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วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยา และ
ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะ
นอนโรงพยาบาล วิธีการ: รูปแบบของการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง เปรียบเทียบก่อนและหลังการให้ปัจจัย
แทรกแซง ประเมินการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยาภายใน 28 วันหลังจำหน่าย ประมินค
วามรู้เกี่ยวกับยาก่อนจำหน่ายกลับบ้าน ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาเมื่อมาตรวจตามนัดครั้งแรก และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยก่อนจำหน่ายกลับบ้าน สำหรับแต่ละผลลัพธ์มีการแจกแจงปกติมีการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อประมาณค่าทางสถิติของค่าความต่างของค่าเฉลี่ยและ 95% ความเชื่อมั่น รายงานค่า p-value ของ
ผลการทดสอบโดยใช้สถิติ Paired t-test  ศึกษาวิจัย ณ หอผู้ป่วยในอายุรกรรมชายและหญิง โรงพยาบาลรา
มัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2561  ผลการวิจัย: ผู้ป่วยได้รับปัจจัยแทรกแซงจำนวน 140 
ราย โดยทั้งหมดได้รับการติดตามผลครบทุกราย ลักษณะทั่วไปของผู้เข้าร่วมการศึกษาผู้ป่วยในที่เข้าร่วม
การศึกษามีอายุเฉลี่ย 58.8 ปี เพศหญิง 57.1% ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคร่วมอย่างน้อย 2 โรคร่วม คือโรคความดัน
โลหิตสูง  และไตเรื้อรัง หลังได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล
ผู ้ป่วยมีการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยาลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (%mean 
difference 17.15%, 95% CI 2.6%-34.3%; p <0.041) มีความรู ้เกี ่ยวกับยามากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ 
(mean 8.59 และ 6.47 ตามลำดับ, p <0.001) และมีความร่วมมือในการใช้ยามากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ 
(%mean difference 18.35%, 95% CI 16.30%-20.30%; p <0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับการ
บริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล สรุป: ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีได้รับการบริหาร
ยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลสามารถลดการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจาก
ปัญหาการใช้ยา เพ่ิมความรู้เกี่ยวกับยาและความร่วมร่วมมือในการใช้ยาตามแพทย์สั่งได้อย่างมีนัยสำคัญ  
 
คำสำคัญ:  บริหารยาด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม ยาที่จัดการด้วยตนเอง รักษาในโรงพยาบาล 
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Abstract 
 

Objective: To compare hospital re-admission, medication knowledge, and adherence among 
in-patients receiving self-administered medication by patient participation during 
hospitalization. Methods: This was a quasi-experimental trial comparing before-after In-
patients with chronic diseases who received self-administered medication by patient 
participation during hospitalization. Hospital re-admission was measured within 28 days after 
discharge, knowledge of medications were measured at hospital discharge, adherence at the 
first follow-up visit, and patient satisfaction at hospital discharge. For normal continuous 
outcomes, mean difference and 95% CI were estimated and the Paired t-test p-value were 
reported. Results: 140 patients were included, all were completely followed-up. Baseline 
characteristics of the study participants mean age was 58.8 years and 57.1% was female. Most 
of the patients had at least 2 co-morbidities: essential hypertension and chronic kidney 
diseases. After receiving the intervention, the hospital re-admission was significantly lower than 
before receiving intervention (%mean difference 17.15%, 95% CI 2.6%-34.3%; p <0.041), and 
the patient had significantly higher medication knowledge (means, 8.59 and 6.47, respectively, 
p <0.001). The adherence to medication at the first visit was significantly higher after receiving 
intervention (percentage mean difference 18.35%, 95% CI 16.30%-20.30%; p <0.001). 
Conclusions: Among patients with chronic diseases, in-patient self-administered medication 
by patient participation during hospitalization significantly decreased hospital re-admission and 
increased knowledge of and adherence to prescribed medications. 
 
Keywords: self-medication by patient participation, self-management, hospitalization 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 การบริหารยาขณะนอนโรงพยาบาลแบบดั้งเดิมผู้ป่วยถูกจำกัดบทบาทในการบริหารยาของตนเองในขณะนอน

โรงพยาบาล โดยรูปแบบการบริหารยาของผู้ป่วยขณะนอนโรงพยาบาลที่เป็นบรรทัดฐานคือการบริหารโดยพยาบาลเป็น
ผู้ส่งมอบยาแก่ผู้ป่วยเมื่อถึงเวลาบริหารยา ทำให้ผู้ป่วยไม่มีบทบาทหรือไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยา ผลข้างเคียง 
หรือการใช้ยาเหล่านั้น1 บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรประจำหอผู้ป่วยคือการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ในการบ่งชี้
แก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย โดยรูปแบบการปฏิบัติงานของเภสัชกรบนหอ
ผู้ป่วยมักประกอบด้วย การสัมภาษณ์ประวัติความเจ็บป่วยและการใช้ยาของผู้ป่วยรับใหม่ การร่วมตรวจรักษาผู้ป่วย
ประจำวัน การประเมินการสั่งยา การติดตามการตอบสนองต่อการใช้ยาของผู้ป่วย การแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยก่อน
กลับบ้าน และการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยให้คำปรึกษาหรือแนะนำด้านยาแผนกผู้ป่วยนอก แต่อย่างไรก็
ตามบทบาทของเภสัชกรประจำหอผู้ป่วยส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้มีการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับยาที ่ผู ้ป่วยต้อง
รับประทาน โดยมักมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านเท่านั้น2 ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่
ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวกับยาของตนเองหลังจากออกจากโรงพยาบาลซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาและเกิด
ปัญหาจากการใช้ยา3-4 จากรายงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จำหน่ายจากโรงพยาบาลด้วยการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยา
ของตนเองที่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเพียงวิธีการรับประทานยาและอาการข้างเคียง1 แต่
ในความเป็นจริงหรือในทางปฏิบัติพบว่ามากกว่า 50% ของผู้ป่วยไม่ได้รับข้อมูลคำแนะนำการบริหารยา มีเพียงแค่ 
43% สามารถบอกชื่อยาที่ได้รับกลับบ้านทั้งหมด และ 36% ที่สามารถบอกข้อบ่งใช้ของยาได้ก่อนจำหน่ายกลับบ้าน5 
รัฐบาลไทยได้เปิดเผยสถิติแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในอีก 10 ปี ข้างหน้า ซึ่งกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่าในเวลานั้นประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็น 20% ของ
ประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็น 14% ของประชากรทั้งหมด โดยในสังคมผู้สูงอายุผู้ป่วยมี
แนวโน้มที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่ต้องใช้ยาในระยะยาวมากกว่าที่เคย การบริหารยาด้วยตนเองในขณะนอนโรงพยาบาล
ช่วยให้ผู้ป่วยมีความอิสระจากบุคลากรทางการแพทย์ในการบริหารยา มีความมั่นใจในการบริหารยา มีความสะดวกใน
การบริหารยา และสามารถเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับยาของตนเอง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยา
เมื่อจำหน่ายกลับบ้านหรือเมื่อมาตรวจตามนัดต่อไปในอนาคต และประสิทธิภาพในการจัดการยาของผู้ป่วยด้วยตนเอง
ส่งผลให้ลดการรักษาที่ไม่จำเป็นและลดการกลับรักษาในโรงพยาบาลซุ6-8 ปัจจุบันมีแนวโน้มการเตรียมตัวผู้ป่วยและ
ครอบครัวในขณะนอนโรงพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ยาได้ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ โดยการบริหารยา
ขณะนอนโรงพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่งคือการบริหารด้วยตนเองของผู้ป่วย ซึ่งอาจมีเภสัชกร หรือ พยาบาล หรือทั้งเภสัช
กรและพยาบาลเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาของผู้ป่วยแต่ละรายในขณะที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลจนกว่า
มีการจำหน่าย1 การบริหารยาด้วยตนเองขณะนอนโรงพยาบาลเริ่มใช้ในผู้ป่วยสูงอายุและผู ้ป่วยในหน่วยฟื้นฟู
สมรรถภาพ แต่ต่อมามีการนำมาใช้ในหน่วยอายุรกรรมมากยิ่งขึ้น9 จนถึงปัจจุบันนี้การบริหารยาด้วยตนเองขณะนอน
โรงพยาบาลก่อนจำหน่วยกลับบ้านเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยอยู่ในการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์9 การบริหารยา
ด้วยตนเองหรือญาติผู้ดูแลในขณะนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยเป็นส่วนสำคัญในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่
สามารถเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับยาของผู้ป่วยและความร่วมมือในการใช้ยาได้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง 3, 5, 10-11 แต่อย่างไรก็ตาม
ผลลัพธ์ของการบริหารยาด้วยตนเองของผู้ป่วยหรือญาติผู้ดูแลขณะนอนโรงพยาบาลยังมีผลสรุปที่ไม่ชัดเจนหรือขัดแย้ง
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กันในการลดการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและลดค่าใช้จ่าย11 แม้การบริหารยาด้วยตนเองโดยผู้ป่วยในขณะนอน
โรงพยาบาลมีประโยชน์ แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาเกี ่ยวกับการบริหารยาด้วยตนเองโดยผู ้ป่วยในขณะนอน
โรงพยาบาลที่ดำเนินการในประเทศไทย 

  จากข้อมูลการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา พบว่า
มีผู้ป่วยจำนวน 50% ไม่สามารถรับประทานยาได้อย่างถูกต้องตามคำสั่งของแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Mulhem E และคณะ เมื่อมีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
พบว่าผู้ป่วยเหล่านั้นมีการรับประทานยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สั่ง 43.4%12 เนื่องจากไม่มีระบบในการเตรียมตัว
ผู้ป่วยให้มีความรู้เกี่ยวกับยาของตนเองขณะอยู่ในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลรามันจึงคิดว่าการเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารยาแบบเดิมที่พยาบาลเป็นผู้บริหารยาชนิดรับประทานให้กับผู้ป่วย ไปเป็นการบริหารยาด้วย
ตนเองโดยผู้ป่วยหรือญาติผู้ดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับยาของตนเองในขณะนอนโรงพยาบาล 
เนื่องจากผู้ป่วยได้ฝึกการหยิบยารับประทานด้วยตนเองก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล พร้อมกับได้รับการ
สอนการรับประทานยาที่ถูกต้องโดยเภสัชกรประจำหอผู้ป่วย นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระงานของพยาบาลอีก
ด้วย โดยช่วยลดจำนวนพยาบาลในการบริหารยาลงเมื่อเทียบกับการบริหารยาแบบเดิม ทำให้พยาบาลมีเวลา
มากขึ้นในการทำหัตถการอื่น ๆ  

  ประโยชน์ของการบริหารยาด้วยตนเองในขณะนอนโรงพยาบาลได้มีการประเมินที่แตกต่าง
กัน ในด้านความรู้เกี่ยวกับยา ความมั่นใจในการบริหารยา ความสามารถในการจัดการยา ความร่วมมือในการ
ใช้ยา ความพึงพอใจของผู้ป่วย ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ 
และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงระบบ การศึกษาส่วนใหญ่รายงานผลการวิจัยในเชิงบวก แต่ยังมีข้อจำกัดบาง
ประการ เช่น ขนาดตัวอย่างไม่เพียงพอ หรือการติดตามผลระยะสั้น (อยู่ในช่วง 0-14 วัน)  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

         จากการรวบรวมหลักฐานการวิจัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาของผู้ป่วย 
จากการศึกษาของ Lowe CJ และคณะ ศึกษาความรู้ความเข้าใจของข้อบ่งใช้เกี่ยวกับยาหลังจำหน่ายจาก
โรงพยาบาล 10 วัน ในผู้ป่วยที่บริหารยาด้วยตนเองขณะนอนโรงพยาบาล (self-administered medication 
(SAM) group) เปรียบเทียบกับบริหารยาโดยพยาบาล (control group) พบว่า ใน SAM group มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ของยา 90% (38/42) และ control group 46% (17/37) ซึ่งมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก (%difference 44%, 95% CI 29%-63%; p <0.001)13 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Richardson SJ และคณะ ได้ทำการศึกษา systematic review พบว่าการบริหารยาด้วยตนเองสามารถ
เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อยา (drug names) วัตถุประสงค์/ข้อบ่งใช้ (purpose) ลักษณะของเม็ดยา 
(appearance) ขนาดยา (dose) ความถี่ในการบริหารยา (frequency) แต่พบว่าผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาการข้างเคียง (side effect) น้อยและไม่ต่างกันทั้งก่อนและหลังการให้ความรู้10 อาจเนื่องมาจากยา
ที่ผู้ป่วยได้รับ ไม่ได้ทำให้เกิดอาการข้างเคียงขึ้นในผู้ป่วย และผลลัพธ์ในด้านความร่วมมือในการใช้ยา (patient 
compliance) พบว่าการบริหารยาด้วยตนเองขณะนอนโรงพยาบาลมีค่าเฉลี่ยร้อยละความร่วมมือการใช้ยา 
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(patient compliance) สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ควบคุมที่พยาบาลเป็น
ผู้บริหารยา (95% และ 83% ตามลำดับ, % difference 12%, 95% CI 4%-21%; p <0.02)14 นอกจากนี้
จากการศึกษาของ Richardson SJ และคณะ ได้ทำการศึกษาแบบ systematic review ซึ่งผลแสดงให้เห็นว่า
การบริหารยาด้วยตนเองสามารถเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้
เช่นเดียวกัน10 ในการศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการนับจำนวนเม็ดยาที่เหลือร่วมกับการสัมภาษณ์15 
  จากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาผลลัพธ์ด้านความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) 
พบว่าการบริหารยาด้วยตนเองขณะนอนโรงพยาบาลไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดจากตัว
ผู้ป่วยในระหว่างการศึกษา4 และนอกจากนี้ยังพบว่าการบริหารยาด้วยตนเองขณะนอนโรงพยาบาลสามารถลด
อัตราความคลาดเคลื่อนทางยารวมลงได้อีกด้วย4 และจากการศึกษาของ  Wright J และคณะ ได้รวบรวม
การศึกษาพบว่าสัดส่วนของความคลาดเคลื่อนทางยาต่อจำนวนครั้งทั้งหมดของการบริหารยาในกลุ่มที่บริหาร
ยาด้วยตนเองน้อยกว่ากลุ่มที่บริหารยาโดยบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (0.045 และ  0.086, p <0.001) 
อย่างไรก็ตามพบว่าบางการศึกษาไม่พบความแตกต่างของความคลาดเคลื่อนทางยา16  
  ผลการรวบรวมการศึกษา 19 การศึกษาเกี ่ยวกับผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู ้ป่วย 
(patient satisfaction) ต่อระบบการบริหารยาด้วยตนเองขณะนอนโรงพยาบาล โดยใช้แบบสอบถามที่
แตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา โดยหลายการศึกษารายงานความพึงพอใจของผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วย 90 -100% 
มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารยาด้วย10 
  จากการทบทวนการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของบุคลากร 
(staff satisfaction) ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลต่อการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วย
มีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล Richardson และคณะ พบว่าความพึงพอใจของบุคลากรอยู่ในระดับสูง โดย
บุคลากร 91% มีความพึงพอใจต่อการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล
และอีกรายงานพบว่าการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลมีประโยชน์
สามารถเพิ่มโครงสร้างการสอนตามเนื้อหาที่กำหนดของการบริหารยาและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยโดยการ
ติดตามของเภสัชกรและทีมสหวิชาชีพ10 สำหรับผลลัพธ์ด้านภาระงานของบุคลากร (staff workload) ต่อการ
บริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล พบว่าจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการ
เตรียมยาและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารยา3, 17-19 อย่างไรก็ตามบางการศึกษาได้พบว่าสามารถลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบรอบยาได้27 และบุคลากรโดยเฉพาะเภสัชกรอาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาของผู้ป่วยแต่ละรายขณะนอนโรงพยาบาล แต่ลดระยะเวลาในการจ่ายยาเมื่อผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้าน 
นอกจากนี้ยังพบว่าการบริหารยาด้วยตนเองขณะนอนโรงพยาบาลสามารถลดเวลาในการตรวจสอบรอบยาของ
พยาบาลได้อีกด้วย10 
  สำหรับผลลัพธ์ด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย (cost) ต่อการบริหารยาด้วยตนเองของผู้ป่วยและญาติ
ผู้ดูแลขณะนอนโรงพยาบาล แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการบริหารยาดังกล่าวเพ่ิมต้นทุนค่าใช้จ่าย เนื่องจากต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยในการบริหารยาของผู้ป่วย20 กล่องยาสำหรับผู้ป่วย21 รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับที่บุคลากรต้องใช้เวลามากขึ้น22 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการบริหารยาด้วยตนเองของผู้ป่วยขณะนอน
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โรงพยาบาลสามารถเพิ่มความร่วมมือของการใช้ยาของผู้ป่วยนอก และทำให้อัตราการเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำ
ลดลง ส่งผลให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมได้13, 23-24 

 สำหรับประเทศไทยการบริหารยาในขณะนอนโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นการบริหารยาโดย
พยาบาล แต่การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลยังไม่พบรายงานหรือ
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารยาดังกล่าว  

 จากผลการวิจัยเกี ่ยวกับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอน
โรงพยาบาล ผลลัพธ์ด้านความรู้เกี่ยวกับยา ความร่วมมือในการใช้ยา ความคลาดเคลื่อนทางยา ความพึงพอใจ
ของผู้ป่วย ความพึงพอใจของบุคลากร  ภาระงานของบุคลากร และต้นทุนค่าใช้จ่าย มีความหลากหลาย ผล
การศึกษาส่วนใหญ่แสดงถึงผลลัพธ์ในด้านดีของการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอน
โรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจำกัด คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอ  ระยะเวลาการ
เก็บข้อมูลสั้น  ทำให้มีความน่าเชื่อถือน้อย ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
Experimental Designs) เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาของผู้ป่วย ความร่วมมือในการใช้ยา การกลับ
รักษาซ้ำหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลจากสาเหตุปัญหาในการใช้ยา และความพึงพอใจของการบริหารยา
ชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล  
 
วัตถุประสงค ์
1. วัตถุประสงค์หลัก 

เพ่ือเปรียบเทียบการกลับรักษาซ้ำ (re-admission) ในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยก่อน
และหลังการได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล 
2. วัตถุประสงค์รอง 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับยา (medication knowledge) ของผู้ป่วยก่อนและหลังการได้รับ
การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความร่วมมือในการใช้ยา (adherence) ของผู้ป่วยก่อนและหลังการได้รับการ
บริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วย (patient satisfaction) ต่อการบริหารยาขณะนอน
โรงพยาบาลแบบดั้งเดิมกับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

สถานที่ทำการวิจัย คือ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 
ประชากร 83,419 ราย มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย นับถือศาสนาอิสลาม 96.68% และส่วนใหญ่ใช้
ภาษาท้องถิ่น (มลายู) ในการสื่อสาร โรงพยาบาลรามันเปิดรับบริการผู้ป่วยในจำนวนเฉลี่ย 96  รายต่อวัน 
(ข้อมูลปีงบประมาณ 2560 จากหน่วยเวชสารสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน) โดยประกอบด้วยหอผู้ป่วยในชาย 
หอผู้ป่วยในหญิง หอผู้ป่วยฟื้นฟู หอผู้ป่วยสูตินรีเวช และห้องสังเกตอาการ 
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รูปแบบการศึกษานี้คือ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) 
โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอน
โรงพยาบาล ซึ่งจะเปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะ
นอนโรงพยาบาล ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหออายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลรามัน โดยประชากร คือ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามัน จำนวน 900 ราย และกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังท่ีเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยใน ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลรามัน 
จำนวน 180 ราย   

 
เกณฑ์การคัดเข้า  

1. อายุระหว่าง 18-75 ปี 
2. มีโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรคดังต่อไปนี้ acute coronary syndrome, stroke, atrial fibrillation, 

heart failure, hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, gout, chronic kidney 
disease, asthma,  chronic obstructive pulmonary disease, thyroid dysfunction, 
thalassemia, human Immunodeficiency virus, tuberculosis, schizophrenia ท ี ่ ส า ม า ร ถ
ควบคุมอาการได้เป็นปกติ 

3. สามารถรับประทานยาได้ด้วยตนเองหรือมีญาติผู้ดูแล 
4. ผู้ป่วยเคยมีประวัติเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหอผู้ป่วยอายุรกรรม

หญิง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และมียาที่ต้องใช้ประจำต่อเนื่องอย่างน้อย 1 รายการ 
5. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหอผู้ป่วยอายุรกรรม

หญิง และมียาที่ต้องใช้ประจำต่อเนื่องอย่างน้อย 1 รายการ 
 
เกณฑ์การคัดออก 

1. Glasgow Coma Scale (GCS) น้อยกว่า 15 คะแนน 
2. เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในเนื่องด้วยสาเหตุฆ่าตัวตาย  
3. มีโรคจิตเวชที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ 

 
โดยก่อนที่ผู้ป่วยจะมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด ๆ ของการศึกษาวิจัย ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับข้อมูลตาม

เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (participant information sheet, PIS) ซึ่งให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยผู้วิจัย (รอนี กาเดร์) หากผู้ป่วยมีความยินยอมและเต็มใจเข้าร่วมการศึกษาวิจัยหลังจากที่ผู้ปว่ย
รับทราบข้อมูลในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างละเอียดและมีการลงชื ่อเป็นลายลักษณ์อักษรใน
แบบฟอร์มใบสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย (informed consent form, ICF)       
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์สำหรับใส่ยาชนิดรับประทานในขณะผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล มีข้อความที่ระบุเกี่ยวกับเวลาใน

การรับประทานยาแต่ละมื้อ โดยกล่องยาประจำตัวผู้ป่วยจะมีการแยกสีกล่องยาตามหอผู้ป่วย เช่น หอ

ผู้ป่วยในชายกล่องสีเขียว หอผู้ป่วยในหญิงกล่องฟ้า และผู้ป่วยแพ้ยากล่องสีชมพู เป็นต้น  โดยการจัด

ยาให้ผู้ป่วยจะจัดยาใส่ซองเสมือนผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน โดยจำนวนยาที่จัดให้จะเท่ากับจำนวนที่ต้องใช้ทุก 4 

วัน เนื่องจากเป็นระยะเวลานอนเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรงพยาบาลรามัน 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กล่องยาประจำตัวผู้ป่วยและยาขณะนอนโรงพยาบาล 

 
2. เภสัชกรจะสอนวิธีการรับประทานยาให้กับผู้ป่วยทุกรายในวันที่แรกเข้ารับการรักษา ประเมินการสอน

ในวันถัดไป และสอนทุกครั้งที่แพทย์ทำการเพิ่มรายการยาในขณะนอนโรงพยาบาล หรือทุกครั้งที่

ได้รับการประสานจากพยาบาลเพิ่มเติม โดยเภสัชจะให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อยา ข้อบ่งใช้ของยา จำนวน

เม็ดที่ต้องรับประทานต่อครั้ง ความถี่ต่อวัน ความสัมพันธ์กับมื้ออาหาร และอาการข้างเคียง 

 

 

 

ภาพที่ 2 เภสัชกรสอนวิธีการรับประทานยาให้ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล 
 

3. จัดทำลำโพงที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยจะมีเสียงประกาศตามสายโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาการ

รับประทานยาในแต่ละมื้อที่โรงพยาบาลกำหนด ให้ผู้ป่วยที่มียาต้องรับประทานในมื้อนั้น ๆ เตรียมยา

ในกล่องที่อยู่ที่เตียงผู้ป่วยไว้ และพยาบาลจะมามาตรวจสอบการหยิบยาโดยให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหยิบ

ด้วยตนเอง แล้วห้ามให้ผู้ป่วยหยิบยารับประทานเองก่อนที่พยาบาลจะไปตรวจสอบ เมื่อผู้ป่วยหรือ

ญาติผู้ดูแลหยิบยาถูกต้องทุกตัว พยาบาลจึงอนุญาตให้ผู้รับประทานได้ หากมีการหยิบยาผิดพยาบาล
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จะทำการบอกสิ่งที่ถูกต้อง และประสานเภสัชกรให้มีการการรับประทานยาในผู้ป่วยรายดังกล่าว

เพ่ิมเติมเป็นครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ป่วยจะหยิบยาได้ถูกต้อง  

 

 

 

ภาพที่ 3 พยาบาลดูแลการหยิบยาของผู้ป่วยและลำโพงแจ้งเตือนเวลาการรับประทานยา 
 

4. เภสัชกรคิดค้นเครื่องมือช่วยในการรับประทานยาให้กับผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่สามารถ

อ่านฉลากภาษาไทยได้ รวมถึงเป็นผู้สูงอายุที ่มีปัญหาเรื ่องการมองเห็น โดยได้คิดค้นซองยาที ่มี

เครื่องมือช่วยในการรับประทานยาออกมาสำเร็จรูปตามวิธีการรับประทานแต่ละแบบ เป็นรูปวงกลม 

ครึ่งวงกลม หนึ่งส่วนสี่ของวงกลม ดาว และแก้วน้ำ ทำให้ผู้ป่วยสามารถบอกได้ว่าต้องรับประทานครั้ง

ละก่ีเม็ด วันละกี่ครั้ง มื้อไหน และก่อนอาหารหรือหลังอาหาร  

 

 

 

 
ภาพที่ 4 นวัตกรรมซองยาสัญลักษณ์การรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 
5. เภสัชจัดหาอุปกรณ์ตัดเม็ดยาให้กับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาครึ่งเม็ด หรือ หนึ่งส่วนสี่เม็ด แล้วเม็ดยา

ที่ได้รับหักยาก ส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ยา  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 อุปกรณ์ตัดเม็ดยา 
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6. เภสัชกรจัดทำวีดีโออธิบายการใช้สัญลักษณ์บนซองยาแบบ 2 ภาษา โดยการเปิดใน smart TV ที่หอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหญิง 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 วีดีโอสอนการใช้ซองยาสัญลักษณ์ 
 

7. เมื่อผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านจะนำกล่องยาที่ผู้ป่วยได้รับมาคืนห้องยา พร้อมทั้งผู้ป่วยจะได้รับการ
ประเมินการรับประทานยาโดยเภสัชกรอีกครั้งก่อนกลับบ้าน เภสัชกรจะเน้นการสอบถามมากกว่าการ
ให้ข้อมูลฝ่ายเดียว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยหรือญาติผู้ดูแลสามารถหยิบยาได้ถูกต้องเมื่ออยู่ที่บ้าน 

  
ทางทีมผู้วิจัยได้พัฒนาปรับปรุงทบทวนจากเดิมและผ่านทีม คือ คณะกรรมการระบบยาของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดยะลาและโรงพยาบาลรามัน ในการปรับปรุงการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วน
ร่วมขณะนอนโรงพยาบาล จากนั้นได้ใช้และเก็บผลการใช้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
รามัน จำนวน 30 ราย ก่อนที่จะนำไปใช้ในงานวิจัย 

จริยธรรมการวิจัย งานวิจัยนี้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2561 เอกสารรับรองเลขที่ 
02/2561 
 
เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา 

1. แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับยาของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน 
2. แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับยาของผู้ป่วยก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
3. แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน 
4. แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยในการมาตรวจตามนัดครั้งแรกหลังจำหน่ายออกจาก

โรงพยาบาล 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยในการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอน

โรงพยาบาล 
6. แบบประเมินการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาล (re-admission) จากปัญหาการใช้ยา 
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ผลลัพธ์การวิจัย 
  ผลลัพธ์หลักคือ ร้อยละความแตกต่างของการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาล (re-admission) 
จากปัญหาการใช้ยาก่อนและหลังได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอน
โรงพยาบาล โดยมีการกำหนดการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน  

ผลลัพธ์รองคือ 1. ความรู้เกี่ยวกับยา (medication knowledge) ของผู้ป่วยโดยวัดผลก่อนผู้ป่วยเข้า
รับการรักษาแบบผู้ป่วยในและก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยการประเมินความรู ้เกี ่ยวกับยาผู้
ประเมินผลลัพธ์ทำการเตรียมแบบประเมินโดยพิมพ์จากโปรแกรม “HOSXP” ของโรงพยาบาลรามัน และผู้
ประเมินทำการสัมภาษณ์ความรู้เกี ่ยวกับยาเม็ดชนิดรับประทานของผู้ป่วยแต่ละรายการ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ หากผู้ป่วยตอบได้ถูกต้องทั้งหมดตามที่ระบุได้คะแนนเต็มในหัวข้อดังกล่าว (1 คะแนน หรือ 2 
คะแนน) ตอบถูกต้องเพียงบางส่วนได้คะแนนครึ่งหนึ่งของคะแนนในหัวข้อดังกล่าว (0.5 คะแนน หรือ 1 
คะแนน)  แต่หากตอบไม่ถูกต้องผู้ป่วยไม่ได้คะแนนในหัวข้อดังกล่าว (0 คะแนน) ในกรณีอาการข้างเคียงที่บาง
รายการมีมากกว่า 1 อาการข้างเคียง หากผู้ป่วยตอบได้ 1 รายการขึ้นไป ได้คะแนนเต็มในหัวข้อดังกล่าว โดย
นับคะแนนรวมของยาแต่ละรายการมาหารด้วยจำนวนรายการยาสำหรับโรคเรื้อรัง ทำให้ได้คะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับยาของผู้ป่วยแต่ละราย  2. ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วย
ในและเมื่อมาตรวจตามนัดครั้งแรก โดยการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยผู้ประเมินผลลัพธ์ทำ
การนับจำนวนเม็ดยาที่เหลือแต่ละรายการแล้วลงบันทึก โดยนำมาคำนวณค่าร้อยละของความร่วมมือในการใช้
ยาแต่ละรายการ หากผู้ป่วยรับประทานยามากกว่า 1 รายการ ให้นำผลรวมของความร่วมมือในการใช้ยาแต่ละ
รายการมาหารด้วยจำนวนรายการยาทั้งหมด 3. ความพึงพอใจของผู้ป่วย (patient satisfaction) ต่อการ
บริหารยาขณะนอนโรงพยาบาล โดยการใช้แบบสอบถามให้ผู้ป่วยประเมินก่อนจำหน่ายกลับบ้าน  
 
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ได้แก่ เพศ 
อายุ โรคประจำตัว โรคร่วม จำนวนรายการยาที่ใช้ประจำ ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล การมองเห็น การได้
ยิน การอ่านภาษา ญาติผู้ดูแล ระดับการศึกษา และใช้สถิติ Paired t-test ในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลังของร้อยละการกลับรักษาซ้ำ (re-admission) ในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยา 
ความรู้เกี่ยวกับยาของผู้ป่วย และความร่วมมือในการใช้ยา (adherence) ของผู้ป่วย เนื่องจากข้อมูลมีการ
กระจายแบบโค้งปกติ (normal distribution) กำหนดค่า p-values <0.05 เพื่อระบุนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งใน
การวิเคราะห์ผลใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์คือ Stata SE (Version 12.0), StataCorp LP, USA 
 
ผลการศึกษาวิจัย  
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการศึกษา 

ผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ณ หอผู้ป่วยในชายและหญิง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึง เดือน
มิถุนายน 2561 ได้รับการคัดกรองเพ่ือเข้าร่วมการศึกษาจำนวน 180 ราย แต่ถูกคัดออกเนื่องจากมี GCS น้อย
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กว่า 15 คะแนน จำนวน  28 ราย และจากสาเหตุผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่สามารถคุมอาการได้จำนวน 12 ราย ทำให้
มีผู้ป่วยที่ยินดีเข้าร่วมการศึกษาวิจัยทั้งหมด 140 ราย และสามารถติดตามผู้ป่วยครบกลุ่มละ 140 ราย จน
สิ้นสุดการศึกษาวิจัยที่ระยะเวลาเฉลี่ย 4 สัปดาห์หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (แผนภูมิที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการคัดเข้า/ออกของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 

ผู้ป่วยในที่เข้าร่วมการศึกษามีอายุเฉลี่ย 58.8 ปี เพศหญิง 57.1% โดยสาเหตุของการเข้ารักษาตัวใน

โรงพยาบาลส่วนใหญ่เกี ่ยวกับโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) และโรคความดันโลหิตสูง (essential 

hypertension) และผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคร่วมอย่างน้อย 2 โรคร่วม คือโรคความดันโลหิตสูง (essential 

hypertension) และไตเรื้อรัง (chronic kidney disease) ในด้านระดับการศึกษาพบว่า 63.6% ของผู้ป่วยมี

ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับต่ำกว่าประถมศึกษา โดยจำนวนรายการยาก่อนเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน

มีจำนวนเฉลี่ย 4.8 รายการ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนรายการยาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยได้รับขณะนอนโรงพยาบาลและเมื่อ

จำหน่ายกลับบ้านจำนวน โดยมีจำนวนรายการยาใหม่เฉลี่ย 0.36 รายการ (ค่ามัธยฐาน 0, ช่วง 0-4) ผู้ป่วยส่วน

ใหญ่มีการมองเห็นและการได้ยินปกติ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นมุสลิม โดยภาษาที่ใช้ในการ

สื่อสารพบว่า 45.7% สามารถสื่อสารได้เพียงภาษาท้องถิ่น (มลายู) และอีก 52.9% สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษา

ทั้งภาษาไทยและภาษามลายู โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถดูแลการรับประทานยาได้ด้วยตนเอง ระยะเวลาการ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีเข้ารับการ
รักษาแบบผู้ป่วยใน 

N = 180 

คัดออก 
N = 40 

ผู้ป่วยเข้าสู่การศึกษา 
N = 140 

ติดตาม 
N = 140 

วิเคราะห์ผล 
N = 140 
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นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 3.1±2.4 โดยได้รับการสอนการรับประทานยาโดยเภสัชกรเป็นจำนวนเฉลี่ย 1.4 ครั้ง 

(ค่ามัธยฐาน 1, ช่วง 1-3) และผู้ป่วยได้รับการฝึกหยิบยาด้วยตนเองเฉลี่ย 8.3±7.3 ครั้งของการรับประทานยา 

(ค่ามัธยฐาน 6, ช่วง 1-42)  

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยในการศึกษา 
 

ลักษณะผู้เข้าร่วมการศึกษา 

 

ค่าสถิติ 

เพศหญิง, n (%) 80 (57.1) 

อายุ (ปี), mean ± S.D. 58.8 ± 11.4 

โรคสาเหตุของการรักษาแบบผู้ป่วยใน, n (%) 

     Chronic kidney disease 

     Chronic obstructive pulmonary disease 

     Congestive heart failure      

     Diabetes mellitus       

     Essential (Primary) Hypertension 

     Other 

 

20 (11.1) 

31 (17.2) 

23 (12.8) 

39 (21.7) 

39 (21.7) 

28 (15.5) 

จำนวนโรคร่วม, n (%) 

     ไม่มีโรคร่วม 

     1 โรคร่วม 

     2 โรคร่วม 

     3 โรคร่วม 

 

10 (7.1) 

50 (35.7) 

72 (51.4) 

8 (5.8) 

ระดับการศึกษา, n (%) 

     ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 

     ระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป 

 

89 (63.6) 

51 (36.4) 

จำนวนรายการยาก่อนเข้ารับการรักษา,  

mean ± S.D., [median, range] 

4.8 ± 2.1, 

[5, 1-11] 

การมองเห็น, n (%) 

     สายตาปกต ิ

 

112 (80.0) 
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     สายตาสั้น/สายตายาว  28 (20.0)  

การได้ยิน, n (%) 

     ปกต ิ

     ได้ยินลำบาก 

 

134 (95.7) 

6 (4.3) 

การอ่านภาษา, n (%) 

     ภาษาไทย 

       ภาษามลายู  

       ภาษาไทยและมลายู 

 

2 (1.4) 

64 (45.7) 

74 (52.9) 

ผู้ดูแล, n (%) 

     ดูแลตัวเอง 

     คู่สมรส 

     บุตร 

 

116 (82.9) 

8 (5.7) 

16 (11.4) 

ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล (วัน),  

mean ± S.D., [median, range] 

3.1 ± 2.4, 

[2, 1-14] 

ระยะเวลาหลังได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วน

ร่วมขณะนอนโรงพยาบาล (มื้อ), mean ± S.D. 

8.3 ± 7.3 

 

ผลลัพธ์หลัก 

ร้อยละการกลับรักษาซ้ำ (re-admission) ในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยา 
การกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยาเป็นผลลัพธ์ที่แสดงถึงผลลัพธ์ทางคลินิก ใน

การศึกษานี้ได้มีการวัดร้อยละการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 28 วันหลังจากจำหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล จากตารางที่ 2 พบว่าการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยหลังได้รับการ
ใช้การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลน้อยกว่าก่อนได้รับการใช้การ
บริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล ซึ่งก่อนได้รับการทดลองเกิดการกลับ
รักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยา 22.86% (32/140) และหลังได้รับการทดลอง 5.71% (8/140) มี
ความแตกต่าง 17.15% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.041)  
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ผลลัพธ์รอง 

ความรู้เกี่ยวกับยาของผู้ป่วย (patient medication knowledge)  
 จากตารางที่ 2 คะแนนความรู้เกี ่ยวกับยาของผู้ป่วยหลังได้รับการใช้การบริหารยาชนิด

รับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ก่อนได้รับการใช้การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล (ค่าเฉลี่ย 8.59 และ 
6.47 คะแนน ตามลำดับ , p <0.001 ) โดยได้ทำการประเมินความรู ้ในวันแรกที่ผู ้ป่วยนอนโรงพยาบาล
เปรียบเทียบกับก่อนจำหน่ายกลับ โดยพบว่าหลังได้รับการใช้การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วน
ร่วมขณะนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยได้คะแนนสูงกว่าก่อนการใช้การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วน
ร่วมขณะนอนโรงพยาบาลในด้านข้อบ่งใช้ จำนวนเม็ดต่อครั้ง ความถี่ต่อวัน ความสัมพันธ์กับมื้ออาหาร และ
อาการข้างเคียง ยกเว้นชื่อยาที่ได้คะแนนน้อยใกล้เคียงกันทั้งก่อนและหลังได้รับการใช้การบริหารยาชนิด
รับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์ของการศึกษาเกี่ยวกับการกลับรักษาซ้ำ (re-admission) ในโรงพยาบาลจาก
ปัญหาการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยา (knowledge) และความร่วมมือในการใช้ยา (adherence) 
 ก่อนทดลอง 

(n = 140) 
หลังทดลอง 
(n = 140) 

mean 
difference 
(95% CI) 

p-value 

ผลลัพธ์หลัก 
ร้อยละการกลับรักษาซ้ำ 
(re-admission) ใน
โรงพยาบาลจากปัญหา
การใช้ยา 

 
32/140 

(22.86%, 
14.3%:51.3% 

 
8/140 

(5.71%, 
2.8%:21.8%) 

 
17.15% 

(2.6%-34.3%) 

0.041* 

ผลลัพธ์รอง 
คะแนนความรู้เกี่ยวกับยา 
(knowledge ) ของผู้ป่วย  
Mean ± S.D. [Median 
(range)] 

 
6.47 ± 0.93 
[6.64 (2.89-

8.00)] 

 
8.59 ± 0.37 
[8.56 (8.00-

9.48)] 

 
2.12  

(1.96-2.28) 

 
 

< 0.001* 
 

    ร้อยละความร่วมมือในการ
ใช้ยา (adherence) ของ
ผู้ป่วย Mean ± S.D.  

74.19 ± 10.37 92.54 ± 5.39 18.35% 
 (16.30%-
20.30%) 

< 0.001* 

Paired samples test, *Significant at level of 0.05 
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ความร่วมมือในการใช้ยา (adherence) เมื่อมาตรวจตามนัดครั้งแรกหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
 จากตารางที่ 2 ร้อยละความร่วมมือในการใช้ยาหลังได้รับการใช้การบริหารยาชนิดรับประทานแบบ
ผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ ก่อนได้รับการใช้
การบร ิหารยาชนิดร ับประทานแบบผู ้ป ่วยมีส ่วนร ่วมขณะนอนโรงพยาบาล (92.54 ±5.39% และ 
74.19±10.37% ตามลำดับ, ความแตกต่างค่าเฉลี่ย 18.35%, 95% CI 16.30%-20.30%; p <0.001) โดยได้
ทำการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาในวันแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเปรียบเทียบกับเมื่อมาตรวจตามนัด
ครั้งแรกหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยพบว่าจำนวนวันเฉลี่ยที่มาตรวจตามนัดครั้งแรกหลังจำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
 
ความพึงพอใจของผู้ป่วย (patient satisfaction) ต่อการบริหารยาขณะนอนโรงพยาบาลแบบดั้งเดิมกับ
การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยจำนวน 140 ราย พบว่าผู้ป่วย 98.57% (138/140) มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล ซึ่งมีการระบุไว้ว่าหาก
ครั้งหน้าต้องเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในต้องการใช้ระบบการใช้การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วย
มีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลมากกว่าการบริหารยาแบบดั้งเดิมอย่างแน่นอน โดยมีเหตุผลดังนี้ มีเภสัชกร
สอนการรับประทานยาอย่างใกล้ชิด (36.23%) ได้ฝึกการรับประทานยาด้วยตนเอง (33.33%) มีสัญลักษณ์การ
รับประทานยาที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (25.36%) และอ่ืน ๆ (5.08%) 

  

อภิปรายผล 

 การได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลสามารถ
ลดการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการ
บริหารยาแบบดั้งเดิมที่พยาบาลเป็นผู้บริหารยาให้กับผู้ป่วย สามารถเพิ่มความรู้เกี่ยวกับยาของผู้ป่วยอย่างมี
นัยสำคัญเม่ือเปรียบเทียบก่อนได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล 
และนอกจากนี้สามารถเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบก่อนได้รับการ
บริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน     
 ผู้ป่วยในที่ได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล
ก่อนที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสามารถเพิ่มความ
ร่วมมือในการใช้ยาตามแพทย์สั่ง ความรู้เกี่ยวกับยา ความเป็นอิสระจากบุคลากรทางการแพทย์ในการบริหาร
ยา และความพึงพอใจของผู้ป่วยเมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 8 โดยการบริหารยาชนิดรับประทานแบบ
ผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลได้ถูกนำมาใช้ในบริบทต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม
ผู ้ป่วยให้มีความรับผิดชอบในการบริหารยาของตัวเองก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพื ่อให้มีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ยาต่อเนื่องที่บ้าน 
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 การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลสามารถลดการ
กลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารยาในรูปแบบ
ดั้งเดิมที่พยาบาลเป็นผู้บริหารยาให้ในทุกมื้อแล้วผู้ป่วยไม่มีโอกาสในการฝึกรับประทานยาด้วยตนเองในขณะ
นอนโรงพยาบาล โดยพบว่าก่อนได้ร ับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู ้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอน
โรงพยาบาล ผู ้ป่วยกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยาเฉลี ่ย 12.5 วันหลังจำน่ายออกจาก
โรงพยาบาล และ หลังได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วย
กลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยาเฉลี่ย 17.5 วันหลังจำน่ายออกจากโรงพยาบาล การกลับรักษา
ซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยาเป็นผลลัพธ์ทางคลินิกท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ยา โดยพบว่าการศึกษานี้เป็น
การศึกษาแรกที่ทำการศึกษาผลลัพธ์การกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยา ไม่พบการศึกษาอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล เพิ ่มความรู้
เกี่ยวกับยาของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในด้านข้อบ่งใช้และอาการข้างเคียงของยาเมื่อเปรียบเทียบกับ
การบริหารยาโดยพยาบาล ความรู้เกี่ยวกับยาในด้านจำนวนเม็ดต่อครั้ง ความถี่ต่อวัน และความสัมพันธ์กับมื้อ
อาหารได้คะแนนเต็ม 2 คะแนนในแต่ละด้านของความรู้ แต่เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากคะแนนก่อน
เข้ารับการรักษาในด้านดังกล่าวมีคะแนนที่สูงอยู่เดิมอาจเนื่องมาจากความเคยชินในการรับประทานยาอยู่เดิม 
อย่างไรก็ตามการหลังได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลผู้ป่วย
สามารถตอบได้ถูกต้องและได้คะแนนเต็ม 2 คะแนน ทั้ง 3 ด้าน อาจเป็นผลจากการสอนวิธีการรับประทานยา
โดยใช้ฉลากยาในรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม รูปครึ่งวงกลม รูปหนึ่งส่วนสี่ของวงกลม รูปดาว และรูป
แก้วน้ำ โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏบนซองยาทุกรายการของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหยิบยาได้ถูกต้อง
ตามแพทย์สั่ง ได้แก่ จำนวนเม็ดต่อครั้ง ความถี่ต่อวัน และความสัมพันธ์กับมื้ออาหาร หากไม่มีการใช้ฉลากยา
รูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาช่วยในการสอนการรับประทานยาผู้ป่วยอาจรับประทานยาไม่ถูกต้องโดยเฉพาะยาใหม่
ที่แพทย์เพิ่มในขณะนอนโรงพยาบาลเนื่องจากในบริบทพื้นที่ของโรงพยาบาลรามันผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้ภาษา
ท้องถิ่น (มลายู) ในการสื่อสาร และระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ระดับต่ำกว่าประถมศึกษาส่งผลให้อ่าน
ภาษาไทยไม่ได้ แต่การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลไม่สามารถเพ่ิม
ความรู้ในด้านชื่อยาได้ ซึ่งมีคะแนน 0 คะแนนทั้งก่อนและหลังได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมี
ส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล ซึ่งสิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความสามารถของผู้ป่วยในการอ่านฉลากยาที่แสดงเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยการที่ผู้ป่วยและเภสัชกรได้สื่อสารกันเกี่ยวกับวิธีการรับประทานยาในขณะนอนโรงพยาบาล
ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับยาของตนเองที่ดีข้ึน จากการศึกษาของ Lam P และคณะ ได้ทำการศึกษาในผู้ป่วย
ในที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 24 ราย ให้ได้รับโปรแกรมการบริหารยาด้วยตนเองขณะนอน
โรงพยาบาล โดยพบว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถเพิ่มความรู้เกี่ยวกับยาในด้านชื่อยา ขนาดยา และความถี่ต่อ
วันของการรับประทานยาเมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลจาก 89.2%  เป็น 98.8% ซึ่งเพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับการบริหารยาด้วยตนเอง 14 จากการศึกษาได้แบ่งการบริหารยาด้วย
ตนเองเป็น 3 ระดับ ตามความรับผิดชอบของผู้ป่วย เช่น ระดับ 1 ผู้ป่วยได้รับการบริหารยาโดยพยาบาล
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วิชาชีพ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติดั้งเดิม ระดับ 2 ผู้ป่วยบริหารยาด้วยตนเองโดยอยู่ภายใต้การดูแลของพยาบาล
วิชาชีพ และระดับ 3 ผู้ป่วยบริหารยาด้วยตนเองโดยไม่อยู่ภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ 4 โดยพบว่ามี
ผู้ป่วยเพียงแค่ 50% เท่านั้นที่สามารถบริหารยาด้วยตนเองในระดับ 2 และ 3 โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาภายใน 5 
วันของการนอนโรงพยาบาล อายุอาจเป็นข้อจำกัดของความสำเร็จของการบริหารยาด้วยตนเองโดยผู้ป่วย  
เนื่องจากผู้ป่วยในการศึกษานั ้นค่อนข้างสูงอายุ (อายุเฉลี่ย 68.3 ปี) นอกจากนี้จากการทำ  systematic 
review สรุปว่าผู้ป่วยที่ได้รับการบริหารยาด้วยตนเองในขณะนอนโรงพยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับยาในด้านข้อบ่ง
ใช้ ความถี่ต่อวัน และขนาดยา ที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการบริหารยาโดยพยาบาล9 
 เมื่อมีการติดตามผู้ป่วยที่มาตรวจตามนัดครั้งแรกหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลที่
ระยะเวลาเฉลี่ย 2 สัปดาห์ การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลสามารถ
เพิ ่มความร่วมมือในการใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญเมื ่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับการรักษา ซึ ่งสอคล้องกับ
การศึกษาของ Lowe CJ และคณะ ได้ทำการศึกษาแบบ non-randomized controlled trial เมื ่อมีการ
ติดตามที่ 10 วันหลังจำหน่ายพบว่าการบริหารยาด้วยตนเองโดยผู้ป่วยในขณะนอนโรงพยาบาลซึ่งได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับยาโดยเภสัชกรมีความร่วมมือในการใช้ยาตามแพทย์สั่งเพิ่มขึ้นอย่า งมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
ก่อนได้รับการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล  (95% vs 83%, % 
difference 12%, 95% CI 4% to 21%, p <0.02)13 
 ก่อนจำหน่ายกลับบ้านผู ้ป่วยจะได้รับการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารยาชนิด
รับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล พบว่าผู้ป่วย 98.57% มีความพึงพอใจต่อระบบ
ดังกล่าว และจะกลับมาใช้การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลอีกหาก
ต้องกลับมารักษาแบบผู้ป่วยใน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wright L และคณะ พบว่าผู้ป่วย 76-100% มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลมากกว่าการบริหาร
ยาแบบดังเดิมที่พยาบาลเป็นผู้บริหารให้ และพบว่าผู้ป่วยที่บริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมด้วย
ตนเองขณะนอนโรงพยาบาลหากในอนาคตต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกจะเลือกรูปแบบการบริหาร
ยาแบบมีส่วนร่วมด้วยตนเองเหมือนเดิม16 
 ถึงแม้ว่ารูปแบบหรือโครงสร้างของการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะ
นอนโรงพยาบาลอาจแบ่งได้สูงสุด 9 ระดับ แต่อาจขึ ้นอยู ่กับนโยบายความปลอดภัยของโรงพยาบาลที่
ทำการศึกษา โดยส่วนใหญ่พบว่าแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 พยาบาลเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาแก่ผู้ป่วย
และเป็นผู้บริหารยาให้กับผู้ป่วยเมื่อถึงเวลาการบริหารยา ซึ่งระดับนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้ในประเทศไทย
ปัจจุบัน ระดับ 2 ผู้ป่วยได้รับการบริหารยาด้วยตนเองในขณะนอนโรงพยาบาลโดยอยู่ภายใต้การดูแลของเภสัช
กรและพยาบาล ระดับ 3 ผู้ป่วยบริหารยาด้วยตนเองตามแพทย์สั่งโดยไม่ขึ้นกับพยาบาล โดยความรับผิดชอบ
ในการรับประทานยาเป็นของผู้ป่วยทั้งหมด3, 13-15 การเลือกใช้ระบบการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมี
ส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลในการศึกษานี้มีความเหมาะสมและปลอดภัย การใช้ระบบการบริหารยาด้วย
ตนเองโดยผู้ป่วยขณะนอนโรงพยาบาลควรมีการจัดการเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ตรงกับความสามารถของผู้ป่วยใน
การส่งเสริมความรับผิดชอบ ความอิสระจากบุคลากร และความสะดวกในการบริหารยา โดยให้มีความ
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ปลอดภัยมากที่สุด13 ในการศึกษานี ้ได้ระบุข้อมูลยาบนฉลากยาเกี่ยวกับชื่อยาเป็นทั ้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย และเกี่ยวกับข้อบ่งใช้และขนาดยาเป็นภาษาไทยอย่างเดียว โดยพบว่าผู้ป่วยในการศึกษาทั้งหมดไม่
สามารถอ่านภาษาอังกฤษ และ 50% สามารถอ่านภาษาไทย โดยชื่อยามีทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อย่างไรก็ตามการออกเสียงชื่อยายากที่จะจำเพราะมักประกอบด้วยคำศัพท์ทางเทคนิคหรือชื่อสามัญของยา  
นอกจากผลการศึกษาข้างต้นในการศึกษานี้ได้มีการเก็บข้อมูลเรื่องภาระงานในการทำงานของบุคลากรพบว่า
การบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลสามารถลดเวลาการจัดยาของฝ่าย
เภสัชกรรมจากระบบดั้งเดิม (unit dose) เฉลี่ย 194 นาทีต่อวัน เหลือเฉลี่ย 91 นาทีต่อวัน โดยสามารถลดได้
ทั้งหมดเฉลี่ย 103 นาทีต่อวัน แต่จะใช้เวลาสำหรับเภสัชกรประจำหอผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนในการสอนการรับประทาน
ยาให้ผู้ป่วยแต่ละวันเฉลี่ 35 นาทีต่อวัน นอกจากนี้ยังพบว่าการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วม
ขณะนอนโรงพยาบาลยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากสาเหตุปัญหาการใช้ยาได้
ถึง 126,312 บาท ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและประเทศอีกด้วย 
 

จุดแข็งและข้อจำกัด 

 จุดแข็งของการศึกษาคือการออกแบบการศึกษาวิจัยในรูปแบบกิ่งทดลองและเป็นการศึกษา
แรกของประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอน
โรงพยาบาล จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอ และมีการติดตามที่สมบูรณ์จนสิ้นสุดการศึกษา การวัดข้อมูล
ผลลัพธ์ที่ติดตามได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีข้อจำกัดบางประการ 
คือ ข้อจำกัดประการแรก เนื่องด้วยผู้ป่วยในการศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ มีเพียงบ างราย
เท่านั ้นที ่สามารถพูดหรือฟังภาษาไทยได้ ทำให้ในบางพื ้นที ่มีข้อจำกัดในด้านภาษาที ่เป็นสิ ่งที ่จำกัด
ความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับยาของผู้ป่วย เช่น ชื่อยาและอาการข้างเคียง ดังนั้นการสามารถเข้าใจหรือ
สามารถอ่านเกี่ยวกับความรู้ที่ให้กับผู้ป่วยอาจทำให้ได้ผลของการแทรกแซงที่แท้จริง ข้อจำกัดประการที่สอง 
เวลาในการทำวิจัยที่จำกัด ทำให้มีการติดตามผลในระยะสั้นเท่านั้นหลังจากการให้ปัจจัยแทรกแซง ข้อจำกัด
ประการที่สาม ไม่ได้ทำการประเมินความพึงพอใจในมุมมองบุคลากรทางการแพทย์ และข้อจำกัดประการ
สุดท้าย ขาดการศึกษาแบบ Randomized Controlled Trial  
 

การนำไปใช ้

            ผลการศึกษาได้ยืนยันประสิทธิผลของระบบการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วน
ร่วมขณะนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สำหรับประเทศไทยซึ่งมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรที่เป็นปัญหา
สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริการด้านสุขภาพ การใช้ระบบการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมี
ส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลอย่างกว้างขวางอาจลดการใช้ทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพโดยรวมได้ อย่างไร
ก็ตามในการวางแผนและการวางระบบการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอน
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โรงพยาบาลเป็นสิ ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในมุมมองหรือความรับผิดชอบของผู ้ป่วยรวมถึงนโยบายของ
โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาล สูตรของการใช้ยาหรือความซับซ้อนของการใช้ยาควรมีความง่ายและยืดหยุ่น
พอที่จะปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตและกิจวัตรปกติของผู้ป่วย รวมถึงการออกแบบเครื่องมือการสอนการรับประทาน
ยาให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่จำเป็น เภสัชกรหรือพยาบาลควรให้โอกาสในการสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกในการให้ผู ้ป่วยดูแลตนเองเพื่อให้สามารถจัดการเกี ่ยวกับการดูแลสุขภาพได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน4  
  

สรุปผล 

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอน
โรงพยาบาลอาจเป็นรูปแบบการบริหารยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่มียารับประทานเป็นประจำ และการฝึกการบริหารยาด้วยตนเองโดยผู้ป่วยขณะนอนโรงพยาบาล
สามารถเพิ่มความรู้เกี่ยวกับยาของตนเองและความร่วมมือในการใช้ยาตามแพทย์สั่งเมื่อมาตรวจตามนัดหลัง
จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ส่งผลให้ลดอัตราการกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากสาเหตุปัญหาจากการใช้ยา 
รวมถึงยังสร้างความพึงพอใจต่อผู้ป่วยอีกด้วย  
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