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Background and Objectives: Geriatric clinic in Lampang hospital is established to look after older patients
with multiple comorbidities. This clinic takes care older patients with a multidisciplinary team consisting of
doctor, pharmacist, nurse, occupational therapist, nutritionist and social worker to provide holistic care to
provide patients with complete physical, mental, social, and spiritual integrity resulting in patients living a long
life with a good quality of life older people take a lot of medicine, so compliance is very important to achieve
goal of therapy. This study aimed to evaluate medication compliance and factors associated medication
compliance among older at Geriatric Clinic in Lampang hospital.
Method: This study was a cross-sectional study of older people at Geriatric Clinic in Lampang hospital between
June 2018 and December 2020. Data were collected by medical record form, including baseline characteristics, and medication compliance. Baseline characteristics were analyzed by descriptive statistics and
the factors associated with medication compliance were evaluated using Chi-square test and multivariable
logistic regression.
Results: A total of 433 older people attended the older clinic 1,364 visiting times in this study. The median
follow-up time was 2 (IQR: 1,4) times. The mean age of patients was 79.3 ± 8.3 years. The older who living
with care giver was 182 people (42%). The mean of comorbidities was 3.0 ± 1.2 diseases. Good medication
compliance was 1,025 visiting times (75.1%). Older with care giver were more 1.35 times (ORadj=1.35, 95%CI:
1.04-1.75), likely to have good medication compliance, compared to elderly without care giver. Heart disease
patients were more 1.66 times (ORadj=1.66, 95%CI: 1.13-2.44) likely to have good medication compliance,
compared to those who were without heart disease. Diabetic patients were less medication compliance than
0.63 times (ORadj=0.63, 95%CI: 0.48-0.83), compared to older without diabetes mellitus. Older with asthma
and chronic obstructive pulmonary disease were less medication compliance than 0.34 times (ORadj=0.34,
95%CI: 0.24-0.49), compared to elder without asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
Conclusions: The geriatric clinic in Lampang hospital, with the cooperation of the multidisciplinary team, can
support medication compliance for the e older. And there should be a procedure to take care of the older,
especially those who do not have a caregiver, patients with diabetes mellitus and asthma or chronic obstructive pulmonary disease, to increase medication compliance and result in the older being able to achieve the
goal of therapy.
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ที่่�มาและวััตถุุประสงค์์ : คลิินิิกสููงวััยโรงพยาบาลลำำ�ปาง จััดตั้้�งขึ้้�นสำำ�หรัับดููแลผู้้�ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีีขึ้้�นไป มีีโรคร่่วม
หลายโรค เป็็นคลิินิิกที่่�ดููแลผู้้�ป่่วยด้้วยทีีมสหสาขาวิิชาชีีพ ประกอบด้้วย แพทย์์ เภสััชกร พยาบาล นัักกิิจกรรมบำำ�บััด
นัักโภชนาการ และนัักสัังคมสัังเคราะห์์ โดยดููแลสุุขภาพผู้้�ป่่วยแบบองค์์รวม เพื่่อ� ให้้ผู้้�ป่่วยมีีความสมบููรณ์์ทั้้ง� ทางร่่างกาย
จิิตใจ สัังคม และจิิตวิิญญาณ ส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยมีีการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�ยืืนยาวร่่วมกัับการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ซึ่่�งผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
โรคเรื้้อ� รัังจำำ�เป็็นต้้องใช้้ยาในการรัักษา ดัังนั้้�นความร่่วมมืือในการใช้้ยาจึึงมีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการรัักษาผู้้�ป่่วยให้้ได้้ตามเป้้าหมาย
การศึึกษานี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์ เพื่่อ� ศึึกษาความร่่วมมืือในการใช้้ยาและปััจจััยที่่สั� มั พัันธ์์กับั ความร่่วมมืือในการใช้้ยา ในผู้้�ป่่วย
คลิินิิกสููงวััย โรงพยาบาลลำำ�ปาง เมื่่�อได้้รัับการดููแลจากทีีมสหสาขาวิิชาชีีพ
วิิธีกี ารวิิจัยั : เป็็นการศึึกษาแบบภาคตััดขวาง ในผู้้�สููงอายุุที่เ่� ข้้ารัับการรัักษาในคลิินิกสูู
ิ งวััย โรงพยาบาลลำำ�ปาง ตั้้�งแต่่เดืือน
มิิถุุนายน พ.ศ. 2561 จนถึึงธัันวาคม พ.ศ. 2563 เก็็บข้้อมููลผู้้�ที่่�เข้้ารัับบริิการเป็็นรายครั้้�งในคลิินิิกสููงวััย โดยใช้้แบบเก็็บ
ข้้อมููลประกอบด้้วยข้้อมููลพื้้�นฐานของผู้้�ป่่วย ความร่่วมมืือในการใช้้ยา ซึ่่ง� หมายความถึึงใช้้ยาตามแพทย์์สั่่ง� ไม่่หยุุดใช้้ยา
เอง หรืือลืืมใช้้ยาน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 ครั้้�ง/สััปดาห์์ วิิเคราะห์์ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ป่่วยด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนา และวิิเคราะห์์
ปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับความร่่วมมืือในการใช้้ยาโดยสถิิติิ Chi-square test และ Multivariable logistic regression
ผลการศึึกษา : ผู้้�สููงอายุุทั้้�งหมด 433 คน เข้้ารัับการบริิการคลิินิิกสููงวััย 1,364 ครั้้�ง ค่่ามััธยฐานการมาติิดตามการรัักษา
เท่่ากัับ 2 (IQR: 1,4) ครั้้�ง มีีอายุุเฉลี่่�ย 79.3 ± 8.3 ปีี มีีผู้้�ดููแลการใช้้ยา 182 คน (ร้้อยละ 42) มีีโรคประจำำ�ตััวเฉลี่่�ยคนละ
3.0 ± 1.2 โรค พบให้้ความร่่วมมืือในการใช้้ยาจำำ�นวน 1,025 ครั้้�ง (ร้้อยละ 75.1) โดยผู้้�สููงอายุุที่่�มีีผู้้�ดููแลเรื่่�องการใช้้ยามีี
ความร่่วมมืือในการใช้้ยา 1.35 เท่่า (ORadj=1.35, 95%CI: 1.04-1.75) เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่มีีผู้้�ดููแลเรื่่�องการใช้้ยา
ผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็นโรคหััวใจมีีความร่่วมมืือในการใช้้ยา 1.66 เท่่า (ORadj=1.66, 95%CI: 1.13-2.44) เทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่
เป็็นโรคหััวใจ แต่่ผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็นโรคเบาหวานมีีความร่่วมมืือในการใช้้ยา 0.63 เท่่า (ORadj=0.63, 95%CI: 0.48-0.83)
เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่เป็็นโรคเบาหวาน และผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็นโรคหืืดและปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังมีีความร่่วมมืือในการใช้้ยา
0.34 เท่่า (ORadj=0.34, 95%CI: 0.24-0.49) เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่เป็็นโรคหืืดและปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
สรุุปผลการศึึกษา : คลิินิกสูู
ิ งวััย โรงพยาบาลลำำ�ปางด้้วยความร่่วมมืือของสหสาขาวิิชาชีีพสามารถสนัับสนุนุ ความร่่วมมืือ
ในการใช้้ยาของผู้้�สููงอายุุได้้เป็็นอย่่างดีี และควรมีีมาตรการในการดููแลผู้้�สููงอายุุโดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่ไ่� ม่่มีีผู้้�ดููแลการใช้้ยา
ผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน โรคหืืดและปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง เพื่่�อเพิ่่�มความร่่วมมืือในการใช้้ยาและส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถรัักษา
โรคได้้ตามเป้้าหมาย
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