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บทคดัย่อ 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา: 

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ      
ใหโ้รคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบญัญตัิ  โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซ่ึง
จ าเป็นต้องมีการลดการไปโรงพยาบาลในผู ้ป่วยท่ีไม่มีความเร่งด่วน  เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลบางแกว้ จึงมีโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยระบบจัดส่งยาให้ผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีบา้น      
ดว้ยการกระจายยาไปท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) แล้วให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
(อสม.) น ายาไปกระจายแกผู่ป่้วยในพื้นท่ี จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัน้ีช้ินน้ี  
วตัถุประสงค์: เพื่อคน้หาปัญหาเก ีย่วกบัยา (drug related problems) ในผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง และเปรียบเทียบผลลพัธ์ทางคลินิก ไดแ้ก ่ค่าระดบัน ้ าตาลในเลือด ค่าระดบัน ้ าตาลสะสม ( FPG, HbA1C) ค่าการ
ท างานของไต ค่าดชันีมวลกาย และค่าความดนัโลหิต กอ่นและหลงัส่งยาโรคเร้ือรัง 
ระเบียบการวจิัย: การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเป็นการวิจยัก ึง่ทดลอง (quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียววดัผลกอ่น
และหลงัจดัส่งยาโรคเร้ือรัง ในผูป่้วยโรคเบาหวาน และ/หรือโรคความดนัโลหิตสูง ท่ีเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน
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ของโรงพยาบาลบางแกว้ ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2564- มิถุนายน 2564 ซ่ึงเคยได้รับการจัดส่งยาไปท่ีบา้นโดย อสม. 
จ านวน 40 คน วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และปัญหาเก ีย่วกบัยาดว้ยสถิติเชิงพรรณนาใช้ จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกกอ่นและหลังส่งยาโรคเร้ือรังโดยใช้สถิติ Paired sample t-test        
โดยก  าหนดความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value < 0.05 
ผลการศึกษา: ผูป่้วยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดนัโลหิตสูง มีปัญหาเก ีย่วกบัยา ร้อยละ 37.5 ปัญหาเก ีย่วกบัยา
ท่ีพบมากท่ีสุดคอื การไม่ใหค้วามร่วมมือในการใชย้า (non-adherence) ร้อยละ 68.75 รองลงมาคือ ไดรั้บยาท่ีไม่มีขอ้
บ่งช้ีทางวิชาการ (medication use without indication) ร้อยละ 18.75  ผูป่้วยเบาหวานมีค่าระดับน ้ าตาลในเลือดและ
ค่าความดนัโลหิตกอ่นและหลงัส่งยาโรคเร้ือรังไปท่ีบา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05 ) โดยพบว่า
หลงัส่งยาโรคเร้ือรังไปท่ีบา้น ผูป่้วยมีค่าระดบัน ้ าตาลในเลือดและระดบัน ้ าตาลสะสม (FPG และ HbA1C) รวมถึงค่า
ความดนัโลหิตเฉล่ียสูงขึ้น ส่วนในผูป่้วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่ากอ่นและหลังส่งยาโรคเร้ือรังมีค่าความดัน
โลหิตไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบัค่าการท างานของไตและค่าดชันีมวลกาย ท่ีพบว่าไม่แตกต่างกนัเช่นกนั 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
โรคเบาหวานจดัเป็นโรคไม่ติดต่อท่ีพบบ่อยท่ีสุดควบคู่กบัโรคความดันโลหิตสูง  โรคน้ีพบบ่อยมากกว่า

ร้อยละ 5 ขึ้นไปในประชาชนไทยวยั 30 ถึง 60 ปี จากการส ารวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทย คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2556-
2557 มีผูเ้ป็นโรคเบาหวานได้รับการรักษาและควบคุมระดับน ้ าตาลได้ดีเพียงร้อยละ 23.7   ความดันโลหิตสูง
ควบคุมได้ดีเพียงร้อยละ 27.7 การควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือดของผูป่้วยโรคเบาหวานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ควบคุมปัจจยัเส่ียงเช่น ความดนัโลหิตสูงนั้นเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากสามารถลดการเกดิโรคแทรกซ้อนท่ีรุนแรงได ้
เช่น โรคแทรกซ้อนท่ีตา ภาวะไตท างานบกพร่อง รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด[1] ซ่ึงการท่ีผูป่้วยมีโรคร่วม   
หลายชนิดและการไดรั้บยาร่วมกนัหลายขนานนั้นเป็นสาเหตุให้ผูป่้วยเกดิปัญหาจากยา (Drug Related Problems; 
DRP) ตามมาได้[2]  

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให ้
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบญัญตัิ  โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึง
จ าเป็นตอ้งมีการลดการไปโรงพยาบาลในผูป่้วยท่ีไม่มีความเร่งด่วนเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการรับ
และแพร่เช้ือของผูป่้วยในโรงพยาบาล[3] ทางโรงพยาบาลบางแกว้ จึงมีโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล     
ดว้ยระบบจดัส่งยาใหผู้ป่้วยโรคเร้ือรังท่ีบา้น ด้วยการกระจายยาไปท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
แลว้ใหอ้าสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) น ายาไปกระจายแกผู่ป่้วยในพื้นท่ี โดยเร่ิมระบบจัดส่งยา      
ใหผู้ป่้วยโรคเร้ือรังท่ีบา้น ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2563 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงท่ีผ่านมาสามารถลดความแออัดในคลินิก
โรคเบาหวานไดจ้ากเดิมเฉล่ีย 56 คนต่อวนัเป็น 31 คนต่อวนั (ลดลงร้อยละ 45) และคลินิกความดนัโลหิตสูงจากเดิม
เฉล่ีย 54 คนต่อวนั เป็น 34 คนต่อวนั (ลดลงร้อยละ 37)   

จากการทบทวนวรรณกรรมยงัไม่พบการศึกษาปัญหาเก ีย่วกบัยาและผลลพัธ์ทางคลินิกของผูโ้รคเบาหวาน
และ/หรือโรคความดนัโลหิตสูงท่ีเป็นผูป่้วยใน ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ดงันั้น จึงได้ท าการศึกษา
วิจยัเพื่อคน้หาปัญหาเก ีย่วกบัยาในผูป่้วยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดนัโลหิตสูง และศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก
ในช่วงกอ่นและก  าลงัระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อคน้หาปัญหาเก ีย่วกบัยา (Drug Related Problems; DRP) ในผูป่้วยโรคเบาหวาน และ/หรือโรคความดัน

โลหิตสูง 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลลพัธ์ทางคลินิก ไดแ้ก ่ค่าระดบัน ้ าตาลในเลือด ค่าระดบัน ้ าตาลสะสม (FPG, HbA1C) ค่า
การท างานของไต ค่าดชันีมวลกาย และค่าความดนัโลหิต กอ่นและหลงัส่งยาโรคเร้ือรัง 



การทบทวนวรรณกรรม 
Hepler และ Strand ไดจ้ดัประเภทของปัญหาเก ีย่วกบัยา (drug related problems) เป็น 8 ประเภท ดังน้ี (1) 

ผูป่้วยไม่ไดรั้บยาท่ีควรจะไดรั้บ (untreated indications)  (2) ผูป่้วยไดรั้บยาท่ีไม่เหมาะสม (improper drug selection) 
(3) ผูป่้วยไดรั้บยาถูกตอ้งแต่ขนาดน้อยเกนิไป (subtherapeutic dosage) (4) ผูป่้วยไม่ได้รับยาตามแพทยส์ั่ง (failure 
to receive medication) ซ่ึงความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผูป่้วย (non-adherence) จัดเขา้ในประเภทน้ี (5) ผูป่้วย
ไดรั้บยาถูกตอ้งแต่ขนาดมากเกนิไป (overdosage) (6) ผูป่้วยเกดิอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug 
reactions) (7) ผูป่้วยเกดิอันตรกริิยาระหว่างยา (drug interactions) (8) ผูป่้วยได้รับยาท่ีไม่มีขอ้บ่งช้ีทางวิชาการ 
(medication use without indication)[4] 

ในประเทศไทยมีการศึกษาผลของการบริบาลบนหอผูป่้วยอายรุกรรมชายและอายรุกรรมหญิง  โรงพยาบาล
พหลพลพยหุเสนา พบว่า จากขอ้มูลการบริบาลเภสัชกรรมผูป่้วยแรกรับ ปัญหาการใช้ยา ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูป่้วย
ไม่ไดรั้บยาตามแพทยส์ั่ง รวมถึงความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication errors) และลืมรับประทานยา หรือไม่ใช้ยา
ดว้ยเหตุผลส่วนตวั (Failure to receive medication) 203 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 51.1 จากการสัมภาษณ์ผูป่้วยและญาติ
พบว่าเกดิจากผูป่้วยไม่มารักษาตามนดัท าใหไ้ม่ไดรั้บการรักษาต่อเน่ือง รวมถึงการใช้ยาไม่ถูกตอ้งตามค าสั่งใช้ยา
ของแพทย ์ใชย้าผิดวิธี ทานยาไม่ถูกตอ้ง ลืมทานยา เป็นตน้ ปัญหาท่ีพบรองลงมาได้แก ่อาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา (Adverse drug reaction) 76 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 19.1 และผูป่้วยไม่ได้รับยาท่ีควรจะได้รับ (Untreated 
indications) 60 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.1[5]  

เช่นเดียวกบัการประเ มินการบริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู ้ป่วยอายุรกรรมหญิงในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั พบปัญหาท่ีเก ีย่วกบัยาจ านวน 340 คร้ัง ในผูป่้วย 214 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.46 ของผูป่้วยทั้งหมด โดย
ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การบริหารยาไม่เหมาะสม ร้อยละ 32.94 การไม่ได้รับยาท่ีสมควรได้รับ ร้อยละ 10 และ
การไม่ได้รับยาตามแพทย์สั่งร้อยละ 10 โดยร้อยละ 48.53 ของขอ้เสนอแนะของเภสัชกร เพื่อช่วยแกปั้ญหา              
ท่ีเก ีย่วกบัยา มีระดับความส าคญัทางคลินิกอยู่ท่ีระดับ 4 (significance) และร้อยละ 89.22 ของปัญหาท่ีเก ีย่วกบัยา        
ท่ีพบไดรั้บการยอมรับและปฏิบตัิตามขอ้เสนอแนะของเภสัชกร[6] 

จากการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกเบาหวานแบบเชิงรุกของโรงพยาบาลวารินช าราบเพื่อศึกษาผลลพัธ์
การดูแลผูป่้วยเบาหวานดว้ยการบริบาลทางเภสัชกรรมแบบเชิงรุก พบปัญหาจากการใช้ยาเพิ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2557 
และปี พ.ศ. 2558 จาก 228 ปัญหาเป็น 568 ปัญหา (p <0.05) การปรึกษาแพทยโ์ดยเภสัชกร     ได้รับการยอมรับ     
ร้อยละ 91.6 การติดตามผูป่้วยท่ีมีปัญหาความร่วมมือใน การใชย้า เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40.6 เป็น 92.4 สัดส่วนผูป่้วย
ท่ีมีระดบั HbA1C และ FBS อยูใ่นเกณฑ์เป้าหมายเพิ่มขึ้น (p <0.001)[7] 

วธีิการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเป็นการวิจยัก ึง่ทดลอง (quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียววดัผลกอ่นและหลัง

จดัส่งยาโรคเร้ือรัง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ผูป่้วยโรคเบาหวาน และ/หรือโรคความดันโลหิตสูง ท่ีเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล       
บางแกว้ ในช่วงเวลาท่ีท าการวิจยัตั้งแต่  1 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564 



เกณฑ์การคดัเลือกผู้ป่วยเข้าการศึกษา  
  - ผูป่้วยโรคเบาหวาน และ/หรือโรคความดันโลหิตสูงทุกรายท่ีเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล       
บางแกว้  
  - มีประวติัไดรั้บการจดัส่งยาโรคเร้ือรังไปท่ีบา้นโดย อสม. ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
  - มีผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ ทั้งกอ่นและหลงัจดัส่งยาโรคเร้ือรังไปท่ีบา้น 
  - ผูป่้วยเตม็ใจส่ือสารขอ้มูลการใชย้าของตนเองและประวตัิอ่ืนๆ 
เกณฑ์การคดัเลือกผู้ป่วยออกจากการศึกษา  
  - ผูป่้วยท่ีไม่สามารถติดตามปัญหาท่ีเก ีย่วกบัยาได ้  
  - ผูป่้วยท่ีปฏิเสธการใหบ้ริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกร 
สถานที่ท าการศึกษา และระยะเวลาด าเนินการ  

หอผู ้ป่วยในโรงพยาบาลบางแกว้ อ าเภอบางแกว้  จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ว ันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง              
15 มิถุนายน 2564 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
1. แบบบนัทึกประวตัิทางสุขภาพของผูป่้วย ประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป ได้แก ่เพศ อายุ จ านวนวนันอนโรงพยาบาล จ านวนคร้ังท่ีส่งยาผ่านอสม . การ
วินิจฉยัโรค ผูดู้แลการใชย้า ระยะเวลาการเป็นโรค โรคร่วมอ่ืนๆ  และจ านวนรายการยาท่ีผูป่้วยไดรั้บ 

ส่วนที่ 2 แบบบนัทึกผลลพัธ์ทางคลินิกและแบบบนัทึกค่าความดนัโลหิต 
ส่วนที่ 3 แบบบนัทึกปัญหาเก ีย่วกบัยา (drug-related problems)  

2. ปฏิทินตวัอยา่งยาโรคเร้ือรัง 
3. ฐานขอ้มูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม MitNet) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ผูว้ิจยัเป็นเภสัชกรท่ีด าเนินการในกจิกรรมต่างๆ ตามแนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผูป่้วย ดงัน้ี  
- กรณีผูป่้วยท่ีรับใหม่ ท่ีเป็นผูป่้วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ผูว้ิจัยท าการทบทวนประวติัทัว่ไป   
และประวัติการรักษา ประวัติการจัดส่งยาโรคเร้ือรังไปท่ีบ้านในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบตัิการ จากเวชระเบียนฐานขอ้มูลในโปรแกรม MitNet และมีการสัมภาษณ์ผูป่้วยและผูดู้แล เพื่อท าการ
ประสานรายการยาเดิมท่ีผูป่้วยไดรั้บกอ่นเขา้รักษาในโรงพยาบาล  
- หากพบว่าเป็นผูป่้วยท่ีเคยได้รับการจัดส่งยาโรคเร้ือรังไปท่ีบา้น กจ็ะเร่ิมเกบ็ขอ้มูลตามแบบบนัทึกประวตัิทาง
สุขภาพของผูป่้วย  
- ทบทวนการใชย้าโดยใชป้ฏิทินตวัอยา่งยาโรคเร้ือรังท่ีจัดท าขึ้นโดยผูว้ิจัย ประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้
และการบริหารยา รวมถึงอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา คน้หา ประเมินปัญหาท่ีเก ีย่วกบัยาเบ้ืองตน้  
- หากพบปัญหาท่ีเก ีย่วกบัยา เภสัชกรร่วมปรึกษา และ/หรือเสนอแนวทางกบับุคลากรทางการแพทยท่ี์เก ีย่วขอ้ง หรือ
ผูป่้วยและ/หรือผูดู้แล ดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม และบนัทึกไวใ้น progress note ของ doctor order sheet ในเวชระเบียน  
2. บนัทึกขอ้มูลทัว่ไป ผลลพัธ์ทางคลินิก และปัญหาเก ีย่วกบัยาท่ีพบลงในแบบบนัทึกประวตัิทางสุขภาพของผูป่้วย 



3. รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
การวเิคราะห์ข้อมูล   

วิเคราะห์ข ้อมูลทัว่ไป และปัญหาเก ีย่วกบัยาด้วยสถิติเชิงพรรณนาใช้ จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกกอ่นและหลังส่งยาโรคเร้ือรังโดยใช้สถิติ Paired sample t-test  โดย
ก  าหนดความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value < 0.05 

ผลการศึกษา  

จากการด าเนินงานศึกษาปัญหาเก ีย่วกบัยาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผูป่้วยโรคเบาหวานและ /หรือโรค   
ความดนัโลหิตสูง ท่ีเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงพยาบาล
บางแกว้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 -15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เกบ็ขอ้มูลผูป่้วยทั้งหมดจ านวน 50 ราย           
มีผูป่้วยท่ีเขา้เกณฑ์การศึกษาทั้งหมดจ านวน 40 ราย มีผูป่้วยถูกคดัออก จ านวน 10 ราย เน่ืองจากไม่มีผลลัพธ์ทาง
คลินิกในช่วงจดัส่งยาโรคเร้ือรัง โดยมีขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วยรายละเอียด ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยที่ท าการศึกษา (n=40) 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วย จ านวน(ร้อยละ) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
16 (40) 
24 (60) 

อายุเฉลีย่ (mean ± SD ปี) 72±12.81 

ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลีย่ (mean ± SD วนั) 2.38±1.39 

จ านวนคร้ังที่ส่งยาไปท่ีบ้านเฉลีย่ (mean ± SD คร้ัง) 2.88±0.84 
การวนิิจฉัยหลกั 

โรคความดนัโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน (ภาวะน ้ าตาลในเลือดสูง) 
ภาวะหวัใจลม้เหลว 

              อ่ืนๆ (เช่น อาการวิงเวียน ไข ้อาการเจ็บหนา้อก บาดเจ็บ เป็นตน้) 

 
11 (21.56) 
9 (17.64) 
4 (7.84) 

27 (52.94) 
ผู้ดูแลการใช้ยา 

มีผูดู้แล 
ไม่มีผูดู้แล 

 
10 (25) 
30 (75) 

โรคประจ าตัว 
โรคเบาหวาน 
โรคความดนัโลหิตสูง 
โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง 

 
2 (5) 

21 (52.5) 
17 (42.5) 



ระยะเวลาการเป็นโรคเฉลีย่ (mean ± SD ปี) 7.75±4.64 
โรคร่วมอ่ืนๆที่เป็นร่วมด้วย 

ไม่มีโรคร่วม 
มีโรคร่วม 

 
18 (45) 
22 (55) 

จ านวนรายการยาที่ได้รับเฉลีย่ต่อคน (mean ± SD รายการ) 4.52±2.06 
ปัญหาเกีย่วกบัยา  

จากผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาทั้งหมดจ านวน 40 ราย ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเก ีย่วกบัยา จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 
62.5) พบปัญหาเก ีย่วกบัยา จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 37.5) ปัญหาเก ีย่วกบัยาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การไม่ใหค้วามร่วมมือ
ในการใชย้า (non-adherence) จ านวน 11 คร้ัง (ร้อยละ 68.75) รองลงมาคือ ไดรั้บยาท่ีไม่มีขอ้บ่งช้ีทางวิชาการ 
(medication use without indication) จ านวน 3 คร้ัง (ร้อยละ 18.75) พบผูป่้วยไดรั้บยาท่ีถูกตอ้งแต่ขนาดมากเกนิไป 
(overdosage) 1 คร้ัง (ร้อยละ 6.25) และผูป่้วยเกดิอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยา (adverse drug reactions)  1 คร้ัง 
(ร้อยละ 6.25) รายละเอียดตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ปัญหาเกีย่วกบัยา  

ปัญหาเกีย่วกบัยา คร้ัง (ร้อยละ) 
ทั้งหมด (คร้ัง) 16 
ผูป่้วยไม่ได้รับยาท่ีควรจะไดรั้บ (untreated indications) 0 
ผูป่้วยไดรั้บยาท่ีไม่เหมาะสม (improper drug selection) 0 
ผูป่้วยไดรั้บยาถูกตอ้งแต่ขนาดนอ้ยเกนิไป (subtherapeutic dosage) 0 
ความไม่ร่วมมือในการใชย้าของผูป่้วย (non-adherence) 
   ลืมรับประทานยา 
   ปรับขนาดยาเองเน่ืองจากกงัวลเร่ืองอาการขา้งเคียง 
   ขาดนดั/ขนาดยา 

11 (68.75) 
5  
3  
3  

ผูป่้วยไดรั้บยาถูกตอ้งแต่ขนาดมากเกนิไป (overdosage) 1 (6.25) 
ผูป่้วยเกดิอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยา (adverse drug reactions) 1 (6.25) 
ผูป่้วยเกดิอนัตรกริิยาระหว่างยา (drug interactions)  0 
ผูป่้วยไดรั้บยาท่ีไม่มีขอ้บ่งช้ีทางวิชาการ (medication use without indication) 
   ทานสมุนไพรชาชงไม่ทราบชนิด 
   ทานสมุนไพรลูกกลอน 

3 (18.75) 
2  
1 

ผลลพัธ์ทางคลนิิก  
ผูป่้วยโรคเบาหวานมีค่าระดับน ้ าตาลในเลือดกอ่นและหลังส่งยาโรคเร้ือรังไปท่ีบา้นแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยพบว่าหลงัส่งยาโรคเร้ือรังไปท่ีบา้น ผูป่้วยเบาหวานมีค่าระดบัน ้ าตาลในเลือด และ
ระดบัน ้ าตาลในเลือดสะสม (FPG และHbA1C) เฉล่ียสูงขึ้น (FPG เพิ่มขึ้นจาก 157.52 mg/dl เป็น 263.26 mg/dl และ 



HbA1C เพิ่มขึ้นจาก 7.76% เป็น 9.60%) ส่วนค่าการท างานของไต และค่าดัชนีมวลกายของผูป่้วยทั้งโรคเบาหวาน
และโรคความดนัโลหิตสูงกอ่นและหลงัส่งยาโรคเร้ือรัง พบว่าไม่แตกต่างกนั รายละเอียดดงัตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 ผลลพัธ์ทางคลนิิก 

ตัวช้ีวดั 
  

จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลีย่ p-value 
ก่อนส่งยาโรคเร้ือรัง หลงัส่งยาโรคเร้ือรัง 

ระดบัน า้ตาลในเลือด1 
FPG (mg/dl) 
HbA1C (%) 

 
19 
19 

 
157.52 

7.76 

 
263.26 

9.60 

 
0.003 
0.020 

ค่าการท างานของไต2 
GFR (ml/min/1.73m2) 

40 74.78 73.24 0.445 

ค่าดชันีมวลกาย3 
BMI (kg/m2) 

40 24.48 24.43 0.835 

1: ค่าน ้าตาลในเลือดในผูป่้วยโรคเบาหวาน และผูป่้วยเบาหวานท่ีมีโรคความดันโลหิตสูง  
2: ค่าการท างานของไตคิดจากผูป่้วยทั้ งหมด 3: BMI คิดจากผูป่้วยทั้ งหมด  
สถิติ paired sample t-test ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ p-value < 0.05 

ส าหรับค่าความดนัโลหิตในผูป่้วยโรคเบาหวานและผูป่้วยเบาหวานท่ีมีโรคความดนัโลหิตสูงร่วมดว้ยนั้น 
พบว่าหลงัท่ีส่งยาโรคเร้ือรังไปท่ีบา้น ผูป่้วยมีค่าความดนัโลหิตสูงขึ้นทั้ง Systolic BP และ Diastolic BP อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี p < 0.05 (Systolic BP เพิ่มขึ้นจาก 139 เป็น 149.55 mmHg และ Diastolic BP เพิ่มขึ้นจาก 72.13 
เป็น 77.18 mmHg) ส่วนในผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง ทั้งกอ่นและหลงัส่งยาโรคเร้ือรังพบว่าค่าความดนัโลหิตว่า
ไม่แตกต่างกนั รายละเอียดดังตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 ค่าความดนัโลหิต 

ตัวช้ีวดั 

 
จ านวน(คน) ค่าเฉลีย่ p-value 

 ก่อนส่งยาโรคเร้ือรัง หลงัส่งยาโรคเร้ือรัง 
ค่าความดนัโลหิต 
ในผู้ป่วยเบาหวาน 
Systolic BP 

Diastolic BP 

 
 

19 

 

 
 

139.00 

72.13 

 
 

149.55 

77.18 

 
 

0.015 

0.020 

 
ค่าความดนัโลหิต 
ในผู้ป่วยความดนัโลหิตสูง 
Systolic BP 

 
 

21 

 
 

141.45 

 
 

144.98 

 
 

0.447 



Diastolic BP  75.00 81.76 0.069 
สถิติ paired sample t-test ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ p-value < 0.05 

สรุปผลการศึกษา 
การจดัส่งยาใหผู้ป่้วยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูงในช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัส    

โคโรน่า 2019 พบผูป่้วยมีปัญหาเก ีย่วกบัยา ร้อยละ 37.5 ซ่ึงปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การไม่ให้ความร่วมมือในการ
ใชย้า (non-adherence) ร้อยละ 68.75 ท าใหผู้ป่้วยไม่สามารถคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดและค่าความดันโลหิตได้ตาม
เป้าหมาย ส่งผลใหผู้ป่้วยกลุ่มน้ีตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผูป่้วยใน ด้วยภาวะความดันโลหิตสูง หรือ
ภาวะน ้ าตาลในเลือดสูง  

ส าหรับการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิก ช่วงกอ่นและหลังส่งยาโรคเร้ือรัง พบว่าผูป่้วยเบาหวานมีค่า
ระดบัน ้ าตาลในเลือด และค่าความดนัโลหิต กอ่นและหลงัส่งยาโรคเร้ือรังแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 
0.05) โดยหลงัส่งยาโรคเร้ือรังมีค่าเฉล่ียสูงขึ้น ส่วนในผูป่้วยความดันโลหิตสูงพบว่า ค่าความดันโลหิตกอ่นและ
หลงัส่งยาโรคเร้ือรังไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบัค่าการท างานของไตและค่าดัชนีมวลกายซ่ึงไม่แตกต่างกนัทั้งกอ่น
และหลงัส่งยาโรคเร้ือรังเช่นกนั 
การวจิารณ์ 
 ปัญหาจากการใชย้าในการศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษากอ่นหนา้น้ี คือ พบปัญหาความไม่ร่วมมือในการ
ใช้ยามากท่ีสูด [5,7]  ซ่ึงในช่วงท่ีส่งยาโรคเร้ือรังผูป่้วยไม่ได้รับค าแนะน าการใช้ยาจากเภสัชกร จึงอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการรับประทานยาได ้อยา่งไรกต็ามการศึกษาน้ียงัไม่ไดท้ าการเปรียบเทียบปัญหาการใชย้ากบัช่วงกอ่น
ส่งยาโรคเร้ือรัง ท่ีผูป่้วยไดรั้บยาจากเภสัชกรและไดรั้บค าแนะน าการใชย้าตามปกติ  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา ยงัไม่พบการศึกษาท่ีท าการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิก ในช่วง
กอ่นและหลังส่งยาโรคเร้ือรังในช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงจากงานวิจัยคร้ังน้ี ท าให้ได้
ขอ้มูลว่า ในผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีอาจมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยนั้น มีค่าระดับน ้ าตาลในเลือดและค่าความดัน
โลหิตเพิ่มขึ้นในช่วงส่งยาโรคเร้ือรัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value < 0.05) ส าหรับในผูป่้วยโรคความดันโลหิต
สูง พบว่าค่าความดนัโลหิตไม่แตกต่างกนั ทั้งช่วงกอ่นและหลังส่งยาโรคเร้ือรัง เช่นเดียวกบัค่าการท างานของไต 
และค่าดัชนีมวลกาย ของผูป่้วยทั้งสองกลุ่มกไ็ม่แตกต่างกนัทั้ง และเม่ือเปรียบเทียบค่าระดับน ้ าตาลจากเกณฑ์
เป้าหมายในผู ้ป่วยโรคเบาหวาน คือ FPG 80-130 mg/dl และ HbA1C < 7.0%  ค่าความดันโลหิตในผู ้ป่วย
โรคเบาหวาน BP <  140/90 mmHg และในผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง BP <  130/90 mmHg [1,8]  พบว่า ผูป่้วยส่วน
ใหญ่ไม่สามารถควบคุมไดต้ามเกณฑ์ตั้งแต่กอ่นส่งยาโรคเร้ือรัง ส่งผลใหห้ลังส่งยาโรคเร้ือรังในผูป่้วยกลุ่มน้ียิ่งไม่
สามารถควบคุมได้ดีขึ้น ขอ้จ ากดัในการศึกษาน้ี คือ มีผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาไม่มากเท่าท่ีควร และขาดการติดตาม
ผลลพัธ์ท่ีเกดิขึ้นภายหลงัจากการด าเนินการแก ้ไขปัญหาท่ีเก ีย่วกบัยาตามขา้งตน้ ซ่ึงควรมีการท าเพิ่มเติมในอนาคต
ต่อไป 
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