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ประสิทธิผลของการให้ความรู้ด้านยาที่บริหารทางสายให้อาหาร Nasogastric tube 
ในบุคลากรทางการแพทย์ทีมเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลละงู 

  กนกวรรณ มุสิกะศิริ* 
บทคัดย่อ 

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการให้ความรู้ด้านยาที่บริหารทางสายให้อาหาร 
Nasogastric tube ในบุคลากรทางการแพทย์ทีมเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลละงู โดยการประเมินระดับ
คะแนนความรู้ก่อนและหลังให้ความรู้ด้านยา  
  ได้ท าการศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรทางการแพทย์ ในทีมเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลละ
งู จ านวนทั้งหมด 58 คน ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ จ านวน 7 คน เภสัชกร จ านวน 6 คน และพยาบาล 
จ านวน 45 คน และแบ่งวิธีการด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 ส ารวจรายการยาที่มีรูปแบบที่
มีผลต่อการบริหารยาทางสายให้อาหารจากบัญชียาโรงพยาบาลละงู ตามรูปแบบการออกฤทธิ์ของยา 
4 ชนิด ได้แก่ enteric-coated , sustained release tablets  controlled release และ 
sublingual tablets  ระยะที่ 2  ศึกษาปัญหา โดยค้นหาผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหารต่อเนื่อง ในระบบ
เยี่ยมบ้านของโรงพยาบาล และส ารวจผู้ป่วยใส่สายอาหารต่อเนื่องที่แพทย์มีการสั่งใช้ยารูปแบบที่ไม่
เหมาะสม จากเวชระเบียนผู้ป่วย โปรแกรม Hos Xp ย้อนหลัง 1 ปี  ระยะที่ 3  การแก้ปัญหา  มีการ
จัดท าเอกสารด้านยาและแนวทางการบริหารยา จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาประเมินความรู้ด้านยา โดย
การใช้แบบทดสอบ ก่อนและหลังให้ความรู้ด้านยา แบ่งเกณฑ์คะแนนออกเป็น 5 ช่วงระดับ และ
ด าเนินการปรึกษาแพทย์ส าหรับผู้ป่วยใส่สายให้อาหารต่อเนื่องที่มีการได้รับยารูปแบบไม่เหมาะสม 
เพ่ือปรับเปลี่ยนยาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย  ระยะที่ 4  มีการติดตามการสั่งใช้ยา
หลังจากให้ความรู้ด้านยา เป็นระยะเวลา 4 เดือน และสรุปผลศึกษา  
  ผลการศึกษาพบว่าหลังจากให้ความรู้ด้านยา บุคลากรทางการแพทย์มีคะแนนความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉลี่ยของเภสัชกรอยู่ในระดับดีมาก  (p<0.05) 
คะแนนเฉลี่ยของแพทย์อยู่ในระดับดี (p<0.0001) และคะแนนเฉลี่ยของพยาบาลอยู่ในระดับปาน
กลาง (p<0.0001) 
  จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี พบว่ามีผู้ป่วยใส่สายให้อาหารต่อเนื่อง จ านวนทั้งหมด 6 
ราย ที่ได้รับยาในรูปแบบที่ไม่ควรบริหารยาทางสายให้อาหาร  ก็ได้รับการแก้ไขโดยแพทย์ในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบยาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายและได้รับค าแนะน าในการบริหารยา
จากเภสัชกร  และหลังให้ความรู้ด้านยา ก็ได้มีการติดตามการสั่งใช้ยา เป็นเวลา 4 เดือน พบว่าแพทย์
มีการสั่งใช้ในยารูปแบบดังกล่าวลดลงในทุกรายการ 

ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการประเมินความรู้ของเจ้าหน้าที่ก็จะท าให้ทราบถึงสาเหตุ
ของปัญหานี้ได้ และการให้ความรู้ด้านยาแก่เจ้าหน้าที่จึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญ อันจะส่งผลต่อการ
เลือกใช้ยาแก่ผู้ป่วย และมีการบริหารยาผ่านทางสายให้อาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ควรมี
การให้ค าแนะน าหรือให้ความรู้ด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานและต่อผู้ป่วย 
ค าหลัก: ความรู้ด้านยา  ยาที่บริหารทางสายให้อาหาร Nasogastric tube  บุคลากรทางการแพทย์
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บทน า 
ที่มาและความส าคัญ  
  การบริหารยาทางสายให้อาหารแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลละงูในปัจจุบันนั้น จะพบในผู้ป่วย 2 
กลุ่ม คือ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยวิกฤติ  และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ -อัมพาตที่นอนติด
บ้านติดเตียง ซึ่งจากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ผ่านมา ปัญหาที่พบด้านยาของ
ผู้ป่วยที่ใส่สายอาหาร ได้แก่ แพทย์มีการสั่งใช้ยารูปแบบที่ไม่เหมาะสม โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การออกฤทธิ์ของยา ได้แก่ ยารูปแบบที่ออกฤทธิ์เนิ่น (sustained release tablet) ยาในรูปแบบ
เคลือบป้องกันการการแตกตัวที่กระเพาะอาหารแต่ให้แตกตัวที่ล าไส้เล็ก(enteric-coated tablet)  
ยารูปแบบอมใต้ลิ้น(sublingual tablet) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับสายให้อาหารอุดตัน
จากยา  มีการใช้ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยากันระหว่างยา-ยา  ยา-อาหาร  อีกทั้งยาแต่ละชนิด  มีการ
สั่งซื้อยาจากหลายบริษัท เนื่องมาจากการขนส่งยาล่าช้าหรือมีการส ารองยาไม่เพียงพอ  ซึ่งยาแต่ละ
ชนิดนั้นแม้ว่าเป็นตัวยาส าคัญชนิดเดียวกัน อาจมีการผลิตยาที่มีรูปแบบการออกฤทธิ์ของยาแต่ละ
บริษัทแตกต่างกันได ้
  ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกฤทธิ์ของยา เช่น ยารูปแบบที่ออกฤทธิ์เนิ่น 
(sustained release tablet) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เตรียมขึ้นเพ่ือให้ยามีคุณสมบัติพิเศษสามารถ
ปลดปล่อยตัวยาและออกฤทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาที่ก าหนด การบดยาชนิดนี้จะท าให้รูปแบบของยาถูก
ท าลายเป็นผลให้ตัวยาถูกปลดปล่อยออกมาในปริมาณท่ีสูงช่วงแรก ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์และเกิดพิษได้ และในช่วงหลังไม่มีตัวยาปลดปล่อยออกมาท าให้ไม่ได้ผลในการรักษา  ยาใน
รูปแบบเคลือบป้องกันการการแตกตัวที่กระเพาะอาหารแต่ให้แตกตัวที่ล าไส้เล็ก (enteric-coated 
tablet) โดยยาที่อยู่ในรูปแบบนี้มักเป็นตัวยาที่ถูกท าลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร ตัวยามีฤทธิ์
ระคายเคืองกระเพาะอาหาร หรือต้องการให้ยาออกฤทธิ์ช้า ดังนั้นการบดยาในรูปแบบนี้จะท าให้
คุณสมบัติในการเคลือบป้องกันการแตกตัวที่กระเพาะอาหารเสียไป ท าให้ไม่ได้ผลในการรักษาหรือ
เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้  ยารูปแบบอมใต้ลิ้น (sublingual tablet) เป็นการออกแบบให้ยา
ละลายและดูดซึมอย่างรวดเร็วภายในช่องปาก ยาที่เตรียมอยู่ในรูปแบบนี้จะมีปริมาณที่น้อยกว่าใน
รูปแบบที่รับประทานทางปาก ดังนั้นหากมีการบดยาในรูปแบบนี้เพ่ือให้ทางสายอาหารก็จะท าให้
ประสิทธิภาพของยาเปลี่ยนไป  ไม่ได้ผลในการรักษาหรือได้ผลน้อยลง (Belknap et al., 1997) 
  จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เมื่อท าการวิเคราะห์แล้วพบว่าล้วนมีสาเหตุมาจากการความรู้
เข้าใจหรือไม่ทราบรูปแบบการออกฤทธิ์ของยาที่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพของผู้ใช้ยา
ตามมาได้ เช่น เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาล  ซึ่งความรู้เข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากรทางการแพทย์มีส่วนส าคัญในการ
รักษาของผู้ป่วย ดังนั้นหากมีการให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ปฏิบัติงาน ก็จะมีผลในการช่วยลดปัญหาจาก
การสั่ งใช้ยาของแพทย์และปัญหาจากการบริหารยาในผู้ป่วยที่ ได้รับยาทางสายอาหารได้  
(Nartpojananon et al., 2004) 
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กรอบแนวคิด/ทฤษฎี/หลักการที่น ามาใช้  
  ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
  ความรู้ หมายถึง การได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง รูปแบบ วิธีการ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ 
สิ่งของ เหตุการณ์ หรือบุคคล ซึ่งได้จากการสังเกต ประสบการณ์ หรือจากสื่อต่างๆประกอบกับความรู้ 
จึงเป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริง หรือความคิด ความหยั่งรู้หยั่งเห็น หรือสามารถเชื่อมโยง
ความคิดเข้ากบัเหตุการณ์ (สุวรี ศิวะแพทย์, 2549) 
 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่างานวิจัยนี้จะ
ใช้การให้ความรู้ด้านยาที่บริหารทางสายให้อาหาร Nasogastric tube แก่ผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ใส่สายอาหารได้รับยาที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นเภสัชกรซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความรู้ด้านยามากที่สุดจึงควรด าเนินการพัฒนาการ
ให้ความรู้และให้ค าแนะน าด้านยาที่บริหารทางสายให้อาหารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาผลของการให้ความรู้ด้านยาที่บริหารทางสายให้อาหาร Nasogastric tube ใน
บุคลากรทางการแพทย์ทีมเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลละงู 
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
  การให้ยาที่บริหารยาทางสายให้อาหาร Nasogastric tube หมายถึง การให้ยาทางสายผ่าน
จมูกโดยที่ปลายสายให้อาหารอยู่ที่กระเพาะอาหาร เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานยาได้ทาง
ปาก 
  การให้ความรู้ด้านยา หมายถึง การอธิบายรายละเอียดของชุดความรู้ด้านยา ประกอบด้วย 
คู่มือยา และการอบรมให้ความรู้ 
ขอบเขตของการวิจัย  
    งานวิจัยนี้ท าการศึกษาเฉพาะประเด็นการให้ความรู้ด้านยาที่บริหารยาทางสายอาหาร 
Nasogastric tube ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา ทีมเยี่ยมบ้านโรงพยาบาล
ละงู ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล โดยความสมัครใจ  และงานวิจัยนี้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในระหว่างเดือนมกราคม 2559  – เมษายน 2560   
วิธีการวิจัย 
  รูปแบบของการวิจัย  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ประชากรประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ยา  ทีมเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลละงู จ านวน  58 คน   
  
 

 

ความรู้ด้านยา 
ผู้ป่วยใส่สายอาหารได้รับยา

รูปแบบที่เหมาะสม 
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ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง   
งานวิจัยนี้ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้ตัวอย่างจาก

ประชากรทั้งหมด 58 คน ในทีมเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลละงู เพ่ือท าการศึกษาในครั้งนี้ โดยจ าแนก
ออกเป็นวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ จ านวน 7 คน, เภสัชกร จ านวน 6 คน และพยาบาล จ านวน  45 คน 
ขั้นตอนการด าเนินการ  แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ส ารวจรายการยาที่มีรูปแบบที่มีผลต่อการบริหารยาทางสายให้อาหารจากบัญชียา
โรงพยาบาลละงู ตามรูปแบบการออกฤทธิ์ของยา ดังนี้ 
   1.1 ยาในรูปแบบเคลือบป้องกันการการแตกตัวที่กระเพาะอาหาร (enteric-coated) 
   1.2 ยารูปแบบที่ออกฤทธิ์เนิ่นหรือปลดปล่อยยาอย่างช้าๆในอัตราที่ก าหนด (sustained 
release tablets)  
  1.3  ยารูปแบบที่มีการปลดปล่อยยาในอัตราที่คงที่ (controlled release)  

1.4  ยารูปแบบอมใต้ลิ้น (sublingual tablets)  
ระยะที่ 2  ศึกษาปัญหา 
  ค้นหาผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหารต่อเนื่อง ในระบบเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาล และส ารวจผู้ป่วย
ใส่สายอาหารต่อเนื่องที่แพทย์มีการสั่งใช้ยารูปแบบที่ไม่เหมาะสม จากเวชระเบียนผู้ป่วย  โปรแกรม 
Hos Xp ย้อนหลัง 1 ปี  
ระยะที่ 3  การแก้ปัญหา 

3.1 จัดท าเอกสารด้านยาและแนวทางการบริหารยาในผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหารโรงพยาบาล
ละง ู

3.2 จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาแก่แพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในทีมเยี่ยมบ้าน โดยเภสัชกร
ผู้วิจัย 

3.3 ประเมินความรู้ด้านยาของแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในทีมเยี่ยมบ้าน โดยการใช้
แบบทดสอบ ก่อนและหลังให้ความรู้ด้านยา 

3.4 ปรึกษาแพทย์ส าหรับผู้ป่วยใส่สายให้อาหารต่อเนื่องที่มีการได้รับยารูปแบบไม่เหมาะสม 
และด าเนินการปรับเปลี่ยนยาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย 
ระยะที่ 4  การติดตามและสรุปผล 
           4.1 ค้นหาผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหารต่อเนื่อง ในระบบเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาล และส ารวจ
ผู้ป่วยใส่สายอาหารต่อเนื่องที่แพทย์มีการสั่งใช้ยารูปแบบที่ไม่เหมาะสม จากเวชระเบียนผู้ป่วย  
โปรแกรม Hos Xp หลังจากให้ความรู้ด้านยา เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
  4.2 วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 
การสร้าง/การพัฒนาเครื่องมือ 
1. ชุดความรู้ด้านยา ประกอบด้วย เอกสารความรู้ และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยา เทคนิค
วิธีการบริหารยา และรายการยาของโรงพยาบาลละงูท่ีมีผลต่อการบริหารทางสายให้อาหาร 
2. แบบทดสอบในการประเมินความรู้   ประเมินทั้งก่อนและหลังให้ความรู้ด้านยา โดยใช้แบบทดสอบ
ชุดเดียวกันและใช้วิธีการเติมค าตอบ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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- ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ  อายุ   อาชีพ   ประสบการณ์ในการ
ท างาน  แหล่งความรู้ด้านยาที่เคยได้รับ 

- ส่วนที่ 2  รายการยาของโรงพยาบาลละงูที่มีผลต่อการบริหารทางสายให้อาหาร จ านวน
ทั้งหมด 14 รายการ โดยยาแต่ละรายการมีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อสามัญทางยา ชื่อการค้า 
รูปแบบการออกฤทธิ์ คุณสมบัติของยา(ความสามารถในการหัก แบ่ง บด เคี้ยว) และความ
เหมาะสมในการบริหารยาผ่านทางสายให้อาหาร  

การเก็บรวบรวมข้อมูล    
1. ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ใส่สายอาหาร Nasogastric tube โรงพยาบาลละงูทุกราย  

และส ารวจผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีผลต่อการบริหารทางสายให้อาหาร จากเวชระเบียนผู้ป่วย
โปรแกรม Hos Xp แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
1.1 เก็บข้อมูลย้อนหลัง เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559  – ธันวาคม 2559 (ก่อนให้

ความรู้ด้านยา)  
1.2 เก็บข้อมูลไปข้างหน้า เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560  – เมษายน 2560 (หลัง

ให้ความรู้ด้านยา)   
2. ข้อมูลจากการท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ด้านยาของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล 

แบ่งเป็นก่อนและหลังให้ความรู้ด้านยา ซ่ึงจัดอบรมให้ความรู้โดยเภสัชกร จ านวน 1 วัน ในเดือน
มกราคม 2560 (ท าการทดสอบในวันเดียวกันและใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน) โดยค าตอบที่ได้
จากแบบทดสอบจะน ามาคิดเป็นคะแนน (คะแนนเต็ม 42  คะแนน ค านวณจากผลรวมของการ
ตอบค าถามถูกต้องของยาแต่ละชนิด ) แล้วจ าแนกระดับคะแนนออกเป็น 5 ช่วงระดับ 
(Wangpradit et al., 2015) ดังตาราง 
ตารางท่ี 1 แสดงระดับคะแนนในการประเมินความรู้เกี่ยวกับยา 

ระดับการประเมิน เกณฑ์การประเมิน (%) ช่วงคะแนน (คะแนน) 
ดีมาก มากกว่า 95-100 มากกกว่า 39.90 - 42.00 

ดี มากกว่า 85-95 มากกว่า 35.70-39.90 
ปานกลาง มากกว่า 75-85 มากกว่า 31.50-35.70 

พอใช้ มากกว่า 65-75 มากกว่า 27.30-31.50 
ควรปรับปรุง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 27.30 

หมายเหตุ คะแนนเต็ม 42 คะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

- ส าหรับข้อมูลข้อมูลที่เป็นเชิงกลุ่ม (Categorical data) หรือข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ให้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นความถี่และร้อยละ 

- ใช้ Paired t-test ในการวิเคราะห์ความรู้ด้านยาที่มีผลในการบริหารทางสายให้อาหาร  
ก่อนและหลังการให้ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์แต่ละวิชาชีพ โดยใช้ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% (α) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  จากการด าเนินงานของการศึกษานี้ ทางผู้วิจัยจ าแนกข้อมูลได้ตามตาราง และขออภิปรายผล
ไปพร้อมด้วย ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่าง แพทย์ (n=7) 
จ านวน (ร้อยละ) 

เภสัชกร (n=6) 
จ านวน (ร้อยละ) 

พยาบาล (n=45) 
จ านวน (ร้อยละ) 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
3 (42.86) 
4 (57.14) 

 
2 (33.33) 
4 (66.67) 

 
- 

45 (100.00) 
อายุเฉลี่ย (ปี) 27.57±3.78  31.67±3.32 31.82±4.92 
ประสบการณ์การท างานเฉลี่ย (ปี)
สาขาวิชาที่จบ 
     แพทย์    
     เภสัชกร 
     พยาบาลวิชาชีพ 
เคยได้รับความรู้ด้านยาจาก 
     ในหลักสูตรที่เรียน 
     ต ารา/คู่มือ/เอกสาร 
     การประชุมวิชาการ 
     ค าแนะน าของแพทย์ 
     ค าแนะน าของพยาบาล 
     ค าแนะน าของเภสัชกร 
     อ่ืนๆ 

4.2±3.49 
 

7 (100.00)  
- 
- 
 
6 
5 
1 
- 
- 
3 
- 

8.67±3.33 
 
- 

6 (100.00) 
- 
 
6 
6 
2 
1 
- 
3 
- 

10.76±5.55 
 
- 
- 

45 (100.00) 
 

40 
6 
- 
2 
4 
4 
- 

         จากตารางที่ 2 ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง วิชาชีพแพทย์มีอายุเฉลี่ย 27.57±3.78 
ปี และมีประสบการณ์การท างานเฉลี่ย 4.2±3.49 ปี  วิชาชีพเภสัชกรมีอายุเฉลี่ย 31.67±3.32 ปี และ
มีประสบการณ์การท างานเฉลี่ย 8.67±3.33 ปี  และวิชาชีพพยาบาล มีอายุเฉลี่ย 31.82±4.92 ปี และ
มีประสบการณ์การท างานเฉลี่ย 10.76±5.55 ปี พบว่าส่วนใหญ่ได้รับความรู้เรื่องยาที่มีผลต่อการ
บริหารยาทางสายให้อาหารมาจากหลักสูตรที่เรียน ต ารา/คู่มือ/เอกสาร และค าแนะน าของเภสัชกร 
ตามล าดับ  

จากผลการประเมินความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับยาที่มีผลในการบริหารยาทาง
สายให้อาหารโดยการใช้แบบทดสอบ แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ก่อนให้ความรู้ด้านยาพบว่า
คะแนนเฉลี่ยของเภสัชกรอยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ยของแพทย์และพยาบาลอยู่ในระดับควร
ปรับปรุง  ภายหลังให้ความรู้ด้านยาพบว่ามีคะแนนความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยคะแนนเฉลี่ยของเภสัชกรอยู่ในระดับดีมาก (p<0.05) คะแนนเฉลี่ยของแพทย์อยู่ในระดับดี 
(p<0.0001) และคะแนนเฉลี่ยของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง (p<0.0001) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของคะแนนความรู้เกี่ยวกับยาที่มีผลในการบริหารยาทางสายให้อาหาร
ของกลุ่มแพทย์ เภสัชกรและพยาบาล โดยจ าแนกตามระดับความรู้ ก่อนและหลังให้ความรู้ 
ระดับความรู้เกี่ยวกับยา 

(คะแนนเต็ม  
42 คะแนน) 

จ านวนของแพทย์ (คน)  
(ร้อยละ) 

จ านวนของเภสัชกร (คน) 
(ร้อยละ) 

จ านวนของพยาบาล (คน)   
(ร้อยละ) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
ดีมาก (>95-100%) - 3  

(42.86) 
- 6 

(100.00) 
- 4  

(8.89) 
ดี (>85-95%) - 3  

(42.86) 
- - - 13 

(28.89) 
ปานกลาง (>75-85%) 1  

(14.29) 
1 

(14.29) 
4 

(66.67) 
- 9  

(20.00) 
23 

(51.11) 
พอใช้ ( >65-75%) 1  

(14.29) 
- - - 5  

(11.11) 
5  

(11.11) 
ควรปรับปรุง (≤65%) 5  

(71.42) 
- 2 

(33.33) 
- 31 

(68.89) 
- 

คะแนน ต่ าสุด - สูงสุด  18 - 34 35 - 41 21 - 34 40 - 42 13 - 34 31 - 41 
คะแนนเฉลี่ย 22.71 

±5.99 
38.43 
±2.15 

29.33 
±5.43 

41.00 
±0.89 

22.20 
±7.24 

35.60 
±2.89 

P-value  0.000 0.002 0.000 

 ตารางท่ี 4 การสั่งใช้ยาทีม่ีผลในการบริหารยาทางสายให้อาหารของแพทย ์ 
ยา รูปแบบยา จ านวนแพทย์ที่สั่งใช้ยา (n=7) 

ก่อนให้ความรู้ หลังให้ความรู้ 
Aspirin 81 mg Enteric coated 3 1 
Aspirin  300 mg Enteric coated - - 
Bisacodyl 5 mg Enteric coated - - 
Diclofenac 25 mg Enteric coated - - 
Isosorbide dinitrate  5 mg Sublingual - - 
Nifedipine  20 mg  Sustained release 3 - 
Omeprazole20 mg Enteric coated Pellets 4 1 
Phenytoin 100 mg Prompt release 1 - 
Potassium Chloride 500 mg Enteric coated - - 
Sodium valproate 200 mg Enteric coated  - - 
Sodium valproate 500 mg Controlled release - - 
Sulfasalazine   500 mg Enteric coated - - 
Theophylline  200 mg Sustained release 1 - 
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           จากตารางที่ 4 พบว่าก่อนให้ความรู้ด้านยา แพทย์มีการสั่งใช้ยาที่ไม่ควรบริหารยาทางสายให้
อาหาร ได้แก่ ยาในรูปแบบ Enteric coated, Sustained release  ซึ่งหลังให้ความรู้ด้านยา แพทย์มี
การสั่งใช้ยาดังกล่าวลดลงในทุกรายการ 
ตารางที่ 5  ผู้ป่วยใส่สายให้อาหารต่อเนื่องที่ได้รับยาที่มีผลต่อการบริหารยาทางสายให้อาหาร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ยา รูปแบบยา จ านวนผู้ป่วย (n=6) การแก้ไข (n=6) 
 Aspirin 81 mg Enteric-coated  3 Aspirin 81 mg (2) 

เสียชีวิต (1) 
Nifedipine  20 mg Sustained Release 3 Amlodipine (1) 

เสียชีวิต (2) 
Omeprazole 20 mg Enteric-coated 4 Omeprazole20 mg(2) 

เสียชีวิต (2) 
Phenytoin 100 mg   Prompt Release 1 divided dose (1) 
Theophylline  200 mg Sustained Release 1 Aminophylline (1) 
          จากตารางที่ 5 พบว่ามีผู้ป่วยใส่สายให้อาหารต่อเนื่อง จ านวนทั้งหมด 6 ราย ที่ได้รับยาใน
รูปแบบที่ไม่ควรบริหารยาทางสายให้อาหาร  ซึ่งผู้ป่วยบางรายมีการได้รับยาในรูปแบบที่ไม่ควรบริหาร
ยาทางสายให้อาหารมากกว่า 1 รายการ โดยหลังให้ความรู้ด้านยามีผู้ป่วย 3 ราย ได้รับค าแนะน าใน
การบริหารยาจากเภสัชกรผู้วิจัยและการแก้ไขโดยแพทย์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบยาตามความ
เหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย ได้แก่ เทคนิคในการบริหารยาผ่านทางสายให้อาหารของยา Aspirin 
81 mg และ Omeprazole 20 mg (รูปแบบ Enteric-coated)  ในผู้ป่วยที่ได้รับยา Nifedipine  20 
mg (รูปแบบ Sustained Release) ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นยา Amlodipine แทน  ในผู้ป่วยที่
ได้รับยา Theophylline  200 mg (รูปแบบ Sustained Release) ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นยา 
Aminophylline แทน  ในผู้ป่วยที่ได้รับยา Phenytoin 100 mg  (รูปแบบ Prompt Release) เดิม
แพทย์สั่งให้ครั้งละ 3 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาเป็นให้ครั้งละ 1 
เม็ด ทุก 8 ชั่วโมง  และมีผู้ป่วย 3 ราย ที่เสียชีวิตระหว่างการศึกษาด้วยสาเหตุอ่ืน ได้แก่ การติดเชื้อ  
โรคประจ าตัว เป็นต้น 
สรุปผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลละงูมีผู้ป่วยที่ใส่สายอาหารได้รับยาในรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อการออกฤทธิ์ของยา ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษาของผู้ป่วยได้  โดยสาเหตุ
ส่วนหนึ่งเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจด้านยาของบุคลากรทางการแพทย์  ดังนั้นการประเมินความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ก็จะท าให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหานี้ได้ และการให้ความรู้ด้านยาแก่เจ้าหน้าที่จึงเป็น
กระบวนการที่ส าคัญ อย่างไรก็ตามในการให้ความรู้ด้านยานั้น โดยเภสัชกรซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความรู้
ด้านยามากที่สุด ก็จะสามารถท าให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาใน
โรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้มีการเลือกใช้ยา และมีการบริหารยาผ่านทางสายให้อาหารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้ค าแนะน าหรือให้ความรู้ด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอย่าง

ต่อเนื่องโดยการจัดอบรม และทบทวนเอกสารคู่มือเกี่ยวกับที่ยาในโรงพยาบาลที่มีผลในการ
บริหารยาทางสายให้อาหารให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

2. ยาแต่ละชนิดแม้ว่าเป็นตัวยาส าคัญชนิดเดียวกัน อาจมีการผลิตยาที่มีรูปแบบการออกฤทธิ์
ของยาที่แตกต่างกันได้ รวมทั้งความแรง และรูปแบบของยา ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลจาก
บริษัทผู้ผลิตก่อนทุกครั้ง ในการที่จะพิจารณาจัดซื้อ-จัดหายา และการเลือกใช้ยาตามความ
เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย 

3. ควรให้ค าปรึกษาด้านยาส าหรับผู้ป่วยที่ใส่สายอาหารแก่ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วยแบบรายบุคคลทุก
ครั้งโดยเภสัชกร ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

4. ควรจัดท าข้อความแจ้งเตือน “ผู้ป่วยใส่สายให้อาหาร” ในใบสั่งยาและโปรแกรม Hos Xp  
5. ควรจัดท าฉลากยาเสริมส าหรับติดซองบรรจุยาที่มีรูปแบบห้ามหัก แบ่ง หรือบดเคี้ยว  
6. การท างานร่วมกันเป็นทีมระหว่างสหวิชาชีพ จะช่วยท าให้การรักษาพยาบาลของผู้ป่วยมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   
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โอกาสนี้ด้วย 

 

 

 

 



10 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 

1. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)      นางสาวกนกวรรณ  มุสิกะศิริ 
   (ภาษาอังกฤษ)  MISS KANOKWAN  MUSIKASIRI 

2. การท างาน 
ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ 
สถานที่ท างาน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  

รหัสไปรษณีย์ 91110 

 โทรศัพท์  074-773563-8  ,  084-5829556  

 โทรสาร  074-773562 

 E-mail   beach.kanokwan@gmail.com 

3. ประวัติการศึกษา 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  สถาบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ปีที่จบ พ.ศ. 2555 

 

 

 


