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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาคาอธิบายถึงการมียาเหลือใช้และพฤติกรรมในการจัดการยาเหลือใช้ของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี วิ ธีกำร: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพโดย
เก็บข้อมูลยารักษาโรคเรือ้ รังทีเ่ หลือใช้ และสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้างในผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึง่ ประกอบด้วย ผูป้ ่ วยจานวน 40 คน โดย
การสัมภาษณ์ทบ่ี า้ นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจานวน 2 คน ผลกำรวิ จยั : คาอธิบายถึงการ
มียาเหลือใช้ในมุมมองของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สงั ่ ลืมรับประทานยา และเข้าถึงยาได้หลาย
ช่องทาง คาอธิบายถึงการมียาเหลือใช้ในมุมมองของผูใ้ ห้บริการ ได้แก่ ผูป้ ่ วยรับยาจากสถานพยาบาลหลายแห่ง ปรับขนาดยา
เอง รับประทานยาผิด และสถานพยาบาลจ่ายยาให้ผปู้ ่ วยเกินวันนัด การจัดการยาเหลือใช้ของผูป้ ่ วย ได้แก่ เก็บยาเดิมไว้และ
รับประทานยาใหม่ก่อนยาเดิม กาจัดยาทิง้ และนายาไปคืนสถานพยาบาล ผูป้ ่ วยทุกรายไม่เคยพบยาหมดอายุหรือยาทีม่ ลี กั ษณะ
เปลีย่ นแปลงไป แต่หากพบจะมีวธิ กี ารจัดการ ได้แก่ ถามบุคลากรทางการแพทย์หรือส่งคืนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เก็บ
ยาไว้ รับประทานยาต่อไป ทาลายยา และถามเพื่อนบ้าน ส่วนแนวทางในการจัดการยาเหลือใช้ของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริม
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Abstract
Objective: To determine the cause of unused medicines and its handlings in patients with type 2 diabetes and
hypertension in a community at Ubon Ratchathani province. Method: This study was a qualitative study by collecting
the data on left-over medications for chronic diseases and conducting semi-structured interview with 40 patients at their
home, along with 2 healthcare providers in sub- district health promoting hospitals. Results: Explanations for unused
medicines from patient's perspective included incorrect drug takings, forgetting to take medicines, and being able to
access medications from multiple channels. Explanations for unused medicines from healthcare provider's perspective
were polypharmacy, self-adjustment of medication doses, incorrect drug taking, and the amount of prescribed medication
more than the amount needed. Patients handled unused medicines by just keeping them and taking the most medications
received from the hospitals, throwing away, and returning to hospitals. All patients had never found expired drugs or
deteriorative drugs. However, if they found ones, they would ask health professionals, return them back to sub- district
health promotion hospitals, keep them and continue taking, eliminate them and ask the neighbors for advice, The
handling of life- over medications of health care providers in sub- district health promotion hospitals was following
hospitals’ policy to return unused medicines. Conclusion: This study provided the information on explanations of unused
medicine from the perspectives of patients and the healthcare providers. Patients’ handling of unused medications
reflects their lack of knowledge on this issue. Patients were relatively uncooperative with hospital policy on unused
medicines. It is therefore essential to implement concrete measures to encourage the return of left- over medication in
order to reduce the problem.
Keywords: unused medicine, drug use behavior, handling of left-over medication
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บทนำ
ยารัก ษาโรคมีค วามส าคัญ เนื่ อ งจากเป็ น หนึ่ ง ใน
ปั จจัย สี่ข องการด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ในประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายจากการใช้ยามีอตั ราเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 15 ต่อปี
จาก 36,506 ล้า นบาทในปี พ.ศ. 2543 เป็ น 98,375 ล้า น
บาทในปี พ.ศ. 2551 ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 46.7 ของค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วถึง
สองเท่า แนวโน้มการนาเข้ายาจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 46 เป็ นร้อยละ 65 ข้อมูลในปี พ.ศ. 2553 พบว่า คน
ไทยบริโ ภคยาที่ผ ลิต ในประเทศและน าเข้า ปี ละประมาณ
47,000 ล้านเม็ดหรือเฉลีย่ วันละ 128 ล้านเม็ด ผูป้ ่ วยซือ้ ยา
มาใช้เองร้อยละ 15 ของผู้ป่วยทัง้ หมด สาเหตุ ท่คี ่าใช้จ่าย
ด้านยาสูงขึน้ นัน้ อาจเกิดได้จากหลายปั จจัย เช่น ราคายาที่
เพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ป่วย ปั ญหาการใช้ยา
เกินความจาเป็ น และปั ญหายาเหลือใช้ (1)
ยาเหลือใช้ หมายถึง ยาสาหรับรักษาโรคทีป่ ระชาชน
ได้รบั จากสถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วย สถานบริการ
ปฐมภูมิ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ร้าน
ยา หรือแหล่งอื่น ๆ และในปั จจุบนั ยาดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้
(2) ยาเหลือใช้ส่วนใหญ่มกั พบในผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง (3) จาก
รายงานการเฝ้ าระวังโรคเรื้อรังในประเทศไทยพบว่า ในปี
พ.ศ. 2557 มีผปู้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรค
หลอดลมอักเสบ และโรคหืด จานวน 2,597,279 คน โรค
เรือ้ รังทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ โรคความดันโลหิตสูง จานวนผูป้ ่ วย
1,111,311 คน คิดเป็ นอัตรา 1,710.89 คนต่อแสนประชากร
ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2550 ทีม่ จี านวนผูป้ ่ วย 645,344 คน
ห รื อ 1,025. 44 ค นต่ อแ สนป ระ ช า กร รอง ลง ม า คื อ
โรคเบาหวาน จ านวนผู้ป่วย 670,664 คน หรือ 1,032.50
คนต่ อ แสนประชากร ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น จากปี พ.ศ. 2550 ที่มี
จ านวนผู้ ป่ วย 500,347 คน หรื อ 795.04 คนต่ อ แสน
ประชากร จะเห็นได้ว่าภายใน 7 ปี มีผปู้ ่ วยเป็ นโรคความดัน
โลหิต สู ง และโรคเบาหวานเพิ่ม ขึ้น 1.72 และ 1.34 เท่ า
ตามลาดับ (4) ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดอุบลราชธานีมผี ปู้ ่ วย
โรคความดัน โลหิต สูง จ านวน 25,784 คน คิด เป็ น อัต รา
1,388.16 คนต่ อ แสนประชากร และผู้ป่ วยโรคเบาหวาน
จานวน 22,919 คน หรือ 1,233.91 คนต่อแสนประชากร (5)
โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิต สูง เป็ น โรคที่
ผู้ป่ วยต้องได้ร ับ การดูแลรัก ษาอย่ างต่ อ เนื่ อ งเพื่อควบคุม
อาการของโรคไม่ให้ลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเป็ น
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อัน ตรายที่รุ น แรงอัน จะส่ ง ผลให้คุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ป่ วย
ลดลง (6,7) ผู้ป่วยจึงจาเป็ นต้องร่วมมือในการใช้ยาอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ การทีผ่ ปู้ ่ วยมียาเหลือใช้บ่งบอกได้ถงึ
ปั ญหาในการใช้ยาซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมสภาวะ
โรคและการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา (8) การเยีย่ ม
บ้านของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 700 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 54 ชุ ม ชนในโครงการของสานัก งานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็ นผู้สูงอายุทป่ี ่ วย
ด้วยโรคเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยมียาเหลือใช้สูงถึง 3-4 เท่าของยาที่ควรมี (9) ในปี
พ.ศ. 2552 โรงพยาบาลบางคล้า จัง หวัด ฉะเชิงเทรา ได้
ส ารวจมู ล ค่ า ยาเหลือ ใช้ท่ีไ ด้จ ากการเรีย กคืน จากผู้ป่ วย
เบาหวาน จ านวน 106 คน ในระยะเวลา 3 เดือ นพบว่ า
มูลค่ายาลดระดับน้ าตาลในเลือดทีเ่ หลือจากการใช้รวมเป็ น
6,852.92 บาท (10) นอกจากนี้ การสารวจยาเหลือใช้และ
พฤติกรรมการใช้ยาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า
ร้อยละ 88.50 มียาเหลือใช้ในครัวเรือน มูลค่ายาเหลือใช้ใน
โรคเรือ้ รังเฉลีย่ เท่ากับ 225.82 บาทต่อคน เหตุผลหลักของ
การมียาเหลือใช้ ได้แก่ สถานพยาบาลจ่ายยาเกิน รองลงมา
คือ ลืมรับประทานยา และปรับขนาดยาเอง (2) หากผูป้ ่ วย
เก็บรักษาไม่ดหี รือเก็บไว้นานจนเกินไป ยาเหลือใช้เหล่านัน้
อาจเสื่อ มคุ ณ ภาพหรือ หมดอายุ หากน ายาเหล่ า นี้ ม าใช้
นอกจากจะไม่ สามารถควบคุ ม โรคได้แ ล้ว ผู้ป่ วยยัง อาจ
ได้รบั อันตรายจากยาดังกล่าว (8)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับยาเหลือ ใช้
พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่มกั ค้นหาสาเหตุของการมียาเหลือ
ใช้ในผู้ป่วยโดยใช้แบบสอบถาม ที่ประกอบด้วยข้อคาถาม
ปลายปิ ดที่ผู้วจิ ยั ได้คาดการณ์คาตอบไว้แล้ว จึงอาจยังไม่
ครอบคลุ ม ในประเด็น อื่น ๆ ที่เ ป็ น สาเหตุ ข องการเกิดยา
เหลือใช้ในชุมชนซึ่งยังไม่พบในงานวิจยั ในอดีต อีกทัง้ ใน
ปั จ จุ บ ัน งานวิจ ัย ที่ใ ช้ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก เพื่อ ศึก ษาหา
คาอธิบายถึงการมียาเหลือใช้แ ละพฤติกรรมการจัดการยา
เหลือ ใช้ยงั มีไม่มาก เพื่อ ช่ ว ยให้เข้า ใจถึง ปั ญหาที่เกิดขึ้น
อย่างแท้จริง ผู้วิจยั จึงศึกษาคาอธิบายถึงการมี ยาเหลือใช้
และพฤติ ก รรมในการจั ด การ ยาเหลื อ ใช้ ข องผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชน
แห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนาข้อมูลการการวิจยั
เชิง คุ ณภาพเรื่องนี้ไ ปประยุก ต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ ในการ
พัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

วิ ธีกำรวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ ก็บข้อมูล
ระหว่าง 23 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560 งานวิจยั นี้ได้
ผ่ า นการอนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ใน
มนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูใ้ ห้ข้อมูล
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ยี าเหลือ
ใช้ การศึกษาคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยสารวจยาเหลือใช้จากผูป้ ่ วยจานวน 153 คน
ที่อาศัยในหมู่บ้านขนาดใหญ่ 2 หมู่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่ง
ของจังหวัด อุบ ลราชธานี หมู่บ้า นแรกประกอบด้วยหมู่ 3
และหมู่ 8 และหมู่บ้านทีส่ องประกอบด้วยหมู่ 1, 2 และ 10
ผู้วิจยั คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลจากผู้ท่มี ี จานวนยาเหลือใช้ม าก
ทีส่ ุด 40 อันดับแรก หากผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ขอ้ มูลไม่สมบูรณ์หรือ
ผูด้ ูแลสามารถให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ ผูว้ จิ ยั จะสัมภาษณ์ผดู้ แู ล
เพิม่ เติม ผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่
ผู้รบั ผิดชอบด้านยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) ในพืน้ ทีซ่ ง่ี มีจานวนทัง้ หมด 2 คน
ผูว้ ิ จยั
ผู้วิจ ัย คือ เครื่อ งมือ ที่ส าคัญ ที่สุ ด ในการวิจ ัย เชิง
คุณภาพ จึงขอกล่าวถึงภูมหิ ลังของผูว้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั ชื่อแรกและ
ผูว้ จิ ยั ชื่อทีส่ เ่ี ป็ นนักวิจยั เกีย่ วกับชุมชนเป็ นเวลานานกว่า 6
ปี รวมถึงเป็ นผู้ดูแลนิสติ ในการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง
ในหน่ วยงานทีส่ งั กัด ทัง้ เป็ นผู้สอนในรายวิชาเกี่ยวกับการ
ทางานด้านเภสัชกรรมในชุมชน ผู้วจิ ยั ชื่อที่สองและสามมี
ภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดทีท่ าวิจยั ผูว้ จิ ยั ชื่อทีส่ ามอาศัยอยู่ ใน
ชุมชนที่ใกล้กบั ชุมชนที่วจิ ยั ประกอบกับผู้วจิ ยั สามารถใช้
ภาษาอีสานซึง่ เป็ นภาษาท้องถิน่ ในการสื่อสารกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จึงได้รบั ความร่วมมือจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นอย่างดี
ขัน้ ตอนการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ติดต่อกับผูอ้ านวยการ รพ.สต.และเจ้าหน้าทีท่ ่ี
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ขอข้ อ มู ล ผู้ ป่ วยและติ ด ต่ อ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) เพื่อวางแผนการลงพืน้ ที่
เก็บข้อมูล หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั ลงชุมชนเพื่อสารวจการมียา
เหลือ ใช้ท่ีบ้า นของผู้ป่ วยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 และโรค
ความดันโลหิตสูง 153 คน ทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีว่ จิ ยั และรับยา
จาก รพ.สต. ในชุมชน การสารวจทาเฉพาะรายการยาที่ใช้
สาหรับโรคเรือ้ รังของผูป้ ่ วย

ผู้วจิ ยั ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเก็บข้อมูล
จากผู้ท่มี ีรายการยาเหลือใช้มากที่สุด 40 อันดับแรก และ
สัมภาษณ์ผดู้ ูแลในกรณีทส่ี ามารถให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ แนว
คาถามหลักประกอบด้วย สาเหตุของยาเหลือใช้ของผูป้ ่ วย
และวิธีการจัดการยาเหลือใช้ ของผู้ป่วย ผู้วิจยั ขออนุ ญาต
ผู้ใ ห้ข้อ มูลในการบัน ทึก เทปการสัม ภาษณ์ หากไม่ ไ ด้รบั
อนุญาต ผูว้ จิ ยั ใช้การจดบันทึกแทน
การสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง รพ.สต. ที่ เ ป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบด้านยา 2 คนใช้การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
ซึง่ แนวคาถามหลักประกอบด้วย ความหมายของยาเหลือใช้
ในมุมมองของผู้ให้บริการ สาเหตุ ของการมียาเหลือใช้ใน
ชุมชน ผลของระบบบริการสุขภาพต่อการเกิดยาเหลือใช้
การจั ด การหรื อ ลดปั ญหายาเหลื อ ใช้ อ ย่ า งไร ในการ
สัมภาษณ์ ผู้วจิ ยั ขออนุ ญาตบันทึกเทปการสัมภาษณ์ หาก
ไม่ได้รบั อนุญาต ผูว้ จิ ยั ใช้การจดบันทึกแทน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
้ให้ขอ้ มูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง ได้แก่ สาเหตุของยาเหลือใช้และ
พฤติก รรมในการจัดการยาเหลือ ใช้ วิเ คราะห์โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ซึง่ ทาโดยการถอดเทปอย่างละเอียด พร้อม
กับกาหนดรหัสของข้อความ จากนัน้ แสดงข้อมูล สรุปและ
อภิปรายผลวิจยั

ผลกำรวิ จยั
จากการลงชุมชนเพื่อสารวจยาเหลือใช้ท่บี ้านของ
ผู้ป่ วยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 และโรคความดัน โลหิต สูง
จานวน 153 คนที่อาศัยอยู่ในหมู่ท่ี 1, 2, 3 ,8 และ 10 และ
รับยาจาก รพ.สต. ผูว้ จิ ยั สามารถสารวจยาทีบ่ า้ นของผูป้ ่ วย
ได้จานวนทัง้ สิน้ 116 คน ทัง้ นี้เนื่องจากผูป้ ่ วยเปลีย่ นไปรับ
ยาที่โรงพยาบาลชุมชนจานวน 11 คน และไม่อยู่ในพื้นที่
วิจยั ในช่วงเวลาทีศ่ กึ ษา 26 คน จากการสารวจพบว่า ผูป้ ่ วย
มียาเหลือใช้จานวน 105 คน และถูกคัดเลือกเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จานวน 40 คน ผู้ให้ขอ้ มูลเป็ นเพศหญิง 28 คน อายุ 60 ปี
ขึ้น ไป 21 คน มีย าเหลือ 3 รายการขึ้น ไป 26 คน ยาที่
เหลืออยู่รปู แบบยาเม็ดและยาแคปซูล
คำอธิ บำยของกำรมียำเหลือใช้
การมียาเหลือใช้ของผู้ป่วยแสดงถึงความไม่ร่วมมือ
ในการใช้ยาของผู้ป่วย คาอธิบายของการมียาเหลือใช้ใน
มุมมองของผู้ป่วยจาแนกได้เป็ น 3 ข้อหลัก ได้แก่ ผู้ป่วย
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รับประทานยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สงั ่ ผูป้ ่ วยลืมรับประทาน
ยา และผูป้ ่ วยเข้าถึงยาได้จากหลายแหล่ง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผู้ป่ วยรับ ประทานยาไม่ถูก ต้องตามแพทย์สงั ่
ซึง่ จาแนกเป็ นการปรับลดขนาดยาหรือหยุดยาเองทัง้ ที่เกิด
จากความตัง้ ใจของผู้ป่วยและเกิดจากความเข้าใจผิดของ
ผูป้ ่ วย
1.1 การปรับลดขนาดยาหรือหยุดยาเอง: ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ทราบขนาดและวิธใี ช้ยาทีแ่ พทย์สงั ่ แต่ผปู้ ่ วยตัง้ ใจ
ไม่รบั ประทานยาตามทีแ่ พทย์สงโดยลดขนาดยาเอง
ั่
16 คน
และหยุ ด ยาเอง 5 คน เนื่ อ งจากผู้ ป่ วยมีค วามเชื่อ ที่ไ ม่
ถูกต้องเกี่ยวกับยา การเกิดผลข้างเคียงจากยา และความ
เข้าใจผิดว่าต้องรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารเท่านัน้
1.1 ก) ความเชื่อของผูป้ ่ วยเกีย่ วกับยา: ผูป้ ่ วยส่วน
ใหญ่ มีค วามเชื่อ เกี่ย วกับ ยาว่ า ท าให้เ ป็ น โรคไตได้ห าก
รับประทานยาเป็ นเวลานานหรือปริมาณมาก ผูป้ ่ วยบางราย
จึงใช้สมุนไพรที่ผู้ป่วยเชื่อว่าช่วยชะลอความเสื่อมของไต
แต่ ย ัง รับ ประทานยาตามปกติ ความกลัว ดัง กล่ า วท าให้
ผู้ป่วยบางรายรับประทานยาวันเว้นวันหรือรับประทานยา
บางมื้อ และบางรายไม่ ร ับ ประทานยาหากตรวจวัด ระดับ
น้ าตาลในเลือดหรือระดับความดันโลหิตแล้วพบว่าสามารถ
ควบคุมโรคได้ ผู้ป่วยกลัวการเป็ นโรคไตเนื่องจากกลัวการ
ฟอกไต บางรายเชื่อว่ายาไม่ละลายและสามารถสะสมใน
ลาไส้ ผู้ป่ วยจึงเคี้ย วหรือทุ บยาให้ละเอียดก่อ นกิน ท าให้
เกิดผลข้างเคียงจากยามากขึน้ นอกจากนัน้ ผู้ป่วยบางราย
กลัวยาตีกนั หรือยาตีกบั สุรา
“คึดว่ากินยาไปโดน ๆ สิเฮ็ดให้เป็ นโรคไตได้ เคย
เห็นคนแถวบ้านเป็ นโรคไตแล้วได้ฟอกไต ย่านสิแพ้ไต คือ
เขากะเลยกินยามื้อเว้นมื้อ กินแบบนี้ละน้ าตาลกะบ่ข้นึ กะ
เลยกินแบบนี้มาเรือ่ ยๆ” (ผู้ป่วยที่ 15 เพศหญิง อายุ 63 ปี
จานวนยา 3 ชนิด)
(แปล: คิดว่ากินยานานจะทาให้เป็ นโรคไตได้ เคย
เห็น คนแถวบ้า นเป็ น โรคไตแล้ว ได้ฟ อกไต กลัว จะแพ้ไต
เหมือนเขาจึงกินยาวันเว้นวัน กินแบบนี้แล้วน้ าตาลไม่ขน้ึ ก็
เลยกินแบบนี้มาเรื่อย ๆ)
“เคยมีคนบอกว่าอย่ากินยาควมดันหลาย ยามันสิ
ไปเรีย งโตกัน ขึ้น ในล าไส้ เคยเซากิน ยาเป็ น ปี ละกะฮู้ สึก
ผิดปกติ ไปฉีดวัคซีนแล้ววัดเจอควมดันพ้อว่าสูงหลาย กะได้
กลับมากินยาควมดันต่อ คูม้ ้อื นีบ่ างมื้อกะกิน บางมื้อกะบ่กนิ
โดยเฉพาะยาควมดัน (amlodipine) หมอให้กนิ เช้าแลง แต่สิ
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บ่กินยามแลง ช่วงนี้ควมดันกะพอคุมได้อยู่ ” (ผู้ป่ วยที่ 26
เพศหญิง อายุ 66 ปี จานวนยา 2 ชนิด)
(แปล: เคยมีคนบอกว่าอย่ากินยาความดันเยอะ ยา
มัน จะเรีย งกัน ขึ้น ในล าไส้ เคยเลิก กิน ยาเป็ น ปี แ ล้ว รู้ สึก
ผิด ปกติ ไปฉี ด วัค ซีน แล้ว วัด เจอความดัน สูง มาก จึง ได้
กลับมากินยาความดันต่อ ทุกวันนี้บางวันก็กนิ บางวันก็ไม่
กิน โดยเฉพาะยาความดัน หมอให้กนิ เช้าเย็นแต่จะไม่กนิ
ตอนเย็นเลย ช่วงนี้ความดันก็พอคุมได้)
1.1 ข) ความเข้าใจผิดว่าต้องรับประทานยาก่อน
หรือหลังอาหารเท่านัน้ : ผูป้ ่ วยบางรายไม่ได้รบั ประทานยา
เนื่องจากเข้าใจผิดว่าต้องรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหาร
เท่านัน้ เมื่อมีงานยุ่งหรือต้องไปทาธุระและไม่ได้รบั ประทาน
อาหาร จะไม่ ร ั บ ประทานยาในมื้ อ นั ้น โดยจะข้ า มไป
รับประทานมือ้ ถัดไปในขนาดปกติ
“กินยายามมื้อเซ้าได้ แต่ถ่าฮอดมื้อวันพระ ตอน
แลงสิไปวัด ถือศีล สิบ่ได้กนิ ข้าวแลง ย่านแสบกระเพาะ กะ
เลยบ่กินยายามแลงจักเทือ แต่ น้ าตาลกะบ่หลายปานใด๋ ”
(ผูป้ ่ วยคนที่ 11 เพศหญิง อายุ 70 ปี จานวนยา 3 ชนิด)
(แปล: กิน ยาตอนเช้า ได้ แต่ ถ้า วัน พระตอนเย็น
ต้องไปวัด ถือศีล ไม่ได้กนิ ข้าว กลัวแสบกระเพาะจึงไม่กนิ
ยาตอนเย็น น้าตาลก็ค่อยไม่สงู )
1.1 ค) ผู้ ป่ วยเกิ ด ผลข้ า งเคี ย งจากการใช้ ย า:
การศึกษาพบผูป้ ่ วยจานวน 7 คนทีเ่ กิดผลข้างเคียงจากการ
ใช้ยา ส่งผลให้มกี ารปรับลดขนาดยาเอง ทาให้เกิดยาเหลือ
ใช้ จากการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อเกิดผลข้างเคียงจากยาแล้ว
ผู้ป่วยมักไม่กล้าแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ แต่จะทดลอง
หยุดยาเอง ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายควบคุมโรคไม่ได้ บาง
รายพบอาการข้างเคียงจากยา เนื่องจากผูป้ ่ วยเคีย้ วหรือทุบ
ยาให้ละเอียดก่อนรับประทาน ซึง่ เป็ นผลจากความเชื่อของ
ผู้ ป่ วยที่ เ ชื่ อ ว่ า ยาไม่ ล ะลายและสะสมในล าไส้ อาการ
ข้า งเคีย งจากการใช้ย าที่พ บมีอ าการเหนื่ อ ย อาการของ
ระบบทางเดินอาหาร และอาการลิน้ ชาและลิน้ ไม่รรู้ ส
อาการเหนื่ อ ยพบในผู้ ป่ วยจ านวน 4 คนที่ใ ช้ ย า
metformin, glibenclamide, amiloride/hydrochlorothiazide
และ enalapril ซึ่ง ท าให้ ผู้ ป่ วยปรับ ลดขนาดยาลง ส่ ว น
อาการของระบบทางเดินอาหารพบในผู้ป่วยจานวน 2 คน
ซึ่ง มีอ าการคลื่น ไส้จ ากยา metformin เนื่ อ งจากทุ บ ยาให้
ละเอียดก่อนรับประทาน และอาการแสบท้องจากยา aspirin
ทาให้ผปู้ ่ วยปรับลดขนาดยาลงเอง

“กินยาเบาหวาน (metformin) แล้วขมแฮง สิฮาก กัด
กินยาหลังกินข้าวแล้ว 30 นาที เพราะว่าไทบ้านเพินบอกให้
ทุบแต่กนิ แล้วมันขมแฮงกะเลยกัดให้มนั แตกซือ ๆ หมอให้
กินเทือละเม็ดเซ้าแลง กะกินแต่ ยามมื้อเซ้า แต่ ถ้าตอนใด๋
น้ าตาลสูง กะกิน เซ้า แลงอยู่ แต่ บ่ เ คยกิน ยาเกิน เพิน สัง่ ”
(ผู้ ป่ วยที่ 2 เพศหญิ ง อายุ 53 ปี จ านวนยา 2 ชนิ ด )
(แปล: กินยาเบาหวานแล้วขมมาก อยากอ้วก กัด
กินยาหลังอาหาร 30 นาที มีเพื่อนบ้านบอกให้ทุบแต่กนิ แล้ว
ขมมากจึงกัดให้แตกเฉย ๆ หมอให้กนิ ครัง้ ละเม็ดเช้าเย็น ก็
กินแค่ตอนเช้า แต่หากน้ าตาลสูงจะกินเช้า เย็น ไม่เคยเพิม่
ขนาดยาเอง)
อาการลิน้ ชาและลิน้ ไม่รรู้ สเมื่อรับประทานยา พบ
ในผู้ป่วยจานวน 2 คนที่ใช้ยา glibenclamide, amlodipine
และ enalapril
1. 2 ความเข้า ใจผิด ของผู้ ป่ วยเกี่ย วกับ วิ ธี ก าร
รับ ประทานยา: ผู้ป่ วยส่ว นใหญ่ ร ับประทานยาได้ถูกต้อง
เมื่อ ทดสอบโดยการหยิบ แผงยาแต่ ละชนิ ด ขึ้น มาและให้
ผูป้ ่ วยบอกวิธรี บั ประทาน แต่มผี ปู้ ่ วย 1 คนทีร่ บั ประทานยา
ผิดขนาด เนื่องจากจดจาวิธกี ารรับประทานยาตัง้ แต่ครัง้ แรก
ที่เ ริ่ม ใช้ แ ละรับ ประทานยาในขนาดเดิม มาตลอด แม้ว่ า
แพทย์สงเพิ
ั ่ ม่ ขนาดยา จึงทาให้มยี าเหลือสะสมเรื่อยมา
“หมอบอกให้กนิ ยาควมดันเม็ดเหลีย่ ม ๆ เทือละ 2
เม็ดยามเซ้า จาได้อยู่ กินจังซี้มาตลอดตัง้ แต่เทือแรกทีก่ นิ ยา
เลย ไม่ฮู้คอื กันว่าเป็ นหยังยามันคือเหลือหลาย แต่ควมดัน
กะคุมได้อยู่เด้อ” (ผูป้ ่ วยที่ 1 เพศชาย อายุ 71 ปี จานวนยา
4 ชนิด)
(แปล: หมอบอกให้กนิ ยาความดันเม็ดเหลีย่ มทีละ 2
เม็ดตอนเช้า จาได้ ก็กนิ แบบนี้มาตลอดตัง้ แต่รบั ยาครัง้ แรก
เลย ไม่รทู้ าไมมันเหลือเยอะแต่ความดันก็คุมได้ปกตินะ)
2. ผูป้ ่ วยลืมรับประทานยา: ผูป้ ่ วยจานวน 23 คน ลืม
รับประทานยาประมาณเดือนละ 1-2 ครัง้ และมีจานวน 8
คน ลืม อย่ า งน้ อ ย 5 ครัง้ ต่ อ เดือ นซึ่ง ถือ ว่ า ค่ อ นข้า งบ่ อ ย
ผูป้ ่ วยอธิบายว่าสิง่ ทีท่ าให้ลมื รับประทานยามีดงั นี้
2.1 ผู้ป่วยไปทางานหรือทาธุระนอกบ้านและลืมนา
ยาไปด้วย: ผูป้ ่ วยจานวน 9 คน ลืมรับประทานยาเนื่องจาก
ต้องรีบออกไปทางานหรือทาธุระนอกบ้านตัง้ แต่ เช้า บาง
รายต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและลืมนายาไปด้วย
2.2 ผู้ป่ วยท างานยุ่ ง จึง ลืม รับ ประทานยา: ผู้ป่ วย
บางส่ว นมัก ลืม รับ ประทานยาในช่ ว งที่งานยุ่ ง โดยเฉพาะ
ในช่วงเช้า โดยข้ามมื้อที่ลมื และรับประทานยามื้อถัดไปใน

ขนาดเดิม ซึง่ ผู้ป่วยมักลืมมือ้ เช้าและข้ามไปรับประทานมือ้
เย็น
2.3 ผูป้ ่ วยลืมรับประทานยาด้วยเหตุผลอื่น ๆ ได้แก่
ความหลงลืมตามสภาพร่างกายของผูป้ ่ วยจากอายุทม่ี ากขึน้
อีกส่วนหนึ่งลืมรับประทานยาก่อนอาหารเช้าเนื่องจากความ
หิว
“ลืมกินยา ยางไปเฮ็ดงานบ้านกะลืม บางเทือ่ กินน้ า
หลังกินข้าวหลายโพดกะอิม่ เลยถ้าเวลาก่อนจะไปเฮ็ดอย่าง
อื น่ ค่ อ ยกลับ มากิ น ยา สุ ด ท้ า ยกะบ่ ไ ด้ กิน เพราะว่ า ลืม ”
(ผู้ ป่ วยคน 20 เพศหญิ ง อายุ 66 ปี จ านวนยา 6 ชนิ ด )
(แปล: ลืมกินยา เดินไปทางานบ้านก็ลมื บางครัง้
กินน้ าหลังกินข้าวเยอะเกินไปก็อมิ่ เลยรอเวลาก่อนจะไปทา
อย่างอื่นค่อยกลับมากินยา สุดท้ายก็ไม่ได้กนิ )
3. ผู้ ป่ วยรับ ยาจากหลายแหล่ ง : ผู้ ป่ วยบางราย
สามารถเข้า ถึ ง ยาได้ ห ลายแหล่ ง ได้ แ ก่ การรับ ยาจาก
สถานพยาบาลมากกว่าหนึ่งแห่งและการขอแบ่งยามาจาก
เพื่อนบ้าน
3.1 การรับยาจากสถานพยาบาลมากกว่า หนึ่งแห่ง:
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ รบั ยาโรคเบาหวานและความดันโลหิต สูง
จากรพ.สต. แห่ ง เดี ย ว มี ผู้ ป่ วย 1 คนที่ ร ั บ ยาจาก
สถานพยาบาลอื่นร่วมด้วยจึงทาให้เกิดยาเหลือใช้
“รับยาโรคควมดันจากอนามัยแต่เป็ นมะเร็งปอดนา
ต้องไปนอนรับยามะเร็งอยู่โรงบาลสรรพสิทธิเดือนละ 4-10
มือ้ ตัง้ แต่เดือนกันยาปี ก่อน ตอนนอนโรงบาลกะกินยาควม
ดัน ของโรงบาล บ่ ไ ด้กิน ยาอนามัย ยามัน กะเลยเหลื อ ”
(ผูป้ ่ วยที่ 6 เพศชาย อายุ 56 ปี จานวนยา 2 ชนิด)
(แปล: รับยาโรคความดันจากอนามัย แต่เป็ นมะเร็ง
ปอดด้วย ต้องไปนอนรับยามะเร็งที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์เดือนละ 4-10 วัน รับยามาตัง้ แต่เดือนกันยายนปี
ก่อน (ประมาณ 4 เดือน) ตอนที่นอนโรงพยาบาลก็กนิ ยา
ความดันของโรงพยาบาล ไม่ได้กนิ ยาอนามัย ยามันก็เลย
เหลือ)
3.2 การขอแบ่งยาจากเพื่อนบ้าน: ผูป้ ่ วย 1 คนไม่ได้
นายาพกติดตัวไปด้วยขณะทาธุระที่ต่างจังหวัด จึงขอยา
จากเพื่อ นบ้า นที่เ ดิน ทางไปด้ว ยกัน ท าให้ย าของตนเอง
เหลือ
“เวลาไปต่อนกอยู่ศรีเกษแล้วบ่ได้เอายาไปนา สิขอ
กินยาจากหมู่ทไี ่ ปนากัน เพราะเป็ นโรคเดียวกัน กินยาคือ
กัน เคยขอประมาณ 3-4 เทือ” (ผู้ป่วยที่ 22 เพศชาย อายุ
52 ปี จานวนยา 4 ชนิด)
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(แปล: เวลาไปต่อนกอยู่จงั หวัดศรีสะเกษแล้วไม่ได้
เอายาไปด้วย จะขอกินยาจากเพื่อนทีไ่ ปด้วยกัน เพราะเป็ น
โรคเหมือนกัน กินยาเดียวกัน เคยขอประมาณ 3-4 ครัง้ )
กำรจัดกำรยำเหลือใช้ของผูป้ ่ วย
การจัดการยาที่เหลือจากนัดครัง้ ก่อน: เมื่อได้รบั
ยาจากนัดครัง้ ใหม่ ผูป้ ่ วยจะจัดการกับยาเดิมทีเ่ หลือจากนัด
ครัง้ ก่อนโดยเก็บยาเดิมไว้ กาจัดยาเดิม และนายาไปคืน
สถานพยาบาล ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรับประทานยาที่ได้ใหม่
ก่อนยาเดิมโดยเก็บยาเดิมไว้ มีบางส่วนทีร่ บั ประทานยาเดิม
ก่อนหรือรับประทานทัง้ ยาเดิมและยาใหม่ ผูป้ ่ วยมีวธิ กี าจัด
ยาเดิมทีไ่ ม่ใช้แล้วโดยการเผา ฝั ง ทิง้ เป็ นขยะ หรือทิง้ ในป่ า
ผู้ป่วยบางรายให้ขอ้ มูลว่ากลัวเด็กนายาไปกินจึงต้องกาจัด
ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ มีผู้ป่วย 6 คน เคยนายาไปคืน รพ.สต.
โดยนายาไปแลกไข่ 1 คน และมีผู้ป่วย 4 คนที่จะไม่รบั ยา
เพิม่ หากมียาเหลือ ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ให้ขอ้ มูลว่า แพทย์ไม่ได้
แจ้งให้นายามาคืน มีผปู้ ่ วย 8 คน ทีเ่ คยได้รบั การแจ้ง จึงทา
ให้สว่ นใหญ่ไม่เคยนายาไปคืน รพ.สต.
ก า ร จั ด ก า ร ย า ห ม ด อ า ยุ ห รื อ ย า ที่ มี ลั ก ษ ณะ
เปลี่ย นแปลงไป: ผู้ป่ วยทุ ก รายให้ข้อ มูลว่ า ไม่ เ คยพบยา
หมดอายุหรือยาเสือ่ มคุณภาพ แต่ในขัน้ ตอนการนับยาเหลือ
ใช้ของผู้ป่วย ผู้วิจยั พบยาหมดอายุในผู้ป่วยจานวน 5 คน
โดยเป็ นยาทีไ่ ด้รบั มาจากนัดครัง้ นี้จานวน 3 คน (หมดอายุ
ประมาณ 20 วัน ณ วันที่เก็บข้อมูล) และอีก 2 คนเป็ นยา
จากนัดครัง้ เดิมที่เก็บไว้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยไม่สามารถ
ตรวจสอบวันหมดอายุของยาด้วยตนเอง เนื่องจากไม่ทราบ
ว่ า ยาที่ใ ช้เ ป็ น ยาหมดอายุ จึง ไม่ เ กิด การจัด การกับ ยาที่
หมดอายุ และอาจเกิดปั ญหาจากการใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพ
อย่างไรก็ตามผู้ป่วยมีความคิดเห็นว่า หากพบยาหมดอายุ
หรือยาเสื่อมคุณภาพจะมีวธิ กี ารจัดการคือ นายาทีห่ มดอายุ
ไปสอบถามแพทย์ ห รือ สอบถามเพื่อ นบ้ า นว่ า สามารถ
รับประทานยาต่อได้หรือไม่ นายาส่งคืน รพ.สต. เก็บยาไว้
โดยไม่รบั ประทาน รับประทานยาทีห่ มดอายุต่อไป กาจัดยา
ด้วยการทิง้ ถังขยะ ทิง้ ในป่ า และฝั ง
“ตัง้ แต่เริม่ กินยามา กะบ่เคยพ้อยาทีใ่ กล้เบิดอายุหรือ
มีอกี หยังเปลีย่ นแปลงไปเด้ละ แต่ถ้าพ้อกะสิเ อาไปเผาหรือ
ไปส่งคืนอนามัย” (ผูป้ ่ วยที่ 1 เพศชาย อายุ 71 ปี จานวนยา
4 ชนิด)
(แปล: ตั ง้ แต่ เ ริ่ ม กิ น ยามา ไม่ เ คยเจอยาที่ ใ กล้
หมดอายุหรือมีลกั ษณะเปลีย่ นแปลงไปนะ แต่หากมีจะนาไป
เผาหรือไปส่งคืนทีอ่ นามัย)
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“กะยังบ่เคยพ้อยาเสือ่ ม วันหมดอายุกะเบิง่ บ่เป็ น
ดอก แต่หมอกะเอายาแผงใหม่ ๆ ให้อยู่ คึดว่าบ่น่าสิเสือ่ ม
เร็ว แต่ ถ่าเห็นสิเอาไปถิม่ หรือเอาไปคืนหมอ ไปถามหมอ
ก่อน” (ผู้ป่วยที่ 22 เพศชาย อายุ 52 ปี จานวนยา 4 ชนิด)
(แปล: ก็ยงั ไม่เคยเจอยาเสื่อม วันหมดอายุกด็ ูไม่
เป็ นหรอก แต่หมอก็เอายาแผงใหม่ๆให้อยู่นะ คิดว่าไม่น่าจะ
เสื่อมเร็ว แต่ถ้าเห็นก็จะทิ้งหรือนาไปคืนหมอ ไปถามหมอ
ก่อน)
มุมมองของผูใ้ ห้บริกำร
ผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือเจ้าหน้าทีป่ ระจา รพ.
สต. จานวน 2 คน ได้แก่ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด้านยาคนที่
1 (ผูด้ ูแลหลักด้านยาของ รพ.สต.) เป็ นเพศชาย อายุ 25 ปี
ประสบการณ์ ใ นการทางานที่ร พ.สต. 1 ปี และเจ้า หน้ าที่
ผูร้ บั ผิดชอบด้านยาคนที่ 2 (ผูช้ ่วยด้านยาของ รพ.สต.) เป็ น
เพศหญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ในการทางานที่ รพ.สต.
10 ปี
คาอธิบายถึงการมียาเหลือ: เจ้าหน้ าที่ประจา รพ.
สต. ให้ ค วามหมายของยาเหลื อ ใช้ ว่ า เป็ นยาที่ ผู้ ป่ วย
รับ ประทานไม่ ห มด โดยอาจเกิด จากผู้ป่ วยรับ ยามาจาก
หลายแห่ง ปรับยาเอง และไม่รบั ประทานยา จากการแจ้งให้
ผู้ป่วยนายาเหลือใช้มาในวันนัดรับยาพบว่า ผู้ป่วยมักมียา
เหลือ และพบว่าผู้ป่วยที่รบั ยาจาก รพ.สต. ได้ยาจานวน
มากจึงนาไปแบ่งให้ผู้อ่นื ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ รพ.สต.
จ่ายยาให้ผปู้ ่ วยเกินวันนัดประมาณ 2 วันต่อการนัด 1 ครัง้
เพื่อให้ยาเผื่อในกรณีทผ่ี ู้ป่วยอาจติดธุระหรือไม่สามารถมา
รับยาตามนัด
วิธแี ก้ไขปั ญหายาเหลือใช้ทเ่ี กิดขึน้ จากระบบบริการ
สุขภาพ: รพ.สต. ปฏิบตั ิตามนโยบายการนายาเหลือใช้มา
คืนของโรงพยาบาลชุมชน จึงให้ผปู้ ่ วยนาถุ งยาเดิมมาด้วย
ทุกครัง้ ทีม่ าพบแพทย์ เจ้าหน้าทีจ่ ะนับจานวนยาและเพิม่ ยา
ใหม่ให้เพียงพอกับจานวนยาที่ต้องใช้ยาจนกว่าถึงวันนัด
ครัง้ ถัดไป แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีผปู้ ่ วยนายามาคืนเพียง
ประมาณร้อยละ 25 เท่านัน้
ข้อเสนอแนะในการจัดการยาเหลือใช้: เจ้าหน้าทีข่ อง
รพ.สต. เสนอให้นาโยบายการใช้ถุงผ้าเก็บยาสาหรับผูป้ ่ วย
โรคเรือ้ รังของโรงพยาบาลชุมชนทีใ่ นปั จจุบนั มีผปู้ ่ วยปฏิบตั ิ
ตามเพียงร้อยละ 25 มาปฏิบตั ิให้ครอบคลุมผู้ป่วยมากขึ้น
นันคื
่ อ ให้ผปู้ ่ วยโรคเรือ้ รังทุกคนเก็บยาทัง้ หมดในถุงผ้า และ
นามาด้วยทุกครัง้ ทีม่ า รพ.สต. เพื่อให้สามารถตรวจสอบยา
เหลือ ใช้ ข องผู้ ป่ วย เจ้ า หน้ า ที่จ ะสามารถตรวจสอบวัน

หมดอายุของยาและความเสือ่ มคุณภาพของยา คัดแยกและ
เก็บยาหมดอายุและยาเสื่อมคุณภาพไปทาลาย หากยาส่วน
ที่เหลือมีจานวนมากและยังอยู่ในสภาพทีใ่ ช้ได้ดี เจ้าหน้าที่
จะจัดยาให้เพียงพอกับวันนัด ส่วนยาทีเ่ หลือมากกว่าวัน นัด
จะส่งคืน รพ.สต. ให้คงเหลือในจานวนทีเ่ พียงพอกับวันนัด
ครัง้ ต่ อ ไป ส่ว นแนวทางที่กาลังดาเนิน การเพื่อจัด การยา
เหลือใช้ในปั จจุบนั คือ การสอบถามผูป้ ่ วยเกีย่ วกับจานวนยา
ทีเ่ หลืออยู่และจัดยาให้ตามจานวนทีเ่ พียงพอสาหรับการใช้
จนถึงวันนัดครัง้ ถัดไป

กำรอภิ ปรำยผล
คาอธิบายถึงการมียาเหลือใช้ในมุมมองของผู้ป่วย
เกิดจากการทีผ่ ปู้ ่ วยรับประทานยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สงั ่
ซึง่ มีสาเหตุมาจากความเชื่อว่า ยาจะสะสมในลาไส้จงึ เคี้ยว
และทุบยาให้ละเอียดก่อนรับประทาน ทาให้เกิดความไม่
สะดวกในการรับประทานยาเนื่องจากมีรสขม และยังทาให้
เกิดอาการข้างเคียงจากยา ผู้ป่วยจึงปรับลดขนาดยาเอง
ผูป้ ่ วยบางรายเกิดอาการข้างเคียงหรือผูป้ ่ วยต้องการดื่มสุรา
จึ ง ไม่ ไ ด้ ร ั บ ประทานยา ผลการวิ จ ั ย สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาในอดีต (3, 11-14) นอกจากนี้ การที่ยาเหลือยัง
เกิดจากการทีผ่ ปู้ ่ วยลืมรับประทานยาและผูป้ ่ วยเข้าถึงยาได้
หลายแหล่ ง Pisutthikoson พบว่ า ปั จจั ย ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กบั การมียาเหลือใช้ คือ ระยะเวลานัดตัง้ แต่ 3
เดือนขึน้ ไป ระยะเวลานัด 28 วันไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การ
เกิด ยาเหลือ ใช้ รพ.สต. ในการวิจ ัย นี้ มีใ นระยะเวลานัด
ประมาณ 1 เดือน ระยะเวลานัดผูป้ ่ วยจึงไม่น่าทาให้เกิดยา
เหลือใช้ได้มากนักในชุมชนนี้ (15) การศึกษาครัง้ นี้ยงั พบว่า
มีผู้ป่วยที่รบั ยาจากสถานพยาบาลมากกว่าหนึ่งแห่ง และมี
การขอแบ่ ง ยาจากเพื่ อ นบ้ า นท าให้ ย าของตนเหลื อ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Charoenchokthavee และคณะ
ที่สมั ภาษณ์ถงึ เหตุผลในการนายาเหลือใช้มาคืนและพบว่า
การรับยาจากสถานพยาบาลหลายแห่งทาให้เกิดยาเหลือใช้
และต้องนายามาคืน (16)
การศึก ษาครัง้ นี้พบว่า ผู้ป่ วยทุก รายสามารถดูแล
การใช้ยาได้ดว้ ยตนเองและสามารถให้ขอ้ มูลได้สมบูรณ์ จึง
ไม่ได้สมั ภาษณ์ ผู้ดูแลเพิ่มเติม ผู้ป่วยบางรายให้ข้อมูลว่า
บุคคลในครอบครัวช่วยเตือนให้ไม่ลมื รับ ประทานยา แต่ยงั
ลืมรับประทานยาเนื่องจากผู้ดูแลช่วยเตือนเพียงบางครัง้
เท่านัน้ จากการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อผูป้ ่ วยเกิดผลข้างเคียง
จากการใช้ย าหรือ มีข้อ สงสัย เกี่ย วกับ การรับ ประทานยา

ผู้ป่ วยจะไม่ ก ล้า ปรึก ษาบุ ค ลากรทางการแพทย์ แต่ จ ะ
ทดลองปรับลดขนาดหรือหยุดรับประทานยาด้วยตนเองโดย
ไม่ แ จ้ง แพทย์ ซึ่ง อาจส่ ง ผลให้ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ระดับ
น้ าตาลและระดับความดันโลหิต แต่ กรณีท่ผี ู้ป่วยสามารถ
ควบคุ ม ระดับ น้ า ตาลและระดับ ความดัน โลหิต ได้ ยาที่
บุ ค ลากรทางการแพทย์ จ่ า ยไปเกิน กว่ า จ านวนที่ผู้ป่ วย
รับประทานจริงจึงกลายเป็ นยาเหลือใช้ ดังนัน้ ผู้ให้บริการ
ควรมีแนวทางในการจัดการปั ญหาการใช้ยาร่วมกัน และ
ร่วมกับผูป้ ่ วยในการจัดการปั ญหาการเกิดยาเหลือใช้
ในการจัดการยาเหลือใช้ ผูป้ ่ วยมีวธิ จี ดั การยาทีเ่ หลือ
จากนัดครัง้ ก่อน ได้แก่ เก็บยาเดิมไว้และมักรับประทานยา
ใหม่ก่อนยาเดิม รับประทานยาเดิมก่อน หรือรับประทาน
รวมกันทัง้ ยาเดิมและยาใหม่ บางรายนายาเดิมไปกาจัดด้วย
วิธีการต่ าง ๆ และนายาไปคืนที่ รพ.สต. ผู้ป่วยทุกรายไม่
เคยพบยาหมดอายุ ห รือ ยาที่มีลัก ษณะเปลี่ย นแปลงไป
เนื่ อ งจากผู้ป่ วยไม่สามารถตรวจสอบวัน หมดอายุของยา
ด้วยตนเอง เพราะไม่ทราบว่ายาทีใ่ ช้เป็ นยาหมดอายุ จึงไม่
เกิดการจัดการกับยาทีห่ มดอายุ แต่หากรูว้ ่าเป็ นยาหมดอายุ
ผู้ป่ วยเห็น ว่ า จะจัด การโดยน ายาไปถามแพทย์ห รือ ถาม
เพื่อนบ้าน ส่งคืน รพ.สต. เก็บยาเดิมไว้ รับประทานยาเดิม
ต่อไป และกาจัดยาด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาในอดีตทีพ่ บว่า ผู้ป่วยมีพฤติกรรมในการจัดการ
ยาเหลือใช้ ได้แก่ รับประทานยาเก่าก่อนยาใหม่ เก็บไว้ท่ี
บ้านเฉย ๆ นายามาคืนทีโ่ รงพยาบาล และนายาเหลือใช้ไป
ทิง้ (11,12,14)
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยยังขาดความรูใ้ น
การจัดการยาเหลือใช้ เนื่องจากผู้ป่วยรับประทานยาใหม่
ก่อนยาเดิม จะทาให้ยาเดิมทีเ่ ก็บไว้นานนัน้ หมดอายุ หาก
ผู้ป่วยนาไปรับประทานภายหลัง ยาอาจไม่มปี ระสิทธิภาพ
ในการควบคุมโรคหรือทาให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนัน้ ยัง
พบว่า ผูป้ ่ วยกาจัดยาเหลือใช้ดว้ ยวิธกี ารทีไ่ ม่ถูกต้อง โดยมี
การน ายาไปเผา ฝั ง และทิ้ง ในป่ า ท าให้ เ กิด ปั ญ หาต่ อ
สิง่ แวดล้อมตามมา ซึง่ ก่อให้เกิดมลพิษแตกต่างกันตามชนิด
ของยา (17) อีกทัง้ ยังพบว่า วิธกี ารจัดการยาเหลือใช้ของ
ผู้ป่วยเป็ นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ควรมีการจัดการยา
เหลือใช้จากสาเหตุ ท่แี ท้จริง นัน่ คือ การรับประทานยาไม่
ถูกต้องตามแพทย์สงั ่ การลืมรับประทานยา และการทีผ่ ปู้ ่ วย
สามารถเข้าถึงยาได้หลายแหล่ง
ค าอธิบ ายของการมีย าเหลือ ใช้จ ากมุ ม มองของผู้
ให้บ ริก ารอาจไม่ ค รอบคลุ ม ค าอธิบ ายของผู้ป่ วยในเรื่อ ง
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ความเชื่อ ที่ไ ม่ ถู ก ต้อ งของผู้ป่ วย เช่ น ความเชื่อ ว่ า ยาจะ
สะสมในล าไส้ จึ ง ต้ อ งบดหรื อ ทุ บ ยาให้ ล ะเอี ย ดก่ อ น
รับประทาน ความเชื่อว่าเมื่อรับประทานยาเป็ นเวลานาน
หรือในปริมาณมากจะทาให้เป็ นโรคไต ความเข้าใจผิดว่า
ต้องรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารเท่านัน้ และผู้ป่วย
บางรายเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาซึ่งเป็ นผลจากความ
เชื่อบางประการข้างต้น ความเข้าใจผิดเหล่านี้สามารถแก้ไข
ได้โดยบุคลากรทางการแพทย์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ขอ้ มูลว่าเมื่อได้รบั ยาจากนัดครัง้ ใหม่ ผู้
ให้บ ริก ารแนะน าให้ผู้ป่ วยรับ ประทานยาใหม่ ก่ อ น อาจ
เนื่ อ งมาจากผู้ใ ห้บ ริก ารกัง วลว่ า ยาเดิม อาจหมดอายุ จึง
แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาผู้ให้บริการอาจยังไม่ได้คานึ ง ถึง
ปั ญหาเรื่องยาเหลือใช้มากนัก ในปั จจุบนั รพ.สต. ได้จดั การ
ยาเหลื อ ใช้ ต ามนโยบายการน ายาเหลื อ ใช้ ม าคื น ของ
โรงพยาบาลชุมชน แต่ได้รบั ความร่วมมือจากผูป้ ่ วยในระดับ
ต่ า จึง ควรมีก ารประชาสัมพัน ธ์ให้ผู้ป่ วยทุ ก รายทราบถึง
ประโยชน์ของการนายาเหลือใช้มาคืนและมีการดาเนินการ
อย่างเป็ นรูปธรรมให้เพิม่ มากขึน้
ข้อจากัดหนึ่งของการศึกษานี้ คือ ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลจากัดและผูป้ ่ วยแต่ละรายอยู่ไกลกัน และช่วงเวลา
ที่ไปเก็บข้อมูลนัน้ เป็ นช่วงหลังการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง
เสร็จสิน้ จึงมีผู้ป่วยหลายรายที่เดินทางไปเยี่ยมลูกหลานที่
ต่ างจังหวัด ทาให้ได้เข้าสารวจยาที่บ้านผู้ป่วยในขัน้ ตอน
การสารวจยาเพื่อคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวนทัง้ สิน้ 116 คน
อย่างไรก็ตามผู้วิจยั สามารถคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลและได้รบั
ข้อมูลอย่างครบถ้วน
ผลการศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า นโยบายการให้
ผู้ป่วยนายาเหลือใช้มาคืนนัน้ ยังเป็ นการแก้ปัญหาทีย่ งั ไม่
ตรงกับสาเหตุ หากสามารถนาผลของการศึกษาครัง้ นี้ไปใช้
เป็ นแผนปฏิบตั ใิ นการจัดการยาเหลือใช้ จะสามารถลดการ
มียาเหลือใช้ลงและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศได้
นอกจากนี้หากมีแผนให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยเพื่อให้มกี ารกาจัด
ยาเหลือใช้อย่างถูกวิธจี ะช่วยให้ลดปั ญหาสิง่ แวดล้อมได้
การวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไป ควรเป็ น การศึก ษาเชิง ทดลอง
โดยมีการให้สงิ่ แทรกแซง (intervention) เช่น การลงเยี่ยม
บ้าน การให้ความรู้ในประเด็นการเก็บรักษายา การใช้ยา
สมุนไพรร่วมกับยาแผนปั จจุบนั เพื่อปรับเปลีย่ นความเชื่อที่
ผิดของผู้ป่วยและช่วยลดการลืมรับประทานยา นอกจากนี้
ควรมีก ารศึก ษาผลของนโยบายการน ายาเหลือ ใช้มาคืน
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และผลการพัฒ นาระบบบริก ารของ รพ.สต. ในเรื่อ งการ
ตรวจสอบยาเหลือใช้ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้

สรุปผล
คาอธิบายของการมียาเหลือใช้ในมุมมองของผู้ป่วย
เกิดจากการทีผ่ ปู้ ่ วยรับประทานยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สงั ่
ผู้ ป่ วยลื ม รับ ประทานยา และผู้ ป่ วยเข้า ถึ ง ยาได้ ห ลาย
ช่ อ งทาง ค าอธิบ ายของการมีย าเหลือ ใช้ในมุมมองของผู้
ให้บริการคือ ผู้ป่วยรับยามาจากสถานพยาบาลหลายแห่ง
มี ก ารปรั บ ขนาดยาเองหรื อ ไม่ ร ั บ ประทานยา และ
รับประทานยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สงั ่ ส่วนการจัดการยา
เหลือใช้ของผูป้ ่ วย ได้แก่ เก็บยาเดิมไว้ โดยผูป้ ่ วยส่วนใหญ่
จะรับประทานยาใหม่ก่อนยาเดิม รับประทานยาเดิมก่อน
และรับประทานรวมกันทัง้ ยาเดิมและยาใหม่ บางรายมีการ
นายาเดิมไปกาจัดด้วยวิธกี ารต่าง ๆ และนายาไปคืนที่ รพ.
สต. ผูป้ ่ วยทุกรายไม่เคยพบยาหมดอายุหรือยาทีม่ ลี กั ษณะ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถตรวจสอบวัน
หมดอายุของยา แต่ ผู้ป่วยมีความคิดเห็นว่า หากพบจะมี
วิธีการจัดการ ได้แก่ นาไปถามแพทย์หรือถามเพื่อนบ้าน
ส่งคืน รพ.สต. เก็บยาเดิมไว้ รับประทานยาเดิมต่อไป และ
กาจัดยาด้วยวิธกี ารต่าง ๆ แนวทางในการจัดการยาเหลือใช้
ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. คือการปฏิบตั ติ ามนโยบายการนายา
เหลือใช้มาคืนของโรงพยาบาลชุมชน เมื่อผู้ป่วยนายาเดิม
มาให้จะมีการนับจานวนยาและเพิม่ ยาใหม่ให้เพียงพอกับ
จานวนยาที่ต้องใช้จนกว่าถึงวันนัดครัง้ ถัดไป แต่อย่างไรก็
ตามพบว่าผูท้ น่ี ายามาคืนเป็ นเพียงส่วนน้อยเท่านัน้
คาอธิบายของการมียาเหลือใช้เกิดจากความเชื่อ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความไม่ ร่ ว มมื อ ในการใช้ ย า
บุคลากรทางการแพทย์จงึ ควรพัฒนาระบบการติดตามและ
ตรวจสอบยาเหลือใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใส่ใจ
หรือ ตระหนัก ถึง ปั ญ หาการรับ ประทานยาไม่ ถูก ต้อ งของ
ผูป้ ่ วย และเน้นย้าการกินยาหรืออธิบายการกินยาให้ผปู้ ่ วยมี
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
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