ประสิทธิผลการใหคําปรึกษารายบุคคลที่มีผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ของผูปวยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลแกงคอย

โดย
นางสาวธัญลักษณ สถิรเสถียร

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2545
ISBN 974-653-237-5
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

EFFECTIVENESS OF INDIVIDUAL COUNSELING ON MEDICAL COMPLIANCE
AMONG DIABETIC PATIENTS IN KAENG KHOI HOSPITAL

By
Thanyalak Satirasatian

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF PHARMACY
Program of Clinical Pharmacy
Graduate school
SILPAKORN UNIVERSITY
2002
ISBN 974-653-237-5

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง “ประสิทธิผล
การใหคําปรึกษารายบุคคล ที่มีผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยโรคเบาหวาน ใน
โรงพยาบาลแกงคอย” เสนอโดย นางสาวธัญลักษณ สถิรเสถียร เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
…..……………………….………………….
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ คงคลาย)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ …… เดือน ………………. พ.ศ. …….
ผูควบคุมวิทยานิพนธ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรี เลอมานกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
…………………………………… ประธานกรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. นลินี พูลทรัพย)
…………/…….…../…..…….
…………………………………… กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรี เลอมานกุล)
.............../............../................
..................................................... กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป)
.............../............../...................

.............................................. กรรมการ
(ร.ต.อ. หญิง ดร.ฐณัฏฐา กิตติโสภี)
.............../............../...................

K 41550001 : สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คําสําคัญ : ความรวมมือในการใชยาตามสั่ง / การใหคําปรึกษารายบุคคล / ผูปวยโรคเบาหวาน
ธัญลักษณ สถิรเสถียร : ประสิทธิผลการใหคําปรึกษารายบุคคลที่มีผลตอความรวมมือในการใชยา
ตามสั่งของผูปวยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลแกงคอย (EFFECTIVENESS OF INDIVIDUAL COUNSELING
ON MEDICAL COMPLIANCE AMONG DIABETIC PATIENTS IN KAENG KHOI HOSPITAL)
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร. วัชรี เลอมานกุล และ ผศ. ดร. รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป. 75 หนา.
ISBN 974-653-237-5
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใหคําปรึกษารายบุคคล
ที่มีผลตอความ
รวมมือในการใชยาตามสั่ง ทําการศึกษาในผูปวยโรคเบาหวานที่เปนผูปวยนอกและมารับบริการที่คลินิกผูปวย
เบาหวานของโรงพยาบาลแกงคอย ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเดือนตุลาคม 2544 กลุมตัวอยางประกอบดวย
ผูปวยในกลุมควบคุม 30 คน และกลุมทดลอง 27 คน ใชวิธีการสัมภาษณเพื่อประเมินความรวมมือในการใชยา
ตามสั่ง โดยมีการเก็บขอมูล 3 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 4 สัปดาห หลังสัมภาษณ ผูปวยกลุมทดลองจะไดรับ
คําปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับเรื่องยา เรื่องโรคและการปรับเปลี่ยนแบบแผนในการดําเนินชีวิต เพื่อแกปญหาความ
ไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง สวนผูปวยกลุมควบคุม จะไดรับคําแนะนําการใชยาตามปกติ
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรของผูปวยทั้ง 2 กลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ กอนใหคําปรึกษา ผูปวยกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความรวมมือในการใชยาตามสั่ง 33.3% และ
37.0% ตามลําดับ ชนิดของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งที่พบมากที่สุดในผูปวยทั้งสองกลุมคือ
การใชยาผิดเวลา รองลงมาคือการลืมใชยา
สาเหตุที่พบมากที่สุดคือ ผูปวยไมอานฉลากกอนรับประทานยา
รองลงมาคือผูปวยขาดความรูเรื่องโรคและ/หรือการใชยา เมื่อสิ้นสุดการวิจัยพบวา ความรวมมือในการใชยา
ตามสั่งของผูปวยกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.007)
และเมื่อเปรียบเทียบ
ความรวมมือในการใชยาตามสั่งระหวางกอนและหลังการใหคําปรึกษา พบวาผูปวยในกลุมทดลองมีความรวมมือ
ในการใชยาตามสั่งเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.002) แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในผูปวยกลุมควบคุม อยางไรก็ตามผูปวยในกลุมทดลองอีก 18.5% ยังคงมีปญหาความไมรวมมือในการ
ใชยาตามสั่ง เมื่อสิ้นสุดการวิจัย
การศึกษานี้ไมพบความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรกับความรวมมือ
ในการใชยาตามสั่ง และไมพบความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงความรวมมือในการใชยาตามสั่ง กับการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา การใหคําปรึกษารายบุคคลทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ของผูปวยเพิ่มขึ้น แตไมสามารถแกปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งทุกปญหาได
การกระตุนผูปวย
เปนกลยุทธที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่เภสัชกรอาจนํามาใช เพื่อทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยดีขึ้น
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2545
ลายมือชื่อนักศึกษา…………………………………….
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1. ………………………...2. ……………………….

ง

K 41550001 : MAJOR : CLINICAL PHARMACY
KEY WORD : MEDICAL COMPLIANCE / INDIVIDUAL COUNSELING / DIABETIC PATIENTS
THANYALAK SATIRASATIAN : EFFECTIVENESS OF INDIVIDUAL COUNSELING
ON MEDICAL COMPLIANCE AMONG DIABETIC PATIENTS IN KAENG KHOI HOSPITAL.
THESIS ADVISORS : ASST. PROF. WATCHAREE LEURMARNKUL, Ph.D. AND ASST. PROF.
RUNGPETCH SAKULBUMRUNGSIL, Ph D. 75 pp. ISBN 974-653-237-5
The purpose of this research was to study the effectiveness of individual counseling on
medical compliance. This study was performed among diabetic outpatients at diabetic clinic of Kaeng
Khoi hospital between March and October 2001. The sample consisted of 30 diabetic patients in
control group and 27 diabetic patients in intervention group. Medical compliance was assessed
indirectly using interview method for 3 times when the patients were followed-up at 4-week interval.
Individual counseling about medication taking, disease and lifestyle change was performed on patients
in intervention group to resolve noncompliance problems whereas patients in control group received a
usual pharmacy instructions on medication use.
The demographic characteristics of patients in both groups were not significantly different.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง (medical noncompliance) จัดเปนปญหาที่เกีย่ วกับ
การใชยา (drug–related problem) ที่สําคัญที่สุดปญหาหนึ่งที่ผูปว ยและบุคลากรทางสาธารณสุข
กําลังเผชิญอยู ในกรณีที่ผูปวยไมตอบสนองตอการรักษา แพทยจําเปนตองประเมินวาผลดังกลาว
เกิดจากปญหาความไมรวมมือในการปฏิบตั ิตามแผนการรักษา หรือเปนความลมเหลวของการรักษา
บอยครั้งที่การประเมินนี้ทําไดยาก เพราะแพทยตองมัน่ ใจวาผูปว ยมีการใชยาตามแพทยสั่ง รวมทั้งมี
การปฏิบัติตามคําแนะนําอืน่ ๆ และมีการมาพบแพทยตามนัด (Murphy and Coster 1997: 797-800)
ปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งเปนปญหาที่มผี ลกระทบตออัตราการเจ็บปวย อัตราการตาย
และคาใชจายที่ตองสูญเสียไป (Johnson and Bootman 1995: 1949–56) และยังเปนสาเหตุที่ทาํ ให
ผูปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการใชยา (Patel and Zed 2002: 915-23)
สมพล
ศิริรัตนพฤกษ (2542) ไดทําการศึกษาเพื่อหาอุบัติการณและสาเหตุของอาการไมพึง
ประสงคของยาและความไมรวมมือในการใชยา
ทีม่ ีความสัมพันธกับการเขารับการรักษาภายใน
โรงพยาบาล ที่แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
พบวาการเขารับการรักษาภายใน
โรงพยาบาล มีสาเหตุมาจากปญหาความไมรวมมือในการใชยา 6.9%
มีผูทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งหลายการศึกษา ดังเชน
การศึกษาของสุวรรณี เจริญพิชิตนันท (2532) ที่ไดทําการศึกษาความไมสามารถใชยาตามสั่ง
ของผูปวยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลเลิดสิน ผลการศึกษาพบวาผูปวยโรคเบาหวานไมสามารถใช
ยาตามสั่งสูงถึง 75.7%
การศึกษาของวันจันทร ปุญญวันทนีย (2541) ซึ่งไดทําการศึกษา
ความไมรวมมือในการใชยาลดความดันโลหิตของผูปวยนอก ณ.โรงพยาบาลสุราษฎรธานี พบวา
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งสูงถึง 67.6% ผลการ
สํารวจของ Scottish survey
ซึ่งทําการสํารวจความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใชยาเม็ดลดน้ําตาลในเลือด ในประเทศสกอตแลนด พบวามีผูปวยเพียง
หนึ่งในสามเทานั้นที่มารับยาอยางตอเนื่องโดยใชเกณฑวาผูปวยไดรับยาอยางนอย 90% ของขนาดยา
ที่ควรไดรับ (American Diabetes Association 2000 a)
Berg และคณะ (1993: S1–S22) ได
กลาวถึงขอมูลของ National Pharmaceutical Council เกีย่ วกับอัตราการเกิดปญหาความไม
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รวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยโรคตางๆ
พบวาโรคเบาหวานมีอัตราการเกิดปญหาดังกลาว
40–50%
ปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
มักพบในโรคหรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรังที่
จําเปนตองใชยาติดตอกันเปนเวลานาน
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่พบบอยโรคหนึ่ง
และเปนโรคที่พบปญหาความไม
รวมมือในการใชยาตามสั่งคอนขางสูง
ในปจจุบันมีผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั่วโลก
อยางนอย 120 ลานคน และคาดวาในป ค.ศ. 2010 จะมีผูปวยโรคนี้สูงถึง 220 ลานคน (Shaw
et al. 2000: B5–B10) ชาวอเมริกันมากกวา 16 ลานคน ปวยเปนโรคเบาหวาน และโรคนี้จดั เปน
สาเหตุของการตายอันดับที่ 6 ในประเทศสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association 2000 a)
สําหรับประเทศไทยพบอุบัตกิ ารณเกิดของโรคนี้ประมาณ 3–5% ของประชากร (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองสาธารณสุขภูมิภาค, อางถึงใน เพ็ญศรี มโนวชิรสรรค, ผอง
พรรณ
ธีระวัฒนศักดิ์ และ ศศิลักษณ บุญเสรฐ 2542: 336-42) แมวาจะพบอุบัติการณเกิดโรคเบาหวาน
ที่สูง
แตประชาชนสวนใหญยังไมคอ ยเขาใจเกี่ยวกับโรคและอาการของโรคนี้มากนัก
ผูปวย
สวนใหญไมทราบวาจะชะลอการดําเนินไปของโรคไดอยางไร และไมเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง
ภาวะน้ําตาลในเลือดที่สูงอยางเรื้อรัง กับการเกิดภาวะแทรกซอน โดยเฉพาะผูป วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 เนื่องจากในระยะแรกของโรค ผูปวยอาจไมมีอาการแสดงออกใดๆ มากนัก
และ
ระยะเวลาที่จะพบภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานหลังจากพบภาวะน้ําตาลในเลือดสูง จะใชเวลา
คอนขางนาน (DeAlva 1998: C29) การที่ผูปวยไมทราบหรือไมไดตระหนักถึงสิ่งเหลานี้ ประกอบ
กับระยะเวลาของการรักษาที่ยาวนาน และการที่ผูปวยตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยาง เชน
การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย
การควบคุมปจจัยเสีย่ งตางๆ
ที่อาจมีผลตอการเกิด
ภาวะแทรกซอน
เชน การควบคุมความดันโลหิต ในกรณีทมี่ ีโรคความดันโลหิตสูงรวมดวย
การงดสูบบุหรี่ การควบคุมระดับไขมันในเลือด สิ่งตาง ๆ เหลานี้ อาจสงผลใหเกิดปญหาความ
ไมรวมมือในการปฏิบัติตามแผนการรักษา ซึ่งรวมถึงปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งได
การที่จะแกปญ
 หาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย จําเปนตองทราบถึงวิธี
การประเมินความรวมมือในการใชยาตามสั่ง และกลยุทธในการเพิม่ ความรวมมือใหแกผูปวย ซึ่ง
ประกอบดวย การหาปจจัยเสีย่ งที่จะทําใหเกิดปญหาดังกลาว การปรับแผนการรักษา การให
ความรูแกผูปว ย และการกระตุนผูปวยใหใชยาตามแพทยสั่ง (Bond and Hussar 1991: 1978–88)
เภสัชกรในฐานะเปนบุคลากรที่มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องยา
อาจมีสวนชวยแกไขปญหาดังกลาวได
โดยการประเมินความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย
หากพบปญหาความไมรวมมือในการ
ใชยา หาสาเหตุและแนวทางแกไขที่เหมาะสม
การใหความรูแกผูปวยเปนแนวทางหนึ่งในการ
แกไขปญหา ซึ่งสามารถกระทําไดหลายวิธี ไดแก การสื่อสารโดยการพูดและการใหคําปรึกษา
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แนะนํา การสื่อสารโดยการเขียน การใชโสตทัศนูปกรณ การใชโปรแกรมพิเศษที่จะชวยสงเสริม
ความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
มีผูทําการศึกษาเพื่อดูผลของการใหคําปรึกษารายบุคคลตอ
ความรวมมือในการใชยาตามสั่งหลายการศึกษา ดังเชนการศึกษาของสุวรรณี เจริญพิชิตนันท
(2532) พบวา การใหคําปรึกษารายบุคคล ทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย
โรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 50% สวนการศึกษาของวันจันทร ปุญญวันทนีย (2541) พบวาการให
คําปรึกษารายบุคคล ทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึ้น
40.7%
ในโรงพยาบาลแกงคอยไดมีการดําเนินงานการใหคําปรึกษารายบุคคลมาระยะหนึ่งแลว
แตยังมิไดมีการประเมินผลอยางชัดเจน จึงเปนที่สนใจวาการใหคําปรึกษารายบุคคลจะทําใหความ
รวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยดีขึ้นหรือไมเพียงไร
โดยเลือกทําการศึกษาในผูป วย
โรค
เบาหวาน
เนื่องจากโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่พบไดบอย
และพบปญหาความไม
รวมมือในการใชยาตามสั่งสูง ประกอบกับโรงพยาบาลแกงคอยไดมกี ารจัดตั้งคลินกิ ผูปวยเบาหวาน
ขึ้น ทําใหสะดวกในการเก็บขอมูลและติดตามผูปวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใหคําปรึกษารายบุคคล
ที่มีผลตอความรวมมือในการ
ใชยาตามสั่งของผูปวย โดย
1. เปรียบเทียบความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ระหวางกอนและหลังการ
ไดรับคําปรึกษารายบุคคล
2. เปรียบเทียบความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ระหวางกลุมที่ไดรับคําปรึกษาราย
บุคคลและกลุมที่ไดรับบริการตามปกติ
สมมติฐานการวิจัย
1. การใหคาํ ปรึกษารายบุคคล ทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งสูงขึ้น
เปรียบเทียบกับกอนไดรับคําปรึกษารายบุคคล
2. การใหคาํ ปรึกษารายบุคคล ทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งสูงขึ้น
เปรียบเทียบกับการใหบริการตามปกติ

เมื่อ
เมื่อ
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ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี้ทําในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ที่เปนผูปวยนอก
และมารับบริการที่คลินิกผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลแกงคอย
ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือน
มิถุนายน 2544 และระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2544
นิยามศัพทเฉพาะ
การใหคําปรึกษารายบุคคล หมายถึง การใหคําแนะนําที่จําเปนแกผูปวยเฉพาะรายใน
เรื่องโรคและการใชยา การเสนอแนะวิธกี ารปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากยา รวมทั้งปญหาใน
การปฏิบัติตามแผนการรักษา โดยพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาใหเหมาะสมตามศักยภาพของ
ผูปวยแตละราย โดยมีจดุ มุงหมายใหผูปวยไดรับผลการรักษาที่ดีที่สุด
การใหบริการตามปกติ หมายถึง การใหคําแนะนําการใชยาแกผูปวย เกี่ยวกับขอบงชี้ของ
การใชยา วิธีการใชยาและขอควรระวังจากการใชยา
ความรวมมือในการใชยาตามสั่ง หมายถึง การที่ผูปวยยินดีทจี่ ะปฏิบัติตามคําแนะนํา
เกี่ยวกับการใชยา และสามารถใชยาทุกชนิดที่ไดรับจากโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคเบาหวานและโรค
หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรังอื่นๆไดอยางถูกตอง

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนการรักษาของผูปวย (patient compliance) เปน
พฤติกรรมของผูปวยที่เห็นดวยกับคําแนะนําที่เกี่ยวกับสุขภาพ
รวมถึงความสามารถของผูปวย
ในการปฏิบัตติ ามคําแนะนํา ไดแก การใชยาตามทีแ่ พทยสั่ง การปรับเปลี่ยนแบบแผนในการ
ดําเนินชีวิตตามคําแนะนํา การมาพบแพทยตามนัด (Murphy and Coster 1997: 797–800)
ความไมรวมมือในการปฏิบตั ิตามแผนการรักษาของผูปวย หมายถึง การที่ผูปวยไมใช
ยาตามที่แพทยสั่งหรือไมปฏิบัติตามแผนการรักษาอื่นๆ เชน การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย
การควบคุมปจจัยเสีย่ งตอการเกิดภาวะแทรกซอน เปนตน หากชี้เฉพาะเรื่องการใชยา อาจใชคาํ วา
ความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง (medical noncompliance)
รูปแบบของความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
The National Council for Patient Information and Education (NCPIE) ไดสรุป
รูปแบบของความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งที่พบบอยที่สุด 5 ชนิด (Berg et al. 1993: S1–
S22) ไดแก
1. การที่ผูปวยไมรับยาตามทีแ่ พทยสั่ง เนื่องจากผูปวยปฏิเสธแผนการรักษาของแพทย
2. การใชยาผิดขนาด ในกรณีนี้ผูปว ยไดรับยาตามที่แพทยสั่ง แตใชยาในขนาดทีไ่ ม
ถูกตอง ไดแก การใชยาขนาดมากกวาทีแ่ พทยสั่งและการใชยาขนาดนอยกวาทีแ่ พทยสั่ง
3. การใชยาผิดเวลา
4. การลืมใชยา
5. การหยุดใชยากอนทีแ่ พทยสั่ง
นอกจากนี้อาจพบความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งรูปแบบอื่นอีก เชน การใชยาดวย
เหตุผลที่ไมเหมาะสม การใชยาอื่นนอกเหนือจากแพทยสั่ง (Wright 1993: 909–13)
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6
ผลของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
การที่ผูปวยไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
บางกรณีอาจไมมีความสําคัญทางคลินิก
เนื่องจากโรคที่เปนอยูสามารถหายเองได
แตบางกรณีจะมีผลตอการรักษาและการเกิด
ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ผลเสียของความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง มีดังนี้ (Koecheler et al.
1989: 729-32; Johnson and Bootman 1995: 1949-56; สมพล ศิริรัตนพฤกษ 2542; Patel and
Zed 2002: 915-23)
1. มีผลตออัตราการเจ็บปวยและการเสียชีวิต
2. ทําใหผูปวยตองมาพบแพทยบอยครั้งขึ้น
3. ทําใหผูปวยตองเขารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน หรือตองเขารับการรักษาภายใน
โรงพยาบาล
4. ทําใหตองสูญเสียคาใชจา ยมากขึ้น
5. ทําใหโรคที่เปนอยูกําเริบ
6. ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนอื่นๆ ตามมา
ปจจัยที่มีผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ปจจัยที่มีผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย พอจะจําแนกไดเปน 3 กลุม
ใหญๆ ดังนี้ (Bond and Hussar 1991: 1978–88)
1. โรค
2. แผนการรักษา
3. ปฏิกิริยาระหวางผูปวยและผูใหการรักษา
โรค เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนการรักษา รวมทั้ง
ความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย ตารางที่ 1 ไดแสดงถึงอัตราการเกิดปญหาความไม
รวมมือในการใชยาตามสั่งในโรคและภาวะตางๆ (Berg et al. 1993: S6)
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ตารางที่ 1 อัตราการเกิดปญหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งในโรคและภาวะตางๆ
Condition
Asthma
Arthritis
Contraception
Diabetes
Epilepsy
Hypertension

Rate of noncompliance (%)
20
55 –71
8
40 – 50
30 – 50
40

ที่มา: Jennifer S. Berg et al., “Patient compliance,” Annals of Pharmacotherapy 27,
supplement 9 (September 1993): S6.
การที่ผูปวยยอมรับการเจ็บปวย เขาใจถึงความรุนแรงของโรคและเขาใจวาความรวมมือ
ในการรักษาจะชวยลดการคุกคามของโรคได จะมีผลทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งของ
ผูปวยดีขึ้น ในทางตรงกันขาม หากผูปว ยปฏิเสธภาวะการเจ็บปวย อาจมีผลทําใหความรวมมือใน
การใชยาตามสั่งลดลง ดังผลการศึกษาของ Venturini และคณะ (1999: 281–8) ที่พบวาผูปวยที่
เพิ่งไดรับการวินิจฉัยโรคเบาหวานและไดรับการรักษาดวยยาเม็ดลดน้าํ ตาลในเลือด มีความรวมมือ
ในการใชยาตามสั่งนอยกวาผูปวยที่ไดรับการรักษาอยางตอเนื่องอยูเดิม ทั้งนี้อาจเกิดจากผูปวยที่
เพิ่งไดรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน ปฏิเสธภาวะของการเปนผูปวยโรคเรื้อรัง ในบางกรณีผูปว ย
ยอมรับการเจ็บปวย
แตเนื่องจากภาวะเจ็บปวยหรือโรคที่เขาเปนอยูไมมีอาการแสดงออกหรือมี
อาการแสดงออกเพียงเล็กนอย จึงทําใหผูปวยไมใสใจตอแผนการรักษาเทาที่ควร ผูปว ยเหลานี้
จะมีโอกาสเกิดปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งสูง ดังเชนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
จากผลการศึกษาของวันจันทร ปุญญวันทนีย (2541) ที่ไดทําการศึกษาความไมรวมมือในการใช
ยาลดความดันโลหิตของผูปวยนอก ณ.โรงพยาบาลสุราษฎรธานี พบวาผูปวยโรคความดันโลหิต
สูง มีปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งสูงถึง 67.6% โดยประเภทของปญหาที่พบมาก
ที่สุด คือ การขาดยา นอกจากนี้โรคหรือภาวะเจ็บปวยที่มีผลกระทบตอทัศนคติที่เกี่ยวกับโรค
และการรักษา ก็เปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งได ดังเชน
ผูปวยที่มีความผิดปกติทางจิต
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แผนการรักษา ความซับซอนของแผนการรักษา ระยะเวลาของการรักษา ความ
ปลอดภัยและคาใชจายในการรักษา ลวนมีผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย
แผนการรักษาที่ซับซอนมาก เชน การใชยาหลายชนิดรวมกัน การที่ตองใชยาหลาย
ครั้งตอวัน จะมีผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยสูงอายุ
ที่มีความจําลดลงหรือมีความผิดปกติเกีย่ วกับความจํา
แผนการรักษาที่ซับซอนจะมีผลรบกวน
การดําเนินชีวติ ประจําวันของผูปวย และอาจทําใหการปฏิบัติตามแผนการรักษาลดลง การใชยา
รูปแบบใหมๆ ที่มีวิธีการบริหารยาที่งาย การใชยาสูตรผสมหรือการเลือกใชยารูปแบบที่สามารถ
ใหเพียงวันละ 1 ครั้ง อาจทําใหแผนการรักษางายขึน้ และทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ของผูปวยดีขนึ้
อยางไรก็ตามการลดความถี่ของการใชยา จะมีผลเพิ่มความรวมมือในการใชยา
ตามสั่งของผูปวยได เฉพาะในรายที่ความซับซอนของแผนการรักษา เปนอุปสรรคที่สําคัญตอ
ความรวมมือในการใชยาตามสั่งเทานั้น (Berg et al. 1993: S1–S22)
Venturini และคณะ (1999: 281-8) ไดทาํ การศึกษาความรวมมือในการใชยา sulfonylurea ของผูปวยโรคเบาหวานพบวา เมือ่ จํานวนครั้งที่ผูปวยตองใชยาตอวันเพิ่มขึน้ 1 ครั้ง จะ
ทําใหอัตราความรวมมือในการใชยาตามสั่งลดลง 6% และผูปว ยที่ไดรับ second generation
sulfonylurea จะมีความรวมมือในการใชยาตามสั่งสูงกวาผูปวยที่ไดรับ first generation sulfonylurea 3.6% ทั้งนี้เนื่องจากยามีระยะเวลาในการออกฤทธิ์นานและสามารถใหวันละ 1 ครั้งได
นอกจากนี้ยังพบอาการอันไมพึงประสงคนอยกวา จากผลการศึกษาของสุวรรณี เจริญพิชิตนันท
(2532) พบวาจํานวนครั้งที่ตองใชยาทั้งหมดใน 1 วัน มีความสัมพันธกับความไมรวมมือในการ
ใชยาตามสั่ง โดยพบวาผูป วยที่ตองรับประทานยามากกวา 4 ครั้งตอวัน มีความสัมพันธกบั
ความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และจากผลการศึกษาของ Paes,
Bakker และ Soe-Agnie (1997: 1512–7)
ซึ่งไดศึกษาถึงผลกระทบของความถี่ในการใชยา
ตอความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยโรคเบาหวาน ที่ใชยาเม็ดลดน้ําตาลในเลือด พบวา
การลดความถี่ของการรับประทานยาลง อาจจะลดปญหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งลงได
ผูปวยที่รับประทานยาวันละ 1-2 ครั้ง
จะมีความรวมมือในการใชยาตามสั่งสูงกวาผูปวยที่
รับประทานยาวันละ 3 ครั้ง
แตอยางไรก็ตามการลดความถี่ของการใชยา อาจไมทําให
แผนการรักษาดีขึ้นเสมอไป เพราะผูปวยที่รับประทานยาวันละ 1 ครั้ง มีการรับประทานยาเกิน
ขนาดสูงกวากลุมอื่น และในกรณีที่ผูปว ยลืมรับประทานยา จะมีผลทําใหผูปวยตองขาดยา 24
ชั่วโมง ดังนัน้ การเลือกใหยาวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง ควรขึ้นอยูกับ therapeutic regimen ของยา
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ระยะเวลาของการรักษาและคาใชจายในการรักษาซึ่งไดแก
คายา
คาตรวจทาง
หองปฏิบัติการ คาใชจายในการมาพบแพทยและคาใชจายอื่นๆ ลวนมีผลตอความรวมมือใน
การใชยาตามสั่งของผูปวย (Bond and Hussar 1991: 1978–88; Murphy and Coster 1997:
797–800) จากผลการศึกษาของสุวรรณี เจริญพิชิตนันท (2532) ที่ไดวิเคราะหหาความสัมพันธ
ของปจจัยที่อาจสงผลใหเกิดปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยโรคเบาหวาน
พบวาระยะเวลาที่เปนโรคมีความสัมพันธกับความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย โดยพบวา
ผูปวยที่เปนโรคเบาหวานมานานกวา 6 ป มีความสัมพันธกับความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อุปสรรคที่มีผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยอีกเรื่องหนึ่งคือ ผลที่ไม
พึงประสงคของการรักษา (Berg et al. 1993: S1–S22; Murphy and Coster 1997: 797–800)
ความกลัวหรือความเขาใจที่ผดิ เกี่ยวกับอาการอันไมพึงประสงคเปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได ถาผูปวย
ไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองและเหมาะสม เภสัชกรควรใหขอมูลแกผูปว ยเกี่ยวกับการใชยาที่ไดรับ
วามีโอกาสเกิดอาการอันไมพึงประสงคมากนอยเพียงใด รวมทั้งความรุนแรงของอาการดังกลาว
โดยเปรียบเทียบกับประโยชนทางการรักษาที่ผูปวยไดรับ
การใหขอมูลที่ไมละเอียดอาจทําให
ผูปวยคิดวาการใชยามีความเสี่ยงที่สูงเกินไป
ผูปวยบางรายอาจหยุดใชยาเมื่อมีอาการอันไมพงึ
ประสงคเกิดขึน้ เพียงเล็กนอย ซึ่งอาการดังกลาวอาจจะเกิดหรือไมไดเกิดจากยาก็ได
ปฏิกิริยาระหวางผูป วยและผูใ หการรักษา
ผูปวยสวนใหญมักตองการทราบเกี่ยวกับ
ผลการวินิจฉัยโรคและการรักษาที่เขาไดรับ ผูปวยมีโอกาสทราบขอมูลเหลานี้ไดจากแพทย แต
บางครั้งผูปวยอาจจะไมมีโอกาสไดถามคําถามเหลานี้ เนื่องจากเวลาในการพบแพทยมีจํากัด ผูปวย
อาจตองกลับไปดวยอาการวิตกกังวล ซึ่งสิ่งนี้จะกลายเปนอุปสรรคที่มีผลตอความรวมมือในการ
ใชยาตามสั่งของผูปวย (Berg et al. 1993: S1–S22 )
นอกจากนี้การที่ผูปวยไมยอมรับ ไม
เห็นดวยหรือปฏิเสธการวินิจฉัยของแพทย ก็จะมีผลตอการปฏิบัติตามแผนการรักษาเชนกัน การที่
แพทยและบุคลากรที่ใหการดูแลผูปวย ขาดความสนใจตอผูปวยหรือปฏิเสธการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจตอการรักษา จะมีผลทําลายความรวมมือในการรักษาของผูปวย (Bond and Hussar 1991:
1978–88)
การสื่อสารที่ไมดีและการใหคําแนะนําที่ไมเพียงพอ อาจทําใหผูปว ยเขาใจขอมูลผิด
ไมเชื่อมั่นผูใหการรักษาและมีทัศนคติในเชิงลบตอการรักษา
ผูปวยบางรายไมสามารถปฏิบัติ
ตามแผนการรักษาได เพราะไมเขาใจคําแนะนําของแพทย ดังนั้นแพทยควรมีวิธีการตรวจสอบวา
ผูปวยเขาใจคําแนะนําที่ใหหรือไม และควรเนนถึงความจําเปนของการปฏิบัติตามแผนการรักษา
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และผลที่จะเกิดขึ้นถาไมปฏิบัติตามคําแนะนํา ปฏิกิริยาระหวางผูปว ยและผูใหการรักษาเปนปจจัย
ที่มีผลตอการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ถาผูป วยไมไดรับคําแนะนําที่เหมาะสม ถึงแม
ผูปวยจะมีความรวมมือในการใชยาที่ดีมาก ก็จะไมไดรับผลการรักษาที่ดี ดังนัน้ คําแนะนําทีใ่ หแก
ผูปวยตองชัดเจนและมีความจําเพาะเจาะจงสําหรับผูปวยแตละราย
ถาคําแนะนําที่ใหคลุมเครือ
ซับซอนหรือเปนการพูดเชิงขมขู อาจทําใหผูปวยไมปฏิบัติตามคําแนะนําได (Glasgow, in Cramer
and Spilker, eds. 1991: 209–24 ) Street และคณะ (1993: 714–21) ไดทําการศึกษาเพื่อดูวา
รูปแบบของการสื่อสารระหวางพยาบาลและผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน (NIDDM) ใน
ระหวางการใหคําปรึกษา (counseling) จะมีความสัมพันธกับ metabolic control หรือไม ผล
การศึกษาพบวาผูปวยจะมี metabolic control ที่ไมดี หลังจากเขารับคําปรึกษาจากพยาบาลที่มี
พฤติกรรมในการควบคุมกํากับและชี้นํามากเกินไป
พฤติกรรมที่ยดึ ผูปวยเปนศูนยกลาง เชน
การกระตุนใหผูปวยมีสวนรวม การเคารพความคิดเห็นของผูปวยและใหการสนับสนุน จะทําให
ผูปวยรูสึกดีและแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับมากขึ้น
นอกจากนี้เวลาที่ผูปวยตองรอพบแพทยหรือรอรับยา ก็อาจมีผลตอความรวมมือในการ
ใชยาตามสั่งเชนกัน
จากผลการศึกษาของสุวรรณี เจริญพิชิตนันท (2532) พบวาการที่ผูปวย
ตองรอรับยานานกวา 1 ชัว่ โมง
มีความสัมพันธกบั ความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
วิธีการตรวจสอบความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูป วย
ในกรณีที่ผูปวยไมตอบสนองตอการรักษา
การตรวจสอบความรวมมือในการใชยา
ตามสั่งของผูปวย เปนสิ่งทีต่ องกระทํากอนที่จะพิจารณาปรับแผนการรักษา ความรวมมือในการ
ใชยาของผูปวยเปนพฤติกรรมที่ไมคงที่ อาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้นจึงจําเปนตองใช
วิธีการตรวจสอบ
เพื่อวัดพฤติกรรมนี้เปนประจําโดยถือวาเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
ประสิทธิผล ของการรักษา วิธีการตรวจสอบความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย ควรจะ
วัดที่เวลาและสถานที่ที่มีการใชยา การวัดนีจ้ ะมีความไวและความจําเพาะเจาะจงสูง แตในทาง
ปฏิบัติคงไมสามารถกระทําได
วิธีการวัดในปจจุบนั มี 2 วิธี คือวิธีการวัดโดยตรง (direct
method) และวิธีการวัดทางออม (indirect method) (Bond and Hussar 1991: 1978–88; Smith,
in Smith and Wertheimer, eds. 1996: 323-44)

11
วิธีการวัดโดยตรง (Direct method) โดยทั่วไปวิธีการวัดโดยตรง จะมีความไวและ
ความจําเพาะเจาะจงสูงกวาวิธีการวัดทางออม แตการใชวิธีนี้มีขอจํากัด
การวัดโดยตรงไดแก
การวัดจาก biological marker, tracer compound และการตรวจวิเคราะหจาก biological fluid
การวัดจาก biological marker เชน การตรวจ glycosylated hemoglobin
(HbA1c) ในผูปวยโรคเบาหวาน จะชวยประเมิน metabolic control ของผูปวยในชวง
ระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมาได คาปกติของ HbA1c จะแตกตางกันขึ้นอยูก ับหองปฏิบัติการที่
ตรวจ โดยเฉลี่ยผูที่ไมเปนโรคเบาหวานจะมีคา HbA1c ประมาณ 6% ในผูปวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมไดไมดี คานี้อาจสูงถึง 10–12% (Bond and Hussar 1991: 1978–88)
การวัดจาก tracer compound
อาจใช phenobarbital หรือ digoxin
เติมลงในยาทีผ่ ูปวยรับประทาน แลววัดระดับยา phenobarbital หรือ digoxin ใน biological
fluid วิธีนี้จดั เปน pharmacological indicator ของความรวมมือในการใชยาตามสั่ง (Bond and
Hussar 1991: 1978–88; Wright 1993: 909-13) การที่เลือก phenobarbital หรือ digoxin เปน
tracer compound เนื่องจากยาทั้งสองตัวนี้มีคาครึ่งชีวิตที่ยาว จึงมีขอดีในการชีว้ ดั ความรวมมือ
ในการใชยาสําหรับหลายสัปดาหที่ผานมา และการทีผ่ ูปวยรับประทานยามา 2–3 doses กอน
การตรวจ ผลการตรวจจะไมแสดงใหเห็นวาผูปวยมีความรวมมือในการใชยาที่ดี
การวัดความเขมขนของยาใน biological fluid
เปนอีกวิธหี นึ่งที่ใชวัดความ
รวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยได อยางไรก็ตามการใชวิธีนี้เพือ่ วัดความรวมมือในการใชยา
ตามสั่งของผูปวย มีขอจํากัด เนื่องจาก (Bond and Hussar 1991: 1978–88; Fairman and
Motheral 2000: 499-505)
1. มีความแตกตางของการดูดซึมยา การกระจายยา การแปรสภาพยาและการ
ขับออกของยาในผูปวยแตละราย ซึ่งขบวนการเหลานีจ้ ะมีผลตอความเขมขนของยาใน biological
fluid การที่ระดับยาในเลือดต่ํา ไมไดบง ชี้ถึงปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย
เสมอไป
2. ความเขมขนของยาที่ตรวจวัดได มิไดบงบอกเกี่ยวกับเวลาที่ผูปวยรับประทาน
ยา
3. การรับประทานยากอนการตรวจ อาจทําใหระดับยาในเลือดสูงเพียงพอ ทําให
เกิดความเขาใจผิด คิดวาผูป วยมีการใชยาอยางสม่ําเสมอ
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วิธีการวัดทางออม (Indirect method) ไดแก การใหผูปวยบันทึกการใชยาดวยตนเอง
(self–report) การสัมภาษณ การดูจากผลการรักษา การนับเม็ดยา ดูการเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก
ของหลอดยาพน (metered–dose inhaler) อัตราการมารับยาเพิ่ม การใช computerized compliance monitor
การใหผปู วยบันทึกการใชยาดวยตนเอง (self–report) เปนวิธีที่งายในการวัด
ความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย แตบางคนอาจไมเชื่อถือ
เพราะผูปวยอาจมีความ
ลําเอียง (bias) แตขอดีของวิธีน้คี ือทําใหทราบเหตุผลที่ผูปวยไมใชยา และวิธีนี้อาจเปนมากกวา
วิธีการวัดความรวมมือในการใชยาตามสั่ง เพราะอาจทําใหเกิด “Hawthrone effect” ได นั่นคือ
ผูปวยมีแนวโนมที่จะใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งเพิ่มขึ้น
เพราะทราบวากําลังถูกสังเกต
(Fairman and Motheral 2000: 499-505)
การสัมภาษณ เปนวิธีที่งายในการวัดความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย
แตถึงแมวาจะใชเทคนิคการสัมภาษณทดี่ ีและมีความละเอียดอยางสูงก็ตาม
ก็อาจพบกับการ
ประมาณความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยที่เกินความเปนจริง
ผูปวยมักบอกวาเขา
รับประทานยาตามแพทยสั่ง เพื่อใหแพทยพึงพอใจหรือหลีกเลี่ยงการไมยอมรับจากแพทย
การนับเม็ดยา เปนวิธีการวัดความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยที่งายอีก
วิธีหนึ่งที่มกั ใชในการศึกษาทางคลินิกของยา การประเมินความรวมมือในการใชยาตามสั่งจะดูจาก
ผลตางระหวางจํานวนหนวยของยาที่จายและจํานวนหนวยที่คงเหลือในภาชนะ เมื่อผูปวยกลับมา
พบแพทยในครั้งถัดไป อยางไรก็ตามการทิ้งยาเปนสิ่งทีพ่ บไดบอย มีการศึกษาบางการศึกษาที่
แสดงใหเห็นวาวิธีการนับเม็ดยา จะทําใหการประเมินอัตราความรวมมือในการใชยาตามสั่งของ
ผูปวยไดมากเกินความเปนจริง ดังเชนผลการศึกษาของ Paes และคณะ (1997: 1512–7) ที่
พบวาการวัดความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยโดยวิธกี ารนับเม็ดยา จะทําใหการประมาณ
ความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยไดมากเกินจริง เนื่องจากผูปวยมีการใชยาเกินขนาดที่
แพทยสั่ง นอกจากนัน้ การใชวิธีนยี้ ังไมสามารถหาจํานวนวันที่ผูปวยขาดยาได
บางการศึกษา
พบวาวิธกี ารนับเม็ดยา จะทําใหการประเมินอัตราความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยไดตา่ํ
กวาวิธีอื่น ดังเชนผลการศึกษาของ Grymonpre และคณะ (1998: 749–54) ซึ่งไดเปรียบเทียบ
ความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย ที่คํานวณจากวิธีตางๆ ไดแก การนับเม็ดยา การดู
จากบันทึกการใชยาของผูปวยและการคํานวณจากความถีข่ องการมารับยาเพิ่ม พบวา 2 วิธีหลัง
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ใหอัตราความรวมมือในการใชยาตามสั่งทีส่ ูงกวาการนับเม็ดยา และผลที่ไดจาก 2 วิธีนี้ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การที่อัตราความรวมมือในการใชยาตามสั่งของวิธีการนับ
เม็ดยาต่ํากวาวิธีอื่น อาจเกิดจากการที่ผูปวยมารับยาเพิ่มกอนกําหนด
ผลการรักษา บางครั้งจะใชเพื่อวัดความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยได
เชน การวัดความดันโลหิตในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง การวัดระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย
โรคเบาหวาน เปนตน อยางไรก็ตามผูปวยอาจจะมีการใชยาในขนาดสูงกวาทีแ่ พทยสั่งหรือมีการใช
แผนการรักษาอื่นรวมดวย กอนมาพบแพทย เชน การควบคุมอาหาร เปนตน ซึ่งพฤติกรรมนี้
เรียกวา “toothbrush effect” หรือ “white–coat compliance” (Bond and Hussar 1991: 1978–
88; Smith, in Smith and Wertheimer, eds. 1996: 323-44)
Computerized compliance monitor เปนวิธีการวัดความรวมมือในการใชยา
ตามสั่งทางออมอีกวิธีหนึ่ง Medication Event Monitoring System (MEMS) เปนเครื่องมือ
ที่ใชวัดความรวมมือในการใชยาตามสั่งของยาที่อยูในรูปแบบของแข็ง (solid dosage form)
เครื่องมือนี้จะประกอบไปดวย microprocessor ที่ฝาภาชนะบรรจุยา ในแตละครัง้ ที่ผูปวยเปดฝา
ภาชนะออก จะมีการบันทึกเวลาและวันที่ไว ซึ่งขอมูลเหลานี้จะไดมาโดยการตอ microprocessor
unit เขากับเครื่องคอมพิวเตอร อยางไรก็ตามขอมูลที่ไดบอกเพียงวาผูปวยมีการเปดฝาภาชนะ
บรรจุยา เพื่อนํายาออกมา แตอาจไมใชจาํ นวนยาที่ผูปวยใชไปจริง
จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นวา วิธีการตรวจสอบความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ของผูปวยแตละวิธีตางมีขอจํากัด ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่มาสนับสนุนกัน จึงควรใชวิธีการ
ตรวจสอบที่แตกตางกันอยางนอย 2 วิธี เพื่อวัดความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย สวน
การเลือกใชวิธกี ารตรวจสอบวิธีใดขึ้นกับ ชนิดของ intervention ที่ตองการประเมิน ทรัพยากร
ของหนวยงาน และขอพิจารณาในแงจริยธรรมและกฎหมาย (Fairman and Motheral 2000: 499505)
กลยุทธในการเพิ่มความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
กลยุทธในการเพิ่มความรวมมือในการใชยาตามสั่ง ประกอบดวย 4 ขั้นตอน (Bond
and Hussar 1991: 1978–88) ดังนี้
1. การหาปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหเกิดปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
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2. การปรับแผนการรักษาใหงายขึ้น
3. การใหความรูแกผูปวย
4. การกระตุนผูปว ย
การหาปจจัยเสี่ยง ขั้นตอนแรกของการพยายามเพิ่มความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ของผูปวย คือการพิจารณาวาผูปวยคนใดมีโอกาสเกิดปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
มากที่สุด โดยดูจากปจจัยเสี่ยงที่ไดกลาวมาแลว และควรนําปจจัยเหลานี้มาพิจารณาในการวาง
แผนการรักษาใหแกผูปวย
การปรับแผนการรักษา แผนการรักษาที่ซับซอนเปนปจจัยที่มีผลตอความรวมมือใน
การใชยาตามสั่งของผูปวย ยิ่งแผนการรักษาซับซอนมาก ยิ่งเสี่ยงตอการเกิดปญหาความไม
รวมมือในการใชยาตามสั่งไดมาก เรื่องนี้เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการวางแผนการรักษา แผนการ
รักษาควรงายและขึ้นกับความจําเปนของผูปวยแตละราย ถาเปนไปไดผูปวยควรมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการรักษา การใชยาที่ออกฤทธิ์นานหรือการเลือกรูปแบบของยาที่สามารถ
บริหารไดวนั ละนอยครั้งกวา อาจทําใหแผนการรักษางายขึ้น นอกจากนีเ้ วลาของการบริหารยา
ควรสอดคลองกับกิจวัตรประจําวันของผูปวย เพื่อใหผูปวยสะดวกในการใชยา ซึ่งอาจชวยลด
ปญหาการลืมบริหารยาได (Felkey 1995: 42-51; Lewis et al. 1997: 2084-98)
การใชบรรจุภณ
ั ฑ (packaging) ที่พิเศษและการเลือกวิธีการบริหารยาที่งาย อาจชวย
ใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยดีขนึ้ (Wright 1993: 909–13) เชน การใช
1. Unit dose blister packs ซึ่งอาจมีเอกสารที่กํากับการใชยาหรือการใหความรูอนื่
แกผูปวยรวมอยูดวย
2. Calendar ที่ blister pack เชน ยาเม็ดคุมกําเนิด
3. MEDIDOS เปนภาชนะบรรจุยาที่แบงเปน 7 ชองเล็กๆ สําหรับบรรจุยาเพื่อใช
ใน 1 สัปดาห มีการแบงเปนการใหยาวันละ 1, 2, 3 หรือ 4 ครั้ง
4. CompuMed เปนอุปกรณจายยาเม็ดอัตโนมัติ ที่มีเสียงเตือนผูปวยวาถึงเวลาที่ตอง
รับประทานยาแลว
5. Medication Events Monitoring System (MEMS) เปนขวดใสยาเม็ดที่มี microprocessor ที่ฝาภาชนะ สามารถบันทึกการใชยาไดถึง 350 ครั้ง ทุกครั้งที่มีการเปดและปด
ภาชนะ จะบันทึกเปนการใชยา 1 ครั้ง
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6. การใช controlled release formulations อาจเปนในรูปแบบยารับประทาน ยาฝง
หรือยาฉีดเขากลาม
7. การใชวิธีการสงผานยาแบบใหม เชน liposome , microcapsule delivery
Murray และคณะ (1993: 616-21) ไดทําการศึกษาเพื่อดูผลของการใช unit-of-use
packaging ตอความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยสูงอายุ ที่มีแผนการรักษาที่ซับซอน
โดยผูปวยเหลานี้มีการใชยาตั้งแต 3 ชนิดขึ้นไป ผลการศึกษาพบวาการใช unit-of - use packaging
จะทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยดีขึ้น
การใหความรูแ กผูปวย เปนวิธีการหนึง่ ที่ทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งของ
ผูปวยดีขึ้น
การที่ผูปวยจะใชยาตามแพทยสั่งไดนนั้ ผูปวยตองเขาใจวิธีการใชยาอยางถูกตอง
นอกจากวิธีการใชยาแลว ยังตองทราบเกี่ยวกับรูปแบบของยา การเก็บรักษา เทคนิคการบริหารยา
การติดตามผลการใชยาดวยตนเอง
เพื่อประเมินผลการรักษาและเฝาระวังอาการขางเคียงที่อาจ
เกิดขึ้น (Herrier and Boyce 1995: 11-2)
กอนใหความรูแกผูปวยจําเปนตองพิจารณาวาควร
จะใหขอมูลอะไรแกผูปว ยเกี่ยวกับเรื่องโรคและการรักษา
The Diabetes Education Study Group (DESG) of the European Association for
the Study of Diabetes (EASD) ไดแนะนําวา สําหรับผูปวยใหมที่เพิ่งไดรับการวินิจฉัยโรค
เบาหวานและเปนผูปวยทีไ่ มจําเปนตองใชอินซูลิน ควรใหความรูเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ เมื่อใหการ
วินิจฉัยโรคเบาหวาน (Gadsby and MacKinnon 1999: 103-8)
- ความรูเรื่องโรคเบาหวานและการรักษา
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะโภชนาการที่ดีและการควบคุมน้ําหนักใหเหมาะสม
- ความสําคัญของการออกกําลังกาย
สําหรับการนัดผูปวยมาตรวจในครั้งตอๆไป ควรใหความรูเกี่ยวกับภาวะแทรกซอน
และการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน ขอมูลที่จะใหแกผูปว ยควรมีความจําเพาะเจาะจงสําหรับ
ผูปวยแตละราย โดยพิจารณาถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ อายุ การรักษา ชนิดของโรคเบาหวาน
การมีหรือไมมภี าวะแทรกซอน
ในประเทศเยอรมัน ไดมีการพัฒนาโปรแกรมใหความรูแกผูปวยโรคเบาหวานชนิดไม
พึ่งอินซูลิน (Berger, Jorgens, and Flatten 1996: 153-5) โดยการใหความรูแกผูปวยเปนกลุมๆ
ละ 4 – 8 คน รวม 4 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 1 สัปดาหและใชเวลาครั้งละ 90 นาที เนื้อหา
ของความรูที่ใหแกผูปว ยประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเบาหวานการติดตาม
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ผลการรักษาดวยตนเอง สาเหตุที่ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น ยาเม็ดลดน้ําตาลในเลือด
อาหาร การดูแลเทา การออกกําลังกาย sick–day rules และภาวะแทรกซอนเรื้อรัง ในการ
ใหความรูแ ตละครั้ง จะประกอบดวยทฤษฎี ประสบการณและการปฏิบัติ เพื่อกระตุนให
ผูปวยเกิดการเรียนรู
ในการเขากลุม ครั้งที่ 1 จะมีการอภิปรายในกลุม โดยใหผูปวยแตละคนเลาประวัติ
โรคเบาหวานของตนเอง จากนั้นจะใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และใหผูปวยเรียนรู
การตรวจระดับน้ําตาลในปสสาวะดวยตนเอง โดยใช test strips
มีการกระตุนใหผูปวยตรวจ
ระดับน้ําตาลในปสสาวะวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารมื้อหลัก และลงบันทึกในสมุดบันทึกทีแ่ จก
ให
ในการเขากลุม ครั้งที่ 2 ใหผูปวยนําคาระดับน้ําตาลในปสสาวะที่บันทึกไวมานําเสนอ
และอภิปราย จากนั้นใหความรูเกีย่ วกับการทําให metabolic control ดีขึ้น เชน การควบคุม
อาหารและการลดน้ําหนัก และอธิบายถึงประโยชนของ nondrug therapy
ผูปวยจะไดรับ
การสอนเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานและไมควรรับประทาน โดยใหคํานึงถึงปริมาณแคลอรี่
ในการเขากลุม ครั้งที่ 3 กอนการสอน จะใหผูปวยอภิปรายถึงประสบการณเกีย่ วกับ
เรื่องอาหาร
การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัวและระดับน้ําตาลในปสสาวะในสัปดาหที่ผานมา
จากนั้นจะสอนเกี่ยวกับการดูแลเทาและการออกกําลังกาย โดยครั้งนี้จะมีแพทยตรวจเทาใหผูปว ย
ดวย
ในการเขากลุม ครั้งที่ 4 จะมีการอภิปรายเกีย่ วกับ sick–day rules และมีการให
ความรูเกี่ยวกับการตรวจติดตามที่จําเปน
เพื่อดูผลการควบคุมโรคเบาหวานและการเกิด
ภาวะแทรกซอน
ไดมีผูนําโปรแกรมนี้ไปทดลองใชและประเมินผล
หลังติดตามผูปวย 1 ป พบวา
การใชโปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพ ทําใหผูปวยน้ําหนักลดลงและลดการใชยาเม็ดลดน้ําตาลในเลือด
ลงไดถึง 50 % นอกจากนี้ยังทําใหการดูแลตนเองของผูปวยดีขึ้นดวย
สําหรับขอมูลที่ควรใหแกผปู วยในเรื่องที่เกี่ยวกับการใชยา (Bond and Hussar 1991:
1978–88; Carter and Helling, in Herfindal and Gourley, eds. 1992: 82-92; Lewis et al.
1997: 2084-98; Bullock and McDonough 2000: 40-2) ไดแก
- ชื่อ : ชื่อการคา ชื่อสามัญ ชื่อพองอื่นๆ
- ประโยชนและการออกฤทธิ์ของยา
- รูปแบบของยา ขนาดทีใ่ ช วิธีการบริหารยา ระยะเวลาของการใชยา
- คําแนะนําเฉพาะสําหรับยาบางชนิด และวิธีการบริหารยาบางวิธี
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- ขอควรระวังที่พึงสังเกตระหวางการใชยา
- อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึน้
รวมทั้งวิธีการหลีกเลีย่ งและการแกไขเมื่อเกิดอาการ
ดังกลาว
-

การติดตามผลการรักษาดวยตนเอง
การเก็บรักษายาที่ถูกตองและเหมาะสม
การเกิดปฏิกริ ิยาระหวางยากับยา หรือยากับอาหารที่อาจเกิดขึ้นได
ขอมูลเกี่ยวกับการรับยาเพิม่
สิ่งที่ควรกระทําในกรณีทลี่ ืมบริหารยา
ความสําคัญของการรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ขอมูลอื่นๆ ที่ใหสําหรับผูป วยเฉพาะราย

อยางไรก็ตามเราจําเปนตองตระหนักวาถาขอมูลที่ใหมีรายละเอียดมากเกินไป หรือการ
ใหขอมูลที่ไมเหมาะสม เชน การพูดถึงอาการขางเคียงที่ทําใหผูปวยรูสึกกลัว อาจทําใหผูปว ยไม
ใชยาได
เปาหมายของการใหความรูแกผูปวยคือ การใหขอ มูลที่ผูปวยสามารถเขาใจและ
นําไปใชได ควรอธิบายถึงประโยชนของการรักษาและความสําคัญของการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ควรหลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่ซับซอนและศัพททางเทคนิคที่ไมจําเปน
เพราะอาจมีผลตอความ
เขาใจของผูปวย หลังจากใหขอมูลแกผูปว ยแลว ควรขอใหผูปวยทวนความเพื่อดูความเขาใจของ
ผูปวย และควรกระตุนใหผปู วยถามคําถาม (Lewis et al. 1997: 2084-98)
วิธีการใหความรูแกผูปวยที่ใชโดยทั่วไป (Bond and Hussar 1991: 1978–88; Carter
and Helling, in Herfindal and Gourley, eds. 1992: 82-92) มีดังนี้
การสื่อสารโดยการพูดและการใหคําปรึกษา (Oral communication and
counseling) การสื่อสารระหวางผูใหการรักษาและผูปว ย สามารถกระทําไดทั้งโดยการพูดและ
การเขียน การสื่อสารโดยการพูดเปนวิธที ี่สําคัญที่สุดของการใหความรูแกผูปวย เพราะเปนการ
สื่อสารโดยตรง มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูปวยและผูใหการรักษา และเปนการเปดโอกาส
ใหผูปวยไดถามคําถาม การใหความรูโดยการพูด สามารถกระทําได 2 แบบคือ การให
คําปรึกษาแกผปู วยเฉพาะรายและการใหความรูแกผูปวยเปนกลุมเล็กๆ
การสื่อสารโดยการเขียน (Written communication) แมวาผูปวยอาจจะเขาใจ
วิธีการใชยา ณ. เวลาที่ผูปวยมาพบแพทยหรือเภสัชกร
แตเขาอาจจะลืมรายละเอียดเกี่ยวกับ
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วิธีการใชยาได
ดังนั้นการสื่อสารโดยการเขียนจึงมีความสําคัญเชนกัน
นอกจากการเขียน
วิธีการใชยาลงที่ฉลากแลว
อาจจะมีเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโรคและการใชยาใหแกผูปว ย
ขอมูลที่ใหแกผูปวย ควรเปนขอมูลยาเฉพาะตัวมากกวาการใหขอมูลของยาเปนกลุม หรือขอมูล
ทั่วไปที่ใชกับยาทุกรูปแบบ ถึงแมวาการเขียนฉลากและเอกสารเพิ่มเติมที่ใหแกผูปว ยจะดีเพียงใด
แตก็เปนการสื่อสารแบบทางเดียว ผูปวยไมมีโอกาสไดถามคําถามในกรณีที่มีขอสงสัย ดังนั้นควร
ใชการสื่อสารทั้งโดยการพูดและการเขียนประกอบกัน การสื่อสารทั้งสองวิธีนี้เปนสวนประกอบ
ที่สําคัญของการใหความรูแกผูปวย เพื่อใหตระหนักถึงการรักษา
การใชโสตทัศนูปกรณ (Audiovisual materials) การใชอุปกรณชวยนี้อาจจะมี
ประโยชนในบางโอกาส
เพราะผูปวยจะไดเห็นภาพลักษณะของการเจ็บปวยไดชัดเจนกวาหรือ
อาจไดทราบถึงการออกฤทธิ์ของยาหรือวิธกี ารบริหารยา เชน วิธีการฉีดอินซูลิน
การใช
metered–dose inhaler เปนตน การใหความรูโดยการใชสื่อนี้อาจจะใหในบริเวณที่ผูปวยนั่งรอ
หรือในหองใหคําปรึกษา นอกจากนี้อาจใชเพื่อใหความรูแกผูปวยทีน่ อนโรงพยาบาล ในกรณีที่มี
ผูปวยจํานวนมาก แตบุคลากรที่ใหความรูแกผูปวยมีจํากัด การใหความรูทางวิดีโอเทป ผูปว ย
สามารถดูไดหลายครั้ง เพื่อใหเกิดการเรียนรู และเปนการประกันวาผูปวยแตละคนไดรับขอมูลที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน ระยะเวลาที่เหมาะสมของการใหความรูทางวิดโี อเทปคือ 8–20 นาที ซึ่ง
เปนระยะเวลาที่คนดูใหความสนใจ แตอยางไรก็ตามการใหความรูแกผูปวยเฉพาะราย ยังคงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับผูปวยที่ไดรับยาที่มีความเสี่ยงสูง (Superior et al. 2002: 859-61)
การใชโปรแกรมพิเศษ (Special compliance programs)
ที่จะชวยสงเสริม
ความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนการรักษารวมทั้งการใชยาตามสั่ง เชน โปรแกรมแนะนําความรู
แกผูปวยโรคเบาหวาน (มนุพัศ โลหิตนาวี 2539)
การกระตุนผูป ว ย เปนสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําใหผปู วยใชยาตามสั่ง หากผูปวย
รูสึกวาโรคหรืออาการที่เปนอยูมีความรุนแรงและการรักษาจะทําใหเกิดผลดีแกผูปวย
จะทําให
ผูปวยใหความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
แพทยและบุคลากรทางการแพทยสว นใหญมักจะสันนิษฐานวา
ถาผูปวยมีความรู
เกี่ยวกับเรื่องโรคและแผนการรักษาดี จะมีความรวมมือในการใชยาตามสั่งดี แมวาหลักฐานนีจ้ ะ
เปนจริงสําหรับผูปวยสวนใหญ
แตในผูปวยบางราย การมีความรูเพิ่มขึ้นไมไดทําใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความรวมมือในการใชยาตามสั่ง ดังผลการศึกษาของ Chan และ
Molassiotis (1999: 431-8)
ที่ไดทําการศึกษาเพื่อดูความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรค
เบาหวานกับความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนรักษา รวมทั้งความรวมมือในการใชยาตามสั่งของ
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน (NIDDM) ของชาวจีนในฮองกง ผลการศึกษาพบวาไมมี
ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนการ
รักษา รวมทัง้ ความรวมมือในการใชยาตามสั่ง ผูปวยสวนใหญไดรับความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
มาก แตขาดการนําความรูด ังกลาวไปปฏิบัติ นั่นคือมีชองวางระหวางสิ่งที่ผูปวยรูกับสิ่งที่ผูปวย
ปฏิบัติจริง ดังนั้นควรมีกลวิธีในการลดชองวางดังกลาวลง โดยการกระตุนใหผปู วยปฏิบัติตาม
แผนการรักษามากขึ้น
นอกจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชยาและทัศนคติหรือแรงจูงใจแลว พฤติกรรม
เปนอีกสิ่งหนึง่ ที่มีผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่ง ในผูปวยที่เปนโรคหรือมีอาการเจ็บปวย
เฉียบพลัน
การกระตุน ผูปวยจะมีผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่งนอยกวาการใหความรู
เนื่องจากโรคหรืออาการเจ็บปวยดังกลาวเปนตัวกระตุนที่ทําใหผูปวยใชยาตามสั่งไดดี และปญหา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะมีนอ ย เนื่องจากผูปวยใชยาในชวงระยะเวลาสั้นๆ ในทาง
ตรงกันขาม ในผูปวยโรคเรื้อรัง การใหความรูแกผูปวยจะมีบทบาทสําคัญตอความรวมมือในการ
ใชยาตามสั่งในระยะแรก แตการใหความรูเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอสําหรับความรวมมือใน
การใชยาตามสั่งในระยะยาว เนื่องจากโรคเรื้อรังสวนใหญมักไมมอี าการแสดงออกหรือมีอาการ
แสดงออกเพียงเล็กนอย และระยะเวลาที่จะเกิดภาวะแทรกซอนของโรคจะใชเวลานาน ผูปว ย
สวนใหญจะตองใชยาไปตลอดชีวิต และตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้นการกระตุนผูปว ย
จะมีผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่งมากกวาการใหความรู (Herrier and Boyce 1995: 112)
จากความซับซอนและผลเสียของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง เภสัชกร
ในฐานะเปนบุคลากรที่มีบทบาทเกี่ยวกับเรือ่ งยา อาจชวยแกปญหานีไ้ ด
บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน
การใหความรูแกผูปวยและการติดตามการรักษาผูปวยโรคเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงผูปวย
โรคเบาหวาน เปนหนาที่สําคัญที่เภสัชกรควรกระทํา เภสัชกรจําเปนตองเขาหาผูปวย เก็บขอมูล
จากผูปวย ใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูปวยและวางแผนติดตามการรักษา
Koecheler และคณะ (1989: 729-32) ไดเลือกตัวชีว้ ัด 6 ตัว เพื่อใชเปนแนวทาง
คัดเลือกผูปวยที่ควรติดตาม เนื่องจากมีโอกาสเกิดผลที่ไมพึงประสงคจากการใชยาสูง ไดแก
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1. ผูปวยที่ไดรับยาตั้งแต 5 ชนิด ขึ้นไป
2. ผูปวยที่ไดรับยาตั้งแต 12 doses ตอวัน ขึ้นไป
3. ผูปวยที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษาตั้งแต 4 ครั้ง ขึ้นไป ภายในระยะเวลา 12
เดือน ที่ผานมา
4. ผูปวยที่มีโรครวมกันมากกวา 3 โรค ขึ้นไป
5. ผูปวยที่มีประวัติไมรว มมือในการใชยาตามสั่ง
6. ผูปวยที่ไดรับยาที่จําเปนตองมีการติดตาม
จากผลการศึกษานี้ พบวาผูปวยที่มีประวัติไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง เกิดผลที่ไม
พึงประสงคจากการใชยามากที่สุด ซึ่งปญหานี้เปนสิ่งที่สามารถปองกันได หากเภสัชกรสามารถ
ชี้ไดวาผูปว ยคนใดมีโอกาสเกิดปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง และหาแนวทางแกไข
ปญหาใหแกผปู วย
การแกปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง ขั้นตอนแรกตองหาสาเหตุที่ทาํ ให
ผูปวยไมใชยาตามสั่ง ตอจากนั้นตองหาวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมสําหรับผูปวยแตละราย โดย
คํานึงถึงเครื่องมือและอุปกรณที่มีอยู และขั้นตอนสุดทายตองมีการติดตามผลของ intervention
ที่ใหแกผูปวย (Felkey 1995: 42-51; Christensen, in Smith and Wertheimer, eds. 1996: 35177)
การสื่อสารระหวางเภสัชกรและผูปวย เปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหผูปว ยมีความรู ความ
เขาใจมากขึ้น มีความรวมมือในการใชยาตามสั่งเพิ่มขึ้นและอาจทําใหผลการรักษาดีขึ้น (Young
1996: 1277-91)
กอนที่เภสัชกรจะใหความรูแกผูปวย จําเปนตองมีการประเมินความตองการ
ของผูปวยกอน และสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการรูวาผูปวยสามารถเรียนรูไดอยางไร อยางไร
ก็ตามการเรียนรูและความรู
ก็ไมไดเปนสิ่งที่ประกันวาผูปวยจะปฏิบัติตามหรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
เพราะในแตละวันผูปว ยตองพบกับสิ่งตาง ๆ มากมาย ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหลืม
รับประทานยา ไมสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําเรื่องอืน่ ๆ เชน การควบคุมอาหาร หรือการหยุด
สูบบุหรี่ได
ดังนั้นปจจัยอีกประการหนึ่งที่ตองพิจารณาเมื่อจะใหความรูแกผูปว ยคือ ทัศนคติ
และความเชื่อทางดานสุขภาพของผูปวย
ผูปวยจําเปนตองเขาใจวาเขาเปนโรคและโรคนี้เปน
อันตราย การรักษาที่เขาไดรับมีประโยชนมากกวาคาใชจายที่ตองสูญเสียไป หรืออาการอันไม
พึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นและอุปสรรคอื่นๆ นอกจากการใหความรูแกผูปวยแลว จําเปนตองมี
การกระตุนใหผูปวยตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา
การใหความรูแกผูปวยไมควรเปน
การใหขอมูลทางเดียว เภสัชกรจําเปนตองเคารพสิทธิของผูปวยที่จะเลือกดวย การใหความรูจะ
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ประสบผลสําเร็จได ถาผูปวยมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Carter and Helling, in Herfindal and
Gourley, eds. 1992: 82-92; American Society of Health-System Pharmacists 1997: 431-4)

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี้เปนการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการใหคําปรึกษารายบุคคลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่เลือกใชในการศึกษานี้คือ ผูปว ยโรคเบาหวานที่เปนผูปวยนอก
และมารับบริการที่คลินิกผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลแกงคอย ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือน
มิถุนายน 2544 และระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2544 ระหวางเวลา 8.00-12.00 น.
Inclusion criteria
ที่เปนผูปวยนอกและมารับ
1. ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2
บริการที่คลินิกผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลแกงคอย โดยไมจํากัดเพศ อายุ
2. มีการใชยารักษาโรคเบาหวานอยูข ณะที่ทําการศึกษา
3. ยังไมเคยไดรับการใหคําปรึกษารายบุคคลมากอนทําการศึกษานี้
4. สามารถใหสัมภาษณไดหรือในกรณีที่ผูปวยมีผูดูแล ผูที่ใหการดูแลผูปวย
สามารถใหสัมภาษณได
Exclusion criteria
1. ผูปวยไมยินดีที่จะเขารวมในการศึกษา
จนครบทั้ง 3 ครั้ง

หรือไมยินดีใหติดตามเก็บขอมูล

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ เปนผูป วยที่ไดจากการสุมตัวอยางโดย
วิธี random sampling จากผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกผูปวยเบาหวานและเขาเกณฑ
การคัดเลือกผูปวย การสุม ทําโดยนํารายชื่อผูปวยทีจ่ ะมารับการตรวจที่คลินิกผูปว ยเบาหวานและ
เขาเกณฑการคัดเลือกผูปวย มาใสลําดับที่ตามจํานวนนับ จากนั้นทําการสุมโดยใชตวั เลขหลัก
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หนวยและหลักสิบของตารางเลขสุม
สุมผูปวยเขาสูกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กอน
ทําการศึกษา สอบถามความสมัครใจของผูปวยในการเขารวมการศึกษา ถาผูปวยยินดีเขารวมใน
การศึกษา จะทําการศึกษาและเก็บขอมูล 3 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 4 สัปดาห
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบสัมภาษณที่ใชเก็บขอมูลของผูปวย เพื่อเก็บขอมูลของปจจัยตางๆ ที่อาจมีความ
สัมพันธกับความรวมมือในการใชยาตามสั่ง ไดแก
ขอมูลลักษณะประชากร
สิทธิการ
รักษาพยาบาล ปจจัยที่เกี่ยวกับโรคและการใชยาของผูปวย (ตัวอยางในภาคผนวก ก)
2. แบบบันทึกปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับประวัติ
การใชยารักษาโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่ผูปวยไดรับครั้งกอน ปญหาความไมรวมมือใน
การใชยาตามสั่งและปญหาอื่นๆ ที่ตรวจพบจากการสัมภาษณ สาเหตุของปญหาและคําแนะนําที่
ใหแกผูปวย รวมทั้งระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร (fasting blood sugar) (ตัวอยางใน
ภาคผนวก ข)
3. แบบบันทึกจํานวนและชนิดของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง และ
สาเหตุที่อาจเปนไปได ทีส่ รุปไดจากการศึกษาแตละครั้ง รวมทั้งระดับน้ําตาลในเลือดขณะอด
อาหาร (ตัวอยางในภาคผนวก ค)
4. บัตรตรวจโรค (OPD card) เพื่อดูประวัติการใชยารักษาโรคเบาหวานและโรคเรื้อรัง
อื่นๆ ของผูปวย
5. แผงแสดงตัวอยางยา เนื่องจากผูปวยสวนใหญไมทราบชื่อยา และผูปวยบางรายไม
สามารถอธิบายลักษณะของยาที่ใชได
ผูวิจัยจึงไดจัดทําแผงแสดงตัวอยางยาที่ใชรักษาโรค
เบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่พบวาผูปวยไดรับบอย เพื่อใหผูปว ยระบุยาที่ใชไดอยางถูกตอง
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล
กลุมทดลอง ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ครั้งที่ 1
1. สัมภาษณและเก็บขอมูลทั่วไปของผูปวย
2. บันทึกประวัตกิ ารใชยาสําหรับโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่ผูปวยไดรับ
ครั้งกอน โดยดูจากบัตรตรวจโรค
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3. สัมภาษณผูปวย เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและชนิดของปญหาความไม
รวมมือในการใชยาตามสั่ง รวมถึงปญหาในการปฏิบัติตามแผนการรักษา
และสาเหตุที่อาจ
เปนไปได พรอมทั้งบันทึกคาระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
4. ดําเนินการใหคําปรึกษาแกผูปวยโดยผูวจิ ัย ไดแก การใหคาํ ปรึกษาเกีย่ วกับ
เรื่องยา การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการควบคุมปจจัยเสีย่ งอื่นๆ ที่อาจมีผลตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ตามชนิดของปญหาที่พบในผูปวยแตละราย ดัง
แนวทางการใหคําปรึกษาในภาคผนวก ง
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
1. บันทึกประวัตกิ ารใชยาสําหรับโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่ผูปวยไดรับ
ครั้งกอน โดยดูจากบัตรตรวจโรค
2. สัมภาษณผูปวย เพื่อดูวาปญหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่ง รวมถึง
ปญหาในการปฏิบัติตามแผนการรักษาที่ตรวจพบในครั้งกอน ไดรับการแกไขหรือไม และพบ
ปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง ปญหาในการปฏิบัติตามแผนการรักษาอื่นอีกหรือไม
โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและชนิดของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง ปญหาใน
การปฏิบัติตามแผนการรักษาและสาเหตุที่อาจเปนไปได พรอมทั้งบันทึกคาระดับน้ําตาลในเลือด
ขณะอดอาหาร
3. ดําเนินการใหคําปรึกษาแกผูปวยโดยผูวจิ ัย ไดแก การใหคําปรึกษาเกีย่ วกับ
เรื่องยา การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการควบคุมปจจัยเสีย่ งอื่นๆ ที่อาจมีผลตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ตามชนิดของปญหาที่พบในผูปวยแตละราย
ดัง
แนวทางการใหคําปรึกษาในภาคผนวก ง
กลุมควบคุม ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ครั้งที่ 1
1. สัมภาษณและเก็บขอมูลทั่วไปของผูปวย
2. บันทึกประวัตกิ ารใชยาสําหรับโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่ผูปวยไดรับ
ครั้งกอน โดยดูจากบัตรตรวจโรค
3. สัมภาษณผูปวย เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและชนิดของปญหาความไม
รวมมือในการใชยาตามสั่ง รวมถึงปญหาในการปฏิบัติตามแผนการรักษา
และสาเหตุที่อาจ
เปนไปได พรอมทั้งบันทึกคาระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
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4. ใหผูปวยไดรับบริการจายยา
เจาพนักงานเภสัชกรรมที่หองจายยา

และรับคําแนะนําการใชยาจากเภสัชกรหรือ

ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
1. บันทึกประวัตกิ ารใชยาสําหรับโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่ผูปวยไดรับ
ครั้งกอน โดยดูจากบัตรตรวจโรค
2. สัมภาษณผูปว ย เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและชนิดของปญหาความไม
รวมมือในการใชยาตามสั่ง รวมถึงปญหาในการปฏิบัติตามแผนการรักษา
และสาเหตุที่อาจ
เปนไปได พรอมทั้งบันทึกคาระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
3. ใหผปู วยไดรับบริการจายยา
และรับคําแนะนําการใชยาจากเภสัชกรหรือ
เจาพนักงานเภสัชกรรมที่หองจายยา
เกณฑการตัดสินความไมรวมมือในการใชยาตามสัง่
เกณฑการตัดสินความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง จะถือวาผูปวยไมรวมมือในการ
ใชยาตามสั่ง หากสัมภาษณพบวาผูปวยมีการใชยารักษาโรคเบาหวานและยาที่รักษาโรคหรือภาวะ
เจ็บปวยเรื้อรังอื่นๆ ตามลักษณะขอใดขอหนึ่งมากกวา 2 วัน ภายใน 2 สัปดาหที่ผานมา นั่นคือ
ผูปวยมีจํานวนวันทีใ่ ชยาถูกตองตามแพทยสั่งนอยกวา 80% ของจํานวนวันทีไ่ ดรับยา (Eisen, in
Cramer and Spilker, eds. 1991: 225-31) การที่สอบถามขอมูลจากผูปวยภายใน 2 สัปดาหที่
ผานมา
เนื่องจากวิธีที่ใชในการสืบหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งของการศึกษานี้ ใช
วิธีการสัมภาษณ ดังนั้นการสอบถามขอมูลการใชยาในระยะเวลาที่นานกวานี้ ผูปวยบางรายอาจ
จําขอมูลไมได ทําใหขอมูลที่ไดรับมีความคลาดเคลื่อน เกณฑการตัดสินความไมรวมมือในการ
ใชยาตามสั่ง (สุวรรณี เจริญพิชิตนันท 2532; Berg et al. 1993: S1-S22; วันจันทร ปุญญวันทนีย
2541) มีดังนี้
1. ผูปวยใชยาขนานใดขนานหนึ่งที่ไดรับจากโรงพยาบาล
ในขนาดที่ตางไปจาก
แพทยสั่ง อาจมากกวาหรือนอยกวาที่แพทยสั่ง โดยทีผ่ ูปวยเพิ่มหรือลดขนาดยาเอง
2. ผูปวยใชยาขนานใดขนานหนึ่งที่ไดรับจากโรงพยาบาล
โดยที่จํานวนครั้งในแต
ละวัน ตางไปจากแพทยสงั่ อาจมากกวาหรือนอยกวาที่แพทยสั่ง โดยที่มิไดมีสาเหตุจากการลืม
ใชยา
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3. ผูปวยหยุดใชยาขนานใดขนานหนึ่งทีไ่ ดรับจากโรงพยาบาลกอนแพทยสั่ง โดยไมมี
เหตุผลสมควร แตหากผูปวยหยุดใชยาโดยมีเหตุผลสมควร เชน แพยา หรือเกิดภาวะน้าํ ตาลใน
เลือดต่ํา จะถือวาผูปวยยังคงรวมมือในการใชยาตามสั่ง
4. ผูปวยยังคงใชยาที่แพทยสั่งใหหยุดใชแลว
5. ผูปวยลืมใชยาขนานใดขนานหนึ่งที่ไดรับจากโรงพยาบาล
6. ผูปวยใชยาขนานใดขนานหนึ่งที่ไดรับจากโรงพยาบาล ในเวลาที่ตางไปจากแพทย
สั่ง เชน ยาที่ตองรับประทานกอนอาหาร แตผูปวยรับประทานหลังอาหาร โดยที่มิไดมีสาเหตุ
จากการลืมรับประทานยา
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 10.0
1. คํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (mean) และคาความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ของขอมูลลักษณะประชากรที่ศึกษา และทดสอบความแตกตาง
ของลักษณะประชากรของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยใชสถิติไคสแควร
2. คํานวณคารอยละของจํานวนผูปว ยทีใ่ ชยาตามสั่ง ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
และทดสอบความแตกตางของจํานวนผูปวยที่ใชยาตามสั่ง ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
และระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชสถิติไคสแควร
3. ทดสอบความแตกตางของจํานวนปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งระหวาง
กลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยใชสถิตไิ คสแควร
4. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร โดยใช Mann-Whitney U test
5. วิเคราะหหาความสัมพันธของลักษณะประชากร และปจจัยที่อาจมีผลตอความ
รวมมือในการใชยาตามสั่ง โดยใชสถิติไคสแควร

บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการศึกษานีเ้ ปนผลการศึกษาในผูปว ยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการที่คลินิกผูปวย
เบาหวานของโรงพยาบาลแกงคอย ในวันพุธและวันพฤหัสบดี ระหวางเวลา 8.00–12.00 น.
เปนผูปวยทีไ่ ดจากการสุมตัวอยาง
ระยะเวลาดําเนินการศึกษาและการเก็บขอมูลระหวางเดือน
มีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2544 และระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2544
โดย
ทําการศึกษาและเก็บขอมูลผูปวยแตละราย 3 ครั้ง คือ ขอมูลกอนการทดลอง หลังการทดลอง
ครั้งที่ 1 และหลังการทดลองครั้งที่ 2
การศึกษาและเก็บขอมูลครั้งที่ 1 เปนขอมูลกอนการทดลอง
มีจํานวนผูปวยที่
ทําการศึกษาและเก็บขอมูลในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 32 คน
เปนผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมด
การศึกษาและเก็บขอมูลครั้งที่ 2 เปนขอมูลหลังการทดลองครั้งที่ 1 มีจํานวนผูปว ยที่
ติดตามศึกษาและเก็บขอมูลไดในกลุมควบคุม 30 คน ผูปวยในกลุมนี้ 2 คน ที่ไมสามารถติดตาม
เก็บขอมูลได
เนื่องจากผูปวยไมไดมารับการตรวจโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลแกงคอยอีกเลย
สวนกลุมทดลองติดตามศึกษาและเก็บขอมูลได 28 คน โดยผูปวย 3 คน ที่ไมสามารถติดตามเก็บ
ขอมูลได เนือ่ งจากผูปวยไมไดมารับการตรวจโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลแกงคอยอีกเลย สวน
ผูปวยอีก 1 คน มารับการตรวจและรับยาลดน้ําตาลในเลือด โดยไมไดเขาคลินิกผูปวยเบาหวาน
และไมไดตรวจระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
การศึกษาและเก็บขอมูลครั้งที่ 3 เปนขอมูลหลังการทดลองครั้งที่ 2 มีจํานวนผูป วย
ที่ติดตามศึกษาและเก็บขอมูลไดในกลุมควบคุม 30 คน และกลุมทดลอง 27 คน ผูปวยในกลุม
ทดลองอีก 1 คน ที่ไมสามารถเก็บขอมูลไดในครั้งนี้ เนื่องจากผูปวยไมไดมารับบริการที่คลินิก
ผูปวยเบาหวาน ในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา
ขอมูลที่นํามาวิเคราะหผลนี้ เปนขอมูลของผูปวยที่สามารถติดตามศึกษาและเก็บขอมูล
ไดครบทั้ง 3 ครั้ง เปนผูปวยในกลุมควบคุม 30 คน และกลุมทดลอง 27 คน
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัย แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุมผูปวยที่ศกึ ษา
ตอนที่ 2 ความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
2.1 จํานวนผูปวยที่ใชยาตามสั่ง
2.2 จํานวนปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
2.3 ชนิดของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
2.4 สาเหตุของปญหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่ง
2.5 การแกปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ตอนที่ 3 ระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
3.1 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
3.2 ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
ตอนที่ 4 การวิเคราะหหาความสัมพันธของลักษณะประชากร และปจจัยที่อาจมีผล
ตอความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุมผูป วยที่ศึกษา
ลักษณะประชากรของกลุมผูปวยที่ศกึ ษา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได สถานภาพสมรส สิทธิการรักษาพยาบาล ระยะเวลาเปนโรคเบาหวาน โรคประจําตัวอืน่
ที่พบรวมดวย จํานวนขนานยาและรูปแบบยาที่ใช ความสามารถในการบริหารยาดวยตนเอง
แสดงในตารางที่ 2 จากขอมูลในตารางที่ 2 เมื่อทดสอบโดยใชสถิติไคสแควร พบวาลักษณะ
ประชากรของผูปวยทั้ง 2 กลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผูปวยที่
ทําการศึกษาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เนื่องจากผูปวยที่มารับบริการที่คลินิกผูปวยเบาหวาน
ของโรงพยาบาลแกงคอย เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ผูปว ยสวนใหญไมไดทาํ งาน เนื่องจาก
เปนผูปวยสูงอายุ จึงไมมีรายไดและมีบัตรสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของผูปวยที่ทําการศึกษาเปนโรคเบาหวานมา 2-5 ป
และมีโรคความดันโลหิตสูงรวมดวย
นอกจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแลว มีผูปวย 1 คน ที่มีโรคหัวใจขาดเลือด
(ischemic heart disease) รวมดวยและอีก 1 คน มีภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติ (hyperlipidemia)
รวมดวยซึ่งโรคและภาวะผิดปกติดังกลาวเปนสิ่งที่มักพบรวมกับโรคเบาหวาน (American Diabetes
Association 1998: S23-S31)สําหรับผูปวยที่มีโรคประจําตัวอืน่ รวมดวยตองรับประทานยาวันละ
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หลายขนาน และผูปวยสวนใหญตองบริหารยาดวยตนอง
บาน

เนื่องจากลูกหลานออกไปทํางานนอก

ตารางที่ 2 ลักษณะขอมูลพืน้ ฐานประชากรที่ศึกษา
กลุมทดลอง
คน (%)
27

p –value*

จํานวน

กลุมควบคุม
คน (%)
30

เพศ
ชาย
หญิง

10 (33.3)
20 (66.7)

6 (22.2)
21 (77.8)

0.391

57.4 ± 6.9
5 (16.7)
15 (50.0)
8 (26.7)
2 (6.7)

58.9 ± 11.0
6 (22.2)
7 (25.9)
8 (29.6)
6 (22.2)

การศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

4 (13.3)
26 (86.7)

5 (18.5)
22 (81.5)

0.722

อาชีพ
ไมไดทํางาน
ขาราชการ ประกอบธุรกิจสวนตัว
รับจาง เกษตรกร

17 (56.7)
6 (20.0)
7 (23.3)

17 (63.0)
2 (7.4)
8 (29.6)

0.384

ลักษณะของกลุมตัวอยาง

อายุ (ป)
อายุเฉลี่ย (Mean ± SD)
40 – 50
51 – 60
61 – 70
> 70

0.183
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ตารางที่ 2 (ตอ)
กลุมควบคุม
คน (%)

กลุมทดลอง
คน (%)

p –value*

16 (53.3)
1 (3.3)
9 (30.0)
4 (13.3)

17 (63.0)
2 (7.4)
5 (18.5)
3 (11.1)

0.683

2 (6.7)
23 (76.7)
5 (16.7)

2 (7.4)
15 (55.6)
10 (37.0)

0.202

สิทธิการรักษา
เบิกคารักษาได จายเงินเอง
มีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

4 (13.3)
26 (86.7)

2 (7.4)
25 (92.6)

0.673

ระยะเวลาเปนโรคเบาหวาน (ป)
<2
2–5
>5

7 (23.3)
17 (56.7)
6 (20.0)

4 (14.8)
12 (44.4)
11 (40.7)

0.223

โรคประจําตัวอื่น
Hypertension
Ischemic heart disease
Hyperlipidemia

16 (53.3)
16
1
0

12 (44.4)
12
0
1

0.599

ลักษณะของกลุมตัวอยาง
รายไดตอเดือน (บาท)
ไมมีรายได
≤ 3,000
3,001 – 6,000
> 6,000
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หยา มาย แยกกันอยู
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ลักษณะของกลุมตัวอยาง
จํานวนขนานยาที่ใช
1 ขนาน
2 ขนาน
3 ขนาน
4 ขนาน
5 – 7 ขนาน

กลุมควบคุม
คน (%)

กลุมทดลอง
คน (%)

p –value*

6 (20.0)
8 (26.7)
11 (36.7)
4 (13.3)
1 (3.3)

5 (18.5)
7 (25.9)
11 (40.7)
2 (7.4)
2 (7.4)

0.909

30 (100.0)
0

26 (96.3)
1 (3.7)

29 (96.7)
1 (3.3)

26 (96.3)
1 (3.7)

รูปแบบของยาที่ใช
ยารับประทาน
ยารับประทานรวมกับยาฉีดอินซูลิน
การบริหารยาดวยตนเอง
ได
ไมได
* ทดสอบโดยใชสถิติไคสแควร
ตอนที่ 2 ความรวมมือในการใชยาตามสัง่
การศึกษานี้ทําการศึกษา และเก็บขอมูลความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยใน
กลุมควบคุมและกลุมทดลอง 3 ครั้ง คือ กอนการทดลอง หลังการทดลองครั้งที่ 1 และหลัง
การทดลองครั้งที่ 2 วิธีทใี่ ชในการสืบหาความรวมมือในการใชยาตามสั่งของการศึกษานี้ ใช
วิธีการสัมภาษณ เกณฑการตัดสินความรวมมือในการใชยาตามสั่ง จะถือวาผูปวยรวมมือในการ
ใชยาตามสั่ง หากสัมภาษณพบวาผูปว ยมีจํานวนวันทีใ่ ชยารักษาโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ
ถูกตองตามแพทยสั่ง เทากับหรือมากกวา 80% ของจํานวนวันทีไ่ ดรบั ยา
จากการติดตามเก็บขอมูลความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยทั้ง 2 กลุม 3 ครั้ง
พบผูปวยในกลุมควบคุมมารับการตรวจไมตรงตามนัด 1 ครั้ง จํานวน 4 คน (13.3%) โดยผูปว ย
3 คน มารับการตรวจหลังวันนัด 1 สัปดาห สวนอีก 1 คน มารับการตรวจกอนวันนัด 1 วัน
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ซึ่งเปนวันที่มคี ลินิกผูปวยเบาหวานเชนกัน จากการสัมภาษณพบผูปวยดังกลาวมีปญหาความไม
รวมมือในการใชยาตามสั่ง 3 คน สวนอีก 1 คน ที่มารับการตรวจไมตรงตามนัด เนื่องจาก
ผูปวยตองเขารับการผาตัดถุงน้ําในไต ที่โรงพยาบาลสระบุรี ทําใหไมสามารถมาตรวจตามนัดได
สําหรับผูปวยในกลุมทดลอง มีจํานวน 4 คน (14.8%) ที่มารับการตรวจไมตรงตามนัด 1 ครั้ง
โดยผูปวย 3 คน มารับการตรวจหลังวันนัด 1 สัปดาห สวนอีก 1 คน มารับการตรวจหลัง
วันนัด 2 สัปดาห จากการสัมภาษณพบวาผูปวยทั้ง 4 คน มีปญหาความไมรวมมือในการใชยา
ตามสั่ง ดังนั้นการที่ผูปวยมาตรวจไมตรงตามนัด อาจเปนตัวบงชีต้ ัวหนึง่ วาผูปวยมีโอกาสเกิด
ปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
2.1 จํานวนผูป วยที่ใชยาตามสั่ง
ผลการศึกษาพบจํานวนผูปวยที่ใชยาตามสั่ง ตามตารางที่ 3
จากตารางที่ 3
เมื่อทดสอบโดยใชสถิติไคสแควรพบวา กอนทดลอง จํานวนผูปว ยที่ใชยาตามสั่งของทั้ง 2 กลุม
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยกลุมควบคุมมีจํานวนผูปวยทีใ่ ชยาตามสั่ง
33.3% และกลุมทดลองมีจํานวนผูปว ยทีใ่ ชยาตามสั่ง 37.0% หลังการทดลองครั้งที่ 1 พบจํานวน
ผูปวยที่ใชยาตามสั่งของทั้ง 2 กลุมเพิ่มขึ้น โดยกลุมทดลองมีจํานวนผูปวยทีใ่ ชยาตามสั่งเพิ่มขึ้น
มากกวากลุมควบคุม แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง 2 กลุม หลังการ
ทดลองครั้งที่ 2 พบจํานวนผูปวยที่ใชยาตามสั่งของกลุมทดลองเพิม่ ขึ้นอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม (p = 0.007)
และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนผูปวยทีใ่ ชยาตามสั่งภายใน
กลุมควบคุมและกลุมทดลอง ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลองครั้งที่ 2 พบวาหลังการ
ทดลองครั้งที่ 2 กลุมควบคุมมีจํานวนผูปวยทีใ่ ชยาตามสั่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับกอนการทดลอง ในขณะทีก่ ลุมทดลองมีจํานวนผูปวยที่ใชยาตามสั่งหลังการทดลอง
ครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกอนการทดลอง (p = 0.002)
จากผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ผูปวยโรคเบาหวานมีปญหาความไมรวมมือใน
การใชยาตามสั่งสูง
จากรายงานและผลการศึกษาตางๆ พบอุบัติการณของปญหาดังกลาวใน
ผูปวยโรคเบาหวานอยูในชวง 40–83% (สุวรรณี เจริญพิชิตนันท 2532; Berg et al. 1993: S6;
Venturini et al. 1999: 281-8; American Diabetes Association 2000 a) สําหรับอุบัติการณที่
พบในการศึกษานี้อยูใ นชวงดังกลาว และจากผลการศึกษาพบวา การใหคําปรึกษารายบุคคลมีผล
ทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาหลายการศึกษา
ที่ทําในผูปวยโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่พบปญหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งสูง
(สุวรรณี เจริญพิชิตนันท 2532; กนกวรรณ ภูไพศาล 2537; สุภารัตน ปญญาปตโชโต 2540;
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วันจันทร ปุญญวันทนีย 2541; ฐิติมา ชูเทพย 2542; ทัศนา เติมคลัง 2542; มนิสิดา อารีกุล
2542)
ตารางที่ 3 จํานวนผูปว ยทีใ่ ชยาตามสั่ง
จํานวนผูปวยที่ใชยาตามสั่ง คน (%)
กลุมทดลอง
(n = 27 คน)
10 (37.0)
17 (63.0)
22 (81.5)

p –value*

กอนทดลอง
หลังทดลองครั้งที่ 1
หลังทดลองครั้งที่ 2

กลุมควบคุม
(n = 30 คน)
10 (33.3)
12 (40.0)
14 (46.7)

เปรียบเทียบภายในกลุม
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง

กอนทดลอง
10 (33.3)
10 (37.0)

หลังทดลองครั้งที่ 2
14 (46.7)
22 (81.5)

p –value*
0.430
0.002

เปรียบเทียบระหวางกลุม

0.494
0.071
0.007

* ทดสอบโดยใชสถิติไคสแควร
2.2 จํานวนปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสัง่
จากวิธีการสัมภาษณ เพื่อหารายละเอียดของปญหาความไมรว มมือในการใชยา
ตามสั่งของผูปวยกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวาผูปวยที่มีปญหาความไมรว มมือในการใชยา
ตามสั่ง บางรายมีจํานวนปญหามากกวา 1 ปญหา ดังแสดงในตารางที่ 4
จากตารางที่ 4
เมื่อทดสอบโดยใชสถิติไคสแควร พบวากอนทดลอง ผูปวยทั้ง 2 กลุม มีจํานวนปญหาความไม
รวมมือในการใชยาตามสั่ง ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบวา ผูปว ยกลุมทดลองมีจํานวนปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม (p = 0.020)
อยางไรก็ตามในกลุมทดลองยังคงมีผูปวยอีก
5 คน (18.5%) ที่ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดเมือ่ สิ้นสุดการทดลอง นั่นคือการใหคําปรึกษา
รายบุคคลสามารถชวยแกปญ
 หาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยไดระดับหนึ่ง ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาอื่นๆ ที่พบวาการใหคําปรึกษาแกผูปว ยจะชวยลดปญหาความไมรวมมือ
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ในการใชยาตามสั่งของผูปวยได แตยังคงมีผูปวยบางสวนที่ไมสามารถแกปญหานี้ไดดวยวิธกี าร
ใหคําปรึกษาแนะนํา (สุวรรณี เจริญพิชิตนันท 2532; กนกวรรณ ภูไ พศาล 2537; สุภารัตน
ปญญาปตโชโต 2540; วันจันทร ปุญญวันทนีย 2541; ฐิติมา ชูเทพย 2542; ทัศนา เติมคลัง
2542; มนิสิดา อารีกุล 2542) สําหรับผูปวยที่ยังคงพบปญหา ควรพิจารณาวามีสาเหตุและ
ปจจัยเสีย่ งอื่นอีกหรือไม และอาจตองเปลี่ยนวิธีการแกปญหาหรือใชวิธีการแกปญ
 หาอื่นรวมดวย
เชน การใหความรูในรูปของเอกสาร วิดโี อเทปหรือโปรแกรมการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคและ
การใชยา ถึงแมสื่อตางๆ เหลานี้จะเปนการสื่อสารแบบทางเดียวแตกม็ ีประโยชน เนื่องจากผูปว ย
สามารถอานซ้ําหรือดูซ้ําได ในกรณีทยี่ ังไมเขาใจชัดเจนหรือลืม
และในผูปว ยบางรายอาจตอง
แกปญหาโดยประสานกับแพทยเพื่อพิจารณาปรับแผนการรักษา ใหสอดคลองกับกิจวัตรประจําวัน
ของผูปวย เชน ผูปวยที่ทํางานยุง แลวทําใหเกิดปญหาลืมรับประทานยา อาจตองปรับเปลี่ยนมือ้ ที่
รับประทานยา ถาสามารถทําได เพื่อแกปญหาดังกลาว (Felkey 1995: 42-51; Lewis et al.
1997: 2084-98)
จากการศึกษานี้ นอกจากจะพบวาผูปวยที่มีปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
แตละรายมีจํานวนปญหาที่แตกตางกันแลว
ยังพบวาปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ของผูปวยบางรายมีการเปลี่ยนแปลง โดยพบวาผูปวยบางรายมีจํานวนปญหาเพิ่มขึ้น บางรายมี
จํานวนปญหาลดลง บางรายมีจํานวนปญหาคงเดิมแตชนิดของปญหามีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่
ผูปวยบางรายยังคงมีจํานวนและชนิดของปญหาคงเดิมเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ตารางที่ 5 ไดแสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลงของปญหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งที่พบในการทดลอง
เปนการ
เปรียบเทียบระหวางกอนการทดลองและเมื่อสิ้นสุดการทดลอง จากตารางที่ 5 พบวาเมื่อสิ้นสุด
การทดลอง กลุมทดลองมีผูปวยที่มีจํานวนปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งลดลงมากกวา
กลุมควบคุม และผูปวยเกือบทั้งหมดที่มจี ํานวนปญหาลดลง เปนผูปวยที่ไมพบปญหาเมื่อสิ้นสุด
การทดลอง ในขณะทีก่ ลุมควบคุม ถึงแมจะพบผูปวยมีจํานวนปญหาลดลง แตครึ่งหนึ่งของ
ผูปวยเหลานี้ยงั คงพบปญหาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
นอกจากพบผูปวยที่มีจํานวนปญหาลดลง
ยังพบผูปวยทีม่ ีจํานวนปญหาเพิ่มขึ้นและผูป วยที่มจี ํานวนปญหาคงเดิม แตชนิดของปญหามีการ
เปลี่ยนแปลง แสดงวาปญหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยเปนพฤติกรรมที่ไมคงที่
อาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา (Christensen, in Smith and Wertheimer, eds. 1996: 351-77)
ดังนั้นจึงควรมีการประเมินความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยเปนประจํา โดยถือวาเปน
สวนหนึ่งของการประเมินประสิทธิผลของการรักษา
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ตารางที่ 4 จํานวนปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยกลุมควบคุม
และกลุมทดลอง
กลุมควบคุม
คน (%)

กลุมทดลอง
คน (%)

p –value*

กอนทดลอง
1 ปญหา
2 ปญหา
3 ปญหา
รวม

12 (60.0)
4 (20.0)
4 (20.0)
20 (100.0)

8 (47.0)
7 (41.2)
2 (11.8)
17 (100.0)

0.545

หลังทดลองครั้งที่ 1
1 ปญหา
2 ปญหา
3 ปญหา
รวม

13 (72.2)
4 (22.2)
1 (5.6)
18 (100.0)

7 (70.0)
3 (30.0)
0
10 (100.0)

0.222**

หลังทดลองครั้งที่ 2
1 ปญหา
2 ปญหา
3 ปญหา
รวม

10 (62.5)
4 (25.0)
2 (12.5)
16 (100.0)

4 (80.0)
1 (20.0)
0
5 (100.0)

0.020**

จํานวนปญหาที่พบ

* ทดสอบโดยใชสถิติไคสแควร
** เมื่อทดสอบโดยใชสถิติไคสแควร ไดรวมจํานวนผูปว ยที่มี 2 และ 3 ปญหาเขาดวยกัน
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ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยกลุมควบคุม
และกลุมทดลอง
การเปลี่ยนแปลงของปญหา

กลุมควบคุม
คน (%)
1 (5.0)

กลุมทดลอง
คน (%)
1 (5.6)

จํานวนปญหาลดลง
ยังคงพบปญหาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ไมพบปญหาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง

8 (40.0)
4 (20.0)
4 (20.0)

14 (77.8)
1 (5.6)
13 (72.2)

จํานวนปญหาคงเดิม
ชนิดของปญหาเปลี่ยนแปลง
ชนิดของปญหาคงเดิม

11 (55.0)
2 (10.0)
9 (45.0)

3 (16.7)
1 (5.6)
2 (11.1)

รวม

20 (100.0)

18 (100.0)

จํานวนปญหาเพิ่มขึ้น

2.3 ชนิดของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสัง่
จากปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งที่พบ สามารถจําแนกรายละเอียด
ชนิดของปญหาของกลุมควบคุมและกลุมทดลองได ดังแสดงในตารางที่ 6 และ 7 ตามลําดับ
จากตารางที่ 6 และ 7 พบวาปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งที่พบมาก
ที่สุดในการศึกษานี้คือ การใชยาผิดเวลา เชนเดียวกับผลการศึกษาของสุวรรณี เจริญพิชิตนันท
(2532) ที่ทําการศึกษาในผูป วยโรคเบาหวาน และการศึกษาของมนิสิดา อารีกลุ (2542) ที่
ทําการศึกษาในผูปวยโรคไตวายเรื้อรังที่ทําการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมสวนปญหาที่พบ
รองลงมาคือ การลืมใชยา เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผูปวยกลุมควบคุมยังคงมีปญหาการใชยาผิด
เวลาสูง ในขณะทีก่ ลุมทดลองไมพบปญหาดังกลาว สวนปญหาการลืมใชยา พบวาผูปวยทั้ง 2
กลุม มีปญหาการลืมใชยาลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับกอนการทดลอง นั่นคือการให
คําปรึกษารายบุคคล จะชวยแกปญหาการใชยาผิดเวลาของผูปวยได แตอาจไมชว ยแกปญหาการ
ลืมใชยา มีบางการศึกษาเชนการศึกษาของวันจันทร ปุญญวันทนีย (2541) และการศึกษาของม
นิสิดา อารีกุล (2542) ที่พบวาการใหคําปรึกษาแกผูปวย สามารถแกปญหาการลืมใชยาของ
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ผูปวยได 52.08% และ 87.88% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับกอนใหคําปรึกษา แตการศึกษา
ดังกลาวไมมกี ลุมควบคุม จากผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการใหคําปรึกษารายบุคคล สามารถ
แกปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งบางปญหาได
แตบางปญหาไมสามารถแกไขได
เนื่องจากปญหาแตละปญหามีสาเหตุที่แตกตางกัน
ตารางที่ 6 ชนิดของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งที่พบในกลุมควบคุม
ชนิดของปญหา
กอนทดลอง

จํานวนปญหาที่พบ (%)
หลังทดลองครั้งที่ 1 หลังทดลองครั้งที่ 2

ใชยาผิดขนาด
นอยกวาแพทยสั่ง
มากกวาแพทยสั่ง

0
1 (3.1)

0
0

1 (4.2)
0

จํานวนครั้งตอวันตางไปจาก
แพทยสั่ง
นอยกวาแพทยสั่ง
มากกวาแพทยสั่ง

5 (15.6)
1 (3.1)

3 (12.5)
0

5 (20.8)
0

หยุดใชยากอนแพทยสั่ง

2 (6.3)

2 (8.3)

1 (4.2)

ใชยาที่แพทยสั่งใหหยุดใชแลว

1 (3.1)

0

0

ลืมใชยา

7 (21.9)

6 (25.0)

4 (16.7)

ใชยาผิดเวลา

15 (46.9)

13 (54.2)

13 (54.2)

รวม

32 (100.0)

24 (100.0)

24 (100.0)
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ตารางที่ 7 ชนิดของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งที่พบในกลุมทดลอง
ชนิดของปญหา
กอนทดลอง

จํานวนปญหาที่พบ (%)
หลังทดลองครั้งที่ 1 หลังทดลองครั้งที่ 2

ใชยาผิดขนาด
นอยกวาแพทยสั่ง
มากกวาแพทยสั่ง

0
5 (17.9)

1 (7.7)
0

0
0

จํานวนครั้งตอวันตางไปจาก
แพทยสั่ง
นอยกวาแพทยสั่ง
มากกวาแพทยสั่ง

3 (10.7)
2 (7.1)

2 (15.4)
0

1 (16.7)
0

หยุดใชยากอนแพทยสั่ง

2 (7.1)

3 (23.1)

1 (16.7)

0

0

0

ลืมใชยา

7 (25.0)

7 (53.8)

4 (66.6)

ใชยาผิดเวลา

9 (32.1)

0

0

28 (100.0)

13 (100.0)

6 (100.0)

ใชยาที่แพทยสั่งใหหยุดใชแลว

รวม

2.4 สาเหตุของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
จากการศึกษานี้
พบสาเหตุของปญหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งของ
ผูปวยกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 8 และ 9 ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 สาเหตุของปญหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยกลุมควบคุม
ชนิดของปญหา

1*

จํานวนปญหา
2**

3***

- ไมอานฉลากยา
- ไมอานฉลากยา

0
1

0
0

1
0

- ขาดความรู
- อาการขางเคียง
- ไมอานฉลากยา

4
1
1

2
1
0

4
1
0

หยุดใชยากอนแพทยสั่ง

- อาการขางเคียง
- ยาหมด

2
0

1
1

1
0

ใชยาที่แพทยสั่งใหหยุดใชแลว

- ขาดความรู

1

0

0

ลืมใชยา

- ออกไปธุระ
- ทํางานยุง
- ความจําไมดี
- ไมใหความสําคัญ

2
2
1
2

3
0
2
1

3
1
0
0

ใชยาผิดเวลา

- ไมอานฉลากยา
- ทํางานยุง

13
2

11
2

11
2

32

24

24

ใชยาผิดขนาด
นอยกวาแพทยสั่ง
มากกวาแพทยสั่ง
จํานวนครั้งตอวันตางไปจาก
แพทยสั่ง
นอยกวาแพทยสั่ง
มากกวาแพทยสั่ง

สาเหตุ

รวม
* กอนทดลอง

** หลังทดลองครั้งที่ 1

*** หลังทดลองครั้งที่ 2
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ตารางที่ 9 สาเหตุของปญหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยกลุมทดลอง
ชนิดของปญหา

สาเหตุ
1*

จํานวนปญหา
2**

3***

ใชยาผิดขนาด
นอยกวาแพทยสั่ง
มากกวาแพทยสั่ง

- ยาหาย
- ไมอานฉลากยา

0
5

1
0

0
0

จํานวนครั้งตอวันตางไปจาก
แพทยสั่ง
นอยกวาแพทยสั่ง
มากกวาแพทยสั่ง

- ขาดความรู
- ไมอานฉลากยา

3
2

2
0

1
0

- อาการขางเคียง
- ยาหมด
- ฉีดยาเองไมได

1
1
0

1a
2
1b

0
1
0

0

0

0

หยุดใชยากอนแพทยสั่ง

ใชยาที่แพทยสั่งใหหยุดใชแลว
ลืมใชยา

- ออกไปธุระ
- ทํางานยุง
- ความจําไมดี
- ไมใหความสําคัญ

2
2
0
3

0
3
1
3

1
2
0
1

ใชยาผิดเวลา

- ไมอานฉลากยา
- ทํางานยุง

8
1

0
0

0
0

28

14

6

รวม

* กอนทดลอง
** หลังทดลองครั้งที่ 1
*** หลังทดลองครั้งที่ 2
a, b เปนผูปวยรายเดียวกันที่มีปญหาหยุดใชยากอนแพทยสั่ง 2 ชนิด เนื่องจากสาเหตุ 2 สาเหตุ
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จากตารางที่ 8 และ 9 พบวาปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งบางปญหา
มีหลายสาเหตุ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ปญหาผูป วยใชยาผิดขนาด พบทั้งการใชยาขนาดนอยกวาแพทยสั่งและมากกวาแพทย
สั่ง ยาทีพ่ บปญหาดังกลาว มีทั้งยาเม็ดลดน้ําตาลในเลือด ไดแก glibenclamide และ metformin
และยาลดความดันโลหิต ไดแก enalapril
สาเหตุของปญหาการใชยาขนาดมากกวาแพทยสั่ง เกิดจากการทีผ่ ูปวยไมอานฉลาก
กอนรับประทานยา ผูปวยในกลุมทดลอง 5 คน ที่รบั ประทานยาขนาดมากกวาแพทยสั่ง เปน
ผูปวยที่ไดรับยาเดิมที่เคยรับประทานอยู หลังไดรับยาผูปวยไมไดอานฉลากยา จึงรับประทานยา
ในขนาดเทากับที่เคยรับประทาน นัน่ คือผูปวยเหลานีอ้ าจรับประทานยาผิดขนาดมาเปนเวลานาน
สวนผูปวยในกลุมควบคุม 1 คน ที่รับประทานยาขนาดมากกวาแพทยสั่ง เกิดจากการที่แพทย
เปลี่ยนชนิดของยาลดความดันโลหิตจาก nifedipine เปน enalapril หลังจากผูป วยไดรับยาไป
ไมไดอานฉลากยา จึงรับประทานยาขนาดเทากับขนาดของ nifedipine ที่เคยรับประทานอยู
สําหรับผูปวยที่รับประทานยาขนาดนอยกวาแพทยสั่ง เปนผูปวยในกลุมควบคุม 1 คน
และกลุมทดลอง 1 คน
สาเหตุของการรับประทานยาขนาดนอยกวาแพทยสั่งของผูปวยกลุม
ควบคุมคือ การที่แพทยปรับขนาดยาเพิ่มขึ้น แตผูปว ยไมไดอานฉลากยาจึงรับประทานยาขนาด
เทากับครั้งกอนที่ไดรับไป สวนผูปวยในกลุมทดลอง 1 คน ที่รับประทานยาขนาดนอยกวา
แพทยสั่ง มีสาเหตุจากการที่ผูปวยแกะยาออกจาก foil ทั้งหมดหลังจากรับยาไป คาดวาอาจมียา
หายบางสวน เมื่อยาไมพอผูป วยจึงปรับลดขนาดยาเอง เพื่อใหมยี ารับประทานทุกวันจนถึงวันนัด
ปญหาผูป วยใชยาจํานวนครัง้ ตอวันตางไปจากแพทยสั่ง พบทั้งการใชยาจํานวนครั้ง
นอยกวาแพทยสั่งและมากกวาแพทยสั่ง
ยาที่พบปญหามีทั้งยาเม็ดลดน้ําตาลในเลือด ไดแก
glibenclamide, metformin และยาลดความดันโลหิต ไดแก HCTZ, propranolol, enalapril,
methyldopa
สาเหตุของปญหาการใชยาจํานวนครั้งตอวันนอยกวาแพทยสั่ง
1. ผูปวยขาดความรูเรื่องโรคและการใชยา
- ผูปวยในกลุมทดลอง 1 คน ไมทราบวา metformin เปนยาลดน้ําตาลในเลือด
และจะไมรับประทานยา ถาไมรับประทานอาหาร เนื่องจากกลัววายาจะระคายเคืองตอกระเพาะ
อาหาร
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- ผูปวยในกลุมทดลอง 1 คนและกลุมควบคุม 1 คน ไมรับประทาน metformin
ในมื้อกลางวัน เนื่องจากไมไดรับประทานอาหารจึงไมรับประทานยา และผูปวยในกลุมทดลอง
อีก 1 คน ที่ไมรับประทาน metformin และ methyldopa ในมื้อกลางวัน ดวยเหตุผลเดียวกัน
- ผูปวยในกลุมทดลอง 1 คน รับประทานยาลดความดันโลหิตไมสม่ําเสมอ ผูปวย
รายนี้ไดรับยาลดความดันโลหิตหลายขนาน ผูปว ยจะปรับลดจํานวนมื้อที่รับประทานยาลง ถามี
อาการวูบ โดยไมไดตรวจวัดความดันโลหิต
- ผูปวยในกลุมควบคุม 1 คน ไมรับประทาน metformin ในบางมื้อที่ตอ ง
รับประทานยาอื่นที่ไดรับจากคลินิก เพื่อรักษาอาการปวดหลัง เนื่องจากเกรงวาจะไดรับยาหลาย
ขนานเกินไป
- ผูปวยในกลุมควบคุม 1 คน ไมรับประทาน glibenclamide ในมื้อเย็น เนื่องจาก
ผูปวยถือศีล ไมรับประทานอาหารเย็น จึงไมรับประทานยา
- ผูปวยในกลุมควบคุม 1 คน รับประทาน methyldopa เฉพาะเวลามีอาการปวด
ศีรษะ มึนศีรษะ
อีก 1 คน ลองลดจํานวนมื้อของ propranolol ที่รับประทานลง เนื่องจาก
รับประทานยามานานและขณะนีไ้ มมีอาการผิดปกติใดๆ
2. เกิดอาการขางเคียงจากยา พบ 1 คน เปนผูปวยในกลุมควบคุม อาการขางเคียง
ที่พบคือ จุกแนนทอง หลังจากรับประทาน metformin ทําใหผูปวยปรับลดจํานวนมื้อที่
รับประทานยาลง
สวนสาเหตุของปญหาการใชยาจํานวนครั้งตอวันมากกวาแพทยสั่ง พบสาเหตุเดียวคือ
ผูปวยไมอานฉลากกอนรับประทานยา และยาทีพ่ บวามีการใชผิดคือ enalapril และ metformin
ปญหาผูป วยหยุดใชยากอนแพทยสั่ง ยาที่พบปญหามีทั้งยาลดน้ําตาลในเลือด ไดแก
glibenclamide, metformin และอินซูลิน
ยาลดความดันโลหิต ไดแก HCTZ, enalapril,
methyldopa, nifedipine สาเหตุของปญหา
1. เกิดอาการขางเคียงจากยา ยาที่พบปญหาคือ nifedipine, enalapril, glibenclamide
- ผูปวยในกลุมควบคุม 1 คน หยุดรับประทาน nifedipine เนือ่ งจากมีอาการบวม
ที่หนาและขา ผูปวยไดแจงแพทยแตแพทยไมไดเปลี่ยนยาให ยังคงใหรับประทาน nifedipine ตอ
เพราะคาดวาอาการบวมที่เกิดขึ้น ไมใชอาการขางเคียงจากยา ทําใหผูปวยรายนี้ไมรับประทานยา
nifedipine เลย
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- ผูปวยในกลุมควบคุม 1 คน และกลุมทดลอง 1 คน หยุดรับประทาน enalapril
เนื่องจากมีอาการไอ แพทยไดเปลีย่ นยาใหผูปวยในกลุมควบคุม โดยเปลี่ยนไปใช nifedipine
แทน แตผูปวยในกลุมทดลอง แพทยยงั คงใหรับประทาน enalapril ตอ ผูปวยมีอาการไอแต
นอยลง จากการติดตามผูป วยทั้ง 2 รายนี้ ไมพบปญหาเรื่องหยุดรับประทานยา
- ผูปวยในกลุมทดลอง 1 คน หยุดรับประทาน glibenclamide เปนชวงๆ
โดย 2 – 3 วัน จะรับประทานยา 1 ครั้ง สาเหตุที่ผปู วยหยุดรับประทานยา เนือ่ งจากเกิดอาการ
วูบเปนบางครัง้ หลังจากรับประทานยาแลวไมไดรับประทานอาหาร ซึ่งอาการดังกลาวอาจเกิด
จากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
2. ยาหมด
- ผูปวยในกลุมทดลอง 3 คน และกลุมควบคุม 1 คน
ที่หยุดรับประทานยา
ชั่วคราว เนือ่ งจากเดินทางไปตางจังหวัดและไมสามารถมาตรวจตามนัดได เมื่อยาหมดจึงหยุด
รับประทานยา
- ผูปวยในกลุมทดลอง 1 คน ตองหยุดรับประทานยาชัว่ คราว เนื่องจากยาหมด
และไมมีคนพามารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามวันนัดได
ทําใหผูปวยตองหยุดรับประทานยา
ทั้งๆ ที่ผูปวยรายนี้เดิมเปนผูป วยที่มีความรวมมือในการใชยาตามสั่งดี
3. ผูปวยไมสามารถบริหารยาเองได พบ 1 คน เปนผูปวยในกลุม ทดลองที่ตองฉีด
อินซูลิน แตผูปวยไมสามารถฉีดยาเองได เมื่อผูที่ฉีดยาใหไมอยู ทําใหผูปวยตองหยุดฉีดยา
ปญหาผูป วยยังคงใชยาที่แพทยสั่งใหหยุดใชแลว พบ 1 คน เปนผูปวยในกลุมควบคุม
สาเหตุเนื่องจากผูปวยขาดความรูเรื่องโรคและการใชยา
ผูปวยรายนี้มีโรคความดันโลหิตสูง
รวมดวย รับประทานยาลดความดันโลหิตอยู 2 ชนิด คือ HCTZ และ nifedipine ตอมาแพทย
เปลี่ยนยาจาก nifedipine เปน enalapril แตผูปวยยังคงมี nifedipine เหลืออยู จึงรับประทาน
nifedipine รวมดวย จนกระทั่งยาหมด เนือ่ งจากเกรงวาความดันโลหิตจะไมลดลง
ปญหาผูป วยลืมใชยา ยาทีพ่ บปญหามีทั้งยาเม็ดลดน้ําตาลในเลือด ไดแก glibenclamide, metformin และยาลดความดันโลหิต ไดแก HCTZ, enalapril, nifedipine, methyldopa
สาเหตุของปญหา
1. ผูปวยไมใหความสําคัญกับการใชยา เกิดจากผูปว ยขาดความรูเรือ่ งโรคและการใช
ยา ประกอบกับการที่โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปนโรคที่ไมมีอาการแสดงออกใด ๆ
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มากนัก ทําใหผูปวยบางคนไมใหความสําคัญกับการรับประทานยาเทาที่ควร สําหรับยาเม็ดลด
น้ําตาลในเลือด พบปญหาการลืมรับประทาน metformin มากกวา glibenclamide เนื่องจาก
ผูปวยบางรายไมทราบวา metformin เปนยาลดน้ําตาลในเลือด จึงไมใหความสําคัญเทากับ
glibenclamide
นอกจากนี้อาจเกิดจากการที่ผูปวยไมทราบถึงผลเสียของการรับประทานยาลด
น้ําตาลในเลือดและยาลดความดันโลหิตอยางไมสม่ําเสมอ เพราะถึงแมวาผูปวยจะลืมรับประทาน
ยาบางมื้อ ก็อาจไมมีอาการผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น
2. ผูปวยทํางานยุง ทําใหลืมรับประทานยา
3. ผูปวยออกไปธุระหรืองานเลี้ยงนอกบาน และไมไดนาํ ยาติดตัวไปดวย เมื่อกลับ
ถึงบานก็ลืม ทําใหไมไดรับประทานยามื้อนั้น
4. ผูปวยความจําไมดี เนื่องจากเปนผูปว ยสูงอายุ มีผูปวยในกลุมควบคุม 1 คน ที่มี
ปญหาเรื่องความจําและไมสามารถจัดยารับประทานเองได ตองมีผูจดั ยาให แตยังมีบางมื้อที่ผูปวย
ลืมรับประทานยา
ปญหาผูป วยใชยาผิดเวลา เปนปญหาที่พบมากที่สุด ยาที่พบปญหาคือ glibenclamide
และ HCTZ สาเหตุที่ทําใหผูปวยรับประทานยาผิดเวลา
1. ผูปวยไมไดอานฉลากกอนรับประทานยา ผูปวยสวนใหญเปนผูปวยสูงอายุและตอง
จัดยารับประทานเอง ผูปวยบางคนอานหนังสือไมออกเนื่องจากไมไดเรียนหนังสือ บางคนพอ
อานไดแตมีปญ
 หาเรื่องการมองเห็น
และตัวหนังสือบนฉลากยาอาจมีขนาดเล็กเกินไปสําหรับ
ผูสูงอายุ ประกอบกับผูปว ยรับประทานยาติดตอกันมาเปนเวลานาน ทําใหผูปวยคุนเคยและอาจ
ไมเห็นความจําเปนของการอานฉลากกอนรับประทานยา การรับประทานยาผิดเวลาอาจกอใหเกิด
ผลเสียแกผูปวย เชน ผูปวย 1 คน ที่รับประทาน HCTZ กอนนอน ทําใหตอ งปสสาวะบอย
ในเวลากลางคืน มีผลรบกวนการนอนของผูปวย และผูปวย 5 คน จาก 13 คน ที่รับประทาน
glibenclamide กอนอาหารนานกวา 30 นาที เนื่องจากไมไดอานฉลากยาและกลัววาจะลืม จึง
รับประทานยาหลังจากตื่นนอนทันที หลังจากนั้นอีก 1-3 ชั่วโมง จึงรับประทานอาหาร ทําให
เกิดอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเปนบางครั้ง
สําหรับผูปวยที่รับประทาน glibenclamide
กอนอาหารไมถึง 30 นาที อาจมีผลตอการลดระดับน้ําตาลในเลือดหลังมื้ออาหาร ทําใหการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดหลังมื้ออาหารไมดีพอ
2. ผูปวยทํางานยุงและมักนึกไดตอนใกลมื้ออาหาร วาตองรับประทานยากอนอาหาร
ทําใหเวลาที่รับประทานยากอนรับประทานอาหาร ไมถงึ ครึ่งชั่วโมง
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2.5 การแกปญ
 หาความไมรวมมือในการใชยาตามสัง่
จากปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งที่พบ
ผูวิจยั ไดมีวิธีการแกปญ
 หา
โดยการใหคําแนะนําแกผูปวย ดังนี้
1. แนะนําใหผูปวยอานฉลากยาทุกครัง้ หลังจากไดรับยาจากโรงพยาบาลและกอน
รับประทานยา ถึงแมผูปวยจะคุนเคยกับยาที่รับประทานก็ตาม เนื่องจากยาแตละชนิดมีวิธีใชที่
แตกตางกัน
นอกจากนี้แพทยอาจมีการปรับขนาดยาหรือเปลี่ยนชนิดยา ตามภาวะของโรค
ดังนั้นผูปวยควรอานฉลากยาทุกครั้ง หลังจากไดรับยาจากโรงพยาบาล หากมีขอสงสัย เชน พบวา
ขนาดยาหรือจํานวนครั้งที่ตอ งรับประทานยาตางไปจากเดิม โดยผูปว ยไมไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
การปรับขนาดยาจากแพทย ใหสอบถามเภสัชกร และแนะนําใหผูปวยอานฉลากกอนรับประทาน
ยาทุกครั้ง โดยชี้ใหผูปวยเห็นถึงผลดีของการรับประทานยาตามแพทยสั่งและผลเสียที่จะเกิดขึ้น
หากผูปวยรับประทานยาไมถูกตอง และชี้ใหผูปวยเห็นประโยชนของการอานฉลากยาอีกอยางหนึง่
คือ จะทําใหผปู วยทราบเกี่ยวกับขอควรระวังและอาการขางเคียงบางอยางที่ควรทราบ หากผูปวย
มีปญหาเรื่องการอานหรือการมองเห็น แนะนําใหลูกหลานหรือญาติที่อยูดวยชวยดูให
จากวิธีการแกปญหานี้ พบวาสามารถแกปญหาการใชยาผิดขนาด
การใชยา
จํานวนครั้งตอวันตางไปจากแพทยสั่งและการใชยาผิดเวลา ที่มีสาเหตุจากการที่ผูปว ยไมอานฉลาก
กอนรับประทานยาได โดยสามารถแกปญหาไดในผูปวยทุกรายที่ไดรับคําแนะนํา
นอกจาก
วิธีการแนะนําดังกลาว การพิมพฉลากยาใหมีขนาดตัวหนังสือใหญขนึ้ อาจทําใหการใชยาตามสั่ง
ของผูปวยสูงอายุดีขึ้น (Lewis et al. 1997: 2084-98)
2. ใหความรูเรื่องโรคและ/หรือการใชยาแกผูปวย ในรายที่พบวาสาเหตุของปญหา
ความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
เกิดจากการที่ผูปวยขาดความรูเรื่องโรคและ/หรือการใชยา
เพื่อใหผูปว ยตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย รวมถึงการใชยา
ตามสั่ง และแนะนําวิธีการปฏิบัติเมื่อผูปวยลืมรับประทานยา เนื่องจากผูปวยบางรายไมทราบวิธี
ปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา
หลังใหความรูแกผูปว ยพบวา มีผูปวยที่ใชยาตามสั่งเพิ่มขึ้น แตยังคงมีผูปวยอีก 2
คน ที่ไมสามารถแกปญหานี้ได หลังจากใหความรูแ กผูปวย 2 ครั้ง โดยผูปวยรายหนึ่งยังคง
รับประทาน metformin จํานวนครั้งตอวันนอยกวาแพทยสั่ง เนื่องจากเขาใจวายาจะทําใหเกิด
อาการขางเคียงคือ อาการวูบ ถึงแมวาผูวิจัยจะใหความรูเกี่ยวกับอาการขางเคียงของ metformin
และชี้ใหผูปวยเห็นประโยชนของ metformin แลว แตผูปวยยังคงไมใชยาตามทีแ่ พทยสั่ง ผูปวย
รายนี้นอกจากมีปญหาเรื่องความรวมมือในการใชยาตามสั่งแลว ยังมีปญหาเรื่องการควบคุมอาหาร
ดวย ผูว ิจยั จึงไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร แตจากการติดตามผูปวยอีก 2 ครั้ง
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พบวาผูปวยไมสามารถปฏิบัติตามได ผูปวยรายนี้มีระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร อยูในชวง
230-260 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ผูปวยอีกรายหนึ่ง มีปญ
 หาลืมรับประทาน methyldopa บอย แตรับประทานยา
ลดน้ําตาลในเลือดอยางสม่ําเสมอ
จากการสัมภาษณผูปวยทราบวา ผูปวยรายนี้มีความรูเรือ่ ง
โรคเบาหวานคอนขางดี แตขาดความรูเรือ่ งโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหผูปว ย
ไมใหความสําคัญกับการรับประทานยาลดความดันโลหิตเทาที่ควร แตหลังจากใหความรูเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูงแกผูปว ย 2 ครั้ง ยังคงพบวาผูปวยมีปญหาลืมรับประทาน methyldopa
เชนเดิม จากการติดตามผูปวยรายนี้ 3 ครั้ง พบระดับความดันโลหิตเพิ่มขึ้นจาก 100/70
มิลลิเมตรปรอท เปน 120/80 มิลลิเมตรปรอท และ 130/90 มิลลิเมตรปรอท ตามลําดับ สวน
ระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร อยูระหวาง 120-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
จากผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งที่มี
สาเหตุจากการที่ผูปวยขาดความรูเรื่องโรคและ/หรือการใชยา และไมใหความสําคัญกับการใชยา
ในผูปวยบางราย
สามารถแกไขไดโดยการใหความรูและเนนย้ําใหผูปวยเห็นความสําคัญและ
ประโยชนของยา รวมทั้งผลเสียที่จะเกิดขึน้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากผูปว ยไมใชยาตามสัง่
แตการใหความรูแกผูปวยเพียงอยางเดียว ไมสามารถแกปญหาในผูปว ยทุกรายได
ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
เปนโรคเรื้อรังที่ไมมีอาการแสดงออกใดๆ
มากนัก และระยะเวลาที่จะเกิดภาวะแทรกซอนของโรคจะใชเวลานาน การใหความรูแกผูปว ย
เพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอที่จะทําใหผูปวยรวมมือในการใชยาตามสั่ง ผูปวยอาจมีประสบการณ
วาถึงแมจะไมรับประทานยาในบางมื้อ ก็ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใดๆ
ดังนัน้ การแกปญหา
ในผูปวยเหลานี้ นอกจากการใหความรูแลว ตองหาวิธีการกระตุนผูปว ยดวย
นอกจากการใหความรูแกผูปวยโดยวิธีการใหคําปรึกษาดังกลาวแลว การใชสื่ออื่น
รวมดวย เชน การใหความรูในรูปของเอกสารหรือวิดโี อเทป อาจชวยใหผูปวยมีความรวมมือใน
การใชยาตามสั่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูปวยสวนใหญเปนผูปวยสูงอายุ การใหความรูห รือขอมูลตางๆ
แกผูปวย โดยการใหคําปรึกษาเพียงอยางเดียว ผูปวยอาจจําไดเพียงชวงระยะเวลาหนึ่ง หลังจาก
นั้นผูปวยอาจลืม การใหความรูในรูปของเอกสารหรือวิดีโอเทปรวมดวยมีขอดีคอื ผูปวยสามารถ
อานหรือดูซ้ําได ถาลืมหรือยังไมเขาใจชัดเจน นอกจากนีย้ ังทําใหผูปวยเห็นภาพการเจ็บปวยได
ชัดเจนกวาการบอกเลา เชน การใหผูปวยไดเห็นภาพการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน
อาจทําใหผูปว ยตระหนักถึงความสําคัญของการรับประทานยาตามแพทยสั่งมากขึ้น (Bond and
Hussar 1991: 1978-88; Carter and Helling, in Herfindal and Gourley, eds. 1992: 82-92;
Lewis et al. 1997: 2084-98)
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3. แนะนําผูปวยเกี่ยวกับอาการขางเคียงของยาที่อาจเกิดขึน้ และวิธีการปองกัน
และแกไข หากเกิดอาการขางเคียงจากยา รวมทั้งชีใ้ หผูปวยเห็นประโยชนทางการรักษาของยา
และแนะนําใหผูปวยแจงแพทยผูตรวจ หากเกิดอาการขางเคียงจากยา เพราะแพทยอาจพิจารณา
ปรับแผนการรักษา แนะนําใหผูปว ยมาพบแพทยกอนวันนัด หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นหลัง
รับประทานยา ไมควรหยุดรับประทานยาเอง
จากวิธีการดังกลาวพบวา สามารถแกปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ที่มีสาเหตุจากอาการขางเคียงของยาได
เนื่องจากผูป วยทราบวิธีการปองกันและแกไขเมื่อเกิด
อาการขางเคียงจากยา เชน ผูปวยที่รับประทาน glibenclamide แลวไมไดรับประทานอาหาร
ทําใหเกิดอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดต่าํ เมื่อผูวิจัยไดแนะนําวิธกี ารปองกันและแกไขเมื่อเกิด
อาการขางเคียงจากยา ทําใหผูปวยรวมมือในการใชยาตามสั่งดี สําหรับอาการขางเคียงบางอยาง
ที่ไมสามารถปองกันหรือแกไขได แตหากแพทยเห็นวาการใชยาดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูปว ย
การทําใหผูปวยไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอาการขางเคียงของยา หากผูปวยยอมรับและสามารถทน
ตออาการขางเคียงได จะทําใหผูปวยรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ดังเชนผูปวยที่รับประทาน
enalapril แลวมีอาการไอ ทําใหผูปวยหยุดรับประทานยา ผูปว ยไดแจงแพทยผูตรวจเกีย่ วกับ
อาการขางเคียงดังกลาว แตแพทยยังคงใหรับประทาน enalapril ตอ เนื่องจากเห็นวายานี้มี
ประโยชนตอผูปวย ผูวิจัยจึงไดใหคําแนะนําแกผูปวยรายนี้เกีย่ วกับอาการไอที่เกิดจาก enalapril
วาเปนอาการขางเคียงจากยาและอาการไออาจลดลง เมื่อผูปวยใชยาตออีกสักระยะหนึ่ง และได
อธิบายถึงประโยชนของยาตัวนีว้ านอกจากจะทําใหความดันโลหิตลดลงแลว
ยังชวยชะลอการ
เสื่อมของไตดวย ผูปวยรายนี้จึงรับประทาน enalapril ตอ จากการสอบถามผูปวยในครั้งถัดมา
ทราบวาผูปวยยังคงมีอาการไอแตนอยลง และผูปวยไมไดหยุดรับประทานยา เนือ่ งจากพอทน
ตออาการขางเคียงได และผูปวยเห็นประโยชนทางการรักษาของยา แตหากผูปวยไมสามารถทน
ตออาการขางเคียงของยาได การปรึกษาแพทยเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการรักษาเปนวิธีการแกปญหาที่
เหมาะสม
4. แนะนําใหผูปวยรับบริการที่สถานพยาบาลอื่นทีส่ ะดวกในขณะนั้น สําหรับ
ผูปวยที่ตองเดินทางไปธุระหรือไปเยีย่ มญาติที่ตางจังหวัด และไมสามารถมารับการตรวจตามนัดได
โดยนําซองยาที่ผูปวยไดรับจากโรงพยาบาลแกงคอยใหแพทยในสถานพยาบาลนัน้ ดู เนื่องจากที่
ฉลากยามีการระบุชื่อยาและวิธีใชอยางครบถวน
ในการศึกษานี้พบวา ชวงระยะเวลาทีผ่ ูปวยไมสามารถมาตรวจตามนัดไดมากทีส่ ุด
คือ เดือนเมษายน ซึ่งมีเทศกาลสงกรานต สาเหตุคือผูปวยเดินทางไปตางจังหวัด และไมสามารถ
เดินทางกลับเพื่อมารับการตรวจตามกําหนดนัดได
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เมื่อสิ้นสุดการศึกษา ยังไมสามารถประเมินไดวาการใหคําแนะนําดังกลาวจะชวย
แกปญหานี้ใหผูปวยไดหรือไม เนื่องจากหลังใหคําแนะนํา ผูปวยมารับการตรวจตรงตามวันนัด
5. สําหรับผูปวยที่ไมสามารถฉีดอินซูลินเองได ไดแนะนําใหผปู วยไปฉีดที่สถานี
อนามัยใกลบาน หากผูที่ฉีดยาใหไมอยู เนื่องจากผูปวยปฏิเสธการฉีดยาดวยตนเอง
6. แนะนําใหผูปวยวางยาในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
เพื่อ
แกปญหาการลืมรับประทานยาเนื่องจากทํางานยุงหรือความจําไมดี และแนะนําใหญาติที่อยูกับ
ผูปวยชวยเตือนเรื่องการรับประทานยา
จากผลการศึกษานี้พบวา ปญหาการลืมใชยาเนื่องจากผูปวยทํางานยุงหรือความจํา
ไมดี สามารถแกไขไดดวยวิธีการดังกลาวในผูปว ยบางราย สําหรับผูป วยทีย่ ังไมสามารถแกปญหา
นี้ได คงตองใชวิธีการอื่นรวมดวย เชน ผูปวยที่ทํางานยุง แลวทําใหลืมรับประทานยา อาจตอง
แกปญหาโดยการปรึกษาแพทยเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการรักษา ใหสอดคลองกับกิจวัตรประจําวัน
ของผูปวย ถาสามารถทําได หรือใชสิ่งชวยเตือนความจําอื่นรวมดวย เชน การใหปฏิทินการใชยา
หรือบัตรเตือนความจําในการใชยาแกผูปวย หรือใชสิ่งชวยเตือนความจําอื่นเชน การเขียนขอความ
เตือนสั้นๆ บนกระดาษที่มสี ีสะดุดตา แลวนําไปติดในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน หรือการใช
อุปกรณจายยาที่มีเสียงเตือนเมื่อถึงเวลารับประทานยา เปนตน (Felkey 1995: 42-51; Lewis et al.
1997: 2084-98) การจะเลือกใชวิธีใดเพือ่ เตือนความจํา คงขึ้นกับตัวผูปวยดวย ผูปวยแตละคน
อาจมีวิธีจําเรื่องการรับประทานยาที่แตกตางกัน ดังเชนผลการศึกษาของ Wallsten และคณะ
(1995: 359-63) ที่พบวาผูปว ยสวนใหญมีวิธีการจําวาตองรับประทานยา โดยใชกิจกรรมที่ทําเปน
ประจําเปนสิ่งชวยเตือน เชน การลางหนาในตอนเชา รายการทีวีทดี่ ูเปนประจํา เปนตน
การใหคําแนะนําเพื่อแกปญหาการลืมรับประทานยา บางครั้งอาจไมไดผลเพราะ
ผูปวยอาจไมไดลืมรับประทานยาจริงๆ แตเปนการลืมโดยตั้งใจ เนื่องจากผูปวยมีพฤติกรรมที่จะ
จัดการภาวะเจ็บปวยดวยตนเอง Weintraub เรียกพฤติกรรมนี้วา “intelligent noncompliance”
(Christensen, in Smith and Wertheimer, eds. 1996: 351-77)
ดังนั้นหากพบวาผูปวยมี
พฤติกรรมดังกลาว ตองหากลยุทธในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงจะสามารถแกไขปญหานี้ได
7. แนะนําใหญาติผูปวยใชภาชนะสําหรับจัดยาในแตละวัน เพื่อจัดยาเปนมื้อใหแก
ผูปวย เพื่อลดปญหาการรับประทานยาผิดขนาด ผิดมื้อ นอกจากนี้ยังทําใหทราบวาผูปวยลืม
รับประทานยาหรือไม
8. แนะนําใหผูปวยแบงยาบางสวนเพือ่ นําติดตัวไว สําหรับผูป วยที่ตองออกไป
ธุระนอกบานบอยๆ แลวทําใหลืมรับประทานยา
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9. แนะนําผูปวยวาไมควรแกะยาออกจาก foil เพราะนอกจากยาอาจจะหายไดงาย
แลวยังทําใหยาชื้นงายดวย
10. ประสานงานกับพยาบาลที่นัดผูป วย เพื่อชวยใหนดั ผูปวยที่มีปญหาเรือ่ งการ
เดินทางมารับการตรวจ ไดมารับการตรวจในวันเดียวกับผูปวยที่อยูใ กลบาน เพื่ออาศัยยานพาหนะ
เดินทางมาโรงพยาบาลพรอมกัน
การหาแนวทางแกปญหาเรื่องการเดินทางมารับการตรวจ คงตองพิจารณาสําหรับ
ผูปวยเปนรายๆ ไป โดยใหผูปวยมีสว นรวมในการพิจารณาหาแนวทางแกปญหาดวย
ตอนที่ 3 ระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
ระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร เปนพารามิเตอรที่นาสนใจอีกอยางหนึ่ง เนื่องจาก
จุดประสงคหลักในการรักษาโรคเบาหวานคือ การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียงคาปกติ
เพื่อปองกันหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน
มีผลการศึกษาที่พบวาการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางเขมงวด (intensive treatment) สามารถปองกันและชะลอการ
เกิด microvascular complications ซึ่งไดแก diabetic retinopathy, diabetic nephropathy และ
diabetic neuropathy ได ทั้งในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 (The Diabetes
Control and Complications Trial Research Group 1993: 977-86; UK Prospective Diabetes
Study Group 1998: 837-53) นอกจากนีค้ าระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร ยังอาจเปนตัววัด
ความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยไดอีกวิธีหนึ่ง
การศึกษานี้มกี ารเก็บขอมูลของระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารของผูปวย 3 ครั้ง
เชนเดียวกับการเก็บขอมูลความรวมมือในการใชยาตามสั่ง เพื่อดูวาความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
จะมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารหรือไม
3.1 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
จากผลการศึกษา
พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
ดังแสดงในตารางที่ 10 จากตารางที่ 10 พบวาคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารของ
ผูปวยที่ใชยาตามสั่งและผูปวยที่ไมใชยาตามสั่งของทั้ง 2 กลุม มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ไม
แนนอน มีทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขนึ้ และแยลง

50
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารของผูปวยที่ใชยาตามสั่งและ
ผูปวยที่ไมใชยาตามสั่ง ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ครั้งที่เก็บขอมูล

คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร*
ผูปวยที่ใชยาตามสั่ง
ผูปวยที่ไมใชยาตามสั่ง

กลุมควบคุม
กอนทดลอง
หลังทดลองครั้งที่ 1
หลังทดลองครั้งที่ 2

156.70 ± 33.82
165.33 ± 40.52
163.00 ± 43.09

152.35 ± 40.92
138.06 ± 38.66
149.00 ± 32.80

กลุมทดลอง
กอนทดลอง
หลังทดลองครั้งที่ 1
หลังทดลองครั้งที่ 2

172.50 ± 67.40
140.24 ± 37.03
156.05 ± 48.94

140.29 ± 37.81
182.00 ± 52.24
155.40 ± 76.53

* Mean ± SD หนวยเปน มิลลิกรัม/เดซิลิตร
3.2 ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงความรวมมือในการใชยาตามสั่ง กับการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
การหาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงความรวมมือในการใชยาตามสั่ง กับ
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าํ ตาลในเลือดขณะอดอาหาร
เพื่อดูวาผูปวยที่เดิมไมใชยาตามสั่ง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปใชยาตามสั่ง จะมีความสัมพันธกับการเปลีย่ นแปลงของระดับน้ําตาลใน
เลือดขณะอดอาหารหรือไมจากการศึกษานีพ้ บผูปวยที่ไมใชยาตามสั่งกอนการทดลอง เปลี่ยนไป
ใชยาตามสั่งเมือ่ สิ้นสุดการทดลอง จํานวน 17 คน
ในผูปวยเหลานี้พบการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารดังแสดงในตารางที่ 11 เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงความรวมมือในการใชยาตามสั่ง กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลในเลือดขณะอด
อาหารโดยใช Mann-Whitney U test ไมพบความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงความรวมมือ
ในการใชยาตามสั่งกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
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ตารางที่ 11 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าํ ตาลในเลือดขณะอดอาหารของผูปวยที่เดิมไมใชยาตาม
สั่ง เปลี่ยนเปนผูปวยทีใ่ ชยาตามสั่งเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ผูปวยรายที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร (มิลลิกรัม/เดซิลิตร)
กอนทดลอง หลังทดลองครั้งที่ 2
ผลตาง**
261
252
-9
191
173
-18
119
99
-20
153
166
+13
155
126
-29
111
118
+7
137
119
-18
136
164
+28
88
101
+13
165
157
-8
141
126
-15
148
204
+56
99
186
+87
195
221
+26
126
116
-10
180
239
+59
122
134
+12

p –value*
0.469

* ทดสอบโดยใช Mann-Whitney U test
** ผลตาง = ระดับน้ําตาลในเลือดหลังทดลองครั้งที่ 2 - ระดับน้ําตาลในเลือดกอนทดลอง
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน นอกจากการใชยาตาม
แพทยสั่งแลว ยังตองมีการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายรวมดวย (American Diabetes
Asso-ciation 1998: S23-S31)
หากผูปวยไมปฏิบตั ิตามคําแนะนําเรื่องการควบคุมอาหารหรือ
การออกกําลังกาย ก็อาจมีผลทําใหการควบคุมระดับน้าํ ตาลในเลือดไมดีพอ (Coast-Senior et al.
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1998: 636-41) จากผลการศึกษาของ Ary และคณะ (1986: 168-72) พบวาผูปว ยโรคเบาหวาน
ใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งมากกวาการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย ทั้งนี้เนื่องจาก
พฤติกรรมในการดูแลตนเองทั้ง 2 เรื่องนี้ ตองมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนในการดําเนินชีวิตมาก
นอกจากการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายแลว ระยะเวลาเปนโรคเบาหวานยังเปนอีกปจจัย
หนึ่ง ที่มีผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด (Blaum et al. 1997: 7-11)
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร อาจตองใช
เวลาติดตามประเมินผลนานกวานี้ จึงจะสามารถสรุปไดวา intervention ที่ให มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลในเลือดหรือไม จากผลการศึกษาของ Jaber และคณะ (1996: 238-43)
พบวาการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน
มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารและคา HbA1c แตการศึกษานีใ้ ชระยะเวลาใน
การติดตามและประเมินผลทัง้ สิ้น 4 เดือน
ตอนที่ 4 การวิเคราะหหาความสัมพันธของลักษณะประชากร และปจจัยที่อาจมีผลตอความ
รวมมือในการใชยาตามสัง่
เมื่อใชสถิติไคสแควรหาความสัมพันธของลักษณะประชากร และปจจัยตางๆ ที่อาจมี
ผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่ง เทียบระหวางกลุมที่รวมมือในการใชยาตามสั่งและกลุมที่ไม
รวมมือในการใชยาตามสั่ง พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานภาพ
สมรส สิทธิการรักษาพยาบาล ระยะเวลาเปนโรคเบาหวาน การมีโรคประจําตัวอื่นรวมดวย
จํานวนขนานยาที่ใช รูปแบบของยาที่ใช และความสามารถในการบริหารยาดวยตนเอง ไมมี
ความสัมพันธกับความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
แตมีบางการศึกษาที่พบความสัมพันธของ
ลักษณะประชากรและปจจัยเหลานี้กับความรวมมือในการใชยาตามสั่ง เชนการศึกษาของสุวรรณี
เจริญพิชิตนันท (2532) ที่พบวาระยะเวลาเปนโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับความรวมมือใน
การใชยาตามสั่งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาของ Venturini และคณะ (1999: 281-8)
พบวาอายุ จํานวนมื้อที่ตองรับประทานยาตอวันและชนิดของยา มีความสัมพันธกบั ความรวมมือ
ในการใชยาตามสั่งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั นี้ทําในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2
ที่เปนผูปวยนอก
และมารับบริการที่คลินิกผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลแกงคอย ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือน
มิถุนายน 2544 และระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2544 จํานวน 57 คน เปนผูปวย
กลุมควบคุม 30 คนและกลุมทดลอง 27 คน วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
การใหคําปรึกษารายบุคคลที่มีผลตอความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวย โดยเปรียบเทียบ
ความรวมมือในการใชยาตามสั่งระหวางกอนและหลังการไดรับคําปรึกษารายบุคคล และระหวาง
กลุมที่ไดรับคําปรึกษารายบุคคลกับกลุมที่ไดรับบริการตามปกติ
การประเมินความรวมมือใน
การใชยาตามสั่งของการศึกษานี้ใชวิธีการสัมภาษณ
เกณฑการตัดสินความรวมมือในการใชยา
ตามสั่ง จะถือวาผูปวยรวมมือในการใชยาตามสั่ง หากสัมภาษณพบวาผูปวยมีการใชยาที่ไดรับ
จากโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ
โดยมีจํานวนวันทีใ่ ชยาถูกตองตาม
แพทยสั่งเทากับหรือมากกวา 80% ของจํานวนวันทีไ่ ดรบั ยา ผลการวิจัยพอสรุปไดดังนี้
1. ผูปวยที่ทาํ การศึกษาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
มีอายุเฉลี่ยมากกวา 55 ป
สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ไมไดทํางาน ไมมีรายไดและมีบัตรสวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาล
2. ประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวยที่ทําการศึกษา เปนโรคเบาหวานมานาน 2 – 5 ป
และมีโรคความดันโลหิตสูงรวมดวย ผูปวยสวนใหญไดรับยา 2 – 3 ขนาน และทุกคนไดรับยา
ในรูปแบบยารับประทาน มี 1 คน ที่ไดรับยารับประทานรวมกับยาฉีดอินซูลิน ผูปวยมากกวา
90% บริหารยาดวยตนเอง
3. กอนทดลอง กลุมควบคุมและกลุมทดลองมีจํานวนผูปวยที่ใชยาตามสั่งไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมควบคุมมีผูปวยที่ใชยาตามสั่ง 33.3% และกลุมทดลองมี
ผูปวยที่ใชยาตามสั่ง 37.0%
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กลุมทดลองมีจํานวนผูปวยที่ใชยาตามสั่ง
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม (p = 0.007) และเมื่อเปรียบเทียบ
จํานวนผูปวยที่ใชยาตามสั่งภายในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ระหวางกอนการทดลองและหลัง
การทดลองครั้งที่ 2 พบวา หลังการทดลองครั้งที่ 2 กลุมควบคุมมีจํานวนผูปว ยทีใ่ ชยาตามสั่งไม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกอนการทดลอง ในขณะทีก่ ลุมทดลองมีจํานวน
ผูปวยที่ใชยาตามสั่งเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกอนการทดลอง (p = 0.002)
นั่นคือ การใหคําปรึกษารายบุคคลทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยสูงขึ้น เมื่อเทียบ
กับการใหบริการตามปกติ และการใหคาํ ปรึกษารายบุคคลทําใหความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ของผูปวยสูงขึ้น เมื่อเทียบกับกอนไดรับคําปรึกษารายบุคคล
4. กอนการทดลอง
ผูปวยทั้ง 2 กลุมมีจํานวนปญหาความไมรว มมือในการใชยา
ตามสั่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาผูปวยกลุมทดลองมี
จํานวนปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุม
ควบคุม (p = 0.020) แตยังคงมีผูปวยอีกจํานวนหนึ่งที่ไมสามารถแกปญหานี้ได เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง นั่นคือการใหคําปรึกษารายบุคคล สามารถแกปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
ไดระดับหนึ่ง
5. ปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งที่พบมากที่สุดในการศึกษานี้คือ การใชยา
ผิดเวลา รองลงมาคือ การลืมใชยา สวนสาเหตุของปญหาที่พบมากที่สุด คือ ผูปวยไมอานฉลาก
กอนรับประทานยา รองลงมาคือ ผูปวยขาดความรูเรื่องโรคและ/หรือการใชยา
6. การใหคําปรึกษารายบุคคล สามารถแกปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งที่
เกิดจากบางสาเหตุได เชน ผูปวยไมอานฉลากกอนรับประทานยา แตบางสาเหตุของปญหา
สามารถแกไขไดในผูปว ยเพียงบางราย เชน ปญหาที่เกิดจากการที่ผูปวยขาดความรูเรื่องโรคและ/
หรือการใชยา หรือการที่ผูปวยทํางานยุง แลวทําใหลืมรับประทานยา
7. การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารของผูปวยทั้ง 2 กลุม มี
แนวโนมที่ไมแนนอน และไมพบความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงความรวมมือในการใชยา
ตามสั่งและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร
8. ไมพบความสัมพันธระหวางลักษณะประชากร ปจจัยที่เกี่ยวกับโรคและยากับความ
รวมมือในการใชยาตามสั่ง
ขอจํากัดของงานวิจัย
1. ในการวิจัยนี้ใชวิธีการสัมภาษณ เพื่อสืบหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งของ
ผูปวยเพียงวิธีเดียว ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ อาจไมถูกตอง ครบถวนทั้งหมด
2. จํานวนผูปวยที่ทําการศึกษานี้มีไมมากนัก เนื่องจากการสืบหาความไมรวมมือใน
การใชยาตามสั่งโดยวิธีการสัมภาษณ และการใหคําปรึกษาแกผูปวยแตละราย ใชเวลาประมาณ
15 – 20 นาที ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลผูปวยจํานวนมากๆ ได
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3. การวิจยั นีม้ ีการติดตามวัดความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยหลังการทดลอง
2 ครั้ง และไมมีการวัดผลซ้ําหลังจากนัน้ วาผูปวยทั้ง 2 กลุม มีการเปลี่ยนแปลงของความรวมมือ
ในการใชยาตามสั่งหรือไม เมื่อเวลาผานไป
การติดตามวัดผลซ้ําจะทําใหทราบไดวาผูปว ยที่
สามารถแกปญหาความไมรว มมือในการใชยาตามสั่งได หลังใหคําปรึกษารายบุคคล จะกลับมามี
ปญหาอีกหรือไม เมื่อเวลาผานไปนานเทาใด
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1. หากตองการสืบหาความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยโดยวิธีการสัมภาษณ
ควรใชวิธีการสืบหาวิธีอื่นรวมดวย เชน การนับเม็ดยาที่เหลือเมื่อผูปวยมาพบแพทยในครั้งถัดไป
หรือการใหผปู วยบันทึกการใชยา
หรือใชอุปกรณวดั ความรวมมือในการใชยาตามสั่ง เชน
Medication Event Monitoring System (MEMS) เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่มาสนับสนุนกัน
2. การศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือในการใชยาตามสั่ง ควรมีการติดตามเก็บขอมูลผูปวย
เปนระยะเวลานานกวานี้ เพื่อดูวาผูปว ยที่สามารถแกปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งได
จะกลับมามีปญ
 หาอีกหรือไม เมื่อเวลาผานไปนานเทาใด เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาหรือ
กระตุนผูปว ยเปนระยะ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาดังกลาวซ้ําอีก
ขอเสนอแนะสําหรับโรงพยาบาลแกงคอย
1. ฝายเภสัชกรรมควรมีการดําเนินงานการใหคําปรึกษารายบุคคลอยางตอเนื่อง เพื่อ
สงเสริมใหผูปวยมีความรวมมือในการใชยาตามสั่ง
และนอกจากการใหคําปรึกษาในผูปว ย
โรคเบาหวานแลว ควรทําในผูปวยโรคเรื้อรังอื่นๆ ดวย เนื่องจากผูป วยโรคเรื้อรังมีความเสี่ยงตอ
การเกิดปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งสูง
2. จากผลการศึกษานี้พบวา ผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกผูปวยเบาหวาน
ของโรงพยาบาลแกงคอย มีปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งคอนขางสูง ดังนั้นการให
คําปรึกษาแกผปู วยเฉพาะรายเพียงวิธีเดียว อาจแกปญหาผูปวยไดจํานวนจํากัด
การใหความรู
แบบกลุมเปนอีกวิธีหนึ่ง ที่อาจชวยแกปญ
 หานี้ได มีผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการให
ความรูแบบกลุมในผูปวยโรคเบาหวาน พบวาวิธดี ังกลาว มีผลทําใหพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคเบาหวานดีขึ้น (เพ็ญศรี มโนวชิรสรรค และคณะ 2542: 336-42) และทําใหการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้น เทียบเทากับการใหความรูรายบุคคล (Rickheim et al. 2002:
269-74)
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3. การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน นอกจากการใชยาตามสั่ง
แลว ยังตองมีการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายรวมดวย การแกปญหาความไมรวมมือ
ในการใชยาตามสั่งเพียงอยางเดียว
อาจไมทําใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย
โรคเบาหวานดีขึ้น ดังนัน้ ควรใชทีมสุขภาพ ซึ่งอาจประกอบดวย แพทย เภสัชกร นัก
โภชนาการ นักสุขศึกษาและนักกายภาพบําบัด เพื่อรวมกันใหความรูดานตางๆ แกผูปวย
การสืบหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง โดยวิธกี ารสัมภาษณนี้
ทั้งขอดีและขอเสียดังนี้

ผูวิจัยพบวามี

ขอดี
1. สามารถซักถามในรายละเอียดเกีย่ วกับวิธีการใชยาแตละตัวได
ทั้งขนาดยาที่ใช
จํานวนครั้งที่ใชยาตอวัน เวลาที่ใชยา ทําใหทราบไดวา ผูปวยมีปญ
 หาความไมรว มมือในการใช
ยาตามสั่งหรือไม หลังการสัมภาษณ นอกจากนี้วิธกี ารสัมภาษณยังเปนวิธีที่มีคาใชจายนอยและ
ใหความรวดเร็วในการคัดกรองผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาดังกลาว ในระหวางที่ผูปวยมา
รับการตรวจตามปกติ
2. ทําใหทราบรายละเอียดของปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง ของผูปวยแต
ละราย รวมทัง้ สาเหตุของปญหา ผูปวยที่มีปญหาชนิดเดียวกัน อาจมีสาเหตุของปญหาที่แตกตาง
กัน ดังนัน้ การทราบสาเหตุของปญหาของผูปวยแตละราย จะเปนแนวทางในการแกปญหาของ
ผูปวยไดดี
3. สามารถปรับคําถาม เพือ่ สืบหาความรวมมือในการใชยาตามสั่งของผูปวยแตละคน
ได และในกรณีที่ผูปวยไมเขาใจคําถาม สามารถอธิบายเพิ่มเติมได
4. สามารถซักถามในรายละเอียดของปญหาอื่นๆ ได เชน การควบคุมอาหาร การออก
กําลังกาย
ขอเสีย
1. ผูปวยอาจตอบไมตรงกับความเปนจริง เพราะเกรงวาจะทําใหเกิดผลเสียหรือการ
ไมยอมรับในตัวผูปวย
2. หากเปนผูป วยสูงอายุหรือผูปวยที่มีความจําไมดี อาจตองใชเวลาในการสัมภาษณ
นาน และขอมูลที่ไดอาจไมถูกตอง ครบถวน
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3. ผูปวยตองเสียเวลานาน เพื่อรอการสัมภาษณ และผูปวยบางรายอาจไมยนิ ดีให
สัมภาษณ
4. ไมสามารถเก็บขอมูลผูปวยจํานวนมากๆ ได
สัมภาษณผูปว ยไดมจี ํากัด

เนื่องจากชวงเวลาที่สามารถจะ
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แบบสัมภาษณที่ใชเก็บขอมูลของผูปวย

แบบสัมภาษณหมายเลข…………. วันที…
่ ………………………………… HN…………..
ชื่อ - นามสกุล…………………………………………………………………………………
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ …………….ป ( อายุยาง )
3. การศึกษา (1) ไมไดเรียนหนังสือ
(2) ระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6 หรือ ป.1 - ป.7 )
(3) ระดับมัธยมศึกษา ( มศ.1 – มศ.5 หรือ ม.1 – ม.6 )
(4) ระดับอนุปริญญา , ปวส.
(5) ระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา
4.อาชีพปจจุบนั (1) ไมไดทํางาน ( รวมแมบาน , ผูที่เกษียณอายุแลวไมไดทํางาน )
(2) คาขาย ประกอบธุรกิจสวนตัว
(3) รับจาง
(4) ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ
(5) เกษตรกร
(6) อื่นๆ ………………….
5. รายไดตอเดือน
(1) ไมมีรายได
(2) ต่ํากวา 3,000 บาท
(3) 3,001 – 6,000 บาท
(4) 6,001 – 10,000 บาท
(5) มากกวา 10,000 บาท
6. สถานภาพสมรส
(1) โสด
(2) สมรส
(3) หยา
(4) หมาย
(5) แยกกันอยู
7. สิทธิการรักษาพยาบาล
(1) จายเงินเอง
(2) มีบัตรสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
(3) มีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล
(4) ขอฟรีคารักษาพยาบาล
8. เปนโรคเบาหวานมา ………….ป
9. มีโรคประจําตัวอื่นรวมดวยหรือไม
(1) ไมมี
(2) มี ระบุโรค………………………..
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10. ไดรับยาทัง้ หมดกี่ชนิด ……ชนิด ( ยาที่ตองรับประทานเปนประจําสําหรับรักษาโรคเบาหวาน
และโรคประจําตัวอื่นๆ )
11. ยารักษาโรคเบาหวานที่ใชอยูในปจจุบนั
(1) ยาเม็ดรับประทาน
(2) ยาฉีด
(3) ยาเม็ดรับประทานและยาฉีด
12. จัดยารับประทานเองหรือฉีดยาดวยตนเองไดหรือไม
(1) ได
(2) ไมได ระบุผจู ัดยาหรือฉีดยาให…………………
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แบบบันทึกปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
แบบบันทึกหมายเลข………………… วันที่ ……………………………………………………..HN ………………………..
ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………………………………… FBS ……………… mg / dL
การติดตามผูปวยครั้งที่ ………..
มาตรวจตามนัด
มาตรวจไมตรงนัด วันนัดตรวจครั้งตอไป …………………………….
ยารักษาโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆที่ไดรับ
ครั้งกอน ( ชื่อยา ขนาดและวิธีใช )
1.…………………………………………
2.…………………………………………
3.…………………………………………
4.…………………………………………
5…….…………………………………...
6.………………………………………...
7.…………………………………………
8..…………………………………………
………………………………………….
………………………………………….

ปญหาที่พบและรายละเอียดของปญหา

สาเหตุ

ปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
ปญหาอื่นๆ
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

คําแนะนําที่ให

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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แบบสรุปปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง
แบบบันทึกหมายเลข ……………………. HN…………………………
ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………….
การติดตามผูปวย
ครั้งที่ 1 วันที่ ……………………..

ครั้งที่ 2 วันที่ ……………………..

ครั้งที่ 3 วันที่……………………….

ปญหาความไมรวมมือในการใชยาตามสั่งที่พบ
จํานวนปญหา
ชนิดของปญหา
….. ใชยาผิดขนาด
….. จํานวนครั้งตอวันตางไปจากแพทยสั่ง
….. หยุดใชยากอนแพทยสั่ง
….. ใชยาที่แพทยสั่งใหหยุดใชแลว
….. ลืมใชยา
….. ใชยาผิดเวลา
….. ใชยาผิดขนาด
….. จํานวนครั้งตอวันตางไปจากแพทยสั่ง
….. หยุดใชยากอนแพทยสั่ง
….. ใชยาที่แพทยสั่งใหหยุดใชแลว
….. ลืมใชยา
….. ใชยาผิดเวลา
….. ใชยาผิดขนาด
….. จํานวนครั้งตอวันตางไปจากแพทยสั่ง
….. หยุดใชยากอนแพทยสั่ง
….. ใชยาที่แพทยสั่งใหหยุดใชแลว
….. ลืมใชยา
….. ใชยาผิดเวลา

สาเหตุที่อาจเปนไปได

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

FBS ( mg / dL )
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แนวทางการใหคําปรึกษาแกผูปวย
การใหคําปรึกษารายบุคคลแกผูปวย ไดแก การใหคําปรึกษาเกีย่ วกับเรื่องโรคและการ
ใชยา การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการควบคุมปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลตอการ
เกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน โดยใหคําแนะนําตามชนิดของปญหาทีพ่ บในผูปวยแตละ
ราย ตามแนวทางการใหคําปรึกษา ดังนี้
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการหลั่งอินซูลิน หรือความผิดปกติของ
การออกฤทธิ์ของอินซูลินหรือทั้งสองอยางรวมกัน มีผลทําใหรางกายดึงน้ําตาลในเลือดไปใชได
นอยลง จึงทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูง การที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูง จะทําใหเกิดอาการ
ปสสาวะบอย กระหายน้าํ หิวบอย แตน้ําหนักลดลง และเมือ่ ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเปน
เวลานาน ๆ จะทําใหเกิดภาวะแทรกซอนอื่นๆ ตามมา ไดแก โรคแทรกซอนทางตา โรคแทรก
ซอนทางไต ความผิดปกติของเสนประสาทสวนปลาย ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหลอดเลือด
สมอง
การรักษาโรคเบาหวาน ประกอบดวย การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การใชยา
เม็ดลดน้ําตาลในเลือด และ/หรือ อินซูลิน การลดน้ําหนักในกรณีทมี่ ีน้ําหนักเกิน นอกจากนี้ยัง
ตองควบคุมปจจัยเสีย่ งตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจดวย ไดแก การควบคุมความดันโลหิต
การควบคุมระดับไขมันในเลือด การงดสูบบุหรี่
เปาหมายของการรักษาโรคเบาหวานคือ
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียง
ระดับปกติ นอกจากการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแลว ยังตองควบคุมระดับความดันโลหิต
และระดับไขมันในเลือดดวย เพื่อ
1. ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน เชน ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอยางรุนแรง
2. ลดอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ไดแก อาการปสสาวะบอย กระหายน้าํ หิว
บอย น้ําหนักลด
3. ลดความเสี่ยงหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคแทรกซอนทาง
ตา โรคแทรกซอนทางไต และความผิดปกติของเสนประสาทสวนปลาย
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เกณฑเปาหมายในการรักษาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
Association 2000 b: S32-S42)
ตัวชี้วดั
Fasting plasma glucose (mg/dl)
Postprandial plasma glucose (mg/dl)
Bedtime glucose (mg/dl)
HbA1c (%)
Blood pressure (mm Hg)
LDL-C (mg/dl)
HDL-C (mg/dl)
Triglyceride (mg/dl)
BMI (kg/m2)

(American Diabetes

เกณฑเปาหมาย

ระดับที่ควรแกไข

80-120
< 160
100-140
<7
< 130/80
< 100
> 45
< 200
< 25

> 140
> 200
< 80 , > 160
>8
> 160/95
> 130
< 35
> 400
> 27

การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชยา ขอมูลที่ใหแกผูปวยเกี่ยวกับการใชยา ไดแก
- ชื่อยา ขนาดยาที่ใช วิธกี ารบริหารยา
- ประโยชนและการออกฤทธิ์ของยา
- อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึน้
รวมทั้งวิธีการหลีกเลีย่ งและการแกไขเมื่อเกิดอาการ
ดังกลาว
- การเก็บรักษายาที่ถูกตองและเหมาะสม
- วิธีปฏิบัติเมือ่ ลืมใชยา
- ความสําคัญของการรวมมือในการใชยาตามสั่ง
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมอาหารในผูป วยเบาหวาน
วัตถุประสงคของการควบคุมอาหารในผูปว ยโรคเบาหวาน
เพื่อใหมีระดับน้ําตาล
ระดับไขมันในเลือดและความดันโลหิต อยูในระดับใกลเคียงคาปกติมากที่สุด เพื่อชะลอการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน การใหคําแนะนําเกีย่ วกับอาหารจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหาร
ที่ควรรับประทานและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
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อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ไดแก
- ขนมหวาน เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง สังขยา ขนมหมอแกง
- ผลไมกวน ผลไมเชื่อม เชน สัปปะรดกวน มันเชื่อม กลวยเชื่อม
- นมขนหวาน ครีมเทียม
- แยม เยลลี่
- น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําผลไมเขมขน เครื่องดื่มเกลือแร
- ผลไมที่มีน้ําตาลสูง เชน ทุเรียน ขนุน ลําไย สัปปะรด ลิ้นจี่ ออย
ละมุด รวมทั้งผลไมบรรจุกระปอง
- อาหารที่มีไขมันสูง ไดแก ไขแดง ปลาหมึก กุง เครื่องในสัตว
เนื้อสัตวติดมัน ไขมันสัตว หนังสัตว หมูสามชั้น ขาหมู อาหารที่ทอดน้ํามัน กะทิ เนยและ
ขนมที่ใสเนย เชน เคก คุกกี้
- อาหารที่มีรสเค็มจัด ผงชูรส เพราะการรับประทานโซเดียมในปริมาณ
สูง จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือมีผลตอการควบคุมความดันโลหิตใน
ผูปวยที่มีโรคความดันโลหิตสูงรวมดวย
อาหารที่รับประทานได แตตอ งเลือกชนิด ไดแก
- อาหารจําพวกแปง แนะนําใหผูปว ยเลือกรับประทานอาหารจําพวกแปง
ที่มีปริมาณเสนใยอาหารสูง และมีคา glycemic index ต่ํา เชน ขาวซอมมือ วุนเสน กวยเตีย๋ ว
- ผลไมที่มีปริมาณเสนใยอาหารสูง และมีคา glycemic index ต่ํา เชน
แอปเปล ฝรั่ง มะละกอ กลวย
อาหารที่รับประทานไดไมจํากัดจํานวน ไดแก
- ผักใบเขียวทุกชนิด เชน ผักกาด

ผักบุง ผักคะนา ถั่วฝกยาว

ถั่วงอก
ขอแนะนําในการปฏิบตั ิตัวอืน่ ๆ
- แนะนําใหผปู วยงดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
- แนะนําใหลดน้ําหนัก ในผูปวยที่มีน้ําหนักเกิน
- แนะนําใหออกกําลังกาย
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