บทความวิจยั
การพัฒนารูปแบบการบริ บาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิ ชาชีพในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะ
สุดท้ายที่ได้รบั การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทัง้ ในโรงพยาบาลและการดูแลที่บ้าน
กานต์ธรี า ชัยเรียบ1, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ2, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงีย่ ม2
1นิสต
ิ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะ
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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.
Keywords: pharmaceutical care, pharmacist, multidisciplinary team, hemodialysis, primary care pharmacist
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บทนา
โรคไตเรือ้ รังถือเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญของ
ประเทศ โรคไตเรื้อรังแบ่งออกได้เป็ น 5 ระดับ ถ้าผู้ป่วยมี
การทางานของไตลดลงจนถึงระดับที่ 5 หรือไตเรือ้ รังระยะ
สุดท้าย ร่างกายจะไม่สามารถขจัดของเสียออกจากร่างกาย
ตลอดจนมี ภ าวะไม่ ส มดุ ล ของเกลื อ แร่ แ ละกรดด่ า งใน
ร่างกาย ผู้ป่วยจาเป็ นต้องได้รบั การบาบัดทดแทนไต เช่น
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่ อ เนื่ อ ง หรือ การผ่ า ตั ด ปลู ก ถ่ า ยไต ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพชีวติ ของผู้ป่วย และประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย
จานวนมาก (1)
ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อยในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังได้แก่
ภาวะเลือดจาง ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะความเป็ นกรด
ด่างในเลือด ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง ภาวะขาดวิตามินดี
ภาวะแทรกซ้อนของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ส่วนใหญ่ ผู้ป่ วยไตเรื้อ รังที่ได้รบั การฟอกเลือดด้ว ย
เครื่องไตเทียม ต้องรับประทานยาหลายชนิดร่วมกันอย่าง
ต่ อ เนื่ องเพื่อ รัก ษาภาวะแทรกซ้อ นดังกล่ าว ส่งผลให้เกิด
ปั ญหาจากการใช้ยาได้ เช่น การเกิดปฏิกริ ยิ าต่อกันของยา
การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา ผูป้ ่ วยเกิดความ
สับ สนในการรับ ประทานยา ดัง นั น้ ความร่ ว มมือ ในการ
รับ ประทานยาและปฏิบตั ิตัวตามที่แนะนาเป็ น สิง่ ที่สาคัญ
อย่ า งยิ่ง ผู้ ป่ วยจึง ควรมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลรัก ษาและ
ติดตามผลการรักษาของตนเองเพื่อให้ได้รบั ประโยชน์สงู สุด
และได้รบั ผลเสียจากการใช้ยาน้อยทีส่ ดุ (2,3)
การศึกษาในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
พบว่ า การบริบ าลทางเภสัช กรรมสามารถลดปั ญ หาสืบ
เนื่ อ งจากการใช้ย า (drug related problems หรือ DRPs)
ได้ทงั ้ จานวนและความรุนแรง ตลอดจนเพิม่ ความร่วมมือใน
การรับประทานยา ดังการศึกษาของอัชฎา เหมะจันทร ได้
ศึกษาปั ญหาจากการใช้ยาในผูป้ ่ วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทีย มเป็ นระยะเวลา 16 สัป ดาห์ พบ DRPs ทัง้ หมด 100
ปั ญหา ปั ญหาทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ผูป้ ่ วยไม่ใช้ยาตามแพทย์สงั ่
(ร้อยละ 68) อันตรกิรยิ าระหว่างยา (ร้อยละ 12) และไม่ได้
รับยาที่สมควรจะได้รบั (ร้อยละ 9) (4) Kaplan และคณะ
ได้ศกึ ษา DRPs ของผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
พบปั ญหาจากการไม่ใช้ยาตามแพทย์สงในผู
ั ่ ป้ ่ วยร้อยละ 67
หรือเฉลีย่ เท่ากับ 3.4 ครัง้ ต่อเดือน และพบปั ญหาอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาในร้อยละ 63 ของผู้ป่วยทัง้ หมด

(5) การศึกษาของ Pai และคณะ พบว่า การให้บริบาลโดย
เภสัชกรคลินิกทาให้จานวนครัง้ ที่นอนโรงพยาบาลเท่ากับ
1.8±2.4 ครัง้ เมื่ อ เที ย บกับ การให้ บ ริก ารโดยพยาบาล
เท่ ากับ 3.1±3.0 ครัง้ (P=0.02) ทัง้ ยัง ท าให้ลดจ านวนวัน
นอนเหลื อ 9.7±14.7 วัน เมื่ อ เที ย บกับ การบริก ารโดย
พยาบาล (15.5±16.3 วัน) แต่ไม่แตกต่างกัน (P=0.06) และ
ลดค่าใช้จ่ายด้านยาโดยรวมได้รอ้ ยละ 14 (6)
โรงพยาบาลน้ าพองเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
120 เตีย ง ระดับ F1 (เป็ น โรงพยาบาลชุ ม ชนขนาดใหญ่
จานวน 90-120 เตียง ทาหน้าทีร่ บั ส่งต่อระดับต้น) ปั จจุบนั
ยังไม่ มีก ารพัฒ นางานบริบ าลทางเภสัชกรรมในหน่ วยไต
เทียม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญทีจ่ ะพัฒนารูปแบบการ
บริบ าลทางเภสัช กรรมร่วมกับ ทีม สหสาขาวิชาชีพ ในการ
ดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รบั การรักษาด้วยการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยการเชื่อมโยงการรักษา
ระหว่างโรงพยาบาลและบ้านผู้ป่วย อีกทัง้ ประเมิน ความรู้
ความเข้าใจเรื่องโรค การใช้ยา และการปฏิบตั ิตัว DRPs
ผลลัพธ์ทางด้านคลินิก และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยก่อนและ
หลัง การให้ บ ริ บ าลทางเภสัช กรรม ณ หน่ ว ยไตเที ย ม
โรงพยาบาลน้ า พองและชุ ม ชนในอ าเภอน้ า พอง จัง หวัด
ขอนแก่น
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ของผูป้ ่ วยทีต่ ้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็ นบทบาท
ของพยาบาลหน่ ว ยไตเที ย มที่ ต้ อ งเป็ นผู้ จ่ า ยยาและให้
คาแนะนาแก่ผู้ป่วย ส่วนเภสัชกรทาหน้าที่เพียงตรวจสอบ
ยาทีจ่ ดั ให้จากห้องยาและไม่มเี ภสัชกรในทีมเพื่อดูแลผูป้ ่ วย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาวิจยั ส่วนนี้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทา
แนวทางการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่
ได้ ร ับ การรัก ษาโดยการฟอกเลือ ดด้ ว ยเครื่อ งไตเที ย ม
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การศึกษาส่วนนี้ใช้วธิ กี ารสนทนากลุ่ม ผู้วจิ ยั คัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยอายุร
แพทย์ 1 คน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน เภสัชกร
ชานาญการพิเศษ 1 คน เภสัชกรปฐมภูมิ 2 คน พยาบาล
ชุมชน 1 คน พยาบาลวิชาชีพประจาหน่ วยไตเทียม 6 คน
และเภสัชกรประจาหน่ วยไตเทียม 1 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมด
ท างานที่โรงพยาบาลน้ า พอง อายุ ร แพทย์แ ละพยาบาล
หน่ วยไตเทียมผ่านการฝึ กอบรมการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือด
ด้ว ยเครื่อ งไตเทีย มและมีป ระสบการณ์ ก ารดูแ ลผู้ป่ วยมา

อย่างน้อย 2-5 ปี ส่วนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เภสัชกร
ปฐมภูมิ และพยาบาลชุมชนมีประสบการณ์ทางานกับชุมขน
มามากกว่า 10 ปี
ขัน้ ตอนการวิ จยั
ผู้วจิ ยั จัด การประชุมกลุ่มครัง้ แรกเพื่อชี้แจงโครง
การวิจยั และให้ผู้เข้า ร่วมสนทนากลุ่ม แสดงความคิด เห็น
เกีย่ วกับบทบาทของเภสัชกรและสหวิชาชีพประจาหน่ วยไต
เทียมในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรังที่
ได้รบั การบาบัดด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ

รูปที่ 1. ขัน้ ตอนในงานวิจยั
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โรงพยาบาลและที่บ้ า น การประชุ ม กลุ่ ม ครัง้ ที่ 2 ผู้วิจ ัย
น าเสนอรู ป แบบการให้ บ ริบ าลทางเภสัช กรรมและสรุ ป
บทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อ
ผู้ให้ข้อ มูล หลัง จากนั น้ น าข้อ สรุ ป ที่ไ ด้เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดโรงพยาบาลน้าพอง
เพื่ออนุมตั กิ ารดาเนินงาน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา โดย
นาบันทึกการสนทนากลุ่มมาจัดข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ สร้าง
เป็ นข้อสรุป จากนัน้ เรียบเรียงและนาเสนอในลักษณะการ
พรรณนา และตรวจสอบความสมเหตุ ผ ลของข้อ มู ลโดย
ผู้ เ ชี่ ย วช าญ จ าน วน 2 ท่ าน จาก ค ณ ะเภ สั ช ศ าสต ร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การวิ จยั ระยะที่ 2: การวิ จยั เชิ งปริมาณ
การศึก ษาส่ ว นนี้ เป็ น การวิจ ัย แบบกึ่ง ทดลองใน
ตัวอย่างกลุ่ มเดียว โดยเปรีย บเทียบผลก่ อนและหลัง การ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่ วยทีม่ าฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
เกณฑ์คดั เข้าผูป้ ่ วยในการศึกษา คือ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
การวินิจฉัยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายและขึน้ ทะเบียนเข้ารับ
การรักษาในคลินิกบาบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วย
เครื่อ งไตเทีย มที่ห น่ ว ยไตเทีย มกับ โรงพยาบาลน้ า พอง
ในช่ ว งก่ อ นวัน ที 14 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2559 ผู้ ป่ วยต้ อ ง
สามารถสื่อสารกับ ผู้วิจยั ได้ ในกรณี ไม่ สามารถสื่อสารได้
ต้องมีผู้ท่ใี ห้การดูแลผู้ป่วยโดยตรงซึ่งสามารถให้ขอ้ มูลแก่
ผูว้ จิ ยั เกณฑ์คดั ออก คือ ผูป้ ่ วยย้ายไปรักษายังโรงพยาบาล
อื่น หรือ เสีย ชี วิต หรือ มี ก ารเปลี่ย นวิธีก ารรัก ษาบ าบั ด
ทดแทนไต
ขัน้ ตอนการวิ จยั
ผู้วิจยั เก็บข้อมูลทัวไป
่ ข้อมูลการใช้ยา ผลตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารของผูป้ ่ วย ตลอดจนประเมินความรูเ้ รื่อง
โรค การใช้ยา การปฏิบตั ิตวั DRPs และคุณภาพชีวติ ก่อน
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ขัน้ ตอนการบริบาลทาง
เภสัช กรรมร่ ว มกับ ทีม สหวิช าชีพ ใช้ เวลา 6 เดือ น โดยมี
ขัน้ ตอนดังนี้ 1) ผูว้ จิ ยั ให้ความรู้ 3 เรื่องคือ เรื่องโรค การใช้
ยา และการปฏิบตั ติ วั กับผูป้ ่ วยแบบรายกลุ่มจานวน 5 กลุ่ม
ตามวันฟอกเลือก (กลุ่มละ 5-7 คน) โดยให้ความรู้ขณะที่
ผูป้ ่ วยนอนฟอกเลือดทีโ่ รงพยาบาล กลุ่มทีฟ่ อกในวันจันทร์พุธ-ศุกร์ได้รบั ความรู้รอบเช้าจานวน 2 กลุ่ม และรอบบ่าย

จานวน 1 กลุ่ม ส่วนกลุ่มที่ฟอกวันอังคาร-พฤหัสบดี-เสาร์
ได้รบั ความรูเ้ ฉพาะรอบเช้า จานวน 2 กลุ่ม ผูว้ จิ ยั ให้ความรู้
วัน ละ 1 เรื่อ งต่ อ กลุ่ ม ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่ อ กลุ่ ม
ดังนัน้ ผู้ป่ วยจึงได้รบั ความรู้สปั ดาห์ละ 3 เรื่องในความถี่
เดือนละ 1 ครัง้ ติดต่ อกัน 3 เดือน รูปแบบการสอนใช้การ
บรรยายที่มีภ าพประกอบ มีตัวอย่ างยาให้ดู แจกเอกสาร
แผ่ น พั บ ก่ อ นการบรรยาย มี ก ารถามตอบระหว่ า งการ
บรรยาย
อายุรแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลค้นหา DRPs
โดยการทบทวนจากประวัติการใช้ยาจากระเบีย นประวัติ
หรือจากคอมพิวเตอร์ ทบทวนจากตัวอย่างยา หรือให้ผปู้ ่ วย
นายาเดิมมาด้วย และร่วมกัน แก้ไขปั ญหานัน้ ติดต่อกัน 3
เดือนทีโ่ รงพยาบาล และติดตามการใช้ยาทีบ่ า้ นโดยเภสัชกร
ปฐมภูมเิ ดือนละ 1 ครัง้ ต่อคน ติดต่อกัน 3 เดือน เภสัชกร
เป็ นผูบ้ นั ทึกปั ญหาและรวบรวมเป็ นรายเดือน
อายุ ร แพทย์ เภสัช กร และพยาบาลติด ตามผล
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทุก 3 เดือน โดยอายุรแพทย์แจ้ง
ผลที่ผดิ ปกติให้ผู้ป่วยทราบ เภสัชกรแนะนาผู้ป่วยในเรื่อง
การรับ ประทานยาและการปฏิบ ัติ ตัว เรื่อ งอาหาร ทุ ก 3
เดือ น ภายหลัง จากการให้ ก ารบริบ าลทางเภสัช กรรมที่
โรงพยาบาล เภสัชกรออกเยีย่ มบ้านร่วมกับเภสัชกรปฐมภูมิ
ทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละตาบลและทีมแพทย์ครอบครัว เดือนละ
1 ครัง้ ต่อคน ติดต่อกัน 3 ครัง้
เครือ่ งมือวิ จยั และการวัดผลลัพธ์
แบบประเมินความรู้เรื่องโรค การใช้ยา และการ
ปฏิบตั ิตวั ของผู้ป่วยเป็ นแบบทดสอบ 3 ตัวเลือก แบ่งเป็ น
คาถามเรื่องโรคจานวน 5 ข้อ เรื่องการใช้ยาจานวน 9 ข้อ
และเรื่อ งการปฏิบ ัติตัว 6 ข้อ แบบทดสอบสร้า งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมโดยผูว้ จิ ยั ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหาในประเด็น ความสอดคล้องของเนื้อหา
ของค าถามกับ ประเด็น ที่ต้อ งการวัด การสื่อ ความหมาย
และความเหมาะสมของภาษาที่ใ ช้ ดัช นี ค วามตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity index: CVI) จากการทดสอบมีค่า
มากกว่ า 0.85 ซึ่ง เป็ นเกณฑ์ ท่ี มี ก ารแนะน าไว้ (7) การ
ตรวจสอบความเทีย่ งพบสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค
์
อยู่ในช่วง 0.59- 0.71 การศึกษานี้ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยเรื่อง
ละ 30 นาทีต่อวัน จานวน 3 เรื่องใน 1 สัปดาห์ แต่ละเดือน
มีการให้ความรู้ 1 ครัง้ ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือน คะแนนที่
นาเสนอได้จากการนาคะแนนที่วดั หลังให้ความรู้แต่ละครัง้
มารวมกัน
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การประเมิน DRPs ใช้เกณฑ์การแบ่งตามประเภท
ของ DRPs ตามแนวทางของ วิวรรธน์ อัครวิเชียร (8) คือ
1. การไม่ได้รบั ยาที่สมควรจะได้รบั 2. การเลือกใช้ยาที่ไม่
เหมาะสม 3. การได้รบั ขนาดยาและ/หรือระดับยาต่ าเกินไป
4. การได้รบั ยาขนาดและ/หรือระดับ ยาสูงเกิน ไป 5. การ
ไม่ ได้รบั ยาที่แ พทย์สงั ่ หรือ ได้ร ับ ยาไม่ ค รบ 6. การเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์ 7. ปฏิกริ ยิ าระหว่างยา 8. การใช้ยาไม่
ตรงข้อ บ่ ง ใช้ ห รือ ยัง ไม่ มีข้อ มู ล ยืน ยัน ถึ ง ข้อ บ่ ง ใช้ นั น้ 9.
ปั ญหาจากยาในลักษณะอื่น ๆ
การแบ่ งระดับ ความรุนแรงของ DRPs ใช้เกณฑ์
ของ Schneider และคณะ (9) ซึ่ง แบ่ งความรุน แรงเป็ น 6
ระดับคือ ระดับ 1 หมายถึง ไม่ทาให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย
และไม่จาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนการรักษา ระดับ 2 หมายถึง
ต้องติด ตามผู้ป่ วยเพิ่ม มากขึ้น และจาเป็ น ต้องเปลี่ย นการ
รักษา ระดับ 3 หมายถึง ทาให้สญ
ั ญาณชีพ เปลี่ยนแปลง
และต้องตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพิม่ ระดับ 4 หมายถึง ทา
ให้ผู้ป่ วยต้อ งรับ การรัก ษาเพิ่ม ขึ้น หรือ นอนโรงพยาบาล
เพิ่ม ขึ้น ระดับ 5 หมายถึง เกิด ผลเสียถาวรแก่ผู้ป่วยหรือ
ผู้ ป่ วยต้ อ งเข้ า รับ การรัก ษาในหอผู้ ป่ วยหนั ก ระดับ 6
หมายถึง ทาให้เสียชีวติ การประเมินคิดจาก DRPs ท่เกิด
แต่ ละครัง้ DRPs และระดับ ความรุน แรงถู ก ประเมิน โดย
ผู้วิจยั เพียงคนเดียว ซึ่งเป็ นเภสัชกรประจาโรงพยาบาลที่
เก็บข้อมูลวิจยั
การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ท างด้ า นคลิ นิ ก ใช้ เ กณฑ์
KDOQI 2012 ( Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative ) (10) และได้รบั ความเห็น ชอบจากอายุรแพทย์
ประจ าหน่ ว ยไตเที ย มของโรงพยาบาลน้ า พอง KDOQI

2012 ประเมินผลลัพธ์ทางด้านคลินิก เป็ น 3 ระดับดังแสดง
ในตารางที่ 1 การศึกษานี้เปรียบเทียบร้อยละของผูป้ ่ วยที่มี
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารตามเกณฑ์ในเดือนที่ 0 เดือนที่
3 และเดือนที่ 6
การประเมินคุณภาพชีวติ ใช้ KDQOL-SFTM ฉบับ
ภาษาไทยแบบสัน้ (11) ซึง่ ประกอบด้วย 2 ส่วนทีส่ าคัญ คือ
ค าถามทัว่ ไปและค าถามที่ เ ฉพาะต่ อ โรคไตวายเรื้อ รัง
คาถามทัวไปมี
่
8 ด้าน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สภาวะทางกาย (10
ข้อ) ส่วนที่ 2 บทบาทที่ถูกจากัดเนื่องจากปั ญหาสุขภาพ
ทางกาย (4 ข้อ) ส่วนที่ 3 ความเจ็บปวด (2 ข้อ) ส่วนที่ 4
การรับรูส้ ุขภาพทัวไป
่ (5 ข้อ) ส่วนที่ 5 ความอ่อนเพลีย (4
ข้อ) ส่วนที่ 6 หน้ าที่ทางสังคม (2 ข้อ) ส่วนที่ 7 บทบาทที่
ถูกจากัดเนื่องจากปั ญหาทางอารมณ์ (3 ข้อ) และส่วนที่ 8
สุขภาพจิตทัวไป
่ (5 ข้อ) ส่วนคาถามทีเ่ ฉพาะต่อโรคไตวาย
เรื้อ รัง มี 11 ด้าน ได้แ ก่ ส่ว นที่1 อาการและปั ญ หาที่เกิด
ขึ้น กับ ผู้ ป่ วย (12 ข้อ ) ส่ ว นที่ 2 ผลของสภาวะโรคไตต่ อ
ผูป้ ่ วย (8 ข้อ) ส่วนที่ 3 ความยากลาบากจากสภาวะโรคไต
ของผูป้ ่ วย (4 ข้อ) ส่วนที่ 4 สถานภาพในการทางาน (2 ข้อ)
ส่วนที่5 สมรรถภาพในการรับรูข้ องผู้ป่วย (3 ข้อ) ส่วนที่ 6
คุ ณ ภาพในการมีป ฏิสมั พัน ธ์ท างสัง คม (3 ข้อ ) ส่ว นที่ 7
สมรรถภาพทางเพศ (2 ข้อ) ส่วนที่ 8 การนอนหลับ (4 ข้อ)
ส่วนที่ 9 การได้รบั ความสนับสนุ นจากสังคม (2 ข้อ) ส่วนที่
10 การให้ ก าลัง ใจของเจ้ า หน้ า ที่ (2 ข้อ ) และส่ ว นที่ 11
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยเอง (1 ข้อ) คะแนนในทุกสเกลถูก
แปลงค่ า ให้อ ยู่ในช่ ว งคะแนน 0–100 คะแนน คะแนนสูง
แสดงว่ามีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี (11) ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ
์
TM
คอนบาคของ KDQOL-SF ส่วนทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับโรคไต

ตารางที่ 1. เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ทางด้านคลินิกตาม KDOQI 2012 (10)
พารามิเตอร์
ค่าทางห้องปฏิบตั กิ าร
KDOQI 2012
ต่ากว่าเกณฑ์
เป็ นไปตามเกณฑ์
ความดันโลหิต
ความดันโลหิตบน
< 120 mmHg
120-140mmHg
ภาวะโลหิตจาง
ฮีโมโกลบิน
<10.5 g/dL
10-11.5 g/dL
serum ferritin
<200 ng/mL
200-800 ng/mL
TSAT
< 20 %
20-50%
เมตาบอลิซมึ ของ
Ca
< 9 mg/dL
9.0-10.2 mg/dL
กระดูก
PO4
< 2.7 mg/dL
2.7-4.9 mg/dL
PTH
<130 pg/mL
130-600 pg/mL
ภาวะ metabolic
K
< 3.5 mEq/L
3.5-5.0 mEq/L
acidosis
CO2
< 18 mmol/L
18-24 mmol/L
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สูงกว่าเกณฑ์
> 140 mmHg
>11.5 g/dL
>800 ng/mL
>50 %
> 10.2 mg/dL
> 4.9 mg/dL
>600 pg/mL
> 5 mEq/L
>24 mmol/L

อยู่ในช่วง 0.49-0.86 และส่วนของคาถามทัวไปอยู
่
่ ในช่วง
0.78-0.97
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทัวไปผู
่
้ป่วย ความรู้เรื่องโรค การใช้ยา และการปฏิบตั ิตัว
จานวน DRPs ผลลัพ ธ์ท างด้านคลินิ ก และคุณ ภาพชีวิต
การวิจยั ใช้ paired-sample t test เปรีย บเทียบข้อมูลก่อ น
และหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในกรณี ท่ีขอ้ มูล
กระจายตัวแบบปกติ ได้แก่ ความรูเ้ รื่องโรค การใช้ยา และ
ก ารป ฏิ บั ติ ตั ว จ าน ว น DRPs ค ว าม ดั น โลหิ ต บ น
ฮีโมโกลบิน Ferritin TSAT และคุณภาพชีวติ ส่วนฟอสเฟต
แคลเซียม และฮอร์โมนพาราไทรอยด์ เป็ นตัวแปรต่อเนื่องที่
มีก ารกระจายตัวไม่ ป กติ ใช้สถิติ Wilcoxon signed rnks
test

ผลและการอภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ผู้เข้าร่ ว มสนทนากลุ่ ม จ านวน 13 คน เป็ น เพศ
หญิ ง 11 คน อายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี 6 คน เป็ นพยาบาล
วิชาชีพ ระดับชานาญการ 4 คน ระยะเวลาการทางานอยู่
ในช่วง 5-10 ปี 5 คน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 10
คน ประเด็นหลักจากการสนทนากลุ่มสรุปได้ดงั นี้
รูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยา บาล
ผู้เข้า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม ทุ ก คนเห็น ด้ ว ยกับ การมี
เภสัช กรเข้ามาดูแลผู้ป่ วยไตวายระยะสุด ท้ายที่ได้รบั การ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร่วมกับทีม สหสาขาวิชาชีพ
เพื่อดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม โดย
การปรับยาให้เหมาะสมตามการทางานของไต การติดตาม
ค่ า ทางห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก าร การให้ ค วามรู้ ก ั บ ผู้ 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)
“เท่าทีพ่ ดี ่ ูแลผู้ป่วยฟอกเลือดมาประมาณ 2 ปี นะ
คะ ตัง้ แต่ มีห น่ ว ยไตเทีย ม พี เ่ ห็น ผู้ ป่ วยใช้ ย าไม่ ค่ อ ยถู ก
ค่ อ นข้างเยอะ อาจจะเป็ น ได้ย าเยอะ หลายรายการ หรือ
สูงอายุ หรือมีการปรับ เปลีย่ นวิธรี บั ประทานยาแต่ผู้ป่วยก็
รับ ประทานเหมือนเดิม บางคนกินบ้างลืมบ้าง ตรงจุดนี้ ที ่
เกีย่ วกับยาของผูป้ ่ วยถ้ามีเภสัชกรมาช่วยดูแลเรือ่ งการใช้ยา
จะดีมากค่ะ” (NUSHDF 01)
“ผมเห็น ด้ว ยอย่ างยิง่ ครับ ทีจ่ ะเปิ ด บทบาทใหม่
โดยการเข้าร่วมทีมในการดูแลผูป้ ่ วยฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไต

เทียม เวลาผมออกเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยโรคเรื้อรังในเขตอาเภอ
ของเรานะ จะเห็นว่าผูป้ ่ วยมียาเหลือเยอะมาก ยาเดียวกันมี
หลายซอง หลายวิธกี นิ เช่น ยา amlodipine มี 3 ซอง 3 วิธี
กิน เพราะเวลาหมอเปลีย่ นวิธกี นิ ยาก็ไม่ได้เอาซองเดิมมา
คืนก็สะสมทีบ่ ้าน ผมเกรงว่าผู้ป่วยจะสับสนเวลากินยา ก็ดี
นะครับทีม่ เี ภสัชกรเข้ามา ผมอยากให้เข้ามาจัดระบบยาเดิม
ทบทวนการใช้ยาของผูป้ ่ วยด้วยครับ” (RDM 01)
รูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมที่บ้าน
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกันที่
จะมีทมี สหสาขาวิชาชีพออกเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยเพราะนอกจาก
จะได้พูดคุยกับผูป้ ่ วยและญาติเกีย่ วกับเรื่องการรับประทาน
ยาทัง้ ยาสาหรับโรคไตและโรคร่วม สุขภาพ การปฏิบตั ิตัว
และกาลังใจของผูป้ ่ วย ยังได้เห็นสภาพความเป็ นจริง บริบท
ของผู้ป่วย การดูแลจากญาติ ผู้ให้ขอ้ มูลเห็นว่า การเยี่ยม
บ้านควรกระทาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งส่งผลต่อผู้ป่วยทัง้ ใน
ด้านการรักษาและในด้านจิตใจ
“การออกเยีย่ มบ้านผู้ป่วยเหรอคะ น่ าจะเป็ นผลดี
ต่อผู้ป่วยในด้านทาให้ผู้ป่วยมีขวัญและกาลังใจด้วยนะ ทีน่ ี ่
ยังไม่เคยออกเยีย่ มบ้านผู้ป่วยเลย พีม่ องว่าถ้าได้ไปเยีย่ ม
บ้านผู้ป่วยเราจะได้เห็นบริบทของเขา ได้รู้สาเหตุทแี ่ ท้จริง
ว่ า ท าไมเขาถึง ท้อ แท้ส้ ิน หวังหรือ กิน ยาไม่ ถู ก ซัก ที หรือ
น้ าหนักมากเกินตลอด ได้เห็นการดูแลจากญาติ สอบถาม
การใช้ยาจากญาติด้วย หากพบปั ญหาต่าง ๆ จะได้แนะนา
และหาทางช่วยเหลือทัง้ ผูป้ ่ วยและญาติ น่ าจะช่วยลดปั ญหา
ของผูป้ ่ วยลงได้” (NUSHD 01)
จากการสนทนากลุ่ ม สามารถสรุ ป บทบาทและ
หน้าที่ของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยได้ดงั นี้ อา
ยุรแพทย์มหี น้าที่ วินิจฉัยโรค สังยาตามโรคและอาการของ
่
ผู้ป่วย ปรับขนาดยาตามผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และ
กาหนดน้ ายาทีใ่ ช้ฟอกเลือด ปรับระยะเวลาในการฟอกโดย
ดูจากความพอเพียงในการฟอกเลือด ปรับน้ าหนักแห้งโดย
ประเมิน จากภาวะบวมน้ า ค่ าความดัน โลหิต ตัว บน และ
น้าหนักเหลือค้างหลังการฟอกเลือด
พยาบาลประจ าหน่ ว ยไตเทีย มมีห น้ า ที่ เตรีย ม
เครื่องก่อนและหลังฟอกเลือด ซักประวัตทิ วไปผู
ั ่ ป้ ่ วย บันทึก
น้าหนักและประเมินภาวะบวมน้าของผูป้ ่ วย วัดไข้ วัดความ
ดันโลหิต และประเมิน เส้น เลือดผู้ป่ วย ปรับ อัตราการฟอก
ตามค่าความดัน โลหิตของผู้ป่วย รายงานแพทย์กรณี พ บ
ภาวะแทรกซ้อ นขณะฟอกเลือ ด เช่ น ความดัน โลหิต ตก
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ตะคริว หรือ หมดสติ และแจ้ ง DRPs ที่ พ บ ให้ เภสัช กร
ประจาหน่วยไตเทียมทราบ
ทีมแพทย์ประจาครอบครัวมีหน้าที่ร่วมออกตรวจ
เยีย่ มบ้าน ให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและญาติเรื่องการรับประทาน
ยา และการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่ วย รับฟั งปั ญหา และเสนอแนะ
แน วท างการแก้ ปั ญ ห านั ้ น ให้ ก ั บ ผู้ ป่ วย เฉ พ าะราย
เภสัชกรหน่วยไตเทียมมีหน้าที่ ทบทวนรายการยา
ในใบสังยาให้
่
ต รงกับ ใบรายการยาที่แพทย์สงจากห้
ั่
องไต
เทียม คานวณปริมาณยาที่จ่ายให้ตรงวันนัดครัง้ ถัดไปโดย
หัก ปริม าณยาเดิม ที่เหลือ ออก แนะน าการรับ ประทานยา
ให้กบั ผู้ป่วยโดยการปรับวิธกี ารรับประทานยาให้เหมาะสม
เช่น ยาที่ถูกขจัดออกทางเครื่องฟอกเลือด ให้รบั ประทาน
หลั ง ฟ อกได้ แ ก่ ยา enalapril, folic acid, vitamin B
comlpex, allopurinol, metoprolol เป็ นต้น มอบใบรายการ
ยาฉบับ ภาษาไทยและใบแสดงผลเลือ ดที่มีผ ลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการดังนี้ ความเข้มข้นของเลือด (Hb) ฟอสเฟต
(PO 4) แคลเซี ย ม (Ca) ฮอร์โ มนพาราไทรอยด์ (PTH)
โพแทสเซียม (K) คาร์บอนไดออก ไซด์ (CO2) ยูรคิ แอซิค
(uric acid) ติดสติกเกอร์สแี ดง “ยานี้เปลีย่ นวิธรี บั ประทาน”
บนซองยาผู้ป่ วยหากแพทย์ป รับเปลี่ย นวิธีรบั ประทานยา
และติดสติก เกอร์คาแนะน าพิเศษในการรับ ประทาน เช่ น
CaCO3 ให้เคีย้ วก่อนกลืนพร้อมอาหารคาแรก ติดสติกเกอร์
สาหรับยาที่ถูกขจัดออกทางเครื่องฟอกเลือด หากเภสัชกร
พบความคลาดเคลื่อนทางยา เช่น ฉลากยาไม่ตรงกับแพทย์
สัง่ การรับประทานยาไม่ถูกต้อง (ในเรื่องขนาด ความถี่ และ
วิธรี บั ประทานยา) เภสัชกรสามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้
ทันที กรณีเภสัชกรพบปั ญหาอาการไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้ย าหรือ ปฏิกิริย าระหว่ างยา ขนาดยาที่ผู้ป่ วยได้รบั ไม่
สั ม พั น ธ์ ก ั บ ผ ลต รว จ ท างห้ อ งป ฏิ บ ั ติ ก ารใน แ ต่ ล ะ
ภาวะแทรกซ้อนได้แก่ ภาวะซีด ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง
ภาวะเลือดเป็ นกรด และภาวะความดันโลหิตสูง ต้องเรียน
ปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไขปั ญหานี้ กรณีผปู้ ่ วยมีผลตรวจเลือด
สูง กว่ า เกณฑ์ เป้ าหมายได้ แ ก่ โพแทสเซีย มในเลือ ดสู ง
ฟอสเฟตในเลือดสูง หรือยูรคิ แอซิคในเลือดสูง เภสัชกรจะ
ให้ ค าแนะน าเพื่อ หลีก เลี่ย งอาหารที่มีส ารดัง กล่ าวสูง กับ
ผู้ป่ วย เภสัช กรมีห น้ าที่ช่ ว ยเหลือผู้ป่ วยกรณี ไม่ สามารถ
บริห ารยาได้ เช่น แบ่ งเม็ดยาไม่ ได้ เคี้ยวไม่ได้ จาวิธีการ
รับ ประทานยาแต่ ล ะตัว ไม่ ไ ด้ เป็ นต้ น ประสานงานกับ
พยาบาลหน่วยไตเทียมในกรณีทพ่ี บ DRPs ทีเ่ กิดจากความ
ไม่ ร่วมมือ ในการรับ ประทานยาของผู้ป่ วย และการแก้ไข
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ปั ญหานัน้ ๆ ของเภสัชกร เภสัชกรหน่ วยไตเทียมมีหน้าที่
ส่งต่อข้อมูลเรื่อง DRPs ทีต่ ้องติดตามทีบ่ า้ นและปั ญหาด้าน
การปฏิบ ัติตัว เรื่อ งการควบคุ ม น้ า ปริม าณเกลือ โซเดีย ม
รวมถึงอาหารที่ทาให้ฟอสเฟต โพแทสเซียม และยูรคิ แอ
ซิคสูงให้กบั เภสัชกรปฐมภูมทิ ร่ี บั ผิดชอบในแต่ละตาบลเพื่อ
ออกเยีย่ มบ้านร่วมกับทีมแพทย์ประจาครอบครัว
ผลการวิ จยั เชิ งปริมาณ
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดในการศึกษามีทงั ้ หมด
22 คน พ บว่ า เป็ นเพ ศชาย 19 คน มี น้ าห นั ก เฉ ลี่ ย
58.95±11.17 กิ โ ลกรัม อายุ เ ฉลี่ย 58.88±12.02 ปี เป็ น
ผูส้ งู อายุระหว่าง 60 ถึง 79.99 ปี จานวน 12 คน โรคร่วมที่
พบมากทีส่ ุดคือ โรคความดันโลหิตสูง (11 คน) รองลงมาคือ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จานวน 7 คน จานวน
รายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั เฉลีย่ 10.00±2.07 รายการ กลุ่มยา
ทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ทุกคนคือ กลุ่มยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่มยา
รักษาภาวะโลหิตจาง และกลุ่มยาอื่น ๆ จาพวกวิตามิน กลุ่ม
ยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั รองลงมาคือ กลุ่มยาจับฟอสเฟตจานวน 20
คน และกลุ่ ม ยารัก ษาภาวะความเป็ นกรด-ด่ า งในเลือ ด
จานวน 19 คน
ความรู้
ผลการประเมิน ความรู้พ บว่ า ตัว อย่ า งมีค วามรู้
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่ างมีอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P=0.007)
จาก 12.91±3.75 เป็ น 14.96±3.76 คะแนน (คะแนนเต็ ม
20) หัวข้อทีผ่ ปู้ ่ วยมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญคือ เรื่อง
การใช้ยา โดยเพิม่ จาก 5.32±1.46 เป็ น 6.46±1.71 คะแนน
(P=0.001) จ านวนผู้ ป่ วยที่ มี ร ะดั บ ความรู้ ดี ม าก (≥16
คะแนน) เพิ่ม จาก 3 ราย เป็ น 13 ราย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
การศึก ษาของ มนิ สิด า อารีกุ ล ที่พ บว่ า ผู้ป่ วยมีค ะแนน
ความรูเ้ พิม่ มากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติหลังการบริบาล
เภสัชกรรม (P<0.05) (12)
ปัญหาสืบเนื่ องจากการใช้ยา
ตารางที่ 3 แสดง DRPs ที่พบในกลุ่มผู้ป่วยฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม ก่อนการให้การบริบาลทางเภสัช
กรรมมี จ านวนปั ญหาเฉลี่ ย 4.59±2.13 ปั ญหาต่ อ ราย
จานวนปั ญหาลดเหลือ 1.36±1.00 ปั ญหาต่อรายในเดือนที่
1-3 และ 1.45±1.41 ปั ญหาต่อรายในเดือนที่ 4-6 ซึง่ ลดลง
อย่ า งมีอ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ เมื่อ เทีย บกับ ก่ อ นการ
บริบาลทางเภสัชกรรม (P<0.001)

ก่อนการให้การบริบาลทางเภสัช กรรมพบ DRPs
101 ปั ญ หา ประเภทของ DRPs ที่พ บมากที่สุ ด คือ การ
ไม่ ไ ด้ ร ับ ยาที่ แ พทย์ ส ัง่ หรือ ได้ ร ับ ยาไม่ ค รบจ านวน 53
ปั ญหา (ร้อยละ 52.48 ของปั ญหาที่พบทัง้ หมด) รองลงมา
คื อ ปฏิ กิ ริย าต่ อ กัน ของยาจ านวน 25 ปั ญหา (ร้ อ ยละ
24.75) และการเลือกใช้ยาไม่เหมาะสมจานวน 19 ปั ญหา
(ร้อยละ 18.81) ยาที่พ บ DRPs มากที่สุด คือยา calcium
carbonate ยาทีพ่ บปั ญหารองลงมาคือ ยาทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าต่อ
กันคือ คู่ยา metoprolol-amlodipine และ คู่ยา metoprololaspirin
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในช่วงเดือนที่ 13 (ที่โรงพยาบาล) พบปั ญ หาทุ ก ประเภทรวม 30 ปั ญ หา
ปั ญ หาที่พ บมากที่สุด คือ การไม่ ได้รบั ยาที่แ พทย์สงหรื
ั่ อ
ได้ ร ับ ยาไม่ ค รบจ านวน 14 ปั ญหา (ร้อ ยละ 46.67 ของ
ปั ญ หาที่พ บทัง้ หมด) รองลงมาคือ ปฏิกิรยิ าต่ อกัน ของยา
จานวน 13 ปั ญ หา (ร้อ ยละ 43.33) และการเลือกใช้ยาไม่
เหมาะสมจานวน 3 ปั ญหา (ร้อยละ 10.00) รายการยาทีพ่ บ
ปั ญหามากที่สุดคือยา amlodipine ยาที่พบรองลงมาคือยา
calcium carbonate และยาทีพ่ บปั ญหามากอันดับทีส่ ามคือ
คู่ยาทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าต่อกัน คือ คู่ยา metoprolol-amlodipine
การบริบาลทางเภสัชกรรมในช่วงเดือนที่ 4-6 (ที่
บ้าน) พบปั ญ หาทุ กประเภทรวม 31 ปั ญ หา ปั ญ หาที่พ บ
มากทีส่ ดุ คือ การไม่ได้รบั ยาทีแ่ พทย์สงหรื
ั ่ อได้รบั ยาไม่ครบ
จานวนเท่ากันคือ 12 ปั ญ หา (ร้อยละ 37.50 ของปั ญ หาที่
พบทัง้ หมด) รองลงมาคือปฏิกริ ยิ าต่อกันของยา 11 ปั ญหา
(ร้อยละ 34.37) ยาที่พ บปั ญ หามากที่สุด คือ ยาบ ารุงเลือ ด
(FBC®) อันดับทีส่ องและทีส่ ามเป็ นคู่ยาทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าต่อกัน
ของยาเหมือนช่วงเดือนที่ 1-3 (ตารางที่ 2)

ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ มนิสดิ า
อารีกุล ทีพ่ บ DRPs ประเภทการไม่ได้รบั ยาทีแ่ พทย์สงหรื
ั่ อ
ได้ ร ับ ยาไม่ ค รบมากถึ ง ร้อ ยละ 79.89 ของปั ญหาที่ พ บ
ทัง้ หมด รองลงมาคือปั ญหาอันตรกิรยิ าต่อกันของยาร้อยละ
70.10 ของปั ญหาที่พบทัง้ หมด (12) การศึกษาของ อัชฎา
เหมะจันทร พบปั ญหาไม่ใช้ยาตามแพทย์สงนี
ั ่ ้มากถึงร้อยละ
68.0 (4) การศึ ก ษาของทิ พ มาศ โพธิม าศ พบปั ญหาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยามากที่สุด ร้อยละ 42.42 (13) ทัง้ นี้
ประเภทของ DRPs ที่พ บมีลัก ษณะแตกต่ างกัน ในแต่ ละ
การศึกษา เนื่องจากหลายมีสาเหตุ เช่น ประสบการณ์ของ
ผูว้ จิ ยั ในการประเมิน DRPs ลักษณะการบริบาลผูป้ ่ วยของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพในแต่ละสถานที่ หรือความแตกต่างของ
ผูป้ ่ วยในเรื่องโรคและยาทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น
การศึก ษานี้ พ บว่ า ลัก ษณะของความไม่ ค วาม
ร่วมมือในการรับประทานยาที่พบบ่อย คือ รับประทานยา
น้ อ ยกว่ า ที่ แ พทย์ ส ัง่ โดยพบร้อ ยละ 54.72, 64.29 และ
50.00 ของความไม่ความร่วมมือในการประเมิน DRPs ครัง้
ที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ สาเหตุของปั ญหานี้ส่วนใหญ่ เกิด
จากความไม่เข้าใจวิธรี บั ประทานยา การศึกษาพบผูป้ ่ วยทีม่ ี
ปั ญหาความไม่ร่วมมือร้อยละ 79.25, 42.68 และ 16.67 ไม่
เข้าใจวิธีรบั ประทานยาจากการประเมินครัง้ ที่ 1, 2 และ 3
ตามลาดับ สาเหตุ อ่นื ได้แก่ การลืมรับ ประทานยาโดยไม่
ตัง้ ใจ (พบร้อยละ 11.32, 21.43 และ 41.67 ของผู้ป่วยที่มี
ปั ญ หาความไม่ ร่ ว มมือ ในการประเมิน ครัง้ ที่ 1, 2 และ 3
ตามลาดับ) ความสับสนเนื่องจากมีรายการยาจานวนมาก
(พบร้อยละ 5.67, 35.71 และ 33.33 ของผู้ป่ วยที่มีปัญ หา
ค ว าม ไม่ ร่ ว ม มื อ ใน ก ารป ระเมิ น ค รั ้ง ที่ 1, 2 แ ละ 3
ตามลาดับ)

ตารางที่ 2. DRPs ทีพ่ บในกลุ่มผูป้ ่ วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (N=22)
จานวน (ร้อยละ) DRPs ณ เวลาต่าง ๆ ของการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
ประเภทปั ญหา
ก่อน
เดือนที่ 1-3
เดือนที่ 4-6
การไม่ได้รบั ยาทีแ่ พทย์สงหรื
ั ่ อได้รบั ยาไม่ครบ
53 (52.48)
14 (46.67)
12 (37.50)
ปฏิกริ ยิ าระหว่างยา
25 (24.75)
13 (43.33)
11 (34.37)
การเลือกใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสม
19 (18.81)
3 (10.0)
5 (15.63)
ปั ญหาจากยาในลักษณะอื่น ๆ
2 (1.98)
0
3 (9.37)
การได้รบั ขนาดยาและ/หรือระดับยาต่าเกินไป
1 (0.99)
0
0
การได้รบั ยาขนาดและ/หรือระดับยาสูงเกินไป
1 (0.99)
0
0
ปั ญหาการใช้ยาแล้วเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
0
0
1 (3.13)
รวม
101 (100)
30 (100)
32 (100)
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ก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมพบ DRPs
ที่มคี วามรุนแรงระดับ 1 (DRPs ไม่มที าให้เกิดอันตรายต่อ
ผูป้ ่ วยและไม่จาเป็ นต้องปรับเปลีย่ นการรักษา) 63 จาก 101
DRPs ที่พบ หลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมเดือนที่
1-3 และเดือนที่ 4-6 พบ 24 ใน 30 ปั ญหา และ 25 ใน 32
ปั ญหา ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ อัชฎา เห
มะจันทร ซึ่งพบว่า ร้อยละ 96 ของ DRPs ที่พบเป็ นความ
รุนแรงระดับ 1 (4)
ผลลัพธ์ทางด้านคลิ นิก
ตารางที่ 3. แสดงผลลัพธ์ทางด้านคลินิก ของการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ระดับฮีโมโกลบิน เฟอริติน ทีแซด
โพแทสเซียม และคาร์บอนไดออกไซด์ของผู้ป่วยส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์เป้ าหมายของ KDOQI 2012 (11) ยกเว้นความ
ดันโลหิตตัวบน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ อยู่มีความดัน โลหิต สูง
กว่าทีก่ าหนด สาหรับฮอร์โมนพาราไทรอยด์อยู่ในช่วงทีต่ ่ า

กว่าเกณฑ์ทงั ้ ก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
ส่วนระดับฟอสเฟตพบว่า ผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ในช่วงสูงกว่าเกณฑ์มี
จานวนลดลงมาอยู่ในช่วงเกณฑ์ท่กี าหนดหลังการให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรม สาหรับแคลเซียมมีจานวนผู้ป่วยที่
อยู่ในเกณฑ์เพิม่ ขึน้ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Khavidak
และคณะ ที่พบว่า การบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถช่วย
ลดระดับฟอสเฟตลงได้ ถึงแม้ยงั ไม่ถงึ เป้ าหมาย ส่วนระดับ
แคลเซีย มและฮีโมโกลบิน สามารถควบคุ ม ให้ อ ยู่ ในช่ ว ง
เป้ าหมายได้ (14) คล้ายกับการศึกษาของ มนิสดิ า อารีกุล
ทีพ่ บว่า ผลการรักษาโดยรวมดีขน้ึ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
หลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม (P<0.05) (12) และ
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Stemer และคณะ ที่พ บว่ า
ภาวะโลหิตจางเป็ นภาวะทีส่ ามารถจัดการให้ถงึ เป้ าหมายได้
หลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ทัง้ นี้อาจเป็ น เพราะ

ตารางที่ 3. จานวน (ร้อยละ) ของผูป้ ่ วยทีม่ ผี ลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ณ ระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์ KDOQI 2012 (N=22)1
ต่ากว่าเกณฑ์ KDOQI 2012
ตาม เกณฑ์ KDOQI2012
สูงกว่าเกณฑ์ KDOQI 2012
ผลลัพธ์ทางคลินิก
(เกณฑ์ KDOQI 2012) ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3
ความดันโลหิตบน
3
1
1
6
6
4
13
15
17
(120-140 mmHg)
(13.64) (4.55)
(4.55) (27.27) (27.27) (18.18) (59.09) (68.18) (77.27)
Hb
6
8 (36.36)
6
9
10
9
7
4
7
(10.0-11.5 g/dL)
(27.27)
(27.27) (40.91) (45.45) (40.91) (31.82) (18.18) (31.82)
Ferritin
2
NA
2
16
NA
19
4
NA
1
(200-800 ng/mL)
(9.09)
(9.09) (72.73)
(86.36) (18.18)
(4.55)
TSAT (20-50 %)
2
NA
2
17
NA
19
3
NA
1
(9.09)
(9.09) (77.27)
(86.36) (13.64)
(4.55)
Ca
12
8
8
6
9
9
4
5
5
(9.0-10.2 mg/dL)
(54.55) (36.36) (36.36) (27.27) (40.91) (40.91) (18.18) (22.73) (22.73)
PO4
0
2 (9.09)
6
11
15
9
11
5
7
(2.7-4.9 mg/dL)
(27.27) (50.0) (68.18) (40.91) (50.0) (22.73) (31.82)
iPTH
13
NA
12
8
NA
9
1
NA
1
(130-600 pg/mL)
(59.09)
(54.55) (36.36)
(40.91) (4.55)
(4.55)
CO2
0
0
0
13
14
10
9
8
12
(18-24 mmol/L)
(59.09) (63.64) (45.45) (40.91) (36.36) (54.55)
K
1
3
1
18
18
20
3
1
1
(3.5-5.5 mEq/L)
(4.55) (13.64) (4.55) (81.82) (81.82) (90.91) (13.64) (4.55)
(4.55)
1: ครัง้ ที่ 1 คือ ก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ครัง้ ที่ 2 คือ หลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในเดือนที่ 1-3 และครัง้ ที่
3 คือ หลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมเดือนที่ 4-6, NA = ไม่มขี อ้ มูล เนื่องจากมีการตรวจเลือดทุก 6 เดือน

333

ว่าภาวะโลหิตจางเป็ นการจัดการจากทีมแพทย์ทร่ี กั ษาเพียง
อย่างเดียว ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เป็ นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผูป้ ่ วยในเรื่องการรับประทานยาและการควบคุม
อาหาร (15)
คุณภาพชีวิต
การประเมิน คุณภาพก่อนการให้การบริบาลทาง
เภสัชกรรมมีคะแนนเฉลีย่ 57.11±9.15 คะแนน หลังการให้
การบริบาลทางเภสัชกรรมเดือนที่ 1-3 เท่ากับ 62.22±8.65
คะแนน และเดือนที่ 4-6 เท่ากับ 59.44±11.86 คะแนน ซึ่ง
ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ตลอดช่ ว งการศึ ก ษา
เช่ น เดี ย วกั บ ก ารศึ ก ษ าข อง ม นิ สิ ด า อารี กุ ล ที่ ใช้
แบบทดสอบคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยไตวายเรือ้ รังทีส่ ร้างโดย
สุ พ ัฒ น์ วาณิ ช ย์ ก าร และคณะ จ านวน 24 ข้อ แม้ จ ะใช้
แบบทดสอบคุ ณ ภาพชีวิต คนละชนิ ด กับ การศึก ษานี้ แต่
คะแนนคุ ณ ภาพชีวิต เฉลี่ย ไม่ แ ตกต่ า งกัน ทุ ก ระยะของ
การศึกษา (12) และการศึกษาของ Shareef และคณะ ใช้
แบบทดสอบคุ ณ ภาพชีวิต WHOQOL-BREF พบว่ า หลัง
การให้คาปรึกษาโดยเภสัชกรในเวลา 7 เดือน คุณภาพชีวติ
ของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ไม่ แ ตกต่ างกัน ยกเว้น
ทางด้านจิตวิทยาและด้านสุขภาพทางกาย (16) สาเหตุ ท่ี
คะแนนคุณ ภาพชีวิต ก่ อ นและหลังการให้ก ารบริบ าลทาง
เภสัชกรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากสภาวะ
โรคของผู้ป่วยที่ได้ดาเนินมาจนถึงระยะสุดท้ายแล้ว ทาให้
คะแนนทีป่ ระเมินได้ไม่เพิม่ ขึน้ มาก หรืออาจเป็ นเพราะการ
วิจยั ใช้เวลาในการศึกษาในช่วงสัน้ ๆ
ยังไม่มีการศึกษาที่ติดตามผู้ป่วยที่บ้านในผู้ป่วย
กลุ่มนี้ในประเทศไทย มีเฉพาะในต่ างประเทศที่อยู่ในช่ วง
การดาเนินงานวิจยั และยังไม่มผี ลการศึกษาเช่นการศึกษา
ของ Porter และคณะ (17) ดัง นั น้ จึงไม่ ส ามารถเปรีย บ
เทียบการศึกษานี้กบั การศึกษาอื่นได้ทงั ้ หมด

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ก ารศึ ก ษ านี้ เป็ น ก ารวิ จ ั ย แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพทาให้บุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที่ดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรู้บทบาทหน้าที่
ของแต่ละผ่ายและการทางานทีป่ ระสานกันได้มากขึน้ มีการ
ระดมสมองเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้กบั ผูป้ ่ วยและแก้ปัญหา
ในเชิงระบบ ทาให้การดูแลผูป้ ่ วยมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

บทบาทเภสัชกรทัง้ ในโรงพยาบาลและทีบ่ า้ นมีความชัดเจน
เป็ นรูปธรรมมากขึ้น รูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมที่
โรงพยาบาล ได้แก่ การทบทวนการใช้ยา สืบค้น แก้ไข และ
ป้ องกัน DRPs ให้ ค วามรู้เ รื่อ งโรค การใช้ ย า และการ
ปฏิบตั ติ วั ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และมีการส่ง
ต่ อข้อ มูลให้ก ับ เภสัช กรปฐมภู มิเพื่อติด ตามโดยการออก
เยี่ย มบ้าน ซึ่งเภสัช กรมีบ ทบาทสาคัญ ได้แ ก่ การสืบ ค้น
แก้ไข และป้ องกัน DRPs ขณะอยู่ท่ีบ้านตามสภาพความ
เป็ นจริงของผูป้ ่ วย สอบถามความรูค้ วามเข้าใจผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
และญาติ ในเรื่องโรค การใช้ยา และการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่ วย
พร้อมให้คาแนะนาทีถ่ ูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารยา
ที่ถูกต้อง การเก็บรักษายา และการรับ ประทานอาหารให้
เหมาะสมกับ ผลตรวจทางห้อ งปฏิบ ัติก ารที่ผิด ปกติ การ
ควบคุมปริมาณน้ าและเกลือโซเดียม การให้กาลังใจผู้ป่วย
และญาติ การให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ตามที่ ผู้ ป่ วยหรือ ญาติ
ต้องการ และแจ้งปั ญหาทีพ่ บแก่ทมี สหวิชาชีพ เพื่อติดตาม
และร่วมกันแก้ปัญหาให้กบั ผูป้ ่ วย
หลังจากนัน้ นารูปแบบทีไ่ ด้ไปปฏิบตั จิ ริงกับผูป้ ่ วย
และประมวลผลด้ว ยการวิจยั เชิงปริม าณ พบว่า ผู้ป่ วยมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อ งการใช้ยา สามารถลด
DRPs ได้ โดยการเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยา ซึง่ จะส่งผล
ต่ อ ผลลัพ ธ์ ท างคลินิ ก ให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ต ามเป้ าหมายได้
โดยเฉพาะระดับฟอสเฟตและระดับแคลเซียม แต่ผปู้ ่ วยส่วน
ใหญ่ ยงั ปฏิบตั ิตวั เองในเรื่องการกาจัดอาหารและน้ า ไม่ได้
ทาให้มจี านวนผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงกว่าเป้ าหมายเพิม่ ขึน้
ส่วนคุณภาพชีวติ ไม่แตกต่างกันตลอดการศึกษา
งานวิจยั มีขอ้ จากัด คือ ขนาดตัวอย่างน้อยเกินไป
ส่งผลต่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ทาให้ไม่สามารถเห็นความ
แตกต่ างอย่ างมีนัย สาคัญ ได้ รวมถึงใช้เวลาในการศึกษา
น้อยเกินไป การออกเยีย่ มบ้านมีขอ้ จากัดเนื่องจากผูบ้ ริหาร
เปลี่ยนนโยบายการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจากทุกเดือน เป็ นทุก
3-4 เดือนในรายเก่า ทาให้การออกเยี่ยมบ้านของผู้วจิ ยั ใน
ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ต้ อ งออกกับ พยาบาลชุ ม ชนหรือ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. แทน ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดขี ้นึ จากการ
วิจยั นี้ อาจไม่ได้เกิดจากการแทรกแซงของเภสัชกรโดยตรง
แต่อาจเกิดจากการทีต่ วั อย่างรูต้ วั ว่าจะถูกติดตามผล ทาให้
ปรับพฤติกรรม และผลอาจเกิดจากการมีพยาบาลทีย่ ้ายมา
ใหม่ ซ่ึ ง มี ค วามช านาญการในการดู แ ลผู้ ป่ วยกลุ่ ม นี้ ม า
มากกว่า 10 ปี แบบวัด KDQOL-SFTM เป็ นแบบทดสอบทีด่ ี
มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วย แต่
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ด้ว ยจ านวนข้อ ที่ม ากถึง 24 ข้อ ใหญ่ 79 ข้อ ย่ อ ย อาจไม่
เหมาะสมนั ก กับ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เป็ นผู้ สู ง อายุ จึง ควรใช้
แบบทดสอบคุณภาพชีวติ สาหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังทีส่ ร้าง
โดย สุ พ ั ฒ น์ วาณิ ช ย์ ก าร และคณะ จ านวน 24 ข้ อ ที่
ครอบคลุม 5 มิติ ทัง้ ด้านร่างกาย ความเหนื่อยล้า ด้านจิตใจ
ด้านการติดต่อสัมพันธ์กนั ในสังคม และด้านอารมณ์ (18)
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