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บทคัดย่อ
การวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำ�นายความร่วมมือในการใช้ยาใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ กลุ่มตัวอย่างเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
จำ�นวน 225 ราย อายุ 18 ปีขนึ้ ไป รับประทานยาด้วยตนเองอย่างน้อย 6 เดือน รับการรักษาโรงพยาบาล
ตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและการถดถอยโลจิสติก
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 อายุเฉลี่ย 68 ปี (S.D. = 10.23) มี
ความร่วมมือในการใช้ยา ร้อยละ 80 โดยความเพียงพอของรายได้ สิทธิการรักษา ความซับซ้อนของ
แบบแผนการใช้ยา ความรุนแรงของโรค และความรอบรูด้ า้ นสุขภาพสามารถร่วมทำ�นายความร่วมมือใน
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การใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ได้ร้อยละ 29.6 (R2 = .296) โดยความเพียงพอ
ของรายได้ ความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยา และความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถทำ�นายความร่วม
มือในการใช้ยาอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (OR = 3.86, 95% CI = 1.31-11.35, OR = 2.86, 95% CI = 1.286.38 และ OR = 5.62, 95% CI = 1.61-19.43 ตามลำ�ดับ)
คำ�สำ�คัญ: ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ความร่วมมือในการใช้ยา ความซับซ้อนของการใช้ยา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

Abstract
This cross-sectional study aimed to explore factors predicting medication adherence
among patients with essential hypertension. The subjects consisted of 225 patients with
essential hypertension, aged eighteen-year-olds or above, who were. self-medicating for at
least six months, and treated at an outpatient department in a tertiary hospital in Bangkok.
Data were collected by questionnaires and analyzed using descriptive statistics and
logistic regression analysis.
The results revealed that of thesd respondents, 60% were female, the mean age
was 68 (S.D. = 10.23), 80% of essential hypertension indicated medication adherence. Income
sufficiency, health coverage, medication regimen complexity, the severity of the disease,
and health literacy were co-pre predict medication adherence among patients with
essential hypertension at 29.6% (R2 = .296). Income sufficiency, medication regimen
complexity and health literacy were able to predict medication adherence with statistical
significance (OR = 3.86, 95% CI = 1.31-11.35, OR = 2.86, 95% CI = 1.28 - 6.38 and OR = 5.62,
95% CI = 1.61-19.43), respectively.
Keywords: essential hypertension, medication adherence, medication regimen complexity,
health literacy
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ความเป็นมาและความสำ�คัญ
โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
(Essential hypertension) เป็นโรคทีไ่ ม่มสี ญ
ั ญาณ
เตือนล่วงหน้า และไม่ปรากฏอาการจนกว่าความ
รุนแรงของโรคจะเพิ่มขึ้น จึงมักถูกเรียกว่าเป็น
ฆาตกรเงียบ (Silent killer) โรคความดันโลหิตสูง
เป็นโรคเรือ้ รัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้า
ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับ
ปกติอย่างต่อเนือ่ งจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง เนือ่ งจากหลอดเลือดถูกทำ�ลายและแข็งตัว
ทำ�ให้อวัยวะต่าง ๆ ที่สำ�คัญถูกทำ�ลาย ข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2013 พบทัว่ โลกมีผปู้ ว่ ย
โรคความดันโลหิตสูงเกือบ 1 พันล้านคน และ
คาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ 2568 จะมีผปู้ ว่ ยโรคความดัน
โลหิตสูงเพิม่ ขึน้ เป็น 1.56 พันล้านคน มีผปู้ ว่ ยเสีย
ชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงถึง 7.5 ล้านคน
สำ�หรับในประเทศไทยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากเกือบ 4 ล้านคนในปี พ.ศ
2556 เป็นเกือบ 6 ล้านคนในปี พ.ศ 25611
โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
(Essential hypertension) พบในวัยผูใ้ หญ่รอ้ ยละ
90-95 ไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่นอนในการเกิดโรค
เป็นการเปลี่ยนแปลงของกลไกการควบคุมระดับ
ความดันโลหิต ซึง่ กลไกทีส่ �ำ คัญคือ กลไกทางระบบ
ประสาทซิมพาเทติก และระบบเรนิน-แองจิโอเทน
ซิน-อัลโดสเทอโรน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทางด้านพันธุกรรม และปัจจัยทางด้านสิง่ แวดล้อม
กลไกเหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอด
เลือดแดงทั่วร่างกาย ทำ�ให้เกิดภาวะหลอดเลือด
แดงแข็งสูญเสียความยืดหยุน่ ส่งผลทำ�ให้การไหล
เวียนโลหิตไปเลีย้ งอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ และอวัยวะสำ�คัญทีไ่ ด้รบั ผลจากการ

เปลีย่ นแปลง ก็คอื สมอง หัวใจ และไต ทำ�ให้
เนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ ขาดเลือด เกิดการตายของเนือ้ เยือ่
ในอวัยวะต่าง ๆ2
การควบคุมความดันโลหิตให้อยูใ่ นระดับปกติ
หรือใกล้เคียงปกติ มี 2 วิธดี ว้ ยกันคือ การปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพและการรักษาด้วยยาร่วม
ด้วย เพือ่ ควบคุมระดับความดันโลหิตตามเป้าหมาย
ยาลดความดันโลหิตถือว่ามีความสำ�คัญ เนือ่ งจาก
สามารถช่วยลดและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ และลดความเสีย่ งต่อภาวะหัวใจ
ล้มเหลว ดังนัน้ ความร่วมมือในการใช้ยาลดความ
ดั นโลหิ ต เป็ น สิ่ง สำ � คั ญ เพื่อ ควบคุ ม ระดั บ ความ
ดันโลหิตให้อยูใ่ นระดับปกติ หรือใกล้เคียงปกติให้มาก
ทีส่ ดุ สามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดได้ถงึ ร้อยละ 20 และลดความเสีย่ งต่อการ
เสียชีวติ ได้ ร้อยละ 383 อย่างไรก็ตามการศึกษา
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศพบผูป้ ว่ ยไม่มคี วาม
ร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตอยู่ในช่วง
ร้อยละ 39-664,5
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ พบว่ามีปจั จัยเกีย่ วข้องกับความ
ร่วมมือในการใช้ยาในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง ไม่วา่
จะเป็นปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สิทธิการรักษาและรายได้ เป็นต้น และ
ปัจจัยอืน่ ๆ ได้แก่ ความซับซ้อนของแบบแผนการ
ใช้ยา ความรุนแรงของโรค ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ6-8
ความเพียงพอของรายได้ เป็นการรับรูข้ อง
ผูป้ ว่ ยถึงความเพียงพอของรายได้กบั ค่าใช้จา่ ยของ
ผู้ป่วย ซึ่งเป็นความเพียงพอระหว่างรายรับและ
รายจ่าย รวมถึงการมีเงินสำ�รองสำ�หรับใช้จา่ ยใน
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ยามฉุกเฉิน พบว่ารายได้ทไ่ี ม่เพียงพอมีผลต่อความ
ไม่รว่ มมือในการใช้ยาลดความดันโลหิต (OR 2.8;
CI 1.1–6.9, p = 0.024)8 อย่างไรก็ตามยังมีการ
ศึกษาพบว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับความร่วม
มือในการใช้ยาลดความดันโลหิต9
สิทธิการรักษา เป็นสิทธิเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่
จำ�เป็นต่อสุขภาพและการดำ�รงชีวติ การศึกษาพบ
ว่าผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่มกี ารประกันสุขภาพ
หรือต้องจ่ายเงินสมทบในการรักษาทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผล
ต่อความร่วมมือในการใช้ยาที่ลดลง อย่างไรก็ดี
การมีสทิ ธิครอบคลุมค่ายาหรือการมีสทิ ธิในการได้
รับเงินอุดหนุน การสงเคราะห์จากรัฐบาลโดยไม่
ต้องจ่ายค่ารักษาพบว่า ผูป้ ว่ ยมีความร่วมมือในการ
ใช้ยาดีกว่าผูท้ ต่ี อ้ งร่วมจ่ายค่ารักษา7 อย่างไรก็ตาม
มีการศึกษาในผูป้ ว่ ยทีม่ สี ทิ ธิประกันสุขภาพเอกชน
สิทธิประกันสุขภาพ พบว่าการรักษาพยาบาลโดยที่
ไม่ต้องจ่ายเงินเองจากสิทธิประกันสุขภาพ ไม่ได้
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงมีความร่วมมือใน
การใช้ยาลดความดันโลหิต10
ความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยา เป็น
ความซับซ้อนของจำ�นวนยาทีใ่ ช้ ความถีข่ องการใช้
ยา ชนิดและรูปแบบของยา ข้อแนะนำ�พิเศษของ
การบริ ห ารยาแต่ ล ะชนิ ด ความซั บ ซ้ อ นของ
แบบแผนการใช้ยาทีม่ ากขึน้ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีความร่วม
มือในการใช้ยาลดน้อยลง นอกจากนีม้ กี ารศึกษาใน
ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง พบว่าความซับซ้อน
ของแบบแผนการใช้ยามีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมความสม่ำ�เสมอในการรับประทานยา11
สำ�หรับประเทศไทยพบการศึกษาในผู้สูงอายุ ซึ่ง
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โรคความดันโลหิตสูงพบได้ตง้ั แต่วยั ผูใ้ หญ่และผูส้ งู
อายุ การศึกษาดังกล่าวไม่ครอบคลุมผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่
ซึง่ อยูใ่ นวัยทำ�งาน
ความรุนแรงของโรค หมายถึง ความรุนแรง
ของระดับความดันโลหิตสูงที่วัดในสถานพยาบาล
เป็ น หลั กโดยประเมิ น จากระดั บ ความดั นโลหิ ต
ผูป้ ว่ ยมีความรุนแรงของโรคน้อย โดยประเมินจาก
ระดับความดันโลหิตไม่รว่ มมือในการใช้ยา (AOR
3.3; 95% CI 1.3-8.0) โดยพบว่าผูป้ ว่ ยโรคความ
ดันโลหิตสูงหยุดรับประทานยาลดความดันโลหิต
เอง เนือ่ งจากไม่มอี าการแสดงของโรคและมีระดับ
ความดันโลหิตปกติหลังได้รับการรักษาด้วยยาลด
ความดันโลหิต12 สำ�หรับการศึกษาในประเทศไทย
พบมีการศึกษาความรุนแรงของโรคตามการรับรู้
ของผูป้ ว่ ยไม่ครอบคลุมความรุนแรงทีเ่ กิดจากความ
ดันโลหิตสูงทีป่ ระเมินจากการวัดความดันโลหิต
ความรอบรู้ด้า นสุ ข ภาพ เป็ น ทั ก ษะทาง
ปัญญาและทางสังคมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจและ
ความสามารถของบุคคลที่เข้าถึง เข้าใจ และ
สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
และคงรักษาไว้ซง่ึ สุขภาพทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง มีการ
ศึกษาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและความร่วมมือใน
การรั บ ประทานยาลดความดั นโลหิ ตในผู้ ป่ ว ย
โรคความดันโลหิตสูง พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามรอบรู้
ด้านสุขภาพที่เพียงพอมีความร่วมมือในการใช้ยา
(p = .002)13 ต่างจากการศึกษาของ Persell
และคณะ14 ศึกษาในผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงที่
ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ พบว่าผูป้ ว่ ยที่
มีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพในระดับสูง มีความร่วมมือ
ในการใช้ยาแต่ไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ (OR 1.21,
95%CI .68-2.16, p = .010) แต่กลับพบว่า
ผู้ป่วยที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต่ำ�ให้
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ความร่วมมือในการใช้ยาอย่างมีนยั สำ�คัญ
แม้ ว่ า การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมามี ก ารศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ
เพื่อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อในการใช้ ย าในผู้ป่ว ย
โรคความดันโลหิตสูง เช่น การใช้กล่องยา บรรจุภณ
ั ฑ์
พิ เ ศษชนิ ด ต่ า ง ๆ และสนทนาสร้ า งแรงจู งใจ
(Motivational interviewing) อย่างไรก็ตามยังพบ
ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง ร้อยละ 40-58 ไม่รว่ มมือ
ในการใช้ยา อาจเป็นเพราะการส่งเสริมโดยใช้
กิ จ กรรมและอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วยั งไม่ ค รอบคลุ ม
ปัญหาของผูป้ ว่ ย ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยส่วนหนึง่ ไม่รว่ มมือใน
การใช้ยา อีกทัง้ การศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
ความร่วมมือในการใช้ยา ในปัจจัยด้านความเพียง
พอของรายได้ สิทธิการรักษา ความรุนแรงของโรค
และความรอบรูด้ า้ นสุขภาพทัง้ ในต่างประเทศและ
ประเทศไทย ผลการศึกษายังมีความขัดแย้งกัน
และยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชดั ว่าปัจจัยดังกล่าวมี
ผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิต
หรือไม่อย่างไร ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ปัจจัยด้าน
ความเพียงพอของรายได้ สิทธิการรักษา ความ
ซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยา ความรุนแรงของโรค
และความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ผลจากการศึกษาจะ
เป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีความร่วมมือใน
การใช้ยาลดความดันโลหิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็น
ข้อมูลเพือ่ ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความ
ร่วมมือในการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้แบบจำ�ลองความหลาก
หลายมิติของความร่วมมือ (Multidimensional
Adherence Model: MAM) ของ WHO ค.ศ
2013 เป็นกรอบแนวคิด ซึง่ ได้กล่าวถึงความร่วมมือ

ว่าเป็น พฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีอย่างต่อเนื่องใน
การปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ที่สอดคล้องกับแผนการ
รักษา โดยพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากการตกลงร่วม
กันระหว่างผูป้ ว่ ยและแพทย์ แบ่งออกเป็น 5 มิติ
คือ มิตดิ า้ นสังคมและเศรษฐกิจ: ความเพียงพอ
ของรายได้ เป็นการรับรูข้ องผูป้ ว่ ยความดันโลหิต
สูงทีเ่ กีย่ วกับความสมดุลระหว่างรายได้ และราย
จ่าย พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการ
ใช้ยา มิตดิ า้ นทีมสุขภาพและระบบสุขภาพ: สิทธิ
การรักษา เป็นสิทธิของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
ในการเบิกจ่ายในการรักษาพยาบาล มีผลต่อความ
ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย มิติด้านการรักษา:
ความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยา ผู้ป่วยที่มี
รายการยาทีซ่ บั ซ้อน มีความสัมพันธ์กบั ความร่วม
มือในการใช้ยา มิตดิ า้ นภาวะการเจ็บป่วย: ความ
รุนแรงของโรค มีผลทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความต้องการ
ในการใช้ ย าเพื่อ ที่จ ะลดอาการรุ น แรงของโรค
มีความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยา และ
มิตดิ า้ นผูป้ ว่ ย: ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ โดยพบว่า
ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับความ
ร่วมมือในการรักษาทัง้ ในภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รังและ
เฉียบพลัน ซึง่ ทัง้ 5 ปัจจัยมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับความร่วมมือในการรักษา ดังภาพที่ 1

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของปัจจัยด้าน
ความเพียงพอของรายได้ สิทธิการรักษา ความ
ซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยา ความรุนแรงของโรค
และความรอบรูด้ า้ นสุขภาพต่อความร่วมมือในการ
ใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ชนิดไม่ทราบสาเหตุ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมุตฐิ านการวิจยั
ความเพียงพอของรายได้ สิทธิการรักษา
ความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยา ความรุนแรง
ของโรค และความรอบรูด้ า้ นสุขภาพสามารถร่วม
ทำ�นายความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิต
ในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุได้

วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ รู ป แบบการวิ จั ย เป็ น การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย (Correlational
predictive study)
ประชากร คือ ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
ชนิดไม่ทราบสาเหตุ ทัง้ เพศชายและเพศหญิง อายุ
ตั้ง แต่ 18 ปี ข้ึนไป ที่เ ข้ า รั บ บริ ก ารในคลิ นิก
อายุ ร กรรมทั่ วไป โรงพยาบาลระดั บ ตติ ย ภู มิ
แห่งหนึง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
คำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธวี เิ คราะห์
อำ�นาจการทดสอบ โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
G*power รุน่ 3.1.9.2 สำ�หรับการวิเคราะห์ดว้ ย
132...
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สถิติ Logistic regression กำ�หนดระดับความ
เชือ่ มัน่ ในการทดสอบทีร่ ะดับแอลฟา (α) เท่ากับ
.05 อำ�นาจการทดสอบ (Power of test) เท่ากับ
.90 กำ�หนดค่า Odds ratio เท่ากับ 2.40 ซึง่ ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมทีใ่ กล้เคียงกับการวิจยั
ครัง้ นี้ มีตวั แปรอิสระ คือ รายได้ คล้ายกับการ
ศึกษาปัจจุบนั โดยมีสดั ส่วนของความไม่รว่ มมือใน
การใช้ยาในผู้ท่มี ีรายได้น้อย เท่ากับ .629 และ
สัดส่วนของความร่วมมือในการใช้ยาในผูท้ ม่ี รี ายได้
น้อย เท่ากับ .4136 คำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ได้ 225 ราย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีกำ�หนด
โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีไ่ ด้รบั
การรั ก ษาด้ ว ยยาลดความดั นโลหิ ตไม่ น้อ ยกว่ า
6 เดือน บริหารยาลดความดันโลหิตด้วยตัวเอง
สือ่ สารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยได้ดี
เกณฑ์การคัดออก มีภาวะพร่องทางสติปญ
ั ญา หรือ
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม ผู้ป่วยที่
มีอายุ 60 ปีข้ึนไปที่มีคะแนนจากแบบคัดกรอง
ภาวะสมองเสือ่ ม Mini-Cog ระหว่าง 0-2 คะแนน
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ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท และโรคทางจิต
อื่น ๆ เป็นความดันโลหิตสูงชนิดทราบสาเหตุ มี
โรคร่วมทีร่ นุ แรง เช่น มะเร็งระยะลุกลาม หรือ
ไตวายระยะสุดท้าย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน รวมทัง้ หมดจำ�นวน
5 ชุด ดังนี้
ส่วนที่ 1 เครือ่ งมือคัดกรอง
1. แบบคัดกรองภาวะสมองเสือ่ ม Mini-Cog
(ฉบับภาษาไทย) การคัดกรองเพื่อประเมินภาวะ
สมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้ป่วยที่อายุต้ังแต่ 60 ปี
ขึน้ ไป พัฒนาโดย Borson และคณะ พัฒนาและ
แปลเป็นฉบับภาษาไทยโดย สุภาพร ตรงสกุล
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี ะแนน 3 คะแนนขึน้ ไป จะได้รบั การคัด
เข้าเป็นกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ
ประวั ติก ารเจ็ บ ป่ ว ย ประกอบด้ ว ยเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
รายได้ตอ่ เดือน สิทธิการรักษา ประวัตกิ ารสูบบุหรี่
ดื่มสุรา ประวัติการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง
การได้รับยาลดความดันโลหิตครั้งแรก และแบบ
บันทึกข้อมูลสุขภาพ ประกอบด้วยระดับความดัน
โลหิต กลุ่มของยาลดความดันโลหิต โรคร่วม
ชื่อยา ปริมาณ และความถี่ของยาลดความดัน
โลหิตและยาที่ใช้นอกเหนือจากยาลดความดัน
โลหิต และระดับความดันโลหิตในวันที่ตอบแบบ
สอบถามซึ่งผู้วิจัยทำ�การวัดความดันโลหิตด้วย
ตนเอง
3. แบบประเมิ น ความร่ ว มมื อในการรั บ
ประทานยา (Hill Bone Medication Adherence

(HBMA-K) Subscale) พัฒนาโดย Song และ
คณะ แปลเป็นภาษาไทยโดยผูว้ จิ ยั โดยมีกระบวน
การแปลและแปลย้อนกลับ (translation-back
translation process) ประกอบด้วยคำ�ถาม 8 ข้อ
คะแนนเต็ม 32 คะแนน โดยคะแนน 26 หรือ
มากกว่า หมายถึง มีความร่วมมือในการใช้ยา งาน
วิจยั นีไ้ ด้ทดสอบความเชือ่ มัน่ ในกลุม่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
คล้ายคลึงกลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั จำ�นวน 30 ราย
ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค เท่ากับ .82
4. ดัชนีวดั ความซับซ้อนของแบบแผนการ
ใช้ยา (Medication Regimen Complexity
Index: MRCI) พัฒนาโดย George และคณะ
แบ่งการคำ�นวณออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 (A)
รูปแบบของยาทีใ่ ช้ (Dose Form) ส่วนที่ 2 (B)
ความถีข่ องการบริหารยา (Dosing Frequencies)
ส่วนที่ 3 (C) วิธกี ารใช้ยาเพิม่ เติม (Additional
Direction) โดยนำ�คะแนนรวมของแต่ละส่วนมา
บวกกัน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับความซับซ้อน
ต่�ำ ระดับความซับซ้อนปานกลาง และระดับความ
ซับซ้อนสูง คำ�นวณหาค่าความเชื่อมั่นระหว่าง
ผูป้ ระเมิน 2 คน (Inter-Rater Reliability: IRR)
จำ�นวน 10 ราย ได้คา่ K เท่ากับ 1.00
5. แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
Short versions of the European Health
Literacy Survey (HLS-EU-Q16) พัฒนาโดย
Sørensen และคณะ แปลเป็นภาษาไทยโดย
ผู้วิจัย โดยมีกระบวนการแปลและแปลย้อนกลับ
(translation-back translation process)
ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 16 ข้อ มีคะแนนอยู่
ระหว่าง 0-16 คะแนน แบ่งความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเป็น 3 ระดับ: 0-8 คะแนน หมายถึง มี
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพไม่เพียงพอ 9-12 คะแนน
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คือ มีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพทีจ่ �ำ กัด และ 13-16
คะแนน คือ มีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพทีเ่ พียงพอ
งานวิ จัย นี้ไ ด้ ท ดสอบความเชื่อ มั่น ในกลุ่ม ที่มี
คุ ณ สมบั ติ ค ล้ า ยคลึ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในงานวิ จั ย
จำ�นวน 30 ราย ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค
เท่ากับ .918
เครื่องมือทั้งหมดได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนา
เครือ่ งมือ

การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจยั ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล COA No.IRB-NS2019/520.1311
และคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
COA No.1373/2019 ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ มูล วัตถุประสงค์
ประโยชน์ ความเสี่ยงและขั้นตอนในการทำ�วิจัย
การเก็บรักษาข้อมูล สิทธิในการตอบรับ ปฏิเสธ
หรือถอนตัวจากโครงการวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อการรับบริการจากโรงพยาบาล
การวิเคราะห์และการนำ�เสนอข้อมูลกระทำ�ใน
ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างลงนามในหนังสือแสดง
เจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั ข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็น
ความลับและไม่มีการเปิดเผยชื่อของกลุ่มตัวอย่าง
หลังวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลของผูป้ ว่ ยจะถูกเก็บไว้
5 ปี ก่อนทำ�ลายทิง้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ยในคนคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ผู้วิจัย ดำ � เนิ น การยื่น ขอหนั ง สื อ
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แนะนำ�ตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอต่อผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เพือ่ ขออนุญาตทำ�การเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองโดยขอความ
อนุเคราะห์จากพยาบาลประจำ�หน่วย ประชาสัมพันธ์
โครงการวิจัยและแจ้งผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับข้อมูล
เบือ้ งต้นในโครงการวิจยั หากผูป้ ว่ ยสนใจเข้าร่วม
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบคัดกรองกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ี
ได้ก�ำ หนด พร้อมทัง้ แนะนำ�ตัว ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
การวิจัย อธิบายขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประโยชน์ในการเข้าร่วมการวิจยั การพิทกั ษ์สทิ ธิ์
ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามทัง้ หมดประมาณ
30 นาที หลังจากสิน้ สุดการเก็บรวบรวมข้อมูล นำ�
ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์โดยวิธกี ารทางสถิติ โดยนำ�
เสนอข้อมูลโดยภาพรวม ไม่มีการนำ�เสนอข้อมูล
เป็นรายบุคคล

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป สำ�หรับ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยกำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิติ
สำ�หรับทดสอบสมมติฐานทีร่ ะดับ .05 และมีขน้ั ตอน
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลและตัวแปรที่
ศึกษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิง
กลุ่มด้วยสถิติไคสแสควร์ (Chi-square) โดย
พิจารณาค่า Fisher’s exact Test เมือ่ มีคา่ คาด
หวังในแต่ละเซลล์ต�ำ่ กว่า 5 เกินร้อยละ 20
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3. วิเคราะห์อำ�นาจการทำ�นายอิทธิพลของ
ตัวแปรทีศ่ กึ ษาด้วยสถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
(Logistic regression analysis) แบบนำ�ข้อมูล
เข้าพร้อมกันในขั้นตอนเดียว (Enter method)
และได้ทำ�การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้
สถิตกิ อ่ นนำ�เข้าวิเคราะห์

ผลการวิจยั
1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 อายุ 60 ปี ขึน้
ไป ร้อยละ 77.8 อายุเฉลีย่ 68 ปี (SD = 10.23)
สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 71.1 ระดับการศึกษา
สูงสุดในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 40.4 ไม่ได้
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 67.6 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ระหว่าง 5,000-10,000 บาท และ10,001-20,000
บาท ร้อยละ 24 เท่ากัน รายได้เพียงพอและมี
เหลือเก็บ ร้อยละ 56.9 เกือบครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 48)
ใช้สทิ ธิเบิกจ่ายจากราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สภากาชาดไทย

ร้อยละ 80.7 ไม่เคยสูบบุหรี่ และร้อยละ 3.1 ยังคง
สูบบุหรี่ ในส่วนของการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พบว่า ร้อยละ 96.4 ไม่ดม่ื เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ส่วนน้อย ร้อยละ 3.6 ทีย่ งั ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
2. ข้อมูลการเจ็บป่วย พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาลดความดันโลหิต
1-5 ปี ร้อยละ 35.6 มีความรุนแรงของโรคอยูท่ ่ี
ระดับเหมาะสม-สูงกว่าปกติ (SBP < 139 มม.
ปรอท และ/หรือ DBP < 89 มม.ปรอท) ร้อยละ
71.1 โดยกลุม่ ยาทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คือกลุม่ Calcium
channel blocker (CCB) ร้อยละ 60 เกือบ
ทัง้ หมด (ร้อยละ 96.4) มีโรคร่วม โรคร่วมทีพ่ บ
มากทีส่ ดุ คือ ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 72.4
3. ความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาลด
ความดันโลหิต พบว่า ร้อยละ 98.7 มีความ
ซับซ้อนระดับต่ำ� สำ�หรับยาทั้งหมดที่ผ้ปู ่วยได้รับ
พบว่า ร้อยละ 68.4 มีระดับความซับซ้อนต่ำ�
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละ ของระดับความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาของยาลดความดันโลหิต
(n = 225)
ความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาของยาลดความดันโลหิต
ระดับความซับซ้อนต่ำ� (3-15 คะแนน)
ระดับความซับซ้อนปานกลาง (16-28 คะแนน)
ระดับความซับซ้อนสูง (29-41 คะแนน)
Mean = 13.21, SD = 7.40, Min = 3, Max = 41

จำ�นวน
222
3
0

ร้อยละ
98.70
1.30
0.00
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ตารางที่ 2 จำ�นวน ร้อยละ ของระดับความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาของยาทั้งหมด (n = 225)
ความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาของยาทั้งหมด
จำ�นวน
ระดับความซับซ้อนต่ำ� (3-15 คะแนน)
154
ระดับความซับซ้อนปานกลาง (16-28 คะแนน)
61
ระดับความซับซ้อนสูง (29-41 คะแนน)
7
Mean = 13.21, SD = 7.4, Min = 3, Max = 41		

ร้อยละ
68.40
27.10
3.10

ตารางที่ 3 จำ�นวน ร้อยละ ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
(n = 225)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
จำ�นวน
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอ (13-16 คะแนน)
102
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่จำ�กัด (9-12 คะแนน)
100
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ (0-8 คะแนน)
31
Min = 6, Max = 16, Mean = 11.79, SD = 2.72 		

ร้อยละ
44.40
41.80
13.80

ตารางที่ 4 จำ�นวน ร้อยละ ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
(n = 225)
ความร่วมมือในการใช้ยา	
มีความร่วมมือในการใช้ยา (คะแนน ≥ 26)
ไม่มีความร่วมมือในการใช้ยา (คะแนน < 26)
Mean = 29.20, SD = 2.92, Min = 19, Max = 32
4. กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่
เพียงพอ ร้อยละ 44.4 ดังแสดงในตารางที่ 3
5. กลุ่ม ตั ว อย่ า งมี ค วามร่ ว มมื อในการใช้
ยาลดความดันโลหิต ร้อยละ 80 คะแนนความ
ร่วมมือในการใช้ยา ดังแสดงในตารางที่ 4
ความเพียงพอของรายได้ สิทธิการรักษา
ความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยา ความรุนแรง
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จำ�นวน
180
45

ร้อยละ
80.00
20.00

ของโรค และความรอบรูด้ า้ นสุขภาพสามารถร่วม
กันทำ�นายความร่วมมือในการใช้ยาในผูป้ ว่ ยความ
ดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ได้รอ้ ยละ 29.6
(R2 = .296) อธิบายได้ดงั นี้ ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ายได้เพียง
พอมีเหลือเก็บมีโอกาสมีความร่วมมือในการใช้ยา
3.86 เท่าของผูป้ ว่ ยทีม่ รี ายได้ไม่เพียงพอ (OR =
3.86, 95% CI = 1.31-11.35) ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับความ
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยโลจิสติกของตัวแปรทำ�นายความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ว่ ยความดัน
โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
ตัวแปร
B
S.E. Wald OR
95% CI P-value
(y = control)			 statistic 			
1. ความเพียงพอของรายได้						
.020*
		 เพียงพอมีเหลือเก็บ
1.349 0.551 5.988 3.86 [1.31-11.35] .014
		 เพียงพอไม่มีเหลือเก็บ
1.525 0.583 6.849 4.60 [1.47-14.41] .009
		 ไม่เพียงพอและไม่มีหนี้สิน/มีหนี้สิน (reference)
2. สิทธิการรักษา						 .143
		 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
0.824 0.497 2.748 2.280 [0.86-6.04] .097
		 ประกันสังคม
2.026 1.214 2.787 7.586 [0.70-81.86] .095
		 จ่ายค่ารักษาเอง/ประกันสุขภาพ 0.000 0.475 0.000 1.000 [0.39-2.54] 1.000
		 เบิกจ่ายจากราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สภากาชาดไทย (reference)
3. ความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยา 					
.010*
		 ความซับซ้อนระดับต่ำ�
1.051 0.409 6.569 2.86 [1.28-6.38] .010
		 ความซับซ้อนระดับปานกลางถึงสูง (reference)
4. ความรุนแรงของโรค 						 .605
		 ระดับเหมาะสม-สูงกว่าปกติ
-0.349 1.195 0.086 0.705 [0.07-7.33] .770
		 ความดันโลหิตสูงระดับอ่อน
-0.754 1.240 0.370 0.470 [0.04-5.35] .543
		 ความดันโลหิตสูงระดับปานกลาง ถึง ความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง (reference)
5. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ						 .001*
		 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ 1.716 0.633 7.344 5.62 [1.61-19.43] .007
		 ความรอบรู้ด้านสุขภาพจำ�กัด -0.128 0.501 0.065 0.798 [0.33-2.35] .880
		 ความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ (reference)
*p-value < .05, Cox & Snell R2 = .187, Nagelkerke R2 = .296,
Predictive correct = 82.2%, -2 Log likelihood = 178.552
ซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาต่�ำ มีโอกาสมีความ
ร่วมมือในการใช้ยา 2.8 เท่าของผู้ป่วยที่มีระดับ
ความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาปานกลางถึงสูง
(OR = 2.86, 95% CI = 1.28 - 6.38) และผูป้ ว่ ยที่
มีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพเพียงพอ มีโอกาสมีความ

ร่วมมือในการใช้ยา 5.6 เท่าของผู้ป่วยที่มีความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพไม่เพียงพอ (OR = 5.62, 95%
CI = 1.61–19.43) และสามารถทำ�นายความร่วม
มือในการใช้ยาอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
ดังแสดงในตารางที่ 5
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การอภิปรายผล
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 77.8 อายุ 60 ปีขน้ึ ไป
เป็นเพศหญิงร้อยละ 60 อาจเป็นเพราะฮอร์โมน
เอสโตรเจนในเพศหญิง ลดลงหรือหายไปในวัยหลัง
หมดประจำ�เดือน เนื่องจากการสร้างและหลั่ง
เอสโตรเจนลดลง ทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของ
ผนังหลอดเลือด เกิดการอักเสบของหลอดเลือด
หลอดเลือดมีการแข็งตัวเสียและความยืดหยุ่น15
จึงพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเพศหญิงมาก
กว่าชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นวัยผู้สูงอายุ
มีอายุเฉลีย่ 68 ปี เนือ่ งจากอายุทม่ี ากขึน้ ทำ�ให้ผนัง
หลอดเลือดเสียความยืดหยุน่ เกิดการตีบแข็งนำ�ไป
สู่การเกิดแรงต้านทานการไหลของเลือดเพิ่มขึ้น
ทำ�ให้ระดับความดันโลหิตสูงได้ ผูป้ ว่ ยเกือบทัง้ หมด
(ร้อยละ 96.4) มีโรคร่วม โดยโรคร่วมทีพ่ บสูงสุด
คือ ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 72.4 รองลงมาคือ
โรคเบาหวาน ร้อยละ 38.2 การมีระดับน้�ำ ตาล
และไขมันในเลือดสูง ส่งเสริมให้หลอดเลือดแดง
แข็ง ผนังหลอดเลือดแดงเกิดการอักเสบ ทำ�ให้เกิด
ภาวะความดันโลหิตสูงขึน้ 16
กลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 80 มีความร่วมมือใน
การใช้ยา ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้รับการ
สนับสนุนโดยการแนะนำ�ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูล
เกี่ยวกับโรค ภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรง
ของโรค และแนวทางการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันการ
เกิดโรค ส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างรับประทานยาตาม
ขนาด ตามเวลาและตรงตามแผนการรักษาอย่าง
สม่�ำ เสมอ รวมถึงได้รบั การติดตามดูแลรักษาอย่าง
ใกล้ชดิ ในเรือ่ งของระดับความดันโลหิต ผูป้ ว่ ยส่วน
หนึ่งมีเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อประเมินความ
ดันโลหิตของตนเองที่บ้าน แพทย์แนะนำ�ให้จด
บันทึกและนำ�มาให้แพทย์ในวันมารับการตรวจ
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ตามนัด ทำ�ให้แพทย์สามารถปรับยาได้เหมาะสม
กับชีวติ ประจำ�วันของผูป้ ว่ ย และได้รบั การกำ�ชับให้
รับประทานยาอย่างสม่�ำ เสมอแม้ไม่มอี าการ ส่งผล
ให้กลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 71.1 ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ (SBP < 139 มม.ปรอท และ/หรือ
DBP < 89 มม.ปรอท)
พิจารณารายข้อเกีย่ วกับความร่วมมือในการ
ใช้ยาลดความดันโลหิต พบว่า ปัญหาในความ
ร่วมมือในการรับประทานยาลดความดันโลหิต
พบมากที่สุด คือ ลืมรับประทานยาลดความดัน
โลหิต (mean = 3.36, SD = 0.63) และไม่ได้รบั
ประทานยาลดความดันโลหิตโดยไม่ได้ตง้ั ใจ (mean =
3.37, SD = 0.65) อาจเป็นเพราะการศึกษาครัง้ นี้
กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูส้ งู อายุ ร้อยละ 77.8 ทัง้ นีอ้ ายุ
ที่เพิ่ม มากขึ้นอาจมีโอกาสลืม รับประทานยาได้
มากกว่าวัยอืน่ ๆ เนือ่ งจากความจำ�ทีล่ ดลง มีอาการ
หลงลืม และการมีกิจวัตรประจำ�วันที่ต้องทำ� 17
จึงเป็นสาเหตุส�ำ คัญของการไม่รว่ มมือในการใช้ยา
ลดความดันโลหิต
ความเพียงพอของรายได้และความร่วมมือ
ในการใช้ยา ผลการศึกษาพบว่า ความเพียงพอของ
รายได้สามารถทำ�นายความร่วมมือในการใช้ยาลด
ความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่
ทราบสาเหตุอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
สอดคล้องกับหลายการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า ความ
เพียงพอของรายได้มีผลต่อความร่วมมือในการใช้
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง6,8 โดยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ไม่เพียงพอไม่รว่ มมือในการใช้ยา
อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ไม่เพียงพอ
ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 11.1 แม้วา่ จะใช้
สิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ตอ้ ง
เสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลแต่ตอ้ งเสียค่าใช้

ปัจจัยทำ�นายความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ /
Factors Predicting Medication Adherence in Patients with Essential Hypertension

จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางในการ
เข้ามาเพือ่ รับการรักษา และการสูญเสียรายได้จาก
การประกอบอาชีพ ประกอบกับโรคความดันโลหิต
สูงมักไม่มีอาการรบกวนการใช้ชีวิตประจำ�วันที่
ชัดเจน จึงทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่างขาดความตระหนักถึง
ความสำ�คัญในการรักษาและรับประทานยาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทำ�ให้ขาดความต่อเนือ่ งในการรักษา
สิทธิการรักษาและความร่วมมือในการใช้ยา
ผลการศึกษาพบว่าสิทธิการรักษาไม่สามารถทำ�นาย
ความร่วมมือในการใช้ยาในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
ชนิดไม่ทราบสาเหตุ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ น
มาพบว่าการใช้สทิ ธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและทุกประเภทของสิทธิการ
รั ก ษาไม่ มี ผ ลต่ อ ความร่ ว มมื อในการใช้ ย าลด
ความดันโลหิต18 ในการศึกษาครัง้ นี้ ร้อยละ 48
ใช้สทิ ธิเบิกจ่ายจากราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สภากาชาดไทย
รองลงมา คือใช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ร้อยละ 25 เนือ่ งจากทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้า
ถึงตัวยา และมีความคลอบคลุมค่าใช้จา่ ยในเรือ่ ง
การรักษาและการเบิกจ่ายยาของผูป้ ว่ ย จึงอาจส่ง
ผลทำ�ให้สิทธิการรักษาไม่มีผลต่อความร่วมมือใน
การใช้ยาลดความดันโลหิตในผูป้ ว่ ยความดันโลหิต
สูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ เพราะการที่ผ้ปู ่วยไม่เสีย
ค่ าใช้ จ่า ยในการรั ก ษาและเบิ ก จ่ า ยทำ �ให้ ผู้ป่ว ย
สามารถมารับการรักษาและรับยาได้อย่างต่อเนือ่ ง
สม่�ำ เสมอ
ความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาและ
ความร่วมมือในการใช้ยา ผลการศึกษาพบว่าความ
ซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาสามารถทำ�นาย
ความร่วมมือในการใช้ยาในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
ชนิ ดไม่ ท ราบสาเหตุ อ ย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(p < .05) สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า

จำ � นวนยาหรื อ ปริ ม าณยาที่ใ ช้ ต่อ วั น ที่เ พิ่ม ขึ้น มี
ผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิต
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ19
การศึกษาครั้งนี้พบว่าความซับซ้อนของแบบแผน
การใช้ยาลดความดันโลหิตมีระดับความซับซ้อนต่�ำ
สอดคล้องกับการให้ขอ้ มูลของกลุม่ ตัวอย่างในเรือ่ ง
การรับประทานยาลดความดันโลหิต กล่าวว่ายาลด
ความดันโลหิตมีรปู แบบและวิธกี ารใช้ยาทีง่ า่ ยไม่ยงุ่
ยาก สะดวกต่อการรับประทาน ส่วนความซับซ้อน
ของแบบแผนการใช้ยาทัง้ หมดในระดับต่�ำ ด้วยเช่น
เดียวกัน กลุม่ ตัวอย่างจึงมีแนวโน้มมีความร่วมมือ
ในการใช้ยาทีด่ ี
ความรุนแรงของโรคและความร่วมมือใน
การใช้ยา ผลการศึกษาพบว่าความรุนแรงของโรค
ไม่ส ามารถทำ�นายความร่วมมือในการใช้ยาใน
ผู้ ป่ ว ยความดั นโลหิ ต สู ง ชนิ ด ไม่ ท ราบสาเหตุ
แตกต่างจากการศึกษาทีผ่ า่ นมา ผลการศึกษาพบ
ว่า ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อความร่วมมือในการใช้ยา กล่าวคือผูป้ ว่ ย
ทีม่ รี ะดับความรุนแรงของโรคน้อยไม่รว่ มมือในการ
ใช้ยา นอกจากนีพ้ บว่าผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
หยุดรับประทานยาลดความดันโลหิตเองเนือ่ งจาก
ไม่มอี าการแสดงของโรคและมีระดับความดันโลหิต
ปกติหลังได้รบั การรักษาด้วยยาลดความดันโลหิต12
ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ก ลุ่ม ตั ว อย่ า งให้ ข้อ มู ล ว่ า รั บ
ประทานยาตามแพทย์ส่ังสม่ำ�เสมอแม้ว่าระดับ
ความดันโลหิตทีว่ ดั ได้อยูใ่ นระดับปกติหรือสูงก็ตาม
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ป่ ว ยเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต าม
คำ�แนะนำ�จากแพทย์มากกว่าระดับความรุนแรง
ของโรคทีเ่ ป็น ดังนัน้ ความรุนแรงของโรคไม่มผี ล
ต่อความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตใน
ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
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ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและความร่วมมือใน
การใช้ยา ผลการศึกษาพบว่าความรอบรู้ด้าน
สุขภาพสามารถทำ�นายความร่วมมือในการใช้ยาใน
ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05) สอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมา พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพที่
เพียงพอ สามารถทำ�นายความร่วมมือในการใช้ยา
อย่างมีนยั สำ�คัญ13 ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าผูป้ ว่ ย
โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ มีความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพทีเ่ พียงพอ ร้อยละ 44.4 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุด 3
อันดับแรก คือ เข้าใจสิง่ ทีแ่ พทย์พดู (mean = 1.00,
SD = .00) เข้าใจคำ�แนะนำ�ของแพทย์หรือเภสัชกร
เกีย่ วกับวิธกี ารใช้ยาตามทีก่ �ำ หนด (mean = 1.00,
SD = .07) และปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�จากแพทย์
หรือเภสัชกร (mean = 1.00, SD = .07) โดย
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุให้
ข้ อ มู ล ว่ า คำ � แนะนำ � การใช้ ย าของแพทย์ แ ละ
เภสัชกร มีความละเอียดและเข้าใจง่าย สอดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าแพทย์และเภสัชกรให้
ข้อมูลและคำ�แนะนำ�ในการใช้ยาทีเ่ ข้าใจง่าย ทำ�ให้
ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
อย่างสม่�ำ เสมอ20 โดยด้านทีม่ คี า่ คะแนนเฉลีย่ ความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพน้อยทีส่ ดุ 3 อันดับคือ พิจารณา
ได้วา่ เมือ่ ใดควรจะขอความเห็นจากแพทย์ทา่ นอืน่
(mean = .19, SD = .39) รองลงมาคือ ค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความเจ็บป่วยที่เป็นกังวล
และค้นหาสถานที่ท่ีจะไปรับความช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (mean = .42, SD = .49) อาจเป็น
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เพราะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบ
สาเหตุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา การเข้าถึงข้อมูล และการเข้าถึง
เทคโนโลยีต่าง ๆ และความรู้ความเข้าใจในข้อมูล
เหล่านีน้ อ้ ยกว่าคนอายุนอ้ ย ปัญหาส่วนใหญ่ทเ่ี กิด
ขึน้ กับกลุม่ ผูส้ งู อายุคอื การใช้งานและความเข้าใจ
ในการใช้สมาร์ทโฟน เนื่องจากความซับซ้อนใน
ระบบของเทคโนโลยีใหม่ เป็นอุปสรรคสำ�คัญกับ
การใช้งานของกลุม่ ผูส้ งู อายุ

ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาทีพ่ บมากทีส่ ดุ ใน
ความไม่รว่ มมือในการใช้ยาลดความดันโลหิต คือ
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุลมื
รับประทานยาลดความดันโลหิต ดังนั้นควรนำ�
โปรแกรมเตือนการใช้ยาลดความดันโลหิตมาใช้เพือ่
นำ�ไปสู่ความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิต
อย่างต่อเนือ่ งและการควบคุมโรคได้ดยี ง่ิ ขึน้ ด้าน
ความเพียงพอของรายได้ พบว่ามีผลต่อความร่วม
มือในการใช้ยา รวมถึงในกรณีท่ีผู้ป่วยมีโรคร่วม
หลายโรคที่ต้อ งมาติ ด ตามการรั ก ษาหลายครั้ง
พยาบาลควรมีการประสานงานกับแพทย์ เพือ่ ให้
ผู้ป่วยได้รับการนัดมาตรวจติดตามการรักษาใน
วัน เวลาตามที่ผ้ปู ่วยสะดวกทีสุด หรือให้ข้อมูล
ส่งต่อไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และปัญหาการขาดงาน และให้ผปู้ ว่ ย
ได้รบั ข้อมูลการใช้ยาทีล่ ะเอียด และเข้าใจง่าย เพือ่
นำ�ไปสูค่ วามร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ว่ ย
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