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โรคความดนโลหตสูงเป ็นฆาตกรเงยบ และเป็นโรคท

พบมากในกลุมผูสูงอายุ (รอยละ 33.69) (ส�านกงานสถตแหงชาต,
2555) เนืองจากความเสอืมของรางกาย ถาไมไดรบการรกษาอาจ

เกดภาวะแทรกซอนมากมาย เชน โรคหวใจ โรคไต โรคหลอดเลือด

สมอง เป็นตน การรกษาโรคความดนโลหตสูงไมเพยงแตการควบคุม

พฤตกรรมเสยง ไดแก การรบประทานอาหาร การออกก�าลงกาย การ
จดการความเครยด การงดเครืองดืมแอลกอฮอล์ และการงดการสูบ

บุหร ยงตองไดรบการรกษาดวยยา และสวนมากพบวา ไดรบยาหลาย

ชนด นอกจากนน ยงพบวาผปู่วยมพฤตกรรมการใชยาทไมเหมาะสม

เชน ลืมรบประทานยา รบประทานยาไมสม�าเสมอ ไมตอเนือง ไมถูก

ขนาด ไมถูกเวลา ขาดความรูในการรบประทานยา รบประทานยาซ�า
ซอน ไมใชยาตามแผนการรกษา หรือใชยาโดยไมจ�าเป็น (เยาวลกษณ์

สทธเดช, 2550 วนดา ดุรงค์ฤทธชย และคณะ,2551 นองเลก บุญจูง

วรางคณา ควรจรต และอาภรณ์ จตุรภทรวงศ์, 2550) สงผลใหการ

รกษาโรคความดนโลหตสูงไมมประสทธภาพ และยงเพมความเสยง

ตอการเกดผลขางเคยงทเกดจากการใชยาไมถูกตอง รวมถึงการเกด
ภาวะแทรกซอน ท�าใหมภาวะทุพพลภาพหรือเสยชวตได ประกอบ

กบการศึกษาของววฒน์ ถาวรวฒนยงค์ จตุพร อโณทยานนท์ นรมล

เรืองสกุล พลลภ ศรภรมย์รกษ์ และรนพท ชมจนทร์ (2554) พบวา

ยากลุมเสยงทมแนวโนมท�าใหเกดอาการไมพึงประสงค์ทพบมากทสุด
คือ กลมุยารกษาโรคความดนโลหตสูง

จากการทบทวนเอกสารและงานวจยทเกยวของพบวา

พฤตกรรมการใชยาของผเูป็นโรคความดนโลหตสูง มผลมาจากทง

ปัจจยภายใน ไดแก ระดบการศึกษา เพศ อายุ สถานภาพสมรส

อาชพ รายได โรคประจ�าตว ระดบความสามารถในการปฏบต
กจวตรประจ�าวน การรบรูความเสยงตอภาวะแทรกซอนของโรค

การรบรปูระโยชน์ของยา และความรูเกยวกบการใชยากมอทธพล

ตอพฤตกรรมการใชยาในผูป่วยเรือรงดวย รวมทงประสบการณ์การ

รกษาสุขภาพ (สุมาล วงธนากร ชุตมา ผาตด�ารงกุล และปราณ ค�า

จนทร์, 2551) ส�าหรบปัจจยภายนอก ประกอบดวย บุคคลทมผลตอ
การใชยา ไดแก บุคคลทดูแลเกยวกบการรบประทานยา ค�าแนะน�า

ของบุคลากรดานสุขภาพ การเขาถึงระบบบรการสุขภาพ และแหลง

ขอมูลขาวสารเกยวกบการใชยา (ปิยนุช เสาวภาคย์ สุนุตตรา ตะบูน

พงศ์ และ พชรยา ไชยลงกา, 2549) ในการศึกษาครงน ผูวจยเลือก

ศึกษาปัจจยทเกยวของกบพฤตกรรมการใชยาของผูป่วยสูงอายุทเป็น
โรคความดนโลหตสูง โดยใชการพฒนาศกยภาพและทุนทางสงคม

ของชุมชนและครอบครว เนืองจากเจาหนาท/บุคลากรดานสุขภาพ

ในพืนทไมสามารถดูแลไดอยางครอบคลุม การใชศกยภาพและทุน

ทางสงคมในชุมชนซึงประกอบดวย 1) ทุนทางสงคมด้านกายภาพ
เชน วด โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพต�าบล โรงเรยน หอกระจายขาว

ประจ�าหมบูาน สถานวทยุหมบูาน เป็นตน 2) ทุนทางสงคมด้าน
แหลงประโยชน์/กลุมชมรมตางๆ เชน ชมรมอาสาสมครสาธารณสุข

ประจ�าหมูบาน (อสม.) กลุมแมบาน กลุมสจจะออมทรพย์ เป็นตน

และ 3) ทุนทางสงคมทเป็นบุคคล โดยเฉพาะคนส�าคญของชุมชน
เชน ก�านน สมาชก อบต. ผูน�ากลุมตางๆ ปราชญ์ชาวบาน พระ

หรือบุคคลทคนในชุมชนนบถือ เป็นตน การวเคราะห์ทุนทางสงคม

ทชุมชนมอยูเดมเหลาน จะสามารถตอยอดกจกรรมตางๆ ไดงาย

ขึน นอกจากนน การพฒนาศกยภาพของครอบครวกเป็นสงส�าคญ
เนอืงจากเป็นบุคคลทมความใกลชดผปู่วยมากทสุด และสวนใหญเป็น

เครือญาตกบผปู่วย ท�าใหมการเสรมสรางสมพนธภาพในครอบครว

มากขนึดวย ส�าหรบปัจจยทส�าคญทสุด คือ ตวผู้ป่วยเอง ในการศึกษา
ครงน จึงใชแนวคดแบบแผนความเชือดานสุขภาพ (Rosenstock,

Strecher, & Becker, 1988) มาเป็นกรอบแนวคดในการศกึษาเพือ
สงเสรมใหผูสูงอายุความดนโลหตสูงมการรบรูประโยชน์ของการ

รบประทานยาตามแผนการรกษา โทษของการไมรบประทานยา

ตามแผนการรกษา และการลดอุปสรรคของการรบประทานยาตาม

แผนการรกษา นอกจากนน ยงน�าปัจจยทเกยวของกบพฤตกรรมการ

ใชยามาน�าเสนอรูปแบบการปรบพฤตกรรมการใชยา ตามแผนการ
รกษาของผสููงอายุโรคความดนโลหตสูงในชุมชน เพือใหเกดรูปแบบ

ทมประสทธภาพท�าใหผูสูงอายุไดรบการรกษาทมคุณภาพ ลดโอกาส

เกดภาวะแทรกซอน และมคุณภาพชวตทดตอไป

1. เพือศึกษาพฤตกรรมการใชยารกษาของผูสูงอายุความ

ดนโลหตสูง และปจัจยทเกยวของ

2. เพือประเมนศกยภาพและทุนทางสงคมในพืนท โดย

เครืองมือวจยชุมชนเชงชาตพนธุ์วรรณาแบบเรงดวน
3. เพือศึกษาผลของการใชรูปแบบสงเสรมพฤตกรรมการ

ใชยาตามแผนการรกษาของผสููงอายุโรคความดนโลหตสูง

ผู้สูงอายุโรคความดนโลหิตสูง หมายถึง ประชาชนทมอายุ
ตงแต 60 ปีขึนไปทป่วยดวยโรคความดนโลหตสูง โดยไดรบการ

วนจฉยโรคจากอายุรแพทย์อยางนอย 6 เดือน รบการรกษาดวยยา

และอาศยอยูในชุมชนต�าบลวงตะกู อ�าเภอเมือง จงหวดนครปฐม

พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรกษาของผู้สูงอายุโรค
ความดนโลหิตสูง หมายถึง การปฏบตกจกรรมตางๆ ทเกยวของกบ
การใชยาของผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูง ซึงผูวจยพฒนาจาก

หลกการบรหารยาของโคเฮน (Cohen, 1999) มทงหมด5 ดาน ไดแก

1) การได้รบยาถูกคน หมายถึง ผูสูงอายุทเป็นโรคความดน

โลหตสูงไดรบยาตามแผนการรกษาของตนเองเทานน โดยมการตรวจ
สอบชอืตนเองจากซองยา รวมถึงการไมน�ายาของคนอนืมารบประทาน

2)การได้รบยาถูกขนาดและเวลาหมายถึงผูสูงอายทุเป็นโรคความ
ดนโลหตสงูไดรบยาตามแผนการรกษาตรงตามขนาดและเวลาทแพทย์สง

3) การได้รบยาถูกชนิด หมายถึง ผูสูงอายุทเป็นโรคความ

ดนโลหตสูงไดรบยาตามชนดทแพทย์สง โดยมการตรวจสอบลกษณะ
ของยา และมการซกถามเมือลกษณะของยาทไดรบเปลยนไป
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4) การสงเกตผลข้างเคยงของยา หมายถึง ผูสูงอายุทเป็น

โรคความดนโลหตสูงไดรบยาตามแผนการรกษา โดยมการสงเกต

อาการผดปกตทเกดขึนหลงจากการรบประทานยา

5) การเกบรกษายา หมายถึง ลกษณะการเกบยาทไดรบตาม
แผนการรกษาของผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูง ครอบคลุมถึง

บรรจภุณฑ์ทใสยา การป้องกนยาจากแสงแดดหรือบรเวณทมอุณหภูมสูง

ประเมนโดยใชแบบสอบถาม จ�านวน 24 ขอ ลกษณะค�า

ตอบเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดบ คือ ไมเคยปฏบต

ปฏบตบางครง ปฏบตบอยครง และปฏบตทุกครง
ความเชือด้านสุขภาพเรืองการใช้ยาตามแผนการรกษาของ

ผู้สูงอายุโรคความดนโลหิตสูง หมายถึง ความเชือหรือการรบรคูวาม
เขาใจเกยวกบการใชยาตามแผนการรกษาของผูสูงอายุโรคความดน

โลหตสูง ซึงครอบคลุมการรบรู 3 ดาน ไดแก

1) การรบรู้ประโยชน์ของการรบประทานยาตามแผนการ
รกษา หมายถงึ ความรูสึกหรือความเชือของผูสูงอายุทเป็นโรคความ
ดนโลหตสูงถึงประโยชน์ทไดรบจากการรบประทานยาตามแผนการ

รกษา ประกอบดวย ผลตอระบบตางๆ ไดแก หวใจและหลอดเลือด

สมอง ไต และชวยป้องกนภาวะแทรกซอนอืนๆ

2) การรบรู้ความรุนแรงของโรคความดนโลหิตสูง หมายถึง
ความรูสึกหรือความเชือของผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูงถึง

ผลเสยของโรคความดนโลหตสูงทมตอตวผปู่วย ประกอบดวย ท�าให

รูสึกไมสุขสบาย ท�าใหการเจบป่วยเรือรง ท�าใหมภาวะแทรกซอนตอ

ระบบตางๆ ในรางกายทงแบบเฉยบพลนและเรือรง ท�าใหเกดความ
พการและท�าใหเสยชวต

3) การรบรู้ปัญหาอุปสรรคในการรบประทานยาตาม
แผนการรกษา หมายถึง ความรูสึกหรือความเชอืของผูสูงอายุทเป็น
โรคความดนโลหตสูง ถึงสงทขดขวางทท�าใหไมสามารถรบประทานยา

ตามแผนการรกษาได ประกอบดวย การมอาการขางเคยง ความขเกยจ

ไมมเวลา และไมพึงพอใจในดานตางๆ

ประเมนโดยใชแบบสอบถาม จ�านวน20 ขอ ลกษณะค�าตอบ

เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา4 ระดบ คือ ไมเหนดวยอยางยงไมเหนดวย
เหนดวย และ เหนดวยอยางยง

การศึกษาครงนเป็นการวจยและพฒนา (Research and

development) เพือศึกษาพฤตกรรมการใชยารกษาของผูสูงอายุ
ความดนโลหตสูง ปัจจยทเกยวของ และพฒนารูปแบบสงเสรม

พฤตกรรมการใชยาตามแผนการรกษาของผูสูงอายุความดนโลหตสูง

ประชากร
ผูป่วยโรคความดนโลหตสูงทมอายุ 60 ปี และรกษาดวยยา

อาศยอยูในจงหวดนครปฐม จ�านวนทงหมด 7,852 คน (ส�านกงาน
สาธารณสุขจงหวดนครปฐม, 2555)

กลุมตวอยาง
ผูป่วยโรคความดนโลหตสูงทมอายุ 60 ปี และรกษาดวยยา

เลือกกลมุตวอยางแบบกลุม (Cluster randomsampling) โดยเลือก

กลุมตวอยางทอาศยอยูในต�าบลวงตะกู อ�าเภอเมือง จงหวดนครปฐม
ซึงต�าบลวงตะกูมพนืททสามารถเป็นตวแทนของจงหวดนครปฐม

เนืองจากมบรบทแบบผสม ทงแบบชุมชนชนบท กึงเมือง และเมือง

จ�านวนทงหมด 228 คน

การด�าเนนการวจยในการศึกษาครงนใชกระบวนการวจย

โดยชุมชนมสวนรวม (Participatory Action Research : PAR)

ประกอบดวย 3 ขนตอนสรุปดงภาพท 1
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ขนตอนท 1 ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุความดนโลหติสงู
และปัจจยทเกยวข้อง รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามพฤตกรรม
การใชยาตามแผนการรกษาของผสููงอายคุวามดนโลหตสูง และปัจจย

ทเกยวของ แบงออกเป็น 3 สวน ประกอบดวย
สวนท 1 ข้อมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ ศาสนา

ระดบการศึกษา อาชพ ประวตการเจบป่วย และระยะเวลาทป่วยเป็น

โรคความดนโลหตสูง

สวนท 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการ
รกษาของผู้สูงอายุความดนโลหิตสูง ซึงผูวจยพฒนาจากหลกการ
บรหารยาของโคเฮน (Cohen,1999) มทงหมด 5 ดาน ไดแก การได

รบยาถูกคน การไดรบยาถูกขนาด การไดรบยาถูกชนด การสงเกตผล

ขางเคยงของยา และการเกบรกษายา จ�านวน24 ขอ ลกษณะค�าตอบ

เปน็แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดบ คือ ไมเคยปฏบต ปฏบต

บางครง ปฏบตบอยครง และปฏบตทุกครง
การแปลผล
คะแนนเฉลย 1.00-2.33 หมายถึง พฤตกรรมการรบ

ประทานยาอยูในระดบตองปรบปรุง

คะแนนเฉลย 2.34-3.66 หมายถึง พฤตกรรมการรบ

ประทานยาอยูในระดบปานกลาง
คะแนนเฉลย 3.67-5.00 หมายถึง พฤตกรรมการรบ

ประทานยาอยูในระดบด

สวนท 3 แบบสอบถามปัจจยทเกยวข้องกบพฤติกรรมการ
ใช้ยาตามแผนการรกษาของผู้สูงอายุความดนโลหิตสูง ซึงผูวจย
พฒนาขึนตามทฤษฎแบบแผนความเชือดานสุขภาพ (Rosenstock,

Strecher,& Becker, 1988) มทงหมด 5 ดาน ไดแก การรบรูประโยชน์

ของการรบประทานยา การรบรูความรุนแรงของโรค การรบรูปัญหา

อุปสรรคในการรบประทานยา การสนบสนุนของครอบครว และการ

สนบสนุนของเจาหนาทสาธารณสุข จ�านวน 20 ขอ ลกษณะค�าตอบ
เปน็แบบมาตราสวนประมาณคา4 ระดบ คือ ไมเหนดวยอยางยง ไม

เหนดวย เหนดวย และเหนดวยอยางยง

การแปลผล
คะแนนเฉลย 1.00-2.25 หมายถึง การรบรูอยูในระดบต�า

คะแนนเฉลย 2.26-3.50 หมายถึง การรบรอูยูในระดบปานกลาง
คะแนนเฉลย 3.51-4.75 หมายถึง การรบรูอยูในระดบมาก

คะแนนเฉลย 4.76-5.00 หมายถึง การรบรูอยใูนระดบมากทสุด

ตรวจสอบความตรงเชงเนือหาโดยผูทรงคุณวุฒจ�านวน 3

ทาน ผูวจยแกไขตามขอเสนอแนะกอนน�าไปหาคาความเทยง โดย
น�าแบบสอบถามไปทดลองใชกบผสููงอายทุมลกษณะคลายกบกลุม

ตวอยาง จ�านวน 30 คน และค�านวณหาคาความเทยง โดยใชสูตร

สมประสทธแอลฟาของครอนบาค ( = .81-.85) รวบรวมขอมูล

ระหวางเดือนกุมภาพนธ์ – มนาคม 2556

ผูวจยเขาพบกลุมตวอยาง ผูน�าชุมชน เจาหนาทโรง

พยาบาลสงเสรมสุขภาพต�าบล (รพสต.) แนะน�าตวและชแจง

วตถุประสงค์ของการวจยใหกลุมตวอยางทราบวา การเขารวมใน

การศกึษาครงนเป็นไปโดยความสมครใจ จะไมมผลตอกลมุตวอยาง

ซึงขอมูลทุกอยางทไดจากการศึกษาจะเกบเป็นความลบ โดยผวูจย
จะไมเผยแพรในลกษณะของรายบุคคล โดยจะเปิดเผยเฉพาะในรูป

แบบทเป็นรายงานสรุปผลการวจยในภาพรวมเทานน ขอมูลใดท

สามารถระบุถึงตวกลุมตวอยางได จะไมปรากฏในรายงาน เอกสาร

ขอมูลทงหมดจะถกูเกบในตทูลอกกุญแจทผูวจยสามารถเปิดไดเพยง

ผูเดยว เมือท�าการวเคราะห์ขอมูลเรยบรอยแลว แบบสอบถามและ
เทปบนทึกเสยงจะถูกท�าลายทนท กลมุตวอยางสามารถแจงออกจาก

การศึกษาไดกอนทการด�าเนนการวจยจะสนสุดโดยไมเกดผลเสย

ใดๆ เมือกลุมตวอยางอนุญาตและลงนามยนยอมใหท�าการศึกษา จึง

ท�าการเกบขอมูล รวบรวมขอมูลระหวางเดือนกุมภาพนธ์– มนาคม2556

ใชโปรแกรมส�าเรจรูปทางสถต โดยวเคราะห์ขอมูลสวน

บุคคล พฤตกรรมการใชยาตามแผนการรกษาของผูสูงอายุความดน

โลหตสูง และปัจจยทเกยวของ ดวยสถตพรรณนา ไดแก จ�านวน รอยละ

คาเฉลย และสวนเบยงเบนมาตรฐาน ตามระดบการวดของขอมูล

ขนตอนท 1 ผลการวจยสวนนเปน็สภาพการณ์กอนการใช้
รูปแบบสงเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรกษาของผู้สูงอายุ
โรคความดนโลหิตสูงในชมุชน

1.1 ข้อมูลสวนบุคคล พบวา ผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูง

กลุมตวอยางมากกวาครงึหนึงเป็นเพศหญง (รอยละ 58.77) อยูในชวง

อายุ60-74 ปี(รอยละ61.40) นบถือศาสนาพทุธ (รอยละ99.12) จบการ

ศึกษาในระดบประถมศึกษา(รอยละ70.18) มากกวาครึงหนึงมสถานภาพ
คู(รอยละ50.44) และสวนใหญอาศยอยรูวมกบครอบครว(รอยละ96.05)

สทธการรกษาพยาบาล สวนมากใชสทธบตรประกนสุขภาพในการรกษา

พยาบาล (รอยละ 71.05) ส�าหรบระยะเวลาทไดรบการวนจฉยวาเป็นโรค

ความดนโลหตสูงพบวา เกือบครึงหนึงเป็นโรคความดนโลหตสูงมา5-9 ปี

รองลงมา คือ10 ปีขึนไป (รอยละ46.05 และ 30.70 ตามล�าดบ)
1.2 พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรกษา ส�าหรบพฤตกรรม

การใชยาตามแผนการรกษาโรค พบวา ภาพรวมอยูในระดบปานกลาง

(X=2.71,SD.=0.89) เมือพจารณารายดานพบวา ดานทมคะแนนเฉลย

จากนอยไปมาก 3ล�าดบ ไดแกดานวธการเกบรกษายาถูกตองดานการไดรบ
ยาถูกขนาด และดานการสงเกตผลขางเคยงของยา (X=2.31,2.50,2.53,

SD.=0.89,0.84,0.90 ตามล�าดบ) เมือพจารณารายขอพบวา พฤตกรรม

ขอทมคะแนนเฉลยนอยตองปรบปรุง ไดแกแกะยาออกจากหอเพือเตรยม

ไวกอน ลืมรบประทานยาหลงอาหารเมือไมวางจากงาน ลืมรบประทาน

ยาเวลาไปธุระ ดูขนาดยากอนรบประทานยาทุกครง ดูวนหมดอายทุซอง
ยาทุกครงกอนรบประทานยา และสงเกตอาการขางเคยงของยาทไดรบ

; 6  
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1.3 การรบรู้ทเกยวข้องกบพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูง
อายุความดนโลหิตสูง เมือจ�าแนกขอมูลตามการรบรทูเกยวของกบ

พฤตกรรมการใชยาพบวา ภาพรวมอยูในระดบปานกลาง (X= 3.15,

SD. = 0.70) เมือพจารณารายดานพบวา ดานทมคะแนนเฉลยจาก
นอยไปมาก 3 ล�าดบ ไดแก การรบรูปัญหาอปุสรรคในการรบประทานยา

ซึงอาจเป็นความเชือหรือการรบรูถึงสงขดขวางทท�าใหผูสูงอายุไม

สามารถใชยาตามแผนการรกษาได (X= 2.88, SD. = 0.68) การ

สนบสนุนของครอบครว (X= 2.93, SD. = 0.43) และการสนบสนุน

ของเจาหนาทในการรบประทานยา (X= 3.24, SD. = 0.46) เมือ
พจารณารายขอพบวา ขอทมคะแนนเฉลยจากนอยไปมาก 3 ล�าดบ

ไดแก สมาชกในครอบครวสนใจเรืองการรบประทานยา รูสึกวาการท

ตองรบประทานยาทุกวนเป็นภาระ และรูสึกวาการไปรบยาเป็นภาระ

ของบุตรหลาน(X=2.36,2.76,2.80 SD.=0.87,0.87,0.83 ตามล�าดบ)

ขนตอนท 2 ประเมินศกยภาพและทนุทางสงคมในพืนท ผูวจยน�า

เครอืงมือวจยชุมชนเชงชาตพนธุ์วรรณาแบบเรงดวน (Rapid Eth

nography Community Assessment Program : RECAP) (ขนษฐา

นนทบุตร และคณะ, 2556) ซึงเป็นเครอืงมือประเมนศกยภาพและ

ทุนในพนืท ประกอบดวย 1) ขอมูลทุนสงคมระดบบุคคล 2) กลุม
ทางสงคม เครือขายประชาคม และองค์กรชุมชน 3) หนวยงานท

สนบสนุนการท�างานของทุนทางสงคม 4) ขอมูลสถานททเป็นแหลง

ประโยชน์หรอืแหลงทรพยากรในชุมชนทสนบสนุนการท�างานของ

ทุนทางสงคม 5) ผูรบผดชอบในการจดการระดบหมูบานหรือชุมชน
6) กจกรรมของทุนทางสงคมในพนืทกบกลุมประชากรเป้าหมาย

7) ขอมูลการวเคราะห์ชุดกจกรรมในพนืท 8) ความสอดคลองกบ

ปัจจยเสยงทางสขุภาพ 10 ประเดน และประเดนขอเสนอนโยบาย

สาธารณะ 9) ความเป็นมาของการด�าเนนงานของทุนทางสงคม

10) การด�าเนนงานและกจกรรม 11) การเชือมประสานงานและ

กจกรรม คน แกนน�า และแหลงประโยชน์12) กระบวนการเรยนรูเพอื

จดการงานและกจกรรม คน แกนน�า สมาชก ผูรบประโยชน์ การเชือม

ประสานงาน และปัจจยทมผลกระทบตอการจดการทุกดาน13) ปัจจย
ทสงผลตอการจดการ 14) ผลผลต/ผลลพธ์ทเกดจากการด�าเนนงาน

15) ประชากรทไดรบผลกระทบ

วเคราะห์เชงเนือหา (Content analysis) ในประเดน
ศกยภาพและทุนทางสงคมในพืนท และสรุปเป็นแผนภาพ

ผลการศกึษาศกยภาพและทุนทางสงคมในพืนทพบวา ต�าบลวง

ตะกูมแนวทางการด�าเนนงานดานตางๆ ตามแนวคดหมูบานจดการตนเอง
กลาวคือ มการบูรณาการงาน คน และงบประมาณระหวางภาคสวนตางๆ

เพือไมใหเกดความซ�าซอน เนนผลลพธ์สุดทายใหประชาชนไดรบประโยชน์

สงูสดุ ผูน�าชุมชนทงผนู�าทองถน ผูน�าทองท หนวยงานภาครฐ แกนน�า และ

ปราชญ์ชาวบานมการท�างานรวมกน สงเสรมศกยภาพชุมชนดวยการเพม

กระบวนการสรางพลงใหกบประชาชน และทุกภาคสวนเขามามสวนรวม
ทง “รวมคด รวมท�า และรวมประเมนผล” ทุกกจกรรม ด�าเนนงานโดยการ

ใชทนุทางสงคม ซงึประกอบดวย บคุคลส�าคญ กลมุองค์กรตางๆ ทงกลมุท

เป็นทางการและไมเป็นทางการ ใชแผนชุมชนและนวตกรรมเป็นกลไกในการ

ดูแลสขุภาพ โดยใชกลยทุธ์การสรางการเรยนรู การสรางความเป็นเจาของ
การสรางความเป็นพลเมือง เนนการตอบสนองความตองการของประชาชน

ทแทจรง โดยมฐานขอมลูทนาเชือถือสนบสนนุ ซึงจะน�าไปสกูารตอบสนอง

นโยบายสาธารณะ ลดปัจจยเสยงดานสุขภาพ และมุงเนนการตอบสนอง

นโยบายขององค์การปกครองสวนทองถน ดงสรปุในภาพท2

ภาพท 2 ศกยภาพและทุนทางสงคมในพืนทต�าบลวงตะกู อ�าเภอเมือง จงหวดนครปฐม
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ส�าหรบการดูแลผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูงในชุมชน

มการวางแผนรวมกนระหวางเจาหนาทสุขภาพในชุมชน แกนน�า

ชุมชน และภาคสวนตางๆ ทเกยวของ โดยมการจดรูปแบบการดูแล

ผูป่วยเรอืรงในชุมชนแบบสหสาขาวชาชพ ประกอบดวย เจาหนาท
สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล นกกายภาพบ�าบด เภสชกร อาสาสมคร

สาธารณสุขประจ�าหมูบาน (อสม.) อาสาสมครดูแลผูสูงอายุทบาน

(อผส.) ผูน�าทองท ผูน�าทองถน และพระสงฆ์

จากการสนทนากลุมกบแกนน�าชุมชนพบวา ในชวงเวลา

ทผานมา ชุมชนยงมการดแูลสุขภาพผูสูงอายุความดนโลหตสูงโดย
รวมแบบทวๆ ไป ไมไดเนนเรืองการใชยารกษาโรคความดนโลหตสูง

อนเนืองมาจากเจาหนาทสุขภาพในพืนทมภาระงานมาก กอปรกบ

ต�าบลวงตะกูมพืนทขนาดใหญ ประชาชนในพืนทรบผดชอบมจ�านวน

มาก ท�าใหไมสามารถดูแลแบบเนนเฉพาะเรือง เชน เรืองการใชยาใน

ผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูงไดอยางครอบคลุม

ขนตอนท 3 น�าเสนอรูปแบบการปรบพฤติกรรมการใช้ยารกษาตาม
แผนการรกษาของผู้สูงอายุความดนโลหิตสูงในชุมชน ผูวจยประสาน

งานกบผูอ�านวยการโรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพต�าบล (รพสต.)

หวหนาสวนราชการทเกยวของ เพือชแจงวตถุประสงค์การวจย และ
ขออนุญาตด�าเนนงานวจยในพนืท โดยออกหนงสือเชญผูเกยวของ

ไดแก ตวแทนเจาหนาท รพสต. 2 คน ตวแทนผูสูงอายุ 3 คน ตวแทน

ผูดูแลผสููงอายจุตอาสา 3 คน ตวแทนจากองค์การบรหารสวนต�าบล1

คน ตวแทนผูน�าหมูบาน 2 คน ตวแทน อสม. 5 คน และอาสาสมคร
ดูแลผูสูงอายุทบาน (อผส.) 4 คน เขารวมกจกรรม รวมทงสน 20 คน

โดยมขนตอนดงน

1) น�าเสนอขอมูลทไดจากขนตอนท 1 และ 2 เพือใหทราบ

สถานการณ์ และทวนสอบความถูกตองของขอมูล

2) ผูวจยน�าเสนอรูปแบบทไดจากการทบทวนวรรณกรรมท
เกยวของกบรูปแบบการปรบพฤตกรรมการใชยารกษาตามแผนการ

รกษาของผูสูงอายุความดนโลหตสูงในชุมชน

3) รวมกนวางแผนแนวทางการพฒนารูปแบบการปรบพฤตกรรม

การใชยารกษาตามแผนการรกษาของผสููงอายคุวามดนโลหตสูงในชุมชน

4) ก�าหนดโครงการ กจกรรม และผูรบผดชอบทเกยวของ

5) สรุปแนวทางการพฒนารูปแบบการปรบพฤตกรรมการ
ใชยารกษาตามแผนการรกษาของผูสูงอายุความดนโลหตสูงในชุมชน

เพือแกไขปัญหาการใชยารกษาโรคความดนโลหตสูงทไดจากผล

การศึกษาในดานทไมเหมาะสม ไดแก การเกบรกษายาโดยเฉพาะ

การแกะยาออกจากหอเพือเตรยมไวกอน การลืมรบประทานยาหลง

อาหารเมือไมวางจากงาน การลืมรบประทานยาเวลาไปธุระ การดู
ขนาดยากอนรบประทานยาทุกครง การดูวนหมดอายุทซองยาทุก

ครงกอนรบประทานยา และการสงเกตอาการขางเคยงของยาทได

รบ จากปญัหาดงกลาวจึงไดรวมกนพฒนานวตกรรมเพือแกไข ดงน

การเตือนเวลารบประทานยา โดยใชโทรศพท์ตงปลุก

เวลาทผูสูงอายุตองรบประทานยาทุกเวลาเพือป้องกนการลืม และ
ชวยใหรบประทานยาตรงเวลา

การใชนวตกรรมพวงกุญแจกลองยา และสรอยคอ

กลองยา เมอืผูป่วยตองเดนทางไปท�าธุระนอกบาน เพือป้องกนการลืม

พฒนาคูมือการใชยาในผปู่วยสูงอายุความดนโลหตสูง

โดยมเนือหาครอบคลุมในประเดนเรือง ชอืยารกษาโรคความดนโลหตสูง
วธการใชยา สงทควรแจงใหแพทย์หรือเภสชกรทราบ ท�าอยางไรหาก

ลืมรบประทานยา อาการอนไมพึงประสงค์จากการใชยาแตละชนด

การเกบรกษายา ขอควรค�านึงถึงเมือตองมารบยาท รพสต. การตรวจ

สอบฉลากยากอนกลบบาน ขอควรรูเมือตองรบประทานยาตามเวลา
การตรวจสอบลกษณะของยา การตรวจสอบวนหมดอายุของยา

นอกจากนน ยงมรูปภาพตวอยางยาทใชในการรกษาโรคความดน

โลหตสูงใน รพสต. ตรวจสอบความถูกตองตามเนอืหาของคูมือโดย

ผูทรงคุณวุฒจ�านวน 3 ทาน ประกอบดวย อายุรแพทย์ อาจารย์

พยาบาล และผูปฏบตการพยาบาลขนสูง (AdvancedPractice Nursing :
APN) สาขาการพยาบาลเวชปฏบตชุมชนอยางละ 1 ทาน หลงจาก

นนปรบปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ

ภาพท 3 กจกรรมการน�าเสนอรูปแบบการปรบพฤตกรรมการใชยารกษาตามแผนการรกษาของผูสูงอายุความดนโลหตสูงในชุมชน
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ภาพท5 นวตกรรมพวงกุญแจ/สรอยคอกลองยา

ภาพท 4 คูมือการใชยาในผปู่วยสูงอายคุวามดนโลหตสูง

ขนตอนท 4 ทดลองรูปแบบการปรบพฤติกรรมการใช้ยารกษาตาม
แผนการรกษาของผู้สูงอายุความดนโลหิตสูงในชมุชน ผูวจยไดน�ารูป
แบบจากขนตอนท3 มาทดลองใชในผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูง

ในต�าบลวงตะกู ซึงมคูมือแนวทางในการด�าเนนการรูปแบบโดยละเอยด

ใชระยะเวลาทงหมด12 สปดาห์(เดือนมถุนายน – กนยายน2556) ดงน

สปดาห์ท 1 กิจกรรมการพฒนาศกยภาพแกนน�าชุมชน
ประกอบดวย ตวแทนเจาหนาท รพสต. ตวแทนผูสูงอายุจตอาสา ตวแทน
ผูดูแลผูสูงอายุตวแทนจากองค์การบรหารสวนต�าบล ตวแทนผูน�าหมูบาน

ตวแทน อสม. และ อผส. รวมทงสน20 คน กจกรรมนใชกระบวนการเรยน

รูแบบมสวนรวม โดยมวตถุประสงค์เพือพฒนาศกยภาพแกนน�าชุมชนให

มความเขาใจการเปลยนแปลงตางๆ รวมถงึภาวะแทรกซอนทอาจจะเกด

ขึนในผูสูงอายุทเป็นความดนโลหตสูง มความรูเรืองการใชยาในผูสูงอายุ
ความดนโลหตสูง รวมทงการใชนวตกรรมทใชในการแกไขปัญหา ไดแก

การใชโทรศพท์เตือนเวลารบประทานยา นวตกรรมพวงกุญแจกลองยา

สรอยคอกลองยา และคูมือการใชยาในผูป่วยสูงอายุความดนโลหตสูง จน

สามารถน�าความรทูไดไปประยุกต์ใชในการดูแลผูสูงอายุความดนโลหตสูง

ไดถูกตอง รวมเวลาทใชในการจดกจกรรมทงหมด2 วน

สปดาห์ท 2 จดโครงการปรบเปลยนพฤติกรรมการใช้ยา
ของผู้สูงอายุทเปน็โรคความดนโลหิตสูง ผูวจยเชญกลุมตวอยางผู

สูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูง ทเลือกมาจากผูสูงอายุทส�ารวจ
ขอมูลพฤตกรรมการใชยา 2 หมูบาน จ�านวน 65 คน และทมแกนน�า

ชุมชนทผานกจกรรมการพฒนาศกยภาพในสปดาห์ท 1 กจกรรมใน

โครงการประกอบดวย

1.กจิกรรมการให้ความรู้เรืองการใช้ยารกษาโรคความดนโลหติสงู
โดยเภสชกรซึงเนนประเดนทไดผลมาจากการส�ารวจพฤตกรรมการใชยา
ตามแผนการรกษาในขนตอนท 1 เรืองการเกบรกษายา การป้องกนการ

ลืมรบประทานยา การดูขนาดยากอนรบประทานยา การดูวนหมดอายุ

ของยา และการสงเกตอาการขางเคยงของยาทไดรบ

2. น�าเสนอนวตกรรมทใช้ในการแก้ไขปัญหาการใช้ยา
ไดแก การใชโทรศพท์เตือนเวลารบประทานยา นวตกรรมพวงกุญแจ
กลองยา สรอยคอกลองยา และคูมือการใชยาในผูป่วยสูงอายุความ

ดนโลหตสูงแกผูป่วยสูงอายุทเขารวมกจกรรม
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3. การแลกเปลยนเรยนรู้เรืองการใช้ยาโรคความดนโลหิตสูงของผู้สูงอายุ จดกจกรรมการแลกเปลยนเรยนรูระหวางผูสูงอายุ แพทย์
พยาบาลวชาชพ และแกนน�าชุมชนทมารวมกจกรรมการพฒนาศกยภาพแกนน�าชุมชนในสปดาห์ท 1 โดยแลกเปลยนเรยนรูในประเดนสงท

เอืออ�านวยสนบสนุน และสงทเป็นปัญหาอุปสรรคในการใชยา และรวมกนก�าหนดแนวทางการตดตามการใชยาในผสููงอายุทเป็นโรคความดน

โลหตสูงในชุมชน รวมเวลาทใชในการจดกจกรรมทงหมด 2 วน

สปดาห์ท 6 – 11 ตดตามเยยมบานผูสูงอายุ โดยทมแกน
น�าชุมชนในเขตรบผดชอบทผานกจกรรมการพฒนาศกยภาพมาแลว

และผูวจยทุก 2 สปดาห์ รวมทงหมดรายละ 3 ครง

สปดาห์ท12กจิกรรมการตดิตามและประเมนิผลคณะผูวจยรวมกบ
แกนน�าชุมชนทมารวมกจกรรมการพฒนาศกยภาพ แกนน�าชุมชน ตดตาม

และประเมนผลการปฏบตพฤตกรรมการใชยารกษาโรคความดนโลหตสูงของ

ภาพท6 การแลกเปลยนเรยนรูเรืองการใชยาโรคความดนโลหตสูงของผูสูงอายุ

ผูสูงอายตุามเขตทแกนน�าชุมชนรบผดชอบ รวมทงสมภาษณ์ประเดนสงทเป็น
ปัจจยท�าใหพฤตกรรมการใชยาดขึน และปัญหาอุปสรรคทพบจากการด�าเนน

กจกรรม หลงจากนน สรุปผลการวจยและรวมกนวางแผนการพฒนาระบบ

การดูแลการใชยารกษาโรคความดนโลหตสงูของผสููงอายใุนชุมชนตอไป

สรุปขนตอนการด�าเนนกจกรรม โครงการปรบเปลยน

พฤตกรรมการใชยาของผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูง ดงภาพท7
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ตารางท 1 เปรยบเทยบความแตกตางคะแนนเฉลยพฤตกรรมการใชยา กอนและหลงเขารวมกจกรรมของรูปแบบการปรบพฤตกรรมการใช

ยารกษา ตามแผนการรกษาของผูสูงอายุความดนโลหตสูงในชุมชน (n = 65)

พฤติกรรมกำรใช้ยำตำมแผนกำรรักษำ

กำรรับยำถูกคน

9 4 W

กำรได้รับยำถูกขนำด

กำรได้รับยำถูกชนิด

กำรสังเกตผลขำ้งเคียงของยำ

กำรเก็บรักษำยำ

ภำพรวม

กอนเข้ารวมกิจกรรม

กอนเข้ารวมกิจกรรม

กอนเข้ารวมกิจกรรม

กอนเข้ารวมกิจกรรม

กอนเข้ารวมกิจกรรม

กอนเข้ารวมกิจกรรม

หลงเข้ารวมกิจกรรม

หลงเข้ารวมกิจกรรม

หลงเข้ารวมกิจกรรม

หลงเข้ารวมกิจกรรม

หลงเข้ารวมกิจกรรม

หลงเข้ารวมกิจกรรม

ใชโปรแกรมส�าเรจรูปทางสถตในการวเคราะห์ขอมูล โดย

เปรยบเทยบความแตกตางคะแนนเฉลยพฤตกรรมการใชยากอน (โดย

เลือกขอมูลเฉพาะกลมุตวอยางทเขารวมกจกรรม 65 คนจากทงหมด
228 คน) และหลงเขารวมกจกรรมของรปูแบบการปรบพฤตกรรมการ

ใชยารกษาตามแผนการรกษาของผูสูงอายุความดนโลหตสูงในชุมชน

โดยใชสถตPaired t-test ส�าหรบปัจจยทท�าใหพฤตกรรมการใชยาตาม

แผนการรกษาดขนึ และปัญหาอุปสรรคทพบจากการด�าเนนกจกรรม

วเคราะห์ขอมูลดวยวธการเชงเนือหา (Content analysis)

1. ผลการใช้รูปแบบสงเสริมพฤติกรรมการใช ้ยาตาม
แผนการรกษาของผู้สูงอายุโรคความดนโลหิตสูงในชุมชน จากการ

ทดลองรูปแบบการปรบพฤตกรรมการใชยารกษา ตามแผนการรกษา
ของผูสูงอายุความดนโลหตสูงในชุมชน ในสปดาห์ท 12 ทมผูวจย

มการประเมนผลโดยเยยมบานกลมุตวอยาง และมการประเมนผล

โดยใชแบบสอบถามพฤตกรรมการใชยาตามแผนการรกษาฉบบเดม

พบวา คาเฉลยคะแนนพฤตกรรมการใชยาตามแผนการรกษา

ในภาพรวมของผูสูงอายุกลุมตวอยาง หลงเขารวมโครงการสูง

กวากอนเขารวมโครงการอยางมนยส�าคญทางสถตทระดบ .01
(t = 1.78, p-value<.01) เมือพจารณารายดานพบวา พฤตกรรม

การใชยาตามแผนการรกษาดานทมคะแนนเฉลย หลงเขารวม

โครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมนยส�าคญทางสถต

ทระดบ .01 ไดแก การรบยาถูกคน การไดรบยาถูกขนาด การ
เกบรกษายา (t = 0.92, 1.35, 3.54 ตามล�าดบ, p-value<.01)

สวนดานทมคะแนนเฉลย หลงเขารวมโครงการสูงกวากอนเขา

รวมโครงการ แตเมือทดสอบทางสถตพบวา ไมมความแตกตาง

ไดแก การไดรบยาถูกชนด และการสงเกตผลขางเคยงของยา

ทงนสามารถอธบายไดวา กอนการเขารวมกจกรรมกลุมตวอยาง
ไดรบการดูแลจากเจาหนาทสาธารณสุขในการจายยา โดยจากการ

สงเกต เภสชกรมการทวนสอบทงชนดและขนาดยากอนจะจายให

ผูป่วยหลายครงเพือลดความผดพลาด สวนการสงเกตผลขางเคยง

ของยาพบวา คะแนนเฉลยหลงการเขารวมกจกรรมสูงกวากอนเขา

รวมกจกรรมเพยงเลกนอย จากการซกถามพูดคุยกบกลุมตวอยางพบ
วา กลุมตวอยางสวนใหญยงคงใชชวตปกต ยงขาดการกระตุนเตือน

ตนเองใหมการสงเกตอาการขางเคยงของยา รายละเอยดดงตารางท1
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นวตกรรมพวงกุญแจกลองยา หรือสร้อยคอกลองยา
“พวงกุญแจทีเป็นกลองยานะดี พกไปไดทุกที แตทเีป็น

สรอยคอถาปิดฝาไมสนท ยามนกชนื”

“ดีมากเลยลูกเขามาชวยดูแลจดยาให เลยไมคอยลืมกนยา”
“ยายมีพวงกุญแจทีใสกระเป๋าสะดวกดี เอาไปไหนกได”

“กดีนะแตถาไปไหนไกลๆ ใชโทรศพท์เตือนดวยกจะดี

เพราะบางทีไปเทียวเพลนๆ กจะลืมเหมือนเดม”

ปัญหาอุปสรรคทพบจากการด�าเนินกิจกรรม เนืองจากชวง

เวลาทใชในการจดกจกรรมเป็นชวงฤดูฝน ท�าใหการวางแผนเยยม
บานผูสูงอายุกลมุตวอยางไมเปน็ไปตามแผนการออกเยยมบาน ใน

ชวงเวลากลางวนบางครงไมพบผูสูงอายุ เนืองจากผูสูงอายุออกไป

ท�าธุระนอกบาน จึงตองปรบแผนการเยยมบานเป็นการเยยมในชวงเยน

เพอืใหผูสูงอายุและสมาชกในครอบครวคนอนืๆ อยูบานกนพรอมหนา

จากการศึกษาพฤตกรรมการใชยาในผูสูงอายุความดน

โลหตสูง พบวา ผูสูงอายุโรคความดนโลหตสูงสวนใหญมการรบรู

ทเกยวของกบพฤตกรรมการใชยาพบวา ภาพรวมอยูในระดบปาน

กลาง (X= 3.15, SD = 0.70) ซึงสอดคลองกบการศึกษาของ สุมาล
วงธนากร ชุตมา ผาตด�ารงกุล และปราณ ค�าจนทร์ (2546) ทพบวา

ผูป่วยโรคความดนโลหตสูงมระดบพฤตกรรมการรบประทานยาอยูใน

ระดบด การรบรูความรุนแรงของโรคความดนโลหตสูง และการรบรู

ประโยชน์ของการรบประทานยาอยูในระดบมาก การรบรอูุปสรรค
ของการรบประทานยาอยูในระดบปานกลาง การรบรูทง 3 ดานรวม

กนสามารถท�านายพฤตกรรมการรบประทานยาในผูป่วยโรคความ

ดนโลหตสูงไดรอยละ 16 (R2 = 0.16, F = 5.518, p<0.01) โดยการ

รบรูอุปสรรคเป็นตวแปรเดยวทสามารถท�านายพฤตกรรมการรบ

ประทานยาในผูป่วยความดนโลหตสูงไดอยางมนยส�าคญทางสถต
(B = -0.347, t = -3.425, p<0.01) คะแนนเฉลยระดบพฤตกรรม

การรบประทานยาอยูในระดบด (X= 4.05, SD = 0.72) มคะแนน

เฉลยการรบรูความรุนแรงของโรคความดนโลหตสูง (X= 4.52, SD

= 0.84,) และการรบรูประโยชน์ในการรบประทานยาอยูในระดบ

มาก (X= 4.19, SD = 0.90) สวนการรบรูอุปสรรคการรบประทานยา
อยูในระดบปานกลาง (X= 2.28, SD = 0.82) และสอดคลองกบการ

ศึกษาของ สมลกษณ์ เทพลรยานนท์ วณา จระแพทย์ สุจตรา เหลือง

อมรเลศ และรุงนรนดร์ ประดษฐสุวรรณ (2554) ทพบวา ความซบ

ซอนของแผนก�าหนดการใชยาทเพมขึน ไดแก ความหลากหลาย
ของรูปแบบการใชยาวนละหลายครง และค�าแนะน�าการใชยาเพม

เตม มความสมพนธ์กบพฤตกรรมความไมสม�าเสมอในการรบ

ประทานยาของผูสูงอายุความดนโลหตสูง (r = .12, .21 และ -.26,

p<0.01) นอกจากนน งานวจยฉบบนยงคนพบอกวาพฤตกรรม

การใชยาตามแผนการรกษาโรคของผสููงอายุพบวาภาพรวมอยูใน
ระดบด (X= 2.84, SD = 0.89) เมือพจารณาตามรายดานพบวา ดาน

ทมคะแนนเฉลยจากนอยไปมาก 3 ล�าดบ ดานวธการเกบรกษายาถูก

ปัจจยทท�าให้พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรกษาดขึน
ปัจจยสนบสนุนทท�าใหกระบวนการปรบเปลยนพฤตกรรมการใช

ยาดขึน ผูวจยขอน�าเสนอตามประเดนโดยน�าขอความทไดจากการ

สมภาษณ์ผูสูงอายุกลุมตวอยาง ดงน
1. การเกบรกษายา การได้รบยาถูกขนาด และด้านการ

สงเกตผลข้างเคยงของยา จากคะแนนเฉลยรายขอทนอยตอง

ปรบปรุง ไดแก แกะยาออกจากหอเพือเตรยมไวกอน ลืมรบประทาน

ยาหลงอาหารเมือไมวางจากงาน ดูขนาดยากอนรบประทานยาทุก

ครง ดูวนหมดอายุทซองยาทุกครงกอนรบประทานยา และสงเกต
อาการขางเคยงของยาทไดรบ จากการสมภาษณ์ผู สูงอายุกลุม

ตวอยาง จึงน�ามาสูการจดกจกรรมการปรบพฤตกรรมการใชยาตาม

แผนการรกษา และพฒนานวตกรรมคมืูอการใชยาในผูสูงอายุทเป็น

โรคความดนโลหตสูงโดยเฉพาะ จากการสมภาษณ์มขอคนพบ ดงน

“หลงจากเขารวมโครงการ มีคนมาคอยดูแลเรืองการกนยา
โดยเฉพาะคนทมีาบอยคือ อสม.”

“หมอใหค�าแนะน�าเรอืงการกนยาดีมาก ยายไมรูจะถาม

อะไรหมอ แตหมอกคอยถามยายทุกครงทไีปหาวา ยาตวนกีนยงไง”

“มีคนคอยใหค�าแนะน�าเรืองการกนยา ท�าใหมนใจมากขึน

ในการปอ้งกนโรคแทรกซอน”
“หมอเขามีคูมือมาใหดู มีตวอยางยาทีใชจรงท�าใหมีความ

เขาใจมากขึน”

“ป้าดูคูมือทีหมอใหมา พอเขาใจ เวลาทีสงสยกใหหลานๆ

ชวยดูได”
“เมอืกอนไมเคยสนใจเลยวา จะตองเกบรกษาอยางไร พอมี

คนมาอธบายใหฟัง และมีคูมือใหดูกรูวา ถาเกบยาไมดี ยาจะเสียได”

“ลุงอานคูมือแลวกยงมีบางสวนทียงไมคอยเขาใจ กเลยให

ลูกชวยอานกเขาใจมากขึน”

“คูมือการใชยาดีมาก ท�าใหเขาใจวา กนยาแลวจะมีผลขาง
เคียงอะไร บางทีหมอบอกมากลืม อนนเีอาไวอานทีบานได”

“บางสวนของคูมือทียงอานแลวเขาใจยาก แตสวนใหญดีแลว”

2. ลืมรบประทานยาหลงอาหารเมือไมวางจากงาน ลืมรบ
ประทานยาเวลาไปธุระ จากปัญหาการลืมรบประทานยา จึงน�ามา

สูการใชนวตกรรมเพือป้องกนการลืมรบประทานยา ไดแก การใช
โทรศพท์เตือนเวลารบประทานยา และนวตกรรมพวงกุญแจกลอง

ยา หรือสรอยคอกลองยา โดยโครงการวจยสนบสนุนใหแกผูป่วยสูง

อายุทเขารวมกจกรรม หลงจากใชนวตกรรม ผูวจยสมภาษณ์ผลการ

ใชนวตกรรมมขอคนพบดงน
การใช้โทรศพท์เตอืนเวลารบประทานยา

“ใชโทรศพท์เตือนเวลากนยาดมีาก ท�าใหไมลืมกนยาเลย”

“บางวนถาลืมชาร์จแบตโทรศพท์ กมีลืมกนยาบางเหมือน

กน แตมีไมกวีนหรอกทีลืม”

“กดีนะไมคอยลืมกนยา หลานเขามาคอยชวยดูแล คอยตง
เวลาให ยายท�าไมเป็นหรอก”

“ยายแกแลว บางทีหลงๆลมืๆไปวดบางทีกลืมโทรศพท์ไวทีบาน”
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ตอง ดานการไดรบยาถูกขนาด และดานการสงเกตผลขางเคยงของยา

(X=2.31, 2.50, 2.53SD=0.89, 0.84, 0.90 ตามล�าดบ) เมอืพจารณา

รายขอพบวา พฤตกรรมขอทมคะแนนเฉลยนอยอยูในระดบตอง

ปรบปรุง ไดแก แกะยาออกจากหอเพือเตรยมไวกอน ไมลืมรบประทาน
ยาหลงอาหารเมอืไมวางจากงาน ไมลืมรบประทานยาเวลาไปธุระ

ดูขนาดยากอนรบประทานยาทุกครง ดูวนหมดอายุทซองยาทุกครง

กอนรบประทานยา และสงเกตอาการขางเคยงของยาทไดรบ (X=

6  

0.90, 0.90) ซึงสอดคลองกบการศึกษาของปิยนุช เสาวภาคย์ สุนุตตรา
ตะบูนพงศ์ และพชรยา ไชยลงกา (2549) ทพบวา พฤตกรรมไม

รบประทานยาตามแผนการรกษาทพบบอย 6 อนดบแรก ซึงพบ

มากกวาครงึหนึงของกลมุตวอยางทไมรบประทานยาตามแผนการ

รกษา ไดแก ลืมรบประทานยาหรือรบประทานยาไมครบทุกเมดตาม

ทแพทย์สง รบประทานยาไมตรงเวลา หยุดรบประทานยาเนอืงจาก
ยาหมดและไมสามารถไปรบยาได หยุดรบประทานยาเมอืพบวา

ระดบความดนโลหตปกต หยุดรบประทานยาเมอือาการดขึน และ

ปรบขนาดยาดวยตนเองตามล�าพง และสอดคลองกบการศึกษาของ

สุภาพร แนวบุตร (2549) ทพบวาปัจจยทมความสมพนธ์กบความ

สม�าเสมอในการกนยาโรคความดนโลหตสูง คือ ความรูเกยวกบยา
และการใชยา อาการขางเคยงของยา และการสนบสนุนทางสงคม

นอกจากนน ยงสอดคลองกบการศึกษาของศศธร อุตตะมะ (2549)

ทพบวา ผูป่วยโรคความดนโลหตสูงมพฤตกรรมการใชยาโดยรวม

อยูในระดบเหมาะสมมาก (X= 54.32, SD = 3.46) และเมอืพจารณา
พฤตกรรมการใชยาเป็นรายดานพบวา ดานการรบประทานยาถูก

ตองตามหลกการ (X=16.48,SD=1.52) การปฏบตเพือป้องกนการ

เกดอนตรายจากการใชยา (X= 7.47, SD = 1.52) และการจดการกบ

อาการขางเคยงอยใูนระดบเหมาะสมมาก

รูปแบบการปรบพฤตกรรมการใชยารกษาตามแผนการ
รกษาของผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูงในชุมชนทใชในการ

ศึกษาครงน เป็นการท�างานแบบบูรณาการทุกภาคสวนทเกยวของ

กบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุความดนโลหตสูงในชุมชน ซึงเป็นการ

ท�างานตามแนวคดการสรางนวตกรรมการดูแลผูป่วยเรือรงใน

ชุมชน (World Health Organization, 2002) โดยการมสวนรวม
ของชุมชน บนฐานขอมูลเชงประจกษ์ในชุมชนสงผลใหแกปัญหา

ไดตรงประเดน จากการททุกภาคสวนเขามามสวนรวม ท�าใหมการ

ท�าหนาทไดชดเจนมากขึน เชน มการจดทมเยยมบานระหวางสห

สาขาวชาชพ ประกอบดวย เจาหนาทสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล
นกกายภาพบ�าบด เภสชกร อสม. อผส. ผูน�าทองท ผูน�าทองถน

และพระสงฆ์ เมือพบปัญหาทเกดขึนกบผูสูงอายุทไปเยยมจะมการ

ประสานงาน และสงตอไปยงหนวยงานทเกยวของ เชน เมือพบผูสูง

อายุทมปัญหาเรอืงเศรษฐกจจะมการใชทุนทางสงคมทมอยูในชุมชน

กอน ถาทุนทางสงคมในชุมชนมไมเพยงพอ อบต.กจะประสานงานไป
ยงหนวยงานสงคมสงเคราะห์ หรือถาไปเยยมบานและพบผูสูงอายุท

พการและไมมอุปกรณ์ อบต.กจะประสานงานไปยงหนวยงานพฒนา

สงคมและความมนคงของมนษุย์ เป็นตน

จากการพฒนานวตกรรมมจุดเนนท�าใหผูสูงอายุกลุม

ตวอยางมการรบรปัูญหาอุปสรรคในการรบประทานยาลดลง เพมการ

สนบสนุนของครอบครว และการสนบสนุนของเจาหนาทสาธารณสุข
ในการรบประทานยา ส�าหรบประเดนเรืองการรบประทานยาตาม

แผนการรกษา เนนประเดนเรืองเกบรกษายา การป้องกนการลืม

รบประทานยา การดูขนาดยากอนรบประทานยา การดูวนหมด

อายุของยา และการสงเกตอาการขางเคยงของยาทไดรบ รูปแบบ

ทสรางขึนในการศึกษาครงนมจุดเนนจากการศึกษาทผานมา เชน
การศึกษาของเพญศร สรกุล ชยลขต สรอยเพชรเกษม และเสรม

ทศศร (2553) ทพฒนารูปแบบกจกรรมการสงเสรมความสามารถ

ในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่วยโรคความดนโลหตสูง และการ

ศึกษาของเบญจมาศ ถาดแสง ดวงฤด สาศุขะ และทศพร ค�าผล

ศร (2553) ทศึกษาผลของโปรแกรมสนบสนุนการจดการตนเองตอ
พฤตกรรมการจดการตนเอง และคาความดนโลหตของผสููงอายุท

มโรคความดนโลหตสูง ผลการประเมนการใชนวตกรรมพบวา ยง

มปัญหาในการใชนวตกรรมอยูบาง เชน อานคูมือแลวไมเขาใจ

แตเมอืพูดคุยกบลูกหลานหรือแกนน�าทไดรบการพฒนาศกยภาพ

แลวกมความเขาใจเพมมากขนึ หรือมปัญหาเรอืงการใชโทรศพท์
เตือนเวลารบประทานยา แกนน�าชุมชนจะชวยบอกลูกหลานใหชวย

ดูแล ท�าใหลดปัญหาการลืมรบประทานยาของกลุมตวอยางได

กจกรรมการเยยมบานผูสูงอายุโดยแกนน�าชุมชนทผาน

การพฒนาศกยภาพแลว มบทบาทเป็นการสงเสรมใหบุคคลในชุมชน
มความสมพนธ์กนมากขึน และสงเสรมศกยภาพใหชุมชนสามารถ

จดการตนเองไดอยางเบดเสรจ แกนน�าชุมชนมการแสดงบทบาทได

อยางเตมทและเปน็ไปตามขอตกลง โดยมการเยยมผูสูงอายุทอยูใน

ละแวกรบผดชอบของตนเองอยางนอยทุก 2 สปดาห์ ทุกรายมการ

บนทึกขอมูลทตรวจเยยม และสงตอขอมูลเมอืพบวามความผดปกต
และเกนความสามารถทจะใหการดูแลได เนอืงจากสวนหนงึแกนน�า

ชุมชนและผูป่วยมความสมพนธ์สนทสนมกนฉนเครือญาต อาศยอยู

ในละแวกบานทใกลเคยงกน ไปมาหากนไดสะดวก และพบปะกน

บอยๆ ท�าใหมการดูแลซึงกนและกนดวยความเตมใจ

จากผลการวจยในครงน สามารถน�าไปใชเป็นแนวทาง เพือ

ใหเปน็ประโยชน์ในเชงนโยบาย และเชงปฏบต ดงน

ข้อเสนอเชงินโยบาย
1. วางแผนนโยบาย ควรมการก�าหนดแนวทางในการสง

เสรมพฤตกรรมการรบประทานยาตามแผนการรกษาผูสูงอายุท

เป็นโรคความดนโลหตสูง โดยเนนประเดนเรอืงการเกบรกษายา การ

ป้องกนการลืมรบประทานยา การดูขนาดยากอนรบประทานยา การ

ดูวนหมดอายุของยา และการสงเกตอาการขางเคยงของยาทไดรบ
2. วางแผน ก�าหนดแนวทางในการจดการกบการรบรู

อุปสรรคของการรบประทานยาตามแผนการรกษาผสููงอายุทเป็นโรค
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ความดนโลหตสงู โดยเนนการมสวนรวมของบคุคลในครอบครวและชุมชน

ข้อเสนอเชงิปฏิบติ
1. เผยแพรความรเูรืองพฤตกรรมการรบประทานยาตาม

แผนการรกษาผสููงอายุทเปน็โรคความดนโลหตสูง
2. จดใหมกจกรรมการปรบเปลยนพฤตกรรมการรบ

ประทานยาตามแผนการรกษาในผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูง

โดยเนนประเดนเรอืงการเกบรกษายา การปอ้งกนการลืมรบประทาน

ยา การดูขนาดยากอนรบประทานยา การดูวนหมดอายุของยา

การสงเกตอาการขางเคยงของยาทไดรบ
3. ใชนวตกรรมการป้องกนการลืมรบประทานยา ไดแก จด

ใหมการกระตุนเตือนเวลารบประทานยาโดยใชโทรศพท์ตงปลุกเวลา

ทผูสูงอายุตองรบประทานยาทุกเวลา และชวยใหรบประทานยาตรง

เวลา การใชพวงกุญแจกลองยา

4. ใชคูมือการใชยาในผูป่วยสูงอายุความดนโลหตสูง
เนอืงจากยาทใชในการรกษาโรคความดนโลหตสูงมรายละเอยดมาก

ทผูป่วยจ�าเป็นตองรู เพือใหผูสูงอายุความดนโลหตสูงและผูดูแล

สามารถอานทบทวนไดตลอดเวลา

5. เจาหนาททเกยวของควรกระตุน และแนะน�าใหญาตม

สวนรวมในการดูแลผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูง
6. จดใหมกจกรรมการพฒนาศกยภาพบุคคลในครอบครว

ใหมความสามารถในการดูแลผูสูงอายุทเป็นโรคความดนโลหตสูง

อยางมประสทธภาพ

ข้อเสนอแนะในการวิจยครงตอไป
1. ศึกษาประเดนการใชยาทไมเหมาะสมในเชงคุณภาพ

เพือศึกษาปรากฏการณ์และสาเหตุในเชงลึก

2. พฒนารูปแบบการสงเสรมพฤตกรรมการใชยาตาม
แผนการรกษาของผูสูงอายุความดนโลหตสูงในชุมชน โดยสรางการ

มสวนรวมของชุมชน มการปรบปรุงนวตกรรมเพอืป้องกนการลืมรบ

ประทานยาใหเหมาะสมกบสภาพของผสููงอายุแตละราย และพฒนา

คูมือการใชยาในผูป่วยสูงอายุความดนโลหตสูงใหมความเขาใจงาย

มากขึน มการทดสอบความเขาใจในเนือหาโดยกลุมผูสูงอายุและผู
ดูแลผูสูงอายุ หลงจากนนมการปรบปรุงเนือหากอนทจะใชจรงเพือ

ใหเกดประโยชน์สูงสุด

3. เผยแพรรูปแบบสงเสรมพฤตกรรมการใชยาตามแผน

การรกษาของผูสูงอายุโรคความดนโลหตสูงใหกบชุมชนอืนๆ ได

รายงานการวจยฉบบนส�าเรจลงได โดยการสนบสนุนงบ

ประมาณจากส�านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต (วช.) ตลอดจน

คณะกรรมการกองทุนวจย มหาวทยาลยราชภฏนครปฐม ทใหความ

อนุเคราะห์พจารณางานวจยเรืองนผานการคดเลือก ขอขอบพระคุณ
ผูทรงคุณวุฒทุกทาน ผูอ�านวยการ รพสต.วงตะกู ประธานชมรม

ผูสูงอายุ อาสาสมครสาธารณสุข ตวแทนจากภาคสวนตางๆ ทให

ความรวมมือในการด�าเนนกจกรรมทุกกจกรรม
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