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บทคัดย่ อ
การศึกษาชนิดภาคตัดขวางนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความชุกและปั จจัยทีเกียวข้องกับการบริ หารยา
ระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิ ดรับประทานทีไม่ตรงตามแผนการรักษาในผูป้ ่ วยนอกทีมีความปวดเรื อรังและมา
รับบริ การตรวจรักษาทีคลินิกระงับปวด โรงพยาบาลรามาธิ บดี ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31
กรกฎาคม 2558 กลุ่มตัวอย่างทีศึกษา คือ ผูป้ ่ วยนอกทีได้รับการรักษาอาการปวดเรื อรังด้วยยาระงับปวด
อนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทาน จํานวน 173 ราย ทีมีอายุตงแต่
ั 18ปี ขึนไป เก็บข้อมูลโดยวิธีตอบแบบสอบถาม
MMAS-8, วิธีตรวจนับเม็ดยา (จุดตัดที <80 และ>100 %) และวิธีสาธิ ตการรับประทานยาดังกล่าว วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS ผลการศึกษาจากทัง 3 วิธีพบว่า ร้อยละ 52.6 ของ
ผูป้ ่ วยนอกทีมีความปวดเรื อรัง บริ หารยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานไม่ตรงตามแผนการรักษา
ตามนิยามของ WHO โดยแต่ละวิธีให้ผลการศึกษาทีแตกต่างกันและมักจะได้ค่าทีตํากว่าเมือเทียบกับผลจาก
ทัง 3 วิธีรวมกัน ทังนี ความชุ กของการศึกษานีได้ผลการศึกษาใกล้เคียงกับการประมาณการณ์ของ WHO
(ร้อยละ50)
KEY WORDS: การบริ หารยาไม่ตรงตามแผนการรักษา / ยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทาน / ผูป้ ่ วย
นอกทีมีความปวดเรื อรัง
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Abstracts
This cross-sectional survey aim to determine prevalence of oral strong opioid analgesics nonadherence among chronic pain outpatients at Pain clinic, Ramathibodi hospital between December 1, 2014
to July 31, 2015. The total number of participants were 173 Thai chronic pain outpatients aged 18 and
above that were prescribed oral strong opioid analgesics. Prevalence rate were estimated by self-report
questionnaire (MMAS-8), pill count (cut-off <80 or >100%) and demonstration methods. Data analysis
was evaluated by descriptive statistics by SPSS program. The results indicated that 91 participants
(52.6%) met criteria of oral strong opioid analgesics non-adherence as criterion of WHO from three
methods. Each method was rather showed the lower rate than overall rate when compared in this result.
Consequently, prevalence rate in this study was nearby the estimation of WHO (50%).
KEY WORDS: MEDICATION NON-ADHERENCE / ORAL STRONG OPIOID ANALGESICS /
CHRONIC PAIN OUTPATIENTS
บทนํา
จากการคาดการณ์ตามรายงานของ WHO ปี 1998 ชีให้เห็นว่า ในปี 2020 ความชุกของภาระโรค
ต่างๆจะเพิมสู งขึนจนถึง 57 % และโรคเรื อรังชนิดรุ นแรงทีเป็ นทีรู ้จกั กันดีจะเพิมสู งขึนจนถึง 3 ใน 4 ของ
การตายทังหมดจากทัวโลก ดังนัน บทบาทของการบําบัดรักษาโรคเรื อรังต่างๆในผูป้ ่ วยโดยใช้ยาทาง
การแพทย์จึงเพิมสู งขึนอย่างเห็นได้ชดั วิธีดงั กล่าวถือเป็ นวิธีพืนฐานและยังเป็ นทีนิยมใช้กนั อยูม่ ากทีสุ ดวิธี
หนึง แต่ทงนี
ั ก็อาจทําให้เกิดทังประโยชน์และโทษได้ในเวลาเดียวกัน ดังคํากล่าวทีมีชือเสี ยงของ C. Everett
Koop ทีว่า “ยาจะไม่สามารถทํางานได้เป็ นอย่างดีในผูท้ ีไม่ได้รับประทานยาเหล่านันเข้าไป” ในทางตรงกัน
ข้ามยาเหล่านันก็สามารถทําอันตรายต่อผูป้ ่ วยทีรับประทานมากจนเกินขนาดเช่นกัน ด้วยเหตุนี การ
รับประทานยาทีไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ ยังคงเป็ นปั ญหาอย่างมากทีเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของการรักษาโรคโดยเภสัชกรรมและได้กลายเป็ นปั ญหาสําคัญของระบบสาธารณสุ ขทัวโลก
อยูใ่ นขณะนี มีหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ขณะนียังไม่สามารถสรุ ปค่าความชุกของปั ญหาดังกล่าวเป็ น
ตัวเลขทีแน่นอนได้ อันเนื องมาจากหลายเหตุผล เช่น คําจํากัดความทีแตกต่างกัน ความอ่อนแอของระเบียบ
วิธีวจิ ยั แพทย์ผใู ้ ห้การรักษาไม่สามารถค้นพบปั ญหานีในผูป้ ่ วยได้ และการขาดเครื องมือและวิธีการทีเป็ น
มาตรฐานสําหรับวัดการรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์ อย่างไรก็ตาม จากรายงานของ WHO ปี
2003 ซึ งใช้อา้ งอิงในการศึกษาจํานวนมาก กล่าวว่าโดยเฉลีย ประมาณ 50% ของผูป้ ่ วยทีรับประทานยาไม่
ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ในการรักษาทีต่อเนื องยาวนานและทําให้ขาดประสิ ทธิ ภาพในการรักษา
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โดยเฉพาะในประเทศทีพัฒนาแล้ว นอกจากนีเมือได้ทบทวนวรรณกรรมเฉพาะเจาะจงลงไปเกียวกับการ
รับประทานยาระงับปวดอนุ พนั ธ์ฝินตามแผนการรักษาของแพทย์ในกลุ่มของผูป้ ่ วยมะเร็ งและผูป้ ่ วยทีมี
ความปวดเรื อรัง ตังแต่ปี 2001 จนถึง 2013 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ความชุกของผูป้ ่ วยทีรับประทานยาไม่
ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์นนั มีค่าอยูร่ ะหว่าง 9.2-62% ผลกระทบทีเกิดขึนจากปั ญหาดังกล่าวส่ งผล
โดยตรงทังต่อตัวผูป้ ่ วย ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย และระบบสุ ขภาพ ซึงนําไปสู่ ผลลัพธ์ทางสุ ขภาพในด้านลบ เช่น อาการ
ปวดซําๆและมีชีวติ ทีทรมาน สู ญเสี ยคุณภาพชีวติ มีปัญหาด้านจิตใจและสังคม มีความบกพร่ องในการดูแล
ตนเองและการทํางาน การทํากิจวัตรต่างๆประจําวันถูกจํากัด นําไปสู่ ปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจจาก
การว่างงาน สําหรับในประเทศไทยนัน การศึกษาในผูป้ ่ วยทีมีความปวดแบบเรื อรังทีเกียวข้องกับการบริ หาร
ยาระงับปวดชนิดอนุพนั ธ์ฝินทีไม่ตรงตามแผนการรักษายังมีขอ้ มูลทีไม่เพียงพอ และมีอยูน่ อ้ ยมากใน
ปั จจุบนั ด้วยเหตุนี ความชุกของการรับประทานยาระงับปวดชนิดอนุพนั ธ์ฝินทีไม่ตรงตามแผนการรักษา จึง
ถูกนํามาตรวจสอบในการศึกษานี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย เพือศึกษาความชุกของการรับประทานยาระงับปวดชนิดอนุ พนั ธ์ฝินชนิด
รับประทานทีไม่ตรงตามแผนการรักษาของผูป้ ่ วยนอกทีมีความปวดเรื อรังทีมารับบริ การทีคลินิกระงับปวด
โรงพยาบาลรามาธิ บดี
ขอบเขตการวิจัย ทําการศึกษาในผูป้ ่ วยนอกทีมีความปวดเรื อรังและได้รับการรักษาด้วยยาระงับปวดอนุพนั ธ์
ฝิ นชนิดรับประทานทีคลินิกระงับปวด รพ.รามาธิ บดี ตังแต่วนั ที ธันวาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและหลักการทีเ! กีย! วข้ อง
1.1 คําจํากัดความ
จากรายงานของ WHO ในปี 2003 การบริ หารยาตรงตามแผนการรักษา ( medication adherence
) ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “ ขอบเขตพฤติกรรมของบุคคลในการรับประทานยาได้ตรงตามคําแนะนําต่างๆ
ของบุคลากรทางการแพทย์ดว้ ยความเห็นพ้องต้องกัน ” (WHO., 2003) ซึ งตรงกันข้ามกับผูป้ ่ วยที
รับประทานยาไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ เรี ยกว่า medication non-adherence อย่างไรก็ดี ASA
and ASCP Foundation.(2006) ได้สรุ ปรายละเอียดคําจํากัดความของคําว่า “ผูป้ ่ วยทีรับประทานยาไม่ตรง
ตามแผนการรักษาของแพทย์” ไว้ดงั นี คือ 1. การไม่รับยาตังแต่เริ มต้นรักษาหรื อการไม่รับยาต่อเนื องตาม
แผนการรักษา 2. หยุดหรื อขาดยาก่อนการแผนรักษาจะเสร็ จสิ น 3.รับประทานยามากหรื อน้อยกว่าขนาด
และความถีตามใบสังยาของแพทย์ 4. รับประทานยาผิดเวลาจากใบสังยาของแพทย์
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1.2 รู ปแบบของผู้ป่วยที!รับประทานยาไม่ ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์
Rob Horne และคณะ (2005) ได้แบ่งรู ปแบบของผูป้ ่ วยทีรับประทานยาไม่ตรงตามแผนการรักษา
ของแพทย์ไว้ ดังนี
(1) ผูป้ ่ วยทีรับประทานยาไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างจงใจ
การรับประทานยาไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างจงใจ เป็ นกระบวนการทีผูป้ ่ วยมีการ
ตัดสิ นใจด้วยตนเองว่าจะไม่ปฏิบตั ิตนตามคําแนะนําและแผนการรักษาของแพทย์ ซึ งมีเหตุผลทีหลากหลาย
แตกต่างกันไป เช่น ความเชื อและการรับรู ้ของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยอาจไม่สามารถทีจะทนต่อผลข้างเคียงหรื ออาการ
ไม่พึงประสงค์จากยา หรื อความรู ้สึกตอกยําเรื องโรคทีเป็ นและการเจ็บป่ วยเหล่านันได้ สิ งดังกล่าวล้วนแต่
เป็ นปั จจัยทีมีผลกระทบต่อแรงจูงใจของผูป้ ่ วยต่อการใช้ยาทีมีความจําเป็ น
(2) ผูป้ ่ วยทีรับประทานยาไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างไม่ได้จงใจ
การรับประทานยาไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างไม่ได้จงใจ หมายถึง พฤติกรรมที
ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน เป็ นลักษณะทีเกิดขึนเอง โดยมากมักเกียวข้องกับการลืม จําไม่ได้เกียวกับ
ขันตอน กระบวนการต่างๆในการใช้ยา อาจจะเนืองด้วยความซับซ้อนของกระบวนการในการรักษาและ
ความจําของผูป้ ่ วยเอง เช่น การลืมรับประทานยาตามเวลาทีกําหนด หรื อจําคําแนะนําของแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ไม่ได้วา่ ยาควรกินเมือไร เป็ นต้น
นอกจากนี Trafton JA และคณะ (2011) ยังแบ่งลักษณะการรับประทานยาไม่ตรงตามแผนการ
รักษาของแพทย์ไว้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
(1) ใช้ยาในขนาดและจํานวนน้อยกว่าทีแพทย์สังให้รับประทาน
(2) ใช้ยาในขนาดและจํานวนมากเกินกว่าทีแพทย์สังให้รับประทาน
(3) ใช้ยาในขนาดและจํานวนทีถูกต้องและเหมาะสมตามทีแพทย์สงให้
ั รับประทาน
1.3 วิธีวดั และประเมินการรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์
ในปั จจุบนั มีวธิ ี วดั และประเมินการรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์อยูม่ ากมาย จาก
การทบทวนวรรณกรรมทีผ่านมาพบว่า แต่ละวิธีก็ลว้ นแล้วแต่มีขอ้ ดีและข้อจํากัดทีแตกต่างกันออกไป ซึ งยัง
สามารถจําแนกการวัดดังกล่าว ได้เป็ น แบบทางตรงและทางอ้อม ทังนี บางการศึกษาทีผ่านมาอาจจะใช้
หลายวิธีร่วมกัน เนื องมาจากว่ายังไม่มีวธิ ี ใดในขณะนีทีถือเป็ นวิธีมาตรฐานสําหรับวัดการรับประทานยาตาม
แผนการรักษาของแพทย์ ขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของผูท้ าํ วิจยั ทังนี จากการศึกษาของ
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นันทลักษณ์ สถาพรนานนทท์ (2555) สามารถสรุ ปและรวบรวมวิธีวดั และประเมินการรับประทานยาตาม
แผนการรักษาของแพทย์ไว้ได้ ดังนีคือ
1. วิธีวดั และประเมินโดยตรง ได้แก่
1.1 การติดตามเฝ้ าสังเกตพฤติกรรมของผูป้ ่ วยในการใช้ยา ซึ งค่อนข้างแม่นยําและชัดเจน แต่มี
ข้อจํากัดว่าไม่สามารถทําได้ตลอดเวลา และผูป้ ่ วยอาจไม่ได้กลืนยาจริ งแต่ซ่อนไว้ในปากแทน
1.2 การดูปริ มาณยาในร่ างกายด้วยการเจาะเลือด เก็บนําปั สสาวะ นําลายหรื อ biological marker
ต่างๆ ส่ งตรวจ เพือวิเคราะห์หาปริ มาณยาได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม วิธีนีควรระมัดระวังในการสรุ ปข้อมูล
ความร่ วมมือในการใช้ยา เพราะผูป้ ่ วยบางรายอาจมีความร่ วมมือดีแค่ช่วงระยะแรกเริ ม เวลาสันๆ หรื อเฉพาะ
ช่วงก่อนมาพบแพทย์ ทําให้ขอ้ มูลทีได้คลาดเคลือนไปจากความจริ ง นอกจากนียังมีความจํากัดในด้านราคาที
แพงและผูป้ ่ วยอาจต้องเจ็บปวดจากการวิธีบางอย่างในการวิเคราะห์
2. วิธีวดั และประเมินโดยอ้ อม ได้แก่
2.1 การให้ผปู ้ ่ วยบันทึกการใช้ยา ซึ งวิธีนีไม่น่าเชือถือนัก เพราะการได้มาซึ งข้อมูลขึนอยูก่ บั
ผูป้ ่ วยเป็ นหลักผูป้ ่ วยอาจจะไม่ลงบันทึก หรื อบันทึกไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
2.2 การวัดปริ มาณยาทีใช้หรื อยาทีเหลือ ทังการนับและการตวง ซึ งผูป้ ่ วยจําเป็ นต้องนํายาของ
ตนเองมาแสดงหรื อไปติดตามดูทีบ้าน วิธีนีนับว่าเป็ นวิธีทีนิยมอีกวิธีหนึง เพราะเป็ นวิธีทีง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน และมีความน่าเชือถือมากกว่าการบันทึกด้วยตนเองของผูป้ ่ วย แต่ทงนี
ั ยังมีขอ้ จํากัดในเรื อง ยาที
ผูป้ ่ วยนํามาให้นบั อาจจะไม่ทงหมดและไม่
ั
ใช่ยาทีเหลือจริ งๆก็ได้
2.3 การใช้เครื องมืออิเล็กโทรนิกส์ต่างๆ เพือบันทึกรายการยาทีถูกใช้ไป เช่น Nebulizer
Chronolog ทีใช้สาํ หรับการติดตามยาในผูป้ ่ วยทีเป็ นโรคหอบหื ด มีกลไกในการบันทึกวันทีและเวลาทีผูป้ ่ วย
ใช้ไว้อย่างครบถ้วน แต่ขอ้ จํากัดทีพบ คือ ผูป้ ่ วยอาจปล่อยยาออกจากเครื องมือดังกล่าว แต่ไม่ใช่เพือการใช้ยา
จริ ง เครื องมือนีก็จะบันทึกเสมือนว่าผูป้ ่ วยได้ใช้ยาไปแล้ว ซึ งในความเป็ นจริ งอาจไม่ใช่เช่นนันก็ได้
นอกจากนี อุปกรณ์ดงั กล่าวก็มีราคาแพงและมีใช้เฉพาะยาบางชนิดเท่านัน
2.4 การวัดพฤติกรรมของผูป้ ่ วย เช่นการมารับยาหรื อมาตรวจตามนัด ซึ งสามารถทําได้ง่ายแต่ก็ยงั
ไม่สามารถจะยืนยัน ในเรื องการรับประทานยาได้แน่นอน
2.5 การวัดผลทีได้จากการรักษา หรื อผลของทีทีเกิดขึนกับผูป้ ่ วย เช่น ค่าความดันโลหิ ต ค่านําตาล
ในเลือด ฯลฯ วิธีสามารถทําได้ไม่ยงุ่ ยากนัก แต่ผลทีได้จากการรักษามีความซับซ้อนและอาจขึนอยูก่ บั ปั จจัย
อืนๆทีนอกเหนื อจากการรับประทานยาอีกด้วย จึงไม่อาจสรุ ปได้ในทันทีจากผลการตรวจทีพบ
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2.6 การสัมภาษณ์โดยตรงหรื อการใช้แบบสอบถาม สามารถวัดได้โดยตรงกับตัวผูป้ ่ วยหรื อญาติ
ผูด้ ูแล ซึ งเป็ นวิธีทีสะดวกและยังเป็ นทีนิยมอีกวิธีเช่นกัน ปั จจุบนั มีผคู ้ ิดค้นแบบสอบถามทีเป็ นมาตรฐานไว้
เป็ นจํานวนมาก ซึ งวิธีนีก็มีความสะดวก รวดเร็ ว ง่ายและค่าใช้จ่ายน้อย แต่มีขอ้ จํากัดเรื องข้อเท็จจริ งของ
ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ผูส้ ัมภาษณ์ตอ้ งมีความชํานาญและไม่ใช้คาํ ถามใน
ลักษณะจับผิด และข้อคําถามไม่ควรจะมากเกินไปเพราะอาจทําให้ผปู ้ ่ วยเกิดความเบือหน่าย และรี บตอบโดย
ไม่ตรงกับความจริ งได้
2. งานวิจัยทีเ! กี!ยวข้ อง
จากการรายงานของ WHO (2003) ทีได้ประมาณการณ์ทวโลกเกี
ั
ยวกับการรับประทานยาทีไม่ตรง
ตามแผนการรักษาทุกชนิดและทุกกลุ่มโรคไว้เท่ากับร้อยละ 50 แต่เมือศึกษาจําแนกลงไปในกลุ่มของผูป้ ่ วยที
ใช้ยาระงับปวดชนิดอนุพนั ธ์ฝินทัวโลก ก็พบว่า ความชุกของปั ญหาลักษณะดังกล่าวมีค่าแตกต่างกันไปใน
แต่ละการศึกษา Miaskowski C และคณะ (2001)ได้ทาํ การศึกษาในผูป้ ่ วยนอกทีเข้ารับการรักษามะเร็ ง
บําบัด พบว่าความชุกของผูป้ ่ วยทีรับประทานยาระงับปวดชนิดอนุพนั ธ์ฝินทีไม่ตรงตามแผนการรักษาของ
แพทย์ มีค่าอยูร่ ะหว่างร้อยละ 9.2 - 15.5 สําหรับยาทีต้องรับประทานตามเวลา (Around The Clock) และร้อย
ละ73.4 - 77.8 สําหรับ PRN (As Need) ต่อมา Valeberg BT และคณะ(2008) ทําการศึกษาแบบภาคตัดขวาง
ในกลุ่มผูป้ ่ วยนอกทีเข้ารับการรักษามะเร็ งบําบัดด้วยยากลุ่มเดียวกันนี จากคลินิกขนาดใหญ่และโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิในประเทศนอร์ เวย์ ได้ค่าความชุกเท่ากับร้อยละ 59 จนกระทัง Broekmans S และคณะ(2010)
ได้ทาํ การศึกษาความชุกของผูป้ ่ วยทีมีความปวดแบบเรื อรังและมารับการรักษาแบบผูป้ ่ วยนอกทีคลินิกระงับ
ปวดจากสถานพยาบาล 3 แห่ง (Multicenter) ในประเทศเบลเยียม ซึ งในการศึกษานีได้ทาํ การสํารวจ 2ครัง
คือ เดือนกุมภาพันธ์และพฤศจิกายนของปี เดียวกัน พบว่า ผลการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์มีการจําแนก
ลักษณะการรับประทานยาระงับปวดชนิดอนุพนั ธ์ฝินทีไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ออกเป็ น 2
ลักษณะ คือ ผูป้ ่ วยทีใช้ยาน้อยกว่าทีแพทย์สังร้อยละ 34 และใช้ยามากกว่าทีแพทย์สังร้อยละ 14 อย่างไรก็
ตาม จากผลการศึกษาดังกล่าวยังพบว่าค่าความชุกของผูป้ ่ วยทีรับประทานยาระงับปวดชนิดอนุพนั ธ์ฝินทีไม่
ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ มีค่าเพิมสู งขึน จากครังแรกเท่ากับร้อยละ 48 เป็ นร้อยละ62 ในการศึกษา
ครังถัดมา นอกจากนี Shu-Yuan Liang และคณะ(2013) ทําการศึกษาอีกครังในผูป้ ่ วยนอกทีเข้ารับการรักษา
มะเร็ งบําบัดด้วยยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินทีประเทศไต้หวัน ซึ งผลการศึกษาระบุวา่ ความชุกของปั ญหา
ดังกล่าว มีค่าเท่ากับร้อยละ 36.4 สําหรับ ยาทีต้องรับประทานตามเวลา (Around The Clock) และร้อยละ
30.9 สําหรับ PRN (As Need) จากการทบทวนวรรณกรรมทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น จะเห็นได้วา่ ตัวเลขค่าความ
ชุกของผูป้ ่ วยทีรับประทานยาระงับปวดชนิ ดอนุพนั ธ์ฝินทีไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์มีค่าไม่คงที
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และแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา จึงไม่อาจสรุ ปค่าตัวเลขทีแน่นอนได้ แต่ก็สามารถชีให้เห็นว่า ปั ญหา
ดังกล่าวยังคงเกิดขึนอย่างต่อเนืองและมีแนวโน้มของค่าความชุกทียังสู งอยู่
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั นี เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในผูป้ ่ วยนอกทีมีความปวดแบบเรื อรังและ
มารับบริ การรักษาอาการปวดทีคลินิกระงับปวด โรงพยาบาลรามาธิ บดี ซึ งเก็บข้อมูลระหว่าง 1 ธันวาคม
2557 ถึง 31กรกฎาคม 2558 ซึ งมีการคัดเลือกกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จากการสุ่ มแบบเจาะจง (purposive random
sampling) จํานวน 173 ราย และกําหนดขนาดตัวอย่างจากสู ตรคํานวณ n = Z2α/2 P(1-P) / e2 โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกผูร้ ่ วมวิจยั (Inclusion criteria) คือ 1. มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 18 ปี 2.ได้รับการสังจ่ายยา
ระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิ ดรับประทานเพือการรักษาอาการปวดแบบเรื อรัง ทังแบบรับประทานตามเวลาที
ระบุ (ATC) และแบบรับประทานเพิมเมือจําเป็ น( PRN) 3.ไม่ใช่ผปู ้ ่ วยทีได้รับการรักษาด้วยยาระงับปวด
อนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานเป็ นครังแรก คือ ต้องมีประสบการณ์ในการใช้ยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิด
รับประทานในการรักษาอาการปวดแบบเรื อรังมาแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 4. มีสติสัมปชัญญะดี และไม่เคย
ถูกวินิจฉัยว่าเป็ นโรคทางระบบประสาท และโรคทางจิตเวชมาก่อน 5.สามารถสื อสารด้วยภาษาไทยและ
สามารถเซ็นยินยอมเพือเข้าร่ วมการวิจยั ได้ สําหรับเกณฑ์การคัดออกผูร้ ่ วมวิจยั (Exclusion criteria) คือ
ผูป้ ่ วยทีไม่ได้นาํ ยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินทีตนเองใช้อยูต่ ิดตัวมาด้วยในวันทีทําการเก็บข้อมูล

2. กระบวนการวิจัย
ในการวิจยั นี ใช้วธิ ี การประเมินการรับประทานยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานทีไม่ตรงตาม
แผนกรรักษา 3 วิธี คือ วิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (Self-report) การสาธิ ตวิธีการ
รับประทานยาระงับปวดอนุ พนั ธ์ฝิน (Demonstration) และวิธีการนับเม็ดยา (pill count) เพือนําไป
คํานวณหา % ของ drug adherence ดังนี % of drug adherence = (จํานวนเม็ดยาทีรับประทานไปแล้ว /
จํานวนเม็ดยาทีแพทย์สงจ่
ั ายให้ในใบสังยาครังก่อน) x 100 ทังนี ในกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ทาํ
การจําแนกผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทีบริ หารยาระงับปวดอนุ พนั ธ์ฝินชนิด
รับประทานตรงตามแผนการรักษา และไม่ตรงตามแผนการรักษา โดยมีการพิจารณาเงือนไขของแต่ละวิธี
ดังนี

2618

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

2.1 วิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (Self-report) พิจารณาคะแนนจาก
แบบสอบถาม MMAS-8 หากน้อยกว่า 6 คะแนน ถือว่า ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั บริ หารยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิด
รับประทานไม่ตรงตามแผนการรักษา
2.2 วิธีการนับเม็ดยา (pill count) พิจารณาจากการคํานวณหา % ของ drug adherence โดยใช้จุดตัดที <80
และ>100 % หากค่าทีได้มีค่าน้อยกว่า 80 % หรื อมากกว่า 100 % ถือว่า ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั บริ หารยาระงับปวด
อนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานไม่ตรงตามแผนการรักษา
2.3 การสาธิ ตวิธีการรับประทานยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝิน (Demonstration) พิจารณาจากการสัมภาษณ์
และสังเกต โดยหากผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั สาธิ ตวิธีการรับประทานยาไม่ถูกต้อง ถือว่า ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั บริ หารยาระงับ
ปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานไม่ตรงตามแผนการรักษา
อย่างไรก็ดี ในการศึกษานี ได้พิจารณาใช้การประเมินเพือหาค่าความชุกของการบริ หารยาระงับปวด
อนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานไม่ตรงตามแผนการรักษาร่ วมกันทัง 3 วิธี โดยหากผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั มีการบริ หารยา
ระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิ ดรับประทานไม่ตรงตามแผนการรักษาเพียงอย่างน้อย 1 วิธีจากวิธีใดก็ตาม จะถือ
ว่า ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั รายนันๆมีการบริ หารยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานทีไม่ตรงตามแผนการรักษา
3. เครื!องมือทีใ! ช้ ในการวิจัย
3.1 แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลทัวไป จํานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน สิ ทธิ† การรักษาพยาบาล 1.2 แบบประเมินการวัดระดับความ
รุ นแรงของความปวดแบบมิติเดียว และผลกระทบต่อความปวด จํานวน 5 ข้อ 1.3 แบบประเมินความ
ร่ วมมือในการรักษาด้วยยา Morisky Medication Adherence scale (MMAS-8) ฉบับภาษาไทยของ Donald E.
Morisky จํานวน 8 ข้อ ทีได้รับอนุญาตการแปลโดย MAPI institute และตรวจสอบโดยเจ้าของแบบสอบถาม
ซึ งมีค่า Cronbach’s alpha 0.83
3.2 แบบบันทึกการนับจํานวนยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานทีใช้ในแผนการรักษา
3.3 แบบบันทึกการสาธิ ตวิธีรับประทานยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทาน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษานีใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา ค่าร้อยละ ความถี ค่าเฉลีย ค่ามัธยฐาน ค่าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานและค่าพิสัยควอไทล์ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปสําหรับการวิเคราะห์สถิติ Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) for windows version 18.0
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ผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ครังนี จํานวนทังหมด 173 คน เป็ นเพศชายร้อยละ 53.8 มีค่ามัธยฐาน
ของอายุเฉลีย 58ปี (IQR=49.5 - 68.5 ปี ) ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสร้อยละ 67.6 และจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 43.3 โดยมากเป็ นพ่อบ้านหรื อแม่บา้ นร้อยละ 21.4 และรับราชการร้อยละ 20.8, มี
รายได้เฉลียต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 27.7 และมากกว่าหนึงในสามของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (ร้อยละ
39.3) มีสิทธิ† การรักษาแบบข้าราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ
2. ยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานทีใช้ในการรักษาอาการปวดเรื อรังของผูป้ ่ วยทีเข้าร่ วมวิจยั ครังนี
มี 3 ชนิด ได้แก่ MST (Morphine Sulphate Tablet) ร้อยละ 81.5%, Kapanol ร้อยละ14.5 และ Methadone
ร้อยละ 4.0
3. ผลการศึกษาเกียวกับความชุกของการบริ หารยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานทีไม่ตรงตาม
แผนการรักษาในการศึกษาครังนี พบว่า ทัง 3 วิธีให้ค่าตัวเลขทีแตกต่างกัน ซึ งค่าความชุกจากทัง 3 วิธี
ร่ วมกัน มีค่าเท่ากับร้อยละ 52.6 นอกจากนี เมือพิจารณาแต่ละวิธี พบว่า วิธีตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง มี
ค่ามัธยฐานของคะแนนเท่ากับ 7 คะแนน (IQR= 5-8 คะแนน) วิธีนบั เม็ดยา มีค่ามัธยฐานของ % drug
adherence เท่ากับ 93.30 % (IQR= 75-100 %) รายละเอียดของความชุกในแต่ละวิธีแสดงไว้ในตารางที 1
ดังนี
ตารางที! 1 จํานวนและร้อยละของความชุกของการบริ หารยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิ ดรับประทานทีไม่ตรง
ตามแผนการรักษาแบ่งตามวิธีวดั และประเมิน
ความชุ ก
วิธีวดั และประเมิน

บริหารยาไม่ ตรงตามแผนการรักษา
จํานวน (ร้ อยละ)

แบบสอบถาม MMAS-8
การนับเม็ดยา
การสาธิ ต
ทัง 3 วิธีร่วมกัน

60 (34.7)
64 (37.0)
0 (0.0)
91 (52.6)

4. ผูป้ ่ วยทีเข้าร่ วมวิจยั ในครังนี ได้รับการประเมินคะแนนความปวด (Pain score) ซึ งมีการให้คะแนนตังแต่
0-10 คะแนน โดย 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีความปวดเลย จนถึง 10 คะแนน หมายถึง ปวดมากทีสุ ด ซึงได้
แบ่งเป็ น 2ระยะคือ คะแนนความปวดในวันทีตอบแบบสอบถาม และคะแนนความปวดในช่วง 1 สัปดาห์
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ก่อนถึงวันทีตอบแบบสอบถาม จากผลการวิจยั พบว่า ส่ วนมากผูป้ ่ วยมีค่ามัธยฐานของคะแนนความปวดใน
วันทีตอบแบบสอบถาม เท่ากับ 5 คะแนน (IQR= 3-6 คะแนน) และคะแนนความปวดในช่วง 1 สัปดาห์ก่อน
ถึงวันทีตอบแบบสอบถามเท่ากับ 6 คะแนน (IQR= 4-8 คะแนน) นอกจากนี ยังพบว่าผูป้ ่ วยร้อยละ 90.2
ได้รับผลกระทบต่อการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันจากอาการปวดทียังคงมีอยู่ และร้อยละ 87.3 ได้รับผลกระทบ
ต่อการทํางานและกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ ดังตารางที 2 และตารางที 3
ตารางที! 2 จํานวนและร้อยละของผลกระทบต่อการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันในด้านต่างๆ
ผลกระทบต่ อการปฏิบัติกจิ วัตรประจําวัน
จํานวน
ในด้ านต่ างๆ
( n = 173 )
การอาบนํา ล้างหน้า แปรงฟั น
การสวมใส่ และถอดเปลียนเสื อผ้า
การรับประทานอาหาร นํา และยาต่างๆ
การไปห้องนําและการขับถ่าย
การเคลือนไหวและการเดินทางไปในทีต่างๆ
การนอนหลับพักผ่อน

71
75
82
102
103
105

ตารางที! 3 จํานวนและร้อยละของผลกระทบต่อการทํางานและกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ
ผลกระทบต่ อการทํางานและกิจกรรมทางสั งคม
จํานวน
ในด้ านต่ างๆ
( n = 173 )
การเดินทางไปทํางาน
66
ความสามารถในการทํางาน
115
การทํางานอดิเรกทีชืนชอบ
69
การไปพักผ่อนหย่อนใจในทีต่างๆ
63
การพบปะ ติดต่อพูดคุย สังสรรค์กบั บุคคลอืนๆ
65
การช่วยเหลือบุคคลอืนๆ
55
อภิปรายผลการวิจัย
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ร้ อยละ
41
43.4
47.4
59
59.5
60.7

ร้ อยละ
38.2
66.5
39.9
36.4
37.6
31.8
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การศึกษาในครังนี ค่าความชุกของการบริ หารยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานทีไม่ตรงตาม
แผนการรักษาจากทัง 3 วิธีร่วมกัน มีค่าเท่ากับร้อยละ 52.6 ซึ งมีค่าสู งกว่าเมือจําแนกเป็ นรายวิธี ถึงแม้วา่ จาก
ตารางที 1 จะแสดงให้เห็นว่า วิธีตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และวิธีการนับเม็ดยาจะให้ค่าความชุกที
ใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการวิจยั กลับพบว่า ผูป้ ่ วยทีบริ หารยา
ระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิ ดรับประทานทีไม่ตรงตามแผนการรักษาของทัง 2 วิธีขา้ งต้นนัน เป็ นคนละรายกัน
จากผลดังกล่าว จึงไม่อาจสรุ ปได้วา่ วิธีใดมีความน่าเชื อถือมากกว่ากัน ส่ วนการสาธิ ตวิธีการรับประทานยา
จากการศึกษาครังนี พบว่า ไม่สามารถวัดและประเมินผูป้ ่ วยทีบริ หารยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิด
รับประทานทีไม่ตรงตามแผนการรักษาได้ ทังนี อาจเป็ นเพราะผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั มีความระมัดระวังและกังวลว่า
อาจจะถูกจับผิดในระหว่างการถูกสัมภาษณ์ จึงแสดงถึงพฤติกรรมทีอาจไม่ตรงกับความเป็ นจริ งได้ ด้วยเหตุ
นี การศึกษาครังนี จึงพิจารณาใช้ทงั 3 วิธีร่วมกัน เพราะไม่วา่ ผูป้ ่ วยทีบริ หารยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิด
รับประทานทีไม่ตรงตามแผนการรักษาจะได้มาจากวิธีใด ก็จะถือว่าเป็ นกลุ่มทีมีปัญหาทังหมด แต่ก็อาจเป็ น
ทีสังเกตว่า การใช้หลายวิธีร่วมกันนี ทําให้ความชุกมีค่าสู งมากขึนกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึงค่อนข้างมาก
ทังนีอาจเนืองมาจากการมี sensitivity ทีเพิมขึนแต่มี specificity ทีลดลง แต่เนืองด้วยในการศึกษานีต้องการ
คัดกรองผูท้ ีมีความเสี ยงไว้ให้มากทีสุ ดเพือการเฝ้ าระวัง ติดตามและวางแผนการแก้ไขปั ญหาแต่เนิ นๆจึง
พิจารณาใช้ทงั 3 วิธีร่วมกัน นอกจากนียังพบอีกว่า ค่าความชุกของการบริ หารยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิด
รับประทานทีไม่ตรงตามแผนการรักษาครังนีมีค่าทีใกล้เคียงกับการประมาณการของ WHO (50%) ในปี
2003 อีกด้วย และเมือเปรี ยบเทียบผลการศึกษาดังกล่าวกับการศึกษาทีผ่านมา จะเห็นว่า มีค่าสู งกว่า
การศึกษาของ Miaskowski C และคณะ (2001) Broekmans S และคณะ(ก.พ. 2010) และ Shu-Yuan Liang
และคณะ(2013) แต่มีค่าตํากว่าการศึกษาของ Valeberg BT และคณะ(2008) และ Broekmans S และคณะ(พ.ย.
2010) จากผลการศึกษาอาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การเลือกใช้วธิ ี วดั และประเมินทีแตกต่างกัน ทําให้ความชุก
ทีได้มีค่าทีแตกต่างกัน ซึ งแต่ละวิธีก็มีขอ้ ดีและข้อจํากัดทีไม่เหมือนกัน โดยยังคงไม่สามารถสรุ ปได้วา่ วิธีใดที
เป็ นมาตรฐานและให้ค่าความชุกทีใกล้เคียงกับความจริ งมากทีสุ ด ขึนอยูก่ บั ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิและ
ความเหมาะสมของผูว้ ิจยั ในการเลือกและนําไปใช้สาํ หรับการวิจยั ต่อๆไป
ข้ อเสนอแนะเพือ! การวิจัยต่ อไป
ศึกษาปั ญหาการบริ หารยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานทีไม่ตรงตามแผนการรักษาแบบ
หลายสถานที (multicenter study) เพือทําให้เห็นถึงขนาดและความสําคัญของปั ญหาดังกล่าวได้มากขึน
นอกจากนีควรศึกษาเพิมเติมปั จจัยทีมีความเกียวข้องกับบริ หารยาระงับปวดอนุพนั ธ์ฝินชนิดรับประทานที
ไม่ตรงตามแผนการรักษา เพือให้สามารถทราบถึงปั จจัยทีมีความเกียวข้องกัน และสามารถวางแผนแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีทิศทาง
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