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บทคัดย่อ 
 

การส่งเสริมให้ผูท่ี้เป็นโรคซึมเศร้ามีความร่วมมือในการรักษาด้วยยามีความส าคญั  
อย่างยิ่ง เพื่อให้ผูท่ี้เป็นโรคซึมเศร้ารับประทานยาอย่างสม ่าเสมอ และอตัราการกลบัเป็นซ ้ าลดลง 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับ
ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาดว้ยยาของผูท่ี้เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั 
กลุ่มตวัอยา่งมี 2 กลุ่มคือ 1) ผูใ้ชแ้นวปฏิบติัทางคลินิก จ านวน 10 คน ประกอบดว้ย แพทย ์จ านวน 2 คน 
เภสัชกร จ านวน 2 คน พยาบาลจ านวน 4 คน และผูช่้วยเหลือคนไข ้จ านวน 2 คน และ 2) ผูท่ี้เป็น
โรคซึมเศร้า จ านวน 46 คน เป็นผูท่ี้มารับบริการท่ีแผนกผูป่้วยนอก ระหว่างเดือนมิถุนายนถึง 
เดือนสิงหาคม 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับส่งเสริมความ
ร่วมมือในการรักษาดว้ยยาของผูท่ี้เป็นโรคซึมเศร้า และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 
1) แบบสัมภาษณ์ความร่วมมือในการรักษาดว้ยยา 2) แบบวดัความพึงพอใจของผูท่ี้เป็นโรคซึมเศร้า
3) แบบวดัความพึงพอใจของผูใ้ชแ้นวปฏิบติัทางคลินิก และ 4) แบบบนัทึกการมาตรวจตามนดัและ
อตัราการกลับมารักษาซ ้ า การศึกษาใช้กรอบแนวคิดการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกของสภาวิจยั
ทางการแพทยแ์ละสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1999) วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา  
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ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ก่อนการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิก ผูท่ี้เป็นโรคซึมเศร้ามีคะแนนเฉล่ีย
ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา 3.37 ส่วนภายหลงัการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกมีคะแนนเฉล่ีย
เพิ่มข้ึนเป็น 4.97 ร้อยละ 94.57 ของผูท่ี้เป็นโรคซึมเศร้ามีความพึงพอใจในการไดรั้บการดูแลตาม
แนวปฏิบติัทางคลินิก และร้อยละ 93.48 ของผูท่ี้เป็นโรคซึมเศร้ามาตรวจตามนดั และไม่มีผูก้ลบัมา
รักษาซ ้ า นอกจากนั้น ร้อยละ 87 ของผูใ้ช้แนวปฏิบติัมีความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบติัทาง
คลินิก  

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี แสดงให้เห็นวา่การน าเอาแนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับส่งเสริม
ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู ้ท่ี เป็นโรคซึมเศร้ามาใช้ สามารถพฒันาความร่วมมือ 
ในการรักษาด้วยยาและใช้ไดจ้ริงในโรงพยาบาลน้ี จึงควรใช้อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการปรับปรุง
คุณภาพการพยาบาลในการดูแลผูท่ี้เป็นโรคซึมเศร้าต่อไป  
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Abstract 
 

Promoting medication adherence among persons with major depressive disorders is 
necessary in order that they take medication continuously and their relapse rates decrease. The 
purpose of this research was to study the effectiveness of implementing clinical practice 
guidelines (CPGs) for promoting medication adherence of persons with major depressive 
disorders, Khirimat hospital, Sukhothai province. Study samples included two groups: 1) ten 
users of CPGs consisting of two physicians, two pharmacists, four nurses and two nurse aides; 
and 2) forty-six persons with major depressive disorders who received services at the Outpatient 
Department, during June to August 2011. The research instrument was the CPGs for promoting 
medication adherence of persons with major depressive disorders. The instruments for data 
collection consisted of 1) medication adherence questionnaire, 2) the satisfaction questionnaire of 
persons with major depressive disorders, 3) the satisfaction questionnaire of the CPGs users, and 
4) the record form of follow up and relapse rates. The study was based on the CPGs 
implementation framework of Australian National Health and Medical Research Council 
(NHMRC, 1999) Data were analyzed using descriptive statistics.  
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The results showed that before implementing the CPGs, the mean score of medication 
adherence in persons with major depressive disorder was 3.37. After implementing the CPGs, the 
mean score increased to 4.97. Ninety four point five seven percent of the persons with major 
depressive disorder were satisfied with care based on the CPGs. Ninety three point four eight 
percent of the persons with major depressive disorder came for follow-up and no one relapsed. 
Furthermore, Eighty seven percent of the CPGs user were satisfied with the CPGs 
implementation. 

The findings show that the implementation of CPGs for promoting medication 
adherence of persons with major depressive disorders could improve their medication adherence 
and is feasible for use in this hospital. Therefor, they should be implemented continuously in the 
unit so as to improve quality of nursing care for persons with major depressive disorders. 


