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Abstract
This quasi experiment research with two-group pretest-posttest
design aimed to compare the effects from the use of a procedural model
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to reduce the risk of coronary heart disease by implementing and holding
on 3R (Risk stratification—Risk education—Risk reduction) with Royal Thai
Air Force personnel. A sample of 60 with risk of coronary heart disease
were divided into experimental and control groups of 30 each. Data
concerning the risk were collected before and 3 months after using
procedural model, and the follow-up data were collected 1 year later in
order to examine the persistence of the model’s results. Descriptive
statistics and t- test were used for data analysis.
The results showed that 1) the risk to coronary heart disease of
the experimental group in 3 months and one year after using procedural
model was less than before using the procedural model with statistical
significance of p<0.05; 2) the risk to coronary heart disease of the
experimental group was less than that of the control group with statistical
significance of p<0.05 both in 3 months after using the model and one
year later. It might be concluded that persons using a procedural model
are less exposed to the risk of coronary heart disease.
Keywords: Coronary heart disease, primary prevention, procedural model
บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้ตัวแบบเชิง
กระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจในข้าราชการกองทัพอากาศ ได้แก่
กระบวนการประเมินความเสี่ยง (risk stratification) การให้ข้อมูลในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (risk education) การลดความเสี่ยง (risk reduction) และติดตามการลง
มือปฏิบัติ (holding on) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
196

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

Journal of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University,
Yai Campus
January – June 2017
วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ
ทยาลัยHat
สงขลานคริ
นทร์Vol.9,
วิทNo.1
ยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560
Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus Vol.9 , No.1 January - June 2017

195

ระดับปานกลาง จานวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ความเสี่ ย งของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งก่ อ นและหลั ง การใช้ ตั ว แบบเชิ ง
กระบวนการ นาน 3 เดือน แล้วเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งหลังใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการ
นาน 1 ปี เพื่อศึกษาความคงอยู่ของตัวแบบเชิงกระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา และเปรียบเทียบผลการทดลองด้วยสถิติ t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของกลุ่ม
ทดลอง หลังใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการ เป็นระยะเวลา 3 เดือนและ 1 ปี ต่ากว่าก่อนใช้
ตัวแบบเชิงกระบวนการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) 2) กลุ่มทดลองมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ หลังใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการนาน 3 เดือน และหลัง
ใช้ ตั ว แบบเชิ ง กระบวนการนาน 1 ปี ต่ ากว่ า กลุ่ ม ควบคุม อย่ า งมี นั ย สาคัญ ทางสถิติ
(p<.05) สรุปได้ว่า บุคคลที่ใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้
คาสาคัญ: โรคหลอดเลือดหัวใจ การป้องกันโรคปฐมภูมิ ตัวแบบเชิงกระบวนการ
บทนา
แนวความคิ ด ตามทฤษฎี ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย์ มี ค วามเชื่ อ ว่ า ศั ก ยภาพของ
บุคคลเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ โดยการริเริ่มดาเนินการจากภายในตน เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ จนสามารถนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมาใช้
นี่เป็นวิธีการและเป้าหมายในการพัฒนา สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านสุขภาพ
ที่ ม องว่ า สุ ข ภาพไม่ ใ ช่ เ พี ย งเรื่ อ งของการเจ็ บ ป่ ว ยและความพิ ก ารที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานสาธารณสุขเท่านั้น แต่ เป็นสุขภาวะอันสมบูรณ์ทาง กาย จิต
สังคม และจิตวิญญาณ (ปัญญา) อย่างเป็นองค์รวม นี่เป็นความรับผิดชอบของบุคคลทุก
คน ที่ ต้ องให้ ค วามส าคั ญ ต่ อกระบวนการเสริม พลั ง ให้ ป ระชาชนและชุ ม ชนมี ความ
เข้มแข็ง เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

196

Journal
of Liberal
Arts, Prince
University, Hat
Vol.9, No.1 January – June 2017
วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิofทSongkla
ยาลัยสงขลานคริ
นทร์YaiวิCampus
ทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560
Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus Vol.9 , No.1 January - June 2017

197

(Archananuphap, 2008a, p. 336) กระบวนการดังกล่าวนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ ด้านสุขภาพและร่างกาย
อนึ่ง มีปัจจัยสาคัญที่ส่งผลเสีย ได้แก่ การถ่ายทอดรูปแบบชีวิตที่ไม่เอื้อหนุน
ต่อสุขภาพ จนพฤติกรรมและรูปแบบวิถีชีวิตเดิมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีเปลี่ยนแปลงไป
อาทิ ความนิยมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง เกิดภาวะโภชนาการเกินและภาวะไขมัน
ในเลือดสูง ในประเทศไทย พบว่า กลุ่มที่มีอัตราความชุกของโรคอ้วนสูงมักเป็นวัยผู้ใหญ่
ในกลุ่มอายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.2 และผลการสารวจพฤติกรรมการออกกาลัง
กาย พบว่ามีการออกกาลังกายน้อยลง โดยในจานวนประชากรที่มีอายุ 11 ปี ขึ้นไป
ทั่ ว ประเทศ 53.7 ล้ า นคน มี ผู้ ออกกาลัง กายประมาณ 15.6 ล้ า นคน คิด เป็ นร้อยละ
29.1 เท่านั้น (Health Information System Development Office, 2008) พฤติกรรม
การบริโ ภคและการปฏิ บั ติ ต นเหล่ า นี้ ล้ ว นท าให้ เ กิด โรคความดั น โลหิ ต สู ง ไขมั น สู ง
เบาหวาน เกิดความเสื่อมของหลอดเลือด ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
และป่วยเป็นโรคหลอดเลือดแข็งตัว กระทั่งเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในที่สุด
ปัจจุบันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary
artery disease: CAD) นับเป็นโรคที่พบบ่อยในลาดับต้นๆ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับแรกของประชากรทั่วโลกในปี ค.ศ.1990 (Abegunde et al., 2007) มีการทานายว่า
แนวโน้มจะเพิ่มเป็น 25 ล้านคนในปี ค.ศ. 2020 (WHO, 2007) ประเทศไทย ปี พ.ศ.
2552-2557 โรคหลอดเลือดหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากไม่นับรวมการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับสอง รอง
จากการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
อนึ่ ง เมื่ อพิ จ ารณาถึง กองทั พ อากาศที่ เป็ น ส่ ว นราชการ สั ง กัด กระทรวง
กลาโหม โดยมีข้าราชการประมาณ 50,000 คน กระจายกันปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนกัน
เพื่ อเตรีย มความพร้อมในการป้ องกันประเทศ อาทิ โรงเรียนการบิ น กองทั พอากาศ
ที่ต่างมีภารกิจหลักในการฝึกอบรมศิษย์การบิน เพื่อบรรจุเป็นนักบินของกองทัพอากาศ
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หน่ ว ยงานเหล่ า นี้ มี บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านประมาณ 1,000 คน ในปี พ.ศ.2549 ทั้ ง นี้
Veerakul et al. (2007) ได้ ศึกษาความชุ กของความเสี่ ย งโรคหลอดเลื อดหั ว ใจใน
ข้าราชการโรงเรียนการบิน ที่เข้ารับการตรวจร่างกายประจาปี จานวน 472 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจใน 10 ปี ตามการประเมิน
ความเสี่ ย งด้ ว ย Coronary risk chart อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางถึ ง ระดั บ สู ง (> 10%)
มีครึ่งหนึ่งของข้าราชการเป็นวัยผู้ใหญ่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 52
การป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการ
ด าเนิ น ชี วิ ต เนื่ อ งจากเป็ น โรคที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สาเหตุ ข องความพิ ก าร และการไร้
ความสามารถ (Riegel & Cocka, 1995, p. 457) โดยเฉพาะความสมบู ร ณ์ ใ นการ
ทางาน ดังนั้น แม้ว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในปัจจุบัน จะมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่ม
สูงขึ้นจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ แต่การป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
หัวใจก็ทาให้ผู้ป่วยไม่สามารถกลับ ไปอยู่ในสภาวะปกติได้ ผู้ป่วยจึงมีความทุกข์ทรมาน
ทางร่างกาย จิตใจ สังคม ที่ต้องมารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
การป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจึงเป็นแก่นใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง และจะส่ งผลต่อ
บุคคลโดยตรงรวมทั้งสามารถขยายผลสู่ประชาชนกับสังคมในแนวกว้าง อีกทั้ง ยังเป็น
แนวทางการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิที่ได้รับการยอมรับว่าประหยัดทรัพยากรสาธารณสุข
มากกว่าการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคแล้ว (Ebrahim et al., 2009, p. 3) ดังนั้นการป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจด้วยการปรับทัศนคติและพฤติกรรม จะส่งผลถึง วิถีชีวิตในการ
ควบคุ ม ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ป รับ เปลี่ย นได้ อั น ได้ แก่ การสู บ บุ หรี่ การออกกาลั ง กายแบบ
แผนการบริโภคที่มีผลต่อขนาดของรอบเอว ความอ้วนที่นาไปสู่ภาวะดื้อต่ออินสุลินและ
โรคเบาหวาน เป็นต้น (Veerakul et al., 2014, p. 343) นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงที่สาคัญ
เกี่ยวกับความเสี่ยง คือ การมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ชนิดจะเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน ทา
ให้โอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง 3
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ชนิดจะมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจสูงถึง 8–20 เท่าของผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง (Rippe
et al., 2007, p. 11)
แนวคิ ด และทฤษฎี ใ นปั จ จุ บั น ระบุ ว่ า การจั ด การกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งเหล่ า นี้
โดยใช้มาตรการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพหัว ใจ สามารถป้องกันโรคหัว ใจและ
หลอดเลือดได้กว่าร้อยละ 80-90 โดยเฉพาะในประเทศฟินแลนด์ (Ebrahim et al.,
2009, p. 3) แต่ในประเทศไทยมีความพยายามศึกษาแนวทางการลดโอกาสเสี่ยงการ
เกิ ด โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจในกลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย ง ได้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม โรคอ้ ว น กลุ่ ม
โรคเบาหวาน หรือกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง หรือเรียกว่าการป้องกันโรคหลอดเลือด
หัวใจระดับทุติยภูมิ (secondary prevention) กระนั้นก็ดีนับว่ายังมีการศึกษาวิจัยไม่
มากนักในประเด็นการป้องกันปฐมภูมิ (primary prevention) ในบุคคลที่ไม่มีอาการ
จากปั จ จั ย เสี่ ย งโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ งานวิ จั ย ที่ พ บ คื อ การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจของ
Lilahakun et al. (n.d.) ที่ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ใหญ่
อายุ ระหว่ า ง 35-59 ปี จ านวน 194 ราย ผลการศึกษาด้ า นการประเมิ น พฤติ กรรม
สุ ข ภาพ พบว่ า เพศชายไทยมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจที่ 10 ปี
ข้างหน้าสูงกว่าเพศหญิงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการทานายโอกาสการเกิดโรคสูง ได้แก่
ความดันโลหิต ระดับคลอเรสเตอรอล การสูบบุหรี่ และโรคเบาหวาน นอกจากนี้พบว่า
พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงได้แก่ การออกกาลังกาย โดยปัจจุบันแม้ว่าเราจะ
มีความรู้ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงของโรคเป็นอย่างดี แต่ยังมีช่องว่างระหว่างความรู้กับการ
นาไปปฏิบัติ เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่ทาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หรือ การป้องกันโรคทุติย
ภูมิ ไม่ได้ทาในบุคคลสุขภาพปกติ
การรับมือกับปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทย ยังขาดข้อมูลการ
วิ จั ย ในเรื่องความรู้กับ การน าไปปฏิบั ติ ในการป้ องกัน ระดั บ ปฐมภูมิ นั กวิ จั ย เริ่ม ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมากขึ้น ทาให้เริ่มมีการสารวจ
ปัจจัยเสี่ยงทางโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับประเทศ (Inter ASIA) ในปี พ.ศ. 2543200
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2544 การสารวจครั้งนี้มีข้อค้นพบที่สาคัญ คือ Relative risk ของปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ
ที่ สุ ด ที่ มี ผ ลต่ อการเสี ย ชี วิ ต ของประชากรตั ว อย่ า งไทย ได้ แ ก่ ระดั บ ความดั น โลหิ ต
(Cheepudomwit, 2004, p. 23) แต่มีข้อด้อยคือ ไม่ได้นาการคานวณความเสี่ยงรวม
ของโรคหลอดเลือดหัวใจมาใช้ในการศึกษา ทาให้ผลการวิจัยอธิบายได้ เพียงในกลุ่ม
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดทั่วๆ ไป ไม่ใช่การอธิบายความสัมพันธ์ต่อโรคหลอดเลือด
หัวใจโดยตรง นี่เป็นเพียงงานวิจัยเชิงป้องกันโรคเท่านั้น (Taeprayoon, 2008; Sirilak,
2007) ปั จ จุ บั น แนวคิ ด การรั บ รู้ แ ก้ ปั ญ หาระดั บ ปั จ เจก ได้ รั บ การยอมรั บ มากขึ้น
ทาให้บุคคลต้องเข้ามารับรู้ปัญหาและรับผิดชอบต่อภาวะสุ ขภาพ หรือความเสี่ยงของ
ตนเอง พยาบาลต้องปรับบทบาทในการร่วมเรียนรู้และสนับสนุนศักยภาพผู้รับบริการ
ดังนั้น พยาบาลก็ต้องสร้างความตระหนักให้บุคคลรับผิดชอบต่อความเสี่ยง เพื่อพัฒนา
ความสามารถตนเอง หรือพั ฒ นาแนวทางปฏิบัติ ในการสร้างความตระหนัก ต่อการ
ส่งเสริมความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคคลให้ตั้งใจและมีกาลังใจในการปฏิบัติ ตน
ตลอดจนร่วมดูแลให้คาปรึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้รับบริการจนพวกเขา
สามารถดาเนินชีวิตภายใต้รูปแบบที่ตนเองมีส่วนเลือกได้
ความส าคัญ และสภาพปั ญ หาดัง กล่ าวข้า งต้ น สรุป ได้ ว่ า ปั จ จุ บั น ยั ง ขาด
แนวทางเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคลในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจปฐมภูมิ หรือ
แนวทางในการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
บริบทคนไทย โดยเฉพาะกระบวนการคานวณความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจที่
ได้มาจากการคานวณ เพศ อายุ พฤติกรรมการสูบบุ หรี่ ระดับความดันโลหิต และผล
การตรวจของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ น้าตาลในเลือด และไขมันในเลือด หรือเครื่องมือ
Coronary Risk Chart (Veerakul et al., 2008) ปั จจุ บั นนี้ ยั ง ขาดแนวทางปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจโดยการริเริ่มของตนเอง อันจะนาไปสู่ความ
ยั่งยืนของพฤติกรรมที่บุคคลเลือกสรร ประกอบกับยังไม่มีการศึกษาถึงบทบาทของ
พยาบาล และผู้ให้บริการสาธารณสุขในการเสริมพลังให้ กลุ่มบุคคลที่ยังตรวจไม่พบโรค
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หรือยังไม่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องค้นหา
กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจระดับปฐมภูมิในบุคคลปกติ
ตามแนวคิดการป้องกันโรค แนวคิดการประเมิน และการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นได้ ด้ ว ยตนเอง นี่ เ ป็ น แนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบในระบบสุ ขภาพชุ ม ชนที่
ประชาชนต้องดูแล รับผิดชอบร่ว มกัน นับเป็นแนวคิดด้านบทบาทการสนับสนุนด้วย
การเสริมสร้างให้แก่ผู้รับบริการจากพยาบาล ผู้ซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการ
ยอมรับว่ามีความใกล้ชิดกับประชนมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยง
โรคหลอดเลือดหัวใจ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ข้าราชการ กองทัพอากาศ ที่ไม่เคยได้รับวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการทหาร สังกัดโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ
ที่ไม่เคยได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือไม่เคยรักษาด้วยยา
รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจจานวน 60 คนเป็นเพศชาย และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุ
35–60 ปี 2) ไม่เคยมีประวัติการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือประวัติการรักษา
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 3) มีผลการตรวจร่างกายประจาปี พอเพียงในการใช้ประเมิน
ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ เพศ อายุ การสูบบุหรี่ ประวัติโรคไขมันในเลือด
สูงในครอบครัว ประวัติโรคเบาหวาน หรือระดับน้าตาลในเลือด ผลการตรวจระดับ
ความดันโลหิต ระดับไขมันคลอเลสเตอรอล และไขมัน เอช ดี แอล และ 4) ยินดีเข้า
ร่วมในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกประวัติทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์
(medical equipment) ได้แก่ เครื่องชั่งน้าหนัก เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจ
ระดับน้าตาลในเลือด เครื่องตรวจโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ที่ผ่านการสอบเทียบกับ
มาตรฐาน แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) โดยการค านวณค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (item objective congruence:
IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ผลการคานวณได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม
ระหว่าง .50 – 1.00 ทดลองใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มข้าราชการที่มีลักษณะ
ใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งและอยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น จ านวน 30 คน เพื่ อ น ามาหา
คานวณหาค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบย่อยจากค่าอัลฟ่าของ Cronbach alpha
ได้ค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง .78 - .96
แบบประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary risk chart) ผู้วิจัย
พิจารณาตัดสินใจเลือกเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยพิจารณา
จากเหตุผล ดังนี้ 1) เป็นเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีรายงาน
การใช้ในกลุ่มตัวอย่างคนไทยซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายเดียวกับงานวิจัยฉบับนี้ 2) เป็น
เครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีความแม่นยาสูงกว่าแบบประเมิน
มาตรฐาน Framingham risk score และ แบบประเมิ น RAMA EGAT Score (Veerakul
et al., 2007) มีการเก็บตัวอย่างในคนไทย ในระยะเวลาที่ห่างกันน้อยกว่า 10 ปีนี่จึงมี
ความเหมาะสมกับประชากรไทยมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องมือนี้จะแปลผลระดับความ
เสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัว ใจจากปัจจัย เสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่ อการเกิดโรคหั ว ใจ
ทั้งปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (non-modifiable Risk Factors) ได้แก่ เพศชาย อายุ
และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้ (modifiable risk factors) ได้แก่ การสูบบุหรี่ ประวัติโรค
ไขมันในเลือดสูงในครอบครัว ประวัติโรคเบาหวาน หรือระดับน้าตาลในเลือด ผลการ
ตรวจระดับความดันโลหิต ระดับไขมันคลอเลสเตอรอล ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
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และไขมัน เอช ดี แอล ผลการคานวณปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาสามารถแบ่งระดับความ
เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. ความเสี่ยงต่ามาก หรือ ความเสี่ยงน้อยกว่า ร้อยละ 5 หมายถึง มีความ
เสี่ยงน้อยกว่าร้อยละ 5 ที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในอีก 10 ปีข้างหน้า
2. ความเสี่ยงต่า หรือ ความเสี่ยงระหว่าง ร้อยละ 5 - 10 หมายถึง มีความ
เสี่ยงระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในอีก 10 ปีข้างหน้า
3. ความเสี่ยงปานกลาง หรือ ความเสี่ยงระหว่าง ร้อยละ 10 - 20 หมายถึง
มีความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 ที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในอีก 10 ปี
ข้างหน้า
4. ความเสี่ยงสูง หรือ ความเสี่ยงระหว่าง ร้อยละ 20 - 40 หมายถึง มีความ
เสี่ยงระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 ที่จะเป็นโรคหลอดเลื อดหัว ใจในอีก 10 ปี
ข้างหน้า
5. ความเสี่ยงสูงมาก หรือ ความเสี่ยงมากกว่า ร้อยละ 40 หมายถึง มีความ
เสี่ยงมากกว่าร้อยละ 40 ที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในอีก 10 ปีข้างหน้า
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อ
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม และกระบวนการหลักในการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม เครื่องมือนี้ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว โดยเนื้อหา
หลัก ผู้วิจัยพัฒนาจากการทบทวนองค์ความรู้ และงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรค
หลอดเลื อ ดหั ว ใจปฐมภู มิ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อหา
(content analysis) ส่วนกระบวนการ ผู้วิจัยพัฒนาจากผลการศึกษาการสนทนากลุ่ม
(focus group) กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
โรคหัวใจ และเคยทากิจกรรมการปรับพฤติกรรม จนได้ข้อสรุปในการจัดทาตัวแบบเชิง
กระบวนการเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งประกอบด้วย
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1. การให้ข้อมูลระดับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ และอันตรายของโรค
หลอดเลือดหัวใจ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก (risk stratification)
2. การให้ข้อมูล แนวคิดศักยภาพ และสมรรถนะตนเองในการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมเพื่ อการป้องกันโรคหลอดเลือดหั วใจ เพื่ อพั ฒ นาความรู้สึกมีพลังอานาจ
ในการควบคุ ม ตนเอง และกระตุ้ น ให้ เกิด การตั ด สิ น ใจปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม (risk
education)
3. เสนอทางเลือกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อลดความ
เสี่ ย งในการเกิ ด โรคหลอดเลื อดหั ว ใจ (risk reduction) ประกอบด้ ว ย 5 อ. ได้ แก่
อากาศ อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ และโอสถ รวมทั้งติดตามการลงมือปฏิบัติของ
กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งนี้ ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ สามารถสรุป
ได้ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
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การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โครงการวิ จั ย และเครื่ อ งมื อ ผ่ า นการ
เห็นชอบในการทาวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจัยของโรงพยาบาลจันทรุ
เบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ กลุ่มตัวอย่างได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอน
การวิจัยอย่างครบถ้วน ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร่วมวิจัยถือเป็นความลับ ผลการวิจัยนาเสนอ
ในภาพรวม เมื่ อกลุ่ ม ตั ว อย่ า งยิ นดี เข้าร่วมการวิ จัย ได้ ลงนามในเอกสารยิ นยอมเข้า
ร่วมงานวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การขอ
อนุญาตดาเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในพื้ นที่เป้าหมาย ผู้วิจัย
เริ่มดาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 60 คน แล้วคัดกรอง
กลุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary risk
chart) ผู้วิจัยเลือกเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือระดับ 3 (coronary risk 10–
20%) เท่านั้น จานวน 60 คน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนทดลองใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการฯ ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศชายทั้งหมด มีอายุระหว่าง 40 ถึง 60 ปี อายุเฉลี่ย 53.15 ปี ส่วนใหญ่มี
สภาพสมรสคู่คิดเป็นร้อยละ 83.6 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.8
ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มทดลองใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อป้องกันโรคหลอด
เลือดหัวใจ
2.1 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล 3 ชั่วโมงเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงโรคหลอด
เลือดหัวใจ ความรุนแรงของโรค ผลกระทบต่อการดารงชีวิตในอนาคต เพื่ อสร้างการ
รับรู้และความตระหนัก
2.2 ผู้วิจัยให้ข้อมูล 3 ชั่วโมงเกี่ยวกับแนวคิดศักยภาพ และสมรรถนะตนเอง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการแลกเปลี่ยน สะท้อนคิด เพื่อปรับทัศนคติ พัฒนา
ความรู้สึกมีพลังอานาจในการควบคุมตนเอง และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
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2.3 เสนอทางเลือกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลุ่มตัวอย่างเพื่อลดความ
เสี่ ย งในการเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ ด้ ว ยกระบวนการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ ผู้ มี
ประสบการณ์ ผ่านกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนยอมรับตนเองจน
นาไปสู่การตัดสินใจเลือกรูปแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
บริบทของตนเอง (อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล)
มี อ งค์ ป ระกอบ 5 อ. ได้ แ ก่ อากาศ อาหาร ออกก าลั ง กาย อารมณ์ และโอสถ
จั ด กิจ กรรมจ านวน 5 ครั้ง ครั้ง ละ 40 นาที โดยครั้ง ที่ 5 จะแบ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่างตาม
กิจกรรมหลักที่สนใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน แล้วติดตาม
การลงมือปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง มีการสอบถามปัญหา ข้อขัดข้อง หรืออุปสรรค เพื่อให้
คาแนะนาทุก 1 เดือน จานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลด้านประสิทธิภาพ โดยคานวณความเสี่ยงของ
กลุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ระยะเวลา 3 เดือน) คานวณจากผลการตรวจ
ร่างกายของห้องปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 4 การให้คาปรึกษาจากพยาบาล เพื่ อสร้างการรับ รู้และความ
ตระหนักแก่บุคคลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 5 อ. ในระยะเวลา 1
ปีหลังการทดลอง
ขั้นตอนที่ 5 คานวณความเสี่ยงซ้า หลังการทดลอง (ระยะเวลา 1 ปี)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพรรณนา และเปรียบเทียบความ
แตกต่างก่อนและหลังใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และ
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ t- test
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ผลการวิจัย
ผลการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary
risk chart) ประเมินระดับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ก่อนการทดลองของทั้ง
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงระดับ 3 (ระดับปานกลาง)
เป็นระดับเดียวกันทั้ง 2 กลุ่ม
ผลการเปรียบเที ย บระดับ ความเสี่ย งของโรคหลอดเลื อดหั ว ใจ ในกลุ่ม
ทดลอง หลังการทดลองใช้ ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
พบว่ า ระดั บ ความเสี่ย งของโรคหลอดเลื อดหั ว ใจ ของกลุ่ ม ทดลองหลัง การทดลอง
มีค่าเฉลี่ยลดลงจาก 3 เป็น 1.83 เมื่อระยะเวลา 3 เดือน หลังการทดลอง และมีค่าเฉลีย่
1 ปีหลังการทดลอง เท่ากับ 2.30 และเมื่อเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงฯ ด้วยวิธีทาง
สถิติ t-test พบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีระดับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือด
หัวใจแตกต่างกับก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดัง
แสดงในตาราง 1 และตาราง 2
ตาราง 1 เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ของกลุ่มทดลอง
หลังการทดลองนาน 3 เดือน
หลัหลั
งการ
ระดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงของ
ง ก่อก่นการ
อนการ
งการ
ระดั
ทดลอง
ของโรคหลอด
t t dfdf p-value
โรคหลอดเลือด ทดลอง
ทดลอง
ทดลอง
p-value
เลือหัดหัวใจ
วใจ
x̅ X S.D.S.D. x̅ X S.D.S.D.
กลุ่มกลุ
ทดลอง
3 3 0 0 1.831.83 .791
่มทดลอง
.791 .074*
.074* 9 9 .000
.000
*p-value<.05
*p-value<.05
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ตาราง 22 เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงของโรคหลอดเลื
งของโรคหลอดเลืออดหั
ดหัววใจใจ ของกลุ
ของกลุ่ม่มทดลอง
ทดลอง
ตาราง
หลังงการทดลองนาน
การทดลองนาน 11 ปีปี
หลั
นการ
หลัหลั
การ
ระดับบความเสี
บความเสี
ความเสี่ย่ยงของ
่ยงง ก่ก่ออก่นการ
อนการ
งการ
ระดั
หลั
งงการ
ระดั
ทดลอง
ทดลอง
ของโรคหลอด
dfdf p-value
p-value
โรคหลอดเลื
อด
ทดลอง
ทดลอง
p-value
ทดลอง
ทดลอง
ของโรคหลอด
tt t df
วใจ
ดหั
ใจ
S.D.
S.D.
S.D. x̅x̅ X S.D.
S.D.
เลืเลืออหัดหั
ววใจ
x̅x̅X S.D.
กลุ่ม่มกลุ
ทดลอง
.30.30 .208
.208
.175*
.004
่มทดลอง
.208 .175*
.175* 999
กลุ
ทดลอง
33 3 00 0 .30
.004
*p-value<.05
*p-value<.05
*p-value<.05
ผลการเปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงของโรคหลอดเลื
งของโรคหลอดเลืออดหั
ดหัววใจใจ ระหว่
ระหว่าางกลุ
งกลุ่ม่ม
ผลการเปรี
ทดลองและกลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมม หลั
หลังงการทดลองใช้
การทดลองใช้ตตัวัวแบบเชิ
แบบเชิงงกระบวนการเพื
กระบวนการเพื่อ่อลดความเสี
ลดความเสี่ย่ยงง
ทดลองและกลุ
โรคหลอดเลืออดหั
ดหัววใจใจ ระยะเวลา
ระยะเวลา 33 เดืเดืออนน พบว่
พบว่าา กลุ
กลุ่ม่มทดลองมี
ทดลองมีรระดั
ะดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงของโรค
งของโรค
โรคหลอดเลื
หลอดเลืออดหั
ดหัววใจเฉลี
ใจเฉลี่ย่ยเท่
เท่าากักับบ 1.83
1.83 ซึซึ่ง่งน้น้ออยกว่
ยกว่าาระดั
ระดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงของโรคหลอดเลื
งของโรคหลอดเลืออดด
หลอดเลื
ใจเฉลี่ย่ยของกลุ
ของกลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมมซึซึ่ง่งมีมีคค่า่าเฉลี
เฉลี่ย่ยเท่เท่าากักับบ 3.43
3.43 เมืเมื่อ่อเปรี
เปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงฯ
งฯ
หัหัววใจเฉลี
ยวิธธีทีทางสถิ
างสถิตติ ิ t-test
t-test พบว่
พบว่าา กลุ
กลุ่ม่มทดลองและกลุ
ทดลองและกลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมมมีมีรระดั
ะดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงของโรค
งของโรค
ด้ด้ววยวิ
หลอดเลืออดหั
ดหัววใจแตกต่
ใจแตกต่าางกั
งกันน อย่
อย่าางมี
งมีนนัยัยสสาคั
าคัญญทางสถิ
ทางสถิตติทิที่รี่ระดั
ะดับบ .05
.05
หลอดเลื
ผลการเปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงของโรคหลอดเลื
งของโรคหลอดเลืออดหั
ดหัววใจใจ ระหว่
ระหว่าางกลุ
งกลุ่ม่ม
ผลการเปรี
ทดลองและกลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมม หลั
หลังงการทดลองใช้
การทดลองใช้ตตัวัวแบบเชิ
แบบเชิงงกระบวนการเพื
กระบวนการเพื่อ่อป้ป้อองกั
งกันนโรคหลอด
โรคหลอด
ทดลองและกลุ
ดหัววใจใจ ระยะเวลา
ระยะเวลา 11 ปีปี พบว่
พบว่าา กลุ
กลุ่ม่มทดลองมี
ทดลองมีรระดั
ะดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงของโรคหลอดเลื
งของโรคหลอดเลืออดด
เลืเลืออดหั
ใจเฉลี่ย่ยเท่
เท่าากักับบ 2.30
2.30 น้น้ออยกว่
ยกว่าาระดั
ระดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงของโรคหลอดเลื
งของโรคหลอดเลืออดหั
ดหัววใจเฉลี
ใจเฉลี่ย่ยของ
ของ
หัหัววใจเฉลี
กลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมมซึซึ่ง่งมีมีคค่า่าเฉลี
เฉลี่ย่ยเท่
เท่าากักับบ 3.00
3.00 เมืเมื่อ่อเปรี
เปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงฯ
งฯ ด้ด้ววยวิ
ยวิธธีทีทางาง
กลุ
สถิตติ ิ t-test
t-test พบว่
พบว่าา กลุ
กลุ่ม่มทดลองและกลุ
ทดลองและกลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมมมีมีรระดั
ะดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงของโรคหลอดเลื
งของโรคหลอดเลืออดด
สถิ
ใจแตกต่าางกั
งกันน อย่
อย่าางมี
งมีนนัยัยสสาคั
าคัญญทางสถิ
ทางสถิตติทิที่รี่ระดั
ะดับบ .05
.05 รายละเอี
รายละเอียยดดั
ดดังงแสดงในตาราง
แสดงในตาราง 33
หัหัววใจแตกต่
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ตาราง
ตาราง 33 เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบความเสี
ความเสี่่ยยงของโรคหลอดเลื
งของโรคหลอดเลืออดหั
ดหัววใจ
ใจ ของกลุ
ของกลุ่่มมทดลองและ
ทดลองและ
กลุ
กลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมม หลั
หลังงการทดลอง
การทดลอง (ระยะเวลา
(ระยะเวลา 33 เดื
เดืออนและระยะเวลา
นและระยะเวลา 11 ปีปี))
นการ
หลั
การ
บบความเสี
่ย่ยงง
ก่ก่ก่อออนการ
หลั
ระดัระดั
บความเสี
่ยงของ
นการ
หลังงงการ
การ
ระดั
ความเสี
ทดลอง
ทดลอง
ของโรคหลอดเลื
df p-value
p-value
โรคหลอดเลือดออดด
ทดลอง
ทดลอง
ttt
df
ทดลอง
ทดลอง
ของโรคหลอดเลื
หัหัววใจ
S.D.
Xxx̅̅ S.D.
ใจ
S.D. Xxx̅̅ S.D.
S.D.
หลั
หลังงการทดลอง
การทดลอง
.83
.791
.43
.994*
.000
.83
.83 .791
.791 .43
.43 .568
.568 .994*
.994* 88
.000
(3
เดื
อ
น)
(3 เดือน)
หลั
หลังงการทดลอง
การทดลอง
.30
.208
.00
.743 .704*
.704*
.009
.30
.009
.30 .208
.208 .00
.00 .743
.704* 88
(1
ปี
)
(1 ปี)
*p-value<.05
*p-value<.05
สรุปปและอภิ
และอภิปปรายผล
รายผล
สรุ
ผลการทดลองใช้ตตััววแบบเชิ
แบบเชิงงกระบวนการเพื
กระบวนการเพื่่ออลดความเสี
ลดความเสี่่ยยงโรคหลอดเลื
งโรคหลอดเลืออดด
ผลการทดลองใช้
ใจในข้าาราชการ
หัหัววใจในข้
ราชการ กองทั
กองทัพพอากาศ
อากาศ พบว่
พบว่าา กลุ
กลุ่่มมทดลองที
ทดลองที่่ใใช้ช้ตตัวัวแบบเชิ
แบบเชิงงกระบวนการเพื
กระบวนการเพื่อ่อ
ลดความเสี
ลดความเสี่่ยยงโรคหลอดเลื
งโรคหลอดเลืออดหั
ดหัววใจ
ใจ มีมีรระดั
ะดับบความเสี
ความเสี่่ยยงต่
งต่ออโรคหลอดเลื
โรคหลอดเลืออดหั
ดหัววใจลดลง
ใจลดลง
ทัทั้้งงในระยะเวลา
ในระยะเวลา 33 เดื
เดืออนหลั
นหลังงการทดลอง
การทดลอง และมี
และมีคความคงอยู
วามคงอยู่ข่ของพฤติ
องพฤติกกรรมสุ
รรมสุขขภาพที
ภาพที่ด่ดีใีใ นน
ระยะเวลา
ระยะเวลา 11 ปีปีหหลัลังงการทดลองด้
การทดลองด้ววยย เมื
เมื่อ่อเปรี
เปรียยบเที
บเทียยบระดั
บระดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงต่
งต่ออโรคหลอดเลื
โรคหลอดเลืออดด
หัหัววใจระหว่
ใจระหว่าางกลุ
งกลุ่ม่มทีที่ใ่ใช้ช้ตตััววแบบเชิ
แบบเชิงงกระบวนการกั
กระบวนการกับบกลุ
กลุ่ม่มทีที่ด่ดารงชี
ารงชีววิติตตามปกติ
ตามปกติ พบว่
พบว่าา กลุ
กลุ่่มม
ทีที่่ใใช้ช้ตตััววแบบเชิ
แบบเชิงงกระบวนการ
กระบวนการ มีมีรระดั
ะดับบความเสี
ความเสียยงต่
งต่ออโรคหลอดเลื
โรคหลอดเลืออดหั
ดหัววใจต่
ใจต่ากว่
ากว่าากลุ
กลุ่่มมทีที่่
ดดารงชี
ารงชีววิิตตตามปกติ
ตามปกติ สรุ
สรุปปได้
ได้วว่่าา กลุ
กลุ่่มมทีที่่ใใช้ช้ตตััววแบบเชิ
แบบเชิงงกระบวนการเพื
กระบวนการเพื่่ออลดความเสี
ลดความเสี่่ยยงโรค
งโรค
หลอดเลื
หลอดเลืออดหั
ดหัววใจสามารถท
ใจสามารถทาให้
าให้บบุุคคคลมี
คลมีรระดั
ะดับบความเสี
ความเสี่่ยยงต่
งต่ออโรคหลอดเลื
โรคหลอดเลืออดหั
ดหัววใจลดลง
ใจลดลง
เมื
เมื่อ่อเที
เทียยบกั
บกับบกลุ
กลุ่ม่มทีที่ด่ดารงชี
ารงชีววิติตตามปกติ
ตามปกติ
การใช้
การใช้คความเสี
วามเสี่่ยยงรวมของโรคหลอดเลื
งรวมของโรคหลอดเลืออดหั
ดหัววใจมาเป็
ใจมาเป็นนเกณฑ์
เกณฑ์คคััดดกรองหลั
กรองหลักกใน
ใน
การวิ
การวิจจััยยครั
ครั้้งงนีนี้้ สอดคล้
สอดคล้อองกั
งกับบแนวคิ
แนวคิดด การจั
การจัดดการความเสี
การความเสี่่ยยงต่
งต่ออโรคหั
โรคหัววใจและหลอดเลื
ใจและหลอดเลืออดด
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แบบเบ็ ด เสร็ จ ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO, 2004) นี่ ส ามารถน าไปใช้ เ ป็ น แนว
ทางการคัดกรองบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยเน้นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการมุ่งปัจจัย
เสี่ยงเดียวเป็นการจัดการแบบเบ็ดเสร็จหลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกหรือ
ขั้นประเมินความเสี่ยง (risk stratification) ในงานวิจัยครั้งนี้ ขั้นตอนที่ 2 คือการให้
ความรู้ (education) หรือการส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความสามารถในการดูแลตนเอง
ระยะยาว โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้ า นปัจ จั ย เสี่ ยง และมุ่ ง เน้ น ปั จ จั ยเสี่ ย งที่ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีความพยายามในการลดโอกาสการเกิดโรคหลอด
เลื อ ดหั ว ใจด้ ว ยการจั ด การกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส าคั ญ กลุ่ ม นี้ ทั่ ว โลก (Veerakul et al.,
2008) เนื่องจาก เป็นแนวทางที่มีหลักฐานยืนยันว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ ซึ่งได้แก่ การปรับเปลี่ยนแบบแผน หรือวิถีการดาเนินชีวิต หรือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค
ทั้งนี้ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเป็นผลจากการตระหนัก
ในปัญหาของตนเอง ซึ่งได้รับการกระตุ้นจากบุคลากรสุขภาพตามแนวคิดในการพัฒนา
ที่เน้นการยึดถือที่ตัวบุคคลเป็นหลัก การผลักดันให้นาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์
ออกมาใช้ในการพัฒนาตนเอง ซึ่ง กลุ่ม Dag Hammars Jold Foundation นักทฤษฎี
ชาวสวี เ ดนได้ เ ผยแพร่ ใ นปี ค.ศ. 1975 (Poompukeaw & Duangsong, 2009;
Leamthong, 2010) แนวคิดนี้มีหลักเน้นสอดคล้องกับการเสริมสร้างศักยภาพบุคคล
ด้ า นการป้ อ งกั น โรคในปั จ จุ บั น ร่ ว มกั บ แนวคิ ด ในการรั บ รู้ ส มรรถนะของตนเอง
ซึ่งพัฒนาโดย Bandura (1997, pp. 6-7) ที่เชื่อว่าความคาดหวังนี้เป็นตัวกาหนดการ
แสดงออกของพฤติกรรม เพราะความสามารถของคนเรานั้นยืดหยุ่นตามสภาพการณ์
ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ จ ะก าหนดประสิ ท ธิ ภ าพของการแสดงออก จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในสภาวการณ์นั้นๆ การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคคลรับรู้ความ
เสี่ยงของตน ก่อนที่จะรับรู้ความสามารถของตนในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ได้แก่
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ขั้นตอนที่ 3 การลดความเสี่ยงในการเกิดโรค (risk reduction) ด้วยการปรับพฤติกรรม
5 อ. ได้แก่ อากาศ อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ และโอสถ
วิ ธี ก ารวิ จั ย และผลการวิ จั ย ข้ า งต้ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Liangchawengwong (1999) ที่ ศึ ก ษาผลของการให้ ค วามรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและการ
ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อแบบแผนการดาเนินชีวิตของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ ผลการวิจัยพบว่า การให้ความรู้ด้านสุขภาพส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองต่อแบบแผนการดาเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
อนึ่ง งานที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการซึ่งน่าจะมีแบบแผนการดาเนินชีวิต
ในลักษณะเดียวกันกับงานของผู้วิจัย คืองานของ Sirilak (2007, pp.188-198) ที่ศึกษา
การใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะเสี่ ย งโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ในกลุ่ ม
ข้าราชการ จังหวัดสุโขทัย จานวน 395 คน มีการรวมตัวเป็นกลุ่มย่อยแบบสมัครใจ
มีโครงสร้างภายในกลุ่ม มีแผนการดาเนินกิจกรรมโดยการให้ความรู้ผ่านพี่เลี้ยง มีการ
จัดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมระยะเวลา 4 เดือน พบว่า หลังจบกิจกรรม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคดี ขึ้ น มี พ ฤติ ก รรมการออกก าลั ง กายมากขึ้ น
จากร้อยละ 31.3 เป็น 41.7 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลง จาก 11.65 เป็น 8.6 และไม่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก 57.5 เป็น 68.1 มีค่าความดันโลหิต ค่าระดับไขมันคลอ
เรสเตอรอล ค่าเส้นรอบเอวเฉลี่ย ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และมีความรู้เกี่ยวกับ
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดและรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน
สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบกระบวนการกลุ่ ม ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย นี้ สามารถท าให้ เ กิ ด การปรับ
พฤติกรรมของบุคคลปกติ ซึ่งหมายถึงการป้องกันปฐมภูมิ จนกระทั่งปัจจัยเสี่ยงของโรค
หลอดเลือดหัวใจส่วนใหญ่ลดลง อนึ่งเนื่องจากเลือกใช้ปัจจัยบางตัวในการศึกษาฯ
ทาให้ขาดองค์ความรู้บางส่วน แต่การใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ ยงโรค
หลอดเลือดหัวใจในข้าราชการครั้งนี้ยืนยันได้ว่า รูปแบบที่ มีกระบวนการกลุ่มเป็นวิธี
หนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วย ทั้งนี้การประเมินรายบุคคล
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ยั ง มี การติ ด ตามอย่ า งต่ อเนื่ อง จนพบว่ า มี ความคงอยู่ ของพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี ใ น
ระยะเวลา 1 ปี
นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเสี่ยงของกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้ตัว
แบบเชิงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ อยู่ในระดับมากกว่าก่อน
การเก็บ ข้อมู ล อธิ บ ายตามเอกสารหลักฐานในปัจ จุบั นได้ ว่า อายุ ซึ่ ง เป็ น ปัจจัยที่ไม่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ คือปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมให้ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บุคคลที่ไม่มีการปรับพฤติกรรมหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงมากขึ้นย่อม
ทาให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นนั่นเอง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ค วรกระทาแม้ ในบุคคลที่ ไม่ มีอาการ หรือที่ เรีย กว่ า การป้ องกันปฐมภูมิ
(primary prevention)
ข้อเสนอแนะ
1. ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจที่สร้างขึ้น
จะเป็นนวัตกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจเชิงกระบวนการที่มีขั้นตอน วิธีการ
และกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยตนเอง
ร่วมกับการให้คาปรึกษาและการเสริมพลัง ซึ่งเหมาะสมกับบริบทคนไทย
2. พยาบาลหรือบุคลากรสุขภาพสาขาอื่น สามารถนาตัวแบบเชิงกระบวนการ
ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ คัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัว ใจ
ทั้งยังสามารถให้ความรู้ เสริมพลังแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยหลัก
5 อ. นับว่าเป็นการพัฒนาบทบาทของพยาบาลหรือบุคลากรสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากรพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุข
นอกจากนี้ ตัวแบบเชิงกระบวนการที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้อ้างอิง หรือ ใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศั กยภาพบุคคลลักษณะอื่น ๆ นี่นับเป็นการ
พัฒนาศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกทางหนึ่ง
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3. ควรมีการวิจัยระยะยาว ด้านการใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการ ที่พัฒนาขึ้น
เป็นแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของบุคคลทั่วไป ในกลุ่ม
อื่นๆ ด้วย ทั้งในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และโรงพยาบาลที่ให้การ
ดูแลผู้ป่วย
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