บทความวิจยั
ผลของการให้บริ บาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยวัณโรคปอดของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
นิสารัตน์ คาด้วง1, ศุภวรรณ พงศ์พฒ
ั นาวุฒ2ิ
1นิสต
ิ ปริญญาโท

สาขาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบต
ั ิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาในผูป้ ่ วยวัณโรคปอดระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั และไม่ได้รบั การบริบาล
ทางเภสัชกรรม วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาแบบไปข้างหน้า ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 17 ระหว่างเดือน
เมษายน 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา 102 คนเป็ นกลุ่มทีไ่ ด้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม (กลุ่มทดลอง)
แบ่งเป็ นผูป้ ่ วยในระยะการรักษาแบบเข้มข้น 49 คน และในระยะต่อเนื่อง 53 คน และกลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม
79 คน (กลุ่มควบคุม) ทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนย้อนหลัง การศึกษาใช้การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกีย่ วกับการให้บริบาล
เภสัชกรรม ปั ญหาการใช้ยาของผู้ป่วย และคุณภาพชีวติ ก่อนและหลังให้บริบาลเภสัชกรรม การประเมินคุณภาพชีวติ ใช้แบบ
ประเมินขององค์การอนามัยโลกฉบับย่อ (WHOQOL-BREF หรือ WHOQOL-26) ผลการวิ จยั : กลุ่มทดลองมีผลเสมหะเป็ นลบ
เมื่อสิน้ สุดการรักษาเดือนที่ 2 มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05) ในกลุ่มทดลองพบปั ญหาจากการรักษา
ด้วยยาทัง้ หมด 115 ปั ญหา สามารถแก้ปัญหาได้ 92 ปั ญหา (ร้อยละ 80) ปั ญหาจากการรักษาด้วยยาทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ อาการ
ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา (54 ปั ญหาหรือร้อยละ 47) สรุป: การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่ วยวัณโรคปอดทาให้ผลลัพธ์
ของการรักษาดีขน้ึ ผูป้ ่ วยมีความร่วมมือในการใช้ยาและสามารถแก้ไขปั ญหาจากการใช้ยาได้มากขึน้ ส่งผลให้ ผปู้ ่ วยมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
คาสาคัญ: การบริบาลเภสัชกรรม วัณโรคปอด ปั ญหาการใช้ยา คุณภาพชีวติ

รับต้นฉบับ: 1 ส.ค. 2560, รับลงตีพมิ พ์: 29 พ.ย. 2560
ผู้ประสานงานบทความ: นิสารัตน์ คาด้วง นิสติ ปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมชุมชน) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 E-mail: nannisan310@gmail.com:

RESEARCH ARTICLE
Outcomes of Pharmaceutical Care in Patients with Pulmonary Tuberculosis
at Somdejprasangkharach XVII Hospital, Suphanburi
Nisarat Khamduang1, Supawan Pongpattanawut2
1Master

Student in Community Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Naresuan University
2Department of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmacy, Naresuan University

Abstract
Objective: To compare treatment outcomes between patients with pulmonary tuberculosis who received
pharmaceutical care and those who didn’t. Method: The study was prospective study at Somdejprasangkharach XVII
Hospital during April 2016 to November 2016. One hundred and two patients receiving pharmaceutical care (study
group) consisted of 49 patients in intensive phase and 53 in continuing phase. Seventy nine of those not receiving
pharmaceutical care (control group) were collected the data retrospectively from their medical record. The study
employed interview to collect information on pharmaceutical care and drug related problems. Quality of life before and
after the provision of pharmaceutical care was measured with the brief version of World Health Organization instrument
(WHOQOL-BREF or WHOQOL-26). Results: The proportion of subjects in experimental group having negative sputum
at the end of the second month was statistically significant higher than that in control group (p <0.05). Among 115 drug
related problems identified in the experimental group, 92 were resolved (80%). The most prevalent drug-related problem
was adverse drug reactions (54 problems or 47% ) . Conclusions: Pharmaceutical care in patients with pulmonary
tuberculosis improved treatment outcomes, increased medication adherence and resolved drug related problems, leading
to a better quality of life.
Keywords: pharmaceutical care, pulmonary tuberculosis, drug related problem, quality of life

บทนา
โรควัณโรคเป็ นกลุ่มโรคติดต่อทีส่ าคัญและยังเป็ น
ปั ญหาสาธารณสุข เพราะเป็ นสาเหตุของการป่ วยและการ
เสียชีวติ ในหลายประเทศทัวโลก
่
องค์การอนามัยโลกคาด
ประมาณว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ
80,000 รายต่อปี หรือคิดเป็ นอุบตั ิการณ์ 119 ต่อประชากร
แสนคน ปั จจุบนั ยังคงมีผปู้ ่ วยติดเชือ้ สูงมากและเป็ นสาเหตุ
สาคัญประการหนึ่งของการเสียชีวติ จากโรคติดเชือ้ แม้ว่าจะ
มีความพร้อมในการรักษา (1) ผู้ท่ตี ิดเชื้อวัณโรคไม่ได้รบั
การรัก ษาถึ ง ร้ อ ยละ 50 ซึ่ง ผู้ ป่ วยกลุ่ ม นี้ เ ป็ น กลุ่ ม ที่ไ ม่ มี

อาการทางคลินิ ก (2) การไม่ ไ ด้ร ับ รัก ษาวัณ โรคนั น้ เป็ น
ปั จจัยเสีย่ งทีท่ าให้เกิดการดือ้ ยาตามมาได้ (3)
การรักษาวัณโรคต้องอาศัยในการรักษาติดต่อกัน
เป็ นเวลานานตัง้ แต่ 4 เดือนจนถึง 1 ปี ขน้ึ ไป ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
อวัย วะที่ ติ ด เชื้ อ (4) ปั จจุ บ ัน การรัก ษาวัณ โรคปอดใช้
ระยะเวลาในการรักษา 6 เดือน ซึ่งทาให้ผู้ป่วยหายขาดได้
(5) การรักษาวัณโรคนัน้ ต้องใช้ยาต้านวัณโรคหลายขนาด
ร่วมกันและมุ่งเน้นการรักษาให้หายขาด ยาหลักที่ใช้รกั ษา
วัณโรคประกอบ isoniazid, rifampicin, pyrazinamide และ
ethambutol ยาดัง กล่ า วสามารถท าให้ เ กิด อาการไม่ พึ ง
ประสงค์ (adverse drug reactions: ADRs) ได้หลายอย่าง
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เช่น ความเป็ นพิษต่อตับ ปฏิกริ ยิ าทางผิวหนัง เบื่ออาหาร
คลื่นไส้อาเจียน และการมองเห็นที่ผดิ ปกติ (6-8) เมื่อเกิด
ADRs ทีม่ อี าการรุนแรงอาจต้องหยุดยาอย่างน้อยหนึ่งชนิด
หรือหยุดการรักษา ซึง่ ทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการรักษาเพิม่ ขึน้
และมีโอกาสเกิดความล้มเหลวในการรักษาได้ นอกจากนี้
ผู้ป่ วยทุก รายต้อ งได้ร ับการติดตาม ADRs จากการใช้ยา
รักษาวัณโรคเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา (9) การ
ใช้ยารักษาวัณโรคนัน้ มีโอกาสเกิด ADRs ได้บ่อยและทาให้
ต้องใช้ระยะเวลาการรักษาที่ยาวนาน ทาให้ผู้ป่วยจานวน
มากขาดยา และรับ ประทานยาไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ไ ม่
สามารถรักษาโรคให้หายขาดและเกิดปั ญหาวัณโรคดือ้ ยาได้
วัณโรคดือ้ ยานัน้ มีหลายสาเหตุ ได้แก่ การสังใช้
่ ยา
ของแพทย์ไม่เหมาะสม เช่น การรักษาด้วยขนาด ระยะเวลา
และสูตรที่ไม่เหมาะสม ผู้ป่วยใช้ยาไม่เหมาะสม การขาด
การรักษาหรือรับประทานยาไม่สม่าเสมอและการบริหารยา
ไม่เหมาะสม การใช้ยาทีห่ มดอายุเสือ่ มคุณภาพหรือการขาด
แคลนบุคคลากรในการรักษา (10) และสาเหตุอ่นื ๆ ได้แก่
ผูป้ ่ วยเกิด ADRs การเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา การได้รบั
ยาซ้าซ้อนหลายโรงพยาบาล ทาให้การรักษาไม่ได้ผลและ
ต้องเพิม่ ระยะเวลาการรักษานานขึน้ (11) การรักษาวัณโรค
สามารถรักษาให้หายขาดได้เมื่อผู้ป่วยให้ความร่วมมือใน
การใช้ย า โดยต้ อ งรับ ประทานยาให้ค รบขนาดและครบ
ระยะเวลาในการรักษา อุปสรรคทีส่ าคัญทีม่ กั ส่งผลต่อความ
ร่วมมือในการใช้ยารักษาวัณโรคของผู้ป่วย ได้แก่ ปริมาณ
ยาทีม่ มี ากในช่วง 2 เดือนแรกทีเ่ ริม่ ยา และระยะเวลารักษา
ทีย่ าวนานอย่างน้อย 6 เดือน (12)
เภ สั ช กรเป็ นบุ ค ลา กรที่ ส า คั ญ ที่ ท า ให้ เ กิ ด
ความสาเร็จในการรักษา (13) เภสัชกรสามารถดูแลเรื่องการ
ใช้ยา โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลของการ
รักษา ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรมีบทบาทใน
การดูแลผูป้ ่ วยเพื่อให้ได้รบั การรักษาอย่างความปลอดภัย มี
ประสิท ธิผ ล ลดอุ บ ัติก ารณ์ ห รือ ความรุ น แรงของ ADRs
เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ (14) การนาการบริบาล
ทางเภสัชกรรมมาใช้ในคลินิกวัณโรคเพื่อค้นหา แก้ไข และ
ป้ องกันปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ยา (drug related problems:
DRPs) ต้องผสมผสานหลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน รวมทัง้
ต้องมีการติดต่อ ประสานงาน และทางานร่วมกับวิชาชีพอื่น
ๆ เพื่อให้ผปู้ ่ วยหายจากโรคหรืออาการทีเ่ ป็ นอยู่ กาจัดหรือ
ลดอาการของผู้ป่วย ชะลอการดาเนินของโรคและป้ อ งกัน
โรคหรืออาการทีอ่ าจเกิดขึน้ (15,16)
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ฝ่ า ย เ ภ สั ช ก ร ร ม ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ส ม เ ด็ จ
พระสังฆราช องค์ท่ี 17 มีแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
ในเชิงรุกให้มากขึน้ โดยเน้นการเข้าไปร่วมดูแลผู้ป่วยเพื่อ
แก้ ไ ข DRPs และมุ่ ง ให้ ผู้ ป่ วยเห็น ความส าคัญ ของการ
รับประทานยาต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลทีด่ ตี ่อการรักษา และ
น าไปสู่ก ารมีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดีข องผู้ป่ วย ผู้วิจ ัย จึง สนใจ
ทาการศึกษานี้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการให้บริบาลเภสัช
กรรมและคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยวัณโรคปอดก่อนและหลัง
ได้รบั การบริบาลเภสัชกรรม เพื่อนาผลการวิจยั ไปวางแผน
และพัฒนาการให้คาปรึกษาและบริการกับผูป้ ่ วยโรควัณโรค
ต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
ก า ร ศึ ก ษ า นี้ เ ป็ นก า ร วิ จ ั ย ไ ป ข้ า ง ห น้ า เพื่ อ
เปรียบเทียบผลลัพธ์การรักษาในผูป้ ่ วยวัณโรคปอดระหว่าง
กลุ่มที่ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม (กลุ่มทดลอง) และ
กลุ่มที่ไม่ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม (กลุ่มควบคุม )
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลข
โครงการ 067/2559 เมื่อ วัน ที่ 11 มีน าคม 2559 และจาก
ค ณะ กรรม กา รจ ริ ย ธ รรม ข อง โ รง พ ยา บ า ลสม เด็ จ
พระสังฆราช องค์ท่ี 17 ซึง่ เป็ นสถานทีว่ จิ ยั
สถานทีว่ ิ จยั
สถานที่วิจ ัย คือ คลินิ ก วัณโรคของโรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็ น
โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาด 210 เตีย ง คลินิ ก เปิ ด ให้บ ริการ
เดือนละ 2 ครัง้ ทุกวันศุกร์ท่ี 1 และ 3 ของทุกเดือน
เครือ่ งมือการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นงานวิจ ัย ประกอบด้ ว ย แบบ
บัน ทึก การให้บ ริบ าลเภสัช กรรมซึ่ง เป็ น แบบสัม ภาษณ์ ท่ี
ผู้วิจยั สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจ ัย ที่
เกีย่ วข้อ และแบบประเมินคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัย
โลกฉบั บ ย่ อ (WHOQOL-BREF หรื อ WHOQOL-26) ซึ่ ง
ประเมินคุณภาพชีวติ 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านสุขภาพกาย 2)
ด้ า นจิต ใจ 3) ด้ า นสัม พัน ธภาพทางสัง คม และ 4) ด้ า น
สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ โดยรวม (17-19) WHOQOL26 มี Cronbach’s alpha coefficient เท่ า กั บ 0.84 และมี
ความสัมพันธ์กบั WHOQOL–100 โดย r=0.65 (17)
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ
การวิจ ัย ท าโดยให้ผู้เ ชี่ย วชาญ 3 ท่ า นตรวจสอบความ

ถู ก ต้ อ งเหมาะสมของค าถาม ผู้เ ชี่ย วชาญประกอบด้ว ย
นายแพทย์เชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์การทางานในคลินิก
วัณโรคไม่น้อยกว่า 5 ปี เภสัชกรที่มีประสบการณ์ ในการ
ท างานในคลินิ ก วัณ โรคไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี และพยาบาล
วิชาชีพ 1 ท่านทีผ่ ่านการอบรมเฉพาะทางในการดูแลผูป้ ่ วย
วัณ โรค ผู้ วิจ ัย ค านวณดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้อ
ค า ถ า ม กั บ วั ต ถุ ป ระสง ค์ ข องกา รวั ด (Index of ItemObjective Congruence: IOC) (20)
ตัวอย่าง
เกณฑ์คดั ตัวอย่างเข้าในการวิจยั มีดงั นี้ ผูป้ ่ วยวัณ
โรคปอดรายใหม่และผูป้ ่ วยวัณโรคปอดระยะต่อเนื่องทีม่ อี ายุ
20 ปี ขึ้ น และเข้ า รั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลสมเด็ จ
พระสังฆราช องค์ท่ี 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1
เมษายน – 30 พฤศจิก ายน 2559 ผู้ป่ วยต้ อ งมีผ ลตรวจ
เสมหะเป็ นบวก ผู้ป่วยต้องไม่มภี าวะติดเชือ้ เอช ไอ วี และ
สามารถสื่อสารโต้ตอบกับนักวิจยั ได้หรือมีผู้ดูแลทีส่ ามารถ
สือ่ สารได้ เกณฑ์คดั ออก คือ ผูป้ ่ วยถูกส่งต่อไปรักษาทีอ่ ่นื
ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษานี้ ถู ก คั ด เลื อ กแบบตาม
สะดวกจากผูท้ ่มี คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง
เมื่อพบผูป้ ่ วยมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
โครงการวิ จ ัย สอบถามความสมัค รใจในการเข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจยั ณ คลินิกวัณโรค และให้ผปู้ ่ วยลงนามในแบบ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
การค านวณขนาดตัว อย่ า งใช้ สู ต รส าหรับ การ
เปรียบเทียบสองกลุ่มประชากร โดยตัวแปรตามเป็ นตัวแปร
เชิงคุณภาพ ตัวแปรตามในการคานวณขนาดตัวอย่าง คื อ
อัต ราการรัก ษาหายต่ อ อัตราการรัก ษาครบ การค านวณ
ก าหนดให้อ ัตราการรักษาหายต่ อ อัตราการรัก ษาครบใน
กลุ่มที่ได้และไม่ได้การบริบาลทางเภสัชกรรมเท่ากับ 0.6
และ 0.9 ตามลาดับ ความคลาดเคลื่อ นชนิ ด ที่ 1 ที่ร ะดับ
0.05 อ านาจการทดสอบ (power of test) ที่ ร้ อ ยละ 80
จานวนตัวอย่างอย่างน้อยต่อกลุ่มเท่ากับ 30 คน (21)
การเก็บข้อมูล
ขัน้ ตอนการวิจยั โดยรวมสรุปอยู่ในรูปที่ 1 ผู้วิจยั
เก็บข้อมูลจากตัวอย่างทัง้ หมดด้วยตนเอง ผู้วิจยั รวบรวม
ข้อมูลของผูป้ ่ วยกลุ่มควบคุมย้อนหลังจากเวชระเบียนตัง้ แต่
ปี 2556-2558 โดยรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา โรคประจาตัว พฤติกรรม
ทางสังคม ได้แก่ การออกกาลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่ม
แอลกอฮอล์ และ DRPs ของผูป้ ่ วยในระยะเข้มข้นและระยะ

ต่ อ เนื่ อ ง ส่ว นในกลุ่ ม ทดลองผู้วิจ ัย เก็บข้อ มูลตัง้ แต่ เ ดือน
เมษายน 2559 ถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 รวมเป็ น
ระยะเวลา 8 เดือน ผูป้ ่ วยทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์แบ่งเป็ น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (ระยะเข้มข้น) และ
กลุ่มทีไ่ ด้รบั ยาวัณโรคในระยะต่อเนื่อง
ตัวแปรที่เก็บข้อมูลในกลุ่มทดลองเหมือนกับกลุ่ม
ควบคุม แต่มกี ารประเมินคุณภาพชีวติ โดย WHOQOL-26
ในกลุ่มทดลองมีการให้บริบาลเภสัชกรรมเป็ นรายบุคคล 2
ครัง้ เมื่อผูป้ ่ วยมาตามนัดในเดือนที่ 1 และ 2 ของการรักษา
ประกอบด้วย 1) จัดยารวมในซองเดียวกันของแต่ละมือ้ 2)
ให้คาปรึกษายาวัณโรคให้กบั ญาติและผูป้ ่ วย และอธิบายให้
ทราบเกีย่ วกับโรค การรักษา และการรับประทานยา 3) ให้
คาแนะนาและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการรักษา โดย
อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงอาการ สภาวะโรค และ
เน้ นว่าวัณโรคเป็ นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้หาก
ผู้ ป่ วยรับ ประทานยาสม่ า เสมอและมาตรวจการรัก ษา
ต่อเนื่องจนครบการรักษา 4) ให้คาแนะนาการปฏิบตั ติ วั เมื่อ
เกิดADRs จากยาวัณโรคและจัดการเมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
5) ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตัวเมื่อแพทย์จ่ายยาอีกครัง้ ให้
ผูป้ ่ วยหลังจากทีเ่ คยเกิด ADRs และ 6) ประเมิน DRPs เมื่อ
พบ DRPs เภสัช กรสอบถามแพทย์ โ ดยตรงเพื่อ แก้ ไ ข
หลังจากให้บริบาลเภสัชกรรมแล้ว ผูป้ ่ วยได้รบั แผ่นพับเรื่อง
ความรูเ้ รื่องโรควัณโรค ADRs และการจัดการปั ญหาเมื่อลืม
รับประทานยาและการมาติดตามนัด ผูว้ จิ ยั ส่งมอบยาให้แก่
ผูป้ ่ วย ทบทวนแผนการแก้ไข DRPs อีกครัง้ และนัดติดตาม
ผลในเดือนถัดไป
ผูว้ จิ ยั ติดตามผลการรักษาของกลุ่มทดลองในเดือน
ที่ 2 เมื่อผู้ป่วยพบแพทย์ ผู้วิจยั ให้การบริบาลเภสัชกรรม
ครัง้ ที่ 2 บันทึกข้อมูลความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยแต่
ละรายโดยนั บ จ านวนซองยาที่เ หลือ และค านวณความ
ร่วมมือในการใช้ยาในแต่ละครัง้ ติดตามการเกิด ADRs จาก
การใช้ ย าวัณ โรค พร้ อ มให้ ค าแนะน าและแก้ ไ ขปั ญหา
ประเมิน DRPs ของผู้ป่วย และประเมินคุณภาพชีวติ ครัง้ ที่
2 หลังการให้บริบาลเภสัชกรรม ผูว้ จิ ยั ส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วย
ทบทวนแผนการแก้ไข DRPs อีกครัง้
การประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกดูจากผลการเปลีย่ น
ของเสมหะเมื่อสิน้ สุดการรักษาในเดือนที่ 2 สาหรับผู้ป่วย
กลุ่ ม ทดลองระยะเข้ม ข้น โดยเปรีย บเทีย บกับ ข้อ มูลของ
ผูป้ ่ วยในปี 2556-2558 (กลุ่มควบคุม) (รูปที่ 1)
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
การสรุปตัวแปรต่าง ๆ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูป
ความถี่ และร้อ ยละ การเปรียบเทียบข้อมู ลเชิงคุ ณภาพ
ระหว่างกลุ่ม ได้แก่ เพศ โรคประจาตัว ระดับการศึกษา และ
พ ฤ ติ ก รรม สุ ข ภ า พ ใ ช้ ส ถิ ติ Chi- square test ก า ร
เปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณระหว่างกลุ่ม ได้แก่ อายุ ใช้

สถิ ติ Kruskal Wallis test การประเมิน ผลลัพ ธ์ ข องการ
รักษา โดยดูผลตรวจเสมหะเมื่อสิน้ สุดการรักษายาต้านวัณ
โรคเดือนที่ 2 ของผู้ป่วยวัณโรคปอดกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมใช้สถิติ Fisher’s exact test การเปรียบเทียบคะแนน
คุณภาพชีวติ ก่อนและหลังการให้บริบาลเภสัชกรรมใช้สถิติ
paired t-test

รูปที่ 1. ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
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ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นี้แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม
79 คนและกลุ่มทีไ่ ด้รบั การบริบาลเภสัชกรรม (กลุ่มทดลอง)
105 คน โดยแบ่งเป็ นผู้ป่วยระยะเข้มข้น 49 คน และระยะ
ต่ อ เนื่ อ ง 53 คน ตารางที่ 1 แสดงคุ ณลัก ษณะทัว่ ไปของ
ผูป้ ่ วย กลุ่มทดลองทัง้ สองกลุ่มและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง
กันในเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ โรค
ประจาตัว และพฤติกรรมสุขภาพ (P>0.05)โดยรวมผู้ป่วย
ตารางที่ 1. คุณลักษณะทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย
คุณลักษณะ

กลุ่มควบคุม (n=79)

ส่วนใหญ่เป็ นเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (กลุ่มทดลอง
ระยะเข้ม ข้น เป็ น ชายร้อ ยละ 79.6 ระยะต่ อ เนื่ อ งร้อ ยละ
71.7 และกลุ่มควบคุมร้อยละ 69.1) อายุเฉลีย่ ในแต่ละกลุ่ม
อยู่ทป่ี ระมาณ 50 ปี ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสแล้ว
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไม่มโี รคประจาตัวร่วมด้วย
และมีอาชีพรับจ้างหรือเกษตรกรรมหรือว่างงาน ผูป้ ่ วยส่วน
ใหญ่ไม่สบู บุหรี่ ไม่ด่มื แอลกอฮอล์ และออกกาลังกายนาน ๆ
ครัง้ (ตารางที่ 1)

กลุ่มทดลอง (n = 102)

P1

ระยะเข้มข้น (n=49) ระยะต่อเนื่อง (n=53)
เพศ

0.060

ชาย
หญิง
อายุ (ค่าเฉลีย่ ±SD)
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รบั การศึกษา

47 (69.1)
21 (30.9)
50.3±14.4

39 (79.6)
10 (20.4)
51.2 ±16.4

38 (71.7)
15 (28.3)
52.2±13.7

19 (24.0)
45 (57.0)
15 (19.0)

11 (22.4)
34 (69.4)
4 (8.2)

18 (34.0)
27 (50.9)
8 (15.1)

4 (5.1)

1 (2.0)

2 (3.8)

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช/ปวส
ปริญญาตรี
อาชีพ
ไม่ทางาน
รับจ้าง
เกษตรกรรม
ค้าขาย
นักเรียน
รับราชการ

19 (24.1)
32 (46.4)
20 (25.3)
4 (5.1)

10 (20.4)
20 (40.8)
16 (32.7)
2 (4.1)

17 (32.1)
23 (43.4)
11 (20.8)
0 (0.0)

0.622
0.863

0.546

0.764
13 (16.5)
44 (55.7)
7 (8.9)
11 (13.9)
4 (5.1)
0 (0.0)

16 (32.7)
27 (55.1)
2 (32.7)
2 (4.1)
1 (2.0)
1 (2.0)

19 (35.8)
25 (47.2)
3 (5.7)
4 (7.5)
2 (3.8)
0 (0.0)

1: chi-square test ในทุกตัวแปร ยกว้นอายุใช้ Kruskal Wallis test
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ตารางที่ 2. ผลการตรวจเสมหะเมื่อสิน้ สุดการรักษาเดือนที่ 2 ในกลุ่มทดลองระยะเข้มข้นและกลุ่มควบคุม
กลุ่มควบคุม (N=79)
กลุ่มทดลองระยะเข้มข้น (N=49)
P1
ผลการรักษา
ผลเสมหะเป็ นลบ
ผลเสมหะเป็ นบวก
1: Fisher’s exact test

72 (89.9)
7 (10.1)

ผลลัพธ์ของการรักษา
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพ ธ์ใ นการให้บ ริบ าลเภสัช
กรรม การเปลี่ยนแปลงของเสมหะในเดือนที่ 2 ของกลุ่ม
ทดลองระยะเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 95.9 ของตัวอย่าง ซึ่ง
มากกว่ากลุ่มควบคุมทีม่ อี ตั ราผลเสมหะเป็ นลบร้อยละ 89.9
อย่างนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.027)
คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยในกลุ่มทดลอง
จากตารางที่ 3 กลุ่มทดลองระยะเข้มข้นมีคุณภาพ
ชีวติ หลังให้การบริบาลเภสัชกรรมเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ 2 ด้านคือคุณภาพชีวติ ด้านร่างกายและด้านจิตใจ
ส่วนในระยะต่อเนื่องพบว่า คุณภาพชีวติ หลังให้การบริบาล
เภสัชกรรมเพิ่มขึน้ อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติในทุกด้าน
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า คุณภาพชีวิตในกลุ่ม
ทดลองระยะต่ อ เนื่ อ งดีก ว่ า ระยะเข้ม ข้น ผู้ ป่ วยในระยะ
ต่อเนื่องมักมีอาการทางคลินิกดีขน้ึ ในระดับหนึ่ง และจานวน
ยาที่ใ ช้ร ัก ษาลดลง จึง ส่ ง ผลท าให้คุ ณ ภาพชีวิต เพิ่ม ขึ้น
มากกว่าผูป้ ่ วยในระยะเข้มข้น

47 (95.9)
2 (4.1)

0.027

ปัญหาจากการใช้ยา
จากตารางที่ 4 DRPs ในกลุ่ ม บริบ าลทางเภสัช
กรรมเพิม่ ขึน้ มากกว่ากลุ่มควบคุมโดย กลุ่มทดลองในระยะ
เข้ม ข้น พบ DRPs 85 ปั ญ หา (1.7±0.9 ปั ญ หาต่ อ คน) ใน
ระยะต่อเนื่องกลุ่มทดลองพบ 30 ปั ญหา (0.6±0.5 ปั ญหาต่อ
คน)กลุ่มควบคุมพบ 32 ปั ญหา (0.4±0.2 ปั ญหาต่อคน) และ
ในกลุ่ ม ควบคุ ม พบ 16 ปั ญ หา (0.37±0.2 ปั ญ หาต่ อ คน)
DRPs ที่พบมากที่สุดในกลุ่มทดลอง ได้แก่ ADRs โดยใน
ผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองระยะเข้มข้นพบ 39 ปั ญหา (ร้อยละ 45.9)
และระยะต่อเนื่อง 15 ปั ญหา (ร้อยละ 50.0)
DRPs ในกลุ่ ม ทดลองทั ง้ หมด 115 ปั ญหา
สามารถแก้ไขได้ทงั ้ หมด 92 ปั ญหา (ร้อยละ 80.0) DRPs ที่
เภสัชกรเฝ้ าระวังติดตาม ได้แก่ ADRS 16 ปั ญหา (ร้อยละ
13.9) และ DRPs ทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้มี 7 ปั ญหา (ร้อยละ
6.1)
จากตารางที่ 5 ความร่ ว มมือ ในการใช้ยาโดย
จากการนับจานวนซองยา (daily package) ที่ให้ผู้ป่วยนา
ซองยามาด้ว ยทุ ก ครัง้ พบว่ า กลุ่ ม ทดลองผู้ป่ วยมีค วาม
ร่วมมือในการใช้ยามากกว่ากลุ่มควบคุม โดยระยะเข้มข้น

ตารางที่ 3. คะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ ในแต่ละด้านในกลุ่มทดลองระยะเข้มข้น (N = 49) และระยะต่อเนื่อง (N = 53)
คุณภาพชีวติ ด้าน
กลุ่มทดลอง
คะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ กลุ่มทดลอง
P1
ก่อนให้บริบาลเภสัชกรรม หลังให้บริบาลเภสัชกรรม
ด้านร่างกาย
ระยะเข้มข้น
12.2±2.1
22.4±4.3
0.037
ระยะต่อเนื่อง
24.6±1.9
29.8±2.5
0.472
ด้านจิตใจ
ระยะเข้มข้น
11.0±3.2
22.3±2.5
0.042
ระยะต่อเนื่อง
22.5±2.5
23.3±3.9
0.485
ด้านสัมพันธ์
ระยะเข้มข้น
9.9±1.0
11.1± 3.1
0.724
ทางสังคม
ระยะต่อเนื่อง
10.3±3.3
11.9±4.2
0.741
ด้านสิง่ แวดล้อม
ระยะเข้มข้น
26.00±3.5
30.4±5.4
0.664
ระยะต่อเนื่อง
30.9±4.1
32.8±3.6
0.643
ด้านคุณภาพชีวติ โดยรวม ระยะเข้มข้น
59.0±3.9
86.1±4.9
0.048
ระยะต่อเนื่อง
88.6±4.1
97.8± 4.6
0.611
1: paired t-test
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ตารางที่ 4. ปั ญหาจากการใช้ยาของผูป้ ่ วยกลุ่มควบคุม (N=79) กลุ่มทดลองระยะเข้มข้น (N=49) และระยะต่อเนื่อง (N=53)
ระยะเข้มข้น
ระยะต่อเนื่อง
ปั ญหาทีพ่ บ
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
1. ใช้ยารักษาโดยไม่จาเป็ น
2. ต้องการยาเพิม่ ในการรักษา
3. ได้รบั การรักษาด้วยยาทีไ่ ม่เหมาะสม
4. ขนาดใช้ยาน้อยเกินไป
5. เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
6. ขนาดยาสูงเกินไป
7. เกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างยา
8. การไม่ใช้ยาตามสัง่
รวมปั ญหาการใช้ยา
ค่าเฉลีย่ ของปั ญหาต่อคน±ส่วนเบีย่ งแบนมาตรฐาน)

0
0
0
0
10
0
4
18
32
0.4±0.2

ผู้ป่ วยรับ ประทานยาครบ 47 ราย (ร้อ ยละ 95.9) ระยะ
ต่ อเนื่องผู้ป่วยรับประทานยาครบ 52 ราย (ร้อยละ 98.1)
ขณะทีก่ ลุ่มควบคุมในระยะเข้มข้นและระยะต่อเนื่องทานยา
ครบร้อยละ 83.5 และ 92.4 ตามลาดับ

การอภิ ปรายและสรุปผล
จากการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การให้บริบาลเภสัช
กรรมในผู้ป่วยวัณโรคปอด ทาให้ผลลัพธ์ทางการรักษาของ
ผู้ป่ วยวัณโรคปอดดีมากขึ้น ผลตรวจเสมหะเมื่อ สิ้น สุดการ
รักษาในเดือนที่ 2 ของกลุ่มทดลอง พบว่า มีสดั ส่วนผลเสมหะ
เป็ นลบมากกว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ 6 ซึง่ มีนัยสาคัญทางสถิติ
(P=0.027) และมากกว่ า เป้ า หมายซึ่ง องค์ก ารอนามัย โลก

3
7
1
8
39
3
20
4
85
1.7±0.9

0
0
0
0
7
0
4
10
16
0.3±0.2

4
5
0
0
15
1
4
1
30
0.6±0.5

กาหนดทีร่ อ้ ยละ 85 (22) การเปลีย่ นแปลงของเสมหะเป็ นลบ
ของผูป้ ่ วยวัณโรคนัน้ แสดงถึงโอกาสความสาเร็จในการรักษา
มากขึ้น Pefura-Yone, Kengne และ Kuaban พบว่ า ผู้ป่ วย
วัณโรคที่มผี ลการตรวจเสมหะไม่เปลี่ยนเมื่อสิน้ สุดการรักษา
ในเดือนที่ 2 ของการรักษามีโอกาสทีก่ ารรักษาจะล้มเหลวสูง
กว่า เนื่องจากไม่สามารถรับประทานยาตามสูตรการรักษาได้
(23) ภัทริกา ทัศนวิจติ ร พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาล
งาว จังหวัดลาปาง ทีไ่ ด้รบั การบริบาลเภสัชกรรมมีอตั ราการ
หายขาดคิด เป็ น ร้อ ยละ 72.41 มากกว่ ากลุ่มที่ไม่ได้รบั การ
บริบาลเภสัชกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.003) (24)
การศึกษาของ ศิริรตั น์ บุญจรัส พบว่า อัตราการรักษาหาย
และอัตราการรักษาครบในกลุ่มผูป้ ่ วยวัณโรคทีไ่ ด้รบั การแก้ไข

ตารางที่ 5. การรับประทานยาวัณโรคของกลุ่มควบคุม (N=79) กลุ่มทดลองระยะเข้มข้น (N=49) และระยะต่อเนื่อง (N=53)
การรับประทานยาวัณโรค
ลืมรับประทานทานยา 1 ครัง้
ลืมรับประทานทานยา 2 ครัง้
รับประทานยาครบ

ระยะการรักษา

จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

ระยะเข้มข้น

9 (11.4)

2 (4.1)

ระยะต่อเนื่อง

2 (2.5)

1 (1.9)

ระยะเข้มข้น

4 (5.1)

0 (0.0)

ระยะต่อเนื่อง

4 (5.1)

0 (0.0)

ระยะเข้มข้น

66 (83.5)

47 (95.9)

ระยะต่อเนื่อง

73 (92.4)

52 (98.1)
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DRPs จากเภสัชกร มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้ร ับ
การบริบาลเภสัชกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.001)
(25) ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ DRPs ทีล่ ดลงและการดูแลติดตาม
ผูป้ ่ วยทีเ่ พิม่ มากขึน้
การประเมินคุณภาพชีวติ ในผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม
ทดลองระยะเข้มข้นและระยะต่อเนื่อง พบว่า หลังการให้
บริบ าลเภสัช กรรม ผู้ป่ วยในระยะเข้ม ข้น มีคุ ณภาพชีวิต
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 2 ด้าน คือ ด้านร่างกาย
และด้ า นจิ ต ใจ ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น
แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) คุณภาพ
ชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ อาจเกิดจากผลจากยารักษาวัณโรคทีท่ าให้
อาการและผลทางคลินิ ก ดีข้นึ เมื่อ เปรีย บเทีย บระหว่ า ง
ผูป้ ่ วยในระยะเข้มข้นและระยะต่อเนื่องพบว่า คุณภาพชีวติ
ของผูป้ ่ วยระยะต่อเนื่องดีกว่าระยะเข้มข้น อาจเนื่องมาจาก
สูตรยาทีใ่ ช้ในระยะเข้มข้นนัน้ ประกอบด้วยตัวยา 4 รายการ
คื อ isoniazid rifampicin pyrazinamide แ ละ ethambutol
ซึ่ง ในช่ ว งแรกที่ผู้ป่ วยได้ร ับ ยานั น้ อาจจะมีค วามกัง วล
เกี่ ย วกั บ ADRs ที่ เ กิ ด ขึ้ น และความรุ น แรงของโรค
นอกจากนี้ผลของยารักษาวัณโรคทาให้ผู้ป่วยมีอาการทาง
คลินิกดีขน้ึ ในระยะต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
ดีขน้ึ กว่าในระยะเข้มข้น (26) นอกจากนี้ยงั อาจเป็ นเพราะ
การให้ค วามรู้เ รื่อ งโรค การรัก ษา ADRs และการจัด การ
ปั ญหาต่ าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ทาให้ผู้ป่วยมีความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว รู้จกั วิธกี ารปฏิบตั ติ วั ที่เหมาะสม ลด
ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพลงไปได้ และมีความมันใจใน
่
การดูแลตนเองมากขึน้ ส่งผลให้คุณภาพชีวติ เพิม่ ขึน้
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยในแต่ละช่วงระยะมีคะแนน
ในแต่ละด้านต่างกัน ข้อมูลดังกล่าวทาให้บุคคลากรทางการ
แพทย์รถู้ งึ ปั ญหาทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและ
ด้านสิง่ แวดล้อม ทาให้สามารถให้คาแนะนากับผูป้ ่ วยได้ตรง
ประเด็นตามทีผ่ ปู้ ่ วยต้องการ WHOQOL-26 ไม่ใช่เครื่องมือ
วัด คุ ณภาพชีวิต ที่จ าเพาะกับ โรควัณโรคและไม่ ไ ด้ว ัด ผล
โดยตรงจากการใช้ยา หากใช้เครื่องมือทีเ่ ฉพาะกับโรคหรือ
การใช้ ย าจะมีค วามไวมากกว่ า ประโยชน์ จ ากประเมิน
คุณภาพชีวติ ในผู้ป่วย คือ ได้ผลประเมินที่สามารถใช้เป็ น
แนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยโดยมองผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง การ
รับรู้ถึงภาวะทางจิตใจหรือความกังวลของผู้ป่วย การรับรู้
ความสัมพันธ์ทางสังคมและสิง่ แวดล้อมที่มผี ลต่ อสุขภาพ
การให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพ โรค และยาที่สมั พันธ์กบั
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ประเด็นทีผ่ ปู้ ่ วยมีปัญหาจะช่วยแก้ไขปั ญหาด้านสุขภาพของ
ผูป้ ่ วยได้ตรงจุด
DRPs ในกลุ่มทดลองมีมากกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะความสามารถและประสบการณ์ของเภสัชกร
ในช่วงของการทดลองเพิ่มมากขึ้น กว่าในอดีตหรือ ข้อ มูล
DRPs ในอดีต (ในกลุ่มควบคุม) ได้รบั การบันทึกไม่สมบูรณ์
DRPs ที่พบมากที่สุด คือ ADRs ซึ่งพบทัง้ ในระยะเข้มข้น
และต่อเนื่อง เภสัชกรควรติดตาม DRPs และ ADRs ตลอด
การรักษา
การให้บริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรคที่ใช้ใน
การวิจยั นี้น่าจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในคลินิกวัณโรค
ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และเป็ นการ
เพิ่มบทบาทของเภสัชกร เภสัชกรมีบทบาทช่วยให้ผู้ป่วย
เข้าใจถึงภาวะโรค การดาเนินของโรคและการรักษาโรค อีก
ทัง้ เภสัชกรเป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการ
รัก ษาและความร่ ว มมือ ในการใช้ย า ส่ ง ผลให้ก ารดู แ ลมี
ประสิทธิภาพในรักษาและผูป้ ่ วยคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ในการวิจ ัย นี้ มีข้อ จ ากัด บางประการ เช่ น การ
คัดเลือกตัวอย่างเข้าร่วมการวิจยั ไม่ได้นาผูท้ เ่ี ป็ นโรคเอช ไอ
วีร่วมด้วยมาเป็ นตัวอย่าง ผู้ป่วยกลุ่มนี้ มคี วามรุนแรงของ
โรคมากกว่า มี DRPs มากกว่า มีการสนับสนุ นทางสังคม
น้ อ ยกว่ า และได้ ร ับ การตีต ราทางสัง คมที่ม ากกว่ า ด้ว ย
การศึกษานี้ยงั ไม่เป็ น แบบ randomized controlled trial ที่
ตัวอย่างได้รบั การสุ่มแยกเป็ นกลุ่ม ที่ทาให้มนใจในความ
ั่
เสมอเหมือนระหว่างกลุ่มและลดอคติทอ่ี าจเกิดขึน้ ตัวอย่าง
กลุ่มต่าง ๆ ในการศึกษานี้อาจมีความแตกต่างกันในบางตัว
แปรที่ผู้วจิ ยั ไม่ได้วดั การศึกษานี้ใช้ขอ้ มูลของกลุ่มควบคุม
จากผู้ ป่ วยในอดี ต ดัง นั ้น จึ ง อาจมีปั ญ หาเรื่อ งความไม่
สมบูรณ์ของบันทึก ตลอดจนความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่
เกิดขึน้ เช่น ความชานาญของบุคคลากรทางการแพทย์ใน
อดีตและในขณะทาวิจยั

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ด้วยความอนุ เคราะห์จาก
ผู้ ป่ วยวัณ โรคและผู้ ดู แ ลผู้ ป่ วยวัณ โรคทุ ก ท่ า น รวมถึ ง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล เภสัชกรและเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
ทุกคนในคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องค์ท่ี 17 และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทา
ให้สามารถดาเนินการวิจยั สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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