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ประเภท     [ ] วิจัย       [  ] R2R         [ ] CQI (Clinic)       [ ] CQI (Non Clinic)     [ ] HNA 
รองรับ Excellence [   ] PP Excellence   [  ] Service Excellence   [  ] People Excellence    

                [  ] GV Excellence  [ ] เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ..........................   
ผลงานในสาขา   [  ]  แพทย์   [  ]  ทันตแพทย์  [  ]  เภสัชกรรม    [  ]  พยาบาล  [  ]  คุ้มครองผู้บริโภค        

          [  ]  วิทยาศาสตร์การแพทย์     [  ]  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
          [  ]  บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทั่วไป    [  ]  การแพทย์แผนไทย   
          [  ]  ป้องกันและควบคุมโรค     [  ]  อ่ืนๆ 

การเสนอผลงาน [] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    [  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
                        [  ] ผลอันดับรางวลัที่ได้รับระดับจังหวัด 

                  [  ]  ชนะเลิศ       [  ]     รองฯ ๑       [  ] รองฯ ๒      [  ]  ชมเชย    
ชื่อเรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลเขาชัยสนร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดท าผลงาน :  นางสุภิตา ทองข า ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  
                     เบอร์โทร 084 967 1273 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  084 967 1273 E-mail gift_Rx@hotmail.co.th 

 
 ข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานในปี 2562 พบปัญหาการใช้ยา พบว่าการใช้ยาใน
รูปแบบยากินถูกต้อง 79.21% และยาฉีดอินซูลินถูกต้อง 78.23% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยสูงอายุ สาเหตุขาด
ความเข้าใจเรื่องโรค เรื่องยา การมองฉลากไม่ชัดเจน การแก้ปัญหาที่ผ่านมาไม่ต่อเนื่อง สาเหตุการให้ค าปรึกษามี
การบันทึกผลในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว ขาดการส่งต่อข้อมูลทางเวชระเบียน ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ชัดเจน เนื่องจากการบันทึกเป็นรูปแบบกระดาษ ดังนั้นการพัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จึงเป็นการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้ถูกต้องและมีความร่วมมือในการใช้ยาเพ่ิมขึ้น ส่งผล
ให้ควบคุมความรุนแรงของโรค ช่วยป้องกันหรือชะลอสภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ  อีกทั้งยังท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น          
 ผลการพัฒนางาน โดยการบริบาลเภสัชกรรมแก้ปัญหาการค้นหาปัญหา โดยใช้ QR code และเพ่ิม
ตัวอย่างยาจริงที่ผู้ป่วยใช้อยู่ เพ่ือสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้แท้จริง น ามาออกแบบการแก้ปัญหาซึ่งส่วนใหญ่ เป็น
ผู้สูงอายุ แก้ปัญหาข้อมูลบนฉลากยาที่พบจากการใช้ยาไม่ถูกต้องทั้งในส่วนของใช้มาหรือน้อยกว่าแพทย์สั่ง การลืม 
ซึ่งการออกแบบให้มีข้อความระบุท่ีชัดเจน ใช้สติ๊กเกอร์สีเห็นได้ชัด ผลการพัฒนางาน ลดปัญหาการใช้ยากินได้ 
28.19% ลดปัญหาการใช้ยาฉีดได้ 48.33% ผู้ป่วยใช้ยากินถูกต้องเพ่ิมข้ึนเป็น๘๑.๘๐% ฉีดยาถูกต้องเพ่ิมขึ้น
83.58% การติดตามแก้ปัญหา ADR ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาที่ส่งผลให้ผู้ป่วยหยุดยาได้ทุกราย และผลจากการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่งผลให้เกิดการติดตามต่อเนื่อง ซึ่งผลการพัฒนามีแนวโน้มที่ดีขึ้น และไม่พบผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ต้องกลับมานอนในโรงพยาบาลเนื่องด้วยสาเหตุการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง 
 



1.ชื่อผลงาน/โครงการ :การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลเขาชัยสนร่วมกับการใช้ 
                             โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2.ชื่อเจ้าของผลงาน :  นางสุภิตา ทองข า ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาชัยสน 
3.บทน า   
           นโยบายมาตรฐานความปลอดภัยด้านยากระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้มีงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอก โดยก าหนดให้มีการด าเนินการดังนี้  1. ก าหนดเกณฑ์การให้ค าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยชัดเจน     2. มีห้องให้
ค าปรึกษาด้านยาเป็นสัดส่วน 3. ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังได้รับการให้ค าปรึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ครั้งหรือจนกว่า
ผู้ป่วยสามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 4. การจัดท า patient profile ผู้ป่วยเพ่ือบันทึกและติดตามการใช้
ยาอย่างต่อเนื่อง 5. การจัดท าคู่มือการให้ค าปรึกษาด้านยา 6.ร่วมออกสุขศึกษาหรือค าปรึกษาด้านยาร่วมกับสาขา
วิชาชีพอ่ืน 7. มีระบบประเมินความรู้และความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ให้ค าปรึกษาอย่างเป็นระบบ 8. จ านวนผู้ป่วย
นอกในกลุ่มโรคเรื้อรังที่ได้รับการให้ค าปรึกษา ที่ต้องกลับเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากความไม่สามารถใช้
ยาตามสั่ง หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าไม่เกิน ร้อยละ 10 โรงพยาบาลเขาชัยสนมีผู้ป่วยเบาหวานเป็นล าดับ 2 ของ
ผู้ป่วยนอกและมีมูลค่าการใช้ยามากเป็นอันดับ 2 ของโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน                                                                    
           ข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานในปี 2562 พบปัญหาการใช้ยา พบว่าการใช้ยาใน
รูปแบบยากินถูกต้อง 79.21% และยาฉีดอินซูลินถูกต้อง 78.23% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยสูงอายุ สาเหตุขาด
ความเข้าใจเรื่องโรค เรื่องยา การมองฉลากไม่ชัดเจน การแก้ปัญหาที่ผ่านมาไม่ต่อเนื่อง สาเหตุการให้ค าปรึกษามี
การบันทึกผลในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว ขาดการส่งต่อข้อมูลทางเวชระเบียน ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ชัดเจน เนื่องจากการบันทึกเป็นรูปแบบกระดาษ ดังนั้นการพัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จึงเป็นการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้ถูกต้องและมีความร่วมมือในการใช้ยาเพ่ิมขึ้น ส่งผล
ให้ควบคุมความรุนแรงของโรค ช่วยป้องกันหรือชะลอสภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ  อีกทั้งยังท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น                                          
4.วัตถุประสงค์  
           1. เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยใช้ยาถูกต้องเพ่ิมข้ึน 
          3. เพ่ือติดตามและจัดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

4. เพ่ือติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้อย่างต่อเนื่อง 
5.แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/การทบทวนวรรณกรรม 
 การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care)๑  หมายถึง  การค้นหา แกไข และ ปองกันปัญหาที่
เกิดข้ึน หรืออาจจะเกิดข้ึนจากการใช้ยา ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรงที่มีต่อการใช้ยาของผู้ป่วย 
เพ่ือให้ได้ผลการรักษาที่ถูกต้องตามต้องการ ได้แก่ หายจากโรค บรรเทาอาการ ชะลอหรือยับยั้งการด าเนินของโรค 
ปองกันโรค และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

การศึกษาเรื่องผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยการบริบาลทางเภสัชกรรมแบบเชิงรุก2 
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีน้ าตาลในเลือด>200 mg/dl ที่เข้ารับบริการ ณ คลินิกจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล

วารินช าราบ ผู้ป่วยทั้งหมด 509 ราย ปัญหาจากการใช้ยาถูกค้นพบเป็นจ านวน 228 และ 568 ครั้ง ระหว่างปี 
พ.ศ. 2557 และ 2558 การติดตามผู้ป่วยที่มีปัญหาความร่วมมือในการใช้ยา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 40.6 เป็น 



92.4 สัดส่วนผู้ป่วยที่มีระดับHbA1cและFBS อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายเพิ่มข้ึน(p <0.001) ผลลัพธ์ทางคลินิกพบว่า 
ผู้ป่วยมีระดับ HbA1c อยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย คือมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 7 มากขึ้น จากร้อยละ 18.5 ในปี พ.ศ. 
2557 เป็นร้อยละ 46.2 ในปี พ.ศ. 2558 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) อีกท้ังผู้ป่วยมีระดับน้ าตาลใน
เลือด (FBS) อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายระหว่าง 70-130 mg/dl เพ่ิมมากข้ึน จากร้อยละ 33.1 ในปี  พ.ศ. 2557 
เป็นร้อยละ 51.9 ในปี พ.ศ.2558 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน  (p < 0.001) จากการศึกษานี้แสดงให้เห็น
ว่าการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกจากการบริบาลเภสัชกรรม 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การให้ค าปรึกษาในผู้ป่วยเบาหวาน๔ ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในโรงพยาบาลคลอง
หอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การวิจัย 38 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 18 ราย และกลุ่มทดลอง 20 ราย 
เป็นผู้ป่วยที่ได้รับค าแนะน าปรึกษาและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  CDMR  (Counseling Diabetic 
Medication Record)  ในขณะที่กลุ่มควบคุม ได้รับค าแนะน าปรึกษาและบันทึกข้อมูลในกระดาษ patient 
medication profile พบว่าจ านวนการค้นพบปัญหาที่เกี่ยวกับยาและจ านวนปัญหาที่ถูกแก้ไขระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (27 กับ 29 ปัญหา) และ  (26 กับ 28 ปัญหา) คิดเป็น
ร้อยละ 96.3 และ 96.5 ตามล าดับ, P>0.05 นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการให้ค าแนะน าพร้อมกับการกรอกข้อมูล
ของผู้ป่วยพบว่ากลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ 34.20±5.43 นาที และ 46.44± 11.13 
นาทีตามล าดับ,P<0.001 ในขณะที่ผลการประเมินความพึงพอใจของเภสัชกรต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
CDMRมีคะแนนตั้งแต่ 3.50±0.58 ถึง 5.00±0.00 ซึ่งเป็นคะแนนแสดงความพึงพอใจระดับปานกลางถึงสูงสุด
เภสัชกรส่วนใหญ่ที่ทดลองใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CDMR มาก
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็ว 
6.วิธีการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีค่า FBS ≥180 mg/dl และหรือ HbA1C ≥ 9% 
ช่วงที่ 1 การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานระยะที่ 1  (เม.ย ๒๕6๓ – ก.ย. ๒๕๖๓) 
 ๑. เภสชักรประเมินความถูกต้องในการใช้ยา และ บันทึกข้อมูลพร้อมกับประเมินความถูกต้องในการใช้ยา
รับประทานเบาหวาน และยาฉีด Mixtard  Insulin (๗0/๓0) penfill  โดยการใช้มือถือเคลื่อนที่สแกน QR CODE  
ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) ได้แก่ ภาวะ Hypoglycemia ปัญหาที่พบคือ ผู้ป่วยสูงอายุส่วน
ใหญ่ไม่สามารถอ่านข้อความบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เนื่องจากตัวอักษรมีขนาดเล็ก และมองรูปภาพตัวอย่างใน
แบบสอบถามไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นการมองภาพเป็น 2 มิติ และลักษณะแผงยาไม่เหมือนที่ตัวเองได้รับ เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทยา ส่งผลให้ระยะเวลาในการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวาน/ราย ค่อนข้างนาน ผลจาก
การประเมินในขั้นตอนนี้ปัญหาที่พบคือ ผู้ป่วยใช้ยากินไม่ถูกต้องเมื่อมีการปรับเปลี่ยนขนาดยา หรือมียาเปลี่ยน
บริษัท การใช้ยาฉีดที่ไม่ถูกต้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดการฉีด ซึ่งส่วนใหญ่คือ เป็นผู้สูงอายุ 
 2. การเขียนบันทึกของเภสัชกร (Pharmacist note) ลงในสมุดประจ าตัวของผู้ป่วย เพ่ือส่งต่อข้อมูลให้
แพทย์ผู้ตรวจพิจารณาสั่งใช้หรือปรับเปลี่ยนการใช้ยาตามความเหมาะสม  และบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือดูแล
ผู้ป่วย 



 3. การติดตามการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการใช้ยาโดยการติดสติกเกอร์สีส้ม มี
ข้อความระบุว่า“พบเภสัชกรคลินิกหลังรับยา” ลงในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย เพ่ือติดตาม post dispensing error 
และ prescribing error ตามล าดับ อีกท้ังเน้นย้ าวิธีการใช้ยาตามแพทย์สั่งให้ถูกต้อง 
ช่วงที่ ๒ : การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานระยะที่ ๒  (เม.ย ๒๕6๓ – ก.ย. ๒๕๖๓) 

1. เภสัชกรประเมินความถูกต้องในการใช้ยา และ บันทึกข้อมูลพร้อมกับประเมินความถูกต้องในการใช้ยา 
รับประทานเบาหวาน และยาฉีด Mixtard  Insulin (๗0/๓0) penfill  โดยการใช้มือถือเคลื่อนที่สแกน QR CODE  
พร้อมกับใช้ตัวอย่างยาของจริงประกอบการประเมิน แก้ปัญหาการใช้ยาไม่ถูกต้องโดยติดสติ๊กเกอร์สีส้มข้อความ ยา
เปลี่ยนขนาดและยาเดิมเปลี่ยนบริษัท ส่วนยาฉีดแก้ปัญหาโดยใช้สติกเกอร์รูปภาพหลอดฉีดยาอินซูลินบนฉลากยา
ระบุ “ขนาดยาฉีดอินซูลิน”ช่วงเช้าใช้ สติกเกอร์สีส้ม และช่วงเย็นใช้สติกเกอร์สีเหลือง พร้อมทั้งอธิบายการใช้ยา 
ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) ได้แก่ ภาวะ Hypoglycemia ยังพบปัญหาในผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถใช้ยาได้ด้วยตนเอง และไม่มีผู้ดูแล 
 2. การเขียนบันทึกของเภสัชกร (Pharmacist note) ลงในสมุดประจ าตัวของผู้ป่วย และลงบันทึก
pharmacist note                        เพ่ือส่งต่อข้อมูลให้แพทย์ผู้ตรวจพิจารณาสั่งใช้หรือปรับเปลี่ยนการใช้
ยาตามความเหมาะสม  และบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือดูแลผู้ป่วย 
 3. การติดตามการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการใช้ยาโดยการติดสติกเกอร์สีส้ม มี
ข้อความระบุว่า“พบเภสัชกรคลินิกหลังรับยา” ลงในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย เพ่ือติดตาม post dispensing error 
และ prescribing error ตามล าดับ อีกท้ังเน้นย้ าวิธีการใช้ยาตามแพทย์สั่งให้ถูกต้อง 
7. ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1 แสดงผลจ านวนปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา(Drug related problems,DRPs)   
              หมายเหตุระยะท่ี 1  ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจน  

รูปแบบยา ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา (DRP) 
จ านวนปัญหาที่                     

เกิดจากการใช้ยา (ครั้ง) 
จ านวน
ปัญหา         
ที่ลดลง 

ร้อยละของ
จ านวนปัญหา        

ที่ลดลง ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

ยา
รับประทาน 

ผิดขนาด มากกว่าแพทย์สั่ง ๗ ๓ ๔ ๕๗.๑๔ 

ผิดขนาด น้อยกว่าแพทย์สั่ง 2๘ 2๓ ๕ ๑๗.๘๖ 

ลืมกินยา 59 41 ๑๘ ๓๐.๕๑ 

ไม่กินยาตามแพทย์สั่ง 3๗ 3๓ ๔ ๑๐.๘๑ 

เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADR) ๑๘ 7 ๑๑ ๖๑.๑๑ 

รวม ๑๔๙ ๑๐๗ ๔๒ 28.19 

ยาฉีด 
Mixtard 
insulin           

ผิดขนาด มากกว่าแพทย์สั่ง 5 2 ๓ ๖๐.๐๐ 

ผิดขนาด น้อยกว่าแพทย์สั่ง ๑๑ ๙ ๒ 18.๑๘ 

ลืมฉีดยา 18 6 ๑๒ ๖๖.๖๗ 



(๗๐/๓๐) 
penfill 

ไม่ฉีดยาตามแพทย์สั่ง 17 11 ๖ ๓๕.๒๙ 

เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADR) 9 3 ๖ ๖๖.๖๗ 

รวม ๖๐ ๓๑ ๒๙ 48.33 
 การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานส่งผลให้ลดปัญหาการใช้ยาในรูปแบบยากินได้ร้อยละ 28.19 
และลดปัญหาการใช้ยาฉีดได้ร้อยละ 48.33 
 
ตารางท่ี 2  แสดงร้อยละผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานใช้ยาถูกต้อง 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
ร้อยละผู้ป่วยใช้ยากินถูกต้อง ≥ 8๐% 79.21% 81.3๖% ๘๑.๘๐% 
ร้อยละผู้ป่วยใช้ยาฉีดถูกต้อง ≥ 8๐% 78.23% ๘๐.๗๗% ๘๓.๕๘% 

 ผลการบริบาลส่งผลให้ผู้ป่วยใช้ยาถูกต้องเพ่ิมข้ึนทั้งยากินและยาฉีด 
 
ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse drug reaction, ADR)  
               หมายเหตุระยะท่ี 1 ไม่มีการเก็บข้อมูล 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (คน)   

พบอาการไม่พึงประสงค์                
จากการใช้ยา (ADR) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา (ADR) 

ระยะที่ 2 ๑๐ ๑๐๐ 
ระยะที่ 3 ๒๗ ๑๐๐ 

        การบริบาลเภสัชกรรมสามารถติดตามอาการพึงประสงค์ที่เกิดจากยาและแก้ปัญหาได้ทุกราย  

ตารางท่ี 4 แสดงผลการติดตามการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง 

การวินิจฉัยของแพทย์ (Diagnosis)              
ขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 
จ านวนผู้ป่วยที่พบ (คน) 

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่เข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล 

Hypoglycemia ๑ ๖.๒๕ 

Hyperglycemia ๑ ๖.๒๕ 

Chronic Kidney Disease (CKD) ๒ ๑๒.๕ 

Heart Failure ๑ ๖.๒๕ 



การวินิจฉัยของแพทย์ (Diagnosis)              
ขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 
จ านวนผู้ป่วยที่พบ (คน) 

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่เข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล 

Gastritis ๔ ๒๕ 

Depress ๑ ๖.๒๕ 

Fever ๒ ๑๒.๕ 

Dizziness ๒ ๑๒.๕ 

Hypertension ๑ ๖.๒๕ 

Cellulitis ๑ ๖.๒๕ 

         การบันทึกและวิเคราะห์ผลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โดยการใช้มือถือเคลื่อนที่สแกน QR 
Code ทั้งหมด 753 ครั้งพบผู้ป่วยจ านวน ๑๖ รายที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยภาวะต่างๆ   พบ
ผู้ป่วยมีภาวะ Hyperglycemia และ Hypoglycemia รวมทั้งหมด 2 ราย สาเหตุของการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
ไม่ได้เกิดจากปัญหาการใช้ยา แต่เป็นผลจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการมีโรคร่วม   
8.สรุปผล  
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ในครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยใช้ยาถูกต้องเพ่ิมข้ึนทั้งยากินและยาฉีด แก้ปัญหา
อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบันทึก ติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้เกิดการติดตามได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามแก้ปัญหา ไม่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเนื่องจาก
การใช้ยาไม่ถูกต้อง 
9.แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
1. เพ่ิมการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย                          
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ควรเพ่ิมการ
บันทึกข้อมูล วันนัดหมาย เพ่ือสามารถค านวณวันนัดและทราบรายชื่อผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ในคลินิก
โรคเบาหวานได้                           

๓. การท างานร่วมกับทีม ICT เพ่ือพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความรวดเร็วเพ่ิมขึ้น                                                                                                                       
4.ควรเพ่ิมการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวาน ให้กับสหวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น นักโภชนากร หรือทีมเยี่ยม
บ้าน กรณีท่ีผู้ป่วยสามารถใช้ยารักษาโรคเบาหวานตามแพทย์สั่งได้ถูกต้องแต่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดได ้                
๕. การเชื่อมโยงข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมกับระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล                             



คู่มือให้ความรู้เรื่องโรคและยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเขาชัยสน 

๑. แผ่นพับเรื่องโรคและยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเขาขัยสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. แผ่นพับเรื่องโรคและยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเขาขัยสน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ขั้นตอนการเตรียมปากกาฉีดยาอินซูลิน และเทคนิคการบริหารยาที่ถูกวิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการออกแบบ QR CODE ส าหรับบันทึกข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมและประเมินความถูกต้องในการใช้
ยาในผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวาน โรพยาบาลเขาชัยสน 

๑. สร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวาน ผ่าน Google form รายละเอียดดังนี้     
 ๑.๑ ระบุข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ ชื่อ-สกุล, HN, ค่า FBS (mg/dl) และ HbA1C (%) 

 

 ๑.๒ รายการยาที่ผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานได้รับ                  
ยารับประทาน Metformin 500 mg :  รายละเอียดการประเมินความถูกต้องในการในการใช้ยามีดังนี้          
 1. ผู้ป่วยใช้ยา Metformin 500 mg ดังรูปหรือไม่ [ใช่ / ไม่ใช่]                                                             
 2. วิธีการรับประทานยา Metformin 500 mg ของผู้ป่วยถูกต้องตามแพทย์สั่งหรือไม่    

  [ถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง] หากไม่ถูกต้องประเมินต่อในข้อ 3                                              
 3. ปัญหาจากการใช้ยา (DRP) Metformin 500 mg  คืออะไร                                          
  - ผิดขนาด มากกว่าที่แพทย์สั่ง                                                                                                   
  - ผิดขนาด น้อยกว่าที่แพทย์สั่ง                                                                                                  
  - ลืมกินยา                                                                                                                     
  - ไม่กินยาตามแพทย์สั่ง                                                                                    
  - เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา  



                    

 ๑.๒ รายการยาที่ผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานได้รับ (ต่อ)                 
ยารับประทาน Glipizide 5 mg : รายละเอียดการประเมินความถูกต้องในการในการใช้ยามีดังนี้ 
 1. ผู้ป่วยใช้ยา Glipizide 5 mg  ดังรูป หรือไม่ [ใช่ / ไม่ใช่]                                                                              
 2. วิธีการรับประทานยา Glipizide 5 mg ของผู้ป่วยถูกต้องตามแพทย์สั่งหรือไม่[ถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง]  
หากไม่ถูกต้องประเมินต่อในข้อ 3                                                                                                                                                                                             
 3. ปัญหาจากการใช้ยา (DRP) Glipizide 5 mg คืออะไร                                                                
  -  ผิดขนาด มากกว่าที่แพทย์สั่ง        
  -  ผิดขนาด น้อยกว่าที่แพทย์สั่ง        
  -  ลืมกินยา          
  -  ไม่กินยาตามแพทย์สั่ง         
  -  เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑.๒ รายการยาที่ผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานได้รับ (ต่อ) 
ยารับประทาน Pioglitazone 30 mg : รายละเอียดการประเมินความถูกต้องในการในการใช้ยามีดังนี้ 
 1. ผู้ป่วยใช้ยา Pioglitazone 30 mg  ดังรูป หรือไม่ [ใช่ / ไม่ใช่]    
 2. วิธีการรับประทานยา Pioglitazone 30 mg ของผู้ป่วยถูกต้องตามแพทย์สั่งหรือไม่                      
[ถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง] หากไม่ถูกต้องประเมินต่อในข้อ 3                                                                                                                                                 
 3. ปัญหาจากการใช้ยา (DRP) Pioglitazone 30 mg คืออะไร     
 -  ผิดขนาด มากกว่าที่แพทย์สั่ง  -  ผิดขนาด น้อยกว่าที่แพทย์สั่ง    
 -  ลืมกินยา    -  ไม่กินยาตามแพทย์สั่ง     
 -  เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา 
 



 

 ๑.๒ รายการยาที่ผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานได้รับ (ต่อ) 
ยา Mixtard insulin (๗๐/๓๐) penfill: รายละเอียดการประเมินความถูกต้องในการในการใช้ยามีดังนี้ 
 1. ผู้ป่วยใช้ยา Mixtard insulin (๗๐/๓๐) penfill ดังรูป หรือไม่ [ใช่ / ไม่ใช่]   
 2. วิธีการบริหารยาฉีด Mixtard insulin (๗๐/๓๐) ของผู้ป่วยถูกต้องตามแพทย์สั่งหรือไม่                      
[ถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง] หากไม่ถูกต้องประเมินต่อในข้อ 3                                                                                                                                                 
 3. ปัญหาจากการใช้ยา (DRP) Mixtard insulin (๗๐/๓๐) คืออะไร     
 -  ผิดขนาด มากกว่าที่แพทย์สั่ง  
 -  ผิดขนาด น้อยกว่าที่แพทย์สั่ง          

-  ลืมกินยา            
-  ไม่กินยาตามแพทย์สั่ง           
-  เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑.๓ ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) หากผู้ป่วยมีภาวะ Hypoglycemia หรือมีอาการ
ข้างเคียงจากยาให้ระบุ       

 



 ๑.๔ การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก  กรณีผู้ป่วยมีปัญหาการรับประทานยาหรือฉีดยาไม่ถูกต้อง แนะน าให้
ผู้ป่วยกลับมาพบเภสัชกรคลินิกอีกครั้งหลังรับยาจากห้องยา เพื่อตรวจสอบรายการยาและเน้นย้ าวิธีการใช้ยาใหม่อีก
ครั้งกรณีแพทย์มีการสั่งใช้ยาใหม่หรือปรับเปลี่ยนขนาดยา เพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาได้ถูกต้อง 

 

            

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

๒. สร้าง QR Code ส าหรับบันทึกและรวบรวมข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานจาก URL : 
https://forms.gle/GLFGN45PrQ7fg9Yc7 ได้ QR Code ดังแสดง 

 

 

 

 QR code DM clinic 

https://forms.gle/GLFGN45PrQ7fg9Yc7


3. สร้างแบบฟอร์มวิเคราะห์ผลการบริบาลเภสัชกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม  Microsoft excel วิเคราะห์
ผลร้อยละความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานทั้งยารับประทานและยาฉีด Mixtard Insulin  (๗0/๓0)  
penfill  การค้นหาปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADR)  และ         การค้นหา
ความเสี่ยงเชิงรุก 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแสดงข้อมูลการบันทึกขอ้มูลผ่านการสแกน QR Code เดือน พฤศจิกายน2562 



ขัน้ตอนการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานและบันทึกข้อมูล  

๑. ภาพตัวอย่างแสดงข้ันตอนการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวาน      
๑.๑ การค้นหาปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก เพ่ือติดตามผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้ยา ติด
สติกเกอร์สีส้มระบุ “พบ เภสัชกร คลินิก หลังรับยา” เพ่ือให้ผู้ป่วยกลับมาพบเภสัชกรคลินิกอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบ
รายการยาและการสั่งใช้ของแพทย์ 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ กรณีแพทย์สั่งปรับเปลี่ยนขนาดยารับประทาน  ติดสติกเกอร์สีส้มระบุ “ยาเปลี่ยนวิธีใช้” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑.๓ กรณีแพทย์สั่งปรับเปลี่ยนขนาดยาฉีด Mixtard Insulin (70/30) penfill                                   
ติดสติกเกอร์รูปภาพหลอดฉีดยาอินซูลินบนฉลากยาระบุ “ขนาดยาฉีดอินซูลิน”ช่วงเช้าใช้สติกเกอร์สีส้มและช่วงเย็น
ใช้สติกเกอร์สีเหลือง 

 


