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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด โดยใช้แอปพลิเคชันแจ้งเตือนร่วมกับการให้ความรู้
วิ ธีการ:ผู้เข้าร่วมวิจยั เป็ นผู้หญิง 72 คนที่มอี ายุ 18-35 ปี ที่เข้ามาซื้อยาเม็ดคุมกาเนิดเพื่อการคุมกาเนิดที่ร้านยา 6 แห่ง ใน
อาเภอขามเรียงและอาเภอกันทรวิชยั จัง หวัดมหาสารคามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน พ.ศ. 2559 ผูว้ จิ ยั แบ่งตัวอย่างเป็ น
กลุ่มทดลอง 37 คน และกลุ่มควบคุม 35 คน โดยการสุ่มแบบบล็อกสี่ กลุ่มทดลองได้รบั คาแนะนาจากเภสัชกรตามปกติ ร่วมกับ
คู่มอื การใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดและติดตัง้ แอปพลิเคชัน Mypill® ส่วนกลุ่มควบคุมได้รบั คาแนะนาจากเภสัชกรตามปกติ ทัง้ สองกลุ่ม
ได้รบั แบบรายงานการรับประทานยาด้วยตนเอง การศึกษาวัดความร่วมมือในการใช้ยาและความรูก้ ่อนและหลังทาการศึกษา 1
รอบเดือน ผลการวิ จยั : กลุ่มทดลองมีผทู้ ค่ี วามร่วมมือในการใช้ยาระดับดีเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 81.0 เป็ นร้อยละ 100.0 (P=0.016)
หลังการแทรกแซงกลุ่มทดลองร่วมมือใช้ยามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ (ร้อยละ 100.0 ในกลุ่มทดลอง และร้อยละ 89.0
ในกลุ่มควบคุม , P=0.036) คะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับยาคุมกาเนิดของกลุ่มทดลองเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจาก
3.4±1.69 เป็ น 6.2±1.99 คะแนน (P<0.001) จากคะแนนเต็ม 10 กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้รวมเฉลี่ยหลังการศึกษามากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (6.2±1.99 กับ 3.7±1.42, P<0.001) ผู้เข้าร่วมการศึกษาพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน
ระดับมากทัง้ ในด้านวิธกี ารเข้าถึง และการใช้ได้โดยไม่ตดิ ขัด แต่ส่วนใหญ่ยงั เห็นว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ช่วยให้รู้วธิ แี ก้ไขเมื่อลืม
รับประทานยาและเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากยา สรุป: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนร่วมกับการให้ความรู้ สามารถเพิม่ ความร่วมมือ
และความรูใ้ นการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดได้
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Effects of Drug Reminder Application and Manual for
Improving Adherence of Oral Contraceptives
Juntip Kanjanasilp, Chanuttha Ploylearmsang, Arisara Rangseepanya, Chulaluck Donnak, Jirapa Robpiree
Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University

Abstract
Objective: To enhance the adherence in the use of oral contraceptives (OCs) by using the notification
application combined with providing the knowledge of OCs. Method: Participants were 72 females aged 18-35-yearsold who asked for contraceptive pills from six drugstores in Kham Riang and Kantharawichi Districts in Maha Sarakham
during February and April 2016. The subjects were allocated into experimental group (n=37) and control group (n=35)
using randomization with blocks of four. The experimental group received counseling and instruction manual from the
pharmacist together with the installation of the Mypill® application. The control group received advice or usual care from
the pharmacist. Both groups received a report form to self-record their medication taking. Medication adherence and
knowledge of drug use were assessed before and after the study for 1 month. Results: Medication adherence in the
experimental group significantly increased from 81 to 100 percent (P=0.016). After the intervention, adherence in the
experimental group was significant higher than that in the control group (100 percent and 89 percent, respectively,
P=0.036). Average score of knowledge in the experimental group significantly increased from 3.4±1.69 to 6.2±1.99 points
(P<0.001) (out of the full score of 10). Average knowledge in the experimental group after intervention was significantly
higher than that in control group (6.2±1.99 to 3.7±1.42, P<0.001). The subjects were very satisfied with the application
in terms of accessibility and difficulty. However, the majority of subjects commented that the application did not provide
the information on what to do when they forgot to take the drug and encountered adverse drug reactions. Conclusion:
Notification application with education improves adherence and knowledge on the use of oral contraceptives.
Keywords: oral contraceptives, adherence, application, drugstores, community pharmacy
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บทนา
การส ารวจอนามัย การเจริญ พัน ธุ์ด้ า นวิธีก าร
วางแผนครอบครัวเมื่อปี พ.ศ.2552 พบว่า หญิงไทยร้อยละ
44 นิ ย มใช้ย าเม็ด คุม ก าเนิ ด มากที่สุด แม้ว่ า ผู้ห ญิงไทยที่
แต่งงานแล้วจะมีอตั ราการคุมกาเนิดสูงถึงราวร้อยละ 80 แต่
มีการตัง้ ครรภ์โดยไม่ตงั ้ ใจร้อยละ 24 การลืมรับประทานยา
หรือลืมฉีดยาคุมกาเนิดคิดเป็ นร้อยละ 38 ของเหตุผลทีท่ า
ให้เกิดการตัง้ ครรภ์ท่ไี ม่ตงั ้ ใจ (1) การเฝ้ าระวังการแท้งใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 โดยกรมอนามัยพบว่า ผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาพยาบาลจากการยุติการตัง้ ครรภ์ ในเดือน
กัน ยายน พ.ศ.2554 มี 228 ราย ในจ านวนนี้ ตั ง้ ครรภ์
เนื่องจากการคุมกาเนิดล้มเหลว 46 ราย (ร้อยละ 20) (2)
หญิงวัยเจริญพันธุอ์ ายุระหว่าง 15-45 ปี ร้อยละ
92.7 รู้จกั การคุมกาเนิด ผู้ใช้ยาเม็ด คุมกาเนิดกล่าวว่า ใช้
เนื่ อ งจากสะดวก (ร้อ ยละ 68.8) และหาซื้อ ง่ า ย (ร้อ ยละ
65.6) ตัวอย่างทราบวิธใี ช้ยาเม็ดคุมกาเนิดจากร้านขายยา
(ร้อยละ 64.5) และอ่านจากเอกสารกากับยา (ร้อยละ 82.5)
ที่น่าเป็ นห่วงคือ ในจานวนที่มคี วามรู้น้ีมเี พียงร้อยละ 53.6
เท่ า นัน้ ที่ใช้ยาถูก วิธี ปั ญ หาการใช้ยาส่วนใหญ่ คือเริ่มต้น
รับประทานยาไม่ถูกต้องและไม่ทราบวิธกี ารปฏิบตั ติ วั กรณี
ลื ม รั บ ประทานยา หญิ ง วั ย เจริ ญ พั น ธุ์ ท่ี เ คยใช้ ย าเม็ ด
คุมกาเนิดร้อยละ 8.9 เคยมีประวัตกิ ารตัง้ ครรภ์ขณะทีใ่ ช้ยา
เม็ดคุมกาเนิดซึง่ เป็ นความผิดพลาดจากการลืมรับประทาน
ยา แม้ว่าผูห้ ญิงส่วนใหญ่จะรูจ้ กั การใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด แต่
บางส่วนอาจยังได้รบั ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน การใช้
ยาเม็ดคุมกาเนิดที่ไม่ถูกต้องอาจทาให้เกิดการตัง้ ครรภ์ไม่
พึงประสงค์ ซึ่งเป็ นปั ญหาสังคมตามมา (3) เนื่องจากฤทธิ ์
ในการยับยัง้ การตกไข่แปรผันตามปริมาณยาที่ได้รบั การ
ตกไข่อาจเกิดได้หากลืมรับประทานยา ประสิทธิภาพของยา
เม็ดคุมกาเนิดจะเพิม่ ขึน้ มากหากใช้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
งานวิ จ ั ย เรื่ อ งระบบยากั บ สุ ข ภาพหญิ ง ไทย
กรณีศึกษายาคุมกาเนิด พบว่า ผู้บริโภคใช้ยาคุมกาเนิด
จากร้านยาได้รบั เพียงข้อมูลในฉลากและเอกสารกากับยา
การประเมินพบว่า จากการได้รบั ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ทาให้ผู้ใช้ยาขาดความตระหนักในการใช้ยา
อย่างต่อเนื่อง (4)
กา รไ ม่ ให้ ค ว ามร่ ว มมื อ กั บ การใช้ ย าเม็ ด
คุมกาเนิดเพิม่ ความเสีย่ งของการตัง้ ครรภ์ท่ไี ม่ได้วางแผน
ผู้ใช้ยาเม็ดคุมกาเนิ ดโดยทัวไปไม่
่
ร่วมมือในการใช้ยา หรือ
ใช้ยาทีไ่ ม่แน่ นอนและไม่ต่อเนื่อง ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี

การวิจยั เกีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด ทีผ่ ่านมามุ่งเน้นไป
ที่วยั รุ่น ผู้ท่อี าจมีความร่วมมือการใช้ยาต่ า มีคู่นอนหลาย
คน มีระดับความกังวลเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ต่า และมีประวัติ
ท าแท้ง มาก่ อ น การวิจ ัย หนึ่ ง ยืน ยัน ว่ า ปั ญ หาของความ
ร่วมมือการใช้ยาเป็ นเรื่องปกติในทุกกลุ่มอายุ โดยผู้หญิง
ร้อยละ 47 มักลืมรับประทานยามากกว่าหรือเท่ากับ 1 เม็ด
ต่อรอบเดือน และผูห้ ญิงร้อยละ 22 ลืม 2 เม็ดหรือมากกว่า
ต่ อรอบเดือน ความร่วมมือ ในการใช้ยาที่ดีเกิดจากการที่
ผูป้ ่ วยพึงพอใจต่อบุคลากรการแพทย์ การไม่มผี ลข้างเคียง
จากยา การมีกจิ วัตรประจาวันเหมาะแก่การใช้ยา และการ
อ่ า นข้อ มูลการใช้ย าจากเอกสารก ากับ ยา บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ควรใส่ใจเกีย่ วกับความร่วมมือการใช้ยา โดยให้
คาแนะนาเกีย่ วกับอาการข้างเคียง การจัดการปั ญหาเมื่อลืม
รับประทานยา และวิธกี ารคุมกาเนิดร่วมหากลืมรับประทาน
ยา (5)
วิธีการปรับพฤติกรรมความร่วมมือ ของผู้ใช้ยา
ได้แ ก่ การแจ้ง เตือ น การเสริม แรงโดยการให้ ค าปรึกษา
(counseling reinforcement) การให้ ค วามรู้ การท าให้
วิธีก ารใช้ ย าง่ า ยขึ้น (dosage simplification) หรือ การใช้
หลายวิธรี ่วมกัน สาหรับการเตือนแบบดัง้ เดิม (เช่น กล่อง
ยารายสัป ดาห์ ปฏิทิน ยา ตลับ ยาแบบหนึ่ ง หน่ ว ย) เป็ น
อุปกรณ์ทช่ี ่วยเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยาได้โดยลดความ
ไม่ร่วมมือในการใช้ยาแบบไม่ตงั ้ ใจ เช่น การลืม นอกจากนี้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงรุก เช่น การส่งข้อความแจ้งเตือน
ทางโทรศัพ ท์ อาจท าไม่ ไ ด้อ ย่ า งแพร่ ห ลาย แต่ ก็เ ป็ น อีก
ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ยา การใช้แอป
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเป็ นหนึ่งในวิธกี ารใหม่ในการเพิ่ม
ความร่วมมือการใช้ยา วิธกี ารนี้ใช้เทคโนโลยีทพ่ี ร้อมใช้งาน
มีคุณสมบัตหิ ลากหลาย เข้าถึงผูป้ ่ วยได้ง่าย ไม่เสียค่าใช้จา่ ย
มากนั ก และสามารถออกแบบเพื่อ ช่ ว ยให้ผู้ ป่ วยและผู้
ให้บริการสุขภาพได้ปรับปรุงพฤติกรรมการใช้ยาให้ดขี น้ึ (6)
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแอปพลิเคชัน
และการให้ความรูต้ ่อการเพิม่ ความร่วมมือและความรูใ้ นการ
ใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
แอปพลิเคชันช่วยแจ้งเตือนการทานยา

วิ ธีการวิ จยั
การวิ จ ั ย นี้ ผ่ า นการอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เลขที่ กจม (ภบ.) 009/2558)
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ตัวอย่าง
ตัวอย่างคือ สตรีวยั เจริญพันธุ์ 80 คนที่มาซื้อยา
เม็ด คุ ม ก าเนิ ด ในร้า นยา 6 แห่ ง ในอ าเภอขามเรีย งและ
อ าเภอกัน ทรวิช ัย ของจัง หวัด มหาสารคาม ในช่ ว งเดือ น
กุ ม ภาพัน ธ์– เมษายน พ.ศ. 2559 ตัว อย่ า งต้อ งใช้ย าเม็ด
คุมกาเนิดชนิดรับประทานและมีอุ ปกรณ์ ท่ีสามารถติด ตัง้
แอปพลิเคชันแจ้งเตือน Mypill® ได้ทงั ้ ระบบ androids และ
IOS เกณฑ์การคัดเข้า คือ เป็ นผูห้ ญิงวัยเจริญพันธุท์ ม่ี าซื้อ
ยาเม็ด คุ ม ก าเนิ ด ชนิ ด เม็ด ฮอร์ โ มนรวม (combined pill)
แบบ 21, 22, 24 หรือ 28 เม็ดทีร่ า้ นยาเพื่อใช้เอง โดยไม่ใช้
ยาคุมกาเนิดในข้อบ่งใช้อ่นื ๆ เช่น รักษาสิว ปรับฮอร์โมน
ตัวอย่างต้องให้ความยินยอมโดยสมัครใจ ตัวอย่างต้องไม่มี
ข้อห้ามในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด ได้แก่ ประวัตโิ รคเกีย่ วกับ
การแข็งตัวของเลือด เช่น โรคลิม่ เลือดอุดตัน (ภาวะลิม่ เลือด
ในหลอดเลือดดา) ประวัตโิ รคหลอดเลือดผิดปกติ เช่น โรค
หลอดเลือ ดดาอัก เสบ โรคปวดศีร ษะไมเกรนชนิดรุนแรง
โรคหัวใจบางชนิด เช่น โรคลิน้ หัวใจผิดปกติ โรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคตับ เช่น โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบ โรคมะเร็งเต้า
นมและโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุบ์ างชนิด เลือดออกผิดปกติ
จากมดลู ก โดยไม่ ท ราบสาเหตุ ตั ง้ ครรภ์ ห รื อ สงสัย ว่ า
ตัง้ ครรภ์ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจอื่น
ๆ โรคไต โรคไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ เคยมีประวัตถิ ุงน้าดี
อักเสบ มีเส้นเลือดขอด/หลอดเลือดขอดมาก มีปัญหาทาง
จิต (โรคจิต) เช่น โรคซึมเศร้า โรคประสาท หรือกาลังให้นม
บุตร
เกณฑ์การคัดออก คือ ตัวอย่างที่ขอถอนตัวออก
จากการศึกษา เกิดผลข้างเคียงจากยาเม็ดคุมกาเนิดแล้ว
หยุดใช้ยา ไม่สามารถติดตามได้ หรือผู้ป่วยแจ้งว่าเกิดโรค
หรือภาวะที่เป็ นข้อห้ามในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดระหว่าง
การศึกษาดังที่ระบุในเกณฑ์คดั เข้า โทรศัพท์มอื ถือใช้งาน
ไม่ได้ หรือหายระหว่างการได้รบั แอปพลิเคชัน และไม่สมัคร
ใจที่จะอยู่ในการศึกษาต่ อ ผู้เข้าร่วมวิจยั ไม่ได้รบั การแจ้ง
เตือนจากแอปพลิเคชัน โดยพิจารณาจากการยืนยันผลรับ
การแจ้งเตือนน้ อยกว่าร้อยละ 50 ที่มีการบันทึกข้อมูล ใน
แอปพลิเคชัน
ผู้วิจยั สุ่มแยกตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คนโดยวิธกี ารสุ่มแบบ
บล็ อ กขนาดสี่ ตั ว อย่ า ง (block randomization) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ใ นสัด ส่ ว นกลุ่ ม ควบคุ ม ต่ อ กลุ่ ม
ทดลอง 1:1
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิ จยั
แอปพลิเ คชัน myPill® มีผู้ ใ ห้ บ ริก าร คือ Bouqt
ฟั งก์ชนั ของแอปพลิเคชัน คือ ช่วยแจ้งเตือนการใช้ยาเม็ด
คุมกาเนิดในช่วงเวลาทีต่ ้องการทุกวันโดยมีเสียงเตือน ทัง้
ยังสามารถถ่ ายภาพแผงยา โดยแสดงภาพกราฟฟิ ก ของ
แผงยาและแสดงมุมมองเป็ นรายเดือนแบบปฏิทนิ ซึง่ ทาให้
ใช้วางแผนตารางเวลาของการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดได้ แอป
พลิเคชันนี้ใช้ได้ในระบบปฏิบตั กิ าร iOS และ android แอป
พลิเคชันยังสามารถบันทึกการรับประทานยา สามารถเลือก
เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ขณะใช้โ ดยมีส ัญ ลัก ษณ์ ใ ห้เ ลือ กและ
บัน ทึก ได้ เช่ น เลื อ ดออกประปริบ กระปรอย (spotting)
เลือดออก (bleeding) ปวดศีรษะ ปวดท้องประจาเดือน มี
เพศสัมพันธ์ อ่อนล้า อารมณ์แปรปรวน เป็ นสิว คัดตึงเต้า
นม ตกขาว ปวดขา คลื่นไส้ อาเจียน เครียด เป็ นต้น โดยมี
คู่มอื การใช้แอปพลิเคชันทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มอบให้ผรู้ บั บริการ
ด้วย
แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยาคุมกาเนิด
ประกอบด้วย 6 ข้อซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างเองตามคานิยามของความ
ร่วมมือในการใช้ยาของการศึกษา แบบประเมินผ่า นการ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งโดยผู้เ ชี่ย วชาญสองท่ า น ความ
ร่วมมือการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด ดีในการศึกษานี้แบ่งเป็ น 5
ระดับ ระดับ 1 หมายถึง รับประทานยาครบและตรงเวลา±2
ชัวโมง
่
ระดับ 2 หมายถึง รับประทานยาครบแต่ไม่ตรงเวลา
คือ ลืมรับประทานยาเกิน 2 ชัวโมง
่
แต่ ไม่เกิน 24 ชัวโมง
่
โดยจานวนครัง้ ที่รบั ประทานไม่ตรงเวลาจะต้องไม่เกิน 4
เม็ดในแบบที่มเี ม็ด active pill 21 เม็ด หรือ 5 เม็ดในแบบ
22 เม็ด ระดับ 3 หมายถึง ลืม 1 เม็ด 1 ครัง้ เกิน 24 ชัวโมง
่
โดยจะต้อ งมีก ารรับ ประทานยา 1 เม็ด ทัน ทีท่ีนึ ก ได้แ ละ
รับประทานเม็ดต่อไปเช่นเดิม ระดับ 4 หมายถึง ลืม 1 เม็ด
2 ครัง้ ไม่ต่อเนื่องกันใน 1 รอบเดือนโดยจะมีการรับประทาน
ยา 1 เม็ดทีล่ มื นัน้ ทันทีทน่ี ึกได้ของแต่ละครัง้ ทีล่ มื และระดับ
5 หมายถึง ลืม 1 เม็ด 2 ครัง้ ต่อเนื่องกัน ในสัปดาห์ท่ี 1-2
โดยจะต้ อ งรั บ ประทานยา 2 เม็ ด ทั น ที ท่ี นึ ก ได้ และ
รับ ประทานอีก 2 เม็ด ในวันถัดไปจากการรับ ประทานยา
ตามปกติ
ความร่ ว มมือ ในการใช้ย าเม็ด คุ ม ก าเนิ ด ไม่ ดี
(non-adherence) แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ระดับ 1 หมายถึง
ลืม 2 เม็ดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ท่ี 3 ส่วนระดับที่ 2 หมายถึง
ลืมกินยา 3 เม็ดขึน้ ไปไม่ว่าจะต่อเนื่องกันหรือไม่กต็ ามและ
ไม่ว่าจะในสัปดาห์ใดก็ตาม ระดับที่ 3 หมายถึง รับประทาน

ยาไม่ตรงเวลา คือ ลืมรับประทานยาเกิน 2 ชัวโมง
่
แต่ไม่
เกิน 24 ชัวโมง
่ โดยจานวนครัง้ ทีร่ บั ประทานไม่ตรงเวลาเกิน
4 เม็ดในแบบทีม่ เี ม็ด active pill 21 เม็ด หรือเกิน 5 เม็ดใน
แบบ 22 เม็ด
วิ ธีการดาเนิ นการวิจยั
ผู้ท่เี ข้าเกณฑ์การวิจยั อ่านเอกสารชี้แจงงานวิจยั
หากยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ผูร้ บั บริการต้องลงชื่อในแบบ
ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ผูว้ จิ ยั สองคนสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วม
วิ จ ั ย ถึ ง พฤติ ก รรมและความร่ ว มมื อ ในการใช้ ย าเม็ ด
คุ ม ก าเนิ ดโดยซัก ซ้อมความเข้าใจแบบสัมภาษณ์ ร่วมกัน
ก่อน ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทาแบบสอบถามซึง่ ประกอบด้วยข้อมูล
ทัว่ ไปของผู้ ป่ วย แบบประเมิน ความรูท้ ่ีผู้ วิจ ัย สร้ า งเอง
จานวน 10 ข้อ (Cronbach’ alpha coefficient = 0.749) และ
แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด
หลัง จากนั น้ เภสัช กรหรือ ผู้ วิจ ัย ให้ ค าแนะน า
เกี่ย วกับ การใช้ยาเม็ดคุ มก าเนิ ด ทัง้ กลุ่ มควบคุม และกลุ่ม
ทดลองทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูลทีใ่ ห้ประกอบด้วย คือ
วิธกี ารเริม่ ยาในวันที่ 1-5 ของการมีประจาเดือน เดือนแรก
ของการเริม่ ยาให้ใช้การคุมกาเนิดอื่นร่วมด้วย เช่น ถุงยาง
อนามัย ให้รบั ประทานตรงเวลาทุกวัน ยาคุมกาเนิดแบบ 21
เม็ด ให้ห ยุ ด ยา 7 วัน และเริ่ม กิน ยาแผงใหม่ ไ ด้เ ลยไม่ ว่ า
ประจาเดือนจะมาหรือไม่ก็ตาม ส่วนแบบ 28 เม็ดให้เริม่
แผงใหม่ได้เลย และยาคุมกาเนิดแบบ 22 เม็ดต้องหยุดยา 6
วันและเริม่ แผงใหม่ได้เลย
ผู้วิจ ัย แนะน าวิธีใ ช้แ บบรายงานการกิน ยาด้ว ย
ตนเองแก่ตวั อย่างทัง้ 2 กลุ่ม เพื่อให้ใช้บนั ทึกการใช้ยาเม็ด
คุมกาเนิด โดยผูว้ จิ ยั เน้นย้าว่าให้บนั ทึกข้อมูลตามความเป็ น
จริง ในกลุ่ ม ทดลอง ผู้วิจ ัย ติด ตัง้ แอปพลิเ คชัน แจ้ง เตือ น
myPill® พร้อมกับแนะนาวิธีการใช้แอปพลิเคชันจากคู่มอื
และให้สมุดคู่มอื ความรูโ้ ดยผูว้ จิ ยั เน้นย้าให้บนั ทึกข้อมูล การ
รับประทานยาคุมกาเนิดและเวลาที่รบั ประทาน เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มใช้ยาหมดแผงไม่ว่าจะเป็ นในวันที่ 22
และ 29 นับจากวันทีเ่ ริม่ ใช้ยา ให้นาแผงยาทีใ่ ช้แล้ว พร้อม
กับแบบรายงานตนเองที่ได้บนั ทึกไว้กลับมายังร้านยา ใน
กลุ่มทดลองให้นาโทรศัพท์มือถือมาเพื่อตรวจสอบการใช้
งานแอปพลิเ คชัน หลัง ใช้ย า 1 เดือ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง้ 2
กลุ่มทาแบบประเมินความรูเ้ รื่องการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดและ
ความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด ชุดเดิมทีไ่ ด้ทาก่อน
ร่วมวิจยั การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน

แจ้งเตือนการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดของกลุ่มทดลอง ทาโดยใช้
แบบสอบถามซึ่งประเมินความพอใจใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
รูปแบบ (3 ข้อ) ด้านวิธกี ารเข้าถึง (3 ข้อ) ด้านข้อมูล (2 ข้อ)
ด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (4 ข้อ) การประเมินทาโดยให้คะแนน
แบบ 5 ระดับ คือ น้อยทีส่ ุด น้อย ปานกลาง มาก และมาก
ทีส่ ดุ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาใช้สถิติเ ชิง พรรณนาสรุ ป ข้อ มูลทัว่ ไป
ของตัวอย่างและตัวแปรตามในการวิจยั การเปรียบเทียบ
ความแตกต่ างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในตัว
แปรเชิ ง คุ ณ ภาพใช้ Chi-square test การเปรี ย บเที ย บ
สัดส่วนของตัวอย่างทีม่ คี วามร่วมมือในการใช้ยาดีก่อนและ
หลังการได้รบั การแทรกแซงใช้ McNemar Chi-square test
การเปรียบเทียบความรู้ในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้ Mann-Whitney-U test การ
เปรียบเทียบความรู้ในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด ก่อน-หลัง
การแทรกแซงภายในกลุ่ ม เดีย วกัน ใช้ Wilcoxon signed
rank test

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
กลุ่มตัวอย่าง 80 คน เป็ นกลุ่มควบคุม 40 คนและ
กลุ่มทดลอง 40 คน ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาทีต่ ามผลไม่ได้ อยู่
ในกลุ่ ม ควบคุ ม 5 ราย และกลุ่ ม ทดลอง 3 ราย จึง เหลือ
ผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด 72 ราย เป็ นกลุ่มควบคุม 35 คน และกลุ่ม
ทดลอง 37 คน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จ ั ย เป็ นเพศหญิ ง อายุ เ ฉลี่ ย
24.1±4.31 ปี กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่ างกัน
(p>0.05) ในเรื่องอาชีพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร การดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
เม็ดคุมกาเนิด ประสบการณ์ในการได้รบั ความรู้ในเรื่องยา
เม็ดคุมกาเนิด แหล่งความรู้ในเรื่องยาเม็ดคุมกาเนิด และ
จานวนเม็ดต่อแผงของยาเม็ดคุมกาเนิด (ตารางที่ 1)
ความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิ ด
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมและความร่วมมือ ใน
การใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดก่อนการแทรกแซง ก่อนการศึกษา
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ทัง้ สองกลุ่มมีความร่วมมือในการใช้ยาเม็ด
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ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
เ้ ข้าร่วมการศึกษา
ข้อมูลทัวไป
่
อายุเฉลีย่ (ค่าเฉลีย่ ±SD)
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานของรัฐ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
น้อยกว่า 9,000 บาท
9,000-15,000 บาท
15,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
เคยมีประสบการณ์เกิดอาการข้างเคียงจากยาเม็ดคุมกาเนิด
ใช้อาหารเสริมในช่วงนี้
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ไม่ด่มื
- ดื่มเป็ นครัง้ คราว
เคยได้รบั ความรูใ้ นเรื่องยาเม็ดคุมกาเนิด
เคยได้รบั ความรูโ้ ดยวิธี
- การเรียนในชัน้ เรียน
- การอ่านหนังสือหรือวารสาร
- บุคคลใกล้ชดิ เช่น เพื่อน ญาติ ครอบครัว
- บุคลากรทางการแพทย์เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
- อินเทอร์เน็ต และ อื่นๆ
จานวนยาเม็ดคุมกาเนิดทีไ่ ด้รบั ครัง้ นี้
- 21 เม็ด
- 22 เม็ด
- 28 เม็ด
1: Mann-Whitney Test t-test
2: Chi-square test
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จานวน (ร้อยละ)
กลุ่มควบคุม (n=35)

กลุ่มทดลอง (n=37)

23.8±4.84

24.6±3.75

4 (11.4)
3 (8.6)
10 (28.6)
2 (5.7)
16 (45.7)

1 (2.7)
2 (5.4)
4 (10.8)
4 (10.8)
26 (70.3)

P
0.1651
0.1182

0.6752
2 (5.7)
3 (8.6)
10 (28.6)
20 (57.1)

3 (8.1)
5 (13.5)
12 (32.4)
17 (45.9)
0.0552

24 (68.6)
8 (22.9)
3 (8.6)
0 (0.0)
8 (22.9)
1 (2.9)

16 (43.2)
11 (29.7)
10 (27.0)
0 (0.0)
3 (8.1)
1 (2.7)

17 (48.6)
18 (51.4)
21 (60.0)

20 (54.1)
17 (45.9)
27 (73.0)

2 (5.7)
1 (2.9)
5 (14.3)
5 (14.3)
7 (20.0)

1 (2.7)
2 (5.4)
9 (24.3)
8 (21.6)
8 (21.6)

0.0822
0.9682
0.5522

0.2432
0.8662

0.0792
12 (34.3)
2 (5.7)
21 (60.0)

21 (56.8)
0 (0.0)
16 (43.2)

ตารางที่ 2. พฤติกรรมและความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดก่อนการแทรกแซง (จากการสัมภาษณ์)
จานวน (ร้อยละ)
ข้อมูลทัวไป
่
กลุ่มควบคุม (n=35) กลุ่มทดลอง (n=37)
ผูท้ ร่ี ่วมมือในการใช้ยาดี
 ระดับ 1 รับประทานยาครบและตรงเวลา ± 2 ชัวโมง
่
 ระดับ 2 รับประทานยาครบ แต่ไม่ตรงเวลา คือลืมรับประทาน
ยาเกิน 2 ชัวโมงแต่
่
ไม่เกิน 24 ชัวโมง
่ ไม่เกิน 4 เม็ดในแบบ
ทีม่ เี ม็ด active pill 21 เม็ด หรือ 5 เม็ดในแบบ 22 เม็ด
 ระดับ 3 ลืม 1 เม็ด 1 ครัง้ เกิน 24 ชัวโมง
่
 ระดับ 4 ลืม 1 เม็ด 2 ครัง้ ไม่ต่อเนื่องกันใน 1 รอบเดือน
 ระดับ 5 ลืม 1 เม็ด 2 ครัง้ ต่อเนื่องกัน ในสัปดาห์ท่ี 1-2
ผูท้ ร่ี ่วมมือในการใช้ยาไม่ดี
 ลืม 2 เม็ดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ท่ี 3
 ลืม 3 เม็ดขึน้ ไป
 ลืมรับประทานยาเกิน 2 ชัวโมง
่ แต่ไม่เกิน 24 ชัวโมง
่ โดย
จานวนครัง้ ทีล่ มื รับประทานตรงเวลาเกิน 4 เม็ดในแบบทีม่ ี
เม็ด active pill 21 เม็ด หรือ 5 เม็ดในแบบ 22 เม็ด
1: Chi-square test
คุมกาเนิดไม่แตกต่างกัน (P = 0.845) โดยส่วนใหญ่มคี วาม
ร่วมมือในการใช้ยาที่ดมี ากกว่าร้อยละ 80.0 (กลุ่มควบคุม
ร้อยละ 82.9 และกลุ่มทดลอง ร้อยละ 81.1) แต่มสี ว่ นน้อยที่
ทานยาตรงเวลาคือ คลาดเคลื่อ นไม่ เ กิน 2 ชัว่ โมง ความ
ร่วมมือในการใช้ยาที่ไม่ดี พบในกลุ่มควบคุม ร้อยละ 17.1

29 (82.9)
3 (10.0)
11 (37.9)

30 (81.1)
6 (20.0)
10 (33.3)

9 (31.0)
4 (13.8)
2 (6.9)
6 (17.1)
2 (33.3)
1 (16.7)
3 (50.0)

9 (30.0)
3 (10.0)
2 (6.7)
7 (18.9)
2 (28.6)
1 (14.2)
4 (57.1)

P1
0.845

และกลุ่ ม ทดลองร้ อ ยละ 18.9 หลัง การแทรกแซง กลุ่ ม
ทดลองร่ ว มมือ ในการใช้ ย าสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิติ (กลุ่ ม ควบคุ ม ร้อ ยละ 88.6 และกลุ่ ม
ควบคุม ร้อยละ 100.0; p=0.036) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3. ความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดหลังการศึกษา
ความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด

ผูท้ ไ่ี ม่รว่ มมือในการใช้ยาไม่ดี
ผูท้ ร่ี ่วมมือในการใช้ยาดี
ระดับ 1: รับประทานยาครบและตรงเวลา ± 2 ชัวโมง
่
ระดับ 2: รับประทานยาครบ แต่ไม่ตรงเวลาคือลืมรับประทานยาเกิน 2
ชัวโมง
่ แต่ไม่เกิน 24 ชัวโมง
่ ไม่เกิน ร้อยละ 20
ระดับ 3: ลืม 1 เม็ด 1 ครัง้ เกิน 24 ชัวโมง
่
ระดับ 4: ลืม 1 เม็ด 2 ครัง้ ไม่ต่อเนื่องกันใน 1 รอบเดือน
ระดับ 5: ลืม 1 เม็ด 2 ครัง้ ต่อเนื่องกัน ในสัปดาห์ท่ี 1-2
1: Chi-square test

จานวน (ร้อยละ)
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
(n=35)
(n=37)
4 (11.4)
0 (0.0)
31 (88.6)
37 (100.0)
5 (16.1)
30 (81.1)
14 (45.2)
6 (16.2)
6 (19.3)
4 (12.9)
2 (6.4)

P1

0.036

1 (2.7)
0 (0.0)
0 (0.0)
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กลุ่มควบคุมมีผทู้ ร่ี บั ประทานยาตรงเวลา (ระดับ
1) เพิ่ม ขึ้น จากก่ อ นการวิจยั จากร้อ ยละ 10.0 เป็ น ร้อ ยละ
16.1 ลดการลืมรับประทานยาหนึ่งเม็ด (ระดับ 3) จากร้อย
ละ 31.0 เหลือร้อยละ 19.3 เพิม่ การรับประทานยาครบแต่
ไม่ตรงเวลา (ทานไม่ตรงเวลาน้อยกว่าร้อยละ 20 ของแผง)
(ระดับ 2) จากร้อยละ 37.9 เพิม่ เป็ นร้อยละ 45.2
ในกลุ่ ม ทดลองมีก ารรับ ประทานยาตรงเวลา
(ระดับ 1) เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 20.0 เป็ นร้อยละ 81.1 และยัง
ลดการลืมรับประทานแบบหนึ่งเม็ด (ระดับ 3) จากร้อยละ
30.0 เหลือ ร้อ ยละ 2.7 ลดการรับ ประทานยาไม่ต รงเวลา
(ลืมทานตรงเวลาน้ อยกว่าร้อยละ 20 ของแผง) (ระดับ 2)
จากร้อ ยละ 33.3 เหลือ เพียงร้อ ยละ 16.2 ลดจ านวนผู้ลืม
รับประทานยาหนึ่งเม็ดสองครัง้ แบบต่อเนื่องกัน (ระดับ 4)
จากร้ อ ยละ 10.0 เหลือ ร้ อ ยละ 0.0 และลดจ านวนผู้ ลื ม
รับประทานยาสองเม็ดแบบต่อเนื่องกัน (ระดับ 5) จากร้อย
ละ 6.7 เหลือร้อยละ 0.0 ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3
สาหรับ ผู้มีค วามร่ วมมือ ในการใช้ย าไม่ดีเหลือ
เฉพาะในกลุ่ ม ควบคุ ม 4 ราย โดยเป็ นการลื ม 2 เม็ ด
ต่อเนื่องกันในสัปดาห์ท่ี 3 จานวน 1 ราย เป็ นการลืม 3 เม็ด
ขึน้ ไป จานวน 1 ราย และอีก 2 รายเป็ นการลืมรับประทาน
ยาเกิน 2 ชัวโมง
่
แต่ไม่เกิน 24 ชัวโมง
่
โดยจานวนครัง้ ทีล่ มื
รับประทานตรงเวลาเกินร้อยละ 20 ของจานวนเม็ดยาใน
แผง (active pill)
ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิ ด
ความรูเ้ กีย่ วกับยาเม็ดคุมกาเนิดในทัง้ 2 กลุม่ ไม่
แตกต่างกันในช่วงก่อนการศึกษา (P=0.502) ดังตารางที่ 4
คาถามทีต่ อบผิดหรือไม่แน่ใจมากทีส่ ดุ คือ คาถามเกีย่ วกับ
วิธแี ก้ไขปั ญหาเมื่อลืมรับประทานยาเม็ดคุมกาเนิด 3 เม็ด
(คาถามข้อ 8) ต่อมาคือคาถามเกีย่ วกลไกการออกฤทธิที์ ่
แตกต่างกันระหว่างยาเม็ดคุมกาเนิดทัวไปกั
่ บยาคุมกาเนิด
ฉุกเฉิน (คาถามข้อ 3) และคาถามเกีย่ วกับกลไกการออก
ฤทธิที์ ส่ าคัญในการป้ องกันการตัง้ ครรภ์ของยาเม็ด
คุมกาเนิดทัวไป
่ (คาถามข้อ 1) ดังตารางที่ 4
หลังการศึกษา กลุ่มทดลองมีความรูม้ ากกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ คื อ 6.2±1.99 และ
3.7±1.42 ตามล าดับ (จากคะแนนเต็ ม 10 คะแนน) ดัง
ตารางที่ 4 โดยเฉพาะค าถามเกี่ ย วกับ ความรู้ เ มื่ อ ลื ม
รับประทานยาเม็ดคุมกาเนิด และอาการข้างเคียง มีความ
แตกต่ างอย่า งมีนัยสาคัญในทุก ข้อ ส่ว นค าถามเกี่ยวกับ
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ความรู้ทวไปมี
ั่
บางข้อที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่
ยาเม็ดคุมกาเนิด ชนิด 28 เม็ดก็มตี วั ยา 21 เม็ด อีก 7 เม็ด
สุดท้ายเป็ นวิตามินหรือเม็ดแป้ ง (P=0.082) (คาถามข้อ 2)
การเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกาเนิด ควรเริ่มรับประทาน
ระหว่างวันที่ 1-5 ของการมีประจาเดือน (P=0.908) (คาถาม
ข้อ 4) และวันทีไ่ ม่มเี พศสัมพันธ์ไม่รบั ประทานยาคุมกาเนิด
ก็ ไ ด้ รับ ประทานเฉพาะวัน ที่ มีเ พศสัม พัน ธ์ (P=0.377)
(คาถามข้อ 5) ดังตารางที่ 4
ถึงแม้ในกลุ่มทดลองมีระดับความรูเ้ พิม่ ขึน้ ทุกข้อก็
ตาม แต่ยงั มีคาถามทีก่ ลุ่มทดลองรูน้ ้อยกว่าร้อยละ 50 หลัง
การแทรกแซง ได้แก่ กลไกการป้ องกันการตัง้ ครรภ์ของยา
เม็ดคุมกาเนิดทัวไป
่ คือ การฆ่าเชื้ออสุจิ (คาถามข้อ 1) มี
ผูต้ อบถูกร้อยละ 48.6 ยาคุมกาเนิดฉุ กเฉินยับยัง้ การตกไข่
(คาถามข้อ 3) มีผู้ตอบถูกร้อยละ 48.6 หากลืมรับประทาน
ยาเม็ดคุมกาเนิด 3 เม็ด ให้รบั ประทาน 3 เม็ดทันทีทน่ี ึกได้
ต่อไปรับประทานตามปกติ (คาถามข้อ 8) มีผตู้ อบถูกร้อยละ
40.5 และยาคุมกาเนิดทุกยีห่ อ้ ทาให้บวมน้า (คาถามข้อ 10)
มีผตู้ อบถูกร้อยละ 48.6 ดังตารางที่ 4
ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิ เคชัน
ในด้า นรูป แบบของแอปพลิเ คชัน ผู้ใช้พึงพอใจ
ระดับ มาก (3.9±0.77) ในด้า นสีสนั และลวดลายของแอป
พลิเคชัน ผูใ้ ช้พงึ พอใจระดับมาก (3.9±0.64) ในด้านรูปแบบ
อักษรและขนาดของตัว อักษร และลักษณะการแจ้ง เตือ น
การดึงดูดความสนใจ ผูใ้ ช้พงึ พอใจระดับมาก (3.8±0.73)
ในด้านวิธกี ารเข้าถึง พบว่า ผูใ้ ช้แอปพลิเคชันพึง
พอใจมาก (3.9±0.75) การใช้แ อปพลิเ คชัน ได้ไ ม่ ติด ขัด
รวมทัง้ ความสะดวกในการติดตัง้ ตัวอย่างพึงพอใจระดับมาก
(3.8±0.85) ในเรื่องความเร็วในการแสดงข้อมูล ตัวอย่างพึง
พอใจระดับมาก (3.7±0.71)
ในด้านข้อมูล ผูใ้ ช้แอปพลิเคชันพึงพอใจเกีย่ วกับ
เนื้อหากระชับเข้าใจง่ายพึงพอใจในระดับมาก (3.5±0.73)
ผู้ใ ช้พึง พอใจต่ อ สัญ ลัก ษณ์ ต่ า งๆ ว่ าสามารถเข้า ใจได้ใ น
ระดับมาก (3.5±0.77)
ในด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ผูใ้ ช้แอปพลิเคชันเห็นว่า
แอปพลิเคชันช่วยเตือนและทาให้ลดการลืมรับประทานยา
ได้ในระดับมาก (3.7±0.78) และผู้ใช้เห็นว่า แอปพลิเคชัน
ทาให้รบั ประทานยาตรงเวลาได้ดขี ้นึ ได้รบั ความพึงพอใจใน
ระดับมาก (3.6±0.82) แต่ผใู้ ช้ยงั เห็นว่าแอปพลิเคชันนี้ทาให้
รูว้ ธิ แี ก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาและบอกวิธแี ก้ไขเมื่อเกิด

ตารางที่ 4. ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดก่อนและหลังการศึกษา
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
(n=35)
(n=37)
คาถาม
ก่อน หลัง ก่อน หลัง
3.2±
3.7±
3.4±
6.2±
คะแนนความรูเ้ ฉลีย่ (พิสยั 0-10)

P เมื่อเปรียบเทียบ
ก่อน-หลังภายในกลุ่ม1

ระหว่างกลุ่มเวลา2

ควบคุม

ทดลอง

ก่อน

หลัง

0.507

<0.001

0.502

<0.001

1.000

<0.001

0.557

<0.001

0.031

0.016

0.243

0.082

0.625

<0.001

0.502

<0.001

0.125
4. การเริม่ รับประทานยาเม็ดคุมกาเนิด ควร
เริม่ รับประทานระหว่างวันที่ 1-5 ของการมี
ประจาเดือน
32
26
30
0.625
5. วันไหนไม่มเี พศสัมพันธ์ไม่รบั ประทานยา 29
(82.8) (91.4) (70.3) (81.1)
คุมกาเนิดก็ได้ รับประทานเฉพาะวันทีม่ ี
เพศสัมพันธ์
จานวนผูท้ ต่ี อบคาถามความรูเ้ มือ่ ลืมรับประทานยาเม็ดคุมกาเนิดถูกต้อง (ร้อยละ)
9
9
13
23
1.000
6. หากลืมรับประทาน 1 เม็ด ให้ขา้ มเม็ดยา
(25.7) (25.7) (35.1) (62.2)
นัน้ ไปเลย เพราะจะได้รบั ยาเกินขนาด
8
9
22
1.000
7. หากลืมรับประทาน 2 วัน (ช่วง 2 สัปดาห์ 8
(22.9)
(22.9)
(24.3)
(59.4)
แรก) ให้รบั ประทาน 2 เม็ดในวันทีส่ าม และ
อีก 2 เม็ดในวันทีส่ ่ี ต่อไปรับประทาน
ตามปกติ
0
3
1
15
0.250
8. หากลืมรับประทานยาเม็ดคุมกาเนิด 3
(8.6)
(2.7) (40.5)
เม็ด ให้รบั ประทาน 3 เม็ดทันทีทน่ี ึกได้
ต่อไปรับประทานตามปกติ
จานวนผูท้ ต่ี อบคาถามรูเ้ กีย่ วกับอาการข้างเคียงของยาเม็ดคุมกาเนิดถูกต้อง (ร้อยละ)
8
9
11
23
1.000
9. ยาคุมกาเนิดอาจทาให้มฝี ้ าขึน้ ทีใ่ บหน้า
(22.9) (25.7) (29.7) (62.2)
ควรทาครีมกันแดดป้ องกัน
6
7
6
18
1.000
10. ยาคุมกาเนิดทุกยีห่ อ้ ทาให้บวมน้า

0.008

0.421

0.908

0.219

0.209

0.377

0.006

0.386

0.002

<0.001

0.884

0.002

<0.001

0.087

0.002

0.008

0.508

0.002

<0.001

0.916

0.011

1.61

1.42

1.69

1.99

จานวนผูท้ ต่ี อบคาถามความรูท้ วไปของยาเม็
ั่
ดคุมกาเนิดถูกต้อง (ร้อยละ)
4
4
6
18
1. กลไกการป้ องกันการตัง้ ครรภ์ของยาเม็ด
(11.4) (11.4) (16.2) (48.6)
คุมกาเนิดทัวไป
่ คือ การฆ่าเชือ้ อสุจิ
21
27
27
34
2. ยาเม็ดคุมกาเนิด ชนิด 28 เม็ดก็มตี วั ยา
(60.0)
(77.1)
(73.0)
(91,8)
21 เม็ด อีก 7 เม็ดสุดท้ายเป็ นวิตามินหรือ
เม็ดแป้ ง
3
5
5
18
3. ยาคุมกาเนิดฉุกเฉินยับยัง้ การตกไข่
(8.6)
24
(68.6)

(17.1)

(14.3)
28
(80.0)

(20.0)

(13.5)
22
(59.4)

(16.2)

(48.6)
30
(81.1)

(48.6)

1: Wilcoxon signed rank test สาหรับการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ภายในกลุ่มเดียวกันในช่วงก่อนและหลังการแทรกแซง และ
McNemar test สาหรับการเปรียบเทียบจานวนผูท้ ต่ี อบคาถามถูกภายในกลุ่มเดียวกันในช่วงก่อนและหลังการแทรกแซง
2: Mann-Whitney-U test สาหรับการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุ่มทดลอง และ Chi-square test
สาหรับการเปรียบเทียบจานวนผูท้ ต่ี อบคาถามถูกระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
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อาการข้างเคียงจากยาได้ในระดับปานกลาง (2.9±0.91)
จากการสัมภาษณ์เพิม่ เติม พบว่า แอปพลิเคชัน
มีขอ้ ดี คือช่วยเตือนให้รบั ประทานยาตรงเวลา ช่วยให้การ
บันทึกการใช้ยาทาได้สะดวกโดยไม่ตอ้ งจดลงในสมุดบันทึก
สามารถดูขอ้ มูลการใช้ยาและอาการต่าง ๆ ในรอบเดือน
ย้อนหลังได้ มีสญ
ั ลักษณ์ทส่ี วยงามเข้าใจง่าย บันทึกอาการ
ข้างเคียงต่าง ๆ และบันทึกการมาของประจาเดือนได้ ทาให้
ทราบว่าต้องเริม่ ยาวันไหนของรอบเดือน
นอกจากนี้ผู้ใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดยังแสดงความ
คิดเห็นว่า เภสัชกรที่ร้านยาควรแนะนาให้ผู้ท่มี าซื้อยาเม็ด
คุ ม ก าเนิ ด ติ ด ตั ง้ แอปพลิ เ คชั น เกี่ ย วกั บ การใช้ ย าเม็ ด
คุ ม ก าเนิ ด และท าคู่ มือ วิธีก ารใช้ง านรวมทัง้ ให้ แ ผ่ น พับ
ความรู้ ด ัง เช่ น ที่ผู้ วิจ ัย ท า เพราะช่ ว ยให้ ผู้ ร ับ บริก ารได้
ทบทวนความเข้าใจได้ ผูใ้ ช้ยงั เสนอความเห็นให้มแี อปพลิเค
ชันที่สามารถแนะนาวิธกี ารแก้ปัญหาเมื่อลืมรับประทานยา
โดยไม่ต้องเปิ ดอ่านคู่มอื ซึง่ คงจะมีความสะดวกกว่า ผูใ้ ช้ยา
เม็ดคุมกาเนิดส่วนใหญ่ท่ใี ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่า ตนจะยังคง
ใช้แอปพลิเคชันนี้แจ้งเตือนการใช้ยาต่อไป ผูใ้ ช้ยาบางส่วน
เห็นว่ามีแอปพลิเคชันอื่นทีอ่ าจเหมาะสมกว่า ตนอาจจะใช้
แอปพลิเคชันอื่นทีไ่ ม่ใช่ Mypiil
ปั ญหาที่พบคือแอปพลิเคชันเป็ นภาษาอังกฤษ
และไม่ใช่เวอร์ชนั เต็มทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ แอปพลิเคชัน
รุ่ น ทดลองใช้ส ามารถตัง้ ค่ า การใช้ง านได้ค รัง้ เดีย ว หาก
ต้อ งการปรับ เปลี่ยนการตัง้ ค่ า แอปพลิเ คชัน จะต้องติดตัง้
เวอร์ชนั เต็ม หรือต้องลบการติดตัง้ และดาวน์โหลดใหม่อกี
ครัง้ จึงจะสามารถตัง้ ค่าการใช้งานใหม่ได้ ทาให้ผใู้ ช้สญ
ู เสีย
ข้อมูลการใช้ยาที่เคยบันทึกไว้ในรอบเดือนก่ อน การตัง้ ค่า
ดังกล่าวได้แก่ การตัง้ เวลาแจ้งเตือนหรือการเปลี่ยนเสียง
แจ้งเตือน นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังไม่สามารถบันทึกการ
ใช้ยาหากวันนัน้ รับประทานยาเกิน 2 เม็ด เช่น เมื่อผู้ใช้ตงั ้
เวลาการกินยา เป็ น 23.00 น. แต่ลมื รับประทานยาและทาน
เมื่อนึกได้ซ่งึ เกินเวลา 0.00 น. แอปพลิเคชัน จะไม่บนั ทึก
เวลาการกินยาทัง้ ทีร่ บั ประทานยาภายใน 2 ชัวโมงหลั
่
งการ
แจ้งเตือน นอกจากนี้กลุ่มทดลองที่ใช้แอปพลิเคชันมีการ
บัน ทึก ด้ว ยแบบรายงานตนเอง เห็น ว่ า การบัน ทึก เวลาที่
รับประทานยาลงในแอปพลิเคชันก็เพียงพอแล้ว โดยที่ไม่
จาเป็ นต้องบันทึกเวลาลงในแบบรายงานตนเองเนื่องจาก
เป็ นการบันทึกซ้าซ้อน เพราะแอปพลิเคชันมีฟังก์ชนั note
ทีช่ ่วยบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละวัน ส่วนวิธแี ก้ปัญหาเมื่อลืม
รับประทานยาและความรูเ้ กีย่ วกับอาการข้างเคียง ต้องอ่าน
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ทบทวนจากคู่มือ ให้ความรู้ โดยที่แ อปพลิเคชันไม่มี การ
แสดงผลเกีย่ วกับความรูใ้ นการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด

การอภิ ปรายและสรุปผล
ผู้เข้าร่วมวิจยั ทัง้ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี
ลักษณะไม่แตกต่ างกัน ในเรื่องอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ เพศ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เป็ น
เพศหญิงอายุเ ฉลี่ย ประมาณ 24 ปี เป็ น วัย ผู้ใหญ่ ตอนต้น
หรือวัยเจริญพันธุ์ ส่วนใหญ่ มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา ทีส่ ามารถใช้
เทคโนโลยีได้ ตัว อย่ า งส่วนใหญ่ มีรายได้ น้ อ ยกว่า 9,000
บาทต่ อ เดือ น มัก ซื้อ ยาเม็ด คุ ม ก าเนิ ด ราคาไม่ สูง มากนัก
โดยนิยมใช้ทงั ้ แบบ 21 เม็ดและ 28 เม็ด ส่วนใหญ่เคยได้รบั
ความรูเ้ รื่องยาคุมกาเนิดมาก่อนจากบุคคลใกล้ชดิ บุคลากร
ทางการแพทย์ และอินเทอร์เน็ต
ก่ อ นการศึก ษา ตัว อย่ า งมากกว่ า ร้ อ ยละ 80
ร่วมมือในการใช้ยา อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ทานยาไม่ตรง
เวลา และลืมทานยาบางเม็ด แต่ ไม่อยู่ในช่วงเสี่ยงในการ
คุมกาเนิด ตัวอย่างประมาณร้อยละ 20 ร่วมมือในการใช้ยา
เม็ดคุมกาเนิดไม่ดแี ละเสีย่ งต่อการล้มเหลวอย่างมาก
จากการศึ ก ษาของ Rosenberg และ Waugh
พบว่า เครื่องมือ เตือนการใช้ยาแบบดัง้ เดิม เช่น กล่องยา
รายสัปดาห์ ปฏิทนิ ยา ตลับยา เป็ นอุปกรณ์ท่ชี ่วยลดความ
ไม่ ร่ ว มมือ ที่ เ กิด แบบไม่ ตัง้ ใจ เช่ น การลืม (5) ส าหรับ
การศึก ษานี้ แ บบรายงานตนเองมีลัก ษณะคล้า ยการแจ้ง
เตือนแบบดัง้ เดิม กลุ่มควบคุม ซึ่งได้รบั แบบรายงานการใช้
ยาด้วยตนเอง สามารถลดการลืมรับประทานยาหนึ่งเม็ดลง
ได้จากร้อยละ 31 เหลือร้อยละ 19 แต่ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.453) นัน่ คือ แบบรายงาน
ตนเองอาจช่วยลดปั ญหาได้บางส่วน แต่ เนื่องจากมีความ
ยุ่งยากในการบันทึก รวมทัง้ จานวนตัวอย่างค่อนข้างน้อยทา
ให้ไม่เห็นความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แอปพลิเคชันแจ้งเตือนในการศึกษานี้เป็ น การ
แจ้งเตือนเชิงรุก ดังที่ Dayer และคณะ อภิปรายว่า ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในเชิงรุกเป็ นอีกทางเลือกในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ใช้ยา การใช้แอปพลิเคชันเป็ นหนึ่งในวิธีการ
ใหม่ในการเพิม่ ความร่วมมือการใช้ยา แอปพลิเคชันเหล่านี้
มีความสามารถหรือฟั งก์ชนั การใช้งานที่หลากหลาย และ
ผูป้ ่ วยสามารถใช้งานได้ง่าย (6) ในการศึกษานี้พบว่า แอป
พลิเคชันแจ้งเตือนมีประโยชน์ คือ ช่วยเพิม่ ความร่วมมือใน

การใช้ยาได้จริง โดยกลุ่มทดลองร่วมมือในการใช้ยาที่ดขี น้ึ
จากร้อยละ 81 เป็ นร้อยละ 100 (P=0.016) และช่วยให้มกี าร
รับประทานยาตรงเวลามากขึน้ จากร้อยละ 20 เป็ นร้อยละ
81 (P <0.001) อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ในอดีตพบว่า การ
ทานยาตรงเวลาและไม่ลมื เลยยังมีโอกาสตัง้ ครรภ์ได้รอ้ ยละ
0.1 (7)
การศึกษาที่ผ่านมามีเพียงการส่งข้อความแจ้ง
เตือนทางโทรศัพท์มอื ถือ เช่น การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม
และมีกลุ่มควบคุมของ Castano และคณะ ทีส่ ่งข้อความให้
ความรู้จานวน 1 ข้อความทุกวันเป็ นเวลาหกเดือน จานวน
ทัง้ สิ้น 180 ข้อ ความประกอบด้ว ยข้อ ความเกี่ย วกับ การ
ทัก ทาย การแจ้ง เตือ น และการให้ค วามรู้ใ นกลุ่ ม ทดลอง
สาหรับ กลุ่ ม ควบคุ ม ไม่ ไ ด้ร ับ ข้อ ความให้ค วามรู้ แ ต่ ไ ด้ร ับ
บริการปกติ ในเดือนที่หกกลุ่มทดลองมีการใช้ยาต่ อเนื่อง
มากถึงร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีการใช้ย า
ต่อเนื่องเพียงร้อยละ 54 (P=0.005) และยังช่วยลดการลืม
รับประทานยา (P=0.04) (8) แต่การศึกษาเชิงทดลองแบบ
สุ่มและมีกลุ่มควบคุมของ Hou และคณะ ส่งข้อความแจ้ง
เตือ นทางโทรศัพ ท์มือ ถือ นานสามเดือ นแก่ ก ลุ่ ม ทดลอง
พบว่า การได้รบั ข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มอื ถือไม่
สามารถลดการลืมรับประทาน (9) จะเห็นว่าการส่งข้อความ
ให้ค วามรู้ท างโทรศัพ ท์มือ ถือ ทุก วัน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง อาจมี
ข้อจากัดของการส่งข้อความ คือ ผู้เข้าร่วมวิจยั อาจไม่ได้
อ่าน (10) กรณีข้างต้นต่ างจากการใช้ แอปพลิเคชัน แจ้ง
เตือนซึ่งมีคุณสมบัตใิ นการแจ้งเตือนซ้าได้ และยังสามารถ
บันทึกเหตุการณ์ในการใช้ยาได้ สามารถกาหนดเวลาแจ้ง
เตือนหรืออื่น ๆ ได้ตามที่ต้องการ แอปพลิเคชันมีการแจ้ง
เตือนค้างอยู่บนหน้าจอจนกว่าจะมีการยืนยันการใช้ยา ซึ่ง
การใช้แอปพลิเคชันมีการจัดการข้อมูลการแจ้งเตือนที่ดกี ว่า
การส่งข้อความ ทาให้ผู้ทใ่ี ช้แอปพลิเคชันติดตามการใช้ยา
ย้อนหลังของตนเองได้ จึงสะดวกและตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้มากกว่า
กลุ่ ม ทดลองมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ การใช้ ย าเม็ด
คุมกาเนิดเพิม่ ขึน้ จาก 3.4±1.69 ในช่วงการแทรกแซงเป็ น
6.2± 1.99 ในช่ ว งหลัง การศึก ษา ซึ่ง มีนัย สาคัญ ทางสถิติ
(P<0.001) นอกจากนี้ หลัง การแทรกแซง กลุ่ ม ทดลองมี
ความรู้ม ากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่า งมีนัย สาคัญ (P<0.001)
(6.2±1.99 และ 3.7±1.42 ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตามลาดับ) อย่างไรก็ตาม ยังมีความรู้บางประเด็นที่กลุ่ม
ทดลองรู้น้อยกว่าร้อยละ 50 หลังการแทรกแซง ได้แก่ 1)

กลไกการป้ องกันการตัง้ ครรภ์ของยาเม็ดคุมกาเนิดทัวไป
่
คือ การฆ่าเชื้ออสุจิ และยาคุมกาเนิดฉุ กเฉินยับยัง้ การตก
ไข่ ทัง้ นี้ความรู้เกี่ยวกับกลไกอาจไม่ส่งผลต่อการใช้ยา 2)
ความรู้เ กี่ย วกับ การจัด การเมื่อ ลืม ทานยา เช่ น หากลืม
รับประทานยาเม็ดคุมกาเนิด 3 เม็ด ให้รบั ประทาน 3 เม็ด
ทัน ทีท่ีนึ ก ได้ ต่ อ ไปรับ ประทานตามปกติ เนื่ อ งจากเป็ น
ความรูท้ ม่ี คี วามซับซ้อนในทางปฏิบตั ิ และ 3) อาการไม่พงึ
ประสงค์ในการใช้ยา เช่น ยาคุมกาเนิดทุกยีห่ อ้ ทาให้บวมน้า
ทัง้ นี้อาจเนื่องจากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ไม่มปี ระสบการณ์ในการเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์เหล่านี้ จึงอาจจาเป็ นต้องปรับรูปแบบ
สื่อให้เข้าใจง่ายขึน้ และเพิ่มข้อมูลเหล่ านี้ในแอปพลิเคชัน
เพื่อผูใ้ ช้ยาสามารถทบทวนได้ง่าย
หลังการให้ความรูก้ ลุ่มทดลองมีความรูด้ ขี น้ึ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
เมื่อ ลืม รับ ประทานยาเม็ด คุ ม ก าเนิ ด ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น อย่ า งมี
นัยสาคัญในทุกข้อ เนื่องจากคู่มอื ทีม่ อบให้มขี อ้ มูลเกี่ยวกับ
การจัดการเมื่อลืมทานยาและผูว้ จิ ยั ได้ให้คาแนะนาเพิม่ เติม
ส่ ว นค าถามเกี่ย วกับ ความรู้ ท ัว่ ไปมีบ างข้อ ที่ไ ม่ มีค วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ ยาเม็ดคุมกาเนิด ชนิด 28
เม็ดก็มตี วั ยา 21 เม็ด อีก 7 เม็ดสุดท้ายเป็ นวิตามินหรือเม็ด
แป้ ง การเริ่ ม รั บ ประทานยาเม็ ด คุ มก าเนิ ด ควรเริ่ ม
รับประทานระหว่างวันที่ 1-5 ของการมีประจาเดือน วันไหน
ไม่มเี พศสัมพันธ์ไม่รบั ประทานยาคุมกาเนิดก็ได้ รับประทาน
เฉพาะวันทีม่ เี พศสัมพันธ์ เนื่องจากเป็ นคาแนะนาทัวไปซึ
่
่ง
เภสัช กรต้ อ งให้ ค าแนะน าต้ อ งให้ แ ก่ ผู้ ท่ี ม าซื้ อ ยาเม็ ด
คุมกาเนิดทุกรายอยู่แล้ว
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีความพึงพอใจในระดับมากสาหรับ
ด้านประโยชน์ท่ไี ด้รบั เพราะแอปพลิเคชันแจ้งเตือนทาให้
ลดการลืมรับประทานยาได้และทาให้รบั ประทานยาตรงเวลา
ได้ดีข้นึ แต่ พอใจน้ อยเรื่องความรู้สาหรับ วิธีแก้ไขเมื่อ ลืม
รับประทานยาและเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากยา เนื่องจาก
แอปพลิเคชันไม่สามารถเพิม่ ข้อมูลส่วนนี้ แอปพลิเคชันมี
ข้อดี คือ ช่วยเตือนให้รบั ประทานยาตรงเวลา ช่วยบันทึก
การใช้ยาได้สะดวกโดยไม่ต้องจดลงในสมุดบันทึก สามารถ
ดูขอ้ มูลการใช้ยาและอาการต่าง ๆ ในรอบเดือนย้อนหลังได้
มีสญ
ั ลักษณ์ทส่ี วยงามเข้าใจง่าย บันทึกอาการข้างเคียงต่าง
ๆ และบันทึกระยะเวลาของประจาเดือนได้ ทาให้ทราบว่า
ควรเริม่ ยาวันไหนของรอบเดือน แต่มปี ั ญหาคือแอปพลิเค
ชันเป็ นภาษาอังกฤษทาให้ไม่สะดวกในการใช้งานแก่ผู้ใช้
ทัวไปแม้
่
ว่าจะมีคาอธิบายในสมุดคู่มอื ให้ความรู้แล้วก็ตาม
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ดังนัน้ ควรพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาไทยทีส่ ามารถเพิม่ เติม
ข้อมูลความรู้หรือสื่อต่าง ๆ โดยให้ผใู้ ช้สามารถกาหนดเอง
ได้ ต ามต้ อ งการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการใช้ ย าเม็ด
คุมกาเนิดอย่างเต็มที่
ข้ อ จ ากั ด ของการวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ แ ก่ การศึ ก ษานี้ มี
ระยะเวลาค่อนข้างสัน้ ทาให้ไม่สามารถบอกถึงผลของแอป
พลิเคชันในระยะยาวได้ รวมทัง้ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ได้ร ับ การประเมิน และติด ตามวัด ผลอย่ า งใกล้ชิด ท าให้
ตัว อย่ า งทัง้ สองกลุ่ ม มีค วามตื่น ตัว และอาจใช้ย าตามสัง่
มากกว่าความเป็ นจริง
การใช้ แ อปพลิเ คชัน แจ้ ง เตือ นและการให้คู่ มือ
ความรู้เรื่องยาเม็ดคุมกาเนิดสามารถเพิ่มความร่วมมือใน
การใช้ยา ทาให้ใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดตรงเวลา และเพิม่ ความรู้
ในการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิด อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษา
ระยะยาวเพื่อติดตามผลการใช้แบบต่อเนื่องเพิม่ เติม
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