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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจความรู และพฤติกรรมการใชยาตานการอักเสบชนิด

ไมใชสเตียรอยด ของผู ปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที ่รับประทานยาแอสไพรินและรับบริการสุขภาพท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานทาโทกตำบลทุงฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และหาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยสวนบุคคล กับความรูและพฤติกรรมการใชยาตานการอักเสบชนิดไมใชสเตียรอยด ของผูปวยโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุมผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ี

รับประทานยาแอสไพรินและรับบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานทาโทก ตำบลทุงฝาย อำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง จำนวน 72 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล ความรู และพฤติกรรม

การใชยา NSAIDs ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาความเท่ียงเชิงเนื้อหาและหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ

ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) = 0.80 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และหาความสมัพันธ 

ของขอมูล โดยใชสถิติ Chi-Square  

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางจำนวน 72 คน จำแนกเปนเพศหญิงรอยละ 69.40 และเพศชาย รอยละ 

30.60 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 60-69 ปรอยละ 45.80 ระดับการศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษา ไมได

ประกอบอาชีพ รวมทั้งมีรายไดนอยกวา 1,000 ตอเดือน ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีโรคประจำตัวนอยกวาหรือ

เทากับสองโรค และมีบุตรเปนผูดูแลผูปวย มีความรูในการใชยา NSAIDs(ยากลุมเอ็นเสด) โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง รอยละ 71.25 เมื ่อพิจารณารายขอพบวากลุ มตัวอยางมีความรู ในระดับนอยในขอคำถาม ผู ที ่ไมควร

รับประทานยาแกปวด คลายกลามเนื้อ ปวดขอ (ยากลุมเอ็นเสด) ไดแกผูปวยโรคหัวใจ ผูปวยโรคไต ผูปวยความดัน
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โลหิตสูงและผู้สูงอายุคิดเป�นคะแนนเท่ากับร้อยละ 58.33 สำหรับพฤติกรรมการใช้ยา NSAIDs พบว่ามีการใช้ยา

ซ้ำซ้อนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 27.78 กลุ่มตัวส่วนใหญ่อย่างหาซื้อด้วยตนเองโดยได้รับคำแนะนำ หรือ

ชักชวนให้ใช้ยาจากเพื่อนบ้าน ร้อยละ 40.00 ซึ่งแหล่งที่มาของยาที่พบมากที่สุดคือ ร้านค้า/ร้านชำ 40.00 ทั้งนี้มี

การใช้ยากลุ่มเอ็นเสด เพื่อบรรเทาอาการปวดเอ็นและกล้ามเนื้อ ร้อยละ 65.00 และมีการใช้ยาบางคร้ังเมื่อมีอาการ 

ร้อยละ 80.00 โดยรับประทานหลังอาหารทันทีเป�นบางคร้ังร้อยละ 50.00 ผลลัพธ์จากการใช้ยาพบว่ามีอาการดีข้ึน

แต่ไม่หายขาด และไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ยาเท่ากันร้อยละ 90.00 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างป�จจยั

ส่วนบุคคลและความรู้ พบว่าจำนวนของโรคประจำตัว มีความสัมพันธ์กับความรู้ในการใช้ยากลุ่มเอ็นเสด P= 0.004  

ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการใช้ยา NSAIDs 

ของผู้ป่วยท่ีทานยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อให้มีการใช้ยา NSAIDsอย่างสมเหตุผล 

 

คำสำคัญ : ความรู้, พฤติกรรมการใช้ยา, ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ 

 

Abstract 
 This survey research aimed to explore the knowledge, behavior and relationship 
between personal factors to knowledge and behavior of non-steroid anti-inflammatory drug 
(NSAIDs) use among diabetic, High blood pressure patients. They took medicine from Ban 
Tha Tok Sub district Health Promotion Hospital, Thung Fai Sub-district, Mueang District, 
Lampang Province. 72 samples were drawn from diabetic, High blood pressure patients 
taking medicine from Ban Tha Tok Sub district Health Promotion Hospital. Data are 
collected using questionnaires contains personal information, knowledge and behavior of 
usingNSAIDs. Instrument quality checking by finding content validity and reliability 
(Coefficient Alpha= 0.80). Data analysis by using descriptive statistics and Chi-Square. 
 The results showed that the 72 samples consisted of female 69.40% male 30.40% 
Most of all aged between 60-69 years(45.80%) education level was in the elementary grade. 
Unemployed and earn less than 1,000 per month. Most of the sample group had less than or 
equal to two diseases and having children as caregivers. Knowledge of NSAIDs was at 
moderate Level (71.25%). When considering each item, it was found that the sample group 
had a low level of knowledge in patients with heart disease, kidney disease patients, 
hypertension patients and the elderly could not taken non-steroid anti-inflammatory drug 
(58.33%). The behaviors of NSAIDs use drugs in the past 3 months (27.78 %) The sample 
taking NSAIDs from Shop / Grocery Store(40.00 %) and received advice or persuaded to use 
drugs from neighbors (40.00%). NSAIDs were used for the relief of tendon and muscle pain 
(65.00%) that use sometime(80.00%) by taking sometime after meals immediately (50.00%). 
The results of drug use Found that the symptoms improved but not completely cured and did 
not find any side effects of the drug at the same amount (90.00%). The relationship between 
personal factors and drug use knowledge. Found that number of diseases correlated with 
knowledge of non-steroid anti-inflammatory drug (NSAIDs) use (P = 0.004). 
 Suggestions should be made to study the appropriate model to promote knowledge 
and behavior in order to reasonably use NSAIDs. 
 
Key Words : knowledge, drug use behavior, non-steroid anti-inflammatory drugs 
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บทนำ 

 ป�จจุบันพบว่า มีการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) อย่างพร่ำเพร่ือท้ังในสถานพยาบาล 

ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนร้านขายยา รวมไปถึงการขายยาอย่างผิดกฎหมายตามร้านชำและรถเร่ โดยเฉพาะการซื้อ

ขายในรูปแบบของ “ยาชุด” ซึ่งมีเอ็นเสดมากกว่า 1 ชนิดในยาชุดแต่ละซอง อันเป�นการซ้ำเติมให้เกิดพิษต่อไตอย่าง

รุนแรงย่ิงข้ึน (พิสนธ์ิ จงตระกูล, 2560). จากสถิติพบว่า คนไทยป่วยเป�นโรคไตเร้ือรังสูงถึง 8 ล้านคน คิดเป�นร้อยละ 

17 ของประชากรไทยในป�จจุบัน เป�นสถิติที่ค่อนข้างสูงจัดได้ว่า ติดอันดับ 3 ของ ประเทศในอาเซียน ในจำนวน

ทั้งหมดนี้มีคนไข้โรคไตที่ต้องการฟอกไตประมาณ 2 แสนคน อีกทั้งสถิติพบว่า จะเพิ่มขึ้นถึงป�ละ 8 พันราย ซึ่งส่วน

ใหญ่เกิดจากโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง โดยร้อยละ 5.4 ของโรคไตเร้ือรังเกิดจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม

โดยเฉพาะผู้ที่กินยาแก้ปวดแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) มาเป�นเวลานาน (ชัยรัตน์ 

ฉายากุล, 2560) 

ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ มีฤทธ์ิในการแก้ปวด ลดการอักเสบ และลดไข้ เป�นท่ีนิยมใช้กันอย่าง

แพร่หลายโดยเฉพาะการระงับปวดในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง สามารถใช้ร่วมกับยาแก้ปวดกลุ่มอ่ืนเพื่อช่วยเสริมฤทธ์ิ

แก้ปวดให้ดีข้ึน ป�จจุบันพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากใช้ยา NSAIDs ไม่สมเหตุผล โดยมีการใช้ยาในกลุ่มนี้ซ้ำซ้อน ใช้ยาไม่

ถูกขนาดการรักษา และ ไม่ถูกโรคไม่ถูกเวลา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านการอักเสบชนิด

ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น 1) ผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร เป�นผลข้างเคียงที่สำคัญและพบได้บ่อยที่สุด โดยพยาธิ

สภาพเกิดได้ตลอดทางเดินอาหารทำให้เกิด อาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องแบบ dyspepsia ท้องอืด อาหารไม่ย่อยเรอ

เปร้ียวถ่ายเหลว เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก แผลในลำไส้ใหญ่จนถึงกระเพาะอาหารและลำไส้ทะลุ 2) ผลต่อตับ 

ทำให้ค่าเอนไซม์ของตับผิดปกติเกิดพิษต่อตับได้ ป�จจัยท่ีทำให้ NSAIDs เป�นพิษต่อตับ มากข้ึนเช่น ผู้สูงอายุ การใช้ยา

ร่วมกันหลายชนิด 3) ผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยา NSAIDs ทุกตัวทำให้เกิดการค่ังของเกลือและน้ำใน

ร่างกายเป�นผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น โดยความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ถึง 6 มม.ปรอท 4) ผลข้างเคียงต่อ

ระบบไตและสมดุลของเกลือแร่ โดยทั่ว ไปยา NSAIDs จะเกิดผลข้างเคียงน้อยมากกับไตของคนปกติ แต่ในผู้ป่วยบาง

กลุ่ม เช่น ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องเรื้อรังมาก่อน (renal insufficiency) ตับแข็ง เบาหวาน กลุ่มอาการเน

โฟรติก ภาวะหัวใจวาย ภาวะท่ีร่างกายขาดสารน้ำไม่มีความสมดุลของเกลือแร่ทำให้ความดันโลหิตสูง และผู้สูงอายุจะ

เกิดผลข้างเคียงของยาต่อไตได้บ่อยข้ึน (พรทวี เลิศศรีสถิต และสุชีลา จันทร์วิทยานุชิต). 

 จากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก มีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูงทั้งหมด 857 คน แยกเป�น โรคเบาหวาน 81 คนคิดเป�น 11.40 ต่อพันประชากร โรคความดันโลหิตสูง

จำนวน 552 คนคิดเป�น 77.67 ต่อพันประชากร และเป�นโรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 224 

คนคิดเป�น 31.52 ต่อพันประชากรและพบผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อน ท่ีไต จำนวน 53 คน คิดเป�นอัตราอุบัติการณ์

ของโรค 61.84 ต่อพันประชากร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกป� โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลใน

เลือดไม่ได้ และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ มีโอกาสพบภาวะแทรกซ้อนมากกว่า

ผู้ป่วยที่ควบคุมได้ เช่นผู้ป่วยที่ได้รับยาแอสไพรินในการรักษาอยู่แล้ว และมีการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่ส

เตียรอยด์ ซ้ำซ้อน อาจส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนอื่น ตามมาทำให้เกิดความรุนแรงของโรค อันตรายถึงชีวิตได้ 

ป�จจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบาย โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) คือการใช้
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ยาคุ้มค่า ปลอดภัยและไม่ซ้ำซ้อน โดยตัวชี้วัดที ่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ คือ 

ตัวชี้วัดท่ี 13 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการใช้ยากลุ่ม ต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ซ้ำซ้อน มีเกณฑ์เป้าหมาย คือ

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 และตัวชี้วัดท่ี 14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระดับ 3 ข้ึนไปท่ีได้รับยาต้านการอักเสบ

ชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ โดยมีเกณฑ์เป้าหมาย คือน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 

 ด้วยเหตุผลนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหาความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่ส

เตียรอยด์ ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีรับประทานยาแอสไพริน และรับบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อนำมาเป�นข้อมูลพื้นฐานท่ีสำคัญใน

การไปวางแผนการให้ความรู้ ตลอดจนพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมการการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ท่ี

ถูกต้องเหมาะสม ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสำรวจความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงที่รับประทานยาแอสไพริน และรับบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทา่โทก 

ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างป�จจัยส่วนบุคคล กับความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิด

ไม่ใช่สเตียรอยด์ ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีรับประทานยาแอสไพริน 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิด

ไม่ใช่สเตียรอยด์ ของผู ้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีรับประทานยาแอสไพรินและรับบริการสุขภาพท่ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทกตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีรับประทานยาแอสไพรินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน

ท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 660 คน ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย 

จำนวน 72 คนเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2563 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป�นแบบสอบถามคุณลักษณะทั่วไป ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านการ

อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือโรคความดันโลหิตสูง แบ่งออกเป�น 3 ตอนดังนี้  

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจำตัว 

และการมีผู้ดูแล แบบสอบถามเป�นลักษณะปลายเป�ด และแบบเลือกตอบ (check list)  

 ตอนที่ 2 ความรู้ในการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) แบบสอบถามเป�นลักษณะ 

ปลายป�ด (Close-Ended Response Question) ข้อคำถามเป�นแบบเลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ จำนวน 10 ข้อโดยมีข้อ
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คำถามท่ีถูก คือข้อ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 และ 10 ส่วนข้อคำถามท่ีผิด คือข้อ 4 และ 5 โดยกำหนดระดับคะแนนเป�น 

มีความรู้ระดับมาก (ตอบถูก 8-10ข้อ) ปานกลาง (ตอบถูก 6-7ข้อ) น้อย (ตอบถูก 0-5ข้อ)  

 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เป�นแบบสอบถามคำถาม

ปลายป�ด และแบบเลือกตอบ (check list) จำนวน 10 ข้อโดยมีเกณฑ์พิจารณาว่าพฤติกรรมเหล่านี้สมเหตุผลคือ 

การรับประทานยาด้วยความถี่ที่ถูกต้อง ถูกขนาดการรักษาด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม เวลาในการรับประทานยา

เหมาะสม ไม่เป�นการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อนและแหล่งท่ีมาของยาเหมาะสม 

 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คนได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประสานงานขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก  

 2. ประสานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม 

 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

จริยธรรมการวิจัย 

 ผู้ศึกษาเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมศึกษา โดยดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที ่สมัครใจตอบคำถามใน

การศึกษาคร้ังนี้ มีการอธิบายวัตถุประสงค์ก่อนการสัมภาษณ์จนเป�นท่ีเข้าใจ ข้อมูลท่ีได้จะเก็บเป�นความลับ ไม่นำไป

เป�ดเผยเป�นรายบุคคล และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบคำถามหรือออกจากการศึกษาได้ตลอดเวลา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ความถ่ี 

ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง ร้อยละ 69.40 และเป�นเพศชาย ร้อยละ 30.60 โดยมีอายุระหว่าง   

60-69 ป� คิดเป�นรอ้ยละ 45.80 มีการศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา เป�นส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.00 เมื่อพิจารณาถงึการ

ประกอบอาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้การประกอบอาชีพ สูงสุดคิดเป�นร้อยละ 43.10 และ มีรายได้อยู่ในระดับต่ำ

กว่า 1,000 บาท คิดเป�นร้อยละ 43.10 สำหรับป�จจัยด้านโรคประจำตัวพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว

น้อยกว่า 2 โรค ร้อยละ 87.50 รองลงมา คือมีโรคประจำตัวมากกว่า 2 โรค ร้อยละ 12.50 ทางด้านป�จจัยการมี

ผู้ดูแล พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีผู้ดูแล ท่ีเป�นบุตร คิดเป�นร้อยละ 58.46 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทัว่ไป จำนวน (n=72) ร้อยละ 

เพศ   

   ชาย 22 30.60 

   หญิง 50 69.40 

อาย ุ   

   30 – 39 ป� 1 1.40 

   40 - 49 ป� 1 1.40 

   50 – 59 ป� 12 16.70 

   60 – 69 ป� 33 45.80 

   70 – 79 ป� 12 16.70 

   80 ป�ข้ึนไป 13 18.10 

การศึกษา   

   ไม่ได้รับการศึกษา 11 15.30 

   ประถมศึกษา 54 75.00 

   มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวส. 5 6.90 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1.40 

   ปริญญาตรี 1 1.40 

อาชีพ   

   ไม่ได้ประกอบอาชีพ 31 43.1 

   เกษตรกร 19 26.40 

   รับจ้างท่ัวไป 12 16.70 

   ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 1.40 

   ค้าขาย 7 9.70 

   อื่นๆ 2 2.80 

รายได้   

   ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1,000 31 43.10 

   1,001-2,500 บาท 7 9.70 

   2,501-5,000 บาท 19 26.40 

   5,001-10,000 บาท 12 16.70 

   10,001 ข้ึนไป บาท 3 4.20 
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โรคประจำตัว 

   น้อยกว่า 2 โรค 37 51.40 

   มากกว่า 2 โรคข้ึนไป 35 48.60 

การมีผู้ดูแล   

   ไม่มีผู้ดูแล 7 9.72 

   มีผู้ดูแล (ระบุ) 65 90.28 

   บุตร  38 58.46 

   ภรรยา 12 18.46 

   สาม ี 13 20.00 

   หลาน 1 1.53 

   ญาติ 1 1.53 

  

ความรู้ในการใช้ยา NSAIDs  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับคะแนนความรู้ในการใช้ยา NSAIDs โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

ระดับคะแนนโดยรวม ร้อยละ 71.25 เมื่อพิจารณารายข้อความรู้ในข้อคำถาม ผู้ที่ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวด 

คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (ยากลุ่มเอ็นเสด) ได้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและผู้สงูอายุ   

มีระดับความรู้ในระดับน้อยท่ีสุด คิดเป�นคะแนน ร้อยละ 58.33 รองลงมาคือ ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานยาแก้

ปวด คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (ยากลุ่มเอ็นเสด) ติดต่อกันได้ตลอด เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการออกฤทธ์ิของยาได้ดีข้ึน 

มีระดับความรู้ในระดับปานกลาง คิดเป�นคะแนน ร้อยละ 61.11 และความรู้เกี่ยวกับการรับประทานยาแก้ปวด 

คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (ยากลุ่มเอ็นเสด) จะทำให้ความดันในเลือดสูงขึ้น และเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตกได้            

มีความรู้ในระดับปานกลางคิดเป�นร้อยละ ร้อยละ 61.11 (ตารางท่ี 2) 

ตาราง 2 แสดงข้อมูลเก่ียวกับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างในการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ 

(NSAIDs)  

คำถาม ตอบถูก ตอบผิด แปลผล 

1. ท่านทราบว่าป�จจุบันท่านใช้ยาต้านเกร็ดเลือด (Aspirin) ร่วมกับ 

 ยาเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

56 

(77.77) 

16 

(22.23) 

ปานกลาง 

2. ท่านรู้จักยาแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (ยากลุ่มเอ็นเสด) 59 

(81.94) 

13 

(18.06) 

มาก 

3. ยาแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (ยากลุ่มเอ็นเสด) ควร 

 รับประทาน หลังอาหารทันที 

68 

(94.44) 

4 

(5.56) 

มาก 

4. สามารถรับประทานยาแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ  

   (ยากลุ่มเอ็นเสด) ติดต่อกันได้ตลอด เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการ  

 ออกฤทธ์ิของยาได้ดีข้ึน 

44 

(61.11) 

28 

(38.89) 

ปานกลาง 
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5. ยาแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (ยากลุ่มเอ็นเสด) สามารถ 

 เพิ่มปริมาณการใช้ได้เอง เพื่อให้หายเร็วข้ึน 

48 

(66.66) 

24 

(33.34) 

ปานกลาง 

6. ยาแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (ยากลุ่มเอ็นเสด) ผู้ป่วย  

 โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและผูสู้งอายุไม่ 

 ควรรับประทาน 

42 

(58.33) 

30 

(41.67) 

น้อย 

7. ยา แก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (ยากลุ่มเอ็นเสด) ทำให้เกิด 

 อาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร และทำให้เลือดออกใน  

 กระเพาะอาหาร 

59 

(81.94) 

13 

(18.06) 

มาก 

8. การรับประทานยาแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ  

    (ยากลุ่มเอ็นเสด) จะทำให้ความดันในเลือดสูงข้ึน และเสี่ยงต่อ 

 เส้นเลือดในสมองแตกได้ 

44 

(61.11) 

28 

(38.89) 

ปานกลาง 

9. ยาแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (ยากลุ่มเอ็นเสด) เป�นยาช่วย  

 บรรเทาอาการ ไม่ได้รักษาให้หายโรค 

47 

(65.27) 

25 

(34.73) 

ปานกลาง 

10. ท่านใช้ยาต้านเกล็ดเลือด (Aspirin) แล้ว ไม่ควรรับประทานยา 

   แก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (ยากลุ่มเอ็นเสด) เพิ่มอีก 

46 

(63.88) 

26 

(36.12) 

ปานกลาง 

ร้อยละคะแนนโดยรวม 71.25 ปานกลาง 

 

พฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยา NSAIDs ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่าผู้ป่วยไม่ได้ใช้ยา ร้อยละ 72.22 

และเคยใช้ หรือกำลังใช้อยู่ ร้อยละ 27.78โดยในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยาส่วนใหญ่ได้รับคำแนะนำหรือชักชวนให้ใช้ยา 

NSAIDs จากเพื่อนบ้าน ร้อยละ 40.00 วัตถุประสงค์ในการใช้ยา NSAIDs ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เพื่อรกัษา

อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ ร้อยละ 65.0 การซื้อยา NSAIDs ส่วนใหญ่ซื้อยาดังกล่าวด้วยตนเองร้อยละ 50.0 จาก

ร้านค้า/ร้านชำ ร้อยละ 40.0 ผลจากการใช้ยา NSAIDs พบว่า อาการปวดดีข้ึนแต่ไม่หายขาด แต่ไม่มีอาการข้างเคียง 

คิดเป�นร้อยละ 90.0 เท่ากัน และใช้ยาเป�นบางครั้งเมื่อปวดร้อยละ 80.0 โดยการรับประทานหลังอาหารทันทเีป�น

บางคร้ังร้อยละ 50.0 (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) 

พฤติกรรมการใช้ยา จำนวน (n=72) ร้อยละ 

1. พฤติกรรมการใช้ยา NSAIDs ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา   

   ไม่ได้ใช ้ 52 72.22 

   ใช ้ 20 27.78 
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2. บุคคลที่ใหค้ำแนะนำหรือชักชวนให้ใช้ยา NSAIDs 

    ครอบครัว ญาติ 2 10.00 

    เพื่อนบ้าน 8 40.00 

    ผู้ขาย 3 15.00 

    บุคลากรทางการแพทย์ 7 35.00 

3. วัตถุประสงค์ของการใช้ยา NSAIDs   

    รักษาโรคประจำตัวหรือโรคเร้ือรัง 3 15.00 

    รักษาอาการปวดข้อและกระดูก 4 20.00 

    รักษาอาการปวดเอ็นและกล้ามเนื้อ 13 65.00 

4. สถานที่ซ้ือยาหรือได้รับยากลุ่มNSAIDs   

   คลินิก 1 5.00 

   ร้านยา 4 20.00 

   ร้านค้า/ร้านชำ 8 40.00 

   รถเร่/คนเร่ 1 5.00 

   รพ./รพ.สต. 6 30.00 

5. บุคคลที่ซ้ือ NSAIDs ให้กับท่าน   

   ซื้อเอง 10 50.00 

   ขอจากแพทย์ร่วมกบัยาโรคประจำตัว 7 35.00 

   ฝากคนอื่นซื้อให ้ 3 15.00 

6. ผลจากการใช้ยา NSAIDs   

   อาการหายขาด 2 10.00 

   อาการดีข้ึนแต่ไม่หาย 18 90.00 

8. ผลข้างเคียงจากการใช้ยา NSAIDs   

   ไม่พบอาการผิดปกติ 18 90.00 

   พบอาการผิดปกติ 2 10.00 

9. รับประทานยากลุ่ม NSAIDs ทุกครั้งที่มีอาการปวดข้อ/ 

ปวดกล้ามเน้ือ 

  

   ใช้ทุกคร้ัง 4 20.00 

   ใช้เป�นบางคร้ัง 16 80.00 

10. รับประทานยากลุ่ม NSAIDs หลังอาหารทันท ี   

   ทุกคร้ัง 7 35.00 

   เป�นบางคร้ัง 10 50.00 

   รับประทานเมื่อปวด ไม่มีเวลากำหนด 3 15.00 
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ความสัมพันธ์ระหว่างป�จจัยส่วนบุคคลกับระดับความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาต้านการอักเสบชนิด

ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) 

ความสัมพันธ์ระหว่างป�จจัยส่วนบุคคลกับระดับความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาต้านการอักเสบชนิด

ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) พบว่าป�จจัยจำนวนการมีโรคประจำตัวมีความสัมพันธ์ความรู้การใช้ยาต้านการอักเสบ

ชนิดไม่ใช่ สเตียรอยด์ (NSAIDs)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.004) (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4 ป�จจัยที่ม่ีความสัมพันธ์กับระดับความรอบรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ 

(NSAIDs)  

ป�จจัย 
ระดับความรู ้

P-value 
น้อย ปานกลาง มาก 

เพศ    0.369 

   ชาย 2(2.78) 8(11.11) 12(16.67)  

   หญิง 11(15.28) 13(18.06) 26(36.10)  

อาย ุ    0.201 

   น้อยกว่า 60 ป� 1(1.40) 6(8.33) 7(9.72)  

   60-79 ป� 7(9.72) 12(16.67) 26(36.11)  

   80 ป�ข้ึนไป 5(6.94) 3(4.17) 5(6.94)  

ระดับการศึกษา    0.561 

   ไม่ได้รับการศึกษา 2(2.78) 8(11.11) 12(16.67)  

   ได้รับการศึกษา 11(15.28) 13(18.06) 26(36.10)  

อาชีพ    0.861 

   ไม่ได้ประกอบอาชีพ 7(9.72) 8(11.11) 16(22.22)  

   เกษตรกรรม 5(6.94) 5(6.94) 9(12.5)  

   รับจ้างท่ัวไป  1(1.39) 4(5.56) 7(9.72)  

   รับราชการ 0(0.00) 0(0.00) 1(1.39)  

   ค้าขาย 0(0.00) 3(4.17) 4(5.56)  

   อ่ืนๆ 0(0.00) 1(1.39) 1(1.39)  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    0.867 

 น้อยกว่า 5,000 บาท 10(15.27) 16(22.22) 31(43.06)  

 มากกว่า 5,000 บาท  3(4.17) 5(6.94) 7(9.72)  

โรคประจำตัว    0.004* 

 น้อยกว่า 2 โรค 9(12.5) 15(20.83) 12(16.67)  

 มากกว่า 2 โรคข้ึนไป  4(5.56) 6(8.33) 26(36.11)  

การมีผู้ดูแล     

 มี 12(16.67) 20(27.78) 33(45.83) .560 

 ไม่ม ี 1(1.39) 1(1.39) 5(6.94)  
* มีนัยสำคัญท่ีระดับ p-value ≥0.05 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการใช้ยาNSAIDs อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป�นร้อยละ 

71.25 สอดคล้องกับการศึกษาของอาทิตยา แก้วคำ (2557) ท่ีได้ศึกษาความรู้ในการใช้ยาdiclofenac ในผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงพบว่ามีการ ใช้ยาอย่างสมเหตุผลอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 53.24 และการศึกษาของวัชราภรณ์ 

กุลวงศ์ (2561). ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบ ชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ของผู้สูงอายุ ในอำเภอ

ทุ ่งฝนจ ังหวัดอ ุดรธานี กล ุ ่มต ัวอย่างม ีคะแนนความรู ้ ในการใช้ยา NSAIDs เฉล ี ่ยอย ู ่ ในระดับปานกลาง

mean(SD)=2.50(2.16) และการศึกษาของจิรชัย มงคลชัยภักด์ิ (2555) ศึกษาความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้

ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการ ในร้านยาชุมชนจังหวัดปทุมธานีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคะแนน ความรู้เกี่ยวกับ

การใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยคะแนนสูงสุดอยู่ท่ี 11 คะแนน ต่ำสุดอยู่ท่ี 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคือ 

7.96 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.568 สาเหตุดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอยา่งส่วน

ใหญ่ร้อยละ 45.80 เป�นผู้สูงอายุซึ่งการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาบางคนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้อาจเป�น

อุปสรรคในการแสวงหาความรู้ และอาจได้รับความรู้เพียงทางเดียวคือได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์

หรือเภสัชกรทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบในการใช้ยาไม่เพียงพอโดยเฉพาะผลข้างเคียงจาก

การใช้ยา NSAIDs ตามข้อมูลในการทดสอบความรู้ด้านการใช้ยา พบว่าความรู้เกี่ยวกับการรับประทานยาแก้ปวด 

คลายกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (ยากลุ่มเอ็นเสด) ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ

ผู้สูงอายุ ได้คะแนนความรู้ในระดับน้อยคิดเป�นคะแนนเท่ากับร้อยละ 58.33 ท้ังนี้พฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทาน

ยาNSAIDs หลังอาหารทันที พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติตัวได้บางคร้ัง ร้อยละ 50.00 แต่อย่างไรก็ตามพบว่า

การรับประทานยา NSAIDs ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับป�จจัยด้านจำนวนโรคประจำตัวท่ี

เป�นอยู่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.004) สำหรับพฤติกรรมการใช้ยาNSAIDs พบว่ามีการใช้ยายากลุ่มเอน็เสด

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 27.78 ซึ ่งวัตถุประสงค์ของการรับประทานยาเพื่อรักษาอาการปวดเอ็นและ

กล้ามเนื้อ ร้อยละ 65.00 โดยเพื่อนบ้านเป�นผู้แนะนำร้อยละ 40.00 เมื่อพิจารณาถึงช่องทางท่ีได้รับยาพบว่า ร้อยละ 

40.00 ซื้อยาด้วยตนเองร้อยละ 50.00 จากร้านค้า/ร้านชำร้อยละ 40.00 โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการรับประทานยา

ซ้ำซ้อนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาการดีข้ึนแต่ไม่หายขาด ซึ่งพฤติกรรมการซื้อยารับประทานด้วยตนเอง สำหรับวิธีการ

รับประทานยากลุ่มNSAIDs พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 รับประทานหลังอาหารทันทีเป�นบางคร้ัง 

ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการได้รับยาNSAIDs ซ้ำซ้อนมากข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของชื่นจิตร กองแก้ว (2557) ท่ี

ศึกษาการ ใช้ยาในผู้สูงอายุไทยในเขตภาคเหนือตอนล่างของ ประเทศไทยพบว่ายังมีการใช้ยาไม่สมเหตุผลของ

ผู้สูงอายุคือผู้สูงอายุบางรายซื้อยาจากร้านขายของชำ หรือมักซื้อยาจากร้านยาโดยไม่คำนึงถึงว่าร้านยานั้น เป�นร้าน

ยาคุณภาพหรือไม่และมีการใช้ยาบรรจุเสร็จ และยาชุดร่วมกับยาท่ีได้รับจากโรงพยาบาลซึ่งมีความเสี่ยงต่อการใช้ยา

โดยขาดความรู้ และการได้รับยาซ้ำซ้อนโดยพบว่าแหล่งท่ีได้รับยา(คลินิกร้านยาหน่วยบริการปฐมภูมิ)เกี่ยวข้องกับ

การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการรับยาจากคลินิกเอกชนเป�นป�จจัย ที่สัมพันธ์กับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์จากการ ใช้ยาในผู้สูงอายุดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้ยาNSAIDs เป�นบางครั้งเมื่อมีอาการ

ปวดข้อ/ปวดกล้ามเนื้อ ร้อยละ 75.00 
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เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างป�จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่ 

สเตียรอยด์ (NSAIDs)ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างป�จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการใช้ยาต้านการอักเสบชนิด

ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ของกลุ่มตัวอย่าง  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มผู ้ดูแลผู ้ป่วยที่ใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ของผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีรับประทานยาแอสไพริน ในส่วนความรู้เร่ืองยา NSAIDs  

  2. ควรมีการศึกษาเชิงระบาดวิทยาในส่วนของผลข้างเคียงและอาการแพ้ยาที่เกิดจากยาNSAIDs เพื่อให้

ทราบขนาดและความรุนแรงของป�ญหา และนำไปสู่การแก้ไข 

  3. ควรมีการศึกษาแหล่งกระจายยาที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ยาไม่สมเหตุผล เพื่อหาป�ญหาและ

นำไปสู่การแก้ไขอย่างเป�นรูปธรรม 

  4. ควรมีการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการใช้ยา NSAIDs ของผู้ป่วยท่ี

ทานยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ 
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