
บทคัดย่อ 

ผลการให้ค าปรึกษาโดยเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย 

ในคลินิกโรคเร้ือรัง 

พื้นหลัง:ระบบสาธารณสุขไทยในปัจจุบันก าลังประสบปัญหาโรคเรื้อรัง ทั้งจ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีจ านวน

เพ่ิมมากข้ึน และอัตราการควบคุมโรคให้ได้ตามเป้าหมายค่อนข้างต่ า โดยสาเหตุส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับการไม่

ปฏิบัติตนตามพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมหากเภสัชกรสามารถเพ่ิมความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ก็

น่าจะส่งผลให้การรักษาถึงเป้าหมายมากขึ้น 

วัตถุประสงค์:ศึกษาความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และประเมินผลการให้ค าปรึกษาโดยเภสัชกร

ต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

วิธีการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (AnalyticalStudy) โดยเกบ็ข้อมูลไปข้างหน้า เดือน

พฤศจิกายน 2556 ถึง มีนาคม 2558 ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า HbA1c มากกว่าร้อยละ 8  หรือผู้ป่วยที่มีค่า

ความดันโลหิตตัวบน (SBP) มากกว่า 160 มิลลิเมตรปรอท หรือค่าการท างานของไต eGFRน้อยกว่า 60 

มิลลิลิตร ต่อนาที โดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามความร่วมมือในการใช้ยา 

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยจ านวน 78รายเป็นเพศหญิง46 ราย (ร้อยละ59) ชาย 32 ราย (ร้อยละ 41) อายุเฉลี่ย 

58.76±12.243ปี (ช่วงอายุ 21-79 ปี) ผู้ป่วยมีคะแนนความร่วมมือในการใช้ยาในภาพรวมดีข้ึน คือคะแนนรวม

ก่อนการได้รับค าปรึกษาโดยเภสัชกรจากผู้ป่วย 78 ราย ผู้ป่วยมีคะแนนความร่วมมือในการใช้ยาอยู่ในช่วง 1-

10 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.46±1.918 คะแนน ส่วนหลังจากได้รับค าปรึกษาจากเภสัชกรแล้ว ผู้ป่วยมีคะแนน

ความร่วมมือในการใช้ยาดีขึ้น คืออยู่ในช่วง 1-8 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.36±1.627 โดยเมื่อเปรียบเทียบ

คะแนนของผู้ป่วยก่อนและหลังให้ค าปรึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ p <0.001 

(paired t-test) ผลด้านคลินิกพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย FBSจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ FBS ก่อนและ

หลังการให้ค าปรึกษาโดยเภสัชกร 185.07±69.730มก./ดล.ค่าเฉลี่ย FBS หลังได้รับค าปรึกษาจากเภสัชกร

 



164.80±52.626มก./ดล.โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value =0.038 (โดยใช้สถิติ 

paired t-test) ส าหรับค่า HbA1C, SBP, DBP, eGFR, SCrไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สรุปผลการศึกษา: การให้ค าปรึกษาโดยเภสัชกรสามารถเพ่ิมความร่วมมือในการใช้ยา และลดค่าระดับน้ าตาล 

FBS ให้กับผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรังได้ 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

 



 Result from pharmacist counseling to adherence in chronic disease 
patient 

 

Background: Health system in Thailand met problem with chronic disease and cannot reach 

goal of treatment. Main reason was inappropriate health behavior. If pharmacists help to 

increase adherence, it will reach target goal of treatment. 

Objective: To study compliance of chronic disease patient and evaluation of pharmacist 

counseling about adherence in chronic disease patient 

Method: The Prospective AnalyticalStudy collected data from November 2013 to March 

2015 indiabetes mellitus or hypertension or chronic kidney disease patients  who have 

HbA1cmore than 8.0% or systolic blood pressure (SBP) more than 160 mmHg or eGFR less 

than 60 ml/min by adherence questionnaire  

Result: Seventy eight patients complete in this study, 46 were female and 32 were male. 

Average age was 58.76±12.243 years old (range 21-79 years). Patients had adherencescore 

before pharmacist counseling range 1-10 (average 3.46±1.918) and after pharmacist 

counseling range 1-8 (average 2.36±1.627). It had statistically significant in adherence score 

before and after pharmacist counseling (p <0.001 paired t-test). This study found statistically 

significant in Fasting plasma glucose (FBS) before (185.07±69.730 mg/dl) and after 

(164.80±52.626) pharmacist counseling (p-value =0.038) but no statistically significant in 

HbA1C, SBP, DBP, eGFR, SCr. 

Conclusion:pharmacist counseling can increase adherence and decrease FBS in chronic 

disease patient 


