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บทคัดย่อ:
การวิจัยแบบบรรยายเชิงความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย 5 ด้าน 1) ด้านผู้ป่วย 2) ด้านลักษณะของโรค 3) ด้านยา 4) ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากรทีมสุขภาพและผู้ป่วย และ  5) ด้านสถานที่ให้การตรวจรักษา กับการรับประทาน
ยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยหลังปลูก
ถ่ายไตครั้งแรก 6 เดือนขึ้นไป  จ�ำนวน 104 ราย ที่มารับการรักษา ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลตติยภูมแิ ห่งหนึง่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามทีป่ ระเมิน 1) ข้อมูลส่วน
บุคคล 2) ความต่อเนื่องสม�่ำเสมอในการรับประทานยา 3) อาการข้างเคียงของยา 4) ความรู้ 5)
การเดินทางมารับบริการรักษา 6) การสนับสนุนทางสังคม 7) สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทีม
สุขภาพและผู้ป่วยและความสะดวกของการมารับบริการ และ 8) ภาวะซึมเศร้า สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงบรรยาย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สหสัมพันธ์ของ
สเปียร์แมน และสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.40
มีความต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันดี และปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การ
รับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมออย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ คือ ปัจจัยด้านผูป้ ว่ ย
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทีมสุขภาพและผู้ป่วย และปัจจัยด้านสถานที่ให้การตรวจ
รักษาตามล�ำดับ ผลการศึกษาสามารถน�ำไปจัดกิจกรรมการพยาบาลโดยการสนับสนุนปัจจัย
ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการรับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
ค�ำส�ำคัญ: ความต่อเนื่องสม�่ำเสมอในการรับประทานยา  การผ่าตัดปลูกถ่ายไต  ยากดภูมิคุ้มกัน
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Abstract:

The purpose of this descriptive correlational study was to examine the association
among five factors which consisted of 1) patient variables, 2) disease characteristics,
3) treatment regimen, 4) patient-provider relationship, and 5) clinical setting, respectively,
with immunosuppressive medication adherence. A total of 104 recipients, who underwent
first kidney transplantation for at least six months or more, were the participants of the
study. The recipients were recruited at the internal medicine outpatient department at a
tertiary hospital. Data were collected using the following instruments: 1) the Personal
Demographic Questionnaire, 2) the Medication Adherence Questionnaire, 3) the Thai
version of the Modified Transplant Symptom Occurrence and Symptom Distress Scale,
4) the Knowledge of Immunosuppressive Drugs Used Questionnaire, 5) the Transportation
Questionnaire, 6) the Social Support Questionnaire, 7) the Patient-Provider Relationship
and Convenience in Follow Up Services Questionnaire, and 8) the Centre for Epidemiologic
Studies Depression Scale. Statistical analyses were performed using descriptive statistics,
Pearson product-moment, Spearman’s rank correlation, and point biserial correlation.
The results showed that 64.40% had immunosuppressive medication adherence, and three
factors significantly correlated with immunosuppressive medication adherence: patient
factors, patient-provider relationship, and clinical settings factors, respectively. The findings
of this study could help nurses to develop effective interventions by promoting these factors
in order to maximize patients’ medication adherence.
Keywords: Medication adherence, Kidney transplantation, Immunosuppressive
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต

ความส�ำคัญของปัญหา
การผ่าตัดปลูกถ่ายไตช่วยท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการล้างไตทางช่องท้อง
และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม1 อย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมีความเสี่ยงต่อการ
เกิ ด ภาวะปฏิ เ สธไตเนื่ อ งจากร่ า งกายมนุ ษ ย์ มี ร ะบบ
ภูมิคุ้มกันที่มีหน้าที่ป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอม
ต่างๆ  แม้วา่ จะมีการคัดกรองเนือ้ เยือ่ และตรวจสอบการ
เข้ า กั น ได้ ข องเนื้ อ เยื่ อ ไตแต่ ร ะบบภู มิ คุ ้ ม กั น ภายใน
ร่างกายของผู้ได้รับไตจะมีการต่อต้านไตใหม่ที่ใส่เข้า
ร่างกาย2   ดังนั้นเพื่อป้องกันภาวะปฏิเสธไตที่ได้รับการ
ปลูกถ่าย ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน
อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอตลอดชีวิตตามแผนการรักษา
เพือ่ ป้องกันและลดการตอบสนองของระบบภูมคิ มุ้ กัน1  
ซึง่ สูตรยากดภูมคิ มุ้ กันจะแตกต่างกันในผูป้ ว่ ยแต่ละราย
การศึกษาเรือ่ งการรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันใน
ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตจาก 17 งานวิจัยของเดนนาริค
และคณะ3   พบว่ามีความชุกของการรับประทานยากด
ภูมคิ มุ้ กันไม่ตอ่ เนือ่ งไม่สม�ำ่ เสมอร้อยละ 2-67 ซึง่ ความ
แตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับการก�ำหนดความหมายของการรับ
ประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ กลุ่ม
ผู้ป่วยและวิธีการวัด เช่น การใช้แบบสอบถาม เครื่อง
บันทึกยาอิเล็กทรอนิคส์   การทบทวนแฟ้มข้อมูลผู้ป่วย  
การวัดระดับของยาหรือการเปลี่ยนแปลงระดับยาใน
เลือด อัตราการมารับยาเพิ่มตามที่แพทย์สั่งจ่ายยา
เป็นต้น และไม่มีค่าคะแนนแบ่งกลุ่ม (cut-off values)
ทีช่ ดั เจนระหว่างกลุม่ ทีร่ บั ประทานยาต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ
และไม่สม�่ำเสมอ
การวิเคราะห์อภิมานของดิวและคณะ4   พบว่า
ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตรับประทานยากดภูมิคุ้มกันไม่
ต่อเนื่องและไม่สม�่ำเสมอ 36 รายต่อผู้ป่วย 100 คนต่อปี
ซึ่งสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายอวัยวะอื่นๆ ที่พบ
7-15 รายต่อผูป้ ว่ ย 100 คนต่อปี  การศึกษาของอติพร
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อิงค์สาธิต5  ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต จ�ำนวน 341 ราย
พบว่ามีผู้ป่วยเกิดภาวะไตวายจ�ำนวน 29 รายและมี
ผู้ป่วยจ�ำนวน 1 รายที่มีภาวะไตวายโดยมีสาเหตุมาจาก
การรั บ ประทานยากดภู มิ คุ ้ ม กั น ไม่ ต ่ อ เนื่ อ งและไม่
สม�ำ่ เสมอโดยพบระดับของยากดภูมคิ มุ้ กันไซโคลสปอริน
ในเลือดระหว่างติดตามผลการรักษาน้อยกว่า 150
นาโนกรัมต่อมิลลิเมตร การศึกษาของเบอร์ราและคณะ6
เรื่องความชุกของความไม่ต่อเนื่องและไม่สม�่ำเสมอใน
การรับประทานยากดภูมิคุ้มกันไซโคลสปอรินในกลุ่ม
ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายตับพบว่า ผู้ป่วยที่มีระดับยาไซโคล
สปอรินในเลือดต�ำ่ โดยทีไ่ ม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุได้
อาจจะมีการรับประทานยาไซโคลสปอรินไม่ต่อเนื่อง
และไม่สม�่ำเสมอ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้ป่วยหลัง
ปลูกถ่ายไตรับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง
สม�่ ำ เสมอหากต้ อ งรั บ ประทานยากดภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ มี
จ�ำนวนเม็ดยาปริมาณมากในแต่ละวัน ยาบางชนิดมี
ลักษณะและสีที่คล้ายกัน  อาจท�ำให้ผู้ป่วยหลังปลูกถ่าย
ไตรับประทานยาผิดพลาดได้ การรับประทานยากด
ภูมิคุ้มกันเป็นเวลานานอาจจะมีผลข้างเคียงและอาการ
ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่
ส่งผลต่อรูปลักษณ์ความสวยงาม เช่น  หน้ากลม   สิวขึ้น  
มีขนดก  ภาวะน�้ำตาลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง  
อาจท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยหลั ง ปลู ก ถ่ า ยไตรั บ ประทานยากด
ภูมิคุ้มกันไม่ต่อเนื่องและไม่สม�่ำเสมอ นอกจากนี้มี
ปัจจัยอื่นๆ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ด  ี
การลืมหรือภาวะซึมเศร้า7  อายุ  ได้แก่ ระยะเปลีย่ นผ่าน
จากวั ย เด็ ก เป็ น วั ย ผู ้ ใ หญ่ เ ป็ น ช่ ว งที่ เ สี่ ย งต่ อ การรั บ
ประทานยาไม่ต่อเนื่องไม่สม�่ำเสมอเพิ่มขึ้นสิ่งที่ตามมา
คือ ผลการรักษาไม่ด8ี ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุนั้นอาจจะมี
ปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยินและความจ�ำท�ำให้
ความต่อเนื่องสม�่ำเสมอในการรับประทานยาแย่ลง9
รวมทั้งระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลากรทีมสุขภาพและผู้ป่วย สถานที่ให้การตรวจ
รักษา การเดินทาง และความสะดวกของการมารับบริการ10
ก็มีส่วนสัมพันธ์กับการรับประทานยาที่ไม่ต่อเนื่อง
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ผลของการรั บ ประทานยากดภู มิ คุ ้ ม กั น ไม่
ต่อเนือ่ งและไม่สม�ำ่ เสมอแม้จะไม่ทำ� ให้เกิดภาวะปฏิเสธ
ไตเฉียบพลันแต่มีผลท�ำให้ไตที่ปลูกถ่ายท�ำงานลดลง11
จนเกิดภาวะไตวาย5 และมีโอกาสที่จะสูญเสียไตที่ได้รับ
การปลูกถ่ายเป็น 7 เท่า เมือ่ เทียบกับผูป้ ว่ ยหลังปลูกถ่าย
ไตทีร่ บั ประทานยากดภูมคิ มุ้ กันอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ12
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า มี ก ารศึ ก ษาการ
รับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอใน
ผูป้ ว่ ยหลังปลูกถ่ายไตในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทย
ยังไม่พบการศึกษาการรับประทานยากดภูมิคุ้มกันและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้
จากลักษณะบริบทของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รั ก ษา การดู แ ลตนเองรวมทั้ ง การรั บ ประทานยากด
ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยไทยที่อาจแตกต่างกับต่างประเทศ  
ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตมีความ
สนใจที่จะศึกษาการรับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่าง
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตและความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับการรับประทานยา
อย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอในผูป้ ว่ ยหลังปลูกถ่ายไตเพือ่ น�ำ
ผลการวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์และน�ำมาพัฒนาในการ
วางแผนการดูแลผูป้ ว่ ยหลังปลูกถ่ายไตทีม่ แี นวโน้มเพิม่
มากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ ประทานยากดภู มิ คุ ้ ม กั น
อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ  
ภาวะซึมเศร้า การสนับสนุนทางสังคม ความรู้เรื่องการ
ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต จ�ำนวน
เม็ดยากดภูมิคุ้มกัน จ�ำนวนมื้อยากดภูมิคุ้มกัน จ�ำนวน
อาการข้างเคียงของยากดภูมิคุ้มกัน สัมพันธภาพระหว่าง
บุ ค คลากรที ม สุ ข ภาพและผู้ป่ว ย การเดินทางมารั บ
บริการการรักษา ความสะดวกของการมารับบริการกับ
การรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ
ในผูป้ ว่ ยหลังปลูกถ่ายไต   
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย
การวิจัยนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดของอิคโควิคส์และ
มีดส์ ปี ค.ศ.2002 อิคโควิคส์และมีดส์ได้ทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับความต่อเนื่องสม�่ำเสมอต่อการ
รับประทานยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี โดย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการทบทวนวรรณกรรมเพื่ อ สรุ ป
รวบรวมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ
ในการรับประทานยาที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยเน้นไปที่
ปั จ จั ย และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ผ ลจากการทบทวนวรรณกรรม
ดังกล่าวปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องถูกน�ำมาจัดกลุม่ พัฒนา
เป็นกรอบแนวคิด โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาจากการทบทวน
วรรณกรรมของอิคโควิคส์และมีดส์ ประกอบด้วย 5
ปัจจัยคือ
1) ปัจจัยด้านผูป้ ว่ ย ประกอบด้วย เพศ อายุ ภาวะ
ซึมเศร้า  การสนับสนุนทางสังคม  ความรู้เรื่องการใช้ยา
กดภูมิคุ้มกัน
2) ปัจจัยด้านลักษณะของโรคคือ ระยะเวลาหลัง
ปลูกถ่ายไต  
3) ปัจจัยด้านยากดภูมิคุ้มกัน ประกอบด้วยและ
จ�ำนวนเม็ดยากดภูมิคุ้มกัน จ�ำนวนมื้อยากดภูมิคุ้มกัน
จ�ำนวนอาการข้างเคียงของยากดภูมิคุ้มกัน
4) ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลากรทีม
สุขภาพและผู้ป่วย และ
5) ปัจจัยด้านสถานทีใ่ ห้การตรวจรักษา ประกอบ
ด้วย การเดินทาง ความสะดวกของการมารับบริการกับ
การรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ
ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับความต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอในการรับประทานยา ซึ่งยาต้านไวรัสและยา
กดภูมิคุ้มกันต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
และรับประทานยาตรงเวลาทุกวัน ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
10
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
เอชไอวีรบั ประทานยาต้านไวรัสเพือ่ กดเชือ้ ไวรัสไม่ให้มี
การแบ่งตัว มีการเจาะเลือดวัดระดับของเม็ดขาว และ
ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตรับประทานยากดภูมิคุ้มกันเพื่อ
ป้องกันภาวะปฏิเสธไต มีการเจาะเลือดวัดระดับยากด
ภูมิคุ้มกันเป็นระยะเพื่อปรับระดับยาให้เหมาะสมตาม
แผนการรักษา

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบบรรยายเชิงความ
สัมพันธ์ (descriptive correlational study) ประชากร
คือ ผูท้ ไี่ ด้รบั การปลูกถ่ายไตเป็นครัง้ แรกทีร่ บั การรักษา
ที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรมโรงพยาบาลระดับ
ตติ ย ภู มิ แ ห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร กลุ ่ ม
ตั ว อย่ า งคื อ ผู ้ ป ่ ว ยหลั ง ปลู ก ถ่ า ยไตที่ คั ด เลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยก�ำหนด
คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์    ดั ง นี้ 1)ได้ รั บ การท� ำ ผ่ า ตั ด
ปลูกถ่ายไตครั้งแรกตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไป 2) มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป สามารถเข้าใจภาษาไทยและสื่อสารได้ และ 3)
ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ด้วยความสมัครใจ
การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
อ้ า งอิ ง จากงานวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้ม
เหลว13    ซึ่งใช้หลักการค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างของโคเฮน
โดยใช้คา่ อ�ำนาจการทดสอบ (power of the test) เท่ากับ
.80 ระดับความมีนยั ส�ำคัญ (α) เท่ากับ .05 ค่าอิทธิพล
เท่ากับ 11.9 ค่า R2 เลือกขนาด moderate effect size  
มีค่าเท่ากับ 0.13   และจ�ำนวนตัวแปรอิสระ เท่ากับ  
12 ตัวแปร ค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างได้จำ� นวน 94 ราย
ผู้วิจัยได้ปรับเพิ่มกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 เพื่อป้องกัน
การสู ญ หายของข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 104 ราย เก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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เครื่องมือที่ ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยในการศึกษาครั้งนี้   ประกอบด้วย
แบบสอบถามจ�ำนวน  8 ดังนี้
1. แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและยากด
ภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต ผู้วิจัย ดัดแปลง
จากเครือ่ งมือของ วันทนา มณีศรีวงศ์กลู 14  ในการศึกษา
ครั้งนี้มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 6 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบและ
แบบเติมค�ำในช่องว่าง ประกอบด้วย ข้อค�ำถามเกีย่ วกับ
เพศ  อายุ  ระยะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การท�ำผ่าตัดปลูกถ่าย
ไตจนถึงวันที่ให้ข้อมูล โรคร่วมที่ต้องรักษาด้วยการรับ
ประทานยาหลังได้รับการท�ำผ่าตัดปลูกถ่ายไต จ�ำนวน
เม็ดยากดภูมคิ มุ้ กัน  และจ�ำนวนมือ้ ยากดภูมคิ มุ้ กันทีร่ บั
ประทานต่อวัน
2. แบบสอบถามวัดความต่อเนื่องสม�่ำเสมอใน
การรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันของผูป้ ว่ ยหลังได้รบั การ
ปลูกถ่ายไต แบบสอบถามนีด้ ดั แปลงจากแบบสอบถาม
ของวันทนา มณีศรีวงศ์กูล14 ที่ศึกษาเรื่องการประเมิน
ความต้องการการดูแลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย
เอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส ประกอบด้วย ข้อค�ำถาม
5 ส่วน ส่วนที่ 1 มี 1 ข้อ ถามว่าผูป้ ว่ ยเคยไม่ได้รบั ประทาน
ยากดภูมคิ มุ้ กันภายใน 1 เดือนทีผ่ า่ นมาหรือไม่  คำ� ตอบ
เป็นแบบเลือกตอบ เคย ไม่เคย หากเคยให้ระบุจ�ำนวน
ครั้งที่ไม่ได้รับประทานและเหตุผล  ส่วนที่ 2 มี 4 ข้อ
เรื่องการปรับเพิ่มหรือลดจ�ำนวนเม็ดและจ�ำนวนมื้อยา
กดภูมคิ มุ้ กันเองหรือไม่  คำ� ตอบเป็นแบบเลือกตอบ เคย
ไม่เคย หากเคยให้ระบุเหตุผล ส่วนที่ 3 มี 1 ข้อ เป็น
ค�ำถามเกี่ยวกับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอของผู้ป่วยหลังได้รับการท�ำผ่าตัดปลูกถ่ายไต  
การรับประทานยากดภูมิคุ้มกันได้ครบตามจ�ำนวนมื้อ
จ�ำนวนเม็ด และตรงเวลาทุกวัน ใน 1 เดือนทีผ่ า่ นมาโดย
ใช้มาตรวัดประเมินด้วยสายตา (Visual Analog Scale:
VAS) ซึ่งเป็นเส้นตรงในแนวนอนที่มีขนาดความยาว
0-100 มิ ล ลิ เ มตร เที ย บเป็ น ระดั บ คะแนนเท่ า กั บ
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อุวรรณ โศภิตสกล และคณะ
0-100 คะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่มี
ความต่อเนื่องสม�่ำเสมอในการรับประทานยาเลย 100
หมายถึง มีความต่อเนื่องสม�่ำเสมอในการรับประทาน
ยาครบตามจ�ำนวนมื้อ จ�ำนวนเม็ด และตรงเวลา ในการ
ศึกษาครั้งนี้ก�ำหนดให้ผู้ป่วยที่มีคะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 95 คะแนน มีความต่อเนื่องสม�่ำเสมอในการรับ
ประทานยาดี หากคะแนนน้อยกว่า 95 คะแนน มีความ
ต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาไม่ดเี ช่นเดียวกับ
เกณฑ์การก�ำหนดคะแนนการรับประทานยาต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้ได้ระดับยา
คงที่และมีประสิทธิภาพในการกดภูมิคุ้มกัน15 ส่วนที่ 4
มี 1 ข้อ เกีย่ วกับการหยุดรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันเคย
หยุดหรือไม่ ข้อค�ำถามเป็นแบบให้ เลือกตอบ เคย  
ไม่เคย หากเคย ให้เลือกตอบสาเหตุที่หยุดรับประทาน
ยากดภูมิคุ้มกัน  ส่วนที่ 5 มี 1 ข้อ เกี่ยวกับการมาตรวจ
ตามที่แพทย์นัด ข้อค�ำถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
3. แบบสอบถามอาการข้ า งเคี ย งของยากด
ภูมิคุ้มกัน (Thai version of The Modified Transplant
Symptom Occurrence  and Symptom Distress  Scale)
สร้างโดย ดิกีสและคณะ16เป็นเครื่องมือที่ใช้สอบถาม
ประสบการณ์ ก ารมี อ าการข้ า งเคี ย ง (symptom
occurrence) และความรูส้ กึ รบกวนหรือก่อให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานจากการรับประทานยาหลังการผ่าตัดปลูก
ถ่ายไต (symptom distress) ในช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่
ผ่านมา ประกอบด้วย ค�ำถามเกี่ยวกับความถี่ของการ
เกิดอาการข้างเคียง 58 อาการโดยให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั เลือก
แสดงความคิดเห็นถือเกณฑ์ดังนี้ 0 = ไม่มีอาการ 1 =
นานๆ ครั้ง หมายถึง มีอาการเกิดขึ้นประมาณสัปดาห์ละ
1-2 ครัง้   2 = บางครัง้ หมายถึง มีอาการเกิดขึน้ ประมาณ
สัปดาห์ละ 3-4 ครัง้ 3 = บ่อยครัง้ หมายถึง มีอาการเกิด
ขึ้นเกือบทุกวันไม่เกินวันละ 1 ครั้ง และ 4 = ตลอดเวลา
หมายถึง มีอาการเกิดขึ้นเป็นประจ�ำ   และค�ำถามเกี่ยว
กับความรูส้ กึ รบกวนหรือทุกข์ทรมานของการเกิดอาการ
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ข้างเคียงนัน้ โดยใช้มาตราส่วนประมานค่า  0-4  คะแนน
คะแนน 0 หมายถึง อาการนั้นไม่รบกวนหรือไม่ท�ำให้
เกิดความทุกข์ทรมาน คะแนน 4 หมายถึง อาการนั้น
รบกวนหรือท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานมากที่สุดและมี
ข้อค�ำถามปลายเปิดให้ผปู้ ว่ ยสามารถเขียนอาการทีเ่ กิด
ขึ้นเพิ่ม เครื่องมือได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและมี
การแปลย้อนกลับ (back translation) โดย วรรณภา
ประไพพานิช ผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาได้แก่
อาจารย์พยาบาล 2 ท่าน พยาบาลหัวหน้าหน่วยปลูกถ่าย
อวัยวะและไขกระดูก 1 ท่าน พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย
ปลูกถ่ายอวัยวะ 1 ท่าน และเภสัชกร 1 ท่าน ได้ค่า
ความตรงตามเนื้อหา (content validity index: CVI)
เท่ากับ.88 น�ำไปตรวจสอบค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
ในผูป้ ว่ ยหลังปลูกถ่ายไตทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 20 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟา
เท่ากับ .92 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ .96
4. แบบประเมินความรูใ้ นการใช้ยากดภูมคิ มุ้ กัน
ของผู ้ ป ่ ว ยหลั ง ปลู ก ถ่ า ยไต ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย  ข้อค�ำถาม 13 ข้อ
มีช่องให้เลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่รู้ โดยข้อค�ำถามที่
ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน ส่วนที่ตอบผิดหรือไม่รู้ได้
0 คะแนน  คะแนนเต็ม 13 คะแนน ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เครือ่ งมือ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .83
น�ำไปตรวจสอบค่าความเที่ยงของเครื่องมือในผู้ป่วย
หลังปลูกถ่ายไตที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
20 รายโดยใช้สตู รคูเดอร์รชิ าร์ดสัน 20 ได้คา่ ความเทีย่ ง
เท่ากับ .58 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ .65
5. แบบสอบถามด้านการเดินทางมารับบริการ
การรักษา ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมมี
ข้อค�ำถาม 4 ข้อ เกี่ยวกับวิธีการการเดินทาง ค่าเดินทาง
ปัญหาการเดินทาง เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัย
น� ำ เครื่ อ งมื อ ให้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง 5 ท่ า นตรวจสอบ
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
ความตรงตามเนื้อหาได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
เท่ากับ 1 น�ำไปตรวจสอบค่าความเทีย่ งของเครือ่ งมือใน
ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 20 ราย โดยใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 ได้ค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .72 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ .78
6. แบบสอบถามการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต ผู้วิจัยคัดแปลงจาก
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของชัชฎาภรณ์
กมขุนทด17 ที่ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งสร้างตามกรอบ
แนวคิดของเฮาส์ ปรับให้สอดคล้องกับผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัด
ปลูกถ่ายไต มีข้อค�ำถาม 23 ข้อแบ่งการสนับสนุนทาง
สังคมเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย การสนับสนุนทางด้าน
อารมณ์ จ�ำนวน 6 ข้อ การสนับสนุนทางด้านการประเมิน
ผลจ�ำนวน 5 ข้อ การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูล
ข่ า วสารจ� ำ นวน 7 ข้อ การสนับ สนุนทางด้า นที่เ ป็ น
รูปธรรมจ�ำนวน 5 ข้อ โดยให้คะแนนดังนี้ 0 = ไม่มี
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ไม่แน่ใจ 4 = มาก 5 = มากทีส่ ดุ
สอบถามการสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว
และบุคลากรทีมสุขภาพ ผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือให้ผู้ทรง
คุณวุฒิทั้ง 5 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาได้ค่า
ดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .90 น�ำไปตรวจสอบ
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตที่
มี ลั ก ษณะคล้ า ยกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 20 ราย ได้ค่า
สัมประสิทธิค์ รอนบาคอัลฟาเท่ากับ .95 ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้ .96
7 .แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทีม
สุ ข ภาพและผู ้ ป ่ ว ย และความสะดวกของการมารั บ
บริ ก าร ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรม  
แบบสอบถามนี้มีข้อค�ำถามทั้งหมด 9 ข้อ  โดยแบ่งเป็น
2 ส่วน  1) สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทีมสุขภาพและ
ผูป้ ว่ ย ประกอบด้วย  ขอ้ ค�ำถาม 5 ข้อ ได้แก่ การรับประทาน
ยากดภู มิ คุ ้ ม กั น ผลข้ า งเคี ย งของยากดภู มิ คุ ้ ม กั น
การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามในเรื่องที่สงสัยหรือ
ไม่เข้าใจ  การมีสว่ นร่วมตัดสินใจเกีย่ วกับการรักษา  และ
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สัมพันธภาพของผู้ป่วยกับบุคลากรทีมสุขภาพระหว่าง
ได้รับการตรวจรักษา  2) ความสะดวกของการมารับ
บริการ ประกอบด้วย ข้อค�ำถาม 4 ข้อ ได้แก่  การได้รับ
บริ ก ารเจาะเลื อ ดก่ อ นเวลาที่ จ ะรั บ ประทานยากด
ภูมคิ มุ้ กันมือ้ 07:00 น. ระยะเวลารอผลเลือดเหมาะสม  
มีความสะดวกในการนัดหมายหรือเลือ่ นนัด และการได้
รับบริการตรงตามเวลาในบัตรนัด เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าโดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเลือกแสดงความคิด
เห็นถือเกณฑ์ดังนี้ 1 = ควรปรับปรุง 2 = พอใช้ 3 = ดี   
และ 4 = ดีมาก  ผวู้ จิ ยั ได้นำ� เครือ่ งมือให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ งั้
5 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาได้ค่าดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 1 น�ำไปตรวจสอบค่าความเที่ยง
ของเครื่ อ งมื อ ในผู ้ ป ่ ว ยหลั ง ปลู ก ถ่ า ยไตที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 20 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบาคอัลฟาเท่ากับ .76  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ .83
8. แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ภาวะซึ ม เศร้ า
(Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale )
พั ฒ นาโดยราดลอฟ ในปี ค.ศ. 1977 18 แปลเป็ น
ภาษาไทยโดย ธวัชชัย วรพงศธร และคณะ มีข้อค�ำถาม
20 ข้อ เป็นข้อค�ำถามเชิงลบ 16 ข้อและข้อค�ำถาม
เชิงบวก 4 ข้อ ค่าคะแนนของแบบสอบถามตัง้ แต่ 0-60
คะแนน ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
4 ระดับ เป็นค�ำถามเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ป่วยใน
1 สัปดาห์ทผี่ า่ นมาโดยมีการให้คะแนนข้อค�ำถามเชิงลบ
ดังนี้ 1) ไม่เลย (< 1 วัน) ให้ 0 คะแนน 2) นานๆ ครั้ง
(1-2 วัน) ให้ 1 คะแนน  3) บ่อย (3-4 วัน) ให้ 2
คะแนน  4) ตลอดเวลา  (5-7 วัน)  ให้ 3 คะแนน และ
กลับค่าคะแนนในส่วนข้อความเชิงบวก โดยคะแนน
ตั้งแต่  19 คะแนนขึ้นไปถือว่าบุคคลนั้นมีภาวะซึมเศร้า
ค่ า ความเที่ ย งเท่ า กั บ .86 19 น� ำ ไปตรวจสอบค่ า
ความเที่ยงของเครื่องมือในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตที่มี
ลั ก ษณะคล้ า ยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวน 20 ราย ได้ ค ่ า
สัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟาเท่ากับ .78ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้ .70
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เลขที่
2556/544 ผู ้ วิ จั ย ขออนุ ญ าตผู ้ ป ่ ว ยที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง อธิบาย
วัตถุประสงค์การวิจัยและขั้นตอนการเก็บข้อมูล การ
พิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง  ขอความร่วมมือโดยความ
สมัครใจและลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร กลุม่
ตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมวิจยั หรือถอนตัวจาก
การร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
การรักษาและการพยาบาลที่จะได้รับ  ข้อมูลที่ได้จะน�ำ
เสนอในภาพรวมไม่ได้ระบุตัวบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทีค่ ลินกิ โรคไตหน่วยตรวจ
ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ตงั้ แต่เดือนมิถนุ ายนถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หลังจากได้รับค�ำชี้แจงและ
ตอบรับเข้าร่วมวิจยั กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถามทัง้
8 แบบสอบถามเรียงตามล�ำดับ ใช้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามประมาณ 45-60 นาที

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์สำ� เร็จรูป โดยก�ำหนดระดับความนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่  .05 ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านผู้ป่วย ปัจจัยด้าน
ลักษณะของโรค ปัจจัยด้านยา ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลากรทีมสุขภาพและผู้ป่วย และปัจจัย
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ด้านสถานที่ให้การตรวจรักษา ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่
ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้ป่วย
ปัจจัยด้านลักษณะของโรค ปัจจัยด้านยา ปัจจัยด้าน
สถานที่ให้การตรวจรักษา ด้านการเดินทางกับการรับ
ประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูก
ถ่ายไต ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นโดยใช้ One-sample
kolmogorov-Smirnov test พบว่าข้อมูลมีการแจกแจง
เป็ น แบบปกติ จึ ง วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยโดยใช้ ส ถิ ติ
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั ส่วนตัวแปรเพศใช้
สถิติสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล
3. วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ด้ า น
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลากรทีมสุขภาพและผู้ป่วย
ปัจจัยด้านสถานที่ให้การตรวจรักษาด้านความสะดวก
ของการมารับบริการกับการรับประทานยาอย่างต่อเนือ่ ง
และสม�ำ่ เสมอในผูป้ ว่ ยหลังปลูกถ่ายไต ทดสอบข้อตกลง
เบื้องต้นโดยใช้ One-sample kolmogorov-Smirnov
test พบว่ าข้ อมู ลไม่ มีการแจกแจงเป็ น แบบปกติ จึ ง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์สเปียร์แมน

ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 104 ราย มีอายุระหว่าง
19-59 ปี อายุเฉลี่ย 40.90 ปี (SD = 9.88)  เป็นเพศ
หญิง 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.60 อายุระหว่าง 23-58 ปี
อายุเฉลี่ย 41.32 ปี (SD = 9.28) เพศชาย 67 ราย
คิดเป็นร้อยละ 64.40 อายุระหว่าง 19 -59 ปี อายุเฉลีย่
40.67 ปี (SD = 10.25) มีโรคร่วมทั้งหมด 72 ราย
คิดเป็นร้อยละ 69.20  บางรายมีโรคร่วมมากกว่า 1 โรค  
โรคร่วมทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ  โรคความดันโลหิตสูง 59 ราย
คิดเป็นร้อยละ 56.70  
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนการรั บ ประทานยากด
ภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ระหว่าง 70 ถึง 100
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 94.27 คะแนน (SD = 7.42)  
คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 95 คะแนน แสดงว่ามีความ
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอในการรับประทานยากดภูมิคุ้มกันมี
จ�ำนวน 67 รายคิดเป็นร้อยละ 64.40 คะแนนน้อยกว่า
95 จ�ำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.60 ภายใน 1 เดือน
ที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่าง 4 ราย ไม่ได้รับประทานยากด
ภูมิคุ้มกัน 1-2 ครั้ง ด้วยสาเหตุต่างๆ ได้แก่ ท�ำงาน
ต่อเนือ่ งหรือลืมและกลุม่ ตัวอย่าง 1 ราย ไม่ได้รบั ประทาน
ยากดภูมิคุ้มกัน 1 ครั้งเนื่องจากยาหมด ภายใน 1-12
เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มาตรวจตรงตามที่
แพทย์นัดเพราะการย้ายที่ท�ำงาน 1 ราย  ไม่สามารถลา
งานได้ 2 ราย ยังมียากดภูมิคุ้มกันที่รับประทานอยู่ 2 ราย
และติดธุระ/ไม่ว่าง 4 ราย ไม่ได้มาตรวจตรงตามที่
แพทย์นดั แต่ไม่ขาดยา จ�ำนวน  5 ราย  และกลุม่ ตัวอย่าง
มาตรวจตรงตามทีแ่ พทย์นดั อย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอและ
ไม่ขาดยาจ�ำนวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.20
กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การประเมินภาวะซึมเศร้าโดย
ใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า คะแนนเฉลี่ย 16.27
คะแนน (SD = 5.56) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
ประเมินอยู่ในช่วงที่มีภาวะซึมเศร้าจ�ำนวน 37 ราย
คิดเป็นร้อยละ 35.60
การสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัวโดย
รวมมีคะแนนตัง้ แต่ 0 ถึง 115 คะแนน (Mean = 86.52,
SD= 24.61) เมือ่ แยกเป็นรายด้านพบว่ามีคะแนนด้าน
อารมณ์ตั้งแต่ 0 ถึง 30 คะแนน (Mean = 25.38, SD =
5.50)  คะแนนด้านการประเมินผลตั้งแต่ 0 ถึง  25
คะแนน (Mean = 20.21, SD = 5.54) คะแนนด้าน
ข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ 0 ถึง 35 คะแนน (Mean = 22.85,
SD = 9.87) คะแนนด้านที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่ 0 ถึง 25
คะแนน (Mean = 18.08, SD = 6.27) ส่วนการ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทีมสุขภาพโดยรวมมี
คะแนนตั้งแต่   23 ถึง 115 คะแนน (Mean = 90.99,
SD = 19.85)  เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านอารมณ์
มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 30 คะแนน (Mean = 24.09, SD
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= 6.20) ด้านการประเมินผลมีคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 25
คะแนน (Mean = 19.65, SD = 5.52) ด้านข้อมูล
ข่าวสารมีคะแนนตั้งแต่ 5 ถึง 35 คะแนน  (Mean =
29.98, SD =  5.94) ด้านทีเ่ ป็นรูปธรรมมีคะแนน ตัง้ แต่
2 ถึง 25 คะแนน (Mean = 17.27, SD= 5.57)    
คะแนนความรูใ้ นการรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กัน
อยู่ระหว่าง 7 ถึง 13 คะแนน (Mean = 11.67, SD=
1.47) กลุ่มตัวอย่างทุกรายมีความรู้ในการรับประทาน
ยากดภูมิคุ้มกันที่ต้องรับประทานตรงเวลาทุกวันอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและสม�่ ำ เสมอตลอดชี วิ ต ทั้ ง หมด ส� ำ หรั บ
คะแนนความรู ้ ต�่ ำ ที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งการเดิ น ทางไปต่ า ง
ประเทศต้องปรึกษาเรื่องเวลาการรับประทานยากด
ภูมิคุ้มกันกับแพทย์ผู้รักษาซึ่งกลุ่มตัวอย่างตอบค�ำถาม
ถูกเพียง 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.76   
ปัจจัยด้านลักษณะของโรค ได้แก่ระยะเวลาหลัง
จากได้รับการปลูกถ่ายไตอยู่ระหว่าง 6-192 เดือน  
(Mean = 40.88, SD = 40.79) จ�ำนวนเม็ดยากด
ภูมคิ มุ้ กันทีก่ ลุม่ ตัวอย่างรับประทานมีจำ� นวน 2-16 เม็ด
ต่อวัน (Mean = 9.42, SD = 3.40) จ�ำนวนมื้อยากด
ภูมิคุ้มกัน มีจ�ำนวน 2-5 มื้อต่อวัน  (Mean = 3.71,
SD =.39) กลุ่มตัวอย่างไม่เคยปรับเพิ่มหรือปรับลด
จ�ำนวนเม็ดยากดภูมิคุ้มกันเอง
จ� ำ นวนอาการข้ า งเคี ย งจากยากดภู มิ คุ ้ ม กั น มี
ทั้งหมด 58 อาการ  อาการข้างเคียงจากยากดภูมิคุ้มกัน
ที่พบบ่อย 5 อันดับแรก ได้แก่  1) อาการตาไวต่อแสง/
ตาพร่า จ�ำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.70  2) ลักษณะ
ใบหน้า/หน้าตาเปลีย่ นแปลงไปจ�ำนวน 10 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 9.60  3) อาการหน้ากาง (กลมเป็นพระจันทร์)
จ�ำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.50  4) อาการกินจุ
หิวบ่อย จ�ำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.50 และ 5)
มีขนมากขึ้นที่หน้าและล�ำตัว จ�ำนวน 17 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 16.30 กลุม่ ตัวอย่างมีอาการข้างเคียงจากยากด
ภูมิคุ้มกันที่รบกวนและทุกข์ทรมานระดับ 3 และ 4 มี
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จ�ำนวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.70  จ�ำนวนอาการ
ข้างเคียงจากยากดภูมิคุ้มกันที่รบกวนและทุกข์ทรมาน
ระดับ 3 และ 4 เฉลี่ย 2.94 อาการ (Mean = 2.94, SD=
4.93)
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การรักษาและ
ผู ้ ป ่ ว ยพบว่ า 1) การอธิ บ ายการรั บ ประทานยากด
ภูมคิ มุ้ กัน ผลข้างเคียงของยาอยูใ่ นระดับดีถงึ ดีมากมีคา่
เฉลี่ยเท่ากับ 3.33  (SD = .86)   2) การเปิดโอกาสให้
ซักถามอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29   
(SD = .92) 3) สัมพันธภาพกับบุคลากรทีมสุขภาพ
ระหว่างได้รับการตรวจรักษาอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ค่า
เฉลีย่ เท่ากับ 3.22 (SD = .90) 4) การมีสว่ นร่วมตัดสิน
ใจเกี่ยวกับการรักษาอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.96 (SD = .97)  และ 5) ความเพียงพอของ
ระยะเวลาทีต่ รวจและซักถามอาการอยูใ่ นระดับพอใช้ถงึ
ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 (SD =1.08)
ปัจจัยด้านสถานที่ให้การตรวจรักษาในส่วนของ
การเดินทางพบว่า  กลุม่ ตัวอย่างมีปญ
ั หาในการเดินทาง
17 ราย คิดเป็นร้อยละ16.30 ตัวอย่างปัญหาทีพ่ บได้แก่
ไม่มีคนพามาโรงพยาบาล ไม่มีเงินส�ำหรับค่าเดินทาง
การเดินทางไม่สะดวกต้องมีการต่อรถหลายครัง้ เป็นต้น  
เรือ่ งความสะดวกของการมารับบริการพบว่า 1) การได้
รับบริการเจาะเลือดก่อนเวลาที่จะรับประทานยากด
ภูมิคุ้มกันมื้อ 07:00 น.อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.25 (SD = .97) 2) ความสะดวกในการ
นัดหมายหรือเลื่อนนัดอยู่ในระดับพอใช้ถึงดีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 2.77 (SD = 1.07) 3) ระยะเวลาในการรอฟัง
ผลเลือด อยู่ในระดับพอใช้ถึงดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61
(SD = 1.09 และ 4) การได้รับบริการตรงตามเวลาที่
ระบุในบัตรนัด การให้บริการเป็นไปตามคิวอยูใ่ นระดับ
พอใช้ถึงดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 (SD = 1.20)
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่า ปัจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ ประทานยาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผู้ป่วยในส่วนของการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมจาก
คนในครอบครัวและบุคลากรทีมสุขภาพมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = .23, p < .05) ส�ำหรับ
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การรักษาและผูป้ ว่ ย
และปั จ จั ย ด้ า นสถานที่ ใ ห้ ก ารตรวจรั ก ษากั บ การ
รับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลัง
ปลูกถ่ายไตใช้สถิตสิ หสัมพันธ์สเปียร์แมน ผลการศึกษา
พบว่า การเปิดโอกาสให้ซักถามมีความสัมพันธ์กับการ
รับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอใน
ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (rs =
.22, p < .05) ความสะดวกของการมารั บ บริ ก าร
พบว่า การเจาะเลือดก่อนเวลาที่จะรับประทานยากด
ภูมิคุ้มกันมื้อ 07:00  น. และระยะเวลาในการรอฟังผล
เลือดมีความสัมพันธ์กบั การรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กัน
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอของผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (rs = .19, rs = .24 ตามล�ำดับ,
p < .05) ดังตารางที่ 1
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ป่วย ปัจจัยทางด้านลักษณะของโรค ปัจจัยด้านยา ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทีมสุขภาพและผู้ป่วย ปัจจัยด้านสถานที่ให้การตรวจรักษาและการรับ
ประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอของผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต (N = 104)
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
ปัจจัยด้านผู้ป่วย
     1. เพศ
.12
     2. อายุ
.11
     3. ภาวะซึมเศร้า
.12
     4. การสนับสนุนทางสังคม
.23
     5. ความรู้ในการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน
.09
ปัจจัยด้านลักษณะของโรค
     ระยะเวลาหลังได้รับการปลูกถ่ายไต
-.16
ปัจจัยด้านยา
     1. จ�ำนวนเม็ดยากดภูมิคุ้มกัน
.13
     2. จ�ำนวนมื้อยากดภูมิคุ้มกัน
.12
     3. จ�ำนวนอาการข้างเคียงของยากดภูมิคุ้ม
.05
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้การรักษาและผู้ป่วย
     1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกรอธิบายเรื่อง
.15
     การรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน ผลข้างเคียงของยา
     2. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร เปิดโอกาสให้ซักถาม
.22
     ในเรื่องที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ ให้ความสนใจ
     3. แพทย์ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา
.14
     4. ความเพียงพอของระยะเวลาที่แพทย์ใช้ตรวจและ
.03
     ซักถามอาการ  
     5. สัมพันธภาพของผู้ป่วยกับแพทย์/พยาบาล/เภสัชกร   
.02
     ระหว่างได้รับการตรวจรักษา
ปัจจัยด้านสถานที่ให้การตรวจรักษา
     1. การเดินทาง
.02
     2. ความสะดวกของการมารับบริการ
           - ได้เจาะเลือดก่อนเวลาที่จะรับประทาน
.19
              ยากดภูมิคุ้มกันมื้อ 07:00 น.
           - ระยะเวลาในการรอฟังผลเลือดเหมาะสม  
.24
           - มีความสะดวกในการนัดหมายหรือเลื่อนนัด  
.07
           -ได้รับบริการตรงตามเวลาที่ระบุในบัตรนัด  
.10
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p-value
.22
.22
.19  
.01
.31
.09
.18
.19
.60
.11
.02
.14
.70
.81
.18
.04
.01
.48
.31
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อภิปรายผลการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 64.40 มี ค ะแนนการ
รับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
เท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า 95 คะแนน หมายถึ ง มี ค วาม
ต่ อ เนื่ อ งสม�่ ำ เสมอในการรั บ ประทานยาดี จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า การก�ำหนดความหมายของ
การรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีศ่ กึ ษาและวิธกี ารวัดมีความแตกต่างกัน จาก
การศึกษาของพริโฮโดวาและคณะ20 ในผู้ป่วยหลังปลูก
ถ่ายไตทีป่ ระเทศสโลวาเกียซึง่ ใช้แบบสอบถามประเมิน
ตนเองร่วมกับการประเมินของแพทย์ที่รักษาพบว่า
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานยากดภูมคิ มุ้ กันอย่างต่อเนือ่ ง
สม�่ำเสมอคิดเป็นร้อยละ 67.40 การศึกษาของพาบ์สท
และคณะ21 ในประเทศเยอรมันนี  แพทย์ประเมินการรับ
ประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอใน
ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตด้วยตนเองพบว่า จ�ำนวนผู้ป่วย
มี ค วามต่ อ เนื่ อ งสม�่ ำ เสมอในการรั บ ประทานยากด
ภูมิคุ้มกันคิดเป็นร้อยละ 90.80 และการศึกษาของเว็ง
และคณะ 22   ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ศึ ก ษาความ
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอในการรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน
โดยใช้เครือ่ งบันทึกยาอิเลคทรอนิก  ผลการศึกษาพบว่า
ค่าเฉลี่ยร้อยละของการรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน
อย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอเท่ากับ 92.60 โดยผูป้ ว่ ยทีม่ กี าร
รับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
มากกว่าร้อยละ 95 คิดเป็นร้อยละ 41
ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ ประทานยากด
ภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอครั้งนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของอิคโควิคส์และมีดส์10 บางส่วน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านผู้ป่วยในส่วนของการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัย
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทีมสุขภาพและผูป้ ว่ ย
ในเรือ่ งการเปิดโอกาสให้ซกั ถาม และปัจจัยด้านสถานที่
ให้การตรวจรักษาในส่วนของความสะดวกของการรับ
บริการการเจาะเลือดก่อนเวลาที่จะรับประทานยากด
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ภูมิคุ้มกันและระยะเวลาในการรอฟังผลเลือดมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ ประทานยากดภู มิ คุ ้ ม กั น อย่ า ง
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
ปัจจัยด้านผู้ป่วยในส่วนของการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์กบั การรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กัน
อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในระดับต�่ำ  กลุ่มตัวอย่างได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมดี และเมื่อแยกเป็นรายด้าน
พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านอารมณ์ ด้านการประเมินผล
ด้านที่เป็นรูปธรรมจากการสนับสนุนทางสังคมของ
คนในครอบครัวมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าการสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคลากรทีมสุขภาพเล็กน้อย ส่วนคะแนน
เฉลี่ ย ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารจากบุ ค ลากรที ม สุ ข ภาพจะ
มากกว่าคนในครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษาของ
เลนเนอร์ลงิ และฟอร์สเบอร์ก23 ในผู้ป่วยชาวสวีเดนที่ได้
รับการปลูกถ่ายไตจ�ำนวน 250 ราย พบว่าร้อยละ 17 ของ
ผูป้ ว่ ยรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันไม่ตอ่ เนือ่ งไม่สม�ำ่ เสมอ
เนื่องมาจากการขาดแหล่งสนับสนุนทางสังคมทั้งจาก
ครอบครัวและเพือ่ น ข้อเสนอแนะว่าผูป้ ว่ ยควรได้รบั การ
ประเมินการสนับสนุนทางสังคมอย่างสม�่ำเสมอทุกครั้ง
ที่ผู้ป่วยมาตรวจตามนัด เช่นเดียวกับการศึกษาของ
สิริมาส วงศ์ใหญ่24 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในการ
ศึกษาครัง้ นีม้ ผี ปู้ ว่ ยชาย 1 ราย อยูค่ นเดียวไม่มคี รอบครัว
มีคะแนนการรับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง
สม�ำ่ เสมอ 70 คะแนน ซึง่ น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผูป้ ว่ ย
หลังปลูกถ่ายไตต้องบริหารจัดการเรือ่ งการรับประทาน
ยาซึง่ จะมีรายละเอียดมาก จ�ำนวนเม็ดยาทีต่ อ้ งรับประทาน
ในแต่ละวันโดยทัว่ ไปแล้วจะต้องรับประทาน 8-10 เม็ด
ต่อวัน การลืมรับประทานยาเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
รับประทานยาไม่ตอ่ เนือ่ งและไม่สม�ำ่ เสมอ การทีส่ มาชิก
ในครอบครัวช่วยเตือนเรือ่ งเวลารับประทานยา  คสู่ มรส
จัดเตรียมยาใส่กล่องไว้ให้หรือเพือ่ นช่วยโทรศัพท์เตือน
เมื่อถึงเวลารับประทาน การช่วยเหลือสนับสนุนจาก
บุคคลอันเป็นที่รักจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยรับประทานยา
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
อย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอเพิม่ ขึน้ 25  ดงั นัน้ ควรส่งเสริมการ
สนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัวและบุคลากร
ทีมสุขภาพโดยสนับสนุนทางสังคมในด้านอารมณ์ ด้าน
การประเมินผล และด้านทีเ่ ป็นรูปธรรมกับผูป้ ว่ ยมากขึน้
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างผูร้ กั ษาและผูป้ ว่ ย
ในด้านการเปิดโอกาสให้ซกั ถามมีความสัมพันธ์กบั การ
รับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอใน
ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตในระดับต�่ำ  กลุ่มตัวอย่างมีการ
เปิดโอกาสให้ซกั ถามอยูใ่ นระดับดีถงึ ดีมาก มีสมั พันธภาพ
กับบุคลากรทีมสุขภาพระหว่างได้รับการตรวจรักษาอยู่
ในระดับดีถงึ ดีมากได้รบั การอธิบายเรือ่ งการรับประทาน
ยากดภูมิคุ้มกัน ผลข้างเคียงของยา  จากการศึกษาของ
นภวรรณและรุ ่ ง กานต์26 ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยเรื้ อ รั ง พบว่ า
หากผูป้ ว่ ยและแพทย์ผใู้ ห้การดูแลรักษานัน้ มีสมั พันธภาพ
ทีไ่ ม่ดตี อ่ กัน ท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่รว่ มมือในการรักษา การทีแ่ พทย์
พูดไม่ดที ำ� ให้ผปู้ ว่ ยบางรายหยุดการรักษา หยุดรับประทาน
ยาหรือเปลี่ยนไปรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลอื่นแทน
และจากการศึกษาเบอร์กและคณะ27  พบว่าในคลินกิ การ
ตรวจรั ก ษาที่ ยุ ่ ง มากบ่ อ ยครั้ ง ที่ บุ ค ลากรที ม สุ ข ภาพ
ต้องเร่งรีบในการแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับยาของผูป้ ว่ ย
มีขอ้ เสนอแนะว่าการให้คำ� แนะน�ำทีช่ ดั เจนและการตอบ
ค�ำถามทีผ่ ปู้ ว่ ยถามอาจจะช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจของผูป้ ว่ ย
และช่วยเพิ่มความรู้และส่งเสริมให้ผู้ป่วยเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติตามแผนการรักษา
ปัจจัยด้านสถานที่ให้การตรวจรักษา ด้านความ
สะดวกของการมารับบริการพบว่า การเจาะเลือดก่อน
เวลาทีจ่ ะรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันมือ้ 07:00  น. และ
ระยะเวลาในการรอฟังผลเลือดมีความสัมพันธ์กับการ
รับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอใน
ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต ในการศึกษาครั้งนี้การได้รับ
บริ ก ารเจาะเลื อ ดก่ อ นเวลาที่ จ ะรั บ ประทานยากด
ภูมิคุ้มกันมื้อ 07:00 น.อยู่ในระดับดีถึงดีมาก  อธิบาย
ได้ว่าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการเจาะเลือดก่อน 07:00 น.
เวลาในการรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันก็จะคลาดเคลือ่ น
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ไปด้วย  ส่วนระยะเวลาในการรอฟังผลเลือด การได้รับ
บริการตรงตามเวลาทีร่ ะบุในบัตรนัด การให้บริการเป็น
ไปตามคิว  และความสะดวกในการนัดหมายหรือเลื่อน
นัดอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี   
ปั จ จั ย ด้ า นผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
รับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ ได้แก่
เพศ อายุ ภาวะซึมเศร้าและความรู้ จากการศึกษาของ
ของเลนเนอร์ลงิ และฟอร์สเบอร์ก23  และคริสโฮล์มเบอร์น
และคณะ28 พบว่า ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตส่วนใหญ่จะ
ตระหนั ก ถึ ง ความจ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งรั บ ประทานยากด
ภูมิคุ้มกันและกลัวการสูญเสียไตที่ได้รับการปลูกถ่าย
รวมถึงกลัวทีจ่ ะต้องกับไปฟอกเลือดใหม่ จึงท�ำให้ผปู้ ว่ ย
หลังปลูกถ่ายไตมีการรับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่าง
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยผู้ป่วยด้านเพศ
เข้ามาเกี่ยวข้อง ในส่วนของอายุ ในการศึกษาครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยผู้ใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัสเซลล์และคณะ29  จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาระยะเปลีย่ น
ผ่านจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการ
รับประทานยาไม่ต่อเนื่องไม่สม�่ำเสมอเพิ่มขึ้น สิ่งที่
ตามมาคือผลการรักษาไม่ด8ี   ส่วนในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
นัน้ อาจจะมีปญ
ั หาด้านการมองเห็น การได้ยนิ และความจ�ำ
นอกจากนี้การปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำการรักษาอาจมี
ความล�ำบากมากขึ้นเกี่ยวเนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านการรับรู้
หรืออาจมีปัญหาอื่น เช่น ปัญหาทางการกลืน ความ
ล�ำบากในการเปิดอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุยา การถือยาที่มี
ขนาดเม็ดเล็ก การจ�ำแนกสีของเม็ดยาเครื่องหมายบน
เม็ดยาที่ได้รับ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท�ำให้ความต่อเนื่อง
สม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาแย่ลง9 ภาวะซึมเศร้าไม่มี
ความสัมพันธ์กับการรับประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่าง
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่
ดี เช่น บุคคลในครอบครัวช่วยดูแลเรือ่ งการรับประทาน
ยากดภูมิคุ้มกันและให้ก�ำลังใจ อย่างไรก็ตามภาวะ
ซึมเศร้าท�ำให้ความเสี่ยงของความไม่ต่อเนื่องและไม่
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อุวรรณ โศภิตสกล และคณะ
สม�่ำเสมอในการรับประทานยาเพิ่มขึ้นน�ำไปสู่ภาวะ
สุขภาพทีแ่ ย่ลง และมีสว่ นสัมพันธ์ทที่ ำ� ให้เกิดความเสีย่ ง
ไตเกิดภาวะล้มเหลว และการเสียชีวิตในขณะที่ไตยัง
ท�ำงานได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า30 ความรู้ในการใช้ยากด
ภูมิคุ้มกันไม่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยากด
ภูมคิ มุ้ กันอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอในผูป้ ว่ ยหลังปลูกถ่าย
ไต สอดคล้องกับการศึกษาของเว็งและคณะ31  ทีศ่ นู ย์การ
แพทย์เซนต์บาร์นาบัสในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ป่วยอาจมี
ความรู้เรื่องการรับประทานยาแต่ปัจจัยอื่นอาจมีส่วน
ท�ำให้รับประทานยาไม่ต่อเนื่องและไม่สม�่ำเสมอ ดังนั้น
บุคลากรทีมสุขภาพ ควรย�้ำเตือนการรับประทานยา
อย่างต่อเนือ่ ง  สม�ำ่ เสมอแก่ผปู้ ว่ ยทุกครัง้ ทีม่ าตรวจตามนัด
ปัจจัยด้านลักษณะของโรค ระยะเวลาหลังได้รับ
การปลูกถ่ายไตไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การรับประทานยา
กดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอสอดคล้องกับการ
ศึกษาของรัสเซลล์และคณะ29 กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลา
หลังจากได้รบั การปลูกถ่ายไตอยูร่ ะหว่าง  6-192 เดือน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการปลูกถ่ายไตเป็นระยะเวลา 6
เดือนมี 4 ราย พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 3 รายมีคะแนนความ
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอในการรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน
100 คะแนน และกลุ่มตัวอย่าง  1 ราย  มี 90 คะแนน
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาหลังจากได้รับการปลูก
ถ่ายไตนานที่สุด 192 เดือน มี 1 ราย มีคะแนนความต่อ
เนื่องสม�่ำเสมอในการรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน 80
คะแนน อย่างไรก็ตามมีการศึกษาของเว็งและคณะ33
พบว่าระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไตมีความสัมพันธ์ทางลบ
กั บ การรั บ ประทานยากดภู มิ คุ ้ ม กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สม�ำ่ เสมอ  ทงั้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากระยะเวลาหลังได้รบั การ
ปลูกถ่ายไตทีน่ านขึน้ การนัดมาตรวจเพือ่ ติดตามผลการ
รักษาระยะเวลาจะห่างขึน้ และการทีผ่ ปู้ ว่ ยมีภาวะสุขภาพ
คงทีม่ แี นวโน้มว่าผูป้ ว่ ยอาจจะมองข้ามความส�ำคัญของ
การรับประทานยากดภูมิคุ้มกันมากขึ้น
ปัจจัยด้านยากดภูมิคุ้มกัน ทั้งด้านจ�ำนวนเม็ดยา
จ�ำนวนมื้อยา และจ�ำนวนอาการข้างเคียงไม่มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ ประทานยากดภู มิ คุ ้ ม กั น อย่ า ง
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ต่อเนื่องสม�่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต สอดคล้อง
กับการศึกษาของอดีคาริ33 ในประเทศอินเดีย และการ
ศึกษาของอิคโควิคส์และมีดส์10 ที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมบางส่วนพบว่า จ�ำนวนเม็ดยาไม่มีความ
สัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ    
และสอดคล้องกับการศึกษาของเว็งและคณะ32 ด้าน
จ�ำนวนมื้อยา ทั้งนี้อาจเนื่องจากการพัฒนารูปแบบวิธี
การแจ้งเตือนเวลารับประทานยากดภูมิคุ้มกัน เช่น การ
ตั้งสัญญานเตือนโดยใช้โทรศัพท์มือถือและปัจจุบันมี
การพัฒนาให้จำ� นวนมือ้ ยากดภูมคิ มุ้ กันในรูปแบบทีร่ บั
ประทานเพียงวันละ 1 ครัง้ 32,34  จากการศึกษาครัง้ นีส้ ตู ร
ยากดภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ พ บเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ประกอบด้ ว ย  
ยาโปรกราฟ (Prograf®) ยาเพรดโซเมด (Predsomed®)  
และ ยาเซลล์เซพท์ (Cellcept®) จ�ำนวนอาการข้างเคียง
เฉลี่ย 2.94 อาการ อาการข้างเคียงส่วนใหญ่เป็นอาการ
ข้างเคียงของยาเพรดโซเมด (Predsomed®) ท�ำให้รู้สึก
ไม่สุขสบายและมีผลต่อภาพลักษณ์35 จากการทบทวน
วรรณกรรมของเรบาฟคา36 และการศึกษาของพริโฮโดวา
และคณะ21 ในประเทศสโลวาเกียพบว่า ผู้ป่วยหลังปลูก
ถ่ า ยไตร้ อ ยละ 90 ได้ รั บ การรั ก ษาโดยสู ต รยากด
ภูมิคุ้มกันที่มียาเพรดนิโซโลน (Prednisolone) ร่วมอยู่
ด้ ว ยและมี อ าการข้ า งเคี ย งของยาเพรดนิ โ ซโลน
(Prednisolone) แต่ ผู ้ ป ่ ว ยยั ง คงรั บ ประทานยากด
ภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ อาจเนื่องมาจากการ
ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ความรูเ้ รือ่ งความส�ำคัญในการรับประทาน
ยากดภูมคิ มุ้ กัน อาการข้างเคียงของยากดภูมคิ มุ้ กัน เมือ่
มาตรวจตามที่แพทย์นัดพบว่าผลการตรวจเรื่องการ
ท�ำงานของไตดี คุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยยังรับ
ประทานยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ  
ปัจจัยด้านสถานที่ให้การตรวจรักษาในส่วนของ
การเดินทาง ความสะดวกในการนัดหมายหรือเลือ่ นนัด
และการได้รบั บริการตรงตามเวลาทีร่ ะบุในบัตรนัดไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ ประทานยาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สม�่ ำ เสมอในผู ้ ป ่ วยหลั ง ปลู กถ่ ายไต กลุ ่ มตั วอย่ างมี
ปัญหาในการเดินทาง ได้แก่ ไม่มีคนพามาโรงพยาบาล
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ไม่มีเงินส�ำหรับค่าเดินทาง และการเดินทางไม่สะดวก
ต้องมีการต่อรถหลายครัง้ ถึงแม้วา่ ผูป้ ว่ ยจะมีปญ
ั หาด้าน
การเดินทางมาตรวจแต่ผปู้ ว่ ยสามารถแก้ไขปัญหาเรือ่ ง
การเดินทางได้เพือ่ มาตรวจติดตามผลการรักษาได้ตาม
เวลาทีน่ ดั และผูป้ ว่ ยน�ำยากดภูมคิ มุ้ กันทีต่ อ้ งรับประทาน
ตามแผนการรักษาของแพทย์มาด้วยและรับประทาน
ตรงตามเวลา

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไป
ทีมสุขภาพประเมินการสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในครอบครัวของผู้ป่วยและบุคลากรทีมสุขภาพ
เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม ให้ความส�ำคัญกับการเจาะ
เลือดก่อนเวลาทีจ่ ะรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันและระยะ
เวลาในการรอฟังผลเลือด ติดตามประเมินความต่อ
เนื่องสม�่ำเสมอในการรับประทานยากดภูมิคุ้มกันที่
แผนกผูป้ ว่ ยนอกทุกครัง้ ทีผ่ ปู้ ว่ ยมาตรวจ และบันทึกผล
การประเมินและปัญหาที่พบจากการรับประทานยากด
ภูมคิ มุ้ กันในแฟ้มผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ทราบถึงปัญหาของผูป้ ว่ ย
และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการ
รับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
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