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Abstract
Objectives: To examine the effects of pharmaceutical care on drug related problems (DRPs) in patients with
dementia and knowledge on drugs and the disease, quality of life (QoL), and caregivers’ perceived burden in taking
care of patients. Methods: This study was a quasi-experimental research in one group of subjects with pretest and
posttest. The subjects were patients with dementia and their caregivers, 12 in each group, receiving care from
outpatient department at the Lelawadee clinic at Mahasarakham Hospital between August 1 to December 31, 2016.
The researchers identified and resolved DRPs in each patient for 3 times at the baseline (day 1), 30 and 90 days after
intervention. The researchers also counseled the caregivers on the disease, drug and basic caregiving, and provided
them with a handbook on taking care of patients with dementia. Results: The majority of dementia patients were
females (58.3%) with mean age of 72.9±12.7 years. Comparison of the data at baseline and 3 months after
intervention revealed that the average number of DRPs per patients significantly decreased from 0.83±0.72 to
0.25±0.45 (P=0.038). DRPs were completely resolved (100%) were medication non-adherence, not receiving needed
medications, and sub-therapeutic dosage. DRP with 50% decrease after intervention were adverse drug reaction. Most
caregivers were female (75%) with an average age of 46.2±9.0 years old and being patients’ offspring (66.7%).
Comparison of the data at baseline and after receiving education and handbook from the researchers revealed that
knowledge scores on the disease and drugs significantly increased (9.1±3.6 vs 12.6±3.7 from the full score of 20,
P=0.001). QoL and perceived burden of caregivers tended to improve but were not significant. Conclusion:
Pharmaceutical care provision could decrease the number of DRPs in people with dementia. Educating about drugs
and the disease with the distribution of handbooks significantly improves caregivers’ knowledge
Keywords: dementia, pharmaceutical care, caregiver, drug related problems, quality of life, perceived burden

130

บทนา
ภาวะสมองเสือ่ ม (dementia) เป็ นความผิดปกติทาง
สมองทีพ่ บบ่อย และมีแนวโน้มเพิม่ อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ในประชากรสูงอายุ ในผู้ท่ีม ีอายุ 65 ปี ข้นึ ไป ความชุกจะ
เพิม่ เป็ น 2 เท่า ในทุก ๆ อายุท่เี พิม่ ขึ้น 5 ปี ภาวะสมอง
เสือ่ มเกิดได้จากหลายสาเหตุรว่ มกัน ซึ่งส่งผลให้เซลล์สมอง
ในบริเวณเปลือกสมอง (cerebral cortex) ถูกทาลายมากขึน้
เรื่อย ๆ ตามอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ โดยเซลล์สมองของผูป้ ่วยจะถูก
ทาลายมากกว่าในคนทัวไป
่ (1) ลักษณะสาคัญของภาวะ
่
ั หาทางด้า นสติป ญ
ั ญาและ
สมองเสื่อ ม คือ ผู้ป วยจะมีป ญ
ความคิด ความจาบกพร่อง หลงลืม ทัง้ ความจาระยะสัน้ และ
ความจาระยะยาว มีปญั หาในการเข้าใจหรือใช้ภาษา การ
ตัดสินใจผิดพลาด ความคิดทางนามธรรมผิดไป มีปญั หาใน
การพูด โดยพูดซ้า ๆ ซาก ๆ ไม่เข้าใจคาพูด ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน มีความสับสนในเรื่อง
ของเวลา สถานที่ และบุ ค คล จนส่ ง ผลต่ อ บุ ค ลิ ก ภาพ
อารมณ์ การทางาน รวมทัง้ การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ในสังคม และ
ทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ คือการสูญเสียการรับรูต้ นเอง (2, 3)
องค์ก ารอนามัย โลกคาดการณ์ ว่ า จะมีผู้ท่ีม ีภ าวะ
สมองเสื่อมประมาณ 47 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2558 และอาจ
เพิม่ เป็ น 76 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 และอาจเพิม่ เป็ น 135
ล้ า นคน ในปี พ.ศ. 2593 ทั ง้ นี้ อ งค์ ก ารอนามั ย โลก
คาดการณ์ว่า ผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมจะมีจานวนเพิม่ ขึน้ เป็ น
2 เท่า ในทุก ๆ 20 ปี (4) การสารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่ า งกาย ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 โดย
สานักงานสารวจสุขภาพประชาชนไทย พบว่า ผูส้ งู อายุ 60
ปี ขน้ึ ไปมีความชุกของภาวะสมองเสื่อมประมาณร้อยละ 12
โดยพบในเพศหญิงร้อยละ 15 และในเพศชายพบร้อยละ 10
เมื่อแยกตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 60–69 ปี มีความชุก
ของโรคร้อยละ 7 ช่วงอายุ 70–79 ปี ความชุกร้อยละ 15
และช่วงอายุ 80 ปี ขึน้ ไป มีความชุกร้อยละ 33 (5)
ภาวะสมองเสื่ อ มไม่ ส ามารถรัก ษาให้ ห ายขาด
จ าเป็ น ต้ อ งรัก ษาทัง้ โดยการใช้ ย าและไม่ ใ ช้ ย า โดยมี
เป้าหมายของการรักษาคือ ชะลอการดาเนินของโรคหรือ
ชะลอระยะเวลาที่ผู้ป่ ว ยจะช่ ว ยเหลือ ตัว เองไม่ไ ด้ใ ห้น าน
ออกไป อาการของผู้ป่วยจะเป็ นมากขึน้ เรื่อย ๆ หากได้รบั
การรักษาช้าหรือรักษาไม่ต่อเนื่อง จะทาให้การดาเนินของ
โรคเป็ นไปอย่างรวดเร็ว จนท้ายที่สุดผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
จะไม่สามารถดูแลตนเองในการดาเนินชีวติ ประจาวัน จน
จาเป็ นต้องมีผู้ดูแล (caregiver) การดูแลผูป้ ่วยที่มภี าวะ
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สมองเสื่อมเป็ นภาระที่หนัก และอาจส่งผลกระทบต่อผูด้ ูแล
ในหลาย ๆ ด้า น เช่น การสูญ เสีย เวลาในการดูแ ลผู้ป่ว ย
ความเครีย ด รวมถึง เกิด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชีวิต ของ
ผูด้ แู ล (6)
การศึกษาในอดีตพบว่า การรักษาผู้ป่วยโรคสมอง
เสื่อมด้วยยา มักพบปญั หาจากการใช้ยาบ่อย เช่น ผู้ป่วย
ไม่ไ ด้รบั ยาตามที่แพทย์สงั ่ การเลือกใช้ยาที่ไ ม่เหมาะสม
หรือผู้ป่วยได้รบั ยาที่เหมาะสมแต่ขนาดยาสูงเกินไป การ
ได้รบั ยาไม่ตรงกับยาที่ระบุทห่ี น้าซองยา การเกิดอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ท้องเดิน
และน้าหนักลด (7-9) อาการไม่พงึ ประสงค์เหล่านี้อาจส่งผล
ทาให้ผู้ป่วยไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา นอกจากอาการ
ไม่พงึ ประสงค์จากยา ปจั จัยอื่นทีอ่ าจมีผลต่อความร่วมมือใน
การใช้ยาของผูป้ ว่ ย เช่น ความเชื่อเรื่องการรักษาของผูป้ ่วย
ผู้ดูแ ล รวมถึง แพทย์ผู้สงจ่
ั ่ า ยยา ความทนต่ อ ยาและการ
รักษา รวมถึงข้อจากัดทางกายภาพของผูป้ ว่ ยเอง (10)
ผูป้ ว่ ยโรคสมองเสือ่ มมักเป็ นผูส้ งู อายุซง่ึ มักมีโรคร่วม
อื่น ๆ ร่วมด้วย ผู้ป่วยจ าเป็ น ต้อ งได้รบั การรักษาด้วยยา
ั หาจากการใช้ยาได้บ่อย
หลายชนิ ดร่วมกัน ทาให้เกิดป ญ
นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคสมองเสือ่ มจาเป็ นต้องมีผดู้ แู ล
ซึง่ ต้องดูแลผูป้ ่วยในทุก ๆ ด้าน ผูด้ แู ลผูป้ ่วยโรคสมองเสือ่ ม
ต้องใช้ทงั ้ เวลาและค่าใช้จ่ายที่มากในการดูแลจนอาจทาให้
เกิดความรู้ส ึก เป็ น ภาระในการดูแ ลผู้ป่ วย และอาจส่ง ผล
กระทบต่อผูด้ ูแลผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น
ด้านเวลาของผู้ดูแลที่ต้องมาดูแลผู้ป่วย ด้านร่างกาย ด้าน
พัฒ นาการ ด้า นสัง คม และด้า นอารมณ์ หากผู้ดู แ ลไม่ ม ี
ความรูเ้ รื่องโรคและยาของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม อาจส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการรักษา และคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วย
โรคสมองเสือ่ มด้วย (6, 11)
จากปจั จัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ผูป้ ่วยโรค
สมองเสือ่ มมีความเสีย่ งในการเกิดปญั หาจากการใช้ยา การ
ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาทีม่ สี าเหตุมาจากทัง้ ตัวผูป้ ่วย
ยาที่ไ ด้รบั รวมถึง ผู้ดูแลที่ม ีค วามเชื่อ เรื่องการรักษาที่ไ ม่
ถูกต้อง อาจทาให้มผี ลกระทบต่อตัวผูป้ ่วยรวมถึงผูด้ ูแลและ
คนในครอบครัว ส่งผลให้คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่วยและผูด้ ูแล
ั หาที่พบ ทาให้ผู้วิจ ยั
ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมแย่ลง จากป ญ
ต้องการศึกษาว่า ผลของการที่เภสัชกรเข้ามามีบทบาทใน
การดูแลผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมเฉพาะราย และการให้ความรู้
ั หาด้า นยาในผู้ป่ ว ย ความรู้ข อง
แก่ ผู้ดูแ ลผู้ป่ ว ยฯ ต่ อ ป ญ
ผูด้ ูแลในเรื่องโรคและยา ความรูส้ กึ เป็ นภาระ และคุณภาพ

ชีวิต ของผู้ดู แ ลผู้ป่ ว ยฯ ป จั จุ บ ัน การศึก ษาผลการให้ก าร
บริบาลทางเภสัช กรรมแก่ผู้ป่วยนอกโรคสมองเสื่อม และ
การให้ความรูแ้ ก่ผดู้ ูแลผูป้ ่วยฯ ยังมีไม่มาก การศึกษานี้จงึ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปญั หาด้านยาก่อนและหลัง
การได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ่วยโรคสมองเสือ่ ม
และเพื่อเปรียบเทียบความรูแ้ ละความเข้าใจเรื่องโรคสมอง
เสือ่ มและยาทีใ่ ช้รกั ษา คุณภาพชีวติ ความรูส้ กึ เป็ นภาระใน
การดู แ ลผู้ป่ ว ยโรคสมองเสื่อ ม ก่ อ นและหลัง การการให้
ความรูแ้ ละคาแนะนาด้านโรคและยา ร่วมกับการให้ค่มู อื แก่
ผู้ดู แ ลผู้ป่ ว ยฯ และติด ตามผู้ป่ ว ยและผู้ดู แ ลผู้ป่ ว ยฯ ทาง
โทรศัพท์

วิ ธีการวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้รบั การอนุ มตั ิขนั ้ ตอนการศึกษาและ
จริย ธรรมทางการท าวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ จ ากคณะกรรมการ
จริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
(เลขทีร่ บั รองที่ mskhe 013/2559) การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั
กึ่งทดลองแบบ 1 กลุ่มทีม่ กี ารวัดผลก่อนและหลัง (quasiexperimental study: one group pre-posttest design)
การวิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559
ตัวอย่าง
ตัว อย่ า ง คือ ผู้ ป่ ว ยที่แ พทย์ วินิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น โรค
สมองเสื่อมตามเกณฑ์ก ารวินิ จฉัย Diagnostic
and
Statistical Manual of Mental Disorders ฉบับที่ 5 (DSMV) ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ณ คลินิกลีลาวดี
โรงพยาบาลมหาสารคาม และมีผู้ดูแ ลที่ม าโรงพยาบาล
พร้อ มกับ ผู้ป่ ว ยทุ ก ครัง้ ในระหว่ า งการวิจ ัย การคัด เลือ ก
ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาทีเ่ ป็ นผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมและผูด้ ูแล มี
เกณฑ์รบั เข้า ดัง นี้ ผู้ ป่ว ยโรคสมองเสื่อมและผู้ดูแ ลผู้ป่ ว ย
อายุ 18 ปี ขึน้ ไป ซึ่งยินยอมเข้าร่วมการศึกษา สามารถ
สื่อ สารกับ ผู้วิจ ัย ได้ และมีห มายเลขโทรศัพ ท์ท่ีส ามารถ
ติดต่อได้ ส่วนเกณฑ์คดั ออกมีดงั นี้ ผูป้ ่วยหรือผูด้ แู ลขอออก
จากการศึก ษา ไม่ส ะดวกให้ติด ตามหรือ ติด ตามไม่ไ ด้ใ น
ระหว่างการศึกษา และมีความผิดปกติทเ่ี ป็ นอุปสรรคต่อการ
มารับการบริบาลทางเภสัชกรรม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ คานวณด้วยสูตร
สาหรับเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ในงานวิจยั แบบวัดผลก่อน-หลัง
โดยกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 เท่ากับ 0.05 (α

= 0.05) อานาจการทดสอบ (power of test: 1-β) ที่ 0.80
ั หาด้ า นยาก่ อ นและหลัง การได้ ร ับ การ
ค่ า เฉลี่ย ของป ญ
บริบาลทางเภสัชกรรมที่ 1.64 และ 0.84 ตามลาดับ ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐานในประชากรเท่ากับ 1.16 และค่าเฉลี่ย
ั หาด้า นยาก่อนและหลังการได้ร บั การบริบาลทาง
ของป ญ
เภสัชกรรมลดลงเท่ากับ 0.77 ค่าเหล่านี้ได้มาจากการศึกษา
ผลการให้บริบาลเภสัชกรรมผูป้ ่วยนอกต่อปญั หาด้านยาใน
ผูป้ ่วยโรคสมองเสือ่ มของพลกฤติ ศิรพิ รโภคา และพัชรินทร์
สุดยาใจ (12) การคานวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 14 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิ จยั
ั หา
การวิจ ยั นี้ ใ ช้แ บบบัน ทึก ผลการติด ตามป ญ
การใช้ยาของผู้ป่วยนอกโรคสมองเสื่อมเพื่อรวบรวมข้อมูล
พืน้ ฐานผูป้ ่วย ประวัตกิ ารเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ ยาทีไ่ ด้รบั
และข้อมูลการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม นอกจากนี้ยงั ใช้
แบบบันทึกข้อมูลพืน้ ฐานของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเพื่อรวบรวมข้อมูล
พืน้ ฐานของผู้ดูแลผู้ป่วย กลุ่มผู้วจิ ยั พัฒนาแบบทดสอบ
ความรูข้ องผูด้ ูแลผูป้ ่วยเรื่องโรคและยา โดยปรับปรุงมาจาก
ชุดคาถามของแก้วกาญจน์ รุ่งเรืองและคณะ (3) มีจานวน
คาถาม 20 ข้อ ประกอบด้วยคาถามเรื่องโรคจานวน 12 ข้อ
และเรื่องยาจานวน 8 ข้อ ประกอบด้วยคาถามทางบวกและ
คาถามทางลบ คาถามเป็ นแบบ 2
ตัวเลือก โดยให้
เลือกตอบว่าข้อความนัน้ ถูกหรือผิด (คิดคะแนน ตอบถูก =
1 คะแนน และตอบผิด = 0 คะแนน) การหาความสอดคล้อง
ระหว่ า งค าถามกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ท าโดยให้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
ประเมินคาถามโดยใช้มาตรวัด 4 ระดับ คือ 1 = ไม่
สอดคล้อง 2 = สอดคล้องบางส่วน 3 = ค่อนข้างสอดคล้อง
และ 4 = มีความสอดคล้องมาก และคานวณดัชนีความตรง
ด้านเนื้อหา (content validity index) คาถามทีไ่ ด้รบั การ
ประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นระดับ 3 หรือ 4 เท่านัน้ ถือว่ามี
ความตรงเชิง เนื้ อหา การประเมิน พบดัชนี ค วามตรงด้า น
เนื้อหา เท่ากับ 0.75 จากนัน้ ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
ของผู้ทรงคุณวุฒแิ ละทดสอบค่าความเที่ยงในตัวอย่าง 12
ราย ได้ Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.75
การวัดคุณภาพชีวติ ใช้แบบวัดขององค์การอนามัย
โลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI) ซึง่
แปลโดยโรงพยาบาลสวนปรุง พ.ศ. 2545 (13) มีคาถาม
จานวน 26 ข้อ คาตอบแต่ละข้อเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จาก ไม่เลย = 5 คะแนน เล็กน้อย = 4 คะแนน
ปานกลาง = 3 คะแนน มาก = 2 คะแนน และ มากทีส่ ดุ = 1
คะแนน คะแนน 26–60, 61–95 และ 96–130 คะแนน
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หมายถึงการมีคุณภาพชีวติ ในระดับทีไ่ ม่ดี ปานกลาง และดี
ตามลาดับ คุณภาพชีวติ แบ่งเป็ นองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านสุขภาพกาย คะแนนเต็ม 35 คะแนน คะแนน 7-16,
17-26 และ 27-35 คะแนน หมายถึงการมีคุณภาพชีวติ ด้าน
สุขภาพกายในระดับทีไ่ ม่ดี ปานกลาง และดี ตามลาดับ 2)
ด้านจิตใจ คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนน 6-14, 15-22
และ 23-30 คะแนน หมายถึงการมีคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจ
ในระดับทีไ่ ม่ดี ปานกลาง และดีตามลาดับ 3) ด้านสัมพันธ
ภาพทางสังคม คะแนนเต็ม 15 คะแนน คะแนน 3-7 , 8-11
และ 12-15 หมายถึง การมีคุณภาพชีวติ ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคมในระดับทีไ่ ม่ดี ปานกลาง และดี ตามลาดับ และ
4) ด้านสิง่ แวดล้อม คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนน 8-18,
19-29 และ 30-40 หมายถึงการมีคุณภาพชีวติ ด้านสิง่ แวดล้อมในระดับทีไ่ ม่ดี ปานกลาง และดี ตามลาดับ
แบบวัดภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่
ใช้ในการวิจยั
พัฒนาโดย ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ (14)
จ านวน 22
ข้อ แบบวัด นี้ แ ปลมาจากแบบประเมิน
ประสบการณ์ความเครียดของผูด้ ูแลผูส้ งู อายุและผูท้ ม่ี คี วาม
พิการต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดารงชีวติ ของผูด้ ูแล ซึ่ง
เป็ นเครื่องมือที่มมี าตรฐาน สามารถใช้วดั ภาระในการดูแล
ผูป้ ่วยเรือ้ รังได้ตรงกับกลุ่มดูแลคนไทย สอดคล้องกับบริบท
ทางวัฒนธรรมของสังคมไทย มีลกั ษณะมาตรวัดเป็ น 5
ระดับ คือ 4 = ประจา 3 = บ่อยครัง้ 2 = บางครัง้ 1 = นาน
ๆ ครัง้ และ 0 = ไม่เคยเลย การแปลผลความรูส้ กึ เป็ นภาระ
ของผูด้ แู ลเป็ นดังนี้ คะแนนรวม 0-20, 21-40, 41-60 และ
61-88 หมายถึง ไม่มภี าระหรือมีภาระน้อย
มีภาระน้ อย
ถึงปานกลาง
มีภาระปานกลางถึงรุ นแรง และมีภ าระ
รุนแรง ตามลาดับ เครื่องมือนี้ผ่านการทดสอบความเทีย่ ง
ได้คา่ Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.92
คู่มอื การให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ลผูป้ ่วยฯ เรื่องโรคสมอง
เสือ่ มและการรักษา จานวน 12 หน้า ประกอบด้วยความรู้
พืน้ ฐานเกีย่ วกับโรคสมองเสือ่ ม อาการ สาเหตุ แนวทางการ
รักษาผูป้ ่วยด้วยยา ข้อบ่งใช้ คุณสมบัตขิ องยา วิธบี ริหารยา
อาการข้างเคียง และการจัดการเมื่อลืมรับประทานยา หรือ
อาการไม่พงึ ประสงค์ ยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
อาหารเสริม กับ การชะลออาการสมองเสื่อ ม ค าแนะน า
เบื้องต้น สาหรับการเป็ น ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม และ
ตารางบันทึกการรับประทานยาของผูป้ ว่ ยโรคสมองเสือ่ ม
เครื่อ งมือ ในการศึก ษาทัง้ หมดถู ก ทดสอบดัช นี
ความตรงด้ า นเนื้ อหา ค่ า ความสอดคล้ อ งร ะหว่ า ง
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ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นแพทย์ทช่ี านาญเกี่ยวกับ
โรคสมองเสื่ อ ม และอาจารย์ ข องคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 3 ท่าน
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ผู้วจิ ยั รวบรวมรายชื่อผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่ผ่าน
เกณฑ์ ร ับ เข้า จากห้ อ งเวชระเบีย น และให้ ข้ อ มู ล อย่ า ง
ละเอียดแก่ผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมและผู้ดูแลถึงวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั กระบวนการวิจยั สิง่ ที่ผู้เข้าร่วมวิจยั ต้องทา
ผลดีและผลเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ จากงานวิจยั ความเป็ นอิสระใน
การเข้าร่วมหรือถอนตัวออกจากงานวิจยั ณ เวลาใด ๆ ทัง้ นี้
เพื่อให้ผูป้ ่วยและผูด้ ูแลผูป้ ่วยฯ ตัดสินใจในการเข้าร่วมการ
วิจยั รวมถึงการเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา
ผู้วจิ ยั เขียนเครื่องหมายหน้ าแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่
คัดเลือกเข้าร่วมการวิจยั เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ณ คลินิกลีลาวดี
ทราบว่า ต้องนาผู้ป่วยมาพบผู้วจิ ยั หลังพบแพทย์ตามนัด
ผูว้ จิ ยั พบผูป้ ่วยและผูด้ แู ลจานวน 3 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั
สัมภาษณ์ และประเมินผูป้ ่วยและผูด้ ูแลในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่วยหรือผูด้ ูแล ประเมินปญั หาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ประเมินความรู้เรื่อง
โรคและการรักษาด้วยยา คุณภาพชีวติ และความรูส้ กึ เป็ น
ภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม หลังจากนัน้ ผู้วิจยั ให้
การบริบ าลทางเภสัช กรรมแก่ ผู้ป่ ว ยโรคสมองเสื่อ มเป็ น
รายบุคคล โดยค้นหาปญั หาด้านการใช้ยาทัง้ 8 ด้านที่
ดัดแปลงมาจากแบบประเมินของ รจเรศ หาญรินทร์ (15)
คื อ ผู้ ป่ ว ยไม่ ไ ด้ ร ับ ยาที่ ค วรจะได้ ผู้ ป่ ว ยได้ ร ับ ยาที่ ไ ม่
เหมาะสม ผู้ป่ ว ยได้ร ับ ยาที่ถู ก ต้อ งแต่ ข นาดน้ อ ยเกิน ไป
ผูป้ ่วยไม่ได้รบั ยาตามแพทย์สงั ่ ผูป้ ่วยได้รบั ยาที่ถูกต้องแต่
ขนาดมากเกินไป ผูป้ ่วยเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้
ยา ผู้ป่วยเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยา และ ผูป้ ่วยได้รบั ยาที่
ั หาด้า นยาที่
ไม่ ม ีข้อ บ่ ง ชี้ท างวิช าการ หากผู้วิจ ัย พบป ญ
สามารถแก้ไ ขโดยการให้คาแนะน า จะท าการแนะนาแก่
ั หาที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วยและผู้ดูแลโยตรง แต่หากเป็ นป ญ
บุคคลอื่น เช่น การพบปญั หาจากคาสังจ่
่ า ยยาจากแพทย์
ผู้ร ัก ษา ผู้วิจ ัย จะแจ้ง ผู้ป่ ว ยและผู้ดู แ ลให้ท ราบก่ อ นที่จ ะ
ประสานงานกับแพทย์ เพื่อดาเนิ นการแก้ไขปญั หาร่วมกัน
ผูว้ จิ ยั ให้ความรูเ้ รื่องโรคและยาพร้อมให้คู่มอื การให้ความรู้
เรือ่ งโรคสมองเสือ่ มแก่ผดู้ แู ล โดยอธิบายเนื้อหาโดยละเอียด
ตามคู่มอื และซักถามความเข้าใจในผูด้ แู ล หากพบว่าเข้าใจ
เรื่อ งโรคและยาคลาดเคลื่อ น ผู้วิจ ยั จะอธิบ ายซ้ า จนกว่า
ผูด้ แู ลจะเข้าใจอย่างถูกต้อง

การพบผูป้ ่วยและผูด้ ูแลครัง้ ที่ 2 จะนัดหมายใน
วันที่ 30 หลังจากพบผูป้ ่วยครัง้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั สอบถามปญั หา
ด้านยา และให้คาแนะนาเพื่อแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในผูป้ ่วย
โรคสมองเสื่อม และประเมินความรูเ้ รื่องโรคและยาในผูด้ ูแล
หากผูป้ ว่ ยมีปญั หาด้านการใช้ยา ทีมผูว้ จิ ยั จะให้คาแนะนาที่
เหมาะสม หรือ ประสานงานกับ แพทย์ผู้ร กั ษาผู้ป่ ว ยเพื่อ
ั หาที่เ กิด กับ ผู้ป่ ว ยร่ว มกัน หรือ ผู้ดูแ ลผู้ป่ ว ยที่ม ี
แก้ไ ขป ญ
ความเข้า ใจที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ งในด้า นโรคและยา ผู้วิจ ัย จะ ให้
ความรูแ้ ก่ผูด้ ูแลอีกครัง้ และเน้นย้าเนื้อหาที่ผูด้ ูแลเข้าใจไม่
ครบถ้วน หรือเข้าใจไม่ถกู ต้อง
ในการพบผูป้ ่วยและผูด้ แู ลในครัง้ ที่ 3 ในวันที่ 90
หลังจากพบผูป้ ่วยครัง้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั สอบถามถึงปญั หาด้านยา
และให้การบริบาลทางเภสัชกรรมที่เหมาะสมกับปญั หาใน
ผู้ป่วย และประเมินความรู้เรื่องโรคและยา ความรู้สกึ เป็ น
ภาระ คุ ณ ภาพชีวิต รวมถึง ความพึง พอใจต่ อ การให้ก าร
บริบาลทางเภสัชกรรมของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคสมองเสือ่ ม
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาใช้สถิตสิ ถิตเิ ชิงพรรณนาในรูปค่าเฉลี่ย
ความถี่ และร้อยละเพื่อสรุปข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง ได้แก่
เพศ อายุ น้ าหนัก สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ โรคประจาตัว ประวัตทิ างสังคม และระยะเวลาการ
เป็ นโรคสมองเสื่อม และใช้สถิติ paired t-test สาหรับการ
เปรียบเทียบตัวแปรต่อเนื่องที่มกี ารกระจายข้อมูลปกติใน
กลุ่ ม เดี ย วกั น ก่ อ นและหลั ง การทดลอง และใช้ ส ถิ ติ
Wilcoxon signed rank test สาหรับตัวแปรต่อเนื่องทีม่ กี าร
กระจายของข้อมูลไม่เป็ นโค้งปกติ การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่
ความรูใ้ น 3 เวลา ใช้ Cochrane test ใช้ Mcnemar’s test
วิเคราะห์รายคู่หลังจากทีว่ เิ คราะห์โดย Cochrane test แล้ว
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ผลการวิ จยั
ผูป้ ่วยนอกโรคสมองเสือ่ มและผูด้ ูแลทีม่ ารับบริการ
ที่ค ลินิ ก ลีล าวดี โรงพยาบาลมหาสารคาม ระหว่า งเดือ น
สิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ยินดีเข้าร่วมการวิจยั
กลุ่มละ 14 ราย เมื่อสิน้ สุดการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเหลือ
กลุ่มละ 12 ราย เนื่องจากผูป้ ่วยไม่สามารถมารับบริการได้
ตามวันนัดหมาย (1 ราย) และไม่สามารถติดตามได้ทาง
โทรศัพท์ (1 ราย) ดังนัน้ กลุ่มผู้ดูแลจึงเหลือ 12 ราย
เช่นเดียวกัน ผูป้ ว่ ยโรคสมองเสือ่ มเป็ นเพศหญิง 7 ราย อายุ

เฉลีย่ 72.9 ปี ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส (5 ราย) ผูป้ ว่ ย
ทัง้ หมดไม่มอี าชีพและไม่มรี ายได้ ผูป้ ่วยมีการศึกษาไม่เกิน
ระดับประถมศึกษา 9 ราย ผูป้ ่วยโรคสมองเสือ่ มมีระยะเวลา
เจ็บ ป่ ว ยนานเฉลี่ย 2.4
ปี ได้ร ับ การวินิ จ ฉัย เป็ น
Alzheimer's dementia 11 ราย และเป็ น vascular
dementia 1 ราย ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาด้วยยารักษาโรค
สมองเสื่อม 6 ราย และยาตามอาการอื่น ๆ เช่น ยาต้าน
อาการทางจิต ยาคลายวิตกกังวล ยาต้านเศร้า ผูป้ ่วยได้รบั
ยาเฉลีย่ 6 รายการ และมีโรคร่วม 10 ราย ดังนี้ ความดัน
โลหิตสูง 5 ราย ไขมันในเลือดสูง 4 ราย ต่อมลูกหมากโต 4
ราย เบาหวาน 3 ราย ภาวะเพ้อ สับสน 2 ราย ไตวาย
เรือ้ รัง 1 ราย หลอดเลือดสมอง 1 ราย กระดูกพรุน 1 ราย
และข้อรูมาตอยด์ 1 ราย
ผูด้ ูแลผูป้ ่วยโรคสมองเสือ่ มส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
9 ราย อายุเฉลีย่ 46.2 ปี ผูด้ แู ล 6 รายมีสถานภาพโสด มี
ความเกีย่ วข้องเป็ นบุตร 8 ราย และ ผูด้ แู ลส่วนใหญ่มอี าชีพ
เกษตรกรรม 4 ราย และรับราชการ 4 ราย อาชีพค้าขาย 1
ราย อาชีพลูกจ้าง 1 ราย และไม่มงี านทา 2 ราย ผูด้ แู ลมี
ระดับการศึกษาทีส่ งู กว่าผูป้ ่วย ผูด้ แู ลส่วนใหญ่มรี ายได้น้อย
กว่า 5,000 บาทต่อเดือน
ปัญหาจากการใช้ยาของผูป้ ่ วยโรคสมองเสื่อม
ก่อนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม พบปญั หา
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ยาในผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมจานวน 10
ั หา ค่ า เฉลี่ ย ของจ านวนป ญ
ั หาเท่ า กั บ 0.83±0.72
ปญ
ปญั หา/ผูป้ ่วย 1 ราย โดยพบการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ยา 6 ปญั หา ผูป้ ่วยไม่ให้ความร่วมมือในการใช้
ยา 2 ปญั หา ผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั ยาทีค่ วรจะได้ 1 ปญั หา ผูป้ ่วย
ได้รบั ยาทีถ่ ูกต้องแต่ขนาดน้อยเกินไป 1 ปญั หา หลังการให้
การบริบาลทางเภสัชกรรมพบค่าเฉลี่ยของจานวนปญั หาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยาลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เหลือ
0.25±0.45 ปญั หา/ผูป้ ่วย (P=0.038) โดยพบว่ามีเฉพาะ
ปญั หาการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา 3 ปญั หา
ดังแสดงในตารางที่ 1 รายละเอียดปญั หาและการแก้ไข
ปญั หาจากการใช้ยาแสดงดังตารางที่ 1
ความรู้เรื่องโรคและยาของผู้ดแู ลฯ
จานวนผูด้ แู ลทีต่ อบแบบประเมินความรูเ้ รือ่ งโรค
และยาถูกต้อง แสดงดังตารางที่ 2 ก่อนการให้การบริบาล
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ตารางที่ 1. จานวนผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาจากการใช้ยาก่อนและหลังการได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม 3 เดือน (n=12)
ปญั หาการใช้ยา
จานวนปญั หาจากการใช้ยา
ก่อนการศึกษา
หลังการศึกษา
ผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั ยาทีค่ วรจะได้
1
0
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาทีถ่ กู ต้องแต่ขนาดน้อยเกินไป
1
0
ผูป้ ว่ ยไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา
2
0
่
ผูป้ วยเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
6
3
วิงเวียนศีรษะ
1
0
ท้องผูก
1
0
เบื่ออาหาร
1
1
Extrapyramidal symptoms
3
2
1
จานวนปญั หาเฉลีย่ (ค่าเฉลีย่ ±SD)
0.83±0.72
0.25±0.45
1: Wilcoxon signed rank test, P=0.038
ทางเภสัชกรรม ผูด้ ูแลผูป้ ่วยมีคะแนนเฉลี่ยความรูเ้ รื่องโรค
และยาเท่ากับ 9.1±3.6 คะแนน (เต็ม 20 คะแนน) ภายหลัง
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ครัง้ ที่ 2 (30 วันหลังจาก
วันเริม่ การศึกษา) และครัง้ ที่ 3 (90 วันหลังจากวันเริม่
การศึกษา) ผูด้ แู ลมีคะแนนเฉลีย่ 12.3±2.8 และ 12.6±3.7
คะแนน ตามลาดับ ความรูเ้ รื่องโรคและยาของผูด้ ูแลผูป้ ่วย
หลังการบริบาลทางเภสัชกรรม ในครัง้ ที่ 2 และ 3 ต่างจาก
ความรูใ้ นการติดตามครัง้ ที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P
=0.001 และ 0.001 ตามลาดับ) แต่ความรูภ้ ายในการ
ติดตามครัง้ ที่ 3 ไม่แตกต่างกันกับครัง้ ที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญ
คาถามเกี่ยวกับการฝึ กความจาที่ว่า “ถ้าฝึ กมาก
เกิน ไปจะท าให้ ผู้ ป่ ว ยมีค วามจ าที่ดีข้ึน ” พบว่ า คะแนน
ความรูใ้ นครัง้ ที่ 3 เพิม่ มากกว่าครัง้ ที่ 1 และ 2 อย่างมี
นัยสาคัญ (P=0.015) แต่ความรูใ้ นครัง้ ที่ 1 และ 2 ไม่

แตกต่างกัน (P>0.05) ส่วนคาถาม “ถ้าผู้ป่วยมีอาการหวัด
คัดจมูก ยาแก้แพ้ท่เี หมาะสม คือยาแก้แพ้ ท่ที าให้ง่วงนอน
เช่น คลอเฟนิรามีน” พบว่าคะแนนความรูใ้ นครัง้ ที่ 2 และ 3
เพิม่ มากกว่าครัง้ ที่ 1 อย่างมีนัยสาคัญ (P=0.002) แต่
คะแนนความรูใ้ นครัง้ ที่ 2 และ 3 ไม่แตกต่างกัน ในคาถาม
“ยาแก้ปวดเมื่อยที่สามารถใช้ได้ในผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมคือยา
ทีม่ สี ว่ นผสมของตัวยาออร์เฟนาดรีน” คะแนนความรูใ้ นครัง้ ที่
2 และ 3 เพิม่ มากกว่าครัง้ ที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญ (P=0.015)
แต่ความรูใ้ นครัง้ ที่ 2 และ 3 ไม่แตกต่างกัน (P>0.05)
คาถามที่ว่า “สารสกัดจากใบแปะก๊วยสามารถช่วยปรับปรุง
ความจ าและการท างานของสมองในผู้ป่ ว ยโรคเสื่อ มได้”
พบว่า คะแนนความรูใ้ นครัง้ ที่ 2 เพิม่ มากกว่าครัง้ ที่ 1 อย่าง
มีนัยสาคัญ (P=0.039) แต่คะแนนความรูใ้ นครัง้ ที่3 ไม่
แตกต่างกับครัง้ ที่ 1 และ 2 อย่างมีนยั สาคัญ (P>0.05)

ตารางที่ 2. คะแนนเฉลีย่ และจานวนผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคสมองเสือ่ มทีต่ อบแบบประเมินความรูเ้ รือ่ งโรคและยาถูกต้อง
จานวนผูด้ แู ลทีต่ อบถูก
คาถามประเมินความรูเ้ รือ่ งโรคและยา
ก่อน
หลังการศึกษา หลังการศึกษา
การศึกษา
1 เดือน
3 เดือน
1. ภาวะสมองเสื่อม คือภาวะทีส่ มรรถภาพการทางานของสมอง
9
12
12
ถดถอยหรือบกพร่องในด้านต่างๆ เช่น ความจา การตัดสินใจ การ
วางแผน การใช้ภาษา สมาธิหรือความใส่ใจ ความสามารถในการ
รับรูเ้ กีย่ วกับสังคมรอบตัว
2. การรักษาโรคสมองเสื่อมชนิ ดอัลไซเมอร์สามารถท าให้ผู้ป่ วย
6
9
9
หายขาดจากโรคได้
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P1
0.050

0.050

ตารางที่ 2. คะแนนเฉลีย่ และจานวนผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคสมองเสือ่ มทีต่ อบแบบประเมินความรูเ้ รือ่ งโรคและยาถูกต้อง (ต่อ)
จานวนผูด้ แู ลทีต่ อบถูก
คาถามประเมินความรูเ้ รือ่ งโรคและยา
ก่อน
หลังการศึกษา หลังการศึกษา
การศึกษา
1 เดือน
3 เดือน
3. ผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมอาจมีอาการหลงผิด หวาดระแวง หูแว่ว เห็น
11
10
12
ภาพหลอนได้
4. ผูป้ ่วยโรคสมองเสือ่ มทีม่ อี าการทางจิตสามารถให้รบั การรักษาด้วย
10
9
12
ยารักษาโรคได้
5. ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอาจมีพฤติกรรมการนอนที่เปลี่ยนแปลงไป
8
9
9
สามารถรักษาได้ดว้ ยวิธกี ารใช้ยาและไม่ใช้ยา
6. ผู้ป่วยในระยะเริม่ ต้นจะสูญเสียความสามารถในการทากิจวัตร
3
4
3
ประจาวันขัน้ พืน้ ฐาน เช่น การลุกจากเตียง หรือ การแต่งตัว
7. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่น เหล้า เบียร์ สุรา เป็ นสาเหตุท่ที าให้
10
9
10
เกิดโรคสมองเสือ่ มได้
8.
ผู้ป่ ว ยโรคสมองเสื่อ มมัก ขาดสารอาหารหลายประเภท
6
8
9
โดยเฉพาะประเภทโปรตีนทีม่ ผี ลต่ออาการของโรค
9. การฝึกความจา ถ้าฝึกมากเกินไปจะทาให้ผปู้ ว่ ยมีความจาทีด่ ขี น้ึ
4
3
8
่
10.
ผู้ปวยเป็ น โรคสมองเสื่อมระยะแรก ผู้ดูแลควรให้ค วาม
1
3
3
ช่วยเหลือในการดาเนินชีวติ ประจาวันของผูป้ ว่ ยในทุก ๆ ด้าน
11. ผู้ ดู แ ลไม่ ค วรพาผู้ ป่ ว ยออกไปในที่ ชุ ม ชน เพราะอาจเกิ ด
5
5
4
อุบตั เิ หตุและการพลัดหลง
12. หากผู้ดูแลผู้ป่วยมีปญั หาที่แก้ไขไม่ได้ ควรปล่อยวางไว้ก่อน
6
9
9
และแก้ไขในภายหลัง
13. การรักษาโรคสมองเสือ่ มมีการรักษาโดยการใช้ยาเพียงวิธเี ดียว
10
11
8
14. ยารักษาโรคสมองเสื่อมมีหลายรูปแบบ รวมทัง้ ในรูปแบบแผ่น
3
5
4
แปะผิวหนัง
15. ยารักษาโรคสมองเสื่อมอาจทาให้เกิดอาการเบื่ออาหารและ
4
8
7
คลื่นไส้ได้
16. ถ้าผูป้ ่วยมีอาการหวัด คัดจมูก ยาแก้แพ้ทเ่ี หมาะสม คือยาแก้
1
9
9
แพ้ทท่ี าให้งว่ งนอน เช่น คลอเฟนิรามีน
17. ยาแก้ปวดเมื่อยที่สามารถใช้ได้ในผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมคือยาที่ม ี
0
4
5
ส่วนผสมของตัวยาออร์เฟนาดรีน
18. สารสกัดจากใบแปะก๊วยสามารถช่วยปรับปรุงความจาและการ
6
10
9
่
ทางานของสมองในผูป้ วยโรคเสือ่ มได้
19. ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหารพรมมิส ามารถบ ารุ ง สมองและเพิ่ม
1
1
2
ความจาได้
20. หากลืมรับประทานยา ให้รบั ประทานยาทันทีทน่ี ึกขึน้ ได้ และ
5
10
8
ทานเม็ดต่อไปตามปกติ
คะแนนเฉลีย่ (เต็ม 20 คะแนน)
9.1±3.6
12.3±2.8
12.6±3.7
1: Cochrane Chi-square 2: Friedman test

P1
0.223
0.174
0.867
0.819
0.819
0.311
0.015
0.264
0.846
0.276
0.097
0.223
0.115
0.002
0.015
0.039
0.717
0.093
0.0012
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ตารางที่ 3. คุณภาพชีวติ ของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคสมองเสือ่ มก่อนและหลังการได้รบั ความรูแ้ ละคูม่ อื เรือ่ งโรคและยา
จานวนผูด้ แู ลปว่ ย (คน)
ตัวแปร
ก่อนการได้รบั การบริบาล
หลังการได้รบั การบริบาล 3 เดือน
คุณภาพชีวติ (เฉลีย่ ±SD)
90.8 ± 12.0
93.0 ± 16.8
ไม่ดี
0
0
ระดับคุณภาพชีวติ
ปานกลาง
8
6
ดี
4
6
ไม่ดี
0
1
ด้านสุขภาพกาย
ปานกลาง
10
7
ดี
2
4
ไม่ดี
0
0
ด้านจิตใจ
ปานกลาง
7
4
ดี
5
7
ไม่ดี
2
2
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ปานกลาง
6
7
ดี
4
3
ไม่ดี
0
0
ด้านสิง่ แวดล้อม
ปานกลาง
6
3
ดี
6
9
1: Paired t-test
2: Wilcoxon signed rank test
ความรู้สึกเป็ นภาระของผูด้ แู ลฯ
ก่ อ นการให้ ก ารบริบ าลทางเภสัช กรรมพบว่ า
ผูด้ ูแลผูป้ ่วย 9 ราย รูส้ กึ ว่าการดูแลผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อม
เป็ นภาระในระดับน้อยถึงปานกลาง รองลงมาคือ ไม่มภี าระ
หรือมีภาระน้อย (3 ราย) หลังการให้การบริบาลทางเภสัช
กรรมพบว่าผูด้ ูแลผูป้ ่วย 8 ราย รูส้ กึ ว่าการดูแลผูป้ ่วยเป็ น
ภาระน้อยถึงปานกลาง รองลงมาคือ ไม่มภี าระหรือมีภาระ
น้อย (3 ราย) มีภาระปานกลางถึงรุนแรง (1 ราย) อย่างไรก็
ตาม การศึกษานี้พบว่า ระดับความรูส้ กึ เป็ นภาระของผูด้ แู ล
ผู้ป่วยก่อนและหลังการได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.564)
ระดับ คุ ณ ภาพชีวิต โดยรวมและรายด้า น (ด้า น
สุขภาพกาย จิตใจ สัมพันธภาพทางสังคม และสิง่ แวดล้อม)
มีแนวโน้มดีขน้ึ หลังการได้รบั การบริบาล 3 เดือน แต่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)

การอภิ ปรายผล
การศึกษานี้เป็ นการศึกษานาร่อง จึงมีขอ้ จากัด
เรื่องขนาดตัวอย่างที่น้อยมากและอานาจของการทดสอบ
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P
0.4591
0.1572
0.5642
0.5642

0.6652
0.0832

น้ อ ยมาก ซึ่ง มีผ ลทาให้ก ารทดสอบสถิติใ นหลายจุ ด ไม่ม ี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ขนาดตัว อย่ า งที่น้ อ ยเกิด เนื่ อ งจาก
ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมรับการรัก ษา
จานวนน้อยและไม่มผี ปู้ ่วยรายใหม่ ผูป้ ่วยและผูด้ ูแลจานวน
หนึ่งไม่ประสงค์เข้าร่วมการศึกษา อย่างไรก็ตามเมื่อคานวณ
ค่าอานาจการทดสอบสาหรับปญั หาในการใช้ยาพบว่าได้
เท่ากับร้อยละ 85.7 ซึ่งอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ แต่สาหรับ
คุณภาพชีวติ ความรูส้ กึ เป็ นภาระ หรือความรู้ หรือตัวแปร
อื่น ๆ อานาจการทดสอบทีค่ านวณได้จะน้อยกว่านี้ ดังนัน้
ควรมีการวิจยั ในตัวอย่างทีม่ ขี นาดโตกว่าต่อไป
ตัวอย่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในการศึกษานี้เป็ น
ผูส้ งู อายุ อายุเฉลีย่ ของผูป้ ่วยเท่ากับ 72.9 ปี ซึง่ สอดคล้อง
กับ การศึก ษาของนิ ติร ัฐ วิเ ศษกิจ และบุ ญ เลิศ ลิ้ม วงศ์
สุวรรณ (16) ทีพ่ บว่า ผูป้ ่วยในการศึกษาร้อยละ 80 มีอายุ
ระหว่าง 60–80 ปี อายุท่ีเพิ่ม ขึ้น เป็ น ป จั จัยเสี่ยงหลัก ของ
การเกิดโรคสมองเสื่อม ผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงสอดคล้องกับการศึกษาของ แก้วกาญจน์ รุ่งเรือง
และคณะ, Vi˜na และ Lloret, และ Mazure และ Swendsen

(7, 17, 18) อัตราการเกิดโรคสมองเสื่อมพบในเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ดังนัน้ เพศหญิงจึงจัดว่าเป็ นปจั จัยเสี่ยง
ของการเกิดโรคสมองเสือ่ มทีน่ อกเหนือจากมีอายุทม่ี าก โรค
สมองเสือ่ มมักพบร่วมกับปญั หาเกีย่ วกับพฤติกรรม อารมณ์
และอาการทางจิตในผูป้ ่วยทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากสมองที่ถูก
ทาลายหรือเสื่อมลงในหลายบริเวณ จึงอาจพบอาการสับสน
กระวนกระวาย ก้าวร้าว และซึมเศร้าได้บ่อยในผูป้ ่วย (19)
การที่ผู้ป่วยอายุม าก โอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคร่วมอื่น จึงมี
มาก เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันใน
เลือ ดผิด ปกติ (20) และโรคทางจิต เวช ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
การศึกษาในอดีตที่พบว่า ผูป้ ่วยกลุ่มนี้จาเป็ นต้องได้รบั การ
รักษาด้วยยาอื่น ๆ ผูป้ ่วยร้อยละ 50 ได้รบั ยา lorazepam
ร่ ว มด้ ว ย นอกจากนี้ ย ั ง มี ย าอื่ น ที่ ใ ช้ ร่ ว มด้ ว ยอี ก เช่ น
haloperidol, clonazepam, trazodone, risperidone และ
sertraline (7)
ในการศึก ษานี้ ผู้ดู แ ลผู้ป่ ว ยฯ ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศ
หญิง และมีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย คือ เป็ นบุตร ร้อยละ
66.7 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธฤษา อัศวุตมางกุ ร
และคณะ (21) ทีพ่ บว่า ผูด้ แู ลผูป้ ่วยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
และมีค วามเกี่ย วข้อ งกับ ผู้ป่ ว ยคือ เป็ น บุ ต ร ผู้ดู แ ลผู้ป่ ว ย
มากกว่าร้อยละ 40 มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน
ประกอบกับ ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ม ีผู้ ดู แ ลที่ม ีร ายได้ น้ อ ยกว่ า
5,000 บาทต่ อเดือน ทัง้ นี้ เพราะการดูแ ลผู้ป่ว ยโรคสมอง
เสื่อมต้องดูแลอย่างใกล้ชดิ ผู้ดูแลบางคนอาจต้อ งออกจาก
งานเพือ่ มาดูแลผูป้ ว่ ย ทาให้ไม่มรี ายได้ ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ของทัง้ ผูป้ ่วยและผูด้ ูแล รวมถึงอาจมีผลกระทบต่อการ
ประสิทธิภาพในการดูแล (22, 23)
ั หาด้า นยาก่ อนการศึก ษาในผู้ป่วย
จ านวนป ญ
12 ราย มีทงั ้ หมด 10 ปญั หา โดยเป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ยา 6 ปญั หา ซึง่ สามารถแก้ไขได้ 3 ปญั หา คือ
อาการวิงเวียนศีรษะ ท้องผูก และอาการ extrapyramidal
symptom และยังไม่สามารถแก้ไขได้ 3 ปญั หา คือ อาการ
เบื่ออาหาร และอาการ extrapyramidal 2 ราย สาหรับ
ปญั หาที่สามารถแก้ไขได้ทงั ้ หมด คือ ปญั หาผูป้ ่วยไม่ให้
ความร่วมมือในการใช้ยา ผู้ป่วยไม่ได้รบั ยาที่ควรจะได้รบั
และผู้ป่วยได้รบั ยาแต่ ขนาดน้ อยเกิดไป ลักษณะปญั หาที่
เกิด ขึ้น พบว่ า มีค วามสอดคล้อ งกับ การศึก ษาของแก้ ว
กาญจน์ รุง่ เรืองและคณะ พลกฤติ ศิรพิ รโภคาและพัชรินทร์
สุดยาใจ และ จันทร์เพ็ญ สุทธิชยั โชติ (7, 12, 24) ทีพ่ บว่า
ปญั หาจากการใช้ยาส่วนใหญ่ ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมคือ

การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาและผู้ป่วยไม่ให้
ความร่วมมือในการใช้ยา ปญั หาความไม่ให้ความร่วมมือใน
การใช้ยา ผูป้ ่วยไม่ได้รบั ยาที่ควรจะได้รบั และผู้ป่วยได้รบั
ยาในขนาดน้ อยเกิดไปเป็ นปญั หาที่สามารถแก้ไขได้ หาก
เภสัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจที่
ถู ก ต้อ งและอธิบ ายผู้ป่ ว ยให้เ ห็น ถึง ความส าคัญ ของการ
รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิผ ลในการรัก ษามากขึ้น การใช้ ย าที่เ หมาะสม
สาหรับผูป้ ่วยแต่ละรายจะช่วยให้การรักษาผูป้ ่วยโรคสมอง
เสื่อมเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด เภสัชกรมีบทบาทสาคัญใน
การป้ องกัน หรือ ให้ค าแนะน าที่เ หมาะสมหากผู้ป่ ว ยเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา เพื่อให้ผปู้ ่วยและผูด้ แู ลมี
ความเข้ า ใจ ตระหนั ก และเห็ น ความส าคัญ ของการ
รับ ประทานยาอย่า งถู ก ต้อ งและต่ อ เนื่ อ งตามที่แ พทย์ส งั ่
รวมถึงรูจ้ กั วิธปี ้ องกันหรือแก้ไขอาการอันไม่พงึ ประสงค์จาก
ยา สิ่ง เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริม ให้ ผู้ ป่ ว ยมีก ารใช้ ย าอย่ า ง
ถูกต้อง และเสริมสร้างความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
โรคสมองเสือ่ ม และทาให้ผดู้ แู ลมีความเข้าใจเกีย่ วกับปญั หา
ทีอ่ าจเกิดจากยา และสามารถดูแลผูป้ ว่ ยเบือ้ งต้นได้
หลังการได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม 1 เดือน
ผู้ป่ วยมีค วามรู้เ พิ่ม ขึ้น อย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติจ าก 9.1
±3.6 คะแนน เป็ น 12.2±2.8 คะแนน (P=0.001) และเมื่อ
ติด ตามครัง้ ที่ 3 โดยไม่ ม ีก ารให้ ค วามรู้ เ พิ่ม เติ ม พบว่ า
คะแนนเฉลี่ยความรู้ไม่แตกต่างครัง้ ที่ 2 คือ 12.6±3.7
คะแนน (P>0.05) แสดงให้เห็นว่า หลังได้รบั ความรูเ้ ป็ น
เวลา 3 เดือน ผูด้ แู ลยังมีความรูท้ เ่ี พิม่ สูงกว่าก่อนการศึกษา
อย่างชัดเจน การศึกษานี้พบว่า ผูด้ แู ลยังมีความรูไ้ ม่ถูกต้อง
หรือคลาดเคลื่อนอยู่ในบางประเด็น หากทาการศึกษาครัง้
ต่อไปควรให้ความรู้ เน้นย้าเพิม่ เติมความรูใ้ นส่วนที่ผู้ดูแล
ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูด้ แู ลและผูป้ ่วย
สมองเสือ่ มมากยิง่ ขึน้
ในการศึกษาครัง้ นี้มกี ารให้ความรู้และให้คู่มอื ให้
ความรู้ ทีม่ คี วามสอดคล้องและครอบคลุมกับเนื้อหาในแบบ
ประเมินความรู้ หลังการได้รบั การให้ความรูเ้ รื่องโรคและยา
ประเด็น ความรู้ใ นผู้ ดู แ ลที่ม ีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น คือ การฝึ ก
ความจาถ้าฝึ กมากเกินไปจะทาให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยได้
การฝึ ก ความจ าที่ดีค วรท าเท่า ที่ผู้ป่ ว ยจะสามารถรับ และ
เรียนรูไ้ ด้ ถ้าฝึ กมากเกินไปอาจเกิดผลเสีย ยาแก้แพ้อากาศ
กลุ่มที่ทาให้ง่วง เช่น chlorpheniramine มักมีผลรบกวน
ความจาและทาให้อาการสมองเสื่อมเลวลง จึงควรหลีกเลีย่ ง
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ไปใช้ยาแก้แพ้อากาศชนิดทีไ่ ม่ค่อยทาให้เกิดอาการง่วง ยา
แก้ปวดเมื่อยที่มสี ่วนผสมของ orpheadrine มีผลรบกวน
ความจาและทาให้อาการสมองเสื่อมเลวลง จึงควรหลีกเลีย่ ง
ยาดังกล่าวในผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อม และสารสกัดจากใบ
แปะก๊วยสามารถช่วยปรับปรุงความจาและการทางานของ
สมองในผูป้ ว่ ยโรคเสือ่ มได้ ความเข้าใจผิดเกีย่ วกับเรื่องยาที่
ใช้ ใ นผู้ ป่ ว ยโรคสมองเสื่อ มสามารถแก้ ไ ขได้ โ ดยการให้
ความรู้ร่วมกับการให้คู่มอื ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาแก้ว
กาญจน์ รุง่ เรือง (7) ทีพ่ บว่า การให้ความรูเ้ รื่องโรคและยา
ท าให้ ผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยมีค ะแนนเฉลี่ย ความรู้ เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ การส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ให้ม ี
การให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ล การพัฒนาเครื่องมือการให้ความรูท้ ่ี
มี รู ป แบบหลากหลาย มี ค วามน่ า สนใจเพิ่ ม ขึ้น และมี
ความจาเพาะต่อกลุ่มตัวอย่างเฉพาะราย จะเป็ นประโยชน์
ต่อผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยต่อไป
การศึกษานี้พบว่า ก่อนและหลังการให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรม ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรูส้ กึ เป็ นภาระจากการ
ดูแ ลผู้ป่ ว ยไม่แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ อาจ
เนื่องมาจากผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมมีอาการทีแ่ ย่ลงอย่างมาก
เนื่องจากเป็ นผูป้ ่วยทีม่ อี ายุมาก (80 ปี ) การดาเนินโรคของ
ผู้ป่วยแย่ลง ผู้ป่วยมีปญั หาพฤติกรรมและอาการทางจิตที่
รุน แรงขึ้น ท าให้ม ีผ ลกระทบต่ อ ความรู้ส ึก เป็ น ภาระของ
ผู้ดูแล ซึ่ง แตกต่างกับการศึกษาของธรรมนาถ เจริญบุ ญ
(11) ที่พบว่า ภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติหลังจากการได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่ง
อาจเป็ นผลมาจากผูป้ ่วยมีปญั หาพฤติกรรมและอาการทาง
ั หา
จิต ที่ล ดลง การศึก ษานี้ พ บว่ า ความรุ น แรงของป ญ
พฤติก รรมและอาการทางจิต มีค วามสัม พัน ธ์โ ดยตรงกับ
ความรูส้ กึ เป็ นภาระของผูด้ แู ลผูป้ ่วย ข้อจากัดของการศึกษา
ภาระของผู้ดูแลในครัง้ นี้ คือ การใช้แบบวัดที่ไ ม่ไ ด้ระบุถึง
จุ ด ตัด ที่บ่ ง บอกว่ า ผู้ดู แ ลรู้ส ึก ว่ า มีภ าระมากในการดู แ ล
ผู้ป่ ว ย แต่ เ ป็ น เพีย งการเปรีย บเทีย บระดับ คะแนน โดย
คะแนนที่สงู หมายถึงความรูส้ กึ มีภาระมากกว่าคะแนนที่ต่ า
กว่า
การศึกษานี้ไม่ได้ประเมินคุณภาพชีวติ จากผู้ป่วย
โดยตรง เนื่องจากไม่สามารถสัมภาษณ์ขอ้ มูลจากผูป้ ่วยได้
โดยตรง เพราะมีความยุ่งยากและข้อมูลที่ได้อาจไม่ถูกต้อง
เนื่องจากภาวะโรคสมองเสื่อมทีผ่ ปู้ ่วยเป็ น นอกจากนี้ผปู้ ่วย
โรคสมองเสื่อมอาจจะมีปญั หาเรื่องการคิดวิเคราะห์และไม่
สามารถตอบแบบสอบถามได้ การศึกษาในอดีตประเมิน
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คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยให้ผู้ดูแ ลผู้ป่วยเป็ น ผู้ป ระเมิน
แทน (25) ในการศึกษานี้ประเมินคุณภาพชีวติ ของผู้ดูแล
ผูป้ ่วย โดยใช้แบบวัดคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโรค
ชุ ด ย่อ ฉบับ ภาษาไทย พบว่า คุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ดูแ ลมี
แนวโน้ มที่ดขี ้นึ ภายหลังจากให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
คุ ณ ภาพชีวิต ทางด้า นสุข ภาพกายและจิต ใจมีร ะดับ ดีข้ึน
ผูด้ ูแลผูป้ ่วยที่มรี ะดับคุณภาพชีวติ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 33.3 เป็ นร้อยละ 50 แต่ไม่มนี ัยสาคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของธฤษา อัศวุตมางกุล
และคณะ ที่พบว่า คุณภาพชีวติ และระดับคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ดูแ ลผู้ป่วยเพิ่ม ขึ้น อย่า งมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P=0.003)
ผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยมีแ นวโน้ ม ที่ ร ะดับ คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ข้ึน ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาโดยการทบทวนอย่า งเป็ น ระบบ
(systematic review) (26) ทีไ่ ด้รวบรวมการศึกษาเชิงสุม่ ทีม่ ี
กลุ่มควบคุม (randomized control trials) ซึง่ วัดประสิทธิภาพ
ของการให้การบริบาลแก่ผดู้ ูแลผูป้ ่วย โดยแบ่งผูด้ ูแลผูป้ ่วย
ออกเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การบริการตามปกติ กลุ่มที่
ได้รบั ค าปรึก ษา และกลุ่ ม ที่ไ ด้รบั สุข ภาพจิตศึกษาพบว่า
ผูด้ ูแลผูป้ ่วยร้อยละ 51.4 ดูแลผูป้ ่วยในทางทีด่ ขี น้ึ การให้
สุ ข ภ า พ จิ ต ศึ ก ษ า มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ดี ท่ี สุ ด ใ น ก า ร ล ด
ความเครีย ด ความรู้ส ึก เป็ น ภาระ และความวิต กกัง วล
นอกจากนี้ ย งั มีก ารศึก ษาที่จ าลองให้ม ีก ารแสดงบทบาท
สมมุติ (role play) ฝึกทักษะ ฝึ กการคิด และกาหนดให้ม ี
การให้ฝึกฝนเป็ นประจาและมีการฝึ กกับสถานการณ์ท่ยี าก
ขึน้ เพื่อให้ตรงกับในชีวติ จริงที่จะต้องใช้การคิดเชิงวิพากษ์
(critical thinking) เพื่อรับมือกับผูป้ ่วยทีม่ สี ภาวะของโรคแย่
ลง พบว่า วิธกี ารดังกล่าวช่วยให้ผดู้ ูแลได้คดิ และเปิ ดใจมาก
ขึน้ (27) ข้อจากัดของการศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูด้ แู ลใน
ครัง้ นี้คือ การใช้แบบวัดคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัย
โรคชุ ด ย่อ ฉบับ ภาษาไทย ที่ม ีก ารใช้อ ย่า งแพร่ห ลายใน
ประเทศไทย มีการแบ่งระดับคะแนนเป็ น 3 ช่วงนัน้ เป็ นการ
แบ่งระดับคะแนนในประเทศไทย โดยนาพิสยั ของคะแนน
(26-130) มาแบ่งเป็ น 3 ช่วงเท่า ๆ กัน แต่ยงั ไม่มกี ารพิสจู น์
ความถู ก ต้อ งของจุ ด ตัด เช่ น นี้ หากสามารถหาแบบวัด ที่
จาเพาะเจาะจงกับโรค และมีจุดตัดทีแ่ บ่งระดับคุณภาพชีวติ
ได้อ ย่ า งชัด เจน จะท าให้ส ามารถเปรีย บเทีย บข้อ มู ล ได้
ถูกต้องยิง่ ขึน้
ข้อจากัดอีกด้านของงานวิจยั นี้คอื งานวิจยั นี้ใช้
แผนการวิจยั แบบวัดผลก่อนและหลัง ดังนัน้ ความแตกต่าง
ระหว่างก่อนและหลังการแทรกแซง อาจเกิดจากอิทธิพลอง

การแทรกแซงหรืออาจเกิดจากการตื่นตัวของตัวอย่างการ
วิจยั หลังเข้าสูก่ ารวิจยั (experimental reactance) ทาให้
ตัวอย่างปรับปรุงตน หรือไม่กล้าตอบว่ารูส้ กึ ว่าเป็ นภาระ
มากในการดูแลผูป้ ่วย เพราะได้รบั การสอนจากเภสัชกรว่า
อย่าเครียด ฯลฯ โดยความตื่นตัวหรือการตอบสนองเช่นนี้
มิได้เกิดจากการแทรกแซงโดยตรง แต่เกิดจากการถูก
ประเมินหรือถูกกระตุ้นด้วยกระบวนการวัดผลในการวิจยั
ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ไม่เต็มที่ว่า
การแทรกแซงได้ผ ล
นอกจากนี้ยงั มีเหตุการณ์แทรกต่าง ๆ ทีท่ าให้ตวั แปรตาม
ต่าง ๆ ดีขน้ึ หลังการแทรกแซง เช่น แพทย์หรือทีมทีด่ แู ล
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการรักษา เช่น การได้รบั การ
อบรมเพิม่ เติมทาให้สามารถแนะนาผู้ป่วยได้ดขี น้ึ มากกว่า
ก่อนการแทรกแซง
หรือมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ทางการแพทย์เป็ นผูท้ ม่ี คี วามชานาญมากขึน้ ในช่วงหลังการ
แทรกแซง ดังนัน้ หากต้องการวัดผลจากการแทรกแซงทีแ่ น่
ชัด และลดปจั จัยกวนต่างๆ การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษา
โดยมีกลุ่มเปรียบเทียบทีเ่ สมอเหมือน เช่น ใช้แบบแผนการ
วิจยั เชิงทดลองโดยสุม่ แยกผูป้ ่วยเป็ นกลุ่มย่อย และสามารถ
ใช้กลุ่มรอคอยการรักษา (waiting list) เป็ นผูค้ วบคุม เช่น
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