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บทความวิจยั

ผลจากการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการเยี่ยมบ้านในทีมสหสาขาวิ ชาชีพ
ต่อความดันโลหิ ตและความร่วมมือการใช้ยาของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลจากการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพในการเยีย่ มบ้านต่อความดันโลหิต
และความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง วิ ธีการ: ตัวอย่าง คือ ผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง
จานวน 34 ราย ทีไ่ ด้รบั การเยีย่ มบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ แต่ยงั ไม่มเี ภสัชกรเข้าร่วมทีมเยีย่ มบ้าน รูปแบบการวิจยั คือ
การศึกษากึ่งทดลองแบบไม่มกี ลุ่มควบคุม โดยวัดความดันโลหิตและความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิต ก่อนและหลัง
การมีเภสัชกรร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการเยีย่ มบ้าน ตัวอย่างแต่ละรายได้รบั การเยีย่ มบ้านโดยมีเภสัชกรร่วมทีม เดือนละ 1
ครัง้ ติดต่อกัน 3 เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เภสัชกรอธิบายให้ผปู้ ่วยหรือผูด้ ูแลทราบถึงข้อ
บ่งใช้ของยาทีผ่ ปู้ ่วยได้รบั ทุกรายการ อธิบายผลของการควบคุมความดันโลหิตเพื่อลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้า อธิบาย
วิธกี ารจัดเวลาการบริหารยา ให้คาแนะนาอื่น ๆ ในกรณีทพ่ี บปญั หาจากการใช้ยา และตอบคาถามทีผ่ ปู้ ่วยหรือผูด้ ูแลสงสัย การ
เก็บข้อมูลระดับความดันโลหิตใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ และวัดความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิต
โดยวิธนี บั เม็ดยา ผลการวิ จยั : เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อน (วัดในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1) และหลัง (วัดในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 3)
การมีเภสัชกรร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการเยีย่ มบ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวเฉลีย่ ลดลง
จาก 147.59±5.67 เป็ น 140.26±7.61 มิลลิเมตรปรอท (P<0.01) ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวเฉลีย่ ลดลงจาก 90.24±
8.81 เป็ น 86.03±7.55 มิลลิเมตรปรอท (P=0.01) และความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
80.43±17.01 เป็ น 89.69±9.67 (P<0.01) สรุป: เภสัชกรร่วมเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ส่งผล
ให้ผปู้ ว่ ยมีระดับความดันโลหิตลดลงและความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ดังนัน้ การมีเภสัชกร
ร่วมเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในทีมสหสาขาวิชาชีพจึงควรได้รบั การส่งเสริม เพื่อเพิม่ คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ให้
สูงขึน้
คาสาคัญ: การเยีย่ มบ้าน เภสัชกร สหสาขาวิชาชีพ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิต ความร่วมมือในการใช้ยา
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บทนา
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็ นสาเหตุของ
ความเจ็บป่วยและเสียชีวติ อันดับต้น ๆ ในประชากรไทย
ทัง้ นี้คาดการณ์ว่ามีผปู้ ว่ ยด้วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่
เกิดขึน้ มากกว่า 250,000 รายต่อปี และเป็ นสาเหตุของการ
เสียชีวติ ประมาณ 50,000 รายต่ อปี (1) นอกจากนี้ จาก
การรายงานโดยสานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2554 โรคหลอดเลือดสมองเป็ นสาเหตุสาคัญ
ในการสูญเสียจานวนปี สขุ ภาวะด้วยการเสียชีวติ ก่อนวัยอัน
ควร (year of life lost) เป็ นอันดับที่ 1 และ 2 ของ
ประชากรไทยเพศหญิงและชาย ตามลาดับ และเป็ นสาเหตุ
ของการสูญเสียปี สุขภาวะ (quality-adjusted life year)
อั น ดั บ ที่ 2 และ 3 ของประชากรเพศหญิ ง และชาย
ตามลาดับ (2) เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่า
โรคหลอดเลือดสมองก่อให้เกิดภาระโรค (disease burden)
ทีม่ คี วามสาคัญในอันดับต้น ๆ ของประเทศ
การรักษาผู้ป่วยที่ได้รบั การวินิจฉัยด้วยโรคหลอด
เลือดสมอง มีเป้าหมายสาคัญเพื่อป้องกันการเกิดซ้า ทัง้ นี้
สมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่ ง ประเทศสหรัฐอเมริก า
(American Stroke Association) แนะนาการใช้ยาต้านการ
เกิดลิม่ เลือด ยาลดไขมันในเลือด และยาลดความดันโลหิต
แก่ ผู้ ป่ ว ยที่ มี ป ระวัติ โ รคหลอดเลื อ ดสมองตี บ ตั น (3)
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ปจั จัยหนึ่งที่มผี ลต่อการใช้ยา
ตามสังของผู
่
้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ การมีความ
เชื่ อ ในเชิ ง บวกต่ อ ผลดี แ ละเห็ น ความส าคัญ ของการ
รับประทานยาทีไ่ ด้รบั และความสามารถในการจัดให้การ
รับประทานยาเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
เพื่อป้องกันการลืมรับประทานยา (4) ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้
ว่า หากบุคลากรทางการแพทย์ได้ให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจ และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดการบริหารยา
แก่ผปู้ ่วยหรือผู้ดูแล จะทาให้ผปู้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองมี
การใช้ยาตามสัง่ พึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพได้ดขี ้นึ
และในที่สุด มีผ ลป้ อ งกัน การเกิด ซ้ า ของโรคหลอดเลือ ด
สมองหรื อ การเข้ า รับ การรัก ษาตัว ซ้ า ในโรงพยาบาล
(hospital readmission) ได้ (5)
การเยี่ยมบ้าน (home visit) โดยทีมสหสาขา
วิช าชีพ ถื อ เป็ น กลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ในการเสริม สร้ า งการดู แ ล
สุขภาพและป้องกันโรคในผูป้ ่วยโรคเรือ้ รัง เช่น ผูป้ ่วยโรค
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หลอดเลือดสมอง ทัง้ นี้ สมาคมเภสัชกรในระบบสุขภาพ
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Association of
Health-System Pharmacists) และคาแนะนาในการดูแล
สุขภาพที่บ้าน (home health care) เสนอโดยสานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร ได้กาหนดบทบาทให้เภสัชกร
เป็ น หนึ่ ง ในที ม สหสาขาวิ ช าชีพ ในการให้ บ ริ ก ารดู แ ล
สุขภาพทีบ่ า้ นสาหรับผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง โดยมีหน้าทีส่ าคัญใน
การดูแลผูป้ ว่ ยด้านการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม (6-8) ใน
ประเทศไทยเภสัชกรได้เพิม่ บทบาทในการดูแลผูป้ ่วยโรค
เรือ้ รังในระบบบริการปฐมภูมใิ ห้มากขึน้ มีการศึกษาวิจยั ใน
ผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูง (9) พบว่า การเยีย่ มบ้านโดย
เภสัชกรทาให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยาเพิม่ ขึน้ มี
ระดับความดัน โลหิต ลดลง และได้ร ับการแก้ไ ขปญั หาที่
เกี่ยวข้องกับยาได้มากกว่าผูป้ ่วยที่ไม่ได้รบั การเยี่ยมบ้าน
โดยเภสัชกรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบรายงานการศึกษาผลจาก
การมีส่ ว นร่ ว มของเภสัช กรในการเยี่ ย มบ้า นผู้ป่ ว ยโรค
หลอดเลือดสมองทัง้ ในต่างประเทศและในประเทศไทย การ
ทราบถึงผลดังกล่าวจะมีความสาคัญต่ อการวางนโยบาย
ส่งเสริมการมีเภสัชกรร่วมทีมเยีย่ มบ้านผูป้ ่วยโรคเรือ้ รังใน
อนาคต ด้วยเหตุน้ี งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์สาคัญ เพื่อ
ศึกษาถึงผลจากการมีสว่ นร่วมของเภสัชกรในทีมเยีย่ มบ้าน
แบบสหสาขาวิชาชีพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดย
มุ่งศึกษาผลต่อระดับความดันโลหิตและความร่วมมือในการ
ใช้ยาลดความดันโลหิต หลังการมีเภสัชกรเข้าร่วมทีมเยีย่ ม
บ้านกับบุคลากรทางการแพทย์อ่นื ๆ ในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือ ดสมองที่อ าศัย อยู่ ใ นเขตอ าเภอพระนครศรีอ ยุ ธ ยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิ ธีการวิ จยั
รูปแบบการศึกษา
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลองแบบไม่มกี ลุ่ม
ควบคุม (quasi-experimental study without control
group) เพื่อวัดผลของการได้รบั ความรู้และคาแนะนาจาก
เภสัชกรในทีมเยีย่ มบ้านต่อระดับความดันโลหิตและความ
ร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคหลอด
เลื อ ดสมอง การศึ ก ษานี้ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร
กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึก ษา คือ ผู้ป่ ว ยที่ไ ด้ร ับ การ
วินิ จ ฉัย จากแพทย์ว่ า เป็ น โรคหลอดเลือ ดสมองทัง้ ชนิ ด
สมองขาดเลือด (ischemic stroke) หรือชนิดเลือดออกใน
สมอง (hemorrhagic stroke) ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็ นผูป้ ่วยที่
ได้ ร ั บ กา รเยี่ ย ม บ้ า นโดยที ม สหสาข าวิ ช าชี พ จา ก
โรงพยาบาลพระนครศรีอ ยุ ธ ยาอยู่ก่ อ นแล้ว แต่ ย ัง ไม่ มี
เภสัชกรร่วมทีมเยี่ยมบ้าน นอกจากนี้ ผูป้ ่วยยังคงมีระดับ
ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท
ขึ้ น ไปเมื่ อ วั ด ระหว่ า งการเยี่ ย มบ้ า นก่ อ นเข้ า ร่ ว มใน
การศึกษาอย่างน้ อยติดต่ อกัน 2 ครัง้ เกณฑ์การคัดออก
ประกอบด้วย ผูป้ ว่ ยได้รบั การวินิจฉัยด้วยโรคไตวายเรือ้ รัง
ระยะสุดท้าย (end-stage renal disease) โรคมะเร็ง หรือ
ผูป้ ว่ ยไม่เต็มใจทีจ่ ะเข้าร่วมการศึกษา ผูป้ ว่ ยได้รบั การแจ้ง
ถึงวัตถุ ประสงค์ของการศึก ษาและลงชื่อยินยอมเข้าร่ว ม
การศึกษาในแบบบันทึกความยินยอมเข้าร่วมการศึกษา
จ านวนตัว อย่ า งในการศึก ษา ใช้ สูต รค านวณ
สาหรับการวิจยั แบบหนึ่งกลุ่มทีไ่ ม่เป็ นอิสระต่อกัน ตัวแปร
ตามหลักทีน่ ามาใช้ในการคานวณขนาดตัวอย่าง คือ ความ
ดันโลหิต โดยกาหนดให้ผลต่ างของความดันโลหิตขณะ
หัวใจบีบตัวก่อนและหลังการมีส่วนร่วมของเภสัชกรเยีย่ ม
บ้านเป็ น 5 มิลลิเมตรปรอท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความแตกต่ า งของความดั น โลหิ ต ก าหนดเป็ น 10
มิลลิเมตรปรอท งานวิจยั กาหนดระดับความเชื่อมันที
่ ร่ ้อย
ละ 95 (2-sided) อานาจการทดสอบร้อยละ 80 พบว่าต้อง
มีจานวนผู้ป่วยทัง้ สิน้ 25 ราย ผู้วิจยั เผื่อการสูญหายของ
ผูป้ ว่ ยระหว่างการศึกษาร้อยละ 25 จึงเพิม่ จานวนผูป้ ่วยใน
การศึกษาทัง้ สิน้ เป็ น 34 ราย
บทบาทของเภสัชกรในการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วย
ผูป้ ่วยที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่การศึกษาทุกราย ได้รบั
การเยีย่ มบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์
พยาบาล นักกายภาพบาบัด และเภสัชกร เดือนละ 1 ครัง้
ติดต่อกัน 3 เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ 2558
ก่อนการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เภสัชกรศึกษาประวัติ
การใช้ ย าหรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ของผู้ ป่ ว ยและสมาชิ ก ใน

ครอบครัว โดยใช้ข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล ในโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาและสถานพยาบาลปฐมภูมิท่ผี ู้ป่วยใช้
บริการ จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาสื่อสารร่วมกับบุคลากรอื่น
ๆ ในทีป่ ระชุมทีมเยีย่ มบ้านสหสาขาวิชาชีพ
ระหว่างการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เภสัชกรทาหน้ าที่
อธิบายข้อบ่งใช้ของยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ทุกรายการ อธิบายผล
ของการควบคุมความดันโลหิตเพื่อลดการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองซ้า รวมทัง้ อธิบายและช่วยจัดเวลาการบริหาร
ยาทีเ่ หมาะสมให้แก่ผปู้ ่วยหรือผูด้ ูแล รวมทัง้ ให้คาแนะนา
อื่น ๆ ในกรณีทพ่ี บปญั หาจากการใช้ยา และตอบคาถามใน
ประเด็นที่ผู้ป่วยหรือ ผู้ดูแลสงสัย เภสัช กรเข้า เยี่ยมบ้า น
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ โดยยึดหลักการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมตามแนวทาง IN-HOME-SSS (Immobility,
Nutrition, Home environment, Other people,
Medication, Examination, Safety, Spiritual health,
Service) เพื่อดูแลผูป้ ่วยครอบคลุมทัง้ กาย จิต สังคม และ
สภาพแวดล้อม (10) ภายหลังการเยี่ยมบ้าน เภสัชกรจะ
ั หา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไ ขที่ไ ด้แ นะน า
สรุ ป ป ญ
ผู้ป่ ว ยแต่ ล ะราย และวางแผนการติด ตามผลการรัก ษา
ผู้ป่ว ยในการเยี่ย มบ้า นครัง้ ต่ อ ไป รวมทัง้ น าข้อ มู ล ที่ไ ด้
เสนอต่ อทีมเยี่ยมบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
เป็ นข้อมูลในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเยีย่ มบ้าน
ครัง้ ต่อไป
เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ระดั บ ความดั น โลหิ ต ด้ ว ย
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รบั การ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งโดยพยาบาลวิ ช าชี พ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการวัดโดยเครื่องมือวัดความดันโลหิตแบบ
ปรอท ผู้ท่ที าหน้าที่วดั ความดันโลหิต คือ พยาบาลเยี่ยม
บ้าน โดยเป็ นพยาบาลคนเดิมที่วดั ความดันโลหิตในผูป้ ่วย
แต่ละราย
ความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิต วัด
โดยการนับเม็ดยาคงเหลือ ทัง้ นี้พยาบาลในทีมเยี่ยมบ้าน
เป็ นผู้นับจานวนเม็ดยาก่อนมีเภสัชกรร่วมทีมเยี่ยมบ้า น
ในขณะที่เ ภสัช กรเป็ น ผู้นับ จ านวนเม็ด ยาคงเหลือ ขณะ
เยีย่ มบ้านเมื่อเริม่ โครงการวิจยั ในเดือนที่ 1 และ 3 เพื่อนา
ข้อ มู ลจ านวนยาที่ร ับ ประทานจริง เทีย บกับ จ านวนยาที่
แพทย์สงให้
ั ่ รบั ประทานในการคานวณร้อยละความร่วมมือ
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การใช้ยาลดความดันโลหิต โดยวัดความร่วมมือการใช้ยา
ในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1 และ ครัง้ ที่ 3
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อ มู ล ระดับ ความดัน โลหิ ต และร้ อ ยละความ
ร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตที่วดั ในระหว่างการ
เยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1 (ข้อมูล baseline ก่อนมีเภสัชกรร่วมทีม
เยี่ย มบ้า น) ของผู้ป่ว ยทุ ก รายถู ก น ามาหาค่ า เฉลี่ย เพื่อ
เปรียบเทียบกับค่า เฉลี่ยของข้อมูลที่ว ัดได้จากการเยี่ย ม
บ้า นครัง้ ที่ 3 (ข้อ มูลหลัง จากมีเ ภสัช กรร่ ว มทีม ) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ ระดับความดันโลหิตและความร่วมมือในการใช้ยา
ก่ อ นและหลัง มีเ ภสัช กรร่ ว มในทีม เยี่ย มบ้า น ด้ว ยสถิ ติ
ทดสอบ Wilcoxon Sign Ranks โดยกาหนดระดับค่า
นัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ล่วงหน้าที่ 0.05

ผลการวิ จยั
ลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ ด้รบั การเยีย่ มบ้าน
อยู่ก่อนแล้วโดยแพทย์และพยาบาล แต่ไม่มเี ภสัชกรร่วม
ทีม ตามเกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เข้ า ร่ ว มใน
การศึก ษานี้ ร วมทัง้ สิ้น 34 ราย ไม่ มีผู้ป่ว ยที่เ ข้า ร่ ว ม
การศึก ษารายใดสูญ หายระหว่ า งการศึก ษา (loss to
follow-up) หรือเสียชีวติ ระหว่างการศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน
ของกลุ่มตัวอย่างแสดงในตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมการศึกษา
เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 55.9 และ 44.1
ตามลาดับ) อายุเฉลี่ย 64.24±12.26 ปี (พิสยั 47-87 ปี )
ส่ ว นใหญ่ มีก ารศึก ษาต่ า กว่ า ระดับ ปริญ ญาตรี (ร้อ ยละ
88.2) ไม่มคี ู่ (ร้อยละ 55.9) และได้รบั การวินิจฉัย ว่าเป็ น
โรคหลอดเลือดสมองชนิด สมองขาดเลือด (ร้อยละ 82.4)
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีร ะยะเวลาการได้ร ับ การวินิ จ ฉัย ด้ว ยโรค
หลอดเลือดสมองเฉลี่ย 1.12±0.63 ปี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ
61.8) ยังสามารถเดินหรือใช้อุปกรณ์ ช่วยเดินได้ จานวน
รายการยาเฉลีย่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั คือ 6.03 ± 1.64 (พิสยั 4-11
รายการ) ในระหว่างการศึกษาไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงการ
รักษาด้วยยาลดความดันโลหิต และไม่มกี ารปรับเปลีย่ นตัว
ยาหรือขนาดยาแต่อย่างใด
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ตารางที่ 1. ลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูล
จานวน (ร้อยละ)
เพศ
ชาย
19 (55.9)
หญิง
15 (44.1)
อายุ
น้อยกว่า 60 ปี
16 (47.1)
มากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี
18 (52.9)
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
30 (88.2)
ปริญญาตรีขน้ึ ไป
4 (11.8)
สถานภาพสมรส
ไม่มคี ู่
19 (55.9)
มีคู่
15 (44.1)
จานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลีย่
3.76+1.89 (2-9)
(คน)+SD (พิสยั )
ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง
ischemic stroke
28 (82.4)
hemorrhagic stroke
6 (17.6)
ระยะเวลาการปว่ ยเป็ นโรคหลอด
เลือดสมอง (ปี )
น้อยกว่า 1 ปี
17 (50.0)
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
17 (50.0)
จานวนรายการยาทีไ่ ด้ (รายการ)
น้อยกว่า 6 รายการ
14 (41.2)
มากกว่าหรือเท่ากับ 6 รายการ
20 (58.8)
กลุ่มยาลดความดันโลหิตทีไ่ ด้รบั
(มีได้มากกว่า 1 รายการสาหรับผูป้ ว่ ยแต่ละราย)
angiotensin converting
18 (30.5)
enzyme inhibitors
calcium channel blockers
17 (30.5)
beta blockers
8 (28.7)
angiotensin receptor
5 (13.6)
antagonists
thiazides
4 (8.5)
vasodilators
4 (8.5)
ยาลดความดันโลหิตอื่นๆ
2 (3.4)
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ตารางที่ 1. ลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน (ร้อยละ)
ภาวะโรคร่วม
(มีได้มากกว่า 1 โรคสาหรับผูป้ ว่ ยแต่ละราย)
ไขมันในเลือดผิดปกติ
12 (38.7)
เบาหวาน
9 (29.0)
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
3 (9.7)
หัวใจล้มเหลว
2 (6.5)
โลหิตจาง
2 (6.5)
ไตวายเรือ้ รัง
1 (3.2)
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
1 (3.2)
เกาต์
1 (3.2)
ความสามารถในการอ่านฉลากยา
สามารถอ่านได้
23 (67.6)
ไม่สามารถอ่านได้
11 (32.4)
ความสามารถในการเคลื่อนไหว
ผูป้ ว่ ยติดเตียง
13 (38.2)
เดิน / ใช้อุปกรณ์ชว่ ยเดินได้
21 (61.8)
Brathel index (คะแนน)
0-20
3 (9.7)
25-45
10 (29.3)
50-70
14 (40.5)
75-100
7 (20.5)
ผลต่อความดันโลหิ ต
ในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่า
ความดั น โลหิ ต ขณะหั ว ใจบี บ ตั ว มี ค่ า ลดลงโดยเฉลี่ ย
7.32±3.84 mm Hg และค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลาย
ตัวมีค่าลดลงเฉลีย่ 4.21±4.62 mm Hg ทัง้ ความดันโลหิต
ขณะหัวใจบีบตัว (P<0.01) และความดันโลหิตขณะหัวใจ
คลายตั ว (P=0.01) ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 กราฟการเปลีย่ นแปลง
ของระดับความดันโลหิต ทัง้ ขณะหัวใจบีบตัว และคลายตัว
ของผูป้ ว่ ยแต่ละราย วัดในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่
3 แสดงในรูปที่ 1 และ 2 ตามลาดับ ไม่มผี ปู้ ่วยรายใดทีม่ ี
ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวเพิม่ ขึน้ สาหรับค่าความ
ดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว ผู้ป่วย 6 รายมีค่าความดัน
โลหิตเพิ่มขึ้น และ 2 รายมีค่ าความดันโลหิต ขณะหัว ใจ
คลายตัวไม่เปลีย่ นแปลง
ผลต่อความร่วมมือการใช้ยาลดความดันโลหิ ต
ก่อนเภสัชกรร่วมทีม เยี่ยมบ้านครัง้ ที่ 1 ผู้ป่วยมี
ความร่วมมือการใช้ยาลดความดันโลหิตเฉลีย่ ร้อยละ 80.43
±17.01 เมื่อผูป้ ว่ ยได้รบั การดาเนินกิจกรรมเยีย่ มบ้านโดยมี
เภสัช กรร่ ว มทีม ด้ว ยครบ 3 ครัง้ พบว่ า ผู้ป่ ว ยมีค วาม
ร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตเฉลี่ยร้อยละ 89.69
±9.67 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.26±11.11 (p < 0.01) ดังแสดง
ในตารางที่ 3 กราฟการเปลีย่ นแปลงร้อยละความร่วมมือใน
การใช้ยาลดความดันโลหิตผูป้ ่วยแต่ละรายวัดในการเยีย่ ม
บ้านครัง้ ที่ 1 และ ครัง้ ที่ 3 แสดงในรูปที่ 3 ผูป้ ่วย 2 รายมี
ร้อยละของความร่ว มมือ ในการใช้ยาลดลง และผู้ป่ว ย 1
รายมีรอ้ ยละความร่วมมือในการใช้ยาไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง

การอภิ ปรายผล
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การมีเภสัชกรร่วมทีม
เยี่ยมบ้านกับบุคลากรทางการแพทย์อ่นื ๆ มีผลลดความ
ดัน โลหิต และเพิ่ม ความร่ ว มมือ ในการใช้ย าลดความดัน
โลหิ ต ของผู้ ป่ ว ยได้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ ก่ อ นมี เ ภสัช กรร่ ว มที ม โดยไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการรักษาด้วยการใช้ยาทัง้ การเปลี่ยนแปลง
ชนิดยาและขนาดยาแต่อย่างใดระหว่างการศึกษา ผลต่ อ
ความร่วมมือในการใช้ยาและระดับความโลหิตดังกล่าวอาจ

ตารางที่ 2. ระดับความดันโลหิตของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อวัดในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1 และ 3
ความดันโลหิต (mm Hg) +SD
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 3
P-value
ค่าเฉลีย่ ขณะหัวใจบีบตัว
147.59±5.67
140.26±7.61
< 0.01
(ค่าต่าสุด, ค่าสูงสุด)
(141 , 165)
(126 , 161)
ค่าเฉลีย่ ขณะหัวใจคลายตัว
90.24±8.81
86.03±7.55
0.01
(ค่าต่าสุด, ค่าสูงสุด)
(71 , 107)
(77 , 102)
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170
ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
(มิลลิเมตรปรอท)
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การเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1
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รูปที่ 1. ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวของผูป้ ว่ ยแต่ละรายวัดในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1 และ 3

ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว
(มิลลิเมตรปรอท)
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การเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1
การเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 3
รูปที่ 2. ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวของผูป้ ว่ ยแต่ละรายวัดในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1 และ 3
เกิดขึน้ ได้จากหลายปจั จัย แต่ส่วนหนึ่งอาจเกิดขึน้ จากการ
ทีเ่ ภสัชกรได้อธิบายข้อบ่งใช้ของยา ให้ความรู้และเน้นย้า
กับผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลให้เห็นความสาคัญของการรับประทาน
ยาเพื่อคุมความดันโลหิตซึ่งเป็ นปจั จัยเสีย่ งที่สาคัญอย่าง
หนึ่งของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้า (3) โรคความดัน
โลหิตสูงไม่มอี าการแสดงของโรคอย่างชัดเจน ดังนัน้ การ
ส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมความดัน
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โลหิ ต ด้ ว ยการรั บ ประ ทานย าอย่ างต่ อเนื่ อง จึ ง มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก การศึกษาอื่น ๆ ทีส่ นับสนุ นข้อ
สันนิษฐานดังกล่าว เช่น การศึกษาของ Hohmann และ
คณะ (11) ที่พบว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหากได้รบั
การอธิบายข้อบ่งใช้ของยาโดยเภสัชกรขณะจาหน่ ายจาก
โรงพยาบาล จะมีความร่วมมือในการใช้ยามากกว่าผู้ป่วย
กลุ่มควบคุม และการศึกษาของ นิสติ ตรา พลโคตร (9) ซึง่
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ตารางที่ 3. ร้อยละความร่วมมือการใช้ยาลดความดันโลหิตของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองวัดในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1 และ 3
ร้อยละความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิต
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 3
P-value
ค่าเฉลีย่ + SD
80.43 ± 17.01 89.69 ± 9.67 < 0.01
(ค่าต่าสุด, ค่าสูงสุด)
(28.95 , 100) (59.43 , 100)
พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รบั การอธิบายของบ่งใช้ยาโดยเภสัชกร
ขณะจาหน่ ายจากโรงพยาบาล ร่วมกับ การติดตามเยี่ยม
บ้านร่วมกับทีมสาขาวิชาชีพอีก 2 ครัง้ จะมีความร่วมมือใน
การใช้ย าสู ง และมีผ ลลัพ ธ์ท างคลินิ ก ดีก ว่ า ผู้ป่ ว ยกลุ่ ม
ควบคุมทัง้ ในด้านระดับความดันโลหิตและระดับน้ าตาลใน
เลือด
เมื่อ มีเ ภสัช กรร่ ว มทีม เยี่ย มบ้ า น พบว่ า ความ
ร่ว มมือ ในการใช้ย าลดความดัน โลหิตของผู้ป่วยเพิ่ม ขึ้น
ประมาณร้ อ ยละ 9 ซึ่ ง ผลดั ง กล่ า ว น่ าจะเกิ ด จาก
กระบวนการให้คาปรึกษาโดยเภสัชกรระหว่างการเยี่ยม
บ้าน ได้แก่ การอธิบายข้อบ่งใช้ของยาที่ผู้ป่วยได้รบั การ
จัด ตารางการบริห ารยาให้เหมาะสมกับผู้ป่ว ยแต่ ล ะราย
การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของการ
รับประทานยา และการอธิบายผลของการควบคุมความดัน
โลหิตในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้า งานวิจยั ที่
สนับสนุ นแนวคิดดังกล่าว เช่น การศึกษาเชิงคุณภาพโดย
Souter และคณะ (12) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
ประเทศอัง กฤษ พบว่ า ป จั จัย ส าคัญ ที่ส่ ง ผลต่ อ ความ
ร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง คือ การ

รับรู้ข้อมูลด้านยาทัง้ ประโยชน์ และผลไม่พงึ ประสงค์จาก
การใช้ยา โดยผู้ป่วยและผู้ดูแลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองมีความประสงค์ทจ่ี ะได้รบั ข้อมูลด้านยาให้มากขึน้ ทัง้
ในรู ป แบบเอกสารและค าอธิ บ ายจากบุ ค ลากรทาง
การแพทย์
ในการศึกษานี้ ผู้ป่วยที่ได้รบั การเยี่ยมบ้านโดย
เภสัช กรร่ ว มกับ ทีม สหสาขาวิช าชีพ มีค่ า ความดัน โลหิต
ขณะหัวใจบีบตัวเฉลีย่ ลดลง 7.32+3.84 mm Hg ผลทาง
คลินิ ก ของความดัน โลหิต ที่ลดลงไม่อ าจแสดงให้เ ห็น ได้
โดยตรงจากการศึก ษาระยะสัน้ เช่ น ในการศึก ษานี้ จึง
จาเป็ นต้องคาดการณ์ (extrapolation) จากการศึกษาทาง
คลินิ ก อื่นๆ ในการศึก ษาแบบ meta-analysis (13) ที่
รวบรวมผลจาก 7 การศึกษา พบว่า การลดระดับความดัน
โลหิตขณะหัวใจบีบตัวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการลด
ความเสีย่ งสัมพัทธ์ (relative risk reduction) ต่อการเกิด
โรคหลอดเลือ ดสมอง โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์
(correlation coefficient) เท่ากับ 0.71 และพบว่าการลด
ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวประมาณ 7 mmHg
หากสามารถกระทาได้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลลดความเสีย่ ง

ความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิต
(ร้อยละ)
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การเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1

การเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 3

รูปที่ 3. ร้อยละความร่วมมือการใช้ยาลดความดันโลหิตของผูป้ ว่ ยแต่ละรายวัดในการเยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 1 และ 3
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สัมพัทธ์ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ประมาณร้อยละ
20 ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ผลจากการลดลงของความดัน
โลหิตจากการมีสว่ นร่วมในการเยีย่ มบ้านของเภสัชกร จึงมี
ความสาคัญในการลดภาวะโรคของโรคหลอดเลือดสมอง
หากสามารถกระทาได้อย่างต่อเนื่องยืนยาว
การศึกษานี้มีขอ้ จากัดอยู่บางประการ กล่าวคือ
การศึกษานี้เป็ นแบบกึง่ ทดลองโดยไม่มกี ลุ่มควบคุม ดังนัน้
การพบว่า ผูป้ ่วยมีความดันโลหิตลดลงและมีความร่วมมือ
ในการใช้ยาลดความดันโลหิตเพิ่มขึน้ จึงอาจเป็ นผลจาก
การมีเภสัชกรร่วมเยีย่ มบ้านในทีมสหสาขาวิชาชีพหรือเป็ น
ผลจากป จั จั ย กวนอื่ น ๆ เช่ น การได้ ร ั บ ข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ระหว่างการศึกษา หรือเป็ นธรรมชาติ
ของโรคที่ร ะดับ ความดัน โลหิต จะลดลงเมื่อ เวลาผ่ า นไป
ภายหลังการเกิดโรคมาแล้วระยะหนึ่ง ซึง่ ปจั จัยเหล่านี้อาจ
มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงในผลลัพธ์ต่างๆ ทีท่ าการศึกษาได้
การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุม จะสามารถยืนยันผลที่พบได้
แต่ ผู้วิจ ัย ไม่ สามารถท าการศึก ษาแบบมีกลุ่ ม ควบคุ ม ใน
การศึกษานี้ได้ เนื่องจากจานวนผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ในพื้นที่ตามเกณฑ์การคัดเข้า ค่อนข้างจากัด นอกจากนี้
อาจมีประเด็นด้านจริยธรรมการวิจยั เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
หากผู้ป่วยกลุ่มควบคุมไม่ได้รบั การเยี่ยมบ้านโดยมีเภสัช
กรร่วมทีม ข้อจากัดอีกประการหนึ่งเกีย่ วข้องกับระยะเวลา
ของการศึกษา ซึ่ง วัดผลของการมีเภสัชกรร่วมทีม เยี่ย ม
บ้านจานวน 3 ครัง้ ในช่วงเวลา 3 เดือน ถึงแม้จะพบว่า
โดยรวมผู้ป่วยมีความดันโลหิตลดลงและความร่วมมือใน
การใช้ยาเพิม่ ขึน้ แต่ไม่อาจศึกษาถึงผลของการมีเภสัชกร
ร่ ว มที ม ต่ อ ผลลั พ ธ์ ท่ี มี ค วามส าคัญ ทางคลิ นิ ก ซึ่ ง เป็ น
เป้าหมายสาคัญในการดูแลผู้ป่วย เช่น การเกิดโรคหลอด
เลือดสมองซ้า หรือการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ซ้ า ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง การศึก ษาในระยะยาวและมีก ลุ่ ม
ตัว อย่ า งจ านวนมากจะชี้ ใ ห้ เ ห็น ถึ ง ผลลัพ ธ์ ท างคลินิ ก
ดังกล่าวในการร่วมทีมเยีย่ มบ้านของเภสัชกรได้ ประการ
สุดท้าย การศึกษานี้ทาขึ้น ณ อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเภสัชกรร่วมทีมเยี่ยมบ้าน
จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา การนาผลการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ (generalization) กับพื้นที่อ่นื ๆ อาจยังเป็ น
ข้อจากัด การศึกษาในลักษณะเดียวกันในกลุ่มตัวอย่างจาก
พื้น ที่อ่ืน ๆ จึง มีค วามจ าเป็ น ในการยืน ยัน ผลที่พ บใน
การศึกษานี้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างใน
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การศึกษานี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาทีม่ กี ารรายงาน
มาก่ อนหน้ าของประเทศไทย (14,15) พบว่า มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็ นผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดประมาณร้อยละ 80 และโรคเลือดออกในสมองร้อยละ
20 โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 60-65 ปี และมีสดั ส่วนของ
เพศชายมากกว่าเพศหญิง โรคร่วมทีส่ าคัญ คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ดังนัน้
กลุ่มตัวอย่างจึงไม่น่าจะมีความแตกต่างมากนักจากผูป้ ่วย
โรคหลอดเลือดสมองทีพ่ บในส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทย

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรร่ว มกับ ทีมสหสาขา
วิชาชีพ สามารถลดระดับความดันโลหิตทัง้ ขณะหัวใจบีบ
และขณะหัวใจคลายตัว และเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยา
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้
การมีเภสัชกรร่วมเยีย่ มบ้านผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
ทีม สหสาขาวิช าชีพ จึง ควรได้ ร ับ การส่ ง เสริม เพื่อ เพิ่ ม
คุณภาพการดูแลในผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ให้สงู ขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษานี้สาเร็จได้ดว้ ยความร่วมมือจากหลาย
ฝ่ า ย ขอขอบพระคุ ณ บุ ค ลากรในทีม เยี่ย มบ้า นทุ ก ท่ า น
เจ้ า ห น้ า ที่ ป ร ะ จ า พื้ น ที่ แ ล ะ กลุ่ ม ง า นเภ สั ช ก รร ม
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ทีส่ นับสนุ นและส่งเสริมให้
เกิด กิจ กรรมการเยี่ย มบ้า นผู้ป่ว ยโรคหลอดเลือ ดสมอง
ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่ว มการศึก ษา ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวผู้ป่วยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
จนการศึ ก ษานี้ ส าเร็ จ ด้ ว ยดี รวมทั ง้ ขอขอบพระคุ ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรทีส่ นับสนุนเงินทุนในการวิจยั ครัง้ นี้
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Effect of Pharmacist Participation in Multidisciplinary Team for Home
Visit on Blood Pressure and Drug Adherence of Stroke Patients
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Abstract
Objective: To determine the impact of pharmacist participation in multidisciplinary team for home visit on
blood pressure and adherence to antihypertensive drugs of stroke patients. Methods: The study participants
included 34 patients with a history of stroke who had previously received home visit from multidisciplinary team
without a pharmacist as a team member. A quasi-experimental study without a control group was conducted to
compare blood pressures and adherence to antihypertensive drugs before and after pharmacists’ participation in
home visits with other health care professionals. Each patient was visited once a month for a total of 3 months from
December 2014 to February 2015. The pharmacists provided information to the patients or caretakers on
indications of each medication, the beneficial effects of blood pressure control to prevent stroke recurrence, how to
manage timing of drug administration, and other advices on medication-related problems or any issues concerned
by the patients or caregivers. Blood pressure at each visit was measured with an electronic sphygmomanometer.
Adherence to antihypertensive drugs was measured by pill-count method. Results: Compared to that on the first
visit (baseline measurement), systolic blood pressure at the third visit decreased from 147.59±5.67 to 140.26±7.61
mm Hg (P<0.01), diastolic blood pressure decreased from 90.24±8.81 to 86.03±7.55 mm Hg (P=0.01), and
adherence to antihypertensive drugs increased from 80.43±17.01% to 89.69±9.67% (P<0.01). Conclusion:
Pharmacist participation in multidisciplinary team for home visit of stroke patients leads to a significant decrease in
systolic and diastolic blood pressure as well as increased adherence to antihypertensive drug use. Thus,
pharmacist participation in multidisciplinary team for home visit should be encouraged to improve quality of care
among this group of patients.
Keywords: home visit, pharmacist, multidisciplinary team, stroke, blood pressure, drug adherence
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