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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลของการให้ความรูโ้ ดยเภสัชกรร่วมกับการใช้ภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยาต่อผลการรักษา
ความร่วมมือในการใช้ยา และความรูใ้ นผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน วิ ธีการ: การศึกษาเป็ นเชิงทดลองแบบสุม่ และมีการควบคุม ผูป้ ่ วย
ในการศึกษามีจานวน 145 ราย ซึ่งเป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาในหน่ วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 2 แห่งใน
จังหวัดตรัง ผูว้ จิ ยั สุ่มแบ่งผูป้ ่ วยเป็ นกลุ่มศึกษา (n=72) และกลุ่มควบคุม (n=73) กลุ่มศึกษาได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน
ร่วมกับการใช้ภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยาจากเภสัชกรทุก 8–13 สัปดาห์ รวม 4 ครัง้ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รบั การบริการตามปกติ
ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 10 เดือน ผลการวิ จยั : เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่า กลุ่มศึกษามีระดับ glycated hemoglobin
(HbA1c) และ fasting plasma glucose (FPG) ต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ (ค่า HbA1c=7.88±1.29% และ 8.55± 1.32%
ตามลาดับ ; P=0.002 และค่ า FPG=133.81±25.42 mg/dl และ 149.71±26.11 mg/dl ตามลาดับ ; P<0.001) กลุ่ ม ศึก ษามีค่า
ความดันโลหิตเมื่อสิน้ สุดการศึกษาลดลงจากเมื่อเริม่ ต้นการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม
(P>0.05) ส่วนระดับไขมันในเลือดระหว่างทัง้ สองกลุ่มพบว่า ไม่แตกต่ างกัน (P>0.05) ความร่วมมือในการใช้ยาและความรู้
เกีย่ วกับโรคเบาหวานของกลุ่มศึกษามีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (คะแนนความร่วมมือในการใช้ยาจากการนับ
เม็ ด ยาที่ เ หลื อ =90.78±4.92 และ 88.85±5.91 ตามล าดั บ (คะแนนเต็ ม =100); P=0.034 และคะแนนความรู้ เ กี่ ย วกั บ
โรคเบาหวาน=12.15±1.12 และ 10.26±1.85 ตามลาดับ (คะแนนเต็ม=13); P<0.001) สรุป: การให้ความรูโ้ ดยเภสัชกรร่วมกับ
การใช้ภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยาทาให้ผปู้ ่ วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดขี น้ึ รวมทัง้ มีความร่วมมือในการใช้
ยาและความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวานเพิม่ ขึน้ ด้วย
คาสาคัญ: โรคเบาหวาน การให้ความรูโ้ ดยเภสัชกร ภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยา การควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ความร่วมมือ
ในการใช้ยา ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน

รับต้นฉบับ: 13 เม.ย. 2560, รับลงตีพมิ พ์: 2 ก.ย. 2560
ผูป้ ระสานงานบทความ: วรนุ ช แสงเจริญ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
E-mail: woranuch.s@psu.ac.th

RESEARCH ARTICLE

Effects of Education by Pharmacists Supplemented with
Pictograms on the Use of Medications in Diabetic Patients
Paritta Chaimol1, Sanguan Lerkiatbundit2, Woranuch Saengcharoen3
1Subdivision

of Social Medicine, Trang Hospital
of Pharmacy Administration, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University
3Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University

2Department

Abstract
Objective: To evaluate the impact of education by pharmacists supplemented with pictograms of instruction
for drug use on clinical outcomes, adherence to medications and knowledge in diabetes patients. Methods: The study
design was a randomized controlled trial. Subjects were 145 type 2 diabetes patients attending two primary care units
in Trang province. The patients were randomly allocated to the study group (n=72) and the control group (n=73). The
study group received knowledge about diabetes and pictograms of instruction on drug use from a pharmacist every
8–13 weeks for a total of 4 times. The control group received usual care. The study period was approximately 10
months. Results: At the end of the study, the study group had significantly lower glycated hemoglobin (HbA1c) and
fasting plasma glucose (FPG) levels than the control group (HbA1c=7.88±1.29% vs 8.55 ±1.32% respectively; P=0.002
and FPG=133.81±25.42 mg/dl vs 149.71±26.11 mg/dl respectively; P<0.001). In the study group, blood pressure levels
at the end of the study were significantly lower than those at the beginning of the study (P<0.05), but they were not
different from those in the control group (P>0.05). Lipid profiles between both groups were not different (P>0.05).
Medication adherence scores and diabetes knowledge scores in the study group were significantly higher than those
in the control group (medication adherence scores from pill count=90.78±4.92 vs 88.85±5.91 respectively (full
score=100); P=0.034 and diabetes knowledge scores=12.15±1.12 vs 10.26±1.85 respectively (full score=13); P<0.001).
Conclusion: Patient education by pharmacists supplemented with pictograms of instruction on drug use improved
glycemic control, medication adherence and diabetes knowledge in patients with diabetes.
Keywords: diabetes, education by pharmacists, pictograms of instruction on drug use, glycemic control, medication
adherence, knowledge on diabetes
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บทนา
โรคเบาหวานเป็ นโรคเรื้อรังที่เป็ นปั ญหาสาคัญ
ทางด้านสาธารณสุขของทุกประเทศ ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานมี
แนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ทัวโลก
่
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก
ระบุว่า จานวนผูป้ ่ วยโรคเบาหวานเพิม่ ขึน้ จาก 108 ล้านคน
ในปี 1980 เป็ น 422 ล้านคนในปี 2014 (1)
การควบคุ ม ระดับ น้ า ตาลในเลื อ ดของผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานเป็ นสิง่ ที่สาคัญ ระดับน้ าตาลในเลือดสูงเป็ น
เวลานานมีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึง่ มี
ผลให้อ วัย วะต่ า ง ๆ ท างานบกพร่ อ งไป เช่ น ภาวะจอ
ประสาทตาเสื่อม ซึ่งอาจนาไปสู่ภาวะตาบอดได้ ภาวะไต
ทางานบกพร่อง รวมทัง้ เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (1,2)
นอกจากนี้ โ รคเบาหวานยัง เป็ นสาเหตุ ส าคัญ ของการ
เสียชีวติ ในประชากรไทยอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2557 ผูเ้ สียชีวติ
จากโรคเบาหวานมีจานวน 11,389 คน คิดเป็ นอัตราการ
เสียชีวติ 17.53 คนต่อแสนประชากร (3)
ในจังหวัดตรัง โรคเบาหวานเป็ นสาเหตุของการ
เจ็บป่ วยของประชากรจานวนมาก จากการสารวจในปี พ.ศ.
2559 พบว่า มีผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มผู้ป่วยนอกมาก
ถึง 146,089 ราย (4) สาหรับหน่ วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(primary care unit: PCU) ในอาเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็ น
หน่ ว ยบริก ารทางสุข ภาพที่สาคัญ ที่ช่ ว ยในการคัด กรอง
ผู้ป่วยและเพิม่ การเข้าถึง การบริการด้านสาธารณสุข ของ
ประชากรในท้องถิ่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82) มีอายุ 50 ปี ข้นึ ไป และส่วนมากมี
ปั ญหาความร่วมมือในการใช้ยา (ร้อยละ 70) โดยมีผปู้ ่ วย
จานวนมากที่อ่านตัวอักษรบนฉลากยาได้ไม่ชดั เจน (ร้อย
ละ 33) ซึ่งมีรายงานพบว่า ความร่วมมือในการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการควบคุม
ระดับน้ าตาล (5,6) ดังนัน้ ในการรักษาผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
จึง ควรให้ค วามส าคัญ กับ ความร่ ว มมือ ในการใช้ย าของ
ผูป้ ่ วยด้วย
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า วิธกี ารที่เภสัชกรใช้
เพิ่ม ความร่ ว มมือ ในการใช้ย าของผู้ป่ วยโรคเบาหวาน
ได้แก่ การให้ความรูแ้ ละคาแนะนาแก่ผปู้ ่ วย การใช้เอกสาร
ความรู้หรือสมุดคู่มอื ประจาตัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ
การใช้กล่องใส่เม็ดยา (7,8) โดยพบว่าวิธกี ารเหล่านี้มผี ล
เพิ่ม ความร่ ว มมือ ในการใช้ย าของผู้ป่ วยได้ไ ม่ เ สมอไป
วิธกี ารหรือสื่อที่พบว่าสามารถเพิม่ ความร่วมมือในการใช้
ยาอย่ า งได้ ผ ล ได้ แ ก่ การใช้ เ ครื่อ งตัง้ เวลาเตื อ นการ
รับประทานยา การส่งข้อความสัน้ (sms) การเตือนการ
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รั บ ประทานยาทางโทรศั พ ท์ รวมถึ ง การใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารที่ทนั สมัยช่วยในการ
บริหารยาของผูป้ ่ วย (9-11) ในต่างประเทศ เทคโนโลยีเข้า
มามีบ ทบาทส าคัญ ในชีวิต ประจ าวัน ของผู้ป่ วยมากขึ้น
รวมทัง้ การเตือนในเรื่องการใช้ยาของผู้ป่วย (12) แต่ ใน
ประเทศไทย การใช้เทคโนโลยีหรือสื่อดังกล่าวยังไม่เป็ นที่
แพร่ ห ลายในประชากรทุ ก ช่ ว งวัย โดยเฉพาะในกลุ่ ม
ผู้สูงอายุท่มี กั ป่ วยด้วยโรคเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงโรคเบาหวาน
(13) ดังนัน้ สื่อที่เหมาะสมต่อการนามาแก้ปัญหาความไม่
ร่วมมือในการใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีส่ ่วนใหญ่อยู่ใน
วัยสูงอายุ ควรเป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ได้ง่าย ทาให้ผปู้ ่ วยเกิดการ
เรียนรู้ และเข้าใจวิธกี ารใช้ยาได้ดยี งิ่ ขึน้ (14,15) เช่น การ
ใช้รูปภาพของยาที่รบั ประทานเฉพาะมื้อ เนื่องจากพบว่า
การใช้รูปภาพสื่อความหมายสามารถเพิม่ ความสนใจและ
การจดจาวิธีการใช้ยาให้แก่ผู้ป่วยได้เป็ นอย่างดี และยัง
เป็ นวิธที ใ่ี ช้ได้ผลกับผูป้ ่ วยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผูท้ ม่ี ปี ั ญหา
ด้านการอ่านหรือมองเห็นตัวอักษรได้ไม่ชดั เจน (16)
งานวิจยั ในอดีตทีม่ กี ารนารูปภาพหรือสัญลักษณ์
ของเม็ด ยามาใช้ป รับ ปรุ ง การบริห ารยาในผู้ป่ วยพบว่ า
สามารถเพิ่ ม ความเข้ า ใจในวิ ธี ก ารใช้ ย าในผู้ ท่ี ร ะดับ
การศึกษาไม่สูง ผู้ท่มี คี วามแตกฉานด้านสุขภาพ (health
literacy) ต่า หรือผูท้ ม่ี ปี ั ญหาด้านการอ่าน (17) แต่งานวิจยั
ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ศึก ษาถึง ผลการรัก ษาของผู้ป่ วยร่ วมด้วย
งานวิ จ ั ย ที่ ศึ ก ษาถึ ง ผลของสื่ อ แสดงวิ ธี ก ารใช้ ย าต่ อ
ผลการรัก ษาของผู้ ป่ วยนั น้ มีก ารใช้ ส่ือ ที่ ใ กล้ เ คีย งกับ
รูปภาพ ได้แก่ การใช้แผงยาทีจ่ ดั ทาพิเศษเพื่อใช้บรรจุยา
เฉพาะมื้ อ ที่ ผู้ ป่ วยรั บ ประทาน (blister pack) ร่ ว มกับ
โปรแกรมการให้ ค วามรู้ โ ดยเภสัช กร (18) และเป็ น
การศึ ก ษาในต่ างประเทศ ในผู้ ป่ วยโรคอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
โรคเบาหวาน ส่วนในประเทศไทย พบการศึกษาที่ใช้แผง
ยาตัว อย่ า งเฉพาะมื้อ ในผู้ป่ วยโรคเบาหวานร่ วมกับการ
ค้นหาปั ญหาและการให้คาปรึกษาด้านการใช้ยาจากเภสัช
กรในรูปแบบการวัดผลก่อนและหลังการศึกษา (pre-post
design) มีการใส่ตวั อย่างเม็ดยาในถุงพลาสติก แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปอาจมีการเสื่อมของเม็ดยา โดยลักษณะและสีของ
เม็ดยาเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม หรือเม็ดยาอาจสูญหาย อีก
ทัง้ ผลการวิจยั นี้พบว่า การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือ ด
ของผู้ป่วยก่อนและหลังการแทรกแซงไม่มคี วามแตกต่ าง
กัน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (P > 0.05) (19) อี ก งานวิ จ ัย ใช้
ตัวอย่างยาที่จดั ไว้เฉพาะมื้อ ร่วมกับการบริบาลทางเภสัช
กรรมในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเท่านัน้ แต่ไม่ได้ศกึ ษา

ในผู้ ป่ วยโรคเบาหวาน (20) อย่ า งไรก็ต ามยัง ไม่ พ บ
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาถึงการให้ความรูโ้ ดยเภสัชกรร่วมกับการใช้
รูปภาพตัวอย่างยาต่อผลการรักษาและความร่วมมือในการ
ใช้ยาของผูป้ ่ วย ดังนัน้ การวิจยั นี้จงึ ศึกษาถึงผลของการให้
ความรูโ้ ดยเภสัชกรร่วมกับการใช้ภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้
ยาต่อผลการรักษา ความร่วมมือในการใช้ยา และความรู้
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาในหน่ วยบริการ
สุขภาพปฐมภูม ิ

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมี
การควบคุ ม (randomized controlled trial) โดยโครงการ
วิจยั ผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
เมื่อ วัน ที่ 5 สิง หาคม พ.ศ. 2557 (ศธ 0521.1.07/1369)
แ ล ะ จ า กค ณะ กร รม ก า ร จ ริ ย ธ รรม กา รวิ จ ั ย ใ นค น
โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2557 (ตง 0032.102/6155)
ตัวอย่าง
ตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีม่ ารับการรักษา
จากหน่ ว ยบริก ารสุข ภาพชุ ม ชนหลัก 2 แห่ ง ของอ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง คือ ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมือง (ศสม.) และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เกณฑ์ในการ
คั ด เ ลื อ ก ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า รวิ จ ั ย ไ ด้ แ ก่ 1) ผู้ ป่ ว ย เป็ น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ารับการรักษาจากสถานพยาบาล
ที่ทาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2) ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ า ตาลในเลือ ดได้ต ามเป้ า หมาย โดยมีร ะดับ glycated
hemoglobin (HbA1c) > 7% จากผลการตรวจวัดครัง้ ล่าสุด
ทีไ่ ม่นานเกิน 6 เดือน 3) มีปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้
ยาเมื่ อ ประเมิ น โดยใช้ แ บบวั ด ของ Morisky 4) ได้ ร ั บ
รายการยารับประทานตัง้ แต่ 3 รายการขึน้ ไป โดยเป็ นยา
รักษาโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งใช้เป็ นประจา และ 5) สามารถสือ่ สาร
ด้ว ยวาจาเข้า ใจและให้ส ัม ภาษณ์ ไ ด้ ส่ ว นเกณฑ์ใ นการ
คัดเลือกผูป้ ่ วยออกจากการศึกษา ได้แก่ 1) ผูป้ ่ วยย้ายทีอ่ ยู่
ห รื อ รั บ ก า ร รั ก ษ า ใ น ส ถ า น พ ย า บ า ล อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
สถานพยาบาลที่ทาการศึกษา 2) ได้รบั ยาฉีด insulin ใน
การรักษา หรือ 3) มีประวัตเิ ป็ นโรคทางระบบเลือดทีท่ าให้
ไม่สามารถตรวจวัดค่า HbA1c ได้
การค านวณขนาดตัว อย่ า งใช้สู ต รส าหรับ การ
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ในตัวอย่างสองกลุ่มทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน
ก าหนดความคลาดเคลื่ อ นชนิ ด ที่ 1 ที่ ร ะดั บ 0.05

ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2 ทีร่ ะดับ 0.2 การคานวณอ้างอิง
ข้อ มูล จากการวิจ ัย ของ Suppapitiporn และคณะ (7) ใน
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึง่ กลุ่มศึกษาได้รบั คาปรึกษา
จากเภสัชกรร่วมกับการใช้กล่องบรรจุยาพิเศษ (n = 50)
และกลุ่มควบคุมได้รบั การบริการตามปกติ (n = 180) เมื่อ
สิน้ สุดการศึกษาพบว่า กลุ่มศึกษามีค่า HbA1c เท่ากับ 7.96
±1.31% และกลุ่มควบคุมมีค่า HbA1c เท่ากับ 8.80± 1.36%
(P=0.005) จากการค านวณได้ข นาดตัวอย่า งกลุ่ มละ 60
คน และมีการเพิ่ม ขนาดตัวอย่างร้อยละ 15 เผื่อกรณีท่มี ี
การสูญหายของตัวอย่าง ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างในการศึกษา
นี้จงึ เป็ นกลุ่มละ 69 คน
การสุ่ ม แยกตัว อย่ า งใช้วิธีก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชัน้
(stratified randomization) ตามระดับ HbA1c (7-7.9%, 88.9% และ >9%) อายุ (<60 ปี และ >60 ปี ) และระยะเวลา
ที่ เ ป็ นโรค (1-10 ปี และ >10 ปี ) ผู้ ป่ วยในแต่ ล ะชัน้ ถู ก
จัดเป็ นบล๊อค ๆ ละ 4 คน และใช้วธิ กี ารสุ่มแยกเข้าในกลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มควบคุม
เครือ่ งมือในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้ 1) ภาพถ่ายแสดง
วิธกี ารใช้ยา (รูปที่ 1) ซึ่งเป็ นภาพถ่ายแสดงตัวอย่างยาที่
ผู้ป่วยรับประทานในแต่ละมือ้ ในรูปแบบหนึ่งหน่ วยการใช้
(unit-of-use) ซึ่งจัดทาภาพให้ผู้ป่วยเฉพาะราย โดยแสดง
เส้นแบ่งช่วงเวลาการรับประทานยาในแต่ละมือ้ พืน้

รูปที่ 1. ภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยา
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หลังของภาพเม็ดยามีการแบ่งเป็ นสีสนั พร้อมทัง้ มีขอ้ ความ
แสดงวิธกี ารรับประทานยา เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถแยกยาที่
รับประทานก่อนอาหาร หลังอาหาร และก่อนนอนได้อย่าง
ชั ด เจน นอกจากนี้ ย ั งมี เ ส้ น มาตรวั ด เพื่ อ ใช้ ใ นการ
เปรียบเทียบขนาดของเม็ดยา มีภาพถ่ายเม็ดยาทีม่ คี วาม
คมชัดเสมือนเม็ดยาจริง ทาให้สามารถมองเห็นลวดลาย
ตัวอักษร หรือลักษณะเฉพาะของเม็ดยาได้ รวมทัง้ มีการ
แสดงภาพของแผงยาและระบุข้อบ่งใช้ของยาแต่ ละชนิด
เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความมันใจมากขึ
่
น้ ในชนิดของยาทีจ่ ะ
รับประทาน
การพัฒนารูปแบบภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยา มี
รายละเอียดดังนี้ ก) รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับยาทีใ่ ช้ในผูป้ ่ วย
ทีม่ ารับบริการในหน่ วยบริการสุขภาพชุมชนทีท่ าวิจยั โดย
เน้ น ยารัก ษาโรคเบาหวานและยารัก ษาโรคเรื้อ รัง อื่น ที่
ผู้ป่วยแต่ละรายต้องรับประทานทุกวัน ประเด็นที่รวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ จานวนเม็ดยาทีร่ บั ประทานแต่ละครัง้ จานวน
ครัง้ ต่อวันทีร่ บั ประทานยา การรับประทานยาก่อนหรือหลัง
อาหาร และมือ้ ทีร่ บั ประทานยา ซึง่ พบว่า ยาทีใ่ ช้รกั ษาโรค
ดังกล่าวมีวธิ รี บั ประทานตัง้ แต่หนึ่งส่วนสีเ่ ม็ดถึงสามเม็ด มี
ทัง้ ชนิดยาที่รบั ประทานก่อนอาหารและหลังอาหาร มื้อที่
รับประทาน เช่น เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน ต่ อมา
ผู้ วิ จ ั ย ได้ น าสัญ ลั ก ษณ์ รู ป ภาพที่ ใ ช้ แ สดง มื้ อ ของการ
รับประทานยาของผู้ป่วย (เช้า -กลางวัน -เย็น-ก่อนนอน)
จากงานวิจยั ของ บวรรัตน์ อังศุวฒ
ั นากุล (21) มาปรับใช้
เพื่อพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเพิม่ ความร่วมมือในการใช้

ยาของผู้ป่ วยในการศึกษาครัง้ นี้ เนื่ อ งจากมีบ ริบททาง
วัฒนธรรมของตัวอย่างทีศ่ กึ ษาคล้ายคลึงกัน ข) ออกแบบ
ภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยาทีจ่ ะให้แก่ผปู้ ่ วย แสดงดังรูปที่ 2
ก ค) ตรวจสอบภาพถ่ า ยแสดงวิธีก ารใช้ย าที่จ ัด ท าขึ้น
ทางด้านองค์ประกอบ ความเข้าใจ และการสื่อความหมาย
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้แก่ จิตแพทย์จานวน 1 ท่าน แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวประจาหน่วยบริการสุขภาพชุมชนจานวน
1 ท่ า น และผู้ ป่ วยจ านวน 3 คน ซึ่ง พบประเด็น ที่ค วร
ปรับ ปรุ ง ได้แ ก่ เส้น ตารางขนาด 1x1 ซม. ควรเอาออก
เนื่องจากทาให้มองเห็นเม็ดยาได้ไม่ชดั เจน และรูปภาพเม็ด
ยาดังกล่าวมีขนาดเท่าเม็ดยาจริง ดังนัน้ จึงไม่จาเป็ นต้องมี
เส้นตารางเพื่อบอกขนาดเม็ดยาอีก ส่วนพื้นหลังของยา
ก่อนอาหาร ยาหลังอาหาร และยาก่อนนอนที่แบ่งเป็ น 3
ส่วน ควรทาสีท่แี ตกต่างกัน เพื่อแบ่งพื้นที่ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ทาให้สามารถสังเกตและเข้าใจได้ง่ายขึน้ สาหรับ
ตัวอักษรที่เขียนว่า ยาก่อนอาหารและยาหลังอาหารที่อยู่
บนลู ก ศรด้ า นขวามือ นั ้น มองเห็ น ได้ ไ ม่ ช ัด เจน อาจ
เนื่องมาจากสีพ้นื หลังที่เป็ นลูกศรเข้มเกินไปจนกลืนกับสี
ของตัวอักษร จึงควรหารูปแบบที่สามารถนาเสนอให้เห็น
ได้ชดั เจนกว่านี้ รวมทัง้ การแสดงรูปแผงยาทีต่ ดั ออกเหลือ
เพียงหนึ่งเม็ดทีแ่ สดงอยู่ดา้ นซ้ายมือของภาพถ่ายนัน้ ไม่ได้
แสดงทั ง้ แผงยา อาจช่ ว ยให้ ผู้ ป่ วยสั ง เกตชนิ ด ยาที่
รับ ประทานได้ ไ ม่ ม ากนั ก แต่ ด้ ว ยข้ อ จ ากัด ของพื้ น ที่
ความเห็น ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ป่วยส่วนใหญ่ จงึ ให้คงไว้
เหมือนเดิมโดยไม่ตอ้ งปรับปรุงในข้อนี้

ก
ข
รูปที่ 2. การปรับปรุงภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยาตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญและผูป้ ่ วย จากเดิมรูป ก ปรับปรุงเป็ นรูป ข
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ง) จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุงภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้
ยา จ) ทดสอบความตรงของภาพถ่ ายแสดงวิธีการใช้ย า
จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ป่วยตามข้อ ค) อีกครัง้ ฉ) ทดสอบ
การสื่อความหมายจากภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยาทีไ่ ด้รบั
การปรับ ปรุ ง แล้ ว ในผู้ ป่ วยที่ มี คุ ณ สมบัติ ใ กล้ เ คี ย งกับ
ตัวอย่างในการศึกษาจานวน 15 คน และ ช) ได้ภาพถ่าย
แสดงวิธีก ารใช้ย าที่ผ่ า นการทดสอบและการปรับ ปรุ ง
ข้างต้นแล้ว แสดงดังรูปที่ 2 ข
2) PowerPoint แสดงข้ อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
โรคเบาหวาน ได้ แ ก่ อาการแสดง ปั จจัย ที่ ท าให้ เ กิด
โรคเบาหวาน เป้ าหมายในการรักษาโรคเบาหวาน การใช้
ยา และการปฏิบตั ติ วั (เช่น การควบคุมอาหาร โดยบอกถึง
ชนิดและปริมาณอาหารทีค่ วรจากัดหรือควรได้รบั ในแต่ละ
วั น แ ล ะ ก า ร อ อ กก า ลั ง กา ย ที่ เ ห ม า ะ สม ใ นผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวาน) โรคแทรกซ้อน รวมทัง้ การสังเกตและแก้ไข
ภาวะน้ า ตาลในเลื อ ดต่ า ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น เนื้ อ หาความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวานผ่านการพิจารณาจากแพทย์ประจา
คลินิกโรคเบาหวานจานวน 1 ท่านและอาจารย์ประจาคณะ
เภสัชศาสตร์จานวน 2 ท่าน 3) แบบประเมินความเข้าใจ
ภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ย า ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ
จ านวนเม็ดยาที่รบั ประทานในแต่ ละครัง้ จ านวนครัง้ ต่ อ
วันทีร่ บั ประทานยา การรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหาร
และมื้อที่รบั ประทานยา การทดสอบความตรงและความ
เหมาะสมของข้อคาถามทาโดยการประเมิน จากจิตแพทย์
จานวน 1 ท่านและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจาหน่วย
บริการสุขภาพชุมชนจานวน 1 ท่าน หลังจากปรับปรุงแบบ
ประเมิน แล้ ว ผู้ วิจ ัย ทดสอบแบบประเมิน ในผู้ ป่ วยที่ มี
คุณสมบัตใิ กล้เคียงกับตัวอย่างในการศึกษาจานวน 15 คน
และปรับ ปรุ ง แบบประเมิน ก่ อ นน ามาใช้จ ริง ข้อ ค าถาม
ทัง้ หมดมีจานวน 12 ข้อ และคะแนนของการประเมินอยู่
ในช่วง 0 – 12 คะแนน
4) แบบวั ด ของ Morisky (Morisky Medication
Adherence Scale) (22-24) ใช้ในการประเมินความร่วมมือ
ในการใช้ย าของผู้ป่ วย ซึ่ง มีก ารทดสอบความเที่ย งกับ
ผู้ป่ วยที่มีคุ ณสมบัติใกล้เ คีย งกับ ตัว อย่า งจานวน 15 คน
พบว่า มี Cronbach’s alpha coefficient = 0.61 แบบสอบ
ถามนี้ประกอบด้วยคาถามจานวน 8 ข้อ คะแนนของการ
ประเมิน อยู่ในช่วง 0 – 8 คะแนน และ 5) แบบประเมิน
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน ทีด่ ดั แปลงจากการศึกษาของ
กาญจนา สินไชย (25) เนื้อหาประกอบด้วยความรูท้ วไปใน
ั่
โรคเบาหวาน ข้อควรปฏิบตั ใิ นการรับประทานยา และการ

ดูแลตัวเอง แบบประเมิน ผ่านการทดสอบความตรงของ
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ นอาจารย์ประจาคณะเภสัช
ศาสตร์จานวน 3 ท่านและผ่านการทดสอบความเที่ยงกับ
ผู้ป่ วยที่มีคุ ณสมบัติใกล้เ คีย งกับตัว อย่า งจานวน 15 คน
พบว่า มีค่าสัมประสิทธิแอลฟ่
าของครอนบาค = 0.69 แบบ
์
ประเมินมีคาถามจานวน 13 ข้อ และมีคะแนนอยู่ในช่วง 0
– 13 คะแนน
การเก็บข้อมูล
การศึกษานี้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างซึ่งเป็ นผูป้ ่ วย
โรคเบาหวานที่ม ารับ การรัก ษาในคลินิ ก โรคเรื้อ รัง ของ
หน่ ว ยบริก ารสุข ภาพปฐมภู มิตงั ้ แต่ เ ดือ นกันยายน พ.ศ.
2557 ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. 2558 (รวมระยะเวลา
ประมาณ 10 เดือน) ผูป้ ่ วยในกลุ่มควบคุมได้รบั การบริการ
จากโรงพยาบาลและเภสัช กรตามปกติ ซึ่ง มีก ารวัด ค่ า
fasting plasma glucose (FPG) ความดันโลหิต ชีพจร และ
น้ าหนักจากพยาบาลทุกครัง้ ทีม่ าพบแพทย์ สิง่ ทีไ่ ด้รบั การ
ตรวจเพิ่มเติมจากปกติคือ ค่า HbA1c และระดับไขมันใน
เลื อ ดห รื อ lipid profile ไ ด้ แ ก่ low-density lipoprotein
cholesterol (LDL-C), triglycerides, total cholesterol และ
high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) เมื่อเริม่ ต้น
และสิน้ สุดการศึกษา นอกจากนี้ ผปู้ ่ วยยังได้รบั การประเมิน
ความร่วมมือในการใช้ยารักษาโรคเบาหวาน โดยการนับ
เม็ดยาทีเ่ หลือ และใช้แบบวัดของ Morisky ทุกครัง้ ทีม่ าพบ
แพทย์ แต่ละครัง้ ห่างกัน 8–13 สัปดาห์ รวมจานวน 4 ครัง้
สู ต รค านวณคะแนนความร่ ว มมื อ ในการใช้ ย ารัก ษา
โรคเบาหวาน คือ (จานวนเม็ดยาทีไ่ ด้รบั – จานวนเม็ดยา
คงเหลือ ) x 100]/จ านวนเม็ด ยาที่ ต้ อ งรับ ประทานตาม
แพทย์สงั ่ โดยมีช่วงคะแนน 0–100 หากผูป้ ่ วยรับประทาน
ยารักษาโรคเบาหวานหลายชนิด ให้หาค่าเฉลีย่ ของคะแนน
ความร่ ว มมือ ในการใช้ย ารัก ษาโรคเบาหวานทุ ก ชนิ ด ที่
ได้รบั ส่วนการประเมินความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวานทาเมื่อ
เริม่ ต้นและสิน้ สุดการศึกษา รวมจานวน 2 ครัง้
ผู้ ป่ วย ในกลุ่ ม ศึ ก ษาได้ ร ั บ การบริ ก ารจาก
โรงพยาบาลและเภสัชกรตามปกติร่วมกับการได้รบั ความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวานและภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยาจาก
เภสัช กรผู้วิจ ัย การให้ค วามรู้ เ กี่ย วกับ โรคเบาหวานแก่
ผู้ป่วยประกอบด้วยหลายประเด็นที่สาคัญ ได้แก่ ปั จจัยที่
ทาให้ระดับน้าตาลในเลือดสูง การใช้ยา และการปฏิบตั ติ วั
เพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดทัง้ ด้านอาหาร การออก
ก าลัง กาย สิ่ง ที่ค วรหลีก เลี่ย ง ภาวะแทรกซ้อ นในโรค
เบาหวาน รวมทัง้ การสัง เกตและแก้ไ ขภาวะน้ า ตาลใน
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เลือดต่ าทีอ่ าจเกิดขึน้ การให้ความรูเ้ ป็ นการนาเสนอผ่าน
โปรแกรม PowerPoint โดยมีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยทุก
ครัง้ ทีม่ าพบแพทย์ตามนัด ส่วนภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยา
ที่ผู้ป่วยได้รบั เป็ น ภาพถ่ ายแสดงตัวอย่างยาที่ผู้ป่วยต้อง
รับ ประทานทุกมื้อ ใน 1 วัน ในรูป แบบหนึ่งหน่ วยการใช้
(unit-of-use) ผู้ป่วยได้รบั ภาพถ่ ายแสดงวิธีการใช้ยาเมื่อ
พบแพทย์ ใ นครั ง้ ที่ 2 และครั ง้ ที่ 3 หากแพทย์ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารรับประทานยาหรือชนิดยา เภสัชกรจะ
ปรับปรุงภาพถ่ายยาดังกล่าวให้แก่ผปู้ ่ วยทุกครัง้ จากนัน้ มี
การอธิบายวิธกี ารใช้ภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยาเพื่อช่วยใน
การบริหารยาแก่ผปู้ ่ วยในครัง้ แรกทีผ่ ู้ป่วยได้รบั และในทุก
ครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงวิธกี ารรับประทานยาหรือชนิดยา
เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจและนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เมื่อนากลับไปทีบ่ า้ น ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินความร่วมมือ
ในการใช้ยารักษาโรคเบาหวาน โดยเริม่ นับเม็ดยาทีเ่ หลือ
ในครัง้ ที่ 2 ของการมาพบแพทย์และทุกครัง้ ที่มาตามนัด
รวมจานวน 3 ครัง้ นอกจากนี้ยงั ได้รบั การประเมินความ
ร่วมมือในการใช้ยาจากแบบวัดของ Morisky และประเมิน
ความรู้ เ กี่ ย วกับ โรคเบาหวาน เมื่ อ เริ่ ม ต้ น และสิ้น สุ ด
การศึกษาเช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การเปรีย บเทีย บข้อ มู ล ทัว่ ไปและผลการวิจ ัย
ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ได้แก่ ระดับน้ าตาลใน
เลือด (HbA1c, FPG) ค่าความดันโลหิต และระดับไขมันใน
เลือด (LDL-C, TG, TC, HDL-C) ความร่วมมือในการใช้ยา
จากการนับ เม็ด ยาที่เ หลือ และจากแบบวัด ของ Morisky
รวมทัง้ คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ใช้สถิติ ChiSquare test, Fisher’s exact test, Mann-Whitney U test
และ Independent samples t-test โปรแกรมสถิติท่ีใ ช้ใ น
การวิเ คราะห์ข้อ มูล คือ SPSS version 22.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA)

ผลการวิ จยั
เมื่อเริ่มต้นการศึกษา มีผู้เข้าร่วมการวิจยั ทัง้ สิน้
150 คน เป็ นผู้ป่วยในกลุ่มศึกษาจานวน 75 คนและกลุ่ม
ควบคุมจานวน 75 คน ในระหว่างการศึกษามีผปู้ ่ วยถูกคัด
ออกจานวน 5 คน โดยเป็ นผู้ป่วยในกลุ่มศึกษาจานวน 3
คน (ผู้ ป่ วยได้ ร ับ ยาฉี ด อิน ซู ลิน จ านวน 1 คน เปลี่ย น
สถานพยาบาลที่รบั การรักษาจานวน 1 คน และเสียชีวติ
จานวน 1 คน) และกลุ่มควบคุมจานวน 2 คน (ผูป้ ่ วยได้รบั
ยาฉีดอินซูลนิ จานวน 1 คนและเปลี่ยนสถานพยาบาลทีร่ บั
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การรักษาจานวน 1 คน) ดังนัน้ เหลือผู้ป่วยในกลุ่มศึกษา
จานวน 72 คนและกลุ่มควบคุมจานวน 73 คน
จากข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ป่วย (ตารางที่ 1) พบว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยประมาณ 60 ปี
ส่ ว นมากจบการศึ ก ษาระดั บ ชัน้ ประถมศึ ก ษา และมี
ระยะเวลาการเป็ นโรคเบาหวานเฉลี่ย ไม่เ กิน 10 ปี เมื่อ
เริ่ม ต้ น การศึก ษาพบว่ า ผู้ ป่ วยทัง้ กลุ่ ม ศึก ษาและกลุ่ ม
ควบคุมมีขอ้ มูลทัวไป
่ ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับความดัน
โลหิต และระดับ ไขมัน ในเลือ ดไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญ (P >0.05)
ผลลัพธ์ทางคลินิกของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
แสดงในตารางที่ 2 พบว่า เมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือหลัง
การให้ความรู้โดยเภสัชกรร่วมกับการใช้ภาพถ่ ายแสดง
วิธีการใช้ยา ค่า HbA1c และ FPG ของกลุ่มศึกษาต่ ากว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคัญ (HbA1c 7.88±1.29 และ
8.55±1.32 ตามลาดับ, P=0.002 และ FPG 133.81±25.42
และ 149.71±26.11 ตามล าดับ , P<0.001) กลุ่ ม ศึก ษามี
สัดส่วนของผูท้ ม่ี คี ่า HbA1c และ FPG ถึงเป้ าหมาย (HbA1c
<7% และ FPG 80-130 mg/dl) (26) มากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ (HbA1c ร้อ ยละ 15.3 และร้อ ยละ 2.7
ตามลาดับ , P=0.008 และ FPG ร้อยละ 50.0 และร้อยละ
24.7 ตามล าดับ , P=0.002) ส่ ว นค่ า ความดัน โลหิต และ
ระดับไขมันในเลือด (LDL-C, TG, TC และ HDL-C) ของ
ทัง้ สองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (P >0.05)
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความร่วมมือในการใช้ยา
ที่ ป ระเมิ น โดยการนั บ เม็ ด ยาที่ เ หลื อ และแบบวัด ของ
Morisky พบว่า เมื่อเริม่ ต้นการศึกษาและเมื่อพบเภสัชกร
ในครัง้ ที่ 2 คะแนนความร่ ว มมือ ในการใช้ย าของผู้ป่ วย
ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ (P >0.05) แต่เมื่อพบเภสัชกรในครัง้ ที่ 3 คะแนน
จากแบบวัด ของ Morisky ของกลุ่ ม ศึก ษามากกว่ า กลุ่ ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ (P<0.001) และเมื่อพบเภสัชกรใน
ครัง้ ที่ 4 คะแนนทัง้ จากการนับเม็ดยาที่เหลือและแบบวัด
ของ Morisky ของกลุ่มศึกษามากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญ (P<0.001)
ต า รา ง ที่ 4 แ สดง ค ะ แ นนค ว า มรู้ เ กี่ ย วกั บ
โรคเบาหวานของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมพบว่า เมื่อ
สิ้น สุด การศึก ษา ความรู้เ กี่ยวกับ โรคเบาหวานของกลุ่ม
ศึ ก ษามี ค่ า มากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส า คั ญ
(P<0.001)

การอภิ ปรายผล
การศึกษาครัง้ นี้พบว่า การให้ความรูโ้ ดยเภสัชกร
ร่ ว มกั บ การใช้ ภ าพถ่ า ยแสดงวิ ธี ก ารใช้ ย า ในผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานมีผลทาให้ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง ความ

ร่วมมือในการใช้ยา และความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวานของ
ผู้ป่วยเพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการตามปกติ
การแทรกแซงในการวิจ ัย ท าให้ ทงั ้ HbA1c ที่เ ป็ น ตัว ชี้วดั
หลักและ FPG ทีเ่ ป็ นตัวชีว้ ดั รองมีค่าลดลงอย่างมีนยั สาคัญ

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย
กลุ่มศึกษา (n = 72)
กลุ่มควบคุม (n = 73)
P
เพศ
0.2792
ชาย
16 (22.2%)
22 (30.1%)
หญิง
56 (77.8%)
51 (69.9%)
อายุเฉลีย่ (mean±SD ปี )
61.21 + 8.24
60.38 + 9.25
0.5721
ระดับการศึกษา
0.2322
ไม่ได้เรียนหนังสือ
6 (8.3%)
4 (5.5%)
ประถมศึกษา
55 (76.4%)
50 (68.5%)
มัธยมศึกษาขึน้ ไป
11 (15.3%)
19 (26.0%)
ระยะเวลาการเป็ นโรคเบาหวาน (mean±SD ปี )
9.50±5.67
9.00±4.82
0.8123
โรคร่วม
1.0004
ไม่มโี รคร่วม
4 (5.6%)
4 (5.5%)
มีโรคร่วม
68 (94.4%)
69 (94.5%)
โรคความดันโลหิตสูง
52 (72.2%)
54 (74.0%)
โรคไขมันในเลือดสูง
64 (88.9%)
58 (79.5%)
โรคอื่นๆ (เช่น โรคหืด โรคหัวใจและ
3 (4.2%)
6 (8.2%)
หลอดเลือด โรคไทรอยด์ทางานผิดปกติ)
BMI (mean±SD kg/m2)
27.33±6.44
27.05±5.80
0.7811
ระดับน้าตาลในเลือด
HbA1c5 (mean±SD %)
8.50±1.53
8.53±1.55
0.8851
FPG5 (mean±SD mg/dl)
148.56±37.64
146.68±32.55
0.7491
ค่าความดันโลหิต
Systolic BP5 (mean±SD mmHg)
140.57±17.59
138.04±17.94
0.3931
Diastolic BP (mean±SD mmHg)
77.17±10.08
77.23±11.31
0.9701
ระดับไขมันในเลือด
LDL-C5 (mean±SD mg/dl)
114.17±30.12
123.36±38.49
0.1121
TG5 (mean±SD mg/dl)
157.64±60.37
147.25±69.15
0.3371
TC5 (mean±SD mg/dl)
181.86±35.36
191.21±43.15
0.1561
HDL-C5 (mean±SD mg/dl)
47.19±9.15
46.48±9.13
0.6381
จานวนรายการยา (mean±SD รายการ)
5.15±1.41
4.73±1.37
0.0661
1: Independent samples t – test
2: Pearson Chi-Square test
3: Mann-Whitney U test
4: Fisher’s exact test
5: HbA1c: glycated hemoglobin, FPG: fasting plasma glucose, BP: blood pressure, LDL-C: low-density lipoprotein
cholesterol, TG: triglycerides, TC: total cholesterol, HDL-C: high-density lipoprotein cholesterol
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ตารางที่ 2. ผลลัพธ์ทางคลินิกของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ก่อนและเมื่อสิน้ สุดการศึกษา
กลุ่มศึกษา (n = 72)
กลุ่มควบคุม (n = 73)
เริม่ ต้นการศึกษา สิน้ สุดการศึกษา เริม่ ต้นการศึกษา
สิน้ สุดการศึกษา
ค่าเฉลีย่ (mean±SD)
HbA1c (%)
8.50±1.53
7.88±1.29
8.53±1.55
8.55±1.32
FPG (mg/dl)
148.56±37.64
133.81±25.42
146.68±32.55
149.71±26.11
Systolic BP (mmHg) 140.57±17.59
136.49±12.26
138.04±17.94
136.68±14.06
Diastolic BP (mmHg) 77.17±10.08
74.47±7.86
77.23±11.31
76.25±9.31
LDL-C (mg/dl)
114.17±30.12
116.89±29.98
123.36±38.49
124.84±34.37
TG (mg/dl)
157.64±60.37
149.90±55.72
147.25±69.15
157.10±61.24
TC (mg/dl)
181.86±35.36
185.79±40.22
191.21±43.15
195.40±43.98
HDL-C (mg/dl)
47.19±9.15
48.17±9.87
46.48±9.13
46.48±9.18
สัดส่วนของผูท้ ค่ี วบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้
HbA1c <7%3
0
11 (15.3%)
0
2 (2.7%)
3
FPG 80-130 (mg/dl)
26 (36.1%)
36 (50.0%)
25 (34.2%)
18 (24.7%)
1: เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเมื่อสิน้ สุดการศึกษา ใช้สถิติ Independent samples t-test
2: เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเมื่อสิน้ สุดการศึกษา ใช้สถิติ Pearson Chi-Square test
3: อ้างอิงจากแนวทางการรักษาโรคเบาหวานของ American Diabetes Association ปี 2017 (26)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ ม ควบคุ ม ซึ่ ง ได้ ร ับ การบริก าร
ตามปกติ ผลการศึกษานี้แตกต่างจากงานวิจยั ของอุมาพร
จันดี (19) ทีใ่ ช้แผงยาตัวอย่างร่วมกับการให้คาปรึกษาการ
ใช้ยาจากเภสัชกรในผูป้ ่ วยสูงอายุ ทเ่ี ป็ นโรคเบาหวาน โดย
มีรูปแบบการศึกษาเป็ นการวัดผลก่อนและหลังการศึกษา
ซึง่ พบว่า เมื่อสิน้ สุดการศึกษา ระดับน้ าตาลในเลือด FPG
ของผู้ป่วยลดลง แต่ไม่แตกต่างจากเมื่อเริม่ ต้นการศึกษา

P

0.0021
<0.0011
0.9281
0.2171
0.1401
0.4611
0.1721
0.2881
0.0082
0.0022

อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (ค่ า FPG ลดลงจาก 139.00±31.70
mg/dl เป็ น 124.70±20.70 mg/dl, P=0.235) อย่างไรก็ตาม
ผลการศึกษาในครัง้ นี้สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Farsaei
และคณะ (27) ทีศ่ กึ ษาถึงผลของการให้ความรูโ้ ดยเภสัชกร
ร่วมกับการใช้กล่องยาและการจัดทาบันทึกประจาตัว ของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งพบว่า กลุ่มศึกษามีระดับน้ าตาลใน
เลือดลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ ด้รบั การ

ตารางที่ 3. คะแนนความร่วมมือในการใช้ยาจากการนับเม็ดยาที่เหลือและแบบวัดของ Morisky ของกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุม จาแนกตามการมาพบแพทย์ตามนัด
การนับเม็ดยาทีเ่ หลือ1 (คะแนนเต็ม = 100)
แบบวัดของ Morisky (คะแนนเต็ม = 8)
ครัง้ ทีพ่ บแพทย์
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
P2
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
P2
(n = 72)

(n = 73)

(n = 72)

ครัง้ ที่ 1
4.62±0.85
(เริม่ ต้นการศึกษา)
ครัง้ ที่ 2
88.68±6.65
89.18±7.39
0.671
4.75±0.83
ครัง้ ที่ 3
90.33±6.04
88.45±7.87
0.109
5.64±0.78
ครัง้ ที่ 4
90.78±4.92
88.85±5.91
0.034
5.93±1.03
(สิน้ สุดการศึกษา)
1: การนับเม็ดยาทีเ่ หลือของทัง้ สองกลุ่ม เริม่ ตัง้ แต่การมาพบแพทย์ตามนัดในครัง้ ที่ 2
2: เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มใช้สถิติ Independent samples t-test
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(n = 73)
4.51±1.06

0.488

4.46±1.07
4.75±1.24

0.073
<0.001

4.63±1.30

<0.001

ตารางที่ 4. คะแนนความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวานของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ก่อนและเมื่อสิน้ สุดการศึกษา
คะแนนความรู้ (คะแนนเต็ม = 13)
P1
กลุ่มศึกษา (n = 72)
กลุ่มควบคุม (n = 73)
เริม่ ต้นการศึกษา
10.29±2.24
10.47±1.63
0.593
สิน้ สุดการศึกษา
12.15±1.12
10.26±1.85
<0.001
1: เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ใช้สถิติ Independent samples t-test
ให้บ ริก ารตามปกติอ ย่า งมีนัย สาคัญ (ค่ า HbA1c ในกลุ่ ม
ศึก ษาลดลง 1.70±1.40% และในกลุ่ ม ควบคุ ม เพิ่ม ขึ้น
0.10±1.00%, P<0.001) อาจเป็ นไปได้ว่า การใช้ภาพถ่าย
แสดงวิธกี ารใช้ยาหรือการใช้กล่องยาและการจัดทาบันทึก
ประจาตัวผูป้ ่ วยโรคเบาหวานมีผลทาให้ผปู้ ่ วยมีความเข้าใจ
ต่ อ การใช้ย าและจดจ าการใช้ย าได้ม ากขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุท่มี องเห็นฉลากยาได้ไม่ชดั เจน ซึ่งการศึกษาใน
ครัง้ นี้มีผู้ป่วยที่ไม่ส ามารถอ่านตัวอักษรบนฉลากยาหรือ
อ่ า นได้แ ต่ ม องเห็น ไม่ ช ัด เจนถึง ร้อ ยละ 49.0 ของผู้ป่ วย
ทัง้ หมด หรือ ร้อยละ 52.8 ในกลุ่มศึกษาและร้อยละ 45.2
ในกลุ่ ม ควบคุ ม (ไม่ ไ ด้แ สดงในผลการวิจยั ) ปั ญ หาด้าน
สายตาและการมองเห็นถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่ อการเกิด
ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ (28) การใช้
ภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยาในแต่ละมือ้ ดังเช่นในการศึกษา
นี้จงึ เป็ นวิธกี ารหนึ่งทีช่ ่วยให้ผปู้ ่ วยสูงอายุสามารถมองเห็น
วิธกี ารใช้ยาได้ชดั เจนขึน้ และใช้ยาถูกต้องมากขึน้ ได้
การศึกษาครัง้ นี้มกี ารประเมินผลลัพธ์ทางคลินิก
อื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ระดับความดันโลหิตและไขมันใน
เลือด เมื่อสิน้ สุดการศึกษาพบว่า ค่าทัง้ สองไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม แต่
ระดับความดันโลหิตของกลุ่มศึกษามีแนวโน้มทีด่ มี ากกว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม โดยกลุ่ ม ศึก ษามีร ะดับ ความดัน โลหิต ทัง้
systolic BP และ diastolic BP ลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกับ เมื่ อ เริ่ ม ต้ น การศึ ก ษา (P=0.041 และ
P=0.024 ตามลาดับ) ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่า ระดับความ
ดันโลหิตทัง้ สองค่ามีแนวโน้มลดลง แต่ไม่แตกต่างกันอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ จากเมื่ อ เริ่ ม ต้ น การศึ ก ษา (P=0.467 และ
P=0.396 ตามล าดับ ) ความดัน โลหิต ที่ล ดลงและอยู่ ใ น
เกณฑ์เ ป้ า หมาย (<140/90 mmHg) (26) จะช่ ว ยป้ อ งกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะต่อหัวใจและหลอด
เลื อ ด (29) อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า ค่ า systolic BP และ
diastolic BP ของทัง้ สองกลุ่ม เมื่อเริม่ ต้นการศึกษาและเมือ่
สิ้ น สุ ด การศึ ก ษามี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ค่ า ความดั น โลหิ ต
เป้ าหมายอยู่แล้ว

ส่ ว นระดับ ไขมัน ในเลือ ดของผู้ป่ วย เมื่อ สิ้น สุด
การศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม โดยทัง้ สองกลุ่มมีค่า
LDL-C และ TC เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ เมื่อ เริ่ม ต้ น
การศึกษา ระดับไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะการมี LDL-C
ระดับสูง (>100 mg/dl) (26) จะเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดได้ และจะมีความเสีย่ งต่อการเกิด
โรคนี้มากขึน้ อีกในผูท้ ม่ี ปี ระวัตใิ นครอบครัวทีเ่ ป็ นโรคหัวใจ
โรคความดันในเลือดสูง หรือโรคหลอดเลือดสมอง (30) ทัง้
สองกลุ่ ม ในการศึ ก ษานี้ มี ค่ า LDL-C >110 mg/dl เมื่ อ
เริม่ ต้นและเมื่อสิน้ สุดการศึกษา จึงเพิม่ ความเสีย่ งต่อการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้ ดังนัน้ ในการศึกษาต่อไป
ควรหาวิธกี ารที่ทาให้ผู้ป่วยตระหนักถึงการควบคุม ระดับ
ไขมัน ในเลือ ดให้ม ากขึ้น เพื่อ ลดการเกิด โรคหัว ใจและ
หลอดเลือด
เมื่อ สิ้น สุด การศึก ษา ความร่ ว มมือในการใช้ยา
ของผู้ป่วยในกลุ่มศึกษาจากการนับเม็ดยาทีเ่ หลือและการ
ใช้แบบวัดของ Morisky มีค่าเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญเมื่อ
เปรี ย บเทีย บกับ กลุ่ ม ควบคุ ม (P=0.034 และ P<0.001
ตามลาดับ ) แสดงให้เ ห็น ว่ า การให้ค วามรู้โ ดยเภสัช กร
ร่วมกับการใช้ภาพถ่ายแสดงวิธกี ารใช้ยากระตุ้นให้ผปู้ ่ วย
เกิดความร่วมมือในการใช้ยาเพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
การให้บ ริก ารตามปกติ ซึ่ง ผลการศึก ษาสอดคล้อ งกับ
การศึกษาของ Lee และคณะ (31) ทีพ่ บว่า การใช้แผงยาที่
จัดทาพิเศษเพื่อใช้บรรจุยาของผู้ ป่วยในแต่ละมื้อ (blister
pack) ร่ ว มกับ การให้ค วามรู้โ ดยเภสัช กรมีผ ลเพิ่มความ
ร่ ว มมื อ ในการใช้ ย าของผู้ ป่ วยมากกว่ า การให้ บ ริก าร
ตามปกติ อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ (ความร่ ว มมือ ในการใช้ย า
เท่ากับร้อยละ 95.5 และร้อยละ 69.1 ตามลาดับ, P<0.001)
รวมทัง้ การศึ ก ษาแบบ systematic review ของ Zedler
และคณะ (32) ซึ่ง ได้ร วบรวมงานวิจ ัย เกี่ย วกับ การเพิ่ม
ความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยโดยใช้อุปกรณ์ทจ่ี ดั แบ่ง
การบริห ารยาของผู้ ป่ วยออกเป็ นมื้อ หรือ วัน พบว่ า 6
การศึกษาจาก 10 การศึกษาที่เครื่องมือดังกล่าวมีผลเพิม่
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ความร่ ว มมือ ในการใช้ย าของผู้ป่ วยได้อ ย่ า งมีนัย สาคัญ
(P<0.05) อาจเนื่ อ งมาจากเครื่อ งมือ ที่ใช้น้ี ทาให้ผู้ป่วยมี
ความเข้าใจต่อการใช้ยามากขึน้ โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือ
ดัง กล่ า วร่ ว มกับการให้ความรู้หรือ กลวิธีอ ย่า งอื่น ในการ
เตือนการใช้ยา จะช่วยเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยาของ
ผู้ ป่ วยได้ ม ากยิ่ ง ขึ้น ส าหรั บ ฉลากยารู ป ภาพถื อ เป็ น
เครื่องมือทีน่ ิยมนามาใช้ในการเพิม่ ความร่วมมือในการใช้
ยาของผูป้ ่ วยอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุและผูท้ ่ี
มีปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น แต่ขอ้ ด้อยของฉลาก
ยารูปภาพ คือ เป็ นฉลากทีต่ ดิ อยู่บนซองยาแต่ละชนิ ด ซึง่
เมื่อเวลาผ่านไปนาน รูปภาพทีฉ่ ลากอาจไม่ชดั เจน อีกทัง้
ฉลากยารูปภาพอาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความสับสนเรื่อง
รายการยาของผูป้ ่ วยทีร่ บั ประทานในแต่ละครัง้ เนื่องจากมี
พืน้ ทีจ่ ากัดในการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วย ดังนัน้ การใช้ภาพถ่าย
แสดงวิธกี ารใช้ยาดังเช่นในการศึกษานี้ จงึ เป็ นวิธกี ารทีท่ า
ให้ผปู้ ่ วยเห็นภาพรวมของการใช้ยาแต่ละครัง้ ภายใน 1 วัน
ได้อย่างชัดเจนมากกว่าและช่วยลดปั ญหาความสับสนใน
การรับประทานได้มากขึน้ ความร่วมมือในการใช้ยาเป็ น
ปั จจัยทีส่ าคัญอย่างมากในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน นัน่ คือ หากผู้ป่วยมีความร่วมมือ
ในการใช้ยาที่ดี จะมีผลทาให้ค่า HbA1c ลดลงได้ (33) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาในครัง้ นี้ ท่พี บว่า ความร่วมมือใน
การใช้ยาของผูป้ ่ วยเพิม่ ขึน้ จากการให้ความรูโ้ ดยเภสัชกร
ร่ ว มกับ การใช้ภ าพถ่ ายแสดงวิธีก ารใช้ยา มีผ ลท าให้ค่า
HbA1c ลดลงได้อย่างมีนัยสาคัญเมื่อ เปรียบเทียบกับการ
ให้บริการตามปกติ
การศึกษาครัง้ นี้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
แก่ผปู้ ่ วยในรูปแบบของการนาเสนอด้วย PowerPoint เมื่อ
ประเมิน ความรู้ของผู้ป่ วยที่ส้นิ สุด การศึกษาพบว่า กลุ่ม
ศึกษามีคะแนนความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวานมากกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม อย่ า งมีนั ย ส าคัญ (P<0.001) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของสุนิดา สดากรและคณะ (34) ซึ่งพบว่า การ
ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานโดยเภสัชกรโดยใช้แผ่นพลิก
ท าให้ ค วามรู้ข องผู้ป่ วยเพิ่ม ขึ้น ได้อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ เมื่อ
เปรีย บเทียบกับการให้บริก ารตามปกติ (คะแนนความรู้
19.90±1.23 และ 16.38±2.65 ตามล าดั บ , P<0.01) ใน
การศึกษาครัง้ นี้ เมื่อพิจารณาความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน
ของผู้ป่วยเป็ นรายข้อของแบบวัดพบว่า หลังจากการให้
ความรูโ้ ดยเภสัชกร ผูป้ ่ วยในกลุ่มศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ตอบค าถามได้ ถู ก ต้ อ งในทุ ก ข้อ ค าถาม ยกเว้ น ข้อ
คาถามเกี่ยวกับ อาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่พบบ่อย
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เช่ น รับ ประทานอาหารจุ หิว บ่ อ ย แต่ น้ า หนั ก ตัว ลดลง
(ตอบคาถามถูกต้องร้อยละ 81.9) และวิธกี ารรับประทาน
ยา เมื่อลืมรับประทานยาโรคเบาหวานไป 1 มือ้ และนึกขึน้
ได้เ มื่อ ถึง เวลารับ ประทานยาในมื้อ ต่ อ ไป (ตอบค าถาม
ถูกต้องร้อยละ 86.1) หากในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมีการ
เน้ น ย้ า ในเรื่อ งดัง กล่ า ว โดยเฉพาะวิธีก ารแก้ไ ขเมื่อ ลืม
รับประทานยา จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยเป็ นอย่างมาก ซึง่
จะมีส่ ว นช่ ว ยให้ผ ลการรัก ษาของผู้ป่ วยดีข้ึน ได้ ดัง นั น้
ข้อมูลนี้จะเป็ นประโยชน์สาหรับการศึกษาเกีย่ วกับการดูแล
ผู้ ป่ วยโรคเบาหวานต่ อ ไป มี ร ายงานว่ า การที่ ผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานมีความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวานเพิม่ ขึน้ มีผลต่อ
ท าให้ ร ะดับ HbA1c ลดลงหรือ ท าให้ ผู้ป่ วยมีก ารควบคุ ม
ระดับน้ าตาลในเลือดที่ดขี น้ึ ได้ (r = -0.61; P<0.001) (35)
การศึกษาในครัง้ นี้ หลังจากผูป้ ่ วยได้รบั ความรูจ้ ากเภสัชกร
ถึงข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับโรคเบาหวาน แนวทางการดูแล
ตนเองในโรคเบาหวาน รวมทัง้ ความสาคัญของการควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้ าหมาย อาจส่งผลให้
ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงทาให้ HbA1c และ
FPG ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคัญ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การ
ให้บริการตามปกติ
การศึกษานี้มีข้อจากัดบางประการ เช่น การใช้
ภาพถ่ า ยแสดงวิธี ก ารใช้ ย าสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาการ
มองเห็ น ฉลากยาไม่ ช ัด เจนหรื อ มี ค วามสับ สนในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยได้ แต่การคัดเลือกผูป้ ่ วยเข้าร่วม
ในการศึก ษาใช้เกณฑ์ค วามไม่ร่ วมมือในการใช้ยา หาก
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่ว มในการศึกษา คือ ผู้ท่มี ี
ปั ญหาการอ่ า นฉลากยาหรื อ มี ค วามสั บ สนในการ
รับประทานยา จะทาให้ได้ลกั ษณะของผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
มากขึ้น และผลการศึกษาที่ได้จะสอดคล้องกับความเป็ น
จริงมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การเก็บข้อมูลความร่วมมือในการใช้
ยาโดยการนับเม็ดยาที่เหลือไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยบาง
ราย เนื่ อ งจากมี ผู้ ป่ วยบางรายที่ ลื ม น ายาที่ เ หลื อ มา
โรงพยาบาล ผูว้ จิ ยั แก้ปัญหาโดยการโทรศัพท์ไปหาผูป้ ่ วย
เพื่อสอบถามจานวนเม็ดยาทีเ่ หลือ ซึง่ อาจทาให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้
ไม่ตรงตามความจริงทัง้ หมด นอกจากนี้ ในการศึกษานี้
แพทย์และพยาบาลถูก ปกปิ ด ว่า ผู้ป่ วยอยู่ในกลุ่มศึกษา
หรือ กลุ่ ม ควบคุ ม แต่ เ ภสัช กรผู้วิจ ัย ไม่ ถู ก ปกปิ ด อีก ทัง้
เภสัชกรผู้วิจยั ทาหน้ าที่เป็ นผู้ให้ การแทรกแซงแก่ ผู้ป่ วย
โดยตรงและเป็ นผูป้ ระเมินผลการศึกษาด้วย สาหรับผูป้ ่ วย
ทราบเช่นกันว่าตนเองอยู่ในกลุ่มใด ดังนัน้ จึงอาจเกิดอคติ

ที่ ม าจากความคลาดเคลื่ อ นของข้ อ มู ล ในการศึ ก ษา
(information bias) อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ได้มกี าร
ป้ องกัน อคติ ท่ีอ าจเกิ ด ขึ้น ดัง กล่ า ว โดยการใช้ วิธีก าร
ประเมินผลหรือเครื่องมือของการศึกษาที่เ ป็ นมาตรฐาน
เดียวกันทัง้ ผูป้ ่ วยในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึก ษานี้ แ สดงให้เ ห็น ว่ า การให้ค วามรู้โดย
เภสัช กรร่ ว มกับ การใช้ภ าพถ่ า ยแสดงวิธีการใช้ยาทาให้
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้
ดี ข้ึน รวมทัง้ มี ค วามร่ ว มมื อ ในการใช้ ย า และความรู้
เกีย่ วกับโรคเบาหวานเพิม่ ขึน้ ด้วย ดังนัน้ ควรสนับสนุนการ
ให้ ค วามรู้ โ ดยเภสัช กรร่ ว มกับ การใช้ ภ าพถ่ า ยแสดง
วิธกี ารใช้ยาในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไป เพื่อให้
ผู้ป่ วยมีผ ลการรัก ษาและมีคุ ณ ภาพชี วิต ที่ดีข้นึ ส าหรับ
การศึ ก ษาในอนาคต ควรคั ด เลื อ กผู้ ป่ วยเข้ า ร่ ว มใน
การศึก ษาจากผู้ท่ีมีปั ญหาทางด้า นการอ่ านฉลากหรือมี
ความสับสนในการใช้ยา เพื่อจะได้ ตัวอย่างที่มีปัญหาซึ่ง
สามารถแก้ไขได้ด้วยการแทรกแซงโดยตรง และควรใช้
วิธีก ารประเมิน ความร่ ว มมือ ในการใช้ ย าของผู้ ป่ วยที่
แม่ น ย าและเชื่อถือได้มากกว่า การใช้วิธีก ารนับเม็ดยาที่
เหลือ ซึง่ จะทาให้ขอ้ มูลในงานวิจยั มีความถูกต้องมากขึน้
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