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บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์: การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมเตือนการรับประทานยา (Medication
Taking Reminder Program; MTRP) ต่อคุณภาพชีวิต และการติดตามการรักษาของผู้สูงอายุ
วัสดุและวิธีการ: การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา pre-posttest single group experimental design โปรแกรม
เตือนการรับประทานยา เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการผสมผสานระบบการจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ
กับเทคโนโลยีการส่งข้อความสัน้ ๆ ทางโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ภายหลังการพัฒนา MTRP ผูว้ จิ ยั ทดลองประสิทธิภาพ
ของ MTRP โดยการทดลองส่งข้อความการเตือนรับประทานยาต่อเนื่องกันทุกวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์
นำ�ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข และยื่นจดลิขสิทธิ์ และเก็บข้อมูลในผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล
3 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา จำ�นวนทัง้ สิน้ 95 ราย เป็นเวลา 2 เดือน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ MTRP
และแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย การติดตามการรักษาประเมินจาก
จำ�นวนครั้งในการลืมรับประทานยาต่อสัปดาห์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
และจำ�นวนครั้งที่ลืมรับประทานยาก่อนและหลังการใช้ MTRP โดยใช้ dependent t-test
ผลการศึกษา: ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิต และจำ�นวนครั้งในการลืมรับประทานยาต่อสัปดาห์ของผู้สูงอายุ
ภายหลังใช้ MTRP แตกต่างจากก่อนการใช้ MTRP อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t=-2.62, p<0.01 และ
t=-1.31, p<0.01) ตามลำ�ดับ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
รับต้นฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 รับลงตีพิมพ์วันที่ 14 มีนาคม 2557
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ผลของการเตือนรับประทานยาต่อคุณภาพชีวิตและการติดตาม
การรักษาของผู้สูงอายุ

สรุป: MTRP ช่วยให้ผสู้ งู อายุตดิ ตามการรักษาได้ดแี ละมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สถานบริการพยาบาลสามารถนำ� MTRP
ไปพัฒนาและขยายผลใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่จ�ำ เป็นต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วย
เอดส์หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยวัณโรคปอด
คำ�สำ�คัญ: การติดตามการรักษา, คุณภาพชีวิต, โปรแกรมเตือนการรับประทานยา, ผู้สูงอายุ

Abstract:

Objective: The primary goal of this study was to determine the effects of a Medication Taking Reminder
Computer Program (MTRP) on Quality of life (QOL) and adherence to treatment in elderly.
Material and Method: This study employed using a pre-posttest single group experimental design.
MTRP is an innovation developed by using the integration of a web-based database and Short Message
Service (SMS). Reminder messages were delivered to users via a mobile phone. Prior to data collection,
MTRP was developed, tested for its efficacy by sending trial messages to users for 7 consecutive days.
MTRP then was modified. Last, MTRP was fully implemented. Data were collected from 95 elderly who
came for their visit at 3 hospitals located in Nakhon Ratchasima province. Reminder messages were
delivered to the sample for 2 consecutive months. Research instruments composed of MTRP and QOL
was measured by QOL questionnaire developed by World Health Organization (WHO) Thai version
called WHOQOL–BREF–THAI. Treatment adherence was measured by number of times per week
participants forget to take medications. Data were analyzed using descriptive statistics. Dependent t-test
was used to compare QOL mean scores and the average number of forgetfulness per week between
before and after intervention.
Results: There were statistically differences in mean QOL scores and treatment adherence between
before and after intervention (t=-2.62, p<0.01 and t=-1.31, p<0.01), respectively.
Conclusion: The current study showed that MTRP increased adherence to treatment and improved
patients’ QOL. Health care providers can expand the use of MTRP to improve patients’ QOL. Specifically,
those who receive long term medication for treatment such as patients with Human immunodeficiency
virus (HIV)/Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and patients with pulmonary Tuberculosis.
Keywords: adherence to treatment, elderly, medication taking reminder program, quality of life

บทนำ�

เป็น 68.4 ปี ในเพศชาย และ 75.2 ปี ในเพศหญิง1 จาก
สัดส่วนของผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2553 โดยมูลนิธิ
อัตราการเสียชีวติ ทีม่ แี นวโน้มลดลง ส่งผลให้ ปี พ.ศ. 2551 สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.)2 แสดงให้เห็น
ประชากรไทยมีอายุคาดเฉลีย่ (life expectancy) เพิม่ ขึน้ ประชากรวัยแรงงานที่เกื้อหนุนดูแลผู้สูงอายุมีจำ �นวน
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ลดลง โดยในปี พ.ศ. 2553 มีประชากรวัยแรงงานเฉลี่ย
จำ�นวน 6 รายต่อการดูแลผู้สูงอายุ 1 ราย และลดลง
เหลือ 2 รายต่อการดูแลผูส้ งู อายุ 1 ราย ในปี พ.ศ. 2573
สำ�หรับสัดส่วนของประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในปี
พ.ศ. 2553 มีประมาณร้อยละ 11.9 จากการคาดประมาณ
ในปี พ.ศ. 2573 จะเพิม่ อย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 25 หรือ
มากกว่า 2 เท่าตัว3 แสดงให้เห็นว่าประชากรไทยกำ�ลัง
เคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวที่จะส่งผลกระทบ
ต่อสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จำ�เป็น
ต้องเตรียมตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุ
ในอนาคตอันใกล้ ซึง่ ได้แก่ การจัดสรรสวัสดิการทีจ่ ำ�เป็น
สำ�หรับผู้สูงอายุ จัดสรรทรัพยากรด้านการแพทย์และ
สุขภาพที่มีอยู่อย่างจำ�กัด ให้สามารถรับมือกันกับภาระ
โรคที่จะมีขนาดเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ โดยระบบการดูแล
รั ก ษาฟื้ น ฟู ส ภาพและลดภาวะเจ็ บ ป่ ว ยทุ พ พลภาพที่
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รวมถึงภาระการดูแล
ผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนผู้มีอายุยืนยาวมากขึ้น โดยพบว่า
อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเมื่อมีอายุ 60 ปี โดยเฉลี่ย
จะอยูไ่ ด้อกี 19.1 ปี ในเพศชาย และ 21.5 ปี ในเพศหญิง1
เมื่ อ ก้ า วเข้ า สู่ วั ย สู ง อายุ ย่ อ มเกิ ด การเสื่ อ มของ
ร่างกายตามธรรมชาติ รวมถึงโรคที่มักเป็นต่อเนื่องจาก
วัยกลางคน ทำ�ให้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาด้านสุขภาพ ทัง้ ทางกาย จิต และสังคม โรคเรือ้ รัง
ที่ พ บบ่ อ ย ได้ แ ก่ โรคความดั นโลหิ ต สู ง เบาหวาน
หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง กลุ่มอาการสมอง
เสื่อม ข้อเสื่อม ภาวะทางจิตใจและสังคม นอกจากนี้
ยังส่งผลให้เกิดภาวะทุพพลภาพ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ทำ � กิ จ วั ต รประจำ � วั น ด้ ว ยตนเองได้ ต ามมา นอกจาก
การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังดังกล่าวข้างต้น ผู้สูงอายุ
ยั ง ประสบปั ญ หาเรื่ อ งของความเสื่ อ มของสติ ปั ญ ญา
สาเหตุสำ�คัญ ได้แก่ ภาวะสับสน สมองเสื่อม และภาวะ
ซึม เศร้ า ดั ง นั้นจึ ง ต้ องคอยสอดส่องและแก้ไขปัญหา
ทุกประการที่อาจเป็นสาเหตุพฤติกรรมที่อันตราย เช่น
การลืมรับประทานยา หรือการรับประทานยาซ้ำ�ซ้อน
การลืมมาตรวจตามนัด ตลอดจนไม่สามารถจัดการกับ
อาการและอาการแทรกซ้อนของโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่4,5
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ในปัจจุบนั มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงาน
บริการผู้ป่วยในสถานพยาบาลอย่างแพร่หลาย จากการ
ทบทวนวรรณกรรมผูว้ จิ ยั พบว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ของสถานพยาบาลเหล่ า นั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำ�งานให้รวดเร็วขึ้น
เท่ า นั้ น ประโยชน์ ที่ ผู้ ป่ ว ยจะได้ รั บโดยตรงยั งไม่ เ ห็ น
ชัดเจน ดังจะเห็นได้วา่ อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล
อัตราการกลับเข้ารับการรักษาพยาบาลซ้ำ�ของผู้ป่วย
โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังยังคงมี
แนวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ยๆ และในปัจจุบนั ระบบการนัดหมาย
ผู้ ป่ ว ยจะใช้ วิ ธี ก ารนั ด หมายโดยจดบั น ทึ ก ลงบนสมุ ด
นัดหมาย ข้อเสียคือ ผู้ป่วยมักลืมวันและเวลานัดหมาย
หรืออาจทำ�สมุดหรือบัตรนัดหมายสูญหาย ทำ�ให้ขาดการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการรับประทานยา แพทย์หรือ
เภสัชกรจะทำ�การเขียนวิธีการรับประทานยา เวลา และ
ขนาด ลงบนซองยาแต่ละชนิด ด้วยปากกาหรือพิมพ์
ลงบนกระดาษปิดไว้หน้าซองยา ซึ่งนานไปรายละเอียด
การรับประทานยาก็จะลบเลือนไป ไม่ชัดเจน ทำ�ให้
ผู้ สู ง อายุ ที่ น อกจากจะมี ค วามจำ �ไม่ ดี เ ท่ า คนหนุ่ ม สาว
สายตาฝ้าฟางทำ�ให้การรับประทานยาของผู้สูงอายุอาจ
ผิดพลาดทัง้ ขนาดและเวลาทีร่ บั ประทาน ส่งผลต่อสุขภาพ
ในที่สุด
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการผสมผสานระบบ
การจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ (web-based database)
กั บ เทคโนโลยี ก ารส่ ง ข้ อ ความของโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
(short message service: SMS) SMS เป็นบริการ
ส่งข้อความสั้นๆ ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความเสถียร
ในการทำ � งานสู ง ทำ �ให้ มั่ นใจได้ ว่ า ข้ อ ความที่ ส่ ง ไป
จะไม่ติดขัดตลอด 24 ชั่วโมง เราสามารถที่จะส่ง SMS
หรือข้อความได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยวิธีการที่สะดวกและ
รวดเร็วนี้หากนำ�มาใช้ในระบบบริการสุขภาพ เพื่อใช้
ในการเตือนผูส้ งู อายุเรือ่ งการนัดหมาย การรับประทานยา
จะสามารถช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพการบริ ก ารและคุ ณ ภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
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	วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และการติ ด ตามการรั ก ษาของผู้ สู ง อายุ
ภายหลังการใช้บริการเตือนการรับประทานยาทาง SMS
มีกรอบแนวคิดในการวิจัย (รูปที่ 1)

วัสดุและวิธีการ

แบบการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลองแบบ one group
pre-posttest design
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร: ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
เป็นผู้สูงอายุที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล 3 แห่ง
ในจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2555
กลุ่มตัวอย่าง: เป็นผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรค
เรือ้ รัง และมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล 3 แห่งในจังหวัด
นครราชสี ม า ในปี ง บประมาณ 2555 การกำ � หนด

จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคำ�นวณ power =
0.80, medium effect size = 0.5, alpha = 0.05 จะได้
sample size = 80 สถิติที่ใช้คือ dependent t-test7
ได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 80 คน เพื่อป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูลผูว้ จิ ยั ทำ�การเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน
100 คน โดยกำ�หนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1) เป็นผู้สูงอายุที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2) สามารถอ่าน
และสือ่ สารเป็นภาษาไทยได้ดี และ 3) ไม่มคี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญาอันเป็นอุปสรรคต่อการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. โปรแกรมเตื อ นการรั บ ประทานยา ซึ่ ง
ถูกสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ �เร็จรูป จัดเก็บ
ข้อมูลของผู้ป่วย ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา โรคประจำ�ตัว ทีอ่ ยูท่ สี่ ามารถติดต่อได้
หมายเลขโทรศัพท์ทตี่ อ้ งการให้สง่ SMS ยาทีไ่ ด้รบั วิธกี าร
ใช้ยา ขนาด จำ�นวน วันและเวลาที่แพทย์นัด ตัวอย่าง
(รูปที่ 2)

โปรแกรมเตือนการรับประทานยา

คุณภาพชีวิต
-ด้านสุขภาพร่างกาย
-ด้านจิตใจ
-ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
-ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้สูงอายุ

การติดตามการรักษา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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รูปที่ 2 แสดงข้อมูลและรายละเอียดบางส่วนในโปรแกรมเตือนการรับประทานยา

2. แบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREFTHAI เป็นเครือ่ งชีว้ ดั ทีพ่ ฒ
ั นามาจากเครือ่ งชีว้ ดั คุณภาพ
ชีวิตขององค์การอนามัยโลก7 จำ�นวน 26 ข้อ ฉบับ
ภาษาไทยของกรมสุขภาพจิต ได้ทบทวนและปรับปรุง
ภาษาในเครื่องมือ WHOQOL-BREF โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางภาษา แล้วนำ�ไปทดสอบความเข้าใจภาษากับคนที่มี
พื้นฐานแตกต่างกัน นำ�มาปรับปรุงข้อที่เป็นปัญหาแล้ว
ทดสอบซ้ำ � การศึ ก ษาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ
โดยมีค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha coefficient
อยู่ ร ะหว่ า ง 0.71-0.86 8-10 WHOQOL-BREF
ประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน
ดังนี6้
		 2.1 ด้านร่างกาย (physical domain) คือ
การรั บ รู้ ส ภาพทางด้ า นร่ า งกายของบุ ค คลซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
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ชีวิตประจำ�วัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความ
เจ็ บ ปวด การรั บ รู้ ถึ ง ความสามารถที่ จ ะจั ด การกั บ
ความเจ็ บ ปวดทางร่ า งกายได้ การรั บ รู้ ถึ ง พละกำ � ลั ง
ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน การรับรู้ถึงความเป็นอิสระ
ที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น การรับรู้ถึงความสามารถในการ
เคลื่ อ นไหวของตน การรั บ รู้ ถึ ง ความสามารถในการ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันของตน การรับรูถ้ งึ ความสามารถ
ในการทำ�งาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพึ่งพายาต่างๆ หรือ
การรักษาทางการแพทย์อื่นๆ เป็นต้น
		 2.2 ด้านจิตใจ (psychological domain)
คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้
ความรู้ สึ ก ทางบวกที่ บุ ค คลมี ต่ อ ตนเอง การรั บ รู้
ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจ
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ผลของการเตือนรับประทานยาต่อคุณภาพชีวิตและการติดตาม
การรักษาของผู้สูงอายุ

ในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึง
ความคิด ความจำ� สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถ
ในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของตน การรับรู้ถึงความ
สามารถในการจัดการกับความเศร้า หรือกังวล การรับรู้
เกีย่ วกับความเชือ่ ต่างๆ ของตนทีม่ ผี ลต่อการดำ�เนินชีวติ
เช่น การรับรู้ถึงความเชื่อด้านวิญญาณ ศาสนา การให้
ความหมายของชีวติ และความเชือ่ อืน่ ๆ ทีม่ ผี ลในทางทีด่ ี
ต่อการดำ�เนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค
		 2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social
relationships) คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตน
กับบุคคลอื่น การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
บุคคลอืน่ ในสังคม การรับรูว้ า่ ตนได้เป็นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ
บุคคลอื่นในสังคมด้วย รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์
ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์
		 2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม (environment) คือ
การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำ�เนินชีวิต
เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง
มี ค วามปลอดภั ย และมั่ น คงในชี วิ ต การรั บ รู้ ว่ าได้ อ ยู่
ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่างๆ
การคมนาคมสะดวก มี แ หล่ ง ประโยชน์ ด้ า นการเงิ น
สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรูว้ า่
ตนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ
การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรม
ในเวลาว่าง เป็นต้น

การให้คะแนนและการแปลผล
การให้คะแนนแบบวัดคุณภาพชีวติ WHOQOL26 ข้อคำ�ถามที่มีความหมายทางบวก 23 ข้อ และ
ข้อคำ�ถามที่มีความหมายทางลบ 3 ข้อ แต่ละข้อมี 5
ระดับคะแนน (1 = ไม่เลย 5 = มากที่สุด) คะแนน
คุณภาพชีวิตมีคะแนนตั้งแต่ 26-130 คะแนน โดย
สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กำ�หนด ดังนี้
26-60 คะแนน แสดงถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีไ่ ม่ดี
61-95 คะแนน แสดงถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวติ กลางๆ
96-130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แบ่ ง ระดั บ คะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต แยกออกเป็ น
องค์ประกอบต่างๆ (ตารางที่ 1)
	วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังการพัฒนาโปรแกรมเตือนการรับประทาน
ยา ผู้วิจัยทดลองประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ โดยการ
ทดลองส่งข้อความการเตือนรับประทานยาต่อเนื่องกัน
ทุกวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นผู้วิจัยนำ�ข้อบกพร่อง
ทีพ่ บมาปรับปรุงแก้ไข และยืน่ จดลิขสิทธิต์ อ่ กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา (ลิขสิทธิ์เลขที่ 286506) จากนั้นจึงทำ�การ
เก็ บ ข้ อ มู ล จริ ง งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการทำ�วิจัยในมนุษย์ ขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
1. ทำ�หนังสือติดต่อแพทย์ประจำ�คลินกิ โรคเรือ้ รัง
ได้ แ ก่ คลิ นิ กโรคหั วใจ คลิ นิ กโรคเบาหวาน คลิ นิ ก
ความดั นโลหิ ต สู ง คลิ นิ กโรคไต และคลิ นิ ก ผู้ สู ง อายุ

ตารางที่ 1 แสดงการแปลผลระดับคะแนนคุณภาพชีวิต แยกเป็นองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
1. ด้านสุขภาพกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพชีวิตโดยรวม
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คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี

คุณภาพชีวิตกลางๆ

คุณภาพชีวิตที่ดี

7-16
6-14
3-7
8-18
26-60

17-26
15-22
8-11
19-29
61-95

27-35
23-30
12-15
30-40
96-130
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โรงพยาบาล 3 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ ขออนุญาต
ในการเก็บข้อมูล
2. ดำ�เนินการเก็บข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ
2555 เป็นเวลา 2 เดือน และนำ�ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย และคุณภาพ
ชีวิตทั้งก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิต
และจำ�นวนครั้งในการลืมรับประทานยาของผู้ป่วยก่อน
และหลังการทดลองโดยใช้ dependent t-test ระดับ
ความมีนัยสำ�คัญทางสถิติ กำ�หนดที่ 0.05

ผลการศึกษา	

ผู้ วิ จั ย ขอนำ � เสนอผลการวิ จั ย ประกอบตาราง
ตามลำ�ดับ ดังนี้
1.	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
		 ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่
ร้อยละ 64 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72 มีอายุระหว่าง
60-69 ปี [ค่าเฉลี่ย (mean) = 67.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 9.01 พิสัย (range) 60-87 ปี]
ร้อยละ 79 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 54 มีการศึกษา
ระดั บ ต่ำ � กว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และผู้ สู ง อายุ 1 คน
มีโรคประจำ�ตัวมากกว่า 1 โรค โดยส่วนใหญ่ร้อยละ
68 เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตารางที่ 2
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. การติดตามการรักษา (Adherence to
treatment)
		 การติดตามการรักษาประเมินจากจำ�นวนครัง้ ที่
ลืมรับประทานยา ผลการวิจัยพบว่าก่อนรับบริการเตือน
การรับประทานยา กลุ่มตัวอย่างลืมรับประทานยาเฉลี่ย
สัปดาห์ละ 2.44 ครั้ง (S.D.=0.51) ภายหลังรับบริการ
เตือนการรับประทานยา กลุ่มตัวอย่างลืมรับประทานยา
ลดลง เหลือเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1.13 ครั้ง (S.D.=0.34)
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3.	คะแนนคุณภาพชีวิตก่อนและหลังรบั บริการ
เตือนการรับประทานยา
		 ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับคะแนน
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิต
ก่ อ นรั บ บริ ก ารเตื อ นการรั บ ประทานยาแยกเป็ น
องค์ประกอบและโดยรวมในระดับกลางๆ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ
สัมพันธภาพทางสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
โดยรวมเท่ากับ 23.42±2.57, 20.44±2.31, 8.13±1.09,
24.97±2.54 และ 73.09±3.26 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 3)
		 ตารางที่ 4 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ย และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของคุ ณ ภาพชี วิ ตโดยรวม
หลังรับบริการเตือนการรับประทานยาในระดับกลางๆ
(83.43±7.52) เมื่อจำ�แนกตามองค์ประกอบ โดยผล
การวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพกายในระดับดี (27.03±3.43) กลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม ในระดับกลางๆ (22.47±2.78
11.98±1.60 และ 29.85±3.18 ตามลำ�ดับ)
4.	ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตก่อนและ
หลังรับบริการเตือนการรับประทานยา
		 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนน
เฉลี่ ย ของคุ ณ ภาพชี วิ ตโดยรวมหลั ง รั บ บริ ก ารเตื อ น
การรับประทานยาแตกต่างจากก่อนรับบริการอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (t=-2.62, p<0.01) เมื่อจำ�แนกตาม
องค์ประกอบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพกายและด้านจิตใจหลังรับบริการเตือน
การรับประทานยาแตกต่างจากก่อนรับบริการอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (t=-4.68, -3.94, p<0.000) ตามลำ�ดับ
กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคมหลังรับบริการเตือนการรับประทานยาแตกต่าง
จากก่อนรับบริการอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t=-2.56,
p<0.05) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้าน
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังรับบริการเตือนการรับประทาน
ยาไม่แตกต่างกัน (t=-1.60, p>0.05) (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=95)
คุณลักษณะ

จำ�นวน (ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พิสัย

เพศ					
ชาย
34 (35.8)			
หญิง
61 (64.2)			
อายุ (ปี)		
67.21
9.01
60-87
60-69
68 (71.6)			
70-79
15 (15.8)			
≥80
12 (12.6)			
สถานภาพสมรส					
โสด
7 (7.4)			
คู่
75 (79.0)			
หม้าย/หย่า
13 (13.7)			
การศึกษา					
ประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
29 (30.5)			
มัธยมศึกษา
23 (24.1)			
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-ปริญญาตรี
41 (43.2)			
สูงกว่าปริญญาตรี
2 (2.1)			
โรคประจำ�ตัว 					
เบาหวาน
30 (31.6)			
ความดันโลหิตสูง
35 (36.8)			
หัวใจ
22 (23.2)			
ไขมันในเลือดสูง
42 (44.2)			
อื่นๆ
14 (14.7)

ตารางที่ 3 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนรับบริการเตือนการรับประทานยา แยกเป็นองค์ประกอบและโดยรวม
องค์ประกอบ
1. ด้านสุขภาพกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพชีวิตโดยรวม
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ค่าเฉลี่ย
23.42
20.44
8.13
24.97
73.09

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

การแปลผล

2.57
คุณภาพชีวิตกลางๆ
2.31
คุณภาพชีวิตกลางๆ
1.09
คุณภาพชีวิตกลางๆ
2.54
คุณภาพชีวิตกลางๆ
3.26	คุณภาพชีวิตกลางๆ
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ตารางที่ 4 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง
หลังรับบริการเตือนการรับประทานยา แยกเป็นองค์ประกอบและโดยรวม
องค์ประกอบ

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านสุขภาพกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพชีวิตโดยรวม

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

27.03
22.47
11.98
29.85
83.43

การแปลผล

3.43
คุณภาพชีวิตดี
2.78
คุณภาพชีวิตกลางๆ
1.60
คุณภาพชีวิตกลางๆ
3.18
คุณภาพชีวิตกลางๆ
7.52	คุณภาพชีวิตกลางๆ

ตารางที่ 5 แสดงความแตกต่างระดับคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังรับบริการเตือนการรับประทานยา แยกเป็นองค์ประกอบและโดยรวม
							
องค์ประกอบ

1. ด้านสุขภาพกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตโดยรวม

Pre-test
ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Post-test
ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

23.42
20.44
8.13
24.97
73.09

27.03
22.47
11.98
29.85
83.43

2.57
2.31
1.09
2.54
3.26

3.43
2.78
1.60
3.18
7.52

t-test
d

t

p

3.61
2.03
3.85
4.88
10.34

-4.68
-3.94
-2.56
-1.60
-2.62

0.00***
0.00***
0.012*
0.114
0.01**

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

5.	ความแตกต่างการติดตามการรักษาก่อน
และหลังรับบริการเตือนการรับประทานยา
		 ผลการวิจัยพบว่า เมื่อทำ�การทดสอบจำ�นวน
ครั้ ง เฉลี่ ย ของการลื ม รั บ ประทานยาเฉลี่ ย ต่ อ สั ป ดาห์
ก่อนและหลัง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (t=-1.31, p<0.001)
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วิจารณ์

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุภายหลังการใช้บริการสาธารณสุข
โดยการผสมผสานระบบการจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ
กั บ เทคโนโลยี ก ารส่ ง ข้ อ ความของโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับคะแนนเฉลีย่ และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตก่อนรับบริการ
เตื อ นการรั บ ประทานยาแยกเป็ น องค์ ป ระกอบและ
โดยรวมในระดับกลางๆ (คะแนนเฉลี่ย 23.42±2.57
20.44±2.31 8.13±1.09 24.97±2.54 และ 73.09±3.26
ตามลำ�ดับ) และเมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ก่ อ นและหลั ง รั บ บริ ก ารเตื อ น
การรับประทานยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนน
เฉลี่ ย ของคุ ณ ภาพชี วิ ตโดยรวมหลั ง รั บ บริ ก ารเตื อ น
การรับประทานยาแตกต่างจากก่อนรับบริการอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ เมื่อจำ�แนกตามองค์ประกอบ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
กายและด้านจิตใจหลังรับบริการเตือนการรับประทานยา
แตกต่างจากก่อนรับบริการอย่างมีนัยสำ �คัญทางสถิติ
ตามลำ�ดับ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้าน
สัมพันธภาพทางสังคมหลังรับบริการเตือนการรับประทาน
ยาแตกต่างจากก่อนรับบริการอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ ด้านสิง่ แวดล้อม
ก่อนและหลังรับบริการเตือนการรับประทานยาไม่แตกต่างกัน
แสดงให้เห็นว่าการให้บริการเตือนการรับประทานยาด้วย
โปรแกรมเตือนการรับประทานยามีผลในการส่งเสริม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ทั้ งโดยรวม และรายด้ า น
โดยเฉพาะด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสัมพันธภาพ
ทางสั ง คม นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งยั ง มี พ ฤติ ก รรม
การติดตามการรักษา (adherence to treatment) ที่ดี
กล่าวคือ จำ�นวนครั้งที่ลืมรับประทานยาต่อสัปดาห์ลดลง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Stubbs และคณะ10 ที่ทำ�การศึกษาวิจัยเอกสารในช่วง
ระยะเวลา 10 ปี (ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2542-2552) และพบว่า
การสื่ อ สารกั บ ผู้ ป่ ว ยโดยใช้ โ ทรศั พ ท์ การส่ ง SMS
ช่วยลดอัตราการผิดนัดพบแพทย์เพื่อการติดตามรักษา
เป็นอย่างดี และพบว่าการใช้ SMS เป็นวิธีการเตือน
ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
สอดคล้องกับการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบและ
การวิเคราะห์อภิมาน (systemic review and metaanalysis) ของ Guy และคณะ11 ทีร่ ายงานว่า SMS มีผล
ต่อการลดอัตราการผิดนัดของผู้ป่วย ผลการวิจัยครั้งนี้

สอดคล้องกับการศึกษาของ Prasad และ Anand12
ที่ ศึ ก ษาอั ต ราการมาพบทั น ตแพทย์ ต ามนั ด โดยใช้
การส่งข้อความเตือนทางโทรศัพท์ โดยคณะผู้วิจัยพบว่า
กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารเตื อ นนั ด หมายด้ ว ย SMS
มีอัตราการมาพบแพทย์ตามนัดสูงกว่ากลุ่มที่ใช้บริการ
เตื อ นนั ด หมายแบบปกติ อ ย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(ร้อยละ 79 และ 36 ตามลำ�ดับ) นอกจากนีผ้ ลการวิจยั
ครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน
ที่ศึกษาอัตราการมาตรวจตามนัด โดยใช้ SMS เตือน
การมาตรวจตามนัดในผู้ป่วยหลายประเภท เช่น ผู้ป่วย
ที่ มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ และ
HIV โดย Burton และคณะ13 การวิจัย randomized
controlled trial ผู้ป่วยที่ต้องทำ�การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย ของ Taylor และคณะ14 การศึกษาในผูป้ กครอง
ของเด็กป่วย ของ Sims และคณะ15
ผู้ สู ง อายุ น อกจากการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง
ที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยยาหลายขนาน ผู้สูงอายุ
ยั ง ประสบปั ญ หาเรื่ อ งของความเสื่ อ มของสติ ปั ญ ญา
สาเหตุสำ�คัญ ได้แก่ ภาวะสับสน สมองเสื่อม และภาวะ
ซึมเศร้า การแยกหาสาเหตุจำ�เพาะเป็นสิ่งสำ�คัญ แต่
บางครัง้ ทำ�ได้ยากเนือ่ งจากมักจะพบสาเหตุรว่ มกันได้บอ่ ย
ดังนั้นจึงต้องคอยสอดส่องและแก้ไขปัญหาทุกประการ
ที่อาจเป็นสาเหตุพฤติกรรมที่อันตราย เช่น การลืม
รับประทานยา หรือการรับประทานยาซ้ำ�ซ้อน การลืม
มาตรวจตามนัด ไม่สามารถจัดการกับอาการและอาการ
แทรกซ้ อ นของโรคเรื้ อ รั ง ที่ เ ป็ น อยู่ ตลอดจนการเกิ ด
อุบัติเหตุต่างๆ เช่น การเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ การออก
นอกบ้านโดยไร้จดุ หมาย และหลงทาง ต้องได้รบั การแก้ไข
โดยการวางแผนการดูแลที่ดี3-5 ดังนั้นการส่งข้อความ
เตื อ นการรั บ ประทานยาจึ ง เป็ น การกระตุ้ น เตื อ นให้
ผู้ สู ง อายุ รั บ ประทานยาตามเวลา เมื่ อ รั บ ประทานยา
ตรงตามเวลา ไม่ขาดยา ก็จะส่งผลต่อสมรรถภาพทาง
กาย กล่าวคือสามารถควบคุมไม่ให้อาการของโรคกำ�เริบ
ได้ เช่น ควบคุมระดับน้ำ�ตาลและระดับความดันโลหิตให้
อยู่ในเกณฑ์ที่แพทย์กำ�หนด เมื่อสุขภาพร่างกายดีก็จะ
ส่งผลต่อสุขภาพด้านจิตใจและสัมพันธภาพในครอบครัว
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ถึงแม้ว่าการใช้ SMS จะมีประโยชน์ในการเตือน
ผู้ ป่ ว ยเกี่ ย วกั บ นั ด หมายหรื อ เตื อ นการรั บ ประทานยา
และเป็ น การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และประหยั ด
ค่าใช้จ่าย McClean และ Perera16 ให้ข้อเสนอแนะว่า
สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงก็คือความล่าช้าของข้อความ อันเกิด
จากความไม่เสถียรภาพของระบบสื่อสารที่ใช้ในการส่ง
ข้อความ ซึ่งไม่พบปัญหาดังกล่าวในการวิจัยครั้งนี้
ข้อจำ�กัดการวิจัย
ข้อจำ�กัดของการวิจัยนี้สามารถจำ�แนกได้ดังนี้
1) ความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง (generalizability) ถึงแม้ว่าผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง
3 โรงพยาบาล แต่กพ็ บว่าลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งในเรื่องอายุ การศึกษา และ
โรคประจำ�ตัวที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์
ความแตกต่างของข้อมูล ผูว้ จิ ยั ยังพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญ เนื่องจากการคำ�นวณกลุ่มตัวอย่าง
มีความรัดกุมและมากเพียงพอ 2) การเลือกเครื่องมือ
วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ มี ทั้ ง แบบทั่ ว ไปและแบบจำ � เพาะ
เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างมีความหลากหลาย โดยเฉพาะโรค
เรื้อรังที่ผู้สูงอายุเป็น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
เครื่องมือวิจัยแบบทั่วไปของ WHO ถึงแม้ผลการวิจัย
จะเห็ น ว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ โ ดยรวมก่ อ นและ
หลังได้โปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ แต่เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นมี เ พี ย งด้ า นสุ ข ภาพกายเท่ า นั้ น
ที่คุณภาพเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในระดับดี ด้านอื่นๆ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นหากมีเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต
ที่จำ�เพาะเจาะจงวัดเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผลการวิจัย
อาจสามารถสรุปได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า MTRP มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

สรุป

โปรแกรมเตื อ นการรั บ ประทานยามี ผ ลต่ อ
การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ดังแสดงได้จาก
คะแนนเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้น จำ�นวนครั้ง
ในการลืมรับประทานยาลดลง สถานบริการพยาบาล
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สามารถนำ�ไปขยายผลใช้ในการให้บริการสุขภาพ
แก่ประชาชน ผลประโยชน์ที่จะตามมาจากการให้
บริการนอกเหนือจากความพึงพอใจของผู้รับและ
ผูใ้ ห้บริการแล้ว ยังเปน็ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยประเภทต่างๆ ที่จำ�เป็นต้องรับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ป่วยติดเชื้อ
เอชไอวี ผู้ป่วยวัณโรคปอด ซึ่งมักจะมารับบริการ
บ่อยครั้งจากปัญหาของการลืมรับประทานยา หรือ
หลงลืมวันและเวลาการมาพบแพทย์ ทำ�ให้ขาดยา
เมื่อมาถึงมือแพทย์บางครั้งก็จะพบว่าเกิดการดื้อยา
แล้ว ต้องเปลี่ยนสูตรการรักษาใหม่ และเริ่มต้น
นับหนึ่งใหม่
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