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R2R กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ควนขนุน 

ชื่อเรื่อง ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการมีส่วนร่วมของ รพสต.ในผู้ป่วยวัณโรคอ าเภอควนขนุน 

ชื่อผู้ส่งผลงาน  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ควนขนุน 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา  

วัณโรค (tuberculosis: TB) เป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญระดับโลก นอกจากก่อให้เกิดความสูญเสียทาง
สุขภาพ (disease burden) จากการป่วยและเสียชีวิต ยังเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (economic burden) 
จากค่าใช้จ่ายการรักษาที่สูงมาก ผลกระทบเกิดทั้งต่อผู้ป่วยเอง ครอบครัว และคนใกล้ชิด รวมถึงความสูญเสีย
ผลิต ภาพและศักยภาพของประชากร ในปี พ.ศ. 2558 องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง 
โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับ ให้เป็น 1 ใน 14 ประเทศจากท่ัวโลกที่มีภาระวัณโรคในปี พ.ศ. 2560-2564 โดย
ประเทศไทยมีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอุบัติการณ์วัณโรค ด้านวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Multidrug 
resistant tuberculosis: MDRTB) และ ด้านวัณโรคร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) ทั้งนี้ จากการคาด
ประมาณโดยองค์การอนามัยโลก ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 119,000 คิดเป็น
อัตราพบผู้ป่วยใหม่ 172 ต่อประชากร แสนคน ซึ่งสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว มากกว่า 50 เท่า และเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตสูงถึง 11,900 รายต่อปี หรือประมาณวันละ 33 คน (1) ปัจจุบันการรักษาวัณโรคใช้ระยะเวลาใน
การรักษาอย่างน้อย 6 เดือน (2) ต้องใช้ยาต้านวัณโรคหลายขนาดร่วมกันและมุ่งเน้นการรักษาให้หายขาด ยาหลัก
ที่ใช้รักษา วัณโรคประกอบ isoniazid, rifampicin, pyrazinamide และ ethambutol ยาดังกล่าวสามารถท า
ให้เกิดอาการไม่พึง ประสงค์ (adverse drug reactions: ADRs) ได้หลายอย่างเช่น ความเป็นพิษต่อตับ ปฏิกิริยา
ทางผิวหนัง เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน และการมองเห็นที่ผิดปกติ(3,4)  ท าให้ผู้ป่วยจ านวนมากขาดยา และ
รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดและเกิดปัญหาวัณโรคดื้อยาได้  

อัตราผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (Success Rate) โรงพยาบาลควนขนุน ในปี 2559, 2560 
และ 2561 คิดเป็นร้อยละ80, 80.30, 89.41 ตามล าดับ อัตราตายในผู้ป่วยวัณโรคคิดเป็นร้อยละ 10, 10.22 และ 
9.07 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามแมอั้ตราผลส าเร็จของการรักษาจะเพ่ิมข้ึน แต่ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขที่ต้องเร่งค้นหาผู้ป่วยและดูและการกินยาให้ครบ มุ่งให้อัตราผลส าเร็จของการรักษาเกินร้อยละ 90 
ทั่วประเทศ (1) ซึ่งจากการทบทวนข้อมูลย้อนหลังของ รพ.ควนขนุนพบว่ายังมผีู้ป่วยขาดการรักษาหรือ
รับประทานยาไม่สม่ าเสมอ ใช้ยาที่หมดอายุเสื่อมคุณภาพและสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยรับประทานยาไม่
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะระยะเข้มข้น ได้แก่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADRs) ท าให้รักษาไม่ได้ผลและ
ต้องเพ่ิมระยะเวลาการรักษานานขึ้น การรักษาวัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้เมื่อผู้ป่วยให้ความร่วมมือใน
การใช้ยา โดยต้องรับประทานยาให้ครบขนาดและครบ ระยะเวลาในการรักษา อุปสรรคที่ส าคัญที่มักส่งผลต่อ
ความร่วมมือในการใช้ยารักษาวัณโรคของผู้ป่วย ได้แก่ ปริมาณยาที่มีมากในช่วง 2 เดือนแรกท่ีเริ่มยา และ
ระยะเวลารักษา ที่ยาวนานอย่างน้อย 6 เดือน  
 เภสัชกรเป็นบุคลากรที่ส าคัญที่ท าให้เกิด ความส าเร็จในการรักษา (5) เภสัชกรสามารถดูแลเรื่องการใช้
ยา โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลของการรักษา ในงานบริบาลทางเภสัชกรรมเภสัชกรมีบทบาทใน
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การดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างความปลอดภัย มีประสิทธิผล ลดอุบัติการณ์หรือความรุนแรงของ 
ADRs เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (6) การบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช้ในคลินิกวัณโรคเพ่ือค้นหา แก้ไข 
และ ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยา (drug related problems: DRPs) ต้องผสมผสานหลายกิจกรรมเข้า
ด้วยกัน รวมทั้งต้องมีการติดต่อประสานงาน และท างานร่วมกับวิชาชีพอ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคหรือ
อาการที่เป็นอยู่ (7,8) แตเ่ภสัชกรเองไม่สามารถติดตามอาการหลังการใช้ยาได้ทุกราย ดังนั้นการมีส่วนร่วมของ 
รพสต.ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสามารถช่วยดูแลเรื่องการใช้ยา ดังนั้นงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค มี
แนวคิดในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในเชิงรุกให้มากขึ้น โดยเน้นการเข้าไปร่วมดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการใช้ยาและมุ่งให้ผู้ป่วยเห็นความส าคัญของการรับประทานยาต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อการ
รักษา และน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย จึงได้ศึกษา ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการมีส่วนร่วม
ของ รพสต.ในผู้ป่วยวัณโรคอ าเภอควนขนุน เพ่ือน าผลการวิจัยไปวางแผน และพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วยโรควัณโรคต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

  เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์การรักษาในผู้ป่วยวัณโรคระหว่างกลุ่มที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมและ

กลุ่มท่ีได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการมีส่วนร่วมของ รพสต. 

 

ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย   

อัตราผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคอ าเภอควนขนุนเพ่ิมข้ึน และน าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ไปวางแผนและพัฒนาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรคอ าเภอควนขนุนต่อไป 

 

วิธีการศึกษา 

รูปแบบการวิจัย การศึกษานี้เป็นการวิจัยไปข้างหน้าเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การรักษาในผู้ป่วยวัณโรค

ระหว่าง และกลุ่มที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม (กลุ่มควบคุม) และกลุ่มที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม

โดยการมีส่วนร่วมของ รพสต. (กลุ่มทดลอง)  

ระยะเวลาด าเนินการ  1 มิถุนายน 2561 – 31 มีนาคม 2563  

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีเข้ารับการรักษา ณ.คลินิกวันใส รพ.ควนขนุนทุกราย ซึ่งเปิดให้บริการ

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวัน พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 

   1.กลุ่มควบคุม ได้แก่ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม (แบบเดิม) ตั้งแต่ 1 เม.ย.

2560 – 31 พ.ค.2561 จ านวน 81 คน 

   2.กลุ่มทดลอง ได้แก่ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการมีส่วนร่วมของ รพ

สต. (แบบใหม่) ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2561 – 31 มี.ค.2563 จ านวน 110 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วยแบบบันทึกการให้บริบาลเภสัชกรรม แบบบันทึกการติดตาม

การใช้ยาโดย รพสต.มีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแบบ

บันทึกการรับประทานยา (DOT card)  

การเก็บข้อมูล (data collection) 

 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างทั้งหมดด้วยตนเอง ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมย้อนหลังจาก

เวชระเบียนตั้งแต่ 1 เม.ย.2560 – 31 พ.ค.2561  โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ประเภทการขึ้นทะเบียน 

โรคร่วม สูตรยาที่ใช้ ผลการตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาเดือนที่ 2 (Sputum conversion) อาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา ความร่วมมือในการใช้ยาระยะเข้มข้น และผลลัพธ์การรักษา ส่วนในกลุ่มทดลองผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลตั้งแต่เดือน 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2553 รวมเป็น ระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน ในกลุ่มทดลองมี

การให้บริบาลเภสัชกรรมเป็นรายบุคคลอย่างน้อย 7 ครั้ง เมื่อผู้ป่วยมาตามนัดในเดือนที่ 1 ของการรักษา 

(จ านวน 2 ครั้ง) และเดือนสุดท้ายของการรักษา (เดือนละ 1 ครั้ง) ประกอบด้วย  

  1.ครั้งแรกที่ผู้ป่วยมารับบริการคลินิก ณ.วันใส และติดตามหลังได้รับยา 2 สัปดาห์ 

    1.1 จดัยารวมในซองเดียวกันของแต่ละมื้อเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาครั้งละ 15 วัน  

    1.2 ให้ค าปรึกษายาวัณโรคให้กับญาติและผู้ป่วยและอธิบายให้ทราบเกี่ยวกับโรค การรักษา และการ

รับประทานยา พร้อมแจกแผ่นพับเรื่อง ความรู้เรื่องโรควัณโรค ADRs และการจัดการปัญหาเมื่อลืมรับประทาน

ยาและการมาติดตามนัด 

    1.3 ให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการรักษาโดยอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึง

อาการ สภาวะโรค และเน้นว่าวัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากผู้ป่วยรับประทานยาสม่ าเสมอ

และมาตรวจการรักษา ต่อเนื่องจนครบการรักษา  

    1.4 ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวเมื่อ เกิดADRs จากยาวัณโรคและจัดการเมื่อเกิดภาวะผิดปกติ และให้

ค าแนะน าการปฏิบัติตัวเมื่อแพทย์จ่ายยาอีกครั้งให้ผู้ป่วยหลังจากท่ีเคยเกิด ADRs   

    1.5 ประเมิน DRPs เมื่อพบ DRPs เภสัชกรสอบถามแพทย์โดยตรงเพื่อแก้ไข  

    1.6 ส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วย ทบทวนแผนการแก้ไข DRPs อีกครั้ง และนัดติดตามผลในเดือนถัดไป 

    1.7 เภสัชโทรติดตามความร่วมมือในการใช้ยาและ ADRs จากการใช้ยาตามแผนการติดตาม เพ่ือ

ค้นหาและแก้ไข DRPs ได้ทันทวงที และให้ก าลังใจในการรับประทานยา  

  2.การติดตามผลการรักษาของกลุ่มทดลอง หลังได้รับยาเดือนละ 1ครั้ง ณ.คลินิกวันใส 

    2.1 จัดยารวมในซองเดียวกันของแต่ละมื้อเพ่ือสะดวกและลดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา

จ านวน 30 วัน โดยแบ่งให้ผู้ป่วยจ านวน 10 วัน อีก 20 วันจัดยาเพ่ือฝากเก็บไว้ที่ รพสต.เพ่ือควบคุมคุณภาพยา 

(อุณหภูมิน้อยกว่า 30 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามมาตรฐาน) 



4 
 

 

    2.2 บันทึกข้อมูลความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ ละรายโดยนับจ านวนซองยาที่เหลือ

และค านวณความรว่มมือในการใช้ยาในแต่ละครั้ง ติดตามการเกิด ADRs จากการใช้ยาวัณโรค พร้อมให้

ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา  

    2.3 รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่มารับบริการแต่ละสัปดาห์เพ่ือประสาน รพสต.มารับยา

ของผู้ป่วยไปเก็บไว้ที่ รพสต.และติดตามเยี่ยมการใช้ยาของผู้ป่วย หากมีปัญหาประสานเภสัชกรเพ่ือ

ด าเนินการแก้ไข (ผู้ป่วยจะได้รับการติดตามการใช้ยาจาก รพสต.เดือนละ 2 ครั้ง) 

  3.ผลลัพธ์การรักษา ดูจากอัตราการเปลี่ยนเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 2 ของการรักษา 

(Sputum conversion rate) และ อัตราผลส าเร็จของการรักษา (Treatment Success rate)  โดย

เปรียบเทียบกับข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาในรูป ความถี่ และร้อยละ เปรียบเทียบข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่าง

กลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ โรคประจ าตัว ประเภทการขึ้นทะเบียนวัณโรค สูตรยาที่ใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากากรใช้

ยา ความร่วมมือในการใช้ยาระยะเข้มข้น และเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาโดยดู ผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุด

เดือนที่ 2 ของการรักษา และอัตราผลส าเร็จของการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุมใช้สถิติ 

ใช้สถิติ Chi- square test (p<0.05) 

 

 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร 

ผู้ป่วยวัณโรคท่ีเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 81 คนและกลุ่มท่ีได้รับการบริบาลเภสัชกรรม

โดย รพสต.มีส่วนร่วม (กลุ่มทดลอง) 110 คน ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมไม่แตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ ชนิดของวัณโรค โรคประจ าตัว และสูตรยา (P>0.05) แต่จะแตกต่างกัน

ด้านประเภทขึ้นทะเบียน โดยผู้ป่วยกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยรายใหม่ (New) ร้อยละ 95.5 

ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน Relapse ถึงร้อยละ 16.0 โดยรวมผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง (สองในสามของทั้ง 2 กลุ่มเป็นเพศชาย) อายุเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มอยู่ที่ประมาณ 53 ปี ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่เป็นวัณโรคในปอด และสองในสามของทั้ง 2 กลุ่มไม่มีโรคประจ าตัว (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของประชากร  

คุณลักษณะ กลุ่มควบคุม 
N=81 

กลุ่มทดลอง 
N=110 

P1 
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เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
61(75.3) 
20(24.7) 

 
86(78.2) 
24(21.8) 

0.641 

อายุ 
  <40 
  40-50 
  51-60 
  61-70 
  71-80 
  >80 
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

 
20(24.7) 
15(18.5) 
15(18.5) 
12(14.8) 
12(14.8) 
7(81.0) 
53.62 

 
28(25.4) 
21(19.1) 
20(18.2) 
15(13.6) 
18(16.4) 
8(7.3) 
53.10 

999 

ประเภทข้ึนทะเบียน 
  New 
  Relapse 

 
68(84.0) 
13(16.0) 

 
105(95.5) 
5(4.5) 

0.007 

ชนิดของวัณโรค 
  Pulmonary TB 
     B- 
     B1+ 
     B2+ 
     B3+ 
  EP 
     Lympnode  
     Bone 
     Pleural 
     Colon 

 
 
   27(33.3) 
   22(27.2) 
   7(8.6) 
   10(12.3) 
    
   5(6.2) 
   3(3.7) 
   7(8.6) 
   0(0.0) 

 
 
  42(38.2) 
  25(22.7) 
  8(7.3) 
  16(14.5) 
 
   8(7.3) 
   4(3.6) 
   6(5.5) 
   1(0.9) 

0.929 

คุณลักษณะ กลุ่มควบคุม 
N=81 

กลุ่มทดลอง 
N=110 

P1 

โรคประจ าตัว 
  ไม่มีโรคประจ าตัว 
  มีโรคประจ าตัว 
    HIV 
    DM 
    Astma/COPD 
    CA 

 
59(72.8) 
 
   5(6.2) 
   2(2.5) 
   3(3.7) 
   2(2.5) 

 
82(74.5) 
 
   8(7.3) 
   3(2.7) 
   3(2.7) 
   2(1.8) 

1.000 
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    Cirrhosis 
    DVT 
    DM+HT 
    HT+DLP+Gout 

   1(1.2) 
   1(1.2) 
   4(4.9) 
   1(1.2) 

   1(0.9) 
   1(0.9) 
   5(4.5) 
   5(4.5) 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรักษาด้วยยา 

 การศึกษาพบว่าสูตรยาในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคท้ัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (p>.05) โดยสูตรยาที่ใช้

ส่วนมากเป็นสูตรยามาตรฐานระยะสั้น ได้แก่ 2HRZE/4HR เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีโรคร่วม 

ตารางที่ 2 ข้อมูลการรักษาด้วยยา 

สูตรยา กลุ่มควบคุม 
N=81 

กลุ่มทดลอง 
N=110 

P1 

  2HRZE/4HR 
  3HRZE/4HR 
  9HRE 
  2HRE/7HR 
  2HRZES/1HRZE/5HRE 
  2SHE/16HE 
  2HRE/10HE 
  2HRZ/7HR 
  6-9RZE 
  2HRZE/7-10HR 
  อ่ืนๆ 

54(66.7) 
7(8.6) 
0(0.0) 
4(4.9) 
10(12.3) 
0(0.0) 
1(1.2) 
0(0.0) 
3(3.7) 
2(2.5) 
0(0.0) 

82(74.5) 
6(5.5) 
2(1.8) 
5(4.5) 
1(0.9) 
1(0.9) 
1(0.9) 
1(0.9) 
5(4.5) 
4(3.6) 
2(1.8) 

0.087 

 

ส่วนที่ 3 การเก็บรักษายาและติดตามการใช้ยาโดย รพสต.มีส่วนร่วม 

 การศึกษาพบว่าผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 80.9 สมัครใจและมั่นใจในการฝากเก็บยาไว้ที่ รพสต.เพ่ือควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ตามมาตรฐาน และได้รับการติดตามการกินยาโดย รพสต.ทุก 10 วัน ในรายที่ไม่ได้

ฝากยาที่ รพสต.เภสัชกรจะโทรประสานเพ่ือติดตามความร่วมมือในการใช้ยาด้วยตนเอง หากมีปัญหาส่งต่อข้อมูล

ให้ รพสต.ติดตามผู้ป่วยและญาติเป็นรายๆ ไป 

 

ตารางที่ 3 ข้อมูลการรกัษาด้วยยาการเก็บรักษายาและติดตามการใช้ยาโดย รพสต. 

การเก็บยาและติดตามการใช้ยา กลุ่มทดลอง (N=110) 

  เก็บยาไว้เอง 21(19.1) 
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  CMU  
  รพสต.แหลมโตนด 
  รพสต.ปันแต 
  รพสต.ศาลาต าเสา 
  รพสต.หัวถนน 
  รพสต.จันนา 
  รพสต.สะพานข่อย 
  รพสต.เกาะยาง 
  รพสต.พังดาน 
  รพสต.แพรกหา 
  รพสต.โตนดด้วน 
  รพสต.สี่แยกไสยวน 
  รพสต.ปากคลอง 
  รพสต.พนางตุง 
  รพสต.ทะเลน้อย 
  รพสต.ดอนศาลา 
  รพสต.ควนดินแดง 

4(3.6) 
3(2.7) 
13(11.8) 
4(3.6) 
2(1.8) 
3(2.7) 
1(0.9) 
2(1.8) 
5(4.5) 
4(3.6) 
2(1.8) 
12(10.9) 
6(5.5) 
6(5.5) 
11(10.0) 
7(6.4) 
4(3.6) 

 

ส่วนที ่4 ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADRs) 

 จากการศึกษาการบริบาลเภสัชกรรมโดยการมีส่วนร่วมของ รพสต.พบว่าในกลุ่มทดลองพบ ADRs จาก

การใช้ยาถึงร้อยละ 35.5 ซึ่งส่วนมากมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ทั้งนี้เนื่องจากในกลุ่มทดลองมีการโทรประสาน

ติดตาม ADRs โดยเภสัชกรและติดตามเยี่ยมโดย รพสต.ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถจัดการอาการไม่พึงประสงค์จาก

ยาได้ โดยไม่หยุดใช้ยา  

ตารางที่ 4 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADRs) 

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADRs) กลุ่มควบคุม 
N=81 

กลุ่มทดลอง 
N=110 

P1 

  No ADRs 
  ADRs 
     Iching 
     N/V 
     Pain 
     Other 

66(81.5) 
15(18.5) 
    2(2.5) 
    9(11.1) 
    4(4.9) 
    0(0.0) 

71(64.5) 
39(35.5) 
    6(5.5) 
    23(20.9) 
    8(7.3) 
    2(1.8) 

0.116 
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จากการศึกษากลุ่มทดลองพบผู้ป่วยเกิด ADRs จากยามากถึง 39 รายแตม่ีเพียง 1 รายที่หยุดยาเองก่อน

มาพบแพทย์ตามนัด ทั้งนี้เนื่องจากบทบาทของเภสัชกรและ รพสต.ในการติดตามและให้ค าแนะน าการใช้อย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้ผู้ป่วยสามารถจัดการ ADRs ได ้โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถจัดการ ADRs จากยาได้จากการ

โทรติดตามการใช้ยาโดยเภสัชกร และ รพสต (ตารางที5่) 

ตารางที่ 5 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADRs) 

การจัดการ ADRs กลุ่มทดลอง (N=39) 

หยุดยาเอง 
   หยุดยาและมาพบแพทย์ตามนัด 
ไม่หยุดยา 
   มาพบแพทย์ก่อนนัดหลังเกิด ADRs 
   มาพบแพทย์ตามนัดหลังเกิด ADRs 
   ทราบ ADRs และการจัดการจากผู้ป่วยโทรปรึกษาเภสัชกร/รพสต 
   ทราบ ADRs จากและการจัดการจากเภสัชกรโทรติดตามการใช้ยา 

 
1(2.56) 
38(97.44) 
    1(2.56) 
    1(2.56) 
    24(61.55) 
    12(30.77) 

 

ส่วนที ่4 ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADRs) 

จากการศึกษากลุ่มทดลองพบผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยา กินยาระยะเข้มข้นครบทุกม้ือถึงร้อยละ 

92.7 ซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) ไม่มีผู้ป่วยที่ขาดยาระยะเข้มข้นเกิน 2 สัปดาห์ 

(ตารางท่ี6) 

ตารางที่ 6 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADRs) 

ความร่วมมือการใช้ยาระยะเข้มข้น กลุ่มควบคุม 
N=81 

กลุ่มทดลอง 
N=110 

P1 

  กินยาครบทุกมื้อ 
  ขาดยา 
    ขาดยา 1-2 dose 
    ขาดยา 3-4 dose 
    ขาดยา 5-6 dose 
    ขาดยา>6 dose 

60(74.1) 
21(25.9) 
    8(9.9) 
    4(4.9) 
    5(6.2) 
    4(4.9) 
 

106(96.4) 
4(3.6) 
    2(1.8) 
    0(0.0) 
    0(0.0) 
    2(1.8) 
 

0.000 

 

ส่วนที ่5 ผลลัพธ์การรักษา 

     5.1 อัตราการเปลี่ยนเสมหะเป็นลบหลังสิ้นสุดเดือนที่ 2 ของการรักษา 
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จากการศึกษากลุ่มทดลองพบ Sputum conversion rate ร้อยละ 90.11 ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.021) (ตารางท่ี7) 

 

 

 

 

ตารางที่ 7 อัตราผลเสมหะเปลี่ยนเป็นลบเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้น 

Sputum conversion  
 

กลุ่มควบคุม 
N=66 

กลุ่มทดลอง 
N=91 

P1 

Negative 
Positive 
  1+ 
  2+ 
  3+ 

47(71.21) 
19(28.79) 
   15(81.5) 
   4(4.9) 
   0(81.5) 

82(90.11) 
9(9.89) 
   7(81.5) 
   1(4.9) 
   1(81.5) 

0.021 

 

   5.2 อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค 

จากการศึกษากลุ่มทดลองพบว่าอัตราผลการรักษาส าเร็จร้อยละ 92.7   (รักษาหาย + รักษาครบ) ซ่ึง

แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P 0.038)  (ตารางท่ี8) 

ตารางที่ 8 Treatment Outcome 

Treatment Outcome 
 

กลุ่มควบคุม 
N=66 

กลุ่มทดลอง 
N=91 

P1 

Cure (รักษาหาย) 
Treatment complete (รักษาครบ) 
Treatment failure (รักษาล้มเหลว) 
Default (ขาดยา) 
Died (เสียชีวิต) 

63(77.8) 
4(4.9) 
2(2.5) 
3(3.7) 
9(11.1) 

86(78.2) 
16(14.5) 
1(0.9) 
0(0.0) 
7(6.4) 

0.038 

 

อภิปรายและสรุปผล 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้บริบาลเภสัชกรรมโดยการมีส่วนร่วมของ รพสต. ในผู้ป่วยวัณโรคท า

ให้ผลลัพธ์ทางการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคดีมากข้ึน ผลตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาในเดือนที่ 2 ของกลุ่ม

ทดลอง พบว่ามีสัดส่วนผลเสมหะเป็นลบมากกว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ 18.9 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.000) 

และมากกว่าเป้าหมายซึ่งองค์การอนามัยโลกก าหนดที่ร้อยละ 85 (9) การเปลี่ยนแปลงของเสมหะเป็นลบของ
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ผู้ป่วยวัณโรคนั้นแสดงถึงโอกาสความส าเร็จในการรักษามากขึ้น Pefura-Yone, Kengne และ Kuaban พบว่า 

ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีผลการตรวจเสมหะไม่เปลี่ยนเมื่อสิ้นสุดการรักษาในเดือนที่ 2 ของการรักษามีโอกาสที่การรักษา

จะล้มเหลวสูงกว่า เนื่องจากไม่สามารถรับประทานยาตามสูตรการรักษาได้ (10) ภัทริกา ทัศนวิจิตร พบว่า ผู้ป่วย

วัณโรคในโรงพยาบาลงาว จังหวัดล าปาง ที่ได้รับการบริบาลเภสัชกรรมมีอัตราการหายขาดคิดเป็นร้อยละ 72.41 

มากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการบริบาลเภสัชกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.003) (11) การศึกษาของศิริรัตน์ 

บุญจรัส พบว่า อัตราการรักษาหายและอัตราการรักษาครบ (Success rate) ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคท่ีได้รับการ

แก้ไข DRPs จากเภสัชกรมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยวัณโรคท่ีไม่ได้รับการบริบาลเภสัชกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.001) (25) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ DRPs ที่ลดลงและการดูแลติดตามผู้ป่วยที่เพ่ิมมากข้ึน 

การให้บริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมของ รพสต.ที่ใช้ในการวิจัยนี้น่าจะสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในคลินิกวัณโรค ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และเป็นการเพ่ิมบทบาทของ

เภสัชกรในการท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีม รพสต.เป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยเพิ่มความร่วมมือในการรักษา

และความร่วมมือในการใช้ยา ส่งผลให้การดูแลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.การศึกษานี้มีข้อจ ากัดบางประการ เช่น กลุ่มต่าง ๆ ในการศึกษานี้อาจมีความแตกต่างกันในบางตัว 

แปรที่ผู้ศึกษาไม่ได้วัด การศึกษานี้ใช้ข้อมูลของกลุ่มควบคุมจากผู้ป่วยในอดีต ดังนั้นจึงอาจมีปัญหาเรื่องความไม่ 

สมบูรณ์ของบันทึก ตลอดจนความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีเกิดข้ึน เช่น ความช านาญของบุคคลากรทางการแพทย์

ในอดีตและในขณะท าวิจัย 

2.การรักษาวัณโรคแบบครบวงจร เป็นการบูรณาการการท างานวัณโรคโดยอาศัยการท างานเป็นทีมทั้ง
บุคลากรในโรงพยาบาล สถานีอนามัยและชุมชน เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นการพัฒนา
ระบบการด าเนินงานวัณโรคตั้งแต่การเริ่มคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ การรักษา ระบบยา การส่งต่อ การติดตาม
และประเมินผล ซึ่งจะต้องท างานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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