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นิพนธ์ต้นฉบับ
การเกื้อหนุนของครอบครัวต่อความสําเร็จในการใช้ยาตามแผนการรักษา
ของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ชไมพร กาญจนกิจสกุล
บทคัดย่อ
บทนำ�:

ิธีก�ร ึก �:

ผลก�ร ึก �:

ิจ�รณ์ และ
รุปผลก�ร ึก

ผู้ ูงอายุมักมีการเจ็บป่ ยด้ ยโรคเรื้อรังที่มากก ่า นึ่งโรค ทำาใ ้มีค ามเ ี่ยงต่อปัญ าการใช้ยาที่มีค าม ลับ
ซับซ้อนตามการเจ็บป่ ย งาน ิจัยนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ ึก าการเกื้อ นุนของครอบครั ต่อค าม ำาเร็จในการใช้
ยาตามแผนการรัก าของผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง
เป็นการ ึก าเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ใ ้ข้อมูล ลัก คือ ผู้ ูงอายุไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง
อย่างน้อย นึ่งโรค และมีประ ัติดีในด้านการใช้ยาตามแผนการรัก า ทั้งนี้ คัดเลือกผู้ใ ้ข้อมูล ลักโดยใช้ ิธีการ
เลือกแบบเจาะจง เก็บร บร มข้อมูลในช่ งเดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยใช้ ธิ กี าร มั ภา ณ์เชิงลึกกับกลุม่
ผู้ใ ้ข้อมูล ลักจำาน น ๘ ราย และ ิเคราะ ์ข้อมูลโดยใช้การ ิเคราะ ์เชิงเนื้อ า (content analysis)
การเกื้อ นุนของครอบครั ต่อค าม าำ เร็จในการใช้ยาตามแผนการรัก าของผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง ได้แก่
การช่ ยจดจำาและเตือน ันกำา นดนัดพบแพทย์ผู้รัก า การพาไปพบแพทย์ตามกำา นดนัด มาย การช่ ยเตือน
ใ ้รับประทานยาใ ้ถูกต้องและถูกเ ลา การดูแลและเอาใจใ ่ในอา ารที่เ มาะ มกับผู้ป่ ยโรคเรื้อรัง การคอย
เตือนใ ้ มั่นออกกำาลังกาย ร มทั้งการใ ้ค ามรัก ค าม ่ งใย และกำาลังใจ มากไปก ่านั้น ปัจจัย าำ คัญอื่นๆ
ที่มีค ามเกี่ย ข้องกับค าม ำาเร็จในการใช้ยาตามแผนการรัก าของผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง ได้แก่ ตั ผู้ ูง
อายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์และการ าธารณ ุข
ครอบครั มีบทบาท ำาคัญในการเกื้อ นุนใ ้เกิดค าม ำาเร็จในการใช้ยาตามแผนการรัก าของผู้ ูงอายุที่ป่ ย
�: ด้ ยโรคเรื้อรัง ทั้งในแง่ของการพบแพทย์ตามกำา นดนัด ิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง การปฏิบัติตนที่เ มาะ ม และ
ข้อค รระ ังต่างๆ ตลอดร มทั้งการปรับตั ต่อการเจ็บป่ ยและกำาลังใจในการต่อ ู้กับโรคเรื้อรังที่กำาลังเผชิญอยู่

คำ� ำ�คัญ: การเกื้อ นุนของครอบครั , ค าม ำาเร็จในการใช้ยาตามแผนการรัก า, ผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง
ันที่รับบทค �ม: ๘ ิง �คม ๒๕๕๙

ภาค ิชา ังคม ิทยาและมานุ ย ิทยา คณะ ังคม า ตร์ ม า ิทยาลัยนเร ร
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บทน�ำ
ประเท ไทยได้กา้ เข้า กู่ ารเป็น งั คม งู ยั นับตัง้ แต่
ปี พ. . ๒๕๔๘ คือ มีผู้ ูงอายุ (ประชากรอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี
ขึ้นไป) เกินก ่าร้อยละ ๑๐.๐ ของประชากรทั้ง มด โดย
ัด ่ นดังกล่า มีแน โน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๐.๗ ในปี
พ. . ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๒.๒ และ ๑๔.๙ ในปี พ. . ๒๕๕๔
และ พ. . ๒๕๕๗ ตามลำาดับ๑ ยิ่งไปก ่านั้น จากการคาด
ประมาณประชากรไทยในอนาคต พบ ่า ในปี พ. . ๒๕๘๓
ประเท ไทยจะมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไปมากถึงร้อยละ ๓๒.๑
ของประชากรทัง้ มด๒ ซึง่ ะท้อนใ เ้ น็ า่ ผู้ งู อายุและประเด็น
ปัญ าที่เกี่ย ข้องกับคนกลุ่มนี้กำาลังมีค าม ำาคัญมากขึ้น
ผู้ งู อายุเป็นกลุม่ ยั ทีต่ อ้ งเผชิญกับการมีโรคประจำาตั
รือเจ็บป่ ยด้ ยโรคเรื้อรังได้ง่าย ด้ ยเพราะระบบการทำางาน
ของอ ัย ะในร่างกายได้เ ื่อมถอยไปตาม ัยและอายุที่เพิ่ม
มากขึ้น และโดยมากมักป่ ยด้ ยโรคเรื้อรังมากก ่า นึ่งโรค๓,
๔
ทำาใ ้ต้องใช้ยา ลายชนิดไปพร้อมกันและติดต่อกันเป็นเ ลา
นาน ทั้งนี้ การเกิดอาการไม่พึงประ งค์อันเกิดจากการใช้ยา
จะมีมากขึ้นตามจำาน นชนิดของยาที่ใช้๕ ดังนั้น ผู้ ูงอายุจึงมี
ค ามเ ี่ยงต่อปัญ าการใช้ยาที่มีค าม ลับซับซ้อนตามการ
เจ็บป่ ยที่ต้องเผชิญ
ครอบครั เป็นแ ล่งเกื้อ นุนที่ ำาคัญของผู้ ูงอายุ
ทั้งในแง่การใ ้กำาลังใจและการดูแลเกื้อ นุนในการดำาเนินชี ิต
ประจำา ันท่ามกลางปัญ า ุขภาพที่รุมเร้า๖, ๗ ซึ่งการเกื้อ นุน
อย่างเอาใจใ ่นี้มีผลทางบ กในการปรับตั ต่อการเจ็บป่ ย๘
ดังนัน้ การเกือ้ นุนของครอบครั จึงเป็นประเด็นทีค่ รใ ค้ าม
นใจ กึ าเป็นพิเ โดยเฉพาะกับกลุม่ ผู้ งู อายุทปี่ ระ บค าม
ำาเร็จในการใช้ยาตามแผนการรัก าของแพทย์
ด้ ยเ ตุนี้ ผู้ ิจัยจึงมีค าม นใจ ึก าประเด็นการ
เกือ้ นุนของครอบครั ต่อค าม าำ เร็จในการใช้ยาตามแผนการ
รัก าของผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง อันจักเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพ ังคมผู้ ูง ัย ร มทั้งลดค ามเ ี่ยงใน
อันตรายและค่าใช้จ่ายในการรัก าที่ไม่จำาเป็น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อ ึก าการเกื้อ นุนของครอบครั ต่อค าม ำาเร็จ
ในการใช้ยาตามแผนการรัก าของผู้ งู อายุทปี่ ่ ยด้ ยโรคเรือ้ รัง
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วิธีการศึกษา
การ ึก านี้เป็นการ ึก าเชิงคุณภาพ (qualitative
research) ใช้ ิธีการเลือกตั อย่างแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์
การคัดอา า มัครเข้า (inclusion criteria) คือ เป็นผู้ ูงอายุ
ไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรังอย่างน้อย
นึ่งโรค อา ัยอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเ นือตอนล่าง และเป็นผู้เข้า
มารับบริการในโรงพยาบาลม า ิทยาลัยนเร ร โดยมีแพทย์
เป็นผู้ลงค ามเ ็น ่าเป็นผู้มีประ ัติการใ ้ค ามร่ มมือที่ดีใน
ด้านการใช้ยาตามแผนการรัก า ่ นเกณฑ์การคัดอา า มัคร
ออก (exclusion criteria) คือ ผู้ ูงอายุที่ไม่ยินยอมเข้าร่ ม
โครงการและ รือมีปญ
ั าด้านการ อื่ าร เก็บร บร มข้อมูลใน
ช่ งเดือนมกราคม - ตุลาคม พ. . ๒๕๕๗ ร ม ๑๐ เดือน ใช้การ
มั ภา ณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับกลุม่ ผูใ้ ข้ อ้ มูล ลัก
ไปเรือ่ ยๆ จนก า่ ข้อมูลอิม่ ตั (saturation of data) ซึง่ มีจาำ น น
ผู้ใ ้ข้อมูล ลักทั้ง ิ้น ๘ ราย มีการบันทึกเ ียงขณะ ัมภา ณ์
เพื่อใ ้การ นทนาดำาเนินไปด้ ยค ามราบรื่น ร มทั้งอา ัย
แน คำาถามการ มั ภา ณ์เป็นเครือ่ งมือ จิ ยั ครอบคลุมประเด็น
ใน ๓ ด้าน ลัก คือ ข้อมูลทั่ ไปของผู้ ูงอายุและครอบครั
การใช้ยาในชี ิตประจำา ันของผู้ ูงอายุ และจิต- ังคมของ
ผู้ งู อายุ ทัง้ นี้ มีการตร จ อบข้อมูลแบบ ามเ า้ (triangulation)
ด้ ยการ ัมภา ณ์บุคคลใกล้ชิดและการ ังเกตร่ มด้ ย และใช้
การ ิเคราะ ์เชิงเนื้อ า (content analysis) ในการ ิเคราะ ์
ข้อมูลเพื่อตอบ ัตถุประ งค์การ ิจัย ซึ่งโครงการ ิจัยนี้ได้ผ่าน
การรับรองจริยธรรมการ ิจัยในมนุ ย์ ม า ิทยาลัยนเร ร

ผลการศึกษา
ว่ นที่ ๑ คุณลัก ณะทั่วไปของกลุ่มผู้ใ ้ข้อมูล
ในแง่ของปัจจัย ่ นบุคคล พบ ่า ผู้ใ ้ข้อมูล ลักทั้ง
๘ รายนี้ เป็นผู้ ูงอายุ ญิงจำาน น ๕ ราย และเป็นผู้ ูงอายุชาย
จำาน น ๓ ราย โดยมากเป็นผู้ งู อายุ ยั กลาง คือ อายุ ๗๐ - ๗๙
ปี ซึ่งมีจำาน น ๕ ราย และใน ่ นที่เ ลือเป็นผู้ ูงอายุ ัยต้น
คือ อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี จำาน น ๒ ราย และผู้ ูงอายุ ัยปลาย คือ
อายุตงั้ แต่ ๘๐ ปีขนึ้ ไป จำาน น ๑ ราย ถานภาพทางการ มร
่ นใ ญ่ยงั คงอยูเ่ ป็นคูซ่ ง่ึ มี จำาน น ๖ ราย มีเพียงผู้ งู อายุ ญิง
จำาน น ๒ รายเท่านั้นที่เป็น ม้าย ทั้งนี้ ผู้ ูงอายุทุกรายเป็นผู้ที่
ยัง ามารถปฏิบัติกิจ ัตรประจำา ันได้ด้ ยตนเอง
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ใน ่ นของปัจจัยด้านเ ร ฐกิจ- ังคม พบ ่า เป็น
ผู้ งู อายุทปี่ จั จุบนั ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ จำาน น ๕ ราย และที่
เ ลืออีกจำาน น ๓ ราย เป็นผู้ งู อายุทกี่ าำ ลังประกอบอาชีพ โดย
อาชีพทีป่ ระกอบมักเป็นการปลูกพืชผักขาย มีเพียง ๑ รายทีเ่ ปิด
ร้านขายก๋ ยเตี๋ย ทั้งนี้ ผู้ ูงอายุทุกรายได้รับ ั ดิการเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ งู อายุจากรัฐในแต่ละเดือน ซึง่ เป็น ่ น นึง่ ของการนำา
ไปเป็นค่าใช้จ่ายในชี ิตประจำา ันของผู้ ูงอายุ นอกเ นือจาก
การประกอบอาชีพและ รือรายได้ที่มาจากบุตร โดยฐานะทาง
เ ร ฐกิจของครอบครั ผู้ ูงอายุทุกรายอยู่ในระดับปานกลาง
รือเป็นแบบพอกินพอใช้
ำา รับปัจจัยด้านครอบครั และ ิ่งแ ดล้อม พบ ่า
ผู้ ูงอายุจำาน น ๘ รายในการ ึก าครั้งนี้ เป็นผู้ ูงอายุที่มีการ
อยู่อา ัยกับคู่ มร เพียงลำาพังมากถึง ๔ ราย มีเพียงผู้ ูงอายุ
จำาน น ๒ รายเท่านัน้ ทีม่ บี ตุ รอา ยั อยูร่ ่ มด้ ย ในขณะทีจ่ าำ น น
ผู้ ูงอายุที่เ ลืออีก ๒ ราย มีการอยู่อา ัยกับคู่ มร และ ลาน
โดยไม่มีบุตรอา ัยอยู่ร่ มด้ ย อย่างไรก็ตาม แม้ ่าผู้ ูงอายุที่
ไม่ได้มบี ตุ รอา ยั อยูร่ ่ มด้ ย แต่โดยมากก็มกั จะมีบตุ รและ รือ
พี่น้องอา ัยอยู่ในละแ กใกล้บ้านของผู้ ูงอายุ
ว่ นที่ ๒ ก�รเกือ้ นุนของครอบครัวต่อคว�ม �ำ เร็จ
ในก�รใช้ย�ต�มแผนก�รรัก �
ครอบครั ได้ใ ้การเกื้อ นุนด้านการใช้ยา ำา รับ
ผู้ ูงอายุ เพื่อใ ้ผู้ ูงอายุมีการใช้ยาที่เป็นไปตามแผนการรัก า
ได้อย่างประ บค าม ำาเร็จ ครอบคลุมในกิจกรรม ำาคัญ ดังนี้
๑) การช่ ยจดจำาและเตือน ันกำา นดนัดพบแพทย์
การช่ ยจดจำา ันและเตือน ันกำา นดนัดพบแพทย์
นับ ่าเป็นการเกื้อ นุนของครอบครั ที่พบเ ็นได้โดยทั่ ไป
ทำาใ ผ้ ู้ งู อายุ ามารถไปพบแพทย์ได้ตามกำา นดนัด มาย ทัง้ นี้
ากในการนัดพบแพทย์ในครัง้ ใดต้องมีการเจาะเลือด ครอบครั
จะช่ ยคอยเตือนเกี่ย กับการงดนำ้าและอา าร เพื่อเตรียม
ค ามพร้อมก่อนการเจาะเลือดในคืนก่อน ันกำา นดนัด ซึ่งใน
บางราย มาชิกในครอบครั จะช่ ยจดจำาโดยการบันทึกลงใน
ปฏิทิน เพื่อช่ ยเตือนค ามจำาและป้องกันการ ลงลืมที่อาจจะ
เกิดขึ้น ดังคำา ัมภา ณ์ของผู้ใ ้ข้อมูล ลักในบางตอน ่า
“...ก็มีกันอยู่แค่ องคน ลูกเต้าเราก็ไม่มี เค้าก็จะคอย
เตือนบอก พ่อมึงดูซิ จวนจะถึงวันนัดยัง? คอยเตือนใ ้ดู มุด
วันไ น มอ งั่ นัดดูดเลือดเจาะเลือด เค้าก็จะคอยเตือนบอกใ ้
งดข้าวงดน�า้ กินตอนเย็นใ อ้ มิ่ ไปเลย งดตัง้ แต่ องทุม่ จนถึงเช้า
เพื่อเตรียมเจาะเลือดในเช้าวันรุ่ง...”

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๘ ฉบับผนวก ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คุ ณ ตาอมรเทพ (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ อ ั น ที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
“...ถ้า มอนัดวันไ น ฉันก็จะกากบาทวันที่ มอนัด
ใ ่ปฏิทินแขวนที่บ้าน แฟนกะลูกก็จะเ ็น พอใกล้ๆ วัน เค้าจะ
คอยเตือน...”
คุณยายกานต์แก้ (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่อ ันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
“...ลูกๆ แต่ละคนก็จะผลัดกันพาไป า มอ เค้าก็จะ
เข้าไป า มอด้วยทุกครั้ง พาไปแล้วพอ า มอเ ร็จก็พากลับ
และถ้าวันไ นที่ มอนัดเจาะเลือด ลูกๆ ก็จะคอยเตือนใ ง้ ดน�า้
งดอา ารตอนกลางคืน พอตอนเช้าก็พาไป า มอเจาะเลือดที่
โรงพยาบาล...”
คุ ณ ตาชั ย ชนะ (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ อ ั น ที่
๑๕ พฤ ภาคม ๒๕๕๗
๒) การพาไปพบแพทย์ตามกำา นดนัด มาย
ครอบครั จะมีการบริ ารจัดการภายใน มาชิกของ
ครอบครั เพือ่ ใ ผ้ ู้ งู อายุ ามารถไปพบแพทย์ได้ตามกำา นดนัด
เช่น ผู้พาไป ่งโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์อาจเป็นบุคคล นึ่ง
ในขณะที่ผู้ไปรับกลับบ้านอาจเป็นบุคคลเดิม รืออาจเป็นอีก
บุคคล นึ่ง นอกจากนี้ ในครอบครั บางรายยังได้เข้าไปร่ ม
พบแพทย์และรับฟังผลการตร จและติดตามอาการพร้อมกับ
ผู้ ูงอายุด้ ย ดังคำา ัมภา ณ์ของผู้ใ ้ข้อมูล ลักในบางตอน ่า
“...ถ้า มอนัดวันไ น ฉันก็จะเอาตารางนัดไปใ ้
ลูกชายดู เค้าจะได้รู้เนิ่นๆ และตอนใกล้ๆ ฉันก็บอกเค้าอีกที
ก่อนวันนึง ลูกเค้าก็จะขับรถพาไป ่งและไปรับที่โรงพยาบาล
ทุกครั้งที่ มอนัด...”
คุ ณ ยายแป้ ง รำ่ า (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ อ ั น ที่
๓ มีนาคม ๒๕๕๗
“...ลูก าวกะ ลานชาย เค้าจะคอยช่วยพาไป า มอ
ตามวันนัดตลอด คือ ก็จะบอกพวกเค้าตอนค�่าๆ ก่อนวันนัด...
ลานชายเค้าก็ตื่นเช้า น่อย จะไป ่ง แล้วก็เลยไปท�างานต่อ
และถ้า มอตรวจเ ร็จ ลูก าวก็จะมารับกลับ...”
คุณยายแม้น รี (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่อ ันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
“...วันไ นจะต้องไปเจอ มอ แฟนก็จะเป็นคนขับรถ
พาไป ถ้าวันไ นแฟนไม่ว่าง น้อง าวฉันก็จะขี่มอเตอร์ไซค์พา
ไปแทน...”
คุณยายกานต์แก้ (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่อ ันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
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“...ลูกๆ แต่ละคนก็จะผลัดกันพาไป า มอ เค้าก็จะ
เข้าไป า มอด้วยทุกครั้ง พาไปแล้วพอ า มอเ ร็จก็พากลับ
และถ้าวันไ นที่ มอนัดเจาะเลือด ลูกๆ ก็จะคอยเตือนใ ้งด
น�า้ งดอา ารตอนกลางคืน พอตอนเช้าก็พาไป า มอเจาะเลือด
ที่โรงพยาบาล...”
คุ ณ ตาชั ย ชนะ (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ ั น ที่
๑๕ พฤ ภาคม ๒๕๕๗
๓) การช่ ยเตื นใ ้รับประทานยาใ ้ถูกต้ งและถูก
เ ลา
ในเรื่ งการรับประทานยานั้น คร บครั มีบทบาท
เพี ย งค ยเตื นผู ้ ู ง ายุ เ พื่ ป้ งกั น การ ลงลื ม ที่ าจจะ
เกิดขึ้นเท่านั้น ากแต่จะไม่ได้ช่ ยในการจัดเตรียมยา ำา รับ
การรับประทานแต่ ย่างใด ด้ ยเพราะผู้ ูง ายุนั้นม ง ่า
ามารถดูแลตั เ งได้ จำาน นยาที่ต้ งรับประทานในแต่ละ ัน
นั้นมีไม่มาก และการจัดเตรียมยาไม่ได้มีค ามยุ่งยาก รื ลับ
ซับซ้ น ซึง่ ผูค้ ยเตื นใ ร้ บั ประทานยา ่ นใ ญ่จะเป็นคู่ มร
เพราะ มาชิกคน นื่ ๆ ข งคร บครั ต่างมีกจิ กรรมทำาน กบ้าน
เช่น กไปทำางาน เรียน นัง ื ซ้ มกี า ฯลฯ ดังคำา มั ภา ณ์
ข งผู้ใ ้ข้ มูล ลักในบางต น ่า
“...คนที่จะคอยเตือนเรื่องกินยา ่วนใ ญ่จะเป็น
แฟนฉันซะมากกว่า เพราะลูกต้องออกไปท�างาน ่วน ลานก็
ไปเรียนไปเล่น...”
คุณยายกานต์แก้ (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่ ันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
“...ก็ไม่เ ็นมีใครเตือนนะ ต่างคนต่างไม่ว่าง แฟนก็
ต้องไปขายผักที่ตลาดทุกวัน ลานโน่นก็ไม่ค่อยอยู่บ้าน ก�าลัง
จะไปเป็นตัวแทนต�าบลไปแข่งเปตอง ...ยาทีต่ อ้ งกินมีแค่ตอนเช้า
กินครึ่งเม็ด ลังอา ารเท่านั้น ไม่ยุ่งยากอะไร...”
คุณตาบุญธรรม (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่ ันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๗
“...เค้าก็คอยเตือนบอกกันนะว่า กินยารึยงั ? ยาแกอยู่
ทีน่ นี่ ะ! เค้าจะคอยเตือนแต่ฉนั จะเป็นคนจัดยากินยาของฉันเอง
กินไม่มากน่ะ...”
คุ ณ ตา มรเทพ (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ ั น ที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
“...ก็มีเตือนเรื่องกินยาเ มือนกันนะ คือเค้าก็เป็น
ความดันเ มือนกัน เราต่างก็จะคอยเตือนกันอยู่บ่อยๆ แต่จะ
ต่างคนต่างจัดยาของตัวเองไปนะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน...”
คุณยายยิ้ม าน (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่ ันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
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๔) การดูแลและเ าใจใ ่ใน า ารที่เ มาะ มกับ
ผู้ป่ ยโรคเรื้ รัง
คร บครั บางรายพยายามคั ด รร า ารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่ ุขภาพข งผู้ ูง ายุ ในขณะที่คร บครั บางราย
ยังคงนิยมซื้ ขนม านมาใ ้ผู้ ูง ายุ ด้ ยเพราะเป็น า ารที่
ผู้ งู ายุเคยโปรดปราน ซึง่ ผู้ งู ายุม ง า่ การจะค บคุม า าร
ที่ไม่เ มาะ ม รื า ารที่ค ร ลีกเลี่ยงได้ ำาเร็จ รื ไม่นั้น
ย่ มขึ้น ยู่กับค าม ามารถในการค บคุมตนเ งข งผู้ ูง ายุ
โดยเชื่ ่าการปฏิบัติตนตามคำาแนะนำาข งแพทย์ด้ ยการงด
า ารที่ไม่เ มาะ มลงได้ จะช่ ยค บคุม าการข งโรคไม่ใ ้
เล ร้ายลงได้ ดังคำา ัมภา ณ์ข งผู้ใ ้ข้ มูล ลักในบางต น ่า
“...แฟนจะชอบเตือนไม่ใ ก้ นิ อา ารทีเ่ ค็มและ วาน
เกินไป ่วนลูกชายที่ท�างานออกต่างจัง วัดบ่อยๆ เค้าจะ
ชอบซื้อพวกแอปเปิ้ล ฝรั่ง ้ม และพุทรา ติดไม้ติดมือมาฝาก
ตลอดน่ะ เค้าจะไม่เอาเลยนะ ไอ้พวกขนมนมเนยอะไรนั่นน่ะ
เพราะมันไม่ดี จะท�าใ ้อ้วน และเป็นเบา วานได้...”
คุณยายกานต์แก้ (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่ ันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
๕) การค ยเตื นใ ้ มั่น กกำาลังกาย
การค ยเตื นใ ้ มัน่ กกำาลังกาย เป็นการเกื้ นุน
ข งคร บครั ีกรูปแบบ นึ่งที่พบเ ็นได้ในการ ึก าครั้งนี้
ซึ่งบุคคล ำาคัญที่ค ยช่ ยเตื นใ ้ผู้ ูง ายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้ รัง
มัน่ กกำาลังกายก็คื คู่ มร โดย ถานทีใ่ นการ กกำาลังกาย
นั้ น มี ทั้ ง ที่ บ ้ า นและที่ โ รงพยาบาล ่ ง เ ริ ม ุ ข ภาพตำ า บล
ดังคำา ัมภา ณ์ข งผู้ใ ้ข้ มูล ลักในบางต น ่า
“...แฟนฉันนีจ่ ะเตือนประจ�า ใ ต้ อ้ งคอยออกก�าลังกาย
ตามที่ มอแนะน�า คือ ยืนแกว่งแขวน น้า ๓๐ ลัง ๖๐ นาน
ครึ่งชั่วโมง...”
คุณยายกานต์แก้ (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่ ันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
“...ปรกติ ถ้าไม่ได้ออกก�าลังกายที่บ้าน ฉันกะแฟน
ก็จะชวนกันไปออกก�าลังกายที่อนามัย แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไป
เพราะไม่มีใครว่างไป ่ง ก็จะออกกันอยู่ที่บ้านนี่แ ละ...”
คุณยายยิ้ม าน (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่ ันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
๖) การใ ้ค ามรัก ค าม ่ งใย และกำาลังใจ
คร บครั เป็นแ ล่งที่ใ ้ค ามรัก ค ามคุ้มคร ง
และค ามมั่นคงทางจิตใจแก่ มาชิกในคร บครั โดยคู่ มร
และบุ ต รคื บุ ค คล ำ า คั ญ ในคร บครั ที่ เ ป็ น ผู ้ ใ ้ ค ามรั ก
ค าม ่ งใย และกำาลังใจแก่ผู้ ูง ายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้ รัง
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ทั้งนี้ คู่ มร ของผู้ ูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในรุ่นรา ครา เดีย กัน
ผ่านเ ตุการณ์และประ บการณ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยมากจะ
ใ ้การเกื้อ นุนด้านอารมณ์-จิตใจ และกิจกรรมในการดำาเนิน
ชี ิตประจำา ัน ่ นในกรณีผู้ ูงอายุที่มีบุตรนั้น พบ ่า แม้ ่า
บุตร ่ นใ ญ่จะแต่งงานมีครอบครั แล้ แต่ก็ยังอา ัยอยู่ใน
ครั เรือนเดีย กับผู้ ูงอายุ รือไม่ก็จะอา ัยอยู่ในละแ กเดีย
กับผู้ ูงอายุ โดยยังคงใ ้การดูแลเอาใจใ ่ผู้ ูงอายุเป็นอย่างดี
ซึ่งการใ ้การเกื้อ นุนแก่ผู้ ูงอายุมีอยู่ ลายด้าน ไม่ ่าจะ
เป็นด้านการเงิน ด้านอา าร ด้านเ ื้อผ้า/ ิ่งของ เครื่องใช้
ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้านกิจกรรมในการดำาเนินชี ติ ประจำา นั
ร มถึงด้านการพาไปพบแพทย์ตามกำา นดนัด เ ล่านี้ล้ น
เป็นการ ร้างค ามรู้ ึกในการมีคุณค่าทั้งต่อตั ผู้ ูงอายุและ
บุคคลรอบข้าง ดังคำา มั ภา ณ์ของผูใ้ ข้ อ้ มูล ลักในบางตอน า่
“...แฟนเค้าชอบคอยเปิดดู มุดดูวนั ที่ มอนัด ชอบใช้
ปากกาไปเขียนกากบาทที่ปฏิทิน บอกว่าจะได้ไม่ลืม ่วนลูกๆ
ก็คอยใ ้เงินไว้ซื้อโน่นนี่ คอยดูแลข้าวของเครื่องใช้จ�าเป็นต่างๆ
คอยถามไถ่ความเป็นอยู่และวัน มอนัด ก็รู้ ึก ุขและอุ่นใจที่มี
ลูกๆ อยู่ใกล้ๆ คอย ่วงใยดูแลกัน...”
คุณยายยิ้ม าน (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่อ ันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
“...ลูก าวก็มีใ ้เงินติดตัวไว้ใช้บ้าง วันไ นที่ มอนัด
ลานจะพาไป ง่ ตอนเช้าแล้วเลยไปท�างาน ว่ นขากลับลูก าว
ก็จะไปรับ ว่าไปลูกกะ ลานเค้าก็ดูแล ่วงใยเอาใจใ ่ฉันดี...”
คุณยายแม้น รี (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่อ ันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็ น ที่ น ่ า นใจ ่ า ค าม ำ า เร็ จ ในการใช้ ย าตาม
แผนการรัก าของผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรังนั้น นอกจาก
องค์ประกอบด้านครอบครั แล้ ยังมีปัจจัยอื่นที่มี ่ นช่ ย
นับ นุนใ เ้ กิดค าม าำ เร็จในการใช้ยาตามแผนการรัก า ดังนี้
๑) ด้านตั ผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง
ผู ้ ู ง อายุ ที่ ป ่ ยด้ ยโรคเรื้ อ รั ง ในการ ึ ก าครั้ ง นี้
ต่างมีค ามเ ็นไปในแน ทางเดีย กัน ่า ค าม ำาเร็จในการ
ใช้ยาตามแผนการรัก านั้นเกิดจากตั ผู้ ูงอายุเองเป็น ลัก
โดยคุณลัก ณะ ำาคัญในตั ผู้ ูงอายุที่เอื้อต่อค าม ำาเร็จใน
การใช้ยาตามแผนการรัก า ก็คือ ตั ผู้ ูงอายุจะต้องมี ความ
นใจและเอาใจใ ่ในการปฏิบัติตนตามค�าแนะน�าของแพทย์
อย่างเคร่งครัด ไม่ ่าจะเป็นการรับประทานยาใ ้ถูกต้องและ
ถูกเ ลา การ มั่นออกกำาลังกายอย่าง มำ่าเ มอ ร มถึงการ
งดอา ารจำาพ ก มักดองและ ลีกเลี่ยงอา ารร จัดประเภท
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าน เค็ม และมัน ตลอดจนการไปพบแพทย์ตามนัด มายเพือ่
ตร จและติดตามอาการ โดยผู้ ูงอายุเชื่อ ่าการปฏิบัติตนตาม
คำาแนะนำาของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะ ามารถค บคุมอาการ
ของโรคเรื้อรังที่เผชิญอยู่ไม่ใ ้เล ร้ายลงก ่าเดิมได้ ดังคำา
ัมภา ณ์ของผู้ใ ้ข้อมูล ลักในบางตอน ่า
“...ฉันกับแฟนนีเ่ ป็นความดันเ มือนกัน จะต้องระวัง
เรื่องอา ารการกิน คือ จะไม่กินเค็มมาก เวลาท�ากับข้าว เราจะ
ไม่ใ พ่ วกผงชูร รือน�า้ มัน อยอะไรพวกนี้ เพราะเคยมี มอมา
คุยใ ้ฟัง เค้าว่ามันไม่ดี...”
คุ ณ ตาอมรเทพ (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ อ ั น ที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
“...แฟนกะ ลานที่อยู่ด้วยกัน ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ
ยาทีต่ อ้ งกินได้ดเี ท่าฉัน รอก ฉันคนป่วยรูด้ ที ี่ ดุ ว่าต้องกินอะไร
ยังไง...ยาที่ต้องกินมีแค่ตอนเช้า กินครึ่งเม็ด ลังอา ารเท่านั้น
ไม่ยุ่งยากอะไร... และแฟนนี่ชอบจังซื้อพวกขนม วานมาใ ้กิน
บ่อยเลย ฉันนี่ก็กลัวน�้าตาลจะขึ้นจัง ก็จะไม่ค่อยอยากกินของ
วานๆ ที่เค้าซื้อมาวางทิ้งไว้ใ ้ ักเท่าไ ร่...”
คุณตาบุญธรรม (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่อ ันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
“...ตัวเองน่ะ า� คัญที่ ดุ เพราะถ้าไม่กนิ ยาตาม มอบอก
ใ ้ดี ไม่คอยออกก�าลัง ไม่คอยระวังของ วาน ของเค็ม น�้าตาล
และความดันก็คงลดยากน่ะ...”
คุ ณ ยายแก้ ม ใ (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ อ ั น ที่
๙ ิง าคม ๒๕๕๗
“...คนในครอบครัวไม่ค่อยได้มาช่วยเ ลือเกี่ยวกับ
การกินยาอะไร เท่าไ ร่ เพราะฉันดูแลของฉันเองได้ แต่ลูกเค้า
ก็จะขับรถพาไป ง่ และไปรับทีโ่ รงพยาบาลทุกครัง้ ที่ มอนัด...”
คุ ณ ยายแป้ ง รำ่ า (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ อ ั น ที่
๓ มีนาคม ๒๕๕๗
“...ฉันก็กินข้าวอิ่มแล้ว ักประเดี๋ยวก็จะกินยาเลย
ไม่เคยลืมอ่ะ เพราะก็คอยระวังอยู่ ก็จะกินตามที่ มอ ั่ง ฉลาก
เขียนบอก พิมพ์บอก ก็กินตามนั้น �าคัญที่ ุดคือตัวเองจะต้อง
นใจและเอาใจใ ่...”
คุ ณ ตาอมรเทพ (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ อ ั น ที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เป็นที่น่า นใจ ่า การมีค ามรู้เกี่ย กับการใช้ยาใน
โรคเรือ้ รังทีผ่ ู้ งู อายุกาำ ลังเผชิญอยู่ เป็นอีก นึง่ ในคุณลัก ณะ าำ คัญ
ของผู้ งู อายุทปี่ ระ บค าม าำ เร็จในการใช้ยาตามแผนการรัก า
ด้ ยเช่นกัน โดยจากข้อมูลการ มั ภา ณ์ พบ า่ ในอดีตผู้ งู อายุ
กลุ่มนี้บางรายเคยมีค ามเข้าใจผิด ่า ากรับประทานยาตาม
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ที่แพทย์ ่ังจ่ายและ ามารถควบคุมอาการของโรคเรื้อรังใ ้อยู่
ในระดับที่ดีได้แล้ว ก็ ามารถที่จะ ยุด รือเลิกรับประทานยา
ได้ ในขณะที่ผู้ ูงอายุบางรายพยายามจะขอแพทย์ใ ้ ยุด ั่ง
จ่ า ยยา เพราะผลการตรวจอยู ่ ใ นระดั บ ที่ ป กติ ดี ม ากแล้ ว
นอกจากนี้ ในผู้ งู อายุบางรายเมือ่ แพทย์ได้ตรวจติดตามอาการ
และ ั่งใ ้ปรับลดยาบางอย่างลง ผู้ ูงอายุกลับมีความต้องการ
ใ ้แพทย์จ่ายยาเช่นเดิม เพราะเกรงว่าการรัก าจะไม่ได้ผลดี
เช่นเดิม ทั้งนี้ จะเ ็นได้ว่าการที่ผู้ ูงอายุขาดซึ่งความรู้ที่ดีเกี่ยว
กับการรับประทานยาในโรคเรื้อรังที่กำาลังเผชิญอยู่อาจ ่งผลก
ระทบต่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและอาจก่อใ ้เกิดอันตราย
ถึงแก่ชวี ติ ได้ ดังคำา มั ภา ณ์ของผูใ้ ข้ อ้ มูล ลักในบางตอนทีว่ า่
“...เมื่อตอนที่เริ่มเป็นความดันใ ม่ๆ เข้าใจว่าถ้ากิน
ยา มอ ายแล้วก็ ายเลย ไม่ต้องกินตลอด ก็เลย ยุดยา มอ
ไปพักราว ๓ เดือนได้ ตอนนั้นนั่งอยู่ตรงแพปลา อยู่ๆ ก็รู้ ึก
วิงเวียน ัวมาก เ มือนโลก มุน ก็เลยตั้ง ติเดินไป าลูก าว
ใ ้ช่วยพาไป มอ... ลังจากนั้นจึงค่อยรู้ว่า ถ้าเป็นโรคนี้แล้ว
ต้อง า มอและกินยาตลอด ้ามขาด ก็ไม่เคยลืมกินยา มอ
เลยตั้งแต่นั้นมา...”
คุ ณ ตาชั ย ชนะ (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ อ วั น ที่
๑๕ พฤ ภาคม ๒๕๕๗
“..วันนัน้ วันเดียวเองทีร่ ู้ กึ เวียน วั ก็เลยไป า มอที่
อนามัย มอบอก เป็นความดัน ก็กนิ ยา มอมาตลอด ประมาณ
องปีได้ละ มอชมบ่อยเลยว่า ความดันและน�้าตาลปกติ
ดีมาก...ฉันเคยขอ มอว่าจะเลิกกินยาได้ไ ม เพราะปกติดีแล้ว
ทุกอย่าง มอบอกว่า ไม่ได้ เพราะโรคพวกนี้เป็นแล้วต้อง า
มอและกินยาตลอด ยุดยาเองไม่ได้...”
คุณยายกานต์แก้ว (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่อวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
“…เดือน น้านี้ ถ้าไป า มอ มอบอกอาจจะลดยา
ก็เลยบอก มอว่า มอไม่ตอ้ งลด รอก ใ ก้ นิ งีเ้ รือ่ ยไปก่อนเ อะ
เดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีก...”
คุ ณ ยายแก้ ม ใ (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ อ วั น ที่
๙ ิง าคม ๒๕๕๗
๒) ด้านเพื่อนบ้าน รือคนในชุมชน
นอกจาก มาชิกในครอบครัวจะเป็นผูใ้ ก้ ารเกือ้ นุน
ในการพาไปพบแพทย์ตามกำา นดนัดแล้ว พบว่า เพื่อนบ้าน
รือคนในชุมชนละแวกนั้นได้เข้ามามี ่วนเกื้อ นุนในกิจกรรม
ดังกล่าวร่วมด้วย กล่าวคือ ในบางครั้ง มาชิกในครอบครัวอาจ
ติดภารกิจ อันทำาใ ้ไม่ ามารถพาไปพบแพทย์ตามกำา นด
นัดได้ เพือ่ นบ้าน รือคนในชุมชนละแวกซึง่ ต้องพาผู้ งู อายุของ

19
ตนไปพบแพทย์ในวันเดียวกันอยู่แล้ว ก็จะช่วยเ ลือกันเกื้อกูล
กันโดยการพาติดรถไปพบแพทย์บ้าง ดังคำา ัมภา ณ์ของผู้ใ ้
ข้อมูล ลักในบางตอนว่า
“...ก็มีบ้างเ มือนกันที่ลูก รือ ลานเค้าติดธุระ ไม่
ามารถพาไป า มอตามวันนัดได้ แต่ลกู เค้าก็จะฝากเพือ่ นบ้าน
กันนีแ่ ละพาไปแทน ติดรถเค้าไป เพราะเค้าก็มคี นแก่ทตี่ อ้ งไป
า มอเ มือนกันอยู่แล้ว...”
คุณยายยิม้ วาน (นาม มมติ) มั ภา ณ์เมือ่ วันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๗
๓) ด้านบุคลากรทางการแพทย์และการ าธารณ ุข
ข้อมูลที่ได้จากการ ัมภา ณ์ พบว่า บุคลากรด้าน
การแพทย์และการ าธารณ ขุ ในพืน้ ทีไ่ ด้เข้ามาใ ค้ วามรูเ้ กีย่ วกับ
การดู แ ล ุ ข ภาพ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งการ ่ ง เ ริ ม
การออกกำาลังกาย าำ รับผู้ งู วัย และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริโภคที่เ มาะ ม ำา รับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นั่นคือ ในแง่
การ ่งเ ริมการออกกำาลังกาย ำา รับผู้ ูงวัย พบว่า ได้เข้ามา
ช่วยใ ค้ วามรู้ กระตุน้ และ ง่ เ ริมใ ผ้ ู้ งู อายุออกกำาลังกายใ ้
เ มาะ มกับวัย และ ามารถปฏิบตั ไิ ด้เองทีบ่ า้ น ดังคำา มั ภา ณ์
ของผู้ใ ้ข้อมูล ลักในบางตอนที่ว่า
“...เคยมี มอมาแนะน�าออกก�าลังกาย เค้าใ ้ยืน
แกว่งแขวน น้า ๓๐ (องศา) ลัง ๖๐ (องศา) นานครึ่งชั่วโมง
ใ ้ท�าทุกวัน...”
คุณยายกานต์แก้ว (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่อวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
“... มอเค้ า มาที เค้ า มาเขี ย นแปลนไว้ ใ ้ ใ ้
ออกก�าลังกาย ใ ท้ า� ท่าโน้นท่านี้ ฉันนีช่ อบขีจ่ กั รยานไปทัว่ รอบ
มู่บ้าน เช้ามืดก็ไปแล้ว ตอนเย็นก็ไปแล้ว...”
คุ ณ ตาอมรเทพ (นาม มมติ ) ั ม ภา ณ์ เ มื่ อ วั น ที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ใน ่วนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ำา รับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พบว่า บุคลากรด้านการแพทย์และ
การ าธารณ ุขได้เข้ามาช่วยแนะนำาและใ ้ความรู้เกี่ยวกับ
อา ารที่ควร ลีกเลี่ยง ำา รับผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น การไม่
รับประทานอา ารประเภทร จัด เค็ม วาน และมัน รวมถึง
อา าร มักดองต่างๆ ดังคำา ัมภา ณ์ของผู้ใ ้ข้อมูล ลักใน
บางตอนที่ว่า
“... มอที่ มน. เค้าเคยมาถามว่า ใครท�ากับข้าวใน
ครอบครัว ฉันก็บอกว่าตัวดิฉันเอง ท�าเอง เค้าถามว่า กินยังไง
ควบคุมยังไง ฉันก็บอก... มอที่อนามัยเค้าบอกว่า ชูร ไม่ใ ้
ใ ม่ าก ถ้าตัดไปได้ใ ต้ ดั เลย ไม่ตอ้ งใ ่ มันจะได้ไม่เป็นความดัน

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๘ ฉบับผนวก ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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มันจะไม่เป็นโน่นเป็นนี่อ่ะ ิ่งใดมันๆ เค็มๆ ลดได้ก็ใ ้ลดนะ
ของ วานๆ และของเปรี้ยวๆ เป็นน�้า ้ม ไม่ต้องใ ่ก็ได้ก็ดี...
น�้ามัน อยฉันก็ไม่กิน กินแต่ซีอี๊วอย่างเดียวก็พอ ก็เบามาเรื่อย
ทุกวันนี้เนี่ยะอ่ะ...”
คุณยายยิ้ม าน (นาม มมติ) ัมภา ณ์เมื่อ ันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
ว่ นที่ ๑ คุณลัก ณะทั่วไปของกลุ่มผู้ใ ้ข้อมูล
ในด้านปัจจัย ่ นบุคคล ผูใ้ ข้ อ้ มูล ลักในการ กึ านี้
เป็นผู้ ูงอายุ ญิงมากก ่าผู้ ูงอายุชาย โดยมากเป็นผู้ ูงอายุ
ัยกลาง (อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี) และ ัยต้น (อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี)
มีเพียง ๑ รายเท่านั้นที่เป็นผู้ ูงอายุ ัยปลาย (อายุตั้งแต่ ๘๐ ปี
ขึ้ น ไป) ถานภาพทางการ มร ่ นใ ญ่ ยั ง คงอยู ่ เ ป็ น คู ่
โดยผู้ งู อายุทเี่ ป็น ม้ายล้ นเป็นผู้ งู อายุ ญิง ซึง่ อาจเป็นเพราะ
ผู้ชายมีค ามเ ี่ยงในการตายมากก ่าผู้ ญิงในทุกกลุ่มอายุ
อีกทัง้ ใน งั คมไทยผู้ ญิงเมือ่ เป็น ม้ายมักไม่นยิ มแต่งงงานใ ม่
จึงทำาใ ผ้ ู้ ญิงมีโอกา มี ถานภาพเป็น ม้ายเมือ่ ก้า ู่ ยั งู อายุ
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่า นใจ ่าผู้ ูงอายุทุกรายในการ ึก านี้
เป็นผู้ที่ยัง ามารถปฏิบัติกิจ ัตรประจำา ันได้ด้ ยตนเอง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเกณฑ์การคัดอา า มัครเข้าร่ มการ จิ ยั ในครัง้ นี้
คือ ผู้ ูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง
อย่างน้อย นึง่ โรคและเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล โดยผ่าน
การลงค ามเ ็นของแพทย์ ่าเป็นผู้มีประ ัติดีเกี่ย กับการใ ้
ค ามร่ มมือด้านการใช้ยาตามแผนการรัก า อีกทัง้ มีเกณฑ์การ
คัดอา า มัครออก คือ ผู้ ูงอายุที่ไม่ยินยอมเข้าร่ มโครงการ
ิจัยและ รือมีปัญ าด้านการ ื่อ าร ดังนั้น จึงทำาใ ้ได้กลุ่ม
ผูใ้ ข้ อ้ มูล ลักทีม่ คี ณ
ุ ลัก ณะทีค่ อ่ นข้างเฉพาะเจาะจง กล่า คือ
เป็นผู้ ูงอายุที่ยังคงมีค ามจำาดีและยัง ามารถช่ ยเ ลือ รือ
ปฏิบัติกิจ ัตรประจำา ันได้ด้ ยตนเอง
ในแง่ปจั จัยด้านเ ร ฐกิจ- งั คม โดย ่ นใ ญ่ผู้ งู อายุ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีฐานะทางเ ร ฐกิจอยู่ในระดับพอกิน
พอใช้ รายได้ ลักในแต่ละเดือนมาจากบุตรและ ั ดิการเงิน
เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุจากรัฐ จะเ ็นได้ ่าบุตรยังคงเป็นแ ล่งราย
ได้ ลักของผู้ งู อายุไทย และใน ่ นปัจจัยด้านครอบครั และ งิ่
แ ดล้อมนั้น ประมาณครึ่ง นึ่งเป็นผู้ ูงอายุที่มีการอยู่อา ัยกับ
คู่ มร เพียงลำาพัง ากแต่โดยมากคนกลุม่ นีม้ บี ตุ รอยูใ่ นละแ ก
ใกล้บ้านของผู้ ูงอายุ

ว่ นที่ ๒ ก�รเกือ้ นุนของครอบครัวต่อคว�ม �ำ เร็จ
ในก�รใช้ย�ต�มแผนก�รรัก �
๑) การช่ ยจดจำาและเตือน ันกำา นดนัดพบแพทย์
ผลการ ึก า พบ ่า การช่ ยจดจำาและเตือน ัน
กำา นดนัดพบแพทย์ เป็นการเกื้อ นุนของครอบครั ที่ทำาใ ้
ผู้ งู อายุ ามารถไปพบแพทย์ได้ตรงตามนัด ร มถึงการปฏิบตั ติ ั
เพือ่ เตรียมค ามพร้อมก่อนการเจาะเลือดในคืนก่อน นั กำา นด
นัด (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพราะผู้ ูงอายุมีค าม ามารถในการทำา น้าที่
ของ มองทีช่ า้ ลงและมักมีอาการ ลงลืมได้งา่ ย๙ ากแต่จะต้อง
พบแพทย์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อค บคุมอาการของโรค
ไม่ใ ล้ กุ ลามจนเกิดภา ะแทรกซ้อน รือเป็นอันตรายรุนแรง๑๐, ๑๑
นอกจากนี้ ากการนัดครั้งใดต้องมีการเจาะเลือด ครอบครั
ยังช่ ยแจ้งเตือนเกี่ย กับการงดนำ้าและอา าร อันเป็นการช่ ย
เตรียมค ามพร้อมก่อนการเจาะเลือดในคืนก่อน นั กำา นดนัด๖
ดังนั้น จะเ ็นได้ ่าการเกื้อ นุนของครอบครั ดังกล่า มี ่ น
ช่ ยทำาใ ้การตร จ ินิจฉัยและรัก าโรคเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเกิดมีประ ิทธิภาพในการใช้ยาตามแผนการรัก าของ
แพทย์มากยิ่งขึ้น
๒) การพาไปพบแพทย์ตามกำา นดนัด
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า ไ ้ ใ นข้ า งต้ น แล้ ่ า ผู ้ ู ง อายุ ที่ ป ่ ย
ด้ ยโรคเรื้อรังจำาเป็นต้องได้รับการตร จและติดตามอาการ
จากแพทย์อยู่อย่างเป็นระยะ ซึ่งการเกื้อ นุนของครอบครั
ในการพาไปพบแพทย์ตามกำา นดนัด นอกจากทำาใ ้แพทย์
ามารถติดตามอาการของผู้ ูงอายุได้อย่างเนื่องแล้ ยังทำาใ ้
มาชิกในครอบครั ได้มีโอกา เข้าไปพบแพทย์และรับฟังผล
การตร จติดตามอาการพร้อมกับผู้ งู อายุด้ ย อันจักช่ ยทำาใ ้
มาชิกในครอบครั ได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ูงอายุ
ทั้งในแง่ของ ิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง การปฏิบัติตนที่เ มาะ ม
และข้อค รระ ังต่างๆ๖ ร มทั้งยังทำาใ ้ผู้ ูงอายุ ามารถรับรู้
ถึงการช่ ยเ ลือที่ได้รับจากครอบครั ซึ่ง ่งผลใ ้ผู้ ูงอายุ
เกิดมีกำาลังใจในการต่อ ู้กับโรคเรื้อรังที่กำาลังเผชิญอยู๑๒
่ ดังนั้น
จะเ ็นได้ ่าการเกื้อ นุนของครอบครั ในการพาไปพบแพทย์
ตามกำา นดนัดนี้ นับ ่ามีผลอย่าง ำาคัญต่อค าม ำาเร็จในการ
ใช้ยาตามแผนการรัก าของผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรังได้
เป็นอย่างดียิ่ง
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๓) การช่ ยเตือนใ ้รับประทานยาใ ้ถูกต้องและถูก
เ ลา
ผู ้ ู ง อายุ ที่ ป ่ ยด้ ยโรคเรื้ อ รั ง จะต้ อ งรั บ ประทาน
ยาตามแพทย์ ั่งอย่างเคร่งครัด โดยอาจมีทั้งยาก่อนอา าร
ยา ลังอา าร ยาก่อนนอน และยารับประทานเมือ่ มีอาการ ทัง้ นี้
การรับประทานยาใ ้ถูกต้องและถูกเ ลาจะช่ ยทำาใ ้การ
ทำางานของยาเกิดประ ิทธิภาพมากที่ ุด๑๓ การที่ครอบครั ได้
คอยช่ ยเตือนใ ้ผู้ ูงอายุรับประทานยาใ ้ถูกต้องและถูกเ ลา
นับเป็นการช่ ยป้องกันการ ลงลืมที่อาจจะเกิดขึ้นและยังมี
่ นช่ ยทำาใ ผ้ ู้ งู อายุประ บค าม าำ เร็จในการใช้ยาตามแผน
การรัก า ซึง่ ผลการ กึ านีเ้ ป็นไปอย่าง อดคล้องกับงาน กึ า
ที่ผ่านมาที่บ่งชี้ ่า ครอบครั มีบทบาท ำาคัญในการดูแลและ
คอยช่ ยเตือนผูป้ ่ ยโรคเรือ้ รังเกีย่ กับการรับประทานยาใ เ้ ป็น
ไปตามเ ลาและในปริมาณที่แพทย์กำา นด๑๒, ๑๔ อย่างไรก็ตาม
ผลการ ึก าในครั้งนี้มีข้อน่า ังเกต ่า มีผู้ ูงอายุบางรายที่ไม่
ค่อยได้รบั การเกือ้ นุนดังกล่า จาก มาชิกในครอบครั มากนัก
เนื่องจากผู้ ูงอายุมอง ่าตั เองยัง ามารถช่ ยเ ลือตั เอง
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ได้ ซึ่ ง งาน ึ ก าที่ ผ ่ า นมาได้ ชี้ ใ ้ เ ็ น ่ า
ค ามเข้าใจ ่าผู้ ูอายุยังช่ ยเ ลือตั เองได้ดี ด้ ยเพราะยังคง
ามารถจดจำาเรือ่ งรา และช่ ยเ ลือตนเองในชี ติ ประจำา นั ได้
ร มทัง้ มีระยะเ ลาในการป่ ยด้ ยโรคเรือ้ รังมาเป็นเ ลานานจน
มีค ามชำานาญในการใช้ยาเป็นอย่างดี เ ล่านีน้ บั เป็นปัญ าและ
อุป รรคในการเกือ้ นุนด้านการใช้ยาในผู้ งู อายุของครอบครั
ซึง่ ค ามเข้าใจด้ ยค ามประมาทนีอ้ าจนำามาซึง่ ปัญ าการใช้ยา
ในผู้ งู อายุได้๖ ทัง้ นีเ้ พราะค าม ามารถของ มองทีท่ าำ งานเชือ่ ง
ช้าลงของคนกลุ่ม ัยดังกล่า อาจก่อใ ้เกิดปัญ าการใช้ยาซำ้า
ซ้อนและ รือไม่ครบตามแผนการรัก าของแพทย์ อันทำาใ เ้ กิด
การดือ้ ยาจากการใช้ยาไม่ครบขนาด รือเกิดเป็นพิ จากการใช้
ยาเกินขนาดได้๙, ๑๕
๔) การดูแลและเอาใจใ ่ในอา ารที่เ มาะ มกับ
ผู้ป่ ยโรคเรื้อรัง
การเกื้อ นุนของครอบครั ในการดูแลและเอาใจใ ่
ในเรื่องอา ารที่เ มาะ ม ำา รับผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง
นัน้ นับเป็น นึง่ ในปัจจัย าำ คัญของค าม าำ เร็จในการใช้ยาตาม
แผนการรัก า การจัดการอา ารใ ผ้ ู้ งู อายุทปี่ ่ ยด้ ยโรคเรือ้ รัง
ได้รับอา ารและ ารอา ารที่เพียงพอกับค ามต้องการ คือ ไม่
มาก รือน้อยเกินไปจะช่ ยถนอมและชะลอค ามเ ื่อมของ
อ ัย ะต่างๆ ในร่างกายไม่ใ ้ดำาเนินไปอย่างร ดเร็ ขึ้น และ
เนื่องด้ ยคนกลุ่ม ัยนี้มีการใช้พลังงานที่น้อยลงจากกิจกรรมที่
ลดลงจึงค รลดอา ารบางประเภท เช่น แป้ง นำา้ ตาล และไขมัน
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โดยเน้นอา ารโปรตีนจากเนื้อ ัต ์ โดยเฉพาะปลา และเพิ่ม
แร่ธาตุทมี่ กั ขาด ได้แก่ แคลเซียม งั กะ ี และเ ล็ก ร มทัง้ ค รใช้
ธิ กี ารปรุงอา ารด้ ยการต้ม นึง่ ย่าง อบ แทนการผัด รือทอด
ซึง่ จะช่ ยลดปริมาณไขมันในอา ารได้ และค ร ลีกเลีย่ งอา าร
ที่มีร จัด ตลอดจนดื่มนำ้า ะอาดใ ้เพียงพอในแต่ละ ัน๑๖ ทั้งนี้
งาน ึก าที่ผ่านมายังชี้ใ ้เ ็น ่า อา าร เครื่องดื่ม รืออา าร
เ ริมบางชนิด อาจเพิ่มค ามเ ี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยากับยา
บางชนิด ก่อใ ้เกิดผลเบี่ยงเบนการออกฤทธิ์และเพิ่มอันตราย
จากการใช้ยาได้๑๔ ดังนัน้ การเกือ้ นุนของครอบครั ในการดูแล
และเอาใจใ ่ในอา ารที่เ มาะ มกับผู้ป่ ยโรคเรื้อรัง จึงมี ่ น
ช่ ยใ ้การใช้ยาตามแผนการรัก าประ บค าม ำาเร็จและเกิด
มีประ ิทธิภาพในการรัก า
๕) การคอยเตือนใ ้ มั่นออกกำาลังกาย
การคอยเตือนใ ้ มั่นออกกำาลังกาย เป็น นึ่งในการ
เกื้อ นุนของครอบครั ที่ ำาคัญต่อค าม ำาเร็จในการใช้ยาตาม
แผนการรัก าที่พบในการ ึก าครั้งนี้ ซึ่ง อดคล้องกับงาน
กึ าทีผ่ า่ นมาทีช่ ใี้ เ้ น็ า่ การออกกำาลังกายทีเ่ มาะ มยังคง
มีค าม าำ คัญ าำ รับผูป้ ่ ยโรคเรือ้ รัง คือ จะช่ ยเพิม่ มรรถภาพ
การใช้ไขมันเป็นพลังงาน ทำาใ ้ร่างกายมีค ามยืด ยุ่นมีค าม
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทำางานของ ั ใจและระบบการ
ไ ลเ ียนของเลือดดีขึ้น มีค ามทนทานของ ั ใจ ามารถ
ประกอบกิจ ัตรประจำา ันและทำางานได้อย่างมีประ ิทธิภาพ
ร มทัง้ ช่ ยทำาใ ร้ ู้ กึ ผ่อนคลาย ลดค ามเครียด และเพิม่ คุณภาพ
ชี ิตของผู้ป่ ยโรคเรื้อรัง๑๗, ๑๘, ๑๙ นอกจากนี้ การออกกำาลังกาย
ยังช่ ยลดค ามรุนแรงของโรคลงได้ นัน่ คือ เมือ่ ได้ออกกำาลังกาย
อย่า มำา่ เ มอไป กั ระยะเ ลา นึง่ จะมีผลต่อค ามต้องการยาใน
ผู้ป่ ยที่ลดลง๑๘ อย่างไรก็ตาม การปรับลดขนาดยาจะต้องอยู่
ในค ามดูแลของแพทย์ผรู้ กั าเท่านัน้ ผูป้ ่ ยไม่ค ร ยุดยา รือ
ปรับเพิ่ม รือลดยาด้ ยตนเองโดยพลการ๒๐
๖) การใ ้ค ามรัก ค าม ่ งใย และกำาลังใจ
ครอบครั เป็นแ ล่งทีใ่ ค้ ามรัก ค ามคุม้ ครอง และ
ค ามมั่นคงทางจิตใจแก่ มาชิกในครอบครั ซึ่งครอบครั ที่
ใ ก้ ารเกือ้ นุนผู้ งู อายุทปี่ ่ ยด้ ยโรคเรือ้ รังด้ ยการใ ค้ ามรัก
ค าม ่ งใย และกำาลังใจ ย่อมมี ่ นช่ ยใ ้เกิดค าม ำาเร็จใน
การใช้ยาตามแผนการรัก า ซึ่งเป็นไปอย่าง อดคล้องกับงาน
กึ าทีผ่ า่ นมาทีบ่ ง่ ชี้ า่ ครอบครั เป็นแ ล่งเกือ้ นุนที่ าำ คัญใน
ผู้ งู อายุทตี่ อ้ งเผชิญกับการเจ็บป่ ยด้ ยโรคเรือ้ รัง โดยเป็นแ ล่ง
ทีใ่ ก้ าำ ลังใจและการเกือ้ นุนในการใช้ชี ติ ประจำา นั ท่ามกลาง
ปัญ า ุขภาพที่รุมเร้า อันจักใ ้ผู้ ูงอายุเกิดค ามรู้ ึกมีคุณค่า
ทัง้ ต่อตั ผู้ งู อายุและบุคคลรอบข้าง๖, ๗ ซึง่ การดูแลเอาใจใ ข่ อง
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ครอบครั มีผลอย่าง ำาคัญต่อการปรับตั ต่อการเจ็บป่ ยของ
ผู้ป่ ยโรคเรื้อรังได้เป็นอย่างดียิ่ง๘
ส่วนที่ 3 ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑) ด้านตั ผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง
คุ ณ ลั ก ณะ ำ า คั ญ ของผู ้ ู ง อายุ ที่ ป ระ บค าม
ำาเร็จในการใช้ยาตามแผนการรัก าในการ ึก าครั้งนี้ ได้แก่
ค าม นใจและค ามเอาใจใ ่ในการปฏิบัติตนตามคำาแนะนำา
ของแพทย์อย่างเคร่งครัด และการมีค ามรู้เกี่ย กับการใช้ยา
ในโรคเรือ้ รังทีผ่ ู้ งู อายุกาำ ลังเผชิญอยู่ ซึง่ อดคล้องกับงาน กึ า
ที่ผ่านมาที่ชี้ใ ้เ ็น ่า การขาดซึ่งค ามร่ มมือของผู้ป่ ยใน
การใช้ยาตามแผนการรัก า ไม่ ่าจะเป็นการใช้ยาในปริมาณที่
มากก า่ รือน้อยก า่ ทีแ่ พทย์ งั่ การใช้ยาในเ ลาทีไ่ ม่เ มาะ ม
และการใช้ยาที่นอกเ นือจากแพทย์ ั่ง เ ล่านี้ย่อมก่อใ ้
เกิดปัญ าที่เกี่ย ข้องกับการใช้ยาตามมาได้๒๑, ๒๒, ๒๓ ร มทั้ง
การขาดซึ่งความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในโรคเรื้อรัง ไม่ ่าจะเป็น
ข้อค รระ ังต่างๆ เกี่ย กับโรคเรื้อรัง การปฏิบัติตนของผู้ป่ ย
และการใช้ยาในผู้ งู อายุ ย่อม ง่ ผลต่อการลดทอนประ ทิ ธิภาพ
ของการรัก าและก่อใ ้เกิดค ามเ ี่ยงต่อการใช้ยาที่ผิดพลาด๖
อันอาจทำาใ ้ผู้ป่ ยเกิดเป็นอันตรายจนต้องเข้ารับการรัก าใน
โรงพยาบาลและเ ียค่าใช้จ่ายในการรัก าเพิ่มขึ้นโดยไม่เป็น
เ ตุอัน มค ร๒๔ ดังนั้น ผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรังจึงค รมี
ค าม นใจและค ามเอาใจใ ่ในการปฏิบัติตนตามคำาแนะนำา
ของแพทย์อย่างเคร่งครัดและมีค ามรู้เกี่ย กับการใช้ยาใน
โรคเรื้อรังที่ตนเองกำาลังเผชิญ เพื่อลดค ามเ ี่ยงต่อการเกิด
ปัญ าที่เกี่ย ข้องกับการใช้ยา และอันตรายที่อาจเกิดจาก
การใช้ ย าที่ ผิ ด พลาด ตลอดจน ามารถดู แ ลและปฏิ บั ติ ต น
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง อั น จะช่ ยทำ า ใ ้ ไ ด้ ผ ลการรั ก าที่ ดี แ ละมี
ประ ิทธิภาพ ูง ุด
๓) ด้านเพื่อนบ้าน รือคนในชุมชน
การเกื้อ นุนของคนในชุมชนมี ่ นเกื้อ นุนใ ้เกิด
ค าม ำาเร็จในการใช้ยาตามแผนการรัก าของผู้ ูงอายุที่ป่ ย
ด้ ยโรคเรื้อรัง ซึ่งจะเ ็นได้ ่าการเกื้อ นุนของคนในชุมชนนี้
เป็นเ มือนตาข่ายนิรภัย (safety net) ของผู้ ูงอายุในกรณี
ที่ครอบครั ไม่ ามารถทำา น้าที่บางประการได้ โดยผลการ
ึ ก านี้ เ ป็ นไปอย่าง อดคล้องกับงาน ึก าที่ ผ ่ า นมาที่ พ บ
เช่นกัน า่ ชุมชนได้ร่ มมีบทบาทในการเกือ้ นุนด้านการใช้ยาใน
ผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะเมื่อครอบครั ของ
ผู้ ูงอายุไม่ ามารถทำา น้าที่ในการเกื้อ นุนด้านการใช้ยาได้
อย่าง มบูรณ์๖ ดังนั้น การเกื้อ นุนของชุมชนจึงมีค าม ำาคัญ
ในฐานะเป็น นึ่งในกลไกในการ ร้างระบบค ามคุ้มครองทาง
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ังคม (social protection) ำา รับผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรค
เรื้อรังได้ในอีกทาง นึ่ง
๓) ด้านบุคลากรทางการแพทย์และการ าธารณ ุข
บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละการ าธารณ ุ ข นั บ
เป็นอีก นึ่งปัจจัย ำาคัญในการผลักดันใ ้เกิดค าม ำาเร็จใน
การใช้ยาตามแผนการรัก าของผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง
โดยมีกิจกรรม ่งเ ริม ุขภาพ ได้แก่ การ ่งเ ริมการออกกำาลัง
กาย ำา รับผู้ ูง ัย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ใ ้เ มาะ ม ำา รับผู้ป่ ยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าม
รู้เกี่ย กับอา ารที่ค ร ลีกเลี่ยง ำา รับผู้ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง
ซึง่ กิจกรรมการ ง่ เ ริม ขุ ภาพนีเ้ ป็นผลบ กต่อผูป้ ่ ยโรคเรือ้ รัง
ทั้งนี้ เป็นไปอย่าง อดคล้องกับงาน ึก าที่ผ่านมาที่บ่งชี้ ่า
การออกกำ าลั ง กายนอกจากจะช่ ยใ ้ ก ารทำ า งานของ ั ใจ
และระบบการไ ลเ ียนของเลือดดีแล้ ยังช่ ยทำาใ ้ผู้ป่ ย
รู้ ึกผ่อนคลายและลดค ามเครียดลงได้๑๗, ๑๘, ๑๙ นอกจากนี้
การ ลีกเลี่ยงอา ารที่ไม่เ มาะ ม ำา รับผู้ป่ ยโรคเรื้อรังยังมี
่ นช่ ยค บคุมอาการของโรคและลดค ามเ ี่ยงต่อการเป็น
โรคเรื้อรังที่รุนแรงขึ้นได้๑๖ ดังนั้น จะเ ็นได้ ่าบุคลากรทาง
การแพทย์และการ าธารณ ขุ มี ่ นอย่าง าำ คัญในการ ง่ เ ริม
ขุ ภาพและ นับ นุนค าม าำ เร็จในการใช้ยาตามแผนการรัก า
ของผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรังได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
๑. ค ร ่งเ ริมและ นับ นุนใ ้ครอบครั มี ่ นร่ ม
ในการเกื้อ นุนด้านการใช้ยาในผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ยโรคเรื้อรัง
ไม่ ่าจะเป็นในแง่ของการช่ ยจดจำาและเตือน ันกำา นดนัด
พบแพทย์ผู้รัก า การพาไปพบแพทย์ตามกำา นดนัด การช่ ย
เตือนใ ้รับประทานยาใ ้ถูกต้องและถูกเ ลา การดูแลและ
เอาใจใ ่ในอา ารที่เ มาะ มกับผู้ป่ ยโรคเรื้อรัง การคอย
เตือนใ ้ มัน่ ออกกำาลังกาย ร มทัง้ การใ ค้ ามรัก ค าม ่ งใย
และกำาลังใจ ทัง้ นี้ เพราะการเกือ้ นุนดังกล่า นอกจากจะช่ ยใ ้
ผู้ งู อายุทปี่ ่ ยด้ ยโรคเรือ้ รังประ บค าม าำ เร็จในการใช้ยาตาม
แผนการรัก าแล้ ยังช่ ย ร้างค ามรู้ ึกที่มีคุณค่าทั้งต่อตั
ผู้ ูงอายุและบุคคลรอบข้าง
๒. ค ร ่งเ ริมและรณรงค์ใ ้ค ามรู้เกี่ย กับการใช้
ยาในผู้ งู อายุทปี่ ่ ยด้ ยโรคเรือ้ รัง ข้อค รปฏิบตั ติ น และข้อค ร
ระ ังต่างๆ เพื่อใ ้ผู้ ูงอายุและครอบครั มีค ามรู้และแน ทาง
การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง อันจะช่ ยลดอันตรายจากปัญ าที่
เกีย่ ข้องกับการใช้ยาและ นับ นุนค าม าำ เร็จในการใช้ยาตาม
แผนการรัก าอย่างมีประ ทิ ธิภาพ เช่น การจัดกิจกรรม รือมุม
ใ ้ค ามรู้เรื่องการใช้ยาในผู้ ูงอายุ เป็นต้น
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๓. ค ร ่งเ ริมใ ้เพื่อนบ้าน รือคนในชุมชนได้ร่ ม
มีบทบาทในการเกื้อ นุนด้านการใช้ยาในผู้ ูงอายุที่ป่ ยด้ ย
โรคเรือ้ รัง โดยเฉพาะในกรณีทคี่ รอบครั ของผู้ งู อายุไม่ ามารถ
ทำา น้าที่ได้อย่าง มบูรณ์ อันเป็นการเ ริม ร้างระบบค าม
คุ้มครองทาง ังคม (social protection) ำา รับผู้ ูงอายุใ ้มี
ค ามเข้มแข็งมากขึ้น
๔. ค ร นับ นุนใ ้บุคลากรทางการแพทย์และการ
าธารณ ุขจัดกิจกรรม ่งเ ริม ุขภาพ ำา รับผู้ ูงอายุที่ป่ ย
ด้ ยโรคเรือ้ รังอย่าง มำา่ เ มอ เช่น การ ง่ เ ริมการออกกำาลังกาย
ำา รับผู้ ูง ัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใ ้เ มาะ
ม ำา รับผู้ป่ ยโรคเรื้อรัง และอื่นๆ เพื่อใ ้การใช้ยาเป็นไป
ตามแผนการรัก าของแพทย์อย่างมีประ ิทธิภาพที่ ุด โดย
อาจเน้นเ ริมใ ้ มาชิกในครอบครั ที่เป็นผู้เกื้อ นุน ลักเข้า
มามี ่ นร่ มในกิจกรรมดังกล่า ทั้งนี้ เนื่องจากครอบครั เป็น
แ ล่งเกื้อ นุนที่ ำาคัญในผู้ ูงอายุที่ต้องเผชิญกับการเจ็บป่ ย
ด้ ยโรคเรื้อรัง เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ ำา รับ
การเกื้ อ นุ น ผู ้ ู ง อายุ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เ มาะ ม และมี
ประ ิทธิภาพต่อไป
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Abstract

Family Support among the Elderly with Chronic Diseases Undergoing Successful Drug Treatment
Chamaiporn Kanchanakijsakul
Sociology and Anthropology Department, Faculty of Social Sciences, Naresuan University.

Introduction:

Elderly people are more likely to have several chronic diseases. There is a risk of complicated
medication problems. The objective of this study was to investigate family support among the
elderly with chronic diseases undergoing successful drug treatment.
Method:
Qualitative research was employed for this study. Key informants were Thai persons aged 60
or over having at least one chronic disease as well as a history of successful drug treatment.
Purposive sampling and in-depth interview were used for the study. Data collection and content
analysis were conducted from January until October, 2014. Data saturation was achieved with
8 cases.
Results:
The findings indicated that successful drug treatment was associated with several types of
support from the family. Those included tracking physician's appointments, assistance with visits
to physicians, assistance with proper use of medication, care with diet, support with proper
exercise, as well as emotional support and encouragement. Three crucial factors, moreover,
for successful drug treatment were the elderly themselves, community, and medical and
public health staff.
Discussion and Family plays an important role in supporting successful drug treatment among the elderly with
Conclusion: chronic diseases, in terms of meeting medical appointment, using correct medicines, proper
conduct, cautions and adaptation to illness as well as encouragement for facing chronic diseases.
Key words: Family support, Successful drug treatment, Elderly with chronic diseases

