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4.บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนามีวตั ถุประสงค์(1)เพือศึกษาสภาพการณ์และความต้องการการ
รับยาจากสมุนไพรในการรักษา (2)เพือสร้างรู ปแบบการพัฒนาการจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพรในคลินิก
การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมุทรสาคร (3) เพือประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบทีพัฒนาขึนและ
นําไปใช้กบั แพทย์ บุคลากรสาธารณสุ ข ทังแผนปั จจุบนั และแผนไทย มีการใช้ยาได้ถูกต้องตามเวชกรรมไทย
กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่มโดยการคัดเลือกผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องแบบเฉพาะเจาะจงกับการใช้ยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที 1 เพือศึกษาสภาพการณ์และความต้องการการรับยาสมุนไพรในการ
รักษาของโรงพยาบาลแห่งนี ได้รับการคัดเลือกจํานวน 97 คน ได้แก่ แพทย์ 5 คน เภสัชกร 5 คน พยาบาล
วิชาชีพ 2 คน แพทย์แผนไทย 2 คน ผูป้ ่ วยทีมารับบริ การการรักษาด้วยยาสมุนไพร 81 คน และญาติผปู ้ ่ วย 2
คน กลุ่มตัวอย่างที 2 เพือประเมินความเหมะสมของรู ปแบบทีพัฒนาขึนจํานวนเป็ นกลุ่มตัวอย่างเดิม 14 คน
ได้แก่แพทย์ 5 คน เภสัชกร 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน แพทย์แผนไทย 1 คน รวมอาจารย์แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 1 คน เครื องมือในการวิจยั จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีจากเอกสารตํารา และผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง
มี 3 ชุด (1) แบบสนทนากลุ่มเพือศึกษาสภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยรับ
ยาสมุนไพร สําหรับผูใ้ ห้บริ การ 1 ชุดและผูร้ ับบริ การ 1 ชุด (2) แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบที
สร้างขึน (3) แบบบันทึกข้อมูลเวชระเบียนสถิติจากผูป้ ่ วยทีมารับยาสมุนไพรจํานวน 81 ราย เพือวิเคราะห์
ร่ วมด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล จากฐานข้อมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาลสมุทรสาครระหว่าง มิถุนายน
2558 ถึง กันยายน 2558 จากกลุ่มตัวอย่าง คือผูม้ ารับบริ การทีคลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแห่งนี
โดยใช้ในการเก็บข้อมูลคือบันทึกข้อมูลการใช้ยาแผนปั จจุบนั ร่ วมกับยาสมุนไพร
และสถิติทีใช้ในการ
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วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือหาและ
คํานวณค่าคะแนนความเหมาะสม
ผลการวิจยั พบว่า(1)การศึกษาสภาพการณ์และความต้องการและมีความพึงพอใจการรับยาจาก
สมุนไพรในการรักษา(2)การประเมินความการสร้างรู ปแบบการพัฒนาการจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพร
ในคลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมุทรสาครเหมาะสมกับการนําไปใช้ร้อยละ 92.5 (3)ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบทีพัฒนาขึนและนําไปใช้แพทย์ บุคลากรสาธารณสุ ข ทังแผนปั จจุบนั
และแผนไทย มีการใช้ยาสมุนไพร รวมทังแบบบันทึกผูป้ ่ วยทีมารับบริ การ 81 ราย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
โรคทีพบบ่อยคือโรคทางเดินอาหาร ท้องอืด ท้องผูก การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาแผนปั จจุบนั และยา
สมุนไพรโดยพบคู่ยาอันตรกิริยาในผูม้ ารับบริ การจํานวน 39 ราย คิดเป็ นร้อยละ 48.15 การใช้ยาสมุนไพร
ควบคู่กบั ยาแผนปั จจุบนั ต่างมีขอ้ ดีทีสามารถไข้ร่วมกันได้แต่ตอ้ งระวังการเกิดอันตรกิริยาระหว่างกัน ตาม
ข้อมูลทางวิชาการของยาสมุนไพรแต่ละชนิด ได้มีการใช้ Drug interaction editor ในโปรแกรม HosXp ของ
โรงพยาบาลสมุทรสาครเพือแจ้งเตือนคู่ยาทีเกิดอันตรกิริยาร่ วมกับบทบาทของสหสาขาวิชาชีพในการ
ส่ งเสริ มการใช้ยาสมุนไพรควบคู่ยาแผนปั จจุบนั อย่างเหมาะสม ข้อเสนอแนะสําหรับโรงพยาบาลทีต้องการ
นํารู ปแบบทีพัฒนาขึนนีไปใช้ตอ้ งคํานึงถึงบริ บทของขนาดโรงพยาบาลและ ลักษณงานทีให้บริ การด้วย

5.คําสํ าคัญ การพัฒนา รู ปแบบการรับยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทยประยุกต์
Abstract
This research aims to research and development (1) to study the conditions and requirements for use of herbal medicine
in treatment. (2) to create a pattern (3) to evaluate the fit of the model was developed and applied There were two groups,

the first group to study the situation and the need to get medicines for the treatment of this hospital.
Was voted number 97 people, including doctors, 5 pharmacists, 5 nurses, 2 medical Thailand 2
patients who received treatment with herbal medicines by 81 relatives and 2 patients were 2 to assess
them. operated number of samples 14 were unchanged. Medical staff including Thailand's first
application Research Tool The study theoretical concepts from text books. And related research have
three series (1) queries discussion to study the situation and the need to develop a model of care
patients receive medicines. For one set of providers and recipients of services, one set (2) assessing
the patterns created (3) data collection, statistics, medical records of patients who need to receive
medicines by 81 to determine the amount involved
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Data collection Information from medical records of hospitals between June 2558 and
September 2558 from a sample. The clinic is a Thailand hospital medicine. The data is used to record
the use of herbal medicine with modern medicine. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, average, standard deviation. And data analysis and calculate the appropriate
content
The results showed that
1. Elements of Style get quality service to meet the needs and satisfaction.
2. assessing the form of the adoption of 92.4 percent.
3. The receiving service 81 mainly female. The disease is a common digestive disorders, flatulence,
constipation interaction As well as the technical information of each herb has been used in HosXp
Drug interaction editor of hospitalization for a drug interaction alerts. With a multidisciplinary role in
promoting the use of herbal medicines alongside modern medicine appropriately. Suggestions for
hospitals that want to use this pattern developed. Taking into account the context of the hospital and
the number of personnel serving with
Key words

Thai traditional medicine applications

6.บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากนโยบายและตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุ ขต้องการให้มีการใช้ยาสมุนไพรให้ได้มากนัน
จะ
พบว่าแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์การสังใช้ยาสมุนไพรในผูม้ ารับบริ การในโรงพยาบาลค่อนข้างตํา
การวิเคราะห์ปัญหาเบืองต้น พบว่าแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีความรู ้ในสรรพคุณยาสมุนไพร
รวมถึงผลข้างเคียงและข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร งานสนับสนุนการวิจยั ยังมีนอ้ ย บุคลากรและผูม้ า
รับบริ การไม่มนใจในการใช้
ั
ยาสมุนไพร สภาพปั ญหาในการดูแลผูป้ ่ วยทีใช้ยาสมุนไพร ทําให้เกิดแนวคิด
การพัฒนารู ปแบบการจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพร มาเป็ นแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเพือลดผลข้างเคียงและ
ลดปั ญหายาซําซ้อนในโรงพยาบาลสู่ การรับยาสมุนไพรต่อไปยุคสมัยนี
ตามการแพทย์ทางเลือกและ
สมุนไพรใดๆ ทีนํามาใช้ เมือมีการพิสูจน์วา่ ได้ผลจริ งและปลอดภัย การสังใช้ยาจากสมุนไพรเป็ นตาม
นโยบายและการร้องขอจากผูร้ ับบริ การ
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ซิ งเป็ นแนวคิดทีสื บเนื องและแผนสุ ขภาพแห่งชาติฯฉบับที๑0
การสร้างทางเลือกสุ ขภาพที
หลากหลาย ผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลอย่างรู ้เท่าทัน การจัดทําแผนสุ ขภาพแห่งชาติฯฉบับที ๑๑
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ให้ความสําคัญกับการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาค
ส่ วนได้มีส่วนร่ วม นโยบายกรมพัฒนนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสนับสนุนและบูรณาการ
เน้นการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้ากับระบบบริ กาสาธารณสุ ขครบวงจร และในด้าน
ประชาชนผูม้ ารับบริ การยังพบข้อจํากัดของช่องทางในการรับรับยาสมุนไพร ด้านบุคลากรการแพทย์ของ
โรงพยาบาลยังขาดองค์ความรู ้ในการใช้ยาจากสมุนไพรและให้บริ การแผนไทยอย่างปลอดภัย การบูรณาการ
การรักษาแผนไทยในกลุ่มผูร้ ับบริ การกับแพทย์แผนปั จจุบนั ช่วยลดความเสี ยงในการเกิดผลข้างเคียงในการ
ให้บริ การ และเพิมความปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพรทําให้บุคลากรทางการแพทย์ทงั 2 แผน มีความ
มันใจในการใช้ยาจากสมุนไพรเพิมมากขึน เนื องจากแพทย์เป็ นผูส้ ังการรักษาให้กบั ผูป้ ่ วยเป็ นส่ วนใหญ่ ใน
บางครังไม่สังยาจากสมุนไพรเพราะขาดความรู ้ความเข้าใจในการใช้ยาจากยาสมุนไพร รวมทังประชาชน
ขาดการรับรู ้การเข้าถึงการบริ การการใช้ยาจากสมุนไพรของเครื อข่าบริ การสุ ขภาพ

7.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาสภาพการณ์และความต้องการการจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพรในการรักษา
2. เพือสร้างรู ปแบบการพัฒนาการจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพรในการรักษา
3. เพือประเมินความเหมาะสมในการให้แพทย์ บุคลากรสาธารณสุ ข ทังแผนปั จจุบนั และ
แผนไทย มีการใช้ยาเพือจัดรู ปแบบการใช้ยาให้เกิดการสร้างเสริ ม รักษา ปรับสมดุลภาพ จาก
สมุนไพร ในการรักษาผูป้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิ ผลประสิ ทธิภาพ และมีความปลอดภัยตรงตามมาตรฐาน
เวชกรรมไทย

8. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development, RD)
เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพรในการรักษา ระยะเวลาทีเก็บรวมรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน 2558 กลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักประกอบด้วยผูม้ ีส่วน
เกียวข้องกับการดูแลการจ่ายยาสมุนไพรผูส้ นับสนุนอํานวยความสะดวก การพัฒนารู ปแบบ ฯ ผูว้ จิ ยั
ประยุกต์ใช้รูปแบบโดยอ้างอิงการพัฒนาคุณภาพของ Donabidian “ s Model ร่ วมกับแนวคิดการ
จัดการดูแลผูป้ ่ วย และประเมินความเหมาะสมของการนํารู ปแบบทีสร้างขึนด้วยการประยุกต์ใช้แนว
ประเมินแนวปฏิบตั ิของ The Appraisal of Guidelines research and Evaluation (AGREE
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Collaboration 2003) โดยผูเ้ กียวข้องกับการสร้างรู ปแบบและการนํารู ปแบบทีสร้างขึนไปใช้ในการ
พัฒนา
9. วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพรในคลินิกการแพทย์แผนไทย
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกียวกับระบบการพัฒนารู ปแบบจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที
เกียวข้องร่ วมกับการศึกษาและวิเคราะห์บริ บทของการจัดการดูแลผูป้ ่ วยทีได้รับยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาลทัวไป โดยมีงานวิจยั ทีเกียวข้อง
สวัสดิ~ สุ คนธรังสี (2520, หน้า 206) ทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 1) ให้ความหมายรู ปแบบ
หมายถึง ตัวแทนทีสร้างขึนเพืออธิ บายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ งทีเป็ นจริ งอย่างหนึง
หรื อ เป็ นเครื องมือทางความคิดทีบุคคลใช้ในการหาความรู้ ความเข้าใจปรากฏการณ์ เช่นเดียวกับ
สุ บรรณ์ พันธ์วศิ วาส และชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์ (2522, หน้า 22-23), ใช้คาํ ว่า แบบจําลอง (Model) เท่ากับ
การย่อหรื อเลียนแบบความสัมพันธ์ทีปรากฏอยูใ่ นโลกแห่ งความเป็ นจริ งของปรากฏการณ์ใด
ปรากฏการณ์หนึง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือช่วยในการจัดระบบความคิดในเรื องนันให้เข้าใจได้ง่ายขึน
และเป็ นระเบียบ ส่ วน บุญชม ศรี สะอาด (2533, หน้า 19) ให้ความหมาย รู ปแบบว่า เป็ นโครงสร้างที
แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทีมีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรื อในระบบต่าง ๆ
อาจกล่าวได้วา่ รู ปแบบหมายถึงแบบจําลองอย่างง่ายหรื อย่อส่ วนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีผู ้
เสนอรู ปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึนมา เพือแสดงหรื ออธิ บายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึน
หรื อในบางกรณี อาจจะใช้ประโยชน์ในการทํานายปรากฏการณ์ทีจะเกิดขึน ตลอดจนอาจใช้เป็ นแนวทาง
ในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงต่อไป
โดยสรุ ป รู ปแบบ หมายถึง สิ งทีเป็ นตัวแทนของโครงสร้างทางความคิด หรื อองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีสําคัญของเรื องทีศึกษา
Willer (1967, p. 15) รู ปแบบ เป็ นการสร้างมโนทัศน์เกียวกับชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัย
หลักการของระบบรู ปนัย ทังนีมีจุดมุ่งหมายเพือทําให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยามความสัมพันธ์และ
ประพจน์ทีเกียวข้อง ซึ งรู ปแบบทีมีความเทียงตรง จะพัฒนาเป็ นทฤษฎีต่อไป
Stoner and Wankle (1986, p. 12) Nadler (1980, pp. 72-90) Mescon and Khedouri (1985, p.
199) ให้คาํ นิยาม รู ปแบบ ว่าเป็ นการจําลองความจริ งของปรากฏการณ์ เพืออธิ บายปรากฏการณ์ทีมี
ความสัมพันธ์องค์ประกอบ ทีเป็ นกระบวนการของปรากฏการณ์นนั ๆ ให้ง่ายขึน
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สําหรับ Hausser (1980, pp. 132-161) ได้ให้ความหมายทีแตกต่างออกไป โดยทีรู ปแบบเป็ นสิ ง
ทีออกแบบมาเพือแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์
ในเชิงทฤษฎีกบั ปรากฏการณ์จริ ง
สําหรับกรอบแนวคิดทฤษฎี เชิงระบบของ Donabedian Model มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
โครงสร้าง (Input or Structure) เปรี ยบ เสมือนปั จจัยนําเข้าของการบริ การสุ ขภาพ กระบวนการ
(Process) คือ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ทางปฏิสัมพันธ์ซึง รวมกิจกรรมทีเกิดขึนภายในกลุ่มหรื อระหว่าง
กลุ่มผูใ้ ห้บริ การผูป้ ่ วยและผลลัพธั (Outcome)คือสภาวะสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การหรื อผูป้ ่ วย การ
เปลียนแปลงในสภาวะ สุ ขภาพในปั จจุบนั หรื ออนาคตของผูร้ ับบริ การหรื อ ผูป้ ่ วย รวมทังปั จจัยนําเข้าที
ผ่านกระบวนการ ตลอดจน ผลกระทบทีมีไปถึงชุมชน

10.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนามีวตั ถุประสงค์เพือวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพรในคลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็ นการวิจยั และพัฒนา
วิธีการดําเนิ นการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิเคราะห์เนื อหา (content
analysis)มีรายละเอียด ดังนี 1. ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูล 1)ผูม้ ีส่วนเกียวข้องในการดูแลผูป้ ่ วยทีได้รับยา
สมุนไพรในโรงพยาบาล ได้แก่ (1)ผูบ้ ริ หารทีมีบทบาทในการกําหนดแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยทีได้รับ
ยาสมุนไพร ได้แก่ แพทย์ 3 คน เภสัชกร 1 คน (2)ผูใ้ ห้บริ การทีมีความรู ้ความชํานาญในการดูแลผูป้ ่ วยที
ได้รับยาสมุนไพร ได้แก่ แพทย์ 2 คน เภสัชกร 4 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน แพทย์แผนไทย 2 คน
(3)ผูป้ ่ วยทีได้รับยาสมุนไพรในระหว่างเดือน มิถุนายน 2558 – กันยายน 2558 ผูป้ ่ วยทีมารับบริ การการ
รักษาด้วยยาสมุนไพร 81 คนและญาติผปู ้ ่ วย 2 คน 2)ผูป้ ระเมินความเหมาะสมในการนํารู ปแบบทีสร้าง
ขึนไปใช้ คือ ประชากรกลุ่มเดียวกับกลุ่ม แรกได้แก่ แพทย์ 5 คน เภสัชกร 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
แพทย์แผนไทย 1 คน และผูท้ รงคุณวุฒิ 1 คน
เครื องมือการวิจยั ประเภทเครื องมือในการวิจยั มี 3 ประเภท ได้แก่ 1)แบบสนทนากลุ่มเพือศึกษา
สภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนารู ปแบบการจัดการดูแล ผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพร สําหรับผูใ้ ห้บริ การ
1 ชุด และผูร้ ับบริ การ 1 ชุด 2)แบบประเมินความเหมาะสมของการพัฒนารู ปแบบจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยา
สมุนไพร 3)แบบบันทึกผูม้ ารับบริ การการรักษาคลินิกการแพทย์แผนไทยทีได้รับยาสมุนไพรจากระบบ
โปรแกรมHos-Xp ให้บริ การผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลสมุทรสาครและจากเอกสารเวชระเบียนของผูป้ ่ วย (OPD
Card) ตัวแปรทีใช้ในศึกษาคือ เวชระเบียนสถิติ เครื องมือได้ ผ่านการตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา
จากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 4 ท่าน
11. ผลการวิจยั
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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพร โดยผูเ้ กียวข้อง
ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ช่วงระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 มิถุนายน 2558 - 30 กันยายน 2558 ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และ
ตอบคําถามการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 จากการศึกษาสภาพการณ์ และความต้ องการมาสร้ างเป็ นรู ปแบบการจัดการ
การจัดการดูแลผูป้ ่ วยคลินิกการแพทย์แผนไทยด้วยการรับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลแห่งนีมีการ
ปฏิบตั ิหน้าทีร่ วมกันเป็ นทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรในทีมแต่ละคนมีบทบาทตามวิชาชีพทรัพยากร เช่น
ทีมผูด้ ูแล ยาสมุนไพรทีอยูใ่ นบัญชียาโรงพยาบาลมีความเพียงพอเหมาะสม ยาทีอยูใ่ นบัญชียามี 7 รายการ
การให้คาํ แนะนําการใช้ยาสมุนไพรเพือให้เสนอแนะการเข้าถึงแหล่งประโยชน์ ชุมชนเช่นหน่วยบริ การ
สุ ขภาพ กลุ่มหรื อชมรมสุ ขภาพเป็ นตัวเดียวกับในโรงพยาบาลเหมาะสม กลุ่มหรื อชมรมสุ ขภาพ เหมาะสม มี
การกําหนดนโยบาย เป้ าหมาย และการมอบหมายงานทีชัดเจน มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิร่วมกันของทีม
ผูด้ ูแล ถ้ามีการนํามาใช้ในการปฏิบตั ิงานมีแพทย์แผนไทยสังจ่ายยา มีเภสัชกรให้คาํ ปรึ กษาเรื องยา การ
ให้บริ การผูป้ ่ วยทีมารับยาสมุนไพรคลินิกการแพทย์แผนไทย มีความต่อเนืองจากทีมสหวิชาชีพในการรักษา
โดยมีการกําหนดแผนการดูแลไม่มีแผนงานทีชัดเจน กระบวนหรื อขันตอนในการการจัดการดูแล การ
ติดตามประเมินผลการดูแลหลังการใช้ยาสมุนไพรการจัดการดูแลทีได้รับการรักษาด้วยยาสมุนไพร มี
ผลลัพธ์และคุณภาพบริ การเป็ นบริ การด้านหนึงในการเลือกการรักษาของผูป้ ่ วยด้วยการรับยาสมุนไพรไม่
ซําซ้อนยาแผนปั จจุบนั
ตอนที 2 รู ปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยรับยาสมุนไพร ในคลินิกการแพทย์ แผนไทย
ข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการการจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยา
สมุนไพร ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย พบว่า รู ปแบบใหม่ในการจัดการดูแลผูม้ ารับบริ การที
เหมาะสมกับบริ บทโรงพยาบาลนี ควรมีลกั ษณะดังภาพ
ภาพที 1 รู ปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยทีได้ รับการรักษาด้ วยการรับยาสมุนไพร
ด้านโครงสร้ าง (Structure)
1. โรงพยาบาลมีการกําหนดนโยบายเป้ าหมายและการมอบหมายงานในรู ปแบบจัดการดูแลผูป้ ่ วย ทีชัดเจน
รวมทังมีการกําหนดแนวทางการดําเนินและการเตรี ยมความพร้อมของผูร้ ับผิดชอบ

2. ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิ (Standards of Practice )มีการกําหนดขันตอนในการดําเนินงานเพือจัดบริ การและมี
แนวปฏิบตั ิร่วมกัน

3. ด้านบุคลากร (Human Resourees) มีพยาบาลผูจ้ ดั การเป็ นประสานงานของทีมสหวิชาชีพ บุคลากรมีความรู้
ความชํานาญเฉพาะทางในการดูแลผูป้ ่ วย

4. เครื องมืออุปกรณ์(Physical Resourees) มีการจัดสรรเครื องมือและอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึง
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การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ และคุม้ ทุน

5. แหล่งประโยชน์สุขภาพ(Environmental Resources) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งประโยชน์ทางสุ ขภาพใชุมชน

ด้านการกระบวนการ(Process)
1. ให้การดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม -ได้รับทราบขันตอนการรักษาทีชัดเจน
2. ทีมของสหวิชาชีพ มีการทํางานเป็ นทีมเพือรองรับการดูแล
3. กระบวนการดูแลแบบการจัดการดูแลผูป้ ่ วยเมือพบปัญหาต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุ ง
-การปฏิบตั ิการให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
-มีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทีดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกันทังในและนอกโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
4. การดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนืองมีการติดตามดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนืองและเชือมโยงกับวิชาชีพอืน
ด้านผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้รับบริการ
ได้รับการดูแลสนองตอบความต้องการของผูป้ ่ วยในทุดด้านและมีความพึงพอใจต่อการบริ การและมี
คุณภาพชีวติ ทีดี
ผู้ให้ บริการ
มีความสุ ขในการทํางาน มีสัมพันธภาพทีดีระหว่างเพือนร่ วมงานและกับผูป้ ่ วย
โรงพยาบาล/หน่ วยงาน
- มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า/คุม้ ทุนและลดการแออัดของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลเนืองจากผูป้ ่ วยไป
ใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชนเพิมขึน

ตอนที 3 การประเมินความเหมาะสมในการให้ แพทย์ บุคลากรสาธารณสุ ข ทัRงแผนปัจจุบันและแผน
ไทย มีการใช้ ยา เพือจัดรู ปแบบการใช้ยาให้เกิดการสร้างเสริ ม รักษา ปรับสมดุลภาพ จากสมุนไพร ใน
การรักษาผูป้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิ ผลประสิ ทธิ ภาพ และมีความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานเวชกรรม
ไทย จากแบบบันทึกการเก็บข้อมูลเวชระเบียนพบว่า ผูร้ ับบริ การทีคลินิกการแพทย์แผนไทยจํานวน
81 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 58 คน(80%) ผูร้ ับบริ การมีอายุเฉลีย 53.4 ปี อายุนอ้ ยทีสุ ดคือ 22
ปี อายุมากทีสุ ดคือ 80 ปี โรคทีพบบ่อย คือท้องอืด (43%) ปวดหลัง(19%) ท้องผูก (11%) และรายการ
สมุนไพรทีใช้บ่อยได้แก่ ขมินชัน (25%) ชุมเห็ด เทศ(24%) ไพล(24%) เจลพริ ก (13%) พบการเกิด
อันตรกิริยาระหว่างยาแผนปั จจุบนั และยาสมุนไพรใน
ผูร้ ับบริ การจํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ
43.25 โดยพบคู่ยาทีมีอนั ตรกิริยาระหว่างกัน จํานวน 39 คู่ โดย
คู่ยาทีพบปั ญหามากทีสุ ดสาม
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อันดับแรก ได้แก่ 1) ขมินชันและยากลดไขมันซิ มวาสตาติน(simvastatin) จํานวน 4 ครัง 2)
ขมินชันและยาลดความดันแอมโลดิปีน(amlodipion)จํานวน 3 ครัง 3)ขมินชันและยาแก้
ปวด
ลดไข้พาราเซตามอล (paracetamol)จํานวน 2 ครัง พบว่าโอกาสเกิดอันตรกิริยาระหว่างยามักเกิดใน
ผูป้ ่ วยสู งอายุทีมีโรคเรื อรัง ซึ งยาสมุนไพรอาจมีผลทําให้ระดับยาแผนปั จจุบนั มีการ
เปลียนแปลง จึงจําเป็ นต้องมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนือง การใช้ยาสมุนไพรควบคู่กบั ยา
แผนปั จจุบนั ต่างมีขอ้ ดีทีสามารถไข้ร่วมกันได้แต่ตอ้ งระวังการเกิดอันตรกิริยาระหว่างกันตามข้อมูล
ทางวิชาการของยาสมุนไพรแต่ละชนิด ได้มีการใช้ Drug interaction editor ในโปรแกรม HosXp ของ
โรงพยาบาลสมุทรสาครเพือแจ้งเตือนคู่ยาทีเกิดอันตรกิริยาร่ วมกับบทบาทของสหสาขาวิชาชีพในการ
ส่ งเสริ มการใช้ยาสมุนไพรควบคู่ยาแผนปั จจุบนั อย่างเหมาะสม
ภาพ 2 ขัRนตอนการจัดการดูแลผู้ป่วยรับยาสมุนไพร
ผูป้ ่ วยยืนบัตรทีห้องบัตร
นําเวชระเบียนมาทีห้องแพทย์แผนไทย
ซักประวัติ ตรวจรักษาตามวิธีทางการแพทย์แผนไทย
ตรวจสอบด้วยโปรแกรม Hos Xp
จ่ายยาสมุนไพร และให้คาํ แนะนํา
ตรวจสอบสิ ทธิ~ ชําระเงิน
ติดตามการผลการรักษาภายใน 7 วัน
เยียมบ้าน / นัดผูป้ ่ วย
ประเมินผลการรับยาสมุนไพร แนะนําแหล่งชุมชนใกล้บา้ น
ต

ตารางที 2 แสดงการแจกแจงระดับความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิต่อแบบประเมินความ เหมาะสมของ
รู ปแบบการจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพรในคลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ข้อ

ระดับความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
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คนที4
4 1 2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

การคํานวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนือหา (Content Validity Index ะ CVI ) โดย1ใ#สู ตร (Walz,
Strickland & Lenz, 1991:2) ดังนี
CVI = จํานวนคําถามทีผูท้ รงลุณๅฒิ'ลุกคนใดัความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4
จํานวนข้อคําถามทังหมด
เกณฑ์ตดั สิ นคุณภาพของเครื องมือ คือ ค่าดัชนี ความตรงตามเนือหา (Content Validity Index ะ CVI)
> 0.70 ขึนไป จึงสรุ ปไดัวา่ เครื องมือชุดนันมีค่าความตรงตามเนือหาอยูใ่ นเกณฑ์ที ยอมรับได้
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ผลการคํานวณค่าดัชนีความตรงตามเนือหาของเครื องมือ 2 ชุด
เครื องมือชุดที 1 ค่าดัชนีความตรงตามเนือหา (Content Validity Index ะ CVI) = 0.88
เครื องมือชุดที2 ค่าดัชนีความตรงตามเนือหา (Content Validity Index ะ CVI) = 0.83
ตารางที 3 แสดงการแจกแจงคะแนนประเมินของผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องต่อแบบประเมินความเหมาะสม ของ
รู ปแบบการจัดการดุแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพรในคลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ประ
เมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
4
4
3
4
4
4
พื
j3
4
4
4
4
4
4

2
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
3
4

3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4

4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

คะแนนประเมินรายข้ อ
5
6
7
8
4
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4

9
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4

1
40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
14

1
24

4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4

3
4
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4

มิติดา้ นขอบเขตและเป้ าหมาย (Scope and purpose) ได้,แก่ ข้อที 1-2
มิติขา้ นผูม้ ีส่วนได้เกียวข้อง (Stakeholder involvement) ได้แก่ ข้อที 3-4
มิติดา้ นขันตอนการพัฒนารู ปแบบ (Rigor and development) ได้แก่ ข้อที 5-6
มิติดา้ นความชัดเจนและ การนําเสนอรู ปแบบ (Clarity and presentation) ได้แก่ ข้อที 7-8
มิติดา้ นความเป็ นอิสระของการพัฒนารู ปแบบ (Editorial independence) ได้แก่ ข้อที 9-10
มิติดา้ นการนํารู ปไปประยูกต์ไข้ (Applicability) ได้แก่ขอ้ ที11-1
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การคํานวณค่าคะแนนผลการประเมินของแต์ละมิติ (Calculating domain scores)
กระทําไค้โดยใช้ค่าคะแนนรวมรายข้อไนแต่ละมิติจากผูป้ ระเมินทังหมดแลนํามาเข้าสู ตร เพือหาค่าค่า
คะแนนผลการประเมินแต่ละมิติ ดังนี(The Agree Collaboration, 2001)
คะแนนรวมสู งสุ ดทีเป็ นไปไดั = 4 (คะแนน) X จํานวนข้อในแต่ละมิติ X จํานวนผูป้ ระเมิน
คะแนนรวมตําสุ ดทีเป็ นไปไค้ = 1 (คะแนน) X จํานวนข้อในแต่ละมิติ X จํานวนผูป้ ระเมิน
ค่าคะแนนผลการประเมินแต่ละมิติ = คะแนนทีไค้จริ ง-คะแนนรวมตําสุ ดทีเป็ นไปได้X100
คะแนนรวมสู งสุ ดทีเป็ นไปไค้ - คะแนนรวมตําสุ ดทีเป็ นไปไค้
ค่าคะแนนการประเมินโดยรวมทุกมิติมากกว่า 70% จึงสามารถสรู ปไค้วา่ รู ปแบบเป็ นที ยอมรับและคํา
ไปใช้ไค้ โดยผลการคํานวณค่าคะแนนผลการประเมินแต่ละมิติ ดังนี
1. มิติคา้ นขอบเขตและเป้ าหมาย (Scope and purpose)= 92.42%
2. มิติคา้ นผูม้ ีส่วนไค้เกียวข้อง (Stakeholder involvement)= 93.94%
3. มิติคา้ นขันตอนการพัฒนารู ปแบบ (Rigor and development)= 89.39%
4. มิติคา้ นความชัดเจนและการคําเสนอรู ปแบบ (Clarity and presentation)= 87.88%
5. มิติคา้ นความเป็ นอิสระของการพัฒนารู ปแบบ (Editorial independence)= 95.45%
6. มิติคา้ นการคํารู ปไปประยุกต์ใช้ (Applicability)= 90.9%

12. อภิปรายผล
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนา(Research and Development) มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนา
รู ปแบบการจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพร ในคลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทัวไป ขนาด
509 เตียง โดยมีรายละเอียดนําเสนอดังนี
12.1 องค์ ประกอบของรู ปแบบ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์สภาพการณ์จากผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การ แล้วนําผลข้อมูลจากการศึกษาทีได้มาพัฒนารู ปแบบ การจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพรใน
คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมุทรสาคร รู ปแบบโดยรวมพบว่า ในงานวจิยครังนีได้ใช้ กรอบ
ตามแนวคิดทฤษฎี เชิงระบบของ Donabedian Model มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ โครงสร้าง (Input or
Structure) เปรี ยบ เสมือนปั จจัยนําเข้าของการบริ การสุ ขภาพ กระบวนการ (Process) คือ ส่ วนประกอบ
ต่าง ๆ ทางปฏิสัมพันธ์ซึง รวมกิจกรรมทีเกิดขึนภายในกลุ่มหรื อระหว่างกลุ่มผูใ้ ห้บริ การผูป้ ่ วยและ
ผลลัพธั (Outcome)คือสภาวะสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การหรื อผูป้ ่ วย การเปลียนแปลงในสภาวะ สุ ขภาพใน
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ปั จจุบนั หรื ออนาคตของผูร้ ับบริ การหรื อ ผูป้ ่ วย รวมทังปั จจัยนําเข้าทีผ่านกระบวนการ ตลอดจน
ผลกระทบทีมีไปถึงชุมชน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1)ด้านโครงสร้าง(Stucture) ได้แก่ดา้ นองค์กร (OrganiZation resources) โรงพยาบาลมีการ
กําหนดนโยบาย เป้ าหมายและการมอบหมายงานรู ปแบบการจัดการดูแลผูป้ ่ วยทีชัดเจน
2)ต้านกระบวนการ (Process)ได้แก่ขนตอนการดู
ั
แลรักษาทีชัดเจนเพือช่วยในการตัดสิ นใจ
เลือกแนวทางการรักษาทีมของสหวิชาชีพ
3) ด้านผลลัพธ์ (Outcome) ผูร้ ับบริ การ ได้รับการดูแลสนองตอบความต้องการมีคุณภาพชีวติ
ทีดีและมีความพึงพอใจต่อบริ การผูใ้ ห้บริ การมีความสุ ข ในการทํางาน มีสัมพันธภาพทีดีระหว่าง
เพือนร่ วมงานและกับผูป้ ่ วยโรงพยาบาล/หน่วยงาน มีการ ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า/คุม้ ทุน และลดการ
แออัดของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลเนืองจากผูป้ ่ วยไปใช้ แหล่งประโยชน์ทางสุ ขภาพในชุมชนเพิมขึน
12.2 ประIมินความเหมาะของรู ปแบบการจัดการ
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลทีได้ทงข้
ั อดีและข้อจํากัด มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบตามสภาพบริ บท
ความพร้อม ของทีมสุ ขภาพ และบริ บทของขนาดโรงพยาบาล และสอดคล้องกับความต้องการของผู ้
มารับบริ การ
สรุ ปอภิปรายผล
1. องค์ประกอบของรู ปแบบได้รับบริ การทีมีคุณภาพความต้องการและมีความพึงพอใจ
2.
การประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบเหมาะสมกับการนําไปใช้ร้อยละ 92.4
3.
ผูม้ ารับบริ การ 81 ราย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โรคทีพบบ่อยคือโรคทางเดินอาหาร ท้องอืด ท้องผูก การ
เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาแผนปั จจุบนั และยาสมุนไพรโดยพบคู่ยาอันตรกิริยาในผูม้ ารับบริ การ ต่างมี
ข้อดีทีสามารถไข้ร่วมกันได้แต่ตอ้ งระวังการเกิดอันตรกิริยาระหว่างกัน ตามข้อมูลทางวิชาการของยา
สมุนไพรแต่ละชนิด ได้มีการใช้ Drug interaction editor ในโปรแกรม HosXp ของโรงพยาบาล
สมุทรสาครเพือแจ้งเตือนคู่ยาทีเกิดอันตรกิริยา ร่ วมกับบทบาทของสหสาขาวิชาชีพในการส่ งเสริ มการ
ใช้ยาสมุนไพรควบคู่ยาแผนปั จจุบนั อย่างเหมาะสม

13. ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนารู ปแบบการจัดการผูป้ ่ วยใช้ยาสมุนไพรในคลินิกการแพทย์แผนไทย ในครังนี
ผูว้ จิ ยั พบประเด็นข้อเสนอแนะ 2 ประเด็นหลัก ดังนี
13.1 ข้ อเสนอในการนําผลการวิจัยไปใช้
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สามารถนําการพัฒนารู ปแบบการจัดการรับยาสมุนไพรไปใช้ในโรงพยาบาลแห่งนีได้
13.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัRงต่ อไป
การพัฒนารู ปแบบการจัดการดูแลผูป้ ่ วยรับยาสมุนไพรในคลินิกการแพทย์แผนไทย
ทีพัฒนาขึนต้องคํานึงถึงบริ บทของขนาดโรงพยาบาล ลักษณะงาน เป็ นต้น
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