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บทคัดย่อ
การสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลเป็นแนวนโยบายทีม่ โี อกาสในการช่วยเสริมความเข้มแข็งของมาตรการการด�ำเนิน
งานสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะในส่วนของการปรับให้โรงพยาบาลเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการให้บริการของ
สถานพยาบาลต่างๆ มีโอกาสได้พบกับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ทั้งที่เป็นผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการอื่นๆ รวมถึงบุคลากรของ
สถานพยาบาลนั้นๆ เอง โดยกิจกรรมที่สามารถด�ำเนินการมีได้หลายด้าน และครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้หลากหลาย
จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น พบว่างานวิจัยด้านสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษารายการของ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็นระบบ มีเพียงการวิจยั กิจกรรมทีไ่ ด้ทำ� และผลการด�ำเนินงานบางส่วน การศึกษา
นี้จึงมุ่งเน้นการรวบรวมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลที่มีการทบทวนอย่างเป็นระบบในฐานข้อมูลนานาชาติเพื่อ
รวบรวมรูปแบบและกิจกรรมที่เกิดขึ้น รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของการด�ำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพในโรงพยาบาลที่จะช่วยให้น�ำไปต่อยอดในการท�ำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย และอาจน�ำไป
ต่อยอดในการจัดการทรัพยากรทั้งด้านก�ำลังคนและก�ำลังทรัพย์ในการสร้างเสริมสุขภาพผ่านโรงพยาบาล เพื่อให้การบริหาร
จัดการกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
การศึกษานีก้ ระท�ำโดยการทบทวนบทความวิชาการนานาชาติจากฐานข้อมูล Pubmed อย่างเป็นระบบ และรวบรวม
รายการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล พบว่ามีบทความ 10 เรื่องที่เข้าเกณฑ์ คือมีกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ เช่น การสอนให้ออกก�ำลังกาย การควบคุมอาหาร การลด-ละ-เลิกบุหรี่และเหล้า การสอนให้เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ การจัดการความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วย การจัดกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในผู้ป่วยทางจิต
ทัง้ นี้ เชือ่ ว่าผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลต่างๆ จะสามารถน�ำผลการศึกษานีไ้ ปพิจารณาในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการงานสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสมมากขึ้นได้ และยังอาจสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการศึกษา
วิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลได้อีกด้วย
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Abstract
Reorienting health services to be more engaged in health promotion is a key health promotion
strategy that is widely accepted. The strategy has been implemented in Thailand. However, the scope
of health promotion work by Thai hospitals and its related functions were hardly known.
This research project explored health promotion activities in the hospital settings. It identified systematic reviews of health promotion using PubMed database.
There were 10 systematic reviews that met the inclusion criteria. The reviews of health promotion
activities included body mass index monitoring during clinical consultation, individual exercise encouragement, diet control, quit smoking and drinking, program to help release carers’ stress, and risk reduction interventions among mental health patients.
This systematic review of systematic review can be beneficial for health promotion management
at each organization. The information can help expand work and research on health promotion activity
in hospitals in the future.
Keywords: health promotion activity, hospital, systematic review

แ

ภูมิหลังและเหตุผล

บุคคล และ 5. การปรับระบบบริการสุขภาพ โดยจะเห็นได้
ว่าการดำ�เนินการทัง้ 5 ข้อนีไ้ ด้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งทัว่
โลก ต่างกันที่ระดับของการพัฒนาเท่านั้น
การสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลเป็นแนวนโยบาย
ที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งของการดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาพในส่วนของการปรับระบบบริการสุขภาพให้เอื้อต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ(5) โดยการให้บริการของโรงพยาบาล
ต่างๆ นัน้ มีโอกาสได้พบกับผูท้ มี่ ปี จั จัยเสีย่ ง ทัง้ ทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ย
ญาติ และผู้มารับบริการอื่นๆ รวมถึงบุคลากรของสถาน
พยาบาลนั้นๆ เอง ทำ�ให้สามารถดำ�เนินกิจกรรมได้หลาย
ด้าน และครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้หลากหลาย
จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น พบว่า งานวิจัย
ด้านสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษารายการ
ของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มี
เพียงการวิจัยกิจกรรมที่ได้ทำ�และผลการดำ�เนินงานบาง
ส่วน(6-9) เช่น การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในโรงพยาบาลในเรือ่ งของคุณภาพการรักษาพยาบาล การดำ�เนิน
การตาม clinical practice guideline เกณฑ์มาตรฐาน
การรักษาพยาบาล(10) การรักษาพยาบาลตามวัฒนธรรม
ของผู้รับบริการ(11)
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในโรงพยาบาล

นวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนาจาก
การป้องกันระดับปฐมภูมิที่เน้นในกลุ่มคนที่สุขภาพ
ดีไม่มีความเจ็บป่วย(1) มาเป็นการสร้างเสริมสุขภาพในยุค
ใหม่ ทีอ่ งค์การอนามัยโลกบัญญัตนิ ยิ ามว่า คือกระบวนการ
เพิ่มความสามารถของคนในการดูแลสุขภาพและปัจจัย
ต่างๆ เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาสุขภาพของตน(2) ดังนั้น การ
ดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาพแบบใหม่จึงมุ่งเน้นทั้งบุคคล
และปัจจัยรอบข้างเพื่อป้องกันการเกิดโรค ลดความเจ็บ
ป่วย จำ�กัดความพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยดูแล
แบบองค์รวมทีน่ อกเหนือจากการดูแลไม่ให้เกิดโรคไปสูก่ าร
ดูแลทั้งสุขภาพทางกาย สภาวะจิตใจ และคุณภาพชีวิต(3,4)
การดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยและใน
นานาประเทศนั้น มักใช้เกณฑ์การดำ�เนินงานหลักจาก
กฎบัตรออตตาวา และในประเทศไทยยังได้มีการต่อยอด
รูปแบบการดำ�เนินการด้วยกฎบัตรกรุงเทพ(5) อย่างไรก็ตาม
ไม่ว่าจะมีการต่อยอดไปเท่าใด ประเด็นหลักในการดำ�เนิน
งานสร้างเสริมสุขภาพให้ประสบความสำ�เร็จก็ยังคงหลัก
การสำ�คัญ 5 ข้อ ได้แก่ 1. การสร้างนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 3.
การเพิ่มความสามารถของชุมชน 4. การพัฒนาทักษะส่วน
384

Vol. 13 No. 4 October-December 2019

Journal of Health Systems Research

มีการศึกษาที่เน้นตัวโรคและการรักษา เช่น การทบทวน
เรือ่ งการป้องกันการหกล้มและกระดูกหัก(12,13) ในโรงพยาบาล
และสถานพักฟืน้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากสภาวะทางสมอง หรือการ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคหอบหืดในสถานพยาบาล (14-16) การดูแลและ
พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน(17-19) แต่การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
สุขภาพตั้งแต่ระดับปัจจัย หรือก่อนการเกิดโรคในระดับ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้น ยังไม่พบ
การศึ ก ษานี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น การรวบรวมกิ จ กรรมสร้ า ง
เสริมสุขภาพในโรงพยาบาลทีม่ กี ารทบทวนอย่างเป็นระบบ
ในฐานข้อมูลนานาชาติ เพือ่ รวบรวมรูปแบบและกิจกรรมที่
เกิดขึ้น รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของการดำ�เนินกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาเป็นฐานข้อมูลกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาลที่ ส ามารถนำ�ไปต่อยอดในการทำ�กิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย และอาจนำ�ไปต่อยอดใน
การจัดการทรัพยากรทั้งด้านกำ�ลังคนและกำ�ลังทรัพย์เพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพผ่านโรงพยาบาล เพื่อให้การบริหาร
จัดการกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

		ตัวเปรียบเทียบ (comparator) ไม่จำ�กัดว่าต้อง
มีตัวเปรียบเทียบหรือไม่
		ผลลัพธ์ (outcome) ไม่มีการกำ�หนดผลลัพธ์
		ช่วงเวลา (timing) งานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
ถึงสิงหาคมปี พ.ศ. 2557
ทั้ ง นี้ จะรวบรวมเฉพาะเอกสารวิ ช าการที่ มี ก าร
ทบทวนอย่างเป็นระบบ ที่มีการกล่าวถึงกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล รวมถึงกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพที่เป็นงานระดับปฐมภูมิ เช่น การป้องกันโรค
และภาวะต่างๆ (ภาวะอ้วน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะ
น�้ำตาลในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง หรือโรคไม่ติดต่อ
ที่ส�ำคัญต่างๆ) การดูแลปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค (เช่น
การสูบบุหรี่ การดืม่ สุรา การรับประทานอาหารทีไ่ ม่เหมาะ
สม) การดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (การดูแลช่องปาก การดูแล
ระหว่างการตั้งครรภ์ การให้บริการคลินิกเด็กดี) และมี
เกณฑ์การคัดออก คือ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้น
ในการป้องกันระดับทุตยิ ภูมขิ นึ้ ไป เช่น การดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ กิด
โรคต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลโรคนั้นๆ
l

l
l

ระเบียบวิธีศึกษา

คำ�สำ�คัญหลักในการสืบค้น

การทบทวนงานอย่างเป็นระบบได้ดำ�เนินการตามรูป
แบบของ PRISMA(20,21)

การสืบค้นบทความเน้นใช้คำ�สำ�คัญในสามด้าน ได้แก่
“health promotion” และคำ�ใกล้เคียง
“activities” หรือ “interventions” และคำ�ใกล้เคียง
“hospitals” และคำ�ใกล้เคียง
โดยมีขั้นตอนการค้นบทความดังแสดงในตารางใน
ภาคผนวก

Data source

การทบทวนวรรณกรรมนี้อาศัยการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูล PubMed ช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ ปี 2543 ถึง ปี
2557 และมีแนวทางการทบทวนที่มีเกณฑ์การคัดเลือก ที่
ระบุในรูปแบบ PICOT ดังต่อไปนี้ คือ
		Search strategy ครอบคลุมงานวิจัยที่มีกลุ่ม
ประชากร (population) ในโรงพยาบาล หรือจัดทำ�โดย
บุคลากรในโรงพยาบาล
		กิจกรรม (intervention) รวมเฉพาะกิจกรรมที่
เป็นการป้องกันระดับหนึง่ คือยังไม่ได้เกิดโรค หรือกิจกรรม
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

Data extraction and quality assessment

เอกสารอ้างอิงที่ได้จากการสืบค้นได้รับการจัดเก็บ
ด้ ว ยโปรแกรม EndNote X7.0.2 และมี ขั้ น ตอนการ
พิจารณาความเหมาะสมของบทความ คือต้องเป็นเอกสาร
การสืบค้นอย่างเป็นระบบ (review of systematic review) เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีการดำ�เนิน
การในโรงพยาบาล และเป็นการดำ�เนินกิจกรรมในระดับ

l

l
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การป้องกันระดับที่หนึ่ง กล่าวคือกลุ่มเป้าหมายนั้นยังไม่
เกิดโรค
การคัดกรองอาศัยผูค้ ดั เลือก 2 คน ทีม่ ที กั ษะด้านการ
แพทย์หรือการสาธารณสุข และทักษะในภาษาอังกฤษ และ
ผ่านการเรียนหรือมีประสบการณ์การทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ มาทำ�การคัดเลือกบทความที่ค้นพบจาก
ฐานข้อมูลตามคำ�สืบค้นในตารางที่ 1 โดยการพิจารณา
บทความเริ่มจากการตรวจสอบ หัวเรื่องและบทคัดย่อของ
วารสาร เพื่อคัดเลือกบทความที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะดึงเอา
บทความฉบับเต็มมาคัดเลือกเพือ่ คัดกรองเฉพาะบทความที่
เหมาะสม ทัง้ นี้ หากผูค้ ดั เลือกทัง้ สองมีความเห็นเรือ่ งความ
เหมาะสมของบทความต่างกันจะนำ�เสนอให้ผคู้ ดั เลือกคนที่
3 ที่มีทักษะและประสบการณ์เช่นเดียวกันเป็นผู้พิจารณา
ตัดสิน

ในภาคผนวก พบเอกสารทั้งสิ้น 622 รายการ ขั้นตอนการ
ประเมินเอกสารอันประกอบด้วยการประเมินชื่อเรื่องและ
บทคัดย่อได้คัด 548 บทความที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากการ
ศึกษา จากนั้นจึงค้นบทความฉบับเต็มของเอกสารที่เหลือ
จำ�นวน 74 บทความมาพิจารณา พบว่า มี 47 บทความ
ที่ไม่พบข้อมูลที่แสดงการทำ�กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ในโรงพยาบาลและอีก 17 บทความเป็นกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพในระดับการป้องกันที่สอง คือ กิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคแล้ว จึงเหลือบทความทั้ง
สิ้น 10 บทความที่เข้าสู่การศึกษา ดังแผนภาพที่ 1 และพบ
ว่า เป็นเอกสารที่ทำ�การรวบรวมอย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึง
นำ� 10 บทความนั้นมาประเมินคุณภาพ (quality assessment) ด้วยเกณฑ์ของ 2 หน่วยงาน คือเกณฑ์ Dartmouth
Research Guide checklist(22) ซึง่ พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย
Dartmouth (มีประเด็นในการสอบถามถึง ความเหมาะสม
ของคำ�ถาม แหล่งข้อมูลในการค้นหา ความครอบคลุมใน
การค้นหา การแปลผล ขั้นตอนการสืบค้น ข้อจำ�กัดในการ
สืบค้น และขัน้ ตอนของ systematic review ว่าเหมาะสมดี
พอหรือไม่) และเกณฑ์ Critical Appraisal Skills Program
(CASP) UK(23) ของหน่วยงาน CASP ในประเทศอังกฤษ (มี
การประเมินด้วยคำ�ถาม 10 ข้อ ถึงความเหมาะสมของการ
เลือกบทความ) โดยพบว่าเกณฑ์การประเมินคุณภาพทั้ง 2
แบบมีความทับซ้อนกันอยู่มาก และพบว่าในบทความที่ได้
รับการคัดเลือกนั้น ส่วนมากมีการประเมินคุณภาพในทุก
ประเด็น แต่อาจมีระดับมากน้อยที่แตกต่างกัน
จากการทบทวน 10 เรื่องที่ผ่านเกณฑ์ พบว่ามี 119
กิจกรรม ดังข้อมูลในตารางที่ 1 และมีรายละเอียดของ
กิจกรรมดังตารางที่ 2 โดยจะพบว่ามีกลุม่ กิจกรรมทีด่ ำ� เนิน
การในโรงพยาบาล ได้แก่ การจัดการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เช่น กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด คนที่ดูแลผู้ป่วย รวม
ไปถึงกลุ่มบุคลากรคือกลุ่มการพยาบาล การจัดการปัจจัย
เสี่ยง เช่น การเพิ่มการออกก�ำลังกาย การปรับโภชนาการ
ให้เหมาะสม การลด/เลิกบุหรี่ การควบคุมน�้ำหนัก รวมไป
ถึงการเสริมพฤติกรรมเพื่อน�ำไปสู่การดูแลสุขภาพของ

Inclusion criteria

เป็นการรวบรวมเฉพาะบทความที่ผ่านการทบทวน
อย่างเป็นระบบ systematic review หัวข้อเกี่ยวเนื่องกับ
การสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ในโรงพยาบาล หรือเกิดโดย
บุคลากรของโรงพยาบาล กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เกิด
ขึ้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงก่อนการเกิดโรค
หรือเป็นการป้องกันก่อนการเกิดโรค
Data analysis

นำ�บทความทีค่ ดั เลือกได้มาวิเคราะห์แบบคุณภาพโดย
มีการวิเคราะห์ทงั้ ในแบบการวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis) และการวิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis)
การวิเคราะห์แก่นสาระมีการจัดกลุม่ หรือหมวดหมูข่ องกลุม่
กิจกรรม และการวิเคราะห์เนื้อหามีการกำ�หนดหน่วยของ
เนื้อหาเพื่อทำ�การแจงนับ
ผลการศึกษา
จากการสืบค้นข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ จากฐานข้อมูล PubMed โดยมีลำ�ดับคำ�ค้น ดัง
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Pubmed
MEDLINE (mutually exclusive)

Search strategy: 622 potentially
relevant reports
Pre-selection (titles and abstracts)
(including references of previous review,
hand search of references, bibliographic
database of authors)

548 reports excluded on basis
of abstracts
74 reports retrieved for
detailed evaluation
Full text reading
64 reports excluded:
- 47 do not show health promotion
activities in hospitals
- 17 show health promotion activities
as secondary prevention

10 eligible reports
included for data
extraction

แผนภาพที่ 1 กระบวนการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

ตนเองและคนรอบข้าง เช่น การจัดการความเครียดในการ
ผู้ดูแลผู้ป่วย การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วย
ปัญหาทางจิต การดูแลฟันในผู้ป่วยโรคหัวใจ การสอนการ
ให้นมในหญิงหลังคลอด ดังตารางที่ 3
สรุปกิจกรรมตามกลุม่ ผูไ้ ด้รบั การสร้างเสริมสุขภาพได้
ดังนี้
กลุ่มบุคลากรของสถานพยาบาล
มีกจิ กรรมสนับสนุนการควบคุมน�ำ้ หนัก เช่น การสอน
การจัดให้มีเพื่อนคู่หูในการออกก�ำลังกาย มีกิจกรรมการ
ลด-ละ-เลิกบุหรี่โดยการให้ความรู้ จัดทีมติดตามทั้งราย
บุคคลและรายกลุ่ม การจัดทีมเพื่อนเพื่อสนับสนุนให้เลิก
บุหรีไ่ ด้ยงั่ ยืน มีกจิ กรรมการสอนบุคลากรให้สามารถแนะน�ำ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้
กลุ่มผู้มารับบริการ
มีกิจกรรมการจัดกลุ่มเพื่อสนับสนุนการลดน�้ำหนัก

ตารางที่ 1 บทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพในโรง
พยาบาล
Systematic
review
study
Donald L. Chi (2013)(24)
Bradshaw T. et al(2005)(25)
Heather J. Baer et al (2013)(26)
Nicolas Bertholet et al (2005)(27)
Louise Brereton et al (2007)(28)
Choi Wan Chan et al (2012)(29)
M.J.Renfrew et al (2009)(30)
L. Monasta et al (2010)(31)
Helen Spiby et al (2007)(32)
Otto L.T. Lam et al (2010)(33)
Total

No. of
studies
included
9
16
11
24
8
9
48
7
9
8
149

No. of
relevant
studies
2
16
1
19
8
9
48
2
6
8
119
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ตารางที่ 2 สรุปกิจกรรมจากการทบทวนวรรณกรรม
   

การจัดการตามปัจจัยเสี่ยง

กลุ่มบุคลากร

กลุ่มผู้มารับบริการ

ผู้รับผลงาน
กลุ่มญาติผู้ป่วยหรือผู้มาเยี่ยม กลุ่มประชาชนหรือชุมชน

การควบคุมน�้ำหนัก ภาวะอ้วน
3
โภชนาการ การออกกำ�ลังกาย		 3
			
3
				
การดูแลสุขภาพช่องปาก
3
การลดบุหรี่ / เหล้า และสารเสพติด
3

3

3

ภาวะทางจิตใจ
3
			
การสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่ม
3

3

3

				

3

กลุ่มประชาชน
มีกิจกรรมการสอนให้แม่ในชุมชนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มีกิจกรรมการสอนให้เด็กก่อนวัยเรียนออกกำ�ลังกายเพื่อ
กระตุ้นให้มีการออกกำ�ลังร่างกายมากขึ้น
สรุป
จากการทบทวนบทความวิชาการอย่างเป็นระบบ พบ
ว่าการดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาพสามารถจำ�แนกได้ตาม
ลักษณะของผูร้ บั ผลงานและลักษณะของปัจจัยเสีย่ งสุขภาพ
โดยมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่างๆ เช่น การ
ควบคุมภาวะอ้วนทัง้ เรือ่ งโภชนาการและการออกกำ�ลังกาย
การลด/เลิกบุหรี่ เหล้าและสารเสพติด การดูแลสุขภาพ
ช่องปาก การดูแลสภาวะจิตใจ และการสร้างเสริมสุขภาพ
ในภาพรวม ซึ่งในกิจกรรมเหล่านี้มีทั้งการจัดโครงการให้
ความรู้ การจัดกลุ่มสนับสนุน การเข้าสู่กระบวนการรักษา
หรือการจัดหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพ โดยข้อมูลจากการ
ศึกษาทัง้ หมดนีเ้ ป็นการศึกษาทีม่ แี บบแผนเชิงวิทยาศาสตร์
ทัง้ สิน้ การดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาพในหลายกิจกรรมที่
ไม่ได้ทำ�ในรูปแบบของงานวิจัยจะไม่ได้รับการพิจารณา

เช่น ชวนกันแอโรบิก การจัดอาหารควบคุมพลังงาน การ
สอนการออกก�ำลังกาย การฝึกให้ผปู้ ว่ ยสามารถดูแลตนเอง
ด้านอาหารหรือการออกก�ำลังกายได้ มีกจิ กรรมการสอนให้
ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพช่องปาก การให้หมากฝรั่งเพื่อ
ลดอัตราเสีย่ งของฟันผุ มีกจิ กรรมการจัดกลุม่ สนับสนุนการ
เลิกบุหรี่ การจัดให้มีการตรวจค่าคาร์บอนมอนอกไซด์เพื่อ
ดูปริมาณนิโคตินในร่างกาย การจัดให้มีกิจกรรมทั้งราย
บุคคลและรายกลุ่ม การสอนเรื่องโทษหรือพิษภัยของบุหรี่
มีกจิ กรรมการจัดทีมสนับสนุนการเลิกเหล้า มีกจิ กรรมการ
สอนและสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่โดยการให้แม่ลกู
สัมผัสกันให้เร็วที่สุด การปรับเทคนิคการป้อนนม การบีบ
หรือปั๊มนม รวมถึงการแนะน�ำจากบุคลากร
กลุ่ ม ญาติ ห รื อ ผู้ ดู แ ลในผู้ ม ารั บ บริ ก ารที่ ส ถาน
พยาบาล
มีกจิ กรรมการตรวจประเมินน้ำ�หนักเพือ่ เทียบกับส่วน
สูง เพือ่ เพิม่ ความตระหนักในภาวะอ้วนลงพุง มีกจิ กรรมการ
สอนให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความมั่นใจในการดูแลมากขึ้น การ
จัดการความเครียดให้กับผู้ดูแลผู้ป่วย
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ตารางที่ 3 รายการกิจกรรมจำ�แนกตามปัจจัยเสี่ยง
การจัดการตามปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรม

การควบคุมน�้ำหนัก ภาวะอ้วน จัดโครงการสนับสนุนการควบคุมน�้ำหนักในบุคลากรสุขภาพ การกระตุ้นให้มีการออกก�ำลังกาย(29)
โภชนาการ การออกก�ำลังกาย การจัดกลุม่ ผูป้ ว่ ยเพือ่ สนับสนุนการลดน�ำ้ หนัก การให้ยาเพือ่ ควบคุมน�ำ้ หนัก การจัดอาหารควบคุมพลังงาน
การสอนการออกก�ำลังกาย การฝึกให้ดูแลตนเองด้านอาหารและการออกก�ำลังกาย
ผูม้ ารับบริการทีส่ ถานพยาบาลได้รบั การตรวจประเมินน้ำ�หนักและส่วนสูง เพือ่ ประเมินดัชนีมวลกาย หาก
สูงจะมีการส่งสัญญาณเตือนให้พบแพทย์(26,29)
การศึกษาในแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่ามีลูกที่มีปัญหาด้านความอ้วนในวัยก่อนวัยเรียนต่ำ�กว่า(32)
การสอนให้ออกกำ�ลังกายในกลุม่ เด็กก่อนวัยเรียน เวลามารับบริการเพือ่ กระตุน้ ให้มกี ารขยับร่างกายมาก
ขึ้น(31)
การดูแลสุขภาพช่องปาก
การให้หมากฝรั่งแก่หญิงตั้งครรภ์เพื่อลดฟันผุในทารกหลังคลอด(24)
การสอนผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอดเลือดดูแลสุขภาพช่องปาก การกระตุน้ ให้มคี วามตระหนัก การติดตาม
การดูแลสุขภาพช่องปาก(33)
การลดบุหรี่ / เหล้า
การสนับสนุนให้บุคลากรสุขภาพเลิกสูบบุหรี่ ทั้งการดูแลรายบุคคล การจัดกลุ่มเพื่อสนับสนุน การให้ยา
และสารเสพติด
เพื่อลด/เลิกสูบบุหรี(27)
่
การให้ยาในกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทเพื่อลดการสูบบุหรี(25)
่ การจัดกลุ่มเพื่อสนับสนุนการเลิกบุหรี่ การตรวจ
ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ การจัดโปรแกรมเลิกบุหรี่ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม(27)
การจัดโครงการเพื่อศึกษาการลดการดื่มเหล้าหรือสารเสพติด(27)
ภาวะทางจิตใจ
การสอนกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทในประเด็นการใช้ทักษะทางสังคมในการใช้ชีวิตกับสังคมภายนอก(25)
การให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ย ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง การจัดการความเครียด การตัง้ กลุม่
สนับสนุนช่วยบรรเทาอาการเครียดจากการดูแลผู้ป่วย(28)
การสร้างเสริมสุขภาพ
การให้ความรู้บุคลากรในการทำ�งานด้านนมแม่เพื่อสอนแม่หลังคลอดให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้
เฉพาะกลุ่ม
สำ�เร็จ(30,32)
การสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยการลดระยะเวลาให้แม่สมั ผัสลูกให้เร็วทีส่ ดุ เพือ่ เพิม่ สายสัมพันธ์
การปรับเทคนิคการป้อนนม เทคนิคการบีบนมหรือปั๊มนม การแนะนำ�ระยะสั้นจากทีมพยาบาล การจัด
ให้มีบุคลากรติดตามให้ความรู้ การจัดให้มีการโทรศัพท์สอบถามและให้กำ�ลังใจ การอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้และความสามารถในการแนะนำ�แม่หลังคลอด(32)
การศึกษาในแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่ามีลูกที่มีปัญหาด้านความอ้วนในวัยก่อนวัยเรียนต�่ำกว่า(31)

วิจารณ์และข้อยุติ
การศึกษานี้เป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบว่าด้วย
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพในบริบทของโรงพยาบาล ที่
รวมถึงการจัดการปัจจัยเสี่ยง โดยเป็นการป้องกันในระดับ
ปฐมภูมิ และปรากฏในฐานข้อมูล PubMed ผลการศึกษา

จำ�แนกได้ว่า กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมักเป็นกิจกรรม
ที่มีจุดเน้นเป็นประเด็นของการรับผลงาน ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมที่กระทำ�ต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือผู้รับผลงาน
อันได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยที่
มีสภาวะทางจิต หญิงตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด เป็นต้น หรือ
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กิจกรรมทีเ่ น้นการจัดการปัจจัยเสีย่ งสุขภาพ อันได้แก่ การ
จัดการภาวะอ้วน การส่งเสริมด้านโภชนาการ การจัดการ
ความเครียด การลดบุหรี่ การแนะนำ�การออกกำ�ลังกาย
การจัดการสุขภาพช่องปาก เป็นต้น ทำ�ให้การศึกษานี้เห็น
ตัวอย่างของการทำ�กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีระเบียบ
แบบแผนแบบการวิจัยเชิงทดลอง สามารถนำ�ตัวอย่างของ
กิจกรรมเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับบริบทของการบริบาล
ของไทยได้
ข้อจำ�กัดหลักของการศึกษานี้คือ ลักษณะข้อมูลที่มี
อยู่ในการทบทวนอย่างเป็นระบบมักมีรูปแบบการศึกษา
เป็นการทดลองแบบสุ่มและมีก ลุ่มควบคุม (randomized controlled trial: RCT) หรือการดำ�เนินการวิจัย
สำ�หรับประเมินกิจกรรมใหม่ที่มีระเบียบแบบแผนที่ครบ
ถ้ ว นสมบู ร ณ์ ไม่ ใช่ กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพทั่ ว ไปใน
โรงพยาบาล ทำ�ให้ข้อมูลที่ได้จากบทความวิชาการที่ได้
จากการทบทวนอย่างเป็นระบบนี้ ไม่ครอบคลุมกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพในหลายๆ ส่วนที่มีการดำ�เนินการจริง
ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลหลักใน
การค้นยังจำ�กัดอยู่ที่ฐานข้อมูล PubMed เท่านั้น ไม่ได้
รวมฐานข้อมูลสำ�หรับบทความนอกวารสารวิชาการ (grey
literature) อื่ น ๆ ทำ�ให้ อ าจได้ บ ทความไม่ ค รอบคลุ ม
ทั้งหมด ทำ�ให้รายการกิจกรรมที่ได้จากการศึกษาส่วนนี้มี
ความจำ�กัด การทบทวนเอกสารวิชาการอย่างเป็นระบบนี้
ทำ�ให้กจิ กรรมการสร้างเสริมสุขภาพทีท่ ำ�กันอยูท่ วั่ ไปแต่ไม่
ได้มกี ารดำ�เนินการวิจยั อย่างเป็นระเบียบแบบแผน ไม่ได้ถกู
รวบรวมเข้ามาสู่การศึกษาครั้งนี้
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่พบในการศึกษานี้ ได้มี
การจัดกลุม่ เบือ้ งต้นเป็นกลุม่ ผูร้ บั ผลงาน ได้แก่ กลุม่ ผูม้ ารับ
บริการ กลุม่ ญาติผปู้ ว่ ยหรือผูพ้ าผูป้ ว่ ยมาโรงพยาบาล กลุม่
บุคลากรในโรงพยาบาล และกลุ่มประชาชน ซึ่งเป็นการจัด
กลุ่มในรูปแบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (health
promoting hospital) โดยในประเทศไทยนั้น เป็นความ
ริเริ่มของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย นโยบาย
เรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีมาตรฐาน รูปแบบและ

แนวทางการดำ�เนินงานที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลที่
ได้ทำ�งานด้านนี้อยู่แล้วสามารถทำ�งานตามมาตรฐานได้ดี
ยิ่งขึ้น(34) จึงก่อให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมากมาย
ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
จากที่กล่าวแล้วว่า กิจกรรมที่ได้รับการรวบรวมใน
การศึกษานี้เป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบการดำ�เนินการศึกษา
วิจัยที่เป็นแบบแผน จึงทำ�ให้จำ�นวนกิจกรรมที่ได้มาน้อย
กว่าความเป็นจริงมาก อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่ได้รวบรวม
มาพบได้ในกลุ่มผู้รับผลงานทุกกลุ่ม โดยพบว่ากลุ่มผู้ป่วย
นั้นมีจำ�นวนกิจกรรมที่มากที่สุด เนื่องจากเป็นผู้รับบริการ
หลักของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการจัดการปัจจัยเสี่ยง
ทางสุขภาพ เช่น การลดน้ำ�หนัก การออกกำ�ลังกาย การ
สอนให้ดูแลตนเองด้านอาหาร การลด-เลิกบุหรี่และเหล้า
การสอนให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำ�เร็จ การสอน
ทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมสำ�หรับกลุ่มผู้ป่วยพิเศษ รวม
ถึงการตั้งกลุ่มสนับสนุนการดูแลรักษาตัว กิจกรรมที่พบ
รองลงมาคือ กิจกรรมในกลุ่มของบุคลากร ได้แก่ การจัด
โครงการสนับสนุนการควบคุมน้ำ�หนัก การกระตุ้นให้ออก
กำ�ลังกาย การสนับสนุนให้เลิกบุหรี่ การให้ความรูบ้ คุ ลากร
ในการทำ�งานด้านนมแม่ ในขณะที่กิจกรรมสำ�หรับกลุ่ม
ญาติหรือผูพ้ ามารับบริการทีโ่ รงพยาบาลมีจำ�นวนน้อยกว่า
แต่ยังพบกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ กิจกรรม
สอนให้ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถจัดการความเครียด จัดกลุ่ม
สนับสนุนช่วยบรรเทาความเครียดจากการดูแลผู้ป่วย มี
การประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ดูแลด้วย และท้ายที่สุด
กลุ่มประชาชนคือกลุ่มที่มีกิจกรรมน้อยที่สุด แต่มีกิจกรรม
ทีน่ า่ สนใจ คือ การสอนให้ออกกำ�ลังกายในกลุม่ เด็กก่อนวัย
เรียน การสอนให้คนในชุมชนเลีย้ งลูกด้วยนมแม่และศึกษา
ต่อถึงภาวะความอ้วน เป็นต้น และจากการทบทวนแบบ
เป็นระบบ ทำ�ให้กิจกรรมที่ถูกรวบรวมมาเป็นรูปแบบของ
กิจกรรมทีม่ กี ารดำ�เนินการวิจยั แบบมีแบบแผนเท่านัน้ การ
ศึกษาด้วยการทบทวนอย่างเป็นระบบจึงเป็นข้อจำ�กัดของ
การศึกษาเรือ่ งกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลใน
ระดับหนึ่ง รวมถึงการที่ฐานข้อมูลที่ศึกษาจำ�กัดอยู่แค่ฐาน
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ข้อมูลใน PubMed ไม่ได้สืบค้นในฐานข้อมูลอื่นๆ ได้แก่
EMBASE, CINAHL รวมถึงฐานข้อมูลในประเทศไทย ทำ�ให้
ความครอบคลุมของการทบทวนเป็นข้อด้อยของการศึกษา
นี้
ประเทศไทยได้มกี ารดำ�เนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ
มาโดยตลอดโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนนำ�หลัก
โดยเฉพาะในประเด็นการปรับระบบบริการสุขภาพซึ่งได้มี
การเปลีย่ นแปลงจากการดำ�เนินงานโดยหน่วยงานส่งเสริม
ป้องกัน หรือบุคลากรเพียงบางกลุ่มในโรงพยาบาล เป็นรูป
แบบที่มีการเน้นความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาล ท้อง
ถิน่ และผูใ้ ห้นโยบาย ซึง่ ทำ�ให้การดำ�เนินงานด้านนีก้ า้ วหน้า
ไปอย่างมาก หน่วยงานที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยมีอย่างน้อย 2 หน่วย
งาน คือ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เมือ่ เปรียบเทียบกิจกรรมทีไ่ ด้รวบรวมมาในการศึกษา
นีก้ บั กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหลักทีม่ กี ารกำ�หนดขอบเขต
การดูแลของโรงพยาบาลในไทยโดยเฉพาะโรงพยาบาล
ชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการศึกษาของภรณี
เหล่าอิทธิ(35) นั้น พบว่ามีการดำ�เนินงานในทุกๆ ด้าน ดังที่
จำ�แนกข้างต้นด้วยกรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จาก
การศึกษานีพ้ บว่าการดำ�เนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ
ประเทศไทยนั้น จัดว่ามีการทำ�กิจกรรมที่ครอบคลุมในทุก
กลุ่มประชากร และมีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด
อย่างไรก็ตาม กรมอนามัยควรศึกษาประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพโดย
โรงพยาบาลว่าเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยหรือไม่
หากเหมาะสม ก็ควรเผยแพร่แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป
หรือให้ สปสช. กำ�หนดเพิ่มเติมในชุดสิทธิประโยชน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ช่วยสนับสนุนในการทำ�การ
ศึกษา
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