บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
บทบาทของเภสัชกรชุมชนในอดีตเภสัชกรจะมุงเนนดานความรูเรื่องตัวผลิตภัณฑเปนหลัก
แตในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเนนการดูแลผูปวยมากขึ้น (Knowlton, 1995) ถาเภสัชกร
ชุมชนสามารถใหบริการทางเภสัชกรรมแกผูรับบริการไดอยางครบถวนสมบูรณ ผลประโยชน
สูงสุดจะเกิดแกผูมารับบริการ ดังนั้นจะทราบไดอยางไรวางานเภสัชกรรมชุมชนที่มีในรานยา
ในปจจุบนั จะมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนางานดานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทย
ผูวิจัยจึงสนใจคนควาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วของ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษาผลของงานเภสัชกรรมชุมชนในรานยาโดยการทบทวนงานวิจยั อยางเปนระบบ
ในหัวขอการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ และงานวิจัยที่เกีย่ วของ
2.1 การทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ
2.1.1 คําจํากัดความ
การทบทวนอยางเปนระบบ (systematic reviews) เปนวิธกี ารอยางเปนขัน้ ตอน จํากัด
อคติ และเปนระบบ ในการสืบคนขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่มีอยู ประเมินคุณภาพและ
สังเคราะหเปนขอมูลใหมเพื่อตอบคําถามเฉพาะเรื่อง
ปจจุบันยอมรับคํา systematic reviews เปนคําที่ใชกับกระบวนการทบทวนเชนนี้มา
ตั้งแตป ค.ศ. 1993 เปนการสังเคราะหขึ้นใหมจากขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตรเดิมอยางเปน
ระบบ อาจเรียกวา synthetic study หรือ secondary research เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากอคติ
(biases) และใชวิธีการทางสถิติคํานวณจากตัวเลขขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตรเดิมดวย จะ
เรียกวา meta-analysis
systematic reviews ไมใชเปนการคนหาความจริงเฉพาะสวนเทานัน้ แตสนใจ “ความ
จริงในองครวม” หมายถึง ตองสืบคนขอมูลที่มีคุณภาพดีเทาที่มีอยูทั้งหมดใหรอบดาน มาตอบ
ปญหาทางคลินิกที่เผชิญอยู
2.1.2 ความแตกตางระหวางการทบทวนแบบเดิม ๆ กับการทบทวนอยางเปนระบบ
การทบทวนวารสารเปนวิธีการที่มีมานานแลว จะเห็นไดในวารสารทางการแพทย
ตางๆ สวนมากเปนการบรรยายความอยางกวาง ๆ ในเรื่องนั้น ๆ หรือเปนการปรับองคความรู
(update) ใหทนั สมัย (Mulrow, 1987) ไดศกึ ษาเรื่องคุณภาพบทความลักษณะ review article ใน
วารสาร โดยสํารวจบทความที่ลงพิมพในวารสารทางการแพทยที่สําคัญ 4 ฉบับ จํานวน 50 เรื่อง
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กําหนดเกณฑไว 8 ขอ พบวา ไมมีเรื่องใดผานเกณฑครบ 8 ขอเลย มีเพียง 1 เรื่องผานเกณฑ 6 ใน 8
ขอ มี 32 เรื่อง ที่ผานเกณฑ 4-5 ใน 8 ขอ และทั้งหมดนัน้ มีเพียงเรื่องเดียวที่มกี ารบอกถึงวิธีการใน
การสืบคน การเลือก และประเมินความถูกตองของขอมูล แสดงใหเห็นวาการทบทวนวารสารยัง
ไมไดใชระเบียบวิธีที่เปนวิทยาศาสตรเพียงพอ Duley (1996) กลาวไววา การทบทวนแบบดั้งเดิม
คอนขางจะเปนความคิดของผูทบทวน ซึ่งขอมูลชุดเดียวกัน แตผูทบทวนแตกตางกันอาจมีขอสรุป
ไมเหมือนกัน
2.1.3 เหตุผลในการทบทวนอยางเปนระบบ (Mulrow, 1987 )
1) เพื่อใชในการจัดการปริมาณขอมูลที่เกิดขึ้นอยางมากมายมหาศาลใหพรอมที่จะ
นําไปใชประโยชนได โดยกระบวนการที่ใชในการเขาถึงอยางเปนระบบ และการประเมินคุณคา
อยางมีวิจารณญาณ (critical appraisal) จะเปนการกรองขอมูลที่ดอยคุณภาพออกไป
2) ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหาร หรือการจัดทํา
แนวทางเวชปฏิบัติ (clinical practice guidelines)
3) เปนเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการทําการทบทวนอยาง
เปนระบบจะใชเวลา และคาใชจายนอยกวาการทําวิจยั ปฐมภูมิ (primary research) ใหม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรับปรุง (update) การทบทวนอยางตอเนื่องสะสมตลอดเวลาจะทําใหการนําผลการวิจยั
ไปสูการปฏิบัติยิ่งใชเวลาสั้นลงมาก
4) สามารถมองเห็นลักษณะทั่วไป โดยทัว่ ไปการศึกษาวิจัยแตละเรื่องจะไมเหมือนกัน
รอยเปอรเซ็นต มีความแตกตางกันในรายละเอียดบาง เมื่อมาทําการทบทวนอยางเปนระบบแลวจะ
มองเห็นถึงลักษณะทั่วไปได
5) บอกถึงความสม่ําเสมอของผลการศึกษาวิจัยแตละชิน้ โดยการศึกษาวิจัยยอย ๆ นั้น
อาจมีขนาดยาที่แตกตางกันไปหรือใชในโรคที่แตกตางกัน ซึ่งจะบอกถึงความสม่ําเสมอของผล
การศึกษาวา สอดคลองไปในทางเดียวกันหรือไม
6) ตรงกันขามกับขอ 2.3.5 อธิบายถึงผลที่ไมสม่ําเสมอ หรือผลขัดแยงกัน การที่มี
การศึกษาใดทีไ่ มสอดคลองไปกับการศึกษาอื่นๆ เปนสิง่ ที่สมควรพิจารณาหาคําอธิบาย
7) เพิ่มอํานาจการทดสอบของการศึกษาวิจัย ทําใหเห็นทิศทาง แนวโนมชัดเจนมากขึ้น
การศึกษาเดี่ยวๆ ขนาดกลุมตัวอยางเล็กๆ อาจไมมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อมีการนําขอมูลมารวมกันมี
จํานวนตัวอยางมากขึ้น ทําใหอํานาจการทดสอบมากขึ้น
8) เพิ่มความเที่ยงของผล เมื่อมีขนาดกลุมตัวอยางมากขึ้น ทําใหชว งความเชื่อมัน
(confidence interval) แคบลง
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9) เพิ่มความถูกตองของผลหรืออยางนอยที่สุดก็สะทอนความเปนจริงมากขึ้น
เนื่องจากกระบวนการ ขั้นตอนตางๆ ชัดเจน ลดความผิดพลาดของการทบทวนแบบเดิม ๆ สะทอน
ความเปนจริงไดมากขึ้น และหวังวาหากมีการทําการทบทวนซ้ําตามขัน้ ตอนเดิมแลวผลลัพธควร
เหมือนเดิม หรือถามีความแตกตางก็สามารถรูไดวาแตกตางจากอะไร
2.1.4 กระบวนการในการทบทวนอยางเปนระบบ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
1) การกําหนดปญหา (problems formulation) (Kitchenham, 2004) ปญหาตอง
สามารถหาคําตอบไดและมีความชัดเจน ผูวิจัยตองทําความเขาใจกอนวา ปญหาที่ตั้งขึ้นหรือที่สนใจ
เปนสิ่งที่เราตองการสรางความรูใหมจากขอมูลที่ไดจากการทบทวนอยางเปนระบบ หรือตองการ
ยืนยันความรูเดิม การพิจารณาปญหาตองชัดเจนในองคประกอบดังนีค้ ือ
PICOS - problems formulation
P: Population – กลุมประชากรที่สนใจหรือตองการศึกษาคืออะไร
I: Intervention – การแทรกแซงที่ใหคืออะไร
C: Comparator หรือ Comparison group – มีกลุมที่ใชเปรียบเทียบหรือไม
O: Outcome – ผลลัพธที่ตองการคนหาคืออะไร
และ S: Study design – รูปแบบของงานวิจยั ที่ตองการรวบรวมคืออะไร
2) การรวบรวมขอมูล (data collection) ซึ่งในการรวบรวมขอมูลเพื่อการทบทวนอยาง
เปนระบบ จะตองกําหนดแหลงขอมูลและการวางแผนการสืบคน (search strategy) เพื่อใหได
ครอบคลุมขอมูลที่มีหลักฐานจากการตีพิมพ (published data) ลงในวารสารทางการแพทยหรือ ที่
ไมไดตีพิมพ (unpublished data) เนื่องจากการตีพิมพ กอใหเกิดอคติ (publication bias) ในการ
ตีพิมพไดดวยเชนกัน โดยการรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1) กําหนดแหลงขอมูลในการสืบคน ซึ่งไดแก
ก) การสืบคนจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (electronic database)
ข) การสืบคนจากอินเตอรเน็ต (internet database) โดยสืบคนผานเครื่องมือ
ค) สืบคน (Search engine) ที่มีบริการทางอินเตอรเน็ตมากมาย
ง) สืบคนจากรายการเอกสารอางอิง (reference lists) เปนวิธีที่จะไดหลักฐาน
งานวิจยั ที่ตรงประเด็น โดยเริ่มตนการสืบคนจากรายการเอกสารอางอิงของเอกสาร
จ) การติดตอโดยตรงกับนักวิจัย (personal communication) เหมาะสําหรับการ
สืบคนงานวิจยั ที่ไมไดตีพิมพเผยแพรในทีน่ ี้อาจรวมถึงงานวิจยั ที่มีการเผยแพรในวงจํากัดที่เรียกวา
gray literature ในที่นี้ไดแก เอกสารเย็บเลม (monograph) เอกสารประกอบการประชุม และ
วิทยานิพนธ
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ฉ) การสืบคนดวยมือ (hand searching) ทําไดโดยการสํารวจ และตรวจสอบ
ชื่อรายงานวิจยั บทคัดยอ โดยการอานวารสารที่เกี่ยวของ
3) กําหนดรายการคําสําคัญในการสืบคน
4) การสืบคนขอมูลหรือรายงานการวิจัยจากแหลงและคําสําคัญที่กําหนดไว
5) การคัดเลือกงานวิจัย โดยใชเครื่องมือในการคัดเลือกตามเกณฑ โดยมีผูทบทวนและ
คัดเลือกงานวิจัยควรมีมากกวา 1 คน ที่เปนอิสระตอกัน หากไดผลไมตรงกันอาจตองหาขอตกลง
รวมกัน
2.1.5 การประเมินคุณภาพ (assessing the studies) เปนการตรวจสอบงานวิจยั วา มีความ
นาเชื่อถือตามเกณฑการประเมินคุณคาอยางมีวิจารณญาณ (critical appraisal) แลวคัดแยกงานวิจยั
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางออกจากกลุมประชากร และไดกลุม ตัวอยางสุทธิที่พรอมจะนําไปสังเคราะห
ขอมูล (data synthesis) ตอไป
2.1.6 การสังเคราะหผล (data synthesis) อาจทําได 2 วิธี (กิตติ, 2545) คือ การวิเคราะหเชิง
ปริมาณ (quantitative meta-analysis or statistical pooling) เปนการสังเคราะหโดยใชวธิ ีการทาง
สถิติเพื่อแสดงความสัมพันธของรายงานทีม่ ีขอมูลที่มีความคลายคลึงกัน (homogenous studies)
หรือมีความแตกตางกัน (heterogeneity) ซึ่งจะมีการสรางโมเดลขึ้นมาในการคํานวณและรายงานผล
ในรูปของขนาดผลรวมการรักษา (pooled treatment effect size, relative risk หรือ Odds ratio,
weight mean difference, number need to treat และ 95%confidence interval) ในกรณีที่มีความ
แตกตางอาจจะตองมีการทําการวิเคราะหในกลุมยอย (Subgroup analysis) การสังเคราะหแบบ nonmeta-analysis คือการสังเคราะหขอมูลที่มักจะทําเปนตารางแสดงผลสรุปของแตละขอมูล ในหัวขอ
ตางๆ เชน ระเบียบวิธีการศึกษาปที่ศกึ ษา จํานวนตัวอยาง ผลการศึกษา และอื่นๆ เปรียบเทียบใน
รูปแบบที่งาย และชัดเจน หรืออาจมีการใชการสังเคราะหโดยใชขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร
มารวมดวย ซึ่งลักษณะเปนเชิงคุณภาพ (qualitative analysis or best evidence synthesis) มักใชใน
การตอบปญหาทางคลินิกที่ลักษณะของขอมูลมีความแตกตางกันมาก จนไมสามารถนําผลการรักษา
มารวมเพื่อพิจารณาดวยสถิติ จึงจําเปนตองใหเกณฑกําหนดคุณภาพของงานวิจยั โดยกําหนดระดับ
ความนาเชื่อถือของประสิทธิผลในการรักษา แบงออกเปน 4 ระดับคือ
1) Strong evidence ไดแกขอ มูล randomized controlled trials (RCTs) ที่มีคุณภาพดีๆ
หลายๆ งานสรุปตรงกัน
2) Moderate evidence ขอมูลที่มี randomized controlled trials (RCTs) 1 รายงานและ
RCTs ที่มีคุณภาพดอยกวาหลายๆงานหรือ อยางนอย 1 รายงานสรุปตรงกัน
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3) Limited or conflicting evidence มีขอมูลจาก RCTs ที่มีคุณภาพดีหรือคุณภาพต่ํา
เพียง 1 รายงานหรือขอมูลหลายๆงานมาสรุปแตกตางกัน
4) No evidence ไมมีขอมูลจาก RCTs ที่มาสนับสนุน หรือไมพบหลักฐานซึ่งงานวิจยั
Randomized controlled trials (RCTs) ที่มีคุณภาพดีหมายถึงรายงานที่ผานการประเมินเกณฑที่
แสดงความถูกตองภายนอก (external validity criteria) และ เกณฑทแี่ สดงความถูกตองภายใน
(internal validity criteria) ตามการประเมินคุณคาอยางมีวจิ ารณญาณ (critical appraisal)
2.1.7 การแปลผล (interpretation of results) คือการนําบริบทของผลที่ได ไปทบทวน
ทั้งหมดวา สามารถตอบคําถามงานวิจยั ไดหรือไม และความถูกตองเทีย่ งตรง (validity) ของการ
ทบทวนเปนอยางไร ความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด ตลอดจนใหขอสรุป และขอเสนอแนะ เพื่อให
ผูอานงานการทบทวนอยางเปนระบบไดตดั สินใจนําไปปฏิบัติได
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศแคนาดาสืบคนในชวงเวลา ตั้งแตป 1970-2001 (SokarTodd et al, 2003) สืบคนจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิค คือ Pubmed/MEDLINE โดยใช คําสําคัญคือ
community รวมกับ pharmacies หรือ pharmacist และ Canada และอภิปรายในรูปแบบโดยรวม
แบงเปนดานตางๆจําแนกประเภทตามผลลัพธ ทัศนคติ แนวความคิด และ ความสมัครใจของเภสัช
กร (pharmacists’ attitude, perception, willingness) ทัศนคติของผูใชบริการและขอเสนอแนะตอ
งานเภสัชศาสตร (plients’ attitudes and perception towards pharmacy) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทเภสัชกร (opinions about the pharmacist’s role) ปจจัยที่มีผลตอการจัดหาการดูแลสุขภาพ
(factor affect health-care provision) ผลของบริการทางเภสัชศาสตร (pharmacy service outcome)
และดานโปรแกรมเครื่องมือและการพัฒนา โดยมีแนวโนมเพิ่มมากขึน้ ตั้งแตป 1989 โดยเฉพาะดาน
ทัศนคติ แนวความคิด และ ความสมัครใจ ของเภสัชกร (pharmacists’ attitude, perception,
willingness) เปนการศึกษารูปแบบ biblimetric study
ในประเทศสเปน คือการทบทวนงานวิจยั อยางเปนระบบในดานเภสัชกรรมชุมชนจาก
ฐานขอมูลตั้งป 1995 - 2005 (Andrés Iglesias et al, 2007) จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยใชคํา
สําคัญ จาก Pubmed/MEDLINE คือ Pharma และ spain จากฐานขอมูลของ CSIC โดยใชคําสําคัญ
วา farmacia , oficina จากฐานขอมูลของ IPA โดยใชคําคนวา community pharmacy และ
community pharm และ spain แสดงใหเห็นวามีการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแตป 1999 เปนตนมา
จากการศึกษาโดยการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบในดานประสิทธิภาพของการให
intervention ของเภสัชกรชุมชนตอการลดพฤติกรรมเสี่ยงและปจจัยเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอด
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เลือด (Blenkinsopp et al., 2003) สืบคนขอมูลจาก MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library และ
International Pharmaceutical Abstracts ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 1990 ถึง กุมภาพันธ 2001 และการ
สืบคนดวยมือโดยครอบคลุม Health Education Journal, International Journal of Pharmacy
Practice, Journal of Social and Administrative Pharmacy, Pharmacy World and Science, Annals
of Pharmacotherapy (1992 onwards), Drug Intelligence and Clinical Pharmacy (1990 to 1991),
Pharmaceutical Journal, Scanner, and abstracts of the British Pharmaceutical Conference and
Health Services and Pharmacy Practice Research Conference ผลคือ มีการศึกษาแบบ randomized
controlled trials (RCTs) จํานวน 4 กลุมการศึกษา โดยมีการใหงดบุหรี่ 2 การศึกษาพบวาสามารถลด
การติดนิโคตินไดรอยละ 14 ในกลุม intervention และรอยละ 3 ในกลุม ควบคุม (p<0.001) จากการ
ติดตามเปนเวลาเวลา 12 เดือน อีกการศึกษาคือรอยละ 12 ในกลุม intervention และรอยละ 7 ใน
กลุมควบคุม และการจัดการไขมัน 2 การศึกษาโดยพบ 10-year risk ตอโรคหัวใจและหลอดเลือก
ของกลุมที่ให intervention ลดลงจากรอยละ 17.3 เปนรอยละ 16.4 (p<0.0001) และอีกการศึกษา
สามารถลดลงไดรอยละ 32 และรอยละ 15 ในกลุมควบคุมและไดพิสูจนวาการให intervention ของ
เภสัชกรชุมชนใหผลที่ดีและสมควรไดรบั การพัฒนาใหทําอยางกวางขวางในงานเภสัชกรรมชุมชน
การทบทวนงานวิจยั อยางเปนระบบดานอิทธิพลของการให intervention ของเภสัชกร
ชุมชนเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต (Pickard et al., 1999) โดยทบทวนงานวิจัยที่สืบคน
จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส MEDLINE, Healthstar, EMBASE, และ International
Pharmaceutical Abstracts ตั้งแต มกราคม 1988 ถึง กุมภาพันธ 1999 จํานวน 11 งานวิจัยโดยที่ 9
งานวิจยั ใหความสําคัญในเรื่องของโรค 7 งานวิจยั ใหความสําคัญที่เครื่องมือซึ่งทุกงานวิจยั ใหผลคือ
เภสัชกรมีอิทธิพลสุขภาพที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต
การทบงานวิจยั อยางเปนระบบดานผลจากการเพิ่มความรวมมือการใชยาของผูปวยโรค
เรื้อรังหลังผูปวยไดรับการบริบาลเภสัชกรรมในชุมชน (Van Wijk et al., 2005) ไดทําการทบทวน
งานวิจยั อยางเปนระบบที่สืบคนจากฐานขอมูลอิเล็คทรอนิกส MEDLINE ตั้งแตป 1966 ถึง
พฤศจิกายน 2003 ในรูปแบบ reviews, meta-analyses 18 งานวิจยั มี 8 งานวิย แสดงใหเห็นถึง
การเพิ่มขึ้นของความรวมมือการใชยาของผูปวยอยางมีนยั สําคัญ
การทบทวนงานวิจยั อยางเปนระบบดานงานบริการทางเภสัชกรรมในชุมชนดานการใชยา
ในการรักษาอาการปวยทางจิตประสาท (Bell et al., 2005) จากฐานขอมูล Medline (1966-April
2005), Embase (1994-April 2005), PsychInfo (1985-April 2005), Cinahl (1982-April 2005),
International Pharmaceutical Abstracts (1970-April 2005) และ the Cochrane Controlled Trials
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Register (2nd quarter 2005) โดยทบทวนการศึกษาแบบ randomised และ non-randomised จํานวน
22 งานวิจยั และใหผลวาเภสัชกรชุมชนมีอทิ ธิพลตอการใชยาที่เหมาะสม
การทบทวนงานวิจยั อยางเปนระบบที่เรื่องการตอบรับกิจกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนที่มี
ความสัมพันธตอการสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคและการดําเนินงานดานสุขภาพ (Anderson
et al., 2004) โดยสืบคนจากฐานขอมูล MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library และ International
Pharmaceutical Abstracts พบวาความพึงพอใจของผูรับบริการโดยเภสัชกรรมชุมชนอยูในระดับสูง
และหากเภสัชกรชุมชนไดหนาที่เต็มขอบเขตแลวบทบาทของเภสัชกรชุมชนจะเปนที่ยอมรับของ
สาธารณะชนโดยเฉพาะในดานการใหคาํ ปรึกษา
การทบทวนงานวิจยั ที่มีเปาหมายในการเพิม่ ความรวมมือในการรักษาโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 2 ที่ไมใชการแนะนําการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย (Vermeire et al.,
2005) จํานวน 21 งานวิจยั ในงานบริการผูปวยนอก สถานบริการปฐมภูมิ รานยา และโรงพยาบาล
จากฐานขอมูลอิเล็คทรอนิกส The Cochrane Library (issue 1, 2002) ไดแก Cochrane Controlled
Trials Register (CENTRAL) และ the Database of reviews of effectiveness (DARE) และ the
NHS Health Economics Database, the Metabolic and Endocrine Disorders Group Specialised
Register, MEDLINE, EMBASE, PsycInfo, Eric, Dissertation and Sociological Abstracts, Cinahl,
the meta Register of Controlled Trials (http://www.controlledtrials.com), Sum Search
(http://sumsearch.uthscsa.edu/searchform4.htm) และ Google search engines
(http://www.google.com) พบวา การใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน การปฐมพยาบาลเบื้องตน โดย
พยาบาล และการปรับขนาดยาและความถี่ในการรับยาโดยเภสัชกร มีผลนอยตอคา HbA1c
การทบทวนงานวิจยั อิทธิพลของงานบริการเภสัชกรรมในชุมชนตอความคลาดเคลื่อนจาก
การใชยาและผลลัพธในผูสูงอายุ (Hanlon, et al. 2004) จากฐานขอมูล MEDLINE (1970-March
2003), the Cochrane Database of Systematic Reviews (through March 2003), และ International
Pharmaceutical Abstracts (1966-March 2003) พบวามีงานวิจยั แบบ randomized controlled
จํานวน 14 งานวิจยั โดย มี 5 งานวิจยั ที่มีการให interventions โดยการเยีย่ มบาน มี 3 ที่เกี่ยวกับการ
ติดตามผลหลังจากกออกจากโรงพยาบาล มี 3 งานวิจยั ในคลินิก 1 งานวิจัยในรานยา และ 2
งานวิจยั ในการใหการดูแลระยะยาว ผลลัพธของการทบทวนงานวิจยั คือสามารถลดความ
คลาดเคลื่อนจากการไดยาในผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การทบทวนงานวิจยั ที่เปนรูปแบบ Randomized controlled trial ในการให intervention ตอ
การเลิกสูบบุหรี่ของเภสัชกรชุมชน พบวามี 2 งานวิจยั ผูสูบบุหรี่จํานวน 976 คน มีการศึกษาที่ใหผล
ทางสถิติคือ มีนัยสําคัญแตกตางกันของการรายงานการเลิกบุหรี่ใน 12 เดือนเปน รอยละ14.3 ตอ
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รอยละ 2.7 (p < 0.001) และจากการติดตามเปนระยะเวลา 9 เดือน คิดเปนรอยละ 12.0 ตอรอยละ 7.4
(p = 0.09) ซึ่งขอมูลยังมีจํากัดในดานผลการตอบรับของผูรับบริการ (Blenkinsopp, 2003)
โดยสรุปจากงานวิจยั แสดงใหเห็นวาประเทศแคนนาดาและสเปน เริ่มสรางขอมูลพื้นฐาน
ในประเทศเกี่ยวกับงานวิจยั ในประเทศตนเอง และเห็นวามีงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับงานเภสัชกรรม
ชุมชนมีทิศทางเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้งานวิจัยสวนใหญไดหาคําตอบไดชัดเจนวา เภสัชกร
ใหบริการและดูแลผูปวย แสดงผลลัพธที่ดีอยางชัดเจนในการใหบริการเลิกบุหรี่ ใหคําปรึกษาใน
ผูปวยไขมันสูง เพิ่มความรวมมือในการใชยา ทําใหเกิดการใชยาอยางเหมาะสม ลดการคลาดเคลื่อน
ไดอยางชัดเจน และการใหบริการยังมีผลเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูมารับบริการ

