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วิจิตรา ซิมตระกูล : การประเมินผลโครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูง
โดยเภสัชกรในโรงพยาบาลศรีประจันต. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ภก.ผศ.ดร.สุรสิทธิ์
ลอจิตรอํานวย. 111 หนา.
การวิจัยนี้เปนแบบกึ่งทดลองและเชิงพรรณา เพื่อเปรียบเทียบคาความดันโลหิตของผูปวย
กอนและหลังเขารับบริการที่คลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร (คลินิกเติมยา) ศึกษา
ปญหาดานยา อาหาร และพฤติกรรมสุขภาพ ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการ ทําการ
ศึกษาในกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่รับบริการที่คลินิกเติมยาในโรงพยาบาลศรีประจันต 43 คน
และผูใหบริการ 16 คน การรวบรวมขอมูลผูปวยระหวางวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2556 และ
ผูใหบริการในเดือนมกราคม 2557 โดยใชแบบบันทึกขอมูลทางคลินิก แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูใหบริการ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ
และ paired t-test เพื่อเปรียบเทียบคาความดันโลหิตของผูปวยกอนและหลังเขารับบริการ
ผลการวิจัยพบวา คาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคาความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว
ของผูปวยกอนและหลังเขารับบริการที่คลินิกเติมยาไมแตกตางกัน (p=0.589 และ 0.901 ตามลําดับ)
พบปญหาเกี่ยวกับยา 10 ครั้ง แกไขโดยสงผูปวยพบแพทยและใหคําแนะนําการใชยาที่ถูกตอง ผูปวย
มีความพึงพอใจบริการโดยรวมในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 86.05 และเห็นวาคลินิกเติมยามี
ความสะดวกและรวดเร็วมากกวาคลินิกโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 93.02 และ 95.35 ตามลําดับ)
รวมถึงผูปวยทุกรายยินดีเขารวมโครงการฯ ตอไป ผูใหบริการทุกรายมีความพึงพอใจตอโครงการฯ
ดานความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิผลการดูแลผูปวย และเห็นวาโครงการฯ นีม้ ีประโยชน ควร
สนับสนุนใหดําเนินงานตอไป
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาคลินิกเติมยาทําใหผูปวยควบคุมคาความดันโลหิต ไดไมแตกตาง
จากคลินิกโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล ดังนั้นควรเพิ่มจํานวนผูปวยที่รับบริการในคลินิก
เติมยา โดยนําขอเสนอแนะจากการวิจัยนี้มาปรับปรุงการใหบริการและการดูแลผูปวยใหมีความเหมาะสม
มากขึ้น รวมถึงเภสัชกรทุกทานในคลินิกเติมยาควรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน
สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ปการศึกษา 2557
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This is a quasi-experimental and descriptive study research design. The aims were to
compare the blood pressure values before and after participation the antihypertensive medication
refill clinic by pharmacist (Refill Clinic), investigate the occurrence of drug, food and health behavior
related problems, and evaluate both patient and provider satisfaction. Forty three hypertensive
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patients who participate in Refill Clinic at Si Prachan Hospital (n=43) and sixteen providers (n=16)
were enrolled in this study. Patient data collection was conducted during June 1,2013 till December 31,
2013 by patient clinical profile, questionnaire and provider data collection was conducted in January
2014 by interview. Statistics for data analysis were frequency, percentage and paired t-test to
compare blood pressure values before and after participation the Refill Clinic
The result revealed that control of the systolic blood pressure values and diastolic blood
pressure values at the Refill Clinic were not different from the Hypertention Clinic (p-values = 0.589
and p-values = 0.901, respectively). There were 10 drug related problems in which the pharmacist
referred patients to the physician and recommended appropriate medication use. About 86.05
percent of the patients showed good and excellent satisfaction with overall service quality. Patients
viewed that the service provided at the Refill Clinic was more convenient and faster than the
Hypertension Clinic service. (93.02 percent and 95.35 percent, respectively). All patients were
pleased to continue in participation to this project. Interviewing the providers also showed the result
in the same direction as satisfaction with fast service, convenience, high efficacy and create
benefits.Therefore they would continuously support this project.
This study indicated that the Refill Clinic under pharmacist management to control blood
pressure was as effective as the Hypertension Clinic at hospital, thus increasing number of patients
to this Refill Clinic are recommended. Suggestion from this thesis should be followed to improve the
services and patient care. Capacity building in both knowledge and skill for pharmacists working the
Refill Clinic should be developed.
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการคลินิกเติมยาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกร โรงพยาบาลศรีประจันต
สามารถดําเนินการจนสําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาจากบุคคลและหนวยงานตางๆ
เปนอยางดี ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ไดแก นายแพทยสุธน ยุวศิรินันท ทานผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศรีประจันต และเภสัชกรหญิงพวงผะกา เลี้ยงถนอม หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและ
คุมครองผูบริโภคที่ใหการสนับสนุนการจัดทําโครงการฯ นี้ นายแพทยรัฐพล เวทสรณสุธี แพทย
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ทุกทานที่ใหความรวมมือส
คัดเลือกผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเขารวมโครงการฯ พยาบาลแผนก

เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม ผูใหคําแนะนําการจัดทําแนวทางการดูแลผูปวยในโครงการฯ แพทย
ผูปวยนอกทุกทานที่ใหความรวมมือคัดกรองผูปวยเขารับบริการที่คลินิกเติมยา ตลอดจนผูปวยที่
เขารวมโครงการฯ แพทย เภสัชกร และพยาบาลทุกทานทีใ่ หความรวมมือตอบแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ ซึ่งทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อนํามาใชปรับปรุงโครงการฯ ตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ผูวิจัยไดตระหนักถึงความตั้งใจ ความเอาใจใส และความทุมเทของ เภสัชกร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย อาจารยประจําภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา
โครงการวิจัยนี้ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
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