ผลของการเยีย่ มบ้ านผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู งโดยทีมสหสาขาวิชาชี พ

โดย
นางสาวพุทธชาติ มากชุ มนุม

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาเภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสั ชกรรมคลินิก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2558
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลของการเยีย่ มบ้ านผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู งโดยทีมสหสาขาวิชาชี พ

โดย
นางสาวพุทธชาติ มากชุ มนุม

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาเภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสั ชกรรมคลินิก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2558
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

EFFECT OF HOME HEALTH CARE IN HYPERTENSIVE PATIENTS BY
MULTIDISCIPLINARY TEAM

By
Miss Puttachart Makchumnum

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2015
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมตั ิให้วทิ ยานิพนธ์เรื่ อง “ ผลของการเยีย่ มบ้าน
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ” เสนอโดย นางสาวพุทธชาติ มากชุ มนุม เป็ น
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
……...........................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ...........
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
1. เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี พูลทรัพย์
2. เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.ทิพาพร พงษ์เมษา
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
.................................................... ประธานกรรมการ
(เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทรัตม์ ถาวรเจริ ญทรัพย์ )
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี พูลทรัพย์)
............/......................../..............

.................................................... กรรมการ
(เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.ทิพาพร พงษ์เมษา)
............/......................../..............

53351205 : สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คาสาคัญ : การเยีย่ มบ้าน โรคความดันโลหิ ตสูง ความร่ วมมือในการใช้ยา คุณภาพชีวติ
พุทธชาติ มากชุมนุม : ผลของการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ.
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ภญ.รศ.ดร.นลินี พูลทรัพย์ และ ภญ.อ.ดร.ทิพาพร พงษ์เมษา. 130 หน้า.
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านนาสาร อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผูป้ ่ วยจานวน 73 คน ถูกจัดเข้ากลุ่มโดยวิธี
สุ่มให้อยูใ่ นกลุ่มศึกษา (36 คน) หรื อกลุ่มควบคุม (37 คน) กลุ่มศึกษาได้รับการเยีย่ มบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
จานวน 3 ครั้ง ทุก 4-8 สัปดาห์ และได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล ขณะที่กลุ่มควบคุม
ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาลเท่านั้น การศึกษานี้มีระยะเวลา 12 เดือน ผลลัพธ์ที่วดั
คือ สัดส่วนผูป้ ่ วยที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตามเป้ าหมาย ค่าความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัวและค่า
ความดันโลหิ ตขณะหัวใจคลายตัว ความร่ วมมือในการใช้ยาที่วดั ด้วยแบบประเมิน modified Morisky Medication
Adherence Scale 8-item (modified MMAS-8) และการนับเม็ดยา และคุณภาพชีวติ ที่วดั ด้วยแบบประเมิน
EuroQol-5D-3L (EQ-5D-3L) ผลการศึกษา พบว่า สัดส่วนผูป้ ่ วยที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ตาม
เป้ าหมาย ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ร้อยละ 58.30 เทียบกับ 43.20)
และค่าความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิ ตขณะหัวใจคลายตัวของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ โดยค่าความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัวในกลุ่มศึกษาลดลงจาก 153.42±4.55 มิลลิเมตรปรอท เป็ น
139.75±14.55 มิลลิเมตรปรอท กลุ่มควบคุมลดลงจาก 155.19±4.35 มิลลิเมตรปรอท เป็ น 145.78±15.86 มิลลิเมตร
ปรอท ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวในกลุ่มศึกษาลดลงจาก 83.08±8.78 มิลลิเมตรปรอท เป็ น 79.14±10.40
มิลลิเมตรปรอท และกลุ่มควบคุมลดลงจาก 83.86±9.50 มิลลิเมตรปรอท เป็ น 75.49±11.64 มิลลิเมตรปรอท
กลุ่มศึกษามีคะแนนความร่ วมมือในการใช้ยามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (6.22±1.20 คะแนน
เทียบกับ 5.16±1.01 คะแนน, p-value < 0.001) ผลการนับเม็ดยา พบว่า ความร่ วมมือในการใช้ยาไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ คุณภาพชีวติ แยกตามมิติสุขภาพและที่วดั จาก EQ visual analogue scale (EQ VAS) ของทั้ง
2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ยกเว้นมิติดา้ นการเคลื่อนไหวและความเจ็บปวด/ความไม่สุขสบาย ส่วน
คะแนนอรรถประโยชน์ในกลุ่มศึกษา (0.86±0.10) มากกว่ากลุ่มควบคุม (0.74±0.21) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p-value = 0.009) สรุ ปการเยีย่ มบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทาให้ผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง มีความร่ วมมือใน
การใช้ยาเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวติ ดีข้ ึน

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ปี การศึกษา 2558
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1. ........................... 2. .............................

ง

53351205 : MAJOR : CLINICAL PHARMACY
KEY WORD : HOME HEALTH CARE, HYPERTENSION, MEDICATION ADHERENCE,
QUALITY OF LIFE
PUTTACHART
MAKCHUMNUM : EFFECT OF HOME HEALTH CARE IN
HYPERTENSIVE PATIENTS BY MULTIDISCIPLINARY TEAM. THESIS ADVISORS : NALINEE
POOLSUP, Ph.D. AND TIPAPORN PONGMESA, Ph.D. 130 pp.
This study aimed to evaluate the effects of home health care on hypertensive
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addition to usual pharmaceutical care service provided at the hospital, while the control group
received only the usual pharmaceutical care service at the hospital. The total study duration
was 12 months. The proportion of patients whose blood pressure control was within target,
systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), medication adherence as
measured by the modified Morisky Medication Adherence Scale 8-item (modified MMAS-8)
and pill count, and quality of life as measured by EuroQol-5D-3L (EQ-5D-3L) were evaluated
at baseline and the end of the study. The results showed non-significant differences in the
proportion of patients whose blood pressure control was within target (58.30% vs. 43.20%),
SBP and DBP between the two groups. SBP in the study group was reduced from
153.42±4.55 to 139.75±14.55 mmHg, and in the control group it was reduced from
155.19±4.35 to 145.78±15.86 mmHg. DBP was reduced from 83.08±8.78 to 79.14±10.40
mmHg in the study group and in the control group it was reduced from 83.86±9.50 to
75.49±11.64 mmHg. Medication adherence significantly improved in the study group
compared to the control group (6.22±1.20 vs. 5.16±1.01, p-value < 0.001). The results from
pill count showed non-significant difference between the two groups. The health profiles as
measured by EQ-5D and EQ visual analogue scale (EQ VAS) were not statistically different
between the two groups in any of the dimensions, except for mobility and pain/discomfort,
whereas the EQ-5D utility score in the study group (0.86±0.10) was higher than that in the
control group (0.74±0.21) (p-value = 0.009). This showed that home health care by the
multidisciplinary team could help hypertensive patients to have better drug adherence and
achieve a better quality of life.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
องค์การอนามัยโลก รายงานเมื่อปี พ.ศ. 2554 ว่าทัว่ โลกมีผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งจานวนสู ง
ถึงหนึ่ งพันล้านคน ซึ่ งสองในสามของผูป้ ่ วยเหล่านี้ อยู่ในประเทศกาลังพัฒนา [1] โดยประชากรวัย
ผูใ้ หญ่ทวั่ โลก 1 คน ใน 3 คนมีภาวะความดันโลหิ ตสู ง [2] และได้คาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ.2568 (ค.ศ.
2025) ประชากรวัยผูใ้ หญ่ทวั่ โลกจะป่ วยเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง 1.56 พันล้านคน สาหรับประเทศ
ไทย จากข้อมูลสถิติสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข [3] พบว่าในปี
พ.ศ.2554 มีผเู้ สี ยชีวิตจากสาเหตุ ความดันโลหิ ตสู ง เป็ นจานวน 3,664 คน นอกจากนี้ สถานการณ์ป่วย
และเข้ารับการรักษาด้วยโรคความดันโลหิ ตสู งในสถานบริ การสาธารณสุ ขของกระทรวงสาธารณสุ ขมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในทุกภาค เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2544 และปี พ.ศ.2554 พบว่า
อัตราผูป้ ่ วยในต่อประชากรหนึ่งแสนคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิ ตสู งเพิ่ม
จาก 287.5 เป็ น 1,433.61 ถือว่ามีอตั ราเพิ่มขึ้น 5 เท่า Kearney et al [4] รายงานความชุกของโรคความดัน
โลหิ ตสู ง ทัว่ โลกเท่ ากับ ร้ อยละ 26 ในปี ค.ศ. 2000 และคาดว่าในปี ค.ศ. 2025 ความชุ ก ของโรคใน
ประเทศที่พฒั นาแล้วจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ส่ วนประเทศกาลังพัฒนาจะมีความชุ กของโรคเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 [4] การศึกษาในประเทศไทยโดยวิชยั เอกพลากร พ.ศ.2553 [5] พบว่า ความชุ กของโรคความดัน
โลหิตสู งในประชากรไทยเท่ากับร้อยละ 22 ซึ่งร้อยละ 95 ของผูป้ ่ วยเป็ นความดันโลหิ ตสู งแบบไม่ทราบ
สาเหตุ (primary hypertension) [6, 7] และเนื่องจากโรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรคที่มีอาการแสดงออก
ไม่แน่นอน เช่น บางรายอาจมีอาการปวดมึนศีรษะบางเวลาแล้วหายไป ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่เห็นความสาคัญ
ของการรับประทานยาต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความไม่สะดวกและการเห็นว่าสิ้ นเปลืองค่ารักษาทาให้ผปู้ ่ วย
ไม่มารับการรักษาต่อ โดยมักหยุดการรักษาไปภายในปี แรกของการรักษาและจะมารักษาต่ออีกครั้งเมื่อ
เริ่ มมีอาการของภาวะโรคแทรกซ้อนที่อวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ และไต ซึ่ งเมื่อมีภาวะของโรคร่ วม มีการ
ใช้ยาหลายรายการ และต้องรักษาต่อเนื่ องยาวนาน ส่ งผลให้โอกาสพบปั ญหาเกี่ยวกับยา (drug-related
problems) เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะในผู้ป่ วยที่ มี ก ารใช้ ย าระยะยาว เกิ ด ความเสี่ ยงจากการใช้ ย า
ความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาหรื อปั ญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย [2]
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ทาให้การรักษาไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ส่ งผลกระทบต่อสภาวะโรค ค่าใช้จ่ายและคุณภาพชี วิต
ของผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่ อง จากการศึกษาของ Wood et al [8] พบว่า ประมาณครึ่ งหนึ่ง
ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งมีปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา และมีเพียง 1 ใน 3 ของผูป้ ่ วย
เท่านั้นที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นเป้ าหมายของการรักษาได้ เช่นเดียวกับการศึกษา
ในประเทศบราซิลของ Neto et al [9] ศึกษาการบริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยสู งอายุโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิ ตสู งที่ มีภาวะเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคหัวใจ พบว่า ปั ญหาเกี่ ยวกับยาที่พบมากที่สุด คือ
ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา (ร้อยละ 55.63) เช่ นเดี ยวกับการศึกษาของมัทนี ยา ภู่เกสร [10] ที่ศึกษา
ปั ญหาที่เกิ ดจากการใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง พบว่า ปั ญหาที่พบมากที่สุด คือ การไม่ใช้ยา
ตามแพทย์สงั่ (ร้อยละ 30.9)
โดยทัว่ ไปการรักษาโรคความดันโลหิ ตสู งมีเป้ าหมายเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตให้ได้
ตามเป้ าหมาย คือ ผูป้ ่ วยอายุนอ้ ยกว่า 60 ปี ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง ความดันโลหิ ตน้อยกว่า
140/90 มิลลิเมตรปรอท และผูป้ ่ วยอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 60 ปี ความดันโลหิ ต น้อยกว่า 150/90
มิลลิเมตรปรอท [11] ระดับความดันโลหิ ตมีความสัมพันธ์กบั โอกาสเสี่ ยงของการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ เมื่อระดับความดันโลหิ ตเพิม่ โอกาสเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอด
เลือดสมอง และโรคไต จะเพิ่มสู งขึ้นโดยทุกๆ 20 มิลลิเมตรปรอท ของระดับความดันโลหิ ตช่วงหัวใจ
บีบตัวที่เพิ่มขึ้น หรื อทุกๆ 10 มิลลิเมตรปรอท ของระดับความดันโลหิ ตช่วงหัวใจคลายตัวที่เพิ่มขึ้นจะ
ทาให้ความเสี่ ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเพิ่มเป็ น 2 เท่าในช่วงความดันโลหิ ตระหว่าง
115/75 และ 185/115 มิลลิเมตรปรอท [6] ผูท้ ี่มีภาวะความดันโลหิ ตสู งจะมีความเสี่ ยงของการเกิด
โรคหัวใจขาดเลือด เพิม่ เป็ น 3-4 เท่า ความเสี่ ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เพิม่ เป็ น 2-3 เท่า
อุบตั ิการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มเป็ น 3-8 เท่า [7] ข้อมูลจากรายงานการคัดกรองความดัน
โลหิตตาม “โครงการสนองน้ าพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุ ขภาพประชาชน” พ.ศ. 2554 [12]
ในประชากรไทยที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป จานวน 19,328,463 คน พบว่า เป็ นผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งรายเก่า
2,661,954 คน มีภาวะแทรกซ้อนทางตา 18,255 คน (ร้อยละ 7.94) มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 46,598
(ร้อยละ 20.26) มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ 51,840 คน (ร้อยละ 22.54) มีภาวะแทรกซ้อนทางสมอง
32,686 คน (ร้อยละ 14.21) และมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ 75,503 คน (ร้อยละ 32.83)
ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาโรคความดันโลหิ ตสู ง [6] นอกจากจะทาให้เกิ ดโรคแทรกซ้อนที่
รุ นแรงและเป็ นอันตรายแล้ว ยังก่ อให้เกิ ดผลเสี ย อื่ นๆ ตามมา เช่ น การเข้ารั ก ษาตัวในโรงพยาบาล
การสู ญเสี ยเวลาและรายได้ รวมถึงการสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น ดังนั้นจึงได้มีการดาเนินการต่างๆ
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เพื่อแก้ไขปั ญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรักษาโรคเพื่อให้
ผูป้ ่ วยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นเป้ าหมายของการรักษา ซึ่ งบุคคลที่มีบทบาทสาคัญ
ในการแก้ไขปั ญหาจากการใช้ยาในผูป้ ่ วย คือ เภสัชกร เนื่องจากเภสัชกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
ยาเป็ นอย่างดี จึงเป็ นผูท้ ี่เหมาะสมในการติดตามแก้ไขปั ญหาจากการใช้ยาของผูป้ ่ วย เพราะนอกจากจะ
ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้ยาของผูป้ ่ วยแล้ว เภสัชกรยังสามารถติดตามผลการรักษาด้านยา
และเฝ้ าระวังปั ญหาจากการใช้ ย าอื่ นๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ ซึ่ งบทบาทหนึ่ งของเภสัชกร คือ การให้การ
บริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู ้ ่ วย [13] ซึ่งการให้คาแนะนาปรึ กษาด้านยาเป็ นกิจกรรมหนึ่ งในงานบริ บาล
เภสัช-กรรม โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง ลดหรื อป้ องกันอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา และเพิม่ ความร่ วมมือในการใช้ยาตลอดจนการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วย วิธีเพิ่มความร่ วมมือใน
การใช้ยาของผูป้ ่ วยมีหลายวิธีแต่ยงั ไม่สามารถสรุ ปได้วา่ วิธีใดเป็ นวิธีที่ดีที่สุด และอาจต้องใช้หลายวิธี
ร่ วมกัน [14, 15]
ตัวอย่างการศึ กษาผลการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง เช่ น
การศึกษาของ Zhao et al [16] ซึ่ งศึกษาผลของการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรคลินิกใน
ผูป้ ่ วยนอกโรคความดันโลหิ ตสู งในประเทศจีน พบว่า กลุ่มศึกษาที่ได้รับการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรม ได้รับความรู้ และค าแนะนาปรึ กษาเรื่ องยา มี สัดส่ วนผูท้ ี่ ค วบคุ มระดับความดันโลหิ ตได้ตาม
เป้ าหมายมากกว่ากลุ่มควบคุ มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (ร้ อยละ 76.4 เทียบกับ ร้ อยละ 50.6, p-value
<0.001) และ เมื่อวัดความร่ วมมือในการใช้ยาโดยใช้แบบสอบถาม Morisky Medication Adherence
Scale 4 ข้อ พบว่า กลุ่มศึกษามีสัดส่ วนความไม่ร่วมมือในการใช้ยาน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (ร้อยละ 24.8 เทียบกับ ร้อยละ 41.7, p-value = 0.0014) ผลที่ได้เป็ นเช่นเดียวกันกับการศึกษา
ในประเทศโปรตุเกสของ Morgado et al [17] ซึ่ งพบว่า กลุ่มศึกษาที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรม
โดยให้ความรู ้เรื่ องการใช้ยารักษาความดันโลหิ ตสู งและความร่ วมมือในการใช้ยา เมื่อวัดความร่ วมมือใน
การใช้ยาโดยใช้แบบสอบถาม modified Morisky Medication Adherence Scale 5 ข้อ พบว่า กลุ่มศึกษามี
สัดส่ วนความร่ วมมือในการใช้ยาสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ร้อยละ74.5 เทียบกับร้อย
ละ 57.6, p-value = 0.012) สาหรับในประเทศไทย สุ ภณ
ั ลินี ปรี ชากุล [14] ศึกษาผลการให้บริ บาลทาง
เภสัชกรรมในผูป้ ่ วยนอกต่อความร่ วมมือในการรักษาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งในโรงพยาบาล
สุ โขทัย พบว่า จากการสื บค้นปั ญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของกลุ่มที่ 1 ซึ่ งได้รับคาแนะนาปรึ กษา
ด้านยาแบบเดิม ก่อนการศึกษาพบปัญหาทั้งหมด 224 ปัญหาในผูป้ ่ วย 60 ราย และหลังการศึกษา 3 เดือน
พบปัญหา 189 ปัญหาในผูป้ ่ วย 58 ราย ส่ วนกลุ่มที่ 2 ซึ่ งได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรม ก่อนการศึกษา
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พบปัญหาทั้งหมด 211 ปัญหาในผูป้ ่ วย 60 ราย และหลังการศึกษา 3 เดือน พบปั ญหา 20 ปั ญหาในผูป้ ่ วย
15 ราย จานวนปั ญหาที่ พบและผูป้ ่ วยที่ เกิ ดปั ญหาในกลุ่ มที่ 2 ลดลงอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ 1 (p-value < 0.001) ปั ญหาที่พบส่ วนใหญ่เกิดจากการใช้ยาน้อยกว่าแพทย์สั่ง โดย
มีสาเหตุมาจากการลืมรับประทานยามากกว่าสาเหตุอื่น ประสิ ทธิ ผลในการลดจานวนปั ญหาการไม่ใช้ยา
ตามคาแนะนา พบว่าสามารถลดจานวนปั ญหาได้ถึงร้อยละ 90.5 และลดจานวนผูป้ ่ วยที่มีปัญหาได้ร้อย
ละ 75 สาหรั บผลการควบคุ มความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วย พบว่าหลังทาการศึกษาผูป้ ่ วยที่มีค่าความดัน
โลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ในกลุ่มที่ 1 มีจานวน 10 ราย (ร้อยละ 16.7) และในกลุ่มที่ 2 มีจานวน 28 ราย
(ร้อยละ 46.7) ซึ่ งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) การศึกษาของ นรรัตน์ สมเพชร
และคณะ [18] ศึกษาผลการเตือนทางโทรศัพท์ต่อความร่ วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วย
นอก ซึ่ งวัดความร่ วมมือในการใช้ยาโดยการนับเม็ดยาโดยแปลงค่าร้อยละความร่ วมมือในการใช้ยาลด
ความดันโลหิ ตแต่ละชนิ ดเป็ นระดับคะแนนความร่ วมมือในการใช้ยา มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน
พบว่า กลุ่มศึกษามีระดับความร่ วมมือในการใช้ยา เท่ากับ 4.50±1.00 คะแนน และกลุ่มควบคุม เท่ากับ
4.00±1.67 คะแนน โดยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.024) ในเดือนที่ 3 เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ ศรี โรจน์ โตวัฒนกูร และคณะ [19] พบว่าร้อยละของผูป้ ่ วยที่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยา
โดยประเมินจากการนับเม็ดยา เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 35.71 เป็ นร้อยละ 80.95 แต่การศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาของ Hunt et al [20] ศึกษาประสิ ทธิ ผลของการรักษาร่ วมกันเป็ นทีมระหว่างแพทย์และ
เภสัชกรในผูป้ ่ วยที่ควบคุมความดันโลหิ ตไม่ได้ โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน เปรี ยบเทียบกับ
การรักษาแบบปกติ พบว่า กลุ่มทดลองสามารถควบคุมความดันโลหิ ตได้ตามเป้ าหมายของการรักษาคิด
เป็ นร้อยละ 62 และกลุ่มควบคุมคิดเป็ นร้อยละ 44 ซึ่ งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p-value =
0.003) อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติสาหรับด้านความรู ้เกี่ยวกับความดัน
โลหิตสู งและความร่ วมมือในการรักษา
แนวคิดการทางานเชิงรุ กของเภสัชกรในการไปเยี่ยมบ้านและดูแลเรื่ องการใช้ยาให้ผปู้ ่ วยที่บา้ น
ได้รับการตอบรั บดี มี การสารวจพบว่าผูป้ ่ วยมี ยาเหลื อใช้เป็ นจานวนมากที่ บา้ น ซึ่ งเกิ ดได้จากหลาย
สาเหตุ โดยหากเป็ นสาเหตุ จ ากการสั่ ง ยาซ้ าซ้ อ น เภสั ช กรที่ ห น่ ว ยบริ ก ารผู ้ป่ วยนอกของหลาย
โรงพยาบาลได้ช่วยแก้ไขปั ญหานี้ ให้ลุล่วงไปได้ ส่ งผลให้ช่วยประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาล
อย่างเห็นได้ชดั [21] อย่างไรก็ตามมีผปู ้ ่ วยจานวนหนึ่งที่มีปัญหาจากการใช้ยาด้วยสาเหตุต่างๆ กัน ทาให้
การรักษาไม่ได้ผลหรื อไม่สามารถควบคุมโรคได้ ทีมสหสาขาวิชาชี พรวมทั้งเภสัชกรจะต้องทางานเชิ ง
รุ กเพื่อไปให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ นของผูป้ ่ วย ซึ่ งนอกจากจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจเรื่ องการใช้ยา
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อย่างถูกต้องแล้วเป้ าหมายสาคัญอีกเรื่ องหนึ่ ง คือ ช่วยผูป้ ่ วยและครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองในเรื่ อง
การดูแลสุ ขภาพ (self care) ได้ เภสัชกรส่ วนหนึ่ งที่ได้เยี่ยมผูป้ ่ วยที่บา้ น ได้พบปั ญหาที่ไม่เคยนึ กถึงมา
ก่อน เช่น ขาดยาเนื่องจากไม่มีญาติพาไปโรงพยาบาล รับประทานยาผิดเนื่ องจากมีปัญหาการอ่านฉลาก
ยา และนากลับมาหาแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อแก้ไขปั ญหาในระยะยาว โดยเฉพาะกรณี ปัญหาเชิ งระบบ ทั้งนี้
พบว่าการสื่ อสารหรื อเชื่อมต่อข้อมูลที่ดีระหว่างโรงพยาบาลจะช่วยลดปั ญหาเรื่ องการใช้ยาของผูป้ ่ วยได้
อย่า งไรก็ตามปั ญหาเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ ล ะรายยัง คงมี อยู่และเป็ นปั ญหาที่ ต้องได้รับ การแก้ไขโดย
เภสัชกร การช่วยเหลือแนะนาให้ผปู ้ ่ วยใช้ยาได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่ อง มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โรคและการรักษา ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลตนเอง จะช่วยให้บรรลุ เป้ าหมายการ
รักษา สามารถลดอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ นอกจากนี้ การที่ผปู ้ ่ วยสามารถควบคุมอาการ
ของโรคความดัน โลหิ ต สู ง ได้ ต ามเป้ าหมาย จะช่ ว ยลดจ านวนผู ้ป่ วยนอกที่ ม าเข้า รั บ บริ ก ารใน
โรงพยาบาลได้ สาหรับ การศึกษาการเยี่ยมบ้าน ส่ วนใหญ่จะเป็ นการศึ กษาในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
การศึกษาของ อุไลลักษณ์ เทพวัลย์ และคณะ [22] ศึกษาการออกเยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน จานวน
78 ราย ที่มารับบริ การที่ศูนย์สุขภาพชุมชนบัววัด จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งกลุ่มศึกษาจะได้รับคาแนะนา
เรื่ องสุ ขภาพแบบกลุ่มและได้รับการเยี่ยมบ้านเดื อนละ 1 ครั้งจานวน 3 เดือน กลุ่มควบคุม ได้รับการ
บริ การตามปกติที่ศูนย์สุขภาพชุ มชนแต่ไม่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ น ผลการศึกษา พบว่า
ผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ ค่า FBS, HbA1C, คอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอร์ ไรด์, LDL-C, และ HDL-C ของ
ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน เมื่อประเมินความร่ วมมือในการรักษาของกลุ่มศึกษาในครั้งแรกพบว่า มี
ผูป้ ่ วยลืมรับประทานยาและหยุดยาเอง จานวน 8 รายและ 5 ราย ตามลาดับ แต่หลังจากได้รับการเยี่ยม
บ้าน พบว่า ผูป้ ่ วยลืมรับประทานยาเหลือเพียง 4 ราย และไม่มีผปู ้ ่ วยรายใดหยุดรับประทานยาเอง เมื่อ
ประเมินผลด้านคุณภาพชี วิต โดยใช้แบบสอบถามซึ่ งดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม Diabetes Control
and Complication Trial (DCCT) โดยกลุ่มศึกษามีระดับคุณภาพชี วิตดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p-value = 0.014) (179.80±19.71 คะแนน เทียบกับ 170.38±20.93 คะแนน) เช่นเดี ยวกับ
การศึกษาของวิลาวัณย์ จรุ งเกียรติขจร [23] ศึกษาในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โดยผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่มได้รับ
บริ การจากโรงพยาบาลตามปกติ และกลุ่มศึกษาได้รับการเยี่ยมบ้านทุก 6 สัปดาห์ รวม 3 ครั้ง ผล
การศึกษา พบว่ากลุ่มศึกษามีความร่ วมมือในการใช้ยามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดย
มีคะแนนความร่ วมมือในการใช้ยาเฉลี่ย 1.68±0.31 คะแนน เทียบกับ 1.46±0.40 คะแนน (p-value =
0.001) ในขณะที่ผลต่อการควบคุมโรคเบาหวาน เมื่อวัดจากค่า FBS และ HbA1Cไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุ ม ผูป้ ่ วยที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ นเมื่อประเมินความ
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พึงพอใจโดยแบบประเมินดัดแปลงจากการศึกษาการประเมินรู ปแบบการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรม
ในการบริ หารจัดการผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง พบว่า มีความพึงพอใจต่อบริ การมาก โดยคะแนนมากกว่า
4.0 คะแนนในทุกข้อคาถาม (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผูป้ ่ วยรู ้ สึกสบายใจเมื่อได้พูดคุ ยกับเภสัชกร
เกี่ ยวกับปั ญหาสุ ขภาพของตนเป็ นข้อที่มีคะแนนสู งสุ ด (4.78±0.42 คะแนน) การศึกษาของ ศิริรัตน์
ตันปิ ชาติ [24] ศึกษาปั ญหาการใช้ยาในผูป้ ่ วยเฉพาะรายในชุ มชนเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ในด้าน
ความปลอดภัยในการใช้ยา การควบคุมอาการของโรคเรื้ อรังในชุ มชน จากการเยี่ยมบ้าน 3 ครั้ง พบว่า
ผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการใช้ยาดี ข้ ึน และจานวนผูป้ ่ วยที่มี ระดับความดันโลหิ ตตาม JNC 7 เปลี่ยน
จาก stage 2 hypertension เป็ น stage 1 hypertension ได้ร้อยละ 56.1 นอกจากนี้ เภสัชกรเยี่ยมบ้านได้ส่ง
ผูป้ ่ วยกลับไปยังแพทย์ผรู ้ ักษาและได้รับการตอบสนองปั ญหาเกี่ยวกับยาจากแพทย์ ได้ร้อยละ 55
โรงพยาบาลบ้านนาสารเป็ นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ประชากรป่ วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสู ง ปี พ.ศ. 2556 จานวนทั้งสิ้ น 5,882 ราย [25, 26] และมีจานวนผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้นทุกปี ในช่วงปี พ.ศ.
2553-2555 มีจานวนผูป้ ่ วยในคลินิกโรคความดันโลหิ ตสู งและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสู งทั้งหมดสู งเป็ นอันดับสองของโรงพยาบาล ปี พ.ศ. 2553, 2554, 2555 และ 2556 มี
จานวนผูป้ ่ วยไม่สามารถควบคุมความดันโลหิ ตได้ตามเป้ าหมายคิดเป็ น ร้อยละ 8.37, 8.98, 11.22 และ
13.41 ตามลาดับ ถึ งแม้จะมีการให้บริ การผูป้ ่ วยในคลิ นิกความดันโลหิ ตสู ง มาตั้งแต่ พ.ศ.2552 แต่
เนื่ องจากผูป้ ่ วยมี จานวนมาก การส่ ง มอบยาที่ โรงพยาบาลอาจไม่สามารถเข้าถึ ง ปั ญหาของผูป้ ่ วยได้
เพราะเภสัชกรมีเวลาจากัดสาหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย ส่ วนใหญ่มกั เป็ นการสื่ อสารทางเดี ยว และต้องให้
ข้อมูลแข่งกับเวลา ทาให้ไม่สามารถประเมิ นได้ว่าผูป้ ่ วยมีความเข้าใจต่อข้อมูลที่ให้มากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ ปัญหาที่ พบส่ วนใหญ่เกิ ดจากลื มรั บประทานยา รั บประทานอาหารไม่ตรงเวลาจึ งทาให้ไม่ได้
รับประทานยา มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร มีพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมซึ่ งอาจทาให้อาการของโรคแย่ลง เช่น การสู บบุหรี่ ไม่ออกกาลังกาย ไม่มาตามนัด ทาให้
ขาดยาและการรักษาไม่ต่อเนื่อง สาหรับการเยีย่ มบ้านของเครื อข่ายอาเภอบ้านนาสารในปั จจุบนั จะเยี่ยม
บ้านโดยเภสัชกรร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชี พสาหรับผูป้ ่ วยในที่จาหน่ายจากโรงพยาบาลหรื อในกรณี ที่
เป็ นผูป้ ่ วยที่โรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี ส่งต่อซึ่ งต้องติดตามอาการของผูป้ ่ วยต่อเนื่ อง ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ น
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้ อรัง แต่สาหรับผูป้ ่ วยคลินิกโรคความ
ดันโลหิ ตสู งในกรณี ที่ควบคุมความดันโลหิ ตไม่ได้ยงั ไม่มีการดาเนิ นการเยี่ยมบ้านในรู ปแบบที่ชดั เจน
จะเน้นให้ผปู ้ ่ วยมาพบแพทย์เป็ นหลักเพื่อติ ดตามอาการจนกว่าจะควบคุ มความดันโลหิ ตได้ จึ งจะส่ ง
ต่อไปรับยาต่อเนื่ องที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ทาให้ผปู ้ ่ วยบางรายที่ควบคุมความดันโลหิ ต
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ไม่ได้ตอ้ งเพิ่มชนิ ดหรื อขนาดการใช้ยา มีโอกาสเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เกิ ดความไม่
ร่ วมมือในการใช้ยาเพิ่มขึ้น ไม่สามารถพบปั ญหาที่แท้จริ ง เช่น การบริ โภคอาหารเค็ม ด้วยความเข้าใจ
ของผูป้ ่ วย คาว่า "ไม่รับประทานเค็ม" หมายถึงการใช้ลิ้นชิมแล้วไม่เค็ม และการใช้เครื่ องปรุ งรสโดยการ
เทใส่ หม้อแกงแต่ละครั้งผูป้ ่ วยมีความรู้สึกว่าใส่ เพียงปริ มาณเล็กน้อย แต่เมื่อตวงพบว่าเป็ นปริ มาณที่มาก
ถึ งแม้ว่าผูป้ ่ วยจะมีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องความดันโลหิ ตสู งก็ตาม แต่ในความเป็ นจริ งเมื่ อผูป้ ่ วยอยู่ที่
บ้าน การปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามโดยแพทย์หรื อพยาบาล ดังนั้น
จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะเร่ งรัดให้เกิดการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมเชิงรุ กโดยการเยี่ยมบ้านใน
ผูป้ ่ วยนอกโรคความดันโลหิ ตสู งที่โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ข้ ึน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการเยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งโดยทีมสหสาขาวิชาชี พเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ งำนวิจัย
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อศึกษาผลของการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งโดยทีมสหสาขาวิชาชีพโดยการเยี่ยม
บ้าน 3 ครั้ง
วัตถุประสงค์ เฉพำะ
1. เพื่อเปรี ยบเทียบการควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ตามเป้ าหมายระหว่างกลุ่มผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสู งที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาลและการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 3
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพกับกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่ได้รับ การบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติ
ของโรงพยาบาล
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความร่ วมมือในการใช้ยาระหว่างกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่ได้รับ
การบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาลและการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 3 โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
กับกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล
3. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ระหว่างกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งที่ได้รับการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาลและการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 3 โดยทีมสหสาขาวิชาชี พ กับกลุ่มผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสู งที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล
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วัตถุประสงค์ รอง
1. เพื่อเปรี ยบเทียบร้อยละของปั ญหาเกี่ยวกับยาที่ได้รับการแก้ไขโดยเภสัชกรระหว่างกลุ่ม
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาลและการเยี่ยม
บ้านครั้งที่ 3 โดยทีมสหสาขาวิชาชี พกับกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัช
กรรมตามปกติของโรงพยาบาล
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเยีย่ มบ้านของกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่ได้รับการ
บริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาลและการเยีย่ มบ้านครั้งที่ 3 โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
สมมติฐำนงำนวิจัย
1. ผูป้ ่ วยที่ได้รับการเยีย่ มบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพมีสัดส่ วนผูท้ ี่ควบคุมระดับความดัน
โลหิ ตได้ตามเป้ าหมายแตกต่างจากผูป้ ่ วยที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล
2. ผูป้ ่ วยที่ได้รับการเยีย่ มบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพมีสัดส่ วนผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการใช้
ยาแตกต่างจากผูป้ ่ วยที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล
3. ผูป้ ่ วยที่ได้รับการเยีย่ มบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพมีระดับคุณภาพชีวติ แตกต่างจากผูป้ ่ วยที่
ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล
4. ผูป้ ่ วยที่ได้รับการเยีย่ มบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพมีร้อยละของปั ญหาเกี่ยวกับยาที่ได้รับ
การแก้ไขแตกต่างจากผูป้ ่ วยที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล
5. ผูป้ ่ วยที่ได้รับการเยีย่ มบ้านมีความพึงพอใจต่อการเยีย่ มบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ตัวแปรในกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ตัวแปรตำม
1. สัดส่ วนผูป้ ่ วยที่มีระดับความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์เป้ าหมาย
2. สัดส่ วนผูป้ ่ วยที่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยา
3. คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
4. ปั ญหาเกี่ยวกับยาที่ได้รับการแก้ไข
5. ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
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ตัวแปรอิสระ
การเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสู ง
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ตัวแปรตำม
1. สัดส่ วนผูป้ ่ วยที่มีระดับความดันโลหิ ต
อยูใ่ นเกณฑ์เป้ าหมาย
2. สัดส่ วนผูป้ ่ วยที่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยา
3. คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
4. ปั ญหาเกี่ยวกับยาที่ได้รับการแก้ไข
5. ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ขอบเขตกำรศึกษำ
งานวิจยั นี้ มีกลุ่ มตัวอย่าง คื อ ผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ที่
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง ที่ได้จากการสุ่ มตามวิธีสุ่มที่ได้กาหนดไว้ โดยทาการวิจยั
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2557
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู ง หมายถึง ผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคความดัน
โลหิ ตสู ง โดยค่าความดันโลหิ ต ผูป้ ่ วยอายุนอ้ ยกว่า 60 ปี ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง ความดัน
โลหิ ตมากกว่าหรื อเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอทและในผูป้ ่ วยอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 60 ปี ความดัน
โลหิ ตมากกว่าหรื อเท่ากับ 150/90 มิลลิเมตรปรอท
2. ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งในงานวิจยั นี้ หมายถึง ผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ น
โรคความดันโลหิตสู ง และมารับการรักษาที่คลินิกผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง โรงพยาบาลบ้านนาสาร
โดยค่าความดันโลหิ ตมากกว่าหรื อเท่ากับ 150/90 มิลลิเมตรปรอท แต่นอ้ ยกว่า 160/100 มิลลิเมตรปรอท
(อ้างอิงจากเกณฑ์ของ JNC 8)
3. ผูป้ ่ วยที่ควบคุมความดันโลหิตสู งได้ตามเป้ าหมาย หมายถึง ผูป้ ่ วยอายุนอ้ ยกว่า 60 ปี ผูป้ ่ วย
เบาหวาน ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง ความดันโลหิ ตน้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทและในผูป้ ่ วยอายุมากกว่า
หรื อเท่ากับ 60 ปี ความดันโลหิ ต น้อยกว่า 150/90 มิลลิเมตรปรอท

10

4. ปั ญหาเกี่ยวกับยา (drug-related problems, DRPs) หมายถึง เหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดกับผูป้ ่ วย
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับหรื อคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับยาที่ใช้ในการรักษา และมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการรักษา
ที่คาดหวังไว้ ได้แก่ ผูป้ ่ วยไม่ได้รับยาที่ควรได้รับ ได้ยาที่ไม่เหมาะสมกับภาวะโรคหรื อร่ างกาย ขนาดยา
ที่ได้รับสู งหรื อต่าเกินไป เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา มีคู่ยาที่มีอนั ตรกิริยาต่อกัน ผูป้ ่ วยไม่ได้
รับยาเนื่องจากมีความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยาที่ผดิ หรื อ ใช้ยาที่ไม่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ
5. ความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย หมายถึง การที่ผปู้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการใช้ยาที่แพทย์
แนะนาให้ โดยที่ผปู้ ่ วยได้รับทราบและเข้าใจแผนการรักษา ในการศึกษานี้ หมายถึง ความร่ วมมือในการ
ใช้ยาจากการวัด 2 วิธี คือ
5.1 สัมภาษณ์ดว้ ยแบบประเมินการให้ความร่ วมมือในการใช้ยา modified Morisky Medication
Adherence Scale (modified MMAS) ฉบับแปลเป็ นภาษาไทย ประกอบด้วย ข้อคาถาม 8 ข้อ มีการแปล
ผลคะแนน ดังนี้
8 คะแนน
แสดงว่า ผูป้ ่ วยมีความร่ วมมือในการรักษาด้วยยาในระดับมาก
6-7 คะแนน
แสดงว่า ผูป้ ่ วยมีความร่ วมมือในการรักษาด้วยยาในระดับปานกลาง
<6 คะแนน
แสดงว่า ผูป้ ่ วยมีความร่ วมมือในการรักษาด้วยยาในระดับต่า
5.2 ร้อยละความร่ วมมือในการใช้ยา ซึ่งคานวณจากการนับเม็ดยาที่เหลือ
ร้อยละความร่ วมมือในการใช้ยา = [(จานวนยาที่ใช้จริ ง)/จานวนยาที่ควรใช้ยา] x 100
โดยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละความร่ วมมือในการใช้ยา มากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 80 ถือว่า ไม่มีปัญหาความร่ วมมือ
ในการใช้ยา
ร้อยละความร่ วมมือในการใช้ยา น้อยกว่า ร้อยละ 80 ถือว่า มีปัญหาความร่ วมมือในการใช้ยา
6. การบริ บาลทางเภสัชกรรม หมายถึง ความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรงที่มีต่อการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วย เพื่อให้ได้ผลการรักษาตามต้องการ และเพิ่มคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
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7. ทีมสหสาขาวิชาชีพ หมายถึง บุคลากรทางการแพทย์ที่ทางานร่ วมกันในการดูแลผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสู งของโรงพยาบาลบ้านนาสาร ซึ่ง ประกอบด้วย แพทย์เป็ นหัวหน้าทีมมีหน้าที่ตรวจวินิจฉัย
รักษาอาการและอาการแทรกซ้อนของผูป้ ่ วย เภสัชกรมีหน้าที่ในการให้บริ บาลทางเภสัชกรรม โดยดูแลการ
ใช้ยาของผูป้ ่ วย รวมทั้ง ค้นหาและแก้ไขปั ญหาที่ อาจเกิ ดจากการใช้ย า พยาบาล/เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มีหน้าที่ดูแลให้ความรู้เรื่ องโรคและการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย นักการแพทย์แผนไทย/
นักกายภาพบาบัดมีหน้าที่ให้ความรู ้ เรื่ องการออกกาลังกายและกายภาพบาบัดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
โรค
8. การเยี่ยมบ้าน หมายถึ ง การออกเยี่ยมผูป้ ่ วยที่บา้ นโดยทีมสหสาขาวิชาชี พ เพื่ อค้นหาปั ญหา
ประเมิน วิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการใช้ยาแบบมีส่วนร่ วมกับผูป้ ่ วยและผูด้ ูแล
9. คุณภาพชี วิต หมายถึ ง สภาพความเป็ นอยู่ของบุคคลในด้านอารมณ์ สังคม ความคิดและจิตใจ
ซึ่ งรวมเอาทุกด้านของชีวติ มนุษย์ไว้หมด ถ้าสภาพความเป็ นอยูด่ งั กล่าวของบุคคลไม่ดี ไม่น่าพอใจ แสดงว่า
คุณภาพชีวติ ของบุคคลนั้นต่ากว่าความคาดหมาย
10. ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ ่ วยที่แสดงออกในด้านบวกหรื อด้านลบ มี
ความสัมพันธ์กบั การตอบสนองต่อสิ่ งที่ตอ้ งการซึ่ งความรู ้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อผูป้ ่ วยได้รับหรื อบรรลุ
จุดมุ่งหมายในสิ่ งที่ตอ้ งการในระดับหนึ่ง
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.
ช่วยให้ผปู ้ ่ วยควบคุมระดับความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์เป้ าหมาย และลดความเสี่ ยงในการเกิด
โรคแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิ ตสู ง
2.
เพิ่ ม ความร่ ว มมื อ ในการใช้ ย า และส่ ง เสริ มให้ ผู ้ป่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการรักษา ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองและการใช้ยามากขึ้น
3.
ทราบผลกระทบจากโรคและยาที่มีต่อมิติต่างๆ ทางสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
4.
เป็ นแนวทางพัฒนาบทบาทวิชาชีพของเภสัชกรในการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ นแก่ผปู ้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสู งและโรคเรื้ อรังอื่นๆ
5.
ทราบปั ญหาเกี่ยวกับยาของผูป้ ่ วยเมื่ออยูท่ ี่บา้ นและแนวทางแก้ไขปั ญหา
6.
ทราบความพึงพอใจของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งต่อการเยีย่ มบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
แบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้
1. โรคความดันโลหิตสู ง และแนวทางการดูแลรักษา
2. การบริ บาลทางเภสัชกรรม
2.1 ปั ญหาเกี่ยวกับยา
2.2 ความร่ วมมือในการใช้ยา
3. การเยีย่ มบ้าน
4. คุณภาพชีวติ
5. ความพึงพอใจ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โรคความดันโลหิตสู ง และแนวทางการดูแลรักษา [6, 7]
ความดันโลหิ ตสู งเป็ นหนึ่งในหลายปั จจัยเสี่ ยงสาคัญที่ เพิ่มอัตราการตายและความเจ็บป่ วย
ด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดไต โรคหลอดเลือดส่ วน
ปลายและการชารุ ดเสี ยหายของเรตินา โดยความเสี่ ยงในการเกิดโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด
และอวัยวะเป้ าหมายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับความดันโลหิ ต การควบคุมความดันโลหิ ตให้
ได้ผลดีที่สุด ผูป้ ่ วยต้องได้รับการกระตุน้ และให้กาลังใจ (motivation) จุดมุ่งหมายของการรักษาโรค
ความดันโลหิตสู ง คือ ผูป้ ่ วยอายุนอ้ ยกว่า 60 ปี ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง ควรควบคุมความ
ดันโลหิ ตให้นอ้ ยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท และผูป้ ่ วยอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 60 ปี ควรควบคุม
ความดันโลหิ ตให้น้อยกว่า 150/90 มิลลิเมตรปรอท [11] การลดความดันโลหิ ตให้เหมาะสมและ
เพี ย งพอสามารถป้ องกันการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่ น สามารถลดโรคหลอดเลื อดสมองได้
ร้อยละ 35-40 ลดโรคกล้ามเนื้ อหัวใจตายได้ร้อยละ 20-25 และลดการเกิดโรคหัวใจวายได้มากกว่า
ร้อยละ 50 [6]
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ความดันโลหิต หมายถึ ง แรงดันของกระแสเลื อดที่กระทบต่อผนังหลอดเลือด ซึ่ งเกิ ดจาก
การสู บฉี ดของหัวใจ ซึ่ งสามารถวัดโดยใช้เครื่ องวัดความดัน วัดที่แขน และมีค่าที่วดั ได้ 2 ค่า คือ
1. ความดันช่วงบน หรื อความดันซิ สโตลิก (systolic blood pressure) หมายถึง แรงดันเลือด
ขณะที่หวั ใจบีบตัว ซึ่ งอาจจะสู งขึ้นตามอายุ ความดันช่วงบนในบุคคลเดียวกัน อาจมีค่าแตกต่างกัน
เล็กน้อย ตามท่าร่ างกาย การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ และปริ มาณของการออกกาลังกาย
2. ความดันช่วงล่าง หรื อความดันไดแอสโตลิก (diastolic blood pressure) หมายถึง แรงดัน
เลือดขณะที่หวั ใจคลายตัว
การแบ่งชนิดของความดันโลหิ ต [11] ใน Evidence-based guideline for the management of
high blood pressure in adults. Report from the panel members appointed to the Eighth Joint
National Committee (JNC 8)
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ภาพที่ 2 การแบ่งชนิดของความดันโลหิ ตตาม JNC 8 [11]

ที่มา: James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 Evidence-based guideline for the management of
high blood pressure in adults report from the panel members appointed to the eighth joint
national committee (JNC 8). JAMA 2014;311(5):507-20.
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จากการศึกษา Framingham Heart Study ของ Vasan และคณะ ปี ค.ศ. 2002 [6] พบว่า จากการ
ติดตามระยะยาวในผูท้ ี่มีอายุ 55 ปี และมีความดันโลหิ ตปกติ บุคคลเหล่านี้ จะมีโอกาสเป็ นโรคความ
ดันโลหิ ตสู งมากถึงร้อยละ 90 ตลอดอายุขยั ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ ให้เห็ นถึงความสาคัญของการ
ติดตามและเฝ้ าระวังโรคความดันโลหิ ตสู งอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่มีโรคร่ วม
หรื อปั จจัยเสี่ ยงที่มกั พบร่ วมหรื อเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิ ตสู ง ในส่ วนความสัมพันธ์
ระหว่างความเสี่ ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) และ
ความดันโลหิ ต พบว่าความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องและ
สัมพันธ์โดยตรงกับความดันโลหิ ตที่ เพิ่มขึ้นและมีความเป็ นอิสระจากปั จจัยอื่ นๆ นอกจากนี้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบระหว่างความดันช่วงหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure; SBP) และความดันโลหิ ต
ช่วงหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure; DBP) พบว่า SBP มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ที่ชดั เจนกว่า DBP ด้วยเหตุน้ ี JNC 8 จึงแนะนาให้ใช้ SBP เป็ นเป้ าหมายใน
การรักษา เพราะส่ วนใหญ่เมื่อลด SBP ลงได้ถึงเป้ าหมาย ความดันโลหิ ตช่วงหัวใจคลายตัวก็จะอยู่
ในช่วงเป้ าหมายด้วยเช่นกัน สาเหตุของความดันโลหิ ตสู ง แบ่งเป็ น 2 ชนิดได้แก่
1. Primary หรื อ essential hypertension เป็ นความดันโลหิ ตสู งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
แน่ ชดั พบมากกว่าร้อยละ 90 ของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งทั้งหมด และมักพบว่าสัมพันธ์กบั การ
รับประทานอาหารเค็ม อ้วน กรรมพันธุ์ อายุมาก เชื้ อชาติ และการขาดการออกกาลังกาย ผูป้ ่ วยจะ
สามารถควบคุมความดันโลหิ ตได้ แต่รักษาไม่หาย ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องป้ องกัน และพยายามควบคุม
ความดันให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
2. Secondary hypertension เป็ นความดันโลหิ ตสู งที่ทราบสาเหตุ พบได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
โดยสาเหตุต่างๆ ที่พบบ่อย ได้แก่
โรคไต ผูป้ ่ วยที่มีหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบทั้งสองข้างมักจะมีความดันโลหิ ตสู ง
เนื้ องอกที่ต่อมหมวกไตพบได้สองชนิดคือชนิดที่สร้างฮอร์ โมน aldosterone ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ จะมีความ
ดันโลหิ ตสู งร่ วมกับเกลื อแร่ โปแตสเซี ยมในเลือดต่า อีกชนิ ดหนึ่ ง ได้แก่ เนื้ องอกที่สร้ างฮอร์ โมน
catecholamines เรี ยกว่าโรค pheochromocytoma ผูป้ ่ วยจะมีความดันโลหิ ตสู งร่ วมกับใจสั่น
โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบ (coarctation of the aorta) พบได้นอ้ ยเกิดจากหลอดเลือดแดงใหญ่
ตีบบางส่ วนทาให้เกิดความดันโลหิ ตสู ง
ดังนั้นหากทราบสาเหตุสามารถรักษาให้หายขาดได้
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อาการของความดันโลหิตสู ง
ส่ วนใหญ่ไม่มีอาการ มักตรวจพบโดยบังเอิ ญขณะไปรับการรักษาด้วยปั ญหาอื่น บางราย
อาจมีอาการปวดมึนท้ายทอย ตึงที่ตน้ คอ วิงเวียน อาการมักเกิดขึ้นเวลาเพิ่งตื่นนอน ในรายที่เป็ นมา
เป็ นระยะเวลานานหรื อระดับความดันโลหิ ตสู งมากอาจมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่ อยง่าย ใจสั่น นอน
ไม่หลับ มื อเท้าชา ตามัวหรื อมีเลื อดกาเดาไหล และเมื่อไม่ได้รับการรักษาเป็ นระยะเวลานานอาจ
แสดงอาการของภาวะแทรกซ้อน เช่น เจ็บหน้าอก บวม หอบเหนื่อย แขนขาเป็ นอัมพาต เป็ นต้น
อาการแทรกซ้อนของความดันโลหิตสู ง
หากไม่ได้รับการรักษามักจะเกิ ดความผิดปกติของอวัยวะที่สาคัญ เช่ น หัวใจ ประสาทตา
ไต สมอง เป็ นต้น เนื่ องจากความดันโลหิ ตสู ง จะทาให้หลอดเลื อดแดงแทบทุ กส่ วนของร่ างกาย
เสื่ อม เกิดภาวะผนังหลอดเลือดแดงแข็ง หลอดเลือดตีบตัน ภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญได้แก่
1. หัวใจ ทาให้หวั ใจห้องล่างซ้ายโต จนกระทัง่ เกิดภาวะหัวใจวาย ซึ่ งมีอาการบวม หอบ
เหนื่ อย นอนราบไม่ได้ นอกจากนี้ อาจทาให้หลอดเลื อดเลี้ ยงหัวใจตีบตันกลายเป็ นโรคหัวใจขาด
เลือด มีอาการเจ็บหน้าอก และเป็ นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
2. สมอง อาจเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบตันหรื อแตก กลายเป็ นอัมพาต ถ้ามีความดัน
โลหิ ตสู งรุ นแรง เฉี ยบพลัน อาจทาให้เกิดอาการชัก หรื อหมดสติได้
3. ไต อาจเกิดภาวะไตวายเรื้ อรัง เนื่องจากหลอดเลือดแดงเสื่ อม เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ และไต
ที่วายจะยิง่ ทาให้ความดันโลหิ ตสู งขึ้น
4. ตา เกิดภาวะเสื่ อมของหลอดเลือดแดงภายในลูกตาอย่างช้าๆ ทาให้ประสาทตาเสื่ อม ตา
มัวลงเรื่ อยๆ จนตาบอดได้
ซึ่ งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ จะเกิดรุ นแรงหรื อรวดเร็ ว ขึ้นกับความรุ นแรงและระยะของโรค
ความดันโลหิตสู ง
การรักษาความดันโลหิ ตสู ง
เป้ าหมายของการลดความดันโลหิต [11]
1. ผูป้ ่ วยอายุน้อยกว่า 60 ปี ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรั ง ควรควบคุ ม ความดัน
โลหิตให้นอ้ ยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
2. ผูป้ ่ วยอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 60 ปี ควรควบคุมความดันโลหิตให้นอ้ ยกว่า 150/90
มิลลิเมตรปรอท
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การรักษาโรคความดันโลหิตสู ง
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควรดาเนินการในผูป้ ่ วยทุกราย แม้ยงั ไม่เป็ นโรคความดัน
โลหิ ตสู ง เนื่องจากช่วยป้ องกันหรื อชะลอการเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งได้
2. การให้ยาลดความดันโลหิ ต ไม่จาเป็ นต้องเริ่ มยาทุกราย และผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคความดันโลหิต
สู ง บางรายอาจไม่ ต้อ งใช้ย า หากสามารถควบคุ ม ระดับ ความดันโลหิ ตได้โ ดยการปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวติ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวติ เป็ นส่ วนสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าการใช้ยาในการรักษา
ความดันโลหิตสู ง สรุ ปรายละเอียดของวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตและประสิ ทธิ ผลในการ
ลดความดันโลหิ ตของแต่ละวิธีแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวติ เพื่อการควบคุมความดันโลหิต [6]
ชนิดของการปรับเปลี่ยน
คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั
ค่าความดันโลหิ ต
วิถีการดาเนินชีวติ

ช่วงหัวใจบีบตัว ที่อาจลดลง
(มิลลิเมตรปรอท)

การลดน้ าหนัก

ควบคุมดัชนีมวลกายให้อยู่
ในช่วงปกติ (18.5-22.9

ต่อ 10 กิโลกรัมของน้ าหนักที่

กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

ลดลง

Dietary Approach to Stop การรับประทานอาหารที่ผกั
Hypertension (DASH diet)

5-20

ผลไม้มากและลดปริ มาณการ
บริ โภคไขมันโดยรวมและ
ไขมันอิ่มตัว

8-14
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ตารางที่ 1 การปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวติ เพื่อการควบคุมความดันโลหิต [6]
ชนิดของการปรับเปลี่ยน

คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั

วิถีการดาเนินชีวติ

ค่าความดันโลหิ ต
ช่วงหัวใจบีบตัว ที่อาจลดลง
(มิลลิเมตรปรอท)

การจากัดเกลือ

จากัดการบริ โภคเกลือแกง

2-8

ไม่ให้เกิน 6 กรัมต่อวัน
การออกกาลังกาย

ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ

4-9

เช่น เดินเร็ วอย่างน้อย วันละ 30
นาที ทุกวันหรื อบ่อยที่สุดที่
เป็ นไปได้ใน 1 สัปดาห์
การควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ดื่มเกิน 30 และ 15 มิลลิลิตร

2-4

ของแอลกอฮอล์ 100
เปอร์เซ็นต์ (absolute ethanol)
ในผูช้ ายและผูห้ ญิงตามลาดับ
การรักษาด้วยยาลดความดันโลหิต [11]
JNC 8 ได้กล่าวถึงหลักการรักษา คือ ให้เริ่ มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ก่อน หากไม่
สามารถลดความดันโลหิ ตได้ตามเป้ าหมาย ให้เริ่ มด้วยการรักษาด้วยยาต่อไป อย่างไรก็ตามในผูป้ ่ วย
บางคนอาจให้เริ่ มการรักษาด้วยยาร่ วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตไปพร้อมกัน ซึ่ ง
หลักการเริ่ มยา คือ ให้เริ่ มยาในขนาดต่าๆ ก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มขนาดยาตามการตอบสนอง
ของผูป้ ่ วย และ JNC 8 ยังมีขอ้ แนะนาทางเลือกให้ใช้ยามากกว่าหนึ่ งตัวร่ วมกันในขนาดต่าๆ เป็ น
ทางเลือกแรก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของผูป้ ่ วยแต่ละคน หลังจากใช้ยาตัวแรกแล้วให้ติดตาม
ผลการรักษา หากผูป้ ่ วยตอบสนองต่อยาแต่ไม่สามารถลดความดันได้ถึงเป้ าหมายให้เพิ่มขนาดของ
ยาตัวแรกตามความเหมาะสม และเพิ่มยาตัวที่ 2 ตามความจาเป็ น หากผูป้ ่ วยไม่ตอบสนองหรื อ
ตอบสนองแต่มีอาการข้างเคียงที่ผปู ้ ่ วยไม่ยอมรับ อาจทาการหยุดยาตัวแรกแล้วให้เริ่ มใช้ยาตัวใหม่
ได้ หลั ง จากนั้ นหลั ก การรั ก ษา คื อ หากไม่ ส ามารถลดความดั น โลหิ ตได้ ถึ ง เป้ าหมาย
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ให้เพิ่มยาตัวที่ 3 หรื อ 4 ตามความจาเป็ น ยาลดความดันโลหิ ตมีขอ้ ห้ามใช้และข้อควรระวังในผูป้ ่ วย
บางกลุ่ม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ยาลดความดันโลหิตที่มีขอ้ ห้ามใช้และข้อควรระวังการใช้ในผูป้ ่ วยบางกลุ่ม [7]
ยา

ข้อห้ามใช้

ยา

ACEIs,

Pregnancy

ARBs

Bilateral renal artery stenosis

ข้อควรระวัง

BBs

Congestive heart failure

A-V (grade 2 หรื อ 3) block

Clonidine

Withdrawal syndrome

Asthma

Methyldopa

Hepatotoxicity

Obstructive airway disease

Reserpine

Depression

Hyperkalemia
BBs

Peripheral artery disease
Diuretics

Gout

Active peptic ulcer
CCBs

Congestive heart failure

หมายเหตุ angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs), angiotensin receptor
blockers (ARBs), beta-blockers (BBs) และ calcium channel blockers (CCBs)
ข้อแนะนาในการติดตามผูป้ ่ วย ความถี่ในการติดตามผูป้ ่ วยจะขึ้นกับระดับความดันโลหิ ตที่วดั ได้
ตอนเริ่ มแรก แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระยะเวลาในการติดตามผูป้ ่ วยตามระดับความรุ นแรงของความดันโลหิต [7]
ระดับความดันโลหิ ต (มิลลิเมตรปรอท)
ระยะเวลานัด
SBP

DBP

น้อยกว่า 120

น้อยกว่า 80

120-139

80-89

ตรวจวัดระดับความดันโลหิ ตใหม่ใน 6 เดือน

140-159

90-99

ตรวจยืนยันว่าเป็ นความดันโลหิ ตสู งจริ งใน 2 เดือน

160-179

100-109

ประเมินหรื อส่ งผูป้ ่ วยไปรักษาต่อภายใน 1 เดือน

มากกว่าหรื อ

มากกว่าหรื อ

ประเมินหรื อส่ งผูป้ ่ วยไปรักษาต่อทันทีหรื อภายใน

เท่ากับ 180

เท่ากับ 110

1 สัปดาห์ ทั้งนี้ข้ ึนกับสภาพผูป้ ่ วย

ตรวจวัดระดับความดันโลหิ ตใหม่ใน 1 ปี

20

การติดตามการรักษา [7]
การปรับลดขนาดหรื อจานวนยาจะกระทาได้ต่อเมื่อสามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ต
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผลเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยค่อยๆ ลดขนาดยาอย่างช้าๆ ซึ่ งมักจะทาได้ใน
ผูป้ ่ วยที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว บางรายอาจหยุดยาได้หมด ซึ่ งก็ควรติดตามผูป้ ่ วยนั้นต่อไป
เนื่องจากความดันโลหิ ตอาจสู งขึ้นอีกในระยะเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี หลังหยุดยา โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่ไม่
สามารถคงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
การติดตามผูป้ ่ วยโดยบุคลากรทางการแพทย์
1. ขณะปรั บยาเพื่อควบคุ มความดันโลหิ ตอาจต้องมาพบแพทย์บ่อยเพื่อปรั บสู ตรยาตาม
ความดันโลหิ ตที่เปลี่ยนแปลงและอาการไม่พึงประสงค์ของยา
2. เมื่อปรับยาจนความดันโลหิ ตได้ตามเป้ าหมาย ความถี่ในการพบแพทย์สามารถลดลงได้
อย่างไรก็ตามไม่ควรนัดระยะห่างจนเกินไปซึ่ งมีความสาคัญกับการติดตามรักษาผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ อง
3. การรั กษาความดันโลหิ ตสู งควรต่อเนื่ องไปตลอดชี วิตเพราะในผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การ
วินิจฉัยที่ถูกต้อง และหยุดการรักษาไปมักจะมีความดันโลหิ ตสู งกลับไปดังเดิ ม การปรับลดยาที่
รับประทานอยูอ่ ย่างระมัดระวังอาจทาได้ในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ต่าหลังจากได้รับการควบคุมความดันโลหิ ตมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูท้ ี่สามารถปรับพฤติกรรม
ได้
การบริบาลทางเภสั ชกรรม [21, 27]
การบริ บาลทางเภสัชกรรมเป็ นมาตรการเกี่ ยวข้องกับการรักษาด้วยยา โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อรัก ษาให้ไ ด้ตามเป้ าหมายและเพิ่ ม คุ ณภาพชี วิตของผูป้ ่ วย ซึ่ ง เป้ าหมายของการรั ก ษา ได้แก่
1) รักษาโรคให้หายขาด 2) การกาจัดหรื อลดอาการการเจ็บป่ วย 3) หยุดหรื อชะลอการดาเนิ นของ
โรค และ 4) ป้ องกันโรคหรื ออาการเจ็บป่ วย การบริ บาลทางเภสัชกรรมรวมถึ งกระบวนการที่เภสัช
กรกระทาร่ วมกับผูป้ ่ วยและบุ คลากรอื่นๆ ในการออกแบบแผนการรักษา ดาเนิ นการ และติดตาม
ผลการรักษา โดยเภสัชกรมีบทบาทในการระบุปัญหาที่เกิ ดขึ้นแล้ว และที่อาจจะเกิ ดจากการใช้ยา
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น และป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ปั ญหาเกี่ยวกับยา (drug-related problems; DRPs) [28, 29] เป็ นเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิด
กับผูป้ ่ วย ซึ่ งเกี่ยวข้องกับหรื อคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับยาที่ใช้ในการรักษา และมีผลกระทบต่อผลลัพธ์
ของการรักษาที่คาดหวังไว้
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Strand et al [28] ได้ให้นิยามของปั ญหาเกี่ยวกับยา ว่าเป็ น “ปรากฏการณ์ที่เกิดกับผูป้ ่ วยเมื่อ
ใช้ยาในการรักษา ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวอาจรบกวนหรื อมีแนวโน้มที่ จะรบกวนผลการรั กษาที่
ต้องการ” โดยการวินิจฉัยว่าเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับยาจะต้องมีเงื่อนไข อย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้
1. ผูป้ ่ วยจะต้องเกิดหรื อมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ โดยที่เหตุการณ์น้ นั หมายถึง โรค หรื อ
ความบกพร่ องในการทาหน้าที่ของร่ างกาย
2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ หรื อสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องจากการรักษาด้วย
ยา
การแบ่งประเภทของปั ญหาเกี่ยวกับยา ของ Strand et al [28, 29] มีท้ งั หมด 8 ประเภท ดังนี้
1. ผูป้ ่ วยไม่ได้รับยาที่ควรได้รับ หมายถึง การที่ผปู้ ่ วยมีปัญหาจากแพทย์ไม่ได้สงั่ จ่ายยาที่ควร
จะได้รับ หรื อ อาจเรี ยกว่า ผูป้ ่ วยต้องการยาเพิ่มในการรักษา ซึ่ งเหตุผลในการเพิ่มยา เช่น ไม่ได้รักษา
อาการหรื อภาวะที่เป็ นสาเหตุให้ผูป้ ่ วยมาพบแพทย์ ไม่ ได้รัก ษาอาการหรื อสภาวะที่ เกิ ดขึ้ นใหม่
ภายหลังจากที่ ได้รับการรั กษาไประยะหนึ่ ง หยุดสั่งใช้ยาในขณะที่ ผปู ้ ่ วยต้องใช้เพื่อควบคุ มหรื อ
รักษาอาการหรื อโรคที่เป็ น แพทย์ไม่ ได้สั่ งยาที่ เสริ ม ฤทธิ์ กัน และผูป้ ่ วยไม่ได้รับยาที่ ใช้ส าหรั บ
ป้ องกันอาการหรื อโรค
2. ผูป้ ่ วยได้รับยาที่ไม่เหมาะสม เป็ นการเลือกใช้ยาไม่ถูกต้อง ได้แก่กรณี ดงั ต่อไปนี้ การใช้
ยาที่ไม่มีประสิ ทธิ ผล การใช้ยาที่เลิกใช้ไปนานแล้ว การใช้ยาแล้วทาให้ผใู ้ ช้เกิดการแพ้ยา หรื อได้รับ
ยาที่ผปู้ ่ วยแพ้ การใช้ยาที่หา้ มใช้ในผูป้ ่ วยบางราย การใช้ยาที่มีประสิ ทธิ ผลเท่ากัน แต่ราคาแพงกว่า
การให้ยาผูป้ ่ วยหลายชนิดโดยไม่จาเป็ น
3. ผูป้ ่ วยได้รับยาถูกต้องแต่ขนาดน้อยเกินไป อาจมีสาเหตุได้หลายปัจจัยดังต่อไปนี้ ขนาดยา
น้อยเกิ นไป ความถี่ ของการให้ยาห่ างเกิ นไป ระยะเวลาการใช้ยาสั้นเกิ นไป การเก็บยาไม่ถูกต้อง
วิธีการให้ยาไม่ถูกต้อง อาจมีปฏิกิริยาระหว่างยาทาให้ยาที่ตอ้ งการมีปริ มาณลดลง ย่อมทาให้ไม่ได้
ผลการรักษาเท่าที่ควร
4. ผูป้ ่ วยได้รับยาถูกต้องแต่ขนาดมากเกินไป มีผลเสี ยมากกว่าได้รับยาขนาดน้อยเกินไป นัน่
คือ อาจเกิดความเป็ นพิษจากยาได้ สามารถสรุ ปสาเหตุได้ดงั นี้ ขนาดยามากเกินไป ความถี่ในการให้
ยามากเกินไป ระยะเวลาของการให้ยามากเกินไป
5. การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
5.1 เป็ นอาการข้างเคียงที่เกิดจากฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา
5.2 เป็ นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นโดยไม่ข้ ึนกับฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาแต่จะแตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคลและไม่สามารถทานายได้ โดยอาการไม่พึงประสงค์น้ ี จะมีความสาคัญอย่างมากต่อ
ผูป้ ่ วยและผูใ้ ห้การรักษา
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6. การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับยา ยากับอาหาร และยาอาจรบกวนผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาได้
7. การใช้ยาโดยไม่มีขอ้ บ่งใช้ หรื อยังไม่มีขอ้ มูลทางวิชาการรับรองของข้อบ่งใช้น้ นั
8. ผูป้ ่ วยไม่ได้รับยาตามแพทย์สงั่ เนื่องจากความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย ได้แก่การ
ไม่ได้รับประทานยาตามแพทย์สั่งหรื อรับประทานยาไม่สม่าเสมอ การรับประทานยาไม่เป็ นเวลาที่
แน่ นอน รับประทานยาในเวลาที่ไม่เหมาะสม การลื มรับประทานยาแล้วปฏิ บตั ิไม่ถูกต้อง รวมถึ ง
การไม่เข้าใจวิธีการใช้ยา การไม่มีพบแพทย์ตามนัดทาให้ขาดยาหรื อได้รับยาไม่ต่อเนื่อง
ความร่ วมมือในการใช้ยา [30]
ความร่ วมมือในการใช้ยา (medication adherence) เป็ นคาที่มีความหมายในทางบวก หรื อ
ความหมายที่ดีมากกว่าเมื่อเทียบกับคาว่า การใช้ยาตามสั่ง
การใช้ยาตามสั่ง (medication compliance) หมายถึง ผูป้ ่ วยเชื่ อฟั งแพทย์และปฏิ บตั ิตาม
แพทย์สั่ง สาหรับความร่ วมมือในการใช้ยา มีผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง ผูป้ ่ วยเข้าใจยอมรับและตัดสิ นใจ
ว่าจะปฏิบตั ิตนและรับประทานยาให้ถูกต้องตามที่แพทย์แนะนาเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด อีก
คาหนึ่ งที่มีใช้กนั คือ การตกลงร่ วมกันระหว่างผูท้ าการรักษาและผูป้ ่ วย (medication concordance)
ซึ่ งเป็ นคาที่บ่งชี้วา่ ผูป้ ่ วยและแพทย์มีการตกลงร่ วมกันถึงแผนการรักษา โดยผูป้ ่ วยจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
เลือกแผนการรักษาด้วยตัวเอง
ความร่ วมมือในการใช้ยา จะเป็ นการเปิ ดบทบาทของผูป้ ่ วยให้มีส่วนร่ วมในการรักษาตัวเอง
มากขึ้น ผูป้ ่ วยจะไม่ใช่เป็ นฝ่ ายที่ตอ้ งรอรับคาสั่งของแพทย์แล้วปฏิบตั ิตามเหมือนคาว่า การใช้ยาตาม
สั่ง ในการวางแผนการรักษาบุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งการให้ผปู ้ ่ วยมีความร่ วมมือในการใช้ยาให้
มากที่สุด ซึ่ งแสดงว่าจะต้องลดความไม่ร่วมมือในการใช้ยาให้มีนอ้ ยที่สุด โดยทัว่ ไปในผูป้ ่ วยโรค
เรื้ อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสู ง โรคเบาหวาน เป็ นต้น จะยอมรับกันว่าผูป้ ่ วยมีความร่ วมมือในการ
ใช้ยา เมื่อยานั้นถูกใช้ไปมากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนยาที่แพทย์สั่งใช้หรื อจ่ายให้ [30] ในช่วง 2
ทศวรรษที่ ผ่านมามี ผูท้ าการศึ กษาถึ ง ปั ญหาความร่ วมมื อในการใช้ยาของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรั ง พบว่า
ผูป้ ่ วยมีความร่ วมมือในการใช้ยาแตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ 43 ถึงร้อยละ 78 โดยสาเหตุที่อตั ราความ
ร่ วมมือในการใช้ยาแตกต่างกันมาก เนื่ องจากในแต่ละการศึกษาใช้กลุ่มผูป้ ่ วยแตกต่างกัน มีเกณฑ์
การวัด หรื อเครื่ องมือที่ใช้ที่แตกต่างกัน ผลที่เกิดขึ้นจากความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยเมื่อ
ผูป้ ่ วยไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยาหรื อไม่ให้ความร่ วมมือที่จะปฏิบตั ิตวั ตามที่แพทย์แนะนานั้น
จะมีผลเสี ยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่ งหากแบ่งตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการรักษาผูป้ ่ วย (outcomes
of drug therapy) ตาม Economic, Clinical, and Humanistic Outcomes (ECHO) model จะแบ่ง
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ผลลัพธ์ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ผลลัพธ์ดา้ นคลินิก ผลลัพธ์ดา้ นเศรษฐศาสตร์ และผลลัพธ์ ดา้ น
มานุษยวิทยา ดังนี้
1. ผลลัพธ์ดา้ นคลินิก (clinical outcomes) ได้แก่ อาการของโรคไม่ทุเลา ผลการรักษาล้มเหลวหรื อ
กรณี หยุดยาปฏิ ชีวนะก่อนกาหนดอาจทาให้เชื้ อดื้ อยาได้ ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการ
รักษา เปลี่ยนยาที่ใช้ ซึ่ งอาจเป็ นยาที่ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้มาก
2. ผลลัพธ์ดา้ นเศรษฐศาสตร์ (economic outcomes) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ทั้ง
ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม ค่าใช้จ่ายทางตรงเกิ ดจากการที่ ผูป้ ่ วยต้องปรับเปลี่ ยนการรักษา
เปลี่ยนยาที่ใช้ อาจมีการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงขึ้น ส่ วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมเกิดจากการเสี ยเวลาของทั้ง
บุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ่ วย แทนที่จะใช้เวลาของตนไปปฏิบตั ิงานอื่นอย่างเต็มความสามารถ
กลับต้องใช้เวลาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่ร่วมมือในการใช้ยา
3. ผลลัพธ์ดา้ นมานุ ษยวิทยา (humanistic outcomes) เป็ นผลที่ตามมาของโรคหรื อ การรักษาต่อ
สภาวะของผูป้ ่ วย เช่น ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุ ขภาพ (health-related quality of life)
เป็ นต้น
ในด้านความพึงพอใจ หากผูป้ ่ วยไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยา จะทาให้การวิเคราะห์
แผนการรักษาผิด แพทย์ผดู ้ ูแลอาจเข้าใจว่ายาที่ผปู ้ ่ วยใช้อยูไ่ ม่ได้ผล ทาให้บุคลากรทางการแพทย์ที่
ดูแลผูป้ ่ วยและตัวผูป้ ่ วยเองเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลการรักษา
ในด้านคุ ณภาพชี วิตที่เกี่ ยวกับสุ ขภาพ ซึ่ งหมายถึ งคุ ณภาพชี วิตที่เกี่ ยวกับสุ ขภาพโดยรวม
ทั้งสุ ขภาพด้านกายภาพ (physical health) สุ ขภาพด้านจิตใจ (mental health) สุ ขภาพด้านสังคม
(social health) และภาวะสุ ขภาพโดยทัว่ ไป (general health) ซึ่ งการประเมินคุณภาพชี วิตที่เกี่ยวกับ
สุ ขภาพจะทาให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าใจผลกระทบจากโรคและการรักษาต่อชี วิตของผูป้ ่ วยจาก
มุมมองของผูป้ ่ วยเอง (patient perspective)
ความร่ วมมือในการใช้ยามีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิต โดยหากผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือใน
การใช้ยาดี ทาให้มีแนวโน้มที่จะสามารถควบคุมอาการของโรคได้ ดังนั้นคุ ณภาพชี วิตที่เกี่ ยวกับ
สุ ขภาพของผูป้ ่ วยน่าจะดีดว้ ย
วิธีการสื บหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา [30, 31]
การสื บหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา สามารถทาได้หลายวิธี ซึ่ งแต่ละวิธีมีขอ้ ดี และ
ข้อจากัดแตกต่างกันไป ดังนี้
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1. วิธีสืบหาโดยตรง ได้แก่
1.1 การเฝ้ าสังเกตพฤติกรรมของผูป้ ่ วย เป็ นการสังเกตการใช้ยาของผูป้ ่ วยโดยตรง ซึ่ งค่อนข้าง
แม่นยา แต่มีขอ้ เสี ยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เป็ นประจาตลอดเวลา และผูป้ ่ วยเองอาจสามารถซ่ อนยาไว้
ในปากแทนที่จะกลืนตามปกติ
1.2 การตรวจวัดปริ มาณยาในร่ างกาย โดยการเจาะเลือด เก็บปั สสาวะหรื อน้ าลายแล้วนาส่ ง
วิเคราะห์หาปริ มาณยา หรื อการตรวจวัดตัวชี้ วดั ทางชี วภาพ (biological marker) ต่างๆ ลักษณะการ
วิเคราะห์เช่นนี้ข้ ึนกับความไวของการทดสอบ และยังขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรหลายชนิ ด เช่น สู ตรตารับยา
ระบบการดูดซึม การย่อย ระบบเมตาบอลิซึม การขับถ่าย การทางานของไตของผูป้ ่ วย เป็ นต้น
2. วิธีสืบหาทางอ้อม เป็ นวิธีที่ปฏิบตั ิจริ งได้มากกว่าวิธีสืบหาทางตรง ได้แก่
2.1 การให้ผปู้ ่ วยบันทึกวันและเวลาที่ใช้ยาเอง วิธีน้ ียงั ไม่น่าเชื่อถือนักเพราะขึ้นกับผูป้ ่ วยเป็ น
หลัก ผูป้ ่ วยอาจไม่ลงบันทึก หรื อบันทึกไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
2.2 การดูปริ มาณยาที่ใช้หรื อยาที่เหลือ อาจทาโดยการวัดปริ มาณยาที่เหลือโดยการนับ
การตวง โดยให้ผปู้ ่ วยนายาที่เหลือมาแสดง หรื อติดตามเยี่ยมผูป้ ่ วยที่บา้ น ข้อจากัดของวิธีน้ ีคือ ยาที่
ผูป้ ่ วยนามาให้นบั อาจไม่ใช่ยาที่เหลือทั้งหมดจริ งๆ
2.3 การใช้เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อบันทึกรายการยาที่ใช้
2.4 การวัดจากพฤติกรรมของผูป้ ่ วย เช่น การมารับยา หรื อมาตรวจตามนัดซึ่ งทาได้ง่าย แต่ยงั ไม่
สามารถยืนยันว่าผูป้ ่ วยที่มาตามนัดทุกครั้งจะให้ความร่ วมมือในการใช้ยา หรื อผูท้ ี่ไม่มาตามนัดจะ
ไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยา
2.5 การวัดผลการรักษาหรื อผลของยาที่เกิดขึ้น เช่น ระดับน้ าตาลในเลือด ความดันโลหิ ต เป็ น
ต้น วิธีน้ ีทาได้ง่ายแต่ค่าพารามิเตอร์ เหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้อน ผลของยาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
กับการเปลี่ยนแปลงยา และภาวะของร่ างกายในขณะนั้นๆ จึงไม่อาจนาผลมาสรุ ปทันทีวา่
ผลการรักษาหรื อผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย
2.6 การสัมภาษณ์โดยตรงหรื อการใช้แบบสอบถาม (interview หรื อ questionnaires)
สามารถวัดได้โดยตรงกับตัวผูป้ ่ วยหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น ญาติ ผูป้ กครอง ซึ่ งเป็ นวิธีที่สะดวก ใช้เวลา
ไม่มาก และค่าใช้จ่ายน้อย
การสื บหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยควรใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น การให้ผปู้ ่ วย
บันทึกวันและเวลาที่ใช้ยาเอง ร่ วมกับการนับเม็ดยาที่เหลือ หรื อการสัมภาษณ์พร้อมกับการติดตาม
การมารับยาของผูป้ ่ วย ซึ่งจะทาให้ผลที่ได้มีความแม่นยาที่สุด
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ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่ร่วมมือในการใช้ยา
มีผสู ้ นใจทาการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องหรื อปั จจัยที่เป็ นสาเหตุทาให้เกิดความไม่ร่วมมือในการใช้ยา
เป็ นจานวนมาก เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและส่ งเสริ มเพื่อให้ผปู ้ ่ วยเกิดความร่ วมมือในการ
ใช้ยามากขึ้น โดยปัจจัยที่มีการรายงานว่าเกี่ยวข้องกับความไม่ร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่
1. ภาวะความเจ็บป่ วย ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการของโรครุ นแรงจะให้ความร่ วมมือในการใช้ยาสู ง
ในขณะที่ผปู ้ ่ วยที่ไม่มีอาการแสดงจะมีแนวโน้มไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยา เช่นเดียวกับผูป้ ่ วย
โรคเรื้ อรังที่ตอ้ งใช้ยาติดต่อเป็ นเวลานานจะมีแนวโน้มไม่ร่วมมือในการใช้ยามากกว่าผูป้ ่ วยที่เป็ น
โรคเฉี ยบพลันที่ตอ้ งใช้ยาในเวลาสั้นๆ
2. ยาและแบบแผนการรักษา
2.1 คุณสมบัติของยาและลักษณะภาชนะบรรจุ เช่น ยาที่มีรส กลิ่น ไม่ดี ทาให้ผปู้ ่ วยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูป้ ่ วยเด็กไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยา หรื อหากผูป้ ่ วยซึ่ งเป็ นคนสู งอายุตอ้ งใช้ยาที่บรรจุ
ในภาชนะที่เปิ ดยาก อาจจะทาให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถเปิ ดใช้ยาได้เอง ทาให้ไม่สามารถนายาออกมา
ใช้ได้
2.2 การที่ยามีราคาสู ง อาจทาให้ผปู ้ ่ วยที่มีเศรษฐานะไม่ดี ไม่ร่วมมือในการใช้ยา
2.3 แบบแผนการใช้ยา การใช้ยาหลายขนาน การใช้ยาบ่อยครั้ง และความยุง่ ยากในการ
ใช้ยา ถ้าสิ่ งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นความไม่ร่วมมือในการใช้ยาก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
2.4 อาการข้างเคียงหรื ออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ถ้ายาทาให้เกิดอาการข้างเคียงหรื อ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ง่ายหรื อรุ นแรง แนวโน้มที่ผูป้ ่ วยจะไม่ร่วมมือในการใช้ยาจะ
สู ง
3. บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์เป็ นปัจจัยที่สาคัญในการกระตุน้
ให้เกิดความร่ วมมือในการใช้ยาหรื อการปฏิบตั ิตวั ตามแบบแผนการรักษา พบว่า ถ้าผูป้ ่ วยพึงพอใจ
และเกิดความเชื่อถือในบุคลากรทางการแพทย์แล้วจะให้ความร่ วมมือในการใช้ยาดีข้ ึน หากบุคลากร
ทางการแพทย์ใส่ ใจให้ขอ้ มูลต่างๆ ทั้งในเรื่ องสภาวะโรคแก่ผปู ้ ่ วย แผนการรักษา และการใช้ยาที่
ถูกต้อง จะทาให้ผปู ้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการใช้ยา นอกจากนั้นความสัมพันธ์และความเป็ นกันเอง
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผูป้ ่ วย จะทาให้ผปู้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการใช้ยามากขึ้น
4. ผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการมาพบแพทย์หรื อในการใช้ยา และยังเป็ นผูท้ ี่มีส่วนสาคัญ
ในการประเมินผลการรักษาอีกด้วย หากผูป้ ่ วยเห็นว่าอาการของตนเองไม่ดีข้ ึนจากการรักษาอาจจะ
ไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยา ดังนั้น ตัวผูป้ ่ วยเองจึงเป็ นตัวแปรหรื อปั จจัยที่สาคัญยิ่งในการให้
ความร่ วมมือในการใช้ยา ปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วย ได้แก่
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4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ เศรษฐานะ
4.2 ความรู้เรื่ องยาของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยที่ไม่มีขอ้ มูลที่ถูกต้องเกี่ ยวกับยาที่ตนเองจะต้องใช้ มี
แนวโน้มที่จะไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยา
4.3 ความเชื่อและการรับรู้ของผูป้ ่ วย เมื่อผูป้ ่ วยประสบภาวะความเจ็บป่ วยซึ่ งเป็ นภาวะที่ไม่
พึงปรารถนา ผูป้ ่ วยจะพยายามหาทางที่จะบรรเทาการป่ วยโดยเร็ ว เช่น ไปพบแพทย์ แต่เมื่ออาการดี
ขึ้น ผูป้ ่ วยกลับไม่ให้ความร่ วมมื อในการใช้ยาต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นพฤติ กรรมที่ผูป้ ่ วยสร้ างขึ้นเพื่อให้
ตนเองกลับสู่ ภาวะปกติโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เนื่ องจากเชื่ อว่าการใช้ยาต่อไปแสดงว่าตัวเองยัง
ป่ วยอยู่ ซึ่ งเป็ นความเชื่ อที่ผิดที่ทุกฝ่ ายต้องหาทางแก้ไข ในการทาความเข้าใจกับพฤติกรรมการให้
ความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยเกี่ยวกับความเชื่อและการรับรู ้ของผูป้ ่ วยนั้น มีทฤษฎีทางสุ ขภาพ
ที่ใช้มานาน คือ ทฤษฎีแบบแผนความเชื่ อด้านสุ ขภาพ (health belief model) ซึ่ งเป็ นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่ อหรื อการรับรู ้ของผูป้ ่ วย กล่าวโดยสรุ ป คือ พฤติกรรมที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพ
อาทิ ความร่ วมมือในการใช้ยานั้น เกิดขึ้นจากความเชื่ อหรื อการรับรู ้ของผูป้ ่ วยในเรื่ องต่างๆ ได้แก่
การรับรู้ความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรค การรับรู้ความรุ นแรงของโรคที่เป็ น การรับรู ้ผลของโรคที่เกิดว่าจะ
เป็ นอันตรายต่อตัวผูป้ ่ วย การรับรู้ถึงประโยชน์ และอุปสรรคจากการรักษา โดยความไม่ร่วมมือใน
การใช้ยานั้นจะเกิดขึ้น เมื่อผูป้ ่ วยเชื่ อหรื อรับรู ้ วา่ การรักษาหรื อการใช้ยาของตนนั้นมีประสิ ทธิ ผล
น้อย และตัวเองจะได้รับประโยชน์จากการใช้ยาน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลเสี ยหรื อความไม่สะดวก
ที่จะเกิดขึ้น เช่น อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรื อค่าใช้จ่ายในการรักษา
แนวทางการแก้ไขความไม่ร่วมมือในการใช้ยา
เมื่อพิจารณาตามปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับความไม่ร่วมมื อในการใช้ยา จะสามารถเสนอแนว
ทางแก้ไขปั ญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาได้ดงั นี้
1. ภาวะการเจ็บป่ วย การที่แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยรับทราบถึงภาวะ
โรคของตนตามความเหมาะสม เน้นให้ผปู้ ่ วยรับทราบความสาคัญของการรักษาและการใช้ยาเพื่อ
ลดภาวะโรค จะช่วยลดปั ญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาได้
2. ยาและแบบแผนการรักษา
2.1 ปรับปรุ งสู ตรตารับยาให้มีรส กลิ่น ตลอดจนภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย
2.2 ยาที่มีราคาสู ง ควรมีกลไกพิจารณาดาเนินการให้ผปู้ ่ วยสามารถมียาใช้โดยสะดวก ตามสิ ทธิ
การรักษาจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยที่มีเศรษฐานะที่ไม่ดี สามารถมียาไว้ใช้ได้ตามความเหมาะสม
2.3 การปรับแบบแผนการใช้ยาให้ผปู ้ ่ วยปฏิบตั ิได้สะดวกขึ้น เช่น เลือกสั่งใช้ยาน้อยขนาน
และ/หรื อให้ผปู ้ ่ วยใช้ยาในแต่ละวันให้นอ้ ยครั้งที่สุด โดยอาจเลือกยาที่ออกฤทธิ์ อยูไ่ ด้นาน หรื ออาจ
เปลี่ยนวิถีทางในการบริ หารยาให้สะดวกขึ้น
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3. บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
บุ คลากรทางการแพทย์ค วรทาความเข้าใจความรู ้ พ้ืนฐานของผูป้ ่ วยและวางแผนจัดระบบวันนัด
อานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ่ วยในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้ผปู้ ่ วยพึงพอใจ และให้ความร่ วมมือการรักษา การ
ที่บุคลากรทางการแพทย์ให้ความสนใจซักถามแม้เพียงเล็กน้อยกับผูป้ กครองหรื อผูป้ ่ วย เช่น ถามถึง
ความถี่ ความรุ นแรงของอาการ ผลต่อชี วิตประจาวัน รวมถึงความเข้าใจในปั ญหาเกี่ยวกับยาของ
ผูป้ ่ วย สิ่ งเหล่านี้จะกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเพิ่มความสนใจในตัวเองและเพิ่มความพึงพอใจของตัวผูป้ ่ วยต่อ
บุคลากรทางการแพทย์ดว้ ย มี การศึ กษาแสดงให้เห็ นว่าเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ให้คาแนะนา
ปรึ กษา ให้ความรู ้รวมไปถึงกระบวนการบริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู ้ ่ วย จะทาให้เกิดความร่ วมมือ
ในการใช้ยา และจะทาให้ผลลัพธ์ทางคลินิกของผูป้ ่ วยดีข้ ึน
4. ผูป้ ่ วย
4.1 กรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีขอ้ จากัดต่างๆ เช่น ความจาไม่ดี ควรมีการใช้อุปกรณ์ช่วยส่ งเสริ มการใช้ยา
อุปกรณ์ช่วยเตือนความจา เช่น ปฏิทินแสดงวันที่ตอ้ งใช้ยา กล่องหรื อตลับบรรจุยาที่จดั เตรี ยมเป็ น
พิเศษ หรื อ สาหรับผูป้ ่ วยที่มีปัญหาการอ่านฉลากยา ควรมีการจัดทาฉลากยาที่ทาเป็ นตัวอักษรใหญ่
เป็ นพิเศษ หรื อเป็ นรู ปภาพ
4.2 การให้ความรู้และการแนะนาการใช้ยา ซึ่ งจะทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดความรู ้ ความเข้าใจใน
การใช้ยามากขึ้น
4.3 การปรับเปลี่ยนความเชื่อและการรับรู้ของผูป้ ่ วย ซึ่งสามารถทาได้โดย
4.3.1 การให้คาแนะนาปรึ กษาเพื่อการปรับเปลี่ยนความเชื่อหรื อการรับรู้ของผูป้ ่ วยเกี่ยวกับ
การรักษา และความเสี่ ยงของการกาเริ บของโรคที่จะเกิดขึ้นหากผูป้ ่ วยไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้
ยา ไม่ยอมรับการรักษา ตามหลักการของทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ เน้นให้ผปู้ ่ วยเห็นถึง
ประโยชน์ของการใช้ยาและการรักษา พร้ อมให้คาแนะนาถึงวิธีหลี กเลี่ ยงหรื อจัดการกับอาการ
ข้างเคียงหรื ออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เพื่อให้ผูป้ ่ วยรั บรู ้ ว่า อาการที่ อาจเกิ ดขึ้ นนั้น
หลีกเลี่ยงและจัดการได้
4.3.2 การเน้นให้ผปู ้ ่ วยมีส่วนร่ วมในการวางแผนการรักษาและรับผิดชอบตัวเอง เช่น
โปรแกรมการจัดการตนเอง (self management program) ซึ่ งโดยหลักการจะกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วย
รับผิดชอบตัวเอง รู ้จกั ตัดสิ นใจว่าจะปฏิบตั ิตวั ในภาวะต่างๆ อย่างไร โดยจะมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
โรคที่เป็ นและยาที่ใช้โดยผ่านการอภิปรายปั ญหาหรื อแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับผูป้ ่ วยรายอื่นๆ ซึ่ งผล
ดังกล่าวพบว่า ผูป้ ่ วยแต่ละคนที่เรี ยนรู ้จะมีความร่ วมมือในการใช้ยาและควบคุมอาการของโรคได้
สาหรับความร่ วมมื อในการใช้ยาของผูป้ ่ วยซึ่ งเป็ นการปฏิ บตั ิตามคาแนะนาของบุ คลากร
ทางการแพทย์ การส่ งเสริ มความร่ วมมือในการใช้ยาให้ได้ผลดี บุคลากรทางการแพทย์ควรติดตาม
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และประเมินผลเป็ นระยะเพื่อว่าเมื่อเกิดปั ญหาจะได้แก้ไขได้ทนั เวลา การประเมินผลยังช่ วยเน้นย้ า
ให้ผูป้ ่ วยเห็ นความส าคัญของการให้ความร่ วมมื อในการรั กษาเพื่ อให้ควบคุ มอาการของโรคได้
ตลอดเวลาด้วย
การส่ งเสริ มความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งทุกวิธี ควรจะทาให้
ผูป้ ่ วยรู ้ สึ ก ได้ว่า การควบคุ ม ความดันโลหิ ตให้อยู่ใ นช่ วงที่ ก าหนดไม่ ใ ช่ เรื่ องยากที่ จะท าได้ แต่
สามารถปฏิบตั ิได้เป็ นปกติในชีวติ ประจาวัน เพราะหากผูป้ ่ วยเชื่อว่าการควบคุมความดันโลหิ ตให้อยู่
ในช่วงที่กาหนดเป็ นเรื่ องที่ทาได้ยาก จะทาให้ผปู ้ ่ วยขาดความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของยาลดความ
ดันโลหิ ตสู ง และอาจส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยไม่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยาได้ นอกจากนี้ ควรทาให้ผปู้ ่ วยมี
สุ ขภาพจิตที่ดีและมี ทศั นคติที่ดีต่อการรักษา ซึ่ งจะช่ วยให้ผูป้ ่ วยไม่หยุดยาเอง จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่
บุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งให้ความรู ้ และเน้นย้ าถึ งความสาคัญของการรั กษา การรับประทานยา
อย่า งสม่ า เสมอ ตรงเวลา และการมารั บยาตามแพทย์นัดหรื อก่ อนยาหมดเพื่ อให้ผูป้ ่ วยสามารถ
ควบคุมความดันโลหิตให้นอ้ ยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท อยูต่ ลอดเวลาและตลอดไป
การวัดความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งในการศึกษานี้ ใช้ 2 วิธี คือ
1. แบบประเมินการให้ความร่ วมมือในการใช้ยา modified Morisky Medication Adherence
Scale (modified MMAS) ฉบับภาษาไทย แปลโดยศุลีพร สร้ อยแก้ว [32] ผูว้ ิจยั จะเป็ นผูส้ ัมภาษณ์
ผูป้ ่ วยโดยวัดความร่ วมมือในการใช้ยารักษาโรคประจาตัวทุกรายการที่ได้รับจากโรงพยาบาลบ้านนา
สารและโรงพยาบาลอื่น
แบบประเมินนี้ประกอบด้วย ข้อคาถาม 8 ข้อ มีขอ้ คาถามเกี่ยวกับความร่ วมมือในการรักษา
ด้วยยา 7 ข้อ แบ่งเป็ นข้อคาถามทางบวก 1 ข้อ คือ ข้อ 5 และข้อคาถามทางลบ 6 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 3, 4,
6 และ 7 โดยสาหรับคาถามทางบวก หากตอบ ไม่ใช่ มีคะแนนเท่ากับ 0 ตอบ ใช่ มีคะแนนเท่ากับ 1
ส่ วนคาถามทางลบ หากตอบ ไม่ใช่ มีคะแนนเท่ากับ ตอบ ใช่ มีคะแนนเท่ากับ 0 และมีขอ้ คาถาม
แบบเลือกตอบ 1 ข้อ มี 5 ตัวเลือก ให้ผปู ้ ่ วยพิจารณาว่าตรงกับการปฏิบตั ิตนเองหรื อไม่ โดยเกณฑ์
การให้คะแนนมีดงั นี้
ไม่เคยเลย
เท่ากับ 1 คะแนน
นานๆ ครั้ง บางครั้ง เกือบทุกครั้ง ประจาทุกครั้ง เท่ากับ 0 คะแนน
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การแปลผลคะแนน
เกณฑ์ในการให้คะแนนให้รวมทั้ง 2 ส่ วน
8 คะแนน
แสดงว่า ผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการรักษาด้วยยาในระดับมาก
6-7 คะแนน
แสดงว่า ผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการรักษาด้วยยาในระดับปานกลาง
น้อยกว่า 6 คะแนน
แสดงว่า ผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการรักษาด้วยยาในระดับต่า
2. แบบบันทึกการนับเม็ดยา [23, 32] เพื่อประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา
โดยวัดความร่ วมมือในการใช้ยารักษาโรคประจาตัวทุกรายการที่ได้รับจากโรงพยาบาลบ้านนาสาร
และโรงพยาบาลอื่น
ร้อยละความร่ วมมือในการใช้ยา
ร้อยละความร่ วมมือในการใช้ยา = [จานวนยาที่ใช้จริ ง/จานวนยาที่ควรใช้]x100
โดยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
ร้ อยละความร่ วมมือในการใช้ยามากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 80 ถื อว่า ไม่มีปัญหาความ
ร่ วมมือในการใช้ยา
ร้อยละความร่ วมมือในการใช้ยาน้อยกว่าร้อยละ 80 ถือว่า มีปัญหาความร่ วมมือในการใช้ยา
โดยทัว่ ไปแล้ว ความรั บ ผิด ชอบของเภสัช กรในการให้บริ บาลทางเภสัชกรรม คื อ การ
ติดตามผลการใช้ยารักษาในผูป้ ่ วย ในหลายปี ที่ผา่ นมาเภสัชกรได้ทาหน้าที่ในการบ่งชี้ (identifying)
และติดตามผลการรักษาทางคลิ นิกมาเป็ นเวลานาน และในปั จจุบนั นี้ มีการให้ความสนใจเรื่ องการ
ติดตามผลการรักษาทางคลินิกของการให้บริ การรู ปแบบต่างๆ มากขึ้น และมองไปถึงทางด้านความ
คุม้ ทุน คุณภาพชีวติ และความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อการให้บริ การด้วย
การดูแลสุ ขภาพทีบ่ ้ าน (Home health care) [23, 33]
การดู แ ลผู้ป่ วยที่ บ ้า นเป็ นบริ การสาธารณสุ ข เชิ ง รุ ก โดยใช้ บ้า นของผู้ป่ วยเองเป็ น
สถานพยาบาล เพื่อสนับสนุนและดารงไว้ซ่ ึ งภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยเรื้ อรังต่างๆ มีทีมการแพทย์และ
สาธารณสุ ข ให้ก ารสนับ สนุ นช่ วยเหลื อ ให้ค วามรู ้ และค าแนะนาแก่ ผูป้ ่ วยและญาติ ใ นการดู แล
สุ ขภาพของผูป้ ่ วยเอง โดยที่มีเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท้ งั ในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน
The American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) [33] ได้กาหนดบทบาท
หน้าที่ของเภสัชกรในการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น โดยมีบทบาทหลักในการดูแลการใช้เภสัชภัณฑ์ที่บา้ น
(pharmaceutical products) และบทบาทในการติดตามทางคลินิก (clinical monitoring) ในกิจกรรม
การบริ การต่างๆ เช่ น home infusion therapy, enteral nutrition therapy เป็ นต้น โดยเภสัชกรที่
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ให้บริ การอาจเป็ นเภสัชกรจากโรงพยาบาล หรื อเภสัชกรในร้านยา หรื อ เภสัชกรปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในหน้าที่หลักต่อไปนี้
1. ประเมินความเหมาะสมของผูป้ ่ วยที่เข้ามารั บบริ การ การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นโดยดูต้ งั แต่สภาพของ
ผูป้ ่ วย จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับยาที่จะใช้ต่อไป ประเมินสภาพของที่พกั อาศัย สภาพที่เหมาะสม
ในการดูแลผูป้ ่ วย
2. เภสัชกรจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลและประเมินผูป้ ่ วยขั้นต้นโดยการสัมภาษณ์ โดยตรงจากผูป้ ่ วย
ผูด้ ูแล พยาบาล แพทย์ผรู้ ักษา
3. เภสัชกรมีบทบาทในการเลือกผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับให้ยาหรื อสารน้ าแก่ผปู ้ ่ วย
4. เภสัชกรมีบทบาทร่ วมกับบุคลากรอื่นในการกาหนดแผนการรักษาสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย ซึ่ ง
แผนการรักษาจะเริ่ มจากตอนต้นการรักษา และจะต้องทบทวนสม่าเสมอ
5. เภสัชกรมีบทบาทในการให้ความรู ้แก่ผดู ้ ูแลผูป้ ่ วย ให้คาแนะนาอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ยา
ตั้งแต่อธิ บายยา วิธีการรับประทาน ขนาดยา เป้ าหมายในการรักษา ข้อควรระวังในการใช้ยา การ
ติดตามผลการรั ก ษา อาการไม่ พึง ประสงค์จากการใช้ย าที่ อาจเกิ ดขึ้ น ข้อห้ามใช้ เครื่ องมื อที่ ใ ช้
อุปกรณ์ที่จาเป็ น
6. เภสัชกรจะต้องติดตามผลการรักษาของผูป้ ่ วยเพื่อให้เป็ นไปตามแผนการรักษา รวบรวมข้อมูล
และสื่ อสารกับบุคลากรอื่น แปลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อมาใช้ในการปรับขนาดยาหรื อหยุดยาอย่าง
เหมาะสม
7. เภสัชกรมีหน้าที่ในการรักษาความลับของผูป้ ่ วย ดูแลให้มีการสื่ อสารอย่างมีคุณภาพระหว่าง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผูป้ ่ วย
8. เภสัชกรมีบทบาทในการสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
9. เภสัชกรต้องดูแลการจัดหายาและอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ การเก็บรักษา การส่ งมอบยา
10. เภสัชกรมีบทบาทในการดูแลในการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการล้างทาความสะอาด การทาลายของ
เสี ยจากการให้ยา กระบวนการในการป้ องกันการจัดการเวลาถูกเข็มหรื อของแหลมตา การใช้ยาเคมี
บาบัด เภสัชกรควรเป็ นหลักในการพัฒนาให้ความรู ้เหล่านี้ และมีบทบาทในการควบคุมการติดเชื้อ
11. เภสัชกรมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการดูแลผูป้ ่ วยลงในเวชระเบียน
12. เภสัชกรควรเป็ นผูน้ าในการรายงานและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รวมถึ ง
ความคลาดเคลื่อนทางยาด้วย
13. เภสัชกรควรเป็ นหลักในการพัฒนาข้อกาหนดและกระบวนการในการติดตามยาที่ตอ้ งติดตาม
(investigational drug) เมื่อนามาใช้รักษาที่บา้ น
14. เภสัชกรควรเป็ นผูท้ ี่ช่วยกระบวนการพัฒนาการปฏิบตั ิงานในองค์กร
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15. เภสัชกรควรมีบทบาทในการพัฒนานโยบายและกระบวนการขององค์กร
16. เภสัชกรที่ปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นจะต้องมีใบอนุญาต
17. เภสัชกรต้องมีการพัฒนาความรู ้ใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะการให้บริ การอย่างสม่าเสมอ
การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นในประเทศไทย [23]
การบริ การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นในประเทศไทยได้เริ่ มโครงการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวได้ช่วยเหลื อตัวเองเพิ่มมากขึ้น ช่ วยเหลื อผูท้ ี่พิการ
และผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ให้มีคุณภาพชี วิตดีข้ ึน ลดจานวนผูป้ ่ วยและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล รวมถึ ง
ลดอัตราการเกิ ดโรค อัตราการตาย และเพิ่ ม ความสัม พันธ์ อนั ดี ระหว่างผูป้ ่ วยและสถานบริ ก าร
สาธารณสุ ข
ผูป้ ่ วยที่เข้าโครงการบริ การดูแลสุ ขภาพที่บา้ นจะได้รับการดูแลไม่แตกต่างจากที่ได้รับจาก
โรงพยาบาลและช่วยให้ผปู ้ ่ วยฟื้ นฟูสุขภาพเข้าสู่ ภาวะปกติได้เร็ วขึ้น เนื่ องจากอยู่ในสิ่ งแวดล้อมที่
คุน้ เคย มีญาติคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ผูป้ ่ วยได้รับยาอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ การบริ การดูแลผูป้ ่ วยที่
บ้านยังมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในภาวะเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปั จจุบนั เพราะนอกจากจะช่วย
ลดผูป้ ่ วยที่ตอ้ งนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งของรัฐและของ
ผูป้ ่ วยเอง รวมทั้งประหยัดเวลาของผูป้ ่ วยและญาติในการเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอีก
ด้วย
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีเภสัชกรปฏิ บตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นร่ วมกับบุคลากรอื่นๆ ในทีม
ให้การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น การรายงานผลการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกร รายงานในรู ปแบบจานวนปั ญหา
เกี่ ยวกับยาที่พบและการแก้ไขปั ญหา แต่ยงั มีการศึกษาวิจยั ไม่มากที่ศึกษาถึ งประสิ ทธิ ผลของการ
เยีย่ มบ้านโดยเภสัชกร เปรี ยบเทียบกับการให้บริ การตามปกติ
กระบวนการเยีย่ มบ้าน [21]
1. ระยะก่อนเยีย่ มบ้าน เป็ นระยะของการวางแผนกาหนดวัตถุประสงค์การเยีย่ มบ้านและเตรี ยม
ความพร้อมข้อมูลผูป้ ่ วยและครอบครัวโดยใช้แฟ้ มเวชระเบียนหรื อสรุ ปการเยีย่ มบ้านในครั้งก่อน
กระเป๋ าเยีย่ มบ้าน อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ควรเตรี ยมไปเยีย่ มบ้าน นอกจากนี้กล้องถ่ายภาพอาจเป็ น
อุปกรณ์อีกชิ้นที่ควรพกพาไป เพราะอาจใช้ถ่ายภาพเพื่อติดตามสภาพบาดแผล หรื อถ่ายภาพที่น่า
ประทับใจภายในบ้าน ซึ่ งอาจใช้เป็ นเครื่ องมือเตือนความทรงจาให้ผปู ้ ่ วยและญาติรวมทั้งกระชับ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ในภายหลัง อีกทั้งเป็ นกาลังใจให้ทีมงานเยีย่ มบ้านในครั้งต่อๆ ไป
2. ระยะเยีย่ มบ้าน ในขณะเยี่ยมบ้านจาเป็ นต้องมีทกั ษะในการสื่ อสาร เพื่อสร้างสัมพันธภาพในการ
ค้น หาปั ญ หาผู้ป่ วยและครอบครั ว ได้อ ย่ า งเป็ นองค์ ร วม รู้ จ ัก เข้า ใจ เห็ น อกเห็ น ใจผู้ป่ วยและ
ครอบครั ว ทัก ษะเหล่ านี้ ไ ด้แก่ การให้บริ ก ารด้านจิตวิทยาสังคมและการใช้เครื่ องมือทางด้าน
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มนุ ษยวิทยา เช่ น ประวัติผปู้ ่ วย ผังเครื อญาติ และแนวปฏิบตั ิเมื่อไปถึงบ้านผูป้ ่ วย โดยต้องมุ่งเน้น
ความสนใจที่ตวั ผูป้ ่ วย ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่โรคของผูป้ ่ วย ดังนั้น ต้องช่างสังเกตและประเมินทุกสิ่ งที่พบ
ที่บา้ นผูป้ ่ วย นอกจากประเด็นจาเพาะที่ควรไปประเมินในผูป้ ่ วยแต่ละราย ยังมีประเด็นสุ ขภาพอื่นๆ
ที่ ป ระเมิ น ในขณะเยี่ ย มบ้า นด้ว ย ประเด็ น ที่ ค วรประเมิ น ผู ้ป่ วยในการเยี่ ย มบ้า นแต่ ล ะครั้ ง
ประกอบด้วย 8 ประเด็น หรื อเขียนโดยย่อว่า “INHOMESSS” ซึ่งประเมินได้โดยเภสัชกร กล่าวคือ
I-Immobility ประเมินการเคลื่อนไหว การทากิ จวัตรประจาวัน ความสามารถในการดูแล
ตนเอง ความเสี่ ยงที่จะหกล้ม และอาการเวียนศีรษะ เพราะอาจเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยาได้
N-Nutrition ประเมิ น ภาวะโภชนาการที่ ผูป้ ่ วยได้รั บ การควบคุ มอาหาร ลัก ษณะการ
รับประทานจะบ่งบอกสภาพความเจ็บป่ วยรวมถึงความเหมาะสมกับมื้อยาที่รับประทาน
H-Housing ประเมินสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุ ขภาพผูป้ ่ วย ความเป็ นอยูภ่ ายในบ้าน ความ
เหมาะสมของลักษณะการจัดบ้านกับการใช้ชีวิตของผูป้ ่ วย ผลของลักษณะการใช้ชีวิตในบ้านของ
ผูป้ ่ วยต่อสุ ขภาพ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย
O-Other people ประเมินความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว จานวนสมาชิกในบ้านและ
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย เภสัชกรควรประเมินข้อนี้ ก่อนที่จะเชิญญาติมาให้คาแนะนาเรื่ องการใช้ยา
แก่ผปู้ ่ วย เพราะหากเป็ นบุคคลที่ขดั แย้งกับผูป้ ่ วย ความรู ้ ที่ได้จากเภสัชกรก็อาจไม่เป็ นประโยชน์
หรื อ อาจถู ก ใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ ในความขัดแย้ง ต่ อไปได้ นอกจากนี้ ควรประเมิ นผลกระทบจาก
ความสัมพันธ์ในบ้านต่อการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย เช่น รักและเอาใจกันมากจนทาให้ผปู ้ ่ วยไม่มีวินยั
ในการรับประทานยาหรื อรักษาสุ ขภาพตนเอง หรื อ ขัดแย้งกันจนผูป้ ่ วยกลุม้ ใจ ซึ มเศร้า จนทาให้ไม่
มีวนิ ยั ในการรับประทานยา เป็ นต้น
M-Medication ประเมินการใช้ยาที่ได้รับ ประเมิ นวิธีการรับประทานยา การเก็บยา ความ
สม่าเสมอในการรับประทานยา ประเมินยาทุกชนิดที่ผปู้ ่ วยใช้เพื่อวัตถุประสงค์ความเป็ นยา ซึ่ งไม่ได้
หมายถึงแต่ยาที่แพทย์สั่งเท่านั้น ยาที่ผปู ้ ่ วยและครอบครัวซื้ อมาใช้เพิ่มเติมจากที่แพทย์สั่ง ยาที่ได้มา
จากหลายสถานพยาบาล ทั้งในด้านจานวนยาและวิธีใช้ ตลอดจนวิธีการใช้ยาของผูป้ ่ วยในชีวิตจริ ง
การจัดเก็บยา และปัญหาในการใช้ยา ซึ่งในการประเมินดังกล่าวควรระวังท่าทีในการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ในการใช้ยา หรื อลักษณะที่เหมือนเป็ นการจับผิดผูป้ ่ วย
E-Examination การตรวจร่ างกายที่เภสัชกรน่าจะทาได้ คือ การวัดสัญญาณชี พต่างๆ ความ
ดันโลหิ ต ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิ และการตรวจลักษณะทัว่ ไปที่มองเห็นได้ เช่น ซี ดเหลือง
บวม เป็ นต้น ดังนั้นแม้ผปู ้ ่ วยจะไม่ได้แจ้งอาการเหล่านั้นให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ บุคลากรก็
สามารถสังเกตและประเมินภาวะของผูป้ ่ วย เพิ่มเติมจากประวัติที่ทบทวนก่อนมาเยี่ยมบ้าน ว่าภาวะ
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ดัง กล่ า วเป็ นผลจากยาหรื อ มี ผ ลต่ อการใช้ย าหรื อไม่ เช่ น อาการเวีย นศี รษะเวลาลุ ก ขึ้ นยืน โดย
บุคลากรอาจให้ผปู้ ่ วยลองลุกขึ้นยืน แล้วทาการวัดความดันโลหิ ตและชีพจร อาจตรวจพบความดัน
โลหิตตกขณะลุก ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากยาความดัน โลหิ ต กลุ่ม beta-blockers ที่ผปู้ ่ วยรับประทานอยู่
เป็ นต้น
S-Safety ประเมินความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ประเมินความปลอดภัยทั้งในบ้านและ
นอกบ้าน เช่น บ้านของผูป้ ่ วยสู งอายุที่มีพ้ืนต่างระดับอยูบ่ ริ เวณที่ผปู้ ่ วยต้องใช้บ่อยๆ มีบนั ไดสู งชัน
ไม่มีราวจับ เมื่อจะรับประทานยาแต่ละครั้งต้องเดินขึ้นไปเอายาบนชั้นสองของบ้าน ทั้งที่ส่วนใหญ่
ใช้ชีวติ อยูช่ ้ นั ล่างทั้งวัน นอกจากจะทาให้ลืมรับประทานยาได้ง่ายยังทาให้ไม่ปลอดภัยขณะไปเอายา
มารับประทาน หรื อในบ้านมีสัตว์เลี้ยงอยูก่ บั ผูป้ ่ วยตลอดเวลา อาจสะดุดสัตว์เลี้ยงจนหกล้มเวลาเดิน
ไปมาในบ้านได้ ความปลอดภัยนอกบ้านได้แก่ ความปลอดภัยรอบตัวบ้าน การเข้าถึงบ้านและความ
ปลอดภัยในชุมชน เป็ นต้น
S-Spirituality ประเมินความเชื่อทางจิตวิญญาณ เข้าใจความหมายชีวิต การพูดคุย
และสร้างสัมพันธภาพที่ดี จะทาให้เข้าใจผูป้ ่ วยได้วา่ ทุกวันนี้ชีวติ อยูอ่ ย่างมีความหมายได้ต่อเมื่อชี วิต
เป็ นอย่างไร เช่น คนในบ้านไม่ทะเลาะกัน บ้านสงบสุ ข หรื อได้ทาตนให้เป็ นประโยชน์ไม่เป็ นภาระ
ของผูอ้ ื่น หรื อได้ทาบุญทาทานเป็ นกุศลในชี วิต เป็ นต้น ปั จจัยเหล่ านี้ นอกจากจะเป็ นตัวกาหนด
ความสุ ขในชีวติ ประจาวันให้แก่ผปู ้ ่ วยแล้ว ยังเป็ นปั จจัยที่จะบ่งบอกวินยั และความสม่าเสมอในการ
รับประทานยาอีกด้วย เช่น สังเกตจากการพูดคุยและพบว่าผูป้ ่ วยไม่มีกาลังใจจะใช้ชีวิตอยูต่ ่อเพราะ
รู ้สึกว่าเป็ นภาระลูกหลาน ก็อาจส่ งผลให้ไม่อยากรับประทานยาเพื่อรักษาชี วิตให้รอดอีกต่อไป เป็ น
ต้น
S- Services สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด คิดจากมุมมองของผูป้ ่ วยว่าหากเจ็บป่ วยจะสามารถ
เข้ารับการรักษาที่ สถานพยาบาลใด วิธีและค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางจากบ้านไปยังสถานพยาบาล
ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ซึ่ งในที่น้ ี หมายรวมถึงร้านยาที่ใช้เป็ นประจาด้วย นอกจากนี้
ควรพิจารณาในประเด็นการเกิดภาวะฉุ กเฉิ นว่าผูป้ ่ วยจะสามารถขอรับความช่วยเหลื ออย่างไร จาก
แหล่งใด
อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์ที่จะไปเยีย่ มบ้าน ต้องเข้าใจแนวคิดสุ ขภาพว่าเป็ นองค์
รวมเสี ยก่ อน มี ระบบครอบครั ว ชุ มชน สังคมและวัฒนธรรมที่ ล้อมรอบอยู่ต่างกันมี ท้ งั อดี ตและ
ปั จจุบนั มาเป็ นสุ ขภาพของผูป้ ่ วยในวันนี้ ดังนั้นการเดิ นทางเข้าไปเยี่ยมบ้านผูป้ ่ วย ควรให้เกี ยรติ
ผูป้ ่ วยและญาติ ระวัง อย่า ท าให้ก ารไปเยี่ย มบ้า นเป็ นการจับผิด ผูป้ ่ วย โดยเอาทฤษฎี ความรู้ ของ
วิชาชีพตนลงไป วิพากษ์วจิ ารณ์ชีวติ และพยายามสั่งให้ผปู้ ่ วยปรับชี วิตจริ งมาใกล้เคียงกับทฤษฎีของ
บุคลากรซึ่ งในภาวะดังกล่าว จะทาให้การเยีย่ มบ้านมีผลเสี ยหรื อเกิดผลข้างเคียงได้ ผูป้ ่ วยอาจรู ้สึกไม่
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อยากให้บุคลากรทางการแพทย์มาเยี่ยมบ้านอีก เพราะนอกจากทาให้รู้สึกไม่ดีต่อการมีชีวิตอยูข่ อง
ตนเองแล้ว ยังรู ้สึกไม่ดีที่มีบุคลากรทางการแพทย์มาบุกรุ กถึงบ้าน ผูป้ ่ วยอาจไม่รู้สึกว่าการเยี่ยมบ้าน
จะช่วยให้มีความสุ ขและมีคุณภาพชีวติ เพิ่มขึ้น
3. ระยะหลังการเยีย่ มบ้าน เป็ นระยะหลังการเยี่ยมบ้านได้มาพูดคุยกันเพื่อสรุ ปปั ญหาของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวที่เยีย่ ม แนวทางแก้ปัญหาหรื อการติดตามเยี่ยมบ้านครั้งต่อไปและนาผลที่ได้มาบันทึกลง
ในรายงานหรื อแบบบันทึกการเยีย่ มบ้าน เพื่อประกอบการดูแลต่อเนื่องต่อไป
คุณภาพชี วติ [34, 35]
Schron และ Shumaker [36] ให้นิยามคุณภาพชี วิต หมายถึง ความคิดหลายๆ ด้านเกี่ยวกับ
ความเป็ นอยูข่ องบุคคล ทั้งด้านจิตวิทยา สังคม และสุ ขภาพ
Ericksion [37] ให้นิยามคุณภาพชี วิต หมายถึ ง คุณค่าที่ถูกกาหนดไว้ในช่ วงระยะเวลาที่มี
ชีวติ อยู่ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะความไม่สมบูรณ์ของบทบาทหน้าที่ การรับรู ้ และโอกาสทางสังคม
ซึ่ งทั้งหมดนั้นเป็ นผลมาจากการมีโรค ความเจ็บป่ วย การรักษา หรื อวิธีทางการดาเนินชีวติ
โดยทัว่ ไปแล้ว การวัดคุณภาพชีวติ จะวัดใน 5 มิติ [35] คือ
1. สุ ขภาพทางกาย
2. สุ ขภาพทางใจ
3. สังคมและบทบาทหน้าที่
4. การรับรู ้ความเป็ นอยูโ่ ดยทัว่ ไป
5. โรคและ/หรื อการรักษาที่สัมพันธ์กบั อาการที่เป็ นอยู่
คุณภาพชีวิตด้านสุ ขภาพ [38] หมายถึง ระดับความสมบูรณ์และความพึงพอใจที่ผกู พันกับ
ชีวติ แต่ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเจ็บป่ วยหรื อได้รับการรักษา
ความสาคัญของการวัดคุณภาพชีวติ [37, 38]
คุณภาพชี วิตด้านสุ ขภาพเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อคุ ณภาพชี วิต ดังนั้นการวัดคุ ณภาพ
ชีวิตด้านสุ ขภาพ (health-related quality of life; HRQOL) จึงมีความจาเป็ นและเป็ นผลลัพธ์ทางด้าน
สุ ขภาพที่สาคัญมากอย่างหนึ่ง โดยคุณภาพชีวติ ด้านสุ ขภาพเป็ นผลลัพธ์ที่ไม่สามารถประเมินได้จาก
ผลทางคลินิกหรื อการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการเพียงอย่างเดียว การประเมินคุณภาพชี วิตจัดเป็ น
ผลลัพธ์สาคัญที่ควรติดตามและประเมินผลในการรักษา เนื่องจากทาให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าใจ
ผลกระทบจากโรคและการรักษาต่อชี วิตของผูป้ ่ วยจากมุมมองของผูป้ ่ วยเอง (patient perspective)
ซึ่ งตรงกับความคิดของการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม (holistic care) ที่ให้ความสาคัญและเอาใจใส่ ต่อ
ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผูป้ ่ วยท าให้ ผูป้ ่ วยรู ้ สึ ก ดี ข้ ึ น มองผูป้ ่ วยโดยพิ จ ารณาสิ่ ง ต่ า งๆ ทั้ง หมดที่ มี
ความสัมพันธ์และความสาคัญในชีวติ ของผูป้ ่ วยเอง ไม่ใช่แต่การมองที่ตวั โรค ซึ่งตรงกับแนวคิดการ

35

ให้บริ บาลทางเภสัชกรรมที่ให้ความสาคัญผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางของการรักษา โดยเน้นผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
มากกว่าตัวยา
เครื่ องมือวัดคุณภาพชีวติ
โดยทัว่ ไปสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ
1.
เครื่ องมือวัดคุ ณภาพชี วิต แบบทัว่ ไป (generic instruments) ซึ่ งออกแบบมาเพื่อ
ใช้ได้กบั ทุกกรณี ใช้ได้กบั ผูป้ ่ วยทุกโรค
ข้อดี คือ สามารถนาข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบระหว่างผูป้ ่ วยต่างกลุ่มโรคได้ และ
สามารถวัดผลของการรักษาที่มีต่อชีวติ ของผูป้ ่ วยในมิติต่างๆ
ข้อเสี ย คือ ไม่มีความเฉพาะเจาะจงและไม่มีความไวต่อความแตกต่างในแต่ละโรค
2.
เครื่ อ งมื อ วัด คุ ณ ภาพชี วิต แบบเฉพาะโรค (disease-specific instruments) ซึ่ ง
ออกแบบมาให้มีความเฉพาะเจาะจงต่อผูป้ ่ วยในแต่ละโรค
ข้อดี คือ มีความไวในการวัดความแตกต่างหรื อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรักษา
ที่ให้ในแต่ละโรคได้
ข้อเสี ย คือ ใช้ได้กบั ผูป้ ่ วยเฉพาะโรคเท่านั้น อาจจะไม่ครอบคลุ มบางมิติของชี วิต จึงไม่
สามารถนามาใช้เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ระหว่างผูป้ ่ วยต่างโรคได้
เนื่องจากยังไม่มีขอ้ กาหนดหรื อข้อตกลงที่ชดั เจนเกี่ยวกับแนวความคิดของคุณภาพชี วิต จึง
เป็ นการยากที่ จ ะสรุ ป ถึ ง การใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อเครื่ อ งชี้ วัด ในการประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล การประเมินคุ ณภาพชี วิตของบุ คคลจึงมีความหลากหลาย และมีรูปแบบวิธีการ
ประเมินที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั แนวคิด และวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพชีวติ [38]
EuroQol-5D (EQ-5D) เป็ นเครื่ องมือที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในการวัดคุณภาพชีวิต และมี
ฉบับแปลเป็ นภาษาต่างๆ ทัว่ โลกรวมถึ งภาษาไทย ส่ วนแรกของแบบสอบถามเป็ นการประเมิ น
สภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยใน 5 มิ ติ ได้แก่ การเคลื่ อนไหว (mobility) การดู แลตัวเอง (self-care)
กิจกรรมทัว่ ไป (usual activities) ความปวด/ความไม่สบาย (pain/discomfort) และความวิตกกังวล
ความซึ มเศร้า (anxiety/depression) แต่ละมิติจะมีตวั เลือกแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ไม่มีปัญหา มีปัญหา
ปานกลาง และมี ปัญหาอย่างมาก ซึ่ งสามารถนาผลการประเมินใน 5 มิติ มาคานวณคะแนน
อรรถประโยชน์ ซึ่ งมี ค่าอยู่ในช่ วง 0-1 โดย 0 หมายถึ ง ความตาย (death) และ 1 หมายถึง ภาวะ
สุ ขภาพที่สมบูรณ์ (full health) การคานวณคะแนนอรรถประโยชน์จาก EQ-5D สามารถใช้สมการที่
ได้จากวิธี Time-trade-off (TTO) จากตัวอย่างประชากรผูใ้ หญ่ทวั่ ไปที่ได้จากการสุ่ มในประเทศ
อังกฤษ ซึ่ งคะแนนอรรถประโยชน์ที่ได้มีค่าระหว่าง -0.59 ถึง 1.00 และในปั จจุบนั มีวิธีการคานวณ
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คะแนนอรรถประโยชน์โดยใช้สมการที่ได้จากประชากรไทย ซึ่งคะแนนอรรถประโยชน์ที่ได้จะมีค่า
อยูร่ ะหว่าง -0.45 ถึง 1.00
ส่ วนที่สองของ EQ-5D เป็ น visual analogue scale (VAS) แนวตั้ง มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง
100 โดยคะแนน 100 หมายถึงภาวะสุ ขภาพที่สมบูรณ์ (perfect health) หรื อภาวะสุ ขภาพที่ดีที่สุดที่
สามารถนึกได้ และคะแนน 0 หมายถึง ความตาย (death) หรื อภาวะสุ ขภาพที่แย่ที่สุดที่สามารถนึ ก
ได้ ซึ่งสามารถนาคะแนนจาก VAS ไปใช้ในการคานวณคะแนนอรรถประโยชน์เช่นกัน โดยการนา
ค่าคะแนนที่ได้หารด้วย 100 จะได้คะแนนอรรถประโยชน์อยูร่ ะหว่าง 0-1
ข้อดี ของ EQ-5D เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพชี วิตแบบทัว่ ไปอื่นคือ
เป็ นเครื่ องมือที่ง่ายในการตอบ และใช้ระยะเวลาในการตอบเพียงประมาณหนึ่งนาที รวมทั้งสามารถ
ประเมินมิติทางสุ ขภาพได้หลายมิติโดยใช้เพียงเครื่ องมือเดียว ใช้เปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตในผูป้ ่ วย
ต่างโรคได้ อีกทั้งเป็ นแบบสอบถามที่สามารถขออนุญาตการใช้ได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
Theodorou et al [39] ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งในประเทศไซปรัส
จานวน 528 ราย โดยใช้แบบประเมินคุณภาพชีวติ EQ-5D พบว่า ความดันโลหิ ตมีความเกี่ยวข้องกับ
คะแนนในมิติการเคลื่อนไหว การทากิจกรรมในชีวติ ประจาวัน ความเจ็บปวดและความไม่สุขสบาย
และความวิตกกังวลและความซึ มเศร้า โดยคะแนน EQ-5D มีค่ามัธยฐาน (ค่าพิสัยควอไทล์) เท่ากับ
0.97 (0.19), 0.97 (0.19) และ 0.97 (0.17) เมื่อเริ่ มต้นการศึกษา การติดตามครั้งที่ 1 และการติดตาม
ครั้งที่ 2 ตามลาดับ ซึ่ งแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P<0.001) สาหรับค่า EQ VAS score
เท่ากับ 80 (20), 85 (10) และ 90 (15) เมื่อเริ่ มต้นการศึกษา การติดตามครั้งที่ 1 และการติดตามครั้งที่
2 ตามลาดับ ซึ่ งแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.001) อย่างไรก็ตามโรคความดันโลหิ ตสู งมี
ผลต่อการเคลื่ อนไหว และการทากิ จกรรมในชี วิตประจาวันของผูป้ ่ วยเพียงเล็ก น้อย แต่มีผลเป็ น
อย่างมากต่อความวิตกกังวลและความซึ มเศร้า
Masoom et al [40] ศึกษาผลของการให้การบริ บาลเภสัชกรรมต่อคุ ณภาพชี วิตในผูป้ ่ วย
ความดันโลหิ ตสู งประเทศปากีสถาน จานวน 116 ราย พบว่าหลังจากให้การบริ บาลทางเภสัชกรรม
เป็ นระยะเวลา 6 เดื อน ผูป้ ่ วยมีคะแนน EQ-5D utility score เพิ่มขึ้ นอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ
(P=0.002) เมื่ อ เปรี ยบเที ย บระหว่ า งเริ่ มต้ น การศึ ก ษาและสิ้ น สุ ด การศึ ก ษา โดยมี ค่ า เท่ า กั บ
0.8789±0.17993 และ 0.9276±0.1392 ตามลาดับ สาหรับ EQ VAS score มีค่าเฉลี่ยเริ่ มต้นการศึกษา
เปรี ยบเทียบกับสิ้ นสุ ดการศึกษา เท่ากับ 65.56±16.67 และ 78.00±12.649 (P = 0.002)
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ความพึงพอใจของผู้ป่วย [41]
ในการวัดผลการให้บริ บ าลทางเภสัชกรรม นอกจากการวัดผลทางคลิ นิกแล้ว ควรมีการ
วัดผลความพึงพอใจของผูป้ ่ วยด้วย ซึ่ งความพึงพอใจของผูป้ ่ วยจัดเป็ นผลลัพธ์ ดา้ นมานุ ษยวิทยาที่
สาคัญอีกผลลัพธ์หนึ่ง
วิรฬ พรรณเทวี ให้นิยาม ความพึงพอใจ ว่า “ระดับความรู ้สึกภายในจิตใจของมนุ ษย์ที่ไม่
เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอย่างไร ถ้าคาดหวังหรื อมีความตั้งใจ
มากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่
พึงพอใจเป็ นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สิ่ งที่ต้ งั ใจไว้ว่ามี
มากหรื อน้อย”
ชริ ณี เดชจินดา ให้นิยาม ความพึงพอใจ ว่า “ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใด
สิ งหนึ่งหรื อปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู ้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการ
ตอบสนองหรื อบรรลุ เป้ าหมายระดับ หนึ่ ง ความรู ้ สึกดังกล่ า วจะลดลงหรื อไม่ เกิ ดขึ้ น หากความ
ต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง”
อนงค์ เอื้อวัฒนา ให้นิยาม ความพึงพอใจ ว่า “ความรู ้ สึกของบุคคลที่แสดงออกทั้งในด้าน
บวกหรื อด้านลบ มีความสัมพันธ์กบั การตอบสนองต่อสิ่ งที่ตอ้ งการ ซึ่ งความรู ้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลได้รับหรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในสิ่ งที่ตอ้ งการในระดับหนึ่ ง และความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลง
หรื อไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง”
จากคานิ ยามของความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติ ที่
เป็ นนามธรรมเกี่ ยวกับ จิ ตใจ อารมณ์ ความรู ้ สึกที่ บุคคลมี ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง อาจเกิ ดขึ้ นจากความ
คาดหวังหรื อเกิ ดขึ้ นก็ต่อเมื่ อสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ บุ คคลได้ซ่ ึ งความพึ ง
พอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมและความต้องการของตัวบุคคล
ความพึงพอใจมีความเกี่ยวโยงกับปั จจัยทางจิตวิทยา 2 ประการ คือ
1. การประเมินหรื อแบ่งระดับสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ เกี่ยวกับโครงสร้าง ขั้นตอน และผลจากการบริ การ
2. ปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อสิ่ งที่เป็ นโครงสร้าง ขั้นตอน และผลจากการบริ การ
ความพึงพอใจมีลกั ษณะคล้ายกับคุณภาพชีวติ ตรงที่เป็ นผลมาจากปัจจัยหลายด้าน ซึ่ งอาจจะ
แตกต่างกันไป จากรายงานของ Cleary และ McNeil กล่ าวว่า การวัดความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
โดยทัว่ ไปจะวัดในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความคาดหวังของผูป้ ่ วยต่อการรักษา (personal aspects of care)
2. คุณภาพของเทคนิคในการรักษา (technical quality of care)
3. การสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของการรักษาที่มีให้ (accessibility and availabitity of care)
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4. การรักษาอย่างต่อเนื่อง (continuity of care)
5. ความสะดวกสบาย (convenience)
6. การจัดสถานที่ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (physical setting)
7. การพิจารณาด้านงบประมาณ (financial considerations)
8. ประสิ ทธิผลในการรักษา (effectiveness)
Marshall et al ได้พ ฒ
ั นาแบบวัดความพึ ง พอใจฉบับสั้ น โดยวัดความพึงพอใจต่ อ
ผลการรักษาซึ่ งสามารถใช้ประเมินในโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ โรคซึ มเศร้า
ประกอบด้วย ข้อคาถามจานวน 18 ข้อ แบ่งเป็ นความพึงพอใจในด้านต่างๆ 7 ด้าน คือ
1. ด้านความพึงพอใจทัว่ ไป (general satisfaction)
2. ด้านคุณภาพทางเทคนิค (technical quality)
3. ด้านกิริยามารยาทของบุคลากร (interpersonal manner)
4. ด้านการติดต่อสื่ อสาร (communication)
5. ด้านความคาดหวังด้านค่ารักษาพยาบาล (financial aspects)
6. ด้านเวลาที่ใช้ในการพบแพทย์ (time spent with doctor)
7. ด้านความสามารถเข้าถึงบริ การ และความสะดวกสบาย (accessibility and convenience)
จากการศึ ก ษาของ Kucukarslan พบว่ า การวัด ความพึ ง พอใจของผู ้ป่ วยควรจะท า
แบบสอบถามเฉพาะต่อการบริ การที่เภสัชกรได้ให้บริ การ เพราะความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อการ
บริ การที่ได้รับขึ้นอยูก่ บั ความจาของผูป้ ่ วยต่อการบริ การที่ได้รับในอดีตเปรี ยบเทียบกับการบริ การที่
ได้รับในปั จจุบนั ซึ่ งสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยจาได้ดีที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับและเวลา
ที่ตอ้ งรอรับบริ การ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Zillich et al [42] ศึกษาผลของการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมโรคความดันโลหิ ตสู งโดย
เภสัชกร โดยศึกษาประสิ ทธิ ผลการวัดความดันโลหิ ตสู งที่บา้ นในผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งที่ควบคุม
ความดันโลหิ ตไม่ได้ ซึ่ งเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองที่มีเภสัชกรดูแลแบบ high intensity กับ
กลุ่มควบคุมที่มีเภสัชกรดูแลแบบ low intensity มีผเู ้ ข้าร่ วมการศึกษา 64 ราย และ 61 ราย ตามลาดับ
ส าหรั บ กลุ่ ม ทดลองเภสั ช กรแนะน าให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ เรื่ อ งโรคความดัน โลหิ ต สู ง ติ ด ตาม
ผลการรักษาโดยการเยี่ยมบ้าน 3 ครั้ง ผูป้ ่ วยได้รับคาแนะนาการวัดความดันโลหิ ตด้วยตนเองที่บา้ น
สาหรับกลุ่มควบคุม เภสัชกรวัดความดันโลหิ ตแก่ผปู ้ ่ วยและส่ งต่อข้อมูลให้แพทย์ผรู ้ ักษาตามปกติ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม มี ค่ า ความดั น โลหิ ต systolic blood
pressure/diastolic blood pressure (SBP/DBP) แตกต่างกัน -4.5/-3.2 มิลลิเมตรปรอท ค่าความดัน
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โลหิ ต SBP ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ค่าความดันโลหิ ต DBP แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P=0.03) สาหรั บความร่ วมมือในการใช้ยาวัดโดยใช้แบบสอบถาม Morisky
Medication Adherence Scale 4 ข้อ พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แต่ ใ นกลุ่ ม ทดลองพบว่า ความร่ วมมื อในการใช้ย าเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติเ มื่ อ สิ้ น สุ ด
การศึกษา (P=0.004) ในขณะที่ในกลุ่มควบคุมไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
Anne et al [43] ศึกษาผลการเยี่ยมบ้านในผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งที่ควบคุมความดันโลหิ ต
DBP ไม่ได้ (มากกว่าหรื อเท่ากับ 95 มิลลิเมตรปรอท) โดยแบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
ควบคุมมีผเู ้ ข้าร่ วมการศึกษา 63 ราย ได้รับการรักษาตามปกติ กลุ่มที่ 2 กลุ่มทดลอง 1 มีผเู ้ ข้าร่ วม
การศึกษา 99 ราย ได้รับการเยี่ยมบ้านและให้สมาชิกในครอบครัววัดความดันโลหิ ตด้วยตนเองที่
บ้าน และกลุ่มที่ 3 กลุ่มทดลอง 2 มีผเู ้ ข้าร่ วมการศึกษา 56 ราย ได้รับการเยี่ยมบ้านจากเภสัชกรและ
พยาบาล ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองกลุ่มที่ 3 สามารถควบคุมความดันโลหิ ต DBP ได้ดีกว่า แต่
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีการรักษาตามปกติ
Hunt et al [20] ศึกษาประสิ ทธิ ผลของการรักษาร่ วมกันเป็ นทีมระหว่างแพทย์และเภสัชกร
ในผูป้ ่ วยที่ควบคุมความดันโลหิ ตไม่ได้ ระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน โดยเปรี ยบเทียบระหว่าง
การรักษาแบบปกติกบั การรักษาโดยมีทีมแพทย์และเภสัชกรทางานร่ วมกันในการดูแลผูป้ ่ วย กลุ่ม
ควบคุมมีผเู ้ ข้าร่ วมการศึกษา 233 ราย และกลุ่มทดลอง มีผเู ้ ข้าร่ วมการศึกษา 230 ราย ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่ มทดลองมี ค่าความดันโลหิ ต SBP และ DBP ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (137/75
มิลลิเมตรปรอท เทียบกับ 143/78 มิลลิเมตรปรอท, P=0.007 และ P=0.003 ตามลาดับ) กลุ่มทดลอง
สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตามเป้ าหมายของการรักษา คิดเป็ นร้อยละ 62 และกลุ่มควบคุมคิด
เป็ นร้อยละ 44 (P=0.003) สาหรับความรู ้เกี่ยวกับความดันโลหิ ตสู ง ความร่ วมมือในการรักษา และ
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนคุณภาพชีวิตที่วดั โดย
ใช้แบบสอบถาม SF-36 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ยกเว้นคุณภาพชี วิต
ด้านการรับรู ้สุขภาพโดยทัว่ ไป ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.01)
ศิริรัตน์ และรุ่ งเพชร [24] ศึกษาการดูแลปั ญหาการใช้ยาในผูป้ ่ วยเฉพาะรายในชุ มชนเขต
พื้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาด้านความปลอดภัยในการใช้ยา การควบคุมอาการของโรคเรื้ อรัง
ในชุ มชนและพัฒนารู ปแบบการบริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ น (home pharmaceutical care) ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 1,759 ราย จากการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรชุมชน พบปั ญ หาจากการใช้
ยา คิดเป็ น 2.5 ปั ญหาต่อผูป้ ่ วย 1 ราย โดยส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาการไม่ให้ความร่ วมมือในด้านยา คิด
เป็ นร้อยละ 95 จากปั ญหาทั้งหมด จากการเยี่ยมบ้าน 3 ครั้ง พบว่าผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการใช้ยา
ดี ข้ ึน ผูป้ ่ วยกลุ่มความดันโลหิ ตระดับความรุ นแรงขั้นที่ 2 (stage 2 มากกว่าหรื อเท่ากับ160/100)
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เปลี่ยนเป็ นกลุ่มที่มีระดับความรุ นแรงน้อยกว่า (stage 1 มากกว่าหรื อเท่ากับ SBP 140-159/DBP 9099) ร้ อยละ 56.1 นอกจากนี้ เภสัชกรเยี่ยมบ้านได้ส่งผูป้ ่ วยกลับไปยังแพทย์ผูร้ ั กษาและได้รับการ
ตอบสนองจากแพทย์ ร้อยละ 55 พร้อมได้รับการแก้ปัญหาจากคาเสนอแนะของเภสัชกรเยีย่ มบ้าน
มณฑา และคณะ [44] ศึกษาผลของการเติมยารักษาความดันโลหิ ตสู งโดยเภสัชกรในศูนย์
สุ ขภาพชุมชนตาบลเทพา ศึกษาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่สามารถควบคุมอาการได้ (ค่าความ
ดันโลหิ ต <140/90 มิลลิเมตรปรอท) ผลการศึ กษา พบว่า ร้ อยละของผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในการใช้ยา
กลุ่ ม ทดลอง (ร้ อยละ 22.4) น้อยกว่า กลุ่ มควบคุ ม (ร้ อยละ 100) อย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติ (P<
0.001) การให้บริ การของเภสัชกรไม่มีผลเปลี่ ยนแปลงค่าความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยในกลุ่ม
ทดลองมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการให้บริ การของเภสัชกรในลักษณะนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 4.5±0.6 จากคะแนนเต็ม 5.0 สาหรับกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.5±0.7
อุไลลักษณ์ และคณะ [22] ศึกษาผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบ้านใน
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน 78 ราย ที่ ม ารั บ บริ ก ารที่ ศู นย์สุ ข ภาพชุ มชนบัววัด ซึ่ ง กลุ่ ม ศึ กษาจะได้รับ
คาแนะนาเรื่ องสุ ขภาพแบบกลุ่มและได้รับการเยี่ยมบ้านเดือนละ 1 ครั้ง เป็ นเวลา 3 เดือน และกลุ่ม
ควบคุ มจะไม่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมที่ บา้ นแต่ได้รับการบริ การตามปกติ ที่ศูนย์สุขภาพ
ชุ มชนเท่านั้น ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มศึกษามีระดับความรู ้ เรื่ องโรคเบาหวานสู งกว่ากลุ่มควบคุ ม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.001) ผลทางคลินิก ได้แก่ ค่า FBS, HbA1C, คอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอร์ ไรด์, LDL-C, และ HDL-C ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ผลที่มีต่อความร่ วมมือในการใช้ยา
โดยวัดเฉพาะกลุ่มศึกษา พบว่า เมื่อประเมินความร่ วมมือในการรักษาในครั้งแรกพบว่า มีผปู ้ ่ วยลืม
รับประทานยาและหยุดยาเอง จานวน 8 รายและ 5 ราย ตามลาดับ แต่หลังจากได้รับการเยี่ยมบ้าน
พบว่า ผูป้ ่ วยลื ม รั บ ประทานยาเหลื อเพี ยง 4 ราย และไม่ มีผูป้ ่ วยรายใดหยุดรั บ ประทานยาเอง
นอกจากนี้ พบกว่า กลุ่ ม ศึ ก ษามี ร ะดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ก ว่า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(P=0.014) โดยมีระดับคะแนนเท่ากับ 179.80±19.71 คะแนนและ 170.38±20.93 คะแนน ตามลาดับ
จากคะแนนเต็ม 225 คะแนนจากการประเมินโดยใช้แบบสอบถามซึ่ งดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม
Diabetes Control and Complication Trial (DCCT)
วิลาวัณย์ [23] ศึกษาผลการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ นแก่ผปู ้ ่ วยโรคเบาหวาน ที่มีระดับ
น้ า ตาลในเลื อดหลัง อดอาหาร 8 ชั่วโมง ในระยะเวลา 6 เดื อนก่ อนการศึ ก ษาเฉลี่ ยตั้ง แต่
180 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตรขึ้นไป ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา กลุ่มละ 65 ราย ทั้ง
สองกลุ่มรับบริ การจากโรงพยาบาลตามปกติ และกลุ่มศึกษาได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ น
ทุก 6 สัปดาห์ รวม 3 ครั้ง ผลการศึกษา พบว่าความร่ วมมือในการใช้ยา และความรู ้ ในกลุ่มศึกษา
ดีกว่ากลุ่มควบคุ มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะที่ผลต่อการควบคุมโรคไม่มีความแตกต่างกัน
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ระหว่างกลุ่ม ผูป้ ่ วยที่รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ นมีความพึงพอใจต่อบริ การมาก โดยคะแนน
มากกว่า 4 คะแนนในทุกข้อคาถาม (คะแนนเต็ม 5) ผูป้ ่ วยรู ้ สึกสบายใจเมื่อได้พูดคุ ยกับ เภสัชกร
เกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพของตนเป็ นข้อที่คะแนนสู งสุ ด เท่ากับ 4.78±0.42 คะแนน
Carter BL [45] ได้ศึกษาการควบคุมความดันโลหิตสู ง คุณภาพชีวติ คุณภาพการรักษา และ
ความพึงพอใจต่อคาแนะนาจากเภสัชกรของผูป้ ่ วยในสถานบริ การระดับปฐมภูมิ โดยเปรี ยบเทียบ
ก่อนและหลังจากการให้คาแนะนาจากเภสัชกร และแบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ มควบคุ ม
จานวน 26 ราย และกลุ่มทดลองจานวน 25 ราย ทาการศึกษาเป็ นเวลา 6 เดือน ผลการศึกษาพบว่า
ความดันโลหิ ต SBP ในกลุ่มทดลองลดลงจาก 151 มิลลิเมตรปรอท เป็ น 140 มิลลิเมตรปรอท เมื่อ
เริ่ มต้นศึกษาเปรี ยบเทียบกับในเดือนที่ 6 พบว่า ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P<0.001) แต่ใน
กลุ่มควบคุมไม่พบการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพชี วิตของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติหลังจากการศึกษาเป็ นเวลา 6 เดือน (P<0.05) แต่ในกลุ่มควบคุมไม่พบการเปลี่ยนแปลง
Vivian [46] ได้ศึกษาผลการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในคลินิกโรคความดันโลหิ ตสู งของเภสัชกร
เปรี ยบเทียบกับการดูแลรักษาของแพทย์ในคลินิกปกติ โดยศึกษาไปข้างหน้าเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งชนิ ด essential hypertension ที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป จานวน
56 ราย สุ่ มเป็ นกลุ่มที่แพทย์ดูแลในคลินิกปกติ และเภสัชกรดูแลจานวน 27 ราย และกลุ่มที่แพทย์
ดูแลในคลินิกปกติ จานวน 29 ราย ผูป้ ่ วยในกลุ่มที่เภสัชกรดูแลจะได้รับการนัดมาพบเภสัชกรทุก
เดื อ นเพื่ อ รั บ ยาหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นการใช้ ย าลดความดัน โลหิ ต สู ง ตามความเหมาะสม แต่ จ ะไม่
เปลี่ยนแปลงยาอื่นๆ ที่อาจมีผลไม่พึงประสงค์ต่อระบบความดันโลหิ ต และเภสัชกรจะให้ความรู ้ใน
เรื่ องโรคความดันโลหิ ตสู งตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิ ตสู งของ JNC-VI ผูป้ ่ วยในกลุ่ม
ที่แพทย์ดูแลจะได้รับการบริ การทัว่ ไปที่เคยปฏิ บตั ิจากเภสัชกร ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยที่ควบคุ ม
ความดันโลหิตสู งให้นอ้ ยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ในกลุ่มที่เภสัชกรดูแลมีจานวน 21 ราย (ร้อย
ละ 81) ในกลุ่มที่แพทย์ดูแลมี 8 ราย (ร้อยละ 30) ซึ่ งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ไม่มี
ความแตกต่างของความพึงพอใจของผูป้ ่ วยหรื อการให้ความร่ วมมือในการใช้ยาระหว่างผูป้ ่ วยทั้ง 2
กลุ่ม
บุษกร หนูขา [47] ได้ศึกษาผลของการให้บริ การของเภสัชกรในคลิ นิกรับยาต่อเนื่ องต่อ
คุณภาพการรักษาผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งด้านการควบคุมความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นช่วงที่กาหนด
นอกจากนี้ยงั ศึกษาเวลาที่ผปู ้ ่ วยใช้ในการรอรับบริ การในแต่ละครั้ง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อการ
บริ การที่ได้รับ ความร่ วมมือในการใช้ยา การมาพบแพทย์ฉุกเฉิ นเนื่ องจากภาวะความดันโลหิ ตสู ง
คุ ณภาพการใช้ย า และคุ ณภาพชี วิตของผูป้ ่ วย โดยท าการศึ ก ษาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
จานวน 109 ราย ที่สามารถควบคุมความดันโลหิ ตได้ไม่เกิน 150/100 มิลลิเมตรปรอท ด้วยการใช้ยา
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ลดความดันโลหิ ตสู งรู ปแบบเดิมติดต่อกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และไม่มีโรคเรื้ อรังอื่นๆ ร่ วม
ด้วย โดยผูป้ ่ วยถูกสุ่ มเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ มที่ เข้ารั บบริ การในคลิ นิกรั บยาต่อเนื่ อง (กลุ่ มทดลอง)
จานวน 55 ราย และกลุ่มที่เข้ารับบริ การในคลินิกปกติที่ผปู ้ ่ วยเข้าพบแพทย์ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล
(กลุ่มควบคุ ม) จานวน 54 ราย ผูป้ ่ วยทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการนัดมาโรงพยาบาลทุก 2 เดือน เป็ น
ระยะเวลา 7 เดื อน ผลการศึกษาพบว่า การควบคุ มความดันโลหิ ต เวลาเฉลี่ ยในการรอรับบริ การ
ความร่ ว มมื อ ในการใช้ ย า ระหว่า งกลุ่ ม ในแต่ ล ะครั้ งที่ ม าโรงพยาบาล และระหว่ า งครั้ งที่ ม า
โรงพยาบาลภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน พบว่าเวลาเฉลี่ ยในการรอรับบริ การของการมา
โรงพยาบาลรวมทั้ง 3 ครั้ง ของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม 22 นาที อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.001) ผูป้ ่ วยทั้ง 2 กลุ่ มพึงพอใจมากกับการบริ การของคลิ นิกโรคความดันโลหิ ตสู ง ซึ่ งไม่
แตกต่างกันทั้งก่ อนและหลังการวิจยั และผูป้ ่ วยกลุ่ มทดลองพึงพอใจมากหากเภสัชกรให้บริ การ
คลินิกรับยาต่อเนื่ องโรคความดันโลหิ ตสู งต่อไป (4.19 0.86 คะแนน) ตลอดการวิจยั ไม่พบการมา
พบแพทย์ฉุกเฉิ นของผูป้ ่ วยทั้ง 2 กลุ่ม รู ปแบบการใช้ยาหลังการวิจยั ของผูป้ ่ วยทั้ง 2 กลุ่ม มากกว่า
ร้อยละ 95 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระดับคุณภาพชี วิตในทุกๆด้านของผูป้ ่ วยในกลุ่มทดลองค่อนข้าง
สู งกว่าในกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการวิจยั แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
Erhun [48] ได้ทาการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลการให้คาแนะนา
ของเภสัชกรจะมีผลต่อการควบคุมความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วยชาวไนจีเรี ยวัยกลางคนจนถึ งสู งอายุที่
ได้รับยาขับปั สสาวะ (amiloride hydrochloride 5 mg และ hydrochlorothiazide 50 mg) และ/หรื อ
methyldopa ในการรักษาเริ่ มแรกให้ดีข้ ึนได้หรื อไม่ โดยวิธี prospective cohort study ในผูป้ ่ วยนอก
ที่ เ ข้า รั บ การรั ก ษา ณ ศู น ย์สุ ข ภาพในทางตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข องไนจี เ รี ย และท าการศึ ก ษาเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี เปรี ยบเทียบผลการรักษาและระดับความพึงพอใจของผูป้ ่ วยก่อนและหลังการให้
คาแนะนาของเภสัชกรในเรื่ องการควบคุมความดันโลหิ ตสู ง โดยเภสัชกรจะให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วย
เกี่ ยวกับการรักษาในปั จจุบนั เป้ าหมายการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการดารงชี วิตของแต่ละคน การ
จัดการกับความเครี ยด การเพิ่มการออกกาลังกาย กระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยตระหนักถึงความจาเป็ นในการ
ควบคุมความดันโลหิ ต ซึ่ งมีผลต่อโรคที่เป็ นและโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
ยาเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลการรักษาที่ดีข้ ึนและลดโอกาสเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิ ดขึ้นได้
ผลการศึกษาพบว่าความดันโลหิ ตที่ควบคุมไม่ได้ลดลงจากร้อยละ 92 เป็ นร้อยละ 36.2 และพบการ
รักษาล้มเหลวร้อยละ 5.9 กล่าวโดยสรุ ป การให้คาแนะนาและดูแลผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งสามารถ
ทาให้ความดันโลหิตลดลงอยูใ่ นเกณฑ์เป้ าหมาย ลดการรักษาที่ลม้ เหลว
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Hutchison et al [49] ศึกษาผลของการจัดการการบาบัดด้านยา (medication therapy
management; MTM) ของทีมสหสาขาวิชาชี พระหว่างแพทย์กบั เภสัชกรในผูป้ ่ วยนอกโรคความดัน
โลหิ ตสู ง โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ของการรักษาของผูป้ ่ วย ศึกษาในผูป้ ่ วย 106 ราย ที่
ได้รับ การวิ นิจ ฉัย ว่า เป็ นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง และ/หรื อโรคไขมัน ในเลื อดสู ง
เปรี ยบเทียบผูป้ ่ วยก่อนและหลังให้การจัดการบาบัดด้านยา 5 เดือน ผลการศึกษา พบว่า ค่าความดัน
โลหิ ต ความดัน โลหิ ต ขณะหัว ใจบี บ ตัว ลดลงอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.01) จาก 147.4
มิลลิเมตรปรอทเป็ น 134.7 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิ ต DBP ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P<0.01) เช่นกันจาก 87.7 มิลลิเมตรปรอทเป็ น 81.8 มิลลิเมตรปรอท
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด พบว่าโรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นปั ญหาทาง
สาธารณสุ ขที่สาคัญทัว่ โลก มีความชุ กของโรคที่เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ และยังเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญต่อ
การเสี ยชี วิตอย่างกะทันหัน โรคหัวใจและหลอดเลื อด โรคหลอดเลื อดสมองและโรคไตวายเรื้ อรัง
โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรคที่ตอ้ งมีการรักษาอย่างต่อเนื่ องไปตลอดชี วิต และเนื่ องจากเป็ นโรคที่
มี อาการแสดงออกที่ ไ ม่ แน่ นอน ท าให้ ผูป้ ่ วยไม่ เห็ นความส าคัญที่ จะต้องรั ก ษาจึ ง ไม่ ย อมรั ก ษา
ต่อเนื่ อง ซึ่ งการเกิ ดปั ญหาความไม่ร่วมมือในการรักษา นอกจากจะทาให้เกิ ดความล้มเหลวในการ
รักษา เกิดโรคแทรกซ้อนและเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ แล้วยังทาให้เกิดความสู ญเสี ยทางด้านเศรษฐกิจ
เนื่ องจากการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้นการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู ้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสู ง รวมถึงการแก้ไขปั ญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยทาให้การรักษา
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและผูป้ ่ วยสามารถควบคุ ม อาการของโรคความดัน โลหิ ต ได้ จากการศึ ก ษาใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่า ผูป้ ่ วยกลุ่มที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมด้วยรู ปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งการทางานแบบสหสาขาวิชาชี พ ทาให้ผูป้ ่ วยสามารถควบคุมความดันโลหิ ตได้ตาม
เป้ าหมาย และการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบ้านในผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งใน
ต่างประเทศทาให้ผปู ้ ่ วยสามารถควบคุ มระดับความดันโลหิ ตได้ดีข้ ึน มีความร่ วมมือในการใช้ยา
เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวติ และความพึงพอใจในการให้บริ การเพิ่มขึ้น สาหรับประเทศไทยยังมีการศึกษา
ในเรื่ องดังกล่าวน้อย ดังนั้น ควรมีการศึกษาถึงบทบาทของเภสัชกรร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชี พใน
การเยีย่ มบ้านในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสู งเพื่อให้เภสัชกรดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นซึ่ งจะช่วยให้สามารถค้นหา
ปั ญหาและแก้ไขได้ตรงตามสาเหตุและป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิ ดขึ้นได้ และนาไปใช้ประโยชน์ใน
โรคเรื้ อรังอื่นๆ ต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการทดลองแบบสุ่ มและมีกลุ่มควบคุม การแบ่งกลุ่มผูป้ ่ วยใช้การสุ่ มอย่างง่ายแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศึกษา จะได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาลและการ
เยี่ยมบ้านของผูป้ ่ วย และกลุ่ มที่ 2 คื อ กลุ่ มควบคุ ม จะได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของ
โรงพยาบาล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งที่มารับบริ การที่คลินิกผูป้ ่ วยนอกโรคความดันโลหิ ตสู ง โรงพยาบาล
บ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ในวันอังคารและวันพฤหัส เวลา 13.00 น. - 16.30 น. และวันพุธ เวลา
8.30 น. - 16.30 น. ในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2556
กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่มารับบริ การที่คลินิกผูป้ ่ วยนอกโรคความดันโลหิ ตสู ง โรงพยาบาล
บ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ในวันอังคารและวันพฤหัส เวลา 13.00 น. - 16.30 น. และวันพุธ เวลา
8.30 น. - 16.30 น. ในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2556 จานวน 76 คน ซึ่ งคัดเลือกโดยวิธีการสุ่ ม
แบบง่าย (simple random sampling)
ตัวแปรในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
การเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ตัวแปรตาม
1. สัดส่ วนผูป้ ่ วยที่มีระดับความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์เป้ าหมาย
2. สัดส่ วนผูป้ ่ วยที่ให้ความร่ วมมือในการใช้ยา
3. คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
4. ปั ญหาเกี่ยวกับยาที่ได้รับการแก้ไข
5. ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน การรักษาและการใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู ง (ภาคผนวก ค)
2. แบบประเมินความร่ วมมือในการรักษาด้วยยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง modified Morisky
Medication Adherence Scale (MMAS) ฉบับภาษาไทย (ภาคผนวก ง)
3. แบบบันทึกการนับเม็ดยา เพื่อประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา (ภาคผนวก จ)
4. แบบประเมินคุณภาพชีวติ EuroQol-5D (EQ-5D) ฉบับภาษาไทย (ภาคผนวก ฉ)
5. แบบประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ช)
6. แผ่นพับความรู ้และคู่มือเกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสู ง ความรู ้ในการดูแลตนเอง การปฏิบตั ิตวั
สาหรับผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งโดยผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นเอง (ภาคผนวก ซ)
ขั้นตอนของการศึกษา
ขั้นตอนของการศึกษาแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน 1 เตรี ยมการก่อนดาเนินงานวิจยั
ขั้นตอน 2 ดาเนินงานวิจยั
ขั้นตอน 3 วิเคราะห์และประเมินผล
ขั้นตอน 1 เตรี ยมการก่อนดาเนินงานวิจยั
ขั้นเตรี ยมการก่อนดาเนินงานวิจยั มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ขออนุ ม ตั ิ ด้า นจริ ย ธรรมจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ คณะเภสั ชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ติดต่อประสานงานกับผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร เพื่อขออนุญาตทาวิจยั
4. คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่มารับบริ การที่คลินิกผูป้ ่ วยนอกโรค
ความดันโลหิตสู ง โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ในวันอังคาร
และวันพฤหัส เวลา 13.00 น. - 16.30 น. และวันพุธ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2556
1.2 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั คือ ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งที่มารับบริ การที่คลินิก
ผูป้ ่ วยนอกโรคความดันโลหิ ตสู ง โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ในวันอังคารและวันพฤหัส เวลา 13.00 น. - 16.30 น. และวันพุ ธ
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เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ในช่ วงเดื อนมิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2556
จานวน 76 คน ซึ่ งคัดเลือกโดยวิธีการสุ่ มแบบง่าย
1.3 การคานวณขนาดตัวอย่างใช้สูตรสาหรับการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่ ม ที่ เ ป็ นอิ ส ระต่ อ กัน โดยก าหนดระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05
(α = 0.05; two-tailed test) และอานาจการทดสอบ 80% (1-β = 0.80)
ขนาดตัวอย่างในการวิจยั สามารถคานวณได้จากสู ตร [50]
2(Z  Z  ) 2 p(1  p)
N 
( PC  PI ) 2

กาหนดให้
= ค่ามาตรฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% = 1.96
Z
่ 80% = 0.84
Z  = ค่ามาตรฐานที่ระดับความเชื่ อมัน


p 

เมื่อ

Pc

=

1
( Pc  PI )
2

สัดส่ วนของผูป้ ่ วยกลุ่มควบคุมที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตอยูใ่ น

เกณฑ์เป้ าหมาย (0.44) [20]
= สัดส่ วนของผูป้ ่ วยกลุ่มศึกษาที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตอยูใ่ น
PI
เกณฑ์เป้ าหมาย (0. 62) [20]
N 

2(1.96  0.84) 2 0.53(1  0.53)
(0.44  0.62)2

ดังนั้น
N = 60 คน
ประมาณการว่าอาจมีผปู ้ ่ วยออกจากการวิจยั ก่อนกาหนด [51] คิดเป็ นร้อยละ 20 จึงเพิ่มขนาดผูป้ ่ วย
อีก 60 x 20% = 12 คน ทาให้ได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 72 คน ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในการวิจยั นี้
เท่ากับ 144 คน
1.4 เกณฑ์การคัดผูป้ ่ วยเข้า (inclusion criteria)
1.4.1 ผูป้ ่ วยนอกอายุ 18-65 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ต
สู งชนิดไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั (essential hypertension) ทั้งที่ไม่มีโรคร่ วมและมีโรคร่ วม
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1.4.2 ผูป้ ่ วยที่มีความดันโลหิ ตก่อนการวิจยั เป็ นเวลา 6 เดือน มีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 150/90 มิลลิเมตรปรอท แต่น้อยกว่า 160/100 มิลลิเมตรปรอท อย่างน้อย 2 ครั้ ง
ติดต่อกัน
1.4.3 ผูป้ ่ วยที่มีคะแนนความร่ วมมือในการใช้ยาเมื่อประเมินโดย modified
MMAS ฉบับภาษาไทย (ภาคผนวก ง) น้อยกว่า 6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 8 คะแนน
1.4.4 ผูป้ ่ วยที่สามารถสื่ อสารด้วยภาษาไทย
1.4.5 ผูป้ ่ วยที่ยนิ ยอมและเต็มใจเข้าร่ วมการวิจยั
1.5 เกณฑ์การคัดผูป้ ่ วยออก (exclusion criteria)
1.5.1 ผูป้ ่ วยมีประวัติเป็ นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรื อโรคหลอดเลือด
สมองภายใน 6 เดือนที่ผา่ นมา
1.5.2 ผูป้ ่ วยเป็ นโรคตับ
1.5.3 ผูป้ ่ วยตั้งครรภ์หรื อให้นมบุตร
1.5.4 ผูป้ ่ วยเป็ นโรคสมองเสื่ อม
1.6 วิธีจดั ผูป้ ่ วยเข้ากลุ่ม ใช้วธิ ี สุ่มอย่างง่าย (simple randomization) โดยใช้ตารางเลข
สุ่ ม แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มศึกษา จานวน 72 คน จะได้รับการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและการบริ บาลทางเภสัช กรรมตามปกติของโรงพยาบาล
กลุ่มควบคุม จานวน 72 คน จะได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล
ขั้นตอน 2 ดาเนินงานวิจยั
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจยั มีดงั นี้
1.
ชี้แจงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ให้กบั ทีมแพทย์
พยาบาล และเภสัชกร ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยนอกในช่วงเวลาเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลบ้านนาสาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
2.
ขอความร่ วมมือจากพยาบาลประจางานคลินิกผูป้ ่ วยนอกโรคความดันโลหิตสู ง
เพื่อหาข้อมูลวันนัดของผูป้ ่ วย และใช้การสื บค้นข้อมูลของผูป้ ่ วยจากระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน
โรงพยาบาล (HosXP)
3.
เภสัชกรผูว้ จิ ยั ชี้แจงข้อมูลตามเอกสารชี้แจงเข้าร่ วมการวิจยั ให้ผปู ้ ่ วยที่ผา่ นการคัดเลือก
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา (ภาคผนวก ก) และลงนามในหนังสื อแสดงความยินยอมการเข้าร่ วม
โครงการวิจยั ผลของการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (ภาคผนวก ข)
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4.
เภสัชกรผูว้ จิ ยั บันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการใช้ยาทั้งหมด
ค่าระดับความดันโลหิ ต น้ าหนัก ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอื่น ๆ การแพ้ยาและการนัดหมาย จากเวช
ระเบียนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ HosXP (ภาคผนวก ค)
5.
พยาบาล สัม ภาษณ์ ถึ งการปฏิ บตั ิ ต ัวและการดู แลตนเองของผูป้ ่ วย และเภสัช กรผูว้ ิจ ัย
สัมภาษณ์ ความร่ วมมือในการใช้ยาโรคความดันโลหิ ตสู งโดยใช้แบบสอบถาม modified MMAS ฉบับ
ภาษาไทย (ภาคผนวก ง) แบบบันทึกการนับเม็ดยา (ภาคผนวก จ) ประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้แบบสอบถาม
EQ-5D ฉบับภาษาไทย (ภาคผนวก ฉ) และประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ช)
6.
ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษาได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล
โดยที่เภสัชกรผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ทราบว่าผูป้ ่ วยคนใดอยูใ่ นกลุ่มควบคุมหรื อกลุ่มศึกษา
การบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล หมายถึง ผูป้ ่ วยมารับบริ การจากคลินิกโรค
ความดันโลหิตสู ง แผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล ทุก 4-8 สัปดาห์หรื อนานกว่านั้นตามวันที่แพทย์นดั รับ
บริ การตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจวัดค่าความดันโลหิ ตโดยพยาบาลหน้าห้องตรวจโดยเครื่ องวัดความดันโลหิ ตอัตโนมัติ
ยี่ห้อ OMRON HEM-7221 ซึ่ งผ่านการทดสอบความเที่ยงและความตรงตรงทุก 6 เดือน การตรวจวัดระดับ
ความดันโลหิต มีวธิ ีการวัดความดันโลหิตตามมาตรฐานของโรงพยาบาลบ้านนาสาร [7, 26] โดย
1.1 การเตรี ยมผูป้ ่ วย ไม่รับประทานชาหรื อกาแฟ และไม่สูบบุหรี่ ก่อนทาการวัด 30 นาที ให้ผปู้ ่ วย
นัง่ พักบนเก้าอี้เป็ นเวลา 5 นาทีหลังพิงพนักเพื่อไม่ตอ้ งเกร็ งหลัง เท้า 2 ข้างวางราบกับพื้น แขนซ้ายหรื อขวา
ที่ตอ้ งการวัดวางอยูบ่ นโต๊ะ ไม่ตอ้ งกามือ
1.2 การเตรี ยมเครื่ องมือ ทั้งเครื่ องวัดชนิ ดอัตโนมัติหรื อปรอทกรณี ที่ไม่สามารถวัดด้วยเครื่ องวัด
ความดันโลหิ ตอัตโนมัติ จะต้องได้รับการตรวจเช็คมาตรฐานอย่างสม่าเสมอเป็ นระยะๆ และใช้ arm cuff
ขนาดที่เหมาะสมกับแขนของผูป้ ่ วย จะต้องครอบคลุมรอบวงแขนผูป้ ่ วยได้ร้อยละ 80 สาหรับแขนคนทัว่ ไป
จะใช้ arm cuff ที่มีขนาด 12-13 เซนติเมตร x 35 เซนติเมตร
1.3 วิธีการวัด พัน arm cuff ที่ตน้ แขนเหนือข้อพับแขน 2-3 เซนติเมตร อ่านผลหน้าจอแสดงผล
ความดัน และอัตราการเต้นของหัวใจ
2. เข้าพบแพทย์และแพทย์สงั่ ยาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการยาความดันโลหิตสู ง ยกเว้น
ผูป้ ่ วยมีอาการผิดปกติหรื ออาการแทรกซ้อนที่รุนแรง
3. รับยาจากเภสัชกรผูป้ ฏิบตั ิงาน ณ ห้องจ่ายยาคลินิกความดันโลหิ ตสู ง ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีปัญหา
เรื่ องความไม่ร่วมมื อในการใช้ยา ผูป้ ่ วยจะได้รับคาปรึ กษาด้านยา ในห้องให้คาปรึ กษาด้านยาคลินิกโรค
ความดันโลหิ ตสู งโดยเภสัชกรจะพูดคุยซักถามถึงอาการผิดปกติต่าง ๆ รวมถึงปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ยา และ
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จ่ายยาตามที่ แพทย์สั่ง โดยให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับโรคและยาที่ผูป้ ่ วยได้รับ ได้แก่ ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคความดัน
โลหิ ตสู ง ชื่ อยา สรรพคุณ วิธีการใช้ยา ข้อควรระวังในการใช้ยา อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น การเก็บรักษา
ยา ข้อควรปฏิบตั ิกรณี ลืมรับประทานยา การปฏิบตั ิตวั การรับประทานอาหารและการออกกาลังกาย
4. ความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย เภสัชกรประเมินโดยวิธีนบั เม็ดยาในการใช้ยารักษาโรค
ประจาตัวทุกรายการที่ได้รับจากโรงพยาบาลบ้านนาสารและโรงพยาบาลอื่นคานวณความร่ วมมือของยาแต่
ละตัวแยกกันแล้วนามาหาค่าเฉลี่ย หากผูป้ ่ วยใช้ยาเกินกว่าร้อยละ 80 ถือว่าผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือ
5. ประเมินคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D ฉบับภาษาไทย
6. ประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วยโดยใช้แบบประเมินที่ผวู ้ จิ ยั จัดทาขึ้นเอง ซึ่ งผ่านการทดสอบ
ความถูกต้องของแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน และการทดสอบความเชื่ อมัน่ (reliability test) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีวดั ความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ในผูป้ ่ วยในพื้นที่ที่ทาการศึกษา
จานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.93
กลุ่มศึกษา: ผูว้ จิ ยั จัดทาแผนที่บา้ นของผูป้ ่ วยและออกเยี่ยมบ้านของผูป้ ่ วย ทุก 4-8 สัปดาห์หรื อนานกว่านั้น
ขึ้นกับวันที่ผปู ้ ่ วยต้องมาพบแพทย์ครั้งถัดไป รวม 3 ครั้ง โดยกิจกรรมของเภสัชกรและทีมสหสาขาวิชาชีพในการเยีย่ มบ้านแต่ละครั้ง ได้แก่
การเยีย่ มบ้านครั้งที่ 1
เมื่อผูว้ จิ ยั พบกลุ่มศึกษาครั้งแรก ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลต่อไปนี้
1.
ความดันโลหิ ต ที่ วดั โดยพยาบาลโดยเครื่ องวัดความดันโลหิ ตอัตโนมัติ ยี่ห้อ OMRON
HEM-7221 เพื่อติดตามระดับความดันโลหิตของผูป้ ่ วย
2. ปั ญหาเกี่ยวกับยาของผูป้ ่ วย ผูว้ จิ ยั อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผปู้ ่ วย เวชระเบียน และสมุด
ประจาตัวผูป้ ่ วย เพื่อประเมินว่าผูป้ ่ วยมีปัญหาต่อไปนี้หรื อไม่
2.1 ผูป้ ่ วยมีขอ้ บ่งใช้ในการใช้ยารักษาแต่ไม่ได้รับยา เนื่องจาก ไม่ได้รับการรักษา
อาการหรื อภาวะที่นาผูป้ ่ วยมาพบแพทย์ ไม่ได้รับการรักษาอาการภาวะที่เกิดขึ้นใหม่หลังได้รับการรักษาไป
ระยะหนึ่ง แพทย์หยุดสั่งใช้ยาที่ผปู ้ ่ วยต้องใช้ควบคุมหรื อรักษาอาการหรื อโรค ที่เป็ นขณะนั้น
หรื อไม่สั่งใช้ยาที่ควรให้เพื่อเสริ มฤทธิ์ ในการรักษา
2.2 ผูป้ ่ วยใช้หรื อได้รับยาที่ไม่เหมาะสมกับภาวะความเจ็บป่ วย โรคหรื ออาการ
หรื อสภาพที่ผปู ้ ่ วยเป็ นทาให้อาการหรื อโรคยังเป็ นปั ญหากับผูป้ ่ วยอยู่โดยเป็ นการเลื อกใช้ ยาที่มีขอ้ ห้ามใช้
หรื อการเลือกใช้ยาที่มีประสิ ทธิ ผลแต่ไม่ใช่ยาที่ปลอดภัยสาหรับผูป้ ่ วยรายนั้น
2.3 ผูป้ ่ วยได้รับยาที่ถูกต้องแต่ขนาดยาที่ผปู ้ ่ วยได้รับน้อยเกินไป เนื่องจากขนาดยา
ต่าเกินไป ระยะเวลาในการบริ หารยาแต่ละมื้อห่างกันเกินไป หรื อวิธีการบริ หารยาไม่เหมาะสม
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2.4 ผูป้ ่ วยได้รับยาที่ถูกต้องแต่ขนาดที่ผปู ้ ่ วยได้รับนั้นมากเกินไป เนื่องจากขนาด
ยาสู งเกินไป หรื อวิธีการบริ หารยาไม่เหมาะสม
2.5 การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา คือ การเกิดอาการข้างเคียงจากการ
ใช้ยาหรื อการแพ้ยา ในการประเมินอาการไม่พึงประสงค์ใช้วิธีการประเมินของ Naranjo หากความเป็ นไป
ได้ของอาการไม่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับ “อาจจะใช่ (possible)” ขึ้นไป จึงจะถือเป็ นปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ยา
2.6 การเกิดอันตรกิริยาของยาหมายถึงการเกิดและ หรื อมีความเป็ นไปได้ที่จะเกิด
โรคหรื ออาการอัน เป็ นผลจากอัน ตรกิ ริ ยาระหว่ า งยากั บ ยา ยากับ อาหารหรื อยากั บ ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ การเกิดอันตรกิริยาจะถือเป็ นปั ญหาที่เกี่ยวกับยาเมื่อมีความสาคัญอยูใ่ นระดับ 1 และ 2 หรื อ
พบความผิดปกติในผูป้ ่ วย การจัดระดับความสาคัญของอันตรกิริยาอ้างอิงจากหนังสื อ “Drug Interactions”
ฉบับภาษาไทยของกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งแบ่งระดับของความสาคัญออกเป็ น 5 ระดับ จาก 1 ถึง 5 ดังนี้
ระดับ 1 คือ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นรุ นแรงและมีเอกสารหรื อข้อพิสูจน์ยนื ยันแน่นอน
ระดับ 2 คือ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นรุ นแรงปานกลางและมีเอกสารหรื อข้อพิสูจน์ยืนยัน
แน่นอน
ระดับ 3 คือ ปฏิ กิริยาที่เกิ ดขึ้ นมี โอกาสเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงผลทางคลิ นิกและมี
เอกสารหรื อข้อพิสูจน์สนับสนุนบ้าง แต่ยงั ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
ระดับ 4 คือ ปฏิ กิริยาที่เกิ ดขึ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงผลทางคลิ นิกแต่มีเอกสารหรื อ
ข้อพิสูจน์มีขอ้ จากัดมาก
ระดับ 5 คือ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไม่แน่ชดั หรื อไม่รุนแรงประกอบกับไม่แน่ใจว่าจะมี
เอกสารหรื อข้อพิสูจน์หรื อไม่
สาหรับความรุ นแรงของปฏิ กิริยาแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ Major (ผลที่เกิ ดขึ้นอาจก่อให้เกิ ดอันตรายถึ งชี วิต
หรื อเป็ นสาเหตุของความเสี ยหายอย่างถาวร) Moderate (ผลที่เกิด ขึ้นอาจทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการเลวลง ต้องการ
การรักษาเพิ่มขึ้น ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรื ออยู่โรงพยาบาลนานขึ้น) และ Minor (ผลที่
เกิ ด ขึ้ น เพี ย งก่ อ ให้ เ กิ ด ความร าคาญ หรื อ บางครั้ งแทบไม่ ส ามารถสั ง เกตเห็ น ได้ แต่ ต้อ งไม่ ร บกวน
ผลการรักษาที่ตอ้ งการ ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา)
2.7 ผูป้ ่ วยได้รับยาโดยไม่มีขอ้ บ่งใช้ หรื อไม่มีขอ้ มูลยืนยันถึงข้อบ่งใช้น้ นั ได้แก่
การใช้ยาโดยไม่มีโรคหรื ออาการ ที่เป็ นข้อบ่งใช้ หรื อใช้ยาโดยไม่มีความจาเป็ น
3. ผูว้ จิ ยั แก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับยาที่พบ โดย
3.1 ปั ญหาที่เกิดในขั้นตอนการสั่งใช้ยา เช่น สั่งใช้ยาที่มีขอ้ ห้ามใช้ สั่งใช้ยาขนาด
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ต่าเกิ นไปหรื อสู งเกินไป หรื อ หยุดสั่งใช้ยาที่ผปู ้ ่ วยจาเป็ นต้องใช้ ผูว้ ิจยั จะประสานงานแพทย์ประจาคลินิก
โรคความดันโลหิตสู งในโรงพยาบาลบ้านนาสารโดยวิธีโทรศัพท์
3.2 ปั ญหาในขั้นตอนการจ่ายยาของโรงพยาบาล เช่น ไม่มีรายการยาที่ใช้ในสมุด
ประจาตัวผูป้ ่ วย รายการยาที่ ผูป้ ่ วยได้รับ จริ ง ไม่ ตรงกับ ข้อมู ล ในสมุ ดประจาตัว ผูว้ ิจยั แก้ไ ขปั ญหาโดย
ประสานงานแพทย์ เภสัชกร หรื อ พยาบาลโรงพยาบาลโดยวิธีโทรศัพท์
3.3 ปั ญหาที่เกิดในขั้นตอนการใช้ยา เช่น ผูป้ ่ วยรับประทานยาผิดขนาด ผิดเวลา
ผูป้ ่ วยลืมรับประทานยา ผูว้ จิ ยั จะสื่ อสารโดยตรงกับผูป้ ่ วยและญาติโดยวิธีการนับเม็ดยาที่เหลือ การตรวจการ
มาตามนัดเพื่อรับยา การตรวจสอบปฏิทินบันทึกการรับประทานยา
3.4 ปั ญหาอาการข้างเคียงจากการใช้ยา ผูว้ จิ ยั ประสานงานกับแพทย์โดยวิธี
โทรศัพท์ และอธิ บายถึงวิธีการแก้ไขอาการข้างเคียงให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ ถ้าอาการข้างเคียงหมดไป หรื อผูป้ ่ วยยัง
มีอาการข้างเคียงนั้นแต่ความรุ นแรงลดลงและอาการนั้นไม่รบกวนการดาเนิ นชี วิตประจาวันของผูป้ ่ วย หรื อ
ผูป้ ่ วยสามารถทนอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ ให้ถือว่าปั ญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว
3.5 ปั ญหาอื่น ๆ เช่น ผูป้ ่ วยไม่มารับยาตามนัด ผูว้ จิ ยั ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เพื่อหาสาเหตุและร่ วมกันแก้ไขปั ญหา นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังให้คาปรึ กษา
เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ตั ิ ตนที่ ไ ม่ เ หมาะสม (เช่ น การรั บประทานอาหารเค็ม เป็ นต้น) และการปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมสาหรับผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู ง
4. ผูว้ จิ ยั ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับยาของผูป้ ่ วยในเรื่ อง วิธีใช้ยา การเก็บรักษายา และผลข้างเคียงของ
ยาที่อาจจะเกิดขึ้น
5. การปฏิบตั ิตนและการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย พยาบาลหรื อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล (รพสต.) สัมภาษณ์ ผูป้ ่ วยเกี่ ยวกับความชอบรั บประทานอาหารเค็ม อาหารมัน ดื่ มชา/กาแฟ
แอลกอฮอล์ สู บบุหรี่ ขาดการออกกาลังกาย ขาดการพักผ่อน หรื อมีความเครี ยด
6. ความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย ผูว้ จิ ยั ประเมินโดยวิธี
6.1 นับเม็ดยาในการใช้ยารักษาโรคประจาตัวทุกรายการที่ได้รับจากโรงพยาบาล
บ้านนาสารและโรงพยาบาลอื่น ให้คานวณความร่ วมมือของยาแต่ละตัวแยกกันแล้วนามาหาค่าเฉลี่ย หาก
ผูป้ ่ วยใช้ยาเกินกว่าร้อยละ 80 ถือว่าผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการใช้ยา
6.2 สัมภาษณ์ความร่ วมมือในการใช้ยาโดยใช้แบบสอบถาม modified MMAS
ฉบับภาษาไทย
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การเยีย่ มบ้านครั้งที่ 2
ทีมสหสาขาวิชาชีพไปพบผูป้ ่ วยที่บา้ นตามนัดหมาย คือ หลังจากการรับยาที่คลินิกความดันโลหิ ต
สู ง 4-8 สัปดาห์ หรื อนานกว่านั้นขึ้ นกับวันที่ ผูป้ ่ วยต้องมาพบแพทย์ครั้ งถัดไป พยาบาลหรื อเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลวัดความดันโลหิ ตและเก็บข้อมูลการปฏิบตั ิตนของผูป้ ่ วย ผูว้ ิจยั ประเมิน
ความร่ วมมือในการใช้ยา และแนะนาการใช้ยาด้วยวิธีเดียวกันกับการเยีย่ มบ้านครั้งที่ 1
การเยีย่ มบ้านครั้งที่ 3
ทีมสหสาขาวิชาชีพไปพบผูป้ ่ วยที่บา้ นตามนัดหมาย คือ หลังจากการรับยาที่คลินิกความดันโลหิ ต
สู ง 4-8 สัปดาห์ หรื อนานกว่านั้นขึ้ นกับวันที่ ผูป้ ่ วยต้องมาพบแพทย์ครั้ งถัดไป พยาบาลหรื อเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลวัดความดันโลหิ ตและเก็บข้อมูลการปฏิบตั ิตนของผูป้ ่ วย ผูว้ ิจยั ประเมิน
ความร่ วมมือในการใช้ยา และแนะนาการใช้ยาด้วยวิธีเดียวกันกับการเยีย่ มบ้านครั้งที่ 1
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แผนภาพ 2 ขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั
คัดกรองผูป้ ่ วยจากเวชระเบียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
รวบรวมข้อมูลจากผูป้ ่ วยจากเวชระเบียน

คัดเลือกผูป้ ่ วยทุกคนที่เข้าตามเกณฑ์
อายุต้ งั แต่ 18-65 ปี ได้รับการรักษาด้วยยาควบคุมความดันโลหิต BP ≥150/90 mmHg แต่ <160/100 mmHg
และรักษาต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลบ้านนาสาร
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเข้าร่ วมการวิจยั
การศึกษา
สมัครใจเข้าร่ วมการศึกษา
ทาแบบประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา MMAS

คะแนนความร่ วมมือในการใช้ยา
น้อยกว่า 6 คะแนน

คะแนนความร่ วมมือในการใช้ยา
เท่ากับหรื อมากกว่า 6 คะแนน

คัดออก

สุ่ มผูป้ ่ วยเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้การสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้ตารางเลขสุ่ ม
เลขคี่
กลุ่มควบคุม 72 คน
(ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติ)

เลขคู่
กลุ่มศึกษา 72 คน
(ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติและการเยีย่ มบ้าน)
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แผนภาพ 2 ขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั
กลุ่มควบคุม 72 คน
(ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติ)

กลุ่มศึกษา 72 คน
(ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติและการเยีย่ มบ้าน)

ครั้งที่ 1 โรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การที่ห้องตรวจคลินิกโรคความดันโลหิ ตสู ง
พยาบาลหน้าห้องตรวจซักประวัติเบื้องต้นและวัดความดันโลหิต
แพทย์ตรวจรักษาและสั่งยา ยืน่ ใบสั่งยาที่หอ้ งจ่ายยา
ผูป้ ่ วยรับยาพร้อมการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติจากเภสัชกร ณ ห้องจ่ายยา
เภสัชกรประเมินความร่ วมมือในการใช้ยาโดยการนับเม็ดยา
เยีย่ มบ้านครั้งที่ 1
พยาบาล/จนท.รพสต. : วัดความดันโลหิ ต สัมภาษณ์การปฏิบตั ิตน
เภสัชกรแนะนาการใช้ยาและการปฏิบตั ิตนและประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา
โดยการนับเม็ดยา
ครั้งที่ 2 โรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การที่ห้องตรวจคลินิกโรคความดันโลหิ ตสู ง
พยาบาลหน้าห้องตรวจซักประวัติเบื้องต้นและวัดความดันโลหิต
แพทย์ตรวจรักษาและสัง่ ยา ยืน่ ใบสัง่ ยาที่หอ้ งจ่ายยา
แผนภาพ
2 ขั้นตอนการด
าเนิชกรประเมิ
นงานวิจยั น(ต่ความร่
อ) วมมือในการใช้ยาโดยการนับเม็ดยา
ผูป้ ่ วยรับยาพร้อมการบริ บาลทางเภสั
ชกรรมตามปกติ
และเภสั
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กลุ่มควบคุม 72 คน
(ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติ)

กลุ่มศึกษา 72 คน
(ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติและการเยีย่ มบ้าน)

เยีย่ มบ้านครั้งที่ 2
พยาบาล/จนท.รพสต. : วัดความดันโลหิ ต สัมภาษณ์การปฏิบตั ิตน
เภสัชกรแนะนาการใช้ยาและการปฏิบตั ิตนและประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา
โดยการนับเม็ดยา
ครั้งที่ 3 โรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยเข้ารับบริ การที่ห้องตรวจคลินิกโรคความดันโลหิ ตสู ง
พยาบาลหน้าห้องตรวจซักประวัติเบื้องต้นและวัดความดันโลหิต
แพทย์ตรวจรักษาและสั่งยา ยืน่ ใบสั่งยาที่หอ้ งจ่ายยา
ผูป้ ่ วยรับยาพร้อมการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติและเภสัชกรประเมินความร่ วมมือ
ในการใช้ยาโดยการนับเม็ดยาการใช้ยา
เยีย่ มบ้านครั้งที่ 3
พยาบาล/จนท.รพสต. :วัดความดันโลหิ ต สัมภาษณ์การปฏิบตั ิตน
เภสัชกรแนะนาการใช้ยาและการปฏิบตั ิตนและประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา
โดยการนับเม็ดยา
ประเมินความพึงพอใจ
ครั้งที่ 4 โรงพยาบาล
เภสัชกร ประเมินความร่ วมมือในการใช้ยาโดย MMASประเมินคุณภาพชีวติ EQ-5D และประเมินความพึงพอใจ
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7.3 ขั้นตอน 3 วิเคราะห์และประเมินผล
ขั้นตอน 3 วิเคราะห์และประเมินผล
ใช้วธิ ีการวิเคราะห์แบบ per-protocol analysis วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS for
Windows กาหนดระดับนัยสาคัญ () ที่ 0.05 สาหรับทุกการทดสอบ ทดสอบการกระจายข้อมูลโดยใช้
Kolmogrov-Smirnov test
การวิเคราะห์ผลจะนาเสนอข้อมูลทั้งเชิ งพรรณนาและการทดสอบทางสถิติ ข้อมูลเชิ งพรรณนา
แสดงในรู ปจานวนและร้อยละ หรื อค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขึ้นกับชนิดข้อมูล
การเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม กรณี ที่เป็ นข้อมูลต่อเนื่ องและมีการแจกแจงของข้อมูลปกติ
ใช้สถิติ independent t-test ถ้าข้อมูลแจกแจงไม่ปกติใช้สถิติ Mann –Whitney U Test และกรณี ที่เป็ นข้อมูล
ไม่ต่อเนื่องใช้สถิติ Chi-square test หรื อ Fisher’s exact test
การประเมินคุณภาพชีวิต EQ-5D สาหรับ EQ-5D descriptive system แสดงในรู ปร้อยละของ
สภาวะสุ ขภาพแต่ละระดับแยกตามมิติ นาสภาวะสุ ขภาพที่ได้มาคานวณคะแนนอรรถประโยชน์ (utility
score) โดยคานวณจากสภาวะสุ ขภาพแข็งแรงสมบูรณ์หกั ลบด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ ของแต่ละมิติทางสุ ขภาพ
ทั้ง 5 ด้าน โดย EQ-5D utility score นาเสนอข้อมูลเป็ นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรื อค่ามัธยฐาน
และค่าพิสัยควอไทล์ (ขึ้นกับการกระจายของข้อมูล)
สาหรับ EQ-visual analogue scale (EQ VAS) รายงานเป็ นค่า 0-100 นาเสนอข้อมูลเป็ นค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรื อค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ ทั้งนี้ข้ ึนกับการกระจายของข้อมูล
การประเมินความพึงพอใจนาเสนอข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวมทั้งคะแนนสู งสุ ด และคะแนนต่าสุ ด ในกรณี ที่ขอ้ มูลกระจายไม่ปกติจะนาเสนอข้อมูลโดยใช้ค่ามัธยฐาน
และค่าพิสัยควอไทล์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษานี้ มีผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งเข้าร่ วมการศึกษาทั้งหมด 73 คน แบ่งเป็ นกลุ่ม
ศึกษา จานวน 36 คน ซึ่งได้รับการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและการบริ บาลทางเภสัชกรรม
ตามปกติ ของโรงพยาบาล และกลุ่ มควบคุ ม จานวน 37 คน ซึ่ งได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรม
ตามปกติของโรงพยาบาล
1.

ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ป่วย
ข้อมูลพื้นฐานของผูป้ ่ วยแสดงไว้ในตารางที่ 4 ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ ย

55.78±6.70 ปี (ช่วงอายุ 30-65 ปี ) สถานภาพแต่งงาน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
อาศัยอยูก่ บั สามี/ภรรยา อาชี พค้าขาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุ รา/แอลกอฮอล์ ออกกาลังกายโดยการเดิน
เร็ ว โรคร่ วม จานวนยาเฉลี่ยที่ได้รับ ระดับความดันโลหิ ตเฉลี่ย และระดับคะแนนความร่ วมมือเฉลี่ย
ข้อมูลพื้นฐานของผูป้ ่ วยในทุกด้านไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ยกเว้นระดับ
การศึกษาซึ่ งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p=0.014)
ระหว่างการศึกษามีผปู ้ ่ วยสู ญหาย 3 ราย เนื่องจากถูกส่ งต่อไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล
อื่น โดยเป็ นผูป้ ่ วยในกลุ่มศึกษา 2 ราย ซึ่งเป็ นโรคหลอดเลือดสมองและไตวายเรื้ อรัง และเป็ นผูป้ ่ วย
ในกลุ่มควบคุม 1 ราย ซึ่งเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง Flowchart ผูป้ ่ วยในการศึกษา ดังแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 Flowchart ผูป้ ่ วยในการศึกษา
ผูป้ ่ วยทั้งหมดที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสูงและ/หรื อมีโรคร่ วม (n= 5446)

ผูป้ ่ วยมีอายุ 18-65 ปี และ BP ≥150/90 mmHg แต่ <160/100 mmHg
(n= 331)

มีคะแนน MMAS < 6 คะแนน และยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
(n= 177)
สุ่มผูป้ ่ วย

กลุ่มควบคุม (n= 72)

กลุ่มศึกษา (n= 72)

สูญหาย (n= 1)

สูญหาย (n= 2)

ติดตามผูป้ ่ วยไม่ได้ (n= 34)

ติดตามผูป้ ่ วยไม่ได้ (n= 34)

กลุ่มควบคุม (n= 37)

กลุ่มศึกษา (n= 36)
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ตารางที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานของผูป้ ่ วย
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม

(n=36)

(n=37)
0.281a

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุเฉลี่ย ±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ปี )
ช่วงอายุ (ปี )
3. สถานภาพการสมรส
3.1 โสด

14 (38.90)

10 (27.0)

22 (61.10)
55.53±8.24
35-65

27 (73.00)
56.03±5.64
44-64
0 (0.00)

3.2 แต่งงาน

19 (52.80)

19 (51.40)

3.3 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

14 (38.9)

18 (48.6)
0.014a

4. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
4.1 ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า

24 (66.70)

24 (64.90)

4.2 มัธยมศึกษา

7(19.40)

0 (0.00)

4.3 อาชีวศึกษา- ปวช.

1 (2.80)

3 (8.10)

4.4 ปริ ญญาตรี

4 (11.00)

10 (27.0)
0.903a

4 (11.10)

3 (8.10)

26 (72.20)

28 (75.70)

5.3 บุตร/หลาน
6 (16.70)
ใช้สถิติ aPearson’s Chi-Square test, bMann-Whitney U test

6 (16.20)

5.2 สามี/ภรรยา

0.703b
0.175a

3 (8.30)

5. ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั
5.1 อยูค่ นเดียว

p-value
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ตารางที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานของผูป้ ่ วย
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม

(n=36)

(n=37)

p-value

0.551a

6. รายได้ต่อเดือนของผูป้ ่ วย
6.1 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท

4 (11.10)

3 (8.10)

6.2 มากกว่า 5,000-10,000 บาท

14 (38.90)

20 (54.10)

6.3 มากกว่า 10,000-15,000 บาท

9 (25.00)

6 (16.20)

6.4 มากกว่า 15,000 บาท

9 (25.00)

7 (18.90)

7. อาชีพ

0.216a

7.1 แม่บา้ น/พ่อบ้าน

4 (11.10)

7 (18.90)

7.2 เกษตรกรรม

18 (50.0)

24 (64.90)

7.3 รับจ้าง

8 (22.20)

3 (8.10)

7.4 ค้าขาย

4 (11.1)

1(2.70)

7.5 ราชการ/ข้าราชการบานาญ

1 (2.80)

2 (5.40)

7.6 รัฐวิสาหกิจ

1 (2.80)

0 (0.00)
0.459a

8. ประวัติการสู บบุหรี่
8.1 สู บ

6 (16.70)

3 (8.10)

8.2 เคยสู บ แต่ปัจจุบนั เลิกแล้ว

3 (8.30)

5 (13.50)

8.3 ไม่เคยสู บ
27 (75.00)
ใช้สถิติ aPearson’s Chi-Square test, bMann-Whitney U test

29 (78.40)
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ตารางที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานของผูป้ ่ วย
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม

n=36)

(n=37)
0.184a

9.ประวัติการดื่มสุ รา/แอลกอฮอล์
9.1 ดื่ม

7 (19.40)

2 (5.40)

9.2 เคยดื่ม แต่ปัจจุบนั เลิกแล้ว

3 (8.30)

3 (8.10)

26 (72.00)

32 (86.50)

9.3 ไม่เคยดื่ม

0.090a

10. การออกกาลังกาย
10.1 เดินเร็ ว

p-value

24 (66.60)

18 (48.60)

10.2 เต้นแอโรบิค

0 (0.00)

4 (10.80)

10.3 ปั่ นจักรยาน

1 (2.80)

2 (5.40)

10.4 วิง่

2 (5.60)

6 (16.20)

10.5 กายบริ หาร

1 (2.80)

3 (8.10)

8 (22.20)

4 (10.80)

10 (27.8)
26 (72.20)

15 (40.50)
22 (59.50)

0.251a

4.08±1.84
1-8

4.11±2.23
1-10

0.893b

10.6 ไม่เคยออกกาลังกาย
11. โรคร่ วม
11.1 ไม่มี
11.2 มี
12. จานวนยาเฉลี่ยที่ได้รับ
±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (รายการ)
ช่วงจานวนยา (รายการ)

ใช้สถิติ aPearson’s Chi-Square test, bMann-Whitney U test
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ตารางที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานของผูป้ ่ วย
ข้อมูลพื้นฐาน

13. ระดับความดันโลหิตเฉลี่ย ±
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (มิลลิเมตรปรอท)
SBP
DBP
14. คะแนนความร่ วมมือในการใช้ยาเฉลี่ย
±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
a
ใช้สถิติ independent t-test

จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม

(n=36)

(n=37)

153.42±4.55
83.08±8.78
4.50±0.81

155.19±4.35
83.86±9.50
4.41±0.83

p-value

0.093a
0.717a
0.624 a

2. ผลของการบริบาลทางเภสั ชกรรม
ผลของการเยี่ย มบ้า นผูป้ ่ วยโดยทีมสหสาขาวิชาชี พ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน
ดังนี้
2.1 การควบคุมระดับความดันโลหิต
2.2 ความร่ วมมือในการใช้ยา
2.3 คุณภาพชีวติ
2.4 ร้อยละของปั ญหาเกี่ยวกับยาที่ได้รับการแก้ไข
2.5 ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อการเยีย่ มบ้าน
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2.1 การควบคุมระดับความดันโลหิต
2.1.1 การควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเป้ าหมาย
สัดส่ วนผูป้ ่ วยที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ตามเป้ าหมายเมื่อติดตาม
ผลครั้งที่ 3ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ร้อยละ
58.30 เทียบกับ 43.20, p-value = 0.197) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบการควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเป้ าหมาย
การควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้

จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม

(n=36)

(n=37)

ได้

21 (58.30)

16 (43.20)

ไม่ได้

15 (41.70)

21 (56.80)

ตามเป้ าหมาย

p-value

0.197

ใช้สถิติ Pearson’s chi-square test เปรี ยบเทียบเมื่อติดตามผลครั้งที่ 3
เมื่อเปรี ยบเทียบการควบคุม systolic blood pressure (SBP) ได้ตามเป้ าหมายเมื่อ
ติดตามผลครั้งที่ 3 พบว่า สัดส่ วนผูป้ ่ วยที่สามารถควบคุม SBP ได้ตามเป้ าหมายไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม (ร้อยละ 61.10
เทียบกับ 43.20, p-value = 0.127) ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 การเปรี ยบเทียบการควบคุม SBP ได้ตามเป้ าหมาย
การควบคุมระดับ SBP
ได้ตามเป้ าหมาย

จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม

(n=36)

(n=37)

ได้

22 (61.1)

16(43.2)

ไม่ได้

14 (38.9)

21(56.8)

p-value

0.127

ใช้สถิติ Pearson’s chi-square test เมื่อติดตามผลครั้งที่ 3
เมื่อเปรี ยบเทียบการควบคุม diastolic blood pressure (DBP) ได้ตามเป้ าหมาย เมื่อ
ติดตามผลครั้งที่ 3พบว่า สัดส่ วนผูป้ ่ วยที่สามารถควบคุม DBP ได้ตามเป้ าหมายไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติระหว่างกลุ่มศึ กษาและกลุ่มควบคุ ม (ร้อยละ 86.10 เทียบกับ
89.20, p-value = 0.689) ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การเปรี ยบเทียบการควบคุม DBP ได้ตามเป้ าหมาย
การควบคุมระดับ DBP
ได้ตามเป้ าหมาย

จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม

(n=36)

(n=37)

ได้

31 (86.1)

33 (89.2)

ไม่ได้

5 (13.9)

4 (10.8)

ใช้สถิติ Pearson’s chi-square test เมื่อติดตามผลครั้งที่ 3

p-value

0.689
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2.1.2 ผลของการเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตเฉลีย่
เมื่ อ เริ่ ม ต้น การศึ ก ษาพบว่า ระดับ SBP เฉลี่ ย ระหว่า งกลุ่ ม ศึ ก ษาและกลุ่ ม ควบคุ ม ไม่
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (153.42±4.55 มิ ล ลิ เ มตรปรอท เที ย บกับ 155.19±4.35
มิลลิเมตรปรอท, p-value = 0.093) เช่นเดี ยวกับระดับ DBP เฉลี่ย ที่ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (83.08± 8.78 มิลลิเมตรปรอท เทียบกับ 83.86±9.50 มิลลิเมตรปรอท, p-value =
0.717) ระหว่างกลุ่ม
เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาพบว่า ระดับ SBP เฉลี่ยระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (139.75±14.55 มิลลิเมตรปรอท เทียบกับ145.78±15.86 มิลลิเมตร
ปรอท, p-value = 0.095) เช่นเดี ยวกับระดับ DBP เฉลี่ย ซึ่ งไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มศึกษาและ
กลุ่มควบคุ ม (79.14±10.40 มิลลิ เมตรปรอท เทียบกับ 75.49±11.64 มิลลิเมตรปรอท, p-value =
0.162)
ค่าเฉลี่ย SBP ที่เปลี่ยนแปลงไป (mean change from baseline) ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุมไม่แตกต่างกัน (-13.67±14.60 มิลลิ เมตรปรอท เทียบกับ -9.41±17.09 มิลลิเมตรปรอท, pvalue =0.257) เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ย DBP ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งพบว่าไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มควบคุ ม (-3.94±10.51 มิลลิ เมตรปรอท เทียบกับ -8.38±13.89 มิลลิเมตรปรอท, pvalue =0.129) ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 การเปรี ยบเทียบระดับความดันโลหิตเฉลี่ย

ค่าความดันโลหิ ต
เฉลี่ย

ระดับความดันโลหิ ต (มิลลิเมตรปรอท)
ค่าเฉลี่ย ±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม

p-value

(n=36)

(n=37)

SBP

153.42±4.55

155.19±4.35

0.093

DBP

83.08±8.78

83.86±9.50

0.717

SBP

139.75±14.55

145.78±15.86

0.095

DBP

79.14±10.40

75.49±11.64

0.162

SBP

-13.67±14.61

-9.41±17.09

0.257

DBP
ใช้สถิติ independent t-test

-3.94±10.51

-8.38±13.89

0.129

ก่อนการศึกษา

สิ้ นสุ ดการศึกษา

ค่าที่เปลี่ยนแปลง

ระดับ SBP เฉลี่ย ในการติดตามผลครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ของกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุ มไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.088, 0.946 และ 0.095 ตามลาดับ)
สาหรับการเปรี ยบเทียบภายในกลุ่มเมื่อเริ่ มต้นการศึกษาและการติดตามผลครั้งที่ 3 พบว่าระดับ SBP
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติท้ งั ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุ ม (p-value < 0.001 และ p-value
=0.002 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 การเปรี ยบเทียบระดับ SBP เฉลี่ย
SBP (มิลลิเมตรปรอท)
ค่าเฉลี่ย ±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มศึกษา
(n=36)

กลุ่มควบคุม
(n=37)

153.42±4.55

155.19±4.35

p-value
0.093 a

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

143.64±12.58

149.46±15.89

0.088 a

144.56±17.25

144.86±21.62

0.946 a

ครั้งที่ 3
p-value

139.75±14.55

145.78±15.86

0.095 a

0.000 b

0.002 b

การติดตามผล
ก่อนการศึกษา

a

ใช้สถิติ independent t-test

b

ใช้สถิติ paired t-test เปรี ยบเทียบภายในกลุ่มเมื่อเริ่ มต้นการศึกษาและการติดตามผลครั้งที่ 3
ระดับ DBP เฉลี่ย ในการติดตามผลครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ของกลุ่มศึกษาและกลุ่ม

ควบคุ มไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.311, 0.102 และ 0.162 ตามลาดับ)
สาหรับการเปรี ยบเทียบภายในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม พบว่าระดับ DBP ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม (p-value = 0.031 และ p-value = 0.001 ตามลาดับ)
ดังตารางที่ 10

68

ตารางที่ 10 การเปรี ยบเทียบระดับ DBP เฉลี่ย
DBP (มิลลิเมตรปรอท)
ค่าเฉลี่ย ±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มศึกษา
(n=36)

กลุ่มควบคุม
(n=37)

83.08±8.78

83.86±9.50

p-value
0.717 a

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

80.39±10.03

77.68±12.51

0.311 a

80.33±9.22

76.41±10.95

0.102 a

ครั้งที่ 3
p-value

79.14±10.40

75.49±11.64

0.162 a

0.031 b

0.001 b

การติดตามผล
ก่อนการศึกษา

a

ใช้สถิติ independent t-test

b

ใช้สถิติ paired t-test เปรี ยบเทียบภายในกลุ่ม เมื่อเริ่ มต้นการศึกษาและการติดตามผลครั้งที่ 3

2.2 ความร่ วมมือในการใช้ ยา
เมื่อพิจารณาความร่ วมมือในการใช้ยาโดยใช้แบบสอบถามความร่ วมมือในการใช้ยา
modified Morisky Medication Adherence Scale (modified MMAS) ฉบับภาษาไทย และการนับ
เม็ดยาที่เหลือของผูป้ ่ วย ได้ผลดังนี้
2.2.1 การเปรี ยบเทียบความร่ วมมือในการใช้ยาเมื่อประเมินด้วยแบบสอบถาม modified MMAS
พบว่า เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ในกลุ่มศึกษามีความร่ วมมือในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ผปู ้ ่ วยทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มการเปลี่ย นแปลงระดับความร่ วมมือในการใช้ยาจากความ
ร่ วมมือในการใช้ยาต่ าเป็ นปานกลาง และเมื่อสิ้ นสุ ดการศึ กษา พบว่า สัดส่ วนของผูป้ ่ วยที่มีความ
ร่ วมมือในการใช้ยาในแต่ละระดับมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม (p-value <
0.001) ดังแสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ระดับคะแนนความร่ วมมือในการใช้ยาเมื่อประเมินโดยแบบสอบถาม modified MMAS
ระดับความ
ร่ วมมือ

จานวน (ร้อยละ)
ก่อนการศึกษา

สิ้ นสุ ดการศึกษา

กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม

กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม

(n=36)

(n=37)

(n=36)

(n=37)

มาก

0 (0.00)

0 (0.00)

5 (13.90)

0 (0.00)

ปานกลาง

3 (8.30)

2 (5.4)

22 (61.10)

13 (35.10)

ต่า

33 (91.70)

35 (94.60)

9 (25.00)

24 (64.90)

p-value

0.674a

0.001b

ใช้สถิติ aFisher’s Exact test เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มเมื่อเริ่ มต้นการศึกษา
ใช้สถิติ bPearson’s chi-square test เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา
ความร่ วมมือในการใช้ยาจากแบบสอบถาม modified MMAS ก่อนการศึกษาพบว่า ความ
ร่ วมมื อในการใช้ยากลุ่ มศึกษาและกลุ่มควบคุ มอยู่ในระดับต่ า โดยกลุ่ มศึ กษาและกลุ่ มควบคุ มมี
คะแนน เท่ากับ 4.50±0.81 คะแนน และ 4.41±0.83 คะแนน ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน
ซึ่ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.624) แต่เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา พบว่า ความ
ร่ วมมือในการใช้ยากลุ่มศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลางในขณะที่กลุ่มควบคุมอยูใ่ นระดับต่า โดยความ
ร่ วมมือในการใช้ยาในกลุ่มศึกษามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (6.22±1.20 คะแนน
เทียบกับ 5.16±1.01 คะแนน, p-value < 0.001)
เมื่ อเปรี ย บเที ย บภายในกลุ่ ม ก่ อนและหลัง การศึ ก ษา พบว่า ทั้ง ในกลุ่ ม ศึ ก ษาและกลุ่ ม
ควบคุม มีความร่ วมมือในการใช้ยาจากแบบสอบถาม modified MMAS เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.001) ดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 การเปรี ยบเทียบความร่ วมมือในการใช้ยาเมื่อวัดโดยใช้แบบสอบถาม modified MMAS
ระดับความร่ วมมือ

คะแนนความร่ วมมือในการใช้ยา

p-value

ค่าเฉลี่ย ±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม

(n=36)

(n=37)

ก่อนการศึกษา

4.50±0.81

4.41±0.83

สิ้ นสุ ดการศึกษา

6.22±1.20

p-value

0.000 b

5.16±1.01

0.624 a
0.000 a

0.000 b

a

ใช้สถิติ independent t-test

b

ใช้สถิติ paired t-test เปรี ยบเทียบภายในกลุ่ม เมื่อเริ่ มต้นการศึกษาและการติดตามผลครั้งที่ 3
2.2.2 การเปรี ยบเทียบความร่ วมมือในการใช้ยา โดยการนับเม็ดยาที่เหลือ
จากการประเมินความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยโดยการนับ เม็ดยาที่เหลื อ พบว่ากลุ่ม

ศึกษามีความร่ วมมือในการใช้ยาในการติดตามผลครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มากกว่ากลุ่มควบคุม
เมื่อเปรี ยบเทียบความร่ วมมือในการใช้ยาโดยการนับเม็ดยาที่เหลือ พบว่า กลุ่มศึกษามีความ
ร่ วมมือในการใช้ยาในการติดตามผลครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ (p-value
= 0.032 และ 0.036 ตามลาดับ) สาหรับครั้งที่ 3 พบว่า ความร่ วมมือในการใช้ยาไม่แตกต่างกัน (pvalue = 0.756) ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 การเปรี ยบเทียบความร่ วมมือในการใช้ยาโดยการนับเม็ดยาที่เหลือ
ความร่ วมมือในการใช้ยาโดยการนับเม็ดยา (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย ±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มศึกษา
(n=36)

กลุ่มควบคุม
(n=37)

85.02±14.64

79.92±12.73

p-value
0.032

94.11±7.98

90.27±12.73

0.036

ครั้งที่ 3
98.89±4.65
ใช้สถิติ independent t-test

98.656±4.81

0.756

การติดตามผล
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

2.3 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชี วติ
จากการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ โดยใช้แบบสอบถาม EuroQol-5D (EQ-5D) ได้ผลดังนี้
2.3.1 การประเมินสภาวะสุ ขภาพ แบ่งตามมิติ (health profiles)
1. ความสามารถในการเคลื่อนไหว พบว่า ทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ผูป้ ่ วยส่ วน
ใหญ่ไม่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว (ร้อยละ 94.44 และ 75.68 ตามลาดับ) และไม่มีผปู ้ ่ วยรายงานว่ามี
ปั ญหามากในมิติน้ ี เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่มควบคุมมีจานวนผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในการ
เคลื่อนไหวมากกว่ากลุ่มศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.025)
2. ความสามารถในการดูแลตนเอง พบว่า ทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ผูป้ ่ วยส่ วน
ใหญ่ไม่มีปัญหาในการดูแลตนเอง (ร้อยละ 91.67 และ 78.38 ตามลาดับ) และไม่มีผปู ้ ่ วยรายงานว่ามี
ปั ญหามากในมิติน้ ี เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษามีจานวนผูป้ ่ วยที่
มีปัญหาในการดูแลตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.113)
3. การทากิจวัตรประจาวัน พบว่า ทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ไม่มี
ปัญหาในการดูแลตนเอง (ร้อยละ 94.44 และ 86.49 ตามลาดับ) และไม่มีผปู ้ ่ วยรายงานว่ามีปัญหา
มากในมิติน้ ี เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษามีจานวนผูป้ ่ วยที่มี
ปั ญหาในการการทากิจวัตรประจาวันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.248)
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4. ความเจ็บป่ วย/ความไม่สุขสบาย พบว่า ทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ผูป้ ่ วยส่ วน
ใหญ่ไม่มีปัญหาความเจ็บป่ วย/ความไม่สุขสบาย (ร้อยละ 72.22 และ 35.14 ตามลาดับ) และไม่มี
ผูป้ ่ วยรายงานว่ามีปัญหามากในมิติน้ ี เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่มควบคุมมีจานวน
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาความเจ็บป่ วย/ความไม่สุขสบาย มากกว่ากลุ่มศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (pvalue = 0.001)
5. ความวิตกกังวล/ความซึ มเศร้า พบว่า ทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ผูป้ ่ วยส่ วน
ใหญ่ไม่มีปัญหาความวิตกกังวล/ความซึ มเศร้า (ร้อยละ 66.67 และ 62.16 ตามลาดับ) และไม่มีผปู ้ ่ วย
รายงานว่ามีปัญหามากในมิติน้ ี เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษามี
จานวนผูป้ ่ วยที่มีปัญหาความวิตกกังวล/ความซึ มเศร้า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (pvalue = 0.688) ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 การเปรี ยบเทียบสภาวะสุ ขภาพ แบ่งตามมิติ โดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D
มิติสุขภาพ EQ-5D
ระดับความรุ นแรง

กลุ่มศึกษา
(n=36)

กลุ่มควบคุม
(n=37)

1. ความสามารถในการเคลื่อนไหว
ไม่มีปัญหา
มีปัญหาปานกลาง

0.025
34 (94.44)

28 (75.68)

2 (5.56)

9 (24.32)

2.การดูแลตนเอง
ไม่มีปัญหา
มีปัญหาปานกลาง

0.113
33 (91.67)

29 (78.38)

3 (8.33)

8 (21.62)

3. การทากิจวัตรประจาวัน
ไม่มีปัญหา
มีปัญหาปานกลาง

p-value

0.248
34 (94.44)

32 (86.49)

2 (5.56)

5 (13.51)

4. ความเจ็บป่ วย/ความไม่สุขสบาย

0.001

ไม่มีปัญหา

26 (72.22)

13 (35.14)

มีปัญหาปานกลาง

10 (27.78)

24 (64.86)

5. ความวิตกกังวล/ความซึ มเศร้า

0.688

ไม่มีปัญหา

24 (66.67)

23 (62.16)

มีปัญหาปานกลาง
สถิติที่ใช้ Pearson Chi-Square

12 (33.33)

14 (37.84)

2.3.2 คะแนนคุณภาพชีวิตจากการวัดด้วย EQ VAS และการคานวนคะแนนอรรถประโยชน์ (EQ5D utility score) โดยใช้สมการจากวิธี time-trade-off (TTO)
การเปรี ยบเทียบคะแนน EQ VAS ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา
พบว่า กลุ่มศึกษามีภาวะสุ ขภาพดีกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value
= 0.299)
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การเปรี ยบเทียบคะแนนอรรถประโยชน์ เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา พบว่า กลุ่ มศึกษามีภาวะ
สุ ขภาพดี กว่ากลุ่ มควบคุ มโดยมี ค่าเฉลี่ ยคะแนนสู งกว่ากลุ่ มควบคุ มอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (pvalue = 0.009) ดังแสดงในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบ EQ VAS score และ EQ-5D utility score
EQ-5D
VAS score

กลุ่มศึกษา
(n=36)
75.06±12.17

กลุ่มควบคุม
(n=37)
72.57±7.51

p-value

0.86±0.1

0.74±0.21

0.009

0.299

ค่าเฉลี่ย ±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Utility score
ค่าเฉลี่ย ±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้สถิติ independent t-test
2.4 การเปรียบเทียบร้ อยละของปัญหาทีเ่ กี่ยวกับการใช้ ยาทีไ่ ด้ รับการแก้ไข
ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบร้อยละของปั ญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ได้รับการแก้ไข
ปั ญหาเกี่ยวกับยา

จานวนปั ญหาที่ได้รับการแก้ไข (ร้อยละ)
กลุ่มศึกษา

กลุ่มควบคุม

(n=36)

(n=37)

คลินิกความดันโลหิ ตสู ง

เยีย่ มบ้าน

คลินิกความดันโลหิ ตสู ง

ความร่ วมมือในการใช้ยา

17 (100)

39 (100)

18 (100)

อาการไม่พึงประสงค์

3 (100)

0 (0)

4 (100)

จากการใช้ยา
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ตารางที่ 17 ปั ญหาเกี่ยวกับยาและผลการแก้ไขที่พบในคลินิกโรคความดันโลหิตสู ง
ปั ญหาเกี่ยวกับยา

จานวน (ปัญหา)
กลุ่ม

กลุ่ม

ศึกษา

ควบคุม

(n=36)

(n=37)

3

2

ผลการแก้ไข

1.ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา
1.1. รับประทานยาไม่
สม่าเสมอ
1.2. รับประทานยาน้อยกว่า

แก้ไขโดยเภสัชกรให้ความรู ้เกี่ยวกับ
ความสาคัญของการรับประทานยาให้

8

7

สม่าเสมอ ตรงเวลา และต้องอ่านฉลาก
ยาทุกครั้งก่อนรับประทานยาเนื่องจาก

แพทย์สั่ง
1.3. ลืมรับประทานยา

5

5

ในกรณี ที่ยงั ควบคุมอาการของโรคไม่ได้

1.4. จานวนยาไม่ครบตามวัน

1

4

แพทย์มีการปรับเพิ่มขนาดยาเพื่อให้ได้
เป้ าหมายตามการรักษา

นัด
2. การเกิดอาการไม่พึง

3

4

แก้ไขโดยเภสัชกรให้ความรู ้เกี่ยวกับการ

ประสงค์จากการใช้ยา

ปฎิบตั ิตวั ในกรณี ที่เกิดอาการไม่พึง

กลุ่มศึกษา มีอาการมึนศีรษะ

ประสงค์จากการใช้ยา ในกรณี ที่มีอาการ

จากการใช้ยา amlodipine มี

เวียนศีรษะ ให้เปลี่ยนอิริยาบถช้าๆ เมื่อ

อาการไอจากการใช้ยา

เปลี่ยนท่าทาง ในกรณี มีอาการใจสั่น

enalapril และมีอาการใจสั่น

หวิว จากยารักษาโรคเบาหวาน ให้

หวิว จากการใช้ยา metformin

รับประทานลูกอม หรื อน้ าหวาน

กลุ่มควบคุม คือ มีอาการเวียน
ศีรษะจากยา doxazocin ไอจาก
การใช้ยา enalapril 2 คน มี
อาการใจสั่น หวิวจากยา
pioglitazone
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ตารางที่ 18 ปั ญหาเกี่ยวกับยาและผลการแก้ไขที่พบจากการเยีย่ มบ้าน
ปั ญหาเกี่ยวกับยา

จานวน

ผลการแก้ไข

(ปัญหา)
1.การรับประทานยาไม่สม่าเสมอ

8

แก้ไขโดยเภสัชกรโดยการจัดทาปฏิทินเพื่อ
ช่วยเตือนความจาของผูป้ ่ วยให้มีความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาเพิ่มขึ้น

2. รับประทานยาน้อยกว่าแพทย์สงั่

5

แก้ไขโดยเภสัชกรอธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ

เนื่องจากแพทย์มีการเพิ่มขนาดการใช้ยา

และทราบถึงเหตุผลของการปรับขนาดยา

แต่ผปู ้ ่ วยยังคงจาขนาดยาเดิมที่

และให้ผปู้ ่ วยเห็นความสาคัญของการใช้ยา

รับประทานในครั้งก่อน ซึ่ งจะพบใน

ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่ งครัด

ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง
ร่ วมกับโรคร่ วมอื่นๆ
3. รับประทานยามากกว่าแพทย์สั่ง

1

แก้ไขโดยเภสัชกรอธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ

เนื่องจากผูป้ ่ วยลืมว่าตนเองรับประทาน

และทราบถึงเหตุผลของการปรับขนาดยา

ยาแล้วจึงรับประทานยาซ้ า

และให้ผปู้ ่ วยเห็นความสาคัญของการใช้ยา
ตามแพทย์สงั่ อย่างเคร่ งครัด

4. การรับประทานยาไม่เป็ นเวลาที่

2

แก้ไขโดยเภสัชกรโดยการจัดทาปฏิทินเพื่อ

แน่นอน เนื่องจากผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่

ช่วยเตือนความจาของผูป้ ่ วยให้มีความ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งต้องตัด

ร่ วมมือในการรับประทานยาเพิ่มขึ้น

ยางตั้งแต่ตอนเช้าจึงมักจะไม่ได้
รับประทานยาตอนเช้าหรื อรับประทาน
ยาหลังจากที่ทางานเสร็ จแล้ว
5. การปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้องเมื่อลืม

10

แก้ไขโดยเภสัชกรอธิบาย แนะนาการ

รับประทานยาและมีความเข้าใจว่าใน

ปฏิบตั ิตวั เมื่อลืมรับประทานยาให้ผปู้ ่ วย

กรณี ที่ยงั ไม่ได้รับประทานอาหารไม่

เข้าใจเพื่อให้มีความร่ วมมือในการ

สามารถรับประทานยาได้

รับประทานยาเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 18 ปั ญหาเกี่ยวกับยาและผลการแก้ไขที่พบจากการเยีย่ มบ้าน
ปัญหา

จานวน

การแก้ไข

(ปัญหา)
6. การไม่มาพบแพทย์ตามนัดทาให้ขาด

3

แก้ไ ขโดยเภสั ช กรอธิ บ ายให้ผูป้ ่ วยเข้า ใจ

ยาหรื อได้ รั บ ยาไม่ ต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจาก

และทราบถึ งเหตุผลของการปรับขนาดยา

ผูป้ ่ วยไม่ตระหนักถึงความสาคัญของโรค

และให้ผปู้ ่ วยเห็นความสาคัญของการใช้ยา

ความดัน โลหิ ต สู ง และยาที่ ใ ช้ ใ นการ

ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่ งครัด

รักษา และมีผปู้ ่ วยที่มีปัญหาเรื่ องสายตา
และไม่สามารถมารั บยาตามนัดได้จึงทา
ให้ผปู้ ่ วยขาดยา
7. การเก็บรักษายา เนื่ องจากผูป้ ่ วยบาง

2

แก้ ไ ขโดยเภสั ช กรได้ อ ธิ บ ายให้ ผู ้ป่ วย

รายน ายาเม็ ด ออกจากซองยาที่ ไ ด้จ าก

ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร

โรงพยาบาล ทาให้เก็บยาโดยไม่มีฉลาก

รั บ ประทานยาตามฉลากยา และการเก็ บ

และรับประทานยาตามความคุน้ ชิน การ

รักษายาที่ถูกต้อง และพบว่าเมื่ อเยี่ยมบ้าน

นาเม็ดยาทุกชนิดมารวมในซองเดียวกัน

ครั้งต่อไปผูป้ ่ วยมีการเก็บยาในซองยามาก
ขึ้ นและผูว้ ิ จยั ได้นากล่ องใส่ ย าไปให้เพื่ อ
ความสะดวกในการรับประทานยา

8. ปั ญหาจานวนยาไม่ครบตามจานวน

1

แก้ไ ขโดยเภสั ช กรแก้ไ ขปั ญ หาโดยการ

วัน ที่ นัด หมาย จากการที่ ผู้ป่ วยได้รั บ

จัด ท าปฏิ ทิ น เพื่ อ ช่ ว ยเตื อ นความจ าของ

บัตรนัดที่ ไม่สัมพันธ์กบั จานวนเม็ดยาที่

ผูป้ ่ วยให้มีความร่ วมมือในการรับประทาน

แพทย์สั่ง ทาให้ขาดยา ผูป้ ่ วยที่ อยู่ใน

ยาเพิ่มขึ้น

ครอบครัวเดี ยวกันหรื อบ้านใกล้เคียงกัน
มีการยืมยาเพื่ อรับ ประทานในกรณี ที่ย า
หมดก่อนวันนัดหรื อในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยขาด
นัด
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ตารางที่ 18 ปั ญหาเกี่ยวกับยาและผลการแก้ไขที่พบจากการเยีย่ มบ้าน
ปัญหา

จานวน

การแก้ไข

(ปัญหา)
9. ปั ญหาอื่นๆ ที่พบ คือ พฤติกรรมการ

7

แก้ไขโดยเภสัชกรได้จดั ทาคู่มือให้ความรู ้

ป ฏิ บั ติ ตั ว ข อ ง ผู ้ ป่ ว ย ไ ด้ แ ก่ ก า ร

เรื่ องโรคความดันโลหิ ตสู ง ยาที่ใช้ในการ

รับประทานอาหาร การสู บบุหรี่ และการ

รั ก ษา การควบคุ ม และการรั บ ประทาน

ดื่มแอลกอฮอล์

อาหารในปริ มาณที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง
วิ ธี การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ ให้
ควบคุมความดันโลหิตได้ตามเป้ าหมาย

สาเหตุที่พบปั ญหาเกี่ ยวกับยาจากการเยี่ยมบ้านมากกว่าที่พบในโรงพยาบาล เพราะการที่
ผูว้ ิจยั ได้มีการพูดคุ ยกับผูป้ ่ วยมากขึ้น ทาให้ผปู ้ ่ วยความไว้วางใจและกล้าเล่าปั ญหาให้ฟังมากขึ้ น
นอกจากนี้ ดว้ ยระยะเวลาที่จากัดทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครอบคลุ มทั้งหมด และถึงแม้ว่าการ
เยี่ย มบ้า นจะแก้ไ ขปั ญหาที่ พ บในการเยี่ย มบ้า นแต่ ล ะครั้ งแต่ มี ผูป้ ่ วยบางรายที่ มีก ารใช้ย าหลาย
รายการ การเยี่ยมบ้านครั้งต่อไปอาจจะเจอปั ญหาใหม่ ดังนั้นควรมีการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่ องเพื่อ
ติดตามผูป้ ่ วย
2.5 ความพึงพอใจของผู้ป่วย
ในส่ วนของความพึง พอใจของผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับบริ ก ารเยี่ย มบ้านโดยที มสหสาขาวิชาชี พ พบว่า
โดยทัว่ ไปผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจมาก โดยคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3-5
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยข้อคาถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ท่านได้รับความสะดวก
ในการรับบริ การเยี่ยมบ้าน ซึ่ งคะแนนเฉลี่ย (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 4.39 ± 0.60 คะแนน
และข้อคาถามที่มีคะแนนเฉลี่ย (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) น้อยที่สุด คือ การมีทีมสหสาขาวิชาชี พ
ไปเยี่ยมท่านที่บา้ นจะช่วยให้ท่านควบคุ มความดันโลหิ ตได้ตามเป้ าหมาย โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.08 ±0.55 คะแนน ดังตารางที่ 19

79

ตารางที่ 19 ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
คะแนน
คาถาม

ค่าเฉลี่ย ±ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. ท่านได้รับความสะดวกในการรับบริ การเยีย่ มบ้าน
2. ทีมสหสาขาวิชาชี พ มีสื่อและเอกสารแผ่นพับในการให้ความรู้และข้อมูล
เพียงพอกับความต้องการ
3. ทีมสหสาขาวิชาชี พ มีความรู้ความสามารถในการให้คาแนะนาท่านอย่าง
เพียงพอ
4. ท่านคิดว่าทีมสหสาขาวิชาชี พสามารถให้คาแนะนาด้านยาและแก้ปัญหาที่เกิด
จากการใช้ยาของท่านได้
5. ท่านได้รับคาแนะนาวิธีการดูแลผูป้ ่ วย/การปฏิบตั ิตวั ที่ชดั เจนจากทีมสหสาขา
วิชาชีพ
6. การเข้าร่ วมโครงการนี้ทาให้ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสู งที่
ท่านเป็ น
7. ท่านได้รับข้อมูลการเจ็บป่ วยและการรักษาตรงกับความต้องการ
8. การมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ไปเยี่ยมท่านที่บา้ นจะช่วยให้ท่านควบคุมความดัน
โลหิตได้ตามเป้ าหมาย
9. ท่านรู ้ สึกว่ามีความเป็ นส่ วนตัวเพียงพอที่ทาให้ท่านพูดคุ ยได้อย่างสบายใจ
เกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพของท่าน
10. ทีมสหสาขาวิชาชีพ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีกริ ยาและวาจาสุ ภาพในการให้บริ การ
11. ทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้ความสนใจและเอาใจใส่ ให้ท่านมีส่วนร่ วม
ในการวางแผนการรักษาโรคของท่านเอง
12. โดยภาพรวมท่านพอใจกับการบริ การที่ได้รับ

4.39 ±0.60
4.19 ±0.47
4.14 ±0.64
4.17 ±0.61
4.28 ±0.61
4.22 ±0.42
4.14 ±0.59
4.08 ±0.55
4.28 ±0.52
4.31 ±0.58
4.25 ±0.50
4.33 ±0.59
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองแบบสุ่ มและมีกลุ่มควบคุ ม เพื่อศึกษาผลของ
การเยี่ย มบ้า นผูป้ ่ วยโรคความดัน โลหิ ตสู งโดยที มสหสาขาวิชาชี พ โดยการเยี่ย มบ้าน 3 ครั้ ง
ประเมินผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ตามเป้ าหมาย ความร่ วมมือในการใช้ยา คุณภาพ
ชีวติ ปั ญหาเกี่ยวกับยาที่ได้รับการแก้ไขโดยเภสัชกร และความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่ได้รับการเยี่ยม
บ้าน โดยศึกษาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งที่มารับบริ การที่คลินิกผูป้ ่ วยนอกโรคความดันโลหิ ต
สู ง โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556-พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 จานวน 73 คน ผูป้ ่ วยถูกสุ่ มแยกเป็ น 2 กลุ่ม โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่ายให้อยูใ่ นกลุ่มศึกษา จานวน
36 คน ซึ่ งจะได้รับการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชี พและการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติ
ของโรงพยาบาล และกลุ่มควบคุม จานวน 37 คน ซึ่ งได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของ
โรงพยาบาล จากการศึกษาสามารถสรุ ปและอภิปรายผลดังนี้
1. การควบคุมความดันโลหิตตามเป้ าหมาย
ผลทางคลินิกในการควบคุมระดับความดันโลหิ ต ได้ตามเป้ าหมาย พบว่า สัดส่ วนผูป้ ่ วยที่
สามารถควบคุ ม ระดับ ความดันโลหิ ตได้ตามเป้ าหมายไม่ แตกต่ า งกัน อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ
ระหว่างกลุ่มศึ กษาและกลุ่มควบคุ ม (ร้อยละ 58.30 เที ยบกับ 43.20, p-value = 0.197) ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของศิริรัตน์ ตันปิ ชาติ [24] ที่ศึกษาการดูแลปั ญหาจากการใช้ยาในผูป้ ่ วย
เฉพาะรายในชุ มชน เขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยนารู ปแบบการจัดการด้านยา มาให้บริ การเพื่อ
ค้นหาปั ญหาจากการใช้ยาในผูป้ ่ วย โดยเน้นการให้ บริ การเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรชุ มชน จานวน 3
ครั้ง ห่ างกัน 3-4 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยเบาหวานที่ควบคุมอาการไม่ได้ท้ งั ที่ไม่มีโรคร่ วม
และมี โรคร่ วมและอาจมี ค วามเสี่ ย งต่ อการเกิ ดปั ญหาจากการใช้ย า จากการศึ ก ษาพบว่า ผูป้ ่ วย
โรคเบาหวานที่มีโรคความดันโลหิ ตสู งร่ วมด้วย คิดเป็ นจานวนร้อยละ 56.1 มีการเปลี่ยนแปลงของ
ความดันโลหิ ต ตามเกณฑ์ของ JNC 7 จากระดับความรุ นแรง stage 2 (มากกว่าหรื อเท่ากับ 160/100
มิลลิเมตรปรอท) เปลี่ยนเป็ น stage1 (มากกว่าหรื อเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท แต่น้อยกว่า
160/100 มิลลิเมตรปรอท) ทั้งนี้ การที่ผปู้ ่ วยบางส่ วนยังไม่สามารถควบคุ มระดับความดันโลหิ ตได้
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนาเรื่ องการรับประทานยาและการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมจากบุคลากรทาง
การแพทย์ อาจเป็ นเพราะมีปัจจัยหลายปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาแนะนา
ได้ เช่น
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ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมซึ่ ง จะต้องท างานในช่ วงเช้า ถึ ง เที่ ย งทาให้ผูป้ ่ วยลื ม
รั บ ประทานยา รั บ ประทานยาไม่ ต รงเวลา และไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของโรคและ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
นอกจากนั้น การที่ผปู ้ ่ วยมีโรคร่ วม ทาให้ผปู้ ่ วยมียาที่ตอ้ งรับประทานหลายรายการ จึงเกิด
ความสับสนในการรับประทานยาได้ สาหรับการที่กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีสัดส่ วนผูท้ ี่ควบคุม
ความดันโลหิ ต ได้ตามเป้ าหมายไม่แตกต่า งกัน อาจเนื่ องมาจากระดับความดัน โลหิ ตเมื่อเริ่ มต้น
การศึกษาของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ได้สูงมาก ดังนั้นเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาจึงไม่เห็นความแตกต่างที่ชดั เจน
ของความดันโลหิตที่ลดลง อีกทั้งมีการหมุนเวียนของแพทย์ผปู้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งแพทย์มีการปรับเปลี่ยน
ยาในผูป้ ่ วยบางรายในขณะทาการวิจยั นอกจากนี้ผลการลดความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วยในกลุ่มควบคุม
อาจเกิ ดจากอคติจากตัวผูป้ ่ วยเอง เนื่ องจากเมื่อเข้าร่ วมงานวิจยั ผูป้ ่ วยจะทราบว่าตนเองยังควบคุม
ความดันโลหิ ตไม่ได้ จึ งเกิ ดความตระหนักถึ งความสาคัญของความร่ วมมื อในการใช้ยาและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองมากขึ้น และอาจมีการพูดคุยปรึ กษากับผูป้ ่ วยในกลุ่มศึกษาที่อาศัย
อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกัน ทาให้เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา ผลการควบคุมระดับความดันโลหิ ตจึงไม่แตกต่าง
จากลุ่มศึกษา
ดัง นั้น ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อไป ควรก าหนดระดับ ความดันโลหิ ตที่ ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ใ ห้อ ยู่
ในช่วงมากกว่าหรื อเท่ากับ 160/100 มิลลิเมตรปรอท เพื่อจะได้เห็นผลการลดลงของความดันโลหิ ต
หลังจากการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมโดยการเยี่ยมบ้านชัดเจนขึ้ น และควรกาหนดโรคร่ วมของ
ผูป้ ่ วยเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวานและ/หรื อโรคไขมันในเลือดสู ง และจานวนรายการ
ยาที่ผปู้ ่ วยรับประทาน มากกว่าหรื อเท่ากับ 3 รายการขึ้นไป เนื่ องจากการศึกษาในครั้งนี้ มกั พบ
ปั ญหาเกี่ยวกับยาในผูป้ ่ วยที่มีโรคร่ วมและใช้ยามากกว่า 3 รายการขึ้นไป และในการคัดกรองผูป้ ่ วย
จากการประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา อาจต้องใช้วิธีการประเมิน 2 วิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผปู้ ่ วยที่
มีปัญหาเกี่ ยวกับยามากที่ สุด เนื่ องจากการศึ กษานี้ ใช้การประเมินความร่ วมมื อจากการใช้ยาจาก
แบบสอบถาม MMAS อย่างเดียว จึงอาจจะไม่ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาอย่างที่ตอ้ งการ
เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา systolic blood pressure เฉลี่ย ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมไม่
แตกต่า งกันอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติ (139.75±14.55 มิ ล ลิ เมตรปรอท เที ยบกับ 145.78±15.86
มิลลิเมตรปรอท, p-value = 0.095) เช่นเดียวกับ diastolic blood pressure เฉลี่ย ซึ่ งไม่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม (79.14±10.40 มิลลิเมตรปรอท เทียบกับ 75.49±11.64 มิลลิเมตร
ปรอท, p-value = 0.162) อย่างไรก็ตาม เห็นได้วา่ ผูป้ ่ วยกลุ่มศึกษามีแนวโน้มการควบคุมความดัน
โลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์เป้ าหมาย ซึ่ งจะมีผลดีในการลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนในผูป้ ่ วยต่อไป
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สาหรับค่าเฉลี่ย systolic blood pressure ที่เปลี่ยนแปลงไป (mean change from baseline)
ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน (-13.67±14.60 มิลลิเมตรปรอท เทียบกับ
-9.41±17.09 มิลลิเมตรปรอท, p-value = 0.257) เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ย diastolic blood pressure ที่
เปลี่ยนแปลงไปไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม (-3.94±10.51 มิลลิเมตรปรอท
เทียบกับ -8.38±13.89 มิลลิเมตรปรอท, p-value = 0.129) ระดับความดันโลหิ ตมีความสัมพันธ์กบั
โอกาสเสี่ ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ เมื่อระดับความดันโลหิ ตเพิ่มขึ้น โอกาสเกิดโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไต จะเพิ่มสู งขึ้นโดยทุกๆ 20
มิลลิเมตรปรอท ของ systolic blood pressure ที่เพิ่มขึ้น หรื อทุกๆ 10 มิลลิเมตรปรอท ของ diastolic
blood pressure ที่เพิ่มขึ้นจะทาให้ความเสี่ ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเพิ่มเป็ น 2 เท่า
ในช่วงความดันโลหิ ตระหว่าง 115/75 และ 185/115 มิลลิเมตรปรอท [6] จะเห็นได้วา่ กลุ่มศึกษามี
ค่าเฉลี่ย systolic blood pressure ลดลง 13.67±14.60 มิลลิเมตรปรอท ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าผูป้ ่ วยจะ
มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนลดลง

ทั้งนี้

การควบคุมระดับความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วยให้ได้ตาม

เป้ าหมายยังขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น การรับรู้สภาวะโรคและความตระหนักถึงโรคแทรกซ้อนของ
ผูป้ ่ วย ความตั้งใจจริ งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านการควบคุมอาหารและการออกกาลังกาย
ของผูป้ ่ วยเอง

โดยผูป้ ่ วยจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่ไปกับการรับประทานยาลดความดัน

โลหิตอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ระยะเวลาการเป็ นโรคนานทาให้ผปู ้ ่ วยอาจเบื่อหน่าย
และปล่อยปละละเลยในการรับประทานยา

การเยีย่ มบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพอาจมีส่วนช่วย

กระตุน้ เตือนให้ผปู้ ่ วยรับประทานยาตรงเวลา มีความรู้ความเข้าใจเรื่ องโรคและการดูแลตนเองดีข้ ึน
2. ความร่ วมมือในการใช้ยา
เมื่ อพิ จารณาเปรี ย บเที ย บความร่ วมมื อในการใช้ย าจากการประเมิ นโดยแบบสอบถาม
MMAS เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา พบว่า กลุ่มศึกษามีผปู ้ ่ วยมีความร่ วมมือในการใช้ยาในระดับปานกลาง
มากกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 61.10 เทียบกับ 35.10, p-value = 0.001) และกลุ่มศึกษามีความร่ วมมือ
ในการใช้ยาจากแบบสอบถามมากกว่ากลุ่มควบคุ มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (6.22±1.20 คะแนน
และ 5.16±1.01 คะแนน, p-value < 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิลาวัณย์ (23) ซึ่ งศึกษาผล
การให้บริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ นแก่ผปู ้ ่ วยโรคเบาหวานในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุ ม กลุ่มละ
65 คน โดยกลุ่มศึกษาได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ นทุก 6 สัปดาห์ รวม 3 ครั้ง โดยผูป้ ่ วยที่
มีระดับน้ าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชัว่ โมง ก่อนการศึกษามากกว่าหรื อเท่ากับ 180 มิลลิกรัมต่อ
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เดซิ ลิตร และมีคะแนนความร่ วมมือในการใช้ยาจากการทาแบบสอบถามต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ระยะเวลาที่ศึกษา 6 เดือน พบว่า กลุ่มศึกษามีความร่ วมมือในการใช้ยามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการเยี่ยมบ้านทาให้ผปู้ ่ วยตระหนักถึงความสาคัญ ของการ
รั บ ประทานยาตามแพทย์สั่ ง เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ง การเยี่ย มบ้า นเป็ นการกระตุ ้นเตื อนให้ผูป้ ่ วยมี ความ
ร่ วมมือในการใช้ยาอีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ การที่ผปู ้ ่ วยได้พูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์บ่อยขึ้นทา
ให้เกิดความคุน้ ชิน จึงกล้าที่จะเล่าปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ยาเพิ่มขึ้น ทาให้เภสัชกรและทีมสหสาขา
วิชาชีพได้ทราบถึงปั ญหาที่แท้จริ งและสามารถแก้ไขปั ญหาให้ผปู ้ ่ วยแต่ละรายได้มากขึ้น
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบความร่ วมมือในการใช้ยาจากการประเมินโดยการนับเม็ดยาที่เหลือ
พบว่า กลุ่มศึกษามีความร่ วมมือในการใช้ยามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ จากการติดตามผล
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (p-value = 0.032 และ 0.036 ตามลาดับ) สาหรับการติดตามผลครั้งที่ 3 พบว่า
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p-value = 0.756) ซึ่ งผลการศึกษาการนับเม็ดยาที่เหลือ ครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 สอดคล้องกับการศึกษาของ นรรัตน์ สมเพชร และคณะ [18] ศึกษาผลการเตือนทาง
โทรศัพท์ต่อความร่ วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วยนอก โดยกลุ่มศึกษา ได้รับการ
เตือนทางโทรศัพท์ จานวน 4 ครั้ง ในช่ วงเวลา 2 เดือน และกลุ่มควบคุ ม ไม่ได้รับการเตือนทาง
โทรศัพท์วดั ความร่ วมมือในการใช้ยาด้วยวิธีนบั เม็ดยาที่เหลือ พบว่าระดับความร่ วมมือในการใช้ยา
กลุ่มศึกษามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในเดือนที่ 3 (p-value = 0.024) นอกจากนี้
การศึกษาของศรี โรจน์ โตวัฒนกูร และคณะ [19] ศึกษาผลการบริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยความ
ดันโลหิ ตสู งที่ควบคุมอาการไม่ได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่งในผูป้ ่ วยจานวน 42 คน ที่ได้รับการ
บริ บ าลทางเภสัช กรรม เพื่ อ ค้นหา ป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหาที่ เกี่ ย วกับ ยาของผูป้ ่ วย โดยให้ก าร
บริ บาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 และ 3 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน และครั้งที่ 2 ที่บา้ น เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา
พบว่าร้อยละของผูป้ ่ วยที่ร่วมมือในการใช้ยา จากการประเมินโดยวิธีการนับเม็ดยาเพิ่มขึ้น จากร้อย
ละ 35.71 เป็ นร้อยละ 80. 95 แสดงให้เห็นว่าการเยีย่ มบ้านสามารถทาให้ผปู ้ ่ วยมีความร่ วมมือในการ
ใช้ยาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ การประเมินความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยด้วยวิธี
นับเม็ดยาที่เหลือ ได้มาจากการนับเม็ดยาและการสัมภาษณ์ ซึ่ งบางครั้งผูป้ ่ วยไม่นายามาด้วยหรื อนา
ยามาเพียงบางส่ วนเมื่อมาโรงพยาบาล ทาให้ได้ผลความร่ วมมือในการใช้ยาด้วยวิธีการนับเม็ดยาสู ง
กว่าความเป็ นจริ ง เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการนับเม็ดยาได้ และในช่วงแรกของการศึกษา
ผูป้ ่ วยไม่ให้ความสาคัญกับการนายาเดิมกลับมาที่โรงพยาบาล ในช่วงหลังเริ่ มมีการรณรงค์ให้ผปู ้ ่ วย
นายาเดิมมาด้วยทุกครั้งและแนะนาให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงความสาคัญของการนายาเดิมทั้งหมดในแต่ละ
ครั้งที่มาโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยจึงมีความตระหนักในการนายาเดิมและสามารถสอบทวนการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วยได้เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
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จะเห็ นได้ว่าการกระตุ น้ ความร่ วมมือในการใช้ยา ทาได้หลายวิธี ได้แก่ การกระตุน้ ทาง
โทรศัพท์ การบริ บาลทางเภสัชกรรมที่ศูนย์สุขภาพชุ มชน การเยี่ยมบ้านก็เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ ทาให้
ผูป้ ่ วยเพิ่มความร่ วมมือในการใช้ยาได้
ในการศึกษานี้ รู ปแบบการประเมินความร่ วมมือในการรับประทานยา มี 2 วิธี การที่ตอ้ งใช้
วิธีการประเมินทั้ง 2 วิธีร่วมกันเนื่ องจาก ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่ งที่จะประเมินความร่ วมมือในการใช้ยา
ของผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องแม่นยา แต่ละวิธีจะมีท้ งั ข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป ข้อดี คือ ทั้ง 2 วิธี
สะดวกในการปฏิบตั ิ แต่การประเมินโดยการนับเม็ดยาอาจไม่สะท้อนถึงความร่ วมมือในการใช้ยาที่
แท้จริ ง เนื่องจากผูป้ ่ วยทิ้งเม็ดยาที่เหลือ ผูป้ ่ วยแบ่งเก็บยาไว้หลายที่และลืมนายามาคืนเมื่อถึงวันนัด
ไม่นายาที่เหลือมาโรงพยาบาลเมื่อถึ งวันนัด หรื อผูป้ ่ วยบางคนจะนายามาวางหน้าห้องยาเนื่ องจาก
กลัวจะโดนตาหนิ จากเจ้าหน้าที่ จึงต้องพยายามเน้นย้ าและอธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจถึงความสาคัญถึ ง
การนายาที่เหลื อมาโรงพยาบาลว่าไม่ได้เป็ นการจับผิด แต่ตอ้ งการทราบว่าผูป้ ่ วยรั บประทานยา
ถูกต้อง ตรงเวลาหรื อไม่
สาหรับกลุ่มศึกษา ผูว้ ิจยั สามารถกระตุน้ ให้นายาเดิ มมาคืนทุกครั้ง แต่เนื่ องจากผูป้ ่ วยบาง
รายมีการแบ่งยาไว้สาหรับการไปทางานหรื อการเดิ นทางจึงยังทาให้มียาเดิ มเหลื ออยู่ที่บา้ นทาให้
ความร่ วมมือในการใช้ยาเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
3. คุณภาพชีวติ
เมื่อพิจารณาผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิต โดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D พบว่า จานวน
ผูป้ ่ วยที่ไม่มีปัญหาและมีปัญหาปานกลางไม่แตกต่างกันระหว่างผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่มในด้านการดูแล
ตนเอง กิ จกรรมที่ทาเป็ นประจา ความวิตกกังวล/ความซึ มเศร้ า ยกเว้น ด้านความสามารถในการ
เคลื่อนไหว และความเจ็บป่ วย/ความไม่สุขสบาย ซึ่ งพบว่า กลุ่มศึกษามีจานวนผูป้ ่ วยที่มีปัญหาน้อย
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.025 และ 0.001 ตามลาดับ) เนื่องจากในการ
ออกเยี่ยมบ้านจะมีแพทย์แผนไทยจ่ายยาสมุนไพรหรื อนัดให้ไปรับบริ การที่คลินิกแพทย์แผนไทย
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สบายหรื อปวดเมื่อย และนักกายภาพสอนวิธีการออกกาลังกาย การทากายภาพให้
เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละรายซึ่ งจะช่วยให้ผปู้ ่ วยกลุ่มศึกษามีปัญหาด้านนี้ นอ้ ยกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
ชัดเจน
จากการประเมินคุณภาพชีวติ เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา โดยใช้ EQ VAS พบว่ากลุ่มศึกษามีภาวะ
สุ ขภาพไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุ มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (75.06±12.17 เทียบกับ 72.57±7.51,
p-value = 0.299) อย่างไรก็ตาม กลุ่มศึกษามีคะแนนอรรถประโยชน์สูงกว่ากลุ่มควบคุ มอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (0.86±0.10 เทียบกับ 0.74±0.21, p-value = 0.009) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Theodorou et al [39] ซึ่ งศึกษาคุณภาพชี วิตของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งในประเทศไซปรัส
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จานวน 528 ราย โดยใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต EQ-5D เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยก่อน
และหลังการให้การบริ บาลทางเภสัชกรรม พบว่า ในการติดตามผลครั้งที่ 2 ผูป้ ่ วยมี EQ-5D utility
score และ EQ VAS score มากกว่าก่อนการศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.001 และ
(p-value < 0.001 ตามลาดับ) และการศึกษาของ Masoom et al [40] ศึกษาผลของการบริ บาลทาง
เภสัชกรรมที่ มีต่อคุ ณภาพชี วิตในผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง ประเทศปากี สถาน จานวน 116 ราย
หลังจากให้การบริ บาลทางเภสัชกรรมเป็ นเวลา 6 เดือน พบว่า ผูป้ ่ วยมี EQ-5D utility score และ EQ
VAS score มากกว่าก่อนการศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.002 และ p-value = 0.002
ตามลาดับ) เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวกลุ่มศึกษามีเพียงกลุ่มเดียวโดยเปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตก่อน
และหลัง การศึก ษาและจานวนผูป้ ่ วยมี จานวนมากกว่าการศึ ก ษานี้ จึง ท าให้เห็ นผลคุ ณภาพชี วิต
ชัดเจน ดังนั้นในการศึ กษาครั้งต่อไป ควรเพิ่มจานวนผูป้ ่ วยที่ ใช้ในการศึ กษาและวัดคุณภาพชี วิต
เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการศึกษาเพื่อให้ทราบผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยได้ชดั เจนขึ้น
4.ปั ญหาเกี่ยวกับยาที่ได้รับการแก้ไข
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บร้ อ ยละของปั ญ หาเกี่ ย วกับ ยาที่ ไ ด้รั บ การแก้ไ ขโดยเภสั ช กร
เนื่องจากผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา Neto et al [9] ศึกษาการบริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยสู งอายุ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ พบว่า ปั ญหาเกี่ยวกับยา
ที่พบมากที่สุด คือ ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา (ร้อยละ 55.63) เช่นเดียวกับการศึกษาของมัทนี ยา ภู่
เกสร [10] ที่ศึกษาปั ญหาที่เกิดจากการใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง พบว่า ปั ญหาที่พบมาก
ที่สุด คือ การไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่ง (ร้อยละ 30.9) ดังนั้น จึงต้องมีวิธีกระตุน้ ผูป้ ่ วยเป็ นระยะ เพื่อให้
ผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการใช้ยามากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรักษา จากการเยี่ยมบ้าน
ผูป้ ่ วยทาให้พบว่า มีหลายปั จจัยที่ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง เช่น ผูป้ ่ วยสู งอายุที่อยูบ่ า้ นคน
เดียวมักมีปัญหาลืมรับประทานยา และความสามารถในการมองเห็ นลดลง ผูป้ ่ วยชายส่ วนใหญ่จะ
ละเลยต่อการดูแลสุ ขภาพด้านพฤติกรรม เช่น การควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย การไม่ใช้ยาตาม
แพทย์สั่ง โดยส่ วนใหญ่ผูป้ ่ วยเร่ งรี บไปทางาน ทาให้ลืมรั บประทานยาหรื อเข้าใจผิดว่าถ้าไม่ได้
รับประทานอาหารเช้าก็รับประทานยาไม่ได้ ผูป้ ่ วยจึงรับประทานยาไม่ตรงเวลา รวมทั้งผูป้ ่ วยไม่มา
พบแพทย์ตามนัดเนื่องจากขาดความตระหนักถึงความสาคัญของโรค ซึ่ งแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่
บ้านของผูป้ ่ วยส่ วนหนึ่ ง คือ การพูดคุ ยทาความเข้าใจกับผูป้ ่ วยหรื อญาติผปู้ ่ วย การให้ความรู้และ
ความเข้าใจทั้งเรื่ องโรคการรักษา และการดูแลผูป้ ่ วย ทั้งในด้านการออกกาลังกาย การรับประทาน
อาหารให้ตรงเวลา และถูกต้องตามหลักโภชนาการ การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม และคาแนะนา
ในการแก้ ไ ขภาวะฉุ ก เฉิ น เบื้ อ งต้น เช่ น หากผู้ป่ วยมี อ าการปวดศี ร ษะ ควรรี บไปพบแพทย์
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นอกจากนี้การเยีย่ มบ้านทาให้เภสัชกรมีเวลามากพอที่จะดูแลและเข้าถึงปั ญหาเชิ งลึกของผูป้ ่ วยได้ดี
ยิ่งขึ้ น และสามารถค้นหาปั ญหาของผูป้ ่ วยได้มากขึ้ น โดยเฉพาะปั ญหาเกี่ ยวกับ ยาที่ บางครั้ งไม่
สามารถค้นพบได้ที่โรงพยาบาล เช่น การยืมยาของคนในครอบครัวมารับประทานในกรณี ที่ยาหมด
ก่อนวันนัด และสามารถเข้าใจวิถีชีวติ ที่ผปู ้ ่ วยต้องเผชิ ญที่ทาให้การใช้ยาไม่ได้ผล ซึ่ งจะเป็ นผลดีใน
การติดตามผูป้ ่ วยในระยะยาวต่อไป
5.ความพึงพอใจ
เมื่อพิจารณาถึง ความพึงพอใจ จากการประเมิ นโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า
ผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รั บ การเยี่ย มบ้า นมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การเยี่ย มบ้านโดยที มสหสาขาวิชาชี พ มาก โดย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ่ วยที่รับบริ การเยี่ ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชี พ โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความสะดวกในการรับบริ การเยี่ยมบ้าน (4.39±0.60 คะแนน) สอดคล้องกับ
การศึกษาของวิลาวัณย์ [23] ซึ่ งศึกษาผลการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ นแก่ผปู ้ ่ วยโรคเบาหวาน
กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม จานวนกลุ่มละ 65 คน โดยกลุ่มศึกษาได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมที่
บ้านทุก 6 สัปดาห์ รวม 3 ครั้ง ซึ่งผูป้ ่ วยที่ได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมที่บา้ นมีความพึงพอใจต่อ
บริ ก ารมาก จะเห็ น ได้ว่า การที่ มี เ ภสั ช กรเยี่ ย มบ้า นท าให้ ผูป้ ่ วยมี ค วามพึ ง พอใจ ท าให้ เ พิ่ ม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ่ วยซึ่ งจะทาให้ผปู ้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการ
ใช้ยาได้ ทาให้ผปู ้ ่ วยสามารถควบคุ มความดันโลหิ ตสู งต่อไป และจากการสอบถามการเยี่ยมบ้าน
เพื่อพัฒนาและปรับ ปรุ งการบริ ก าร พบว่า เจ้า หน้าที่ ไม่ ตอ้ งปรั บ ปรุ งการบริ ก ารและอยากให้
เจ้าหน้าที่มาเยีย่ มอย่างน้อยเดือนละครั้งและผูป้ ่ วยรู้สึกดีที่มีเจ้าหน้าที่ไปเยีย่ มบ้าน
ข้ อจากัด
1. ผูป้ ่ วยอาจจะมี การคุ ยกัน ทาให้ความร่ วมมื อในการใช้ยา และการนับเม็ดยาที่เหลื อ
คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง เนื่ องจากกลุ่มควบคุมอาจมีความตระหนักในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีความร่ วมมือในการใช้ยาได้ และการวัดความร่ วมมือในการใช้ยา
โดยการนับเม็ดยา ซึ่ งใช้ค่าเฉลี่ ยของความร่ วมมื อในการใช้ยาจากรายการยาทั้งหมด อาจทาให้
ข้อมูลที่ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ งได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้วิธีการนับเม็ดยาที่
มีความคลาดเคลื่อนต่า โดยอาจจะกาหนดรู ปแบบการเก็บข้อมูลการนับเม็ดยาโดยสอบถามยาที่
ผูป้ ่ วยมีเหลื ออยู่ที่บา้ นและสอบถามวิธีการรับประทานยาของผูป้ ่ วยทุกชนิ ดว่ารับประทานถูกต้อง
หรื อไม่ โดยอาจจะทาแบบฟอร์ มในกระดาษแบ่งช่ องเป็ นก่ อนและหลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น
ก่อนนอนแล้วให้ผปู ้ ่ วยจัดยาว่าในแต่ละวันผูป้ ่ วยรับประทานยาอย่างไรแล้วนาข้อมูลทั้ง 2 ส่ วนมา
ประเมินยาที่เหลือที่แท้จริ งอีกครั้ง และการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลความร่ วมมือในการใช้ยาโดย
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วิธีการนับเม็ดยาเมื่ อเริ่ มต้นการศึกษา ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อนามา
เปรี ยบเทียบก่อนและเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษา
2. การศึกษานี้ มีจานวนผูป้ ่ วยน้อยกว่าที่กาหนดไว้ เนื่ องจากระยะเวลาทาการวิจยั ที่จากัด
และภาระงานของเภสัชกรผูว้ ิจยั ที่ตอ้ งไปเยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยโรคอื่น ๆ ด้วย ทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล
ได้ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ ซึ่ งอาจทาให้ไม่พบความแตกต่างของการควบคุ มความดันโลหิ ต
ระหว่างกลุ่มที่ศึกษา
3. ระยะเวลาการศึกษา ในการติดตามผูป้ ่ วยอาจจะน้อยไป อาจจะต้องใช้เวลาในการติดตาม
ผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูป้ ่ วยบางรายถึงแม้จะมีการแก้ไขปั ญหาแล้ว แต่เมื่อเยีย่ มบ้านครั้งต่อไปก็พบ
ปัญหาใหม่ที่เกี่ยวกับยา
4. ในการเยีย่ มบ้านบางครั้งทีมสหสาขาวิชาชีพไม่สามารถไปพร้อมกันได้ทุกคน เนื่องจาก
ติดภารกิจ จึงทาให้การเก็บข้อมูลล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ และผูว้ ิจยั จาเป็ นต้องออกปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
พยาบาล/เจ้าหน้าที่ รพสต.นอกเวลางานประจาเพื่อให้ทนั เวลาที่กาหนดไว้ในการศึกษา
5. ผูป้ ่ วยบางรายมีปัญหาทางสายตา ทาให้ผวู ้ ิจยั ต้องอ่านแบบสอบถามให้ผปู้ ่ วยตอบใน
ส่ วนของความร่ วมมือในการใช้ยา คุณภาพชีวิต และความพึงพอใจของผูป้ ่ วย ซึ่ งผูป้ ่ วยบางรายอาจ
เกรงใจผูว้ ิจยั ทาให้ขอ้ มูลคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง โดยมีแนวโน้มของคะแนนแบบสอบถาม
มากกว่าความเป็ นจริ งได้
6. ในการเยี่ย มบ้า นแต่ ละครั้ งจะไม่ ไ ด้แจ้ง ให้ผูป้ ่ วยทราบล่ วงหน้า เนื่ องจากการแจ้ง
ล่วงหน้าจะทาให้ผปู ้ ่ วยและญาติเตรี ยมตัว ซึ่ งจะไม่สามารถพบปั ญหาที่แท้จริ งของผูป้ ่ วยได้ ทาให้
บางครั้งไม่เจอผูป้ ่ วยตามวันเวลาที่กาหนดไว้
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานของเภสัชกรอย่างชัดเจน
เพื่อให้เป็ นแนวทางเดี ยวกันระหว่างหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการปฏิ บตั ิ งาน คลิ นิกโรคความดัน
โลหิ ตสู ง ควรมี การวางระบบการนัดผูป้ ่ วยแต่ละรายให้ผูป้ ่ วยได้รับการตรวจติดตามจากแพทย์
ผูร้ ักษาคนเดิม เพื่อให้การรักษาต่อเนื่องและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2. ควรศึกษาถึงต้นทุนประสิ ทธิผลของการออกเยีย่ มของเภสัชกรและมูลค่ายาเหลือใช้
3. สาหรับปั ญหาเกี่ยวกับยาบางครั้งผูว้ จิ ยั ไม่ได้ทาการประเมินข้อมูลและแก้ไข
ปั ญหาทันทีในขณะเยี่ยมบ้าน เนื่องจากต้องมีการปรึ กษาแพทย์ในการปรับเปลี่ยนยาที่ผปู้ ่ วยได้รับ
และเนื่องจากผูป้ ่ วยไม่ได้พบแพทย์ท่านเดิมทุกครั้งจึงทาให้ผปู ้ ่ วยไม่กล้าพูดคุยกับแพทย์เมื่อมีอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่เกิ ดขึ้นจากการใช้ยา ดังนั้นในการเยี่ยมบ้านครั้งต่อไปควรจะมีการประเมินผลใน
การเยีย่ มบ้านทันทีและแก้ไขปั ญหาให้เสร็ จสิ้ นในการเยีย่ มบ้านแต่ละครั้ง
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4. การเยีย่ มบ้านเป็ นการเปิ ดบทบาทเภสัชกรในการทางานเชิงรุ ก โดยเภสัชกรสามารถมี
บทบาทร่ ว มกับ บุ ค ลากรอื่ นในการก าหนดแผนการรั ก ษาเกี่ ย วกับ ยา สร้ า งความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรักษาโรคและการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย รายงานและติดตามอาการ
ไม่พึงประสงค์จากยา รวมถึงความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) ตลอดจนช่วยพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงาน พัฒนานโยบายขององค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุ ปผลการศึกษา
ถึ ง แม้การเยี่ย มบ้า นผูป้ ่ วยโดยทีมสหสาขาวิชาชี พ จะไม่ ช่ วยให้ผูป้ ่ วยควบคุ ม ความดัน
โลหิ ตได้ดีข้ ึน แต่ทาให้ผปู ้ ่ วยมีความร่ วมมือในการใช้ยา และคุณภาพชีวิตดีข้ ึน โดยเฉพาะในด้าน
ความสามารถในการเคลื่อนไหว และความเจ็บป่ วย/ความไม่สุขสบาย และผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจ
ต่อการเยี่ยมบ้าน นอกจากนี้ การเยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยทาให้เภสัชกรสามารถค้นพบและช่วยแก้ไขปั ญหา
จากการใช้ยาของผูป้ ่ วยได้มากขึ้น
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เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
(Participant Information Sheet)
ในเอกสารนี้ อาจมี ขอ้ ความที่ ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจยั หรื อ
ผูแ้ ทนให้ช่วยอธิ บายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนี้ กลับไปอ่านที่บา้ นเพื่อปรึ กษาหารื อกับญาติพี่
น้อง เพื่อนสนิท แพทย์ประจาตัวของท่าน หรื อแพทย์ท่านอื่น เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมการวิจยั
โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ชื่ อผู้วจิ ัย นางสาวพุทธชาติ มากชุมนุม
สถานทีว่ จิ ัย โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ผู้ให้ ทุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัต ถุ ประสงค์ ข องการวิจั ย โครงการวิ จยั นี้ ท าขึ้ น เพื่ อประเมิ น การควบคุ ม ระดับ ความดันโลหิ ต ได้ตาม
เป้ าหมาย ความร่ วมมือในการใช้ยา คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย และความพึงพอใจ หลังจากที่ทีมสหสาขาวิชาชี พ
อันประกอบด้วย เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ออกเยี่ยมบ้านผูป้ ่ วย ซึ่ ง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจยั นี้ คือ ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งสามารถควบคุ มระดับความ
ดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์เป้ าหมาย และลดความเสี่ ยงในการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิ ตสู ง มี
ความร่ วมมือในการใช้ยาเพิ่มขึ้น ตระหนักถึงความสาคัญและรู้จกั ดูแลตนเองในการปฏิบตั ิตนและการใช้ยา
เพื่อควบคุมโรคมากขึ้น มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน มีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชี พและ
พบปั ญหาเกี่ ยวกับยาลดลง นอกจากนี้ จะเป็ นแนวทางพัฒนาบทบาทวิชาชี พของเภสัชกรในการให้บริ บาล
ทางเภสัชกรรมที่บา้ นแก่ผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งและโรคเรื้ อรังอื่น ๆ
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ท่านได้รับเชิ ญให้เข้าร่ วมการวิจยั นี้ เพราะ ท่านเป็ นผูป้ ่ วยนอกที่ มีรายชื่ อในทะเบี ยนคลิ นิก โรคความดัน
โลหิ ตสู ง ของโรงพยาบาลบ้านนาสาร อายุ 18-65 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งชนิ ดไม่
ทราบสาเหตุแน่ชดั (essential hypertension) ทั้งที่ไม่มีโรคร่ วมและมีโรคร่ วม มีผลการวัดความดันโลหิ ต
ก่ อนการวิจยั เป็ นเวลา 6 เดื อน มี ค่ า มากกว่า หรื อเท่ า กับ 150/90 มิ ล ลิ เมตรปรอท แต่น้อยกว่า 160/100
มิลลิ เมตรปรอท อย่างน้อย 2 ครั้ง มีคะแนนความร่ วมมือในการใช้ยาเมื่อประเมินโดย Modified Morisky
Scale น้อยกว่า 6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 8 คะแนน ในการวิจยั นี้ จะมี ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทั้งสิ้ นประมาณ
144 คน ระยะเวลาที่จะทาการวิจยั รวม 6 เดือน โดยแบ่งผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม จานวน
72 คน ซึ่งจะได้รับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล และกลุ่มศึกษา จานวน 72 คน ซึ่ งจะ
ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชี พ จานวน 3 ครั้ง ร่ วมกับการบริ บาลทางเภสัชกรรมตามปกติของ
โรงพยาบาล
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหากท่านเข้ าร่ วมโครงการวิจัย เมื่อท่านเข้าร่ วมการวิจยั แล้ว สิ่ งที่ท่านจะต้องปฏิบตั ิ คือ
ท่านจะต้องวัดความดันโลหิ ตตามปกติของโรงพยาบาล และนายาโรคประจาตัวที่เหลือมาตามวันนัดทุกครั้ง
ความเสี่ ยงและ/หรือความไม่ สบายที่อาจเกิดขึ้น การเข้าร่ วมงานวิจยั นี้ อาจทาให้ท่านต้องใช้เวลาในการรับ
บริ การที่ โรงพยาบาลนานขึ้ น ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีวิธีการเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยจัดกระบวนการทางานที่
ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งประชุมชี้แจงให้ผเู ้ กี่ยวข้องและผูป้ ่ วยทราบขั้นตอนการดาเนินงาน
การเข้ าร่ วมโครงการวิจัยของท่านต้ องเป็ นไปด้ วยความสมัครใจ หากท่านไม่เข้าร่ วมในโครงการวิจยั นี้ จะไม่
มีผลกระทบใด ๆ ทั้งในปั จจุบนั และอนาคตด้านการรักษาพยาบาลของท่านโดยท่านก็จะได้รับการตรวจเพื่อ
การวินิจฉัยและรักษาโรคของท่านตามวิธีการที่เป็ นมาตรฐาน
ระบุชื่อผู้วิจัยที่จะสามารถติดต่ อได้ หากมี ขอ้ ข้องใจที่จะสอบถามเกี่ ยวข้องกับการวิจยั หรื อเมื่ อบาดเจ็บ/
เจ็บป่ วยจากการวิจยั ท่านสามารถติดต่อผูว้ จิ ยั คือ นางสาวพุทธชาติ มากชุ มนุ ม ที่อยู่ โรงพยาบาลบ้านนาสาร
ตาบลนาสาร อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โทรศัพท์ที่ทางาน 077-341416 โทรศัพท์มือถือ 087689-5037 ติดต่อได้ 24 ชัว่ โมง
ค่ าตอบแทนทีจ่ ะได้ รับ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ ข้ า ร่ วมการวิจั ย จะต้ อ งรั บ ผิด ชอบเองมี อ ะไรบ้ า ง ส าหรั บ การรั ก ษานั้น ท่ า นจะได้รั บ การ
รักษาพยาบาลตามสิ ทธิ การรักษาพยาบาลตามปกติที่ท่านได้รับ หากผูป้ ่ วยใช้สิทธิ การรั กษาพยาบาล เช่ น
หลัก ประกัน สุ ข ภาพ เบิ ก จ่ า ยตรง และประกัน สั ง คม ท่ า นไม่ ต้อ งช าระเงิ น หากท่ า นไม่ มี สิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาลใด ๆ ท่านต้องชาระเงินเองในการรักษา
หากมีข้อมูลเพิม่ เติม ทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั จะแจ้งให้ทราบโดย
รวดเร็ วไม่ปิดบัง
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การรักษาความลับ ข้อมูลส่ วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ นรายบุคคล เช่น ชื่ อ
เลขประจาตัวผูป้ ่ วยของท่า น แต่จะรายงานผลการวิจยั เป็ นข้อมูลส่ วนรวม ข้อมูล ของผูร้ ่ วมการวิจยั เป็ น
รายบุคคลอาจมีคณะบุคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น คณะกรรมการจริ ยธรรม เป็ นต้น
ท่านมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่ วมการ
วิจยั หรื อถอนตัวออกจากโครงการวิจยั นี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการบริ การและการรักษาที่สมควรจะได้รับแต่
ประการใด
หากท่ า นได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ไ ม่ ต รงตามที่ ไ ด้ ระบุ ไ ว้ ใ นเอกสารชี้ แ จงนี้ ท่ า นจะสามารถแจ้ง ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการ จริ ย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ทราบได้ที่ ฝ่ าย
เลขานุ การคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ สานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เบอร์โทร 034-255800
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนี้ครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ …………………………………………………
(……………………………………………………….)
วันที่ ……………………………………..……………

หมายเหตุ :
1. หากผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เป็ นผูเ้ ยาว์ (อายุต่ ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ) และเอกสารชี้ แจงนี้ ทาให้ผปู ้ กครอง/ผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรมเป็ นผูอ้ ่าน ให้เปลี่ยนสรรพนาม “ท่าน” เป็ น “เด็กในปกครองของท่าน” ตามตาแหน่งที่เหมาะสม
2. ผูว้ จิ ยั ควรมอบสาเนาแบบยินยอมอาสาสมัครพร้อมแนบคาชี้ แจงอาสาสมัครอย่างละ 1 ชุด ให้อาสาสมัคร
หรื อผูป้ กครองด้วย
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ภาคผนวก ข
หนังสื อแสดงความยินยอมการเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
(INFORMED CONSENT FORM)
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แบบ จว.3/2552

หนังสื อแสดงความยินยอมการเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
กรณีทอี่ าสาสมัครผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัยเป็ นผู้ทบี่ รรลุนิติภาวะ
INFORMED CONSENT FORM

โครงการวิจยั เรื่ องผลของการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
วันให้คายินยอม วันที่................เดือน...................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).............................................................อยูบ่ า้ นเลขที่...............
ซอย...............ถนน..........แขวง/ตาบล...........................เขต/อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธ า นี
รหัสไปรษณี ย ์ 84120 บัตรประชาชน/ข้าราชการเลขที่.....................................................................
ก่อนที่ จะลงนามในใบยินยอมให้ทาการวิจยั นี้ ข้าพเจ้าได้รับเอกสารและคาอธิ บายจากผูว้ ิจยั ถึ ง
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั วิธีวิจยั อันตรายหรื ออาการข้างเคี ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการวิจยั หรื อจากยาที่ ใ ช้
รวมทั้งประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นจากการวิจยั อย่างละเอียด และมีความเข้าใจดี แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ตอบคาถามต่างๆ ที่
ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ไม่ซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าพอใจ ข้าพเจ้าอนุ ญาตให้ผวู ้ ิจยั เปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ตามที่ผวู ้ ิจยั เห็นสมควร ข้าพเจ้าเข้าร่ วมโครงการนี้ โดยความสมัครใจ และมีสิทธิ์ ที่จะ
บอกเลิกการเข้าร่ วมโครงการวิจยั นี้เมื่อใดก็ได้
ผูว้ ิจยั และ/หรื อผูใ้ ห้ทุ นสนับ สนุ นการวิจยั ขอให้ค ารั บรองว่า จะเก็ บ ข้อมู ล เกี่ ย วกับข้า พเจ้า เป็ น
ความลับและจะเปิ ดเผยเฉพาะในรู ปที่เป็ นการสรุ ปการวิจยั โดยไม่ระบุตวั บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูล และหาก
เกิดอันตรายหรื อความเสี ยหายอันเป็ นผลจากการวิจยั ต่อข้าพเจ้า ผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูใ้ ห้ทุนสนับสนุ นการวิจยั จะ
จัดการรักษาพยาบาลให้จนกลับคืนสภาพเดิม และจะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาพยาบาลรวมทั้ง
ชดใช้ค่าเสี ยหายอื่นถ้าหากมี
ผูว้ จิ ยั แจ้งด้วยว่าข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับผูว้ จิ ยั นางสาวพุทธชาติ มากชุมนุม
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ได้ที่ โรงพยาบาลบ้านนาสาร ตาบลนาสาร อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี รหัสไปรษณี ย ์ 84120
โทรศัพท์ 087-689-5037 โทรสาร 077-341057
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วและมีความเข้าใจดีทุกประการ จึงได้ลงนามในใบยินยอมนี้ ดว้ ยความเต็ม
ใจ
ลงนาม..........................................................อาสาสมัครผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั
(
)
ลงนาม..........................................................ผูว้ จิ ยั
(
)
ลงนาม..........................................................พยาน
(
)
ลงนาม..........................................................พยาน
(
)

102

ภาคผนวก ค
แบบบันทึกข้ อมูลพืน้ ฐาน การรักษาและการใช้ ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง
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แบบบันทึกข้ อมูลพืน้ ฐาน การรักษาและการใช้ ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ป่วย
คาชี้ แจง โปรดอ่านข้อความแล้วทาเครื่ องหมาย  ลงใน หรื อเติมข้อความลงในช่ องว่างที่ ตรงกับ
สภาพความเป็ นจริ งมากที่สุด
1. เพศ  ชาย  หญิง ปัจจุบนั มีอายุ .......... ปี
2. สถานภาพการสมรส
 โสด
 หม้าย
 แยกกันอยู่
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด

 คู่
 หย่า
 อื่นๆ ระบุ……………………………..

 ไม่ได้ศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 อาชีวศึกษา- ปวช.
 ปริ ญญาตรี
4. ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั

 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 อาชีวศึกษา – ปวส.
 อื่นๆ ระบุ……………………………..

 อยูค่ นเดียว
 สามี/ภรรยา
 บุตร/หลาน
 อื่นๆ ระบุ……………………………..
5. รายได้รายเดือนของครอบครัว
 น้อยกว่า 5,000 บาท
 5,000-10,000 บาท
 10,000-15,000 บาท
 มากกว่า 15,000 บาท
6. อาชีพ
 แม่บา้ น/พ่อบ้าน
 เกษตรกรรม
 รับจ้าง
 ค้าขาย
 ราชการ/ข้าราชการบานาญ  รัฐวิสาหกิจ
 อื่นๆ ระบุ………………………..
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7. ประวัติการสู บบุหรี่
 สู บบุหรี่ ครั้งละ……….มวน/ซอง ต่อ…………วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาที่สูบ………ปี
 เคยสู บบุหรี่ ปัจจุบนั เลิกสู บบุหรี่ แล้ว ระยะเวลาที่เคยสู บบุหรี่ ………..ปี
 ไม่เคยสู บบุหรี่
8. ประวัติการดื่มสุ รา/แอลกอฮอล์
 ดื่มสุ รา/แอลกอฮอล์ ครั้งละ……แก้ว/ซี ซี ต่อ…….วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาที่ดื่ม…….ปี
 เคยดื่มสุ รา/แอลกอฮอล์ปัจจุบนั เลิกดื่มแล้ว ระยะเวลาที่เคยดื่ม…….ปี
 ไม่เคยดื่มสุ รา/แอลกอฮอล์
9. ปั จจุบนั ท่านออกกาลังกายโดยวิธีการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เดินเร็ ว
 เต้นแอโรบิค
 ปั่ นจักรยาน
 วิง่
 ว่ายน้ า
 กายบริ หาร
 ไม่เคยออกกาลังกาย
 อื่นๆ ระบุ………………………..
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แบบบันทึกข้ อมูลพืน้ ฐาน การรักษาและการใช้ ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง
่ ………….อาชีพ…… ประวัติแพ้ยา…… ส่ วนสู ง…… ซม.
ชื่อ-สกุล……………อายุ……ปี ที่อยู…
Visit
0
1
2
3
Date/Month/Year
1 ผลทางคลินิก
1.1 ผลการกตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
BW(Kg)/BMI(kg/m2)
BP(mmHg)
PP/PR
BUN/Cr
อื่นๆ
1.2 การส่ งผูป้ ่ วยปรึ กษาแพทย์
เนื่องจากสาเหตุ
2 การรักษา
Dx
Dx
Dx
Dx
การวินิจฉัยโรคจากแพทย์
 Diet education
 Non drug Rx
 Drug
การนัดครั้งต่อไป
4 การปฏิบตั ิตวั ตามคาแนะนาเพื่อควบคุม
ความเสี่ ยง (/)
 การสู บบุหรี่
 การดื่มแอลกอฮอล์
 การรับประทานอาหารเค็ม มีเกลือมาก
 การรับประทานอาหารไขมันสู ง
 มีภาวะเครี ยด
 การออกกาลังกาย< 3 ครั้ง/สัปดาห์
 ควบคุมน้ าหนักไม่ดี (BMI≤25 kg/m2)
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แบบบันทึกข้ อมูลพืน้ ฐาน การรักษาและการใช้ ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง
่ ………….อาชีพ…… ประวัติแพ้ยา…… ส่ วนสู ง…… ซม.
ชื่อ-สกุล……………อายุ……ปี ที่อยู…
Visit
1
2
3
5 ADR-related
การแก้ไข
การแก้ไข
การแก้ไข
(ประเมิน Naranjo’s algolithm)
 ยา:
อาการ:
6 Drug interaction-related
 ยา:
ผล:
7 ปัญหาจากการรักษาด้วยยา (DTPs)
(นอกเหนือจาก compliance, adverse drug
reaction)
 ผูป้ ่ วยสมควรได้รับยาเพิ่มเติม
 ผูป้ ่ วยได้รับยาที่ไม่เหมาะสม
 ผูป้ ่ วยได้รับขนาดยาน้อยเกินไป
 ผูป้ ่ วยมีความจาเป็ นต้องได้รับยา แต่ยาที่
ถูกเลือกใช้ไม่เหมาะสม
 ผูป้ ่ วยได้รับยาขนาดมากเกินไป
 อื่น ๆ
8 สรุ ปปั ญหาทั้งหมดและแนวทางแก้ไข/
ให้คาแนะนา

9 การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยต่อไป
10 ผลการติดตามเยีย่ มบ้าน
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ภาคผนวก ง
แบบประเมินความร่ วมมือในการรักษาด้ วยยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง
modified Morisky Medication Adherenc Scale (MMAS)
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แบบประเมินความร่ วมมือในการรักษาด้ วยยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง
modified Morisky Medication Adherenc Scale (MMAS)
คาชี้แจง แบบประเมินความร่ วมมือในการรักษาด้วยยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบประเมินความร่ วมมือในการรักษาด้วยยา มีขอ้ คาถาม 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความร่ วมมือในการรักษาด้วยยา มีขอ้ คาถาม 1 ข้อ
ส่วนที่ 1 แบบประเมินความร่ วมมือในการรักษาด้วยยา มีจานวนคาถาม 7 ข้อ
โปรดทาเครื่ องหมาย ในช่องว่างหลังข้อความที่ตรงกับการปฏิบตั ิของท่านมากที่สุด

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ข้อคาถาม
บางครั้งท่านลืมรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงหรื อไม่
ให้นึกทบทวนว่าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมามีบางวันหรื อไม่ ที่ท่าน
ไม่ได้รับรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิ ตสูง
ท่านเคยหยุดรับประทานยาโดยไม่บอกแพทย์ เนื่องจากรู ้สึกแย่ลง
เมื่อรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิ ตสูงหรื อไม่
เมื่อท่านเดินทางหรื อออกจากบ้าน บางครั้งท่านเคยลืมนายาไปด้วย
หรื อไม่
เมื่อวานนี้ ท่านรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงหรื อไม่
เมื่อท่านสามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ปกติ บางครั้งท่าน
หยุดรับประทานยารักษาหรื อไม่
ท่านรู ้สึกยุง่ ยาก รบกวนหรื อไม่ ในการรับประทานยารักษาโรค
ความดันโลหิ ตสูงตามแผนการรักษาของแพทย์

ไม่ใช่

ใช่

ส่ วนที่ 2 แบบประเมินความร่ วมมือในการรักษาด้วยยา มีจานวนข้อคาถาม 1 ข้อ
โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความที่ตรงกับการปฏิบตั ิของท่านมากที่สุด
ท่านมีความยุง่ ยากที่จะจาเกี่ยวกับยารักษาโรคความดันโลหิ ตสู งทั้งหมดของท่านบ่อยแค่ไหน
 ไม่เคย
 นานๆ ครั้ง
 บางครั้ง
 เกือบทุกครั้ง
 ประจาทุกครั้ง
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ภาคผนวก จ
แบบบันทึกการนับเม็ดยาเพือ่ ประเมินความร่ วมมือในการใช้ ยา
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แบบบันทึกการนับเม็ดยาเพือ่ ประเมินความร่ วมมือในการใช้ ยา
ครั้งที่

จานวนเม็ดยา
ที่ได้รับ

จานวนเม็ดยา
ที่เหลือ

Compliance rate
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ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินคุณภาพชี วติ EuroQol-5D (EQ-5D)
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แบบประเมินคุณภาพชี วติ EuroQol-5D (EQ-5D)
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ภาคผนวก ช
แบบประเมินความพึงพอใจ
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แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลของการเยีย่ มบ้ านผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู งโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ตอนที่ 1 คาถามความพึงพอใจ
คำชี้แจง : แบบสอบถำมชุดนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผูป้ ่ วยโรคควำมดันโลหิตสูงที่ได้รับกำรเยีย่ ม
บ้ำนโดยทีมสหสำขำวิชำชีพ กรุ ณำทำเครื่ องหมำย ( X ) ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด
เห็น
ไม่มี
ไม่ ไม่เห็น
ด้วย เห็น
คำถำม
ควำมเ เห็น
ด้วย
อย่ำง ด้วย
ห็น
ด้วย อย่ำงยิง่
ยิง่
1. ท่ำนได้รับควำมสะดวกในกำรรับบริ กำรเยีย่ มบ้ำน
2. ทีมสหสำขำวิชำชีพ มีสื่อและเอกสำรแผ่นพับในกำร
ให้ควำมรู ้ และข้อมูลเพียงพอกับควำมต้องกำร
3. ทีมสหสำขำวิชำชีพ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำร
ให้คำแนะนำท่ำนอย่ำงเพียงพอ
4. ท่ำนคิดว่ำทีมสหสำขำวิชำชีพ สำมำรถให้คำแนะนำ
ด้ำนยำและแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้ยำของท่ำนได้
5. ท่ำนได้รับคำแนะนำวิธีกำรดูแลผูป้ ่ วย/กำรปฏิบตั ิตวั
ที่ชดั เจนจำกทีมสหสำขำวิชำชีพ
6. กำรเข้ำร่ วมโครงกำรนี้ทำให้ท่ำนมีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับโรคควำมดันโลหิ ตสูงที่ท่ำนเป็ น
7. ท่ำนได้รับข้อมูลกำรเจ็บป่ วยและกำรรักษำตรงกับควำม
ต้องกำร
8. กำรมีทีมสหสำขำวิชำชีพ ไปเยีย่ มท่ำนที่บำ้ น
จะช่วยให้ท่ำนควบคุมควำมดันโลหิ ตได้ตำมเป้ ำหมำย
9. ท่ำนรู ้สึกว่ำ
มีควำมเป็ นส่วนตัวเพียงพอที่ทำให้ท่ำนพูดคุย
ได้อย่ำงสบำยใจเกี่ยวกับปั ญหำสุขภำพของท่ำน
10. ทีมสหสำขำวิชำชีพ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีกริ ยำและวำจำสุ ภำพ
ในกำรให้บริ กำร
11. ทีมสหสำขำวิชำชีพ ให้ควำมสนใจและเอำใจใส่ ให้ท่ำนมี
ส่วนร่ วม
ในกำรวำงแผนกำรรักษำโรคของท่ำนเอง
12. โดยภำพรวมท่ำนพอใจกับกำรบริ กำรที่ได้รับ
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ตอนที่ 2 ข้ อเสนอแนะ/ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติม เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการบริการ
กรุ ณำทำเครื่ องหมำย  ลงในช่องที่ท่ำนเลือกตอบ
1 ควรมีกำรปรับปรุ ง
 มี (ตอบข้อ 2 ด้วย)
 ไม่มี
2 เจ้ำหน้ำที่ควรได้รับกำรปรับปรุ ง (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
 แพทย์  เภสัชกร  พยำบำล  อื่นๆ ระบุ……………………………………………….…..
ควรปรับปรุ งอย่ำงไร โปรดให้คำแนะนำ เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ…………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
ทุกความคิดเห็นของท่ านมีค่าสาหรับเรา ขอบคุณทีต่ อบแบบสอบถามนี้
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ภาคผนวก ซ
คู่มือการใช้ ยา
ลดความดันโลหิตสู ง
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คู่มือการใช้ยา
ลดความดันโลหิตสู ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านนาสาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
โทรศัพท์: 077-341416 (111) โทรสาร: 077-341057

โรคความดันโลหิ ตสูง
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โรคความดันโลหิตสู ง (Hypertension) หมายถึง การมีคา่ ความดัน
โลหิตขณะพัก
ในช่วงหัวใจบีบตัว มากกว่าหรื อเท่ากับ
140 มิลลิเมตรปรอท และ/หรื อในช่วงหัวใจ คลายตัว มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 90 มิลลิเมตรปรอท

เหนื่อยง่ าย
อาการของโรคความดันโลหิตสู ง
ในระยะแรก มักจะไม่มีอาการอะไร
แต่บางคนอาจมีอาการ

โรคแทรกซ้ อน
ถ้ามีความดันโลหิ ตสู งเป็ นเวลานาน โดยไม่ได้รับการรักษาจะเกิดโรค
แทรกซ้ อนต่ออวัยวะสาคัญต่างๆ ดังนี้

เวียนหัว ปวดศีรษะ

หัวใจโต,เจ็บหน้ าอก หรือหัวใจล้ มเหลวเนื่องจาก
หลอดเลือดหัวใจหนาตัวและแข็งตัว
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สั ญญาณอันตราย
อัมพาต อัมพฤกษ์ เกิดจากหลอดเลือดในสมอง
แตกหรื ออุดตัน
“อาการทีค่ วรไปพบแพทย์ ”
ไตวาย เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไต
ทาให้ไตเสื่ อมสมรรถภาพจนถึงขั้น ไตวาย

เวียนหัวปวดหัว

ไม่เพียงพอ
ตามัวลง

ปัสสาวะไม่ ออก 2-3

วัน

ตามัวตาบอด เกิดจากหลอดเลือด
สามารถป้ องกันโรคแทรกซ้ อนได้
โดยการควบคุมระดับความดันโลหิตให้ อยู่
ในเกณฑ์ น้ อยกว่ า140/90 มิลลิเมตรปรอท

ที่ตาอุดตัน

หน้ ามืด เป็ นลมบ่ อย

บวมตามปลายมือปลายเท้ า
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10 วิธีหนีความดันโลหิ ตสูง
1. ออกกาลังกาย เช่น ควรออกกาลังกายแบบ
แอโรบิค คือ การเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างต่อเนื่ องเช่น เดิน วิง่ เหยาะ
ว่ายน้ า ขี่จกั รยาน รามวยจีน เต้นแอโรบิค อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 3-5
วันต่อสัปดาห์
2. ควบคุมนา้ หนักให้ดชั นีมวลกาย เท่ากับ
18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยควรมีเส้นรอบเอวน้อยกว่า 90
เซนติเมตรในผูช้ ายและ 80 เซ็นติเมตรในผูห้ ญิง
3. หลีกเลีย่ งความเครียด
4. หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ ีไขมันหรืออาหารทอด ลดปริ มาณไขมันใน
อาหารโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
5. รับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้
6. จากัดอาหารเค็ม เช่ น เกลือ นา้ ปลา ปลาร้ า ผงชูรส รสดี อาหาร
กระป๋ อง อาหารสาเร็ จรู ป ขนมขบเคี้ยว โดยไม่ควรบริ โภคเกลือ
มากกว่า 1 ช้อนชาต่อวัน
7. งดสู บบุหรี่ เนื่องจากการสู บบุหรี่ จะทาให้โรคแทรกซ้อนเกิดเร็ วขึ้น
2-3 เท่า
ท่านต้องไม่เข้าใจผิดคิดว่าการรับประทานยาคุมความดันโลหิ ตได้ตาม
เกณฑ์เป้ าหมายแล้ว การสู บบุหรี่ ต่อไปไม่น่าจะเสี ยหายอะไร เพราะ

แม้วา่ ท่านจะคุมความดันโลหิ ตด้วยยาลดความดันโลหิ ตได้ แต่การสู บ
บุหรี่ ก็จะทาให้เกิดความผิดปกติของไขมันในเลือด ซึ่ งจะทาให้เส้น
เลือดเสื่ อมเร็ วขึ้น ตีบตันเร็ วขึ้น จนเกิดโรคหัวใจ สมองเสื่ อม และไต
วายเร็ วขึ้น มากกว่าผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งที่ไม่สูบบุหรี่ และการ
เปลี่ยนไปสู บบุหรี่ กน้ กรองหรื อบุหรี่ รสอ่อน ไม่ได้ลดความเสี่ ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ถ้าท่านเลิกสู บบุหรี่ ได้ จะทาให้
1 สามารถควบคุมความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นเกณฑ์เป้ าหมายได้
2 แพทย์จะสามารถลดยาความดันโลหิ ตลงได้
3 ระดับไขมันชนิ ดดีจะเพิ่มขึ้น และชนิดไม่ดีจะลดลง
4 หลอดเลือดจะเสื่ อมช้าลง
5 ลดโอกาสเกิดโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต โรคหัวใจ ไตวาย
6 ลดโอกาสการเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ
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เชิญชวนเลิกสู บบุหรี่

8. งดดื่มสุ ราหรือเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ เนื่องจากการดื่มสุ ราจะไป
กระตุน้ หัวใจให้สูบฉีดเลือดได้เร็ ว และแรงขึ้น ทาให้เกิดความดันสู ง
ในหลอดเลือด นอกจากนี้แล้ว การดื่มสุ รายังนาไปสู่ โรคทางระบบ
หลอดเลือดและหัวใจอื่นๆ เช่น โรคไขมันในเลือดสู ง โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบตัน โรคกล้ามเนื้ อหัวใจผิดปกติ ซึ่ งผลจากโรคต่างๆ เหล่านี้ทา
ให้เกิดความดันโลหิ ตสู งนัน่ เอง ที่น่ากลัวยิง่ ไปกว่านั้น คือภาวะต่างๆ
เหล่านี้อาจทาให้การทางานของหัวใจเสื่ อมลง หัวใจเต้นผิดปกติ และ
อาจเกิดภาวะหัวใจวาย ซึ่ งอาจทาให้เสี ยชีวติ ได้โดยเฉี ยบพลัน ดังนั้น

ควรงดดื่มหรื อจากัดการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไม่เกิน 720 มิลลิลิตร
ต่อวัน ไวน์ไม่เกิน 300 มิลลิลิตรต่อวัน
9. ตรวจวัดความดันโลหิตอย่ างสม่าเสมอ
เพื่อความมัน่ ใจว่าความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
คือ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ140/90 มิลลิเมตรปรอท
10. รับประทานยาให้ สม่าเสมอและมาพบแพทย์ตามนัด เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพในการรักษา

ข้ อควรปฏิบัติในการใช้ ยาลดความดันโลหิต
1. รับประทานยาตรงเวลาทุกวันจะได้ผลดี
หากกลัวลืม ควรรับประทานในเวลาที่แน่นอน
เช่น หลังรับประทานอาหารเช้า
2. ไม่ ควรบด แบ่ง หรื อเคี้ยวเม็ดยา ยกเว้ น
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จากแพทย์จะสั่งเนื่ องจากยาลดความดันบางชนิดเป็ นแบบออกฤทธิ์
เนิ่นการบดแบ่ง หรื อเคี้ยวเม็ดยา จะทาให้การรักษาไม่ได้ผล หรื ออาจ
ทาให้เกิดพิษของยาได้
3. หากลืม รับประทานยาให้รับประทานทันที
ที่นึกได้ หากใกล้
กับเวลารับประทานครั้งต่อไปให้
รับประทานยาครั้งต่อไปตามปกติโดย
ไม่ ต้องเพิม่ ขนาดยา
เป็ น 2 เท่า
4. ควรมียาสารองให้เพียงพอก่อนเดินทางไกล
หรื อไปพักผ่อนในที่ต่างๆซึ่ งอาจหายาไม่ได้
5. หากรับประทานยาแล้วเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนควรรับประทานยา
หลังอาหารทันที
6. ควรพบแพทย์ตามนัด เพื่อประเมินผลการรักษาเนื่ องจากในบางครั้ง
อาจต้องปรับเปลี่ยนขนาดยา
7. เมื่อรับประทานยาลดความดันโลหิ ตอาจ
มีอาการเวียนศีรษะหน้ามืด มึนงง เวลาเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ ว
ดังนั้นเพื่อป้ องกันภาวะดังกล่าว จึงควรเปลี่ยนอิริยาบถอย่างช้าๆ เช่น
เมื่อจะเปลี่ยนจากการนอนเป็ นยืน ไม่ควรลุกขึ้นยืนโดยทันทีควรจะนัง่
สักครู่ ก่อนที่จะยืนขึ้น
8. หากกาลังตั้งครรภ์หรื อให้นมบุตร ควรแจ้งให้

แพทย์ทราบโดยเฉพาะกรณีตั้งครรภ์ ควรแจ้ ง
ให้ แพทย์ทราบทันที
9. หากจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหรื อทาฟัน ต้องแจ้งให้แพทย์หรื อทันต
แพทย์ทราบว่าใช้ยาลดความดันโลหิ ตอยู่
10. ไม่ ควรปรับเปลี่ยนขนาดยาหรื อหยุดยาเอง
11. ห้ ามให้ยาลดความดันโลหิ ตแก่ผอู ้ ื่นใช้ หรื อใช้
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
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ยารั กษาโรคความดันโลหิตสู ง

HCTZ 25 mg
Furosemide 40 mg
คาแนะนา
1. ยานี้ทาให้ระดับโพแทสเซี ยมในเลือดลดลง ซึ่ งอาจทาให้กล้ามเนื้อ
อ่อนล้าไม่มีแรง จึงควรรับประทานอาหารที่มีสารโพแทสเซียมสู ง
ทดแทน
เช่น ส้ม กล้วย มะเขือเทศ เป็ นต้น
2. ยานี้อาจมีผลทาให้ปัสสาวะบ่ อย อ่อนเพลีย
กระหายนา้ อาจมีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะให้
แก้ไขโดยควรจะค่อยๆ เคลื่อนไหว เมื่อเปลี่ยน

อิริยาบถจากท่านัง่ หรื อนอน
3. หากนา้ หนักตัวลดหรือเพิ่มอย่างรวดเร็ ว ตาพร่ ามัว สั บสน ควรจะ
ปรึกษาแพทย์
4. หากมีผนื่ ขึ้นควรหยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์

Amlodipine 5 mg
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คาแนะนา
1. หากมีอาการเวียนศีรษะ หน้ ามืดจะเป็ นลม
โดยเฉพาะเวลาที่เปลี่ยนอิริยาบถจากท่านอนหรื อนัง่ ให้เปลี่ยนอิริยาบถ
อย่างช้าๆ
2. หากพบอาการ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ร้ อน
วูบวาบ คลืน่ ไส้ ตะคริว ถ้าอาการเหล่านี้ไม่หายหรื อรุ นแรงขึ้นให้ไป
พบแพทย์
3. หากมีอาการขาหรือเท้าบวม หายใจลาบาก
มีนา้ หนักเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ใจสั่ น มีอาการ
ปวดเค้ นอกอย่ างรุ นแรงหรื อเป็ นบ่อยๆหรื อ
อาการปวดคงอยูน่ าน ให้รีบไปพบแพทย์ ทนั ที

Atenolol 50 mg
ผลข้ างเคียง ได้ แก่ จะมีอาการมือเท้าเย็น ทาให้ โรคหอบหืดเป็ นมาก
ขึน้ ซึมเศร้ า ฝันร้ าย อ่อนเพลีย เสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ
คาแนะนา
1. หากผูป้ ่ วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง
ท้องเสี ย ท้องผูก เวลารับประทานยา ควรดื่มน้ า
มากๆ หรื อรับประทานของว่างเล็กน้อยก่อน
รับประทานยา
2. หากผูป้ ่ วยมีอาการเหล่านี้เป็ นเวลานาน
ควรปรึกษาแพทย์
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ข้ อห้ ามใช้
ห้ ามใช้ ในผูป้ ่ วยที่เคยแพ้ยาในกลุ่มนี้,
ผลทาให้ทารกพิการได้)
และผูป้ ่ วยไตวาย

Enalapril 5 mg
ข้ อควรระวัง
แ1. ยานี้อาจทาให้มีอาการไอแห้งๆเนื่องจากยาไป
เพิ่มความไวของปฏิกิริยาการไอต่อการระคายเคือง
ของหลอดลมและกล่องเสี ยง
O อาการไอจะทุเลาหลังจากใช้ยาไประยะหนึ่ง
O หากไอมาก อาจต้องเปลี่ยนไปใช้ยาอื่นแทน
2. ควรแจ้ งให้ แพทย์ ทราบว่ากาลังใช้ยาอื่นอยู่
โดยเฉพาะยาขับปัสสาวะ ยาเสริ มโปแตสเซียม ยาลดความดันโลหิ ต
อื่นๆ และลิเธียม
3. การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะลดประสิ ทธิภาพของยา
4. ควรตรวจดูระดับโพแทสเซียมเป็ นประจา

หญิงตั้งครรภ์(เพราะอาจมี

ข้ อแนะนา
1 หากเกิดผืน่ แดง คันตามตัว ไม่ควรรักษาเอง
ให้ ติดต่ อแพทย์
2 หากมีอาการเวียนศีรษะ มึนงงหน้ ามืด
โดยเฉพาะเมื่อเวลาเปลี่ยนอิริยาบถขณะนอน
หรื อนัง่ ให้เปลี่ยนอิริยาบถช้าๆแต่ถา้ เป็ นลมให้
หยุดใช้ ยาและติดต่ อแพทย์
3 หากมีอาการหายใจลาบาก มีอาการบวมของ
หน้ า ตา ริมฝี ปาก ลิน้ แขน หรือเท้าให้ หยุด
ยาแล้ วรีบไปพบแพทย์ ทนั ที
เป็ นยาทางเลือกหนึ่งเพือ่ ช่ วยลดอาการจากผลข้ างเคียงของยากลุ่ม
Angiotensin converting enzyme nhibitors นอกจากนีย้ งั เป็ นยา
สาคัญของผู้ป่วยโรคเบาหวานและยังช่ วยป้องกันการเกิดโรคไตและ
โรคไตวายอีกด้ วย
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ผลข้ างเคียงทีม่ ักพบ ทาให้ ความดันเลือดต่า
เกิดอาการวิงเวียน หน้ ามืด
ข้ อแนะนา
1. ยานี้อาจทาให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ และเป็ นลมได้โดยเฉพาะหลัง
การรับประทานยานี้ครั้งแรก
O ดังนั้นหลังการรับประทานยาครั้งแรกควรนอนพักอย่างน้อย 1
ชัว่ โมงแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นช้าๆ
O การรับประทานยานี้ก่อนนอนจะช่วยลดอาการเหล่านี้
2. ในบางรายอาจต้องรับประทานยาเป็ นเวลา
4-6 สัปดาห์จึงจะ
ได้ผลเต็มที่
3. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ ง่วงนอน, ปวด
ศีรษะ, อ่อนเพลีย, ใจสั่น อาการเหล่านี้ จะหายไปใน
สัปดาห์แรก ๆ ของการรักษาแต่ถา้ อาการเหล่านี้
รุ นแรง หรื อยังมีอาการอยูต่ ลอดเวลาการใช้ยา ให้ไปพบแพทย์
4. หากเกิดอาการเป็ นลมกะทันหันเตือนให้คน
ใกล้ชิดทราบว่าถ้าเกิดขึ้นให้พาไปพบแพทย์
5. หากมีอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ ปวดท้องให้
รับประทานยาพร้อมอาหารและถ้าอาการต่างๆ นี้
รุ นแรงขึ้นให้ไปพบแพทย์

เอกสารอ้างอิง
แพทย์หญิงเนติมา คูนีย.์ แนวทางเวชปฏิบตั ิการ
ออกกาลังกายในผูป้ ่ วยเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง (Exercise in
Patients with Diabetes and Hypertension). สถาบันวิจยั และประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์. กันยายน 2555.
คู่มือการใช้ยาความดันโลหิ ตสู ง. คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
Chobanian,V.A., Bakris, G.L.,Black, H.R., et
al. 2003. JNC7-Complete Version. Seventh report of the joint
national committee on prevention, detection, evaluation, and
treatment of high blood pressure. Hypertension., 42 : 1206-1252.

ตัวอย่าง การบันทึกการใช้ ยา
รายการยา ทั้งมด…………………….รายการ
รายการยา/วิธีรับประทาน

รายการยา/วิธีรับประทาน

1 HCTZ 25 mg 1x1 pc

6

2 Enalapril 5 mg 1x2 pc

7

3 Simvastatin 20 mg 1x1 hs

8

4

9

5

10

วิธกี ารรับประทานยา (บันทึกจานวนเม็ดยาทีร่ ับประทานในแต่ละมือ้ )
เช้า

กลางวัน

เย็น

ก่อนนอน

วันที่
ก่อน
1

หลัง

ก่อน

2

ก่อน

หลัง
2

1

X (ลืมกิน)

2
3

หลัง

X (กินยาเกือบเทีย่ ง)

ข้ อควรปฏิบัติการใช้ ยาลดความดันโลหิตสู ง
1. รับประทานยาตรงเวลาทุกวันและเป็ นเวลาที่แน่ นอน เช่ น หลังรับประทานอาหารเช้าเพื่อ
ป้ องกันการลืมกินยา
2. ไม่ควรบดแบ่งหรื อเคี้ยวเม็ดยายกเว้นจากแพทย์จะสัง่ เนื่องจาก
อาจทาให้การรักษาไม่ได้ผลหรื ออาจทาให้เกิดพิษของยาได้
3. หากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันทีที่นึกได้หากใกล้กบั เวลารับประทานครั้งต่อไปให้
รับประทานยาครั้งต่อไปตามปกติโดยไม่ตอ้ งเพิ่มขนาดยาเป็ น 2 เท่า
4. ควรมียาสารองให้เพียงพอก่อนเดินทางไกลหรื อไปพักผ่อนในที่ต่างๆซึ่ งอาจหายาไม่ได้
5. หากรับประทานยาแล้วเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนควรรับประทานยาหลังอาหารทันที
6. ควรพบแพทย์ตามนัดเพื่อประเมินผลการรักษา
7. เมื่อรับประทานยาแล้วมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดมึนงงเวลาเปลี่ ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ วควร
เปลี่ยนอิริยาบถอย่างช้าๆ
8. หากกาลังตั้งครรภ์หรื อให้นมบุตรควรแจ้งให้แพทย์ทราบโดยเฉพาะกรณี ต้ งั ครรภ์แจ้งให้
แพทย์ทราบทันที
9. หากจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหรื อทาฟั นต้องแจ้งให้แพทย์หรื อทันตแพทย์ทราบว่าใช้ยาลด
ความดันโลหิ ตอยู่
10. ไม่ควรปรับเปลี่ยนขนาดยาหรื อหยุดยาเอง
11. ห้ามใช้ยาลดความดันโลหิ ตร่ วมกับผูอ้ ื่นหรื อให้ผอู ้ ื่นใช้
แบบบันทึกการใช้ ยาผู้ป่วยคลินิกความดันโลหิตสู ง เดือน……………………………..พ.ศ.
……………
กรุ ณาลงจานวนเม็ดยาที่ท่านรับประทานในแต่ละมื้อต่อวัน ตามตัวอย่ าง และใส่ เครื่ องหมาย
(×) หากท่านลืมรับประทานยา /ทานยาไม่ตรงเวลา /ทานยาเป็ น 2 เท่า

วิธกี ารรับประทานยา (บันทึกจานวนเม็ดยาทีร่ ับประทานในแต่ละมือ้ )

วิธกี ารรับประทานยา (บันทึกจานวนเม็ดยาทีร่ ับประทานในแต่ละมือ้ )
เช้า

กลางวัน

เย็น

กลางวัน

เย็น

ก่อนนอน

วันที่

วันที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เช้า

ก่อนนอน

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทำงำน
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2547
ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2547 – 2550
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั
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