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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค:์ เพื่อพฒันารูปแบบการบรบิาลทางเภสชักรรมร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพีในการดแูลผูป่้วยไตเรือ้รงัระยะ
สุดท้ายที่ได้รบัการรกัษาด้วยการฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทยีม เพื่อเชื่อมโยงการรกัษาระหว่างโรงพยาบาลและบ้าน วิธีการ: 
การศึกษาเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ในส่วนของการวจิยัเชิงคุณภาพใช้การสนทนากลุ่มในบุคลากรทางการแพทย์ 13 ราย 
ได้แก่แพทย์ เภสชักร และพยาบาล เพื่อรวบรวมขอ้เสนอต่อการพฒันาการบรบิาลทางเภสชักรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วมกบั
ทมีสหสาขาวชิาชพีในการดูแลผูป่้วยทีโ่รงพยาบาลและทีบ่้าน ผูว้จิยัน ารูปแบบทีไ่ดล้งไปปฏบิตัแิละประเมนิผลดว้ยการวจิยัเชงิ
ปรมิาณในผูป่้วยจ านวน 22 ราย ในดา้นความรู ้ปัญหาสบืเนื่องจากการใชย้า ผลลพัธท์างดา้นคลนิิก และคุณภาพชวีติของผูป่้วย 
ก่อนและหลงัการใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรม ผลการวิจยั: ผลการวจิยัเชงิคุณภาพพบว่า  รปูแบบบรบิาลทางเภสชักรรมทีเ่น้น
การมสีว่นร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพีในการดแูลผูป่้วยทีโ่รงพยาบาลและทีบ่า้นประกอบดว้ย การใหค้วามรูผู้ป่้วยเรื่องโรค การใช้
ยา การปฏบิตัติวัเรื่องน ้าและอาหาร การคน้หาและแกไ้ขปัญหาสบืเนื่องจากการใชย้า การตดิตามผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารของ
ผูป่้วย การส่งขอ้มูลผู้ป่วยและปัญหาที่ต้องตดิตามใหก้บัเภสชักรปฐมภูมเิพื่อออกเยี่ยมบ้านร่วมกบัทมีแพทยป์ระจ าครอบครวั 
ผลการวจิยัเชงิปรมิาณพบว่า ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นชายอายุระหว่าง 37-76 ปี โรคร่วมทีพ่บมากทีส่ดุคอื โรคความดนัโลหติสงู 11 
ราย รายการยาทีไ่ดร้บัเฉลีย่ 10.00±2.07 รายการ ความรูข้องตวัอย่างเพิม่ขึน้จาก 12.91±3.75 เป็น 14.96±3.76 คะแนนหลงัการ
แทรกแซง (P=0.007) (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) ปัญหาสบืเน่ืองจากการใชย้าก่อนการบรบิาลทางเภสชักรรมมี 101 ปัญหา หลงั
การใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรมเดอืนที ่1-3 ทีโ่รงพยาบาลพบ 30 ปัญหา และช่วงเดอืนที ่4-6 ทีบ่า้นพบ 32 ปัญหา ปัญหาทีพ่บ
มากทีสุ่ดทุกช่วงการศกึษาคอืการไม่ไดร้บัยาทีแ่พทยส์ัง่หรอืไดร้บัยาไม่ครบ หลงัการแทรกแซง ผูป่้วยส่วนมากมฮีโีมโกลบนิ เฟ
อรตินิ TSat โพแทสเซยีม และไบคารบ์อเนตอยู่ในเกณฑ ์แต่ผูป่้วยมคีวามดนัโลหติตวับนสงูกวา่เกณฑเ์พิม่มากขึน้ ฮอรโ์มนพารา
ไทรอยดอ์ยู่ในช่วงต ่ากว่าเกณฑต์ลอดการศกึษา  ส่วนฟอสเฟตมรีะดบัสงูกว่าเกณฑเ์ป็นส่วนใหญ่ แคลเซยีมมรีะดบัต ่ากว่าเกณฑ์
เป็นส่วนใหญ่ สว่นคุณภาพชวีติในช่วงก่อนและหลงัการแทรกแซงไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิสรปุ: การพฒันาการ
บรบิาลทางเภสชักรรมร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพีช่วยใหผู้ป่้วยมคีวามรูเ้รื่องยาเพิม่ขึน้ และลดปัญหาสบืเน่ืองจากการใชย้า การ
พฒันาการบรบิาลทางเภสชักรรมควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพทัง้ในโรงพยาบาลและที่บ้าน เพื่อ
ผลการรกัษาและคุณภาพชวีติทีด่ขีองผูป่้วย 
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Abstract 
Objective: To develop a pharmaceutical care model with multidisciplinary teams for patients with end-stage 

renal disease undergoing hemodialysis in order to link hospital cares and home cares. Method: The study is a mixed 
method study. Qualitative research employed focused group discussions in 13 medical professionals, including 
physicians, pharmacists and nurses, to gather their suggestions for the development of collaborative pharmaceutical 
care with a multidisciplinary team in taking care of patients at hospitals and their homes. The researchers implemented 
the derived model within a quantitative study conducted in 22 patients and evaluated the outcomes on patient 
knowledge, drug-related problems (DRPs), clinical outcomes and quality of life of patients at before and after the 
provision of pharmaceutical care. Results: The results from qualitative study revealed collaborative pharmaceutical 
care model with multidisciplinary teams in patient care at the hospital and at home should encompass patient 
education on the disease, drug use, water and food intakes, identifying and resolving DRPs, monitor patient's 
laboratory examination, communication of patient information and problems needed to follow up to primary care 
pharmacists for home visit with family care team. Quantitative research found that most of the subjects were men 
between the ages of 37-76 years. Most prevalent comorbidity was hypertension (11 patients). Average number of 
medication was 10.00±2.07 items per person. Knowledge of the subjects increased from 12.91±3.75 to 14.96±3.76 
after intervention (P=0.007) (from the full score of 20). There were 101 DRPs before the provision of pharmaceutical 
care. There were 30 and 32 DRPs after the intervention at the first 1-3 months in the hospital, and at the 4th-6th 
months at home. Most common problem at all stages of the study was failure to receive prescribed medication or not 
receiving medication as prescribed. After intervention, most patients had hemoglobin, ferritin, TSAT, potassium and 
bicarbonate within normal range. However, numbers of patients with systolic blood pressure higher than threshold 
increased. Parathyroid hormone was lower than the normal value throughout the study. Phosphate level was higher 
than normal value. Calcium was lower than normal value. Quality of life before and after intervention did not reach 
statistically significant differences. Conclusion: The development of pharmaceutical care model in collaboration with a 
multidisciplinary team has resulted in increased knowledge of medication and reduction of DRPs. Pharmaceutical care 
development should be continued with the multidisciplinary team, both in the hospital and at home, for better 
outcomes and quality of life for patients. 
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บทน า 
โรคไตเรือ้รงัถอืเป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่ าคญัของ

ประเทศ โรคไตเรื้อรงัแบ่งออกได้เป็น 5 ระดบั ถ้าผู้ป่วยมี
การท างานของไตลดลงจนถึงระดบัที่ 5 หรอืไตเรือ้รงัระยะ
สดุทา้ย ร่างกายจะไม่สามารถขจดัของเสยีออกจากร่างกาย
ตลอดจนมีภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่และกรดด่างใน
ร่างกาย ผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รบัการบ าบดัทดแทนไต เช่น 
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่ อง หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต  ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติของผู้ป่วย และประเทศต้องสูญเสยีค่าใช้จ่าย
จ านวนมาก (1)  

ภาวะแทรกซ้อนทีพ่บบ่อยในผูป่้วยไตเรือ้รงัไดแ้ก่ 
ภาวะเลอืดจาง ภาวะความดนัโลหติสงู ภาวะความเป็นกรด
ด่างในเลอืด ภาวะฟอสเฟตในเลอืดสูง ภาวะขาดวติามนิด ี
ภาวะแทรกซอ้นของระบบต่อมไรท้่อ ระบบหวัใจและหลอด
เลือด ส่วนใหญ่ผู้ป่วยไตเรื้อรงัที่ได้รบัการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทยีม ต้องรบัประทานยาหลายชนิดร่วมกนัอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรกัษาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว ส่งผลให้เกิด
ปัญหาจากการใช้ยาได ้เช่น การเกดิปฏกิริยิาต่อกนัของยา 
การเกดิอาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้า ผูป่้วยเกดิความ
สับสนในการรับประทานยา ดังนัน้ความร่วมมือในการ
รบัประทานยาและปฏิบตัิตัวตามที่แนะน าเป็นสิง่ที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง ผู้ป่วยจึงควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและ
ตดิตามผลการรกัษาของตนเองเพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสุด
และไดร้บัผลเสยีจากการใชย้าน้อยทีส่ดุ (2,3) 
 การศกึษาในผู้ป่วยฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียม
พบว่า การบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถลดปัญหาสืบ
เนื่องจากการใช้ยา (drug related problems หรือ DRPs) 
ไดท้ัง้จ านวนและความรุนแรง ตลอดจนเพิม่ความร่วมมอืใน
การรบัประทานยา  ดงัการศกึษาของอชัฎา เหมะจนัทร ได้
ศกึษาปัญหาจากการใชย้าในผูป่้วยฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไต
เทียมเป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ พบ DRPs ทัง้หมด 100 
ปัญหา ปัญหาทีพ่บมากทีส่ดุคอื ผูป่้วยไม่ใชย้าตามแพทยส์ัง่ 
(ร้อยละ 68) อนัตรกริยิาระหว่างยา (ร้อยละ 12) และไม่ได้
รบัยาที่สมควรจะได้รบั (ร้อยละ 9) (4)  Kaplan และคณะ 
ได้ศกึษา DRPs ของผู้ป่วยที่ฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทยีม 
พบปัญหาจากการไม่ใชย้าตามแพทยส์ัง่ในผูป่้วยรอ้ยละ 67 
หรอืเฉลีย่เท่ากบั 3.4 ครัง้ต่อเดอืน และพบปัญหาอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาในร้อยละ 63 ของผู้ป่วยทัง้หมด 

(5)  การศกึษาของ Pai  และคณะ พบว่า การใหบ้รบิาลโดย
เภสชักรคลนิิกท าให้จ านวนครัง้ที่นอนโรงพยาบาลเท่ากบั 
1.8±2.4 ครัง้ เมื่อเทียบกับการให้บริการโดยพยาบาล
เท่ากับ 3.1±3.0 ครัง้ (P=0.02) ทัง้ยังท าให้ลดจ านวนวัน
นอนเหลือ 9.7±14.7 วัน เมื่อเทียบกับการบริการโดย
พยาบาล (15.5±16.3 วนั) แต่ไม่แตกต่างกนั (P=0.06) และ
ลดค่าใชจ้่ายดา้นยาโดยรวมไดร้อ้ยละ 14 (6) 

โรงพยาบาลน ้าพองเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 
120 เตียง ระดับ F1 (เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 
จ านวน 90-120 เตียง ท าหน้าทีร่บัส่งต่อระดบัต้น) ปัจจุบนั
ยงัไม่มีการพัฒนางานบรบิาลทางเภสชักรรมในหน่วยไต
เทยีม ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญัทีจ่ะพฒันารปูแบบการ
บริบาลทางเภสชักรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการ
ดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรงัระยะสุดท้ายที่ได้รบัการรกัษาด้วยการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยการเชื่อมโยงการรกัษา
ระหว่างโรงพยาบาลและบ้านผู้ป่วย อกีทัง้ประเมนิความรู ้
ความเข้าใจเรื่องโรค การใช้ยา และการปฏิบตัิตัว  DRPs  
ผลลพัธท์างดา้นคลนิิก และคุณภาพชวีติของผูป่้วยก่อนและ
หลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม  ณ หน่วยไตเทียม 
โรงพยาบาลน ้ าพองและชุมชนในอ าเภอน ้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น  

  
วิธีการวิจยั 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานประกอบ 
ด้วยการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยนี้ผ่าน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และไดร้บัการพจิารณารบัรองพทิกัษ์สทิธิข์อง
ผู้ป่วยและผ่านการพิจารณาจริยธรรม เลขที่การรับรอง 
011/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 วิธีการวิจัยใน
ภาพรวมดงัแสดงในรปูที ่1 
การวิจยัระยะท่ี 1: การวิจยัเชิงคณุภาพ  

ในระบบบรกิารแบบเดิม การดูแลผู้ป่วยเรื่องยา
ของผูป่้วยทีต่้องฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทยีม เป็นบทบาท
ของพยาบาลหน่วยไตเทียมที่ต้องเป็นผู้จ่ายยาและให้
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย ส่วนเภสชักรท าหน้าที่เพียงตรวจสอบ
ยาทีจ่ดัใหจ้ากหอ้งยาและไม่มเีภสชักรในทมีเพื่อดูแลผูป่้วย 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดท้ าวจิยัสว่นน้ีโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัท า
แนวทางการพฒันาการบรบิาลทางเภสชักรรมร่วมกบัทมีสห
สาขาวชิาชพีในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรงัระยะสุดท้ายที่
ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
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การศกึษาส่วนนี้ใช้วธิกีารสนทนากลุ่ม ผู้วจิยัคดัเลอืกผู้ให้
ขอ้มูลโดยวิธเีฉพาะเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยอายุร
แพทย์ 1 คน  แพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั 1 คน เภสชักร
ช านาญการพิเศษ 1 คน เภสชักรปฐมภูม ิ2 คน พยาบาล
ชุมชน 1 คน พยาบาลวชิาชพีประจ าหน่วยไตเทยีม 6 คน 
และเภสชักรประจ าหน่วยไตเทยีม 1 คน ผูใ้หข้อ้มูลทัง้หมด
ท างานที่โรงพยาบาลน ้ าพอง อายุรแพทย์และพยาบาล
หน่วยไตเทียมผ่านการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยฟอกเลอืด
ด้วยเครื่องไตเทียมและมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมา

อย่างน้อย 2-5 ปี ส่วนแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั เภสชักร
ปฐมภูม ิและพยาบาลชุมชนมปีระสบการณ์ท างานกบัชุมขน
มามากกว่า 10 ปี 
 ขัน้ตอนการวิจยั   

ผู้วจิยัจดัการประชุมกลุ่มครัง้แรกเพื่อชี้แจงโครง 
การวิจยัและให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบับทบาทของเภสชักรและสหวชิาชพีประจ าหน่วยไต
เทียมในการให้บรบิาลทางเภสชักรรมแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรงัที่
ไดร้บัการบ าบดัดว้ยการฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไตเทยีม ณ  

 

 

 
รปูท่ี 1. ขัน้ตอนในงานวจิยั 
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โรงพยาบาลและที่บ้าน การประชุมกลุ่มครัง้ที่ 2 ผู้วิจ ัย
น าเสนอรูปแบบการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและสรุป
บทบาทของทมีสหสาขาวชิาชพีในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อ
ผู้ให้ข้อมูล หลังจากนัน้น าข้อสรุปที่ได้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดัโรงพยาบาลน ้าพอง 
เพื่ออนุมตักิารด าเนินงาน  
 การวิเคราะหข์้อมูล  
 การศกึษานี้ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิเนื้อหา โดย
น าบนัทกึการสนทนากลุ่มมาจดัขอ้มลูใหเ้ป็นหมวดหมู่ สรา้ง
เป็นขอ้สรุป จากนัน้เรยีบเรยีงและน าเสนอในลกัษณะการ
พรรณนา และตรวจสอบความสมเหตุผลของข้อมูลโดย
ผู้ เชี่ ย วช าญ จ าน วน  2 ท่ าน จากคณ ะเภ สัชศาสต ร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
 
การวิจยัระยะท่ี 2: การวิจยัเชิงปริมาณ  
 การศึกษาส่วนนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองใน
ตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยเปรยีบเทียบผลก่อนและหลงัการ
บรบิาลทางเภสชักรรมแกผู่ป่้วยทีม่าฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไต
เทยีมตามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพี  

เกณฑค์ดัเขา้ผูป่้วยในการศกึษา คอื ผูป่้วยทีไ่ดร้บั
การวนิิจฉยัไตวายเรือ้รงัระยะสดุทา้ยและขึน้ทะเบยีนเขา้รบั
การรกัษาในคลนิิกบ าบดัทดแทนไตโดยการฟอกเลอืดดว้ย
เครื่องไตเทียมที่หน่วยไตเทียมกับโรงพยาบาลน ้ าพอง  
ในช่วงก่อนวันที 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ผู้ป่วยต้อง
สามารถสื่อสารกับผู้วิจยัได้ ในกรณีไม่สามารถสื่อสารได ้
ต้องมีผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรงซึ่งสามารถใหข้อ้มูลแก่
ผูว้จิยั เกณฑค์ดัออก คอื ผูป่้วยยา้ยไปรกัษายงัโรงพยาบาล
อื่น หรือเสียชีวิต  หรือมีการเปลี่ยนวิธีการรักษาบ าบัด
ทดแทนไต 

ขัน้ตอนการวิจยั 
ผู้วิจยัเก็บข้อมูลทัว่ไป ข้อมูลการใช้ยา ผลตรวจ

ทางหอ้งปฏบิตักิารของผูป่้วย ตลอดจนประเมนิความรูเ้รื่อง
โรค การใชย้า การปฏบิตัิตวั DRPs และคุณภาพชวีติก่อน
การให้การบรบิาลทางเภสชักรรม ขัน้ตอนการบรบิาลทาง
เภสชักรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพใช้เวลา 6 เดือน โดยมี
ขัน้ตอนดงันี้ 1) ผูว้จิยัใหค้วามรู้ 3 เรื่องคอื เรื่องโรค การใช้
ยา และการปฏบิตัติวั กบัผูป่้วยแบบรายกลุ่มจ านวน 5 กลุ่ม
ตามวนัฟอกเลือก (กลุ่มละ 5-7 คน) โดยให้ความรู้ขณะที่
ผูป่้วยนอนฟอกเลอืดทีโ่รงพยาบาล กลุ่มทีฟ่อกในวนัจนัทร์-
พุธ-ศุกรไ์ด้รบัความรู้รอบเช้าจ านวน 2 กลุ่ม และรอบบ่าย

จ านวน 1 กลุ่ม  ส่วนกลุ่มที่ฟอกวนัองัคาร-พฤหสับด-ีเสาร์
ไดร้บัความรูเ้ฉพาะรอบเชา้ จ านวน 2 กลุ่ม ผูว้จิยัใหค้วามรู้
ว ันละ 1 เรื่องต่อกลุ่ม ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อกลุ่ม 
ดงันัน้ ผู้ป่วยจึงได้รบัความรู้สปัดาห์ละ 3 เรื่องในความถี่
เดือนละ 1 ครัง้ติดต่อกนั 3 เดือน รูปแบบการสอนใช้การ
บรรยายที่มีภาพประกอบ มีตัวอย่างยาให้ดู แจกเอกสาร
แผ่นพับก่อนการบรรยาย มีการถามตอบระหว่างการ
บรรยาย  

อายุรแพทย์ เภสชักร และพยาบาลค้นหา DRPs 
โดยการทบทวนจากประวตัิการใช้ยาจากระเบียนประวัติ
หรอืจากคอมพวิเตอร ์ทบทวนจากตวัอย่างยา หรอืใหผู้ป่้วย
น ายาเดมิมาด้วย และร่วมกนัแก้ไขปัญหานัน้ ติดต่อกนั 3 
เดอืนทีโ่รงพยาบาล และตดิตามการใชย้าทีบ่า้นโดยเภสชักร
ปฐมภูมเิดอืนละ  1 ครัง้ต่อคน ติดต่อกนั 3 เดอืน เภสชักร
เป็นผูบ้นัทกึปัญหาและรวบรวมเป็นรายเดอืน  

อายุรแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลติดตามผล
ตรวจทางห้องปฏิบตัิการทุก 3 เดือน โดยอายุรแพทย์แจ้ง
ผลที่ผดิปกติให้ผู้ป่วยทราบ เภสชักรแนะน าผู้ป่วยในเรื่อง
การรับประทานยาและการปฏิบัติตัวเรื่องอาหาร ทุก 3 
เดือน ภายหลังจากการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมที่
โรงพยาบาล เภสชักรออกเยีย่มบา้นร่วมกบัเภสชักรปฐมภูมิ
ทีร่บัผดิชอบในแต่ละต าบลและทมีแพทยค์รอบครวั เดอืนละ 
1 ครัง้ต่อคน ตดิต่อกนั 3 ครัง้  
 เครือ่งมือวิจยัและการวดัผลลพัธ ์

แบบประเมินความรู้เรื่องโรค การใช้ยา และการ
ปฏิบตัิตวัของผู้ป่วยเป็นแบบทดสอบ 3 ตัวเลอืก แบ่งเป็น
ค าถามเรื่องโรคจ านวน 5 ข้อ เรื่องการใช้ยาจ านวน 9 ข้อ 
และเรื่องการปฏิบัติตัว 6 ข้อ แบบทดสอบสร้างจากการ
ทบทวนวรรณกรรมโดยผูว้จิยั ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่านพจิารณา
ความตรงเชงิเนื้อหาในประเดน็ความสอดคล้องของเนื้อหา
ของค าถามกับประเด็นที่ต้องการวดั การสื่อความหมาย 
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  ดัชนีความตรงเชิง
เน้ือหา (Content validity index: CVI) จากการทดสอบมคี่า
มากกว่า 0.85 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีการแนะน าไว้ (7) การ
ตรวจสอบความเทีย่งพบสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค
อยู่ในช่วง 0.59- 0.71  การศกึษานี้ใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยเรื่อง
ละ 30 นาทต่ีอวนั จ านวน 3 เรื่องใน 1 สปัดาห ์แต่ละเดอืน
มกีารใหค้วามรู ้1 ครัง้ ตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 เดอืน คะแนนที่
น าเสนอได้จากการน าคะแนนที่วดัหลงัให้ความรู้แต่ละครัง้
มารวมกนั  
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การประเมนิ DRPs ใชเ้กณฑก์ารแบ่งตามประเภท
ของ DRPs ตามแนวทางของ ววิรรธน์ อคัรวเิชยีร (8) คือ 
1. การไม่ได้รบัยาที่สมควรจะได้รบั 2. การเลอืกใช้ยาที่ไม่
เหมาะสม 3. การไดร้บัขนาดยาและ/หรอืระดบัยาต ่าเกนิไป  
4. การได้รบัยาขนาดและ/หรือระดับยาสูงเกินไป 5. การ
ไม่ได้รบัยาที่แพทย์สัง่ หรือได้รับยาไม่ครบ 6.  การเกิด
อาการไม่พงึประสงค ์7. ปฏกิริยิาระหว่างยา 8. การใชย้าไม่
ตรงข้อบ่งใช้หรือยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงข้อบ่งใช้นัน้ 9 . 
ปัญหาจากยาในลกัษณะอื่น ๆ  

การแบ่งระดบัความรุนแรงของ DRPs ใช้เกณฑ์
ของ Schneider และคณะ (9) ซึ่งแบ่งความรุนแรงเป็น 6 
ระดบัคอื ระดบั 1 หมายถึง ไม่ท าใหเ้กดิอนัตรายต่อผู้ป่วย
และไม่จ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนการรกัษา ระดบั 2 หมายถึง  
ต้องติดตามผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและจ าเป็นต้องเปลี่ยนการ
รกัษา ระดบั 3 หมายถึง  ท าให้สญัญาณชีพเปลี่ยนแปลง
และตอ้งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพิม่ ระดบั 4 หมายถงึ ท า
ให้ผู้ป่วยต้องรบัการรักษาเพิ่มขึ้นหรือนอนโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้น ระดับ 5 หมายถึง เกิดผลเสยีถาวรแก่ผู้ป่วยหรือ
ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ ป่วยหนัก  ระดับ 6 
หมายถึง ท าให้เสยีชีวติ การประเมนิคดิจาก DRPs ท่เกิด
แต่ละครัง้ DRPs และระดับความรุนแรงถูกประเมินโดย
ผู้วิจยัเพียงคนเดยีว ซึ่งเป็นเภสชักรประจ าโรงพยาบาลที่
เกบ็ขอ้มลูวจิยั  

การประเมินผลลัพธ์ทางด้านคลินิกใช้ เกณฑ ์
KDOQI 2012 ( Kidney Disease Outcomes Quality 
Initiative ) (10) และได้รบัความเห็นชอบจากอายุรแพทย์
ประจ าหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลน ้ าพอง KDOQI 

2012 ประเมนิผลลพัธท์างด้านคลนิิกเป็น 3 ระดบัดงัแสดง
ในตารางที ่1 การศกึษานี้เปรยีบเทยีบรอ้ยละของผูป่้วยที่มี
ผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารตามเกณฑใ์นเดอืนที ่0 เดอืนที ่
3 และเดอืนที ่6  

การประเมินคุณภาพชวีติใช้ KDQOL-SFTM ฉบบั
ภาษาไทยแบบสัน้ (11) ซึง่ประกอบดว้ย 2 สว่นทีส่ าคญั คอื  
ค าถามทัว่ไปและค าถามที่เฉพาะต่อโรคไตวายเรื้อรัง 
ค าถามทัว่ไปม ี8 ดา้น ไดแ้ก่ ส่วนที ่1  สภาวะทางกาย (10 
ขอ้) ส่วนที่ 2  บทบาทที่ถูกจ ากดัเนื่องจากปัญหาสุขภาพ
ทางกาย (4 ขอ้) ส่วนที่ 3  ความเจบ็ปวด (2 ขอ้) ส่วนที่ 4  
การรบัรูสุ้ขภาพทัว่ไป (5 ขอ้) ส่วนที ่5  ความอ่อนเพลยี (4 
ขอ้) ส่วนที่ 6 หน้าที่ทางสงัคม (2 ข้อ) ส่วนที่ 7 บทบาทที่
ถูกจ ากดัเนื่องจากปัญหาทางอารมณ์ (3 ขอ้) และส่วนที่ 8 
สขุภาพจติทัว่ไป (5 ขอ้)  สว่นค าถามทีเ่ฉพาะต่อโรคไตวาย
เรื้อรงั มี 11 ด้าน ได้แก่ ส่วนที่1 อาการและปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับผู้ป่วย (12 ข้อ) ส่วนที่2 ผลของสภาวะโรคไตต่อ
ผูป่้วย (8 ขอ้) ส่วนที ่3 ความยากล าบากจากสภาวะโรคไต
ของผูป่้วย (4 ขอ้) สว่นที ่4 สถานภาพในการท างาน (2 ขอ้) 
ส่วนที่5 สมรรถภาพในการรบัรูข้องผู้ป่วย (3 ขอ้) ส่วนที่ 6 
คุณภาพในการมีปฏิสมัพันธ์ทางสังคม (3 ข้อ) ส่วนที่ 7 
สมรรถภาพทางเพศ (2 ขอ้) ส่วนที ่8 การนอนหลบั (4 ขอ้) 
ส่วนที ่9 การไดร้บัความสนับสนุนจากสงัคม (2 ขอ้) ส่วนที ่
10 การให้ก าลังใจของเจ้าหน้าที่ (2 ข้อ) และส่วนที่ 11 
ความพงึพอใจของผูป่้วยเอง (1 ขอ้) คะแนนในทุกสเกลถูก
แปลงค่าให้อยู่ในช่วงคะแนน 0–100 คะแนน คะแนนสูง
แสดงว่ามคีุณภาพชวีติทีด่ี (11) ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของ
คอนบาคของ KDQOL-SFTM สว่นทีเ่ฉพาะเจาะจงกบัโรคไต

       
        ตารางท่ี 1. เกณฑก์ารประเมนิผลลพัธท์างดา้นคลนิิกตาม KDOQI 2012 (10)  

พารามเิตอร ์
 

ค่าทางหอ้งปฏบิตักิาร KDOQI 2012 
ต ่ากว่าเกณฑ ์ เป็นไปตามเกณฑ ์ สงูกว่าเกณฑ ์

ความดนัโลหติ ความดนัโลหติบน < 120 mmHg 120-140mmHg > 140 mmHg 
ภาวะโลหติจาง 
 

ฮโีมโกลบนิ <10.5 g/dL 10-11.5 g/dL >11.5 g/dL 
serum ferritin <200 ng/mL 200-800 ng/mL >800 ng/mL 

TSAT < 20 % 20-50% >50 % 
เมตาบอลซิมึของ
กระดกู 

 

Ca < 9 mg/dL 9.0-10.2 mg/dL > 10.2 mg/dL 
PO4 < 2.7 mg/dL 2.7-4.9 mg/dL > 4.9 mg/dL 
PTH <130 pg/mL 130-600 pg/mL >600 pg/mL 

ภาวะ metabolic 
acidosis  

K < 3.5 mEq/L 3.5-5.0 mEq/L > 5 mEq/L 
CO2 < 18 mmol/L 18-24 mmol/L >24 mmol/L 
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อยู่ในช่วง 0.49-0.86  และส่วนของค าถามทัว่ไปอยู่ในช่วง 
0.78-0.97 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วิจยัใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทัว่ไปผู้ป่วย ความรู้เรื่องโรค การใช้ยา และการปฏิบตัิตัว 
จ านวน DRPs  ผลลพัธ์ทางด้านคลินิก และคุณภาพชีวิต 
การวิจยัใช้ paired-sample t test เปรยีบเทียบข้อมูลก่อน
และหลงัการให้การบรบิาลทางเภสชักรรมในกรณีที่ขอ้มูล
กระจายตวัแบบปกต ิได้แก่ ความรูเ้รื่องโรค การใช้ยา และ
ก ารปฏิ บัติ ตั ว  จ าน วน  DRPs  ค ว าม ดัน โลหิ ต บ น 
ฮโีมโกลบนิ Ferritin TSAT และคุณภาพชวีติ ส่วนฟอสเฟต 
แคลเซยีม และฮอรโ์มนพาราไทรอยด ์เป็นตวัแปรต่อเนื่องที่
มีการกระจายตัวไม่ปกติ ใช้สถิติ  Wilcoxon signed rnks 
test 
  
ผลและการอภิปรายผลการวิจยั 
ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ   

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 13 คน เป็นเพศ
หญิง 11 คน อายุระหว่าง 31-40 ปี 6 คน เป็นพยาบาล
วชิาชีพ ระดบัช านาญการ 4 คน ระยะเวลาการท างานอยู่
ในช่วง 5-10 ปี 5 คน และจบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี10 
คน ประเดน็หลกัจากการสนทนากลุ่มสรุปไดด้งันี้ 
รปูแบบการบริบาลทางเภสชักรรมในโรงพยา บาล 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกคนเห็นด้วยกับการมี
เภสชักรเข้ามาดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รบัการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
เพื่อดแูลใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษาดว้ยยาอย่างเหมาะสม โดย
การปรบัยาให้เหมาะสมตามการท างานของไต การตดิตาม
ค่าทางห้องปฏิบัติการ การให้ความรู้กับผู้ ป่ วย และ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ ส า น ร า ย ก า ร ย า  (medication 
reconciliation) 

 “เท่าทีพ่ีดู่แลผู้ป่วยฟอกเลอืดมาประมาณ 2 ปีนะ
คะ ตัง้แต่มีหน่วยไตเทียม พีเ่ห็นผู้ป่วยใช้ยาไม่ค่อยถูก
ค่อนข้างเยอะ อาจจะเป็นได้ยาเยอะ หลายรายการ หรือ
สูงอายุ หรอืมีการปรบัเปลีย่นวิธรีบัประทานยาแต่ผู้ป่วยก็
รบัประทานเหมือนเดิม บางคนกินบ้างลืมบ้าง ตรงจุดนี้ที ่
เกีย่วกบัยาของผูป่้วยถา้มเีภสชักรมาชว่ยดแูลเรือ่งการใชย้า
จะดมีากค่ะ” (NUSHDF 01) 

“ผมเห็นด้วยอย่างยิง่ครับ ทีจ่ะเปิดบทบาทใหม่
โดยการเขา้ร่วมทมีในการดแูลผูป่้วยฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไต

เทยีม เวลาผมออกเยีย่มบ้านผูป่้วยโรคเรื้อรงัในเขตอ าเภอ
ของเรานะ จะเหน็ว่าผูป่้วยมยีาเหลอืเยอะมาก ยาเดยีวกนัมี
หลายซอง หลายวธิกีนิ เช่น ยา amlodipine ม ี3 ซอง 3 วธิี
กนิ เพราะเวลาหมอเปลีย่นวธิกีนิยากไ็ม่ได้เอาซองเดมิมา
คนืกส็ะสมทีบ่้าน ผมเกรงว่าผู้ป่วยจะสบัสนเวลากนิยา ก็ดี
นะครบัทีม่เีภสชักรเขา้มา ผมอยากใหเ้ขา้มาจดัระบบยาเดมิ 
ทบทวนการใชย้าของผูป่้วยดว้ยครบั” (RDM 01) 

 
 รปูแบบการบริบาลทางเภสชักรรมท่ีบ้าน 
  ผู้เขา้ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกนัที่
จะมทีมีสหสาขาวชิาชพีออกเยีย่มบา้นผูป่้วยเพราะนอกจาก
จะไดพู้ดคุยกบัผูป่้วยและญาตเิกีย่วกบัเรื่องการรบัประทาน
ยาทัง้ยาส าหรบัโรคไตและโรคร่วม สุขภาพ การปฏบิตัิตัว 
และก าลงัใจของผูป่้วย ยงัไดเ้หน็สภาพความเป็นจรงิ บรบิท
ของผู้ป่วย การดูแลจากญาติ ผู้ให้ขอ้มูลเห็นว่า การเยี่ยม
บา้นควรกระท าอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งส่งผลต่อผู้ป่วยทัง้ใน
ดา้นการรกัษาและในดา้นจติใจ 

“การออกเยีย่มบ้านผู้ป่วยเหรอคะ น่าจะเป็นผลดี
ต่อผู้ป่วยในด้านท าให้ผู้ป่วยมขีวญัและก าลงัใจด้วยนะ ทีน่ี ่
ยงัไม่เคยออกเยีย่มบ้านผู้ป่วยเลย พีม่องว่าถ้าได้ไปเยีย่ม
บ้านผู้ป่วยเราจะได้เหน็บรบิทของเขา ได้รู้สาเหตุทีแ่ท้จรงิ
ว่าท าไมเขาถึงท้อแท้สิ้นหวังหรือกินยาไม่ถูกซักที หรือ
น ้ าหนักมากเกนิตลอด ได้เห็นการดูแลจากญาติ สอบถาม
การใช้ยาจากญาติด้วย หากพบปัญหาต่าง ๆ จะได้แนะน า
และหาทางช่วยเหลอืทัง้ผูป่้วยและญาต ิน่าจะช่วยลดปัญหา
ของผูป่้วยลงได”้ (NUSHD 01) 
            จากการสนทนากลุ่มสามารถสรุปบทบาทและ
หน้าที่ของทมีสหสาขาวชิาชพีในการดูแลผู้ป่วยได้ดงันี้ อา
ยุรแพทยม์หีน้าที ่วนิิจฉัยโรค สัง่ยาตามโรคและอาการของ
ผู้ป่วย ปรบัขนาดยาตามผลตรวจทางห้องปฏบิตัิการ และ
ก าหนดน ้ายาทีใ่ช้ฟอกเลอืด ปรบัระยะเวลาในการฟอกโดย
ดูจากความพอเพยีงในการฟอกเลอืด ปรบัน ้าหนักแหง้โดย
ประเมินจากภาวะบวมน ้า ค่าความดันโลหิตตัวบน และ
น ้าหนกัเหลอืคา้งหลงัการฟอกเลอืด 
 พยาบาลประจ าหน่วยไตเทียมมีหน้าที่ เตรียม
เครื่องก่อนและหลงัฟอกเลอืด ซกัประวตัทิัว่ไปผูป่้วย บนัทกึ
น ้าหนกัและประเมนิภาวะบวมน ้าของผูป่้วย วดัไข ้วดัความ
ดนัโลหิตและประเมินเส้นเลือดผู้ป่วย ปรบัอตัราการฟอก
ตามค่าความดนัโลหิตของผู้ป่วย รายงานแพทย์กรณีพบ
ภาวะแทรกซ้อนขณะฟอกเลือด เช่น ความดันโลหิตตก 
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ตะคริว หรือหมดสติ และแจ้ง DRPs ที่พบ ให้เภสัชกร
ประจ าหน่วยไตเทยีมทราบ 
 ทมีแพทย์ประจ าครอบครวัมหีน้าที่ร่วมออกตรวจ
เยีย่มบา้น ใหค้ าแนะน าผูป่้วยและญาตเิรื่องการรบัประทาน
ยา และการปฏบิตัติวัของผูป่้วย รบัฟังปัญหา และเสนอแนะ
แนวทางการแก้ ปัญ ห านั ้น ให้ กับ ผู้ ป่ วย เฉพ าะราย
 เภสชักรหน่วยไตเทยีมมหีน้าที ่ทบทวนรายการยา
ในใบสัง่ยาให้ตรงกบัใบรายการยาที่แพทย์สัง่จากห้องไต
เทยีม ค านวณปรมิาณยาที่จ่ายให้ตรงวนันัดครัง้ถดัไปโดย
หกัปริมาณยาเดิมที่เหลือออก แนะน าการรบัประทานยา
ให้กบัผู้ป่วยโดยการปรบัวธิกีารรบัประทานยาให้เหมาะสม 
เช่น ยาที่ถูกขจดัออกทางเครื่องฟอกเลอืด ให้รบัประทาน
หลังฟอกได้แก่  ยา ena lapril, fo lic acid , vitamin B 
comlpex, allopurinol, metoprolol เป็นต้น มอบใบรายการ
ยาฉบับภาษาไทยและใบแสดงผลเลือดที่มีผลตรวจทาง
หอ้งปฏบิตัิการดงันี้ ความเขม้ขน้ของเลอืด (Hb) ฟอสเฟต 
(PO4) แคลเซียม (Ca) ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (PTH) 
โพแทสเซยีม (K) คาร์บอนไดออก ไซด์ (CO2) ยูรคิแอซิค 
(uric acid) ตดิสตกิเกอรส์แีดง  “ยานี้เปลีย่นวธิรีบัประทาน” 
บนซองยาผู้ป่วยหากแพทย์ปรบัเปลี่ยนวิธีรบัประทานยา 
และติดสติกเกอร์ค าแนะน าพิเศษในการรบัประทาน เช่น 
CaCO3 ใหเ้คีย้วก่อนกลนืพรอ้มอาหารค าแรก ตดิสตกิเกอร์
ส าหรบัยาที่ถูกขจดัออกทางเครื่องฟอกเลอืด หากเภสชักร
พบความคลาดเคลื่อนทางยา เช่น ฉลากยาไม่ตรงกบัแพทย์
สัง่ การรบัประทานยาไม่ถูกตอ้ง (ในเรื่องขนาด ความถี ่และ
วธิรีบัประทานยา) เภสชักรสามารถด าเนินการแกปั้ญหาได้
ทนัท ีกรณีเภสชักรพบปัญหาอาการไม่พงึประสงค์จากการ
ใช้ยาหรือปฏิกิริยาระหว่างยา ขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รบัไม่
สัม พั น ธ์กับ ผ ลต รวจท างห้ อ งป ฏิบั ติ ก าร ใน แ ต่ ล ะ
ภาวะแทรกซ้อนได้แก่ ภาวะซดี ภาวะฟอสเฟตในเลอืดสูง 
ภาวะเลอืดเป็นกรด และภาวะความดนัโลหติสูง ต้องเรยีน
ปรกึษาแพทยเ์พื่อแกไ้ขปัญหานี้ กรณีผูป่้วยมผีลตรวจเลอืด
สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายได้แก่ โพแทสเซียมในเลือดสูง 
ฟอสเฟตในเลอืดสงู หรอืยูรคิ แอซคิในเลอืดสงู เภสชักรจะ
ให้ค าแนะน าเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารดังกล่าวสูงกับ
ผู้ป่วย เภสชักรมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีไม่สามารถ
บรหิารยาได้ เช่น แบ่งเม็ดยาไม่ได้ เคี้ยวไม่ได้ จ าวธิีการ
รับประทานยาแต่ละตัวไม่ได้ เป็นต้น ประสานงานกับ
พยาบาลหน่วยไตเทยีมในกรณีทีพ่บ DRPs ทีเ่กดิจากความ
ไม่ร่วมมือในการรบัประทานยาของผู้ป่วย และการแก้ไข

ปัญหานัน้ ๆ ของเภสชักร เภสชักรหน่วยไตเทียมมหีน้าที่
สง่ต่อขอ้มูลเรื่อง DRPs ทีต่้องตดิตามทีบ่า้นและปัญหาดา้น
การปฏิบัติตัวเรื่องการควบคุมน ้ า ปริมาณเกลือโซเดียม 
รวมถึงอาหารที่ท าให้ฟอสเฟต โพแทสเซียม และยูรคิ แอ
ซคิสงูใหก้บัเภสชักรปฐมภูมทิีร่บัผดิชอบในแต่ละต าบลเพื่อ
ออกเยีย่มบา้นร่วมกบัทมีแพทยป์ระจ าครอบครวั  
 
ผลการวิจยัเชิงปริมาณ  
 ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการฟอกเลอืดในการศกึษามทีัง้หมด 
22 คน  พบว่ า เป็น เพศชาย  19 คน  มีน ้ าหนัก เฉลี่ย 
58.95±11.17 กิโลกรัม อายุเฉลี่ย 58.88±12.02 ปี  เป็น
ผูส้งูอายุระหว่าง 60 ถงึ 79.99 ปี จ านวน 12 คน โรคร่วมที่
พบมากทีสุ่ดคอื โรคความดนัโลหติสงู(11 คน) รองลงมาคอื
โรคเบาหวานและความดนัโลหติสูงจ านวน 7 คน  จ านวน
รายการยาทีผู่ป่้วยไดร้บัเฉลีย่ 10.00±2.07 รายการ กลุ่มยา
ทีผู่ป่้วยไดร้บัทุกคนคอื กลุ่มยาลดความดนัโลหติสงู กลุ่มยา
รกัษาภาวะโลหติจาง และกลุ่มยาอื่น ๆ จ าพวกวติามนิ กลุ่ม
ยาทีผู่ป่้วยไดร้บัรองลงมาคอื กลุ่มยาจบัฟอสเฟตจ านวน 20 
คน และกลุ่มยารักษาภาวะความเป็นกรด -ด่างในเลือด
จ านวน 19 คน 
 ความรู ้

ผลการประเมินความรู้พบว่า ตัวอย่างมีความรู้
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P=0.007) 
จาก 12.91±3.75 เป็น 14.96±3.76 คะแนน (คะแนนเต็ม 
20) หวัขอ้ทีผู่ป่้วยมคีวามรูเ้พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัคอื เรื่อง
การใชย้า โดยเพิม่จาก 5.32±1.46 เป็น 6.46±1.71 คะแนน 
(P=0.001) จ านวนผู้ ป่วยที่มีระดับความรู้ดีมาก (≥16 
คะแนน) เพิ่มจาก 3 ราย เป็น 13 ราย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ มนิสิดา อารีกุล ที่พบว่า ผู้ป่วยมีคะแนน
ความรูเ้พิม่มากขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติิหลงัการบรบิาล
เภสชักรรม (P<0.05) (12) 

ปัญหาสืบเน่ืองจากการใช้ยา 
 ตารางที่ 3 แสดง DRPs ที่พบในกลุ่มผู้ป่วยฟอก
เลอืดด้วยเครื่องไตเทียม ก่อนการให้การบรบิาลทางเภสชั
กรรมมีจ านวนปัญหาเฉลี่ย 4.59±2.13 ปัญหาต่อราย 
จ านวนปัญหาลดเหลอื 1.36±1.00 ปัญหาต่อรายในเดอืนที ่
1-3 และ 1.45±1.41 ปัญหาต่อรายในเดอืนที ่4-6  ซึง่ลดลง
อย่างมีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนการ
บรบิาลทางเภสชักรรม (P<0.001)  
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 ก่อนการใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรมพบ DRPs 
101 ปัญหา ประเภทของ DRPs ที่พบมากที่สุดคือ การ
ไม่ได้รับยาที่แพทย์สัง่หรือได้รับยาไม่ครบจ านวน 53 
ปัญหา (ร้อยละ 52.48 ของปัญหาที่พบทัง้หมด) รองลงมา
คือ ปฏิกิริยาต่อกันของยาจ านวน 25 ปัญหา (ร้อยละ 
24.75) และการเลอืกใช้ยาไม่เหมาะสมจ านวน 19 ปัญหา 
(ร้อยละ 18.81)  ยาที่พบ DRPs มากที่สุดคือยา calcium 
carbonate ยาทีพ่บปัญหารองลงมาคอื ยาทีเ่กดิปฏกิริยิาต่อ
กนัคอื คู่ยา metoprolol-amlodipine และ คู่ยา metoprolol- 
aspirin  

การใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรมในช่วงเดอืนที ่1-
3 (ที่โรงพยาบาล) พบปัญหาทุกประเภทรวม 30 ปัญหา 
ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การไม่ได้รบัยาที่แพทย์สัง่หรือ
ได้รับยาไม่ครบจ านวน 14 ปัญหา (ร้อยละ 46.67 ของ
ปัญหาที่พบทัง้หมด) รองลงมาคือปฏิกิรยิาต่อกันของยา
จ านวน 13 ปัญหา (ร้อยละ 43.33) และการเลือกใช้ยาไม่
เหมาะสมจ านวน 3 ปัญหา (รอ้ยละ 10.00) รายการยาทีพ่บ
ปัญหามากที่สุดคอืยา amlodipine ยาที่พบรองลงมาคอืยา 
calcium carbonate  และยาทีพ่บปัญหามากอนัดบัทีส่ามคอื 
คู่ยาทีเ่กดิปฏกิริยิาต่อกนั คอื คู่ยา metoprolol-amlodipine   

การบรบิาลทางเภสชักรรมในช่วงเดอืนที่ 4-6 (ที่
บ้าน) พบปัญหาทุกประเภทรวม 31 ปัญหา ปัญหาที่พบ
มากทีส่ดุ คอื การไม่ไดร้บัยาทีแ่พทยส์ัง่หรอืไดร้บัยาไม่ครบ
จ านวนเท่ากนัคือ 12 ปัญหา (ร้อยละ 37.50 ของปัญหาที่
พบทัง้หมด) รองลงมาคอืปฏกิริยิาต่อกนัของยา 11 ปัญหา 
(ร้อยละ 34.37) ยาที่พบปัญหามากที่สุดคือยาบ ารุงเลือด 
(FBC®) อนัดบัทีส่องและทีส่ามเป็นคู่ยาทีเ่กดิปฏกิริยิาต่อกนั
ของยาเหมอืนช่วงเดอืนที ่1-3 (ตารางที ่2) 

ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ มนิสดิา 
อารกีุล ทีพ่บ DRPs ประเภทการไม่ไดร้บัยาทีแ่พทยส์ัง่หรอื
ได้รับยาไม่ครบมากถึงร้อยละ 79.89 ของปัญหาที่พบ
ทัง้หมด รองลงมาคอืปัญหาอนัตรกริยิาต่อกนัของยารอ้ยละ 
70.10 ของปัญหาที่พบทัง้หมด (12) การศกึษาของ อชัฎา 
เหมะจนัทร พบปัญหาไม่ใชย้าตามแพทยส์ัง่นี้มากถงึรอ้ยละ 
68.0 (4) การศึกษาของทิพมาศ โพธิมาศ พบปัญหาที่
เกี่ยวข้องกบัการใช้ยามากที่สุด ร้อยละ 42.42 (13)  ทัง้นี้
ประเภทของ DRPs ที่พบมีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละ
การศกึษา เนื่องจากหลายมสีาเหตุ เช่น ประสบการณ์ของ
ผูว้จิยัในการประเมนิ DRPs   ลกัษณะการบรบิาลผูป่้วยของ
ทมีสหสาขาวชิาชพีในแต่ละสถานที ่หรอืความแตกต่างของ
ผูป่้วยในเรื่องโรคและยาทีไ่ดร้บั เป็นตน้ 

การศึกษานี้พบว่า ลักษณะของความไม่ความ
ร่วมมือในการรบัประทานยาที่พบบ่อย คอื รบัประทานยา
น้อยกว่าที่แพทย์สัง่  โดยพบร้อยละ 54.72, 64.29 และ 
50.00 ของความไม่ความร่วมมอืในการประเมนิ DRPs ครัง้
ที ่1, 2 และ 3 ตามล าดบั สาเหตุของปัญหานี้ส่วนใหญ่เกดิ
จากความไม่เขา้ใจวธิรีบัประทานยา การศกึษาพบผูป่้วยทีม่ี
ปัญหาความไม่ร่วมมอืรอ้ยละ 79.25, 42.68 และ 16.67 ไม่
เขา้ใจวธิีรบัประทานยาจากการประเมินครัง้ที่ 1, 2 และ 3 
ตามล าดบั สาเหตุอื่น ได้แก่ การลมืรบัประทานยาโดยไม่
ตัง้ใจ (พบร้อยละ 11.32, 21.43 และ 41.67 ของผู้ป่วยที่มี
ปัญหาความไม่ร่วมมือในการประเมินครัง้ที่ 1, 2 และ 3 
ตามล าดบั) ความสบัสนเนื่องจากมีรายการยาจ านวนมาก 
(พบร้อยละ 5.67, 35.71 และ 33.33 ของผู้ป่วยที่มีปัญหา
ความ ไม่ ร่ ว มมื อ ในก ารป ระเมิน ค รั ้งที่  1, 2 และ 3 
ตามล าดบั) 
 

ตารางท่ี 2. DRPs ทีพ่บในกลุ่มผูป่้วยฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไตเทยีม (N=22)  

ประเภทปัญหา 
จ านวน (รอ้ยละ) DRPs ณ เวลาต่าง ๆ ของการใหบ้รบิาลทางเภสชักรรม 

ก่อน เดอืนที ่1-3 เดอืนที ่4-6 
การไม่ไดร้บัยาทีแ่พทยส์ัง่หรอืไดร้บัยาไม่ครบ  53 (52.48) 14 (46.67) 12 (37.50) 
ปฏกิริยิาระหว่างยา  25 (24.75) 13 (43.33) 11 (34.37) 
การเลอืกใชย้าทีไ่ม่เหมาะสม  19 (18.81) 3 (10.0) 5 (15.63) 
ปัญหาจากยาในลกัษณะอื่น ๆ  2 (1.98) 0 3 (9.37) 
การไดร้บัขนาดยาและ/หรอืระดบัยาต ่าเกนิไป  1 (0.99) 0 0 
การไดร้บัยาขนาดและ/หรอืระดบัยาสงูเกนิไป  1 (0.99) 0 0 
ปัญหาการใชย้าแลว้เกดิอาการไม่พงึประสงค ์ 0 0 1 (3.13) 

รวม 101 (100) 30 (100) 32 (100) 
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ก่อนการให้การบรบิาลทางเภสชักรรมพบ DRPs 
ที่มคีวามรุนแรงระดบั 1 (DRPs ไม่มที าให้เกดิอนัตรายต่อ
ผูป่้วยและไม่จ าเป็นต้องปรบัเปลีย่นการรกัษา) 63 จาก 101 
DRPs ที่พบ หลงัการให้การบรบิาลทางเภสชักรรมเดอืนที ่
1-3  และเดอืนที ่4-6  พบ 24 ใน 30 ปัญหา และ 25 ใน 32
ปัญหา ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ อชัฎา เห
มะจนัทร ซึ่งพบว่า รอ้ยละ 96 ของ DRPs ที่พบเป็นความ
รุนแรงระดบั 1 (4) 

 ผลลพัธท์างด้านคลินิก 
 ตารางที่ 3. แสดงผลลพัธ์ทางด้านคลนิิกของการ
บรบิาลทางเภสชักรรม ระดบัฮีโมโกลบิน เฟอรติิน ทีแซด 
โพแทสเซยีม และคารบ์อนไดออกไซด์ของผู้ป่วยส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑเ์ป้าหมายของ KDOQI 2012 (11) ยกเวน้ความ
ดนัโลหิตตัวบน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่มีความดนัโลหิตสูง
กว่าทีก่ าหนด ส าหรบัฮอรโ์มนพาราไทรอยดอ์ยู่ในช่วงทีต่ ่า

กว่าเกณฑท์ัง้ก่อนและหลงัการใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรม 
ส่วนระดบัฟอสเฟตพบว่า ผูป่้วยทีอ่ยู่ในช่วงสงูกว่าเกณฑ์มี
จ านวนลดลงมาอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่ก าหนดหลงัการให้การ
บรบิาลทางเภสชักรรม ส าหรบัแคลเซยีมมจี านวนผู้ป่วยที่
อยู่ในเกณฑเ์พิม่ขึน้ รายละเอยีดดงัตารางที ่3 
          ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Khavidak 
และคณะ ที่พบว่า การบรบิาลทางเภสชักรรมสามารถช่วย
ลดระดบัฟอสเฟตลงได ้ถงึแมย้งัไม่ถงึเป้าหมาย ส่วนระดบั
แคลเซียมและฮีโมโกลบินสามารถควบคุมให้อยู่ในช่วง
เป้าหมายได้ (14) คล้ายกบัการศกึษาของ มนิสดิา อารกีุล 
ทีพ่บว่า ผลการรกัษาโดยรวมดขีึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
หลงัการให้การบรบิาลทางเภสชักรรม (P<0.05) (12) และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Stemer  และคณะ ที่พบว่า 
ภาวะโลหติจางเป็นภาวะทีส่ามารถจดัการใหถ้งึเป้าหมายได้
หลงัการให้การบริบาลทางเภสชักรรม ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ

 
ตารางท่ี 3. จ านวน (รอ้ยละ) ของผูป่้วยทีม่ผีลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ณ ระดบัต่าง ๆ ตามเกณฑ ์KDOQI 2012 (N=22)1 

ผลลพัธท์างคลนิิก 
(เกณฑ ์KDOQI 2012) 

ต ่ากว่าเกณฑ ์KDOQI 2012 ตาม เกณฑ ์KDOQI2012 สงูกว่าเกณฑ ์KDOQI 2012 
ครัง้ที ่1  ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่1  ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 

ความดนัโลหติบน 
(120-140 mmHg) 

3 
(13.64) 

1 
(4.55) 

1 
(4.55) 

6 
(27.27) 

6 
(27.27) 

4 
(18.18) 

13 
(59.09) 

15 
(68.18) 

17 
(77.27) 

Hb 
(10.0-11.5 g/dL) 

6 
(27.27) 

8 (36.36) 6 
(27.27) 

9 
(40.91) 

10 
(45.45) 

9 
(40.91) 

7 
(31.82) 

4  
(18.18) 

7 
(31.82) 

Ferritin 
(200-800 ng/mL) 

2 
(9.09) 

NA 2 
(9.09) 

16 
(72.73) 

NA 19 
(86.36) 

4 
(18.18) 

NA 1 
(4.55) 

TSAT (20-50 %) 2 
(9.09) 

NA 2 
(9.09) 

17 
(77.27) 

NA 19 
(86.36) 

3 
(13.64) 

NA 1 
(4.55) 

Ca 
(9.0-10.2 mg/dL) 

12 
(54.55) 

8  
(36.36) 

8 
(36.36) 

6 
(27.27) 

9 
(40.91) 

9 
(40.91) 

4 
(18.18) 

5  
(22.73) 

5 
(22.73) 

PO4 
(2.7-4.9 mg/dL) 

0 2 (9.09) 6 
(27.27) 

11 
(50.0) 

15 
(68.18) 

9 
(40.91) 

11 
(50.0) 

5  
(22.73) 

7 
(31.82) 

iPTH 
(130-600 pg/mL) 

13 
(59.09) 

NA 12 
(54.55) 

8 
(36.36) 

NA 9 
(40.91) 

1 
(4.55) 

NA 1 
(4.55) 

CO2 
(18-24 mmol/L) 

0 0 0 13 
(59.09) 

14 
(63.64) 

10 
(45.45) 

9 
(40.91) 

8  
(36.36) 

12 
(54.55) 

K 
(3.5-5.5 mEq/L) 

1 
(4.55) 

3  
(13.64) 

1 
(4.55) 

18 
(81.82) 

18 
(81.82) 

20 
(90.91) 

3 
(13.64) 

1  
(4.55) 

1 
(4.55) 

1: ครัง้ที ่1 คอื ก่อนการใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรม ครัง้ที ่2 คอื หลงัการใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรมในเดอืนที ่1-3 และครัง้ที ่
3 คอื หลงัการใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรมเดอืนที ่4-6, NA = ไม่มขีอ้มลู เน่ืองจากมกีารตรวจเลอืดทุก 6 เดอืน 
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ว่าภาวะโลหติจางเป็นการจดัการจากทมีแพทยท์ีร่กัษาเพยีง
อย่างเดยีว ส่วนภาวะแทรกซอ้นอื่น ๆ เป็นต้องอาศยัความ
ร่วมมอืจากผูป่้วยในเรื่องการรบัประทานยาและการควบคุม
อาหาร (15) 
 
คณุภาพชีวิต 

การประเมินคุณภาพก่อนการให้การบริบาลทาง
เภสชักรรมมคีะแนนเฉลีย่ 57.11±9.15 คะแนน หลงัการให้
การบรบิาลทางเภสชักรรมเดอืนที่ 1-3 เท่ากบั 62.22±8.65 
คะแนน และเดอืนที ่4-6 เท่ากบั 59.44±11.86 คะแนน  ซึ่ง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญตลอดช่วงการศึกษา 
เช่ น เดีย วกับ ก ารศึกษ าของ มนิ สิด า  อ ารีกุ ล  ที่ ใช้
แบบทดสอบคุณภาพชวีติของผูป่้วยไตวายเรือ้รงัทีส่รา้งโดย 
สุพัฒน์ วาณิชย์การ และคณะ จ านวน 24 ข้อ แม้จะใช้
แบบทดสอบคุณภาพชีวิตคนละชนิดกับการศึกษานี้ แต่
คะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทุกระยะของ
การศึกษา (12) และการศึกษาของ Shareef และคณะ ใช้
แบบทดสอบคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF พบว่าหลัง
การใหค้ าปรกึษาโดยเภสชักรในเวลา 7 เดอืน คุณภาพชวีติ
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ทางด้านจิตวิทยาและด้านสุขภาพทางกาย (16) สาเหตุที่
คะแนนคุณภาพชีวิตก่อนและหลงัการให้การบริบาลทาง
เภสชักรรมไม่แตกต่างกนั ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากสภาวะ
โรคของผู้ป่วยที่ได้ด าเนินมาจนถึงระยะสุดท้ายแล้ว ท าให้
คะแนนทีป่ระเมนิได้ไม่เพิม่ขึน้มาก หรอือาจเป็นเพราะการ
วจิยัใชเ้วลาในการศกึษาในช่วงสัน้ ๆ  

ยงัไม่มีการศกึษาที่ติดตามผู้ป่วยที่บ้านในผู้ป่วย
กลุ่มนี้ในประเทศไทย มีเฉพาะในต่างประเทศที่อยู่ในช่วง
การด าเนินงานวจิยัและยงัไม่มผีลการศกึษาเช่นการศกึษา
ของ Porter และคณะ (17)  ดังนัน้จึงไม่สามารถเปรียบ 
เทยีบการศกึษานี้กบัการศกึษาอื่นไดท้ัง้หมด  
 
สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
 การศึ กษ านี้ เป็ น ก ารวิจัย แบ บ ผ สมผสาน 
ผลการวจิยัเชงิคุณภาพท าใหบุ้คลากรในทมีสหสาขาวชิาชพี
ที่ดูแลผู้ป่วยฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียมรู้บทบาทหน้าที่
ของแต่ละผ่ายและการท างานทีป่ระสานกนัไดม้ากขึน้ มีการ
ระดมสมองเพื่อช่วยกนัแกปั้ญหาใหก้บัผูป่้วยและแกปั้ญหา
ในเชงิระบบ ท าให้การดูแลผูป่้วยมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

บทบาทเภสชักรทัง้ในโรงพยาบาลและทีบ่า้นมคีวามชดัเจน
เป็นรูปธรรมมากขึ้น รูปแบบการบริบาลทางเภสชักรรมที่
โรงพยาบาล ไดแ้ก่ การทบทวนการใชย้า สบืคน้ แกไ้ข และ
ป้องกัน  DRPs  ให้ความรู้เรื่องโรค การใช้ยา และการ
ปฏบิตัติวั  ตดิตามผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และมกีารส่ง
ต่อข้อมูลให้กับเภสชักรปฐมภูมิเพื่อติดตามโดยการออก
เยี่ยมบ้าน ซึ่งเภสชักรมีบทบาทส าคัญได้แก่ การสืบค้น 
แก้ไข และป้องกนั DRPs ขณะอยู่ที่บ้านตามสภาพความ
เป็นจรงิของผูป่้วย สอบถามความรูค้วามเขา้ใจผูดู้แลผูป่้วย
และญาต ิในเรื่องโรค การใชย้า และการปฏบิตัติวัของผูป่้วย 
พรอ้มใหค้ าแนะน าทีถู่กตอ้งโดยเฉพาะในเรื่องการบรหิารยา
ที่ถูกต้อง การเก็บรกัษายา และการรบัประทานอาหารให้
เหมาะสมกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ การ
ควบคุมปรมิาณน ้าและเกลอืโซเดยีม การให้ก าลงัใจผู้ป่วย
และญาติ การให้ความช่วยเหลือตามที่ผู้ป่วยหรือญาติ
ต้องการ และแจง้ปัญหาทีพ่บแก่ทมีสหวชิาชพี เพื่อตดิตาม
และร่วมกนัแกปั้ญหาใหก้บัผูป่้วย 

หลงัจากนัน้น ารปูแบบทีไ่ดไ้ปปฏบิตัจิรงิกบัผูป่้วย
และประมวลผลด้วยการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ป่วยมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการใช้ยา สามารถลด 
DRPs ได ้โดยการเพิม่ความร่วมมอืในการใชย้า ซึง่จะสง่ผล
ต่อผลลัพธ์ทางคลินิกให้อยู่ในเกณฑ์ตามเป้าหมายได้
โดยเฉพาะระดบัฟอสเฟตและระดบัแคลเซยีม แต่ผูป่้วยสว่น
ใหญ่ยงัปฏิบตัิตวัเองในเรื่องการก าจดัอาหารและน ้าไม่ได ้
ท าใหม้จี านวนผูป่้วยความดนัโลหติสงูกว่าเป้าหมายเพิม่ขึน้ 
สว่นคุณภาพชวีติไม่แตกต่างกนัตลอดการศกึษา  

งานวจิยัมขีอ้จ ากดั คอื ขนาดตวัอย่างน้อยเกนิไป 
ส่งผลต่อการวเิคราะห์ทางสถิต ิท าให้ไม่สามารถเหน็ความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญได้ รวมถึงใช้เวลาในการศึกษา
น้อยเกนิไป การออกเยีย่มบา้นมขีอ้จ ากดัเน่ืองจากผูบ้รหิาร
เปลี่ยนนโยบายการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจากทุกเดอืน เป็นทุก 
3-4 เดอืนในรายเก่า ท าให้การออกเยี่ยมบ้านของผู้วจิยัใน
ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่  3 ต้องออกกับพยาบาลชุมชนหรือ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. แทน ผลลพัธ์ทางคลนิิกที่ดขี ึ้นจากการ
วจิยันี้ อาจไม่ไดเ้กดิจากการแทรกแซงของเภสชักรโดยตรง 
แต่อาจเกดิจากการทีต่วัอย่างรูต้วัว่าจะถูกตดิตามผล ท าให้
ปรบัพฤตกิรรม และผลอาจเกดิจากการมพียาบาลทีย่้ายมา
ใหม่ซึ่งมีความช านาญการในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มา
มากกว่า 10 ปี แบบวดั KDQOL-SFTM เป็นแบบทดสอบทีด่ ี
มคีวามไวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชวีติของผู้ป่วย แต่
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ด้วยจ านวนข้อที่มากถึง 24 ข้อใหญ่ 79 ข้อย่อย อาจไม่
เหมาะสมนักกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุ จึงควรใช้
แบบทดสอบคุณภาพชวีติส าหรบัผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัทีส่รา้ง
โดย สุพัฒ น์ วาณิชย์การ และคณะ จ านวน 24 ข้อ ที่
ครอบคลุม 5 มติ ิทัง้ดา้นร่างกาย ความเหนื่อยลา้ ดา้นจติใจ 
ดา้นการตดิต่อสมัพนัธก์นัในสงัคม และดา้นอารมณ์ (18) 
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