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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อค้นหาปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยาสาหรับผูป้ ่ วยเด็กโรคข้ออักเสบไม่ทราบ
สาเหตุ ที่เข้ารับบริการที่คลินิกภูมแิ พ้และโรคข้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วิ ธีการ: ผู้ดูแลของผู้ป่วยที่ได้รบั ยา
มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน จานวน 76 รายได้รบั การคัดเลือกให้เข้าสูก่ ารศึกษา การศึกษาแบบไปข้างหน้านี้ประเมินความร่วมมือ
ในการใช้ยาจากทัง้ การนับเม็ดยาหรือปริมาณยา และแบบบันทึกวันและเวลาทีผ่ ดู้ แู ลของผูป้ ่ วยเด็กจัดยาให้จากการติดตามการใช้
ยาเป็ นเวลา 1-2 เดือน โดยแบ่งเป็ นความร่วมมือในการใช้ยาระดับดีและระดับต่าซึง่ มีความร่วมมือในการใช้ยาโดยรวมตัง้ แต่รอ้ ย
ละ 80 ขึน้ ไป และน้อยกว่าร้อยละ 80 ตามลาดับ ปั จจัยทีเ่ กี่ยวกับผูป้ ่ วยทีศ่ กึ ษา ได้แก่ เพศ อายุ ความซับซ้อนของรายการยา
และการไม่มโี รคเรือ้ รังอื่นร่วมด้วย การศึกษาเก็บข้อมูลเหล่านี้จากเวชระเบียนของผูป้ ่ วย ส่วนปั จจัยเกีย่ วกับผูด้ ูแลในครอบครัว
ของผูป้ ่ วยทีศ่ กึ ษา ได้แก่ รายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษา ความรู้ อุปสรรคและทัศนคติต่อการใช้ยา ข้อมูลเหล่านี้เก็บโดยใช้
การสัมภาษณ์ผดู้ ูแลโดยใช้แบบสอบถาม สาหรับความรู้ อุปสรรค และทัศนคติต่อการใช้ยาวัดโดยการใช้แบบวัดความร่วมมือใน
การใช้ยาทีพ่ ฒ
ั นาโดย Wu และคณะ ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วยมีความร่วมมือในการใช้ยาระดับดี จานวน 55 ราย (ร้อยละ 72.4) เมื่อ
วิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยแบบโลจิสติกส์ พบว่าทัศนคติเชิงบวกของผู้ดูแลต่อการใช้ยา (odds ratio หรือ OR=3.7, P=0.026)
และการไม่มโี รคเรือ้ รังอื่นร่วมด้วย (OR=6.5, P=0.010) เป็ นตัวทานายความร่วมมือในการใช้ยาระดับดีได้อย่างมีนยั สาคัญ สรุป:
การปรับเปลีย่ นทัศนคติต่อการใช้ยาของผูด้ ูแลน่าจะช่วยให้ผปู้ ่ วยเด็กโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุมคี วามร่วมมือในการใช้ยาทีด่ ี
ขึน้ ได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเพื่อสารวจปั จจัยสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับความร่วมมือในการใช้ยาอย่างเต็มทีม่ ากขึน้ ใน
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
คาสาคัญ: ผูป้ ่ วยเด็กโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุ ความร่วมมือในการใช้ยา ผูป้ ่ วยเด็ก
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Abstract
Objective: To identify factors associated with medication adherence in children with juvenile idiopathic arthritis
(JIA) at Allergy and Rheumatology clinic, Queen Sirikit National Institute of Child Health. Method: A total of 76 family
caregivers of JIA patients who received medications for JIA for at least 3 months, were enrolled to the study. Adherence
to medications for JIA pediatric patients in this prospective study was assessed by pill count/volume measurement and
self-medication reminder card during 1-2 months of the follow-up period and categorized into good adherence or poor
adherence (according to percentage of overall adherence score ≥80% or <80%, respectively). Patient-related factors
including gender, age, complexity of medication regimen and absence of chronic comorbidity, were collected from
patient’s medication records. Family caregiver-related factors including family income, educational level, knowledge,
barriers and attitudes to medication taking, were obtained by interview with caregivers using a questionnaire. Knowledge,
barriers and attitudes about medication taking, were measured using medication adherence scale developed by Wu et
al. Results: Fifty-five patients (72.4%) had good medication adherence. Logistic regression analysis showed that more
positive attitudes of caregivers about medication taking (odds ratio or OR=3.7, P=0.026) and absence of chronic
comorbidity (OR=6.5, P=0.010) were significant predictors of good medication adherence. Conclusion: Intervention on
attitudes towards medication taking of patients’ caregivers would improve medication adherence in children with JIA.
Nevertheless, further studies are warranted to more fully address relevant factors associated with medication adherence
in this population.
Keywords: juvenile idiopathic arthritis, adherence to medication, pediatric patients
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บทนา
โรคข้อ อัก เสบไม่ ท ราบสาเหตุ ใ นเด็ก (Juvenile
Idiopathic Arthritis: JIA) เกิดจากภูมคิ มุ้ กันต้านตนเอง โรค
นี้มอี าการข้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ (ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า
ไม่ได้เกิดจากสาเหตุอ่นื ) เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์
ในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุไม่เกิน 16 ปี (1) อุบตั ิการณ์ การเกิด
โรคนี้ในต่ างประเทศมีประมาณ 1 ต่ อ 1000 ราย (2) โรค
ดังกล่าวเป็ นโรคเรือ้ รังทีส่ ่งผลให้ผปู้ ่ วยมีความเจ็บปวดและ
ได้ร ับ ความทุ ก ข์ท รมานทางร่ างกายและจิตใจ เนื่ อ งจาก
ข้อจากัดในการเคลื่อนไหวทัง้ แบบชัวคราวหรื
่
อพิการถาวร
ความร่ ว มมือ ในการใช้ย าส าหรับ การรัก ษาโรค
เป็ นสิง่ จาเป็ นทีท่ าให้การรักษาประสบผลสาเร็จ หากผูป้ ่ วย
ใช้ยาตามแผนการรักษาแล้วผลการรักษาไม่ดีข้นึ แพทย์
จาเป็ นต้องเพิม่ การใช้ยาเพื่อควบคุมอาการ ซึง่ เสีย่ งต่อการ
เกิดอาการไม่พึงประสงค์ท่มี ากขึน้ เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายใน
การรักษา รวมไปถึงการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
(3) ปั ญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความไม่ร่วมมือใน
การใช้ยา จึงควรได้รบั การแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนปั จจัย
ซึง่ สัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยา ดังนัน้ ข้อมูลปั จจัยที่
สัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยาจึงมีความสาคัญ เพราะ
จะทาให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถกาหนดแนวทางใน
การจัดการ เพื่อป้ องกันและส่งเสริมความร่วมมือในการใช้
ยาให้กบั ผูป้ ่ วยได้
การศึกษาในต่างประเทศพบความร่วมมือในการ
ใช้ ย าในผู้ ป่ วย JIA ร้ อ ยละ 38 ถึ ง 96 (4) ส่ ว นปั จ จัย ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยโรคนี้
ได้แก่ การได้รบั ยาตัง้ แต่ 3 ชนิดขึน้ ไป (5) และอายุท่นี ้อย
ของผูป้ ่ วย (3,6)
จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย ไม่พบ
การศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ่ วย JIA องค์การ
อนามัยโลกได้แบ่งปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความร่วมมือในการ
ใช้ย าเป็ น 5 ด้า น ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นสัง คมและเศรษฐกิจ
ปั จจัยด้านระบบบริการ ปั จจัยด้านความเจ็บป่ วย ปั จจัยด้าน
การรักษา และปั จจัยด้านผูป้ ่ วย (7) การศึกษาจากโรคเรือ้ รัง
อื่น ๆ ในผูป้ ่ วยเด็กพบว่า ปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจทีม่ ี
ผลต่อความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ ระดับการศึกษา (8,9)
รายได้ของครอบครัว (10) ปั จจัยด้านความเจ็บป่ วยทีม่ ผี ล
ต่อความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ โรคเรือ้ รังอื่นทีเ่ ป็ นร่วม
ด้ว ย (8,9) ปั จ จัย ด้า นการรัก ษาที่มีผ ลต่ อ ความร่วมมือใน
การใช้ยา ได้แก่ ความซับซ้อนของรายการยา (5,10,12,13)

อุปสรรคต่ อการใช้ยา (14,15) และปั จจัยด้านผู้ป่วยที่มผี ล
ต่ อ ความร่ ว มมือ ในการใช้ย า ได้แ ก่ เพศ (15) อายุ (3,6)
ทัศนคติต่อการใช้ยา (17,18) ความรู้ต่อการใช้ยา (16,19)
ส่ว นปั จ จัย ด้า นระบบบริก าร เช่ น ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ คาดว่าไม่น่าจะแตกต่าง
กันในกลุ่มผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเดียวกัน
การวิ จ ั ย นี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ค้ น หาปั จจั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยาสาหรับผูป้ ่ วย JIA
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร
ได้แก่ ปั จจัย ที่เกี่ยวกับ ผู้ป่วย คือ เพศ อายุ การไม่มีโรค
เรือ้ รังอื่นร่วมด้วย และความซับซ้อนของรายการยา ปั จจัยที่
เกีย่ วกับผูด้ แู ลผูป้ ่ วย ได้แก่ ความรูต้ ่อการใช้ยา อุปสรรคต่อ
การใช้ยา ทัศนคติต่อการใช้ยา ระดับการศึกษา และรายได้
ของครอบครัว

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั แบบไปข้างหน้า ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (IRB No. 99/59) และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี (IRB No. 089/2559)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูด้ ูแลของผูป้ ่ วยเด็กทีไ่ ด้รบั การ
วินิจฉัยว่าเป็ น JIA ซึง่ มารับบริการ ณ คลินิกภูมแิ พ้และโรค
ข้อ สถาบัน สุข ภาพเด็ก แห่ง ชาติมหาราชินี ตัง้ แต่ ว ันที่ 2
พฤษภาคมถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 จานวน 76 ราย
เกณฑ์คดั เข้าของการวิจยั คือ 1) ผู้ดูแลของผู้ป่วยเด็กที่มี
อายุตงั ้ แต่ 20 ปี ขน้ึ ไปก่อนเข้าร่วมการศึกษา 2) ผูด้ ูแลของ
ผู้ป่วยเด็กทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยารักษาข้ออักเสบตัง้ แต่ 3
เดือนขึ้นไป 3) ผู้ดูแลของผู้ป่วยเด็กที่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้ ส่วนเกณฑ์คดั ออก คือ 1) ผู้ดูแลของผู้ป่วย
เด็กที่ไม่สามารถติดตามประวัติการรับยาของผู้ป่วยได้ 2)
ผูด้ ูแลของผูป้ ่ วยเด็กทีร่ บั ยาบางส่วนจากสถานพยาบาลอื่น
และเกณฑ์ให้เลิกจากการศึกษา คือ 1) ผูด้ ูแลของผูป้ ่ วยเด็ก
ทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลขณะทาการศึกษา 2)
ผู้ ดู แ ลของผู้ ป่ วยเด็ก ที่ ผู้ วิจ ัย ไม่ ส ามารถประเมิน ความ
ร่ ว มมือ ในการใช้ย าได้อ ย่า งครบถ้วน และ 3) ผู้ดูแ ลของ
ผู้ ป่ วยเด็ก ที่ไ ม่ ส ามารถให้ ข้อ มู ล ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นหรือ
สมบูรณ์
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ขนาดตัวอย่างขึน้ กับสัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจใน
ประชากร จ านวนปั จ จัย ที่ศึก ษา และ EPV (events per
variable) การค านวณขนาดตั ว อย่ า งส าหรั บ logistic
regression analysis อ้า งอิง จากเกณฑ์ข อง Peduzzi และ
คณะ (20) ทีก่ าหนดว่า EPV มีค่าอย่างน้อย 10 สัดส่วนของ
ลักษณะทีส่ นใจในประชากรเท่ากับ 0.797 ซึง่ อ้างอิงจากการ
วิจยั ของ Bugni และคณะ (5) ทีพ่ บว่า ผูป้ ่ วยร้อยละ 79.7 มี
ความร่วมมือในการใช้ยาระดับดี ขนาดตัวอย่างขัน้ ต่าทีต่ อ้ ง
เก็บข้อมูล คือ 113 คน
เครือ่ งมือการวิจยั
แบบสัม ภาษณ์ ท่ีผู้วิจ ัย พัฒ นาขึ้น เพื่อ เก็บ ข้อ มู ล
ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามข้อมูลทัวไป
่
เกีย่ วกับผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลผู้ป่วย ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามข้อมูล
ด้านการรักษาและความเจ็บป่ วย ส่วนที่ 3 เป็ นการประเมิน
ความร่วมมือในการใช้ยา โดยใช้ 2 วิธี คือ การนับเม็ดยา
หรือปริมาณยา และแบบบันทึกวันและเวลาที่ผู้ดูแลจัดยา
ให้ก ับ ผู้ป่ วย ความร่ ว มมือ ในการใช้ย าระดับ ดี หมายถึง
เครื่องมือทัง้ สองมีค่าเฉลีย่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป ระดับต่ า
หมายถึง เครื่องมือทัง้ สองมีค่าเฉลีย่ น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ
มีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 80 (3,5) ส่วนที่
4 เป็ นการประเมินแบบแผนความซับซ้อนของรายการยา
จากผู้ป่วยที่ได้รบั ยาตัง้ แต่ 3 ชนิดขึน้ ไปโดยมีความถี่ของ
การใช้ยาต่างกัน หรือมีการใช้ยาอย่างน้อย 1 ชนิดทีม่ วี ธิ ใี ช้
ยาของยานัน้ แตกต่างกันใน 1 วัน (9) ส่วนที่ 5 เป็ นคาถาม
ความรู้ อุปสรรค และทัศนคติของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยทีม่ ตี ่อการใช้
ยา ทัง้ หมดรวม 18 คาถาม ซึง่ ดัดแปลงมาจากโดย Wu และ
คณะ (21) ซึ่ง มีค่ า สัมประสิทธิค์ รอนบาคอัลฟ่ าอยู่ในช่วง
0.77-0.94 ส าหรับ การวัด ในปั จจัย ทัง้ 3 ด้ า นดัง กล่ า ว
การศึกษานี้ได้ปรับมาตรวัดของคาถามที่เป็ นแบบลิเคิร์ท
(Likert) จาก 10 ระดับให้เหลือ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด เกณฑ์การให้คะแนน แต่ละข้อมี
คะแนนตัง้ แต่ 1-5 คะแนน (น้อยทีส่ ุด–มากทีส่ ุด) ความรูต้ ่อ
การใช้ยามี 3 คาถาม คะแนนรวม 3-15 คะแนน อุปสรรคต่อ
การใช้ย ามี 11 ค าถาม คะแนนรวม 11-55 คะแนน และ
ทัศนคติต่อการใช้ยามี 4 คาถาม คะแนนรวม 4-20 คะแนน
การแปลผลค่าเฉลี่ยแบ่งเป็ น 5 ระดับ (22) คือ 4.51-5.00
คะแนน 3.51-4.50 คะแนน 2.51-3.50 คะแนน 1.51–2.50
คะแนน และ 1.00– 1.50 คะแนน โดยค่ า เฉลี่ยที่มากกว่า
หมายถึง ความรู้ ทัศนคติต่อการใช้ยาเชิงบวก และอุปสรรค
ต่อการใช้ยาทีม่ ากกว่า

103

เครื่องมือดังกล่าวผ่านการประเมินความตรงเชิง
เนื้อหาจากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อายุรแพทย์วุฒบิ ตั รกุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซัม่ 1 ท่าน
และเภสัชกรโรงพยาบาล 2 ท่านทีม่ ปี ระสบการณ์การทางาน
ด้านความร่วมมือในการใช้ยาในผูป้ ่ วยเด็กและผูป้ ่ วยเด็กโรค
เรือ้ รัง และมีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 5 ปี
การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผดู้ แู ลของผูป้ ่ วย
ด้วยตนเอง ณ คลินิก โรคภูมแิ พ้และข้อ ร่วมกับเก็บข้อมูล
จากเวชระเบี ย นและฐานข้ อ มู ล โปรแกรม Hospital
Information System (HIS) ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 2 พฤษภาคม ถึ ง
วันที่ 6 กันยายน 2559 โดยประเมินความร่วมมือในการใช้
ยา จากทัง้ การนับเม็ดยาหรือปริมาณยา และแบบบันทึกวัน
และเวลาทีผ่ ดู้ ูแลของผูป้ ่ วยเด็กจัดยาให้จากการติดตามการ
ใช้ยาเป็ นเวลา 1-2 เดือน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจ ัย ใช้สถิติเ ชิง พรรณนาเพื่อ บรรยายข้อมูล
ทัวไปของผู
่
้ป่วยและผูด้ ูแล ข้อมูลด้านการรักษาและความ
เจ็บป่ วย ความร่วมมือในการใช้ยา ความรู้ อุปสรรค และ
ทัศนคติต่อการใช้ยา และใช้การถดถอยโลจิสติกส์เพื่อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยากับปั จจัย

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ผู้ ป่ วยจ านวน 76 ราย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง
(ร้อยละ 64.5) อายุเฉลี่ย 11±3.5 ปี ส่วนใหญ่ใช้สทิ ธิบตั ร
ทองส่งตัวมาจากต่างจังหวัดร้อยละ 65.8 ระดับการศึกษา
สู ง สุ ด อยู่ ใ นระดับ ประถมศึ ก ษาร้ อ ยละ 43.4 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 26.3 (ตารางที่ 1)
ผู้ดูแลของผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ
86.8) อายุเฉลี่ย 43±10.3 ปี ส่วนใหญ่ มีจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4-5 คน (ร้อยละ 63.2) มีผดู้ แู ลหลักเพียงคนเดียว
(ร้อยละ 90) และเกีย่ วข้องเป็ นมารดา (ร้อยละ 64.5) ระดับ
การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ
52.6) และระดับ ประถมศึกษา (ร้อยละ 36.8) อาชีพที่พบ
มากที่สุด คือ อาชีพ รับจ้างทัวไป
่ (ร้อยละ 27.6) รองลงมา
คือ อาชีพ ค้ า ขาย/ธุ ร กิจ ส่ ว นตัว (ร้ อ ยละ 21.1) รายได้
ครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึน้ ไปพบมากทีส่ ดุ
(ร้อยละ 38.2) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย (n=76)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน
(ราย)
เพศ
หญิง
49
ชาย
27
สิทธิการรักษา
บัตรทองต่างจังหวัด
50
บัตรทอง กทม./บัตรพิการ
19
ราชการ/พนักงาน
6
รัฐวิสาหกิจ
1
จ่ายเงินเอง
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าประถมศึกษา
9
ประถมศึกษา
33
มัธยมศึกษาตอนต้น
20
มัธยมศึกษาตอนปลาย
14
อายุ
2-6 ปี
9
7-12 ปี
40
13-16 ปี
27
อายุเฉลีย่ ±SD (ปี )
10.99±3.5
อายุต่าสุด-สูงสุด (ปี )
4-16

ร้อยละ

64.5
35.5
65.8
25.0
7.9
1.3

11.8
43.4
26.3
18.4
11.8
52.6
35.5

ผู้ป่วยได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นข้ออักเสบไม่ทราบ
สาเหตุ ช นิ ด systemic arthritis (ร้ อ ยละ 43.4) มากที่ สุ ด
รอง ลง ม า คื อ ช นิ ด polyarthritis RF(-) (ร้ อ ย ละ 22.4)
ระยะเวลาในการเป็ นโรคเฉลีย่ 3.4±2.6 ปี ส่วนใหญ่ไม่มโี รค
เรื้อรังอื่นและยาเรื้อรังอื่นร่วมด้วย (ร้อยละ 85.5 อย่างละ
เท่ากัน) (ตารางที่ 3)
จ านวนรายการยาทัง้ หมดที่ผู้ ป่ วยได้ ร ับ เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.5 รายการ ส่วนใหญ่ ผู้ป่วยได้รบั ยาหลักสาหรับ
รั ก ษ า JIA 1-3 ร า ย ก า ร ย า ที่ ไ ด้ รั บ ม า ก ที่ สุ ด คื อ
methotrexate (ร้อ ยละ 89.5) รองลงมาคือ prednisolone
(ร้อยละ 53.9) และ sulfasalazine (ร้อยละ 31.6) ผูป้ ่ วยส่วน
ใหญ่มจี านวนมือ้ ยา 2 ครัง้ ต่อวัน (ร้อยละ 69.7) และมีแบบ
แผนการใช้ยาซับซ้อน (ร้อยละ 85.5) (ตารางที่ 4)
เมื่อแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่มีความร่วมมือในการใช้ย า
ระดับดี (ร้อยละ 80 ขึน้ ไป) และระดับต่ า (น้อยกว่าร้อยละ
80 หรือค่าทีว่ ดั จากวิธใี ดวิธหี นึ่งน้อยกว่าร้อยละ 80) จากยา

ตารางที่ 2. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ด้ แู ล (n=76)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน (ราย)
เพศ
หญิง
66
ชาย
10
จานวนสมาชิกในครอบครัว
2 คน
3
3 คน
14
4 คน
24
5 คน
24
6 คน
5
7 คน
5
9 คน
1
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย
มารดา
49
ญาติพน่ี ้อง
16
บิดา
11
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
28
มัธยมศึกษา
40
ปริญญาขึน้ ไป
8
อาชีพ
รับจ้างทัวไป
่
21
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
16
เกษตรกรรม
14
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
12
พนักงานบริษทั /ลูกจ้าง
7
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6
รายได้ครอบครัวต่อเดือน
> 20,000 บาทขึน้ ไป
29
10,001-20,000 บาท
20
5,000-10,000 บาท
22
< 5,000 บาท
5
อายุ (ปี )
20-30
4
31-40
32
41-50
25
>50
15
อายุเฉลีย่ ±SD (ปี )
43.05±10.3
อายุต่าสุด-สูงสุด (ปี )
20-69

ร้อยละ
86.8
13.2
3.9
18.4
31.6
31.6
6.6
6.6
1.3
64.5
21.1
14.5
36.8
52.6
10.5
27.6
21.1
18.4
15.8
9.2
7.9
38.2
26.3
28.9
6.6
5.3
42.1
32.9
19.7
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ตารางที่ 3. ข้อมูลด้านการรักษาและความเจ็บป่ วย (n=76)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
(ราย)
ชนิดโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุ
systemic arthritis
33
43.4
polyarthritis RF (-)
17
22.4
polyarthritis RF(+)
10
13.2
oligoarthritis
8
10.5
enthesitis related arthritis
6
7.9
psoriatic arthritis
2
2.6
โรคเรือ้ รังอื่นทีเ่ ป็ นร่วมด้วย
ไม่มโี รคร่วม
65
85.5
1 โรค
10
13.2
2 โรค
1
1.3
ยาโรคเรือ้ รังอื่นทีใ่ ช้ร่วมด้วย
ไม่มี
65
85.5
มี
11
14.5
ระยะเวลาการเป็ นโรค
ระยะเวลาเฉลีย่ ±SD (ปี )
3.4±2.6
มัธยฐาน (ปี )
2.29
ต่าสุด,สูงสุด (ปี )
0.25-13
หลักทีใ่ ช้ในการรักษา JIA พบว่า ผูป้ ่ วย JIA มีความร่วมมือ
ในการใช้ยาในระดับดีเท่ากับร้อยละ 72.4
ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้ต่อการใช้ยาเฉลี่ย เท่ า กับ
4.04+0.77 คะแนน มีค ะแนนอุ ป สรรคต่ อ การใช้ย าเฉลี่ย
1.86 +0.57คะแนน และมีคะแนนทัศนคติต่อการใช้ยาเฉลีย่
4.48+0.50 คะแนน (ตารางที่ 5)
การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยแบบโลจิส ติ ก ส์ เ พื่อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยารักษา JIA
กับปั จจัยต่ าง ๆ จานวน 9 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยที่เกี่ยวกับ
ผูป้ ่ วย คือ เพศ อายุ ความซับซ้อนของรายการยา และการ
ไม่มโี รคเรือ้ รังอื่นร่วมด้วย และปั จจัยทีเ่ กีย่ วกับผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
คือ ความรู้ อุปสรรค ทัศนคติต่อการใช้ยา ระดับการศึกษา
และรายได้ของครอบครัว พบปั จจัย 2 ชนิดทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้ยาและ
การไม่มโี รคเรือ้ รังอื่นร่วมด้วย หากผูด้ แู ลผูป้ ่ วยมีทศั นคติต่อ
การใช้ยามากกว่า (คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00) จะทาให้มี
ความร่วมมือในการใช้ยาเพิม่ ขึน้ เป็ น 3.7 เท่า (OR= 3.71,
95% CI: 1.17-11.72, P=0.026) เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ กลุ่ ม
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ผูป้ ่ วยทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ทัศนคติต่ากว่า (คะแนนเฉลีย่ 1.00 –
4.50) ผู้ป่วยทีไ่ ม่มโี รคเรือ้ รังอื่นร่วมด้วยนอกเหนือจากโรค
JIA จะมีความร่วมมือในการใช้ยาในเพิ่มขึ้นเป็ น 6.5 เท่า
(OR=6.51, 95% CI: 1.57-27.10, P=0.010) เมื่อ เทีย บกับ
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ โี รคเรือ้ รังอื่นร่วมด้วย (ตารางที่ 6)

การอภิ ปรายผล
ผูป้ ่ วย JIA ร้อยละ 72.4 มีความร่วมมือในการใช้
ยาระดับดี อาจเป็ นเพราะว่าผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลจากมารดา
และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.4) ได้รบั ยาวันละ 1-2 ครัง้ ทาให้มี
ตารางที่ 4. แบบแผนการใช้ยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั (n=76)
แบบแผนการใช้ยา
จานวน
ร้อย
(ราย)
ละ
จานวนรายการยารักษา JIA
1 รายการ
14
18.4
2 รายการ
21
27.6
3 รายการ
27
35.5
4 รายการ
7
9.2
5 รายการ
5
6.6
6 รายการ
2
2.6
จานวนมือ้ ยารักษา JIA
1 ครัง้ ต่อวัน
21
27.6
2 ครัง้ ต่อวัน
53
69.7
3 ครัง้ ต่อวัน
2
2.6
ความซับซ้อนของรายการยา
ซับซ้อน
65
85.5
ไม่ซบั ซ้อน
11
14.5
1
ยารักษาโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุ
Methotrexate
68
89.5
prednisolone
41
53.9
sulfasalazine
24
31.6
naproxen
16
21.1
cyclosporine
15
19.7
hydroxychloroquine
12
15.8
leflunomide
11
14.5
azathioprine
7
9.2
chlorambucil
6
7.9
1: ผูป้ ่ วยแต่ละรายใช้ยา > 1 รายการ

ตารางที่ 5. ความรู้ อุปสรรคและทัศนคติต่อการใช้ยาของผูด้ แู ลผูป้ ่ วย (n=76)
คะแนนเฉลีย่ 1,2
ความรูต้ ่อการใช้ยา
อุปสรรคต่อการใช้ยา
ทัศนคติต่อการใช้ยา
จานวน (ราย)
ร้อยละ
จานวน (ราย)
ร้อยละ
จานวน (ราย)
ร้อยละ
4.51 - 5.00
38
50
0
0
55
72.4
3.51 - 4.50
25
32.9
1
1.3
20
26.3
2.51 - 3.50
10
13.2
8
10.5
1
1.3
1.51 - 2.50
2
2.6
29
38.2
0
0
1.00 - 1.50
1
1.3
38
50
0
0
ค่าเฉลีย่ +SD
4.04 + 0.77
1.86 + 0.57
4.48 + 0.50
1: คะแนนมีพสิ ยั จาก 1-5 คือ คือ มากทีส่ ดุ (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยทีส่ ดุ (1)
2: ค่าเฉลีย่ ทีม่ ากกว่า หมายถึง ความรู้ ทัศนคติต่อการใช้ยาเชิงบวก และอุปสรรคต่อการใช้ยาทีม่ ากกว่า
ความร่วมมือในการใช้ยาในการใช้ยาระดับดีมากกว่าการ
ได้ร ับ ยาวัน ละหลายครัง้ (10) ถึง แม้ว่ า เมื่อ ประเมิน แบบ
แผนการใช้ยา จะพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 85.5 มีแบบแผนการ
ใช้ยาที่ซบั ซ้อน และได้รบั ยา methotrexate ซึ่งเป็ นยาใน
กลุ่ ม DMARDs (disease-modifying antirheumatic drug)
ตัวแรกทีย่ งั มีประสิทธิภาพในการรักษาดีและราคาถูก มีวธิ ี
รับประทานหรือฉีดยาเข้าใต้ผวิ หนังสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ ทา
ให้แบบแผนการใช้ยาแตกต่างไปจากยารับประทานตัวอื่น ๆ
ที่ ต้ อ งรั บ ประทานทุ ก วั น ประกอบกั บ ผู้ ป่ วยเหล่ า นี้ มี
ระยะเวลาในการเป็ นโรคเฉลี่ย 3.4 ปี ทาให้มคี วามรูค้ วาม
เข้ า ใจในการใช้ ย า ผู้ ดู แ ลและผู้ ป่ วยมี ก ารปรับ ตัว และ
ตระหนักถึงความสาคัญในการใช้ยา
การศึกษานี้ใช้เครื่องมือวัดความร่วมมือในการใช้
ยา 2 เครื่องมือเพื่อแก้ไขความผิดพลาดจากการใช้วธิ เี ดียว
ซึง่ ต่างจากการศึกษาในต่างประเทศทีผ่ ่านมาส่วนใหญ่ทว่ี ดั
ความร่ ว มมื อ ในการใช้ ย าโดยใช้ วิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง ดัง เช่ น
การศึก ษาของ Pelajo และคณะ (3) และการศึก ษาของ
Bugni และคณะ (5) ที่ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาใน
ผู้ป่วย JIA โดยการสอบถามผูป้ ่ วยถึงการใช้ยาภายใน 2-4
สัป ดาห์ ซึ่ง อาจมีปั ญ หาในด้า นความจ า และเป็ น การวัด

เพียงระยะสัน้ ซึ่งอาจเป็ นข้อจากัด ทาให้ได้ผลการศึกษาที่
แตกต่างกัน
การศึก ษานี้ พ บปั จ จัย 2 ชนิ ด ที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความ
ร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้ยาและการไม่มี
โรคเรือ้ รังอื่นร่วมด้วย ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ทัศนคติ
ต่ อการใช้ยาโดยรวมมากกว่า มีความร่วมมือในการใช้ยา
ระดับ ดีเ พิ่ม ขึ้น เป็ น 3.7 เท่ า เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ กลุ่ ม ที่มี
คะแนนเฉลี่ย ทัศ นคติน้ อ ยกว่ า ผู้ท่ีเ ห็น หรือ เชื่อ ในผลดีท่ี
ได้รบั มีความตระหนักและให้ความสาคัญในการใช้ยาใน
ผู้ ป่ วย จะเชื่ อ และท าตามค าแนะน าของบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ ส่งผลให้มคี วามร่วมมือในการใช้ยาดี ผลที่ได้
คล้ายกับการศึกษาของ มนิดา บัวสาย (17) ทีพ่ บว่า ความ
คาดหวังในการใช้ยาของเด็กในผูด้ แู ล สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความสม่ า เสมอในการรับประทานยาต้าน
ไวรัสของเด็กวัยเรียนได้รอ้ ยละ 77.3 ดังนัน้ ทัศนคติต่อการ
ใช้ยาจัดเป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลทางบวกต่อความร่วมมือในการใช้
ยา หากจะดูแลผูป้ ่ วยให้มคี วามร่วมมือในการใช้ยาเพิม่ ขึน้
จึงควรมุ่งเน้นทีก่ ารปรับเปลีย่ นทัศนคติให้เหมาะสมต่อการ
ดูแลรักษาด้วยยาเป็ นสาคัญ (23,25-26)

ตารางที่ 6. แบบจาลองสุดท้ายของการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยาด้วยสถิตถิ ดถอยแบบโลจิ
สติกส์ (n=76)
95% CI for OR
ปั จจัยทีศ่ กึ ษา
B
S.E.
Wald
Sig.
OR
ขอบล่าง ขอบบน
ทัศนคติต่อการใช้ยา
การไม่มโี รคเรือ้ รังอื่นร่วมด้วย

1.311
1.874

0.587
0.728

4.989
6.633

0.026
0.010

3.710
6.512

1.174
1.565

11.720
27.100

106

ส าหรั บ ผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ มี โ รคเรื้ อ รั ง อื่ น ร่ ว มด้ ว ย
นอกเหนือจากโรค JIA จะมีความร่วมมือในการใช้ยาระดับดี
เพิม่ ขึน้ เป็ น 6.5 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ โี รค
เรือ้ รังอื่นร่วมด้วย การศึกษาในอดีตพบว่า จานวนโรคเรือ้ รัง
สามารถส่ ง ผลต่ อ ความร่ ว มมือ ในการใช้ย า ดัง เช่ น ใน
การศึกษาของ Prudente และคณะ (8) และการศึกษาของ
ธนกฤต มงคลชัยภักดิ ์ (9) ทีพ่ บว่า การมีโรคเรือ้ รังร่วมด้วย
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความร่ ว มมือ ในการใช้ย าที่ล ดต่ า ลง
อย่ า งไรก็ ต ามในการศึ ก ษานี้ ท าในผู้ ป่ วยเด็ ก ซึ่ ง พบ
อุบตั ิการณ์การเกิดโรคเรื้อรังน้อยกว่าในผู้ใหญ่ ซึ่งพบโรค
ร่วมสูงสุดเพียง 2 โรค การศึกษานี้ จึงแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็ น
กลุ่ ม ที่ไ ม่ มีโ รคเรื้อ รัง อื่น (ร้อ ยละ 10.5) และกลุ่ ม ที่มีโ รค
เรือ้ รังอื่นร่วมด้วย (ร้อยละ 89.5)
สาหรับปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ปั จจัย ที่เกี่ยวกับผูป้ ่ วย
คือ เพศ อายุ และความซับซ้อนของรายการยา และปั จจัยที่
เกี่ย วกับ ผู้ดู แ ลผู้ป่ วย คือ ความรู้ อุ ป สรรคต่ อ การใช้ย า
ระดับ การศึก ษา และรายได้ข องครอบครัว พบว่ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยา
เพศและอายุ ข องผู้ ป่ วยในการศึ ก ษานี้ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยา ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Pelajo และคณะ (3) และการศึกษาของ
Bugni และคณะ (5) ในผู้ ดู แ ลผู้ ป่ วย JIA แต่ต่ า งจาก
การศึกษาของ Viller และคณะ (16) ทีป่ ระเมินความร่วมมือ
ในการใช้ยาจากผู้ป่วย ซึ่งพบว่าความร่วมมือในการใช้ยา
ระดับ ดีมีค วามสัม พัน ธ์อ ย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติก ับ เพศ
หญิง (P=0.03) และอายุของผูป้ ่ วยทีม่ ากกว่า (P<0.01) แต่
ในการศึกษานี้ ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาจากผูด้ ูแล
และระยะเวลาในการทาการศึกษาต่างกัน
ในการศึกษานี้พบว่า ความซับซ้อนของรายการยา
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยา ในขณะที่
การศึกษาของ Bugni และคณะ (5) และการศึกษาของ Salt
และ Frazier (13) พบว่า จานวนรายการยามีความสัมพันธ์
กับ ความร่ วมมือ ในการใช้ย า การศึก ษาดังกล่ าวประเมิน
เฉพาะจานวนรายการยา ไม่ได้ประเมินความถี่ในการใช้ยา
ในการศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 85.5 มีแบบแผนการใช้
ยาที่ ซ ับ ซ้ อ น ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ร ับ ยา methotrexate ซึ่ ง มี วิ ธี
รับประทานหรือฉีดยาต่างไปจากยารับประทานตัวอื่น การที่
ผู้ป่ วยได้ร ับ ยาในการรัก ษาร่ ว มกัน หลายตัว และแพทย์
ปรับเปลีย่ นวิธใี ช้ยาตลอดเวลาตามสภาวะความรุนแรงของ
โรคของผู้ป่ วย รวมไปถึง ยาที่ใ ช้ใ นการป้ อ งกัน การเกิด
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อาการไม่พงึ ประสงค์ มีวธิ ใี ช้ยาต่างจากยาทีใ่ ช้ในการรักษา
ทาให้ยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั มีแบบแผนการใช้ยาทีซ่ บั ซ้อน
ผู้ดู แ ลผู้ป่ วยมีค ะแนนความรู้ ต่ อ การใช้ย าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 + 0.8 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) สาเหตุอาจเป็ น
เพราะผู้ดูแลผู้ป่วยได้รบั บริการจากคลินิกโรคภูมิแ พ้เ ป็ น
ระยะเวลานาน (เฉลีย่ 3.4 ปี ) แพทย์และพยาบาลให้ความรู้
รวมถึงร่วมกันแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของผูป้ ่ วย อย่างไรก็ตาม
ในการศึก ษานี้ ค วามรู้ ต่ อ การใช้ย าไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
ความร่วมมือในการใช้ยา ซึ่งต่างจากการศึกษาของมนฤดี
ยื น ยาวและคณะ (19) ที่ พ บว่ า ความรู้ ต่ อ การใช้ ย ามี
ความสัม พัน ธ์ก ับความร่ วมมือ ในการใช้ยา ซึ่ง การศึกษา
ดัง กล่ า วประเมิน ความรู้ต่ อ การใช้ย าในผู้ป่ วย และแบบ
ประเมิน ที่ใ ช้มีค วามจ าเพาะเจาะจงกับ โรค ต่ า งจากใน
การศึกษานี้ทป่ี ระเมินความรูต้ ่อการใช้ยาในผูด้ แู ลของผูป้ ่ วย
และใช้แบบประเมินที่ไม่จาเพาะกับโรค JIA อย่างไรก็ตาม
การให้ความรู้กบั ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลยังเป็ นเครื่องมือที่ใช้ใน
การเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาให้กบั ผู้ป่วยได้ (10, 18,
23, 24)
ผู้ดูแลผู้ป่วยมีคะแนนอุปสรรคต่ อการใช้ยาเฉลี่ย
เท่ากับ 1.86+0.6 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) สาเหตุอาจเป็ น
เพราะผู้ดูแลผู้ป่วยจัดยาและดูแลผู้ป่วยเป็ นระยะเวลานาน
ท าให้ มีค วามคุ้ น ชิน กับ การใช้ ย า จึง ไม่ คิด ว่ า การใช้ย า
ดังกล่าวเป็ นอุปสรรค หรือมีความยุ่งยากในการใช้ยาให้กบั
ผูป้ ่ วย อย่างไรก็ตามอุปสรรคต่อการใช้ยาในการศึกษานี้ไม่
มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ความร่ ว มมือ ในการใช้ ย า ต่ า งจาก
การศึกษาของ Wu และคณะ (14) และการศึกษาของสุมาลี
วัง ธนากรและคณะ (15) ที่พ บว่ า อุ ป สรรคต่ อ การใช้ยามี
ความสัม พัน ธ์ก ับความร่ วมมือ ในการใช้ยา ซึ่ง การศึกษา
ดังกล่าวประเมินอุปสรรคต่อการใช้ยาจากตัวผูป้ ่ วยเอง ต่าง
จากในการศึกษานี้ทป่ี ระเมินอุปสรรคต่อการใช้ยาจากผู้ดูแล
ของผูป้ ่ วย ผูด้ แู ลของผูป้ ่ วย JIA ส่วนใหญ่มคี ะแนนอุปสรรค
ต่อการใช้ยาในระดับต่า ทาให้ผลการศึกษาแตกต่างกัน
ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ดู แ ล และรายได้ ข อง
ครอบครัวในการศึกษานี้ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความร่วมมือ
ในการใช้ยา ซึง่ ต่างจากการศึกษาของ Prudente และคณะ
(8) และการศึกษาของ Elliott (10) ทีพ่ บว่า ระดับการศึกษา
มีความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยา ระดับการศึกษา
ทีต่ ่ าส่งผลต่อรายได้ และการซือ้ ยามาใช้ในการรักษา แต่ใน
การศึกษานี้ ผูป้ ่ วยเกือบทัง้ หมดสามารถเบิกค่าใช้จ่ายด้าน
ยาได้ (ใช้สิท ธิหลัก ประกันสุขภาพถ้วนหน้ าและสิทธิการ

รัก ษาพยาบาลของข้า ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ) ท าให้ผู้ดูแ ล
ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
เช่นเดียวกับการศึกษาของมลฤดี ยืนยาว (6) ทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั
การรักษาด้วยยาภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แต่ ต่ า งจากการศึก ษาในต่ า งประเทศ (4,5) ที่ร ายได้ข อง
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยา
การศึกษานี้พบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความ
ร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้ยาและการไม่มี
โรคเรื้ อ รัง อื่ น ร่ ว มด้ ว ย ดัง นั ้น การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป่ วยมี
พฤติ ก รรมการใช้ ย าตามค าแนะน าจากบุ ค ลากรทาง
การแพทย์อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ควรเน้นการสื่อสาร
ให้ผดู้ ูแลมีความเข้าใจ โดยอาจจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
ความเชื่อ หรือ ทัศ นคติ ใ ห้ถู ก ต้อ งเกี่ย วกับ การใช้ย า เพื่อ
ส่ง ผลให้เ กิดพฤติกรรมการรับประทานยาตามคาแนะนา
อย่างต่อเนื่อง
การวิจยั นี้ยงั คงมีขอ้ จากัด ได้แก่ จานวนตัวอย่าง
ในงานวิจ ัย อาจไม่ เ พีย งพอ การอ้า งอิง สูต รการค านวณ
ตัวอย่างจาก Peduzzi และคณะ (20) กาหนดว่า EPV ควร
มีค่าอย่างน้อย 10 ซึ่งจะทาให้โอกาสที่ความคลาดเคลื่อน
ชนิดที่ 1 จะต่ ากว่า 0.05 มีน้อยมาก และโอกาสที่อานาจ
ของการทดสอบ (1-β) จะน้อยกว่าร้อยละ 80 นัน้ มีน้อยมาก
เช่นกัน จานวนตัวอย่างขัน้ ต่ าทีต่ อ้ งเก็บข้อมูล คือ 113 ราย
แต่ในการศึกษานี้เก็บข้อมูลและนามาวิเคราะห์ได้ 76 ราย
เนื่องจากการศึกษานี้สนใจประเมินปั จจัยเฉพาะผู้ป่วยที่มี
ผู้ดูแล ผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถประเมินความร่วมมือใน
การใช้ยาได้เนื่องจากผูป้ ่ วยรับยาบางส่วนจากโรงพยาบาล
อื่น การเพิม่ ขนาดตัวอย่างอาจทาได้โดยการเก็บข้อมูลใน
กลุ่ ม ผู้ป่ วยที่ร ับ ประทานยาเอง หรือ เพิ่ม จ านวนสถานที่
ศึกษา อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผู้ป่วยที่มคี วามร่วมมือใน
การใช้ย าระดับ ดีใ นการศึก ษานี้ เ ท่ า กับ ร้อ ยละ 72.4 เมื่อ
คานวณ EPV ได้เท่ากับ 6 ซึ่ง Vittinghoff และ McCulloch
(28) ได้ศกึ ษาพบว่า ค่า EPV 5-9 นัน้ โอกาสทีค่ ่า 95%CI
กับค่าความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 ทีจ่ ะผิดพลาดนัน้ ไม่ต่าง
จากค่า EPV เท่ากับ 10 มากนัก จึงอยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้
นอกจากนี้แบบประเมินที่ใช้ยงั ไม่จาเพาะกับโรค JIA เช่น
แบบวัดความรู้ อุปสรรค และทัศนคติต่อการใช้ยา รวมทัง้
ปั จจัยที่ต้องคานึงถึง คือ ความแตกฉานทางด้านสุขภาพ
(health literacy) ซึ่ง เป็ นตัว ก าหนดพฤติ ก รรมการใช้ ย า
อย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่าไม่ได้ทาการศึกษาในงานวิจยั นี้ แต่ได้

ศึกษาปั จจัยทางอ้อม ได้แก่ ความรู้ เศรษฐฐานะ อายุ ซึ่ง
พบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยา

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผู้ป่วย JIA ร้อยละ 72.4 มีความร่วมมือในการใช้
ยาในระดับดี ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการ
ใช้ยา ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้ยาและการที่ผู้ป่วยไม่มีโรค
เรื้อ รัง อื่น ร่ ว มด้ว ย บุ ค ลากรทางการแพทย์ค วรประเมิน
ทัศนคติต่อการใช้ยาร่วมกับการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาสาเหตุ
ของความร่วมมือในการใช้ยาในระดับต่ า เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
เชิงลึกมาประกอบเป็ นแนวทางในการให้คาปรึกษาเพื่อเพิม่
ความร่วมมือในการใช้ยา
การศึกษาในอนาคตควรพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจยั ให้จาเพาะกับโรค JIA มากขึน้ เช่น แบบวัดความรู้
อุปสรรค และทัศนคติต่อ การใช้ยา นอกจากนี้ควรมีการทา
วิจยั เชิงคุณภาพเพื่อสารวจเชิงลึกเกีย่ วกับปั จจัยทีอ่ าจส่งผล
ต่อความร่วมมือในการใช้ยา โดยเฉพาะปั จจัยด้านทัศนคติ
ต่อการใช้ยา
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