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การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้านการใช้ยา
อย่างสม่าเสมอ ส่าหรับผู้สูงอายุมุสลิมทีมีภาวะความดันโลหิตสูงทีควบคุมระดับ
ความดันโลหิตไม่ได้: ความเป็นไปได้ในการน่าไปใช้
นิอิมรอน ดอเลาะ1 ผจงศิลป์ เพิงมาก2 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ2
1 พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
2 รองศาสตราจารย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากู ปัตตานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้านการ
ใช้ยาอย่างสม่าเสมอสาหรับผู้สูงอายุมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันไม่ได้ และเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ โดยประยุกต์ใช้หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม และแนวคิดการมีส่วน
ร่วม ของ Cohen & Uphoff (1980) ในการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของครอบครัว การพัฒนาโปรแกรม มี 2
ระยะ คือ ระยะพัฒนาองค์ประกอบของโปรแกรม และระยะตรวจสอบคุณภาพโปรแกรม ตามกระบวนการ
PDCA ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณ วุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเป็นไปได้และทดลองใช้
โปรแกรม โดยพยาบาล 3 คน นาไปใช้กับผู้ดูแลหลักและผู้สูงอายุมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่
รับประทานยาไม่สม่าเสมอและควบคุมระดับความดันไม่ได้ จานวน 5 ครอบครัว
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของโปรแกรมประกอบด้วย 1) แผนภูมิขั้นตอนการใช้ โปรแกรม 2) แผน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว (ใน 4 ขั้นตอน ร่วมคิด/ตัดสินใจ/วางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล) พร้อมแบบประเมินผลการมีส่วนร่วมของครอบครัว และ 3) คู่มือการ
จัดการตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาลดความดันโลหิต ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า โปรแกรมมี
เนื้อหาถูกต้องเหมาะสม ลาดับขั้นตอนต่อเนื่องเข้าใจได้ง่าย เมื่อทดลองใช้โปรแกรมพบว่า องค์ประกอบของ
โปรแกรมสามารถนาไปใช้ได้จริง เนื้อหาสอดคล้องกับบริบทมุสลิม โดยเฉพาะคู่มือการจัดการตนเองเกี่ยวกับ
การใช้ยาลดความดันโลหิตสูง ที่นาหลักการทางศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้และสื่อสารด้วยภาษามลายู
(อาหรับ) ผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้สูงอายุมุสลิมและผู้ดูแลหลัก/สมาชิกในครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนชนบท
กล่าวชื่นชมประโยชน์ของคู่มือในด้านต่าง ๆ ดังเช่น เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย และนาไปใช้ดูแลตนเองได้เป็น
อย่างดี ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องควรนาโปรแกรมนี้ไปปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
มุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและมีปัญหาการใช้ยาไม่สม่าเสมอได้
ค่าส่าคัญ : การมีส่วนร่วมของครอบครัว/ ผู้สูงอายุมุสลิมโรคความดันโลหิตสูง/ การใช้ยาอย่างสม่าเสมอ
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Abstract
This research aims to describe the development of family participation program to
promoting medication adherence for Muslim elderly with uncontrolled hypertension and
to assess program feasibility. The program was developed using PDCA guideline; applying
Islamic doctrine as well as Cohen & Uphoff’s participatory concepts in promoting antihypertensive medication adherence, through promoting family role and functions. The
program held two phases: the development of program components and the testing of
program qualification usage. Content validity was verified by three experts, while the
program application was tested by three nurses upon five Muslim elderly having
uncontrolled hypertension, and also upon their principal care giver.
Results showed that the program consisted of three main components: 1) a flow chart
of program procedure guideline, 2) the participatory plan assisting family care givers in
caring for elderly and its evaluation form. 3) the handbook of self-care management
regarding anti-hypertensive drug use. Program content validity was appropriate and easy to
follow. Program applicability test held its precise academic content, was appropriate for
usage and relevant to Muslim context. Muslim elderly and their caregivers reported that
the handbook of self-care management was very much appreciated and truly adaptable in
daily living due to its beneficial effects of Arabic language provided. Nursing professionals
and other relevant health care providers should incorporate the program to help family
member taking better care for Muslim elderly with uncontrolled hypertension in the
future.
Key words: Family Involvement/ Muslim Elderly with Hypertension/ Medication Adherence
Corresponding author: Pajongsil Perngmark, Email: activejo409@gmail.com, Tel: 0649029229

Thai Journal of Health Education

บทน่า
โรคความดั นโลหิ ตสูงเป็ นโรคเรื้อรังที่ พบมาก
ทั่วโลก1 จากการตรวจสุขภาพของคนไทย (อายุ 15
ปีขึ้นไป) พบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงเพิ่ม
มากขึ้น ในผู้ที่ เป็นโรคความดันโลหิตสูงและได้รับ
การรักษา มี เพี ยงร้ อยละ 20.9 ที่ สามารถควบคุ ม
ระดับความดันโลหิตให้ได้ตามเกณฑ์ (BP < 140/90
มม.ปรอท)2 ทั้งนี้ โรคความดันโลหิตสูงพบมากเป็น
อันดับหนึ่งในผู้สูงอายุไทย3 อายุที่มากขึ้นทาให้มกี าร
เสื่อมสภาพของร่างกายในทุกระบบ โดยหลอดเลือด
จะมีความยืดหยุ่นลดลง และมีการแข็ งตั วบริเวณ
หลอดเลือดเพิ่ มขึ้น เมื่ อเจ็บป่ วยเป็ นโรคแล้ วส่ วน
ใหญ่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด ต้องดูแลรักษาไป
ตลอดชีวิต เนื่องจากมีความเสื่อมตามวัย โดยเฉพาะ
ทางด้านร่างกาย4 ผู้ป่วยสูงอายุส่วนใหญ่จึงอาจไม่
สามารถจั ดการ หรื อดู แลตนเองให้ มี พ ฤติ กรรม
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพได้
ในปั จจุบั น การดาเนินกิจกรรมของคลิ นิ กโรค
ไม่ ติ ดต่ อเรื้ อรั งคุ ณ ภาพ (ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข) มีการทากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ คลินิกให้
ค าปรึ กษาเกี่ ยวกั บการใช้ ยา และมี ระบบการเฝ้ า
ระวั งภาวะแทรกซ้ อนจากโรคความดั นโลหิ ตสู ง
โดยเฉพาะระบบการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ
และโรคหลอดเลื อดสมอง5,6 ทั้ งนี้ ข้ อมู ลสถิ ติ ของ
ส านั กโรคไม่ ติ ดต่ อ กรมควบคุ มโรค พ.ศ. 2557
พบว่ า อั ตราการตายด้ วยโรคอั มพฤกษ์ อั มพาต
ต่อแสนประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุ มีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้นในแต่ละปี สาเหตุหลักเกิดจากการที่ไม่สามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตาม
เป้ าหมายได้ คล้ ายคลึ งกั บ ข้ อ มู ล การประเมิ น
ภาวะแทรกซ้อนในกลุม่ ผูส้ ูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ซึ่งพบว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง
ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ รวมถึงภาวะ-
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ไตเสื่อม ไตวาย2., 3 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรม
การรับประทานยาที่ไม่ถูกต้อง
ประชากรในจั งหวั ด ปั ต ตานี ร้ อ ยละ 75.66
นับถือศาสนาอิสลาม7 สถิติการป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิ ตสู งในจั งหวั ด ปั ตตานี พ บมากที่ สุ ดในกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่น ในปี 2556 พบความชุกของ
โรคในกลุ่ มอายุ 60-69 ปี มี ร้ อยละ 48 กลุ่ มอายุ
70-79 มีร้อยละ 53.6 และในกลุ่มอายุตั้งแต่ 80 ปี
ขึ้นไป มีร้อยละ 60.88 ความชุกของโรคจะเพิ่มมาก
ขึ้ นตามอายุ ของผู้ ป่ วยที่ สู งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
ข้อมูลสถิติของสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2557
คติมุสลิมเชื่อว่าความเจ็บป่วยเป็นบททดสอบ
จากองค์ อั ลเลาะห์ ที่ ทดสอบชี วิ ตให้ พบกั บความ
เจ็บป่ วย9 ผู้สูงอายุมุสลิ มที่มี การเจ็บป่ วยด้ วยโรค
ความดั นโลหิ ตสู ง จึ งควรรู้สาเหตุ วิธี ป้ องกั นและ
ควบคุ มโรค และสามารถเผชิ ญโรคด้ วยการดู แล
สุขภาพอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถี
อิสลาม ด้วยการรับประทานยาให้ถูกต้องเหมาะสม
ตามแผนการดูแลรักษา เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงซึ่ง
เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์อัลเลาะห์
อย่างไรก็ตาม รายงานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบลปากู 7,8 พบว่ า
ยังมีผู้สูงอายุมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูงแต่ไม่
ได้มารับยาตามนัด และมีพฤติกรรมการรับประทาน
ยาไม่สม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 38 ส่งผลให้มีระดับ
ความดั นโลหิ ตสู งที่ ควบคุ มไม่ ได้ และเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมองจากโรคเพิ่มมากขึ้น
ในแต่ ละปี ตั วอย่ างเช่ น จากจ านวน 2 ราย ในปี
2557 เพิ่ มเป็ น 7 รายในปี 2558 ทั้ งนี้ จากการ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ผู้ป่วยสูงอายุมุสลิม
ส่ วนหนึ่ งมี ความเชื่ อหรื อความเข้ าใจที่ ผิ ดต่ อการ
กินยา โดยเชื่อว่า “เป็ นพระประสงค์ ให้เจ็บป่ วย”
จึ งไม่ ได้ ให้ ความส าคั ญ ต่ อการรั บประทานยาให้
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สม่ าเสมอ หรือคิดว่า “ไม่มี อาการแล้ ว หายแล้ว”
จึงไม่ต้องกินยา รวมถึง “การกินยาทาให้มี อาการ
ข้างเคียงต่าง ๆ ไม่สุขสบาย” ทาให้ละเลยการกินยา
ทั้งนี้ ผู้ป่วยสูงอายุมุสลิมส่วนใหญ่ยอมรับว่าสาเหตุที่
สาคัญคือ “การลืมกินยา” สาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ทา
ให้ผู้ป่วยสูงอายุมสุ ลิมส่วนหนึ่งยังคงมีพฤติกรรมการ
ควบคุมโรคที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ตั วผู้ ป่ ว ย และต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ วยและ
ครอบครั วด้ วย 1,4 ดั งนั้ น ผู้ ป่ วยสู งอายุ มุ สลิ ม ที่
เจ็ บป่ วยเป็ นโรคความดั นโลหิ ตสู งจึ งจ าเป็ นต้ อง
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิต รับประทานยาให้ตรงตาม
เวลา ไปพบแพทย์ตามนัด และเข้ารับการตรวจวัด
ระดับความดันโลหิตอย่างสม่าเสมอ
หั ว ใจส าคั ญ ของการควบคุ ม และป้ องกั น
ภาวะแทรกซ้ อนโรคความดั นโลหิ ตสู ง คื อ
ผู้รับบริการ ต้องตระหนักเห็นความสาคัญของการ
ป้องกันและควบคุมโรค มีความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรค ข้อดีของการรับประทานยาให้ถูกต้อง
อย่ า งสม่ าเสมอ 1,3 รวมทั้ ง รั บ รู้ ถึ งผลเสี ย ของ
พฤติ กรรมการรั บประทานยาที่ ไม่ ถู กต้ อง และ/
หรือไม่สม่าเสมอ ทาให้ควบคุมระดับความดันโลหิต
สู งไม่ ได้ จนเกิ ดภาวะแทรกซ้ อนต่ าง ๆ ตามมา4
ผลจากการทบทวนงานวิจัย พบว่า การส่งเสริมการ
จั ด การตนเองที่ ให้ ค รอบครั วเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว ม
สามารถส่ งเสริ ม และสนั บสนุ นให้ ผู้ สู งอายุ
โรคความดันโลหิตสูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ได้ต่อเนื่อง และช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้น
เนื่ องจากสมาชิ กในครอบครั วมี บทบาทสนั บสนุ น
และช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุ10, 11
อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีรายงานการศึกษาวิจัยที่
น้ อ ยมากในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยสู งอายุ ไทยมุ ส ลิ ม และ
ครอบครัว ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ
ผู้ให้ บริ การ (บุ คคลากรสุ ขภาพ และพยาบาล
วิชาชีพ) ประจา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

วารสารสุขศึกษา

(รพ.สต.) ปากู ตระหนักว่า ปัญหาผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ เป็นปัญหาหนึ่งที่
ทาง รพ.สต. ต้องการปรับปรุงแก้ไข และได้ให้ข้อมูล
เพิ่ มเติ มว่ า ในขณะนี้ แม้ ทางเจ้ าหน้ าที่ จะได้ จั ด
กิจกรรม และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยา (ตาม
นโยบายของกระทรวงฯ) แต่ก็เป็นไปอย่างสั้น ๆ ยัง
ไม่มีรายละเอียดมากนัก ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การ
ดู แ ลรั ก ษาที่ ตั ว ผู้ ป่ วยสู งอายุ แต่ ยั งไม่ ได้ น า
ครอบครั วเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการดู แลเท่ าที่ ควร
ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
นาเอา หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม และแนวคิด
การมี ส่ วนร่ วมในการส่ งเสริ มบทบาทหน้ าที่ ของ
ครอบครั ว มาประยุ กต์ ใช้ ในการวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นา
โปรแกรมครั้งนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพั ฒ นาและทดลองใช้ โปรแกรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของครอบครัวด้านการใช้ยาอย่าง
สม่าเสมอ สาหรับผู้สูงอายุมุสลิมที่มีภาวะความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้
แนวคิดพื้นฐานการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้นาเอา แนวคิดการ
มีส่วนร่วม ของ Cohen & Uphoff12 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน
ได้ แ ก่ 1) ร่ ว มคิ ด /ตั ด สิ น ใจ/วางแผน 2) ร่ ว ม
ด าเนิ นการ/ปฏิ บั ติ 3) ร่ วมรั บผลประโยชน์ และ
4) ร่วมประเมินผลมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการ
ทาบทบาทหน้าที่ของครอบครัว (เน้นที่ผู้ดูแลหลัก)
รวมทั้ง ได้นาเอาหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม13
โดยเลือกใช้หลักศรัทธา (ได้แก่ ศรัทธาในพระผู้เป็น
เจ้ า ศรั ทธาบทบั ญ ญั ติ ในคั มภี ร์ อั ลกุ รอาน และ
ศรัทธาต่ อสภาวการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น) และหลั กปฏิ บั ติ
(ได้แก่ การละหมาด) มาใช้พัฒนาโปรแกรม
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วิธีการด่าเนินการวิจัย
การศึ กษานี้ เป็ นการวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นา มี ระยะ
ดาเนินการ 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที 1 การพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที 1 วิเคราะห์สถานการณ์ ปั ญหาการ
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และวิเคราะห์สาเหตุ
ความไม่สม่าเสมอในด้านการใช้ยาลดความดันโลหิต
สู งในผู้ สู งอายุ มุ สลิ มที่ มี ภาวะความดั นโลหิ ตสู งที่
ควบคุมระดับความดันไม่ได้ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ น
ทางการกับทีมสหวิชาชีพ (แพทย์ เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ที่มีหน้าที่ในการดูแล
ผู้ป่วยสูงอายุมุสลิม และใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการกับผู้ป่ วยสูงอายุมุสลิม และสมาชิกที่ เป็ น
ผู้ดูแลหลักในครอบครัว เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ศึกษา
สถานการณ์ ค้นหาสาเหตุของปัญหา และระบุความ
ต้องการในการดูแลด้านการใช้ยาความดันโลหิตสู ง
นอกจากนี้ ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติย
ภูมิ โดยการศึกษาข้อมูลสถิติการควบคุมระดับความ
ดันโลหิ ตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ปากู อ าเภอทุ่ งยางแดง จั งหวั ด ปั ต ตานี จาก
ฐานข้อมูลระบบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ จานวน
ผู้ป่วยสูงอายุเรื้อรัง จานวนผู้สูงอายุมุสลิมที่มีภาวะ
ความดั นโลหิ ตสู ง การติ ดตามเยี่ยมบ้ าน และการ
สนับสนุนของทีมสหวิชาชีพในหน่วยบริการ
ขั้นตอนที 2 สืบค้นและวิเคราะห์หลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างเป็นระบบ
1. ก าหนดค าส าคั ญ ในการสื บ ค้ น ได้ แ ก่
โรคความดั นโลหิ ตสู ง ผู้ สู งอายุ มุ สลิ ม การ
รับประทานยาความดันโลหิตไม่สม่าเสมอ การมีส่วน
ร่วมของครอบครัว
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2. ก าหนดแหล่ งสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การสื บ ค้ น
หลั ก ฐานเชิ งประจั กษ์ ข องการศึ ก ษาครั้ งนี้ จาก
งานวิจั ยทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ที่ ตี พิ มพ์
เผยแพร่ก่ อนปี พ.ศ. 2558 ย้ อนหลั งไม่ เกิ น 10 ปี
จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ฐานข้อมูล
Thailis, Google Scholar, Medline, PubMed,
CINAHL Database, Science Direct, Pro Quest
และการสืบค้นด้วยมือจากห้องสมุด
3. ก าห น ด เกณ ฑ์ ใน การสื บ ค้ น โด ย ใช้
กรอบ แน วคิ ด พิ โก (PICO Framework) ดั งนี้
P (Population) คือ ผู้ป่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่
ควบคุมระดับความดันไม่ได้ ผู้สูงอายุมุสลิม ผู้ดูแล
หลั กในครอบครัว I (Intervention) คื อ โปรแกรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการควบคุม
ระ ดั บ ค วาม ดั น โล หิ ต C (Comparison) คื อ
เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการรั บ ประทานยาไม่
สม่ าเสมอ O (Outcome) คื อ พฤติ กรรมการ
รั บประทานยาลดความดั นโลหิ ตอย่ างสม่ าเสมอ
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของครอบครัวด้านการใช้ยา
ความดันโลหิตอย่างสม่าเสมอ
ขั้นตอนที 3 วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐาน
เชิงประจักษ์โดยการกาหนดเกณฑ์การประเมินระดับ
คุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อนาผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ของสถาบั นโจอั นนาบริ กส์ 14 ซึ่ งจากการทบทวน
หลั กฐานเชิ งประจักษ์ อย่ างเป็ นระบบ จ านวน 14
เรื่อง พบว่าเป็ นหลักฐานระดั บ 1 จานวน 4 เรื่อง
หลักฐานระดับ 2 จานวน 8 เรื่อง และหลักฐานระดับ
3 จานวน 2 เรื่อง
ขั้นตอนที 4 ดาเนินการพัฒนาโปรแกรม ตามที่
ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์

78

79
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ระยะที 2 การประเมินคุณภาพของโปรแกรมการ
ส่ งเส ริ ม การมี ส่ วน ร่ วม ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว ฯ
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที 1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ผู้ วิ จั ย น าโปรแกรมส่ งเสริ ม การมี ส่ วนร่ ว มของ
ครอบครั วไปตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล
(ไทยมุสลิม) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลครอบครัว
และชุ มชน และมี ความรู้ ด้ านวิ ถี อิ สลาม 1 ท่ าน
อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ 1
ท่าน และเภสัชกร 1 ท่าน โดยใช้แบบประเมินความ
ตรงเชิ งเนื้ อหา ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ได้ แก่
องค์ ประกอบของโปรแกรม เนื้ อหา วัตถุ ประสงค์
กิ จกรรม และภาษา จากนั้ น น ามาประเมิ นความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ และ
ปรับปรุงโปรแกรมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที 2 การประเมินความเป็นไปได้ในการ
น าโปรแกรมไปใช้ โดยพยาบาลวิ ชาชี พ ประจ า
รพ.สต. จานวน 3 ท่าน ได้นาโปรแกรมไปทดลองใช้
เพื่อประเมินความเป็นไปได้กับผู้สูงอายุมุสลิมที่ป่วย
เป็นโรคความดันโลหิตสูงและควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ และประเมินร่วมกับผู้ดู แลหลักที่ เป็ น
สมาชิกในครอบครัว จานวน 5 ครอบครัว

รพ.สต. และผู้ป่วยสูงอายุมุสลิมที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง และผู้ดูแลหลักที่เป็นสมาชิกในครอบครัว
ประเมิ น ความ ยาก-ง่ า ยของการปฏิ บั ติ ต าม
โปรแกรม และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมิ น ความตรงเชิ งเนื้ อหา ผู้ วิ จั ย
สร้ างขึ้ นตามองค์ ประกอบของโปรแกรม เพื่ อให้
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ตรวจสอบว่ าโปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกรอบ
แนวคิดการวิจัยหรือไม่ พร้อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
2. แบบประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ในการน า
โป ร แ ก ร ม ไป ใช้ งาน ผู้ วิ จั ย ส ร้ างขึ้ น ต าม
องค์ประกอบของโปรแกรม เพื่อให้พยาบาลประจา

ผลการวิจัย
โปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ด้านการใช้ยาอย่างสม่าเสมอสาหรับผู้สงู อายุมุสลิมที่
มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ ควบคุมระดั บความดั น
ไม่ได้ พัฒนาขึ้นจากการประยุกต์แนวคิดหลักคาสอน
ของศาสนาอิ สลาม11 แนวคิ ดการมี ส่ วนร่ วมของ
Cohen & Uphoff12 ร่ วมกั บการทบทวนหลั กฐาน
เชิงประจักษ์ มีองค์ประกอบดังนี้
1) แผนภูมิขั้นตอนการใช้โปรแกรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวฯ

การพิทักษ์สิทธ์ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
ผู้วิจัยนาโปรแกรมที่ ผ่านการประเมินคุณภาพ
และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วเข้าสู่การพิจารณา
จริ ยธรรมการวิ จั ย จากคณะกรรมการประเมิ น
จริ ยธรรมการวิ จั ย คณ ะพ ยาบ าลศาสต ร์
มหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริ น ทร์ (เลขที่ ศธ.
0521.1.05/2763 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559)
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
รวบรวมข้ อเสนอแนะที่ ได้ รับ และผลที่ ได้ จากการ
ทดลองใช้ โปรแกรม ท าการวิ เคราะห์ โดยใช้ แบบ
ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา และแบบประเมินความ
เป็ น ไปได้ ในการน าโปรแกรมไปใช้ งาน รวมทั้ ง
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งปริ มาณเกี่ ยวกั บข้ อมู ลทั่ วไป
ข้อมูลสุขภาพ การนับเม็ดยาที่เหลือ การวัดระดับค่า
ความดันโลหิต และการประเมินระดับการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ด้วยสถิติจานวน ร้อยละ
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กิ จกรรม ในโป รแ กรม ฯ ป ระกอบ ด้ วย
การด าเนิ นการกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ หน่ วยบริการ ณ
คลินิกโรคเรื้อรังประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) มี การติ ดตามเยี่ ยมบ้ าน และการ
ติดตามทางโทรศัพท์ เป็นเวลานาน 6 สัปดาห์ โดยมี
ขั้นตอน และ/ หรือแนวทางการใช้โปรแกรม ดังนี้
สั ป ดาห์ ที 1 ประเมิ น สภาพ ซั ก ประวั ติ
คั ดเลื อกกลุ่ มตั วอย่ างน าร่ อง (5 ครอบครั ว) ให้
ความรู้ ด้ ว ยสื่ อ วิ ดิ ทั ศ น์ (บุ ค คลตั วอย่ างที่ เป็ น
ผู้สูงอายุมุสลิมที่ดูแลตนเองด้านการรับประทานยา
ได้ ดี ) ร่ วมกั นค้ นหาสาเหตุ การรั บประทานยาไม่
สม่าเสมอ มอบคู่มือการจัดการดูแลตนเองด้านการ
รั บ ประทานยา แนะน าการใช้ “เสี ย งอาซาน”
ร่ ว มกั น ท าอุ ป กรณ์ ช่ ว ยเตื อ นความจ าในการ
รั บ ประทานยา (ปฏิ ทิ น เตื อนความจ า กล่ องยา
มหัศจรรย์) และร่วมกันทาพันธะสัญญา (ผู้สูงอายุ
และสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลหลัก) เพื่อดูแล
แผนภูมขิ นั้ ตอนการใช้โปรแกรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของครอบครัวฯ
สัปดาห์ที 1: - ประเมินสภาพ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ (กิจกรรมที่ 1-4)
การให้ความรูด้ ้วยสื่อวิดีโอ คู่มือการจัดการดูแลตนเอง
การนับเม็ดยาและการบันทึกข้อมูล การใช้ “เสียงอาซาน”
การทาอุปกรณ์ช่วยเตือนความจาในการรับประทานยา
การทาพันธะสัญญา (ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมปรับพฤติกรรม)
สัปดาห์ที 2: - ติดตามทางโทรศัพท์ ครั้งที่ 1
สัปดาห์ที 3: - ติดตามทางโทรศัพท์ ครั้งที่ 2
สัปดาห์ที 4: - ลงเยี่ยมบ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กระตุ้นเตือนตามพันธะสัญญา
สัปดาห์ที 5: - ติดตามทางโทรศัพท์ครั้งที่ 3
สัปดาห์ที 6: - ประเมินผลโครงการใน 3 ด้าน
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การใช้ยาให้สม่าเสมอ โดยประยุกต์ใช้หลักศรัทธา
และหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามประกอบในทุ ก
กิจกรรม สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ติดตามทางโทรศัพท์
ซักถามประเมินการนับเม็ดยา การลงบันทึกในคู่มือ
สอบถามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้คาแนะนาเพิ่มเติม
และกล่าวชมเชยสิง่ ที่ผู้รับบริการทาได้ดี สัปดาห์ที่ 4
ลงเยี่ยมบ้าน พู ดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามซัก
ประวัติ สอบถามปัญหาอุ ปสรรคต่าง ๆ (ถ้ ามี ) ให้
ค าแนะน าเพิ่ มเติ ม กล่ าวชมเชยให้ ก าลั งใจ และ
กระตุ้นเตือนพันธะสัญญา สัปดาห์ที่ 5 ติดตามทาง
โทรศัพท์ นัดหมายการพบแพทย์ การมารับบริการ
และประเมินผลโครงการ สัปดาห์ที่ 6 กิจกรรมการ
ประเมิ นผล (การวั ดระดั บความดั นโลหิ ตสู ง การ
รับประทานยาโดยการนั บเม็ ดยาที่ เหลื อและการ
บันทึ กในข้อมูล และการประเมิ นระดับการมี ส่วน
ร่วมของครอบครัวฯ) ดังแผนภาพ

การประเมินผล (พฤติกรรม)
- การรับประทานยา
(การนับเม็ดยาทีเ่ หลือ/การบันทึก)
- การวัดระดับความดันโลหิต
- การประเมินระดับ
การมีส่วนร่วมของครอบครัว
(ใช้แบบวัดที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ )
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มุ ส ลิม ทุ ก คนจะต้ องท าการละหมาดทุ ก วั น
วั น ละ 5 เวลา ละหมาดภาคบั ง คั บ (ฟั ร ฎ)
ประกอบด้วย ย่ารุ่ง (ศุบฮิ) ประมาณ ตี 5-6 โมง
เช้า บ่าย (ซุหฺริ) ประมาณ เที่ยงครึ่ง ถึง บ่ายโมง
กว่ า ๆ เย็ น (อั ศ ริ) ประมาณ บ่ าย 3 ถึ ง 5 โมง
เย็น พลบค่า (มัฆริบ) ประมาณ 6 โมงครึ่งถึงทุ่ม
กว่ า ๆ แ ละ กล างคื น (อิ ช าอ์ ) ก่ อ น น อน
ประมาณ 1 ทุ่มเป็นต้นไป โดยก่อนการละหมาด
ทุกครั้งจะต้องมีการประกาศบอกเวลาละหมาด
(อะซาน) ด้วยเสียงเรียกประกาศให้มุสลิมทุกคน
ได้รับรู้ ซึ่งมั กเรียกกัน ง่าย ๆ ว่า “เสียงอาซาน”
(เสียงเรียกเพื่อการละหมาดของอิสลาม)15
2) แผนส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ กใน
ครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลหลักในการดูแลด้านการใช้ยา
สาหรับผู้สูงอายุมุ สลิมที่มี ภาวะความดันโลหิ ตสู ง
ประกอบด้ วย 3 ขั้ นตอน 1) การประเมิ น สภาพ
ผู้รับบริการ และประเมินระดับการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว 2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ได้แก่ 1. ร่วมตัดสินใจ/ร่วมวางแผน
กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ โรคความดันโลหิตสูง มฤตยู
เงียบ และกิจกรรมที่ 2 แรงแห่งศรัทธา เกิดปัญญา
ในการตัดสินใจ; 2. ร่วมในการปฏิบัติ กิจกรรมที่ 3
ร่วมปฏิบัติสร้าง “เนียะมัต” กิจกรรมที่ 4 ร่วมด้วย
ช่วยกันกระตุ้นควบคุมความดันโลหิตสูงให้พอดี และ
3. ร่ วมรั บ ในผลประโยชน์ ด้ วยการติ ด ตามทาง
โทรศัพท์และการเยี่ยมบ้าน 3) การประเมินผล ซึ่งใช้
หลักการมีส่วนร่วมลาดับที่ 4 คือ ร่วมประเมินผล
โดยใช้ แบบประเมิ นการมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ กใน
ครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลหลักในการดูแลด้านการใช้ยา
สาหรับผู้สูงอายุมุ สลิมที่มี ภาวะความดันโลหิ ตสู ง
เพื่อให้ผู้ดูแลหลักได้ประเมินตนเองด้วย
เนี ยะมั ต คื อ ความโปรดปรานที่ พ ระองค์
อั ล เลาะห์ ประทานให้ กั บ มนุ ษ ย์ (บ่ า วของ
พระองค์ ) เป็น ความเมตตาที่ พ ระองค์ ป ระทาน

วารสารสุขศึกษา

มายังมนุษย์ อิสลามถือว่าการดูแลรักษาสุขภาวะ
นั้นเป็นหน้าที่ (วายิบ) สาหรับมนุษย์ 9 ในมุมมอง
ของอิสลามถือว่าสุขภาวะอันสมบูรณ์เป็นสุดยอด
แห่งความโปรดปราน (เนียะมัต) ที่มนุษย์พึงได้รับ
จากพระผู้เป็นเจ้า จึงเป็นหน้าที่ซึ่งมนุษย์จะต้องมี
ความส านึ ก ในคุ ณ ค่ า และต้ อ งแสดงถึ ง ความ
กตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเจ็บป่วยมุสลิมจึงต้อง
ใส่ใจดูแลรักษาตัวเอง เพื่อการดารงรักษาความ
โปรดปรานนั้นไว้อย่างที่สุด16
3) คู่ มื อการจั ดการตนเองเกี่ ยวกั บ การใช้ ยา
สาหรับผู้สูงอายุมุ สลิมที่มี ภาวะความดันโลหิ ตสู ง
โดยใช้ตัวอักษรภาษาไทยและมีภาษามลายู (อาหรับ)
กากับไว้ด้วย ในตัวคู่มือมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ
ศาสนาอิ ส ลามที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเจ็ บ ป่ ว ย
สัจจธรรมของโรคและการหายป่ วย การท าพั นธะ
สั ญญา (ทั้ งของผู้ สู งอายุ และผู้ ดู แลหลั ก) ความรู้
เกี่ ยวกับยารักษาโรคความดั นโลหิ ตสู ง (สรรพคุ ณ
วิ ธี การใช้ อาการข้ างเคี ยงและการจั ดการตนเอง
เบื้ องต้ น ) รวมทั้ ง ได้ แ นบแบบบั นทึ ก วิ ธี ก าร
ปฏิ บั ติ การกิ นยา และแบบบั นทึ กระดั บความดั น
โลหิตสูงและจานวนเม็ดของยา เพื่อการติดตามใน
แต่ละสัปดาห์ไว้ด้วย
ผลการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อ หาของ
โปรแกรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของครอบครัวฯโดยผู้
ทรงคุ ณวุ ฒิ 3 ท่ าน ค านวณดั ชนี ความสอดคล้ อง
ระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมได้
ค่า CVI เท่ากับ 0.81 และพบว่าโปรแกรมมีเนื้อหาที่
ถูกต้องเหมาะสม มีลาดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องเข้าใจ
ได้ ง่า ย ทั้ งนี้ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ให้ ข้ อเสนอแนะให้ ปรั บ
ขนาดและตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น (บางภาพ)
การประเมินความเป็นไปได้ในการนาโปรแกรมฯ
ไปใช้ โดยพยาบาลวิชาชีพคลินิกโรคเรื้อรังประจา
รพ.สต. จานวน 3 ท่าน ได้นาโปรแกรมไปทดลองใช้
เพื่อประเมินความเป็นไปได้กับผู้ป่วยสูงอายุมุสลิมที่
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ควบคุ มระดั บความดั นโลหิ ตไม่ ได้ จ านวน 5 ราย
และผู้ดูแลหลัก จานวน 5 ราย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง
5 ครอบครั ว (ดู รายละเอี ยดในตาราง 1) พบว่ า
โปรแกรมสามารถน าไปใช้ ได้ ผ ลดี เนื่ อ งจากมี

องค์ประกอบที่สามารถนาไปใช้ได้จริง มีเนื้อหาที่
สอดคล้ องกั บ บริบ ทมุ สลิ ม มี รูปแบบของคู่มื อที่
น่าสนใจ เข้าใจง่าย และมีขนาดตัวอักษรที่อ่านได้
ชัดเจน

ตารางที 1 แสดงข้อมูลทั่วไป และจานวน (ราย) ของพยาบาลวิชาชีพ ผู้ดูแลหลัก และผู้สูงอายุที่ได้ทดลองใช้โปรแกรม
ข้อมูลทัวไป
พยาบาลวิชาชีพ
ศาสนา อิสลาม
เพศ
หญิง
อายุ (ปี)
30-40
> 40
การศึกษา
ปริญญาตรี
สถานภาพสมรส
คู่
อาชีพ
รับราชการ

รายได้

เคยเข้ารับการ
อบรมดูแล
ผู้สูงอายุมาแล้ว
มีประสบการณ์ใน
การดูแลผู้สูงอายุ
มาแล้ว
5-10 ปี

จานวน (ราย)
3 ราย
ทุกคน (100%)
ทุกคน
(100%)
2
1
ทุกคน
(100%)
ทุกคน
(100%)
ทุกคน
(100%)
N/A

ทุกคน
(100%)
ทุกคน
(100%)

ข้อมูลทัวไป
ผู้ดูแลหลัก
ศาสนา อิสลาม
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ปี)
15-30
> 30
การศึกษา
ประถม-มัธยม
ปริญญาตรี
สถานภาพสมรส
คู่
โสด
อาชีพ
รับจ้าง
รับราชการ
ค้าขาย
รายได้
< 5000
5000 ขึ้นไป
พั ก อ าศั ย อ ยู่ ใน
บ้ า นเดี ย วกั น กั บ
ผู้สูงอายุ
ความสัมพันธ์
-บุตรหลาน
หน้าที
- ช่วยดูแล
ผู้สูงอายุ

จานวน (ราย)
5
ทุกคน (100%)
4
1
2
3
3
2
3
2
2
1
2
1
4
ทุกคน

ทุกคน
ทุกคน

ข้อมูลทัวไป
ผู้สูงอายุ
ศาสนา อิสลาม
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ปี)
60-70
> 70
การศึกษา
ภาคบังคับอิสลาม
สถานภาพสมรส
คู่
หม้าย
อาชีพ
ไม่ได้ทางานแล้ว

รายได้
< 5000
5000 ขึ้นไป
พักอาศัยอยู่กับ
คู่สมรส
บุตรหลาน
การจัดยา
จัดเอง
บุตรหลานจัดให้
การไปพบแพทย์
ไปด้วยตนเอง
บุตรหลานพาไป
อสม. พาไป
การไปพบแพทย์
สม่าเสมอ
ไม่สม่าเสมอ

จานวน (ราย)
5
ทุกคน (100%)
4
1
3
2
ทุกคน
(100%)
2
3
ทุกคน
(100%)

2
3
2
3
4
1
2
2
1
1
4
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ข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่า 4 ใน 5 ราย
มี ค่ า ดั ช นี ม วลกาย อยู่ ร ะหว่ า ง 18.5-22.9
และอยู่ระหว่าง 23-24.9 1 ราย เป็ นโรคความ
ดัน โลหิ ต สู ง 5-10 ปี 2 ราย และ10 ปี ขึ้น ไป 3
ราย มี ค่ า ระดั บ ความดั น โลหิ ตสู ง ก่ อ นเข้ า
โปรแกรม 140/90-159/99 mmHg 2 ราย และ
160/100-179/109 mmHg 3 ราย ซึ่ งพบว่ า
ทุกรายมีค่าระดับความดันโลหิตที่ลดลงหลังเข้า
ร่วมโปรแกรม (6 สัปดาห์) เป็น 120/80-140/90
mmHg ทุกรายได้รับยาลดระดับความดันโลหิต
โดยที่ 2 ราย ใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมในการรักษา
ส่วนอีก 3 ราย ใช้ยาสมุนไพรร่วมด้วย
สาหรับคู่มือการจัดการตนเองเกี่ยวกับการใช้
ยาความดันโลหิตสูง ที่ได้นาหลักการของศาสนา
อิสลามมาประยุกต์ใช้และสื่อสารด้วยภาษามลายู
(อาหรับ) เพิ่มเติมนั้น มีส่วนทาให้ผู้รับบริการซึ่ง
เป็ น ผู้ สู งอายุ มุ ส ลิ ม และผู้ ดู แ ลหลั ก และ/หรื อ
สมาชิกในครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบท
รู้สึกประทับใจ และให้ความคิดเห็น ที่ตรงกันว่า
คู่มือที่จัดทานี้มีประโยชน์มาก อ่านเข้าใจเนื้อหา
ได้ ดี และน าไปใช้ดู แ ลตนเองได้จ ริงดั งตั วอย่า ง
คากล่าว (ของพยาบาล และผู้รับบริการ)
ตัวอย่าง 1 บางส่วนของการสนทนา (ผู้วิจัย
1) กับพยาบาลประจาคลินิกโรคเรื้อรัง (รพ.สต.)
จ านวน 1 ราย เกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ข อง
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
“แบ ๆ (แทนสรรพนามพี่ ชาย) เด๊ ะ (แทน
สรรพนามน้ อ งสาว) คิ ด ว่ า โปรแกรมนี้ น่ า จะมี
ประโยชน์ กั บ กลุ่ ม เป้ าหมายในพื้ น ที่ ข องเรานะ
เพราะในพื้ น ที่ รั บ ผิ ดชอบของเราก็ มี เคสแบบนี้
เยอะ พวกเราลองมาทาให้จริงจังดีไหมคะ เพราะ
เด๊ะรับผิดชอบงานนี้อยู่พ อดีเลยค่ะ ” (พยาบาล
1)
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ตัวอย่าง 2 บางส่วนของการสนทนา (ผู้วิจั ย
1) กั บ ผู้ ดู แ ลหลั ก (สมาชิก ในครอบครัวที่ ค อย
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยสู งอายุ มุ ส ลิ ม ที่ ค วบคุ ม ระดั บ
ความดันโลหิ ตไม่ได้) ที่ เข้าร่วมในโครงการวิจัย
จานวน 2 ราย สอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ของ
คู่มือในโปรแกรมฯ
“ช่วงที่ บ อมอ (คุณ หมอ) ให้ ก๊ะ (พี่ สาว) ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คู่มือนั้น ก๊ะ(พี่สาว) ไม่เคย
นึกเลยว่าคู่มือเล่มนี้ จะมีประโยชน์กับครอบครัว
เรามากแบบนี้ เพราะบางอย่างเมื่อแมะ (มารดา)
มี อ าการที่ แ ปลก ๆ ก๊ ะ (พี่ ส าว) ก็ เฉย ๆ และ
บางครั้งก๊ะ (พี่สาว) ก็รีบพาแมะ (มารดา) ไปโรง
บาลทันที ทั้ง ๆ ที่มันเป็นอาการเบื้องต้น ซึ่งก๊ะ
(พี่สาว) ก็ไม่ได้เรียนทางนี้ด้วย” (ผู้ดูแล 1)
“มอเสะ (ขอบคุณ) บอมอ (คุณหมอ) น่ะ ที่
เอาคู่มือเป็นภาษามลายูให้กับก๊ะ (พี่สาว) เพราะ
ที่ ผ่ า นมาไม่ เ คยเห็ น เพราะบางครั้ ง พาแมะ
(มารดา) ไปโรงบาล บอมอ (คุณหมอ) ที่โรงบาลก็
อธิบายไป ก็ฟังแบบผ่าน ๆ แต่พอมีคู่มือนี้ ทาให้
ได้ ท บทวนในสิ่ ง ที่ ไ ม่ รู้ แ ละไม่ เ ข้ า ใจด้ ว ย มอ
เสะน่ะ” (ผู้ดูแล 2)
ตัวอย่าง 3 บางส่วนของการสนทนา (ผู้วิจัย
1) กั บ ผู้ ดู แ ลหลั ก ที่ เข้ า ร่ ว มใน โครงการวิ จั ย
จานวน 1 ราย สอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ของ
แบบบันทึกการกินยา
“แบบบันทึกการกินยาของแมะ (มารดา) ใน
คู่มือหน้าหลัง ๆ นั้น ก๊ะ (พี่สาว) ชอบอ่ะ มันเป็น
การเตือนให้ได้ระวังตัวเองในการกระตุ้นให้แมะ
(มารดา) และก๊ะ (พี่สาว) เองด้วย” (ผู้ดูแล 3)
กล่าวโดยสรุป โปรแกรมที่พั ฒ นานี้ มี ลาดั บ
ขั้ น ตอนต่ อ เนื่ อ งเข้ า ใจง่ า ย เนื้ อ หาที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม และมีองค์ประกอบที่สามารถนาไปใช้
ได้จริง เนื้อหาสอดคล้องกับบริบทมุสลิม และมี
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คู่มือการจัดการตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาลดความ
ดันโลหิตสูง ที่นาหลักการทางศาสนาอิสลามมา
ประยุกต์ใช้และสื่อสารด้วยภาษามลายู (อาหรับ)
ซึ่งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยเฉพาะผู้ดูแล
หลัก และ/หรือสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยสูงอายุ
มุสลิม เห็นตรงกันว่ามีประโยชน์สามารถนาไปใช้
ดูแลผู้ป่วยสูงอายุมุสลิมได้มาก
การอภิปรายผล
โปรแกรมการส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัวด้านการใช้ยาอย่างสม่ าเสมอสาหรับ
ผู้ สู ง อายุ มุ ส ลิ ม ที่ มี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง
ที่ควบคุมระดับความดันไม่ได้ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการควบคุ ม ทั้ ง นี้ เ พราะ มี
องค์ป ระกอบที่ เหมาะสมตรงกับ ความต้ องการ
ของผู้ รั บ บริ ก าร (ผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ ดู แ ลหลั ก )
โปรแกรมที่สร้างขึ้นได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
บริ บ ท วั ฒ นธรรม และความเชื่ อ ของชาวไทย
มุ ส ลิ ม และมี ล าดั บ ขั้ น ตอนการน าไปใช้ ที่ ดี
เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึง
อั น ตรายของโรค หากได้ รั บ การรั ก ษาที่ ไ ม่
ครบถ้วน พร้อมนาเสนอแนวทางแก้ไขปัญ หาที่
เกิดจากผลข้างเคียงของยาอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ จนท าให้ ผู้ สูงอายุ และผู้ดู แลเกิด ความ
ความตระหนั ก ตั้ งใจปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้
รับประทานยาได้อย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้ผู้ป่วย
สู ง อายุ มุ ส ลิ ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มในการศึ ก ษาสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมระดับความดัน
โลหิ ต ให้ อยู่ ใ นเกณ ฑ์ ที่ ดี ขึ้ น ได้ ซึ่ ง ให้ ผล ที่
คล้ายคลึงกับการศึกษาของนันทิกานต์11
การป ระเมิ น ความเป็ น ไปได้ ใ นการน า
โปรแกรมไปทดลองใช้ น าร่ อ งกั บ ผู้ รั บ บริ ก าร
ได้ แ ก่ ผู้ ป่ วยสู ง อายุ มุ ส ลิ ม และผู้ ดู แ ลหลั ก

January – June 2020 Vol. 43 No.1

จานวน 5 ครอบครัว โดยพยาบาลประจาคลินิก
โรคเรื้อ รัง รพ.สต. จ านวน 3 ราย ผู้ ให้ บ ริ ก าร
ทั้ งหมดซึ่ ง เป็ น พยาบาลไทยมุ ส ลิ ม ทุ ก รายให้
ความเห็นที่ตรงกันว่า โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนานี้มี
แนวทางการใช้ ที่ เข้ า ใจง่ า ย และมี ล าดั บ ขั้ น ที่
สอดคล้องต่อเนื่องดี
โปรแกรมการส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัวฯนี้ มีจุดแข็งคือ เป็นโปรแกรมที่ใช้งาน
ง่ า ย สะดวก รู ป แบบสวยงาม ตั ว อั ก ษรใหญ่
มองเห็ น ชั ด เจน ใช้ ภ าษาเข้ า ใจง่ า ย มี ค วาม
เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ป่วยสูงอายุ
มุสลิมและผู้ดูแลหลัก จุดเด่นของโปรแกรม คือ มี
การใช้ภ าษามลายู (อาหรับ ) เขีย นประกอบใน
คู่ มื อ ด้ วย ซึ่ งมี ป ร ะ โย ช น์ ม าก เนื่ อ งจ าก
ผู้ รับ บริ ก าร (ทั้ งผู้ ป่ วยสู งอายุ มุ ส ลิ ม และผู้ ดู แ ล
หลัก) ส่วนใหญ่อ่านภาษาไทยไม่แตกฉาน การใช้
ภาษามลายู (อาหรับ) เขียนกากับไว้ จึงช่วยเอื้อ
ให้ผู้ใช้สามารถอ่านเข้าใจเนื้อหาสาระและความรู้
ได้ ม าก ขึ้ น น อ ก จ า ก นี้ ก าร ม อ บ คู่ มื อ ให้
ผู้ รั บ บริ ก าร (ผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ ดู แ ลหลั ก ) เพื่ อ
นาไปใช้ทบทวนด้วยตัวเองเมื่ออยู่ที่บ้าน มีส่วน
ช่วยให้ควบคุมระดับความดันโลหิตและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนได้ดีขึ้น สอดคล้องกับการศึ กษา
ของดารารัตน์ที่กล่าวว่า การให้ความรู้เพียงครั้ง
เดี ย วผู้ ป่ ว ยไม่ ส ามารถจ าได้ ห มด การทบทวน
ซ้า ๆ จะท าให้ ผู้ป่ วยมี พ ฤติ กรรมที่ ถู กต้ อ งและ
สามารถควบคุมโรคได้17
อย่ า งไรก็ ต าม โปรแกรมนี้ อ าจมี ข้ อ จ ากั ด
ไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่แตกต่าง
ออกไป เนื่องจากเป็นการศึกษาในบริบทเฉพาะ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ช นบทในเขตพื้ น ที่ ข องสาม
จังหวัด ชายแดนใต้ โดยได้ ศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น น าไป
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ทดลองใช้ น าร่ องกั บ ผู้ รับ บริก าร (ผู้ สู งอายุ แ ละ
ผู้ดู แลหลั ก) ชาวไทยมุส ลิม เพี ยง 5 ครอบครัว
จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม โดยเพิ่ ม จ านวน
ผู้ รั บ บริ ก ารให้ ม ากขึ้ น และควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
เกี่ ย วกั บ แนวทางการขยายโปรแกรมไปสู่ ก าร
นาไปใช้ในรพ.สต.ที่มีบริบทตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน
มุสลิมอื่น ๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการน่าโปรแกรมไปใช้
1. ควรมีการพัฒ นาศั กยภาพของเจ้าหน้าที่
บุคคลากรสุขภาพ หรือพยาบาลวิชาชีพ โดยจัด
อบรมให้มีความรู้และความเข้าใจปัญหาด้านการ
ใช้ยาความดันโลหิตสูงสาหรับผู้สูงอายุไทยมุสลิม
และควรเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการมีส่วน
ร่ ว ม (ก่ อ นการน าไปใช้ ) เพื่ อ ให้ ส ามารถน า
โปรแกรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลั งจากน าโปรแกรมไปใช้ ควรติ ด ตาม
ประเมิ น ผลภายหลั ง การน าไปใช้ เพื่ อ น ามา
ปรับ ปรุงให้ เหมาะสมมากขึ้น และควรปรับ ปรุง
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ใหม่ ๆ (ในช่วง 3-5 ปี)
เพื่อให้เนื้อหาในโปรแกรมทันสมัย และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชุมชนมากยิ่งขึ้น
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