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คํานํา 

 

 คูมือ “ระบบการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือด

สมองและหัวใจ” ฉบับน้ีเปนคูมือท่ีจัดทําข้ึนโดยโครงการยอย “การวิจัยและพัฒนา

ระบบการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินจากโรคหัวใจ

และหลอดเลือดในผูสูงอายุ โดยชุมชนมีสวนรวม (The Research and development 

of health literacy for prevention emergency cardiovascular disease system 

in elderly through community participatory)” มีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูท่ีสนใจได

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพในผูสูงอายุท่ีมี

ความเสี่ยงสูงตอการเจ็บปวยฉุกเฉินจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยชุมชนมีสวนรวม 

โดยเน้ือหาประกอบดวย ระบบการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันโรค

หลอดเลือดสมองและหัวใจและคูมือระบบการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือ

ปองกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 

 ท้ังน้ี โครงการฯ ขอขอบคุณนักวิจัยโครงการฯ ทุกทานและผูท่ีเก่ียวของท่ีไดมี

สวนในการจัดทํา รวมท้ังใหคําปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง ตลอดจนแนะในประเด็นตาง ๆ 

เพ่ือใหคูมือฉบับน้ีมีความสมบูรณมากข้ึน และขอขอบคุณสํานักงานการวิจัยแหงชาติ

(วช.) โดยการดําเนินการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการ

สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือดําเนินโครงการฯ ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแล

ภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจร (พบฉ.) มา ณ ท่ีน้ีดวย 
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                                              และหนวยจัดการและสงมอบผลลัพธ (ODU) 
                                                            ธันวาคม 2563 
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ระบบการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ 

เพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
 

โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือ

ปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูสูงอายุ โดยชุมชนมีสวนรวม 

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพในผูสูงอายุท่ีมีความ

เสี่ยงสูงตอการเจ็บปวยฉุกเฉินจากโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยชุมชนมีสวนรวม เน้ือหา

ประกอบดวย  

1. ระบบการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือด

สมองและหัวใจ 

2. แผนการถายทอดความรูการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกัน

โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 

3. คูมือระบบการเสริมสรางความรอบรูดานสขุภาพเพ่ือปองกันโรคหลอดเลอืด

สมองและหัวใจ (สําหรับอสม.) 
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1.ระบบการเสรมิสรางความรอบรูดานสุขภาพ 

เพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
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2. แผนการถายทอดความรูการเสรมิสรางความรอบรู 

ดานสุขภาพเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
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แผนการถายทอดความรูครั้งท่ี 1  

“การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)” 
สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เคร่ืองมือ/สื่อ การประเมินผล 

1 เขาพบอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน (อสม.) 
ผูสูงอายุและผูดูแล (care 
giver) เพ่ือช้ีแจง 
- วัตถุประสงค 
- บทบาทหนาท่ีของ อสม.
และผูดูแล (care giver) 
- กําหนดการ 

1. แนะนําตัว ช้ีแจงวัตถุประสงค ข้ันตอน 
และสิทธิของผูเขารวมโครงการ 
2. ใหผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถาม
ขอมูลท่ัวไป 
 

  

ประเมินความรอบรูทาง
สุขภาพ 

1. ใหผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถาม
ความรอบรูทางดานสุขภาพ 

แบบสอบถามความ
รอบรูทางดานสุขภาพ 

แบบสอบถามความ
รอบรูทางดาน
สุขภาพ 

ประเมินคา FBS และ 
Lipid profile 

1. เก็บขอมูลนํ้าหนัก สวนสูง รอบเอว 
ความดันโลหิต 
2. เก็บสิ่งสงตรวจ (เจาะเลือด) 

1.  เครื่อง ช่ัง นํ้าหนัก 
และวัดสวนสูง 
2. เครื่องวัดความดัน
โลหิต 

คา FBS และ Lipid 
profile 
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สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เคร่ืองมือ/สื่อ การประเมินผล 
3. สายวัด 
4. วัสดุอุปกรณในการ
เจาะเลือด 

ใหความรู เรื่องโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD) 

- สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง และภาวะแทรกซอน
ของโรค CVD 
- การประเมินความเสี่ยงของการเกิด CVD 
- การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
- การชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน (Basic life 
support) 
- แหลงขอมูลทางดานสุขภาพท่ีเช่ือถือได
ท้ังท่ีเปนบุคคลแหลงอ่ืนๆ 

- โปสเตอร
ประชาสมัพันธ ความรู 
- Application 
ประเมินความเสี่ยงของ
การเกิด CVD ของ
คณะแพทยศาสตร 
รามาธิบด ี
- คลิป VDO สาธิตการ
ชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน 
- คลิป CPR 
- คูมือการเสริมสราง
ความรอบรูดาน
สุขภาพเพ่ือปองกันโรค
หลอดเลือดสมองและ
หัวใจ สําหรับ อสม. 

ให อสม. สอน
ยอนกลับ (teach 
back cycle) 
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สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เคร่ืองมือ/สื่อ การประเมินผล 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 
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แผนการถายทอดความรูครั้งท่ี 2  

“การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)” 
สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เคร่ืองมือ/สื่อ การประเมินผล 

2 ใหความรูเรื่องโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD) 

- สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง และภาวะแทรกซอน
ของโรค CVD 
- การประเมินความเสี่ยงของการเกิด CVD 
- การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
- การชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน (Basic life 
support) 
- แหลงขอมูลทางดานสุขภาพท่ีเช่ือถือไดท้ัง
ท่ีเปนบุคคลแหลงอ่ืนๆ 

- อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน 
(อสม.) 
- โปสเตอร
ประชาสมัพันธความรู 
- Application 
ประเมินความเสี่ยงของ
การเกิด CVD ของคณะ
แพทยศาสตรรามาธิบด ี
- คลิป VDO สาธิตการ
ชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน 
- คลิป CPR 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 

ใหผูสูงอายุ และ
ผูดูแลสอนยอนกลบั 
(teach back 
cycle) 
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สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เคร่ืองมือ/สื่อ การประเมินผล 
ประเมินคาความดัน
โลหิตสูง 

1. อสม. ตรวจวัดคาความดันโลหิต 
2. อสม. แปลผลคาความดันโลหิตรวมกับ
ผูสูงอายุและผูดูแล (reflection) 

- เครื่องวัดความดัน
โลหิต 

แปลผลคาคามดัน
โ ล หิ ต ต า ม ส มุ ด
ความรูประจํ าตัว
ผูปวย 
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แผนการถายทอดความรูครั้งท่ี 3  

“การเขาใจขอมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)” 
สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เคร่ืองมือ/สื่อ การประเมินผล 

3 ใหความรู เรื่องคําศัพท
ทางการแพทย 

- คําศัพททางการแพทย  
- คําอธิบายผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
- คําอธิบายของเจาหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตัวเพ่ือปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 

- คูมือการเสริมสราง
ความรอบรูดาน
สุขภาพเพ่ือปองกันโรค
หลอดเลือดสมองและ
หัวใจ สําหรับ อสม. 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 

ให อสม. สอน
ยอนกลับ (teach 
back cycle) 
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แผนการถายทอดความรูครั้งท่ี 4   

“การเขาใจขอมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)” 
สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เคร่ืองมือ/สื่อ การประเมินผล 

4 ใหความรูเรื่องคําศัพททาง
การแพทย 

- คําศัพททางการแพทย  
- คําอธิบายผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ 
- คําอธิบายของเจาหนาท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคหัวใจและหลอด
เลือด 

- อาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน (อสม.) 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 

ใหผูสูงอายุ และ
ผูดูแลสอนยอนกลบั 
(teach back 
cycle) 

อสม. ประเมินความรูเรื่อง
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD) 

- อสม. ประเมินผลการใหความรูเรื่อง
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) จาก
ผูสูงอายุและผูดูแล 

- อาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน (อสม.) 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 

ใหผูสูงอายุและ
ผูดูแลสอนยอนกลบั 
(teach back 
cycle) 

ประเมินคาความดันโลหิต
สูง 

1. อสม. ตรวจวัดคาความดันโลหติ 
2. อสม. แปลผลคาความดันโลหติ
รวมกับผูสูงอายุและผูดูแล (reflection) 

- เครื่องวัดความดันโลหติ 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 

แปลผลคาคามดัน
โลหิตตามสมดุฯ 
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แผนการถายทอดความรูครั้งท่ี 5 

“การประเมินและแปลผลขอมูล” 
สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เคร่ืองมือ/สื่อ การประเมินผล 

5 `ใหความรูเรื่องการแปลผล
สถานะทางสุขภาพ 

- แปลผลสถานะทางสุขภาพ (BMI, BP, 

Lab, Waist, CVD risk) 

- คูมือการเสริมสราง
ความรอบรูดานสุขภาพ
เพ่ือปองกันโรคหลอด
เลือดสมองและหวัใจ 
สําหรับ อสม. 
- สมุดความรูประจําตัว

ผูปวย 

ให อสม. สอน
ยอนกลับ (teach 
back cycle) 
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แผนการถายทอดความรูครั้งท่ี 6 

“การประเมินและแปลผลขอมูล” 
สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เคร่ืองมือ/สื่อ การประเมินผล 

6 `ใหความรูเรื่องการแปลผล
สถานะทางสุขภาพ 

- แปลผลสถานะทางสุขภาพ (BMI, BP, 

Lab, Waist, CVD risk) 

- อาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน (อสม.) 

- สมุดความรูประจําตัว

ผูปวย 

ใหผูสูงอายุ และ
ผูดูแลสอนยอนกลบั 
(teach back 
cycle) 

อสม. ประเมินความรูเรื่อง
คําศัพททางการแพทย 

- อสม. ประเมินผลการใหความรูเรื่อง
คําศัพททางการแพทย 

- อาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน (อสม.) 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 

ใหผูสูงอายุ และ
ผูดูแลสอนยอนกลบั 
(teach back 
cycle) 

ประเมินคาความดันโลหิต
สูง 

1. อสม. ตรวจวัดคาความดันโลหิต 
2. อสม. แปลผลคาความดันโลหติ
รวมกับผูสูงอายุและผูดูแล (reflection) 

- เครื่องวัดความดันโลหติ 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 

แปลผลคาคามดัน
โลหิตตามสมดุ
ความรูประจําตัว
ผูปวย 
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แผนการถายทอดความรูครั้งท่ี 7  

“การตัดสินใชปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตาม” 

สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เครื่องมือ/ส่ือ การประเมินผล 
7 ใหความรูเรื่องการตัดสินใช

ปฏิบัติหรือไมปฏิบัตติาม 
- ตัดสินสถานะสุขภาพของผูปวยแตละราย 

- การตัดสินใจท่ีจะเลือกปฏิบัตติามหรือไม 

พรอมเหตผุล 

- วิธีการดูแลตนเองตามสถานะสุขภาวะ 

- วิธีการ Reflection  

- คูมือการเสริมสราง
ความรอบรูดานสุขภาพ
เพ่ือปองกันโรคหลอด
เลือดสมองและหัวใจ 
สําหรับ อสม. 
- สมุดความรูประจําตัว

ผูปวย  

ให อสม. สอน
ยอนกลับ (teach 
back cycle) 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

15 

แผนการถายทอดความรูครั้งท่ี 8  

“การตัดสินใชปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตาม” 
สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เคร่ืองมือ/สื่อ การประเมินผล 

8 ใหความรูเรื่องการตัดสินใช
ปฏิบัติหรือไมปฏิบัตติาม 

- ตัดสินสถานะสุขภาพของผูปวยแตละ

ราย 

- การตัดสินใจท่ีจะเลือกปฏิบัตติาม

หรือไมพรอมเหตุผล 

- วิธีการดูแลตนเองตามสถานะสุข

ภาวะ  

- อาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน (อสม.) 
- สมุดความรูประจําตัว

ผูปวย  

ใหผูสูงอายุ และ
ผูดูแลสอนยอนกลบั 
(teach back 
cycle) 

อสม. ประเมินความรูเรื่อง
การแปลผลสถานะทาง
สุขภาพ 

- อสม. ประเมินผลการใหความรูเรื่อง
การแปลผลสถานะทางสุขภาพ 

- อาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน (อสม.) 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 

ใหผูสูงอายุ และ
ผูดูแลสอนยอนกลบั 
(teach back 
cycle) 

ประเมินคาความดันโลหิต
สูง 

1. อสม. ตรวจวัดคาความดันโลหติ 
 

- เครื่องวัดความดันโลหติ 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 

แปลผลคาคามดัน
โลหิตตามสมดุฯ 
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สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เคร่ืองมือ/สื่อ การประเมินผล 
  2. อสม. แปลผลคาความดันโลหติ

รวมกับผูสูงอายุและผูดูแล 
(reflection) 
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แผนการถายทอดความรูครั้งท่ี 9 

“การตัดสินใชปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตาม” 

สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เครื่องมือ/ส่ือ การประเมินผล 
9 อสม. ประเมินความรูเรื่อง

การตัดสินใชปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติตาม 

- อสม. ประเมินผลการใหความรูเรื่องการ
ตัดสินใชปฏิบัติหรือไมปฏบัิติตาม 

- อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน 
(อสม.) 
- สมุดความรู
ประจําตัวผูปวย 

ใหผูสูงอายุ และ
ผูดูแลสอนยอนกลบั 
(teach back 
cycle) 

ประเมินคาความดันโลหิต
สูง 

1. อสม. ตรวจวัดคาความดันโลหิต 
2. อสม. แปลผลคาความดันโลหติรวมกับ
ผูสูงอายุและผูดูแล (reflection) 

- เครื่องวัดความดัน
โลหิต 
- สมุดความรู
ประจําตัวผูปวย 

แปลผลคาคามดัน
โลหิตตามสมดุ
ความรูประจําตัว
ผูปวย 
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แผนการถายทอดความรูครั้งท่ี 10  

“ความรอบรูทางดานสุขภาพ” 

สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เครื่องมือ/ส่ือ การประเมินผล 
10 ประเมินความรอบรูทาง

สุขภาพ 
1. ใหผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถาม
ความรอบรูทางดานสุขภาพ 

- แบบสอบถามความ
รอบรูทางดานสุขภาพ 

แบบสอบถามความ
รอบรูทางดาน
สุขภาพ 

ประเมินคาความดันโลหิต
สูง 

1. อสม. ตรวจวัดคาความดันโลหิต 
2. อสม. แปลผลคาความดันโลหติรวมกับ
ผูสูงอายุและผูดูแล (reflection) 

- เครื่องวัดความดัน
โลหิต 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 

แปลผลคาคามดัน
โลหิตตามสมดุ
ความรูประจําตัว
ผูปวย 
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แผนการถายทอดความรูครั้งท่ี 11  

“ความรอบรูทางดานสุขภาพ” 

สัปดาหท่ี วัตถุประสงคกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม เครื่องมือ/ส่ือ การประเมินผล 
11 ประเมินความรอบรูทาง

สุขภาพ 
1. ใหผูเขารวมโครงการตอบ
แบบสอบถามความรอบรูทางดาน
สุขภาพ 

- แบบสอบถามความรอบรู
ทางดานสุขภาพ 

แบบสอบถามความ
รอบรูทางดาน
สุขภาพ 

ประเมินคาความดันโลหิต
สูง 

1. อสม. ตรวจวัดคาความดันโลหิต 
2. อสม. แปลผลคาความดันโลหติ
รวมกับผูสูงอายุและผูดูแล 
(reflection) 

- เครื่องวัดความดันโลหติ 
- สมุดความรูประจําตัว
ผูปวย 

แปลผลคาคามดัน
โลหิตตามสมดุ
ความรูประจําตัว
ผูปวย 

ประเมินคา FBS และ 
Lipid profile 

1. เก็บขอมูลนํ้าหนัก สวนสูง รอบเอว 
ความดันโลหิต 
2. เก็บสิ่งสงตรวจ (เจาะเลือด) 

1. เครื่องช่ังนํ้าหนัก และ
วัดสวนสูง 
2. เครื่องวัดความดันโลหิต 
3. สายวัด 
4. วัสดุอุปกรณในการเจาะ
เลือด 

คา FBS และ Lipid 
profile 
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3. คูมือระบบการเสรมิสรางความรอบรูดานสขุภาพ 

เพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (สําหรับ อสม.) 
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คูมือระบบการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ 
เพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 

(สําหรับ อสม.) 

 

อาจารย ดร.พิมพพิสาข จอมศรี และคณะ 
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คํานํา 

ภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนภาวะท่ีพบไดบอยใน

ผูสูงอายุ และเพ่ือใหผูสูงอายุมีทางรอดชีวิตมากข้ึนตองมีทีมการรักษาพยาบาลท่ีสามารถ

เขาถึงผูปวยไดเร็วและสามารถรักษาอาการข้ันพ้ืนฐานไดอยางทันทวงทีตั้งแตท่ีเกิดเหตุ 

ระหวางการนําสงจนถึงโรงพยาบาล ดังน้ันทุกคนท่ีเก่ียวของในเหตุการณการเจ็บปวย

ฉุกเฉินไมวาจะเปนตัวผูสูงอายุ ผูดูแล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

จําเปนจะตองมีความรูและทักษะในเรื่องการปองกันโรคและชวยเหลือผูปวยเบ้ืองตน 

ความรอบรูดานสุขภาพจึงเปนปจจัยสําคัญในการปองกันโรคระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ของโรคหัวใจและหลอดเลือด เพ่ือเปนการปองกันท้ังชวงท่ีไมเกิดโรคและเมื่อเกิดโรค  

ดังน้ัน คณะทํางานโครงการพัฒนาระบบการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ

เพ่ือปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูสูงอายุโดยชุมชนมีสวน

รวม จึงไดจัดทําคูมือการพัฒนาระบบการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกัน

โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ซึ่งคูมือฉบับน้ีไดรวบรวมความรูเรื่องโรคหัวใจและหลอด

เลือด การปฏิบัติการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เพ่ือใชเปนคูมือ

ในการดูแลตนเอง ครอบครัวและคนในชุมชน เพ่ือลดความรุนแรงของการเกิดโรคหวัใจ

และหลอดเลือด  แกผูปวยตอไป 

 

คณะนักวิจัย 
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สวนท่ี 1 

ระบบการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกัน 
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
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สวนท่ี 2 

รายละเอียดการใหความรูเรื่องการปองกันโรคหลอดเลือด
สมองและหัวใจ โดยการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ

และตารางแผนการถายทอดความรูและสือ่ประกอบ 
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29 

ตารางแผนการถายทอดความรูและส่ือประกอบ 

สัปดาหท่ี/ Health 
literacy 

เน้ือหา วิธีการ
ถายทอด 

สื่อ 

Day 1/ 
การเขาถึงขอมูล
เก่ียวกับโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD) 

- สาเหตุ ปจจยัเสีย่ง และภาวะแทรกซอนของ
โรค CVD 
- การประเมินความเสี่ยงของการเกิด CVD 
- การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
- การชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน (Basic life 
support) 
-แหลงขอมูลทางดานสุขภาพท่ีเช่ือถือไดท้ังท่ี
เปนบุคคลแหลงอ่ืนๆ 

Teach back 
cycle 

- โปสเตอรประชาสัมพันธความรูเพื่อติดบริเวณแหลง
ชุมชน และ รพ.สต. 
- คลิปเสียงเพื่อเปดในหอกระจายขาวของหมูบาน 
- application ประเมินความเส่ียงของการเกิด CVD 
ของคณะแพทยศาสตร รามาธิบดี 
- คลิป VDO สาธิตการชวยฟนคืนชีพเบือ้งตน 
- คลิป CPR 
- สมุดความรูประจําตัวผูปวย 

Day 2/ 
การเขาถึงขอมูล
เก่ียวกับโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD) 

- คําศัพททางการแพทย  
- คําอธิบายผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
- คําอธิบายของเจาหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตัวเพ่ือปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 

Teach back 
cycle 

- สมุดความรูประจําตัวผูปวย 
 

Day 3/ 
การประเมินและแปล
ผลขอมลู 

- แปลผลสถานะทางสุขภาพ (BMI, BP, Lab, 
Waist, CVD risk) 
- เปรียบเทียบวิธีการรักษา (แผนปจจุบัน 
ทางเลือก) 

Teach back 
cycle 

- สมุดความรูประจําตัวผูปวย 
- การถายทอดประสบการณและความรูโดย
บุคคลตนแบบของตําบล 
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สัปดาหท่ี/ Health 
literacy 

เน้ือหา วิธีการ
ถายทอด 

สื่อ 

 
Day 4/ 
การตัดสินใชปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัตติาม 

- ตัดสินสถานะสุขภาพของผูปวยแตละราย 
- การตัดสินใจท่ีจะเลือกปฏิบัตติามหรือไม 
พรอมเหตผุล 
- วิธีการดูแลตนเองตามสถานะสุขภาวะ 
- วิธีการ Reflection 

- Reflection  - สมุดความรูประจําตัวผูปวย 
- Reflection 
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สวนท่ี 3 

โรคหัวใจและหลอดเลอืด (Cardiovascular disease) 
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โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) 

โรคหัวใจและหลอดเลือด ประกอบดวย โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอด
เลือดสมอง (อัมพฤกษ อัมพาต) 

โรคหัวใจขาดเลือด 

โรคหัวใจขาดเลือด หมายถึง โรคท่ีเกิดจากหลอดเลือดแดงท่ีเลี้ยงกลามเน้ือ
หัวใจตีบหรือตัน ซึ่งสวนใหญเกิดจากไขมันและเน้ือเยื่อสะสมอยูในผนังของหลอดเลือด 
มีผลใหเยื่อบุผนังหลอดเลือดช้ันในตําแหนงน้ันหนาตัวข้ึน ผูปวยจะมีอาการและอาการ
แสดงเมื่อหลอดเลือดแดงน้ีตีบรอยละ 50 หรือ มากกวา อาการสําคัญท่ีพบไดบอยเชน 
อาการเจ็บเคนอก ใจสั่น เหง่ือออก เหน่ือยขณะออกแรง เปนลม หมดสติ หรือเสียชีวิต
เฉียบพลัน (สุรพันธ สิทธิสุข, 2557) 
1. อาการของโรคหัวใจขาดเลือด 

เจ็บแนนหนาอก คลายมีอะไรมากดทับ ระยะเวลาประมาณ 30 วินาที ถึง 15 
นาที มีอาการหายใจเหน่ือยหอบ หายใจไมออก นอนราบไมได เวียนศีรษะ หนามืดจะ
เปนลม หรือหมดสติเน่ืองจากเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ 
2. อาการเตือนของโรคหัวใจขาดเลือด 

2.1 เจ็บกลางหนาอก บริเวณเหนือลิ้นปข้ึนมาเล็กนอย เจ็บแบบจุกแนน คลาย
มีอะไรมาบีบ หรือกดทับไว 

2.2 อาการเจ็บมักราวไปท่ีคอหรือขากรรไกร หรือไหลซายมักเปนมากขณะ
ออกกําลังกาย 

2.3 บางคนอาจมีอาการจุกแนนลิ้นปเหมือนอาหารไมยอย 

โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ อัมพาต คือ ภาวะท่ีสมองขาดเลือดไป

เลี้ยง ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงสมองตีบตัน หรือแตก จนเกิดการทําลาย หรือตาย
ของเน้ือสมอง (ณัฐธิวรรณ พันธมุง, หทัยชนก ไชยวรรณ, วิภารัตน คําภา, & ณัฐสุดา 
แสงสุวรรณโต, 2559) 

 
1. อาการของโรคหลอดเลือดสมอง 

อาการข้ึนอยูกับตําแหนงท่ีสมองขาดเลือดไปเลี้ยง อาการท่ีพบบอยคือ การ
ออนแรงบริเวณใบหนา แขนขา สวนมากเปนขางเดียว และเกิดข้ึนโดยเฉียบพลัน อาการ
อ่ืนท่ีอาจเกิดรวม ไดแก ชาบริเวณใบหนา แขนขา มองเห็นไมชัด เห็นภาพซอน การคิด
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สับสน พูดลําบาก หรือฟงคนอ่ืนเขาใจยาก ปวดศีรษะรุนแรง เดินลําบาก งุนงง ทรงตัว
ไมไดเหมือนปกติ เปนลมหมดสติ 
2. อาการเตอืนของโรคหลอดเลือดสมอง 

2.1 F = Face เวลายิ้มพบวามุมปากขางหน่ึงตก 
2.2 A = Arms ยกแขนไมข้ึน 1 ขาง 
2.3 S = Speech มีปญหาดานการพูดแมประโยคงายๆ พูดแลวคนฟง ฟงไมรู

เรื่อง 
2.4 T = Time ถามีอาการเหลาน้ี ใหรีบไปโรงพยาบาล โดยดวน ภายใน 4 

ช่ัวโมง จะไดชวยรักษาชีวิตและสามารถฟนฟูกลับมาไดเปนปกติหรือใกลเคียงคนปกติ
มากท่ีสุด 

ปจจัยเสี่ยงซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนได 
ปจจัยน้ีเปนปจจัยท่ีสงเสริมใหคนไทยเปนโรคน้ีกันมากข้ึน และเกิดในอายุท่ี

นอยลง เน่ืองจากรูปแบบการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต มี
ความไมสมดุลระหวางการกินและการออกแรง ซึ่งปจจัยดานพฤติกรรมดังกลาวสงเสริม
ใหเกิดภาวะนํ้าหนักเกิน อวน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และสงผลให
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา 

1. ภาวะความดันโลหิตสูง 
ภาวะความดันโลหิตสูง เกิดจากสภาวะผิดปกติท่ีมีระดับความดันโลหิตสูงกวา

ระดับปกติของคนท่ัวไปคือ คาความดันโลหิตตัง้แต 120/80 มิลลิเมตรปรอทข้ึนไป ถือวา
เปนสภาวะท่ีตองทําการควบคุม แตถาวัดความดันโลหิต ไดคาตั้งแต 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท ข้ึนไปถือวามีภาวะความดันโลหิตสูง 

1.1 อาการของโรคความดันโลหิตสูง 
โรคความดันโลหิตสูงสวนมากจะไมแสดงอาการ แตบางรายท่ีอาจมีอาการ

เตือน เชน ปวดมึนทายทอย วิงเวียน ปวดศีรษะตุบๆ หากเปนมานานหรือความดันโลหติ
สูง มากๆอาจมีอาการเลือดกําเดาไหล ตามัว ใจสั่น มือเทาชา 

1.2 การแปลผลคาความดันโลหิต 
คาความดันโลหิตตัวบน (ซิสโตลิก) คือ คาความดันโลหิตขณะท่ีหัวใจบีบตัว 

ความดันโลหิตตัวลาง (ไดแอสโตลิก) คือ คาความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว 

2. โรคเบาหวาน 
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โรคเบาหวาน เกิดจากตับออนไมสามารถสรางอินซูลินไดเพียงพอ หรือเมื่อ
รางกายไมสามารถใชอินซูลินท่ีผลิตออกมาได ทําใหนํ้าตาลในเลือดสูงข้ึนอยูเปน
เวลานาน ระดับนํ้าตาลมากกวาหรือเทากับ 126 มิลลิกรัมตอลิตร (ขณะอดอาหาร 8 
ช่ัวโมงหรือมากกวา) ในกรณีท่ีระดับนํ้าตาลในเลือดขณะอดอาหารอยูในชวง 100-125 
มิลลิกรัมตอลิตร ถือวาเปนกลุมเสี่ยงสูงตอเบาหวาน 

3. โคเลสเตอรอลในเลือดสูงหรือไขมันในเลือดผิดปกติ 
ไขมัน คือ สารอาหารจําเปนท่ีรางกายใชเปนพลังงาน สรางฮอรโมนและ

วิตามินบางชนิด ไขมันในเลือดมาจากอาหารท่ีเรากินและรางกายสรางข้ึน การวัดระดับ
ไขมันในเลือด วัดเปนระดับโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด ระดับไขมันในเลือดท่ี
ตรวจวัดคือ 

“ไขมันรวม” หรือ โคเลสเตอรอลรวม 
“ไขมันไมดี” หรือ แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (LDL–C) หากมีจํานวนมาก 

ทําใหเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
“ไขมันดี” หรือ เอ็ช ดี แอล โคเลสเตอรอล (HDL-C) เปนโคเลสเตอรอลท่ีถูก

ลําเลียงออกจากอวัยวะตางๆ และผนังหลอดเลือด ทําใหลดการอุดตันของหลอดเลือด 
“ผูชวยผูราย” หรือไตรกลีเซอไรด หากมีปริมาณมากยิง่เพ่ิมความเสีย่งตอการ

เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 

4. ภาวะน้ําหนักเกิน โดยคาดัชนีมวลกายท่ีเหมาะสมในคนไทย ควรอยูระหวาง 18.5 – 
22.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
5. สูบบุหร่ี 
6. มีประวัติของพอ แม พ่ี นอง สายตรง ปวยเปนโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอด
เลือดสมอง 
7. รอบเอวเกิน  

7.1 วิธีการวัดรอบเอวท่ีถูกตองดังน้ี 
7.1.1 อยูในทายืน เทาท้ัง 2 หางกัน ประมาณ 10 เซนติเมตร 
7.1.2 ใชสายวัด วัดรอบเอวโดยผานสะดือ 
7.1.3 วัดในชวงหายใจออก (ทองแฟบ) โดยใหสายวัดแนบลําตัว ไมรัด

แนนและใหระดับของสายวัดท่ีรอบเอววางอยูในแนวขนานกับพ้ืน 
7.2 ผลเสียท่ีเกิดจากภาวะนํ้าหนักเกินหรืออวนลงพุง ไดแก 

7.2.1 ทําใหหลอดเลือดแดงท่ีไปเลี้ยงหัวใจตีบจึงเกิดโรคหัวใจไดงาย 
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7.2.2 ไตขับเกลือออกไดนอยลง ทําใหเกิดความดันโลหิตสูง 
7.2.3 ไขมันไตรกลีเซอไรดสูงทําใหเกิดหลอดเลือดตีบ หรืออุดตันทําให

เลือดไปเลี้ยงลดลง 
7.3 การคํานวณคารอบเอว 

 สูตรคํานวณ = สวนสูง (เซ็นติเมตร) 
             2 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงคาปกติของปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมได (ณัฐธิวรรณ พันธมุง et al., 
2559) 

ปจจัย คาปกต ิ
ความดันโลหิต คาตัวบน ≤ 120 mmHg          

คาตัวลาง ≤ 80 mmHg 
ระดับนํ้าตาลในเลือด (FBS) < 100 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไขมันรวม (Cholesterol) < 200 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไขมันไมดี (LDL) < 130 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไขมันดี” (HDL) ชาย > 40 มิลลิกรัมตอลิตร      

หญิง > 50 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) < 150 มิลลิกรัมตอลิตร 
ดัชนีมวลกาย (BMI) 18.5 – 22.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
รอบเอว ชาย < 90 เซนติเมตร             

หญิง < 80 เซนติเมตร 
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การประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใชตารางสี 

การประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใชตารางสี 
เปนการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะ 10 ปขางหนา
เพ่ือใหประชาชนทราบความเสี่ยงของตนเอง โดยแบงความเสี่ยงเปน 5 ระดับ 
(ณัฐธิวรรณ พันธมุง et al., 2559) คือ 

   < 10%   ความสี่ยงระดับต่ํา 
   10% - < 20%  ความสี่ยงระดับปานกลาง 
   20% - < 30%  ความสี่ยงระดับสูง 
   30% - < 40%  ความสี่ยงระดับสูงมาก 
   ≥ 40%   ความสี่ยงระดับสูงอันตราย 

1. ขอดีของการประเมินโอกาสเสี่ยง 
1.1 เปนการประเมินโอกาสเสี่ยงท่ีจะเปนโรคกลามเน้ือหัวใจตาย และโรคอัม

พฤกษอัมพาตในระยะเวลา 10 ปขางหนา 
1.2 ทราบความเสี่ยงของตนเองและปจจัยเสี่ยงท่ีตองแกไข 
1.3 ไดรับคําแนะนําในการจัดการตนเองเบ้ืองตน 

2. การประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใชแอปพลิเคชั่น 
Thai CVD Risk score 

2.1 กรณีไมใชผลเลือด 
   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แปลผล 
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2.2 กรณีใชผลเลือด 

  
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา: ปยทัศน ทัศนาวิวัฒน, สุพจน ตุลยาเดชานนท, สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน, 
ปริญญ วาทีสาธกกิจ, & สุกจิ แยมวงศ, 2015 

แปลผล 
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สวนท่ี 4 

การปฏิบัติการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน  
(Cardio Pulmonary Resuscitation: CPR) 
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การปฏิบัติการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน  

(Cardio Pulmonary Resuscitation: CPR) 

เปนการชวยเหลือระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิตเมื่อเกิด
ภาวการณหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเตนกะทันหันเพ่ือเปนการนําออกซิเจนเขาสู
รางกายและชวยใหมีการไหลเวียนโลหิตทําใหเน้ือเยื่อตางๆกลับมาทําหนาท่ีไดเปนปกติ
ดังน้ัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุตางๆ ท่ีทําใหผูบาดเจ็บเกิดภาวะหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเตน 
ผูประสบเหตุไมควรปลอยใหเวลาสูญเสียไปโดยไมไดทําการชวยเหลอืเพราะโอกาสรอด
ชีวิตของผูบาดเจ็บจะลดลงในทุกนาทีท่ีผานไปสิ่งสําคัญของการชวยเหลอืเมื่อประสบเหตุ
คือ โทรศัพทขอความชวยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทยทันทีจากน้ันชวย
ผูบาดเจ็บโดยการทําซี.พี.อาร. ในระหวางท่ีรอรถพยาบาลมาถึงการชวยเหลือท่ีถูกตอง 
และเหมาะสมกับสามารถชวยใหการหายใจ และไหลเวียนโลหิตของผูบาดเจ็บยังคงอยู 
เพ่ือประคับประคองชีวิตไว จนกระท่ังไดรับการชวยเหลือข้ันสูงจากบุคลากรทาง
การแพทยตอไป 

สาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน 

1. ระบบการไหลเวียนโลหิตและหัวใจลมเหลวจากภาวะโรคหัวใจ ช็อกจาก
การเสียเลือดและอุบัติเหตุตางๆเปนตน 

2. ทางเดินหายใจถูกอุดก้ันจากการสําลักอาหารหรือการสาลักควัน 
3. อุบัติเหตุตางๆ เชน ไฟฟาดูด จมนํ้า ไดรับยาเกินขนาด แพยา ขาดอากาศ 

อาการ และอาการแสดง 

1. หมดสติ (Unconsciousness) ไมมีการตอบสนองเมื่อถูกปลุกเหรอเรียก 
2. หยุดการหายใจ (No Breathing) ไมมีการเคลื่อนไหวข้ึนลงของทรวงอก 
หรือหนาทอง 
3. หัวใจหยุดเตน (No Pulse) ไมมีสัญญาณการไหลเวียนโลหิต คือไมมีการ

หายใจไมมีการไอ และไมมีการเคลื่อนไหวของรางกาย  

หวงโซความอยูรอด (Chain of Survival)  
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ผูประสบภาวะคุกคามตอชีวิต (Life threatening) คือ หัวใจวาย หยุดหายใจ 
หัวใจ หยุดเตน สําลัก อุบัติเหตุตางๆ เชน จมนํ้า ไฟฟาดูด ฯลฯมีโอกาส รอดสูง ถาผู
ประสบเหตุใหการชวยเหลือโดยการปฏิบัติตามข้ันตอนของหวงโซความอยูรอดดังน้ี 

ท่ีมา: https://cpr.heart.org/ 

1.โทรศัพทขอความชวยเหลือ จากระบบบริการฉุกเฉิน ทางการแพทยทันทีท่ี
หมายเลข 1669, 1554 หรือ 191 

2. ทําการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) โดยใหการชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ 
ตามอาการท่ีตรวจพบ เชน หยุดหายใจ ใหชวยหายใจโดยการ เปาปากเพ่ือใหมีออกซิเจน
เขาสูรางกาย หัวใจหยุดเตนใหชวยกด หนาอก เพ่ือใหมีการไหลเวียนของโลหิต ท่ีจะชวย
ใหผูบาดเจ็บ ไดรับออกซิเจนเขาสูรางกาย และมีการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยง อวัยวะ
สําคัญ 

3. กระตุนหัวใจดวยไฟฟา (Early Defibrillation) เพ่ือ ชวยใหหัวใจกลับมา
เตนเปนปกติ ถาทําไดรวดเร็วผูบาดเจ็บจะมีโอกาสรอดชีวิตมากข้ึน 

4. การดูแลข้ันสูง (Advance Care) เปนการรักษาโดย การใหยา การใสทอ
ชวยการหายใจโดยบุคลากรทางการแพทย ณ จุดเกิดเหตุและโรงพยาบาล เพ่ือให
ผูบาดเจ็บกลับคืนสูภาวะปกติ 

 

 

การปฏิบัติการชวยชีวิตในผูใหญ (Adult CPR) 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติการชวยชีวิตในผูใหญ (Adult CPR) 
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1.1 ประเมินความรูสึกตัว (Check for consciousness) โดยการปลุก ตบ
บริเวณบาเบาๆ เรียกผูปวย จับชีพจรท่ีคอ 

1.2 ขอความชวยเหลือ (Call for Help) เพ่ือโทรศัพทแจง 1669 จัดผูบาดเจบ็
ใหนอนราบบนพ้ืนเรียบ โดยรายละเอียดในการแจงขอมูลแก 1669 ตองรายงานขอมูล
ดังตอไปน้ี 1) ผูปวยไดรับการบาดเจ็บลักษณะอาการเปนอยางไร เกิดจากสาเหตุใด (ใน
กรณีท่ีทราบ) 2) รายละเอียดของผูปวยคือ เพศ ชวงอายุ จํานวนผูบาดเจ็บ ใด 3) บอก
สถานท่ีเกิดเหตุ เสนทาง จุดเกิดเหตุท่ีชัดเจน 4) บอกระดับความรูสึกตังของผูปวย 5) 
บอกความเสี่ยงท่ีอาจเกิดซ้ํา เชน อยูกลางถนนหรือรถติดแกส 6) บอกช่ือผูแจงเหตุ เบอร
โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได และ 7) การชวยเหลือเบ้ืองตนท่ีดําเนินการแลว และอาน
ตองปฏิบัติการชวยเหลือเบ้ืองตนตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี (สถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ, มปป) 

1.3 เปดทางเดินหายใจ (Open Airway = A) โดยการกดหนาผากและเชยคาง
ข้ึน ถามีสิ่งแปลกปลอมในปากใหลวงออก 

1.4 ตรวจการหายใจ (Check for breathing) โดย ตา – ดูทรวงอก หู – ฟง
เสียงลมหายใจ แกม – สัมผัสลมหายใจ  

1.5 ชวยการไหลเวียนโลหิต (Circulation = C) กดหนาอก 30 ครั้ง โดยการ
กดหนาอก 30ครั้งบริเวณท่ีจะกดหนาอก ชวงลางของกระดูกกลางหนาอก(sternum) 
บริเวณก่ึงกลางทรวงอกระหวางหัวนมท้ังสองขาง วางสนมือขางหน่ึงบริเวณก่ึงกลาง
หนาอก และวางสนมืออีกขางหน่ึงทับดานบนในลักษณะประสานมือ 

1.6 การชวยหายใจ (Rescue Breathing = B) โดยการเปาปาก 2 ครั้ง ใชน้ิว
มือบีบจมูกใหปดสนิทประกบปากใหสนิทกับปากผูปวยซึ่งคางตองแหงนข้ึนการเปาแตละ
ครั้งควรใชเวลาไมเกิน 10-15 วินาที และจะตองเห็นทรวงอกผูบาดเจ็บกระเพ่ือมข้ึนทุก
ครั้งท่ีเปาปาก 

ไมควรเปาลมเขาปอดมากเกินไป เพราะลมสวนเกินจะเขาไปในกระเพาะ
อาหาร เกิดอาการแทรกซอน นํ้ายอย หรือเศษอาหารลนจากกระเพาะอาหารเขาสูปอด
ได ถาทรวงอกไมกระเพ่ือมข้ึนใหจัดทาทางเดินหายใจใหมโดย การเชยคางใหแหงนสูงข้ึน
แลวเปาใหม ถาทรวงอกยังคงไมกระเพ่ือมข้ึน แสดงวามีการอุดก้ันทางเดินหายใจ 

จัดทานอนท่ีปลอดภัย หรือทานอนตะแคงก่ึงควํ่า ทําการกดหนาอก 30 ครั้ง 
โดยมีจังหวะหางกันหน่ึงพยางคจากการนับคือ หน่ึง...สอง...สาม...สี่...จนถึง...สามสิบ 
อัตราการกดหนาอก 100 ครั้ง/นาที กดลึก 1.5-2 น้ิว โดยกดอยางเร็วและแรงตองแนใจ
วาหนาอกจะคืนกลับมาปกติกอน จึงจะทําการกดครั้งตอไป สลับกับการเปาปาก 2 ครั้ง 
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ตอไปเรื่อยๆ จนครบ 5 รอบแลวจึงจับชีพจรท่ีคอ ถาไมมีชีพจรก็ใหปฏิบัติการชวยฟนคืน
ชีพตอไป จนกวาทีมชวยเหลือทางการแพทยจะมาถึง 

2. ขอสังเกต 

2.1 การปฏิบัติการชวยเหลือ ตองเริ่มตนชวยเหลือดวยความรวดเร็ว จะเกิด
ผลสําเร็จสูง 

2.2 ตองทํา การกดหนาอกอยางตอเน่ือง เพ่ือใหออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะท่ี
สําคัญ (สมอง หัวใจฯลฯ) เพียงพอ ท่ีจะชวยชีวิตได 

2.3 การเปาปากท่ีถูกตอง ตองเห็นทรวงอกกระเพ่ือมข้ึนทุกครั้ง (ในกรณีท่ีผู
ชวยเหลือมีความมั่นใจถึงความเสี่ยงเก่ียวกับโรคติดตอจากผูปวยเทาน้ัน เชน เปนญาติ
ตนเอง) ท้ังน้ี เพ่ือปองกันโรคติดตอท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

ภาพ แสดงข้ันตอนการปฏิบัติการชวยชีวิตในผูใหญ (Adult CPR) 

3. สิ่งท่ีแสดงวาการชวยชีวิตไดผล 
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3.1 รูสึกตัว มีการเคลื่อนไหวรางกาย ไอ กลืน 
3.2 หายใจไดเอง 
3.3 สีผิวหนังเปลี่ยนแปลงไดดีข้ึนอุณหภูมิรางกายอุนข้ึน 

4. จะหยุดทําการชวยชีวิตเมื่อใด 

4.1 ผูบาดเจ็บหายใจไดเอง 
4.2 มีบุคลากรทางการแพทยมาชวยเหลือ 
4.3 ผูชวยเหลือเหน่ือยจนไมสามารถชวยตอได 

 

5. อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการชวยชีวิต 

5.1 วางมือกดหนาอกผิดตําแหนง หรือ มือท่ีวางกระดอนไมอยูในตําแหนงเดิม
อาจทําใหเกิดกระดูกหัก (ซี่โครงกระดูก หนาอก) และปลายกระดูกสวนท่ีหักท่ิมแทง
อวัยวะภายใน ทําใหฉีกขาดและมีเลือดออกมาก 

5.2 ไมผอนมือหลังกดหนาอก หรือกดเร็วเกินไป ทําใหทรวงอกผูบาดเจ็บไม
กลับคืนสภาพเดิม ปริมาณเลือดท่ีไหลกลับสูหัวใจนอยลง สงผลใหเกิดการกดหนาอกครัง้
ตอไป มีปริมาณเลือดออกจากหัวใจนอยลง ไมเพียงพอกับความตองการของอวัยวะตางๆ 

5.3 กดหนาอกลึกมากเกินไปทําใหกลามเน้ือหัวใจชํ้า ฉีกขาด 
5.4 เปาลมเขาปอดมากเกินไปเปาแรงเกินไปหรือปดทางเดินหายใจไมดีทําให

ลมสวนเกินเขาสูกระเพราะอาหารนํ้ายอย และเศษอาหารอาจลนเขาสูปอดทําใหเกิด
อันตรายได 
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สวนท่ี 5 

การปฐมพยาบาล 

 



 

45 
 

การปฐมพยาบาล 

การปฐมพยาบาล หมายถึง การใหความชวยเหลือแกผูบาดเจ็บหรือผูปวย ณ 
สถานท่ีเกิดเหตุ โดยใชอุปกรณเทาท่ีหาไดในขณะน้ัน กอนท่ีผูบาดเจ็บจะไดรับการดูแล
รักษาจากบุคลากรทางการแพทย หรือสงตอไปยังโรงพยาบาล 

วัตถุประสงคของการปฐมพยาบาล  

เพ่ือชวยชีวิตเปนการลดความรุนแรง ของการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยทําให
บรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และชวยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว รวมท้ังปองกันความ
พิการท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง 

การประเมินเบ้ืองตน 

การประเมินเบ้ืองตน เปนการรวบรวมขอมูล เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน
ใหการชวยเหลือเบ้ืองตนการประเมินเบ้ืองตนมี 2 ประเภท คือ 

1. การประเมินสถานการณ เปนการรวบรวมขอมูลขาวสารเ ก่ียวกับ
สถานการณ สภาพแวดลอม ภาวะอันตรายความรุนแรงและปลอดภัยตางๆ เพ่ือเปน
แนวทางในการพิจารณาวางแผนใหการชวยเหลือผูปวยไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2. การประเมินสภาพผูปวย เปนการรวบรวมขอมูลความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับ
ผูปวย เพ่ือเปนแนวทางในการใหความชวยเหลือผูปวยตามความรุนแรง และลําดับ
กอนหลัง 

ขั้นตอนการชวยเหลือเมื่อพบผูประสบเหตุฉุกเฉิน 

1. การสํารวจสถานการณ ตองประเมินวาสถานการณหรือสภาพแวดลอมน้ัน
ปลอดภัยพอท่ีจะเขาไปชวยผูบาดเจ็บหรือไม ถาไมปลอดภัยตองขอความชวยเหลอืจาก
หนวยกูภัยตางๆ โดยเร็ว และไมควรเขาไปในสถานการณน้ัน เพราะอาจเปนอันตรายตอ
ผูชวยเหลือได 

* ความปลอดภัยของสถานท่ีเกิดเหตุ 
- ประเมินความรุนแรงของสถานการณ 
- หลีกเลี่ยงการเขาใกลวัตถุหรือสถานท่ีกอใหเกิดอันตรายเพ่ิมข้ึน เชน 

ถังนํ้ามันเช้ือเพลิง ถังแกสหรือตึกถลม 
* ความปลอดภัยของตนเองและผูบาดเจ็บ 
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- ปองกันการติดเช้ือ โดยการไมสัมผัสกับเลือดของผูบาดเจ็บโดยตรง 
ควรมีสิ่งปองกัน 

- ไมยุงเก่ียวกับเหตุการณ ยกเวนเรื่องการดูแลรักษาผูบาดเจ็บ 
* คํานึงถึงกลไกการบาดเจ็บ 

- การบาดเจ็บเกิดจากสาเหตุใด 
- ความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
- จํานวนผูบาดเจบ็ 

2. การประเมินสภาพผูปวยข้ันตน เปนการประเมินเพ่ือใหทราบวาเกิดภาวะ
คุกคามชีวิตผูปวยหรือไม โดยวิธีการปฏิบัติดังน้ี 

* แนะนําตัว บอกช่ือ และอธิบายใหผูปวยหรือญาติทราบวาเราเปนใคร จะ
ใหการชวยเหลืออะไร 

* ตรวจดูความรูสึกตัว โดยการเรียกหรือตีท่ีไหลเบาๆ เพ่ือดูวาผูปวย
รูสึกตัวหรือไม 

- รูสึกตัวดี จะถามตอบรูเรื่อง 
- รูสึกตัวบาง ถามตอบไดบางแตไมคอยรูเรื่อง 
- ไมรูสึกตัวเลย แมจะหยิกหรือเขยาตัวแลวก็ตาม 

* ตรวจดูทางเดินหายใจ ดูวามเีศษอาหารหรือฟนปลอมอยูในปากหรือไม 
- ผูปวยรูสึกตัว ใหตรวจดูวาหายใจสะดวกหรือไม ถาไมสะดวกใหเปด

ทางเดินหายใจ 
- ผูปวยไมรูสึกตัว ตรวจดูวาทางเดนิหายใจโลงหรือไม โดยจดัทาเปด

ทางเดินหายใจ 
- ผูปวยท่ัวไปใชวิธีดันหนาผากและยกคาง 
- ผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บหรือไมรูสาเหตุการบาดเจ็บ หรือหมดสติ ให

ตรึงกระดูกสันหลังสวนคอ ใชวิธีการยกขากรรไกรข้ึน เพ่ือเปดทางเดินหายใจ 
* ตรวจดูการหายใจ เพ่ือดูวาผูปวยหายใจหรือไม มีวิธีปฏิบัติดังน้ี 
เปดทางเดินหายใจในผูปวยท่ีไมมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง หรือคอ 

โดยการใชมือขางหน่ึงดันหนาผาก และมืออีกขางเชยคางใหหนาผูปวยแหงนข้ึนขางบน 
หลังจากน้ันตรวจดูโดยการเอียงหนากมลงไปเอาแกมเขาไปใกลจมูกผูปวย และคอย
สังเกต ใชตามองดูหนาอกวากระเพ่ือมข้ึนลงตามการหายใจหรือไม หูฟงเสียงหายใจและ
แกมมีลมมาสัมผัสหรือไม ใหดูลักษณะการหายใจวาหายใจลําบากหรือไม เร็วหรือชา 
(ปกติในผูใหญหายใจประมาณ 12-20 ครั้งตอนาที) 
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* ตรวจชีพจร เพ่ือดูวาหัวใจเตนหรือไม (ปกติในผูใหญประมาณ 60-100 
ครั้งตอนาที)ผูปวยท่ีรูสึกตัว ใหจับชีพจรท่ีขอมือ หรือขอพับแขนผูปวยไมรูสึกตัว ใหจับ
ชีพจรท่ีคอ 

* ตรวจดูวามีบาดแผล เลือดออกมากหรือไมถามีใหทําการหามเลือด
โดยเร็ว 

* การขอความชวยเหลือ เมื่อตรวจดูสภาพผูปวยอยางคราวๆเสร็จแลว ให
รีบแจงขอความชวยเหลือจากหนวยแพทย โทรศัพทหมายเลข 1669 ในขณะแจงขอ
ความชวยเหลือ ตั้งสติใหดีพูดจาใหชัดเจนตื่นเตนตกใจพรอมท้ังใหรายละเอียดขอมูล
ตางๆ ดังน้ี สถานท่ีเกิดเหตุ บอกจุดท่ีสังเกตไดงาย ช่ือผูแจงขอความชวยเหลือ และเบอร
โทรศัพทท่ีสามารถติดตอกลับไปได เกิดเหตุอะไร มีผูบาดเจ็บก่ีคน แตละคนมีอาการ
บาดเจ็บอยางไรบางใหการชวยเหลือข้ันตนไปแลวอยางไรบาง 

การปฐมพยาบาลบาดแผล การหามเลือด 

การบาดเจ็บใดๆก็ตาม แมจะเห็นเปนบาดแผลภายนอกเล็กๆ แตอาจเปน
สาเหตุใหอวัยวะภายในบาดเจ็บรุนแรงได ตลอดจนเปนสาเหตุ ใหเลือดออกมาก ช็อก 
หัวใจหยุดเตน สมองบาดเจ็บ รวมท้ังเสนประสาทถูกทําลายได 

 

1. หลักการหามเลือด 

1.1 ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง การปองกันการติดเช้ือ หาก
ตองไปสัมผัสบาดแผลและเลือดของผูปวยโดยตรง ควรสวมถุงมือยาง หรือหาวัสดุใกลตัว
เชน ถุงพลาสติก 

1.2 แผลเล็กกดโดยตรงลงบนบาดแผล แผลใหญข้ึนใชฝามือกดปลายแผล
ไว วิธีท่ีดีท่ีสุดคือใชผาสะอาดพับหนาๆ กดลงบนบาดแผลในกรณีฉุกเฉินใชเสื้อ 
ผาเช็ดหนา ผาพันคอ แตถาไมมีจริงๆ ใชฝามือกดลงไปตรงๆ ไดเลยนานประมาณ 10 
นาทีถาเลือดยังไมหยดุใหเตมิผาช้ินใหมลงบนช้ินเดิมท่ีปดอยูบนบาดแผล 

1.3 ใชผายืดพันทับบนผาท่ีปดกดบาดแผลไว 
1.4 ถาเลือดออกมาก อยาเสียเวลาทําแผลใหใชมือกดบนบาดแผล พรอม

ท้ังยกสวนน้ันใหสูงข้ึนเหนือระดับหัวใจ ในกรณีท่ีไมมีกระดูกบรเิวณน้ันหักรวมดวย 
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1.5 ถาเลือดยังไมหยุด ใหใชน้ิวมือกดตรงจุดเสนเลือดแดงท่ีมาเลี้ยงบริเวณ
บาดแผลท่ีชวยทําใหการไหลของเลือดชาลงช่ัวคราว การใชน้ิวกดเสนเลือดน้ีจะตองทํา
ควบคูกับการกดลงบนบาดแผลโดยตรง ไมควรใชวิธีน้ีวิธีเดียว 

1.6 เฝาระวังอาการช็อกเน่ืองจากการเสียเลือดจะมีอาการ ดังน้ี หนามืด 
เวียนศีรษะ หนาซีดตัวเย็น เหง่ือออก ชีพจรเบา เร็ว หรือคลําไมไดตําแหนงกดเสนเลือด
แดง 

2. บาดแผลท่ีมีอวัยวะสวนปลายถูกตัดขาด 

ใหทําการหามเลือด ตามหลักการหามเลือด และเก็บช้ินสวนอวัยวะท่ีถูกตัด
ขาดดวยวิธี ดังน้ี 

- กดและยกสวนท่ีบาดเจ็บใหสูง 
- วางสวนท่ีขาดใสถุงพลาสติกท่ีแหงและสะอาดเพ่ือปองกันอวัยวะน้ันแหง 

แลวปดปากถุงใหแนนอยาพยายามใชยาฆาเช้ือโรคหรือลางสวนท่ีขาดน้ัน 
- นําถุงท่ีใสอวัยวะน้ันแชลงในนํ้าแข็งหรือในนํ้าเย็น 
- สงผูปวยไปโรงพยาบาลโดยเร็ว พรอมอวัยวะสวนท่ีขาด 

3. แผลไหม (Burn) 

ผิวหนังท่ีปกคลุมรางกายมีหนาท่ีปองกันอันตรายและเช้ือโรคมิใหเขาสูรางกาย 
เมื่อผิวหนังถูกทําลายดวยความรอนเกิดเปนแผลไหมจะทําใหเกิดอันตรายแกรางกาย
ตั้งแตเล็กนอยไปจนถึงเสียชีวิตได การชวยเหลืออยางถูกตองจะชวยลดความรุนแรงได 
หลักการปฐมพยาบาลแผลนํ้ารอนลวก มีดังน้ี 

3.1 หยุดยั้งความรอน โดยปฏิบัตดิังน้ี 
- ดับไฟโดยใชนํ้าราด หรือใชผาหนาๆคลุมตัว 
- ถอดเสื้อผาท่ีไหมไฟหรือถูกนํ้ารอน พรอมถอดเครื่องประดับท่ีอมความ

รอนออกใหหมด 
3.2 ตรวจรางกาย ดังน้ี 

- การหายใจ ถาพบสิ่งผิดปกติ เชนเสียงแหบหายใจมีเสียงผิดปกติ เสมหะ
มีเขมาปน ตองชวยหายใจโดยเร็ว 

- ชีพจร ถาเบามาก หรือไมเตนตองชวยนวดหัวใจ 
- การบาดเจ็บ มีบาดแผลเลือดออก ตองหามเลือดถากระดูกหักก็ตอง

เขาเฝอกช่ัวคราวให 
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- ประเมินความรุนแรงของแผลไฟไหม และใหการชวยเหลือตามความ
เหมาะสม 

สารเคมีเขาตา 

1. การชวยเหลือ 

1.1 ลางตาดวยนํ้าสะอาด นานประมาณ 20 นาทีโดยใช วิธีเปดนํ้าจากกอก
เบาๆ ลางหรือเทนํ้าจากแกวลางระวังอยาใหนํ้า กระเด็นเขาตาอีกขางหน่ึง 

1.2 ปดตาดวยผาสะอาด หามขยี้ตา 
1.3 นําสงโรงพยาบาล 

 

2. สิ่งท่ีควรปฏิบัต ิ

2.1 ใชความเย็นจากนํ้าระบายความรอนออกจากบาดแผล 
2.2 ปดดวยผาแหงและสะอาด 
2.3 ดูแลปองกันไมใหเกิดภาวะช็อก โดยรักษาอุณหภูมิของรางกายไมใหเย็น

จัดเกินไป ดวยการหมผาใหความอบอุน ในรายท่ีบาดเจ็บไมมาก และรูสึกตัวดีใหดื่มนํ้า
มากๆ 

3. สิ่งท่ีไมควรปฏิบัติ 

3.1 หามใชนํ้าแข็ง นํ้าเย็นจัดประคบ หรือวางลงบนบาดแผลไฟไหม 
3.2 หามใชสิ่งตางๆปดแผลยกเวนผาสะอาด 
3.3 หามดึงช้ินสวนตางๆของเสื้อผาท่ีไหมติดหนังออก 
3.4 หามระบายความรอนแผลไหมท่ีลึกกวาช้ันผิวหนัง 
3.5 หามเจาะถุงนํ้า 
3.6 หามใชข้ีผึ้ง ครีม ท่ีกอใหเกิดความรอนทาบริเวณบาดแผลไฟไหม 

ขอเคลื่อน 

ขอเคลื่อน หมายถึง สวนของขอตอบริเวณปลายกระดูกเคลื่อนหรือหลุดออก
จากท่ี เกิดจากการถูกกระชากอยางแรง หรือมีโรคท่ีขออยูกอนแลว เชน วัณโรคท่ีขอ
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สะโพก ผูปวยจะมีอาการคือ ปวด บวม เคลื่อนไหวบริเวณขอไมได อาจคลําพบบริเวณ
ปลายกระดูกท่ีหลุดได การปฐมพยาบาลมีดังน้ี 

1. ใหขอพักน่ิง อยาพยายามดึงกลับเขาท่ี 
2. ประคบดวยความเย็น ใน 48 ช่ัวโมงแรก 
3. เขาเฝอกช่ัวคราว หรือใชผาพัน 
4. รีบนําสงโรงพยาบาล ควรงดอาหาร นํ้า และยาทุกชนิดกระดูกหัก 

การปฐมพยาบาลท่ีถูกตอง จะทําใหกระดูกติดกันไดเร็ว กลับคืนเปนปกติได
ภายหลังท่ีไดรับการรักษาท่ีถูกตองจากแพทย ในทางตรงกันขามหากใหการชวยเหลือไม
ถูกวิธี อาจเกิดอันตรายตอชีวิต หรือเกิดความพิการได เชน 

ลมบาหม ู

ลมบาหมู เปนโรคของระบบประสาท มักมีอาการเตือน กอนชัก มีประสาท
สัมผัสผิดไป เชน ไดกลิ่นประหลาด เห็นภาพ หลอน ไดยินเสียงแปลกๆ คลายละเมอ
นํ้าลายฟูมปาก อาจมี เลือดออกในปากหรือกัดลิ้นตัวเองขณะชักจะไมรูสกึตัวประมาณ 5 
นาที เมื่อรูสึกตัวจะมีอาการงงและสับสน ตอมาจะนอนหลับ หลังชักเปนช่ัวโมง 

1. การปฐมพยาบาล 

1.1 อยาตกใจ หามคนมุง หรือเขาไปรบกวนขณะชัก 
1.2 ดูแลปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ เชน ตกบันได หรือลมลงศีรษะ 

กระแทกพ้ืน จมนํ้า 
1.3 ใหผูปวยนอนลงกับพ้ืน ใชผานุมๆ รองศีรษะขณะชัก 
1.4 คลายเสื้อผาใหหลวม 
1.5 หลังจากหยุดชัก จัดทานอนตะแคงหนา ดูแลทางเดินหายใจอยาใหอุด

ตัน 
1.6 คอยดูแลจนกวาจะฟน 

2. ทานอนท่ีปลอดภัย 

เปนการจัดทานอนสําหรับคนหมดสติ แตยังหายใจและ หัวใจยังเตนอยูหรือ
เปนทานอนสําหรับผูท่ีไดรับการชวยชีวิตจน ฟนแลว โดยใหผูปวยนอนตะแคงก่ึงควํ่าไป
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ขางใดขางหน่ึง เพ่ือ ชวยไมใหลิ้นตกไปอุดก้ันทางเดินหายใจเปนการเปดทางเดิน หายใจ 
ชวยใหสิ่งท่ีอาเจียน นํ้ามูกนํ้าลายไหลออกจากปากไดสะดวก 

ขอควรระวัง หาม! จัดทาน้ีในผูปวยท่ีสงสัยหรือมีการบาดเจ็บของกระดูกคอ 
หรือกระดูกสันหลังเน่ืองจากจะทํา ใหกระดูกเคลื่อนไปกดทับเสนประสาท หรือไขสัน
หลังจนอัมพาตได 

เลือดกําเดาออก 

เกิดจากการกระแทก สั่งนํ้ามูกแรงๆ การแคะจมูกใหการชวยเหลือดงัน้ี 

1. น่ังกมศีรษะเล็กนอยบีบจมูกนาน 10 นาที หายใจทางปาก 
2. วางนํ้าแข็ง หรือผาเย็นบนสันจมูกหรือหนาผาก 
3. ถาไมหยุดรีบไปพบแพทย 
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ศัพทพ้ืนฐานทางการแพทย 

คําศัพทชุดท่ี 1 คําศัพทชุดท่ี 2 คําศัพทชุดท่ี 3 
1.มก./ดล. 1.สมดลุ 1. ระดับไขมันโคเลสเตอรอล 
2.จอตา 2.ชอนกาแฟ 2. ระดับไขมันไตรกลีเซอรไรด 
3.เลนสตา 3.ชอนกินขาว 3. ระดับไขมันเอชดีแอล 
4.วุนตา 4.ผงชูรส 4. ระดับไขมันแอลดีแอล 
5.ว่ิงเหยาะ 5.เอ็กซเรยปอด 5. ธงโภชนา 
6.บริกรรม 6.สมุดประจําตัว 6.มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 
7.องุนสด 7.ดัชนีมวลกาย 7.มิลลเิมตรปรอท 
8.สมาธิ 8.ไขขาวในปสสาวะ 8.ช็อกโกแลต 
9.ฟอกเลือด 9.ชีพจรหลังเทา 9. โซเดียม 
10.ภาวนา 10.ชีพจรตาตุมดานใน 10. ผลกระทบ  
11.พุทโธ 11.คลื่นไฟฟาหัวใจ 11.วิกฤต ิ
12.ลูกอม 12.เสนเลือดฝอย 12.ปฏิบัติการ 
13.ชอนยา 13.นํ้ามันปาลม 13.กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด 
14.ชอนชา 14.แกงเลียงกุงสด 14.เสนเลือดฝอยรางแหในลูกตา 
15.จักษุแพทย 15.นมสดพรองมันเนย 15.การควบคุมความดันโลหิตสูง 
16.อัมพฤกษ 16.กิจวัตรประจําวัน 16.การควบคุมเบาหวาน 
17.อัมพาต 17.ยาละลายลิม่เลือด 17.หนวยบริโภค 
18.จักรยาน 18.โปรตีนในปสสาวะ 18.ปจจัยเสี่ยง 
19.แพยา 19.ความเขมขนของเลือด 19.≤ (นอยกวาหรือเทากับ) 
20.นํ้าตาลในเลือด 20.คานํ้าตาลหลังอาหาร 20.≥ (มากกวาหรือเทากับ) 
21. ความดันโลหติ 21.คานํ้าตาลสะสม  
22. การประเมิน 22.ภาวะแทรกซอน  
23. ไตเสื่อม   
24. หมดสต ิ   
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Teach back cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เนื้อหา 

ถายทอดโดย  

อสม. 

Care giver 

จดจําและเขาใจ 

อสม. ถามเพ่ือ

ทดสอบความรู 

  

อสม. อธิบายขอมูล

เพ่ือให care giver 

นําไปใชประกอบการ

 

อสม. ตรวจสอบ

ความเขาใจ 
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ระบบปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 

ท่ีมา: สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิ
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เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลระบบการเสรมิสรางความ
รอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมอง 

และหัวใจ 
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แบบสัมภาษณ 

เรื่อง การสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉิน

จากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูสูงอายุ โดยชุมชนมีสวนรวม 

เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม 
         แบบสัมภาษณฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาสถานการณความรอบรูดานสุขภาพ
สําหรับผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอด
เลือดของผูสูงอายุ ท่ีปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํา
ขอมูลดังกลาวไปสรางรูปแบบการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันการ
เจ็บปวยฉุกเฉินจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูสูงอายุท้ังน้ีขอใหทานมั่นใจวาขอมูล
ท้ังหมดจะถูกนําเสนอเปนภาพรวมโดยไมมีการระบุตวับุคคล ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดจะ
ถูกนําไปไวเปนความลับ ผูวิจัยขอความกรุณาทานสละเวลาตอบแบบสอบถามตามความ
เปนจริง 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

คณะผูวิจัย 
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แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1  ขอมูลลักษณะทางประชากร 
สวนท่ี 2  แบบวัดความรอบรูดานสุขภาพสาํหรับผูปวยโรคเบาหวานและความ

ดันโลหติสูง 
สวนท่ี 3  แบบประเมินความเสีย่งโรคหัวใจและหลอดเลือด 

สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะประชากร 

คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย ✓หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริงดัง
ขอตอไปน้ี 

ขอท่ี คําถาม สําหรับ
ผูวิจัย 

1. เพศ       1.  ชาย               2.  หญิง Q1 
2. อายุ......ป Q2 
3. สถานภาพสมรสของทาน 

  1.  โสด   2.  สมรส       3.  หยา 
  4.  หมาย          5.  แยก 

Q3 

4. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของทาน 
 1.ไมไดรับการศึกษา     2.ประถมศึกษา 
 3.มัธยมศึกษาตอนตน   4.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 5.ปวส./อนุปรญิญา     6.ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

Q4 

5. อาชีพ 
 (1)  ขาราชการ            (2)  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (3)  พนักงานบริษัท        (4)  ธุรกิจสวนตัว  
 (5)  คาขาย            (6)  รับจาง/ลูกจาง  
 (7)  นักเรียน/นักศึกษา   (8)  เกษตรกรรม/ปศุสตัว/ประมง 
 (9)  วางงาน             (10)  อ่ืน ๆ โปรดระบุ……....…… 

 

Q5 

6. ทานคิดวารายไดท้ังหมดท่ีทานไดรบัจากทุกแหลงเพียงพอหรือไม 
 1. เพียงพอ/เหลือเก็บ   2. เพียงพอ/ไมเหลือเก็บ 
 3. เพียงพอบางครั้ง    4. ไมเพียงพอ 

 

Q6 
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ขอท่ี คําถาม สําหรับ
ผูวิจัย 

7 ประวัติการสูบบุหรี ่
    1. สูบ........................มวน/วัน            2. ไมสูบ     
   3. เคยสูบ ระยะเวลาการสูบ..........ป ..............มวน/วัน    

Q7 

8. ทานมีโรคประจําตัวนอกจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
หรือไม 

 1.ไมม ี
    มี ทานเปนโรค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

    2.โรคไขมันในเลือดสูง ระยะเวลาท่ีเปนโรค……….ป 
    3.โรคไต ระยะเวลาท่ีเปนโรค…………………..…….ป 
    4.อ่ืนๆโปรดระบุ………………………………………….. 

Q8 
 
 

9. ทานปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมานาน……………….ป Q9 
10. ทานปวยดวยโรคเบาหวานมานาน……………………….ป Q10 
11. ประวัติการเจ็บปวยของบุคคลในครอบครัวของทาน 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
1.โรคความดันโลหิตสูง   
 1.พอ    2.แม    3.พ่ีนอง/ญาติ   4.ไมทราบ/ไมม ี
2.โรคไขมันในเลือดสูง    
 1.พอ    2.แม    3.พ่ีนอง/ญาติ   4.ไมทราบ/ไมม ี
3.โรคหัวใจ      

1.พอ    2.แม    3.พ่ีนอง/ญาติ   4.ไมทราบ/ไมม ี
4.โรคไต                    

1.พอ   2.แม    3.พ่ีนอง/ญาติ   4.ไมทราบ/ไมม ี
5.โรคเบาหวาน      

1.พอ    2.แม    3.พ่ีนอง/ญาติ   4.ไมทราบ/ไมม ี

 
 

Q11.1 
Q11.2 

 
Q11.3 

 
Q11.4 

 
Q11.5 

12. ปจจุบันทานมีอาการและอาการแสดงดังน้ี 
1.ทานรูสึกหิวนํ้าและดืม่นํ้าบอย                               
    1.มี  2.ไมม ี
2.ทานปสสาวะบอยในเวลากลางคนื                    
    1.มี  2.ไมม ี

 
Q12.1 

 
Q12.2 
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ขอท่ี คําถาม สําหรับ
ผูวิจัย 

3.ทานรูสึกวามีอาการชาปลายมือปลายเทา                    
    1.มี  2.ไมม ี
4. ทานมีอาการปวดศีรษะบอยๆ                               
    1.มี  2.ไมม ี
5. ทานควบคุมความดันโลหติไมไดบอยๆ                    
    1.มี  2.ไมม ี

Q12.3 
 

Q12.4 
 

Q12.5 

ขอมูลจากคลินิก(สําหรับผูปวยวิจยั) 
13. สวนสูง……………………..เซนติเมตร Q13 
14. นํ้าหนัก……………………..กิโลกรัม Q14 
15. เสนรอบเอว………………...เซนติเมตร Q15 
16. คาความดันโลหติ 

16.1 ซิสโตลิก………………………มิลลิเมตรปรอท 
16.2 ไดแอสโตลิก…………………..มลิลิเมตรปรอท 

 
Q16.1 
Q16.2 

17. ระดับนํ้าตาลในเลือด(ครั้งลาสุด) 
17.1 FBS ……………………………………..mg% 
(วันท่ี…………………………..) 
17.2 HBA1C…………………………………..%     
(วันท่ี……………………….…..) 

 
Q17.1 

 
Q17.2 

18. คลอเลสเตอรอล………………………………...mmol/l Q18 

19. LDL…………………………………………….mmol/l Q19 

20. HDL……………………………………………mmol/l Q20 

21. TG……………………………………………mmol/l Q21 
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สวนท่ี 2  แบบวัดความรอบรูดานสุขภาพสําหรับผูปวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
คําชี้แจง แบบวัดความรอบรูดานสุขภาพ สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน และความดันโลหิต

สูง ประกอบดวย 8 ตอน ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1  ความตองการความชวยเหลือดานขอมูลสุขภาพ (2 ขอ) 

ตอนท่ี 2  การอานศัพทพ้ืนฐาน (66 ขอ) 

ตอนท่ี 3  ความสามารถในการอานและเขาใจตัวเลข 

ตอนท่ี 4  ความสามารถในการเขาถึง หรือแสวงหาขอมูลสุขภาพ (5 ขอ) 

ตอนท่ี 5 ความรูความเขาใจ (36 ขอ) 

-ตอบท้ังผูท่ีเปนท้ังโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง (14 ขอ) 

-ตอบเฉพาะผูท่ีเปนโรคเบาหวาน (16 ขอ) 

-ตอบเฉพาะผูท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง (6 ขอ) 

ตอนท่ี 6  การปฏิบัติในกรณีถูกถามปญหาตาง ๆ (17 ขอ) 

ตอนท่ี 7  การตัดสินใจท่ีถูกตองในการปฏิบัติในอนาคตหรือเง่ือนไขการใชชีวิต    

(11 ขอ) 

ตอนท่ี 8  การปฏิบัติพฤติกรรม (8 ขอ) 
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ตอนท่ี 1 ความตองการความชวยเหลือดานขอมูลสุขภาพ 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงในชองความถ่ีท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

ขอ
ท่ี 

คําถาม สําหรับ
ผูวิจัย 

1. บอยคร้ังแคไหนที่คุณตองการใครสักคนที่จะชวยคุณอาน
เอกสารขอมูลทางสุขภาพ     ทีไ่ดรับจากแพทยพยาบาล 
หรือเจาหนาที่สาธารณสุขอ่ืนๆ 

 1. ทุกคร้ัง   2. บอยคร้ัง   3. นานๆ คร้ัง  
 4. ไมเคย 

HL1 

2. คุณเคยตองการความชวยเหลือในการกรอกขอมูลในการมา
ติดตอรับการรักษาจากแพทยบางไหม 

 1. ทุกคร้ัง   2. บอยคร้ัง   3. นานๆ คร้ัง   
 4. ไมเคย 

HL2 
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ตอนท่ี 2 การอานศัพทพ้ืนฐาน (V) 

คําช้ีแจง ใหผูรับการประเมินอานคําเปนคําๆ จํานวน66 คํา โดยใชเวลาอานคาํละ
ประมาณ 4-5 วินาทีถาอานไมไดหรือหยุดสะกดอยูเกินเวลาท่ีกําหนด ใหหยุด
อานคําน้ัน ถือวาอานไมได และใหอานคําตอไป เจาหนาท่ีผูประเมินการอาน

ศัพททําเครื่องหมาย ✓ ในชองท่ีอานไดถูกตอง 

แบบประเมินการอาน ศัพทพ้ืนฐานทางการแพทย 

คําศัพทชุดท่ี 1 อาน
ได 

คําศัพทชุดท่ี 2 อาน
ได 

คําศัพทชุดท่ี 3 อาน
ได 

0 อานไมได/ไมถูก    
1 อานได 

0 อานไมได/ไมถูก    
1 อานได 

0 อานไมได/ไมถูก    
1 อานได 

1.มก./ดล.  1.สมดลุ  1. ระดับไขมัน
โคเลสเตอรอล 

 

2.จอตา  2.ชอนกาแฟ  2. ระดับไขมัน
ไตรกลีเซอรไรด 

 

3.เลนสตา  3.ชอนกินขาว  3. ระดับไขมัน
เอชดีแอล 

 

4.วุนตา  4.ผงชูรส  4. ระดับไขมัน
แอลดแีอล 

 

5.ว่ิงเหยาะ  5.เอ็กซเรยปอด  5. ธงโภชนา  
6.บริกรรม  6.สมุดประจําตัว  6.มิลลิกรัม

เปอรเซ็นต 
 

7.องุนสด  7.ดัชนีมวลกาย  7.มิลลเิมตร
ปรอท 

 

8.สมาธิ  8.ไขขาวใน
ปสสาวะ 

 8.ช็อกโกแลต  

9.ฟอกเลือด  9.ชีพจรหลังเทา  9. โซเดียม  
10.ภาวนา  10.ชีพจรตาตุม

ดานใน 
 10. ผลกระทบ
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คําศัพทชุดท่ี 1 อาน
ได 

คําศัพทชุดท่ี 2 อาน
ได 

คําศัพทชุดท่ี 3 อาน
ได 

0 อานไมได/ไมถูก    
1 อานได 

0 อานไมได/ไมถูก    
1 อานได 

0 อานไมได/ไมถูก    
1 อานได 

11.พุทโธ  11.คลื่นไฟฟา
หัวใจ 

 11.วิกฤติ  

12.ลูกอม  12.เสนเลือดฝอย  12.ปฏิบัติการ  
13.ชอนยา  13.นํ้ามันปาลม  13.กลามเน้ือ

หัวใจขาดเลือด 
 

14.ชอนชา  14.แกงเลียงกุงสด  14.เสนเลือด
ฝอยรางแหใน
ลูกตา 

 

15.จักษุแพทย  15.นมสดพรอง
มันเนย 

 15.การควบคุม
ความดันโลหิต
สูง 

 

16.อัมพฤกษ  16.กิจวัตร
ประจําวัน 

 16.การควบคุม
เบาหวาน 

 

17.อัมพาต  17.ยาละลายลิม่
เลือด 

 17.หนวยบริโภค  

18.จักรยาน  18.โปรตีนใน
ปสสาวะ 

 18.ปจจัยเสี่ยง  

19.แพยา  19.ความเขมขน
ของเลือด 

 19.≤  

20.นํ้าตาลในเลือด  20.คานํ้าตาลหลัง
อาหาร 

 20.≥  

21. ความดันโลหติ  21.คานํ้าตาล
สะสม 

   

22. การประเมิน  22.
ภาวะแทรกซอน 

   

23. ไตเสื่อม      
24. หมดสต ิ      
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ตอนท่ี 3 ความสามารถในการอานและเขาใจตัวเลข (M) 

คําช้ีแจง โปรดจับคูคาผลการตรวจสําคัญท่ีบงช้ีสภาวะสุขภาพแตละตัวดังตัวอยาง 

ตัวอยาง  
______ก_____ 1 น้ําหนัก 

 

 

 

________M1. ความดันโลหติ           ก. 30 น้ิว     ( ) 1.ถูก ( )0. ผิด 
________M2. รอบเอว                ข. 120/80 มม.ปรอท         ( ) 1.ถูก ( )0. ผิด 
________M3. ระดับนํ้าตาลในเลอืด ค. 70-130 มก./ดล. ( ) 1.ถูก ( )0. ผิด 
________M4. ระดับไขมันในเลือด HDL ง. นอยกวา 100 มก./ดล.     ( ) 1.ถูก ( )0. ผิด 
________M5. ระดับไขมันในเลือด LDL จ. นอยกวา 200 มก./ดล.     ( ) 1.ถูก ( )0. ผิด 
________M6. โคเลสตอรอล              ช. มากกวา 40 มก./ดล.      ( ) 1.ถูก ( )0. ผิด 
________M7. ระดับนํ้าตาลสะสม      ญ. 80 ครั้งตอนาที ( ) 1.ถูก ( )0. ผิด 
________M8. ดัชนีมวลกาย           ฎ. นอยกวา 7.0 มก. %      ( ) 1.ถูก ( )0. ผิด 
 ฏ. 50 กิโลกรัม  ( ) 1.ถูก ( )0. ผิด 
 ฐ. 23 กิโลกรัมตอเมตร2 ( ) 1.ถูก ( )0. ผิด 

                                                  

 

 

 

 

 

 

  

สําหรับนักวิจยั 
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ตอนที่ 4 การแสวงหาขอมูลสุขภาพ (A) 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

ถาทานอยากไดขอมูลเรื่องสุขภาพเก่ียวกับโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงทาน
จะทําอยางไร 

A1. ถามเพ่ือนบานท่ีสนิทกัน             1.ใช   0.ไมใช 

A2. ถาม อสม. ท่ีดูแลทานอยู             1.ใช   0.ไมใช 

A3. ถามเจาหนาท่ีท่ีรพสต            1.ใช   0.ไมใช 

A4. ถามแพทยท่ีตรวจรักษาทานเทาน้ัน           1.ใช       0.ไมใช 

A5. กลุมผูปวยโรคเดียวกันท่ีไปรักษาดวยกัน     1.ใช       0.ไมใช 
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ตอนท่ี 5 ความรู ความเขาใจ 

คําช้ีแจง  โปรดทําาเครื่องหมาย  ✓ลงในชองท่ีทานเห็นวาถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว

แบบวัดความรูความเขาใจ  

หมวด Q1100 ตอบท้ังผูท่ีเปนโรคเบาหวาน และ/หรือ โรคความดันโลหิตสูง 

Q1101 อะไรคือ 3อ2ส 

 1.อาหาร ออกกําาลังกาย อารมณ งดสูบบุหรี่ งดดืม่สรุา 

 2.งดอาหาร ออกกําาลังกายกายสม่ําเสมอ อารมณ งดสูบบุหรี่ งดดืม่สุรา 

 3. ควบคุมอาหาร ออกกําาลังกายสม่ําเสมอ อารมณเบิกบาน งดสูบบุหรี่ งด

ดื่มสรุา 

 4. ควบคุมอาหาร ออกกําาลังกายสม่ําเสมอ ควบคุมอารมณเครียด งดสูบบุหรี่ 

งดดื่มสรุา  

Q1102 “3อ2ส” เก่ียวของกับเบาหวานความดันอยางไร 

 1.ทําใหนํ้าตาลในเลือดและความดนัโลหิตลดลง 

 2.ทําใหไมเครียดและความดันโลหติลดลง 

 3. ทําใหลดโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานความดัน 

 4. ทําใหระบบเผาผลาญในรางกายดี คุมระดับนํ้าตาลและความดันโลหิตได  

Q1103 กิจวัตรประจําวันท่ีชวยใหควบคุมเบาหวานและความดันท่ีควรทําเปนประจําคือ

อะไรบาง 

 1. กินผักหลายชนิดทุกวัน และออกกําลังกาย 30 นาทีทุกวัน 

 2. กินยา หรือใชยาตามแพทยสั่ง และไปตรวจตามนัด 

 3. ดูแลจิตใจไมใหเครียดเปนประจํา 

 4. ขอ ก ข ค และงดเหลา งดบุหรี ่  
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Q1104 ขอใดตอไปน้ีท่ีผูท่ีเปนเบาหวาน หรือความดันโลหติสูง ไมควรยึดถือ ปฏิบัต ิ

 1. เลือกอาหารท่ีมีนํ้าตาลนอยท่ีสดุ 

 2. อาหารมื้อสุดทายในแตละวันควรหางจากเวลานอนประมาณ 3 ช่ัวโมง 

 3. การอดอาหารมื้อเย็น 

 4. เลือกอาหารท่ีมโีซเดยีมต่าํหรือไมเค็ม 

Q1105 การควบคุมนํ้าหนัก ควรทําอยางไร 

 1. ออกกําาลังกายอยางนอยวันละ 10 นาที3 ครั้งตอสัปดาห 

 2. รับประทานอาหารตามหลักอาหารแลกเปลี่ยนอยางเครงครัด 

 3. ออกกําาลังกายวันละ 30 นาทีทุกวัน 

 4. ออกกําาลังกาย3-5 วันตอสัปดาหและรับประทานอาหารใหไดครบทุก

หมวดหมูตามหลักอาหารแลกเปลีย่นเปนประจําทุกวัน 

 Q1106 ขอใดถูกตองมากท่ีสุดในเรื่องความสัมพันธของอารมณตอโรคเบาหวาน และ

ความดันโลหิตสูง 

 1. ความเครียดทําใหปวดศรีษะความดันโลหิตสูงได  

 2. ความเครียดทําใหกินอาหารมากและบอยข้ึน สงผลตอเบาหวานได 

 3. ความเครียดทําใหตองการสูบบุหรี่ดื่มสุรา 

 4. ความเครียดเปนตัวกระตุนใหเกิดทําใหระดับนํ้าตาล และความดนัโลหิตสูง 
 Q1107 บุหรี่มีผลอยางไรกับโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง 

 1. สูบบุหรี่ทําใหคนเปนเบาหวาน ความดันปวยเปนมะเร็งปอดเพ่ิมข้ึน 

 2. สูบบุหรี่ทําใหควบคุมระดับนํ้าตาลและความดันโลหิตยากมากข้ึน 

 3. สูบบุหรี่ทําใหคนเปนเบาหวาน ความดันเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด

เพ่ิมข้ึน 

 4. ควันบุหรี่ทําใหคนในครอบครัวเสี่ยงตอเบาหวาน ความดันมากข้ึน 

 Q1108 สุรามีผลอยางไรกับโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง 

 1. ดื่มสุราทําใหไมมีสติในดูแลเบาหวาน ความดัน 

 2. ดื่มสุราทําใหนํ้าตาลในเลือดและความดันโลหติต่ําลง 

 3. ดื่มสุราทําใหคนเปนเบาหวาน ความดัน เสี่ยงตอโรคหัวใจขาดเลอืดเพ่ิมข้ึน 

 4. ดื่มสุราทําใหคนเปนเบาหวาน ความดัน เสี่ยงตอโรคความจําเสื่อมเพ่ิมข้ึน 
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Q1109 ขอใดเปนคําตอบท่ีถูกตองมากท่ีสุด สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน หรือความดัน

โลหิตสูง เก่ียวกับการควบคุมนํ้าหนัก ท่ีมีผล

ตอการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิต

สูง 

 1. ลดความเสี่ยงตอการเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

 2. ลดการเกิดอาการแทรกซอนท่ีตา 

ไต เทา 

 3. สงเสรมิภาพลักษณใหสุขภาพดี

แข็งแรง 

 4. เพ่ิมความเช่ือมั่นในตนเองในการ

ควบคุมโรคเบาหวาน 

Q1110 จากขอมูลฉลากโภชนาการดานลางน้ีหากรับประทานอาหารชนิดน้ีไป 1 หนวย

บริโภค จะไดรับคารโบไฮเดรตท้ังหมดก่ีกรมั 

 1. 5 กรัม 

 2. 14 กรัม 

 3. 80 กรัม 

 4. 115 กรัม 

Q1111 ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีมีอายุ60 ปและยังไมเคยออกกําลังกายมา

กอนควรเริ่มดวย 

 1. การเดินเบาๆ เหน่ือยก็หยุด 

 2. การเดิน 3 กิโลเมตรทุกวันจนรางกายชิน 

 3. การเดินรอบละ 10 นาที3 รอบ 

 4. การว่ิงเหยาะรอบละ 10 นาที3 รอบ  
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Q1112 อาการท่ีตองหยุดออกกําลังกายทันทีมีอะไรบาง 

 1.รูสึกหงุดหงิด 

 2.เกิดอาการหวิวระหวางออกกําลงักาย 

 3.ไมมีแรงออกกําลังตอ 

 4.มีฝนตั้งเคามาแตไกล  

Q1113 การดูแลอารมณเพ่ือใหมผีลดีตอเบาหวานและความดันโลหติสูงทาอยางไร 

 1.น่ังสบายๆเพงจิตไปท่ีการทองพุทโธหรือคําในคัมภรีตามหลักศาสนาของทาน 
 2.นอนขดในผาหมพรอมทองพุทโธหรือคําในคัมภรีตามหลักศาสนาของทาน 
 3.เดินเดีย่ว ๆ ไปในปาพรอมทองพุทโธหรือคําในคัมภรีตามหลักศาสนาของ

ทาน 
 4. บอกคนรอบขางวาหงุดหงิด 

Q1114 เมื่อทานตองเดินทางไปตางจังหวัดหลายวันจนเลยวันนัดพบแพทยทานควรทํา

อยางไร 

 1.ขาดนัดในครั้งน้ีและไปตรวจเมื่อกลับ  

 2.โทรศัพทขอเลื่อนวันนัดกอนวันเดินทาง  

 3.ซื้อยามารับประทานเอง 

 4.ขาดยา 2-3 วันไมมีผลอะไร 
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หมวด Q1200 เฉพาะผูท่ีเปนโรคเบาหวาน  

Q1201 ช่ือการตรวจท่ีแสดงคานํ้าตาลสะสมยอนหลัง 3 เดือน คือ 

 1.HbA1C   

 2.FBS   

 3.LDL   

 4.CHOL 

Q1202 คานํ้าตาลสะสมท่ีแสดงวาควบคุมโรคเบาหวานไดดี คือ 

 1. นอยกวา 7 mg %    

 2. นอยกวา 8 mg % 

 3. นอยกวา 10 mg %   

 4. นอยกวา 12 mg % 

ถาทานเปนผูปวยเบาหวาน ทานจะกินอาหารเหลาน้ีอยางไร(ตอบขอ Q1201-1216) 

Q1203 ขาวสวยและปลาน่ึงมะนาว  

 1.กินไดไมจํากัด  2.กินไดแตตองจํากัดปรมิาณ  3.ควรงด 

Q1204 ขนมจีนนํ้ายาปา ผักสด สมโอ  

 1.กินไดไมจํากัด  2.กินไดแตตองจํากัดปรมิาณ  3.ควรงด 

Q1205 กวยเตี๋ยวราดหนาหมูกับนมสดพรองมันเนย  

          1.กินไดไมจํากัด  2.กินไดแตตองจํากัดปรมิาณ   3.ควรงด  

Q1206 ยําหัวปลไีกฉีกกับแกงจืดสาหรายทรงเครื่องหมูบด   

          1.กินไดไมจํากัด  2.กินไดแตตองจํากัดปรมิาณ   3.ควรงด  

Q1207 แกงเห็ด  

          1.กินไดไมจํากัด  2.กินไดแตตองจํากัดปรมิาณ   3.ควรงด  

Q1208 แกงสม  

          1.กินไดไมจํากัด  2.กินไดแตตองจํากัดปรมิาณ   3.ควรงด  

Q1209 มะละกอสด 8 ช้ิน  

        1. กินไดเกิน 8 ช้ิน   2.กินไดแค 8 ช้ิน    3.กินไดนอยกวา 8 ช้ิน 

Q1210 ชมพู 2ผล  

       1. กินไดเกิน 2 ผล  2.กินไดแค 2 ผล  3.กินไดนอยกวา 2 ผล 
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Q1211 มะมวงนํ้าดอกไมสุก 1 ลูก 

      1. กินไดเกิน 1 ลูก  2.กินไดแค 1 ลูก   3.กินไดนอยกวา 1 ลูก 

Q1212 สมเขียวหวาน 1 ผลกลาง   

      1. กินไดเกิน 1 ผล  2.กินไดแค 1 ผล   3.กินไดนอยกวา 1 ผล 

Q1213 น้ําปลาหวาน      

 1.เติมไดไมจํากัด 2.เติมไดแตตองจํากัดปริมาณ

 3.ควรงดเลย 

Q1214 คะนอ รสดี ฟาไทย      

 1.เติมไดไมจํากัด 2.เติมไดแตตองจํากัดปริมาณ

 3.ควรงดเลย 

Q1215 บะหมี่หรือโจกก่ึงสําเร็จรูป เชน มามา ไวไว  

 1.เติมไดไมจํากัด 2.เติมไดแตตองจํากัดปริมาณ

 3.ควรงดเลย 

Q1216 น้ําตาล        

 1.เติมไดไมจํากัด 2.เติมไดแตตองจํากัดปริมาณ

 3.ควรงดเลย 
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หมวด Q1300 เฉพาะผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูง  

 

ถาทานเปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ทานจะกินอาหารเหลานี้อยางไร (ตอบขอ

Q1301-1306) 

Q1301 แกงเขียวหวาน   

 1.กินไดไมจํากัด  2.กินไดแตตองจํากัดปริมาณ   3.ควรงด 

ทานควรเติมเคร่ืองปรุงเหลานี้อยางไร 

Q1302 น้ําปลาพริก 

 1.เติมไดไมจํากัด 2.เติมไดแตตองจํากัดปริมาณ

 3.ควรงดเลย    

Q1303 น้ําปลาหวาน  

 1.เติมไดไมจํากัด 2.เติมไดแตตองจํากัดปริมาณ

 3.ควรงดเลย    

Q1304 คะนอ รสดี ฟาไทย    

  1.เติมไดไมจํากัด 2.เติมไดแตตองจํากัดปริมาณ

 3.ควรงดเลย    

Q1305 บะหมี่หรือโจกก่ึงสําาเร็จรูป เชน มามา ไวไว   

 1.เติมไดไมจํากัด 2.เติมไดแตตองจํากัดปริมาณ

 3.ควรงดเลย    

Q1306 พริกกับเกลือ   

 1.เติมไดไมจํากัด 2.เติมไดแตตองจํากัดปริมาณ

 3.ควรงดเลย   
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ตอนท่ี 6 การปฏิบัติในกรณีถูกถามปญหาตาง ๆ 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

 
 

กรณีตาง ๆ 

บอก 
ญาติให 
ตอบ 

 

ตอบ 
เองได 

 

ไมตอบ พยายาม 
ตอบเอง 
ทันที 

 

ตอบ 
และ
ถาม 
เพ่ิม 

คะแนน (1) (2) (3) (4) (5) 
S1. เม่ือถูกถามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวเรื่องการกินอาหาร 

     

S2. เม่ือถูกถามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวเม่ือออกกําลังกาย
ตามแผนไมได 

     

S3. เม่ือถูกถามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวเรื่องวิธีการควบคุม
นํ้าหนัก 

     

S4. การควบคุมความเครียด      
S5. การสูบบุหรี ่      
S6. การด่ืมสุรา      
S7. เม่ือถูกถามเกี่ยวกับภาวะ
โรคและอาการผิดปกติ เชน 
อาการนํ้าตาลตํ่าหรือสูง 

     

S8. เม่ือถูกถามถึงวิธีการกิน/
ใชยาหรือฉีดยา 

     

S9. เม่ือถูกถามถึงผลเลือด
หรือความดันท่ีสูงกวาเดิม 

     

S10. เม่ือถูกถามเรื่องการใช
ยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ
สุขภาพอื่น ๆ 

     

S11. เม่ือถูกถามถึงการ
เจ็บปวยอื่น ๆ 

     

12.เม่ือถูกถามถึงความรูสึก
ตอชีวิตครอบครัวหรืออาชีพ 
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กรณีตาง ๆ 

บอก 
ญาติให 
ตอบ 

 

ตอบ 
เองได 

 

ไมตอบ พยายาม 
ตอบเอง 
ทันที 

 

ตอบ 
และ
ถาม 
เพ่ิม 

คะแนน (1) (2) (3) (4) (5) 
S13.เม่ือถูกถามถึงการ
ตัดสินใจในการใชชีวิต เชน 
การไปเท่ียวกับครอบครัวหรือ
เพ่ือน 

     

S14. เม่ือถูกถามถึงการ
เปล่ียนหรือยายท่ีอยู 

     

S15.เม่ือถูกถามถึงกรณีการ
เกิดภาวะฉุกเฉินหรือเผชิญภัย
พิบัติ เชน การชุมนุม 

     

S16. เม่ือเดินทางแลวลืมยา      
S17. การใชสมุดประจําตัว
ผูปวย 

     

 

  



 

76 
 

ตอนท่ี 7 การตัดสินใจท่ีถูกตองในการปฏิบัติในอนาคตหรือเง่ือนไขการใช

ชีวิต 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงในชองท่ีทานเห็นวาควรปฏิบัตท่ีิสุดเพียงขอเดยีว 

แบบทดสอบตอนท่ี 7 ประกอบดวย 2 สวน 

 

7.1 การตัดสินใจเหตุการณกรณีตาง ๆ ถาเกิดเหตุการณในกรณีตาง ๆ ตอไปนี้ทาน

จะทําอยางไร 

D1. เมื่อทานเปลี่ยนวิธีออกกกําลังกาย แลวเกิดอาการหนามดื ใจสั่น ทานจะทําอยางไร 

 หยุดออกกําลังกายจนอาการเปนปกติและปรับแผนการออกกําลังกายท่ี

เหมาะสมครั้งตอไป 

 หยุดออกกกําลังกาย และไปพบแพทยทันที 

 หยุดออกกําลังกาย และบอกญาต/ิเพ่ือนถึงอาการผดิปกติท่ีเกิดข้ึน 

 ออกกําลังกายตอไป 

 

D2. เมื่อทานกินขาวมื้อเย็นนอยลง 1 ทัพพีเพ่ือลดนํ้าหนักตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี

แลวพบวารูสึกหวิวและหิวมากตอนกลางคืน ทานจะทําอยางไร 

 1. เพ่ิมขาวอีกครึ่งทัพพีในวันตอไป และสังเกตอาการวาเกิดข้ึนอีกหรือไม 

  2. ปรับยาใหลดลงดวยตนเอง 

  3. ดื่มนํ้าหวานทันทีและสังเกตอาการผิดปกต ิ

  4. ปรับเวลาในการกินอาหารมื้อเย็นใหใกลกับเวลานอนมากข้ึน 

D3. ในกรณีท่ีแพทยอนุญาตใหไปถือศีล 1 เดือน (ทานอาหารไดแค2 มื้อ) หรือถือศีลอด 

(มุสลมิ) ไดทาน 

 จะทําอยางไร 

 ไมรับประทานยาในระหวางถือศีล 

 ปรึกษาแพทยเพ่ือปรับระดับยาในระหวางถือศีล 

 ปรับยาดวยตนเอง โดยการรบัประทานยาขนาดเดมิ 2 มื้อ ตามอาหาร 

 ปรับยาดวยตนเองจากขนาด 3 มือ้ แบงใหเปน 2 มื้อ ตามอาหาร  
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D4. ในกรณีท่ีตองไปงานเลี้ยง ทานจะทําอยางไร 

 รับประทานอาหารตามปกต ิ

 งดการรับประทานอาหารกลางวันในวันน้ัน 

 ทบทวนชนิดอาหารแลกเปลี่ยนเพ่ือเลือกรับประทานอาหารในงานเลี้ยง 

 ไมดืม่นํ้าอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงาน 

 

7.2 เมื่อทานตองเดินทางไปนอกพ้ืนท่ี หรือนอกหมูบาน ตําบล ของทาน สิ่งท่ี

ทานคิดวาจะปฏิบัติเพ่ือใหทานมีสุขภาพดีตอไปไดคือ 

 
 

กิจกรรมท่ีคิดวา 
จะปฏิบัติ 

ไมทํา 
    (1) 

เปนไปได
ยาก 
(2) 

พอเปนไป
ได 
(3) 

เปนไปได 
(4) 

D1. การเลือกอาหารสุขภาพ     
D2. การออกกําลังกาย     
D3. การสวดมนตทําสมาธิหรือ 
ทําละหมาด หรือคลายเครียด 

    

D4. การงดดื่มสรุา     
D5. การงดสูบบุหร ี     
D6. การรับประทานยาตาม
แพทยสั่ง 

    

D7. การไปใชบริการในหนวย
บริการ  
ทางการแพทยและสาธารณสุข 
กรณีฉุกเฉิน 

    

 

 

 

 

 



 

78 
 

ตอนท่ี 8 แบบประเมินการปฏิบัติ 3อ2ส 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงในชองความถ่ีในการปฏิบัติท่ีตรงกับความเปน

จริงของทาน 

ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา ทานมีการปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้บอยครั้งแคไหน 

การปฏิบัติ 
ความถี่ 

ไมทํา
เลย 

นานๆ 
คร้ัง 

3 วันตอ
สัปดาห 

5 วันตอ
สัปดาห 

ทุก
วัน 

P1 ออกกําลังกายจนรูสึก
เหน่ือย พูดไมออก (ไมรวมการ
ทํางานบานการประกอบอาชีพ 
หรือการเดินทาง) 

     

P2 เลือกอาหารท่ีเนน ผักผลไม      
P3 เลือก/ปรุงอาหารท่ีมีรสชาต
ไมเคม็จัด 

     

P4 เลือกอาหารท่ีไมมีไขมัน/ 
ไขมันต่ํา 

     

P5 เลือกอาหารท่ีรสไมหวาน
เปนหลัก 

     

P6 ควบคุมอารมณ/จติใจไมให
เครียด หรือวิตกกังวลมาก
เกินไป 

     

P7 งดการสูบบุหรี ่       
P8 งดการดื่มสรุา       
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สวนที่ 3 แบบประเมินความเสีย่งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ผลการประเมิน 

 

      สีเขียว           สีเหลือง            สีแสด             สีแดง          สีแดงเขม 
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