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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการดูแลผูส้ งู อายุทต่ี ดิ บ้านและติดเตียงทีบ่ า้ นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อปั ญหาสุขภาพ
และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย วิ ธีการ: แบบของการวิจยั คือ การศึกษาแบบกึง่ ทดลองทีป่ ระเมินผลก่อนและหลัง การดูแลผูส้ งู อายุ
ทีบ่ า้ นทีต่ ดิ บ้าน 18 รายและติดเตียง 9 รายโดยการเยีย่ มบ้านของทีมสหสาขาวิชาชีพจานวน 3 ครัง้ ใน 6 เดือน การดูแลผูป้ ่ วยเริม่
ด้วยการค้นหาปั ญหาสุขภาพของผูป้ ่ วย ประเมินปั ญหาเบือ้ งต้นทัง้ ด้านกายภาพและการใช้ยา และแก้ไขปั ญหาร่วมกันระหว่างทีม
และครอบครัวของผูป้ ่ วย ผลลัพธ์ทป่ี ระเมิน คือ คุณภาพชีวติ ปั ญหาจากยา (drug related problems: DRPs) ความร่วมมือในการ
ใช้ยา ผลลัพธ์ทางคลินิกของโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไต ภาวะซึมเศร้า การเคลื่อนไหว ภาวะแทรกซ้อนจาก
การติดเตียง และความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ การเก็บข้อมูลใช้แบบประเมินอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาทีอ่ งิ เกณฑ์ของ
องค์การอนามัยโลก แบบสัมภาษณ์ความร่วมมือในการใช้ยา (Brief Medication Questionnaires; BMQ) และการนับเม็ดยา แบบ
คัดกรองโรคซึมเศร้า (9Q) แบบประเมินการเคลื่อนไหว (Modified Barthel Index) แบบประเมินความเสีย่ งการเกิดแผลกดทับ
(Braden’s score) แบบวัดคุณภาพชีวติ EQ-5D-5L-VAS และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ผลการวิ จยั : ก่อนการ
วิจยั ในกลุ่มติดบ้านพบ DRP ในผูป้ ่ วย 8 คนจากทัง้ หมด 18 คน และในกลุ่มติดเตียงพบ DRP ในผูป้ ่ วย 6 คนจากทัง้ หมด 9 คน
การแทรกแซงสามารถขจัด DRP หมดไปได้ในผูป้ ่ วยทุกคน จานวนผูท้ ร่ี ่วมมือในการใช้ยาเพิม่ ขึน้ ในกลุ่มติดบ้านจาก 6 คน เป็ น
17 คน (p<0.001) และในกลุ่มติดเตียงเพิม่ จาก 4 คน เป็ น 9 คน (p=0.031) การแทรกแซงทาให้ผลลัพธ์ทางคลินิกเข้าเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่ ขึน้ โดยในกลุ่มติดบ้านเพิม่ จาก 5 คน เป็ น 18 คน (p<0.001) และในกลุ่มติดเตียงเพิม่ จาก 8 คน เป็ น 9 คน (p=
0.347) ตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้าลดลง โดยในกลุ่มติดบ้านลดลงจาก 10 คน เป็ น 3 คน (p<0.001) และในกลุ่มติดเตียงลดลงจาก 9
คน เป็ น 6 คน (p=0.091) ผูป้ ่ วยกลุ่มติดเตียงมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเตียงลดลงจาก 9 คนเป็ น 4 คน (p=0.059) หลังจาก
การแทรกแซง คุณภาพชีวติ ของตัวอย่างเพิม่ ขึน้ 0.08 (p<0.001) ในกลุ่มติดบ้าน และ 0.05 (p<0.001) ในกลุ่มติดเตียง ความพึง
พอใจต่อการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพเพิม่ ขึน้ 0.63 (p<0.001) ในกลุ่มติดบ้าน และ 0.50 (p<0.001) ในกลุ่มติดเตียง Bathel
index เพิม่ ขึน้ 3.05 (p<0.001) ในกลุ่มติดบ้าน และ 1.67 (p<0.001) ในกลุ่มติดเตียง ภาวะซึมเศร้าลดลง 1.66 (P<0.001) ในกลุ่ม
ติดบ้าน และ 3.44 (P<0.001) ในกลุ่มติดเตียง สรุป: การดูแลสุขภาพผูป้ ่ วยทีต่ ดิ บ้านและติดเตียงทีบ่ า้ นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ทาให้ DRPs และภาวะซึมเศร้าลดลง ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเตียงมีแนวโน้มลดลงในกลุ่มติดเตียง ผูป้ ่ วยมีความร่วมมือใน
การใช้ยา มีผลลัพธ์ทางคลินิกเข้าเกณฑ์มาตรฐาน การเคลื่อนไหว คุณภาพชีวติ และความพึงพอใจต่อการดูแลมากขึน้ ดังนัน้ จึง
ควรส่งเสริมให้การเยี่ยมบ้านดังกล่าวเป็ นนโยบายและควรเพิม่ เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิม่
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยในด้านอื่นๆ ต่อไป
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Abstract
Objective: To study the effect of multidisciplinary home care on health problems and quality of life of homebound and bed-bound elderly patients. Method: Study design was a quasi-experiment measuring the effects before and
after the provision of multidisciplinary home cares for 3 times within 6 months for18 home- bound and 9 bed- bound
elderly patients. The care began with identifying patients’ health problems, basic physical and drug use problems and
collaborative resolution of the problems between health team and family members. Outcomes of the study included
quality of life, drug related problems (DRPs), medication adherence, clinical outcomes for hypertension, diabetes mellitus
and kidney diseases, depression, movement, complications from being bed-bound and satisfaction. Data collection was
done using forms for adverse drug reaction based on WHO’s criteria, scale for interviewing adherence (Brief Medication
Questionnaires; BMQ) , pill count, depression screening test ( 9Q) , modified Barthel index for movement assessment,
Braden's score for bed sores, quality of Life scale ( EQ- 5D- 5L- VAS) , and satisfaction questionnaire. Results: At the
beginning of the study, DRPs were identified in 8 of 18 home-bound patients, while DRPs were identified in 6 of 9 bed
bound patients. Interventions eliminated DRPs in all patients. Drug adherent patients increased from 6 to 17 (p<0.001)
in the home-bound patients and from 4 to 9 (p=0.031) in the bed-bound patients. Intervention improved the number of
patients with clinical outcomes meeting the goals from 5 to 18 (p<0.001) in the home-bound patients and from 8 to 9
(p=0.347) in the bed-bound patients. Subjects with depression decreased from 10 to 3 (p<0.001) in the home-bound
patients and from 9 to 6 (p=0.091) in the bed-bound patients. Subjects with bed-bound complications (Barden's score)
decreased from 9 to 4 (p=0.059) in the bed-bound patients. After interventions, quality of life among subjects improved
by 0.08 (p<0.001) in the home-bound patients and 0.05 (p<0.001) in the bed-bound patients. Satisfaction towards
multidisciplinary home care increased by 0.63 (p<0.001) in the home-bound patients and 0.50 (p<0.001) in the bedbound patients. Bathel index increased by 3.05 (p<0.001) in the home-bound patients and 1.67 (p<0.001) in the bedbound patients. Depression score decreased by 1.66 (p<0.001) in the home-bound patients and 3.44 (p<0.001) in the
bed- bound patients. Conclusions: Multidisciplinary home care for the home- bound and bed- bound elderly patients
decreases DRPs, depression, bed- bound complications in bed bound group. It also increases medication adherence,
clinical outcomes within targeted goals, Bathel index score, quality of life and satisfaction towards home care by the
multidisciplinary team. Therefore, such home care services should be promoted as a policy. Moreover, there is a need
to expand collaborative network to local administrative organizations to improve the quality of life in other domains.
Keywords: home-bound patients, bed-bound patients, multidisciplinary team, quality of life, elderly, home care
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บทนา
ปั จจุบนั ประชากรทัวโลกมี
่
ผสู้ ูงอายุร้อยละ 12 (1)
ในกลุ่ ม ประเทศเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ประเทศไทยมี
สัด ส่ว นผู้สูง อายุ มากเป็ น อัน ดับ 2 รองลงมาจากประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 14.2 ในปี พ.ศ. 2563
ประเทศไทยจะเข้าสู่สงั คมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือ มีสดั ส่วน
ประชากรอายุ 60 ปี ข้ึน ไป ≥ ร้อ ยละ 20 ของประชากร
ทัง้ หมดหรือสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปี ขน้ึ ไป ≥ ร้อยละ 14
ของประชากรทัง้ หมด (2) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่
2 พ.ศ.2552 แบ่งกลุ่มผูส้ ูงอายุเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้สูงอายุ
ติดสังคม คือ ผูส้ งู อายุทวไปที
ั ่ ย่ งั ดูแลตัวเองได้และออกนอก
บ้านได้ 2. ผู้สูงอายุ ติดบ้าน (home bound elderly: HBE)
คือ ดูแลตัวเองได้บ้าง แต่ ไม่สามารถออกบ้านได้ และ 3.
ผูส้ งู อายุตดิ เตียง (bed bound elderly: BBE) คือ ดูแลตัวเอง
ไม่ ไ ด้แ ละต้อ งนอนอยู่บ นเตีย งตลอดเวลา (3) HBE และ
BBE เป็ นกลุ่มภาวะพึ่งพิง โดยมักพบปั ญหาด้านสุขภาพ
เช่น การมีโรคเรื้อรัง พิการ ทุพลภาพ สุขภาพจิต การเข้า
สังคม การใช้ยาจานวนมาก (polypharmacy) (4)
ในเขตพื้นที่ 6 ชุมชนภายใต้ความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มี HBE และ BBE 46 ราย (ณ เดื อ นเมษายน 2559)
ผูส้ งู อายุเหล่านี้มปี ั ญหาการเคลื่อนไหวและไม่สามารถมารับ
ยาต่ อเนื่องได้เอง จึงมักให้ญาติมารับยาแทน ภาวะนี้เป็ น
ภาวะพึง่ พิงญาติในการทากิจวัตรประจาวัน บางรายยังไม่ได้
รับการติดตามเยีย่ มบ้าน เนื่องจากโรงพยาบาลยังไม่มรี ะบบ
การดูแลผูส้ งู อายุทบ่ี า้ นโดยทีมสหสาขาวิช าชีพ ผูส้ งู อายุทงั ้
2 กลุ่มมีภาวะเสี่ยงต่ อการเกิดปั ญหาจากการใช้ยา (drug
related problems: DRPs) เนื่องจากไม่มผี ดู้ ูแลเรื่อง DRPs
โดยตรง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาผลการ
ดูแล HBE และ BBE โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อลดปั ญหาสุขภาพและเพิม่ คุณภาพชีวติ
ของผูป้ ่ วยสูงอายุกลุ่มดังกล่าว

วิ ธีการวิ จยั
การวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นการศึ ก ษาแบบกึ่ ง ทดลองที่
ประเมิน ผลก่ อ นและหลัง การแทรกแซง งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ร ับ
อนุ ญาตการทาวิจยั ในมนุ ษย์จากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิ จ ั ย ในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เลขที่
022/2559
ตัวอย่าง
ตัว อย่ า ง คือ ผู้ ท่ีมีอ ายุ ตัง้ แต่ 60 ปี ขึ้น ไปใน 6
ชุ ม ชนในเขตพื้ น ที่ ร ั บ ผิ ด ชอบของโรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็ นกลุ่ม HBE
และ BBE โดยการประเมิน ตามเกณฑ์ข อง Barthel ADL
index ได้คะแนน 0-20 คะแนน (5) ทัง้ นี้ ตัวอย่างต้องได้รบั
การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์หรือพยาบาลที่ผ่านการอบรม
ตามเกณฑ์ข องส านั ก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ตลอดจนยินดีเข้าร่วมการศึกษาโดยเซ็นยินยอมด้วยตนเอง
หรือโดยผู้ดูแลที่มอี านาจแทนทางกฎหมาย เกณฑ์การคัด
ออก คือ ผูป้ ่ วยทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่สามารถติดตามผลการเยีย่ มบ้าน
ได้หลังจากเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน ทัง้ นี้อาจเนื่องจากผูป้ ่ วยย้ายที่
อยู่ เสีย ชีวิต เข้า รัก ษาในโรงพยาบาลมากกว่ า 3 เดือ น
หลั ง จากเก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน หรื อ ถู ก ส่ ง ต่ อ ไปรั ก ษาที่
สถานพยาบาลอื่น ผู้ป่ วยโรคมะเร็ง และผู้ท่ีข อออกจาก
การศึกษา
การค านวณขนาดตัว อย่ า ง ใช้สูต รเปรีย บเทียบ
ความแตกต่างของคุณภาพชีวติ ระหว่างสองกลุ่ม กาหนดค่า
α = 0.05, β = 0.20 พารามิเ ตอร์ใ นการค านวณขนาด
ตัวอย่างอ้างอิงจากการศึกษาของ Glendinning (6) ความ
แตกต่างของคุณภาพชีวติ ในช่วงก่อนและหลังการแทรกแซง
คือ 0.2 คะแนน (พิสยั ที่เป็ นไปได้ของของคะแนนคุ ณภาพ
ชีวติ คือ 0-1 คะแนน) การรวมค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คุ ณ ภาพชีวิต ในช่ ว งก่ อ นและหลัง การแทรกแซง ได้ ค่ า
เท่ากับ 0.32 ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้ คือ 21 คน ทัง้ นี้
ตัวอย่างอาจมีการสูญหาย ผู้วจิ ยั จึงเพิม่ ตัวอย่างอีกร้อยละ
25 เป็ น 27 คน
การสารวจในปี พ.ศ.2559 ในพื้นที่วิจยั พบ HBE
(คะแนน Barthel ADL index 5-11) จานวน 31 คน และพบ
กลุ่ ม BBE ที่มีค ะแนน Barthel ADL index ติ ด เตี ย ง 0-4
จานวน 15 คน คิดเป็ นสัดส่วน HBE: BBE เท่ากับ 2:1 การ
เลือกตัวอย่างใช้การเลือกแบบโควต้าให้ได้สดั ส่วน HBE:
BBE เท่ากับ 2:1 ตามลักษณะประชากร ดังนัน้ จึงเลือ ก
HBE เท่ากับ 18 คน และ BBE 9 คน
การแทรกแซง
การศึกษาเยี่ยมบ้านและให้การดูแลผู้สูงอายุโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพจานวน 3 ครัง้ ห่างกันทุก 2 เดือน แต่ละ
ครัง้ ใช้เวลาประมาณ 30–60 นาที ผูป้ ่ วยแต่ละคนได้รบั การ
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ดูแ ลที่บ้า นตามสภาวะโรคและพฤติก รรมสุขภาพ ทีม สห
สาขาวิชาชีพประเมินผูป้ ่ วยแต่ละคนเป็ นราย ๆ ไป และดูแล
สุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับปั ญหาสุขภาพ
ของผู้ป่วยแต่ ละคน ระบบการเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแนวทาง
ดังนี้
1. มีการจัดอบรมทีมเยี่ยมบ้านและการแบ่งงาน
ตามหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพ เภสัชกรมีหน้าที่ค้นหา DRP
และแก้ไขปั ญหาดังกล่าวร่วมกับทีมสหวิชาชีพ นักกายภาพ
มีห น้ า ที่ป ระเมิน การเคลื่อ นไหวของผู้ป่ วยและดู แ ลตาม
ปั ญหาที่พบร่วมกับทีมสหวิชาชีพ แพทย์แผนไทยมีหน้าที่
ประเมินภาวะของผูป้ ่ วยทีส่ ามารถใช้แพทย์ทางเลือกในการ
รัก ษาและบรรเทาอาการได้ และดู แ ลตามปั ญ หาที่พ บ
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พยาบาลมีหน้าทีค่ น้ หาปั ญหาสุขภาพ
ของผูป้ ่ วย ประเมินปั ญหาเบือ้ งต้น และแก้ไขปั ญหาร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ และแพทย์มหี น้าทีใ่ ห้คาปรึกษาแก่ทมี ในการ
ปรับแผนการดูแลผูป้ ่ วยเมื่อเกิดปั ญหา
2. จัดทาแผนในการออกเยี่ยมบ้าน โดยกาหนด
ตารางในการออกเยี่ยมบ้านของทีม คือ ทุกวันพุธและศุกร์
เวลา 13.00-16.00 น. ระยะในการเยี่ย มประมาณ 30-60
นาทีต่อคน นอกจากนี้ยงั มีการกาหนดรายชื่อผูป้ ่ วยทีจ่ ะออก
เยีย่ มบ้านในแต่ละวัน
3. มีการเก็บข้อมูลพืน้ ฐานผูป้ ่ วยโดยใช้แบบบันทึก
ข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ แฟ้ มประวัติผู้ป่วย และ
การสัมภาษณ์ผปู้ ่ วยหรือผูด้ แู ล ประกอบด้วยข้อมูลอายุ เพศ
ปั ญหาสุขภาพ DRPs อาการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ประวัตโิ รค
ที่เป็ น ประวัติแพ้ยา/สารเคมี/สิง่ กระตุ้น ประวัติครอบครัว
ประวัตทิ างสังคม เช่น เหล้า บุหรี่ ผลลัพธ์ทางคลินิกทีส่ าคัญ
ได้แก่ น้าหนัก ส่วนสูง ค่าความดันโลหิต ค่าระดับน้าตาลใน
เลื อ ด (fasting blood sugar: FBS) สี แ ละลั ก ษณะของ
ปั สสาวะ
4. การออกเยีย่ มบ้านแต่ละครัง้ จะโดยสารรถยนต์
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมี
ค่ า ตอบแทนส าหรับ ผู้ ป ฏิบ ัติ ง านในการออกเยี่ย มบ้ า น
ระหว่างการเยี่ยมบ้าน เภสัชกรเก็บข้อมูล DRPs ในแบบ
ประเมิน และเก็บ ข้อ มูลความร่ ว มมือ ในการใช้ย าโดยใช้
Brief Medication Questionnaires (BMQ) และการนับเม็ด
ยาที่เหลือ (pill count) โดยผู้ป่วยจะต้องมี BMQ เท่ากับ 0
ร่วมกับมีการใช้ยาตามสังจากการนั
่
งเม็ดยาร้อยละ 80- 120
จึงจะถือว่ามีความร่วมมือในการใช้ยา หากผูป้ ่ วยใช้ยาหลาย
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รายการ ผูป้ ่ วยจะต้องร่วมมือในการใช้ยาทุกตัว จึงจะถือว่า
มีค วามร่ ว มมือ ในการใช้ย า (7) พยาบาลประเมิน ภาวะ
ซึม เศร้า ด้ว ยแบบคัด กรอง 9Q ซึ่ง มีค ะแนนตัง้ แต่ 0 - 27
หากคะแนน 9Q ≥ 7 คะแนน แสดงว่ า มีอ าการของโรค
ซึม เศร้ า ให้ ป ระเมิน ต่ อ ด้ ว ยแบบประเมิน 8Q (8) และ
ประเมินความเสีย่ งการเกิดแผลกดทับด้วย Braden’s score
มีคะแนนตัง้ แต่ 6- 23 หากผูป้ ่ วยมีคะแนน Braden’s score
<16 คะแนน จะต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันการเกิด
แผลกดทั บ ของกระทรวงสาธารณสุ ข ต่ อ ไป (9) นั ก
กายภาพบ าบัด ประเมิ น การเคลื่ อ นไหวด้ ว ย modified
Barthel index มีค ะแนนตัง้ แต่ 0-20 หากผู้ป่ วยมีค ะแนน
≥12 แสดงว่าเป็ นผูส้ งู อายุทพ่ี ง่ึ ตนเองได้ (10)
ผูป้ ่ วยตอบแบบประเมินคุณภาพชีวติ EQ-5D-5LVAS ด้วยตนเอง EQ-5D-5L ประเมินมิตทิ างสุขภาพ 5 มิติ
แต่ละมิตมิ ี 5 ตัวเลือก เรียงตามระดับความรุนแรง คะแนนที่
ได้ถูกแปลงเป็ นค่าอรรถประโยชน์ ซึง่ มีคะแนนตัง้ แต่ 0 - 1
โดย 1 หมายถึงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ท่สี ุด 0 หมายถึง
สุข ภาพที่แ ย่ ท่ีสุด หรือ เสีย ชีวิต ส่ว น VAS เป็ น วิธีก ารวัด
สุ ข ภาพทางตรงด้ ว ยสเกล มีค่ า ตัง้ แต่ 0 ถึ ง 100 โดย 0
หมายถึง สุขภาพที่แย่ท่สี ุด 100 หมายถึงสุขภาพที่ดที ่สี ุด
(11)
การประเมินความพึงพอใจของผู้รบั บริการเยี่ยม
บ้านในกรณีของ BBE เภสัชกรสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
ตามแบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาโดยผูว้ จิ ยั แบบสอบถามผ่านการ
ตรวจสอบความครบถ้วนในเนื้อหาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (content validity)
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ แพทย์ทมี เยี่ยมบ้าน พยาบาล
ทีมเยีย่ มบ้าน และนักกายภาพทีมเยีย่ มบ้าน แบบประเมินมี
ทัง้ หมด 9 ข้อ แต่ละข้อมี 5 คาตอบเป็ นระดับ 0-5 คะแนน ผู้
ที่ ไ ด้ ค ะแนนความพึ ง พอใจมากกว่ า ร้ อ ยละ 80 (> 36
คะแนน) ถือว่ามีความพึงพอใจในการดูแลทีบ่ า้ นโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ
การประเมิน ผลลัพ ธ์ ท างคลิ นิ ก ว่ า เป็ นไปตาม
เป้ าหมายหรือไม่ พิจารณาตาม JNC7 สาหรับผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง (12) โดยผู้ป่วยที่ใช้ยารักษามากกว่า 1
ชนิ ด ต้อ งควบคุ ม ความดัน โลหิต ให้ไ ด้ต ามเป้ า หมายคือ
<140/90 mmHg หรือ <130/80 mmHg ส าหรับ ผู้ ป่ วยที่มี
เบาหวานหรือโรคไตเรื้อ รังร่ วมด้วย เป้ า หมายการรักษา
ผู้ป่วยเบาหวานอ้างอิงจาก ADA 2015 (13) โดยเป้ าหมาย
คื อ HbA1c <7% และ FPG อยู่ ใ นช่ ว ง 80-130 mg/dL,

สาหรับโรคไตอ้างอิงเป้ าหมายตาม KDIGO 2017 (14) โดย
ทีมมีเป้ าหมายในการชะลอการเสื่อมของไตไม่ให้ GFR ≤
30 mL/min/1.73m2
5. เมื่ อ พบปั ญหาสุ ข ภาพและ DRPs ที ม สห
วิช าชีพ จะแก้ ไ ขปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น ร่ ว มกัน และมีก ารวาง
แผนการติดตามในการเยี่ยมครัง้ ต่อไปร่วมกันระหว่างทีม
ผูป้ ่ วย และผูด้ แู ล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรม SPSS 17.0 การ
วิจยั ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาสาหรับลักษณะทัวไปของตั
่
วอย่างที่
ศึกษา การศึกษาใช้ Cochrane chi-square เพื่อเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ของการแทรกแซงทีม่ กี ารวัดในระดับนาม (nominal
scale) ในช่วงก่อนและหลังการแทรกแซงทัง้ สองครัง้ ได้แก่
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ การเกิด DRP ความร่วมมือ
ในการใช้ ย า การควบคุ ม โรคได้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเตียง การศึกษาใช้ McNemar’s
test สาหรับการเปรียบเทียบรายคู่เมื่อพบว่า Cochrane chisquare ให้ผ ลทดสอบที่มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ การวิจ ัย ใช้
Friedman test สาหรับตัวแปรทีว่ ดั ในระดับจัดอันดับขึน้ ไป
ระดับนัยสาคัญทางสถิตกิ าหนดที่ 0.05

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ตัวอย่างเป็ น HBE และ BBE 27 คน โดยมี BBE 9
คนซึง่ เป็ นเพศหญิง 6 คน เป็ นผูส้ งู อายุตอนต้น (อายุ 60-69
ปี ) ตอนกลาง (อายุ 70-79 ปี ) และตอนปลาย (อายุ 80 ปี ขน้ึ
ไป) จานวน 2, 3 และ 4 คน ตามลาดับ โรคประจาตัวของ
BBE คือ ความดันโลหิตสูงจานวน 8 คน เบาหวานจานวน
2 คน โรคไตจานวน 1 คน พาร์กนิ สันจานวน 1 คน และโรค
เรื้อนจานวน 1 คน ตามลาดับ BBE 8 คน ไม่เคยมีประวัติ
แพ้ยา ผูป้ ่ วยเคยมีประวัตกิ ารดื่มเหล้าจานวน 2 คน และสูบ
บุ ห รี่จ านวน 2 คน BBE รับ ยารัก ษาโรคประจ าตัว จาก
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จานวน 8 คน อีก 1 คนรับยาจากโรงพยาบาลมหาสารคาม
HBE ในการศึก ษา 18 คน เป็ น เพศหญิง 12 คน
เป็ นผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60-69 ปี ) ตอนกลาง (อายุ 7079 ปี ) และตอนปลาย (อายุ 80 ปี ขน้ึ ไป) จานวน 1, 10 และ
7 คน ตามลาดับ โรคประจาตัวทีพ่ บมากคือ ความดันโลหิต
สูง จ านวน 13 คน เบาหวานจ านวน 11 คน และโรคไต
จ านวน 7 คน ตามลาดับ ผู้ป่ วยจ านวน 16 คน ไม่ เ คยมี

ประวัตแิ พ้ยา ผูป้ ่ วยเคยมีประวัตกิ ารดื่มเหล้าจานวน 6 คน
และสูบบุหรี่จานวน 4 คน HBE รับยารักษาโรคประจาตัว
จากโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามจ านวน 25 คน และที่เ หลือ 2 คนรับ ยาจาก
โรงพยาบาลมหาสารคาม
สุขภาพก่อนการแทรกแซง
ในการเยี่ยมบ้านของทีมสหสาขาวิชาชีพครัง้ แรก
(สัป ดาห์ ท่ี 1) HBE 8 ใน 18 คนมี DRP ผู้ ป่ วยมี ค วาม
ร่ ว มมื อ ในการใช้ ย าจ านวน 6 คน ผลลั พ ธ์ ท างคลิ นิ ก
เข้าเกณฑ์มาตรฐานจานวน 5 คน มีภาวะซึมเศร้า (9Q >7
คะแนน) จานวน 10 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
คะแนน EQ5D-5L ในการเยี่ยมบ้านครัง้ แรกของ
กลุ่ม HBE มีค่าเฉลีย่ ที่ 0.57 ±0.22 (พิสยั ของคะแนน คือ 01 คะแนน) เมื่ อ ประเมิ น ด้ ว ย VAS พบว่ า ได้ ค ะแนน
50.56±7.25 (พิสยั ของคะแนน คือ 0-100 คะแนน) ความพึง
พอใจต่อการดูแลรักษา คือ 4.05±0.35 คะแนน (จากคะแนน
เต็ ม 5) การประเมิน การเคลื่อ นไหวได้ ค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ
8.39±2.06 (จากคะแนนเต็ม 20) และคะแนนความซึมเศร้า
มีค่าเฉลีย่ 6.83±1.58 (จากคะแนนเต็ม 27) (ตารางที่ 1)
กลุ่ม BBE 6 ใน 9 คนพบ DRP ในการเยี่ยมบ้าน
ครัง้ แรก กลุ่มนี้ร่วมมือในการใช้ยา 4 คน ผลลัพธ์ทางคลินิก
เข้าเกณฑ์มาตรฐานจานวน 8 คน มีภาวะซึมเศร้า 9 คน มี
ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเตียง 9 คน (ตารางที่ 3) คะแนน
EQ5D-5L คือ 0.03±0.10 ส่ ว นการประเมิน คุ ณ ภาพชีวิต
ด้ว ย VAS มีค่ า เฉลี่ย 30.56±5.27 คะแนนความพึง พอใจ
เฉลี่ย คือ 4.20±0.43 คะแนนการเคลื่อ นไหวมีค่ า เฉลี่ย
1.00±0.87 คะแนน และความซึมเศร้ามีค่าเฉลีย่ 10.33±2.40
คะแนน (ตารางที่ 2)
สุขภาพของกลุม่ ติ ดบ้านหลังการแทรกแซง
การดูแลสุขภาพของ HBE โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
จานวน 3 ครัง้ (ครัง้ ที่ 1-3) พบว่า จานวนผูป้ ่ วยที่มี DRPs
ลดลง (P<0.001) จ านวนผู้ท่ีร่ ว มมือ ในการใช้ย าเพิ่ม ขึ้น
(P<0.001) จ านวนผู้ ท่ี มี ผ ลลั พ ธ์ ท างคลิ นิ ก เข้ า เกณฑ์
มาตรฐานเพิม่ ขึน้ (P<0.001) และจานวนผูท้ ม่ี ภี าวะซึมเศร้า
ลดลง (P=0.005) (ตารางที่ 1)
หลัง การแทรกแซง คะแนนอรรถประโยชน์ ท่วี ดั
โดย EQ5D-5L เพิ่มขึ้น (P<0.001) คุณภาพชีวิตที่วดั ด้วย
VAS เพิ่ม ขึ้น (P<0.001) คะแนนความพึง พอใจเพิ่ม ขึ้น
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(P<0.001) คะแนนการเคลื่อนไหว (Bathel index) เพิม่ ขึน้
(P<0.001) และภาวะซึม เศร้ า ลดลง (P<0.001) อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)
ตัวอย่าง เช่น ผูป้ ่ วยหญิง อายุ 70 ปี มี DRP คือ
ผู้ป่วยได้รบั ยาต่ ากว่าขนาดทีใ่ ห้ผลการรักษา เพราะผู้ ป่วย
ฉี ด ยาเบาหวาน mixtard ไม่ ถู ก ต้ อ ง นอกจากนี้ ยั ง
รับประทานยาทีไ่ ม่ถูกต้องตามทีแ่ พทย์สงั ่ รวมทัง้ เก็บรักษา
ยาฉีดเบาหวานไม่เหมาะสม คือ ไม่เก็บไว้ในตู้เย็น ทัง้ ยัง
เก็บ ยาหลายอย่ า งรวมกัน และสลับ ซองกัน เภสัช กรและ
ทีม สหวิช าชีพ ได้ใ ห้ค วามรู้เ กี่ยวกับ เรื่อ งโรคและยา และ
เขียนสัญลักษณ์เกีย่ วกับการใช้ยาไว้ทห่ี น้าซองยา และเก็บ
ยาทีเ่ กินคืน นอกจากนี้ยงั วางแผนร่วมกับญาติในการดูแล

การรับประทานยาและการฉีดยา ทาให้ผู้ป่วยรายนี้มคี วาม
ร่วมมือในการใช้ยา คุณภาพชีวติ รวมไปถึงความพึงพอใจที่
มากขึน้ ในการติดตามผล
สุขภาพของกลุม่ ติ ดเตียงหลังการแทรกแซง
ตารางที่ 2 แสดงผลการดูแลสุขภาพใน BBE โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ จานวน 3 ครัง้ พบว่า DRP ลดลง (P=
0.004) และผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยา เพิม่ ขึน้ (P=
0.030) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จานวนผู้ท่มี ผี ลลัพธ์ทาง
คลินิกเข้าเกณฑ์มาตรฐานเพิม่ ขึน้ แต่ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
(P=0.347) จานวนผูม้ ภี าวะซึมเศร้าและภาวะแทรกซ้อนจาก
การติดเตียงลดลง แต่ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (P=0.091)

ตารางที่ 1. ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพในผูป้ ่ วยกลุม่ ติดบ้านจากผลการดูแลสุขภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (n=18)
ผลลัพธ์
การเยีย่ มบ้านครัง้ ที่
P
การเปรียบเทียบระหว่าง
ครัง้ ทีเ่ ยีย่ ม
1 (สัปดาห์ท่ี 1) 2 (สัปดาห์ท่ี 8) 3 (สัปดาห์ท่ี 16)
1
จานวนคนทีเ่ กิดปั ญหาจาก
8
2
0
<0.001
1> 2=32
การใช้ยา
จานวนคนทีร่ ว่ มมือในการใช้ยา
6
12
17
<0.0011
1> 2=32
จานวนคนทีม่ ผี ลลัพธ์ทาง
5
12
18
<0.0011
3=2 >12
คลินิกเข้าเกณฑ์มาตรฐาน
จานวนคนทีม่ ภี าวะซึมเศร้า
10
4
3
P=0.0051
1> 2=32
ค่าเฉลีย่ ของอรรถประโยชน์
0.57±0.22
0.65±0.18
0.65±0.21
<0.0013
3=2 >14
จาก EQ5D-5L (±SD)
(คะแนนมีพสิ ยั จาก 0 ถึง 1)
ค่าเฉลีย่ ของคุณภาพชีวติ ที่
50.56±7.25
56.11±6.08
61.11±7.58
<0.0013
3 >2 >14
ประเมินจาก VAS (±SD)
(คะแนนมีพสิ ยั 0 ถึง 100)
ค่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจ
4.05±0.35
4.40±0.33
4.68±0.16
<0.0013
3 >2 >14
ต่อการดูแล (±SD)
(คะแนนมีพสิ ยั 0 ถึง 5)
ค่าเฉลีย่ ของ Barthel Index
8.39±2.06
9.94±2.41
11.44±2.63
<0.0013
3 >2 >14
(±SD) (คะแนนมีพสิ ยั 6-23)
ค่าเฉลีย่ ของความซึมเศร้า
6.83±1.58
5.67±1.14
5.17±1.29
<0.0013
1 >2 >34
(±SD) (คะแนนมีพสิ ยั 0-27)
1: Cochrane chi-square
2: McNemar chi-square: “>” หมายถึงมากกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ “=” หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3: Friedman test
4: Wilcoxon signed rank test: “>” หมายถึงมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ “=” หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
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ตารางที่ 2. ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพในผูป้ ่ วยกลุม่ ติดเตียงจากผลการดูแลสุขภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (n=9)
ผลลัพธ์
การเยีย่ มบ้านครัง้ ที่
P
การเปรียบเทียบ
ระหว่างครัง้ ทีเ่ ยีย่ ม
1 (สัปดาห์ท่ี 1) 2 (สัปดาห์ท่ี 8) 3 (สัปดาห์ท่ี 16)
จานวนคนทีเ่ กิดปั ญหาจากการ
6
0
0
0.0041
1>2=32
ใช้ยา
จานวนคนทีร่ ว่ มมือในการใช้ยา
4
9
9
0.0301
3=2 >12
จานวนคนทีม่ ผี ลลัพธ์ทางคลินิก
8
9
9
0.3471
1=2=3
เข้าเกณฑ์มาตรฐาน
จานวนคนทีม่ ภี าวะซึมเศร้า
9
8
6
0.0911
1=2=3
ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเตียง
9
8
4
0.059a
1=2=3
(Barden’s Score)
ค่าเฉลีย่ ของอรรถประโยชน์ จาก 0.03 ±0.10
0.05±0.13
0.08±0.11
<0.0013
1=2=34
EQ5D-5L (±SD)
(คะแนนมีพสิ ยั จาก 0 ถึง 1)
ค่าเฉลีย่ ของคุณภาพชีวติ ที่
30.56±5.27
33.33±6.14
35.56±4.64
<0.0013
3 > 2 > 14
ประเมินจาก VAS (±SD)
(คะแนนมีพสิ ยั 0 ถึง 100)
ค่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจต่อ
4.20±0.43
4.59±0.23
4.70±0.18
<0.0013
3 > 2 > 14
การดูแล (±SD)
(คะแนนมีพสิ ยั 0 ถึง 5)
ค่าเฉลีย่ ของ Barthel Index
1.00±0.87
2.11±1.05
2.67±1.41
<0.0013
3=2 >14
(±SD) (คะแนนมีพสิ ยั 6-23)
ค่าเฉลีย่ ของความซึมเศร้า
10.33±2.40
8.44±2.07
6.89±1.83
<0.0013
1 > 2 > 34
(±SD) (คะแนนมีพสิ ยั 0-27)
1: Cochrane chi-square
2: McNemar chi-square: “>” หมายถึงมากกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ “=” หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3: Friedman test
4: Wilcoxon signed rank test: “>” หมายถึงมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ “=” หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
อรรถประโยชน์ จ าก EQ5D5L และการประเมิน
ด้ว ย VAS เพิ่ม ขึ้น อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (P<0.001)
ความพึงพอใจและการเคลื่อนไหวเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ (P<0.001) ส่ ว นคะแนนภาวะซึ ม เศร้ ล ดลง
(P<0.001) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)
ดังตัวอย่างเช่น ผูป้ ่ วยหญิง อายุ 77 ปี มี DRP คือ
มีการใช้ยาสมุนไพรที่ไม่มขี อ้ บ่งใช้สาหรับการรักษานัน้ ๆ
โดยผู้ป่วยได้นาใบไม้มาปิ ดแผลทีเ่ ท้า แต่เนื่องจากผูป้ ่ วยมี
ภาวะเบาหวานร่วมด้วยจึงทาให้แผลติดเชือ้ ทีมพยาบาลทา
แผล และปรึ ก ษาแพทย์ ผู้ ป่ วยจึ ง ได้ ย าปฏิ ชี ว นะเพิ่ ม

นอกจากนี้ผู้ป่วยยังไม่ร่วมมือในการใช้ยา เนื่องจากญาติ
ผูด้ แู ลไม่ไปรับยาต่อเนื่องให้ ทาให้ผปู้ ่ วยขาดยาบางรายการ
ไป เภสัชกรและทีมได้ให้ความรู้เรื่องโรคและยา และร่วม
วางแผนกับญาติในการดูแลผู้ป่วยต่ อไป เช่นการสอนล้าง
แผลและการรับ ยาต่ อ เนื่ อง เป็ น ต้น การแทรกแซงทาให้
ผู้ป่ วยมีค วามร่ ว มมือ ในการใช้ย ามากขึ้น มีผ ลลัพ ธ์ท าง
คลินิกที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานมากขึน้ ลดความเสีย่ งต่อการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเตียง รวมไปถึงมีคุณภาพ
ชีวติ และความพึงพอใจทีเ่ พิม่ มากขึน้ ด้วย
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การอภิ ปรายและสรุปผล
จากการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุทเ่ี ป็ นกลุ่ม HBE และ
BBE โดยทีมสหสาขาวิชาชีพเป็ นระยะเวลา 6 เดือน ด้วย
การลงเยี่ยมบ้านจานวน 3 ครัง้ ครัง้ ละ 30-60 นาที ทาให้
ทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถค้นหาปั ญหาสุขภาพของผูป้ ่ วย
ประเมินปั ญหาเบือ้ งต้นทัง้ ด้านกายภาพและการใช้ยา ทาให้
เกิดการแก้ไขปั ญหาร่วมกันระหว่างทีมและครอบครัวของ
ผูป้ ่ วย การแทรกแซงทาให้ DRP มีจานวนลดลง และผูป้ ่ วย
ร่วมมือในการใช้ยาเพิม่ ขึน้
เภสัชกรมีบทบาทในการค้นหา DRP และปั ญหาที่
ทาให้ผู้ป่วยไม่ใช้ยาตามแพทย์สงั ่ อันเนื่องมาจากการขาด
ความเข้าใจเรื่องโรคและยาที่ถูกต้อง และแก้ไขตามสภาพ
ปั ญหาที่พบ เช่น ให้ความรู้เรื่องโรคและยาแก่ผู้ป่วยและ
ผู้ดูแล ช่วยเขียนสัญลักษณ์ หน้ าซองยาใหม่ให้ผู้ป่วยมอง
เห็นชัดมากขึน้ เก็บยาที่เหลือคืน และติดตามการใช้ยาใน
การเยี่ยมบ้านครัง้ ต่อไปโดยใช้วธิ กี ารนับเม็ดยา (15) เมื่อ
ผูป้ ่ วยมี DRP ลดลงและร่วมมือในการใช้ยาเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
ผู้สูง อายุ มีผ ลลัพ ธ์ท างคลินิ ก เข้า เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
(16) ในกลุ่ม BBE พบการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติด
เตียงลดลง พยาบาลทีมเยีย่ มบ้านมีบทบาทในการให้ความรู้
เรื่อ งการดูแ ลผู้ป่ วยติด เตีย ง เช่ น การพลิก ตัว ผู้ป่ วยเพื่อ
ป้ องกันแผลกดทับ การทาแผลผู้ป่วยในกรณีมแี ผลกดทับ
เกิดขึน้ การสังเกตสีของปั สสาวะจากสายสวนเพื่อป้ องกัน
การติ ด เชื้ อ จากสายสวน (17) ผู้ ป่ วยมี ค่ า คะแนนการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น โดยนักกายภาพมีบทบาทในการช่วย
แนะน าวิ ธี ก ารออกก าลัง กายและวิ ธี ก ารเคลื่ อ นไหวที่
เหมาะสมแก่ผู้ป่วยเพื่อป้ องกันและแก้ไขการเกิดปั ญหาข้อ
ติด นอกจากนี้ แพทย์แผนไทยยังช่วยรักษาอาการปวดข้อ
โดยการนวดและประคบในผู้ ป่ วยที่ ส ามารถใช้ แ พทย์
ทางเลือกรักษาได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาของพวงเพ็ ญ
เผือกสวัสดิและคณะ
(18) พบว่า คะแนนการเคลื่อนไหวมี
์
ค่าเท่าเดิมหลังจากการเยี่ยมบ้าน ความแตกต่ างอาจเกิด
ความต่ า งของตั ว อย่ า งและกระบวนการบริ บ าลผู้ ป่ วย
ระหว่ า งการศึก ษา การศึก ษานี้ ย ัง พบว่ า ผู้ ป่ วยมีภ าวะ
ซึมเศร้าลดลง เมื่อสุขภาพกายและสภาพจิตใจดีขน้ึ ส่งผล
ให้ผู้สูง อายุ มีคุ ณ ภาพชีวิต เพิ่ม ขึ้น และพึง พอใจต่ อ การ
บริการเพิม่ ขึน้ (19)
งานวิจยั นี้มขี อ้ จากัด คือ ใช้รูปแบบการวิจยั แบบ
วัดผลก่อนและหลัง ทาให้ไม่มกี ลุ่มเปรียบเทียบ ระยะเวลา
ในการศึก ษาที่สนั ้ และขนาดตัว อย่ า งน้ อ ย การศึก ษาครัง้
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ต่อไปควรออกแบบการศึกษาเป็ นแบบการทดลองเชิงสุ่มทีม่ ี
กลุ่มควบคุม นอกจากนี้ควรมีการศึกษาในเรื่องความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ใ นการออกเยี่ย มบ้า น และปั จ จัย แห่ ง
ความสาเร็จ เช่น ความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์
การมีท ัศ นคติท่ีดีต่ อ การท างานในชุ ม ชน นโยบายของ
ผูบ้ ริหาร และงบประมาณทีส่ นับสนุน เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะ
การดูแ ลสุขภาพผู้สูงอายุท่บี ้านโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพในกลุ่มติดบ้านและติดเตียง สามารถช่วยลดปั ญหา
สุขภาพและเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยได้ สถานพยาบาล
ควรมีน โยบายให้มีร ะบบการดูแ ลนี้ ส าหรับ ผู้สูง อายุ ก ลุ่ ม
ภาระพึ่งพิงทัง้ 2 กลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การทางาน
ของทีม สหสาขาวิช าชีพ ทางสุข ภาพยัง มีข้อ จากัด ในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในบางประเด็น เช่น ปั ญหารายได้ หนี้สนิ
ครอบครัว สภาพแวดล้อม และเพื่อนบ้าน การเยี่ยมบ้าน
โดยทีมสหวิชาชีพจึงควรดาเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือตัวแทนชุมชน เพื่อเปิ ดมุมมองในการจัดการ
ปั ญหาสุขภาพในมิตอิ ่นื ๆ ให้มากขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามทีส่ นับสนุนทุนวิจยั วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
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