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วัตถุประสงค: เพื่อประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมตอจํานวนครั้งการเกิดปญหาจากยา ความรูเรื่องโรค ยา และการ
ปฏิบัติตัวของผูปวย และความถูกตองในการบริหารยาสูดพน วิธีวิจัย : การวิจัยเปนการศึกษาแบบกลุมเดียวที่มีการวัดผลกอนและ
หลังการแทรกแซง ณ หนวยบริการผูปวยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลรอยเอ็ดและโรงพยาบาลมหาสารคาม ผูวิจัยติด
ตามผูปวยอยางนอย 2 ครั้ง ใน 2 หรือ 3 เดือน โดยประเมินปญหาจากยา ความรูเรื่องโรค ยาและการปฏิบัติตัว เทคนิคการใชยาสูด
พน และการกลับเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ผูวิจัยแกไขปญหาจากยาที่พบ ตลอดจนใหความรูเรื่องโรค ยา และการปฏิบัติตัวใน
ประเด็นที่ตัวอยางยังขาดอยู ผลการศึกษา : ผูเขารวมการศึกษามีทั้งหมด 78 รายและสามารถติดตามประเมินผลไดครบจํานวน 64
ราย (รอยละ 82.1) การวิจัยพบปญหาจากยาในผูปวย 17 ราย จํานวน 21 ปญหา ปญหาที่พบมากที่สุดคือ การไมใหความรวมมือใน
การรักษา (รอยละ 57.1) การเกิดอาการไมพึงประสงค (รอยละ 23.8) การใชแบบแผนการใหยาไมเหมาะสม (รอยละ 19.04) หลังให
การบริบาลทางเภสัชกรรมพบวา จํานวนปญหาจากยาลดลง จาก 21 ปญหาเหลือเพียง 1 ปญหา (p<0.05) ความรูเรื่องโรค ยา และ
การปฏิบัติตัวเพิ่มขึ้นจาก 5.16+1.49 เปน 6.79+1.16 คะแนน(p<0.001) จํานวนผูปวยที่สามารถบริหารยาพนสูดรูปแบบ Metered
Dose Inhaler และ Accuhaler ไดถูกตองทุกขั้นตอนเพิ่มขึ้นจาก 8 รายเปน 34 ราย และ 6 รายเปน 17 รายตามลําดับ (p<0.001)
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บทนํา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนปญหาดานสาธารณสุข
ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา (1) โดย
จัดเปนสาเหตุหลักการตายที่พบบอยของโลกอันดับที่ 12 ใน
ป ค.ศ. 1990 (2) องคการอนามัยโลกคาดการณวาโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังจะกลายเปน 1 ใน 5 ของโรคไมติดตอที่จะเปน
ปญหาในอนาคต และไดประมาณการวาในป ค.ศ. 2020 โรค
นี้จะเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 5 ของคนทั่วโลก การ
สํ า รวจของศู น ย ข อ มู ล สถิ ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2001 (3) พบวา มีผูปวยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง 16 ลานคน ในจํานวนนี้ 14 ลานคนมีอาการของ
โรคถุงลมโปงพอง (emphysema) และ 2 ลานคนมีอาการ
ของโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และทั้งหมดนี้มีผูปวยประมาณ
500,000 คนตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล (4) แตตัว
เลขที่กลาวมาอาจต่ํากวาความเปนจริง เนื่องจากมีผูปวยกวา
รอยละ 50 ที่มีอาการแตยังไมไดรับการวินิจฉัย (5) การ
สํารวจมูลคาการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.
2002 พบวา คาใชจายในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ
18 ลานดอลลาร และ 14.1 ลานดอลลาร สําหรับตนทุน
ทางตรงและตนทุนทางออมตามลําดับ (6)
ประเทศไทยยังไมมีการสํารวจในระดับชาติ แตได
มีการประมาณการความชุกของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเทากับ
2,075 ราย ตอประชากร 100,000 ราย และมีการเสียชีวิต
จากโรคนี้ในป พ.ศ.2541 จํานวน 33.5 รายตอประชากร
100,000 ราย และความชุกของโรคนี้ในป พ.ศ.2553 จะ
เพิ่มขึ้นเปน 7,035 รายตอประชากร 100,000 ราย (7) จึง
อาจกลาวไดวา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนสาเหตุหลักของการ
เสี ย ชี วิ ต และเป น ภาระโรคที่ สํ า คั ญ ในประเทศไทย
เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ (8)
เปาหมายในการรักษาดวยยาในผูปวยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง คือ บรรเทาอาการของโรคใหลดนอยลง ปองกัน
การกําเริบของโรค คงสมรรถภาพการทํางานของปอดไวหรือ
ใหเสื่อมลงชาที่สุด และทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น
ป ญ หาที่ สํ า คั ญ ในการรั ก ษาโรคนี้ คื อ ผู ป ว ยไม ใ ห ค วาม
รวมมือในการรักษาและไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งอาจทํา
ใหการรักษาลมเหลว ความไมรวมมืออาจเกิดเนื่องจากการ
ขาดความรูในเรื่องการเกิดโรค ปจจัยที่ทําใหเกิดโรค ปจจัย
กระตุน การใชยาเพื่อการรักษา และการปฏิบัติตัว ความรู

เหล า นี้ จํ า เป น และมี ค วามสํ า คั ญ อย า งมากในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรักษาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย (910)
การศึกษาในอดีตสวนใหญจะมุงเนนการใหความรู
และการสาธิ ต การใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ รู ป แบบสู ด พ น เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถการใชยาไดอยางถูกตองมากขึ้น การศึกษาใน
ตางประเทศพบวา มีการบริบาลทางเภสัชกรรมหลายรูปแบบ
ทั้งการใหความรู การวัดความรวมมือในการใชยาโดยการนับ
เม็ดยาคงเหลือในผูปวยนอก การติดตามความถี่ในการกําเริบ
ทางโทรศั พ ท ใ นผู ป ว ย เป น ต น ส ว นใหญ พ บว า การ
แทรกแซงจากเภสัชกรสามารถลดอัตราการกําเริบของโรค
การกลับเขารักษาตัวในโรงพยาบาล และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผูปวยได (9,11)
โรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลรอยเอ็ดได
จัดตั้งคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยมีการทํางานรวม
กันเปนทีมระหวางบุคลากรทางการแพทย ซึ่งประกอบดวย
แพทย เภสัชกร และพยาบาล เภสัชกรมีสวนรวมในการติด
ตามการใชยาเปนสวนใหญ โดยใหการบริบาลทางเภสัชกรรม
เชน การใหความรู การใหคําแนะนําปรึกษา แตยังขาดการ
ประเมินผลของการใหความรู และคําปรึกษาของเภสัชกรแก
ผูปวยในดานปญหาที่เกิดจากยา ความรูความเขาใจในเรื่อง
โรคและการใชยา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
การใหบริบาลทางเภสัชกรรมโดยนิสิตเภสัชศาสตรตอความรู
เรื่องโรค ยา และการปฏิบัติตัว จํานวนปญหาจากการใชยา
ความถูกตองการบริหารยาพน และความถี่ในการเขารักษาที่
หองฉุกเฉินหรือการพักรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยนอก
โรคปอดอุดกั้นรื้อรัง การบริบาลเภสัชกรรมนาจะทําใหผูปวย
โรคนี้สามารถใชยาไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ
ปลอดภัย ทั้งยังชวยเพิ่มพูนทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม
ของนิสิตเภสัชศาสตร หากแนวทางการบริบาลเภสัชกรรมใน
การศึกษานี้ไดผล ก็จะสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานบริบาลทางเภสัชกรรมตอไป

วิธีการดําเนินการ
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2551
และไดรับการยินยอมใหทําวิจัยจากโรงพยาบาลมหาสารคาม
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และโรงพยาบาลรอยเอ็ด แบบการวิจัยเปนแบบติดตามผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไปขางหนาใน โดยเปรียบเทียบผลกอน
และหลังการบริบาลทางเภสัชกรรมในเรื่องปญหาเนื่องจากยา
ความรูเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ยาที่ใชในการรักษา
และการปฏิบัติตัว เทคนิคการบริหารยาสูดพน และการเขา
รักษาที่แผนกฉุกเฉินหรือนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลอัน
เนื่องมา จากอาการกําเริบ
กลุมตัวอยาง
เกณฑการคัดเลือกตัวอยาง คือ ผูที่มีอายุมากกวา
15 ปที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
และเขารั บการรั กษาในคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ของโรงพยาบาลมหาสารคามและร อ ยเอ็ ด ระหว า งวั น ที่ 1
มกราคม–31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และยินยอมเขารวม
การศึกษา สวนเกณฑการคัดเลือกผูปวยออกจากการวิจัย คือ
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
มีความผิดปกติทางจิตใจ ความจําเสื่อม หรืออยูในสภาพที่ไม
สามารถรับรูเขาใจหรือใหขอมูล ตาง ๆ ได
ไมสามารถ
ติดตามขอ มูลได ค รบทั้ง 2 ครั้ง ขณะทํ า การศึ ก ษา ย า ยไป
รักษาหรือถูกสงตอไปรักษาที่สถานพยาบาลแหงอื่นในชวง
ระหวางการศึกษา ผูปวยที่แพทยไมไดนัดมาติดตามการ
รักษา ในชวงระหวางการศึกษา ผูที่มีความประสงคตองการ
ออกจากการศึกษา หรือเสียชีวิตระหวางการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยและเก็บรวมรวมขอมูล
พยาบาลเปนผูคัดกรองผูปวยตามเกณฑการคัดเลือก
ที่กําหนดไวและสงตอผูปวยมายังผูวิจัย ผูวิจัยสัมภาษณและ
เก็บขอมูลตอไปนี้ ชื่อ-สกุล ที่อยู เพศ อายุ สวนสูง ที่อยู
อาชีพ ประวัติการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ประวัติการเปนโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคอื่นที่เปนรวม ประวัติการแพยา รายการ
ยาที่ใชทั้งรายการยาที่ไดจากแพทยและที่หาซื้อเอง รวมถึง
สมุนไพรที่ใช การเขารักษาที่แผนกฉุกเฉินหรือนอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาลในชวง 6 เดือนที่ผานมา หลังจากนั้น ผูวิจัย
ประเมินการเกิดปญหาจากยาและแกไขปญหาที่พบดังกลาว
โดยปรึกษาและเสนอแพทยหรือเภสัชกรถึงแนวทางแกไขที่
เหมาะสม และติดตามผลการแกไขปญหาดังกลาวดวย การ
ประเมินปญหาจากยาตามนิยามของ Hepler และ Strand
(12) ซึ่งแบงประเภทปญหาจากยาออกเปน 8 ประเภทไดแก
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ผูปวยตองไดรับการรักษาดวยยาเพิ่มเติม การไดรับยาที่ไม
จําเปนในการรักษา การเลือกใชยาที่ไมเหมาะสมในการรักษา
การไดรับยาในขนาดต่ํากวาที่ใหผลการรักษา การไดรับยาใน
ขนาดสูงกวาที่ใหผลการรักษา การเกิดอาการไมพึงประสงค
จากยา การเกิดอันตรกิริยาของยา และความรวมมือในการใช
ยาของผูปวย โดยประเมินจากการสอบถามผูปวยและญาติ
รวมกับการตรวจสอบใบสั่งยา ในการนับจํานวนปญหาจากยา
จะนับจํานวนครั้งของการเกิดปญหาแมวาปญหาจะเกิดจาก
สาเหตุเดียวกัน
หลังจากนั้นผูวิจัยประเมินความรูเกี่ยวกับโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ยาที่ใชในการรักษา และการดูแลตนองโดย
ใชแบบประเมินความรูจํานวน 8 ขอ คําถามขอ 1 ประเมิน
ความรูในเรื่องคําจํากัดความของโรคนี้ ขอ 2 ประเมินความรู
ในเรื่องปจจัยเสี่ยงของโรค ขอ 3-7 ประเมินความรูเกี่ยวกับ
การใชยา และ ขอ 8 ประเมินความรูในการดูแลตนเอง ผูวิจัย
ได ต รวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบวั ด โดยการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญซึ่งไดแก อาจารยประจํากลุมวิชา
เภสัชกรรมคลินิกและวิจัย ซึ่งมีประสบการณวิจัยในเรื่องนี้
จํานวน 2 ทาน หลังจากนั้นทดสอบแบบวัดกับผูปวยที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยนอกโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลรอยเอ็ด จํานวน 15 ราย ผลการ
ทดสอบพบวา แบบวัดมีความเที่ยง (Cronbach Alpha)
เทากับ 0.79
หลังการทดสอบความรู ผูวิจัยประเมินวิธีการสูดพน
ยาของผู ป ว ย เครื่ อ งสู ด พ น ยาในโรงพยาบาลที่ ศึ ก ษามี 5
ชนิด คือ Metered Dose Inhaler (MDI), MDI รวมกับ
Spacer, Turbuhaler, Accuhaler และ Handihaler ในการ
ทดสอบ ผูประเมินพิจารณาเฉพาะขั้นตอนที่จําเปน นั่นคือ
หากปฏิบัติขั้นตอนดังกลาวไมถูกตองแลวจะสงผลตอปริมาณ
ยาที่ ไ ด รั บ อย า งมาก เช น การไม ก ลั้ น หายใจอย า งน อ ย 5
วินาทีหลังสูดยาเขา หรือขั้นตอนที่ปองกันความเสี่ยงในการ
เกิดอาการไมพึงประสงค เชน การไมบวนปากหรือแปรงฟน
หลังสูดพนยาสเตียรอยด เปนตน
คะแนนเต็มของการ
ประเมิ น จะเท า กั บ จํ า นวนประเด็ น ที่ ป ระเมิ น การใช MDI
รวมกับ spacer มีคะแนนเต็ม 8 คะแนน Turbuhaler มี
คะแนนเต็ม 7 คะแนน Acuhaler และ Handihaler มีคะแนน
เต็ม 10 คะแนน
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หลังการประเมินความรูและการใชยาสูดพน ผูวิจัย
ให ค วามรู แ ก ผู ป ว ยในเรื่ อ งโรค ยาที่ ใ ช และการปฏิ บั ติ ตั ว
พรอมทั้งใหแผนพับทบทวนความรูและเปาหมายของการใช
ยา เนื้อหาของความรูจะครอบคลุมชื่อยา วัตถุประสงคของ
การใชยา และผลที่ตองการ ขนาด วิธีการบริหารยา และ
ระยะเวลาในการรักษา เทคนิคการบริหารยาสูดพน และขอ
ควรปฏิบัติหลังสูดพนยา การเก็บรักษายา ขอควรระวัง
อาการข า งเคี ย งและการปฏิ บั ติ ตั ว เมื่ อ เกิ ด อาการไม พึ ง
ประสงคจากยา
จากนั้นอีก 1-2 เดือน ผูวิจัยประเมินผลผูปวยเปน
ครั้งที่ 2 ในเรื่องความรูเกี่ยวกับเรื่องโรค ยา และการปฏิบัติ
ตัว เทคนิคการใชยาสูดพน และการเกิดปญหาจากยา พรอม
ทั้งแกไขปญหาดังกลาว อีกครั้ง หลังการประเมินผลครั้งที่ 2
ผูวิจัยใหความรูรวมกับการแกไขปญหาจากยาแกผูปวยเปน
ครั้งที่ 2 นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดสัมภาษณผูปวยทางโทรศัพท
ถึงจํานวนครั้งของการเขารักษาที่แผนกฉุกเฉินหรือการนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล และการไปพบแพทยที่คลินิกเอกชน
เมื่อมีอาการกําเริบ ในชวง 6 เดือนที่ผานมา หลังจากไดรับ
การบริบาลทางเภสัชกรรมครั้งที่ 1 แลว โดยผูวิจัยโทรศัพท
สอบถามผูปวยเดือนละ 1 ครั้ง
การวิเคราะหทางสถิติ
การวิจัยใชสถิติพรรณนาสรุปขอมูลดานลักษณะ
ทั่วไปของตัวอยาง โรคที่เปนรวมดวย ความถี่ของการมาพบ
แพทย ระดับความรุนแรงของโรค ยาที่ใช จํานวนครั้งของ
การเข า รั ก ษาตั ว ที่ แ ผนกฉุ ก เฉิ น และนอนพั ก รั ก ษาที่
โรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอาการกําเริบ และชนิดและ
จํ า นวนครั้ ง ของการเกิ ด ป ญ หาจากยา การเปรี ย บเที ย บ
ความรูเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ยาที่ใช และคะแนนรวม
ของเทคนิคการใชยาสูดพน ระหวางกอนและหลังการบริบาล
ทางเภสัชกรรม ใชสถิติ Wilcoxon signed ranks test

ผลการศึกษา
ผูปวยเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 78 ราย เปนผูปวย
นอกโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง จากโรงพยาบาลมหาสารคาม
จํานวน 37 ราย และผูปวยจากโรงพยาบาลรอยเอ็ดจํานวน
41 ราย เมื่อสิ้นสุดการศึกษา เหลือผูปวยจํานวน 64 ราย
โดยเปนผูปวยจํานวน 32 รายจากโรงพยาบาลทั้ง 2 แหง

เนื่องจาก ผูปวยจากโรงพยาบาลมหาสารคาม 5 รายนั้น
ผูวิจัยไมสามารถติดตามผลไดค รบ 2
ครั้ง ผูปวยจาก
โรงพยาบาลรอยเอ็ดจํานวน 8 ราย ไมไดมาติดตามผลครบ
ทั้ง 2 ครั้ง และผูปวยประสงคออกจากการศึกษาจํานวน 1
ราย
ตัวอยางทั้งหมดจํานวน 64 ราย สวนใหญเปน
เพศชาย (รอยละ 90.6) ชวงอายุที่พบมากที่สุด คือ มากกวา
60 ป จํานวน 47 ราย (รอยละ 73.4) รองลงมา คือ 46-60 ป
จํานวน 15
ราย (รอยละ 23.4) ผูปวยสวนใหญไมไ ด
ประกอบอาชีพ จํานวน 30 ราย (รอยละ 46.9) และจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 52 ราย (รอย
ละ 81.3) ผูปวยสวนใหญมีประวัติสูบบุหรี่ (รอยละ 84.3)
การสัมภาษณผูปวยรวมกับการตรวจสอบใบสั่งยา
พบวา ผูปวย 16 ราย (รอยละ 25 จากทั้งหมด 64 ราย) มี
ปญหาจากยาจํานวน 1 ปญหา และพบ 2 ปญหาในผูปวย 1
ราย และพบ 3 ปญหาในผูปวยอีก 1 ราย ปญหาจากยาที่พบ
มากที่สุดคือ ความไมรวมมือในการใชยา จํานวน 12 ครั้ง
(รอยละ 57.14 จากจํานวนปญหาจากยา 21 ครั้ง) โดยพบ
ปญหาผูปวยยังคงสูบบุหรี่อยู จํานวน 9 ครั้ง การใชยาพน
บรรเทาอาการ แมไมมีอาการกําเริบ เปนประจําทุกเชาและ
เย็นควบคูไปกับยาสูดพนควบคุมอาการ จํานวน 1 ครั้ง (รอย
ละ 4.8) รับประทานยา Bambuterol เกินขนาดที่แพทยสั่ง
จํานวน 1 ครั้ง (รอยละ 4.8) รับประทานยา Salbutamol เกิน
กวาขนาดที่แพทยสั่งจํานวน 1 ครั้ง (รอยละ 4.8)
ปญหาจากยาที่พบรองลงมาคือ การเกิดอาการไม
พึงประสงคจากการใชยาจํานวน 5 ครั้ง (รอยละ 23.8) คือ
การเกิดฝาขาวในปากจากการใชยาสูดพนสเตียรอยด จํานวน
4 ครั้ง (รอยละ 19.0) และผูปวยมีอาการใจสั่นจํานวน 1 ครั้ง
(รอยละ 4.8) ปญหาแบบแผนการใหยาไมเหมาะสม 4 ครั้ง
(รอยละ 19.0) โดยมีการสั่งใชยาที่มีขอหามใชสําหรับผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ Dextromethorphan จํานวน 3 ครั้ง
(รอยละ 14.2), และมีการสั่งใชยาสูตรผสม Tripolidine และ
pseudodphedrine จํานวน 1 ครั้ง (รอยละ 4.8)
หลังจากคนพบปญหาจากยาผูวิจัยแกไขปญหาจากยา
ดวยวิธีการดังแสดงในตารางที่ 1 ไดแก การประสานงานกับ
แพทยและเภสัชกรเพื่อปรึกษาและปรับเปลี่ยนการรักษา การ
ใหความรูและคําแนะนําแกผูปวยเรื่องการใชยา และการดูแล
ตนเอง หลังใหคําแนะนําปรึกษาเปนเวลา 1-2 เดือนพบวา
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สามารถกําจัดปญหาดังกลาวได 20 ครั้ง และไมสามารถ
กําจัดได 1 ครั้งคือ ปญหาการเกิดเชื้อราในปาก เนื่องจาก
ผูปวยใชยาฆาเชื้อราไมถูกตอง โดยแพทยใหยา Nystatin
vaginal tablet สําหรับอมยาทุกเชาและเย็น แตผูปวยกลืนยา
ดังกลาวโดยไมไดอม
ผูปวยมีความรูเรื่องโรคและยาที่ใชเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) จาก 6.79 ±1.16 (กอนให
คําแนะนํา) เปน 5.16 ± 1.49 (หลังใหคาํ แนะนํา) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาในแตละขอยอย ผูปวยตอบถูกเพิ่ม
สูงขึ้นในทุกขอยกเวนขอที่ 2 ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับปจจัย
เสี่ยง และขอที่ 4 ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับการใชยาเมื่อมี

อาการกําเริบ ทั้งนี้เพราะในทั้ง 2 ขอนี้ ผูป วยสวนใหญมี
ความรูอยางถูกตองมากอนแลว
ผูเขารวมการศึกษาทุกรายไดรับยาสูดพนรูปแบบ
MDI ผูปวยที่ไดรับยาสูดพนรูปแบบ MDI และ Spacer มี
จํานวน 5 ราย (รอยละ 7.81) ไดรูปแบบ Turbuhaler มี
จํานวน 5 ราย (รอยละ 7.81) ไดรูปแบบ Accuhaler มี
จํานวน 26 ราย (รอยละ 40.63) และไดรูปแบบ Handihaler
มีจํานวน 3 ราย (รอยละ 4.69) หลังการแนะนํา ผูปวยที่พน
ยารูปแบบ MDI
ไดถูก ตองทุก ขั้นตอนเพิ่ม ขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p <0.001) จาก 8 ราย (รอยละ 12.5)
เปน 34 ราย (รอยละ 53.1) ตามลําดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 1. ลักษณะของปญหาและการแกไขปญหาจากยา
ชนิดของปญหาจากยา
แบบแผนการใหยาไมเหมาะสม

การเกิดอาการไมพึงประสงคจาก
การใชยา
ฝาขาว

รายละเอียดของปญหาจากยา
ผูปวยไดรับยาที่มีขอควรระวังสําหรับโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง คือ Dextromethrophan
และยาสูตรผสม Tripolidine + pseudodphedrine
(Actifed®) เนื่องจากทําใหเสมหะคั่งคางขนเหนียว
อุดกั้นทางเดินหายใจได ทําใหไมเปนประโยชนตอ
ผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยสวนใหญเปน
ผูปวยสูงอายุซึ่งมักจะมีปญหาในการขับเสมหะ

การแกไขปญหาจากยา
ประสานงานกับแพทยและเภสัชกรที่
ปฏิบัติการในวันนั้น เพื่อปรับเปลี่ยนยา
โดยอาจพิจารณา;
- ยาแกไอที่มีความปลอดภัยกวาคือ
กลุมละลายเสมหะ เชน
acetylcysteine
- อาจพิจารณาใหยาแกแพรุนที่ 2
ซึ่งมีฤทธิ์ตานระบบประสาทโคลิ
เนอรจิกนอย

ผูปวยเกิดฝาขาวในปาก เนื่องจากไมบวนปากหรือ
แปรงฟนหลังพนยาชนิดที่มีสเตียรอยดผสมอยู

-

ผูปวยรับประทานยา Bambuterolเกินขนาดที่
แพทยสั่ง โดยแพทยสั่งวันละ 1 เม็ดแตผูปวย
รับประทานยา 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง เชาและเย็น
ผูปวยไมไดรับยาที่สมควรจะไดรับ ผูปวยมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจ คือ มีไข
เสมหะสีเขียวขนและไอบอยจนเจ็บหนาอก แต
ไมไดรับยาปฏิชวี นะ
ใจสั่น
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ประสานงานกับแพทยและเภสัชกร
ที่ปฏิบัติการในวันนั้น เพื่อเพิ่มยา
ฆาเชื้อราในปาก
- เนนย้ําการบวนปากหรือแปรงฟน
หลังพนยา
- แนะนําวิธีการรับประทานยาที่
ถูกตอง
ประสานงานกับแพทยและเภสัชกรที่
ปฏิบัติการในวันนั้น เพื่อพิจารณาการ
เพิ่มยาปฏิชีวนะ เนื่องจากการติดเชื้อใน
ทางเดินหายใจเปนปจจัยกระตุนให
อาการกําเริบได
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ตารางที่ 2. ความรูเรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ยาที่ใชในการรักษา และการดูแลตนเอง
จํานวนผูตอบถูก (รอยละ)
โรงพยาบาลรอยเอ็ด
โรงพยาบาล
คําถาม
รวม (n=64)
มหาสารคาม (n=32)
(n=32)
กอน
หลัง
กอน
หลัง
กอน
หลัง
26
32
26
32
52
64
1. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคือ โรคของปอดที่มี
ลั ก ษณะของความจํ า กั ด ในการหายใจและ (81.3)
(100)
(81.3)
(100)
(81.3)
(100)
ปอดไม ส ามารถกลั บ สู ส ภาพปกติ ไ ด อ ย า ง
สมบูรณ
2. ป จ จั ย เสี่ ย งที่ ทํ า ให เ กิ ด โรคปอดอุ ด กั้ น
31
30
31
32
62
62
(93.8)
(96.9)
(100)
(96.9)
(96.9)
เรื้ อ รั ง คื อ การสู บ บุ ห รี่ ฝุ น ละออง มลภาวะ (96.9)
ทางอากาศ การติดเชื้อที่ปอดบอยๆในเด็ก
23
27
27
32
50
59
3. หลังพนยาสเตียรอยดไมควรบวนปากดวย
น้ําสะอาด
(71.9)
(84.4)
(84.4)
(100)
(78.1)
(92.2)
4. ถ า มี อ าการกํ า เริ บ ควรพ น ยาขยาย
31
31
32
32
63
63
หลอดลม
(96.9)
(96.9)
(100)
(100)
(98.4)
(98.4)
5. หากลืมพนยา ใหเวนครั้งที่ลืมแลวพนครั้ง
13
25
7
32
20
57
(40.6)
(78.1)
(21.9)
(100)
(31.3)
(89.1)
ถัดไปเพิ่มขึ้นเปนสองเทา
6. ถ า ยารั ก ษาโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ยั ง
16
24
13
22
29
46
(75.0)
(40.6)
(68.8) (45.3)
(71.9)
เหลืออยูผูปวยไมจําเปนตองมาพบแพทยตาม (50.0)
นัด
10
15
12
23
22
38
7. ถาอาการของผูปวยดีขึ้นแลวสามารถลด
ยาเองได
(31.3)
(46.9)
(37.5)
(71.9) (34.4)
(59.4)
8.การออกกําลังกายไมสามารถทําใหอาการ
21
22
11
24
32
46
ของผูปวยดีขึ้นได
(65.6)
(68.8)
(34.4)
(75.0)
(50)
(71.9)
คะแนนเฉลี่ย
5.34
6.43
4.97
7.16
5.16
6.79
±S.D.
±1.32
±1.31
±0.85 ± 1.49
±1.16
±1.66
1
Wilcoxon Signed Ranks Test
ในขั้นตอนการเขยาหลอดพนยาแรงๆ 4-5 ครั้ง มี
ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด ถู ก ต อ ง เพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.001) จาก 33 ราย (รอยละ 51.6) เปน 60 ราย (รอยละ
93.8) ขั้นตอนที่ปฏิบัติไมถูกตองมากที่สุดคือ ไมกลั้นหายใจ
อยางนอย 10 วินาที โดยกอนใหคําแนะนําปรึกษามีผูปฏิบัติ
ถูกตองจํานวน 22 ราย (รอยละ 34.4) และหลังใหคําแนะนํา
ปรึกษามีผูปฏิบัติถูกตอง 49 ราย (รอยละ 76.6) ซึ่งแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ในทุกขั้นตอนผูปวย
สามารถปฏิบัติไดถูกตองเพิ่มมากขึ้น ยกเวนในขั้นตอนเปด
ฝาครอบหลอดยา ซึ่ ง ผู ป ว ยส ว นใหญ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด

p1
0.001

1.00

0.020
1.00
0.001
0.001

0.002
0.011
< 0.001

ถู ก ต อ งก อ นให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาทํ า ให ไ ม มี ค วามแตกต า ง
หลังจากไดรับคําแนะนํา
ผูปวยไดรับยาพนชนิด Turbuhaler 5 ราย ผูปวย
จํานวน 2 และ 5 รายสามารถพนยา ไดถูกตองทุกขั้นตอน
กอนและหลังใหคําปรึกษาตามลําดับ ขั้นตอนที่ปฏิบัติไม
ถูกตอง คือ หายใจออกขณะที่ปากอม mouthpiece จํานวน 2
ราย ผอนลมหายใจออกเร็วเกินไป จํานวน 2 ราย ผูปวยที่
ไดรับยาสูดพนรูปแบบ Accuhaler 26 ราย สามารถใชยา ได
ถูกตองทุกขั้นตอนกอนจํานวน 6 รายและหลังใหคําปรึกษาใช
28

วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 3 เลมที่ 1 มค.-มิย. 2554

http://portal.in.th/tjpp
ตารางที่ 3. จํานวนผูที่ปฏิบัติถูกตองในแตละขั้นตอนของการใชยาสูดพนชนิด Metered dose inhaler
จํานวนผูที่ปฏิบัติถูกตอง (รอยละ)
โรงพยาบาลรอยเอ็ด
โรงพยาบาลมหาสารคาม
รวม
ขั้นตอนการพนยารูปแบบMDI
(n=32)
(n=32)
(n=64)
กอนให
หลังให
กอนให
หลังให
กอนให
หลังให
คําแนะนํา คําแนะนํา คําแนะนํา คําแนะนํา คําแนะนํา คําแนะนํา
1. เปดฝาครอบหลอดยา
30(93.8) 30(93.8) 28(87.5) 30(93.8) 58 (90.6) 60(93.8)
2. เขยาหลอดพนยาแรงๆ 4-5 16(50.0) 30(93.8) 17(53.1) 30(93.8) 33(51.6) 60(93.8)
ครั้ง
3. สูดหายใจเขาพรอมกดยาพน 19(59.4) 28(87.5) 16(50.0) 30(93.8) 35(54.7) 58 (90.6)
1 ครั้ง
4. สูดหายใจเขาทางปากลึก
18(56.3) 28(87.5) 16(50.0) 30(93.8) 34(53.1) 58 (90.6)
5. กลั้ น หายใจอย า งน อ ย 10 12(37.5) 23(71.9) 10(31.3) 26(81.3) 22(34.4) 49 (76.6)
วินาที
6. กดยาไมเกิน 1 ครั้ง
19(59.4) 25(78.1) 20(62.5) 27(84.4) 39(60.9) 52 (81.3)
7. เวน 1 นาที กอนกดยาครั้ง 18(56.3) 21(65.6) 13(40.6) 22(68.8) 31(48.4) 43 (67.2)
ตอไป
8. บวนปากหรือแปรงฟนหลัง 26(81.3) 29(90.6) 27(84.4) 30(93.8) 53(82.8) 59(92.2)
พนยาสเตียรอยด
ผูที่พนยาถูกตองทุกขั้นตอน
5(15.6)
16(50.0)
3(9.4)
18(56.3)
8(12.5)
34(53.1)
1
Wilcoxon Signed Ranks Test
ถูกตอง 17 ราย ผูปวยที่ไดรับยาสูดพนชนิด Handihaler 3
ราย ไมมีผูใดที่ใชไดถูกตองทุกขั้นตอนกอนการใหคําแนะนํา
ปรึกษา แตหลังใหคําแนะนําปรึกษามีผูที่ปฏิบัติไดถูกตองทุก
ขั้นตอน 2 ราย
กอนการบริบาลเภสัชกรรม มีผูปวย 26 ราย (รอย
ละ 40.6) เขารักษาตัวที่หองฉุกเฉิน 1 ครั้งในรอบ 6 เดือนที่
ผานมา หลังใหคําแนะนําปรึกษา 6 เดือนพบวา ผูปวยเขา
รักษาที่หองฉุกเฉิน 1 ครั้ง จํานวน 24 ราย (รอยละ 37.5)
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนผูปวยที่เขารักษาที่หองฉุกเฉินกอน
และหลังการไดรับคําแนะนําปรึกษา 6 เดือน พบวาไมแตก
ตางกัน
จํานวนครั้งเฉลี่ยของการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากอาการของโรคลดลงหลังใหการบริบาลเภสัช
กรรม คือ ลดจาก 0.188±0.50 ครั้ง เปน 0.016±0.125 ครั้ง
ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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p-value1

0.157
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.002
0.011
0.014
<0.001

อภิปรายผลการศึกษา
ผูป วยในการศึกษาสวนใหญเปนชาย (รอยละ 90.6)
สอดคลองการการศึกษาในอดีต (13-14) และการศึกษาของ
ศูนยขอมูลสถิติสุขภาพแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (3)
ซึ่งพบวา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนี้พบมากในเพศชายมากกวา
ในหญิง ผูปวยสวนใหญมีประวัติการสูบบุหรี่ (รอยละ 84.3)
ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (6,15)
หลังใหคําแนะนําปรึกษา ผูปวยมีความรูเรื่องโรค ยา และการ
ดูแลตนเองเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาในอดีต (16-17)
ในการวิจัยนี้ ชวงระยะเวลาในการประเมินผูปว ยแต
ละรายไมเทากัน โดยผูวิจัยสามารถประเมินผลผูปวยไดตาม
เวลาที่แพทยนัดผูปวยมาติดตามอาการเทานั้น จึงอาจสงผล
ใหคะแนนการประเมินในกลุมผูปวยที่แพทยนัดเพื่อติดตาม
อาการทุก 1 เดือนสูงกวากลุมที่แพทยนัดติดตามทุก 2 เดือน
การประเมินความถูกตองของการใชยาสูดพนในบางรูปแบบ

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 3 No1 Jan-Jun 2011

มีขอจํากัดดานขนาดของตัวอยางทําใหไมสามารถวิเคราะห
ทางสถิติได ผูปวยที่ไดรับยาสูดพนรูปแบบ MDI และ
Accuhaler สามารถใชยาไดถูกตองทุกขั้นตอนเพิ่มขึ้นหลังให
คําแนะนําปรึกษา โดยกลุมผูปวยที่ไดรับ MDI ใชยาถูกตอง
เพิ่มจากรอยละ 12.5 เปนรอยละ 53.1 กลุม Accuhaler ใช
ถูกตองเพิ่มจากรอยละ 23.1 เปนรอยละ 65.4 ผลการวิจัย
สอดคลองกับการศึกษาของ วิมลวรรณ พันธุเภาและคณะ
(18) อยางไรก็ตาม ในการประเมินผลจะตองใชการสังเกต
การใชยาของผูปวยในแตละขั้นตอน และบางขั้นตอนตองถาม
จากผูปวยเอง คือ การบวนปากหรือแปรงฟนหลังการใชยา
จึงอาจทําใหผลการประเมินที่ไดไมตรงตามความจริง
การติดตามความถี่ในการเขารักษาที่หองฉุกเฉินหรือ
การนอนพักรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการกําเริบนั้น
พบวา การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมนั้นสามารถลดความ
ถี่ในการเขานอนพักรักษาในโรงพยาบาลไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในอดีต (1920) แตไมมผี ลตอการเขารักษาที่หองฉุกเฉิน เนื่องจากการ
ติดตามจํานวนครั้งของการเขารักษาในโรงพยาบาลทําโดย
สอบถามจากผูปวย ซึ่งผูปวยบางรายอาจจําจํานวนครั้งหรือ
วันเวลาผิดไปจากความเปนจริงได

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจํานวน 64 คน พบปญหาจากยา 23
ครั้ง หลังการบริบาลทางเภสัชกรรม สามารถแกไขปญหาได
22 ครั้ง ปญหาที่พบมากที่สุดคือ การไมใหความรวมมือทาง
การรักษา ผูปวยที่ไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรมมีความรู
เรื่องโรค ยา และการปฏิบัติตัวเพิ่มขึ้น ใชยาไดอยางถูกตอง
ทุกขั้นตอนเพิ่มขึ้น และจํานวนครั้งในการเขานอนพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลลดลง
ขอจํากัดของการศึกษานี้คือ มีกลุมตัวอยางขนาด
เล็ก ทําการศึกษาในหนวยบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาล
เพียง 2 แหง เกณฑการประเมินเทคนิคการใชยาพนควร
พัฒนาใหผูประเมินตรวจสอบเทคนิคจากการสังเกตเทานั้น
โดยไมตองสัมภาษณ ชวงระยะเวลาในการพบกับผูปวยโดย
ตรงมีเพียง 3 เดือนเทานั้น และยังไมไดวัดคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยในการศึกษา การวิจัยในอนาคตควรปรับปรุงในเรื่อง
ดังกลาว
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Abstract
Objective : to assess the effect of pharmaceutical care on the number of drug related problems (DRP), patient’s
knowledge on COPD, drug treatment and self management, and the correct use of an inhaler device. Method: The study
was a one group pre-post test design, conducting at the ambulatory care unit for COPD at Mahasarakham and Roi-et
hospitals. All subjects were followed up for at least two times within 2 or 3 months. The researchers assessed DRPs,
patient’s knowledge on COPD, drug treatment and their self management, use of an inhaler device and hosptalization.
The researchers also resolved identified DRPs, and provided needed education on knowledge on COPD, drug treatment
and self management, the correct use of an inhaler device. Results: A total of 64 (82.1%) of all recruited subjects
(N=78) completed the study. Twenty one DRPs were identified in 17 patients. The most frequent DRPs was noncompliance (57.14%), adverse drug reactions (23.8%) and improper drug selection (19.04%). The number of DRPs
reduced from 21 to 1 after the intervention (P<0.05). Knowledge score on COPD, drug treatment and self management
score increased from 5.16 ± 1.49 to 6.79 ±1.16 (p<0.001). The number of patients with correct use Metered Dose
Inhaler and Accuhaler patients increased from 8 to 34 patients and 6 to 17 patients, respectively (p<0.001). Conclusion
: Pharmaceutical care can identify and resolve DRPs, improves patient’s knowledge on COPD, drug treatment and self
management, and the correct use of inhaler devices.
Keywords: pharmaceutical care, COPD, drug related problems

32

