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บทบรรณาธิการ

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาฉบับนี้ มีผู้ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และผลงานเด่นจำนวนมาก
ซึ่งกองบรรณาธิการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณ วุฒิ ทั้งภายในกองบรรณาธิ การและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ให้ ความกรุณ าและเอื้อเฟื้ออย่างดียิ่ ง โดยได้อาสาพิจารณาบทความเพื่อประโยชน์ในแวดวงวิชาชีพ
และอุทิศเวลาเพื่อการพัฒ นาทางวิชาการแก่ สังคม รวมทั้งขอขอบคุณ เจ้าของบทความวิช าการ บทความวิจัย
ผลงาน สาระความรู้ และผู้ส่งข่าวสารหรือภาพกิจกรรมสุขศึกษามาเผยแพร่ทุกท่าน
ทั้งนี้ ขอความกรุณาทุกท่านได้ช่วยกันส่งต่อต้นฉบับวารสารฯ และที่อยู่ เผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน
ด้วยช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์หน่ วยงาน กลุ่ มไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล ฯลฯ โดยดาวน์ โหลดวารสารฯ ต้นฉบับได้ที่
http://hepa.or.th/journal.php และขอความอนุเคราะห์ผู้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานได้จัดวาง
หน้าปกวารสารฯ และสร้างลิงค์สำหรับการเข้าใช้บริการหรือเข้าหน้าเว็บเพจของวารสารฯโดยตรง หรือเผยแพร่
QR code วารสารสมาคมวิชาชีพสุ ขศึก ษาให้ ถึงบุ คลากรสาธารณสุขและนิสิ ตนักศึกษาได้ใช้งานบทความวิจัย
บทความวิชาการ และเข้าใช้บริการ “ชั้นหนังสือ รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน” ซึ่งให้บริการหนังสือวิชาการแก่สมาชิก
และประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นบริการเพื่อสังคมและรับใช้สังคม
ที่ส มาคมวิช าชี พ สุ ขศึก ษาได้ ริเริ่ม จั ด ทำมาตั้ง แต่ ต้น ปี ที่ ผ่ านมา และได้ รับ การตอบรั บ จากสมาชิกจำนวนมาก
โดยสมาชิกสามารถบริจาคหนังสือที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมมาเผยแพร่ได้ที่ hepathai@gmail.com
หวังว่าทุกท่านจะได้ดูแลสุข ภาพของตนเองและครอบครัว ด้วยความตระหนักถึงภัยจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ที่ยังวนเวียนอยู่ใกล้ตัว และมีความสุขในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564 ต้อนรับปีฉลู โดยหวังว่าจะ
เป็นปีที่ดอี ีกปีหนึ่งในเส้นทางชีวิตของทุกท่านนะครับ

(รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง)
บรรณาธิการ
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าร จาก นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

เรียน สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาทีร่ ักทุกคน
วารสารฉบั บ นี้ เป็ น ฉบั บ ส่ งท้ ายปี เก่ า 63 และต้ อ นรับ ปี ใหม่ 64 ด้ ว ยความหลากหลายสาระนานา
ตามการวางรู ป แบบของ รศ.ดร.ขวั ญ เมื อ ง แก้ ว ดำเกิ ง บรรณ าธิ ก ารที่ ใ ห้ ค วามเอาใจใส่ เ ป็ น อย่ า งดี
การทำวารสารออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าสมาคมฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ที่จะต้องใช้ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกและผู้อ่านที่ต้องการสนับสนุน การจัดทำวารสารของสมาคมฯ
ได้ช่วยกันลงโฆษณาในวารสาร ซึ่งค่าโฆษณาก็ถูกมาก บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานของโครงการ
ต่าง ๆ ที่น ำองค์ค วามรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ไปใช้แล้ว เกิดผลต่อการปรับเปลี่ย นพฤติกรรม
สุขภาพเป็นสิ่งที่วารสารฯ ต้องการสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นอย่างยิ่ง หรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อวงการสุขศึกษาก็ขอเชิญส่งมาได้ที่บรรณาธิการตลอดเวลา
ขอประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด การประชุ ม วิ ช าการสุ ข ศึ ก ษาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 20 เรื่อ ง “ล้ ม หรื อ รุ ก : ปรั บ
พฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดย
สมาคมวิชาชีพศึกษา ร่วมกับกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยมหิดล, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะสาธารณสุขศาสตร์
มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้เตรียมทำเรื่องขออนุมัติการเดินทางหรือสมาชิก
ที่ไม่ได้อยู่ในวงการราชการจะได้เตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมแต่เนิ่น ๆ แล้วพบกันในการประชุมนะครับ
“เนื่องในโอกาสส่งท้ายปี เก่า 63 และต้อนรับปีใหม่ 64 ผมในนามของกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพ
สุขศึกษา ขออวยพรให้สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาพร้อมด้วยครอบครัวและท่านผู้อ่านทุกท่าน จงประสบแต่
ความสุ ข ความเจริ ญ ความสมหวั ง สุ ข ภาพดี มี เงิ น ใช้ อายุ ยื น ยาว คิ ด สิ่ งใดในทางที่ ดี จ งประสบผลสำเร็ จ
ทุกประการ”
ด้วยความปรารถนาดี
(ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
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สารบัญ
บทบรรณาธิการ
สารจากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
บทกลอน เพลินคำ นำสุข “อุน่ ”
เคล็ดลับการดูแลสุขภาพและจัดการความสำเร็จของชีวติ 80 ปี
การใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข
K-shape 5 ทักษะเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ
การประเมินการเผชิญปัญหาและพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ของผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
การประเมินภาวะคุกคามของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สูงอายุ
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
การเปิดรับข่าวสารฯ การรับรู้โอกาสเสี่ยง และพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของประชาชนในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
การเตรียมความพร้อมของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ผลงานการพัฒนาระบบบริการการให้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP)
ในกลุ่มชายรักชายโดยกระบวนการการสร้างแรงจูงใจ
ผลงานการฝึกการหายใจแบบห่อปากโดยใช้อุปกรณ์เป่าบอลของเล่นเด็ก
ผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง การดูแลอย่างมีความหมายและวาระสุดท้ายของชีวติ
ผลงานโครงการ PNK ชวนขยับ นับก้าว ครบรอบ 63 ปี เดิน-วิ่ง ท้าใจ Season 1
สรรหามาฝาก
สะพายกล้องท่องทั่วไทย สุขใจได้ท่องเที่ยว
แวดวงสุขศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์: การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่

หน้า
3
4
6
7
12
22
27

38
49
59
70
73
84
89
97
103
108
120
121
122

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563

บทกลอน เพลินคำ นำสุข
“อุ่น”
โดย สาลี่ เกี่ยวการค้า
“พ่อแม่คือความรักบ้านก็อุ่น
ชีวิตที่ความรักเล่าเรื่องราว
เมื่อครูคือความรักโรงเรียนอุน่
โรงเรียนคือที่ความรักเยือน
ถ้าคนคือความรักชีวิตอุ่น
ก้าวย่างที่เมตตาและปรานี
เมืองใดคือความรักเมืองนั้นอุ่น
เมืองใดคนรักคนไม่จืดจาง

ลูกมีรักเป็นทุนไว้สู้หนาว
ย่อมจักมีด้านพราวเพราะอุ่นเรือน
ถ้าครูสร้างพระคุณใครจะเหมือน
เด็กมีครูเป็นเพือ่ นพิงชีวี
ดอกไม้บุญผลิบานบนวิถี
ทุกชีวิตย่อมมีที่และทาง
คนคือดอกไม้บุญผลิแล้วพร่าง
เมืองนั้นย่อมสว่างเป็นเมืองบุญ”

6
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ผลงานการพัฒนาระบบบริการการให้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP)
ในกลุ่มชายรักชาย โดยกระบวนการการสร้างแรงจูงใจ
(ผลงานชนะเลิศ CQI งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลฝาง ครั้งที่ 2 วันที่ 21-24 กันยายน 2563)
ประมวล ตรียกุล และทีมงานคลินิกให้การปรึกษา*

บทคัดย่อ
กลุ่มชายรักชายมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวี สูง จากการศึกษาวิจัยพบว่า การให้ยาต้านไวรัสก่อน
การสัมผัสเชื้อ (PrEP) ร่วมกับ การใช้ถุงยางอนามัย สามารถลดการติดเชื้อ ได้ร้อยละ 92-94% โรงพยาบาลฝาง
ได้รับการพัฒนาและคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลนำร่องในการให้บริการ PrEP ของกรมควบคุมโรค 2 ปีที่ผ่านมา (ปี
2561-2562) มีการเข้าถึงบริการน้อย เพียง 5 ราย จึงมีการทำ CQI และพัฒนาระบบบริการโดยใช้กระบวนการ
สร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ทำให้มีผู้รับบริการในระยะเวลา 11 เดือน
เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 150 ผู้รับบริการทุกคนคงผลเลือดลบ มีความพึงพอใจระดับ
มากถึงมากที่สุด
คำสำคัญ : PrEP, แรงจูงใจ, กลุ่มชายรักชาย, การพัฒนาระบบบริการ

ปัญหาและสาเหตุ
ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ HIV ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยังมีอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง
สูงโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย ที่มีอัตราการติดเชื้อสูง ร้อยละ 40-50 (ผลการสำรวจระบบเฝ้าระวัง การติดเชื้อ HIV
ปี 2559 อำเภอฝาง เป็นอำเภอที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ซึ่งในการศึกษาวิจัย พบว่า การให้ยาต้านไวรั สก่อนการ
สั ม ผั ส เชื้ อ (PrEP) มี ผ ลดี คื อ สามารถลดการติ ด เชื้ อ ลดการแพร่ ร ะบาดเชื้ อ HIV ผู้ รับ บริ ก ารมี สุ ข ภาพดี ขึ้ น
โรงพยาบาลไม่ เสี ย งบประมาณในการดู แ ลผู้ ติ ด เชื้ อ ลดภาระในการทำงานของบุ ค ลากร และในปี 2562
โรงพยาบาลฝางได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลนำร่องที่ให้บริการยา PrEP จำนวน 10 ราย แต่มีผู้เข้าถึง
บริการ จำนวน 5 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีการทบทวน (CQI) ในทีมงานที่ทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ค้นหาสาเหตุในการให้บริการ PrEP พบปัญหา ดังนี้
1. ผู้ให้บริการไม่มั่นใจในทักษะและเทคนิคในการให้บริการ PrEP กลุ่มชายรักชาย
2. ขัน้ ตอนการมารับบริการล่าช้า และซ้ำซ้อน
3. ผู้รับบริการกังวลและไม่มั่นใจในระบบบริการ
*

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมงานคลินิกให้การปรึกษา โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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เป้าหมาย (Purpose)
1. เพิ่มการเข้าถึงบริการ PrEP กลุ่มเสี่ยงชายรักชาย
2. ผู้รับบริการคงผลเลือดเป็นลบ
3. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ PrEP

กิจกรรมการพัฒนา (Process)
1. ใช้กระบวนการการสร้างแรงจูงใจ (MI: Motivation Interview)
บุคลากรทุกคนใช้รูปแบบการให้การปรึกษา MI ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้รับบริการมีความ
มั่นใจและไว้วางใจ
ขั้นตอน MI : Motivation Interview
1) สร้างสัมพันธภาพ
2) กำหนดเป้าหมายการให้คำปรึกษา
3) กำหนดพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
4) ผู้ป่วยตัดสินใจ
5) ประเมินความสำคัญ ความมั่นใจและพร้อมเปลี่ยน
6) หาความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและสร้างความมั่นใจ
7) การวางแผน (Plan) โดยยึ ด หลั ก FRAMES ประกอบด้ ว ย Feedback (ให้ ข้อ มู ล สะท้ อ นกลั บ )
Responsibility (เน้นถึงการตัดสินใจ) Advice (การให้คำแนะนำ) Menu (ทางเลือกปฏิบัติ) Empathy (ความเห็น
อกเห็นใจ) และ Self-efficacy (ส่งเสริมศักยภาพ)
2. ติดตามทางโทรศัพท์และ Line
3. ประชาสัมพันธ์ PrEP
4. กิจกรรม VCT เชิงรุก และพัฒนางานเข้าสู่บริการทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล
5. ประสานภาคีเครือข่ายในกลุ่มทำงานอาสาสมัครชายรักชาย
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (Performance)
1. ผู้รับบริการเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น 15 ราย เกินเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 150
2. ประเมินความพึงพอใจ ด้านสถานบริการ, การบริการ, ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ, แนะนำบริการต่อ
ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผู้รับบริการ 15 ราย ในระยะเวลา 11 เดือน ผลเลือด HIV ปกติ
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ผลลัพธ์การดำเนินงานการให้บริการ PrEP ในปี พ.ศ.2561-2563

กระบวนการเรียนรู้
Plan

Do

- วิเคราะห์ข้อมูล
- ค้นหาสาเหตุ ปัญหา
- เจ้าหน้าทีไ่ ม่มั่นใจทักษะและเทคนิค
การให้บริการ PrEP
- ขั้นตอนการมาให้บริการซ้ำซ้อน
- ผู้รับบริการไม่ไว้วางใจ

- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้
- กระบวนการปรึกษา MI, FRAMES
- ให้บริการ PrEP
- ลดขั้นตอนการให้บริการ One-Stop-Service
➢ การมารับบริการ
➢ ยา
➢ การเจาะเลือด
- การติดตามทางโทรศัพท์หรือไลน์

Act

Check

- ปฏิบัติตามแนวทางอย่างต่อเนื่อง
- ประเมินผลแต่ละขั้นตอนใน PDCA
- ผู้รับบริการเข้าถึงบริการตามเป้าหมาย
ร้อยละ 80
- มีความพึงพอใจการให้บริการระดับมาก
ถึงมากที่สุด

- ประเมิน
➢ ผังการให้บริการ
➢ ความพึงพอใจ
- วิเคราะห์ผลการประเมิน
- Flow Chart

บทเรียนที่ได้รับ
ปัญหาอุปสรรค
1. กลุ่มเสี่ยงชายรักชายยังถูกตีตราจากสังคม ทัศนคติ และผู้ให้บริการบางส่วน
2. ผู้ให้บริการหลายหน่วยงานยังไม่ทราบและไม่มีความรู้เรื่องของการให้บริการ PrEP
โอกาสพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพด้านความรู้เรื่อง PrEP บุคลากรในโรงพยาบาล
2. การปรับทัศนคติ เรื่อง กลุ่มชายรักชาย
3. ประชาสัมพันธ์ โครงการ PrEP อย่างต่อเนื่อง
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ผลงานการฝึกการหายใจแบบห่อปากโดยใช้อุปกรณ์เป่าบอลของเล่นเด็ก
โครงการนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือให้การดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
เพ็ญผกา มาเมือง*

หลักการและเหตุผล
จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารั บบริการในโรงพยาบาลฝางในปี 2562 มีจำนวน 746 คน เป็ น
ผู้สูงอายุ 664 คนหรือร้อยละ89 มารับบริการ 5452 ครั้ง เข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการกำเริบ
(COPD AE) จำนวน 217 คน หรือ 324 ครั้งและเป็นผู้สูงอายุร้อยละ 97 กลับมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำ
ภายใน 28 วัน (Re-Admit)จำนวน 25 ครั้ง เสียชีวิต 9 ราย จำนวนวั นนอนในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง 1,793 วันนอน พยาธิสภาพโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคือ เมื่อมีสิ่งระคายเคืองเข้าไปในทางเดินหายใจในผู้ป่วย
จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบขึ้นในหลอดลมและเนื้อปอด ซึ่งเซลล์ที่สำคัญได้แก่ neutrophils, macrophage และ
CD8+ T-lymphocyte ทำให้ เกิด พยาธิส ภาพ ที่ เนื้ อปอด และหลอดลมเล็ กๆ โดยที่ เนื้ อปอดจะมีก ารทำลาย
alveolar attachment ที่คอยพยุงไมให้หลอดลมแฟบลงเวลาหายใจออก ทำให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ ซึ่ง
ส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนที่หลอดลมเล็กๆ การอักเสบในหลอดลม ทำให้ผนังหลอดลมบวมขึ้นมี
เสมหะในหลอดลมและหลอดลมหดตัวทำให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ เมื่อมีการอุดกั้นทางเดินหายใจจะทำให้
มีลมค้างในปอดเพิ่มขึ้น (air trapping)เมื่อเจอสิ่งกระตุ้นเช่น เจอมลภาวะ การติดเชื้อในทางเดินหายใจจะทำให้
ผู้ป่วยมีอาการมาขึ้นเรียกว่าโรคกำเริบ (COPD Exacerbation) ผู้ป่วยโรคนี้จึงมีอาการหอบเหนื่อย ไอเรื้อรังและมี
เสมหะปริมาณมาก เนื่องจากโรคปอดอุดกั้น เรื้อรังเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดและอาการจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
รวมทั้ ง อาจมี อ าการกำเริ บ ของโรคเป็ น ระยะ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพปอดด้ ว ยการออกกำลั ง กายเป็ น วิ ธี ก าร
บำบัดรักษาที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการออกกำลังกายช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิต ลด
ความวิตกกังวล ป้องกัน การกำเริบของโรค
การประยุกต์การฝึกหายใจแบบห่ อปากโดยใช้อุปกรณ์เป่าบอลของเล่นเด็ก เป็น อีกหนึ่งทางเลื อกของ
วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยการออกกำลังกาย เป็นการฝึกหายใจ ที่ช่วยชะลอการตีบแคบของหลอดลม ช่วย
เพิ่มปริมาตรของอากาศที่หายใจออกแต่ละครั้ง ลดอากาศที่คั่งค้างในปอด เพิ่มประสิทธิภาพของปอดในการซึม
ผ่านของการระบายอากาศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยการหายใจลดอาการหายใจลำบาก
และอาการหอบเหนื่ อย อีกทั้ งยังสามารถสร้างความสนุกเพลิดเพลิ นไม่เกิดความเบื่ อหน่ายใช้เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์ อุปกรณ์หาได้ง่ายราคาถูก สะดวกในการใช้งาน ทำเองที่บ้านได้ เพิ่มความสามารถในการออกกำลังกาย
สามารถวัดประเมินความก้าวหน้าการฝึกการหายใจได้จริง

* คลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปอดในการซึมผ่านของการระบายอากาศ ลดการคั่งค้างของลมในปอด
ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. เพือ่ เพิ่มความทนต่อกิจกรรมอันเนื่องมาจากอาการหอบเหนื่อยของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในด้านความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ของผู้สูงอายุโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง

กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่
ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลฝาง จำนวน 1 ราย

แผนดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเตรียมการ
1. ศึกษาข้อมูลกลุม่ โรคที่สนใจจากการทบทวนวรรณกรรม
2. เลือกประเด็นศึกษาทีส่ นใจ
3. เลือกหากลุม่ เป้าหมาย
4. ประเมินภาวะสุขภาพ/ปัญหาของผู้สูงอายุในหอผู้ป่วยโดยใช้ CGA
จำนวน 1 ราย
5. วิเคราะห์ปัญหาของผูส้ ูงอายุทั้งหมดในข้อ 3 และเลือกประเด็นปัญหาที่
น่าสนใจมา 1 ปัญหา
6. สืบค้นรูปแบบการดูแล หรือแนวปฏิบัติสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
และจัดทำ Algorithm และคู่มือการใช้แนวปฏิบัติ
7. ติดต่อประสานงานกับหอผู้ป่วยเพือ่ ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ในการดำเนินโครงการ
ระยะปฏิบัติ
1. นำเสนอปัญหาที่เลือก พร้อมทัง้ แผนการดูแล ให้แก่เจ้าหน้าที่ใน ward
2. กำหนดผู้สงู อายุตามปัญหาที่สนใจ จำนวน 1 ราย
3. ให้การดูแลผู้ป่วยตามแผนการที่วางไว้
ระยะประเมินผล
1. ประเมินผลการดูแลตามแผนทีว่ างไว้
2. นำเสนอความก้าวหน้าของปัญหาและผลลัพธ์ที่ได้แก่เจ้าหน้าที่ใน ward

วัน/เวลาที่ดำเนินกิจกรรม
1 มิถุนายน 2563 –
10 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563 –
29 มิถุนายน 2563

30 มิถุนายน 2563
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เครื่องมือที่ใช้
1. Peak Flow ค่า PEFR (peak expiratory flow rate) เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมที่ เป่าออกมา
จากปอดอย่างเร็ว ค่าที่ได้มีหน่วย เป็นลิตร/นาทีค่าความเร็วสูงสุด (PEFR: Peak Expiratory Flow rate) บอกให้
ทราบถึงสภาวะหลอดลมว่าเป็นอย่างไร เพราะถ้า หลอดลมตีบแคบลง ความเร็วสูงสุดก็จะลดลง ค่าที่เป่าได้ก็จะ
น้อย ใช้ในการประเมินค่าที่เปลี่ยนไป ก่อน และหลัง
วิธีการทดสอบ คือ
1.1 ปรับเข็มหรือลูกศรมาทีเ่ ลข 0
1.2 ยืนหรือนั่งตัวตรง ศีรษะตรง มือถือ Peak flow meter
1.3 หายใจเข้าลึกๆ ให้เต็มปอด แล้วกลั้นหายใจไว้ 1-3 วินาที
1.4 ใส่ mouth piece ในปากแล้วปิดปากให้สนิทอย่าให้มีรูรั่ว
ด้านมุมปาก
1.5 เป่าลมหายใจออกจากปอดให้เร็วและแรงที่เท่าที่ทำได้เข้าสู่เครื่องวัด
1.6 นำเครื่องเป่าออกจากปาก อ่านค่า PEFR จากลูกศรบนหน้าปัดที่เลื่อน ออกไปจด และจำค่าไว้เป่า 3
ครัง้ และเลื่อนขีดกลับมาที่ 0 ทุกครั้ง บันทึก ค่าที่ดีที่สุด
2. แบบประเมิน mMRC (modified British Medical Research Council Dyspnea Scale)
เป็นแบบ สอบถามที่ประเมินเฉพาะการเสียความสามารถเนื่องมาจากอาการหอบเหนื่อยของผู้ป่วยเท่านั้น
(impact of dyspnea) ไม่ได้ประเมินคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ
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3. แบบประเมิน CAT Score (COPD Assessment Test™, CAT) คือ แบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย COPD เป็นการประเมินอาการ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ความรู้สึกดี และ
ความมั่นใจของตนเองทั้ง หมด 8 หัวข้อ โดยผู้ป่วยให้คะแนนตนเองในแต่ละหัวข้อ ระหว่างดี (0) จนถึงแย่มาก
(5) แล้วนำคะแนนแต่ละหัวข้อมารวมกัน ดังนั้นคะแนนคุณภาพชีวิตที่แย่ที่สุดจะเท่ากับ 40
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รูปแบบอุปกรณ์เป่าบอลของเล่นเด็ก
เป็นอุปกรณ์ของเล่นเด็ก มีลักษณะเป็นพลาสติกท่อกลวงต่อกับตะกร้าสำหรับรองรับลูกบอลพลาสติก มี
ความยาว 10 เซนติเมตร ความสูง 5.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของตะกร้า 4.5 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของลูกบอล 3 เซนติเมตร ดังภาพ

ขั้นตอน/วิธีการ
การฝึกการหายใจแบบห่อปาก (Pursed lip breathing) โดยใช้อุปกรณ์เป่าบอลของเล่นเด็ก มีขั้นตอน ดังนี้
1. ให้ผู้สูงอายุ นั่งตัวตรงศีรษะตั้งตรง ในท่าที่สบาย
2. หายใจเข้าทางจมูกช้าๆ (นับในใจ หนึ่ง และสอง) กลั้นไว้สามวินาที
3. ห่อปากอมอุปกรณ์ตรงตำแหน่งรูเป่า แล้วหายใจออกยาวทางปากเพื่อเป่าอุปกรณ์ให้ลูกบอลขยับช้าๆ
โดยไม่ให้มีลมรั่วออกมาที่บริเวณมุมปาก (นับในใจหนึ่ง สอง สามและสี่) ซึ่งการหายใจออกยาวนานเป็นสองเท่า
ของการหายใจเข้า
4. ออกกำลังกายเป็นรอบ 2-3 รอบต่อวัน รอบละ 10 นาที อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

ข้อควรระวัง
1. ต้องไม่เป่า(แก้มไม่ป่อง)
2. ห่อปากทุกครั้งขณะหายใจออก
3. ค่อยๆปล่อยลมออก
เกณฑ์การหยุด
1. ผู้ป่วยมีอาการกำเริบ จากการออกกำลังกาย ไม่สามารถควบคุมอาการหอบเหนื่อยได้
2. ผู้ป่วยมีอาการทรุด ไม่มีญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิด
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ค่าPEFR (peak expiratory flow rate) จากเป่า peak Flow ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากครั้งแรก
2. ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ญาติหรือผู้ดูแล ร้อยละ 90 ทราบถึงสภาพแวดล้อมที่จะทำให้อาการของ
โรคกำเริบ (Acute exacerbation)
3. mMRC (modified British Medical Research Council Dyspnea Scale) Questionnaire:
แบบสอบถามที่ประเมินเฉพาะการเสียความสามารถเนื่องมาจากอาการหอบเหนื่อยของผู้ป่วย ลดลงจากครั้งแรก 1
Grade
4. CAT (COPD Assessment Test™) แบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย COPD เป็นการ
ประเมินอาการ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ความรู้สึกดี และความมั่นใจของตนเองมีคะแนน
ลดลงจากครั้งแรก

การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ค่ า PEFR (peak expiratory flow rate) จากเป่ า peak Flow ก่ อ นและหลั งการเข้ า ร่ ว มโครงการ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากครั้งแรก คือครั้งแรก 130 ลิตรต่อนาที เป็น 150 ลิตรต่อนาที
2. ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ญาติหรือผู้ดูแล ทราบถึงสภาพแวดล้อมที่จะทำให้อาการของโรค กำเริบ
(Acute exacerbation)
3. mMRC (modified British Medical Research Council Dyspnea Scale) Questionnaire:
แบบสอบถามที่ประเมินเฉพาะการเสียความสามารถเนื่องมาจากอาการหอบเหนื่อยของผู้ป่วยอยู่ที่ Grade 3 เท่าเดิม
4. CAT (COPD Assessment Test™) แบบประเมิ น เพื่ อ วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ย COPD เป็ น การ
ประเมินอาการ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ความรู้สึกดี และความมั่นใจของตนเองมีคะแนน
ลดลงจากครั้งแรก จาก 24 คะแนน เป็น 16 คะแนน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมไปใช้
ได้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ อุ ป กรณ์ ที่ ห าได้ ง่าย มาใช้ ป ระโยชน์ ในการออกกำลั งการโดยการฝึ ก หายใจและฟื้ น ฟู
สมรรถภาพปอด ผู้สูงอายุทำได้ง่าย ไม่เบื่อหน่าย

ข้อเสนอแนะ/การพัฒนานวัตกรรมครั้งต่อไป
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ควรเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ในการประเมิน
และการจัดทำโครงการครั้งต่อไป
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PEFR (peak expiratory flow rate)

แบบประเมินอาการเหนื่อยหอบผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1. mMRC(modified British Medical Research Dyspnea Scale) Questionnaire : เป็ น แ บ บ
สอบถามที่ประเมินเฉพาะการเสียความสามารถเนื่องมากจากอาการหอบเหนื่อยของผู้ป่วยเท่านั้น(impact
of dyspnea) ไม่ได้ประเมินคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ
[ ] mMRC Grade 0
[ ] mMRC Grade 1
[ ] mMRC Grade 2
[] mMRC Grade 3
[ ] mMRC Grade 4

รู้สึกหายใจหอบเหนื่อยขณะออกกำลังกายอย่างหนักเท่านั้น
หายใจหอบเมื่อเดินอย่างเร่งรีบบนพื้นราบ หรือเมื่อเดินขึ้นที่สูงชัน
เดิน บนพื้นราบได้ช้ากว่าคนอื่นที่อยู่ในวัยเดียวกัน เพราะหายใจเหนื่อย
หรือต้องหยุดเพื่อหายใจ เมื่อเดินปกติบนพื้นราบ
ต้องหยุดเพื่อหายใจ หลังจากเดินได้ประมาณ 100 เมตร หรือหลังจากเดิน
ได้สักพักบนพื้นราบ
หายใจหอบมากเกินกว่าที่จะออกจากบ้าน หรือหอบมากขณะแต่งตัว หรือ
เปลี่ยนเครื่องแต่งตัว

Grade 3 เท่าเดิม ทั้งก่อนและหลังทำโครงการ
2. CAT (COPD Assessment Test) CAT : แบบประเมิน เพื่ อ วัด คุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ ป่ ว ย COPD เป็ น
การประเมิน อาการ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวั น ความรู้สึกดี และความมั่นใจของ
ตนเองทั้ง หมด 8 หัวข้อ โดยผู้ป่วยให้คะแนนตนเองในแต่ละหัวข้อ ระหว่างดี (0) จนถึงแย่มาก (5) แล้ว
นำคะแนนแต่ละหัวข้อมารวมกัน ดังนั้นคะแนนคุณภาพชีวิตที่แย่ที่สุดจะเท่ากับ 40
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CAT (COPD Assessment Test)

CAT คือ แบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย COPD เป็นการประเมินอาการ ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจำวัน ความรู้สึกดี และความมั่นใจของตนเองทั้งหมด 8 หัวข้อ โดยผู้ป่วยให้คะแนนตนเองใน
แต่ละหัวข้อ ระหว่างดี (0) จนถึงแย่มาก (5) แล้วนำคะแนนแต่ละหัวข้อมารวมกัน ดังนั้น คะแนนคุณภาพชีวิตที่แย่
ที่สุดจะเท่ากับ 40 ประเมินครั้งแรก 13 มิถุนายน 2563
รายการที่คะแนนน้อยที่สุด

CAT

1. ข้าพเจ้าไม่เคยมีอาการไอ
2. ข้าพเจ้าไม่มีเสมหะในปอดเลย
3. ข้าพเจ้าไม่รู้สึกแน่นหน้าอกเลย
4. เมื่อข้าพเจ้าเดินขึ้นเนินหรือขึ้นบันได
หนึ่งขั้นข้าพเจ้ายังคงหายใจได้คล่อง

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

รายการที่คะแนนมากที่สุด

คะแนน

ข้าพเจ้าไอตลอดเวลา
ปอดของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยเสมหะ
ข้าพเจ้ารูส้ ึกแน่นหน้าอกมาก
เมื่อข้าพเจ้าเดินขึ้นเนินหรือขึ้นบันได
หนึ่งขั้น ข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยหอบอย่างมาก

4
4
2
3

5. ข้าพเจ้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่บา้ นได้โดยไม่จำกัด 0 1 2 3 4 5

ข้าพเจ้าทำกิจกรรมต่าง ๆที่บ้านได้อย่างจำกัดมาก

6. ข้าพเจ้ามีความมั่นใจที่จะออกไปนอกบ้านทั้ง ๆ 0 1 2 3 4 5
ที่ปอดข้าพเจ้ามีปญ
ั หา
7. ข้าพเจ้านอนหลับสนิท
0 1 2 3 4 5

ข้าพเจ้าไม่มีความมั่นใจเลยที่จะออกไปนอกบ้าน
เพราะปอดข้าพเจ้ามีปัญหา
ข้าพเจ้านอนหลับไม่สนิทเพราะปอดข้าพเจ้ามีปัญหา

3
3

8. ข้าพเจ้ารู้สึกกระฉับกระเฉงอย่างมาก

ข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยล้า

0 1 2 3 4 5

คะแนนรวม

2
3
24

CAT (COPD Assessment Test)
ประเมินซ้ำ 30 มิถุนายน 2563
รายการที่คะแนนน้อยที่สุด
1. ข้าพเจ้าไม่เคยมีอาการไอ
2. ข้าพเจ้าไม่มีเสมหะในปอดเลย
3. ข้าพเจ้าไม่รู้สึกแน่นหน้าอกเลย
4. เมื่อข้าพเจ้าเดินขึ้นเนินหรือขึ้นบันได
หนึ่งขั้นข้าพเจ้ายังคงหายใจได้คล่อง

CAT
0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

รายการที่คะแนนมากที่สุด

คะแนน

ข้าพเจ้าไอตลอดเวลา
ปอดของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยเสมหะ
ข้าพเจ้ารู้สึกแน่นหน้าอกมาก
เมื่อข้าพเจ้าเดินขึ้นเนินหรือขึ้นบันได
หนึ่งขั้น ข้าพเจ้ารูส้ ึกเหนื่อยหอบอย่างมาก

1
1
2
3

5. ข้าพเจ้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่บา้ นได้โดยไม่จำกัด 0 1 2 3 4 5

ข้าพเจ้าทำกิจกรรมต่าง ๆที่บ้านได้อย่างจำกัดมาก

6. ข้าพเจ้ามีความมั่นใจที่จะออกไปนอกบ้านทั้ง ๆ 0 1 2 3 4 5
ที่ปอดข้าพเจ้ามีปญ
ั หา
7. ข้าพเจ้านอนหลับสนิท
0 1 2 3 4 5

ข้าพเจ้าไม่มีความมั่นใจเลยที่จะออกไปนอกบ้าน
เพราะปอดข้าพเจ้ามีปัญหา
ข้าพเจ้านอนหลับไม่สนิทเพราะปอดข้าพเจ้ามีปัญหา

3
3

8. ข้าพเจ้ารู้สึกกระฉับกระเฉงอย่างมาก

ข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยล้า

0 1 2 3 4 5

ะแนนรวม

1
2
16

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563

การฝึกการหายใจร่วมกับการใช้อุปกรณ์เป่า
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ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2563
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ผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง
การดูแลอย่างมีความหมายและวาระสุดท้ายของชีวิต
อังสุมาลิน ตั๋นวงค์*

บทนำ
ปัจจัยเบื้องต้นที่ช่วยสร้างความไว้วางใจของผู้ป่วยคือ ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลและบุคลากร ซึ่งปัจจัย
เบื้องต้นนี้โรงพยาบาลในประเทศไทยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา จนถือว่าเป็นรากฐานที่ดี
ของการสร้างความไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์เป็นเพียงปัจจัยเบื้องต้นที่ส่ งผลต่อ
ความไว้วางใจในระยะสั้น ส่วนปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อการสร้างความไว้วางใจในระยะยาว ได้แก่ 1) ความรู้
ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ 2) คุณธรรมของผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ในอันที่จะใช้
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม 3) จิตวิญญาณของการดูแล
ด้วยความเอาใจใส่ สำหรับปัจจัยเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากร สถาบันการศึกษาและสภาวิชาชีพด้าน
สุขภาพในประเทศไทย ได้ร่วมกันดูแลและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้ทันต่อความคาดหวังของสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปัจจัยเรื่องคุณธรรมและการดูแลด้วยความเอาใจใส่เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม จัดการเรียนการสอนได้
ยาก ส่วนใหญ่ต้องใช้การสร้างค่ านิยมที่ดีให้เกิดขึ้น ในสถานบันการศึกษาในโรงพยาบาล รวมทั้งการเรีย นรู้จาก
บุคคลต้นแบบ นำมาฝึกฝนพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้มีคุณธรรมและมีจิตวิญญาณของการดูแลด้วยความเอาใจใส่
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ความไว้ ว างใจของสั งคมที่ มี ต่ อระบบบริ การสุ ข ภาพมีแ นวโน้ ม ลดลงตามลำดั บ
ซึ่งส่งผลเชิงลบทั้งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ตัวผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมโดยรวม การสร้างค่านิยมที่ดีและการ
สร้างบุคคลต้นแบบทาได้ยากกว่าในอดีต เนื่องจากปัจจุบันการบริการสุขภาพในภาคเอกชนกลายเป็ นกิจการที่
แสวงหากำไร จนผู้มารับบริการไม่มั่นใจในคุณธรรมของผู้ให้บริการ ส่วนในภาครัฐ ความต้องการบริการสุขภาพ
ของประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้นและต้ องการคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีเวลาดูแล
ผู้ป่วยแต่ละรายน้อยลง และภาระค่า ใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพของประเทศก็สูงขึ้นมาก แต่เงินงบประมาณที่จะใช้
ในเรื่องบริการสุขภาพมีจำกัด จึงทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้สึกว่าบุคลากรทางการแพทย์ขาดการดูแลอย่าง
เอาใจใส่ และยังเกิดความระแวงว่าโรงพยาบาลจะให้การดูแลที่ต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อการควบคุมค่ าใช้จ่าย แรง
กดดันเหล่านี้ได้บั่นทอนปัจจัยด้านคุณธรรมและจิตวิญญาณของการดูแลด้วยความเอาใจใส่ และส่งผลเชิงลบต่อ
ความไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพ

* พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ฝ่ายงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลฝาง
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2nd HA Fang Forum
ความไว้วางใจ (Enhancing Trust in Healthcare
ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลฝางจึงได้จัดงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 2 ชึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน
2563 ภายใต้ชื่อ “ความไว้วางใจ (Enhancing Trust in Healthcare)” เพื่อให้ สอดคล้องกับจุดมุ่ง เน้ นงาน
คุณภาพ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นงานคุณภาพในปี 2563 ใน
ประเด็นเรื่องความไว้วางใจ (Trust) ถือเป็นรากฐานที่สำคัญมากของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงคุณภาพบริการที่ผู้ป่วยจะได้รับ

วัตถุประสงค์
1. เป็นเวทีกลางในการสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจ สร้างแรงบันดาลใจ
2. เป็นเวทีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว

วิธีดำเนินการ
1. เชิญชวนทุกฝ่ายงานในโรงพยาบาลฝางร่วมนำเสนอผลงานที่โดดเด่น สะท้อนถึงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพด้วยหลักคิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาคุณภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของหน่วยงาน
อื่นและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีความสอดคล้องกับ theme ของการประชุม Enhancing Trust in Healthcare
2. คัดเลือกผลงานลักษณะผลงานที่นำเสนอคือ ผลงานที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดูแล
รักษาและระบบงานที่เกี่ยวข้องในรูป แบบโปสเตอร์ นวัตกรรม และภาพถ่ายเล่าเรื่องที่สามารถวัดผลลัพธ์ของ
ผลงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความไว้วางใจ (Trust) อย่างเป็นรูปธรรม (Poster Presentation)
3. ศูน ย์ คุ ณ ภาพ รวบรวมผลงานที่ ส่ งเข้าร่ว มประกวด ทุ ก ชิ้น งาน นำไปตี พิ มพ์ และจัด แสดงในงาน
มหกรรมคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 21-24 กันยายน 2563

ผลการดำเนินงาน
หน่ ว ยงานของโรงพยาบาลฝาง ส่ งภาพถ่ ายความประทั บ ใจ ซึ่งเป็ น เรื่องราวที่ เกิด ขึ้ น ในชุม ชนเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาล ส่งเสริมให้เกิดความไว้อย่างใจ (Trust) อย่างเป็นรูปธรรม จำนวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน
ผลงานที่ประทับใจคณะกรรมการและบุคลากรในโรงพยาบาลที่ร่วมโหวด คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นผลงานจากการ
เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน โดยทีมเยี่ยมบ้านจากฝ่ายงานเวชปฏิ บัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ภารกิจ
บริการด้านปฐมภูมิ มีชื่อของผลงานว่า “การดูแลอย่างมีความหมาย...และวาระสุ ดท้ายของชีวิต” จุดเด่นของ
ผลงานคื อ มีการให้ ข้อมูล แก่ผู้ ป่ ว ยและญาติ ครบถ้ว นทั้งเรื่องของการดำเนิน ของโรค แนวทางการดูแลรักษา
สุดท้ายยอมรับการตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติ ในการเลือกแนวทางที่ทั้งผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ ถึงแม้ผู้ ป่วยจะ
ปฏิเสธการเข้ามารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล แต่ทีมเยี่ยมบ้านก็ได้มีการวางแผนช่วยเหลือต่อเนื่องทั้งประเมิน
อาการ ,ปัญหาที่พบด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมประสานงานหน่วยงานในอำเภอที่สามารถให้การช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ เช่น กาชาดอำเภอ ศูนย์เยี่ยมบ้านของโรงพยาบาล โดยมีผลการสำเร็จของการดำเนินงานดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล อ้างอิงตามกองการพยาบาล งาน Palliative care
หัวข้อ
1. มีการกำหนดแนวทางการดูแลแบบ
ประคับประคองในกลุ่มโรคของโรงพยาบาล
2. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง Palliative care
ได้รับการดูแลตามแนวทางที่กำหนด
3. มีการดำเนินงาน Palliative care ในชุมชน
4. ความพึงพอใจของญาติผู้ป่วย

เป้าหมาย
ร้อยละ100

ปีงบประมาณ
2561
100

ปีงบประมาณ
2562
100

ปีงบประมาณ
2563
100

≥ ร้อยละ80

98.78

90.60

95.04

≥ 1 ตำบล
≥ ร้อยละ80

1 ตำบล
87.50

1 ตำบล
95.51

1 ตำบล
95.04

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป สัจธรรมที่สอนให้รู้ถึงความไม่เที่ยงและไม่แน่นอน ชีวิตของคนเราก็เช่นกันเมื่อถึง
วันหนึ่งทุกคนต้องจากลาโลกนี้ไป
คุณเคยคิดไหมว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว คุณอยากเลือกที่จะจากไปแบบไหน...
ผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 65 ปี ป่วยด้วยโรคไตระยะสุดท้าย รักษาโดยการฟอกไตอาทิตย์ละครั้ง ที่คลินิกไต
เทีย ม โรงพยาบาลฝางเป็ น เวลา 1 ปี วัน หนึ่งทาง อสม. แจ้ งมายังทีมหมอครอบครัว ให้ ออกเยี่ยมบ้ านผู้ ป่ว ย
เนื่ องจากผู้ ป่วยนอนติดเตียง ทีมหมอครอบครัวได้ ศึกษาประวัติจากเวชระเบี ยนพบว่าผู้ ป่วยขาดนัดฟอกไต 1
อาทิตย์ จึงออกตามเยี่ยมพบว่าผู้ป่วยนอนติดเตียงจริง สามารถช่วยเหลือตัวเองโดยการพลิกตัวได้เล็กน้อยเท่านั้น
เนื่องจากมีอาการปวดไปทั้งตัว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ทานอาหารไม่ได้ ทานได้แต่น้ำ พยาบาลประเมินอาการแล้ว
พบว่า หายใจเหนื่อย ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว จึงได้แจ้งผู้ป่วยและญาติ เนื่องจาก
อยู่ในภาวะวิกฤตต้องนำส่งโรงพยาบาล
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หลังจากแจ้งข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเรื่องต้องไปโรงพยาบาล ผู้ป่วยส่ายหน้าบอกว่า “ไม่ไปโรงพยาบาล”
สามีผู้ป่วยบอกว่า “ชวนไปโรงพยาบาลแล้วผู้ป่วยไม่ไป ขออยู่ที่บ้าน” พยาบาลจึงสอบถามถึงเป้าหมายในการดูแล
ผู้ป่วยจากผู้ป่วยและญาติ ซึ่งได้ ข้อสรุปว่า “ขอใช้วาระสุดท้ายของชีวิตที่บ้ านไม่ไปโรงพยาบาล ไม่ต้องการใส่กาย
อุปกรณ์ใดๆในร่างกาย ขอจากไปอย่างสงบพร้อมอยู่กับครอบครัวในระยะสุดท้าย” จากนั้นพยาบาลจึงประเมิน
ปัญ หาในการดูแลพบว่าผู้ ป่ว ยมี อาการปวดทั่วร่างกาย จึงปรึกษาทางคลินิกระงับปวดเพื่อให้ ยาบรรเทาความ
เจ็บปวด
พอถามสามีเรื่องปัญหาในการดูแล สามีร้องไห้ออกมา แล้วบอกว่า “นอกจากต้องดูแลผู้ป่วย ยังต้องซื้อ
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ซึ่งเงินเดือนผู้สูงอายุเดือนละหกร้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย” “แต่ถึงจะมีปัญหาเรื่องเงิน ก็ยัง
เต็มใจที่จะดูแลภรรยา เพราะอยู่ด้วยกันมาเกินครึ่งชีวิต ” สามีเอื้อมมือมาจับขาของภรรยาพร้อมน้ำตาคลอเบ้า
( ที่มาของภาพนี้ ) พยาบาลจึงประสานทางศูนย์เยี่ยมบ้านของโรงพยาบาล เพื่อประสานทางกาชาดให้ช่วยเหลือ
สุดท้ายก่อนกลับบ้านพยาบาลได้เห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยและญาติครั้งแรกหลังจากเยี่ยมบ้านครั้งแรก 3 วันหลังจาก
นั้นทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้แจ้งมายังทีมหมอครอบครัวว่าผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบที่ บ้าน
ท่ามกลางคนในครอบครัวอย่างที่ผู้ป่วยตั้งใจไว้
จากการดูแลคนไข้รายนี้พยาบาลได้เรียนรู้ว่า วิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่เกิดความทุกข์ทรมานมากนักและจะ
ทําให้ จ ากไปอย่ างสงบก็คือ การดูแลบรรเทาโรคตามอาการ (symptom control) การบรรเทาความเจ็บปวด
(relief pain) ตลอดจนการดูแลทางด้านจิตใจ (spiritual healing) ให้แก่ผู้ป่วยรวมถึง (support) ด้าน จิตใจญาติ
ของผู้ป่วย ช่วงสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยจะเป็นช่วงที่อยู่ในความทรงจำของครอบครัวไปชั่วชีวิตการดูแลอย่างเป็น
องค์รวมในช่วงระยะสุดท้ายก่อนผู้ ป่วยจะเสียชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติตัดสินใจ
เลือกวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ถือเป็นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ที่บคุ ลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยในฐานะเพื่อนมนุษย์

บทสรุป
โรงพยาบาลฝางเชื่อว่า ในทุกหน่วยบริการสาธารณสุขของประเทศไทยมีการดำเนินงานในเรื่องนี้กันเป็น
ประจำอยู่แล้ว บางหน่วยงานอาจจะทำได้ดีกว่าภาพถ่ายเล่าเรื่องที่เรานำเสนอในครั้งนี้ ขอบคุณกองบรรณาธิการ
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ที่ให้โอกาสกับโรงพยาบาลฝาง ในการนำเสนอแลกเปลี่ยนผลงาน เพื่อการเรียนรู้
ร่วมกัน โรงพยาบาลฝางได้น ำแนวคิดของความไว้วางใจลงสู่บุคลากรทุกคน ทุกหน่วยงาน ในโรงพยาบาลฝาง
เพราะเราเชื่อว่าความไว้วางใจจากการให้การดูแลผู้ป่วย สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในทุกจุดบริการ เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วย
ก้าวเท้ าเข้าสู่ ส ถานบริก ารที่ ได้ ชื่ อว่า “ให้ บ ริ การด้า นสุข ภาพกับ ผู้ ป่ว ย”จนกระทั่ งผู้ ป่ วยกลั บ ถึงชุม ชน และ
ครอบครัว ความไว้วางใจของผู้ป่วยและครอบครัวที่ มีต่อโรงพยาบาล จะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยมีการเจ็บไข้ ได้ป่วย
ที่เกินกำลังความรู้ความสามารถของผู้ป่วยและครอบครัวที่จะเยียวยากั นเอง ซึ่งผู้ป่วยและครอบครัวไว้วางใจว่า
บุ คลากรทางการแพทย์ จะดูแลเขาอย่ างมีคุณ ภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานวิช าชีพและมาตรฐานบริการสุขภาพ
ในทางกลับกัน บุคลากรทางการแพทย์ก็คาดหวังและไว้วางใจว่า ผู้ ป่วยและครอบครัวจะให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและ
ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อร่วมกันสร้างผลลัพธ์การดูแลทีด่ ี
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสร้างเครือข่ายของผู้ป่วยที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ญาติ ครอบครัว อาสาสมัคร จิตอาสากลุ่มต่างๆ
และชุมชนให้ มีความเข้มแข็ง มีช่องทางการติดต่ อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ เกิดเครือข่ายของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการดูแลแบบประคับประคองแบบบูรณาการ
2. เพิ่มการถอดบทเรียนซึ่งเป็ น กระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้เกิดการทบทวนการทำงาน
ร่วมกัน เกิดความเข้าใจและมีความเชื่อมโยงระหว่างกันในทีม โดยมีการถอดบทเรียนเป็นระยะ ๆ สอดแทรกอยู่ใน
กระบวนการทำงานโดยไม่ต้องรอผลลัพธ์สุดท้าย

เอกสารอ้างอิง
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2563). แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาล: นนทบุรี. 14-24
ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ และคณะ. (2561). คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliataive
Care) แบบบูรณาการ. กรมการแพทย์แผนไยและการแพทย์ทางเลือก: กรุงเทพฯ. 45-47.
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน). (2563). การประชุม 21st HA National Forum
Enhancing Trust in Healthcare, วันที่ 10-13 มีนาคม 2563, ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM
เมืองทองธานี.

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563

89

ผลงานโครงการ PNK ชวนขยับ นับก้าว ครบรอบ 63 ปี เดิน-วิง่ ท้าใจ Season 1
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ความเป็นมา
ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายคือ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็ งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศ
แข็งแรง” โดยการส่ งเสริมและรณรงค์ให้ คนไทยออกกำลั งกาย โดยให้ ชุ มชนเป็น ฐานในการสร้า งสุ ขภาวะที่ดี
มีความรอบรู้ด้านสุ ขภาพที่ถูกต้อง และส่ งเสริมให้ บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุ ขภาพแก่ประชาชน
(Health Model) เพื่อให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง รักการออกกำลังกายให้มากขึ้น เพื่อลดผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและประกาศให้ ปี 2563 เป็น ปีแห่งการออกกำลังกายเพื่อให้คนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค โดย
ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรโรงพยาบาล ร่วมเป็นต้นแบบบุคคลสุขภาพดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการออกกำลังกาย
เพิ่มขึ้นซึ่งการออกกำลังกายหรือการมีกิจกรรมทางกายเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกวัย อีกทั้ งยังช่วยลดความ
เสี่ย งจากโรคเรื้อรัง หากมี การปฏิบั ติตนจนมีกิจกรรมทางกายเพี ยงพอ จะเป็ นจุดเริ่มต้นของการมีพฤติกรรม
สุขภาพอื่นที่ดีตามมา
การศึกษาวิจัย ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุความไม่กระตือรือร้นที่จะออกกำลังกาย ส่งผลให้มี
ความเสี่ ย งต่ อ การเป็ น โรคร้ ายเพิ่ ม ขึ้ น ทั่ ว โลกและจากวารสารทางการแพทย์ Lancet (The Lancet Global
Health Journal) เผยผลการศึกษาของ WHO ที่สรุปจากการเก็บข้อมูลกิจกรรมของประชากร 1.9 ล้านคน ใน
168 ประเทศ ตลอดทั้งปี 2559 พบว่า ผู้หญิงราว 1 ใน 3 และ ผู้ชายราว 1 ใน 1 มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้าย
มากมาย ทั้ง โรคหัวใจ โรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง รวมถึงยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต หาก
พวกเขายังคงไม่หันมาออกกำลังกายให้มากขึ้นนอกจากนั้น WHO ยังเผยข้อมูลเพิ่มด้วยว่าระดับการทำกิจกรรม ที่
ใช้แรงจากร่างกายของคนทั่วโลก แทบไม่มีความเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปี 2544 (เกือบ 20 ปี) แม้จะมีโครงการต่างๆ
ที่ช่วยกระตุ้นให้คนหันมาออกกำลังกายแล้ว ก็ตาม ทางด้านทีมวิจัยของ WHO เผยว่า ปัจจัยที่ทำให้ผู้คนใส่ใจกับ
สุขภาพของตัวเองน้อยลง โดยเฉพาะการออกกำลังกายนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก ฐานะทางการเงินซึ่งทางองค์การมัย
โลก ได้ให้คำแนะนำให้ ผู้ใหญ่ ระหว่างอายุ 18 - 65 ปีทุกคนควรทำกิจกรรมกายบริหารระดับปานกลาง หรืออก
กำลังกายระดับปานกลาง (Moderate Aerobic Activity) อย่างน้อย 150 นาที ต่อสัปดาห์ เช่น การเดินเร็ว ว่าย
น้ำและปั่นจักรยาน หรือออกกำลังกายเต็มที่ (Vigorous Exercise) 75 นาทีต่อสัปดาห์ เช่น การวิ่ง หรือ เล่น
กีฬา เป็นทีม เพื่อสร้างกล้ามเนื้อนอกจากนี้ ควรฝึกกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ ส่วน
การทำกายบริหารหรือกิจกรรมแอโรบิกระดับปานกลาง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่
ที่ 50 - 70 % ของอัตราการเต้นสูงสุดนั้นสามารถเลือกได้ตามความชอบหรือความถนัด สำหรับการออกกำลังกาย
เต็มที่หรือมีความเข้มข้นสูงสุด ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ 70 - 85 % ของอัตรา
การเต้นสูงสุดนั้น ประกอบด้วย การวิ่งเร็วหรือวิ่งจ๊อกกิ้ง ว่ายน้ำเร็ว ขี่จักรยานขึ้ นเขาหรือปั่นด้วยความเร็วสูง เต้น
แอโรบิก ยิมนาสติก ตีเทนนิสประเภทเดี่ยว เล่ นฟุตบอลหรือรักบี้ และศิลปะการต่อสู้และการออกกำลังกายที่เน้น
การฝึกกล้ามเนื้อนั้น ประกอบด้วย การยกน้ำหนักหรือเล่นเวต วิดพื้น ซิตอัพ และโยคะ เป็นต้น
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โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดนนทบุรี ขนาด 515 เตียง มีบุคลากรทั้งสิ้น
1,645 คน ปี พ.ศ. 2562 บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 1,228 คน คิดเป็นร้อยละ 74.60 พบมี
ภาวะสุขภาพผิดปกติร้อยละ 91.3 และ ร้อยละ 79.6 มีภาวะไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ รองลงมาร้อยละ 36.1 มี
ภาวะอ้วนลงพุง และร้อยละ 25.8 มีภาวะโรคอ้วนจากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย และมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระงานและ
ขาดแรงจูงใจดังกล่าว
ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น กระตุ้ น ให้ บุ ค ลากร ในองค์ ก ร ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเพิ่ ม การขยั บ ร่ างกายในชี วิ ต
ประจำวัน มีกิจกรรมทางกาย และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เกิดความกระตือรือร้น ลดความเครียด
จากการทำงาน และตระหนักถึงภัยอันตรายของการนั่ งทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยง
ในการเกิดโรค NCDs กอร์ปกับ ปี พ.ศ. 2563 นี้ เป็นปีที่ 63 แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อเป็นการ
สร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และความรักใคร่ สามัคคีของบุคลากร ทุกระดับ ก่อให้เกิดภาพลั กษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้า งในองค์กร เพื่อทำให้เกิดความสุขและ
ความภาคภู มิ ใจที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งขององค์ ก ร โรงพยาบาลพระนั่ งเกล้ า โดยกลุ่ ม งานสุ ข ศึ ก ษา ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จึงได้จัดโครงการ “PNK ชวนขยับนับก้าว ครบรอบ 63 ปี เดิน วิ่ง ท้าใจ Season 1”
ดำเนินการในรูปแบบของ Virtual Run ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถ ร่วมเดิน วิ่ง สะสมระยะทางด้วยแอปพลิเคชั่น
(Application) และกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization หรือ
องค์กรสุขภาพดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล
2. เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และความรักใคร่สามัคคีของบุคลากร
3. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมีการออกกำลังกาย/กิจกรรมทางกายที่เพียงพอ อย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต
4. เพื่อเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี

วิธีดำเนินการ
จัดในรูปแบบ virtual run กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกวิ่งตามสถานที่ ที่ต้องการ โดยสะสมระยะทาง และ
ส่งผลวิ่ง จากรูปถ่ายใน application ที่สามารถจับระยะทางวิ่งได้ เช่น Garmin Connect, Strava, Endomodo,
Runtastic, Fitbit หรื อ application นั บ ก้ า ว และ health application อื่ น ใดที่ ติ ด ตามกิ จ กรรมการเดิ น วิ่ ง
ระหว่างวันแทนก็ได้
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กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนตามลิงค์ด้วยการสแกน QR code ตามรูปแบบที่ผู้ศึกษาได้จัดทำ บันทึกข้อมูล
ทั่ว ไป ได้แ ก่ ชื่ อ-สกุ ล กลุ่ ม งาน ตำแหน่ ง น้ ำหนัก ส่ วนสู ง รอบเอว ระบุ ID Line ส่ วนตั วและเข้ าสู่ ไลน์ห้ อ ง
โครงการ PNK ชวนขยับนับก้าว ครบรอบ 63 ปี เดิน วิ่ง ท้าใจ Season 1 เพื่อสะสมระยะการออกกกำลังกายเดิน
วิ่งเป็นรายวัน ก่อนเริ่มกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายจะต้องมาวัดองค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง Body Composiption
Analyzer เพื่อดูข้อมูลสมรรถภาพก่อนสะสมระยะทางในการเดิน - วิ่งครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ชี้แจ้งรายละเอียดการส่ง
ข้อมูลการเดิน - วิ่ง ของแต่ละวัน และการสะสมระยะทางเดิน - วิ่ง ตามที่กำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่ส มัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 244 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 เวลา 30 วัน
เก็บรวบรวมจำนวนก้าวเดิน/วิ่ง ในแต่ละวัน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 ก้าวและต้องส่งจำนวน
ก้าว เข้าสู่ห้องไลน์ผู้ศึกษา โดยกำหนดเวลาส่งไม่เกิน เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป เมื่อครบ 30 วัน นำข้อมูลมา
ประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
ระยะที่ 2 เวลา 60 วัน
ระยะที่ 3 ครบ 63 วัน สิ้นสุดโครงการ
กลุ่ ม เป้ า หมายจะต้ อ งวั ด องค์ ป ระกอบร่ า งกายด้ ว ยเครื่ อ ง Body Composition Analyzer เพื่ อ ดู
สมรรถภาพร่างกายเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
กิจ กรรมดังกล่ าวเปิ ดให้ ผู้ ให้ ผู้ เข้าร่ว มโครงการ สามารถสะสมแต้ม เมื่ อเดิน วิ่ง หรือออกกำลั ง กายถึง
เป้ า หมาย ซึ่ ง เกณฑ์ ก ำหนดให้ ท ำคะแนนได้ ต่ ำ สุ ด 10 points ต่ อ วั น หรื อ เดิ น สู ง สุ ด 10,000 ก้ า วต่ อ วั น
(อ้างอิง WHO วัยทำงาน ควรมีกิจกรรมทางกาย ระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือมีกิจกรรม
ทางกายระดับหนัก อย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์)

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป พบว่า บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ PNK ชวนขยับนับก้าว ครบรอบ 63 ปี เดิน - วิ่ง ท้าใจ
Season 1 ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.61 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 16.39 เป็นเพศชาย กลุ่มที่พบมากที่สุด ร้อยละ
25.40 มีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี รองลงมาร้อยละ 25 มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี และร้อยละ 23.77 มีอายุระหว่าง
20 - 29 ปี
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ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
1. อายุ
< 20 ปี
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
≥ 60 ปี
รวม

จำนวน

ร้อยละ

40
204
244

16.39
83.61
100.00

1
58
57
61
62
5
244

0.41
23.77
23.36
25.00
25.40
2.06
100.00

ข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรที่ผ่านมา พบว่า
1. การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน ของบุคคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.10
ออกกำลังกายบ้างเท่าที่มีโอกาส รองลงมาร้อยละ 18.80 ออกกำลังกายเป็นประจำและร้อยละ 11.10 ไม่ออกกำลัง
กาย
2. ระยะเวลาออกกำลังกายในแต่ละครั้ง ของบุคคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กลุ่มที่ พบมากที่สุด
ร้อยละ 49.30 ออกกำลังกายครั้งละไม่เกิน 30 นาที รองลงมาร้อยละ 42.00 ออกกำลังกายครั้งละ 30 - 60 นาที
และร้อยละ 8.70 ออกกำลังกายมากกว่า 60 นาที
3. เหตุผลที่ทำให้ไม่ออกกำลังกาย ของบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ก่อนเข้าร่วมโครงการ PNK
ชวนขยับนับก้าว ครบรอบ 63 ปี เดิน - วิ่ง ท้าใจ Season 1 กลุ่มที่พบมากที่สุด ร้อยละ 35.31 ไม่มีเวลาร่วมกับ
เหตุผลอื่นๆ (ขี้เกียจ ไม่ชอบ ไม่มีสถานที่ ไม่มีผู้ร่วมออกด้วย เป็นต้น) รองลงมาร้อยละ 23.19 ไม่มีเวลา และร้อย
ละ 13.04 สุขภาพไม่เอื้ออำนวย
4. เหตุผ ลที่ต้องการออกกำลังกายในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ กลุ่มที่พบมากที่สุด ร้อยละ 35.27
ต้องการลดน้ำหนัก และให้สุขภาพแข็งแรง รองลงมาร้อยละ 22.70 ต้องการลดน้ำหนักและเข้ากลุ่ม และร้อยละ
21.25 ต้องการลดน้ำหนักของตนเอง
5. ความพร้อมในการออกำลังกายครั้งนี้ กลุ่มที่พบมากที่สุด ร้อยละ 39.61 ลงมือออกกำลังกายแล้วแต่
ยังไม่ต่อเนื่องและยังไม่ถึง 6 เดือน รองลงมาร้อยละ 26.10 สนใจที่จะออกกำลังกาย แต่รอเวลาและร้อยละ 15.94
ออกกำลังกายต่อเนื่องเกิน 6 เดือน
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร
พฤติกรรมการออกกำลังกาย
1. การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน
ออกกำลังกายเป็นประจำ
ออกกำลังกายบ้างเท่าที่มีโอกาส
ไม่ออกกำลังกาย
รวม
2. ระยะเวลาออกกำลังกายในแต่ละครั้ง
ครั้งละไม่เกิน 30 นาที
ครั้งละ 30 – 60 นาที
มากกว่า 60 นาที
รวม
3. เหตุผลที่ทำให้ไม่ออกกำลังกาย
ไม่ตอบ
ไม่มีเวลา
สุขภาพไม่เอื้ออำนวย
ไม่ชอบออกกำลังกาย
ไม่มีสถานที่ออกกำลังกาย
ขี้เกียจ
ไม่มีผู้ร่วมออกกำลังกาย
ไม่มีเวลาร่วมกับเหตุผลอื่นๆ
รวม
4. เหตุผลที่ต้องการออกกำลังกาย
ต้องการลดน้ำหนักของตนเอง
ต้องการเข้ากลุ่มเพื่อน
ต้องการให้สุขภาพแข็งแรง
ลดน้ำหนักและเข้ากลุ่ม
ลดน้ำหนักและสุขภาพแข็งแรง
ลดน้ำหนัก และสุขภาพแข็งแรงร่วมกับเหตุผลอื่นๆ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

39
145
23
207

18.80
70.10
11.10
100.00

102
87
18
207

49.30
42.00
8.70
100.00

19
48
27
18
10
6
6
73
207

9.18
23.19
13.04
8.69
4.83
2.88
2.88
35.31
100.00

44
16
12
47
15
73
207

21.25
7.73
55.80
22.70
7.25
35.27
100.00
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร (ต่อ)
พฤติกรรมการออกกำลังกาย
5. ความพร้อมในการออกกำลังกายครั้งนี้
ยังไม่พร้อมออกกำลังกาย
สนใจที่จะออกกำลังกาย แต่รอเวลา
วางแผนว่าไม่เกินหนึ่งเดือนข้างหน้าจะลงมือออกกำลังกาย
ลงมือออกกำลังกายแล้ว แต่ไม่ต่อเนื่อง ยังไม่ถึง 6 เดือน
ออกกำลังกายต่อเนื่องเกิน 6 เดือน
รวม

จำนวน

ร้อยละ

11
54
27
82
33
207

5.31
26.10
13.04
39.61
15.94
100.00

ข้อมูลวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ประกอบด้วย ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว พบว่า กลุ่มที่พบมากที่สุด
ร้อยละ 48.80 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รองลงมาร้อยละ 23.70 มีภาวะอ้วนระดับ 2 และร้อยล ะ
11.60 มีภาวะอ้วนระดับ 1 สำหรับเส้นรอบเอวในเพศชาย พบว่า ร้อยละ 9.70 อยู่ในเกณฑ์ปกติ และร้อยละ 4.30
มีรอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐาน และเพศหญิง ร้อยละ 56.00 มีรอบเอวเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและร้อยละ 30.00
มีเส้นรอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละ ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน และระดับไขมัน
ในช่องท้อง ก่อนเข้าร่วมโครงการ
องค์ประกอบในร่างกาย
1. ดัชนีมวลกาย (Body mass index)
< 18.50
น้อยกว่ามาตรฐาน
18.50-22.90 ปกติ
23.00-24.90 อ้วนระดับ 1
25.00-29.90 อ้วนระดับ 2
> 30.00
อ้วนระดับ 3
รวม
2. เส้นรอบเอว
เพศชาย
≤ 90 ซม.
≥ 90 ซม.
รวม

จำนวน

ร้อยละ

14
101
24
49
19
207

6.70
48.80
11.60
23.70
9.20
100.00

20
9
29

9.70
4.30
14.00
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ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละ ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน และระดับไขมัน
ในช่องท้อง ก่อนเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)
องค์ประกอบในร่างกาย
1. เส้นรอบเอว
เพศหญิง
≤ 80 ซม.
≥ 80 ซม.
รวม

จำนวน

ร้อยละ

116
62
178

56.00
30.00
86.00

สรุปผลลัพธ์ที่ได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 244 คน ส่งระยะก้าวสม่ำเสมอ 124 คน (ร้อยละ 50.81)
สะสมก้าวได้ตามเกณฑ์ในระยะที่ 1 (30 วัน) 53 คน (ร้อยละ 42.74)
สะสมก้าวได้ตามเกณฑ์ในระยะที่ 2 (60 วัน) 30 คน (ร้อยละ 24.19)
สำหรับระยะที่ 3 (63 วัน) ประกาศผลรางวัล 21 รางวัล
ประเภทลดน้ำหนักได้มากที่สุด
- ผู้ที่มนี ้ำหนักเกินเกณฑ์ ลดน้ำหนักได้ 16 คน และน้ำหนักที่ลดได้สูงสุด 11.60 กิโลกรัม
- ผู้ที่มีน้ำหนักเท่าเดิม 2 คน (อยู่ในเกณฑ์)
- ผู้ที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 คน (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์)*
ประเภทจำนวนระยะก้าวที่สะสม ตั้งแต่ 1,000,000 ก้าวขึน้ ไป/63 วัน เป็นจำนวน 23 คน
(ระยะสะสมก้าวสูงสุด 2,613,210 ก้าว/63 วัน)
ผลประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม
ความพึงพอใจในภาพรวม ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์และการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านรูปแบบการจัด
กิจกรรม ด้านของรางวัลในการสะสมแต้ม/รางวัลเมื่อสิ้ นสุดโครงการ และด้านเจ้าหน้าที่/การให้ บริ การ พบว่า
ความคาดหวังก่อนเข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.70 มีความคาดหวัง อยู่ในระดับมากที่สุด และร้อยละ
3.30 มีความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและความพึงพอใจภายหลังเข้าร่วมโครง พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 100.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ระยะเวลาการดำเนินงาน
ระยะเวลา 24 มิถุนายน - 25 สิงหาคม 2563 (63 วัน)
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สรุปการศึกษา
การศึก ษาครั้ งนี้ นอกจากได้ต้ น แบบคนสุ ข ภาพดีของโรงพยาบาลแล้ ว ยั งส่ งผลให้ บุ คคลากรมี ความ
ตระหนัก/ความตื่นตัว เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย และมีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และความรักใคร่สามัคคีของบุคลากร สามรถเชิญชวนบุคคลใน
หน่วยงานและครอบครัว มาร่วมออกกำลังกาย

เอกสารอ้างอิง
1. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. “ก้าวท้าใจแนะวิธีสมัครก้าวท้าใจ Season 1 เพื่อร่วมวิ่งท้าใจสะสม
60 วัน 60 กม.” สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2563 จาก https://www.it24hrs.com/2020/virtual-run-season1moph-apply.
2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. “การออกกำลังกายในวัยทำงาน” สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2563 จาก
https://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1739.
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ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 20
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ร่วมกับ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กำหนดการจั ด การประชุ ม วิ ช าการสุ ข ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 20 เรื่ อ ง “ล้ ม หรื อ รุ ก : ปรั บ
พฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวั ด
นครนายก
ชมวิดีทัศน์เปิดการประชุม ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพการมอบโล่รางวัลนักสุขศึกษาดีเด่น
มอบใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาจากทัว่ ประเทศ รับฟังการบรรยาย/อภิปราย และการนำเสนอผลงาน
วิชาการและโปสเตอร์ โดยหัวข้อการประชุม ประกอบด้วย
▪ พฤติกรรมกรรมสุขภาพวิถีชีวิตใหม่
▪ อปท.บทบาทเชิงรุก เพื่อปรับพฤติกรรม สู่วิถีชีวิตใหม่
▪ หนึ่งตำบล รวมพลังเป็นหนึ่ง สร้างสังคมสุขภาวะ
▪ รูปแบบชุมชนมีส่วนร่วม จัดการพฤติกรรม สร้างวิถีชีวิตใหม่
▪ วิถีชีวิตใหม่บนความเท่าเทียม
▪ ระบบสุขภาพรอบรู้ ด้วยมาตรฐานละบริการคุณภาพ
▪ Bully พฤติกรรมรังแกและคุกคามในสังคมไทย
▪ การสร้างสังคมไทยเป็นสุข ด้วยวิธีประนีประนอม
อัตราค่าลงทะเบียน มีดังนี้
อัตราค่าลงทะเบียน
1. ผู้สนใจทัว่ ไป
2. สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
3. สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
เกษียณอายุแล้ว
4. นักสุขศึกษาดีเด่น
5. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
6. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ภายใน 31 มี.ค.64
2,800 บาท
2,300 บาท
1,500 บาท

1 เม.ย.64 เป็นต้นไป
3,000 บาท
2,500 บาท
1,800 บาท

1,500 บาท
1,500 บาท*
350 บาท**

1,800 บาท
1,800 บาท*
350 บาท**

* ได้รับเฉพาะเอกสารวิชาการ อาหารกลางวันและอาหารว่าง ** ได้รับเฉพาะอาหารว่าง

ติดตามข่าวสารการจัดประชุม และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ที่ www.hepa.or.th
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สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ (02) 354-8553, โทรสาร (02) 644-8999
เลขประจำตัวสมาชิก ...............................
(สมาคมกำหนดให้ภายหลัง)

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
1. ข้าพเจ้าชื่อ นาย / นาง / นางสาว / ยศ ..........................................................นามสกุล ...................................................
2. สถานภาพสมรส
( ) คู่
( ) โสด
3. การศึกษาระดับสูงสุด ..................................................................ปีการศึกาที่สำเร็จ ............................................................
วุฒทิ างสุขศึกษา คือ .............................................................. จากสถาบัน ..........................................................................
4. อายุ ................... ปี (กรณีสามารถเปิดเผย วัน เดือน ปีเกิด ได้ โปรดระบุ)
เกิดวันที่ .................................... เดือน ........................................................... พ.ศ. ............................................................
5. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน................................................ กรณีเกษียณ ตำแหน่งสุดท้าย........................................................
6. หน่วยงานที่ทำในปัจจุบัน (โปรดระบุให้ละเอียด เช่น แผนก กอง กรม กระทรวง)
………………………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน เลขที่ .............. ซอย/ถนน .............................................. แขวง/ตำบล ......................................
เขต/อำเภอ ................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์......................
อีเมล์ ........................................................
8. บ้านที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ .............. ซอย/ถนน ................................................... แขวง/ตำบล ...........................................
เขต/อำเภอ ................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์......................
9. การติดต่อเอกสารต้องการส่งที่ ( ) บ้าน
( ) ที่ทำงาน
10. ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ประเภท
( ) สมาชิกกิตติมศักดิ์
จำนวน ........................................... บาท
( ) สามัญตลอดชีพ 1,000 บาท
จำนวน ........................................... บาท
ผู้สมัคร ...................................................................
วันที่รับสมัคร .................../......................../............
ผู้รับสมัคร ..............................................................

วิธีชำระค่าสมัครสมาชิก
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ
เลขทีบ่ ัญชี 254 – 211090 - 7
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คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
Journal of The Health Education Professional Association
http://hepa.or.th/journal.php
อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com

วารสารสมาคมวิช าชีพ สุ ขศึก ษา เผยแพร่ความรู้ ทางวิช าการและผลงานวิ จั ย ที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ผู้ป ฏิบั ติงานและผู้ ส นใจทั่ ว ไป ทั้งนี้ บทความทุ กเรื่ องจะได้ รับ การพิ จารณาจากผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เฉพาะสาขา
ก่ อ นการเผยแพร่ กองบรรณาธิ ก ารฯ มี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะรั บ บทความวิ ช าการ งานวิ จั ย และสาระความรู้
ด้ า นสุ ข ศึ ก ษา พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค จากสมาชิ ก สมาคมฯ
ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไป เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีแนวทางการจัดเตรียมต้นฉบับ ดังนี้

ลักษณะของบทความทีส่ ง่ เผยแพร่
1. เป็นบทความวิชาการด้านสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค
ในรูปแบบ บทความทางวิชาการ สาระความรู้/เรื่องเล่าจากประสบการณ์/สรุปบทเรียน หรือ ผลงานวิจัย
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินชีวิต
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพมิ พ์มาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
4. เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
5. ระบุชื่อเจ้าของบทความและรายละเอียดการติดต่อ

รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ
บทความวิชาการ ต้นฉบับจัดพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ระบุชื่อ
เรื่องไว้บรรทัดแรก กึ่งกลางหน้า บรรทัดถัดมาระบุชื่อเจ้าของบทความและสถานทีท่ ำงาน จัดหัวข้อตามความ
เหมาะสม ควรระบุแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงประกอบไว้ด้วย ความยาวเรื่องไม่เกิน 12 หน้า
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ผลงานวิจัย ต้นฉบับจัดพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ความยาว
เรื่องไม่เกิน 12 หน้า จัดหัวข้อตามลำดับดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวหนา)
2. ระบุชอื่ ผูว้ ิจัย ผู้ร่วมวิจัย และสถานทีท่ ำงาน
3. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ) โดยระบุคำสำคัญทีบ่ รรทัดสุดท้าย
4. เนื้อหา ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เอกสารอ้างอิง
5. ระบบการอ้างอิง ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA style หรือระบบ นาม-ปี ของ Publication
Manual of the American Psychological Association
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่อเี มล์ kmkaeo@gmail.com; hepathai@gmail.com
ส่ง บรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อาคาร 3 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จัดบริการเพือ่ สังคม
เผยแพร่ชั้นหนังสือ “รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน”
ดาวโหลดได้ฟรี ที่ http://hepa.or.th/journal.php
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การประชาสัมพันธ์ธุรกิจในวารสารและอัตราค่าบริการ
วารสารฯ ได้จัดหน้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพื่อการเผยแพร่ข้อความ
และภาพโฆษณา ซึง่ กองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและการปฏิบัติตัวของประชาชน
อัตราค่าบริการ มีดังนี้
1. พื้นทีห่ น้าก่อนปกหลัง เต็มหน้า ราคา 2,000 บาท
2. พืน้ ทีห่ น้าก่อนปกหลัง ครึ่งหน้า ราคา 1,000 บาท
3. พืน้ ทีอ่ ื่นหรือการจัดวางสอดแทรกเนื้อหาในรูปแบบอื่นๆ ราคาตามการตกลงเป็นรายกรณี
ผู้ ป ระสงค์ จ ะใช้ พื้ น ที่ ของวารสารฯ นี้ ในการประชาสั ม พัน ธ์ธุรกิ จ หรือโฆษณาสิ น ค้าและบริ การ
สามารถส่งข้อความเผยแพร่และภาพโฆษณาในรูปของ pdf, ppt, JPEG, PNG, .doc มาที่ กองบรรณาธิการ
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com โทรศัพท์ 081-6840109
วิธีชำระค่าบริการ
1. โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 254 - 211090 - 7
2. ส่งหลักฐานการโอน/ชำระเงิน มาที่อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com
หรือ LINE และตรวจสอบการเผยแพร่ได้ที่ http://hepa.or.th/journal.php
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

ประกาศขายทีด่ ินด่วนราคาถูก
o ที่ดินเปล่า 70 ตารางวา ม.ปาริชาติ คลอง 4 โครงการแลนด์แอนเฮ้าส์
ถนนรังสิต-นครนายก
o ที่ดินเนือ้ ที่ 48 ตารางวา ตรงกันข้าม กับ ม.ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
ซอย 7 ถนนกาญจนวนิช
o ที่ดิน 1 ไร่พร้อมบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก แอร์ทุกห้อง
อยู่ในชลพฤกษ์ รีสอร์ท ถนนรังสิต-นครนายก
o ที่ดินเปล่า หลังห้องอาหารช่อชะมวง โครงการสาริกาชาเล่ต์ อ.เมือง จ.นครนายก
แปลงละ 100 ตารางวา จำนวน 4 แปลง ก่อนถึงน้ำตกวังตะไคร้
o ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 4 ไร่ ซอยโพธิ์เงิน อ.เมือง จ.นครนายก

สนใจติดต่อ โทร 081-310-9798

ขายนา 102 ไร่ ๆ ละ 150,000 บาท
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ติดถนน ด้าน หลังติดคลองชลประทาน
ห่างรถไฟรางคู่ 60 เมตร ใกล้ชมุ ชน โรงเรียน

ติดต่อ ชัยสิทธิ์ โทรศัพท์ 081-484-4030
* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

คุณปรีชา-คุณเกสร สุสันทัด
โทร. 081-637-9709
สนับสนุนการจัดทำ
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาออนไลน์

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน
ผลงานลำดับที่ 3 เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
เนือ้ หา 285 หน้า ราคา 270 บาท ประกอบด้วย
บทที่ 1 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
บทที่ 2 การออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 การเลือกใช้กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 4 ปฏิบัติการและบทเรียนภาคสนาม
บทที่ 5 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 6 เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 7 ถาม-ตอบ เพิ่มความรอบรู้
บทที่ 8 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ มีจำหน่ายทีศ่ ูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา, ร้านนายอินทร์, ร้านซีเอ็ดบุ๊ค, ร้านหนังสือชั้นนำ
eBook สัง่ ซื้อได้ที่ www.chulabook.com, www.naiin.com, www.se-edbook.com
หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขัน้ พื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ (ผลงานลำดับที่ 2)
เนื้อหา 180 หน้า ราคา 170 บาท ประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิ ด ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ
บทที่ 2 หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
บทที่ 5 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสมั พันธ์
บทที่ 6 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ
บทที่ 7 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการพัฒนาปัญญาของมนุษย์
บทที่ 8 Health Literate Organization & Happy Workplace
บทที่ 9 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ (ผลงานลำดับที่ 1)
เนื้อหา 228 หน้า ราคา 220 บาท ประกอบด้วย
ส่วนทีห่ นึ่ง พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมิน
บทที่ 1 พัฒนาการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 2 องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส่วนที่สอง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบุคคล
บทที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
บทที่ 5 การสร้างการเรียนรู้และการสือ่ สาร
บทที่ 6 กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล
ส่วนที่สาม การสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพระดับองค์กร
บทที่ 7 องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)
บทที่ 8 องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) กับการสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
ส่วนที่สี่ แนวโน้มการพัฒนา และบทสรุปส่งท้าย
บทที่ 9 แนวโน้มการสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
บทที่ 10 บทสรุปส่งท้าย
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