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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบผลของการควบคุมองค์ประกอบทางเมแทบอลิก ระหว่างผูป้ ่ วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกที่
ได้รบั คาแนะนาโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์และกลุ่มทีไ่ ด้รบั คาแนะนาโดยเภสัชกรเพียงอย่างเดียว วิ ธีการ: เป็ น
การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกที่เข้ารับการรักษาในแผนกผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือน มกราคม 2560 ถึง กันยายน 2560 การศึกษาแบ่งผู้ป่วยเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ควบคุมซึ่งได้รบั คาแนะนาโดยเภสัชกรเพียงอย่างเดียวและกลุ่มทดลองซึง่ ได้รบั คาแนะนาโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามทาง
โทรศัพท์ ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมและคาแนะนาการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเป็ นรายบุคคลโดยผูว้ จิ ยั จากนัน้
เฉพาะกลุ่มทดลองได้รบั การติดตามทางโทรศัพท์ทุก 2 สัปดาห์ รวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ ผลลัพธ์คอื ค่าขององค์ประกอบทางเมแทบอลิก
ได้แก่ เส้นรอบเอว ความดันโลหิต ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ระดับเอชดีแอลในเลือด ระดับน้ าตาลในเลือด ความดันโลหิต
ในช่วงทีห่ วั ใจบีบตัวและคลายตัว ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วยเข้าร่วมการวิจยั 245 ราย เป็ นกลุ่มทดลอง 111 ราย กลุ่มควบคุม 123 ราย
เมื่อสิน้ สุดการศึกษา (9-12 สัปดาห์) ผูป้ ่ วยในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่ ของระดับน้ าตาลในเลือดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมผูป้ ่ วยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P=0.009) ส่วนองค์ประกอบทางเมแทบอลิกอื่น ๆ ไม่มคี วามแตกต่างกัน สรุป: การให้คาปรึกษาโดยเภสัชกร
ร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกสามารถทาให้องค์ประกอบทางเมแทบอลิกดีขน้ึ ได้ โดยเฉพาะ
ระดับน้าตาลในเลือด
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Effect of Pharmacist Counseling with Telephone Follow-up
in Patients with Metabolic Syndrome
Kanokphan Nikornpase, Sutathip Pichayapaiboon
Department of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University

Abstract
Objective: To compare metabolic syndrome components between outpatients with metabolic syndrome
receiving pharmacist counseling with telephone follow-up and those receiving only pharmacist counseling. Methods:
The study was a randomized controlled trial in outpatients with metabolic syndrome in internal medicine clinic at
Phranakhon Sri Ayutthaya Hospital during January 2017 to September 2017. Patients were randomly allocated into two
groups: control group (pharmacist counseling only) and study group (pharmacist counseling with telephone follow-up).
All patients received pharmaceutical care and individualized lifestyle modification counseling by the researcher.
Afterwards, only study group received individualized telephone follow-up every 2 weeks for 5 times. Outcome measures
included values of each metabolic syndrome component (waist circumference, triglycerides, high-density lipoprotein
cholesterol, fasting blood glucose, systolic and diastolic blood pressure). Results: The study recruited 245 patients, with
111 in study group and 123 in control group. At the end of the study (9-12weeks), patients in study group had a
significantly lower fasting blood glucose level than those in control group (P=0.009). No differences were found in the
other metabolic syndrome components. Conclusion: Pharmacist counseling with telephone follow-up has positive effects
in improving metabolic syndrome components, especially fasting blood glucose in metabolic syndrome patients.
Keywords: pharmacist counseling, telephone follow-up, metabolic syndrome

บทนา
กลุ่ ม อาการเมแทบอลิก (metabolic syndrome)
หรือกลุ่มอาการอ้วนลงพุง คือกลุ่มความผิดปกติทเ่ี ป็ นปั จจัย
เสี่ยงต่ อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ซึ่งเกิดจากกระบวนการเผาผลาญต่ าง ๆ ใน
ร่างกายผิดปกติ ทาให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลนิ ระดับไขมัน
ผิดปกติ ระดับน้ าตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และเกิด
สภาวะที่ส่ง เสริม การเกิด ลิ่ม เลือ ดและการอัก เสบ (1) ใน
ปั จ จุ บ ัน ได้มีก ารกาหนดเกณฑ์ก ารวินิ จฉัย กลุ่ ม อาการเม
แทบอลิกโดยองค์กรต่ าง ๆ ไว้แตกต่ างกัน เช่น องค์การ

อนามั ย โลก (World Health Organization) (2), National
Cholesterol Education Program (NCEP) Adult
Treatment Panel III report (ATPIII) (3), American Heart
Association (AHA)/ National Heart, Lung and Blood
Institute (NHLBI), American Association of Clinical
Endocrinologists (AACE) (4), International Diabetes
Federation (IDF) (5) เป็ นต้น
ความชุกของกลุ่มอาการเมแทบอลิกในประชากร
ไทยอายุ 15 ปี ข้นึ ไป คือร้อยละ 21.7 โดยพบในเพศหญิง
มากกว่ า เพศชาย ซึ่ง พบร้อ ยละ 24.5 และ ร้อ ยละ 18.8
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ตามลาดับ และพบความชุกเพิม่ ขึน้ ตามอายุท่เี พิม่ มากขึ้น
ซึ่งพบสูงสุดในช่วงอายุ 70-79 ปี ร้อยละ 38.9 นอกจากนี้
เมื่อ พิจ ารณาแต่ ละปั จ จัยเสี่ย งของกลุ่ มอาการเมแทบอลิ
กพบว่าในคนไทยมีภาวะระดับไขมันเอชดีแอลในเลือ ดต่ า
มากที่สุด โดยพบความชุก ของภาวะเอชดีแอลในเลือดต่ า
โดยรวมร้อยละ 46.6 รองลงมาคือภาวะไตรกลีเซอไรด์ใน
เลือดสูงพบร้อยละ 36.5 (6)
กลุ่ ม อาการเมแทบอลิ ก นอกจากจะ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด
สมองแล้ว (1) ยังมีความเกีย่ วข้องกับภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ
ได้แ ก่ โรคไตวายเรื้อ รัง (7) โรคไขมัน พอกตับ (8) กลุ่ ม
อาการถุงน้ าทีร่ งั ไข่ (9) มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (10) มะเร็ง
เต้า นม (11) เป็ น ต้น เมื่อ ศึก ษาอัต ราการเสีย ชีวิต พบว่ า
ผู้ ป่ วยที่ มี ก ลุ่ ม อาการเมแทบอลิ ก มี ค วามเสี่ย งต่ อ การ
เสียชีวิตด้วยสาเหตุใดก็ตามมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็ นถึง
1.35 เท่า (12) นอกจากผลทีเ่ กีย่ วกับภาวะสุขภาพทางกาย
แล้ ว ยัง พบว่ า ผู้ ป่ วยกลุ่ ม อาการเมแทบอลิก นั น้ มีภ าวะ
ซึมเศร้าในระดับสูง (13, 14) มีคุณภาพชีวติ ในระดับต่า (15)
และยังพบว่ามีการเข้ารับการรักษาแบบผูป้ ่ วยนอกบ่อยกว่า
มีร ะยะเวลาการพัก รัก ษาในโรงพยาบาลนานกว่ า และมี
ค่าใช้จ่ายด้านยาสูงกว่าผูท้ ไ่ี ม่มกี ลุ่มอาการเมแทบอลิก (16,
17) ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่า การพบความชุกของกลุ่มอาการเม
แทบอลิกสูงนัน้ ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อระบบสุขภาพโดยรวม
ด้วย
เป้ าหมายหลักของการจัดการกลุ่มอาการเมแทบอ
ลิก คือ เพื่อลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
และโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยให้ความสาคัญ กับ การ
จัดการปั จจัยเสีย่ งทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได้ ได้แก่ ภาวะอ้วน
การไม่ออกกาลังกาย และการรับประทานอาหารทีส่ ่งเสริม
การเกิด ภาวะหลอดเลือ ดแข็ง ตัว โดยใช้ก ารปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตในด้านการลดน้ าหนัก การเพิม่
ออกกาลังกาย และการรับประทานอาหารทีถ่ ูกต้องเป็ นแนว
ทางการรักษาหลัก (18) เนื่องจากจะช่วยทาให้น้ าหนักตัว
ลดลง ร่างกายไวต่ออินซูลนิ มากขึน้ และทาให้องค์ประกอบ
ทางเมแทบอลิก ต่ า ง ๆ ดีข้ึน นอกจากการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมแล้วยังมีการใช้ยาเพื่อจัดการกับปั จจัยเสีย่ งทีย่ งั
ควบคุมไม่ได้ เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาลดระดับน้ าตาล
ในเลือด ยาลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ เป็ นต้น และอาจมี
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การพิจารณาให้การรักษาโดยการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อ
ลดความอ้วนในผูป้ ่ วยบางรายอีกด้วย (19)
ในปั จจุบนั มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า การดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกโดยเภสัชกรด้วยการให้การ
บริบ าลทางเภสัชกรรมมีบทบาทสาคัญ ในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มนี้ (20-22) และการใช้โทรศัพท์ช่วยในการติดตามการ
รักษาและให้คาแนะนาการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวติ ทาให้มกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและผลการรักษาทีด่ ี
ขึน้ (23-25) แต่งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาผลของการให้คาแนะนาการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์สว่ น
ใหญ่เป็ นการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งมีลกั ษณะประชากร
และระบบสาธารณสุขแตกต่างจากประเทศไทย นอกจากนี้
การศึ ก ษาในประเทศไทยมี ข้ อ จ ากัด คื อ ระยะเวลาใน
การศึกษาและติดตามทางโทรศัพท์น้อยและมีจานวนกลุ่ม
ตัว อย่ า งน้ อ ย (26, 27) ดัง นั น้ ผู้วิจ ัย จึง ท าการศึก ษาเพื่อ
ประเมินผลการให้คาแนะนาโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตาม
ท า ง โ ท รศั พ ท์ ใ นผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม อากา รเ มแ ทบ อลิ ก ณ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยพิจารณาผลลัพธ์ทาง
คลินิกเป็ นสาคัญ

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นเป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ม
และมี ก ลุ่ ม ควบคุ ม การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ผ่ า นการรับ รองจาก
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในคนของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 26 ธันวาคม 2559
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกซึง่
เข้ า รั บ การรั ก ษาในแผนกผู้ ป่ วยนอกอายุ ร กรรมของ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนมกราคม 2560
ถึ ง กั น ยายน 2560 ซึ่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ค ั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ก า ร ศึ ก ษ า คื อ 1) มี อ า ยุ 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไ ป 2) มี
องค์ประกอบทางเมแทบอลิก ตามเกณฑ์การวินิจฉัย กลุ่ ม
อาการเมแทบอลิก ของ AHA/NHLBI อย่างน้อย 3 ข้อ ได้แก่
2.1) ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 150
มิลลิกรัม ต่ อเดซิลิตร หรือใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดอยู่
2.2) ระดั บ เอชดี แ อลในเลื อ ดน้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 40
มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร ในเพศชาย หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
50 มิลลิก รัม ต่ อ เดซิลิต ร ในเพศหญิง หรือ ใช้ย าลดระดับ
ไขมันในเลือดอยู่ 2.3) เส้นรอบเอวมากกว่าหรือเท่ากับ 90
เซนติ เ มตร ในเพศชาย หรื อ มากกว่ า หรื อ เท่ า กับ 80

เซนติเมตร ในเพศหญิง 2.4) ความดันโลหิตมากกว่าหรือ
เท่ากับ 130/85 มิลลิเมตรปรอท หรือรับประทานยาลดความ
ดันโลหิตอยู่ 2.5) ระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ
100 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร หรือใช้ยาลดระดับน้ าตาลในเลือด
อยู่ 3) สามารถสื่อ สารโดยใช้ ภ าษาไทยได้ เ ข้า ใจ 4) มี
โทรศัพท์บา้ นหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีส่ ามารถใช้ตดิ ต่อได้
ส่วนเกณฑ์การคัดออกจากการวิจยั คือ 1) ผู้ท่ไี ม่
สามารถมาพบแพทย์ตามนัดและไม่สามารถติดตามผูป้ ่ วย
ได้หลังจากผู้วจิ ยั ติดต่อกลับไป 2 ครัง้ แต่ละครัง้ ห่างกัน 1
สัป ดาห์ 2) ผู้ท่ีตัง้ ครรภ์ ห รือ ให้น มบุ ต ร 3) ผู้ท่ีไ ด้ร ับ การ
วินิจฉัยจากแพทย์และระบุไว้ในเวชระเบียนว่ าเป็ นโรคไต
เรือ้ รังระยะที่ 4-5 เป็ นโรคตับรุนแรง มีความผิดปกติทางจิต
หรือความจา เช่น โรคจิตเภท โรคอัลไซเมอร์ ภาวะสมอง
เสือ่ ม เป็ นต้น 4) ผูท้ ม่ี ขี อ้ ห้ามในการออกกกาลังกาย เช่น ผู้
ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนทีย่ งั ควบคุมไม่ได้ มีโรคร่วมทีต่ อ้ งจากัด
การออกกาลังกาย 5) ผู้ท่เี ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
แบบผู้ป่วยในมากกว่า 2 สัปดาห์ 6) ผู้ท่มี ีการใช้สมุนไพร
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มผี ลลดน้ าหนักหรือลดระดับ
น้ าตาลในเลือด 7) พระสงฆ์ และ 8) ผูท้ เ่ี ข้ารับการรักษาใน
คลินิกลดความอ้วน
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบทะเบียนประวัตผิ ปู้ ่ วยเพื่อคัดเลือก
ผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์เข้าร่วมการวิจยั ทีก่ าหนดไว้ และ
ให้ ผู้ ป่ วยลงชื่อ แสดงความยิ น ยอมเข้า ร่ ว มการวิจ ัย ใน
ระหว่างทีผ่ ปู้ ่ วยรอพบแพทย์ หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรมและเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั จับฉลาก
เพื่อแยกตัวอย่างเข้าเป็ นกลุ่มทดลองซึง่ จะได้รบั การบริบาล
ทางเภสัชกรรมร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ และกลุ่ม
ควบคุมซึง่ ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมเพียงอย่างเดียว
การค านวณขนาดตัว อย่ า งใช้ สู ต รส าหรับ การ
เปรียบเทียบสัดส่วนของประชากรสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อ
กัน (28) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 และอานาจ
การทดสอบร้อยละ 80 โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาของ Lin
และคณะ (24) ซึ่ ง ศึ ก ษาผลของการให้ ค าปรึ ก ษาทาง
โทรศัพ ท์ใ นการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมในผู้ห ญิง ที่มีก ลุ่ ม
อาการเมแทบอลิกพบว่า หลังสิน้ สุดการศึกษาสัดส่วนของผู้
ทีม่ กี ลุ่มอาการเมแทบอลิกในกลุ่มทีม่ ีการให้คาปรึกษาแบบ
เผชิญ หน้ า ร่ ว มกับ การโทรศัพท์ ละแบบเผชิญ หน้ า เพียง
อย่างเดียว เท่ากับ 0.816 และ 0.974 ตามลาดับ เมื่อแทน
ค่าคานวณขนาดตัวอย่างได้กลุ่มละ 60 คน ผูป้ ่ วยอาจถอน

ตัวจากการวิจยั ร้อยละ 30 ดังนัน้ จานวนตัวอย่างทัง้ หมดที่
ต้องการคือ 160 คน แบ่งเป็ นกลุ่มละ 80 คน
ขัน้ ตอนการวิ จยั
ผู้ วิ จ ั ย บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทั ว่ ไป ของผู้ ป่ วย ข้ อ มู ล
พฤติก รรมการรับ ประทานอาหารและการออกก าลังกาย
การใช้ยาในปั จจุบนั ผลการตรวจร่างกาย ได้แก่ น้ าหนัก
ส่ ว นสู ง เส้ น รอบ เอว ค ว า ม ดั น โลหิ ต แ ละ ผ ลทาง
ห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับไตรกลี
เซอไรด์ในเลือด ระดับเอชดีแอลในเลือด จากนั้นผู้เข้าร่วม
วิจยั ทัง้ สองกลุ่มได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยผูว้ จิ ยั
ใช้ เ วลาประมาณ 15-30 นาทีต่ อ ผู้ ป่ วยแต่ ล ะรายก่ อ นที่
ผู้ป่ วยจะเข้า พบแพทย์ การบริบ าลทางเภสัช กรรมมีการ
จัดการเรื่องยาทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มอาการเมแทบอลิก ถ้าพบ
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาผู้วจิ ยั ปรึกษาแพทย์ทร่ี กั ษา
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จ ัย เพื่ อ ร่ ว มกัน วางแผนแก้ ไ ขปั ญหาต่ อ ไป
นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าร่วมวิจยั เกีย่ วกับกลุ่ม
อาการเมแทบอลิก ความส าคัญ ของการรัก ษาโดยการ
ปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมโดยเน้ น ที่ ก ารปรับ เปลี่ ย นการ
รับ ประทานอาหารและการออกก าลัง กายให้ เ หมาะสม
สาหรับผูเ้ ข้าร่วมวิจยั แต่ละราย และแนะนาการปฏิบตั ติ วั อื่น
ๆ เช่น การเลิกสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา เป็ นต้น พร้อมทัง้
มอบคู่มอื การปฏิบตั ติ นของผู้ทม่ี กี ลุ่มอาการเมแทบอลิกซึง่
เป็ นเอกสารสาหรับใช้ทบทวนการปฏิบตั ติ นเพื่อปรับ เปลีย่ น
พฤติกรรม เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับกลุ่ม
อาการเมแทบอลิก แนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อ
ลดและควบคุมน้ าหนัก คาแนะนาในการออกกาลังกายและ
การปรับเปลีย่ นการรับประทานอาหาร
สาหรับกลุ่มทดลอง นอกจากขัน้ ตอนปฏิบตั ขิ า้ งต้น
แล้ว ผูว้ จิ ยั โทรศัพท์ไปถึงผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุก 2 สัปดาห์โดยใช้
เวลาครัง้ ละประมาณ 5-10 นาที โดยใช้ทฤษฎีขนั ้ ตอนการ
เปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรม (stage of change theory) (29)
เป็ นแนวทางในการแนะนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูป้ ่ วยเฉพาะราย โดยจะกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ตระหนักถึง
ปั ญหาของตนและพยายามจูงใจให้เห็นความสาคัญของการ
แก้ไขปั ญหาและร่วมกันวางแผนแก้ไขปั ญหานัน้ ทบทวน
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั สอบถามเกีย่ วกับการ
ใช้ยาและอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา สอบถามเกีย่ วกับการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกาลัง
กาย กระตุ้นเตือนให้ควบคุมการรับประทานอาหารและออก
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ แจ้งเตือนวันนัด และเปิ ดโอกาสให้
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สอบถามข้อสงสัยหรือ ขอคาปรึกษาเพิม่ เติมได้ตลอดเวลา
ของการสนทนา
เมื่อครบกาหนดพบแพทย์ตามนัด (9-12 สัปดาห์)
ผูว้ จิ ยั บันทึกผลการตรวจร่างกายและผลทางห้องปฏิบตั กิ าร
ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั อีกครัง้ หนึ่ง พร้อมทัง้ สรุปผลการควบคุม
องค์ป ระกอบทางเมแทบอลิก ให้ผู้เ ข้า ร่ ว มวิจ ัย ทราบเป็ น
รายบุคคล ผลลัพธ์หลักของการศึกษาคือการเปลี่ยนแปลง
ขององค์ประกอบทางเมแทบอลิก ได้แก่ เส้นรอบเอว ความ
ดันโลหิต ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ และ
ระดับเอชดีแอล การเก็บข้อมูลใช้แบบบันทึกผลการตรวจ
ร่างกายและแบบบันทึกผลทางห้องปฎิบตั กิ าร
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูลใช้โ ปรแกรม SPSS version
22.0 (SPSS Co., Ltd, Bangkok Thailand) ข้ อ มู ล ทั ว่ ไ ป
ของผู้เ ข้า ร่ ว มวิจ ัย ได้แ ก่ เพศ อาชีพ การสูบ บุ ห รี่ โรค
ประจ าตัว แสดงผลในรู ป ของร้อ ยละ ส่ ว นอายุ น้ า หนั ก
แสดงผลในรูปของค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การ
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลทัวไปที
่ เ่ ป็ นข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้ chi square test ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ขององค์ป ระกอบทางเมแทบอลิกระหว่ างกลุ่ ม ศึกษาและ
กลุ่ ม ควบคุ ม ใช้ independent t-test การเปรี ย บเที ย บ
ค่าเฉลีย่ ขององค์ประกอบทางเมแทบอลิก ภายในแต่ละกลุ่ม
เมื่อ เริ่ม ต้น และสิ้น สุดการศึก ษาใช้ paired t-test การวิจยั
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทั ่วไป
การศึกษานี้มผี ู้เข้าร่วมทัง้ สิ้น 245 ราย เป็ นกลุ่ม
ทดลอง 111 รายและกลุ่มควบคุม 123 ราย ข้อมูลทัวไปของ
่
ผู้เข้าร่วมวิจยั ทัง้ สองกลุ่มไม่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยผูป้ ่ วยในกลุ่มทดลองมีอายุเฉลีย่ 58.3±10.7 ปี
เป็ นเพศหญิง 65 ราย (ร้อยละ 58.6) ผูป้ ่ วยในกลุ่มควบคุม
มีอ ายุ เ ฉลี่ย 58.2±14.4 ปี เป็ น เพศหญิง 79 ราย (ร้อ ยละ
64.2) ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ป ระกอบอาชีพ (ร้อ ยละ 53.1 และ
61.0 ตามลาดับ ) ไม่ ไ ด้สูบ บุ ห รี่ (ร้อ ยละ 89.2 และ 89.4
ตามลาดับ) ทัง้ สองกลุ่มมีโรคประจาตัวไม่แตกต่างกัน โดย
พบโรคไขมันในเลือดผิดปกติมากที่สุด (ร้อยละ 90.1 และ
89.4 ตามลาดับ) รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ
86.5 และ 87.0 ตามลาดับ) และโรคเบาหวาน (ร้อยละ 71.2
และ ร้อยละ 81.3 ตามลาดับ) (ตารางที่ 1)
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ส า ห รั บ ผ ล ก า ร ต ร ว จ ร่ า ง ก า ย แ ล ะ ผ ล ท า ง
ห้องปฏิบตั ิการของทัง้ สองกลุ่มเมื่อเริ่มต้นการศึกษาไม่ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นเส้นรอบ
เอวในเพศหญิ ง ซึ่ง ในกลุ่ ม ควบคุ ม มีค่ า มากกว่ า อย่ า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิติ โดยเพศหญิง ในกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุ ม มี เ ส้ น รอบเอวเฉลี่ ย 87.7±9.3 และ 92.4±12.7
เซนติเ มตร ตามลาดับ (P=0.012) สาหรับ ในเพศชายทัง้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีเส้นรอบเอวเฉลีย่ ไม่แตกต่าง
กัน ดังแสดงในตารางที่ 2
ผลต่อองค์ประกอบทางเมแทบอลิ ก
เ นื่ อ ง จ า ก ข้ อ จ า กั ด ข อ ง ก า ร ต ร ว จ ท า ง
ห้อ งปฏิบ ัติก ารในศึก ษาครัง้ นี้ ท าให้ใ นนั ด ครัง้ ต่ อ มาของ
ผูป้ ่ วยมีค่าทางห้องปฏิบตั กิ ารขององค์ประกอบทางเมแทบอ
ลิกบางรายการ ได้แก่ ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ระดับ
เอชดีแอลในเลือด และระดับน้ าตาลในเลือ ด ไม่ครบตาม
จานวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมการศึกษา และมีจานวนของผูท้ ม่ี ผี ล
ทางห้องปฏิบตั กิ ารแต่ละรายการแตกต่างกัน
เมื่อครบตามนัดครัง้ ถัดไปของผูป้ ่ วยแต่ละราย (912สัป ดาห์) ผู้ป่ วยในกลุ่ ม ทดลองมีร ะดับ น้ า ตาลในเลือ ด
เฉลีย่ 145.9±49.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร ซึง่ น้อยกว่าในกลุ่ม
ควบคุ ม ซึ่ ง มี ร ะดั บ น้ าตาลในเ ลื อ ดเฉลี่ ย 169.4±74.3
มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.009)
แต่องค์ประกอบทางเมแทบอลิกอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน โดย
พบว่ากลุ่มทดลองเพศชายมีเส้นรอบเอวเฉลี่ยน้ อยกว่าใน
กลุ่ม ควบคุม แต่ ไม่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ส่วนเพศหญิงในกลุ่มทดลองนัน้ มีเส้นรอบเอวเฉลีย่ น้อยกว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ตั ้ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น
การศึกษา นอกจากนี้ ยังพบว่า ผูป้ ่ วยในกลุ่มทดลองมีระดับ
ไตรกลี เ ซอไรด์ ใ นเลื อ ดเฉลี่ ย และระดับ SBPเฉลี่ ย ที่ มี
แนวโน้มน้อยกว่าในกลุ่มควบคุม แต่ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
สาหรับระดับไขมันเอชดีแอล เนื่องจากมีจานวนผู้
ทีม่ กี ารตรวจวัดระดับเอชดีแอลในเลือดจานวนน้อย ซึง่ เป็ น
ข้อจากัดของการศึกษานี้ โดยมีข้อมูลในกลุ่มทดลองเพศ
ชาย 5 ราย เพศหญิง 6 ราย และข้อมูลในกลุ่มควบคุมเพศ
ชาย 8 ราย และเพศหญิง 10 ราย เท่ า นัน้ ผลการศึกษา
พบว่ า ทัง้ สองกลุ่ ม มี ร ะดับ เอชดี แ อลในเลื อ ดเฉลี่ ย ไม่
แตกต่างกันดังทีแ่ สดงในตารางที่ 3 และเมื่อพิจารณาระดับ
เอชดีแอลในเลือดของแต่ละบุคคลในกลุ่มทดลองพบว่า มี

จานวนผู้ท่มี รี ะดับเอชดีแอลในเลือดเพิม่ ขึน้ จานวน 7 ราย
(ร้อยละ 63.6) ส่วนกลุ่มควบคุมพบจานวน 12 ราย (ร้อยละ
66.7) ซึง่ มีความใกล้เคียงกัน
สาหรับเส้นรอบเอวในเพศหญิง เนื่องจากมีความ
แตกต่างกันตัง้ แต่เริม่ ต้นการศึกษา ดังนัน้ จึงวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการศึกษาของค่าเฉลี่ย
เส้น รอบเอวเพศหญิ ง พบว่ า กลุ่ ม ทดลองมีค่ า เฉลี่ย การ
เปลี่ย นแปลงเส้น รอบเอวเท่ า กับ -0.08±0.76 เซนติเ มตร
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงเส้นรอบเอวเท่ากับ
0.01±0.47เซนติเมตร ซึง่ ไม่แตกต่างกัน (P=0.347)
เมื่อพิจารณาถึงการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบทาง
เมแทบอลิก ในช่วงเริ่มต้นการวิจยั และเมื่อสิ้นสุดการวิจ ัย
พบว่าในกลุ่มควบคุมมี SBP ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เฉลี่ย 2.38 มิลลิเมตรปรอท (P=0.048) ส่วนองค์ประกอบ
ทางเมแทบอลิกอื่น ๆ ไม่พบความ
ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย
ข้อมูลทัวไป
่
อายุ ปี (ค่าเฉลีย่ ±ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
เพศ
ชาย
หญิง
อาชีพ
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
รับจ้าง
เกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
สูบบุหรี่
ไม่สบู
สูบ
โรคประจาตัว
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
1: independent t-test 2: chi-square test

เปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสาคัญทางสถิติ สาหรับในกลุ่มทดลอง
พบว่า ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ระดับน้ าตาลในเลือด
และระดับความดันโลหิตทัง้ SBP และ DBP ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่า ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
ลดลงเฉลี่ย 62.3 มิล ลิก รัม ต่ อ เดซิลิต ร (P=0.001) ระดับ
น้ า ตาลในเลื อ ดลดลงเฉลี่ ย 23.4 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร
(P=0.010) ระดับ SBP ลดลงเฉลี่ย 3.2 มิล ลิเ มตรปรอท
(P=0.006) และ DBP ลดลงเฉลี่ ย 2.4 มิ ล ลิ เ มตรปรอท
(P=0.008) ส่วนองค์ประกอบทางเมแทบอลิกอื่น ๆ ไม่พบ
ความเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4)
ปัญหาจากการใช้ยา
สาหรับปั ญหาจากการใช้ยาเมื่อเริม่ ต้นการศึกษา
พบปั ญหาทัง้ สิน้ 76 ปั ญหา กลุ่มทดลองพบ 40 ปั ญหา และ
กลุ่มควบคุมพบ 36 ปั ญหา โดยพบปั ญหาผูป้ ่ วยไม่

จานวน (ร้อยละ)
กลุ่มทดลอง (N=111) กลุ่มควบคุม (N=123)
58.3±10.7
58.2±14.4
46 (41.4)
65 (58.6)

P
0.9251
0.3732

44 (35.8)
79 (64.2)
0.0842

6 (5.4)
4 (3.6)
19 (17.1)
2 (1.8)
21 (18.9)
59 (53.1)

12 (9.7)
4 (3.3)
22 (17.9)
0 (0.0)
10 (8.1)
75 (61.0)
0.9522

99 (89.2)
12 (10.8)

110 (89.4)
13 (10.6)

79 (71.2)
96 (86.5)
100 (90.1)
23 (20.7)

100 (81.3)
107 (87.0)
110 (89.4)
31 (25.2)

0.0682
0.9092
0.8682
0.4162

454

ตารางที่ 2. องค์ประกอบทางเมแทบอลิกของผูป้ ่ วยเมื่อเริม่ ต้นการศึกษา
องค์ประกอบทางเมแทบอลิก
ค่าเฉลีย่ ±ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
กลุ่มทดลอง (N=111)

กลุ่มควบคุม (N=123)

น้าหนัก (กิโลกรัม)
71.4±15.1
73.1±15.7
เส้นรอบเอว (เซนติเมตร)
ชาย
90.5±9.1
92.9±9.4
หญิง
87.7±9.3
92.4±12.7
ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร)
229.9±118.4
241.9±163.6
ระดับเอชดีแอลในเลือด (มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร)
ชาย
42.0±9.4
41.3±14.0
หญิง
47.2±14.6
44.7±14.0
ระดับน้าตาลในเลือด (มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร)
157.5±74.2
162.0±64.8
ความดันโลหิต SBP2 (มิลลิเมตรปรอท)
134.5±14.7
134.9±15.4
2
ความดันโลหิต DBP (มิลลิเมตรปรอท)
79.9±9.6
78.9±10.9
1: independent t-test 2: SBP= systolic blood pressure DBP= diastolic blood pressure
สามารถใช้ยาได้ตามสังมากที
่
ส่ ุดทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุ ม โดยพบ 32 ปั ญหา และ 19 ปั ญหา ตามล าดับ
รองลงมาคือปั ญหาผูป้ ่ วยเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้ยา โดยพบ 5 ปั ญหาในกลุ่มทดลอง และ 12 ปั ญหาใน
กลุ่มควบคุม เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบปั ญหาจากการใช้ยา
ทัง้ หมด 47 ปั ญ หา กลุ่ ม ทดลองพบ 20 ปั ญ หา และกลุ่ ม
ควบคุมพบ 27 ปั ญหา โดยพบปั ญหาผูป้ ่ วยไม่สามารถใช้ยา

0.394
0.216
0.012
0.523
0.794
0.409
0.624
0.813
0.456

ได้ตามสังมากที
่
่สุดโดยพบ 16 ปั ญหาในกลุ่มทดลอง และ
21 ปั ญหาในกลุ่มควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 5

การอภิ ปรายผล
ผลการศึกษาในอดีตพบว่า เภสัชกรมีบทบาทใน
การดูแลรักษากลุ่มอาการเมแทบอลิกตัง้ แต่ขนั ้ ตอนในการ
คัดกรองเพื่อค้นหาผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดกลุ่มอาการเม

ตารางที่ 3. ผลการตรวจร่างกายและองค์ประกอบทางเมแทบอลิกของผูป้ ่ วยหลังสิน้ สุดการศึกษา
ค่าเฉลีย่ ±ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลลัพธ์เมื่อสิน้ สุดการศึกษา
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
น้าหนัก (กิโลกรัม)
71.3±15.7 (N=111)
72.9±15.7 (N=123)
เส้นรอบเอว (เซนติเมตร)
ชาย
90.5±8.9 (N=46)
92.7±9.4 (N=44)
หญิง
87.7±9.5 (N=65)
92.4±12.8 (N=79)
ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร) 238.2±175.1 (N=42) 273.6±317.5 (N=42)
ระดับเอชดีแอลในเลือด (มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร)
ชาย
39.4±7.1 (N=5)
49.75±22.1 (N=8)
หญิง
69.3±22.6 (N=6)
54.2±14.4 (N=10)
ระดับน้าตาลในเลือด (มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร)
145.9±49.9 (N=88)
169.4±74.3 (N=109)
ความดันโลหิต SBP (มิลลิเมตรปรอท)
131.3±13.6 (N=111) 132.5±14.5 (N=123)
ความดันโลหิต DBP (มิลลิเมตรปรอท)
77.6±9.5 (N=111)
77.4±10.5 (N=123)
1: independent t-test
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P1

P1
0.428
0.267
0.012
0.529
0.337
0.121
0.009
0.484
0.867

ตารางที่ 4. การเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบทางเมแทบอลิกของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดการศึกษา
ค่าเฉลีย่ ±ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
องค์ประกอบทางเมแทบอลิก
เริม่ ต้น
สิน้ สุดการศึกษา
การเปลีย่ นแปลง
น้าหนัก
กลุ่มทดลอง (N=111)
กลุม่ ควบคุม (N=123)
เส้นรอบเอว
ชาย
กลุ่มทดลอง (N=46)
กลุ่มควบคุม (N=44)
หญิง
กลุ่มทดลอง (N=65)
กลุ่มควบคุม (N=79)
ไตรกลีเซอไรด์
กลุ่มทดลอง (N=42)
กลุ่มควบคุม (N=42)
เอชดีแอล
ชาย
กลุ่มทดลอง (N=5)
กลุ่มควบคุม (N=8)
หญิง
กลุ่มทดลอง (N=6)
กลุ่มควบคุม (N=10)
ระดับน้ าตาลในเลือด
กลุ่มทดลอง (N=88)
กลุ่มควบคุม (N=109)
ความดันโลหิ ต SBP
กลุ่มทดลอง (N=111)
กลุ่มควบคุม (N=123)
ความดันโลหิ ต DBP
กลุ่มทดลอง (N=111)
กลุ่มควบคุม (N=123)
1: paired t-test

P1

71.4±15.1
73.1±15.7

71.3±15.7
72.9±15.7

0.05±2.03
0.13±1.85

0.816
0.423

90.5±9.1
92.9±9.4

90.5±8.9
92.7±9.4

0.04±0.99
-0.23±0.84

0.767
0.079

87.8±9.3
92.4±12.7

87.7±9.5
92.4±12.8

-0.08±0.76
0.01±0.47

0.372
0.810

300.5±154.8
303.9±220.2

238.2±175.1
273.6±317.5

-62.26±117.40
-30.38±273.10

0.001
0.475

41.8±9.8
47.0±20.0

39.4±7.1
49.8±22.1

-2.40±12.05
2.75±5.95

0.679
0.232

62.8±16.6
49.8±17.4

69.3±22.6
54.2±14.4

6.50±8.36
4.40±8.55

0.115
0.138

169.3±76.7
169.6±64.5

145.9±49.9
169.5±74.3

-23.39±83.87
-0.10±78.22

0.010
0.989

134.5±14.7
134.9±15.4

131.3±13.6
132.5±14.5

-3.21±11.93
-2.38±13.20

0.006
0.048

79.9±9.6
78.9±10.9

77.6±9.5
77.4±10.5

-2.36±9.20
-1.57±10.57

0.008
0.102

แทบอลิก การให้ค าแนะน าเรื่อ งยา และการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ โดยเพิม่ การออกกาลังกายและ
ควบคุมอาหารเพื่อป้ องกันการเกิดกลุ่มอาการเมแทบอลิก
หรือทาให้สามารถควบคุมองค์ประกอบทางเมแทบอลิกต่าง

ๆ ให้ดขี น้ึ ได้ (20-22) นอกจากนี้การใช้โทรศัพท์ช่วยในการ
ให้คาแนะนาและติดตามผลการให้การรักษานัน้ ส่งผลดีต่อ
การรักษา เพิม่ ความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
ได้ (30)
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ตารางที่ 5. จานวนปั ญหาจากการใช้ยา
ปั ญหาจากการใช้ยา
ผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องได้รบั ยาเพิม่ เติม
ผูป้ ่ วยได้รบั ยาทีไ่ ม่จาเป็ น
ผูป้ ่ วยได้รบั ยาทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผล
ผูป้ ่ วยได้รบั ยาในขนาดทีน่ ้อยเกินไป
ผูป้ ่ วยเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
ผูป้ ่ วยได้รบั ยาในขนาดทีม่ ากเกินไป
ผูป้ ่ วยไม่สามารถใช้ยาได้ตามสัง่
ค่าเฉลีย่ จานวนปั ญหาต่อผูป้ ่ วยหนึ่งราย
(±ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)

เริม่ ต้น
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
0
0
0
0
0
1
1
3
5
12
2
1
32
19
0.35±0.48
0.27±0.45

ผลการศึกษาครัง้ นี้พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ม กลุ่มทดลองมีเพียงระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร
ที่น้ อ ยกว่า ในกลุ่มควบคุมอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่ว น
องค์ประกอบทางเมแทบอลิกอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน
อย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ แตกต่ า งกับ ผลการศึก ษาของ
Wang และคณะ ซึ่งศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิก
ชาวจีน ซึง่ ประกอบด้วยการให้ความรูแ้ บบเผชิญหน้า 1 ครัง้
พร้อมมอบคู่มอื การปฏิบตั ติ นในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
และการโทรศัพท์ตดิ ตามทุก 2 สัปดาห์ จานวนทัง้ สิน้ 6 ครัง้
ติดตามผล 3 เดือน กลุ่มควบคุมได้รบั บริการตามปกติของ
สถานพยาบาล ซึ่งมีรูปแบบการแทรกแซงผูป้ ่ วยคล้ายคลึง
กับ การศึก ษาครัง้ นี้ ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี
น้าหนักตัวทีล่ ดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ส่วนองค์ประกอบทางเมแทบอลิกอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
(31) ผลการศึก ษาที่ได้มีค วามแตกต่ างกัน เนื่ องจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษานี้มอี ายุเฉลี่ย 58 ปี แต่กลุ่มตัวอย่าง
ของการศึกษาของ Wang และคณะมีอายุน้อยกว่าเล็กน้อย
โดยมีอายุเฉลี่ย 55-56 ปี นอกจากอายุ ปั จจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่าง เช่น อาชีพ โรคประจาตัว ทาให้ตวั อย่างระหว่าง
การศึกษามีความสามารถต่างกันในการออกกาลังกายหรือ
ปรับ เปลี่ย นการรับประทานอาหาร ส่ง ผลให้น้ าหนักตัวที่
ลดลงในการศึกษานี้และการศึกษาในอดีตแตกต่างกัน
ในการศึกษานี้ องค์ประกอบทางเมแทบอลิกบาง
อย่างไม่แตกต่ างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทัง้ นี้อาจเกิดจากระยะเวลาในการติดตามและจานวนครัง้
ของการโทรศั พ ท์ ใ นการศึ ก ษานี้ ย ั ง ไม่ ม ากพ อที่ จ ะ
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สิน้ สุดการศึกษา
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
0
0
0
0
0
0
0
1
4
5
0
0
16
21
0.17±0.38
0.23±0.42

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูป้ ่ วย Eakin และคณะ ศึกษาผล
ของการให้ค าแนะน าทางโทรศัพ ท์ต่ อ การเปลี่ย นแปลง
พฤติก รรมการออกก าลัง กายและการรับ ประทานอาหาร
โดยรวบรวมการศึกษาที่เป็ นการศึกษาเชิงทดลองที่มกี ลุ่ม
ควบคุมในช่วงปี ค.ศ.1965 ถึง 2006 ผลการศึกษาพบว่ า
การให้ ค าแนะน าทางโทรศั พ ท์ มี ผ ลท าให้ เ กิ ด กา ร
เปลี่ย นแปลงพฤติก รรมการการออกก าลัง กายและการ
รับ ประทานอาหารที่ดีข้ึน ได้ นอกจากนี้ ร ะยะเวลาและ
จ านวนครัง้ ในการโทรศัพท์ก็มีค วามเกี่ยวข้อ งกับ ผลการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม โดยการให้คาแนะนาทางโทรศัพท์
อย่างน้อย 12 ครัง้ ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 6-12 เดือนจะให้
ผลลัพ ธ์ใ นการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมได้ดีท่สี ุด (23) แต่
การศึกษาในครัง้ นี้ได้ทาการติดตามเป็ นเวลา 3 เดือน มีการ
โทรศัพ ท์ติด ตามทุ ก 2 สัป ดาห์ จ านวนทัง้ สิ้น 5 ครัง้ ซึ่ง
ระยะเวลาที่ใช้ติด ตามและความถี่ในการโทรศัพท์อาจจะ
น้อยไปทาให้ไม่สามารถส่งผลทีช่ ดั เจนต่อองค์ประกอบทาง
เมแทบอลิก รวมถึงรูปแบบของการศึกษานี้กลุ่มควบคุมเป็ น
กลุ่มที่ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยผู้วิจยั ด้วย ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาอื่น ๆ ทีก่ ลุ่มควบคุมได้รบั การบริการ
ตามปกติของสถานพยาบาล ผลจากการให้การบริบาลทาง
เภสัชกรรมในกลุ่มควบคุมทาให้ผลการควบคุมองค์ประกอบ
ทางเมแทบอลิกบางอย่างดีข้นึ ดังเช่นจากการศึกษาของ
Hammad และคณะ ทีศ่ กึ ษาผลของการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมโดยเภสัช กรร่ ว มกับ แพทย์ใ นการดู แ ลผู้ป่ วยกลุ่ ม
อาการเมแทบอลิกเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึง่ ได้รบั การ
บริการตามปกติ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีสดั ส่วนผู้
ทีเ่ ข้าเกณฑ์การวินิจฉัยกลุ่มอาการเมแทบอลิกน้อยกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และมีระดับไตรกลีเซอไรด์
ในเลือดและความดันโลหิตลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (21) หากเพิม่ ระยะเวลาในการติดตาม
และจานวนครัง้ ของการโทรศัพท์ในการศึกษานี้ ก็อาจเห็น
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทีช่ ดั เจน
มากขึน้ ได้
เมื่อพิจารณาถึงการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบทาง
เมแทบอลิกของแต่ละกลุ่มตัง้ แต่เริม่ ต้นจนครบกาหนดนัด
ของผู้ป่วย การศึกษาในอดีต พบว่า กลุ่มที่ได้รบั คาปรึกษา
แนะน ามี อ งค์ ป ระกอบทางเมแทบอลิ ก ที่ ดี ข้ึ น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (32-34) สาหรับในการศึกษานี้พบว่า ใน
กลุ่มที่ได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรมเพียงอย่างเดียวซึ่ง
เป็ นกลุ่มควบคุมนัน้ มีความดันโลหิต SBP เฉลี่ยลดลงจาก
เมื่อเริม่ ต้นการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้
ระดับ ไขมัน ไตรกลีเ ซอไรด์ แ ละความดัน โลหิต DBP ก็มี
แนวโน้มลดลง ส่วนในกลุ่มทดลองพบว่ามีระดับไตรกลีเซอ
ไรด์ในเลือด ระดับน้ าตาลในเลือด และระดับความดันโลหิต
ทัง้ SBP และ DBP ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการมีโทรศัพท์ตดิ ตามทาให้มจี านวนองค์ประกอบ
ทางเมแทบอลิกที่ดขี น้ึ มากกว่าในกลุ่มควบคุมที่ได้รบั การ
บริบาลทางเภสัชกรรมเพียงอย่างเดียว
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในประเทศไทยทีใ่ ช้
โทรศัพท์ในการติดตามให้คาแนะนาในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการเม
แทบอลิก พบว่า จานวนครัง้ ในการใช้โทรศัพท์ติดตามใน
การศึ ก ษาครั ง้ นี้ ม ากกว่ า ที่ พ บในการศึ ก ษาอื่ น โดย
การศึกษาของอรวรรณ ประภาศิลป์ มีการให้ความรูเ้ ป็ นกลุ่ม
ย่ อ ย 2 ครัง้ และใช้ โ ทรศัพ ท์ ติ ด ตาม 2 ครัง้ ห่ า งกัน 2
สัปดาห์ (สัปดาห์ท่ี 6 และ 9 ของการศึกษา) ติดตามผลที่ 3
เดือน พบว่า กลุ่มทดลองมีดชั นีมวลกายและค่าเฉลี่ยเส้น
รอบเอวเพศหญิงน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (26) การศึกษาของอภิญญา ศิรพิ ทิ ยาคุณกิจและคณะ
มีการให้ความรูเ้ ป็ นกลุ่มย่อย 4 ครัง้ ทุก 1 สัปดาห์ จากนัน้ ใช้
โทรศัพท์ตดิ ตาม ทุก 1 สัปดาห์ จานวนทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ติดตาม
ผลที่ 3 เดื อ นพบว่ า ในกลุ่ ม ทดลองมีน้ า หนั ก ตั ว ลดลง
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (27) จากทัง้
สองการศึกษาข้างต้นพบว่า ในกลุ่มทดลองมีน้าหนักตัวและ
เส้ น รอบเอวที่ ล ดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แต่ ใ น
การศึกษานี้น้าหนักตัวและเส้นรอบเอวไม่เปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้
อาจเนื่ อ งมาจากความแตกต่ า งกัน ของพื้น ฐานของกลุ่ ม
ตัวอย่าง เช่น อายุ เพศ อาชีพ โรคประจาตัว เป็ นต้น โดย

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในการศึกษาของ อภิญญา ศิริ
พิ ท ยาคุ ณ กิ จ และคณะ มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 47.22 และ 46.8 ปี
ตามลาดับ และประกอบอาชีพเป็ นบุคลากรในโรงพยาบาล
ทุกราย ส่วนในการศึกษาของอรวรรณ ประภาศิลป์ มีอายุ
เฉลีย่ 54.98 และ 56.82 ปี ตามลาดับ และส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึง่ ทัง้ สองการศึกษา ตัวอย่างมีอายุน้อย
กว่าในการศึกษานี้ท่มี อี ายุเฉลี่ย 58 ปี และส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ นอกจากนี้กระบวนการแทรกแซงผูป้ ่ วยก็มี
รายละเอียดแตกต่ างกัน ทัง้ สื่อที่ใช้ให้ความรู้ เวลาในการ
ติดตามทางโทรศัพท์หรือความถีใ่ นการติดตามทางโทรศัพท์
จึงทาให้ผลการศึกษาแตกต่างกับการศึกษานี้
ในเรื่อ งของปั ญ หาจากการใช้ย านั น้ พบว่ า เมื่อ
สิน้ สุดการศึกษาปั ญหาจากการใช้ยาลดลงจากเมื่อเริ่มต้น
การศึกษา พบปั ญหาผูป้ ่ วยไม่สามารถใช้ยาได้ตามสังมาก
่
ทีส่ ุด ทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยพบ 32 และ 19
ปั ญหาขณะเริม่ การวิจยั ตามลาดับ เมื่อสิน้ สุดการศึกษาทัง้
สองกลุ่มก็ยงั มีปัญหาผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาได้ตามสังมาก
่
ทีส่ ุดโดยพบ 16 และ 21 ปั ญหาตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึก ษาของ Hammad และคณะ ซึ่ง ศึก ษาผลของการ
ทางานร่วมกันระหว่างแพทย์และเภสัชกร ในการดูแลผูป้ ่ วย
กลุ่มอาการเมแทบอลิก ผลการศึกษาพบว่า เภสัชกรได้ให้
คาแนะนาแก่ผปู้ ่ วยในเรื่องการเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยา
มากทีส่ ดุ (21) การทีป่ ั ญหาผูป้ ่ วยไม่สามารถใช้ยาได้ตามสัง่
ยังพบมากที่สุดหลังจากได้รบั การบริบาลทางเภสัชกรรม
และมีการติดตามทางโทรศัพท์แล้วนัน้ อาจเกิดจากกิจวัตร
ประจ าวั น ในการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ป่ วยและวิ ธี ก าร
รับประทานยาไม่สอดคล้องกัน ทาให้ไม่สะดวกหรือลืมใช้ยา
บ่อยครัง้ การแก้ปัญหาอาจต้องเพิม่ เวลาในการติดตามทาง
โทรศัพ ท์ ใ นแต่ ล ะครัง้ หรือ เพิ่ม ความถี่ ใ นการโทรศัพ ท์
ติดตาม และปรับเปลีย่ นการรับประทานยาให้สอดคล้องกับ
การดาเนิ น ชีวิต ประจ าวัน ของผู้ป่ วยแต่ ละรายให้มากขึ้น
สาหรับปั ญหาผูป้ ่ วยเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาที่
พบมากที่สุดเป็ นการเกิดอาการน้ าตาลต่ าจากยาลดระดับ
น้ าตาลในเลือดกลุ่ม sulfonylurea หรือ insulin จานวน 10
ราย และอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องจากยา metformin
จานวน 6 ราย หลังจากได้รบั คาแนะนาจากผู้วจิ ยั จึงทาให้
ปั ญหาจากการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาลดลง
ได้
การศึ ก ษานี้ มี ก ารติ ด ตามทางโทรศัพ ท์ ทุ ก 2
สัปดาห์ จนถึงวันนัดถัดไปของผูป้ ่ วย จานวนทัง้ สิน้ 5 ครัง้
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พบว่ามีผลทาให้ผู้ป่วยมีองค์ประกอบทางเมแทบอลิกดีข้ึน
ได้มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้มกี ารติดตามทางโทรศัพท์
จากการศึกษาที่ผ่า นมีก ารใช้โทรศัพท์ติด ตามผู้ป่วยกลุ่ม
อาการเมแทบอลิกในความถีท่ แ่ี ตกต่างกัน โดยมีการติดตาม
ทางโทรศัพท์ทุก 2 สัปดาห์ (25, 31) และทุก 1 สัปดาห์ (24,
27) ซึง่ ทุกการศึกษาข้างต้นเกิดผลดีต่อกลุ่มอาการเมแทบอ
ลิก ดัง นั น้ การโทรศัพ ท์ ติ ด ตามอย่ า งน้ อ ยทุ ก 2 สัป ดาห์
สามารถส่งผลดีต่อองค์ประกอบทางเมแทบอลิก ของผูป้ ่ วย
ได้
การเปรีย บเทีย บระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมในการศึกษานี้แสดงถึงผลของการใช้โทรศัพท์ในการ
ให้คาแนะนาและติดตามผู้ป่วยเท่านัน้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุมทีม่ กี ารให้คาแนะนาแบบเผชิญหน้าอยู่แล้ว
ทาให้ผลทีไ่ ด้มคี วามแตกต่างกันไม่ชดั เจน นอกจากนี้ เมื่อ
สิน้ สุดการศึกษามีจานวนผู้ท่มี ผี ลทางห้องฏิบตั ิการไม่ครบ
ทุกราย เนื่องจากมีขอ้ จากัดในสังตรวจทางห้
่
องปฏิบตั กิ าร
โดยเฉพาะระดับเอชดีแอลในเลือดซึง่ มีขอ้ มูลในกลุ่มทดลอง
11 ราย และกลุ่มควบคุม 18 รายเท่านัน้ ทาให้ไม่สามารถ
อธิบ ายผลของการศึก ษาต่ อ ระดับ เอชดีแ อลในเลือ ดได้
ชัด เจน ในการวิเ คราะห์ ผ ลมีก ารคัด ผู้ป่ วยที่ไ ม่ ส ามารถ
ติดตามได้ออกจากการศึกษา เมื่อนาการแทรกแซงไปใช้
ปฏิบ ัติจ ริง จะมีผู้ป่ วยบางส่ว นที่ไ ม่ ใ ห้ค วามร่ ว มมือ อย่ า ง
เต็ ม ที่ การคั ด ผู้ ป่ วยกลุ่ ม นี้ ออกจะท าให้ ว ั ด ผลของ
ประสิทธิภาพของการแทรกแซงไม่ชดั เจน นอกจากนี้การที่
ผู้ วิจ ัย มีก ารใช้เ วลากับ ผู้ ป่ วยกลุ่ ม ทดลองมากกว่ า กลุ่ ม
ควบคุมแสดงถึงความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยอาจทาให้เกิดผล
ทางจิตใจทาให้ผู้ป่วยในกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดีขน้ึ โดยไม่ได้เป็ นผลจากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ทีไ่ ด้จากผูว้ จิ ยั นอกจากนี้การติดตามทางโทรศัพท์เป็ นวิธที ่ี
ใช้แรงงานและเวลาค่อนข้างมากเมื่อนาไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
จริงอาจต้องเลือกใช้เฉพาะในผูป้ ่ วยทีค่ วบคุมอาการได้ไม่ดี
และต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
การศึก ษาในอนาคตควรศึก ษาผลของการให้
คาแนะนาโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ใน
ระยะยาว เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อติดตามการคงอยู่ของ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ในระยะยาวต่อไป
และควรมีการศึกษาผลของการให้คาแนะนาโดยเภสัชกรต่อ
คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่มอาการเมแทบอลิก
เพื่อนาผลที่ได้ไปพัฒนาการดูแลป่ วยแบบองค์ รวมต่ อ ไป
นอกจากนี้ควรมีการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอื่น
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ๆ เช่น แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มอื ถือ ในการช่วยในการ
ติดตามดูแลผู้ป่วยและศึกษาความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านัน้ ด้วย

สรุปผล
การให้คาแนะนาโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตาม
ทางโทรศัพท์ในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการเมแทบอลิก เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และออกกาลังกายให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละรายนัน้ มีผลดี
ต่อองค์ประกอบทางเมแทบอลิกของผูป้ ่ วย โดยเฉพาะระดับ
น้ าตาลในเลือด ระดับความดัน โลหิต และระดับไตรกลีเซอ
ไรด์ในเลือด ดังนัน้ เภสัชกรควรมีบทบาทร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิก และควรมี
การให้ ค าแนะน าโดยเภสัช กรร่ ว มกับ การติ ด ตามทาง
โทรศัพท์เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ด้วยความอนุ เคราะห์จาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องทุกรายทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ขอ
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ผู้ วิ จ ั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาทีอ่ นุญาตให้เก็บข้อมูลในการ
วิจยั ขอบพระคุณหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกร และ
เจ้าหน้าทีท่ ุกท่านของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาทีช่ ่วย
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