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แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
1.ประเภท Oral Presentation 

1.1 (  ) CQI (Clinic)  1.2(  ) CQI (Non-Clinic)   1.3 (   ) R2R   1.4(   ) วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2.ประเภท Poster Presentation 

2.1(  / ) CQI (Clinic)   2.2 (  ) CQI (Non-Clinic) 2.3(   ) R2R 2.4(   ) วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
3.ประเภทหน่วยงาน 
 3.1(   ) ระดับปฐมภูมิ (รพ.สต./ศสม.) 3.2 ระดับทุติยภูม(ิ  / ) รพช. 3.3(   )
หน่วยสนับสนุน สสอ./สสจ. 
4.การเสนอผลงาน 
 4.1( /  ) ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน  4.2(   )เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
 4.3(   ) ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต – ศสม.สสจ /รพช/ สสอ./สสจ.  
  1) (   ) ชนะเลิศ  2) (   ) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   3) (   ) รอง ชนะเลิศอันดับ  2    
4 (   ) ชมเชย 
5.ชื่อเรื่อง  การพัฒนา การค้นหา เก็บรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย 
คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลเขาชัยสน 
6.ทีมน าเสนอผลงานวิชาการ 

1) นางสาวสุภิตา   ทองข า ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  
7.หน่วยงาน  
1)(   ) รพ.สต./ศสม.        2)(  / ) รพช.  3) (   ) สสอ./สสจ.   อ าเภอ เขาชัยสน  
8.เบอร์โทร.     084-967-1273  E-mail gift_Rx@hotmail.co.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 
การพัฒนา การค้นหา เก็บรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย 

คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลเขาชัยสน 
ภญ. สุภิตา ทองข า เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  รพ.เขาชัยสน            

การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย เบาหวาน มีกระบวนการตั้งแต่ การให้ค าแนะน าการใช้ยา 
(patient counseling) การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ( adverse drug reaction 
monitoring) การประเมินผลการใช้ยา ( drug use evaluation) การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การด าเนินงาน เพื่อน ามาใช้ในการติดตามผู้ป่วย เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญเ พ่ือดูประสิทธิผลของ
การให้บริบาลเภสัชกรรม  

การค้นหา การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรม ในรูปแบบเดิมเมื่อค้นหา
ปัญหาแล้วจะบันทึกในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อมูลทั้งหมดมาใช้
วิเคราะห์ได้ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกเป็นบันทึกลงในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย ควบคู่กับการ
บันทึกลงในสมุดการติดตามการใช้ยาของเภสัชกร ใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาที/ผู้ป่วย 1 ราย และระยะเวลา
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานเฉลี่ย 120 นาท/ีเดือน พบว่าระยะเวลาที่ใช้การบันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบกระดาษค่อนข้างนาน และข้อมูลของผู้ป่วยวิเคราะห์ได้ไมค่รบถ้วน พัฒนา
วิธีการค้นหา บันทึกและรวบรวมข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้มือถือสแกน QR CODE การค้นหาปัญหาการใช้ยา มีภาพตัวอย่างยา
ประกอบอยู่ในหัวข้อการประเมินความถูกต้องในการใช้ยาเบาหวานแต่ละชนิด แต่ยังคงพบปัญหาใน
ผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมองภาพ 2 มิติได้ชัดเจน หรือภาพตัวอย่างยาในแบบประเมินไม่สอดคล้อง
กับยาที่ผู้ป่วยใช้จริง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบริษัทยา พัฒนาต่อโดย การค้นหาปัญหาการใช้ยา
ผ่านการสแกน QR CODE ร่วมกับการน ารูปแบบยาเบาหวานที่มีใช้เป็นปัจจุบันทุกยี่ห้อ เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถมองเห็นเป็นภาพ 3 มิติ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การค้นหา รวบรวม โดยบันทึกข้อมูลผ่านการ
สแกน  QR CODE ที่ใช้ ผลการพัฒนาส่งผลให้ระยะเวลาในการค้นหาและบันทึกข้อมูลลดลงจาก 
15,10 และ 8 นาทีตามล าดับ ระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลลดลงจากเวลา 120,60 นาทแีละ 40 
นาทีตามล าดับ  

ผลจากการบริบาลเภสัชกรรม ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความถูกต้องในการใช้ยากินเพ่ิมข้ึน
จาก ร้อยละ 81.72 เป็นร้อยละ 88.89 และการใช้ยาฉีดที่ถูกต้องเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 83.87 เป็นร้อย
ละ 84.21 และสามารถแยกวิเคราะห์ปัญหาการใช้ยา (DRP) ของยาแต่ละชนิด การติดตามอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา (ภาวะ Hypoglycemia) และเป็นรูปแบบของการบันทึกข้อมูลการค้นหา
ความเสี่ยงเชิงรุกรายบุคคลด้วย การพัฒนาเชื่อมโยงกับทีมสารสนเทศและเวชระเบียน เพื่อออกแบบ
ในการบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลที่สะดวกและพร้อมใช้น ามาติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย ทีมน าทาง
คลินิก คืนข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพเพ่ือพัฒนาให้มีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ดีขึ้น และทีมยาโดยเป็น



รูปแบบหนึ่งในการประเมินการมีส่วนร่วมในการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อลดปัญหาการใช้ยา โดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้สูงอายุ และเป็นรูปแบบของการค้นหา dispensing error. ในเชิงรุก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง :การพัฒนา การค้นหา การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรม 
          ผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลเขาชัยสน 
ชื่อผู้เขียน : ภญ. สุภิตา ทองข า เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
          โรงพยาบาลเขาชัยสน         
บทน า            
 มาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ก าหนดให้งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก มีการประเมิน
ติดตามผลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับบริการ  เพื่อดูประสิทธิผลของการด าเนินงาน
กระบวนการในการให้บริบาลเภสัชกรรม ได้แก่ การให้ค าแนะน าการใช้ยา (patient counseling) 
การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reaction monitoring) การ
ประเมินผลการใช้ยา (drug use evaluation) ซึ่งอาจท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย ๆ
กิจกรรมร่วมกัน  
 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จัดเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีการสั่งใช้ยาจ านวนมาก มีทั้งยาในรูปแบบ
รับประทาน และยาฉีดอินซูลินซึ่งจัดเป็นยาเทคนิคพิเศษ ท าให้มีแนวโน้มการพบปัญหา ความไม่
ร่วมมือในการใช้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยสูงอายุเพ่ิมข้ึน เภสัชกรจึงเข้ามามีบทบาทในการค้นหา
ปัญหา ให้ค าแนะน า และติดตามการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้ถูกต้องเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน                                                                                

การด าเนินการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ผ่านมา พบปัญหาตั้งแต่การค้นหาปัญหา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ครบถ้วนและใช้เวลานานคือ 120นาท/ีเดือน ส่งผลให้
การติดตามและแก้ไข ปัญหาการใช้ยาของ ผู้ป่วยเบาหวาน ท าได้ไม่ครบถ้วน ต่อเนื่องและยังคงพบ
ปัญหาการใช้ยาทั้งชนิดยาฉีดและยากิน ซึ่งมีผลให้ผลลัพธ์การรักษาการควบคุมระดับความรุนแรงของ
โรคยังท าได้ไม่ดี การพัฒนา งานในครั้งนี้คือ การค้นหา การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การ
บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลเขาชัยสน  เพื่อค้นหาปัญหาของผู้ป่วย
เบาหวานได้อย่างครบถ้วน ลดระยะเวลาในขั้นตอนการค้นหาปัญหา การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล และน าผลจากการวิเคราะห์มาใช้ในการติดตามเพ่ือแก้ปัญหาการใช้ยาส่งผลให้ผู้ป่วยมีการใช้ยา
ที่ถูกต้องต่อไป 
วัสดุและวิธีการ 
กระบวนการพัฒนาระยะท่ี 1 ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2562    
 การบันทึกข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมหลังจากการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย เดิม
บันทึกเฉพาะในสมุดประจ าตัวของผู้ป่วย เพื่อส่งต่อข้อมูลการใช้ยา  และอาการไม่พึงประสงค์ (ADR) 
จากการใช้ยาให้แพทย์สั่งใช้หรือปรับเปลี่ยนการใช้ยาตามความเหมาะสม   ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ผลการบริบาลได้ จึงพัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลโดยเพิ่มการบันทึกในสมุดบันทึกของเภสัชกร
และแปะสติกเกอร์สีส้ม ข้อความระบุว่า “พบเภสัชกรคลินิกหลังรับยา” ลงในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย 
เพ่ือสื่อสารให้แก่เภสัชกรห้องจ่ายยาให้แจ้งผู้ป่วยกลับมาพบเภสัชกรที่คลินิกอีกครั้ง เพื่อค้นหา  post 



dispensing error ในเชิงรุกและประเมินเรื่องการใช้ยาของผู้ป่วยอีกครั้งในยาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดวิธีใช้ต่างจากครั้งท่ีผ่านมา  
 ผลระยะเวลาเฉลี่ยในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานใช้เวลา 15 นาที/ผู้ป่วย 1 ราย และ
ระยะเวลาเฉลี่ยในการวิเคราะห์ผลร้อยละความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งยารับประทานและยา
ฉีดอินซูลินรายเดือนใช้เวลา 120 นาท ีเนื่องจากต้องน าข้อมูลวิธีการใช้ยาของผู้ป่วย แยกวิเคราะห์
ระหว่างผู้ป่วยที่ใช้ยารับประทานเบาหวาน  และผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีด  อินซูลิน ตลอดจนข้อมูลการ
วิเคราะห์ผลร้อยละความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละเดือนอาจมีความคลาดเคลื่อน เกิดจากการ
เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน  
กระบวนการท างานระยะที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562  
 พัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการบริบาลเภสัชกรรมในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดระยะเวลาในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้มือถือสแกน QR CODE  
เพ่ือประเมินความถูกต้องในการใช้ยา การค้นหาปัญหาการใช้ยา (DRP) ของยาแต่ละชนิด การติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) หรือ ภาวะ hypoglycemia และการค้นหาความเสี่ยงเชิง
รุก แทนการบันทึกในสมุดของเภสัชกร  ร่วมกับการบันทึกข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมในสมุด
ประจ าตัวผู้ป่วย เพ่ือส่งต่อข้อมูลให้แพทย์และเภสัชกรที่จ่ายยา     
 ผลการบันทึกข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวานใช้เวลาเฉลี่ย 10 นาท/ีผู้ป่วย1 ราย 
และระยะเวลาเฉลี่ยในการวิเคราะห์ผลร้อยละความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งยารับประทาน
และยาฉีดอินซูลินรายเดือนใช้เวลา 60 นาที  พบปัญหาในการค้นหาปัญหาในผู้ป่วยสูงอายุ ส่วนใหญ่
ไม่สามารถอ่านข้อความได้ เนื่องจากตัวอักษรมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยไม่สามารถตอบค าถามได้ว่าใช้ยาชนิด
นี้อยู่หรือไม่ เมื่อดูตัวอย่างรูปภาพยาที่ใช้ประกอบในการประเมินความถูกต้องในการใช้ยาแต่ละชนิด 
เนื่องจากเป็นการมองภาพในลักษณะ 2 มิต ิและลักษณะแผงยาไม่เหมือนกันกับท่ีผู้ป่วยใช้เนื่องจาก
ยาเปลี่ยนบริษัท  ตลอดจนความไม่สมบูรณ์ในการเชื่อมโยงของข้อมูลที่ท าการบันทึกและการก าหนด
รูปแบบการประเมินความถูกต้องในการใช้ยาแต่ละชนิด เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายใช้ยาไม่เหมือนกัน 
ท าให้เกิดความสับสนและเสียเวลาในการบันทึกข้อมูล   และข้อมูลที่ได้จากการบันทึกผ่านการสแกน  
QR Code  เป็นข้อมูลดิบ ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ผลความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วยคลินิก
โรคเบาหวานได้โดยตรง      
กระบวนการท างานระยะที่ 3 ระหว่างเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2563    
 ปรับปรุงแก้ไข โดยการตั้งค่าตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่และหนา แก้ไขการเชื่อมโยงค าถามแต่ละ
หัวข้อให้เป็นไปตามการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลและการบริบาลเภสัช
กรรม การน าตัวอย่างยาเบาหวานที่มีใช้ในโรงพยาบาลทุกยี่ห้อ ประกอบกับภาพตัวอย่างยาในแบบ
ประเมินความถูกต้องในการใช้ยา เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุมองเห็นเป็นภาพ 3 มิติ สามารถสังเกตและตอบ
ค าถามการรับประทานยาได้ง่ายข้ึน และ สร้างแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสแกนQR Code 
ใน Google drive ใส่ฟังก์ชันการค านวณค่าต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ผลร้อยละความถูกต้องในการใช้ยา



รับประทานและยาฉีดอินซูลินของผู้ป่วยเบาหวาน       
 ผลของการบันทึกข้อมูลโดยการสแกน  QR CODE  ร่วมกับการใช้ตัวอย่างยาจริงในการ
ประเมินความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วย และบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยพบว่าการ
บันทึกข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวานใช้เวลาเฉลี่ย 8 นาท/ีผู้ป่วย 1 ราย และระยะเวลา
เฉลี่ยในการวิเคราะห์ผลร้อยละความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งยารับประทานและยาฉีดอินซูลิน
รายเดือนใช้เวลา 40 นาท ี         
ผลการด าเนินงาน 
1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวาน 

 
2. ผลการติดตามความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานและความคลาดเคลื่อนทางยา 

ตัวชี้วัด ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรับประทานยาถูกต้อง ≥ 85 
ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

83.72 88.89 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานใช้ยาฉีดอินซูลินถูกต้อง ≥ 80 
ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

81.87 84.21 

จ านวนการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกหลังการจ่ายยา/ 
จ านวนความเสี่ยงที่พบ   เฉลี่ย/เดือน(คน) 

ไม่มี 11.67/0 22.60/0 

 
วิจารณ์             
 ผลลัพธ์ที่ได้จากการบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการสแกน QR CODE ร่วมกับ
การใช้ตัวอย่างยาจริงในการประเมินความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วย และบันทึกข้อมูลลงในสมุด
ประจ าตัวผู้ป่วยช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรม  และระยะเวลาในการ

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

รูปแบบในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ค้นหาและบันทึกข้อมูล
การบริบาลเภสัชกรรม 
(นาท/ีราย) 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการ
บริบาลเภสัชกรรม 
รายเดือน (นาที) 

ระยะที่ 1 
บันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการติดตาม
การใช้ยาของเภสัชกร 

15 120 

ระยะที่ 2 บันทึกข้อมูลโดยการสแกน QR Code 10 60 

ระยะที่ 3 
บันทึกข้อมูลโดยการสแกน QR Code 
ร่วมกับการใช้ตัวอย่างยาเบาหวาน 

8 40 



วิเคราะห์ผลร้อยละความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วย ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และยังสามารถน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แยกปัญหาการใช้ยาแต่ละชนิดได้อีกด้วย แต่เนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านยาก าหนดให้มีการจัดท า Patient profile ของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการบริบาลเภสัชกรรม ซึ่ง
ท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากข้อมูลที่ได้เป็นการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละเดือน มีความเป็นไปได้ว่า
ผู้ป่วย 1 ราย อาจได้รับการบริบาลเภสัชกรรมมากกว่า 1 ครั้ง ดังนั้นการจัดท า patient profile ของ
ผู้ป่วยคลินิกเบาหวานแต่ละราย จึงจ าเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน Microsoft excel 
มากขึ้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยแต่ละราย วิเคราะห์ ติดตามการใช้ยาของ
ผู้ป่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาโรคของผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวาน 
ปัญหาและอุปสรรค          
 1. ข้อมูลที่ได้จากการสแกน QR Code เป็นข้อมูลดิบที่ถูกบันทึกใน google drive ไม่
สามารถน ามาวิเคราะห์ผลได้โดยตรง ต้องมีการวางแผนและออกแบบการก าหนดค่าเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์เป็นร้อยละความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วย และขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้
โปรแกรม Microsoft excel วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกโดยการสแกน QR Code ส่งผลให้
ระยะเวลาในวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยคลิกโรคเบาหวานแต่ละราย เพื่อใช้ในการติดตามการบริบาลเภสัช
กรรมใช้เวลาค่อนข้างนาน  
 2. การแก้ปัญหา การใช้ยาโดยเฉพาะยาฉีดต้องใช้เวลาในการค้นหาปัญหาและแก้ปัญหานาน 
ผู้ป่วยอาจให้ความร่วมมือน้อย ซึ่งต้องหาแนวทางพัฒนาต่อไป 
แนวทางท่ีจะพัฒนาในโอกาสต่อไป       
  1. การน าข้อมูลผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานที่ได้จากการบันทึกข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาการ 
Readmit จากการใช้ยาไม่ถูกต้อง ตลอดจนการน าปัญหาการใช้ยา (DRP) ของยาแต่ละชนิดมา
วิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาทั้งในรายกลุ่มและรายบุคคลต่อไป  
 2. ท างานร่วมกับงาน ICT เพ่ือพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความ
รวดเร็วเพ่ิมข้ึน          
 3.การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวาน ให้กับสหวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น นักโภชนากร หรือทีม
เยี่ยมบ้าน กรณีท่ีผู้ป่วยสามารถใช้ยารักษาโรคเบาหวานตามแพทย์สั่งได้ถูกต้องแต่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
1. สมุดบันทึกการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวาน 
 

 

 

 

 

 

2. ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดข้อมูลในการประเมินความถูกต้องในการใช้ยาของผู้ป่วย
คลินิกโรคเบาหวานจากการสแกน QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ตัวอย่างการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก จากการบริบาลเภสัชกรรม โดยการติดสติกเกอร์สีส้ม “พบ
เภสัชกรคลินิกหลังรับยา” 

 

 

 

 

 

 

 

4. ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการบันทึกผ่านการสแกน QR Code 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแสดงข้อมูลการบันทึกข้อมูลผ่านการสแกน QR Code เดือน พฤศจิกายน 2562 



HN : 615/44
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5. ตัวอย่าง Patient profile ผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานที่ได้รับการบริบาลเภสัชกรรมต่อเนื่อง 3 visit 

 

 


