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The purposes of this study were to compare of cost, clinical outcomes and attitude
towards insulin injection between pen and syringe. Thirty-two insulin-requiring patients were
recruited at Nakhonchaisi Hospital. These patients were divided into syringe (n=17) and pen (n=15)
groups. The baseline characteristics of both groups were not significantly different. The average
age of patients was 54 years. The ratio between female and male was 3.25 : 1 (syringe) and 6.50 : 1
(pen). It was found that cost of injection (bath per unit) was 0.51 (syringe) and 0.56 (pen) (p=0.040).
The cost of insulin in vial was 0.33 bath per unit, whereas insulin in cartridge was 0.46 bath per unit.
The cost of needle was 1.18 (syringe) and 0.38 (pen) bath per one injection. Fasting blood sugar
(mg/dL) was 192.35+49.81 (syringe) and 164.53+40.67 (pen) (p=0.117). HbA1C (%) was 9.55+1.84
(syringe) and 9.33+1.29 (pen) (p=0.706). However, the FBS at the end of the study of the pen group
(164.53) was reduced from baseline (189.13) (p=0.334) and HbA1C reduced 1.02% from baseline
(10.35) (p=0.003). The FBS of the syringe group was increased from 169.12 to 192.35 (p=0.210)
and HbA1C was increased 0.22% from baseline (9.33) (p=0.245). The number of hypoglycemic
episodes was 1.71+3.72 (syringe) and 1.27+2.49 (pen) times (p=0.757). The average scores of the
attitude towards using pen was better than syringe (p=0.044). The scores of convenience domain
was better in pen group than syringe group (p=0.020). The frequency of not injecting insulin using
pen was less than using syringe (19 vs 70 times). This study showed that, although the daily cost of
insulin administration using pen was higher than the traditional insulin vial and syringe method but
patients had a better attitude towards using pen. This could result in improving compliance and
long-term control of blood sugar among patients.
Program of Clinical Pharmacy Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2005
Student’ s signature …………………………....................................
Thesis Advisors’ signature 1.......................................2.…………………………3..…………...……………

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรี เลอมานกุล
รองศาสตราจารย ดร.เพชรรัตน พงษเจริญสุข และผูชว ยศาสตราจารย ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป
ที่ไดอนุเคราะหความรู คําแนะนํา ขอคิดเห็น ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขมาตั้งแตตนจน
วิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.อุษา ฉายเกล็ดแกว กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
ที่ไดใหคําแนะนํา และชวยตรวจสอบแกไขจนวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ
ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทยชาญวิทย ศุภประสิทธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
นครชัยศรี ที่ไดใหคําแนะนําในการเลือกหัวขอวิทยานิพนธ และกรุณาใหผวู จิ ัยทําการวิจัยใน
โรงพยาบาล ขอขอบคุณเจาหนาที่โรงพยาบาลนครชัยศรีที่ใหความชวยเหลือในการทําวิจยั และ
พี่ๆ นองๆ ในฝายเภสัชกรรมทุกทานที่ชว ยแบงเบาภาระงาน
ทายสุดขอขอบคุณครอบครัวสินเจริญมณี และพี่ๆ นองๆ ในภาควิชาเภสัชกรรมคลินกิ
ที่เปนกําลังใจ และชวยเหลือในการศึกษาและจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จได

ฉ

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย.......................................................................................................... ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ..................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................... ฉ
สารบัญตาราง................................................................................................................. ญ
บทที่
1 บทนํา................................................................................................................... 1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา.................................................. 1
วัตถุประสงคของการวิจัย......................................................................... 7
สมมติฐานของการวิจัย............................................................................ 7
นิยามศัพท.............................................................................................. 7
ขอบเขตของการวิจยั ............................................................................... 8
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ............................................................................................. 9
ขอแตกตางของเข็มฉีดยาอินซูลิน.............................................................. 10
ขอดีของปากกาฉีดอินซูลนิ ....................................................................... 12
การศึกษาดานประสิทธิภาพ..................................................................... 15
การศึกษาดานความปลอดภัย.................................................................. 18
การศึกษาดานทัศนคติ............................................................................. 19
3 วิธีดําเนินการวิจัย................................................................................................... 22
รูปแบบการวิจยั ....................................................................................... 22
ประชากรและกลุมตัวอยาง....................................................................... 22
เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางในการวิจยั ................................................ 22
ขั้นตอนการวิจยั ....................................................................................... 23
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย........................................................................... 24
การเก็บรวบรวมขอมูล.............................................................................. 27
การวิเคราะหขอ มูล.................................................................................. 28
ช

บทที่
4 ผลการวิจยั ...........................................................................................................
ขอมูลทั่วไป............................................................................................
ขอมูลเกี่ยวกับโรคและการใชยา...............................................................
ตนทุนการฉีดอินซูลิน..............................................................................
ผลลัพธทางคลินิก...................................................................................
ผลของระดับน้ําตาลในเลือด........................................................
อาการอันไมพงึ ประสงคจากการใชยา...........................................
ผลทางคลินิกของกลุมเข็มฉีดยา...................................................
ผลทางคลินิกของกลุมปากกา......................................................
ผลลัพธทางดานทัศนคติตอการฉีดอินซูลนิ ...............................................
5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ..........................................................................
อภิปรายผล............................................................................................
ตนทุนการฉีดอินซูลิน..............................................................................
ผลลัพธทางคลินิก...................................................................................
ผลของระดับน้ําตาลในเลือด........................................................
อาการอันไมพงึ ประสงคจากการใชยา...........................................
ผลลัพธทางดานทัศนคติตอการฉีดอินซูลนิ ................................................
สรุปผลการวิจยั ......................................................................................
ขอจํากัดในการวิจัย................................................................................
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป........................................................
เอกสารอางอิง.................................................................................................................
ภาคผนวก.......................................................................................................................
ภาคผนวก ก แบบเก็บขอมูลทั่วไป...................................................................
ภาคผนวก ข แบบบันทึกการฉีดอินซูลินดวยเข็มฉีดยา......................................
ภาคผนวก ค แบบบันทึกการฉีดอินซูลินดวยปากกา.........................................

ซ

หนา
30
31
31
36
41
41
44
45
46
47
61
61
61
66
66
68
69
72
73
73
74
78
79
83
85

ภาคผนวก
ภาคผนวก ง

หนา

แบบบันทึกการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
และอาการอันไมพึงประสงคอื่นๆ..................................................
ภาคผนวก จ แบบประเมิน Naranjo’s Algorithym...........................................
ภาคผนวก ฉ แบบประเมินทัศนคติตอการฉีดอินซูลินดวยเข็มฉีดยา....................
ภาคผนวก ช แบบประเมินทัศนคติตอการฉีดอินซูลินดวยปากกา.......................
ภาคผนวก ซ ขอมูลการบันทึกการฉีดยาของผูปวย............................................
ประวัติผูวิจัย...................................................................................................................

ฌ

88
91
93
98
105
119

สารบัญตาราง
ตารางที่
หนา
1 สาเหตุการเสียชีวิตของชาวไทย ป พ.ศ.2540.......................................................... 2
2 ปริมาณการใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือดของโรงพยาบาลนครชัยศรี
พ.ศ. 2544-2546................................................................................................ 3
3 ขอมูลทั่วไปของกลุมเข็มฉีดยา (จํานวน 17 คน) และกลุม ปากกา (จํานวน 15 คน).... 32
4 ขอมูลเกี่ยวกับโรคและการใชยาของกลุม เข็มฉีดยา (จํานวน 17 คน)
และกลุมปากกา (จํานวน 15 คน)......................................................................... 34
5 ตนทุนการฉีดอินซูลินเปรียบเทียบระหวางกลุมเข็มฉีดยา (จํานวน 17 คน)
และกลุมปากกา (จํานวน 15 คน) ในระยะเวลา 3 เดือน.......................................... 38
6 ผลของระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร ฮีโมโกลบินเอวันซี และขนาดยา
เปรียบเทียบระหวางกลุมเข็มฉีดยา (จํานวน 17 คน)
และกลุมปากกา (จํานวน 15 คน) ในระยะเวลา 3 เดือน......................................... 42
7 อาการอันไมพงึ ประสงคจากการใชยาเปรียบเทียบระหวางกลุมเข็มฉีดยา
(จํานวน 17 คน) และกลุมปากกา (จํานวน 15 คน) ในระยะเวลา 3 เดือน................. 45
8 คะแนนทัศนคติตอการฉีดอินซูลิน เปรียบเทียบระหวางกลุมเข็มฉีดยา
(จํานวน 17 คน) และกลุมปากกาฉีดอินซูลิน (จํานวน 15 คน)................................. 48
9 ทัศนคติตอการฉีดอินซูลินของกลุมเข็มฉีดยา (จํานวน 17 คน)
และกลุมปากกา (จํานวน 15 คน).......................................................................... 50
10 ขอมูลเปรียบเทียบเหตุผลที่ไมนํายามาฉีดระหวางกลุมเข็มฉีดยาและกลุมปากกา....... 56
11 ขอมูลเปรียบเทียบทัศนคติตอการฉีดอินซูลินระหวางการใชปากกาและเข็มฉีดยา
ในผูปวยกลุมปากกา (จํานวน 15 คน)................................................................... 58

ญ

1

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคเบาหวานเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขทั่วโลก พบวามีอบุ ัติการณและ
อัตราความชุกของโรคเบาหวานสูงขึ้นอยางมาก มีรายงานในสหรัฐอเมริกาพบวา ในป พ.ศ.
2500 มีผูปวยโรคเบาหวาน 1.5 ลานคน ตอมาในป พ.ศ. 2541 มีผูปวยโรคเบาหวาน 10.5 ลาน
คน
และคาดวาในป พ.ศ. 2553 จะมีผูปวยโรคเบาหวานทัว่ โลกอยางนอย 215 ลานคน (1)
จากการสํารวจประชากร 191 ประเทศ ทีเ่ ปนสมาชิกขององคการอนามัยโลกในป พ.ศ. 2543 พบวา
อัตราความชุกของโรคเบาหวานเทากับรอยละ 2.8 หรือพบวามีประชากรปวยเปนโรคเบาหวาน
171 ลานคน และคาดวาป พ.ศ. 2573 อัตราความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึน้ เปนรอยละ 4.4
หรือเพิ่มขึน้ เปน 366 ลานคน ซึ่งอัตราความชุกของโรคเบาหวานจะพบในเพศชายมากกวาเพศ
หญิง แตจํานวนผูปวยที่เปนโรคเบาหวานในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และพบวาเปนประชากร
ที่อาศัยอยูในเขตเมือง (2)
สําหรับในประเทศไทย ผลจากการสํารวจป พ.ศ. 2543 พบวา ประชากรทีม่ ีอายุ
ตั้งแต 35 ปขึ้นไปปวยดวยโรคเบาหวานรอยละ 9.6 หรือเปนจํานวน 2.4 ลานคน ในจํานวนนี้
เปนเพศชาย 1.1 ลานคน และเพศหญิง 1.3 ลานคน ผูปวยโรคเบาหวาน 1.4 ลานคน อาศัยอยู
ในเขตชนบท และผูปวยโรคเบาหวาน 1 ลานคน อาศัยอยูในเขตเมือง ผูปวย 1.2 ลานคน (รอย
ละ 4.8) เปนผูปวยโรคเบาหวานอยูแลว และผูปวยอีก 1.2 ลานคน (รอยละ 4.8) เพิง่ ไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน ผูปวยที่เปนโรคเบาหวานอยูกอนแลวมีระยะเวลาทีเ่ ปนโรคเบาหวาน
โดยเฉลี่ย 6.4 ป
ผูปวยที่เปนโรคเบาหวานอยูก อ นแลวโดยสวนมากไดรับคําแนะนําในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกาย ผูปวยรอยละ 81.9 ไดรับยาเม็ดลดระดับ
น้ําตาลในเลือด ผูปวยรอยละ 2.8 ไดรับยาฉีดอินซูลนิ และผูปว ยรอยละ 66.5 ไดรับยาลดความ
ดันโลหิต นอกจากนี้ยงั พบวามีประชากรอีก 1.4 ลานคน (รอยละ 5.4) ที่มีความเสี่ยงตอการเปน
โรคเบาหวาน (impaired fasting glucose) (3)
โรคเบาหวานในประเทศไทยเปนปญหา
สาธารณสุขทีม่ ีความสําคัญ จากขอมูลอัตราการเสียชีวิตของประชากรไทย ดังแสดงในตารางที่ 1
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พบวา โรคในระบบเมตาบอลิซึมซึ่งรวมโรคเบาหวาน เปนสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทย
ระดับตนๆ (4) และจากการศึกษาของภานุพนั ธ พุฒสุข ในผูปว ยโรคเบาหวาน 250 คน ใน
โรงพยาบาลของรัฐจํานวน 7 แหง ระหวางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2541 พบวาผูปว ย
โรคเบาหวานเสียคารักษาโดยเฉลี่ยคนละ 6,017.50 บาทตอป ในขณะที่กลุมอางอิงเสียคาใชจา ย
คนละ 47.20 บาทตอป (p<0.001) ซึ่งสูงกวาคารักษาของผูปวยทั่วไปถึง 127 เทา (5)
ตารางที่ 1 สาเหตุการเสียชีวิตของชาวไทย ป พ.ศ. 2540
สาเหตุ
- โรคระบบไหลเวียนโลหิต
- สาเหตุภายนอกของการปวยและตาย
- โรคเนื้องอก
- โรคระบบหายใจ
- โรคติดเชื้อปรสิตบางชนิด
- โรคเลือดและอวัยวะที่สรางเลือด และความผิดปกติ
เกี่ยวกับภูมคิ ุมกัน
- โรคระบบยอยอาหาร
- โรคระบบประสาท
- โรคของระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ
- โรคตอมไรทอ โภชนาการและเมตาบอลิซึม

อัตราการเสียชีวิต
ตอประชากร 1 แสนคน
98.6
62.3
43.8
33.8
27.9
14.6
14.3
13.9
8.7
8.2

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, ทําเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข 2543-2544
(กรุงเทพมหานคร: อัลฟา รีเสิรช, 2543), 28.

จากทะเบียนของโรงพยาบาลนครชัยศรีพบวา ผูปวยที่เปนโรคเบาหวานมารับ
การรักษาในแผนกผูปว ยนอกในป พ.ศ. 2544 มีจํานวน 544 คน จากจํานวนผูปวยทัง้ หมด 20,335
คน คิดเปนรอยละ 2.68 ป พ.ศ. 2545 มีจํานวน 636 คน จากจํานวนผูปวยทัง้ หมด 25,935 คน
คิดเปนรอยละ 2.45 และป พ.ศ. 2546 มีจํานวน 1,054 คน จากจํานวนผูปว ยทั้งหมด 29,274
คนคิดเปนรอยละ 3.60 จากขอมูลขางตนผูปวยโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิม่ ขึ้น และจากจํานวน
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ผูปวยที่เพิม่ ขึ้นนี้สอดคลองกับปริมาณการบริโภคยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด และยาฉีดอินซูลิน
ที่เพิม่ ขึ้นดวยเชนกัน (ตารางที่ 2)
โดยในป พ.ศ. 2544 ปริมาณการใชยาฉีดอินซูลิน 564 ขวด
และป พ.ศ. 2546 ปริมาณการใชเพิม่ ขึ้นเปน 851 ขวด เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2544 เพิ่มขึ้น
รอยละ 50.89 และจากทะเบียนผูปวยโรคเบาหวานป พ.ศ. 2546 พบวา มีผูปว ยโรคเบาหวาน
88 คน หรือรอยละ 8.35 ทีไ่ ดรับการรักษาดวยยาฉีดอินซูลิน
ตารางที่ 2 ปริมาณการใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือดของโรงพยาบาลนครชัยศรี
พ.ศ. 2544 – 2546
รายการยา
Glibenclamide 5 mg
Glipizide 5 mg
Metformin 500 mg
Insulin ทุกชนิด

ป พ.ศ. 2544
339,000 เม็ด
12,400 เม็ด
274,500 เม็ด
564 ขวด

ป พ.ศ. 2545
430,500 เม็ด
14,100 เม็ด
386,000 เม็ด
565 ขวด

ป พ.ศ. 2546
513,000 เม็ด
15,450 เม็ด
415,500 เม็ด
851 ขวด

ที่มา : โรงพยาบาลนครชัยศรี, งานคลังเวชภัณฑ, รายงานคลังเวชภัณฑ พ.ศ. 2544-2546

โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังทีม่ ีการดําเนินของโรคแบบคอยเปนคอยไป
ผูปวย
จําเปนตองไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนือ่ งตลอดชีวิต โดยการรับประทานยา และ/หรือฉีดยา
รวมกับการควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติ
หรือใกลเคียงระดับปกติมากที่สุด
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซอน ภาวะแทรกซอนที่สาํ คัญไดแก ภาวะแทรกซอน
ทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ไต ตา ระบบประสาท และระบบภูมิคุมกันของรางกาย ซึ่ง
ผลการศึกษาของ The Diabetes Control and Complication Trials (DCCT) และ The United
Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) สนับสนุนคํากลาวขางตนเปนอยางดี
DCCT เปนการศึกษาในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งเปรียบเทียบผลของการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดระหวางการควบคุมอยางจริงจัง (Intensive therapy) โดยผูปวยไดรับการรักษา
ดวยอินซูลนิ ชนิด external insulin pump หรือดวยการฉีดอินซูลินวันละ 3 ครั้ง หรือมากกวา
และการควบคุมแบบวิธีปกติธรรมดา (Conventional therapy) โดยผูปวยไดรบั การรักษาดวย
การฉีดอินซูลนิ วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง ผลการศึกษาเปนระยะเวลากวา 5 ป พบวา การควบคุมระดับ
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น้ําตาลในเลือดอยางจริงจัง สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซอนตอตาที่เรียกวา retinopathy ใน
กลุมผูปวยที่ไมมี retinopathy มากอน โดยลดลงไดรอยละ 76 (95%CI : 62%-85%) ใน
ขณะเดียวกันสามารถชะลอการลุกลามของโรคในกลุมผูป วยที่มี retinopathy มากอน โดยลดลง
ไดรอยละ 54 (95%CI : 39%-66%) ลดภาวะแทรกซอนตอไตที่เรียกวา microalbuminuria ใน
กลุมที่ไมเคยเปนมากอน โดยลดลงไดรอยละ 34 (p=0.04) ในกลุมที่เคยมี microalbuminuria
มากอน ลดลงไดรอยละ 43 (p=0.001)
และลดการเกิดภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท
สวนปลายที่เรียกวา neuropathy ในกลุมที่ไมเคยมีอาการมากอน โดยลดลงไดรอยละ 69
(p=0.006) และในกลุมทีเ่ คยมีอาการมากอนลดลงไดรอยละ 57 (p<0.001) (6)
สําหรับ
UKPDS เปนศึกษาในผูปว ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเปรียบเทียบผลของการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดระหวางการควบคุมอยางจริงจัง
โดยใชยาในกลุม ซัลโฟนิลยูเรียหรืออินซูลิน ซึ่งมี
เปาหมายของระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวา 6 mmol/L และการควบคุมแบบวิธีปกติธรรมดา
โดยควบคุมอาหาร ซึง่ มีเปาหมายของระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวา 15 mmol/L ผลการศึกษา
พบวา
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางจริงจังสงผลใหผูปวยมีคาฮีโมโกลบินเอวันซี
(hemoglobin A1C, HbA1C) ต่ํากวาการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแบบวิธีปกติธรรมดา (7%,
7.9% ตามลําดับ)
และสามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดขนาดเล็กได
รอยละ 25 (p=0.0099) ซึง่ ลดลงไดดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (7)
อินซูลินเปนยาที่ใชในการรักษาผูปว ยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ทุกราย สําหรับการ
รักษาผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
มักเริ่มตนดวยการใหยาลดระดับน้ําตาลในเลือดชนิด
รับประทานเพียงตัวเดียวกอน หากไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดมักพิจารณาเพิม่ ยา
รับประทานอีกชนิดหนึง่ และเมื่อใหยาลดระดับน้ําตาลในเลือดชนิดรับประทาน 2 ชนิดรวมกันแลว
ยังไมไดผล จึงใชอินซูลนิ รวมดวย (8) จากขอมูลพบวา จํานวนของผูปวยโรคเบาหวานที่ใช
โดยคาดหวังวาจะลด
อินซูลินเพิ่มขึน้ ทั้งนี้เพื่อที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางจริงจัง
ความเสีย่ งตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน (9)
ในระยะแรกเครื่องมือที่ใชสําหรับ
ฉีดอินซูลินเขารางกายคือเข็มฉีดยา ตอมาไดมีการพัฒนาคิดคนเครื่องมือที่ใชสําหรับฉีดอินซูลนิ
เขาสูรางกาย
ทัง้ นี้เพือ่ หลีกเลี่ยงการใชเข็มฉีดยา
หรือเพือ่ ความงายกวาการใชเข็มฉีดยา
เครื่องมือเหลานี้ไดแก jet injections, insulin pens, access ports และดวยความที่เครื่องมือ
เหลานี้มวี ิธีการใชที่สะดวกกวาเข็มฉีดยา
จึงเปนทางหนึ่งที่จะชวยใหความรวมมือในการใชยา
(adherence) ของผูปวยดีขนึ้ ทําใหสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีขึ้นโดยทางออม (10)
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จากการศึกษาพบวา
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ
สามารถลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนไดอยางมีนยั สําคัญ (6-7) อยางไรก็ตามการ
ควบคุมอยางเขมงวดนี้ไมใขเรื่องงายที่ผูปว ยจะทําไดสําเร็จ ดังนั้นเพือ่ ที่จะชวยแกปญหานี้ จึงได
มีการคิดคนพัฒนามาเปนปากกาฉีดอินซูลิน เพื่อที่จะชวยใหผูปว ยไดรับยาอินซูลนิ ในปริมาณยาที่
ถูกตองมากขึน้
และเพื่อใหผูปวยมีความสะดวกในการฉีดยามากขึน้ (11)
ดังนัน้ จึงชวยให
คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานดีขึ้น และชวยสงเสริมใหผูปวยใหความรวมมือในการรักษาดี
ขึ้น (12) และดวยความที่ปากกาฉีดอินซูลินสามารถพกพาไดงา ย จึงชวยใหผูปวยสามารถ
ปรับเปลี่ยนชีวติ ประจําวันไดงายขึน้
นอกจากนีย้ ังสามารถใชไดกับผูปวยสูงอายุ เนื่องจากมี
วิธีใชทง่ี าย ไมยุงยากซับซอน ดังนัน้ จึงชวยใหผูปว ยสูงอายุสามารถดูแลตนเองได ในชวง
จาก
หลายปที่ผา นมาพบวา ปริมาณการใชปากกาฉีดอินซูลินเพิม่ ขึ้นและเปนที่นยิ ม (9,13)
การศึกษาของ Sucic และคณะ พบวา ผูปวยชอบและยอมรับที่จะใชปากกาฉีดอินซูลินมากกวา
การใชเข็มฉีดอินซูลิน (13) จากการศึกษาดานประสิทธิภาพของปากกาฉีดอินซูลินพบวา ระดับ
น้ําตาลในเลือดกอนมื้ออาหารกลางวันของผูปวยที่ใชปากกา มีคาต่ํากวาผูปว ยที่ใชเข็มฉีดยาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (14) หรือพบวาผูป วยที่เคยฉีดยาดวยเข็มฉีดยาวันละ 1 หรือ 2 ครั้งกอน
เปลี่ยนมาใชปากกาสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่งวัดจากคาฮีโมโกลบินเอวันซีไดดีกวา
ผูปวยที่เคยฉีดยาดวยเข็มฉีดยาวันละ 3 หรือ 4 ครั้งกอนเปลี่ยนมาใชปากกาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเมื่อวัดผลในระยะเวลา 1 ป แตเมื่อวัดผลในระยะเวลา 3 ป พบวามีความแตกตางกันแตไมมี
นัยสําคัญ (15) แตในบางการศึกษาพบวา การใชปากกาหรือเข็มฉีดยาสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไดไมแตกตางกัน (12,16) การศึกษาดานความปลอดภัยพบวา การเกิดภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ําระดับ 1 และ 2 (อาการเล็กนอย, อาการปานกลาง) ระหวางการใชปากกากับ
เข็มฉีดยาไมแตกตางกัน และไมพบผูป วยที่เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําระดับ 3 หรือ 4 (อาการ
รุนแรง, อาการรุนแรงมาก) (12,14,16)
สําหรับคาใชจายของการใชยาฉีดอินซูลินพบวา
คาใชจายของปากกาชนิด NovoPen 3® มีมูลคา 126 ดอลลารตอเดือน (5,040 บาทตอเดือน)
ในขณะที่เข็มฉีดยามีคาใชจา ย 86 ดอลลารตอเดือน (3,440 บาทตอเดือน) (17) หรือพบวา
คาใชจายของปากกาชนิด Novolin® และ NovoPen 1.5® มีมูลคา 1.82 ดอลลารตอวัน (72.80
บาทตอวัน) และ 1.76 ดอลลารตอวัน (70.40 บาทตอวัน) ตามลําดับ ในขณะที่คาใชจายของ
เข็มฉีดยามีมลู คา 1.05 ดอลลารตอวัน (42 บาทตอวัน) (18)
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ยาฉีดอินซูลนิ ที่มีใชในโรงพยาบาลนครชัยศรีในปจจุบนั เปนชนิดขวด (vial) และ
เข็มฉีดอินซูลนิ (syringe) โดยยา 1 ขวดมีปริมาณยา 1,000 ยูนิต และเข็มฉีดยามีขนาด 27 G
ยาว 12.5 มิลลิเมตร การจายยาฉีดอินซูลินใหกับผูป วยจะจายยาขวดใหมใหแกผูปวยก็ตอเมือ่
ผูปวยใชยาขวดเดิมจนหมด และแนะนําใหผูปว ยใชเข็มฉีดยาซ้ําไดไมต่ํากวา 2 ครั้ง หรือซ้าํ ได
จนกวาผูปว ยจะใชไมไดหรือรูสึกเจ็บ
จากการสังเกตระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยที่ฉีด
อินซูลินดวยตนเองหรือญาติของผูปวยพบวา ผูปว ยยังไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได
อยางสม่ําเสมอ จากการสอบถามผูปว ยพบวามีสาเหตุมาจาก 1.การไมควบคุมอาหาร 2.ขาด
การฉีดยาและ/หรือลืมกินยา
3.ขนาดยาไมถกู ตองทัง้ ยาฉีดอินซูลินและ/หรือยาเม็ดลดระดับ
จากการทดสอบการดูดยาดวยเข็มฉีดยาจากผูปวยหรือญาติของผูปวยพบวา
น้ําตาลในเลือด
ผูปวยหรือญาติของผูปวยบางรายดูดขนาดยาไดถูกตอง บางรายดูดขนาดยาไมถกู ตอง ซึ่งมีทงั้
ที่ดูดมากกวาหรือนอยกวาขนาดยาที่แพทยสั่งใชยา
และจากการสอบถามผูปว ยบางรายพบวา
ไมสามารถดูดยาจากขวดไดทั้งหมด หรือบางรายเมือ่ ดูดยาจากขวดมากกวาขนาดยาที่แพทยสั่ง
ใชยา แลวจะฉีดยาทิ้งนอกขวดเพื่อใหไดตามขนาดที่แพทยสั่ง เนื่องจากความไมชดั เจนของ
ตัวเลขที่เข็มฉีดยา
และตําราเกีย่ วกับการประยุกต
ปจจุบันบทความวิชาการ บทความวิจยั
หลักการทางเศรษฐศาสตรในการตัดสินใจดานการแพทย และการสาธารณสุขมีจํานวนมากขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ อันเปนการกระตุนความสนใจของบุคลากรดานการแพทย
และการสาธารณสุขที่จะนําหลักเศรษฐศาสตรมาประยุกตในงานสาธารณสุขมากขึ้น การประยุกต
หลักเศรษฐศาสตรในการตัดสินใจดานการแพทย และการสาธารณสุขมีหลักสําคัญคือ หลักใน
การจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนสงู สุด (19-21) ดังนัน้ การประยุกตหลักเศรษฐศาสตรเพือ่
การตัดสินใจดานการแพทยและการสาธารณสุขซึ่งมีทางเลือกหลายทาง
จะชวยประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรดานการแพทย และการสาธารณสุขเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ยกระดับสุขภาพอนามัยของประชาชน
ทําใหเกิดการประหยัดทรัพยากร
จึงนับวามี
ความสําคัญ และเปนประโยชนไมยงิ่ หยอนไปกวาการศึกษาเกี่ยวกับความกาวหนาดานเทคนิค
การแพทย (19) จากนโยบายหลักประกันถวนหนาของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนการดูแล
สุขภาพประชาชนคนไทยตัง้ แตเกิดจนตาย ใหคนไทยมีสุขภาพดี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐมไดใหความสําคัญกับกลุมผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาล
นครชัยศรีรับนโยบายดังกลาว จึงมีการคัดกรองผูปวยมากขึ้น โดยเฉพาะกับผูปวยที่มีความเสีย่ ง
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ตอการเปนโรคเบาหวาน และจากทะเบียนผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรีพบวา
มีจํานวนผูปวยโรคเบาหวานเพิม่ ขึ้น
และมีแนวโนมวาปริมาณการใชยาอินซูลินจะเพิ่มขึ้นดวย
ในขณะที่โรงพยาบาลมีขอจํากัดในดานงบประมาณ
ทางโรงพยาบาลจึงหาแนวทางที่จะลด
คาใชจายจากการบริโภคยา โดยยังคงมาตรฐานในการรักษา จากแนวคิดและเหตุผลที่กลาวมา
ขางตน ประกอบกับในชวงที่ผานมาไมเคยมีการศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการฉีด ผลลัพธทาง
คลินิก และทัศนคติตอการฉีดอินซูลิน ระหวางการใชปากกาและเข็มฉีดยา ผูว จิ ัยจึงตองการที่
จะศึกษาผลดังกลาว
เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปใชประกอบการพิจารณาการใชยาฉีดอินซูลนิ
ชนิดที่เหมาะสมตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อเปรียบเทียบตนทุนการฉีดอินซูลินระหวางการใชปากกาและเข็มฉีดยา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธของการฉีดอินซูลินระหวางการใชปากกาและเข็มฉีดยา
สมมติฐานของการวิจัย
1. ตนทุนการฉีดอินซูลินโดยใชปากกาไมมากกวาเข็มฉีดยา
2. ผลลัพธของการฉีดอินซูลนิ ระหวางการใชปากกาแตกตางจากการใชเข็มฉีดยา
นิยามศัพท
ในการศึกษานี้

จะพิจารณาเฉพาะตนทุนทางตรงทางการแพทยในมุมมองของ

โรงพยาบาลดังนี้
1. ตนทุนการฉีดอินซูลินโดยใชเข็มฉีดยา หมายถึง คาใชจายของโรงพยาบาล
ซึ่งคิดจากราคาทุนเมื่อมีการฉีดอินซูลิน ประกอบดวยยาฉีดอินซูลนิ ชนิดขวด (vial) และเข็ม
สําหรับฉีดอินซูลิน
2. ตนทุนการฉีดอินซูลินโดยใชปากกา หมายถึง คาใชจายของโรงพยาบาลซึ่ง
คิดจากราคาทุนเมื่อมีการฉีดอินซูลิน ประกอบดวยยาฉีดอินซูลินชนิดหลอด (cartridge, penfill)
ปากกาที่ใชสาํ หรับฉีดอินซูลนิ และเข็มที่ใชสําหรับฉีดอินซูลิน
3. ผลลัพธ หมายถึง
3.1 ผลลัพธทางคลินกิ ซึง่ ไดแก ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร
(FBS) ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) และอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
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3.2 ผลลัพธทางดานทัศนคติตอการฉีดอินซูลิน ซึ่งประเมินผลจากแบบ
ประเมินทัศนคติตอการฉีดอินซูลิน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานี้ศกึ ษาในผูปวยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนครชัยศรี
ประเภทผูปวยนอก ในชวงเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยเลือกเฉพาะ
ผูปวยที่มารับการรักษาอยางตอเนื่องที่โรงพยาบาลนครชัยศรีตั้งแต 3 เดือน ขึ้นไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการรักษาโรคเบาหวานทัง้ ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 มีเปาหมายคือ การ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติหรือใกลเคียงเกณฑปกติ เพื่อชะลอการเกิดโรค
แทรกซอนตางๆ อันเนื่องมาจากพยาธิสภาพของหลอดเลือด การรักษาโรคเบาหวานจําเปนตอง
ฉีดอินซูลินในผูปวยที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ทุกราย และผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีที่ไม
ตอบสนองตอยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด หรือการใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดแลวยังไม
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติได หรือผูปวยที่มีโรคแทรกซอนจนเกิดไต
วาย ซึ่งเปนขอหามในการใหยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด ก็ตองฉีดยาอินซูลนิ นอกจากนั้น
ยังจําเปนตองฉีดอินซูลินในผูปวยเบาหวานในขณะตั้งครรภ หรือผูปว ยทีเ่ ปนโรคของตับออน เชน
ตับออนอักเสบ เปนตน
อินซูลินถูกสกัดขึ้นเพื่อใชในการรักษาในป ค.ศ. 1921 โดย Fredrick Banting
และ Charles Best จนกระทัง่ ป ค.ศ. 1923 จึงไดมีการผลิตและจําหนายอินซูลินในประเทศ
ตะวันตก อินซูลินที่ผลิตในชวงแรกจะเปนอินซูลนิ ชนิดระยะเวลาการออกฤทธิ์สนั้ ลักษณะของยา
เปนน้าํ ใส ตอมาในป ค.ศ. 1936 ไดมีการผลิตอินซูลินชนิดระยะเวลาการออกฤทธิ์ปานกลาง
ลักษณะของยาเปนน้ําขุน
และป ค.ศ. 1954 ผลิตอินซูลินชนิดระยะเวลาการออกฤทธิ์นาน
ลักษณะของยาเปนน้ําขุน เชนกัน ในระยะแรกการผลิตอินซูลินไดมาจากการสกัดอินซูลินจากตับ
ออนของสัตว ซึ่งไดแกววั หรือหมู ตอมาไดมีวิวฒ
ั นาการในการผลิตใหไดอินซูลินที่มีลกั ษณะ
ใกลเคียงกับอินซูลินของคนมากที่สุดจนประสบผลสําเร็จในปคริสศตวรรษที่ 1970 และใชเรื่อยมา
จนถึงปจจุบนั ปจจุบันอินซูลินที่ใชมีเฉพาะ human insulin ซึ่งมีความบริสทุ ธิ์ และมีโครงสราง
เหมือนของคน จึงทําใหเกิด antibody นอย อันเปนผลใหควบคุมเบาหวานไดดีขึ้น เนื่องจาก
การที่มีอนิ ซูลนิ แอนติบอดี้ซงึ่ จะเปนตัวจับกับอินซูลนิ ทําใหมีการปลอยอินซูลนิ ออกมาในรูปแบบที่
ไมแนนอน นอกจากนัน้ ทําใหเกิดการแพนอยลง รวมทัง้ การเกิดปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีดยาลดลง
เชน การเกิด lipoatrophy ลดลง (22)
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ในระยะแรกเครื่องมือที่ใชในการฉีดอินซูลนิ คือเข็มฉีดยา (syringe)
อัน
ประกอบดวยหลอดฉีดยาและเข็มที่ใชสาํ หรับฉีด หลอดฉีดยาในขณะนั้นมีขนาดใหญ หนัก ทํา
จากแกว สามารถใชซ้ําได และเข็มที่ใชสําหรับฉีดมีรขู นาดใหญเชนกัน ตอมาไดพัฒนาใหมี
หลอดฉีดยาทีม่ ีน้ําหนักเบา โดยทําจากพลาสติก และเปนชนิดใชแลวทิง้ ได (disposable)
สําหรับเข็มที่ใชสําหรับฉีดก็มีขนาดเล็กลงอยางมาก (microfine) ในปจจุบนั เข็มฉีดยาสําหรับฉีด
อินซูลินที่มีจาํ หนายเปนชนิดใชแลวทิ้ง (disposable) และมีเข็มที่ใชสําหรับฉีดทีม่ ีขนาดเล็กติดมา
พรอมที่ปลายหลอดฉีดยา
เข็มฉีดยาสําหรับฉีดอินซูลินที่มีจําหนายในทองตลาดมีความ
หลากหลายโดยมีขอแตกตางในแตละยีห่ อแตละบริษัทผูผ ลิต
ขอแตกตางของเข็มฉีดยาอินซูลิน
1. ความจุของหลอดฉีดยา ซึ่งมีขนาดตั้งแต 0.25 ซีซี จนถึง 1 ซีซี หรือ 25 ยูนิต
จนถึง 100 ยูนิต โดยหลอดฉีดยาขนาด 1 ซีซี บรรจุอนิ ซูลินได 100 ยูนิต มีขีดบอกขนาดขีดละ
2 ยูนิต สวนหลอดฉีดยาขนาด 0.5 ซีซี บรรจุอินซูลนิ ได 50 ยูนิต มีขีดบอกขนาดขีดละ 1 ยูนติ
2. ขนาดของเข็มที่ใชสําหรับฉีด ซึง่ มีตั้งแตขนาด 27 G (ขนาดใหญ) จนถึง 30 G
(ขนาดเล็ก)
3. ความยาวของเข็มที่ใชสาํ หรับฉีด ซึง่ มีความยาวตั้งแต 8 มิลลิเมตร จนถึง
12.5 มิลลิเมตร
ปจจัยสําคัญในการเลือกใชเข็มฉีดยา
1. ความชัดเจนของขีดบงบอกปริมาณยา
2. ความจุของหลอดฉีดยา
3. ความยากงายในการกําจัดฟองอากาศในหลอดฉีดยา
4. ความคลองตัวในการดึงหรือดันกานหลอดฉีดยา
5. ความสะดวกในการทิง้ หรือกําจัดเข็มฉีดยาที่ใชแลว
การเลือกเข็มฉีดยาใหกบั ผูป วยใหคาํ นึงถึงอายุของผูปวย ขนาดยาที่ใช ความ
บกพรองทางสายตา ความบกพรองทางกายภาพ เชน ผูปว ยทีม่ ีปญหาขอเสือ่ ม ความพิการ
ของแขนหรือขา ผูปวยที่มอี าการสัน่ (tremor) โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับผูป วยแตละราย
ขอดีของการใชเข็มฉีดยา
1. อานขนาดยาไดงาย
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2. ใชฉีดยาในปริมาณนอยได
3. สามารถผสมอินซูลนิ หลายชนิดในหลอดฉีดยาอันเดียวกันได
ขอเสียของการใชเข็มฉีดยา
1. การพกพาไมสะดวก เนือ่ งจากมีอุปกรณทั้งเข็มฉีดยาและขวดยา
2. ลักษณะที่เปนหลอดฉีดยาและเข็มที่ใชสําหรับฉีดทําใหผูปวยรูสึกกลัว
3. วิธกี ารเตรียมยาจนถึงการฉีดยามีหลายขั้นตอน ซึง่ ตองใชเวลาระยะหนึ่ง
ในการเรียนรูจงึ จะชํานาญ
4. ผูปวยที่มีความผิดปกติ หรือมีความบกพรองทางสายตาไมสามารถใชได
5. การดูดยาจากขวดและฉีดยาในที่สาธารณะ เชน รานอาหาร หองเรียน
สถานทีท่ ํางาน จะเปนเปาสายตาของคนรอบขาง
6. ความถูกตองของขนาดยาที่ดูดจากขวดยามีความแตกตางกัน โดยขึ้นกับขนาด
ยาที่ใช เชน พบวาการใชขนาดยาทีน่ อยกวา 5 ยูนิต จะมีขอผิดพลาดจากการดูดยาถึง 10%
หรือพบขอมูลวารอยละ 80 ของจํานวนผูปวยที่ใชเข็มฉีดยาดูดยาจากขวดยาไมถกู ตองตามขนาด
ยาที่ตอ งการ (11)
7. การผสมอินซูลินหลายชนิดในหลอดยาเดียวกัน ทําใหไดขนาดยาที่ไมถกู ตอง
ซึ่งสงผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ความมัน่ ใจในการบริหารยา และความสะดวกสบายเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
การใชยาฉีดอินซูลินของผูปว ย
ดวยเหตุผลนี้จงึ ไดมีการคิดคนวิธกี ารที่จะไดรับอินซูลินดวย
อุปกรณอื่นๆ ตอมาไดมีการคิดคนพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการฉีดหรือนําสงอินซูลิน
เขารางกาย
ซึ่งเหตุผลที่พัฒนาอุปกรณใหมๆ เพื่อตองการใหผูปวยมีความสะดวกในการใช
และเพื่อใหผูปว ยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดียิ่งขึ้นกวาเดิม (10,23) ในป ค.ศ. 1987
ไดมีการคิดคนปากกาสําหรับฉีดอินซูลินขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งเปนปากกาชนิดใชซ้ํา (reusable pen)
ลักษณะของปากกาเปนการรวมทัง้ ขวดยาและเข็มฉีดยาไวในอุปกรณชิ้นเดียวกัน ซึ่งทําใหการใช
ยาฉีดอินซูลนิ มีความสะดวกยิ่งขึน้
ขั้นตอนการใชปากกาฉีดอินซูลิน
1. หมุนปากกา เพื่อถอดสวนใสหลอดยาอินซูลนิ ออก ใสหลอดยาอินซูลินขนาด
3 ซีซี เขาไปในสวนบรรจุหลอดยาอินซูลนิ

12

2. ใสเข็มที่ใชสําหรับฉีดเขาไปที่ปลายหลอดยาอินซูลนิ
3. หมุนตัวเลขใหเทากับขนาดยาที่ฉีด
4. เขยาปากกา โดยแกวงไปมาประมาณ 10 ครั้ง จากนัน้ แทงเข็มฉีดยาตั้งฉาก
กับผิวหนังบริเวณที่จะฉีดจนมิดเข็ม เดินยาโดยกดปุมที่ฉีดยาจนหมด
ขอดีของปากกาฉีดอินซูลนิ
1. แข็งแรงทนทาน
2. ใชงา ย
3. การเปลี่ยนหรือใสหลอดยาอินซูลินทําไดงาย
4. สามารถปรับขนาดยาฉีดไดทลี ะ 0.5 ยูนิต, 1 ยูนิต, หรือ 2 ยูนิต ขึน้ กับ
ลักษณะของปากกาแตละชนิด โดยสามารถปรับขนาดยาไดตั้งแต 0.5 ยูนิต จนถึง 80 ยูนิต
5. การปรับขนาดยาทําไดงา ย โดยการหมุนปุมปรับขนาด แลวอานตัวเลขของ
ขนาดยาที่ปรับซึ่งแสดงไวทชี่ องหนาตางของปากกา
6. ปรับขนาดยาฉีดไดโดยไมสูญเสียยา และเมื่อตั้งขนาดยาผิดสามารถตั้งขนาด
ยาใหมโดยหมุนปุมปรับขนาดยาทวนเข็มนาฬิกา แลวตัง้ ขนาดยาฉีดใหม
7. ในขณะหมุนปุมเพื่อปรับขนาดยาจะมีเสียงขณะหมุนปุม ทําใหผูปว ยทีม่ ีความ
ผิดปกติทางสายตาสามารถใชได
8. ขนาดยาที่ไดถูกตองยิง่ ขึ้น
Gnanalingham และคณะ (24) ทําการศึกษาเปรียบเทียบความถูกตองของ
ปริมาณอินซูลนิ ที่ไดจากการใชเครื่องมือฉีดอินซูลินที่แตกตางกัน คือ ปากกา (NovoPen 1.5 ml,
BD-Pens 1.5 ml) และเข็มฉีดยาขนาด 30 ยูนิต ผลการศึกษาพบวา ปริมาณยาที่ไดจาก
ปากกาทัง้ สองชนิดนอยกวาเข็มฉีดยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.0001) ในขณะที่ปากกาทัง้
สองชนิดใหผลไมแตกตางกันดังนี้ ขนาดยา 1 ยูนิต : 0.89+0.04 ยูนิต (NovoPen), 0.92+0.03
ยูนิต (BD-Pen) และ 1.23+0.09 ยูนติ (เข็มฉีดยา)
ขนาดยา 2 ยูนิต : 1.90+0.03 ยูนติ
(NovoPen), 1.90+0.05 ยูนิต (BD-Pen) และ 2.24+0.09 ยูนิต (เข็มฉีดยา) ขนาดยา 10 ยูนิต :
9.80+0.09 ยูนิต (NovoPen), 9.86+0.09 ยูนิต (BD-Pen) และ 10.07+0.07 ยูนิต (เข็มฉีดยา)
และความผิดพลาดของปริมาณยาที่ไดจากปากกานอยกวาเข็มฉีดยา อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
เชนกัน (p<0.0001) ผลเปนดังนี้ ขนาดยา 1 ยูนิต : 11+4% (NovoPen), 8+3% (BD-Pen)
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และ 23+9% (เข็มฉีดยา)
เพิ่มขึ้น

และพบวาความผิดพลาดของปริมาณยาลดลงเมื่อขนาดยาที่ตองการ

Lteif และ Schwenk (25) ศึกษาเปรียบเทียบความถูกตองของขนาดยาที่ไดจาก
การใชปากกาและเข็มฉีดยา โดยทําการศึกษาในผูปว ยเด็กโรคเบาหวานชนิดที่ 1 พบวา การใช
ปากกาเพื่อฉีด regular insulin ในขนาดยาทีน่ อยกวาหรือเทากับ 5 ยูนติ ขนาดยาทีไ่ ดจริงมีความ
ถูกตองมากกวาเข็มฉีดยาอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.01) และเมื่อขนาดยาทีม่ ากกวา 5 ยูนิต
พบวาความถูกตองของขนาดยาที่ใชปากกามีมากกวาเข็มฉีดยา
แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ความถูกตองของปริมาณยาที่ตองการฉีดเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดยาที่ตองการฉีดมากขึ้นดังนี้
ความ
ผิดพลาดของปากกาเปน 0.2+0.05 ยูนิต และ 0.27+0.06 ยูนิต เมื่อตองการฉีดยา < 5 ยูนิต
และ > 5 ยูนิต ตามลําดับ ในขณะทีเ่ ข็มฉีดยาเปน 0.4+0.1 ยูนิต และ 0.4+0.07 ยูนิต เมือ่
ตองการฉีดยา < 5 ยูนิต และ > 5 ยูนิต ตามลําดับ หรือความผิดพลาดของการใชเข็มฉีดยา
เพื่อฉีดยา < 5 ยูนิตมีมากกวาการฉีดยา > 5 ยูนิต (12.3+2.6% เปรียบเทียบกับ 2.9+0.5%
ตามลําดับ) ในขณะเดียวกันเมื่อใช NPH insulin พบวาความถูกตองของปริมาณยาทีว่ ัดไดเมื่อ
ตองการฉีดยา < 5 ยูนิต หรือ > 5 ยูนิต เหมือนกัน และเมื่อเปรียบเทียบความถูกตองของปริมาณ
ยาจากการใชปากกา ระหวางเด็กกับผูปกครองเมื่อตองการฉีดยา < 5 ยูนิต พบวาเหมือนกัน
โดยพบความผิดพลาดดังนี้ 14.5+5.4% และ 11.6+4.2% สําหรับเด็กและผูปกครอง ตามลําดับ
9. สามารถแทงเข็มฉีดยาไดงาย และเมื่อกดปุมเพื่อฉีดยาจะมีเสียงขณะกดปุม
ทําใหผูปวยทีม่ ีความผิดปกติทางสายตาทราบไดวาฉีดยาเรียบรอยแลว
10. เข็มที่ใชสาํ หรับฉีดมีขนาดเล็ก 29 G (ใหญ), 30 G หรือ 31 G (เล็ก) ความ
ยาวของเข็มมีขนาด 6 มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร ทําใหลดความเจ็บจากการฉีดได
11. จากรูปแบบของปากกา ออกแบบใหสว นปลายของเข็มที่ใชสําหรับฉีดทั้งสอง
ดานถูกบากใหเปนมุมแหลม โดยปลายดานหนึ่งจะถูกสวมเขากับปลายหลอดยา และปลายอีก
ดานหนึง่ ใชสําหรับฉีดยาที่ผวิ หนังของผูป วย
ซึ่งลักษณะดังกลาวจะไมเหมือนเข็มฉีดยา
เนื่องจากเข็มที่ใชกับปากกาไมตองนําไปแทงผานแผนยางของขวดยาเพื่อดูดยา แลวจึงนํามาแทง
ผานชัน้ ผิวหนัง ซึง่ ลักษณะนี้เองทําใหตวั เข็มของปากกายังคงความคม มีมุมลาดเอียงและเรียบ
ดังเดิม ดังนัน้ จึงชวยลดความเจ็บปวดเมื่อฉีดยา
12. พกพาไดสะดวก เนื่องจากเปนการรวมหลอดยาและเข็มที่ใชสําหรับฉีดไว
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ในอุปกรณชิ้นเดียวกัน และหลอดยาที่ใสในปากกาแลวไมตองเก็บในตูเย็น ซึ่งมีอายุการใช
ภายใน 30 วัน สวนหลอดยาทีย่ ังไมไดใชใหเก็บในตูเย็น โดยมีอายุการใชตามวันหมดอายุที่
บริษัทผูผลิตกําหนด
ขอเสียของปากกาฉีดอินซูลิน
1. ผูปวยตองใชเวลาระยะหนึ่งในการเรียนรูวิธีการใชปากกา
2. ปากกามีนา้ํ หนักมากกวาเข็มฉีดยา
3. ปากกาเมื่อใชเปนเวลานานอาจเสียการใชงาน ซึ่งจําเปนตองเปลี่ยนปากกา
ดามใหม
4. ความปราศจากเชื้อลดลง
Floch และคณะ (26) ไดศึกษาพบวา มีสิ่งปนเปอน (biologic material) ที่จะพบ
ในเข็มที่ใชสาํ หรับฉีดยาหรือหลอดยา (cartridge) หลังฉีดอินซูลนิ ดวยปากกา ผลการศึกษาเปน
ดังนี้ รอยละ 62 ของจํานวนผูปว ยพบ biologic material ในเข็มหรือหลอดยา ซึ่งไดแก
squamous cell พบ 32% และ epithelial cell พบ 58% โดยพบ biologic material ในเข็ม
30% และหลอดยา 58%
biologic material พบไดบอยกวาในผูปวยที่เปนโรคเบาหวานมา
นานและฉีดยามานาน โดยเฉพาะผูปวยที่ฉีดยาในตําแหนงที่ตนขาหรือตนแขนอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และการพบ biologic material สัมพันธกับระยะเวลาการเปนโรคเบาหวาน
(p<0.01) จากผลการศึกษานี้ใหขอสรุปวาการใชปากกาควรใชเฉพาะบุคคล ไมควรใชรวมกัน
ไมวาจะเปลี่ยนเข็มที่ใชสาํ หรับฉีดแลวก็ตาม
5. หลังจากกดปุมเพื่อฉีดยาไมควรดึงปากกาออกทันที ควรปลอยคางไวประมาณ
5 วินาที (11) แลวคอยดึงออกซึ่งตางจากเข็มฉีดยาที่สามารถดึงออกไดทันที
6. คาใชจายของการใชปากกามากกวาเข็มฉีดยา (17-18)
ตอมาในป ค.ศ. 1989 ไดมีการคิดคนปากกาชนิดใชครั้งเดียว (prefilled pen)
ซึ่งมีความแตกตางจากปากกาชนิดใชซ้ํา
ขอแตกตางระหวางปากกาชนิดใชครั้งเดียวและชนิดใชซ้ํา
1. ปากกาชนิดใชครั้งเดียว ผูปวยไมตองใสหลอดยาอินซูลินเนื่องจากบริษัทผูผลิต
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บรรจุหลอดยาอินซูลินมาใหในปากกาแลว
2. ปากกาชนิดใชครั้งเดียวมีน้ําหนักเบากวาปากกาชนิดใชซ้ํา ซึง่ เหมาะกับผูปว ย
ที่มีปญหาในการหยิบจับสิง่ ของ
3. หมุนปรับขนาดยาไดทั้ง 2 ทาง
ขอเสียของปากกาชนิดใชครั้งเดียว
1. การปรับขนาดยาฉีดของปากกาฉีดบางชนิด ไมสามารถปรับเพิ่มไดทีละ 1 ยูนิต
เนื่องจากถูกออกแบบใหเพิม่ ทีละ 2 ยูนิต
2. เพิ่มปริมาณขยะ
3. การหมุนปรับขนาดทําไดยาก เนื่องจากสามารถปรับขนาดยาไดทั้ง 2 ทาง
4. ไมแข็งแรงทนทาน
5. ราคาแพงกวาชนิดใชซ้ํา
จากขอดีของปากกาจึงพบวา ปริมาณการใชปากกาเพิ่มขึ้นและเปนทีน่ ิยม (9,13)
จากขอมูลของบริษัทผูผลิตรายหนึง่ พบวา ปากกาเปนทีน่ ิยมและมีการใชอยางแพรหลาย โดย
พบวามีผูปวยประมาณ 2 ลานคน ที่ใชปากกา (ขอมูลจากบริษทั โนโวนอรดิสตผูผลิตยา) ปากกา
ฉีดอินซูลินมีวธิ ีใชที่งา ย มีขนาดกะทัดรัดจึงสะดวกในการพกพา ทําใหผูปว ยฉีดยาไดตามเวลาที่
กําหนด จึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความรวมมือในการใชยาของผูปวย ผูป วยจึงชอบและ
ยอมรับที่จะใชปากกามากกวาเข็มฉีดยา (9,12-13,16,18,27)
และเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยจากการใชปากกา
จึงมีการศึกษาหลายการศึกษาที่ศึกษาถึงประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย และการยอมรับการใชปากกาดังนี้
การศึกษาดานประสิทธิภาพ
ป ค.ศ. 1988 เดือนกุมภาพันธ Ehrlich (28) ทําการศึกษาในผูปว ยเด็กวัยรุน ที่เปน
โรคเบาหวานจํานวน 16 คน โดยใหผูปว ยใชปากกาชนิด NovolinPen ซึง่ เปนปากกาที่ปรับขนาด
ยาเพิ่มไดทีละ 2 ยูนิต วัดผลจากฮีโมโกลบินเอวันซีที่เปลี่ยนแปลงไปจากคาควบคุมไว 2% โดย
วัดผลในเดือนที่ 3, 6, และ 9 หลังจากใช นอกจากนีย้ ังประเมินผลการยอมรับการใชปากกาจาก
ผูปวย ในระหวางทําการศึกษามีผูปว ยออกจากการศึกษา 2 คน หลังจากที่ผูปวยใชปากกาไปได 2
เดือน และ 4 เดือนตามลําดับ สาเหตุทผี่ ูปวยออกจากการศึกษาเนือ่ งจากผูปว ยไมตองการฉีดยา
วันละ 4 ครั้ง ผลการศึกษาเปนดังนี้ ผูป วย 3 คน เปลี่ยนเปนฉีดยาวันละ 3-4 ครั้ง ผูปวย 2
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คน มีคาฮีโมโกลบินเอวันซีเปลี่ยนแปลงเล็กนอย โดยคนทีห่ นึง่ เปลีย่ นจาก 10.8% เปน 11.4%
และสุดทาย 10.8% คนทีส่ องเปลี่ยนจาก 8.6% เปน 9.0% และสุดทาย 9.6% สวนผูปวย
คนที่สามมีคาฮีโมโกลบินเอวันซีดีขึ้น โดยเปลี่ยนจาก 15.0% เปน 12.3% และสุดทาย 14.6%
ผูปวยที่เหลืออีก 11 คน ฉีดยาวันละ 2 ครั้ง ผูปวย 2 คน มีคาฮีโมโกลบินเอวันซีดีขึ้น โดยคนที่
หนึง่ เปลี่ยนจาก 14.0% เปน 11.6% คนที่สองเปลี่ยนจาก 13.6% เปน 11.0% ผูปวย 2 คน
มีคาฮีโมโกลบินเอวันซีแยลงเมื่อวัดผลเดือนที่สาม โดยคนทีห่ นึ่งเปลี่ยนจาก 14.0% เปน 19.6%
คนที่สองเปลีย่ นจาก 11.6% เปน 13.7%
ผูปวยอีก 7 คน มีคาฮีโมโกลบินไมเปลี่ยนแปลง
และในการศึกษานี้ไมพบผูปว ยทีม่ ีภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ําระดับรุนแรง หลังจบการศึกษาผูปว ย
14 คน ยังใชปากกาตอไป โดยใหเหตุผลวาใชงายกวาเข็มฉีดยา
ตอมาในเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 1989 ไดทําการศึกษาการใชปากกาในผูปวยเด็ก
จํานวน 40 คน ในจํานวนนี้มีผปู วยอายุนอยกวาหรือเทากับ 10 ป จํานวน 5 คน ทีเ่ หลือเปน
ผูปวยที่มีอายุระหวาง 12-18 ป การศึกษานี้ออกแบบใหผูปวยใชปากกา 2 ดาม โดยดามทีห่ นึง่
สําหรับอินซูลนิ ชนิดระยะเวลาออกฤทธิ์สนั้ (regular insulin)
และดามที่สองสําหรับชนิด
ระยะเวลาออกฤทธิ์ปานกลาง (NPH insulin) มีผูปวยยกเลิกการใชปากกาเนื่องจากไมสะดวกใน
การใช จึงเปลี่ยนกลับไปใชเข็มฉีดยา บางคนรายงานวาหาตัวเลขของขนาดยาที่ตองการจะฉีด
ไมพบ หรือบางคนที่ตองฉีดยาวันละหลายๆ ครัง้ รายงานวาลืมปากกาไวที่บานหรือโรงเรียน หรือ
ผูปวยคนหนึ่งรายงานวาวิธกี ารใชปากกายาก เนื่องจากลืมหมุนแกนกลางลงเมื่อจะเปลี่ยนหลอด
ยา ทําใหแกนกลางหัก
Jefferson และคณะ (11) ทําการศึกษาในผูปวยวัยรุน ที่เปนโรคเบาหวานจํานวน
10 คน ทีม่ ีอายุระหวาง 12-17 ป โดยติดตามผลเปนระยะเวลา 3 เดือน พบวา ฮีโมโกลบินเอวัน
ซี ลดลงจาก 13.7%+2.7% เปน 11.7%+3.4% ผูปวยสวนใหญเปนผูปวยที่ตอ งเพิ่มความถีใ่ น
การฉีดยาจากวันละ 1 ครั้งเปนวันละ 4 ครั้ง ซึง่ ผูปวยรายงานวาการใชปากกาในการฉีดยาวันละ
4 ครั้ง ไมเปนอุปสรรคใดๆ กลับสะดวกมากขึ้น และในการศึกษาครัง้ นี้ ปากกาที่ถูกผลิตเปนรุน
แรกถูกใชในการศึกษานี้ดวยเชนกัน ตัง้ แตนั้นเปนตนมา ปากกาชวยใหการฉีดยาสะดวกขึน้ อยาง
มีนัยสําคัญ
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ในป ค.ศ. 1993 Plevin และ Sadur (11) ประเมินการยอมรับการใชปากกาใน
ผูปวยจํานวน 64 คน โดยผูป วยจํานวน 42 คน เคยใชยาฉีดอินซูลนิ มากอนเปนระยะเวลา 6 เดือน
จนถึง 43 ป และผูปวยที่เหลืออีก 22 คน เพิง่ จะไดรับการรักษาดวยอินซูลิน หลังจากศึกษาเปน
เวลา 4 สัปดาห พบวา ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร (FBS) ลดลงจาก 197 mg/dL เปน
171 mg/dL ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และไมพบวามีผูปว ยทีเ่ กิดภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ําระดับปานกลางหรือรุนแรง รอยละ 98 ของจํานวนผูปว ยรายงานวา ปากกา
ใชงาย และสะดวกตอการใช และรอยละ 91 ของจํานวนผูปวยจะใชปากกาตอไป
Coscelli และคณะ (14) ทําการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
และการยอมรับการใชปากกาชนิดใชครั้งเดียว (prefilled insulin pen) ซึ่งสามารถปรับขนาดยาได
ครั้งละ 2 ยูนติ โดยศึกษาในผูปวยจํานวน 60 คน ที่มอี ายุมากกวา 60 ป ซึง่ เปนผูปวยที่กําลังใช
เข็มฉีดยา รูปแบบการศึกษาเปนแบบ randomized cross-over ชวงละ 6 สัปดาห ขณะ
ทําการศึกษาไมมีการเปลีย่ นแปลงความถี่ในการฉีดยา (regimen) ในระยะเตรียมความพรอมของ
ผูปวย (run-in period) มีผูปวยจํานวน 3 คน ออกจากการศึกษา เนื่องจากผูปว ยไมเขาใจวิธีใช
ปากกา ผลการศึกษาพบวาการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยใชอุปกรณทั้งสองแบบแตกตางกัน
อยางไมมนี ัยสําคัญ โดยพบความถี่ของภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ําระดับ 1 เมื่อใชปากกาคือ 0.18
ครั้งตอคนตอสัปดาห เปรียบเทียบกับเมือ่ ใชเข็มฉีดยาคือ 0.15 ครั้งตอคนตอสัปดาห ความถี่ของ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําระดับ 2 เมื่อใชปากกาและเข็มฉีดยาเทากันคือ 0.03 ครั้งตอคนตอสัปดาห
อยางไรก็ตามไมพบภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ําระดับ 3 และ 4 และอาการอันไมพึงประสงคอื่นๆ ผล
ของฮีโมโกลบินเอวันซีเมื่อใชปากกาคือ 7.7%+1.2% (คาเฉลี่ย+SD) ฮีโมโกลบินเอวันซีเมื่อใชเข็ม
ฉีดยาคือ 7.9%+1.1% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันพบวามีความแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญ ผล
ของระดับน้ําตาลในเลือด (blood glucose profiles) ของผูปวยที่ใชอุปกรณทงั้ สองชนิดพบวา
คลายคลึงกัน ยกเวนระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารมื้อกลางวัน (pre-lunch blood glucose) ที่
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ (p<0.01)
โดยพบวาระดับน้าํ ตาลในเลือดเมื่อใชปากกามีคา
8.7+2.9 mmol/l (157+52 mg/dL) โดยมีคานอยกวาเมื่อใชเข็มฉีดยาซึ่งมีระดับน้ําตาลในเลือด
9.2+2.7 mmol/l (166+49 mg/dL)
ขนาดยาทีฉ่ ีดเมื่อใชปากกาคือ 31.9+8.9 ยูนิตตอวัน
น้ําหนักตัวของผูปวย
ในขณะที่ขนาดยาที่ฉีดเมื่อใชเข็มฉีดยาคือ 32.3+9 ยูนิตตอวัน
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยดังนี้ สัปดาหที่ 0; 66.4+9.1 กิโลกรัม สัปดาหที่ 6; 66.5+9.3 กิโลกรัม
และสัปดาหที่ 12; 66.2+9.3 กิโลกรัม
ผลการประเมินดานการยอมรับพบวา ผูป วยรอยละ 90
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พบวาวิธกี ารใชปากกาสามารถทําความเขาใจไดงาย การเตรียมยากอนฉีดทําไดรวดเร็วกวาเข็ม
ฉีดยา และการปรับขนาดยาทําไดงายกวาเข็มฉีดยา ผูปวยที่ใชปากการอยละ 50 มีความ
เจ็บปวดจากการฉีดยานอยกวาการใชเข็มฉีดยา
และผูปวยรอยละ 90 เลือกที่จะใชปากกา
มากกวาเข็มฉีดยา ผูวิจยั อภิปรายผลดังนี้ การปรับขนาดยาและการใชยาตามแพทยสั่งเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับผูปวยสูงอายุ ผูปวยทีม่ ีอายุมากกวา 60 ป จํานวน 6 คน รายงานวาการเขาใจวิธีใช
ปากกาทําไดยาก และผูปว ยจํานวน 3 คน ปฏิเสธทีจ่ ะใชปากกา ทั้งนี้ไมไดเกีย่ วของกับอายุ
ระยะเวลาทีเ่ ปนโรค ระยะเวลาในการใชยาฉีด หรือความพิการทางกายภาพ แตทั้งนี้ผูปว ยไม
ตองการทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในขณะเดียวกันผูป วยจํานวนมากพบวาสามารถเรียนรู
วิธีการใชไดอยางงาย ซึง่ งายกวาการใชเข็มฉีดยา ดังนั้นจึงควรประเมินผูปว ยกอนใชปากกา
จากการสํารวจของศูนยการศึกษาสองแหง (11) ซึ่งทําการสํารวจผูปวยที่ใชยา
อินซูลินจํานวน 1,310 คน โดยประเมินผลของการใชปากกาชนิด prefilled pen และ reusable
pen ในดานตางๆ ดังนี้ ความรวมมือในการฉีดยา อาหาร การออกกําลังกาย และความ
เปนอยู
นอกจากนีย้ ังประเมินทัศนคติตอการใชปากกาและเข็มฉีดยา ผลการสํารวจพบวา
ผูปวยสวนใหญรายงานวาปากกาใชงา ย โดยรอยละ 92 ของจํานวนผูปวยที่ใช prefilled pen
รายงานวาใชงา ย ในขณะที่รอยละ 98 ของจํานวนผูป วยที่ใช reusable pen รายงานวาใชงา ย
เชนกัน ผูปว ยสวนใหญมที ศั นคติที่ดีตอการใชปากกา รอยละ 77 ของจํานวนผูปว ยที่ใชปากกา
รายงานวา การใชปากกาชวยใหการฉีดยาตามเวลาทีแ่ พทยสงั่ ดีกวาการใชเข็มฉีดยา และรอย
ละ 73 ของจํานวนผูปว ยทีใ่ ชปากการายงานวา การใชปากกาชวยใหการปรับขนาดยาถูกตอง
มากกวาเข็มฉีดยา รอยละ 85 ของจํานวนผูปวยที่ใชปากกาไมเคยขาดการฉีดยา ในขณะที่ผูปว ย
ที่ใชเข็มฉีดยาพบจํานวนเพียงรอยละ 72 ที่ไมเคยขาดการฉีดยา ผูสํารวจรายงานวา ผูปวยมี
ทัศนคติที่ดีขึ้นตอการใชอินซูลิน และผูปว ยมีความมัน่ ใจมากขึน้ ที่จะดูแลจัดการกับโรคเบาหวาน
การศึกษาดานความปลอดภัย
การศึกษาดานความปลอดภัยของการใชปากกาพบวา ผูปว ยที่เกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ําระดับ 1 และ 2 (อาการเล็กนอย, อาการปานกลาง) ซึง่ ไมแตกตางจากการใชเข็มฉีด
ยา และไมพบผูปวยที่เกิดภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ําระดับ 3 หรือ 4 (อาการรุนแรง, อาการรุนแรง
มาก) (14,16) หรือพบวาการใชปากกามีความปลอดภัยไมแตกตางจากเข็มฉีดยาอินซูลิน (12)
แตผลของการศึกษาของ Stocks และคณะ (9) พบวาเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 41 ครั้ง โดย
ผูปวยตองไดรับความชวยเหลือจากผูอื่น 1 ครั้ง และผูปวยตองไดรับการแกไขโดยฉีดกลูโคสเขา

19

ทางหลอดเลือดดํา 1 ครั้ง เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง 21 ครั้ง แตไมมีครั้งใดที่ตองไดรับการ
แกไขดวย glucagon อาการอันไมพงึ ประสงคอื่นไดแก อาการหอเลือดบริเวณที่ฉดี
การศึกษาดานทัศนคติ
Stocks และคณะ (9) ทําการศึกษาเพื่อประเมินผลการยอมรับของผูปวยตอการ
ใชปากกาชนิด HumaPen Ergo® วิธกี ารศึกษาจะใหผูปวยตอบแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจตออุปกรณการฉีดยาเดิมที่กาํ ลังใช โดยแบงระดับความพึงพอใจออกเปน 7 ระดับ จากนัน้
สอนผูปวยใหใชอุปกรณชนิดใหมคือ HumaPen Ergo® หลังจากนัน้ อีก 5-7 สัปดาห จะใหผูปวย
ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตออุปกรณใหม และเปรียบเทียบระหวางอุปกรณเดิม
กับ HumaPen Ergo® ในการศึกษานี้มผี ูปวยเขารวมการศึกษา 70 คน ผูปว ย 43 คน ใชปากกา
ชนิด Novopen® 3 ผูปวย 22 คนใชเข็มฉีดยา และผูป วย 5 คนใชทั้งปากกาชนิด Novopen® 3
รวมกับเข็มฉีดยา ผลการศึกษาพบวา เมื่อเริ่มตนการศึกษา ผูปว ย 43 คน ที่ใช Novopen® 3
และผูปวย 14 คนที่ใชเข็มฉีดยา มีความพึงพอใจหรือพึงพอใจอยางมากตออุปกรณฉีดยาที่ใชอยู
หลังสิน้ สุดการศึกษาพบวา
จํานวนผูปวยที่มีความพึงพอใจตอ HumaPen Ergo® เมื่อ
เปรียบเทียบกับอุปกรณเดิมมีความแตกตางแตไมมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยรอยละ 83 ของผูปวยที่
เคยใช Novopen® 3 และรอยละ 81 ของผูปวยที่เคยใชเข็มฉีดยา รายงานวาอุปกรณชนิดใหมใช
งาย มากกวารอยละ 75 ของผูปวยที่เคยใชเข็มฉีดยาตอบวา HumaPen Ergo® ดีกวาไมวา จะ
เปนความสะดวกตอการพกพา การอานขนาดยา วิธกี ารใช ในขณะเดียวกัน รอยละ 58 ของ
ผูปวยที่เคยใช Novopen® 3 ตอบวา HumaPen Ergo® ดีกวา รอยละ 21 ตอบวาทั้งสองชนิด
เหมือนกัน และรอยละ 21 ตอบวา HumaPen Ergo® แยกวา และเหตุผลที่จะแนะนํา
HumaPen Ergo® ใหกับผูปว ยรายอืน่ คือ ใชงา ย อานขนาดยาไดงา ย และปรับขนาดยาไดงาย
รอยละ 54 ของผูปวยที่เคยใช Novopen® 3 และรอยละ 75 ของผูปวยที่เคยใชเข็มฉีดยาชอบ
HumaPen Ergo® มากกวาอุปกรณเดิมทีใ่ ช และรอยละ 72 ของผูปวยที่เคยใช Novopen® 3
และรอยละ 74 ของผูปวยทีเ่ คยเข็มฉีดยาจะใช HumaPen Ergo® ตอไป
จากการศึกษา (11) พบวาผูป วยเด็กมีความรูสึกดีขึ้นเมื่อใชปากกา ซึ่งจากเดิม
จะรูสึกกลัวและเจ็บปวดเมื่อตองฉีดยา จึงปฏิเสธการฉีดยา การใชปากกาชวยใหผูปวยสะดวก
ตอการฉีดยา ซึง่ เหมาะกับภาวะเรงรีบของผูปวยที่มกั มีกิจกรรมหลายๆ อยาง นอกจากนี้ผปู วย
เด็กมักใชยาในขนาดนอยๆ ซึ่งการใชปากกาชวยใหการปรับขนาดยาทําไดงายและถูกตองยิ่งขึน้
อีกทั้งปากกาสําหรับเด็กยังมีสีสันสวยงาม ทําใหลดความกลัวตอการฉีดยา นอกจากนี้การฉีด

20

ยาโดยใชเข็มฉีดยาทําใหเปนเปาสายตาแกผูพบเห็น เนื่องจากอาจทําใหผูพบเห็นคํานึงถึงการฉีด
ยาเสพติด หรือผูปวยอาจถูกมองดวยสายตาเหยียดหยามจากผูพบเห็น ทําใหผูปวยตองหามุม
สวนตัวเมื่อตองการฉีดยา ซึ่งตางจากการใชปากกา ผูปวยสามารถฉีดยาไดภายในหองเรียน
นอกจากนี้ผปู ว ยเด็กรายงานวาผูปวยสามารถฉีดยากอนมื้ออาหารกลางวันไดที่โตะเรียน โดยไม
ตองเดินออกนอกหองเรียน อีกทัง้ ปากกาไมตองเก็บในตูเย็น ทําใหผูปวยสามารถเก็บไวใน
กระเปาเสื้อ กระเปากางเกง หรือกระเปาถือ ซึง่ ทําใหสะดวกเมื่อตองฉีดยาตามเวลา สําหรับ
ผูปวยวัยรุนก็เชนเดียวกัน การใชปากกาเหมาะกับชีวิตประจําวันของผูปวย ซึง่ มีกิจกรรมในดาน
การเรียนการสอนที่เรงรีบหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
การใชปากกายังเหมาะกับ
ผูปวยหญิงตั้งครรภ เนื่องจากผูปว ยมีภาวะเครียดเปนทุนเดิมอยูแลว การใชปากกาจะชวยลด
ภาวะเครียดจากการฉีดยาได
ผูปวยสูงอายุทมี่ ีอายุมากกวา 60 ป มักมีปญ
 หาทางสายตา
หรือการหยิบจับสิ่งของ การใชปากกาจะชวยใหการฉีดยางายขึน้ ผูป วยที่มีปญหาทางสายตาเมื่อ
ใชเข็มฉีดยา มักไมทันสังเกตฟองอากาศที่มีอยูในหลอดฉีดยา ทําใหการฉีดยาในแตละครั้งได
ขนาดยาที่ไมเทากัน ในขณะเดียวกันผูป วยสูงอายุมกั มีปญหามือสั่นเกร็ง ซึ่งทําใหการหยิบจับ
สิ่งของลําบากยิ่งขึ้น การใชปากกาจะชวยใหการปรับขนาดยาทําไดงา ยและไดขนาดยาทีถ่ ูกตอง
การใชปากกานอกจากจะชวยใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้นแลว ยัง
ชวยใหคุณภาพชีวิตของผูปว ยดีขึ้น (13,15)
และความรูสึกเจ็บจากการฉีดนอยกวาเข็มฉีดยา
(16,18)
Hornquist และคณะ (29) ทําการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของผูปว ย
โรคเบาหวานที่ใชปากกา โดยผูปวยเหลานี้เปนผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ประเภทผูปวยนอก
จํานวน 73 คน ผูปว ยเหลานี้เปลีย่ นจากการใชเข็มฉีดยามาเปนปากกา ผลการศึกษาพบวา
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดคงที่ตลอดระยะเวลาของการศึกษา
และผูปวยพึงพอใจตอ
คุณภาพชีวิตในขณะใชปากกามากกวาเข็มฉีดยาแบบเดิม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ประสิทธิภาพซึ่งประเมินผลจากระดับน้ําตาล
ในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting Blood Sugar; FBS) หรือฮีโมโกลบินเอวันซี และความ
ปลอดภัยซึ่งประเมินผลจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ระหวางการใชปากกาและเข็มฉีดยาพบวา
แตเมื่อประเมินผลดาน
ผลการศึกษาโดยสวนใหญไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทัศนคติของผูป วยพบวา ผูป วยยอมรับและชอบที่จะใชปากกามากกวา นั่นคือเมือ่ ผูปวยพึงพอใจ
ตอการใชปากกาแลว ทําใหผูปวยมีทัศนคติที่ดีตอการรักษา ตอการดูแลตนเอง สงผลใหผูปว ย
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ใหความรวมมือในการรักษามากขึ้น จึงชวยใหผูปว ยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีขึ้น
และชวยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดได
เมื่อพิจารณาดานคาใชจา ยของ
การใชปากกาและเข็มฉีดยาพบวา คาใชจายของปากกาชนิด NovoPen 3® มีมูลคา 126 ดอล
ลารตอเดือน (5,040.00 บาทตอเดือน) ในขณะทีเ่ ข็มฉีดยามีคาใชจาย 86 ดอลลารตอเดือน
(3,440.00 บาทตอเดือน) (17) หรือพบวาคาใชจา ยของปากกาชนิด Novolin® และ NovoPen
1.5® มีมูลคา 1.82 ดอลลารตอวัน (72.80 บาทตอวัน) และ 1.76 ดอลลารตอวัน (70.40 บาท
ตอวัน) ตามลําดับ ในขณะที่คาใชจา ยของเข็มฉีดยามีมูลคา 1.05 ดอลลารตอวัน (42.00 บาท
ตอวัน) (18) จะเห็นไดวาคาใชจายของการใชปากกามีมูลคามากกวาเข็มฉีดยา แตผูศึกษา
วิจารณในการศึกษาไววา การใชปากกาชวยใหความรวมมือในการใชยาของผูปว ยดีขึ้น ซึ่งอาจมี
ผลใหคาใชจายที่ตองใชรักษาภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานในเวลาตอมาลดลงได (18)
จากที่ผลการศึกษาที่กลาวมาทัง้ หมดขางตนสรุปไดวา การใชปากกาเปนอีกหน
ทางหนึ่งที่ชว ยใหผูปวยใหความรวมมือในการรักษามากขึน้
ทําใหผูปวยบรรลุเปาหมายในการ
รักษา สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ซึ่งจะชวยลดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานได
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
เปนการศึกษาเชิงทดลองแบบมีกลุมเปรียบเทียบ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับยาฉีดอินซูลนิ
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนครชัยศรี ประเภทผูปวยนอก กลุมตัวอยางคือผูปวยที่มารับการ
รักษาในชวงเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2547
เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางในการวิจยั
1. ผูปวยที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ 2 ประเภทผูปวยนอก ที่มารับการ
รักษาอยางตอเนื่องตัง้ แต 3 เดือนขึ้นไป
2. อายุระหวาง 18-70 ป
3. ผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาฉีดอินซูลนิ
หรือผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
ยาฉีดอินซูลนิ และยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด
4. ผูปวยและญาติของผูปวยสามารถสื่อสารโตตอบได
5. ผูปวยหรือญาติของผูปวยสามารถเขียนได
6. ผูปวยและญาติของผูปวยยินดีเขารวมการศึกษา
และผูปวยลงนามในใบ
ยินยอมเขารวมการศึกษา
เกณฑการคัดออกกลุมตัวอยางในการวิจัย
1. ผูปวยที่ไมมารับการรักษาตามนัด
2. ผูปวยที่มกี ารเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ-อุปกรณในการฉีดยาอินซูลนิ
3. ผูปวยที่มปี ญ
 หาการสื่อสาร การฟง และการใหสัมภาษณ
4. ผูปวยที่เขาพักรับการรักษาในโรงพยาบาลในระหวางการศึกษา
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ขั้นตอนการวิจัย
1. คัดกรองผูปวยที่มารับบริการ
และคัดเลือกผูปวยตามเกณฑการคัดเลือก
ผูปวยเขามาในการศึกษา
2. ชี้แจงตอผูปวย (และญาติของผูปวย) ถึงขัน้ ตอนการศึกษา และขอความ
ยินยอมในการเขารวมการศึกษา
โดยใหผูที่สมัครใจเขารวมการศึกษาลงนามในใบยินยอมให
ทําการศึกษา
3. สุมผูปวยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเข็มฉีดยา และกลุมปากกา โดยผูปว ยที่
มีลําดับเลขที่เปนเลขคี่จัดเขากลุมเข็มฉีดยา และผูปวยที่มีลําดับเลขที่เปนเลขคูจัดเขากลุมปากกา
และ
4. บันทึกผลการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร (FBS)
ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) (ขอมูลจากผลวิเคราะหของแผนกพยาธิวทิ ยาคลินกิ ) เปนขอมูล
พื้นฐาน (baseline)
5. เก็บขอมูลทัว่ ไปตามแบบเก็บขอมูลทั่วไป โดยผูวิจยั ชวยผูปว ย (และญาติของ
ผูปวย) ลงขอมูล
6. รายละเอียดของกลุมตัวอยางและการติดตามกลุมตัวอยาง เพือ่ เก็บขอมูลมี
ดังนี้
กลุมเข็มฉีดยา : ผูปวยไดรับยาฉีดอินซูลินโดยการใชเข็มฉีดยา
กลุมปากกา : ผูปวยไดรับยาฉีดอินซูลนิ โดยการใชปากกา
6.1 ผูวิจยั สอนและแนะนําวิธีใชเข็มฉีดยาหรือปากกาใหแกผูปวย (และ
ญาติของผูปวย) จนกระทัง่ สามารถปฏิบตั ิไดอยางถูกวิธี
6.2 ผูวิจัยแนะนําใหผูปวย (และญาติของผูปวย) ใชเข็มฉีดยาไดไมต่ํากวา
2 ครั้ง หรือซ้ําจนกวาจะใชไมไดหรือรูสึกเจ็บ หรือสําหรับกลุมปากกาใชเข็มซ้ําไดไมต่ํากวา 6 ครั้ง
ตามคําแนะนําของบริษัทผูข าย หรือซ้ําจนกวาจะใชไมไดหรือรูสึกเจ็บ
6.3 ผูวิจยั สอนผูปวย (และญาติของผูปว ย) ถึงวิธีบนั ทึกการฉีดยาตาม
แบบบันทึกการฉีดยา และทดสอบผูปวย (และญาติของผูปวย) จนกระทัง่ สามารถลงบันทึกไดถูก
วิธี
6.4 ผูวิจัยใหความรูแกผูปวย (และญาติของผูปวย) ถึงอาการของภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ําและวิธีแกไข
6.5 ผูวิจัยสอนผูปวย (และญาติของผูป วย) ถึงวิธบี ันทึกการเกิดภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ํา วิธีแกไข และอาการอันไมพงึ ประสงคอื่นๆ ตามแบบบันทึกการเกิดภาวะ
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น้ําตาลในเลือดต่ําและอาการอันไมพึงประสงคอื่นๆ
และทดสอบผูปวย (และญาติของผูปวย)
จนกระทั่งสามารถลงบันทึกไดถูกวิธี
6.6 ผูวิจัยมอบแบบบันทึกใหแกผูปวย (และญาติของผูปวย) เพื่อนําไป
บันทึกที่บา น
6.7 ผูวิจัยนัดติดตามผูปวยในสัปดาหที่ 2 เพื่อติดตามผลดังนี้
- ทบทวนวิธกี ารฉีดยา
- การบันทึกการฉีดยาในแบบบันทึก
- การบันทึกการเกิดภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ํา วิธีแกไข และ
อาการอันไมพงึ ประสงคอนื่ ๆ ในแบบบันทึก
6.8 ผูวิจัยนัดติดตามผูปวยในเดือนที่ 1, 2, 3 เพื่อติดตามผลดังนี้
- แบบบันทึกการฉีดยา
- แบบบันทึกการเกิดภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ํา วิธีแกไข และ
อาการอันไมพงึ ประสงคอนื่ ๆ
- ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร
6.9 ผูวิจัยเก็บขอมูลฮีโมโกลบินเอวันซีของผูปวยในเดือนที่ 3 เปนครั้งที่ 2
6.10 ในเดือนที่ 3 ผูวิจยั สัมภาษณผปู วย (และญาติของผูปวย) ตาม
แบบสอบถาม “แบบประเมินทัศนคติตอการฉีดอินซูลนิ ดวยเข็มฉีดยา” หรือ “แบบประเมิน
ทัศนคติตอการฉีดอินซูลินดวยปากกา”
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
1. แบบเก็บขอมูลทั่วไป (ภาคผนวก ก)
แบบเก็บขอมูลทั่วไปแบงเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 : คุณลักษณะทัว่ ไปของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดรวมของครอบครัว การอยูอาศัย สิทธิการรักษาพยาบาล
สวนที่ 2 : ขอมูลเกี่ยวกับโรคและการใชยาของกลุมตัวอยาง ไดแก ชนิดของโรค
เบาหวาน ระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวาน ระยะเวลาที่ใชยาฉีดอินซูลิน ชนิดของยาฉีดอินซูลิน
ความถี่ของการฉีดยา ผูเตรียมยา ผูฉ ีดยา ขนาดยา ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร
ฮีโมโกลบินเอวันซี ดัชนีมวลกาย ยาอืน่ ที่ใชรวมดวย
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2. แบบบันทึกการฉีดยา (ภาคผนวก ข, ค)
ผูปวย (หรือญาติของผูปวย) บันทึกการฉีดยาในแตละวัน โดยกรอกขอมูลในชอง
จํานวนยาที่ฉดี “ขวดใหม” หรือ “ขวดเดิม” หรือ “หลอดใหม” หรือ ”หลอดเดิม” เวลาที่ฉีด
“เชา” หรือ “เย็น” หรือ “กอนนอน” และเข็มที่ใช “เข็มใหม” หรือ “เข็มเดิม” ตามแบบ
บันทึก
และอาการอันไมพึงประสงคอื่นๆ
3. แบบบันทึกการเกิดภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ํา
(ภาคผนวก ง)
ผูปวย (หรือญาติของผูปวย) จะตองบันทึกการเกิดภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ํา โดย
ระบุอาการและวิธีแกไข
จากนัน้ ผูว ิจัยนําขอมูลจากแบบบันทึกมาจัดระดับความรุนแรงของ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (14) ดังนี้
ระดับ 1 – อาการเล็กนอย (mild) : อาการเล็กนอย สามารถหายเองได
ระดับ 2 – อาการปานกลาง (moderate) : อาการจะหายไปเมื่อไดรับการ
แกไขดวยคารโบไฮเดรต เชน อมหรือเคี้ยวหรือดื่มน้าํ ตาลหรือลูกกวาดหรือน้ําหวาน
ระดับ 3 – อาการรุนแรง (severe) : ความรูสึกตัวลดลง ตองไดรับความ
ชวยเหลือจากผูอื่น
ระดับ 4 – อาการรุนแรงมาก : มีอาการระดับ 3 และตองเขารับการรักษา
ที่โรงพยาบาล
นอกจากนี้ผปู ว ย (หรือญาติของผูปวย) จะตองบันทึกอาการอันไมพงึ ประสงคอื่นๆ
จากการใชยาที่เกิดขึ้นและวิธีแกไข จากนัน้ ผูวิจยั นําขอมูลจากแบบบันทึก และสอบถามขอมูล
จากผูปว ยเพื่อประเมินความสัมพันธระหวางภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา หรืออาการอันไมพงึ ประสงค
อื่นๆ กับยาฉีดอินซูลิน ตามแบบประเมิน Naranjo’s Algorithym (ภาคผนวก จ)
4. แบบสอบถามประเมินทัศนคติของผูปวยตอการฉีดอินซูลิน (ภาคผนวก ฉ, ช)
ประเมินทัศนคติของผูปวยตอการฉีดอินซูลินจากแบบสอบถาม โดยผูปวย (และ
ญาติของผูปวย) จะตองตอบแบบสอบถาม “แบบประเมินทัศนคติตอการฉีดอินซูลนิ ดวยเข็มฉีดยา”
(ภาคผนวก ฉ)
หรือแบบสอบถาม “แบบประเมินทัศนคติตอการฉีดอินซูลินดวยปากกา”
(ภาคผนวก ช)
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
1. ทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาดานทัศนคติตอการฉีดอินซูลิน
ปากกา (9,12-14,16,18,27)
2. สรางแบบสอบถาม
3. ปรับปรุงและแกไขแบบสอบถาม
4. ทดสอบแบบสอบถามกับผูปวย 19 ราย
5. ปรับปรุงและแกไขแบบสอบถาม

โดยใช

แบบสอบถามประเมินทัศนคติของกลุมเข็มฉีดยาประกอบดวย 2 สวน กลุม
ปากกาประกอบดวย 3 สวน ซึง่ แบบสอบถามสวนที่ 1 และ 2 ของทั้งสองกลุมจะเหมือนกัน
รายละเอียดของแบบสอบถามเปนดังนี้
สวนที่ 1 :
ประกอบดวยคําถามขอ 1-8 และแบงเปน 4 ดานดังนี้
ดานที่ 1 : ดานโรค ประกอบดวยคําถาม 2 ขอ
ดานที่ 2 : ดานวิธีใช ประกอบดวยคําถาม 3 ขอ
ดานที่ 3 : ดานความสะดวกในการพกพา ประกอบดวยคําถาม 2 ขอ
ดานที่ 4 : ดานสังคม ประกอบดวยคําถาม 1 ขอ
คําถามขอ 1-8 จะกําหนดคะแนนตามความคิดเห็นของผูปวย ดังนี้
คําถามขอ 1-6 เปนทัศนคติทางบวก การใหคะแนนเปนดังนี้ เห็นดวย
อยางมาก = 5 คะแนน เห็นดวย = 4 คะแนน ไมแนใจ = 3 คะแนน ไมเห็นดวย = 2 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางมาก = 1 คะแนน
คําถามขอ 7 และ 8 เปนทัศนคติทางลบ การใหคะแนนเปนดังนี้ เห็น
ดวยอยางมาก = 1 คะแนน เห็นดวย = 2 คะแนน ไมแนใจ = 3 คะแนน ไมเห็นดวย = 4
คะแนน ไมเห็นดวยอยางมาก = 5 คะแนน
และเมื่อรวมคะแนนทั้ง 8 ขอ ซึ่งรวมเปน 40 คะแนน จะแบงระดับทัศนคติตอ
การฉีดอินซูลนิ เปนดังนี้
ระดับดีมาก 36-40 คะแนน
ระดับดี
32-35 คะแนน
ระดับคอนขางดี 28-31 คะแนน
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ระดับปานกลาง 24-27 คะแนน
ระดับแย
นอยกวา 24 คะแนน
สวนที่ 2 :
ประกอบดวยคําถามขอ 9-19 โดยจะประเมินการขาดยา สาเหตุของการขาดยา
ความรูสึกกลัวตอการฉีดยา ผลขางเคียงจากการฉีดยา และความพึงพอใจตอการใชยา
สวนที่ 3 :
จะเปนแบบสอบถามสําหรับผูปวยกลุม ปากกา
ระหวางการใชปากกากับเข็มฉีดยาในดานตางๆ ดังนี้
วิธีใช
ความรูสึกเจ็บปวด ความสะดวกในการพกพา ความพึงพอใจ

โดยจะเปรียบเทียบทัศนคติ
ความรูสึกกลัวตอการฉีดยา

การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูว ิจัยเปนผูทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลตั้งแต กันยายน พ.ศ. 2547 - มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยดําเนินการดังตอไปนี้
1. ผูวิจยั จะสัมภาษณผูปวยทุกรายตามแบบเก็บขอมูลทั่วไป และแบบสอบถาม
ประเมินทัศนคติตอการฉีดอินซูลิน
2. ในการสอนวิธีฉีดยาและวิธีบนั ทึกในแบบบันทึกตางๆ ผูว ิจัยเปนผูสอนดวย
ตนเอง
3. ระหวางการศึกษา ผูวจิ ัยเปดโอกาสใหผูปวยซักถามสิ่งที่ไมเขาใจตลอดเวลา
และใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปวยถึงผลของการใชยา
เปาหมายของการรักษา
การปรับ
พฤติกรรมการบริโภค
และถาผูปวยตองการยุติการศึกษา ผูว ิจัยจะยุติการศึกษาทันทีและ
ยกเลิกการเก็บขอมูลรายนัน้
4. นําขอมูลระดับน้ําตาลในเลือดจากแผนกพยาธิวทิ ยาคลินิก ขอมูลจากแบบ
บันทึกและแบบสัมภาษณทงั้ หมดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติตอไป
การเตรียมขอมูล
นําขอมูลระดับน้ําตาลในเลือด
ขอมูลจากแบบบันทึกและแบบสัมภาษณ มา
ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง แลวนํามาลงรหัสบันทึก จากนั้นนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหสถิตดิ วยโปรแกรมสําเร็จรูป
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05 (p<0.05)
ประเด็นที่จะวิเคราะหขอมูล
1. คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง

สถิติที่ใช
- ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
- Chi-square test, Mann-Whitney test
2. เปรียบเทียบตนทุนการฉีดอินซูลิน ระหวาง - Mann-Whitney test
เข็มฉีดยาและปากกา
3.เปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดหลังอด
- Mann-Whitney test
อาหาร ระหวางเข็มฉีดยาและปากกา
4.เปรียบเทียบฮีโมโกลบินเอวันซี ระหวางเข็ม - Mann-Whitney test
ฉีดยาและปากกา
5.เปรียบเทียบการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา - Chi-square test, Mann-Whitney test
และอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาอื่นๆ
ระหวางเข็มฉีดยาและปากกา
6.ทัศนคติตอการฉีดอินซูลนิ ระหวางเข็มฉีด - Mann-Whitney test (ขอ 1-8)
ยาและปากกา
- ความถี่ รอยละ (ขอ 9-25)
7.เปรียบเทียบความแตกตางของระดับน้ําตาล - Repeated measure
ในเลือดหลังอดอาหาร
ฮีโมโกลบินเอวันซี - Wilcoxon Signed Ranks test
และอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
ภายในกลุม เดียวกัน
การวิเคราะหตนทุนการฉีดอินซูลิน
1. ตนทุนการฉีดอินซูลินโดยเฉลี่ยตอการฉีดยา 1 ยูนิต ของการใชเข็มฉีดยาหรือ
ปากกา
2. ปริมาณอินซูลินที่สูญเสียไปโดยเฉลี่ยตอ 1 ขวดหรือ 1 หลอด
3. ตนทุนของยาฉีดอินซูลนิ ชนิดขวดหรือหลอดที่ผูปว ยใชไปโดยเฉลี่ยตอยูนิต
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4. จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยของการใชเข็มฉีดอินซูลิน 1 ชิ้น
5. ตนทุนของเข็มตอครั้ง
6. ตนทุนของปากกาตอครั้ง
การวิเคราะหตนทุนของการฉีดยาอินซูลนิ โดยการใชปากกาจะวิเคราะหเปน 4 ประเด็นดังนี้
1. คํานวณราคายาฉีดอินซูลิน ปากกาฉีดอินซูลิน และเข็มที่ใชกบั ปากกาฉีด
อินซูลิน
2. คํานวณราคายาฉีดอินซูลิน และเข็มที่ใชกับปากกา (ในกรณีบริษทั ผูขาย
สนับสนุนปากกา)
3. คํานวณราคายาฉีดอินซูลิน และปากกา (ในกรณีบริษัทผูขายสนับสนุนเข็มที่
ใชกับปากกา)
4. คํานวณราคายาฉีดอินซูลิน (ในกรณีบริษัทผูขายสนับสนุนปากกาและเข็มที่ใช
กับปากกา)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษานี้
เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบตนทุนระหวางการใชปากกาและ
เข็มฉีดยา ในผูปวยนอกโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลนครชัยศรี โดยสุมตัวอยางผูปวยที่เขารวม
การศึกษาที่มลี ําดับเปนเลขคี่จะอยูในกลุม เข็มฉีดยา และผูปว ยที่มีลําดับเปนเลขคูจะอยูในกลุม
ปากกา ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยทั้งสองกลุมมีจํานวนเทากันหรือใกลเคียงกัน เมื่อเริ่มดําเนินการศึกษา
พบวา
หากคัดเลือกผูป วยตามเงื่อนไขดังกลาวจะมีผูปวยที่เขารวมการศึกษาจํานวนนอยมาก
เนื่องจากผูปว ยบางรายที่ถูกจัดเขากลุมปากกา ผูปวยปฏิเสธที่จะเขากลุมดังกลาว โดยใหเหตุผล
วาขั้นตอนการใชปากกามีความยุง ยาก
แตกตางไปจากการใชเข็มฉีดยา
ผูปวยไมตองการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการใชยาฉีด เนื่องจากใชเข็มฉีดยาจนเปนกิจวัตรประจําวัน แตยนิ ดีที่จะเขารวม
การศึกษาโดยขอเลือกใชเข็มฉีดยา ผูวจิ ัยจึงจัดใหผูปว ยเขากลุมเข็มฉีดยา หรือผูปวยบางรายที่
ถูกจัดอยูในกลุมเข็มฉีดยาตามเงื่อนไขที่กาํ หนด แตผูปวยสมัครใจที่จะใชปากกา ไดแก ผูปวย
รายเหนึง่ เปนผูปวยที่ตองมารับบริการฉีดยาทีโ่ รงพยาบาลทุกวัน เนื่องจากผูปว ยกลัวเข็มฉีดยา
และสมาชิกในครอบครัวไมสามารถฉีดยาใหผูปวยได เมื่อผูปว ยทราบวามีโครงการการศึกษานี้
ผูปวยจึงขอสมัครใชปากกา ผูวิจยั จึงจัดใหอยูในกลุม ปากกา ดังนั้นการจัดกลุมผูปวยจึงมีทั้ง
เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด หรือผูปวยเลือกที่จะเขากลุม มีผูปว ยเขารวมการศึกษาทั้งสิน้ 34
คน จําแนกเปนกลุมเข็มฉีดยาจํานวน 18 คน กลุม ปากกาจํานวน 16 คน
ในระหวางการศึกษา มีผปู วยกลุม ปากกาจํานวน 1 คน ที่ไมไดมาตามนัดใน
สัปดาหที่ 2 ผูวิจัยไดติดตอกลับไปยังผูป วย จึงทราบสาเหตุคือผูปวยลืมถุงยาไวบนรถโดยสาร
ประจําทาง ผูปวยจึงไปซื้อยาฉีดชนิดขวดที่ใชกับเข็มฉีดยามาใชแทน ผูวจิ ัยไดแจงใหผูปว ยมารับ
ยาฉีดชนิดที่ใชกับปากกาอีกครั้งหนึ่งแตผปู วยปฏิเสธ และผูวิจัยไดติดตอกลับไปยังผูปวยอีกหลาย
ครั้ง เพื่อใหผปู วยกลับมาเขารวมการศึกษาแตผูปวยปฏิเสธ ผูปว ยอีกรายหนึง่ เปนผูปวยในกลุม
เข็มฉีดยา ผูป วยมาพบแพทยตามนัดในครั้งที่ 1 (เดือนที่ 1 หลังเริ่มการศึกษา) หลังจากนั้นผูป วย
ไปพักกับญาติที่จังหวัดสุโขทัย และตองเขาพักรักษาตัวที่รพ.สุโขทัย ทางรพ.สุโขทัยไดเปลี่ยน
จากการใชเข็มฉีดยามาเปนปากกา ผูว ิจัยจึงตัดผูปวยทัง้ 2 คนออกจากการศึกษา ดังนั้นจึงมี
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ผูปวยทั้งสิน้ 32 คน ทีเ่ ขารวมตลอดระยะเวลาของการศึกษา ซึ่งใชระยะเวลานาน 3 เดือน
แบงเปนกลุมเข็มฉีดยาจํานวน 17 คน กลุมปากกาจํานวน 15 คน
ขอมูลทัว่ ไป
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางแสดงไวในตารางที่ 3
คุณลักษณะตางๆ เมื่อ
ทดสอบดวยสถิติพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ยกเวนระดับการศึกษาที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.048) ขอมูลผูปวยเปนดังนี้ อายุโดยเฉลี่ยของผูปวยทั้งสองกลุมคือ
53.66 ป อายุ (ป) ของกลุม เข็มฉีดยา (54.53+11.79) มากกวากลุมปากกา (52.67+12.94) เพียง
เล็กนอย
ผูปวยที่เขารวมการศึกษาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยกลุมเข็มฉีดยามี
อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชายนอยกวากลุมปากกาดังนี้ 13 : 4 (หรือ 3.25 : 1) และ 13 : 2
(หรือ 6.50 : 1) ตามลําดับ
ผูปว ยทัง้ สองกลุม สวนใหญเปนผูปวยที่แตงงานแลวและยังอยู
ดวยกันกับคูสมรส ผูปว ยทุกรายอาศัยอยูกับครอบครัว ไมมีผูปวยรายใดอาศัยอยูคนเดียวตาม
ลําพัง ผูปว ยทุกรายไดรบั การศึกษา โดยมีระดับการศึกษาขัน้ ต่ําสุดคือ ประถมศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นสูงสุดคือ อนุปริญญาหรือเทียบเทา และไมมีผูปวยรายใดที่ไดรับการศึกษาอยูในขั้น
ปริญญาตรี
ผูปวยกลุม เข็มฉีดยาเกือบทั้งหมด (รอยละ 94.12) ไดรับการศึกษาอยูในชัน้
ประถมศึกษา
ในขณะที่ผูปวยกลุมปากกาจํานวนครึ่งหนึ่งไดรบั การศึกษาในชั้นประถมศึกษา
และอีกครึ่งหนึง่ ไดรบั การศึกษาชัน้ สูงกวาประถมศึกษา โดยมีทั้งระดับมัธยมหรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเทา
ผูปวยจํานวนครึ่งหนึง่ ของทัง้ สองกลุม ไมไดประกอบอาชีพ กลุมเข็มฉีดยาโดยสวน
ใหญ (รอยละ 94.11) มีรายไดรวมของครอบครัวนอยกวา 5,000 บาท ถึง 14,999 บาทตอเดือน
และรอยละ 73.33 ของกลุม ปากกามีรายไดรวมของครอบครัวอยูระหวาง 5,000-14,999 บาทตอ
เดือน และผูปวยทุกรายเปนผูปวยที่ไมตองชําระเงินเต็มเมื่อมารับการรักษา เนื่องจากผูปวยบาง
รายไดรับการลดหยอนโดยชําระเงินเพียง 30 บาท หรือใชสิทธิประกันสังคม หรือเบิกคืนไดเมื่อใช
สิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ขอมูลเกี่ยวกับโรคและการใชยา
ขอมูลเกี่ยวกับโรค และการใชยาของกลุมตัวอยาง
แสดงไวในตารางที่ 4
การทดสอบทางสถิติในแตละปจจัย พบวาแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญ ขอมูลผูปวยเปนดังนี้
ผูปวยทั้งสองกลุมโดยสวนใหญเปนผูปว ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั่นคือผูปว ยจะใชยาฉีดอินซูลิน
รวมกับยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด
ซึ่งไดแก glibenclamide หรือ glipizide และ/หรือ
metformin
เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติหรือใกลเคียงเกณฑปกติ
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ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของกลุมเข็มฉีดยา (จํานวน 17 คน) และกลุมปากกา (จํานวน 15 คน)
ขอมูล
อายุ (ป)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลีย่ +SD
เพศ
หญิง
ชาย
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย/หยา/แยก
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
รับจาง/กรรมกร
ทํานา/ทําสวน/ทําไร
รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน
นอยกวา 5,000 บาท
5,000-9,999 บาท
10,000–14,999 บาท
15,000–19,999 บาท

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)

กลุมปากกา
(15 คน)

p-value

27–69
54.53+11.79

21–69
52.67+12.94

0.623a

13 (76.47%)
4 (23.53%)

13 (86.67%)
2 (13.33%)

0.461b

1 (5.88%)
13 (76.47%)
3 (17.65%)

1 (6.67%)
12 (80.00%)
2 (13.33%)

16 (94.12%)
1 (5.88%)
0
0

8
2
3
2

11 (64.71%)
5 (29.41%)
0
1 (5.88%)

8 (53.33%)
6 (40.00%)
1 (6.67%)
0

5 (29.41%)
6 (35.29%)
5 (29.41%)
1 (5.88%)

2
5
6
2

(53.33%)
(13.33%)
(20.00%)
(13.33%)

(13.33%)
(33.33%)
(40.00%)
(13.33%)

0.944b

0.048b

0.485b

0.641b
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ขอมูล
สิทธิพเิ ศษในการขอเบิกหรือลด
หยอนคา รักษาพยาบาล
บัตรทองจายเงิน 30 บาท
บัตรทองไมตองจายเงิน
30 บาท
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกันสังคม

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)

กลุมปากกา
(15 คน)

11 (64.71%)
5 (29.41%)

5 (33.33%)
8 (53.33%)

1 (5.88%)
0

1 (6.67%)
1 (6.67%)

p-value

0.280b

a

Mann-Whitney Test, b Pearson Chi-Square
หมายเหตุ : SD หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผูปวยทั้งสองกลุมเปนโรคเบาหวานโดยเฉลี่ย 11.66 ป และระยะเวลาที่ใชยาฉีดอินซูลินโดยเฉลี่ย
3.5 ป รอยละ 60 ของจํานวนผูปวยในแตละกลุมใชยาฉีดอินซูลนิ ชนิด mixtard insulin
ซึ่ง
เปนยาฉีดที่มสี วนผสมระหวางยาฉีดชนิดระยะเวลาออกฤทธิ์สั้น (regular insulin)
กับชนิด
ระยะเวลาออกฤทธิ์ปานกลาง (NPH insulin) และรอยละ 60 ของจํานวนผูปวยทัง้ สองกลุม ฉีด
ยาวันละ 2 ครั้ง คือกอนมื้ออาหารเชาและเย็น รอยละ 70 ของจํานวนผูปว ยกลุมเข็มฉีดยา
เปนผูเตรียมยาและฉีดยาดวยตนเอง ในขณะทีก่ ลุมปากกามีจาํ นวนครึ่งหนึง่ ที่เตรียมยาและฉีด
ยาดวยตนเอง ที่เหลือเปนญาติ หรือผูอื่น (เจาหนาที่สาธารณสุข) หรือตนเองหรือญาติเปนผู
เตรียมยาและฉีดยา ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร และฮีโมโกลบินเอวันซีโดยเฉลีย่ ของ
ผูปวยทั้งสองกลุมเกินเกณฑเปาหมายการรักษา
เปาหมายการรักษาของโรคเบาหวาน คือ
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร 90-130 mg% ฮีโมโกลบินเอวันซี < 7% (30) และ
สําหรับเปาหมายการรักษาของโรงพยาบาลนครชัยศรีทกี่ ําหนดคือ ระดับน้าํ ตาลในเลือดหลังอด
อาหาร 80-150 mg% ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร และฮีโมโกลบินเอวันซีโดยเฉลี่ยเมือ่
เริ่มตนการศึกษาของกลุม เข็มฉีดยานอยกวากลุม ปากกา ในขณะที่ขนาดยาที่ใชตอวันตอคนโดย
เฉลี่ยของกลุมเข็มฉีดยามากกวากลุมปากกา
สําหรับดัชนีมวลกายของผูป วยทั้งสองกลุม
ใกลเคียงกัน ซึ่งจัดอยูในกลุม ที่มนี ้ําหนักเกิน
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ตารางที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับโรคและการใชยาของกลุม เข็มฉีดยา (จํานวน 17 คน) และกลุมปากกา
(จํานวน 15 คน)
ขอมูล
ชนิดของโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ระยะเวลาทีเ่ ปนโรคเบาหวาน
(ป)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลีย่ +SD
ระยะเวลาที่ใชยาฉีดอินซูลนิ
(เดือน)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลีย่ +SD
ชนิดของยาฉีดอินซูลิน
NPH insulin
Mixtard insulin
ความถี่ของการฉีดยา
วันละ 1 ครั้ง
วันละ 2 ครั้ง
ผูเตรียมยา
ตนเอง
ญาติ
ผูอนื่
ตนเองหรือญาติ

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)

กลุมปากกา
(15 คน )

p - value

3 (17.65%)
14 (82.35%)

1 (6.67%)
14 (93.33%)

0.349a

1–23
10.94+7.37

3–25
12.47+6.56

0.596b

2-168
41.29+53.38

1-180
41.47+52.06

0.806b

6 (35.29%)
11 (64.71%)

5 (33.33%)
10 (66.67%)

0.907a

6 (35.29%)
11 (64.71%)

6 (40.00%)
9 (60.00%)

0.784a

12 (70.59%)
5 (29.41%)
0
0

8 (53.33%)
4 (26.67%)
1 (6.67%)
2 (13.33%)

0.284a
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ขอมูล
ผูฉีดยา
ตนเอง
ญาติ
ผูอนื่
ตนเองหรือญาติ
ขนาดยา (ยูนติ ตอวัน)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลีย่ +SD
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอด
อาหาร (mg/dL)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลีย่ +SD
ฮีโมโกลบินเอวันซี (%)
ต่ําสุด–สูงสุด
คาเฉลีย่ +SD
ดัชนีมวลกาย (kg/m2)
ต่ําสุด–สูงสุด
คาเฉลีย่ +SD

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)

กลุมปากกา
(15 คน )

p - value

12 (70.59%)
5 (29.41%)
0
0

8 (53.33%)
4 (26.67%)
1 (6.67%)
2 (13.33%)

5–140
50.35+40.14

6–105
37.00+28.23

0.385b

74–289
169.12+68.33

95–317
189.13+65.86

0.317b

5.7–12.2
9.33+1.76

7.2–13.6
10.35+1.86

0.117b

23.44–35.61
28.74+4.20

20.50–34.85
26.46+4.16

0.126b

0.284a

a

Pearson Chi-Square, b Mann-Whitney Test
หมายเหตุ : SD หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ในการศึกษานี้ นอกจากเปนการศึกษาเพือ่ เปรียบเทียบตนทุนการฉีดอินซูลินแลว
ยังตองการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธของการฉีดอินซูลิน ระหวางการใชปากกากับเข็มฉีดยา
ผลลัพธของการฉีดอินซูลินวัดผลลัพธ 2 ดานคือ ผลลัพธทางคลินกิ ซึ่งไดแก ระดับน้ําตาลใน
เลือดหลังอดอาหาร ฮีโมโกลบินเอวันซี และอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา และผลลัพธ
ทางดานทัศนคติตอการฉีดอินซูลิน ผูวจิ ยั นัดติดตามผูป วยในเดือนที่ 1, 2 และ 3 เพื่อติดตามการ
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บันทึกการฉีดยาในแบบบันทึก
การบันทึกอาการอันไมพงึ ประสงคจากการใชยาในแบบบันทึก
ติดตามผลของระดับน้าํ ตาลในเลือดหลังอดอาหาร ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปวยเกี่ยวกับยา การ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การดูแลรักษาสุขภาพ และในเดือนที่ 3 ผูปวยจะไดรับการตรวจวัด
ฮีโมโกลบินเอวันซีเปนครั้งที่ 2
และตอบแบบสอบถามประเมินทัศนคติของผูปวยตอการฉีด
อินซูลิน ผลของการศึกษาเปนดังนี้
ตนทุนการฉีดอินซูลิน
ในการศึกษานี้ ตองการศึกษาตนทุนการฉีดอินซูลินระหวางการใชเข็มฉีดยาและ
ปากกา ซึง่ จะพิจารณาเฉพาะตนทุนทางตรงทางการแพทยในมุมมองของโรงพยาบาล ดังนี้
1. ตนทุนการฉีดอินซูลินโดยการใชเข็มฉีดยา ประกอบดวย ราคายาฉีดอินซูลนิ
ชนิดขวด และเข็มฉีดอินซูลนิ ที่โรงพยาบาลซื้อจากบริษัทผูขาย
2. ตนทุนการฉีดอินซูลินโดยการใชปากกา ประกอบดวย ราคายาฉีดอินซูลนิ
ชนิดหลอด (cartridge, penfill) ปากกาฉีดอินซูลนิ และเข็มสําหรับฉีด ที่โรงพยาบาลซื้อจาก
บริษัทผูขาย
ขอมูลตนทุนการฉีดอินซูลินไดจากแบบบันทึกการฉีดยา ซึ่งผูปวยเปนผูบ ันทึกเอง
หรือญาติของผูปวยเปนผูบนั ทึกให ปญหาที่พบจากแบบบันทึกการฉีดยา คือ ความคลาดเคลื่อน
ของปริมาณยาที่ผูปว ยหรือญาติของผูปวยบันทึกได บางรายสามารถบันทึกไดถึง 1200 ยูนิตตอ
ยา 1 ขวด (vial) หรือบางรายสามารถบันทึกได 350 ยูนิตตอยา 1 หลอด (cartridge) สาเหตุที่
อาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล ไดแก 1. ผูปวยหรือญาติของผูปวยไมไดบันทึกขอมูล
หลังฉีดยาทันที รอ 2-3 วัน จึงจะบันทึก ดังนั้นในวันที่เปดขวดใหมหรือหลอดยาใหมจงึ จําไมได
2. ดูดยามากกวาที่ลงบันทึก เชน ดูดยาจริง 16 ยูนิต แตลงบันทึก 15 ยูนิต ตามแพทยสั่งฉีดยา
3. ไมไดฉีดยาแตบันทึก หรือฉีดยาแตลืมบันทึก 4. เข็มฉีดยาที่ใชแบงขีดบอกปริมาณยาขีดละ 2
ยูนิต ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในปริมาณยาที่ดูด 5. มีฟองอากาศที่ปลายหลอดฉีดยา ทํา
ใหปริมาณที่ดูดไดจริงจะนอยกวาปริมาณตามแพทยสั่ง
ผูว ิจัยจึงใหผูปวยบันทึกอีกครั้งในแบบ
บันทึกการฉีดยา และพบวาบางรายยังสามารถบันทึกปริมาณที่ใชไดเกินปริมาณยาทีก่ ําหนดใน
ขวดหรือหลอด เพื่อเปนการยืนยันวาปริมาณยาที่ผปู วยบันทึกไดมีมากกวาปริมาณยาที่บรรจุนั้น
ไมไดมาจากความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกของผูปวย ผูว ิจัยจึงทดสอบการดูดยาจากขวดยา
เองพบวา ปริมาณยาที่ดูดไดในแตละขวดเปนดังนี้ 1030, 1019, 1030, 1000, 1016,
1014 ยูนิต ดังนัน้ หากผูป วยบันทึกเกิน 1000 ยูนิต ผูวจิ ัยจะปรับขอมูลปริมาณยาที่ใชไดเปน

37

เพียง 1000 ยูนิต และเชนเดียวกันผูวิจยั ไดทดสอบการฉีดยาโดยใชปากกา ปริมาณยาที่ฉีดไดใน
แตละหลอดเปนดังนี้ 304, 306 ยูนิต ดังนัน้ หากผูปว ยบันทึกเกิน 300 ยูนิต ผูวจิ ัยจะปรับขอมูล
ปริมาณยาเปนเพียง 300 ยูนิตเชนกัน
ตนทุนการฉีดอินซูลินโดยใชเข็มฉีดยาเปรียบเทียบกับปากกา แสดงไวในตาราง
ที่ 5 การเปรียบเทียบตนทุนของยาที่ใชทั้งหมดของทัง้ สองกลุม โดยการทดสอบดวยสถิติ พบวา
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ (p=0.004) วิธีคาํ นวณตนทุนของยาที่ใชทงั้ หมดคือ ราคายา(ตนทุน
ที่ซื้อจากบริษทั ผูขาย) ที่ใชทั้งหมดของผูป วย 1 คน หารดวยขนาดยาโดยเฉลี่ย (ยูนิตตอวัน) ที่ใช
ตลอดการศึกษาของผูปว ย 1 คน และหารดวย 90 วัน โดยกลุม เข็มฉีดยามีตนทุนของยาที่ใช
ทั้งหมดเฉลี่ย 0.42 บาทตอยูนิต จึงมีตน ทุนมากกวาราคายาที่ซื้อจากบริษทั ผูขาย 0.11 บาทตอ
ยูนิต และกลุมปากกามีตน ทุนของยาเฉลี่ย 0.51 บาทตอยูนิต จึงมีตนทุนมากกวาราคายาทีซ่ ื้อ
จากบริษทั ผูขาย 0.05 บาทตอยูนิต และตนทุนของยาของกลุมเข็มฉีดยานอยกวากลุมปากกา
0.09 บาทตอยูนิต
การเปรียบเทียบตนทุนของเข็มของทั้งสองกลุมโดยการทดสอบดวยสถิติ
พบวาแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ (p<0.001) วิธคี ํานวณตนทุนของเข็มคือ ราคาเข็ม (ตนทุนที่
ซื้อจากบริษทั ผูขาย) ตอ 1 ชิ้น หารดวยจํานวนครั้งที่ใชเข็ม 1 ชิ้นโดยเฉลี่ยของผูปวย 1 คน โดย
กลุมเข็มฉีดยามีตนทุนของเข็มเฉลี่ย 1.37 บาทตอครั้ง ซึ่งมีตนทุนมากกวากลุมปากกา (0.48 บาท
ตอครั้ง) 0.89 บาทตอครั้ง
สําหรับปากกาที่ใชในการศึกษานี้สามารถปรับขนาดยาไดทีละ 1 ยู
นิต ปรับขนาดยาไดสูงสุดคือ 70 ยูนิต และในขณะดําเนินการศึกษาไมพบการชํารุดของปากกา
บริษัทผูขายใหขอมูลวาโดยเฉลี่ยแลวปากกา 1 ดาม มีอายุการใชงานมากกวา 5 ป วิธีคํานวณ
ตนทุนของปากกาคือ ราคาปากกาทีซ่ ื้อจากบริษทั ผูขายตอ 1 ชิ้น หารดวย 5 ป หารดวย 365 วัน
และหารดวยความถี่เฉลี่ยในการฉีดยา 1 วัน (2 ครั้ง) เทากับ 749.00 / (5x365x2) จึงเทากับ
0.21 บาทตอครั้ง
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ตารางที่ 5 ตนทุนการฉีดอินซูลินเปรียบเทียบระหวางกลุมเข็มฉีดยา (จํานวน 17 คน)
และกลุมปากกา (จํานวน 15 คน) ในระยะเวลา 3 เดือน
p-valuea

ขอมูล

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)

กลุมปากกา
(15 คน)

จํานวนยาที่ใชทั้งหมด
จํานวนยูนิตที่ใชทั้งหมด
ราคาของยาทีซ่ ื้อจากบริษัทผูขาย
ตอยูนติ (บาท)
ตนทุนของยาที่ใชทั้งหมด
เฉลี่ย+ SD ตอยูนิต (บาท)
เข็มสําหรับฉีด
จํานวนเข็มสําหรับฉีด (ชิ้น)
ราคาของเข็มที่ซื้อจากบริษัท
ผูขายตอชิ้น (บาท)
ตนทุนของเข็มเฉลี่ย+SD ตอครั้ง
(บาท)
ปากกา
จํานวนปากกา (ชิน้ )
ราคาของปากกาทีซ่ ื้อจากบริษทั
ผูขายตอดาม (บาท)
ตนทุนของปากกาเฉลีย่ ตอครั้ง
(บาท)
ตนทุนการฉีด (บาท)
ประเด็นที่ 1 : กรณีบริษัทผูขายไม
สนับสนุนปากกาและเข็มที่ใชกับปากกา
ตนทุนการฉีดเฉลี่ย+SD ตอยูนิต

89 ขวด
89,000
0.31

174 หลอด
52,200
0.46

0.42+0.13

0.51+0.10

1,526
2.35

213
4.50

1.37+0.60

0.48+0.23

0
0

15
749.00

0

0.21

NA

0.51+0.20

0.56+0.14

0.040

ยา

0.004

p<0.001
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ขอมูล

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)

กลุมปากกา
(15 คน)

p-valuea

0.51+0.20

0.54+0.12

0.047

0.51+0.20

0.53+0.11

0.047

0.51+0.20

0.51+0.10

0.073

ประเด็นที่ 2 : กรณีบริษัทผูขาย
สนับสนุนปากกา
ตนทุนการฉีดเฉลี่ย+SD ตอยูนิต
ประเด็นที่ 3 : กรณีบริษัทผูขาย
สนับสนุนเข็มที่ใชกับปากกา
ตนทุนการฉีดเฉลี่ย+SD ตอยูนิต
ประเด็นที่ 4 : กรณีบริษัทผูขาย
สนับสนุนปากกาและเข็มที่ใชกับปากกา
ตนทุนการฉีดเฉลี่ย+SD ตอยูนิต
a

Mann-Whitney Test
หมายเหตุ : SD หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
NA หมายถึง ไมมีการทดสอบทางสถิติ

ประเด็นในการวิเคราะหตน ทุนการฉีดของการใชปากกามี 4 ประเด็น การเปรียบ
เทียบตนทุนการฉีดของกลุมเข็มฉีดยาและกลุมปากกาในประเด็นตางๆ เปนดังนี้
ประเด็นที่ 1 : คํานวณราคายาฉีดอินซูลนิ เข็มที่ใชสาํ หรับฉีด และปากกา (ในกรณีบริษัทผูขาย
ไมสนับสนุนปากกาและเข็มที่ใชสําหรับฉีด)
กลุมเข็มฉีดยามีตนทุนการฉีดโดยเฉลี่ย 0.51 บาทตอยูนิต
ซึ่งนอยกวากลุม
ปากกา (0.56) 0.05 บาทตอยูนิต
ประเด็นที่ 2 : คํานวณราคายาฉีดอินซูลนิ และเข็มที่ใชสําหรับฉีด (ในกรณีบริษัทผูขายสนับสนุน
ปากกา)
กลุมเข็มฉีดยามีตนทุนการฉีด (0.51) ซึ่งนอยกวากลุมปากกา (0.54) 0.03 บาท
ตอยูนิต
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ประเด็นที่ 3 : คํานวณราคายาฉีดอินซูลนิ และปากกา (ในกรณีบริษัทผูขายสนับสนุนเข็มที่ใช
สําหรับฉีด)
กลุมเข็มฉีดยามีตนทุนการฉีดนอยกวากลุม ปากกา (0.53) 0.02 บาทตอยูนิต
ประเด็นที่ 4 : คํานวณเฉพาะราคายาฉีดอินซูลิน (ในกรณีบริษัทผูขายสนับสนุนเข็มที่ใชสําหรับฉีด
และปากกา)
กลุมเข็มฉีดยามีตน ทุนการฉีดเทากับกลุม ปากกา
ตนทุนการฉีดโดยใชเข็มฉีดยามีคาใชจา ยเหมือนกันทัง้ 4 ประเด็น คือตนทุนของ
ยาและเข็ม เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากบริษัทผูขาย ในขณะที่ตนทุนการฉีดโดยใช
ปากกา จะมีคา ใชจายลดลงไปเมื่อไดรับการสนับสนุนอุปกรณการฉีดจากบริษทั ผูขาย และเมื่อ
เปรียบเทียบตนทุนการฉีดตอยา 1 ยูนติ
พบวากลุมเข็มฉีดยามีตนทุนนอยกวากลุมปากกา
ยกเวนเมื่อไดรบั การสนับสนุนปากกาและเข็มที่ใชกับปากกา ซึ่งจะทําใหตนทุนการฉีดของปากกา
เทากับเข็มฉีดยา
จากขอมูลการบันทึกการฉีดยาของผูปว ย ซึง่ ผูวิจัยออกแบบไวเพื่อใชในการเก็บ
ขอมูลปริมาณยาตอขวดหรือหลอดที่ผูปว ยใชไป แลวนํามาคํานวณเปนปริมาณยาที่สูญเสียไปตอ
ขวด (1,000 ยูนิต) หรือหลอด (300 ยูนิต) ปริมาณยาที่สูญเสียไปโดยเฉลี่ยของกลุม เข็มฉีดยาคือ
53.67 ยูนิตตอขวด (รอยละ 5.37) หรือคิดเปนราคา 16.64 บาทตอขวด (ราคาตนทุนของยาที่
ซื้อจากบริษทั ผูขายคือ 310.30 บาทตอขวด (1000 ยูนติ ) หรือ 0.31 บาทตอยูนติ ) ในขณะที่
กลุมปากกาปริมาณยาที่สญ
ู เสียโดยเฉลีย่ คือ 0.91 ยูนติ ตอหลอด (รอยละ 0.30) หรือคิดเปนราคา
0.42 บาทตอหลอด (ราคาตนทุนของยาที่ซื้อจากบริษทั ผูขายคือ 136.96 บาทตอหลอด (300 ยูนิต)
หรือ 0.46 บาทตอยูนิต) ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบราคายาทีส่ ูญเสียไปโดยเฉลี่ยตอ 1 ขวดหรือ 1 หลอด
พบวาชนิดขวดมีราคามากกวาชนิดหลอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001) ดังนัน้ ปริมาณ
ยาที่ใชไดจริงโดยเฉลี่ยของอินซูลินชนิดขวดคือ 946.33 ยูนิต หรือคิดเปนตนทุนของยาที่ใชไดจริง
คือ 0.33 บาทตอยูนิต
ซึ่งมีตนทุนมากกวาราคาที่ซื้อจากบริษัทผูขาย 0.02 บาทตอยูนิต
ในขณะที่ปริมาณยาที่ใชไดจริงโดยเฉลี่ยของอินซูลินชนิดหลอดคือ 299.09 ยูนิต หรือคิดเปน
ตนทุนของยาที่ใชไดจริงคือ 0.46 บาทตอยูนิต
ซึ่งมีตนทุนเทากับราคาที่ซื้อจากบริษทั ผูขาย
และจากแบบบันทึกการฉีดยาพบวา จํานวนครั้งที่ใชเข็ม 1 ชิ้นโดยเฉลี่ยของกลุม เข็มฉีดยาคือ 2
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ครั้ง ดังนัน้ ตนทุนของเข็มคือ 1.18 บาทตอครั้ง จํานวนครั้งทีน่ อยทีส่ ุดที่ผูปวยสามารถใชไดคือ 1
ครั้ง จํานวนครั้งที่มากที่สดุ ที่ผูปวยสามารถใชไดคือ 8 ครั้ง และจํานวนครั้งที่ใชเข็ม 1 ชิ้นโดย
เฉลี่ยของกลุมปากกาคือ 12 ครั้ง ดังนั้นตนทุนของเข็มคือ 0.38 บาทตอครั้ง จํานวนครั้งทีน่ อย
ที่สุดที่ผูปว ยสามารถใชไดคอื 4 ครั้ง จํานวนครั้งทีม่ ากที่สุดที่ผูปว ยสามารถใชไดคือ 30 ครั้ง ซึ่ง
ผูปวยรายนี้ฉดี ยาวันละ 10 ยูนิต วันละ 1 ครั้งกอนนอน ผูปว ยใหเหตุผลวาจะเปลี่ยนเข็มสําหรับ
ฉีดพรอมกับเปลี่ยนหลอดยา และความเจ็บปวดจากการฉีดยามีเล็กนอย จากการสังเกตของ
ผูวิจัยไมพบการติดเชื้อบริเวณที่ฉีดของผูปว ย
ผลลัพธทางคลินิก
1. ผลของระดับน้ําตาลในเลือด
ผลของระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร ฮีโมโกลบินเอวันซี และขนาดยา
ของกลุมเข็มฉีดยาเปรียบเทียบกับกลุมปากกา แสดงไวในตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบโดยการ
ทดสอบดวยสถิติ พบวาแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญ โดยพบวาระดับน้ําตาลในเลือดหลังอด
อาหารของเดือนที่
1, 2 และ 3 ของผูปวยทัง้ สองกลุม ยังเกินเปาหมายการรักษาของ
โรงพยาบาล ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารของเดือนที่ 1 ของผูปวยกลุม เข็มฉีดยานอยกวา
กลุมปากกา 4.13 mg/dL ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารของเดือนที่ 2 ของผูปวยกลุม เข็มฉีด
ยานอยกวากลุมปากกา 9.98 mg/dL และระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารของเดือนที่ 3 ของ
ผูปวยกลุม เข็มฉีดยามากกวากลุม ปากกา 27.82 mg/dL
เมื่อเปรียบเทียบฮีโมโกลบินเอวันซีของเดือนที่ 3 ของผูปวยทั้งสองกลุม พบวามี
คาใกลเคียงกัน จากการเปรียบเทียบผลของระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร พบวาความ
แตกตางมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลานานขึน้ โดยความแตกตางของเดือนที่ 1 มีคา 4.13 mg/dL
ความแตกตางของเดือนที่ 2 มีคา 9.98 mg/dL และความแตกตางของเดือนที่ 3 มีคา 27.82
mg/dL ดังนัน้ หากระยะเวลาในการศึกษามากขึ้น นาจะเห็นความแตกตางไดชัดเจนขึ้น
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ตารางที่ 6 ผลของระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร
ฮีโมโกลบินเอวันซี และขนาดยา
เปรียบเทียบระหวางกลุมเข็มฉีดยา (จํานวน17 คน) และกลุมปากกา (จํานวน 15 คน)
ในระยะเวลา 3 เดือน
ขอมูล
FBS0 (mg/dL)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลี่ย+SD
FBS1 (mg/dL)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลี่ย+SD
FBS2 (mg/dL)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลี่ย+SD
FBS3 (mg/dL)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลี่ย+SD
HbA1C(0) (%)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลี่ย+SD
HbA1C(3) (%)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลี่ย+SD
DOS0(ยูนิตตอวัน)
ต่ําสุด-สูงสุด
คาเฉลี่ย+SD

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)

กลุมปากกา
(15 คน)

p – valuea

74–289
169.12+68.33

95–317
189.13+65.86

0.317

105–266
168.94+53.94

70–277
173.07+52.95

0.558

74–277
166.82+53.27

71–274
176.80+57.81

0.546

107–298
192.35+49.81

108–263
164.53+40.67

0.117

5.7–12.2
9.33+1.76

7.2–13.6
10.35+1.86

0.117

5.8–12.1
9.55+1.84

7.2–11.4
9.33+1.29*

0.706

5-140
50.35+40.14

6-105
37.00+28.23

0.385
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ขอมูล
DOS3 (ยูนิตตอวัน)
ต่ําสุด-สูงสุด
คาเฉลี่ย+SD
DOSav (ยูนิตตอวัน)
ต่ําสุด-สูงสุด
คาเฉลี่ย+SD

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)

กลุมปากกา
(15 คน)

p – valuea

5-145
54.41+42.75

6-110
38.87+27.31

0.345

5-142
51.82+42.09

6-108
37.80+27.87

0.439

a

Mann-Whitney Test
หมายเหตุ :
SD
หมายถึง
FBS0 หมายถึง
FBS1 หมายถึง
FBS2 หมายถึง
FBS3 หมายถึง
HbA1C(0) หมายถึง
HbA1C(3) หมายถึง
DOS(0) หมายถึง
DOS(3) หมายถึง
DOSav หมายถึง
*
หมายถึง

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารเมื่อเริ่มการศึกษา
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารเดือนที่ 1
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารเดือนที่ 2
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารเดือนที่ 3
ฮีโมโกลบินเอวันซีเมื่อเริ่มการศึกษา
ฮีโมโกลบินเอวันซีเดือนที่ 3
ขนาดยาเมื่อเริ่มการศึกษา
ขนาดยาเดือนที่ 3
ขนาดยาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการศึกษา
คิดจากผูปวย 14 คน เนื่องจากมีผูปวย 1 คนไมไดรับการตรวจ

ในการศึกษานี้ แพทยผทู ําการรักษาจะปรับขนาดยาของผูปวยตามระดับน้ําตาล
ในเลือดหลังอดอาหารที่วัดผลไดในแตละครั้ง
เพื่อควบคุมใหผูปวยมีระดับน้ําตาลในเลือด
ใกลเคียงกับคาปกติ หรือใกลเคียงกับเปาหมายการรักษาของโรงพยาบาล เมื่อเปรียบเทียบ
ขนาดยาของผูป วยทั้งสองกลุมโดยการทดสอบดวยสถิติ
พบวาแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญ
เมื่อเริ่มการศึกษาขนาดยาทีใ่ ชของกลุมเข็มฉีดยามากกวากลุม ปากกา 13.35 ยูนติ ตอคนตอวัน
และพบวา ขนาดยาที่ผูปวยใชเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการศึกษาของกลุม เข็มฉีดยามีปริมาณมากกวา
กลุมปากกา 14.02 ยูนิตตอคนตอวัน และในเดือนที่ 3 แพทยสงั่ ใชขนาดยาอินซูลินใหกับผูปว ย
กลุมเข็มฉีดยามากกวากลุมปากกา 15.54 ยูนิตตอคนตอวัน
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จากขอมูลที่ไดพบวา ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารและฮีโมโกลบินเอวันซี
ของกลุมเข็มฉีดยาเพิม่ ขึ้นจากเมื่อเริ่มตนการศึกษา (ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารเพิ่มขึน้
จาก 169.12 mg/dL เปน 168.94, 166.82 และ 192.35 mg/dL ฮีโมโกลบินเอวันซีเพิ่มขึน้ จาก
9.33% เปน 9.55%) และขนาดยาที่ใชเพิ่มขึ้นจากขนาดเริ่มตนการศึกษา (ขนาดยาเพิม่ ขึ้นจาก
50.35 เปน 54.41 ยูนิตตอคนตอวัน) ตรงกันขามกับกลุมปากกาซึง่ พบวา ระดับน้ําตาลในเลือด
หลังอดอาหารและฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงจากเมื่อเริ่มตนการศึกษา (ระดับน้ําตาลในเลือดหลัง
อดอาหารลดลงจาก 189.13 mg/dL เปน 173.07, 176.80 และ 164.53 mg/dL ฮีโมโกลบินเอวัน
ซีลดลงจาก 10.35% เปน 9.33%) และขนาดยาที่ใชก็เพิ่มขึน้ จากเมื่อเริ่มตนการศึกษาเชนกัน
(ขนาดยาเพิ่มขึ้นจาก 37.00 เปน 38.87 ยูนิตตอคนตอวัน)
2. อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
อาการอันไมพงึ ประสงคจากการใชยาฉีดอินซูลินทีพ่ บบอย ไดแก
1. ภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ํา ซึง่ มีอาการดังนี้ มือสัน่ ตัวสัน่ เหงื่อออกมาก
หิวจัด หัวใจเตนแรง ใจสัน่ มึนงง เวียนหัว หนามืด ตาลาย ชักหรือหมดสติ
2. ตัวบวม (edema, swelling)
3. เกิดกอนนูนหรือผิวหนังบุมบริเวณที่ฉีด
อาการอันไมพงึ ประสงคที่พบในการศึกษานี้แสดงไวในตารางที่ 7
ผลการ
พบวาแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญ
เปรียบเทียบของผูปวยทัง้ สองกลุมโดยทดสอบทางสถิติ
ความถี่ของภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ําของผูปวยทั้งสองกลุมใกลเคียงกัน
อาการตัวบวมทีเ่ กิดกับ
ผูปวยในการศึกษานี้ ไมไดมาจากการวินจิ ฉัยของแพทย แตผูวจิ ยั จะวัดผลจากน้ําหนักตัวแลว
นําไปเทียบกับสวนสูงของผูปว ย ซึง่ ก็คือดัชนีมวลกาย พบวาดัชนีมวลกายของผูปว ยทัง้ สองกลุม
มีคาใกลเคียงกัน ซึง่ จัดอยูใ นกลุมที่มนี ้ําหนักเกิน
และผูปวยทัง้ สองกลุม ไมพบการมีกอนนูน
หรือผิวหนังบุม บริเวณที่ฉีด จากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของผูปวยทัง้ สองกลุม
เมื่อนํามาจัด
ระดับความรุนแรงพบวา ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําระดับ 1 คือ อาการเล็กนอย สามารถหายเองได
พบในกลุม ปากกา 1 ครั้ง
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําระดับ 2 คือ อาการปานกลาง อาการจะ
หายไปเมื่อไดรับการแกไขดวยคารโบไฮเดรต เชน อมหรือเคี้ยวหรือดื่มน้ําตาลหรือรับประทาน
อาหาร กลุมเข็มฉีดยาพบ 29 ครั้ง กลุม ปากกาพบ 18 ครั้ง การศึกษานี้ไมพบภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําระดับ 3 และ 4 ในผูป วยทั้งสองกลุม
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ตารางที่ 7 อาการอันไมพงึ ประสงคจากการใชยาเปรียบเทียบระหวางกลุมเข็มฉีดยา
(จํานวน 17 คน) และกลุมปากกา (จํานวน 15 คน) ในระยะเวลา 3 เดือน
ขอมูล
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
(ครั้งตอคน)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลีย่ +SD
BMI0 (kg/m2)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลีย่ +SD
BMI3 (kg/m2)
ต่าํ สุด–สูงสุด
คาเฉลีย่ +SD

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)

กลุมปากกา
(15 คน)

p–value

0–14
1.71+3.72

0–7
1.27+2.49

0.757a

23.44–35.61
28.74+4.20

20.50–34.85
26.46+4.16

0.126b

22.64–36.06
28.88+4.06

21.14–34.38
26.35+3.33

0.079b

a

Pearson Chi-Square, b Mann-Whitney Test
หมายเหตุ : SD หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
BMI0 หมายถึง ดัชนีมวลกายเมื่อเริ่มการศึกษา
BMI3 หมายถึง ดัชนีมวลกายเดือนที่ 3

จากการเปรียบเทียบผลทางคลินิก ซึง่ ไดแก ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร
ฮีโมโกลบินเอวันซี และอาการอันไมพงึ ประสงคจากการใชยาระหวางผูปวยทัง้ สองกลุม หลัง
ทําการศึกษาเปนระยะเวลา 3 เดือน พบวามีความแตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบผลทางคลินิกภายในแตละกลุม เปนดังนี้
ผลทางคลินกิ ของกลุมเข็มฉีดยา
ผลของระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารของเดือนที่ 0, 1, 2 และ 3 คือ 169.12,
168.94, 166.82 และ 192.35 mg/dL ตามลําดับ ซึง่ ระดับน้าํ ตาลในเลือดหลังอดอาหารยังเกิน
เปาหมายการรักษา โดยระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารในเดือนที่ 1 ลดลง 0.18 mg/dL
เดือนที่ 2 ลดลง 2.30 mg/dL และเดือนที่ 3 เพิ่มขึ้น 23.23 mg/dL เมื่อทดสอบผลของความ
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แตกตางโดยสถิติ Repeated measure พบวาระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารทั้ง 4 ครั้ง มี
ความแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญ (Multivariate Tests มีคา p=0.797, Mauchly’s Tests of
Sphericity มีคา p=0.240)
การเปรียบเทียบผลกอน-หลัง การศึกษาของฮีโมโกลบินเอวันซี
ขนาดยา และดัชนีมวลกาย โดยการทดสอบดวยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test เปนดังนี้
ฮีโมโกลบินเอวันซีของเดือนที่ 3 (9.55+1.84%) มีคาใกลเคียงกับฮีโมโกลบินเอวันซีเมื่อเริ่มตน
การศึกษา (9.33+1.76%) (p=0.245) โดยพบวามีผูปวยที่มีฮีโมโกลบินเอวันซีเพิ่มขึ้นจากเมื่อ
เริ่มตนการศึกษาจํานวน 12 คน และในจํานวนนี้มีผูปว ย 2 คนทีม่ ีคาเพิ่มขึน้ มากกวาหรือเทากับ
1% (1.0, 2.6%) และมีผูปวย 5 คนที่มีคาฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงจากเมื่อตนการศึกษา ใน
จํานวนนี้มีผูปว ย 2 คนทีม่ ีคาลดลงมากกวา 1% (1.4, 1.5%)
ขนาดยาของเดือนที่ 3
(54.41+42.75) มีคามากกวาขนาดยาเริ่มตนการศึกษา (50.35+40.14) 4.06 ยูนิตตอคนตอวัน
และมากกวาอยางมีนยั สําคัญ (p=0.018) จากผลของระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารพบวามี
แนวโนมเพิ่มขึน้ ซึง่ สอดคลองกับขนาดยาที่ใชเพิ่มขึ้นเชนกัน สําหรับดัชนีมวลกายของเดือนที่ 3
(28.88+4.06) มีคาใกลเคียงกับดัชนีมวลกายเมื่อเริ่มตนการศึกษา (28.74+4.20) (p=0.332)
ผลทางคลินกิ ของกลุมปากกา
ผลของระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารของเดือนที่ 0, 1, 2 และ 3 คือ 189.13,
173.07, 176.80 และ 164.53 mg/dL ตามลําดับ โดยระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารในเดือน
ที่ 1 ลดลง 16.06 mg/dL เดือนที่ 2 ลดลง 12.33 mg/dL และเดือนที่ 3 ลดลง 24.60 mg/dL
เมื่อทดสอบผลของความแตกตางโดยสถิติ Repeated measure พบวามีความแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญ (Multivariate Tests มีคา p=0.797, Mauchly’s Tests of Sphericity มีคา
p=0.240) เชนเดียวกับกลุม เข็มฉีดยา การเปรียบเทียบผลกอน-หลัง การศึกษาของฮีโมโกลบินเอ
วันซี ขนาดยา และดัชนีมวลกาย โดยการทดสอบดวยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
เปนดังนี้ ฮีโมโกลบินเอวันซีของเดือนที่ 3 (9.33+1.29%) ลดลงจากฮีโมโกลบินเอวันซีเมื่อเริ่มตน
การศึกษา (10.35+1.86%) ถึง 1.02% ซึ่งนอยกวาอยางมีนัยสําคัญ (p=0.003) โดยพบวามี
ผูปวยที่มีฮีโมโกลบินเอวันซีเพิ่มขึ้นจากเมือ่ เริ่มตนการศึกษาจํานวน 1 คน (เพิ่มขึน้ 0.2%) ในทาง
ตรงกันขามมีผูปวย 11 คนที่มีคา ฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงจากเมื่อตนการศึกษา ในจํานวนนี้มี
ผูปวย 5 คนทีม่ ีคาลดลงมากกวา 1% (1.2, 1.2, 3.0, 3.3, 3.4%) ผูปวย 2 คนมีคาฮีโมโกลบินไม
ขนาดยาของเดือนที่ 3
เปลี่ยนแปลง และผูปวย 1 คนไมไดตรวจวัดผลฮีโมโกลบินเอวันซี
(38.87+27.31) มีคามากกวาขนาดยาเริ่มตนการศึกษา (37.00+28.23) 1.87 ยูนิตตอคนตอวัน
ซึ่งมากกวาอยางไมมีมนี ัยสําคัญ (p=0.109) จากขอมูลพบวาขนาดยาที่ใชเพิ่มขึน้ แตผลของ
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ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารมีแนวโนมลดลง ซึง่ ตรงกันขามกับกลุมเข็มฉีดยาที่ขนาดยาที่
ใชเพิ่มขึ้น แตผลของระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สําหรับดัชนีมวลกาย
ของเดือนที่ 3 (26.35+3.33) มีคาใกลเคียงกับดัชนีมวลกายเมื่อเริม่ ตนการศึกษา (26.46+4.16)
(p=0.570)
ผลลัพธทางดานทัศนคติตอการฉีดอินซูลิน
จากการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถามในขอ 1-8 พบวามีระดับความ
นาเชื่อถือเทากับ 0.5167
คะแนนทัศนคติตอการฉีดอินซูลนิ แสดงไวในตารางที่ 8 การ
ทดสอบทางสถิติในแตละดาน
พบวาคะแนนของดานที่ 1,2 และ 4 แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ โดยคะแนนในแตละขอหรือคะแนนในแตละดานมีคา ใกลเคียงกัน มีเพียงดานที่ 3 คือ
ดานความสะดวกในการพกพา
ที่คะแนนของทัง้ สองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
(p=0.020)
โดยคะแนนเฉลีย่ ของดานที่ 3 ของกลุมเข็มฉีดยามีคานอยกวากลุมปากกา 2.48
คะแนน ซึง่ แปลผลไดวาปากกาพกพาไดสะดวกกวาเข็มฉีดยา และคะแนนรวมเฉลี่ยทัง้ 4 ดาน
ของทั้งสองกลุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p=0.044) โดยคะแนนรวมเฉลี่ยของกลุม
เข็มฉีดยานอยกวากลุมปากกา 2.75 คะแนน ดังนั้นผูปว ยกลุมปากกาจึงมีทศั นคติตอการฉีด
อินซูลินดีกวาผูปวยกลุม เข็มฉีดยา
อยางไรก็ตามเมื่อนําคะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง 8 ขอ ของทั้งสอง
กลุมมาจัดระดับพบวา ผูป วยทั้งสองกลุมมีทัศนคติทดี่ ีตอการฉีดอินซูลิน
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ตารางที่ 8 คะแนนทัศนคติตอการฉีดอินซูลินเปรียบเทียบระหวางกลุม เข็มฉีดยา (จํานวน 17 คน)
และกลุมปากกา (จํานวน 15 คน)
ขอความ
ดานที่ 1 : ดานโรค
1.ทานคิดวาโรคเบาหวานทีท่ า นเปนในขณะนี้
จําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาฉีดอินซูลิน
คาเฉลีย่ +SD
2.ทานคิดวายาฉีดอินซูลนิ ชวยรักษา
โรคเบาหวานของทาน
คาเฉลี่ย+SD
รวมคะแนนขอ 1 และ 2
คาเฉลีย่ +SD
ดานที่ 2 : ดานวิธีใช
3.ทานรูสึกวาขั้นตอนการเตรียมยาฉีดอินซูลินไม
ยุงยาก
คาเฉลี่ย+SD
4.การปรับขนาดยาฉีดตามที่หมอบอกทําไดงาย
คาเฉลี่ย+SD
5.ทานฉีดยาไดถนัดมือ
คาเฉลี่ย+SD
รวมคะแนนขอ 3-5
คาเฉลีย่ +SD
ดานที่ 3 : ดานความสะดวกในการพกพา
6.ทานสามารถนําหรือพกพายาฉีดอินซูลนิ ได
อยางสะดวกสบาย
คาเฉลีย่ +SD

กลุมเข็มฉีดยา กลุมปากกา
(17 คน)
(15 คน)

4.71+0.59

4.80+0.41

4.82+0.53

4.73+0.60

9.53+1.00

9.53+0.64

4.53+0.51

4.40+0.51

4.18+0.81

4.53+0.64

4.35+0.79

4.40+0.91

13.06+1.48

13.33+1.63

3.47+1.81

4.80+0.41

p- valuea

0.571

0.463
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ขอความ
7.การใชยาฉีดอินซูลินเปนสาเหตุใหทา นไม
อยากเดินทางไปไหน
คาเฉลี่ย+SD
รวมคะแนนขอ 6 และ 7
คาเฉลีย่ +SD
ดานที่ 4 : ดานสังคม
8. ทานรูสกึ อับอาย ถาทานตองฉีดยาอินซูลิน
ตอหนาผูอนื่ ในที่เปดเผย เชน รานอาหาร ที่
ทํางาน โรงพยาบาล
คาเฉลี่ย+SD
รวมคะแนนขอ 1-8
คาเฉลี่ย+SD

กลุมเข็มฉีดยา กลุมปากกา
(17 คน)
(15 คน)

p- value

3.12+1.70

4.27+0.60

6.59+2.96

9.07+0.70

0.020

4.00+1.23

4.00+0.93

0.649

33.18+4.19

35.93+2.37

0.044

*

Mann-Whitney test
หมายเหตุ : SD หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขอมูลแสดงทัศนคติตอการฉีดยาอินซูลนิ ของผูปวยทั้งสองกลุม ในสวนที่ 1 และ 2
แสดงไวในตารางที่ 9 จากแบบสอบถามเมื่อรวมคะแนนขอ 1-8 พบวา ผูปวยกลุมเข็มฉีดยา
จํานวน 5 คน (รอยละ 29.41) มีทัศนคติดีมากตอการฉีดอินซูลิน
7 คน (รอยละ 41.18) มี
ทัศนคติดี 3 คน (รอยละ 17.65) มีทัศนคติคอนขางดี และ 2 คน (รอยละ 11.76) มีทัศนคติ
ปานกลางตอการฉีดอินซูลนิ
สําหรับผูปวยกลุม ปากกาจํานวน 10 คน (รอยละ 66.67) มี
ทัศนคติดีมากตอการฉีดอินซูลิน
และ 5 คน (รอยละ 33.33) มีทัศนคติดีตอการฉีดอินซูลิน
เมื่อรวมคะแนนในขอ 6 และ 7 ซึ่งวัดผลดานการพกพา พบวาคะแนนรวมแตกตางกันคอนขาง
ชัดเจน โดยผูปวยกลุม เข็มฉีดยาจํานวน 3 คน ใหคะแนนรวมนอยที่สุดคือ 2 คะแนน และผูป วย
1 คน ใหคะแนนรวม 3 คะแนน ในขณะที่ไมพบผูป วยรายใดของกลุมปากกาที่ใหคะแนนรวมนอย
กวา 8 คะแนน
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ตารางที่ 9 ทัศนคติตอการฉีดอินซูลินของกลุมเข็มฉีดยา (จํานวน 17 คน) และกลุม ปากกา
(จํานวน 15 คน)
ขอความ

1.ทานคิดวาโรคเบาหวานทีท่ า นเปนในขณะนี้
จําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาฉีดอินซูลิน
เห็นดวยอยางมาก (5 คะแนน)
เห็นดวย (4 คะแนน)
ไมแนใจ (3 คะแนน)
ไมเห็นดวย (2 คะแนน)
ไมเห็นดวยอยางมาก (1 คะแนน)
2.ทานคิดวายาฉีดอินซูลนิ ชวยรักษา
โรคเบาหวานของทาน
เห็นดวยอยางมาก (5 คะแนน)
เห็นดวย (4 คะแนน)
ไมแนใจ (3 คะแนน)
ไมเห็นดวย (2 คะแนน)
ไมเห็นดวยอยางมาก (1 คะแนน)
3.ทานรูสึกวาขั้นตอนการเตรียมยาฉีดอินซูลิน
ไมยุงยาก
เห็นดวยอยางมาก (5 คะแนน)
เห็นดวย (4 คะแนน)
ไมแนใจ (3 คะแนน)
ไมเห็นดวย (2 คะแนน)
ไมเห็นดวยอยางมาก (1 คะแนน)

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)
จํานวน รอยละ

กลุมปากกา
(15 คน)
จํานวน รอยละ

13
3
1
0
0

76.47
17.65
5.88
0.00
0.00

12
3
0
0
0

80.00
20.00
0.00
0.00
0.00

15
1
1
0
0

88.24
5.88
5.88
0.00
0.00

12
2
1
0
0

80.00
13.33
6.67
0.00
0.00

9
8
0
0
0

52.94
47.06
0.00
0.00
0.00

6
9
0
0
0

40.00
60.00
0.00
0.00
0.00
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ขอความ

4.การปรับขนาดยาตามทีห่ มอบอกทําไดงา ย
เห็นดวยอยางมาก (5 คะแนน)
เห็นดวย (4 คะแนน)
ไมแนใจ (3 คะแนน)
ไมเห็นดวย (2 คะแนน)
ไมเห็นดวยอยางมาก (1 คะแนน)
5.ทานฉีดยาไดถนัดมือ
เห็นดวยอยางมาก (5 คะแนน)
เห็นดวย (4 คะแนน)
ไมแนใจ (3 คะแนน)
ไมเห็นดวย (2 คะแนน)
ไมเห็นดวยอยางมาก (1 คะแนน)
6.ทานสามารถนําหรือพกพายาฉีดอินซูลนิ ได
อยางสะดวกสบาย
เห็นดวยอยางมาก (5 คะแนน)
เห็นดวย (4 คะแนน)
ไมแนใจ (3 คะแนน)
ไมเห็นดวย (2 คะแนน)
ไมเห็นดวยอยางมาก (1 คะแนน)

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)
จํานวน รอยละ

กลุมปากกา
(15 คน)
จํานวน รอยละ

6
9
1
1
0

35.30
52.94
5.88
5.88
0.00

9
5
1
0
0

60.00
33.33
6.67
0.00
0.00

8
8
0
1
0

47.06
47.06
0.00
5.88
0.00

9
4
1
1
0

60.00
26.66
6.67
6.67
0.00

8
3
0
1
5

47.06
17.65
0.00
5.88
29.41

12
3
0
0
0

80.00
20.00
0.00
0.00
0.00
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ขอความ

7.การใชยาฉีดอินซูลินเปนสาเหตุใหทา นไม
อยากเดินทางไปไหน
เห็นดวยอยางมาก (1 คะแนน)
เห็นดวย (2 คะแนน)
ไมแนใจ (3 คะแนน)
ไมเห็นดวย (4 คะแนน)
ไมเห็นดวยอยางมาก (5 คะแนน)
8.ทานรูสึกอับอาย ถาทานตองฉีดยาอินซูลิน
ตอหนาผูอนื่ ในที่เปดเผย เชน รานอาหาร ที่
ทํางาน โรงพยาบาล
เห็นดวยอยางมาก (1 คะแนน)
เห็นดวย (2 คะแนน)
ไมแนใจ (3 คะแนน)
ไมเห็นดวย (4 คะแนน)
ไมเห็นดวยอยางมาก (5 คะแนน)
9.ในวันนัดตรวจเบาหวาน หากทานตองฉีด
ยาในตอนเชา ทานนํายาฉีดอินซูลินมาฉีดที่
โรงพยาบาลดวยหรือไม
ไมนาํ มาฉีด
นํามาฉีด
ขอมูลไมสมบูรณ

กลุมเข็มฉีดยา
กลุมปากกา
(17 คน)
(15 คน)
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ

5
2
1
4
5

29.41
11.77
5.88
23.53
29.41

0
0
1
9
5

0.00
0.00
6.67
60.00
33.33

1
2
0
7
7

5.88
11.76
0.00
41.18
41.18

0
2
0
9
4

0.00
13.33
0.00
60.00
26.67

14
2
1

82.35
11.77
5.88

7
6
2

46.67
40.00
13.33
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ขอความ

10.ในวันนัดตรวจเบาหวาน หากทานตองฉีด
ยาในตอนเชา และทานไมไดนํายามาฉีดที่
โรงพยาบาล หลังจากตรวจเสร็จแลว ทาน
กลับไปฉีดยาที่บานหรือไม
ไมฉีดยา
ฉีดยา
ขอมูลไมสมบูรณ
11.หากทานตองฉีดยาในตอนเย็นและทาน
ตองไปทําธุระนอกบาน
ซึ่งทําใหทานไม
สามารถกลับมาฉีดยาที่บา นไดตามเวลาฉีดยา
ปกติ ทานนํายาไปฉีดดวยหรือไม
ไมนาํ ไปฉีด
นําไปฉีด
ขอมูลไมสมบูรณ
12.เมื่อมีความจําเปนตองไปคางคืนนอกบาน
ทานนํายาฉีดอินซูลินไปดวยหรือไม
ไมนาํ ไปฉีด
นําไปฉีด
ขอมูลไมสมบูรณ
13.ทานเคยขาดการฉีดยาหรือไม
ไมเคย
เคย

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)
จํานวน รอยละ

กลุมปากกา
(15 คน)
จํานวน รอยละ

7
7
3

41.18
41.18
17.64

0
7
8

0.00
46.67
53.33

4
3
10

23.53
17.65
58.82

2
2
11

13.33
13.33
73.34

0
9
8

0.00
52.94
47.06

0
7
8

0.00
46.67
53.33

6
11

35.29
64.71

7
8

46.67
53.33
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ขอความ

14.เหตุผลทีท่ า นขาดการฉีดยา
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ลืม
พกพาไมสะดวก
ยาหมด
เลยเวลาฉีดยา
ไมไดฉีดยาเอง
ไมมีสถานที่ฉีดยา
อื่นๆ
15.ทานรูสึกกลัวหรือไมที่ตองฉีดยา
ไมกลัว
กลัว
16.ทานรูสึกเจ็บปวดแคไหนเมื่อฉีดยาอินซูลิน
เจ็บปวดมาก
ไมเจ็บปวดเลย
เจ็บปวดนอย
17.ทานมีไตแข็งบริเวณที่ฉดี หรือไม
ไมมี
มี

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)
จํานวน รอยละ

กลุมปากกา
(15 คน)
จํานวน รอยละ

4
3
0
3
1
0
1

33.33
25.00
0
25.00
8.33
0
8.33

4
0
0
3
0
1
1

44.44
0
0
33.33
0
11.11
11.11

17
0

100.00
0

14
1

93.33
6.67

0
1
16

0
5.88
94.12

0
2
13

0
13.33
86.67

17
0

100.00
0

15
0

100.00
0
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ขอความ

18.ทานมีความพึงพอใจตอการใชยาฉีด
อินซูลินหรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
-ไมพึงพอใจ ในเรื่อง
ไมตองการฉีดยา
ไมสะดวกในการพกพา
ขั้นตอนการเตรียมยามีความ
ยุง ยาก
ฉีดยาแลวเจ็บ
อุปกรณฉีดยามีนา้ํ หนักมาก
-พึงพอใจ ในเรื่อง
ชวยรักษาโรคเบาหวาน
สะดวกในการพกพา
ขั้นตอนการเตรียมยาไมยงุ ยาก
ปรับขนาดยาไดงา ย
ฉีดยาแลวไมเจ็บ
19.ทานจะใชยาฉีดอินซูลนิ ตอไปหรือไม
-ไมใชตอไป
-ใชตอไป

กลุมเข็มฉีดยา
(17 คน)
จํานวน รอยละ

กลุมปากกา
(15 คน)
จํานวน รอยละ

2
4
2

11.76
23.53
11.76

2
0
0

13.33
0
0

1
0

5.88
0

0
2

0
13.33

17
2
3
4
6

100
11.76
17.65
23.53
35.29

13
15
13
13
10

86.67
100
86.67
86.67
66.67

0
17

0.00
100.00

0
15

0.00
100.00

จากแบบสอบถามขอ 9 “ในวันนัดตรวจเบาหวาน หากทานตองฉีดยาในตอนเชา
ทานนํายาฉีดอินซูลินมาฉีดยาทีโ่ รงพยาบาลดวยหรือไม” และขอ 11 “หากทานตองฉีดยาในตอน
เย็นและทานตองไปทําธุระนอกบาน ซึง่ ทําใหทา นไมสามารถกลับมาฉีดยาที่บานไดตามเวลาฉีด
ยาปกติ ทานนํายาไปฉีดดวยหรือไม” ผูปวยที่ตอบ “ไมนํามาฉีด” ใหเหตุผลดังแสดงในตารางที่ 10
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โดยเหตุผลที่พบในผูปวยสวนมากของกลุม เข็มฉีดยาคือ พกพาไมสะดวก ในทางกลับกันผูปว ยที่
ตอบ “นํามาฉีด” ของกลุมปากกาใหเหตุผลคือ พกพาไดสะดวก และตองการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด
ตารางที่ 10 ขอมูลเปรียบเทียบเหตุผล* ที่ไมนาํ ยามาฉีด ระหวางกลุม เข็มฉีดยาและกลุมปากกา
เหตุผล
-พกพาไมสะดวก
-ไมมีสถานที่ฉีดยา
-ไมมีอุปกรณฉีดยา (สําลี แอลกอฮอล)
-ไมไดฉีดยาเอง
-รอพบแพทยเพื่อปรับขนาดยา
-กลัวยาเสือ่ ม
*

กลุมเข็มฉีดยา
(คน)
10
1
1
4
1
1

กลุมปากกา
(คน)
5
2
-

ผูปวยตอบไดมากกวา 1 ขอ

จากแบบสอบถามขอที่ 10 “ในวันนัดตรวจเบาหวาน หากทานตองฉีดยาในตอน
เชา และทานไมไดนาํ ยาฉีดมาโรงพยาบาล หลังตรวจเสร็จแลว ทานกลับไปฉีดยาที่บา น
หรือไม” ผูปว ยที่ตอบ “ไมฉีดยา” ในกลุม เข็มฉีดยาใหเหตุผลดังนี้ เลยเวลาฉีดยาจํานวน 3 คน
ไมไดกลับบานจํานวน 1 คน
ไมไดฉีดยาเองจํานวน 1 คน
ทานขาวแลวจํานวน 2 คน
สําหรับ
สําหรับผูปวยที่ตอบวา “ฉีดยา” ใหเหตุผลวาตองการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ผูปวยกลุม ปากกาหากไมไดนํายาฉีดมาโรงพยาบาล หลังตรวจเสร็จแลวจะกลับไปฉีดยาที่บา นทุก
คน โดยใหเหตุผลวาตองการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
จากแบบสอบถามขอที่ 12 “เมื่อมีความจําเปนตองไปคางคืนนอกบาน ทานนํา
ยาฉีดอินซูลนิ ไปดวยหรือไม” ทั้งผูปว ยกลุมเข็มฉีดยาและกลุมปากกาตอบเหมือนกันคือ “นําไป
ฉีด” โดยมีเหตุผลเหมือนกันคือ ตองการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
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จากแบบสอบถามขอที่ 13 และแบบบันทึกการฉีดยาพบวาผูปว ยจํานวน 11 คน
(รอยละ 64.71) ของกลุมเข็มฉีดยาขาดการฉีดยา ซึ่งมีจํานวนครั้งทัง้ สิ้น 70 ครั้ง ในขณะที่ผูปว ย
จํานวน 8 คน (รอยละ 53.33) ของกลุมปากกาขาดการฉีดยา ซึง่ มีจาํ นวนครั้งทั้งสิน้ 19 ครั้ง
ผลเปรียบเทียบทัศนคติตอการฉีดอินซูลินระหวางการใชปากกาและเข็มฉีดยา ใน
ผูปวยกลุม ปากกาจํานวน 15 คน ที่เคยใชเข็มฉีดยา ผูป วย 2 คน ที่ไมไดตอบแบบสอบถามในบาง
ขอ เนื่องจากผูปวยคนที่ 1 ฉีดยาโดยพยาบาลทีห่ องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกวัน และผูปวยคน
ที่ 2 จากเดิมใหบุตรสาวเปนผูฉีดยาให หลังจากเขารวมการศึกษา ผูปวยสามารถฉีดยาไดดวย
ตนเอง และตอมาบุตรสาวยายถิ่นฐาน
จึงไมไดตอบแบบสอบถาม
ผลการ
เปรียบเทียบทัศนคติแสดงไวในตารางที่ 11
พบวาผูปวยสวนมาก (รอยละ 93.33) มีความพึง
พอใจตอการใชปากกามากกวาเข็มฉีดยา
ผูปวยทัง้ หมดเลือกที่จะใชปากกามากกวาเข็มฉีดยา
เหตุผลที่เลือกใชปากกาเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอยดังนี้ ใชงาย เจ็บนอย ขนาดยา
ถูกตอง และพกพาสะดวก เมื่อเริ่มตนการศึกษา ผูป วยกลุม ปากกาจํานวน 4 คน ใหผูอนื่ เปนผู
เตรียมยาหรือฉีดยา หลังสิน้ สุดการศึกษาผูปวยกลุมปากกาทัง้ 4 คน สามารถฉีดยาไดดวยตนเอง
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ตารางที่ 11 ขอมูลเปรียบเทียบทัศนคติตอการฉีดอินซูลินระหวางการใชปากกาและเข็มฉีดยา
ในผูปวยกลุมปากกา (จํานวน 15 คน)
ขอความ
1.การปรับขนาดยา
-ปากกาปรับขนาดยาไดงายกวา
-ทั้งปากกาและเข็มฉีดยาปรับขนาดยาได
งายเทากัน
-เข็มฉีดยาปรับขนาดยาไดงายกวา
ขอมูลไมสมบูรณ
2.ความมั่นใจในความถูกตองของขนาดยา
-ปากกามากกวา
-ทั้งปากกาและเข็มฉีดยาเทากัน
-เข็มฉีดยามากกวา
ขอมูลไมสมบูรณ
3.การเตรียมยาสําหรับฉีด
-ปากกาเตรียมไดงายกวา
-ทั้งปากกาและเข็มฉีดยาเตรียมไดงา ย
เทากัน
-เข็มฉีดยาเตรียมไดงา ยกวา
ขอมูลไมสมบูรณ
4.การฉีดยา
-ปากกาจับไดถนัดมือกวา
-ทั้งปากกาและเข็มฉีดยาเตรียมไดงา ย
เทากัน
-เข็มฉีดยาจับไดถนัดมือกวา
ขอมูลไมสมบูรณ

จํานวน

รอยละ

12
1

80
6.67

0
2

0
13.33

10
3
0
2

66.67
20.00
0
13.33

11
2

73.33
13.33

0
2

0
13.33

7
3

46.67
20.00

3
2

20.00
13.33
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ขอความ
5.ความรูสึกกลัวเมื่อฉีดยา
-ความรูสึกกลัวตอปากกามากกวา
-ความรูสึกกลัวตอปากกาและเข็มฉีดยา
เทากัน
-ความรูสึกกลัวตอเข็มฉีดยามากกวา
6.ความรูสึกเจ็บปวดเมื่อฉีดยา
-ปากกาเจ็บมากกวา
-ทั้งปากกาและเข็มฉีดยาเจ็บเทากัน
-เข็มฉีดยาเจ็บมากกวา
7.ความสะดวกสบายในการพกพา
-ปากกาพกพาไดสะดวกกวา
-ทั้งปากกาและเข็มฉีดยาพกพาไดสะดวก
เทากัน
-เข็มฉีดยาพกพาไดสะดวกกวา
ขอมูลไมสมบูรณ
8.ความพึงพอใจเมื่อใชยาฉีดอินซูลิน
-มีความพึงพอใจตอการใชปากกามากกวา
-มีความพึงพอใจตอการใชปากกาและเข็ม
ฉีดยาเทากัน
-มีความพึงพอใจตอการใชเข็มฉีดยา
มากกวา
9.ถาใหเลือกระหวางปากกาและเข็มฉีดยา ทาน
จะเลือกชนิดใด
-เข็มฉีดยา
-ปากกา

จํานวน

รอยละ

0
7

0
46.67

8

53.33

0
5
10

0
33.33
66.67

14
0

93.33
0

0
1

0
6.67

14
1

93.33
6.67

0

0

0
15

0
100.00
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ขอความ
10.ทานจะแนะนําใหผูอื่นใชปากกาหรือไม
-ไมแนะนํา
-แนะนํา

จํานวน

รอยละ

0
15

0
100.00
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
กลุมตัวอยางในการศึกษานี้เปนผูปวยโรคเบาหวานทีม่ ารับบริการ ทีโ่ รงพยาบาล
นครชัยศรี ประเภทผูปวยนอก และไดรับการรักษาดวยยาฉีดอินซูลินกอนเขารวมการศึกษาทุก
ราย ผูปว ยทีเ่ ขารวมการศึกษาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษาของ
Wild และคณะ (2) ซึ่งพบวาผูปว ยโรคเบาหวานที่เปนเพศหญิงมีจาํ นวนมากกวาเพศชาย ใน
การศึกษามีผปู วยเปนเพศหญิง 26 คน เพศชาย 6 คน รวมทั้งสิน้ 32 คน อายุตั้งแต 21-69 ป
อายุโดยเฉลีย่ 53.66 ป ระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวานโดยเฉลีย่ 11.66 ป ซึ่งตางจากผล
การศึกษาของ Aekplakorn และคณะ (3) ที่พบวาระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวานของผูป วยโดยเฉลีย่
6.4 ป ระยะเวลาที่ใชยาฉีดอินซูลินตั้งแต 1 เดือน ถึง 15 ป การศึกษานี้แบงผูป วยออกเปน 2
กลุม คือกลุม เข็มฉีดยาจํานวน 17 คน และกลุมปากกาจํานวน 15 คน เนื่องจากการจัดกลุม
ผูปวยมีทั้งเปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
หรือผูปว ยเลือกทีจ่ ะเขากลุม
จึงอาจมีผลทําให
คุณลักษณะของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมีความแตกตาง
คุณลักษณะตางๆ เมื่อทดสอบดวย
สถิติพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ยกเวนระดับการศึกษา ซึ่งผูปว ยสวนใหญของกลุม
เข็มฉีดยามีระดับการศึกษาอยูในขั้นประถมศึกษา
ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของผูปว ยกลุมปากกามี
และอีกครึ่งหนึง่ อยูในขัน้ มัธยมศึกษาหรืออนุปริญญาหรือ
การศึกษาอยูในขั้นประถมศึกษา
เทียบเทา
จากคุณลักษณะนี้อาจเปนสาเหตุหนึ่งทีท่ ําใหผูปวยกลุมปากกาบางรายเลือกที่จะใช
ปากกา ในขณะเดียวกันผูปวยกลุมเข็มฉีดยาบางรายปฏิเสธที่จะใชปากกา
การศึกษานี้
ตองการเปรียบเทียบตนทุนการฉีดอินซูลนิ
ผลทางคลินิก ซึ่งไดแก ระดับน้ําตาลในเลือด
อาการอันไมพงึ ประสงคจากการใชยา และทัศนคติตอการฉีดอินซูลนิ ระหวางการใชปากกากับ
เข็มฉีดยา
ตนทุนการฉีดอินซูลิน
ในการศึกษานีพ้ บวา
ตนทุนการฉีดอินซูลินที่คํานวณจากราคาทุนซึ่งเปน
คาใชจายของโรงพยาบาลโดยการใชเข็มฉีดยามีตนทุนต่ํากวาการใชปากกา (0.51 บาทตอยูนติ
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และ 0.56 บาทตอยูนิต ตามลําดับ, p=0.040)
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Dewitt และ
Hirsch (17) หรือการศึกษาของ Graff และ Mcclanahan (18) ที่พบวาคาใชจา ยของผูป ว ยทีใ่ ช
เข็มฉีดยานอยกวาปากกา [3,440.00 บาทตอเดือน (เข็มฉีดยา) เปรียบเทียบกับ 5,040.00
บาทตอเดือน (ปากกา) หรือ 42.00 บาทตอวัน (เข็มฉีดยา) เปรียบเทียบกับ 72.80, 70.40
บาทตอวัน (ปากกา) ตามลําดับ] เหตุผลที่ทาํ ใหตน ทุนการฉีดตอการฉีดยา 1 ยูนิตของการใช
ปากกามากกวาเข็มฉีดยาอาจเนื่องมาจาก
การใชยาอินซูลินชนิดที่ใชกับปากกามีขอจํากัดคือ
ยาหลังเปดใชแลวไมตองเก็บในตูเย็น แตจะใชไดภายใน 1 เดือน หากเหลือตองทิ้งทําใหสูญเสีย
ยาโดยไมไดใช แตตองนํามาคิดราคาตนทุนทั้งหมด ซึ่งตางจากยาอินซูลินชนิดทีใ่ ชกับเข็มฉีดยา
ที่เมื่อเปดใชแลวและเก็บในตูเย็น สามารถใชไดจนยาหมด ผูปว ยในกลุมปากกาจํานวน 2 คน ที่
ใชยานอยกวา 10 ยูนิตตอวัน (6 และ 7 ยูนิตตอวัน) จึงใชยาเพียง 180 และ 210 ยูนิตตอเดือน
ซึ่งยา 1 หลอด มีทงั้ สิน้ 300 ยูนิต ดังนัน้ ยาที่เหลือจึงตองทิ้ง อยางไรก็ตามพบวา ผูปว ยทีใ่ ช
ปากกาสามารถใชยาไดเกือบหมดหลอดหรือเกือบจะไมมีการสูญเสียยา การใชยาอินซูลินชนิดที่
ใชกับเข็มฉีดยาจะมีปริมาณยาที่สูญเสียไปมากกวาชนิดหลอด อาจมีสาเหตุดังนี้
1. ผูปวยบางรายมองเห็นไมชัดเจน ดูดยาเกินปริมาณที่แพทยสั่ง แตลงบันทึก
เปนปริมาณทีแ่ พทยสงั่
2. เข็มฉีดยาทีใ่ ชแบงขีดบอกปริมาณยาขีดละ 2 ยูนิต ทําใหเกิดความคลาด
เคลื่อนในปริมาณยาที่ดูด
3. ผูปวยไมสามารถดูดยาออกจากขวดยาไดเกือบทั้งหมด
เนื่องจากไมทราบ
เทคนิคในการดูดยาเมื่อยาเหลือเพียงเล็กนอย ซึง่ เปนขอผิดพลาดของผูวิจัยที่ไมไดสอนผูปวย
และในขณะเดียวกันการใชปากกาก็มกี ารสูญเสียยาเชนกัน
ซึ่งอาจมีสาเหตุ
ดังนี้
1. กอนผูปวยจะฉีดยา ผูปว ยจะตองปรับปริมาณยาเพียงเล็กนอย (2 ยูนิต) เพื่อ
ไลฟองอากาศ
2. ผูปวยบางรายเมื่อพบวายาเหลือในปริมาณเล็กนอย ผูปวยจะเปลี่ยนหลอดยา
ใหม เนื่องจากไมตองการฉีดยาซ้ํา 2 ครั้ง
ในการศึกษานี้ การคิดตนทุนของยาฉีดอินซูลินมี 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 คิดจากราคายา
ที่ใชทงั้ หมดของผูปวย 1 คน นํามาหารดวยขนาดยาโดยเฉลี่ย (ยูนติ ตอวัน) ที่ใชตลอดการศึกษา
ของผูปวย 1 คน และหารดวย 90 วัน พบวากลุมเข็มฉีดยามีตน ทุนของยา 0.42 บาทตอยูนติ
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กลุมปากกามีตนทุนของยา 0.51 บาทตอยูนิต
โดยยาฉีดอินซูลินชนิดที่ใชกบั เข็มฉีดยามีราคา
ตนทุนของยาที่ซื้อจากบริษทั ผูขาย 0.31บาทตอยูนิต
และยาฉีดอินซูลินชนิดที่ใชกับปากกามี
ตนทุนของยาที่ซื้อจากบริษทั ผูขาย 0.46 บาทตอยูนิต ดังนั้นตนทุนของยาโดยวิธีที่คํานวณจาก
ปริมาณยาที่ผปู วยใชทงั้ หมดของกลุมเข็มฉีดยา จึงมีราคาทีม่ ากกวาตนทุนที่ซอื้ จากบริษทั ผูข าย
0.11 บาทตอยูนิต และสําหรับกลุม ปากกามีราคาทีม่ ากกวาตนทุนที่ซื้อจากบริษัทผูขาย 0.05
บาทตอยูนิต การคํานวณตนทุนของยาวิธที ี่ 2 คิดจากปริมาณยาที่ผูปวยสามารถใชไดจริงจาก
ผลการศึกษานี้พบวาปริมาณยาที่ผูปว ยสามารถดูดไดจากขวดโดยเฉลี่ยคือ 946.33 ยูนิต ดังนั้น
ปริมาณยาที่สญ
ู เสียคือ 53.67 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 5.37 เมื่อคํานวณเปนตนทุนของยาที่
ผูปวยสามารถใชไดจึงมีราคาเปน 0.33 บาทตอยูนิต จึงทําใหตน ทุนของยาที่ผูปว ยสามารถใชได
จึงมีราคามากกวาตนทุนที่ซอื้ จากบริษทั ผูข าย 0.02 บาทตอยูนิต ในขณะที่ยาฉีดอินซูลินชนิดที่
ใชกับปากกาพบวาปริมาณยาที่ผปู วยสามารถใชไดโดยเฉลี่ยคือ 299.09 ยูนิต ดังนัน้ ปริมาณยาที่
สูญเสียคือ 0.91 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 0.30 และเมื่อคํานวณเปนตนทุนของยาจึงมีราคาเปน
0.46 บาทตอยูนิต ซึง่ เห็นไดวา ราคาตนทุนที่ผูปว ยสามารถใชไดมีราคาเทากับราคาตนทุนทีซ่ ื้อ
จากบริษทั ผูขาย อยางไรก็ตาม ราคาตนทุนของยาชนิดที่ใชกับปากกา (0.46 บาทตอยูนิต) ยังคง
มีราคามากกวาราคาตนทุนของยาชนิดที่ใชกับเข็มฉีดยา (0.33 บาทตอยูนิต) 0.13 บาทตอยูนิต
จากวิธีคํานวณตนทุนของยาทัง้ สองวิธนี ี้ ผูวิจัยจะใชตน ทุนของยาซึง่ คํานวณจาก
วิธีที่ 2 (ปริมาณยาที่ผูปว ยสามารถใชไดจริง) ใชในการคํานวณตนทุนการฉีดอินซูลินตอไป จาก
ขอมูลการบันทึกการฉีดยาของผูปวยกลุมเข็มฉีดยา ปริมาณยาที่ผูปว ยใชไดในแตละขวดควรจะมี
ปริมาณใกลเคียงกับ 1000 ยูนิต โดยเฉพาะขวดยาชวงทายๆ ของระยะเวลาของการศึกษา นั่น
คือปริมาณยาที่สูญเสียไปในชวงแรกของการศึกษาอาจมีปริมาณมาก
ในขณะที่ชว งทายของ
การศึกษาควรจะมีปริมาณลดลง ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากผูว ิจัยไมไดสอนเทคนิคการดูดยาจากขวดยา
เมื่อยาใกลหมด ผูวิจยั จะนําขอผิดพลาดในสวนนี้ไปปรับปรุงในการใหคําแนะนําวิธีการใชเข็มฉีด
ยาอินซูลินแกผูปวยตอไป
จากแบบบันทึกการฉีดยาพบวา จํานวนครั้งโดยเฉลีย่ ของการใชเข็มชนิดที่ใชกับ
ปากกา มีจํานวนครั้ง (12 ครั้ง) มากกวาเข็มที่ใชกับเข็มฉีดยา (2 ครั้ง) ทั้งนี้มาจากลักษณะของ
การใชงานที่ถกู ออกแบบมา โดยเข็มที่ใชกับปากกาจะมีปลายสองดาน ดานหนึ่งถูกสวมเขากับ
หลอดยา อีกดานหนึ่งใชสาํ หรับฉีด ดังนัน้ ความคมของเข็มจึงอยูค งทนกวา ในขณะที่เข็มทีใ่ ช
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กับเข็มฉีดยาตองนําไปแทงผานแผนยางของขวดยาเพื่อดูดยากอน แลวจึงนํามาฉีดผานชัน้ ผิวหนัง
ดังนัน้ ความคมจึงลดลง จากลักษณะของการออกแบบนี้เองทําใหผูปวยกลุมปากกาสามารถใช
เข็มไดมากที่สดุ 30 ครั้ง แตทั้งนี้ขนึ้ อยูก ับความอดทนตอความเจ็บปวดจากการฉีดของผูปวยแต
ละรายเชนกัน และจากการศึกษาของ Floch และคณะ (26) พบวามี biologic material ในเข็ม
และหลอดยาของปากกา ผูวิจัยจึงแนะนําใหผูปว ยใชปากกาเฉพาะบุคคล ไมควรใชรวมกันถึงแม
จะเปลี่ยนเข็ม และสําหรับเข็มที่ใชฉีด ผูวิจัยไดแนะนําใหผูปวยสามารถใชเข็มซ้าํ ได ทั้งนี้ให
ขึ้นกับสุขอนามัยของผูปวยแตละราย
หากผูป ว ยตองการใชซ้ําจะแนะนําใหผูปวยฉีดยาหลัง
อาบน้าํ โดยกอนฉีดอาจใชสําลีชุบแอลกอฮอลเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่จะฉีดกอนหรือไมก็ได
แตถาหากผูปว ยตองฉีดยานอกบานจะแนะนําใหเปลี่ยนเข็ม
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยของการใชเข็มฉีดยาคือ 2 ครั้งตอเข็มฉีดยา 1 ชิ้น เมื่อ
คํานวณเปนตนทุนมีราคา 1.18 บาทตอการฉีดยา 1 ครั้ง ในขณะที่จาํ นวนครั้งโดยเฉลี่ยของการใช
เข็มที่ใชกับปากกาคือ 12 ครั้งตอเข็ม 1 ชิ้น เมื่อคํานวณเปนตนทุนมีราคา 0.38 บาทตอการฉีดยา
1 ครั้ง ตนทุนของการใชเข็มฉีดยาจึงมากกวาเข็มที่ใชกับปากกา 0.80 บาทตอการฉีดยา 1 ครั้ง
สําหรับตนทุนของปากกาคือ 749.00 บาทตอ 1 ชิ้น ซึ่งบริษัทผูข ายใหขอมูลวาโดยเฉลี่ยแลว
ปากกา 1 ชิ้นมีอายุการใชงานมากกวา 5 ป ดังนัน้ ตนทุนของปากกาตอการฉีด 1 ครั้งคือ 749 / (5
x 365 x 2) = 0.21 บาท ดังนัน้ หากเปรียบเทียบตนทุนการฉีด 1 ครั้ง เมื่อฉีดยาในขนาด 10, 20,
40 ยูนิต เปนดังนี้
ฉีดยา 10 ยูนติ ตอครั้ง
เข็มฉีดยา :
ราคายา 10 x 0.33 = 3.30 บาท
ราคาเข็ม
= 1.18 บาท
รวม
= 4.48 บาท
ปากกา :
ราคายา 10 x 0.46 = 4.60 บาท
ราคาเข็ม
= 0.38 บาท
ราคาปากกา
= 0.21 บาท
รวม
= 5.19 บาท
ตนทุนการฉีดโดยเข็มฉีดยานอยกวาปากกา 0.71 บาท
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ฉีดยา 20 ยูนติ ตอครั้ง
เข็มฉีดยา :
ราคายา 20 x 0.33 = 6.60 บาท
ราคาเข็ม
= 1.18 บาท
รวม
= 7.78 บาท
ปากกา :
ราคายา 20 x 0.46 = 9.20 บาท
ราคาเข็ม
= 0.38 บาท
ราคาปากกา
= 0.21 บาท
รวม
= 9.79 บาท
ตนทุนการฉีดโดยเข็มฉีดยานอยกวาปากกา 2.01 บาท
ฉีดยา 40 ยูนติ ตอครั้ง
เข็มฉีดยา :
ราคายา 40 x 0.33 = 13.20 บาท
ราคาเข็ม
= 1.18 บาท
รวม
= 14.38 บาท
ปากกา :
ราคายา 40 x 0.46 = 18.40 บาท
ราคาเข็ม
= 0.38 บาท
ราคาปากกา
= 0.21 บาท
รวม
= 18.99 บาท
ตนทุนการฉีดโดยเข็มฉีดยานอยกวาปากกา 4.61 บาท
จากการเปรียบเทียบขางตน จะเห็นไดวา ตนทุนการฉีดอินซูลินโดยใชเข็มฉีดยามี
ตนทุนนอยกวาการใชปากกา และเมื่อขนาดยาที่ฉีดมากขึ้น ความแตกตางของตนทุนการฉีด
ระหวางการใชเข็มฉีดยากับปากกายิง่ มากขึ้น ในขณะเดียวกันหากฉีดยาในขนาดที่นอยกวา 10
ยูนิตตอวัน จะยิง่ ทําใหตนทุนการฉีดโดยใชปากกามากยิ่งขึน้ เชนกัน เนื่องจากยาฉีดที่ใชกับ
ปากกามีขอจํากัดคือ หากเปดใชแลวสามารถใชไดภายใน 1 เดือน โดยไมตองเก็บในตูเย็น หากมี
ยาเหลือก็ตองทิ้ง จึงทําใหตนทุนของยามีราคามากกวา 0.46 บาทตอยูนิต ในขณะที่ยาฉีดที่ใช
กับเข็มฉีดยาสามารถใชไดจนกวาจะหมดหลังเปดใชยาและเก็บยาในตูเย็น ดังนัน้ เมื่อพิจารณาใน
ดานตนทุนของโรงพยาบาล การใชปากกาจึงเหมาะสําหรับผูปวยทีฉ่ ีดยาตั้งแต 10 ยูนิตตอวันขึ้น
ไป
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จากการสอนผูป วยใชปากกาพบวา ผูป วย 7 คน ที่เตรียมยาและฉีดยาดวย
ตนเอง และญาติของผูปวยอีก 4 คน สามารถเรียนรูวธิ ีการใชปากกาและใชไดอยางถูกตองในครั้ง
แรก ในขณะที่ผูปวยอีก 4 คน ซึ่งเตรียมยาและฉีดยาดวยตนเองยังไมสามารถใชปากกาไดอยาง
ถูกตองในการสอนครั้งแรก
ตองสอนซ้ําผูปว ยจึงเขาใจและสามารถใชปากกาไดอยางถูกตอง
ขั้นตอนการใชปากกาที่ผูปว ยไมเขาใจคือ เมื่อปรับขนาดยาแลวฉีดยาปรากฏวายาหมดระหวาง
ฉีด ซึ่งทําใหผูปวยตองฉีดยาซ้ําเพื่อใหไดปริมาณยาตามที่แพทยสั่ง ผูปวยจะสับสนปริมาณยาที่
ตองฉีดในครั้งที่สอง จากขอมูลนี้ผูวิจัยจึงนําไปใชในการสอนผูปว ยที่จะใชปากกาคนตอไป โดย
จะเนนเมื่อตองฉีดยาซ้าํ เปนครั้งที่สอง
ตนทุนการฉีดอินซูลินโดยใชเข็มฉีดยา มีประเด็นวิเคราะหเพียงประเด็นเดียว คือ
ตนทุนการฉีดที่ประกอบดวยยาอินซูลินชนิดขวดและเข็มฉีดยา
แตสําหรับตนทุนการฉีดโดยใช
ปากกามีประเด็นวิเคราะห 4 ประเด็น ทั้งนี้เมื่อมีการสนับสนุนอุปกรณการฉีดจากบริษทั ผูขาย
จะทําใหตนทุนการฉีดลดลง
การแยกประเด็นวิเคราะหของกลุมปากกานี้ เพือ่ ใชประกอบการ
พิจารณาจัดหายาฉีดอินซูลนิ ที่เหมาะสมสําหรับโรงพยาบาลตอไป
ผลลัพธทางคลินิก
1. ผลของระดับน้ําตาลในเลือด
ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารและฮีโมโกลบินเอวันซี เปรียบเทียบระหวาง
ซึง่ สอดคลองกับผล
กลุมเข็มฉีดยาและกลุมปากกา
พบวาแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญ
การศึกษาในตางประเทศ (12,16) แตเมือ่ วิเคราะหผลภายในกลุม พบวา กอนเริ่มการศึกษาเปน
เวลา 1 เดือน ขอมูลระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารของกลุม เข็มฉีดยาโดยเฉลี่ยคือ 153.29
mg/dL โดยผูปวยที่มีระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารต่ํากวา 80 mg/dL มีจํานวน 2 คน
ชวง 80-120 mg/dL มีจํานวน 5 คน ชวง 121-150 mg/dL มีจํานวน 2 คน ชวง 151-180
mg/dL มีจํานวน 1 คน และมากกวา 180 mg/dL มีจํานวน 7 คน เมื่อเริ่มตนการศึกษาระดับ
น้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารเทากับ 169.12 mg/dL หลังการศึกษา ระดับน้าํ ตาลในเลือดหลังอด
อาหารในเดือนที่ 1, 2 และ 3 เทากับ 168.94, 166.82 และ 192.35 mg/dL ตามลําดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซีเปลีย่ นแปลงจาก 9.33% เปน 9.55% ดังนั้นระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมเข็ม
ฉีดยามีแนวโนมเพิ่มขึน้
สําหรับกลุม ปากกากอนเริ่มการศึกษาเปนเวลา 1 เดือนเชนกัน ระดับ
น้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารโดยเฉลี่ยคือ 207.80 mg/dL โดยผูปวยที่มีระดับน้ําตาลในเลือด
หลังอดอาหารต่ํากวา 80 mg/dL มีจํานวน 2 คน
ไมมีผูปวยที่มรี ะดับน้ําตาลในชวง 80-120
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mg/dL ชวง 121-150 mg/dL มีจํานวน 2 คน ชวง 151-180 mg/dL มีจํานวน 2 คน และ
มากกวา 180 mg/dL มีจํานวน 9 คน เมื่อเริ่มตนการศึกษาระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร
เทากับ 189.13 mg/dL หลังการศึกษา ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารในเดือนที่ 1, 2 และ 3
เทากับ 173.07, 176.80 และ 164.53 mg/dL ตามลําดับ ฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงจาก 10.35%
เปน 9.33% ซึ่งลดลงจากคาเริ่มตนถึง 1.02% (p=0.003) ดังนั้นระดับน้ําตาลในเลือดของกลุม
ปากกามีแนวโนมลดลง
อยางไรก็ตามพบวาผูปว ยทัง้ สองกลุม มีทั้งผูปว ยที่มรี ะดับน้ําตาลใน
เลือดเพิ่มขึ้นและลดลง ทั้งนี้ผลของระดับน้ําตาลในเลือดที่ลดลงอาจเนื่องมาจาก
1. ผูปวยทุกรายจะไดรับคําปรึกษาแนะนําเฉพาะราย (counselling) โดยผูปวยจะ
ไดรับคําแนะนําในเรื่องการใชยา การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการดูแลสุขภาพ
โดยพบวาผูปว ยกลุมปากกา 2 คน ออกกําลังกายโดยการวิ่งวันละครึ่งชั่วโมง โดยเฉลี่ยสัปดาหละ
4-5 วัน ฮีโมโกลบินเอวันซีของผูปวยลดลงจาก 11.3% เปน 10.1% และลดลงจาก 11.7% เปน
11.4% สําหรับในเรื่องการควบคุมอาหาร เนื่องจากไมมีการบันทึกการควบคุมอาหารของผูปวย
จึงไมสามารถประเมินผลของการควบคุมอาหารตอการควบคุมระดับน้าํ ตาลในเลือด
2. การศึกษานี้แพทยผทู ําการรักษาจะปรับขนาดยาตามระดับน้ําตาลในเลือดหลัง
อดอาหารที่วัดได ทั้งนี้เพื่อใหผูปว ยมีระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารใกลเคียงกับเปาหมาย
การรักษา (80-150 mg/dL) มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับขนาดยาที่ใชเพิ่มขึ้น โดยกลุมเข็มฉีดยา
เพิ่มขึ้นจาก 50.35 เปน 54.41 ยูนิตตอคนตอวัน กลุม ปากกาเพิม่ ขึ้นจาก 37.00 เปน 38.87 ยูนติ
ตอคนตอวัน
3. ผูปวยสวนมากในการศึกษานีเ้ ปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งจะใชยาฉีดอินซูลนิ
รวมกับยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด จึงชวยใหการลดระดับน้ําตาลในเลือดดียงิ่ ขึ้น ผูปวยกลุม
เข็มฉีดยาจํานวน 13 คน ใชยาฉีดอินซูลินรวมกับยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด โดยผูปว ย
จํานวน 5 คน ใช glibenclamide หรือ glipizide รวมกับ metformin ผูปวยจํานวน 2 คน ใช
glibenclamide หรือ glipizide ผูปวยจํานวน 6 คน ใช metformin ในขณะเดียวกันผูป วยกลุม
ปากกาจํานวน 12 คน ใช glibenclamide หรือ glipizide รวมกับ metformin
นอกจากนีย้ งั
พบวามีผูปวยที่ใชยาเม็ดลดความดันโลหิตและ/หรือยาเม็ดลดไขมันในเลือดรวมดวย โดยผูปว ย
กลุมเข็มฉีดยา 6 คน และกลุมปากกา 6 คน ใชยาเม็ดลดความดันโลหิตรวมกับยาฉีดอินซูลนิ
ผูปวยกลุม เข็มฉีดยา 3 คน และกลุมปากกา 3 คน ใชยาเม็ดลดความดันโลหิตและยาเม็ดลดไขมัน
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ในเลือดรวมกับยาฉีดอินซูลนิ
และผูปว ยกลุมเข็มฉีดยา 2 คน กลุม ปากกา 1 คน ใชยาเม็ดลด
ไขมันในเลือดรวมกับยาฉีดอินซูลิน
4. การใชยาตามแพทยสงั่ (compliance) ในการศึกษานี้พบวาจํานวนผูปวยและ
จํานวนครั้งที่ขาดการฉีดยาของกลุมเข็มฉีดยามากกวากลุม ปากกา
สําหรับขนาดยาที่ฉีดพบวา
ผูปวยกลุม เข็มฉีดยาบางรายใชยาในขนาดที่มากกวาแพทยสั่งฉีด เชน แพทยสั่งฉีดยา 8 ยูนติ
แตผูปวยจะฉีดยา 10 ยูนิต เนื่องจากความไมชัดเจนของขีดบอกปริมาณบนเข็มฉีดยา ในขณะที่
กลุมปากกาฉีดยาไดตามขนาดยาที่แพทยสั่ง นั่นคือการใชปากกาจะไดขนาดยาที่ถูกตองมากกวา
เข็มฉีดยา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Gnanalingham และคณะ (24) หรือการศึกษาของ
Lteif และ Schwenk (25) อยางไรก็ตามผูปวยกลุมเข็มฉีดยาที่ฉีดยาในปริมาณยาที่มากกวา
ขนาดยาที่แพทยสงั่ ไมพบภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่ง
หากตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลก็จะมีคาใชจา ยในการรักษาตามมา
สําหรับสาเหตุที่ระดับน้าํ ตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจาก
1. การไมควบคุมอาหารตามคําแนะนําที่ไดรับ
2. การไมใชยาตามแพทยสงั่ ทัง้ ขนาดยา และ/หรือจํานวนครั้ง ของยาฉีดและ/หรือ
ยารับประทาน
3. การเกิดปฏิกริยาระหวางยา พบวาการใชยาขับปสสาวะจะสงผลใหการลด
ระดับน้ําตาลในเลือดลดลง และในการศึกษานี้มีผูปว ยที่ใชยาขับปสสาวะดวยเชนกัน โดยผูปว ย
กลุมฉีดยาจํานวน 1 คน ใช hydrochlorothiazide และ 1 คน ใช furosemide และผูปวยกลุม
ปากกาจํานวน 5 คน ใช hydrochlorothiazide นอกจากนี้ยากลุม beta-blocker มีผลลดการ
หลั่งอินซูลิน หรือลดผลของยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย ซึง่ พบวาผูปวยกลุมเข็มฉีดยา 5 คน และกลุม
ปากกา 3 คน ใชยากลุม beta-blocker รวมดวย
2. อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
พบวา
ผลของการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาของทัง้ สองกลุม
แตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญ ซึง่ ผลของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําคลายกับผลการศึกษาของใน
ตางประเทศ(12,14,16)
และในการศึกษานี้ไมพบภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําระดับความรุนแรง
จนถึงขั้นทําใหผูปวยตองไดรับความชวยเหลือจากผูอื่น หรือผูปวยหมดสติ ระดับความรุนแรงของ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําทีพ่ บโดยสวนใหญจะอยูในระดับ 2 คือ ตองแกไขดวยคารโบไฮเดรต เชน
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น้ําหวาน นม อาหาร ลูกอม อาการของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจึงดีขึ้น สาเหตุทพี่ บโดย
สวนมากที่ทาํ ใหเกิดภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ําของผูปวยมี 2 สาเหตุคือ 1.ไมไดรับประทานอาหาร
ตามเวลา 2.เกิดภาวะน้าํ ตาลในเลือดต่ําในชวงเวลาดึก (หลังเที่ยงคืน) ซึง่ เปนผลจากยาฉีด
อินซูลินเองที่ทาํ ใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในชวงดึก แลวเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงในชวง
เชาตามมา (smogyi effect) อยางไรก็ตาม หากการใชเข็มฉีดยาแลวทําใหเกิดความคลาดเคลื่อน
จากการดูดยาในปริมาณยาที่มากกวาขนาดยาที่แพทยสั่ง แลวสงผลใหผูปวยเกิดภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ก็จะสงผลใหเกิดคาใชจายในการรักษาภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ําตามมา
จากการศึกษานี้ ไมพบผูปวยรายใดที่ตองเขาพักรับการรักษาใน
โรงพยาบาลอันเนื่องมาจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) หรือภาวะน้ําตาลในเลือด
สูง (hyperglycemia) หรือจากภาวะแทรกซอนอืน่ ๆ ของโรคเบาหวาน สําหรับอาการอันไมพงึ
ประสงคอีกชนิดหนึ่งคือ ตัวบวม ซึง่ การศึกษานี้วัดผลจากดัชนีมวลกาย พบวาผลของทั้งสอง
กลุมเปลี่ยนแปลงเล็กนอย โดยกลุมเข็มฉีดยาเปลีย่ นจาก 28.74 kg/m2 เปน 28.88 kg/m2
อยางไรก็ตามคาดัชนีมวล
ในขณะที่กลุม ปากกาเปลี่ยนจาก 26.46 kg/m2 เปน 26.35 kg/m2
กายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ไมไดบงบอกถึงอาการอันไมพงึ ประสงคจากยาฉีดอินซูลนิ เพียงอยางเดียว
ยังบอกถึงประสิทธิผลของการรักษา (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) เชนกัน
เนือ่ งจากน้าํ หนักที่
เพิ่มขึ้นอาจมาจากการทานอาหารมากขึน้
หรือน้าํ หนักที่ลดลงอาจมาจากการควบคุมอาหาร
หรือการออกกําลังกาย
ซึ่งในการศึกษานี้ผูปว ยทุกรายจะไดรับการรักษาตามปกติ คือไดรับ
คําปรึกษาแนะนําเฉพาะรายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไมวาจะเปนการบริโภค การออกกําลัง
กาย และการใชยา เพื่อที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหดีที่สดุ ในการศึกษานีม้ ีผูปวยกลุม
ปากกา 2 ราย ที่ออกกําลังกายโดยการวิง่ วันละครึ่งชั่วโมง เฉลี่ยสัปดาหละ 4-5 วัน ดังนัน้ ผล
จากการใหคําปรึกษาแนะนํานาจะทําใหดัชนีมวลกายของผูปวยลดลง
สําหรับอาการอันไมพึง
ประสงคอีกชนิดหนึ่งคือ การเกิดกอนนูนแข็งหรือผิวหนังบุมบริเวณที่ฉีดยา ซึ่งไมพบในระหวาง
การศึกษานี้
ผลลัพธทางดานทัศนคติตอการฉีดอินซูลิน
ผลลัพธทางดานทัศนคติตอการฉีดอินซูลนิ วัดผลโดยใชแบบสอบถาม โดยผูวิจยั
เปนผูสัมภาษณผูปวยทุกราย ซึ่งพบปญหาเกี่ยวกับแบบสอบถาม โดยมีคําถามบางขอที่ผูปว ยไม
เคยประสบกับเหตุการณจงึ ทําใหผูปว ยไมสามารถตอบคําถามได เชน ขอ 9 “ในวันนัดตรวจ
เบาหวาน หากทานตองฉีดยาในตอนเชา ทานนํายาฉีดมาฉีดที่โรงพยาบาลดวยหรือไม” ขอ
11 “หากทานตองฉีดยาในตอนเย็นและทานตองไปทําธุระนอกบาน ซึ่งทําใหทานไมสามารถ
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กลับมาฉีดยาที่บานไดตามเวลาฉีดยาปกติ ทานนํายาไปฉีดดวยหรือไม” ขอ 12 “เมื่อมีความ
จําเปนตองไปคางคืนนอกบาน ทานนํายาฉีดไปดวยหรือไม” ผูวจิ ัยจึงจัดใหอยูใ นกลุมขอมูลไม
สมบูรณ
จากแบบสอบถามขอ 1-8 เมื่อทดสอบระดับความนาเชือ่ ถือ (reliability) พบวามีคา
0.5167 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง สาเหตุอาจเนื่องมาจากคําตอบไมสอดคลองกัน เชน
คําถามขอ 6 “ทานสามารถนําหรือพกพายาฉีดอินซูลนิ ไดอยางสะดวกสบาย” ซึง่ ผูปวยกลุมเข็ม
ฉีดยา 8 คน หรือผูปวยกลุมปากกา 12 คน ตอบ “เห็นดวยอยางมาก” ในขณะที่คําถามขอ 7
“การใชยาฉีดอินซูลินเปนสาเหตุใหทา นไมอยากเดินทางไปไหน” ผูปว ยกลุมเข็มฉีดยา 5 คน หรือ
ผูปวยกลุม ปากกา 5 คน ตอบ “ไมเห็นดวยอยางมาก” ซึ่งถาหากจํานวนผูปว ยในแตละกลุมที่ตอบ
คําถามในขอ 6 และ ขอ 7 มีจํานวนเทาๆ กัน คา reliability ของแบบสอบถามนาจะมากกวานี้
จากการเปรียบเทียบคะแนนทัศนคติขอ 1-8 พบวาทัง้ สองกลุมมีความแตกตางในดานความสะดวก
ในการพกพกอยางมีนยั สําคัญ (p=0.020) โดยปากกามีความสะดวกในการพกพาดีกวาเข็มฉีดยา
เนื่องจากลักษณะของอุปกรณการฉีด
ซึ่งปากกาเปนการรวมหลอดยาและเข็มสําหรับฉีดไวใน
อุปกรณชิ้นเดียวกัน และยาที่เปดใชแลวไมตองเก็บตูเย็น ทําใหสะดวกตอการพกพา ในขณะที่
ผูปวยที่ใชเข็มฉีดยาใหขอมูลวา เมื่อตองเดินทางแลวนํายาฉีดไปดวย จะตองจัดเตรียมกระติก
น้ําแข็งและจัดหาน้ําแข็งระหวางเดินทาง ทําใหไมสะดวก และในคําถามขอ 4 “การปรับขนาด
ยาฉีดตามที่หมอบอกทําไดงา ย” ผูปวยกลุมเข็มฉีดยาโดยสวนใหญเห็นดวยกับคําถามนี้ แตมี
ผูปวยบางรายใหขอมูลวาไมมั่นใจในขนาดยาทีป่ รับ เนื่องจากสายตาไมดี และความไมชัดเจน
ของขีดบอกขนาดยา ซึ่งมีขีดบอกขนาดขีดละ 2 ยูนติ ดังนั้นหากใชขนาดยาเปนเลขคี่ก็อาจจะ
เกิดความคลาดเคลื่อนในปริมาณยาที่ดูด อยางไรก็ตามคะแนนทัศนคติเฉลี่ยขอ 1-8 ของผูปวย
ทั้งสองกลุมจัดอยูกลุมทีม่ ีทศั นคติที่ดีตอการฉีดยา
จากการประเมินผลดานการขาดการฉีดยาพบวา ผูปว ยกลุมเข็มฉีดยามีจาํ นวน
มากกวากลุมปากกาที่ขาดการฉีดยา (11 คนหรือรอยละ 64.71 เปรียบเทียบกับ 8 คนหรือรอยละ
53.33 ตามลําดับ)
และจํานวนครั้งที่ขาดการฉีดยาของกลุม เข็มฉีดยามีมากกวากลุมปากกา
เชนกัน (70 ครั้ง เปรียบเทียบกับ 19 ครั้ง ตามลําดับ) ซึ่งเหตุผลของการขาดการฉีดยาของทัง้ สอง
กลุมที่แตกตางกันคือ ความสะดวกในการพกพา ซึง่ สอดคลองกับผลคะแนนขอ 6 และ 7 และ
จากขอมูลที่ไดผูปวยที่ใชปากกาจะนํายามาฉีดดวยในวันที่มาตรวจเบาหวาน อยางไรก็ตามยังมี
ผูปวยบางรายที่ไมไดนํายามาฉีด
ดวยเหตุผลไมมีสถานที่ฉีดยาและไมมีอุปกรณสําหรับฉีดยา
(สําลี แอลกอฮอล) ซึง่ ผูวิจยั จะนําขอมูลนี้ไปจัดเตรียมสถานที่สาํ หรับใหผูปว ยฉีดยาได ใน
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ขณะเดียวกันก็ยังพบผูปวยที่ใชปากกาที่ไมไดนํายาไปฉีดเมื่อไปทําธุระนอกบาน ผูวิจัยจึงแนะนํา
ใหนาํ ไปดวยแลวหาสถานทีม่ ิดชิดเพื่อฉีดยา เชน หองน้าํ และกอนการฉีดยาไมจําเปนตองเช็ด
แอลกอฮอลแตใหเปลี่ยนเข็ม จากผลประเมินความพึงพอใจพบวา ผูปวยทัง้ สองกลุมมีความพึง
พอใจตอการใชยาและจะใชยาฉีดอินซูลนิ ตอไป
ทัง้ นี้เพื่อตองการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
และลดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน จากการเปรียบเทียบทัศนคติของผูปวยที่ใชปากกาฉีด
อินซูลิน ซึง่ ผูปวยเคยใชเข็มฉีดยามากอน ผลการศึกษานี้คลายกับผลงานวิจยั ในตางประเทศ
หลายๆ ชิน้ (9,11-14,16,18,27)
ที่พบวาการใชปากกาทําใหการปรับขนาดยาทําไดงายกวา
ความมัน่ ใจในความถูกตองของขนาดยามีมากกวา การเตรียมยาฉีดทําไดงา ยกวา จับไดถนัดมือ
กวา ความรูสึกกลัวมีนอยกวา ความรูสึกเจ็บปวดนอยกวา และความสะดวกในการพกพามี
มากกวา โดยรวมแลวผูปว ยมีความพึงพอใจตอการใชปากกามากกวาเข็มฉีดยา ผลการศึกษา
พบวา ผูปวยกลุมปากกา 4 คน ซึ่งจากเดิมใหผูอนื่ ฉีดยา หลังสิน้ สุดการศึกษาผูปวยทัง้ 4 คน
สามารถฉีดยาไดดวยตนเอง
ดังนัน้ การใชปากกาฉีดอินซูลินชวยใหการใชยาตามแพทยสงั่ ดีขึ้น
ทําใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้น สงผลใหลดการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน
ทําใหลดคาใชจายจากการรักษาภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานตามมา
ปากกาฉีดอินซูลินกําลังเปนที่นยิ มสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน โดยพบวาในบาง
ประเทศ รอยละ 70–90 ของผูปวยทีต่ องใชยาอินซูลินใชปากกา (11) ในประเทศแถบยุโรป
ปากกาเปนทีน่ ิยม และผูป วยโรคเบาหวานจะไดรับการดูแลรักษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ดังนั้น
ผูปวยจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการรักษา การดูแลตนเอง นอกจากนี้รัฐบาลในประเทศยุโรป มี
นโยบายที่จะใหการชวยเหลือดานการเงินเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอยางเต็มที่
ดังนัน้ คาใชจาย
หรือคาชดเชยการรักษาในการรักษาโรคเบาหวาน จึงไมเปนอุปสรรคสําหรับการสั่งใชปากกาฉีด
อินซูลิน ในทางตรงกันขามปากกาฉีดอินซูลินเพิง่ จะถูกเผยแพรในสหรัฐอเมริกา และมีแนวโนมที่
ผูปวยจะนิยมใช
จึงทําใหปริมาณการใชยาฉีดอินซูลินชนิดขวดและเข็มฉีดยาอินซูลนิ ลดลง
ผูปวยและทีมผูดูแลรักษาผูปวยในสหรัฐอเมริกา เริ่มตระหนักถึงการที่จะควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดใหดียิ่งขึน้
ซึ่งจากผลการศึกษาตางๆ ชวยเปนขอมูลใหสหรัฐอเมริกาดูแลและจัดการ
โรคเบาหวานไดอยางเขมงวดยิ่งขึ้น
และควบคูไปกับการคํานึงถึงความสะดวกในการใชยาของ
ผูปวย
ดวยเหตุผลขางตนปากกาฉีดอินซูลินจึงเริม่ เขามามีบทบาทในการรักษาโรคเบาหวาน
ปากกาชวยใหการฉีดยาสะดวกยิง่ ขึ้น ไมวาจะฉีดยาเพียงวันละ 1ครั้ง, วันละ 2 ครั้ง, หรือวันละ
หลายๆ ครั้งก็ตาม นอกจากนี้ผูปว ยเองก็ไมรูสึกกระอักกระอวนใจในการที่จะฉีดยาในที่เปดเผยตอ
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หนาผูอื่น ซึ่งตางจากการใชเข็มฉีดยา และในขณะเดียวกันผูปวยมีความรูสึกวาปากกาฉีด
อินซูลินไมใชอปุ กรณทางการแพทย จึงทําใหผูปวยยอมรับที่จะฉีดยา
ในปจจุบนั ผูปวย
โรคเบาหวานสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษาไดมากขึน้ ทําใหผูปว ยมีความรูมาก
ยิ่งขึ้น จึงเปนผลทําใหผูปว ยยอมรับที่จะใชอินซูลนิ ในการรักษาไดงา ยยิง่ ขึ้น ปากกาฉีดอินซูลิน
จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูปวย
ปากกาฉีดอินซูลินมีขอจํากัดเชนเดียวกับเข็มฉีดยาคือ
ผูปว ยที่มีปญหาทาง
สายตา หรือมือพิการ หรือความจําไมดี จะไมสามารถใชอุปกรณทั้งสองชนิดนี้ได ซึง่
จําเปนตองมีผชู วยในการดูแลผูปวย
ในขณะเดียวกันผูปวยที่เคยใชเข็มฉีดยามาเปนระยะเวลา
นาน และสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี ผูปว ยเหลานี้ก็ไมพึงปรารถนาที่จะเปลีย่ น
มาใชปากกา หรือผูปว ยทีต่ องใชยาในขนาดสูงๆ ซึ่งมากเกินขนาดสูงสุดที่ปากกาจะปรับขนาดได
หรือผูปวยที่ตอ งฉีดยาหลายตัวซึ่งยังไมมหี ลอดยาที่เปนสูตรผสมสําเร็จรูป
ก็ไมตองการทีจ่ ะ
เปลี่ยนมาใชปากกาเชนกัน
ดังนั้นผูป วยที่ตองใชยาอินซูลนิ ไมวา จะเปนปากกา เข็มฉีดยา
หรือเครื่องปมอินซูลิน ควรไดรับการตรวจติดตามอยางตอเนื่อง และควรไดรับขอมูลความรูจาก
แพทย เภสัชกร และทีมผูด ูแลผูปวย เพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดในการรักษา
สรุปผลการวิจัย
ตนทุนการฉีดอินซูลินระหวางการใชเข็มฉีดยาและปากกามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ
ความแตกตางของตนทุนการฉีดระหวางการใชเข็มฉีดยากับปากกายิ่ง
เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณยาที่ฉีดมากขึ้น ในขณะเดียวกันตนทุนการฉีดโดยใชปากกาจะยิ่งมากขึ้นเมื่อ
ขนาดยาที่ใชนอ ยกวา 10 ยูนิตตอวัน ผลของระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร ฮีโมโกลบินเอ
วันซี และอาการอันไมพงึ ประสงคจากการฉีดยาของทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญ
ระดับน้ําตาลในเลือดของกลุม เข็มฉีดยามีแนวโนมเพิ่มขึน้ ในขณะที่ระดับน้ําตาลในเลือดของกลุม
ปากกามีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะฮีโมโกลบินเอวันซีของกลุมปากกาที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ผูปวยมีทัศนคติที่ดตี อการใชปากกามากกวาเข็มฉีดยา ซึง่ ชวยใหการใชยาตามแพทยสั่ง
ของผูปวยดีขนึ้ สงผลใหการควบคุมลดระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้น
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ขอจํากัดในการวิจยั
1. จํานวนตัวอยางที่ใชศึกษามีจํานวนนอย
2. ผูปวยบางรายไมสามารถบันทึกการฉีดยาได เนื่องจากมีความสับสน ทําให
ขอมูลที่ไดมีจํานวนนอย
3. ความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกการฉีดยา ทําใหปริมาณยาที่ใชไดจริงอาจ
มากกวาหรือนอยกวาปริมาณที่บันทึก
ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
1.ผูวิจัยสอนญาติของผูปวยทุกราย เพือ่ ชวยผูปวยในการบันทึกการฉีดยา
2.ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษา เพื่อใหเห็นผลของระดับ
น้ําตาลในเลือด และอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาไดชัดเจนขึ้น
3.ควรศึกษาถึงปจจัยอืน่ ๆ ทีม่ ีผลตอระดับน้ําตาลในเลือด หรืออาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชยา เชน การบริโภค การออกกําลังกาย โดยเพิ่มแบบบันทึกชีวิตประจําวัน
4.ควรศึกษาคาใชจายในการรักษาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา หรือภาวะน้าํ ตาลใน
เลือดสูง เพือ่ จะไดเปรียบเทียบคาใชจา ยในดานประสิทธิภาพกับคาใชจายในดานความปลอดภัย
จากการใชยา
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คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ ของโครงการเรื่อง
“การเปรียบเทียบตนทุนระหวางการใช
ปากกาฉีดอินซูลินและเข็มฉีดยาอินซูลนิ ในผูปว ยนอกโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลนครชัยศรี”
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) หนาขอความที่เปนคําตอบ หรือเติมขอความลงในชองวาง
ที่กําหนด
สวนที่ 1 : สําหรับผูปวย
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด
( ) 3. หมาย / หยา / แยก

( ) 2. คู

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) 1. ไมไดเรียน
( ) 3. มัธยมตน
( ) 5. อนุปริญญาหรือเทียบเทา
( ) 7. สูงกวาปริญญาตรี

( ) 2. ประถมศึกษา
( ) 4. มัธยมปลาย
( ) 6. ปริญญาตรี

4. อาชีพในปจจุบัน
( ) 1. ไมไดประกอบอาชีพ
( ) 2. รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 4. ลูกจาง / พนักงานบริษัท, โรงงาน, หางราน
( ) 3. ธุรกิจสวนตัว / คาขาย
( ) 5. รับจาง / กรรมกร
( ) 6. ทํานา / ทําสวน / ทําไร
( ) 7. อื่นๆ ระบุ....................................
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5. รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน
( ) 1. นอยกวา 5,000 บาท
( ) 3. 10,000 – 14,999 บาท
( ) 5. มากกวา 20,000 บาท

( ) 2. 5,000 – 9,999 บาท
( ) 4. 15,000 – 19,999 บาท

6. ปจจุบันอาศัยอยูกับ
( ) 1. อยูคนเดียวตามลําพัง
( ) 2. อยูกับครอบครัว (ปูย า ตายาย พอแม ภรรยา/สามี บุตรหลาน พีน่ อง)
7. ระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวาน ................ป
8. ระยะเวลาที่ใชยาฉีดอินซูลิน...........................ป
9. ผูเตรียมยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) 2. ญาติ (พอแม ภรรยา/สามี บุตรหลาน พีน่ อง)
( ) 1. ตนเอง
( ) 3. ผูอื่น (โปรดระบุ)................................
10. ผูฉีดยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) 1. ตนเอง
( ) 2. ญาติ (พอแม ภรรยา/สามี บุตรหลาน พีน่ อง)
( ) 3. ผูอื่น (โปรดระบุ)................................
..............................................................................................................................................
สวนที่ 2 : สําหรับเจาหนาที่
1. อายุ................ป
2. สิทธิพิเศษในการขอเบิกหรือลดหยอนคารักษาพยาบาล
( ) 1. บัตรทองจายเงิน 30 บาท ( ) 2. บัตรทองไมตองจายเงิน 30 บาท
( ) 3. ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
( ) 4. ไมมีสทิ ธิพเิ ศษใดๆ ชําระเงินเอง
( ) 5. ประกันสังคม
3. น้ําหนักตัว.................กิโลกรัม
สวนสูง................เซนติเมตร
4. ดัชนีมวลกาย.................กิโลกรัม/เมตร2
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5. ชนิดของโรคเบาหวาน
( ) 1. ชนิดที่ 1
( ) 2. ชนิดที่ 2
6. ชนิดของยาฉีดอินซูลิน
( ) 1. Mixtard
( ) 2. NPH
7. ฉีดยาวันละ......................ครั้ง
8. ขนาดยาอินซูลินปจจุบัน
เชา...................ยูนิต
เย็น.................ยูนิต
กอนนอน..................ยูนติ
9. รวมขนาดยาฉีดอินซูลนิ ..............................ยูนิตตอวัน
10. ระดับ FBS ……………………….mg/dl
11.ระดับ HbA1C ……………………
12. ยาอืน่ ที่ใชรวมดวย
1…………………………………………………………..
2…………………………………………………………
3…………………………………………………………
4………………………………………………………….
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แบบบันทึกการฉีดอินซูลินดวยเข็มฉีดยา
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แบบบันทึกการฉีดอินซูลินดวยเข็มฉีดยา
วิธีบันทึก :
1.เขียนวัน เดือน ป ที่ฉีดยา
2.เขียนเครื่องหมาย √ ในชองเวลาที่ฉีด “เชา” หรือ “เย็น” หรือ “กอนนอน”
3.กรอกตัวเลขของจํานวนยาที่ฉีดในชองจํานวนที่ฉีด “ขวดใหม” หรือ “ขวดเดิม”
4.เขียนเครื่องหมาย √ ในชองเข็มที่ใช “เข็มใหม” หรือ “เข็มเดิม”
วัน เดือน ป
เวลาที่ฉีด
จํานวนที่ฉีด
เข็มที่ใช
เชา
เย็น กอนนอน ขวดใหม ขวดเดิม เข็มใหม เข็มเดิม
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แบบบันทึกการฉีดอินซูลินดวยปากกา
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แบบบันทึกการฉีดอินซูลินดวยปากกา
วิธีบันทึก :
1.เขียนวัน เดือน ป ที่ฉีดยา
2.เขียนเครื่องหมาย √ ในชองเวลาที่ฉีด “เชา” หรือ “เย็น” หรือ “กอนนอน”
3.กรอกตัวเลขของจํานวนยาที่ฉีดในชองจํานวนที่ฉีด “หลอดใหม” หรือ “หลอดเดิม”
4.เขียนเครื่องหมาย √ ในชองเข็มที่ใช “เข็มใหม” หรือ “เข็มเดิม”
วัน เดือน ป
เวลาที่ฉีด
จํานวนที่ฉีด
เข็มที่ใช
เชา
เย็น กอนนอน หลอดใหม หลอดเดิม เข็มใหม เข็มเดิม

หมายเหตุ : ใหระบุวนั และเวลาที่เปลี่ยนปากกาฉีดอินซูลินในชองวางนี.้ ........................................
...............................................................................................................................................
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ตัวอยางการบันทึกการฉีดอินซูลินดวยปากกาฉีดอินซูลนิ
วิธีบันทึก :
1.เขียนวัน เดือน ป ที่ฉีดยา
2.เขียนเครื่องหมาย √ ในชองเวลาที่ฉีด “เชา” หรือ “เย็น” หรือ “กอนนอน”
3.กรอกตัวเลขของจํานวนยาที่ฉีดในชองจํานวนที่ฉีด “หลอดใหม” หรือ “หลอดเดิม”
4.เขียนเครื่องหมาย √ ในชองเข็มที่ใช “เข็มใหม” หรือ “เข็มเดิม”
วัน เดือน ป
เวลาที่ฉีด
จํานวนที่ฉีด
เข็มที่ใช
เชา
เย็น กอนนอน หลอดใหม หลอดเดิม เข็มใหม เข็มเดิม
1 ต.ค. 47
35
√
√
1 ต.ค. 47
25
√
√
2 ต.ค. 47
35
√
√
2 ต.ค. 47
25
√
√
3 ต.ค. 47
35
√
√
3 ต.ค. 47
25
√
√

5 ต.ค. 47
5 ต.ค. 47

5

√
√

30
25

√
√

หมายเหตุ : ใหระบุวนั และเวลาที่เปลี่ยนปากกาฉีดอินซูลินในชองวางนี.้ ........................................
...............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ง
แบบบันทึกการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และอาการอันไมพึงประสงคอื่นๆ
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แบบบันทึกการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และอาการอันไมพงึ ประสงคอื่นๆ
วิธีบันทึก :
1.เขียนวัน เดือน ป และเวลา ที่เกิดอาการ
2.ใหระบุอาการและวิธีแกไข
วัน เดือน ป
เวลา
อาการ

วิธีแกไข
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ตัวอยางการบันทึกการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และอาการอันไมพึงประสงคอื่นๆ
วิธีบันทึก :
1.เขียนวัน เดือน ป และเวลา ที่เกิดอาการ
2.ใหระบุอาการและวิธีแกไข
วัน เดือน ป
เวลา
อาการ
วิธีแกไข
10 ต.ค. 47 12.00 น.
มือสั่น ใจสัน่
ดื่มน้ําหวาน
20 ต.ค. 47 ตี 2
ใจสั่น เหงื่อออก
อมลูกอม
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ภาคผนวก จ
แบบประเมิน Naranjo’s Algorithym
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แบบประเมินความสัมพันธระหวางอาการอันไมพึงประสงคกับยาที่สงสัย
ชื่อผูปวย................................................................................................HN…………………..
ยา.............................................อาการอันไมพงึ ประสงค.........................................................
คําถาม
ใช
ไมใช
ไมทราบ
1.เคยมีรายงานที่สรุปแนนอนถึงอาการเชนนี้จากยามา
+1
0
0
กอน
2.อาการอันไมพึงประสงคนั้นเกิดขึ้นภายหลังผูปวยไดรับ
+2
-1
0
ยาที่สงสัยขึ้น
3.อาการอันไมพึงประสงคนั้นบรรเทาลงเมื่อหยุดยาที่
+1
0
0
สงสัย หรือเมื่อมีการให specific antagonist
4.อาการอันไมพึงประสงคนั้นกลับเปนซ้ําเมื่อใชยานั้นอีก
+2
-1
0
5.อาจมีสาเหตุอื่นนอกเหนือจากยาที่สงสัย
ซึ่งเปน
-1
+2
0
สาเหตุใหผูปวยมีอาการอันไมพึงประสงคนั้น
6.เมื่อทดลองใหยาหลอก (placebo) แกผูปวย อาการ
-1
+1
0
อันไมพึงประสงคนั้นหายไปหรือไม
7.มีการวัดระดับยาในเลือดหรือใน body fluid อื่น และ
+1
0
0
คาดังกลาวแสดงถึงระดับที่เปนพิษ
8.อาการอันไมพึงประสงคนั้นรุนแรงเมื่อมีการเพิ่มขนาด
+1
0
0
ยา และ/หรืออาการอันไมพึงประสงคนั้นลดความรุนแรง
ลงเมื่อลดขนาดยาลง
9.ผูปวยเคยแสดงอาการอันไมพึงประสงคเชนนี้มากอนใน
+1
0
0
อดีต เมื่อใชยาที่สงสัยหรือเมื่อใชยาที่คลายกัน
10.สามารถยืนยันอาการอันไมพึงประสงคดังกลาวไดดวย
+1
0
0
objective evidence บางอยาง
รวม
ถาคะแนนรวม > 9
=
definite (ใช)
5-8
=
probable (นาจะใช)
1-4
=
possible (อาจจะใช)
<0
=
doubtful หรือ unlikely (สงสัย)

ลงชื่อผูประเมิน............................... วันที.่ ................................

คะแนน
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ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินทัศนคติตอการฉีดอินซูลินดวยเข็มฉีดยา
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แบบสอบถามเลขที่...............HN………………
แบบสอบถามเรื่อง “การใชเข็มฉีดยาอินซูลิน”
โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานมากทีส่ ุด
ขอความ

1.ทานคิดวาโรคเบาหวานทีท่ า นเปนใน
ขณะนี้จําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาฉีด
อินซูลิน
2.ทานรูสึกวาขั้นตอนการเตรียมยาฉีด
อินซูลินไมยุงยาก
3.การปรับขนาดยาฉีดตามที่หมอบอกทําได
งาย
4.ทานฉีดยาไดถนัดมือ
5.ทานสามารถนําหรือพกพายาฉีดอินซูลนิ
ไดอยางสะดวกสบาย
6.การใชยาฉีดอินซูลินเปนสาเหตุใหทา นไม
อยากเดินทางไปไหน
7.ทานรูสึกอับอาย
ถาทานตองฉีดยา
อินซูลินตอหนาผูอื่นในที่เปดเผย (ไมใชที่
บาน) เชน
รานอาหาร, ที่ทาํ งาน,
โรงพยาบาล
8.ทานคิดวายาฉีดอินซูลนิ ชวยรักษา
โรคเบาหวานของทาน

เห็น
ดวย
อยาง
มาก

เห็น
ดวย

ไม
แนใจ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย
อยาง
มาก
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9.ในวันนัดตรวจเบาหวาน หากทานตองฉีดยาในตอนเชา ทานนํายาฉีดอินซูลินมาฉีดยาที่
โรงพยาบาลดวยหรือไม
□ ไมนาํ มาฉีด เพราะ......................................................................................... ......
............................................................................................................................(ตอบขอ 10)
□ นํามาฉีด เพราะ..................................................................................................
..................................................................................................................(ขามไปตอบขอ 11)
10.ในวันนัดตรวจเบาหวาน หากทานตองฉีดยาในตอนเชาและทานไมไดนํายาฉีดมาโรงพยาบาล
หลังจากตรวจเสร็จแลว ทานกลับไปฉีดยาที่บา นหรือไม
□ ไมฉีดยา เพราะ.....................................................................................................
□ ฉีดยา เพราะ......................................................................................................
11.หากทานตองฉีดยาในตอนเย็นและทานตองไปทําธุระนอกบาน
ซึ่งทําใหทานไมสามารถ
กลับมาฉีดยาที่บานไดตามเวลาฉีดยาปกติ ทานนํายาฉีดไปดวยหรือไม
□ ไมนาํ ไปฉีด เพราะ.................................................................................................
□ นําไปฉีด เพราะ....................................................................................................
12.เมื่อมีความจําเปนตองไปคางคืนนอกบาน ทานนํายาฉีดอินซูลนิ ไปดวยหรือไม
□ ไมนาํ ไปฉีด เพราะ......................................................................................... .......
□ นําไปฉีด เพราะ....................................................................................................
13.ทานเคยขาดยาหรือไม
□ ไมเคย (ขามไปตอบขอ 15)
□ เคย (ตอบขอ 14)
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14.เหตุผลทีท่ า นขาดยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ ลืม
□ พกพาไมสะดวก
□ ยาหมด
□ อื่นๆ .........................................................
15.ทานรูสึกกลัวหรือไมที่ตองฉีดยา
□ ไมกลัว
□ กลัว
16.ทานรูสึกเจ็บปวดแคไหนเมื่อฉีดยาอินซูลิน
□ เจ็บปวดมาก
□ ไมเจ็บปวดเลย
□ เจ็บปวดนอย
17.ทานมีไตแข็งหรือกอนนูนบริเวณที่ฉีดหรือไม
□ ไมมี (ขามไปตอบขอ 19)
□ มี (ตอบขอ 18)
18.การมีไตแข็งหรือกอนนูนบริเวณที่ฉีด ทําใหทา นวิตกกังวลหรือไม
□ ไมวิตกกังวล
□ วิตกกังวล
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19.ทานมีความพึงพอใจตอการใชยาฉีดอินซูลินหรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ ไมพงึ พอใจ
ในเรื่อง □ ไมตองการฉีดยา
□ ไมสะดวกในการพกพา
□ ขั้นตอนการเตรียมยามีความยุงยาก
□ ปรับขนาดยายาก
□ ฉีดยาแลวเจ็บ
□ ฉีดยาแลวมีไตแข็งหรือกอนนูน
□ พึงพอใจ

ในเรื่อง □
□
□
□
□

ชวยรักษาโรคเบาหวาน
สะดวกในการพกพา
ขั้นตอนการเตรียมยาไมยุงยาก
ปรับขนาดยางาย
ฉีดแลวไมเจ็บ

20.ทานคิดวาทานจะใชเข็มฉีดอินซูลินตอไปหรือไม
□ ไมใชตอไป
□ ใชตอไป
21.ความคิดเห็นอืน่ ๆ ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ช
แบบประเมินทัศนคติตอการฉีดอินซูลินดวยปากกา

99

แบบสอบถามเลขที่...............HN………………
แบบสอบถามเรื่อง “การใชปากกาฉีดอินซูลิน”
โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานมากทีส่ ุด
ขอความ

1.ทานคิดวาโรคเบาหวานทีท่ า นเปนใน
ขณะนี้จําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาฉีด
อินซูลิน
2.ทานรูสึกวาขั้นตอนการเตรียมยาฉีด
อินซูลินไมยุงยาก
3.การปรับขนาดยาฉีดตามที่หมอบอกทําได
งาย
4.ทานฉีดยาไดถนัดมือ
5.ทานสามารถนําหรือพกพายาฉีดอินซูลนิ
ไดอยางสะดวกสบาย
6.การใชยาฉีดอินซูลินเปนสาเหตุใหทา นไม
อยากเดินทางไปไหน
7.ทานรูสึกอับอาย
ถาทานตองฉีดยา
อินซูลินตอหนาผูอื่นในที่เปดเผย (ไมใชที่
บาน) เชน
รานอาหาร, ที่ทาํ งาน,
โรงพยาบาล
8.ทานคิดวายาฉีดอินซูลนิ ชวยรักษา
โรคเบาหวานของทาน

เห็น
ดวย
อยาง
มาก

เห็น
ดวย

ไม
แนใจ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย
อยาง
มาก
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9.ในวันนัดตรวจเบาหวาน หากทานตองฉีดยาในตอนเชา ทานนํายาฉีดอินซูลินมาฉีดยาที่
โรงพยาบาลดวยหรือไม
□ ไมนาํ มาฉีด เพราะ......................................................................................... ......
............................................................................................................................(ตอบขอ 10)
□ นํามาฉีด เพราะ..................................................................................................
..................................................................................................................(ขามไปตอบขอ 11)
10.ในวันนัดตรวจเบาหวาน หากทานตองฉีดยาในตอนเชาและทานไมไดนํายาฉีดมาโรงพยาบาล
หลังจากตรวจเสร็จแลว ทานกลับไปฉีดยาที่บา นหรือไม
□ ไมฉีดยา เพราะ.....................................................................................................
□ ฉีดยา เพราะ......................................................................................................
11.หากทานตองฉีดยาในตอนเย็นและทานตองไปทําธุระนอกบาน
ซึ่งทําใหทานไมสามารถ
กลับมาฉีดยาที่บานไดตามเวลาฉีดยาปกติ ทานนํายาฉีดไปดวยหรือไม
□ ไมนาํ ไปฉีด เพราะ.................................................................................................
□ นําไปฉีด เพราะ....................................................................................................
12.เมื่อมีความจําเปนตองไปคางคืนนอกบาน ทานนํายาฉีดอินซูลนิ ไปดวยหรือไม
□ ไมนาํ ไปฉีด เพราะ......................................................................................... .......
□ นําไปฉีด เพราะ....................................................................................................
13.ทานเคยขาดยาหรือไม
□ ไมเคย (ขามไปตอบขอ 15)
□ เคย (ตอบขอ 14)
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14.เหตุผลทีท่ า นขาดยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ ลืม
□ พกพาไมสะดวก
□ ยาหมด
□ อื่นๆ .........................................................
15.ทานรูสึกกลัวหรือไมที่ตองฉีดยา
□ ไมกลัว
□ กลัว
16.ทานรูสึกเจ็บปวดแคไหนเมื่อฉีดยาอินซูลิน
□ เจ็บปวดมาก
□ ไมเจ็บปวดเลย
□ เจ็บปวดนอย
17.ทานมีไตแข็งหรือกอนนูนบริเวณที่ฉีดหรือไม
□ ไมมี (ขามไปตอบขอ 19)
□ มี (ตอบขอ 18)
18.การมีไตแข็งหรือกอนนูนบริเวณที่ฉีด ทําใหทา นวิตกกังวลหรือไม
□ ไมวิตกกังวล
□ วิตกกังวล
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19.ทานมีความพึงพอใจตอการใชยาฉีดอินซูลินหรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
□ ไมพงึ พอใจ
ในเรื่อง □ ไมตองการฉีดยา
□ ไมสะดวกในการพกพา
□ ขั้นตอนการเตรียมยามีความยุงยาก
□ ปรับขนาดยายาก
□ ฉีดยาแลวเจ็บ
□ ฉีดยาแลวมีไตแข็งหรือกอนนูน
□ พึงพอใจ

ในเรื่อง □
□
□
□
□

ชวยรักษาโรคเบาหวาน
สะดวกในการพกพา
ขั้นตอนการเตรียมยาไมยุงยาก
ปรับขนาดยางาย
ฉีดแลวไมเจ็บ

20.โปรดเปรียบเทียบระหวางปากกาฉีดอินซูลินและเข็มฉีดยาอินซูลนิ
-การปรับขนาดยาตามที่หมอบอก
□ ปากกาปรับขนาดยาไดงา ยกวา
□ ทัง้ ปากกาและเข็มฉีดยาปรับขนาดยาไดงายเทากัน
□ เข็มฉีดยาปรับขนาดยาไดงายกวา
-ความมัน่ ใจในความถูกตองของขนาดยา
□ มัน่ ใจในปากกามากกวา
□ มัน่ ใจในปากกาและเข็มฉีดยาเทากัน
□ มัน่ ใจในเข็มฉีดยามากกวา
-การเตรียมยาสําหรับฉีด
□ ปากกาเตรียมไดงายกวา
□ ทัง้ ปากกาและเข็มฉีดยาเตรียมไดงายเทากัน
□ เข็มฉีดยาเตรียมไดงายกวา
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-การฉีดยา
□ ปากกาจับไดถนัดมือกวา
□ ทัง้ ปากกาและเข็มฉีดยาจับไดถนัดมือเทากัน
□ เข็มฉีดยาจับไดถนัดมือกวา
-ความรูสึกกลัวเมื่อฉีดยา
□ ความรูสึกกลัวตอปากกามากกวา
□ ความรูสึกกลัวตอปากกาและเข็มฉีดยาเทากัน
□ ความรูสึกกลัวตอเข็มฉีดยามากกวา
-ความรูสึกเจ็บปวดเมื่อฉีดยา
□ ปากกาเจ็บมากกวา
□ ทัง้ ปากกาและเข็มฉีดยาเจ็บเทากัน
□ เข็มฉีดยาเจ็บมากกวา
-ความสะดวกสบายในการพกพา
□ ปากกาพกพาไดสะดวกกวา
□ ทัง้ ปากกาและเข็มฉีดยาพกพาไดสะดวกเทากัน
□ เข็มฉีดยาพกพาไดสะดวกกวา
-ความพึงพอใจเมื่อใชยาฉีดอินซูลิน
□ มีความพึงพอใจตอปากกามากกวา
□ มีความพึงพอใจตอปากกาและเข็มฉีดยาเทากัน
□ มีความพึงพอใจตอเข็มฉีดยามากกวา
21.ถาใหเลือกระหวางปากกาฉีดอินซูลนิ และเข็มฉีดยาอินซูลิน ทานจะเลือกชนิดใด
□ เข็มฉีดยาอินซูลิน
□ ปากกาฉีดอินซูลิน
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22.ทานคิดวาทานจะใชปากกาฉีดอินซูลนิ ตอไปหรือไม
□ ไมใชตอไป
□ ใชตอไป
23.ถาทานรูจักผูที่ตองฉีดอินซูลินทานจะแนะนําปากกาฉีดอินซูลนิ หรือไม
□ ไมแนะนํา
□ แนะนํา (ตอบขอ 24)
24.โปรดเรียงลําดับเหตุผลสําคัญที่ทา นคิดวาจะแนะนําปากกาฉีดอินซูลินใหผทู ี่ตองฉีดอินซูลนิ
(1 = สําคัญมากที่สุด, 4 = สําคัญนอยที่สุด)
( ) ใชงาย
( ) ขนาดยาถูกตอง
( ) เจ็บนอยกวา
( ) พกพาสะดวก
( ) อืน่ ๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................................
25.ความคิดเห็อื่นๆ ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................

105

ภาคผนวก ซ
ขอมูลการบันทึกการฉีดยาของผูปว ย
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ขอมูลการบันทึกการฉีดยาของผูปวยแตละรายเปนดังนี้
กลุมเข็มฉีดยา
ผูปวยคนที่ 1
ยาขวดที่
1
2
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
873
900
886

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
127
100
114

ผูปวยคนที่ 2
ผูปวยใหภรรยาบันทึก เนื่องจากผูปว ยมองเห็นไมชดั
ภรรยามาพบครั้งแรก
หลังจากนั้นไมมา ผูปวยมาเพียงผูเดียวตลอดการศึกษา ผลปรากฏวาภรรยาบันทึกการฉีดยาไม
ถูกตอง ผูว ิจัยติดตอกลับไปที่ภรรยาของผูปวย ภรรยาของผูปวยปฏิเสธที่จะมาโรงพยาบาล
ดังนัน้ จึงไมสามารถเก็บขอมูลการใชยาได แตผูปวยยังยินดีเขารวมการศึกษา ไดเพียงขอมูล
ปริมาณยาที่ใชทั้งหมด 10 ขวด
ผูปวยคนที่ 3
ปฏิเสธการบันทึกหลังบันทึกไดระยะหนึง่ และผูปวยบันทึกไมถูกตอง โดยผูปวย
ใหเหตุผลวาสับสนในการบันทึก แตผูปวยยังยินดีเขารวมการศึกษา จึงเก็บขอมูลไดเพียงปริมาณ
ยาที่ใชทงั้ หมด 4 ขวด
ผูปวยคนที่ 4
ใชยาไปทัง้ หมด 4 ขวด แตบันทึกขอมูลไมถูกตอง ผูว ิจัยจึงใหผูปว ยบันทึกใหม
ผูปวยบันทึกขอมูลการใชอีก 2 ขวดตอมา ผลพบวา
ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
ยาขวดที่
1
980
20
2
980
20
เฉลี่ย
980
20
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ผูปวยคนที่ 5
ยาขวดที่
1
2
3
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
960
918
960
946

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
40
82
40
54

ผูปวยคนที่ 6
ใชยาไปทัง้ หมด 5 ขวด แตบันทึกขอมูลไมถูกตอง ผูว ิจัยจึงใหผูปว ยบันทึกใหม
ผูปวยบันทึกขอมูลการใชอีก 3 ขวดตอมา ผลพบวา
ยาขวดที่
ปริมาณยาที่ใชไป (ยูนิต)
ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
1
978
22
2
940
60
3
884
116
เฉลี่ย
934
66
ผูปวยคนที่ 7
ผูปวยใชยาทัง้ หมด 11 ขวด หลังจากบันทึกไดชวงหนึง่ ผูปว ยแจงวาทําสมุด
บันทึกหาย จึงทําการบันทึกใหม ผลที่ไดคือ
ยาขวดที่
ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
1
965
35
2
965
35
3
860
140
4
925
75
5
945
55
เฉลี่ย
932
68
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ผูปวยคนที่ 8
ยาขวดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
920
990
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
963
988

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
80
10
0
0
0
0
0
0
0
0
27
12

ผูปวยคนที่ 9
ยาขวดที่
1
2
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
870
870

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
130
130
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ผูปวยคนที่ 10
ยาขวดที่
1
2
3
4
5
6
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
1000
955
845
910
1000
910
937

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
0
45
155
90
0
90
63

ผูปวยคนที่ 11
ยาขวดที่
1
2
3
4
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
1000
1000
870
900
942

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
0
0
130
100
58

ผูปวยคนที่ 12
ยาขวดที่
ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
1
994
แพทยสงั่ ใชยา 5 ยูนิต แตผูปวยฉีดจริง 7 ยูนิต

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
6
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ผูปวยคนที่ 13
ผูปวยไมไดฉีดยาเอง ใหลกู สาวหรือลูกเขยเปนผูฉีดยาให และผูฉดี ยาจะเปนผู
บันทึกการฉีดยา โดยรอ 2-3 วันจึงจะบันทึก และในวันที่ขึ้นขวดยาใหมไมไดบันทึกทันที ผูว จิ ัย
จึงใหผูฉีดยาบันทึกตออีก 5 ขวด ผลเปนดังนี้
ยาขวดที่
ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
1
1000
0
2
980
20
3
829
171
4
1000
0
5
1000
0
เฉลี่ย
962
38
ผูปวยคนที่ 14
ยาขวดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
1000
990
1000
1000
960
1000
1000
1000
1000
994

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
0
10
0
0
40
0
0
0
0
6
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ผูปวยคนที่ 15
ยาขวดที่
ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
1
980
20
แพทยสงั่ ฉีดยา 8 ยูนิต แตผูปวยฉีดยา 10 ยูนิต
ผูปวยคนที่ 16
ยาขวดที่
1

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
855

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
145

ผูปวยคนที่ 17
ผูปวยใชยาทัง้ หมด 6 ขวด แตเนื่องจากผูป วยอาศัยหลายแหง และในแตละแหง
จะมีขวดยาเฉพาะ ดังนัน้ ในเดือนเดียวกันผูปวยจึงใชยาหลายขวด ผูวิจยั จึงใหผปู วยบันทึกใหม
โดยแนะนําใหผูปวยเปดใชยาทีละขวด
เมื่อจําเปนตองเปลี่ยนที่พกั ใหนําขวดยาเดิมใสกระติก
น้ําแข็งติดตัวไปดวย ผลบันทึกใหมเปนดังนี้
ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
ยาขวดที่
1
1000
0
2
995
5
3
990
10
เฉลี่ย
995
5
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กลุมปากกา
ผูปวยคนที่ 1
ผูปวยไมไดบันทึกการฉีดยาหลังฉีดยาทันที รอ 2-3 วันจึงบันทึก
ยาหลอดที่
ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
1
2
3
292
4
241
5
355
6
370
7
222
8
300
9
300
10
254
11
378
เฉลี่ย
300
0
ผูปวยคนที่ 2
ยาหลอดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
300
300
300
300
296
300
300
300
300

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
0
0
0
0
4
0
0
0
0
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ผูปวยคนที่ 3
ยาหลอดที่
1
2
3
4
5
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
288
288
300
300
300
295

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
12
12
0
0
0
5

ผูปวยคนที่ 4
ผูปวยไมไดบันทึกการฉีดยาหลังฉีดยาทันที รอ 2-3 วันจึงบันทึก
ยาหลอดที่
ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
1
314
2
348
3
262
4
428
5
305
6
305
7
300
8
330
9
275
10
330
เฉลี่ย
300
0
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ผูปวยคนที่ 5
ยาหลอดที่
ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
1
210
2
210
3
210
เฉลี่ย
ผูปวยฉีดยา 7 ยูนิตกอนนอน ยาที่เหลือจึงตองทิ้ง เนื่องจากหลังเปดใชจะใชได
ภายใน 1 เดือน
ผูปวยคนที่ 6
ยาหลอดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
298
289
293
295
300
300
300
297
300
300
300
297
300
300
300
295
300
298

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
2
11
7
5
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
5
0
2
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ผูปวยคนที่ 7
ยาหลอดที่
1
2
3
4
5
6
7
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
300
300
300
300
300
300

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
0
0
0
0
0
0

ผูปวยคนที่ 8
บันทึกการฉีดยาไมถูกตอง และผูปวยปฏิเสธที่จะบันทึกการฉีดยา แตผูปวย
ยินดีเขารวมการศึกษา ใชยาทัง้ หมด 21 หลอด
ในกรณีที่ผูปว ยตองฉีดยาซ้าํ 2 ครั้ง เนือ่ งจากขนาดยาครั้งแรกไมพอ (ยาหมด
หลอด) เมื่อฉีดซ้ําครั้งที่ 2 ผูปวยปรับขนาดยาไมถกู ตอง
ผูปวยคนที่ 9
ยาหลอดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
310
320
300
300
300
292
288
320

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
-
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11
12
13
14
เฉลี่ย

278
292
304
296
300

0

ผูปวยคนที่ 10
ยาขวดที่
ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
1
192
2
192
3
192
ผูปวยฉีดยา 6 ยูนิตในเวลาเชา ยาที่เหลือจึงตองทิง้ เนื่องจากหลังเปดใชจะ
ใชไดภายใน 1 เดือน
ผูปวยคนที่ 11
ยาขวดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
285
300
300
300
298
300
300
298

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
15
0
0
0
2
0
0
2
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ผูปวยคนที่ 12
ใชยาทัง้ หมด 30 หลอด เนื่องจากผูปว ยทําสมุดบันทึกหาย ผูวิจยั จึงใหผปู วย
บันทึกใหม ผลเปนดังนี้
ยาขวดที่
ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
1
297
3
2
300
0
3
298
2
4
300
0
5
300
0
6
300
0
7
300
0
8
300
0
9
295
5
10
300
0
11
300
0
12
300
0
13
300
0
14
295
5
15
300
0
16
300
0
17
300
0
เฉลี่ย
299
1
ผูปวยคนที่ 13
ผูปวยบันทึกการฉีดยาไมถกู ตอง และปฏิเสธการบันทึก โดยใหเหตุผลวาสับสน
แตผูปวยยินดีเขารวมการศึกษา ใชยาทัง้ หมด 14 หลอด
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ผูปวยคนที่ 14
ยาขวดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
300
300
263
340
300
300
300
300
300
300

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)

ผูปวยคนที่ 15
ยาขวดที่
1
2
3
เฉลี่ย

ปริมาณยาที่ใช (ยูนิต)
300
300
300
300

ปริมาณยาที่สญ
ู เสีย (ยูนิต)
0
0
0
0

0
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทาํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2539
พ.ศ.2544
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2539-2542
พ.ศ.2542-2546
พ.ศ.2546-ปจจุบนั

นางสาวอัญชลี สินเจริญมณี
387/3 ซอยบานดอกไม ถนนวรจักร แขวงบานบาตร
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลนครชัยศรี ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม โทรศัพท (034) 331156
สําเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี
เภสัชกร 5 โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เภสัชกร 6 หัวหนางานบริการเภสัชกรรม
โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

