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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างกลุ่มผูป้ ่ วยไมเกรนที่ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนว
ทางการรักษาไมเกรนและกลุ่มทีไ่ ด้รบั การรักษาตามปกติของร้านยา วิ ธีการ: เป็ นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุม่ ระหว่างวันที่ 1
มกราคม - 31 มีนาคม 2554 ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาจานวน 46 คน ถูกสุม่ แบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีไ่ ด้รบั การบริบาลทาง
เภสัชกรรมตามแนวทางการรักษาไมเกรนจานวน 23 คน (กลุ่มทดลอง) และกลุ่มทีไ่ ด้รบั การรักษาตามปกติของร้านยา 23 คน
(กลุ่มควบคุม) ผูว้ จิ ยั ติดตามระดับความปวด ความถี่ของการปวดไมเกรน และสุขภาวะและความสุข โดยรวมเป็ นเวลา 2 เดือน
ผลการวิ จยั : กลุ่มทดลองละกลุ่มควบคุมมีระดับความปวดและความถี่ในการปวดไมเกรนไม่แตกต่างกัน ในวันที่ 1, สัปดาห์ท่ี
4 และ 8 (p>0.05) แต่ระดับสุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางปั ญญา และความสุขโดยรวมในกลุ่มทดลองมากกว่าควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตใิ นสัปดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ท่ี 8 (p<0.05) นอกจากนี้ในสัปดาห์ท่ี 8 สุขภาวะทางจิตใจในกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) สรุป: การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางการรักษาไมเกรนแม้จะไม่
มีผลต่อระดับความปวดหรือความถีข่ องการปวดไมเกรน รวมถึงสุขภาวะทางกายเมื่อเทียบกับการให้บริการตามปกติในร้านยา
แต่พบว่าการบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางการรักษาไมเกรนทาให้สุขภาวะด้านสังคม ปั ญญา และจิตใจ และความสุข
โดยรวมเพิม่ ขึน้ มากกว่าการให้บริการตามปกติในร้านยาอย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ: การบริบาลทางเภสัชกรรม ไมเกรน ร้านยา แนวทางการรักษา เภสัชกรรมชุมชน
รับต้นฉบับ: 14 มค. 2559, รับลงตีพมิ พ์: 9 กรกฎาคม 2559
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บทนา
โรคไมเกรน (migraine) เป็ นโรคทางระบบประสาท
ทีพ่ บได้บ่อย ลักษณะสาคัญของโรคไมเกรน ประกอบด้วย
อาการปวดศีรษะเป็ นอาการเด่น ผูป้ ่ วยมีอาการปวดศีรษะ
ชนิดปฐมภูมิ โดยไม่พบพยาธิสภาพใด ๆ อาการปวดศีรษะ
นี้อยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง ส่วนใหญ่จะมีอาการปวด
ศีรษะเพียงข้างเดียวหรืออาจพบอาการปวดศีรษะทัง้ สอง
ข้างก็ได้ ในขณะปวดศีรษะอาจพบอาการกลัวแสงและกลัว

เสียง เวียนศีรษะ รวมทัง้ คลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย อาการ
ปวดศีรษะมีระยะเวลานาน 4-72 ชัวโมง
่
อาการปวดศีรษะ
ของโรคไมเกรนจะเป็ น ๆ หาย ๆ หรือเป็ นเรือ้ รัง (1)
ความชุกของการปวดศีรษะในคนไทยมีมากถึงร้อย
ละ 17.4 ซึ่งเป็ น การปวดศีรษะจากไมเกรนร้อ ยละ 30.0
ปวดศีรษะจากความเครีย ด (tension headache) ร้อยละ
28.3 และปวดศีร ษะชนิ ด ผสม (combined type) ร้อ ยละ
19.2 (2) ผลการส ารวจโรคป วดศี ร ษ ะไมเกรนใน
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กรุงเทพมหานครพบว่า มีความชุกสูงถึงร้อยละ 29.1 โดย
พบความชุกโรคไมเกรนในเพศหญิงร้อยละ 35.3 ในเพศ
ชายร้อ ยละ 10.4 คิด เป็ น พบในผู้ห ญิง มากกว่ าผู้ช ายใน
อัตราส่วน 3.5:1 (3)
การบริบาลทางเภสัชกรรมเป็ นความรับผิดชอบของ
เภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รบั ผลประโยชน์สูงสุดจาก
การใช้ยา และเพิ่ม คุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ป่ วยได้ (4) หลาย
การศึก ษาแสดงให้เห็น ว่า การบริบ าลทางเภสัชกรรมใน
ร้า นยามี ป ระสิท ธิ ภ าพทั ง้ ในด้ า นการควบคุ ม โรคและ
สามารถเพิ่ม คุณภาพชีวติ ให้แก่ผู้ป่วยในภาวะต่างๆ เช่น
ผูส้ ูงอายุ (5, 6) ผู้ป่วยโรคหืด (7, 8) ผู้ป่วยภาวะไขมันใน
เลือ ดผิด ปกติ (9, 10) และผู้ ป่ วยไมเกรน (11) เป็ นต้ น
การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มในร้านยา 112 แห่งในตอน
เหนื อ ของประเทศเยอรมนี ได้ เปรีย บเที ย บผลการให้
บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยไมเกรนกับการให้บริการ
ตามปกติของร้านยา พบว่า กลุ่มผูป้ ่ วยไมเกรนทีไ่ ด้รบั การ
บริบาลทางเภสัชกรรม (n =201) มีสขุ ภาวะทางจิตใจดีกว่า
กลุ่มควบคุม (n=209) อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) (12)
ยาทีใ่ ช้ในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนเป็ นยา
ที่สามารถหาซื้อ ได้ในร้านยา เภสัช กรมีก ารจ่ายยากลุ่ ม
อาการปวดศีรษะไมเกรนมากกว่า 53,000 ครัง้ ต่อวัน และ
เป็ นกลุ่ม ยาที่เภสัชกรแนะนาให้กบั ผู้ป่ วยที่มีอาการปวด
ศีรษะมากที่สุด (12) ในสภาพปั จจุบนั ร้านยาเป็ นสถาน
บริก ารสุข ภาพที่ใกล้ชิด กับ ผู้บ ริโภคมากที่สุด เนื่ อ งจาก
ความสะดวกในการใช้บริการและไม่เสียเวลารอนาน โดย
ร้านยาส่วนใหญ่ จะเปิ ดให้บริการตลอดทัง้ วัน ร้านขายยา
แผนปั จจุบนั น้อยกว่าครึง่ สามารถจ่ายยารักษาอาการปวด
ศีรษะไมเกรนได้อย่างเหมาะสม ร้านยามากกว่าครึง่ ทีจ่ ่าย
ยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพแต่ไม่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย เช่น การจ่าย
ยาทีผ่ ปู้ ่ วยใช้แล้วคุมอาการปวดไม่ได้มมี ากทีส่ ุดถึงร้อยละ
46.16 รองลงมาคือ ปั ญหาการจ่ายยาเกินความจาเป็ น เช่น
จ่ายยาร่วมกันหลายตัวแต่ ผลการรักษาไม่ต่างจากยาตัว
เดียว ร้อยละ 15.4 จากผลการศึกษานี้ยงั พบร้านยาส่วน
ใหญ่ ย ัง ไม่ จ่ า ยยาตามแนวทางการรัก ษาไมเกรน (13)
นอกจากนี้ มีการศึกษาความเหมาะสมของการจ่ายยาไม
เกรนโดยบุ ค ลากรและเภสัช กรในร้า นยา 142 ร้า นใน
ประเทศไทย พบว่ า บุ ค ลากรที่ไ ม่ ใช่ เภสัช กรมีก ารซัก
ประวัตแิ ละให้คาแนะนาน้อยกว่าเภสัชกรอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.001) อย่างไรก็ตาม บุคลากรที่ไม่ใช่เภสัช

กรมีก ารจ่ ายยาตามแนวทางการรัก ษาไมเกรนได้อ ย่ า ง
เหมาะสมน้อยกว่าเภสัชกร (p<0.05) (14)
การรักษาอาการปวดศีรษะจากไมเกรนของไทย
ในโรงพยาบาลใช้แนวทางที่พฒ
ั นาจากตาราและงานวิจยั
ของต่างประเทศ (15) เช่น แนวทางการวินิจฉัยและรักษา
อาการป วดศี ร ษ ะข อง Institute for Clinical Systems
Improvement (16) หรือเกณฑ์การวินิจฉัยไมเกรนของ the
International Classification of Headache Disorders
(17) ในประเทศไทย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60-70) ซึ่ง
รวมทัง้ ผูป้ ่ วยไมเกรนเมื่อเกิดการเจ็บป่ วยจะมาซือ้ ยาทีร่ า้ น
ยา (18) ผู้ป่วยไมเกรนจานวนมากได้รบั การจ่ายยาที่ไม่
เหมาะสมจากร้านยา (14) ดังนัน้ คาถามการวิจยั ในครัง้ นี้
คือ ถ้ าเภสัช กรในร้า นยาให้ก ารรัก ษาตามแนวทางการ
รักษาไมเกรนจะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการปวดศีรษะ
และมี ค วามถี่ ใ นการปวดลดลง และประกอบกิ จ วัต ร
ประจาวันได้ต ามปกติห รือไม่ ผู้วิจยั จึงปรับ แนวทางการ
รั ก ษ าไมเกรนของ the International Classification of
Headache Disorders (17) มาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ให้บริบ าลทางเภสัช กรรมในร้านยาของประเทศไทย ซึ่ง
เป็ นการสร้างต้นแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
ปวดศีรษะไมเกรนในร้านยา เพื่อเป็ นแนวทางในการดูแล
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม (a
randomized controlled trial) โดยเปรีย บเที ย บผลลัพ ธ์
ระหว่างการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางรักษาไม
เกรน (กลุ่มทดลอง) และการให้บริการตามปกติของร้านยา
(กลุ่มควบคุม) ในผูป้ ่ วยไมเกรน การศึกษาดาเนินการเก็บ
ข้อมูลช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2554 เป็ นเวลา 3
เดือน การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม
(เลขทีร่ บั รอง 0032/2554 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554)
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผู้ป่วยมีอาการ
ปวดศีรษะไมเกรนทีม่ ารับการรักษาทีร่ า้ นยามหาวิทยาลัย
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มารับการรักษาที่
ร้านยามหาวิทยาลัย ในช่วง 1 – 31 มกราคม 2554 ซึ่งมี
คุณ สมบัติต ามเกณฑ์คดั เข้าร่วมการศึกษาดังต่ อไปนี้ 1)
250
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ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตเิ ป็ นโรคปวดศีรษะไมเกรนซึง่ ประเมินโดย
การใช้แ บบคัด กรองผู้ ป่ วยปวดศีร ษะไมเกรน Michel's
Standardized Migraine Diagnosis Questionnaire ฉบั บ
ภาษาไทย (19) 2) ผู้ป่วยที่ไม่มกี ารเจ็บป่ วยโรคอื่น ๆ ที่
เป็ นข้อจากัดในการวินิจฉัยโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง
ภาวะหัวใจวาย โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรค
ซึ ม เศร้า ความผิ ด ปกติ ท างจิต หรือ อยู่ ใ นสภาพที่ ไ ม่
สามารถรับ รู้เข้าใจหรือ ให้ข้อมูลต่ าง ๆ ได้ 3) ผู้ป่ วยที่มี
โทรศัพ ท์และยิน ดีให้ผู้วิจ ัย ติดตามผลการรักษาได้ ส่ว น
เกณฑ์ ก ารคั ด ผู้ ป่ วยออกจากการวิจ ัย คื อ 1) ผู้ ป่ วย
ประสงค์ จ ะออกจากการศึก ษา 2) ผู้ป่ วยที่ไ ม่ ส ามารถ
ติ ด ต าม โดย การเยี่ ย ม บ้ า น ห รื อ โท รศั พ ท์ ติ ด ต าม
ผลการรักษา และ 3) ผูป้ ่ วยเสียชีวติ ในระหว่างการวิจยั
การคานวณกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้กาหนดโดยใช้
หลัก อ านาจการทดสอบ (power of test) โดยก าหนด
ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 ทีร่ ะดับ 0.05 และความคลาด
เค ลื่ อน ช นิ ดที่ 2 ที่ ระดั บ 0.2 การ ศึ ก ษ าเกี่ ย วกั บ
ความเครียดและความปวดในผูป้ ่ วยปวดศีรษะไมเกรนของ
Hassinger และคณะ (20) พบว่ า กลุ่ ม ทดลองมีค่ าเฉลี่ย
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความเจ็บ ปวด
เท่ ากับ 7.3±1.7 ส่วนกลุ่มควบคุม เท่ ากับ 6.3±1.4 การ
ค านวณ ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ สู ต รส าหรับ กรณี การ
เปรียบเทีย บค่ าเฉลี่ยสองกลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่ อกัน และเป็ น
การทดสอบทางเดี ย ว (21) ผลการค านวณได้ ข นาด
ตัวอย่าง 30 รายต่อกลุ่ม ในการศึกษานี้ได้ผปู้ ่ วยเพียงกลุ่ม
ละ 23 ราย ดังนัน้ เมื่อคานวณย้อนกลับพบว่ามีอานาจการ
ทดสอบ (power) ร้อยละ 70.34 อย่างไรก็ตาม อานาจการ
ทดสอบนี้ถอื ว่ายังอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ คืออยู่ในช่วงร้อย
ละ 50-90 (22)
การสุ่มแยกกลุ่มตัวอย่าง
การสุ่ ม ตัว อย่ า งเพื่อ คัด เลือ กผู้ป่ วยออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (แทนด้วย A) และกลุ่มควบคุม (แทน
ด้วย B) ทาโดยการสุ่มเป็ นบล็อก (block randomization)
โดยเลือ กบล็อก 4 และสุ่ม ออกมาใน 6 รูป แบบ ดังนี้ 1)
AABB 2) BBAA 3) ABAB 4) BABA 5) ABBA แ ล ะ 6)
BAAB หลังจากนัน้ จะจับฉลากเพื่อกาหนดว่ารูปแบบใดจะ
เป็ นลาดับที่ 1-6 เพื่อวางลาดับการเข้ากลุ่มของผู้ป่วย 24
คนแรก
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สถานทีว่ ิ จยั
สถานทีว่ จิ ยั คือ ร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามทัง้ 3 สาขา ได้แก่ ร้านยามหาวิทยาลัย
สาขา 1 ซึ่งตัง้ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ใกล้
ตลาดโต้รุ่ ง ร้า นยามหาวิท ยาลัย สาขา 2 ซึ่ง ตัง้ อยู่ ใน
อาคารพลาซ่ า มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม และร้า นยา
มหาวิท ยาลัย สาขา 3 ตัง้ อยู่ ใ นเขตต าบลท่ า ขอนยาง
บริ เ วณ หน้ า มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ร้ า นยาเปิ ด
ให้ บ ริก ารตัง้ แต่ เ วลา 9.00-21.00 น. ทุ ก วัน เภสัช กรผู้
ให้บริการเป็ นอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทัง้ หมด 20 ท่ า น หมุ น เวีย นมาอยู่ ร้านยา
เกณฑ์การให้บริการขึน้ อยู่กบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ของ
เภสัชกรแต่ละคน ส่วนผูว้ จิ ยั เป็ นนิสติ เภสัชศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 6
ทัง้ หมด 3 คน ซึ่งได้รบั การอบรมการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมในผู้ ป่ วยโรคไมเกรนตามแนวทางการรัก ษาที่ไ ด้
พัฒนาขึน้ รวมทัง้ รายละเอียดของการใช้เครื่องมือต่ าง ๆ
เพื่อให้การให้บ ริบ าลฯ และการเก็บ ข้อ มูลเป็ น ไปในทาง
เดียวกัน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทัง้ หมดถูกพัฒนาขึน้ โดยมีการทดสอบ
ความตรงของเครื่อ งมือ ทัง้ หมดโดยให้อ าจารย์ท่ีมีความ
เชีย่ วชาญเกีย่ วกับโรคไมเกรนและอาจารย์ทเ่ี ชีย่ วชาญด้าน
ก ารพั ฒ น าเค รื่ อ งมื อ วิ จ ั ย ข อ งค ณ ะเภ สั ช ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจานวน 3 ท่านตรวจสอบความ
เหมาะสม หลังจากนั น้ ผู้วิจ ัย ปรับ แก้ต ามค าแนะน าของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ เครื่องมือใช้ในงานวิจยั ทัง้ หมดมีดงั ต่อไปนี้
1) แบบบัน ทึกข้อมูลทัว่ ไปของผู้ป่ วยซึ่งดัดแปลงมาจาก
งานวิจยั ของ พัชรี ภาระโข (19) 2) แบบคัดกรองผูป้ ่ วยโรค
ไมเกรนจากงานวิจยั ของ พัชรี ภาระโข (19) ซึ่งปรับปรุง
มาจากแบบประเมิน เพื่อคัดกรองผู้ป่ วยโรคไมเกรนตาม
เกณฑ์ ข้อ วินิ จ ฉั ย ของ International Headache Society
(IHS) ซึง่ พบว่ามีความไวร้อยละ 95 และความจาเพาะร้อย
ละ 78 (25) แบบประเมินประกอบด้วยคาถาม11 ข้อที่ให้
ผู้ป่วยตอบคาถามด้วยตนเอง เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะ
คาตอบมี 2 ตัวเลือก คือ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เกณฑ์การคัด
กรองผูป้ ่ วยโรคไมเกรน คือ ผูป้ ่ วยทีต่ อบว่า “ใช่” อย่างน้อย
8 ข้อ โดยต้ อ งตอบว่ า “ใช่ ” ในข้อ 1, 2, 3, 10, และ 11
ต้องตอบว่า “ใช่” อย่างน้ อย 2 ข้อ ในข้อ 4. 5. 6. และ 7
และต้องตอบว่า “ใช่” อย่างน้อย 1 ข้อในข้อ 8 หรือ 9 แบบ
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ประเมิน นี้ ไ ด้ผ่ า นการทดสอบความตรงตามเนื้ อ หาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและทดลองใช้ก ับผู้ป่วยไมเกรน 10 ราย ผล
การทดลองพบว่า ลักษณะคาถามและภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
สามารถช่วยแยกแยะอาการปวดศีรษะไมเกรนจากอาการ
ปวดศีรษะอื่น ๆ ได้สอดคล้อ งกับ เกณฑ์การวินิ จฉัย โรค
(19) 3) แบบติ ด ตามผลการรัก ษาประกอบด้ ว ย การ
ประเมินระดับความปวดซึ่งวัดโดยใช้มาตรวัดความปวด
แบบ Visual Analog Scale (VAS) ความถี่ (จานวนครัง้ ที่
ปวด) และระยะเวลาของการปวดไมเกรน การติดตามใน
การวิจยั มีทงั ้ หมด 5 ครัง้ ได้แก่ วันที่ 1 วันที่ 2 สัปดาห์ท่ี
4 สัปดาห์ท่ี 6 และ สัปดาห์ท่ี 8 4) แนวทางการให้บริการ
ของร้านยาในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน ผูว้ จิ ยั ได้
แปลมาจากThe International Headache Society 2004
(17) และดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของ ผกามาศ คานวณ
ศิลป์ (13) พร้อมกับศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ย วข้อ ง (23) 5) แบบประเมิน สุข ภาวะและความสุ ข
โดยรวมซึ่ ง ดัด แปลงมาจากแบบประเมิน ของ ชนั ต ถา
พลอยเลื่อมแสง (24) ประกอบด้วย การประเมินสุขภาวะ
ทางกาย จิต สังคม ปั ญญา และการประเมินความสุขโดย
ภาพรวม โดยใช้ Visual Analog Scale แบบประเมินนี้ได้
ผ่านการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
3 ท่ า น และทดสอบความเที่ย งในนิ สิต คณะสาธารณสุข
ศาสตร์จ านวน 25 คน ได้ค่ า Cronbach coefficient ราย
ด้านระหว่าง 0.51-0.75 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แบบประเมิน
มีลกั ษณะที่สนั ้ กระชับ ใช้เวลาน้อย และเหมาะสมในการ
ประเมินผู้ป่วยในร้านยา 6) สื่อการให้ความรู้และแผ่นพับ
ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง (19)
การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั คัดกรองผูป้ ่ วยปวดศีรษะไมเกรนจากผูซ้ ง่ึ มี
อาการปวดศีรษะทีม่ ารับบริการในร้านยามหาวิทยาลัยด้วย
แบบประเมินคัดกรองผูป้ ่ วยปวดศีรษะไมเกรน และประเมิน
ความปวดและความถี่ของอาการปวดศีรษะไมเกรน หาก
ผู้ป่วยผ่านการประเมินว่าเป็ นผู้ป่วยไมเกรนจะถูกจาแนก
ความรุน แรงเป็ น แบบไม่ รุน แรงและรุน แรง หากผู้ป่ วยมี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้า ผูว้ จิ ยั อธิบายวัตถุประสงค์และ
ขัน้ ตอนการวิจยั ให้แก่ผปู้ ่ วยและสอบถามความสมัครใจใน
การเข้าร่วมการวิจยั หากผูป้ ่ วยตกลงที่จะเข้าร่วมงานวิจยั

ให้ผู้ป่วยลงนามในแบบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั หลังจาก
นัน้ ผู้วิจยั สุ่ม แยกผู้ป่วยเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
และเก็ บ ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปของผู้ ป่ วยและให้ ผู้ ป่ วยท าแบบ
ประเมินสุขภาวะและความสุข ในกลุ่มทดลองมีการให้การ
บริ บ าลทางเภสั ช กรรมตามแนวทางที่ ส ร้ า งขึ้ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย การซักประวัติเพื่อการวินิจฉัย การประเมิน
ความรุนแรงและเลือกจ่ายยาที่เหมาะสม การจ่ายยาตาม
แนวทาง ได้แก่ การเริม่ ต้นด้วย paracetamol หรือยากลุ่ม
NSAIDs ในกลุ่มทีม่ อี าการไม่รุนแรง และยากลุ่มทีร่ กั ษาไม
เก ร น โ ด ย เฉ พ า ะ เช่ น ergotamine tartrate แ ล ะ
sumatriptan ส าหรับ กลุ่ ม ที่ อ าการรุ น แรง มี ก ารให้ ย า
ป้ องกันอาการและให้ความรูพ้ ร้อมกับคาแนะนาเรื่องยาและ
การปฏิบตั ติ วั โดยผูว้ จิ ยั หลังจากให้บริบาลทางเภสัชกรรม
ผู้ป่วยได้รบั แผ่นพับเรื่องความรู้เกี่ยวกับไมเกรน สาหรับ
กลุ่มควบคุมมีการให้บริการตามปกติของร้านยาโดยเภสัช
กรในร้านยา
หากผู้ป่วยไม่สามารถให้ขอ้ มูลทัง้ หมดได้ในร้าน
ยา ผู้วิจยั ขอที่อยู่หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ป่วย และ
ติดต่อกลับไปยังผูป้ ่ วยอย่างช้าสุดไม่เกิน 1 วัน หลังจากที่
ผูป้ ่ วยมาใช้บริการทีร่ า้ นยาแล้ว หลังจากให้การรักษาผูป้ ่ วย
ผูว้ จิ ยั ติดตามผลการรักษาในกลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุม
ในวัน ที่ 1 (หลังจากที่ผู้ป่ วยมารับ บริก ารที่ร้านยาแล้ว 1
วัน ) โดยการสัม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ ข้ อ มู ล ที่ ติ ด ตาม
ประกอบด้ ว ย ระดั บ ความปวด และความถี่ รวมทั ้ง
ระยะเวลาของการปวดศีรษะไมเกรน นอกจากนี้ยวั มีการ
ติด ตามโดยการเยี่ยมบ้านผู้ป่ วยบางราย หลังจากนัน้ 1
สัปดาห์ (สัปดาห์ท่ี 2) ผู้วจิ ยั ติดตามผลการรักษาโดยเก็บ
ข้อมูลระดับ ความปวดและความถี่ รวมทัง้ ระยะเวลาของ
การปวดศีรษะไมเกรนโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือ
การเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุ่ม ในกลุ่มทดลองมีการค้นหา
ปั ญหาของผูป้ ่ วยเฉพาะรายทีย่ งั มีอาการปวดศีรษะไมเกรน
อยู่หรือยังสัมผัสปั จจัยเสี่ยงอยู่ พร้อมกับให้คาแนะนาแก่
ผูป้ ่ วยควบคู่ไปด้วย หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ติดตามผูป้ ่ วยทัง้ สอง
กลุ่ มทุ ก 2 สัป ดาห์และให้บ ริบ าลทางเภสัช กรรมในกลุ่ ม
ทดลองร่วมด้วย จนครบ 8 สัปดาห์ โดยในสัปดาห์ท่ี 4 และ
8 จะมีการประเมินสุขภาวะและความสุขของผู้ป่วยทัง้ สอง
กลุ่มร่วมด้วย
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั สรุปลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาของการปวด
ศีรษะไมเกรน เป็ นต้น ด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่
ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
การแจกแจงข้อ มูลแบบโค้งปกติข องความปวดศีรษะไม
เกรน ความถี่ของการปวด และระดับสุขถาวะและความสุข
ใช้สถิติ Kolmogorov Smirnov test ส่วนการเปรียบเทียบ
ระดับความปวด ความถี่ของการปวดศีรษะไมเกรน และ
ระดับสุขภาวะและความสุขของผูป้ ่ วยไมเกรนก่อนและหลัง
การได้รบั การรักษาภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้
สถิติ Paired t-test หากการการกระจายของข้อมูลเป็ นโค้ง
ปกติ และใช้สถิติ Wilcoxon Signed-Rank test หากการ
กระจายของข้ อ มู ล ไม่ เ ป็ นโค้ ง ปกติ นอกจากนี้ การ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นระหว่าง
กลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้สถิติ Independent t-test
หากการกระจายของข้อมูลเป็ นโค้งปกติ และใช้สถิติ Mann
Whitney U test หากการกระจายของข้อมูลไม่เป็ น โค้ง
ปกติ

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย
ผู้ ป่ ว ย ไ ม เก ร น ที่ ม า รั บ บ ริ ก า ร ที่ ร้ า น ย า
มหาวิท ยาลัย ทัง้ 3 สาขา ในเดือ นมกราคม พ.ศ. 2554
ยินดีเข้าร่วมการศึกษาจานวนทัง้ สิน้ 47 ราย กลุ่มที่ได้รบั
การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางการรักษาไมเกรนมี
จ านวน 24 ราย (กลุ่ ม ทดลอง) และกลุ่ ม ที่ ไ ด้ ร ับ การ
บริการตามปกติของร้านยามีจานวน 23 ราย (กลุ่มควบคุม)
มีผู้ป่วยในกลุ่ม ทดลองจานวน 1 รายที่ผู้วิจยั ไม่ สามารถ
ติดตามผลการรักษาได้ เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ทใ่ี ห้ไว้
ไม่ ส ามารถใช้ ติ ด ต่ อ ได้ ดัง นั น้ จึง มีผู้ ป่ วย 46 ราย ที่
สามารถเข้าร่วมจนสิน้ สุดการศึกษา กลุ่ม ทดลอง 23 ราย
และกลุ่มควบคุม 23 ราย มีลกั ษณะพื้นฐานเหมือนกันใน
เรื่ อ งเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชี พ และระดั บ
การศึกษา (ตารางที่ 1) ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 38
ราย (ร้อยละ 82.6) อายุ เฉลี่ย น้ อ ยกว่า 26 ปี จานวน 35
ราย (ร้อยละ 76) ข้อมูลด้านสุขภาพของตัวอย่างทัง้ สอง
กลุ่มคล้ายคลึงกัน คือ ไม่มโี รคประจาตัว 34 ราย (ร้อยละ
253

73.9) ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มอี าการปวดศีรษะไมเกรนเฉลีย่ 0-5
ครัง้ ในช่วง 2 เดือนทีผ่ ่านมา 23 ราย (ร้อยละ 50.0)
ผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองมีประวัตคิ นในครอบครัวเป็ นไม
เกรน 21 ราย (ร้อ ยละ 91.3) มากกว่ ากลุ่ ม ที่ได้ร ับ การ
รักษาตามปกติ (มีประวัติ 13 รายหรือร้อยละ 56.5) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนระดับอาการปวดศีรษะไม
เกรนก่อนได้รบั การรักษาและความถี่ของการปวดศีรษะไม
เกรนในช่ ว ง 1 เดือ นที่ผ่ านมาในกลุ่ม ควบคุ ม มีม ากกว่ า
กลุ่ ม ทดลองอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p=0.036 และ
0.041 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 1
ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางการ
รักษาไมเกรน
ก่อนการวิจยั กลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุมมีสุข
ภาวะทางกาย ใจ สังคม และปั ญ ญา ตลอดจนความสุข
โดยรวมไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม มี ร ะดั บ ความปวดในวัน ที่ 1
สัป ดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ท่ี 8 ลดลงอย่างมีนัย สาคัญ ทาง
สถิตเิ มื่อเปรียบเทียบกับระดับก่อนการรักษา (กลุ่มทดลอง:
p<0.001; กลุ่ ม ควบ คุ ม : p<0.01)) อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ
เปรีย บเทีย บระดับ ความปวดศีรษะไมเกรนระหว่ างกลุ่ ม
ทดลองกับ กลุ่ม ควบคุ ม พบว่า กลุ่ม ทดลอง มีระดับ ปวด
ศีรษะไมเกรนไม่แตกต่ างจากกลุ่ม ควบคุม ในการติดตาม
วันที่ 1, สัปดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ท่ี 8 (p=0.698, p=0.775
และ p=0.772 ตามลาดับ) (ตารางที่ 2)
ความถีข่ องการปวดไมเกรนในสัปดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ท่ี 8
ลดลงจากระดับก่อนที่จะได้รบั การรักษาอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ในทัง้ สองกลุ่ ม ที่ศึก ษา (กลุ่ ม ทดลอง: p<0.05;
กลุ่ ม ควบคุ ม : p<0.001) อย่างไรก็ต าม เมื่อเปรียบเทีย บ
ความถี่ของการปวดศีรษะไมเกรนระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่ ม ควบคุ ม พบว่ ากลุ่ ม ทดลอง มีค วามถี่ข องการปวด
ศีรษะไมเกรนไม่แตกต่ างจากกลุ่ม ควบคุมในสัปดาห์ท่ี 4
และสัปดาห์ท่ี 8 (p=0.889, p=0.783 ตามลาดับ) (ตาราง
ที่ 2)
จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการรักษา
กลุ่ ม ทดลองมีสุ ข ภาวะทางกายและสุ ข ภาวะทางจิต ใจ
รวมทัง้ ความสุขโดยรวมเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
สัป ดาห์ท่ี 4 (p<0.05) และมีสุข ภาวะทางกาย สุข ภาวะ
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ตารางที่ 1. ลักษณะประชากรและข้อมูลสุขภาพของผูป้ ่ วย
ลักษณะประชากรและข้อมูลสุขภาพ
กลุ่มทดลอง (n=23)
จานวน (ร้อยละ)
เพศ
3 (13.0)
ชาย
20 (87.0)
หญิง
อายุ (ปี )
20 (87.0)
< 26
3 (13.0)
26-45
0 (0.0)
> 45
สถานะภาพสมรส
20 (87.0)
โสด
3 (13.0)
คู่
อาชีพ
3 (21.7)
รับราชการ
2 (8.7)
รับจ้าง
0 (0.0)
ค้าขาย
0 (0.0)
เกษตรกร
0 (0.0)
ธุรกิจส่วนตัว
16 (69.6)
นักเรียน/นิสติ นักศึกษา
การศึกษา
0 (0.0)
ประถมศึกษา
3 (13.0)
มัธยมศึกษา
20 (87.0)
ปริญญาตรีขน้ึ ไป
ประวัติครอบครัวเป็ นไมเกรน
2 (8.7)
ไม่มี
21 (91.3)
มี
โรคประจาตัว
6 (26.1)
มีโรคประจาตัว
1 (4.3)
-โรคความดันโลหิตสูง
1 (4.3)
- ภูมแิ พ้
4 (17.4)
- กระเพาะอาหาร
0 (0.0)
- ลิน้ หัวใจรัว่
17 (73.9)
ไม่มโี รคประจาตัว
ระดับความปวดก่อนได้รบั การรักษา
3 (13.1)
น้อย (1-3)
9 (39.1)
ปานกลาง (4-6)
11 (47.8)
รุนแรง (7-10)

กลุ่มควบคุม (n=23)
จานวน (ร้อยละ)

p-value1
0.442

5 (21.7)
18 (78.3)
0.073
15 (65.3)
7 (30.4)
1 (4.3)
0.774
18 (78.3)
5 (21.7)
0.866
1 (4.3)
3 (13.1)
4 (17.4)
0 (0.0)
1 (4.3)
14 (60.9)
0.145
1 (4.3)
6 (26.1)
16 (69.6)
0.008
10 (43.5)
13 (56.5)
1.000
6 (26.1)
2 (8.7)
1 (4.3)
3 (13.0)
1 (4.3)
17 (73.9)
0.036
7 (30.4)
9 (39.2)
7 (30.4)
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ตารางที่ 1. ลักษณะประชากรและข้อมูลสุขภาพของผูป้ ่ วย (ต่อ)
ลักษณะประชากรและข้อมูลสุขภาพ
กลุ่มทดลอง (n=23)
จานวน (ร้อยละ)
ความถี่ของอาการปวดไมเกรน (1 เดือนที่ผา่ นมา) (ครัง)้
0-5
19 (82.7)
6-10
2 (8.7)
11-15
1 (4.3)
16-20
0 (0.0)
21-25
0 (0.0)
26-30
1(4.3)
>30
0 (0.0
ความถี่ของอาการปวดไมเกรน (2 เดือน ที่ผา่ นมา) (ครัง)้
0-5
14 (61.0)
6-10
4 (17.4)
11-15
3 (13.0)
16-20
1 (4.3)
21-25
0 (0.0)
26-30
1 (4.3)
>30
0 (0.0)
1: Mann Whitney-U test หรือ Chi-square test
ทางจิตใจ สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางปั ญ ญา และ
ความสุ ข โดยรวมเพิ่ ม ขึ้น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ใ น
สัปดาห์ท่ี 8 (p<0.05) ส่วนกลุ่มควบคุม มีสภาวะทางกาย
สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทาง
ปั ญญา รวมทั ง้ ความสุ ข โดยรวมในสัป ดาห์ ท่ี 4 และ
สัป ดาห์ท่ี 8 ไม่ แตกต่ างกับ ก่อนการรักษา (p>0.05) เมื่อ
เปรียบเทีย บกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุ มในสัป ดาห์ท่ี 4
พบว่า ระดับความสุขโดยรวม สุขภาวะทางสังคมและสุข
ภาวะทางปั ญญาของผูป้ ่ วยในกลุ่ม ทดลองมีระดับทีส่ งู กว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ างมีนัย สาคัญ (p<0.05) แต่ สุข ภาวะทาง
กายและสุข ภาวะทางจิต ใจพบว่า ไม่ มีค วามแตกต่ างกัน
(p>0.05) ในสัปดาห์ท่ี 8 ความสุขโดยรวม สุขภาวะทาง
จิตใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปั ญ ญาของ
ผูป้ ่ วยในกลุ่มทดลองมีระดับความสุขโดยรวมมีระดับสูงกว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนั ย สาคัญ ทางสถิติ (p<0.05) แต่ สุ ข
ภาวะทางกาย พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันระหว่างกลุ่มใน
ทุกช่วงเวลาทีศ่ กึ ษา (p>0.05)
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กลุ่มควบคุม (n=23)
จานวน (ร้อยละ)

p-value1
0.041

16 (69.6)
4 (17.4)
3 (13.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0.092
9 (39.1)
6 (26.1)
4 (17.4)
2 (8.7)
0 (0.0)
2 (8.7)
0 (0.0)

การอภิ ปรายและสรุปผล
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาตามแนวทางการรักษาไม
เกรนและกลุ่มทีไ่ ด้รบั การรักษาตามปกติของร้านยามีระดับ
ความปวดศีรษะไมเกรนในระดับ ที่ไม่ แ ตกต่ างกัน ในทุ ก
ช่ ว งเวลาของการติ ด ตามผล (p>0.05) ขนาดตัว อย่ า ง
จานวน 23 คนในงานวิจ ัย ท าให้มีอ านาจในการทดสอบ
เหลือเพียงร้อยละ 70 ทีจ่ ะทาให้สามารถปฏิเสธสมมุตฐิ าน
หลักทีม่ รี ะดับความปวดแตกต่างกัน 1.0 หน่วยและเงื่อนไข
อื่น ๆ ทีร่ ะบุในการคานวณขนาดตัวอย่าง อาจกล่าวได้ว่า
ขนาดตั ว อย่ า งน้ อ ยท าให้ ไ ม่ ส ามารถตรวจสอบความ
แตกต่างของผลลัพธ์ทางคลินิกของทัง้ สองกลุ่มได้ อย่างไร
ก็ตาม หากระดับความปวดและความถี่ของอาการปวดหัว
ไมเกรนภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตติ งั ้ แต่ได้รบั การรักษาไป 1 วัน 4 สัปดาห์
และ 8 สัปดาห์ (p<0.05) ซึง่ แสดงให้เห็นว่า การให้บริการ
ตามปกติของร้านยาสามารถช่วยลดอาการปวดศีรษะไม
เกรนของผูป้ ่ วยได้เช่นกัน จึงทาให้ผลลัพธ์ทางคลินิกหลัง
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ตารางที่ 2. ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมและการรักษาตามปกติของร้านยา ณ เวลาต่างๆ ของกลุ่มทดลอง (n=23)
และกลุ่มควบคุม (n=23)
ผลลัพธ์
กลุ่ม
ค่าเฉลีย่ ±ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ก่อน
วันที่ 1
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 8
a
a
ระดับความปวดศีรษะ
กลุ่มทดลอง
6.00±1.81
2.09±2.15
2.35±2.60
1.69±2.51a
ไมเกรน (พิสยั 1-10)
กลุ่มควบคุม
4.65±2.10
2.35±2.37a
2.57±2.52b
1.91±2.54b
P1
0.024
0.698
0.775
0.772
ความถีข่ องการปวดศีรษะ
กลุ่มทดลอง
6.43±7.40
1.09±0.99c
4.65±3.16b
ไมเกรน (1 เดือนทีผ่ ่านมา) กลุ่มควบคุม
9.78±8.54
1.13±1.10a
5.04±3.38a
(ครัง้ )
P1
0.162
0.889
0.783
b
สุขภาวะทางกาย
กลุ่มทดลอง
6.00±2.39
7.30±2.20
7.83±1.99a
(พิสยั 1-10)
กลุ่มควบคุม
7.09±1.70
7.35±0.98
7.22±1.13
1
P
0.082
0.932
0.209
สุขภาวะทางจิตใจ
กลุ่มทดลอง
6.74±2.38
7.52±1.86c
8.22±1.76b
(พิสยั 1-10)
กลุ่มควบคุม
6.87±1.18
7.26±1.14
7.30±1.02
P1
0.816
0.569
0.037c
สุขภาวะทางสังคม
กลุ่มทดลอง
7.96±1.72
8.13±1.25
8.57±1.20c
(พิสยั 1-10)
กลุ่มควบคุม
7.26±1.76
7.17±1.77
7.57±1.34
1
P
0.180
0.041
0.011
สุขภาวะทางปั ญญา
กลุ่มทดลอง
8.04±1.80
8.52±0.85
8.87±0.76c
(พิสยั 1-10)
กลุ่มควบคุม
7.09±1.38
7.43±1.34
7.57±1.31
P1
0.051
0.002
<0.001
b
ความสุขโดยรวม
กลุ่มทดลอง
7.30±1.52
8.22±1.13
8.65±1.07a
(พิสยั 1-10)
กลุ่มควบคุม
6.91±1.56
7.04±1.33
7.48±1.12
1
P
0.395
0.002
0.001b
1: Independent student t-test เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
a คือ p<0.001, b คือ p<0.01 และ c คือ p<0.05 เมือ่ ใช้ Paired-t-test เปรียบเทียบภายในกลุ่มเดียวกันกับระดับก่อนการวิจยั
ได้รบั การรักษาของทัง้ สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้
ยังเป็ น ไปได้ว่ า ความเจ็บ ปวดลดลงตามธรรมชาติข อง
อาการที่ ค งอยู่ ใ นระยะสัน้ ๆ เท่ า นั ้น ผลการศึ ก ษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Lanteri-Minet และคณะ (26)
ทีพ่ บว่า เภสัชกรมีส่วนสาคัญในการจัดการกับโรคไมเกรน
และอาการปวดศีรษะ ผ่านการให้คาแนะนาและให้ความรู้
กับ แพทย์ผู้สงจ่
ั ่ ายยาและผู้ป่ วย นอกจากนี้ การศึกษา
ของ Wenzel และคณะ (27) พบว่ า ร้อ ยละ 80 ของ
เภสัชกรชุมชน มีความเห็น ว่า ทักษะในการรักษาอาการ
ปวดศีรษะเป็ นทักษะทีส่ าคัญ เภสัชกรชุมชนสามารถพบ

กับผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นไมเกรนหลายครัง้ ต่อวัน
ในด้านสุขภาวะและความสุข ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การให้
บริบาลตามแนวทางรักษาไมเกรนในสัปดาห์ท่ี 4 มีระดับ
สุ ข ภาวะทางสัง คม สุ ข ภาวะทางปั ญญา และความสุ ข
โดยรวม มากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การรักษาตามปกติอย่างมี
นัยสาคัญ และในสัปดาห์ท่ี 8 ผู้ป่วยในกลุ่มทดลองมีระดับ
สุ ข ภาวะทางจิต ใจ สุ ข ภาวะทางสัง คม สุ ข ภาวะทาง
ปั ญญา และความสุขโดยรวมมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญ แต่ทงั ้ สองกลุ่มมีสุขภาวะทางกายในสัปดาห์ท่ี 4
และ 8 ไม่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ซึ่งอาจ
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เนื่ อ งมาจากยาที่ เ ลือ กจ่ า ยในทัง้ กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมรักษาตามปกติของร้านยาไม่ได้มคี วามแตกต่างกัน
นอกจากนี้ โรคไมเกรนเป็ นโรคที่อาการจะดีขน้ึ เองได้เมื่อ
เวลาผ่ านไปในผู้ป่ วยส่ ว นใหญ่ จึง ไม่ น่ า แปลกใจที่ก ลุ่ ม
ทดลองมี ผ ลลั พ ธ์ ท างคลิ นิ ก และสุ ข ภาวะทางกายไม่
แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ผลวิจยั สอดคล้องกับการศึ กษา
ของ Hoffman และคณะ (11) ทีเ่ ปรียบเทียบผลของการให้
บริบ าลทางเภสัช กรรมแก่ ผู้ป่ วยไมเกรนในร้านยา 112
แห่ง ของประเทศเยอรมัน และพบว่า การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมช่วยเพิ่มสุขภาวะทางจิตใจและความสามารถ
ของต นเอง (self-efficacy) ในผู้ ป่ วยไม เกรนอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตาม ผลการบริบาล
ทางเภสัชกรรมต่อผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ ระยะเวลาใน
การปวด ความถีข่ องการปวด และความรุนแรงในการปวด
ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม
ความแตกต่างของการแทรกแซงในกลุ่มที่ได้รบั
การบริบ าลตามแนวทางการรักษาไมเกรนและกลุ่มที่รบั
การรักษาตามปกติของร้านยา คือ การติดตามผูป้ ่ วยทุก 2
สัปดาห์และการแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูป้ ่ วยเฉพาะรายในกลุ่ม
ทดลอง ผู้วจิ ยั ได้ให้ความรูแ้ ก่ผู้ป่วยเรื่องการเกิดโรคปวด
ศีรษะไมเกรน ตลอดจนให้คาแนะนาในการแก้ปัญหาต่าง
ๆ ทัง้ ในเรื่องการใช้ยาและการปฏิบตั ิตวั สิง่ เหล่านี้น่าจะ
ช่ ว ยเพิ่ ม สุ ข ภาวะทางด้ า นจิ ต ใจ สัง คม ปั ญญา และ
ความสุขโดยภาพรวมของผูป้ ่ วย ดังนัน้ เภสัชกรร้านยาจึง
ควรติดตามผู้ป่วยหลังการให้บริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วย
ปวดศีรษะไมเกรน
งานวิจ ัย นี้ มี ข้ อ จ ากัด บางประการ คื อ ขนาด
ตัวอย่างที่น้อยเพียงกลุ่มละ 23 คนทาให้กระบวนการสุ่ม
แยกกลุ่มยังไม่สามารถทาให้กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมี
ลัก ษณะที่ เ หมื อ นกั น ได้ ใ นทุ ก ตั ว แปร ความแตกต่ า ง
ระหว่างกลุ่มที่พบคือระดับความปวดและความถี่ของการ
ปวดศีรษะก่อนการวิจยั ส่งผลกระทบต่อการเปรียบเทียบ
ระดับของตัวแปรเหล่านี้หลังการแทรกแซง นอกจากนี้ การ
วิจยั ยังไม่ได้ใช้สถิตทิ ค่ี วบคุมความแตกต่างที่พบก่อนการ
วิจ ัย เช่ น การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนร่ ว ม ดัง นั น้ การ
เปรียบเทียบตัวแปรผลลัพธ์หลังการแทรกแซง เช่น ระดับ
และความถี่ข องการปวดศีร ษะ มีโอกาสถู ก รบกวนจาก
ความแตกต่างในช่วงก่อนการวิจยั ได้มาก นอกจากนี้การ
วิจยั นี้ยงั ไม่ได้ปกปิ ดผูป้ ระเมินผลว่า ผูป้ ่ วยคนใดอยู่ในกลุ่ม
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ควบคุมหรือกลุ่มทดลอง ผลที่อาจเกิดขึน้ ได้ คือ อคติจาก
การวัด ผล (observer bias) นั น่ คื อ พฤติ ก รรมการถาม
คาถามเพื่อติดตามอาการหรือการแนะนาต่าง ๆ ของผูว้ จิ ยั
อาจแตกต่ างกัน ในกลุ่ม ควบคุ ม และกลุ่ม ทดลอง ซึ่งจะมี
ผลกระทบความรูส้ กึ ของตัวอย่างและอาจนามาซึง่ คุณภาพ
ชีวติ หรือความสุขทีแ่ ตกต่างระหว่างกลุ่มได้
โดยสรุ ป การบริบ าลทางเภสัช กรรมตามแนว
ทางการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนในร้านยาสามารถ
เพิ่มสุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทาง
ปั ญญา และความสุขโดยรวมของผู้ป่วย แต่ไม่มผี ลต่อสุข
ภาวะทางกายและผลลัพธ์คลินิกอื่น ๆ ดังนัน้ จึงควรส่งเสริม
ให้รา้ นยาอื่น ๆ ประยุกต์ใช้การบริบาลทางเภสัชกรรมตาม
แนวทางการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนในร้านยาให้
มากขึน้ เพื่อเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยไมเกรนต่อไป
ในการศึก ษาครัง้ ต่ อไป ควรเพิ่ม ขนาดตัวอย่ าง
เพื่อเพิ่มอานาจในการทดสอบความแตกต่างของผลลัพ ธ์
ทางคลินิกระหว่างกลุ่ม และควรระยะเวลาการเก็บข้อมูล
เพื่อศึกษาผลระยะยาวของการแทรกแซงให้ชดั เจนมากขึน้
นอกจากนี้ ควรมีการเก็บข้อมูลการให้บริการปกติของร้าน
ยาเพื่อตรวจสอบว่า เป็ นไปตามตามแนวทางการรักษาโรค
ปวดศีรษะไมเกรนหรือไม่
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Effects of Pharmaceutical Care Based on the Clinical Practice Guideline
of Migraine in a University Pharmacy: a Pilot Study
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Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University

Abstract
Objective: To compare treatment outcomes between patients with migraine receiving pharmaceutical care
based on clinical practice guideline of migraine and those receiving usual medical treatment from pharmacy.
Methods: A randomized controlled trial was carried out between January 1 and March 31, 2011. A total of 46
patients were randomly allocated into 2 groups, i.e., those receiving pharmaceutical care based on the clinical
practice guideline of migraine (a treatment group, n=23) and those receiving usual medical treatment from a
pharmacy (control group, n=23). The researchers measured severity of headache pain, frequency of headache
attacks and health status and overall happiness for two months. Results: The treatment group and the control
showed no difference in severity of headache pain and frequency of headache attacks at day 1, week 4 and 8
(p>0.05). However, social and spiritual health, and overall happiness at week 4 and 8 in the treatment group were
significantly higher than those in the control group (p<0.05). Moreover, mental health in the treatment group was
higher than that in the control group ( p<0.05). Conclusion: Pharmaceutical care based on a clinical practice
guideline of migraine does not improve headache pain and frequency of headache attack including physical health in
patients with migraine when compared with a usual medical treatment of a pharmacy. However, it improves social,
spiritual, and mental health including overall happiness in patients with migraine
Keywords: pharmaceutical care, migraine, drugstores, treatment guideline, community pharmacy
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