Diabetes Care in Samutsakhon Hospital setting
: Pharmacists are Indispensable!
ภญ.ปราณี ลัคนาจันทโชติ
เป้าหมายและพันธกิจสาหรับการทางานดูแลผู้ป่วยเบาหวานในงานเภสัชกรรมบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาล
สมุทรสาคร คือทางานและกาหนดทิศทางร่วมกันกับทีม โดยตั้งใจทางานในหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรให้ดี ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันและชะลอการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่เป็นเบาหวานแล้ว ชะลอการเกิดความทุกข์จากภาวะแทรกซ้อนที่ต้องสูญ เสีย
ทรัพย์ เวลา สูญเสียปีสุขภาวะ(Disability-Adjusted Life-DALYs) และแก้ปัญหาการใช้ยาทั้งกรณีผู้ป่วยที่ได้ใช้ยาเบาหวาน
หรือไม่ได้ใช้ยาเบาหวาน ตลอดจนส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ในสมัย แรกๆเภสัช กรมีการทางานแยกส่ว นจากแผนกอื่นๆ ทั้งกระบวนการคิด การจัดการ การบริบาลผู้ ป่ว ย
เพียงแต่มีการประสานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประเมิน พิจารณาตัดสินใจ วางแผนเรื่องการใช้ยาของผู้ป่วย ซึ่งจะพบปัญหา
การเข้าไม่ถึงข้อมูลประวัติผู้ป่วย การสื่อสารเสี่ยงสูงต่อความไม่ถูกตรงของข้อมูลสูง การจัดการปัญหาการใช้ยาเภสัชกรจะ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วหรือมีความชัดเจนของปัญหามากแล้วเป็นส่วนมากซึ่งเป็นลักษณะงาน
ตั้งรับโดยแท้จริง (passive activities) นอกจากนี้การทางานมีความเชื่อมโยงไม่เพียงพอ การติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
ทาได้ยากเนื่องจากต่างหน่วยต่างวางแผนเพื่อผู้ป่วยตามแนวของตน
ในเวลาต่อมา การบริบาลเภสัชกรรม เภสัชกรได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ทาให้เภสัชกรมีการประสานงาน มี
สั ม พัน ธภาพกับ ที มงานสหสาขาวิ ช าชี พ โดยมีห น่ ว ยดู แลผู้ ป่ว ย(งานผู้ ป่ว ยนอกและงานผู้ ป่ ว ยอายุ รกรรม) เป็ นผู้ จั ด
ดาเนินการในรูปแบบ one stop service รูปแบบกิจกรรม Class Camp Club ซึ่งงานต่างๆมีการดาเนินการตามวาระ
โอกาสแต่เมื่อมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทาให้การติดตามผู้ป่วยทางเภสัชกรรมไม่ต่อเนื่อง
ในปัจจุบันการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ได้ปรับวิธีการ
ทางานดู แลผู้ ป่ ว ยโดยมี เป้ าหมาย "สามารถให้ การบริบาลเภสั ช กรรมอย่า งต่อ เนื่อ ง" แม้ที มงานหลั ก จะมี การเปลี่ ย น
ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานต่างๆเกี่ยวกับผู้ป่วย โดยพัฒนาแบบประเมิน การบันทึกติดตามผู้ป่วย ทั้งนี้มี
ระบบส่งต่อข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อการติดตาม เติมเต็ม และกระตุ้นเตือน ความรู้ ทักษะ เจตคติให้กับผู้
เป็นเบาหวาน ในเรื่องความรู้โรคเบาหวาน ทักษะและเจตคติการใช้ชิวิตอยู่กับเบาหวานและยาควบคุมเบาหวาน
ทาให้การปฏิบัติงานมีแนวทางพัฒนาต่อเนื่อง ติดตามผู้ป่วยได้ แม้มีปัจจัยแปรปรวน เปลี่ยนแปลงภายนอกการบริบาลเภสัช
กรรมยังสามารถดาเนินการต่อไปได้ แต่คุณภาพอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์
ระบบการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานจัดการดาเนินการดังนี้
1. การให้ความรู้เรื่องยาและการสนับสนุนการจัดการตนเองในการใช้ยา
2. ระบบการปฏิบัติงานและการส่งต่อข้อมูล
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อป้องกันและชะลอการเกิดโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน
4. ระบบเชื่อมต่อ ประสานงาน และจัดการความรู้
1.การให้ความรู้เรื่องยาและการสนับสนุนการจัดการตนเองในการใช้ยา
มีกิจกรรมการให้ความรู้ การให้คาปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม แบบชั้นเรียนและแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดให้ มี
บริการผู้ป่วยตามประเภท ผู้ป่วยทั่วไปได้เข้ากลุ่มเรียนรู้ ซึ่งจะได้รับการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ยาร่วมไปกับ
ทักษะด้านอาหารและออกกาลังกายจากนักสุขศึกษาและนักโภชนาการทั้งหมด 4 ครั้ง ในการให้ความรู้แลกเปลี่ยนจะมีการ
ใช้สมุดตัวอย่างยา หรือแผ่นแสดงตัวอย่างยาเพื่อการระบุให้เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้มีการคัดกลุ่มที่มีความจาเป็นต่อการ
เรียนรู้เฉพาะเรื่อง เช่น ผู้ป่วยที่มีความร่วมมือในการใช้ยาและควบคุมระดับตาลได้ไม่ดี เข้ากลุ่มอบรมเข้มข้นให้เรียนรู้การ
ตรวจวัดระดับน้าตาลตนเองโดยขอให้ผู้ป่วย บันทึกอาหาร การใช้ยาและกิจกรรมการใช้พลังงานเมื่ออยู่ที่บ้าน จากนั้น
กลับมาพบทีมเพื่ออธิบายทาความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น การพัฒนาทักษะการใช้ยาตามสถานภาพผู้ป่วยเป็นสิ่งที่เภสัชกรช่วย
ผู้ป่วยในการค้นหาอุปสรรคการใช้ยาแนะนาปรับเครื่องมือให้ ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้ง่าย สะดวก เหมาะสมในแต่ละรายได้
เช่นกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาอ่านหนังสือไม่ได้ (มองไม่เห็น อ่านไม่ออก) อาจใช้ภาพสัญลักษณ์ แบบโรงพยาบาลยะรัง ปัตตานี
(รูปที่1) บอกเวลาแล้วใช้จานวนขีดบอกจานวนเม็ดยาที่ต้องรับประทานหรือโรงพยาบาล รามัน จ.ยะลา (รูปที่2) ใช้วงกลม

ที่ห่างกันบอกเวลาและจานวนวงกลมบอกจานวนเม็ดยา โรงพยาบาลพุทธชินราช (รูปที่3) ใช้ภาพสัญลักษณ์บอกเวลาและ
ภาพยาหรือยาจริงเพื่อเป็นตัวอย่าง(ยาเม็ด) โรงพยาบาลสมุทรสาคร (รูปที่4) ใช้ฉลากภาพ (รูปที่5) สื่อจานวนด้วยการ
ระบุจานวน ภาพขนาดยา (ระบายตามขนาดตามระบุ) สื่อเวลาด้วยภาพแสดงเวลาด้วยสัญลักษณ์ (ไก่ อาทิตย์จ้า อาทิตย์
อัสดง คนนอนหลับ ) ข้อความ (เช้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน) และให้เขียนเข็มยาว สั้น ที่ภาพนาฬิกาตามระบุ และมีนาฬิกา
จาลอง(รูปที่6)

การสอนกลุ่ม(Class) มีการสอน 3 ครั้ง ก่อนนัดรวมกลุ่มย่อยลักษณะเป็นค่าย(Camp)
ครั้งแรก เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานทั่วไปและการใช้ยา แบบบันทึกค้นหาความรู้สึกและ
ความเข้าใจในการใช้ยา ความกังวลต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยด้านอาหาร(Meal) การใช้ยา
(Med) การออกกาลังกาย(Move) การแก้ปัญหาเวลาฉุกเฉิน(More) การตรวจติดตามภาวะสุขภาพ (Monitoring)
(เอกสาร 1)
ครั้งที่ 1 ให้ความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะให้จัดการตนเองด้านยา โดยมีการะบวนการดังนี้
- ประเมินความรู้เรื่องยา (เอกสาร 2)
- ให้ความรู้
- ยาเบาหวาน ขนาดใช้ ชื่อยา วิธีใช้ยา
- การออกฤทธิ์และอาการไม่พึงประสงค์ของยา
- ให้แนวคิดและทักษะในการตั้งคาถามสุขภาพสื่ออาการสาคัญหรือข้อมูลสาคัญต่อบุคลากรทาง
การแพทย์ ในครั้งนี้ผู้ป่วยจะได้พบกับนักโภชนาการด้วยและเริ่มเรียนรู้เรื่องอาหาร
ครั้งที่ 2 การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตในการใช้ยาโดยมีกระบวนการดังนี้
- ประเมินความรู้เรื่องยาชุดที่ 2 (เอกสาร 3)
- พัฒนาความรู้และทักษะการใช้ยาเชิงบูรณาการ
- ทบทวนความรู้ โดยใช้บัตรคา
- ให้ความรู้เรื่องตัวชี้วัดสาหรับการรักษาดูแลควบคุมเบาหวาน ความสามารถและข้อจากัดของการใช้ยา
- ติดตามค้นหาอุปสรรคการใช้ยา
( สาหรับครั้งนี้นักโภชนาการจะได้สอนวิธีเลือกอาหารในชีวิตประจาวัน)
ครั้งที่ 3 การศึกษาพัฒนาทักษะและวางแผนการจัดการเรื่องยาในสถานการณ์ต่างๆ
- ทบทวนความรู้เรื่องยา ( เอกสาร 4 )
- ค้นหาอุปสรรคการใช้ยา
- ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์จาลองปัญหาการใช้ยา
( ในครั้งนี้จะมีแนะนาการออกกาลังกาย รอบเอวที่เหมาะสม การดูแลอาหารและยาให้พอดี )
2.ระบบการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล
2.1 การปฏิบัติงาน บริบาลเภสัชกรรม ให้คาปรึกษาเรื่องยา ติดตามป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องยา นาเสนอข้อมูลให้
แพทย์เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนและวางแผนการรักษา
2.2 การให้คาแนะนา เภสัชกรให้คาแนะนาที่ถูกต้องโดยแนะนาให้ผู้ป่วยรู้จักยาที่ได้รับ วิธีการใช้ยา ข้อควรระวัง
อาการข้างเคียง การเก็บรักษายา อาการสาคัญที่ควรกลับมาพบแพทย์ นอกจากนี้ผู้ป่วยควรได้รับคาแนะนาที่
จาเป็นอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องและนาไปปฏิบัติได้ในวิถีชีวิต
2.3 การบันทึกงานอย่างต่อเนื่องในประวัติผู้ป่วย ( เอกสาร 5 ) เพื่อให้มีข้อมูลการบริการที่ผู้ป่วยได้รับดังนี้
- แผนการให้ความรู้
- บันทึกกิจกรรมที่ผู้ป่วยได้รับ
- บันทึกจานวนยาที่ผู้ป่วยได้รับและคงเหลือในแต่ละครั้ง
- บันทึกผลการให้ความรู้ (คะแนน)และผลการจัดกิจกรรมและแผนติดตามต่อไป
2.4 ระบบการส่งต่อข้อมูล
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและสนับสนุนกระตุ้นให้เภสัชกรบันทึกการส่งต่อข้อมูล
ภายในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลใช้เอกสารบันทึกพร้อมๆกันได้หลายคน
หลายๆหน่วยงาน

3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อป้องกันและชะลอการเกิดโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน
3.1. ระบบเรียกข้อมูล โดยใช้ตัวแปรที่มีความสาคัญ เช่น ค่าการทางานของไตและรายการยาที่ต้องปรับขนาดเมื่อ
การทางานของไตบกพร่อง การเรียกข้อมูลจะทาให้ สามารถระบุผู้ป่วยที่ต้องเข้าไปดูแลข้อมูลและซักประวัติอย่าง
ใกล้ชิด
3.2.ระบบการประสานรายการยา โดยการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มานอนโรงพยาบาล ตรวจสอบอาการสาคัญที่
ทาให้ต้องมาโรงพยาบาล (Chief Complaint) ด้วยภาวะฉุกเฉิน น้าตาลต่าหรือน้าตาลสูง ซึ่งอาจพบปัญหาการใช้
ยาเกินขนาดหรือหรือไม่ร่วมมือในการใช้ยา หรือมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะกับแผนการใช้ยา ตัวอย่างเช่น กรณีผู้ป่วยซึ่ง
มานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้าตาลต่า เภสัชกรซักประวัติและพูดคุยกับญาติผู้ป่วย ทบทวนรายการยาที่ได้รับใน
ปัจจุบัน ญาติบอกว่าหยุดยาลดน้าตาลในเลือดชนิดเม็ดมา 3-4 เดือนแล้ว มิน่าเล่า ตอนนอนโรงพยาบาลได้รับยานี้
อีกจึงทาให้น้าตาลต่า จึงไปซื้อน้าหวานจากร้านสะดวกซื้อมาให้ผู้ป่วยกิน (ซึ่งไม่ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เ จ้าหน้าที่
ทราบ) เมื่อเภสัชกรขอ chart ผู้ป่วยมาทบทวนข้อมูลพบว่ามีการให้กลูโคสระหว่างนอนในโรงพยาบาล 2 ครั้ง และ
มีประวัติหยุดยามา 3 เดือนแล้ว
ข้อสังเกตจากเหตุการณ์นี้ได้กาหนดการตามรอยคือ " ผู้ป่วยเบาหวาน นอนโรงพยาบาลได้ยาลดน้าตาลแล้วยังได้
glucose treatment" นอกจากนี้ผู้ป่วยในภาวะวิกฤติที่นอนโรงพยาบาล ได้รับ insulin treatment ก็ไม่ควรมียา
ลดน้าตาลในเลือดกลุ่ม sulfonylureas , non-sulfonylurea secretagogues
4.ระบบการสร้างสรรค์มาตรฐานปรับปรุงงาน (Dynamic standard system setting) มีการปรับแนวทางปฏิบัติทาง
คลินิ กที่ มีห ลักฐานแสดงผลลั พธ์การดูแลผู้ ป่ว ยได้ดีขึ้น โดยปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ จัดทาผังงานและกาหนด
บทบาทหน้าที่ จากการรวมประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงของทีมสุขภาพมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย มีระบบสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติ มีกลยุทธ์ในการดาเนิ นการ และมีระบบที่
ตรวจสอบทบทวนได้โดยสหสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้โดยความร่วมมือร่วมใจ การเชื่อมต่อประสานงาน และจัดการความรู้
มีการประชุมภายในหน่ว ยงานย่ อยทุกสัปดาห์มีการประชุมทีมงานสหสาขาวิช าชีพต่างสายงานก่อนและหลั ง
กิจกรรม มีการประสานแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการและผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ระบบประเมินผลตัวชี้วัดกระบวนการและผลลัพธ์ ดังนี้
5.1 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ได้แก่ จานวนผู้ป่วยที่มีร้อยละเอวันซี และร้อยละที่เข้าเกณฑ์ของน้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร
(Fasting Blood Glucose) จานวนผู้ป่วยที่ขาดการติดตาม จานวนผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉิน
5.2 ตัวชี้วัดกระบวนการ ได้แก่ จานวนผู้ป่วยที่มีความร่วมมือในการใช้ยามากกว่าร้อยละ 85 จานวนผู้ป่วยที่พบ
อาการไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ จานวนผู้ป่วยที่พบปัญหาการใช้ยา
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นจากผู้ปฏิบัติงาน (practitioner based quality improvement) จะต้องสกัด
ประสบการณ์ในการทางาน จดจาความผิดพลาดและความสาเร็จ และกระทาเรื่องที่สาเร็จซ้าๆ ใช้ความรู้จากความผิดพลาด
จัดให้เป็นระบบหรือวิธีซึ่งป้องกันได้ มองเห็นแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้น ลัด เร็ว สะดวก ปลอดภัย ปรับเป็นมาตรฐานงาน
ทางานแบบเชิงรุก(Active Activities)มากขึ้นโดยใช้วิธีตามรอย(tracer) หรือ สัญญาณนา กระตุ้นเตือน(trigger) มาช่วย
การรับฟังผู้ป่วยอย่างตั้งใจ จะทาให้เภสัชกรรับรู้เหตุ อุปสรรค ของผู้ป่วยก่อนเกิดปัญหาเกินแก้ไข ดังนี้การประสานส่งต่อ
ร่ว มมือร่ ว มใจและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทั้ งในหน่ ว ยงานและระหว่างหน่ ว ยงานจึ งมีประโยชน์ม ากในการสร้างระบบที่ มี
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสาร 1
รายละเอียด drug related problem ผู้ป่วยโครงการ Smart dispensing (DM Visit O)
ชื่อ ___________________HN___________

วันที่_____________

รับรู้ความรู้สึก ต่อความเจ็บป่วย สถานะและความเข้าใจเรื่องยา สุขภาพ ความเชื่อความคาดหวัง
1 เป็นเบาหวานมา ........................ปี……………..เดือน
2 ท่านคิดว่าต้องใช้ยาเบาหวานไปตลอดชีวิตหรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

3 รู้สึกอย่างไรกับการกินยาทุกวันหรือไม่
เฉยๆ ทานได้ตามแพทย์สั่ง

เบื่อ แต่ก็ทานตามแพทย์สั่ง

4 ท่านกังวลใจเรื่องการกินยาเบาหวานนานๆ หรือไม่
ไม่

กังวล(ระบุ)_______________________________________

5 ท่านใช้วิธีอื่นในการควบคุมน้าตาลนอกเหนือจากที่แพทย์สั่งด้วยหรือไม่
สมุนไพร( ระบุ )…………………………………………..

อาหารเสริม( ระบุ ).......................................

ออกกาลังกาย( ระบุ )………………………………

อื่นๆ ( ระบุ )………………………………………………….

6 รู้จักอาการน้าตาลต่าหรือไม่

ทราบ

ไม่ทราบ

7 รู้จักอาการน้าตาลสูงหรือไม่
รู้จักยาเบาหวาน/ขนาด/วิธีใช้

ทราบ

ไม่ทราบ

1 ชื่อยา

ทราบ

ไม่ทราบ(ระบุ)..............................................................................

2 สรรพคุณ

ทราบ

ไม่ทราบ(ระบุ)..............................................................................

3 ความแรง

ทราบ

ไม่ทราบ(ระบุ)..............................................................................

4 วิธีใช้

ทราบ

ไม่ทราบ(ระบุ)..............................................................................

5 ท่านมียาเบาหวานกินก่อนอาหาร หรือไม่

มี

ไม่มี

6 ท่านมียาเบาหวานกินหลังอาหาร หรือไม่

มี

ไม่มี

7 ท่านสามารถจัดยากินเองตามฉลากหน้าซองได้ และจัดยากินเอง
จัดกินเอง

มีคนจัดให้

8 หลังจากได้รับยาใหม่แล้ว ท่านอ่านวิธีกินยาตามหน้าซองทุกครั้ง
อ่านทุกครั้ง
9 ท่านมียาที่กินครึ่งเม็ดหรือไม่

ไม่ได้อ่าน
มี

ไม่มี

ถ้ามี แพทย์สั่งกินยา ครึ่งเม็ด แต่ท่านเคยกินยาเต็มเม็ดหรือไม่
ไม่เคย
เคย เพราะ เม็ดยาหักยาก/คิดว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน /อื่นๆ ระบุ…………….

แบบสอบถามความร่วมมือในการรับประทานยา ระยะเวลา 1 สัปดาห์ก่อนจนถึงวันที่ทาการประเมิน
ค้นหาอุปสรรค การใช้ยา
1

ท่านเคยปรับเพิ่ม ลด หรือหยุดยาเบาหวานเอง

2

ท่านเคยลืมกินยาเบาหวานก่อนอาหาร

3

ท่านเคยลืมกินยาเบาหวานหลังอาหาร

4

เคยมีอาการอ่อนเพลีย วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ใจหวิว ใจสั่น
มือสั่น เหงื่อออก หิว (น้าตาลต่า)

5

เคยมีอาการหิวน้ามาก ดืม่ น้าบ่อย ปัสสาวะบ่อยในเวลา
กลางคืน อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย น้าหนักลด ตามัว
(น้าตาลสูง)

ไม่เคย

ไม่เกิน 2
ครั้งต่อเดือน

1 ครั้ง ต่อ
สัปดาห์

2-4 ครั้ง ต่อ
สัปดาห์

มากกว่า 4
ครั้ง/
สัปดาห์

ช่วงเวลาของการทากิจวัตรประจาวัน
1

ตื่นนอน_________________________

5

นอน_________________________

2

กินข้าวเช้า_______________________

6

กินมื้ออื่นๆ____________________

3

กินข้าวกลางวัน_________________

7

กินยาก่อนอาหาร ___________นาที

4

กินข้าวเย็น______________________

8

กินยาหลังอาหาร____________นาที

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DRP
No DRP
after f/u no problem
Appropriate Drug Selection
Correlation between Drug Therapy and Medical
problem
Adverse drug event
Drug Regimen
Failure to receive therapy
non-adherence
resistance

ลาดับ
10
11
12

DRP
Financial Impact
Interaction D-Drug D-Disease D-Nutrient D-Lab
Patient knowledge of drug therapy
(compliance_adherence)

13

Patient knowledge of drug therapy (Self Care)

14
15
16
17
18

Social or Recreational drug use
Therapeutic Duplication
Medication error (prescription)
Medication error (Dispensing)
Medication error (Others)

รายละเอียด DRP ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Intervention ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Plan ___________________________________________________________________________

เอกสาร 2
แบบประเมินความรู้เรื่องยา ครั้งที่ 1
HN………….…ชื่อ-นามสกุล......................................... วันที.่ .......................
ข้อ

คาถาม

Pre – test
ใช่

1
2
3
4

ยา “เมทฟอร์มิน”ลดระดับน้าตาลในเลือดออกฤทธิ์โดยเพิ่มความไวของ
อินซูลินที่ตับและกล้ามเนื้อ
ยา “ไกลเบนคลาไมด์” กระตุ้นการหลั่งอินซูลินช่วยลดระดับน้าตาลใน
เลือด
ยาไกลเบนคลาไมด์ แพทย์สั่งกินก่อนอาหารให้กินก่อนอาหารแล้วรีบกิน
ข้าวทันทีเพื่อป้องกันอาการน้าตาลต่า
ยาเมทฟอร์มินควรกินหลังอาหารทันทีเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน

5

ถ้ากินยาเบาหวานตามแพทย์สั่ง แต่กินข้าวไม่เป็นเวลาอาจทาให้เกิด
อาการน้าตาลต่าได้

6

ถ้ากินยาครบตามแพทย์สั่งไม่จาเป็นต้องควบคุมปริมาณอาหาร ก็สามารถ
ควบคุมน้าตาลได้ตามเกณฑ์

7

ถ้าแพทย์ไม่ได้สั่งให้กินยาเบาหวานมื้อเที่ยง ก็ไม่จาเป็นต้องกินอาหารมื้อ
เที่ยง
หากมื้อไหนที่กินอาหารมากกว่าปกติควรปรับเพิ่มขนาดยาขึ้นเพื่อป้องกัน
น้าตาลสูง

8
9

ถ้ากินยาแล้วมีอาการผิดปกติ ให้อดทนรอจนถึงวันนัดแล้วจึงมาพบแพทย์

10

ถ้ากินยาแล้วเกิดอาการข้างเคียง แจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจแล้ว ถ้า
แพทย์ไม่ถามก็ไม่จาเป็นต้องแจ้งเพราะแพทย์ต้องทราบแล้ว
รวม

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

แบบบันทึกการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวาน (Smart dispensing DM) (ด้านหลัง )
วันที.่ .......................................
ลาดับ
DRP
ลาดับ
DRP
1 No DRP
10
Financial Impact
Interaction D-Drug D-Disease D-Nutrient D2 after f/u no problem
11
Lab
Patient knowledge of drug therapy
3 Appropriate Drug Selection
12
(compliance_adherence)
Correlation between Drug Therapy
Patient knowledge of drug therapy (Self
4
13
and Medical problem
Care)
5 Adverse drug event
14
Social or Recreational drug use
6 Drug Regimen
15
Therapeutic Duplication
7 Failure to receive therapy
16
Medication error (prescription)
8 non-adherence
17
Medication error (Dispensing)
9 resistance
18
Medication error (Others)
ปัญหาเดิมจาก Visit 0
…………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
แก้ไขแล้ว ( ) yes ( ) no………………………………………………………………………………………………………………..
Assessment คะแนน pre ( )
Drp
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Intervention ( ) no ( ) yes / Response : ( ) Full ( ) partial ( ) non
counselling pt ( ) group ( ) individual.................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
เภสัชกร D&C .........................................และแนะนาให้ผู้ป่วยนายาเก่ามาด้วยทุกครั้ง
นัดครั้งหน้า
plan monitor....................................................................................................................................................................
ส่งต่อทีมโภชนาการ เรื่อง............................................................................................................................................
ส่งต่อทีมสุขศึกษา เรื่อง..............................................................................................................................................

เอกสาร 3
แบบประเมินความรู้เรื่องยา ครั้งที่ 2
ชื่อ-นามสกุล........................................................................………HN………………………..วันที.่ .......................................
คาถาม
ใช่
1.ค่าน้าตาลสะสมเอวันซี ( A1C ) ไม่ควรเกิน 7
2.ผู้ป่วยที่น้าหนักตัวมากต้องกินยาลดน้าตาลมากกว่าคนที่น้าหนักตัวน้อย
3.แพทย์สั่งให้กินยา ครึ่งเม็ด แต่ถ้ายาเม็ดเล็กสามารถกินหนึ่งเม็ดก็ได้
4. ผู้ป่วยเบาหวานที่กินยามานานแล้วจะได้รับขนาดและจานวนชนิดยาเบาหวาน
มากกว่าคนที่เพิ่งเป็นเบาหวานใหม่ๆ เสมอ
5.ถ้าท่านป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด ปวดเมื่อย ปวดท้อง ต้องกินยารักษาอาการอื่น
ร่วม ท่านจะหยุดกินยาเบาหวานก่อน
6.ถ้าป่วยและกินข้าวไม่ได้เลย แล้วกินยาจะทาให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้าตาลต่า ควร
รีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
7. ผู้ป่วยเบาหวานที่เคยกินยาเม็ด เมื่อตั้งครรภ์ต้องเปลี่ยนเป็นฉีดอินซูลินแทน
8.ถ้ากินยาเบาหวานไปนานๆ จะทาให้ไตเสื่อม
9.ถ้าควบคุมน้าตาลได้ด้วยยาเบาหวานและแต่มีภาวะไตเสื่อมแพทย์มีการปรับลด
ขนาดยาเม็ดหรือเปลี่ยนชนิดยา หรือเปลี่ยนไปใช้อินซูลินแทน
10. ถ้าผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลด้วยยาเม็ดแล้ว ต้อง
เปลี่ยนเป็นฉีดอินซูลินแทน
รวม

ก่อน
ไม่ใช่

ไม่ทราบ

แบบบันทึกการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวาน (Smart dispensing DM) (ด้านหลัง )
วันที.่ .......................................
ลาดับ
1 No DRP

DRP

2

after f/u no problem

3

Appropriate Drug Selection

4
5
6
7
8
9

Correlation between Drug Therapy and
Medical problem
Adverse drug event
Drug Regimen
Failure to receive therapy
non-adherence
resistance

ลาดับ
DRP
10 Financial Impact
Interaction D-Drug D-Disease D-Nutrient
11
D-Lab
Patient knowledge of drug therapy
12
(compliance_adherence)
Patient knowledge of drug therapy
13
(Self Care)
14 Social or Recreational drug use
15 Therapeutic Duplication
16 Medication error (prescription)
17 Medication error (Dispensing)
18 Medication error (Others)

ปัญหาเดิมจาก Visit 0
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แก้ไขแล้ว ( ) yes ( ) no…………………………………………………………………………………………………………………..
Assessment คะแนน pre ( )
DRP………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Intervention ( ) no ( ) yes / Response : ( ) Full ( ) partial ( ) non
Patient counseling ( ) group ( )
individual........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
เภสัชกร D&C .........................................และแนะนาให้ผู้ป่วยนายาเก่ามาด้วยทุกครั้ง
นัดครั้งหน้า
plan monitor..................................................................................................................................................................
ส่งต่อทีมโภชนาการ เรื่อง..........................................................................................................................................
ส่งต่อทีมสุขศึกษา เรื่อง............................................................................................................................................

เอกสาร 4
การประเมินความรู้เรื่องยา ครั้งที่ 3
1.การจับคู่ชื่อยาและอาการข้างเคียงยาเบาหวาน ได้แก่ glibenclamide metformin และ pioglitazone
2. ตอบคาถามเบาหวานโดยการยกป้ายคาตอบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ โดยมีคาถาม เป็นการทบทวนความรู้เดิมของผู้ป่วย อาจ
ใช้ชุดใดชุดหนึ่ง
คาถาม ( version 1)
คาถาม
เฉลย
1.แพทย์ไม่ได้สั่งให้กินยามื้อเที่ยง ก็ไม่จาเป็นต้องกินอาหารมื้อเที่ยง
ไม่ใช่
2.ยาเบาหวานก่อนอาหารให้กินยาแล้วรีบกินข้าวทันที
ไม่ใช่
3.กรณีไม่สบาย ต้องกินยาอื่นๆ เช่น ยาแก้ไข้หวัด ปวดเมื่อ ปวดท้อง ต้องหยุดกินยาเบาหวานก่อน
ไม่ใช่
4.บอกชื่อยาเบาหวานที่ท่านกิน
ตอบถูกได้ 1
คะแนน
คาถาม ( version 2)
คาถาม
เฉลย
1. ถ้ากินยาเบาหวานไปนานๆทาให้ไตเสื่อมใช่หรือไม่
ไม่ใช่
2. ถ้ากินยาเบาหวานจนถึงขนาดยาสูงสุดแล้วยังควบคุมน้าตาลไม่ได้ ต้องได้รับการเปลี่ยนเป็น
ใช่
อินซูลิน
3. ถ้าได้รับยาเบาหวานให้กินหลังอาหาร ต้องกินยาหลังทานอาหาร ครึ่ง ชั่วโมง
ไม่ใช่
4. ไม่สบาย เช่น ปวดท้อง เป็นไข้หวัด ต้องหยุดกินยาเบาหวานก่อน
ไม่ใช่

เอกสาร 5
แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยาเบาหวาน โครงการ smart dispensing ( วันที่ ..................................................)
ชื่อ..................................................อายุ.....................HN………………………………อาชีพ...................................สูบบุหรี่.........................มวน/วัน Alcohol......................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้............................................................................................................................โทร.................................................คะแนน Pre-post test
สภาพสมรส........................................ Care giver.....................................ความสัมพันธ์
เนื้อหา
ก่อน หลัง
ผ่าน
....................................................
ไม่
ผ่าน
โรค
ระดับการศึกษา......................................................ประวัติการเจ็บป่วย/นอน
ลงชื่อ:
อาหาร
รพ…………………………………………………………………………
ออกกาลังกาย
Baseline lab TC…..……....,TG…….......,LDL…..…...,HDL……..…... ALT……………..AST……………. (วันที่
ยา
................................)
A1C…………….. FBS ..…..………..MA/Cr…………..…… CrCl ………. (วันที่..........................................)
รวม
Timeline กิจวัตรประจาวัน
 กินยาก่อนอาหาร_________________นาที
 กิน ยาหลังอาหาร_________________ นาที
ตื่นนอน

ข้าวเช้า

ประวัติการใช้ยา
สูตรยา(ระบุวธิ ีใช้)

ข้าวเที่ยง

วันที่เริ่มยา

วันที่สิ้นสุด

ข้าวเย็น

นอน

เหตุผล

ข้อมูลการได้รบั ความรู้
เตรียมพร้อม Visit 1
ว-ด-ป..............................................
ประเมินความรู้พื้นฐานและยา
ความรู้สึกและความเข้าใจการใช้ยา
อายุยา และการเก็บรักษา
ค้นหาอุปสรรคการใช้ยาความกังวล
ความสัมพันธ์ของยากับอาหารและ
การออกกาลังกาย
อุปสรรค/ความเสี่ยงต่อการกินยา
/สิ่งที่ต้องติดตาม

ลงชื่อ ..........................................

การจัดการเรื่องยาด้วยตนเอง
ครั้งที่ 1:ความรู้-ทักษะ
ว-ด-ป........................................
ประเมินความรู้เรื่องยา ชุดที่ 1
ทักษะการตั้งคาถามสุขภาพสือ่
อาการหรือข้อมูลสาคัญ
การออกฤทธิ์และอาการไม่พึง
ประสงค์ของยา
รู้จกั ยาเบาหวาน ขนาดยา ชื่อยา
วิธีใช้
อุปสรรค/ความเสี่ยงต่อการกินยา
/สิ่งที่ต้องติดตาม

ลงชื่อ....................................................

การจัดการเรื่องยาด้วยตนเอง
ครั้งที่ 2:พัฒนาทักษะชีวิตเมื่อต้องกิน
ยา
ว-ด-ป.............................................
 ประเมินความรู้เรื่องยาชุดที่ 2
 ทบทวนความรู้และค้นหา
อุปสรรคการใช้ยา
 ข้อจากัดการใช้ยา
 การติดตามผลการใช้ยา
 ขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

การจัดการเรื่องยาด้วยตนเอง
ครั้งที่ 3: พัฒนาทักษะการวางแผนดูแล
ตนเองเรื่องการจัดการยา
ว-ด-ป...................................................
 ประเมินความรู้เรื่องยา ชุดที่ 3
 ทบทวนความรู้และทักษะเชิง
บูรณาการ
 ค้นหาอุปสรรคการใช้ยา
 จาลองปัญหาสถานการณ์ปัญหายา
เบื้องต้น

อุปสรรค/ความเสี่ยงต่อการกินยา
/สิ่งที่ต้องติดตาม

อุปสรรค/ความเสี่ยงต่อการกินยา
/สิ่งที่ต้องติดตาม

ลงชื่อ..............................................

ลงชื่อ...................................................

