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Abstract
Objective: To compare knowledge on drug use, medication adherence, and depression in outpatients with
congestive heart failure between pre and post receiving pharmaceutical care. Method: The study design was quasiexperimental research with pretest-posttest and no control group. The subjects were outpatients at Bhumibol Adulyadej
Hospital of Directorate of Medical Services, Royal Thai Air Force, who were diagnosed by a cardiologist as having
congestive heart failure with stage C to D or NYHA functional class I to IV. Before and after receiving pharmaceutical
care, the researcher assessed knowledge on drug use and medication adherence with the measure of Arisorn
Jirapermpun and measured the levels of depression with the 9Q scale of the Department of Mental Health. Results:
48 patients participated in the study. After providing pharmaceutical care, patients had a higher level of knowledge on
drug use and medication adherence compared to those prior to intervention (P <0.001). Depression scores in patients
after receiving pharmaceutical care significantly decreased (P<0.001). Conclusion: Pharmaceutical care improves
patient knowledge on drug use and medication adherence. Moreover, it also help screen and reduce depression in
such patients because the role of pharmacists in supervising drug use, giving advice on medications to ensure correct
use of medication, and reducing concerns about drug use among patients.
Keywords: pharmaceutical care, congestive heart failure, knowledge on drug use, medication adherence, depression

บทนา
ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็ นกลุ่มอาการทางคลินิกที่
เกิดจากโครงสร้างหรือการทางานของหัวใจห้องล่างในการ
สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ บกพร่องไป อาการแสดง
หลักของภาวะหัวใจล้มเหลว คือ หายใจหอบเหนื่อยและ
อ่อนเพลีย ทาให้ผู้ป่วยไม่สามารถทากิจกรรมที่ต้องออก
แรงมาก และมีภาวะน้ า คัง่ ซึ่งอาจทาให้เกิดภาวะน้ าท่วม
ปอด มีการคังของน
่
้าทีอ่ วัยวะภายใน หรือภาวะบวมน้า (13) ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็ นภาวะการเจ็บป่ วยทีม่ อี ุบตั กิ ารณ์
การเกิดสูง ในปี พ.ศ. 2556 สหรัฐอเมริกามีอุบตั กิ ารณ์การ

เกิด โรคนี้ ม ากกว่ า 650,000 คน ประชากรชาวอเมริก ัน
ประมาณ 5.1 ล้านคนมีอาการแสดงของภาวะหัวใจ โดยใน
กลุ่มอายุมากกว่า 70 ปี มีอุบตั กิ ารณ์เพิม่ จากกลุ่มอายุน้อย
กว่ า 70 ปี มากกว่ า ร้อ ยละ 10 (2, 3) ผู้ป่ วยมีอ ัตราการ
เสียชีวติ ภายใน 5 ปี หลังจากได้รบั การวินิจฉัยประมาณร้อย
ละ 50 ในแต่ละปี มผี ปู้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่า 1 ล้าน
คน และผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะนี้
มีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะกลับเข้ามารับการรักษาอีกด้ วย อัตรา
การกลับเข้ารับการรักษาภายใน 1 เดือน ถึงร้อยละ 25 ใน
ปี พ.ศ. 2555 มีการประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ

270

รัก ษาทัง้ ทางตรงและทางอ้อ มรวมทัว่ โลก มีมูลค่ า สูงถึง
108 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (4) สาหรับประเทศไทย มี
การสารวจข้อ มูลจากศูน ย์โ รคหัวใจ 18 แห่ ง ทัว่ ประเทศ
(Thai ADHERE) พบว่า ประชากรไทยที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีอายุเฉลี่ย 67 ปี
ซึ่งน้อยกว่าประชากรยุโรปและสหรัฐอเมริกา และมีอตั รา
การเสียชีวิตร้อยละ 5.5 ซึ่งนับว่าเป็ นหนึ่งในปั ญหาหลัก
ของโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย (5)
จากการทบทวนวรรณกรรม การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมทาให้ผปู้ ่ วยมีความรูแ้ ละความเข้าใจในการใช้ยา
มากขึน้ (6) ผูป้ ่ วยมีความร่วมมือในการใช้ยามากขึน้ (6-9)
ความร่ วมมือ ในการใช้ยาเป็ นผลลัพธ์ด้านยาจากการให้
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่ วย (10) ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความ
ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ได้แก่
ปั จจั ย จากระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ เช่ น บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ขาดการอบรมในการดูแลผู้ป่วย ข้อจากัดด้าน
เวลาในการให้บริการ ปั จจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจและ
สัง คม (เช่ น ผู้ป่ วยต้อ งรับ ภาระค่ า ใช้จ่ า ยในการรัก ษา)
ปั จจัยด้านการรักษา (เช่น ยาเม็ดใหญ่ เกินไปทาให้กลืน
ลาบาก รายการยาต่อวันมากเกินไป) ปั จจัยจากตัวผูป้ ่ วย
(เช่น ลืมรับประทานยา รู้สกึ ว่าตนเองไม่มีอาการแล้วจึง
หยุดยาเอง ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ยาทีเ่ หมาะสม)
ปั จจัยด้านสภาวะการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย (เช่น ความรุนแรง
ของการเจ็บป่ วย ภาวะซึมเศร้า)
ภาวะซึมเศร้ามีอิทธิพลต่ อความสามารถในการ
ปฏิ บ ั ติ ต ามค าสัง่ ใช้ ย าของแพทย์ ผู้ ป่ วยที่ ซึ ม เศร้ า มี
แนวโน้ ม สูง ในการไม่ ใ ห้ค วามร่ ว มมือ ในการใช้ย า (11)
ภาวะซึมเศร้าจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งทีม่ ผี ลต่อความไม่ร่วมมือใน
การใช้ยาของผูป้ ่ วย (12) ภาวะซึมเศร้าและความร่วมมือใน
การใช้ ย ามี ค วามสัม พัน ธ์ ก ัน เชิ ง ลบ (13) ภาวะหัว ใจ
ล้ม เหลวกระตุ้ น ประสาทและฮอร์โ มน (neurohomonal)
ระบบประสาทซิมพาเทติกและแกนไฮโปทาลามัส-พิทูอทิ า
รี-อะดรีนัล จึงทางานมากเกิน ส่งผลให้ cortisol ในเลือดสูง
ซึง่ มักพบลักษณะเช่นนี้ในผูป้ ่ วยภาวะซึมเศร้า ภาวะหัวใจ
ล้มเหลวยังทาให้ผู้ป่วยไม่สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ได้
เท่ากับคนปกติ จึงเกิดความเครียด ส่งผลให้สารประสาท
เคมี และสารปร ะสาทและฮอร์ โ มน เช่ น cortisol,
norepinephrine และ serotonin เสี ย สมดุ ล และพั ฒ นา
ต่อไปเป็ นภาวะซึมเศร้า (14, 15) นอกจากนี้ภาวะซึมเศร้า
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ยัง เป็ น ตัว ท านายอาการหัว ใจล้ม เหลวที่แ ย่ ล ง (14, 16)
ท านายการเสีย ชีวิต (14, 17-21) และการรัก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (14, 18, 20, 22
) ปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาภาวะซึมเศร้าใน
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทาการศึกษานี้เพื่อ ประเมินและ
เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ความร่วมมือ
ในการใช้ยาและภาวะซึมเศร้าในผูป้ ่ วยนอกทีม่ ภี าวะหัวใจ
ล้มเหลวก่อนและหลังได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม

วิ ธีการวิ จยั
การศึ ก ษาครัง้ นี้ เ ป็ นการวิ จ ัย กึ่ ง ทดลองแบบ
pretest-posttest โดยไม่ มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั โรงพยาบาล
ภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (พอ.) การวิจยั
ดาเนินการตัง้ แต่เดือนมกราคม 2559 – กันยายน 2559
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยนอกที่ได้รบั การวินิจฉัย
ว่ า มี ภ าวะหั ว ใจล้ ม เหลว ซึ่ ง มารั ก ษาและรั บ ยาใน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตัง้ แต่ เดือน มกราคม
2559 ที่ผ่ า นเกณฑ์ค ัด เข้า คือ 1) ผู้ป่ วยนอกที่ไ ด้ร ับการ
วินิ จ ฉั ย จากแพทย์เ ฉพาะทางโรคหัว ใจว่ า มีภ าวะหัว ใจ
ล้มเหลว stage C ถึง D หรือ NYHA functional class I ถึง
IV และมารักษาและรับยาในโรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
พอ. เป็ นเวลาติดต่ อกันอย่างน้ อย 3 เดือน 2) ผู้ป่วยอายุ
ตัง้ แต่ 18 ปี ข้นึ ไป 3) ไม่ เ คยได้ร ับ การบริบ าลทางเภสัช
กรรมที่เกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อน 4) ผู้ป่วยหรือ
ผู้ดูแลสามารถอ่านและเข้าใจภาษาไทย และ 5) ผู้ป่วยที่
แพทย์กาหนดนัดครัง้ ต่อไป ภายใน 3 เดือน ส่วนเกณฑ์คดั
ออก คือ 1) ผูป้ ่ วยทีเ่ ส้นเลือดแดงทีไ่ ตตีบสองข้าง 2) หญิง
ตัง้ ครรภ์หรือให้นมบุตร 3) ผู้ป่วยเป็ นโรคสมองเสื่อมหรือ
โรคทางจิตเวช 4) ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นมะเร็งทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษา
ด้ว ยยาเคมีบาบัดหรือการฉายแสง 5) ผู้ป่ วยที่ต้องฟอก
เลือดล้างไต และ 6) ผูป้ ่ วยทีข่ อถอนตัวระหว่างการวิจยั
เครือ่ งมือการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบ
บันทึกข้อมูลผูป้ ่ วย ประกอบด้วย ข้อมูลทัวไปของผู
่
เ้ ข้าร่วม
วิจ ัย ได้แ ก่ อายุ เพศ น้ า หนั ก ส่ ว นสูง ความดัน โลหิต
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสิทธิ ์
การรักษา ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ การสูบ

บุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหาร
และการออกกาลัง กาย ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการใช้ย า
ได้แก่ โรคร่วม ประวัติการแพ้ยา และประวัติการใช้ยาใน
ปั จจุบนั 2) แบบบันทึกการติดตามรักษา บันทึกสัญญาณ
ชีพ และประวัติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้ว ย
ภาวะหัวใจล้มเหลวกาเริบ 3) แบบประเมินความรูใ้ นการใช้
ยาของผูป้ ่ วยภาวะหัวใจล้มเหลว ส่วนที่ 1 ใช้แบบประเมิน
ความรูเ้ กีย่ วกับยารักษาโรคหัวใจล้มเหลวของอริย์สร จิระ
เพิ่ม พูน (6) ซึ่ง มีค วามตรงทางเนื้ อ หาเท่ า กับ 1 และค่ า
ความเทีย่ งเท่ากับ 0.41 แบบวัดประเมินความรูเ้ กีย่ วกับยา
รักษาโรคหัวใจล้มเหลวชนิดที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้รบั ใน 4
หัวข้อ ได้แก่ ข้อบ่งใช้ วิธใี ช้ยา อาการข้างเคียง และข้อควร
ระวัง การประเมินนี้ทาในยาทุกตัวรักษาโรคหัวใจล้มเหลว
ซึง่ ผูป้ ่ วยได้รบั การคานวณคะแนนจะคิดเฉลีย่ ความรูใ้ นทุก
รายการยาที่ผปู้ ่ วยได้รบั แบบวัดความรูส้ ่วนที่ 2 ดัดแปลง
จากแบบประเมินความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับการใช้ยาของผูป้ ่ วย
โรคหัวใจล้มเหลวของอริย์สร จิระเพิ่มพูน (6) ซึ่งมีความ
ตรงทางเนื้อหาเท่ากับ 0.95 และค่าความเทีย่ งเท่ากับ 0.55
แบบวัดมีทงั ้ หมด 7 ข้อ โดย 6 ข้อมีตวั เลือก ถูก/ผิด อีก 1
ข้อเป็ นแบบอัตนัยทีส่ ามารถประเมินได้ว่า ตอบถูกหรือผิด
(6) 4) แบบประเมิน ความร่ ว มมือ ในการใช้ ย า ใช้ แ บบ
ประเมิน ของอริย์สร จิร ะเพิ่ม พูน (6) ซึ่ง มีค วามตรงทาง
เนื้ อ หาเท่ า กับ 1 และค่ า ความเที่ย งเท่ า กับ 0.60 แบบ
ประเมินมีทงั ้ หมด 9 ข้อ โดย 8 ข้อมีตวั เลือก ใช่/ไม่ใช่ ส่วน
ข้อ 9 เป็ นคาถามมี 5 ตัวเลือก (ตารางที่ 4) และ 5) แบบ
ประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ มีค่าความเทีย่ งเท่ากับ 0.82 ความไวร้อยละ
85 และความจ าเพาะร้ อ ยละ 72 แบบประเมิน ถามถึง
ความถี่ข องการเกิด อาการของภาวะซึม เศร้า ในช่ ว ง 2
สัปดาห์ท่ผี ่านมาจนถึงปั จจุบนั คะแนนรวมที่ < 7 คะแนน
หมายถึ ง ปกติ ห รื อ ไม่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า 7-12 คะแนน
หมายถึง มีภ าวะซึม เศร้า ระดับ เล็ก น้ อ ย 13-18 คะแนน
หมายถึ ง มี ภ าวะซึ ม เศร้ า ระดับ ปานกลาง และ ≥ 19
คะแนน หมายถึง มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง (23)
ขัน้ ตอนการวิ จยั
ผู้วิจ ัย คัด เลือ กผู้ป่ วยตามเกณฑ์ค ัด เข้า และคัด
ออก ผู้ วิจ ัย เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ป่ วย ข้อ มู ล
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ โรคและการใช้ยา การใช้ยาใน
ปั จจุบนั ตลอดจนประสานรายการยา ประเมินความรู้ใน
การใช้ยา ความร่วมมือในการใช้ยา และภาวะซึมเศร้าก่อน

ให้บ ริบ าลทางเภสัช กรรม จากนั น้ ผู้ป่ วยเข้า พบแพทย์
ตามปกติ หลังผู้ป่วยพบแพทย์ ผู้วิจยั ให้การบริบาลทาง
เภสัชกรรม โดยค้นหา แก้ไข และป้ องกันปั ญหาจากการใช้
ยา ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาและขนาดยาที่เหมาะสมใน
การรักษา ให้ความรู้เรื่องโรคและยาที่ใช้ในการรักษา ให้
คาแนะนา และคาปรึกษาด้านยา และการปฏิบตั ติ วั เมื่อลืม
รับประทานยา ในนัดครัง้ ต่อไป (2-3 เดือน) ผูว้ จิ ยั ประเมิน
ความรู้ในการใช้ยา ความร่วมมือในการใช้ยา และภาวะ
ซึมเศร้าหลังให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การสรุ ป ข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้เ ข้า ร่ ว มวิจ ัย ใช้สถิติ
พรรณนา การเปรียบเทียบคะแนนการประเมินก่อนและ
หลังการบริบาลทางเภสัชกรรม ใช้สถิตดิ งั นี้ ความรูใ้ นการ
ใช้ยารักษาโรคหัวใจล้มเหลวชนิดทีต่ นได้รบั ใช้สถิติ paired
t-test การเปรีย บเทีย บความรู้ ท ัว่ ไปเกี่ย วกับ การใช้ ย า
รักษาโรคหัวใจล้มเหลวและความร่วมมือในการใช้ยา (ข้อ
1-8) ในช่วงก่อนและหลังการแทรกแซงเป็ นการวิเคราะห์
คาถามรายข้อ จึงใช้สถิติ McNemar’s test การเปรียบเทียบ
ความร่วมมือในการใช้ยา (ข้อ 9) และภาวะซึมเศร้าใช้สถิติ
Wilcoxon Signed Ranks test ก า ร วิ จ ั ย ก า ห น ด ระ ดั บ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

ผลการวิ จยั
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัวไปของผู
่
้ป่วย จานวน
ผูป้ ่ วยทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั คือ 48 ราย ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย (33 ราย) อายุเฉลีย่ 62.3±14.3 ปี ค่ามัธยฐานของ
จานวนรายการยาที่ผู้ป่วยได้รบั ต่อวัน คือ 8 รายการ (ค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์คอื 4 รายการ) ตัวอย่าง 15 รายไม่ได้
ประกอบอาชีพ 24 รายไม่เคยสูบบุหรี่ 24 รายไม่เคยดื่ม
แอลกอฮอล์ ตัวอย่าง 8 ราย มีระดับความรุนแรงของโรค
NYHA functional class II ค่ า เฉลี่ย การบีบเลือ ดออกจาก
หัวใจ (ejection fraction) ร้อยละ 26.34±8.38 ตัวอย่าง 25
ราย ไม่มผี ดู้ แู ลในการรับประทานยา
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความรูใ้ นการใช้
ยารักษาโรคหัวใจล้มเหลวชนิดทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั พบว่า หลังให้
การบริบาลทางเภสัชกรรม ผูป้ ่ วยมีความรูเ้ กีย่ วกับยารักษา
โรคหัว ใจล้ม เหลวที่ต นเองได้ร ับ (เมื่อ คิด เฉลี่ย ต่ อ หนึ่ ง
รายการยาที่ผู้ป่วยได้รบั ) เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในช่วงการ
แทรกแซงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทงั ้ ในประเด็นของข้อ
บ่งใช้ วิธใี ช้ยา อาการข้างเคียง และข้อควรระวัง
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ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย (n=48)
ข้อมูล
จานวน (ราย)
เพศ
33
ชาย
15
หญิง
อายุ (ปี )
4
น้อยกว่า 40
6
41-50
10
51-60
14
61-70
14
มากกว่า 70
62.3±14.3
ค่าเฉลีย่ ±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
34-88
ค่าต่าสุด-สูงสุด
อาชีพ
15
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
10
รับจ้าง
8
ค้าขายหรือกิจการส่วนตัว
7
ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
6
ข้าราชการบานาญ
2
ทางานบริษทั เอกชน
การสูบบุหรี่
24
ไม่เคยสูบบุหรี่
18
เคยสูบบุหรี่
6
ปั จจุบนั ยังสูบบุหรีอ่ ยู่
การดื่มแอลกอฮอล์
ไม่เคยดืม่
เคยดื่มและเลิกดื่มแล้ว
ปั จจุบนั ยังดืม่ อยู่
ระดับความรุนแรงของโรคตาม NYHA1 (n=22)
Functional class I
Functional class II
Functional class II/III
Functional class III
Functional class IV
ผูด้ แู ลในการรับประทานยา
ไม่มี
มี ช่วยจัดยาให้ผปู้ ่ วยหยิบเอง
มี ช่วยจัดยาและหยิบให้ผปู้ ่ วยทาน
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24
19
5
0
8
7
7
0
25
21
2

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย (n=48) (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน (ราย)
ยาที่ใช้ในการรักษา
38
ACE-I2 หรือ ARB3
35
beta-blocker
40
diuretic
24
spironolactone
12
digoxin
4
nitrate
20
antiplatelet
18
anticoagulant
1
calcium channel blocker
0
antidepressant
1: New York Heart Association การเก็บ ข้อ มูลเป็ นแบบ
ย้อนหลังจากเวชระเบียน ผูป้ ่ วยบางรายไม่มปี ระวัตกิ าร
บันทึกข้อมูลระดับความรุนแรงของโรคตาม NYHA
2: angiotensin-converting enzyme inhibitor
3: angiotensin receptor blocker
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความรู้ทวไปใน
ั่
การใช้ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว หลังให้การบริบาลทาง
เภสัช กรรม จ านวนผู้ป่ วยที่ต อบถู ก ต้อ งเพิ่ม ขึ้น อย่ า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิติใ นค าถามข้อ ที่ 1-5 (ตารางที่ 3) เมื่อ
เทียบกับระยะก่อนให้การบริบาลทางเภสัชกรรม สาหรับ
คาถามข้อ 6 และ 7 นัน้ ผู้ป่วยเกือบทัง้ หมดตอบถูกต้อง
ในช่วงก่อนการแทรกแซง ในช่วงหลังการแทรกแซงจึงไม่
พบการเพิม่ ขึน้ ของจานวนผูต้ อบถูก
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความร่วมมือใน
การใช้ยา พบว่า หลังให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ผูป้ ่ วย
ทีม่ พี ฤติกรรมไม่ร่วมมือในการรักษา (ตอบว่าใช่ในข้อ 1, 2,
และ 3) มีจานวนลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบ
กับช่วงก่อนการแทรกแซง จานวนครัง้ ต่อสัปดาห์ทจ่ี าไม่ได้
ว่ายาตัวไหนรับประทานอย่างไร (คาถามข้อ 9) ก็ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตดิ ว้ ยเช่นกัน ผูป้ ่ วยทีม่ พี ฤติกรรม
ร่วมมือในการรักษา (ตอบว่าใช่ในข้อ 4) มีจานวนเพิม่ ขึน้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.031) อย่างไรก็ตาม หลังให้
การบริบาลทางเภสัชกรรม ผูป้ ่ วยทีม่ พี ฤติกรรมไม่ ร่วมมือ
ในการรักษา (ในข้อ 5-8) ไม่ต่างจากช่วงก่อนการแทรกแซง

ตารางที่ 2. ความรูใ้ นการใช้ยารักษาโรคหัวใจล้มเหลวชนิดทีผ่ ปู้ ่ วยแต่ละรายได้รบั (เฉลีย่ ต่อหนึ่งรายการของผูป้ ่ วย) ก่อนและ
หลังให้การบริบาลทางเภสัชกรรม (n=48)
ความรูใ้ นยาทีผ่ ปู้ ่ วยแต่ละรายได้รบั เฉลีย่ ต่อหนึ่งรายการยา (ค่าเฉลีย่ ±SD)1
ประเด็นทีป่ ระเมิน
P2
ก่อนให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
หลังให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
ข้อบ่งใช้
วิธใี ช้ยา
อาการข้างเคียง
ข้อควรระวัง
1: คะแนนมีพสิ ยั ทีเ่ ป็ นไปได้จาก 0-1
2: paired t-test

0.66 ± 0.29
0.91 ± 0.19
0.10 ± 0.09
0.10 ± 0.09

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินภาวะซึมเศร้าใน
ผูป้ ่ วย พบว่า ก่อนให้บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยส่วนใหญ่
รายงานว่าไม่มีอาการทัง้ 9 ในคาถามที่ใช้ประเมินภาวะ
ซึม เศร้ า หรือ มีอ าการดัง กล่ า วเป็ นเวลา 1-7 วัน ใน 2
สัปดาห์ท่ผี ่านมา อาการ 3 อันดับแรกที่ผู้ป่วยรายงานว่า
เป็ นบ่ อ ย (มากกว่ า 7 วัน ใน 2 สัป ดาห์ ท่ี ผ่ า นมา) คือ
เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง เบื่อ ไม่สนใจอยากทาอะไร
และไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ ตามลาดับ จากตารางที่ 5
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า หลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
จานวนผูป้ ่ วยทีร่ ายงานว่ามีอาการซึมเศร้า (ข้อ 1 ถึง 9) ใน

0.96 ± 0.10
0.97 ± 0.09
0.73 ± 0.21
0.69 ± 0.21

<0.001
0.01
<0.001
<0.001

ระดับทีเ่ ป็ นบ่อยหรือนัน้ ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับระดับ
ก่อนให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินภาวะซึมเศร้าใน
ผูป้ ่ วย ก่อนให้บริบาลทางเภสัชกรรม ผูป้ ่ วย 40 รายมีภาวะ
ซึมเศร้าเล็กน้อย และมีภาวะปกติหรือไม่มภี าวะซึมเศร้า 8
ราย หลังให้บริบาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มผี ลการ
ประเมิ น ปกติ ห รื อ ไม่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า 37 ราย มี ภ าวะ
ซึมเศร้าเล็กน้อย 10 ราย และมีผปู้ ่ วย 1 รายมีภาวะซึมเศร้า
ระดับ ปานกลาง ค่ า มัธ ยฐานของภาวะซึม เศร้า ก่ อ นให้
บริบาลทางเภสัชกรรม คือ 8 คะแนน (พิสยั ระหว่างควอ

ตารางที่ 3. จานวนผูป้ ่ วยทีต่ อบคาถามประเมินความรูท้ วไปในการใช้
ั่
ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลวถูกต้องในช่วงก่อนและหลังให้
การบริบาลทางเภสัชกรรม (n=48)
คาถามความรูท้ วไปฯ
ั่
จานวนผูป้ ่ วยทีต่ อบถูก (คน)
P1
ก่อนให้การบริบาลฯ หลังให้การบริบาลฯ
1. เมื่ออาการดีขน้ึ ควรลดขนาดยาเพื่อป้ องกันอาการ
36
47
0.002
ข้างเคียงจากยา
2. หากใช้ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วอาการไม่ดขี น้ึ
11
48
<0.001
ควรหยุดใช้ยาทันที
3. การรับประทานยาเป็ นประจาช่วยลดอาการหัวใจล้มเหลว
29
48
<0.001
กาเริบ
4. สามารถรับประทานยาอื่น ๆ ได้โดยไม่ตอ้ งปรึกษาแพทย์
15
47
<0.001
หรือเภสัชกร
5. การลืมรับประทานยาหรือขาดยาเป็ นประจาทาให้อาการ
19
36
<0.001
หัวใจล้มเหลวแย่ลงได้
6. ต้องอ่านฉลากยาทุกครัง้ ก่อนใช้ยา
46
47
0.500
7. หากลืมรับประทานยา ท่านจะทาอย่างไร
46
48
0.250
1: McNemar’s test
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ตารางที่ 4. จานวนผูป้ ่ วยทีต่ อบคาถามประเมินความร่วมมือในการใช้ยาว่า “ใช่” ในช่วงก่อนและหลังให้การบริบาลทางเภสัช
กรรม (n=48)
ก่อนให้การบริบาลฯ
หลังให้การบริบาลฯ
คาถามในแบบประเมิน
P1
จานวนผูท้ ่ี จานวนผูท้ ่ี จานวนผูท้ ่ี จานวนผูท้ ่ี
ความร่วมมือในการใช้ยา
ตอบว่าใช่ ตอบว่าไม่ใช่ ตอบว่าใช่ ตอบว่าไม่ใช่
1. มีบางครัง้ ทีท่ ่านลืมรับประทานยา
28
20
4
44
<0.001
2. บางคนไม่ได้รบั ประทานยาด้วยเหตุผลต่างๆ
28
20
5
43
<0.001
นอกเหนือจากลืม ท่านคิดทบทวนว่าในช่วง
ทีม่ าพบแพทย์ครัง้ หลังสุด มีบางวันทีท่ ่านไม่ได้
รับประทานยา
3. เมื่อท่านออกจากบ้านหรือเดินทางไกล มี
31
17
8
40
<0.001
บางครัง้ ทีท่ ่านลืมพกยาติดตัวไปด้วย
4. เมื่อวานนี้ท่านรับประทานยาครบทุกรายการ
43
5
48
0
0.031
5. ท่านเคยลดขนาดยาหรือหยุดยาโดยไม่ได้
5
43
1
47
0.109
แจ้งแพทย์ เพราะรูส้ กึ ว่ารับประทานยาแล้ว
อาการแย่ลง
6. เมื่อท่านรูส้ กึ ว่าอาการของโรคทีท่ ่านเป็ นดี
5
43
1
47
0.109
ขึน้ หรือควบคุมได้แล้ว บางครัง้ ท่านหยุด
รับประทานยา
7. ท่านรับประทานยาตรงตามเวลาทีแ่ พทย์สงั ่
41
7
45
3
0.109
8. บางคนไม่สะดวกทีจ่ ะรับประทานยาทุกวัน
9
39
6
42
0.125
ท่านรูส้ กึ อึดอัดทีต่ อ้ งรับประทานยาตามแพทย์
สังอย่
่ างเคร่งครัด
9. บ่อยแค่ไหนทีท่ ่านรูส้ กึ ว่า การจดจาการ
รับประทานยาทัง้ หมดเป็ นเรื่องยุง่ ยาก2
19
22
9.1 มี 0 ครัง้ ต่อสัปดาห์ทจ่ี าไม่ได้ว่ายาตัว
ไหนรับประทานอย่างไร
19
20
9.2 มี 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ทจ่ี าไม่ได้ว่ายา
ตัวไหนรับประทานอย่างไร
0.0203
9
5
9.3 มี 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ทจ่ี าไม่ได้ว่ายา
ตัวไหนรับประทานอย่างไร
0
0
9.4 มี 5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ทจ่ี าไม่ได้ว่ายา
ตัวไหนรับประทานอย่างไร
1
1
9.5 มีความยุง่ ยากทุกวัน จาไม่ได้ว่ายาตัว
ไหนรับประทานอย่างไร
1: McNemar’s test
2: ในข้อ 9 มีตวั เลือก 5 ตัวเลือกดังแสดงในข้อ 9.1-9.5 ตัวอย่างต้องเลือกตัวเลือกเพียงตัวเดียว
3: Wilcoxon signed ranks test
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ตารางที่ 5. จานวนผูป้ ่ วยทีต่ อบแบบวัด 9Q เพื่อความถีใ่ นการเกิดภาวะซึมเศร้าของตนทีเ่ กิดใน 2 สัปดาห์ทผ่ี ่านมา (n=48)
ก่อนให้บริบาลทางเภสัชกรรม
หลังให้บริบาลทางเภสัชกรรม
อาการ
1.เบื่อ ไม่สนใจอยากทาอะไร

ไม่มี เป็ นบางวัน เป็ นบ่อย
เลย
1-7 วัน
> 7วัน
0
28
20

เป็ น ไม่มี เป็ นบางวัน เป็ นบ่อย เป็ น
ทุกวัน เลย
1-7 วัน
> 7วัน ทุกวัน
0
3
41
4
0

2.ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้

2

28

18

0

18

27

3

0

3.หลับยากหรือหลับๆตื่นๆหรือ
หลับมากไป
4.เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง
5.เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป

5

31

12

0

9

37

2

0

0
13

15
32

33
3

0
0

7
29

32
19

9
0

0
0

25

19

4

0

35

11

2

0

23

24

1

0

34

13

1

0

20

24

4

0

31

17

0

0

48

0

0

0

48

0

0

0

6.รูส้ กึ ไม่ดกี บั ตัวเอง คิดว่าตัวเอง
ล้มเหลวหรือครอบครัวผิดหวัง
7.สมาธิไม่ดี เวลาทาอะไร เช่น ดู
โทรทัศน์ ฟั งวิทยุ หรือทางานที่
ต้องใช้ความตัง้ ใจ
8.พูดช้า ทาอะไรช้าลงจนคนอื่น
สังเกตเห็นได้ หรือ
กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่ง
ได้เหมือนทีเ่ คยเป็ น
9.คิดทาร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้า
ตายไปคงจะดี

ไทล์ 3 คะแนน) หลังให้บริบาลทางเภสัชกรรมมีมธั ยฐาน
ลดลงเหลือ 4 คะแนน (พิสยั ระหว่างควอไทล์ 3 คะแนน)
ซึง่ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001)

การอภิ ปรายผล
หลังให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ผูป้ ่ วยมีความรู้
ในเรื่อ งการใช้ย ารัก ษาโรคภาวะหัว ใจล้ม เหลวที่ต นเอง
ได้ ร ั บ เพิ่ ม ขึ้ น มากขึ้ น กว่ า ระดั บ ก่ อ นการวิ จ ั ย อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของอริยส์ ร จิ
ระเพิ่มพูน (6) ที่ให้ความรู้ในการใช้ยาตามคู่มือการดูแล
ตนเองสาหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและใช้แผ่นแสดง
เม็ดยาพร้อมอธิบายข้อบ่งใช้ อาการข้างเคียง ข้อควรระวัง
และวิธีก ารใช้ย าของผู้ป่ วยแต่ ละราย หลัง จากนัน้ มีก าร
ประเมินซ้าหลังให้ความรูเ้ ป็ นเวลา 2-3 เดือน
หลังให้การบริบาลทางเภสัชกรรม จานวนผูป้ ่ วยที่
ตอบคาถามความรูท้ วไปในการใช้
ั่
ยารักษาโรคภาวะหัวใจ

ล้ม เหลว ได้ถู ก ต้ อ งในข้อ ที่ 1-5 มีม ากกว่ า ก่ อ นให้ก าร
แทรกแซงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คาถามข้อที่ 1-5 เป็ น
คาถามที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะสาหรับผู้ป่วยกลุ่ม นี้ การที่
ผู้วิจยั ค้นหาปั ญหาจากการใช้ยาและซักประวัติการใช้ยา
จากผูป้ ่ วย ทาให้รถู้ งึ ปั ญหาในเรื่องยาและประเด็นความรูท้ ่ี
ผู้ป่วยยังขาด ผู้วจิ ยั จึงสามารถให้ความรู้และคาแนะนาใน
การใช้ยาได้ตรงกับประเด็นทีผ่ ปู้ ่ วยต้องการ ส่วนคาถามข้อ
ที่ 6 และ 7 (ควรอ่ า นฉลากยาทุ ก ครัง้ ก่ อ นใช้ย า และวิธี
ปฎิบตั หิ ากลืมรับประทานยา) นัน้ ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ตอบได้
ถูกต้องแล้วในช่วงก่อนให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ทา
ให้ผ ลที่ไ ด้ไ ม่ แ ตกต่ า งจากช่ ว งหลัง ให้บ ริบ าลทางเภสัช
กรรม ทัง้ นี้อาจเป็ นไปได้ว่า ประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็ นสิง่
ที่ผู้ป่วยเคยได้รบั คาแนะนาแล้วจากเภสัชกรที่จ่ายยาให้
ทัง้ นี้ในการปฏิบตั ิงานจริงอาจกาหนดระยะห่างในการให้
ความรู้ใ นการใช้ย าซ้ า และการประเมิน ผลซ้ า ตามความ
เหมาะสมในผูป้ ่ วยแต่ละราย เนื่องจากผูป้ ่ วยบางรายไม่
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ตารางที่ 6. ภาวะซึมเศร้าในผูป้ ่ วยก่อนและหลังให้บริบาลทางเภสัชกรรม (n=48)
จานวนผูป้ ่ วย
ระดับภาวะซึมเศร้า1
ก่อนให้บริบาลทางเภสัชกรรม
หลังให้บริบาลทางเภสัชกรรม
ปกติหรือไม่มภี าวะซึมเศร้า (< 7 คะแนน)

8

37

ซึมเศร้าระดับเล็กน้อย (7-12 คะแนน)

40

10

ซึมเศร้าระดับปานกลาง (13-18 คะแนน)

0

1

ซึมเศร้าระดับรุนแรง (≥ 19 คะแนน)

0

0

ค่ามัธยฐาน±พิสยั ระหว่างควอไทล์
1: พิสยั ทีเ่ ป็ นไปได้ของคะแนนคือ 0-27
2: Wilcoxon signed ranks test

8.00 ± 3.00

4.00 ± 3.00

สามารถจารายละเอียดของยาที่ใช้ ได้ จึงต้องใช้เวลาและ
ความถี่ในการให้ความรูม้ ากกว่าผูป้ ่ วยทีส่ ามารถจดจาได้ดี
รวมถึงผูด้ แู ลผูป้ ่ วยเช่นกัน
หลั ง ให้ ก ารบริ บ าลทางเภสั ช กรรมผู้ ป่ วยมี
พฤติกรรมร่วมมือในการใช้ยามากกว่าระดับก่อนให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในหลาย
ประเด็น ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของอริยส์ ร จิระเพิม่ พูน
(6) การวิจยั นี้ใช้แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของ
อริย์สร จิร ะเพิ่ม พูน (6) ซึ่ง เก็บ ข้อ มูลจากการสัม ภาษณ์
ผู้ป่ วย ดัง นัน้ จึง ควรมีก ารประเมิน ความร่ ว มมือ ฯ ด้ว ย
วิธีการอื่นที่มลี กั ษณะวัตถุวสิ ยั มากขึน้ ร่วมด้วย เช่น การ
นั บ เม็ ด ยา (pill count) ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ท่ีใ ห้ ค วามแม่ น ย าสู ง
ประหยัด และง่าย (10) ซึง่ อาจทาให้ได้ผลการประเมินที่มี
ความแม่นยามากขึน้
ความชุกของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มตัวอย่างก่อนให้
บริบาลทางเภสัชกรรม คือ 40 จาก 48 ราย ทุกรายอยู่ใน
กลุ่มมีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย ความชุกที่พบมีขนาด
มากกว่าทีร่ ายงานในการศึกษาก่อนหน้า (16, 18) ทัง้ นี้อาจ
เกิดจากผู้ป่วย 23 รายมีประวัติการเข้าโรงพยาบาลด้วย
ภาวะหัวใจล้มเหลวกาเริบภายใน 3 เดือนย้อนหลัง ซึง่ อาจ
ส่ ง ผลให้ภ าวะซึม เศร้า ของผู้ป่ วยค่ อ นข้า งสูง หรือ ผลที่
แตกต่ างอาจเกิดจากการใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าที่
ต่างกัน การศึกษานี้ใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q ของ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข การศึกษาในอดีตใช้
แบบประเมิ น The Beck Depression Inventory Scale-
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P2

<0.001

<0.001

second edition (BDI-II), Medical Outcomes StudyDepression questionnaire (MOS-D) ( 16, 18) แ บ บ วั ด
อาจมีความไวหรือความจาเพาะที่ต่างกัน หลังให้บริบาล
ทางเภสัชกรรม ภาวะซึมเศร้าในกลุ่มตัวอย่างลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะซึมเศร้าลดลง
เหลือ 11 ราย ผู้ป่ วยส่ว นใหญ่ มีอ าการต่ อ ไปนี้ ดีข้ึน คือ
เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป
สมาธิไ ม่ ดี เวลาท าอะไร เช่ น ดู โ ทรทัศ น์ ฟั ง วิท ยุ หรือ
ทางานทีต่ ้องใช้ความตัง้ ใจ และพูดช้า ทาอะไรช้าลงจนคน
อื่นสังเกตเห็นได้ หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้
เหมือนทีเ่ คยเป็ น ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะการให้คาปรึกษาเรื่อง
โรคและยาที่ผปู้ ่ วยได้รบั การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
ก า ร ดู แ ล ต น เ อ ง ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก า รใ ช้
ชีวติ ประจาวัน การพักผ่อนและการออกกาลังกายทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสมทาให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว รู้จกั
วิธกี ารปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสม ลดความกังวลเกีย่ วกับสุขภาพ
ลงไปได้และมีความมันใจในการดู
่
แลตนเองมากขึน้ ส่งผล
ให้ภาวะซึมเศร้าในผูป้ ่ วยลดลง
ส่วนอาการเบื่อ ไม่สนใจอยากทาอะไร ไม่สบาย
ใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ หลับยากหรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับ
มากไป และรู้สกึ ไม่ดีกบั ตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือ
ครอบครัวผิดหวัง นัน้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยงั มีอาการเท่าเดิม
หรือผูป้ ่ วยบางรายมีอาการน้อยลง นอกจากนี้ผลข้างเคียง
เกี่ย วกับ ระบบประสาทที่อ าจเกิด ขึ้น จากการใช้ย ากลุ่ ม
beta-blocker ได้แ ก่ เหนื่ อ ยง่า ย เวีย นศีร ษะ ปวดศีรษะ

วูบหมดสติ รูส้ กึ ซึมเศร้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง อ่อนเพลีย การ
นอนหลับผิดปกติ ฝั นร้าย (24) จึงอาจทาให้ผปู้ ่ วยมีอาการ
ดังกล่าวได้
แบบประเมิน 9Q เป็ น เพีย งแบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยเท่านัน้ ผลการประเมินจากแบบวัดจึงไม่
สามารถใช้เป็ นคาวินิจฉัยโรคได้ ประโยชน์จากการคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้าในผูป้ ่ วย คือ ได้ผลประเมินทีส่ ามารถใช้เป็ น
แนวทางในการดูแ ลผู้ป่ วยโดยมองผู้ป่ วยเป็ น ศูน ย์กลาง
การรับรู้ถึงภาวะทางจิตใจหรือความกังวลของผู้ป่วย การ
ให้คาแนะนาเกีย่ วกับสุขภาพ โรค และยา และช่วยในการ
แก้ไ ขปั ญ หาด้า นสุข ภาพของผู้ป่ วย ในการศึก ษานี้ ไ ม่มี
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยารักษาอาการซึมเศร้า และมี 6 รายทีไ่ ด้รบั
ยารักษาอาการวิตกกังวลข้อบ่งใช้ทช่ี ่วยให้นอนหลับเฉพาะ
เวลามีอาการมาตัง้ แต่ก่อนเข้าร่วมการศึกษานี้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมช่วยเพิม่ ความรูใ้ น
การใช้ยา ความร่วมมือในการใช้ยา ลดภาวะซึมเศร้าใน
ผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากการดูแลการใช้ยาตลอดจนให้
ความรู้ คาปรึกษาด้านยา แก้ไขและป้ องกันปั ญหาจากการ
ใช้ยาโดยเภสัชกร ช่วยให้ผลลัพธ์ทางการรักษาของผูป้ ่ วย
เป็ นไปตามเป้ าหมายของแพทย์ ดังนัน้ ในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มนี้ เภสัชกรควรมีบทบาทร่วมกับสหสาขาวิชาชีพใน
การดูแลผูป้ ่ วยและต้องมีการประเมินผลการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรม เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพต่อไป
การศึกษาในอนาคตควรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
สภาวะของโรคคงที่ เนื่องจากมีผลต่อคะแนนการประเมิน
ภาวะซึมเศร้า และอาจใช้แบบประเมินคุณภาพชีวติ เพื่อวัด
ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัช กรรมอีก ทางหนึ่ ง และควร
ทาการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม เพื่อลดอคติท่อี าจ
เกิดขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ วิจ ัย ขอขอบคุ ณ พล.อ.ต.สัน ติ ศรีเ สริม โภค
(ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช พอ.) ทีอ่ นุญาต
ให้ เ ก็บ ข้อ มู ล ในการวิจ ัย ขอขอบคุ ณ กรมแพทย์ท หาร
อากาศ กองเภสัชกรรม ศูนย์โรคหัวใจ แพทย์ พยาบาล นัก
เทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าทีค่ ลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช พอ. และผู้ป่วยทุกท่านทีใ่ ห้
ความอนุ เคราะห์ช่วยเหลือผูว้ จิ ยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเป็ น
อย่างสูงมา ณ ทีน่ ้ี
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