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 สถานการณ์ที่ประชาชนไทย เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ 

ทั้งจากที่ประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น การเสียชีวิตจากการติดเชื้อลดน้อยลง 

และการที่คนไทยมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสู่ความเสี่ยงมากขึ้น มีพฤติกรรมการกิน

มาก เคล่ือนไหวออกก�าลังน้อย ด่ืมสุรา สูบบุหรี่มาก ซึ่งการจะลด ควบคุม และ

แก้ปัญหาเหล่านี้ จะกระท�าได้ผลน้อยมาก หากไม่มีการจัดการสนับสนุนให้

ประชาชนรู้จักดูแลและจัดการตนเองให้ได้ การสนับสนุนการจัดการตนเอง จึง

เป็นหัวใจส�าคัญต่อความส�าเร็จในการลดโรคไม่ติดต่อ 

 การจัดการตนเองด้านสุขภาพ หมายถึงอะไร เป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่า

น่าจะรู้ เข้าใจ กันดี แต่ความเป็นจริงยังมีความสับสน และเข้าใจกันอย่างคลาด

เคลื่อนมาก หลายคนเข้าใจเพียงว่า เป็นการรับรู้ข้อมูลความรู้ว่าต้องดูแลตนเอง

อย่างไร ซึ่งยังไม่เพียงพอ เพราะการจะจัดการตนเองได้นั้น เป็นเสมือนการจัดกา

รวีถีชีวิตของแต่ละคน จะต้องมีความเข้าใจในอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกต่อการ

มีพฤติกรรมน้ันๆ ทั้งๆ ที่อยากท�า และไม่อยากท�า ต้องเข้าใจถึงระดับที่จัดการ

กับปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคได้ หรือจัดการให้เกิดโอกาสเอื้ออ�านวยต่อการ

ลดความเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างพอดีกับตนเอง ฉะนั้น การสนับสนุนให้ประชาชน

จัดการตนเองเพ่ือลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อได้ จึงไม่ใช่เพียงการให้ความรู้เรื่องความ

เส่ียง หรือเร่ืองสาเหตุการเป็นโรคไม่ติดต่อเท่านั้น แต่ต้องหมายรวมไปถึง การ

สนับสนุนให้ประชาชนรับรู้ความเสี่ยง อารมณ์ของตนเอง ว่าเข้าใจ พร้อม สนใจ 

และยินดีปรับเปลี่ยน แก้ปัญหา เพื่อให้จัดการตนเองให้ได้ด้วย

ค�ำน�ำ
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 การสนับสนุนการจัดการตนเอง เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ท่ีควร

มีการผสมผสานความรู ้ความเข้าใจหลายด้านท้ังทางด้านจิตวิทยา ด้านสังคม  

และด้านการแพทย์ 

 เอกสารเล่มนี้  เป ็นการปูพื้นฐานเบ้ืองต้นในบางประเด็น ของการ

สนับสนุนการจัดการตนเอง เน ้นการเอาทฤษฎีทางจิตวิทยา มาประยุกต ์

ใช ้ประกอบในบริบทแบบไทย รวมถึงการประยุกต์วิธีการบางเรื่องในด้าน

เวชศาสตร ์ครอบครัว  ตัวอย ่างการสนับสนุนการจัดการตนเองในกรณี 

ความดันโลหิตสูง และสุดท้ายได้รวม application ต่างๆ ที่น่าจะน�ามาใช้ประกอบ 

การประเมินความเสี่ยง และช่วยในการจัดการตนเองได้

 หวังว ่าเอกสารเล ่มนี้  จะเป ็นการเป ิดขยายประตูต ่อความเข ้าใจ 

ในการจัดการตนเองของประชาชนให้แก่บุคลากรสาธารณสุข และหวังว่าจะเป็น 

ประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนที่มีความสนใจได้

คณะผู้จัดท�า
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“ไม่มีโรคเป็นยอดลาภ แต่ถ้าเป็นโรค ต้องท�าโรคให้เป็นลาภ”  

ป. ปยุตโต

อโรคยำ ปรมำ ลำภำ
ควำมไม่มีโรค เป็นลำภอันประเสริฐ
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การมสีขุภาพด ีปลอดโรคภยั และมีอายยุนืยาว 

นบัเป็นความเชื่อในวัฒนธรรมสุขภาพของคนไทย

มาแต่โบราณกาล

ยืนยันได้จากส�านวนโบราณของไทยที่มาจากพระพุทธพจน ์

ที่กล่าวว่า “อโรคยา ปรมาลาภา 

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” 

ซึ่งมาจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ 

หมายถึงการไม่มีกิเลสและการที่ไม่มีโรคทางกายนั้น 

ไม่ต้องเสียทรัพย์หรอือืน่ๆ เพือ่รกัษา “โรค”

และจะสามารถน�าส่ิงดีๆ  ทีเ่รยีกว่า “ลาภ” 

มาสู่ผู้ปฏิบัติได้
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 ในอดีตคนไทยในยุคเกษตรกรรม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง และโรคภัย
มีน ้อย เมื่อเกิดการเจ็บป่วยก็รักษาโรคต่างๆ ด้วยสมุนไพร แต่เราคงหยุด
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไม่ได้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท่ีเรา
ต่างเรียกว่า “การพัฒนา” ในยุคประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยมีเทคโนโลยี
มากมายที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิต ท�าให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก  
จนในปัจจุบันคนไทยเริ่มคุ้นชินกับวิถีชีวิตใหม่ๆ ทั้งในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
คนไทยท�างานใช้ร่างกาย ใช้แรงงานน้อยลง มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้อง
กับความเร่งรีบ และการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ผู้คนมีพฤติกรรมท�าลายสุขภาพ
ตนเองมากขึ้น ขาดการเลือกสรรอาหารที่มีคุณภาพ ขาดการเคล่ือนไหวร่างกาย
ที่พอเพียง ในขณะที่การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นพฤติกรรม
เพื่อการ “เข้าสังคม” แต่ลืมนึกไปถึงผลที่ตามมาของพฤติกรรมต่างๆ เหล่านั้น
ว่า สามารถก่อโรคและท�าลายสุขภาพได้ จนวันนี้ที่จ�านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต 
และผู้ก�าลังจะป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ เพิ่มข้ึนมหาศาล เราจึงเริ่มกล่าวโทษ 
วิถีชีวิตใหม่ในปัจจุบันว่า ก่อโรคให้คนไทย

  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 โรคที่มาพร้อมกับวิถีชีวิตในยุคแห่งการพัฒนา มีหลายโรค แต่กลุ่มโรคไม่
ตดิต่อเร้ือรัง มคีวามสมัพนัธ์กบัวถิชีีวติในการด�าเนนิชวีติของคนเราในยคุปัจจบัุนมาก
ที่สุด กลุ่มโรค NCDs (Non-communicable diseases) หรือมีชื่อภาษาไทย เรียก
ว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมายถึง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้
เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือติดต่อผ่านพาหะน�า
โรคหรือสารคดัหลัง่ต่างๆ หากแต่เกดิจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึง่ส่วนใหญ่เป็น
ผลจากวิถีชีวิตของบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อย่างเช่น การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ การ
ออกก�าลงักายไม่เพยีงพอ การรบัประทานอาหารหวาน มนั เคม็จดั หรอืมคีวามเครยีด 
ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ นี้ เมื่อเกิดแล้ว จะมีการด�าเนินของโรคอย่างต่อเนื่องและ
รักษาไม่หายขาด ผู้ป่วยจะต้องเผชิญกับโรค และต้องพึ่งพาการรักษาพยาบาลตลอด
ชีวิต
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 สถิติล่าสุด ปี 2560 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) พบว่า ในประเทศไทยมีผู้ที่ป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ถึง 14 ล้านคน 
ซึ่งเป็นโรคที่เรารู้จักกันดีทั้งโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด หรือโรคถุงลมโป่งพอง และโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งเท่ากับ 2 ใน 10 ของคนไทย
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโรคใดโรคหนึ่ง จ�านวนป่วยเหล่านี้มาจากข้อมูล ทั้งผู้รับบริการ
มารับการวินิจฉัยในโรงพยาบาลและมาจากกลุ่มท่ีพบว่าป่วยจากนโยบายการคัด
กรองสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข จากทั้งสองส่วน ส่งผลให้คนไทย 14 ล้านคน  
ที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องพึ่งพาการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลอย่าง
เหนียวแน่นจนตลอดชีวิต เพื่อควบคุมโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อน โรคไม่ติดต่อ
ทีเ่กดิจากการใช้วถิชีวีติตามยคุสมยัปัจจุบนั จงึนบัเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงของไทย
ในปัจจุบัน (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560)

  การสร้างเสริมสุขภาพมุ่งเป้าสุขภาพดี
 กระทรวงสาธารณสขุ มกีารทุ่มงบประมาณและด�าเนนิโครงการจ�านวนมาก 
เพ่ือจดัการกับโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั ซึง่ส่วนใหญ่เน้นการพฒันาการรกัษาพยาบาลผูป่้วย
เป็นหลัก แต่เนื่องจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้ เกิดจากวิถีชีวิต และพฤติกรรม
สุขภาพของคนไทย ซึ่งเช่ือว่าถ้าคนไทยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
ในผู้ที่ยังไม่ป่วยจะสามารถท�าให้การมุ่งเน้นที่การพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล  
อาจไม่ใช่หนทางเดียวในการลดการป่วยและการตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงเกิด
แนวคดิใหม่ๆในแก้ปัญหาโดยมุง่ทีก่ารสร้างเสรมิสขุภาพด้วยการสนบัสนนุการจดัการ
ตนเองในคนไทยทุกคน ป้องกันไม่ให้เกิดโรค และในผู้ป่วยจะสามารถควบคุมโรค 
ได้ดไีด้ บคุลากรทางการแพทย์จงึมุง่มัน่ในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูป่้วย หรอื 
ผูท้ีก่�าลงัจะป่วย เพ่ือให้เกดิพฤตกิรรมใหม่ทีเ่ช่ือว่าการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค 
ถือว่าเป็นหัวใจของการลดจ�านวนการป่วยในคนท่ีก�าลังจะป่วย และป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนในผูท้ีป่่วยแล้ว แต่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมมนษุย์ หรอืการปรบัเปลีย่น
วิถีชีวิตผู้คนเป็นเหมือนทางตัน เนื่องจากวัฒนธรรมทางการแพทย์ของประเทศไทย 
บทบาทการจัดการโรคเป็นของบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น ยิ่งบุคลากรทางการ
แพทย์มีความพยายามจัดการโรคมากเท่าไหร่ ขอบเขตของงานบริการสุขภาพก็ยิ่ง

การดูแลตนเองเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในบริบทไทย10
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ขยายอย่างไม่สิ้นสุด ปริมาณงานเพิ่มอย่างมหาศาล ภาระงานต่อบุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่ผลที่ได้รับ กลับพบว่า มีผู้ป่วยแค่ 2-3 คน 
ใน 10 คนเท่านั้น ที่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ และจ�านวนผู้ป่วยรายใหม ่
ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  การจัดการตนเองแบบไทย
 ดังนั้น การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศไทย จึงต้องมีการปรับ 
กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อท�าให้คนไทยทั้งประเทศทั้งที่ป่วยแล้วและยังไม่ป่วย สามารถ
จัดการพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและน�าไปสู ่การมีสุขภาพดี และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้ โดยเริ่มจากต้นทุนที่เรามีอยู่ ประเทศไทยได้น�ารูปแบบการดูแลโรค
เรื้อรัง (Chronic care model) จากต่างประเทศ มาใช้ในการพัฒนาระบบการ
จัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในประเทศไทย ท�าให้มีความก้าวหน้าและผลลัพธ์ท่ีดีข้ึน  
แต่องค์ประกอบส�าคัญในระบบการดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ถือเป็น หัวใจของการ
พัฒนาอย่างยัง่ยนื เพือ่ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติคนไทย คอื การสนบัสนนุการจดัการตนเอง 
(Self-management support) โดยยงัไม่มแีนวทางด�าเนนิงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
แนวทางทีผู่ป่้วยหรือคนไทยทัว่ไปทียั่งไม่ป่วยเป็นผู้มบีทบาทส�าคัญ โดยด�ารงบทบาท 
“ผู้จดัการ” โรคและชวีติของตนเอง ในขณะทีบ่คุลากรทางการแพทย์จะด�ารงบทบาท 
“ผู้สนับสนุน” เท่านั้น จึงนับว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับวงการบริการสุขภาพ
ในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้มุ่งเสริมพลังใจให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้ป่วย ผู้ที่ก�าลัง 
จะป่วย และคนไทยทัว่ไป ว่าการจัดการตนเองเพือ่ให้สขุภาพด ีและคุณภาพชีวติท่ีดนีัน้  
“คนไทยท�าได้” พร้อมเสนอมุมมองใหม่ๆ ในการใช้ความเป็นไทย (Thainess)  
เพื่อสนับสนุน “การจัดการตนเอง” ของคนไทย ทั้งยังหวังว่าจะเสริมก�าลังใจและ
เสนอแนวทางการสนับสนุนการจัดการตนเองให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ต้นทุน 
ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของไทย ท�าให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤติของโรคจากวิถีชีวิต 
น�าคนไทยสู่การไม่มีโรค หรือจัดการโรคที่มีได้ด้วยตนเอง ตามแนวคิดของ ป.ปยุตโต 
ที่ว่า “ไม่มีโรคเป็นยอดลาภ แต่ถ้าเป็นโรค ต้องท�าโรคให้เป็นลาภ” ซึ่งอาจน�ามา
เป็นนยิาม “คณุภาพชวีติทีด่แีบบไทย” สามารถน�ามาเป็นเป้าหมายของการจดัการ
ตนเองในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง – ป.ปยุตโต
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ประชากรไทย 

66,061,000 คน

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประมาณ 

14,000,00 คน

ที่มา : สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ2560
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กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หมำยถึง
 กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเช้ือโรค แต่เป็นกลุ่มโรคที่เกิด 

จากความเสื่อม ความผิดปกติของอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย มีสาเหตุจาก 

หลายปัจจัย ทั้งด้านพันธุกรรม พฤติกรรม การกิน การอยู่ที่ไม่สมดุล และ 

สภาพแวดล้อม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีลักษณะการด�าเนินโรคที่เป็นไปอย่างช้าๆ 

ต่อเนื่องยาวนาน แต่ส่งผลอย่างมหาศาลที่ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตลดลง 

นอกจากจะส่งผลกระทบด้านสุขภาพแล้วโรคไม่ติดต่อเร้ือรังยังส่งผลต่อการ 

พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในแง ่ของภาระค่าใช ้จ ่ายด้านการรักษาพยาบาล 

และผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังท�าให้ประชากรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เกิดการสูญเสีย 

ศักยภาพในการประกอบอาชีพและผู ้ป ่วยมีความทุกข์ทรมานจากการ 

เจ็บป่วยและโรคแทรกซ้อนและต้องได้รับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องยาวนาน 

นอกจากจะเพิ่มภาระแก่คนรอบข้างแล้ว ยังสร้างภาระแก่สังคมโดยรวม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลค่าของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพในแต่ละปีที่มีมูลค่า 

มหาศาล หากยังไม่มีการด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรค และปัจจัย 

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแล้ว ความสูญเสียท่ีเกิดจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
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 กลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (NCDs) ในทีน่ี ้หมายรวมถงึโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
และโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อที่พบบ่อยและมีจ�านวนมากในประเทศไทย 

  การจัดการควบคุม และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นลักษณะสะสมและค่อยๆ มีความผิดปกติ 
ทีเ่กดิขึน้ทีห่ลอดเลอืด และอวยัวะของร่างกายส่วนต่างๆ อาการผดิปกตจิะเพิม่มากขึน้ 
จนกระทัง่ท�าให้การท�าหน้าทีข่องอวัยวะส่วนต่างๆ นัน้ผดิปกติ อย่างเช่น โรคเบาหวาน 
ที่เกิดความผิดปกติของตับอ่อนในการหลั่งอินซูลิน หรือความผิดปกติที่หลอดเลือด
หัวใจ ในกรณีโรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
 แต่โรคต่างๆ เหล่าน้ี ต่างมีปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุร่วมกัน 4 เรื่อง คือ  
การออกก�าลังกายที่ไม่เพียงพอ การกินที่เกินพอดี ท�าให้อ้วน มีภาวะไขมันเกิน  
โซเดียมเกิน การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ 
 ดังนั้น ในทางสาธารณสุข เพื่อควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง จึงต้อง 
มีการด�าเนินการเริ่มต้น ตั้งแต่การท�าให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ข้างต้นนี้ลดลง ไม่ว่าด้วย
การสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ประชาชนให้มพีฤตกิรรมเหมาะสม และการจดัการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการให้มีสถานท่ีออกก�าลังกาย
มากขึน้ การควบคมุการโฆษณาในเรือ่งสรุา บุหรี ่และการจดัการเชงิภาษ ีเพือ่ควบคมุ
เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลสูง หรือการมีแหล่งอาหารท่ีไม่มีโซเดียม และน�้าตาลมากเกิน 
ตลอดจน มีผักปลอดภัยให้รับประทานได้เพิ่มมากขึ้น  
 การจัดการโรคไม่ติดต่อ ในล�าดับถดัไป จงึเป็นส่วนการด�าเนนิการดูแลรกัษา
ผู้ป่วยให้มีภาวะผิดปกติที่ควบคุมได้ดี เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดการ
ตายก่อนวัยอันควร (คือการตายในช่วงอายุ 30-70 ปี) ด้วยมาตรการท่ีใช้ยารักษา 
และมาตรการที่ไม่ใช่ยา อันหมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความเสี่ยงส�าคัญ
ของโรค การสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง เป็นมาตรการหนึ่ง
ที่ส�าคัญในส่วนนี้ด้วย 
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  สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ และประชากรอายุน้อย 
ก็เริ่มมีภาวะผิดปกติ ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 21.4  
ในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มเป็น 24.7ในปี พ.ศ. 2557 ความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 
จากร้อยละ 6.9 เป็น ร้อยละ 8.9 ซึ่งหมายถึง มีประชาชนที่อายุ 15 ปีขึ้นไปป่วยเป็น
โรคความดันโลหิตสูงเพิ่ม ประมาณ 1.6 ล้านคน และโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น ประมาณ 
1 ล้านคน (การส�ารวจสขุภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 และ ครั้งที ่5) 
 สถติจิ�านวนผูป่้วยทีม่ารบัการรกัษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล
ในประเทศไทย (12 เขตสุขภาพบริการที่ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) ประจ�าปี 2560  
มีจ�านวน 70,929,107 คน (HDC, 2560) ในขณะท่ีจ�านวนประชากรประเทศไทย  
ในปี 2560 ประมาณ 66,061,000 คน (สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) 
น่ันหมายถึงว่า การเจ็บป่วยถึงขนาดต้องไปรับการรักษาในโรงพยาบาลในคนไทย 
มอีตัราท่ีสงูมาก จากฐานข้อมลูสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ ระบโุรคท่ีเป็นสาเหตุ
การป่วยของผู้ป่วยนอกอันดับหนึ่ง คือ โรคความดันโลหิตสูง และอันดับท่ีสอง คือ 
โรคเบาหวาน แต่ท่ีน่าตกใจกว่านั้น คือ สถิติผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและ 
เบาหวาน มีเพียง 2-3 คน ในผู้ป่วย 10 คน ที่สามารถควบคุมอาการของโรคได้
 ในขณะที่ประชากรไทย มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเพิ่มมากขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็น ภาวะอ้วน และน�า้หนักเกินทีม่ากถงึ 1 ใน 3 การออกก�าลงักายไม่เพยีงพอ 
ถึง 1 ใน 5 (การตรวจสุขภาพประชากร ปี 2557) การสูบหรี่ 1 ใน 5 และการดื่ม
แอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือน ถึง 1 ใน 3 (การส�ารวจโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ)
 ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีความรุนแรง 
และมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
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  วัฒนธรรมสุขภาพไทยกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ต้นก�าเนิดวัฒนธรรมสุขภาพของไทย มาจากความเชื่อว่าความเจ็บ
ป่วยของคนเราเกิดจากภูตผีปีศาจ จะรักษาอาการได้ด้วยพิธีกรรม ต่อมาความ
เชื่อว่า ความเจ็บป่วยเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุประจ�าตนทั้ง 4 คือ ดิน 
น�้า ลม และไฟ ซึ่งต้องพ่ึงพาการรักษาโดยศาสตร์พ้ืนบ้านด้านสมุนไพร และใน
ที่สุดการแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ก็เข้ามามีบทบาท
ในวงการแพทย์ของไทย ในช่วงแรกของการแพทย์แผนปัจจุบัน การเจ็บป่วย
เกิดจากเช้ือโรคหรือโรคติดต่อ ดังนั้น ความรุนแรงของโรคติดต่อต่างมีผลต่อ
การพัฒนาของรูปแบบและระบบบริการสุขภาพของไทยอย่างมาก ระบบการ
บริการสุขภาพของไทยได้ถูกปรับเปล่ียนให้การแพทย์แผนปัจจุบัน กลายเป็น 
ที่พึ่งหลักของผู้ป่วยทั้งประเทศ บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
วนิิจฉัย รกัษาอาการเจบ็ป่วย และช่วยให้ผูป่้วยท�าหน้าทีต่่างๆ ให้มากทีส่ดุ »บทบาท
หลัก” ของผู้ป่วย คือการยอมรับการป่วย และลดบทบาท หรือความรับผิดชอบ 
ในชวิีตปกต ิได้รบัการยกเว้นจากความรบัผดิชอบจากการเจ็บป่วยนัน้ หลายทศวรรษ
ที่วงการแพทย์ของไทย มีรูปแบบที่ผู ้ป่วยพึ่งพาบุคลากรแพทย์และยาเป็นหลัก 
(Medical Model) โดยเน้นการรกัษาพยาบาลเมือ่เจบ็ป่วย และการตดัสนิใจทกุเรือ่ง 
อยู่ที่บุคลากรทางการแพทย์ แต่ในปัจจุบัน เม่ือประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤติสังคม 
จากการตายและป่วยจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีเพื่อป้องกัน 
การเกดิโรค ต้องอาศยั ทกัษะการจดัการตนเองของผูป่้วย และประชาชนทัว่ไปทีบ้่าน 
จึงเป็นเร่ืองที่เกินเอื้อมของบุคลากรทางการแพทย์ ในการไปจัดการและช่วยเหลือ 
ทุกคนได้ แนวคิดที่ให้ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปท่ีมีโอกาสป่วยจากโรคไม่ติดต่อ 
เร้ือรัง ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล ได้มีความรู้ ได้มีโอกาสฝึกหรือพัฒนาทักษะ 
การจดัการตนเองทีบ้่าน เพ่ือให้มสีขุภาพดแีละมคีณุภาพชวีติทีด่ ีก�าลงัจะเปลีย่นโฉม
วงการแพทย์ของประเทศไทยไปอีกครั้ง
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  การสนับสนุนการจัดการตนเอง
  ในระบบการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model)
 ประเทศไทยน�า Chronic Care Model (CCM) ท่ีถูกพัฒนาข้ึน ในช่วง 
ปี พ.ศ. 2541-2545 โดย MacColl Institute for Healthcare Innovation น�าโดย 
Edward H. Wagner มาปรับใช้ให้สอดรับกับโครงสร้างระบบบริการสุขภาพใน
ประเทศไทย เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับประเภทมาตรการและสร้างต้นแบบ
การดูแลโรคเรื้อรัง มีการปรับกระบวนการ ปรับจากการดูแลแบบระดับบุคคล 
มาเป็นการดแูลแบบบรูณาการ เข้าถงึประชากรและการป้องกนัมากข้ึนโดยมเีป้าหมาย 
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น โดยมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่
ของการจัดการที่มากกว่าหยิบยื่นบริการการรักษาทางการแพทย์ แต่รวมถึงการ
สร้างปฏิสัมพันธ์อย่างที่ดีระหว่างกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 
บทบาทของกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย มิใช่เพียงเป็นผู้รับการดูแลรักษาแต่เป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมการดูแลรักษา รวมทั้งพื้นที่การดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ได้อยู่เฉพาะ
ในโรงพยาบาล แต่ขยายมาในชุมชนที่ครอบคลุม ท้ังด้านนโยบายและทรัพยากร 
ในชุมชน ทั้งสาธารณะหรือเอกชน
 ระบบสุขภาพ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่ทับซ้อนและเชื่อมโยงกัน 
คือ (1) การสนับสนุนการดูแลตนเอง (Self Management Support) (2) ออกแบบ 
ระบบบริการ (Delivery Design System) (3) การสนับสนุนการตัดสินใจ
ของบุคลากร (4) ระบบข้อมูลทางคลินิก (Clinical Information System)  
(5) การเชือ่มโยงของชมุชน (Community Resource Linkages) และ (6) โครงสร้าง
ระบบบริการสุขภาพ (Health System Organization) (Wagner, 1998)
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ภาพที่ 1  Wagner’s Chronic Care Model พัฒนาโดย The MacColl Institute

ที่มา: Wagner, 1998

 กรอบแนวคิดของรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model) นี ้
มผีลการศกึษาวจัิยในต่างประเทศ หลายช้ืนทียื่นยนัประโยชน์ของการใช้กรอบแนวคดินี ้
ในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากขึ้น 
ช่วยเพ่ิมคณุภาพการดแูลรกัษา ลดอตัราการนอนโรงพยาบาล และผลลพัธ์ทางคลนิกิ
ดีขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการแพทย์และ 
ผู้รับบริการ (Wagner, 1998) ในประเทศไทยมีการน�ากรอบแนวคิดมาใช้ โดยมีการ
ก�าหนดองค์ประกอบและแนวคิดที่ชัดเจนจากส่วนกลาง แต่ในระดับการออกแบบ
การด�าเนินงาน ยงัขาดขัน้ตอนและรปูแบบทีเ่ฉพาะเจาะจง และชดัเจนในการจดัการ
ระบบการบริการสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ทั้งยัง 
ขาดความชัดเจนของรูปแบบการปรับกระบวนการท่ีเน้นผู ้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
(Person-Centered Approach) เพื่อสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไป ขาดการสนับสนุนให้เกิดกลไกการสนับสนุนการจัดการตนเอง 
(Self-management Support) ทีจ่ะส่งผลให้เกดิการดแูลตนเองของผูป่้วย (Patients 
self-care) หรือการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้ามามีบทบาทในการดูแลตนเอง เช่น การให้
ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล
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  การพัฒนาการสนับสนุนการจัดการตนเอง
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ มกีารพฒันาระบบการดแูลโรค ไม่ตดิต่อ 
เรือ้รงัในส่วนของคลนิกิบรกิารอย่างต่อเนือ่ง โดยอ้างองิจากระบบการดแูลโรคเรือ้รัง 
(Chronic Care Model) มีการพัฒนาคู่มือการด�าเนินงานคลินิก NCD ที่เน้นทั้ง 
ลดเสี่ยง ลดโรคและลดภาวะแทรกซ้อน มีการระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน (คู่มือ
การด�าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ, 2559) แต่ในส่วนของการสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง (Self Management Support) น้ัน ยงัไม่มรีปูแบบ เครือ่งมอื หรอืรายละเอยีด
การด�าเนินงานที่ชัดเจนส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ (เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
NCD Clinic Plus, 2560) ซึ่งท�าให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ด�าเนินงานในลักษณะ
ของสหวิชาชีพขาดการพัฒนารูปแบบ (Approach/ Model) หรือเครื่องมือในการ
สนับสนุนการจัดการตนเองให้กับผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงและประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การสร้างปฏสิมัพนัธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างสหวชิาชพีและผูป่้วย กลุม่เสีย่ง
และประชาชนทั่วไปที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม
 หัวใจของ Chronic Care Model คือ การปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ 
(Productive Interaction) ระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขกับผู้รับบริการ เพื่อ
เติมเต็มระบบบริการสุขภาพแบบเดิมๆ เพื่อลดช่องว่างระหว่างบุคลากรสาธารณสุข
กับผู้รับบริการ ความส�าเร็จของการพัฒนารูปแบบของ Chronic Care Model นั้น 
ต้องอาศัยพ้ืนชุมชนความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ แต่ใน
ประเทศไทยได้น�ามาปรับใช้ในทุกระดับ จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องปรับให้เข้ากับบริบท
ของประเทศไทย
 ในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับคนไทยเป็นไป 
ในเชิงบวก เนื่องจากสุขภาพมีความส�าคัญต่อประเทศมาช้านาน ผู้ปกครองและผู้น�า 
ทุกยุคสมัยให้ความส�าคัญในการดูแลสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด บุคลากร
ทางการแพทย์ จึงเป็นเครื่องหมายของผู้มีความรู้ วัฒนธรรมของคนไทยให้ความ
เคารพนับถอืและเกรงใจต่อบคุลากรทางการแพทย์ในฐานะผูม้คีวามรู ้ในอดตีผูค้นให้
ความไว้วางใจ เชือ่ถอืและพึง่พาต่อบคุลากรทางการแพทย์ท่ีอาจถือได้ว่า เป็นเสาหลกั 
ของความเคารพและเชือ่ใจ ท�าให้การสร้างสมัพันธภาพระหว่างบคุลากรทางการแพทย์ 
และคนไข้ไม่มีความจ�าเป็นนัก แต่ในปัจจุบัน วิกฤติความเสื่อมในศรัทธา พบได้ใน
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ทุกสาขาอาชีพ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีจากปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ จึงเป็น
หัวใจของการพัฒนาการจัดการตนเองของผู้ป่วยและผู้รับบริการอื่นๆ โดยมีผู้ศึกษา 
เพื่อค้นหากุญแจของความส�าเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ภายใต้แนวคิดมุมมอง
ผ่านความสัมพนัธ์ระหว่างบคุลากรสาธารณสขุกบัผูป่้วย หรอืผูร้บับรกิารอืน่ๆ พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการสาธารณสุข ท่ีเรียกว่า “ความไว้เนื้อ 
เชื่อใจ (Trust)” เป็นกลไกท่ีส�าคัญแห่งความส�าเร็จในการเกิดความร่วมมือ 
(Collaborative Care) ในสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 
เช่น การกินยาอย่างสม�่าเสมอ ส่งผลไปสู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีของผู้ป่วย/ ผู้รับ
บริการสุขภาพ

  การพัฒนาการจัดการตนเองส�าหรับโรคเรื้อรัง
  ผ่านการศึกษาวิจัย
 ในวงการศึกษาวิจัย มีนักวิจัยจ�านวนน้อยมากท่ีศึกษาการจัดการตนเอง 
(Self Management) ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ตดิต่อเร้ือรัง ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาโดยออกแบบโปรแกรม/ กจิกรรม เพือ่สร้างความ
รู ้(Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ตระหนกัรู ้(Awareness) การเรยีนรู้ 
(Learning) หรอื พฒันาทกัษะ (Skills) ส�าหรับผูป่้วยและกลุม่เสีย่งในการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพและให้เกิดความมั่นใจในสมรรถนะตนเองในการสร้างพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี (Self-Efficacy) โดยมุ่งเน้นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เช่น 
จุฑามาศ จันทร์ฉาย และคณะ ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเบาหวาน
และการจัดการตนเองของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ในผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและ
ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดไม่ได้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดโปรแกรมการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ทฤษฏีการรับรู้สมรรถนะตนเอง (self-efficacy) 
แนวคดิการจดัการตนเอง (self-management) และแรงสนบัสนนุทางสงัคม (Social 
support) โดยใช้แบ่งเป็นการเรียนรู้ 5 กิจกรรม ในเวลา 13สัปดาห์ พบว่า ผู้เข้า
ร่วมการศึกษาในกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องการจัดการตนเอง การรับ
รู้ความสามารถตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์ของการบริโภคอาหารและการ
ออกก�าลังกายเพิม่ขึน้ และมพีฤตกิรรมการจดัการตนเอง ด้านการบรโิภคอาหารและ
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ออกก�าลังกายที่ถูกต้องมากขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมการศึกษา ทั้งนักวิจัยยังเสนอแนะว่า 
ควรจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้ผูป่้วยเป็นศูนย์กลางควบคูไ่ปกบัการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
 เบญจมาศ ถาดแสง และคณะ (2555) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุน
การจดัการตนเองต่อพฤตกิรรมการจดัการตนเอง และค่าความดนัโลหติของผูส้งูอายุ 
ที่มีความดันโลหิตสูงกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง จ�านวน 34 ราย 
เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบก่อนและหลัง
ทดลอง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง มพีฤตกิรรมการจดัการตนเองดขีึน้และดกีว่ากลุม่ควบคมุทีไ่ด้รบัการดแูลตาม
ปกติ อธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง  
ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง แนวทางการรักษาโดยวิธีไม่ใช้ยาหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การออกก�าลังกาย การลดน�้าหนักในผู้ที่มีน�้าหนักเกิน 
การรับประทานอาหาร การเลิกสูบบุหรี่ การจัดการอารมณ์ และการรักษาโดยวิธี
ใช้ยาลดความดันโลหิต ท�าให้ผู้สูงอายุเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพของตน ซึง่จะน�าไปสูก่ารมพีลงัอ�านาจในการจดัการตนเองท่ีดแีละน�าไปสูก่าร
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 นันนภัส พีระพฤฒิพงค์ และคณะ (2555) ได้ศึกษาผลของโปรแกรม
การจัดการดูแลตนเองและระดับน�้าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ใช ้
อินซูลิน และไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ เป็นวิจัยแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 29 ราย เข้าร่วมกิจกรรม 
ตามโปรแกรมการจดัการดูแลตนเอง ส�าหรบักรอบแนวคดิทางการวจัิย ออกแบบโดย 
ภาวนา กีรติยุตวงค์ (2548) ซึ่งใช้ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้
ของโอเร็ม(Olem) และทฤษฎีการบ�าบัดความคิดและพฤติกรรมของ Aron Beck  
ที่ประกอบด้วย การให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานเป็นรายกลุ่ม ฝึกทักษะการปรับ 
ความคิดการสื่อสารการแก้ปัญหา และกิจกรรมการดูแลตนเอง ใช้ระยะเวลา 
16 สปัดาห์ หลงัการทดลองพบว่า กลุม่ตวัอย่างมค่ีาฮโีมโกลบนิทีม่นี�า้ตาลเกาะลดลง 
จ�านวน 22 ราย และค่าคะแนนความรู้และกิจกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
หลังเข้าโปรแกรมดีกว่าก่อนเข้าโปรแกรม
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 งานศึกษาวิจัย เป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างดียิ่งที่พบว่า การสนับสนุนการ
จดัการตนเอง ให้เกดิการจดัการตนเองหรอืเกดิความเชือ่มัน่ในการจัดการตนเองของ 
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการอื่นนั้น เป็นส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จในการดูแล ควบคุม
ภาวะป่วยได้ดี ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ คือ บุคลากรทางการแพทย์ต้องพัฒนาความรู ้
ด้านทฤษฏีการเรียนรู้และทฤษฏีจิตสังคม เพื่อเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพและพัฒนา
ทักษะในการประเมินสภาวะสุขภาพกาย-จิต และใช้เครื่องมือ (Interventions) 
ต่างๆ ในการสร้างสมัพันธภาพ การถ่ายทอดความรูพ้ฒันาทักษะน�าไปสู่เป้าหมายการ 
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพ และเกดิการจดัการตนเองได้ในผูร้บับรกิารแต่ละกลุม่ 
ทัง้กลุม่ป่วยกลุม่เสีย่งและประชาชนทัว่ไป แต่เหตใุด การสนับสนนุการจดัการตนเอง 
ในภาคปฎิบัติของระบบสุขภาพในประเทศไทย จึงท�าได้จ�ากัดมาก ส่วนหนึ่งน่าจะมี
เหตุจาก บุคคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจ และไม่เห็นความส�าคัญของการ
สนับสนุนการจัดการตนเอง ท�าให้การออกแบบบริการ ไม่ได้เกื้อหนุนต่อการปฎิบัต ิ
ให้สนับสนุนการจัดการตนเองได้ดีพอ
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ประเทศไทย ถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มี 

“ความทุกข์ยาก” น้อยที่สุดในโลก 

และถูกจัดอันดับว่า มีความสุขทางเศรษฐกิจสูงที่สุดสองปีซ้อน

โดยบลูมเบิร์ก (Bloomberg, 2017) 

ซึ่งบลูมเบิร์กเป็นองค์กรเอกชน 

ที่วิเคราะห์สถานการณ์การเงินแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา 

จากข้อมูลคนไทยมีความทุกข์ยากน้อย 

และประเทศไทยมีความสุขทางเศรษฐกิจ 

นี่อาจสะท้อนถึงแนวโน้มที่ดีของความสุขด้านอื่นๆ 

ในประเทศไทย ทั้งด้านสุขภาพ 

และความเป็นอยู่ของคนไทยได้

������������.indd   28 13/9/2560   14:42:22



  ฐานรากการจัดการพฤติกรรมสุขภาพ
 คนไทยมีวัฒนธรรมและวิถีการด�าเนินชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์เรียบง่ายและ 
พอเพียง  ทั้งยังมีภูมิปัญญาในการจัดการตนเองให้กลมกลืนกับผู้คนและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อความสงบสุข โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต สุขภาพ และความสุขแบบเรียบง่าย 
ดังค�ากล่าวที่ว่า “กินดี อยู่ดี มีสุข” ที่ติดปากคนไทยมานาน 
 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ได้มอบแนวคิดการจัดการตนเองของ 
คนไทยในหนงัสอื “พลงัขบัเคลือ่นการจัดการตนเองในแผ่นดนิไทย” โดยเปรยีบเทียบ
การพัฒนาประเทศไทยเหมือนการสร้างเจดีย์ เจดีย์ท่ีมั่นคงแข็งแรง ต้องมีฐานราก 
ที่แข็งแรงก่อน ในการพัฒนาประเทศไทยน้ัน ประชาชนเปรียบเสมือน ฐานราก
ของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาประเทศไทยต้องเริ่มจากการสนับสนุนให้ประชาชน 
มีสมรรถนะในการจัดการตนเอง (ประเวศ วะส,ี 2557)
 แนวคิดการสร้างสมรรถนะการจัดการตนเองใน ประชาชนเพื่อสร้างเสริม 
สุขภาพที่ดี (Health promotion) และการสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเองของ 
ผู้ป่วย เพื่ออยู่กับโรคได้อย่างมีคุณภาพ (Living well with chronic illnesses) 
ถูกน�ามาใช้ในการพัฒนาประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นฐานแนวคิดของการจัดการ
ตนเอง (Self-management) และที่ส�าคัญ การสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self-
management support) ถูกบรรจุเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการดูแล 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Chronic care model) ที่ถูกใช้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 
ในหลายประเทศ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกือบครึ่งหนึ่งของประชากร 
ได้ให้ความส�าคัญกบัการน�าแนวคดิการจดัการตนเองมาใช้ โดยมกีารก�าหนดนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา การจัดการตนเองส�าหรับผู้ป่วย เพื่อให้เกิดการจัดการตนเอง 
ในผู้ป่วยให้มากที่สุด แนวคิดการจัดการตนเองได้ดีในประชาชนทุกคน ทั้งที่มีโรค 
และสุขภาพดีนี้ อาจน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ 
โรคไม่ตดิต่อเร้ือรังในประเทศไทยได้ด้วย โดยเร่ิมจากการประยกุต์ทฤษฎกีารเรียนรูจ้ติ- 
สงัคมให้เหมาะสมกบับรบิทไทย ท�าให้คนไทยทุกคนมสีมรรถนะในการจดัการสขุภาพ
ตนเองได้ ฐานรากเจดีย์ของ “ระบบบริการสุขภาพ” ก็จะแข็งแรง และมั่นคง

Self Management Support for NCDs: Thai Style 29

������������.indd   29 13/9/2560   14:42:32



  การจัดการตนเอง (Self-management) ในโรคเรื้อรัง
 การจัดการตนเองเป็นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social 
learning theory) โดยนักจิตวิทยา Albert Bandura ที่เชื่อว่าพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองของมนษุย์เกดิจากการเรยีนรู ้(Bandura, 1963) ในวงการสขุภาพ การจดัการ
ตนเองเกิดขึ้นครั้งแรก ปี 1970 โดย Thomas Creer นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งใช้
ค�านี้เพื่ออธิบายลักษณะของผู้ป่วยที่มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และมี
สมรรถนะในการจัดการการรักษาพยาบาลของตนเองได้ดี (Grady & Lucio, 2014) 
ในยุคท่ีโลกเกิดวิกฤติโรคเรื้อรัง Barlow และคณะ ให้นิยามการจัดการตนเองต่อ
สถานการณ์โรคเรื้อรังว่า หมายถึง ความสามารถของคนเราในการจัดการกับอาการ 
จัดการกับการรักษาผลกระทบที่มีต่อร่างกาย และจิตใจ และสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการด�าเนินชีวิตของตนเองได้ เมื่อเกิดโรคเรื้อรัง (Barlow et. al, 
2002) ในประเทศไทย ศ.นพ.ประเวศ วะสี นิยามการจัดการตนเองของคนไทยไว้ว่า 
สมรรถนะ หรืออิทธิทางปัญญา อิทธิ คือความส�าเร็จ หรือปัญญาที่จะท�าให้เกิดความ
ส�าเร็จ (ประเวศ วะส,ี 2557) เม่ือน�ามาประยกุต์ใช้ในสถานการณ์สขุภาพของไทย อาจ
นิยามการจัดการตนเองแบบไทย คอื ผูป่้วยมปัีญญาในการจัดการกบัโรคและวถีิชีวติ
ของตนเองได้ส�าเร็จ
 ในภาพรวม การจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมายถึง การจัดการวิถี
ชีวิตประจ�าวันของผู้ป่วยตามบริบทของปัจเจกบุคคลตลอดระยะเวลาของการเจ็บ
ป่วย ซึง่เป็นกระบวนการเรยีนรูใ้นการรกัษา และคงไว้เพือ่การมสีขุภาพด ี(Promote 
optimal health) ป้องกันปัญหาทางสุขภาพ (Illness & complication)  ฝึกฝนจน
เกดิทกัษะในการดแูลสขุภาพ (Grady & Lucio, 2557)  เพือ่ให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนของ
การจัดการตนเองแบบ “ไทย” อาจยกตัวอย่างได้ เช่น กรณีผู้ป่วยโรคเบาหวาน การ
จัดการตนเองได้ดีในผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยสามารถ ควบคุมอาการของโรค 
ด้วยการควบคุมอาหารเพื่อควบคุมระดับน�้าตาลในร่างกาย เพิ่มการออกก�าลังกาย
เพ่ือให้ร่างกายน�าน�า้ตาลไปใช้เป็นพลงังาน  ลดความเสีย่งต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อน
ด้วยการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่ รับการรักษาพยาบาลด้วยการกินยา และ
พบแพทย์อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ควบคมุอาการผดิปกต ิลดความเสือ่มของร่างกาย และ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ท�าให้การด�าเนินของโรคดีขึ้น และผู้ป่วยอยู่กับโรค ได้อย่าง
มีความสุข
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  ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นสมรรถนะในตน (Self-efficacy)
  และการจัดการตนเอง (Self-management)
 ความเชือ่มัน่สมรรถนะในตน (Self-efficacy) หมายถึง ความเช่ือมัน่ในความ
สามารถของตนเองที่จะจัดการและด�าเนินพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (Bandura, 
1977) ซึ่งเป็นแนวคิดส�าคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning 
theory) มีงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศที่ยืนยันว่า ความเช่ือมั่นสมรรถนะในตน 
(Self-efficacy) มีความสัมพันธ์กับการเกิดการจัดการตนเอง (Self-management) 
ถ้าผูป่้วยมคีวามเชือ่มัน่สมรรถนะในตน (Self-efficacy) สงู จะเกดิการจดัการตนเองได้ 
ประกอบกบัมเีครือ่งมอืในการวดัความเชือ่มัน่สมรรถนะในตน (Self-efficacy) ท�าให้
สามารถประเมินผลได้ง่าย จึงมีการน�าความเชื่อมั่นสมรรถนะในตน (Self-efficacy) 
มาใช้ในการศึกษาวิจัยการจัดการตนเองกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการสนับสนุนให้
เกิดความเชื่อม่ันในสมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) จึงถือเป็นเป้าหมายในการ
สนับสนุนการจัดการตนเอง (Self Management Support)

  แหล่งที่มาสมรรถนะในตน (Sources of self-efficacy) 
  (Bandura, 1977)
 งานวิจัยมากมายสนับสนุน ว่าความเชื่อมั่น สมรรถนะในตน (Self-efficacy) 
เกิดการมีอิทธิพลต่อการจัดการตนเอง (Self-management) โดย Bandura ได้ให้
แนวคิดที่มาของความเช่ือม่ันสมรรถนะในตน เพ่ือเป็นแนวทางสนับสนุนให้เกิดการ
จัดการตนเองได้ด้วย 4 ปัจจัยดังนี้
 1. ประสบการณ์ในการจดัการตนเอง (Mastery  experience) สิง่ทีส่�าคญั
ที่สุดในการสร้างการจัดการตนเอง คือประสบการณ์ตรง การได้ลงมือปฏิบัติหรือ
ประสบความส�าเร็จในการจัดการตนเอง มีอิทธิพลให้ผู้ป่วยเกิดความเชื่อมั่นได้ 
 2. การสังเกตประสบการณ์ของผู้อื่น (Vicarious experience) การที ่
ผูป่้วยได้เหน็ผลส�าเรจ็ของคนต้นแบบ จะสนบัสนนุความเชือ่มัน่ว่าตนเองกจ็ะประสบ
ความส�าเร็จได ้
 3. การพูดชักจูง (Verbal persuasion) การพูดชักจูงจากผู้ท่ีผู้ป่วยไว้ใจ 
เชื่อถือ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ พ่อ-แม่ มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของผู้ป่วย
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 4. สภาวะทางร่างกายและจิตใจ (Emotional & physiological states) 
สภาวะความพร้อมของร่างกายและจิตใจมอีทิธพิลต่อความเชือ่มัน่ ถ้าร่างกายสมบรูณ์ 
และจิตใจที่เข้มแข็งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในสมรรถนะในตนได้

  การจัดการตนเอง (Self-management) 
  กับการดูแลตนเอง (Self-care)
 ทัง้สองค�านี ้เป็นค�าท่ีมคีวามหมายใกล้เคยีงกนั และสร้างความสบัสนให้กับ
ผู้ใช้ว่าเมื่อไหร่จะใช้ค�าไหน ระหว่างค�าว่า การจัดการตนเอง (Self-management) 
และการดูแลตนเอง (Self-care) ในงานศึกษาวิจัยในต่างประเทศ การจัดการตนเอง 
(Self-management) มกัใช้ในผูท้ีเ่จบ็ป่วยแล้ว เป็นการจดัการตนเองของผูป่้วยเพือ่
ควบคมุอาการของโรค และป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจากโรค มกักล่าวถงึในการป้องกนั
ระดบัทตุยิภูมแิละตติยภมู ิ(Secondary and tertiary prevention) ขณะทีก่ารดแูล
ตนเอง (Self-care) มักใช้ในคนทั่วไปที่ยังไม่เป็นโรค เป็นการจัดการป้องกันโรคใน
ระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) (Grady & Lucio, 2014) ในบริบทสุขภาพ
ไทยแบ่งระดับการป้องกันโรค เป็น 3 ระดับ คือ 
 ระดับที่ 1 การป้องกันก่อนการเกิดโรค (Primary prevention)
 ระดับที่ 2 การป้องกันในระยะมีโรคเกิดแล้ว (Secondary prevention)
 ระดับที่ 3 การป้องกันการเกิดความพิการและไร้สมรรถภาพจากโรค 
(Tertiary prevention) (วชิติ มธรุสภาษณ์, 2538) โดยสรปุ การจดัการตนเอง (Self-
management) ใช้กับผู้ที่ป่วยแล้ว เพื่อจัดการกับโรค จัดการกับการรักษาพยาบาล 
และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การด�าเนินของโรคดีข้ึน และป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรค ในขณะที่การดูแลตนเอง (Self-care) ใช้กับผู้ที่ยังไม่ป่วย 
เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรค
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  มิติของการจัดการตนเอง (Dimensions 
  of Self-management)
 ในการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเร้ือรงั มมีติทิีเ่กีย่วข้องซึง่แบ่งได้ 4 มติ ิ คือ
 1. การจัดการโรค (Managing the illness) หมายถึง การจัดการ และ
ควบคุมโรคหรืออาการผิดปกติ เช่น น�้าตาลต�่าหรือสูงไป รับการรักษาพยาบาลอย่าง
สม�่าเสมอ แสวงหาข้อมูลโรค และอาการแทรกซ้อน  เป็นต้น
 2. การจัดการพฤตกิรรมสขุภาพ (Managing daily activities and roles) 
การด�ารงบทบาทในสงัคม และบทบาทของผูป่้วยในการส่งเสรมิสขุภาพ ลดความเสีย่ง 
และป้องกันโรคแทรกซ้อนในชีวิตประจ�าวัน
 3. การจัดการการเปลี่ยนแปลงของจิตใจและอารมณ์ (Managing the 
emotional change) ความเครียดจากเป็นโรคเรื้อรังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจสูง 
การจัดการทางอารมณ์ได้ดีส่งผลให้ด�ารงบทบาทในการคงไว้ซึ่งสุขภาพดี
 4. การจัดการแหล่งความช่วยเหลือด้านสุขภาพ (Health care 
resources management) การแสวงหาเครื่องมือและแหล่งความช่วยเหลือในการ
สนับสนุนการจัดการตนเอง เช่น การตรวจเลือดด้วยตนเอง การวัดความดันโลหิตที่
บ้าน  หรือการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น (Lorig, 2004)
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  กระบวนการเกิดการจัดการตนเอง 
  (Self-Management Process)
 การศึกษาการจัดการตนเอง โดย Boekaerts และ Pintrich ได้สรุป
กระบวนการและขั้นตอนในการเกิดการจัดการตนเองในผู้ป่วยไว้ ดังนี้
 1. เลือก/ตั้งเป้าหมาย (Goal selection) การเลือกเป้าหมายอาจเริ่มจาก
เป้าหมายเล็กๆ ที่มีกิจกรรมที่ชัดเจน เช่น การเพิ่มการรับประทานผักให้ได้ 400 กรัม
ต่อวัน โดยระบุเป้าหมายระยะสั้น/ ระยะยาว  วันที่เริ่ม รูปแบบกิจกรรม เป็นต้น
 2. การแสวงหาข้อมูล (Information collection) โรคเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรับ
ผู้ป่วย การแสวงหาข้อมูลของโรคจะสร้างความตระหนักรู้ และความมั่นใจในการ
รับมือกับโรคได้
 3. การเลือกใช้ข้อมูล (Information processing and evaluation) 
เนื่องจากความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรค และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงทุก
วัน การเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อปรับใช้ และประเมินผลการใช้ข้อมูลเป็นระยะ จึง
เป็นเรื่องส�าคัญ
 4. การตดัสนิใจ (Decision making) การน�าข้อมลูมาปรบัใช้ในการตดัสนิ
ใจในชวีติประจ�าวนั เช่น การวางแผนการรบัประทานอาหารในแต่ละมือ้/ วนั เป็นต้น
 5. การลงมือท�า (Action) เมื่อมีเป้าหมาย มีแผน มีรายละเอียดกิจกรรม 
การฝึกฝนจากการลงมอืท�า จะช่วยให้ผูป่้วยเกิดทกัษะ และมคีวามมัน่ใจ เพือ่ประสบ
ความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย ในขณะเดยีวกนักต้็องฝึกรบัมอืกบัความล้มเหลว เพือ่ปรบั
แก้แผนต่อไป 
 6. การสะท้อนการปฏิบัติของตนเอง (Self-reaction & evaluation & 
reinforcement) การทบทวนเป้าหมาย แผนและผลลัพธ์ และหาแรงจูงใจในการ
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง (Boekaerts & Pintrich, 2000)
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  องค์ประกอบของการจัดการตนเอง 
  (Attributes of Self-Management)
 กระบวนการและขั้นตอนในการเกิดการจัดการตนเองของผู้ป่วย โดย 
Boekaerts และ Pintrich สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบของการจัดการตนเอง 
(Attributes of self-management) ของ Thomas Creer (Creer, 2000) เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการจัดการตนเอง เมื่อน�ามาประยุกตใ์หส้อดคล้องกบับรบิทการให้
บรกิารสขุภาพของไทย เพือ่ให้บคุลากรทางการแพทย์น�าไปประยกุต์ใช้ สามารถสรปุ
องค์ประกอบ และกระบวนการจัดการตนเองได้ ดังนี้
 1. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal selection) เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งอาจเป็น
เป้าหมายเล็กๆ ระยะสั้นหรือง่ายที่สุด โดยก�าหนดร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อง่ายในการ
สร้างความส�าเร็จก่อน แล้วขยายเป้าหมาย หรือเพิ่มเป้าหมายต่อไป
 2. การจัดการปัญหา (Problem based)  มพีืน้ฐานเพือ่จดัการกบัปัญหา ซึง่
พืน้ฐานมาจากความรูเ้รือ่งโรค ปัจจยัเสีย่ง และทกัษะในการด�าเนนิชวีติให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของผูป่้วย โดยสามารถศึกษาอาการแสดง ผลกระทบต่อการเจบ็ป่วย 
โดยการเฝ้าระวัง (Self- monitoring) สังเกต (Self-observation) และบันทึกเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า (Self-recording) 
 3. การพฒันาต่อเนือ่งอย่างเป็นพลวตั (Dynamic & ongoing) การจดัการ
ตนเองของผูป่้วยเป็นกระบวนการทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่ได้แค่เกิดขึน้
แล้วคงอยู่ ดังนั้น ต้องมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
และเกิดพฤติกรรมที่ดีใหม่ๆ 
 4. กระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Learning & decision making 
process) รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้อง
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ป่วย (Learning style) โดยมีเป้าหมายให้ผู้
ป่วยสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันได้
 5. ผู้ป่วยมีส่วนร่วมเชิงรุก (Active & proactive involvement) เป็นการ 
ปรับบทบาทให้ผู้ป่วยมีสิทธิ และหน้าที่ในการรับผิดชอบร่างกาย และโรคของตนเอง 
เพื่อให้เกิดบทบาทเชิงรุกในการจัดการตนเอง
 6. เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทีมสุขภาพ (Collaborative with 
health care providers) การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยรับความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
หรือรู้แหล่งความช่วยเหลืออื่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง

Self Management Support for NCDs: Thai Style 35

������������.indd   35 13/9/2560   14:42:32



  อุปสรรคที่ขัดขวางการเกิดการจัดการตนเองในผู้ป่วย 
  (Barriers to self-management)
 บคุลากรทางการแพทย์ ต้องตระหนกัถงึอทิธพิลของปัจจยัทีม่ผีลขดัขวางไม่
ให้เกิดการจัดการตนเองในผู้ป่วย โดย Michael Vallis กล่าวถึงอุปสรรคที่ขัดขวาง
การเกิดการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ โดยแบ่งเป็น 
 1. ปัจเจกบุคคล (Individual based) ซึ่งประกอบด้วย
  1.1 อุปสรรคด้านแรงจูงใจ (Motivational barrier) ผู้ป่วยส่วนมากรู้
ว่าพฤติกรรมใดดีต่อสุขภาพ แต่ปัญหาคือไม่สามารถเริ่ม หรือคงพฤติกรรมที่ดีนั้นไว้
ได้ ซึ่งการเริ่มหรือคงอยู่ของพฤติกรรมต้องการแรงจูงใจอย่างมาก บุคลากรทางการ
แพทย์สามารถใช้เครื่องมือสนับสนุนความพร้อมในการเริ่มหรือคงไว้ซึ่งพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี และช่วยเหลือได้ทันท่วงที เมื่อผู้ป่วยหมดแรงจูงใจ
  1.2 อุปสรรคทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ (Behavioral barrier) เมื่อผู้
ป่วยมแีรงจงูในการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม การช่วยป้องกนัความล้มเหลว โดยบคุลากร
ทางการแพทย์ร่วมต้ังเป้าหมายท่ีผู้ป่วยท�าได้แน่นอน ไม่ตั้งเป้าหมายท่ียากเกินไป 
หรือหลายเป้าหมายในคราวเดียวกนั ช่วยวางแผนควบคมุสิง่เร้าทีน่�ากลบัสู่พฤตกิรรม
ท�าลายสุขภาพ และช่วยในการวางแผนการให้รางวัลตนเอง
  1.3 อุปสรรคด้านอารมณ์ (Emotional barrier) มีงานวิจัยมากมาย
ที่สนับสนุนว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความตึงเครียดทางอารมณ์สูง โดยเฉพาะอาการซึม
เศร้าและวิตกกงัวล บคุลากรทางการแพทย์อาจช่วยผูป่้วยค้นหาเครือ่งมอื เพือ่จดัการ
ด้านอารมณ์ที่ตรงกับความคิด ความเชื่อของผู้ป่วย เช่น การนั่งสมาธิในคนไทย การ
เชื่อเรื่องกรรมช่วยให้ปล่อยวาง เป็นต้น
 2. ความสัมพันธ์ (Relationship based) สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับ
ครอบครัว คนรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย ์มีอิทธิพลเชิงบวก
หรือลบต่อการเกดิการจดัการตนเองได้ ควรมกีารสนบัสนนุสร้างสมัพนัธภาพระหว่าง
ผู้ป่วยและคนรอบข้าง
 3. สังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental barriers) ที่เอื้อต่อการปรับ
เปลีย่นพฤตกิรรม เช่น การสนับสนุนของสมาชกิในครอบครวั สงัคมในทีท่�างาน สภาพ
แวดล้อมทีม่อีาหารทางเลอืก หรอืการสนบัสนนุการออกก�าลงักาย เป็นต้น (Michael 
Vallis, 2009)
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 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเอง (Self-management) จากทฤษฎี
และการศึกษาในต่างประเทศ ท�าให้เราได้รู้จัก และเข้าใจการจัดการตนเองมากขึ้น 
แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ การน�ามาเพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทสุขภาพของ
ประเทศไทยและคนไทย

  การปรับกระบวนทัศน์เพ่ือเป้าหมายใหม่ 
  (Redesigning self-management support in chronic care model)
 ในการปรับกระบวนทัศน์เพื่อเป้าหมาย “คนไทยทุกคนมีสมรรถนะในการ
จัดการตนเองได้ มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ถึงแม้จะมีความเจ็บป่วยจาก
โรค ในกระบวนการนี้มีผู้ที่มีบทบาทส�าคัญที่สุดอยู่ 2 กลุ่ม คือ 1) ประชาชนคนไทย 
(ทั้งที่ป่วยและไม่ป่วย) และ 2) บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับโรคไม่
ตดิต่อเรือ้รงั หรอืสหวิชาชพี ซึง่หมายรวมถงึ แพทย์ พยาบาล เภสชักร นกัโภชนาการ 
นักกายภาพบ�าบัด แพทย์แผนไทย และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองกลุ่มนอกจาก
จะเกี่ยวข้องกันแล้ว รูปแบบของสัมพันธภาพของทั้งสองกลุ่มมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
บทบาทของกันและกัน 
 ประเทศไทย มีรูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมุ่งรักษาความ ผิดปกติ หรือ 
ความเส่ือมของร่างกาย โดยการใช้ยาเป็นหลกัมานาน  (Medical model) ซึง่รปูแบบ 
การบริการสุขภาพแบบนี้พัฒนาขึ้นส�าหรับการรักษาพยาบาลเมื่อมีโรค หรืออาการ
เจ็บป่วยเป็นส�าคัญ โดยบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดการ
สุขภาพของผู้ป่วย ถึงแม้ปัจจุบันระบบสุขภาพในประเทศไทยก้าวหน้าไปมาก  
อาจถือได้ว่า ไทยเป็นผู้น�าด้านสุขภาพของกลุ่มประเทศในระดับใกล้เคียงกัน แต่การ
ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคที่มุ่งเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรไทยทั้งที่ป่วยและยังไม่ป่วย นับเป็นก้าวใหม่ ประกอบกับบุคลากรด้าน
สขุภาพจติยงัไม่มบีทบาทในระบบการบรกิารสขุภาพมากนกั ท�าให้ขาดการน�าแนวคดิ
พฤตกิรรมสขุภาพ ทฤษฎกีารเรยีนรู้ และทฤษฎจีติ-สงัคมต่างๆมาสนบัสนนุการจดัการ
ตนเองของผูป่้วย และประชากรทัว่ไป การเข้าใจพฤตกิรรม และสร้างการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมต้องอาศัยการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีจิต-สังคมต่างๆ เพื่อมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสุขภาพคนไทย 
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  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีจิต-สังคม
 มทีฤษฎทีางจิต-สงัคมทีน่�ามาใช้ เพือ่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของมนษุย์
มากมาย ทฤษฎหีน่ึงอาจเหมาะสมกบัพฤติกรรมหนึง่พฤตกิรรมใด เน่ืองจากทฤษฎนีัน้
ถกูสร้างมาจากพฤตกิรรมนัน้โดยเฉพาะ แต่อาจไม่เหมาะสมกบัพฤตกิรรมอืน่ ทฤษฎี
ทางจิต-สังคมท่ีเป็นประโยชน์ในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และมหีลักฐานสนบัสนนุจากงานวจิยัว่าน�ามาใช้จรงิให้เกดิประโยชน์ได้นัน้มมีากมาย 
ขอน�าเสนอในส่วนที่คนไทยคุ้นเคย มีใช้อยู่บ้างในบางพ้ืนท่ี เพื่อให้เป็นแนวทางน�า
ไปใช้อย่างง่ายๆ และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยเน้นทฤษฎีที่มีกระบวนการ 
ย้อนกลับ จากเดิมที่มุ่งค้นหาปัญหาหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในผู้ป่วย มาเป็นการ
ค้นหาจุดแข็ง (Strength) ในผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการค้นหาเป้าหมายของตนเอง 
และเสริมสร้างพลังใจในการบรรลุเป้าหมายนั้น โดยน�าเสนอการประยุกต์ทฤษฎีให้ 
เหมาะสมกับกลุ่มท่ีจะน�าไปใช้ (Application and implication) โดยสรุปการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องส�าหรับสหวิชาชีพ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปได้ ดังนี้
 1. บทบาทสหวิชาชีพกับการสนับสนุนการจัดการตนเอง ในระบบ 
การดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย การให้บริการสุขภาพโดยทีมสหวิชาชีพ 
มคีวามก้าวหน้า หลากหลาย และมอัีตลกัษณ์แบบไทย ทัง้ยงัมกีารพฒันาผูเ้ชีย่วชาญ 
เฉพาะโรคไม่ตดิต่อเร้ือรงั เช่น ผูจ้ดัการรายกรณ ี(Case manager) ในสถานพยาบาล 
ทัง้ระดบัต�าบล อ�าเภอ และจงัหวดั ผูจ้ดัการระบบ (System manager) ในระดบัจงัหวดั 
และระดับเขตสุขภาพ นักก�าหนดอาหาร เป็นต้น ทั้งยังมีวิชาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาของ
ไทย เช่น แพทย์แผนไทย มาร่วมในทีมสหวิชาชีพ โดยมีการออกแบบบทบาทของ
แต่ละวิชาชีพ แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ โดย “หัวใจ” ของการดูแลผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ การท�างานเป็นทีม ส่งเสริม และทดแทนบทบาทกันได้ โดยมีเป้า
หมายเดยีวกนั คอื เกิดการจดัการตนเองในผูป่้วย ซึง่ท�าให้การดแูลผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อ
เรือ้รงัครอบคลมุหลายมติิ แต่ด้วยความมุง่มัน่ในการดแูลเพือ่ท�าหน้าท่ีทดแทนบทบาท
ของผูป่้วยในการจัดการโรค ท�าให้มปีรมิาณงานมากกว่าจ�านวนบุคลากรมาก การปรบั
กระบวนทัศน์การให้ผู้ให้บริการมาด�ารงบทบาท “ทีมสนับสนุน” การจัดการตนเอง
ของผูป่้วย แทนการจัดการสขุภาพของผูป่้วย โดยเลอืกใช้เครือ่งมอืเพือ่ลดปรมิาณงาน 
และเพิม่คณุภาพงาน เพ่ือให้ผูป่้วยจดัการตนเองได้เอง น่าจะเป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจ
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  Biopsychosocial Model VS Biomedical Model
 การดูแล “คน” ไม่ใช่ดูแลแค่ “โรค”  การให้การรักษาพยาบาลที่ให้ผลดี
ที่สุดนั้น ผู้ให้บริการสุขภาพต้องเข้าใจ “โลก” ของผู้ป่วยด้วย รูปแบบระบบการ
ดูแลโรคเรื้อรังเดิมเป็นแบบการค้นหาปัญหา หรือค้นหาโรคในผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นด้าน
ชวีวิทยา และด้านการแพทย์เท่านัน้ ไม่ได้มองถงึคนทีเ่ป็นโรคนัน้ เราเรยีกรปูแบบนีว่้า 
Bio-medical model แต่เนื่องจากการพัฒนาในวงการแพทย์ที่มีอย่างต่อเนื่องของ
ประเทศไทย มีการน�ารูปแบบการดูแลที่ผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic) โดยเน้นการ
พิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดของผู้ป่วย ในการวางแผนการรักษาพยาบาล หรือท่ี
เรยีกว่า Bio-psychosocial model มาใช้ในระบบบรกิารสขุภาพของไทย เพือ่ค้นหา
สมรรถนะที่สามารถสนับสนุนให้ผู้ป่วยจัดการตนเองและโรคได้เอง ดังน้ันรูปแบบ 
Biopsychosocial จงึน่าจะเป็นรปูแบบการให้บรกิารสขุภาพทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการ
สนับสนุนให้ผู้ป่วยเกิดการจัดการตนเองได้

  การสนับสนุนการจัดการตนเองในระบบดูแลโรคเรื้อรัง
 หวัใจของระบบการดแูลโรคเรือ้รงั คอื ทมีสหวิชาชพี ทีม่ ีบทบาทสอดคล้องกนั 
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ต่อผู้ป่วย ในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความ
กระตือรือร้นในการจัดการตนเอง อาจสรุปรูปแบบการน�าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ใน
บทบาทของสหวิชาชีพในการสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self-management 
support) โดยน�ามาบูรณาการกับการศึกษาการจัดการตนเองโดย Boekaerts & 
Pintrich ดังนี ้(ประยุกต์จาก (Boekaerts & Pintrich, 2000))
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บทบาทของสหวิชาชีพ
Self-management support

บทบาทผู้ป่วย
Self-management

 สร้างสัมพันธภาพ
 ช่วยค้นหาเป้าหมายเล็กๆ เพียงเป้าหมายเดียวก่อน 

 ร่วมออกแบบ และให้ทางเลือก
 ยืนยันจุดแข็งของผู้ป่วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

 (Self-efficacy)

เลือก/ ตั้งเป้าหมาย 
(Goal selection)

 ออกแบบมาตรฐานข้อมูลเฉพาะโรคเพื่อให้เป็นทางเลือก
 ออกแบบถ่ายทอดข้อมูลที่เหมาะสมรายบุคคล/กลุ่ม
 ช่วยหาความต้องการด้านข้อมูลของผู้ป่วยรายบุคคล

การแสวงหาข้อมูล 
(Information 
collection) 

 ออกแบบถ่ายทอดข้อมูล ความเสี่ยง รายบุคคล
 ช่วยระบุทักษะที่จ�าเป็นรายบุคคล
 ออกแบบการประเมินผลรายบุคคล
 ออกแบบการเปรียบเทียบผลก่อน-หลังรายบุคคล

การเลือกใช้ข้อมูล 
(Information 
processing and 
evaluation)  

 ให้ทางเลือกในกิจกรรมประจ�าวัน เช่น อาหาร 
 ออกก�าลังกายที่เหมาะสมรายบุคคล

การตัดสินใจ 
(Decision making) 

 ชื่นชมเมื่อส�าเร็จ รับฟัง และยืนยันอย่างเข้าใจ (Empathy) 
 เมื่อล้มเหลว
 ช่วยปรับแผนและการประเมินใหม่
 ช่วยออกแบบการให้รางวัลตนเอง
 เสนอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ

การลงมือท�า 
(Action) 

 น�าเสนอผลลัพธ์เปรียบเทียบรายบุคคล
 ร่วมทบทวนบันทึกของผู้ป่วยในด้านต่างๆ
 เสริมพลังใจเพื่อการท�าอย่างต่อเนื่อง
 ช่วยค้นหาอุปสรรคหรือสิ่งเร้าเพื่อวางแผนป้องกัน

การสะท้อนการปฏิบัติ
ของตนเอง (Self-
reaction & evaluation
&  reinforcement)

การดูแลตนเองเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในบริบทไทย40
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  ทฤษฎีในการเข้าใจมนุษย์และพฤติกรรมสุขภาพ
 ทัง้หมดทัง้มวลในการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค เป้าหมาย คอื การปรบั
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของมนุษย์  การที่จะมีชีวิตที่ดีปราศจากโรค หรืออยู่กับโรค
ได้อย่างมีความสุขนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสุขภาพของคนๆ นั้น พฤติกรรมสุขภาพ
เป็นเรื่องส่วนบุคคล ซับซ้อน จึงมีแนวคิดมากมายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของคนๆ หนึง่ และคงไม่สามารถสรปุเป็นแนวทางอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ใช้กบั
มนุษย์ทุกคนได้ แต่สิ่งส�าคัญ คือ การเสาะหาพฤติกรรมที่ท�าลายสุขภาพ หรือปัญหา
ด้านพฤตกิรรมของผูป่้วยเพือ่เปลีย่นแปลงพฤติกรรมเพยีงอย่างเดยีวตามแนวทางการ
รักษาพยาบาลปัจจุบันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง  
 ในประเทศไทยเรายังนิยมใช้ทฤษฎีจิต-สังคมจากฝั่งตะวันตกในการอธิบาย
ถึงพฤติกรรม มีจิตแพทย์และนักจิตวิทยาจากต่างประเทศได้ให้นิยาม เพ่ืออธิบาย
ความหมายพฤติกรรม และให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ไว้หลายทฤษฎี  พอสรุปได้
ว่า พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย ์เมื่อได้เผชิญกับสิ่งเร้า
ต่างๆ ทั้งภายในจิตใจ และภายนอกร่างกาย พฤติกรรม หมายรวมถึง สิ่งที่ทั้งที่มนุษย์
ได้แสดงออกมา และไม่ได้แสดงออกมา ซึ่งพฤติกรรมอาจจะจ�าแนกออกได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ
 1. พฤติกรรมท่ีมนษุย์เราไม่สามารถควบคุมได้ เกดิจากสญัชาตญาณ เช่น 
การชกัเท้าหนเีมือ่เหยยีบของมคีม หรอืการกระพรบิตาเมือ่มสีิง่มาใกล้ตา เป็นต้น ซึง่
พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติตามสัญชาตญาณในการปกป้องร่างกาย
 2. พฤตกิรรมท่ีสามารถควบคมุและจดัการได้ เนือ่งจากมนษุย์มสีตปัิญญา 
(Wisdom) และอารมณ์ (Emotion) เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบกับร่างกายหรือจิตใจ 
ปัญญาจะกลั่นกรอง และเลือกสิ่งที่จะแสดงออกมา หรือจะรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งเร้านั้น 
ซึง่นกัจติวทิยาหลายกลุม่เชือ่ว่า ความคิดจากปัญญามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของมนษุย์
มากที่สุด
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  รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ 
 ประเภทของพฤติกรรมทั้ง 2 ลักษณะที่กล่าวมาแล้วนั้น มีรูปแบบที่แบ่งได้
เป็น 2 อย่าง คือ
 1. พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) เป็น
พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมา ท�าให้ผู้อ่ืนสามารถมองเห็นได้ หรือสังเกตได้ เช่น 
การพูด การจับมือ การวิ่ง เป็นต้น
 2. พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert behavior) เป็น
พฤตกิรรมทีม่นษุย์แสดง แต่ผู้อ่ืนไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น อารมณ์ ความรูส้กึ ความ
คิด เป็นต้น 
 พฤติกรรมของมนุษย ์จึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับหลายอย่างในร่างกายของคน
หนึ่งคน ซึ่งมีอิทธิพลต่อกันและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ
 Alfred Adler  นักจิตวิทยาผู้ก่อตั้งทฤษฎีจิตวิทยา มีแนวคิดในการเข้าใจ
พฤตกิรรมของมนษุย์ โดยเชือ่ว่าพฤติกรรมทุกพฤตกิรรมของมนษุย์ล้วนมีเป้าประสงค์
อย่างใดอย่างหนึง่เสมอ เราจะแยกส่วนพฤตกิรรมแต่ละอย่าง หรอืแยกพฤตกิรรมกบั
ความคิดของมนุษย์ออกมาเพื่อเข้าใจมนุษย์ไม่ได้ เราต้องพิจารณาจากองค์รวมหรือ
ปัจเจกบุคล (Individual) คือ ทุกการกระท�า ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม และ
ทัง้หมดของบุคคลหนึง่จงึจะสามารถเข้าใจ หรอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคนๆหนึง่
ได้ (Adler, 1956)
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  ปัจจัยที่ท�าให้การเจ็บป่วยส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของผู้ป่วย
 มนุษย์ทุกคนต้องการสุขภาพที่ดี แต่ท�าไมคนเรายังเป็นโรค หรือท�าไมคน
เรามีพฤติกรรมที่ท�าลายสุขภาพตนเอง นอกจากลักษณะและรูปแบบของพฤติกรรม
จะช่วยในการเข้าใจความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษย์แล้ว สิ่งเร้าในรูปแบบต่างๆ ก็
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์ สิ่งเร้าที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้
ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเครื่องมือในการสนับสนุนผู้ป่วย เช่น 
 1. ภาวะไร้พลังอ�านาจ/ ภาวะสูญเสียพลังอ�านาจ
 การเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นสิ่งเร้าที่ส�าคัญของการท�าให้คนเราตกอยู่ในภาวะ
ไร้พลัง (Powerlessness) (Roy, 2009) ซึ่งผลกระทบของสภาวะไร้พลัง ท�าให้เกิด
ความแปรปรวนทางอารมณ์  สิน้หวงั ซมึเศร้า และขาดแรงจงูใจ (Motivation) ภาวะ
ไร้พลังอ�านาจ เป็นความรู้สึกหรือการรับรู้ว่าตนเองไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตนได้ ไม่สามารถควบคุม หรือคาดการณ์สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนได้ ไม่สามารถ
ปฏบัิตกิจิกรรมต่างๆ ให้บรรลเุป้าหมายตามทีต้่องการ หรอืเกดิความรูส้กึว่าถูกควบคมุ
โดยบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่น บุคคลจะรู้สึกสูญเสียคุณค่าและความเป็นตัวของตัวเองจาก
สภาวะไร้พลงัน้ี ซึง่ภาวะไร้พลงัน้ีมอีทิธพิลต่อผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัได้ในทุกช่วงชีวติ 
และวนกลับมาได้อีกถ้ามีสิ่งกระตุ้น
 2. บทบาทการเจ็บป่วย (Sick roles) 
 การที่คนๆ หนึ่ง มีความมุ่งมั่นในการดูแล และจัดการสุขภาพตนเองอย่าง
จริงจัง และสม�่าเสมอ แล้วไม่เจ็บป่วย ขณะที่อีกคนท่ีป่วย แต่ยังคงเพิกเฉยต่อการ
รับการรักษาพยาบาล ไม่ยอมท�าตามสิ่งที่สหวิชาชีพบอกให้ท�า หรือแม้แต่ยังคงมี
พฤตกิรรมท�าลายสขุภาพตนเองนัน้ อาจเกดิจากอทิธพิลจากความคาดหวงัของสงัคม 
เช่น นักสงัคมศาสตร์ชาวอเมริกนั Talcott Parson ได้อธบิายบทบาทของผูป่้วย (Sick 
roles) ทีเ่กดิจากความคาดหวงัของสงัคม เพือ่ให้เกดิความเข้าใจในบทบาททีเ่ป็นความ
รับผิดชอบและเป็นสิทธิของผู้ที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วย (Person, 1951) เมื่อคนเรามี
อาการเจ็บป่วยทั้งร่างกายหรือจิตใจ จะไม่สามารถด�ารงบทบาทปกติแบบคนท่ัวไป
ที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยได้ เนื่องจากความยากล�าบากจากการเจ็บป่วย โดย Talcott 
Parson กล่าวถึง สิทธิอันพึงมีและความรับผิดชอบของผู้ป่วย เมื่อเกิดอาการเจ็บ
ป่วย (2 rights and 2 responsibilities) ไว้ดังนี้
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  1. สิทธิในการไม่ถูกต�าหนิจากการเจ็บป่วย เนื่องไม่ใช่ความผิดของผู้
ป่วยในการเจ็บป่วย ไม่อาจต�าหนิผู้ป่วย อันเนื่องจากภาวะเจ็บป่วยท่ีท�าให้ผู้ป่วยไม่
สามารถด�ารงบทบาทในสงัคมแบบทีเ่คย หรอืแสดงออกทีต่่างออกไปจากทีส่งัคมคาด
หวัง (Deviance) เช่น การเพิกเฉยในการควบคุมอาหาร เป็นต้น 
  2. สทิธจิากการได้รับการยกเว้นบทบาทจากสงัคมตามปกตเิมือ่เกดิการ
เจ็บป่วย เช่น การไม่ไปท�างาน การไม่ไปโรงเรียน การไม่ต้องดูแลครอบครัว เป็นต้น 
  3. หน้าที่ในการหาหนทางในการหายจากการเจ็บป่วย ในกรณีโรค
เรือ้รงั อาจหมายถงึ สามารถควบคุมอาการให้กลบัมามีบทบาทในสงัคมได้อย่างปกติ
ให้เร็วที่สุด
  4. หน้าทีใ่นการเสาะแสวงหาการรกัษาพยาบาลท่ีดท่ีีสดุเมือ่ถูกวนิจิฉยั
ว่าป่วย หรือก�าลังจะป่วย 
 โดย Talcott Parson น�าเสนอทฤษฎีนี้ในช่วงท่ีโรคติดต่อเป็นปัญหาของ
โลก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคเรื้อรัง แต่เพื่อความเข้าใจผู้ป่วยที่
เรียนรู้ความคาดหวังในสังคมว่าผู้ป่วยถูกยกเว้นความรับผิดชอบในบทบาทปกติได้ 
เนื่องจากอาการเจ็บป่วย และหลงลืมหน้าที่และความรับผิดชอบในการพยายามใน
การกลับมาเป็นปกติ หรือควบคุมโรคได้ในโรคเรื้อรัง เนื่องจากโรคเรื้อรังไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ จึงส่งผลให้ผูป่้วยหลายคนเลอืกทีจ่ะมพีฤตกิรรมทีท่�าลายสขุภาพ 
และไม่เห็นว่าการจัดการโรคและวิถึชีวิตของตนเองเป็นหน้าที่ของตนเอง
 3. พฤติกรรมท�าลายสุขภาพตนเอง (Self- destructive behaviors) 
 จากความเชื่อทางทฤษฎีที่ว่า ทุกพฤติกรรมของมนุษย์มีความหมายและมี
เป้าหมายของ Alfred Adler สามารถอธิบายพฤติกรรมท�าลายสุขภาพตนเองที่คน
เรากระท�า ทัง้ๆ ที่รูแ้ล้ววา่พฤตกิรรมเหลา่นัน้ท�าลายรา่งกายและสขุภาพตนเอง ด้วย
เหตุผลหลักๆ คือ เมื่อแสดงพฤติกรรมนั้นๆ แล้วรู้สึกดี เช่น การสูบบุหรี่ มีการศึกษา
หลายงานที่พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ มักมีทัศนคติ ความคิด หรือความเชื่อเชิงบวกต่อบุหรี่ 
จากการดูต้นแบบจากคนรอบข้าง จากโฆษณาหรือสื่อต่างๆ ความเชื่อที่ว่าบุหรี่มีผล
ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้สูบ หรือแม้แต่เป็นค่านิยมทางวัฒนธรรม เช่น ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย เชื่อกันว่าการสูบบุหรี่ช่วยขับไล่แมลงรบกวน หรือแม้แต่ความเชื่อ
ว่าการสบูบหุร่ีช่วยคลายเครยีด ท�าให้เริม่สบูบหุรี ่เมือ่สบูแล้วมกีารเสพตดิสารนโิคตนิ
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ที่อยู่ในบุหรี่ เมื่อระดับนิโคตินในร่างกายลดลง ร่างกายจะกระตุ้นให้เกิดความอยาก
สบูบหุรี่ จนต้องสบูอย่างตอ่เนือ่ง และเกดิการเสพติดบหุรีใ่นทีส่ดุ จากกลไกความคดิ
ความเชื่อที่ส่งผลให้เกิดการสูบบุหรี่ จึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อน การที่จะหยุดการสูบบุหรี่
ด้วยเหตผุลทางการแพทย์ด้วยข้อมลูทีว่่าบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ หรอืเป็นปัจจัย
ทีท่�าให้อาจเกดิโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัได้ อาจไม่ประสบผลส�าเร็จ เนือ่งจากกลไกการเสพ
ติดบุหรี่เกิดขึ้นภายในบุคคล จากความคิด ความเชื่อ ที่ว่า “การสูบบุหรี่ดีต่อตนเอง” 
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เพราะมีแรงจูงใจว่าการสูบบุหรี่เป็นการกระตุ้น
ช่วยท�าให้เกดิความพอใจ ความสขุ ตืน่เต้น หรอืผ่อนคลายความเครยีด และความเชือ่ 
ความคิดนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากกว่าความคิดความเชื่อที่ว่า “บุหรี่อันตราย” 

 

 

ความคิด ความเช่ือ 

ทศันะต่อบุหร่ี 

• ผู้ชายต้องสบูบหุร่ี 
• สบูบหุร่ีไล่ยงุได้ 
• เข้าสงัคมต้องสบู  
 บหุร่ี                                                                                   

แรงจูงใจ 

• อยากเท่ห์ 
• กลวัโดนยงุกดั 
• อยากได้รับการ 
 ยอมรับ 

พฤตกิรรม 

• สบูบหุร่ี 

Self Management Support for NCDs: Thai Style 45

������������.indd   45 13/9/2560   14:42:33



 นิยามของการม ี“สขุภาพดี” นัน้แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ และทีแ่ตก
ต่างกันมากกว่านั้น คือ พฤติกรรมใดที่ท�าลายสุขภาพ และท�าให้เกิดโรค มนุษย์ที่ต่าง
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือระดับชั้นในสังคม ท�าให้คนเรานิยามการมีสุขภาพที่ดีแตก
ต่างกัน แต่มีพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างที่เราเห็นพ้องต้องกันว่าท�าลายสุขภาพที่ดี เช่น 
การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หรือภาวะน�้าหนักเกิน เป็นต้น มีการศึกษาวิจัยสนับสนุน
มากมายว่า คนเราเลือกพฤติกรรมท�าลายสุขภาพเมื่ออยู่ในสภาวะอ่อนแอ เครียด 
หรือสิ้นหวัง ถึงแม้ว่าจะรู้ถึงผลของพฤติกรรมนั้น ดังนั้น การจัดการด้านอารมณ์จึง
เป็นเรื่องส�าคัญในการจัดการพฤติกรรมสุขภาพ
 4. การเผชิญความแตกต่าง (Multi-cultural approach) 
 ผู้ป่วยเบาหวานทีจ่ดัการตนเองได้ดีน่าจะเป็นผูป่้วยในฝันของสหวชิาชีพ แต่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของคนเรานั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ 1) ปัจจัย
ส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ฐานะ อาชีพ และที่ส�าคัญ คือ สมรรถนะแห่ง
ตน (Self-efficacy) ซึ่งหมายถึง การรับรู้และความเช่ือม่ันในสมรรถนะแห่งตนใน
การจัดการตนเองให้ส�าเร็จ พบว่า สมรรถนะแห่งตนมีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การจัดการตนเองของผู้ป่วย 2) ปัจจัยระหว่างบุคคล หมายถึง การสนับสนุนและ
สัมพันธภาพจากสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายรวมถึง สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย 
และสหวิชาชีพ ทั้งสองปัจจัยมีอิทธิพลต่อการเกิดการจัดการตนเองของผู้ป่วย (สุพา
พร เพ็ชรอาวุธ และคณะ, 2554) การเคารพและให้เกียรติบุคคลเรื่องความคิด ความ
เชื่อ ที่อาจแตกต่างกับผู้ให้บริการ เป็นเครื่องมือแรกๆ ในการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองให้เกิดในผู้ป่วย
 ตัวอย่างของทฤษฎีเหล่านี้ น�าเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของ 
ผู ้ป ่วย และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถหาแนวทางในการพัฒนา  
การจัดการตนเอง (Self-management) ในผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ กระบวนการสร้างทักษะ
การคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหา (Solution-focused cognitive) รวมทั้ง
การเชือ่มัน่ในสมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) ทีจ่ะน�าไปสูก่ารออกแบบการจดัการ
ตนเองของบคุคลใดบคุคลหนึง่ ส่งผลให้สามารถจดัการตนเองให้สอดคล้องกบัอาการ
เจ็บป่วยเรื้อรัง ความบกพร่อง หรือความเสื่อมของร่างกาย หรือความแปรปรวนของ
จติใจทีเ่กดิขึน้ทกุวนั จงึเป็นเรือ่งทีต้่องการการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะอย่างต่อเนือ่ง  
มีการน�าแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้บุคคล
สามารถออกแบบ การจัดการที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
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  ทฤษฎีเพ่ือน�ามาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการจัดการตนเอง
 ล�าดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Stages Of change model: SCM)
 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย Prochaska และ DiClementa 
ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ติดสุราหรือผู้สูบบุหรี่ 
(Transtheoretical Model: TTM) ใน TTM นีก้ล่าวถงึขัน้ตอนการเปลีย่นพฤตกิรรม
ของมนษุย์ เพือ่ใช้เป็นการประเมินความพร้อมของผูร้บับรกิารในการเปลีย่นพฤตกิรรม 
ซึ่งประกอบด้วย 1) ระยะเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลง (Pre-contemplation) 2) 
ระยะลังเลต่อการเปลี่ยนแปลง (Contemplation) 3) ระยะเตรียมการเปลี่ยนแปลง
(Preparation) 4) ระยะลงมือเปลี่ยนแปลง (Action)  และ 5) ระยะคงความ
เปลี่ยนแปลง (Maintenance) โดยเพิ่ม (Prochaska & DiClementa, 1980)
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 1. ระยะเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลง (Pre-contemplation) เป็นระยะที่
เมื่อเกิดปัญหา เช่น เมื่อถูกวินิจฉัยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ผู้ป่วย
ที่ไม่มีอาการผิดปกติ หรือไม่เห็นว่าความผิดปกติเป็นปัญหา จะเลือกที่จะเพิกเฉยต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 2. ระยะลังเลต่อการเปลี่ยนแปลง (Contemplation) เป็นระยะท่ีผู้ป่วย
เริ่มสนใจปัญหา อาจมีการลองผิด ลองถูก ลังเลต่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม
 3. ระยะเตรียมการเปลี่ยนแปลง (Preparation) เป็นระยะที่ตัดสินใจที่จะ
เปลี่ยนแปลง มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 4. ระยะลงมือเปลี่ยนแปลง (Action) เป็นระยะท่ีเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลง
ตามแผน 
 5. ระยะคงความเปลีย่นแปลง (Maintenance) เป็นระยะทีท่�าตามแผนได้
อย่างต่อเนื่อง และคงพฤติกรรมใหม่ได้ดี 
 6. ระยะย้อนกลับ (Relapsing) เป็นระยะเวลาถอยหลัง ซึ่งเกิดได้ในทุก
ระยะข้างต้น เมื่อเกิดอุปสรรคหรือปัญหาใหม่ 
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 การประยุกต์ใช้ Stages of Change ในการสนับสนุนการจัดการตนเอง 
(ประยุกต์จาก Prochaska et. Al, 1994)

Stages of  change ลักษณะที่พบได้ Self-management support

Pre-contemplation  รีบมารับยา รีบกลับบ้าน
  ไม่ว่างฟังข้อมูล
 ขอกินยาอย่างเดียว
 “กินยาก็ตายไม่กินก็ตาย”

สร้างสัมพันธภาพ รับฟังอย่างเข้าใจ 
สะท้อนความเข้าใจให้ผู้ป่วยรับรู้  
ให้ข้อเท็จจริงและเสริมพลังใจ 
เพื่อสร้างความมุ่งมั่น 

 Contemplation  กลัวตาย
 อายที่เป็นโรค
 ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร
 เดือนนี้ไม่มีแผนท�าอะไร

ช่วยในการประเมินตนเอง 
(Self-reevaluation) ช่วยกระตุ้น
ความรับผิดชอบหรือค้นหา
ความหมายในชีวิต ผลกระทบ
ต่อตนเองและครอบครัว 
(Environmental reevaluation) 
เปรียบเทียบผลพฤติกรรมเดิมและใหม่

Preparation  “ลองงดหวานแล้วหิวมาก”
 “กินยาแล้วเวียนหัว”
 “วัดความดันที่บ้าน 

 ขึ้น-ลงๆ ไม่รู้ท�าไง”

ช่วยหาจุดแข็ง ช่วยค้นหาปัญหา
แล้วเสนอทางเลือก เพื่อให้ผู้ป่วย
เลือกที่เหมาะสมกับปัญหาและ
แผน ร่วมวางแผนเมื่อเกิดปัญหา 
ให้รับรู้ว่ามีคนรอบข้าง (Helping 
relationship)

Action  “ออกก�าลังกายเพิ่ม 
 กับลดของหวานมา 
 3 เดือนแล้ว ลดนิดเดียว”
 “กินยาตรงเวลาทุกวัน

 มา 4 เดือนแล้ว”

กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเป็นระยะ
ช่วยหาแหล่งสนับสนุน ช่วยประเมิน
และเปลี่ยนแปลงแผนให้เหมาะสม
เป็นระยะ หาสิ่งทดแทนทดแทน 
(Counter-conditioning) 
ช่วยหารางวัล (Rewarding)
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Stages of  change ลักษณะที่พบได้ Self-management support

 Maintenance  “น�้าตาลไม่เกินจากที่
 ตกลงกับหมอไว้มา 
 9 เดือนแล้ว”
 “กินผักวันละครึ่งกิโล

 มาปีกว่าละ”

ติดตาม สรุปบทเรียนเพื่อน�าไปใช้
กับปัญหาอื่นๆ เสริมก�าลังใจ
เมื่อส�าเร็จ ช่วยวางแผนระยะยาว
และแผนอื่นๆ และติดตามเป็น
ระยะ ควบคุมสิ่งเร้า (Stimulus 
control)

 Relapsing  “ลูกไม่อยู่แล้ว กินยามา
 หลายปี ไม่มีกะจิตกะใจ
 จะกินยาต่อละ จะเลิก
 กนิแล้วจะได้ตายๆ ไปซะ”

หาตัวกระตุ้น ประเมินระยะใหม่ 
เพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
ไม่ต�าหนิ และสร้างแรงจูงใจใหม่ๆ

  การประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ 
  (Motivational Interviewing: MI)
 การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ เป็นวิธีการสนทนา (Psychological 
approach) โดยเสนอเครื่องมือทางจิตวิทยาท่ีใช้ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้บ�าบัดและผู้รับการบ�าบัด เพื่อสร้างแรงจูงใจจากภายในให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Change) ในบุคคล MI ได้รับการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย  โดย 
MI เกิดในปี 1963 โดย Miller ศาสตราจารย์ชาวอเมริกัน เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเพื่อน�า
มาใช้เป็นวิธีการบ�าบัด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดสุรา มีโครงสร้างผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลาง (Client-centered) ให้ความส�าคัญการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้
บ�าบดัมีบทบาทในการชีน้�า สนบัสนนุ ช่วยเหลอืให้ผูร้บับรกิารค้นหาปัญหา และแก้ไข
ความลังเลใจ (Ambivalence) เพือ่ให้ผูร้บับรกิารเกดิแรงจงูใจในการเปลีย่นแปลง มี
แนวทาง และตัดสินใจแก้ปัญหานั้นๆ ด้วยตนเอง
 หัวใจของ MI คือ การกระตุ้นให้ผู้รับบริการพูดแรงจูงใจของตนเองออก
มา (Self motivational statement: SMS) ร่วมกับการสนทนาเพื่อสร้างการ
เปลีย่นแปลง (Change talk) โดยใช้ Stages of change มาประเมนิการเปลีย่นแปลง
ของผู้รับบริการ เพื่อเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับผู้รับบริการในแต่ละขั้นตอน 
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  ฐานแนวคิดการสัมภาษณ์เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ 
  เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 1. การคล้อยตามความขัดแย้ง (Roll with resistance) โดยไม่สร้างความ
ขดัแย้งหรอืการโต้เถยีง ในผูป่้วยทีอ่ยูใ่นระยะ Pre-contemplation ยงัไม่มคีวามคดิ
ว่าจะเปล่ียนแปลงอะไร มกัมคีวามคดิค้านต่อการแนะน�าของบคุลากรทางการแพทย์ 
อาจสังเกตุจากบทสนทนา เช่น “เห็นเป็นกันเยอะ กินยาไปเดี๋ยวก็ดีเอง” หรือผู้ป่วย
ที่ซึมเศร้า กลัว หรือมีประสบการณ์ที่เลวร้ายจากโรค ก็จะไม่สามารถมองเห็นโอกาส
การเปลี่ยนแปลงได้  อาจสังเกตุจากบทสนทนา เช่น “รักษาก็ตาย ไม่รักษาก็ตาย” ผู้
ให้ค�าปรกึษาต้องเคารพ ความคิด ความเช่ือของผู้รบับรกิาร โดยเลีย่งการให้ค�าแนะน�า 
หรือโต้แย้งตามความเชือ่ของผูใ้ห้บรกิาร ซึง่อาจค้านกบัความเช่ือของผูร้บับรกิาร เปิด
โอกาสให้ผู้ป่วยได้บอกเล่า ความคิด ความเช่ือ การรับรู้ หรือประสบการณ์ในเรื่อง
นั้นๆ อย่างตั้งใจและเข้าใจ เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพ และควรถือโอกาสนี้ในการค้นหา 
ความคิด ความเชื่อ เพื่อรู้จักผู้รับบริการให้มากขึ้น
 2. การเข้าใจ และการแสดงออกถึงความเข้าใจ (Express empathy) 
การเข้าใจประหนึ่งเข้าไปนั่งในกลางใจ แล้วแสดงออกให้ผู้รับบริการรับรู้ได้ เรียกว่า 
“Empathy” ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้
บริการ โดยสามารถใช้เป็นค�าพูด หรือการแสดงออกทางกาย ซ่ึงควรเกิดในทุกช่วง
ของการสนทนา
 3. การสร้างความตระหนักระหว่างพฤติกรรมเดิมกับพฤติกรรมใหม ่
(Develop discrepancy) เพื่อให้เห็นถึงผลในการเกิดพฤติกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
โดยใช้ผลลัพธ์ปัจจุบัน เช่น ผลเลือด ผลความดันโลหิตปัจจุบัน และผลท่ีคาดหวัง
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้รับบริการ
 4. การส่งเสริมสมรรถนะในตน (Support self-efficacy) ซึง่หมายถงึ การ
สนับสนุนให้เกิดความรู้ ความสามารถในการจัดการ และมีความมั่นใจว่าจะจัดการ
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ นอกเหนือจากการให้ความรู้ สนับสนุนการพัฒนา
ทกัษะในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมแล้ว การสนบัสนนุให้ผูร้บับรกิารเชือ่มัน่ในตนเอง
เป็นเรือ่งทีส่�าคญั อาจใช้หลงัจากกระตุน้ให้ผูร้บับรกิารพดูแรงจงูใจของตนเองออกมา 
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(Self motivational statement: SMS) เช่น เมื่อผู้รับบริการ กล่าวว่า “งดน�้าอัดลม
ไปเลยนี่เป็นเรื่องง่ายที่สุดแล้ว เริ่มท�าได้เลย” ผู้ให้บริการอาจใช้โอกาสนี้ในการเสริม
แรงจงูใจ เพือ่ให้เกดิความส�าเรจ็ เช่น “เก่งมากเลย ถงึขัน้วางแผนในการงดของหวาน
ได้เป็นอย่างๆ แล้ว เชื่อมั่นว่าท�าได้แน่นอน” 
 การทีผู่ป่้วยจะมคีวามสามารถในการดแูลและจดัการกบัพฤตกิรรมสขุภาพ 
ที่เป็นปัญหาของตนเองได้นั้น บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ มิใช่แค่การให ้
ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการป้องกันและควบคุมโรคเท่านั้น แต่จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากร 
ทางการแพทย์ต้องสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และการสนับสนุน 
ทางสงัคม เช่น การได้รับการพัฒนา การรับรู้ความสามารถในการจดัการควบคมุอาหาร 
และการออกก�าลังกายที่เหมาะสมด้วยตนเอง รวมท้ังได้รับการพัฒนาทักษะในการ
จัดการตนเองในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยมีศักยภาพในการจัดการตนเองได ้
อย่างเหมาะสมกับชีวิตประจ�าวัน แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ส�าคัญที่สุดในการจัดการ
ตนเอง คือ ผู้ป่วยและคนไทยทุกคน 

  บทสรุปบทบาทของผู้ป่วยหรือคนไทยทุกคน (Roles)
 สถานการณ์ความทกุข์ยากทีผู่ป่้วยโรคเรือ้รงัต้องเผชญิ อาจมรีปูแบบทีแ่ตก
ต่างกนั เน่ืองจากแต่ละคนผ่านสถานการณ์ทีต่่างกนั ขณะทีป่ฏกิริยิาของผูป่้วยแต่ละ
คนที่มีต่อโรคเรื้อรังก็แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ และ
ทศันคตทิีม่ต่ีอโรคเรือ้รงั แต่สิง่หนึง่มกัพบในผูท้ีถ่กูวนิจิฉยัว่าเป็นโรคเรือ้รงั คอื ความ
ทกุข์จากโรคทีรั่กษาไม่หาย และความรูส้กึว่าก�าลงัจะตาย ในทางจติวทิยา Elizabeth 
Kubler-Ross ผู้ศึกษาขั้นตอนการเผชิญโรคเรื้อรังและความตาย ได้เสนอ ระยะการ
เผชญิโรคเรือ้รงั (Stages of chronic illness) เพือ่ให้ผูป่้วย ครอบครวั หรอืแม้แต่
ทมีสหวิชาชพีเข้าใจการเผชญิกบัโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั โดยสรปุข้ันตอนท่ีผูป่้วยต้องเผชิญ
ไว้ 5 ขั้นตอน คือ

การดูแลตนเองเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในบริบทไทย52

������������.indd   52 13/9/2560   14:42:33



 1. ช่วงเวลาแห่งการปฏิเสธ (Denial) เป็นช่วงเวลาแรกในการถูกวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต 
(Crisis life event) เช่น การหย่าร้าง การสูญเสียคู่สมรส บุตร หรือคนที่รัก เป็นต้น 
คนเราจะไม่เชื่อว่าเกิดเหตุการณ์นั้นจริง ในช่วงนี้ผู้ป่วยมักไม่ยอมรับว่าป่วย ไม่สนใจ
การรักษาพยาบาล การกินยา หรือปรับพฤติกรรมใดๆ  แต่ขณะเดียวกัน คนที่ก้าว
ข้ามขัน้นีไ้ด้จะหนัมายอมรบัการป่วย และมุง่มัน่ในการรกัษาพยาบาล และการจดัการ
ตนเองให้อยู่กับโรคได้ดี
 2. ช่วงเวลาแห่งการโกรธ (Anger) เป็นช่วงเวลาท่ีโกรธ อาจโกรธคนอ่ืน 
หรอืโกรธตวัเองทีเ่ป็นโรค มพีฤติกรรมกราดเกรีย้ว ส่วนใหญ่มกัไม่สนใจโรคและตนเอง
 3. ช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัว (Fear) เป็นช่วงเวลาที่กังวลกับอนาคต 
ซ่ึงความกลัวมักเป็นฐานของความโกรธ จึงเป็นช่วงเวลาท่ีส�าคัญมาก ความกลัวท่ี
ตนเองเป็นโรคท่ีไม่มีวันรักษาหายได้ ท้อแท้ และมองเห็นแต่ความตาย ไม่อยากท�า
อะไร เพราะคิดว่าใกล้ตาย ท�าให้สภาวะสุขภาพในช่วงนี้จะแย่ที่สุด
 4. ช่วงเวลาแห่งความความทกุข์โศก (Grief) เป็นช่วงทีท่กุข์เหมอืนเจอทาง
ตันกับโรคที่รักษาไม่หาย ต้องพึ่งพาการรักษาพยาบาล เป็นภาระครอบครัว ท�าให้
คุณค่าในตัวเองลดลง ถูกจ�ากัดการใช้ชีวิต เช่น เรื่องอาหารการกิน ซึ่งคนไทยเชื่อว่า 
“การกินดี มีสุข” คือความสุขของชีวิต 
 5. ช่วงเวลาแห่งการยอมรบั (Acceptance) เป็นช่วงเวลาทีย่อมรบัการเจบ็
ป่วย รู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ป่วย จัดการตนเองได้ 
 การเผชิญทั้ง 5 ขั้นตอน อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน หรือวนกลับไปมา ขึ้นอยู่
กบัสถานการณ์ทีผู่ป่้วยต้องเผชญิ แต่ละขัน้ตอนอาจมใีนระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนั อาจ
ไม่ก่ีวันหรือตลอดช่วงอายุของผู้ป่วย หรือแม้แต่ผู้ป่วยบางคนติดอยู่กับช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่งอยู่นาน ไม่เคยก้าวผ่านมาจนถึงระยะการยอมรับ (Acceptance) ได้
เลย การสนับสนุนการก้าวข้ามช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากต้องการความช่วยเหลือ
จากทีมสหวิชาชีพ ครอบครัวและชุมชน จึงเป็นเรื่องส�าคัญ จากการศึกษา พอสรุป
กิจกรรมที่ช่วยผู้ป่วยก้าวข้ามช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากได้ดังนี้ 
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Stages Activities/Tasks

ช่วงเวลาแห่งการปฏิเสธ 
(Denial)

ระยะที่ตกใจ ไม่เชื่อว่าป่วย 
ติดตามการรักษาพยาบาลเพื่อหาข้อมูลของโรคเพิ่มเติม 
ทบทวนความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อการเป็นโรค 
ค้นหาความหมายในชีวิต

ช่วงเวลาแห่งการโกรธ 
(Anger)

ทบทวนสิ่งดีๆ ของตนเอง หาจุดแข็ง
หาข้อมูลของโรคในการควบคุมโรค  
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการดูแลตนเอง

ช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัว
 (Fear)

สร้างสัมพันธภาพกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนการรักษา
พยาบาล และท�าตามแผนอย่างจริงจัง
หาแหล่งความช่วยเหลือทางจิตใจ 

ช่วงเวลาแห่งความความ
ทุกข์โศก 
(Grief)

ปรึกษาสหวิชาชีพเพื่อการเยียวยา
เข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
ทดลองท�ากิจกรรมการจัดการตนเองใหม่ๆ

ช่วงเวลาแห่งการยอมรับ 
(Acceptance)

มีสติและท�าตามแผนการจัดการตนเองอย่างจริงจัง 
ออกแบบการท�ากิจกรรมการจัดการตนเองแบบใหม่ที่ดี
ปรับกิจกรรมเดิมให้ดีขึ้น

 กลไกที่ส�าคัญในการจัดการตนเองของผู้ป่วย สิ่งท่ีส�าคัญคือ สร้างทีมกับ 
สหวชิาชพี (Partnership building) เพือ่เริม่กระบวนการรกัษา และปรบัแก้แผนการ
จดัการตนเองอย่างต่อเนือ่งจนตลอดช่วงชวีติ อาจสรปุในภาพรวมเพือ่ให้เหมาะสมกบั
บริบทคนไทย เพื่อน�าไปปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  การติดตามสภาวะสุขภาพของตนเอง(Self-monitoring) เช่น กรณ ี
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน การติดตามผลน�า้ตาลด้วยตัวเอง การตรวจวดัความดนัโลหิต การ
ควบคุมน�้าหนัก โดยการบันทึก เพื่อสามารถรู้สถานะสุขภาพของตนเองได้ว่าดีข้ึน 
หรือไม ่  ซึ่ ง เครื่องมือที่สามารถใช ้ เพื่อ รู ้จักโรคและความเสี่ยงของตนเอง 
(Acknowledge illness and risk management) และติดตามสุขภาพตนเอง  
มีตัวอย่างในบทที่ 4 และ 6
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 2. การปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อคงอยู ่หรือรักษาสุขภาพที่ดี (Self-
adjustment) การตัดสินใจเลือกในชีวิตประจ�าวัน เช่น การจัดตารางชีวิตประจ�าวัน
เพือ่การพบแพทย์ กนิยา ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิให้สอดคล้องกบัระดับน�า้ตาล
ในร่างกาย หรอืเลอืกรปูแบบการออกก�าลงักายให้เหมาะสมกบัข้อเข่าเสือ่ม ซึง่อาจหา
ข้อมูลด้วยตนเอง จากแหล่งความช่วยเหลืออื่น หรือสถานพยาบาล เป็นต้น ซึ่งต้อง
ผ่านการศึกษาหาความรู้ และน�ามาปรับใช้กับตนเอง
 3. การเสาะแสวงหาความรูห้รอืข้อมลูใหม่ๆ (Information seeking) เพือ่
น�ามาพฒันาทกัษะในการตดัสนิใจในการรกัษา และคงอยูข่องสขุภาพทีดี่ เช่น การค�า
นวณแคลอร่ี ประเภท หรอืขนาดของอาหารทีเ่หมาะสมกบัร่างกาย ท่าการออกก�าลงั
กายที่เหมาะสม เป็นต้น เนื่องจากมีข้อมูลสุขภาพใหม่ๆ ทุกวัน 
 4. การแสวงหาทักษะพิเศษ (Performing special tasks) ท่ีจ�าเป็นต่อ
การอยู่กับโรคได้ เช่น ทักษะการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน การฝึกสมาธิเพื่ออยู่กับ
ปัจจุบัน เพื่อลดความเครียด และภาวะวิตกกังวล เป็นต้น
 การน�าเสนอทฤษฎีต่างๆ พร้อมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทั้งหมดนี้ แม้เป็น
ส่วนน้อยที่มีอยู่ในโลกความรู้ แต่มีเป้าหมายเพื่อน�าเสนอตัวอย่างเครื่องมือในการ
พัฒนาบทบาทของทั้ง สหวิชาชีพ และคนไทยทั่วไป (ทั้งที่มีโรคและไม่มีโรค) ให้เกิด
การจัดการตนเอง (Self-management) เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี (Quality of life) 
การที่ต้องใช้แนวความคิดทางทฤษฏีมาช่วยในการพัฒนางานบริการสุขภาพถือเป็น
หน้าที ่และจรรยาบรรณของวชิาชพีทีต้่องเสาะแสวงหาแนวความคดิ เพ่ือการบรกิาร
สุขภาพ และใช้เครื่องมือที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าเกิดประโยชน์จริงในการให้บริการ
มนุษย์ (Human service) หลักการที่จะเลือกว่าทฤษฎีไหนเหมาะสมกับใคร หรือ
สถานการณ์ไหน สิ่งส�าคัญที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจ คือ เลือกทฤษฎีที่เหมาะ
สมกับผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับความเชื่อ และสถานการณ์ของผู้รับบริการเป็น
หลัก โดยผู้ให้บริการได้ศึกษา และฝึกฝนการน�ามาใช้แล้วอย่างดี รูปแบบการบริการ
ระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพและผู้ป่วย (คนไทยทุกคน) ท�างานเป็นทีม (Partnership) 
โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ “การเรียนรู้สู่การจัดการตนเอง”
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กำรดูแลตนเอง
และโรคไม่ติดต่อ (NCD)

บทที่ 4

Slef mangement and Non-communicable disease
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 เอน็ซดี ีเป็นทกุข์ของแผ่นดนิ เป็นสาเหตกุารป่วย พกิาร เสยีชวีติอนัดบัหนึง่ 
ของชาวโลกและชาวไทย เป็นโรคร้ายแห่งการพอกพูนสะสม ท่ีเกิดจากการใช้ชีวิต 
การกินอยู่ที่ไม่สมดุล บางอย่างมากไป เกินไป เช่น กินมากไป (อ.อร่อยเกิน คือ  
กินอาหารย่อยยากมากเกิน), เครียดเกินไป (อ.เอาแต่ใจเกิน ไม่ได้ดั่งใจก็เซ็งซึมเศร้า 
หรือไม่ก็เครียดฟุ้งซ่าน) แล้วก็น�าไปสู่ การสูบบุหรี่ (ส.สูบบุหรี่) คลายเครียด ดื่มสุรา 
(ส.สุรา) แก้เซ็ง เป็นต้น บางอย่างน้อยเกินไป ขาดไป เช่น เดินน้อยไป ขาดการ 
ออกแรง ออกก�าลังกายที่เพียงพอ (อ.อยู่สบายเกิน) ขาดการออกก�าลังใจ ขาดสติ 
ท�าให้ “เพลิน” กับการอร่อยเกิน อยู่สบายเกิน เอาแต่ใจเกิน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา 
(3 อ. 2 ส.), นอนน้อยไป หรือ หลับไม่สนิท ขับถ่ายน้อยไป เพราะท้องผูก 
ป ัสสาวะ เหงื่อออกน้อย (น.นอนไม ่หลับ ขับถ ่ายไม ่ดี) เป ็นต ้น จนเกิด 
การสะสมพอกพูน ปัจจัยก่อโรค เช่น น�้าตาล ไขมัน เกลือโซเดียม สารก่อมะเร็ง 
สารปนเปื ้อนอาหาร ตามอวัยวะต่างๆ เกิดเป็น โรคเบาหวาน ไขมันผิดปกต ิ
โรคความดันฯสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน กล ้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ 
ขาดเลือด อัมพาตจากหลอดเลือดสมองตีบตันแตก โรคมะเร็ ง  โรคไต 
โรคปอดเร้ือรัง อบุติัเหตุ อวยัวะเสือ่ม อายสุัน้ หรอื เอน็ซีด ีสรปุ คือ การสะสมพอกพนู
ปัจจัยก่อโรคที่บริโภคเกินและร่างกายใช้ไม่หมด ขับออกไม่ทัน ที่เกิดขึ้น “ทุกเวลา 
ทุกสถานที่ ทุกบุคคล”

กำรดูแลตนเองและโรคไม่ติดต่อ (เอ็นซีดี)
Self management and 

Non-communicable disease
สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ พบ.

สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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อร่อยเพลิน กินเกิน (ย่อยยาก มากเกิน) 

อยู่สบายเพลิน ขีเ้กียจเกิน 

เอาแต่ใจเพลิน เครียดเกิน 

สบายเพลิน  สูบบุหร่ี 

สุขเพลิน  เสพสุรา (ความสุขที่คุณดื่มได้)  

อ. 

อ. 
อ. 

ความเพลิน = เหตุแห่งทุกข์ (เอ็นซีด)ี 

ป่วย 
พกิาร 
ตาย ส. 

ส. 

กำรดูแลตนเองและโรคไม่ติดต่อ (เอ็นซีดี)
Self management and 

Non-communicable disease
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อ.อร่อย 

(เกนิ) 

อ.อยู่สบาย 

(เกนิ) 

เครียด 

(เกนิ) 

เบาหวาน ความดัน ไขมัน บุหร่ี อ้วนพีมีพุง หลอดเลือดหัวใจตีบตัน อัมพาต มะเร็ง ฯ  

อ.เอาแต่ใจ 

(เกนิ) 

หลง 

อยาก 

ยดึ ใจเรา ของเรา 

ชอบ / ไม่ชอบ 

มี/เป็น/ได้ ไม่มี/ไม่เป็น/ไม่ได้ 

สัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ 

 ความ 

เพลนิ 

ความ 

เพลนิ 

อวชิชา 

สังขาร  

วญิญาณ นามรูป  

สฬายตนะ ผัสสะ 

เวทนา 

ตัณหา 

อุปาทาน 

ภพ ชาต ิชรา ฯ 

ปรารถนาสิ่งใด- 

ไม่ได้สมหวัง(ดั่งใจ) 
(ฉบบัหลวง ๒๐/๕๐๑) 

ไม่ได้ดั่งใจ ได้ดั่งใจ 

ความเพลนิเกดิ 

ความทุกข์จงึเกดิ 
[ฉบบัหลวง ๑๘/๖๘-๖๙] 

ส.สูบบุหร่ี 

ส.สุรา 

การดูแลตนเองเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในบริบทไทย62

������������.indd   62 13/9/2560   14:42:34



  3 อ. 2 ส. : เหตุปัจจัยของการเกิดเอ็นซีดี
 การกินอยู่ที่ อ.อร่อยเกิน อ.อยู่สบายเกิน อ.เอาแต่ใจเกิน ส.สูบบุหรี่ และ 
ส.เสพสุรา ยาเสพติด เป็นสาเหตุส�าคัญของเอ็นซีดี
 อ.อร่อยเกิน คือ กินอาหารที่ หวานเกิน มันเกิน เกลือ (โซเดียม) เกิน เนื้อ
แดง-เนื้อปรุงแต่ง (red meat, processed-meat หมายถึง เนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ที่
ใหญ่กว่าหมู, ไส้กรอก แฮม เบคอน ลูกชิ้น เป็นต้น)เกิน อาหารปนเปื้อน สารพิษ สาร
ก่อมะเร็ง สรุปว่า อาหารที่ “หวาน มัน เกลือฯ เนื้อแดง ปรุงแต่ง ปนเปื้อน” เป็น
อาหารที่กินเกินแล้วเพิ่มเอ็นซีดี หรือเป็นอาหารที่ย่อย (สลาย) ยาก กินแล้วท้องผูก
หรือสะสมพอกพูนในร่างกายเราจน “น�้าหนักขึ้น เข็มขัดคับ ความดันฯ ขึ้น” แล้ว
เกิดเอ็นซีดีตามมา
 อ.อยู่สบายเกิน คือ มีพฤติกรรม “นั่งนอนมาก” หรือ “นั่งกินนอนกิน” 
(sedentary lifestyle) นั่ง-นอน มากกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อวัน (ในเวลาตื่น) หรือไม่ชอบ
เคล่ือนไหว เดิน น้อยกว่า ๕ พนัก้าวต่อวนั และออกแรง หรอื ออกก�าลงักายปานกลาง 
(เช่น เดินเร็ว ถีบจักรยาน ว่ายน�้า) น้อยกว่า ครึ่งชั่วโมงต่อวัน (physical inactive) 
จน “น.น�้าหนัก ค.ความดันฯ ร.รอบเอว” เพิ่มขึ้น ใหญ่ขึ้น แล้วเอ็นซีดีก็ตามมา
 อ.เอาแต่ใจเกิน คือ เวลามี รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ มากระทบ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของเรา ถ้าชอบใจ ถูกใจ ก็กินอร่อยเกิน อยู่สบายเกิน 
สูบบุหรี่ เสพสุรา (ความสุขที่คุณดื่มได้ สูบได้) แต่ถ้าไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจ ก็เครียด ยิ่ง
เครียด ยิ่งกิน (อร่อยเกิน) ยิ่งเครียด ยิ่งขี้เกียจ อยากนั่งกินนอนกิน ยิ่งสูบบุหรี่ เสพ
สุรา กินอร่อย อยู่สบาย สูบบุหรี่ เสพสุรา คลายเครียด จนน�้าหนักเกิน พุงยื่น ความ
ดันฯ ขึ้น แล้วเอ็นซีดีก็จะตามมา
 ส.สูบบหุรี ่ผูท้ีส่บูบหุรีห่รอืดมควนับหุรีเ่ป็นประจ�า เพิม่โอกาสเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งหลอดลมและปอด 
เป็นต้น
 ส.สุรา ผู้ที่ดื่มสุรา ยาเสพติด เป็นประจ�า เพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันฯสูง โรคมะเร็งตับ ภาวะตับแข็ง เป็นต้น  
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  การลดผู้ป่วยเอ็นซีดี โดยช่วยให้ผู้ป่วยฯ 
  “หายป่วยไว ให้เหมือนเดิม ไม่ป่วยอีก ไม่เพ่ิมโรคฯ” 
  ด้วยตนเอง
 1. เมื่อป่วยเป็นเอ็นซีดี ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรค ก็ “รักษา” 
(treatment) ให้ “หายป่วยไว” เช่น ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน กล้ามเนื้อ
หัวใจตาย ก็รักษาให้หายแน่นหน้าอก หายเหนื่อยได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกินยา ผ่าตัด 
ขยายหลอดเลือดหัวใจ เพื่อให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้
 2. เมื่อหายจากอาการทุกข ์ทรมานจากเอ็นซีดีแล ้ว ก็  “ฟ ื ้นฟู” 
(rehabilitation) “ให้เหมือนเดิม” เช่น ป่วยเป็นอัมพาต เดินไม่ได้ ก็ช่วยให้ผู้ป่วย
ฟื้นฟูตนเอง กลับมาเดินได้ ท�างานได้เหมือนเดิม
 3. เมื่อป่วยไม่สบายจากเอ็นซีดีแต่ละครั้ง ควรจะต้องรู้ว่า ท�าไมถึงป่วย 
เพราะถ้าไม่รู้ว่า เหตุปัจจัยอะไร ท�าให้ป่วยต้องมาโรงพยาบาล ก็จะกลับไปป่วยอีก 
ดังนั้น เมื่อป่วยเป็นเอ็นซีดี 1 ครั้ง ก็ต้อง “ป้องกัน” (prevention) ไม่ให้ ป่วยอีก 
หรือ “ไม่ป่วยอีก” เช่น ดื่มเหล้า เมาแล้วขับ จนเกิดอุบัติเหตุ ก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิด
อีก โดยการหยุดดื่มเหล้า เป็นต้น
 4. เมื่อป่วยเป็นเอ็นซีดี 1 โรค ก็ “ไม่เพิ่มโรคฯ” โดยการสร้างเสริมสุขภาพ 
(health promotion) ด้วยการกินอาหารสุขภาพ มีกิจกรรมทางกายพอเพียง ไม่เซ็ง
ซึมเศร้า หรือเครียดฟุ้งซ่านจนเกินไป งดบุหรี่ อดสุรา มิฉะนั้น โรคเอ็นซีดีจะเพิ่มจาก 
1 เป็น 2 3 4 โรคตามมา เช่น เป็นความดันฯสูง ถ้ากินแต่ยาลดความดันฯ อย่างเดียว 
ไม่ดูแลสุขภาพ ปล่อยให้น�้าหนักเกิน รอบเอวใหญ่ แม้ความดันฯ จะคุมได้ดี เพราะ
กนิยาฯ แต่กเ็พิม่โอกาสเป็นเบาหวาน โรคหลอดเลอืดหัวใจ โรคหลอดเลอืดสมองมาก
ขึ้นตามมา เป็นต้น
 สรปุ การลดผูป่้วยเอน็ซดีี ตาม chronic care model โดยท�าให้เกดิการดแูล
ตนเองในด้านการรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพ (Self management, 
self-management support for self-care, self-rehabilitation, self-prevention 
and self-health promotion)
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  ท�าไมต้อง “ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส. น. น.ค.ร. ส.ว.ย.”
 เอ็นซีดี ไม่เคยมีวันหยุด ไม่เคยเลือกที่ๆ จะเกิด ไม่เคยเลือกเวลาเกิด ดังนั้น 
การดูแลเป็นครั้งๆ นานๆ ที เช่น การไปตรวจวัดที่ รพ. ๒ เดือนครั้ง ย่อมไม่เพียง
พอทีจ่ะปรบัแก้การใช้ชวีติ ทกุเวลา ทกุสถานที ่ทกุบุคคลได้ เพราะไม่รูว่้า การใช้ชวีติ 
การกินอยู่ที่เป็นอยู่ อะไรมากไป อะไรน้อยไป แม้ว่าได้ท�าตามค�าแนะน�าในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น “ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.” จึงเป็นเหตุให้ เอ็นซีดีเป็น
โรคระบาดทั่วโลกอันดับหนึ่งที่ท�าให้ชาวโลกและชาวไทย ป่วย พิการ เสียชีวิต ดังนั้น 
การดูแลตนเองเพื่อป้องกันเอ็นซีดี ไม่เพิ่มโรคเอ็นซีดี จึงต้องดูแลทุกเวลา ทุกสถานที่ 
ทุกบุคคล โดยมีตัวชี้วัดซึ่งสามารถวัดได้ด้วยตนเองทุกครั้งที่อยากรู้ เพื่อปรับเปลี่ยน
การใช้ชวีติให้สมดุลตลอดไป ด้วย “ประเมิน น. น.ค.ร. ส.ว.ย.” (อ่านว่า นอ นคร สวย)

  ทางปฏิบัติเพ่ือความมีโรค (เอ็นซีดี) น้อย : 
  ใส่ใจ “3 อ.” บอกลา “2 ส.” ประเมิน “น. น.ค.ร. ส.ว.ย.” 
  (อ่านว่า นอ นคร สวย)
 อ.อาหารแบบแผน หรือ ทางเลือกในการกินอาหาร เพื่อรักษา ฟื้นฟู 
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อมีมากมาย แล้วแต่ว่าจะใช้ความรู้ ภูมิปัญญาจากฝรั่ง
ตะวันตก (Global knowledge: science and technology) หรือจากคนโบราณ 
(Local knowledge: tradition and culture) หรือจากธรรมศาสดา (Universal 
knowledge: religious and spiritual) ตามความเช่ือศรทัธาของแต่ละคน ตวัอย่างเช่น 
 กินอาหารตามวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแพทย์ตะวันตก ก็จะแนะน�าให้
กินอาหารแบบชาวกรีกโบราณ (Mediterranean diet) หรือ อาหารลดความดันฯ 
(Dietary Approaches to Stop Hypertension or DASH diet) ซึ่งสรุปให้จ�าได้
ง่ายๆ คือ พืชสด ลดเกลือ เนื้อน้อย ด้อยมัน น�้าตาลต�่า
 1. พืชสด คือ กนิผกัสด (สกุ) ให้มากกว่า ผลไม้สด ผกั-ผลไม้รวมกนั มากกว่า 
5 ฝ่ามือต่อวัน ไม่รวมผักดอง ผลไม้กระป๋อง ของส�าเร็จรูปที่มีผักผลไม้ หรือน�้าตาล
ผลไม้ (high fructose corn syrup) ผสม
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 2. ลดเกลือ คือ โดยทั่วไป กินอาหาร เครื่องดื่มที่มีเกลือโซเดียม รวมกันทั้ง
วนั 1,500-2,400 มก.ต่อวนั (เท่ากบัน�า้ปลาประมาณ 1-1.5 ช้อนโต๊ะ) ในผูป่้วยทีเ่ป็น
ความดนัฯสูง หัวใจล้มเหลวหรอืภาวะทีต้่องจ�ากดัเกลอืโซเดียม โดยไม่เตมิรสเคม็เพิม่
ในอาหาร ลดกินของส�าเร็จรูป
 3. เนือ้น้อย คอื ลดการกนิเนือ้แดง (เนือ้หม ูและสตัว์ทีใ่หญ่กว่าหมู เช่น ววั 
ควาย แพะแกะ red meat) เนื้อปรุงแต่ง (เนื้อสัตว์ส�าเร็จรูป process meat) ตาม
การกนิอาหารแบบชาวกรกีโบราณ (เมดเิตอเรเนยีน) กนิเนือ้สตัว์ สปัดาห์ละ 1-2 ครัง้ 
ถึงเดือนละ 1-2 ครั้ง ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ทุกมื้อ ส่วนเนื้อขาว (เนื้อปลา เนื้อไก่ white 
meat) ไม่ได้จ�ากัดปริมาณ แต่ให้กินปลาขนาดปลาทู สัปดาห์ 2-3 ตัวก็พอ
 4. ด้อยมัน คือ กินของมัน ของทอด ไขมันสัตว์ให้น้อย งดการกินไขมัน
ทรานส์ เช่น เนยเทยีม เนยขาว มาการนี ชอทเทนนิง่ หรอื อาหารอบเบเกอร ีขนมเค้ก 
คุกกี้ และอาหารทอดด้วยน�้ามันทอดซ�้าหลายๆหน แต่ให้กินไขมันจากพืช เช่น ถั่ว งา 
น�้ามันพืช หรือ กินน�้ามันมะกอกแบบอาหารเมดิเตอเรเนียน (หรือใช้น�้ามันร�าข้าว 
น�้ามันถั่วลิสงแทน เพราะถูกกว่า หาได้ง่ายกว่าน�้ามันมะกอก)
 5. น�้าตาลต�่า คือ กินน�้าตาลให้น้อย ไม่หวานจัด (ไม่เกิน 6-9 ช้อนชาต่อ
วัน) ไม่เติมน�้าตาลในอาหาร วิธีกินอาหารไม่ให้ หวานเกิน มันเกิน เค็ม (โซเดียม) เกิน 
ก็โดยการกินแต่เนื้อ “กับข้าว” โดยไม่กินหรือซดน�้า “กับข้าว” กิน “ก๋วยเตี๋ยวน�้า” 
ไม่ปรุง ไม่เติม แต่ไม่กิน “น�้าก๋วยเตี๋ยว” เพราะน�้าก๋วยเตี๋ยว มีทั้งหวานเกิน มันเกิน 
เค็มเกินครบ
 กินอาหารแบบคนเอเชีย/คนไทยโบราณ (Asian tradition and Thai 
culture) คือ อาหารธรรมชาติ รสไม่จัดจ้าน รับประทานแบบ “จิ้ม” ชิมได้ไม่เติม
 อาหารธรรมชาติ รสไม่จัดจ้าน คือ อาหารคนโบราณ โดยเฉพาะอสิานโบราณ 
ซึ่งคล้ายคลึงกับอาหารเมดิเตอเรเนียนมาก คือ กินผัก ผลไม้พื้นบ้าน น�้าพริกผักจิ้ม 
กินปลา กินเนื้อสัตว์กัน เดือนละ 1-2 ครั้ง (เวลามีงานบวช งานบุญในหมู่บ้านอิสาน)  
ไม่กินอาหารส�าเร็จรูปที่รสจัด ปรุงแต่งจนอร่อยเกิน หรือมีสารปนเปื้อนในอาหาร 
เครื่องดื่ม แต่เป็นอร่อยแบบธรรมชาติ แบบพอเพียง 
 รับประทานแบบจิ้ม ชิมได้ไม่เติม คือ การใช้วิธีการ “จิ้ม” น�้าพริก น�้าจิ้ม 
เต้าเจี้ยว กะปิ (อาหารรสจัดในรูปของน�้าจิ้มถ้วยเล็กๆ ไม่ใช่กินแบบราด แบบคลุก) 
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สิง่ทีแ่สดงการกนิแบบจิม้อย่างคนเอเชยี คอื วฒันธรรมกนิด้วยตะเกยีบของจนี ญีปุ่น่ 
และวัฒนธรรมใช้มือกินอาหารแบบอินเดีย และอิสานโบราณ (ตะเกียบไทย คือ การ
กินด้วยมือแบบ “จก”)   
 กินอาหารแบบศาสดาสอน (religion and spiritual) เช่น พุทธศาสนา (ค�า
สอนของพระพุทธเจ้า) สอนให้กินอาหาร “ย่อยง่าย หายหิว” หรือ “ย่อยง่าย ไม่ให้
เวทนาใหม่เกิดขึ้น เว้นกินกลางคืน” 
 ย่อยง่าย หมายถึง กินอาหารที่สุก ซึ่งย่อยสลายง่าย กินแล้วท้องไม่ผูก ขับ
ออกจากร่างกายได้ง่าย ไม่สะสมจนน�า้หนกัขึน้ เข็มขัดคับ ความดนัฯข้ึน ไขมัน น�า้ตาล
สูง กินแล้วใช้หมด ย่อยสลายหมด เพราะ “บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย” เป็นธรรมข้อที่ 3 
ใน 5 ข้อของธรรม เป็นเหตุให้อายยุนืทีพ่ระพทุธองค์สอนไว้ ซึง่เมือ่เทยีบเคยีงกบัองค์
ความรู้ฝรั่งตะวันตกในปัจจุบัน ก็ตรงกับอาหาร “พืชสด ลดเกลือ เนื้อน้อย ด้อยมัน 
น�้าตาลต�่า ธรรมชาติ ปราศจาภัย” 
 หายหวิ หรอื ไม่ให้เวทนาใหม่ (ความอิม่เกนิ) เกดิขึน้ หมายถงึ กนิอาหารแต่
พอบรรเทาความหวิ ไม่ให้ความอิม่อดึอดั แน่นท้องเกดิขึน้จากการกนิอาหารมากเกนิ
ไป ดังศาสดาสอนให้ “ไม่กินเพื่อเล่น  เพื่อมัวเมา เพื่อประดับ เพื่อตบแต่ง กินเพื่อให้
กายนีต้ัง้อยูไ่ด้ เพือ่ให้ชวีติเป็นไป เพือ่ป้องกันความล�าบาก เพือ่อนเุคราะห์พรหมจรรย์ 
(เจริญมรรคแปด) โดยก�าหนดรู้ว่า เราจะก�าจัดเวทนาเก่า (คือ ความหิว) ไม่ให้เวทนา
ใหม่ (อิม่จนอดึอดั) เกดิข้ึน ความทีอ่ายดุ�าเนนิไปได้ ความไม่มโีทษ เพราะอาหารและ
อยู่สุขส�าราญ จะมีแก่เรา” (โภชเน มัตตัญญู ผู้รู้ประมาณในการบริโภค) 
 เว้นกนิกลางคืน หมายถึง ไม่กนิอาหารหลงัพระอาทติย์ตก ดงัทีพ่ระพทุธเจ้า
สอนให้เห็นประโยชน์ของการเว้นกนิกลางคนื คอื มอีาพาธ(เจบ็ไข้)น้อย มโีรคเบาบาง 
อยู่สุขส�าราญ จึงเชิญชวนให้ชาวพุทธเว้นกินกลางคืน เพื่อความมีโรคน้อย อยู่สบาย 
แต่ก็อนุญาตให้ดื่มน�้าปานะ (น�้าผลไม้ 8 ชนิด) เพื่อบรรเทาความหิว หรืออาพาธอัน
เกิดแต่ความหิวได้ ค�าสอนศาสดาดังกล่าว ก็ตรงกับองค์ความรู้ตะวันตกในปัจจุบัน
ที่ชี้โทษให้เห็นโทษของการกินกลางคืน กินมื้อดึกว่า เป็นเหตุปัจจัยเพิ่มโอกาสเป็น
เบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมากข้ึน เมื่อเทียบกับคนท่ีไม่
กินกลางคืนและองค์ความรู้เรื่อง calorie restriction หรือ Intermittent Fasting 
and Human Metabolic Health.
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 อ. อิริยาบถ ออกแรง ออกก�าลังกาย
 อิริยาบถ การเคลื่อนไหวออกแรง ออกก�าลังกาย ตามวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแพทย์ตะวันตก เช่น  “ลดนั่ง เพิ่มยืน-เดิน ไม่เพลินนั่งกินนอนกิน” 
 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน หมายถึง ไม่นั่งติดต่อกันนานกว่า 2 ชั่วโมง ควร
ขยับกาย ลุกยืน ลุกเดินบ้าง
 ยดืเวลาเดนิ ไม่เพลนินัง่กนินอนกนิ หมายถงึ เดนิให้มากกว่า 1 หมืน่ก้าวต่อ
วนั จงึจะถอืว่า กระฉบักระเฉง (Physical active) โดยใช้เครือ่งนบัก้าว (pedometer) 
หรือ application ในโทรศัพท์มือถือ เช่น App. “My Act” ช่วยนับว่า เดินวันละกี่
ก้าว และนั่งนิ่งๆ ไม่ขยับ วันละกี่ชั่วโมง เวลาดูทีวี หรือนั่งท�างาน ก็ไม่ควรนั่งไป กิน
ไป เป็นหลายๆ ชั่วโมงติดกัน เราลุกยืน เดิน ออกก�าลังกายหน้าทีวี ก็จะช่วยป้องกัน
โรคฯ ได้มาก (ดูใน YouTube: ออกก�าลังกายง่ายๆ ขณะดูทีวี ของเครือข่ายคนไทย
ไร้พุง) 
 อิริยาบถ การเคลื่อนไหวออกแรง ออกก�าลังกาย ตามภูมิปัญญาคนโบราณ 
เช่น ศาสตร์โบราณที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันคนเอเชียมาช้านาน ถ่ายทอดกันมาเป็น
พันปี ได้แก่ ไทเก๊ก ชี่กง โยคะ ฤๅษีดัดตน นวดไทย ได้ผสมผสานใช้ในการรักษา ฟื้นฟู 
ป้องกัน และสร้างเสริมเสริมสุขภาพมากมาย ทั้งในคลินิก ในโรงพยาบาล หรือ นอก
โรงพยาบาล
 อิริยาบถ การเคลื่อนไหวออกแรง ออกก�าลังกาย ตามธรรมศาสดา เช่น 
พระพุทธเจ้าสอนเรื่อง “จงกรม เรือนไฟ” เป็นทางปฏิบัติ เพื่อความมีโรคน้อย
 จงกรม หมายถึง การเดินอย่างมีสติ ระลึกรู้ เดินก็รู้ว่าเดิน แขนขาคู้เข้า 
เหยยีดออกก็รู้ เดินโดยไม่ได้คดิอะไร รูส้กึอะไร (ไม่มคีวามคดิอยากกนิ อยากฟัง อยาก
ดูอะไร.. ไม่คิดปองร้ายใคร ไม่เซ็งซึมเศร้า ไม่ฟุ้งซ่านร�าคาญใจ ไม่เดินไปคิดไป สงสัย
ไป) ผลดี (อานิสงส์) ของการเดินจงกรมเป็นประจ�าที่ศาสดาสอนไว้ ข้อที่ 3 ใน 5 ข้อ 
คือ มีอาพาธน้อย (เจ็บป่วยน้อย) 
 เรือนไฟ หมายถงึ การเข้าไปนัง่อบความร้อนจากกองไฟในเรอืน เพือ่ให้เหงือ่
ออก อาจร่วมกบัการนวดเฟ้นร่างกาย ขับของเสยี (ส่วนเกนิ) ท่ีร่างกายไม่ต้องการ แล้ว
จึงอาบน�้าล้างออก เหตุที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรือนไฟ ตามที่หมอชีวกฯ ทูลขอ เพื่อ
เป็นการไม่ให้เกดิการสัง่สมอาหาร ของเสยีในร่างกายมากเกนิไปจนเกดิโรค (โรคร้าย
แห่งการพอกพนูสะสมในปัจจุบนั) การนัง่ในเรอืนไฟกเ็ข้าได้กบัประเพณซีาวน่า (แบบ
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แห้ง) ของประเทศเมอืงหนาว การศกึษาในชายชาวฟินแลนด์ท่ีซาวน่าแห้งเป็นประจ�า 
ลดโอกาสการตายจากโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ซาวน่า ถ้าเราไม่มีเรือนไฟ ไม่มีซาว
น่า ก็ต้องใช้วิธี “อาบเหงื่อต่างน�้า อาบน�้าล้างเหงื่อ” เช่น เล่นกีฬา ออกก�าลังกายใน
ที่ร้อนให้เหงื่อออก หรือปิดแอร์ ปิดพัดลม ห่มผ้าหนา จิบชาร้อน นอนจมเหงื่อ ตื่น
เช้ามาอย่างสดชื่น แล้วก็ไปอาบน�้าล้างเหงื่อ  
 อ. ออกก�าลังใจ
 ออกก�าลังใจ หรือการดูแลเรื่องอารมณ์ (เซ็งซึมเศร้า เครียดฟุ้งซ่าน) ตาม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตก เช่น Motivational Interview (MI), Cognitive 
Behavioral Therapy (CBT), Mindfulness Stress Reduction program (MSR), 
Positive Thinking, Relapse prevention (depression relapse prevention, 
Meditation) ล้วนมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน แต่เป็นสิ่งท่ีต้องอาศัยผู้อ่ืนท�าให้ 
และท�าได้ยาก 
 ออกก�าลังใจ การดูแลอารมณ์ฯ ของคนเอเชีย คนไทยโบราณ ตามประเพณี
วัฒนธรรม เช่น งานบายศรีสู่ขวัญ งานศพ การขอขมาลาโทษ การขอพรจากผู้ใหญ่ 
เป็นต้น ล้วนเป็นสิง่ช่วยบรรเทาอารมณ์ ความรูส้กึ (Depression, anxiety, hostility) 
ที่จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคเรื้อรังตามมา 
 ออกก�าลังใจตามค�าสอนศาสดา เช่น วิธีแก้จิตหดหู่ (เซ็งซึมเศร้า) วิธีแก้จิต
ฟุ้งซ่าน (เครียดฟุ้งซ่าน) เวลาจิตหดหู่ เซ็ง ซึมเศร้า หมดความกระตือรือร้น หมด
ก�าลังใจ ก็ให้รู้ว่า ใจเราหดหู่ซึมเศร้า (สติ) แล้วให้เลือกเฟ้น อ่าน พิจารณาใคร่ครวญ 
ธรรมศาสดา ค�าสอนของศาสดา (ธรรมวิจัย) เมื่อพิจารณาใคร่ครวญอยู่เป็นประจ�า 
(วิริยะ) ก็จะเกดิความอิม่ใจ เยน็ใจ (ปีติ) เพราะเห็นความจรงิตามท่ีเป็นจรงิด้วยตนเอง  
ในธรรมศาสดาที่ใคร่ครวญอยู่ และไม่ให้ไปนั่งสมาธิ ไม่ยินดียินร้ายอะไร จะยิ่งท�าให้
หดหู ซึมเศร้ามากขึ้น
 เวลาจิตฟุ้งซ่าน จนกินไม่ได้ นอนไม่หลับ หยุดความคิด ความกังวลไม่ได้ ก็
ให้รู้ว่า ใจเราก�าลังฟุ้งซ่าน (สติ) แล้วให้ไปหาเวลา สถานที่ๆ สามารถสงบกาย สงบ
ใจ (ปัสสัทธิ) นั่งรู้ลมหายใจเข้า-ออก จนใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ (อานาปานสติสมาธิ) หรือ
ก�าหนดรู้ร่างกาย (กายคตาสติ) จนใจสงบนิง่เป็นสมาธ ิ(ฌาน) วางเฉยความคดิฟุง้ซ่าน 
ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบได้ ไม่ยินดียินร้าย (อุเบกขา) ใจก็จะหายฟุ้งซ่าน ดับความคิด 
จิตก็หลับเอง (เพราะคนหลับไม่คิด คนคิดไม่หลับ) นอกจากนี้ เวลาจิตฟุ้งซ่าน ไม่ใช่
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เวลาที่จะอ่าน ใคร่ครวญธรรม (ธรรมวิจัย) ไม่ใช่เวลามาขยันพิจารณา (วิริยะ) ธรรม
จนเกิดปีติ เพราะยิ่งเลือกเฟ้น ใคร่ครวญ ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้น 
 ในชีวิตประจ�าวัน เราจะฝึกออกก�าลังใจได้ โดยการ “มีสติประกอบการงาน 
ใจระลึกฐานกาย นั่งรู้ลมหายใจ ไม่เพลินในอารมณ์” 
 ส.สูบบุหรี่ ส.สุรา แอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา แอลกอฮอล์ เป็น “ความสุข” อย่างหนึ่งในชีวิต แม้ว่า คนที่สูบ 
ที่ดื่ม (ความสุขที่คุณดื่มได้) ก็รู้อยู่เต็มอกว่า การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�า 
เกิดผลเสีย ก่อเกิดโทษต่อร่างกาย เพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุ โรคเรื้อรังมากมายท่ีจะ
ตามมา แต่ “รู้หมด อดไม่ได้” แพทย์ พยาบาล บุคคลากรสาธารณสุข ทุกคนที่รู้ แต่
ก็อดไม่ได้ เพราะไม่มีความสุขอื่นทดแทนความสุขจากความเคยชินนี้ได้ 
 ดังนั้น การหาแรงจูงใจที่น�าไปสู่ความสุขกาย สบายใจ มาแลกกับความสุข
ที่คุณดื่มได้ สูบได้ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญในการให้เลิกสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ตัวชี้วัด 
(การบ้าน) ภาคประชาชน เพื่อประเมินผลการเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิต “3 อ. 2 ส.” ด้วย
ตนเอง คือ กายสุข ใจสวย 
 กายสุข: การประเมินภาวะสุขภาพกายด้วยตนเอง ให้รู้ตัวเลข เพื่อตั้งเป้า
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Know your numbers for Goal setting and lifestyle 
modification) คอื ตวัเลข “ร.ัรดัพุง ต.ตรวจเลอืด น.นบัก้าว น.น�า้หนกั ค.ความดนัฯ 
ร.รอบเอว” หรือ “รั.ต.น. น.ค.ร.” (อ่านว่า รัตนนคร) ถ้าเกินเกณฑ์อยู่ ลดได้ลด ลด
ไม่ได้อย่าให้เพิ่ม 
 รั. รัดพุง คือ เข็มขัดรัดพุง หมายถึง การคาดเข็มขัด โดยเอาหัวเข็มขัดไว้ที่
สะดือ ก่อนกินอาหารทุกมื้อ เมื่อกินอาหารไม่มากเกินไป จนแน่นอึดอัดพุงหรือต้อง
ขยายรูเข็มขัดให้ใหญ่ขึ้น 
 ต. ตรวจเลือด เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน เจาะน�้าตาลหลังกินอาหาร 2 ชั่วโมง 
ถ้ามากกว่า 180 มก.ต่อเดซิลิตร ก็ถือว่ามื้อนั้นกินอาหารหวานเกิน หรือ ผู้ที่อ้วน
ลงพุง (รอบเอว > ส่วนสูงหารสอง) วัดความดันฯ ตัวบน >130 มม.ปรอท ให้เจาะ
เลือดตรวจ HDL (ไขมันดี) ถ้าน้อยกว่า 40 มก.ต่อเดซิลิตรในผู้ชาย หรือ น้อยกว่า 50 
มก.ต่อเดซลิติรในผูห้ญงิ กว็นิจิฉยัว่าเป็น metabolic syndrome (กลุม่อาการอ้วนพี
มีพุง) ได้เลย 
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 น. นับก้าว หมายถึง เดินเป็นประจ�า เดินให้มากกว่า 5,000 ก้าวต่อวัน มิ
ฉะนั้น ถือว่า “นั่งๆ นอนๆ” และถ้านับก้าวด้วยเครื่องนับก้าว (pedometer) หรือ 
application นับก้าวในมือถือ เช่น MyAct ได้มากกว่า 10,000 ก้าวต่อวัน ก็ถือว่า
เป็นคนกระฉับกระเฉง (active)
 น. น�้าหนัก ชั่งน�้าหนัก 1-2 ครั้ง ทุกสัปดาห์ เวลาเช้า หลังอุจจาระ ปัสสาวะ
แล้ว ด้วย “เสื้อผ้าชุดเก่า เวลาเดิม เครื่องชั่ง (น�้าหนัก) เดิม” บันทึกตัวเลขน�้าหนักที่
วัดได้ทุกครั้ง ถ้าน�้าหนักเป็นกิโลกรัม เกินกว่า ดัชนีมวลกาย 25 กก. ต่อตารางเมตร 
หรือ เกินกว่า ส่วนสูง (เซนติเมตร) ยกก�าลังสอง หาร 400 แสดงว่า อ้วน เกินอยู่กี่
กิโลกรัมก็ต้องรู้ (รู้ตัวเลข) เพื่อตั้งเป้าปรับเปลี่ยน 3 อ. 2 ส. ให้น�้าหนักอยู่เกณฑ์ ใน
เวลาที่ต้องการ 
 ค. ความดนัฯ วดัความดนัฯ ทีค่ลนิกิ/โรงพยาบาล (Clinic or Office Blood 
Pressure: CBP) หรือ วัดความดันฯ ด้วยตนเองที่บ้าน (Home or Self Blood 
Pressure: HBP) ถ้าความดันฯ ตัวบน CBP สูงกว่าหรือเท่ากับ 140 และ/หรือ ความ
ดนัฯ ตวัล่าง CBP สงูกว่าหรอืเท่ากบั 90 mm.Hg. หรอื ความดนัฯ ตวับน HBP สงูกว่า
หรือเท่ากับ 135 และ/หรือ ความดันฯ ตัวล่าง HBP สูงกว่าหรือเท่ากับ 85 mmHg. 
ก็แสดงว่า ความดันฯ สูงกว่ามาตรฐาน ก็ต้องปรับเปลี่ยน 3 อ. 2 ส. ให้ความดันฯ ไม่
สูงเกินเกณฑ์ดังกล่าว
 ร. รอบเอว วัดรอบเอวด้วยตนเอง ทุก 2-3 เดือน ความยาวรอบเอว ระดับ
สะดือ ไม่ควรเกินส่วนสูงหารสอง ถ้าเกินอยู่ แสดงว่า อ้วนลงพุง เกินไปกี่เซนติเมตร 
ก็บันทึกเอาไว้ แล้วตั้งเป้าปรับเปลี่ยน 3 อ. 2 ส. ให้ลดจนอยู่ในเกณฑ์ แล้วคงรอบ
เอวไว้ตลอดไป ไม่ให้เกินเกณฑ์ 
 ใจสวย: การประเมินภาวะสุขภาพจิตด้วยตนเอง คือ ส.สติ ว.วาง ย.เย็น
 ส. สติ การที่เรายังรู้ว่า ยังหายใจอยู่ หายใจเข้าหรือออกอยู่ แสดงว่า เรายัง
มีสติอยู่ ดังนั้น ถ้าจะขับรถ ขี่มอเตอร์ไซด์ ท�างานกับเครื่องจักรกล ก็ถามตัวเองว่า รู้
ลมหายใจเข้าออกอยูห่รอืไม่ ถ้าตอบไม่ได้ กไ็ม่ควรท�างานดงักล่าว เพราะเกดิอนัตราย
แก่ชีวิตได้ นอกจากนี้ เวลาเจอของอร่อย ขี้เกียจออกก�าลังกาย หรืออยากโน่น อยาก
นี่ อยากให้ได้ดั่งใจจนมากเกินไป ก็ให้กลับมารู้ลมหายใจเข้าออก เพื่อ “ตั้งสติ ก่อน
สตาร์ท” การใช้ชีวิต การกินอยู่ เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป หรือ อยากสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ก็
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กลับมารู้ลมหายใจเข้าออก “ตั้งสติ แล้วตอบ” ก็จะหาทางออก ทางเลี่ยงไม่ต้องสูบ
บุหรี่ ดื่มสุรา ตามความอยาก ความเคยชิน ไม่เพลินไปกับความอยากสูบ อยากดื่ม
 ว. วาง เวลาเริ่มรู้ตัว (มีสติ) ว่าก�าลังคิดฟุ้งซ่าน จนบางครั้ง กินไม่ได้ นอน
ไม่หลับ ก็ให้ตั้งสติอยู่กับลมหายใจ หาสถานที่ เวลาที่สงบเย็น ไม่มีสิ่งรบกวน นั่งรู้ลม
หายใจเข้า-ออก ตามอานาปานสติ จนใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ เกิดความสุข มี “ก�าลังใจ” 
ในการ “วางเฉย” ต่อสิ่งเร้าใจ (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์) ที่ท�าให้ฟุ้งซ่านทั้ง
หลายได้ 
 ย. เย็น เวลาเริ่มรู้ตัวว่า ก�าลังเซ็ง ใจห่อเหี่ยวหดหู่ จนบางครั้งไม่อยากท�า
อะไร พูดกับใคร ก็ให้ตั้งสติอยู่กับลมหายใจ รู้ว่าก�าลังเซ็ง แล้วหาหนังสือ เทป วีดีโอ 
อินเตอร์เน็ต ที่มีค�าสอนของศาสดามาอ่าน มาฟัง มาดู เลือกเอาธรรมที่เราชอบ ฟัง
แล้วมีความสุข แล้วน้อมน�าเข้ามาใคร่ครวญ พิจารณาตามค�าสอนนั้น ท�าบ่อยๆ จน
เข้าใจ เหน็แจ้งรู้จริงตามความจริงตามธรรมน้ัน จนเกดิความเยน็ใจ อิม่เอบิใจ มี “ก�าลงั
ใจ” หายเซ็ง ซึมเศร้าได้ในที่สุด 
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องค์ความรู้ อ.อาหาร  ตวัชีว้ัด 

ธรรมศาสดา 

ศาสดาภาษิต 

ย่อยง่าย ไม่ให้เวทนาใหม่

เกดิขึน้ เว้นกนิกลางคืน 

รัดพุง 

ตรวจเลือด 

นับก้าว  

นํา้หนัก 

ความดนัฯ  

รอบเอว 

(รัตนนคร) 

ตะวันออก 

ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

อาหารธรรมชาต ิรสไม่จัดจ้าน 

รับ’ทานแบบจิม้ ชิมได้ไม่เตมิ 

ตะวันตก 

วทิยาศาสตร์ฯ 

พชืสด ลดเกลือ เนือ้น้อย  

ด้อยมัน นํา้ตาลตํ่า ธรรมชาต ิ

ปราศจากภยั 

สาม อ.พอเพยีง เล่ียงอบายมุข (บอกลา ๒ ส.) 
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สาม อ.พอเพยีง เล่ียงอบายมุข (บอกลา ๒ ส.) 

องค์ความรู้ อ.อริิยาบถ ออกแรง ออกกาํลัง  ตวัชีว้ัด 

ธรรมศาสดา 

ศาสดาภาษิต 

จงกรม เรือนไฟ  

ไม่เบยีดเบยีนสัตว์ด้วยฝ่ามือ.. ฯ 

รัดพุง 

ตรวจเลือด 

นับก้าว  

นํา้หนัก 

ความดนัฯ  

รอบเอว 

(รัตนนคร) 

ตะวันออก 

ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

นวด / รําไทย ฯ ฤษีดดัตน  

โยคะ ไท้เก้ก ช่ีกง ฯ  

ตะวันตก 

วทิยาศาสตร์ฯ 

ลดเวลาน่ัง เพิ่มเวลายืน 

ยืดเวลาเดนิ ไม่เพลิน

น่ังกนินอนกนิ 

องค์ความรู้ อ.ออกกาํลังใจ  ตวัชีว้ัด 

ธรรมศาสดา 

ศาสดาภาษิต 

สตปิระกอบการงาน  

ใจระลึกฐานกาย น่ังรู้ลมหายใจ 

ไม่เพลินในอารมณ์ 

ส. สต ิ

(ไม่อร่อย

เพลนิ ไม่อยู่

สบายเพลนิ 

ไม่) 

ว. วาง  

(วางเฉย แก้

ฟุ้งซ่าน) 

ย. เยน็ (เยน็

ใจแก้ซมึเศร้า) 

ตะวันออก 

ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ทาํบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ 

โยคะ ไท้เก้ก ช่ีกง ฯ 

ตะวันตก 

วทิยาศาสตร์ฯ 
MI, CBT, +ve. Thinking,  

MSR, Meditation 

สาม อ.พอเพยีง เล่ียงอบายมุข (บอกลา ๒ ส.) 
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ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง เรื่อง ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส. ประเมิน น.นครสวย

 สรุป เอ็นซดีี เป็นทกุข์ของแผ่นดินไทย เพราะเป็นสาเหตุการป่วย พกิาร เสยี
ชวีติอนัดบัหนึง่ของชาวไทย สาเหตขุองเอน็ซดี ีคอื การ “กนิ-อยู”่ ทีอ่ร่อยเกนิ สบาย
เกนิ เอาแต่ใจเกนิ สบูบหุรี ่และ เสพสรุา การแก้ปัญหาเอน็ซดี ีโดยการช่วยให้เกดิการ
ดแูลตนเองให้ “หายป่วยไว ให้เหมอืนเดมิ ไม่ป่วยอกี ไม่เพิม่โรค” ด้วยวธิ ี“ใส่ใจ 3 อ. 
บอกลา 2 ส.” แล้วประเมินให้ “รู้ตัว” และ “รู้ตัวเลข” “น. นคร สวย” ทุกคน ทุกที ่
ทุกเวลา ตลอดไป (Know your numbers whoever, wherever, whenever 
and forever)

(ตวัอย่าง)ประเมิน “น. น.ค.ร. ส.ว.ย.” ผู้ที่สูบบุหร่ี และ/หรือ ดื่มสุรา  
ช่ือ-นามสกุล..นายกายสุข ใจสวย..อายุ..๕๖..ปี ส่วนสูง..162..ซม. วัน/เดือน/ปี..16/07/2017... 

ปัจจยั เดือน..ตค.๖๐..  เดือน..พย.๖๐.  เดือน.ธค.๖๐.  เป้าหมาย หมายเหต ุ

น.นํา้หนัก(กก.) 72.
8 

72.
6 

71.
9 

71.
4 

71
.2 

70
.9 

70.
2 

70
.0 

70
.5 

71
.2 

71
.9 

71
.5 ....65.6..... <(ส่วนสงู)2/400 

ค.ความดันฯ 
เฉล่ีย เช้า-เยน็ 

(มม.ปรอท) 

<120/80 ไม่ได้กินยาลดฯ 

144/92 122/78 138/ 
88 

120/80 140/94 128/82 <135/85 กินยาลดความดนั 

ร.รอบเอว(ซม.) 92.4(เกิน 11.4) 91.2(เกิน10.2) 92.5(เกิน11.5) .....81..... <(ส่วนสงู)/2 

ส.สต ิ(เฉล่ียเพลิน

.....ครัง้ต่อวัน) 

4 3 2 <3 อ.อร่อยเกิน 

5 2 1 <3 อ.อยู่สบายเกิน 

ว.วาง(เฉยเฉล่ีย

....ครัง้ต่อสัปดาห์) 

4 3 1 <5  แก้เครียดฟุ้ งซา่นได้ 

3 1 0 0 กินยานอนหลบั 

ย.เยน็(ใจได้เฉล่ีย

....ครัง้ต่อสัปดาห์) 

6 3 2 <5  แก้เซง็ซมึเศร้าได้ 

2 1 0 0 กินยาถ่ายฯ 

ส.สูบบุหร่ี(มวน) 40 0 0 0 สบูก่ีมวน/สปัดาห์ 

ส.สุรา(วัน) 3 1 0 0 ด่ืมก่ีวนั/สปัดาห์ 
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กำรสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรตนเอง ตำมหลักกำรดูแล

แบบเวชศำสตร์ครอบครัว
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กำรสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรตนเอง ตำมหลักกำรดูแล

แบบเวชศำสตร์ครอบครัว

บทที่ 5
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การสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

มีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง 

ตามหลักการดูแลแบบเวชศาสตร์ครอบครัว 

ผศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 เน่ืองจากโรคเรื้อรังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมทาง
สุขภาพของทั้งตัวผู้ป่วย และครอบครัว จนไปถึงชุมชนที่เขาอยู่อาศัย การจัดการ
ปัญหาโรคเรื้อรัง จึงต้องอาศัยทั้งการให้ยารักษา และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการ
ดแูลรักษาและปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพของตนเอง หรือทีเ่รยีกว่า “การดูแลโดย
ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา” 
 ทมีผูดู้แล (บคุลากรทางการแพทย์) ต้องเปิดโอกาสให้ผูป่้วยมส่ีวนร่วมในการ
ดแูลรกัษาและสามารถจัดการตนเองมากขึน้ โดยเปลีย่นบทบาทจาก “ผูด้แูลสขุภาพ” 
มาเป็น “ผูช่้วยในการดแูลสขุภาพ” ทีม่หีน้าทีส่นบัสนนุให้ผูป่้วยสามารถดแูลสขุภาพ
ของตนเองได้และมส่ีวนร่วมวางแผนการรกัษา ซึง่การจะเป็นผูช่้วยในการดแูลสขุภาพ
ทีด่ไีด้น้ัน ทมีบคุลากรทางการแพทย์ ควรท�าความเข้าใจใน องค์ประกอบของการดแูล
โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา (ตามแผนภาพที่ 1) โดยผ่านค�าถามหลัก 
ทั้ง 6 ข้อนี้

ภาพที่ 1 หลักการ 6 ด้าน ในการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการดูแลรักษา

แนวทางการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางของการดูแลรักษา	  

ผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง	  

ค้นหาโรคและ	
ความเจ็บป่วย	  

เข้าใจบริบทชีวิต	  

สร้างเสริมสุขภาพ	
ป้องกันโรค 	  

ประสาน	
สัมพันธภาพ	  

มีส่วนร่วมวาง	
แผนการดูแล	  

พิจารณาข้อจํากัด	
และเสริมศักยภาพ	  

ผู้ป่วยเป็นใคร?	  
เป็นอะไรทําไมถึง	
มาตรวจวันนี้ ?	  

จะช่วยให้ผู้ป่วยม	ี
สุขภาพดีขึ้นอย่างไร?	  

ผู้ป่วยและเรา	
เข้ากันได้ดีไหม?	  

ผู้ป่วยวางแผนอย่างไร?	
	  

มีข้อจํากัดอะไรที่จะทําให้	
ทําตามแผนไม่ได้ ?	  
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ด้านที่ 1 การเข้าใจบริบทชีวิตผู้ป่วย “ผู้ป่วยเป็นใคร?”
  “คุณท�างานอะไร” (จะช่วยให้เราเข้าใจถึงระดับการศึกษา รายได้ สิทธิ
การรักษา)
  “คณุอาศัยอยูต่ามล�าพงัไหม” (ถามเพือ่น�าไปสูก่ารถามเรือ่ง: สถานภาพ
การแต่งงาน มีครอบครัวไหม ใครช่วยดูแล อาศัยอยู่กับใคร)
  “บ้านคุณอยู่ท่ีไหน” “เดินทางมาตรวจรักษาล�าบากไหม” (ช่วยบอก
แหล่งที่อยู่ ชุมชนเมือง/ ชนบท และความยากง่ายในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ของเรา)

ด้านที่ 2 การค้นหาโรคและความเจ็บป่วย “ผู้ป่วยเป็นอะไรถึงมาตรวจวันนี้?”
  “คุณมีอาการอย่างไร เป็นโรคอะไร เร่งด่วนหรือรุนแรงแค่ไหน เป็นมา
นานแค่ไหน” เป็นการสืบค้นปัญหาโรค อาการทางกายที่เป็นอยู่
  “คุณกลัวว่าจะเป็นอะไร ท�าไมคุณถึงคิดอย่างนั้น” “ปัญหาสุขภาพท่ี
เป็นส่งผลต่อเร่ืองต่างๆ ในการด�าเนนิชวีติของคณุอย่างไรบ้าง เช่น รบกวนการท�างาน  
การกิน นอน/ การพักผ่อนอย่างไร” “คุณอยากให้ทีมแพทย์ช่วยจัดการอย่างไร” 
(ช่วยให้เราเข้าใจการรับรู ้ต่อปัญหาสุขภาพในมุมมองผู ้ป่วย ท้ังด้านความคิด  
ความกังวล ความคาดหวัง และผลกระทบที่เกิดขึ้น)

ด้านที่ 3 การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการดูแลสุขภาพ “ผู้ป่วย 
มีแผนการร่วมจัดการปัญหานี้อย่างไร?”
  “จากปัญหาเหล่านี ้ปัญหาไหนทีค่ณุว่ากงัวลมากทีส่ดุ” “.....แล้วปัญหา
ถัดมาเป็นอะไร” (เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา)
  “คุณคิดว่าจะจัดการปัญหานี้อย่างไรบ้าง ลองเล่าแผนการให้หมอฟัง
หน่อยได้ไหม”
  “มอีะไรทีค่ณุคดิว่าจะท�าให้แผนการไม่ส�าเรจ็” “หากเป็นเช่นนัน้คณุคดิ
ว่าเกิดจากอะไร” “มีอะไรที่ทางหมอ/พยาบาลจะช่วยคุณได้ไหม”
  “คณุคดิอย่างไรกบัแผนการรกัษาทีห่มอบอกไป” (เช่น จะให้ยาอะไร จะ
ปรับยาอย่างไร จะส่งตรวจอะไร)”
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ด้านที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย 
“มีอะไรที่ต้องท�าเพื่อให้สุขภาพ/ ปัญหาของผู้ป่วยดีขึ้นได้บ้าง?” 
  ทีมบุคลากรทางการแพทย ์ควรถามตัวเองด้วยว่า เราได้คัดกรองปัญหา
สุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนะน�าสิ่งที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยหรือยัง
  “ถ้าจะท�าให้สุขภาพดีขึ้น คุณอยากท�าอะไร?”
  “คุณคิดอย่างไรในเรื่องการสูบบุหรี่กับโรคเบาหวานที่เป็นอยู่?” ระบุ
ปัญหากับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อน�าไปสู่การวางแผนสร้างเริมสุขภาพ

ด้านที่ 5 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย 
“ทั้งผู้ป่วยและแพทย์ต่างพอใจกับการดูแลรักษานี้ไหม?”
  ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ควรถามตัวเองด้วยว่า เราพอใจกับแผนการ
ดูแลที่คุยกันไปหรือไม่ หากไม่เพราะอะไร และควรสังเกตดูความรู้สึกของผู้ป่วยท่ีมี
ต่อทีมผู้รักษาด้วย
  นอกจากน้ัน ยังสามารถดูเรื่องสัมพันธภาพได้จากการท่ีผู้ป่วยให้ความ
ร่วมมือในการดูแลรักษากับเราดีไหม? หากไม่เพราะอะไร? และเราจะปรับความ
สัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้ไหม อย่างไร?
  “คุณพอใจกับแผนการดูแลรักษาที่เราคุยกันวันนี้ไหม?” 

ด้านที่ 6 การยอมรับข้อจ�ากัดและหาแนวทางแก้ไข “มีข้อจ�ากัดใดที่จะท�าให้
แผนการรักษาไม่สามารถท�าได้จริง?”
  ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ควรถามตนเองว่า เรามีข้อจ�ากัด (ส่วนของ
แพทย)์ ในการดูแลตามแผนที่วางไว้กับผู้ป่วยไหม
  “คุณมีข้อจ�ากัด (ส่วนผู้ป่วย) ในการดูแลตามแผนที่คุยกันไหม?
  ประเมนิว่า ตามแผนทีค่ยุไว้ หากตดิข้อจ�ากดั ท�าอะไรได้อยูบ้่าง จะปรบั
อย่างไร
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  แนวทางในการให้ผู้ป่วย NCDs มีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง
 ในการดูแลผู้ป่วย ‘รายใหม่’ ท่ีเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้และทักษะรอบ
ด้านกับการจัดการโรคเรื้อรัง จนสามารถดูแลตนเองได้ โดยมีรายละเดียดดังนี้ (ตาม
แผนภาพที่ 2)

 ภาพที่ 2 แนวทางการดูแลผู้ป่วย NCDs รายใหม่
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 1. ส่วน “การค้นหาโรค” ทีมบุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องท�าหน้าที่
หลกัในการวนิจิฉยัโรค NCDs ท�าการประเมนิระดบัความรนุแรงของโรค รวมถึงค้นหา
ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง
 2. ส่วน “การช่วยดูแลคน” เป็นการค้นหาโรคไปพร้อมกบัการท�าความรูจ้กั
และเข้าใจผู้ป่วยแต่ละราย 
  2.1 “ผู้ป่วยเป็นใคร” มพ้ืีนฐานเป็นอย่างไร โดยดจูากการศกึษา อาชพี 
ที่อยู่ ครอบครัว และลักษณะชุมชน รวมถึงเรื่องสิทธิการรักษา จากข้อมูลส่วนนี้  
เราสามารถคาดเดาได้ว่า ผู้ป่วยจะรับมือกับโรคเรื้อรังได้แค่ไหน เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ
เรียนจบชั้นประถมศึกษา มีอาชีพแรงงานรับจ้าง ย้ายที่อยู่อาศัยตามงานที่จ้าง และ
เมื่อเราต้องช่วยดูแลก็ควรยึดตามพื้นฐานของผู้ป่วยรายนั้น ได้แก่ การอธิบายโรค 
ให้เข้าใจง่าย (คืออะไร โรค/ภาวะแทรกซ้อนที่เกิด ต้องรักษาอย่างไร) รวมถึงจัดการ
ความซับซ้อนในการรักษา เช่น การบริหารยา ข้อระวังในการกินยา และการติดตาม
ต่อเนื่อง เช่น ความสะดวกในการมาติดตาม
  2.2 “ผู้ป่วยจะอยู่กับโรคเรื้อรังนี้อย่างไร” ผู้ป่วย NCDs หลายคน 
ไม่ทราบว่าโรคที่เป็นต้องท�าการ รักษาต่อเนื่องร่วมกับปรับพฤติกรรมสุขภาพ  
เมือ่กินยารกัษาจนโรคควบคมุได้ กลบัเข้าใจผดิว่า หายจากโรคและหยดุการรกัษาไปเอง 
หรือบางรายมีประสบการณ์ที่มีคนรู ้จักเป็นโรคเรื้อรังและมีไตวาย จึงเข้าใจว่า  
การกนิยาท�าให้เกดิไตวายส่งผลให้ไม่ยอมกนิยารกัษา ดงันัน้ เราจงึต้องค้นหามมุมอง 
ของผูป่้วยต่อโรค NCDs ว่า เขามคีวามเข้าใจโรคว่าอย่างไร กงัวลขนาดไหนเมือ่ทราบ
ว่าเป็นโรค มีผลกระทบต่อชีวิตที่เกิดขึ้นจากการเป็นโรคไหม ผู้ป่วยมีความคาดหวัง 
กบัการดแูลรกัษาโรคอย่างไร เมือ่ทราบข้อมลูส่วนนีแ้ล้ว เราต้องช่วยปรบัความเข้าใจ
ผิดที่มีต่อโรคและการรักษา ให้ความสนใจและตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้ป่วยกังวลและ 
ที่กระทบต่อการด�าเนินชีวิต พูดคุยถึงความคาดหวังต่อการรักษา ตามความเป็นจริง
  2.3 “มีผู้ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร” บุคลากร
ทางการแพทย์ควรถามถึงพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรค NCDs ได้แก ่การกิน 
(หวาน มัน เค็ม) การออกก�าลังกาย/ กิจกรรมทางกาย และการใช้สารเสพติด เช่น 
สุรา บุหรี่ และช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงพฤติกกรมสุขภาพของตนเองทั้งที่ดีและไม่ดีต่อ
การเป็นโรค NCDs รวมทั้งให้การสนับสนุน โน้มน้าวให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ที่ไม่ดีด้วยการให้การบ�าบัดอย่างง่าย (Breif intervention) ด้วย 5A, 5R และร่วม
วางแผนการเปลี่ยนนั้น
    Ask ถามผูป่้วย “ทราบหรือไม่ว่าพฤติกรรมสขุภาพทีเ่ป็นปัญหา 
    คืออะไร”
    Assess ประเมินระดับความเสี่ยงปัญหาพฤติกรรมและความ 
    ต้องการเลิกพฤติกรรมนั้น
    Advise ให้ค�าแนะน�าตามพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับปัญหา 
    ของผู้ป่วย (Relevance) ตรงกับความเสี่ยงของผู้ป่วย (Risk)  
    หากปรับได้จะมีผลดีอย่างไร (Reward) มีอุปสรรคใดๆ ที่ท�า 
    ให้ไม่ส�าเร็จ (Roadblock) และควรถามย�้าเตือนทุกครั้งท่ีมา 
    ติดตาม (Repetition) 
    Assist ช่วยให้ความรู้ รวมทั้งเสนอวิธีการต่างๆ ทั้งการรักษา 
    ด้วยยา และการท�าจิตบ�าบัด ส�าหรับลดหรือเลิกพฤติกรรม 
    ที่เป็นปัญหา
    Arrange มีตั้งเป้าหมายและแผนที่ท�าได้จริงอย่างไร ผู้ป่วย/  
    ครอบครัวจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร รวมถึงแผนการติดตาม 
    ต่อเนื่อง

  2.4 ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมสรุปแผนการดูแลรักษา
ผู้ป่วยควรสามารถอธิบายโรคที่ตนเป็นและสรุปแนวทางการรักษาของตนเอง และ
แผนการปรับพฤติกรรมที่จะท�าได้ ส่วนทีมบุคลากรทางการแพทย์ควรสรุปแผนการ
ดูแลรักษาที่เป็นบทบาทของเราให้ผู้ป่วยฟังเสมอ ได้แก่ เรื่องการกินยา (ชนิดยา วิธี
กิน อาการที่ต้องเฝ้าระวัง อาการข้างเคียง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายตามพื้นฐานของ
ผู้ป่วย) การแจ้งแผนการติดตามครั้งถัดไปที่สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยรายนี้ เช่น 
อาการ, พฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงการส่งตรวจเพิ่มเติม 
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  แนวทางในการให้ผู้ป่วย NCDs รายเดิมที่ควบคุมโรค
  ไม่ได้ให้มีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง
 ในส่วนการดูแลและติดตามต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแนวทางการ
ดแูลโดยให้ผูป่้วยเป็นศนูย์กลาง ยงัคงใช้หลกัการเหมอืนกนัทัง้ 6 ด้าน แต่อาจใช้เวลา
แตกต่างกนัตามประเดน็ปัญหาสขุภาพ และการควบคมุโรคของผูป่้วยแต่ละราย เช่น 
ผูป่้วยรายเดมิทีด่แูลกนัเป็นประจ�า เวลาทีท่มีแพทย์ใช้ในการท�าความรูจั้กว่า “ผูป่้วย
เป็นใคร” ก็จะสั้นลง หรือผู้ป่วยที่คุมโรคได้ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ก็จะใช้เวลาใน
การวางแผนการรกัษารว่มกนัได้รวดเรว็ แต่ในกรณผีู้ป่วย NCDs ทีค่วบคมุโรคไมไ่ด้ก็
ต้องค้นหาสาเหตทุีท่�าให้ควบคมุไม่ได้เป็นส�าคญั ซึง่มแีนวทางการดูแลดงันี ้(ตามภาพ
ที่ 3)
 1. “เราต้องท�าความเข้าใจว่า ผู้ป่วยมีการรับรู้ต่อโรคท่ีควบคุมไม่ได้
อย่างไร” เช่น กังวลไหมที่ค่าความดันสูงขึ้น กลัวจะเกิดอะไรข้ึน กระทบกับชีวิต
ประจ�าวันไหม และคาดว่าจะจัดการกับโรคที่คุมไม่ได้นี้อย่างไร ผู้ป่วยบางรายกังวล
มากถึงขั้นนอนไม่หลับ จนท�าให้ค่าความดันสูงขึ้นอีก ผู้ป่วยหลายคนไม่อยากเพิ่มยา 
แต่ก็ไม่กล้าบอกแพทย์และพร้อมจะท�าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากแพทย์ทราบ
ข้อมูลเหล่านี้ ก็จะช่วยวางแผนการรักษาให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ป่วย
ได้มากขึ้น
 2. “ประเมินการจัดการสุขภาพด้วยตนเองของผู้ป่วย” 
   ผูป่้วยโรคเร้ือรังควรสามารถตดิตามและดแูลด้วยตนเองท่ีบ้านได้ เรา
ควรถามถึงการบันทึกค่าความดันที่วัดเองที่บ้าน (หรือโดย อสม.) ผลบันทึกการเจาะ
น�้าตาลปลายนิ้ว และผลบันทึกน�้าหนักตัว เป็นต้น หากกระตุ้นให้ผู้ป่วยที่ควบคุมโรค
ไม่ได้ สามารถติดตามผลได้เองทีบ้่าน จะช่วยส่งเสรมิให้ผูป่้วยเหน็ผลลพัธ์ของการปรบั
พฤติกรรมสุขภาพ หรือปรับยาที่รักษาได้
   การกินยาต่อเนื่องและกินอย่างถูกต้อง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการ
ควบคุมโรค เราควรถามถึงการบริหารยาของผู้ป่วย ความบ่อยในการลืมกินยา แต่ไม่
ควรเร่ิมด้วยการ ‘ต�าหน’ิ เพราะผูป่้วยจะไม่อยากให้ข้อมลูทีแ่ท้จรงิ ทมีผูช่้วยดแูลควร
บอกให้ผู้ป่วยรูว่้า เราเข้าใจว่าการกนิยาทกุวนั หรอืหลายมือ้ในแต่ละวนัน้ัน ไม่ใช่เรือ่ง
ง่าย อาจมีลืมกินไปบ้าง ที่ส�าคัญ ควรหาสาเหตุของปัญหาเรื่องการกินยาด้วย เพื่อ
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ช่วยกันวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป เช่น ผู้ป่วยสูงอายุอาจเกิดจากการหลงลืม ต้องหา
คนในครอบครวัช่วยเตอืนหรอืวางยาในจดุประจ�า การแบ่งเมด็ยาไม่ได้ หรอือาศยัอยู่
กับลูกหลานหลายบ้านจนลืมพกยาไปด้วย

ภาพที่ 3 แนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยรายเดิม (ติดตามต่อเนื่อง)

การจัดการโรค	  การดูแลคน	  
ผู้ป่วย	
NCDs	   ติดตามโรค NCDs	  

ติดตามภาวะแทรกซ้อน	  

ทําตามแนว	
ทางกาาร	
ดูแลโรคของ	
ประเทศไทย	  

ควบคุม	
ไม่ได	้   ควบคุมได้	  

ผู้ป่วยเป็นใคร	  

ถามความกังวล ผลกระทบ	
จากโรคและความคาดหวัง	  

ประเมินการจัดการ	
สุขภาพของตน	  

- กินยาต่อเนื่อง	
- วัด BP/DTX/นน.ที่บ้าน	
- คุมพฤติกรรมสุขภาพ	 ค้นหาปัญหาที่ทําให้คุมโรคไม่ได้ร่วมกับผู้ป่วย	

-2nd causes : มีปัจจัยกระตุ้นชั่วคราว	
- การกินยาต่อเนื่องและพฤติกรรมสุขภาพไม่ได้คุม	
- ประสิทธิภาพยาไม่พอ	
	  

2nd causes 	
HT(stress, insomnia, 
white coat, pain, drugs, )	
DM (infection, drugs, 
etc.)	
	
 	การกินยาต่อเนื่อง	
ถูกชนิด ถูกจํานวน ถูกเวลา	
ทุกวัน	  

พฤติกรรมสุขภาพคุมไม่ได้	
น้ําหนักเกิน	
อาหาร หวาน มัน เค็ม	
ออกกําลังกาย สุรา บุหร่ี	
	
	  

การจัดการปัญหาร่วมกับผู้ป่วย	  

ลําดับปัญหา ตั้งเป้าหมาย 	
ระบุบทบาท วางแผน โดย
ใช้้ Stage of change	
และ 5A5R	

สนับสนุนการจัดการสุขภาพ	
ของตนเองในการควบคุม 	
พฤติกรรมสุภาพและ	
การกินยาต่อเนื่อง	  

1 2

Ø  ปรับเปลี่ยนยาตามแนวทาง และให้ยาต่อเนื่อง	
Ø  แก้ไข 2nd cause	
Ø  ติดตามใกล้ชิด 1-3 เดือน (คุมไม่ได้) เฝ้่าระวังภาวะแทรกซ้อน	
Ø  ติดตามห่างได้ 3-6 เดือน (คุมได้ดี) เฝ้่าระวังภาวะแทรกซ้อน	

สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีของ
การดูแลร่วมกัน	  
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 3. “ค้นหาสาเหตุของปัญหาที่ท�าให้ควบคุมโรคไม่ได้”
 ซึง่อาจเป็นเพยีงภาวะความดนัสงูชัว่คราว เช่น ความตงึเครยีดในครอบครวั 
การนอนไม่หลับ การใช้ยาบางชนิดที่มีผลข้างเคียงเรื่องความดัน การมีอาการปวด 
หรอื เกดิจากการไม่ควบคุมพฤติกรรมสขุภาพทีเ่กีย่วข้อง หรอืมสีาเหตทุีป่ระสทิธภิาพ
ของยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความรุนแรงของโรคที่ผู้ป่วยเป็นมากขึ้น 
 4. “ผู้ป่วยร่วมวางแผนปัญหาที่ท�าให้ควบคุมโรคไม่ได้อย่างไร” 
 ควรสนบัสนุนให้ผูป่้วยเข้าร่วมการวางแผนแก้ไขปัญหาทีท่�าให้ควบคมุโรคไม่
ได้ให้ได้มากที่สุด โดยให้ผู้ป่วยเรียงล�าดับปัญหาที่จะปรับเปลี่ยน ตั้งเป้าหมายในการ
ตดิตามคร้ังหน้า และแผนการทีจ่ะปรบัเปลีย่นทีร่ะบชุดัเจน เช่น การลดอาหารหวาน 
ผู้ป่วยจะลดอาหารหวานอะไรที่กินประจ�า จะลดได้แค่ไหน แล้วตั้งใจว่าจะลดระดับ
น�้าตาลได้เท่าไร เป็นต้น ผู้ช่วยดูแลควรระลึกไว้ว่า การปรับต้องค่อยเป็นค่อยไปตาม
แผนทีผู้่ป่วยคาดว่าเขาจะท�าไหว เพือ่ช่วยรกัษาสมัพันธภาพระหว่างผูป่้วยและแพทย์ 
 5. “การติดตามการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป”
 การติดตามต่อเนื่อง เป็นหัวใจส�าคัญของการรักษาโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยแต่ละ
รายอาจมคีวามเร่งด่วนในการติดตามต่างกนั เช่น รายท่ีควบคมุโรคและจดัการสขุภาพ
ตนเองได้ด ีแพทย์อาจนัดห่างถงึ 3-6 เดือน แต่ในรายทีค่มุไม่ได้ เมือ่มกีารปรบัแผนการ
รักษา เช่น ปรบัยาหรอืพฤติกรรมกค็วรเลือ่นให้เร็วขึน้ เพือ่ตดิตามผลลพัธ์ได้ทนัท่วงที

สรุป

 การสนับสนุนให้ผูป่้วยมส่ีวนร่วมในการดแูลรกัษาและสามารถจดัการ
ตนเองนั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อ บุคลากรทางการแพทย์เปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยเข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผน ซ่ึงในช่วงเริ่มต้นอาจเป็นงานที่ยาก ใช้เวลานาน
กว่าการรักษารูปแบบเดิม แต่เมื่อผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้นั้น 
ก็จะสามารถควบคุมโรคได้ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ทางสุขภาพในระยะยาวที่คุ้มค่า
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กำรจัดกำรตนเองแบบไทย 
ในยุค 4.0
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บทที่ 6

กำรจัดกำรตนเองแบบไทย 
ในยุค 4.0
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 ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกล ่าวถึง หลักการที่ส�าคัญของการจัดการตนเอง (Self-
Management)  คือประชาชนต้องรู ้และประเมินตัวเองได้ «เมื่อรู ้ว ่า 
ก�าลังเส่ียงกับอะไรก็จะจัดการได้» (you can’t change what you don’t 
know) โดยการใช้การประเมินตัวชี้วัด “น.นครสวย” ที่ทุกคนสามารถท�าได้ด้วย
ตนเองโดยใช้หลักการ “น. ค. ร. ส. ว. ย.” คือ

 น. น�้าหนักไม่เกินส่วนสูง (ซม.) 2 / 400 ทุกสัปดาห์
 ค. ความดันโลหิตตัวบนไม่เกิน 135 มม. ปรอททุกวัน
 ร. รอบเอว (ซม.) ไม่เกินส่วนสูง (ซม.)/ 2 ทุก 2 - 3 เดือน
 ส. สติไม่อร่อยเพลินและอยู่สบายเพลิน
 ว. วางไม่เครียดฟุ้งซ่าน
 ย. เย็นไม่เซ็งซึมเศร้า

 มเีป้าหมายให้ทกุคนรูต้วัเลขของตนเอง และใช้ตวัเลขของตวัเองเป็นตวั
สะท้อนให้เหน็ปัญหาเม่ือเห็นว่าอันไหนดมีากน้อยกจ็ะลงมอืปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ตัวเองเกิดความยั่งยืนในการดูแลตนเอง
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 ผลส�ารวจแนวโน้มสุขภาพในประเทศไทยหรือ Thailand Health & Well 
Being Trend พบว่าพฤติกรรมสขุภาพคนไทย 37% ของผูต้อบแบบสอบถามประเมนิ
ว่าตนเองมีความรู้ดีเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 51% และมีมากถึง 
98% ที่ตอบว่าทราบดีว่าการออกก�าลังกายเป็นประจ�าท�าให้มีสุขภาพดีแต่มีเพียง 
48% เท่านั้นที่สามารถปฏิบัติได้จริงในส่วนของการหาข้อมูลด้านสุขภาพของคน
ไทยพบว่าอนิเทอร์เนต็และโซเชยีลมเีดยี เป็นแหล่งข้อมลูหลกัทีค่นไทยหาข้อมลูด้าน
สุขภาพและสุขภาวะซึ่งสูงที่สุดในโลกโดยค้นหาจากอินเทอร์เน็ตมากถึง 91% ซึ่งสูง
กว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ 63% ขณะที่โซเชียลมีเดีย58% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 
32% (ฺBLTBangkok, 2017)
 ในปัจจุบันยุคประเทศไทย 4.0 มีเทคโนโลยีเครื่องมือและ application ส่ง
เสริม ประเมิน และติดตามสุขภาพมากมายที่เอื้อต่อการรู้ตัวเลขของตนเองและใช้
ตัวเลขของตัวเองสะท้อนให้เห็นปัญหาจัดการกับปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ซ่ึง application เหล่านีใ้ช้งานได้ง่ายผ่านโทรศพัท์มอืถือตวัอย่างเช่นใช้บนัทกึประวติั
สุขภาพวิเคราะห์ค่า  BMI ที่เหมาะสม application เกี่ยวกับวิถีชีวิตและพฤติกรรม
ในแต่ละวันเช่นจ�านวนก้าวเดินการนอน  อาหารการกินการออกก�าลังกายฯลฯซ่ึง 
application เหล่านี้เอื้อต่อการรู้สภาวะสุขภาพของตนเองประเมินตนเองได้และ
สามารถพยากรณ์โรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้จึงช่วยให้เกดิความตระหนกัน�าไปสูก่ารปรบั
เปลีย่นพฤตกิรรมอย่างยัง่ยนืต่อไปเพือ่ให้ง่ายต่อการเลอืกใช้และเป็นแนวทางในการ
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้แบ่งประเภทอย่างง่ายๆดังนี้
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  การประเมินสภาวะสุขภาพ
 การประเมินสภาวะสุขภาพด้วยตนเองมีเคร่ืองมืออย่างง่ายที่ช่วยให้รู้ว่า
สถานการณ์สุขภาพของตนเอง รูว่้าปัจจยัเสีย่งของตนเองนัน้คอือะไรประเมินว่าเสีย่ง
ต่อการเป็นโรคต่างๆเหล่านัน้หรอืไม่ เพือ่ให้เห็นความส�าคญัของความเสีย่ง หรอืโรคที่
เส่ียงเหล่าน้ัน เกดิความตระหนกัรู ้และรบัรูค้วามเสีย่งของตนเอง จากนัน้จงึวางแผน 
และด�าเนินการลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆซึ่งมีเครื่องมือที่เป็นรูปแบบต่างๆ ที่น่า
สนใจดังนี้

Thai CV risk score แบบประเมินความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและอัมพฤต อัมพาตในคนไทย
ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าแบบประเมินมีทั้งแบบเป็นก
ระดาษเป็น application ในมือถือ และโปรแกรมใน
คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลและค�านวณได้ 

โดยแสดงผลการประเมนิเป็นความเสีย่งต่อการเสยีชวีติหรอืเจบ็ป่วยจากโรคเส้น เลอืด
หัวใจตีบตัน และโรคเส้นเลือดสมองตีบตัน ซึ่งอิทธิพลหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ อายุ เพศ น�้าหนัก ความดันโลหิต อาหาร 

Thai CV risk score การประเมินความเสี่ยงต่อโรคไตใน
คนไทย ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า โดยเป็นแบบประเมิน
ทีใ่ช้ง่าย ทีท่กุคนสามารถท�าได้ด้วยตนเอง โดยอาศยัข้อมลู
พ้ืนฐานข้อมูลทางคลินิกท่ัวไป ประกอบด้วย อายุ เพศ 
ประวัติโรคเบาหวาน รอบเอว และความ

ดนั ระดบัความแม่นย�าในการท�านายคอื 70% แต่หากเพิม่การเจาะ
เลือด ค่าน�้าตาล ค่าการท�างานของไต (Creatinine)  ระดับความ
แม่นย�าในการท�านายจะเพิ่มขึ้นเป็น 80%
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Diabetic Risk Scoreแบบประเมินความ
เสี่ยงต่อเบาหวานภายใน 12 ปี เป็นเครื่อง
มือที่สามารถใช้ได้ง่ายในระดับปฐมภูมิและ
ในประชากรท่ัวไปในการประเมินตนเอง 
สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

เปลีย่นพฤตกิรรมอย่างมเีป้าหมายเช่นการควบคุมอาหาร และการออกก�าลงักาย เพือ่
ให้ความเสีย่งลดลง สามารถลองประเมนิได้ทีh่ttps://www.programmerthailand.
com/health/self-check/diabetic

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการป่วยเป็น
โรคในกลุ่มโรค NCDsส�าหรับประชาชนนี้ 
เป็นเครื่องมืออย่างง่ายท่ีออกแบบส�าหรับ
การประเมนิความเสีย่งเบือ้งต้นของการป่วย

เป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรค
มะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง เพื่อใช้เฝ้าระวัง
ความเสีย่งทางสขุภาพด้วยตนเองโดยข้อค�าถามการประเมินผล และค�าแนะน�าพฒันา
ขึน้จากเคร่ืองมอืคัดกรองมาตรฐานทีม่อียูเ่ป็นข้อมูลส่วนบุคคลและพฤตกิรรมสขุภาพ
ต่างๆ เพื่อใช้ประเมินผลความเสี่ยงของโรคในกลุ่มโรค NCDs แต่ละโรค และสะท้อน
กลับข้อมูลเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม สามารถลองประเมินความเสี่ยง
ได้ที่ http://www.ncdsthai.com/tnc.phpTop of Form
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  การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
 การตรวจสภาวะสุขภาพด้วยตนเองอย่างง่ายท่ีบ้านไม่ว่าจะเป็นค่าความ
ดันโลหิตปัจจุบันเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลที่บ้านได้รับความนิยมมาก
ขึ้นเนื่องจากวิธีการวัดสามารถท�าเองได้สะดวกไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ค่าที่อ่านได้มีความ
แม่นย�าตามมาตรฐานมีราคาไม่แพงซึ่งการวัดความดันโลหิตท่ีบ้านช่วยให้ผู้ป่วย
ควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้น ส�าหรับระดับน�้าตาลในเลือดมเีครื่องตรวจน�้าตาลใน
เลือดแบบเจาะปลายนิ้วที่สามารถใช้ได้ง่ายไม่ยุ่งยากและทราบผลทันทีซ่ึงอุปกรณ์
ต่างๆเหล่านี้เอื้อต่อการป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคและภาวะแทรกซ้อน ซ่ึงจะเกิด
ผลดีต่อการเรียนรู้วิธีการดูแลตนเองการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต 
 นอกจากเครื่องมือต่างๆแล้วตัวอย่าง application ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ
สุขภาพมีดังต่อไปนี้

DoctorMeapplication ด้านสุขภาพตัวแรกของคนไทย 
แนะน�าให้รู้วิธีดูแลตัวเองจากอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นด้วย
ตนเอง พร้อมข้อมูลประกอบให้รู้จักกับโรคและการใช้ยา 
มีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีระบบ “สมุดบันทึก
สุขภาพ” เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถติดตามประวัติสุขภาพของ
ตัวเองได้มีข้อมูล”สถานการณ์สุขภาพ” ของชุมชนท่ีผู้ใช้
งานอาศัยอยู่

  การขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 Emer Plus สร้างขึ้นด้วยความต้ังใจให้เป็นช่อง
ทางการแจ้งเหตุ ฉุกเฉินที่สะดวกรวดเร็ว สามารถเรียกรถ
พยาบาลทันที พร้อมส่งข้อมูลต�าแหน่งปัจจุบัน และข้อมูล
บคุคลทีป่ระสบเหตุ เพือ่ให้เข้าช่วยเหลอืได้อย่างรวดเรว็พร้อม
ข้อมลูการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (ส�าหรบับคุคลทัว่ไป) เพือ่ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้ง่าย
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  การก�ากับติดตามสุขภาพด้วยตนเอง
 เครื่องมือในการก�ากับติดตามสุขภาพมีความหลากหลาย ทั้งในการบันทึก
การกิน การออกกก�าลังกาย โดยมีการบันทึกต่อเนื่องเพ่ือประมวลผลในแต่ละวัน 
หรือเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจการใช้ชีวิตประจ�าวันวัน เช่น 

MyHealth Thailandเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบันทึก 
ติดตาม และวิเคราะห์รายการที่ควรตรวจสุขภาพ พร้อม
ทัง้ประเมนิผลสขุภาพเพือ่บอกสภาวะของร่างกายขณะนัน้ 
โดยมค่ีากลางให้เบือ้งต้น แต่สามารถปรบัได้จากการบันทึก
ของผู้ใช้และมีการแสดงผลเป็นกราฟและรับค�าแนะน�า
เบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญ

“ยากับคณุ” (Ya&You) ใช้ส�าหรบัสืบค้นและบรกิารข้อมลู 
ความรูด้้านยาและสขุภาพเพือ่ส่งเสรมิการใช้ยาและการดแูล 
สขุภาพอย่างถกูต้องเหมาะสมประชาชนทัว่ไปจะสามารถเข้าถงึ 
ข้อมลูยาและสขุภาพได้สะดวก รวดเรว็และเห็นผลการสบืค้น 
เป็นภาษาไทยทีเ่ข้าใจง่าย หากต้องการเยีย่มชมระบบแบบ
เต็มรูปแบบ ขอเชิญที่ http://www.yaandyou.net/
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  ด้านอาหาร
FoodiEatมี concept ว่า eat = burn คือ กินเท่าไหร่ 
ออกก�าลังกายเท่านั้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและ
รับค�าแนะน�าการบริโภคอาหารและออกก�าลังกายในแต่ละ
วัน ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง โดย
โปรแกรมสามารถค�านวณค่าดัชนมีวลกาย (BMI) และอตัรา
ความต้องการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน 

(BMR) ของผูใ้ช้ ท�าให้เมือ่น�ามาใช้ร่วมกับประวัติการรบัประทานอาหารและออกก�าลงั
กายจะทราบว่าอาหารท่ีบริโภคเหมาะสมกบัความต้องการพลงังานของร่างกายหรอืไม่

FoodChoiceเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางด้านโภช
นาการ เมื่อสแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบนฉลาก
โภชนาการจะถกูแสดงในรปูแบบทีส่ามารถเข้าใจได้ง่ายเพือ่
ใช้เป็นส่วนหนึง่ในการประกอบการตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑ์
ที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว *ข้อมูล

ฉลากโภชนาการเบื้องต้นท่ีแสดงเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลส�ารวจฉลากอาหารและ
ข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มที่จัดท�าโดยส�านักอาหาร 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขในปี 2558

แคลอรี่ ไดอารี่ บันทึกปริมาณแคลอรี่ท่ีบริโภคในแต่ละ
วันจากรายการอาหารมากมาย และการออกก�าลังกาย 
ในแต่ละวนั ช่วยในการไดเอทโดยค�านวณ BMI BMR และ
ปริมาณแคลอร่ีทีค่วรบรโิภคต่อวนั มกีราฟแสดงผลแคลอร่ี 
กราฟน�้าหนัก ตรวจสอบความก้าวหน้าได้
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  ด้ำนกำรออกก�ำลังกำย
 ปัจจุบันมีเครื่องมือ และ application มากมาย ท่ีเอื้อต่อการมีกิจกรรม
ทางกายและการออกก�าลังกายที่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนับก้าว สายรัดข้อมือ
เพื่อสุขภาพ ใช้ส�าหรับนับก้าวเดินในแต่ละวัน ติดตามชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ 
คุณภาพการนอน ตลอด 24 ชั่วโมงโดยสามารถบันทึกเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน และ
แสดงผลย้อนหลงัได้ นอกเหนอืจากเคร่ืองมอือ�านวยความสะดวกต่างๆ มากมายแล้ว 
application ที่เกี่ยวกับการออกก�าลังกายก็มีให้เลือกอีกมากมาย สามารถเลือกท่ี
เหมาะสมกับตนเองได้

My Act+เป็น application ที่ผสมระหว่างการส�ารวจการ
มีกิจกรรมทางกายใน 4 กิจกรรม คือ การนอน การพักผ่อน 
การเดิน และการวิ่ง กับการบริโภคอาหาร โดยเปรียบเทียบ
พลังงานที่บริโภคเข้าไป และพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน  
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  ด้ำนอื่นที่น่ำสนใจๆ

SleepBotเป็น application ส�ารวจคุณภาพการนอน 
โดยมีการบันทึก การเคลื่อนไหว และเสียงระหว่างหลับ 
โดยสามารถบันทึกข้อมูลและดูข้อมูลย้อนหลังได้ รวมทั้ง
สามารถเตือนเวลานอน และตั้งปลุกได้

Plant Nannyเป็น application ท่ีเตอืนให้ดืม่น�า้ให้เพยีง
พอในแต่ละวัน  โดยสามารถเลือกต้นไม้ และรดน�้าต้นไม้
ตามปริมาณน�้าที่ดื่มในแต่ละวัน
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 การเลือกใช้เทคโนโลยีหลากรูปแบบในการประเมินความเสี่ยง ติดตาม
สถานะสุขภาพหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีวิธีการเลือกใช้ง่ายๆ ดังนี้
 1. กรณีใช้application บน smartphone โดยเลือกและติดตั้ง applica-
tionตามประเภทของ smartphoneเช่น กรณีที่เป็นโทรศัพท์ Android เลือกและ
ติดตั้ง application ผ่าน Play Store และผ่านApp Store ส�าหรับมือถือที่ใช้ระบบ
ปฏิบัติการIOS โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดของ Application ก่อนการติดตั้ง
 2. กรณีใช้ application บน Personal Computer/ Notebook โดยติด
ตั้ง application ตามประเภทของ application กรณี Android สามารถติดตั้งได้
ผ่าน google play กรณีใช้บน Ipad/ Macbookเลือกและติดตั้ง application ผ่าน 
App Store 
 3. กรณีใช้ application บน Personal Computer/ Notebook/Mac-
book/ipad อาจต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 ถงึแม้ application และเทคโนโลยีต่างๆ มปีระโยชน์มาก แต่มข้ีอควรระวงั
ในการใช้ เช่น
  1. ความน่าเชือ่ถอืของ application ซึง่อาจประเมนิเบ้ืองต้นจากผูผ้ลติ 
หรือข้อมูลอ้างองิ ควรเลอืกใช้จากผูผ้ลติทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพ สถาบันการศกึษา และ
สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนกลับไปที่ผู้ผลิตได้ หรือมีงานศึกษาวิจัยสนับสนุน
  2. ระลึกไว้ว่าการใช้ application เหล่านีเ้พยีงเพือ่ประเมนิ หรอืติดตาม
สุขภาพ ไม่ใช่การรักษา
  3. เมือ่พบผลผดิปกติจาก application เครือ่งมอืวดัหรือประเมนิต่างๆ
ควรหาแหล่งความช่วยเหลือด้านสุขภาพที่ใกล้ที่สุดเพื่อตรวจสอบยืนยันอีกครั้งและ
รับความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์
  4. เทคโนโลยก้ีาวหน้าตลอดเวลา ควรแสวงหา application ใหม่ๆเสมอ
เพื่อได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้
  5. การระวังความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องส�าคัญไม่
ควรกรอกหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงการเงินหรืออื่นๆ เช่น ที่อยู่เลขที่บัตร
ประชาชนเพื่อใช้ application ต่างๆ
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  6. ควรศึกษารูปแบบ application ก่อนการติดตั้งเพราะมีทั้งที่ต้อง 
เสียค่าใช้จ่าย และapplication ที่ฟรี หรือ application ที่ต้องเชื่อมต่อกับ Internet 
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 ปัจจุบันมีเครื่องมือ application และนวัตกรรมต่างๆ มากมายที่ช่วย
สนบัสนนุการจัดการตนเอง สิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุ คือ การควบคมุปัจจยัเสีย่งด้วยตนเองให้ได้ 
การรับรู้และประเมินตัวเองได้จะเป็นเงื่อนไขส�าคัญ เมื่อรู้และประเมินได้ว่าตนเอง
เสี่ยงกับอะไรก็จะจัดการได้ ส่งผลที่ท�าให้เกิดความยั่งยืนในปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตัวเอง และการดูแลตนเอง
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