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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรคของการเกิดความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง และ
ศึกษาอนาคตภาพของแนวทางการให้บริการสุขภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมและความคาดหวังของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ดําเนินการวิจยั โดยใช้การวิจยั อนาคตแบบชาติพนั ธุ์
วรรณาด้วยเทคนิคเดลฟาย (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) เริม่ จากการค้นหาอุปสรรคของการใช้
ข้อมูลสุขภาพในการดูแลตนเองจากกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่มรี ะดับความรอบรู้ดา้ นสุขภาพตํ่า โดยประเมินจากแบบวัด
ความรู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจากผู้ป่ วย 25 คน และกลุ่ มผู้
ให้บริการทางสุขภาพทีใ่ ห้บริการในคลินิกโรคเรือ้ รังอย่างน้อย 10 ปี จาํ นวน 3 คน เมื่อได้ขอ้ มูลจากการค้นหาอุปสรรค
จึงนํามาใช้เป็ นประเด็นในการสัมภาษณ์ผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 20 คน เพื่อดําเนินการวิจยั EDFR รอบที่ 1-3 วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา และค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์
ผลการวิจยั พบว่า อุปสรรคการพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพมี 4 ประการ คือ 1) ความรูท้ างสุขภาพ 2)
สมรรถนะในการค้นหาข้อมูลทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทางสุขภาพ 3) การเจรจาต่อรองเพื่อการมีสว่ น
ร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง และ 4) ความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อควบคุมและป้ องกันโรคเรือ้ รัง
ส่วนแนวทางการให้บริการสุขภาพที่สามารถยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบ่งเป็ น 5
แนวทาง คือ 1) การปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมทางสุขภาพเพื่อวิถชี วี ติ ทีค่ วบคุมโรคเรือ้ รัง 2) การสนับสนุ นการเข้าถึง
และการเพิม่ ช่องทางในการแลกเปลีย่ นข้อมูลสุขภาพ 3) การพัฒนากําลังคนทางสุขภาพ 4) การบูรณาการระบบ
สาธารณสุขและการศึกษา และ 5 ) พัฒนาแนวทางการสือ่ สารระหว่างผูร้ บั และผูใ้ ห้บริการสุขภาพ
งานวิจยั นี้เสนอแนะให้ผบู้ ริหารสามารถนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนในการจัดบริการสุขภาพสําหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังพัฒนาระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพทีเ่ พียงพอต่อการดูแลตนเอง เพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรือ้ รัง
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The scenarios of health service approaches for improving health literacy in
patients with chronic diseases
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Abstract

The objectives of this research were to study the barriers to develop health literacy in patients with
chronic diseases, and to propose the scenarios of health service approaches for improving health literacy that
were suitable for their social conditions and expectations. The research implementation applied the future
research by using the methodology of Ethnographic Delphi Future Research (EDPR) . This research started
from identifying barriers to utilize health information by gathering data from patients with chronic diseases who
had low scores of health literacy. A health intelligence measurement for patients with diabetes mellitus and
hypertension were accessed from 25 patients including three healthcare providers working in the chronic
disease clinics at least 10 years. Data from the barriers findings were applied as the main topic for interviewing
20 experts using the EDFR techniques at the first to third rounds. The qualitative data were analyzed using
content analysis, while the quantitative data were analyzed using descriptive statistics and interquartile range.
The results showed that the barriers to develop health literacy included 4 domains: 1) health
knowledge; 2) competency of searching and using health information; 3) negotiation to enhancing self–care;
and 4) ability of self-management for controlling and preventing chronic diseases. The future of health service
approaches to improve the health literacy for patients with chronic diseases comprised 4 aspects: 1) changing
health culture to healthy lifestyle for controlling chronic diseases; 2) supporting accessibility and expanding
the distribution of channels for health information exchanges; 4) integrating public health system and education;
and 5) developing the strategies of communication between healthcare recipients and providers.
This study suggested that health administrators should apply the evidence from this research to
develop policy and implementation plan of health care services for chronic diseases patients in order to improve
their health literacy appropriate for self-care and to delay complication from chronic diseases.
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมาการเจ็บป่ วยด้วย
โรคเรือ้ รังเป็ นสาเหตุการตายของประชากรไทยถึง
ร้อยละ 75 ของสาเหตุการตายทัง้ หมด1 โรคความ
ดันโลหิตสูงเป็ นสาเหตุการตายทัวโลกสู
่
งถึงร้อยละ
12.8 ของสาเหตุการตายทัง้ หมด โดย 2 ใน 3 ของ
ผู้เสียชีวิต จะอยู่ในประเทศกําลังพัฒ นา ซึ่งมีการ
คาดการณ์ ว่าจะมีความชุกของโรคความดันโลหิต
สูงทัวโลกเพิ
่
ม่ ขึน้ ถึงเป็ น 1.56 พันล้านคน ในปี พ.ศ.
2568 เช่นเดียวกับโรคเบาหวานทีอ่ งค์การอนามัย
โลกคาดการณ์ ว่ า จะมีค วามชุก เพิ่ม สูง ขึ้น ถึง 5.3
ล้านคน ภายในปี พ.ศ.2583 หากผูป้ ่ วยไม่สามารถ
ควบคุมโรคได้ จะส่งผลให้เ กิดภาวะแทรกซ้อนที่
ส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น โรคไต โรคหลอดเลือด
สมอง และเกิดแผลทีอ่ วัยวะส่วนปลาย1
โรคเรื้อรังเป็ น โรคที่ไม่ส ามารถรักษาให้
หายขาดและก่อให้เกิดความสูญเสียปี สุขภาวะและ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
อย่างรุนแรง เป้ าหมายการรักษาและป้ องกันโรคจึง
เป็ นการเลือ กวิถีช ีวิต สุ ข ภาพเพื่อ ควบคุ ม ภาวะ
สุ ข ภาพให้ใ กล้ เ คีย งภาวะปกติม ากที่สุ ด ความ
รุนแรงของโรคเรือ้ รังขึน้ อยู่กบั ปั จจัยเสีย่ งทีส่ ่งเสริม
ให้เ กิด ภาวะแทรกซ้ อ นจากโรคเรื้อ รัง เช่ น การ
ควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการ
ความเครียด ทัง้ นี้ภาวะสุขภาพมีความเชือ่ มโยงกับ
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ โดยผูม้ รี ะดับความรอบรูด้ า้ น
สุขภาพตํ่า มักใช้บริการสุขภาพเพื่อการรักษาโรค
มากกว่าการป้ องกันโรค โดยอัตราการเข้ารับบริการ
ในโรงพยาบาลมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นในกลุ่ มผู้ป่ วยที่ม ี
ความรอบรู้ด้านสุ ขภาพระดับตํ่ า ปั ญหาดังกล่ าว
นําไปสู่ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพทีส่ งู ขึน้ 2,3,4 ระบบ
บริการสุขภาพที่สนับสนุ นให้ประชาชนเกิดความ
รอบรูด้ ้านสุขภาพในระดับสูงขึ้น จะส่งผลให้เกิด
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ประสิทธิผลในการป้ องกันโรค รวมถึงการปรับวิถี
ชีวติ ทีส่ ่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือลดปั จจัยเสีย่ ง
โดยควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น การ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารทีม่ ี
ผลเสียต่อสุขภาพ5 การลดพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั จจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพด้วยการพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุข ภาพ เป็ นกระบวนการทางปั ญญาและทักษะ
สังคมทีก่ ่อให้เกิดแรงจูงใจ และความสามารถของ
บุคคลทีจ่ ะเข้าถึง เข้าใจ และการใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
เพื่อ นํ า ไปสู่ก ารตัด สิน ใจที่เ หมาะสม นํ า ไปสู่สุ ข
ภาวะที่ดี 6 กระบวนการดัง กล่ า วจึ ง เป็ นเสมือ น
เครื่อ งมือ ป้ องกัน ผลกระทบจากสัง คมแห่ ง การ
สื่ อ สารไร้ พ รมแดน 7 และเป็ นการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในระดับบุคคลเพื่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองอย่างยังยื
่ น โดยมีการชี้นําระบบสุขภาพที่
สอดคล้ อ งกั บ ปั ญหา และความต้ อ งการของ
ประชาชน มีก ารแลกเปลี่ย นข้อ มู ล สุ ข ภาพของ
ตนเองร่วมกับผูใ้ ห้บริการ และสามารถคาดการณ์
ความเสีย่ งด้านสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมไปถึงการ
กํา หนดเป้ า ประสงค์ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง 8
สรุ ป ได้ ว่ า ความรอบรู้ด้ า นสุ ข ภาพมีอิท ธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทัง้ นี้การพัฒนาความรอบรู้ด้า น
สุ ข ภาพของประชาชน มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง สั ง ค ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
องค์ประกอบของบุคคล ซึง่ การให้บริการสุขภาพก็
เป็ นองค์ป ระกอบทางสัง คม/สิ่งแวดล้อมที่ส่ ง ผล
กระทบต่อการพัฒนาความรอบรูด้ ้านสุขภาพของ
ประชาชนเช่นกัน9
จากเหตุ ผลดังกล่า วข้างต้น รูป แบบการ
ให้บริการสุขภาพจึงเป็ นปั จจัยสนับสนุนทีส่ าํ คัญต่อ
การพัฒนาความรอบรูด้ ้านสุขภาพของประชาชน
ซึ่งรูปแบบการให้บริการสุขภาพควรจะขับเคลื่อน
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ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวง
สาธารณสุขเช่นกัน ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาแนวทางการให้บริการสุขภาพในอนาคตที่
สนับสนุ นให้ประชาชนเกิดความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ที่เพีย งพอ มีความสอดคล้องกับบริบทและความ
ต้อ งการของชุ ม ชนอย่ า งแท้จ ริง การศึก ษานี้ ใ ช้
เทคนิคการวิจยั อนาคตแบบ Ethnographic Delphi
Futures Research (EDFR) ซึ่ ง เ ป็ น เ ท ค นิ ค ที่
สามารถนํ าข้อค้นพบไปประยุกต์ใช้ในการกําหนด
นโยบาย และการตัดสินใจหาวิธกี ารแก้ปัญหา โดย
นํ า ข้อ เท็ จ จริง ในอดีต และปั จ จุ บ ัน มาแก้ ปั ญ หา
อนาคต10 ผลจากการศึกษานี้จะเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานที่
สําคัญต่อผูใ้ ห้บริการสุขภาพ หรือผูเ้ กีย่ วข้องได้ใช้
เป็ นแนวทางในกําหนดนโยบาย วางแผนงาน และ
การตัดสินใจเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการบริการ
สุขภาพให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความเป็ นไป
ได้ ภ ายใต้ บ ริ บ ทของ สั ง คมไทย เพื่ อ บรรลุ
เป้ าหมายของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของประชาชน

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
นั ท บี ม (Nutbeam) กล่ า วว่ า ความรอบรู้
ด้านสุขภาพเป็ นกระบวนการทางปั ญญาและสังคม
ทีก่ ่อให้เกิดแรงจูงใจ และความสามารถของบุคคล
ที่จ ะเข้า ถึง เข้า ใจ และการใช้ข ้อมูล ข่า วสารเพื่อ
นําไปสู่การตัดสินใจทางสุขภาพทีเ่ หมาะสม อันจะ
ส่งเสริมและคงรักษาให้เกิดสุขภาพทีด่ 6ี แนวคิดนี้
ให้ความสําคัญกับเป้ าหมายของการเสริมสร้างพลัง
ผ่านการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพขัน้ ปฏิส มั พันธ์
และขัน้ วิจารณญาณ เพื่อเป็ นต้นทุนที่จะก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ด้านการเสริมสร้างพลังในการตัดสินใจด้าน
สุขภาพต่อไป ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วิจ ัยใช้แนวคิด
ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพเป็ นสิ น ทรัพ ย์ 9 (Health
literacy as asset) ของนัทบีมเพื่ออธิบายถึงปั จจัยที่
เป็ นพื้นฐานของการพัฒนาความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
ดังภาพที่ 1

การพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ

ทักษะทางสังคม
และทักษะการ
โน้มน้าว

การพัฒนา
ความรู้
และสมรรถนะ

ข้อมูลเฉพาะ การสือ่ สาร และการศึกษา

ความเข้าใจดัง้ เดิม ทักษะในการอ่าน
การเขียน การคํานวณ และความรูเ้ ดิม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ทักษะการเจรจา
ต่อรอง และการ
จัดการตนเอง
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาอุปสรรคในการพัฒนาความรอบ
รูด้ า้ นสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังสําหรับร่างกรอบแนว
ทางการให้บริการสุขภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
2. เพื่อศึกษาอนาคตภาพของรู ปแบบการ
ให้บริการสุขภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั อนาคต (Future
Research) ด้วยเทคนิคการวิจยั อนาคตแบบชาติพนั ธุ์
วรรณาด้วยเทคนิคเดลฟาย (EDFR : Ethnographic
Delphi Future Research)11
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า ง กํ า หนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั และการดําเนินการวิจยั ในแต่
ละระยะกํา หนดกลุ่ ม ผู้ใ ห้ข ้อมูล ด้ว ยวิธีการเลือ ก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษานี้ เป็ น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข ้อ มู ล กลุ่ ม ที่ 1 สํ า หรับ ศึก ษา
อุป สรรคของการพัฒ นาความรอบรู้ด้า นสุ ข ภาพ
ผู้ใ ห้ข ้อ มู ล เป็ นผู้ป่ วยโรคเรื้อ รัง และผู้ใ ห้บ ริก าร
สุขภาพ จํานวนทัง้ สิน้ 28 คน ดังนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เป็ นผู้ป่ วยโรคเรื้อ รัง จํ า นวน 25 คน เป็ นผู้ป่ วย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และเป็ นกลุ่ม
เสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มีประวัติ
การควบคุมโรคเรื้อรังไม่ได้ มีคุณสมบัตคิ อื เป็ นผูท้ ่ี
มีระดับความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) > 140 มม.
ปรอท และ/หรื อ ความดัน โลหิต ไดแอสโตลิ ก
(DBP) > 90 มม.ปรอท จากการวัด อย่ า งน้ อ ย 3
ครัง้ ของการมารับบริการเพื่อติดตามผลการรักษา
ณ ศูน ย์บ ริการสุ ข ภาพ หรือ เป็ นผู้ท่ีม ีค่ า นํ้ า ตาล
สะสม (HbA1c) สูงกว่า 6.5 mg% เป็ นผูท้ ป่ี ระเมิน
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ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยแบบวัดความรู้
แ จ้ ง แ ต ก ฉ า น ด้ า น สุ ข ภ า พ สํ า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อยู่ในระดับตํ่า
(<75% ในทุ ก ด้ า น)12 กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล รอง เป็ น
พยาบาลประจําคลินิกโรคเรื้อรังทํางานอย่างน้อย
10 ปี จํานวน 3 คน
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มที่ 2 สําหรับศึกษาแนว
ทางการให้บ ริการสุข ภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กําหนดจํานวน
ผู้เ ชี่ย วชาญซึ่งเป็ น ผู้ใ ห้ข ้อมูล จํา นวนทัง้ หมด 20
คน โดยใช้แนวทางของแมกซ์มลิ ลัน (Macmillan)13
ที่กํา หนดผู้เ ชี่ย วชาญตัง้ แต่ 17 คนขึ้น ไป ทํา ให้
อัต ราลดลงของความคลาดเคลื่ อ นมี น้ อ ยมาก
(Error) และจะเริ่ ม คงที่ คื อ 0.02 ดั ง นั ้น ผู้ วิ จ ั ย
กําหนดผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 20 คน ซึง่ เป็ นจํานวน
ทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้มเี กณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ
คือ กลุ่ มผู้บ ริหาร เป็ นผู้บริหารทางการพยาบาล
ตําแหน่ งบริหารกลุ่มงานการส่งเสริมสุขภาพผูป้ ่ วย
โรคเรื้ อ รัง อย่ า งน้ อ ย 3 ปี จํ า นวน 5 คน กลุ่ ม
ผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มงานการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่ วยโรคเรื้อ รัง 10 ปี ข้นึ ไป จํา นวน 7 คน กลุ่ ม
แพทย์เวชศาสตร์หรือเวชศาสตร์ครอบครัว จํานวน
3 คน กลุ่มเภสัชกร จํานวน 2 คน กลุ่มนักวิชาการ
ได้แ ก่ด้า นพฤติกรรมศาสตร์ จํา นวน 2 คน และ
ด้านระบาดวิทยาเชิงวัฒนธรรม จํานวน 1 คน
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
1. แบบวั ด ความรู้ แ จ้ ง แตกฉานด้ า น
สุขภาพสําหรับ ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิต สูง 12 เพื่อ คัด กรองผู้ใ ห้ข ้อมูล หลัก กลุ่ ม ที่ 1
โ ด ย คั ด ก ร อ ง ผู้ ท่ี ม ี ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ แ จ้ ง ตํ่ า มี
องค์ป ระกอบ 3 ด้า น ได้แ ก่ 1) ความสามารถใน
การอ่านและทําความเข้าใจตัวหนังสือและตัวเลข
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2) ความสามารถในการเข้าถึงหรือแสวงหาข้อมูล
3) ผลลัพ ธ์ ท่ีใ ช้ย ืน ยัน การรู้แ จ้ ง แตกฉาน โดยมี
คะแนนจุดตัดทีเ่ หมาะสม ที่ 75% ของคะแนนเต็ม
มีค่ า ความไว (sensitivity) เท่ า กับ 95.4 และ ค่ า
ความจําเพาะ (specificity) 20.3
2. แบบสัมภาษณ์ ก่งึ มีโครงสร้า ง (SemiStructured Interview) เป็ นเครื่อ งมือ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ตามวัตถุประสงค์การวิจยั เพือ่ ศึกษา
อุป สรรคของการพัฒ นาความรอบรู้ด้า นสุ ข ภาพ
และเพื่อศึกษารูป แบบกิจ กรรมที่เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง โครงสร้างคําถามสร้างมาจากแนวคิดความ
รอบรูด้ ้า นสุข ภาพคือสินทรัพ ย์9 ที่อธิบ ายถึงมิติ
หลัก ที่ส นั บ สนุ น ให้เ กิด ความรอบรู้ด้ า นสุ ข ภาพ
ได้ แ ก่ ปั จ จัย กํ า หนดทางสัง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม
(social and environmental determinants) รวมไป
ถึงปั จจัยส่ว นบุคคล (personal determinants) ทํา
การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) ด้วยดัชนีของความสอดคล้อง (Index of
Item – Objective Congruence) จากผูท้ รงคุณวุฒ ิ
จํา นวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ย วชาญด้านพฤติกรรม
สุขภาพจํานวน 1 คน ด้านความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
จํานวน 1 คน และด้านการวิจยั เชิงคุณภาพ จํานวน
1 คน ข้อคําถามทีม่ คี ่า IOC ตํ่ากว่า 0.5 ได้รบั การ
ปรับ ปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เ ชี่ย วชาญ
แล้ ว จึง นํ า แนวคํ า ถามสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก ทดลอง
สั ม ภาษณ์ กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก ระหว่ า งการ
สัมภาษณ์มกี ารปรับปรุง และพัฒนาแบบสัมภาษณ์
ระหว่างการนําไปใช้
3. แบบสอบถามความเป็ น ไปได้ต่ อแนว
ทางการให้บ ริการสุข ภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ได้มาจากการนํ า
เนื้อหาทีส่ งั เคราะห์จากการสร้างกรอบแนวคิด และ

การทํา EDFR รอบที่ 1 มาสร้างเป็ นแบบสอบถาม
ซึง่ มี 5 ประเด็นได้แก่ 1) การปรับเปลีย่ นวัฒนธรรม
ทางสุ ข ภาพเพื่อ วิถีช ีวิต สํา หรับ การควบคุ ม โรค
เรือ้ รัง 2) การสนับสนุนการเข้าถึงและการเพิม่ ช่องทาง
ในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สุ ข ภาพ 3) การพัฒ นา
กําลังคนทางสุขภาพ 4) การพัฒนาแนวทางการสื่อสาร
ระหว่ างผู้ ร ับและผู้ ให้ บริการสุ ขภาพ และ 5) การ
บูรณาการระบบสาธารณสุขและการศึกษา เป็ นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ 1 คะแนน หมายถึง
แนวโน้ ม ที่เ กิด ขึ้น หรือเป็ น จริงน้ อยที่สุด จนถึง 5
คะแนน หมายถึง แนวโน้ มที่เกิดขึ้นหรือเป็ นจริง
มากทีส่ ดุ ผูว้ จิ ยั นําประเด็นในการสร้างภาพอนาคต
ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ 3 คน วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
ความชัด เจนในการใช้ภ าษาเพื่อสื่อ ความหมาย
และความเหมาะสมในการเรียงข้อคําถาม จากนัน้
นํ าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒไิ ปปรับปรุง
ทัง้ นี้แบบสอบถามความคิดเห็นนี้ใช้รวบรวมข้อมูล
ในการทํา EDFR รอบที่ 2 และ 3
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การวิ จ ั ย เชิ ง
อนาคตเพื่อรวบรวมความคิดเห็นทีส่ อดคล้องของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับแนวโน้มแนวทางการให้บริการ
สุ ข ภาพเพื่อ พัฒ นาความรอบรู้ด้า นสุ ข ภาพของ
ผู้ป่ วยโรคเรื้อรัง โดยผู้วิจ ัย เป็ นผู้ส มั ภาษณ์ และ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีรายละเอียดแต่ละ
ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 สํ า รวจข้อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่อ
สร้างกรอบแนวคิด ผูว้ จิ ยั ทําการสัมภาษณ์ เชิงลึก
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มที่ 1 ลงสนามวิจยั โดยการติดต่อ
อาสาสมัครสาธารณสุข ณ ศูนย์บริการสุขภาพใน
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย เพื่อขอความร่วมมือในการแนะนํ า
กลุ่ ม ผู้ ป่ วยที่ ม ี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ มี ผู้ ป่ วย
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คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ 250 คน จากนัน้ คัดกรองผูใ้ ห้
ข้อมูล หลักด้ว ยแบบวัด ความรู้แ จ้งแตกฉานด้า น
สุขภาพสําหรับ ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง12 พบผูท้ ม่ี รี ะดับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ตํ่าจํานวน 62 คนหลังจากนัน้ ทําการติดต่อเพื่อขอ
สัมภาษณ์ พบกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีส่ ะดวกและเต็ม
ใจให้ขอ้ มูลจํานวน 25 คน สําหรับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
รอง ซึง่ เป็ นพยาบาลประจําคลินิกโรคเรือ้ รังทํางาน
อย่างน้อย 10 ปี จํานวน 3 คน เนื่องจากผูว้ จิ ยั เป็ น
ผู้ ท่ีอ ยู่ ใ นพื้น ที่ แ ละมีค วามคุ้ น เคยกับ พยาบาล
ประจําคลินิกโรคเรื้อรังจึงคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
รองที่ม ีคุณสมบัติตามเกณฑ์จํา นวน 3 คน ผู้วิจ ัย
สัม ภาษณ์ กลุ่ ม ผู้ใ ห้ข ้อมูล โดยนัด หมายเวลาและ
สถานที่ ตามผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะดวก ใช้ระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล 45-60 นาที หลังจากวิเคราะห์
ข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั ทําการสรุปและนํ าข้อมูลมาสร้าง
เป็ นประเด็นในการทํา EDFR รอบที่ 1 ในขัน้ ตอน
นี้ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 6 เดือน
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนากรอบแนวคิด โดย
การทํา EDFR รอบที่ 1 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
ขัน้ ตอนที่ 1 และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ขัน้ ตอนนี้
เมื่อ คัด เลือ กผู้เ ชี่ย วชาญ และมีผู้ต อบรับ เพื่อ ให้
ข้ อ มู ล จํ า น ว น 20 ค น แ ล้ ว ผู้ วิ จ ั ย นั ด ห ม า ย
ผู้เ ชี่ย วชาญด้ว ยตนเอง และเก็บ ข้อ มูล ด้ว ยการ
สนทนากลุ่ ม เนื่ องจากไม่ ส ามารถนั ด หมาย
ผู้เ ชี่ยวชาญได้พ ร้อมกัน ผู้วิจยั จึงจัด การสนทนา
กลุ่มทัง้ หมด 4 รอบ ดําเนินการวิจยั ขัน้ ตอนนี้โดย
นําเสนอข้อมูลจากขัน้ ตอนที่ 1 และให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ร่ ว มอภิป ราย และ ในข้อ เสนอแนะสํ า หรับ แนว
ทางการให้บ ริการสุข ภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
ขั น้ ตอนที่ 3 ร่ า งแบบสอบถามความ
คิดเห็น จากข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในขัน้ ตอนที่
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2 สร้างเครือ่ งมือสําหรับทํา EDFR รอบที่ 2 และ 3
ซึง่ เครื่องมือเป็ นแบบสอบถามความเป็ นไปได้ แนว
ทางการให้บ ริการสุข ภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังโดยสร้างเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ
ขัน้ ตอนที่ 4 การทํา EDFR รอบที่ 2 และ
3 เป็ น การประเมิน ความเป็ น ไปได้ ของแนวทาง
การให้บ ริการสุขภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้า น
สุ ข ภ า พ ข อ ง ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ รื้ อ รั ง ผู้ วิ จั ย นํ า
แบบสอบถามทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 3 เก็บข้อมูลเพื่อ
ทํ า EDFR รอบที่ 2 โดยส่ ง แบบสอบถามทาง
ไปรษณี ย์ หรื อ จดหมายอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไปยัง
ผู้เ ชี่ยวชาญเพื่อให้พ ิจ ารณาคํา ตอบของตนเองที่
เสนอแนะในการสนทนากลุ่ ม อีก ครัง้ เพื่อ ยืน ยัน
ความคิดเห็นเดิมหรือปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้
สอดคล้องกับผูเ้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่ และ EDFR รอบ
ที่ 3 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
เกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากคํ า ตอบ ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในแบบสอบถามจากการทํา EDFR รอบ
ที่ 2 ในขัน้ ตอนนี้ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 11 เดือน
ขัน้ ตอนที่ 5 เขียนภาพอนาคต คือการนํ า
ผลการตอบแบบสอบถามของผู้ เ ชี่ ย วชาญมา
วิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์กลุ่มตัวอย่าง
โดยเสนอโครงร่า งวิจ ัย รวมทัง้ เครื่อ งมือ และร่ า ง
รู ป แบบการวิ จ ั ย เพื่ อ ขอรั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคนจาก
คณะพยาบาลศาสตร์เ กื้อ การุ ณ ย์ มหาวิท ยาลัย
นวมิน ทราธิร าช เลขที่ KFN-IRB 2017-01 เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยผูว้ จิ ยั ทําการนัดหมาย
วัน เวลาและทํ า การสัม ภาษณ์ ต ามที่ผู้ใ ห้ข ้อ มู ล
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สําคัญสะดวก ข้อมูลทีน่ ําเสนอไม่มกี ารระบุชอ่ื -สกุล
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลใดๆ ทัง้ สิน้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากการสํ า รวจ
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสร้างกรอบแนวคิดในขัน้ ตอนที่
1 ด้ ว ยวิ ธีก ารสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึ ก เพื่อ การศึก ษา
อุป สรรคของการพัฒ นาความรอบรู้ด้า นสุ ข ภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทํา Delphi
รอบที่ 1 ทํ า การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล และสัง เคราะห์
ข้อ มูล โดยใช้ก ระบวนการการวิเ คราะห์เ นื้ อ หา
(Content analysis) การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการตี ค วามข้ อ มู ล แบบอุ ป นั ย (Analytical
induction)14
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตใิ นการทํา
EDFR รอบที่ 2 และ 3 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้
ของแนวทางการให้บริการสุขภาพเพือ่ พัฒนาความ
รอบรู้ด้า นสุ ข ภาพของผู้ป่ วยโรคเรื้อรัง โดยการ
วิ เ คราะห์ ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) เปอร์ เ ซ็ น ต์
(Percentage) แ ล ะ ค่ า พิ ส ั ย ร ะ ห ว่ า ง ค ว อ ไ ท ล์
(Interquartile Range) ในทุ ก ข้อ คํา ถาม หลัง จาก
นัน้ สรุปความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญโดยคัดเลือก
รายการอนาคตภาพของแนวทางการพัฒนาความ
รอบรูด้ ้านสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง ตามเกณฑ์
ค่า มัธ ยฐานที่ม ีค่า อยู่ใ นระดับ มากขึ้น ไปคือ 3.50
และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 โดยถือว่า
รายการอนาคตภาพนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่ามีความเป็ นไปได้ในอนาคต และหาก
ผู้เชี่ยวชาญเลือกรายการร้อยละ 85 ขึ้นไป ถือว่ า
รายการอนาคตภาพนัน้ มีแนวโน้มทีพ่ งึ ประสงค์15

ผลการวิ จยั
ผลการวิจ ัย แบ่ ง เป็ น 2 ส่ว น คือ 1) การ
สร้างกรอบแนวคิดจากอุปสรรคในการพัฒนาความ
รอบรูด้ ้านสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง 2) อนาคต
ภาพแนวทางการให้บ ริก ารสุ ข ภาพเพื่อ พัฒ นา
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
ส่ ว นที่ 1 การสร้ า งกรอบแนวคิ ด จาก
อุปสรรคในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 25 คน
ทุกคนเป็ นผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็ นโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง มีอายุเฉลี่ย 45 ปี อายุ
ตํ่า สุด 41 ปี และสูงสุด 65 ปี มีร ะดับ การศึกษา
ตํ่ า สุ ด คื อ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย และระดั บ
การศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนผูใ้ ห้
ข้อมูลรองซึ่งเป็ นพยาบาลประจําคลินิกโรคเรื้อรัง
ทํางานอย่างน้อย 10 ปี จํานวน 3 คน มีอายุ 49-52
ปี ทํางานในคลินิกโรคเรือ้ รังทํางานอย่างน้อย 1113 ปี จากการสัมภาษณ์ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอุปสรรค
ของการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเรือ้ รัง ซึง่ พบว่าอุปสรรคการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพ ประกอบไปด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1)
ความรู้ท างสุ ข ภาพ 2) สมรรถนะในการค้น หา
ข้อมูลทางสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทาง
สุขภาพ 3) การเจรจาต่อรองเพือ่ การมีสว่ นร่วมใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง และ 4) ความสามารถ
ในการจัด การตนเองเพื่อควบคุมและป้ องกันโรค
เรือ้ รัง ทัง้ นี้รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อุปสรรคต่อการพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
Themes

ความรูท้ าง
สุขภาพ

สมรรถนะใน
การค้นหา
ข้อมูลทาง
สุขภาพ และ
การ
ประยุกต์ใช้
ข้อมูลทาง
สุขภาพ

Sub themes

Categories
-ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสุขภาพขาดความรู้
เฉพาะ
ความรูจ้ ากผู้
-ให้ความรูโ้ ดยเน้นข้อมูลทัวไป
่
ให้บริการทาง
มากกว่าข้อมูลเฉพาะ
สุขภาพ
-เน้นการสอนสุขศึกษาบรรยาย
มากกว่าการสอนแบบฝึกทักษะ
-ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสุขภาพขาดทักษะการ
สือ่ สารสุขภาพทีเ่ น้นการสร้าง
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้แก่
ผูป้ ่ วย
การสือ่ สารของ -รูปแบบการให้ขอ้ มูลสุขภาพของ
ผูใ้ ห้บริการ
ผูใ้ ห้บริการสุขภาพขาดความ
สุขภาพ
น่าสนใจ
-บุคลิกภาพของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสุขภาพ
ไม่เป็ นมิตร ส่งผลให้ผปู้ ่ วยไม่กล้า
ซักถามหรือสือ่ สารเกีย่ วกับภาวะ
สุขภาพของตนเอง
-เชื่อโฆษณาทีม่ ลี กั ษณะการจูงใจ
การวิเคราะห์ มากกว่าข้อมูลสุขภาพจาก
ความ
แหล่งข้อมูลภาครัฐ หรือข้อมูล
น่าเชื่อถือของ จากผูใ้ ห้บริการสุขภาพโดยตรง
แหล่งข้อมูล
-เชื่อคําบอกกล่าวจากบุคคลทีอ่ า้ ง
สุขภาพ
ว่าเคยปฏิบตั แิ ล้วได้ผลโดยขาด
การวิเคราะห์และกลันกรอง
่
- บทลงโทษทีไ่ ม่รุนแรง เมื่อเทียบ
กับผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการ
โฆษณาเกินจริง
การควบคุมสือ่ -ขาดความร่วมมือจากชุมชน ใน
โฆษณา
การเฝ้ าระวังการโฆษณาเกินจริง
-ขาดช่องทางในการสือ่ สาร และ
รายงาน ผูก้ ระทําผิดจากการ
โฆษณาเกินจริง

ตัวอย่าง Quotation
“ ส่วนมากก็บอกแค่งดหวาน ระวังเรือ่ ง
ไต เรือ่ งอาหารการกิน บางทีเหมือ น
เป็ น มานานก็รู้ๆ ว่ า อะไรกิน ได้ไ ม่ ไ ด้
แต่ ก็ ไ ม่ รู้ ว่ า ที เ่ ข้ า ใจมั น ถู ก มั ย้ คุ ณ
พยาบาล ก็น่าจะแนะนําจนชินๆ ไม่ได้
แนะนําเฉพาะว่าทีป่ ้ าทําป้ ากิน มันถูก
อย่างไร” P1
“ หมอ พยาบาล เขายุ่ง ไม่ย้มิ ก็ไม่กล้า
ถามเรือ่ งอะไร กลัวเขาจะว่าเอา” P4
“ ทุกครัง้ ก็จะแนะนํ าแบบเดิม ฟั งบ้าง
ไม่ ฟั ง บ้า ง เอาตรง ๆ มัน ฟั ง ซํ้า ๆ ก็
เบือ่ ” P 7
“ ส่วนมากเขาก็จะแนะนํา ช่วง รอหมอ
ช่วงรับยา เขาจะพูด แนะนํ าแบบสอน
ไปเรื อ่ ย ๆ เขาจะแนะนํ า แบบเป็ น
ขัน้ ตอน” P18
“บางทีมนั ก็งง กับการดูแลตัวเอง ก็ทํา
ตามพวกคนไข้ด้วยกัน มันก็ทําง่ายๆ
ผลออกมา บางทีก็แ ย่ บางทีก็ดี มัน
ขึ้นอยู่กบั ดวง” P5
“ภาวะแทรกซ้อ นทีเ่ จอเยอะ จะเป็ น
พวกไปกินอาหารเสริม แล้วเกิดปั ญหา
เช่นไตวาย นํ้าตาลสูง เพราะกินอาหาร
เสริม ไม่กินยา พอถามคนไข้ ก็จะได้
ข้ อ มู ล ว่ า ดู โ ฆษณาอ้ า งว่ า กิ น แล้ ว
สุขภาพดี” HP1
“ไม่ มีก ารเป็ นหูเป็ นตา พวกอวดอ้า ง
ขายของ ไม่มใี ครแจ้ง อาจเพราะไม่รู้
แจ้งทางไหน” HP2
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Themes

Sub themes

Categories

-ความเกรงใจ ทําให้ไม่กล้ารักษา
สิทธิของตน

การเจรจา
ต่อรองเพื่อการ
มีสว่ นร่วมใน
การดูแล
สุขภาพตนเอง

ความสามารถ
ในการจัดการ
ตนเองเพื่อ
ควบคุมและ
ป้ องกันโรค
เรือ้ รัง

การไม่รกั ษา
สิทธิของ
ตนเอง

ความเชื่อมัน่
ในความ
สามารถของ
ตนเอง

- เชื่อ ว่ า ผู้ใ ห้บ ริก ารทางสุข ภาพ
เ ป็ น ผู้ กํ า ห น ด แ ผ น ก า ร ดู แ ล
สุขภาพ
- เ ชื่ อ ใ น โ ช ค ช ะ ต า ม า ก ก ว่ า
ความสามารถตนเอง

-พึง่ พิงผูใ้ ห้บริการทางสุขภาพ
และการรักษาจากแพทย์
ความ
-ให้ความสําคัญกับการหาเลีย้ ง
รับผิดชอบต่อ ตนเอง และครอบครัวมากกว่า
สุขภาพตนเอง การดูแลสุขภาพ
-อิทธิพลของครอบครัวทีข่ าดการ
สนับสนุนในการดูแลสุขภาพ
- ก า ร มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ข า ด ค ว า ม
การปฏิบตั ติ าม เคร่งครัดกับเรื่องของสุขภาพ
อิทธิพลของ
-การยอมรับกับโชคชะตามากกว่า
สิง่ แวดล้อม
การต่ อ สู้เ พื่อ รัก ษาสุ ข ภาพของ
โดยขาดการ ตนเอง
วิเคราะห์
-ขาดความมัน่ ใจ เนื่ อ งจากขาด
ไตร่ตรอง
ข้อมูลในการสือ่ สาร

ตัวอย่าง Quotation
“พวกโฆษณาเกินจริง ลงโทษไม่แรง
แต่ จ ริง แล้ว ผลกระทบน่ า กลัว มาก”
HP3
“ ไม่กล้าทัง้ จะพูด จะถาม เกรงใจหมอ
ตัว เองก็ไ ม่ รู้ จ ะถามอะไร ไม่ ค่ อ ยมี
ความรูอ้ ะไรเลย ” P16
“หมอคนไข้เยอะ ไม่อยากกวน มันจะ
เสียเวลาหมอเขา”P23
“คนไข้ไ ม่ ย อมถาม เหมือ นไม่ ม ัน่ ใจ
ต้ อ งพยายามยิ้ม แล้ว ก็ถ ามก่ อ นว่ า
สงสัยอะไรมัย้ คะ” HP1
“ เป็ นคนไข้ ก็ทําแบบทีห่ มอเขาสังละ
่
เดีย๋ วเขาก็จดั การดูแลให้เอง” P19
“จริง ๆแล้ว ถ้ า คนไข้ม ัน่ ใจแล้ว ถาม
ออกมา ไม่เชือ่ หมอพยาบาลมากเกิน
จะทําให้ เรา รูข้ อ้ จํากัด หรือ จุดทีท่ าํ ให้
เขาคุมนํ้าตาลความดันไม่ได้” HP3
“พอเทศกาลที มีงานที ก็ลมื ตัว ความ
ดันก็ข้นึ คุมยาก” P8
“ หมอเขาดูรบี ๆ ไม่กล้าถามมาก เวลา
ตรวจ มันใช้เวลาสัน้ ๆ” P12
“ พออยากรู้อะไร เราหาข้อมูลเองไม่
ค่อยได้ จะถามอะไร ก็ตอ้ งไปหาทีศ่ นู ย์
ทีโ่ รงพยาบาล” P14
“มันแก่แล้ว โรคก็อยู่กบั ตัวป้ ามานาน
แล้ว โรคมัน ก็ข้นึ ลง แบบนี้ เ ป็ น ปกติ
ไม่อย่าพยายาม มันโหย มันไม่อยาก
ขยับตัว ไม่ได้ทําแบบทีห่ มอเขาบอก
เท่าไรหรอก” P21

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
Themes

Sub themes

การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ข้อมูลทีส่ ะดวก
และรวดเร็ว

Categories
-การให้บริการสุขภาพทีม่ ี
ข้อจํากัดด้านเวลา
-ขาดความสะดวกสบายในการ
สือ่ สารกับผูใ้ ห้บริการสุขภาพ
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ตัวอย่าง Quotation
“ หมอสังอะไรก็
่
ตอ้ งทํา..... ถ้าทําไม่ได้
ไม่ ก ล้า บอกหมอเขาหรอก เกรงใจ”
P21
“ หมอเขาจบมาสูง เขาบอกอะไร มัน
เป็ นเรือ่ งจริงทัง้ นัน้ ละ” P 24
“ ไม่รจู้ ะถามเรือ่ งอะไร ไม่ค่อยมี
ความรูเ้ ลย “ P25
“พีว่ ่า เพราะเรือ่ งเวลาเป็ นสําคัญเลย
พอมันรีบ เราก็พดู กันสัน้ ๆ เร่งๆ ไม่มี
ใครจะมีอารมณ์มาโต้ตอบกัน ได้แค่
พยักหน้า แบบเหมือนเข้าใจ” HP 2

P (Patient) หมายถึงกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้อรัง; HP (Health care provider) หมายถึง ผูใ้ ห้บริการทางสุขภาพ
ส่ ว นที่ 2 อนาคตภาพแนวทางการ
ให้ บริ ก ารสุขภาพเพื่ อพัฒ นาความรอบรู้ด้ า น
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลัง จากได้ข ้อมูล
จากการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาปั ญหาอุป สรรคของ
การพัฒ นาความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพของผู้ ป่ วย
ผูว้ ิจยั จึงดําเนินการ EDFR รอบที่ 1 ได้แนวทาง
การพัฒ นาความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพทัง้ หมด 5
แนวทาง โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ที่
สอดคล้อ งกัน เกี่ย วกับ แนวโน้ ม ของการพัฒ นา
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพสําหรับผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ ี
โอกาสเป็ นไปได้ในอนาคต และเป็ นแนวโน้มทีพ่ งึ
ประสงค์
แนวทางที่ 1 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางสุ ข ภาพเพื่อ วิถีช ีวิต สํา หรับ การควบคุ ม โรค
เรื้อรัง ได้แก่ การประชาสัม พัน ธ์เ รื่อ งสิท ธิข อง
ผู้ป่ วย สิท ธิใ นการรับ ข้อมูล ข่า วสารทางสุข ภาพ
สวัส ดิการการรักษาพยาบาลอย่า งต่อเนื่ อง การ
รณรงค์เ พื่อ ต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ และการ
เสนอข้อมูลลวง การรณรงค์ต่อต้านการแชร์ขอ้ มูล

สุ ข ภาพโดยขาดการไตร่ ต รอง การสนับ สนุ น
โครงการพัฒ นาศักยภาพเยาวชนรุ่น ใหม่ที่ใ ส่ใ จ
สุขภาพ
แนวทางที่ 2 การสนับสนุนการเข้าถึงและ
การเพิม่ ช่องทางในการแลกเปลีย่ นข้อมูลสุขภาพ
ได้แก่ การเพิม่ แหล่ง ข้อ มูล เพื่อ ให้ป ระชาชนมี
ช่อ งทางที่ห ลากหลาย เชื่อ ถือ ได้ใ นการค้น หา
ข้อ มูล ทางสุข ภาพ และการพัฒ นานวัต กรรม
การสื่อ สารเพื่อ เพิม่ แหล่ง ข้อ มูล ทางสุข ภาพที่ม ี
ป ร ะ ส ทิ ธ ิภ า พ เ ช ่น สื ่อ ส ุข ภ า พ Mobile
Application
แนวทางที่ 3 การพัฒ นากํ า ลั ง คนทาง
สุข ภาพ ได้แ ก่ การสนับ สนุ น งบประมาณในการ
ผลิ ต กํ า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพที่ ม ีค วามเชี่ย วชาญ
เฉพาะในการควบคุม และป้ องกันโรคเรื้อรัง การ
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
การควบคุมและป้ องกันโรคเรือ้ รัง เช่นหลักสูตรนัก
โภชนาการชุ ม ชน การสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
หลักสูต รด้า นการปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมสุข ภาพ

228

Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, Vol. 32 No.2 July – December 2021

ให้แก่กําลังคนด้านสุขภาพทีท่ ํางานในชุมชน และ
พัฒ นาทักษะการสื่อสารสุข ภาพแก่กํา ลังคนด้า น
สุขภาพเพือ่ ให้มคี วามสามารถในการสร้างแรงจูงใจ
ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน
แนวทางที่ 4 การพัฒ นาแนวทางการ
สื่อสารระหว่างผูร้ บั และผูใ้ ห้บริการสุขภาพ ได้แก่
การพัฒ นาเทคโนโลยีใ นการบัน ทึกข้อ มูล ผู้ป่ วย
เรือ้ รังทีบ่ า้ นสําหรับทีมเยีย่ มบ้านเพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูลรายบุคคล และ ติดตามภาวะสุขภาพ
แนวทางที่ 5 การบูรณาการระบบบริการ
สุขภาพและการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร

การอบรมระยะสัน้ เรื่อ งการดู แ ลสุ ข ภาพและ
ป้ อ งกัน โรคเรื้อ รัง แก่ คุ ณ ครู การสร้า งเครือ ข่า ย
สุขภาพโดยการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากร
ทางสุขภาพ และระบบการศึกษา โดยการพัฒนา
ทักษะทางสุขภาพแก่เยาวชนในการดูแลสุขภาพ
จ ดั เ ว ที แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ท า ง สุ ข ภ า พ ใ น
สถานศึกษา โดยมีบุคลากรทางสุขภาพมาร่วมให้
ความรู้แ ละตอบข้อซักถาม การสนับสนุ น จัด การ
เรีย นการสอนเชิง รุ ก เพื่อ พัฒ นาทัก ษะทางการ
สือ่ สารและทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

การพัฒนาความรอบรูดา นสุขภาพ

ทักษะทางสังคม
และทักษะการ
โนมนาว

-

การพัฒนาความรู
และสมรรถนะ

ทักษะการเจรจา
ตอรอง และการ
จัดการตนเอง

พัฒนาแนวทางการสื่อสารระหวางผูภาพที
รับและผูใ่ ห2บริการสุขภาพ
บูรณาการระบบสาธารณสุขและการศึกษา
พัฒนากําลังคนทางสุขภาพ
สนับสนุนการเขาถึงและการเพิ่มชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางสุขภาพเพื่อวิถีชีวิตที่ควบคุมโรคเรื้อรัง

ภาพที่ 2 อนาคตภาพแนวทางการพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพสําหรับผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
อภิ ปรายผล
ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพเป็ นทักษะส่ ว น
บุคคลทีก่ าํ หนดความสามารถของแต่ละบุคคลในการ
เข้าถึง การทําความเข้าใจ และการใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
เพื่อส่งเสริมและคงรักษาให้เกิดสุขภาพที่ดี16 โดย
โมเดลนี้ อธิบ ายว่ า การที่บุ คคลมีความรอบรู้ด้า น

สุขภาพเป็ นสินทรัพย์ เกิดจากปั จจัยหลายประการ
ได้แก่ ความรูด้ งั ้ เดิมทีเ่ พียงพอต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ทักษะด้านการอ่า น การเขีย น ความเชื่อ
และประสบการณ์สว่ นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ
รวมไปถึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปั จจัย
ดั ง กล่ า วนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาความรู้ แ ละความ
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สามารถของบุ ค คลทํ า ให้ เ กิ ด ความรอบรู้ ด้ า น
สุ ข ภาพ หากบุ ค คลความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพที่
เพียงพอ จะส่งผลให้เกิดทักษะในการปรับเปลี่ยน
การกระทําด้านสุขภาพ อันส่งผลให้มผี ลลัพธ์ทาง
สุขภาพทีด่ ขี น้ึ มีการเลือกและโอกาสทีจ่ ะมีสุขภาพ
ทีด่ 9ี แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั นี้ท่ี
พบว่ า แนวทางการให้บ ริก ารสุข ภาพเพื่อพัฒ นา
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ตามที่
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น สอดคล้องกันประกอบไป
ด้ ว ย 5 แนวทาง ได้ แ ก่ 1) การปรั บ เปลี่ ย น
วัฒ นธรรมทางสุ ข ภาพเพื่อ วิถี ช ีวิ ต สํ า หรับ การ
ควบคุมโรคเรื้อรัง 2) การสนับสนุ นการเข้าถึงและ
การเพิม่ ช่องทางในการแลกเปลีย่ นข้อมูลสุขภาพ
3) การพั ฒ นากํ า ลั ง คนทางสุ ข ภาพ 4) พั ฒ นา
แนวทางการสื่อ สารระหว่ า งผู้ร ับ และผู้ใ ห้บ ริการ
สุขภาพ และ 5) การบูรณาการระบบสาธารณสุข
และการศึกษา ดังแสดงในภาพ 2
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางสุขภาพ
เพื่อวิ ถีชีวิตสําหรับการควบคุมโรคเรื้อรัง การ
ปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมทางสุขภาพมีความเกีย่ วข้อง
กับความเชื่อ และประสบการณ์ ส่วนบุคคลซึ่งเป็ น
ปั จจั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาความรอบรู้
กล่าวคือ การที่บุคคลถูกปลูกฝั งในครอบครัวทีร่ กั
สุ ข ภาพ บุ ค คลเหล่ า นั ้น ก็ จ ะใส่ ใ จต่ อ สุ ข ภาพ
ขวนขวายหาความรูเ้ พือ่ นํามาดูแลสุขภาพตนเอง17
หรือบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อ รัง จะทํ า ให้บุ ค คลเหล่ า นั น้ มีค วามรู้แ ละ
ประสบการณ์ ใ นการดูแ ลตนเองเพื่อป้ องกัน หรือ
ควบคุ ม โรคเรื้อ รัง 18 นอกจากนี้ ก ารปรับ เปลี่ย น
วัฒ นธรรมบางอย่ า งที่ม าพร้อ มกับ การสื่อ สารที่
รวดเร็ว คือ การรับ ข้อ มูล โดยเชื่อ ข้อ มูล ที่ไ ม่ คิด
วิ เ ค ร า ะ ห์ ดั ง นั ้ น กา ร ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
ปรับเปลี่ยนวิถชี วี ติ หรือวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
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การแชร์ขอ้ มูลผ่านช่องทางออนไลน์ทร่ี วดเร็วไม่ผ่าน
การตรึกตรองย่อมเป็ นวัฒนธรรมหรือวิถีชวี ิตทีเ่ ป็ น
ดาบสองคมต่อรูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชน
การสนั บสนุ นการเข้าถึ งและการเพิ่ ม
ช่ องทางในการแลกเปลี่ ยนข้อมูลสุขภาพ เป็ น
การพัฒ นาด้า นการเข้า ถึงข้อมูล สุข ภาพ ซึ่งเป็ น
ทักษะสําคัญของความรอบรูด้ ้านสุขภาพ กล่าวคือ
การทีบ่ ุคคลค้นหาข้อมูลสุขภาพได้ด้วยตนเอง จะ
ทําให้เกิด แรงจูงใจในการดูแลตนเอง9 นอกจากนี้
ระบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เป็ นอีกประการหนึ่งทีส่ นับสนุ นให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพได้งา่ ย และเป็ นข้อมูลทีม่ ี
คุ ณ ภาพมากขึ้น แนวทางนี้ ส อดคล้ อ งกับ แผน
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2569 ที่สนับสนุ น
ระบบบริการสุข ภาพให้ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
และนวัต กรรมสุ ข ภาพในการบริหารจัด การและ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานเพื่อ เพิ่ม โอกาสให้ก ับ
ประชาชนในการได้ร บั บริการทางการแพทย์และ
สุ ข ภาพที่ ท ัน สมัย และเท่ า เที ย ม และเพื่ อ การ
ขับ เคลื่ อ นสู่ ป ระเทศไทย 4.0 ด้ า นสาธารณสุ ข
(Health 4.0) ซึ่ ง การใช้ ยุ ท ธศาสตร์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศสุ ข ภาพ (eHealth Strategy) มุ่ ง ให้ม ี
การเชื่อ มโยงบริก ารทัง้ ระบบสุ ข ภาพ เพื่อ ให้
ประชาชนผู้รบั บริการได้รบั ประโยชน์ สูงสุดและมี
ความพึงพอใจในบริการด้านสุขภาพเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องการเชื่อมโยงบริการทัง้ ระบบสุขภาพด้วย
เทคโนโลยี ดิ จิ ท ั ล (Digitally connected health
care system of the future)19
ก า ร พั ฒ น า กํ า ลั ง ค น ท า ง สุ ข ภ า พ
ครอบคลุมผูใ้ ห้บริการสุขภาพในการดูแลผูป้ ่ วยโรค
เรือ้ รัง ผลการวิจยั นี้สนับสนุนว่าการสือ่ สารระหว่าง
ผูใ้ ห้บริการสุขภาพและผูป้ ่ วยเป็ นอุปสรรคทีส่ าํ คัญ
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ต่ อ การสร้า งแรงจู งใจในการดู แ ลสุ ข ภาพ ดัง นั น้
นอกจากผู้ให้บริการสุขภาพจะมีสมรรถนะในการ
ดูแลผูป้ ่ วยตามพืน้ ฐานวิชาชีพของตน การพัฒนาผู้
ให้บริการสุขภาพให้มคี วามรู้เฉพาะในเรื่องทีเ่ ป็ น
ปั ญหาสําคัญต่อการดูแลป่ วยโรคเรื้อรัง เช่น การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การควบคุมโรคเรื้อรัง ก็ม ี
ความสําคัญต่อการพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ของผูร้ บั บริการเช่นกัน กล่าวคือ หากการสื่อสาร
แนะนํ าการดูแลสุขภาพทีข่ าดความเฉพาะเจาะจง
ต่อปั ญหาของผูป้ ่ วยแต่ละราย หรือการให้ขอ้ มูลที่
ไม่สามารถนํ าไปปฏิบตั ไิ ด้จริง ก็จะทําให้ผปู้ ่ วยไม่
สามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้18, 20
พัฒ นาแนวทางการสื่ อ สารระหว่ า ง
ผู้รบั บริ การและผู้ให้ บริ การสุขภาพ การสื่อสาร
ระหว่างผูใ้ ห้บริการสุขภาพ เช่นการสื่อสารระหว่าง
แพทย์กบั ผูป้ ่ วย เป็ นข้อจํากัดทีเ่ กีย่ วโยงกับความ
เชื่อเรื่องอํานาจของแพทย์ในระบบบริการสุขภาพ
ซึ่ ง อํ า นาจเกิ ด ขึ้น จากการที่ ป ระชาชนมีค วาม
ศรัทธาต่อความรูข้ องแพทย์ และประสิทธิภาพใน
การรักษา ทํา ให้ความสัมพัน ธ์ระหว่า งแพทย์กบั
ผู้ ป่ วย เป็ นความสัม พัน ธ์ แ บบพ่ อ ปกครองลู ก
แพทย์เป็ นผูท้ ม่ี อี าํ นาจในการตัดสินใจในการรักษา
แต่ เ พีย งฝ่ ายเดีย ว ผู้ป่ วยมีหน้ า ที่เ พีย งทํา ตามที่
แพทย์สงเท่
ั ่ านัน้ ซึง่ การสื่อสารทีเ่ ป็ นกันเอง และไม่
เร่งรีบทําให้ผู้ป่วยกล้าพูดกล้าถาม20 สําหรับการ
ให้บริการทางการพยาบาลพบว่าผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูล
ไม่ ช ดั เจน เช่น ผู้ป่ วยไม่ท ราบการเจ็บ ป่ วยของ
ตนเอง ไม่ ท ราบระยะเวลาของการรัก ษา 21 การ
รับทราบข้อมูลทีไ่ ม่เพียงพอทําให้ผปู้ ่ วยรูส้ กึ กังวล
ไม่สามารถตัดสินใจและไม่สามารถเผชิญกับความ
เจ็ บ ป่ วยได้ 22 การพั ฒ นาแนวทางการสื่ อ สาร
ระหว่ า งผู้ร บั บริการและผู้ใ ห้บ ริการสุข ภาพ ควร
เน้นการสร้างเจตคติให้ผูร้ บั บริการให้ความสําคัญ

ต่ อ การร่ ว มตั ด สิ น ใจในการดู แ ลสุ ข ภาพ โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดทักษะในการเจรจาต่อรอง
ต่อการเลือกแนวทางเพื่อการดูแลสุขภาพของตน
ทัง้ ยังสนั บ สนุ น ให้ป ระชาชนเกิด แรงจูง ใจในการ
กํ า หนดแนวทางการดู แ ลสุ ข ภาพของตน และ
สามารถตัด สิน ใจในการดูแ ลสุข ภาพของตนเอง8
นอกจากนี้รปู แบบการสื่อสารเดิมทีม่ ขี อ้ จํากัดทัง้ ใน
เรื่อ งการเข้า ถึง บริก ารที่ต้ อ งใช้เ วลานาน ต้ อ ง
เดินทางมาทีส่ ถานบริการสุขภาพ ทําให้การสือ่ สาร
สุขภาพระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการมีขอ้ จํากัด การ
พัฒนาให้มแี นวทางทีต่ อบสนองความต้องการ และ
เกิดความรวดเร็วในการนํ าข้อมูลทีส่ ่อื สารมาให้ใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลตนเองของประชาชน
จะช่วยสนับสนุ นให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และได้
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นข้ อ สงสั ย นํ ามาประยุ ก ต์ ใ นการ
แก้ปัญหาสุขภาพของตน
การบูรณาการระบบสาธารณสุขและ
การศึ ก ษาระบบการศึ ก ษา การศึ ก ษาเป็ น
รากฐานสําคัญในการสร้างความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
ซึ่ง รวมถึง ความรู้เ กี่ย วกับ สุ ข ภาพ การปลู ก ฝั ง
ความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพผ่านระบบ
การศึกษาจะสนับสนุ นวิถีชวี ิตในการดูแลสุขภาพ
ของเยาวชน ทัง้ นี้ ทัก ษะของความรอบรู้ไ ด้แ ก่
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการรูค้ ดิ ควรพัฒนา
ตัง้ แต่ เป็ นเยาวชน การสร้า งทักษะการรู้คิด และ
ทัก ษะการสื่ อ สารสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการ
ปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดทักษะ
การเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็ นการจัดการศึกษา
และการเรียนรูท้ ช่ี ่วยชีน้ ําวิธกี ารสร้างกระบวนการ
เรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาชีวติ ของผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพ23 การ
จัดการเรียนรูด้ งั กล่าวทําให้ประชาชน เกิดความคิด
เชิง วิ เ คราะห์ อัน จะนํ า มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
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ประเมินข้อมูลสุขภาพก่อนนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลสุขภาพของตน9
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
ผลการวิจ ัย ครัง้ นี้ เ สนอภาพอนาคตของ
แนวทางการดํา เนิ น การเพื่อ พัฒ นาระบบบริการ
สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนพัฒ นาความรอบรู้ด้า น
สุ ข ภาพให้ม ีร ะดับ สู ง ขึ้น หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
สามารถนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทาง
ในการกํ า หนดนโยบาย และวางแผนในการ
จัด บริก ารสุ ข ภาพสํ า หรับ ผู้ป่ วยโรคเรื้อ รัง เพื่อ
ผูป้ ่ วยเรื้อรังพัฒนาระดับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพที่
เพีย งพอต่ อ การดู แ ลตนเอง เพื่อ ชะลอการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรือ้ รัง
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีก ารวิเ คราะห์ ท างเลือ กในการนํ า
ภาพอนาคตไปสู่ก ารปฏิบ ัติท่ีด้ว ยการวิเ คราะห์
สมการโครงสร้ า ง (Structural Equation Model)
ควรนํ า วิธีก ารทางสถิติวิเ คราะห์ ปั จ จัย (Factor
Analysis) หรือวิเคราะห์จดั กลุ่ม (Cluster Analysis)
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการ
จําแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) เพื่อให้ภาพ
อนาคตมี ค วามเชื่ อ มัน่ มากขึ้น และควรมีก าร
วิเ คราะห์ผ ลกระทบตามแนวทางบริการสุข ภาพ
อนาคต ทัง้ แง่เศรษฐกิจและสังคม
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