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 วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษาผลของการเยี่ยมบานโดยนิสิตเภสัชศาสตรตอความรู ความรวมมือในการใชยา และปญหายา
ขยะในครัวเรือน วิธีการวิจัย: การศึกษาเปนแบบทดลองเชิงสุมที่มีกลุมควบคุม ในชุมชนบานสามขา จังหวัดหนองคาย เกณฑการ
คัดเขารวมศึกษา คือ ครัวเรือนที่มียาในรูปแบบเม็ดรับประทาน ตั้งแต 5 รายการขึ้นไป หรือครัวเรือนที่มีผูปวยโรคเรื้อรัง และ
ยินยอมเขารวมการศึกษา ตัวอยาง 78 ครัวเรือนถูกสุมแบงเปนกลุมทดลอง (ไดรับการเยี่ยมบาน และสํารวจรายการยาในครัวเรือน 
จํานวน 40 ครัวเรือน) และกลุมควบคุม (ไดรับการสํารวจรายการยาเพียงอยางเดียว จํานวน 38 ครัวเรือน) ในกลุมทดลอง นิสิต
เภสัชศาสตรเขาพบทุกครัวเรือน เดือนละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือใหความรู ประเมินความรูและความรวมมือในการใชยา 
และสํารวจรายการยาในครัวเรือน ผลการวิจัย: กลุมทดลองมีคะแนนความรูเร่ืองการใชยาและการเก็บรักษายามากกวากลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในการเขาพบครั้งที่ 2 (9.68±0.66 และ 6.95±1.16, p<0.01) และครั้งที่ 3 (9.95±0.22 และ 7.11±1.48, 
p<0.01) กลุมทดลองมีผูใหรวมมือในการใชยามากกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในการเขาพบครั้งที่ 2 (รอยละ 83.3 
เทียบกับรอยละ 25.0, p<0.01) และครั้งที่ 3 (รอยละ 94.4 เทียบกับรอยละ 33.3, p<0.01) ดานปญหายาขยะ พบปญหาในรอยละ 
52.6 ของครัวเรือนในการเขาพบครั้งที่ 1 และผูวิจัยไดนํายาขยะทั้งหมดออกจากทุกครัวเรือน ยาขยะรอยละ 54.1 เปนยารักษาโรค
เรื้อรัง และเปนยาที่ไมไดใชรอยละ 33.3 คามัธยฐานของจํานวนเม็ดยาขยะตอหนึ่งครัวเรือนที่เปนยารักษาโรคเรื้อรังเทากับ 172.0 
เม็ด และที่เปนยารักษาโรคอื่น ๆ ที่ไมใชโรคเรื้อรังเทากับ 36.5 เม็ด สรุป: การเยี่ยมบานโดยนิสิตเภสัชศาสตรชั้นปที่ 6 สามารถ
เพ่ิมความรูเรื่องการใชยา และการเก็บรักษายาได และสามารถทําใหผูปวยโรคเรื้อรังมีความรวมมือในการใชยาเพิ่มขึ้น รวมถึงชวย
ลดปญหายาขยะในครัวเรือน 
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ในระยะ 10 ปที่ผานมานี้ งบประมาณคาใชจายดาน
ยาของประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ปญหาการใช
ยาไมเหมาะสมเกิดขึ้นหลายระดับ ในระดับชุมชน ผูปวย
ไมใหความรวมมือในการใชยา เกิดปญหาการใชยาที่ไม
เหมาะสมในครัวเรือน (1) เปนสาเหตุทําใหเกิดยาขยะใน
ครัวเรือน ซึ่งหมายถึง ยาเหลือ ยาที่หมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ 
ยาแตกหัก ยาที่มีฉลากไมครบถวน ยาที่ไมมีฉลาก (2) หาก
ประชาชนนํายาดังกลาวไปบริโภค อาจทําใหไดรับอันตราย
ได จากการศึกษาพบวา ยาที่มีอายุเหลือนอยกวา 17 เดือน 
สามารถนํากลับมาใชใหมไดเพียงหนึ่งในสามเทานั้น (476 
จาก 1248) (4) 

ปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับปญหายาขยะ ยังมีไม
ม า ก นั ก  ( 3-5)   ก า ร ศึ ก ษ า ใ น เ มื อ ง เ บ อ ร มิ ง แ ฮ ม 
สหราชอาณาจักร ในป พ.ศ. 2550 พบวา ยาขยะสวนใหญ
เปนกลุมยาหลอดเลือดและหัวใจ  และกลุมยาระบบประสาท
สวนกลาง (3) ในประเทศสเปน ในป พ.ศ. 2551 สาเหตุหลัก
ของการคืนยาแกรานยา คือ  ยาหมดอายุ การไมมีความ
จํา เปนตองใชยา  และผูป วยเ สียชีวิต  ตามลํ าดับ  (6) 
การศึกษาของโรงพยาบาลพระพุทธชินราช เฉพาะยาหา
รายการที่มีคาใชจายมากที่สุด พบวา ผูปวยรอยละ 23.2-
62.8 ไดรับยาจํานวนมากกวาที่ตองใชจริง และจํานวนเงินที่
สูญเสียจากยาทั้งหารายการเทากับ 1,040,387 บาทตอป (7)  
การศึกษาในภาคใตของไทยในป พ.ศ. 2547 พบวา สวน
ใหญยาที่ไมถูกใชคือ ยาคลายกลามเนื้อ ยาปฏิชีวนะ และยา
ที่ใชในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทําใหเกิดปญหายาขยะ (8)  

ปจจุบันประเทศไทยยังขาดการศึกษาและการ
จัดการเรื่องยาขยะเชิงรุกในชุมชน กลวิธีหนึ่งที่อาจใชในการ
แกไขปญหายาขยะในชุมชนคือ การเยี่ยมบานเพื่อใหความรู 
และตรวจสอบปญหายาขยะโดยเจาหนาที่สาธารณสุขเปน
ระยะ เชนทุกหกเดือน นอกจากนี้ ยาขยะมักเกิดกับยา
สําหรับโรคเรื้อรัง เพราะผูปวยมักขาดความรวมมือในการใช
ยาอยางตอเนื่อง ดังนั้น เจาหนาที่อาจใชการเยี่ยมบานเพื่อ
แกไขปญหาการไมใชยาตามสั่งดวย การวิจัยนี้จึงมุงศึกษาผล
ของการเยี่ยมบานตอความรู เรื่องยา  ปญหายาขยะใน
ครัวเรือน และความรวมมือในการใชยา เภสัชกรเปนบุคลากร
ทางการแพทยที่มีความรูดานยา จึงมีความเหมาะสมในการ
เปนผูแกไขปญหาดังกลาว คณะเภสัชศาสตรในฐานะผูผลิต

บัณฑิตควรสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหานี้ผานการจัดการเรียนการสอน ในการวิจัยนี้จึง 
ใหนิสิตเภสัชศาสตรเปนผูเย่ียมบานเพื่อแกปญหาดังกลาว  
 

วิธีการศึกษา 
งานวิจัยไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยาขยะในการวิจัยนี้ 
หมายถึง ยาที่ไมไดใช ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ ยาที่ฉลาก
ไมครบถวน (2) และยาที่มีอายุเหลือนอยกวา 17 เดือน (4)  
 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการทดลองเชิงสุมที่มีกลุมควบคุม 

เพ่ือเปรียบเทียบความรู ความรวมมือในการใชยา และปญหา
ยาขยะในครัวเรือน ระหวางกลุมควบคุมที่ไดรับการสํารวจ
รายการยา และกลุมทดลองที่ไดรับเย่ียมบานและสํารวจ
รายการยาโดยนิสิตเภสัชศาสตร  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษาคือผูที่อาศัยในเขตชุมชน

หมูบ านสามขา  ตําบลกองนาง  อําเภอทาบอ  จังหวัด
หนองคาย  ซึ่ ง เปนชุมชนที่ห างจากอํา เภอทาบอและ
โรงพยาบาล 5 กิโลเมตร หมูบานประกอบดวย 156 
ครัวเรือน รวมประชากรทั้งส้ิน 779 คน ประชากรประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ผูวิจัยไดประชาสัมพันธวัน-เวลา
ที่นิสิตจะไปเยี่ยมบานทางเสียงตามสายของหมูบาน  เกณฑ
การคัดเลือกครัวเรือนคือ ตองมียาในรูปแบบเม็ดรับประทาน 
ตั้งแต 5 รายการขึ้นไป หรือครัวเรือนที่มีผูปวยโรคเรื้อรัง 
ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือด
สูง โรคหัวใจ สมัครใจเขารวมการศึกษา และยินยอมใหนิสิต
เภสัชศาสตรเขาไปสํารวจรายการยาที่บาน  

เมื่อคัดเลือกครัวเรือนแลว ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูล 1 
คนตอหน่ึงครัวเรือน โดยมีเกณฑการคัดเลือกดังนี้ สามารถ
อานและเขียนภาษาไทยได อยูในครัวเรือนในวันและเวลาที่
นิสิตไปเยี่ยม ณ จุดเริ่มตนของการศึกษา ผูใหขอมูลตองเปน
ผูใชยาเอง หรือเปนผูอาศัยในครัวเรือนที่ดูแลการใชยาของ
คนในครัวเรือน ทั้งนี้เพ่ือใหไดผูเขารวมการศึกษาที่สามารถ
ตอบแบบประเมินความรู และความรวมมือในการใชยาได 
สวนเกณฑการคัดออกจากการศึกษา คือ เปนผูปวยโรคทาง
จิตเวช หรือมีปญหาดานการสื่อสาร เชน ผูพิการทางสายตา 
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หู  หรือผูที่ขอถอนตัวออกจากการศึกษา ผูที่ไมสามารถ
ติดตามไดหลังการติดตามซ้ําจํานวน 2 ครั้ง ติดตอกัน 2 วัน 
หรือผูที่ตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลระยะเวลาที่
ทําการศึกษา  

ครัวเรือนเขาเกณฑคัดเลือกและมีผูใหขอมูลตามที่
กําหนดจํานวน 78 ครัวเรือน การสุมแยกตัวอยางเปนกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง โดยวิธี permuted block 
randomization โดยสุมจากบลอคที่มีขนาด 4 หนวย ตัวอยาง
อยูในกลุมควบคุม 38 ครัวเรือนและอยูในกลุมทดลอง 40 
ครัวเรือน 
 

การแทรกแซงและการดําเนินการวิจัย 
การเก็บขอมูลทําในระหวางวันที่ 10 มกราคม ถึง 

14 มีนาคม พ.ศ. 2552 ขั้นตอนการวิจัยสรุปอยูในรูปท่ี 1 
ผูวิจัยซึ่งเปนนิสิตเภสัชศาสตรชั้นปที่ 6 เย่ียม

ครัวเรือนสามครั้ง หางกันครั้งละหนึ่งเดือน ในการเยี่ยมบาน
ทุกครั้ง ทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองไดรับการประเมิน
ความรู เรื่องการใชยาและการเก็บรักษายา  ผู เขารวม
การศึกษาที่เปนผูปวยโรคเรื้อรังจะไดรับการประเมินความ
รวมมือในการใชยารวมดวย นอกจากนี้ ครัวเรือนทั้งสองกลุม
ยังไดรับการสํารวจรายการยาที่มี และกําจัดยาที่เปนปญหา
ออกจากครัวเรือน กลุมทดลองไดรับการแทรกแซงเพิ่มเติม
คือ นิสิตเภสัชศาสตรใหความรูเร่ืองการใชยาและการเก็บ
รักษายาดวยวาจาในครั้งที่ 1 และ 2 ที่เขาพบ โดยใชแผน
พลิกประกอบการใหความรู และแจกสมุดคูมือความรูเรื่องยา 
พรอมกับล้ินชักเก็บยา ผูวิจัยยังไดทบทวนการใชยากับผูปวย
เพ่ือใหผูปวยมีความรวมมือในการใชยามากขึ้น  
 

เคร่ืองมือ-อุปกรณท่ีใชในการวิจัยและการเก็บ
ขอมูล 

เครื่ อ งมื อ ท่ี ใช ในการวิ จั ยคื อ  แบบสอบถาม 
(ภาคผนวก) ซึ่งแบงเปน 3 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได โรค
เร้ือรัง และความเกี่ยวของกับผูใชยา สวนที่ 2 เปนแบบ
ประเมินความรวมมือในการใชยา เฉพาะยาสําหรับโรคเรื้อรัง 
ที่ไดมาจากแบบสอบถาม Brief Medication Questionnaire: 
BMQ Tool ซึ่งไดรับนี้การพัฒนาเปนภาษาไทยและทดสอบ
โดยเภสัชกรหญิงอรวรรณ โพธิ์เสนา (9)   การประเมินความ
รวมมือในการใชยา ใชคะแนนจากแบบสอบถาม BMQ Tool 

และการนับเม็ดยา ผูปวยตองใชยามากกวารอยละ 90 จึงจะ
ถือวามีความรวมมือในการใชยา การคํานวณใชรอยละของ
การใชยารักษาโรคเรื้อรังทุกรายการของผูปวยมาเฉลี่ยกัน ใน
การประเมินความรวมมือในการใชยานั้น ประเมินเพียงการใช
ยาเม็ดเทานั้นเพ่ือความสะดวกในการประเมินและแปลผล ใน
การประเมินนั้น ผูวิจัยจะสอบถามรายการยาที่ผูปวยไดรับมา
ใหมทุกครั้งและนํามาพิจารณารวมดวยในการประเมินการใช
ยาตามสั่ง  สวนที่ 3 ของแบบสอบถามเปนแบบวัดความรู
เรื่องการใชยาและการเก็บรักษายา ชนิดถูก-ผิดจํานวน 10 
ขอ  

การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามใชวิธีการสัมภาษณ
โดยผูชวยวิจัยที่ผานการอบรมและการประเมินเทคนิค 
วิธีการสัมภาษณโดยผูวิจัยหลัก กอนนําแบบสอบถามมาใช
จริง ผูวิจัยทดสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
โดยผูเชี่ยวชาญดานเภสัชกรรมคลินิก 2 ทาน และทดสอบ
ความเที่ยงในประชากรที่อาศัยหมูบานใกลเคียงหมูบานสาม
ขา จํานวน 20 คน และนําผลการทดสอบมาปรับปรุง
แบบสอบถาม  

ส่ือการใหความรู สมุดคูมือและแผนพลิกที่ใชกับ
กลุมทดลองมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการอานและปฏิบัติตาม
ฉลากยา การใชยาอยางถูกตอง การเก็บรักษายาอยาง
ถูกตอง การสังเกตยาเสื่อมสภาพ และการปรึกษาเภสัชกร
หากมีปญหาเรื่องการใชยา ในส่ือการใหความรูจะมีรูปภาพ
ประกอบเพื่อใหเขาใจไดงาย  หากผูอานสนใจในรายละเอียด
สามารถติดตอผูวิจัยไดโดยตรง 

ล้ินชักเก็บยา เปนกลองพลาสติก 3 ชั้น ขนาด 
20x25 เซนติเมตร เพ่ือใชในการเก็บยาประกอบดวย ชั้นบน
สําหรับใสซองยาแตละมื้อ (เชา กลางวัน เย็น และกอนนอน) 
ของผูปวยโรคเรื้อรัง ชั้นกลางสําหรับใสยาสามัญประจําบาน
และยารับประทานอื่น ๆ  ชั้นลางสําหรับใสยาใชภายนอก 
ผูเขารวมการศึกษาเปนผูจัดยาเขาล้ินชักดวยตนเอง  
การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยนี้ใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายลักษณะ
ของตัวอยางและตัวแปรที่ศึกษา การเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองใชการทดสอบ
ไคกําลังสอง (chi-squared test) สําหรับตัวแปรไมตอเนื่อง 
เชน จํานวนผูใหความรวมมือในการใชยา และใชการทดสอบ
ที (t-test) สําหรับตัวแปรตอเนื่อง การประเมินความสัมพันธ
ของความรวมมือในการใชยาเมื่อประเมินโดยการนับเม็ดยา  
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Randomization (N=78)
สุมแบงกลุมตัวอยาง ดวยหลักการ Permuted Block Randomization 

โดยแบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง

1 เดือน

กลุมควบคุม (N=38) กลุมทดลอง (N=40)

ครั้งที่ 1 (N=38)
•ประเมินความรูเรื่องการใชยาและการเก็บรักษายา
•ประเมินความรวมมือในการใชยา
•สํารวจรายการยาในครัวเรือน

ครัวเรือนในเขตชุมชนหมูบานสามขา อ.ทาบอ จ.หนองคาย (N=156)

เกณฑการคัดเลือกเขารวมการศึกษา 
• ครัวเรือนที่มียาอยูในบานต้ังแต 5 รายการขึ้นไป 
• ครัวเรือนที่มีผูปวยโรคเรื้อรัง ไดแก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หัวใจ
• ผูที่สมัครใจเขารวมการศึกษา ยินยอมใหนิสิตเภสัชศาสตรเขาไปสํารวจรายการยาที่บาน
• ผูที่สามารถอานและเขียนได

เกณฑการคัดออกจากการศึกษา 
• ผูปวยโรคจิตเวช 
• มีปญหาดานการส่ือสาร

ครั้งที่ 1 (N=40)
•ประเมินความรูเรื่องการใชยาและการเก็บรักษายา
•ประเมินความรวมมือในการใชยา
•สํารวจรายการยาในครัวเรือน
•แจกสมุดคูมือและใหความรูเรื่องการใชยาและการเก็บรักษายา
ดวยแผนพลิก รวมกับแจกลิ้นชักเก็บยา

ครั้งที่ 2 (N=38)
•ประเมินความรูเรื่องการใชยาและการเก็บรักษายา
•ประเมินความรวมมือในการใชยา
•สํารวจรายการยาในครัวเรือน

วิเคราะหผล

ครั้งที่ 2 (N=40)
•ประเมินความรูเรื่องการใชยาและการเก็บรักษายา
•ประเมินความรวมมือในการใชยา
•สํารวจรายการยาในครัวเรือน
•ใหความรูเรื่องการใชยาและการเก็บรักษายาดวยแผนพลิก 

ครั้งที่ 3 (N=38)
•ประเมินความรูเรื่องการใชยาและการเก็บรักษายา
•ประเมินความรวมมือในการใชยา
•สํารวจรายการยาในครัวเรือน

ครั้งที่ 3 (N=40)
•ประเมินความรูเรื่องการใชยาและการเก็บรักษายา
•ประเมินความรวมมือในการใชยา
•สํารวจรายการยาในครัวเรือน

1 เดือน

2 เดือน2 เดือน

สํารวจครัวเรือน

ผูเขารวมการศึกษาที่ผานเกณฑการคัดเลือก (N=78)

 
 

รูปท่ี 1. ขั้นตอนการวิจัย 
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และการใชแบบสอบถาม BMQ Tool ใชคาสถิติ Phi สวนการ
ทดสอบจํานวนรายการและจํานวนเม็ดยาขยะระหวางกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง ใชสถิติ Mann-Whitney U test 
เนื่องจากขอมูลมีการกระจายที่ ไม เปนโคงปกติ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติในการศึกษานี้ คือ 0.05  
 

ผลการศึกษา 
คุณลักษณะทั่วไปของผูเขารวมการศึกษา 
 การศึกษานี้มีผูผานเกณฑการคัดเลือกจํานวน 78 
คน โดยแบงเปนกลุมควบคุมจํานวน 38 คน และกลุมทดลอง
จํานวน 40 คน คุณลักษณะทั่วไปของทั้งสองกลุมไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)ผูเขารวม
การศึกษามีอายุเฉล่ีย 53.99±15.49 ป เปนหญิงถึงรอยละ 
74.4 ทั้งสองกลุมมีผูปวยโรคเรื้อรังรวม 30 คน สวนใหญเปน

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน มีระยะเวลาการเปนโรค 
7.57±6.99 ป ผูเขารวมการศึกษาเปนผูใชยาเองรอยละ 56.4 
(ตารางที่ 1)  
 
ความรูเร่ืองการใชยาและการเก็บรักษายา 
 กอนการวิจัย กลุมควบคุมและกลุมทดลองมี
ความรูในเรื่องการใชยา การเก็บรักษายา และคะแนนรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 2) 
หลังการเยี่ยมบานครั้งที่ 1 กลุมทดลองมีความรูทั้งสองดาน
เพ่ิมขึ้น และมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยคะแนนรวม เพิ่ ม จ าก  7.20±1.09 เ ป น  9.68±0.66 
(คะแนนเต็ม 10) หลังการเยี่ยมบานครั้งที่ 2 พบผลในทํานอง
เดียวกัน คะแนนรวมความรูของกลุมทดลองเพิ่ม เปน 
9.95±0.22 และมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง

 
ตารางท่ี 1. คุณลักษณะทั่วไปของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

คุณลักษณะทั่วไป กลุมควบคุม (N = 38) กลุมทดลอง (N = 40) p-value 
อายุ คาเฉล่ีย±SD ป 55.92 ±17.76 52.15 ±12.93 0.29 
อายุ จํานวน (รอยละ)   0.24 
   < 60 ป 21 (55.3) 30 (75.0)  
   ≥ 60 ป 17 (44.7) 10 (25.0) 
เพศหญิง จํานวน (รอยละ) 28 (73.7) 30 (75.0) 0.89 

0.58   การศึกษาสูงสุด จํานวน (รอยละ) 
 31 (77.5) 31 (81.6)    ประถมศึกษา หรือตํ่ากวา 

4 (10.0) 4 (10.5)    มัธยมศึกษา 
3 (12.5) 3 (7.9)    อนุปริญญา/ ปวช./ ปวส. หรือสูงกวา 

อาชีพ จํานวน (รอยละ) 0.41   
   ไมไดประกอบอาชีพ 11 (27.5) 10 (26.3) 
   คาขาย 6 (15.0) 4 (10.5) 

4 (10.0) 7 (18.4)    รับจาง 
1 (2.5) 1 (2.6)    ขาราชการ 
18 (45.0) 13 (34.2)    เกษตรกรรม 
0 (0.0) 3 (7.9)    นักเรียน/ นักศึกษา 

รายไดตอเดือน ต่ํากวา 4,000 บาท จํานวน (รอยละ) 32 (84.2) 31 (77.5) 0.32 
ผูที่เปนโรคเรื้อรัง จํานวน (รอยละ) 12 (31.6) 18 (45.0) 0.22 
ระยะเวลาการเปนโรคกรณีเปนโรคเรื้อรัง คาเฉล่ีย±SD 8.37±5.89 7.12±7.65 0.66 
ผูเขารวมการศึกษา   0.84 
   ผูใชยา 21 (55.3) 23 (57.5) 
   บุคคลในครอบครัวคนอื่น 17 (44.7) 17 (42.5) 
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ตารางท่ี  2. ความรูเร่ืองการใชยาและการเก็บรักษายา (คาเฉล่ีย±SD) ของกลุมควบคุม (N=38) และกลุมทดลอง (N=40) 

กอนการเยี่ยมบาน หลังการเยี่ยมบานครั้งที่ 1  หลังการเยี่ยมบานครั้งที่ 2 
คะแนนความรู 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง กลุมควบคุม กลุมทดลอง กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
2 1 13.45±0.83 3.63±0.98 3.37±0.75 4.85±0.36 3.23±1.14 4.98±0.16การใชยา

2 1 1การเก็บรักษายา 3.50±0.65 3.58±0.78 3.58±0.76 4.83±0.50 3.82±0.73 4.98±0.16
3 1 1ผลรวม 6.95±1.18 7.20±1.09 6.95±1.16 9.68±0.66 7.11±1.48 9.95±0.22

1: p-value<0.01 ในการเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
2: พิสัยของคะแนนที่เปนไปไดคือ 0-5 คะแนน 
3: พิสัยของคะแนนที่เปนไปไดคือ 0-10 คะแนน 
 
สถิติ สวนกลุมควบคุมมีคะแนนคอนขางคงที่ในทุกครั้งของ
การเก็บขอมูล 
 
ความรวมมือในการใชยา 

การประเมินความรวมมือในการใชยาทําในตัวอยาง 
30 ราย (กลุมทดลอง 18 ราย และกลุมควบคุม 12 ราย)ท่ี
เปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันใน
เลือดสูง และโรคหัวใจ ซึ่งเปนการประเมินเฉพาะการใชยา
เม็ดที่ใชรักษาโรคเรื้อรัง การประเมินโดยใชแบบสอบถาม 
BMQ Tool พบวา สัดสวนของผูใหความรวมมือในการใชยา
กอนการเยี่ยมบานระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) หลังการ
เย่ียมบานทั้งสองครั้ง กลุมทดลองมีสัดสวนผูใหความรวมมือ
เพ่ิมขึ้น และมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ณ จุดส้ินสุดการศึกษาผูปวยกลุมทดลอง 16 จาก 18 คนให
ความรวมมือในการใชยา สวนกลุมควบคุมมีสัดสวนของผูให
ความรวมมือใกลเคียงกันในทุกครั้งของการเก็บขอมูล 
(ตารางที่ 3) การประเมินความรวมมือในการใชยาโดยวิธีการ
นับเม็ดยาก็ใหผลเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพราะผลการประเมิน
ความรวมมือในการใชยาดวยการนับเม็ดยาและการใช

แบบสอบถาม BMQ Tool มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p <0.01) โดยคา Phi เทากับ 0.59 
 
จํานวนและลักษณะของยาขยะในครัวเรือน 
 การศึกษานี้พบปญหายาขยะในครัวเรือนรอยละ 
52.6 ของครัวเรือนที่ศึกษา ตารางที่  4 แสดงจํานวนและ
ลักษณะของยาขยะในครัวเรือน ยาขยะสวนใหญเปนยารักษา
โรคเฉพาะซึ่งรวมถึงยารักษาโรคเรื้อรัง ถึงรอยละ 54.1 ชนิด
ของปญหายาขยะสวนใหญเปนยาท่ีไมไดใช (รอยละ 33.3) 
รองลงมาคือ ยาที่มีอายุเหลือนอยกวา 17 เดือนและยา
เส่ือมสภาพ รอยละ 29.5 และ 28.2 ตามลําดับ ครัวเรือนสวน
ใหญมีปญหายาขยะมากกวา 1 ชนิดตอหนึ่งครัวเรือน จํานวน
รายการยาขยะที่เปนยารักษาโรคเรื้อรังมีคามัธยฐาน 3.00 
รายการ รายการยาเฉลี่ย 7.25 รายการ พิสัยอยูในชวง 1-24 
รายการ สวนจํานวนรายการยาขยะที่เปนยารักษาโรคอื่น ๆ 
ที่ไมใชโรคเรื้อรังมีคามัธยฐาน 2 รายการ รายการยาเฉลี่ย 
5.20 รายการ พิสัยอยูในชวง 1-28 รายการ จํานวนเม็ดยา
ของยาขยะที่เปนยารักษาโรคเรื้อรังมีคามัธยฐาน 172 เม็ด 
จํานวนเม็ดเฉลี่ย 374.05 เม็ด พิสัยอยูในชวง 3-2392 เม็ด 
จํานวนเม็ดยาของยารักษาโรคอื่น ๆ ที่ไมใชโรคเรื้อรังมี

 
ตารางท่ี  3. จํานวน (รอยละ) ผูปวยโรคเรื้อรังที่ใหความรวมมือในการใชยาในกลุมควบคุม (N=12) และกลุมทดลอง (N=18) 

กอนการเยี่ยมบาน หลังการเยี่ยมบานครั้งที่ 1 หลังการเยี่ยมบานครั้งที่ 2 
ความรวมมือในการใชยา 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง กลุมควบคุม กลุมทดลอง กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
 1 16 (50.0) 16 (88.9) 6 (50.0) 16 (88.9)BMQ Tool 5 (41.7) 8 (44.4)

2 2การนับเม็ดยา 1 (8.3) 4 (22.2) 3 (25.0) 15 (83.3) 4 (33.3) 17 (94.4)
1:  p-value< 0.05 ในการเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
2: p-value< 0.01 ในการเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
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ตารางท่ี 4. จํานวนและลักษณะของยาขยะในครัวเรือน 

กอนการเยี่ยมบาน  p-value 
กลุมควบคุม (N=38) กลุมทดลอง (N=40) 

ครัวเรือนที่มีปญหายาขยะในครัวเรือน (รอยละ) 19 (50.0) 18 (45.0) 0.66 
 0.37  ยาที่เปนปญหายาขยะในครัวเรือน (รอยละ) 

1 (5.6) 4 (21.0)    ยาสามัญประจําบาน 
11 (61.1) 9 (47.4)    ยารักษาโรคเฉพาะ 
6 (33.3) 6 (31.6)    ทั้งสองประเภท 

   ชนิดปญหายาขยะในครัวเรือน (รอยละ) 
 0.927 (17.5) 7 (18.4)    ยาหมดอายุ  
 9 (22.5) 13 (34.2)    ยาเสื่อมสภาพ 0.25
 1 (2.5) 1 (2.6)    ยาที่ฉลากไมครบถวน 0.97
 12 (30.0) 11 (28.9)    ยาที่มีอายุเหลือนอยกวา 17 เดือน 0.92

   ยาที่ไมไดใช 12 (31.6) 14 (53.8)  0.75 
 0.97  จํานวนรายการยาขยะ/ครัวเรือน (รอยละ) 

5 (27.8) 5 (26.3)    หนึ่งชนิด 
5 (27.8) 6 (31.6)    สองชนิด 
4 (22.2) 5 (26.3)    สามชนิด 
4 (22.2) 3 (15.8)    ส่ีชนิด 

1จํานวนรายการยาขยะ (มัธยฐาน±IQR)  รายการ    
   ยารักษาโรคเรื้อรัง 3.00±12.25 5.00±16.00 0.21 

0.68    ยารักษาโรคอื่น ๆ ที่ไมใชโรคเรื้อรัง 2.00±5.50 2.50 
1จํานวนเม็ดยาของยาขยะ (มัธยฐาน±IQR)  เม็ด    

    ยารักษาโรคเรื้อรัง 59.50±370.50 182.00±864.00 0.13
    ยารักษาโรคอื่น ๆ ที่ไมใชโรคเรื้อรัง 29.50±121.50 45.50±156.00 0.85

1: IQR (interquartile range) หรือพิสัยระหวางควอไทล 
 
คามัธยฐาน 36.50 เม็ด จํานวนเม็ดเฉลี่ย 101.45 เม็ด พิสัย
อยูในชวง 8-420 เม็ด (ตารางที่ 4) ทั้งนี้เมื่อส้ินสุดการศึกษา 
พบวา ทุกครัวเรือนไมมียาขยะในครัวเรือน เนื่องจากไดนํายา
ขยะท้ังหมดออกจากครัวเรือนในการเยี่ยมบานครั้งที่ 1 และ 
2 แลว 
 

การอภิปรายผลและสรุปผล 
การศึกษาครั้งนี้พบวา การเยี่ยมบานและใหความรู

โดยนิสิตเภสัชศาสตรชั้นปที่ 6 สามารถเพิ่มความรูเรื่องการ
ใชยาและการเก็บรักษายาได และสามารถทําใหผูปวยโรค
เรื้อรังมีความรวมมือในการใชยาเพ่ิมขึ้น รวมถึงชวยลด
ปญหายาขยะในครัวเรือนไดดวย กลุมทดลองมีความรูเร่ือง

การใชยาและการเก็บรักษายามากกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งหลังการเยี่ยมบานครั้งที่ 1 และ 2 
(p<0.01)  การแทรกแซงในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนที่การให
ความรูเรื่องการใชยาและการเก็บรักษายาที่เหมาะสมในการ
เย่ียมบานแตละครั้ง เพ่ือทําใหเกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติ
และพฤติกรรมในการใชยา การเก็บรักษายา ตลอดจนเพิ่ม
ความรวมมือในการใชยา ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผล
การศึกษาในอดีตที่ใชการใหความรู (10) และการเย่ียมบาน 
(11,12) เพ่ือแกไขปญหาในผูปวยโรคเรื้อรัง  

ในเรื่องความรวมมือในการใชยา กลุมทดลองมี
สัดสวนผูใหความรวมมือในการใชยามากกวากลุมควบคุม
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งหลังการเยี่ยมบานครั้งที่ 1 และ 
2 (p<0.01) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในอดีตที่ใช
แบบสอบถาม BMQ Tool ในการประเมินความรวมมือในการ
ใช ยา  ผลการศึ กษาช วย ยืนยันความน า เชื่ อ ถือของ
แบบสอบถาม BMQ Tool (9,13) การศึกษานี้ยังพบ
ความสัมพันธระหวางความรวมมือในการใชยาที่วัดโดยการ
นับเม็ดยาและการใชแบบสอบถาม BMQ Tool แมวาการนับ
เม็ดยาเปนวิธีที่งายกวา แตการประเมินความรวมมือในการ
ใชยาควรใชหลายวิธีรวมกัน เพ่ือใหไดผลการประเมินที่
ถูกตองผลการศึกษานี้ยังสอดคลองกับการศึกษาสวนใหญที่มี
การใหความรู ในผูปวยโรคเรื้อรัง (14) ทั้งนี้การใชล้ินชักเก็บ
ยามีส วนชวยใหผูป วยมีความรวมมือในการใชยาได 
เนื่องจากผูปวยจะไดทบทวนการใชยาในแตละคร้ังที่ผูวิจัย
เขาพบ และเปนผูจัดยาเขาล้ินชักดวยตนเอง ประกอบกับ
ผูปวยมีความรูเรื่องการใชยาที่ถูกตองจากการใหความรูเรื่อง
การใชยา และการเก็บรักษายา  

สําหรับการสํารวจครัวเรือนกอนใหความรู พบ
ปญหายาขยะรอยละ 52.6 ของครัวเรือนที่ทําการศึกษา
ทั้งหมด ยาที่เปนปญหามักเปนยารักษาโรคเฉพาะรอยละ 
54.1 โดยเปนยารักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
และโรคไขมันในเลือดสูง ตามลําดับ และเปนยาที่ไมไดใชรอย
ละ 33.3 ซึ่งเปนยารักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคไขมันในเลือดสูง ตามลําดับ คามัธยฐานจํานวนเม็ด
ของยาขยะตอหน่ึงครัวเรือนที่เปนยารักษาโรคเรื้อรังเทากับ 
172.0 เม็ด และที่ยารักษาโรคอื่น ๆ ที่ไมใชยาโรคเรื้อรัง
เทากับ 36.5 เม็ด การสํารวจและขจัดปญหายาขยะทําใหไม
พบปญหาเมื่อส้ินสุดการศึกษา  
 
ขอจํากัดของการศึกษา 
 การศึกษานี้มีระยะเวลาในการศึกษาคอนขางส้ัน ใน
ชุมชนแหงเดียว และมีกลุมตัวอยางคอนขางนอย ดังนั้น การ
นําผลการศึกษานี้ไปใชจริงอาจตองปรับเปล่ียนใหเหมาะสม
กับกลุมประชากรนั้น ๆ และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือ
นําไปใชอางอิงไดอยางกวางขวางมากขึ้น การศึกษานี้ยังไม
ครอบคลุมถึงสาเหตุ ที่มาของยา มูลคาของยาขยะใน
ครั ว เรื อน  และตนทุนประ สิทธิผลของการเยี่ ยมบ าน 
การศึกษาครั้งนี้ประเมินความรวมมือในการใชยาเฉพาะยา
เม็ดในผูปวยโรคเรื้อรัง ทําใหมีขอจํากัดดานขนาดของกลุม
ตัวอยาง  การแสดงขอมูลความรวมมือในการใชยาใน

การศึกษาครั้งนี้จําแนกผูปวยเปน 2 กลุมคือ ผูปวยที่มีความ
รวมมือในการใชยาโดยผูปวยตองใชยามากกวารอยละ 90 
และผูปวยที่ไมรวมมือในการใชยา ซึ่งเกณฑการประเมิน
ความรวมมือการใชยาในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งตั้งไวที่รอยละ 90 
จัดวาเปนเกณฑที่สูงกวาการศึกษาอื่นที่ตั้งไวที่รอยละ 80    
การศึกษาครั้งตอไปควรแสดงขอมูลความรวมมือการใชยาใน
ลักษณะรอยละความรวมมือเ พ่ือเ พ่ิมความไวตอการ
แทรกแซง การศึกษานี้ทําในชุมชนทําใหการปกปดระหวาง
กลุมควบคุมและกลุมทดลองทําไดยาก อยางไรก็ตาม พบวา
กลุมควบคุมไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ณ เวลาตาง ๆ ทํา
ใหเชื่อไดวาไมมีการรั่วไหลของการแทรกแซงไปยังกลุม
ควบคุม (intervention contamination) ดังนั้นการไมปกปด
กลุมอาจไมกอใหเกิดอคติ  
 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาตอไปควรมีการศึกษาสาเหตุของการมียา
ขยะในครัวเรือน มูลคาของยาขยะ และตนทุนประสิทธิผลของ
การเยี่ยมบาน งานวิจัยลักษณะนี้สามารถดําเนินการใน
ลักษณะงานวิจัยจากงานประจําได โดยควรมีการทํางาน
รวมกับองคกรที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่องนี้ เชน ทีมเย่ียมบาน
ของสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล เพ่ือออกเยี่ยมบาน
รวมกับทีมเยี่ยมบาน และอาจจัดการฝกอบรมเร่ืองการใชยา 
และการเก็บรักษายาที่เหมาะสมใหแกนนําชุมชนเพื่อนําไปสู
การเผยแพรความรูในระดับชุมชนตอไป และเกิดความยั่งยืน
ในการดําเนินการ  
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ภาคผนวก : เครื่องมือวิจยั 

แบบสอบถาม BMQ tool 
สวน A  ใหผูปวยตอบคําถามเกี่ยวกับการใชยาในระยะ 7 
วันที่ผานมา 

a. ทานระบุชื่อยาและขนาดยาเบาหวานหรือยาความดัน
โลหิตสูงที่ทานใชไดหรือไม รวมทั้งบอกขนาดที่ใชได
หรือไม (ถาไมได ผูปวยสามารถระบุไดหรือไม วาตัวไหน
รักษาโรคดังกลาว) 
b. ทานกินยาไปกี่วันในชวง 7 วันที่ผานมา 
c. ทานกินยาวันละกี่ครั้ง 
d. ทานกินยาวันละกี่เม็ด 
e. ทานลืมกินยามาแลวกี่ครั้งในชวง 7 วันที่ผานมา 
f. ทานทราบไหมวาทําไมทานตองกินยา 
g. ทานคิดวายาออกฤทธิ์ดีไหม ( ) ดี ( ) พอใชได  
                                         ( ) ไมดีเลย 

32 



วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 2 เลมที่ 1 มค.-มิย. 2553 

  http://portal.in.th/tjpp                                                                                                                                     
สวน B สําหรับผูวิจัยใหประเมินคะแนนหลังจากสัมภาษณ
ผูปวยเสร็จทันที/ ขอ 1-7 อาจไมสัมพันธโดยตรงกับคําถาม 
a-e (มีสองตัวเลือก คือใช และ ไมใช)  

ความรูเร่ืองการใชยา และการเก็บรักษายา 
(มีสองตัวเลือก คือใช และ ไมใช)  
1. ถาลืมรับประทานยากอนอาหาร ควรรับประทานยานั้น
หลังอาหารอยางนอย 2 ชั่วโมง   1. ผูปวยไมสามารถบอกชื่อยา ขนาดยา หรือระบุยาเม็ดไหน

ที่รักษาโรคความดันและเบาหวาน  2. ยาที่มีผลระคายเคืองกระเพาะอาหาร ควรรับประทานยา
นั้นกอนอาหาร   2. ผูปวยไมมารับยาตอเนื่องดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม  

3. ผูปวยรายงานวาเคยลืมกินยาบางวันหรือบางขนาด  3. ยาที่ตองรับประทานหลังอาหาร ควรรับประทานยานั้น
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ   4. ผูปวยลดขนาดยาลง 

5. ผูปวยกินยามากกวาแพทยส่ัง 4. วิธีการรับประทานยาหลังอาหารทันที จะชวยเจือจางยาที่
มีฤทธิ์เปนกรดได  6. ผูปวยรายงานวาไมรู ในคําถามขอใด ขอหนึ่ง  

7. ผูปวยปฏิเสธที่จะตอบขอใดขอหนึ่ง  5. ยาที่มีคําวา “รับประทานยานี้ ติดตอกันจนหมด” โดยสวน
ใหญมักเปนยาฆาเชื้อ    

6. ยาที่ระบุวาเก็บในตูเย็น ไมควรเก็บยาน้ันในชองทางฝง
ประตูตูเย็น  

การประเมินคะแนน แบบสอบถาม BMQ Tool  
สวน A เปนคําถามปลายเปดใหผูปวยตอบ 

หลังจากสัมภาษณผูปวยเสร็จ ผู สัมภาษณจะตองแปลง
คําตอบของผูปวยโดยใชคําถามใน สวน B ซึ่งจะไดคําตอบ
ออกมาเปนใชหรือไมใช  

7. ยาทุกชนิดควรเก็บในบริเวณที่เย็นและชื้น   
8. ยาที่ถูกเก็บในภาชนะบรรจุเดิมเปนซองสีชา สามารถ
เปล่ียนไปเก็บในซองใสได   

9. ยาเม็ดที่มีการกรอน หรือสีเคลือบเปล่ียนไป เล็กนอย 
สามารถนํายานั้นมาใชได   

วิธีคิดคะแนน: หากผูปวยที่ไดคําตอบวาใช จะได
เปน 1 ในขอนั้น แตหากผูปวยตอบ ไมใช จะไดคะแนนเปน 0 
ในขอน้ัน ผูปวยตอบใชแมเพียง 1 ขอใน 7 ขอ จะถือวาไมให
ความรวมมือในการใชยา ดังนั้น ผูปวยที่ได 0 คะแนน แสดง
วาผูปวยมีความรวมมือในการใชยาดี แตถาผูปวยไดคะแนน
ตั้งแต 1 คะแนนขึ้นไป แสดงวาผูปวยไมรวมมือในการใชยา 

10. ยาหยอดตา ที่เปดใชแลว นาน 1 เดือน ถายังไมหมด 
สามารถนํายานั้นมาใชได 
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Abstract 
 
Objective: To examine the effects of home health care by pharmacy students on knowledge, compliance, and 

wasted drug problems in households. Method: A randomized controlled trial was conducted during at Samka village, 
Nongkai. Inclusion criteria were households with at least five items of oral medications or with a chronic disease patient 
that agreed to participate in the study. A total of 78 households was randomly assigned to intervention group (receiving 
home health care and examination of medication in household, N=40) and control group (receiving medication survey, 
N=38). A pharmacy student visited each household once a month for three months during study period to provide 
knowledge, evaluate the knowledge and medication compliance, and examine medication within household. Result: The 
knowledge score of the intervention group was significantly higher than that of the control group in the second visit 
(9.68±0.66 vs 6.95±1.16, p<0.01) and in the third visit (9.95±0.22 vs 7.11±1.48, p<0.01). The compliance of the 
intervention group was significantly higher than that of the control group in the second visit (83.3% vs 25.0%, p<0.01) 
and in the third visit (94.4% vs 33.3%, p<0.01). The problem of wasted drug was found in 52.6% of the households at 
the first visit. All of the problematic medications were eliminated from the households. Among the detected wasted drugs, 
54.1% of them were medications for chronic diseases and 33.3% of them were unused medications. The median 
numbers of tablets of wasted drugs per household were 172.0 tablets for chronic disease medications and 36.5 tablets 
for non chronic disease medications. Conclusion: Home health care by pharmacy students could improve knowledge 
and compliance, and decrease the wasted drug problems in households. 
 
Keywords: home health care, compliance, knowledge, wasted drug problems, household, community 

 

 




