
ผลลัพธ์การค้นหาปัญหาที่เกิดเนื่องจากยา Drug Related Problems (DRP) และการให้
บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) โรงพยาบาลลืออ านาจ 
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บทคัดย่อ 
 โรคหืด (Asthma) เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากหลอดลมตีบแคบเนื่องจากการอักเสบเรื้อรัง ปัจจุบันมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  อุบัติการณ์ของโรคหืดพบในประเทศไทยมีประมาณร้อยละ 4-13 ของประชากรทั้งหมด 
คลินิกโรคหืด (Asthma)โรงพยาบาลลืออ านาจเปิดให้บริการทุกวันอังคารของสัปดาห์   ผู้ป่วยโรคหืดเข้ามารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลลืออ านาจด้วยภาวะ Acute asthmatic attack มีแนวโน้มมากขึ้นในทุกปี  ในกลุ่ม
ผู้ป่วย Acute asthmatic attack พบว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องจากยา (Drug related problems, DRP)  โดยผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกต้อง ส่งผลให้ความร่วมมือในการใช้ยาต่ า ปัญหาหลักที่พบเกิดจากการที่ผู้ป่วยใช้ยาสูดพ่นได้ไม่ถูกวิธี มี
การปรับลดหรือหยุดยาเอง ไม่ใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง  การบริบาลทางเภสัชกรรมติดตามประเมินการใช้ยาจาก
เภสัชกรยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วยที่มารับบริการทุกรายได้ จากปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริบาล
ทางเภสัชกรรม  วัตถุประสงค์  1. เพ่ือค้นหาปัญหาที่เกิดเนื่องจากยา (Drug related problems, DRP) ใน
คนไข้โรคหืด 2.  เพ่ือประเมินผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหอบหืดในด้าน (2.1) ด้าน 
Compliance ความร่วมมือในการใช้ยา (2.2) ด้าน Clinical Outcome ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหอบ
หืด วัดผลโดยใช้ PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) ขอบเขตการศึกษา  ศึกษาในผู้ป่วยนอกโรคหืดที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลลืออ านาจท าการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563  รวมระยะเวลา 6 เดือน  
วิธีด าเนินการวิจัย  เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า Prospective  Pretest–Posttest one group วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ แสดงผลโดยร้อยละ ขั้นตอนการด าเนินการ 1) เก็บข้อมูลและค้นหา DRP ในผู้ป่วยโรคหืด
ที่มารับบริการ เพ่ือประเมินปัญหา  2)ให้การบริบาลเภสัชกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาพ่นเทคนิคพิเศษ แก้ไข DRP/
ปัญหาเฉพาะรายของผู้ป่วย  3) เก็บข้อมูลติดตามประเมินผลด้าน Clinical outcome (ผล PEFR ที่ดีขึ้น)   
สรุปผลการศึกษา 1) DRP ที่พบสูงสุดในผู้ป่วยโรคหืด 3 อันดับแรก คือ 1.Non-compliance(ร้อยละ21), 
2.Adverse drug reaction (ร้อยละ8) และ 3.Duplicate medication (ร้อยละ 2.6)  2.หลังการให้บริบาล
เภสัชกรรม ผู้ป่วยเกิดความร่วมมือในการใช้ยาตามแพทย์สั่งมากขึ้นร้อยละ 92   3) ผลลัพธ์ทางคลินิกหลังการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ย PEFR เพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 52.85 เป็น ร้อยละ 68 
ข้อเสนอแนะ/ข้อจ ากัดของการศึกษา ไม่ได้ประเมินค่า PEFR ในผู้ป่วยโรคหืดได้ทุกราย เนื่องจากผู้ป่วยมาไม่
ตรงวันนัดของคลินิกและบุคลากรไม่เพียงพอ  
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คลินิกโรคหืด (Asthma)โรงพยาบาลลืออ านาจเปิดให้บริการทุกวันอังคารของสัปดาห์   โรคหืด 
(Asthma) เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย และปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  อุบัติการณ์ของโรคหืดพบใน
ประเทศไทยมีประมาณร้อยละ 4-13 ของประชากรทั้งหมด   ผู้ป่วยโรคหืดเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลลือ
อ านาจ มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี จากการติดตาม พบว่า ผู้ป่วยโรคหอบหืด ในปี 2556 มีจ านวน 196 ราย มี
ภาวะ Acute asthmatic attack  คิดเป็นร้อยละ  20.37  ในปี 2557 จ านวน  201 ราย มีภาวะ Acute 
asthmatic attack คิดเป็นร้อยละ  21.88 ในปี 2558 เพ่ิมเป็น 211  ราย มีภาวะ Acute asthmatic attack 
คิดเป็นร้อยละ 14.7 และในปี 2559 มีผู้ป่วยจ านวน  222ราย  ปี 2560  มีจ านวนผู้ป่วย 225 คนมีภาวะ 
Acute asthmatic attack คิดเป็นร้อยละ 4.97 และ 3.25 สาเหตุของการเกิดภาวะ Acute asthmatic attack 
พบว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากยา โดยผู้ป่วยขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ส่งผลให้ความร่วมมือในการใช้ยาต่ า ปัญหาหลักที่พบเกิดจาก
การที่ผู้ป่วยใช้ยาสูดพ่นได้ไม่ถูกวิธี มีการปรับลดหรือหยุดยาเอง ไม่ใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง  การบริบาลทางเภสัช
กรรมติดตามประเมินการใช้ยาจากเภสัชกรยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วยที่มารับบริการทุกรายได้ เนื่องจากผู้ป่วยที่มา
รับบริการบางรายมาไม่ตรงนัดคลินิก มารับบริการในวันหยุด   จากปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนารูปแบบการให้
บริบาลทางเภสัชกรรม เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาสูดพ่น ซึ่งเป็นยาเทคนิคพิเศษได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมความ
ร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยตามแนวทางการรักษาของประเทศไทยและ GINA guideline การส่งเสริม
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหืดในคลินิก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัช
กรรมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย  เพ่ิมทักษะความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการใช้
ยาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการของโรคให้สงบลงได้  ป้องกันไม่ให้เกิดการก าเริบของโรค  ผู้ป่วยสามารถ
ด ารงชีวิต ควบคุมอาการหืดได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใกล้เคียงกับคนปกติ และหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆจากยารักษาโรคหืดให้น้อยที่สุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือค้นหาปัญหาที่เกิดเนื่องจากยา (Drug related problems, DRP) ในคนไข้โรคหืด 
2.  เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหอบหืดในด้าน 
      (2.1) ด้าน Compliance ความร่วมมือในการใช้ยา  
      (2.2) ด้าน Clinical Outcome ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหอบหืด วัดผลโดยใช้ PEFR (Peak 
Expiratory Flow Rate)  
 
 

 

 
 



  
 

สรุปกรอบแนวคิด 
การด าเนินงานในคลินิกผู้ป่วยโรคหืดในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลืออ านาจ  ด าเนินการใน

รูปแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลประจาแผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอกและแผนกห้อง
ฉุกเฉิน นักกายภาพบาบัด และเภสัชกร จัดตั้งเป็นคลินิกโรคหืด (easy asthma clinic)  ซึ่งมีการก าหนด
แนวทางร่วมกันในการบริบาลผู้ป่วย โดยในส่วนของกลุ่มงานเภสัชกรรม ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานแก่
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดและได้รับการสั่งใช้ยาสูด-พ่น ดังนี้  
1. เภสัชกรตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยนอกโรคหืด ที่มีนัดเข้าคลินิกโรคหืดล่วงหน้า 1 วัน เพ่ือค้นหาปัญหาด้านยา 
(Drug related problem; DRP)   และคัดกรองผู้ป่วยที่มีระดับการควบคุมโรคหืดตั้งแต่ partly controlled 
ถึง uncontrolled ในการมาพบแพทย์ครั้งล่าสุด  
2. ประสานงานกับพยาบาลคลินิกโรคหืด เพ่ือส่งผู้ป่วยพบเภสัชกรหลังจากผู้ป่วยตรวจจากแพทย์เรียบร้อยแล้ว  
3. เภสัชกร สัมภาษณ์ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคหืด เพื่อประเมินการควบคุมโรคหืด  
5. เภสัชกรประเมินการรักษาด้วยยา ค้นหาปัญหาจากการใช้ยา แก้ปัญหาและป้องกันปัญหาดังกล่าว 
โดยเฉพาะปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย และทาให้ผู้ป่วยเกิดความร่วมมือในการใช้ยาตาม
แผนการรักษา  
6. เภสัชกรประเมินเทคนิคการใช้ยาสูด-พ่น และฝึกให้ผู้ป่วยใช้ยาสูด-พ่นอย่างถูกต้อง โดยมีอุปกรณ์แผ่นภาพ
ประกอบการอธิบายเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรคหืดกับยาที่ได้รับ มีอุปกรณ์ยาสูด-พ่น (ยาหลอก) สาหรับสาธิต
ทักษะการใช้ยาสูด-พ่นและฝึกให้ผู้ป่วยปฏิบัติจริงโดยมีกระจกสะท้อนให้ผู้ป่วยเห็นภาพตนเองระหว่างฝึก
ปฏิบัติ  
7.  ประเมินผลลัพธ์ของการรักษา โดยเปรียบเทียบผลของ PEFR ที่ดีข้ึนหลังจากได้รับการบริบาลทางเภสัช
กรรม / ประวัติการ exacerbation  และความถ่ีในการใช้ยา Reliever  ทุก 1 เดือน  

 
 
7.สมมติฐานการวิจัย 

1) ผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมเกิดความร่วมมือในการใช้ยามากขึ้นกว่าเดิม   
2) ผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมมีปัญหาด้านการใช้ยาสูดพ่นเทคนิคพิเศษลดลงจากเดิม 
3) ผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าร้อยละ 
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ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษานี้ท าการศึกษาในผู้ป่วยนอกโรคหืดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออ านาจท าการศึกษา

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563  รวมระยะเวลา 6 เดือน  
 
 
 
 
 



  
 

รูปแบบการวิจัยและกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.นิยามศัพท์เฉพาะ 
 8.1  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care)  หมายถึง ความรับผิดชอบโดยตรงของ
เภสัชกรที่มีต่อการใช้ยาของผู้ป่วย เพ่ือผลการรักษาที่ถูกต้อง เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยหลักการพ้ืนฐาน
ของการปฏิบัติงานคือ การค้นปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากยาและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากยา 

8.2 ปัญหาที่เกิดเนื่องจากยา (Drug related problems ; DRPs) เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
หรือมีผลต่อการรักษา การแบ่งประเภทปัญหาการรักษาด้วยยาซึ่งใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม แบ่งออกได้
เป็น 10 ประเภท ดังนี้คือ  

 1.  จ าเป็นต้องได้รับยารักษาแต่ไม่ได้รับ (Need for additional drug therapy) 
 2.  การเลือกใช้ยาไม่เหมาะสม  (Improper drug selection) 
 3.  การใช้แบบแผนการใช้ยาไม่เหมาะสม  (Improper dosage regimen) 
 4. ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย  (Non compliance) 
 5.  การไม่ได้รับยาที่แพทย์สั่ง  (Failure to received drug) 
 6.  การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse drug reaction)  
 7.  การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug interaction) 
 8. การได้รับยาที่ไม่จ าเป็น  (Unnecessary drug therapy)  
 9.  การใช้ยาซ้ าซ้อน (Duplicate medication) 
 10.  อ่ืน ๆ  (miscellaneous) 
   
8.3 ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย (Non compliance) หมายถึง การที่ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตาม

แบบแผนการรักษาที่บุคลากรทางการแพทย์แนะน า  เพ่ือให้ หายจากอาการหรือโรคทั้งโดยความตั้งใจและไม่
ตั้งใจ  ซึ่งในการศึกษานี้ประเมินความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและการประเมิน
ความถูกต้องในการใช้ยาสูดพ่นของผู้ป่วย โดยจะถือว่าผู้ป่วยมีความไม่ร่วมมือในการใช้ยา เมื่อมีปัญหาความไม่
ร่วมมือในการใช้ยาข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 



  
 

 1. การใช้ยาสูดพ่นไม่ถูกต้อง 
 2. การใช้ยาในปริมาณท่ีมากกว่าแพทย์สั่ง 
 3.  การใช้ยาในปริมาณที่น้อยกว่าแพทย์สั่ง 
 4.  การขาดยา หรือหยุดยาเองโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่ง 
 5.  การใช้ยาในเวลาที่ต่างจากแพทย์สั่ง  
8.4 ผลลัพธ์ทางคลินิก หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นจากโรคหรือการรักษา โดยใช้ข้อมูลทางด้านอาการ

ของผู้ป่วย (Symtoms) และผลการทดสอบสมรรถภาพปอดด้วย โดยวัดผลจากค่า PEFR  
 PEFR (Peak Expiratory Flow Rate)  เป็นอัตราเร็วสูงสุดของลมหายใจออก ค่าที่วัดได้มี

หน่วยเป็น ลิตรต่อนาที (L/min)  ค่า PEFR เป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะอุดกั้นของหลอดลมขนาดใหญ่อย่างคร่าวๆ  
     

 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับโรคและยาที่ใช้รักษาโรคหืด เกิดความร่วมมือในการใช้ยามแพทย์สั่ง ส่งผลให้มี
ทักษะในการใช้ยาพ่นรักษาโรคหืดได้ถูกต้อง มีผลลัพธ์ทางการรักษาท่ีดีขึ้น 

2) เกิดการพัฒนาบทบาทของเภสัชกรด้านการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย และสามารถน าไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานด้านคลินิกอ่ืนๆเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย 

 
10.เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

โรคหืดเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ร่วมกับมีภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้น  
การอักเสบของหลอดลมนี้จะท าให้หลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากท าให้เกิดการอุดกั้นของหลอดลม 
ผู้ป่วยจะเกิดอาการไอ แน่นหน้าอก หายใจล าบาก หายใจมีเสียงหวีด อาการดังกล่าวอาจจะเกิดเป็น
ครั้งคราว ในช่วงกลางวันหรือกลางคืน หรือตลอดทั้งวัน การอุดก้ันของหลอดลมนี้จะสามารถคืน
สภาพทั้งหมดหรือแค่บางส่วนได้ด้วยตัวเองหรือด้วยการรักษา 

ประเทศไทย อุบัติการณ์ของโรคหืดมีประมาณร้อยละ 4 - 13 ของประชากรทั้งหมด และคาด
ว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคหืดปีละไม่ต่ ากว่า 1,000 คน จากความส าคัญของโรคหืดที่เป็นเรื้อรังและ
ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกในด้านอัตราการเจ็บป่วย อัตราการตาย การสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงคุณภาพชีวิตผู้ป่วย จึงได้มีแนวทางการรักษาขึ้นมามากมายในหลายประเทศ
และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น GINA guidelines (Global Initiative for 
Asthma) โดยมีหลายประเทศน าเอา GINA guidelines เป็นแนวทางในการจัดท าแนวทางการรักษา
โรคหืดของตนเองรวมทั้งประเทศไทยด้วย  

เป้าหมายของการรักษาผู้ป่วยโรคหืด มีดังนี้ 
1. สามารถควบคุมอาการของโรคได้ ไม่เกิดการก าเริบของโรค 
2. สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เหมือนคนปกติ 
3. หลีกเลี่ยงผลแทรกซ้อนต่างๆเนื่องจากยารักษาโรคหืดให้น้อยที่สุด 
4. ป้องกันหรือลดอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากโรคหอบหืด 

ในการที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวข้างต้นได้ จะต้องมีการด าเนินการในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหืดดังต่อไปนี้  



  
 

1. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการรักษา 
2. จ าแนกความรุนแรงของโรคและติดตามการด าเนินของโรค 
3. จัดการแผนการรักษาผู้ป่วยโรคหืดที่เหมาะสม  
4. การดูแลติดตามผลการรักษาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดแผนการรักษาส าหรับผู้ป่วยโรคหืด 
การรักษาโรคหืดจะรักษาตามความรุนแรงของโรคและจะมีการปรับเปลี่ยนการ

รักษาเมื่อาการของโรคดีข้ึนหรือเลวลง ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหืดอาจจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม
คือ  

1. ยาที่ใช้ในการควบคุมอาการ (Controller medication) เป็นยาที่ต้อง
ใช้ทุกวันเพื่อควบคุมอาการในระยะยาว ได้แก่ Corticosteroid, 
Thophylline, Long acting Beta2 agonist, Leukotrine modifires, 
Oral antiallergic compound  

2. ยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการ (Reliever medications) เป็นยาที่ออก
ฤทธิ์บรรเทาอาการหดเกร็งของหลอดลม ใช้เมื่อเวลามีอาการหอบ
เท่านั้น ได้แก่ Short acting Beta2 agonist, Anticholinergics  

11.วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบทดลองแบบไปข้างหน้า Pretest - Posttest one group ในผู้ป่วยที่

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืด และเข้ารับการรักษาท่ีคลินิกโรคหืด แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลืออ านาจ
เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 

โดยมีวิธีด าเนินการศึกษาแบ่งเป็น 3ขั้น ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  :  การวางแผนและการเตรียมการก่อนท าการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2  :  ด าเนินการศึกษา 
ขั้นตอนที่  3  :  การวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
การศึกษานี้ด าเนินการในกลุ่มประชากรเป้าหมาย ( Target Population ) ได้แก่ ผู้ป่วย ทุกคนที่รับ

บริการในคลินิกโรคหืด แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลืออ านาจ  ที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
 2562  ถึงเดือนมีนาคม 2563    
  
ขั้นตอนที่ 1  :  การวางแผนและการเตรียมการก่อนท าการศึกษา 

1.1 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคหืด แนวทางการรักษา ยาที่ใช้ในการรักษา บทบาทของ
เภสัชกรในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ  

1.2 สถานที่ท าการศึกษา 
คลินิกโรคหืดวันอังคาร แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลืออ านาจ  

1.3 ศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย/ประเมินความเป็นไปได้ของการศึกษา 
1.4 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากร 



  
 

1.5 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.5.1 แบบฟอร์มประเมินการค้นหา DRPs  
1.5.2 แบบบันทึกติดตาม PEFR 
1.5.3 แบบประเมินการใช้ยาพ่นแต่ละข้ันตอน เอกสารการสอนพ่นยา แผ่นพับ

ความรู้เพื่อความเข้าใจของผู้ป่วย 

ขั้นตอนที่ 2  :  ด าเนินการศกึษา 
1.  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 
2. เก็บข้อมูลผู้ป่วยค้นหา DRP ตามแบบบันทึกข้อมูลเพ่ือสรุปปัญหา 
3. หลังจากผู้ป่วยพบแพทย์ จะพบเภสัชกรเพ่ือประเมินปัญหาความร่วมมือในการใช้ยา ทักษะการใช้ยา

พ่น ประเมินอาการทางคลินิก บันทึกผล 
4. ผู้ป่วยจะได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม ความรู้เรื่องโรคและยา ได้รับการสอนใช้ยาสูดพ่น แก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาเมื่อพบ ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อเนื่องทุกเดือน  
5. ผู้ป่วยจะได้รับการบริการตามขั้นตอนปกติของงานเภสัชกรรม การตรวจสอบความถูกต้องของยา 

ใบสั่งยา รวมถึงการจ่ายยาพร้อมให้ค าแนะน าจากเภสัชกรที่ห้องจ่ายยา 
6. ประเมินผลเดือนสุดท้ายของการศึกษา  

 
ขั้นตอนที่  3  :  การวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 

1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ แสดงโดยร้อยละ   

สรุปผลการวิจัย 
1) DRP ที่พบสูงสุดในผู้ป่วยโรคหืด 3 อันดับแรก คือ 1.Non-compliance(ร้อยละ21), 2.Adverse drug 
reaction (ร้อยละ8) และ 3.Duplicate medication (ร้อยละ 2.6)  
 2.หลังการให้บริบาลเภสัชกรรม ผู้ป่วยเกิดความร่วมมือในการใช้ยาตามแพทย์สั่งมากขึ้นร้อยละ 92   
 3) ผลลัพธ์ทางคลินิกหลังการบริบาลทางเภสัชกรรม ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ย PEFR เพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 52.85 เป็น 
ร้อยละ 68 
 
12.ระยะเวลาท าวิจัย 
 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
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