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บทน า
แนวโน้มของสงัคมผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์ (Aged society) ในประเทศ

ไทยจะเกิดขึน้ภายในปี พ.ศ. 2564 ผู้สงูอายจุะกลายเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่
ท่ีสดุในสงัคม ซ่ึงส่วนใหญ่มีการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงั ต้องเผชิญความเส่ียงใน
เรื่องความเฉ่ือยทางปัญญาอนัสืบเน่ืองมาจากความเส่ือมถอยของระบบ
ร่างกาย โดยเฉพาะประสาทสมัผสัต่างๆ ผู้สงูอายไุม่เพียงต้องมีการตดัสินใจ
และจดัการเรื่องภาวะโรคเรือ้รงัอย่างต่อเน่ืองเท่านัน้ แต่มีการพ่ึงพิงระบบ
บริการทางการแพทยม์ากขึน้ และมีข้อจ ากดัในการฟังและอ่านค าแนะน า
ข้อมลูสขุภาพ หรือใบสัง่ยาของแพทย ์ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องอาศยัความรอบรู้
ด้านสขุภาพ (Health literacy) ประกอบด้วย ทกัษะทางการรบัรู้ และทกัษะทาง
สงัคมในการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมลูด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและดแูล
รกัษาสขุภาพของตนเอง
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บทน า

การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสขุภาพในประชากรผู้สงูอายท่ีุผ่านมา 
มุ่งเน้นความสามารถพืน้ฐานมากเกินไป ให้ความส าคญัในการพฒันาทกัษะ
ค่อนข้างน้อย และการพฒันาวิธีการวดัและการประเมินไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควร 
ทศันะท่ีแตกต่างของนักวิชาการในการพฒันาระดบั Health literacy ได้ช่วย
สร้างประเดน็ในการพฒันา ปรบัปรงุ และเตรียมการด้านการส่ือสารและการให้
ข้อมลูข่าวสารในระบบบริการด้านสขุภาพและการรกัษาพยาบาล รวมทัง้การ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสขุภาพให้เกิดขึน้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรผู้สงูอาย ุ(ขวญัเมือง แก้วด าเกิง และ ดวงเนตร ธรรมกลุ, 2558)
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บทน า

ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา แนวคิดการพฒันา Health literacy ท่ีเผยแพร่
โดยองคก์ารอนามยัโลกได้มีส่วนส าคญัในการขยายแนวคิด และแนวทางการ
พฒันาระบบบริการสขุภาพ การเสริมสร้างความรู้ และสมรรถนะของบคุคล 
อนัจะช่วยให้ประชาชนทกุกลุ่มวยั รวมทัง้ผู้สงูอายสุามารถด ารงสขุภาวะไว้ได้
อย่างต่อเน่ือง และปรบัความเป็นอยู่ได้อย่างสมดลุมีคณุภาพชีวิตท่ีดี
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ความส าคญัของความรอบรู้ด้านสขุภาพ (Health literacy)

ค าว่า Health literacy หมายถึง ทกัษะต่างๆ ทางการรบัรู้ และทางสงัคม 
ซ่ึงเป็นตวัก าหนดแรงจงูใจและความสามารถของปัจเจกบคุคลในการท่ีจะเข้าถึง 
เข้าใจ และใช้ข้อมลูในวิธีการต่างๆเพ่ือส่งเสริมและบ ารงุรกัษาสขุภาพของ
ตนเองให้ดีอยู่เสมอ (Nutbeam, 2009)

นิยามดงักล่าวเป็นผลของพฒันาการนับตัง้แต่แนวคิดน้ีปรากฏครัง้แรก
ในการสมัมนาทางวิชาการด้านสขุศึกษา เมื่อปี ค.ศ.1974 ต่อมาการก าหนด
นิยามมีขึน้อย่างหลากหลาย กระทัง่มีการให้ค านิยามโดยองคก์ารอนามยัโลก 
ในปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) 
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ความส าคญัของความรอบรู้ด้านสขุภาพ (Health literacy)

การประยกุตใ์ช้แนวคิดเรื่อง Health literacy ในประเทศไทย พบว่าการ
ใช้ค าเรียก Health literacy ในวงวิชาการของไทยมีหลายค า ได้แก่ ความ
แตกฉานด้านสขุภาพ ความฉลาดทางสขุภาพความรอบรู้ด้านสขุภาพ 
การรู้เท่าทนั เป็นต้น ซ่ึงอาจเกิดขึน้เพราะการเลือกใช้ค านิยาม การตีความ และ
ก าหนดขอบเขตบนฐานของประสบการณ์และการปฏิบติังานในแต่ละสาขา
วิชาชีพ ส าหรบักระทรวงสาธารณสขุไทยใช้ค าว่า ความรอบรู้ทางสขุภาพ ตามท่ี
ใช้ในปัจจบุนั 
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Health Literacy คืออะไร ?

Health Literacy คือความรอบรู้ทางสขุภาพ หรือความแตกฉานทาง
สขุภาพ หรือการรู้เท่าทนัส่ือ หรือความฉลาดทางสขุภาพ (Health literacy) 
หมายถึง ความสามารถและทกัษะ ในการเข้าถึงข้อมลู ความรู้ ความเข้าใจเพือ่
วิเคราะห ์ประเมินการปฏิบติั และ จดัการตนเอง รวมทัง้สามารถช้ีแนะเรือ่ง
สขุภาพส่วนบคุคล ครอบครวัและชมุชน เพื่อสขุภาพท่ีดี
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การจ าแนกระดบัของ Health literacy 
Health Literacy จดัแบง่เป็น 4 ระดบั คือ (Nutbeam, 2008)

1. ระดบัพืน้ฐาน หรือ Functional Health literacy ได้แก่ ทกัษะการฟัง พดู อ่าน 
และเขียน ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความเข้าใจและการใช้ชีวิตประจ าวนั 
เช่น ผู้สงูอายจุ าเป็นต้องใช้ทกัษะพืน้ฐานเหล่าน้ีในการอ่านฉลากยา (Medical 
label) อ่านใบยินยอม(Consent form) วิธีรบัประทานยา ก าหนดนัดหมาย เป็นต้น
2. ระดบัการปฏิสมัพนัธ ์หรือ Interactive Health literacy ได้แก่ ทกัษะในการ
ส่ือสาร การเลือกใช้ข้อมลู การจ าแนกแยกแยะข้อมลูข่าวสารการใช้ข้อมลู
ข่าวสารในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ เป็นต้น
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การจ าแนกระดบัของ Health literacy 
3. ระดบัวิจารณญาณ หรือ Critical Health literacy ได้แก่ทกัษะทางปัญญาและสงัคมท่ีสามารถ
ใช้ข้อมลูข่าวสารในการวิเคราะหเ์ชิงเปรียบเทียบ จดัการสถานการณ์ในการด ารงชีวิต
ประจ าวนัของตนเองได้ และมีส่วนร่วมผลกัดนัสงัคมและการเมืองเพ่ือส่งเสริมการมีสขุภาพดี
4. ระดบัการรู้เท่าทนัส่ือ หรือ media literacy คือ สภาวะท่ีเกิดจากความสามารถของบคุคลใน
การวิเคราะหค์วามหมายของเน้ือความ ประเมินคณุค่า และเจตนาท่ีส่ือน าเสนอผา่นเทคนิค
วิธีการต่างๆท าให้ต้องเน้นการพฒันาและสร้างการเรียนรู้ส่ือต่างๆ โดยเฉพาะส่ือสาธารณะท่ีมี
อิทธิพลสงูมากต่อการด าเนินชีวิตของคนทกุชนชัน้ การจ าแนกระดบัความสามารถด้านน้ีแบง่
ออกเป็น 2 ส่วนคือการรู้เท่าทนัข้อมลูข่าวสาร (Information literacy) และการรู้เท่าทนัส่ือ 
(Media literacy) นับเป็นการขยายแนวคิดให้เป็นรปูธรรมมากย่ิงขึน้ในแง่ของการสร้างตวัช้ีวดั
และก าหนดวิธีการประเมินเพ่ือให้สะท้อนถึงระดบัของการพฒันาในด้านการรู้เท่าทนัส่ือ อนัจะ
น าไปสู่การคิดหาวิธีการเพ่ิมพนูความสามารถด้านน้ีให้เกิดผลดีต่อสขุภาพ
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(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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จากการศึกษางานวิจยัท่ีผา่นมาพบว่า อายท่ีุเพ่ิมขึน้ ปัญหาในการฟังและอ่าน ล้วน
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการรบัและใช้ข้อมลูข่าวสารความรู้ด้านสขุภาพ ท าให้มีการปฏิบติัหรือมี
พฤติกรรมสขุภาพท่ีไม่ถกูต้อง ก่อให้เกิดปัญหาทางสขุภาพทัง้ทางตรงและทางอ้อม (Sudore , 
Harris, Rosano and Ayonayon, 2006; Nutbeam, 2009 ) กล่าวได้ว่าระดบัความสามารถใน
การอ่าน การรบัรู้ทางสายตา การได้ยินเสียง การประมวลผล การท าความเข้าใจข้อมลูข่าวสาร 
ความรู้ด้านสขุภาพท่ีลดลงส่งผลท าให้ Health literacy อยู่ในระดบัต า่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะขาด
การดแูลสขุภาพและมีภาวะสขุภาพท่ีไม่ดี

ความแตกต่างของระดบั Health literacy นัน้มีความสมัพนัธก์บัผลลพัธท์างสุขภาพ 
(Health outcomes) (Parker.2000) ได้แก่ สถานะสขุภาพ การควบคมุระดบัน ้าตาล พฤติกรรม
สขุภาพท่ีส าคญั (อาทิการสบูบหุร่ี การใช้ยาเสพติด การปฏิบติัตวัตามค าแนะน าของแพทย)์ ซ่ึง
มีสาเหตจุากการขาดความรู้และทกัษะในการป้องกนัหรือดแูลสขุภาพของตนเอง ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้ข้อมลูข่าวสารความรู้และการเลือกบริการด้านสขุภาพท่ีถกูต้อง
(De Walt, Berkman , Sheridan , Lohr & Pignone, 2004 )
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แนวคดิและแนวทางการพฒันาความรอบรูด้า้นสขุภาพ

บทความวิจยัท่ีตีพิมพใ์นช่วงปี พ.ศ. 2542-2552 พบว่ามีการศึกษาเก่ียวกบั Health 
literacy ในประเดน็เรื่องการดแูลและรกัษาพยาบาล (Health care) มากท่ีสดุ รองลงมา คือ
ด้านคลินิก(Clinical) ด้านการป้องกนั (Prevention) และด้านการส่งเสริมสขุภาพ (Health
promotion) โดยศึกษาในกลุ่มวยัผูใ้หญ่ (Adult) ผูส้งูอาย ุ(Elderly) เดก็ (Child/ children) 
และวยัรุ่น(Adolescent) ตามล าดบั (ขวญัเมือง แก้วด าเกิง, 2553)

การพฒันา Health literacy มีปัจจยัท่ีต้องค านึงถึงคือปัจจยัระดบับคุคล ได้แก่ อาย ุ
เพศ เช้ือชาติ ภาษา ความสามารถในการเข้าสงัคม ความสามารถในการเรียนรู้ 
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และความสามารถในการใช้ส่ือ ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผล
จากอิทธิพลของครอบครวัและกลุ่มเพ่ือน และปัจจยัเชิงโครงสร้างในสงัคมได้แก่ ระบบ
การศึกษา ระบบสขุภาพ ส่ือสาธารณะ (Manganello, 2008)
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องคป์ระกอบของ Health Literacy 

1. การเข้าถึงข้อมลูสขุภาพและบริการสขุภาพ (Access)
2. ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive)
3. ทกัษะการส่ือสาร (Communication skill)
4. ทกัษะการตดัสินใจ (Decision skill)
5. การจดัการตนเอง (Self-management)
6. การรู้เท่าทนัส่ือ (Media-literacy)
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ปัญหาทางด้านสขุภาพของคนไทย

➢ ประชาชนไทยมีความรอบรูด้้านสขุภาพ ได้แก่ พฤติกรรมท่ี
พึงประสงคต์ามกลุ่มวยั และ การบริหารจดัการความเครียด อยู่
ในเกณฑเ์ฉล่ียต า่กว่ารอ้ยละ 50

➢ ประชาชนไทยป่วยด้วยโรคไมติ่ดต่อเรือ้รงัท่ีป้องกนัได้ ถ้ามี
พฤติกรรมสขุภาพท่ีถกูต้อง เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู 
โรคอ้วน เป็นจ านวนมาก และ มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้

➢ ค่าใช้จ่ายด้านการรกัษา พยาบาล (ภาครฐั) เพ่ิมสงูขึน้ทกุปี และ 
ในค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีเป็นการรกัษาพยาบาลมากกว่ารอ้ยละ 70 ซ่ึง
มากกว่างบประมาณด้านการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคมาก

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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ปัญหาทางด้านสขุภาพของคนไทย

➢ ในปัจจบุนั มีหน่วยงานรฐัท่ีท าหน้าท่ีให้ความรู ้ให้ข้อมลูด้าน
สขุภาพ มากมาย ใช้งบประมาณสงู แต่ขาดการบรูณาการ

➢ ขาดข้อมลูข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปัญหาสขุภาพท่ี
ส าคญัของคนไทย ท่ีถกูต้อง ทนัการณ์ รวมทัง้ ช่องทาง และ    
วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ ในการปรบัเปล่ียน  
พฤติกรรมของประชาชน

➢ ขณะน้ียงัไมมี่หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี ตอบโต้ ข้อมลู สขุภาพ ท่ีไม่
ถกูต้องได้อย่างทนัท่วงที

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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นิยาม  Health Literacy (มติการประชมุ WM สธ. 8 ก.พ. 2560)

กระบวนการความส าเร็จ..  
“ต้องสนับสนุนให้ประชาชน เข้าถึง เข้าใจ ข้อมูล ความรู้ และ    

การจัดบริการสุขภาพ ระดับพื้นฐานที่จ าเป็นได้ง่าย เมื่อเขาต้องการ 
น าไปสู่การซักถาม ประเมิน ตัดสินใจ เลือกรับ ปรับใช้ได้ผลแล้วบอกต่อได้” 
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ความส าคญัของความรอบรู้ด้านสขุภาพ

• มีผลกระทบกบัคนจ านวนมาก
• ท าให้ผลลพัธด้์านสขุภาพไม่ดี (poor health outcomes)
• ท าให้อตัราการเกิดโรคเรือ้รงัสงูขึน้
• ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพสงูขึน้
• มีความต้องการข้อมลูสขุภาพมากขึน้
• ความเสมอภาค

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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การศึกษาวิจยัในสหรฐัอเมริกา ( Healthy People 2010)

สรปุว่า การไม่รอบรู้ด้านสขุภาพ ส่งผลดงัต่อไปน้ี
▪ พฤติกรรมเส่ียงต่อโรคต่างๆเพ่ิมมากขึน้
▪ พฤติกรรมป้องกนัโรคน้อยลง
▪ การเข้ารบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล

บอ่ยครัง้ขึน้
▪ ไม่เข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัอย่างถกูต้องตามท่ี

แพทยแ์นะน า
▪ ค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพเพ่ิมขึน้

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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The impact of health literacy on cardiovascular disease
(Vascular Health and Risk Management 2006:2(4) 457–464) 

• Patient education: ไม่เข้าใจเรื่องโรค อ่านคู่มือไม่รู้เรื่อง
• Physician role in communication: -ขาดการประเมิน HL , ขาดการ

ส่ือสารเรื่องโรคท่ีผู้ป่วยเข้าใจ
• Social and cultural impact on health literacy: ความเช่ือ  ความ

เข้าใจผิดๆเก่ียวกบัโรค
• Poor health literacy on the prevention of heart disease
• General knowledge and self-care behavior
• Health numeracy : การเข้าใจ  วิเคราะหต์วัเลข
• Medication adherence : the ability to read prescription

labels and auxiliary labels

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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ความสมัพนัธข์อง Health Literacy กบัปัจจยัต่างๆ
ในผู้ป่วย cardiovascular disease

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)

- H L: Understand Health information มีความสมัพนัธท์างบวก  
กบัการควบคมุอาหาร  การออกก าลงักาย  การกินยา  การ
ควบคมุน ้าหนัก  การงดสบูบหุรี่

- HL : การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูด้แูลสขุภาพ มีความสมัพนัธท์างบวก 
การมีภาวะสขุภาพทางรา่งกายและจิตท่ีดีขึน้
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สภาขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ (สปท.) 
จากตวัแทนคณะกรรมการประสานงาน(วิป) 3ฝ่าย 2ฝ่าย 
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สภาขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ (สปท.) 
จากตวัแทนคณะกรรมการประสานงาน(วิป) 3ฝ่าย 2ฝ่าย 
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ในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรแ์ละแผนงานท่ี
วางไว้ จะใช้กลยทุธ ์PIRAB ซ่ึงประกอบด้วย

1. Partnership การส่งเสริมป้องกนัโรคต้องมีเรื่องสขุภาพในทกุๆ นโยบาย (Health 
in all policy) เช่น กระทรวงคมนาคมมาร่วมท างานท่ีส่งผลกระทบต่อสขุภาพและมีเป้าหมาย
เพ่ือสขุภาพ การจะเกิดแบบน้ีขึน้ได้ต้องเป็น Partnership กนัก่อน สร้างความเข้าใจว่าเรื่อง
เก่ียวกบัการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคมีอะไร หรือจะเรียกว่าเป็น Health Literacy ใน
หน่วยงานกไ็ด้ ซ่ึงเมื่อพารท์เนอรมี์ความรอบรู้ ความเข้าใจด้านสขุภาพ กจ็ะเกิดนโยบายท่ี
ส่งเสริมสขุภาพขึน้มา

2. Invest ต้องยอมทุ่มทนุในเรื่องการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคท่ีผา่นมา
ประเทศไทยบอกว่างานส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคส าคญั แต่ของบประมาณไม่ค่อยได้ 
อย่างไรกดี็ ในปีน้ีได้มอบหมายให้ส านักนโยบายและยทุธศาสตรต์ัง้งบประมาณส าหรบังาน 
Primary Care
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ในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรแ์ละแผนงานท่ี
วางไว้ จะใช้กลยทุธ ์PIRAB ซ่ึงประกอบด้วย

3. Regulations การมีกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการจ ากดั
การบริโภคบหุร่ีหรือนมผง การโฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆเรื่องเหล่าน้ีต้องมีกฎหมาย
ออกมาปกป้องประชาชน 

4. Advocacy ต้องช้ีน า ส่ือสารกบัสงัคมในเรื่องการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค 

5. Building Capacity ซ่ึงกคื็อ Literacy ด้านสขุภาพ ท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลู
และสามารถในการตดัสินใจว่าจะรบับริการอย่างไรจะปรบัพฤติกรรมอย่างไร เรื่อง Health 
Literacy น้ีส าคญั เพราะเม่ือประชาชนมีความรู้กจ็ะสามารถบริหารจดัการสขุภาพตวัเองได้

(นพ.สุวรรณชยั วฒันายิง่เจรญิชยั รองปลดักระทรวงสาธารณสุข, 
2560)



14/02/62 31



14/02/62 32



14/02/62 33



14/02/62 34



14/02/62 35



14/02/62 36



14/02/62 37



14/02/62 38



14/02/62 39



14/02/62 40(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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กรอบแนวคดิในการวดัความรอบรูด้า้นสขุภาพที่ส าคญั คอื

1. การวดัแบบเน้นผลลพัธ์
1.1 ผลลพัธร์ะดบับคุคล ในสถานบริการสาธารณสขุ โรงเรียน
1.2 ผลลพัธร์ะดบัสงัคมหรือ ประชากร

2. การวดัองคป์ระกอบ หรือ ระดบัความรอบรู้ด้านสขุภาพ
2.1 Functional health literacy
2.2 Communicative health literacy
2.3 Critical health literacy

3. การวดัตามกรอบแนวคิดในการพฒันา ความรอบรู้ด้านสขุภาพ เช่น
3.1 ตามแนวคิดความสามารถในการอ่านออก เขียนได้หรือ
3.2 ตามแนวคิด พหปัุจจยัในการเกิดความรอบรู้ด้านสขุภาพ หรือ
3.3 ตามกรอบแนวคิด การรกัษาและบริการสขุภาพ หรือ การส่งเสริม

สขุภาพและป้องกนัโรค
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วิธีการวดัความรู้รอบด้าน (ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560) 

 ความรอบรู้ด้านสขุภาพ มากขึน้ ตามแนวคิดของ  EU – HLS- EU Australia , Thailand 
(ศนูยวิ์จยัธรุกิจบณัฑิต/ สวรส วดัในผูป่้วยโรคเรือรงั และ ผูพิ้การ) 

 เครื่องมือท่ีพฒันาแล้ว หรือ อยู่ระหว่างการพฒันา ได้แก่

• The demographic Assessment for Health literacy ( DAHL) 

• Self report questionnaire: Measuring functional communicative and 

• critical health literacy among diabetic patients.  พฒันาโดย Ishikawa, 2008

• Health Literacy Questionnaire( HLQ) : The grounded psychometric development and 
initial validation of the health literacy questionnaire

 พฒันาโดย Osborne และ คณะ, 2013

• The All Aspects of Health literacy Scale ( AAHLS): a tool to measure functional, 
communicative and critical health literacy in primary health care setting  พฒันาโดย 
Chinn และ คณะ, 2012
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วิธีการวดัความรู้รอบด้าน (ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560) 

The eHealth Literacy Scale ( eHEALS) : พฒันาโดย Cameron 
Norman คณะ, 2006

แบบวดั ความรอบรูด้้านสขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพ 3อ 2ส ของ
คนไทยท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้พฒันาโดยกองสขุศึกษาและ องัศินันท ์ 
อินทรก าแหง

แบบวดัความรูแ้จ้งแตกฉานด้านสขุภาพในกลุ่มผูป่้วยเบาหวาน
ความดนัโลหิตสงูพฒันาโดย กองสขุศึกษาและ ชะนวนทอง ธนสุ
กาญจน์
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ตวัอย่างเครื่องมอื

(ดวงกมล  วตัราดลุย,์ 2561)
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ตวัอย่าง: การส ารวจความรอบรู้ด้านสขุภาพในจีน

• ปี 2005 รฐับาลกลางของจีนด าเนินโครงการประเมินความรอบรูด้้านสุขภาพ
และได้จดัท า Health Literacy 66 ฉบบัแรกขึน้ 

• ปี 2008 มีการพฒันาเครือ่งมอืประเมินความรอบรูด้้านสุขภาพจาก Health 
Literacy 66 และส ารวจระดบัชาติขึน้เป็นครัง้แรก (ระดบัดี 6.48 %)

• ปี 2014 มีการปรบัปรงุ Health Literacy 66 
• ปี 2015 ส ารวจระดบัชาติครัง้ท่ีสอง (ห่างกนั 7 ปี) (ระดบัดี 10.25%) 

7 ปี เพ่ิมขึน้ 3.77 % 
คิดเป็นจ านวนประชากรกว่า 56 ล้านคน 

หรือปีละ 8 ล้านคน 

(ดวงกมล  วตัราดลุย,์ 2561)
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HEALTH LITERACY 66

ประกอบด้วย
1. Basic knowledge and concepts จ านวน 25 ข้อ
2. Healthy lifestyle and behaviors จ านวน 29 ข้อ 
3. Health Skills จ านวน 12 ข้อ 

(ดวงกมล  วตัราดลุย,์ 2561)
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ตวัอย่างจาก Health Literacy 66

Basic Knowledge and Concepts
เอดสแ์ละโรคไวรสัตบัอกัเสบบแีละซ ีสามารถตดิต่อกนัโดยผ่านทางเลอืด การมี
เพศสมัพนัธโ์ดยไมไ่ดป้้องกนัอยา่งถกูวธิ ีและการตดิต่อจากแมสู่่ลกู 
แต่ไมต่ดิต่อผ่านการใชช้วีติประจ าวนัในสงัคมหรอืการท างานรว่มกนั

Healthy lifestyle and behaviors
ผูใ้หญ่ควรมกีจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพอ เช่น ดว้ยการเดนิ 6,000 – 10,000 กา้วทุก ๆ วนั 
เป็นตน้ เพราะการมกีจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพอจะส่งผลดตี่อคณุภาพชวีติในทกุช่วงวยั

Health Skills
ควรมคีวามสามารถในการอ่านและเขา้ใจฉลากอาหาร ซองยา และผลติภณัฑส์ุขภาพ
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การน า Health literacy ในการดแูลผูป่้วยโรคหวัใจ

สรา้งสงัคมแห่งความรอบรูด้้านสขุภาพ เช่น 

• ประชาชนทุกคน สามารถ เขา้ถงึขอ้มลู ขา่วสาร ทีถ่กูตอ้ง เขา้ใจได ้และ 
สามารถน าไปปฏบิตัไิด้

• สถานบรกิารสขุภาพปรบัขอ้มลูดา้นสขุภาพ และ การจดับรกิารในสถาน
บรกิารสขุภาพใหป้ระชาชนเป็นศนูยก์ลาง

• สนบัสนุนการเรยีนรู ้/ การศกึษา ต่อเนื่อง ตลอดชวีติ และ มกีารพฒันา
ทกัษะ เพือ่ก่อใหเ้กดิการมสีขุภาพด ีเพือ่ ป้องกนัการเกดิโรคหวัใจ 
โรคเรือ้รงัอื่นๆ และ อุบตัเิหตุ

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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นโยบาย : จดัตัง้โรงพยาบาลส่งเสริม Health literacy

พฒันาบคุลากรและองคค์วามรู้ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการเพ่ือการรอบรู้
ด้านสขุภาพ 

- บคุลากร : แพทย ์ พยาบาล  เภสชักร นักสขุศึกษา นักพฤติกรรมศาสตร์
นักสงัคมสงเคราะห์

- องคค์วามรู้ : ด้านการบรูณาการเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ 

• ด้านพฤติกรรมศาสตรแ์ละการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

• เทคนิคการส่ือสารด้านสขุภาพ ฯลฯ

- จดัการวิจยัแบบบรูณาการ และแก้ไขปัญหา Integration and Implementation 
Sciences)

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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โรงพยาบาลรอบรู้ด้านสขุภาพ

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)



14/02/62 59

ผูน้ าองคก์ร (ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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บคุคลากรท่ีให้บริการผูป่้วยโดยตรง

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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Competency ของ บคุคลากรในการดแูลผูป่้วยโรคหวัใจ

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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ทกัษะส าคญัของบคุลากรในโรงพยาบาลรอบรู้ด้านสขุภาพ 

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล/ องคก์ร

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล/ องคก์ร
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ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล/ องคก์ร

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)
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ส ารวจองคป์ระกอบท่ีส าคญัและปรบัปรงุ

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)

 1.ผูน้ าองคก์ร: สนบัสนุนสง่เสรมิใหอ้งคก์รเป็นองคก์รแหง่ความรอบรูแ้ตกฉานดา้น มกีารจดัสรร
งบประมาณ และสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้ใจและน าลงสูก่ารปฏบิตั ิตลอดจนมกีารวางแผน ประเมนิผล 
และพฒันาระบบบรกิารเพือ่สรา้งความแตกฉานดา้นสุขภาพแกผู่ป่้วยอยา่งต่อเนื่อง

 2. ทีมสขุภาพ : ส่งเสริมความเข้าใจและ/หรือได้รบัการอบรมเรื่อง HL เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักและสร้างวฒันธรรมในการส่ือสารกบัผู้ป่ วยอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้การส่ือสาร
ด้วยวาจา และการส่ือสารด้วยส่ือต่างๆ ด้วยภาษาท่ีบคุคลทัว่ไปสามารถเข้าใจในข้อมลู
สขุภาพได้ และมีการทวนสอบความเข้าใจของผู้ป่ วยทกุครัง้ ตลอดระบบบริการ

 3.ส่ิงแวดล้อมในองคก์ร: ปรบัปรงุ ป้ายสญัลกัษณ์ป้ายบอกเส้นทาง เอกสารส่ิงพิมพ ์หรือช่อง
ทางการส่ือสารต่างๆ เพ่ือให้ผูป่้วยเกิดความเข้าใจและใช้บริการได้ โดยให้ผูป่้วยมีส่วนร่วม
ในการออกแบบหรือตรวจสอบความเข้าใจ ในส่ือต่างๆ 
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การประเมินผูท่ี้มีความรอบรู้ด้านสขุภาพน้อย

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)

1.คนท่ีไม่ค่อยพดู คนพิการ ทางการพดู /การได้ยิน
2. คนท่ีสงูอาย ุ เดก็
3. คนท่ีเศรษฐานะต า่ การศึกษาน้อบ
4. คนท่ีขาดนัดบอ่ย ไม่ติดต่อกลบั
5. คนท่ีมีอาการหนัก 
6. คนท่ีมีอาการเรือ้รงั รกัษาไม่หาย
7. คนท่ีมาใช้บริการห้องฉุกเฉินบอ่ยๆ
8. คนทีท่าทางกลวัๆ กล้าๆ ไม่แน่ใจ
9. คนท่ีย้ายถ่ิน
10. คนท่ีเข้าโรงพยาบาลบอ่ย
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ความสามารถของทีมงานในการสร้าง health literacy 

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)

 1) ไม่ทึกทกัว่าคนไข้ หรือกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือใดๆ
มาก่อน

 2) สามารถประเมิน หรือ จบัประเดน็ และ ล าดบัความส าคญัท่ีเป็นส่ิงท่ีบง่ช้ีถึง
การรู้แจ้ง การแตกฉาน หรือ การรู้เท่าทนัด้านสขุภาพ หรกืารปฏิบติัตวัของ
ผู้ป่วยหรือ กลุ่มเป้าหมายได้

 3) สามารถฟังอย่างตัง้ใจ สามารถสะท้อน ยืนยนัการรู้แจ้ง แตกฉานของผู้ป่วย
และรายได้อย่างไม่รู้สึกว่าถกูยับ้ยัง้หรือขดัขวางการแสดงออก

 4)สามารถใช้ภาษาง่ายๆ ค าพดูท่ีใช้พดูคยักนัในชีวิตประจ าวนั ไม่ใช้ตวัย่อ อษั
รย่อ หรือภาษาทางการแพทย ์หากจ าเป็นต้องให้ค านิยาม ความหมายด้วย

 5) จ ากดัจ านวนเน้ือหา หรือข้อมลูท่ีจะใช้ให้น้อยๆ เพียง 1-2 หรอื 3

เป็นอย่างมากในการพดูคยุแต่ละครัง้
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ความสามารถของทีมงานในการสร้าง health literacy 

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)

 6) สร้างการเรียนรู้ การท าความเข้าใจให้ชดัแจ้งและมีการประเมินย้อนกลบั 
หรือทวนความให้แน่ใจว่าผู้ป่วยเข้าใจ จริงอย่างมีระบบ มีหลกัฐาน

 7) พดูช้าๆ ชดัๆ

 8) กระตุ้นให้มีการถาม และ ประเมินว่าเข้าใจในค าตอบ

 9) เน้นข้อมลูท่ีเป็นเรื่องการปฏิบติั

 10) ใช้รปูภาพ กราฟ การสาธิต ภาพเคล่ือนไหว ภาพ สามมิติ ดีกว่า ตวัอกัษร

 11) ไม่ทึกทกั หรือ ด่วนสรปุว่า ผู้ป่วยหรือกลุ่มเป้าหมายจะอ่านเอกสารท่ีแจก 
หรือเขียนเผยแพร่ ควรใช้เอกสารเหล่านัน้คู่ไปกบั การเขียน หรือท า
เครื่องหมายเพ่ือเน้นข้อความ การพดู การแสดงท่าทางประกอบถ้าท าได้
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กลยทุธก์ารสร้างความรู้แจ้งแตกฉาน

(ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์, 2560)

 I. สร้างบรรยากาศ “shame-free” 

 II. ปรบัปรงุการส่ือสารระหว่างบคุคล 

 III. พฒันาส่ือสขุศึกษา อปุกรณ์ คู่มือ และ แบบฟอรม์ ท่ี 

 ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และการประยกุตใ์ช้เป็น patient-friendly 

 IV. ใช้ส่ือหลายอย่างประกอบกนั

 V. ใช้กิจกรรมท่ีช่วยเสริมพลงัอ านาจ เพ่ือการรบัรู้ความสามารถของตนเอง



14/02/62 72

Key elements of empowerment 

 Access to information, 
 Ability to make choices, 
 Assertiveness,
 Self – responsibility
 Self-esteem. 

(ดวงกมล  วตัราดลุย,์ 2561)
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The empowerment model

 1. ผูใ้ช้บริการสขุภาพหรือผูป่้วยจะต้องมีบทบาทส าคญัในการรบัผิดชอบในการตดัสินใจใน
การดแูลสขุภาพตนเอง 

 2. ผูใ้ช้บริการสขุภาพหรือผูป่้วยมีสิทธิขัน้พืน้ฐานในการตดัสินใจด้านการรกัษาด้วยตนเอง

 3. ผูป่้วยจะต้องมีความพร้อม  และมีสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  และขึน้อยู่กบัความต้องการ
ของผูป่้วยว่าต้องการสร้างพลงัอ านาจหรือไม่

 4. ผูใ้ห้บริการสขุภาพจะต้องละท้ิงการเป็นผูค้วบคมุผูป่้วยและต้องท าหน้าท่ีให้ความ
ร่วมมือในการสร้างบรรยากาศให้เกิดความเข้าใจในด้านความเช่ือ  ค่านิยม และความ
คาดหวงัของผูป่้วยในการดแูลสขุภาพ

 5. การสร้างพลงัอ านาจจ าเป็นต้องมีความเคารพซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูใ้ห้บริการด้าน
สขุภาพและผูป่้วย

 6. เพื่อให้ผลลพัธข์องการดแูลสขุภาพประสบความส าเรจ็  การสร้างพลงัอ านาจจ าเป็นต้อง
มีความไว้วางใจระหว่างผูใ้ห้บริการสขุภาพและผูป่้วย

(ดวงกมล  วตัราดลุย,์ 2561)
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MEDICAL MODEL
- Clinician is a leader
- Care provider's make discision
- Not holistic care
- Patients’  compliance
- ผู้ป่วยจะได้รบัค าต าหนิเมื่อไม่ปฏิบติัตาม
แผนการรกัษา
- ผู้ป่วยท่ีไม่ปฏิบติัตามแผนการรกัษาคือ
ผู้ป่วยท่ีดือ้ร ัน้
- การดแูลตนเองไม่ต่อเน่ืองและไม่ย ัง่ยืน

EMPOWERMENT MODEL
-ผู้ใช้บริการเป็นศนูยก์ลาง
- Using Negotiation process
- Mutual / goal in treatment and care -
Holistic care
- Patients’ adherence
- Participation in problem solving
- Patient’s participation in care and 
treatment 
-การดแูลตนเองประสบความส าเรจ็
และยัง่ยืน

(ดวงกมล  วตัราดลุย,์ 2561)
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กระบวนการสร้างพลงัอ านาจ

 ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นระยะท่ีผู้ให้การเสริมสร้างพลงัอ านาจ  สร้างสมัพนัธภาพกบั
ผู้รบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจ  เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจอนัจะช่วยให้การ
ร่วมกนัค้นหาสาเหตขุองปัญหาในด้านการดแูลสขุภาพ

 ขัน้ตอนท่ี 2 การร่วมกนัค้นหาและท าความเข้าใจกบัค่านิยม  ความเช่ือ และ
วิเคราะหถึ์งสภาพปัญหา  สาเหตขุองปัญหา 

 ขัน้ตอนท่ี 3 ร่วมกนัตัง้เป้าหมายในการดแูลตนเองในระยะยาว 

 ขัน้ตอนท่ี 4 เป็นระยะท่ีผู้ป่วยได้เลือกวิธีการในการดแูลสขุภาพตนเอง  และ
ตัง้ค ามัน่สญัญา

 ขัน้ตอนท่ี 5 เป็นระยะท่ีผู้ป่วยได้ประเมินผลของการพยายามในการดแูล
ตนเอง 

(ดวงกมล  วตัราดลุย,์ 2561)
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Essential Empowerment Skill

 (1) Communication
 (2) Assertiveness
 (3) information-seeking
 (4) Decision-making; 
 (5) Coping
 (6) Social support seeking skills

(ดวงกมล  วตัราดลุย,์ 2561)
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ตวัอย่าง : Outcome of Empowerment

 1. การเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร และแหล่งประโยชน์

 2. มีการตดัสินใจด้วยตนเอง

 3. มีความสมารถในการเจรจาต่อรอง มากกว่า
การตอบ yes / no, either/or 

 4  กล้าแสดงความคิดเหน็ในทางบวก
(Assertiveness). 

 5. เช่ือว่าตนเองสามารถท าได้ (being hopeful).

 6. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Learning to
think critically)

 7.เรียนรู้ในการแสวงหาแหล่งช่วยเหลือ

(ดวงกมล  วตัราดลุย,์ 2561)
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งานวจิยั R2R เรื่อง
ผลของการใชโ้ปรแกรมการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสงัคมต่อ

ความส าเรจ็ในการเลกิสูบบหุรี่ของผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

(The Effect of Perceived self-efficacy and Social support to Success 
in Smoking cessation in Patients with Coronary artery disease)

เสนอโดย นายวนิิตย ์หลงละเลงิ  APN โรคหวัใจและหลอดเลอืด
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

อาจารยท์ี่ปรกึษา ผศ. ดร. นรลกัขณ์ เอื้อกจิ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั
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ผลการวเิคราะหข์อ้มูล

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมนิตดิตามพฤตกิรรมการเลิกสูบบุหร่ี ของโรคกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉียบพลัน (Acute 
myocardial infarction) หลังจากการได้รับโปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อความส าเร็จใน
การเลิกสูบบุหร่ีของผู้ป่วยโรคหวัใจและหลอดเลือดหวัใจ และการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ (Telephone Counseling) ใน
สัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 เดือนที่ 6 เดือน และ 12 เดือน หลังออกจากโรงพยาบาล 



ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสร้างเสริมพลังอ านาจทางสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมต่อความส าเร็จในการเลิกสูบบุหร่ีของผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (The effect of perceived self-efficacy, health empowerment and social support to success in smoking cessation in patients with coronary artery disease)

ผู้วจิัย พว. วินิตย ์หลงละเลิง  พยาบาลช านาญการพิเศษ, APN โรคหวัใจและหลอดเลือด สถานทีป่ฏิบัตงิาน CCU / กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ทีป่รึกษา ผศ. ดร. นรลกัขณ์ เอ้ือกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั

บุหร่ีมีสารนิโคตินซ่ึงจะมีผลให้เกิดการท าลายของเยือ่บุชั้นในของหลอดเลือดแดงทัว่ร่างกาย 
รวมทั้งหลอดเลือดหัวใจ ท าให้หลอดเลือดหัวใจตีบตนั กลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือด และตายได ้เป็นสาเหตุส าคญัที่ท  าให้
เกิดอาจเสียชีวติทนัทีทนัใดได ้จากการศึกษากลุ่มผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พบวา่ผูป่้วยช่วงอายุ 30-60 ปี มีประวตัิการสูบบุหร่ีถึงร้อยละ 80 และกลบัมาสูบบุหร่ีอีกร้อยละ 60 การช่วยเหลือผูป่้วย
ที่เขา้มารับการรักษาในโรงพยาบาลให้เลิกสูบบุหร่ี  เป็นบทบาทเชิงรุกอีกดา้นหน่ึงในการป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นที่รุนแรงในผูป่้วย นอกจากนั้นยงัจะเป็นการช่วยฟ้ืนฟูสภาพร่างกายของผูป่้วยให้ดีขึ้น จากการหยุด
บุหร่ีอีกดว้ย เป็นการด ารงไวซ่ึ้งสุขภาพที่ดีของผูป่้วย พยาบาลจึงมุ่งหาแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้
ผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถเลิกสูบบุหร่ีให้ส าเร็จ เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีและป้องกันการกลบัเป็นซ ้าของโรค

วตัถุประสงค์

วิธีด าเนินการวิจยั

ผลการวิจยั

สรุปและ
ข้อเสนอแนะ

บทน า

เพื่อศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้เลิกสูบ
บุหร่ีโดยการไม่ตอ้งอาศยั Pharmacotherapy

เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research) ตามแบบแผนการวิจยั One Group 
Pretest - Posttest Design กลุ่มตวัอย่างคือ ผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีประวตัิสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
ทั้งเพศชายและหญิงไทยวยัผูใ้หญ่และสูงอายุ อายุระหวา่ง 21-85 ปี ที่มาเขา้รับการรักษา ณ งานการพยาบาลผูป่้วย
วกิฤตโรคหัวใจ (CCU) ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2557 และ 30 เมษายน 2559 สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling ) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แนวทางการให้ค  าปรึกษารายบุคคล แบบสอบ ถามข้อมูลทัว่ไป 
ประวตัิการสูบบุหร่ี การประเมินความรุนแรงของโรค โอกาสการเลิกสูบบุหร่ี และแบบประเมินติดตามผลการให้
ค  าปรึกษาทางโทรศพัท ์

วิธีด าเนินการวิจยั
โดยผ้ผู ้วิจัยจัดท าโครงการน าเสนอผู ้บริหาร ทบทวน

วรรณกรรมและจดัท าโปรแกรม โดยใชแ้นวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสร้างเสริมพลงั
อ  านาจทางสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน  
ไดค้่า CVI เท่ากบั 1 ส่งพิจารณาคณะ กรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาล และด าเนินการวิจยั 
ประเมินติดตามผล โดยการให้ค  าปรึกษาทางโทรศพัท์ ในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 สัปดาห์ 
และที่  6 เดือน  12 เดือน ตามล าดบัหลงัออกจากโรงพยาบาล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X = 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชายและหญิง คิดเป็นร้อยละ 93.5 และ 6.5
ตามล าดบั อายุส่วนใหญ่อยู่ระหวา่ง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.13 และสูบบุหร่ีมานาน 15-55 ปี 
(     = 28.83, S.D.=10.84) โดยจะสูบ 6-10 มวน/วนั ( = 12.93, S.D.=8.95) และพบวา่สาเหตุที่
ส าคญัของการติดบุหร่ีคือ สูบเพราะอาชีพ ท าให้มีความตื่นตวั ไม่ห่วงนอน และสูบเพื่อคลาย
เครียด คิดเป็น  ร้อยละ 50 และ 28.3 ตามล าดบั ผูป่้วยส่วนใหญ่ร้อยละ 73.9 ไม่เคยไดรั้บการ
แนะน าให้เลิกสูบบุหร่ี สรุปโปรแกรมดงักล่าวสามารถท าให้ผูป่้วยสามารถเลิกบุหร่ีไดส้ าเร็จ 
ร้อยละ 89.10 

พยาบาลจ าเป็นตอ้งมีเทคนิคการให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual 
Counseling) เป็นอย่างดี ผนวกกบัการส่งเสริมให้ผูป่้วยรับรู้สมรรถนะแห่งตน และสร้างเสริม
พลงัอ  านาจทางสุขภาพให้เกิดขึ้นกบัผูป่้วย โดยให้ครอบครัวไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และเป็นก าลงัใจเพื่อให้ผูป่้วยเลิกสูบบุหร่ีไดส้ าร็จ
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กระบวนการใหค้ าปรกึษา

Co CoCl Cl

สรา้งสมัพนัธภาพ

ส ารวจปญัหา

เขา้ใจปญัหา เหตผุล ความตอ้งการ

วางแผนแกป้ญัหา

ยตุิการปรกึษา



14/02/62 83

ผูด้แูลต้องพฒันาตนเอง

(ดวงกมล  วตัราดลุย,์ 2561)
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4
Behavioral 

Risks

4 
Biological 
Changes

4
Diseases

1. Tobacco
2. Alcohol
3. Unhealthy

Diet
4. Physical

Inactivity

1. Raised BP
2. Raised BS
3. Overweight,

Obesity
4. Raised lipids

1. CVD
2. DM
3. Cancer
4. Chronic   

Resp.
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What are the risk factors for STEMI ?

96

• ↑ age

• Family Hx of MI

• sedentary lifestyle

• obesity

• high serum cholesterol

• HTN
• smoking 

• diabetes
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130/80 mmHg



เจบ็หนา้อก 15-20 min ไดย้า
Nitrateดีข้ึน,ECG STdepress/T-
invert,cardiac maker negative

Unstable  angina

NSTEMI
เจบ็หนา้อกนานกว่า20 นาที , ECG
ST depress/T invert,cardiac
maker positive

STEMI
เจบ็หนา้อกนานกว่า20 นาท,ีECG
ST elevate/new LBBB,cardiac
maker positive

Acute Coronary Syndromes



เป็นการประเมินอตัราการ

ความเสีย่งต่อการเสยี ชีวิต หรอื

การเกดิหวัใจขาดเลอืดซ ้าหรอืเกดิ

ใหม่ หรอืตอ้งท าการเปิดหลอด

เลอืด (revascularization) ณ. 

วนัที่ 14 ภายหลงัการมี acute

coronary syndromes 

โดยเฉพาะจาก unstable 

angina หรอื non-ST elevation 

myocardial infarction
แปลผลคะแนนเป็นความเสีย่งไดด้งัน้ี

คะแนน 0-1 ความเสีย่ง = 4.7% 

คะแนน 2 ความ เสีย่ง= 8.3%

คะแนน 3 ความเสีย่ง = 13.2%

คะแนน 4 ความเสีย่ง = 19.9%

คะแนน 5 ความเสีย่ง = 26.2%

คะแนน 6-7 ความเสีย่งอย่างนอ้ย 40.9%

ถา้ คะแนน 0-2 = ความเสี่ยงต า่

คะแนน 3-4 = ความเสี่ยงปานกลาง

และคะแนน 5-7 = ความเสี่ยงสูง



Acute Coronary Syndromes

Non-ST elevation ACS
ST-elevation MI

Cardiac marker +ve Cardiac marker +ve



108

อันตรายจากกลุ่มโรคอ้วนลงพุง
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• HEART DISEASE SYMPTOMS
LAWRENCE S. COHEN, M.D.

Early warning signs in heart patient



112

ระบบการการคดักรองผูป่้วยเป็นเรือ่งส าคญั

• การคดักรอง (Triage)  หมายถึง ระบบการคดัสรรผูป่้วยท่ีจ าเป็นและต้องมีการจ าแนก
ประเภทผูป่้วย  เพ่ือจดัล าดบัก่อนและหลงัการให้การรกัษาพยาบาลแต่ละรายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ถกูต้อง  รวดเรว็ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

• เกณฑวิ์ธีการคดัแยกผูป่้วย
อาการ / ประเภท Immediately Emergency Urgency Non-urgency

1.  ความรู้สึกตวั − ไม่รู้สึกตวัปลกุไม่ต่ืน
− ก าลงัชกั

− ซึม สบัสน ถามตอบ
ไม่รู้เรื่อง

− เอะอะโวยวาย

− มึนงง รู้สึกตวั ถาม
ตอบพอรู้เรื่อง

− อ่อนเพลียมาก

− อ่อนเพลีย
- วิตกกงัวล เครียด

2.  การหายใจ − หยดุหายใจ
− ริมฝีปากเขียว

− หอบเหน่ือย / นอน
ราบ ไม่ได้

− ปลายมือปลายเท้า
เขียว

− ส าลกัส่ิง
แปลกปลอมอดุกัน้
ทางเดินหายใจ

− หายใจเรว็  
− เหน่ือยนอน   ราบได้

− หายใจติดขดั 
หายใจไม่
สะดวก

− แน่นคดัจมูก

3. อาการทางหวัใจ − หวัใจหยดุเต้น − เจบ็แน่นหน้าอก
− ซีดมาก  มือเท้าเยน็

− ใจสัน่
− หน้ามืดเป็นลม /

หมดสติก่อนมา

− ไม่มีอาการ
ผิดปกติ



การตรวจประเมินร่างกายเป็นส่ิงส าคญัมาก
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10 Heart Attack Symptoms And 

Early Warning Signs 

1. Pain, fullness, and / or tightness in the chest

2. Jaw pain, toothache, headache

3. Shortness of breath

4. Nausea, vomiting and / or general epigastric (upper middle 

abdomen) discomfort 

5. Sweating

6. Heartburn and / or indigestion

7. Arm pain (usually the left arm, but may be either arm); 

8. Upper back pain 

9. General malaise (vague feeling of illness), and 

10. No symptoms (about one quarter of all heart attacks in silence, 

without chest pain or new symptoms of heart attack and silence are 

particularly common in patients with). 
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• ในปัจจุบันเรามีคณะท างานและเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ตั้งแต่ 
สปสช. สาขาเขตพ้ืนที่ โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน

เพ่ือพัฒนาระบบการส่งต่อ ส่งกลับ ผู้ป่วยในกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

เราจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบทบาทบุคลากรในหน่วยบริการเครือข่ายให้มี   

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยโรงพยาบาลสามารถพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

เฉียบพลันชนิด STEMI ในแต่ละระดับบริการให้ได้มาตรฐาน ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพถูกต้องทันเวลา และติดตามดูแลฟ้ืนฟูต่อเนื่องหลังการรักษา    

ตามแผนการด าเนินงาน

MI Fast Track กบัระบบเครือข่ายบริการ
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การดูแลผู้ป่วย STEMI ในภาวะฉุกเฉิน

• เมินความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอก

• Baseline EKG 12 Leads

• Screening เพื่อให้ยาสลายลิ่มเลือด

• เปิดเส้นให้น้ าเกลือ ส่งตรวจ Cardiac marker, CBC, etc.

• Record v/s, BP

• การดูแลให้ได้รับออกซิเจน ( O2 Saturation Keep >94 %)
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การดูแลผู้ป่วย STEMI ในภาวะฉุกเฉิน
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การดูแลผู้ป่วย STEMI ในภาวะฉุกเฉิน



122

Pre-hospital logistics of care
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Pre-hospital logistics of care
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Pre-hospital logistics of care
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Symptom 

Recognition

Activate

EMS

Cath Lab

Delay  in Initiation of Pharmacologic Reperfusion

EDPrehospital CCU

Evolution of Timing of Initiation 

of Pharmacologic Reperfusion

Armstrong PW, et al. Circulation. 2003; 107: 2533.



Current Paradigms for STEMI

PCI-Experienced

Center

No lytic contra.

< 3 h Sx onset

> 1 h delay tx PCI

(Lytic contra-indications and/or late presentation)

Routine (transfer for)

cath prior to d/c

Prehospital

Non-invasive

Center

Pharmacologic 

Reperfusion 

(Lab NOT

Available)

Morrow DA 

2005

Cath Lab Available



Ting, H. H. et al. Circulation 2007;116:729-736

Relationship of door-to-balloon/needle 
time and  in-hospital mortality
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Case Refer 



The Vicious Cycle of  MI

AMI

OPD

Emergency 

Room

Hospitalization : 

CCU & ward

•Severe Angina, 

SOB, Dyspnea, 

Sudden death

High risk Sudden death & 

Complication   needed 

Rapid Interventions : Drug 

,PCI , Recurrence

ASA ,Beta blocker ,ACEI 

,Statin & Risk to recurrence 

CHF/ Risk factors  at  home

Risk Factors, 

progressive disease, 

Drug
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Interventions that May Decrease MI Hospital Readmissions

• Therapeutics
– Antiplate : ASA ,Plavix

– ACE inh 

– B-Blockers

– Statin

– Isordil prn

– 20 Prevention

• Med-Surg Interventions
– Revascularization : SK 

,PCI

– Pacing 

– CABG

– BIVEN Pacing

• Lifestyle 
– Low Na Diets, fluid 

restrictions for patients on 
mod diuretics

– Exercise 

– Daily Weight with flexible 
diuretics

• Nursing/MD  Interventions
– Standardized Orders

– Patient/Family Education

– Biweekly Phone call

– Freq MD/Nurse Visit

– HF Clinics

– Nurse Run Initiatives

– Cardiac Rehab Programs

– Clinical TrialsCo-ordianation ,Collaboration , 

Teaching (Case ,Help-group,Tele)



1. Risk assessment
2. Cardiac rehabilitation
3. Secondary prevention
• งดสูบบหุรี่

• โภชนาการ

• ยาตา้นเกร็ดเลอืด

• ยาป้องกนัการแข็งตวัของเลอืด

• Beta blockers
• Calcium antagonist
• Nitrate
• ACE-I
• ยาลดไขมนั

การดูแลหลงัเกดิ ACS
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Health literacy



Disease Prevention, Health Promotion & Quality 
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Thank you for your attention.
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สิ่งส าคัญของการดแูล (Care provision) คือ 
การมีสัมพนัธภาพที่ด ีอบอุ่น และเอือ้อาทร 
(Therapeutic communication and 
relationship) สิ่งเหล่านีค้ือคุณค่า และเป็น
คุณภาพจากงานของเรา 


