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Abstract
Purpose: To identify the rate of medication adherence and to examine the predicting factors
of medication adherence in Nepalese patients with essential hypertension.
Design: Correlational predictive study.
Methods: A cross-sectional study was conducted among 140 participants attending a tertiary
level university hospital in Kavre district of Nepal between December 2017 and January 2018.
Research instruments included Hill Bone Medication Adherence Scale, Modified Medical Outcome
Study Social Support Survey, Patient Doctor Relationship Questionnaire, and Hypertension
Knowledge Level Scale. Descriptive statistics, and binary logistic regression analysis were applied
for data analysis.
Main findings: Mean age of the participants was 53.82 (SD = 12.12), in which 55 % were male.
Medication adherence rate in Nepalese patients with essential hypertension was 62.1%.
Logistic regression model explained 39% of the variance on medication adherence. The significant
predictors of medication adherence were; Patient-doctor relationship (OR = 1.10, 95% CI[1.01-1.20])
and knowledge about hypertension (OR = 1.29, 95% CI[1.14-1.45]). Participants who had better
relationships with their doctor were 1.10 times more likely to adhere with their medication regimen.
Similarly, the participants with more knowledge about hypertension were 1.29 times more likely to
have the better adherence medication regimen.
Conclusion and recommendations: Medication adherence rate among Nepalese hypertensive
patients were low which is significantly predicted by patient-doctor relationship and the patients’
knowledge about hypertension. Health care facilities and nursing authorities of Nepal need to
promote knowledge about hypertension and encourage positive relationship between patients and
providers to improve medication adherence.
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ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความร่ ว มมื อ ในการใช้ ย าในผู้ ป่ ว ย
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในประเทศเนปาล*
Prabha Shrestha1, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, พย.ด.1, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, PhD1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อระดับความร่วมมือในการใช้ยาในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบ
สาเหตุในประเทศเนปาล
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั ความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างของการศึกษาภาคตัดขวางได้แก่ ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
จำ�นวน 140 คนทีม่ ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในอำ�เภอกัฟล์ของประเทศเนปาล
ระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงมกราคม 2018 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความร่วมมือในการใช้ยา แบบสอบถาม
แหล่งสนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับความดัน
โลหิตสูง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ (binary logistic regression)
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ 53.82 ปี (SD = 12.12) ร้อยละ 55 เป็นเพศชาย พบความร่วมมือในการใช้
ยาร้อยละ 62.1 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิพบว่า ตัวแปรอิสระสามารถทำ�นายความร่วมมือในการใช้ยาได้รอ้ ยละ
39 โดยมีตวั แปรสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ว่ ยกับแพทย์ (OR = 1.10, 95% CI[1.01-1.20]) และความรูเ้ กีย่ วกับความดัน
โลหิตสูง (OR = 1.29, 95% CI[1.14-1.45]) ทีส่ ามารถทำ�นายได้อย่างมีนยั สำ�คัญ กลุม่ ตัวอย่างทีม่ สี มั พันธภาพกับแพทย์
ดีจะมีความร่วมมือในการใช้ยาเพิม่ ขึน้ 1.10 เท่า และกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับความดันโลหิตสูงในระดับสูงจะมี
ความร่วมมือในการใช้ยาเพิม่ ขึน้ 1.29 เท่า  
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในประเทศเนปาลมีความร่วมมือในการใช้ยาอยู่ในระดับต่ํา
สถานบริการด้านสุขภาพและหน่วยงานการพยาบาลของประเทศเนปาลจำ�เป็นต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริม
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงให้ผปู้ ว่ ย และส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ว่ ยกับแพทย์ เพือ่ ความร่วมมือในการ
ใช้ยาทีด่ ี
คำ�สำ�คัญ: ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ความรู้ ความร่วมมือในการใช้ยา สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ว่ ยกับแพทย์
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