใชยาฉีดอินซูลิน
5. การปองกันและรักษาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และภาวะแทรกซอนชนิดเฉียบพลัน
และชนิดเรื้อรัง
เปาหมายของการรักษาโรคเบาหวาน
สมาคมโรคเบาหวานของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association) ได
กําหนดเปาหมายของการรักษาโรคเบาหวาน โดยมีวัตถุประสงคคือ
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1. ลดระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติหรือใกลเคียงกับปกติมากที่สุด เพื่อให
ผูปวยมีอายุยืนเทากับคนทั่วไป ควบคุมใหระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ระดับน้ําตาลที่เกาะอยูบน
ฮีโมโกลบินในเซลเม็ดเลือดแดง (glycosylated Hb หรือ HbA1C) และระดับไขมันในเลือด (lipid
profile) อยูในเกณฑปกติ
2. ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานชนิดเฉียบพลัน และลดอัตราเสี่ยง
ของการเกิดภาวะแทรกซอน
3. บําบัดอาการตาง ๆ ของโรคเบาหวานตลอดจนภาวะแทรกซอนและโรคที่เกี่ยวของ
4. ควบคุมน้ําหนักตัวใหอยูใ นเกณฑปกติ
ตารางที่ 2 แสดงเปาหมายตาม American Diabetes Association 2004 (ADA 2004b)
ระดับน้ําตาล
Preprandial blood glucose (mg/dl)
Postprandial blood glucose (mg/dl)

คนปกติ
< 100
< 140

เปาหมาย
90 – 130
< 180

ตองเปลี่ยนการรักษา
< 90 / > 140
-

Bedtime blood glucose (mg/dl)

< 110

100 – 140

< 100 / > 160

<6

<7

>8

HbA1C (%)

ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 ถามีการควบคุมระดับน้ําตาลไดดีตามเปาหมาย สามารถลด
ความเสี่ยงโรคแทรกซอนทางตารอยละ 76 โรคแทรกซอนทางระบบประสาทรอยละ 60 และโรค
แทรกซอนทางไตรอยละ 35-65 กลาวคือ ถาลดระดับฮีโมโกลบินเอวันซีลงทุกรอยละ 1 สามารถลด
ภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดขนาดเล็กลงรอยละ 30 และลดอุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอน
ของหลอดเลือดขนาดใหญไดถึงรอยละ 44 (DCCT 1993) เชนเดียวกันในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ถาควบคุมระดับน้ําตาลไดดี จะลดอัตราเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดขนาดเล็กลงไดรอย
ละ 25 และมีแนวโนมในการลดการตายจากภาวะ แทรกซอนโรคหัวใจขาดเลือดไดรอยละ 16
(UKPDS 1998) และสามารถลดอัตราเสี่ยงตอการเสื่อมสลายของไตลงไดรอยละ 70 (Ohkubo 1995)
ผูปวยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงรวมดวย ควรจะตองควบคุมความดันโลหิต
ใหอยูต่ํากวา 130/80 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งจะชวยลดอัตราเสี่ยงตอความรุนแรงของภาวะแทรกซอน
ของหลอดเลือดขนาดเล็กและหลอดเลือดขนาดใหญ นอกจากนี้ยังลดอัตราการเสียชีวิตอีกดวย
(ADA 2004b, JNC 7 2003)
American Diabetes Associationไดกําหนดระดับไขมันที่เหมาะสม เพื่อลดอัตราเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) ในผูปวยโรคเบาหวานดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงอัตราเสี่ยงการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตามระดับไขมันของผูป วยเบาหวาน
(ADA 2004b)
LDL cholesterol
HDL cholesterol
(mg / dl)
(mg/dl)*
ระดับสูง
≥ 130
< 35
ระดับปานกลาง
100 – 129
35 – 45
ระดับต่ํา
< 100
> 45
* สําหรับผูหญิงระดับของ HDL cholesterol ควรจะตองเพิ่มขึ้น 10 mg / dl
ระดับอัตราเสี่ยง

Triglyceride
(mg/dl)
≥ 400
200 – 399
< 200

ปจจัยที่มีผลตอระดับน้ําตาลในเลือด (Steil 1997, วินยั 2542)
ปจจัยที่มีผลตอระดับน้ําตาลในเลือดมีหลายปจจัย โดยระดับน้ําตาลในเลือดอาจเปนผล
มาจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัยรวมกัน ซึ่งปจจัยที่มีผลตอระดับน้ําตาลในเลือดมีดังนี้
1. อาหาร
- ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดลดลง อาจเกิดจากการไดรับสารอาหารที่ใหพลังงานไม
เพียงพอ เชน ภาวะติดสุราเรื้อรัง ความผิดปกติในการบริโภคอาหาร เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน
เปนตน ซึ่งเหลานี้จะทําใหผูปวยไดรับอาหารที่ไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย
- ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นจากการรับประทานอาหารมากผิดปกติ
- ระยะหางระหวางมื้ออาหารหรือการรับประทานอาหารชากวาปกติ ถามีการเปลี่ยน
แปลงอาจมีผลตอระดับน้ําตาลในเลือด
- การเปลี่ยนแปลงสัดสวนอาหาร เชน อาหารจําพวกเสนใย อาหารที่มีสวนประกอบ
ของคารโบไฮเดรต เปนตน
2. การออกกําลังกายหรือทํากิจวัตรประจําวัน จะมีผลใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลงได
3. ภาวะเครียด ไดแก การติดเชื้อ การไดรับบาดเจ็บ ภาวะเครียดจากจิตใจ เหลานี้จะมีผล
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเมแทบอลิซึม
4. ยาบางชนิดมีผลตอระดับน้ําตาลในเลือด
- ยาที่ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้น: beta–adrenergic blocker, calcium antagonists
เปนตน
- ยาที่ทําใหน้ําตาลในเลือดลดลง: salicylates, sulfonylurea, sulfonamide antibiotics เปน
ตน
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5. การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมน
- ภาวะตั้งครรภ: ฮอรโมนตาง ๆ เชน estrogen, progesterone, corticosteroids ซึ่ง
ฮอรโมนเหลานี้มีฤทธิ์เปน insulin antagonist อาจทําใหระดับน้ําตาลสูงขึ้น
- ชวงวัยรุน: ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงอาจมีสาเหตุจากระดับ growth hormones สูง
- ชวงประจําเดือน: ชวงกอนมีประจําเดือนจะมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง และจะกลับสู
ระดับปกติหลังจากมีประจําเดือน
การดูแลรักษาผูปวยโรคเบาหวาน
สมาคมโรคเบาหวานของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association) ได
กําหนดสวนประกอบมาตรฐานในการดูแลรักษาผูปวยโรคเบาหวานไวดังนี้ (ADA 2004c)
1. การประเมินประวัติความเจ็บปวย
1.1 อาการ และผลทางหองปฏิบัติการที่มีความสัมพันธกบั การวินจิ ฉัยโรค
1.2 การประเมินภาวะทางโภชนาการ ประวัติน้ําหนักของผูปวย
1.3 ประวัติการรักษาในอดีต ไดแก การควบคุมอาหาร ความรู การปฏิบัติตน
และความเชื่อในดานสุขภาพ
1.4 ประวัตกิ ารรักษาในปจจุบัน ไดแก ยา อาหาร การดูแลรักษาตนเอง การ
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
1.5 ประวัติการออกกําลังกาย
1.6 จํานวนครั้ง ความรุนแรง และสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซอน
เฉียบพลัน ไดแก ketoacidosis และ hypoglycemia
1.7 ประวัติการติดเชื้อ ไดแก ผิวหนัง เทา ฟน และชองทอง
1.8 ภาวะแทรกซอนชนิดเรือ้ รังของโรคเบาหวาน ไดแก ระบบประสาท ตา
ไต หัวใจ และหลอดเลือด
1.9 ประวัติการใชยาอื่น ๆ ทีม่ ีผลตอระดับน้ําตาลในเลือด
1.10 ประวัติการรักษาโรคอื่น ๆ เชน ระบบตอมไรทอ เปนตน
1.11 ปจจัยเสีย่ งตอโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ไดแก การสูบบุหรี่ ความดัน
โลหิตสูง โรคอวน โรคไขมันในเลือดสูง และการมีประวัติครอบครัวเปนโรคดังกลาว
1.12 ประเมินความบกพรองทางอารมณ
1.13 การดําเนินชีวิต สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ ที่มีผลตอ
โรคเบาหวาน
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1.14 สิ่งเสพติดทางสังคม ไดแก การสูบบุหรี่ การใชเครือ่ งดื่มที่มีสวนผสม
ของแอลกอฮอล
1.15 ประวัติการคุมกําเนิด และการมีเพศสัมพันธ
2. การตรวจรางกาย
2.1 ความสูงและน้ําหนัก
2.2 ความดันโลหิต
2.3 การตรวจตา
2.4 การตรวจตอมไทรอยด
2.5 การตรวจหัวใจ
2.6 การตรวจชองทอง เชน ตับ
2.7 การตรวจชีพจร
2.8 การตรวจเทา มือ นิ้ว
2.9 การตรวจผิวหนัง
2.10 การตรวจระบบประสาท
2.11 การตรวจชองปาก
2.12 การตรวจอวัยวะเพศ (ในชวงเริ่มวัยหนุมสาว)
2.13 การตรวจอาการของโรคที่อาจเปนสาเหตุใหเกิด secondary diabetes
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
3.1 ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี
3.2 ระดับครีเอตินีนในเลือด
3.3 การตรวจปสสาวะ
3.4 การตรวจการทํางานของตอมไทรอยด (ถาจําเปน)
3.5 ระดับไขมันในเลือดหลังอดอาหาร
3.6 การตรวจคลื่นหัวใจ (ผูใหญ) (ถาจําเปน)
3.7 การตรวจโปรตีนในปสสาวะ (ถาจําเปน)
4. แผนการสงตอ
4.1 การตรวจตา (ถาจําเปน)
4.2 การวางแผนครอบครัวสําหรับสตรีวัยเจริญพันธ
4.3 การใหความรูโรคเบาหวาน (ถาแพทยหรือผูเกี่ยวของไมสามารถใหได)
4.4 นักโภชนาการ (ถาจําเปน)
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4.5 นักจิตวิทยา (ถาจําเปน)
4.6 ผูเชี่ยวชาญดานเทา (ถาจําเปน)
4.7 ผูเชี่ยวชาญดานอื่นๆ และการบริการตามความเหมาะสม
ยาควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด (Killion et al 2003, Lacy et al 2001, สุรกิจ 2545, วินยั 2542)
1. Sulfonylureas
sulfonylureas แบงเปน 2 ชนิด ไดแก first generation sulfonylureas (chlorpropamide)
และ second generation sulfonylureas (glibenclamide, glipizide, gliclazide, glimiperide) โดยมี
ประสิทธิภาพในการลดน้ําตาลเทาเทียมกัน แตแตกตางในเรื่อง half life โดย first generation มี half
life ยาวนานกวาและมีโอกาสเกิดภาวะน้ําตาลต่ําไดมากกวา
ผลการลดระดับน้ําตาลในเลือดของ sulfonylureas ขึ้นอยูกับระดับ fasting plasma
glucose (FPG) ไมควรสูงเกิน 280-300 มิลลิกรัม/เดซิลิตร การเปนเบาหวานในระยะเริ่มตนมีการ
ทํางานของเบตาเซลที่ดีโดยวัดจากคา fasting C-peptide สูง และผูปวยมีการตอบสนองตอยาดีใน
ระยะหนึ่งและอาจจะตอบสนองลดลง ปญหาที่พบบอยจากการใช sulfonylureas ไดแก น้ําหนักตัว
เพิ่ม ซึ่งเปนปญหาของผูปวยชนิดที่ 2 อยูแลว ทําใหภาวะ insulin resistance มีความรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้นเปนปจ จัยเสี่ ย งต อการเกิดความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น จึง ไมควรใช
sulfonylureas ในผูปวยเบาหวานที่อวน นอกจากนี้ยังเกิดภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเปนอาการ
ขางเคียงที่พบบอย โดยเฉพาะในผูปวยที่เปนกลุมเสี่ยง ไดแก ผูสูงอายุ ผูที่ไตทํางานบกพรอง และผู
ที่มีการรับประทานอาหารที่ไมตรงเวลาแนนอน
คําแนะนําทั่วไป
1. ควรรับประทานยากอนอาหารครึ่งชั่วโมง
2. รับประทานอาหารทุกมื้อและตรงเวลา
3. พกพาของหวานเชน ลูกกวาด น้ําตาล หรือน้ําหวานติดตัวเพื่อแกไขภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ํา
4. ตรวจน้ําตาลในเลือดสม่ําเสมอตามแพทยสั่ง
5. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
6. แนะนําใหปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรเมือ่ ไดรับยาชนิดอื่นรวมดวยเพือ่ ปองกันอันตร
กิริยาระหวางยา
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบยาในกลุม sulfonylureas
ชื่อยา
chlorpropamide
glibenclamide
glibenclamide
micronized
glipizide
gliclazide
gliclazide
modified release
glimiperide

ยาเริ่ม
ออกฤทธิ์
(ชั่วโมง)

คาครึ่งชีวิต
(ชั่วโมง)

ระยะเวลา
ยาออกฤทธิ์
(ชั่วโมง)

ขนาดยาเริ่มตน
(มิลลิกรัม)

ขนาดยาสูงสุด
(มิลลิกรัม)

การขจัดยา

1
1.5
1.5

35
2-4
2-4

72
18-24
18-24

250
2.5
1.5

500
20
12

ตับและไต
ตับและไต
ตับและไต

1
1-2
1-2

3-7
12
12

12-24
24
24

5
40
30

40
320
120

ตับ
ตับและไต
ตับและไต

2-3

9

16-24

1

8

ไต

2. Biguanides
ยากลุมนี้ไดแก metformin ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทา sulfonylureas ในการลดระดับ
น้ําตาลในเลือด มีการใชยาเดี่ยว ๆ หรือรวมกับ sulfonylureas เพื่อเสริมฤทธิ์การรักษา ผลการลด
ระดับน้ําตาลในเลือดจะเห็นชัดใน 3-5 วันหลังเริ่มใหยา โดยออกฤทธิ์สูงสุด 2 สัปดาหหลังเริ่มใหยา
ดังนั้นควรปรับขนาดยาหรือตรวจผลการรักษาทุก 2 สัปดาห เนื่องจาก metformin ออกฤทธิ์ยับยั้ง
การสรางกลูโคสจากตั บโดยไม ขึ้น กับความสามารถของเบตาเซลในการหลั่งอิน ซูลิน และพบ
อุบัติการณในการเกิดภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ํานอยมากเมื่อใชเดี่ยว ๆ
อาการขางเคียงที่พบบอยเปนอาการทางระบบทางเดินอาหารไดแก คลื่นไส อาเจียน
ปวดทองโดยพบรอยละ 50 สามารถลดและปองกันไดโดยรับประทานยาพรอมอาหารและเพิ่ม
ขนาดยาทีละนอย สําหรับอาการที่รุนแรงคือ ภาวะเลือดเปนกรด (lactic acidosis) (เกิด 1:30,000)
ไมควรใชในผูปวยที่มี ภาวะไตทํางานบกพรอง (serum creatinine > 1.5 mg/dl in male, > 1.4 mg/dl
in female) ภาวะตับทํางานไมปกติ ภาวะขาดน้ํา ภาวะ metabolic acidosis heart failure และ
alcoholism เนื่องจากเสี่ยงตอภาวะเลือดเปนกรด

19
คําแนะนําทั่วไป
1. ควรรับประทานยาพรอมอาหาร
2. เพื่อลดการเกิดอาการขางเคียงจากยาควรปรับขนาดยาเพิ่มทีละนอย เชน ตองการยา
2 กรัมตอวัน อาจเริ่มที่ 500 มิลลิกรัมตอวัน ในชวง 3-5 วันแรก จากนั้นคอย ๆ เพิ่มขนาดยาครั้งละ
500 มิลลิกรัมตอวัน ทุก 3-5 วัน จนถึงขนาดเปาหมาย
3. แนะนําการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด ภาวะ
เลือดเปนกรด
4. แนะนํ า ให ป รึ ก ษาแพทย ห รื อเภสั ช กรเมื่ อได รั บ ยาชนิด อื่ น ร ว มด ว ย เพื่ อป อ งกั น
ปฏิกิริยาระหวางยา
3. Alpha-glucosidase inhibitors
ยาในกลุมนี้ไดแก acarbose และ meglitol เปนยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม maltase,
isomaltase, sucrase, glucoamylase ทําใหรางกายไมสามารถยอยสลาย disaccharide และ complex
carbohydrate ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดโดยเฉพาะในชวงหลังรับประทานอาหาร (postprandial
glucose) ลดลง ในขณะที่ระดับน้ําตาลในเลือดชวง fasting ลดลงเพียงเล็กนอย ทําใหประสิทธิภาพ
การลด HbA1C ของ alpha-glucosidase inhibitors ต่ํากวายากลุมอื่น ๆ ขอดีของยาคือไมดูดซึมเขา
กระแสเลือด ไมทําใหระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา ไมทําใหน้ําหนักเพิ่ม และลดระดับ triglyceride ได
เล็กนอย
อาการขางเคียงที่พบไดแก อาการทองอืด แนนทอง และทองเสีย ซึ่งสามารถแกไขโดย
การใชยาตอเนื่อง โดยเริ่มใชยาในขนาดต่ํา 25 มิลลิกรัม 1-2 ครั้งตอวัน และเพิ่มขนาดยาอยางชา ๆ
25 มิลลิกรัมตอวัน ทุก ๆ 2-4 สัปดาห ขนาดยาที่ใชคือ 150 - 300 มิลลิกรัมตอวัน การออกฤทธิ์ของ
ยาจะดีถามีอาหารและยาอยูในลําไสพรอมกัน จึงควรแนะนําผูปวยรับประทานยา alpha-glucosidase
inhibitors ทันทีที่รับประทานอาหารคําแรก (acarbose: start at 25 mg tid titrate up to maintenance
dose of 150-300 mg)
คําแนะนําทั่วไป
1. ควรรับประทานยาพรอมอาหารคําแรก
2. อาจเกิดภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา ควรพกน้ําตาลติดตัว
3. ควรมีการใชยาที่ตอเนื่องเพื่อลดอาการขางเคียงจากระบบทางเดินอาหาร
4. ใหเริ่มใชยาในขนาดต่ํากอนและคอยเพิ่มขนาดยาอยางชา ๆ เพื่อลดอาการขางเคียง
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4. Thiazolidinediones
rosiglitazone และ pioglitazone เปนยาในกลุม thiazolidinediones ที่มีใชในปจจุบัน
ขณะที่ troglitazone ยกเลิกการใชแลวเนื่องจากเกิดพิษตอตับอยางรุนแรง thiazolidinediones ออก
ฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยเพิ่มความสามารถของเซลในการใชกลูโคส (insulin sensitizer)
ประสิทธิภาพของยาเทียบเทา sulfonylureas และ metformin การออกฤทธิ์ 5-7 วันหลังใหยา แตใช
เวลาประมาณ 3-4 สัปดาหจะเห็นผลสูงสุด เนื่องจากเปนยาใหม จึงไมมีรายงานผลทางคลินิกใน
ระยะยาว
อาการขางเคียงที่พบบอยจากการไดรับยา thiazolidinediones คือ น้ําหนักเพิ่ม (2-3
กิโลกรัม) และ บวม โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่ใชอินซูลินรวมดวย ผูปวยที่ไมควรใชยาในกลุมนี้
ไดแก ผูปวย heart failure NYHA class III-IV เนื่องจากอาจเกิด acute exacerbation of heart failure
และผูปวยที่มี hepatic impairment
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบยาในกลุม thiazolidinediones
ชื่อยา
pioglitazone
rosiglitazone

ขนาดยา
(มิลลิกรัมตอวัน)

การบริหารยา
(ครั้งตอวัน)

ชีวสมมูล

คาครึ่งชีวิต
(ชั่วโมง)

การขจัดยา

15-45
2-8

1
1

>90%
>99%

3-7
3-4

ตับและไต
ตับและไต

คําแนะนําที่ควรใหแกผูปวยที่รับยา thiazolidinediones
1. ยาใหผลสูงสุดตองใชเวลาอยางนอย 4 สัปดาห
2. ใหผูปวยสังเกตอาการบวมโดยเฉพาะทีอ่ วัยวะสวนปลาย
3. ในผูปวยโรคหัวใจลมเหลว (heart failure) แนะนําใหชงั่ น้ําหนักในชวงเริ่มใหยา และ
เฝาระวังการเกิด volume overload
4. ควรตรวจภาวะการทํางานของตับ
5. แนะนําผูปวยเรื่องอาการแสดงของภาวะตับทํางานบกพรอง และติดตอแพทยเมื่อพบ
อาการดังกลาว
5. Nonsulfonylurea insulin secretagogues
repaglinide และ nateglinide เปนยากลุม nonsulfonylurea insulin secretagogues การ
ออกฤทธิ์เหมือน sulfonylureas ตางกันที่ nonsulfonylurea insulin secretagogues มี metabolic half
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life สั้นกวา มีการกระตุนเบตาเซลใหหลั่งอินซูลินในชวงเวลาสั้น ๆ สามารลด postprandial glucose
ไดดี ขณะที่มีผลลดการหลั่งอินซูลินในชวง fasting นอยมาก การใชยาที่ไดผลดีตองรับประทาน
กอนอาหาร 15 นาที ขอดีของยาคือ โอกาสเกิดระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเมื่อใชเดี่ยว ๆ นอยกวา
sulfonylureas และทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มนอยกวา ขอดอยคือ จําเปนตองใหยาวันละหลายครั้ง และ
การใหยา sulfonylureas รวมกับ nonsulfonylurea insulin secretagogues จึงไมแนะนํา
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบยาในกลุม nonsulfonylurea insulin secretagogues
ขนาดยา
(มิลลิกรัมตอวัน)

การบริหารยา
(ครั้งตอวัน)

ชีวสมมูล

คาครึ่งชีวิต
(ชั่วโมง)

การขจัดยา

repaglinide

0.5-16

3

56%

1

nateglinide

60-120

3

73%

1.5

ตับ
(CYP 3A4)
ตับ
(CYP 2C9, 3A4)

ชื่อยา

คําแนะนําทั่วไป
1. แนะนําใหรับประทานยากอนอาหาร 15 นาที
2. อธิบายผูปวยถึงภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ําและสูงพรอมทั้งวิธีการแกไข
3. ควรพกพาลูกกวาด น้ําตาลกอนหรือน้ําหวานติดตัวขณะขับรถหรือออกกําลังกาย เพื่อ
แกไขภาวะน้ําตาลในเลือดต่าํ
6. Insulins
ยา insulin มี 5 ชนิดไดแก insulin lispo, regular insulin, NPH insulin, lente insulin และ
ultra-lente insulin
ยา insulin จะใชในกรณีควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 และผูปวย
เบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ไ ม ส ามารถควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดได ต ามเป า หมายด ว ยการใช ย า
รับประทาน ขนาดของการใชในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 อยูที่ประมาณ 0.5 ยูนิตตอกิโลกรัมตอวัน
การใหยา insulin มีหลายวิธีไดแก
1. การใช intermediate acting insulin วันละครั้ง
2. การใช intermediate acting insulin วันละครั้งตอนเชารวมกับการใช short หรือ rapid
acting insulin ในตอนกอนอาหารเชาและกอนอาหารเย็น
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3. การใช intermediate acting ผสมกับ short acting หรือ rapid acting insulin ใหวันละ
2 ครั้งกอนอาหารเชาและกอนอาหารเย็น (2/3 ของปริมาณ insulin ตอวันใหกอนอาหารเชาดวย
อัตราสวนของ intermediate acting ตอ short หรือ rapid acting insulin 2 ตอ 1 สวนที่เหลือคือ 1/3
ของปริมาณ insulin ตอวันใหกอนอาหารเย็นดวยอัตราสวน ของ intermediate acting ตอ short หรือ
rapid acting insulin 1 ตอ 1)
4. การใช short หรือ rapid acting insulin เดี่ยวๆโดยใหกอนอาหารทุกมื้อที่รับประทาน
5. การใช premix insulin วันละ 2 ครั้ง กอนอาหารเชาและเย็น
6. การใช insulin dispensing device เชน insulin pen หรือ insulin pump
แบบที่นิยมทีส่ ุดคือแบบที่ 3 ซึ่งจะใหผลในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดแี ละมี
ความยืดหยุน ในการปรับเปลี่ยนขนาดยาไดงายที่สุด
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบยาในกลุม insulins
ชนิดของ insulin
rapid acting lispro
short acting regular
intermediate acting
NPH
Lente
long acting ultra-lente

ยาเริ่มออกฤทธิ์
(ชั่วโมง)
0.25
0.5-1

ยาออกฤทธิ์สูงสุด
(ชั่วโมง)
0.5-1.5
2-3

ระยะเวลายาออกฤทธิ์
(ชั่วโมง)
2-4
4-6

2-4
3-4
6-10

4-10
4-12
minimal

10-16
12-18
20-24

ขั้นตอนในการเลือกใชยารักษาโรคเบาหวาน (ปรีชา 2543, วิทยา 2543, อภิชาติ 2537)
1. การเลือกใชยารักษา จะเริ่มจากยาเดี่ยวกอน (หลังจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารง
ชีวิต ประมาณ 3 เดือนแลวไมไดผล) ซึ่งการเลือกใชยา ขึ้นกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้
1.1 ผูปวยที่อวน สรีรวิทยาเกิดจากการดื้อตออินซูลิน นิยมใหยาในกลุมที่ลด
การดื้อตออินซูลิน เชน metformin, rosiglitazone หรือ plioglitazone ถาผูปวยมีโรคไต หรือมีภาวะ
metabolic acidosis เฉียบพลันหรือเรื้อรัง ไมควรให metformin เนื่องจากเกิดภาวะเลือดเปนกรด ได
ถาผูปวยมีโรคตับ ตองระวังการใชยาในกลุมนี้ทุกตัว นอกจากนี้ metformin ยังลดความอยากอาหาร
ชวยลดน้ําหนัก และไมทําใหเกิดภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา
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1.2 ผูปวยที่รูปรางผอม หรืออายุนอยกวา 40 ป หรือไดรับการวินิจฉัยโรค
เบาหวานมานอยกวา 5 ป หรือระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารมีคานอยกวา 300 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร นิยมใชยา sulfonylurea หรือ replaglinide เนื่องจากการสรางอินซูลินลดลงแตการทํางาน
ของตับออนยังปกติ การใช replaglinide จะดีกวายาในกลุม sulfonylureas ในแงการออกฤทธิ์เร็ว ทํา
ใหลดภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงภายหลังอาหาร (postprandial hyperglycemia) ได และยังเปน
ตัวเลือกในกรณีที่ผูปวยแพยากลุมซัลฟา นอกจากนี้ ยากลุม sulfonylureas เมื่อใชไปนานๆจะมีการ
ตอบสนองจากยาลดลงรวมถึ ง ทํ า ให น้ํ า หนั ก เพิ่ ม และระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า แต ข อ เสี ย ของ
replaglinide คือ ยามีคาครึ่งชีวิตสั้น จึงตองใหยาวันละ 2-4 ครั้ง และทําใหระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา
ได การเลือกใชยาชนิดใดในกลุม sulfonylureas ควรพิจารณาระยะเวลาในการเริ่มออกฤทธิ์ (เชน
ผูปวยที่รับประทานยาไมสม่ําเสมอ ควรเลือกใชยาที่ออกฤทธิ์สั้น) ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ (มีผล
ตอความถี่ในการรับประทานยาตอวัน) ปฏิกิริยาระหวางยา และ วิถีทางขับถายยา (เชน ผูปวยโรคไต
ควรใชยาในรุนที่ 2 เปนตน)
1.3 acarbose ใชเปนยาเดี่ยวตัวแรกได สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได
ปานกลางเมื่อเทียบกับ sulfonylureas และ metformin มีขอดีในการลดภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูง
ภายหลังอาหาร และอุบัติการณการเกิดระดับน้ําตาลในเลือดต่ําพบนอย แตเกิดอาการไมพึงประสงค
ตอระบบทางเดินอาหาร จึงควรเพิ่มขนาดยาอยางชา ๆ ไมควรใชในผูปวยลําไสอักเสบ อุดตัน และมี
ความผิดปกติอื่น ๆ ของลําไส
1.4 ไมควรใชอินซูลินตั้งแตแรก เนื่องจากผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีภาวะ
อินซูลินในเลือดสูงอยูแลว
2. หลังจากใชยาเดี่ยวแลวยังควบคุมระดับน้ําตาลไมได อาจเพิ่มยาลดระดับน้ําตาลใน
เลือดชนิดที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไดแก (Riddle 2000, วิทยา 2543)
2.1 sulfonylureas รวมกับ metformin เปนสูตรที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากมี
การเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน และไมเพิ่มอาการไมพึงประสงคของยาแตละชนิด นิยมใชในผูปวย
โรคเบาหวานที่อวน และไมมีความผิดปกติของการทํางานของตับหรือไต
2.2 sulfonylureas รวมกับ acarbose นิยมในผูปวยที่มีน้ําตาลในเลือดสูง
ภายหลังอาหาร จากรายงานวิจัยพบวาไดผลดีเทียบเทาการใช sulfonylureas รวมกับ metformin
(Willm and Ruge 1999, Bayraktar et al 1996, Vannasaeng et al 1995)
2.3 sulfonylureas รวมกับ pioglitazone
2.4 metformin รวมกับ acarbose พบวาประโยชนของ metformin ลดลง
รอยละ 35 แตยังใชสูตรยานี้ได
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2.5 metformin รวมกับ rosiglitazone หรือ pioglitazone
3. หลังจากใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือดชนิดรับประทาน 2 ชนิดรวมกันแลว ยังไม
สามารถคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ควรเปลี่ยนเปนใชอินซูลินรวมกับยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
ชนิดรับประทาน เนื่องจากมีรายงานวิจัยพบวา ถึงแมการใหอินซูลินอยางเดียว (หลังจากภาวะ
ลมเหลวของการใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือดชนิดรับประทานรวมกัน 2 ชนิด) จะมีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยเทียบเทากับการใชอินซูลินรวมกับยาลดระดับน้ําตาลในเลือดชนิดรับประทานก็
ตาม แตการใชอินซูลินรวมกับยาลดน้ําตาลในเลือดชนิดรับประทานจะชวยลดปริมาณความตองการ
อินซูลินตอวัน และลดการเพิ่มน้ําหนักของผูปวยดวย
3.1 อินซูลินรวมกับ metformin ลดความตองการอินซูลินในแตละวันลงได
3.2 อินซูลินรวมกับ acarbose ลดภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงภายหลัง
อาหารได
3.3 อินซูลินรวมกับ pioglitazone
4. ยาเพิ่มเติม ในปจจุบันแนะนําใหรับประทานแอสไพรินขนาด 81-325 มิลลิกรัมตอวัน
ในผูปวยโรคเบาหวานที่ มี ประวั ติโรคหลอดเลื อดและหัวใจ เชน กลามเนื้ อหัว ใจตายบางส ว น
เนื่องจากขาดเลือด ผาตัดเปลี่ยนเสนเลือด โรคหลอดเลือดสมองเสื่อม (stroke) หรือสมองเกิดขาด
เลือดชั่วขณะ (transient ischemic attack) และ/หรืออาการปวดเคนอก (angina) นอกจากนี้ ยัง
แนะนําใหใชในผูปวยที่มีประวัติของโรคหลอดเลือดและหัวใจโคโรนารี สูบบุหรี่ ความดันโลหิต
สูง อวน macro/microalbuminuria โคเลสเตอรอลสูงกวา 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร LDL สูงกวา 100
มิลลิกรัม/เดซิลิตร HDL ต่ํากวา 45 มิลิกรัม/เดซิลิตรในผูชายและต่ํากวา 55 มิลิกรัม/เดซิลิตรใน
ผูหญิงและระดับไตรกลีเซอไรดสูงกวา 200 มิลิกรัม/เดซิลิตร หรือมีอายุมากกวา 30 ป อยางไรก็
ตาม มีข อหามใชใ นผูป วยที่มี ประวัติแพแอสไพริน มีแ นวโนมที่จะมี ภาวะเลือดออก มีประวัติ
เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร โรคตับเฉียบพลัน และผูปวยที่อายุนอยกวา 21 ป เนื่องจากเสี่ยง
ตอ Reye’s syndrome (ADA 2004d, ปรีชา 2543)
มาตรฐานการดูแลรักษาผูป วยเบาหวานที่มารักษาตอเนื่อง (continuing care visit) (ปรีชา 2543)
1. ความถี่ในการมาพบแพทย
1.1 มาทุกวันหลังจากเริ่มใหอินซูลินเปนครั้งแรกหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดยาอินซูลิน
1.2
มาทุ ก สั ป ดาห ห ลั ง จากเริ่ ม ให ย าลดระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดชนิ ด
รับประทานเปนครั้งแรกหรือมีการเปลี่ยนขนาดยา
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1.3 ความถี่ในการมาพบตามปกติ
1.3.1 ทุก 3 เดือน ในผูปวยทีย่ ังไมถึงเปาหมายการรักษา
1.3.2 ทุก 6 เดือน ในผูปวยอืน่ ๆ
2. ประวัติความเจ็บปวย
2.1 การประเมินการรักษา
2.1.1 ความถี่และความรุนแรงของภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา
หรือสูง
2.1.2 ผลของการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง
2.1.3 การปรับเปลี่ยนขนาดยา
2.1.4 การใชยาตามสั่ง
2.1.5 การเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต
2.1.6 อาการแสดงถึงภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน
2.1.7 ความเจ็บปวยอื่น ๆ
2.1.8 ยา
2.1.9 ปญหาทางจิตใจ และสังคม
3. การตรวจรางกาย
3.1 การตรวจรางกายทุกป
3.2 การตรวจตาทุกป
3.3 การตรวจที่ทําทุกครั้งที่ผูปวยมาพบ
3.3.1 น้ําหนัก
3.3.2 ความดันโลหิต
3.3.3 ความผิดปกติจากการตรวจรางกายครั้งที่ผานมา
3.4 การตรวจเทาประจําป และตรวจบอยถาผูปวยมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
ความผิดปกติที่เทา
4. การตรวจทางหองปฏิบัติการ
4.1 ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (hemoglobin A1C)
4.1.1 ตรวจทุ ก 3 เดื อ น ถ า มี ก ารเปลี่ย นแปลงการรั ก ษาหรื อ
ผลการรักษาไมถึงเปาหมาย
4.1.2 ตรวจทุก 6 เดือน ถาทุกอยางคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
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4.2 ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร (เลือกตรวจตามความเหมาะสม)
4.3 ระดับไขมันในเลือดหลังอดอาหาร ปละครั้ง ยกเวนถามีปจจัยเสีย่ ง
4.4 ตรวจปสสาวะเพื่อตรวจหาโปรตีนปละครั้ง ยกเวนถามีปจจัยเสีย่ ง
4.5 การตรวจ microalbumin ปละครั้ง (ถาการตรวจหาโปรตีนในปสสาวะ
ไดผลลบ)
5. การประเมิน แผนการรักษา
5.1 เปาหมายระยะสั้นและระยะยาว
5.2 ยา
5.3 ระดับน้ําตาลในเลือด
5.4 ความถี่ และความรุนแรงของภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา
5.5 ผลการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง
5.6 ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน
5.7 การควบคุมความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด
5.8 ความดันโลหิต
5.9 น้ําหนัก
5.10 การควบคุมอาหาร
5.11 การออกกําลังกาย
5.12 การดูแลรางกายตนเองตามที่ไดรับคําแนะนํา
5.13 การติดตามผลการสงตอ
5.14 การปรับภาวะทางจิตใจและสังคม
5.15 ความรูเกีย่ วกับโรคเบาหวานและการใชยา
5.16 ทักษะการดูแลรักษาตนเอง
จากมาตรฐานดังกลาวจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคลาการทางการแพทย และ
เภสัชกร ซึ่งบทบาทของเภสัชกรไดแก การคนหาประวัติการรักษา ประวัติการแพยา การตรวจสอบ
ใชยาตามสั่ง การแนะนําผูปวยในเรื่องยา การติดตามผลการรักษาดวยยาและอาการขางเคียง เปนตน
การใหบริบาลผูปวยโรคเบาหวานแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team approach)
(ปรีชา 2543)
โรคเบาหวานเป น โรคเรื้ อ รั ง ที่ ต อ งการการดู แ ลรั ก ษาอย า งครบวงจรจากบุ ค ลากร
สาธารณสุขเพื่อใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิตตอไปอยางมีคุณภาพ มีระดับน้ําตาลในเลือดในเกณฑ
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เหมาะสม ปองกัน ลดอุบัติการณหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง การ
ดูแลผูปวยเบาหวานใหไดตามที่กําหนด ควรประกอบดวยการใชยาที่เหมาะสม การควบคุมอาหาร
การออกกําลังกาย การดูแลตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้อยู
นอกเหนือความสามารถของบุคลากรสาธารณสุขสาขาใดสาขาหนึ่ง แตตองประกอบดวยความ
รวมมือระหวางบุคลากรหลายสาขา ไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ จักษุแพทย
แพทยผูเชี่ยวชาญโรคเทา (podiatrist) และนักสรีรวิทยาการออกกําลังกาย (exercise physiologist)
เปนตน รวมกันดูแล บทบาทหนาที่ของบุคลากรสาธารณสุขแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงบทบาทหนาที่ของบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผูป ว ยเบาหวานสภาวะตาง ๆ
บุคลากร
สาธารณสุข
แพทย
เภสัชกร
พยาบาล
โภชนากร
นักจิตวิทยา
หรือ จิตแพทย

สภาวะของผูป ว ย

ตัวอยางบทบาท

ผูปวยยังไมไดรับการวินิจฉัย ผูปวยใหม
หรือมีภาวะแทรกซอนใหม
ผูปวยโรคเบาหวานเรื้อรัง ซึ่งมีปญหาที่
เกี่ยวกับยา
ผูปวยหลังการวินิจฉัย และไมมีโรค
เฉียบพลัน
ผูปวยที่มีปญหาการควบคุมอาหาร หรือ
ที่ใชการควบคุมอาหารในการรักษา
ผูปวยที่ตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ไมสอดคลองกับการรักษาโรคเบาหวาน

ผูนําทีมดูแลผูปวยใหม ผูปวยขั้นตน
หรือดูแลโรคเฉียบพลัน
วินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวกับยา ใหความรู
เกี่ยวกับยาและการใชยา
ใหความรูเรื่องโรคเบาหวานและ
สอนการดูแลตนเอง
ใหขอมูลและชวยจัดประเภทอาหาร
ที่เหมาะสม
ใหคําปรึกษาในแงจิตใจและแนะนํา
วิธีการลดความเครียด

แพทย จ ะมี บ ทบาทในการเป น หั ว หน า ที ม เภสั ช กรมี ห น า ที่ ใ นการดู แ ลผู ป ว ย
โรคเบาหวานเรื้อรังในเรื่องการใชยาใหมีการใชยาที่เหมาะสม เกิดอาการไมพึงประสงคนอยสุด
และเกิดการรวมมือในการใชยาตามสั่ง ดังนั้นผูปวยโรคเบาหวานเรื้อรังจะมาพบเภสัชกรเปนหลัก
แทนที่จะมาพบแพทยหรือพยาบาล แตถาผูปวยมีอาการของโรคแทรกซอนใหมเกิดขึ้น เภสัชกรจะ
สงตอใหแพทยเพื่อการวินิจฉัย หรือถามีปญหาการควบคุมอาหาร จะสงตอใหโภชนากร

บทที่ 3
การบริบาลทางเภสัชกรรม
การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care)
การบริบาลทางเภสัชกรรม หมายถึง ความรับผิดชอบโดยตรงของเภสัชกรที่มีตอการ
ดูแลรักษาผูปวยดวยยา เพื่อใหผลการรักษาที่ถูกตองตามตองการ อีกทั้งตองเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผูปวย โดยเภสัชกรมีบทบาทที่เดนชัด ดังนี้ (เฉลิมศรี 2539)
1. ภารกิจที่เกี่ยวกับยา (medication – related role)
ผูปวยควรไดรับยาอยางเหมาะสม โดยเภสัชกรควรมีบทบาทในการดูแลวายาชนิดนั้น
เหมาะสมกับผูปวยรายนั้นหรือไม ในกรณีที่ยาชนิดนั้นเหมาะสมแลว จําเปนตองดูแลอีกวา รูปแบบ
ขนาด วิธีใชยานั้นเหมาะสมกับผูปวยเพียงไร อีกทั้งยังตองติดตามดูแลผลการรักษานั้นวาไดผล
เพียงไรนั้น คือ เมื่อจายยาใหกับผูปวยจําเปนตองใหขอมูลของยาชนิดนั้นพรอมใหคําแนะนําการใช
ยาอยางถูกตอง (drug counseling)
2. การบริบาล (care)
ภารกิจเภสัชกรจะตองดูแลผูปวยใหมีความเปนอยูที่ดี เพื่อใหการบริบาลทางเภสัชกรรม
ไดบรรลุตามวัตถุประสงค เภสัชกรควรมีบทบาทรวมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ ในการวางแผน
กําหนด (designing) การปฏิบัติ (implementing) การติดตามผล (monitoring) การใชยาสําหรับผูปวย
ทุกรายเพื่อใหผลการรักษาที่ถูกตองแนนอน และกอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวย
3. ผลการรักษา (outcome)
การใชยาของผูปวยตองบรรลุถึงวัตถุประสงคคือ ไดผลการรักษาที่ถูกตองตามตองการ
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย ผลการรักษาดังกลาว ไดแก ผูปวยใหหายจากโรค ลดอาการของ
ผูปวย หยุดหรือชะลอโรคของผูปวย และปองกันโรคหรืออาการไมใหเกิดขึ้นอีก
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เพื่ อบรรลุ ภารกิ จ ที่ ต องทํา ใหผูป ว ยได ผลการรัก ษาดัง กล าว เภสัชกรตองมี ห นาที่ 3
ประการดังนี้ (Strand et al 1990, วิวรรธน 2541)
1. คนหาปญหาที่เกิดหรืออาจเกิดจากการใชยา (identifying potential and actual
drug related problems)
2. แกไขปญหาที่เกิดจากการใชยา (resolving actual drug related problems)
3. ปองกันปญหาที่อาจเกิดจากการใชยา (preventing potential drug related problems)
4. ความรับผิดชอบ (responsibility)
เภสัชกรเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับชีวิตผูป วย จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความ
รับผิดชอบทั้งตอตัวผูปวยเอง และวิชาชีพ ตองมีคุณธรรม และสรางความไววางใจหรือความศรัทธา
ของผูปวย
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป วยเบาหวาน
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่พบไดบอยและรักษาไมหายขาด เปนโรคที่เปนปญหา
สําคัญทางดานสาธารณสุข จากการสํารวจสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไป ใน
พ.ศ. 2534 (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) พบผูปวยเบาหวานรอยละ 2.3 ของประชากร อัตราการเปน
โรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้นตามอายุและน้ําหนักตัว ความชุกของโรคเบาหวานในเพศหญิงมากกวาเพศ
ชายประมาณ 1.5 – 2 เทา (จันทรเพ็ญ 2539) วัตถุประสงคการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานคือเพื่อ
ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนตอระบบตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งภาวะแทรกซอนที่พบมีทั้งชนิด
เฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง ภาวะแทรกซอนชนิดเฉียบพลัน เชน ภาวะ hypoglycemia, diabetic
ketoacidosis และ hyperosmolar nonketotic coma เปนตน ภาวะแทรกซอนชนิดเรื้อรัง จะเกิดขึ้น
อยางชา ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่การทํางานของระบบตางๆตามมา ไดแก ระบบประสาท
ระบบหลอดเลือดขนาดใหญ ระบบหลอดเลือดขนาดเล็ก ซึ่งจะมีผลตอ ระบบหลอดเลือดหัวใจ โรค
ไต ตาบอด โรคความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูงและอาการทางระบบประสาทสวนปลาย
ตาง ๆ เปนตน
ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดโรคแทรกซอนในโรคเบาหวาน ไดแก ระดับน้ําตาลในเลือดสูง
ความอวน ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ ภาวะไขมันในเลือดสูง มีรายงานวาการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดใหใกลเคียงกับระดับปกติก็จะสามารถลดการเกิดหรือชะลอภาวะแทรกซอนตาง ๆ
ได โดยสามารถลดภาวะแทรกซอนระบบหลอดเลือดขนาดเล็กลงไดรอยละ 25 (UKPDS 1998)
ดังนั้นการรักษาโรคเบาหวานจึงมีเปาหมาย คือ การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียงกับ
ระดับปกติมากที่สุด และลดปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่มีผลตอการเกิดภาวะแทรกซอน
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ขั้นตอนการใหบริบาลทางเภสัชกรรม
สมาคมเภสัชกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Society of Health-System
Pharmacists (ASHP)) กําหนดกระบวนการของการใหบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อเปนแนวทางการ
ทํางานออกเปน 10 ขั้นตอน ดังนี้ (ASHP 1996)
ขั้นตอนที่ 1: เก็บรวบรวมขอมูลของผูปวยที่เกี่ยวของกับการรักษา (collecting and
organizing patient-specific information) เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการตรวจหาปญหาจากการใชยา
ขอมูลที่ตองรวบรวมมีดังนี้
1.1 ลักษณะขอมูลพื้นฐานของผูปวย เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการ
รักษา เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ อาชีพ ภูมิลําเนา เปนตน
1.2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานที่ รั ก ษาพยาบาลได แ ก แพทย ผู รั ก ษา เภสั ช กร
ประวัติการนอนโรงพยาบาล ใบยินยอมการรักษา และเลขที่ประจําตัวผูปวย เปนตน
1.3 ข อ มู ล ประกอบการรั ก ษาได แ ก น้ํ า หนั ก ส ว นสู ง โรคประจํ า ตั ว ใน
ปจจุบันและโรคที่เปนเรื้อรัง การแพย า ผลตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติก าร และ
ประวัติการไดรับยาในอดีต เปนตน
1.4 ขอมูลทางดานพฤติกรรมการใชยา ไดแก ชนิดของยาที่แพทยสั่งใหใช
การใชยานอกเหนือจากแพทยสั่ง การใชผลิตภัณฑดานสุขภาพ และความเชื่อดานสุขภาพ เปนตน
1.5 ขอมูลการปฏิบัติตัวและการดําเนินชีวิต ไดแก อาหาร การออกกําลังกาย
การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล การดื่มกาแฟ และการใชสารเสพติด
เปนตน
1.6 ประวัติทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก กิจวัตรประจําวัน งานอดิเรก การ
ประกันสุขภาพ เปนตน
ขั้นตอนที่ 2: การคนหาปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยาของผูปวยแตละราย (determining
the presence of medication-therapy problems) นําขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นตอนที่ 1 มาประเมิน
ปญหาจากการใชยา โดยแบงประเภทไดดังตอไปนี้
2.1 การใชยาโดยไมมีขอบงใช
2.2 การไมไดรับยาในการรักษาในโรคที่เปน
2.3 การไดรับยาที่ไมเหมาะสมกับโรคที่เปน
2.4 การบริหารยาไมเหมาะสม
2.5 การไดรับยาซ้ําซอน
2.6 การแพยาในผูปวย

31
2.7 การเกิดอันตรกิริยาของยาที่สั่งใช
2.8 ภาวะทางสังคมหรืองานที่มีผลรบกวนผลการรักษาดวยยาของผูปวย
2.9 ความลมเหลวในการใชยารักษา
2.10 ปญหาเศรษฐกิจของผูป วยที่สงผลตอการใชยารักษาโรค
2.11 ความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย
ขั้นตอนที่ 3: สรุปความตองการในการดูแลสุขภาพของผูปวย (summarizing patients’
health care needs) เภสัชกรประเมินความตองการและผลของการรักษารวมกับทีมสุขภาพที่ดูแล
ผูปวย รวมทั้งตัวผูปวยเอง เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมายและแผนการรักษา ซึ่งควรบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและรายละเอียดในการรักษาใหสมบูรณกอนดําเนินการขั้นตอไป
ขั้นตอนที่ 4: กําหนดเปาหมายของผลการรักษาดวยยาที่ตองการในแตละปญหา
(pharmacotherapeutic goals) โดยใชขอมูลเกี่ยวกับยา โรค ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และ
ขอมูลพื้นฐานของผูปวยมาใชประกอบในการกําหนดเปาหมาย โดยเปาหมายที่ดีควรปฏิบัติไดงาย
และเปนที่ยอมรับของทีมสุขภาพที่ดูแลผูปวย
ขั้นตอนที่ 5: กําหนดทางเลือกของการบําบัดดวยยา (designing a pharmacotherapeutic
regimen) หาแผนการรักษาที่เปนไปได ถาพบปญหาที่เกิดจากยาที่รักษาจะมีวิธีการในการแกปญหา
ไดหลายทาง เภสัชกรตองเลือกวิธีแกไขปญหาที่สามารถใชไดในอันดับตอไป โดยนําวิธีการรักษา
ตาง ๆ มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน ซึ่งอาจจําเปนตองใชขอมูลจากการศึกษาตาง ๆ ที่ผานมาและใช
ทักษะทางคลินิกในการตัดสินใจเลือกใชแผนการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุด โดยเลือกการรักษา
ให เ หมาะสมกั บ ผู ป ว ยแต ล ะราย ซึ่ ง การรั ก ษาอาจไม จํ า เป น ต อ งใช ย าหรื อ อาจรั ก ษาด ว ยยาที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับผูปวย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการรักษา ความปลอดภัย ความสะดวก
และควรพิจารณาถึงราคารวมดวย
ขั้นตอนที่ 6: วางแผนการติดตามผลการรักษาและผลการแกไขปญหา (designing a
monitoring plan for the pharmacotherapeutic regimen) วางแผนติดตามและประเมินผลการรักษา
และตรวจสอบถึงอาการไมพึงประสงคของยาที่เกิดขึ้นจริงหรือมีโอกาสที่เกิดขึ้น ซึ่งขอมูลความ
ตองการของผูปวยและลักษณะของยา จะมีผลตอการวางแผนติดตาม
ขั้นตอนที่ 7: ปรับปรุงแผนบําบัดดวยยาและแผนการติดตามผลการบําบัดดวยยารวมกับ
ทีมสุขภาพที่ดูแลผูปวย (developing a pharmacotherapeutic regimen and corresponding
monitoring plan) กอนนําแผนไปใช เภสัชกรควรเสนอขอมูลทั้งหมดพรอมกับอธิบายรายละเอียด
กับทีมที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการพิจารณาปรับแผนการบําบัดที่เหมาะสม
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ที่สุดกอนนําไปใช ขณะเดียวกันก็ตองปรับแผนในการติดตามผลการบําบัดไปพรอมๆกันดวย เพื่อ
ผลในการรักษาที่ดี
ขั้นตอนที่ 8: นําแผนการรักษามาใชในการบําบัด (initiating the pharmacotherapeutic
regimen) สิ่งที่เภสัชกรควรคํานึงถึงในขั้นตอนนี้คือ การปฏิบัติตามแผนที่ระบุอยางถูกตอง ครบ
ถ ว น โดยมี ก ารประสานงานกั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในเรื่ อ งการสั่ ง ใช ย า การติ ด ตามผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการและกระบวนการอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชรวมดวย โดยมีการจดบันทึกการปฏิบัติในแต
ละขั้นตอนลงในแบบบันทึกประวัติการรักษาของผูปวยใหครบถวน
ขั้นตอนที่ 9: ติดตามผลการบําบัด (monitoring the effects of the pharmacotherapeutic
regimen) เภสัชกรรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการติดตามผล โดยสิ่งที่สําคัญคือ ขอมูลที่
เก็บจะตองเพียงพอ เที่ยงตรง สามารถนํามาใชไดจริงในการประเมินผลการรักษา นอกจากนี้ควรมี
การติดตามผลของการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ รวมดวย เชน สภาวะของผูปวยที่เปลี่ยนแปลงไป
ขั้นตอนที่ 10: กําหนดทางเลือกการบําบัดรักษาและแผนการติดตามผลการบําบัดดวยยา
ใหม (redesigning the pharmacotherapeutic regimen and monitoring plan) เภสัชกรสามารถ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแผนการบําบัดรักษาไดโดยพิจารณาจากผลการรักษาของผูปวย โดยมีการ
ดําเนินการเชนเดียวกับขั้นตอนขางตนตามที่ไดกลาวมาแลว
สมาคมเภสัชกรรมประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการใหบริบาล
ทางเภสัชกรรมแกผูปวยนอกไวดังนี้ (ปรีชา 2546)
1. เภสัชกรควรจัดทําแผนการใหบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งนี้อาจทํารวมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพหรือทําเฉพาะของเภสัชกรก็ได
2. เภสัชกรควรสรางความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการใชยากับผูปวย มีการใหบริการดาน
ยาแกผูปวยโดยตรง (direct patient care)
3. เภสัชกรควรมีสวนรวมในการตัดสินใจใชยารักษาโรคของผูปวยรวมกับแพทย
รวมถึงการติดตามผลการใชยาทั้งในแงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย เพื่อใหผูปวยไปถึงเปาหมาย
ของการรักษา
4. เมื่อเภสัชกรไดรับสิทธิในการสั่งจายยาบางชนิดจากแพทย เภสัชกรอาจสั่งจายยาใน
การรักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตนได
5. เภสัชกร แพทย และผูปว ยควรทํางานรวมกันในการกําหนดเปาหมายของการรักษา
ดวยยา
6. เภสัชกรควรสัมภาษณประวัตกิ ารใชยาและประวัติอนื่ ๆของผูปวยที่เกี่ยวของกับยา
7. เภสัชกรควรทําหนาที่ประเมินคําสั่งใชยาของแพทยกอ นจายยาแกผูปวย
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8. เภสัชกรมีหนาที่ในการใหความรูทางยาและใหคําปรึกษาในการใชยาแกผูปวย
สิ่งที่เภสัชกรควรใหความรูดา นยาแกผูปวย ดังนี้ (ASHP 1997)
1. ชื่อทั่วไปและชื่อทางการคาของยา เพื่อประโยชนแกผปู วยในการปองกันการใชยา
ซ้ําซอนจากการใชยาชนิดเดียวกันที่มีชื่อการคาตางกัน
2. ขอบงใชของยา ผลจากการรักษาของยา ขอปฏิบัติเมื่อใชยาแลวไมไดผล เพื่อใหผูปวย
ทราบวายานีใ้ ชสําหรับรักษาโรคอะไร
3. รูปแบบของยา วิธีใช ขนาดยา และความถี่การใชยา โดยมีการระบุวิธีใชชัดเจน และ
อธิบายใหผูปวยเขาใจ และไมเกิดอันตรายแกผูปวย
4. ขอควรปฏิบัติและควรระมัดระวังของการใชยา เพื่อปองกันอันตรายจากการใชยา
5. ขอปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา ซึ่งอาจเกิดไดเสมอกับผูปวย ควรแนะนําผูปวยรวม
ดวย เพื่อผลในการรักษาที่ดี และไมเกิดอันตรายแกผูปวย
6. อาการขางเคียงโดยทัว่ ไป และขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการขางเคียง เพื่อใหผูปว ยดูแล
รักษาตัวเองและสามารถปองกันอันตรายที่เกิดจากการใชยาดวย
7. วิธีการติดตามผลการรักษาดวยยา
8. วิธีการเก็บรักษายา โดยเฉพาะยาที่เสื่อมสลายตัวไดงายที่อุณหภูมิหองหรือเมื่อถูก
แสงแดดหรือความรอน ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพในการรักษาดวย
9. การเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
ปญหาที่เกิดจากการใชยา (Drug - related Problems, DRP)
ปญหาจากการใชยา หมายถึง เหตุการณที่ไมตองการใหเกิดขึ้นกับผูปวย โดยเปนผล
เนื่องจากการรักษาดวยยาและเปนเหตุการณทั้งที่เกิดขึ้นจริง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งจะรบกวน
ผลการรักษาที่ตองการ (Strand et al 1990, เฉลิมศรี 2539)
การวินิจฉัยปญหาจากการใชยาจะตองมีเงื่อนไขอยางนอย 2 ประการ
1. ผูปวยจะตองเกิดหรือมีโอกาสที่เกิดเหตุการณ โดยเหตุการณนั้นหมายถึง โรค อาการ
แสดงของโรคหรือความบกพรองในการทําหนาที่ของรางกาย
2. เหตุการณที่เกิดขึ้นตองสามารถพิสูจนไดหรือสงสัยวามีความเกี่ยวของกับการรักษา
ดวยยา
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การใชยารักษาผูปวยมีเปาหมายเพื่อใหผูปวยหายจากโรค ลดหรือบรรเทาอาการ หยุด
หรือชะลอภาวะของโรค ปองกันโรคหรืออาการตาง ๆ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย การรักษา
ผูปวยจะตองมีประสิทธิภาพและปลอดภัย แตการใชยาบางครั้งก็อาจเกิดปญหาจากยาหรือการรักษา
ลมเหลว ทําใหตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เพิ่มคาใชจายในการรักษาโรคที่เกิดจากการใชยา
(Jaber et al 1996, Hepler and Grainer-Rousseau 1995, Schneider et al 1995)
ในการศึก ษากลุมผู ปว ยสูง อายุม ากกวา 65 ป ที่ เ ขารับ การรัก ษาในโรงพยาบาลพบ
อุบัติการณปญหาที่เกิดจากยาสูงถึงรอยละ 96.4 (Krska et al 2001) ปญหาที่พบไมเพียงแตเกิดจากยา
ที่แ พทย สั่ง เทา นั้ น การใช ย านอกเหนือ จากแพทย สั่ง และผลิ ตภั ณ ฑ สุข ภาพก็ก อ ให เ กิ ด ป ญหา
เชนเดียวกันเชน การศึกษาของเภสัชชุมชนในประเทศสวีเดน พบวามีการใชยานอกเหนือจากแพทย
สั่งโดยไดรับคําแนะนําจากสื่อตาง ๆ มีผลกอใหเกิดปญหาจากการใชยา (Westerlund et al 2001)
เภสัชกรสามารถใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยในชุมชนเพื่อปองกันและแกปญหาจากการใชยา
ดังกลาวโดยเลือกใชยาที่เหมาะสม สวนปญหาที่รุนแรงสามารถสงตอผูปวยพบแพทยไดทันที การ
ใหคําปรึกษาดานยาโดยเภสัชกรสามารถแกปญหาจากการใชยา และเปลี่ยนแปลงการใชยาของ
แพทย สามารถประหยัดคาใชจาย 176,305 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอป (Mason and Colley 1993)
ในประเทศไทยมี ก ารศึ ก ษาป ญ หาจากการใช ย าในผู ป ว ยนอกโรคเบาหวานที่
โรงพยาบาลนครพิงค (เยาวภา 2544) พบอุบัติการณของการเกิดปญหาจากการใชยาในผูปวยรอยละ
77.67 ปญหาจากการใชยาเฉลี่ย 1.47 ปญหาตอราย และ ประเภทของปญหาที่พบมากที่สุด (รอยละ
35.98) คือความลมเหลวจากการรักษาโดยเปนปญหาของการไมใชยาตามสั่งมากที่สุดซึ่งเปนผลจาก
การขาดความรูความเขาใจในการใชยา และเชนเดียวกันในการศึกษาปญหาจากการใชยาในผูปวย
ฟอกเลือดไตเทียมที่โรงพยาบาลบานหมี่และโรงพยาบาลลพบุรี (วรรณี 2546) พบปญหาจากการใช
ยาในผูปวยรอยละ 97.50 โดยปญหาที่พบสวนใหญคือผูปวยมีอาการหรือโรคที่เปนแตผูปวยไมได
รับยาทั้ง ๆ ที่ควรจะไดรับและการใชยาไมเหมาะสม
การแบงประเภทของปญหาจากการใชยา
การแบงประเภทของปญหาจากการใชยาสามารถแบงไดหลายรูปแบบ โดยทุกรูปแบบ
จะมีหลักการคลายคลึงกัน
1. ประเภทของปญหาเกี่ยวกับยาตามแบบของ Strand ซึ่งแบงปญหาที่เกี่ยวกับยา
ออกเปน 8 ประเภท ดังนี้ (Strand et al 1990, เฉลิมศรี 2539)
1.1 ผูปวยไมไดรับยาทั้ง ๆ ที่ควรจะไดรับ (untreated indication) เปน
อาการที่ผูปวยจําเปนตองไดรับยาในการรักษาแตแพทยไมไดสั่งจายให เชน
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- ผูปวยจําเปนตองไดรับยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันไขรูหมาติก แตแพทยไม
จายให
- กรณีผูปวยไดรับ digitalis และเกิดภาวะโปแตสเซี่ยมต่ํา แตแพทยก็ไมได
สั่งเกลือ โปรแตสเซียมให
- กรณี ผู ป ว ยจํ า เป น ต อ งได รั บ ยาต อ เนื่ อ งกั น เช น โรคเรื้ อ รั ง ต า ง ๆ
(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด เปนตน) แตแพทยไมไดสั่ง เปนตน
- ผูปวยไดรับยาหลายขนานพรอมกัน แตแพทยไมไดสั่งจาย เชน การรักษา
วัณโรคจําเปนตองไดรับยาหลายขนานรวมกัน เพื่อปองกันการดื้อยา
- ผูปวยที่ตองไดรับเคมีบําบัด ในการรักษามะเร็ง ตองใชเคมีบําบัดรวมกัน
หลายชนิด เพื่อทําลายเซลลมะเร็งดีกวาที่จะใชเคมีบําบัดเพียงตัวเดียว
1.2 การใชยาไมเหมาะสม (improper drug selection) เปนการเลือกใชยา
อยางไมถูกตอง (improper drug use) ซึ่งไดแกกรณีตอไปนี้
- การใชยาที่ไมมีประสิทธิภาพ
- การใชยาที่เลิกใชไปนานแลว
- การใชยาแลวทําใหผูใชเกิดการแพยา
- การใชยาที่หามใชในผูปวยบางราย
- การใชยาที่มีประสิทธิภาพเทากัน แตราคาแพงกวา
- การใหยาผูปวยหลายชนิดโดยไมจําเปน เชน ผูปวยที่มีภาวะพรองเอนไซม
G-6-PD และไดรับยากลุมซัลโฟนาไมค หรือ ผูปวยที่เปนโรคแผลในระบบทางเดินอาหารและยังใช
ยาแอสไพรินขนาดสูง เพื่อบรรเทาอาการปวดขอ
1.3 ผูปวยไดรับยานอยเกินไป (too little of the correct drug) ผูปวยไดรับ
ยาไมถูกขนาด โดยเฉพาะขนาดนอยเกินไป ทําใหไมไดผลในการรักษา เชน การรักษาโรคติดเชื้อ
ถาไดรับยาตานจุลชีพในขนาดต่ํากวาระดับที่จะมีผลในการฆาเชื้อ ก็ไมอาจรักษาอาการติดเชื้อ การ
ใหยาจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหถูกโรค ถูกคน ถูกขนาด และถูกวิธี ตัวอยางเชน
- การใชยาที่ออกฤทธิ์เพิ่ม เพื่อตองการใหผูใชยาสะดวก คือใชวันละครั้ง แต
ถาผูใชยาในรูปแบบธรรมดา โดยใหวันละครั้ง ผูปวยก็จะไดรับยานอยกวาที่ควรจะเปน
- การเปลี่ยนจากยาฉีดมาเปนยารับประทาน แตยังคงใหขนาดเทายาฉีด ผูใช
ยาก็จะไดรับยานอยเกินไป
- การใหยาที่มี bioavailability ต่ํา ผูปวยก็จะไดรับยาในขนานที่ไมไดผลใน
การรักษา
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การเปลี่ยนยาโดยไมไดคํานวณความสมดุล เชน เดิมใช theophylline จะ
เปลี่ยนมาใช aminophylline แตใหขนาดเทาเดิม ก็อาจทําใหไดยานอยลง
1.4 ผูปวยไดรับยามากเกินไป (too much of the correct drug) ผูปวย
ไดรับยามากเกินไปกวาที่ควรจะไดรับ (ตรงขามกับขอ 1.3) ตัวอยางเชน
- การเปลี่ยนวิธีการใหยาจากการใหยาทางปากเปนใหทางหลอดเลือด แต
ยังคงใหขนาดเทาเดิม โดยไมลดขนาดใหดังนั้นผูปวยยอมไดรับยามากเกินไป
- การใหยาทางหลอดเลือดแตใหอัตราเร็วเกินไป
- การใหยาทางปากแตเวนระยะหางของการใหยาไมถูกตอง เชน ใหยา
ความถี่สูงเปนตน
1.5 ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse drug reactions)
เปนปญหาที่ผูปวยไดรับยาแลวเกิดหรืออาจเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา สามารถแบงเปน
2 ประเภทคือ Type A และ Type B ประเภท Type A หมายถึงอาการขางเคียงที่เกิดจากฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา แตมั กไม เป น อันตรายและมักแกไขไดโดยการลดขนาดยา สามารถคาดการณและ
ปองกันได ประเภทType B หมายถึงอาการขางเคียงที่เกิดโดยไมขึ้นกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแตจะ
แตกตางกันไปในแตละบุคคล ไมขึ้นอยูกับขนาดยา พบไมบอย แตเมื่อพบมักเปนอาการที่รุนแรง
จําเปนตองหยุดยาทันที และใหการรักษา ไมอาจทํานายการเกิดและมักปองกันไมได
เภสัชกรจะตองลดหรือกําจัดผลที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยานี้
ใหได เพื่อใหไดผลการรักษาที่ตองการ โดยการติดตามและเฝาระวังการใชยาอยางสม่ําเสมอ
1.6 ปฏิกิริยาที่เกิดจากยากับยา ยากับอาหาร และยากับผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการ (drug interactions)
- ยากับผลตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน วิตามินซี จะรบกวนการตรวจ
น้ําตาลกลูโคส ในปสสาวะ
- ยากับยา เชน carbamazepine และ rifampicin เปน enzyme inducer ถาให
พรอมกับยา warfarin จะทําใหยา warfarin ถูกทําลายโดย enzyme ในตับเร็วขึ้น มีผลทําให
prothrombin time ชาลงหรือนานขึ้น
1.7 ปญหาที่เกิดจากผูปวยไมใชยาตามสั่ง (patient not receiving the
prescribed drug (noncompliance)) เปนปญหาที่ผูปวยไมไดรับยาตามคําสั่งของแพทย โดยอาจ
เปนเพราะไมเขาใจวิธีใชยาที่ถูกตอง ไมเห็นความสําคัญของการรักษา ผูปวยเปนโรคเรื้อรัง ไดรับยา
หลายขนาน การใชแตกตางกันผูใชจําไมได ฐานะทางเศรษฐกิจไมเอื้ออํานวย ยาแพง และตองใช
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วิธีการรักษาทางอื่นแทน เปนตน เภสัชกรควรวิเคราะหหาปจจัยตาง ๆ เพื่อหาสาเหตุและแกไข
ปญหานั้นใหสําเร็จ
1.8 ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชยาที่ไมไดพิสูจนวาใชได (no valid medical
indication)
ป ญ หานี้ มั ก เกิ ด บ อ ยและมั ก ถู ก ละเลย อาจเกิ ด จากผู ป ว ยซื้ อ ยามาใช เ องโดย
รูเทาไมถึงการณ หรือมีการนํามาใชในทางที่ผิด เชน ยาเสพติดใหโทษตาง ๆ การนําฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาของยาอยางหนึ่งมาใชในวัตถุประสงคอีกอยางหนึ่ง ซึ่งไมมีขอมูลทางวิชาการวาใชได เชน นํา
ยา thyroxin โดยหวังผลการเพิ่มอัตราการเผาผลาญของรางกายหรือนํายา ephedrine ซึ่งเปนยาขยาย
หลอดลม แตกลับนํามาใชเปนยาแกงวง เปนตน
2. ประเภทปญหาจากการใชยาตามแบบของ The American Society of Health System
Pharmacist (ASHP) โดยแบงประเภทปญหาจากการใชยาออกเปน 11 ประเภทดังนี้ (Shimp and
Mason 1993, เยาวภา 2544)
2.1 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งยาที่ ใ ช ใ นการรั ก ษาและโรคของผู ป ว ยที่
จําเปนตองใชยา (correlation between drug therapy and medical problem)
ในการคนหาปญหาจากยานี้เภสัชกรจะตองคนหาสภาวะโรคของผูปวยที่
ตองไดรับการรักษาดวยยา แลวนํามาจับคูกับยาที่ผูปวยไดรับ ก็จะสามารถคนหาปญหาไดโดย
แบงเปน 2 กรณีคือ
2.1.1 ผูปวยไดรับยาโดยที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับสภาวะโรค
- ผูปวยหายจากโรคแลว ยังไดรับยาอยู
- ผูปวยรับยาโดยไมมีแพทยสั่ง
- การใชยาโดยไมมีขอบงใช ในการรักษาโรคของผูปวย
2.1.2 ผูปวยตองไดรับยาในการรักษา แตผูปวยไมไดรับยา
- ผูปวยเปนโรคหลายชนิด จนแพทยลืมรักษาโรคบางชนิด
2.2 การเลือกใชยาที่ไมเหมาะสม (appropriate drug selection) ในการ
เลือกใชยาจะพิจารณา 3 ปจจัย ดังนี้
2.2.1 ประสิ ท ธิ ผ ลของยา เภสั ช กรพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิผลของยาที่รักษาโรค รวมทั้งพิจารณาระดับความรุนแรงของโรครวมดวย
2.2.2 ความปลอดภัยในการใชยา ประเมินจากอาการขางเคียงที่
มีโอกาสเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึง

38
- อาการขางเคียงที่พบบอยหรืออาการขางเคียงที่พบไดนอย แต
เมื่อเกิดแลวมีอาการรุนแรง อาการขางเคียงที่พบไดบอยกอใหเกิดความรําคาญทําใหผูปวยไมให
ความรวมมือในการใชยา
- ความปลอดภัย เมื่อยานั้น เปนยาใหมที่เ พิ่งออกสูตลาด และ
พิจารณาถึงกลุมยาที่ใชในการรักษา และกลุมยาที่ตองหลีกเลี่ยงเนื่องจากอันตรายสูง
- ระยะเวลาในการรักษา มีผลตอความปลอดภัยในการใชยา
- รูปแบบของยาที่มีผลตอการเกิดอาการขางเคียง
2.2.3 ลักษณะพื้นฐานของผูปวย โดยปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา
ไดแก อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ พฤติกรรมของผูปวย การตั้งครรภ การใหนมบุตร ความ
บกพรองในดานความจํา ความจํากัดทางดานการรับรูและรางกาย เปนตน
2.3 ปญหาเกี่ยวกับแบบแผนการสั่งใชยา (drug regimen)
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของยาที่ผูปวยไดรับในแตละรายการทั้งใน
เรื่ อ งของขนาดยา รู ป แบบของยา ความถี่ / ระยะห า งของการบริ ห ารยา วิ ธี ก ารบริ ห ารยา และ
ระยะเวลาในการใชยา โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความสะดวก และราคารวมดวย
2.3.1 ความเหมาะสมของขนาดยาและความถี่ของการใหยา ควร
พิจารณาขนาดยาที่ผูปวยไดรับ เปรียบเทียบกับขนาดยาที่ใชตามปกติ ยาบางชนิดอาจมีขอบงใช
หลายอยาง และมีขนาดการใชในแตละโรคแตกตางกันไป ขนาดยาตองปรับเปลี่ยนตามอายุ น้ําหนัก
สภาวะของโรค และภาวะตับ-ไต ของผูปวย
2.3.2 ความเหมาะสมของยาที่สั่งใชเฉพาะเมื่อมีอาการ
- ถาผูปวยมีการใชยาอยางถูกตองตามที่แพทยสั่ง ประเมินถึง
ความเหมาะสมของชนิดยาที่ใชในการรักษาสภาวะผูปวยในดานระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์
- ถาผูปวยมีการใชยาอยางไมถูกตองตามที่แพทยสั่ง ประเมินถึง
ความถี่การใชยาวามีความปลอดภัยหรือไม หรือมีการปรับเปลี่ยนความถี่ของการใชยาตามระดับ
ความรุนแรงของอาการหรือไม
- ถ าผูป วยมีการใชยาตามแบบแผนที่สั่งปกติบ นพื้นฐานของ
ความตองการรักษาของผูปวย ควรจะประเมินถึงความเหมาะสมของการใชยาเฉพาะเวลาที่มีอาการ
ในดานประสิทธิผลของยา
2.3.3 ความเหมาะสมของรูปแบบของยาที่ใช และวิถีทางการ
บริหารยา โดยเปรียบเทียบผลดีผลเสียของรูปแบบของยาและวิถีทางการใหยาตาง ๆ
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2.3.4 ประสิทธิภาพการรักษาและความรวมมือในการใชยาของ
ผูปวย ตามแผนที่รักษาควรมีประสิทธิผลในการรักษาอยางเหมาะสม เกิดอาการไมพึงประสงคหรือ
เกิดอันตรกิริยาระหวางยานอยที่สุด วิธีการใชไมยุงยากและผูปวยใหความรวมมือในการใชยา
2.3.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการใชยารักษาโรค เภสัช
กร ตรวจสอบระยะเวลาในการใชยาแตละรายการของผูปวย ซึ่งระยะเวลาในการรักษาแตละโรคจะ
แตกตางกันไป ขึ้นกับโรคหรืออาการของผูปวย
2.4 การรักษาซ้ําซอน (therapeutic duplication)
เปนปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากผูปวยไดรับยา 2 รายการหรือมากกวา โดยยา
เหลานั้นมีขอบงใชหรือมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่คลายคลึงหรือเหมือนกัน หรือผูปวยไดรับในใบสั่ง
ยา 2 ใบ ที่เปนยาชนิดเดียวกัน โดยในหนึ่งเปนชื่อการคา และอีกใบเปนชื่อสามัญทางยา ทําใหไดรับ
ยาซ้ําซอน
การไดยาซ้ําซอนอาจเกิดโดยไมตั้งใจ จะพบไดบอยในผูปวยใชยารักษาดวย
ตนเองหรือผูปวยรับการรักษาจากแพทยหลายคน อาจเกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงจากการ
ไดรับยาเกินขนาด บางครั้งอาจไมเกิดผลเสียตอสุขภาพแตจะทําใหคาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้น
2.5 การแพยาหรือไมสามารถทนตอยา (drug allergy or intolerance)
เภสัชกรควรประเมินโอกาสของการแพยาหรือทนตอยาไมไดของยาที่ผูปวย
ไดรับทุกตัว และควรประเมินระดับของความรุนแรงของการแพยา ผูปวยบางรายที่เกิดการทนตอยา
ไมไดอยางรุนแรง จะกอใหเกิดปญหาในการใหความรวมมือในการใชยา
2.6 เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse drug events)
ผูปวยจํานวนมากตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยสาเหตุจากอาการ
ไมพึงประสงคจากกยา เภสัชกรควรทบทวนการใชยาแตละรายการที่เปนสาเหตุหรือเสริมใหเกิด
อาการไมพึงประสงค ในการประเมินการเกิดอาการไมพึงประสงค ควรพิจารณาถึง ระยะเวลาเริ่ม
เกิดอาการ เวลาที่ผูปวยเริ่มใชยา ยาที่ใชทําใหเกิดอาการนี้ไดหรือไม และปจจัยที่มีสวนเสริมทําให
เกิดอาการไมพึงประสงค เชน อายุมาก ภาวะเจ็บปวย เปนตน
2.7 อันตรกิริยาระหวางยา (drug interactions)
2.7.1 อันตรกิริยาระหวางยากับยา เปนการคนหาอันตรกิริยา
ระหวางยา โดยเฉพาะยาที่ผูปวยใชและยาที่ใชนอกเหนือจากใบสั่งแพทย การพิจารณาความสําคัญ
ทางคลินิก การประเมินจากระยะเวลาที่เริ่มเกิดอาการ ผลหลังจากเริ่มใหยารวมกัน และระดับความ
รุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น วิธีการแกไขอันตรกิริยาระหวางยาที่มีความสําคัญทางคลินิก อาจไม
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จําเปนตองหยุดยา แตสามารถแกไขไดโดย เปลี่ยนแปลงเวลาที่ใชยา ลดขนาดยาของยาตัวใดตัวหนึง่
หรือทั้งสองตัว และตองมีการติดตามอยางใกลชิด
2.7.2 อันตรกิริยา อาจมีผลตอสภาวะโรคของผูปวย โดยยาอาจมี
ขอหามใชหรือสามารถใชได แตตองคํานึงผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะแตกตางกันไปในผูปวยแต
ละราย
2.7.3 อันตรกิริยาระหวางยาและอาหาร โดยอาหารอาจมีผลตอ
การดูดซึมและการกําจัดยาจากรางกาย
2.7.4 อันตรกิริยาระหวางยา และคาทางหองปฏิบัติการ โดยยา
บางชนิดมีผลรบกวน การตรวจทางหองปฏิบัติการ ดังนั้นในการประเมินผูปวยควรพิจารณาผลของ
ยาที่มีตอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการดวย
2.8 ป ญ หาการใชสิ่ ง เสพติ ด ทางสั ง คมและสารเสพติด (social
and
recreational drug use)
สิ่งที่เภสัชกรควรประเมิน มี 3 ประการ ดังนี้
2.8.1 ประเมินสิ่งเสพติดทางสังคม และสารเสพติดที่จะมีผล
รบกวนผลการรักษา ไดแก เครื่องดื่มที่มีสวนผสมคาเฟอีน แอลกอฮอล บุหรี่ เปนตน และสารเสพ
ติดเชน เฮโรอีน โคเคน เปนตน
2.8.2 ประเมินปญหาที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นจากการใชสิ่งเสพติด
ทางสังคมและสารเสพติด
2.8.3 ประเมินผลของการหยุดใชสิ่งเสพติดทางสังคมและสาร
เสพติดอยางกระทันหัน ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาแกผูปวย
2.9 การลมเหลวจากการรักษา (failure to receive therapy)
ในการประเมินความลมเหลว จากการรักษาจะพิจารณาเปน 3 ประการ คือ
2.9.1 ความผิดพลาดของระบบการจายยาทําใหผูปวยไมไดรับยา
ตามที่แพทยสั่ง เชน ผูปวยไดรับชนิดหรือขนาดยาไมถูกตอง
2.9.2 ความไมรวมมือในการใชยาของผูปวย เปนสาเหตุสําคัญ
กอใหเกิดความลมเหลวในการรักษา โดยความผิดพลาดจากการใชยาของผูปวยสามารถเกิดขึ้นได
ในผูปวยทุกวัย สาเหตุที่ทําใหเกิดความไมรวมมือในการใชยา ไดแก ความไมเขาใจวัตถุประสงค
ของการใชยาและวิธีการใชยา ปจจัยทางดานภาษา การรับรู และความจําบกพรอง การใชยาโดยไม
เห็นผลจากการรักษา เชน โรคหอบหืด โรคความดันโลหิตสูง การเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา
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และปจจัยทางดานคาใชจายในการรักษา การใหคําแนะนําแกผูปวยจะทําใหผูปวยรวมมือในการใช
ยาเพิ่มขึ้น
2.9.3 ความลมเหลวทางคลินิก (clinical failure) ผูปวยมีการใช
ยาตามสั่งอยางถูกตอง แตไมไดผลการรักษาอยางเต็มที่ เนื่องจาก สภาวะของรางกายที่มีผลตอ การ
ดูดซึม การกระจายตัว เมตาบอลิสม และการกําจัดยา เชน ผูปวยอาเจียนหรือทองเดิน ทําใหยาไม
สามารถถูกดูดซึมได หรืออาจเกิดจากยาเสื่อมคุณภาพ จากการเก็บรักษาไมเหมาะสม
2.10 ปญหาดานการเงิน (financial impact)
ราคายาเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ต อ การประเมิ น การรั ก ษาผู ป ว ย เภสั ช กรควรจะ
พิจารณาผูปวยทั้งในเรื่องประสิทธิผล ราคายา และสถานะทางการเงินของผูปวยรวมดวย
2.11 ปญหาขาดความรูเกี่ยวกับยาที่ผูปวยไดรับ (patient knowledge of
drug therapy)
ผูปวยไมมีความรูในเรื่องยาที่ใชในการรักษาหรือเรื่องโรค อาจทําใหผูปวยมี
การใชยาที่ไมถูกตองหรือละเลยการใชยา ดังนั้นในการรักษาควรใหผูปวยมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับยาและโรคที่ผูปวยเปน โดยการใหขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการใชยา วิธีการใชยา และ
อาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น
3. ประเภทของปญหาเกี่ยวกับยาตามแบบของ Cipolle และคณะ ซึ่งไดนําสาเหตุการ
เกิดปญหาจากการใชยาตามแบบของ Strand และคณะมาจัดใหม โดยแบงตามปญหาจากการบําบัด
ดวยยาเปน 7 ประเภทของปญหา ดังนี้ (Cipolle et al 1998)
3.1 มีอาการหรือโรคที่ควรไดรับยาใหมหรือตองการเพิ่มยา (need for
additional drug therapy)
- ผูปวยเกิดอาการของโรคใหม จึงจําเปนตองเพิ่มการรักษาดวยยาใหม
- ผูปวยดวยโรคเรื้อรัง ตองการรักษาตอเนื่อง
- ผูปวยมีโรคที่จําเปนตองใชยารวมกันหลายชนิดเพื่อเสริมการออกฤทธิ์
- ผู ป ว ยมีโอกาสเกิดโรคแทรกซอ นจึงจํ า เป นตอ งไดรับ ยาเพื่ อใช ใ นการ
ปองกันหรือ รักษาลวงหนา
3.2 ได รั บ ยาที่ ไ ม มี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ อาการหรื อ โรคที่ เ ป น อยู
(unnecessary drug therapy)
- ผูปวยไดรับยาซึ่งไมมีขอบงใชสําหรับรักษาผูปวยในขณะนี้
- ผูปวยไดรับยาหลายชนิดทั้ง ๆ ที่ควรไดรับยาเพียงชนิดเดียว
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- ผูปวยไดรับยาเพื่อรักษาอาการขางเคียงที่สามารถหลีกเลี่ยงไดโดย อาการ
ขางเคียงนั้นเกิดเนื่องจากยาอีกชนิดหนึ่ง
3.3 มีอาการหรือโรคที่ไดรับการรักษาดวยยาที่ไมเหมาะสม (wrong drug)
- ไดรับยาที่ไมมีประสิทธิผลในการรักษา
- ไดรับยาที่เคยเกิดอาการแพยา
- ไดรับยาที่ไมมีประสิทธิผลสูงสุด
- ไดรับยาที่มีขอหามใช
- ไดรับยาที่มีประสิทธิผลแตราคาแพง
- ไดรับยาที่มีประสิทธิผล แตไมใชยาที่มีความปลอดภัยมากที่สุด
- ผูปวยมีการติดเชื้อแตไดรับยาที่ไมมีผลตอเชื้อชนิดนั้น หรือเชื้อนั้นดื้อตอ
ยานั้น
- ไดรับยาที่ไมจําเปนตองใชรวมกันโดย เมื่อใชยาตัวเดียวก็มีประสิทธิผล
เพียงพอ
3.4 มีอาการหรือโรคที่ไดรับการรักษาดวยยาในขนาดที่นอยเกินไป (dosage
too low )
- ขนาดยาที่ใชต่ําเกินไป ทําใหไมไดผลการรักษาตามที่ตองการหรือมีระดับ
ยาในเลือดต่ําเกินกวาระดับใหผลในการรักษา
- ระยะเวลาที่ใหยา เพื่อใชในการปองกันไมเพียงพอสําหรับผูปวย
- การปรั บ เปลี่ ย นชนิ ด ขนาด วิ ธี ก ารให แ ละสู ต รตํ า รั บ ยา ไม เ หมาะสม
สําหรับผูปวย
- มีการปรับเปลี่ยนยาที่ใชรักษากอนที่จะใหผลในการรักษาเต็มที่
3.5 มีอาการหรือโรคอันเปนผลจากอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
(adverse drug reaction)
- อัตราเร็วของการใหยาเร็วเกินไป
- ผูปวยเคยมีประวัติการแพยาตอยาชนิดนี้มากอนแลว
- ผูปวยมีปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหเกิดอันตรายจากยามากขึ้น
- ผูปวยเกิดอาการแพยาแบบ idiosyncratic reaction
- การเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ยา โดยมีสาเหตุจากอันตรกิริยา ระหวางยา
หรืออาหาร
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3.6 มีอาการหรือโรคที่ไดรับการรักษาดวยยาในขนาดที่มากเกินไป (dosage
too high )
- ระดับยาในเลือดสูงเกินกวาระดับยาที่ใชรักษา
- การเพิ่มขนาดยาเร็วเกินไป
- เกิดการสะสมของยาเนื่องจากการใชยาแบบเรื้อรัง
- การปรับเปลี่ยนชนิด ขนาด วิธีการใหและสูตรตํารับยาใหม ไมเหมาะสม
สําหรับผูปวย
- ความยืดหยุนของขนาดยาและระยะหางของการใหยา ไมเหมาะสมสําหรับ
ผูปวย
3.7 มีอาการหรือโรคอันเปนผลมาจากความรวมมือในการใชยา
(compliance)
- ความผิดพลาดของการจายยา
- ผูปวยไมเห็นดวยกับวิธีการรักษา
- คาใชจายในการรักษาสูง
- ไมเขาใจวิธีการใชยา
- ไมเห็นผลจากการรักษา
ปญหาจากการใชยา เปนปญหาที่จําเปนตองไดรับการแกไขหรือปองกัน
โดยเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา การใหขอมูลที่เหมาะสมแกผูปวย รวมทั้งมีการติดตามมิใหเกิด
อันตรายตอผูปวย โดยเภสัชกรตองระบุความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางแกไข ซึ่ง
บางครั้งการแกไขปญหานั้นอาจไมจําเปนตองใชยารักษา (non-pharmacotherapy) เพียงแตใชการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวย
การไมสามารถใชยาตามสัง่ (medication noncompliance)
การไมสามารถใชยาตามสั่ง หมายถึง การที่ผูปวยไมสามารถใชยาตามแผนการรักษา
หรือคําแนะนําที่ไดรับจากแพทยหรือเภสัชกร (Cipolle et al 1998) อาจสรุปเปนประเภทตาง ๆ ได
ดังนี้
1. การใชยามากกวาที่กําหนด (over dosage) ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการใชยา
ไมถูกตอง ดังนี้
- ใชยาเกินจากขนาดที่กําหนดใหในใบสั่งยา
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- ใชยามาครั้งกวาที่กําหนดใหใชภายใน 1 วัน
- ใชยาที่สั่งใหใชเมื่อจําเปน ในเวลาที่ไมจําเปนตองใช
- ใชยาชนิดเดียวกัน แตในภาชนะบรรจุที่ตางกัน
- ใชยาเกินกวาที่แพทยกําหนด
- ใชยาที่แพทยสั่งใหหยุดใช
2. การใชยานอยกวาที่กําหนด (under dosage) ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใชยาไมถูกตอง
ดังนี้
- ใชยานอยกวาขนาดที่กําหนดในใบสั่งยา
- ลืมใชยา
- ใชยานอยครัง้ กวาที่กําหนดใหใช ภายใน 1 วัน
- หยุดยากอนกําหนดตามใบสั่งยา
- เวนการใชยาที่เขียนวาใชเมือ่ จําเปน ในเวลาที่จําเปนตองใชยา
- ไมไดใชยานัน้ เลย
- ไมไปรับยาเพิ่มหลังยาหมด
3. การใชยาในเวลาที่ไมเหมาะสม
- จัดระยะเวลาที่การใชยาแตละครั้งไมเหมาะสม
- รับประทานยาที่สั่งเกี่ยวของกับมื้ออาหารไมถูกตอง
4. การใชยาผิดวัตถุประสงคหรือผิดประเภท
5. การใชยาผิดวิธีทาง (route of administration) หรือผิดเทคนิคของการบริหาร
6. การใชยาเสือ่ มคุณภาพหรือหมดอายุ
7. การใชยานอกเหนือจากทีแ่ พทยสั่ง
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการไมใชยาตามสัง่
การที่ผูปวยไมใชยาตามสั่ง บางกรณีนั้นอาจไมมีความสําคัญของคลินิก เพราะมีการใช
ยาหรือไมก็อาจหายได แตบางกรณี มีอันตรายตอผูปวยเนื่องจากไมใชยาตามสั่งนี้ อาจมีผลเสียดังนี้
(สุวรรณี 2532)
1. ทําใหการรักษาไมไดผลเทาที่ควร กรณีผูปวยกลับมาหาแพทยอีกครั้ง เนื่องจากโรค
ไมหาย โดยที่แพทยอาจคิดวาการใชยาไมไดผล หรือการวินิจฉัยโรคเปลี่ยนไป ทําใหตองเพิ่มขนาด
ยา หรือเปลี่ยนยา ทําใหผูปวยตองเสี่ยงจากผลขางเคียงหรือผลเสียของยานั้นเพิ่มขึ้น
2. โรคติดเชื้อ เกิดการดื้อตัวยาปฏิชีวนะ
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3. ผูปวยใชยามากกวาที่แพทยสั่ง ทําใหเกิดอาการขางเคียงหรือพิษจากยา บางครั้งตอง
เสียคาใชจายกรณีเขารักษาในโรงพยาบาล
4. ทําใหเกิดโรคแทรกซอน การไมใชยาตามสั่งทําใหควบคุมโรคไมดี เชน ผูปวยความ
ดันโลหิตสูง ผูปวยเบาหวาน จะเกิดโรคแทรกซอนไดงาย
5. ตองเสียคาใชจายจากยา โดยไมไดรับประโยชนจากยาอยางเต็มที่
6. ผู ป ว ยไม ห ายจากโรค สุ ข ภาพอนามั ย ไมดี คุณ ภาพชี วิ ตผู ป ว ย ทํ า ให ไ ม ส ามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางปกติ
การตรวจวัดการใชยาตามสัง่ ของผูป วย (สมสกุลและคณะ 2544, อรรณพ 2542, สุวรรณี 2532)
การประเมินผลการรักษา เพื่อสรุปวาการรักษาไดผลมากนอยเพียงใด และผูปวยตอง
ปรับเปลี่ยนยาหรือไมนั้น ตองพิจารณาประเมินการปฏิบัติตามสั่งของผูปวยรวมกับปจจัยอื่น ๆ ดวย
โดยมีวิธีสืบหาผูปวยที่ไมสามารถใชยาตามสั่ง ดังตอไปนี้
1. วิธีสืบหาโดยตรง (direct method)
เปนการวัดปริมาณยาที่ผูปวยใช โดยติดตามผลความเปลี่ยนแปลงระดับยาและปริมาณ
ยาตามความเหมาะสม ไดแก
1.1 การวัดระดับยาในเลือด (blood level monitoring) โดยใชหลักการที่วา
ยา หรือ เมแทบอไลทของยา (drug metabolites) ในเลือด หรือพลาสมาจะมีความสัมพันธกับขนาด
ของยาที่ไดรับเมื่อถึงระดับคงที่ของยาในเลือด (steady state) และการที่ระดับยาในเลือดมีผล
โดยตรงตอการรักษา ดังนั้นเมื่อวัดระดับยาหรือเมแทบอไลทของยาก็จะทราบวาผูปวยใชยาหรือไม
และบางครั้งไมสามารถวัดยาหรือเมแทบอไลทโดยตรง อาจวัดระดับสารบงชี้ (marker) แทน ซึ่งเติม
ลงในตัวยา เพื่อสามารถวัดไดสะดวก
วิธีนี้เปนวิธีที่ใหผลนาเชื่อถือ เพราะเมื่อผูปวยไมรับประทานยา ระดับยาใน
เลือดของผูปวยเมื่อตรวจวัดจะไมถึงระดับการรักษา (therapeutic range) ผลในทางคลินิกคือการ
รักษาไมไดผล ผูปวยไมหายจากอาการเจ็บปวย หรือกรณีผูปวยรับประทานยาผิดคําสั่ง การวัดระดับ
ยาในเลื อ ดจะแสดงผลให ท ราบว า ระดั บ ยาในเลื อ ดสู ง หรื อต่ํ า กว า ระดั บ การรั ก ษา อั น เป น ผล
สืบเนื่องอาการรับประทานยามากหรือนอยกวาที่แพทยสั่งตามลําดับ แตวิธีนี้ผูปวยตองเสียคาใชจาย
สูง ตองเจ็บตัว และมีขอจํากัดตาง ๆ ไดแก
- ผูปวยแตละคนมีความแตกตางในเรื่องของการดูดซึม การกระจายยา เม
แทบอลิ ซึ ม และการกํ าจั ด ยาออกจากรา งกาย เปน เหตุใ ห ร ะดั บ ยาในเลื อ ดของผู ป ว ยแต ล ะคน
แตกตางกัน
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- ระดับยาในเลือดไมไดใหขอมูลเวลาที่แทจริงที่ผูปวยรับประทานยา
- ผูปวยบางรายที่รับประทานยาไมสม่ําเสมอมากอน แตเมื่อรับประทานยา
สม่ําเสมอในชวงเวลากอนตรวจระดับยาในเลือด จึงสงผลใหการวัดระดับยาครั้งนั้นอยูในระดับการ
รักษา
1.2 การวัดปริมาณยาในปสสาวะ เปนหลักการเดียวกับระดับยาในเลือด แต
การใชวิธีนี้ไดตองเปนยาที่ถูกขับออกทางปสสาวะ รวมทั้งการวัดปริมาณยาในปสสาวะโดยใชสาร
บงชี้เปนตัวชวยก็ได เชน ไรโบฟลาวิน (riboflavine) ใชบงชี้ยาไอโซไนอาซิด (INH)
1.3 การวัดปริมาณยาในสิ่งที่ขับออกจากรางกายอื่น ๆ เชน น้ําลาย อุจจาระ
ลมหายใจ แตการวิเคราะหทําไดยาก เพราะปริมาณยาในสิ่งที่ขับออกจะนอย
การสืบหาโดยตรงนี้ จะบงชี้โดยตรงวาผูปวยใชยาหรือไม แตวิธีนี้มีขอเสีย คือ
- การวิเคราะหระดับยาทําไดยาก เพราะตองใชวิธีเฉพาะเจาะจง สําหรับยาแตละตัว
- วิธีการวิเคราะหยาอาจใหผลบวกเท็จ หรือผลลบเท็จ ทําใหผูทําวิจัยสรุปผลผิดได
- เสียคาใชจายสูง ตองมีหองตรวจวิเคราะห และเครื่องมือ
- เปนวิธีที่ยุงยากและไมสะดวกในการเก็บตัวอยาง เชน ผูปวยเจ็บตัวเวลาเจาะเลือด
หรือไมสะดวกเวลาเก็บปสสาวะ
- ระดับยาในผูปวยแตละรายแตกตาง เนื่องจากสภาพรางกายของแตละบุคคล ยาที่ผูปวย
ใชรวมดวยขณะนั้นมีผลรบกวนการวัดระดับยาได
- ไมสามารถสืบหาผูปวยที่ใชยาผิดเวลาได
2. วิธีสืบหาทางออม (indirect method)
เปนการวัดความไมสามารถใชยาตามสั่งของผูปวยวัดจากสิ่งอื่นที่ไมใชวัดตัวยาโดยตรง
แตสิ่งที่วัดมีความสัมพันธกับความสามารถใชยาตามสั่งของผูปวย โดยมีหลายวิธีคือ
2.1 วิธีการสัมภาษณ สามารถทําโดยตรงกับผูปวย หรือผูที่เกี่ยวของ เชน
ญาติ เพื่อน พยาบาล โดยวิธีการสัมภาษณหรือใชแบบสอบถาม เปนวิธีที่ผูวิจัยสามารถทราบปญหา
หรือปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ การไมใชยาตามสั่งของผูปวย เปนวิธีการที่สะดวก ใชเวลาไมมาก และ
ทราบทันทีเมื่อการสัมภาษณสิ้นสุด วาผูปวยมีการใชยาตามสั่งหรือไม แตขอสงสัยของวิธีนี้คือ
ผูปวยมักหลีกเลี่ยงที่จะตอบในเรื่องที่เกี่ยวของกับความผิดพลาดของตนเอง หรือไมตอบขอเท็จจริง
และถาคําถามในการสัมภาษณมากเกินไป ผูปวยจะรูสึกเบื่อหนาย
2.2 วิธีนับเม็ดยาที่เหลืออยู กระทําโดยการใหยาจํานวนที่แนนอนกับผูปวย
และนับจํานวนเม็ดยาที่เหลืออยูหลังจากระยะหนึ่งโดยอนุมานวา จํานวนยาที่หายไป คือจํานวนที่
ผูปวยใชไปตามแพทยสั่ง ขอดีของวิธีนี้คือสามารถเห็นไดชัดเจนวาผูปวยใชยาหรือไม ปริมาณ
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เทาใด การเก็บรักษายาถูกตองเหมาะสมเพียงใด ยาที่เหลืออยูเสื่อมคุณภาพหรือไม แตการนับเม็ดยา
ที่ เ หลื อ อยู ต อ งปกป ด มิใ ห ผูป ว ยทราบวา จะมี ก ารนับ เพราะผูป ว ยอาจมี ก ารใช ย าใหถู ก ตองใน
ระยะเวลานั้น หรืออาจทิ้งยาบางสวนไป ขอเสียคือ วิธีการนี้ไมสามารถบอกใหทราบไดวายาที่ใช
นั้นถูกตอง เชน ใชวิธีผิด หรือผิดเวลา หรือยานั้นหายไป โดยมิไดถูกนับ ซึ่งผูปวยหยิบยาออกจาก
ขวดไป แตไมสามารถบอกไดวาผูปวยรับประทานยาที่หยิบออกมาหรือไม อีกทั้งอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนของยา (medication error) จากการจายยาเกินหรือขาดจํานวนไปจากที่กําหนด ทําให
เกิดการรบกวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามสั่งได และการปกปดมิใหผูปวยทราบวามีการนับเม็ด
ยามักทําไดยาก
% compliance โดยวิธีการนี้ สามารถคํานวณไดดังสมการ
% compliance = A/B x 100
โดย A = จํานวนเม็ดยาที่ผูปวยรับประทาน
B = จํานวนเม็ดยาที่ผูปวยควรรับประทานจริงตามกําหนดวันนัด
เมื่อ A = N1 – P
N1 = จํานวนเม็ดยาที่จายใหไปครั้งลาสุด
P = จํานวนเม็ดยาที่เหลือ (ไดจากการนับยาที่ผูปวยนํายา)
เมื่อ B = F x E
F = ความถี่ของการรับประทานยาใน 1 วัน
E = จํานวนวันที่นัดผูปวยมาติดตาม
2.3 self report เปนวิธีที่ไดรับความนิยมนํามาวัดการปฏิบัติตามสั่งของ
ผูปวยมากที่สุด เนื่องจากทําไดสะดวก แตความนาเชื่อถือของขอมูล ยังไมมากนักเพราะขอมูลได
จากการตัดสินในประเมินโดยตรงของผูปวย ผูปวยอาจประเมินการปฏิบัติตามสั่งของตนเองมาก
หรือนอยเกินความจริงได วิธีนี้อาศัยการติดตามผูปวยถึงจํานวนครั้งที่ผูปวยขาดการรับประทานยา
ในชวงเวลาที่ผานมา เภสัชกรอาจตั้งคําถามผูปวยโดยตรงหรือใชแบบสอบถามก็ได ขอมูลสามารถ
นํามาคํานวณไดดังนี้
% compliance = จํานวนเม็ดยาที่รับประทานตอวันตามที่บันทึก
x 100
จํานวนเม็ดยาที่ผูปวยตองรับประทานตอวันในชวงเวลานัด
หมายถึงผูปวยรับประทานยา A tid pc แพทยสั่งจาย 90 เม็ด ในชวงเวลาที่ผานมาผูปวย
ลืมรับประทานยา 5 ครั้ง ดังนั้นใน 1 เดือน ผูปวยรับประทานยาจริง 85 เม็ด สามารถคํานวณรอยละ
ของการปฏิบัติตามสั่งคือ 94.44 %
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2.4 ตารางบันทึกการใชยา (medication reminder card) ลักษณะเปน
ตารางบันทึกเวลาการรับประทานยาในแตละครั้งของผูปวย เมื่อครบกําหนดการนัดในครั้งถัดไป
นําขอมูลในตารางมาประเมินการปฏิบัติตามสั่งของยาแตละตัว ตาม % compliance ในขอ 2.2 วิธีนี้
หากผูปวยมีการลงบันทึกตามจริง ขอมูลที่ไดจะมีความนาเชื่อถือในระดับหนึ่ง แตหากผูปวยไมมี
ความซื่อสัตยในการบันทึกขอมูลหรือผูปวยลืมบันทึกขอมูล ผลที่ไดไมสามารถนํามาวัดการปฏิบัติ
ความสั่งที่แทจริงของผูปวยได
2.5 วัดผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาหรือผลของยา ไดแก การวัดระดับน้ําตาล
ในเลือดหลังอดอาหาร ยาไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง ในผูปวยเบาหวาน การวัดความดันโลหิต ในผูปวย
ความดันโลหิตสูง ซึ่งแพทยนิยมใช เพื่อติดตามผลของการรักษา และเปนวิธีที่สะดวกในการศึกษา
ความไมสามารถใชยาตามสั่ง เพราะคาพารามิเตอรเหลานี้ มีบันทึกอยูในประวัติผูปวยทุกรายกอน
เขาพบแพทย
2.6 การวัดพฤติกรรมของผูปวย เชน การดูแลความสม่ําเสมอในการมา
ตรวจตามนัดของผูปวย (repeat prescription) ขอมูลไดจากประวัติผูปวยนอก (OPD card) ของผูปวย
ซึ่งมีรายละเอียดวันนัดที่ผูปวยมาตรวจ และกําหนดนัดในครั้งตอไป หากผูปวยพลาดนัดอาจแปลง
ความหมาย ไดวาผูปวยขาดยา แตถาผูปวยบอกวายังมียาเหลืออยู อาจแสดงวา ผูปวยไดรับยาจาก
แหลงอื่น ๆ หรือ รับประทานยาไมถูกตองจึงมียาเหลืออยู แตวิธีนี้อยางเดียวยังขาดความนาเชื่อถือ
ในการวัดการปฏิบัติตามสั่งของผูปวย
การวัดความรวมมือในการใชยาตามสั่งนั้นสามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งวิธีตาง ๆ จะใหผล
คลายกัน งานวิจัยสวนใหญมักใชวิธีการสัมภาษณ (สุวรรณี 2532) เนื่องจากเหมาะกับผูปวยจํานวน
มาก แตตองอาศัยความชํานาญและทักษะ เพื่อใหไดคําตอบตรงตามความจริง การคนหาปญหาใน
ผูปวยที่ไมสามารถใชยาตามสั่ง ควรใชหลายวิธีรวมกัน เชน การสัมภาษณ การนับเม็ดยาที่เหลือ
หรือผลของการรักษา โดยเลือกตามความเหมาะสม (Winkler et al 2002)
สาเหตุของการไมสามารถใชยาตามสัง่ (สุวรรณี 2532)
สาเหตุของการไมสามารถใชยาตามสั่ง สรุปดังนี้
1. สาเหตุจากตัวผูปวย
1.1 ลักษณะประชากร หมายถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ อาชีพ รายไดฐานะทาง
เศรษฐกิจและการศึกษา
- เพศ เพศหญิงไมสามารถใชยาตามสั่ง มากกวาเพศชาย
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- อายุ ผูปวยสูงอายุจะไมสามารถใชยาตามสั่งมากกวาผูปวยอายุนอย อาจ
เปนเพราะปญหาการไดยิน การมองเห็น ทําใหการแนะนํายาหรืออานฉลากยาไดไมชัดเจน
- ระดับการศึกษา ผูปวยที่มีการศึกษาสูง จะใชยาตามสั่งไดมากกวาผูปวยที่มี
ระดับการศึกษาต่ํา แตบางงานวิจัยก็พบวาไมมีความสัมพันธกัน
- สถานภาพการสมรส พบวาผูปวยที่มีครอบครัว จะใชยาตามสั่งดีกวาผูปวย
ที่อยูคนเดียว คนโสดและคนที่มีครอบครัวจะใชยาผิดนอยกวาคนที่เปนหมายหรือแยกกันอยู เพราะ
ผูปวยมีครอบครัว มีคนคอยหวงใย ตักเตือนเรื่องสุขภาพ ทําใหการใชยาตามสั่งดีขึ้น
- ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ผู มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ สั ง คมต่ํ า มั ก ไม
สามารถใชยาตามสั่งมากกวาผูปวยกลุมอื่น และพบวาผูปวยที่มีปญหาเรื่องเงินจะไมไปพบแพทย
ตามนัด ทําใหการรักษาขาดการตอเนื่อง
1.2 ความเชื่อของผูป วย ไดแ ก ความเชื่อเรื่องสุขภาพ หรือเกี่ยวกับโรค
รวมทั้งความเชื่อในประสิทธิภาพของยา มีผลตอความสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง
2. โรคที่เปน ความรุนแรงของโรค และระยะเวลาที่เปนโรค ผูปวยเปนโรคที่มีความ
รุนแรงมาก การใชยาตามสั่งจะสูง
3. สาเหตุจากยา โดยมีสาเหตุหลายประการ ดังนี้
3.1 ยาที่มีรูป รส กลิ่น ไมดี ทําใหผูปวยไมยอมรับประทานยา
3.2 ภาชนะบรรจุยาไมเหมาะสมกับการใช บางชนิดมีการออกแบบพิเศษ
เพื่อปองกันเด็กเปดรับประทาน เปนอุปสรรคสําหรับผูใหญ ทําใหเปดยาก มีผลตอความรวมมือใน
การใชยาตามสั่ง
3.3 อาการขางเคียง หรืออาการไมพึงประสงคจากยา ผลขางเคียงจากยาเปน
อุปสรรคตอความรวมมือในการใชยาของผูปวย (Richard et al 2003)
3.4 จํานวนขนานยาที่ไดรับ ผูปวยที่ไดรับหลายขนาน หรือหลายรูปแบบ ทํา
ใหผูปวยลืมรับประทานยา
3.5 ความยุงยากและความถี่ของการใชยาในแตละวัน ผูปวยที่ไดรับยาวันละ
ครั้ง การใชยาตามสั่งจะดีกวาการแบงใหวนั ละหลายครั้ง แตมีโอกาสเกิดความรวมมือเกินแพทยสั่ง
ซึ่งอาจทําใหเกิดอาการไมพงึ ประสงคจากยา เชน ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เปนตน(Winkler et al
2002, Arsenio et al 1997)
3.6 ความรูเกี่ยวกับยา ผูปวยที่ทราบขอบงใชของยาแตละตัว จะใชยาได
ถูกตองมากขึ้น
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3.7 ฉลากยา ผูปวยไมเขาใจฉลากยา หรือตีความหมายในฉลากยาผิด ทําให
ผูปวยใชยาผิด
4. สาเหตุจากบุคลากรการแพทยที่เกี่ยวของ
ผูปวยที่มีความเชื่อมั่น และประทับใจในแพทยที่ทําการรักษา จะใหความรวมมือในการ
รักษาและมาตามนัดสม่ําเสมอ การไดรับการดูแลเอาใจใสจากพยาบาล การบริการผูปวยดวยความ
เปนกันเอง การย้ําเตือนใหผูปวยมาพบแพทยตามนัด ทําใหผูปวยไมลืม สําหรับเภสัชกรเปนจุด
สุดทายกอนที่ผูปวยจะกลับบาน การใหความรูเกี่ยวกับยา เชน วิธีใชยา วัตถุประสงคการใช ขอควร
ระมัดระวังไมวาจะเปนการแนะนําโดยตรง หรือใหเอกสารคําแนะนําจะชวยใหผูปวยใชยาตามสั่ง
ไดดีขึ้น
5. สาเหตุอื่น ๆ
การรอรับบริการนาน ทําใหผูปวยไมอยากมาโรงพยาบาล มีผลตอความรวมมือในการ
ใชยา
กลวิธีในการแกปญหาการไมสามารถใชยาตามสัง่ (อรรณพ 2542)
1. ปญหาเกี่ยวกับตัวผูปวย
ปจจัยเสี่ยงที่วาทําใหผูปวยไมสามารถใชยาตามสั่ง คือ อายุ พบวาผูปวยสูงอายุเปนกลุม
ที่ตองใชยามาก และอัตราความไมสามารถใชยาตามสั่งสูง ในผูปวยสูงอายุสายตาอาจไมดี ทําให
ตองใชฉลากยาหรือคําแนะนําตาง ๆ ดวยอักษรที่โตเปนพิเศษ พิมพดวยหมึกสีเขม หรืออาจใชฉลาก
สีตาง ๆ เขาชวย เพราะผูปวยมักสังเกตสีไดดีกวาตัวอักษร นอกจากปญหาทางสายตาผูสูงอายุยังมี
การไดยินลดลง การแนะนํ าการใช ยา ควรพูดเสียงดังชา ๆ และย้ําเพื่อความแนใ จ ผูสูงอายุที่มี
ความจําไมดี ควรมีเครื่องมือชวยความจําในการใชยา เชน ภาชนะบรรจุยาที่บอกเวลาที่ตองใชยาไว
ที่หนาภาชนะ เปนตน
ในดานสภาพสมรส พบวาผูปวยที่อยูคนเดียว ไมไดอยูกับครอบครัวหรือเปนหมาย มี
แนวโนมจะไมสามารถใชยาตามสั่งไดมากกวากลุมอื่น เมื่อพบผูปวยประเภทนี้จึงควรใหความ
สนใจ และติดตามผลการรักษา ใกลชิดกวากลุมอื่น ๆ
ในดานฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ผูปวยตองหยุดยา เพราะไมมีเงินคายา หรือไมมีเงินคา
เดินทางควรหาแนวทางแกไขใหผูปวย พบนักสังคมสงเคราะห หรือติดตอแพทยผูรักษา หายาที่มี
คุณภาพทัดเทียมแตราคาถูกกวาทดแทน
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2. ปจจัยจากโรคที่เปน
ในผูปวยที่ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับโรคที่เปนเพียงพอ หรือไมสามารถหลีกเลี่ยงปจจัยที่
มีผลตอโรค ถาผูปวยเขาใจโรคเพียงพอ การปฏิบัติตนของผูปวยและผลการรักษาจะดีขึ้น สําหรับ
ผูปวยดวยโรคเรื้อรังตองการรักษาตลอดชีวิต ควรมีการติดตาม แนะนํา กระตุนอยางจริงจังและ
ตอเนื่องสม่ําเสมอ ผูปวยจึงจะไมลืม และการใชยาตามสั่งจะดีขึ้น
3. ปจจัยจากยา
ผู ป ว ยบางรายไม ใ ช ย าตามสั่ง เนื่ อ งจากรูป รส กลิ่น ของยาไม ช วนรั บ ประทาน ใน
ปจจุบันมีการพัฒนาสูตรตํารับมากมาย ปญหาจาก รูป รส กลิ่น จะนอยลง โดยเฉพาะปญหาเรื่องยา
ในเด็กเล็กก็จะลดลงมาก
จํานวนขนานยามาก และตองใชยาบอยครั้ง ทําใหผูปวยลืมใชยาหรือการใชยาตามสั่ง
ลดลง การพัฒ นาในรู ป ยาผสมหลายชนิ ด ในเม็ ด เดีย ว ทํ า ให ล ดขนานยาลง แต ไ ม ค อ ยนิ ย มใช
เนื่องจากปรับขนาดยายาก จึงมีการพัฒนาเปนยาที่ออกฤทธิ์นานแทน ทําใหสามารถควบคุมระดับยา
ไดดีกวา เชน การฝงเขาใตผิวหนังของยาคุมกําเนิดบางชนิดที่ออกฤทธิ์นาน ผูปวยไมตองฉีดยาหรือ
รับประทานยาทุกวัน
4. ปจจัยสืบเนือ่ งจากบุคลากรทางการแพทย
ผูปวยที่มีความพึงพอใจจากการพบแพทยในครั้งแรก ซึ่งเกิดการที่แพทยแสดงความเปน
กันเอง ผูปวยจะรวมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับเปนอยางดี ดังนั้นทาทีที่แสดงออกและ
การแสดงความยอมรับของแพทยและพยาบาล จึงมีความสําคัญมากตอการสงเสริมใหผูปวยดูแล
ตนเอง
5. ปจจัยอืน่ ๆ
การที่ผูปวยตองใชเวลารอคอยเพื่อจะไดรับการตรวจรักษาหรือรอรับยานาน ๆ ทําให
การใชยาตามสั่งลดลง ถาสามารถลดเวลาในการรอคอย หรือในชวงเวลารอคอย มีการแนะนําให
ความรู เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดโรคขึ้น จะพบวาผูปวยสามารถใชยาตามสั่งไดเพิ่มขึ้น เมื่อผูปวย
พอใจในการบริการก็จะทําใหการใชยาตามสั่งเพิ่มขึ้น
ลักษณะโรคเบาหวานตอปญหาที่เกิดจากยาและความรวมมือในการใชยา
(เยาวภา 2544)
โรคเบาหวานเป น โรคเรื้ อ รั ง ทํ า ให ผู ป ว ยจํ า เป น ต อ งมี ก ารใช ย าอย า งต อ เนื่ อ ง เป น
ระยะเวลาที่ยาวนานหรืออาจใชตลอดชีวิต ทําใหผูปวยเกิดการเบื่อหนายในการใชยา ลักษณะอาการ
ของโรคเบาหวานผูปวยอาจจะไมมีอาการที่กอใหเกิดความรําคาญ และการใชยาก็จะไมเห็นผลใน
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การรักษาตออาการตาง ๆ อยางเห็นไดชัด ผูปวยเบาหวานบางราย มีภาวะแทรกซอนชนิดเรื้อรังรวม
ดวย ทําใหตองใชยาหลายชนิดรวมกัน อาจทําใหเกิดอันตรกิริยาระหวางยา อาการขางเคียงจากยา
บางรายตองมีการใชยาฉีดอินซูลิน ซึ่งจะมีวิธีการใชและการเก็บรักษาที่ยุงยากหรือในขณะทําการ
รักษามีการปรับเปลี่ยนชนิดของยา ขนาดยา ความถี่ในการใหยาอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับผล
ของระดับน้ําตาลในเลือด ทําใหผูปวยปรับตัวในการใชยาไมทัน หากผูปวยไมมีความรูหรือไมเห็น
ประโยชนของยาในระยะยาวหรือเกิดจากความเชื่อของผูปวยที่วา ตราบเทาที่อาการของโรคไมมี
การใชยาก็ไมมีความจําเปน ก็อาจทําใหผูปวยหยุดการใชยาได อีกสาเหตุหนึ่งผูปวยเบาหวาน
สวนมากเปนผูปวยสูงอายุ ซึ่งอาจเกิดปญหาการใชยา จากความบกพรองในดานการรับรู การไดยิน
สายตา สภาวะการทํางานของตับและไต ตองมีการปรับขนาดยา ทําใหมีโอกาสที่จะใชยาไมถูกตอง
ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหผูปวยไมใหความรวมมือในการใชยามีผลทําใหไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดได
ลักษณะของโรคเบาหวานนั้น สงผลใหมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาจากการใชยาไดมาก
เภสัชกรควรติดตามผลการรักษา ติดตามการเกิดอาการไมพึงประสงค ติดตอประสานงานกับแพทย
ในกรณีเกิดปญหาจากการใชยา การใหคําแนะนําปรึกษาแกผูปวย จนผูปวยมีความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับโรคและยา และการปฏิบัติตัวรวมทั้งมีการกระตุนผูปวยเปนระยะ ทําใหลดหรือปองกัน
ปญหาที่เกิดจากยา สงผลตอผลการรักษาที่ดี การจัดตั้งหนวยใหคําปรึกษาดานยาจะเปดโอกาสใหมี
การทํางานรวมกันของเภสัชกรกับทีมสุขภาพตางๆในโรงพยาบาลมีรายงานการวิจัยที่แสดงถึงความ
พึงพอใจตอบทบาทของเภสัชกรในการใหขอมูลดานยา และติดตามปญหาผูปวย (Clifford et al
2002, Coast-Senior et al 1998)
การใหคําปรึกษาดานยาโดยเภสัชกร (pharmacy counseling)
ผลการรักษาที่ดีดวยยา จะไมประสบผลสําเร็จ หากปราศจากการสั่งยา การจายยา และ
การใชยาอยางถูกตอง การจายยาแกผูปวยอาจคิดวาผูปวยสามารถใชยาไดอยางถูกตองตามที่เขียนไว
บนฉลากยา แตจากการศึกษาสวนมากพบวาผูปวยอยางนอยรอยละ 30 ไมสามารถใชยาไดอยาง
ถูกตอง ตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย มีผูปวยจํานวนไมนอย เมื่อไดรับยาแลว ไมให
ความรวมมือในการใชยา หรือไมมีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม รวมถึงไมยอมใชยานั้นเลย ซึ่งมีสาเหตุ
หลายประการที่ทําใหผูปวยไมใหความรวมมือ (noncompliance) ในการใชยาดังกลาว เชน
- ผูปวยเกิดความสับสนเกี่ยวกับวิธีใชยา และเวลาในการใชยา
- ผูปวยไมใสใจกับการจะตองใชยา จึงละเลย หรือใชยาเมื่อถึงเวลาอันสมควร
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- ผูปวยใชยาแลวเกิดอาการขางเคียง หรือกลัวจะเกิดอาการขางเคียงจากการใชยา
- ผูปวยมีปญหาความไมสะดวกในการใชยานั้น ๆ จึงใชบางไมใชบาง
- ผูปวยอานหนังสือไมออก หรือฉลากยา ซองยาเขียนไมชัด
- ผูปวยอายทีจ่ ะตองใชยาหรือไมอยากใหผูอนื่ รูวาตัวเองตองใชยาชนิดนัน้
การใหคําแนะนําปรึกษา (counseling) เปนการใหความชวยเหลือแกผูรับบริการซึ่งมี
องคประกอบคือ การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ เพื่อใหผูรับบริการ
พรอมที่จะเปดเผยตนเอง แลวเขาสูกระบวนการเรียนรูที่จะเขาใจปญหาตนเอง และสามารถหาทาง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแกปญหานั้น ๆ ดวยตนเอง
การใหคําปรึกษาดานยา หมายถึงการที่เภสัชกรใหขอมูลคําแนะนําเรื่องยาแกผูปวย
เพื่อใหผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชยาไปในทางที่ถูกตองบนพื้นฐานของรางกาย จิตใจ
วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และการตัดสินใจของผูปวยเอง โดยมุงเนนแกไขปญหาใหแกผูปวย
เฉพาะรายบุคคล ซึ่งนําไปสู คุณภาพสุขภาพ (quality of health) และคุณภาพชีวิต (quality of life)
ของผูปวย (The U.S. Pharmacopeia 1997)
การใหความรู และคําปรึกษาเกี่ยวกับยาแกผูปวย บางครั้งไมใชเปนเพียงการใหขอมูล
ของยาเทานั้น เนื่องจากการใหขอมูลบางครั้งตองทําใหผูปวยเปลี่ยนพฤติกรรมบางประการไปจาก
เดิม ดังนั้นผูที่ใหความรู และคําปรึกษาเกี่ยวกับยาควรสามารถกระตุนใหผูปวยเรียนรู และใหความ
รวมมือเปนอยางดี แพทย เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข สามารถใหความรู เพื่อ
เปนการรักษาแบบองครวม สามารถทําใหผูปวยปฏิบัติตาม บรรลุผลตามความมุงหมายของการ
รักษา
เภสัชกร เปนบุคลากรที่สําคัญในการใหความรูและใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย เภสัช
กรเปนบุคลากรสุดทายในทีมงานสาธารณสุข ที่รับผิดชอบในกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่ง
ไดพบกับผูปวยกอนที่ผูปวยจะกลับไปใชยาดวยตนเอง จึงเปนความรับผิดชอบของเภสัชกรที่จะทํา
ใหผูปวยเขาใจวิธีการใชยาที่ถูกตองและเหมาะสม เภสัชกรมีหนาที่สนับสนุนคําแนะนําของแพทย
และตอบคําถามตาง ๆ ที่ผูปวยสงสัยเกี่ยวกับการใชยา ในขณะที่ผูปวยมาพบเภสัชกร ผูปวยจะลด
ระดับความวิตกกังวลบางแลว และสามารถรับรูการแนะนําเกี่ยวกับการใชยาไดเปนอยางดี ทําให
ผูปวยมีความเชื่อมั่นในการใชยา สภาเภสัชกรรมวาดวยขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ. 2540 กําหนดใหเภสัชกรตองคําแนะนําเกี่ยวกับยาหรือสงมอบยา ใน 6 ประเด็น
ไดแก
- ชื่อยา
- ขอบงใช
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- ขนาดและวิธีใช
- ผลขางเคียง (ถามี) และอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่อาจเกิดขึ้น
- ขอควรระวังและขอควรปฏิบัติในการใชยาดังกลาว
- การปฏิบัติเมื่อเกิดปญหาจากการใชยาดังกลาว
ตามขอกําหนดของ ASHP (1997) เภสัชกรควรใหความรูและคําแนะนําเกี่ยวกับยา
ดังตอไปนี้
1. ชื่อทั่วไปและชื่อทางการคาของยา เพื่อประโยชนแกผปู วยในการปองกันการใชยา
ซ้ําซอนจากการใชยาชนิดเดียวกันที่มีชื่อการคาตางกัน
2. ขอบงใชของยา ผลจากการรักษาของยา ขอปฏิบัติเมื่อใชยาแลวไมไดผล เพื่อใหผูปวย
ทราบวายานีใ้ ชสําหรับรักษาโรคอะไร
3. รูปแบบของยา วิธีใช ขนาดยา และความถี่การใชยา โดยมีการระบุวิธีใชชัดเจน และ
อธิบายใหผูปวยเขาใจ และไมเกิดอันตรายแกผูปวย
4. ขอควรปฏิบัติและควรระมัดระวังของการใชยา เพื่อปองกันอันตรายจากการใชยา
5. ขอปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา ซึ่งอาจเกิดไดเสมอกับผูปวย ควรแนะนําผูปวยรวม
ดวย เพื่อผลในการรักษาที่ดี และไมเกิดอันตรายแกผูปวย
6. อาการขางเคียงโดยทัว่ ไป และขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการขางเคียง เพื่อใหผูปว ยดูแล
รักษาตัวเองและสามารถปองกันอันตรายที่เกิดจากการใชยาดวย
7. วิธีการติดตามผลการรักษาดวยยา
8. วิธีการเก็บรักษายา โดยเฉพาะยาที่เสื่อมสลายตัวไดงายที่อุณหภูมิหองหรือเมื่อถูก
แสงแดดหรือความรอน ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพในการรักษาดวย
9. การเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
8. วิธีการรักษายา โดยเฉพาะยาที่เสื่อมสลายตัวไดงายที่อุณหภูมิหองหรือเมื่อถูกแสง
แดดหรือความรอน ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพในการรักษาดวย
9. การเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
กลุมของผูปวยที่ควรไดรับคําปรึกษาดานยา (ณธรและโพยม 2545)
1. ผูปวยที่แพทยเห็นความสําคัญ สงมาใหรับคําปรึกษาเริ่มการใชยาจากเภสัชกร การ
ดําเนินงานลักษณะนี้จะเปนการจํากัดขอบเขตของงานและเปนการรวมมือกันในการที่ใหผูปวย
ไดรับการรักษาที่ดีขึ้น
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2. ผูปวยเฉพาะโรค ผูปวยที่ตองใชยาเปนเวลานานมักไมคอยใหความรวมมือในการใช
ยา เภสัชกรควรเริ่มสอนผูปวยเหลานี้ตั้งแตระยะแรก ๆ มีการศึกษาพบวา การใหความรูเรื่องยาแก
ผูปวยจะเปนปจจัยสวนหนึ่งที่ทําใหผูปวยมีความสนใจ และตองการรักษาตามแผนการรักษา
3. ผูปวยไดรับยาเฉพาะกลุม โดยควรจัดใหความรูเรื่องยาแกผูปวยกลุมนั้น ๆ
4. ผูปวยสูงอายุ มักมีการใชยารวมกันหลายชนิด หรือเปนโรคพรอมกันหลายโรค
5. ผูปวยเด็ก ควรมีการใหความรูแกเด็กและผูปกครอง ใหเห็นความสําคัญในการที่ตอง
ใชยาใหถูกตองและครบถวน
6. ผูปวยออกจากโรงพยาบาล ผูปวยทุกคนที่ออกจากโรงพยาบาลควรใหรับคําปรึกษา
และแนะนําการใชยา โดยเภสัชกรใหคําแนะนํารวมกับพยาบาล
7. ผูปวยที่ตั้งเกณฑการคัดเลือกไวเพื่อใหคําปรึกษา
- มีปญหาการเจ็บปวย 3 ปญหาขึ้นไป
- ไดรับยามากกวา 5 ชนิด ตอใบสั่ง 1 ใบ
- ไดรับยาที่มี therapeutic index แคบ
- ไดรับยาที่ตองใชเทคนิคพิเศษ
- มีความเสี่ยงตออาการไมพึงประสงคจากยาสูง
- ผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรัง
- ผูปวยที่เคยมีประวัติไมใหความรวมมือในการใชยา (noncompliance)
ทักษะในการสื่อสารและการใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยา
(communication skill and drug counseling) (โพยม 2545, สุวรรณี 2532)
การใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยาจะสัมฤทธิ์ผลจะตองเปนการสื่อสารสองทางระหวาง
เภสัชกรกับผูปวย โดยเภสัชกรจะตองพยายามสืบคนวาผูปวยยังขาดความเขาใจหรือปฏิบัติตัวไม
ถูกตองในเรื่องใด หรือผูปวยตองการความรูหรือตองการคําอธิบายในเรื่องใดเพิ่มเติม แลวให
คําแนะนําปรึกษาที่ตรงกับความตองการของผูปวยหรือตรงกับสิ่งที่ผูปวยยังบกพรองอยู เภสัชกรให
คําแนะนําปรึกษาเรื่องยาจําเปนตองเขาใจถึงเรื่อง ทัศนคติ และความเชื่อของผูปวยตอพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวในเรื่องสุขภาพ เพราะความรับรูของผูปวย (patient perception) ทัศนคติของผูปวย
(attitude) และความเชื่อเรื่องสุขภาพ (health belief) มีผลตอพฤติกรรมของผูปวยทั้งสิ้น
ยาอาจมี ผลบ างต อการดํา เนิน ชีวิตประจําวันของผูป ว ย และตองมีการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมบางประการของผูปวย เพื่อใหเปนไปตามแผนการรักษา และใหบรรลุวัตถุประสงคใน
การรักษา เภสัชกรตองตกลงกับผูปวย เพื่อใหแผนการรักษามีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน
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ของผูปวยนอยที่สุด การยอมรับแผนการรักษาขึ้นอยูกับปจจัยทางจิตวิทยาและสิ่งแวดลอมหลาย
ประการ มีการศึกษาพบวาผูปวยที่ไมใหความรวมมือในการรักษา ประมาณ 40% ไมคอยที่จะใชยา
ตามแผนการรักษา ความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหคําปรึกษาและผูปวยอาจเปนสิ่งจูงใจใหเกิดความ
รวมมือในการรักษา โดยมีปจจัยพื้นฐาน 3 ประการ ในการยินยอมปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชยา
1. ความนาเชื่อถือของขอมูลตามความคิดของผูปวย ผูปวยมีความคิดเปนของตนเอง
เกี่ยวกับสุขภาพความเจ็บปวย และยา ผูปวยคือผูตัดสินใจวาเขาจําเปนตองใชยานั้นจริงหรือไม
เภสัชกรจําเปนตองใหขอมูลแกผูปวยวายาที่เขาไดรับนั้นจําเปนกับตัวเขาจริง ๆ และขอมูลนั้น
สามารถเชื่อถือได ดังนั้นตองพยายามทําใหผูปวยเห็น ผลดี ผลเสีย ของการใชยาไมถูกตอง
2. ยาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปวยมากนอยเพียงใด ผูปวยจะยอมรับ
การใช ย าที่ มี ผ ลเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมหรื อ การดํ า รงชีวิ ต น อ ยที่ สุ ด ดั งนั้ น เวลาการให ย าจึ ง มี
ความสําคัญ โดยมากยาที่รับประทาน วันละ 1 ครั้ง จะไดรับการยอมรับจากผูปวยมากกวายาที่ตอง
ใชวันละหลายครั้ง เภสัชกรควรจัดการใหผูปวยรับประทานยาอยางเหมาะสมกับพฤติกรรมในการ
ดําเนินชีวิต โดยมีผลกระทบนอยที่สุด ควรเปดโอกาสใหผูปวยไดถามคําถามและความคิดเห็น
เพื่อใหผูปวยมีความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในแผนการรักษา
3. ความรูของผูปวยเกี่ยวกับการใชยานั้น การขาดความรู ความเขาใจในการใชยาอยาง
แทจริงเปนเหตุผลที่ผูปวยใชยาไมไดผล โดยผูปวยอาจไมตั้งใจใหเกิดเหตุการณเชนนี้ มูลเหตุอาจ
เกิดจากคํา แนะนําบนฉลากยาไมสมบูรณ และไมไดใหขอมูลที่เพียงพอในการปฏิบัติตัวใหถูกตอง
ดังนั้นนอกจากใหผูปวยอานคําแนะนําจากฉลากยาแลว ควรมีการแนะนําเพิ่มเติมแกผูปวยแตละราย
ดวย จะตองใชเวลาในการอธิบายใหผูปวยเขาใจประโยชนของการรักษา และตองอธิบายใหผูปวย
เขาใจวาทําไมจึงตองใชยานั้น และหากใชยาถูกตอง ผลจะเปนอยางไร การใหคําแนะนําการใชยาแก
ผูปวยนั้นควรสั้น แมนยํา ผูปวยเขาใจไดงายและสามารถนําไปปรับการดํารงชีวิตประจําวันอยาง
สอดคลอง ถาไมเชนนั้นผูปวยจะไดรับแตเพียงขอมูล โดยที่ไมไดรับความรูแตอยางใด เพราะการ
ไดรับความรูนั้นหมายถึงความเขาใจ และไดนําไปปฏิบัติดวย
ทักษะพื้นฐานในการใหคําปรึกษา (โพยม 2545, อรรณพ 2542)
การสนทนาสื่อสารกับผูปวยมีทักษะเบื้องตนที่เภสัชกรควรทราบ และฝกฝนจนเกิด
ความชํานาญ เพื่อใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผล สามารถทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ผูปวย ทักษะพื้นฐานดังกลาวประกอบดวย
1. การถาม ทักษะนี้ใชเพื่อคนหาสาเหตุที่ผูปวยมารับการตรวจรักษา การถามจะชวยทํา
ใหผูปวยไดแสดงจุดมุงหมาย ความตองการของผูปวย ตลอดจนอารมณ ความรูสึก เภสัชกรสามารถ
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ทราบประสบการณ องคความรูของผูปวย รวมทั้งพฤติกรรมโดยรวมของผูปวย ที่สําคัญการตั้ง
คําถามที่มีประสิทธิภาพ ควรใชคําถามเปดมากกวาการใชคําถามปด
ลักษณะตาง ๆ ของคําถาม
1.1 คําถามปลายเปด เปน คําถามที่เ ริ่มต น ด วยคําใดคํา หนึ่งต อไปนี้ ใคร
อะไร เมื่อไร ที่ไหน ทําไม หรือ อยางไร การตอบคําถามลักษณะนี้ ผูตอบไมสามารถตอบเพียงคําวา
ใช หรือไมใช ลักษณะคําถามประเภทนี้เปนคําถามที่ดีที่สุดในการเริ่มตนการสนทนา แตคําถาม
ปลายเปดตองไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูปวยและผูถามตองเปนผูฟงที่ดีดวย เพื่อใหสามารถ
ประมวลขอมูลเกี่ยวกับผูปวยได ลักษณะคําถามเพื่อใหตอบเพียงคําวา ใช หรือ ไมใช คําถามแบบนี้
ไมเหมาะสมในการใหความรูหรือใหคําปรึกษาและควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจทําใหผูปวยตอบคําถาม
ใหเปนไปตามคาดหวังของผูถาม และเปนการปดกั้นไมใหผูปวยพูดคุยตอ
1.3 คําถามนํา เปนลักษณะคําถามที่มีคําพูดแนะนําใหตอบอยูในคําถาม เชน
“กินยานี้แลวเคยปวดศีรษะบางไหม” อันตรายของคําถามประเภทนี้ ผูปวยอาจคิดวาสิ่งที่ผูถาม ถาม
นํามานั้นอาจเปนคําตอบที่ดีกวาคําตอบเดิมที่เขาคิดจะตอบ และทําใหไดขอมูลไมถูกตอง
1.4 คําถามตรง ๆ คําถามเกี่ยวกับขอมูลวาจริงหรือไม สามารถตอบไดดวย
คําพูดสั้น ๆ ประโยชนของคําถามนี้ ผูปวยจะรูวาจะตอบใหตรงประเด็นไดอยางไร
1.5 การถามโดยทวนคําพูดของผูปวย เปนเทคนิคหนึ่งที่ชวยใหผูปวยไดพูด
ถึงปญหาของตนมากขึ้น เปนการที่ผูใหคําปรึกษาถามโดยทวน 2 - 3 คําสุดทายที่ผูปวยพูด เชน
“เมื่อวานนี้มีผื่นขึ้น ไมดีเลย” “ไมดีเลย แลววันนี้เปนอยางไรบาง”
1.6 การถามโดยสะทอนความรูสึก เปนการหยั่งความรูสึกของผูปวย โดยใช
คําพูดสะทอนวาผูปวยมีอารมณอยางไร หากผูปวยอารมณไมดี เภสัชกรจะตองหาวิธีการ ทําให
ผูปวยมีอารมณคลี่คลายในทางที่ดี
ผูปวย : “ฉันจะบาตาย มารอเขาตรวจตั้ง 4 ชั่วโมง แลวตองมาเสียเวลาที่หอง
ยาอีก ไมรูวาฉันจะไปตามนัดทันหรือไม”
เภสัชกร : “คุณกําลังกังวลวาตองรีบไปหรือครับ”
ในการตั้งคําถามเภสัชกรควรใชน้ําเสียงที่บอกใหทราบถึงความรูสึก เอาใจใส สนใจ
และเปนมิตรกับผูปวยอยางแทจริง การถามไมควรตั้งคําถาม เพื่อไมใหผูปวยสับสนกับคําถาม ควร
ใชคํางาย ๆ หลีกเลี่ยงศัพทเทคนิค เภสัชกรควรวางแผนถึงขอมูลที่ตองการทราบจากผูปวย เพื่อให
ตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการ ตัวอยางหลักการตั้งคําถามเพื่อเก็บขอมูลผูปวยโดย Holey seven
method
Location : “มีอาการตรงไหนบาง”
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Quantity : “อาการเปนอยางไรบาง”
Timing : “อาการเปนมานานเทาไร อาการเปนบอยเพียงไร”
Setting : “อาการเหลานี้เกิดขึ้นไดอยางไร”
Modifying factor : “เมื่อมีอาการเกิดขึ้น ทําอยางไร อาการดังกลาว ถึงดีขึ้น”
Associated symptoms : “มีอาการอื่นๆ อะไรบางที่เกิดขึ้นรวมกัน”
2. การฟง ทักษะนี้ทําใหเภสัชกรทราบขอมูลประเด็นเนื้อหา ความรูสึกที่ผูปวยแสดง
ออก เภสัชกรควรเปนผูฟงที่ดี และไตรตรองทุกคําพูดของผูปวย เพื่อการคนหาความหมายที่แทจริง
ที่ซอนอยูเบื้องหลังคําพูดเหลานั้น เภสัชกรไมเพียงฟงในสิ่งที่ผูปวยพูด แตควรสนใจวาผูปวยพูด
อยางไร เชน น้ําเสียง สําเนียง ภาษาที่ใช การแสดงออกของสีหนา ทาทาง แววตา เปนอยางไรดวย
เภสัชกรควรสังเกตพฤติกรรมของผูปวยอยางละเอียดถี่ถวน และเลือกใชกลยุทธในการสนทนาให
เหมาะสมกับผูปวยแตละราย
3. การทวนความ ใชทักษะนี้เมื่อระหวางการสนทนาผูปวยหยุดเลาเรื่องราว แตเรื่องที่
เลายังไมจบหรือเรื่องที่เลามีหลายประเด็นมากจนอาจสรางความสับสน เภสัชกรทวนความที่ผูปวย
เลาดวยคําพูด วลีประโยคที่สําคัญใหผูปวยฟง ขอมูลที่ยอนกลับทําใหผูปวยเขาใจความคิดและสิ่งที่
ผูปวยพูดมากขึ้น ผูปวยเกิดกระบวนการเรียบเรียงทางความคิดอีกครั้ง และเลาเรื่องเพื่อขยายความ
ตอไป ทักษะนี้เปนการชักนําใหผูปวยกลับสูประเด็นสนทนาเดิม และทําใหผูปวยรูสึกวาเภสัชกร
เขาใจปญหาของผูปวย
4. การสะทอนความรูสึก ขณะที่ผูปวยเลาเรื่องมีการแสดงอารมณความรูสึกออกมา
ตลอดเวลา เภสัชกรควรมีการสังเกต คําพูด สีหนา แววตา กริยาตาง ๆ ที่ผูปวยแสดงออก แลวเลือก
สะทอนความรูสึกใหผูปวยรับทราบถึงความจริงใจและความตองการใหความชวยเหลืออยางเต็มที่
ของเภสัชกร
5. ความเงียบ ระหวางสนทนาผูปวยแสดงอารมณออกมาก เชน โกรธ รองไห เภสัชกร
ควรใชทักษะความเงียบ ตั้งใจฟงผูปวยพูด รอจนผูปวยอารมณสงบลงบาง ซึ่งสามารถสงบอารมณ
ผูปวยไดอยางรวดเร็ว
6. การสรุปความ เมื่อผูปวยกับเภสัชกรสนทนาจนไดประเด็นชัดเจน หรือตองการจบ
การสนทนา การสรุปความจะชวยทําใหผูปวยและเภสัชกรเขาใจตรงกันในเรื่องและประเด็นที่
สนทนา โดยการสรุปความที่ดีนั้น เภสัชกรควรพูดในประเด็นหลักสั้น ๆ พูดเปนลําดับขั้นตอน
เชื่อมประโยคประเด็นตาง ๆ อยางสอดคลอง เพื่อใหผูปวยเขาใจงาย
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ประเภทของการสื่อสารผูปวย
1. การสื่อสารโดยใชภาษา (verbal communication )
การบอกเลา อธิบาย หรือแนะนําผูปวยตองใชภาษาที่ผูปวยเขาใจงาย การใชศัพทเทคนิค
มักจะทําใหผูปวยเขาใจผิดไดงาย และแมเมื่อเขาใจผิดแลวก็อาจจะไมยอมถามเพราะกลัวเสียหนา
ดังนั้นแมผูปวยจะไมเขาใจจริง ๆ ผูปวยก็จะพยักหนาทุกครั้งที่ถามวาเขาใจหรือไม การใชภาษางาย
ๆ เปนสิ่งที่เภสัชกรตองฝกฝนอยางยิ่ง เพื่อใหผลตามตองการ
2. การสื่อสารโดยไมใชภาษา (nonverbal communication )
นักจิตวิทยาบางทาน กลาววา ประมาณ 15% ของขอความสามารถสื่อสารกันได โดยใช
คําพูดอีก 30% สื่อสารกัน โดยลักษณะของน้ําเสียงและจังหวะการพูด และอีกมากกวา 50% สื่อสาร
กันดวยการแสดงออกทางสีหนาและลักษณะทาทาง ไดแก การนั่ง ยืน การใชแขน ขา ตลอดจนสี
หนาเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการสื่อสาร เภสัชกรควรมีการฝกเพื่อใหเคยชินกับการแสดงออก โดยไม
ควรแสดงออกถึงความโกรธกังวลใจหรือละอายใจ ซึ่งอาจมีผลตอการเขาใจผิดของผูปวย ลักษณะ
ทาทางที่ควรปฏิบัติในขณะใหคําปรึกษา
- เภสัชกรควรมองหนาและนัยนตาของผูปวย ในขณะกําลังพูดคุยหรือขณะรับฟง ไม
ควรลงไปที่จุดอื่นหรือมองไปนอกหอง เพราะอาจทําใหผูปวยมีความรูสึกวาไมใหความสนใจ
- ตั้งใจฟงผูปวยพูด โดยมีการแสดงออกทางรายกาย ไมวอกแวก
- การใชสําเนียง น้ําเสียง มีความจําเปน อยาใชคําถามเชิงกลาวหา ตําหนิ หรือไมเชื่อถือ
ผูปวยอาจกลัวทําใหไมไดรับความรวมมือจากผูปวย โดยพยายามทําใหผูปวยรูสึกอบอุน
- รูจักพยักหนาในโอกาสที่สมควร และแสดงความสนใจ ขณะผูปวยกําลังพูด
- อยาพยายามจดบันทึกในขณะที่พูดคุยกับผูปวย การจดบันทึกทําใหการพูดผละจุดได
ทําใหผูปวยรูสึกเหินหางบาง จึงควรจําไวกอน จึงคอยมาเรียบเรียงภายหลัง หรืออาจบันทึกเพียง
สั้น ๆ ไวแลว จึงมาขยายความเมื่อสัมภาษณเสร็จ การเรียบเรียงควรกระทําทันทีที่สัมภาษณเสร็จ
- ควรนั่งในทาที่นั่งสบายใหผูปวยรูสึกเปนกันเอง
- การใหคําปรึกษาควรเปนการสวนตัว และจะตองพูดคุยเปนกันเอง ผูปวยสวนใหญไม
ตองการใหผูอื่นไดยินเรื่องของตนเอง ระหวางการสัมภาษณจึงไมควรมีการขัดจังหวะใด ๆ ทั้งสิ้น
เชน โทรศัพท เพื่อใหผูปวยอุนใจ และเชื่อมั่นในสิ่งที่เภสัชกรบอก
- ควรแต ง ชุ ด ฟอร ม ของเภสั ช กร เพื่ อ ให ผู ป ว ยมี ค วามรู สึ ก เชื่ อ มั่ น ในเภสั ช กรที่ ใ ห
คําปรึกษา
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การสื่อสารที่ มีประสิทธิภ าพ ควรมีการเรียนรู และฝ กฝน การฝก ฝนดวยตนเองเปน
สิ่งจําเปน เภสัชกรควรมีการประเมินตนเอง หลังการใหคําปรึกษาอยางถูกตอง เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นในตนเองและพัฒนาตนเอง
เทคนิคการพูดคุยแบบมีปฏิสัมพันธ (interactive verbal techniques) (โพยม 2545, อรรณพ 2542)
เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูปวย วามีความเขาใจวิธีการใชยาถูกตองหรือไม
ไมใชเพียงแตการใหขอมูลเทานั้น ในการใหคําปรึกษา เภสัชกรจะใชคําถามปลายเปด แตเจาะ
ประเด็นในการสนทนาและใหผูปวยสรุปความเขาใจของตนเอง หากมีบางสวนยังไมเขาใจ เภสัชกร
สามารถอธิบายเพิ่มเติมในสวนนั้น
1. Prime questions โดยมี 3 คําถามตอไปนี้ ใชกรณีที่ผูปวยไดรับยาใหมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงยาที่ผูปวยเคยไดรับ
- หมอบอกคุณวายานี้ใชเพื่อจุดประสงคอะไร
- หมอบอกคุณวายานี้ใชอยางไร
- หมอบอกคุณวาผลจะเปนอยางไรตอไปเมื่อใชยานี้
โดยแตละคําถามเปนการทดสอบวาผูปวย มีความรูในการกลับไปใชยาเองไหม คําถาม
แรกเปนการทบทวนวัตถุประสงคในการใชยา คําถามที่สองครอบคลุมทุกแงมุมของขนาดยาและ
วิธีใชยา คําถามสุดทายเปนการพูดถึงผลลัพธที่คาดหวังจากการรักษา เชน อาการขางเคียงที่อาจ
เกิดขึ้น และการกระทําที่เหมาะสมในกรณีที่ผลการรักษาไมเปนไปตามที่คาดหวังไว คําตอบที่
เหมาะสมแตละคําถาม แสดงวาผูปวยเขาใจในการใชยาอยางถูกตอง เภสัชกรสามารถใหขอมูล
เพิ่มเติมกอนจะเปลี่ยนเปน Prime questions ถัดไป การถามและตอบสลับกันเชนนี้ ทําใหผูปวยตัง้ ใจ
ในการมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา ทําใหเภสัชกรสามารถประเมินและแกไขปญหา ชวยใหผูปวย
มีการใชยาไดอยางถูกตอง
2. การตรวจสอบขั้นสุดทาย (final verification)
ขั้นตอนสุดทายและสําคัญที่สุดในการใหคําปรึกษาแบบมีปฏิสัมพันธคือ การตรวจสอบ
ขั้นสุดทาย โดยขอใหผูปวยทบทวนวิธีการใชยาตามที่ผูปวยเขาใจ เพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่ผปู ว ยรับ
ไปสมบูรณและถูกตอง เมื่อเภสัชกรฟงผูปวยแลวสามารถแกไขขอมูลที่ไมถูกตอง ย้ําประเด็นที่
สําคัญอีกครั้ง และเพิ่มเติมขอมูลที่ขาดหายไป และถามผูปวยวายังมีอะไรอยากถามอีกไหม และจบ
การใหคําปรึกษาดวยการเสนอความชวยเหลือ เมื่อผูปวยมีขอสงสัยอีก
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3. การแสดงและเลาใหฟง (show and tell)
เทคนิคนี้ใชรวมกับ Prime questions และ การตรวจสอบขั้นสุดทาย โดยกระบวนการนี้
เปนการใหผูปวยแสดงใหดูและเลาสิ่งที่เคยทําหรือเคยทราบมา เพื่อเปนการตรวจสอบวาผูปวย
เขาใจและใชยาที่เคยใชแลวหรือใชอยูประจําถูกตองหรือไม เภสัชกรจะเริ่มโดย “showing” คือเอา
ยาใหผูปวยดู เชน เปดขวดยาแลว เทยาเม็ดออกมาใสฝาขวด หรือเทยาออกจากซองแลวใหผูปวย
บอกวาผูปวยใชยานี้อยางไร
- คุณกินยานี้เพื่ออะไร
- คุณกินยานี้อยางไร
- คุณมีปญหาอะไรในการใชยานี้
ภาษาที่ใชจะแตกตางจาก Prime questions เพราะไมไดอางอิงถึงแพทยอีก หากเคยมีการ
ใหคําปรึกษากอน และใชยาอยูเปนประจํา ผูปวยนาจะมีความรูเพียงพอที่จะตอบคําถามดังกลาว
เทคนิคนี้เภสัชกรสามารถตรวจพบปญหาความไมรวมมือในการใชยา และผลไมพึงประสงคจากยา
และสามารถใหผูปวยแสดงวิธีการใชยา การพนยาหรือดูดยาอินซูลินเขากระบอกฉีดยาได
การขจัดอุปสรรคในการสื่อสารโดยอาศัย PAR technique (โพยม 2545, อรรณพ 2542)
ขณะเภสัชกรสนทนากับผูปวยอาจมีการหยุดชะงัก สาเหตุอาจเกิดจาก ลืมถามเรื่อง
สําคัญที่ควรตองซักถาม คนหาปญหาของผูปวยไมพบ ไมทราบวาผูปวยจะแสดงอารมณอยางไร
เชน โกรธ กลัว เขินอาย ไมสนใจการสนทนา ไมทราบวิธีการสงบอารมณ ปญหาเหลานี้มีผลบั่น
ทอนกําลังใจ การทํางานของเภสัชกร มีผลใหการสนทนาลมเหลว ทางออกของปญหาทําไดโดย
อาศัย PAR technique ซึ่งประกอบดวย P = Prepare , A = Assess , R = Respond
Prepare เปนการเตรียมตัวใหพรอมกอนการสนทนากับผูปวย อาศัยขอมูลเบื้องตนของ
ผูปวยและศึกษาใหเขาใจ ประกอบดวย
1. ใบสั่งยา (prescription): ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ แพทยผูใหการรักษา ยาและวิธีการใช
ยาผลการวินิจฉัย
2. patient profile: ประวัติการใชยาในอดีต ผลการวินิจฉัย ประวัติยาครั้งลาสุด ประวัติ
การแพยา ขอควรระวังตางๆ
3. พิจารณาขอมูลของผูปวยและพยายามหาสาเหตุของปญหา
4. เตรียมอารมณใหพรอม พยายามเขาใจอารมณของผูปวย เชน ผูปวยโกรธจากสาเหตุ
อะไร มาจากการรอรับบริการนานหรือไม
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Assess เปนการประมวลสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นที่เปนอุปสรรคตอการสนทนากับ
ผูปวย
1. ปญหามาจากตัวของผูปวย ไดแก
- อุปสรรคทางดานรางกาย (emotional barrier)
2. ปญหาจากตัวเภสัชกร ไดแก
- จัดระยะหางระหวางการสนทนาไมเหมาะสม
- วางตัว และน้ําเสียง ไมเหมาะสม
3. ปญหาจากสถานที่ใหคําปรึกษา การขาดความเปนสวนตัว มีสิ่งรบกวน หักเหความ
สนใจในการสนทนา
Respond เปนการแกปญหาที่เกิดระหวางการสนทนากับผูปวย ภายหลังจากทราบและ
ประเมิน หาสาเหตุของปญหา เภสัชกรควรแสดงใหผูปวยเห็นวามีความรูสึก เปนพวกเดียวกับผูปวย
เรียกกระบวนการนี้วา reflecting response
สถานที่ที่ใชในการใหคําปรึกษาแกผปู วย
การใหความรูแกผูปวยควรเปนสวนตัว ไมมีการขัดจังหวะและเปนสถานที่ที่ผูปวยรูสึก
สบาย ซึ่งผูปวยจะจําขอมูลไดดีกวา เวลาที่ใชแตละคนควรมีเวลาอยางนอย 15 นาที สถานที่ที่ใชนี้
ขึ้นอยูกับความจําเปน และเหมาะสมของแตละหนวยงาน
การใหคําปรึกษาในกลุมผูป วยที่ยังไมเคยใชยามากอน (โพยม 2545, อรรณพ 2542)
เปนกลุมผูปวยที่แพทยสั่งจายยาที่ผูปวยไมเคยใช หรือผูปวยเกาที่แพทยเปลี่ยนยาตัว
ใหมที่ผูปวยยังไมเคยใช โดยปญหาสําคัญของผูปวยเหลานี้คือ
- ผูปวยมีปญหาการใชยาตามสั่งหรือไม
- มีประวัติอาการอันไมพึงประสงคจากยาหรือไม
- เกิดปฏิกิริยาระหวางยาที่ตองระวังหรือไม
ใช Prime question และ show and tell มีขั้นตอนดังนี้
1. introduction เปนขั้นตอนแนะนําทําความรูจักกับผูปวย เพื่อสรางความคุนเคย
- การยิ้ม เปนการสื่อสารสําคัญแสดงใหผูปวยทราบถึง สัมพันธภาพอันดี ระหวางเภสัช
กรกับผูปวย
- กลาวทักทาย เพื่อตอกย้ําสัมพันธภาพอันดี “สวัสดีครับ, คะ”
- สอบถามชื่อ นามสกุล เพื่อตรวจสอบผูปวยเปนบุคคลตามที่ตองการสนทนา
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- ตกลงการบริการ เพื่อแจงวัตถุประสงคและเหตุผลของการสนทนา “วันนี้เภสัชกรจะ
มาแนะนําการใชยา และตรวจสอบการใชยาครับ”
- ตอบคําถามที่เกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปของผูปวย เมื่อจะนํามาประเมินในการใชยา
2. profile assessment เปนขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ประวัติความเจ็บปวยที่ผานมาใน
อดีต ขอมูลสวนใหญไดจากการสัมภาษณ
2.1 ประวัติทางครอบครัว (family history) : โรคทางพันธุกรรม สภาพ
ครอบครัว พฤติกรรมการบริโภคของครอบครัว
2.2 ประวัติทางสังคม (social history) : การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใชยา
เสพติด
2.3 ประวัติความเจ็บปวยในอดีต : โรคประจําตัว โรคมารักษาปจจุบัน
2.4 ประวัติการรักษาตัวที่สถานพยาบาล
2.5 ประวัติการใชยาในอดีตจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย ยาสมุนไพรที่ใช ยา
อื่นที่นอกเหนือคําสั่งแพทย ยาจากสถานพยาบาลอื่นที่ไปรับการรักษา ยาที่ไดรับครั้งลาสุด อาหาร
เสริม ยาบํารุง และวิตามินตาง ๆ
2.6 ประวัติการแพยา : ตรวจสอบผูปวยเคยมีประวัติแพยาอะไรบาง อาการ
รุนแรงมากนอยเพียงใด ในขณะทําการสัมภาษณ เภสัชกรตองสังเกตการแสดงของผูปวย และ
อุปสรรคตาง ๆ ที่ขัดขวางการสนทนา โดยอาศัย PAR technique เพื่อขจัดปญหาดังกลาว
3. patient assessment and counseling เปนขั้นตอนมุงประเด็นการสืบคนปญหาของ
ผูปวย ซึ่งสัมพันธกับเรื่องของปญหาจากการใชยา และความคลาดเคลื่อนของยา ซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหเกิดปญหาการไมใชยาตามสั่ง การสืบคนปญหาในขั้นตอนนี้ อาศัยเทคนิคของ Prime
question และ show and tell จากเทคนิคนี้ชวยใหเภสัชกรทราบวาผูปวยมีความรูเรื่องโรคและยามาก
นอยเพียงใด แพทยแนะนําอะไรบางแกผูปวย เภสัชกรสามารถแนะนําขอมูลการใชยาแกผูปวยได
สอดคลองกับแพทยผูทําการรักษา
4. clinical closure หรือ final verification ขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบขอมูล ที่ผูปวย
ไดรับวามีความสมบูรณถูกตองเพียงใด หากมีสิ่งใดยังไมสมบูรณเภสัชกรสามารถเสริมใหผูปวย
เขาใจ ลักษณะคําถามคือ “เพื่อความแนใจวาคุณสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําไดอยางถูกตอง และ
เพื่อไมลืมแนะนําสิ่งสําคัญไป ผมขอใหคุณไดทบทวน สิ่งที่ไดแนะนําไปอีกครั้งนะครับ ”
ภายหลังจากการเห็นวาผูปวยปฏิบัติไดถูกตอง เภสัชกรควรเปดโอกาสใหผูปวยซักถาม
ขอสงสัยตาง ๆ
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5. visit closure เปนขั้นตอนจบการใหคําปรึกษาเรื่องยา เพื่อใหเกิดความสมบูรณ เกิด
ความพึงพอใจและวางแผนติดตามการใหคําปรึกษาเรื่องยา
การใหคําปรึกษาเรื่องยาในกลุมผูปวยที่เปนโรคเรื้อรังและใชยามานาน (โพยม 2545, อรรณพ 2542)
ปญหาของผูปวยกลุมนี้ที่สําคัญคือ การไมใชยาตามสั่งของผูปวย เชน
- ผูปวยใชยาอยางไมตอเนื่อง เชน ลืมรับประทานยา ไมมาพบแพทยตามนัด
- ผูปวยหยุดยาเอง ทั้งนี้อาจเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา หรือมี ปญหาคาใชจาย
- ผูปวยปรับขนาดยาเอง เชน เห็นวาอาการดีขึ้นแลวจึงลดขนาดยาลง หรืออยากให
หายไวขึ้น จึงเพิ่มขนาดยาเอง เปนตน
- ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา
1. introduction เปนขั้นตอนสรางความรูจัก คุนเคย ประกอบดวย
- ยิ้ม เพื่อแสดงสัมพันธภาพและมิตรไมตรีที่ดี
- กลาวทักทาย “สวัสดีครับ, คะ”
- ตรวจสอบชื่อ นามสกุล เพื่อใหแนใจวาสนทนากับผูปวยที่ตองการจริง
- ตกลงการบริการ เพื่อบอกวัตถุประสงคและเหตุผลการสนทนา
“วันนี้เภสัชกรจะมาแนะนําและตรวจสอบการใชยาแกคุณนะครับ”
2. profile assessment ขั้นตอนรวบรวมขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณในครั้งที่แลว โดยกอนสนทนากับผูปวย เภสัชกรควรทําการศึกษาขอมูลกอน เพื่อจะได
ทราบวาตองการขอมูลเพิ่มเติมจากผูปวยอีกหรือไม ซึ่งขอมูลบางอยางตองมีการสํารวจเพิ่มเติม
เพราะมีการเปลี่ยนแปลง เชน ปญหาจากการใชยา ความคลาดเคลื่อนทางยา ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ
ของปญหาการไมใชยาตามสั่งของผูปวย
3. patient assessment เปนขั้นตอนตรวจสอบ ความรูความเขาใจ การปฏิบัติตามสั่งของ
ผูปวยโดยใช show and tell technique เภสัชกรสามารถประเมินการใชยาของผูปวย เพื่อหาทาง
แกไข การตรวจสอบการใชยาของผูปวย ดูวาผูปวยมีการใชยาสม่ําเสมอหรือไม “ ไมทราบวามียา
หลงเหลืออยูหรือไมครับ ” โดยแยกผูปวยออกเปน 2 กลุม ไดแก
- กลุมผูปวยที่ตอบวาไมมีเหลือ สาเหตุอาจเกิดจาก ผูปวยรับประทานยาสม่ําเสมอจนยา
หมดพอดี หรือ ผูปวยใชยาหมดไปนานแตไมไดมาตามนัด หรือผูปวยใชยาผิดจากที่ไดแนะนําไว ยา
จึงหมดกอนกําหนด และควรสอบถามผูปวยเพื่อหาสาเหตุ “ยาหมดไปตั้งแตเมื่อไรครับ” เพื่อเปน
แนวทางการประเมินผูปวยขาดยา หรือมีความคิดวา หายจากโรค จึงไมมาพบแพทยตามนัด
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- กลุมผูปวยที่ตอบวามีเหลือ เภสัชกรตองหาสาเหตุวาทําไมยาถึงไดเหลือ ซึ่งอาจเกิด
จาก ผูปวยลืมใชยาเปนบางครั้ง ผูปวยลดขนาดยาเอง หองยาจายยาเกิน หรือแพทยสั่งยาเกินกําหนด
นัด
4. clinical closure เปนขั้นตอนเภสัชกรสรุปขอปฏิบัติที่ผูปวยควรปรับปรุงแกไข
ขอแนะนําเสริมที่ผูปวยควรไดรับไปปฏิบัติ และเปดโอกาสใหผูปวยซักถาม
“ไมทราบวามีขอสงสัยอะไรอีกบาง ซักถามเภสัชกรไดครับ”
อุปสรรคตอการใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยา
1. การขาดทักษะการสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีมีปจจัยเขามาเกี่ยวของหลายอยาง ไดแก
ความใสใจ การใหเกียรติคูสนทนา การยอมรับคูสนทนา ความเห็นอกเห็นใจกัน ความหวงใยกัน
ความไวเนื้อเชื่อใจกัน หากเภสัชกรเขาใจและฝกฝนจนเกิดทักษะในการสื่อสารที่ดี
2. การขาดองคความรูในเรื่องใหคําปรึกษา เภสัชกรตองมีความรูความเขาใจในเรื่องโรค
และเรื่องยาหลาย ๆ กลุม โดยตองติดตามขวนขวายหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ
3. การขาดการบริหารจัดการที่ดี ในเรื่องการใชเวลา งานบริการใหคําปรึกษาดานยาเปน
สวนหนึ่งในความรับผิดชอบของเภสัชกร จึงมีความจําเปนที่เภสัชกรจะตองบริหารจัดการในเรื่อง
การใชเวลาใหเหมาะสม และบริหารจัดการบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน
4. ปญหาในเรื่องภาษาที่ใช การสื่อสารกับผูปวยจะตองใชภาษาที่เหมาะสม หากเภสัช
กรอธิ บ ายเรื่ อ งต า ง ๆ แก ผู ป ว ยด ว ยภาษาที่ เ ป น วิ ช าการมากเกิ น ไป หรื อ เกิ น ระดั บ ความรู
ความสามารถที่ผูปวยจะรับได หรือใชศัพทเทคนิคหรือศัพทภาษาอังกฤษมากเกินไป ทําใหผูปวยไม
เข า ใน การสื่ อ สารที่ ผูป ว ยใช ภ าษาท อ งถิ่น ในขณะที่ เ ภสั ชกรใช ภ าษาไทยกลาง ทํ า ให ก ารสื่ อ
ความหมาย สํานวนตาง ๆ ไมเขาใจกัน อันเปนอุปสรรคตอการสนทนาได
5. ปญหาการขาดความกลาของผูปวยในการเขารับบริการ โดยผูปวยอาจประหมา ไม
คอยกลาถาม แมตนเองจะไมเขาใจหรือสงสัย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเภสัชกรเปนคนที่มีบุคลิกภาพที่
เครงขรึม และไม เขาใจทักษะการสื่อสารที่ดี มีผลใหผูปวยเกร็งมากขึ้น กรณีนี้เภสัชกรจะตอง
พยายามใชเทคนิค การสื่อสารที่ดี และตองใชจิตวิทยาในการสื่อสารมาเพื่อลดความเครียดเกร็งของ
ผูปวย
การประเมินผลการติดตามแกไขปญหาจากการใชยา
การปฏิ บั ติ ง านของเภสั ช กรในการติ ด ตามป ญ หาจากการใช ย า ซึ่ ง เภสั ช กรควร
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุงดูแลรักษาผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ
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มากขึ้น เปนการใหบริบาลทางเภสัชกรรมที่วัดผล (outcomes) กับผูปวย โดยทําใหผูปวยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตัวอยางตัวชี้วัดในการประเมินผล (Farris and Kirking 1993) เชน
- การทําใหผูปว ยหายจากโรค
- ปองกันการเกิดโรคและอาการของโรค
- หยุดยั้งหรือชะลออาการของโรค
- ผูปวยมีความรูของยาที่บําบัดรักษาเพิ่มขึน้
- ผูปวยใหความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
- สภาวะของการรักษาดวยยาดีขึ้น
- การสั่งใชยาและจายยาเหมาะสม
- ลดการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
- ลดอาการไมพึงประสงคจากยา
- ผูปวยมีความพึงพอใจ
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการแกไขปญหาจากการใชยาที่มีผลตอการรักษา โดยอาจ
วัดโดยตรง เชน ผูปวยหายจากโรค ผูปว ยใหความรวมมือในการใชยาตามสั่ง การลดอาการไมพึง
ประสงคจากยา แตบางครั้งเปนการวัดโดยทางออม เชน ผลทางดานจิตใจ ผลทางสังคม นอกจากนี้
ยังมีการนําเอา Economic Clinical and Humanistic Outcomes (ECHO) model มาใช ซึ่งประกอบ
ดวยการประเมินผลในดานตาง ๆ (Blake et al 1999, Kozma et al 1993, เพชรัตน 2543) ดังนี้
1. ผลทางคลินิก (Clinical Outcomes) เปนการประเมินผลการรักษาโดยมีตัวชี้วัดทาง
การแพทย เชน ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ระดับ Hemoglobin A1C (HbA1C) ระยะเวลานอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวนครั้งของการเกิดระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา และจํานวนครั้งของการเขา
รับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่สัมพันธกับโรค เปนตน เปนลักษณะการประเมินที่
บุคลากรทางการแพทยและเภสัชกรใหความสนใจและคุนเคย โดยสามารถแบงออกเปน 2 ระดับคือ
1.1 intermediate outcomes เปนตัวชี้วัดที่แสดงสภาวะของโรค เชน ความ
ดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด และผลตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนตน ตัวชี้วัดเหลานี้สามารถหา
ไดในแบบบันทึกขอมูลผูปวย
1.2 final outcomes เปนตัวชี้วดั ที่แสดงผลการรักษา เปนไปไดทั้งดานบวก
และดานลบ เชน การเกิดอาการหอบในผูป วยโรคหอบหืด การเจ็บหนาอกของผูปวยโรคหัวใจขาด
เลือด การตาย การเขานอนโรงพยาบาลเพราะอาการกําเริบ การหายจากการติดเชื้อ เปนตน
2. ผลเชิงเศรษฐศาสตร (economic outcomes) โดยทําการประเมินจากการใชทรัพยากร
ทางการแพทย เมื่อผูปวยมาเขารับการรักษาพยาบาล คํานวณคาใชจายทางตรง และทางออม
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3. ผลเชิงมนุษยธรรม (humanistic outcomes) เปนการวัดผลการรักษาในมุมมองของ
ผูปวย เชน สภาวะสุขภาพของผูปวย ความพึงพอใจในการบริการ ผลทางดานคุณภาพชีวิตของ
ผูปวย เปนตน ซึ่งวัดไดดวยแบบสอบถามมาตรฐาน วัดตัวชี้วัดในเรื่องกายภาพ (physical function)
ทางสังคม (social function) และทางจิตวิทยา (phychological) เปนตน
ซึ่งจะเห็นไดวา การประเมินผลการรักษานั้นมีตัวชี้วัดแตกตางกัน โดยขึ้นกับมุมมองแต
ละดาน แพทยผูทําการรักษา จะมองในดาน ผลทางการรักษา อาการโรคของผูปวย กรณีที่ผูปวยจะ
มองในเชิงสุขภาพ ความพึงพอใจ สําหรับผูเสียคาใชจายในการรักษาจะมีมุมมองในดานคาใชจาย
ในการรักษา เปนตน (Lipowski 1996)

บทที่ 4
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีรูปแบบเปนการวิจัยเชิงทดลองชนิดที่มีกลุม
ควบคุม เพื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังการใหคําแนะนําปรึกษาดานยาที่มีตอปญหาจากการใชยา
และระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ในผูปวยเบาหวาน
1. สถานที่ทําการวิจัย
หองจายยาผูปวยนอกอายุรกรรม กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี
ลักษณะของสถานที่ทําการวิจัย
โรงพยาบาลปทุมธานี เ ปนโรงพยาบาลทั่ว ไป ขนาด 350 เตีย ง สั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุข กลุมงานเภสัชกรรมมีการใหบริการจายยาแกผูปวยแบงเปน 3 หองไดแก หองจายยา
ผูปวยนอกอายุรกรรม หองจายยาผูปวยนอกทั่วไป และหองจายยาผูปวยใน ผูปวยเบาหวานที่มารับ
บริการจะไดรับการตรวจรักษาที่แผนกผูปวยนอกอายุรกรรมทั่วไป โดยมีการใหบริการทุกวัน ตั้งแต
วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 9.00-12.00 น. และผูปวยเบาหวานจะรับยาที่หองจายยาผูปวยนอกอายุร
กรรม ในระหว า งรอรั บ การตรวจรั ก ษาจะมี พ ยาบาลเป น ผู เ ผยแพร ข อ มู ล วิ ช าการและการให
คําแนะนําสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวาน แกกลุมผูปวยกอนพบแพทย
2. ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย
ผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาล
ปทุมธานี ระหวางเดือน มีนาคม ถึง มิถุนายน 2546
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เกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารวมการวิจัย (Inclusion criteria)
1. ผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาล
ปทุมธานี ที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 18 ป โดยไมจํากัด เพศ
2. มีระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร (FBS) ยอนหลัง 3 ครั้งกอนเริ่มทําการศึกษา
เฉลี่ยมากกวา 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
3. ผูปวยสามารถสื่อสาร ในการตอบคําถามรูเรื่องเขาใจ
4. มีการใชยา ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดขณะที่ทําการศึกษา
5. ไมเคยเขารวมโครงการ ใหคําปรึกษาและแนะนําการใชยา โดยเภสัชกรมากอน
6. ผูปวยสมัครใจเขารวมในการวิจัยครั้งนี้
เกณฑการคัดผูปวยออกจากการวิจัย (Exclusion criteria)
1. ผูปวยที่ไมสามารถเขารับการรักษาอยางตอเนื่องที่โรงพยาบาลปทุมธานี
2. ผูปวยในกลุมควบคุมที่พบปญหาจากการใชยาที่รุนแรง และผูวิจัยเห็นวาจําเปนตอง
แกไขปญหา
3. ขนาดตัวอยาง
การคํานวณหาขนาดตัวอยาง (สุทธิพลและคณะ 2544, เติมศรี 2531)
n
=
q
λ2 p
n = จํานวนตัวอยาง
λ = ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง
p = รอยละของผูปวยที่พบปญหา
q = รอยละของผูปวยที่ไมพบปญหา
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจยั ไดกําหนดความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง (sampling error)
ไวรอยละ 10
ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ (เยาวภา, 2544) ซึ่งเปนการศึกษาปญหาและผลการ
แกไขปญหาจากการใชยาในผูปวยเบาหวาน พบอุบัติการณของปญหาจากการใชยารอยละ 77.67
n
=
22.33 = 28.75 ≈ 30 ราย
(0.1)2(77.67)
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การคํานวณเผือ่ ขนาดกลุมตัวอยางกรณีผูปว ยหายไป
N
=
n
1-R
N = จํานวนตัวอยางทีใ่ ชในการเก็บขอมูล
n = จํานวนตัวอยางจากการคํานวณ
R = รอยละของผูปวยที่คาดวาจะหายจากการศึกษา
ในการวิจัยครัง้ นี้คาดวาจะมีผูปวยหายไป 10%
สรุป: ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้ คือ 33.33 หรือ 33 ราย
4. วิธีการวิจัย
เปนการศึกษาแบบเชิงทดลองชนิดที่มีกลุมควบคุม ที่หองจายยาผูปวยนอกอายุรกรรม
การวิจัยครั้งนี้ไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาลปทุมธานี โดยมีวิธีการคัดเลือกตัวอยาง
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
4.1 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
4.1.1 คัดเลือกผูปวยนอกโรคเบาหวานตามเกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารวม
การวิจัย
4.1.2 ทําการสุมตัวอยางผูปวยวันละ 6 ราย โดยวิธีการจับฉลาก จนได
จํานวนครบตามตองการ คือ 66 ราย
4.1.3 ผู วิ จั ย สอบถามความสมั ค รใจในการเข า ร ว มโครงการ โดยชี้ แ จง
รายละเอียดใหผูปวยทราบ ผูปวยที่สมัครใจเขารวมในการวิจัยจะลงนามยินยอมในแบบฟอรมเขา
รวมโครงการนี้ (กรณีผูปวยบางรายที่ไมสมัครใจ ผูวิจัยจะสุมตัวอยางผูปวยเพิ่มเติมใหครบตาม
จํานวนที่ตองการ)
4.1.4 การจัดผูปวยเขารวมกลุมทดลองและกลุมควบคุม ทําโดยการจับฉลาก
โดยผูวิจัย หมายเลขคูเปนผูปวยกลุมทดลอง และหมายเลขคี่เปนผูปวยกลุมควบคุม
4.2 การดําเนินการวิจัย
หลั ง จากพบแพทย ต ามนั ด ผู ป ว ยมารั บ ยาที่ ห อ งยา ผู ป ว ยในกลุ ม ทดลองจะได รั บ
คําปรึกษาดานยา และคนหาปญหาจากการใชยาโดยเภสัชกร สืบคน รวบรวม และแกไขปญหาจาก
การใชยาพรอมกับใหความรูความเขาใจในดานการใชยา โรค และการปฏิบัติตนแกผูปวย สวนใน
กลุมควบคุมจะไดรับคําแนะนําการใชยากอนกลับบานเชนเดียวกับผูปวยนอกอื่น ๆ นอกเหนือจาก
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การใหคําแนะนําปรึกษาและการแกไขปญหาจากการใชยาของผูปวยในกลุมทดลองแลว ผูปวยทั้ง
สองกลุมจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.2.1 สอบถามประวัติและบันทึกขอมูลผูปวย โดยใชแบบบันทึกขอมูล
(ภาคผนวก ข ) ขอมูลที่เก็บประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ น้ําหนัก อาชีพ ระดับการศึกษา รายได
ตอเดือน ผูดูแลการใชย า ประวั ติทางสังคมและครอบครัวการเปนโรคเบาหวาน ระยะการเปน
โรคเบาหวาน ความเจ็บปวยรวมอื่น ๆ ยาที่ผูปวยไดรับ และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
4.2.2 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใชยา สืบคนและประเมินปญหาที่
เกิดจากการใชยา โดยการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ และแบงประเภทของปญหาจากการใช
ยาเปน 8 ประเภทตามแบบของ Strand และคณะ (Strand et al 1990, เฉลิมศรี 2539) (แบบฟอรม 3
ภาคผนวก ข) คือ
1. ผูปวยไมไดรับยาทั้งๆ ที่ควรจะไดรับ (untreated indication)
2. การเลือกใชชนิดของยาไมเหมาะสม (improper drug selection)
3. ผูปวยไดรับยานอยเกินไป (too little of correct drug)
4. ผูปวยไดรับยามากเกินไป (too much of correct drug)
5. ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse drug reactions)
6. อันตรกิริยา ระหวางยา-ยา, ยา-อาหาร, ยา- ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
(drug-drug, drug-food, drug-laboratory interactions )
7. ปญหาที่เกิดจากผูปวยไมไดใชยาตามที่สงั่ (noncompliance)
8. การใชยาทีย่ งั ไมมีขอพิสูจนวาใชได (no valid medical indication)
วิธีการสืบคนปญหาจากการใชยามีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. คนหาโรคและอาการ ที่ผูปวยตองไดรับการรักษาดวยยา และยาทั้งหมดที่
มีการสั่งโดยแพทย และพิจารณาความสัมพันธระหวางโรคและยา พรอมทั้งดูวามียาอื่นๆที่ผูปวย
จําเปนตองไดรับอีกหรือไม
2. นํายาที่ผูปวยไดรับในการรักษาโรคตาง ๆมาพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
ความปลอด ภัย และเปรียบเทียบกับยาอื่นที่มีในโรงพยาบาล โดยพิจารณาความเหมาะสมในผูปวย
แตละราย
3. พิจารณารูปแบบยา ขนาด ความถี่ วิธีการบริหารยา วามีความเหมาะสม
หรือมีการปรับตามสภาวะของผูปวย ไดแก อายุ น้ําหนัก การทํางานของตับ ไต หรือไม
4. สัมภาษณถึงประวัติการแพยาในอดีต อาการผูปวยที่คาดวาเกิดเนื่องจาก
ยา และประเมินถึงความเปนไปไดของอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากยาตาม Naranjo’s algorithm
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5. นํายาที่ผูปวยไดรับทั้งหมดมาประเมินการเกิดอันตรกิริยาระหวางยาตาม
เกณฑการประเมินการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา และประเมินระดับความสําคัญทางคลินิกของการ
เกิดอันตรกิริยาระหวางยา
6. ตรวจสอบความรวมมือในการใชยาของผูปวย โดยวิธี Show and tell
questions
7. คนหาโรคที่ผูปวยตองรักษาดวยยา และคนหายาที่ผูปวยใชนอกเหนือจาก
แพทยสั่งมีความสัมพันธวาผูปวยจําเปนตองใชหรือไม หรือมีการใชยาที่ไมมีขอมูลทางวิชาการ
รองรับ
4.2.3 ประเมินระดับความรุนแรงของปญหาจากการใชยา ตามแบบของ
Schneider และคณะ (1995) โดยแบงระดับความรุนแรงของปญหาเปน 6 ระดับ (แบบฟอรม 5
ภาคผนวก ข) คือ
ระดับที่ 1 ปญหาที่เกิดจากยาไมทําใหเกิดอันตรายตอผูปวยและไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการ
รักษา
ระดับที่ 2 ปญหาที่เกิดขึน้ จากยาทําใหตองมีการติดตามดูแลผูปวยมากขึน้ หรือจําเปนตองมีการ
เปลี่ยนแปลงการรักษา
ระดับที่ 3 ปญหาที่เกิดจากยาทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสัญญานชีพ (vital signs) หรือทําใหตองมี
การตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม
ระดับที่ 4 ปญหาที่เกิดขึน้ จากยาทําใหผูปวยตองไดรับการรักษาเพิ่มขึ้น และตองนอนโรงพยาบาล
นานขึ้น
ระดับที่ 5 ปญหาที่เกิดขึน้ จากยาทําใหมีการเกิดผลเสียทีถ่ าวรตอผูปวย หรือทําใหผูปว ยตองเขารับ
การรักษาในหอผูปวยหนัก
ระดับที่ 6 ปญหาที่เกิดขึน้ ทําใหผูปวยตองเสียชีวิต
4.2.4 การประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (กรณีเกิดปญหา)ใช
การประเมินตามแบบของ Naranjo’s algorithm (Naranjo et al 1981) ซึ่งเปนการตอบคําถามและให
คะแนน (แบบฟอรม 4 ภาคผนวก ข ) โดยมีเกณฑในการประเมินความเปนไปไดของการเกิดอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยาตามคะแนนรวมที่ไดจากการตอบคําถาม ดังนี้
> 9 = Certain (เปนไปไดสูง)
5-8 = Probable (เปนไปได)
1-4 = Possible (อาจเปนไปได)
< 1 = Unlikely (เปนไปไดนอย)
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4.2.5 การประเมินระดับความรุนแรงของอันตรกิริยาของยา (กรณีเกิด
ปญหา) ใชเกณฑการประเมินคูอันตรกิริยาของยา ตามหนังสือ Drug Interaction Facts ของ David S.
Tatro (2001) เปนหลัก ซึ่งจะกลาวถึงกลไกการเกิดอันตรกิริยาและการจัดการกับปญหาโดยมีเกณฑ
ประเมิ น การเกิ ด อ ัน ตรกิ ริ ย าของยา จะประกอบด ว ยการประเมิ น ตามระดั บ ความรุ น แรง การ
ประเมินตามความนาเชื่อถือของขอมูล และการประเมินระดับความสําคัญของการเกิดอันตรกิริยา
(แบบฟอรม 6 ภาคผนวก ข) โดยมีรายละเอียดดังนี้
การประเมินระดับความรุนแรงของการเกิดอันตรกิริยา (severity) แบงระดับ
ความรุนแรงออกไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
- Major: ผลที่เกิดจากอันตรกิริยาระหวางยานั้นมีความรุนแรงอาจถึงแกชีวิต
ไดหรือเปนสาเหตุทําใหมีการทําลายอวัยวะอยางถาวร
- Moderate: ผลที่เกิดจากอันตรกิริยาระหวางยานั้นมีผลทําใหสภาวะทาง
คลิ นิ ก ของผู ป ว ยมี อ าการเลวลงซึ่ ง อาจจํ า เป น ต อ งได รั บ การรั ก ษา ต อ งเข า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลหรือเพิ่มระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล
- Minor: ผลที่เกิดจากอันตรกิริยาระหวางยานั้นไมมีความรุนแรง ผลที่เกิด
ขึ้นไมกอใหเกิดความรําคาญแกผูปวย ไมมผี ลในการเปลี่ยนแปลงผลการรักษาอยางมีนัยสําคัญและ
ไมจําเปนตองมีการรักษาเพิม่ เติม
การประเมินตามความนาเชื่อถือของขอมูลที่มีรายงาน (documentation) เปน
5 ระดับ ดังนี้
- Established: ผลที่เกิดขึ้นจากอันตรกิริยาระหวางยานั้นไดรับการพิสูจน
จากการศึกษาที่มีการควบคุมเปนอยางดีแลว
- Probable: ผลที่เกิดขึ้นจากอันตรกิริยาระหวางยานั้นมีลักษณะคลายกับที่
รายงานไวแตยังไมมีการพิสูจนทางคลินิก
- Suspected: ผลที่เกิดขึ้นอาจเกิดเนื่องจากอันตรกิริยาระหวางยา และ
บางครั้งมีขอมูลของการเกิดอันตรกิริยาระหวางยาที่ดี แตตองมีการศึกษาที่มากกวาเดิม
- Possible: อันตรกิริยาระหวางยาสามารถเกิดขึ้นได แตยังมีขอมูลที่จํากัด
- Unlikely: ผลของการเกิดอันตรกิริยานั้นไมชัดเจนและมีเหตุการณที่ไม
ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก
เกณฑในการประเมินระดับความสําคัญของการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
(significant rating) จะพิจารณาจาก 2 สวนรวมกัน คือ ระดับความรุนแรงของการเกิดอันตรกิริยา
ระหวางยา และความนาเชื่อถือของขอมูลที่มีรายงาน
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การประเมินระดับความสําคัญของการเกิดอันตรกิริยาระหวางยาแบงเปน 5
ระดับ ตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การแบงระดับความสําคัญของการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
ระดับความสําคัญ
(significant rating)
1
2
3
4
5

ระดับความรุนแรงของการเกิด
อันตรกิริยาระหวางยา (severity)
Major
Moderate
Minor
Major/Moderate
Minor
อื่นๆ

ความนาเชื่อถือของขอมูล
(documentation)
Suspected หรือ >
Suspected หรือ >
Suspected หรือ >
Possible
Possible
Unlikely

4.2.6 ใหคํ าแนะนํ าดานยาแกผูปว ย รวมทั้งแกไขปญหาที่เกิ ดจากยา ใน
ผูปวยที่อยูในกลุมทดลอง สวนผูปวยในกลุมควบคุมจะไดรับคําแนะนําการใชยากอนกลับบาน
เชนเดียวกับผูปวยนอกอื่น ๆ ของโรงพยาบาลและไมมีการแกไขปญหาจากการใชยา
4.2.7 นัดผูปวยเพื่อติดตามผล ตามกําหนดที่แพทยนัดปกติคอื 30 วัน
4.2.8 หลังจากการใหคําปรึกษาเสร็จสิ้นในแตละครั้ง ผูวิจัยจะพิมพใบสั่งยา
สําหรับผูปวยไวลวงหนา และทําการติดบัตรติดตามผูปวย ซึ่งประกอบดวย Counseling number
และครั้งที่ของการติดตามผล สําหรับแพทยในการสั่งใชยาเมื่อผูปวยมาพบแพทยครั้งตอไป ไวมุม
บนดานซายของใบสั่งยาในผูปวยรายนั้น แลวแนบใบสั่งยาไวกับแฟมประวัติผูปวยนอก (OPD
card) สําหรับใชในการมารับบริการครั้งตอไป
4.2.9 เมื่อผูปวยมารับยาที่หองจายยา ผูปวยจะไดรับคําแนะนําการใชยาจาก
เภสัชกรที่ปฏิบัติหนาที่ปกติ ถามีใบสั่งยาที่มีบัตรติดตามผูปวยติดอยู เภสัชกรที่ปฏิบัติหนาที่จะเชิญ
ผูปวยเขาหองใหคําปรึกษาดานยาโดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณและเก็บขอมูล
4.2.10 การติดตามผลครั้งที่ 1 โดยติดตามปญหาและผลการแกไขปญหาที่
เกิดจากยาในครั้งกอน พรอมทั้งคนหาปญหาและแกไขปญหาการใชยาครั้งปจจุบัน (ดําเนินการตาม
ขอ 4.2.2 ถึง 4.2.9) ยกเวนผูปวยในกลุมควบคุมซึ่งจะไดรับการคนหาปญหาแตไมมีการแกไขปญหา
จากการใชยา
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4.2.11 การติดตามผลครั้งที่ 2 หางจากการติดตามผลครั้งแรก 30 วัน โดยติด
ตามปญหาและผลการแกไขปญหาที่เกิดจากยาในครั้งกอน พรอมทั้งคนหาปญหาและแกไขปญหา
จากการใชยาครั้งปจจุบัน (ดําเนินการตามขอ 4.2.2 ถึง 4.2.9) ยกเวนผูปวยในกลุมควบคุมซึ่งจะ
ไดรับการคนหาปญหาแตไมมีการแกไขปญหาจากการใชยา
กรณีที่พบปญหาจากการใชยาเภสัชกรแกไขหรือปองกันโดย
ถาการแกไขหรือปองกันตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวของ เภสัชกรจะทํา
หนาที่ในการติดตอประสานงานกับบุคลากรนั้น ติดตอประสานงานทําไดหลายวิธดี ังนี้
- เภสัชกรติดตอประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวของโดยการเขาพบดวยตนเอง
- เภสัชกรติดตอประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวของโดยการใชโทรศัพท
- เภสัชกรเขียนใบปรึกษาแลวใหผูปว ยกลับไปพบบุคลากรที่เกี่ยวของ
ถาปญหาจากการใชยานั้น สามารถแกไขหรือปองกันไดโดยเภสัชกร เภสัชกรสามารถ
จะดําเนินการแกไขไดทันที
ถาการแกไขหรือปองกัน ตองอาศัยความรวมมือจากผูปว ย โดยการใหความรู เภสัชกร
จะตองใหความรูที่เหมาะสมแกผูปวย พรอมทั้งกระตุนใหผูปวยรวมมือในการใชยา
5. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ตามเกณฑ ม าตรฐานการปฏิ บั ติง านการใหคํ า ปรึ ก ษาด า นยาแก ผูป ว ยแต ล ะราย ใน
ภาคผนวก ซึ่งประกอบดวย
5.1 แบบเก็บขอมูลผูปวย (แบบบันทึกติดตามการใชยาผูปวยเบาหวาน)
- ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลสภาวะโรคผูปวย
- ขอมูลยา
- ปญหาที่พบจากยา
- ผลการตรวจรางกาย-ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
5.2 แบบประเมินปญหาจากการใชยา (Drug Therapy Assessment)
5.3 แบบบันทึกปญหาจากการใชยา
5.4 แบบประเมินการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
5.5 แบบบันทึกการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการศึกษา
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ผูปวยตามเกณฑคัดเลือก (Inclusion criteria)

สัมภาษณผูปวย

ดําเนินการสืบคนปญหาจากการใชยา
พบปญหา

ไมพบปญหา
ประเมินระดับความรุนแรง

แกไข

ใหคําแนะนําดานยา / พฤติกรรม
ที่มีผลตอการรักษา
ติดตามผลครั้งตอไป
เปนขั้นตอนทีป่ ฏิบัติทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
เปนขั้นตอนทีป่ ฏิบัติเฉพาะกลุมทดลอง
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการติดตามผลการแกไขครั้งที่ 1 และ 2
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ผูปวยที่ติดตาม
ประเมินผลของการแกไขปญหาจากการใชยา
ไมไดรับการแกไข

แกไขแลว
ดําเนินการแกไข

ดําเนินการสืบคนปญหาจากการใชยา
พบปญหา

ไมพบปญหา
ประเมินระดับความรุนแรง

แกไข

ใหคําแนะนําดานยา / พฤติกรรม
ที่มีผลตอการรักษา
เปนขั้นตอนทีป่ ฏิบัติทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
เปนขั้นตอนทีป่ ฏิบัติเฉพาะกลุมทดลอง
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6. การวิเคราะหผลการวิจัย (กัลยา 2546, สุวิชาน 2545, ระพีพรรณ 2543)
การทดสอบทางสถิติ กําหนดระดับนัยสําคัญ (∝) ที่ 0.05 การวิเคราะหผลจะคิดจาก
ผูปวยที่คงอยูในการศึกษาและมีขอมูลผลการศึกษา ณ เวลานั้น โดยใชโปรแกรมสถิติ SPSS 10.0
for Windows
การวิเคราะหผลจะนําเสนอขอมูลทั้งเชิงพรรณนาและการทดสอบทางสถิติ ขอมูลเชิง
พรรณนา เชน ขอมูลพื้นฐานของผูปวย ขอมูลปญหาจากการใชยา แสดงในรูปจํานวนและรอยละ
การเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุม กรณีที่เปนขอมูลตอเนื่อง(continuous variables)
และมีการแจกแจงของขอมูลปกติใชสถิติ Independent Samples T Test ถาขอมูลแจกแจงไมปกติใช
สถิติ Mann-Whitney Test และกรณีที่เปนขอมูลไมตอเนื่อง (discrete variable) วิเคราะหโดยใชสถิติ
Chi-Square Test
การวิเคราะหขอมูลภายในกลุมเดียวกัน ทําการเปรียบเทียบจํานวนปญหาจากการใชยา
ระดับน้ําตาลในเลือด และจํานวนปญหาการไมใชยาตามสั่ง
- การเปรียบเทียบระหวางเริ่มตนการศึกษาและสิ้นสุดการศึกษา กรณีขอมูลแจกแจง
ปกติใชสถิติ Paired Samples T Test กรณีขอมูลแจกแจงไมปกติใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks
Test
- การเปรียบเทียบระหวางเริ่มตนการศึกษา การติดตามผลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กรณี
ขอมูลแจกแจงปกติใชสถิติ ANOVA with repeated measurement ถาผลการทดสอบพบมีความ
แตกตางภายในกลุมจะทําการทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison Test) ตอไป โดย
วิธี Lest-Significant Difference (LSD) กรณีขอมูลแจกแจงไมปกติใชสถิติ Friedman Test ถาผลการ
ทดสอบมีความแตกตางกัน จะทดสอบเปรียบเทียบแบบวางแผน (Planned comparison) 3 คู ของ
การเปรียบเทียบโดยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.016
(0.05/3)

บทที่ 5
ผลการวิจัย
ผลของการใหคําปรึกษาดานยา ที่มีตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและการใชยาใน
กลุมผูปวยนอกโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลปทุมธานีแผนกผูปวยนอก ระหวาง
เดือน มีนาคม 2546 ถึง เดือน มิถุนายน 2546 แบงออกเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 ขอมูลพื้นฐาน
1.2 ขอมูลการเจ็บปวยในปจจุบัน และการรักษา
1.3 ขอมูลการใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
สวนที่ 2 ผลการใหคําปรึกษาดานยา
2.1 ผลที่มีตอปญหาจากการใชยา
2.1.1 อุบัติการณของปญหาจากการใชยา
2.1.2 ปญหาจากการใชยาแยกตามประเภทของปญหา
2.1.3 ระดับความรุนแรงของปญหาจากการใชยา
2.1.4 การแกไขปญหาจากการใชยา
2.2 ผลที่มีตอระดับน้ําตาลในเลือด
2.3 ผลที่มีตอความรวมมือในการใชยา
2.3.1 อุบัติการณของการไมใชยาตามสั่ง
2.3.2 การไมใชยาตามสั่งแยกตามประเภทของปญหา
2.3.3 สาเหตุของการไมใชยาตามสั่ง
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ในการดําเนินงานติดตามคนหาปญหาจากการใชยา และความรวมมือในการใชยารักษา
ผูปวยเบาหวานที่เขารับการรักษา ณ คลินิกผูปวยนอกโรคเบาหวานของโรงพยาบาลปทุมธานี ใน
วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 9.00 – 12.00 น. ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางผูปวยตามเกณฑ
ที่กําหนด 66 ราย แบงเปนกลุมทดลอง 33 ราย และกลุมควบคุม 33 ราย เมื่อสิ้นสุดการศึกษา
คงเหลือผูปวยในกลุมทดลอง 32 ราย และกลุมควบคุม 30 ราย โดยผูปวยในกลุมทดลอง ออกจาก
การวิจัยเนื่องจากสาเหตุมาโรงพยาบาลไมตรงตามกําหนดนัดในการติดตามครั้งที่ 2 และไมสามารถ
ติดตามผูปวยมาใหคําปรึกษาดานยาได สวนกลุมควบคุมผูปวยออกจากงานวิจัยเนื่องจากมาไมตรง
กําหนดนัด 1 เดือน 1 ราย และอีก 2 รายมีการปฏิบัติตัวในการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดไม
ถูกตองโดยในการติดตามผลครั้งที่ 1 มีผูปวยรายหนึ่ง ฉีดยา insulin กอนมาตรวจเลือดและอีกราย
รับประทานอาหารกอนมาตรวจเลือด เนื่องจากมีอาการแสบทองจากโรคกระเพาะอาหาร
1.1 ขอมูลพื้นฐาน แสดงรายละเอียดตารางที่ 10 โดยพบวาไมมีความแตกตางกันระหวางผูปวยใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตารางที่ 10 ขอมูลพื้นฐานของผูป วยในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
(N=33)
(N=33)
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. สถานภาพ
2.1 โสด
2.2 คู
2.3 มาย
2.4 หยาหรือแยกกันอยู
3. อายุ (mean ± SD)

คา P
0.741*

6 (18.18)
27 (81.82)

5 (15.15)
28 (84.85)
0.280*

3 (9.09)
20 (60.61)
7 (21.21)
3 (9.09)

0 (0.00)
25 (75.76)
6 (18.18)
2 (6.06)

57.58 ± 10.11

57.15 ± 8.93

0.504**

81
จํานวน (รอยละ)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
(N=33)
(N=33)
4. อาชีพ
4.1 รับราชการ
4.2 คาขาย
4.3 เกษตรกรรม
4.4 รับจาง
4.5 ไมไดทาํ งาน
4.6 อื่นๆ
5. ระดับการศึกษา
5.1 ไมไดรบั การศึกษา
5.2 ประถมศึกษา
5.3 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
5.4 อนุปริญญา
5.5 ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา
6. รายไดตอเดือน
6.1 ไมมีรายได
6.2
< 1,000 บาท
6.3 1,000 - 5,000 บาท
6.4 5,001 - 10,000 บาท
6.5 10,001 - 20,000 บาท
6.6
> 20,000 บาท
7. ผูดูแลการใชยา
7.1 มี
7.2 ไมมี (ใชยาดวยตนเอง)
8. ประวัติครอบครัวเปนเบาหวาน
8.1 มี
8.2 ไมมี

คา P
0.221*

3 (9.09)
6 (18.18)
2 (6.06)
2 (6.06)
17 (51.52)
3 (9.09)

2 (6.06)
8 (24.24)
3 (9.09)
7 (21.22)
13 (39.39)
0 (0.00)
0.418*

2 (6.06)
29 (87.88)
1 (3.03)
0 (0.00)
1 (3.03)

5 (15.15)
25 (75.76)
2 (6.06)
1 (3.03)
0 (0.00)
0.931*

16 (48.49)
0 (0.0)
6 (18.18)
7 (21.21)
3 (9.09)
1 (3.03)

15 (45.46)
0 (0.00)
5 (15.15)
10 (30.30)
2 (6.06)
1 (3.03)
0.492*

4 (12.12)
29 (87.88)

6 (18.18)
27 (81.82)
0.306*

19 (57.58)
14 (42.42)

23 (69.70)
10 (30.30)
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จํานวน (รอยละ)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
(N=33)
(N=33)

0.310*

9. ประวัติทางสังคม
9.1 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
9.2 สูบบุหรี่
9.3 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
และสูบบุหรี่
9.4 ไมใชสิ่งเสพติด
10. ระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวาน
(mean ± SD)

คา P

2 (6.06)
1 (3.03)

5 (15.15)
0 (0.00)

1 (3.03)
29 (87.88)

3 (9.09)
25 (75.76)
0.064**

10.39 ± 5.70

8.39 ± 5.11

* = Chi-Square Test, ** = Mann-Whitney Test
1.2 ขอมูลการเจ็บปวยในปจจุบัน และการรักษา
นอกเหนือจากโรคเบาหวานที่เปนอยู สวนมากโรคที่ผูปวยเบาหวานเปนรวมดวยคือโรค
ความดันโลหิตสูง โดยในกลุมทดลองพบรอยละ 53.49 และในกลุมควบคุมพบรอยละ 65.38
รองลงมาไดแกโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในกลุมทดลองพบรอยละ 18.60 และในกลุม
ควบคุมพบรอยละ 11.54 ซึ่งอาจเปนเพราะผูปวยเบาหวานสวนใหญมีอายุมากขึ้นทําใหความ
ยืดหยุนของหลอดเลือดลดลงเกิดความตานทานในหลอดเลือดทําใหเกิดความดันโลหิตสูง ประกอบ
กับผูปวยเบาหวานที่ไมควบคุมระดับน้ําตาลใหดีเพียงพอจะเกิดการเสื่อมของหลอดเลือด สําหรับ
จํานวนโรคที่ผูปวยเปนรวมดวยที่พบมากที่สุดทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุมคือจํานวน 1 โรค
โดยพบ 14 ราย (รอยละ 42.42) และ 15 ราย (รอยละ 45.45) ตามลําดับ จํานวนโรคของผูปวยใน
กลุมทดลองคือ 1.30 ± 0.77 โรค สวนในกลุมควบคุมพบ 0.79 ± 0.78 โรค ซึ่งแตกตางกันระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม (P = 0.007) จํานวนขนานยาที่ผูปวยไดรับในกลุมทดลอง 4.27 ± 1.61
ขนาน สวนในกลุมควบคุม 3.73 ± 1.77 ขนาน โดยไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ขอมูลภาวะเจ็บปวยในปจจุบนั และการรักษา
ประเภท

จํานวน (รอยละ)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
(N=33)
(N=33)

1. ชนิดของโรคที่ผูปวยเปนรวมดวย
1.1 ความดันโลหิตสูง
1.2 โรคหัวใจและหลอดเลือด
1.3 โรคไต
1.4 ไขมันในเลือดสูง
1.5 โรคอวน
1.6 โรคตา
1.7 โรคอื่น ๆ
2. จํานวนโรคที่ผูปวยเปนรวมดวย
2.1 0 โรค
2.2 1 โรค
2.3 2 โรค
2.4 3 โรค
3. จํานวนโรคของผูปวย
(mean ± SD)
4. จํานวนขนานยาที่ผูปวยไดรับ
(mean ± SD)

23 (53.49)
8 (18.60)
0 (0.00)
4 (9.30)
2 (4.65)
1 (2.33)
5 (11.63)

17 (65.38)
3 (11.54)
0 (0.00)
2 (7.69)
1 (3.85)
0 (0.00)
3 (11.54)

คา P

0.112*

0.180*
5 (15.15)
14 (42.42)
13 (39.40)
1 (3.03)

13 (39.40)
15 (45.45)
4 (12.12)
1 (3.03)

1.30 ± 0.77

0.79 ± 0.78

4.27 ± 1.61

3.73 ± 1.77

0.007**
0.111**

* = Chi-Square Test, ** = Mann-Whitney Test
1.3 ขอมูลการใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
การใชยาในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน มีหลายรูปแบบโดย
ขึ้นกับสภาวะโรคของผูปวยและโรคที่เปนรวมดวยเปนสําคัญ โดยการวิจัยนี้พบวามีการใชยา กลุม
sulfonylureas รวมกับยากลุม biguanides สูงสุดทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยพบรอยละ
72.73 และ 69.70 ตามลําดับ รองลงมาในกลุมทดลองเปนการใชยารวมกันทั้ง 3 ชนิด คือใชยา กลุม
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sufonylureas รวมกับกลุม biguanides และกลุม insulins (รอยละ 9.09) และรองลงมาในกลุม
ควบคุมไดแกการใชยา กลุม sulfonylureas เดี่ยว ๆ (รอยละ 12.12) เมื่อเปรียบเทียบยาที่ใชทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวาไมแตกตางกัน การใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยแสดงใน
ตารางที่ 12
ตารางที่ 12 รูปแบบการใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
ประเภทยาที่ใช

จํานวน (รอยละ)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
(N=33)
(N=33)

คา P
0.737*

1. กลุม sulfonylureas
2. กลุม biguanides
3. กลุม insulins
4. กลุม sulfonylureas + กลุม
biguanides
5. กลุม sulfonylureas + กลุม
insulins
6. กลุม biguanides + กลุม insulins
7. กลุม sufonylureas + กลุม
biguanides + กลุม insulins
* = Chi-Square Test

2 (6.06)
1 (3.03)
1 (3.03)

4 (12.12)
0 (0.00)
2 (6.06)

24 (72.73)

23 (69.70)

1 (3.03)
1 (3.03)

0 (0.00)
2 (6.06)

3 (9.09)

2 (6.06)
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ตอนที่ 2 ผลการใหคําปรึกษาดานยา
2.1 ผลที่มีตอปญหาจากการใชยา
2.1.1 อุบัติการณของการเกิดปญหาจากการใชยา
อุบัติการณและรายละเอียดของการเกิดปญหาจากการใชยาในผูปวยเบาหวานกอนให
คําปรึกษาดานยา แสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงอุบตั ิการณของการเกิดปญหาเกี่ยวกับยาของผูป วยกอนใหคําปรึกษา
ชนิด
1. จํานวนผูปวยที่เกิดปญหาจากการ
ใชยา (ราย) (รอยละ)
2. จํานวนปญหาจากการใชยา
(ปญหา)
3. จํานวนปญหาในผูปว ยแตละราย
(mean ± SD) (ปญหา)

จํานวน
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
(N=33)
(N=33)
32 (96.97)

31 (93.94)

106

103

3.21 ± 2.12

3.12 ± 1.39

คา P

0.533*

* = Mann-Whitney Test
เมื่อเริ่มตนการศึกษาพบวาจากจํานวนผูปวย 66 ราย มีผูปวยเกิดปญหาจากการใชยา
จํานวน 63 ราย (รอยละ 95.45) โดยแบงเปนกลุมทดลอง 32 ราย (รอยละ 96.97) และกลุมควบคุม
31 ราย (รอยละ 93.94) มีเพียงผูปวย 3 ราย เทานั้นที่ไมพบปญหาจากการใชยา ปญหาจากการใชยาที่
เกิดขึ้นทั้งหมดมีจํานวน 209 ปญหา พบในกลุมทดลอง 106 ปญหา (เฉลี่ย 3.21 ปญหาตอราย) และ
กลุมควบคุม 103 ปญหา (เฉลี่ย 3.12 ปญหาตอราย) เมื่อเปรียบเทียบจํานวนปญหาระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมพบวาไมแตกตางกัน
การติดตามปญหาจากการใชยาที่เวลาตางๆแสดงในตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 แสดงอุบตั ิการณของการเกิดปญหาจากการใชยาในการติดตามผูป วยที่เวลาตาง ๆ
กลุมทดลอง
ชนิด
1. จํานวนผูปวยที่เกิด
ปญหาจากการใชยา (ราย)
2. อุบัติการณของการเกิด
ปญหาจากการใชยา
(รอยละ)
3. จํานวนของปญหาจาก
การใชยา
4. จํานวนปญหาในผูปว ย
แตละราย
(mean ± SD)

กลุมควบคุม

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 1
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2
(N = 32)

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 1
(N = 31)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2
(N = 30)

32

30

21

31

29

29

96.97

90.91

65.63

93.94

93.55

96.67

106

67

33

103

99

104

3.21 ±
2.12†

2.03 ±
1.26

1.03±
1.06*‡§

3.12 ±
1.39

3.19 ±
1.82

3.47 ±
1.55**

* P < 0.001 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษา โดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
** P = 0.296 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษา โดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
† P = 0.533 เปรียบเทียบกอนใหคําปรึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney Test
‡ P < 0.001 เปรียบเทียบหลังติดตามผลครั้งที่ 2 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney Test
P = 0.001 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษา โดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
§ P < 0.001 และ < 0.001 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษาและติดตามผลครั้งที่ 1 ตามลําดับโดยใชสถิติ
Wilcoxon Signed Ranks Test

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนปญหาในผูปวยแตละรายภายในกลุมเดียวกัน โดยใชสถิติ
Wilcoxon Signed Ranks Test กลุมทดลองพบจํานวนปญหา (±SD) กอนใหคําปรึกษา 3.21 (± 2.12)
หลังใหคําปรึกษา 1.03 (± 1.06) โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) สวนกลุม
ควบคุมมีจํานวนปญหา (±SD) กอนใหคําปรึกษา 3.12 (±1.39) หลังใหคําปรึกษา 3.47 (± 1.55)
พบวาไมแตกตางกัน (P = 0.296)
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนปญหาที่เกิดขึ้นระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชสถิติ
Mann-Whitney Test พบวากอนใหคําปรึกษา ไมมีความแตกตางกันของจํานวนปญหาที่พบระหวาง
กลุมกลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวนปญหา (±SD) กอนใหคําปรึกษาในกลุมทดลอง 3.21
(± 2.12) และในกลุมควบคุม 3.12 (± 1.39) หลังใหคําปรึกษาเมื่อติดตามผูปวยจนครบ 2 ครั้ง พบวา
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กลุมทดลองมีปญหาจากการใชยาที่เกิดขึ้นนอยกวากลุมควบคุม (1.03 ± 1.06 เทียบกับ 3.47 ± 1.55,
P < 0.001) (ตารางที่ 14)
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนปญหาจากการใชยาที่พบกอนใหคําปรึกษาและในการติดตาม
ครั้งที่ 1 และ 2 ภายในกลุมเดียวกันโดยใชสถิติ Friedman Test พบวาไมมีความแตกตางภายในกลุม
ควบคุม แตจํานวนปญหาจากการใชยาลดลงในกลุมทดลอง จากกอนใหคําปรึกษา 3.21 ± 2.12
ลดลงเหลือ 2.03 ± 1.26 (P = 0.001) หลังจากใหคําปรึกษาครั้งแรก และเหลือ 1.03 ± 1.06
(P < 0.001) เมื่อติดตามผลครั้งที่ 2
2.1.2 ปญหาจากการใชยาแยกตามประเภทของปญหา
เมื่อนําปญหาจากการใชยาที่เกิดขึ้นจําแนกประเภทตามแบบของ Strand (Strand et al
1990) โดยแบงออกเปน 8 ประเภท ลักษณะปญหาจากการใชยาที่พบสวนมากกอนใหคําปรึกษา
ไดแก การไมใชยาตามแพทยสั่ง การใชยาที่ยังไมมีขอพิสูจน การเกิดอันตรกิริยาของยา และการเกิด
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา โดยพบคลายกันทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม เมื่อติดตาม
ผูปวยครั้งที่ 1 และ 2 พบวาในกลุมทดลองปญหาการไมใชยาตามแพทยสั่ง การใชยาที่ยังไมมีขอ
พิ สู จ น และการเกิ ด อาการไม พึ ง ประสงค นั้ น ลดลง ส ว นป ญ หาที่ พ บในกลุ ม ควบคุ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย จากการติดตามผลในแตละครั้ง แสดงไดดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 จํานวนปญหาที่เกี่ยวกับยาแยกตามประเภทของปญหา

ประเภท
1. การไมไดรบั ยาทั้ง ๆ ที่
ควรจะไดรับ
2. การเลือกใชชนิดของยาไม
เหมาะสม
3. การไดรับยานอยเกินไป
4. การไดรับยามากเกินไป
5. การเกิดอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา
6. การเกิดอันตรกิริยา
ระหวางยา อาหาร
7. การไมใชยา
ตามแพทยสั่ง
8. การใชยาทีย่ งั ไมมีขอ
พิสูจน
รวม

กลุมทดลอง
จํานวน (รอยละ)

กลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 1
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2
(N = 32)

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 1
(N = 31)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2
(N = 30)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
19
(17.93)
20
(18.87)
37
(34.90)
30
(28.30)
106

0
(0.00)
2
(2.99)
0
(0.00)
0
(0.00)
9
(13.43)
20
(29.85)
20
(29.85)
16
(23.88)
67

2
(6.06)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
5
(15.15)
20
(60.61)
4
(12.12)
2
(6.06)
33

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
15
(14.56)
15
(14.56)
36
(34.95)
37
(35.93)
103

1
(1.01)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
9
(9.09)
16
(16.16)
39
(39.39)
34
(34.35)
99

2
(1.92)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
8
(7.69)
16
(15.39)
44
(42.31)
34
(32.69)
104

ตัวอยางลักษณะของปญหาจากการใชยาทีพ่ บ
ปญหาประเภทที่ 1 ผูปวยไมไดรับยาทั้ง ๆ ที่ควรจะไดรับ (untreated indication)
ผูปวยมีโรคเดิมที่จําเปนตองใชยาในการรักษาอยูประจําแตมาครั้งนี้ผูปวยไมไดรับยาที่
ใช ใ นการรั ก ษาโรคเดิ ม ทั้ ง ที่ ค วรจะได ย า ตั ว อย า งป ญ หาที่ พ บ เช น ผู ป ว ยโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด
(ischemic heart disease) ที่เคยไดรับยา aspirin gr. I เพื่อปองกันการแข็งตัวของเลือด และผูปวยบาง
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รายเคยไดรับยา isosorbide dinitrate 5 mg. อมใตลิ้นเวลามีอาการเจ็บหนาอก และผูปวยเปนโรค
ความดันโลหิตสูงที่เคยไดรับยาควบคุมความดันโลหิต hydrochlorothiazide และผูปวยที่ไดรับยา
รวมกัน 2 รายการคือ glibenclamide และ metformin มาโรงพยาบาลครั้งนี้แพทยลืมสั่งยา metformin
ใหแกผูปวย เปนตน
ผูปวยเกิดโรคใหมที่จําเปนตองไดรับการรักษาแตไมไดรับการรักษา ตัวอยางปญหาที่
พบ คือ ผูปวยเปนแผลและคันที่ซอกนิ้วเทา แพทยบอกกับผูปวยวาจะใหยาไปทาบริเวณที่เปน
ดังกลาว แตไมไดสั่งยาในใบสั่งยา
ปญหาประเภทที่ 2 การเลือกใชชนิดของยาไมเหมาะสม (improper drug selection)
ผูปวยรายหนึ่งในอดีตเคยไดรับยา enalapril 5 mg. ½ x 2 pc เมื่อ 5 เดือนที่แลว และ
ผูปวยมีอาการไอมากจนนอนไมคอยได ซึ่งแพทยไดพจิ ารณาเปลี่ยนเปน hydrochlorothiazide แทน
มา 1 เดือน หลังจากนั้นเปลีย่ นแพทยใหมมีการสั่งใชยา enalapril 5 mg. แทน hydrochlorothiazide
ทําใหผูปวยมีอาการไอมากขึ้น ทําใหรบั ประทานยาไมสม่ําเสมอมีผลใหความดันโลหิตของผูปวย
สูงขึ้นคือ 190/110 มิลลิเมตรปรอท
ผูปวยอีกรายหนึ่งเปนโรคเบาหวานมากวา 27 ป และมีโรคอื่นรวมดวยคือ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไดรับยากวา 10 ขนาน มีการใชยาควบคุมความดันโลหิต
enalapril และ valsartan รวมกัน ซึ่งเปนยาที่ออกฤทธิ์ใกลเคียงกัน
ปญหาประเภทที่ 3 ผูปวยไดรับยานอยเกินไป (too little of correct drug)
จากการประเมินยาที่ผูปวยไดรับในดานรูปแบบ ขนาด ความถี่ และวิธกี ารบริหารยากับ
ความสัมพันธระหวางผูปว ยในดานโรค และการทํางานของตับและไต ในการขจัดยาออกจาก
รางกาย ตลอดจนผลทางคลินิกของผูปวยโรคเบาหวานไมพบปญหาการใชยาในขอนี้
ปญหาประเภทที่ 4 ผูปวยไดรับยามากเกินไป (too much of correct drug)
จากการประเมินยาที่ผูปวยไดรับในดานรูปแบบ ขนาด ความถี่ และวิธกี ารบริหารยากับ
ความสัมพันธระหวางผูปว ยในดานโรค และการทํางานของตับและไต ในการขจัดยาออกจาก
รางกาย ตลอดจนผลทางคลินิกของผูปวยโรคเบาหวานไมพบปญหาการใชยาในขอนี้เชนเดียวกัน
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ปญหาประเภทที่ 5 ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse drug reaction)
เมื่อผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา จะประเมินความเปนไปไดของการเกิดอาการ
ไมพึงประสงคโดยใช Naranjo’s Algorithm (Naranjo et al 1981) ยาที่คาดวาเปนสาเหตุของการเกิด
อาการไมพึงประสงคและอาการที่พบแสดงในตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ยาที่คาดวาเปนสาเหตุของการเกิดอาการไมพงึ ประสงค และอาการที่พบ
ยาที่เปนสาเหตุ
อาการไมพึงประสงค
(จํานวนผูปวย)
(จํานวนผูปวย)
1. ยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
- glibenclamide (13)
hypoglycemia (13)
- glipizide (2)
hypoglycemia (2)
- metformin (17)
hypoglycemia (14)
เวียนศีรษะ ลุกไมขึ้น (3)
- insulin (12)
hypoglycemia (12)
2. ยาอื่น ๆ ที่ใหรวมดวย
- enalapril (25)

ไอ (21)

- nifedipine (6)

postural hypotension (3)
มึนงง นอนไมหลับ (1)
postural hypotension (5)

- simvastatin (4)
- carbamazepine (1)
- amitryptyline (1)
- Pulmicort®(1)

เทาบวม (1)
ปวดเมื่อยตามตัว (4)
ใจสั่น หนามืด (1)
เวียนศีรษะ ลุกไมขึ้น (1)
ปวดเมื่อยตามตัว (1)

ความเปนไปได
(จํานวนผูปวย)
Probable (13)
Probable (2)
Probable (14)
Possible (3)
Probable (12)

Certain (3)
Probable (15)
Possible (3)
Probable (3)
Possible (1)
Probable (2)
Possible (3)
Possible (1)
Possible (4)
Probable (1)
Probable (1)
Probable (1)
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อาการไมพึงประสงคที่พบมากที่สุด คือ อาการของระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา โดยมีอาการ
ใจสั่น เหงื่อออก หวิว คลายเปนลม สวนมากเกิดจากการรับประทานอาหารไมตรงเวลา เชนบางราย
กลัวลืม จึงรับประทานยาในตอนเชาตรู เชน 5.00 – 6.00 น. แตกวาผูป วยจะรับประทานอาหารเชา
ตอนสาย 10.00 น.ไปแลว ในชวงเวลาดังกลาวเกิดภาวะน้ําตาลต่ําได บางรายชอบนอนตอนกลางวัน
ทําใหรับประทานอาหารมื้อกลางวันไมคอยสม่ําเสมอ บางรายใชยาฉีด insulin แตไมกลาฉีดยาดวย
ตนเอง มักใหลูกหรือสามีฉีดยาให ขึ้นกับเวลาวางของบุคคลอื่น ทําใหการบริหารยาไมตรงเวลา
และบางรายเจ็บปวยรับประทานอาหารไมได แตกก็ ลัวจะใชยาไมสม่ําเสมอจึงรับประทานยาลด
ระดับน้ําตาลในเลือด จึงเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดลดต่ําลง เปนตน
อาการไมพึงประสงคสวนใหญเกิดจาก อาการขางเคียงจากยาเอง เชน อาการไอจากยา
enalapril และ อาการปวดเมื่อยตามตัวจากยา simvastatin รองลงมาเปนผลจากการปฏิบัติตนของ
ผูปวย ซึ่งสวนใหญสามารถแกไขหรือปองกันไดเชน การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจากการ
รับประทานอาหารที่ไมตรงเวลา สวนการใชยาที่ไมถูกตองที่เปนสาเหตุใหเกิดอาการไมพึงประสงค
จากยาพบไดนอ ย ไดแก การลืมรับประทานยาของผูปวยแลวไปเพิ่มยาในมื้อถัดไป และการฉีดยา
insulin ไมตรงเวลาเนื่องจากความสะดวกของผูดูแลผูปวย เปนตน (ตารางที่ 17)
ตารางที่ 17 แสดงสาเหตุของอาการไมพึงประสงคจากยา

ประเภท
1. อาการขางเคียงจากยา
2. พฤติกรรมการปฏิบัติตัว
3. การใชยาไมถูกตอง

รวม

กลุมทดลอง
จํานวน (รอยละ)

กลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 1
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2
(N = 32)

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 1
(N = 31)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2
(N = 30)

11
(57.89)
7
(36.85)
1
(5.26)

5
(55.56)
3
(33.33)
1
(11.11)

4
(80.00)
1
(20.00)
0
(0.00)

7
(46.67)
8
(53.33)
0
(0.00)

6
(66.67)
3
(33.33)
0
(0.00)

6
(75.00)
2
(25.00)
0
(0.00)

19

9

5

15

9

8
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ปญหาประเภทที่ 6 อันตรกิริยาระหวางยา (drug interactions)
อันตรกิริยาระหวางยาสามารถพบไดเสมอในการรักษา เปนปญหาจากยาที่ยังไมเกิดขึ้น
แตเปนปญหาที่มีแนวโนมจะเกิดและตองติดตามเฝาระวัง สําหรับปญหาขอนี้ในงานวิจัยจะคิดเปน
1 ปญหา เมื่อผูปวยไดรับยาที่มีคูอันตรกิริยา แมผูปวยจะมีหลายคูอันตรกิริยาก็ตาม จากการติดตาม
อันตรกิริยาระหวางยาของผูปวยกอนใหคําปรึกษาดานยาและการติดตามผลจนครบ 2 ครั้งทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบปญหาการเกิดอันตรกิริยาระหวางยาทั้งหมด 107 ปญหา (247 ครั้งการ
เกิดอันตรกิริยา) คิดเปนรอยละ 20.78 ของปญหาที่เกิดจากยาที่พบทั้งหมด โดยพบในกลุมทดลอง
60 ปญหา (147 ครั้งการเกิดอันตรกิริยา)และกลุมควบคุม 47 ปญหา (100 ครั้งการเกิดอันตรกิริยา)
การประเมินอันตรกิริยาระหวางยา จะประเมินตามวิธีของ Tatro (2001) ซึ่งผลการประเมินแสดงใน
ตารางที่ 18
ตารางที่ 18 อันตรกิริยาระหวางยาเรียงตามระดับความสําคัญ ตามวิธขี อง Tatro (Tatro, 2001)
ประเภท
(ระดับความสําคัญ)
1. digoxin –
furosemide
(1)
2. digoxin –
hydrochlorothiazide
(1)
3. aspirin glipizide
(2)
4. aspirin NPH
(2)
5. chlorpropamide –
hydrochlorothiazide
(2)
6. cimetidine –
metformin
(2)

กลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)
กอนให
คําปรึกษา

กลุมทดลอง
จํานวน (รอยละ)
ติดตาม
ผลครั้งที่
2
(N = 32)

กอนให
คําปรึกษา

(N = 33)

ติดตาม
ผลครั้งที่
1
(N = 33)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

รวม

ผลการเกิด
อันตรกิริยา

(N = 33)

ติดตาม
ผลครั้งที่
1
(N = 31)

ติดตาม
ผลครั้งที่
2
(N = 30)

0
(0.00)

1
(2.22)

1
(2.04)

0
(0.00)

2 เพิ่มความเปนพิษ
(0.81) จากยา digoxin

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.22)

1
(2.04)

1
(1.89)

3 เพิ่มความเปนพิษ
(1.22) จากยา digoxin

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

2
(4.44)

2
(4.08)

2
(3.77)

6 เพิ่มฤทธิ์ยา
(2.43) glipizide

1
(3.23)

1
(2.94)

1
(2.86)

4
(8.90)

4
(8.17)

4
(7.54)

15 เพิ่มฤทธิ์ยา NPH
(6.07)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.22)

1
(2.04)

1
(1.89)

3 ลดฤทธิ์ยา .
(1.22) chlorpropamide

0
(0.00)

1
(2.94)

1
(2.86)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

2 เพิ่มฤทธิ์ยา
(0.81) metformin
(ลดการขจัดยา)

การจัดการ

เฝาระวัง
(ให K หรือ K –
sparing diuretic)
เฝาระวัง
(ให K หรือ K –
sparing diuretic)
เฝาระวัง FBS
(ปรับลดขนาด
glipizide)
เฝาระวัง FBS
(ปรับลดขนาด
NPH)
เฝาระวัง FBS
ปรับเพิ่มยา
chlorpropamide
เฝาระวัง
(ปรับขนาด
metformin)
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ประเภท
(ระดับความสําคัญ)
7. glibenclamide –
aspirin
(2)
8. glibenclamide –
ethanol
(2)
9. glibenclamide –
hydrochlorothiazide
(2)
10. glibenclamide –
indapamide
(2)
11. glipizide –
indapamide
(2)
12. paracetamol –
phenytoin
(2)
13. aspirin –
aluminum hydroxide
(3)
14. furosemide –
enalapril
(3)
15. aspirin atenolol
(4)
16. aspirin perindopril
(4)
17. aspirin –
propranolol
(4)

กลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)
กอนให
คําปรึกษา

กลุมทดลอง
จํานวน (รอยละ)
ติดตาม
ผลครั้งที่
2
(N = 32)

กอนให
คําปรึกษา

(N = 33)

ติดตาม
ผลครั้งที่
1
(N = 33)

5
(16.12)

5
(14.71)

2
(6.45)

รวม

ผลการเกิด
อันตรกิริยา

(N = 33)

ติดตาม
ผลครั้งที่
1
(N = 31)

ติดตาม
ผลครั้งที่
2
(N = 30)

5
(14.28)

5
(11.12)

6
(12.24)

6
(11.31)

32 เพิ่มฤทธิ์ยา
(12.96) glibenclamide

2
(5.88)

2
(5.71)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

6 เพิ่มฤทธิ์ยา
(2.43) glibenclamide

8
(25.80)

9
(26.47)

9
(25.70)

8
(17.80)

9
(18.38)

9
(16.97)

52 ลดฤทธิ์ยา
(21.05) glibenclamide

1
(3.23)

1
(2.94)

1
(2.86)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

3 ลดฤทธิ์ยา
(1.22) glibenclamide

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.22)

1
(2.04)

1
(1.89)

3 ลดฤทธิ์ยา
(1.22) glipizide

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.04)

1
(1.89)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(1.89)

2 phenytoin ชักนํา
(0.81) paracetamol เกิด
hepatotoxicity
1 ลดฤทธิ์ยา aspirin
(0.40) (เพิ่มการขจัดยา)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

2
(4.44)

2
(4.08)

2
(3.77)

6 ลดฤทธิ์ยา
(2.43) furosemide

3
(9.68)

3
(8.83)

3
(8.57)

0
(0.00)

1
(2.04)

1
(1.89)

11 ลดฤทธิ์ยา
(4.44) atenolol

1
(3.23)

1
(2.94)

1
(2.86)

1
(2.22)

1
(2.04)

1
(1.89)

6 ลดฤทธิ์ยา
(2.43) perindopril

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.22)

1
(2.04)

1
(1.89)

3 ลดฤทธิ์ยา
(1.22) propranolol

การจัดการ

เฝาระวัง FBS
(ปรับลดขนาด
glibenclamide)
ใหคําปรึกษา

เฝาระวัง FBS
(ปรับเพิ่มขนาด
glibenclamide)
เฝาระวัง FBS
(ปรับเพิ่มขนาด
glibenclamide)
เฝาระวัง FBS
(ปรับเพิ่มขนาด
glipizide)
เฝาระวัง
(ปรับลดขนาด
paracetamol )
เฝาระวัง

เฝาระวัง fluid
status & body
weight
เฝาระวัง BP
(ลดขนาดยา
aspirin)
เฝาระวัง BP
(อาจหยุดยา .
aspirin)
เฝาระวัง
(ลด aspirin ,เพิ่ม
propranolol)
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ประเภท
(ระดับความสําคัญ)
18. aspirin enalapril
(4)
19. atenolol –
nifedipine
(4)
20. calcium lactate –
hydrohlorothiazide
(4)
21. cimetidin –
glibenclamide
(4)
22. diazepam –
phenytoin
(4)
23. digoxin enalapril
(4)
24. digoxin –
glibenclamide
(4)
25. glibenclamide –
gemfibrozil
(4)
26. phenytoin nifedipine
(4)
27. aspirin –
hydrochlorothiazide
(5)
28. aspirin –
indapamide
(5)

กลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)
กอนให
คําปรึกษา

กลุมทดลอง
จํานวน (รอยละ)
ติดตาม
ผลครั้งที่
2
(N = 32)

กอนให
คําปรึกษา

(N = 33)

ติดตาม
ผลครั้งที่
1
(N = 33)

2
(6.45)

1
(2.94)

0
(0.00)

รวม

ผลการเกิด
อันตรกิริยา

(N = 33)

ติดตาม
ผลครั้งที่
1
(N = 31)

ติดตาม
ผลครั้งที่
2
(N = 30)

1
(2.86)

3
(6.67)

3
(6.12)

3
(5.66)

13 ลดฤทธิ์ยา
(5.25) enalapril

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.22)

0
(0.00)

0
(0.00)

1 เสริมฤทธิ์ยาทั้ง 2
(0.40) ชนิด

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

2
(3.77)

2 อาจเกิด
(0.81) hypercalcemia

0
(0.00)

1
(2.94)

1
(2.86)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(1.89)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.22)

1
(2.04)

0
(0.00)

2 เพิ่มฤทธิ์ยา
(0.81) glibenclamide (ลด
การขจัดยา)
1 อาจเกิดพิษจากยา
(0.40) phenytoin
บางราย
2 อาจเพิ่มหรือลด
(0.81) ฤทธิ์ยา digoxin

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.22)

1
(2.04)

0
(0.00)

2 เพิ่มความเปนพิษ
(0.81) จากยา digoxin

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

2
(4.44)

1
(2.04)

1
(1.89)

4 เพิ่มฤทธิ์ยา
(1.61) glibenclamide

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.22)

1
(2.04)

1
(1.89)

3 เพิ่มฤทธิ์ยา
(1.22) phenytoin

2
(6.45)

3
(8.83)

4
(11.43)

3
(6.67)

4
(8.17)

5
(9.42)

21 ลดฤทธิ์ยา HCTZ
(8.50)

1
(3.23)

1
(2.94)

1
(2.86)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

3 ลดฤทธิ์ยา
(1.22) indapamide

การจัดการ

เฝาระวัง BP
(อาจหยุดยา .
aspirin)
เฝาระวัง
(cardiac
function)
เฝาระวัง
serum calcium
เฝาระวัง
(ปรับขนาด
glibenclamide)
เฝาระวัง
(ปรับลดขนาด
phenytoin)
เฝาระวัง
(ปรับขนาด
digoxin)
เฝาระวัง
(ปรับขนาด
digoxin)
เฝาระวัง FBS
(ปรับเพิ่มขนาด
glibenclamide)
เฝาระวัง
(ปรับลดขนาด
phenytoin )
เฝาระวัง BP
(ปรับเพิ่มขนาด
HCTZ)
เฝาระวัง BP
(ปรับเพิ่มขนาด
indapamide)
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ประเภท
(ระดับความสําคัญ)
29. aspirin phenytoin
(5)
30. atenolol –
felodipine
(5)
31. diazepam –
aluminum hydroxide
(5)
32. glibenclamide –
atenolol
(5)
33. glibenclamide –
furosemide
(5)
34. glibenclamide –
phenytoin
(5)
35. glibenclamide –
propranolol
(5)
36. lorazepam –
propanolol
(5)
37. phenytoin –
aluminum hydroxide
(5)
รวม

กลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)
กอนให
คําปรึกษา

กลุมทดลอง
จํานวน (รอยละ)
ติดตาม
ผลครั้งที่
2
(N = 32)

กอนให
คําปรึกษา

(N = 33)

ติดตาม
ผลครั้งที่
1
(N = 33)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

รวม

ผลการเกิด
อันตรกิริยา

(N = 33)

ติดตาม
ผลครั้งที่
1
(N = 31)

ติดตาม
ผลครั้งที่
2
(N = 30)

0
(0.00)

1
(2.22)

1
(2.04)

1
(1.89)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.04)

1
(1.89)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(1.89)

4
(12.90)

4
(11.76)

4
(11.43)

1
(2.22)

1
(2.04)

1
(1.89)

1 อาจทําให
(0.40) diazepam ออก
ฤทธิ์นานขึ้น
15 ลดฤทธิ์ยา
(6.07) glibenclamide

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

2
(4.44)

2
(4.08)

2
(3.77)

6 ลดฤทธิ์ยา
(2.43) glibenclamide

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.22)

1
(2.04)

1
(1.89)

3 ลดฤทธิ์ยา
(1.22) glibenclamide

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.22)

1
(2.04)

1
(1.89)

3 ลดฤทธิ์ยา
(1.22) glibenclamide

1
(3.23)

1
(2.94)

1
(2.86)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

3 การขจัดยา
(1.22) lorazepam ชาลง

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(1.89)

1 ลดการดูดซึม
(0.40) phenytoin

31

34

35

45

49

53

3 อาจเกิดพิษจาก
(1.22) phenytoin (แยงจับ
protein binding)
2 อาจจะเพิ่มฤทธิย์ า
(0.81) atenolol

การจัดการ

เฝาระวัง
(ปรับลดขนาด
phenytoin )
เฝาระวัง
cardiovascular
status
เฝาระวัง
(ขอมูลไม
ชัดเจน)
เฝาระวัง FBS
(ปรับเพิ่มขนาด
glibenclamide)
เฝาระวัง FBS
(ขอมูลไม
ชัดเจน)
เฝาระวัง FBS
(ขอมูลไม
ชัดเจน)
เฝาระวัง FBS
(ปรับเพิ่มขนาด
glibenclamide)
เฝาระวัง
(ใช atenolol
แทน)
ใหระยะเวลา
หางกัน 2-3
ชั่วโมง

247

จากตาราง 18 คูอันตรกิริยาของยาที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด 37 คู ผูปวยบางรายไมพบการเกิด
อันตรกิริยาของยาเลย และบางรายพบการเกิดอันตรกิริยาหลายคู โดยพบสูงสุดถึง 12 คู สําหรับคู
อันตรกิริยาที่พบมากที่สุดคือ glibenclamide - hydrochlorothiazide โดยพบรอยละ 21.05 รองลงมา
คือ glibenclamide - aspirin พบรอยละ 12.96 พบมากเปนอันดับที่ 3
คือ aspirin hydrochlorothiazide คิดเปนรอยละ 8.50 สําหรับระดับความสําคัญของอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นสวน
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ใหญจะอยูที่ระดับ 2 โดยมีจํานวน 125 ครั้ง คิดเปนรอยละ 50.61 ของจํานวนครั้งอันตรกิริยาที่พบ
ทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับที่ 5 และระดับที่ 4 คิดเปนรอยละ 23.48 และ 21.05 ของจํานวนครั้ง
อันตรกิริยาที่พบทั้งหมด ตามลําดับ ลักษณะอันตรกิริยาที่พบมีความคลายคลึงกันทั้งกอนและหลัง
การใหคําแนะนําปรึกษาดานยา และบางครั้งไมสามารถหลีกเลี่ยงไดทั้งนี้เนื่องจาก ผูปวยเบาหวาน
สวนใหญเปนโรคเรื้อรังที่จําเปนตองใชยาเดิมอยางตอเนื่อง ยกเวนบางรายที่เปนโรคใหมเพิ่มขึ้น
หรือตองปรับเปลี่ยนยาซึ่งพบเพียงสวนนอย อยางไรก็ตาม ผลของอันตรกิริยานั้น อาจไมเกิดแก
ผูปวยทุก ๆ ราย สิ่งที่ทําไดคือเพิ่มความระมัดระวัง และติดตามผลอยางใกลชิด
ปญหาประเภทที่ 7 การไมใชยาตามสั่ง (noncompliance)
ในกลุมทดลองพบวาปญหาการไมใชยาตามสั่งที่พบในการติดตามแตละครั้งลดลงเมื่อ
เทียบกับเริ่มทําการศึกษา สวนในกลุมควบคุมไมพบการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของปญหาจาก
การใชยาขอนี้ จะกลาวถึงในผลการศึกษาสวนที่ 2.3
ปญหาประเภทที่ 8 การใชยาที่ยังไมมีขอพิสูจน (no valid indication)
ผูปวยเบาหวานมักจะมีการใชยาชนิดอืน่ ๆ รวมดวย นอกเหนือจากแพทยสั่ง ปญหา
การใชยาทีย่ ังไมมีขอพิสูจน ที่พบมากที่สุดไดแก ปญหาการใชยาสมุนไพร รองลงมาคือ ปญหาการ
ใชยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน
ตารางที่ 19 รายละเอียดของปญหาการใชยาที่ยังไมมขี อพิสูจน
กลุมทดลอง
จํานวน (รอยละ)

1. ปญหาการใชยาสมุนไพร
2. ปญหาการใชยาแผนโบราณ
ลูกกลอน
3. ปญหาการใชยาแผนปจจุบัน
ดวยตนเอง
รวม

กลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 1
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2
(N = 32)

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 1
(N = 31)

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2
(N = 30)

19
(63.33)
6
(20.00)
5
(16.67)
30

8
(50.00)
5
(31.25)
3
(18.75)
16

2
(100.0)
0
(0.00)
0
(0.00)
2

19
(51.35)
11
(29.73)
7
(18.92)
37

15
(44.12)
10
(29.41)
9
(26.47)
34

14
(41.18)
11
(32.35)
9
(26.47)
34
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ปญหาการใชยาสมุนไพรที่ยังไมมีขอพิสูจน ทางวิทยาศาสตรวาสามารถลดระดับน้ําตาล
ในเลือดได จากคําบอกเลาของผูปวย สวนใหญไดรับคําแนะนํามาจากหมอพื้นบาน เพื่อนบานหรือ
บุคคลที่ชาวบานเคารพนับถือ เชน พระ รางทรงตาง ๆ ยาสมุนไพรที่ผูปวยนํามาใช ไดแก แฮม หญา
ปกกิ่ง บอระเพ็ชร ฟาทะลายโจร ชาใบหมอน สะเดา หญาหนวดแมว ดอกคําฝอย น้ําสกัดจากผล
ลูกยอ บางรายยังมีการรับประทานสมุนไพรที่ไมทราบชนิด เชน เปลือกไม รากไม และใบไมไม
ทราบชนิดโดยใหเหตุผลวารักษาโรคเบาหวาน
การใชยาแผนโบราณ ยาลูกกลอน สวนใหญผูปวยจัดหามาตามคําโฆษณาจากแหลง
ตาง ๆ เชนรานคาในหมูบาน เพื่อนบานใหมา พระปรุงยาเอง หมอพื้นบาน จากคําบอกเลาโดยอางวา
เป นยาผี บอก และไดรับ ยาจากการสั่งซื้อทางไปรษณีย ซึ่ งผูปวยบางรายใชเ ป น ยาเจริญอาหาร
เพื่อใหรับประทานขาวไดมีผลทําใหผูปวยรับประทานขาวมื้อละ 2-3 จาน เกิดภาวะน้ําตาลในเลือด
สูงตามมา
ผูปวยบางรายนิยมซื้อยาชุดจากรานชําในหมูบาน การขอยาลดความดันโลหิตจากเพื่อน
บานรับประทานเนื่องจากปวดศรีษะมาหลายวัน โดยคิดวาตนเองเปนโรคความดันโลหิตสูงเหมือน
เพื่อนบาน หรือบางครั้งมีการใชยาที่ผิดวัตถุประสงค เชน นํายา aspirin ชนิดซอง (ยาทัมใจ®) มา
ผสมรวมกับเครื่องดื่มชูกําลัง เพื่อผลในการเพิ่มพลังในการทํางาน
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2.1.3 ระดับความรุนแรงของปญหาจากการใชยา
ปญหาจากการใชยาที่พบในแตละกลุมที่เวลาตาง ๆ นํามาประเมินระดับความรุนแรง
ตามแบบของ Schneider และคณะ (1995) ซึ่งแบงความรุนแรงออกเปน 6 ระดับคือ ระดับ 1 พบ
ปญหาจากการใชยาโดยไมเกิดอันตรายตอผูปวยและไมจําเปนตองเปลี่ยนการรักษา ระดับ 2 เกิด
ปญหาจากการใชยาโดยตองเพิ่มการติดตามผูปวยหรือเปลี่ยนแปลงการรักษา ระดับ 3 ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพหรือจําเปนตองติดตามผลทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม ระดับ 4 ตองให
การรั ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพิ่ ม ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล หรื อ ทํ า ให ต อ งเข า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล ระดับ 5 ตองเขารับการรักษาในหอผูปวยหนักหรือเกิดอาการอยางถาวร และระดับ 6
เสียชีวิต สามารถแสดงผลไดดังตารางที่ 20 และ 21
ตารางที่ 20 ระดับความรุนแรงของปญหาจากการใชยา

ระดับความรุนแรง*
1

กลุมทดลอง
จํานวน (รอยละ)
กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(N = 32)

กลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)
กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(N = 31)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(N = 30)

37
18
3
40
35
38
(34.90) (26.87) (9.09) (38.84) (35.35) (36.54)
2
58
44
29
51
55
58
(54.72) (65.67) (87.88) (49.51) (55.55) (55.77)
3
11
5
1
12
9
8
(10.38) (7.46) (3.03) (11.65) (9.10) (7.69)
รวม
106
67
33
103
99
104
* = ไมพบปญหาจากการใชยาที่ระดับความรุนแรง 4, 5 และ 6
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ตารางที่ 21 ปญหาจากการใชยาแยกตามชนิดของปญหาและระดับความรุนแรงของปญหา

ระดับความ
รุนแรง*

ประเภท

1. การไมไดรับยาทั้ง ๆ ที่
ควรจะไดรับ
2. ความเหมาะสมของ
การเลือกใชชนิดของยา
3. การไดรับยานอย
เกินไป
4. การไดรับยามาก
เกินไป
5. การเกิดอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา
6. การเกิดอันตรกิริยา
ระหวางยา อาหาร
7. การไมใชยาตามแพทย
สั่ง
8. การใชยาที่ยังไมมีขอ
พิสูจน
รวม

กลุมทดลอง
จํานวน (รอยละ)

กลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)

รวม

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(N = 32)

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(N = 31)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(N = 30)

1
2
3
1
2

-

2(2.98)

2(6.06)
-

-

1(1.01)
-

1(0.96)
1(0.96)
-

2(0.39)
3(0.59)
0
0
2(0.39)

3

-

-

-

-

-

-

0

1
2
3
1
2
3

-

-

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0

1
2
3
1
2
3
1
2
3

11(10.38)
8(7.55)
3(2.83)
17(16.04)
9(8.49)
27(25.47)
1(0.94)

5(7.46)
4(5.97)
2(2.98)
18(26.88)
2(2.98)
18(26.88)
-

4(12.12)
8(7.77)
1(3.03)
7(6.80)
2(6.06)
2(1.94)
18(54.55) 13(12.62)
7(6.80)
4(12.12) 27(26.21)
2(1.94)

7(7.07)
2(2.02)
2(2.02)
14(14.14)
6(6.06)
31(31.31)
2(2.02)

0
6(5.77)
41(8.01)
2(1.93)
24(4.69)
2(1.93)
13(2.54)
14(13.46) 94(18.36)
0
8(7.69)
32(6.25)
34(32.69) 141(27.53)
2(1.92)
7(1.37)

1
2
3

25(23.58)
3(2.83)
2(1.89)
106
(100.00)

14(20.89)
1(1.49)
1(1.49)
67
(100.00)

1(3.03) 31(30.10)
1(3.03)
3(2.91)
3(2.91)
33
103
(100.00) (100.00)

26(26.27)
3(3.03)
5(5.05)
99
(100.00)

27(25.96) 124(24.22)
3(2.88)
14(2.73)
4(3.85)
15(2.93)
104
512
(100.00)
(100.00)

* = ไมพบปญหาจากการใชยาที่ระดับความรุนแรง 4, 5 และ 6
ในกลุมทดลองชวงกอนใหคําปรึกษา ระดับความรุนแรงของปญหาที่พบมากสุดคือ
ความรุนแรงระดับที่ 2 พบ 58 ปญหา (รอยละ 54.72) รองลงมาคือ ความรุนแรงระดับที่ 1 พบ 37
ปญหา (รอยละ 34.90) และความรุนแรงระดับที่ 3 พบ 11 ปญหา (รอยละ 10.38) (ตารางที่ 20) หลัง
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การใหคําปรึกษาดานยาและแกปญหาจากการใชยา ระดับความรุนแรงที่พบลดลงในปญหาอาการ
ไมพึ งประสงคจากการใชยา การไมใ ชยาตามแพทยสั่ง การใช ยาที่ยังไมมีข อพิสูจน และความ
เหมาะสมของการเลื อกใช ชนิดของยา แตร ะดับความรุนแรงในการเกิด อันตรกิริยาระหวา งยา
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย ทั้งนี้เพราะผูปวยจําเปนตองใชยาที่อาจเกิดอันตรกิริยาจึงตองติดตามและ
ปองกัน
ในกลุมควบคุมชวงกอนใหคําปรึกษา ระดับความรุนแรงของปญหาที่พบมากสุดคือ
ความรุนแรงระดับที่ 2 พบ 51 ปญหา (รอยละ 49.52) รองลงมาคือ ความรุนแรงระดับที่ 1 พบ 40
ปญหา (รอยละ 38.83) และความรุนแรงระดับที่ 3 พบ 12 ปญหา (รอยละ 11.65) (ตารางที่ 20)
หลังจากติดตามผูปวยจนครบ ระดับความรุนแรงของปญหานั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย
ทั้งนี้เนื่องจากเปนการเฝาติดตามปญหาของผูปวยแตละรายโดยไมไดใหคําแนะนําและแกปญหา
จากการใชยา
2.1.4 การแกไขปญหาจากการใชยา
รูปแบบการแกไขปญหาจากการใชยาในกลุมทดลอง แสดงในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 แสดงรูปแบบของการแกไขปญหาจากการใชยาในกลุมทดลอง
ปญหาจากการใชยา (รอยละ)
รูปแบบการแกไขปญหา
1.ปญหาที่เภสัชกรตองประสานงานกับ
แพทย
2. ปญหาที่เภสัชกรตองประสานงานกับ
พยาบาล
3. ปญหาที่เภสัชกรตองประสานงานกับ
ผูปวย
4. ปญหาที่เภสัชกรตองติดตามหรือปองกัน
รวม

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

6
(5.66)
0
(0.00)
75
(70.75)
25
(23.59)
106

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(N = 33)

2
(2.98)
2
(2.98)
38
(56.72)
25
(37.32)
67

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(N = 32)

3
(9.09)
0
(0.00)
6
(18.18)
24
(72.73)
33

รวม
11
(5.34)
2
(0.97)
119
(57.77)
74
(35.92)
206
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ปญหาที่พบในกลุมทดลองจะไดรับการแกไขปญหาโดยเภสัชกร ซึ่งสามารถแบงการ
แกไขปญหาออกเปน 4 ลักษณะดังนี้
1. ปญหาที่เภสัชกรตองประสานงานกับแพทย พบรวม 11 ปญหา (รอยละ 5.34)
ลักษณะของปญหาสวนใหญคือ ผูปวยเคยไดรับยามาตลอด แตมาครั้งนี้ไมไดรับยา ผูปวยมีอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยาแตไมกลาบอกแพทย เปนตน
2. ปญหาที่เภสัชกรตองประสานงานกับพยาบาล พบรวม 2 ปญหา (รอยละ 0.97)
ลักษณะของปญหาสวนใหญคือ การมาโรงพยาบาลตามกําหนดนัดของผูปวย เนื่องจากวันนัดของ
พยาบาลไมสะดวกแกผูปวย ทําใหผูปวยมาไมตรงวันนัดและผูปวยมียาไมพอเพียงถึงกําหนดวันที่
พยาบาลนัดทําใหขาดยาตามมา
3. ปญหาที่เภสัชกรตองประสานงานกับผูปวย พบรวม 119 ปญหา (รอยละ 57.77)
จํานวนปญหากอนใหคําปรึกษาพบ 75 ปญหาหลังจากการใหคําแนะนําแลวและติดตาม 2 ครั้ง
จํานวนปญหาลดลงเหลือ 38 และ 6 ปญหาตามลําดับ โดยมีลักษณะของปญหาสวนใหญคือ การไม
ใชยาตามสั่ง ซึ่งผูปวยบางรายรับประทานอาหารไมตรงเวลา หรือบางรายไมรับประทานอาหาร
กลางวันทําใหการรับประทานยาไมตรงเวลา บางรายเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาลดระดับ
น้ําตาลในเลือด โดยมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารผิดเวลา บางรายที่ตองฉีดยา insulin โดย
ใหผูอื่นฉีดยาให ทําใหการบริหารยาไมสม่ําเสมอ ผูปวยบางรายมีการบริหารยาไมถูกตองทั้งขนาด
ยาและวิธีการ ทั้งที่เปนยารับประทาน และยาฉีด insulin ซึ่งมีการปรับขนาดการใชยาแลวแตผูปวย
ไม มี ก ารแก ไ ข บางรายลื ม รั บ ประทานยาแต ไ ปเพิ่ ม ขนาดยาในมื้ อ ถั ด ไป หรื อ บางรายมี ก าร
รับประทานยาเฉพาะเวลามีอาการเชน รับประทานยาควบคุมความดันโลหิตเวลามีอาการมึนงงหรือ
ปวดศี ร ษะ และผู ป ว ยมี ก ารนํ า ยาที่ ยั ง ไม มี ข อ บ ง ใช ที่ ชั ด เจนมาใช เช น การใช ย าสมุ น ไพร ยา
ลูกกลอน มารักษาโรคเบาหวาน การนํายาชุดมาใชรักษาโรคตาง ๆ และบางรายมีการนํายาของ
เพื่อนบานมาใชเพื่อรักษาโรคที่ผูปวยเปนอยู การเกิดอันตรกิริยาที่ลดหรือเพิ่มการดูดซึมยาที่ให
รวมกัน เปนตน การแกไขปญหาดังกลาวตองอยูที่การปฏิบัติตัวของผูปวย
4. ปญหาที่เภสัชกรตองติดตามหรือปองกัน พบรวม 74 ปญหา (รอยละ 35.92) สวน
ใหญเปน ปญหาการเกิดอันตรกิ ริยาระหวางยาไดแ ก การเพิ่มหรือลดฤทธิ์ยาที่ใหรวมกันที่ตอง
ติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา หรือการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาที่อาจมีผลกระทบตอ
ความรวมมือในการใชยา โดยบางปญหาอาจเปนปญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระหวางการใชยา เภสัช
กรจะทําหนาที่ในการติดตามผูปวยและปองกันปญหาเพื่อไมใหเกิดอันตรายตอผูปวย พรอมทั้งให
คําแนะนําถึงอาการที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแกไข
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2.2 ผลที่มีตอระดับน้ําตาลในเลือด
ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ของผูปวยกอนใหคําปรึกษาดานยา และหลังจากการติด
ตามผลจนครบ 2 ครั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม แสดงในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือด
กลุมทดลอง

ระดับน้ําตาลในเลือด
(มิลลิกรัม/เดซิลิตร)
(mean ± SD)

กลุมควบคุม

กอนให
คําปรึกษา
(n = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(n = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(n = 32)

กอนให
คําปรึกษา
(n = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(n = 31)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(n = 30)

248.67
± 45.42†

214.76
± 76.48

176.50
*
± 60.02 ‡§

231.91
± 54.99

205.61
± 65.46

215.40
**
± 60.21

* P < 0.001 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษา โดยใชสถิติ Paired Samples T Test
** P = 0.150 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษา โดยใชสถิติ Paired Samples T Test
† P = 0.182 เปรียบเทียบกอนใหคําปรึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ Independent Samples T Test
‡ P = 0.013 เปรียบเทียบหลังติดตามผลครั้งที่ 2 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ Independent Samples T Test
P = 0.001 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษา โดยใชสถิติ ANOVA with repeated measurement โดยวิธี LSD
§ P < 0.001 และ 0.004 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษาและติดตามผลครั้งที่ 1 ตามลําดับ โดยใชสถิติ
ANOVA with repeated measurement โดยวิธี LSD

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยภายในกลุมเดียวกัน พบวา
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (±SD) ลดลงจากกอนใหคําปรึกษาคือ 248.67 (± 45.42)
มิลลิกรัม/เดซิลิตร เหลือ 176.50 (± 60.02) มิลลิกรัม/เดซิลิตร เมื่อติดตามผลครั้งที่ 2 (P < 0.001)
สวนในกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (±SD) กอนใหคําปรึกษาคือ 231.91 (± 54.99)
มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งไมแตกตางกันเมื่อมีการติดตามผลในครั้งที่ 2 (215.40 (± 60.21) มิลลิกรัม/
เดซิลิตร, P = 0.150)
เมื่อเปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กอนใหคําปรึกษาพบวาไมมีความแตกตางกัน (248.6 ± 45.42 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เทียบกับ 231.91 ±
54.99 มิลลิกรัม/เดซิลิตร, P = 0.182) หลังใหคําปรึกษาเมื่อติดตามผูปวยจนครบ 2 ครั้ง พบวาใน
กลุมทดลองมีระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวาในกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (176.50 ±
60.02 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เทียบกับ 215.40 ± 60.21 มิลลิกรัม/เดซิลิตร, P = 0.013)
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เมื่อเปรียบเทียบระดับน้ําตาลกอนใหคําปรึกษาและในการติดตามผลครั้งที่ 1 และ 2
ภายในกลุมเดียวกันโดยใชสถิติ ANOVA with repeated measurement พบวาไมมีความแตกตางกัน
ภายในกลุมควบคุม แตในกลุมทดลองพบวาภายหลังจากการใหคําแนะนําปรึกษาแตละครั้งระดับ
น้ําตาลในเลือดลดลง กลาวคือ จากกอนใหคําปรึกษา 248.67 ± 45.42 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ลดลง
เหลือ 214.76 ± 76.48 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (P = 0.001) หลังจากใหคําปรึกษาครั้งแรก และเหลือ
176.50 ± 60.02 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (P = 0.004) หลังจากใหคําปรึกษาครั้งที่ 2
2.3 ผลที่มีตอความรวมมือในการใชยา
2.3.1 อุบัติการณของการไมใชยาตามสัง่
การไมใชยาตามแพทยสั่งจัดเปนปญหาที่สําคัญปญหาหนึง่ ที่เกิดจากยา และเปนปญหา
ที่พบบอยที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ โดยพบ 180 ปญหา คิดเปนรอยละ 35.16 ของปญหาจากการใชยา
ทั้งหมด (512 ปญหา) อุบัติการณของการไมใชยาตามสั่งของผูปวยแสดงในตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 อุบัติการณของการไมใชยาตามสั่ง
กลุมทดลอง

1. จํานวนผูปวยที่ปญหาการ
ไมใชยาตามสัง่ (ราย)
2. อุบัติการณของการเกิดการ
ไมใชยาตามสัง่ (รอยละ)
3. จํานวนของปญหาการไม
ใชยาตามสั่ง
4. จํานวนปญหาในผูปว ย
แตละราย
(mean ± SD)

กลุมควบคุม

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(N = 32)

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(N = 31)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(N = 30)

20

17

2

24

23

25

60.61

51.52

6.25

72.73

74.19

83.33

37

20

4

36

39

44

1.12 ±
1.17†

0.61 ±
0.66

0.12 ±
0.42*‡§

1.09 ±
0.91

1.26 ±
1.18

1.47 ±
1.04**

* P < 0.001 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษา โดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
** P = 0.013 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษา โดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
† P = 0.848 เปรียบเทียบกอนใหคําปรึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney Test
‡ P < 0.001 เปรียบเทียบหลังติดตามผลครั้งที่ 2 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney Test
P = 0.011 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษา โดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
§ P < 0.001 และ 0.007 เปรียบเทียบกับกอนใหคําปรึกษาและติดตามผลครั้งที่ 1 ตามลําดับโดยใชสถิติ
Wilcoxon Signed Ranks Test

กอนใหคําปรึกษาพบผูปวยที่เกิดปญหาการไมใชยาตามแพทยสั่งในกลุมทดลอง 20 ราย
(รอยละ 60.61) และกลุมควบคุม 24 ราย (รอยละ 72.73) จํานวนปญหาที่พบในกลุมทดลอง 37
ปญหา (1.12 ปญหาตอราย) และกลุมควบคุม 36 ปญหา (1.09 ปญหาตอราย) เมื่อเปรียบเทียบ
จํานวนปญหาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวาไมแตกตางกัน (P = 0.848)
ผลการใหคําปรึกษาดานยาและติดตามผูปวยจนครบ 2 ครั้ง พบวาในกลุมทดลองมี
จํานวนผูปวยที่มีปญหาการไมใชยาตามสั่งลดลงจาก 20 รายเหลือ 2 ราย มีผลตออุบัติการณของการ
ไมใชยาตามสั่งลดลงจากรอยละ 60.61 เหลือรอยละ 6.25 และจํานวนปญหาในผูปวยแตละรายกอน
ใหคําปรึกษา 1.12 ปญหาตอราย ลดลง 0.12 ปญหาตอราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001)
แตในกลุมควบคุมพบวามีจํานวนผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 24 รายเปน 25 ราย
ทําใหอุบัติการณของการไมใชยาตามสั่งเพิ่มขึ้นจากรอยละ 72.73 เปนรอยละ 83.33 และจํานวน
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ปญหาเฉลี่ยในผูปวยแตละรายกอนใหคําปรึกษา 1.09 ปญหาตอราย เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P = 0.013) โดยเพิ่มเปน 1.47 ปญหาตอราย
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนปญหาที่เกิดขึ้นระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา
จํานวนปญหาที่พบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมเมื่อเริ่มตนการศึกษาไมแตกตางกัน หลังให
คําปรึกษาและติดตามผูปวยจนครบ 2 ครั้ง พบวากลุมทดลองมีจํานวนปญหาการไมใชยาตามสั่งใน
ผูปวยแตละรายนอยกวากลุมควบคุม (0.12 ± 0.42 ปญหา เทียบกับ 1.47 ± 1.04 ปญหา, P < 0.001)
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนปญหาการไมใชยาตามสั่งที่พบในกอนใหคําปรึกษาและการ
ติดตามครั้งที่ 1 และ 2 ภายในกลุมเดียวกัน พบวามีความแตกตางกันของจํานวนปญหาที่เพิ่มขึ้น
ภายในกลุมควบคุม แตจํานวนปญหาลดลงในกลุมทดลอง จากกอนใหคําปรึกษามีจํานวนปญหาใน
ผูปวยแตละราย 1.12 ± 1.17 ปญหา ลดลงเหลือ 0.61 ± 0.66 ปญหา (P = 0.011) หลังจากให
คําปรึกษาครั้งแรก และเหลือ 0.12 ± 0.42 ปญหา (P = 0.007) หลังจากใหคําปรึกษาครั้งที่ 2
(ตารางที่ 24)
2.3.2 การไมใชยาตามสัง่ แยกตามประเภทของปญหา
เมื่อนําปญหาการไมใชยาตามสั่งที่เกิดขึ้นมาจําแนกประเภทยอย
รายละเอียดไดตามตารางที่ 25

สามารถแสดง
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ตารางที่ 25 ปญหาการไมใชยาตามสัง่ แยกตามประเภทของปญหา

ประเภท
1. การใชยาต่ํากวาแพทยสั่ง
2. การใชยาสูงกวาแพทยสั่ง
3. การหยุดใชยาดวยตนเอง
4. การลืมใชยา
5. การใชยาไมถูกเวลา
6. การไมมาตามนัดทําใหขาดยา
7. ใชยาในวิถที างหรือเทคนิคไม
ถูกตอง
รวม

กลุมทดลอง
จํานวน (รอยละ)
กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(N = 32)

กลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)
กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(N = 31)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(N = 30)

11
6
0
10
13
(29.72) (30.00) (0.00) (27.78) (33.33)
6
6
0
1
3
(16.21) (30.00) (0.00) (2.77) (7.69)
2
1
2
4
7
(5.41) (5.00) (50.00) (11.12) (17.95)
5
5
2
9
7
(13.51) (25.00) (50.00) (25.01) (17.95)
6
0
0
10
8
(16.21) (0.00) (0.00) (27.78) (20.51)
4
1
0
1
1
(10.82) (5.00) (0.00) (2.77) (2.57)
3
1
0
1
0
(8.12) (5.00) (0.00) (2.77) (0.00)
37
20
4
36
39

13
(29.55)
3
(6.82)
5
(11.36)
11
(25.00)
11
(25.00)
1
(2.27)
0
(0.00)
44

ในกลุมทดลองเมื่อติดตามปญหากอนใหคําปรึกษาและหลังจากใหคําปรึกษาจนครบ 2
ครั้ง พบวาปญหาการไมใชยาตามสั่งสวนมากสามารถแกไขไดจนไมพบปญหาอีกเชน การใชยาต่ํา
กวาแพทยสั่ง จากเมื่อเริ่มตนการศึกษาพบ 11 ปญหา คิดเปนรอยละ 29.72 สามารลดลงจนไมพบ
ปญหา การใชยาสูงกวาแพทยสั่งจากเดิมพบ 6 ปญหา คิดเปนรอยละ 16.21 สามารถลดลงจนไมพบ
ปญหา เชนเดียวกับการลืมใชยา การใชยาไมถูกเวลา การไมมาตามนัดทําใหขาดยา และการใชยาใน
วิถีทางหรือเทคนิคไมถูกตอง สําหรับปญหาที่ยังคงพบไดอีกถึงแมผูปวยจะไดรับคําแนะนําปรึกษา
จนครบทั้ ง 2 ครั้งคือ ปญหาการหยุ ดใชย าดวยตนเองและการลืมใช ยา สว นกลุมควบคุมพบวา
ลักษณะการเกิดปญหามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยและสวนใหญพบจํานวนปญหาเพิ่มขึ้น
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ลักษณะของปญหาการไมใชยาตามสัง่
1. การใชยาต่ํากวาแพทยสั่ง เปนปญหาที่พบสูงสุดของปญหาการไมใชยาตามสั่ง
ลักษณะปญหาประเภทนี้สวนใหญเกิดจากผูปวยเคยรับประทานยาอยางสม่ําเสมอมาตลอด เมื่อมี
การปรับขนาดการใชยาเพิ่มขึ้นแตผูปวยไมอานหนาซองหรือไมทราบวามีการปรับขนาดการใชทํา
ใหใชยาขนาดเดิม เชน ปกติผูปวยใชยา glibenclamide 1 เม็ด กอนอาหารเชาและเย็น แตระดับน้ํา
ตาลในเลือดสูงมาก แพทยปรับเพิ่มขนาดยาเปน 2 เม็ด กอนอาหารเชาและเย็น แตผูปวยเปนผูปวย
สูงอายุยังคิดวาใชยาขนาดเดิม ทําใหผูปวยไดรับยาในขนาดต่ําเกินไป หรือบางรายไดรับยามื้อ
กลางวันแตผูปวยไมรับประทานอาหารกลางวันจึงงดยามื้อนั้นไปเลย
2. การใชยามากกวาที่แพทยสั่ง สวนใหญเกิดจากผูปวยเพิ่มขนาดการใชเอง โดยการไม
อานฉลากยาอยางถี่ถวน เชน แพทยสั่งจายยา glibenclamide 2 เม็ด กอนอาหารเชา และ 1 เม็ดกอน
อาหารเย็น แตผูปวยเขาใจวารับประทาน 2 เม็ด กอนอาหารเชา และ 2 เม็ด กอนอาหารเย็น บางราย
ใชยาฉีด insulin แตเนื่องจากสายตาไมดี มีการดูดยาในขนาดที่สูงกวาที่แพทยสั่ง
3. การหยุดใชยาดวยตนเอง สวนใหญเกิดจากผูปวยมีอาการไมพึงประสงคจากยาเชน
รับประทานยา enarapril แลวมีอาการไอจึงหยุดยา บางรายแพทยสั่งฉีดยา insulin ขนาด 5 units
กอนนอน ผูปวยฉีดอยู 2-3 วันแลวหยุด เนื่องจากอางวาไมสะดวก หรือบางรายมีอาการชาปลายมือ
แพทยใหรับประทานยา vitamin B1-6-12 ผูปวยหยุดรับประทานโดยกลาววารับประทานยาแลวไม
หาย เปนตน
4. การลืมใชยาบอย ๆ เปนปญหาสําคัญรองลงมาจากการใชยาต่ํากวาแพทยสั่ง สวนใหญ
เกิดจากผูปวยลืมรับประทานยา เนื่องจากภารกิจในการปฏิบัติงานแตละวัน ทําใหผูปวยบางรายลืม
รับประทานยาบอย ๆโดยเฉพาะมื้อกลางวัน บางรายมักลืมรับประทานยามื้อกอนนอนเนื่องจาก
นอนเลนและหลับไปเลย
5. การใชยาไมถูกเวลา เชน ผูปวยบางรายกลัวลืมรับประทานยา จะรับประทานยาชวง
ตื่นนอนตอนเชาประมาณ 5.00 น. แตกวาจะรับประทานอาหารเชาประมาณ 10.00 น. เปนการ
รับประทานยาที่ไมเหมาะสม และผูปวยบางรายลืมรับประทานยาบอย ๆ จะนึกไดตอนรับประทาน
อาหารเชาแลวจึงรับประทานยา glibenclamide หลังอาหาร เปนตน
6.
การไม ม าตามนัด ทํ า ให ข าดยา ส ว นใหญ พ บในผูป ว ยที่ต อ งอาศัย ผูอื่ น พามา
โรงพยาบาล แตคนดูแลไมวางชวงเวลานัดจําตองมาหลังวันนัดทําใหขาดยา บางรายไมคอยสนใจ
การรักษาไมดูวันที่นัด บางรายซื้อยาลูกกลอนแกเบาหวานมารับประทานแทนหลังจากยาที่ใชหมด
โดยคิดวาเหมือนกัน
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7. การใชยาในวิถีทางหรือเทคนิคไมถูกตอง พบนอยที่สุดสวนใหญพบในผูปวย
เบาหวานที่ใชยาฉีด insulin ซึ่งมีบางรายที่ใชเทคนิคการดูดยาจากขวด และวิธีการฉีดยาไมถูกตอง
2.3.3 สาเหตุของปญหาการไมใชยาตามสัง่
สาเหตุที่ทําใหผูปวยไมใชยาตามสั่งแสดงในตารางที่ 26 ไดดังนี้
ตารางที่ 26 สาเหตุของการไมใชยาตามสัง่

สาเหตุ
1. การขาดความรูความเขาใจ
2. ไมไดอานหนาซอง
3. ไมสนใจในการรักษา
4. ความผิดพลาดของระบบจาย
ยา
5. สภาวะของผูปวย
6. สภาพแวดลอมของผูปวย
7. อาการขางเคียงจากยา
รวม

กลุมทดลอง
จํานวน (รอยละ)

กลุมควบคุม
จํานวน (รอยละ)

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(N = 32)

กอนให
คําปรึกษา
(N = 33)

ติดตามผล
ครั้งที่ 1
(N = 31)

ติดตามผล
ครั้งที่ 2
(N = 30)

10
(27.03)
12
(32.43)
6
(16.22)
0
(0.00)
8
(21.62)
1
(2.70)
0
(0.00)
37

5
(25.00)
3
(15.00)
3
(15.00)
0
(0.00)
8
(40.00)
1
(5.00)
0
(0.00)
20

1
(25.00)
0
(0.00)
1
(25.00)
0
(0.00)
1
(25.00)
0
(0.00)
1
(25.00)
4

13
(36.11)
8
(22.22)
8
(22.22)
0
(0.00)
5
(13.89)
1
(2.78)
1
(2.78)
36

18
(46.15)
8
(20.51)
7
(17.95)
0
(0.00)
5
(12.82)
0
(0.00)
1
(2.57)
39

16
(36.36)
7
(15.91)
8
(18.18)
3
(6.82)
9
(20.45)
0
(0.00)
1
(2.28)
44

สาเหตุของการไมใชยาตามสั่งที่พบมากที่สุดในกลุมทดลองคือ การไมไดอานหนาซอง
รองลงมาไดแก การขาดความรูความเขาใจ และ สภาวะของผูปวย สวนในกลุมควบคุมปญหาที่พบ
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มากสุดคือ การขาดความรูความเขาใจ รองลงมาคือการไมไดอานหนาซองและการไมสนใจการ
รักษา
ลักษณะสาเหตุตาง ๆ ของการไมใชยาตามสั่ง
1. การขาดความรูความเขาใจ ลักษณะของปญหาประเภทนี้ เชนผูปวยกลัวยาหมดหรือ
กลั ว ยาที่ ใ ช จ ะมากเกิ น ไป บางรายเป น โรคความดั น โลหิ ต สู ง และไม เ ข า ใจในโรคที่ เ ป น จึ ง
รับประทานยาเฉพาะเวลามีอาการมึนศีรษะ บางรายแพทยสั่งใชยา HCTZ ½ x 1 pc แตผูปวยใชยา
เปน 1 x 1 pc วันเวนวันแทนโดยคิดวาเหมือนกัน บางรายลืมรับประทานยาจึงเพิ่มขนาดยาในมื้อ
ถัดไป บางรายไดรับยากอนอาหารแตรับประทานหลังอาหารโดยคิดวาไมแตกตางกัน เปนตน
2. การไมไดอานหนาซอง สวนใหญพบในผูปวยที่แพทยมีการปรับเปลี่ยนขนาดการใช
ยาแตผูปวยยังคงใชยาในขนาดเดิม บางรายอานหนังสือไมออกและไมมีผูดูแลการใชยาจึงใชยาไม
ถูกตองตามแพทยสั่ง
3. การไมสนใจในการรักษา ลักษณะที่พบคือผูปวยที่ตองใชยาฉีด insulin ขนาด 5 units
กอนนอนทุกวัน แตผูปวยฉีดยาเฉพาะบางวันเทานั้น โดยคิดวาไมสําคัญเนื่องจากมียารับประทาน
แลว บางรายหยุดใชยาหรือใชยาไมสม่ําเสมอเนื่องจากไมเห็นความจําเปนของการใชยา และบางราย
มาไมตรงนัดทําใหขาดยามาหลายวันกอนที่จะมาโรงพยาบาล
4. ความผิดพลาดของระบบจายยา พบเปนสาเหตุเล็กนอย โดยเกิดจากแพทยสั่งยาแก
ผูปวยไมเ พียงพอถึงวันนัดมาโรงพยาบาลในครั้งถัดไป ทําใหผูปวยลดยาเอง เพื่ อใหมียาเหลือ
พอเพียงถึงวันกําหนดนัด
5. สภาวะของผูปวย สวนใหญพบในผูปวยที่งดรับประทานอาหารบางมื้อ เมื่อมีการสั่ง
ใชยาประจํามื้ออาหารที่ผูปวยงด ทําใหผูปวยไมรับประทานยาประจํามื้อนั้นไปดวย บางรายชอบ
นอนตอนกลางวันทําใหลืมรับประทานยาตอนกลางวันไปดวย บางรายตองไปชวยงานตางจังหวัด
ทํ า ให ข าดยา หรื อ บางรายต อ งประกอบอาชี พ บางอย า งเช น ขายของตามตลาดนั ด ทํ า ให ก าร
รับประทานยาไมสม่ําเสมอ บางรายมีความเชื่อในโชคหรือหมอพระทําใหมีการหยุดใชยา หรือบาง
รายแพทยสั่งใหฉีด insulin แตผูปวยกลัวเจ็บไมกลาที่จะฉีดยา เปนตน
6. สภาพแวดลอมของผูปวย เปนปญหาที่เกิดกับผูปวยที่มีการใชยาฉีด insulin แตตอง
ใหผูอื่นฉีดให ทําใหการบริหารยาไมสม่ําเสมอ เปนตน
7. อาการขางเคียงจากยา เชน ผูปวยรับประทานยา enarapril แลวมีอาการไอ หรือบาง
รายรับประทานยา metformin มีอาการจุกแนนทําใหผูปวยรับประทานยาไมสม่ําเสมอ

บทที่ 6
วิจารณและสรุปผลการวิจัย
วิจารณผลการวิจัย
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาปญหาจากการใชยาเกิดขึ้นกับผูปวยจํานวนมากถึงรอยละ
95.45 (กลุมทดลอง รอยละ 96.97 และกลุมควบคุม รอยละ 93.94) ทั้งนี้เนื่องจากผูปวยโรคเบาหวาน
สวนมากสูงอายุและมีโรครวมหลายชนิด ตองใชยาหลายชนิดรวมกัน ทําใหเกิดความเบื่อหนายหรือ
เปนภาระในการรับประทานยา จากขอมูลลักษณะประชากรในการวิจัยนี้สวนใหญ มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (กลุมควบคุมรอยละ 75.76 และกลุมทดลองรอยละ 87.88) ทําใหผูปวยมี
ขอจํากัดในเรื่องความรูหรือขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคและการใชยา บางรายขาดกําลังใจจาก
ครอบครัวหรือผูดูแล อุบัติการณของปญหาจากการใชยาที่พบในงานวิจัยนี้มากกวาอุบัติการณที่พบ
จากงานวิจัยอื่นๆ เชนการศึกษาในผูปวยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลนครพิงค (เยาวภา 2544) ซึ่งพบ
อุบัติการณรอยละ 77.67 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความแตกตางดานลักษณะประชากรที่ศึกษา สถานที่
ของการศึกษา และวิธีในการวิเคราะหปญหามีความแตกตางกัน
ลักษณะปญหาจากการใชยาที่พบสวนใหญคือ การไมใชยาตามสั่ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สวนมากเปนผูปวยสูงอายุมีขอจํากัดในดานรางกายดังกลาวแลว อีกประการหนึ่งคือ ผูมารับบริการ
ที่โรงพยาบาลมีจํานวนมาก การจายยาปกติแกผูปวยมีเวลานอย การแนะนําไดไมละเอียด บริเวณที่
รับยาเสียงดัง ทําใหเวลาเภสัชกรแนะนําผูปวยจะไมรับฟงแลวนําไปใชไมถูกตอง ปญหาที่พบ
รองลงมาคือการใชยาที่ยังไมมีขอพิสูจน เนื่องจากปจจุบันมีการประชาสัมพันธการใชสมุนไพรมาก
และขาดการควบคุมดูแ ลทํา ให ผูปว ยนํา มาใชโ ดยการบอกตอ ๆ กั น มาประกอบกั บ ในจัง หวั ด
ปทุมธานีมีแหลงขายสมุนไพรจํานวนมากทําใหผูปวยสามารถซื้อหามาไดงาย
ผูปวยในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีลักษณะทั่วไปไมแตกตางกัน แตจํานวนโรคที่
ผูปวยเปนรวมดวยแตกตางกันคือ กลุมทดลองพบ 1.30 ± 0.77 โรค และกลุมควบคุมพบ 0.79 ±
0.78 โรค (P = 0.007) ทําใหมีปจจัยดานจํานวนโรคมาเกี่ยวของ เนื่องจากผูปวยที่มีโรครวมดวย
หลายโรคจะตองใชยาหลายชนิด ยอมมีโอกาสที่จะเกิดปญหาจากการใชยามากกวาผูที่มีโรครวม
ดวยนอยกวาและใชยานอยชนิดกวา แตอยางไรก็ตามไมพบวาจํานวนปญหาจากการใชยามีความ
แตกตางกันระหวางทั้งสองกลุมเมื่อเริ่มตนการศึกษา
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ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยอื่น ๆ ตัวอยางเชน การวิจัยของ ปรมินทร วีระอนันต
วั ฒ น (2534) ให คํ า ปรึ ก ษาและติ ด ตามป ญ หาการใช ย าในผู ป ว ยโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดที่
โรงพยาบาลเสนา จํานวน 200 ราย ติดตามผูปวย 3 ครั้ง ตามกําหนดนัดของแพทยแตละครั้ง มี
ระยะเวลาตั้งแต 7 วันจนถึง 3 เดือน พบปญหาจากการใชยาเฉลี่ย 6.39 ปญหา/ราย และลดลงอยางมี
นัยสําคัญ (P < 0.01) เหลือ 0.98 ปญหา/รายหลังเสร็จสิ้นโครงการ การวิจัยของ เยาวภา ศรีวิชัย
(2544) ที่ทําการศึกษาปญหาและผลการแกไขปญหาจากการใชยาในผูปวยเบาหวานโรงพยาบาล
นครพิงค จํานวน 200 ราย ติดตามผูปวย 1 ครั้ง ตามกําหนดนัดของแพทยปกติ มีระยะเวลาตั้งแต
นอยกวา 1 เดือนจนถึง 3 เดือน พบ 303 ปญหา หลังจากใหคําปรึกษาปญหาจากการใชยาลดลงอยาง
มีนัยสําคัญ (P < 0.001) เหลือ 182 ปญหา และคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) หลังให
คําปรึกษาลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.001) และการวิจัยของ วรรณี มานะกิจศิริสุทธิ (2546) ที่
ทําการศึกษาปญหาจากการใชยาและผลของการใหคําปรึกษาในผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
ที่โรงพยาบาลบานหมี่และโรงพยาบาลลพบุรี จํานวน 39 ราย ติดตามผูปวย 4 ครั้ง แตละครั้งหางกัน
3 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการวิจัยปญหาจากการใชยาลดลงจาก 228 ปญหาเหลือ 88 ปญหา (P < 0.05)
และสงผลดีทางคลินิกคือคาเฉลี่ยของระดับ โพแทสเซี่ยมและระดับฟอสฟอรัสในเลือดลดลง
(P < 0.05) แตสามงานวิจัยดังกลาวขางตนไมมีกลุมควบคุมเปรียบเทียบ กําหนดระยะเวลาการ
ติดตามผูปวยแตละครั้งไมเทากัน มีตั้งแต 7 วันจนถึง 3 เดือน เปนการวัดผลกอนและหลังการวิจัยทํา
ใหอาจมีผลของปจจัยกวนอื่น ๆ เชน ผูปวยบางรายการดําเนินของโรคดีขึ้นเองตามเวลา ทําใหใชยา
นอยลงและปญหาจากการใชยาลดลง หรือในชวงเวลานั้นผูปวยอาจไดรับรูขาวสารและการแนะนํา
จากบุคลากรการแพทยดานอื่นทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลและปฏิบัติตัวตามคําแนะนําที่ไดรับ ทําใหใช
ยาถูกตองมากขึ้นและสงผลดีในทางคลินิก แตงานวิจัยนี้มีขอดีที่มีกลุมทดลองและกลุมควบคุม
สามารถทํ า การเปรี ย บเที ย บผลการวิ จั ย ได ใ นสถานที่เ ดี ย วกั น และผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล
ประเมินผลผูปวยดวยบุคคลเดียว ทําใหชวยลดปญหาในดานความแตกตางของบุคคลในการเก็บ
ขอมูล และลดผลของปจจัยกวนอื่น ๆ แตงานวิจัยทั้งหมดลวนแสดงใหเห็นวาเภสัชกรสามารถแกไข
ใหปญหาจากการใชยาลดลง และชวยสงเสริมผลดีในทางคลินิกได
ปญหาจากการใชยาในกลุมทดลองชวงเริ่มตนพบรอยละ 96.97 (3.21 ปญหา/ราย) และ
ลดลงเหลือรอยละ 65.63 (1.03 ปญหา/ราย)(P = 0.000) ซึ่งยังพบวาผูปวยบางรายไมสามารถแกไข
ปญหาจากการใชยาใหหมดลงได ทั้งนี้เนื่องจากบางปญหาไมสามารถแกไขได เชน การเกิดอันตร
กิริยาระหวางยา ซึ่งคลายคลึงกับปญหาที่พบในการวิจัยของ ปรมินทร วีระอนันตวัฒน (2534) และ
เยาวภา ศรีวิชัย (2544) เนื่องจากผูปวยจําเปนตองใชยาจึงเปนปญหาที่ตองติดตามและเฝาระวัง มี
ผู ป ว ยบางรายดู เ หมื อ นว า เภสั ช กรไม ส ามารถแก ป ญ หาจากการใช ย าเนื่ อ งจากเมื่ อ ดํ า เนิ น การ
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แกปญหาเดิมแลว กับพบปญหาใหมเกิดขึ้นหรือเปนปญหาอันตรกิริยาที่ไมสามารแกไขใหหมดลง
ได และมีผูปวยบางรายในการติดตามทั้งสองครั้งยังพบปญหาเดิมอีกซึ่งเกิดจากผูปวยไมสนใจใน
การรักษา
เมื่อประเมินระดับความรุนแรงของปญหาจากการใชยาที่พบมากสุดคือระดับ 2 ซึ่งเปน
ระดับความรุนแรงที่ตองเพิ่มการติดตามดูแลผูปวยแตยังไมทําใหเกิดอันตรายอยางเดนชัดหรือ
เปลี่ยนแปลงการรักษา ทั้งนี้เนื่องจากปญหาการใชยาสวนใหญที่พบคือ การไมใชยาตามสั่ง การใช
ยาที่ยังไมมีขอพิสูจน และอันตรกิริยาระหวางยา ตัวอยางเชน การไดรับยาในขนาดที่ไมเหมาะสม
หรือการไมใชยาตามแพทยสั่ง การเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาที่มีระดับไมรุนแรง การที่ผูปวย
ไมไดรับยาที่ควรจะไดรับในการรักษาโรคที่ผูปวยเปน การใชยาชุด ยาลูกกลอน การเกิดอันตรกิริยา
ที่มีระดับความรุนแรง 1 หรือ 2 ตามการประเมินของ Tatro (Tatro 2001)
ผลการแกไขปญหาจากการใชยามีสวนชวยทําใหระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ของผูปวย
ลดลง อยางนอยที่สุดในระยะสั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะปญหาจากการใชยาสวนใหญเปนปญหาการไม
ใชยาตามสั่ง โดยเฉพาะในกลุมทดลองพบสูงสุดคือ 37 ปญหา (รอยละ 34.90 ของปญหาที่เกิดจาก
ยาที่พบทั้งหมดในกลุมทดลองชวงกอนใหคําปรึกษาดานยา) ทําใหภายหลังจากการใหคําแนะนํา
ปรึกษาและแกไขปญหาผูปวยใหความรวมมือในการใชยา มีการใชยาอยางถูกตอง หรืออาจเปน
เพราะผูปวยอยูระหวางการปรับขนาดการใชยาเนื่องจากเมื่อผูปวยมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง แพทย
จึงมีการปรับขนาดการใชยาเพิ่มขึ้นโดยในกลุมทดลองมีการปรับขนาดการใชยาเพิ่มขึ้น 8 ราย(รอย
ละ 25.00) กลุมควบคุม 4 ราย(รอยละ 13.33) หรืออาจเปนผลจากการแนะนําและการสอนผูปวยโดย
บุคลากรทางการแพทย เชน พยาบาล นักโภชนากร และนักสุขศึกษา ในระหวางรอพบแพทย ซึ่ง
อาจมีสวนใหผูปวยควบคุมระดับน้ําตาลดีขึ้น แตก็มีผูปวยบางรายในกลุมทดลองที่ระดับน้ําตาล
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ผูปวยอยูในขั้นตอนของการปรับชนิดและขนาดการใชยา
หรือการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาทําใหผูปวยหยุดการใชยาบางมื้อ อาหารที่ผูปวยรับประทาน
อยูประจํา การออกกําลังกาย ตลอดจนภาวะของผูปวยเอง ไดแก โรคที่เปนรวมดวย ความเครียด
เปนตน อยางไรก็ตามลําพังเภสัชกรยอมไมสามารถทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับการปฏิบัติตนของผูปวยเปนสําคัญ เชน ผูปวยบางรายไมพบปญหาจากการใชยาแตมีระดับ
น้ําตาลในเลือดสูงเมื่อแนะนําในดานการออกกําลังกาย การควบคุมอาหาร สามารถทําใหระดับ
น้ําตาลในเลือดลดลงได เปนตน ฉะนั้นในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานจําเปนตองรวมงานกันใน
หลายทีมงานวิชาชีพ และเภสัชกรก็เปนสวนหนึ่งในทีมสุขภาพในการดูแลใหผูปวยมีการใชยาได
อยางถูกตอง และชวยลดปญหาที่เกิดจากการใชยา
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การใหคําปรึกษาและแกไขปญหาจากการใชยา ชวยสงผลใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง
ได ม ากกว า การรั ก ษาปกติ ซึ่ ง การวิ จั ย นี้ มี ร ายงานผลสอดคล อ งกั บ หลายการศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ตางประเทศ เชน การวิจัยของ Jaber และคณะ (1996) หลังสิ้นสุดโครงการระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยลดลงจาก 11.1 มิลลิโมล/ลิตร เหลือ 8.5 มิลลิโมล/ลิตร (P = 0.022) หรือการวิจัยของ Coast –
Senior และคณะ (1998) ที่พบวาการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมชวยใหผูปวยควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไดดีขึ้นโดยระดับน้ําตาลลดลงจาก 219 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เหลือ 154 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
(P < 0.001) เมื่อสิ้นสุดการศึกษา สําหรับในประเทศไทย กิตติพร สิริชัยเวชกุล และคณะ (2546) ได
ศึกษาผลการแกปญหาจากการใชยาในผูปวยเบาหวานที่โรงพยาบาลนครราชสีมาเปนเวลา 6 เดือน
สงผลใหระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยลดลงจาก 275 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เหลือ 183 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร (P < 0.001) แตก็มีบางการวิจัย เชน การวิจัยของ Clifford และคณะ (2002) ที่พบวา
ภายหลังการใหคําปรึกษาและติดตามผูปวยทุก 6 สัปดาห เปนเวลา 6 เดือน ไมพบการเปลี่ยนแปลง
ของระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ดังนั้นจะเห็นไดวาถึงแมการใหคําปรึกษาดานยาจะชวยใหระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยลดลง แตอาจไมมีผลตอระดับฮีโมโกลบินเอวันซี จึงไมควรใชระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยเปนตัววัดผลหลักในการวิจัย แตควรใชการวัดหลายชนิดประกอบกัน
ปญหาการไมใชยาตามสั่งในกลุมทดลองลดลงจาก 1.12 ปญหา/ราย เหลือ 0.12 ปญหา/
ราย (P < 0.001) อาจเปนผลมาจากเภสัชกรใหคําแนะนําโดยตรงและคอยดูแลติดตามผล แตปญหาที่
ลดลงนั้นก็อาจมาจากการใหสุขศึกษาของบุคลากรทางการแพทย หรือเกิดจากความพึงพอใจตอ
แพทยรายบุคคลทําใหผูปวยมีความรวมมือในการใชยาดีขึ้น ซึ่งเปนเชนเดียวกันกับที่มีรายงานไว
โดย สมสกุล ศิริไชย และคณะ (2544) ที่ศึกษาผลของการใหความรูและคําปรึกษาโดยเภสัชกรแก
ผูปวยนอกที่มีภาวะหัวใจวายที่โรงพยาบาลเลิดสิน โดยพบวากลุมทดลองมีความรวมมือในการใช
ยารอยละ 81 ขณะที่ ความร ว มมือในการใชยาในกลุมควบคุมมีค ารอยละ 43 ซึ่ งน อยกวา กลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.01) แตการวิจัยดังกลาววัดผลโดยการสอบถามทางโทรศัพทและให
ผูปวยนับจํานวนเม็ดยาที่เหลือโดยผูปวยที่จัดวามีความรวมมือในการใชยาจะตองมีคาตั้งแตรอยละ
80 ขึ้ น ไป สํ า หรั บ การวิ จั ย นี้ ป ระเมิ น การไม ใ ช ย าตามสั่ ง โดยการสั ม ภาษณ ผู ป ว ยโดยตรงและ
ประเมิ น เป น จํ า นวนป ญ หา แต ทั้ ง สองงานวิ จั ย ก็ วั ด ความร ว มมื อ ในการใช ย าตามสั่ ง โดยการ
สัมภาษณผูปวย ซึ่งผูปวยอาจตอบตามทฤษฎีแตการปฏิบัติอาจไมเปนไปตามที่แพทยสั่ง ยอมทําให
เกิ ด ความคาดเคลื่อ นในการประเมิ น ป ญ หา นอกจากนี้ มีร ายงานหลายงานวิ จั ย ที่ ใ หผ ลการให
คําปรึกษาสามารถทําใหป ญหาการไม ใชยาตามสั่ง ลดลง คลายกับงานวิจัยนี้ เชน งานวิจั ยของ
สุวรรณี เจริญพิชิตนันท (2532) พบวาผูปวยเบาหวานที่โรงพยาบาลเลิดสินมีการใชยาตามสั่งเพิ่มขึน้
รอยละ 50 หรือการวิ จัยของ วนิดา นิมิตรพรชัย (2535) หลังสิ้น สุดโครงการผูปวยเบาหวานที่
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โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ มีความรวมมือในการใชยาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 18 เปนรอยละ 78
และการวิจัยของ ฐิติมา ชูเทพย (2542) สามารถลดปญหาการไมใชยาตามสั่งในผูปวยความดันโลหิต
สูงที่โรงพยาบาลไชยาจากรอยละ 43.8 เปนรอยละ 10
ในการประเมินปญหาการไมใชยาตามสั่งมีหลายวิธี แตละวิธีนั้นมีขอดอยแตกตางกัน
เชน การนับเม็ดยาที่เหลือ ไมสามารถบอกใหทราบไดวามีการใชยาอยางถูกตองหรือ ใชวิธีผิด ผิด
เวลา หรือยานั้นหายไป หรือการประเมินโดยใหผูปวยบันทึกผลการใชยาดวยตนเอง ผูปวยอาจ
ประเมินการปฏิ บัติตามสั่งของตนเองมากหรือนอยเกินความจริ งได หรื อการประเมิน โดยการ
สัมภาษณเหมือนในการวิจัยนี้ ซึ่งไมสามารถตรวจสอบวาผูปวยมีการใชยาถูกตองตามแพทยสั่งตรง
ตามที่ตอบคําถามหรือไม มีการศึกษาของ Winkler และคณะ (2002) วัดความรวมมือในการใชยา
sulfonylureas ของผูปวยเบาหวาน 3 วิธี คือ ผูปวยบันทึกผลการใชยาดวยตนเอง การนับจํานวนเม็ด
ยาที่เหลือ และการใชภาชนะที่มีระบบตรวจสอบบันทึก การเปด-ปดขวดทุกครั้ง (Medication Event
Monitoring System) พบวาแตละวิธีใหผลวัดความรวมมือในการใชยาตามสั่งใกลเคียงกัน การจะ
เลือกใชวิธีใดขึ้นกับความเหมาะสมของการวิจัย สําหรับงานวิจัยนี้เลือกวิธีการสัมภาษณ ซึ่งสามารถ
วัดผลในผูปวยจํานวนมาก ใชเวลานอย แตก็มีขอดอยดังกลาวขางตน
ปจจัยขอหนึ่งที่มีผลตอการไมใชยาตามสั่งของผูปวย คือ ความถี่ของยาที่ผูปวยไดรับตอ
วัน มีการวิจัยพบวาการไดรับยาวันละครั้งผูปวยจะใหความรวมมือในการใชยามากกวาการใหยาวัน
ละหลายครั้ง (Winkler et al 2002, Arsenio et al 1997) ซึ่งในงานวิจัยนี้ไมไดพิจารณาความถี่ของ
การใชยาในแตละวันในผูปวยทั้งสองกลุม ซึ่งอาจมีผลตอการประเมินผลและเปรียบเทียบความ
รวมมือในการใชยาระหวางกลุม
ขั้นตอนและวิธีการวิจัยนี้อาจมีขอดอยตรงที่เปนลักษณะเปดเผย คือในการเก็บขอมูลนั้น
ผูวิจัยจะทราบวาผูปวยแตละรายอยูในกลุมใดทําใหเวลาใหคําปรึกษาดานยาเกิดอคติจากตัวผูวิจัยเอง
และผู ปว ยบางรายที่ เ ห็ น วา เภสัช กรใหความสนใจคอยรับฟ งและพูด คุ ย ปญหาตาง ๆ ทํ า ใหใ น
ชวงเวลาเก็บขอมูลการวิจัย ผูปวยจะใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหปญหาจากการใชยาลดลง
หรือบางรายไมมีปญหาจากการใชยาแตมีปญหาในดานการบริโภคอาหาร เมื่อไดรับคําแนะนําใน
การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกตองก็จะมีสวนชวยใหระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยลดลง
ในดานผูเขารวมโครงการวิจัยเปนผูปวยที่มารับบริการตามปกติและอยูกับบาน ทําใหไม
สามารถจํากัดการรับรูขาวสารดานโรคและยา ประกอบกับในยุคปจจุบันประชากรสามารถรับรู
ขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว ทําใหผูปวยที่เขารวมในการวิจัยทั้ง 2 กลุม อาจมีการรับรูขอมูลที่ไมเทากัน
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เมื่อผูปวยปฏิบัติตนตามสื่อตางๆในดานปญหาจากการใชยาและการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ยอมสงผลตอผลการวิจัย
การวัดระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง มีขอดอยตรงที่ถากอนหนาเจาะ
เลือด ผูปวยควบคุมอาหารและรับประทานยาสม่ําเสมอดี ผลระดับน้ําตาลในเลือดจะปกติ วิธีที่ดี
ควรจะตรวจวั ด ระดั บ ของฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี ซึ่ ง ตรวจวั ด 3 เดื อ นต อ ครั้ ง จะช ว ยในการบ ง ชี้
พฤติกรรมของผูปวยในการควบคุมระดับน้ําตาลในชวง 3 เดือนที่ผานมา แตมีขอจํากัดเนื่องจากการ
ตรวจวัดประเภทนี้ไมมีการตรวจวัดในโรงพยาบาลปทุมธานี ตองสงตรวจนอกโรงพยาบาลซึ่งเสีย
คาใชจายสูง
ปญหาที่พบจากการวิจัย
การประเมินปญหาจากการใชยาจําแนกประเภทตามแบบของ Strand (Strand et al
1990) บางปญหาประเมินไดยาก หรือไมแนใจวาควรจัดอยูในประเภทใด เชน การเกิดอันตรกิริยา
ระหวางยาบางชนิดแลวทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา หรือการรับประทานยาสมุนไพรที่ไม
ทราบชนิดแลวเกิดอาการแพ
สําหรับสถานที่ในการเก็บขอมูลและใหคําปรึกษานั้นเปนบริเวณหองจายยาผูปวยนอก
ซึ่งอาจจะไมคอยเปนการสวนตัว มักมีบุคคลเดินผานทําใหเวลาสอบถามผูปวยบางประเด็นที่สําคัญ
หรือเปนความลับของผูปวยทําใหขาดความตอเนื่อง หรือผูปวยบางรายไมกลาใหขอมูลที่เปนจริง
เนื่องจากเกรงวาอาจมีผูอื่นลวงรูและนําออกไปเปดเผย และผูปวยบางรายมีผูติดตาม ทําใหผูปวยไม
มีสมาธิในการตอบคําถาม
ในการสัมภาษณเก็บขอมูลผูปวยนั้นบางครั้งมีขอจํากัดในดานเวลา เนื่องจากการให
คําปรึกษาดานยาตองใชเวลาอยางนอย 10 นาที โดยกอนเขาโครงการวิจัยผูปวยมีความยินยอมดี แต
เมื่อติดตามผลในครั้งตอ ๆ มาผูปวยมีธุระ ทําใหผูปวยบางรายไมเต็มใจในการใหขอมูล และการ
ยอมรับในคําแนะนําที่ไดรับ
การมาตามนั ด ของผู ป ว ยบางรายไม ต รงตามนั ด อาจทํ า ให ก ารประเมิ น ป ญ หา
คลาดเคลื่อน โดยคิดวาผูปวยขาดยาทั้งที่ผูปวยมียารับประทานเหลืออยู และเมื่อผูปวยมาวันถัดมา
ทําใหมีจํานวนผูปวยมารับคําปรึกษามากในวันนั้น และเวลาการใหคําปรึกษาแตละรายนอยลง
เพื่อใหผูปวยที่มาตรงนัดไมรอนาน
ผูปวยบางรายมี ปญหาทางดานสาย การไดยิน และขาดคนดูแ ลการใชยา ทํ าใหเปน
อุปสรรคตอการใหคําปรึกษา
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การให คํ า ปรึ ก ษาแก ผู ป ว ยบางรายต อ งให ผู ป ว ยบอกเล า ถึ ง สภาพความเป น อยู ข อง
ครอบครัว บางคําถามอาจกระทบตอจิตใจผูปวย เกิดความซึมเศรา ผูวิจัยตองพยายามใหกําลังใจและ
เบี่ยงเบนประเด็นการสนทนา เพื่อใหผูปวยคลายความวิตกกังวลลง ทําใหตองใชเวลามากในการ
สัมภาษณ
สรุปผลการวิจยั
การวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาป ญ หาจากการใช ย าและผลของการให คํ า ปรึ ก ษาด า นยาในผู ป ว ย
เบาหวาน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปทุมธานี ในระหวางเดือน มีนาคม 2546 ถึง มิถุนายน 2546
โดยการคัดเลือกผูปวยนอกโรคเบาหวานที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 18 ป มีระดับน้ําตาลในเลือด
หลังอดอาหาร (FBS) ยอนหลัง 3 ครั้งกอนใหคําปรึกษาดานยาเฉลี่ยมากกวา 150 มิลลิกรัมตอ
เดซิลิตร โดยแบงผูปวยออกเปน 2 กลุมคือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม ในกลุมทดลองจะไดรับ
คําปรึกษาดานยาจากเภสัชกร โดยเภสัชกรจะชวยสืบคน รวบรวม และแกไขปญหาพรอมกับให
ความรูความเขาใจในดานการใชยา โรค และการปฏิบัติตนแกผูปวย สวนในกลุมควบคุมจะไดรับ
คําแนะนําการใชยากอนกลับบานเชนเดียวกับผูปวยนอกอื่น ๆ และเภสัชกรจะทําการติดตามสืบคน
รวบรวมปญหาที่เกิดจากการใชยาแตไมมีการแกไขปญหา ผูปวยทั้งสองกลุมจะไดรับการติดตาม 2
ครั้งหางกันครั้งละ 1 เดือน โดยติดตามปญหาจากการใชยา ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร
(FBS) และการไมใชยาตามสั่ง
ผูปวยที่ไดรับการติดตามปญหาจากการใชยาจํานวน 66 ราย แบงเปนกลุมควบคุม 33
ราย กลุมทดลอง 33 ราย ลักษณะทั่วไปของผูปวยทั้ง 2 กลุมคลายกันคือ สวนใหญเปนเพศหญิง ไม
มีรายได การศึกษาระดับประถมศึกษา มีประวัติครอบครัวเปนเบาหวาน และ มีการใชยาดวยตนเอง
โรคที่ผูปวยเปนรวมดวยสวนใหญคือโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือโรคหัวใจและหลอดเลือด
จํานวนขนานยาเฉลี่ยที่ผูปวยไดรับในกลุมทดลอง 4.27 ขนานตอราย และกลุมควบคุม 3.73 ขนาน
ตอราย โดยไมแตกตางกันระหวางสองกลุม ผูปวยสวนใหญใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือด 2 กลุม
รวมกันคือ กลุม sulfonylureas กับ กลุม biguanides
ชวงเริ่มตนการศึกษาพบผูปวยที่มีปญหาจากการใชยาในกลุมทดลอง 32 ราย (รอยละ
96.97) ในกลุมควบคุม 31 ราย(รอยละ 93.94) เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบผูปวยที่มีปญหาจากการใชใน
กลุมทดลองลดลงเหลือ 21 ราย (รอยละ 65.63) สวนในกลุมควบคุมลดลงเหลือ 29 ราย (รอยละ
96.67) เมื่อเปรียบเทียบจํานวนปญหาจากการใชยาเฉลี่ยในกลุมทดลอง พบวาปญหาลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจากชวงกอนใหคําปรึกษาคือ 3.21 ปญหาตอราย เหลือ 1.03 ปญหาตอรายเมื่อ
สิ้นสุดการศึกษา สวนในกลุมควบคุมไมพบวามีความแตกตางกันในชวงเริ่มตนการศึกษาและการ
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ติดตามผลแตละครั้ง และเมื่อเปรียบเทียบปญหาจากการใชยาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ชวงเริ่มตนการศึกษาพบวาไมแตกตางกันแตหลังจากสิ้นสุดการศึกษาพบวาจํานวนปญหาจากการ
ใชยาในกลุมทดลองนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ประเภทปญหาจากการใชยาที่พบมีลักษณะคลายกันทั้ง 2 กลุม ซึ่งประเภทปญหาที่พบ
สูงสุดคือการไมใชยาตามแพทยสั่ง รองลงมาคือการใชยาที่ยังไมมีขอพิสูจน การเกิดอันตรกิริยา
ระหวางยา และการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ลักษณะการไมใชยาตามแพทยสั่งที่พบ
สวนใหญคือการใชยาต่ํากวาแพทยสั่ง รองลงมาการใชยาไมถูกเวลาและการลืมใชยาโดยมีสาเหตุมา
จาก การขาดความรูความเขาใจ การไมไดอานหนาซอง และการไมสนใจในการรักษาของผูปวย
ลั ก ษณะการใช ย าที่ ยั ง ไม มี ข อ พิ สู จ น ส ว นใหญ เ ป น การใช ย าสมุ น ไพร ยาแผนโบราณ และยา
ลูกกลอน คูอันตรกิริยาที่พบมากในการศึกษานี้คือ glibenclamide - hydrochlorothiazide และ
glibenclamide - aspirin สําหรับการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยามักมีสาเหตุมาจากอาการ
ขางเคียงจากยาที่ไดรับ
ระดับความรุนแรงของปญหาจากการใชยามีความคลายกันทั้ง 2 กลุม โดยความรุนแรง
ระดับ 2 (ซึ่งเปนระดับความรุนแรงที่ตองติดตามดูแลผูปวยหรือเปลี่ยนแผนการรักษา)พบมากที่สุด
โดยในกลุมทดลองพบ 58 ปญหา (รอยละ 54.71) พบรองลงมาคือความรุนแรงระดับ 1 พบ 37
ปญหา (รอยละ 34.91) หลังจากติดตามผูปวยเพื่อแกไขปญหาจากการใชยาแลวระดับความรุนแรง
ตางๆลดลง รูปแบบการแกปญหาจากการใชยาสวนใหญเภสัชกรจะประสานงานกับผูปวยเพื่อให
ผูปวยปฏิบัติตามคําแนะนําที่ถูกตองและการติดตามปองกันปญหาที่อาจจะเกิดจากการใชยา สวนใน
กลุมควบคุมระดับความรุนแรงนั้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ผลที่มีตอระดับน้ําตาลในเลือด ในกลุมทดลองคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดชวงเริ่มตน
การศึกษาเทากับ 248.67 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร หลังจากติดตามผูปวยคนครบ 2 ครั้ง ระดับน้ําตาล
เฉลี่ยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีคา 176.50 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร สวนในกลุมควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดลดลงเล็กนอยโดยไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกอนการศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวาระดับน้ําตาลในเลือดกลุมทดลองมีคา
นอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การใหคําแนะนําปรึกษาและติดตามแกไขปญหาจากการใชยาโดยเภสัชกร ทําใหผูปวย
มีความรวมมือในการใชยามากขึ้น ผูปวยที่พบปญหาการไมใชยาตามสั่งชวงเริ่มตนศึกษาในกลุม
ทดลองพบรอยละ 60.61 และกลุมควบคุมพบรอยละ 72.73 หลังสิ้นสุดการศึกษาพบวาในกลุม
ทดลองลดลงเหลือรอยละ 6.25 ขณะที่กลุมควบคุมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 83.33 ดังจะเห็นไดจากปญหา
การไมใชยาตามสั่งภายในกลุมทดลองชวงเริ่มตน พบ 1.12 ปญหาตอราย และสิ้นสุดการศึกษา
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ลดลงเหลือ 0.12 ปญหาตอราย โดยจํานวนปญหาที่พบลดลงทุกครั้งที่ทําการติดตามผล สวนในกลุม
ควบคุมเมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบวาปญหาการไมใชยาตามสั่งเพิ่มขึ้นจากชวงเริ่มตนพบ 1.09 ปญหา
ตอรายเปน 1.47 ปญหาตอราย ลักษณะปญหาการไมใชยาตามสั่งที่พบมีความคลายกันทั้ง 2 กลุม
สวนใหญจะพบปญหาการใชยาต่ํากวาแพทยสั่ง การลืมใชยา และการใชยาไมถูกเวลา สวนสาเหตุ
มักเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ การไมไดอานหนาซอง การไมสนใจในการรักษา และสภาวะ
ของผูปวย
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การใหคําปรึกษาดานยาโดยเภสัชกรมีสวนชวยลด
ปญหาจากการใชยาในผูปวยโรคเบาหวาน ชวยใหผูปวยมีความรวมมือในการใชยามากขึ้น และ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีขึ้น
ขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาปญหาจากการใชยาที่พบในผูปวยเบาหวานสามารถแกไขได
โดยการใหคําแนะนําและติดตามปญหาในการใชยาของเภสัชกร สงผลใหผูปวยมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะในการใชยา มีความรวมมือในการใชยาตามสั่งเพิ่มขึ้น ซึ่งการจะเกิดผลดังกลาวได เภสัชกร
จําเปนตองมีความใสใจผูปวย ติดตามปญหาและกระตุนเตือนผูปวยทุกครั้งที่มารักษาอยางตอเนื่อง
เพื่อใหผูปวยสามารถใชยาอยางถูกตองตลอดเวลาของการรักษา แตมีผูปวยบางรายที่ไมสมัครใจ
เพราะเกิดความเบื่อหนายในการตอบคําถามและการรับคําแนะนํา ดังนั้นการใหคําปรึกษาดานยา
ควรมุงเนนในกลุมผูปวยที่มีความเต็มใจที่จะเขารับคําแนะนําจริง และผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการ
เกิดปญหาเชน ผูปวยสูงอายุที่ไดรับยาหลายขนาน ผูปวยที่ขาดผูดูแลในการใชยา ผูปวยเบาหวานที่มี
โรครวมดวยหลายชนิด และผูปวยที่มีปญหาทางสายตา เปนตน
เนื่องจากผูปวยเบาหวานมีจํานวนมากและการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย
เบาหวานสวนมากทําโดยการใชยา อาจตองใชเภสัชกรหลายทานหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ซึ่งเภสัช
กรแตละทานอาจมีทักษะในการคนหาปญหาและแกไขปญหาจากการใชยาแตกตางกัน ฉะนั้นควร
จัดทําคูมือมาตรฐานเภสัชกรในการใหคําปรึกษาดานยา และเภสัชกรควรมีการฝกฝนทักษะการ
ปฏิบัติงานและการใหคําแนะนําแกผูปวยเพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน
ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีโรคอื่นๆรวมดวยและมีการใชยารวมกันหลายชนิด ทํา
ใหมีมูลคาของการใชยาสูง เมื่อพบปญหาที่เกิดจากการใชยายอมสงผลใหเกิดการสูญเสียคาใชจาย
ในการรักษามากขึ้น ดังนั้นการจัดตั้งหนวยใหคําปรึกษาดานการใชยาของกลุมงานเภสัชกรรม จะ
เปนการชวยสงเสริมใหการใชยาของผูปวยมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงเสริมผลการรักษาในทาง
คลินิกของผูปวย ลดการสูญเสียคาใชจายโดยไมจําเปน และเปนการเพิ่มคุณภาพในการใหบริการ
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ในการประเมิ นผลป ญหาจากการใชยาและการวัดความรว มมือในการใชย านั้น ใน
งานวิจัยนี้ใชวิธีการสัมภาษณผูปวย ซึ่งผูปวยสวนใหญสูงอายุโดยใหขอมูลจากความทรงจํา ทําให
บางรายอาจตอบคํ า ถามที่ ไ ม ต รงกั บ การปฏิ บั ติ จ ริ ง จึ ง ควรออกแบบการวิ จั ย ที่ ส ามารถวั ด ผล
ตรวจสอบการใชยาไดจริงเชน การวัดระดับยาในเลือด การวัดจํานวนยาที่เหลือ การวัดจากบันทึก
การใชยา เปนตนโดยอาจใชวิธีเดียวหรือใชหลายวิธีรวมกัน จะชวยสงผลใหการวิจัยมีความถูกตอง
มากขึ้น
ผลการศึกษาที่อาจคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เนื่องจากอคติหรือความลําเอียงที่เกิด
จากผูวิจัยในการเก็บขอมูล ถาเก็บขอมูลคนเดียวอาจลดปญหาไดบางแกผูวิจัยเองตองมีจรรยาบรรณ
ในตนเอง แตถาเก็บขอมูลหลายคนควรกําหนดมาตรฐานเดียวกัน และตกลงกันระหวางผูวัดผลใหมี
ความชัดเจนวาจะวัดผลลักษณะอยางไร หรือการทําในลักษณะปดบังไมใหทราบวาผูปวยไดรับการ
รักษาชนิดใดหรืออยูกลุมใด (blinding)
ในการคัดเลือกผูปวยเพื่อเขากลุมนั้น อาจพบผูปวยที่มีปจจัยแตกตางกันไดแก เพศ อายุ
การศึกษา ฐานะ ความรุนแรงของโรคเบาหวาน ลักษณะโรคที่เปนรวมดวย จํานวนขนานยาที่ไดรับ
จํานวนเม็ดยาที่ไดรับตอวัน การใชยารับประทานหรือการใชยาฉีด insulin เปนตนการทีจ่ ะลดปญหา
ดังกลาว ควรออกแบบการวิจัยใหมีขนาดของกลุมที่ใหญขึ้น และกําหนดปจจัยที่อาจมีผลตอการ
วิจัยใหเทากันในทั้งสองกลุม
การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย ควรอางอิงจากผลการวิจัยที่มีรูปแบบและ
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ในงานวิ จั ย นี้ คํ า นวณขนาดตั ว อย า งโดยอ า งอิ ง จากผล
การศึกษาซึ่งไดจากการสํารวจจากกลุมตัวอยางเดียว (ไมมีกลุมเปรียบเทียบ) และใช การประเมิน
ประเภทปญหาจากการใชยาตามแบบของ The American Society of Health System Pharmacist แต
ในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบทดลองและมีกลุมควบคุม และประเมินประเภทของปญหาจากการ
ใชย าตามแบบของ Strand ซึ่ง อาจทํา ใหก ารประเมิน ป ญ หาแตกตางกัน จํ า นวนขนาดของกลุ ม
ตัวอยางจึงอาจคลาดเคลื่อนได ดังนั้นจึงควรมีการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่สอดคลองกับ
รูปแบบการวิจัยและผลที่ตองการวัด เชน ถาตองการวัดปญหาจากการใชยา การกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางก็ควรคัดเลือกวรรณกรรมที่มีรูปแบบการวิจัยและการประเมินปญหาจากการใชยาใน
แบบเดียวกันเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัย
ในการวิจัยที่ผานมาพบปญหาวาในระหวางรักษาแพทยมีการปรับขนาดการใชยาลด
ระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่งมีผลตอผลการศึกษาแตเนื่องจากการวิจัยนี้ตองการวัดผลปญหาจากการใช
ยาเปนหลักจึงไมไดคัดผูปวยที่มีปญหาดังกลาวออก แตถาตองการไมใหมีปญหานี้ควรออกแบบการ
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วิจัยที่มีขนานกลุมตัวอยางมากขึ้นเผื่อไวสําหรับคัดผูปวยกลุมนี้ออก หรือประสานงานกับแพทยเพื่อ
ในระหวางการศึกษาไมใหมีการปรับขนานการใชยาและเปลี่ยนชนิดของยา
การวัดระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง เปนการตรวจวัดทุกครั้งที่ผูปวยมา
รับบริการที่โรงพยาบาล แตวิธีที่ดีในการตรวจวัดพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลของผูปวยคือ
การตรวจวัดระดับของฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) ทุก 3 เดือนตอครั้งจะชวยในการบงชี้พฤติกรรม
ของผูปวยในการควบคุมระดับน้ําตาล ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ดังนั้นควรมีการศึกษาถึงผลของการ
แกไขปญหาจากการใชยาที่มีตอระดับของฮีโมโกลบินเอวันซีตอไป
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ภาคผนวก ก
ขอมูลผูปวยเบาหวานรายบุคคล
รายละเอียดประกอบดวย
ขอมูลจํานวนปญหาจากการใชยาของผูปวยรายบุคคล
ขอมูลระดับน้าํ ตาลในเลือดของผูปวยรายบุคคล
ขอมูลจํานวนปญหาการไมใชยาตามสั่งของผูปวยรายบุคคล
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ปญหาจากการใชยา
ขอมูลจํานวนปญหาจากการใชยาของผูปวยรายบุคคล แสดงในตารางที่ 27
ตารางที่ 27 แสดงจํานวนปญหาจากการใชยาของผูปวยแตละราย
กลุมทดลอง
รายที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กอนให
คําปรึกษา

2
2
2
2
7
2
2
2
6
2
7
9
2
4
1
1
2
4
2
2
1

(ปญหา)
การติดตาม
ผลครั้งที่ 1

1
2
0
3
5
0
2
1
3
1
1
3
2
5
2
1
2
1
1
3
2

กลุมควบคุม
การติดตาม
ผลครั้งที่ 2

0
0
0
0
3
0
4
0
3
0
2
1
1
1
3
*
1
0
1
2
2

รายที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กอนให
คําปรึกษา

0
4
1
2
3
3
4
5
4
5
3
3
2
3
2
4
6
2
3
5
4

(ปญหา)
การติดตาม
ผลครั้งที่ 1

0
4
2
2
2
3
3
5
6
6
*
2
2
4
2
5
7
2
*
5
2

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2

0
4
3
2
2
3
4
5
7
5
*
3
5
4
2
4
7
2
*
5
2
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กลุมทดลอง
รายที่

กอนให
คําปรึกษา

22
5
23
0
24
2
25
6
26
4
27
5
28
2
29
3
30
1
31
5
32
4
33
5
* = ขาดการติดตาม

(ปญหา)
การติดตาม
ผลครั้งที่ 1

3
0
1
3
2
3
1
2
2
2
3
4

กลุมควบคุม
การติดตาม
ผลครั้งที่ 2

1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1

รายที่

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

กอนให
คําปรึกษา

2
4
3
3
0
3
2
2
4
3
5
4

(ปญหา)
การติดตาม
ผลครั้งที่ 1

2
7
3
2
0
3
2
1
4
4
3
4

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2

2
5
3
3
*
2
3
2
4
4
3
4
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ระดับน้ําตาลในเลือด
ขอมูลระดับน้าํ ตาลในเลือดของผูปวยรายบุคคล แสดงในตารางที่ 28
ตารางที่ 28 แสดงผลระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยแตละราย
กลุมทดลอง
รายที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กลุมควบคุม

(มิลลิกรัม/เดซิลติ ร)
กอนให
การติดตาม
การติดตาม
คําปรึกษา
ผลครั้งที่ 1
ผลครัง้ ที่ 2

228
247
213
156
322
297
235
338
278
230
226
254
221
216
222
257
200
246
376
237
221

185
181
199
184
301
340
234
313
261
248
159
170
154
197
216
94
149
185
490
212
233

108
178
264
189
212
212
142
350
233
202
243
129
186
171
224
*
141
141
175
201
129

รายที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(มิลลิกรัม/เดซิลติ ร)
กอนให
การติดตาม
การติดตาม
คําปรึกษา
ผลครั้งที่ 1
ผลครัง้ ที่ 2

208
367
171
180
179
167
276
172
310
186
213
248
297
202
253
181
202
225
368
295
274

118
250
253
190
172
194
209
135
133
303
*
195
182
175
244
212
152
240
*
256
363

210
263
187
203
160
184
237
177
334
199
*
184
299
229
231
204
151
174
*
298
382
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กลุมทดลอง
รายที่

กลุมควบคุม

(มิลลิกรัม/เดซิลติ ร)
กอนให
การติดตาม
การติดตาม
ผลครั้งที่ 1
ผลครัง้ ที่ 2
คําปรึกษา

22
286
23
245
24
258
25
192
26
222
27
246
28
310
29
223
30
272
31
247
32
190
33
295
* = ขาดการติดตาม

204
132
254
156
121
234
272
179
291
166
127
246

185
108
243
156
110
231
164
136
86
81
87
231

รายที่

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

(มิลลิกรัม/เดซิลติ ร)
กอนให
การติดตาม
การติดตาม
ผลครั้งที่ 1
คําปรึกษา
ผลครัง้ ที่ 2

250
214
252
201
215
166
179
240
261
257
169
275

186
240
55
234
205
115
131
195
214
261
342
220

175
167
178
222
*
135
137
180
156
281
240
285
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ปญหาการไมใชยาตามสัง่
ขอมูลจํานวนปญหาการไมใชยาตามสั่งของผูปวยรายบุคคล แสดงในตารางที่ 29
ตารางที่ 29 แสดงจํานวนปญหาการไมใชยาตามสั่งของผูปวยแตละราย
กลุมทดลอง
รายที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กอนให
คําปรึกษา

1
1
0
0
3
1
0
1
3
0
2
3
0
1
0
0
1
2
0
0
0

(ปญหา)
การติดตาม
ผลครั้งที่ 1

0
2
0
1
2
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1

กลุมควบคุม
การติดตาม
ผลครั้งที่ 2

0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
*
0
0
0
0
0

รายที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กอนให
คําปรึกษา

0
4
0
0
1
0
1
2
2
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
3
1

(ปญหา)
การติดตาม
ผลครั้งที่ 1

0
4
0
0
1
0
1
2
2
3
*
1
0
1
1
1
2
1
*
3
0

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2

0
4
1
0
1
0
2
2
2
2
*
2
2
1
1
1
2
1
*
3
0
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กลุมทดลอง
รายที่

กอนให
คําปรึกษา

22
2
23
0
24
1
25
4
26
2
27
2
28
1
29
1
30
0
31
2
32
0
33
3
* = ขาดการติดตาม

(ปญหา)
การติดตาม
ผลครั้งที่ 1

1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2

กลุมควบคุม
การติดตาม
ผลครั้งที่ 2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รายที่

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

กอนให
คําปรึกษา

0
1
0
1
0
1
1
1
2
2
2
1

(ปญหา)
การติดตาม
ผลครั้งที่ 1

0
4
0
1
0
1
1
1
2
3
2
1

การติดตาม
ผลครั้งที่ 2

0
2
0
2
*
1
1
1
2
3
2
3
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ภาคผนวก ข
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
การบริการใหคําปรึกษาดานยาแกผปู วยเบาหวานแตละราย
รายละเอียดประกอบดวย
การใหบริการผูปวยรายใหม
- การคัดเลือกผูปวย
- การเก็บขอมูลผูปวย
- การประเมินปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยา
- การประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
- การประเมินระดับความรุนแรงของปญหา
- การประเมินระดับความรุนแรงของอันตรกิริยาระหวางยา
การติดตามผูปวยรายเดิม
แผนภาพแสดงการใหคําปรึกษาดานยา
แผนภาพแสดงขั้นตอนการติดตามผลการแกไขครั้งที่ 1 และ 2
เกณฑในการตัดสินเพื่อระบุวา ผูปวยมีปญหาเกี่ยวกับการใชยา
แบบฟอรมของการปฏิบัติงาน
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มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
การบริการใหคําปรึกษาดานยาแกผปู วยเบาหวานแตละราย
การจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการติดตามปญหาจากการใชยาของผูปวย
โรคเบาหวาน ซึ่งเปนผูปวยนอกที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
เภสัชกรเปนในแนวทางเดียวกัน
คูมือนี้ประกอบดวยเนื้อหา คือ
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. แบบบันทึกขอมูลผูปวย
3. แบบประเมินปญหาจากการใชยา
4. แบบประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
5. แบบบันทึกปญหาจากการใชยา
6. แบบบันทึกอันตรกิริยาระหวางยา
สําหรับงานวิจยั นี้ มีการแบงกลุมศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ
1. กลุมทดลอง มีขั้นตอนหลักๆของการปฏิบัติงานดังนี้
การใหบริการผูปวยรายใหม ประกอบดวย
- การเก็บขอมูลผูปวย
- การสืบคนและประเมินปญหาจากการใชยา
- การประเมินระดับความรุนแรงของปญหาจากการใชยา
- การประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (กรณีเกิดปญหา)
- การประเมินระดับความรุนแรงของอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นจากยา
- การใหคําแนะนําปรึกษาดานยาและการแกไขปญหาจากการใชยา
การใหบริการผูปวยรายเดิม (ติดตามผลครั้งที่ 1 และ 2) ประกอบดวย
- ติดตามผลการแกไขปญหาจากการใชยาในครั้งกอน
- การสืบคนและประเมินปญหาจากการใชยาในครั้งนี้
- การแกไขปญหาจากการใชยา
- การประเมินระดับความรุนแรงของปญหาที่เกี่ยวของกับยา
- การประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (กรณีเกิดปญหา)
- ประเมินระดับความรุนแรงของอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นจากยา
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2. กลุมควบคุม มีขั้นตอนหลักๆของการปฏิบัติงานเหมือนกลุมทดลอง แตไมมีการให
คําแนะนําปรึกษาและการแกไขปญหาจากการใชยา ผูปว ยในกลุมควบคุมจะไดรับคําแนะนําการใช
ยากอนกลับบานเชนเดียวกับผูปวยนอกโรคอื่นๆที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปทุมธานี
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. การเก็บขอมูลทั่วไป ซึ่งประกอบดวย
1.1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป (แบบฟอรม 1)
1.1.1 ชื่อ – สกุล
1.1.2 อายุ
1.1.3 เพศ
1.1.4 สถานภาพ
1.1.5 อาชีพ
1.1.6 ระดับการศึกษา
1.1.7 รายไดตอ เดือน
1.1.8 สิทธิ ในการรักษาพยาบาล
1.1.9 ผูดูแลการรักษา
1.1.10 ประวัตกิ ารแพยา
1.1.11 ประวัตทิ างสังคม
1.1.12 ประวัตทิ างพันธุกรรม
1.2 ขอมูลสภาวะโรคผูปวย
1.2.1 ประเภทโรคเบาหวาน
1.2.2 ระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวาน
1.2.3 โรคอื่น ๆ ที่เปนรวมดวย
1.2.4 อาการแทรกซอนที่พบ
1.3 ขอมูลดานยา
1.3.1 ยาลดระดับน้ําตาลในเลือดที่ไดรับครั้งนี้
1.3.2 ยาอื่นที่ใชรวมดวย
1.3.3 ปญหาที่พบจากการใชยา
1.4 ขอมูลดานการปฏิบัติตนของผูปวย
1.4.1 การมาพบแพทยตามนัด
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1.4.2 การควบคุมอาหาร
1.4.3 การออกกําลังกาย
1.5 ผลการตรวจรางกายและการตรวจทางหองปฏิบัติการ (แบบฟอรม 2)
1.5.1 สิ่งที่ไดรับการตรวจประจํา ไดแก ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ความ
ดันโลหิต
1.5.2 สิ่งที่ไดรับการตรวจบางครั้ง ไดแก ระดับไขมันในเลือด การทํางาน
ของไต ตับ และการตรวจปสสาวะเปนตน
2. การสืบคนและประเมินปญหาจากการใชยา สําหรับการวิจัยนี้จัดหมวดหมูประเภท ตาง ๆ ของ
ปญหาที่เกิดขึน้ จากการใชยาเปน 8 ประเภท (แบบฟอรม 3) ดังนี้
ประเภทปญหามีดังนี้
2.1 ผูปวยไมไดรับยาทัง้ ๆ ที่ควรจะไดรับ
- มีโรคที่ผูปวยเปนแตไมไดรับการรักษาหรือไม
- ผูปวยเปนโรคเรื้อรังจําเปนตองไดรับยาตอเนื่อง แตแพทยไมไดสั่งหรือไม
- สภาวะโรคผูปวยจําเปนตองไดรับยา มีการรักษาหรือไม
เกณฑในการตัดสินเพื่อระบุวา ผูปวยมีปญหาจากการใชยา
- จะตองมีเหตุผลสัมพันธกับโรคหรืออาการของโรค ที่ผูปวยจําเปนตองไดรับยา
- จะตองมีรายงานหรือเอกสารทางวิชาการแนชัดวาผูปวยจําเปนตองใชยาบําบัดหรือ
อาการของโรค
2.2 เลือกใชชนิดของยาไมเหมาะสม
- การเลือกใชยามีประสิทธิภาพดี เทียบเทายาอื่นหรือไม
- การเลือกใชมีความเหมาะสมกับผูปวยหรือไม ( อายุ เพศ โรคไต ตับ )
- การใหยาแกผูปวยหลายชนิดโดยไมจําเปนหรือไม
เกณฑในการตัดสินเพื่อระบุวา ผูปวยมีปญหาจากการใชยา
- จะตองมีเหตุผลสมควรรับรองวา มียาชนิดที่เหมาะสมมากกวาที่ใชอยูปจจุบัน เปนตน
วาในดานวิชาการ ดานเศรษฐกิจ
2.3 ผูปวยไดรบั ยานอยเกินไป
- มีการใหยา ในขนาดต่ํากวาปกติหรือไม
(รูปแบบยา ขนาด ความถี่และวิธีการบริหารยาเหมาะสมกับผูปวย)
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เกณฑในการตัดสินเพื่อระบุวา ผูปวยมีปญหาจากการใชยา
- ประเมินขนาดยา โดยอางอิงจากหนังสือวิชาการ เชน Drug Information Handbooks
กับผูปวย มีขนาดยาที่สมควรจะไดรับจริงตามเกณฑของโรคที่เปนและสภาวะผูปวยไดแก อายุ
น้ําหนัก การทํางานของตับและไต
2.4 ผูปวยไดรบั ยามากเกินไป
- มีการใหยา ในขนาดมากกวาปกติหรือไม
(รูปแบบยา ขนาด ความถี่และวิธีการบริหารยาเหมาะสมกับผูปวย)
เกณฑในการตัดสินเพื่อระบุวา ผูปวยมีปญหาจากการใชยา
- ประเมินขนาดยา โดยอางอิงจากหนังสือวิชาการ เชน Drug Information Handbooks
กับผูปวย มีขนาดยาที่สมควรจะไดรับจริงตามเกณฑของโรคที่เปนและสภาวะผูปวยไดแก อายุ
น้ําหนัก การทํางานของตับและไต
2.5 ผูปวยเกิดอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยา
- ผูปวยเกิดอาการหรือปญหาที่ตองรับการรักษาหรือไม
- อาการที่เกิดขึ้นกับผูปวยมีสวนเกี่ยวของกับยาหรือไม เชน ภาวะระดับน้ําตาลในเลือด
ต่ํา ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูง อาการที่เกิดกับระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง เปนตน
เกณฑในการตัดสินเพื่อระบุวา ผูปวยมีปญหาจากการใชยา
- จะตองมีเหตุผลสัมพันธกันระหวางการใชยา และอาการอันไมพึงประสงคจากการใช
ยาที่สงสัย
- จะตองเคยมีรายงานการตอบสนองเกี่ยวกับอาการผิดปกติที่เกิดขึน้ มากอนหรือใหยา
ใหมจะมีอาการผิดปกติเกิดขึน้ เชนเดิม
2.6 อันตรกิริยา ระหวางยา-ยา, ยา-อาหาร, ยา- ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
อันตรกิริยาที่เกิดขึ้น มีความสําคัญทางคลินิกหรือไม
เกณฑในการตัดสินเพื่อระบุวา ผูปวยมีปญหาจากการใชยา
- ประเมินคูอันตรกิริยาระหวางยา ตามหนังสือ Drug Interaction Facts ของ David S.
Tatro (2001) เปนหลัก ประเมินตามระดับความรุนแรง ประเมินตามความนาเชื่อถือของขอมูล และ
ประเมินระดับความสําคัญ
2.7 ปญหาที่เกิดจากผูปวยไมไดใชยาตามทีส่ ั่ง
เปนความคลาดเคลื่อน ในการใชยาของผูปวยไดแก ใชยามากกวาทีก่ ําหนด ใชยานอย
กวาที่กําหนด ใชยาเวลาที่ไมเหมาะสม ใชยาในวิถีทางหรือเทคนิคที่ไมถูกตอง การหยุดใชยาดวย
ตนเอง การไมมาตามนัดทําใหขาดยา เปนตน
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เกณฑในการตัดสินเพื่อระบุวา ผูปวยมีปญหาจากการใชยา
การใชยามากเกินกวาที่กําหนด
- ผูปวยใชยาขนาดใดขนาดหนึ่งผิดพลาดเกิน 1 ครั้ง โดยมีการใชยามากกวาขนาดและ
จํานวนครั้งที่กาํ หนด
- ผูปวยใชยาทีเ่ หลือขนานใดขนานหนึ่งหลังจากที่แพทยสั่งหยุดแลว 1 วัน
ใชยานอยกวาที่กําหนด
- ผูปวยใชยาขนานใดขนานหนึ่ง ผิดพลาดเกิน 1 ครั้ง กับการใชยาไมครบขนาด และใช
ยานอยกวาจํานวนครั้งที่กําหนด
- ผูปวยหยุดใชยาขนานใดขนานหนึ่ง กอนกําหนด โดยแพทยไมไดสั่งและไมมีเหตุผล
สมควร
- ผูปวยไมไดใชยาขนานใดขนานหนึ่งตามที่แพทยสั่งเลย
- ผูปวยไมไดใชยาตอเนื่อง ขนานใดขนานหนึ่ง
ใชยาในเวลาที่ไมเหมาะสม
- ผูปวยใชยาขนานหนึ่งผิดเวลาที่กําหนด 1 ครั้ง
- ระยะหางของการใชยาขนานใดขนานหนึง่ ในแตละครั้งหางจากกําหนด ± 1 ชั่วโมง
ใชยาในวิถีทางหรือเทคนิคซึ่งไมถูกตอง
- ผูปวยใชยาขนานใดขนานหนึ่งไมถูกตองตามวิถีทางหรือเทคนิค
การไมมาตามนัดทําใหขาดยา
- ผูปวยมาไมตรงตามกําหนดนัดมากวาหรือเทากับ 1 วัน และชวงที่ขาดหายไปไมมยี า
รับประทาน
2.8 การใชยาทีไ่ มไดพสิ ูจนวาใชได
- ผูปวยซื้อยามารับประทานเองหรือไม ชื่อยาอะไร อาหารเสริมตาง ๆ ที่ไมมีสรรพคุณ
เหตุผล ในการรับประทานหรือขอมูลทางวิชาการยอมรับ
- มีการใชยาผิดวัตถุประสงคหรือไม
เกณฑในการตัดสินเพื่อระบุวา ผูปวยมีปญหาจากการใชยา
- มีการใชยาในลักษณะผิดวัตถุประสงค จากหลักฐานทางวิชาการที่ปรากฏ
- มีการใชยาที่ไมมีหลักฐานทางวิชาการยอมรับ ไดแก สมุนไพร ยาแผนโบราณ อาหาร
เสริม เปนตน
- มีการจัดหายามารับประทานเอง โดยไมมกี ารสั่งใชยาจากแพทย
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ในกรณีที่พบปญหาจากการใชยาในผูปวยกลุมทดลอง เภสัชกรจะดําเนินการแกไข
ปญหา สวนผูป วยในกลุมควบคุมจะไดรบั การสืบคนและประเมินปญหาเชนเดียวกับกลุมทดลองแต
ไมมีการแกไขปญหา
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วิธีดําเนินการสืบคน และแนวทางการแกไขปญหาจากการใชยา
ประเภทปญหา
1. ผูปวยไมไดรับยาที่ควรจะ
ไดรับ

2. ความเหมาะสมในการ
เลือกใชชนิดของยา

3. ผูปวยไดรับยานอยเกินไป

วิธีดําเนินการ
1. คนหาโรคและอาการ ที่ผูปวย
ตองไดรับการรักษาดวยยา
2. คนหายาทีไ่ ดรับทั้งหมดทีม่ ีการ
สั่งโดยแพทย
3. นําขอ 1 และ 2 มาหา
ความสัมพันธกันและผูปว ย
จําเปนตองใชยาแตไมไดรับยาใน
การรักษาครั้งนี้หรือไม
นํายาที่ผูปว ยไดรับในการรักษา
โรคตาง ๆ มาพิจารณา คือ
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และ
เปรียบเทียบกับยาอื่นที่มีใน
โรงพยาบาล โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในผูปวยแตละราย

แนวทางการแกปญหา
1. ประสานงานกับแพทย เพือ่
ทําการแกไขโดยชี้แจงขอมูล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. แนะนําขอมูลหรือใหความรู
แกผูปวย

1. ประสานงานกับแพทย เพือ่
ทําการแกไขโดยชี้แจงขอมูล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เภสัชกรทําหนาที่ติดตาม
ผูปวยถึงผลการรักษาหรือการ
เกิดอาการขางเคียง
3. แนะนําผูปวยถึงวีธีการ
ติดตามผลการรักษาหรือการ
เกิดอาการขางเคียงดวยตนเอง
1. พิจารณารูปแบบยา ขนาด ความถี่ 1. ประสานงานกับแพทย เพือ่
วิธีการบริหารยา มีความเหมาะสม ทําการแกไข โดยชี้แจงขอมูล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชปกติ
2. พิจารณาขนาดยา ความถี่ มีการ 2. เภสัชกรทําหนาที่ติดตาม
ปรับขนาดตามสภาพผูปวย ดานอายุ ผูปวยถึงผลการรักษาหรือการ
เกิดอาการขางเคียง
น้ําหนัก การทํางานของตับ ไต
3. แนะนําผูปวยถึงวิธีการ
ติดตามผลการรักษาหรือการ
เกิดอาการขางเคียงดวยตนเอง
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ประเภทปญหา
4. ผูปวยไดรับยามากเกินไป

5. อาการไมพงึ ประสงคจาก
ยา

6. อันตรกิริยาระหวางยา

วิธีดําเนินการ
1. พิจารณารูปแบบยา ขนาด ความถี่
วิธีการบริหารยา มีความเหมาะสม
กับการใชปกติ
2. พิจารณาขนาดยา ความถี่ มีการ
ปรับขนาดตามสภาพผูปวย ดานอายุ
น้ําหนัก การทํางานของตับ ไต

แนวทางการแกปญหา
1. ประสานงานกับแพทย เพือ่
ทําการแกไข โดยชี้แจงขอมูล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เภสัชกรทําหนาที่ติดตาม
ผูปวยถึงผลการรักษาหรือการ
เกิดอาการขางเคียง
3. แนะนําผูปวยถึงวิธีการ
ติดตามผลการรักษาหรือการ
เกิดอาการขางเคียงดวยตนเอง
1. สัมภาษณถงึ ประวัติการแพยาใน 1. ประสานงานกับแพทยเพือ่
ทําการแกไข โดยชี้แจงขอมูล
อดีต
2. สัมภาษณอาการผูปวยที่คาดวา ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. แนะนําผูปวยถึงการปองกัน
เกิดเนื่องจากยา
3. ประเมินถึงความเปนไปไดของ และแกไขอาการที่เกิดขึ้น
อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากยา
ตาม Naranjo’s algorithm
1. ถาเปนอันตรกิริยาที่มี
1. นํายาที่ผูปวยไดรับทั้งหมดมา
ประเมินการเกิดอันตรกิริยาระหวาง ความสําคัญทางคลินิกอาจจะ
ตองประสานงานกับแพทย เพื่อ
ยาตามเกณฑการประเมินการเกิด
ทําการแกไขหรือตองมีการ
อันตรกิริยาระหวางยา
ติดตามผูปวยรวมทั้งแนะนําถึง
2. ประเมินระดับความสําคัญทาง
อาการที่เกิดขึน้ แลวตองมาพบ
คลินิกของการเกิดอันตรกิริยา
แพทยโดยดวน
ระหวางยา
2. ถาเปนอันตรกิริยาที่มี
ความสําคัญทางคลินิกนอยอาจ
เพียงแนะนําผูปวยในการ
ปองกันหรือแกไขอาการ
เหลานั้น และเภสัชกรจะตอง
ติดตามผูปวยรวมดวย
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ประเภทปญหา
7. ผูปวยไมใชยาตามสั่ง

8. การใชยาที่ไมไดพิสูจนวา
ใชได

วิธีดําเนินการ
แนวทางการแกปญหา
ตรวจสอบความรวมมือในการใชยา 1. ถาผูปวยไมรวมมือการใชยา
ใหหาสาเหตุ และเภสัชกร
ของผูปวย การสอบถามผูปวย
ดําเนินการแกไขและแนะนําแก
โดยใช Show and tell questions
ผูปวย
1. เภสัชกรแนะนําขอมูลให
1. คนหาโรคที่ผูปวยที่ตองรักษา
ความรูแกผูปว ย
ดวยยา
2. คนหายาที่ผปู วยใชนอกเหนือจาก 2. ติดตามผูปวยถึงการใชยา
นอกเหนือจากแพทยสั่ง
แพทยสั่ง
3. นําขอมูล 1 และ 2 หา
ความสัมพันธวาผูปวยจําเปนตองใช
หรือ มีการใชยาที่ไมมีขอมูลทาง
วิชาการรองรับ
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3. การประเมินอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยา
ความเปนไปไดของอาการไมพึงประสงคจากยาทีเ่ กิดขึน้ จะใชการประเมินตามแบบของ
Naranjo’s algorithm (Naranjo et al 1981) เปนการตอบคําถามและใหคะแนนดังนี้ (แบบฟอรม 4)
ADR probability scale
1. ADR ที่พบจากยาที่สงสัยนี้ เคยมีการสรุปหรือไดรับ
รายงานมากอน
2. ADR ที่พบเกิดขึ้นหลังจากที่ไดรับยาทีส่ งสัย
3. ADR ที่พบหายหรือทุเลาลง เมื่อหยุดยาหรือไดรับยา
ตานฤทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง
4. ADR ที่พบเกิดขึ้นอีกเมื่อผูปวยไดรับยาทีส่ งสัยซ้ํา
5. ADR ที่พบอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ไมใชจากยาที่
สงสัย
6. ADR ที่พบยังคงเกิดขึน้ อีกเมื่อผูปวยไดรับยาหลอก
7. การตรวจวัดระดับยาที่สงสัยในเลือด(หรือสวนอื่นๆ)
พบวามีระดับความเขมขนทีเ่ ปนพิษตอรางกาย
8. ADR ที่พบมีอาการรุนแรงขึ้นเมื่อเพิ่มขนาดหรือมี
อาการลดลงเมื่อลดขนาดยา
9. ผูปวยเคยเกิดอาการไมพึงประสงคคลายกับที่พบใน
ครั้งนี้มากอนเมื่อไดรับยาทีส่ งสัย/ยากลุมเดียวกัน
10.อาการไมพงึ ประสงคที่พบไดรับการยืนยันดวยวิธี
หรือหลักฐานอื่น (เชน การตรวจรางกาย/Lab)
คะแนนรวม

ใช
+1

ไมใช
0

ไมทราบ คะแนน
0

+2
+1

-1
0

0
0

+2
-1

-1
+2

0
0

-1
+1

+1
0

0
0

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

0

ความเปนไปไดของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาพิจารณาจากคะแนนรวม
ที่ไดจากการตอบคําถามขางตน สรุปไดดังนี้
1] > 9 = Certain ( เปนไปไดสูง )
2] 5-8 = Probable ( เปนไปได )
3] 1-4 = Possible ( อาจเปนไปได )
4] < 1 = Unlikely ( เปนไปไดนอย )
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4. การประเมินระดับความรุนแรงของปญหา โดยแบงเปน 6 ประเภท ดังนี้ (แบบฟอรม 5)
ระดับความรุนแรงของปญหาจากการใชยา
0 = ไมพบปญหาจากการใชยา
1 = ไมพบปญหาจากการใชยาโดยไมเกิดอันตรายจากผูปวยและไมจําเปนตองเปลี่ยน
การรักษา
2 = เกิดปญหาจากการใชยาโดยตองเพิ่มการติดตามผูปวยหรือเปลี่ยนแปลงการรักษา
3 = ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพหรือจําเปนตองติดตามผลทาง
หองปฏิบัติการเพิ่มเติม
4 = ตองใหการรักษาเพิ่มเติม เพิ่มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลหรือทําใหตองเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
5 = ตองเขารับการรักษาในหอผูปวยหนักหรือเกิดอาการอยางถาวร
6 = เสียชีวิต
5. การประเมินระดับความรุนแรงของอันตรกิริยาระหวางยา
เกณฑการประเมินการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา (แบบฟอรม 6)
ประเมินคูอันตรกิริยาระหวางยา ตามหนังสือ Drug Interaction Facts ของ David S.
Tatro (2001) เปนหลัก ซึ่งจะกลาวถึงกลไกการเกิดอันตรกิริยาและการจัดการกับปญหา
เกณฑการประเมินการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา จะประกอบดวยการประเมินตามระดับ
ความรุนแรง การประเมินตามความนาเชื่อถือของขอมูล และการประเมินระดับความสําคัญของการ
เกิดอันตรกิริยาโดยการประเมินในแตละหัวขอดังมีรายละเอียดดังนี้
5.1 การประเมินตามระดับความรุนแรงของการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา (severity)
ระดับความรุนแรงของการเกิดอันตรกิริยาระหวางยาจะแบงออกไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
5.1.1 Major: ผลที่เกิดจากอันตรกิริยาระหวางยานั้นมีความรุนแรงอาจถึงแก
ชีวิตไดหรือเปนสาเหตุทําใหมีการทําลายอวัยวะอยางถาวร
5.1.2 Moderate: ผลที่เกิดจากอันตรกิริยาระหวางยานั้นมีผลทําใหสภาวะ
ทางคลิ นิ ก ของผู ป ว ยมี อ าการแย ล งซึ่ ง อาจจํ า เป น ต อ งได รั บ การรั ก ษา ต อ งเข า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลหรือเพิ่มระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล
5.1.3 Minor: ผลที่เกิดจากอันตรกิริยาระหวางยานั้นไมมีความรุนแรง ผลที่
เกิดขึ้นไมกอใหเกิดความรําคาญแกผูปวย ไมมีผลในการเปลี่ยนแปลงผลการรักษาอยางมีนัยสําคัญ
และไมจําเปนตองมีการรักษาเพิ่มเติม
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5.2 การประเมินตามความนาเชื่อถือของขอมูลที่มีรายงาน (documentation) เปน 5
ระดับ ดังนี้
5.2 .1 Established: ผลที่เกิดขึ้นจากอันตรกิริยาระหวางยานั้นไดรับการ
พิสูจนจากการศึกษาที่มีการควบคุมเปนอยางดีแลว
5.2.2 Probable: ผลที่เกิดขึ้นจากอันตรกิริยาระหวางยานั้นมีลักษณะคลายกับ
ที่รายงานไวแตยังไมมีการพิสูจนทางคลินิก
5.2.3 Suspected: ผลที่เกิดขึ้นอาจเกิดเนื่องจากอันตรกิริยาระหวางยา และ
บางครั้งมีขอมูลของการเกิดอันตรกิริยาระหวางยาที่ดี แตตองมีการศึกษาที่มากกวาเดิม
5.2.4 Possible: อันตรกิริยาระหวางยาสามารถเกิดขึ้นได แตยังมีขอมูลที่
จํากัด
5.2.5 Unlikely: ผลของการเกิดอันตรกิริยา และการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก
ไมชัดเจน
5.3 เกณฑ ใ นการประเมิ น ระดั บ ความสํ า คั ญ ของการเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าระหว า งยา
(significant rating) จะพิจารณาจาก 2 สวนรวมกัน คือ
5.3.1 ระดับความรุนแรงของการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
5.3.2 ความนาเชื่อถือของขอมูลที่มีรายงาน
การประเมินระดับความสําคัญของการเกิดอันตรกิริยาระหวางยาแบงเปน 5 ระดับ
ระดับความสําคัญ
(significant rating)
1
2
3
4

ระดับความรุนแรงของการเกิด
ความนาเชื่อถือของขอมูล
อันตรกิริยาระหวางยา (severity)
(documentation)
Major
Suspected หรือ >
Moderate
Suspected หรือ >
Minor
Suspected หรือ >
Major/Moderate
Possible
Minor
Possible
5
อื่นๆ
Unlikely
( อางอิงจาก Tatro DS. Drug interaction Facts. St Louis: Fact and Comparisons. 2001.)
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6. การใหคําปรึกษาดานยาและการแกไขปญหาจากการใชยา
6.1 เริ่มใหคําปรึกษาดานยา โดยใชคําถามปลายเปด
6.1.1 กรณีผูปว ยใชยาอยูเดิม ใช Show and tell questions ดังนี้
6.1.1.1 “คุณใชยานี้เพื่อวัตถุประสงคอะไร”
6.1.1.2 “คุณใชยานี้อยางไร”
6.1.1.3 “คุณมีปญหาอะไรบางในการใชยานี้”
6.1.2 กรณีผูปว ยไมเคยใชยานี้เลย ใช Prime questions ดังนี้
6.1.2.1 “หมอบอกวายานี้ใชเพื่อวัตถุประสงคอะไร”
6.1.2.2 “หมอบอกคุณวายานี้ใชอยางไร”
6.1.2.3 “หมอบอกคุณวายานี้ใชแลวจะเกิดผลอยางไร”
6.2 กรณีที่พบปญหาจากการใชยา เภสัชกรจะตองทําการแกไขหรือปองกันโดย
ถาการแกไขหรือปองกันตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวของ เภสัชกรจะทํา
หนาที่ในการติดตอประสานงานกับบุคลากรนั้น ติดตอประสานงานทําไดหลายวิธดี ังนี้
- เภสัชกรติดตอประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวของโดยการเขาพบดวยตนเอง
- เภสัชกรติดตอประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวของโดยการใชโทรศัพท
- เภสัชกรเขียนใบปรึกษาแลวใหผูปว ยกลับไปพบบุคลากรที่เกี่ยวของ
ถาปญหาจากการใชยานั้น สามารถแกไขหรือปองกันไดโดยเภสัชกร เภสัชกรสามารถ
จะดําเนินการแกไขไดทันที
ถาการแกไขหรือปองกัน ตองอาศัยความรวมมือจากผูปว ย โดยการใหความรู เภสัชกร
จะตองใหความรูที่เหมาะสมแกผูปวย พรอมทั้งกระตุนใหผูปวยรวมมือในการใชยา
6.3 การใหคําแนะนําผูปวย
กรณีผูปวยไมมีปญหา เภสัชกรจะแนะนําเปนประเด็นสําคัญที่ควรปฏิบัติสม่ําเสมอ
กรณีผูปวยมีปญ
 หา
- เภสัชกรประเมินระดับความรุนแรงของปญหาจากการใชยา (ตามแบบฟอรม 5)
- กรณีมีปญหาจากอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ประเมินความเปนไปไดของ
ปญหาโดยใช Naranjo’s Algorithm
- กรณีปญหาจากอันตรกิริยา เภสัชกรประเมินระดับความสําคัญทางคลินิก
- เภสัชกรแกไขตามแนวทางที่กําหนด (ตามแบบฟอรม 3) โดยอาจตองประสานงานกับ
แพทย พยาบาล ผูเกี่ยวของ ตามแตละปญหา
- ประเมินผลของการแกไขปญหาแตละประเภท
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- เภสัชกรแนะนําผูปวยถึงสิ่งที่เปนปญหาและแนวทางแกไขในดานยา และพฤติกรรมที่
มีผลตอสุขภาพ เชน การใชยาที่ถูกตอง อาหารที่ควรรับประทาน และการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอ
6.4 เภสัชกรใหผูปวยทบทวนการใชยาและสิ่งที่แนะนํา เพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ระหวางผูปวยกับเภสัชกร
6.5 นัดผูปวยตามกําหนดที่แพทยนัดครั้งตอไป โดยเภสัชกรติดขอความแนบกับประวัติ
การรักษาของผูปวย (OPD card) โดยขอความรวมมือจากพยาบาลในการสงผูปวยที่ติดตามผลมาที่
หองใหคําปรึกษาดานยา
6.6 เภสัชกรสรุปปญหาที่เกิดจากยาที่ตองติดตามในครั้งตอไป
6.7 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
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แผนภาพแสดงการใหคําปรึกษาคานยา
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ผูปวยตามเกณฑคัดเลือก (Inclusion criteria)

สัมภาษณผูปวย

ดําเนินการสืบคนปญหาเกี่ยวกับยา
พบปญหา

ไมพบปญหา
ประเมินระดับความรุนแรง

แกไข

ใหคําแนะนําดานยา / พฤติกรรม
ที่มีผลตอการรักษา

ติดตามผล
เปนขั้นตอนทีป่ ฏิบัติทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
เปนขั้นตอนทีป่ ฏิบัติเฉพาะกลุมทดลอง
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการติดตามผล
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ผูปวยที่ติดตาม
ประเมินผลของการแกไขปญหาเกี่ยวกับยา
ไมไดรับการแกไข

แกไขแลว
ดําเนินการแกไข

ดําเนินการสืบคนปญหาเกี่ยวกับยา
พบปญหา

ไมพบปญหา
ประเมินระดับความรุนแรง

แกไข

ใหคําแนะนําดานยา / พฤติกรรม
ที่มีผลตอการรักษา
เปนขั้นตอนทีป่ ฏิบัติทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
เปนขั้นตอนทีป่ ฏิบัติเฉพาะกลุมทดลอง
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แบบฟอรม 1
แบบบันทึกติดตามการใชยาผูปวยเบาหวาน
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี
ขอมูลพื้นฐานทั่วไป
HN…………….
Counseling No:…………… BMI………...
ชื่อ-สกุล…………………………… อายุ……..…ป น้ําหนัก…..……กิโลกรัม สูง……..…ซม.
สถานภาพ 1. โสด
2. คู
3. หมาย 4. หยาแยกกันอยู
เพศ 1. ชาย 2. หญิง
อาชีพ
1. ขาราชการ / พนักงานบริษัท / รัฐวิสาหกิจ 5. รับจาง
2. นักธุรกิจ / ผูบริหาร / ผูจัดการ
6. นักเรียน / นักศึกษา
3. คาขาย
7. ไมไดทํางาน
4. เกษตรกรรม
8. อื่นๆ………………………
ระดับการศึกษา
1. ไมไดเรียน
4. อนุปริญญาหรือเทียบเทา
2. ประถมศึกษา
5. ปริญญาตรี
3. มัธยมศึกษา
6. อื่นๆ………………..
รายไดตอเดือน
1. ไมมีรายได
4. 5,001-10,000 บาท/เดือน
2. <1,000 บาท/เดือน
5. 10,001-20,000 บาท/เดือน
3. 1,000 – 5,000 บาท/เดือน
6. >20,000 บาท/เดือน
5. ประกันสังคม
สิทธิ
1. ชําระเงิน
2. เบิกตนสังกัด
6. พระภิกษุสามเณร
3. บัตรทอง 30 บาท
7. ขอ อน.
4. บัตรทอง ท.
8. อื่นๆ…………………….
ผูดูแลการใชยา

1. มี

1.1 สามี/ภรรยา/บุตร 1.2 ญาติ/พี่นอง/หลาน

ประวัติครอบครัวเปนเบาหวาน 1. มี………………….
ประวัติการแพยา
1. มี……………………..
ประวัติทางสังคม
1. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
2. สูบบุหรี่
3. ทั้ง 1 และ 2
ขอมูลสภาวะโรคผูปวย
ชนิดโรคเบาหวาน 1. Type 1
2. Type 2
โรคอื่นๆที่เปนรวมดวย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ความดันโลหิตสูง………..ป
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด………..ป
3. โรคไต………ป
4. ไขมันในเลือดสูง………ป

2. ไมมี
2. ไมมี
2. ไมมี

4. ไมใชสิ่งเสพติด
5. อื่นๆ…………………….

ระยะเวลาที่เปน…………ป
5.
6.
7.
8.

โรคอวน………..ป
โรคระบบตา………ป
โรคระบบประสาท……..ป
อื่นๆ…………………….
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แบบฟอรม 1

การใหคําแนะนําและติดตามการใชยา
รายละเอียด
ยาลดน้ําตาลในเลือด
ที่ไดรับในครั้งนี้

ยาอื่นที่ใชอยูในครั้งนี้

อาการแทรกซอนที่พบ
- ชาปลายมือ ปลายเทา
- แผลที่เทา
- ตามัว ตอกระจก
- บวม
- อื่น……………………..

ครั้งที่ 1
วันที่………………
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

ครั้งที่ 2
วันที่……………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

ครั้งที่ 3
วันที่……………
………………….
………………….
………………….
………………….

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

…………………..
…………………..
………………….
…………………..

………………….
………………….
………………….
………………….

{ มี
{ มี
{ มี
{ มี

{ มี
{ มี
{ มี
{ มี

{ มี
{ มี
{ มี
{ มี

{ ไมมี
{ ไมมี
{ ไมมี
{ ไมมี

{ ไมมี
{ ไมมี
{ ไมมี
{ ไมมี

{ ไมมี
{ ไมมี
{ ไมมี
{ ไมมี

ปญหาที่พบจากการใชยา
1. Untreated indication
2. Improper drug selection
3. Too little of the correct drug
4. Too much of the correct drug
5. Adverse drug reactions
6. Drug interactions
7. Noncompliance
8. No valid indication

{ พบ { ไมพบ

{ พบ { ไมพบ

{ พบ { ไมพบ

การมาพบแพทยตามนัด

{ ตรง { ไมตรง

{ ตรง { ไมตรง

{ ตรง { ไมตรง
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แบบฟอรม 2

แบบบันทึกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล…………………………………….
FBS กอน Counseling ………. , ……….. , ……….
Lab. test , etc
1. Elcetrolyte
1.1 Na (135-145 mmol/L)
1.2 K (3.5-5.0 mmol/L)
1.3 Cl (95-105 mmol/L)
1.4 HCO3 (24-30 mmol/L)
1.5 ………………………
2. Metabolic
2.1 FBS (90-130 mg/dl)
2.2 Hb A1C
2.2 Total Cholesterol
2.3 Triglyceride
2.4 LDL
2.5 HDL
3. Renal Function
3.1 BUN (10-20 mg/dl)
3.2 Cr (0.7-1.5 mg/dl)
4. Liver function
4.1 SGOT (2.24 IU/L)
4.2 SGPT (0-36 IU/L)
4.3 Alkaline phosphatase (20-90 IU/L)
4.4 ………………………………….
4.5 …………………………………..
5. Blood Pressure
6. Body weight
BMI
7. Other……………………………………
……………………………………………
…………………………………………..

เฉลี่ย ……………mg/dl

ครั้งที่ 1
-----/-----/-----

ครั้งที่ 2
-----/-----/-----

ครั้งที่ 3
-----/-----/-----

………………...
………………..
……………….
……………….
……………….

………………...
………………..
……………….
……………….
……………….

………………...
………………..
……………….
……………….
……………….

……………….
………………..
……………….
………………
………………
………………….

……………….
………………..
……………….
………………
………………
…………………

……………….
………………..
……………….
………………
………………
………………..

……………….
………………..

……………….
………………..

……………….
………………..

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
………………
………………
………………..
………………..
………………..
…………………

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
………………
………………
………………..
………………..
………………..
…………………

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
………………
………………
………………..
………………..
………………..
…………………
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แบบฟอรม 3

แบบประเมินปญหาจากการใชยา
Drug Therapy Assessment
หัวขอที่ประเมิน

ครั้งที่ 1 ……………… ครั้งที่ 2 …………….....

ครั้งที่ 3 ……...…….

1. ผูปวยไมไดรับยาทั้งๆที่ควร
จะไดรับ
- มีโรคที่ผูปวยเปนแตไมได
รับการรักษาหรือไม
- ผูปวยเปนโรคเรื้อรัง
จําเปนตองไดรับยาตอเนื่อง แต
แพทยไมไดสั่งหรือไม
- สภาวะโรคผูปวยจําเปนตอง
ไดรับยา มีการรักษาหรือไม

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

2. ความเหมาะสมของการ
เลือกใชชนิดของยา
- การเลือกใชยามี
ประสิทธิภาพดี เทียบเทายาอื่น
หรือไม (อาการขางเคียงที่
รุนแรง)
- ยาที่เลือกใชมีความ
เหมาะสมกับผูปวยหรือไม (อายุ
เพศ โรคตับไต)
- การใหยาแกผูปวยหลาย
ชนิดโดยไมจําเปน

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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หัวขอที่ประเมิน

ครั้งที่ 1 ………………

ครั้งที่ 2 ……………

ครั้งที่ 3 ………………

3. ผูปวยไดรับยานอยเกินไป
มีการใหยาในขนาดต่ํากวา
ปกติหรือไม ( รูปแบบยา
ขนาด ความถี่และวิธีบริหารยา
เหมาะสมกับผูปวย )

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

4. ผูปวยไดรับยามากเกินไป
มีการใหยาในขนาดสูงกวา
ปกติหรือไม ในดานรูปแบบ
ยา ขนาด ความถี่ และวิธีการ
บริหารยา เหมาะสมกับผูปวย

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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หัวขอที่ประเมิน

ครั้งที่ 1 ………….…….. ครั้งที่ 2 …………….....

ครั้งที่ 3 ………..……

5. ผูปวยเกิดอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา
- ผูปวยเกิดอาการหรือ
ปญหาที่ตองการรักษา
หรือไม
- ผูปวยมีอาการที่เกิดขึ้นที่
มีสวนเกี่ยวของกับยาหรือไม
เชน hypoglycemia,
hyperglycemia ระบบ
ทางเดินอาหาร, ผิวหนัง ฯลฯ

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือติด
ตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

6. อันตรกิริยาระหวาง ยา –
ยา , ยา - อาหาร, ยา - lab
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น มี
นัยสําคัญทางคลินิกหรือไม

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือติด
ตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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หัวขอที่ประเมิน

ครั้งที่ 1………………

ครั้งที่ 2 ……………...

ครั้งที่ 3 ……………...

7. ปญหาที่เกิดจากผูปวย
ไมไดใชยาตามที่สั่งความ
คลาดเคลื่อนในการใชยาของ
ผูปวย
- ใชยามากกวาที่กําหนด
- ใชยานอยกวาที่กําหนด
- ใชยาเวลาที่ไมเหมาะสม
- ใชยาในวิถีทางหรือ
เทคนิคที่ไมถูกตอง
- การลืมกินยาหรือไม เมื่อ
ลืม ปฏิบัติอยางไร
- การหยุดใชยา ดวยตนเอง
- ไมมาตามนัด ทําใหขาด
ยา

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือติด
ตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

8. การใชยาที่ยังพิสูจนไมได
วาใชได
ผูปวยซื้อยามารับประทาน
เองหรือไม ชื่อยาอะไร
อาหารเสริมตาง ๆ ที่ไมมี
สรรพคุณ เหตุผล ในการ
รับประทานเอง หรือขอมูล
ทางวิชาการยอมรับ
- มีการใชยาผิด
วัตถุประสงคหรือไม

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือติด
ตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

1. พบปญหาการใชยา
2. ตองการขอมูลเพิ่มเติมใน
การประเมิน
3. ไมพบปญหาการใชยา
หรือไมตองแกไขหรือ
ติดตามเพิ่มเติม
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….…
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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แบบฟอรม 4

แบบประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ยา……………………………………
ชื่อผูปวย…………………………….

อาการไมพึงประสงค ………………………………

ความเปนไปไดของอาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดขึ้นจะใชการประเมินตามแบบของ Naranjo’s
algorithm ซึ่งเปนการตอบคําถามและใหคะแนนดังนี้
ADR probability scale
ใช
ไมใช
ไมทราบ คะแนน
1. ADR ที่พบจากยาที่สงสัยนี้ เคยมีการสรุปหรือไดรับราย
+1
0
0
งานมากอน
2. ADR ที่พบเกิดขึ้นหลังจากที่ไดรับยาที่สงสัย
+2
-1
0
3. ADR ที่พบหายหรือทุเลาลง เมื่อหยุดยาหรือไดรับยาตาน
+1
0
0
ฤทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง
4. ADR ที่พบเกิดขึ้นอีกเมื่อผูปวยไดรับยาที่สงสัยซ้ํา
+2
-1
0
5. ADR ที่พบอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ไมใชจากยาที่สงสัย
-1
+2
0
6. ADR ที่พบยังคงเกิดขึ้นอีกเมื่อผูปวยไดรับยาหลอก
-1
+1
0
7. การตรวจวัดระดับยาที่สงสัยในเลือด(หรือสวนอื่นๆ)พบ
+1
0
0
วามีระดับความเขมขนที่เปนพิษตอรางกาย
8. ADR ที่พบมีอาการรุนแรงขึ้นเมื่อเพิ่มขนาดหรือมีอาการ
+1
0
0
ลดลงเมื่อลดขนาดยา
9. ผูปวยเคยเกิดอาการไมพึงประสงคคลายกับที่พบในครั้งนี้
+1
0
0
มากอนเมื่อไดรับยาที่สงสัย/ยากลุมเดียวกัน
10.อาการไมพึงประสงคที่พบไดรับการยืนยันดวยวิธีหรือ
+1
0
0
หลักฐานอื่น (เชน การตรวจรางกาย/Lab)
คะแนนรวม
ระดับคะแนน
1]
>9 =
Certain (เปนไปไดสูง)
2]
5-8
=
Probable (เปนไปได)
3]
1-4
=
Possible (อาจเปนไปได)
4]
<1
=
Unlikely (เปนไปไดนอย)
ลงชื่อ…………………………ผูประเมิน
วันที่…………………………………….

162
แบบฟอรม 5

แบบบันทึกปญหาจากการใชยา
ชื่อ – นามสกุล ………………………………………. อายุ …………………… HN………………

วันที่

ปญหาจากการใชยา

ความรุนแรง

การแกไข

ผลการแกไข

ระดับความรุนแรงของปญหาจากการใชยา
0
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=
=

ไมพบปญหาจากการใชยา
พบปญหาจากการใชยาโดยไมเกิดอันตรายจากผูปวยและไมจําเปนตองเปลี่ยนการรักษา
เกิดปญหาจากการใชยาโดยตองเพิ่มการติดตามผูปวยหรือเปลี่ยนแปลงการรักษา
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพหรือจําเปนตองติดตามผลทางหองปฏิบัติการเพิ่เติม
ตองใหการรักษาเพิ่มเติม เพิ่มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลหรือทําใหตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ตองเขารับการรักษาในหอผูปวยหนักหรือเกิดอาการอยางถาวร
เสียชีวิต
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แบบฟอรม 6

แบบบันทึกอันตรกิริยาระหวางยา
ชื่อ – สกุล………………………………………………อายุ……………………HN………………

วันที่

ยาที่เกิดอันตรกิริยา

ระดับนัยสําคัญ

การจัดการ
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ภาคผนวก ค
แผนพับแนะนํา
รายละเอียดประกอบดวย
แผนพับแนะนํา 1: ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงและภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
แผนพับแนะนํา 2: การใชยารับประทานกอนอาหาร
แผนพับแนะนํา 3: การใชยาเมทฟอรมิน (Metformin)
แผนพับแนะนํา 4: การปฏิบัติตัวในการดูแลรักษาเทา
แผนพับแนะนํา 5: โรคเบาหวาน
แผนพับแนะนํา 6: การใชยาอินซูลิน
แผนพับแนะนํา 7: คําแนะนําเรื่องอาหาร

แผนพับแนะนํา 1: ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงและภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่าํ พบไดเสมอในผูปวยเบาหวาน สวนใหญ
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง เปนอาการทีพ่ บไดบอยในผูปวยเบาหวานที่ไม
จะมีความสัมพันธกับการใชยาลดระดับน้าํ ตาลในเลือด
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได
อาการ ของภาวะน้ําตาลในเลือดสูง คือ คอแหง กระหายน้ําปสสาวะมากและ
สาเหตุ เกิดจากการใชยามากเกินไปหรือไดยาขนาดเทาเดิมแต
บอยทั้งกลางวัน และกลางคืน
รับประทานอาหารนอยลง หรือใชแรงมากหรือมียาอื่นทีม่ ีผลตอระดับ
ถามีระดับน้ําตาลสูงมากจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน หอบเหนื่อย ภาวะ
น้ําตาล รวมทัง้ แอลกอฮอล
ขาดน้ํา ซึม บางรายอาจหมดสติได ผูปวยบางรายอาจมีอาการปวดทองรุนแรง
อาการและอาการแสดง
- เหงื่อออก
- ตัวสั่น ใจสั่น หิว ซึม
สิ่งชักนํา ไดแก การขาดยา การติดเชื้อ เครียดหรือโรคอื่นๆ
- หนาซีดคลายเปนลม
- กระวนกระวาย สับสน
ดังนั้นถามีอาการของระดับน้ําตาลสูงจะตองตรวจวัดระดับน้ําตาลใน
ถาหากไมไดรับการแกไขทันทวงทีอาจทําใหหมดสติ หรือชักได
ปสสาวะหรือในเลือด นอกจากนี้ควรตรวจเช็คระดับน้ําตาลอยางสม่ําเสมอ
การแกไข
โดยการดื่มน้ําผลไม น้าํ หวานหรืออมน้ําตาล ลูกกวาด อาการจะดี
ขึ้นภายใน 15 นาที ถาอาการไมดีขึ้นใหมาโรงพยาบาล
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แผนพับแนะนํา 2: การใชยารับประทานกอนอาหาร
ยาเม็ดควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
อาการไมพงึ ประสงคจากการใชยา
ถาเกิดอาการตอไปนี้ควรแจงใหแพทยทราบ
(Chlorpropamide, Glibenclamide, Gliclazide, Glipizide)
ยาที่ทานกําลังใชอยูนี้เปนยารักษาโรคเบาหวาน ยานี้จะลดระดับน้ําตาลในเลือด โดย
การกระตุนตับออนใหหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้น ซึ่งอินซูลินจะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง
และชวยทําใหรางกายใชน้ําตาลไดดีขึ้น
วิธีการใชยา
- รับประทานกอนอาหาร 30 นาที
- รับประทานในขนาดและเวลาตามที่แพทยสั่ง
- รับประทานยานี้อยางตอเนื่องเพื่อที่ยาจะมีประสิทธิภาพ

อาการระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา ออนเพลีย หิวมาก เหงื่ออก ชาตามปลายมือ
และเทา
อาการระดับน้ําตาลในเลือดสูง กระหายน้ําหรือปสสาวะบอย
คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ทองเดิน ทองผูก ปวดแสบในคอ ปวดทอง ถามี
อาการรุนแรงควรไปพบแพทย
ผิวหนัง แดง คันหรือมีผื่น จ้ําเลือด
ปสสาวะมีสีเขม คันที่ผิวหนัง ไข เจ็บคอ ถาเกิดอาการเหลานี้รวมกันใหมา
พบแพทยทันที

ขอควรปฏิบัติเมื่อใชยานี้
การเลื่อนมื้ออาหารที่รับประทานหรือ การออกกําลังกายที่มากเกินไป อาจทําใหระดับ
น้ําตาลในเลือดต่ําได ดังนั้นควรรับประทานอาหารใหตรงเวลาและออกกําลังกายอยางปกติ
ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เนื่องจากทําใหระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา เกิด
อาการหนาแดง ปวดศีรษะ คลื่นไส นอกจากนี้แอลกอฮอลจะมีผลทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้นได
ถาลืมรับประทานยาควรรับประทานทันทีที่นึกได หากใกลเวลารับประทานยาครั้ง
ตอไปหามรับประทานเปน 2 เทา

การเก็บรักษา
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ถาทานกําลังตั้งครรภหรือตองการมีบุตรหรืออยูระหวางใหนมบุตรควรแจงใหแพทยทราบ
ยานี้จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพถาทานใหความใสใจในเรื่องอาหารและการออกกําลังกาย

เก็บยาไวในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ระวังอยาใหยาถูกแสงแดด
เก็บยาไวในที่เย็นและแหง
เก็บยาไวในที่เด็กเอื้อมไมถึง

แผนพับแนะนํา 3: การใชยาเมทฟอรมิน (Metformin)
ยาเม็ดควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
(Metformin)
ยาที่ทานกําลังใชอยูนเี้ ปนยาที่ใชลดระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับผูปวย
โรคเบาหวาน
ขอควรทราบเมื่อใชยานี้
1. ถาทานแพยานีห้ รือเปนโรคไต ควรปรึกษาแพทย
2. ถาทานมีสภาวะของโรคตับหรือโรคหัวใจ กําลังตั้งครรภหรือใหนมบุตร
ควรแจงแพทยทราบ
3. ในการควบคุมระดับน้าํ ตาล ทานควรจะควบคุมอาหาร ออกกําลังกายและ
รับประทานยาตามที่แพทยสงั่
4. ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เนื่องจากทําใหระดับน้ําตาล
ในเลือดต่ํา เกิดอาการหนาแดง ปวดศีรษะ คลื่นไส นอกจากนี้แอลกอฮอลจะมี
ผลทําใหนําหนักเพิ่มขึ้นได
5. ถาลืมรับประทานยาควรรับประทานทันทีที่นึกได หากใกลเวลา
รับประทานยาครั้งตอไป หามรับประทานเปน 2 เทา

อาการไมพงึ ประสงคจากยา
1. ถาทานมีอาการตอไปนี้ควรมาพบแพทย ปวดกลามเนื้ออยางผิดปกติ
หายใจฝด ปวดทอง หัวใจเตนไมสม่ําเสมอ รูสึกเหนื่อย ออนแรง
อาเจียน หรือทองเสียอยางรุนแรง
2. ถาทานเกิดอาการตอไปนีแ้ ละมีอาการไมรุนแรง ควรบอกใหแพทย
ทราบ
คลื่นไส ไมสบายทอง ทองเสียที่ไมรุนแรงมีกาซ ในกระเพาะอาหาร
ความรูสึกรับรสผิดจากปกติ
ถาเกิดอาการไมสบายทองอาจรับประทานยาพรอมอาหารเพื่อ
หลีกเลี่ยงอาการขางเคียงนี้
การเก็บรักษา
ตองเก็บยาไวในที่บรรจุและปดใหแนน
ระวังอยาใหยาถูกแสงแดดและความชืน้
เก็บยาไวในอุณหภูมหิ อ ง
เก็บยาไวในที่เด็กเอื้อมไมถึง
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แผนพับแนะนํา 4: การปฏิบตั ิตัวในการดูแลรักษาเทา
การดูแลรักษาเทา
ผูปวยโรคเบาหวานมีโอกาสจะเกิดแผลที่เทามากกวาคนทั่วไป เนื่องจากผู
ที่เปนเบาหวานมานานจนมีโรคแทรกซอนไปที่ระบบประสาท จะทําใหเทาชา
ไมรูสึกเจ็บ เลือดไปเลี้ยงเทาไมดี เวลาเกิดแผลจะหายยากและอาจถูกตัดขาได
การเกิดแผลจะมีสาเหตุเพียงเล็กนอย เชน
- การตัดเล็บเทาลึกเกินไป
- การใสรองเทาคับหรือไมเหมาะสมกับเทา รองเทากัด
- ผิวหนังแหงมากจนทําใหคัน พอเกาก็เปนแผล
- ติดเชื้อราที่งามนิ้วเทาแลวไมรักษาหรือรักษาไมถูกวิธี

วิธีการดูแลรักษาเทา
1. ลางเทาใหสะอาดทุกวันเชา-เย็น ดวยสบูอ อน ๆ เช็ดเทาใหแหงดวย
ผาสะอาดและนุมโดยเฉพาะตามซอกนิ้วเทา
2. ควรตรวจเทาดวยตนเองทุกวันเพื่อคนหาความผิดปกติ เชน ตาปลา
หนังหนา ๆ ตุมพุพอง รอยแตกของผิวหนัง เมื่อพบความผิดปกติควร
รีบปรึกษาแพทย
3. ในกรณีที่ผิวหนังแหงอาจทําใหมีรอยแตกและเกิดการ ติดเชื้อไดงาย
จึงควรทาโลชั่นใหผวิ หนังชุม ชื้นหลังอาบน้ําเชา-เย็น ไมควรทาโลชั่น
บริเวณซอกเทา
4. ควรสวมถุงเทาทุกครั้งเมื่อสวมรองเทา ถุงเทาควรทําจากใยฝายที่
หนาพอควร ควรเปลี่ยนถุงเทาทุกวัน หลีกเลี่ยงการสวมถุงเทาที่รัด
แนนจนเกินไป
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แผนพับแนะนํา 4 ( ตอ )
5. ควรสวมรองเทาตลอดเวลาทั้งในบานและนอกบาน รองเทาไมควรหลวม
หรือคับจนเกินไป ควรเปนรองเทาหนังนิม่ ๆ หุมสนพื้นดานในนิ่มและสนไม
สูง กอนสวมรองเทาทุกครั้งควรสํารวจสิ่งแปลกปลอมดานในกอนเสมอ เมื่อ
ซื้อรองเทาคูใหมควรสวมไมเกิน 2 ชัว่ โมงแลวเปลี่ยนคูเกาสลับกันใน 2
สัปดาหแรก เพื่อปองกันรองเทากัด
6. หลีกเลี่ยงการแชเทาไมวาจะเปนน้ําอุน หรือน้ําธรรมดา เพื่อไมใหผิวหนัง
เปอยยุย งาย
7. เมื่อมีบาดแผลเล็กนอย ควรลางทําความสะอาดดวยน้ําตมสุกที่เย็นแลวหรือ
น้ําเกลือลางแผล แลวตามดวยน้ํายาโพวิดนี หรือไอโอดีน หรือไฮโดรเยนเปอร
ออกไซด ถาแผลเริ่มมีการอักเสบหรือมีหนอง ควรรีบปรึกษาแพทย

8. ควรตัดเล็บนอย ๆ แตบอย ๆ ดีกวาตัดเล็บใหสั้นจนติดเนื้อในครั้ง
เดียว ควรตัดเล็บหลังอาบน้ําเสร็จ เนื่องจากเล็บนิ่มและตัดงาย
9. การบริหารเทาเปนประจําทุกวันอยางสม่ําเสมอจะชวยใหการ
ไหลเวียนของเลือดไปที่เทาไดดีขึ้น เพิ่มขนาดและความแข็งแรงของ
กลามเนื้อในฝาเทา ชวยลดแรงกดกระแทกของฝาเทาขณะเดินและ
ปองกันการผิดรูปและโกงงอของเทา
10. ควรงดสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่เปนปจจัยที่สําคัญของการเกิด
เสนเลือดตีบตัน
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แผนพับแนะนํา 5: โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คืออะไร
โรคเบาหวานเปนโรคที่เกิดขึ้นเมื่อรางกายไมสามารถนําน้ําตาลในเลือดไปใชได
อยางเหมาะสม ซึ่งอาหารที่รับประทานเขาไปจะถูกเปลี่ยนเปนน้ําตาล ถารับประทาน
อาหารมากเกินไป น้ําตาลที่ใชไมหมดจะสะสมอยูในกระแสเลือด ถามีมากก็จะถูกขับ
ออกมาในปสสาวะได อินซูลินซึ่งสรางจากตับออน เปนตัวการนําน้ําตาลที่มีนี้เขา
เซลลเพื่อไปใชเปนพลังงาน ถาอินซูลินมีนอย หรือออกฤทธิ์ไดไมดี ทําใหรางกายใช
น้ําตาลไมได จึงทําใหเกิดเปนโรคเบาหวานขึ้น
แมโรคเบาหวาน จะเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาด แตสามารถควบคุม
ได หากผูปวยสนใจปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย “ในการควบคุมอาหาร และออก
กําลังกาย” ที่สําคัญคือ กําลังใจความเข็มแข็งไมยอทอของตัวผูปวยเอง

ปจจัยเสี่ยง ของโรคเบาหวาน
1. กรรมพันธุ มีญาติ พี่นอง พอ แม เปนโรคเบาหวาน
2. อายุ โรคเบาหวานพบบอยในคนอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป
3. คนอวน มีโอกาสเปนโรคเบาหวานไดมากกวาคนผอม

อาการที่สําคัญ ของโรคเบาหวาน
1. ปสสาวะบอย (อาจมีมดขึ้นบนปสสาวะ)
2. กระหายน้ําบอยและดื่มน้ํามาก
3. ออนเพลีย น้ําหนักลดและผอมทั้ง ๆ ที่รับประทานอาหารมาก

4. อาการแทรกซอนของเบาหวาน เชน ตาพรามัว ชา ตามปลายมือปลายเทา
แผลหายชา ติดเชื้องาย

คุณเปน โรคเบาหวานหรือไม
ทราบไดโดยการตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดหรือในปสสาวะ (การ
ตรวจในเลือดใหผลที่แนนอนกวา) ซึ่งคาปกติของระดับน้ําตาลในเลือดที่ควร
ไดคือ 80-120 มก/ดล ซึ่งควรงดอาหารกอนตรวจเลือดอยางนอย 8 ชั่วโมง หมั่น
สังเกตคนที่คุณรักวา มีอาการของโรคเบาหวานดังขางตนบางหรือเปลา

วิธีการรักษา หรือดูแลผูที่เปนโรคเบาหวาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ควบคุมอาหารอยางเครงครัด ไมรับประทานจุกจิก
ควบคุมน้ําหนักตัว
ใชยาหรือฉีดยาอินซูลิน ตามคําแนะนําของแพทย
รักษาความสะอาดรางกายและดูแลเทาเปนประจํา
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
ติดตามผลการรักษาโดยเฉพาะคาของน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑ
เหมาะสม
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แผนพับแนะนํา 5 (ตอ)

ดูแล สุขภาพรางกายและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหดี เพื่อปองกัน
โรค แทรกซอนของเบาหวาน
การดูแลตา โรคเบาหวานทําใหเกิดตอกระจกไดเร็ว จะมีอาการตามัว
ลงเรื่อย ๆ ถาเปนมากอาจตาบอดได ควรควบคุมระดับน้าํ ตาลในเลือดใหดี
และหมัน่ พบจักษุแพทย
การดูแลผิวหนัง ผิวหนังของผูปวยเบาหวานมีโอกาสติดเชื้องาย เชน
แผล ฝ ควรทําความสะอาดสม่ําเสมอและสวมเสื้อผาที่สะอาด
การดูแลเทา โรคเบาหวานจะทําใหมีอาการเสื่อมของหลอดเลือด และ
เสนประสาท มักจะมีอาการมากที่เทา เชน ขาชา ควรใสรองเทาที่พอดี
สบาย ไมบีบรัด ใชรองเทาพืน้ นุม บริหารเทาและขาเพื่อใหเลือดไหลเวียน
ดีขึ้นและถาเปนแผลควรรีบไปพบแพทยทนั ที

รับประทานอาหาร อยางไรดี
อาหารทีไ่ มควรรับประทาน
☺ อาหารที่มีรสหวานจัด น้ําตาลทุกชนิด
☺ ขนมหวาน ผลไมรสจัด เชน ทุเรียน
☺ น้ําหวาน ลูกอม

อาหารที่ตองจํากัดปริมาณ
☺ ขาวและอาหารที่ทําจากแปง เชน ขนมปง
☺ ผลไม เชน มะละกอสุก กลวย สับปะรด
☺ ไขมัน เชน อาหารทอด เนย กะทิ

อาหารทีร่ ับประทานไดตามความพอใจ
☺ อาหารที่มีกากใยมาก เชน ขาวซอมมือ
☺ พืชที่ใหพลังงานนอย เชน ผักใบทุกชนิด

โรคแทรกซอน ของเบาหวาน
1.
2.
3.
4.
5.

เจ็บแนนบริเวณอกและหัวใจ
ชาตามปลายแขนและขา
ผิวหนังที่เทาสีคล้ําดําลง
หมดความรูสกึ ทางเพศ
มีไขหนาวสั่น ปวดบั้นเอว ปสสาวะขุนขัด ระวังเปนโรคไต
อักเสบ
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แผนพับแนะนํา 6: การใชยาอินซูลิน
ยาฉีดควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
อินซูลิน (INSULIN)
ยาอินซูลินใชควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยโรคเบาหวาน อินซูลินจะมี
ผลทําใหน้ําตาลในเลือดลดลง ยานี้ใหโดยวิธีการฉีดเขาใตผิวหนังเทานั้น
ขอปฏิบตั ิเมื่อไดรับอินซูลิน
1. อานฉลากวิธีการใชยาโดยตรวจดูชื่อยา ขนาดยาทีใ่ ช เวลาและวิธีใชยา
ใหเขาใจ
2. ฉีดยาอยางสม่ําเสมอในขนาดที่แพทยสงั่ หามลดหรือเพิ่มขนาดยา
หรือหยุดยาดวยตนเอง
3. กอนใชอินซูลินทุกครั้งควรตรวจดูวนั หมดอายุที่ขางขวด ซึ่งมีคําวา
Expire Date ติดอยู หลังจากที่เปดขวดใชแลวนานกวา 30 วัน
ประสิทธิภาพของยาอาจลดลง

-2-
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4. กอนใชอินซูลินควรสังเกตลักษณะของยาวามีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม เชน มีลักษณะเปนกอน เปนน้ําแข็ง ตกตะกอนหรือมีสี
เปลี่ยนไป ซึ่งแสดงวายาเสียประสิทธิภาพ
5. ควรฉีดอินซูลินกอนอาหารครึ่งชั่วโมงตามเวลาที่ระบุ
6. ควรควบคุมประเภทอาหารและเวลาที่รบั ประทานตามที่แนะนํา
อยางเครงครัด
7. ควรตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดหรือปสสาวะอยางสม่ําเสมอ
8. ควรหลีกเลีย่ งเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล
9. ในกรณีที่ทา นกําลังตั้งครรภหรือตองการมีบุตร ควรจะแจงให
แพทยทราบ
10.ไมควรใชยานี้รวมกับยาอืน่ โดยไมปรึกษาแพทย หรือ เภสัชกรกอน

แผนพับแนะนํา 6 (ตอ)
การเก็บรักษา
1. ควรเก็บยาไวในตูเย็นที่อณ
ุ หภูมิระหวาง 2-8 องศาเซนเซียส อยาเก็บ
ไวในชองแชแข็ง
2. การเก็บไวในอุณหภูมิทไี่ มเหมาะสมและการเขยาแรงจะทําใหยาเสีย
ประสิทธิภาพ
ขอปฏิบตั ิในการใชกระบอกฉีดยา
1. ไมควรใชกระบอกฉีดยาและเข็มรวมกับผูอื่นเพราะอาจทําใหเกิดการ
ติดเชื้อขึ้นได
2. หลังจากฉีดยาแลวควรเก็บกระบอกฉีดยาและเข็มไวในตูเย็น (สามารถ
ใชได 2 ครั้ง)
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วิธีการฉีดอินซูลิน
1. ทําความสะอาดบริเวณที่ฉีดดวยสําลีชุบแอลกอฮอล
2. ดึงผิวหนังบริเวณนั้นขึ้นแทงเข็มเขาใตผิวหนังเปนมุม 45 องศา
หรือ
อาจจะตั้งฉากกับผิวหนังก็ได
3. ดันกานกระบอกฉีดยาเพือ่ ไลยาเขาบริเวณที่ฉีดชาๆ จนหมดและดึง
เข็มออก
4. หลังจากดึงเข็มออก ถาเกิดอาการปวดหรือมีเลือดออกหรือน้ําใสๆ
ออกมาควรใชสําลีกดบริเวณที่ฉีดไว 5-8 นาที โดยไมควรถูนวด

แผนพับแนะนําตอ 6 (ตอ)
วิธีการดูดอินซูลินออกจากขวด
1. ลางมือใหสะอาดและทําใหแหง
2. เช็ดฝาขวดอินซูลินดวยแอลกอฮอล
3. หมุนขวดอินซูลินดวยฝามือหามเขยาขวด
4. นํากระบอกฉีดยาดูดอากาศเขาไปในปริมาณเทากับยาที่จะฉีด
5. แทงเข็มเขาไปในขวดแลวฉีดอากาศเขาไปในขวดยา
6. คว่ําขวดลงและดูดยาเขาไปในกระบอกฉีดยาในปริมาณเทากับ
ยาที่จะฉีด ดึงเข็มออกจากขวดไลอากาศออกจากกระบอกฉีดยา
ใหหมด
7. ฉีดตรงตําแหนงที่เตรียมไว

-5-

ตําแหนงที่ฉีดอินซูลิน
1. ควรฉีดที่บริเวณหนาทอง
2. บริเวณที่ฉดี ยาแตละครั้งควรใหหางกันประมาณ 3 เซนติเมตร
ถาจะกลับมาฉีดตรงตําแหนงเดิมควรรออีก 3 สัปดาห การฉีด
ซ้ําที่เดิมเร็วเกินไปจะทําใหบริเวณนัน้ แข็ง การดูดซึมอินซูลิน
จะลดลงและการออกฤทธิ์จะลดลง
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แผนพับแนะนํา 7: คําแนะนําเรื่องอาหาร
อาหารที่ผูปวยเบาหวานตองควบคุม
1. อาหารที่ทําใหน้ําตาลในเลือดสูงรวดเร็ว ผูปวยเบาหวานทุกประเภท
ควรงดเวนหรือหลีกเลี่ยง เชน
- อาหารจําพวกน้ําตาลทุกชนิด
- น้ําหวานตาง ๆ
- นมสดปรุงแตงรส
- ขนมหวานตาง ๆ
- ลูกอมชนิดตาง ๆ ช็อคโกแลต
2. อาหารที่ผูปวยเบาหวานรับประทานได แตถารับประทานมากเกินไป
ก็จะทําใหน้ําตาลในเลือดสูง เชน
- ผลไมชนิดตาง ๆ
- ขาวและอาหารจําพวกแปง เชน กวยเตีย๋ ว ขนมจีน ขนมปง
บะหมี่ วุนเสน
- พืช จําพวกเผือก มัน มันฝรัง่ ฟกทอง ถั่วเมล็ดแหง
- อาหารสําเร็จรูป
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3. การควบคุมไขมันและโคเลสเตอรอลโดย
- ใชน้ํามันพืชแทนไขมันสัตวในการทําอาหาร เชน ใชน้ํามันพืช
แทนน้ํามันหมู ลดปริมาณน้าํ มันและกะทิที่ใชปรุงอาหาร
- ลดอาหารประเภทที่มไี ขมันสูงรวมทั้งอาหารทอดทุกชนิด เมล็ด
ถั่วตางๆ เชน ถั่วลิสง เมล็ดมะมวงหิมพานต น้ําสลัดขน เปนตน
- ลดอาหารประเภททอด โดยเลือกอาหารประเภทตม ยาง นึ่ง อบ
ยํา แทนอาหารทอด
- เลือกรับประทานเนื้อสัตวที่ไมติดมัน หลีกเลี่ยงการรับประทาน
หนังติดมันในสัตวปกใหมากที่สุด ลดปริมาณอาหารทะเล เชน กุง
หอย ปลาหมึก ใหเลือกรับประทานปลาโดยเฉพาะปลาทะเล และ
โปรตีนจากพืช เชน เตาหู บอยขึ้น ลดอาหารประเภทไขโดยจํากัด
ปริมาณ ไขแดงไมเกินสัปดาหละ 2-3 ฟอง แตอาจรับประทานไขขาว
ไดทุกวันโดยรับประทานแทนเนื้อสัตว
- เลือกดืม่ นมหรือผลิตภัณฑนมที่ทําจากนมพรองไขมันเนย
- หลีกเลีย่ งอาหารประเภทครีมหรือครีมเทียม
- รับประทานผักเพิ่มขึน้ เนื่องจากผักมีใยอาหารมาก
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แผนพับแนะนํา 7 (ตอ)

ผลไมสด
ในแตละมื้ออาหารผูปวยสามารถเลือกรับประทานผลไมอยางใด
อยางหนึ่งไดตามปริมาณที่กําหนดดังนี้
มะมวงสุก ครึ่งผลเล็ก
มะมวงดิบ 1 ผลเล็ก
สม
1 ผล
มะละกอสุก 6 ชิ้นคํา
สับปะรด 6 คํา
ทับทิม
ครึ่งผล
แตงโม 10-12 คํา
ฝรั่ง
1 ผลเล็ก
พุทรา
2 ผล
ชมพู
2 ผล
แตงไทย 10 คํา
สมโอ
3 กลีบเล็ก
มังคุด
3 ผลเล็ก
เงาะ
4 ผล
ระกํา
2 ผล
ลางสาด
8 ผล
ลําไย
5 ผล
ลิ้นจี่
4-5 ผลเล็ก
กลวยหอม ครึ่งผล
กลวยน้ําหวา 1 ผล
แอปเปล 1 ผล
องุน
15 ผลเล็ก
น้ําผลไมมีเสนใยอาหารนอยมาก ผูปวยเบาหวานไมควรดื่มน้ําผลไมมากเกินควร
เนื่องจากรางกายดูดซึมน้ําตาลจากน้ําผลไมไดเร็วกวาน้ําตาลจากผลไมสด ฉะนั้นจึงควร
รับประทานน้ําตาลจากผลไมสดจะดีกวา เพราะจะไดประโยชนจากใยอาหารดวย ควร
หลีกเลี่ยงผลไมเชื่อม ผลไมกวน ผลไมบรรจุกระปองและไมควรรับประทานผลไมเกิน
สัดสวนที่ควรจะรับประทานในแตละมื้อ
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ผัก
ผักที่ใหพลังงานต่ํารับประทานไดไมจํากัด ไดแก
ผักบุง
ใบตั้งโอ
ผักคะนา
มะเขือเทศชนิดตาง ๆ
ใบคึ่นชาย
มะเขือเทศ
ผักกวางตุง
แตงกวา
แตงราน
ผักกาดขาว
ฟกเขียว
เห็ดฟาง
ผักกาดหอม
บวบ
ผักตําลึง
ผักโขม
น้ําเตา
ยอดฟกทอง
ผักที่ใหพลังงานตองรับประทานจํานวนจํากัด
ฟกทอง
แครอท
มันแกว
สะตอ
พริกหยวก
เห็ดเปาฮื้อ
พริกใหญ
หนอไม
ดอกกระหล่ํา
ยอดแค
ชะอม
ถั่วแขก
หอมใหญ
ถั่วลันเตา
พริกไทยออน
ขาวโพดออน
สะเดา
ถั่วฝกยาว
ดอกคะนา
ใบชะพลู
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ภาคผนวก ง
การขออนุมัติเก็บขอมูลผูปวย
รายละเอียดประกอบดวย
บันทึกขออนุมตั ิเก็บขอมูลผูปวยนอกโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลปทุมธานี
แบบฟอรมการลงนามใหความยินยอมเขารวมการวิจัย
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แบบฟอรมการลงนามใหความยินยอมเขารวมการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลของการใหคําปรึกษาดานยาในผูปว ยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลปทุมธานี
Counseling NO: …………
ขาพเจา นาย/นาง/นส. ………………………………อายุ ……ป HN:…………………
ที่อยู …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ไดรับทราบวัตถุประสงคในการศึกษาและมีความยินดีเขารวมโครงการวิจัยนี้ โดยจะปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในงานวิจัย และจะมารับการตรวจรักษาตามกําหนดนัด ตามที่ผูวิจัยกําหนดการติดตาม
จํานวน 2 ครั้งๆละ 1 เดือน และยินยอมใหสัมภาษณโดยจะใหขอมูลตามความเปนจริง
พรอมกันนี้จึงลงนามไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) …………………………………………
( ………………………………………. )
................ / ...................... / ....................

180
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2543
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534-2535
พ.ศ. 2536-2539
พ.ศ. 2540-2541
พ.ศ. 2542-ปจจุบัน

นายปญญา อุยประเสริฐ
17/2 หมู 6 ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13250 โทรศัพท 035-307567, 01-8757957
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท 02-5988733-4
สําเร็จการศึกษามัธยมตน จากโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สําเร็จการศึกษามัธยมปลาย จากโรงเรียนสันติราษฎรวทิ ยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สําเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ศึกษาตอระดับปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกร ระดับ 3 โรงพยาบาลโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
เภสัชกร ระดับ 4 โรงพยาบาลโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
เภสัชกร ระดับ 5 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เภสัชกร ระดับ 6 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เภสัชกร ระดับ 7 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

