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วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการให้คาแนะนาปรึกษาโดยเภสัชกรในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาลิเทียมต่อความรูเ้ กีย่ วกับยา
ดังกล่าว วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั แบบวัดผลก่อนและหลังให้การแทรกแซงในตัวอย่าง 39 รายที่ได้รบั ยาลิเทียม การ
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การปฏิบตั ติ วั และอันตรกิรยิ าของยา การวัดผลทา 3 ครัง้ คือ ก่อนให้คาแนะนา หลังให้คาแนะนาทันที และในการนัดครัง้ ถัดไป
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ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตขิ องคะแนนความรูห้ ลังได้รบั คาแนะนาทันที และ 12 สัปดาห์ถดั มา (P=0.268) ความรู้
ในหมวดข้อมูลยาและผลข้างเคียง หมวดวิธรี บั ประทานยา และหมวดการปฏิบตั ติ วั มีลกั ษณะเหมือนความรูโ้ ดยรวม แต่ความรูใ้ น
หมวดอันตรกิรยิ าของยาความรู้หลังให้คาแนะนาทันทีมสี งู กว่าใน 12 สัปดาห์ถดั มา (P=0.045) สรุป: การให้ความรูโ้ ดยเภสัชกร
ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาลิเทียม ทาให้ผปู้ ่ วยมีความรูใ้ นการใช้ยาลิเทียมมากขึน้ และความรูด้ งั กล่าวคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปค่อนข้าง
นานก็ตาม ซึง่ อาจเป็ นส่วนสาคัญทีช่ ่วยลดปั ญหาจากการใช้ยาได้
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Abstract
Objective: To study the effect of counseling provided by pharmacists in patients receiving lithium drugs on
knowledge of such drugs. Method: This research was a pre-and post-test study in 39 subjects receiving lithium. Outcome
assessment was conducted using questionnaires on knowledge regarding lithium use consisting of 4 domains i.e.,
medication information and side effects, how to take medicine, self-care and drug interactions. There were 3 times of
outcome measurement i.e., before giving advice, after giving advice immediately and at next hospital visit approximately
12 weeks after giving advice. Results: Two measurement of knowledge after pharmacy counseling revealed the study
participants had a significantly increased level of overall knowledge, compared to the level before the study. Median
scores of knowledge were 5, 11 and 11 ( from the full score 12) before giving advice, after giving advice immediately
and at the next 12 weeks. The study did not find any statistically significant differences in knowledge score between that
after receiving advice and that in the next 12 weeks (P = 0.268). Knowledge in the domains of medication information
and side effects, how to take medicine, and self-care showed the same pattern as that of overall knowledge. However,
knowledge in drug interactions immediately after receiving advice was statistically higher than that in the next 12 weeks
( P= 0. 045) . Conclusion: Educating by pharmacists in patients receiving lithium drugs enables patients to be more
knowledgeable in using lithium. Such increased knowledge persists even though the time has passed for a long time.
This may be an important part to help reduce problems from drug use.
Keywords: lithium, knowledge about drugs, pharmacists, pharmaceutical care
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บทนา
ลิเทียม (lithium) เป็ นยาที่มขี อ้ บ่ง ใช้ในการรักษา
ภาวะคุ้มคลังเฉี
่ ยบพลัน (acute mania) และใช้รกั ษาระยะ
ยาวในโรคอารมณ์สองขัว้ (bipolar disorder) ซึง่ จัดเป็ นโรค
ที่มคี วามรุนแรง เรื้อรัง และมีโอกาสกลับเป็ นซ้าได้สงู จาก
ร า ย ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก า ร อ น า มั ย โ ล ก ( World Health
Organization: WHO) ปี ค.ศ. 2001 โรคอารมณ์แปรปรวน
สองขัว้ เป็ นโรคทีท่ าให้เกิดภาวะทุพพลภาพในประชากรอายุ
ระหว่ า ง 15 ถึง 44 ปี เป็ น ลาดับ ที่ 9 ของโรคทัง้ หมด (1)
สถาบัน ส่ ง เสริม สุ ข ภาพจิ ต แห่ ง ชาติ ข องสหรัฐ อเมริก า
( National Institute of Mental Health: NIMH) ป ร ะ ม า ณ
ความชุก 12 เดือนของกลุ่มโรคผิดปกติทางอารมณ์ สารวจ
ความรุนแรง และโรคร่วมในประชากรประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี ค.ศ. 2001-2003 โดยการสัม ภาษณ์ ซ่ึ ง หน้ า ด้ ว ย
เครื่อ งมือ World Mental Health-Composite International
Diagnostic Interview (WMH-CIDI) พบว่ า ประมาณร้อย
ละ 2.6 ของประชากร หรือประมาณ 600,000 คน เป็ นโรค
อารมณ์สองขัว้ ซึง่ มากกว่าร้อยละ 80 ของผูป้ ่ วยโรคอารมณ์
สองขัว้ ถูกจัดว่ามีอาการรุนแรง (2) การสารวจระบาดวิทยา
สุขภาพจิตในประชากรไทย พ.ศ. 2556 พบอัตราความชุก
ของโรคอารมณ์ สองขัว้ ในเพศชาย/เพศหญิง เป็ น ร้อ ยละ
0.05/0.39 ตามลาดับ (3) และมีป ริม าณเพิ่ม ขึ้น เรื่อ ย ๆ
ผู้ป่วยโรคอารมณ์ สองขัว้ ที่เข้ารับบริการในสถาบันจิตเวช
ศาสตร์ ส มเด็จ เจ้ า พระยาในระหว่ า งปี พ.ศ. 2550-2554
เพิ่มขึ้นตามลาดับ ดังนี้ 8,464 ราย 8,527 ราย 8,620 ราย
8,714 ราย และ 9,395 ราย ตามลาดับ (4)
การใช้ ย าคงสภาพอารมณ์ (mood stabilizers)
เพื่อรักษาโรคอารมณ์ สองขัว้ ในปั จจุบนั ยังคงใช้ยาลิเทียม
เป็ น ยารัก ษามาตรฐานหลัก เนื่ อ งจากได้ผลดี มีร าคาถูก
และมีผลการวิจยั รับรองถึงประสิทธิภาพมานานมากกว่า 60
ปี (5) ลิเทียมสามารถใช้รกั ษาทัง้ อาการระยะเฉียบพลัน
(acute mania) (6,7) และอาการในระยะยาว (maintenance
phase) (8) นอกจากนี้ลเิ ทียมยังมีประสิทธิภาพในการักษา
ผู้ป่ วยที่มีอ าการซึม เศร้า อีก ด้ว ย (9) แต่ ปั ญ หาการใช้ยา
ลิเทียมทีพ่ บได้บ่อยในเวชปฏิบตั ิ คือ การให้ผลการรักษาที่
ค่อนข้างช้า มีผลข้างเคียงของยาค่อนข้างมาก และมีค่าดัชนี
ในการรักษาแคบ (narrow therapeutic index) แพทย์ต้อง
ตรวจวัดระดับยาในเลือดอย่างใกล้ชดิ และปรับให้อยู่ในช่วง
ของการรักษาอย่างสม่ าเสมอ (therapeutic range) เพื่อให้
ได้ผลของการรักษาและไม่ทาให้เกิดพิษจากยา เภสัชจลน-

ศาสตร์ของยาค่อนข้างมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ยา
นี้ยงั มีโอกาสเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างยากับยาอื่นได้ง่าย ดังนัน้
ในการใช้ ย าลิ เ ที ย ม ผู้ ป่ วยต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละมี ค วาม
ระมัดระวังในการใช้ยา เภสัชกรจึงมีความสาคัญในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ ยาแก่ผู้ป่วยเพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิด
ภาวะพิษจากยาลิเทียม
จากข้อมูลศูนย์พษิ วิทยาโรงพยาบาลศิรริ าชตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2558-2560 พบอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะพิษจากยา
ลิ เ ที ย ม จ านวน 14 ราย โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ ป่ วยของ
โรงพยาบาลศิรริ าช ทัง้ นี้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 พบ
การเกิดภาวะพิษจากยาลิเทียมที่รุนแรงในผู้ป่วย 1 รายซึง่
เป็ นมีระดับยาลิเทียม 1.87 mEq/L ซึง่ เป็ นระดับทีท่ าให้เกิด
พิษ จากยา ผู้ป่ วยต้ อ งได้ร ับ การรัก ษาเร่ ง ด่ ว น จากการ
วิเคราะห์หาสาเหตุท่เี กี่ยวข้องพบว่า สาเหตุไม่ได้เกิดจาก
การรับประทานยามากเกินไปหรือจากการปรับขนาดยาสูง
เกินไป แต่เกิดจากสภาวะร่างกายของผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถขับ
ลิเทียมออกจากร่างกายได้เป็ นปกติ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทา
การวิจ ัย นี้เ พื่อศึก ษาผลของการให้คาแนะน าปรึกษาโดย
เภสัชกรในผู้ป่วยที่ได้รบั ยาลิเทียมจากหน่ วยตรวจจิตเวช
ศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช ในด้านความรูท้ ส่ี าคัญเกีย่ วกับ
ยาลิเทียม โดยวัดผลก่อนและหลังให้คาแนะนาโดยเภสัชกร
ทั ้ง นี้ เ พื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ให้ แ ก่ ผู้ ป่ วยในการให้
ความสาคัญ ของการใช้ย าลิเ ทีย ม การป้ อ งกัน และแก้ไ ข
ปั ญหาเบื้องต้นที่อาจส่งผลกระทบต่ อระดับยาลิเทียม ซึ่ง
อาจลดการเกิดภาวะพิษจากยาลิเทียมได้

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั แบบวัดผลก่อนและหลัง
การแทรกแซง ซึ่ง ผ่ า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการ
จริย ธรรมวิจ ัย ในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล (รหัสโครงการวิจยั 345/2561 (EC4))
ตัวอย่างและวิ ธีการสุ่มเลือก
เกณฑ์ในการคัดเลือกผูป้ ่ วยเข้าร่วมการศึกษา คือ
1) เป็ น ผู้ท่ีมีอ ายุ 18 ขึ้น ไป ที่ไ ด้ร ับ ยาลิเ ทีย มจากหน่ ว ย
ตรวจจิต เวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริร าชในระหว่า งเดือน
สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 ถึ ง เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2562 2)
สามารถพูดคุยสื่อสารได้ดว้ ยภาษาไทย ไม่มปี ั ญหาการพูด
การได้ยนิ และการมองเห็น และสามารถเขียนภาษาไทยได้
3) ได้รบั ยาลิเทียมมาอย่างน้อย 3 เดือนโดยไม่มกี ารปรับ
ขนาดยาลิเทียม และมีอาการคงที่ และ 4) ยินยอมเข้าร่วม

852

การวิจยั ส่วนเกณฑ์คดั ผูป้ ่ วยออกจากการศึกษา ได้แก่ 1) ผู้
ทีม่ อี าการแสดงทางจิตทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ หรือมีอาการ
แสดงที่เสีย่ งต่อการทาร้ายตัวเองหรือผู้อ่นื และ 2) มีความ
พิ ก ารทางหู แ ละทางตาที่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การเข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจยั
การคานวณขนาดตัวอย่างใช้พารามิเตอร์ทไ่ี ด้จาก
การศึก ษาของ Singh และ Madhusoodan (13) ที่ใ นผู้ ท่ี
ได้รบั ยาลิเทียม 50 ราย ความรู้ก่อนและหลังได้รบั ความรูท้ ่ี
7 วัน เท่ากับ 60.12±5.50 และ 79.44±2.53 จากคะแนนเต็ม
84 ตามลาดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ของคะแนนเต็ม ใน
การศึกษานี้คะแนนความรู้มีค่าระหว่าง 0-12 คะแนน จึง
คาดว่า การเพิ่มคะแนนอย่างมีนัยสาคัญทางคลินิก คือไม่
น้ อ ยกว่ า 3 คะแนน (ร้ อ ยละ 25 ของคะแนนเต็ม ) และ
อนุ มานค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่ างระหว่ า ง
ก่ อ นและหลัง การให้ ค วามรู้ เ ท่ า กับ 5.50 คะแนน การ
คานวณกาหนดให้ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 และ 2 เท่ากับ
0.05 และ 0.2 ตามลาดับ การค านวณใช้สูตรสาหรับการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในประชากรทีไ่ ม่เป็ นอิสระต่อกัน ซึ่ง
ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 27 ราย ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วม
โครงการร้อยละ 30 ออกจากโครงการวิจยั ก่อนกาหนด จึง
เพิม่ ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาเป็ น 40 ราย
เครือ่ งมือวิ จยั
เครื่องมือวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) เอกสาร
เก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการศึกษาซึ่งประกอบด้วย แบบบันทึก
ประวัตพิ น้ื ฐานของผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาและการใช้ยา 11 ข้อ
และแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับยาลิเทียมแบบอัตนัย 12
คะแนน 2) คู่มอื การให้ความรูแ้ ละคาแนะนาการใช้ยาลิเทียม
โดยเภสัช กร เครื่อ งมือ ผ่ า นการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ได้แก่ อาจารย์แพทย์ประจา
หน่ วยตรวจจิตเวช 1 ท่าน พยาบาลประจาหน่ วยตรวจจิต
เวช 1 ท่ า น และเภสัช กรผู้เ ชี่ย วชาญด้า นจิต เวช 3 ท่ า น
ผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะ
สมของการใช้ภาษา ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กั บ จุ ด ประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence :
IOC) แต่ละข้อต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ขึน้ ไป สาหรับข้อทีม่ คี า่
IOC ต่ ากว่า 0.5 ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ
การศึกษาตรวจสอบความเทีย่ งของเครื่องมือด้วย
วิธี Kuder-Richardson (สู ต ร KR-20) เนื่ อ งจากแบบทด
สอบความรู้ให้คะแนนแบบ 0 หรือ 1 (ถูก/ผิด) ได้ค่าความ
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เที่ยง 0.41 การวิเคราะห์ความยากง่ายรายข้อของแบบวัด
พบว่ามีค่า 0.2-0.4 แสดงว่าเป็ นแบบสอบถามที่ค่ อ นข้า ง
ยาก นัน่ คือ มีผู้ต อบถู ก ระหว่ า งร้อ ยละ 20-40 นอกจากนี้
การศึกษายังตรวจสอบอานาจจาแนกของเครื่องมือ พบว่ามี
ค่าอานาจจาแนกอยู่ท่ี 0.4 - 0.8 แสดงว่า คาถามสามารถ
จาแนกตัวอย่างทีม่ คี วามรูต้ ่างกันได้ดี
การดาเนิ นการวิ จยั
พยาบาลผู้ ร่ ว มวิ จ ั ย เป็ นผู้ ค ั ด กรองผู้ ป่ วย ที่ มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์การคัดเข้า และสอบถามความเห็นของ
แพทย์ ผู้ ต รวจถึ ง ความคงที่ ข องอาการของผู้ ป่ วยและ
ความเห็น ในการเข้า ร่ ว มวิจ ัย ของผู้ป่ วย เมื่อ แพทย์เ ห็น
สมควร พยาบาลผู้ร่วมวิจยั จะเชิญ ชวนและสอบถามความ
สมัครใจของผูป้ ่ วยในการเข้าร่วมการวิจยั หากผู้ป่วยสนใจ
เข้าร่วมการวิจยั พยาบาลจะติดสัญลักษณ์ให้เภสัชกรผูว้ จิ ยั
ทราบ โดยเป็ นกระดาษสีชมพูพมิ พ์ว่า “lithium project” ติด
เหนือใบสังยาเพื
่
่อให้เห็นได้ชดั เจน
หลังจากผูป้ ่ วยได้รบั ยา เภสัชกรผูว้ จิ ยั เชิญผูป้ ่ วยที่
สนใจเข้าร่วมการศึกษามายังสถานที่ท่เี ตรียมไว้ เภสัชกร
ผู้วิจ ัย อธิบ ายวัต ถุ ป ระสงค์แ ละขัน้ ตอนการวิจ ัย ให้ผู้ ร่ ว ม
การศึกษาทราบอย่างละเอียดและชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิใน
์
การตัดสินใจเข้าร่วมหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจยั โดยไม่
มีผลต่ อการรักษา หากผู้ป่วยตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจยั
ผูป้ ่ วยต้องลงนามในใบยินยอมก่อนเริม่ การวิจยั หลังจากนัน้
ผู้เ ข้า ร่ ว มการศึก ษาได้ร ับการประเมินความรู้ก่ อ นการให้
คาแนะนา ต่อมาเภสัชกรให้ความรูแ้ ก่ตวั อย่างตามคู่มอื การ
ให้ความรูแ้ ละคาแนะนาการใช้ยาลิเทียม เภสัชกรผูท้ าหน้าที่
ดัง กล่ า วมี 2 คน การให้ความรู้ต ามคู่มือฯ ท าให้ม ัน่ ใจว่า
กระบวนการให้ค วามรู้ แ ละค าแนะน าปรึก ษาเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน หลังจากนัน้ เปิ ดโอกาสให้ตวั อย่างซักถาม
และให้คาแนะนาเพิม่ เติม หากผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ไม่มคี าถาม
เพิม่ เติมแล้ว ตัวอย่างได้รบั การประเมินความรูอ้ กี ครัง้
หลังจากนัน้ เภสัชกรมอบแผ่นพับคาแนะนาการใช้
ยาลิเ ทีย มให้ผู้เ ข้า ร่ ว มการวิจ ัย ทุ ก รายสาหรับ ทบทวนใน
ภายหลัง กรณีผู้ป่วยมีอุปกรณ์ ท่สี ามารถสแกน QR code
ได้ สามารถสแกน QR code ด้า นหลัง แผ่น พับเพื่อ ดูหรือ
เก็บ ข้อ มูล ของแผ่ น พับ ไว้ไ ด้ และมอบบัต รประจ าตัว ผู้ ท่ี
ได้รบั ยาลิเทียมให้ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั ไว้พกติดตัวเพื่อยื่นต่อ
บุคลากรทางการแพทย์เมื่อไปรับบริการทางสาธารณสุขที่
อื่น ผูว้ จิ ยั สอบถามถึงวันนัดของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ครัง้ ถัดไป
เพื่อนัดติดตามผลจากการได้รบั ความรูจ้ ากเภสัชกร

เมื่อ ถึง นัด ครัง้ ถัด ไป ซึ่ง เป็ น ไปตามการนัด ของ
แพทย์ เภสัชกรประเมินความรู้ท่ยี ังคงมีอยู่หลังจากได้รบั
ความรู้มานานเฉลี่ย 12 สัปดาห์ หลังจากนัน้ จะเปิ ดโอกาส
ให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั สอบถามข้อสงสัยหรือปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ยาลิเทียม และให้คาแนะนาเพิม่ เติม
ในการตอบคาถามแต่ละครัง้ ตัวอย่างไม่สามารถดู
ข้อมูลจากแผ่นพับ บัตรประจาตัวผู้ป่วยลิเทียม หรือ QR
code ได้ ผู้วิจ ัย เก็บ ข้อ มูล อุ บ ัติก ารณ์ ก ารเกิด พิษ จากยา
ลิเทียมในโรงพยาบาลศิรริ าชก่อนและหลังการทาวิจยั
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การพรรณนาข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ ช่วง
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ
และระดับ รายได้ ด้ว ยสถิติเ ชิง พรรณนา ส่ ว นข้อ มู ล เชิง
ปริมาณ ได้แก่ ระยะเวลาในการรับประทานลิเทียม ค่าอายุ
ความรู้เ กี่ย วกับ ยาลิเ ทีย ม กรณี ข้อ มูลแจกแจงแบบปกติ
วิเ คราะห์ด้ว ยค่ า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน กรณี
ข้อ มู ล แจกแจงแบบไม่ ป กติ วิเ คราะห์ด้ ว ย ค่ า มัธ ยฐาน
ค่าสูงสุดและต่ าสุด การเปรียบเทียบความรูก้ ่อนและหลังให้
คาแนะนาโดยเภสัชกร ซึง่ เป็ นการเปรียบเทียบ 3 กลุ่ม คือ
ก่ อ นให้ค าแนะน า หลัง ให้ค าแนะน าทัน ที และในนัด ครัง้
ถัดไป วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Friedman test

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
เมื่อเริม่ ต้นการศึกษามีผู้เข้าร่วมการวิจยั 40 ราย
แต่ระหว่างวิจยั มีตวั อย่าง 1 รายไม่ได้มาตามนัดในครัง้ ที่ 2
เนื่องจากต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลที่ร ักษา จึงเหลือ
ตัวอย่าง 39 ราย ผู้เข้าร่วมการวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 74.36 อายุเฉลี่ย 41 + 12.96 ปี สถานภาพ
โสดคิด เป็ นร้อยละ 66.67 จบการศึกษาระดับปริญญาคิด
เป็ นร้อยละ 61.54 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวคิดเป็ นร้อย
ละ 25.64 เศรษฐานะผู้เ ข้า ร่ ว มการศึก ษาส่ว นใหญ่ มี
รายได้ ต่ อ เดือ นไม่ เ กิน 20,000 บาทโดยคิด เป็ นร้ อ ยละ
66.67 ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยาลิเทียมเฉลีย่ 5 ปี และส่วนใหญ่
ไม่มโี รคประจาตัว ข้อมูลทัวไปของผู
่
เ้ ข้าร่วมการศึกษาแสดง
ดังตารางที่ 1
ผลการประเมิ นความรู้
ความรู้ มี ก ารแจกแจงไม่ ป กติ การศึ ก ษาจึ ง
แสดงผลด้วยค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุดและต่าสุด จากตารางที่ 2

ก่ อ นได้ร ับ ค าแนะน าโดยเภสัช กร มัธ ยฐานของคะแนน
ความรู้ คื อ 5 (คะแนนต่ า สุ ด และสู ง สุ ด คื อ 1 และ 8
ตามลาดับ) การประเมินหลังให้ความรูท้ นั ที มัธยฐานของ
ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง (N=39)
ข้อมูล
จานวนคน (ร้อยละ)
เพศ
หญิง
29 (74.36)
ชาย
10 (25.64)
ช่วงอายุ (อายุเฉลีย่ 41.00+12.96 ปี )
20-29 ปี
13 (33.33)
30-39 ปี
4 (10.26)
40-49 ปี
10 (25.64)
มากกว่า 50 ปี
12 (30.77)
สถานภาพสมรส
โสด
26 (66.67)
คู่
7 (17.95)
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
6 (15.38)
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
9 (23.08)
อนุปริญญา
6 (15.38)
ปริญญา
24 (61.54)
อาชีพ
ว่างงาน
6 (15.38)
นักเรียน/นักศึกษา
6 (15.38)
รับจ้าง
4 (10.26)
เกษตรกร
3 (7.69)
ค้าขาย
6 (15.38)
รับราชการ
4 (10.26)
ธุรกิจส่วนตัว
10 (25.64)
รายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 20,000 บาท
26 (66.67)
21,001-40,000 บาท
12 (30.77)
มากกว่า 40,000 บาท
1 (2.56)
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยาลิเทียม
(เฉลีย่ 5 ปี ต่าสุด 0.5 ปี สูงสุด 30 ปี )
น้อยกว่า 1 ปี
5 (12.82)
1 ปี ถึง 5 ปี
17 (43.59)
5 ปี ถึง 10 ปี
12 (30.77)
มากกว่า 10 ปี
5 (12.82)
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ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง (N=39)
ข้อมูล
จานวนคน (ร้อยละ)
ผูด้ แู ล
บิดา และ/หรือ มารดา
23 (58.97)
สามี และ/หรือ ภรรยา
6 (15.38)
ญาติ
5 (12.82)
คนเดียว
3 (7.69)
บุตร
2 (5.13)
ผูท้ ท่ี าหน้าทีจ่ ดั ยาให้
ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาจัดยาเอง
35 (89.74)
ผูด้ แู ลจัดยาให้
4 (10.26)
โรคประจาตัว1
ไม่มโี รคประจาตัว
16 (41.03)
โรคไทรอยด์
4 (10.26)
โรคความดันโลหิตสูง
6 (15.38)
โรคไขมันในเลือดสูง
10 (25.64)
โรคเบาหวาน
3 (7.69)
โรคอื่ น ๆ เช่ น ภู มิ แ พ้ โรค
14 (35.90)
ทางเดินอาหาร โรคข้ออัก เสบ
เป็ นต้น
ยาทีใ่ ช้ร่วม1
ยาโรคไทรอยด์
4 (10.26)
ยาโรคความดันโลหิตสูง
6 (15.38)
ยาโรคไขมันในเลือดสูง
10 (25.64)
ยาโรคเบาหวาน
3 (7.69)
ยาโรคอื่น ๆ
- ยาแก้แพ้
7 (17.95)
- ยาแก้ป วดอัก เสบหรือ แก้
4 (10.26)
ปวดปลายประสาท
2 (5.13)
- ยาระบบทางเดินอาหาร
1 (2.56)
- ยาต้านเชือ้ ไวรัส HIV
1: ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา 1 คนอาจมีโรคประจาตัวมากกว่า 1
โรคขึน้ ไปหรือได้รบั ยาร่วมมากกว่า 1 ชนิดขึน้ ไป
คะแนนความรู้ คือ 11 (คะแนนต่ าสุดและสูงสุด คือ 9 และ
12 ตามลาดับ) ซึง่ สูงกว่าก่อนการให้ความรูอ้ ย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (P<0.001)
ส่ว นคะแนนความรู้ห ลัง ได้ร ับ ค าแนะน าผ่ า นไป
เฉลี่ย 12 สัปดาห์มีค่ามัธยฐาน คือ 11 (คะแนนต่ าสุดและ
สูง สุ ด คือ 8 และ 12 ตามล าดับ ) ซึ่ง สูง กว่ า ก่ อ นการให้
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ความรูอ้ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.001) แต่ไม่แตกต่าง
จากความรูห้ ลังให้คาแนะนาทันทีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P=0.268) (ตารางที่ 2)
เมื่อวิเคราะห์รายหมวดความรู้ หมวดข้อมูลยาและ
ผลข้า งเคีย ง วิธีร ับ ประทานยา และการปฏิบ ัติตัว พบว่ า
คะแนนความรูก้ ่อนได้รบั คาแนะนาต่างจากความรูห้ ลังได้รบั
ค าแนะน าทัน ทีแ ละต่ า งจากความรู้ใ น 12 สัป ดาห์ถัด มา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.001) ส่วนคะแนนหลังได้รบั
ความรู้ ท ั น ที แ ละที่ 12 สัป ดาห์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่คะแนนในหมวดอันตรกิรยิ า
ของยา คะแนนความรูห้ ลังได้รบั คาแนะนาโดยเภสัชกรทันที
สูงกว่าความรูท้ ่ี 12 สัปดาห์ถดั มาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P=0.045) (ตารางที่ 2)
ข้อมูลจากศูนย์พษิ วิทยา โรงพยาบาลศิรริ าชพบว่า
ในระยะเวลาทัง้ สิน้ 8 เดือนของการวิจยั ไม่พบอุบตั ิการณ์
ภาวะพิษจากยาลิเทียมทีเ่ กิดจากผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลศิริ
ราช ซึง่ ถือว่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนการศึกษา
ในช่วง พ.ศ. 2558-2560 ซึง่ พบอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะพิษ
จากยาลิเทียม จานวน 10 ราย

การอภิ ปรายผล
หลังได้รบั ความรูจ้ ากเภสัชกรทันทีและหลังจากนัน้
ประมาณ 12 สัปดาห์ ตัวอย่างมีความรูโ้ ดยรวมเกีย่ วกับยา
ลิเ ทีย มมากกว่ า ก่ อ นได้ ร ับ ความรู้ ก่ อ น แต่ ไ ม่ พ บความ
แตกต่างของความรู้หลังได้รบั ความรู้ทนั ทีและหลังจากนัน้
ประมาณ 12 สัปดาห์ เมื่อพิจารณาแยกรายหมวด พบว่า
ความรู้ ใ นหมวดข้ อ มู ล ยาและผลข้ า งเคี ย ง หมวดวิ ธี
รับประทานยา และหมวดการปฏิบตั ิตัว และหมวดอันตร
กิรยิ าของยา มีรูปแบบคะแนนเช่นเดียวกับคะแนนโดยรวม
ยกเว้นในหมวดอันตรกิรยิ าของยาพบว่า ความรู้หลังได้รบั
คาแนะนาทันทีสงู กว่าใน 12 สัปดาห์ถดั มา เนื่องจากหมวด
นี้เป็ นหมวดที่ค่อนข้างยาก ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เกิดอันตร
กิรยิ ากับยาลิเทียมต้องอาศัยความจามากกว่าความเข้าใจ
ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษามักจาชื่อยาเหล่านัน้ ไม่ได้หรือได้ไม่ครบ
ซึง่ หากตอบคาถามไม่ครบตามทีก่ าหนดไว้ (ระบุช่อื ยาอย่าง
น้อย 2 ชื่อ) ก็จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้ ดังนัน้ จึงแสดงให้เห็น
ว่า ผู้ป่วยควรพกบัตรประจาตัวผู้ป่วยลิเทียมทุกครัง้ ซึ่ง ใน
บัตรมีขอ้ มูลชื่อยาทีม่ อี นั ตรกิรยิ ากับลิเทียม
เมื่อพิจารณาคาตอบก่อนให้ความรู้โดยเภสัชกร
พบว่า มีหนึ่งประเด็นทีผ่ ู้ป่วยส่วนใหญ่มคี วามรูพ้ น้ื ฐานดีอยู่

แล้ว คือ การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องแม้อาการจะดีขน้ึ
คาดว่าผู้ป่วยน่ าจะได้รบั คาแนะนาจากแพทย์ผู้รกั ษาหรือ
พยาบาลอยู่แล้ว
ความรู้ก่ อ นได้ร ับ ค าแนะน าของตัว อย่ า งอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง อาจเป็ นเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มอี ายุยงั ไม่
มาก โดยมีอ ายุ น้ อ ยกว่ า 50 ปี คิด เป็ น ร้อ ยละ 60 และมี
ระดับ การศึก ษาส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดับ ปริญ ญา ความรู้ท่ี
ตัวอย่างมีอยู่ อาจมาจากการหาข้อมูลหรือการสอบถามจาก
แพทย์ผรู้ กั ษาหรือเภสัชกร
จากการศึก ษาพบว่ า ประสิท ธิภ าพของการให้
คาแนะนาโดยเภสัชกรยังคงอยู่เป็ นระยะเวลาประมาณ 3
เดื อ นดัง จะเห็ น ได้ จ ากความรู้ ห ลัง ได้ ร ับ ค าแนะน า 12
สัปดาห์โดยเฉลีย่ ไม่แตกต่างจากความรูห้ ลังได้รบั คาแนะนา
ทันที งานวิจยั เชิงสุ่มแบบปกปิ ดฝ่ ายเดียวของ Suanchang
(10) ในคลินิกลิเทียมแผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จ
เจ้า พระยา พบว่ า การบริบ าลทางเภสัช กรรมที่เ ภสัช กร
ติดตามและค้นหาปั ญหาจากการใช้ยา ทาให้กลุ่มทดลองมี
จานวนปั ญหาจากการใช้ยาโดยรวมและปั ญหาจากการใช้ยา
ที่มีผ ลการตรวจทางห้อ งปฏิบตั ิก ารยืน ยัน น้ อ ยกว่ า กลุ่ม
ควบคุ ม อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติใ นเดือ นที่ 4 หลัง การ
แทรกแซง ปั ญหาดังกล่าวลดลงเฉพาะในกลุ่มทดลองเท่านัน้
กลุ่มทดลองมีผปู้ ่ วยทีม่ รี ะดับยาอยู่ในช่วงการรักษามากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผูป้ ่ วยในกลุ่มทดลอง
ยังมีความรู้มากกว่าผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติในด้านการแก้ไขปั ญหาเมื่อลืมรับประทานยาและ
เมื่อร่างกายเกิดภาวะสูญเสียน้า แต่ไม่มคี วามแตกต่างอย่าง
มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติใ นด้า นผลลั พ ธ์ท างคลินิ ก และความ
ร่ ว มมื อ ในการรับ ประทานยาของผู้ ป่ วย งานวิ จ ัย ของ
Hongsing และ Pongpunna (11) ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาลิเทียม

155 รายของโรงพยาบาล พระศรี ม หาโพธิ ์ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี พบว่า ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงประมาณ
ร้อยละ 64 และส่วนใหญ่มอี ายุ 40-49 ปี โรคร่วมทางกายที่
พบมากที่สุด ได้แ ก่ ความดัน โลหิต สูง ซึ่ง ลัก ษณะข้อ มูล
ทัวไปสอดคล้
่
องกับตัวอย่างในงานวิจยั นี้ การศึกษาดังกล่าว
พบว่า ความรูร้ วมหลังให้คาแนะนาเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P=0.003) การศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า มีผู้ป่วย
จานวนหนึ่งใช้ยาลิเทียมร่วมกับยาอื่น ๆ ทีอ่ าจมีผลเพิม่ หรือ
ลดระดับยาลิเทียมในเลือดได้ ดังนัน้ การติดตามระดับยาใน
เลือดและการให้คาแนะนาเกี่ยวกับยาลิเทียมจากเภสัชกร
เป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รบั การรักษาที่เหมาะสม
และป้ องกันการเกิดพิษจากยาลิเทียมได้
งานวิจ ัย ของ Soares และคณะ (12) วัด ความรู้
ก่อนและหลังทีผ่ ปู้ ่ วยจานวน 10 รายได้รบั ความรูท้ นั ที และ
วัด ผลในนั ด ครัง้ ถัด ไปอีก 6 เดือ น ผลการศึก ษาพบว่ า
ความรู้เกี่ยวกับโรคอารมณ์สองขัว้ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้
ยาลิเทียม และความภาคภูมใิ จในตนเองของผู้ป่วยเพิม่ ขึน้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทงั ้ หลังได้รบั ความรู้ในทันที และ
นัดครัง้ ถัดไปอีก 6 เดือน แสดงว่าผูป้ ่ วยได้รบั ประโยชน์จาก
การได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคอารมณ์สองขัว้ และ
ยาลิเทียม อย่างไรก็ดีควรมีการศึกษานี้มีจานวนตัวอย่าง
น้อยมาก
งานวิจยั Singh และคณะ (13) แบบวัดผลก่อนและ
หลังการให้ความรูเ้ กีย่ วกับยาลิเทียม 7 วันในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยาดังกล่าวจานวน 50 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวช ประเทศ
อินเดีย พบว่า หลังจากที่ตวั อย่างได้รบั คาแนะนา คะแนน
ความรู้ สู ง ขึ้น จากคะแนนก่ อ นได้ ร ั บ ค าแนะน าอย่ า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิติ (P<0.05) ทัง้ ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ตัวเองและการใช้ยาลิเทียม รวมถึงคะแนนรวมด้วย

ตารางที่ 2. ความรูก้ ่อนและหลังได้รบั ความรู้ (N=39)
มัธยฐานของความรู้ (ค่าต่าสุดสูงสุด)
ผลคะแนนความรู้
ก่อนได้รบั คา หลังได้รบั คาแนะนา ในนัดครัง้ ถัด
แนะนา (Pre)
ทันที (Post 1)
มา (Post 2)
คะแนนรวม
5 ( 1, 8 )
11 ( 9, 12 )
11 ( 8, 12 )
ห ม ว ด ข้ อ มู ล ย า แ ล ะ 1 ( 0, 2 )
3 ( 1, 3 )
3 ( 1, 3 )
ผลข้างเคียง
หมวดวิธรี บั ประทานยา
2 ( 0, 3 )
3 ( 2, 3 )
3 ( 2, 3 )
หมวดการปฏิบตั ติ วั
2 ( 0, 3 )
3 ( 2, 3 )
3 ( 2, 3 )
หมวดอันตรกิรยิ าของยา
1 ( 0, 2 )
3 ( 2, 3 )
2 ( 1, 3 )

PrePost1
< 0.001
< 0.001

P
PrePost 2
< 0.001
< 0.001

Post1Post2
0.268
1.000

< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.001
< 0.001
< 0.001

1.000
1.000
0.045

856

นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ที่ในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มี
ปั ญหาด้านกระบวนการรูค้ ดิ เพื่อศึกษาเกีย่ วกับผลของการ
บริบาลทางเภสัชกรรม เช่น งานวิจยั เชิงสุ่มทีม่ กี ลุ่มควบคุม
ข อ ง Wiriyasirisakul แ ล ะ ค ณ ะ ( 14) ณ โ ร ง พ ย า บ า ล
มหาสารคามในตัวอย่าง 69 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 32
ราย ซึ่งจะได้รบั ความรู้เรื่องโรคและการรักษา บริบาลทาง
เภสัชกรรมร่วมกับการโทรศัพท์ตดิ ตามสัปดาห์ละครัง้ นาน
4 สัป ดาห์ (วัน ที่ 7, 14, 21 และ 28) และกลุ่ ม ควบคุม 37
ราย ซึ่ง ได้ร ับ บริก ารตามปกติ ผลการศึก ษาพบว่ า เมื่อ
สิน้ สุดการศึกษา ความร่วมมือในการใช้ยาของกลุ่มทดลอง
และกลุ่ มควบคุมไม่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P=0.109) แต่กลุ่มทดลองมีความรูเ้ รื่องโรคและยามากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.001) และอาการไม่พงึ
ประสงค์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอกโรคจิตเภท พร้อมกับการให้ความรูแ้ ละการแก้ไขปั ญหา
ทีเ่ กิดจากยา พร้อมให้ค่มู อื และติดตามผูป้ ่ วยทางโทรศัพท์
สามารถเพิม่ ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและยา และลดปั ญหาทีเ่ กิด
จากการใช้ยาบางประการได้
การศึ ก ษาที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาครัง้ นี้ คือ การให้คาแนะนาเรื่องยาลิเทีย มโดย
เภสัช กรส่ง ผลให้ผู้ป่วยมีค วามรู้มากขึ้นในเรื่องการใช้ยา
ความสาคัญ ของการรับ ประทานยา และเวลาที่ต้อ งเจาะ
เลือด อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา และอาการแสดง
ภาวะพิษจากยาลิเทียม รวมทัง้ การแก้ไขและการปฏิบตั ิตวั
ทีเ่ หมาะสมเมื่อเกิดอาการเหล่านี้ขน้ึ นอกจากนี้เภสัชกรยัง
ได้จดั ทาและมอบคู่มอื การใช้ยาลิเทียมให้ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั
ใช้ทบทวนความรูใ้ นการดูแลตัวเอง เมื่อผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั มี
ความรูใ้ นเรื่องยาแล้ว อาจทาให้สามารถเพิม่ ความร่วมมือใน
การใช้ยา และลดอัตราการกลับมาเป็ นซ้าของโรคได้ (15)
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยทีม่ กั หยุดยาทันทีเมื่อไม่สามารถทนอาการ
ข้างเคียงได้หรือไม่เข้าใจผลของการใช้ยา และสามารถลด
อุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะพิษจากยาลิเทียมได้ ดังเห็นได้จาก
ข้อมูลของศูนย์พษิ วิทยา โรงพยาบาลศิรริ าช ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2561-2562 ทีพ่ บอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะพิษจากยาลิเทียม
ลดลง การป้ องกันพิษจากยาลิเทียมช่วยให้ผปู้ ่ วยปลอดภัย
จากการใช้ยา และลดค่าใช้จ่ายจากการเข้าใช้บริการแผนก
ฉุกเฉินและการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้อกี ด้วย
สาหรับ จุ ด แข็ง ของงานวิจ ัย นี้ คือ มีก ารประเมิน
ความรู้หลังให้ค าแนะน าครัง้ 2 ซึ่ง ห่ า งจากการให้ความรู้
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ค่ อ นข้า งนานเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การศึก ษาอื่น ผลการ
ประเมิน ยัง พบว่ า หลัง จากได้ร ับ ค าแนะน าประมาณ 12
สัปดาห์โดยเฉลีย่ ตัวอย่างยังคงมีความรูเ้ รื่องยาลิเทียมเป็ น
อย่างดี แสดงให้เห็นว่า การให้คาแนะนาโดยเภสัชกรและ
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผ่นพับความรู้และบัตรประจาตัวผูท้ ่ี
ได้รบั ยาลิเทียม มีประสิทธิภาพทาให้ผปู้ ่ วยยังคงมีความรูอ้ ยู่
แม้จ ะผ่า นการให้คาแนะน าไปนานแล้ว ก็ตาม นอกจากนี้
งานวิจ ัย ยัง ติด ตามอุ บ ัติ ก ารณ์ ก ารเกิด ภาวะพิษ จากยา
ลิเทียมเปรียบเทียบก่อนและหลังการทาวิจยั ทาให้สามารถ
บอกได้ว่า การทีผ่ ปู้ ่ วยมีความรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ ส่งผลต่อพฤติกรรม
ทีเ่ หมาะสมของผูป้ ่ วยด้วย
ส าหรับ ข้อ จ ากัด และข้อ เสนอแนะในงานวิจ ัย นี้
ได้แก่ ข้อจากัดในเรื่องแบบวัดความรู้ท่ใี ช้มเี พียงชุดเดียว
แต่ ประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมการศึกษาหลายครัง้ ตัวอย่าง
อาจจ าค าถามได้ ท าให้ค ะแนนที่ว ัด ครัง้ ถัด มาอาจสูง ขึ้น
เนื่องจากตัวอย่างทราบประเด็นที่จะถามล่วงหน้ าและหา
คาตอบเฉพาะประเด็นทีถ่ ามนัน้ ในบางคาถาม ตัวอย่างบาง
รายตอบคาถามยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากบางคาถาม
ทีต่ ้องตอบให้ครบตามจานวนคาตอบทีโ่ จทย์ตอ้ งการ ทาให้
คะแนนในคาถามลักษณะนี้ น้อยกว่าข้ออื่น ๆ การศึกษาใน
อนาคต ควรติดตามเพื่อประเมินความรูข้ องผูป้ ่ วยเป็ นระยะ
ๆ โดยการเก็บข้อมูลที่นานขึน้ อีก เพื่อทาให้ทราบว่าระยะ
เวลานานขนาดเท่าไรทีผ่ ปู้ ่ วยควรได้รบั การกระตุ้น หรือควร
ได้รบั คาแนะนาอีกครัง้ เพื่อให้ความรูเ้ หล่านี้ยงั คงอยู่ต่อไป
นอกจากนี้ ประเด็นความรูใ้ นคาถามบางข้ออาจยากเกินกว่า
ผู้ป่ วยจะเข้า ใจได้ใ นระยะเวลาอัน สัน้ งานวิจ ัย ยัง ไม่ ไ ด้
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ท่เี กิดขึ้นและพฤติก รรมของ
ผูป้ ่ วยในการแก้ไขอาการไม่พงึ ประสงค์ว่าถูกต้องหรือไม่ จึง
ควรเก็บข้อมูลเหล่านี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้
ส่งผลต่อพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมของผูป้ ่ วยได้ชดั เจนยิง่ ขึน้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาลิเทียมโดย
เภสัช กรในผู้ท่ีไ ด้ร ับ ยานี้ จ ากหน่ ว ยตรวจจิต เวชศาสตร์
โรงพยาบาลศิรริ าช นอกเหนือจากการให้บริการจ่ายยาที่
ห้องยา เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีความรูใ้ นการใช้ยา และการปฏิบตั ติ วั
ที่ ถู ก ต้ อ งมากขึ้ น เนื่ องจากยั ง ไม่ มี ค ลิ นิ ก ลิ เ ที ย มใน
โรงพยาบาลศิริร าช ผู้วิจ ัย เห็น ความสาคัญ ในการสร้า ง
ความตระหนักให้ผู้ป่วยเห็น ความสาคัญของการใช้ยา จึง
ทาการศึกษาครัง้ นี้ ผลการวิจยั นี้สามารถนาไปต่อยอดการ

ปฎิ บ ั ติ ง านของเภสัช กรประจ าห้ อ งยาจิ ต เวชได้ ดี ข้ึน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาผู้ ป่ วยท าให้
สามารถเข้ า ถึ ง ผู้ ป่ วยได้ ม ากขึ้น และเภสัช กรสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ง่ายขึน้
ลิเทียมเป็ นยาที่มคี ่าดัชนีในการรักษาแคบและมี
โอกาสเกิดพิษจากยาได้ แพทย์ตอ้ งคอยตรวจวัดระดับยาใน
เลือดอย่างใกล้ชดิ และปรับให้อยู่ในช่วงของการรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ ลิเทียมยังมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก รวมถึงมี
โอกาสการเกิด ปฏิกิริย าระหว่ า งยาอื่น ได้ง่ า ย ในอนาคต
โรงพยาบาลจึง ควรพัฒ นาการบริบ าลทางเภสัช กรรมใน
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาลิเทียมต่อไป
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การให้ความรู้และให้
ค าแนะน าโดยเภสัช กรในผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ ยาลิเ ทีย ม ท าให้
ผู้ ป่ วยมีค วามรู้ เ กี่ย วกับ ข้อ มู ล ยาและผลข้า งเคีย ง การ
รับประทานยา ข้อปฎิบตั ติ วั และอันตรกิรยิ าของยามากขึน้
อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งอาจจะสัมพันธ์หรือไม่สมั พันธ์กบั การ
กลับเป็ นซ้าของโรค และการเกิดพิษจากยาลิเทียม ดังนัน้ ใน
อนาคตควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของการให้ความรูแ้ ละ
ให้คาแนะนาโดยเภสัชกรในผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยาลิเทียมกับการ
กลับเป็ นซ้าของโรค และการเกิดพิษจากยาอย่างชัดเจน
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