
การด าเนินงานลดเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 
ในกลุ่มวยัท างาน ท่ีมีความคุ้มค่าและ/หรือมีประสิทธิผล  

ในชมุชน สถานบริการสขุภาพและสถานท่ีท างาน 
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OUTLINE 

ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

วิธีการวิจยั 

ผลการวิจยั 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ 



โรคหวัใจและหลอดเลือด 

World Health Organization. THE GLOBAL CARDIOVASCULAR DISEASE(CVD) CRISIS 2016. Available from: www.who.int/global_hearts 
Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2016 (GBD 2016). Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Available from: www.healthdata.org 

http://www.who.int/global_hearts


Ref. Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2016 (GBD 
2016). Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Available from: www.healthdata.org 

อตัราการตายจากโรคหวัใจและหลอดเลือดในประเทศไทย ปี 2559 
21.86% of total deaths (20.75% - 24.05%) 

132.19 deaths per 100,000 individuals 

โรคหวัใจและหลอดเลือด 

Ref. WHO. Fact sheet. 2014 . Available from: http://www.who.int/nmh/countries/tha_en
.pdf?ua=1 



                                วิธีการศึกษา 

o ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

o งานวิจยัท่ีศึกษาประสิทธิผล และ/หรือความคุ้มค่าของการด าเนินการหรือ
โปรแกรมการลดความเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด ท่ีด าเนินการใน
ชุมชน สถานบริการทางสขุภาพและสถานท่ีท างาน  

  ขอบเขตของการศึกษา                             



                                วิธีการศึกษา 

o รปูแบบ RCT, cohort, case-control, cross-sectional, systematic review with  
      meta- analysis  
o มีการให้โปรแกรมหรือวิธีการเพ่ือลดความเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด  
o ศึกษาในประชากรอาย ุ18 ปีขึ้นไป และยงัไม่เป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด  
o ตีพิมพเ์ป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

  เกณฑก์ารคดัเข้า                            



                                วิธีการศึกษา 

   วดัผลลพัธ ์ 
o อตัราการตาย อตัราการป่วยด้วยโรคหวัใจและหลอดเลือด  
o ค่าพารามิเตอรท์างชีวการแพทย ์ 
o คะแนนความเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด   
o การปฏิบติัตวัและพฤติกรรมต่างๆ 
o ความรู้ การรบัรู้ ความตระหนักเก่ียวกบัโรคหวัใจและหลอดเลือด  

 

  เกณฑก์ารคดัเข้า                            



                                วิธีการศึกษา 
  เกณฑก์ารคดัออก                            

o งานวิจยัท่ีศึกษาประสิทธิผลหรือความคุ้มค่าของการรกัษาด้วยยาหรือการให้
ผลิตภณัฑ ์เสริมอาหารรปูแบบต่างๆ  

o บทความท่ีน าเสนอเฉพาะวิธีวิจยั (study protocol)  

o บทความท่ีไม่มีรายละเอียดของการด าเนินการ/โปรแกรมและการวดัผลลพัธ ์ 

o ไม่สามารถเข้าถึงบทความฉบบัเตม็หรือรายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ได้  

 



       การสืบค้นข้อมลู: ภาษาไทย 

ค าส าคญัในการสืบค้น คือ 
“cardiovascular disease” 
“primary prevention” 
“program”  
“intervention”  
“method”  
“measure”  
“strategy”  
 
 



  การสืบค้นข้อมลู: ภาษาองักฤษ  

ค าส าคญัในการสืบค้น คือ 
“cardiovascular disease” 
“primary prevention” 
“program”  
“intervention”  
“method”  
“measure”  
“strategy”  
 
 



                                ผลการศึกษา 

 คุณลกัษณะทัว่ไป 
 

 รปูแบบโปรแกรม/การด าเนินการ 
 

 ตวัชีว้ดัประสทิธผิล/ความคุม้ค่า 

 

งานวิจยัท่ีท าการรวบรวม 

โปรแกรม/การด าเนินการ  
ท่ีมีประสิทธิผล 

โปรแกรม/การด าเนินการ 
ท่ีมีความคุ้มค่า 



      โปรแกรม/การด าเนินการทีมี่ประสิทธิผล 



คณุลกัษณะทัว่ไป 
คณุลกัษณะ  ไทย (23)  ต่างประเทศ (79) 

1 ปีทีต่พีมิพ ์ ตัง้แต ่2547 ตัง้แต ่2517 

2 ระยะเวลาศกึษา 4 สปัดาห ์– 12 เดอืน 10 วนั – 25 ปี 

3 รปูแบบการศกึษา 

    Randomized controlled trial  4 (17.4%) 28 (35.4%) 

    Experimental study 15 (65.2%) 16 (20.3%) 

    Pre-post intervention study 4 (17.4%) 15 (19%) 

    Cohort study - 5 (6.3%) 

    Retrospective study - 2 (2.5%) 

    Systematic review / Meta-analysis  - 13 (16.5%) 

การศกึษาตา่งประเทศพบ cost-effectiveness study จ านวน 16 การศกึษา 



คณุลกัษณะทัว่ไป 

คณุลกัษณะ  ไทย (23)  ต่างประเทศ (79) 

4 กลุ่มตวัอยา่ง 30 – 254 คน 37 – 513,472 (101,918) คน 

   ประชากรทัว่ไป 4 (17.4%) 40 (50.6%) 

   กลุ่มเสีย่งตอ่ CVD 19 (82.6%) 29 (36.7%) 

    ทัง้สองกลุ่ม   - 10 (12.7%) 



คณุลกัษณะทัว่ไป 

คณุลกัษณะ  ไทย (23)  ต่างประเทศ (79) 

5 สถานทีศ่กึษา 

   สถานทีเ่ดยีว     17 (73.9%) 51 (64.6%) 

           บา้น/ชุมชน 7 30 

           สถานบรกิารสุขภาพ 10 12 

           สถานทีท่ างาน - 6 

           สถานทีอ่ืน่ ๆ - 2 

   หลายสถานที ่ 2 (8.7%) 17 (21.5%) 

    ไมร่ะบุชดัเจน 4 (17.4%) 11 (13.9%) 



รปูแบบโปรแกรม/การด าเนินการ 

รปูแบบโปรแกรม  ไทย (23)  ต่างประเทศ (79) 

   เดีย่ว 5 (21.7%) 
การออกก าลงักายเทา่นัน้ 

ด าเนินการทีบ่า้น/ชุมชนเป็นหลกั 

28 (35.4%) 
หลายรปูแบบ 

หลากหลายสถานที ่

   ผสมผสาน 18 (78.3%) 
ด าเนินการทีส่ถานบรกิารเป็นหลกั 

51 (64.6%) 
ด าเนินการทีบ่า้น/ชุมชนเป็นหลกั 



โปรแกรมเด่ียว 

ประเทศไทย : การออกก าลงักายขนาดหนกัถงึปานกลาง การเตน้แอโรบกิ / ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น  
                  ไมพ้ลอง เครื่องเล่น Nintendo Wii 

ต่างประเทศ   
 การออกก าลงักาย : การเตน้แอโรบกิ/ออกก าลงักายแบบมแีรงตา้น  การออกก าลงักายแบบมี

โครงสรา้ง การออกก าลงักายทัว่ไป การเพิม่กจิกรรมทางกาย โยคะ ไทช ิ  
 

 การบริโภคอาหาร : อาหารเมดเิตอรเ์รเนียน ธญัพชื ผกัผลไม ้ชา อาหาร low GI อาหารเสน้ใยสงู 
ไวน์แดง โปรแกรมการปรบัเปลีย่นอาหารเพื่อสุขภาพ การใหค้วามรูท้างโภชนาการ  

 

 การท าสมาธิแบบล่วงพ้น 
 

 ระบบเทคโนโลยีในการดแูลส่งเสริมสขุภาพ: โทรเวชกรรม โปรแกรมสุขภาพผา่นเทคโนโลยดีจิติลั     
                   



โปรแกรมผสมผสาน 

การตรวจ 
คดักรองสขุภาพ 
การประเมินระดบั

ความเส่ียง  

การลงทะเบยีนโรค  
การจดัการโรค/ปัจจยัเส่ียง 

การให้ความรู้ ค าแนะน า/
ปรึกษา แลกเปล่ียน

ประสบการณ์  สร้างความ
ตระหนัก แรงจงูใจ  

แรงสนับสนุนทางสงัคม  

การปรบัเปล่ียน
พฤติกรรม 

ออกก าลงักาย 
โปรแกรมอาหาร อดบหุรี ่

จดัการความเครียด 

การนัง่สมาธิ 
ดนตรีบ าบดั 

การปรบัสภาพแวดล้อมชุมชน 
การสร้างผู้น าสขุภาพชุมชน การให้ความรู้ผู้สร้างนโยบาย การศึกษาต่อเน่ืองบคุลากรฯ 

การติดตามดแูลต่อเน่ือง  
การติดตามผล 

การเย่ียมบา้น 
ขาว: ไม่พบในไทย; แดง: ไม่พบในต่างประเทศ  



    โปรแกรมผสมผสาน: วิธีการทีใ่ช้บอ่ย 

 การให้ความรู้  (47.8%) *** 
 

  การสร้างแรงจงูใจ แรงสนับสนุน 
      ในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม และ 
      ความสามารถในการดแูลตนเอง (34.8%) 
 

  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แลกเปล่ียน    
      ประสบการณ์ (26.1%) 

 การให้ความรู้  (38%) *** 
 

  การให้ค าแนะน า / ปรึกษา (38%) 
 

  การให้โปรแกรมปรบัเปล่ียน 
       พฤติกรรม (27.8%) 
 

  การตรวจคดักรองปัจจยัเส่ียง (26.6%) 

งานวิจยัไทย งานวิจยัต่างประเทศ 



ผลตรวจ  พฤติกรรม ความรู้ / ความตระหนัก การรบัรู้ คะแนนความเส่ียง อ่ืน ๆ 

 ความดนัโลหติตวับน / ล่าง 
 อตัราการเตน้ของหวัใจ 

 การดูแลสุขภาพ ความรูเ้รื่องโรค และปจัจยัเสีย่ง คะแนนความเสีย่งต่อ
โรคหวัใจและหลอด
เลอืดใน 10 ปีขา้งหน้า 

 คุณภาพชวีติ 

 ค่าไขมนัในเลอืด  
 ระดบัน ้าตาลในเลอืด  
 ระดบัน ้าตาลสะสม 

การบรโิภคอาหาร การรบัรูต้่อความส าคญัของการดูแล
สุขภาพ 

 อตัราการใชพ้ลงังานขณะพกั การออกก าลงักาย  
กจิกรรมทางกาย 

สมรรถนะแห่งตนในการป้องกนัโรค 
ความคาดหวงัทางสุขภาพ 

 น ้าหนกั ดชันีมวลกาย 
 เสน้รอบเอว 

การไดร้บัแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

ความเชือ่ เจตคต ิและทศันคต ิ 
ในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

ตวัช้ีวดัประสิทธิผล: งานวิจยัไทย  



ตวัช้ีวดัประสิทธิผล: งานวิจยัต่างประเทศ  
อบุติัการณ์ ความชกุ ผลตรวจ  พฤติกรรม ความรู้ / ความตระหนัก  คะแนนความเส่ียง 

อุบตักิารณ์ของโรค/
เหตุการณ์ทางหวัใจ 
และหลอดเลอืด  

 ความดนัโลหติตวับน / ล่าง การจดัการ
ความเครยีด 
สุขภาวะทางจติ 

ความรู ้ความตระหนกั เรื่องโรค 
ปจัจยัเสีย่งของโรค และการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

คะแนนความเสีย่งต่อ
โรคหวัใจและหลอด
เลอืดใน 10 ปีขา้งหน้า 

อตัราการตายจากโรค
ทางหวัใจและหลอดเลอืด  

 อตัราการเตน้ของหวัใจ การบรโิภคอาหาร  
(หลากหลาย) 

ความฉลาดทางสุขภาพ คะแนนความเสีย่งต่อ
ภาวะ metabolic  
syndrome อุบตักิารณ์เกดิ

โรคเบาหวานชนิดที ่2 
 ค่าไขมนัในเลอืด  
 ระดบัน ้าตาลในเลอืด  
 ระดบัน ้าตาลสะสม 
ค่าความทนทานต่อกลูโคส ... 

การออกก าลงักาย  
กจิกรรมทางกาย 

ความคาดหวงัทางสุขภาพ 

ความชกุของภาวะ  
metabolic syndrome 

 น ้าหนกั ดชันีมวลกาย 
เสน้รอบเอว สดัส่วนไขมนัในร่างกาย 

การอดบุหรี ่ ความเชือ่ เจตคต ิและทศันคต ิ 
ในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

ความทนทานของกลา้มเนื้อ  
สมรรถนะทางกาย 

ปริมาณออกซิเจนในเลือด … 



ตวัช้ีวดัประสิทธิผลท่ีพบบอ่ย 

  ความรู้  (52.2%) *** 
 

  การรบัรู้ ความตระหนัก (39.1%) *** 

 
 

   ความดนัโลหิต (34.8%) 
 

   ดชันีมวลกาย / น ้าหนักตวั (30.4%) 

 

       พฤติกรรมสขุภาพโดยรวม (34.8%) 

การศึกษาในไทย 
การศึกษาใน
ต่างประเทศ 

 

 
   ความดนัโลหิต (70.9%) *** 
 

   ไขมนัในเลือด (68.4%) 
 

   ดชันีมวลกาย / น ้าหนักตวั (50.6%) 
 

   ระดบัน ้าตาลในเลือด (FPG) (31.6%) 
 

  การออกก าลงักาย / กิจกรรมทางกาย (35.4%) 
 

  การบริโภคอาหาร (26.6%) 
 

  การอดบุหรี่ (25.3%) 

ในต่างประเทศพบการประเมนิอตัราการตาย (19%) อุบตักิารณ์ของโรค (12.7%) และคะแนนความเสีย่งในการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดใน 10 ปีขา้งหน้า (15.2%) 



ตวัช้ีวดัประสิทธิผลท่ีพบว่าบรรลผุล 

  ความรู้  (100%) 
 

  การรบัรู้ ความตระหนัก (100%) 

 

   ดชันีมวลกาย / น ้าหนักตวั (100%) 
 

   ความดนัโลหิต (87.5%) 

การศึกษาในไทย การศึกษาใน
ต่างประเทศ 

 

  ดชันีมวลกาย / น ้าหนักตวั (70%) 
 

  ความดนัโลหิต (67.9%)  

 อบุติัการณ์ของโรค/เหตุการณ์ทางหวัใจและ 
 หลอดเลือด (80%) (แต่มีการศึกษาจ านวนน้อย) 

พฤตกิรรมสุขภาพ โดยเฉพาะการลดความเครยีด (34.8%) และการอดบุหรี ่(40%)  
และระดบัน ้าตาลในเลอืด (FPG) (31.6%) 



      โปรแกรม/การด าเนินการทีมี่ความคุ้มค่า 



  คณุลกัษณะทัว่ไป 
 

      การศึกษาจ านวน 16 เรื่อง 

  
คณุลกัษณะ  

1 ปีทีต่พีมิพ ์ 1990 - 2012 

2 ระยะเวลาศกึษา 6 เดอืน ถงึ ตลอดชวีติ 

3 รปูแบบการศกึษา รวบรวมผลจากหลายการศกึษา 
(บางสว่นเป็น Meta-analysis) 

4 กลุ่มตวัอยา่ง ประชากรทัว่ไป กลุ่มเสีย่ง ทัง้สองกลุ่ม หรอืไมร่ะบุชดัเจน 

5 สถานทีศ่กึษา ชุมชน/บา้น สถานบรกิารสุขภาพ สถานทีท่ างาน และอื่น ๆ 



รปูแบบโปรแกรม/การด าเนินการ 

 รปูแบบโปรแกรมผสมผสาน มุง่เน้นการปรบัเปลีย่นปจัจยัเสีย่งของโรค  
 

 ด าเนินการทัง้ระดบับุคคลและประชากร  
 

 สถานทีศ่กึษา ประกอบดว้ยทัง้ชุมชน/บา้น สถานบรกิารสุขภาพ สถานทีท่ างาน และอื่น ๆ  
 

 กิจกรรมหลกั ได้แก่ 
 

-     การรณรงคใ์หค้วามรู ้ค าแนะน า/ปรกึษา โดยบุคลากรทางการแพทย ์
- การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เช่น การปรบัเปลีย่นรปูแบบการรบัประทานอาหาร  
       การเพิม่กจิกรรมทางกาย การควบคุมน ้าหนกั การลด/เลกิสบูบุหรี ่
- การใชน้โยบายสาธารณะในการควบคุม เช่น การขึน้ภาษยีาสบู และอาหารที ่
       ไมม่ปีระโยชน์ 



ตวัช้ีวดัความคุ้มค่า 

 มมุมองการวิเคราะห ์: ผูใ้หบ้รกิาร (13) รฐับาล (1) ผูใ้หง้บประมาณ (1) และทางสงัคม (1) 

 ตวัช้ีวดัความคุ้มค่า (อตัราส่วนผลไดต่้อตน้ทุน – Incremental cost-effectiveness ratio) 

ตน้ทุนต่อปีสุขภาวะทีส่ญูเสยี (Disability-adjusted life year; DALY) *** 
 

ตน้ทุนต่อปีสุขภาวะทีเ่พิม่ขึน้ (Quality-adjusted life year; QALY) 



                                ผลการศึกษา 

      ผลของการประยกุตใ์ช้แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพและการรบัรู้ความสามารถแห่งตนต่อ

การรบัรู้และพฤติกรรมป้องกนัโรคของกลุ่มเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือด  

ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอดุม จ.อบุลราชธานี (วานิช สายยืน และคณะ, 2554) 

o รปูแบบการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi Experiment) แบบ 2 กลุ่มเปรียบเทียบวดั 2 ครัง้ 

o ศึกษาในผูมี้ความเส่ียงต่อโรคโรคหวัใจและหลอดเลือดท่ีอาศยัอยู่ในเขตรบัผิดชอบของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลหนองอ้มและต าบลนาเกษมสุ่ม    

o โปรแกรมผสมผสาน ในสถานบริการสขุภาพและชมุชน 

o กิจกรรมการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง การน าเสนอตวัแบบ การสาธิต การ

ใช้ส่ือวีดีทศัน์ การฝึกปฏิบติั การเย่ียมบา้น การสร้างแกนน าสขุภาพชมุชน การประชาคม 

การสมัภาษณ์เชิงลึก การสอบถาม การสงัเกต และการประเมินผล 

 

 

 

 

 ตวัอย่างงานวิจยัท่ีศึกษาในประเทศไทย                       



                                ผลการศึกษา 
 ตวัอย่างงานวิจยัท่ีศึกษาในประเทศไทย                       

ประชากรกลุ่มเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือด 

อาย ุ> 35 ปี, CHL > 200 mg/d 

กลุ่มทดลอง (ต.หนองอ้น) 
56 คน 

ได้รบัโปรแกรมเป็นเวลา 12 สปัดาห ์

กลุ่มเปรียบเทียบ (ต.นาเกษมสุ่ม) 
56 คน  

ไม่ได้รบัโปรแกรม  

เกณฑก์ารคดัออก 
        มีภาวะแทรกซ้อนของโรคท่ีขดัขวางการปฏิบติั  
    กิจกรรม ตัง้ครรภ ์ ปฏิเสธการเข้าร่วม 



                                ผลการศึกษา 
 ตวัอย่างงานวิจยัท่ีศึกษาในประเทศไทย                       

P1 การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์  

ศึกษาและวินิจฉัยชุมชน 
เกบ็ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(สญัญาณชีพ น ้าหนัก 
ส่วนสงู รอบเอว BMI) 
ประเมิน CVD risk score 

(wk 1-3) 

P2 การส่งเสริมประสบการณ์โดยใช้ตวัแบบ 

ใช้ตวัแบบท่ีมีความรู้ 
ช านาญ ประสบ
ความส าเรจ็ด้าน
พฤติกรรมสขุภาพมา
เป็นแบบอย่าง โดยแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ สาธิต 
เสนอแนะ เพ่ือรบัรู้
ประโยชน์ของการปฏิบติั 

(wk 4-5) 

P3 การส่งเสริมการกระท าท่ีประสบความส าเรจ็ 

ส่งเสริมทกัษะการ
บริโภคอาหาร การออก
ก าลงักาย การผ่อน
คลายความเครียด 
เพ่ือให้กลุ่มรบัรู้ใน
ความสามารถของ
ตนเอง  
(wk 6-9) 
 
 

P4 การเสริมแรงจงูใจ 

 

 

 

ติดตามให้ก าลงัใจ 
กระตุ้นให้มีการ
สนับสนุน ชกัจงูจาก
บคุคลอ่ืน ติดตาม
เย่ียมบา้น 
 

(12 wk, wk 9-11) 



                                ผลการศึกษา 
 ตวัอย่างงานวิจยัท่ีศึกษาในประเทศไทย                       

ทดสอบความรู้เรื่องโรคหวัใจและหลอดเลือด 

     ประเมินความเช่ือด้านสขุภาพ 
• การรบัรู้โอกาสเส่ียง การรบัรู้ความรนุแรง การรบัรู้

อปุสรรคและประโยชน์ของปฏิบติัพฤติกรรมในการ
ป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด 

• การรบัรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบติั
พฤติกรรมในการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด 

ประเมินพฤติกรรมการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด 

วดัระดบัคลอเลสเตอรอล 

การประเมินผล 



                                ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษา 

• กลุ่มทดลอง หลงัได้รบัโปรแกรม มีความรู้เก่ียวกบัโรคหวัใจและหลอดเลือด        

    การรบัรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค   การรบัรู้ความรนุแรงของการเกิดโรค 

    การรบัรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัพฤติกรรม  การรบัรู้ความสามารถแห่งตน  

    การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือดสูงกว่าก่อนทดลอง  

    และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

• กลุ่มทดลองมีระดบัคลอเลสเตอรอลในเลือด ลดลงมากกว่าก่อนทดลอง  

    และลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 ตวัอย่างงานวิจยัท่ีศึกษาในประเทศไทย                       



                       สรปุผลการศึกษา 
การด าเนินการ/โปรแกรมท่ีมีประสิทธิผลและคุ้มค่าในการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด 

o รปูแบบผสมผสาน 

o งานวิจยัในต่างประเทศจะให้ความส าคญักบัการปรบัลดปัจจยัเส่ียงของโรค โดยเร่ิมจากการ
คดักรองปัจจยัเส่ียง เพ่ิมเติมจากการให้ความรู้ ค าแนะน าปรึกษา  

o งานวิจยัในไทยจะเป็นการศึกษาในระยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี เม่ือเทียบกบังานวิจยัในต่างประเทศ
ท่ีมีระยะเวลานานสงูสดุ 25 ปี 

o งานวิจยัในไทยเน้นการศึกษาในประชากรกลุ่มเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด ส่วนใน
งานวิจยัในต่างประเทศเน้นการศึกษาในประชากรทัว่ไป 

 

 

 



                       สรปุผลการศึกษา 

การด าเนินการ/โปรแกรมท่ีมีประสิทธิผลและคุ้มค่าในการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด 

o สถานท่ีในการด าเนินการ ส่วนใหญ่เป็นสถานท่ีเดียว โดยงานวิจยัในไทยเน้นท่ีสถานบริการ
สขุภาพ ส่วนในต่างประเทศเน้นในชมุชน/ท่ีบา้น 

o การวดัประสิทธิผลของงานวิจยัในไทย เน้นการวดัความรู้ การรบัรู้ ความตระหนัก ส่วนใน
ต่างประเทศเน้นการวดัค่าพารามิเตอรท์างการแพทย ์

o ตวัช้ีวดัท่ีพบว่าบรรลผุลได้แก่ความรู้ การรบัรู้ ความตระหนัก ดชันีมวลกาย/น ้าหนักตวั และ
ความดนัโลหิต ในขณะท่ีตวัช้ีวดัด้านพฤติกรรมพบว่าเกิดการเปล่ียนแปลงได้ยากกว่า 

 

 



                                ข้อเสนอแนะ 
o ควรท าการศึกษาการด าเนินการ/โปรแกรมเพ่ือลดความเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดใน

ลกัษณะ 

      -  รปูแบบผสมผสาน (multi-intervention)  

      -  ด าเนินการในหลายสถานท่ี ทัง้ในชมุชน บา้น สถานบริการสขุภาพ และสถานท่ีท างาน  

      -  สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต่ระดบับคุคล ครอบครวั ชมุชน สงัคม  

      -  เน้นการท างานร่วมกนัของสหสาขาวิชาชีพ โดยมีการแบง่บทบาทหน้าท่ีแต่ละฝ่ายอย่าง 

         ชดัเจน 

     - ในประเทศไทยควรมีการศึกษาในระยะยาวเพ่ือสามารถติดตามผลการปรบัเปล่ียน 

       พฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนติดตามตวัช้ีวดัด้านอบุติัการณ์ของโรคและอตัราการตาย 

       จากโรคหวัใจและหลอดเลือด 

 



Q&A 

Thank you for your attention. 


