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บทคัดยอ
การศึกษานีท้ าํ ขึน้ เพือ่ ประเมินความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและปจจัยทีม่ ผี ลตอการจัดการความปวดของผูท มี่ อี าการปวด
เรือ้ รังทีไ่ มไดเกิดจากโรคมะเร็งใน 2 ชุมชนจังหวัดมหาสารคามรวมทัง้ ประเมินปญหาการใชยารวมดวย โดยสํารวจผูป ว ย 23 คน
และสัมภาษณเชิงลึก 10 คน ผลการศึกษาพบวาผูปวย21 ใน 23 คนเปนเพศหญิงอายุระหวาง 50-79 ป มีความรูและพฤติกรรม
การจัดการความปวดระดับดี แตมีทัศนคติตอการจัดการความปวดระดับปานกลางคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย
และความสะดวกเปนปจจัยสงผลหลักตอการใชยา(15 และ 9 คนตามลําดับ)ยาที่ใชมากที่สุด คือ ยาพาราเซตามอล (18 คน)
พบปญหาการใชยาไมระบุตัวยาสําคัญและการใชยาชุดผสมสเตียรอยดในผูปวย 13 และ 10 คนตามลําดับ การสัมภาษณเชิงลึก
จําแนกแนวคิดผูปวยได 5 ประเด็นคือ(1) มุมมองการรับรูและผลกระทบตอความปวด(2) พฤติกรรมการจัดการความปวด (3)
วิธกี ารจัดการความปวด (4) ทัศนคติตอ ยาแกปวด (5)ทัศนคติตอ บุคลากรทางการแพทยในการจัดการความปวดโดยผูป ว ยตองการ
ความเอาใจใสและคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทยมากกวาทีเ่ ปนอยู ยาไมมปี ระสิทธิภาพและการเกิดอาการขางเคียงทําให
ผูป ว ยไมใหความรวมมือในการใชยา โดยสรุปการศึกษานีท้ าํ ใหเขาใจมุมมองพฤติกรรม และปญหาการใชยาของผูป ว ยทีม่ อี าการ
ปวดเรื้อรังในชุมชนมากขึ้น ซึ่งขอมูลนี้จําเปนตอการพัฒนาบทบาทเภสัชกรเพื่อดูแลผูปวยกลุมนี้ใหดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: อาการปวดเรื้อรังที่ไมไดเกิดจากมะเร็ง การจัดการความปวด ทัศนคติและพฤติกรรม ปญหาการใชยา ยาแกปวด

Abstract
This study was conducted to evaluateknowledge, attitude, behavior, and factors influencepain management of
patientswith chronic non-cancer pain in 2 communities of Mahasarakham province. Drug related problems were also
evaluated. Twenty-three patients were surveyed and 10 patients were in-depth interviewed. The results showed that21
of 23 patients were female with age range from 50-79 years old. The knowledge and behavior of patients on pain
managements were at good level, whereasattitude to pain management were at moderate level. Physician suggestions
and convenience to buy medicineswere the major factors affecting pain medication used (15 and 9 patients,
respectively). Paracetamol was the most common drug used for pain management (18 patients). Drug related problems
of tanking drug with no indication label and taking mixed of drugs containing steroids (Ya-Chud)were founded in 13
and 10 patients, respectively.Five main themes were identified from in-depth interview including: (1) perspectives on
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chronic non-cancer pain and impacts of pain (2) health behaviors of pain management (3) ways of managing pain (4)
attitudes toward taking pain medication (5) attitudesof health care professionals on pain management. Patientsneed
more caring and suggestion from health care professionals for better pain management. Poor efficacy and occurring
side effect symptoms from pain medications could produce non-adherence of patients. In conclusion, this study
provides better understanding about perspectives, health behaviors and pain medication problems of chronic
non-cancer pain patients in community. This information is essential for developing pharmacist’s roles to improving
better pain management services in this group of patients.
Keywords: Chronic non-cancer pain, Pain management, Behaviors and attitude, Drug related problem, pain medicine

บทนํา
ภาวะปวดเรื้อรังที่ไมไดเกิดจากมะเร็งเปนภาวะที่ไมสามารถ
รักษาใหหายขาดได การรักษาในปจจุบันทําไดเพียงชวย
บรรเทาอาการ และตองรักษาเปนเวลานานทําใหสนิ้ เปลืองคา
ใชจา ยและมีโอกาสเกิดปญหาจากยาไดมากกวาการปวดแบบ
เฉียบพลัน นอกจากนีย้ งั มีผลรบกวนคุณภาพชีวติ และสภาวะ
จิตใจของผูปวยอีกดวย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขป
พ.ศ.25531 พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสาเหตุการตาย
ดวยโรคของระบบกลามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสานเปน
อันดับ 1 ของประเทศและยังพบวาอัตราการตายเพิ่มสูงขึ้นใน
ระหวางปพ.ศ. 2549-2553 ภาวะนี้จึงถือเปนปญหาที่สําคัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการ
ดูแลผูปวยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดปญหาในพื้นที่ดัง
กลาว ซึ่งการพัฒนาแนวทางในการดูแลผูปวยที่ดีบุคลากร
ทางการแพทย รวมทั้งเภสัชกรจําเปนตองทราบปญหาการ
จัดการความปวดและปญหาการใชยาแกปวด รวมทั้งเขาใจ
บริบทของผูปวยกลุมนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบการ
ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการอาการปวด
เรื้อรัง2-12 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชยา3,5,7 และการศึกษา
พฤติกรรมการใชยาชุดจํานวนหนึ่ง2,13-15 ผลการศึกษาพบวา
กลุมผูที่มีการใชยาแกปวดสวนใหญเปนกลุมผูที่ใชแรงงาน
หนัก เชน เกษตรกรหรืออาชีพแรงงานในชนบท2-8 เปนตน
ผูปวยมีพฤติกรรมการใชยาแกปวด 3 รูปแบบ2-8 ไดแก ใชยา
เปนประจําทุกวัน ใชยาเฉพาะชวงทํางานหนักติดตอกัน และ
ใชเฉพาะเวลาทีเ่ กิดอาการปวดเมือ่ ย โดยผูป ว ยมักจะใชยาแก
ปวดมากกวา 1 ชนิดในการบรรเทาอาการปวด เมือ่ เกิดอาการ
แพยาจะหยุดรับประทานยาทันที สวนปจจัยในการเลือกวิธกี าร
จัดการความปวด3,5,7 พบวาผูปวยจะเลือกใชวิธีการที่สามารถ
ปฏิบัติไดงายปลอดภัย เสียคาใชจายนอย เชน การหยุดพัก
การนวด สวนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกใชยาแกปวด
ไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน บุคลากรทางการแพทย และสื่อ
โฆษณา การศึกษาดานทัศนคติ2,9-12 ผูปวยสวนใหญมีทัศนคติ
ที่ไมมีตออาการปวดเรื้อรัง เนื่องจากการปวดทําใหผูปวยไม

สามารถทํางานได ทําใหการนอนหลับแยลง ผูป ว ยมีความวิตก
กั ง วลกั บ อาการปวดและรู สึ ก ว า ตนเหมื อ นถู ก ลงโทษด ว ย
อาการปวดจนบางครั้งรูสึกอยากฆาตัวตาย ดานการรักษา
ผู ป ว ยคิ ด ว า รายการยาที่ ต นได รั บ จากแพทย ใ นป จ จุ บั น มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมอาการปวดไดนอ ยมาก9-11 และใน
ตางประเทศมีการใชยากลุมอนุพันธุของฝน (Opioids) ในการ
รักษาอาการปวดเรือ้ รัง12ซึง่ แมจะมีประสิทธิภาพในการลดปวด
ดีระยะสัน้ แตผปู ว ยมักมีประสบการณไมดเี มือ่ ใชเปนเวลานาน
เนื่องจากเกิดอาการขางเคียงจากยา สวนการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใชยาชุดพบเฉพาะในประเทศไทย2,7,13-15 โดย
ผูปวยจะซื้อยาชุดจากคนขายยาเรและรานขายของชําเพื่อใช
บรรเทาอาการปวดเมื่อย ปจจัยที่สงผลตอการใชยาชุด ไดแก
คําแนะนําของเพื่อนบานหรือคนในครอบครัว ราคาถูกและ
ความสะดวกในการซื้อ
จากงานวิจยั ทีก่ ลาวมาขางตน จะเห็นวาสวนใหญจะ
ศึ ก ษาเฉพาะด า นใดด า นหนึ่ ง ที่ ส นใจเท า นั้ น เช น
ดานพฤติกรรมและ/หรือทัศนคติตอความปวด หรือดานการ
จัดการความปวดหรือยาแกปวด เปนตน ยังไมมีงานวิจัยที่
ศึกษาความรู ทัศนคติ พฤติกรรม ปจจัยที่มีผลตอการจัดการ
ความปวด และปญหาจากการใชยาแบบรอบดาน ทําใหมมุ มอง
ทีไ่ ดจากงานวิจยั ทีผ่ า นมาไมมขี อ มูลในภาพรวม ซึง่ เปนขอมูล
ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การวางแนวทางดู แ ลหรื อ แก ป ญ หาให กั บ
ผูป ว ยแบบองครวม ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา
ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการจัดการความปวดเรือ้ รังทีไ่ มได
เกิดจากโรคมะเร็ง และปญหาจากการใชยาแกปวดของผูปวย
ในชุมชน เพื่อเปนขอมูลใหบุคลากรทางการแพทยตัดสินใจ
เลื อ กการรั ก ษาผู ป ว ยได อ ย า งเหมาะสมและช ว ยพั ฒ นา
แนวทางการรักษาผูปวยกลุมดังกลาวตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาโดยการสํารวจ (Cross-sectional
survey) มีวิธีดําเนินการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยระยะเวลาในการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยาง
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ละ 1 เดือน (1-31ตุลาคมและ 1-30 พฤศจิกายน 2556
ตามลําดับ) โดยการใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก
จากแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured in
depth interview) เพือ่ ศึกษาความรู ทัศนคติ พฤติกรรม ปจจัย
ที่มีผลตอการจัดการอาการปวด และปญหาหรือผลขางเคียง
จากการใชยาแกปวดของกลุมผูปวยในชุมชนที่มีอาการปวด
เรือ้ รังทีไ่ มไดเกิดจากโรคมะเร็ง กลุม ตัวอยางของการศึกษาเชิง
ปริมาณ คือ ชาวบานมะกอกหมู 18 และบานดอนเวียงจันทร
หมู 8 จังหวัดมหาสารคามทีม่ อี าการปวดเรือ้ รังทีไ่ มไดเกิดจาก
มะเร็งทุกคน ที่ผานเกณฑการคัดเขา-คัดออก ไดแก 1) ผูที่
อายุ 18 ปขึ้นไป 2) ผูที่มีอาการปวดเรื้อรังที่อวัยวะใดอวัยวะ
หนึ่งของรางกายติดตอกันเปนเวลามากกวา 3 เดือน รวมถึง
การปวดที่เกิดจากโรคขออักเสบรูมาตอยด (Rheumatoid
Arthritis)โรคขอเสื่อม (Osteoarthritis) Myofascial pain
syndrome (MPS) Fibromyalgia (FMS) Neuropathic pain
และ/หรือมีการใชยาแกปวดเพือ่ รักษาอาการปวดเรือ้ รังทีไ่ มได
เกิดจากโรคมะเร็ง 3) สามารถสื่อสารไดดี และ 4) ยินยอมเขา
รวมการศึกษา สวนกลุมตัวอยางของการศึกษาเชิงคุณภาพ
คือ กลุม ตัวอยางจากการศึกษาเชิงปริมาณทีเ่ ลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง คือ ผูท มี่ ปี ระเด็นการจัดการอาการปวดเรือ้ รังทีน่ า สนใจ
จํานวนหมูบานละ 5 คน
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ถูก 8-10 ขอ) สวนแบบสอบถามดานทัศนคติตอการจัดการ
อาการปวดมีจาํ นวน 11 ขอ ใหคะแนนตามระดับความคิดเห็น
จากระดับคะแนน 5 ถึง 1 ตามลําดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยไมแนใจไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง การแปล
ผลแบงตามระดับคะแนนรวม คือ กลุม ทีม่ ที ศั นคติในระดับควร
ปรับปรุง (คะแนนรวม 0-18 คะแนน)กลุมที่มีทัศนคติในระดับ
ปานกลาง (คะแนนรวม 19-36 คะแนน) และกลุมที่มีทัศนคติ
ในระดับดี (คะแนนรวม 37-55 คะแนน)และแบบสอบถามดาน
พฤติกรรมการจัดการความปวดมี5 ขอ ใหคะแนนตามความถี่
ในการปฏิบัติจาก 5 ถึง 1ตามลําดับ ไดแกปฏิบัติประจํา/สมํ่า
เสมอบอยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้งและไมเคยปฏิบัติการแปล
ผลแบงเปน3 กลุม ตามคะแนนรวม คือ กลุม ทีม่ พี ฤติกรรมการ
จั ด การความปวดในระดั บ ควรปรั บ ปรุ ง (ได ค ะแนน0-7)
พฤติกรรมระดับปานกลาง (ไดคะแนน8-16) และพฤติกรรม
ระดับดี (ไดคะแนน 17-25) ผลทดสอบคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามไดคา Cronbach alpha coefficient เฉลีย่ เทากับ
0.70 2. ชุดคําถามปลายเปดสําหรับการสัมภาษณเชิงลึกแบบ
กึ่งโครงสราง 3. แบบประเมินปญหาจากการใชยา (Drug
related problems) ดัดแปลงจากแบบประเมินของ Strand16
และ ASHP17 รวมกับการพัฒนาโดยผูว จิ ยั เพือ่ ใหสอดคลองกับ
บริบทการใชยาแกปวดของผูปวยในชุมชน และ 4. เครื่อง
บันทึกเสียงแบบดิจิตอล

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการประเมินผล
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั นีป้ ระกอบไปดวยหลายสวน
ไดแก 1. แบบสอบถามขอมูลสําหรับการศึกษาเชิงปริมาณที่
พั ฒ นาโดยที ม วิ จั ย ซึ่ ง แบ ง เป น 3 ส ว นได แ ก ส ว นที่ 1)
แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไปจํานวน 10 ขอ เชน เพศ อายุ อาชีพ
ยาแกปวดที่ใชในปจจุบัน ระยะเวลาการปวด เปนตนโดยใน
ส ว นนี้ มี แ บบประเมิ น ความรุ น แรงของอาการปวดชนิ ด
Numerical rating scale (NRS) ซึง่ จะใหอาสาสมัครบอกระดับ
ความรุนแรงการปวดวาอยูในระดับใดจาก 0 ถึง 10 โดย 0 คือ
ไมปวดเลยและ 10 คือ ปวดมากที่สุดเทาที่จะคิดไดสวนที่
2) แบบสอบถามดานพฤติกรรมและปจจัยที่สัมพันธตอการ
จัดการอาการปวดจํานวน 13 ขอ และสวนที่ 3) แบบสอบถาม
ด า นความรู ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของผู ป ว ยในชุ ม ชน
ตอการจัดการอาการปวดเรื้อรังที่ไมไดเกิดจากมะเร็ง โดย
แบบสอบถามความรูเปนชนิดคําตอบถูกผิดเกี่ยวกับนิยาม
ความปวดและการปฏิบัติตัว สาเหตุการปวด และการจัดการ
อาการปวดจํานวน 10 ขอ (คะแนนเต็ม 10) การแปลผลแบง
ตามจํานวนขอที่ผูปวยตอบถูก คือกลุมที่มีความรูในระดับที่
ควรปรับปรุง (ตอบถูก 1-3 ขอ) กลุมที่มีความรูในระดับปาน
กลาง (ตอบถูก 4-7 ขอ) และกลุมที่มีความรูในระดับดี (ตอบ

วิธีวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยใชสถิติเชิงพรรณนาสวนขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหบท
สัมภาษณดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)

ผลการศึกษาวิจัย
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
มีกลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือและเขาเกณฑการ
ศึกษาทัง้ หมด 23 คน (บานมะกอกหมู1 8 และดอนเวียงจันทร
หมู 8 จํานวน 12 และ 11 คนตามลําดับ) โดยคุณลักษณะของ
กลุมตัวอยางทั้งสองหมูบานคลายคลึงกัน คือ สวนมากเปน
เพศหญิงอายุระหวาง 50-79 ป และจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา (21 ใน 23 คน;รอยละ 90)ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (17 ใน 23 คน; รอยละ 70) สาเหตุหลักของอาการ
ปวดเรื้อรังเกิดจากการประกอบอาชีพ (12 ใน 23 คน; รอยละ
50) โดยผูปวยมักมีอาการปวดมากกวา 1 ตําแหนง และมี
อาการแสดงหรือรูปแบบการปวดมากกวา 1 อาการ โดยมี
อาการแสดงหลัก คือ การปวดเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาและ
ความรุนแรงของการปวดระหวางผูปวย 2 กลุมพบวากลุม
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ตัวอยางบานดอนเวียงจันทรมีระยะเวลาการปวดเรื้อรังและ
คะแนนความปวดโดยเฉลี่ยมากกวากลุมตัวอยางบานมะกอก
(Table 1) กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมมีความรูและพฤติกรรมการ
จัดการอาการปวดในระดับดี แตมที ศั นคติตอ การจัดการความ
ปวดในระดับปานกลาง (Table 2) มีวิธีการจัดการอาการปวด
แบงเปน 3 วิธี ไดแก 1) การรักษาดวยยา 2) รักษาโดยไมใช
ยา เชน การนวด ประคบรอน นั่งสมาธิ และ 3) วิธีผสมผสาน
ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุด (21 ใน 23 คน; รอยละ 90) เมื่อ
พิจารณาวิธจี ดั การอาการปวดในแตละหมูบ า น พบวาชาวบาน
มะกอกนิยมใชการนวดและนอนพักเปนหลัก ขณะที่ชาวบาน
ดอนเวียงจันทรนยิ มใชยาแกปวดและการนวดเปนหลักในการ
จัดการความปวด นอกจากนีย้ งั พบวาการใชยาตมสมุนไพร นํา้
หมักชีวภาพ ลูกประคบ และยืดเหยียดกลามเนือ้ บริเวณทีป่ วด
เปนวิธีการจัดการความปวดที่พบเฉพาะในบานมะกอก ขณะ
ที่การใชไฟฟากระตุนการนั่งสมาธิใชผารัดเอว นํ้ามันรําขาว
ยกขาขึน้ ทีส่ งู เปนวิธกี ารจัดการความปวดทีพ่ บเฉพาะในบาน
ดอนเวียงจันทร (Table 3) ปจจัยที่ทําใหอาการปวดดีขึ้นมาก
ที่สุด คือ การบีบนวด และการรับประทานยาแกปวด พบในผู
ปวยจํานวน 18 และ 17 คนตามลําดับรองลงมา ไดแก การ
นอนพัก การประคบรอน การประคบเย็นตามลําดับสวนปจจัย
ที่ทําใหอาการปวดแยลงมาก ไดแก การเคลื่อนไหวรางกาย
อารมณและความเครียด ตามลําดับปญหาจากการใชยาแก
ปวดที่พบมากที่สุดจากตัวอยางทั้งสองหมูบาน คือ การรับ
ประทานยาที่ไมระบุตัวยาสําคัญพบในผูปวย 13 คน จาก 23
คน (รอยละ 56) รองลงมา คือ ปญหาการใชยาชุดแกปวดและ
ปญหาการเกิดอาการขางเคียงจากยาพบในผูป ว ย 10 คนและ
4 คนจาก 23 คน (รอยละ 43 และ 17) ตามลําดับ (Table 3)
เมือ่ ประเมินแหลงบริการทีก่ ลุม ตัวอยางเขาถึงยาพบ
วากลุมตัวอยางสวนใหญเขาถึงยาจาก โรงพยาบาลหรือโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) คลินกิ และรานชําคิด
เปนจํานวน 19 คน 9 คน และ 7 คน (รอยละ 83 รอยละ 39
และรอยละ 30) ตามลําดับ (Figure 1) ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเลือก
ใชยาแกปวด คือ คําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย ความ
สะดวก และคําแนะนําของเพื่อนบานคิดเปนจํานวน 15 คน 9
คน และ 6 คน (รอยละ 65 รอยละ 39 และรอยละ 26) ตาม
ลําดับ (Figure 2)

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
ผลจากการสั ม ภาษณ ผู ป ว ย สามารถจั ด กรอบ
ประเด็นแนวคิดได 5 ประเด็นหลัก คือ (1) มุมมอง การรับรู
และผลกระทบตออาการปวดเรื้อรัง (2) พฤติกรรมการจัดการ
อาการปวดเรื้อรัง (3) วิธีการจัดการอาการปวด(4)ทัศนคติตอ
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ยาบรรเทาอาการปวดและผลขางเคียงจากยา (5)ทัศนคติตอ
บุคลากรทางการแพทยในการจัดการอาการปวด
กลุมตัวอยางมีความรูสึกตออาการปวดเรื้อรังในเชิง
ลบคือไดรบั ผลกระทบตอการทํางานในชีวติ ประจําวันและผลก
ระทบทางจิตใจ ทําใหเกิดความเครียด วิตกกังวล และหงุดหงิด
ได พฤติกรรมการจัดการอาการปวดพบทั้งกลุมที่ใชยาอยาง
เดียว กลุมที่ใชวิธีทางเลือกอื่นๆ อยางเดียว และกลุมที่ใชทั้ง
สองวิธรี ว มกัน กลุม ตัวอยางมีทงั้ ทีม่ ที ศั นคติเชิงบวก คือ ใชยา
แลวอาการปวดดีขึ้น เขาถึงยาไดดี (รวมถึงยาแกปวดแผน
ปจจุบัน ยาลูกกลอน และยาชุด) และทัศนคติเชิงลบตอการใช
ยา คือ ใชยาแลวอาการปวดไมดีขึ้น หรือใชยาแลวเกิดอาการ
ขางเคียงจนตองหยุดยา หรือไมกลาใชยาเนือ่ งจากกลัวอาการ
ขางเคียง นอกจากนี้กลุมตัวอยางตองการคําแนะนําในการ
จัดการอาการปวดจากแพทยมากขึน้ เนือ่ งจากในปจจุบนั กลุม
ตัวอยางเห็นวาตนไดรับรับคําแนะนําและมีโอกาสพูดคุยกับ
แพทยนอย และบางสวนพบวา การไปพบแพทยไมชวยให
อาการปวดดีขึ้น และไปแตละครั้งเสียเวลา เสียคาใชจายมาก
กลุมตัวอยางบางรายมีทัศนคติที่ดีตอแพทยที่คลินิกเนื่องจาก
ไดรับการฉีดยาแลวอาการปวดดีขึ้นอยางรวดเร็ว
เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพในกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน พบวาการศึกษาเชิง
คุณภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญ (7 ใน 10 คน; รอยละ 70) ให
ขอมูลดานยาละเอียดกวาการศึกษาเชิงปริมาณ ทําใหเห็น
ความหลากหลายของยาแกปวดที่กลุมตัวอยางใชมากยิ่งขึ้น
เชน ผูป ว ยมีการใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาปอก (Piroxicam)
และนํ้าหมักสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเพิ่มเติมจากการ
ใชยาพาราเซตามอลที่กลุมตัวอยางสวนใหญในการศึกษาเชิง
ปริมาณระบุวา ใชเปนยาหลัก (18 ใน 23 คน) สําหรับคําแนะนํา
เรื่องโรคหรือยาแกปวด ผลการศึกษาเชิงปริมาณบงชี้วากลุม
ตัวอยางจํานวน 12 คน จาก 23 คน เคยไดรับคําแนะนําเรื่อง
โรคหรือยาแกปวดมากอน ขณะที่ผลการศึกษเชิงคุณภาพบง
ชี้วากลุมตัวอยางไดรับคําแนะนําจากแพทยนอยกวาผลที่พบ
ในการศึกษาเชิงปริมาณ

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
การศึกษานีม้ ขี อ ดีคอื มีขอ มูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพทําใหเห็นทัง้ ภาพรวมและประเด็นเชิงลึกของผูป ว ยใน
ชุมชน การศึกษานีม้ สี ดั สวนของผูป ว ยทีม่ คี วามรูเ กีย่ วกับการ
จัดการความปวดในระดับดีมากกวาการศึกษาในอดีต3โดย
ประเด็นในการประเมินความรูของการศึกษานี้และการศึกษา
ในอดีตมีความคลายคลึงกันอีกทั้งยังพบวาผูปวยมีพฤติกรรม
และทัศนคติที่แตกตางจากการศึกษาอื่นหลายประเด็น คือ
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ผูปวยเชื่อวาการใชยาปริมาณมากและติดตอกันนานจะทําให
ไตเสือ่ มและเปนอันตราย ผูป ว ยสวนใหญจงึ มีพฤติกรรมเลือก
ใชยาเฉพาะเมือ่ มีอาการปวดมากเทานัน้ ซึง่ ตางจากการศึกษา
กอนหนา8 ทีผ่ ปู ว ยตองพึง่ พิงยาแกปวดตลอดเวลา และถาไมมี
ยาแกปวดทีต่ นเคยใชมากอน ผูป ว ยก็จะแสวงหาแหลงทีจ่ ะเขา
ถึงยาแหงใหมตอ ไปเพือ่ ใหไดยาเดิมทีต่ นเคยใชในการศึกษานี้
ผูปวยนิยมใชยาพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาปวดมากที่สุดซึ่ง
แตกตางจากการศึกษากอนหนาที่ผูปวยนิยมใชยาแอสไพริน
หรือ NSAIDs มากที่สุด6,8 อีกทั้งยังพบวา การใชวิธีจัดการ
ความปวดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายตอผูใช (จํานวน
1 ราย) คือ การใชเครื่องกระตุนไฟฟาในการลดปวดโดยปกติ
เครือ่ งมือนีต้ อ งใชโดยแพทยหรือบุคลากรทีผ่ า นการฝกการใช
มาอยางดี เนือ่ งจากมีโอกาสเกิดอันตราย เชน ไฟฟาชอตหรือ
ผิวไหมไดงาย ซึ่งจากการสอบถามขอมูลเชิงคุณภาพพบวา
ผูปวยยังขาดความตระหนักถึงอันตรายจากการใชอุปกรณดัง
กลาว ประเด็นการใชอุปกรณทางการแพทยในการลดปวดจึง
เปนสิ่งที่บุคลากรทางการแพทยควรตระหนักและใสใจในการ
ใหความรูที่ถูกตองเหมาะสมกับผูปวยเพิ่มเติมนอกจากนี้ยัง
พบปญหาการใชยาที่ไมระบุตัวยาสําคัญที่ยังไมเคยมีรายงาน
มากอน ซึ่งปญหานี้อาจเปนสาเหตุของปญหาการใชยาที่ราย
แรง เชน ปญหาการไดรับยาซํ้าซอนหรือเกินขนาด ตามมาได
และยังพบปญหาการใชยาชุดคลายกับการศึกษากอนหนา2, 15
โดยเหตุผลทีผ่ ปู ว ยใชยาชุดแกปวดเนือ่ งจากยานีใ้ ชไดผลดี หา
ซือ้ ไดสะดวกและมีราคาถูกจากปญหาทีพ่ บผูว จิ ยั เสนอแนะให
ปองกันปญหาจากการใชยาโดยการสงเสริมการใชยาทีร่ ะบุตวั
ยาสําคัญ เนื่องจากเปนสิทธิของผูปวยที่ควรจะไดรับทราบ
ขอมูลชื่อยา สรรพคุณ วิธีการใช และขอควรระวังซึ่งแนวทาง
นี้สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานรัฐบาลบางหนวยงาน
เชน สํานักงานนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ทีป่ จ จุบนั มีการรณรงค เกีย่ วกับสิทธิทผี่ ปู ว ยควรทราบ
เมื่อไดรับยา โดยเนนยํ้าวา “ซองยา ตองมีชื่อยา”18
โดยสรุปการศึกษานี้ทําใหทราบวาปญหาการใชยา
ของผูปวยในชุมชนที่มีอาการปวดเรื้อรังยังมีอยูมาก และผล
การศึ ก ษานี้ ช ว ยให บุ ค ลากรทางการแพทย เ ข า ใจมุ ม มอง
ทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการอาการปวด
เรื้อรังของผูปวยในชุมชน รวมทั้งเขาใจปญหาจากการใชยา
ของผูปวยกลุมนี้มากขึ้น ซึ่งขอมูลนี้นาจะมีประโยชนตอการ
พัฒนาบทบาทเภสัชกรในการทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพเพือ่
พัฒนาแนวทางการดูแลผูป ว ยทีม่ อี าการปวดเรือ้ รังในชุมชนให
ดียิ่งขึ้นในอนาคต เชน บทบาทในการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการปญหายาชุดและปญหาการใชยาทีไ่ มมฉี ลากยาชัดเจน
บทบาทการใหความรูเ รือ่ งโรคและยาสําหรับรักษาอาการปวด
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เรื้อรังที่ไมไดเกิดจากโรคมะเร็งของผูปวยในชุมชน เปนตน

ขอจํากัดการวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษาในชุมชนที่คัดเลือกอาสา
สมัครเขารวมโครงการดวยการสัมภาษณประวัตผิ ปู ว ยโดยตรง
ทัง้ ประวัตกิ ารใชยาและการเกิดโรครวมกับการสังเกตลักษณะ
ทางกายภาพทีบ่ ง ชีล้ กั ษณะของโรคตามเกณฑการคัดเขา-คัด
ออกเทานัน้ ไมไดใชการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารหรือการตรวจ
รางกายโดยแพทยในการประเมิน ดังนั้นอาจทําใหไมไดคัด
เลือกผูป ว ยทีม่ อี าการนอย หรือผูป ว ยทีไ่ มรบั รูก ารเจ็บปวยของ
ตน (ทัง้ ทีอ่ าจมีความเจ็บปวยอยู) เขาการศึกษา เพราะการซัก
ประวัติจากผูปวยอยางเดียวอาจไมมีความไวเพียงพอในการ
จําแนกหรือคัดเลือกผูป ว ยกลุม ดังกลาวซึง่ อาจทําใหการศึกษา
นี้มีกลุมตัวอยางนอยกวาจํานวนผูปวยที่แทจริงในชุมชน

เอกสารอางอิง
1. กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ.
หนังสือสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก; 2553.
2. นิถินาถ เอื้อบัณฑิต, มยุรีย คําออ, มลทา ทายิดา และ
ยุวดี อดทน. การศึกษาโรคปวดกลามเนือ้ และขอและการ
ใชยาชุดของประชาชน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน.
ขอนแกน [รายงานการวิจยั ]: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขและศปสอ. นํ้าพอง;2543.
3. นิวัฒน สุดชาลี. สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการใชยา
แกปวดของเกษตรกรผูท าํ นาบานแวง ตําบลสระคู อําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด [วิทยานิพนธ]: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม; 2552.
4. สุพตั รา ชาติบญ
ั ชาชัย, วิชยั อัศวภาคย, วิชยั อึงพินจิ พงศ,
สุดตา ประกิระเค, สมบูรณ ศิริวิชัย, นภดล ทองนพเนื้อ
และคณะ. พฤติกรรมปวดเมือ่ ยและแนวทางการแกปญ
 หา
ในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาเปรียบเทียบใน
ชุมชน 2 หมูบาน[รายงานการวิจัย]: สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; 2543.
5. บุญเจริญ อินติ. พฤติกรรมการใชยาแกปวดของผูใช
แรงงานในชนบท [วิทยานิพนธ]: มหาวิทยาลัยเชียงใหม;
2537.
6. Warner DC, Barrett MS, Swigonski NL. Prevalence,
attitudes, and behaviors related to the use of nonsteroidalanti-inflammatory drugs (NSAIDs) in student
athletes. J Adolesc Health Care2002;30:150-3.
7. อมรพันธุ ธานีรัตน, วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร, นิยา สอ

592

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ratree Sawangjit et al.

อารีย. ความปวดและการจัดการความปวดของผูป ว ยทีม่ ี
ความปวดเรื้อรัง จากความผิดปกติในระบบกระดูกและ
กลามเนื้อที่ไมใชมะเร็ง.สงขลานครินทร เวชสาร 2551;
26(1):25-36.
สอาดลักษม จงคลายกลาง. พฤติกรรมการใชยาแกปวด
ในผู สู ง อายุ หมู บ า นแห ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า
[วิทยานิพนธ]: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2538.
Asghari A, Nicholas MK. Pain self-efficacy beliefs and
pain behaviour. A prospective study. Pain 2001;94:
85-100.
Lazarus H, Neumann CJ. Assessing under treatment
of pain: the patients’ perspectives. J Pharm Care
Pain &Symp Control 2001; 9(4):5-34.
Tang NKY, Salkovakis PM, Hodges A, Soong E,
Hanna MH, Hester J. Chronic pain syndrome associated
with health anxiety: A qualitative thematic comparison
between pain patients with high and low health
anxiety. Br J ClinPsychol2009;48:1–20.
Vallerand A, Nowak L. Chronic opioid therapy for
nonmalignant pain: the patient’s perspective. Part
II—barriers to chronic opioid therapy. Pain ManagNurs
2010;11(2):126-31.
อุษาวดี สุตะภักดิ์, วุฒิพงศ สัตยวงศทิพย และสมศักดิ์
อาภาศรีทองสกุล. ระบาดวิทยาและพฤติกรรมสุขภาพใน
เรื่องการใชยาชุดของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
[รายงานการวิจัย]: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2543.
สมลักษณ สิทธิพรหม. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใช
ยาชุดแกปวดเมื่อยในผูสูงอายุ อําเภอบานดุงจังหวัด
อุดรธานี [วิทยานิพนธ]: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2540.
ธีราพร เทอดพิทักษพงษ, พรพิมล อรรถพรกุศล และ
เจษฎาพงษ โรจนศิรพิ งษ. การศึกษาพฤติกรรมการใชยา
ชุ ด ของแม ค า ในเขต อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี
[วิทยานิพนธ]: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ;
2552.
Strand LM, Morley PC, Cipolle RJ, Ramsey R,Lamsam
G. Drug related problem: their structureand function.
DICP Pharmacother1990;24:1093-7.
American Society of Health-System Pharmacists.
ASHP guidelines on a standardized method forpharmaceutical care. Am J Health-Syst Pharm1996;
53:1713-6.
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ซองยาตอง

J Sci Technol MSU

มีชอื่ ยา. [Internet], [อางอิง 9 กันยายน 2559]; ทีม่ า:http://
www.pharmacy.cmu.ac.th/dic/board/viewtopic.
php?t=420.

