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บทความวิจัย

การประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมอาการไมไดที่ศูนยสุขภาพชุมชนแหงหนึ่ง
ศรีโรจน โตวัฒนกูร1 และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 2
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไมได ณ ศูนย
สุขภาพชุมชน วิธีการ: ตัวอยางคือผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 42 คนของศูนยสุขภาพชุมชนที่มีผลการวัดความดันโลหิตกอนการ
วิจัยทุกเดือน เปนเวลา 6 เดือน มีคามากกวา 140/90 แตไมเกิน 160/100 มิลลิเมตรปรอท อยางนอย 3 ครั้ง ขึ้นไป รูปแบบ
การศึกษาเปนแบบวัดผลกอนและวัดผลหลังการแทรกแซงอีกสองครั้งหลังใหการแทรกแซง การแทรกแซงคือการบริบาลเภสัชกรรม
สามครั้งเพื่อคนหา ปองกัน และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับยาของผูปวย โดยเปนการบริบาล ณ ศูนยสุขภาพชุมชนในครั้งที่หนึ่งและสาม
สวนครั้งที่สองเกิดที่บานของผูปวย ผูวิจัยประเมินผลการแทรกแซงใน 5 ดาน ไดแก ปญหาการปฏิบัติตนของผูปวย ปญหาที่
เกี่ยวของกับยา ความรวมมือในการรักษา ความดันโลหิต และความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการเภสัชกรรม ผลการวิจัย: หลัง
การบริบาลเภสัชกรรมทั้งสามครั้ง ปญหาการปฏิบัติตนของผูปวยโดยรวมลดลงรอยละ 71.96 (p<0.001) (จาก 107 ปญหา เหลือ
30 ปญหา) ปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยาลดลงรอยละ 91.43 (p<0.001) จาก 35 เหลือ 3 ปญหา รอยละของผูปวยที่รวมมือในการ
ใชยาที่ประเมินจากการนับเม็ดยาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 35.71 เปนรอยละ 80.95 สวนความดันโลหิตบนลดลงจาก 146.50±9.08 เปน
134.67±12.06 มิลลิเมตรปรอท (p<0.001) ความดันโลหิตลางลดลงจาก 81.24±9.45 เปน 73.64±9.18 มิลลิเมตรปรอท
(p<0.001) ตัวอยางพึงพอใจตอการบริการเภสัชกรรมในระดับสูงในทุกหัวขอ สรุป: ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการบริบาลทาง
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บทนํา
โรคความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ เชน โรคหัวใจขาดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง(1) โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ภาวะ
หัวใจลมเหลว (2) และโรคไตวาย (3) ภาวะความดันโลหิตสูง
เปนปจจัยเสี่ยงของภาระโรคอันดับ 5 ของชายไทยและอันดับ
ที่สองของหญิงไทย โดยทําใหเสียชีวิตปละ 7 หมื่นราย โดย
คิดเปนการสูญเสียสุขภาวะจากการตายและพิการ (DALY:
Disability Adjusted Life year) รอยละ 6 (4) อัตราการปวย
ดวยโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มจาก 216 ตอแสนรายในป
2542 เปน 860 ตอแสนราย ในป 2551 (4) การสํารวจ
สุขภาพประชาชนชาวไทยโดยการตรวจรางกายในป 25512552 พบความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงรอยละ 22.0
ซึ่งเพิ่มจากจาก รอยละ 11 ในป 2540 (4)
จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้นในทุก
โรงพยาบาลและกลายเปนความทาทายในการใหบริการอยาง
มีคุณภาพ เชน ในโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเปนแมขายของศูนย
สุขภาพชุมชนที่เปนสถานที่วิจัยในครั้งนี้ มีผปู วยความดัน
โลหิตสูง 1,920 คน, 2,110 คน และ 2,704 คน ในป 2548,
2549 และ 2550 ตามลําดับ (5) โรงพยาบาลไดแกไขปญหา
นี้โดยจัดใหมีระบบสงตอคือ ใหผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิต
ไดดีและใชยาตามรายการยาของศูนยสุขภาพชุมชน ไปรับยา
เดิมตอเนื่องที่ศูนยสุขภาพชุมชนในเครือขายซึ่งตั้งอยูใกลกับ
บานของผูปวยเดือนละ 1 ครั้ง ศูนยสุขภาพชุมชนจะสงผูปวย
มาพบแพทยที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามผลการรักษาปละครั้ง
ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดและจํานวนผูปวยที่มารับบริการ ณ
โรงพยาบาลแมขาย ตลอดจนลดคาใชจายและคาเดินทางของ
ผูปวย อยางไรก็ตาม พบวา ผูปวยที่รับยาตอเนื่องที่ศูนย
สุขภาพชุมชนรอยละ 40 ไมสามารถควบคุมความดันโลหิต
ได และถูกสงกลับไปรักษาตอที่โรงพยาบาลแมขาย
ปญหาการไมสามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยู
ในเปาหมายของการรักษาไดนั้นเปนสิ่งที่พบบอย ผูปวยชาว
อเมริกันรอยละ 30 ควบคุมความดันโลหิตไมไดตามเกณฑ
(6) สาเหตุของปญหาเกิดจาก ความไมรวมมือในการใชยา
ความซับซอนของยาที่ใช การที่ผูปวยไมยอมรับวาตนเอง
เปนโรค และการรักษาที่ผูปวยไดรับไมเพียงพอในการควบ
คุมโรค (7) งานวิจัยจํานวนมากบงชี้วา เภสัชกรสามารถชวย
ใหผูปวยควบคุมความดันโลหิตไดดีขึ้นดวยการบริบาลเภสัช
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กรรมรูปแบบตาง ๆ ในสถานพยาบาล (8) การใหความรูแก
ผูปวย การแกไขปญหาที่เกี่ยวกับยาและไมใชยา การเพิ่ม
ความรวมมือในการใชยา และการใหคําแนะนําตอแพทยเพื่อ
ปรับวิธีการรักษา สามารถทําใหความดันโลหิตบนลดลงได
12 มิลลิเมตรปรอทภายใน 5 เดือน ซึ่งมากกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (9) การวิจัยดวยการแทรกแซงโดย
เภสัชกรในลักษณะเดียวกันในประเทศไทยพบวา ณ เวลา 6
เดือน ความดันโลหิตบนและลางลดลงได 24 และ 13
มิลลิเมตรปรอทตามลําดับ ในขณะที่ไมพบการเปลี่ยนแปลง
ของความดันโลหิตในกลุมควบคุม (10) การมอบเครื่องวัด
ความดันโลหิตแกผูปวยเพื่อใหติดตามอาการของตนเอง และ
เภสัชกรโทรศัพทไปสอบถามผลการวัด พรอมทั้งประสาน
งานกับแพทยหากความดันโลหิตมีระดับที่สูงเกินกวา 140/90
มิลลิเมตรปรอท สามารถทําใหความดันโลหิตบนและลางลด
ลงได 17.0 และ 10.5 มิลลิเมตรปรอท ตามลําดับ (11)
งานวิจัยที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นผลของการ
บริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลซึ่งผูปวยไดรับการดูแลจาก
แพทยและบุคลากรในวิชาชีพอื่น ๆ แตการดูแลผูปวยในศูนย
สุขภาพชุมชมมีลักษณะที่แตกตางจากในโรงพยาบาล นั่นคือ
ผูปวยมักไดรับการดูแลจากบุคลากรที่ไมใชแพทย งานวิจัย
ในอดีตพบวา การบริบาลเภสัชกรรมที่ศูนยสุขภาพชุมชนและ
ที่บานชวยลดปญหาจายาของผูปวยความดันโลหิตสูงและลด
ปญหาการไมใชยาตามสั่ง แตความดันโลหิตลางและบนไมได
ลดลงมากกวากลุมควบคุม ณ เวลาสองเดือนหลังการแทรก
แซง (12) อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้ไมไดใชวิธีการสุมแยกตัว
อยางเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตใชการจับคูตาม
เพศและอายุ นอกจากนี้ ตัวอยางในการวิจัยนี้ประกอบดวย
ผูปวยทั้งที่ควบคุมความดันโลหิตไดแลวและยังไมได ทําให
ผลการลดความดันโลหิตไมชัดเจน อีกทั้งการติดตามประเมิน
ผลใชเวลาเพียงสองเดือน ในขณะที่การศึกษาในโรงพยาบาล
ที่พบวา การบริบาลเภสัชกรรมไดผลนั้น ใชเวลาการติดตาม
5-6 เดือน (9-11) ในอีกการศึกษาของไทยที่ประเมินผลของ
การบริบาลเภสัชกรรมในผูปวยที่รับการเติมยาโดยเภสัชกร
ในศูนยสุขภาพชุมชน ตัวอยาง คือ ผูปวยที่สามารถควบคุม
ความดันโลหิตไดแลว ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีปญหา
การใชยานอยกวากลุมควบคุม หลังการแทรกแซงสองเดือน
ผูปวยทั้งกลุมควบคุมและทดลองมีความดันโลหิตไมเปลี่ยน
แปลงไปจากคาเริ่มตน (13) ทั้งนี้อาจเปนเพราะตัวอยางใน

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 2 No2 Jul-Dec 2010

การวิจัยนี้ประกอบดวยผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไดแลว
ทั้งหมดหรือบางสวนและการติดตามประมาณผลใชเวลาเพียง
สองเดือน จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน พบวาการบริบาล
เภสัชกรรมในศูนยสุขภาพชุมชนไมมีผลลดความดันโลหิตใน
ผูปวยที่ควบคุมอาการไดแลว แตทําใหคงความสามารถใน
การควบคุมความดันโลหิตใหมีอยูตอไปโดยไมแตกตางจาก
กลุมควบคุม (13) งานบริบาลเภสัชกรรมจึงนาจะจําเปนตอ
ผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไดไมดี แตความดันโลหิตยังไม
สูงจนถึงขั้นตองสงกลับไปพบแพทย ในปจจุบัน ยังไมมีงาน
วิจัยที่ประเมินผลการบริบาลเภสัชกรรมในศูนยสุขภาพชุมชน
สําหรับผูปวยกลุมนี้ ผูวิจัยจึงดําเนินการวิจัยนี้เพื่อประเมิน
ผลการบริบาลเภสัชกรรมในศูนยสุขภาพชุมชนสําหรับผูปวย
ที่ควบคุมอาการไมได หากพบวาวิธีการที่ใชไดผลก็จะเปน
ขอมูลเพื่อใชกระตุนใหเกิดงานบริบาลเภสัชกรรมในโรคความ
ดันโลหิตสูงในศูนยสุขภาพชุมชน ซึ่งปจจุบันงานเภสัชกรรม
สวนใหญในศูนยสุขภาพชุมชนมักเปนงานบริหารเวชภัณฑ
และงานบริการจายยาเทานั้น การสงเสริมใหเกิดงานบริบาล
ทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเรื้อรัง

อื่น ๆ ที่เหมาะสมและตอเนื่องโดยเภสัชกร จะทําใหผูปวยได
รับประโยชนสูงสุดจากการใชยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิธีการศึกษา
สถานที่วิจัย
สถานที่วิจัย คือ ศูนยสุขภาพชุมชนแหงหนึ่งที่อยูใน
เครือขายของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงในภาคใตซึ่ง
ไมมีแพทยและเภสัชกรอยูประจํา แตมีเจาหนาที่ซึ่งประกอบ
ดวยพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลแมขาย 1 คน เจาหนา
ที่สาธารณสุขชุมชน 3 คน และเจาพนักงานเภสัชกรรม 1 คน
การตรวจผูปวยและเขียนใบสั่งยาเปนหนาที่ของพยาบาลหรือ
เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน ผูจายยา คือ เจาพนักงานเภสัช
กรรมหรือเจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน รายการยาเม็ดที่ใชลด
ความดันโลหิตที่มีในศูนยสุขภาพชุมชน มีดังนี้ HCTZ (25,
50 มิลลิกรัม), Atenolol (50 มิลลิกรัม), Propranolol (10, 40
มิลลิกรัม), Enalapril (5, 20 มิลลิกรัม) และ Amlodipine (5
มิลลิกรัม)

ผูปวยในคลินิกความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลแมขาย
-BP ไมเกิน 140/90 mmHg
ติดตอกัน 3 เดือน
ศูนยสุขภาพ
ชุมชน สงผูปวย
ไปพบแพทยที่
โรงพยาบาลแม
ขาย

-ไมมีภาวะแทรกซอน, โรคเรื้อรังอื่น

ศูนยสุขภาพชุมชนในเครือขาย

-ผูปวยมีระดับ BP≥ 160/100 mmHg อยางนอย 1 ครั้ง
-ผูปวยมีภาวะแทรกซอน, โรคเรื้อรังอื่น
- ผูปวยตองการพบแพทย

- ศูนยสุขภาพ
ชุมชนสงผูปวย
พบแพทยและ
ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
ที่ โรงพยาบาล
แมขาย ปละ 1
ครั้ง

- ผูปวยมีระดับ BP ไมเกิน 140/90 mmHg
-ผูปวยมีระดับ BP ≥ 140/90 mmHg แตนอยกวา 160/100 mmHg
(140/90 mmHg ≤ BP < 160/90 mmHg)

รับบริการและรับยาตอเนื่องที่ศูนยสุขภาพชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
ใหบริการจายยาโดยเจาพนักงานเภสัชกรรม/เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน
รูปที่ 1. เกณฑการสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลไปยังศูนยสุขภาพชุมชน
120

วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 2 เลมที่ 2 กค.-ธค. 2553

http://portal.in.th/tjpp
เกณฑการสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลไปยังศูนย
สุขภาพชุมชน คือ ผูปวยที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได
ไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอทติดตอกันอยางนอย 3 เดือน
เมื่อรักษากับโรงพยาบาลแมขาย ไมมีภาวะแทรกซอน และ
ไมมีโรคเรื้อรังอื่น เชน โรคเบาหวาน โรคหอบหืด (รูปที่ 1)
หากพบวา ในระหวางการรักษาที่ศูนยสุขภาพชุมชน ผูปวยมี
ความดันโลหิตเกินกวา 160/100 มิลลิเมตรปรอท ก็จะสงตัว
ผูปวยกลับเขารักษาในโรงพยาบาลแมขาย สวนผูปวยที่ควบ
คุมอาการไดจะถูกสงตัวพบแพทยปละหนึ่งครั้ง
ตัวอยาง
เกณฑรับตัวอยางเขาในการวิจัยมีดังนี้ 1) เปนผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลแมขายสงตอมารับยาเดิม
ตอเนื่องที่ศูนยสุขภาพชุมชนตามเกณฑของโรงพยาบาล (รูป
ที่ 1) แตเมื่อรับยาจากศูนยสุขภาพชุมชน ผูปวยไมสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตได แตไมถึงขั้นที่ตองกลับไปพบ
แพทย นั่นคือ ผลการวัดความดันโลหิตกอนการวิจัยทุกเดือน
เปนเวลา 6 เดือน มีคามากกวา 140/90 แตไมเกิน 160/100
มิลลิเมตรปรอท อยางนอย 3 ครั้ง ขึ้นไป 2) อาศัยอยูใน
ตําบลที่ศูนยสุขภาพชุมชนซึ่งเปนสถานที่วิจัยตั้งอยู และ 3)
ผูปวยยินยอมเขารวมการวิจัย เกณฑการคัดออกของการวิจัย
คือ ผูปวยมีโรคประจําตัวอื่นเกิดขึ้นขณะทําการวิจัยและผูวิจัย
แนะนําผูปวยใหไปพบแพทย หรือผูปวยตองการพบแพทย
หรือตองการเปลี่ยนสถานบริการ หรือผูปวยยายที่อยูและไป
รับบริการที่สถานพยาบาลอื่น
ขนาดตัวอยางและการเลือกตัวอยาง
แบบของการวิจัยเปนแบบวัดกอนและหลังการแทรก
แซง 3 ครั้งในตัวอยางรายเดียวกันโดยไมมีกลุมควบคุม ทั้งนี้
เพราะงานวิจัยในอดีตชี้ชัดวา การแทรกแซงหรือการบริบาล
เภสัชกรรมในศูนยสขุ ภาพชุมชนสามารถลดปญหาเกี่ยวกับ
ยา แมวาผลตอความดันโลหิตจะไมชัดเจนก็ตาม ดังนั้นการมี
กลุมควบคุมในการวิจัยนี้อาจเปนสิ่งที่ไมถูกตองตามหลักการ
จริยธรรม การคํานวณขนาดตัวอยางใชวิธีการสําหรับการ
วิเคราะหความแปรปรวนสองทางโดยใชโปรแกรม GPower
(14) โดยกําหนดใหความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 เทากับ 0.05
อํานาจการทดสอบเทากับ 0.80 ขนาดอิทธิพลซึ่งบงบอกผล
ของการแทรกแซงกําหนดใหมีขนาดปานกลาง คือ 0.25 (15)
ความสัมพันธระหวางคาความดันโลหิตที่วัดไดในแตละครั้ง
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เทากับ 0.7 และกําหนดใหคา ε (nonsphericity correction)
เทากับ 0.80 ขนาดตัวอยางที่คํานวณไดจากโปรแกรมคือ
20 คน การวิจยั นี้เลือกตัวอยางจํานวน 42 รายดวยวิธีตาม
สะดวกจากผูปวยที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑ ขนาดตัวอยางที่ใช
มากกวาขนาดที่คํานวณได ทั้งนี้เพื่อใหมีขนาดตัวอยางเหลือ
มากพอในกรณีที่ตัวอยางขาดหายไป
วิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูวิจัยคัดเลือกผูปวยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑจากรายชื่อและ
คาความดันโลหิตยอนหลัง 6 เดือนในสมุดทะเบียนผูปวยของ
ศูนยสุขภาพชุมชนที่ทําการวิจัย ตอจากนั้นเชิญชวนผูปวยให
เขารวมโครงการวิจัย โดยผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการ
วิจัย วิธีการวิจัย และระยะเวลาที่ผูปวยจะตองรวมโครงการ
วิจัย การแสดงความสมัครใจเขารวมโครงการทําโดยแจงดวย
วาจา โดยไมตองมีใบสมัครใจตามที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ
อนุญาต ผูวิจัยบอกกับผูปวยวา หากผูปวยไมสะดวกที่จะเขา
รวมวิจัย ผูปวยสามารถแจงผูวิจัยไดดวยวาจา การเขารวม
หรือไมเขารวมการวิจัยไมมีผลกระทบใด ๆ ตอสิทธิ์การรักษา
พยาบาลที่ผูปวยพึงไดรับ
สําหรับผูสมัครใจเขารวมการศึกษา ผูวิจัยคนประวัติ
การเจ็บปวย ประวัตกิ ารใชยาของผูปวย และผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการจากเวชระเบียนและฐานขอมูลคอมพิวเตอรใน
โรงพยาบาลแมขาย หลังจากนั้น ผูวิจัยใหการบริบาลเภสัช
กรรมแกผูปวยสามครั้ง ณ ที่ศูนยสุขภาพชุมชนและที่บาน
ของผูปวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การบริบาลเภสัชกรรมครั้งที่ 1
เมื่อตัวอยางพบผูวิจัยครั้งแรก ผูวิจัยเก็บขอมูลตอไปนี้
1. ปญหาการปฏิบัติตน ผูวิจัยสัมภาษณผูปวยเกี่ยวกับการ
ชอบอาหารเค็ม อาหารมัน ดื่มชา/กาแฟ เครื่องดื่มบํารุงกําลัง
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ ขาดการออกกําลังกาย ขาดการพักผอน
มีความเครียด โดยคําตอบ คือ มี/ไมมี เกณฑการประเมินมี
ดังนี้ (16)
- การรับประทานอาหารเค็ม ถาในการรับประทานอาหารแต
ละมื้อ ผูปวยตองเติมน้ําปลา ซอส หรือรับประทานอาหารที่มี
สวนประกอบของเกลือ เชน น้ําบูดู แกงไตปลา ปลาเค็ม ผัก
และผลไมดอง หรือเครื่องปรุงที่ประกอบดวยเกลือ คํานวณ
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โดยคราว ๆ ไดรับเกลือมากกวา 6 กรัม หรือ 1 ชอนชาตอวัน
จะถือวา ผูปวยมีพฤติกรรมชอบรับประทานอาหารเค็ม
- การรับประทานอาหารมัน ถาในการรับประทานอาหารแต
ละมื้อ มักเปนอาหารประเภททอด กะทิ เนื้อสัตวติดมัน จะถือ
วาผูปวยมีพฤติกรรมชอบรับประทานอาหารมัน
- ผูดื่มชา/กาแฟเปนประจํา หมายถึงผูที่ดื่มชา/กาแฟทุกวัน
- ผูดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา คือ เบียรเกินกวา 1 ขวด (750
ซีซี) และเหลาเกินกวา 30 ซีซีตอวัน
- ผูสูบบุหรี่ คือผูที่สูบบุหรี่ทุกวัน
- ผูไมออกกําลังกาย การออกกําลังกายควรติดตอกันครั้งละ
30-45 นาที 3-4 ครั้งตอสัปดาห ถาผูปวยไมสามารถปฏิบัติ
ตัวเชนนี้ได จะถือวา มีพฤติกรรมขาดการออกกําลังกาย
- ผูพักผอนไมเพียงพอ คือ นอนนอยกวา 6 ชัว่ โมง/วัน อยาง
นอย 1 ครั้งตอสัปดาหและผูปวยรูสึกวาไมสุขสบาย
- ผูมีความเครียด คือ ผูปวยที่รายงานวาตนรูสึกเครียด
- ผูชอบดื่มเครื่องดื่มบํารุงกําลัง คือผูที่ดื่มทุกวัน
2) ปญหาเกี่ยวกับยาของผูปวย ผูวิจัยอาศัยขอมูลจากการ
สัมภาษณผูปวย เวชระเบียน และสมุดประจําตัวผูปวย เพื่อ
ประเมินวาผูปวยมีปญหาตอไปนี้หรือไม (17)
2.1 ผูปวยมีขอบงใชในการใชยารักษาแตไมไดรับ
ยา เนื่องจาก
ก ไมไดรับการรักษาอาการหรือภาวะที่นําผูปวยมาพบแพทย
ข ไมไดรับการรักษาอาการหรือภาวะที่เกิดขึ้นใหมหลังไดรับ
การรักษาไประยะหนึ่ง
ค หยุดสั่งใชยาที่ผูปวยตองใชควบคุมหรือรักษาอาการหรือ
โรค ที่เปนขณะนั้น
ง ไมสั่งใชยาที่ควรใหเพื่อเสริมฤทธิ์ในการรักษา
2.2 ผูปวยใชหรือไดรับยาที่ไมเหมาะสมกับภาวะ
ความเจ็บปวย โรคหรืออาการหรือสภาพที่ผูปวยเปนทําให
อาการหรือโรคยังเปนปญหากับผูปวยอยูโดยเปนการเลือกใช
ยาที่มีขอหามใชหรือการเลือกใชยาที่มีประสิทธิภาพแตไมใช
ยาที่ปลอดภัยสําหรับผูปวยรายนั้น
2.3 ผูปวยไดรบั ยาที่ถูกตองแตขนาดยาที่ผูปวยได
รับนอยเกินไป เนื่องจากขนาดยาต่ําเกินไป ระยะเวลาในการ
บริหารยาแตละมื้อหางกันเกินไปหรือการเลือกบริหารยาดวย
วิถีทางที่ไมเหมาะสม
2.4 ผูปวยไดรับยาที่ถูกตองแตขนาดที่ผูปวยไดรับ
นั้นมากเกินไป เนื่องจากขนาดยาสูงเกินไปหรือ ระยะเวลา
ในการบริหารยาแตละมื้อถี่เกินไป

2.5 การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา คือ
การเกิดอาการขางเคียงจากการใชยาหรือการแพยา ในการ
ประเมินอาการไมพึงประสงคใชวิธีการประเมินของ Naranjo
(18) หากความเปนไปไดของอาการไมพึงประสงคอยูในระดับ
“อาจจะใช (possible)” ขึ้นไป จึงจะถือเปนปญหาที่เกี่ยวของ
กับการใชยา
2.6 การเกิดอันตรกิริยาของยาหมายถึงการเกิดและ
หรือมีความเปนไปไดที่จะเกิดโรคหรืออาการอันเปนผลจาก
อันตรกิริยาระหวางยากับยา ยากับอาหารหรือยากับผลตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ การเกิดอันตรกิริยาจะถือเปนปญหาที่
เกี่ยวกับยาเมื่อมีความสําคัญอยูในระดับ 1 และ 2 หรือพบ
ความผิดปกติในผูปวย การจัดระดับความสําคัญของอันตรกิริยาอางอิงจากหนังสือ “Drug Interactions” ฉบับภาษาไทย
ของกระทรวงสาธารณสุข(19) ซึ่งแบงระดับของความสําคัญ
ออกเปน 5 ระดับ จาก 1 (ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นรุนแรงและมี
เอกสารหรือขอพิสูจนยืนยันแนนอน) 2 (ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
รุนแรงปานกลางและมีเอกสารหรือขอพิสูจนยืนยันแนนอน)
จนถึง 5 (ปฏิกริ ิยาที่เกิดขึ้นไมแนชัด หรือไมรุนแรงประกอบ
กับไมแนใจวาจะมีเอกสารหรือขอพิสูจนหรือไม)
ความรุนแรงของปฏิกิริยาถูกแบงเปน 3 ระดับ คือ
Major (ผลที่เกิดขึ้นอาจกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต หรือเปน
สาเหตุของความเสียหายอยางถาวร) Moderate (ผลที่เกิด
ขึ้นอาจทําใหผูปวยมีอาการเลวลง ตองการการรักษาเพิ่มขึ้น
ตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออยูโรงพยาบาลนาน
ขึ้น) และ Minor (ผลที่เกิดขึ้นเพียงกอใหเกิดความรําคาญ
หรือ บางครั้งแทบไมสามารถสังเกตเห็นได แตตองไมรบกวน
ผลการรักษาที่ตองการ ไมจําเปนตองใหการรักษา)
2.7 ความรวมมือในการใชยาของผูปวย ผูวิจัย
ประเมินตัวแปรนี้โดยวิธีนับเม็ดยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
ที่เหลือ โดยไมนับยาที่ใชรักษาอาการอื่น ๆ หากผูปวยรับ
ประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงหลายตัว ใหคํานวณ
ความรวมมือของยาแตละตัวแยกกันแลวนํามาเฉลี่ยกัน หาก
ผูปวยใชยาเกินกวารอยละ 80 ถือวาผูปวยใหความรวมมือ
2.8 ผูปวยไดรับยาโดยไมมีขอบงใช หรือไมมีขอมูล
ยืนยันถึงขอบงใชนั้น ไดแก การใชยาโดยไมมีโรคหรืออาการ
ที่เปนขอบงใช หรือใชยาโดยไมมีความจําเปน
3. ผูวิจัยแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยาที่พบ โดย
3.1. ปญหาที่เกิดในขั้นตอนการสั่งใชยา เชน ผูสั่ง
ใชยาสั่งใชยาที่มีขอหามใช สั่งใชยาขนาดต่ําเกินไปหรือสูง
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เกินไป หรือ หยุดสั่งใชยาที่ผูปวยจําเปนตองใช ผูวิจัยจะ
ประสานงานกับเจาหนาที่ผูสั่งใชยา หรือแพทยประจําคลินิก
โรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลแมขายโดยวิธีโทรศัพท
3.2. ปญหาในขั้นตอนการจายยาของโรงพยาบาล
เชน ไมมีรายการยาที่ใชในสมุดประจําตัวผูปวย รายการยาที่
ผูปวยไดรับจริงไมตรงกับขอมูลในสมุดประจําตัว ผูวิจัยแกไข
ปญหาโดยประสานงานกับเภสัชกรโรงพยาบาลแมขายโดย
วิธีโทรศัพท
3.3 ปญหาที่เกิดในขั้นตอนการใชยา เชน ผูปวยรับ
ประทานยาผิดขนาดยา ผิดเวลา ผูปวยลืมรับประทานยา
ผูวิจัยจะสื่อสารโดยตรงกับผูปวยและญาติ
3.4 ปญหาอาการขางเคียงจากการใชยา ผูวิจัย
ประสานงานกับแพทยโดยวิธีโทรศัพท และอธิบายถึงวิธีการ
แกไขอาการขางเคียงใหผูปวยเขาใจ ถาอาการขางเคียงหมด
ไป หรือผูปวยยังมีอาการขางเคียงนั้นแตความรุนแรงลดลง
และอาการนั้นไมรบกวนการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปวย
หรือผูปวยสามารถทนอาการขางเคียงที่เกิดขึ้นได ใหถือวา
ปญหานี้ไดรับการแกไขแลว
3.5 ปญหาอื่น ๆ เชน ผูปว ยไมมารับยาตามนัด
ผูวิจัยประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน เพื่อหา
สาเหตุและรวมกันแกไขปญหา
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนที่ไมเหมาะสม (เชน ชอบกินเค็ม เปนตน) และการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
4) ผูวิจัยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับยาของผูปวยในเรื่อง วิธีใชยา
การเก็บรักษายา และผลขางเคียงของยาที่อาจจะเกิดขึ้น ตอ
จากนั้นผูวิจัยสัมภาษณผูปวยถึงความพึงพอใจตองานบริการ
เภสัชกรรมดวยคําถาม 4 ขอ (ดูตารางที่ 6)
5. เจาหนาที่สถานีอนามัยวัดความดันโลหิตผูปวยดวยเครื่อง
Automatic Blood Pressure Model OMRON IA2 ที่ผานการ
สอบเทียบเครื่องมือโดยศูนยสอบเทียบเครื่องมือ
การบริบาลทางเภสัชกรรมครั้งที่ 2
ผูวิจัยไปพบผูปวยที่บานตามนัดหมาย คือ หลังการ
รักษาที่ศูนยสุขภาพชุมชนประมาณ 1 เดือน ผูวิจัยเก็บขอมูล
ปญหาการปฏิบัติตนของผูปวย ปญหาที่เกี่ยวของกับการใช
ยาของผูปวยและวัดความดันโลหิตดวยวิธีการเชนเดียวกับที่
ใชในการบริบาลทางเภสัชกรรมครั้งแรก ผูวิจัยแกปญหาที่
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เกี่ยวของกับการใชยาและแนะนําการใชยาดวยวิธีเดียวกัน
กับการบริการในศูนยสุขภาพชุมชน
การบริบาลทางเภสัชกรรมครั้งที่ 3
ผูปวยพบผูวิจัยครั้งที่ 3 ที่ศูนยสุขภาพชุมชน หลัง
การใหบริบาลทางเภสัชกรรมที่ศูนยสุขภาพชุมชนครั้งแรก 2
เดือน ผูวิจัยเก็บขอมูลปญหาการปฏิบัติตนของผูปวย ปญหา
ที่เกี่ยวของกับการใชยาของผูปวย ความพึงพอใจ และความ
ดันโลหิตโดยดวย ตลอดจนใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแก
ผูปวย ดวยวิธีการเดียวกันกับที่กลาวมาแลว
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลลักษณะทั่วไปของผูปวย รายการยา จํานวน
ขนานยา ปญหาการปฏิบัติตนของผูปวย ปญหาที่เกี่ยวของ
กับยา และความดันโลหิตแสดงผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
สวนการเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติตนของผูปวย ปญหาที่
เกี่ยวของกับการใชยา และระดับความดันโลหิตกอนและหลัง
การใหบริบาลทางเภสัชกรรมทั้งสองครั้ง ใช Cochran’ s test
ในกรณีของตัวแปรทวิวิภาค Friedman test ในกรณีของตัว
แปรจัดอันดับ และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง
ในกรณีของตัวแปรเชิงปริมาณ (15) การเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผูปวยกอนและหลังการบริการเภสัชกรรมใชการ
ทดสอบทีแบบเขาคู

ผลการวิจัย
ขอมูลพื้นฐานของผูปวย
ผูปวยที่เขารวมการศึกษาทั้งหมด 42 ราย เปนเพศ
หญิงรอยละ 71.43 อายุเฉลี่ย 68.55±10.69 ป มีสถานะคู
(รอยละ 88.10) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอย
ละ 52.38) รองลงมาคือไมไดทํางาน (รอยละ 26.19) มี
การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา (รอยละ 71.43) เปนโรค
ความดันโลหิตสูงมานอยกวา 5 ป (รอยละ 69.05) สิทธิการ
รักษาสวนใหญ คือ สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (รอยละ
88.10) เกณฑรับเขาขอหนึ่งในการวิจัยนี้ คือ ผลการวัดความ
ดันโลหิตกอนการวิจัยทุกเดือน เปนเวลา 6 เดือน มีคา
มากกวา 140/90 แตไมเกิน 160/100 มิลลิเมตรปรอท อยาง
นอย 3 ครั้งขึ้นไป ในการวัดครั้งสุดทายกอนการใหการ
บริบาลเภสัชกรรมพบความดันโลหิตของผูปวยเฉลี่ยเทากับ
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146.50±9.08/81.24±9.45 มิลลิเมตรปรอท ผูปวย 35 ราย
(รอยละ 83.33) อยูใน Stage I คือคาความดันโลหิตบน
เทากับ 140–159 มิลลิเมตรปรอท หรือความดันโลหิตลาง
เทากับ 90–99 มิลลิเมตรปรอท ผูปวยที่คุมอาการไดตาม
เกณฑของ JNC 7 (20) คือ ผูที่คาความดันโลหิตบนนอยกวา
140 มิลลิเมตรปรอท/ความดันโลหิตลางนอยกวา 90 มิลลิเมตรปรอท มีเพียง 7 คน (รอยละ 16.70) ผูปวยสวนใหญ
ไดรับยาลดความดันโลหิต 2 รายการ (รอยละ 54.76) อีกรอย
ละ 23.81 ไดรับยาลดความดันโลหิตตัวเดียว รายการยาที่
แพทยสั่งใชมากที่สุดคือ Hydrochlorothiazide (HCTZ) รวม
กับ Enalapril (รอยละ 23.81)
ปญหาการปฏิบัติตนของผูปวย
ปญหาการปฏิบัติตนสวนใหญที่พบกอนการใหการ
บริบาลเภสัชกรรมคือ ผูปวยชอบรับประทานอาหารเค็ม (22
รายหรือรอยละ 52.38) ชอบรับประทานอาหารมัน (22 ราย
หรือรอยละ 52.38) รองลงมาคือชอบดื่มชา/กาแฟ (18 ราย
คิดเปนรอยละ 42.86) (ตารางที่ 1) หลังการใหบริบาลทาง
เภสัชกรรมครบทั้ง 3 ครั้ง พบวา ปญหาลดลงลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทุกปญหา ยกเวนการสูบบุหรี่ การดื่ม

เครื่องดื่มชูกําลังและแอลกอฮอล จํานวนปญหาการปฏิบัติตน
ตอรายลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ในทุกครั้ง
ที่มีการประเมินโดยลดลงจาก 2.55±0.18 ปญหาเปน 0.71±
0.06 ในการประเมินครั้งที่ 3
ปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยาของผูปวย
ตารางที่ 2 แสดงปญหาที่เกี่ยวของกับยาที่พบ จํานวน
ปญหาฯ ตอผูปวยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจาก 0.83±
0.69 ปญหาในชวงกอนการบริบาลเภสัชกรรมเปน 0.07±
0.26 (p<0.001) ปญหาสวนใหญที่พบกอนการใหการบริบาล
เภสัชกรรม คือผูปวย 11 คน (รอยละ 26.19) เกิดอาการ
ขางเคียงจากยา รองลงมาเปนเรื่องผูสั่งยาใชยาในขนาดต่ํา
เกินไปในผูปวย 7 ราย (รอยละ 16.67) หลังการใหบริบาล
ทางเภสัชกรรมครบทั้ง 3 ครั้ง พบวาปญหาฯ หมดไป แต
ยังคงเหลือปญหาที่ผูสั่งยากําหนดขนาดยาต่ําเกินไปและ
ปญหาอาการขางเคียงจากยาอยูบาง อาการไมพึงประสงค
จากยาที่พบในการศึกษานี้ ไดแกการไอแหงๆ จาก Enalapril
(6 ราย) ชีพจรเตนนอยกวา 55 ครั้ง/นาทีจากยา Atenolol (3
ราย) ใจสั่นและปสสาวะบอยตอนกลางคืนจากยา HCTZ (1
ราย) และบวมที่ปลายเทาจากยา Amlodipine (1 ราย)

ตารางที่ 1. ปญหาการปฏิบัติตนของผูปวย (N=42)
จํานวนผูปวยที่มีปญหา
รอยละของปญหา p-value1
การปฏิบัติตนของผูปวย
ที่แกไขได
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ชอบรับประทานอาหารเค็ม
22
12
4
81.82
<0.001
ชอบรับประทานอาหารมัน
22
11
5
72.27
<0.001
ชอบดื่มชา/กาแฟ
18
10
8
55.56
<0.001
ขาดการพักผอน
14
6
3
78.57
0.002
ขาดการออกกําลังกาย
11
4
2
81.82
0.008
สูบบุหรี่
7
5
5
28.57
0.135
มีความเครียด
7
2
1
85.71
0.006
ชอบดื่มเครื่องดื่มบํารุงกําลัง
3
0
0
100.00
0.050
ชอบดื่มแอลกอฮอล
3
2
2
33.33
0.368
จํานวนปญหารวม
107
52
30
71.96
จํานวนปญหา/ผูปวย 1 ราย
71.96
<0.0012
2.55±0.18a 1.24±0.10b 0.71±0.06c
1 Cochran’s test ยกเวน จํานวนปญหาตอผูปวย 1 ราย
2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง: F=67.11, df=1.76, 72.06
a, b, c: ตัวอักษรหอยที่ตางกันหมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 2. ปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยาของผูปวย (N=42)
ปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยา
ครั้งที่ 1

จํานวนปญหา
ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ปญหาที่
แกไขได
(รอยละ)
91.43
91.43
81.82
85.71
100
100
100

pvalue1

จํานวนปญหารวม
35
7
3
a
b
จํานวนปญหา/ผูปวย 1 ราย
<0.0012
0.83±0.69 0.17±0.38 0.07±0.26b
การเกิดอาการขางเคียงจากการใชยา
11
2
2
<0.001
ผูสั่งใชยากําหนดขนาดยาต่ําเกินไป
7
3
1
0.061
ผูสั่งใชยากําหนดขนาดยาสูงเกินไป
5
1
0
0.030
ผูสั่งใชยาเลือกใชยาที่มีขอหามใช
4
0
0
0.018
ผูสั่งใชยาหยุดสั่งใชยาที่ผูปวยตองใช
3
0
0
0.050
ในการควบคุมหรือรักษาอาการหรือ
โรคที่เปนขณะนั้น
ผูสั่งใชยาไมสั่งใชยาที่ควรใหเพื่อ
3
1
0
100
0.097
เสริมฤทธิ์ในการรักษา
การใชยาโดยไมมีโรคหรืออาการที่
1
0
0
100
0.368
เปนขอบงใช หรือใชยาโดยไมมีความ
จําเปน
ผูสั่งใชยาสั่งใชยาที่ทําใหเกิดอันตร
1
0
0
100
0.368
กิริยาระหวางยากับยา
1 Cochran’s test ยกเวน จํานวนปญหาตอผูปวย 1 ราย วิเคราะหดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง
2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง F=35.20, df=1.38, 56.63
a, b: ตัวอักษรหอยที่ตางกันหมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ความรวมมือในการใชยาของผูปวย
ผูวิจัยสามารถวัดความรวมมือในการใชยาของ
ผูปวย 35 ราย (จากทั้งหมด 42 ราย) ไดครบถวนทั้งสามครั้ง
ของการติดตาม สาเหตุที่ไมสามารถวัดความรวมมือไดครบ
ทุกครั้งในผูปวยบางรายเกิดจากการที่ผูปว ยนํายาที่เหลือจาก
การรับยาครั้งกอน ๆ มารวมในซองยาใหม ผูปวยไมนํายา
เดิมกลับมา และผูปวยผิดนัด จากตารางที่ 3 กอนการแทรก
แซง ผูปวยใหความรวมมือในการใชยา 15 ราย (รอยละ
35.71) หลังการแทรกแซง ผูปวยใหความรวมมือในการใชยา
เพิ่มขึ้นเปน 25 (รอยละ 52.52) และ 34 ราย (รอยละ 80.95)
ตามลําดับ คาเฉลี่ยความรวมมือในการใชยาของผูปวยที่มี
ขอมูลครบทั้ง 3 ครั้ง (N=35) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.001) จากรอยละ 83.25±10.47 เปน 93.11±9.33
ในการประเมินครั้งที่ 3
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การสัมภาษณผูปวยกอนการใหบริบาลเภสัชกรรม
ในครั้งแรกทําใหทราบวา ปญหาหลักที่กอใหเกิดความไมรวม
มือ คือ ผูป วย 16 ราย (รอยละ 38.10) ลืมรับประทานยา 8
ราย (รอยละ 19.05) ไมทราบชื่อยา/ลักษณะเม็ดยาที่ไดรับ
ประจํา 7 ราย (รอยละ 16.67) อานฉลากยาไมออก/มองไม
ชัด เปนตน
ผลทางคลินิก
จากตารางที่ 4 หลังการใหบริบาลทางเภสัชกรรม
ในแตละครั้ง ความดันโลหิตบนของตัวอยางลดลงอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ ครั้งละ 6 มิลลิเมตรปรอท (P<0.001) คือ ลด
จาก 146.50±9.08 มิลลิเมตรปรอท เปน 140.43±13.59
และ 134.67±12.06 มิลลิเมตรปรอท ตามลําดับ ความดัน
โลหิตลางก็ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001) คือ ลด
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ตารางที่ 3. ความรวมมือในการใชยาโดยการนับเม็ดยาที่เหลือ
ความรวมมือในการใชยา
จํานวนผูปวย (รอยละ)
p-value
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
คาเฉลี่ยความรวมมือในการใชยาตามสั่ง (รอยละ)
83.25±10.47
86.89±9.58 93.48±8.96 0.001
(N=35)
(N=39)
(N=41)
ผูปวยที่ไมสามารถนับจํานวนเม็ดยาที่เหลือได
7
3
1
(16.67)
(7.14)
(2.38)
a
ab
คาเฉลี่ยความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยที่ 83.25±10.47 87.88±9.64 93.11±9.33b <0.0011
มีขอมูลครบทั้ง 3 ครั้ง (รอยละ)
(N=35)
(N=35)
(N=35)
ผูปวยใหความรวมมือในการใชยามากกวารอยละ 80
15
25
34
0.0012
(35.71)
(59.52)
(80.95)
1 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางวิเคราะห: F=10.90, df=2, 82
a, b: ตัวอักษรหอยที่ตางกันหมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2 Cochran’s test
ลงประมาณ 7.5 มิลลิเมตรปรอทในการประเมินครั้งที่สาม
จากตารางที่ 5 หลังการบริบาลทางเภสัชกรรม ผูปวยที่
สามารถควบคุมความดันโลหิตไดตามเปาหมายที่ระบุไวใน
JNC 7 (20) คือ มีระดับความดันโลหิตต่ํากวา 140/90
มิลลิเมตรปรอท มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากรอยละ 16.70 เปน รอยละ 57.14 ในการประเมินครั้งที่
สาม อยางไรก็ตาม ยังมีผูปวย 18 ราย (รอยละ 42.86) ที่
ความดันโลหิตไมถึงเปาหมายของการรักษา
ความพึงพอใจของผูปวย
ตารางที่ 6 แสดงความพึงพอใจของผูปวยตอบริการ
เภสัชกรรมใน 4 หัวขอ หลังการใหบริบาลทางเภสัชกรรมครั้ง

แรก ผูปวยมีความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจยังเพิ่มขึ้นอีก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อใหการบริบาลเภสัช
กรรมครบทั้งสามครั้ง

อภิปรายและสรุปผล
การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมอาการไมไดในศูนยสุขภาพชุมชนจํานวนสามครั้งใน
เวลาสองเดือน มีผลทําใหปญหาการปฏิบัติตนของผูปวยโดย
รวม เชน การรับประทานอาหารเค็ม มัน ฯลฯ ลดลงรอยละ
71.96 ปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยาของผูปวยลดลงรอยละ
91.43 จากระดับกอนการใหการบริบาลเภสัชกรรม คือลดลง

ตารางที่ 4. คาความดันโลหิตเฉลี่ยของผูปวยกอนและหลังการใหบริบาลทางเภสัชกรรม (N=42)1
คาความดันโลหิต
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รั้งที่ 3
p-value
(มิลลิเมตรปรอท)
ความดันโลหิตบน 146.50±9.08a 140.43±13.59b 134.67±12.06c <0.0012
ความดันโลหิตลาง 81.24±9.45a
<0.0013
79.07±9.32a
73.64±9.18b
1 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง ตัวอักษรหอย (a, b, c) ที่ตางกันหมายถึงมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2 F = 20.56, df =2, 82
3 F = 11.35, df=2, 82
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ตารางที่ 5. จํานวน (รอยละ) ของผูปวยที่มีความดันโลหิตใน
ระดับตาง ๆ กอนและหลังการใหบริบาลทางเภสัชกรรม
(N=42)1,2
ความดันโลหิต
(มิลลิเมตรปรอท)
<140 และ <90

จํานวนผูปวย (รอยละ)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
7 (16.70)
18
24
(42.86)
(57.14)
35 (83.30)
22
18
(52.38)
(42.86)
2
(4.76)

140-159 หรือ
90-99
≥160 หรือ
≥100
1: Friedman test, P<0.001
2: Wilcoxon’ signed rank test: ครั้งที่ 1-2 (P=0.02),
ครั้งที่ 2-3 (P=0.06), ครั้งที่ 1-3 (P<0.001)

0.83±0.69 ปญหา/ผูปวย เปน 0.07±0.26 ปญหา/ผูปวย
นอกจากนี้ รอยละของผูปวยที่ใชยาตามสั่งก็เพิ่มจาก รอยละ
35.71 เปน 80.95 ณ สิ้นสุดการศึกษา ผลการวิจัยขางตน
เหมือนกับผลของการศึกษาอื่นในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ซึ่งรับการรักษาจากศูนยสุขภาพชุมชน (12,13) แตการศึกษา
นี้ยังพบวา คาความดันโลหิตบนลดลง 6 มิลลิเมตรปรอทหลัง
การแทรกแซงหนึ่งเดือน และลดลงอีก 6 มิลลิเมตรปรอทใน
อีกหนึ่งเดือนถัดมา สวนความดันโลหิตลางลดลงประมาณ
6.5 มิลลิเมตรปรอทหลังการแทรกแซงสองเดือน งานวิจัยอื่น
ๆ ในศูนยสุขภาพชุมชนไมพบวาการแทรกแซงมีผลตอความ
ดันโลหิต ทั้งนี้อาจเปนเพราะตัวอยางในการวิจัยอื่นประกอบ
ดวยผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไดแลวทุกคนหรือบางคน
และใชเวลาเพียงสองเดือนเพื่อติตดตามผล งานวิจัยนี้ใชเวลา

ติดตามผลเพียงสองเดือนเชนกัน แตใชตัวอยางเปนผูปวย
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไมได ผลการบริบาลเภสัช
กรรมจึงสามารถเห็นไดชัดเจนกวา ผลของการแทรกแซงตอ
ความดันโลหิตบนในงานวิจัยนี้มีขนาดเทียบเทากับการศึกษา
ในตางประเทศที่ใหการแทรกแซงในลักษณะเดียวกันเปน
เวลา 5 เดือนและทําในสถานพยาบาลที่มีแพทยคอยดูแล
ใกลชิด (9)
การวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) โดยอาศัย
ขอมูลจาก 61 งานวิจัยที่ติดตามตัวอยางแบบไปขางหนา ซึ่ง
มีตัวอยางรวมกวาหนึ่งลานคนพบวา ในวัยกลางคน การลด
ความดันโลหิตบนลง 10 มิลลิเมตรปรอทหรือการลดความดัน
โลหิตลาง 5 มิลลิเมตรปรอทในระยะยาวจะสัมพันธกับอัตรา
การตายดวยโรคหลอดเลือดสมองที่นอยลงรอยละ 40 และจะ
สัมพันธกับอัตราการตายจากโรคหัวใจขาดเลือดและโรค
หลอดเลือดอื่น ๆ ที่นอยลงรอยละ 30 (21) ในผูที่อายุมากขึ้น
ดังเชนตัวอยางในการวิจัยนี้ (อายุเฉลี่ย 68.55±10.69) การ
ลดความดันโลหิตก็สัมพันธกับผลดีในลักษณะเชนเดียวกัน
แตตัวเลขอัตราการตายจะลดลงนอยกวากลุมวัยกลางคนเล็ก
นอย นอกจากนี้ยังพบวา การลดความดันโลหิตบนลงเพียง 2
มิลลิเมตรปรอทสัมพันธกับอัตราการตายจากโรคหลอดเลือด
สมองที่นอยลงรอยละ 10 และสัมพันธกับอัตราการตายจาก
โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดอื่น ๆ ที่นอยลงรอยละ
7 (21) ดังนั้นจึงพออนุมานจากงานวิจัยในอดีตไดวา ผลของ
การบริบาลเภสัชกรรมในการวิจัยนี้ (ลดความดันโลหิตบน
และลางลง 12 และ 6.5 มิลลิเมตรปรอทตามลําดับภายใน
สองเดือน) หากแมวา ผลดังกลาวสามารถคงอยูไดนาน ก็
นาจะสงผลดีอยางมากตอสุขภาพผูปวยในระยะยาว อยางไร
ก็ตาม การศึกษาเปนการวิจัยระยะสั้นเพียงสองเดือนเทานั้น
จึงควรมีการศึกษาตอไปถึงความคงทนของผลจากการแทรก

ตารางที่ 6. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการเภสัชกรรม (N=42) (พิสัยของคะแนน คือ 1-5)
ความพึงพอใจของผูปวย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
p-value1
1. ความสะดวกรวดเร็วของขั้นตอนการเขารับบริการ
3.95±0.69 4.79±0.47 <0.001
2. การใหคําปรึกษาแนะนํา และวิธีการแกปญหาการใชยา 4.17±0.53 4.86±0.35 <0.001
ของเภสัชกร การชวยทานดูแลรักษาโรคของเภสัชกร
3. ความสุภาพ กระตือรือรน และเปนมิตรของเภสัชกร
4.33±0.52 5.00±0.00 <0.001
4. โดยภาพรวมทานพอใจกับการบริการที่ไดรับในขณะนี้
4.31±0.51 4.98±0.15 <0.001
1 Paired- t test
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แซง การแทรกแซงในการวิจัยนี้ทําใหผูปวยควบคุมระดับ
ความดันโลหิตถึงเปาหมายของการรักษาตามเกณฑ JNC 7
เพิ่มจาก รอยละ 16.70 เปนรอยละ 57.14 อยางไรก็ตาม ยัง
มีผูปวย 18 ราย (รอยละ 42.86) ที่ไมสามารถควบคุมอาการ
ไดหลังการแทรกแซงเปนเวลาสองเดือน ซึ่งเปนประเด็นที่
ควรไดรับการปรับปรุงตอไป การวิจัยพบวาผูปวยพึงพอใจตอ
การบริบาลทางเภสัชกรรมที่ไดรับในระดับที่สูงอีกดวย
จากประสบการณของผูวิจัยพบวางานเภสัชกรรมใน
ศูนยสุขภาพชุมชนยังไมมีรูปแบบและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เภสัชกรที่ปฏิบัติงานสวนใหญไมทราบบทบาทและขอบเขตของ
งาน จึงทําเฉพาะงานจายยาและงานบริหารเวชภัณฑ อีกทั้ง
ผูสั่งใชยาของศูนยสุขภาพชุชนสวนใหญไมใชแพทย แตเปน
เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชนหรือพยาบาล จึงมีผลใหเภสัชกร
บางสวนคิดวา ตนไมควรจายยาตามคําสั่งใชยาของบุคลากร
ดังกลาว จึงมีการมอบหมายงานบริการเภสัชกรรมในศูนย
สุขภาพชุมชนใหอยูในความรับผิดชอบของเจาพนักงานเภสัช
กรรมหรือเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่ออัตรากําลังของเภสัชกรไมเพียงพอและเภสัชกรมีงาน
ประจําที่โรงพยาบาล อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้แสดงตัวอยาง
บทบาทของเภสัชกรในศูนยสุขภาพชุมชนที่มีผลกระทบดาน
บวกตอผูปวยอยางมากและที่ไมอาจมอบหมายใหบุคลากร
ระดับรองทําได องคกรวิชาชีพควรสงเสริมบทบาทของเภสัช
กรในศูนยสุขภาพชุมชนโดยกําหนดรูปแบบ ขอบเขตการทํา
งานที่ชัดเจน การกําหนดในหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร
รวมถึงจัดใหมีตัวแบบใหศึกษาดูงาน
การดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จของศูนยสุขภาพ
ชุมชนในการวิจัยนี้เกิดขึ้นเพราะโรงพยาบาลแมขายและเครือ
ขายสุขภาพมีนโยบายสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนของเภสัชกรและบุคลากรการแพทย รวมถึงไดกําหนด
บทบาทหนาที่และขอบเขตงานของแตละวิชาชีพที่ชัดเจน มี
เกณฑการสงตอผูปวยไปรับยาตอเนื่องที่ศูนยสุขภาพชุมชน
รวมทั้งทีมสหสาขาวิชาชีพเห็นความจําเปนที่ตองมีเภสัชกร
รวมทีมในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เภสัชกร ณ
ศูนยสุขภาพชุมชนจึงสามารถติดตอประสานงานกับแพทย
ประจําคลินิกโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลไดโดย
ตรงทําใหสามารถแกปญหาของผูปวยได ประเด็นนี้นาจะเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหการดําเนินงานเปนไปไดดวยดี
รูปแบบการดูแลรักษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตไมไดในการศึกษานี้ สามารถนํามา

ประยุกตใชกับโรคเรื้อรังอื่น ๆ ดวย เชน โรคเบาหวาน โรค
หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน
นอกจากนี้ ในการดําเนินโครงการเชนนี้ เภสัชกรควรติดตาม
และประเมินผูปวยอยางตอเนื่อง เพื่อใหเห็นผลการดําเนิน
งานในระยะยาว และควรมีการศึกษาดานเศรษฐศาสตรวา
การ บริบาลเภสัชกรรมมีความคุมคากับคาใชจา ยตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นหรือไมเพียงไร
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Abstract
Objective: To assess the outcomes of pharmaceutical care in uncontrolled hypertensive patients at a primary
care unit (PCU). Methods: The subjects were 42 hypertensive patients at a primary care unit with at least 3
measurements of blood pressure in the range of 140/90-160/100 from the total of six monthly measurements before the
study. The study design was pretest and two post test after intervention. The intervention was time times of
pharmaceutical care provision to identify, resolve and prevent drug related problems (DRPs). The provision of
pharmaceutical care took place at the PCU for the first and third times and at the patient’s home at the second time. The
intervention was evaluated in terms of behavioral problems, DRPs, medication compliance, clinical outcomes and
patient’s satisfaction. Results: After three rounds of pharmaceutical care provision, 71.96% of overall lifestyle problems
were reduced (p<0.003) (from the total of 107 to 30 problems). The number of DRPs decreased by 91.43% (p<0.001)
(from 35 to 3 problems). The proportion of complied patients, as assessed by pill count, increased from 35.71% to
80.95%. Systolic blood pressure reduced from 146.50±9.08 to 134.67±12.06 mmHg (p<0.001). Diastolic blood pressure
reduced from 81.24±9.45 to 73.64±9.18 mmHg (p<0.001). Patients were satisfied at a high level with the service.
Conclusions: The results demonstrated that pharmaceutical care reduces the number of lifestyle problems, DRPs and
medication noncompliance in uncontrolled hypertensive patients, resulting in the improvement of the control of blood
pressure. The pharmaceutical care program in PCU and patient home is beneficial to patient, and therefore should be
available on a continuing basis.
Key words: pharmaceutical care, hypertension, primary care unit, drug related problems
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