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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการควบคุมค่าความแขง็ตวัของเลอืด (INR) ในผูป่้วยทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยา
วารฟ์ารนิ รวมทัง้ศกึษาผลของการใหก้ล่องยาต่อความร่วมมอืในการใชย้าและการควบคุมค่า INR วิธีการ: งานวจิยัแบ่งออกเป็น 
2 ระยะ ระยะที ่1 เป็นการศกึษาภาคตดัขวางโดยเกบ็ขอ้มลูของผูป่้วยเพื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการควบคุมระดบั INR ระยะที ่2 
เป็นการศกึษากึง่ทดลอง ซึง่แบ่งผูป่้วยออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองไดร้บัการบรบิาลทางเภสชักรรมร่วมกบัการใหก้ล่องยา
เพื่อเพิม่ความร่วมมอืในการใชย้า สว่นกลุ่มควบคุมไดร้บัการบรบิาลทางเภสชักรรมตามปกติ ความร่วมมอืในการใชย้าวดัโดยการ
นบัเมด็ยา กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยทีไ่ดร้บัยาวารฟ์ารนิ ณ คลนิิกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช สว่างแดนดนิ ระหว่าง
วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 ผลการวิจยั: การวเิคราะหข์อ้มลูในผูป่้วยจ านวน 159 รายดว้ย logistic 
regression พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการควบคุมระดบั INR ที่ดีกว่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ การมีคู่สมรส (OR=5.33; 
P=0.023) การศึกษาที่น้อยกว่ากว่ามธัยมศึกษา (OR=0.23; P=0.041) และการเป็นผู้ป่วยรายเก่า (OR=5.31; P=0.027) ใน
การศกึษากึง่ทดลองผูป่้วย 63 รายถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคอืกลุ่มทดลอง 27 ราย และกลุ่มควบคุม 36 ราย ก่อนไดร้บักล่องยา
จ านวนผู้ทีค่วบคุมระดบั INR ได้ตามเป้าหมายในกลุ่มควบคุมดกีว่ากลุ่มทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(P=0.031) หลงัจาก
ไดร้บักล่องยา พบว่า จ านวนผูป่้วยทีค่วบคุมระดบั INR ไดต้ามเป้าหมายของทัง้สองกลุ่มไม่มคีวามแตกต่างกนั (P=0.272) เมื่อ
เริ่มต้นการศึกษากลุ่มทดลองมีความร่วมมือการใช้ยาต ่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.002) เมื่อสิ้นสุด
การศึกษาความร่วมมือในการใช้ยาของสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ (P=0.812) สรุป: ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อการ
ควบคุมระดบั INR ทีด่กีว่าไดแ้ก่ สถานภาพมคีู่สมรสคลา้ยกบั ระดบัการศกึษาทีส่งูกว่ามธัยมศกึษา และการเป็นผูป่้วยรายเก่า 
สว่นกล่องยาสามารถสง่ผลช่วยเพิม่ความสามารถในการควบคุมระดบั INR และเพิม่ความร่วมมอืในการใชย้าวารฟ์ารนิได ้
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Abstract 
Objective: To investigate factors affecting the control of International Normalized Ratio (INR) in patients 

receiving warfarin and to study effects of pill box on medication adherence and INR control. Method: The study was 
divided into two phases. Phase 1 was a cross-sectional study collecting the data to investigate factors affecting INR 
control. Phase 2 was a quasi-experimental study that assigned the participants into 2 groups. Experimental group 
received pharmaceutical care and a pill box for increasing adherence, while the control group received usual 
pharmaceutical care. Medication adherence was measured by pill count. Outpatients receiving warfarin at Sawangdandin 
Crown prince Hospital between December 1, 2016 and March 31, 2017 were recruited to the study. Results: Logistic 
regression analysis of 159 participants found significant factors associated with a better INR control were being married 
(OR=5.33; P=0.023), having education at high school or lower (OR=0.23; P=0.041) and being old cases of patients 
(OR=5.31; P=0.027). In quasi-experimental study, 63 participants were allocated into two groups i.e., experimental group 
(n=27) and control group (n=36). Before receiving pill box, the number of patients having INR within the target in control 
group was significantly higher than that in experimental group (P=0.031). After receiving pill box, the number of patients 
having INR within the target in both groups was not significantly different (P=0.272). At the beginning of the study, 
adherence of the experimental group was significantly lower than that of the control group (P=0.002). At the end of the 
study, adherence in both groups was not significantly different (P=0.812). Conclusion: Factors associated with a better 
control of INR were being married, having more than high school level of educational and being old case of patients. 
The pill box tended to improve the control of INR and adherence of warfarin. 
Keywords: warfarin, pill box, pharmaceutical care, adherence  
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บทน า 
ยาวาร์ฟาริน (warfarin) เป็นยากลุ่มต้านการ

แขง็ตวัของเลอืด ยานี้มขีอ้บ่งใช้เพื่อป้องกนัภาวะลิม่เลอืด
อุดตนัในหลอดเลอืดในโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลอืดสมอง
อุดตัน (ischemic stroke) ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอด
เลือดด า (venous thromboembolism) เป็นต้น (1, 2) ยา
ว า ร์ฟ า ริน เ ป็ นย าที่ มี ดัช นี ก า ร รักษ าแคบ  (narrow 
therapeutic index) เกดิอนัตรกริยิาระหว่างยาอื่นและอาหาร
ได้มาก และการตอบสนองต่อยาในผู้ป่วยแต่ละคนมคีวาม
แตกต่างกนั (1) การประเมนิประสทิธผิลของยาไม่สามารถ
ประเมนิจากระดบัยาในเลอืด แต่จะประเมนิประสทิธผิลโดย
การวดัการแขง็ตวัของเลือด โดยใช้ค่าทางห้องปฏบิตัิการ
มาตรฐาน คือค่า International Normalized Ratio (INR) 
ระดบัของ INR เป้าหมาย จะแตกต่างกนัไปขึน้กบัขอ้บ่งใช้
ของผู้ป่วยแต่ละราย ถ้าค่า INR สูงกว่าระดบัเป้าหมายจะ
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออก
ผดิปกติที่อาจเป็นอนัตรายถงึชวีติ เช่น เลอืดออกในสมอง 
ขณะทีค่่า INR ต ่ากว่าระดบัเป้าหมายอาจสง่ผลใหเ้กดิความ
เสีย่งต่อการเกดิภาวะลิม่เลอืดอุดตนั (3-5) 

จากการศึกษาของ Wittkowsky และคณะ พบว่า 
สาเหตุทีท่ าใหค้่า INR อยู่นอกช่วงของการรกัษา ไดแ้ก่ ผล
จากการปรบัขนาดยาครัง้ก่อน ผู้ป่วยไม่ใหค้วามร่วมมอืใน
การรกัษาหรอืรบัประทานยาผดิ อนัตรกริยิาระหว่างยา การ
เปลี่ยนแปลงยาที่ให้ร่วม สภาวะความเจ็บป่วย  การ
รับประทานอาหารที่มีวิตามิน เค การดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ และความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นต้น (6) การใหค้วามร่วมมอืในการรกัษาเป็นปัจจยัหนึ่ง
ที่มีผลต่อการควบคุมค่า INR ให้อยู่ในช่วงของการรกัษา 
จากรายงานของดุษณี เกษเมธีการุณ พบว่า ปัญหาที่พบ
จากการใชย้าวารฟ์ารนิมากทีสุ่ด คอื ความไม่ร่วมมอืในการ
ใชย้า (รอ้ยละ 39.5) (7)  เช่นเดยีวกบัการศกึษาของวลิาสนิี 
ไชยกลาง ทีพ่บปัญหาจากการใชย้ามากทีส่ดุสามอนัดบัแรก
ได้แก่ ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา (ร้อยละ 38.3) 
การได้รับยาขนาดสูงเกินไป (ร้อยละ 35.0) และการเกิด
อาการไม่พงึประสงคจ์ากยา (ร้อยละ 20) โดยร้อยละ 91.3 
ของความไม่ร่วมมอืในการใช้ยานัน้ มีสาเหตุมาจากการที่
ผูป่้วยไม่เขา้ใจเกีย่วกบัโรคและวธิกีารใชย้าอย่างถูกตอ้ง (8) 

การเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยจงึมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก เภสชักรจึงมีบทบาทส าคญัใน
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาของผูป่้วยทีไ่ดร้บัยาวารฟ์ารนิ 

การเพิม่ความร่วมมอืในการใชย้าวาร์ฟารนิมหีลายวธิ ีเช่น 
บริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ ให้ความรู้เรื่องยาวาร์
ฟารินแก่ผู้ป่วย การตรวจติดตามผลทางห้องปฏิบัติการ
รวมถึงค่า INR การปรบัขนาดยาวาร์ฟารินให้ผู้ป่วย การ
แกไ้ขปัญหาอาการไม่พงึประสงคจ์ากยาวารฟ์ารนิ (9) และ
การจูงใจดว้ยรางวลั (10) จากการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานพบว่า การมีส่วนร่วมของ
เภสชักรในการจดัการผู้ป่วยที่ได้รบัยาวาร์ฟารินสามารถ
ป้องกนัการเกดิเลอืดออกไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(11)  

ปัจจุบนัมกีารใชก้ล่องบรรจุยาโดยแบ่งยาออกเป็น
มือ้ในแต่ละวนัใหแ้ก่ผูป่้วยโรคเรือ้รงั ซึง่พบว่าสามารถเพิม่
ความร่วมมอืในการใช้ยาของผู้ป่วย การศกึษาก่อนหน้านี้
พบว่า การใช้กล่องยาท าให้ผู้ป่วยมีค่า INR ที่อยู่ในช่วง
เป้าหมายเพิม่มากขึน้ ผูป่้วยมคีวามร่วมมอืในการใชย้าเพิม่
มากขึ้น กินยาได้ถูกต้องและสม ่าเสมอเพิ่มมากขึ้น (12) 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิมผีูป่้วยจ านวน
หนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมระดบั INR ให้ได้ตามเป้าหมาย 
ส่วนใหญ่มกัเป็นผู้ป่วยรายใหม่ การใช้กล่องยาเป็นสิง่ทีไ่ม่
ซบัซอ้นและหาซือ้ไดง้่าย การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาน า
ร่องซึ่งอาจน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติต่อไป ดังนัน้
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ควบคุมระดบั INR ของผูป่้วยทีไ่ดร้บัยาวารฟ์ารนิและศกึษา
ผลของการใชก้ล่องยาต่อความร่วมมอืในการใชย้าและการ
ควบคุมค่า INR ในผูป่้วยทีไ่ดร้บัยาวารฟ์ารนิ 

 
วิธีการวิจยั 
 การศกึษานี้ไดผ้่านการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัใน
มนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่รับรองที่ กจม (ภบ.) 
001/2559 การศกึษาครัง้นี้แบ่งงานวจิยัออกเป็น 2 ส่วนคอื 
สว่นที ่1 เป็นการศกึษาภาคตดัขวาง เพื่อหาปัจจยัทีม่ผีลต่อ 
ค่า INR ของผูป่้วย โดยรวบรวมขอ้มลูประวตักิารรกัษาของ
ผู้ป่วยจากเวชระเบียน ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษากึ่งทดลอง 
เพื่อศึกษาผลของการใช้กล่องยาร่วมกับสื่อให้ความรู้ต่อ
ความร่วมมอืในการใชย้าและการควบคุมค่า INR ในผูป่้วยที่
ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาวารฟ์ารนิ 
ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษาภาคตดัขวาง 

ตวัอย่าง 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเพื่อเข้าศึกษาคือ 1) 

ได้รบัยาวาร์ฟารินเพื่อใช้ป้องกนัภาวะลิ่มเลือดอุดตันและ
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ได้รับการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องที่คลินิกวาร์
ฟารินที่มารักษาหรือติดตามผลการรักษาที่โรงพยาบาล
สมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ จงัหวดั สกลนคร ระหว่าง
วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 ถงึ 30 มนีาคม 2560 2) มอีายุตัง้แต่ 
18 ปีขึ้นไป 3) ให้ข้อมูลได้ด้วยตนเองและสื่อสารเป็น
ภาษาไทยได ้และ 4) ยนิดใีหค้วามร่วมมอืในการศกึษา สว่น
เกณฑก์ารคดัออกไดแ้ก่ 1) ผูป่้วยทีผู่ว้จิยัไม่สามารถตดิตาม
ได้อย่างน้อย 1 ครัง้ 2) เสยีชวีติในระหว่างการศกึษา และ 
3) ตัง้ครรภใ์นระหว่างการศกึษา 

ขนาดตวัอย่างในการศกึษาส่วนที่ 1 คอืผู้ป่วยทุก
รายทีคุ่ณสมบตัติรงตามเกณฑก์ารคดัเลอืกผูป่้วยและมารบั
การรกัษาในช่วงทีท่ าการศกึษา  
 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

เ ค รื่ อ ง มือที่ ใ ช้ ใ นก า รศึกษ า ใ นกา ร ศึ กษ า
ภาคตดัขวางคอืแบบเกบ็ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์
ซึง่เกบ็ขอ้มูลของผูป่้วยดงันี้ 1. ประวตักิารรกัษาและการใช้
ยาของผู้ป่วยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูรายการยา ขนาดการใชย้า วธิกีารใชย้า จ านวน
ยา ทีผู่ป่้วยไดร้บัในแต่ละครัง้ทีม่าพบแพทย ์วนันัด ประวตัิ
การแพ้ยา 2. ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการที่เกี่ยวขอ้ง 
เ ช่ น  Prothrombin time (PT), International Normalized 
Ratio (INR), complete blood count (CBC), Serum 
glutamic pyruvic transaminase (SGPT), Serum glutamic 
oxaloacetic transaminase (SGOT), Blood urea nitrogen 
(BUN), serum creatinine (SCr) เ ป็นต้น  3. แบบบันทึก
ขอ้มูลผู้ป่วย ผู้วจิยัสมัภาษณ์ผู้ป่วยในกรณีที่ไม่มขีอ้มูลใน
ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสแ์ละสมัภาษณ์ขอ้มลูอื่น ๆ ไดแ้ก่ ก) 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ป่วย ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ ชื่อ -สกุล 
ระดับการศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผลการตรวจ
ร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข) ประวัติ
ความเจบ็ป่วย ได้แก่ ความเจบ็ป่วยในอดตี ความเจบ็ป่วย
ในปัจจุบนั/โรคในปัจจุบนั ประวตัิการผ่าตดั ประวตัิการใช้
ยาวาร์ฟารินและประวัติการแพ้ยา ค) ประวัติทางสงัคม 
ได้แก่ ประวตัิการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประวตัิการสูบ
บุหรี่ การรับประทานอาหาร และการออกก าลังกาย ง) 
ขอ้มลูการรบัประทานยา การปรบัเปลีย่นขนาดยาของผูป่้วย 
ขอ้มลูการเกดิอาการไม่พงึประสงค ์และปัญหาจากการใชย้า
วาร์ฟารนิ ค่าทางห้องปฏบิตัิการทีเ่กี่ยวขอ้ง  อาการไม่พงึ
ประสงค์จากยาวาร์ฟาริน และ จ) ข้อมูลการใช้ยา ได้แก่ 
ประวตักิารใชย้า สมุนไพรและผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร แบบ

วดัคุณภาพชวีติ EQ5D (15) ที่ผ่านการทดสอบความเทีย่ง
ของแบบสอบถามในผู้ป่วยที่ได้รบัยาวาร์ฟารนิที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการนี้ 20 คน พบว่ามคี่าคอนบราคอลัฟ่าเท่ากบั 
0.81 
 วิธีการด าเนินการวิจยั 

การควบคุมระดบั INR ใหอ้ยู่ในช่วงการรกัษาตาม
เกณฑ์ของ ACCP จะขึ้นกับโรค เช่น ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิด
จงัหวะชนิด atrial fibrillation ก าหนด INR เป้าหมายที ่2-3 
และผู้ ป่วย Mechanical prosthetic valves ก าหนด INR 
เป้าหมายที ่2.5-3.5 เป็นตน้ (1)  

ผู้วิจ ัยคัดเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัดเลือกที่
ก าหนดไว้จากเวชระเบยีนของโรงพยาบาล ผู้วิจยัเขา้พบ
ผูป่้วยเพื่อขอสมัภาษณ์ และชีแ้จงรายละเอยีดของการศกึษา
ในด้านวตัถุประสงค์ของงานวิจยั ขัน้ตอนการศึกษา ข้อดี
และข้อเสยีของการเขา้ร่วมงานวจิยั และข้อควรปฏบิตัิตวั 
ผูว้จิยัมอีสิระในการถอนตวัจากงานวจิยั ณ เวลาใด ๆ กไ็ด้
โดยไม่มผีลต่อสทิธกิารรกัษา หากผูป่้วยยนิยอมเขา้ร่วมงาน
วิจัย จึงจะให้ลงชื่อในใบยินยอม ผู้วิจ ัยสัมภาษณ์ข้อมูล
ผูป่้วยและคุณภาพชวีติดว้ยเครื่องมอืทีก่ล่าวมาแลว้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ป่วย ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา และ
เหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์ี่พบ คุณภาพชวีติในการศกึษานี้
วดัโดยใช้แบบวดั EQ5D ซึ่งคุณภาพชวีติในระดบัด ีคอื มี
ค่าคะแนนมากกว่า 0.8 (17) การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
(multivariate analysis) เพื่อหาปัจจยัทีม่ผีลต่อความร่วมมอื
ในการใช้ยาและการควบคุม INR ให้ได้ตามเป้าหมาย ใช้ 
binary logistic regression ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติิ
ที่ 0.05 ตวัแปรตามในงานวจิยั คอื ความร่วมมอืในการใช้
ยาและระดบั INR ตวัแปรต้น คอื เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชพีรายได้ต่อเดอืน ระยะเวลาที่ได้รบัยา ประวตัิการผดิ
นัดกบัแพทย ์โรคร่วม และจ านวนรายการยาทีไ่ดร้บั ซึง่ตวั
แปรเหล่านี้ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง และ
ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร  

 
ส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาก่ึงทดลอง 

ตวัอย่าง 
ตวัอย่างในการศกึษาส่วนที ่2 มคีุณสมบตัเิหมอืน

ตวัอย่างในการศกึษาส่วนแรก ขนาดตวัอย่างในการศกึษา

ส่วนที่ 2 ค านวณด้วยสูตร(13) 𝑛1 =
 (𝑍𝛼+ 𝑍𝛽)2𝜎2(𝑟+1)

(µ−µ)2𝑟
 



 

  

 

 54   

เมื่อ r=n0/n1; n0 =ขนาดตวัอย่างในกลุ่มทดลอง; n1= ขนาด
ตวัอย่างในกลุ่มควบคุม; 𝑍𝛼= ค่าคะแนนมาตรฐานทีค่วาม
คลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 หรือ α=0.05 𝑍𝛼=1.96; 𝑍𝛽= ค่า
คะแนนมาตรฐานที่ type II error หรอื β=0.20, 𝑍𝛽=0.84; 
𝜎 =ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของประชากร; µ1=รอ้ยละของผู้
ที่มีค่า INR ได้ตามเป้าหมายในกลุ่มทดลอง; µ 0=ร้อยละ
ของผู้ที่มคี่า INR ได้ตามเป้าหมายในกลุ่มควบคุม ค่าของ
ตัวแปรที่ใช้แทนในสูตรได้จากการศึกษาของ  Smith และ
คณะ (14) ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มที่ได้รบัการ
ใหค้วามรูโ้ดยใชส้ื่อ DVD และกลุ่มควบคุม โดยการตดิตาม
ผลค่า INR ของผูป่้วยทีใ่ชย้าวารฟ์ารนิ จากการค านวณได้
ขนาดตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษานี้ คอื 25 คนต่อกลุ่มเมื่อคดิ
อัตราการ สูญหายของตัวอย่างร้อยละ 30 จะได้ขนาด
ตวัอย่างในการศกึษานี้ คอื 33 คนต่อกลุ่ม 
 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษากึ่งทดลอง มดีงัต่อไปนี้ 
1) กล่องยาที่ ส ามารถพกพาเ ป็นก ล่องย่อยส าหรับ
รบัประทานในหนึ่งวนัไดด้งัแสดงในรปูที ่1  2) แบบประเมนิ
ความร่วมมือในการใช้ยาโดยการนับเม็ดยา โดยบันทึก
จ านวนยาทีจ่่าย จ านวนยาทีเ่หลอืเป็นเมด็แลว้น ามาค านวณ
เป็นร้อยละโดยใช้สูตรคอื ร้อยละความร่วมมอืในการใชย้า 
=[(จ านวนเม็ดยาที่จ่ายไป-จ านวนเม็ดยาที่เหลือ) x 100]/ 
(จ านวนเม็ดยาที่ควรรับประทานใน 1 วัน x จ านวนวัน
ระหว่างวนัที่จ่ายและวนัที่ผู้ป่วยมารบัยาครัง้ถดัไป) ระดบั
ความร่วมมอืในการใชย้าทีค่ านวณไดส้ามารถแบ่งออกเป็น 
5 ระดบัคือ (1) ร้อยละ 80.00-100.00 หมายถึงดีมาก (2) 
รอ้ยละ 70.0-79.9 หมายถงึร่วมมอืด ี(3) รอ้ยละ 60.0-69.9 
หมายถงึรวมมอืปานกลาง (4) ร้อยละ 50.0-59.9 หมายถงึ
รวมมอืน้อย และ (5) น้อยกว่ารอ้ยละ 50.0 หมายถงึไม่รวม
มอืในการใชย้า (16) 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
การศึกษาในขัน้ตอนนี้คัดเลือกผู้ ป่วยจากการศึกษา
ภาคตดัขวาง โดยจ าแนกตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ
อย่างน้อย 33 คน กลุ่มทดลองคอืผูป่้วยรายใหม่ที่เคยไดร้บั
ยาวาร์รินและได้รบัการติดตามค่า INR อย่างน้อย 1 ครัง้
ทัง้นี้ผู้ป่วยต้องได้รับยาวาร์ฟารินนาน 2-4 สปัดาห์ โดย
ผูป่้วยจะไดร้บัการบรบิาลทางเภสชักรรมตามปกตไิดแ้ก่  

การให้ความรู้เรื่องโรค ยา และการปฏิบัติตัว
รวมถึงการทบทวนความรู้ผ่านสื่อ Computer-Assisted 
Instruction (CAI) เพื่อเพิม่ความร่วมมอืในการใชย้าใน     

 
รปูท่ี 1. รปูกล่องยาทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 
ระหว่างที่รอรบัยาร่วมกบักล่องยา ผู้เข้าร่วมการศกึษาใน
กลุ่มทดลองทุกคนจะไดร้บักล่องยาทีจ่ดัโดยผูว้จิยัตัง้แต่เริม่
เข้าการศึกษา กลุ่มควบคุมคือผู้ป่วยที่มีประวัติสามารถ
ควบคุม INR ได้ใน 2 ครัง้ล่าสุดและได้รบัยาวาร์ฟารนินาน 
4 สัปดาห์ ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการบริบาลตามปกติของ
โรงพยาบาล นัน่คือ การดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์
ตามขัน้ตอนของโรงพยาบาล 
 ผู้วจิยัประเมนิความร่วมมอืในการใชย้าวาร์ฟารนิ
โดยใชก้ารนับเมด็ยา ผูว้จิยัตดิตาม ผลการรกัษาอย่างน้อย 
2 ครัง้คอื ครัง้ที ่1 ตดิตามระดบั INR ของผูป่้วยและประเมนิ
ความร่วมมอืในการใช้ยาโดยการนับเมด็ยาก่อนได้รบัการ
แทรกแซง ครัง้ที่ 2 ติดตามระดับ INR ของผู้ป่วยและ
ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาวาร์ฟารินเมื่อสิ้นสุด
การศกึษา 
 การวิเคราะหข์้อมูล 

การทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลใช้สถิติ 
Kolmogorov Smirnov test การศกึษานี้ขอ้มลูมกีารกระจาย
ตัวปกติ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย INR 
ระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่มจึงใช้ Independent t-test และการ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างก่อนและหลงัเขา้ร่วมการศกึษา
จะใชส้ถติ ิpaired t-test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติิ
ที ่0.05  
 
ผลการวิจยั 
การศึกษาภาคตดัขวาง: ข้อมลูทัว่ไป 

ผูป่้วยเขา้ร่วมการศกึษาทัง้หมด 159 ราย ตารางที ่
1 แสดงขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ (84 รายหรอืรอ้ยละ 52.83) ผูป่้วยส่วนใหญ่มอีายุ
อย่างน้อย 60 ปี ขึน้ไป (135 รายหรอืรอ้ยละ 84.90) อาย ุ
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เฉลี่ยอยู่ที่  65.47±11.08 ปี  ผู้ ป่วยส่วนใหญ่ท าอาชีพ
เกษตรกรรม (138 คนหรอืรอ้ยละ 86.30) น ้าหนกัเฉลีย่ของ 
ผูป่้วย 59.45± 2.46 กโิลกรมั สว่นสงูเฉลีย่ 159.09±8.85 
เซนตเิมตร ผูป่้วยสว่นใหญ่อยู่ในสภาพสมรส (141 รายหรอื  
 
ตารางท่ี 1. ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง (N=159) 

ลกัษณะ จ านวน รอ้ยละ 
เพศ   
 หญงิ 84 52.83 
 ชาย 75 47.17 
อายุ (ปี)   
  60 24 15.10 
 ≥ 60    135 84.90 
อายุเฉลีย่ (ปี) 65.47 ± 11.08 
อาชพี   
 เกษตรกรรม 138 86.80 
 รบัจา้ง 7 4.40 
 คา้ขาย 5 3.14 
 ขา้ราชการ 5 3.14 
 แม่บา้น 4 2.52 
สถานภาพสมรส   
 คู่สมรส 141 88.68 
 โสด 15 9.43 
 หย่ารา้ง 1 0.63 
 หมา้ย 1 0.63 
 พระ  1 0.63 
ระดบัการศกึษา   
 ประถมศกึษาปีที ่1-6 127 79.87 
 มธัยมศกึษาปีที ่1-6 20 12.58 
 ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 12 7.55 
รายไดต่้อเดอืน (บาท)   
 ≤1,500 108 67.92 
 1,501-5,000 21 13.21 
 5,001-10,000 20 12.57 
 >10,000 9 5.67 
 ไม่แน่นอน 1 0.63 
จ านวนโรคประจ าตวั (โรค)  
 ≤ 3 โรค 119 74.85 
  3 โรค 40 25.15 

ตารางท่ี 1. ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง (N=159) (ต่อ) 
ลกัษณะ จ านวน รอ้ยละ 

การมโีรคไตเรือ้รงัร่วม   
 ไม่ม ี 86 54.10 
 ม ี 73 45.90 
การมโีรคไทรอยดร์่วม   
 ไม่ม ี 106 66.67 
 ม ี 53 33.33 
ค่า BUN     ปกต ิ 106 66.67 
             ไม่ปกต ิ 53 33.33 
ค่า EGFR   ปกต ิ 53 33.33 
             ไม่ปกต ิ 106 66.67 
ค่า SCr       ปกต ิ 71 44.65 
             ไม่ปกต ิ 88 55.35 
จ านวนรายการยาทีใ่ช ้(รายการ)  
 > 3   113 71.07 
  3 46 28.93 

ประวตักิารเกดิอาการไมพ่งึประสงค ์  
 ไม่เคยเกดิ 94 59.11 
 เคยเกดิ 65 40.89 
ขนาดยาวารฟ์ารนิเฉลีย่ที่
ใช ้(มลิลกิรมัต่อสปัดาห)์ 

18.52 ± 9.14 

ลกัษณะผูป่้วย รายเก่า 123 77.35 
                รายใหม ่ 36 22.64 
การควบคุมระดบั INR ตามเป้าหมาย  
 ควบคุมไม่ได ้ 89 55.97 
 ควบคุมได ้ 70 44.03 
ระดบัคุณภาพชวีติ   
 ด ี(EQ5D > 0.8) 87 54.71 
 ไม่ด ี(EQ5D  0.8) 72 45.29 

ระดบัคุณภาพชวีติเฉลีย่ 0.73 ± 0.25 
การออกก าลงักาย   
 ไม่เคย 44 27.67 
 <3 ครัง้/สปัดาห ์ 64 40.25 
 ≥3 ครัง้/สปัดาห ์ 51 32.07 
การสบูบุหรี ่   ไม่เคย             132 83.02 
                       เคย 27 16.98 
การดื่มสรุา     ไม่เคย 132 83.02 
                เคย 27 16.98 
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รอ้ยละ 88.10) ผูป่้วยส่วนใหญ่จบระดบัประถมศกึษา (127 
รายหรอืรอ้ยละ 79.40) รายไดต่้อเดอืนของผูป่้วยส่วนใหญ่
น้อยกว่า 1,500 บาท (108 รายหรอืรอ้ยละ 67.50)  

ในด้านข้อมูลพื้นฐานทางคลินิกพบว่า ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีโรคร่วมน้อยกว่า 4 โรค (119 รายหรือร้อยละ 
74.40) มีโรคไตเรื้อรังร่วมด้วยจ านวน 30 ราย (ร้อยละ 
18.80) มโีรคไทรอยดร์่วม 10 ราย (รอ้ยละ 8.60) ส่วนใหญ่
มคี่า BUN ปกต ิ(106 รายหรอื 66.67) จ านวนรายการยาที่
ใช้ส่วนใหญ่มากกว่า 3 รายการ (113 รายหรือร้อยละ 
70.60) ตัวอย่างมีประวัติการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 
จ านวน 64 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 40 ขนาดยาวารฟ์ารนิเฉลีย่
ทีก่ าลงัใช ้18.52±9.14 มลิลกิรมัต่อสปัดาห ์สว่นใหญ่มรีะดบั
คุณภาพชวีติทีด่ ี(87 รายหรอืรอ้ยละ 54.40) โดยมคีุณภาพ
ชวีติเฉลีย่อยู่ที ่0.73±0.25 ดงัแสดงในตารางที ่1 
 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการควบคมุระดบั INR 

ตวัแปรต้นทุกตวัในการวเิคราะหถ์ูกแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มย่อย เช่น เพศแบ่งเป็นเพศหญิงและเพศชาย อายุ
แบ่งเป็นผูท้ีม่อีายุน้อยกว่าและตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป สถานภาพ
สมรสแบ่งเป็นสมรสและอื่น ๆ ระดับการศึกษาแบ่งเป็น
มธัยมศกึษาขึน้ไปและน้อยกว่า ทุกตวัแปรผ่านการทดสอบ

ความเหมาะสมของตัวแบบ (goodness of fit) ก่อนน ามา
วเิคราะห ์
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วย logistic regression 
analysis พบว่า ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการควบคุมระดบั 
INR ให้อยู่ในเป้าหมายได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิได้แก่ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และการเป็นผูป่้วยรายเก่า
หรอืใหม่ โดยผู้ป่วยทีส่มรสแล้วสามารถควบคุมระดบั INR 
ใหไ้ดต้ามเป้าหมายมากกว่าผูป่้วยกลุ่มอื่นอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ(OR=5.33, 95%CI=1.26-22.60; P=0.023) ผูป่้วย
ที่มีระดับการศึกษาตัง้แต่มัธยมศึกษาขึ้นไปจะสามารถ
ควบคุมระดบั INR ให้ได้ตามเป้าหมายมากกว่าผู้ป่วยที่มี
ระดบัการศกึษาน้อยกว่าระดบัมธัยมศกึษาอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติ (OR=0.23, 95%CI=0.06-0.94; P=0.041) (กลุ่ม
มธัยมศกึษาขึน้ไปเป็นกลุ่มเปรยีบเทยีบ) และผูป่้วยรายเก่า
สามารถควบคุมระดบั INR ใหไ้ดต้ามเป้าหมายไดม้ากกว่า
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR=5.31, 
95%CI=1.21-23.35; P=0.027) ดงัตารางที ่2 
 
 การศึกษาแบบก่ึงทดลอง: ข้อมูลทัว่ไปของผูป่้วย 

จ านวนผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษาทัง้หมด 63 ราย 
แบ่งเป็นผูป่้วยกลุ่มทดลอง 27 รายและกลุ่มควบคุม 36 ราย   

 
                ตารางท่ี 2.  ผลการวเิคราะหปั์จจยัทีส่ง่ผลต่อการควบคุมระดบั INR ดว้ย logistic regression (N=159) 

ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง Odds ratio 95% ชว่งความเชื่อมัน่ของ OR P 
ขอบล่าง ขอบบน 

สถานภาพสมรส 5.33 1.26 22.60 0.023 

ผูป่้วยรายเก่า-ใหม ่ 5.31 1.21 23.35 0.027 

ระดบัการศกึษา 0.23 0.06 0.94 0.041 

การออกก าลงักาย 0.48 0.18 1.27 0.139 
การมโีรคไตเรือ้รงัร่วม 2.58 0.73 9.10 0.142 

อาย ุ 0.41 0.12 1.38 0.149 
ค่า BUN 0.47 0.15 1.43 0.184 

ค่าการกรองของไต (eGFR) 0.48 0.14 1.64 0.241 
รายไดต่้อเดอืน 0.48 0.12 1.94 0.300 

จ านวนโรคประจ าตวั 0.54 0.17 1.73 0.303 
จ านวนรายการยาทีใ่ช ้ 0.62 0.20 1.90 0.397 

การดื่มสรุา 0.66 0.19 2.29 0.517 
ค่า SCr 1.15 0.47 2.82 0.762 

      BUN: blood urea nitrogen; SCr: serum creatinine; eGER: estimated glomerular filtration rate 
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ผูป่้วยในการศกึษาทัง้สองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิและมี
อายุมากกว่าเท่ากบั 60 ปี ขอ้มูลพื้นฐานของผู้ป่วยทัง้สอง
กลุ่มไม่แตกต่างกนั โดยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมอีายุ
เฉลี่ยอยู่ที่ 68.52±8.12 และ 63.11±12.52 ปี ตามล าดับ 
ผู้ป่วยในการศึกษาทัง้สองกลุ่มส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (P=0.958) ผูป่้วยในการศกึษาทัง้สองกลุ่มสว่น
ใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส (P=0.502) ระดบัการศกึษาของ
ผู้ ป่ วยทั ้ง สองก ลุ่มส่ วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา 
(P=0.981) และรายได้ต่อเดอืนของผู้ป่วยทัง้สองกลุ่มส่วน
ใหญ่ ≤ 1,500 บาทต่อเดอืน (P=0.939) ดงัตารางที ่3 

การควบคมุระดบั INR  
ขณะเริ่มการศึกษา พบว่า ระดับ INR ของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มคีวามแตกต่างกนั (P=0.143) 
หลงัจากไดร้บักล่องยา พบว่า ระดบั INR ของทัง้สองกลุ่มก็
ยงัไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (P=0.807) แต่
ในขณะเริม่การศกึษา รอ้ยละของผูป่้วยทีม่รีะดบั INR ตาม
เป้าหมายในกลุ่มควบคุม (ร้อยละ 44.44) สูงกว่ากลุ่ม
ทดลอง  ( ร้อยละ  18.52) อย่ า งมีนัยส าคัญทางสถิติ   
(P=0.031) หลังจากได้รับกล่องยา  ร้อยละของผู้ป่วยที่
ควบคุมระดบั INR ไดต้ามเป้าหมายของทัง้สองกลุ่มไม่มี

 
     ตารางท่ี 3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูป่้วยในการศกึษา (N=63) 

ลกัษณะ กลุ่มทดลอง  (รอ้ยละ) 
n=27 

กลุ่มควบคมุ (รอ้ยละ) 
n=36 

P 

เพศ    
 หญงิ 17 (63.00) 16 (44.44) 0.2031 
 ชาย 10 (37.00) 20 (55.56) 
อายุ (ปี)    
  60 2 (7.41) 11 (30.56) 0.8731 
 ≥ 60    25 (92.59) 25 (69.44) 
อายุเฉลีย่ (ปี) 68.52±8.12 63.11±12.52 0.6552 
อาชพี    
 คา้ขาย 2 (7.41) 2 (5.56) 0.7253 
 ขา้ราชการ 1 (3.70) 2 (5.56) 
 แม่บา้น 1 (3.70) 2 (5.56) 
 เกษตรกรรม 23 (85.19) 30 (83.32) 
สถานภาพสมรส    
 สมรส 27 (100.00) 34 (94.40) 0.5021 
ระดบัการศกึษา    
 ประถมศกึษาปีที ่1-6 23 (85.19) 30 (83.32) 0.6623 
 มธัยมศกึษาปีที ่1-6 2 (7.41) 3 (8.34) 
 ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 1 (3.70) 2 (5.56) 
 ไม่ม ี 1 (3.70) 1 (2.78) 
รายไดต่้อเดอืน (บาท)    
 ≤1,500 19 (70.37) 27 (77.98) 0.5893 
 1,501-5,000 4 (14.81) 3 (8.34) 
 5,001-10,000 2 (7.41) 3 (8.34) 
 >10,000 2 (7.41) 3 (8.34) 

    1:  2 test         2: independent sample t-test        3: Fisher’s exact test 
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ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(รอ้ยละ 51.52 
และ 66.67 ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ตามล าดับ, 
P=0.272) หากเปรียบเทียบภายในกลุ่มที่ได้รับกล่องยา
ในช่วงก่อนและหลงัได้รบัการแทรกแซง พบว่า ผู้ป่วยทีม่ี
ระดบั INR อยู่ในช่วงเป้าหมายมมีากขึน้กว่าก่อนการศกึษา
อย่างส าคญัทางสถติ ิ(P=0.04)  

 
ความรว่มมือในการใช้ยา 

ขณะเริม่ตน้การศกึษา รอ้ยละของผูป่้วยทีม่คีวาม
ร่วมมอืในการใชย้าระดบัดใีนกลุ่มทดลอง (รอ้ยละ 72.77± 
3.87) น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 85.77±4.86) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (P=0.002) ผู้วจิยัจงึได้ทดสอบผลของ
การใช้กล่องยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาด้วยสถิติ 
multiple linear regression โดยก าหนดให้ระดับความ
ร่วมมอืในการใชย้าช่วงเริม่ต้นการศกึษา และกลุ่มทีศ่กึษา 
(0=กลุ่มทดลอง และ 1=กลุ่มทดลอง) เป็นตัวแปรต้น ตัว
แปรตามคอืความร่วมมอืในการใชย้าหลงัไดร้บักล่องยา ผล
การวิเคราะห์ พบว่าการให้กล่องยาสามารถเพิ่มความ
ร่วมมือในการใช้ยาได้ร้อยละ 6.37 อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติ ิ(P=0.04)  

 

การอภิปรายและสรปุผล  
การศกึษาครัง้นี้พบว่ามผีูท้ี่มคีู่สมรสมรีะดบั INR 

ได้ตามเป้าหมายสูงกว่าสถานภาพอื่น ๆ 5.33 เท่าตัว 
(P=0.023) ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ มนัติวรี์ นิ่มวร
พนัธุ ์(18) และการศกึษาของ เด่นใจ บวัทุม (19) ทัง้นี้อาจ
เป็นผลจากการที่ผู้ป่วยที่มีสถานภาพสมรสมีบุคคลดูแล
ใกล้ชิด ได้แก่ สามี ภรรยา หรือบุตร ซึ่งมีส่วนช่วยเหลอื
หรือเป็นแรงจูงใจท าให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพทีด่ ีอกีทัง้ยงัมสี่วนช่วยในการเพิม่ความร่วมมอืใน
การใช้ยาอีกด้วย  (18) ปัจจัยต่อมาที่มีผลคือ ระดับ
การศกึษาโดยพบว่าผูท้ีม่กีารศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ขึน้ไปสามารถควบคุมระดบั INR ได้ดกีว่าผู้ที่มกีารศกึษา
ในระดบัทีต่ ่ากว่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P=0.041) การ
มรีะดบัการศกึษาตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาขึน้ไปอาจส่งผล
ต่อความสามารถในการอ่านออกเขยีนไดข้องผูป่้วยรวมถงึ
ความเขา้ใจในตวัโรคและยาทีใ่ช ้

ผู้ป่วยรายเก่าสามารถควบคุมระดบั INR ให้ได้
ตามเป้าหมายได้มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ 5.31 เท่า 
(P=0.027)  อาจมีสาเหตุเนื่ องมาจากผู้ ป่วยรายใหม่
จ าเป็นต้องใช้เวลาช่วงแรกในการปรบัเปลี่ยนขนาดยาให้

เหมาะสม ซึ่งการปรับเปลี่ยนขนาดยานี้จ ัดเป็นหนึ่งใน
ปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อผู้ที่ใช้ยาวาร์ฟาริน หากพบว่า
ผู้ป่วยมีค่า INR อยู่นอกช่วงเป้าหมายต้องปรบัขนาดยา
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากขนาดยารวมในสปัดาหท์ีผ่่านมารอ้ย
ละ 5-20 และควรมีการติดตามผู้ ป่ วยอย่างใกล้ชิด 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่าผู้ป่วยที่เคยได้รับยา
มาแลว้มกัจะมกีารควบคุมระดบั INR ใหอ้ยู่ในช่วงของการ
รกัษาไดม้ากกว่าผูป่้วยรายใหม่ทีอ่าจต้องมกีารปรบัขนาด
ยาตามระดับ INR (OR=2.32; 95%CI: 1.33-4.06) (17) 
และยงัมกีารศกึษาทีพ่บว่า การเป็นผูป่้วยรายใหม่ทีไ่ม่เคย
ไดร้บัยาวารฟ์ารนิมาก่อนจะส่งผลใหเ้กดิการตอบสนองต่อ
ยาไดส้งูกว่าผูป่้วยเก่าถงึ 5.9 เท่า (20) จงึอาจมสี่วนท าให้
ระดบั INR ใหอ้ยู่นอกช่วงเป้าหมายได ้

ในด้านผลของการใชก้ล่องยาต่อความร่วมมอืใน
การใช้ยาและการควบคุมระดับ INR ของผู้ป่วย พบว่า 
ผูป่้วยกลุ่มทดลองซึง่เป็นผูป่้วยทีไ่ม่สามารถควบคุมระดบั 
INR ให้ได้ตามเป้าหมายเมื่อได้รับกล่องยาแล้วสามารถ
ควบคุมระดบั INR ใหอ้ยู่ในช่วงเป้าหมายไดม้ากขึน้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ในกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถ
ควบคุมระดบั INR ได้ตามเป้าหมายยังคงควบคุมระดบั 
INR ให้อยู่ในช่วงเป้าหมายของการรักษาได้ไม่แตกต่าง
จากก่อนการศกึษา เมื่อเปรยีบเทยีบระดบั INR ก่อนและ
หลงัการทดลองในกลุ่มทดลองพบว่า หลงัการแทรกแซง
กลุ่มทดลองมจี านวนผูท้ี่สามารถควบคุมระดบั INR ให้ได้
ตามเป้าหมายเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการแทรกแซงอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ เมื่อติดตามความร่วมมือในการใช้ยา
ของผู้ป่วยประเมินด้วยการนับเม็ดยา ผู้ป่วยที่เข้ามาใน
การศกึษาส่วนใหญ่ในกลุ่มควบคุมมคีวามร่วมมอืในการใช้
ยาอยู่ในระดบัดมีาก สว่นกลุ่มทดลองอยู่ในระดบัด ีและจาก
การศกึษาพบว่า รอ้ยละความร่วมมอืในการใชย้าของผูป่้วย
มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนได้รับกล่องยาอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ เมื่อเปรยีบเทยีบกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมโดยปรบัความแตกต่างก่อนการทดลองด้วยสถิติ 
multiple linear regression พบว่า  ก ลุ่มทดลองมีความ
ร่วมมอืในการใช้ยามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ(P=0.04)  

จากขอ้มูลขา้งต้นจะเหน็ได้ว่า การที่ผู้ป่วยไดร้บั
กล่องยาสามารถเพิม่ความร่วมมอืในการใชย้าใหแ้ก่ผูป่้วย
และท าให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดบั INR ให้อยู่ในช่วง
เป้าหมายของการรกัษาได้ดยีิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของโรงพยาบาลอากาศอ านวยทีไ่ดจ้ดัท ากล่องใหผู้้ป่วยที่
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ไดร้บัยาวารฟ์ารนิ ผลการศกึษาพบว่า ผูป่้วยทัง้หมดมคี่า 
INR ทีอ่ยู่ในช่วงเป้าหมาย มคีวามร่วมมอืในการใชย้าเพิม่
มากขึน้ ใชย้าไดถู้กตอ้งและสม ่าเสมอเพิม่มากขึน้ ตลอดจน
ผูป่้วยมอีตัราการเกดิเลอืดออกและหลอดเลอืดสมองอุดตนั
น้อยลง นอกจากนี้ การประเมนิความพงึพอใจของผูป่้วยใน
คลินิกวาร์ฟารินพบว่า ผู้ป่วยพึงพอใจต่อการให้บริการ
เพิ่มขึ้น (12) การศึกษาของ Davis และคณะ (21) พบว่า 
การที่ผู้ป่วยมคีวามร่วมมือในการใช้ยา สามารถส่งผลให้
ควบคุมระดบั INR ใหอ้ยู่ในช่วงการรกัษามากกว่ากลุ่มทีม่ี
ความร่วมมอืในการใชย้าไม่ดไีดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
(P=0.01)  

ในประเทศไทยมกีารศกึษาถงึการน ากล่องยามา
ใชใ้นโรคเรือ้รงัทีต่้องไดร้บัยาเป็นเวลานานหลายโรค อาทิ
เช่น การศึกษาของ นาตยา แย้มทอง และคณะ (22) ใน
เรื่องการพฒันากล่องเตอืนการรบัประทานยาทีม่เีสยีงเตอืน
เมื่อถึงเวลารับประทานยาส าหรับผู้ป่วยโรคจิตเภท ผล
การศึกษาพบว่า กล่องยาสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยความ
ร่วมมอืในการใชย้าเป็นรอ้ยละ 87.09 และผูป่้วยมคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัมากเมื่อสิน้สดุการศกึษา 

จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่า การใช้กล่องยา
สามารถเพิม่ความร่วมมอืในการใชย้าให้แก่ผูป่้วยทีไ่ดร้บั
ยาวาร์ฟารินและยงัส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดบั 
INR ให้อยู่ ในช่วงเป้าหมายของการรักษาได้มากขึ้น 
เนื่องจากกล่องยาท าให้ง่ายต่อการหยบิยารบัประทานให้
ตรงช่วงเวลา ผู้ป่วยจงึได้รบัยาครบถ้วน ถูกต้องตามชนิด
และจ านวนยา กล่องยาในการวจิยัสามารถพกพาเป็นกล่อง
ย่อยส าหรบัรบัประทานในหนึ่งวนัได้  ดงันัน้จงึเหมาะกบั
ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการใช้ยา เช่น ผู้ที่มีปัญหาในการ
รบัประทานยาไม่ถูกตอ้ง  แต่การใชก้ล่องยามขีอ้จ ากดั คอื 
การจัดกล่องยาต้องใช้ความเข้าใจในการจัดและใช้
เวลานาน ซึ่ ง ในปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลยงัมกี าลงัคนทีน้่อยอยู่ ดงันัน้กล่องยาจงึเหมาะ
กบัผูป่้วยทีม่ผีูด้แูลช่วยจดัยาใหห้รอืผูป่้วยทีเ่ขา้ใจค าสัง่การ
ใชย้าและจดัยาได ้นอกจากนี้ การจดัยาในแต่ละครัง้ตอ้งน า
เมด็ยาออกจากบรรจุภณัฑซ์ึง่อาจมปัีญหาดา้นความคงตวั
ของตวัยาได ้ 

การศกึษานี้มขีอ้จ ากดั คอื เป็นการศกึษาในระยะ
สัน้ ซึ่งติดตามผู้ป่วยเพียง 2 ครัง้เท่านัน้ และไม่ได้เก็บ
ข้อมูลปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการควบคุมระดับ INR 
ได้แก่ พฤติกรรมการรบัประทานอาหาร กลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองยงัมีลกัษณะที่แตกต่างกนัตัง้แต่เริ่มการวจิยั 

ท าให้การเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่าง 2 กลุ่มอาจ
ไม่ ใช่ผลที่แท้จริงจากกล่องยา  การศึกษานี้ ไม่อาจ
ท าการศึกษาเฉพาะในกลุ่มที่ควบคุม INR ไม่ได้ทัง้นี้
เนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นจรยิธรรม ทัง้นี้เพราะการก าหนดให้
ผูท้ีค่วบคุม INR ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มควบคุมอาจไม่เหมาะสม  

ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่ ง  คือ  มีผู้ เ ข้าร่ วม
การศกึษาน้อย อกีทัง้การศกึษานี้ศกึษาผลของกล่องยาต่อ
การควบคุมระดบั INR และความร่วมมอืในการใชย้า แต่ยงั
ไม่ได้ศึกษาเชิงลึกถึงเหตุผลของการไม่กินยาของผู้ป่วย
ความร่วมมือในการใช้ยาที่ดีขึน้เมื่อสิ้นสุดการศึกษาอาจ
เป็นผลจากการทีผู่ป่้วยรูว้่าถูกตรวจสอบการรบัประทานยา
จากเภสชักร 
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