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การบริบาลทางเภสัชกรรมเป็ นบทบาททีส่ าคัญของเภสัชกรทีช่ ่วยให้ผูป้ ่ วยมีผลการรักษาด้วยยาและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี อย่างไรก็
ตามการทบทวนข้อมูลในด้านผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลประเทศไทยยังพบน้อย บทความนี้ได้ทบทวนข้อมูล
วิชาการด้านผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลประเทศไทย โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์สรุปความ พบว่าการวัดผลลัพธ์ของ
การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล แบ่งเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยา ด้านความร่วมมือในการใช้ยา ด้านการควบคุม
อาการและการดาเนินไปของโรค ด้านความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย ด้านความพึงพอใจในการบริบาลทางเภสัชกรรม
และด้านคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย ในภาพรวมพบว่ากิจกรรมการบริบาลทางเภสัชกรรมโรงพยาบาลในประเทศไทยเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย
ทัง้ 6 ด้าน ทัง้ ด้านปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยาลดลง ความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยเพิม่ ขึน้ เพิม่ ความสามารถในการควบคุมอาการของโรค มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั มากขึน้ มีความพึงพอใจต่ อเภสัชกรหรือระบบบริการสุขภาพเพิม่ ขึน้ และมีคุณภาพชีวติ
โดยรวมของผูป้ ่ วยดีขน้ึ สรุป: การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยส่วนใหญ่สง่ ผลดีต่อผลการรักษาผูป้ ่ วย
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Pharmaceutical care is an important role of pharmacists which could be able to improve patients’ medication-related
therapeutic outcomes and quality of life. However, few reviews focus on the pharmaceutical care outcomes in Thai hospitals. A
narrative review was used to describe the outcomes of pharmaceutical care in Thai hospitals. The review found that the
pharmaceutical care outcome measurements were divided into 6 domains; drug related-problems, adherence, symptom control
and disease progression, disease knowledge and self-care behaviours among patients, patients’ satisfaction towards
pharmaceutical care services, and patient’s quality of life. The review showed that the pharmaceutical care interventions can
improve patient’s outcomes in all six domains, for example; decreased drug related problems, increased adherence, better
disease control, increased disease knowledge and self-care behaviour, increased patient’s satisfaction in both pharmaceutical
care and health care services and increased patients’ quality of life. Conclusion: Most of the pharmaceutical care interventions
can improve patients’ outcomes in all domains.
Keywords: Narrative review, outcomes, pharmaceutical care, Thailand, hospitals

บทนา
เภสัช กรมีบ ทบาทส าคัญ ในการดู แ ลผู้ป่ วยมากขึ้น
โดยเฉพาะการทางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เภสัชกรจะ
ดู แ ลการจั ด การด้ า นยาให้ แ ก่ ผู้ ป่ วย เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ย ามี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการดูแลผูป้ ่ วยเป็ น

ศูนย์กลาง (patient-centered care) คานึงถึงความต้องการด้าน
ยาของผูป้ ่ วย และให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดูแล
ตนเอง เภสัชกรให้การจัดการด้านยาแก่ผปู้ ่ วยโดยอาศัยหลักการ
ของการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) โดย
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เภสัชกรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบด้านยาของผูป้ ่ วย ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้ ป่วย
มีผลการรักษาและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี (Kitpaiboontawee S, 2017,
Babar ZU et al., 2018) อย่ า งไรก็ต ามการบริห ารงานในฝ่ าย
เภสัชกรรมของแต่ละโรงพยาบาลในประเทศไทยมีความแตกต่าง
กัน รวมถึง ยัง ไม่มีก ารเก็บ ข้อ มูล เกี่ย วกับ การวัด ผลลัพ ธ์ทาง
เภสั ช กรรมอย่ า งเป็ นระบบทั ง้ ในระดั บ โรงพยาบาลและ
ระดับประเทศ จึงยังไม่มกี ารนาเสนอเกีย่ วกับการวัดผลลัพธ์ของ
การบริบาลทางเภสัชกรรมในภาพรวมอย่า งชัดเจน บทความนี้
จึงมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทบทวนงานวิจยั ด้านการวัดผลลัพธ์ของ
การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยทา
การสืบค้นเอกสารงานวิจยั ทัง้ บทความงานวิจยั ทีเ่ ป็ นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง 2563
(ค.ศ. 2015 ถึง 2020) จากฐานข้อมูลวารสารไทย และ Pubmed
ทีศ่ กึ ษาผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมทีม่ ตี ่องานบริการตาม
มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลในประเทศไทย ทัง้ นี้
เนื่องจากปี พ.ศ. 2558 เป็ นปี แรกที่มบี ณ
ั ฑิตจบการศึกษาจาก
หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร 6 ปี ทั ว่ ประเทศ
(Chanakit T et al., 2015) และทาการสรุปข้อมูลโดยใช้การสรุป
ความ (narrative summary) (Henkaew W et al., 2013)
การวัดผลลัพธ์ของการบริ บาลทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ในประเทศไทย
การวัด ผลลัพ ธ์ ข องการบริบ าลทางเภสัช กรรมใน
โรงพยาบาลในประเทศไทย สามารถจัดเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ปั ญ หาที่เ กี่ย วกับ ยา ด้า นความร่ ว มมือ ในการใช้ย า ด้า นการ
ควบคุมอาการและการดาเนินไปของโรค ด้านความรู้เกี่ยวกับ
โรคและการดูแ ลตนเองของผู้ป่วย ด้านความพึงพอใจในการ
บริบาลทางเภสัชกรรม และด้านคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย โดยมี
รายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านปัญหาที่เกี่ยวกับยา (Drug related problems; DRPs)
ปั ญ ห า ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ ย า คื อ เ หตุ ก า ร ณ์ หรื อ
ปรากฎการณ์ ท่ีเกิดขึ้นกับผู้ป่วย เมื่อมีการใช้ยาในการรัก ษา
เป็ นทัง้ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงหรือเหตุการณ์ทม่ี โี อกาสเกิดขึน้ ได้
ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การรั ก ษาหรื อ รบกวน
ผลการรักษาที่ต้องการ พบว่า การให้บริบาลทางเภสัช กรรม
หรือการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพโดยมีเภสัชกรร่วม
ด้วยจะส่งผลให้จานวนปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยาในผูป้ ่ วยลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทัง้ นี้ยงั สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ
โรคได้อกี ด้วย นอกจากนี้ยงั มีการรายงานผลว่าการบริบาลทาง
เภสัชกรรมทาให้ส ามารถลดการเกิดอาการไม่ พงึ ประสงค์จาก

การใช้ยาได้ เนื่องจากมีการค้นหาปั ญหาจากการใช้ยา และมีการ
แก้ไขปั ญหานัน้ ๆ โดยเภสัชกรได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น
การศึกษาของนิสารัตน์ คาด้วง และคณะ (Khamduang N et al.,
2019) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับผลของการให้การบริบาลทาง
เภสัช กรรม ในผู้ ป่ วยวัณ โรคปอดของโรงพยาบาลสมเด็ จ
พระสังฆราช องค์ท่ี 17 จังหวัดสุพรรณบุร ี เป็ นงานวิจยั แบบไป
ข้างหน้าโดยมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าเมื่อสิน้ สุดการ
รักษาเดือนที่ 2 กลุ่มทดลองที่ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ 92 ปั ญ หาจากทัง้ หมด 115 ปั ญ หา
(ร้อ ยละ 80) โดยประเภทของปั ญ หาที่เ กี่ย วกับ ยา มีก ารจัด
ประเภทตามคานิยามของ Hepler and Strand ปั ญหาทีพ่ บมาก
ทีส่ ุดคือ ปั ญหาการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา มี 54
ปั ญ หา (ร้อยละ 47) ซึ่งการศึกษานี้ส รุ ป ว่าการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมในผูป้ ่ วยวัณโรคปอดสามารถแก้ไขปั ญหาจากการใช้
ยาได้มากขึน้ หรือในการศึกษาของสุพรรณษา เสาวภาคย์ภูษิต
และคณะ (Saovapakpusit S et al., 2020) เป็ นการประเมินและ
ติดตามความคลาดเคลื่อนทางยาและปั ญหาจากการใช้ยาสูดพ่น
ทางปากในผู้ป่ วยโรคปอดอุ ด กัน้ เรื้อ รัง โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ ประเภทของปั ญ หาที่เกี่ยวกับยาพบว่ามีการแบ่ง
ประเภท DRPs แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าอ้างอิงประเภทของปั ญหา
ที่ เ กี่ ย วกั บ ยาจากแหล่ ง ใด พบว่ า เภสัช กรประเมิ น ความ
คลาดเคลื่อ นทางยา 8 ครัง้ และสามารถแก้ไ ขได้ทุ ก ครัง้ พบ
ปั ญหาที่เกี่ยวกับยา 8 ครัง้ สามารถแก้ไขได้ 7 ครัง้ ซึ่งจากผล
การศึก ษาสรุ ป ว่ า การด าเนิ น การประเมิน และติด ตามความ
คลาดเคลื่อนทางยาโดยเภสัชกรสามารถลดความคลาดเคลื่อน
ทางยาและปั ญ หาที่ส ืบ เนื่ อ งจากการใช้ย าได้ ส าหรับ การจั ด
ประเภทของปั ญ หาที่เ กี่ย วกับ ยา มีท ัง้ การจัด ประเภทหลาย
รูปแบบ เช่น ตามคานิยามของ Hepler and Strand หรือจัดตาม
นิยามของ the Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE)
หรือ ของ van Mil JW และคณะ หรือ ตามเกณฑ์ DRPs ของ
Cipolle/Morley/Strand classification นอกจากนี้ได้มกี ารอ้างอิง
การจัดประเภทของปั ญหาที่เกี่ยวกับยาโดยอ้างอิงถึง วิวรรธน์
อัครวิเชียร และรจเรศ หาญรินทร์ อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วน
ใหญ่จะมีเลือกใช้การแบ่งประเภท DRPs 8 ข้อตามแนวทางของ
Hepler and Strand แต่ใ นบทความวิจยั มักไม่ได้ร ะบุเฉพาะว่า
อ้างอิงจากคานิยามใด ดังแสดงรายละเอียดของแต่ละการศึกษา
ในตารางที่ 1

3

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การทบทวนวรรณกรรม: การวัดผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ธีราพร สุภาพันธุ์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยา (Drug related problems; DRPs)
ชื่อการศึกษา
ประสิ ทธิ ผลของการบริ บาล
ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิ ตเภท
ณ โรงพยาบาลจิ ตเวช
(Kaeokumbong C et al., 2015)
การพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมของเภสัชกรในการบริ บาล
ทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็ง
โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์
พนมทวน
(Changpetch P et al., 2015)
การศึกษาและติ ดตามการใช้
ยาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ใน
โรงพยาบาลมาบอามฤต
(Tuenwiwat S, 2015)

ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วยนอกโรคจิ ตเภท: การ
วิ จยั เชิ งทดลองแบบสุ่ม
(Wiriyasirisakul T et al., 2016)
ผลลัพธ์ของการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมแก่ผ้ปู ่ วยวัณโรคใน
คณะแพทยศาสตร์
วชิ รพยาบาล มหาวิ ทยาลัยนว
มิ นทราธิ ราช
(Phochanasomboon K, 2016)
ผลของการบริ บาลทางเภสัช
กรรมต่อคุณภาพชีวิตด้านการ
บาบัดด้วยยาในผู้ป่วยนอก
(Sangthonganotai T et al.,
2017)
ผลลัพธ์ของการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รบั ยา
วาร์ฟาริ นขณะพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลชุมชน (Onngam S,
2017)
ผลของการบริ บาลทางเภสัช
กรรมในผู้ป่วยเด็กโดยเภสัชกร
คลิ นิกประจาหอผู้ป่วย
(Plathong J et al., 2019)

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมตาม
แนวทาง mhGAP for Schizo-phrenia โดย
เปรียบเทียบความร่วมมือในการใช้ยา อัตราการ
กลับมาเป็ นซ้าและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยจิตเภท
ระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมและกลุ่ม
ที่ได้
่ รบั บริการแบบทัวไป
่
เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการให้
การ บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยมะเร็งทีเ่ ข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เกณฑ์ DRPs: มีการแบ่งประเภท DRPs แต่
ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

กลุ่มโรค
โรคจิตเภท

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ
เกณฑ์ DRPs: Hepler and Strand

โรคมะเร็ง

เพื่อศึกษาผลการให้คาปรึกษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทม่ี ารับ
ยาต้านไวรัส และการรับรูเ้ รื่องโรค การใช้ยาและการ
ปฏิบตั ติ วั รวมถึงหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
อาชีพ ระยะเวลาได้รบั ยา ระดับ CD4 ระดับ viral load
จานวนยาทีร่ บั ประทานต่อวัน ประวัตดิ อ้ื ยา ประวัตกิ าร
เป็ นโรคฉวยโอกาส การรับรูเ้ รื่องโรคและการใช้ยา กับ
ความร่วมมือในการรักษา การปฏิบตั ติ วั
เพื่อเปรียบเทียบผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมกับ
บริการตามปกติในผูป้ ่ วยนอกโรคจิตเภทในเรื่องของ
ความร่วมมือในการใช้ยา ความรูเ้ รื่องโรค และปั ญหาที่
เกิดจากการใช้ยา
เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรม โดย
ประเมินในด้านปั ญหาเกีย่ วกับยาและความรูด้ า้ นโรค
วัณโรค ยาต้านวัณโรค อาการไม่พงึ ปร ะสงค์จากยา
และวิธกี ารปฏิบตั ติ วั ระหว่างการรักษาวัณโรคของ
ผูป้ ่ วย

การศึกษาเชิงพรรณนา
เกณฑ์ DRPs: มีการแบ่งประเภท DRPs แต่
ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

ผูป้ ่ วยติดเชือ้
เอชไอวี

การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เกณฑ์ DRPs: มีการแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

โรคจิตเภท

การวิจยั แบบย้อนหลังเชิงพรรณนา
เกณฑ์ DRPs: Hepler and Strand

ผูป้ ่ วยวัณโรค

เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ด้านการใช้ยา ในกลุ่มผูป้ ่ วย
นอกทีไ่ ด้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมเปรียบเทียบ
กับกลุ่มผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ม่ได้รบั การบริบาลทางเภสัช
กรรม

การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่มทีม่ กี ลุ่มควบคุม
ในผูป้ ่ วยนอกทีร่ บั การรักษา ณ โรงพยาบาล
กลาง
เกณฑ์ DRPs: มีการแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด
การศึกษาเชิงพรรณนา โดยเก็บข้อมูลแบบไป
ข้างหน้า
เกณฑ์ DRPs: Hepler and Strand

ผูป้ ่ วยนอก

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เกณฑ์ DRPs: มีการแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

ผูป้ ่ วยเด็ก

เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดย
เภสัชกรในการแก้ไขปั ญหาทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการใช้ยา
วาร์ฟาริน (WRPs) ขณะทีผ่ ปู้ ่ วยพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลชุมชน
เพื่อเปรียบเทียบความถี่ และชนิดของปั ญหาการใช้ยา
ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ แี ละไม่มกี ารบริบาลทางเภสัชกรรม
และประเมินการยอมรับของแพทย์ต่อการทีเ่ ภสัชกร
เสนอการแก้ไขปั ญหาจากการใช้ยา
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ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยาวาร์ฟาริน
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยา (Drug related problems; DRPs) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
การพัฒนาและประเมิ นผล
กระบวนการตรวจสอบความ
สอดคล้องของการสังใช้
่ ยาใน
โรงพยาบาล: กรณี ศึกษาผู้ป่วย
เบาหวาน ณ หอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลทัวไปขนาดเล็
่
กใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
(Rattanamahattana M, 2017)
ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมต่อ
การชะลอการเสื่อมของไตใน
ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังร่วมกับ
โรคเบาหวานชนิ ดที่ 2
(Muongmee S et al., 2017)
การบริ บาลทางเภสัชกรรมบนหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมรวม
โรงพยาบาลทัวไปขนาดเล็
่
ก
(Kitpaiboontawee S, 2017)

วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และปั ญหาในปั จจุบนั เพื่อ
พัฒนา และประเมินผลกระบวนการ MR ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้
และเพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยาทีอ่ าจเกิดขึน้
ในช่วงรอยต่อของการบริการ

รูปู แบบการศึกษา
การศึกษาเชิงพรรณนา
เกณฑ์ DRPs: มีการแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจาก
แหล่งใด

กลุ่มโรค
ผูป้ ่ วยใน

ศึกษาผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการชะลอไต
เสื่อมในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาเชิงทดลอง
เกณฑ์ DRPs: มีการแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจาก
แหล่งใด

โรคไตเรือ้ รัง
ร่วมกับ
โรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2

เพื่อศึกษาประเภทและความถีข่ องปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยาที่
พบจากการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรประจา
หอผูป้ ่ วยอายุรกรรม

ผูป้ ่ วย
อายุรกรรม
รวม

ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ด้วยการบริ บาลทางเภสัชกรรม
แบบเชิ งรุก (Songmuang A et al.,
2017)
การพัฒนารูปแบบการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมที่บ้าน สาหรับผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน โรค
ไตเรือ้ รัง ในเขตตาบลหนองแสง
อาเภอวาปี ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม (Supharotomudom
S et al., 2017)
ผลการให้บริ บาลทางเภสัชกรรม
สาหรับผู้ป่วยที่ได้รบั ยาวาร์ฟาริ น
ครัง้ แรกในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
และศัลยกรรม ณ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า (Lhimsirorat R
et al., 2017)
A randomized controlled trial of
the impact of pharmacist-led
patient centered
pharmaceutical care on
patients’ medicine therapyrelated quality of life (Sakthong
P et al., 2018)

เพื่อประเมินผลการดาเนินงานในด้านการค้นพบปั ญหา
จากการใช้ยา และผลลัพธ์ทางคลินิก

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบไปข้างหน้า
เกณฑ์ DRPs: ดัดแปลงมาจาก strand
และคณะ, เครือข่าย การบริบาลทาง
เภสัชกรรมแห่งยุโรป (Pharmaceutical
Care Network Europe, PCNE) และ
van Mil JW และคณะ
การศึกษาเชิงพรรณนา
เกณฑ์ DRPs: มีการแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจาก
แหล่งใด
การวิจยั แบบผสมผสาน
เกณฑ์ DRPs: PCNE

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เกณฑ์ DRPs: Strand

ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยาวาร์ฟาริน
ครัง้ แรกใน
หอผูป้ ่ วย
อายุรกรรม
และศัลยกรรม
ไม่เฉพาะ
เจาะจงโรค

เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรม
ทีบ่ า้ นสาหรับผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนโรคไต
เรือ้ รัง ในเขตตาบลหนองแสง อาเภอวาปี ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม

เพื่อศึกษาผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรม โดยเภสัชกร
สาหรับผูป้ ่ วยทีเ่ ริม่ การรักษาด้วยยา warfarin เป็ นครัง้
แรกต่อร้อยละของค่า international normalized ration
(INR) ทีอ่ ยู่ใน therapeutic range ในหอผูป้ ่ วย
อายุรกรรมและหอผูปู้ ่ วยศัลยกรรม โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า ช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงตุลาคม 2558
เพื่อประเมินผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อ
คุณภาพชีวติ (medicine therapy-related QoL)
โดยใช้ PROMPT-QoL ในคนไทย เพื่อดูผลลัพธ์
เกีย่ วกับ drug-related problems (DRPs) ระหว่าง
กลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม (Usual care;
UC) กับกลุ่มทีไ่ ด้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม
(Pharmaceutical care; PC) เพื่อดูการตอบสนองจาก
การประเมินโดยใช้ PROMPT-QoL
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การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เกณฑ์ DRPs: Hepler and Strand

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานที่
มีภาวะแทรก
ซ้อนโรคไต
เรือ้ รัง

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การทบทวนวรรณกรรม: การวัดผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ธีราพร สุภาพันธุ์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยา (Drug related problems; DRPs) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
Impact of Providing Psychiatry
Specialty Pharmacist Intervention on
Reducing Drug-Related Problems
Among Children with Autism
Spectrum Disorder Related to
Disruptive Behavioural Symptoms: A
Prospective Randomized Open-Label
Study (Wongpakaran R et al., 2017)
Anticholinergic Discontinuation and
Cognitive Functions in Patients with
Schizophrenia: A PharmacistPhysician Collaboration in the
Outpatient Department
(Sathienluckana T et al., 2018)
ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
นอกโรคสมองเสื่อม: การศึกษานาร่อง
(Sooksa-art J et al., 2018)
การพัฒนารูปแบบการบริ บาลทางเภสัช
กรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิ ชาชีพในการ
ดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รบั
การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมทัง้ ในโรงพยาบาลและการดูแล
ที่บ้าน (Chairiap K et al., 2018)
ผลของการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยวัณโรคปอดของโรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัด
สุพรรณบุรี (Khamduang N et al., 2019)
ผลของการใช้เครื่องมือสาหรับการ
บริ บาลทางเภสัชกรรมที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อ
จัดการกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก
ยาที่ป้องกันได้ในผู้ป่วยศัลยกรรมทัวไป
่
(Madbouch N et al., 2018)
ปัญหาด้านยาของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาตัว ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ ง
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการ
จัดการปัญหาโดยเภสัชกร (Maneephan
P et al., 2018)

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลจากการให้คาแนะนาของเภสัชกร
ทีช่ านาญการด้านจิตเวช และปั ญหาการใช้ยาที่
ถูกแก้ไข (DRPs) ในเด็กกลุ่มอาการ autism
spectrum disorder (ASD)

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เกณฑ์ DRPs: Hepler and Strand

กลุ่มโรค
เด็กกลุ่มอาการ
autism
spectrum
disorder
(ASD)

เพื่อประเมินผลเกีย่ วกับความจาในผูป้ ่ วยจิตเภท
จากการให้คาแนะนาของเภสัชกร โดยแนะนาให้
หยุดยาในกลุ่ม anticholinergic drugs

การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เกณฑ์ DRPs: Cipolle/Morley/Strand
classification

โรคจิตเภท

เพื่อศึกษาผลการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อ
ปั ญหาการใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคสมองเสื่อมและ
ศึกษาความรูเ้ รื่องโรคและยา คุณภาพชีวติ และ
ความรูส้ กึ เป็ นภาระของผูด้ แู ล
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรม
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วยไต
เรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อเชือ่ มโยงการรักษา
ระหว่างโรงพยาบาลและบ้าน

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เกณฑ์ DRPs: : มีการแบ่งประเภท
DRPs ระบุว่าดัดแปลงมาจากแบบ
ประเมินของ รจเรศ หาญรินทร์
การวิจยั แบบผสมผสาน
เกณฑ์ DRPs: แนวทางของ วิวรรธน์
อัครวิเชียร

โรคสมองเสื่อม

เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาในผูป้ ่ วย
วัณโรคปอดระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั และไม่ได้รบั การ
บริบาลทางเภสัชกรรม

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เกณฑ์ DRPs: Hepler and Strand

วัณโรคปอด

เพื่อเปรียบเทียบอุบตั กิ ารณ์ของเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์จากยาทีป่ ้ องกันได้ (preventable
adverse drug events: pADEs) ในช่วงก่อนและ
หลังการใช้เครื่องมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สาหรับการ
บริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยศัลยกรรมทัวไป
่

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เกณฑ์ DRPs: : มีการแบ่งประเภท
DRPs แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจาก
แหล่งใด

ผูป้ ่ วย
ศัลยกรรม
ทัวไป
่

เพื่อศึกษาความถี่ ประเภท ความรุนแรงและ
การศึกษาวิจยั เชิงพรรณนา
สาเหตุของปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยา (drug related
เกณฑ์ DRPs: แบบประเมิน DRPs
problems: DRPs) ตลอดจนวิธกี ารแก้ไข การ
ของ PNCE version 8.02
ยอมรับการแก้ไข และผลการแก้ไข DRPs บนหอ
ผูป้ ่ วยในโดยเภสัชกร

ไม่เฉพาะ
เจาะจงโรค
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยา (Drug related problems; DRPs) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
การพัฒนาแนวทางการบริ บาล
ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรือ้ รังโดย
เภสัชกรร่วมกับทีมสหสาขาวิ ชาชีพ
สาหรับผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลสุรินทร์
(Sonsri S et al., 2018)
ความคุ้มค่าของการให้บริ บาลทาง
เภสัชกรรมเพื่อชะลอการเสื่อมของ
ไตในผู้ป่วยนอกโรคไตเรือ้ รังร่วมกับ
โรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี (Pattanamongkol
O et al., 2018)
ผลลัพธ์ของการบริ บาลเภสัชกรรม
ในผู้ป่วยจิ ตเวช: การทบทวน
วรรณกรรม อย่างเป็ นระบบ
(Samprasit N et al., 2018)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแนวทางการบริบาลผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
ล้มเหลวเรือ้ รัง (chronic heart failure: CHF) ทีเ่ ข้า
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเภสัชกรร่วมกับทีม
สหสาขาวิชาชีพ

รูปู แบบการศึกษา
การศึกษาวิจยั เชิงพรรณนา
และเชิงคุณภาพ
เกณฑ์ DRPs: แบบประเมิน DRPs
ของ PNCE version 7.0

กลุ่มโรค
โรคหัวใจ
ล้มเหลวเรือ้ รัง

เพื่อความคุม้ ค่าของการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
เพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผูป้ ่ วยนอกโรคไตเรื้อรัง
ร่วมกับโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี

การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เกณฑ์ DRPs: Hepler and Strand

โรคไตเรือ้ รัง
ร่วมกับ
โรคเบาหวาน

เพื่อศึกษากิจกรรม องค์ประกอบ และผลลัพธ์ของ
การบริบาลเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยจิตเวช 4 กลุ่มได้แก่
จิตเภท อารมณ์แปรปรวนสองขัว้ ซึมเศร้า และวิตก
กังวลเปรียบเทียบกับการจ่ายยาปกติ

การศึกษาทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบ
เกณฑ์ DRPs: การแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

การพัฒนาระบบการป้ องกันความ
คลาดเคลื่อนทางยาเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้าน
นาสาร (Kruerut P, 2018)

เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนทาง
ยาระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาระบบการป้ องกัน
ความคลาดเคลื่อนทางยาทีพ่ บในโรงพยาบาลบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนาผลการศึกษามา
พัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
เพื่อศึกษาผลของการให้คาแนะนาปรึกษาโดยเภสัช
กรในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาลิเทียมต่อความรูเ้ กีย่ วกับยา
ดังกล่าว

การวิจยั เชิงพรรณนา
เกณฑ์ DRPs: การแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

โรคจิตเภท
อารมณ์
แปรปรวน
สองขัว้ ซึมเศร้า
และวิตกกังวล
ไม่เฉพาะ
เจาะจงโรค

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เกณฑ์ DRPs: การแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

โรคทางจิตเวช

เพื่อศึกษาผลของการดูแลผูส้ งู อายุทต่ี ดิ บ้านและติด
เตียงทีบ่ า้ นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อปั ญหาสุขภาพ
และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เกณฑ์ DRPs: การแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

ไม่เฉพาะ
เจาะจงโรค

เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชเรือ้ รังในชุมชน
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพโดยศึกษาเฉพาะผูป้ ่ วยจิตเภท
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) 3
แห่งของอาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
เกณฑ์ DRPs: Hepler and Strand

โรคจิตเภท

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของยา
ทีโนโฟเวียร์ดว้ ยหลักการลีน การประสานรายการยา
และตัวส่งสัญญาณ

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
เกณฑ์ DRPs: การแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

โรคติดเชือ้
เอชไอวี

ผลการให้คาแนะนาโดยเภสัชกรใน
ผู้ป่วยนอกที่ได้รบั ยาลิ เทียมจาก
หน่ วยตรวจจิ ตเวชศาสตร์ของ
โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลัยแห่งหนึ่ ง
(Nattapoolwat O et al., 2019)
ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสห
สาขาวิ ชาชีพต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติ ดเตียง
(Patike A et al., 2019)
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิ ต
เภทในชุมชนโดยทีมสหวิ ชาชีพของ
เครือข่ายบริ การสุขภาพอาเภอบ้าน
แท่น จังหวัดชัยภูมิ (Seechiangsa K
et al., 2019)
การพัฒนาระบบการจัดการความ
ปลอดภัยยาทีโนโฟเวียร์ไดโซโพรซิ ล
ฟูมาเรตสาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีใน
โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี (Sukkasem P et al., 2019)
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การทบทวนวรรณกรรม: การวัดผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ธีราพร สุภาพันธุ์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับยา (Drug related problems; DRPs) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
IHoMe-PCC: การบริ บาลทางเภสัช
กรรมจากมุมมองเชิ งระบบ
กรณี ศึกษาผู้ป่วยโรคจิ ตเภท
(Hongthong C et al., 2019)

Characteristic of Drug-Related
Problems and Pharmacists'
Interventions in a Stroke Unit in
Thailand (Semcharoen K et al.,
2019)
ผลของการพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสิ นใจทางคลิ นิกด้วย
คอมพิ วเตอร์ต่อการใช้ยาในผู้ป่วย
ไตเรือ้ รัง (Klaypaksi A et al., 2020)
ผลลัพธ์ของการพัฒนาการบริ บาล
ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็ก
โรคธาลัสซีเมีย ที่ใช้ยาดีเฟอริ โพรน
ในโรงพยาบาลแพร่ (Sanguansak S
et al., 2016)
ผลของการเข้าถึงระบบบริ การ
สุขภาพในคลิ นิกโรคความดันโลหิ ต
สูง โดยเภสัชกร ร่วมกับทีมสหสาขา
วิ ชาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพ ตาบลบ้านใหม่หนองหอย
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
(Pitak S, 2015)
การประเมิ นและติ ดตามความ
คลาดเคลื่อนทางยาและปัญหา
จากการใช้ยาสูดพ่นทางปากใน
ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รังโรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ (Saovapakpusit S et al., 2020)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะสาขา
จิตเวชเชิงระบบ (Integrated Hospital Medication
Management System for Psychiatric
Pharmaceutical Care, IHoMe-PCC) โดยใช้แนว
ทางการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางเพื่อการจัดการ
ระบบยาโรงพยาบาลเชิงบูรณาการ ด้วยกระบวนการ
ตัดสินใจแบบมีสว่ นร่วม (Shared decision making)
วิเคราะห์ Gap analysis และการส่งต่อข้อมูลการดูแล
ไปยังทีมสุขภาพและชุมชน
เพื่อศึกษาลักษณะและความถีข่ อง DRPs ร่วมกับ
บทบาทของเภสัชกรในหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั แบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง
เกณฑ์ DRPs: การแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

กลุ่มโรค
โรคจิตเภท

การวิจยั เชิงพรรณนา
เกณฑ์ DRPs: Hepler and Strand

โรคหลอดเลือด
สมอง

เพื่อประเมินการใช้ยาไม่เหมาะสมในผูป้ ่ วยโรคไต
เรือ้ รัง ณ แผนกผูป้ ่ วยใน ก่อนและหลังการใช้ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจทางคลินกิ ด้วยคอมพิวเตอร์
(computerized clinical decision support system:
CCDSS)
เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนางานบริบาลทาง
เภสัชกรรมในผูป้ ่ วยเด็กธาลัสซีเมียทีใ่ ช้ยาดีเฟอริ
โพรน จากการลดระดับซีรมเฟอริ
ั่
ตนิ และการเกิด
ปั ญหาจากการรักษา

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เกณฑ์ DRPs: การแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

ผูป้ ่ วยโรคไต
เรือ้ รัง

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เกณฑ์ DRPs: การแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

โรคธาลัสซีเมีย

เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกของผูป้ ่ วยโรคความดัน การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
โลหิตสูง ปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับ การใช้ยา ความพึงพอใจ
เกณฑ์ DRPs: การแบ่งประเภท DRPs
ในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ และผลการติดตาม แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด
เยีย่ มบ้านจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ณ รพ.สต. บ้าน
ใหม่หนองหอย

โรคความดัน
โลหิตสูง

เพื่อประเมินและแก้ไขปั ญหาจากการใช้ยาและความ
คลาดเคลื่อนทางยาทีเ่ กิดขึน้ เปรียบเทียบความถูก
ต้องการใช้ยาสูดพ่นของผูป้ ่ วย ก่อนและหลังการให้
คาแนะนาการใช้ยาโดยเภสัชกร

ผูป้ ่ วยโรคหืด
และโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง
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การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เกณฑ์ DRPs: การแบ่งประเภท DRPs
แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะว่าจากแหล่งใด

Narrative literature review: outcome measurement of hospital pharmaceutical care in Thailand
IJPS
Supapaan T. et al.
Vol. 17 No. 4 October – December 2021
_______________________________________________________________________________________________

2. ด้านความร่วมมือในการใช้ยา (Adherence)
ความร่วมมือในการใช้ยา คือ อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งที่
ผูป้ ่ วยจะสามารถใช้ยาได้ตามแผนการรักษาด้วยยา ซึ่งถ้าหาก
ผูป้ ่ วยไม่มคี วามร่วมมือในการใช้ยา อาจจะเป็ นความเสีย่ งที่ทา
ให้เ กิด ผลเสีย ต่ า ง ๆ มากมาย ทัง้ การรัก ษาไม่ไ ด้ผ ล อาการ
รุนแรงขึน้ หรืออาจเกิดการดือ้ ต่อยาทีใ่ ช้ในการรักษาได้
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมหรือการดูแลผู้ป่วยโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีเภสัชกรร่วมด้วย ในด้านความร่วมมือ
ในการใช้ย า พบว่ า สามารถเพิ่ม ความร่ ว มมือ ในการใช้ย าใน
ผูป้ ่ วยได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ
จัก รี แก้ว ค าบ้ง และคณะ (Kaeokumbong C et al., 2015) ได้
ทาการศึกษาถึงประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูป้ ่ วยจิตเภท ณ โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง โดยแบ่งเป็ นกลุ่ม
ที่ได้รบั การให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางของ Mental
Health Gap Action Programme (mhGAP) for Schizophrenia
กับ กลุ่ ม ที่ไ ด้ร ับ การให้บ ริก ารแบบทัว่ ไป เปรีย บเทีย บความ
ร่วมมือในการใช้ยา โดยเครื่องมือที่ใช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา
คือ การนับจานวนเม็ดยาทีเ่ หลือ (pill count) ร่วมกับการใช้แบบ

วัด the Morisky 8-Item Medication Adherence Scale (MMAS)
พบว่าผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองมีความร่วมมือในการใช้ยารักษาโรคจิต
เภทมากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ (ร้อ ยละ
80.95 และร้อยละ 38.23, p<0.001) หรือในการศึกษาของกุญชรี
เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ (Devahastin K et al., 2017) ได้
ท าการศึก ษาผลการบริบ าลทางเภสัช กรรมในผู้ป่ วยนอกที่มี
ภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลภู มิพลอดุลยเดช กรมแพทย์
ทหารอากาศ โดยเป็ นการวิจยั แแบบกึ่งทดลองแบบมี Pre testPost test ไม่ มีก ลุ่ ม ควบคุ ม เพื่อ เป็ นการเปรีย บเทีย บความ
ร่วมมือในการใช้ยา โดยใช้แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยา
ของอริยส์ ร จิระเพิม่ พูน พบว่าหลังให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
ผู้ป่ วยมีค วามร่ ว มมือ ในการใช้ย ามากกว่ าก่ อ นการให้ความรู้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) ดังตัวอย่างในตารางที่ 2
สาหรับวิธกี ารที่ใช้ในการวัดความร่วมมือในการใช้ยา ส่วนใหญ่
การศึก ษาจะใช้วิธีส อบถามจ านวนเม็ด ยาที่เ หลือ (pill count)
และ/หรือใช้ The Morisky 8-Item Medication Adherence Scale
(MMAS) หรือมีการใช้แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยาที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เองหรือมีการดัดแปลงมาจากการวิจยั อื่น

ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านความร่วมมือการใช้ยา (Adherence)
ชื่อการศึกษา
ประสิ ทธิ ผลของการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมในผู้ป่วยจิ ตเภท ณ
โรงพยาบาลจิ ตเวช (Kaeokumbong
C et al., 2015)
ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรม
ในหญิ งตัง้ ครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก คลิ นิกฝาก
ครรภ์ โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี (Sirisopa N et al., 2015)
การศึกษาและติ ดตามการใช้ยา
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ใน
โรงพยาบาลมาบอามฤต
(Tuenwiwat S, 2015)

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมตาม
แนวทาง mhGAP for Schizo-phrenia โดย
เปรียบเทียบความร่วมมือในการใช้ยา อัตราการ
กลับมาเป็ นซ้าและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยจิตเภท
ระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมและกลุ่ม
ที่ได้
่ รบั บริการแบบทั ่วไป
เพื่อศึกษาผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในหญิง
ตัง้ ครรภ์ทม่ี ภี าวะ โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
Pill count; The Morisky 8-Item
Medication Adherence Scale (MMAS)

กลุ่มโรค
โรคจิตเภท

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
The Morisky8-Item Medication
Adherence Scale (MMAS)

หญิง
ตัง้ ครรภ์

เพื่อศึกษาผลการให้คาปรึกษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทม่ี ารับ
ยาต้านไวรัส และการรับรูเ้ รื่องโรค การใช้ยาและการ
ปฏิบตั ติ วั รวมถึงหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
อาชีพ ระยะเวลาได้รบั ยา ระดับ CD4 ระดับ viral load
จานวนยาทีร่ บั ประทานต่อวัน ประวัตดิ อ้ื ยา ประวัตกิ าร
เป็ นโรคฉวยโอกาส การรับรูเ้ รื่องโรคและการใช้ยา กับ
ความร่วมมือในการรักษา การปฏิบตั ติ วั

การศึกษาเชิงพรรณา
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:ใช้
2 วิธี คือ ใช้วธิ สี อบถามจานวนเม็ดยาที่
เหลือ (pill count) และ visual analogue
scale

ผูป้ ่ วยติดเชือ้
เอชไอวี
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การทบทวนวรรณกรรม: การวัดผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ธีราพร สุภาพันธุ์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านความร่วมมือการใช้ยา (Adherence) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยนอกโรคจิ ตเภท: การวิ จยั เชิ ง
ทดลองแบบสุ่ม (Wiriyasirisakul T
et al., 2016)

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมกับ
บริการตามปกติในผูป้ ่ วยนอกโรคจิตเภทในเรื่องของ
ความร่วมมือในการใช้ยา ความรูเ้ รื่องโรค และปั ญหาที่
เกิดจากการใช้ยา

ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรม
ต่อคุณภาพชีวิตด้านการบาบัด
ด้วยยาในผู้ป่วยนอก
(Sangthonganotai T et al., 2017)

เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ด้านการใช้ยา ในกลุ่มผูป้ ่ วย
นอกทีไ่ ด้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมเปรียบเทียบกับ
กลุ่มผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ม่ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม

ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยนอกที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรม
แพทย์ทหารอากาศ
(Devahastin K et al., 2017)
ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรม
ร่วมกับการเสริ มสร้างพลังอานาจ
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิ ดที่ 2
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัด
ไร่ขิง) (Manatphaiboon S et al.,
2017)
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ด้วยการบริ บาลทางเภสัชกรรม
แบบเชิ งรุก (Songmuang A et al.,
2017)
การพัฒนารูปแบบการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมที่บ้าน สาหรับผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน โรค
ไตเรือ้ รัง ในเขตตาบลหนองแสง
อาเภอวาปี ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม (Supharotomudom S
et al., 2017)
ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยนอกโรคสมองเสื่อม:
การศึกษานาร่อง
(Sooksa-art J et al., 2018)
ผลของการให้บริ บาลทางเภสัช
กรรมในผู้ป่วยวัณโรคปอดของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
(Khamduang N et al., 2019)

เพื่อเปรียบเทียบความรูใ้ นการใช้ยา ความร่วมมือใน
การใช้ยาและภาวะซึมเศร้าในผูป้ ่ วยนอก
ทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลวก่อนและหลังได้รบั การบริบาล
ทางเภสัชกรรม
เพื่อเปรียบเทียบผลทางคลินิก ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน
เอวันซี (HbA1c) และระดับกลูโคสในพลาสมาขณะอด
อาหาร (FPG) ความร่วมมือในการใช้ยา ความรูท้ วไป
ั่
เกีย่ วกับโรคเบาหวาน และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
เบาหวาน ก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมการบริบาล
ทางเภสัชกรรมร่วมกับการเสริมสร้างพลังอานาจ

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
แบบประเมินความร่วมมือในการรักษา
ด้วยยาดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของ
สาธุพร พุฒขาว
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่มทีม่ กี ลุ่ม
ควบคุมในผูป้ ่ วยนอกทีร่ บั การรักษา
ณ โรงพยาบาลกลาง
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
ไม่ระบุ
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้: แบบ
ประเมินความร่วมมือในการใช้ยา ใช้แบบ
ประเมินของอริยส์ ร จิระเพิม่ พูน

กลุ่มโรค
โรคจิตเภท

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้: Pill
count; The Morisky 8-Item Medication
Adherence Scale (MMAS)

โรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2

ผูป้ ่ วยนอก

โรคหัวใจ
ล้มเหลว

เพื่อประเมินผลการดาเนินงานในด้านการค้นพบปั ญหา การศึกษาเชิงพรรณนา
จากการใช้ยา และผลลัพธ์ทางคลินิก
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
ไม่ระบุ

โรคเบาหวาน

เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัช
กรรมทีบ่ า้ นสาหรับผูป้ ่ วยเบาหวาน
ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนโรคไตเรือ้ รัง ในเขตตาบลหนอง
แสง อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

การวิจยั แบบผสมผสาน
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
ไม่ระบุ

โรคเบาหวาน
ทีม่ ภี าวะ
แทรกซ้อน
โรคไตเรือ้ รัง

เพื่อศึกษาผลการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อปั ญหาการ
ใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคสมองเสื่อมและศึกษาความรูเ้ รื่องโรค
และยา คุณภาพชีวติ และความรูส้ กึ เป็ นภาระของ
ผูด้ แู ล
เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาในผูป้ ่ วยวัณโรค
ปอดระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั และไม่ได้รบั การบริบาลทาง
เภสัชกรรม

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
ไม่ระบุ

โรคสมอง
เสื่อม

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
นับจานวนซองยาทีเ่ หลือและคานวณ
ความร่วมมือในการใช้ยาในแต่ละครัง้

วัณโรคปอด
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านความร่วมมือการใช้ยา (Adherence) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
ผลของการให้คาปรึกษาเพื่อ
เสริ มสร้างแรงจูงใจแบบสัน้ ร่วมกับ
สื่อให้ความรู้โดยเภสัชกรแก่ผ้ปู ่ วย
โรคหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันขณะ
นอนโรงพยาบาล: การทดลองแบบ
สุ่ม (Pattamavilai K et al., 2018)
ผลลัพธ์ของการบริ บาลเภสัชกรรม
ในผู้ป่วยจิ ตเวช: การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
(Samprasit N et al., 2018)

วัตถุประสงค์
รูปู แบบการศึกษา
เพื่อศึกษาผลของการให้คาปรึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
(motivational intervention: MI) แบบสัน้ โดยเภสัชกร
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
ร่วมกับสื่อให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือด
วิธกี ารนับเม็ดยาทีเ่ หลือ
เฉียบพลัน (acute coronary syndrome: ACS) ขณะนอน
โรงพยาบาล

กลุ่มโรค
โรคหัวใจ
ขาดเลือด
เฉียบพลัน

เพื่อศึกษากิจกรรม องค์ประกอบ และผลลัพธ์ของการ
บริบาลเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยจิตเวช 4 กลุม่ ได้แก่ จิตเภท
อารมณ์แปรปรวนสองขัว้ ซึมเศร้า และวิตกกังวล
เปรียบเทียบกับการจ่ายยาปกติ

การศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบ
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
ไม่ระบุ

ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสห
สาขาวิ ชาชีพต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติ ดเตียง
(Patike A et al., 2019)

เพื่อศึกษาผลของการดูแลผูส้ งู อายุทต่ี ดิ บ้านและติดเตียง
ทีบ่ า้ นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อปั ญหาสุขภาพและ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย

โรคจิตเภท
อารมณ์
แปรปรวน
สองขัว้
ซึมเศร้าและ
วิตกกังวล
ไม่เฉพาะ
เจาะจงโรค

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ
INR และประสิ ทธิ ผลของการให้
กล่องยาต่อความร่วมมือในการใช้
ยาและการควบคุมระดับ INR ใน
ผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริ น
(Saengsuwan S et al., 2019)
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิ ต
เภทในชุมชนโดยทีมสหวิ ชาชีพของ
เครือข่ายบริ การสุขภาพอาเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
(Seechiangsa K et al., 2019)
IHoMe-PCC: การบริ บาลทางเภสัช
กรรมจากมุมมองเชิ งระบบ
กรณี ศึกษา
ผู้ป่วยโรคจิ ตเภท (Hongthong C
et al., 2019)

เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการควบคุมค่าความแข็งตัว
ของเลือด (INR) ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาวาร์
ฟาริน วมทัง้ ศึกษาผลของการให้กล่องยาต่อความร่วมมือ
ในการใช้ยาและการควบคุมค่า INR

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
แบบสัมภาษณ์ความร่วมมือในการใช้ยา
(Brief Medication Questionnaires;
BMQ) และการนับเม็ดยา
การวิจยั เชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
และการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
ยาวาร์ฟาริน
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
การนับเม็ดยา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ประสิ ทธิ ผลทางคลิ นิกของโมบาย
ิ นต่อความร่วมมือใน
แอปพลิ เคชั
การรับประทานยาในผู้ป่วยกลุ่ม
อาการทางเมตาบอลิ กที่มีอายุ
มากกว่า 50 ปี (Chanchaichujit J
et al., 2020)

เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชเรือ้ รังในชุมชน
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพโดยศึกษาเฉพาะผูป้ ่ วยจิตเภทใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) 3 แห่งของ
อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะสาขาจิตเวช
เชิงระบบ (Integrated Hospital Medication
Management System for Psychiatric Pharmaceutical
Care, IHoMe-PCC) โดยใช้แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเป็ น
ศูนย์กลางเพื่อการจัดการระบบยาโรงพยาบาลเชิงบูรณา
การ ด้วยกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม (Shared
decision making) วิเคราะห์ Gap analysis และการส่งต่อ
ข้อมูลการดูแลไปยังทีมสุขภาพและชุมชน
เพื่อศึกษาลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของโมบายแอปพลิเคชัน
(mobile application: app) ทีส่ ง่ เสริมความร่วมมือในการ
รับประทานยา (medication adherence: MA) และ
ประสิทธิผลทางคลินิกในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก
ทีม่ อี ายุมากกว่า 50 ปี
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การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
แบบติดตามผูป้ ่ วยจิตเวชเรือ้ รังใน
ชุมชนในข้อ 2 ทีป่ ระเมินด้านการ
รับประทานยา
การวิจยั แบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
The Morisky 8-Item Medication
Adherence Scale (MMAS)

โรคจิตเภท

การวิจยั แบบผสมผสาน
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
แบบวัดความร่วมมือในการใช้ยา
สาหรับคนไทย (medication
adherence scale for Thai: MAST)

โรคกลุ่ม
อาการ
ทางเมตา
บอลิก

โรคจิตเภท

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การทบทวนวรรณกรรม: การวัดผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ธีราพร สุภาพันธุ์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านความร่วมมือการใช้ยา (Adherence) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการ
บริ บาลทางเภสัชกรรมเพื่อส่งเสริ ม
ความร่วมมือในการใช้ยาใน
ผู้สูงอายุที่มีการได้รบั ยาหลาย
ขนานในโรงพยาบาลชุมชนแห่ง
หนึ่ งในจังหวัดกาญจนบุรี
(Dumchaom A et al., 2020)
ผลของการสัมภาษณ์เพื่อ
เสริ มสร้างแรงจูงใจร่วมกับการให้
ความรู้ดว้ ยคู่มือโรคเบาหวาน โดย
เภสัชกรในผู้ป่วยเบาหวานชนิ ดที่
2: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่ม
ควบคุม (Jingjit S et al., 2020)

วัตถุประสงค์
เพื่อวัดประสิทธิผลของโปรแกรมการบริบาลทางเภสัช
กรรม (pharmaceutical care-based program: PCP)
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยา (medication
adherence: MA) ในผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั ยาหลายขนานใน
โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
วิธนี ับเม็ดยาและการใช้แบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้ยาสาหรับคนไทย
(Medication Taking Behavior in Thai,
MTB-Thai) พัฒนาโดย พรรณทิพา
ศักดิทอง
์ และคณะ

กลุ่มโรค
ผูป้ ่ วยสูงอายุ
ทีม่ โี รค
ประจาตัว 2
โรคขึน้ ไป

เพื่อศึกษาผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
(motivational interviewing: MI) ร่วมกับการให้ความรู้
ด้วยคู่มอื โรคเบาหวานโดยเภสัชกร (education with
diabetic booklet by pharmacists: EDBP) ในผูป้ ่ วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในผลลัพธ์ 3 อย่าง คือ ระดับ
น้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชัวโมง
่ หรือ FPG,
ระดับน้าตาลสะสมในเลือด หรือ HbA1c และความ
ร่วมมือในการใช้ยา
ผลของการใช้สื่อวีดิทศั น์ และแผ่น เพื่อประเมินผลของการใช้ส่อื วีดทิ ศั น์และแผ่นพับ
ภาษาปกาเกอะญอต่อความรูเ้ รื่องโรคความดันโลหิตสูง
พับภาษาปกาเกอะญอต่อความรู้
และการควบคุมความดันโลหิ ตใน พฤติกรรมการบริโภคเกลือ ความร่วมมือในการใช้ยา
และการควบคุมความดันโลหิตใน
ผู้ป่วยปกาเกอะญอ (Sasichay N
ผูป้ ่ วยปกาเกอะญอ
et al., 2020)
ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสห
เพื่อศึกษาผลของการดูแลผูส้ งู อายุทต่ี ดิ บ้านและติด
เตียงทีบ่ า้ นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อปั ญหาสุขภาพ
สาขาวิ ชาชีพต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติ ดเตียง และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
(Patike A et al., 2019)
IHoMe-PCC: การบริ บาลทางเภสัช เพื่อพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะสาขาจิต
เวชเชิงระบบ (Integrated Hospital Medication
กรรมจากมุมมองเชิ งระบบ
Management System for Psychiatric
กรณี ศึกษาผู้ป่วยโรคจิ ตเภท
Pharmaceutical Care, IHoMe-PCC) โดยใช้แนว
(Hongthong C et al., 2019)
ทางการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางเพื่อการจัดการระบบ
ยาโรงพยาบาลเชิงบูรณาการ ด้วยกระบวนการ
ตัดสินใจแบบมีสว่ นร่วม (Shared decision making)
วิเคราะห์ Gap analysis และการส่งต่อข้อมูลการดูแล
ไปยังทีมสุขภาพและชุมชน

การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
1. การมาตามวันนัดพัฒนาจากแบบ
บันทึกของเสาวนีย์ ภูมภิ มร
2. การนับเม็ดยาทีเ่ หลือ
3. แบบวัดความร่วมมือในการใช้ยา

ผูป้ ่ วย
เบาหวาน
ชนิดที่ 2

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
1.การนับเม็ดยา
2. การมาตามนัด

โรคความดัน
โลหิตสูง

3. ด้ า นการควบคุ ม อาการและการด าเนิ นไปของโรค
(symptom control and disease progression)
การควบคุ มโรค อาการ และลดความรุนแรงของโรค
เป็ นอี ก หนึ่ ง ตั ว ชี้ ว ั ด การให้ ก ารรั ก ษาโรคในผู้ ป่ วยว่ า มี
ประสิทธิภาพที่ดหี รือไม่ การที่ผูป้ ่ วยจะสามารถควบคุมอาการ
ของโรค หรือลดความรุนแรงของโรคได้นัน้ มีปัจจัยหลายอย่าง

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
ไม่เฉพาะ
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
เจาะจงโรค
Brief Medication Questionnaires (BMQ)
และการนับเม็ดยาทีเ่ หลือ (pill count)
การวิจยั แบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง
โรคจิตเภท
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความร่วมมือการใช้ยา:
แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยา
(Morisky Medication Adherence,
MMAS)

ประการไม่ว่าจะเป็ นความรูค้ วามเข้าใจในตัวโรค ความร่วมมือใน
การใช้ยา หรือการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา การศึกษา
งานวิจยั ส่วนใหญ่รายงานผลว่าหลังการได้รบั การบริบาลทาง
เภสัชกรรม หรือการได้รบั การดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพโดยมี
เภสัชกรร่วมด้วย พบว่าผู้ป่วยสามารถควบคุ มอาการของโรค
หรื อ ลดความรุ น แรงของโรคได้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางส ถิ ติ
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ตัวอย่างเช่น การศึกษาของณัฐพร ศศิฉาย และคณะ (Sasichay
N et al., 2020) ได้ ท าการศึ ก ษาแบบกึ่ ง ทดลองที่ ไ ม่ มี ก ลุ่ ม
เปรียบเทียบถึงผลของการใช้ส่อื วิดที ศั น์และแผ่นพับภาษาปกา
เกอะญอต่อความรู้และการควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยปกา
เกอะญอ พบว่าหลังการให้ความรูด้ ว้ ยสื่อวิดที ศั น์ในครัง้ ที่ 1 และ
2 ตามลาดับแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีค่าความดันโลหิตซิสโตลิกลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p<0.001) จาก 136.6±16.4 mmHg
เป็ น 130.0±13.1 mmHg และ 126.7±12.7 mmHg ตามล าดับ
และค่ าความดันโลหิตไดแอสโตลิกลดลงอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.005) จาก 81.2±11.4 mmHg เป็ น 78.6±10.6 mmHg
และ 78.9±9.8 mmHg ตามล าดับ โดยผู้ป่ วยสามารถควบคุ ม
ความดันโลหิตให้อยู่ในเป้ าหมายได้มากขึ้น หรือในการศึกษา
ของกรองแก้ว พรหมชัย ศรี และคณะ (Promchaisri K et al.,
2019) ทีท่ าการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน
(Self-efficacy enhancing program; SEEP) ต่ อ ความสามารถ
ในการใช้ย าฉี ด อิน ซู ลิน ชนิ ด ปากกา (Insulin penfill injection;
IPI) ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยกลุ่มทดลองจะได้รบั บริการ

จากฝ่ ายเภสัช กรรมร่ ว มกับ SEEP โดยขัน้ ตอน SEEP จะมี
เภสัชกรค้นหาปั ญหาเป็ นรายบุคคลและสังเกตท่าทางของผูป้ ่ วย
ในด้านความกลัวและความวิตกกังวลในการใช้ IPI รวมทัง้ การให้
ผูป้ ่ วยชมวิธกี ารใช้ IPI จากสื่อวีดทิ ศั น์ จากนัน้ ผู้ป่วยฝึ กการใช้
IPI รายบุคคลโดยมีเภสัชกรดูแลและพูดให้กาลังใจ ประเมินการ
ฝึ ก ปฏิบ ัติเ ป็ น รายบุ ค คล เป็ น ต้น เมื่อ สิ้น สุ ด การศึก ษาพบว่า
ผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการใช้ยาฉีดอินซูลนิ
ชนิ ด ปากกามากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
( 8.95±0.27 แ ล ะ 4.47±0.52 จ า ก ค ะ แ น น เ ต็ ม 9 ค ะ แ น น
ตามลาดับ) ซึ่งจากการใช้ SEEP ทาให้ผู้ป่วยมีความสามารถ
และความรูใ้ นการใช้ IPI เพิม่ ขึน้ รวมถึงทาให้มกี ารควบคุมระดับ
น้ า ตาลได้ดีข้นึ อีก ด้ว ย ดัง ตัว อย่ า งในตารางที่ 3 ส าหรับ การ
ประเมินการควบคุมอาการ การวิจยั ส่วนใหญ่มกี ารเก็บข้อมูลที่
เกีย่ วกับการควบคุมอาการและการดาเนินไปของโรค ในลักษณะ
ของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจของแพทย์ หรือ ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ (Objective data) ที่เหมาะสมกับสภาวะ
ทางคลินิกของแต่ละงานวิจยั

ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านการควบคุมอาการและการดาเนินไปของโรค (Symptom control and disease progression)
ชื่อการศึกษา
ผลลัพธ์ของการบริ บาลทางเภสัช
กรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในผู้ป่วย
นอกโรคหืด ณ คลิ นิก อดบุหรี่
โรงพยาบาลพระอาจารย์ ฝัน้ อาจาโร
(Tipratchadaporn S et al., 2015)
การศึกษาระยะยาวของการบริ บาล
ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
โรคหืด คลิ นิกโรคหืดอย่างง่าย
(Watcharathanakij S et al., 2015)
ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรม
ด้วยการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรค
หืด (Khumsikiew J et al., 2015)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัช
กรรมเพื่อการไม่สบู บุหรีใ่ นผูป้ ่ วยนอกโรคหืด
ทีส่ บู บุหรีท่ ร่ี บั บริการ ณ คลินิกอดบุหรี่
โรงพยาบาล พระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร อาเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมแก่ผปู้ ่ วยโรคหืดและหาระยะเวลา
ทีเ่ ห็นผลลัพธ์จากการบริบาลทางเภสัชกรรม

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
การประเมินการควบคุมอาการ:
สมรรถภาพการทางานของปอด (ค่า Peak
Expiratory Flow Rate:PEFR)

กลุ่มโรค
โรคหืด

การวิจยั เชิงพรรณนาระยะยาว
โรคหืด
การประเมินการควบคุมอาการ:
1. การเข้ารักษาทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
2. เข้านอนโรงพยาบาล
เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการ
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
โรคหืด
บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยีย่ มบ้านใน การประเมินการควบคุมอาการ:
ผูป้ ่ วยโรคหืด โดยมุ่งเน้นให้เภสัชกรได้แสดง 1. ค่าเฉลีย่ อัตราการไหลของอากาศหายใจออก
บทบาทในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
ทีส่ งู ทีส่ ุด (Peak Expiratory Flow Rate, PEFR)
2. แบบประเมินผลการควบคุมโรคหืดในระยะ 4
สัปดาห์ (Asthma Control Test: ACT)
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
โรคจิตเภท
ประสิ ทธิ ผลของการบริ บาลทางเภสัช เพื่อประเมินผลของการบริบาลทางเภสัช
กรรมตามแนวทาง
mhGAP
for
Schizoการประเมิ
น
การควบคุ
ม
อาการ:
The
Brief
กรรมในผู้ป่วยจิ ตเภท ณ โรงพยาบาล
จิ ตเวช (Kaeokumbong C et al., 2015) phrenia โดยเปรียบเทียบความร่วมมือในการ Psychiatric Rating Scale (BPRS) > 37 or
ใช้ยา อัตราการกลับมาเป็ นซ้าและคุณภาพ
admission
ชีวติ ของผูป้ ่ วยจิตเภทระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั
การบริบาลทางเภสัชกรรมและกลุ่มที่ได้
่ รบั
บริการแบบทัวไป
่
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านการควบคุมอาการและการดาเนินไปของโรค (Symptom control and disease progression) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
หญิ งตัง้ ครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจางจาก
การขาดธาตุเหล็ก คลิ นิกฝากครรภ์
โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
(Sirisopa N et al., 2015)
ผลของการเข้าถึงระบบบริ การ
สุขภาพในคลิ นิกโรคความดันโลหิ ต
สูง โดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหสาขา
วิ ชาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพ ตาบลบ้านใหม่หนองหอย
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
(Pitak S, 2015)
ผลลัพธ์ของการพัฒนาการบริ บาล
ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัส
ซีเมีย ที่ใช้ยาดีเฟอริ โพรนใน
โรงพยาบาลแพร่ (Sanguansak S
et al., 2016)
ผลลัพธ์ทางคลิ นิกของการบริ บาล
ทางเภสัชกรรมเพื่อการเลิ กบุหรี่
โรงพยาบาลจัตุรสั (Chaijandee P
et al., 2016)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ภี าวะ โลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาล
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ:
Hematocrit levels

กลุ่มโรค
หญิงตัง้ ครรภ์

เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูง ปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับการใช้ยา
ความพึงพอใจในการเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพ และผลการติดตามเยีย่ มบ้านจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ณ รพ.สต. บ้านใหม่
หนองหอย

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ:
ค่าความดันโลหิต

โรคความดัน
โลหิตสูง

เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนางาน
บริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยเด็กธาลัสซี
เมียทีใ่ ช้ยาดีเฟอริโพรนจากการลดระดับซีรมั ่
เฟอริตนิ และการเกิดปั ญหาจากการรักษา

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ: ระดับซีรมั ่
เฟอริตนิ

โรคธาลัส
ซีเมีย

เพื่อศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิกของการบริบาล
ทางเภสัชกรรมเพื่อการเลิกบุหรีใ่ น
โรงพยาบาล

โรคติดบุหรี่

ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมร่วมกับ
การเสริ มสร้างพลังอานาจในผู้ป่วย
เบาหวานชนิ ดที่ 2 โรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
(Manatphaiboon S et al., 2017)

เพื่อเปรียบเทียบผลทางคลินิก ได้แก่ ระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) และระดับ
กลูโคสในพลาสมาขณะอดอาหาร (FPG)
ความร่วมมือในการใช้ยา ความรูท้ วไป
ั่
เกีย่ วกับโรคเบาหวาน และคุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ่ วยเบาหวาน ก่อนและหลังการได้รบั
โปรแกรมการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับ
การเสริมสร้างพลังอานาจ
ศึกษาผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อ
การชะลอไตเสื่อมในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
ร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ: ผลการเลิกบุหรี่
ผลลัพธ์ทางคลินิก เช่น ปริมาณก๊าซคาร์บอน
มอนอกไซด์จากลมหายใจออก ค่าสมรรถภาพ
ปอด (%PEFR); Fagerstrom score,
Framingham 10-year risk
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ: HbA1C, FPG

การศึกษาเชิงทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ: ค่าเฉลีย่ อัตรา
การกรองของไต (estimated glomerular
filtration rate, eGFR); ค่าเฉลีย่ อัตราส่วน
ของอัลบูมนิ ต่อครีเอตินีนในปั สสาวะ (albumin
to creatinine ration; ACR)
การศึกษาเชิงพรรณนา
การประเมินการควบคุมอาการ: HbA1C, FBS,
BP, LDL, BMI

โรคไตเรือ้ รัง
ร่วมกับ
โรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2

ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมต่อการ
ชะลอการเสื่อมของไต ในผู้ป่วยโรค
ไตเรือ้ รังร่วมกับโรคเบาหวานชนิ ดที่
2 (Muongmee S et al., 2017)

ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วย เพื่อประเมินผลการดาเนินงานในด้านการ
การบริ บาลทางเภสัชกรรมแบบเชิ งรุก ค้นพบปั ญหาจากการใช้ยา และผลลัพธ์ทาง
คลินิก
(Songmuang A et al., 2017)
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โรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านการควบคุมอาการและการดาเนินไปของโรค (Symptom control and disease progression) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
ผลการให้คาแนะนาโดยเภสัชกรแก่
ผู้ป่วยที่รบั ประทานยา Warfarin
โรงพยาบาลบางสะพาน
ประจวบคีรีขนั ธ์ (Chantaphatrangkun
P, 2017)
ผลการให้บริ บาลทางเภสัชกรรม
สาหรับผู้ป่วยที่ได้รบั ยาวาร์ฟาริ นครัง้
แรก ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า (Lhimsirorat R et al., 2017)

Impact of pharmaceutical care on
pain and agitation in a medical
intensive care unit in Thailand
(Dilokpattanamongkol P et al., 2017)
Anticholinergic Discontinuation
and Cognitive Functions in
Patients with Schizophrenia: A
Pharmacist-Physician
Collaboration in the Outpatient
Department (Sathienluckana T et al.,
2018)
ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยที่ได้รบั ยาวาร์ฟาริ นของคลิ นิก
วาร์ฟาริ น โรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ (Wangnirattisai N et al., 2019)

ผลของการให้บริ บาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วยวัณโรคปอดของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์
ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
(Khamduang N et al., 2019)

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการให้คาแนะนาโดยเภสัชกร
แก่ผปู้ ่ วยนอกทีใ่ ช้ยาวาร์ฟารินของ รพ.บาง
สะพาน

รูปู แบบการศึกษา
การศึกษาเชิงพรรณนา
การประเมินการควบคุมอาการ: ร้อยละของค่า
INR ทีอ่ ยู่ใน therapeutic range

กลุ่มโรค
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยาวาร์ฟาริน

เพื่อศึกษาผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
โดยเภสัชกรสาหรับผูป้ ่ วยทีเ่ ริม่ การรักษา
ด้วยยา warfarin เป็ นครัง้ แรกต่อร้อยละของ
ค่า international normalized ration (INR)
ทีอ่ ยู่ใน therapeutic range ในหอผูป้ ่ วยอายุ
รกรรมและหอผูปู้ ่ วยศัลยกรรม โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า ช่วงเดือนกรกฎาคม 2557
ถึง ตุลาคม 2558
เพื่อดูผลลัพธ์ในเรื่องของ ICU length of
stay (LOS), hospital LOS, ventilator days
และ mortality จากการให้บริบาลเภสัชกรรม
แก่ผปู้ ่ วยทีม่ อี าการปวด และ Agitation ใน
medical intensive care units (MICU) ใน
ประเทศไทย
เพื่อประเมินผลเกีย่ วกับความจาในผูป้ ่ วยจิต
เภทจากการให้คาแนะนาของเภสัชกร โดย
แนะนาให้หยุดยาในกลุ่ม anticholinergic
drugs

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ: ร้อยละของค่า
INR ทีอ่ ยู่ใน therapeutic range

ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยาวาร์ฟาริน
ครัง้ แรก ใน
หอผูป้ ่ วย
อายุรกรรม
และศัลยกรรม

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ: the days of
ICU LOS. the days of hospital stay, days of
ventilator use, total daily doses of
analgesics/sedatives and mortality rate

ผูป้ ่ วยทีม่ ี
อาการปวด
และภาวะ
Agitation

การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
การประเมินการควบคุมอาการ: Aberrant
Behavior Checklist-Irritability (ABC-I) scores

โรคจิตเภท

เพื่อศึกษาผลของการให้การบริบาลทางเภสัช
กรรมต่อความรูใ้ นการใช้ยาผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา
วาร์ฟารินระดับ INR ร้อยละของจานวนวันที่
ผูเ้ ข้ารับการรักษามีระดับ INR อยู่ในช่วง
เป้ าหมาย การเกิดภาวะเลือดออก การเกิด
ภาวะลิม่ เลือดอุดตันก่อนและหลังการบริบาล
ทางเภสัชกรรมและความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
ต่อบริการของคลินิกวาร์ฟารินโดยมีส่วน
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาใน
ผูป้ ่ วยวัณโรคปอดระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั และ
ไม่ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ: ร้อยละของ
จานวนวันทีผ่ ปู้ ่ วยมีระดับ INR อยู่ในช่วง
เป้ าหมายเมื่อเทียบกับจานวนวันทัง้ หมดทีใ่ ช้ยา

ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยาวาร์ฟาริน

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ: ผลตรวจเสมหะ
เมื่อสิน้ สุดการรักษายาต้านวัณโรคเดือนที่ 2ของ
ผูป้ ่ วยวัณโรคปอด

วัณโรคปอด
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การทบทวนวรรณกรรม: การวัดผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ธีราพร สุภาพันธุ์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านการควบคุมอาการและการดาเนินไปของโรค (Symptom control and disease progression) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
ผลการให้คาปรึกษาโดยเภสัชกร
ร่วมกับการติ ดตามทางโทรศัพท์ใน
ผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิ ก
(Nikornpase K et al., 2018)

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบผลของการควบคุม
องค์ประกอบทางเมแทบอลิกระหว่างผูป้ ่ วย
กลุ่มอาการเมแทบอลิกทีไ่ ด้รบั คาแนะนาโดย
เภสัชกรร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์และ
กลุ่มทีไ่ ด้รบั คาแนะนาโดยเภสัชกรเพียงอย่าง
เดียว
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการควบคุมค่า
ความแข็งตัวของเลือด (INR) ในผูป้ ่ วยที่
และประสิ ทธิ ผลของการให้กล่องยา
ต่อความร่วมมือในการใช้ยาและการ ได้รบั การรักษาด้วยยาวาร์ฟาริน รวมทัง้
ศึกษาผลของการให้กล่องยาต่อความร่วมมือ
ควบคุมระดับ INR ในผู้ป่วยที่ใช้ยา
ในการใช้ยาและการควบคุมค่า INR
วาร์ฟาริ น (Saengsuwan S et al.,
2019)
ผลของการให้การบริบาลเภสัชกรรม เพื่อประเมินผลการให้บริบาลเภสัชกรรรม
แบบไร้รอยต่อ โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ดา้ น
แบบไร้รอยต่อของผู้ป่วยในคลิ นิค
การรักษาโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและผลลัพธ์
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านคุณภาพชีวติ ระหว่างกลุ่มศึกษาทีไ่ ด้รบั
การบริบาลเภสัชกรรมกับกลุ่มควบคุมทีไ่ ด้รบั
(Areerob S et al., 2019)
การบริการตามปกติ
การพัฒนาระบบการบริ บาลในคลิ นิก เพื่อเปรียบเทียบตัวชีว้ ดั ก่อนและหลังพัฒนา
ระบบบริบาลผูป้ ่ วยโดยจัดให้การให้
วาร์ฟาริ น โรงพยาบาลพะเยา
คาปรึกษาผูป้ ่ วยก่อนพบแพทย์ (Pre(Mooninta W, 2019)
Counseling) ในคลินิกวาร์ฟาริน ตัวชีว้ ดั คือ
ร้อยละ INR เข้าเป้ าหมาย ร้อยละของ
ระยะเวลาทีค่ ่า INR อยู่ในช่วงรักษามี
ค่าสูงสุด (Time in Therapeutic Range:
TTR) และเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิด
ภาวะเลือดออกรุนแรงและภาวะลิม่ เลือดอุด
ตันชนิดรุนแรง ก่อนและหลังพัฒนาระบบ
บริบาลผูป้ ่ วยโดยจัดให้มกี ารให้คาปรึกษา
ผูป้ ่ วยก่อนพบแพทย์ (Pre-Counseling) ใน
คลินิกวาร์ฟาริน
เพื่อศึกษาลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของโมบาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
แอปพลิเคชัน (mobile application: app) ที่
ประสิ ทธิ ผลทางคลิ นิกของโมบาย
แอปพลิ เคชันต่อความร่วมมือในการ ส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยา
(medication adherence: MA) และ
รับประทานยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการ
ทางเมตาบอลิ กที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ประสิทธิผลทางคลินิกในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการ
ทางเมตาบอลิกทีม่ อี ายุมากกว่า 50 ปี
(Chanchaichujit J et al., 2020)
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รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
การประเมินการควบคุมอาการ: การ
เปลีย่ นแปลงขององค์ประกอบทางเมแทบอลิก
ได้แก่ เส้นรอบเอว ความดันโลหิต ระดับน้าตาล
ในเลือด ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ และระดับเอชดี
แอล
การวิจยั เชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง และการ
วิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ: ระดับ INR

กลุ่มโรค
ผูป้ ่ วยกลุ่ม
อาการ
เมแทบอลิก

การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
การประเมินการควบคุมอาการ: 1. จานวนครัง้
ผูป้ ่ วยมาห้องฉุกเฉินและพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในช่วง 3 เดือนทีผ่ ่านมา 2. ค่า
สมรรถภาพการทางานของปอด (PEFR) 3.
ภาวะหายใจลาบาก (mMRC dyspnea scores)
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ: ร้อยละ INR เข้า
เป้ าหมาย ร้อยละของระยะเวลาทีค่ ่า INR อยู่
ในช่วงรักษามีค่าสูงสุด (Time in Therapeutic
Rangeม TTR)

โรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง

การวิจยั แบบผสมผสาน
การประเมินการควบคุมอาการ:
ค่าความดันโลหิตและระดับน้าตาลในเลือด

โรคกลุ่ม
อาการทาง
เมตาบอลิก

ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยาวาร์ฟาริน

ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยาวาร์ฟาริน
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านการควบคุมอาการและการดาเนินไปของโรค (Symptom control and disease progression) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริ มสร้าง
แรงจูงใจร่วมกับการให้ความรู้ด้วย
คู่มือโรคเบาหวาน โดยเภสัชกรใน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิ ดที่ 2: การทดลอง
แบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุม (Jingjit S
et al., 2020)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการสัมภาษณ์เพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจ (motivational
interviewing: MI) ร่วมกับการให้ความรูด้ ว้ ย
คู่มอื โรคเบาหวานโดยเภสัชกร (education
with diabetic booklet by pharmacists:
EDBP) ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ใน
ผลลัพธ์ 3 อย่าง คือ ระดับน้าตาลในเลือด
หลังงดอาหาร 8 ชัวโมง
่ หรือ FPG, ระดับ
น้าตาลสะสมในเลือด หรือ HbA1c และความ
ร่วมมือในการใช้ยา
ผลของการใช้สื่อวีดิทศั น์ และแผ่นพับ เพื่อประเมินผลของการใช้ส่อื วีดทิ ศั น์และ
ภาษาปกาเกอะญอต่อความรู้และการ แผ่นพับภาษาปกาเกอะญอต่อความรูเ้ รื่อง
ควบคุมความดันโลหิ ตในผู้ป่วยปกา โรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการบริโภค
เกลือ ความร่วมมือในการใช้ยา และการ
เกอะญอ (Sasichay N et al., 2020)
ควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยปกาเกอะญอ
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรค เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคไต
เรือ้ รังระยะที่ 3-4 โดยทีมสหวิชาชีพ ทีค่ ลินิก
ไตเรือ้ รังโดยสหวิ ชาชีพ
ณ โรงพยาบาลนางรอง (Kaewchana โรคไตเรือ้ รังแผนกผูป้ ่ วยนอก
S et al., 2020)
ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสห
สาขาวิ ชาชีพต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติ ดเตียง
(Patike A et al., 2019)

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิ ต
เภทในชุมชนโดยทีมสหวิ ชาชีพของ
เครือข่ายบริ การสุขภาพ อาเภอบ้าน
แท่น จังหวัดชัยภูมิ (Seechiangsa K
et al., 2019)

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
การประเมินการควบคุมอาการ: HbA1C, FPG

กลุ่มโรค
ผูป้ ่ วย
เบาหวาน
ชนิดที่ 2

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
การประเมินการควบคุมอาการ: ระดับความดัน
โลหิต

โรคความดัน
โลหิตสูง

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินการควบคุมอาการ:อัตราการกรอง
ของไต (estimated glomerular filtration rate,
eGFR), serum creatinine (SCr) ความดัน
โลหิต ระดับน้าตาลในเลือด (Fasting blood
sugar; FBS)
เพื่อศึกษาผลของการดูแลผูส้ งู อายุทต่ี ดิ บ้าน การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
และติดเตียงทีบ่ า้ นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อ การประเมินการควบคุมอาการ: ผลลัพธ์ทาง
ปั ญหาสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
คลินิก ได้แก่ น้าหนัก ส่วนสูง ค่าความดันโลหิต
ค่าระดับน้าตาลในเลือด สีและลักษณะของ
ปั สสาวะ; แบบคัดกรอง 9Q; แบบประเมินความ
เสีย่ งการเกิดแผลกดทับด้วย Braden’s score;
ประเมินการเคลื่อนไหวด้วย modified Barthel
index
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชเรือ้ รัง การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
ในชุมชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพโดยศึกษา
การประเมินการควบคุมอาการ: แบบประเมิน
เฉพาะผูป้ ่ วยจิตเภทในโรงพยาบาลส่งเสริม
อาการรุนแรงทางจิต (Brief Psychotic Rating
สุขภาพตาบล (รพ.สต.) 3 แห่งของอาเภอ
Scale, BPRS)
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ผูป้ ่ วยโรคไต
เรือ้ รังระยะที่
3-4

4. ความรู้ เ กี่ ย วกับ โรคและการดู แ ลตนเองของผู้ป่ วย
( Disease knowledge and self-care behaviors among
patients)
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคและการดู แ ลตนเองที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมเป็ น อีก หนึ่ ง ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลถึง ความสามารถในการ

ไม่เฉพาะ
เจาะจงโรค

โรคจิตเภท

ควบคุมโรคในผูป้ ่ วยได้ และเป็ นส่วนสาคัญในการลดปั ญหาจาก
การใช้ยาได้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่ผู้ป่วยได้รบั การดูแลด้วย
ทีม สหสาขาวิช าชีพ โดยมีเ ภสัช กรร่ ว มด้ว ย หรือ การที่ผู้ป่ วย
ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมทีเ่ หมาะสม การศึกษาส่วนใหญ่
รายงานว่าหลังจากการทีผ่ ูป้ ่ วยได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม
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ร่วมกับการแทรกแซงอื่น ๆ จะทาให้ผปู้ ่ วยมีความรู้ ความเข้าใจ
โรค ยา และส่งผลถึงการดูแลตนเองทีด่ ขี น้ึ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ตัวอย่างเช่น การศึกษาของกมลวรรณ โชตินิพทั ธ์และคณะ
(Chotnipat K et al., 2019) ทีม่ กี ารศึกษาถึงผลของการใช้วดิ ที ศั น์
สาหรับการให้คาแนะนาในการปฏิบตั ติ วั ขณะได้รบั ยาเคมีบาบัด
ร่วมกับการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อความรู้พฤติกรรมการดูแล
ตนเองและความพึง พอใจของผู้ป่ วยโรคมะเร็ง ล าไส้ใ หญ่ แ ละ
ทวารหนัก ซึ่งเป็ นงานวิจยั กลุ่มเดียวทีจ่ ะมีการวัดผลทัง้ ก่อนและ
หลังการทดลอง โดยใช้แบบสอบถามความรู้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ล าไส้ใ หญ่ แ ละทวารหนั ก ที่ไ ด้ร ับ ยาเคมีบ าบัด ดัด แปลงจาก
แบบสอบถามของเบญจมาศ คุชนี พบว่าหลังจากการใช้วดิ ที ศั น์
ในสัปดาห์ท่ี 4 ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนักมีความรู้
เรื่องยาเคมีบาบัด การจัดการกับอาการข้างเคียง แนวทางการ
ดู แ ลตนเอง และพฤติก รรมการดู แ ลตนเองที่เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001)
หรือในการศึกษาของกานต์ธรี า ชัยเรียบและคณะ (Chairiap
K et al., 2018) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริบาล

ทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผูป้ ่ วยไต
วายระยะสุดท้ายที่ได้รบั การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมทัง้ ในโรงพยาบาลและการดูแลทีบ่ า้ น เป็ นรูปแบบการให้
บริบ าลทางเภสัช กรรมที่เ น้ น การมีส่ ว นร่ ว มกับ ทีม สหสาขา
วิชาชีพในการดูแ ลผู้ป่วยประกอบด้วยการให้ค วามรู้เรื่องโรค
การใช้ยา การปฏิบตั ติ วั เรื่องน้ าและอาหาร การค้นหาและแก้ไข
ปั ญ หาที่ ส ื บ เนื่ อ งจากการใช้ ย า การติ ด ตามผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการของผู้ป่วย การส่งข้อมูลผู้ป่วยและปั ญหาที่ต้อง
ติดตาม ในด้านการประเมินความรู้ ใช้แบบประเมินความรู้เรื่อง
โรค การใช้ยาและการปฏิบตั ิต ัวของผู้ป่วยที่พฒ
ั นาโดยผู้วิจยั
พบว่ า ผู้ป่ วยมีค ะแนนหลัง การให้ก ารแทรกแซงเพิ่ม ขึ้น จาก
12.91±3.75 เป็ น 14.96±3.76 (p=0.007) ดังตัวอย่างในตารางที่
4 สาหรับวิธีการประเมินความรู้ พบว่า การวิจยั ส่วนใหญ่จะมี
การใช้แ บบประเมิน ความรู้ ท่ีพ ัฒ นาขึ้น หรือ ใช้แ บบประเมิน
ความรู้ท่อี ้างอิงจากงานวิจยั อื่นหรือดัดแปลงมาจากงานวิจยั อื่น
ทีเ่ ป็ นการประเมินความรูเ้ ฉพาะในโรคนัน้ ๆ

ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วยด้านความรูเ้ กี่ยวกับโรค
และการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย (Disease knowledge and self-care behaviors among patients)
ชื่อการศึกษา
ผลลัพธ์ของการบริ บาลทางเภสัช
กรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในผู้ป่วย
นอกโรคหืด ณ คลิ นิกอดบุหรี่
โรงพยาบาลพระอาจารย์ ฝัน้ อาจาโร
(Tipratchadaporn S et al., 2015)
ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
หญิ งตัง้ ครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจางจาก
การขาดธาตุเหล็ก คลิ นิกฝากครรภ์
โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
(Sirisopa N et al., 2015)
ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยนอกโรคจิ ตเภท: การวิ จยั เชิ ง
ทดลองแบบสุ่ม (Wiriyasirisakul T
et al., 2016)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อ
การไม่สบู บุหรีใ่ นผูป้ ่ วยนอกโรคหืดทีส่ บู บุหรี่
ทีร่ บั บริการ ณ คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลพระ
อาจารย์ฝัน่ อาจาโร อาเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร
เพื่อศึกษาผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในหญิง
ตัง้ ครรภ์ทม่ี ภี าวะ โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผลลัพธ์ของการบริ บาลทางเภสัช
กรรมแก่ผ้ปู ่ วยวัณโรค
ในคณะแพทยศาสตร์วชิ รพยาบาล
มหาวิ ทยาลัยนวมิ นทราธิ ราช
(Phochanasomboon K, 2016)

เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดย
ประเมินในด้านปั ญหาเกีย่ วกับยาและความรูด้ า้ น
โรควัณโรค ยาต้านวัณโรค อาการไม่พงึ ประสงค์จาก
ยาและวิธกี ารปฏิบตั ติ วั ระหว่างการรักษาวัณโรค
ของผูป้ ่ วย

เพื่อเปรียบเทียบผลของการบริบาลทางเภสัชกรรม
กับบริการตามปกติในผูป้ ่ วยนอกโรคจิตเภทในเรื่อง
ของความร่วมมือในการใช้ยา ความรูเ้ รื่องโรค และ
ปั ญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยา
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รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เครืองมือวัดความรู:้
แบบทดสอบความรูเ้ รื่องบุหรี่

กลุ่มโรค
โรคหืด

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
หญิงตัง้ ครรภ์
เครืองมือวัดความรู:้ แบบ
ประเมินความรูเ้ กีย่ วกับ iron
deficiency anemia in
pregnant women
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
โรคจิตเภท
เครืองมือวัดความรู:้ แบบ
ประเมินความรูเ้ รื่องโรคและการ
รักษาด้วยยา ดัดแปลงจาก
งานวิจยั ของ สาธุพร พุฒขาว
การวิจยั แบบย้อนหลัง
ผูป้ ่ วยวัณโรค
เชิงพรรณนา
เครืองมือวัดความรู:้ แบบ
ประเมินความรูข้ องผูป้ ่ วยวัณโรค

Narrative literature review: outcome measurement of hospital pharmaceutical care in Thailand
IJPS
Supapaan T. et al.
Vol. 17 No. 4 October – December 2021
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วยด้านความรูเ้ กีย่ วกับโรค
และการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย (Disease knowledge and self-care behaviors among patients) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรมต่อ
คุณภาพชีวิตด้านการบาบัดด้วยยาใน
ผู้ป่วยนอก (Sangthonganotai T et al.,
2017)
ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยนอกที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรม
แพทย์ทหารอากาศ
(Devahastin K et al., 2017)
ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมร่วมกับ
การเสริ มสร้างพลังอานาจในผู้ป่วย
เบาหวานชนิ ดที่ 2 โรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
(Manatphaiboon S et al., 2017)
การพัฒนารูปแบบการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมที่บ้าน สาหรับผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน โรคไต
เรือ้ รัง ในเขตตาบลหนองแสง อาเภอ
วาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
(Supharotomudom S et al., 2017)
ผลการให้คาแนะนาโดยเภสัชกรแก่
ผู้ป่วยที่รบั ประทานยา Warfarin
โรงพยาบาลบางสะพาน
ประจวบคีรีขนั ธ์ (Chantaphatrangkun
P, 2017)
ผลการให้บริ บาลทางเภสัชกรรม
สาหรับผู้ป่วยที่ได้รบั ยาวาร์ฟาริ นครัง้
แรก ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า (Lhimsirorat R et al., 2017)
ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยที่ได้รบั ยาวาร์ฟาริ นของคลิ นิก
วาร์ฟาริ น สวรรค์ประชารักษ์
(Wangnirattisai N et al., 2019)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ด้านการใช้ยา ในกลุ่มผูป้ ่ วย
นอกทีไ่ ด้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมเปรียบเทียบ
กับกลุ่มผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ม่ได้รบั การบริบาลทางเภสัช
กรรม
เพื่อเปรียบเทียบความรูใ้ นการใช้ยา ความร่วมมือใน
การใช้ยา และภาวะซึมเศร้าในผูป้ ่ วยนอกทีม่ ภี าวะ
หัวใจล้มเหลวก่อนและหลังได้รบั การบริบาลทางเภสัช
กรรม

รูปู แบบการศึกษา
กลุ่มโรค
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่มทีม่ ี ผูป้ ่ วยนอก
กลุ่มควบคุมในผูป้ ่ วยนอกทีร่ บั
การรักษา ณ โรงพยาบาลกลาง
เครืองมือวัดความรู:้ ไม่ระบุ
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
โรคหัวใจล้มเหลว
เครืองมือวัดความรู:้ แบบ
ประเมินความรูใ้ นการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วยภาวะหัวใจล้มเหลว

เพื่อเปรียบเทียบผลทางคลินิก ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน
เอวันซี (HbA1c) และระดับกลูโคสในพลาสมา ขณะอด
อาหาร (FPG) ความร่วมมือในการใช้ยา ความรูท้ วไป
ั่
เกีย่ วกับโรคเบาหวานและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
เบาหวาน ก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมการบริบาล
ทางเภสัชกรรมร่วมกับการเสริมสร้างพลังอานาจ
เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัช
กรรมทีบ่ า้ นสาหรับผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน
โรคไตเรือ้ รัง ในเขตตาบลหนองแสง อาเภอวาปี ปทุม
จังหวัดมหาสารคาม

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครืองมือวัดความรู:้ แบบวัด
ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับ
โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2

การวิจยั แบบผสมผสาน
เครืองมือวัดความรู:้ ไม่ระบุ

โรคเบาหวานทีม่ ี
ภาวะแทรกซ้อน
โรคไตเรือ้ รัง

เพื่อประเมินผลการให้คาแนะนาโดยเภสัชกรแก่ผปู้ ่ วย
นอกทีใ่ ช้ยาวาร์ฟารินของ รพ.บางสะพาน

การศึกษาเชิงพรรณนา
เครืองมือวัดความรู:้ แบบ
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการใช้ยาวาร์ฟาริน

ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา
วาร์ฟาริน

เพื่อศึกษาผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดย
เภสัชกรสาหรับผูป้ ่ วยทีเ่ ริม่ การรักษาด้วยยา warfarin
เป็ นครัง้ แรกต่อร้อยละของค่า international
normalized ration (INR) ทีอ่ ยู่ใน therapeutic range
ในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมและหอผูปู้ ่ วยศัลยกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ช่วงเดือนกรกฎาคม 2557
ถึง ตุลาคม 2558
เพื่อศึกษาผลของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมต่อ
ความรูใ้ นการใช้ยาผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟารินระดับ
INR ร้อยละของจานวนวันทีผ่ เู้ ข้ารับการรักษามีระดับ
INR อยู่ในช่วงเป้ าหมาย การเกิดภาวะเลือดออก การ
เกิดภาวะลิม่ เลือดอุดตันก่อนและหลังการบริบาลทาง
เภสัชกรรมและความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อบริการ
ของคลินิกวาร์ฟารินโดยมีส่วนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครืองมือวัดความรู:้ แบบ
ประเมินความรูผ้ ปู้ ่ วยเกีย่ วกับ
ยาและการปฏิบตั ติ วั สาหรับ
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา warfarin

ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา
วาร์ฟาริน
ครัง้ แรก ในหอผูป้ ่ วย
อายุรกรรม
และศัลยกรรม

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครืองมือวัดความรู้ :
แบบทดสอบความรูท้ วไป
ั่
เกีย่ วกับการใช้ยาวาร์ฟาริน
และการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่ วย

ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา
วาร์ฟาริน
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การทบทวนวรรณกรรม: การวัดผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ธีราพร สุภาพันธุ์ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2564
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วยด้านความรูเ้ กีย่ วกับโรค
และการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย (Disease knowledge and self-care behaviors among patients) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขา
วิ ชาชีพในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะ
สุดท้ายที่ได้รบั การรักษาโดยการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมทัง้ ใน
โรงพยาบาลและการดูแลที่บ้าน
(Chairiap K et al., 2018)
ผลของการให้คาปรึกษาเพื่อ
เสริ มสร้างแรงจูงใจแบบสัน้ ร่วมกับ
สื่อให้ความรู้โดยเภสัชกรแก่ผ้ปู ่ วย
โรคหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันขณะ
นอนโรงพยาบาล: การทดลองแบบ
สุ่ม (Pattamavilai K et al., 2018)
ผลการให้คาแนะนาโดยเภสัชกรใน
ผู้ป่วยนอกที่ได้รบั ยาลิ เทียมจาก
หน่ วยตรวจจิ ตเวชศาสตร์ของ
โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลัยแห่งหนึ่ ง
(Nattapoolwat O et al., 2019)
ผลของโปรแกรมส่งเสริ มสมรรถนะ
แห่งตนต่อความสามารถในการใช้ยา
ฉี ดอิ นซูลินชนิ ดปากกาในผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิ ดที่ 2: การทดลอง
เชิ งสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (Promchaisri
K et al., 2019)

ผลของการใช้วิดีทศั น์ สาหรับการให้
คาแนะนาในการปฏิ บตั ิ ตวั ขณะได้รบั
เคมีบาบัดร่วมกับการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมต่อความรู้พฤติ กรรมการ
ดูแลตนเอง และความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวาร
หนัก (Chotnipat K et al., 2019)
ผลการให้ความรู้โดยเภสัชกรแก่
ผู้ดแู ลผู้ป่วยจิ ตเภทที่บ้าน (Rakpong
P et al., 2020)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วยไตเรือ้ รัง
ระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม เพื่อเชื่อมโยงการรักษาระหว่าง
โรงพยาบาลและบ้าน

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั แบบผสมผสาน
เครืองมือวัดความรู:้ แบบ
ประเมินความรูเ้ รื่องโรค การใช้
ยา และการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่ วย

กลุ่มโรค
โรคไต

เพื่อศึกษาผลของการให้คาปรึกษาเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจ (motivational intervention: MI) แบบสัน้
โดยเภสัชกรร่วมกับสื่อให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยโรคหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome:
ACS) ขณะนอนโรงพยาบาล

การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เครืองมือวัดความรู:้
แบบทดสอบความรูข้ องผูป้ ่ วย
ACS ดัดแปลงจาก พัชนี
นวลช่วย และวรนุช แสงเจริญ

โรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

เพื่อศึกษาผลของการให้คาแนะนาปรึกษาโดยเภสัช
กรในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาลิเทียมต่อความรูเ้ กีย่ วกับยา
ดังกล่าว

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครืองมือวัดความรู:้
แบบสอบถามความรูเ้ กีย่ วกับ
การใช้ยาลิเทียม

โรคทางจิตเวช

เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ
แห่งตน (self-efficacy enhancing program: SEEP)
ต่อความสามารถและความรูใ้ นการใช้ยาฉีดอินซูลนิ
ชนิดปากกา (insulin-penfill injection: IPI) การ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและการรับรูส้ มรรถนะ
แห่งตนในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
เครืองมือวัดความรู:้
แบบประเมินความสามารถและ
แบบประเมินความรูใ้ นการใช้ยา
ฉีดอินซูลนิ ชนิดปากกา ดัดแปลง
จากคู่มอื การใช้ยาเทคนิคพิเศษ
ของกองเภสัชกรรม โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
เพื่อเปรียบเทียบความรูเ้ กีย่ วกับยาเคมีบาบัด การ
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
โรคมะเร็งลาไส้
จัดการกับอาการข้างเคียง และแนวทางการดูแล
เครืองมือวัดความรู:้
ใหญ่และทวารหนัก
ตนเอง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย
แบบสอบถามความรูผ้ ปู้ ่ วย
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนักก่อนและหลังได้รบั โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวาร
การให้ความรูโ้ ดยใช้วดิ ที ศั น์ร่วมกับการให้บริบาลทาง หนักทีไ่ ด้รบั ยาเคมีลาบัด
เภสัชกรรมตามปกติ และศึกษาความพึงพอใจของ
ดัดแปลงจาก เบญจมาศ คุชนี
ผูป้ ่ วยต่อวีดทิ ศั น์
เพื่อศึกษาผลการให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ลผูป้ ่ วยจิตเภทที่
บ้านโดยเภสัชกร
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การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เครืองมือวัดความรู:้ แบบ
ประเมินความรูเ้ รื่องโรค การ
รักษา และยา ดัดแปลงจาก
ธรัลหทัย วิรยิ ะสิรสิ กุล และคณะ

ผูป้ ่ วยจิตเภท

Narrative literature review: outcome measurement of hospital pharmaceutical care in Thailand
IJPS
Supapaan T. et al.
Vol. 17 No. 4 October – December 2021
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วยด้านความรูเ้ กีย่ วกับโรค
และการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย (Disease knowledge and self-care behaviors among patients) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริ มสร้าง
แรงจูงใจร่วมกับการให้ความรู้ด้วย
คู่มือโรคเบาหวาน โดยเภสัชกรใน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิ ดที่ 2: การทดลอง
แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Jingjit S
et al., 2020)

ผลของการใช้สื่อวีดิทศั น์ และแผ่นพับ
ภาษาปกาเกอะญอต่อความรู้และการ
ควบคุมความดันโลหิ ตในผู้ป่วยปกา
เกอะญอ (Sasichay N et al., 2020)
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรค
ไตเรือ้ รังโดยสหวิ ชาชีพ
ณ โรงพยาบาลนางรอง (Kaewchana
S et al., 2020)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจ (motivational interviewing: MI) ร่วมกับ
การให้ความรูด้ ว้ ยคู่มอื โรคเบาหวานโดยเภสัชกร
(education with diabetic booklet by pharmacists:
EDBP) ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในผลลัพธ์ 3
อย่าง คือ ระดับน้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8
ชัวโมง
่ หรือ FPG, ระดับน้าตาลสะสมในเลือด หรือ
HbA1c และความร่วมมือในการใช้ยา
เพื่อประเมินผลของการใช้ส่อื วีดทิ ศั น์และแผ่นพับ
ภาษาปกาเกอะญอต่อความรูเ้ รื่องโรคความดันโลหิต
สูง พฤติกรรมการบริโภคเกลือ ความร่วมมือในการใช้
ยา และการควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยปกา
เกอะญอ
เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระยะที่
3-4 โดยทีมสหวิชาชีพ ทีค่ ลินิกโรคไตเรือ้ รัง
แผนกผูป้ ่ วยนอก

5. ความพึงพอใจในการบริ บาลทางเภสัชกรรม (Patients’
satisfaction towards pharmaceutical care services)
ความพึงพอใจในการบริบาลทางเภสัชกรรมเป็ นหนึ่งใน
ปั จ จัย ส าคัญ ที่ท าให้ผู้ป่ วยตัด สิน ใจเข้า รับ การบริก ารสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง หรือความพึงพอใจทีม่ ากขึน้ ต่อบริการสุขภาพ ทา
ให้ผปู้ ่ วยลดความกังวลในการใช้ยาได้ ซึ่งอาจจะส่งผลเป็ นลูกโซ่
ต่อทัง้ ทางร่ างกาย เช่น การควบคุมโรคต่า ง ๆ ของผู้ป่วยเอง
หรือ ส่ง ผลทางด้านจิต ใจ เช่ น เมื่อ เจอการบริการที่ท าให้เกิด
ความไม่พงึ พอใจอาจทาให้ผูป้ ่ วยไม่อยากเข้ารับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องในระบบสุขภาพ ผูป้ ่ วยอาจควบคุมโรคได้ไม่ดี ส่งผลให้
ผูป้ ่ วยมีภาวะเครียดต่อโรคทีเ่ ป็ นอยู่ได้
การศึก ษาส่ ว นใหญ่ ร ายงานผลที่เ ป็ นไปในทิศ ทาง
เดียวกันคือ หลังจากที่ผู้ป่วยได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม
หรือได้ร บั การดูแ ลจากทีมสหสาขาวิชาชีพโดยมีเภสัชกรร่ วม
ด้วยแล้ว ผู้ป่วยมีความพึงพอใจและไว้ใจต่อการให้การบริบาล
ทางเภสั ช กรรมโดยเภสั ช กรอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ตัว อย่ า งเช่ น การศึก ษาของสุ จิต รา พิท ัก ษ์ (Pitak S, 2015)
ทาการศึกษาเกี่ยวกับผลของการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพใน

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เครืองมือวัดความรู:้ แบบวัด
ความรูท้ วไปของผู
ั่
ป้ ่ วย
โรคเบาหวาน

กลุ่มโรค
ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิด
ที่ 2

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
โรคความดันโลหิตสูง
เครืองมือวัดความรู:้
แบบสอบถามวัด
ความรูเ้ รื่องโรคความดันโลหิตสูง
จาก Kummak และคณะ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
เครืองมือวัดความรู:้
ระยะที่ 3 - 4
แบบสอบถามความรูเ้ รื่อง CKD
ดัดแปลงจาก ปิ่ นแก้ว
กล้ายประยงค์

คลินิกโรคความดันโลหิต สูง โดยเภสัชกรร่ วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ห นอง
หอย อ าเภอดอยหล่ อ จัง หวัด เชีย งใหม่ เป็ น การวิจ ัย แบบกึ่ง
ทดลอง โดยใช้แ บบสอบถามความพึง พอใจในการรับ บริการ
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง พบว่าผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจในการ
รับบริการคลินิกโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าร้อยละ 80 หรือใน
การศึก ษาของปั ท มาวดี ช้า งเพชร และคณะ (Changpetch P
et al., 2015) ทีพ่ ฒ
ั นารูปแบบการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยมะเร็ง โรงพยาบาลพนมทวน โดย
ผลการศึกษาพบว่ามีการรายงานปั ญหาด้านการใช้ยาเฉลีย่ ก่อน
และหลังการพัฒนาระบบเท่ากับ 1.46 และ 0.47 ครัง้ ต่อผูป้ ่ วย 1
รายตามลาดับ และด้านการประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อ
การบริบาลทางเภสัชกรรมนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์ความพึง
พอใจ ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจต่อการบริบาล
ทางเภสัช กรรมโดยเภสัช กรเพิ่ม ขึ้น มีค่ า เฉลี่ย ก่ อ นและหลัง
เท่ากับ 3.26 และ 4.12 ตามลาดับ ซึ่งผลการศึกษาสรุปว่า การ
ดูแลผูป้ ่ วยมะเร็งในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม
ของเภสัชกร ทาให้สามารถค้นพบปั ญหาจากการใช้ยาและเกิด
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การแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจ
ต่อการเภสัชกรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่ วย ดังตัวอย่างใน
ตารางที่ 5 สาหรับการประเมินความพึงพอใจ การวิจยั ส่วนใหญ่

จะมีการใช้แ บบประเมินความพึงพอใจที่พ ัฒนาขึ้นเองหรื อ ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจทีอ่ า้ งอิงจากงานวิจยั อื่นหรือดัดแปลง
มาจากงานวิจยั อื่น

ตารางที่ 5 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านความพึงพอใจในการบริบาลทางเภสัชกรรม (Patients’ satisfaction towards pharmaceutical care services)
ชื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเภสัชกร
ในการบริ บาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็ง
โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
(Changpetch P et al., 2015)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการให้
การ บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยมะเร็งทีเ่ ข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

ผลของการเข้าถึงระบบบริ การสุขภาพในคลิ นิก
โรคความดันโลหิ ตสูง โดยเภสัชกร ร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิ ชาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพ ตาบลบ้านใหม่หนองหอย อาเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (Pitak S, 2015)
การศึกษาและติ ดตามการใช้ยาของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี ในโรงพยาบาลมาบอามฤต (Tuenwiwat
S, 2015)

เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูง ปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับ การใช้ยา ความพึงพอใจใน
การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ และผลการติดตาม
เยีย่ มบ้านจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ณ รพ.สต. บ้านใหม่
หนองหอย

การพัฒนารูปแบบการบริ บาลทางเภสัชกรรมที่
บ้าน สาหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
โรคไตเรือ้ รัง ในเขตตาบลหนองแสง อาเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม (Supharotomudom S
et al., 2017)
ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่
ได้รบั ยาวาร์ฟาริ นของคลิ นิกวาร์ฟาริ น
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (Wangnirattisai
N et al., 2019)

ผลของการให้คาปรึกษาเพื่อเสริ มสร้างแรงจูงใจ
แบบสัน้ ร่วมกับสื่อให้ความรูโ้ ดยเภสัชกรแก่
ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันขณะนอน
โรงพยาบาล: การทดลองแบบสุ่ม (Pattamavilai
K et al., 2018)

รูปู แบบการศึกษา
การศึกษาเพื่อพัฒนา
รูปแบบ
เครื่องมือ: ไม่ได้ระบุ
เครื่องมือแต่น่าจะใช้แบบ
ประเมิน
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือ: แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

กลุ่มโรค
โรคมะเร็ง

เพื่อศึกษาผลการให้คาปรึกษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทม่ี ารับ
ยาต้านไวรัส และการรับรูเ้ รื่องโรค การใช้ยาและการ
ปฏิบตั ติ วั รวมถึงหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
อาชีพ ระยะเวลาได้รบั ยา ระดับ CD4 ระดับ viral load
จานวนยาทีร่ บั ประทานต่อวัน ประวัตดิ อ้ื ยา ประวัตกิ าร
เป็ นโรคฉวยโอกาส การรับรูเ้ รื่องโรคและการใช้ยา กับ
ความร่วมมือในการรักษา การปฏิบตั ติ วั
เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัช
กรรมทีบ่ า้ นสาหรับผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน
โรคไตเรือ้ รัง ในเขตตาบลหนองแสง อาเภอวาปี ปทุม
จังหวัดมหาสารคาม

การศึกษาเชิงพรรณา
เครื่องมือ:แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ผูป้ ่ วยติดเชือ้
เอชไอวี

การวิจยั แบบผสมผสาน
เครื่องมือ:แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

โรคเบาหวาน
ทีม่ ภี าวะ
แทรกซ้อน
โรคไตเรือ้ รัง

เพื่อศึกษาผลของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมต่อ
ความรูใ้ นการใช้ยาผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาวาร์ฟารินระดับ
INR ร้อยละของจานวนวันทีผ่ เู้ ข้ารับการรักษามีระดับ
INR อยู่ในช่วงเป้ าหมาย การเกิดภาวะเลือดออก การ
เกิดภาวะลิม่ เลือดอุดตันก่อนและหลังการบริบาลทาง
เภสัชกรรมและความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อบริการของ
คลินิกวาร์ฟารินโดยมีส่วนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อศึกษาผลของการให้คาปรึกษาเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจ (motivational intervention: MI) แบบสัน้ โดย
เภสัชกรร่วมกับสื่อให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยโรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome: ACS)
ขณะนอนโรงพยาบาล

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือ:แบบทดสอบ
ความพึงพอใจ

ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยาวาร์ฟาริน

การวิจยั เชิงทดลอง
แบบสุ่ม
เครื่องมือ:ประเมินความ
พึงพอใจของผูป้ ่ วย
ดัดแปลงจากงานวิจยั ของ
พัชนี นวลช่วย

โรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน
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ตารางที่ 5 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านความพึงพอใจในการบริบาลทางเภสัชกรรม (Patients’ satisfaction towards pharmaceutical care services) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิ ชาชีพ
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติ ด
เตียง (Patike A et al., 2019)
ผลของการใช้วิดีทศั น์ สาหรับการให้คาแนะนา
ในการปฏิ บตั ิ ตวั ขณะได้รบั เคมีบาบัด ร่วมกับ
การบริ บาลทางเภสัชกรรมต่อความรู้พฤติ กรรม
การดูแลตนเอง และความพึงพอใจของผู้ป่วย
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก (Chotnipat K
et al., 2019)
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
โดยสหวิ ชาชีพ ณ โรงพยาบาลนางรอง
(Kaewchana S et al., 2020)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการดูแลผูส้ งู อายุทต่ี ดิ บ้านและติด
เตียงทีบ่ า้ นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อปั ญหาสุขภาพ
และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
เพื่อเปรียบเทียบความรูเ้ กีย่ วกับยาเคมีบาบัด การ
จัดการกับอาการข้างเคียง และแนวทางการดูแลตนเอง
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่และทวารหนักก่อนและหลังได้รบั การให้
ความรูโ้ ดยใช้วดิ ที ศั น์ร่วมกับการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมตามปกติ และศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อ
วิดที ศั น์
เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระยะที่
3-4 โดยทีมสหวิชาชีพ ทีค่ ลินิกโรคไตเรือ้ รัง
แผนกผูป้ ่ วยนอก

6. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (Patients’ quality of life)
คุณภาพชีวติ เป็ นลักษณะทีด่ ขี องบุคคลในความเป็ นอยู่
ครอบคลุ ม ถึง ลัก ษณะความต้อ งการทางกาย วัต ถุ จิต ใจของ
บุคคล ทีจ่ ะสามารถดารงชีวติ ได้ในระดับทีเ่ หมาะสมตามความจา
เป็ นพืน้ ฐานในสังคม พึง่ พาตนเองได้โดยไม่เบียดเบียนผูอ้ ่นื โดย
การพัฒนาให้ตนเองมีสุขภาพกายและจิตทีด่ ี ซึ่ง โดยปกติมนุ ษย์
ทุกคนย่อมปรารถนาจะมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ผู้ป่วยเองก็เช่นกัน
การศึกษาส่วนใหญ่พบว่าหลังจากการทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั การดูแลจาก
ทีม สหสาขาวิช าชีพ หรือ ได้ ร ับ การบริบาลทางเภสัชกรรมที่
เหมาะสม จากการมีเภสัชกรร่วมด้วย หรือจากการพัฒนาระบบ
ผู้ ป่ วยจะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข้ึ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ตัวอย่างเช่น การศึกษาของทศพร แสงทองอโณทัย และคณะ
(Sangthonganotai T et al., 2017) ที่ศึก ษาผลของการบริบาล
ทางเภสัชกรรมต่อคุณภาพชีวติ ด้านการบาบัดด้วยยาในผู้ป่วย
นอก รูปแบบการศึกษาเป็ นแบบการทดลองแบบสุม่ โดยประเมิน
คุณภาพชีวติ ด้านการใช้ยาของผูป้ ่ วยก่อนและหลังการแทรกแซง
โดยใช้แ บบสอบถาม Patient-reported Outcomes Measure of
Pharmaceutical Therapy for Quality of Life (PROMPT-QoL)
พบว่ า กลุ่ ม ผู้ป่ วยที่ได้ร บั การบริบาลทางเภสัช กรรมมีคะแนน
คุณภาพชีวติ ด้านการใช้ยาบางมิตดิ ขี น้ึ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รบั การบริการตามมาตรฐานปกติ
(มิตทิ ่ี 2 การได้รบั ข้อมูลเรื่องยาและโรคจากแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาล, p<0.001 มิตทิ ่ี 3 ความพึงพอใจต่อผลของการใช้ยา,
p<0.05 มิติท่ี 5 ผลทางด้านจิต ใจของการใช้ยา, p<0.001 และ

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือ: แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือ: แบบวัดความ
พึงพอใจของผูป้ ่ วยมะเร็ง
ต่อวิดทิ ศั น์ นามาจาก ธน
พรรณ วัฒนชัย

กลุ่มโรค
ไม่เฉพาะ
เจาะจงโรค

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
เครื่องมือ: แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ผูป้ ่ วยโรคไต
เรือ้ รังระยะที่
3-4

โรคมะเร็งลาไส้
ใหญ่และทวาร
หนัก

คะแนนรวมของแบบสอบถาม, p<0.001) ดังตัวอย่างในตารางที่
6 สาหรับการประเมินคุณภาพชีวติ การวิจยั ส่วนใหญ่จะมีการใช้
แบบประเมินคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับ
ภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI) แต่ ใ นกรณี ท่ีมีแ บบวัด
คุณภาพชีวติ ของโรคนัน้ ๆ ผูว้ จิ ยั จะเลือกแบบประเมินคุณภาพ
ชีวติ เฉพาะของผูป้ ่ วยโรค (disease specific) ดังกล่าว เช่น แบบ
ประเมิน คุ ณ ภาพชีวิต ผู้ ป่ วยโรคมะเร็ ง เต้ า นม หรือ แบบวัด
คุ ณภาพชิวิต ของผู้ป่ วยโรคหืด ฉบับย่อที่แ ปลเป็ นภาษาไทย
(Mini Asthma Quality of Life Questionnaire; mini AQLQ) หรือ
แบบสอบถามระดับ คุ ณ ภาพชีวิต (COPD Assessment Test,
CAT) ตามแนวทางการรักษาโรค COPD เป็ นต้น
การทบทวนวรรรณกรรมครัง้ นี้พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่
มีการระบุเครื่องมือที่ใช้วดั ผลลัพธ์ของงานวิจยั โดยผูว้ จิ ยั มีก าร
ใช้เครื่องมือที่เป็ นมาตรฐานในการวัดผลลัพธ์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
เป็ นเครื่องมือ ที่พ ัฒ นาขึ้นเองโดยผู้วิจยั อย่างไรก็ต ามในบาง
งานวิจยั ไม่ได้มกี ารระบุรายละเอียดของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
จึงถือว่าเป็ นข้อจากัดของการวิจยั เนื่องจากผู้อ่านไม่ส ามารถ
ประเมินความน่าเชื่อถือของการวัดผลลัพธ์ของงานวิจยั ดังกล่าว
ได้ และในกรณีท่ีเครื่องมือที่ใช้ใ นการวัดผลลัพธ์ต่าง ๆ ไม่ใ ช่
เครื่องมือมาตรฐาน ผูว้ จิ ยั ควรระบุวธิ ีการทดสอบความถูกต้อง
ของเครื่องมือดังกล่าว เนื่องจากหากไม่มกี ารทดสอบเครื่องมือ
ดังกล่าวแล้ว อาจทาให้การวัดผลลัพธ์ดงั กล่า วมีความน่าเชื่อถือ
ลดลงได้
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_______________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 6 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย (Patients’ quality of life)
ชื่อการศึกษา
ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรมด้วยการ
ออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคหืด
(Khumsikiew J et al., 2015)

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการ
บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยีย่ มบ้านใน
ผูป้ ่ วยโรคหืด โดยมุ่งเน้นให้เภสัชกรได้แสดง
บทบาทในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

ประสิ ทธิ ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วยจิ ตเภท ณ โรงพยาบาลจิ ตเวช
(Kaeokumbong C et al., 2015)

เพื่อประเมินผลของการบริบาลทางเภสัชกรรม
ตามแนวทาง mhGAP for Schizo-phrenia
โดยเปรียบเทียบความร่วมมือในการใช้ยา
อัตราการกลับมาเป็ นซ้าและคุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ่ วยจิตเภทระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั
การบริบาลทางเภสัชกรรมและกลุ่มที่ได้
่ รบั
บริการแบบทัวไป
่
เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ด้านการใช้ยาในกลุ่ม
ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรมต่อ
คุณภาพชีวิตด้านการบาบัดด้วยยาในผู้ป่วย ผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ด้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม
เปรียบเทียบกับกลุ่มผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ม่ได้รบั การ
นอก (Sangthonganotai T et al., 2017)
บริบาลทางเภสัชกรรม
ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมร่วมกับการ
เสริ มสร้างพลังอานาจในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิ ดที่ 2 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
(วัดไร่ขิง) (Manatphaiboon S et al., 2017)

เพื่อเปรียบเทียบผลทางคลินิก ได้แก่ ระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) และระดับกลูโคส
ในพลาสมา ขณะอดอาหาร (FPG) ความ
ร่วมมือในการใช้ยา ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับ
โรคเบาหวาน และคุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ่ วยเบาหวาน ก่อนและหลังการได้รบั
โปรแกรมการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับ
การเสริมสร้างพลังอานาจ
เพื่อประเมินผลของการบริบาลทางเภสัชกรรม
A randomized controlled trial of the
ต่อคุณภาพชีวติ (medicine therapy-related
impact of pharmacist-led patient
QoL) โดยใช้ PROMPT-QoL ในคนไทย เพื่อ
centered pharmaceutical care on
patients’ medicine therapy-related quality ดูผลลัพธ์เกีย่ วกับ drug-related problems
(DRPs) ระหว่างกลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั การบริบาลทาง
of life (Sakthong P et al., 2018)
เภสัชกรรม (Usual care; UC) กับกลุ่มทีไ่ ด้รบั
การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical
care; PC) เพื่อดูการตอบสนองจากการ
ประเมินโดยใช้ PROMPT-QoL
ผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอก เพื่อศึกษาผลการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อ
ปั ญหาการใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคสมองเสื่อมและ
โรคสมองเสื่อม: การศึกษานาร่อง
ศึกษาความรูเ้ รื่องโรคและยา คุณภาพชีวติ
(Sooksa-art J et al., 2018)
และความรูส้ กึ เป็ นภาระของผูด้ แู ล
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การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
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ตารางที่ 6 ตัวอย่างผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลทีม่ กี ารรายงานผลของการดูแลผูป้ ่ วย
ด้านคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย (Patients’ quality of life) (ต่อ)
ชื่อการศึกษา
ผลของการให้การบริบาลเภสัชกรรมแบบไร้
รอยต่อของผู้ป่วยในคลิ นิคโรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
จังหวัดกาญจนบุรี
(Areerob S et al., 2019)
ผลของการบริ บาลทางเภสัชกรรมต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม:
การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
(Promchaisri K et al., 2019)

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการให้บริบาลเภสัชกรรรมแบบ
ไร้รอยต่อ โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ดา้ นการ
รักษาโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและผลลัพธ์ดา้ น
คุณภาพชีวติ ระหว่างกลุ่มศึกษาทีไ่ ด้รบั การ
บริบาลเภสัชกรรมกับกลุ่มควบคุมทีไ่ ด้รบั การ
บริการตามปกติ
เพื่อศึกษาผลของการบริบาลทางเภสัชกรรม
ต่อคุณภาพชีวติ และการเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเต้านมทีไ่ ด้รบั ยา
เคมีบาบัด

ผลการให้ความรู้โดยเภสัชกรแก่ผ้ดู แู ล
ผู้ป่วยจิ ตเภทที่บ้าน (Rakpong P et al.,
2020)

เพื่อศึกษาผลการให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ลผูป้ ่ วยจิต
เภททีบ่ า้ นโดยเภสัชกร

ผลของการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยวัณโรคปอดของ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
(Khamduang N et al., 2019)
ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสหสาขา
วิ ชาชีพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ติด
บ้านและติ ดเตียง (Patike A et al., 2019)

เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาใน
ผูป้ ่ วยวัณโรคปอดระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั และ
ไม่ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม
เพื่อศึกษาผลของการดูแลผูส้ งู อายุทต่ี ดิ บ้าน
และติดเตียงทีบ่ า้ นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อ
ปั ญหาสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย

รูปู แบบการศึกษา
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เครื่องมือทีใ่ ช้: แบบสอบถาม ระดับ
คุณภาพชีวติ (COPD Assessment
Test, CAT) ตามแนวทางการรักษาโรค
COPD

กลุ่มโรค
โรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง

การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เครื่องมือทีใ่ ช้: แบบประเมินคุณภาพ
ชีวติ ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเต้านม คือ
Functional Assessment of Cancer
Therapy- breast scale (FACT- B)
version 4. 0 ฉ บั บ ภาษาไทย
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
เครื่องมือทีใ่ ช้: แบบ WHOQOL-BREFTHAI ฉบับภาษาไทย แปลโดยสุวฒ
ั น์
มหัตนิรนั ดร์กุล และคณะ
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้: แบบวัดขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL–BREF–THAI)
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
เครื่องมือทีใ่ ช้: แบบประเมินคุณภาพ
ชีวติ EQ-5D-5LVAS ด้วยตนเอง

โรคมะเร็ง
เต้านม

ผูป้ ่ วยจิตเภท

วัณโรคปอด

ไม่เฉพาะ
เจาะจงโรค

สรุป
การทบทวนวรรณกรรมในครัง้ นี้แสดงให้เห็นภาพรวม
ของการทางานในบทบาทหน้าทีข่ องเภสัชกรทีเ่ ป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างไรก็ตามบางการศึกษามีจานวนกลุ่มตัวอย่างน้อย
อาจส่ง ผลไม่เ ห็น ความแตกต่า งระหว่า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุ ม ซึ่ง หากมีก ารศึกษาที่ใ ช้จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ างมากขึ้น
ผลลัพธ์ท่ไี ด้อาจแสดงให้เห็นความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมได้
ในอนาคตจึ ง ควรมี ก ารวัด ผลลัพ ธ์ ท่ี ก าหนดเป็ นตั ว ชี้ ว ั ด ที่
เหมือนกัน หรือมีกลุ่มตัวอย่างในขนาดใหญ่เพียงพอ รวมทัง้ มี
ความต้องการการทาวิจยั ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณใน
รูปแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการวิเคราะห์
อภิมานต่อไป ดังนัน้ กลุ่มงานเภสัชกรรมในประเทศไทยควรมี
ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงการวัดผลลัพธ์ของการบริบาล
ทางเภสัชกรรมเพื่อให้เป็ นรูปแบบเดียวกัน เพื่อนาไปวิเคราะห์

ในภาพรวม และช่วยแสดงผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมให้
เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ ม ากขึ้น อาจเป็ นการพัฒ นาในรู ป แบบของ
โรงพยาบาลน าร่ อ ง หรือ โรงพยาบาลตัว อย่ า งในแต่ ล ะพื้น ที่
เนื่องจากในแต่ละโรงพยาบาลในประเทศไทยยัง มีข้อจ ากัด ที่
แตกต่างกัน จานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน ระยะเวลา
ในการบริบาลทางเภสัชกรรมที่มอี ย่างจากัดในผูป้ ่ วยแต่ละราย
หรือการเก็บข้อมูลของระบบโรงพยาบาลที่อาจจะยังไม่มีการ
รวบรวมและการจัดเก็บที่เป็ นสัดส่วน รวมถึงการเก็บข้อมูลการ
บริบาลทางเภสัชกรรมในงานอื่น ๆ ที่เป็ นบทบาทของเภสัชกร
ในอนาคต เช่น telemedicine (Niznik JD et al., 2018) การส่ง
ยาทางไปรษณี ย์ แ ละการด าเนิ น งานของเภสัช กรร่ ว มกั บ
สหสาขาวิชาชีพ ถือเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะส่งผลทาให้การดาเนินงาน
ในครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อันจะเป็ นประโยชน์ แก่ผู้ป่วย
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Changpetch P, Miteemitr P (2015). Development of
participation of pharmacist for cancer patients in
Jaokunpiboonphanomtuan hospital. Veridian E-J.
sci technol Silpakorn Univ 2(2): 50-75.
Chantaphatrangkun P (2017). The effective of pharmacist
counseling to patients receiving warfarin at
Bangsaphan hospital, Prachuap Kirikhan. Hua Hin
Sook Jai Klai Kangwon J 2(1): 59-67.
Chotnipat K, Oo-Puthinan S (2019). Effects of using
instruction video for self-care during receiving
chemotherapy combined with pharmaceutical care
on knowledge, self-care behavior and satisfaction
of colorectal cancer patients. RTNN MD Journal
46(2): 442-459.
Devahastin K, Pichayapaiboon S (2017). Outcomes of
pharmaceutical care in outpatients with congestive
heart failure at Bhumibol Adulyadej Hospital. Thai
J Pharm Prac 9: 269-279.
Dilokpattanamongkol P, Tangsujaritvijit V, Suansanae T,
Suthisisang C (2017). Impact of pharmaceutical
care on pain and agitation in a medical intensive
care unit in Thailand. Int J Clin Pharm 39(3): 573581.
Dumchaom A, Oo-Puthinan S (2020). Effectiveness of a
pharmaceutical care-based program to improve
medication adherence in elderly patients receiving
polypharmacy in a community hospital in
Kanchanaburi. Thai J Pharm Prac 12(3): 772-788.
Henkaew W, Lasuka D, Khampolsiri T (2013). A
systematic review on the effectiveness of exercise
on functional capacity and pulmonary function in
the elderly with chronic obstructive pulmonary
disease. Nursing J 40(Supplement): 45-56.
Hongthong C, Dudsadeeprasert J, Kessomboon N (2019).
IHoMe-PCC: pharmaceutical care from a systems
perspective in case study of schizophrenia
patients. Isan J Pharm Sci 15(3): 84-94.
Jingjit S, Rookkapan K (2020). Effect of motivational
interviewing and education with diabetic booklet
by pharmacists among Type 2 diabetic patients: A
randomized controlled study. Thai J Pharm Prac
12(3): 790-802.

โรงพยาบาล และประเทศชาติต่ อ ไป โดยสรุ ป พบว่ า ผลลัพ ธ์
ทางการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลภายในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ให้ผลไปในทิศทางเดียวกันคือ การบริบาลทางเภสัช
กรรมโดยเภสัชกรหรือการดูแลผูป้ ่ วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
ส่ง ผลดีต่ อ ผลการรัก ษาผู้ป่ วยทัง้ ในเรื่อ งปั ญ หาที่เ กี่ย วกับ ยา
ลดลง ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเพิม่ ขึน้ ความสามารถ
ในการควบคุมอาการของโรค หรือการลดความรุนแรงของโรค
ได้ดีข้นึ ความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ โรค การใช้ย า หรือ การ
ปฏิบตั ติ วั มีมากขึน้ ความพึงพอใจต่อเภสัชกรหรือระบบบริการ
สุขภาพเพิม่ ขึน้ และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโดยรวมดีขน้ึ
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