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โดย รศ.ดร.สจุิตรา เหลืองอมรเลิศ  นายกสภาการพยาบาล 

หวัขอ้   เรียนรูด้แูลสขุภาพบนฐานธรรมชาติบ าบดัและโภชนเภสชัในวิถีถดัไป 

โดย ดร.ก าพล ภผูาวฒันากิจ  ผูเ้ชี่ยวชาญสาขาธรรมชาติบ าบดั 

 สถานการณ์ประชากรโลก อายุคาดเฉลี่ย ประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่มีอายุ75 ปีขึ้นไป มักอยู่ทาง
แถบยุโรป  ออสเตรเลีย รวมถึงญี่ปุ่นและไทย  ทวีปเอเชียโดยส่วนใหญ่ อายุคาดเฉลี่ย 65 ปี – 70 ปี ทวีป
แอฟริกา ส่วนใหญ่ อายุคาดเฉลี่ย 50 ปี – 55 ปี ซึ่งจะผกผันกับการเกิดของเด็ก ยุโรป  ออสเตรเลีย  เอเชียญี่ปุ่น
และไทย  โดยส่วนใหญ่มีลูก 1-2 คน แอฟริกา ส่วนใหญ่ มีลูก 4-6 คน 
อายุคาดเฉลี่ยประชากรไทย ปี 2022 = 77.4 ปี 

 

 



การดูแลสุขภาพตนเองถือเป็นการดูแลที่ดีที่สุด  ควรครบ 8 มิติ ที่มีผลต่อการมีสุขภาพที่ดี 
1. สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ    2.   สังคมท่ีด ี
2. มีความรอบรู้ ความฉลาดทางปัญญา  6.   การดูแลร่างกาย 
3. ความเชื่อความศรัทธาทางจิตวิญญาณ  7.   คุณธรรม จริยธรรม 
4. สถานะภาพทางการเงิน    8.   อาชีพการงาน 

- Causes of Illness and Degeneration  สาเหตุของการเจ็บป่วยและความเสื่อม มีผลจาก  
 Nutrition – Mind – Life Style   โภชนาการ – จิตใจ – วถิีชีวิต 

- การเปลี่ยนแปลงทางอาหาร   Micro Nutrient & Macro Nutrient  
- Exercise  การออกกำลังกาย  การพักผ่อนนอนหลับที่เหมาะสม 7 ชั่วโมงข้ึนไป เวลาที่มี

ประโยชน์ที่สุดคือ  เวลา 22.00 น. – 02.00 น.   
- การดื่มน้ำที่เพียงพอ  การนวด ผ่อนคลาย  ทำอารมณ์สดใสไม่เครียด 

หัวข้อ  คุณภาพพยาบาลในวิถีถัดไป  โดย พว.สาคร ใจพยอม    นกัวิชาการอิสระ 

โรคภัยไข้เจ็บเกิดได้อย่างไร 

        

 

สรุป ในยุค next normal   แนะนำให้ ปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดย 
  (1) อย่ากินไขมันมาก   (5) ขยันออกแดดหรือกินวิตามินดีเสริม 
  (2) อย่าอ้วน    (6) กินอาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ 
  (3) อย่าอดนอน นอนหลับให้มาก ๆ (7) อย่าเครียด 
  (4) ขยันออกกำลังกาย    (8) ถ้าร่างกายและจิตใจตกอยู่ในภาวะเครียดมาก                                             
.                                                                   แนะนำให้กินวิตามินซี เสริม                                 
 



 หัวข้อ   อภิปราย   แนวโน้มการดูแลสุขภาพในวิถีถัดไป   

 ศ.ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รักษาการผู้อำนวยการงานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

       

New behaviors trending now 
1.  The cost  of confidence ภัยคุกคามของ COVID-19 ทำให้เกิดความไม่แน่นอน 

❖ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการและ ผลิตภัณฑ์ 
2. The virtual  century   

❖กิจกรรมเสมือนจริง (virtual activity ) การสื่อสาร การเรียนรู้ การทำงาน การทำธุรกรรม และการ
บริโภค 

❖การนำดิจิทัลไปใช้จะถูกเร่งให้เร็วขึ้น 
3. Every business is a health business ประสบการณ์ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพช่วง   โควิด

ระบาด 

❖เกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ 

❖ทุกธุรกิจสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศด้านสุขภาพ 
4. Cocooning 

❖ ในช่วงที่เกิดวิกฤติ หลายคนใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น 

❖ ต้องการบ้านที่มีความสะดวก สบาย  

❖มีการใช้จ่ายในบ้านเพิ่มข้ึน 
5. The reinvention of authority การจัดการภาวะวิกฤติรัฐบาลต้องอาศัยความร่วมมือจากสังคมและ

พฤติกรรมสวนร่วมของประชาชน (การแก้ไขและป้องกันโรค,กฎระเบียบของพลเมือง) 

❖การพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญและคำแนะนำจากพลเมืองเพ่ือแก้ไขการระบาดของโรค 



 

 ผศ.ดร.ฐิติณัฎฐ์  อัคคะเดชอนันต์ 
แนวโน้มของเทคโนโลยีเพ่ือการดูแลสุขภาพ และการพยาบาลในวิถีถัดไป 

1. อุปกรณ์สุขภาพเคลื่อนที่ (Wearable or Mobile Health) 
ประโยชน์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่  
- การศึกษาและรับรู้    -    การสื่อสารและการฝึกอบรม 
- สายด่วน     -    การติดตามโรคและการแพร่ระบาดของโรค 
- สนับสนุนการวิจิจฉัยและการรักษา  -    การตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูลระยะไกล 

2. บันทึกเวชระเบียนส่วนตัวอิเลคโทรนิก (Electronic Personal Health Records หรือ EPHR) 
3. การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) and Remote monitoring tools 

ประโยชน์ของการรักษาแบบ Telemedicine 
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
- เข้าถึงการตรวจรักษาและวินิจฉัยจากแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 
- ติดตามการรักษาได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยครั้ง 
- ลดระยะเวลาในการนอกพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
- เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางการแพทย์ 
- จัดเกบ็ข้อมูลการรักษาอย่างเป็นระบบ 

4. หุ่นยนต์ (Robots) 
ตัวอย่างของหุ่นยนต์ หรือ โรบอทส์ (Robots) 
- หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะในการขนส่งในสถานพยาบาล (โลจิสติกส์) 
- หุ่นยนต์กายภาพบำบัด 
- หุ่นยนต์สำหรับทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค 
- หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลในสถานพยาบาล 

5. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Medical Things) หรือ Smart Healthcare 
6. ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligent (AI) ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกคล้ายความฉลาดของมนุษย์  และสามารถก่อนให้
เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำ 

7. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความรู้ รู้จักใช้เหตุผลในการ
วิเคราะห์ปัญหา  โดยใช้ความรู้ที่มี หรือจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหนึ่งไปแก้ไขปัญหาอื่นอย่ามี
เหตุผล: alerts and reminders, diagnosis assistance, therapy critiquing and planning, 
prescribing decision support 



8. โอเมทริกซ์ (Biometrics) คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตน และตรวจพิสูจน์ผู้ใช้ โดยใช้เทคนิคการ
แปรค่าเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ  หรือพฤติกรรม มาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกยิ่งข้ึนกว่าเดิม 

9. 3D, 4D, AR, VR the use computer and multimedia to produce a simulated environment 
that users perceive as comparable to real – world object and events 

10. Big Data and cloud technology 

ของเทคโนโลยีเพ่ือการดูแลสุขภาพและการพยาบาลในวิถีถัดไป 
1. ความเสถียรและความปลอดภัย 

- Stability and usability 
- Validity 
- Reliability 
- Security 

ประเด็นของเทคโนโลยีเพ่ือการดูแลสุขภาพและการพยาบาลในวิถีถัดไป 
2. คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือผลของการประมวลจากเทคโนโลยี 

- Quality 
- safety 

3. ต้นทนของเทคโนโลยี 
Smart Health and Smart Nurse 

How the nursing profession should adapt to a digital health transformation 
1. ผู้บริหารหรือองค์กรวิชาชีพพยาบาลควรสนับสนุนดานสารสนเทศในทุกหน่วยของการปฏิบัติงาน สร้าง

โอกาสความเป็นผู้นำด้านสุขภาพดิจิทัล และกำหนดนโยบายด้านสุขภาพเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้ชัดเจน 

2. การพยาบาลต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองและวิชาชีพไปสู่วิชาชีพที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้การ
ดูแลสุขภาพประชาชน  โดยเริ่มตั้งแต่ระบบการศึกษาการวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล 

3. พยาบาลเพ่ิม/พัฒนาทักษะด้านการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น AI ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย 

4. การพยาบาลต้องลงทุน / ทุ่มเทและเป็นผู้นำในการพัฒนาสุขภาพดิจิทัล และร่วมมือกับผู้อ่ืนเพื่อพัฒนา 
และใช้เครื่องมือดิจทัลในการให้การดูแลที่ผู้ป่วยและประชาชน 

สมรรถนะพยาบาลสารสนเทศ 
1. The beginning nurse 

- Has fundamental informatics skills 
- Con use information systems and technology in healthcare 

2. The experienced nurse 
- Has higher skills in the use of IT and computers to support his/ her area of nursing 

practice 



- See the relationship between data  elements and makes judgments based on 
observed trends and patterns 

- Use information systems and works with the informatics specialist to improve 
information system 

3. The informatics nurse specialist 
- Has advavced preparation in info. mgt. 
- Focuses n informatics applications to support all s of nursing practice 
- Use skills in critical thinking, data management, and processing, decision making, 

and system development, and computer skills 
4. The innovator nurse 

- Has educational prepare to conduct informatics research and generate informatics 
theory 

- Holds the vision of what is possible and has the ability to make things happen 
- Is creative in developing solutions, processing a sophisticated level of  

understanding and skills in information management and computer technology 

How  can nurses be innovators? 
- Nurses should rethink traditional care practices. 
- Nursing requires creativity and a certain agility to innovate and provide high – 

quality, patient – centric care. 
 

............................................................. 
 

 
 
         

       (นางสาวปานทิพย์   บุญประเสริฐ)           (นายประทีป    จันทร์สิงห์) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก 
               


