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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

3.1  รูปแบบกำรศึกษำ 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ศึกษาความร่วมมือในการใช้
ยาของผูป่้วยโรคหืด ศึกษาแบบจ าลองการอธิบายความเจ็บป่วยท่ีมีต่อการใช้ยาของผูป่้วยโรคหืด และ
เปรียบเทียบแบบจ าลองการอธิบายความเจ็บป่วยของผูป่้วยโรคหืดท่ีควบคุมอาการโรคหืดได้และ
ควบคุมอาการโรคหืดไม่ได ้

3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.2.1   ประชำกร 
   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป่้วยโรคหืดท่ีมาเขา้รับบริการตรวจรักษาในคลินิกโรค
หืดแบบง่าย ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพนู จ านวนทั้งส้ิน 23 คน (งานเภสัชกรรม, 2555) 

 3.2.2   กลุ่มตัวอย่ำง 
   กลุ่มตวัอย่าง เป็นผูป่้วยโรคหืดทั้งหมดท่ีมาเข้ารับบริการตรวจรักษาในคลินิกโรคหืด 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 16 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ เป็นผูป่้วยท่ีควบคุมอาการโรคหืดได้ (Controlled) และควบคุมอาการได้
บางส่วน (Partly controlled) จ  านวน 9 คน และไม่สามารถควบคุมอาการโรคหืดได้ (Uncontrolled) 
จ  านวน 7 คน จนครบตามจ านวน ก าหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
   1)  ไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นโรคหืด  
   2) มีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป 
   3)  ไดรั้บยารักษาโรคหืดชนิดใดชนิดหน่ึง อยา่งน้อย 1 ชนิด ไดแ้ก่ ยาพ่นสเตียรอยด์ ยา
พน่ขยายหลอดลม หรือยาชนิดรับประทานส าหรับรักษาโรคหืด 
   4)  สามารถส่ือสารความหมายและเขา้ใจภาษาไทย 
 
 



 

29 

   5)  ไม่มีความผิดปกติทางจิตใจ ความจ าเส่ือม หรืออยูใ่นสภาพท่ีสามารถรับรู้เขา้ใจหรือ
ใหข้อ้มูลต่างๆ ได ้
   6)  ยนิดีเขา้ร่วมการศึกษาดว้ยความสมคัรใจและใหเ้ยีย่มบา้นได ้

  ส าหรับเกณฑก์ารคดักลุ่มตวัอยา่งออกจากการศึกษามีดงัน้ี 
   1)  ผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บการรักษาโรคหืดในคลินิกโรคหืด มากกวา่ 1 ปี 
   2)  ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (Chronic obstructive pulmonary 
disease; COPD) 
   3)  มีภาวะ Active pulmonary disease เช่น วณัโรค 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชแ้นวค าถามแบบ
ก่ึงโครงสร้าง ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวค าถาม 2) การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม 3) แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยา 4) เคร่ืองบนัทึกเสียง 5) สมุดจดบนัทึก ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
  3.3.1 แบบสัมภาษณ์ตามแบบจ าลองการอธิบายความเจบ็ป่วยและความร่วมมือในการใชย้า 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล และส่วนท่ี 2 แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึก 
    1)   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ ช่ือ 
นามสกุล อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละแหล่งรายได ้ลกัษณะการอยู่อาศยั
และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน และประวติัการเจบ็ป่วย (ระยะเวลาการเป็นโรคหืด) 
    2)  ส่วนท่ี 2 แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วยแนวค าถามตาม
แบบจ าลองการอธิบายโรค ประกอบดว้ยขอ้มูลใน 5 มิติ ไดแ้ก่ 1) การให้ความหมาย สาเหตุของโรค
หืด 2) ช่วงเวลาและอาการในการเจ็บป่วย 3) พยาธิสรีรวทิยา 4) ความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของ
โรค 5) วธีิการรักษาและความร่วมมือในการใชย้า 
  3.3.2  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผูศึ้กษาสังเกตการใช้ยาของผูป่้วย สังเกตเทคนิค
การใชย้าพน่สูด สังเกตการเก็บรักษายา 
  3.3.3  แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยาชนิดรับประทานรักษาโรคหืดโดยการนบั
เม็ดยา และประเมินความร่วมมือในการใช้ยาพ่นโดยการสัมภาษณ์ ร่วมกับการตรวจสอบโดยวดั
ปริมาณยาคงเหลือยาพน่สเตียรอยดเ์พื่อตรวจสอบการใชย้าพ่นของผูป่้วยโรคหืดกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ 
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  3.3.4  เคร่ืองบนัทึกเสียง 
  3.3.5  สมุดจดบนัทึก 

3.4  กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 การหาความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา ผู ้ศึกษาสร้างแนวค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ ความ
ครอบคลุมและครบถว้นของเน้ือหา และภาษาท่ีใชเ้หมาะกบัผูใ้หข้อ้มูล 
 การตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลโดยใช้เทคนิคสามเส้าด้านข้อมูล
(Methodological triangulation) (Denzin, 1970) คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเร่ืองเดียวกัน โดย
ซกัถามคนในครอบครัวและคนรอบขา้งผูป่้วยเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชย้า และการตรวจสอบสามเส้า
ดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล ใชว้ธีิการสังเกตการเก็บรักษายา  

3.5  กำรพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่ำง 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาน าโครงร่างการศึกษาค้นควา้แบบอิสระเสนอต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัสาขาสาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หลงัจากผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ ผูศึ้กษาจะด าเนินการพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอยา่งโดยการจดัท า
เอกสารเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการศึกษา ก่อนการสัมภาษณ์ ผู ้ศึกษาแนะน าตัวและสร้าง
สัมพนัธภาพกบัผูป่้วยโรคหืด พร้อมทั้งอธิบายวตัถุประสงค์ของการศึกษา ขอความร่วมมือในการ
รวบรวมขอ้มูลและช้ีแจงให้ทราบวา่การตอบรับหรือปฏิเสธ การเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ีจะไม่เปิดเผย
ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาเป็นรายบุคคล และสามารถแจง้ขอออกจากการศึกษาได้
ก่อนท่ีการด าเนินการศึกษาจะส้ินสุดลง โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือค าอธิบายใด ๆ ซ่ึงการกระท า
ดงักล่าวจะไม่มีผลอยา่งใดต่อผูป่้วยและครอบครัว 

3.6  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาน้ี ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยด าเนินการเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 3.6.1  ผูศึ้กษาท าหนังสือขอบนัทึกจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อขอ
อนุญาตและขอความร่วมมือจากเจา้หน้าท่ีประจ าคลินิกโรคหืด ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
ล าพนู เพื่อรวบรวมขอ้มูล พร้อมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละวธีิรวบรวมขอ้มูล 
 3.6.2  ภายหลังได้รับการอนุญาต ผูศึ้กษาเข้าพบเจ้าหน้าท่ีประจ าคลินิกโรคหืด เพื่อช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องการศึกษา รายละเอียดในการรวบรวมขอ้มูล และขอความร่วมมือในการศึกษา 



 

31 

 3.6.3 ผูศึ้กษาแนะน าตวัและสร้างสัมพนัธภาพกับผูป่้วยโรคหืดท่ีคลินิกโรคหืด พร้อมทั้ ง
อธิบายวตัถุประสงคข์องการศึกษา รายละเอียดในการรวบรวมขอ้มูล ขอความร่วมมือในการศึกษาผู ้
ศึกษาสัมภาษณ์ดว้ยภาษาถ่ิน และภาษาไทยภาคกลาง ตามภาษาท่ีผูใ้หข้อ้มูลใชส่ื้อสาร 
 3.6.4  การเก็บขอ้มูลความร่วมมือในการใชย้าพน่ 
   การเก็บขอ้มูลการใชย้าพน่ 2 ชนิด ไดแ้ก่ ยาพน่สเตียรอยด ์และยาพ่นขยายหลอดลม เพื่อ
ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาพ่น ในแนวทางการรักษาโรคหืด ยาพ่นสเตียรอยด์จะเป็นยาหลกัท่ี
ใช้ควบคุมอาการ ส่วนยาพ่นขยายหลอดลมจะเป็นยาบรรเทาอาการใช้เม่ือมีอาการ ดงันั้นการเก็บ
ขอ้มูลความร่วมมือในการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์ ซ่ึงในคลินิกโรคหืด ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองล าพูน มีรายการยาพ่นสเตียรอยด์ส าหรับควบคุมอาการโรคหืด 2 รายการ ได้แก่ 1) ยาพ่น 
สเตียรอยด์ชนิด MDI [ยา Budesonide MDI] และ 2) ยาพ่นสเตียรอยด์ชนิด Accuhaler [ยา Seretide 
Accuhaler] 
   1)  การเก็บขอ้มูลความร่วมมือในการใชย้าพน่สเตียรอยดช์นิด MDI 
    เก็บขอ้มูลความร่วมมือในการใช้ยาพ่นจากการสัมภาษณ์ผูป่้วย (self report) ร่วมกบั
การตรวจสอบการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์โดยใช้เคร่ืองวดัปริมาณยาคงเหลือโดยใช้หลกัการแทนท่ีน ้ า 
เคร่ืองมือดงักล่าวไดรั้บการศึกษาจากบริษทัผูผ้ลิต ดงัแสดงในภารผนวก ค 
    การค านวณร้อยละความร่วมมือในการใชย้าพน่ชนิด MDI ตามสูตร ดงัน้ี 
 
ร้อยละความร่วมมือในการใชย้าพน่ = (จ านวนคร้ังท่ีตอ้งใชย้าพน่–จ านวนคร้ังท่ีลืมพน่ [สัมภาษณ์]) * 100 
 (จ านวนคร้ังท่ีตอ้งพน่ใน 1 วนั * จ  านวนวนัระหวา่งวนัท่ีรับยาคร้ัง

แรก และวนัท่ีตรวจสอบยา) 
 

   2)  การเก็บขอ้มูลความร่วมมือในการใชย้าพน่สเตียรอยดช์นิด Accuhaler 
    เก็บข้อมูลความร่วมมือในการใช้ยาจากการสัมภาษณ์ผูป่้วย ร่วมกบักบัตรวจสอบ
ตวัเลขการใชย้าท่ีอุปกรณ์พน่ยาชนิด Accuhaler เพื่อค านวณคร้ังในการใชย้า 
    การค านวณร้อยละความร่วมมือในการใชย้าพน่ชนิด Accuhaler ตามสูตร ดงัน้ี 
 
ร้อยละความร่วมมือในการใชย้าพน่ = (จ านวนคร้ังท่ีตอ้งใชย้าพน่–จ านวนคร้ังท่ีลืมพน่) * 100 
 (จ านวนคร้ังท่ีตอ้งพน่ใน 1 วนั * จ  านวนวนัระหวา่งวนัท่ีรับยาคร้ัง

แรก และวนัท่ีตรวจสอบยา) 
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 3.6.5  การเก็บขอ้มูลความร่วมมือในการใชย้าชนิดรับประทาน 
   การเก็บข้อมูลความร่วมมือการใช้ยาชนิดรับประทานใช้การนับจ านวนเม็ดยา (pill 
count) โดยไม่ได้แจง้ผูป่้วย ท าการประเมินโดยการนับเม็ดยาในซองยาท่ีเหลือ ท่ีบ้านผูป่้วย หรือ
สถานท่ีสัมภาษณ์ท่ีผูป่้วยสะดวกโดยการนดัสัมภาษณ์ โดยให้ผูป่้วยน ายาท่ีผูป่้วยใชม้า และน าขอ้มูล
การนับเม็ดยาท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัจ านวนวนัในการติดตาม และค านวณความร่วมมือในการใช้ยา
เป็นร้อยละท่ีผูป่้วยรับประทาน โดยใชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี 
   การค านวณร้อยละความร่วมมือในการใชย้าชนิดรับประทาน ตามสูตรดงัน้ี 
 

ร้อยละความร่วมมือในการใชย้า = (จ านวนเมด็ยาท่ีจ่ายไป – จ  านวนเมด็ยาท่ีเหลือ) * 100 
 (จ านวนเมด็ยาท่ีควรรับประทานใน 1 วนั * จ  านวนวนัระหวา่งวนัท่ี

จ่ายยา และวนัท่ีตรวจสอบยา) 

   หลงัจากไดค้่าร้อยละความร่วมมือในการใชย้าแต่ละชนิด คือ ยาสเตียรอยด์ชนิดพ่น ทั้ง
รูปแบบ MDI และรูปแบบ Accuhaler และยาชนิดรับประทาน จะท าการแปลงค่าความร่วมมือในการ
ใชย้าเป็นระดบัคะแนนความร่วมมือในการใชย้า มีค่าตั้งแต่ 1 - 5 (ตารางท่ี 3.1) กรณีผูป่้วยรับประทาน
ยาตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป จะหาค่าเฉล่ียคะแนนความร่วมมือในการใชย้ารับประทานแต่ละชนิดก่อน แลว้
จึงหาคะแนนเฉล่ียของยาชนิดรับประทานทุกชนิด แลว้จึงแปลงเป็นความร่วมมือในการใช้ยาชนิด
รับประทานทุกชนิด เน่ืองจากจะท าให้ไม่แปลความหมายของความร่วมมือในการใช้ยาผิดไป กรณี
ผูป่้วย เช่น กรณีผูป่้วยใชย้ารับประทานรักษาโรคหืด 2 ชนิด และมีร้อยละความร่วมมือในการใชย้าแต่
ละชนิดเท่ากบั 120 และ 80 เม่ือแปลงเป็นคะแนน จะได ้3 และ 5 คะแนน ตามล าดบั หาคะแนนเฉล่ีย
ไดเ้ท่ากบั 3+5/2 เท่ากบั 4 คะแนน (ดี) แต่หากหาร้อยละความร่วมมือในการใช้ยาเฉล่ียก่อนแล้วจึง
แปลงเป็นคะแนน จะได ้120+80/2 = ร้อยละ 100 เม่ือแปลงเป็นคะแนนจะได ้5 คะแนน (ดีมาก) ทั้งท่ี
ผูป่้วยมีความร่วมมือในการใชย้าดีมากเพียง 1 รายการ (ร้อยละ 80) แต่อีกรายการผูป่้วยใชย้าเกินกวา่ท่ี
แพทยส์ั่ง (ร้อยละ 120) ซ่ึงจะท าให้การแปลความหมายผิดไป แต่พบวา่วิธีการแปลงร้อยละของความ
ร่วมมือในการการใช้ยาแต่ละชนิดให้เป็นคะแนนก่อน แลว้จึงหาคะแนนเฉล่ีย จะท าให้คะแนนความ
ร่วมมือในการใช้ยาชนิดรับประทานทุกชนิด มีค่าต ่ากว่าคะแนนท่ีค านวณไดจ้ากวิธีหาร้อยละเฉล่ีย
ก่อนแลว้จึงแปลงเป็นคะแนน 
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ตำรำงที ่ 3.1  ระดบัคะแนนความร่วมมือในการใชย้า 
 

ระดับคะแนนควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ ควำมหมำย 
ร้อยละและควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ  

จำกสูตรค ำนวณ 
5 ดีมาก 80.0 - 100.0 
4 ดี 70.0 - 79.9 หรือ 100.1 - 110.0 
3 ปานกลาง 60.0 - 69.9 หรือ 110.1 - 120.0 
2 นอ้ย 50.0 - 59.9 หรือ 120.1 - 130.0 
1 ไม่ร่วมมือ <50.0 หรือ >130.0 

ท่ีมา :  ดดัแปลงขอ้มูลจาก Osterberg (Osterberg & Blaschke, 2005) 

   การแบ่งกลุ่มผูป่้วย เป็นกลุ่มท่ีใหค้วามร่วมมือในการใชย้า และกลุ่มท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือใน
การใชย้า ใชเ้กณฑด์งัน้ี 
   ผูป่้วยท่ีให้ความร่วมมือในการใชย้า คือ ผูป่้วยท่ีมีระดบัคะแนนความร่วมมือในการใชย้าเฉล่ีย 
ตั้งแต่ระดบั 4 - 5 
   ผูป่้วยท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา คือ ผูป่้วยท่ีมีระดบัคะแนนความร่วมมือในการใช้ยา
เฉล่ียตั้งแต่ระดบั 1 - 3 

  3.6.6 หลงัจากเก็บขอ้มูลในแต่ละวนั ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความละเอียด ความ
ถูกตอ้งครบถว้นอีกคร้ัง เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ต่อไป 

3.7  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบอุปนัย  (Analytical 
induction) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ความเข้าใจเก่ียวกบัโรคหืดในมุมมองของ
ผูป่้วย 5 มิติ ได้แก่ 1) สาเหตุของการเกิดโรค 2) ช่วงเวลาและอาการในการเจ็บป่วย 3) พยาธิ
สรีรวิทยา 4) ความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อน 5) วิธีการรักษา และความร่วมมือในการใชย้า แลว้จดั
หมวดหมู่ตามความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจ 

3.8  สถำนทีใ่ช้ในกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษา ณ แผนกผูป่้วยนอก ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน 
และบา้นของผูป่้วยโรคหืด 
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3.9  ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2557 

 


