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 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา ปัญหา ความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบล และเพื่อน าเสนอแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ด าเนินการวิจยัด้วย (1) การสังเคราะห์แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และ(2) การศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพ (3) สร้างแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจ้าหน้าท่ี ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และท าการตรวจสอบกบัผูร่้วมการวิจยั 67 คน ท่ีไดม้าจากการคดัเลือกแบบเจาะจงจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่ายบริการสุขภาพ 4 ภูมิภาค รวม 5 พื้นท่ี แบ่งเป็นประชาชน  จ านวน 42 คน  
และเจา้หน้าท่ี จ  านวน 25 คน  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ แนวสัมภาษณ์ส าหรับประชาชนและส าหรับ
เจา้หน้าท่ีเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการในการสร้างเสริมสุขภาพและแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ผลดว้ย 
ค่าทางสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา    
 ผลการวิจยั สรุปไดว้่า (1) ปัญหา และความตอ้งการของประชาชนและเจา้หน้าท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบล ไดแ้ก่ (1.1) ประชาชนมีปัญหา 3 ดา้น คือ ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วม ปัญหาดา้นทศันคติ และปัญหาต่อการจดั
กิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และความตอ้งการของประชาชนมี 2 ดา้น คือ ความตอ้งการมีส่วนร่วม 
และความตอ้งการใหโ้รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นท่ีพึ่งทางสุขภาพ  (1.2)  เจา้หนา้ท่ี มีปัญหา 2 ดา้น คือ ปัญหา
นโยบายไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิและความคาดหวงั และปัญหาการขาดทกัษะการประสานงานกบัประชาชนและ
หน่วยงานอ่ืน ส่วนความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ีมี 2 ดา้น คือ ความตอ้งการพฒันาระบบการท างานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และความตอ้งการให้ประชาชนมีความสนใจต่อการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเพียงพอ (2) แนวทางการท างานสร้าง
เสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประกอบดว้ยแนวทางหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 การ
พฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประกอบดว้ยการคดัเลือก การอบรม การปรับเปล่ียนมโนทศัน์เจา้หนา้ท่ี
จากผูร้อบรู้และผูรั้กษาเป็นผูเ้อ้ืออ านวยการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน และการสนบัสนุนการท างานให้เกิดการ
บริการด้วยหัวใจมนุษย ์ด้านท่ี 2 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยการ
รณรงคใ์ห้ผูรั้บบริการและชุมชนมีส่วนร่วมและดา้นท่ี 3 การพฒันาวิธีการท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เนน้การบริหารจดัการและพฒันากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมเฉพาะกบัชุมชน แนวทางทั้ง 3 ดา้นน้ี ประชาชน
และเจา้หนา้ท่ีประเมินวา่ มีความเหมาะสมมาก (ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.51, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97)  และความเป็นไป
ไดม้าก (ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70)    
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The purposes of this research were to study : 1) health promotion needs and 
problems of local people and health care professionals 2)practical guidelines for health care 
professionals in health centers. Six best practices of health promotion in Thailand and other 
countries were analyzed and synthesized with problems and needs of local people and health 
care professionals and to develop practical guidelines of health promotion working. Research 
participants were selected from 5 health centers of 4 regions of Thailand’s health network. 
They were composed of 42 local people and 25 health care professionals. Research 
instruments were structured interview to collect information on problems and needs of local 
people and health care professionals. Five rating scale questionnaires were used to validate 
the health promotion practical guidelines. Data were analyzed by frequency,percentage,mean 
scores and standard deviation and also content analysis method. 

 
The finding were as follows :  
1)Health Promotion needs and problems. 

1.1)Local people indicated 3 major problems namely : people’s participation,  
negative attitude and lack of attention on health promotion activities. Their needs were to 
increase people’s participation and needs for health centers to be more dependable for local 
people.  

1.2) Health care professionals had 2 problems namely : the contradiction of  
policy and their roles and practices, the lack of coordination skills. Their needs were : to 
improve working system in health centers , to help increase people’s attention and 
participation in health centers 
  2) Practical guidelines for health care professionals in health centers were consisted 
of 3 strategies  

2.1) Health care professionals Development by various means such as  
efficient selection of personnel, training related to behavior , attitude and skills necessary for 
health promotion work , perspective transformation training to be health promotion 
professionals  with humanized health care attitude.  

2.2) Development of people’s participation in health promotion such as  
the encouragement and empowerment of local people.  

2.3) Development of health promotion working methods and activities  
such as : the development of effective management, tailored-made activities emphasizing the 
good health for local people and communities. 
 

The practical guidelines for health care professionals was validated by participants 
at the high level of appropriateness( = 3.51, S.D. 0.97) and possibility(  =4.17, S.D. 0.70) 
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดีดว้ยความกรุณาของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิดชงค ์
นันทนาเนตรอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย ์ ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์  ดร.ผกาวรรณ จนัทร์เพิ่ม    
ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย ์ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และดร.ชยัณรงค ์ สุวรรณสาร ผูท้รงคุณวุฒิ   
ท่ีให้ค  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆจนเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณพี่นอ้งชาวสาธารณสุขจงัหวดัในพื้นท่ีวิจยัทั้ง5 จงัหวดั ท่ีช่วยเหลือให้
ค  าแนะน าและประสานงานการเกบ็ขอ้มูลในพื้นท่ี  ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและประชาชนท่ีให้ความร่วมมือกบัผูว้ิจยัเป็นอยา่งดี และขอบคุณเจา้ของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกเร่ืองท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษา ผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ขอบคุณอาจารยพ์ีระเทพ  รุ่งคุณากร  
ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ ซ่ึงทั้ ง 2 ท่านถือเป็นกัลยาณมิตรของผูว้ิจัย ขอบคุณทีมอาจารย์จาก
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา  รวมทั้งผูแ้ทนบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีกรุณา
ใหค้  าแนะน าและตรวจทาน แกไ้ขวิทยานิพนธ์ใหมี้ความเรียบร้อยและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  

ประโยชน์และคุณค่าใดๆ อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณ
ของคุณพ่อเสริมศกัด์ิและคุณแม่อรุณี  ศิริเวชสุนทร ท่ีท าให้ลูกได้มีโอกาสด้านการศึกษา ทั้ง
ยงัเป็นก าลงัใจ คอยดูแลห่วงใย ดว้ยความรักและเมตตาหาท่ีสุดไม่ได ้จนกระทัง่ประสบความส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยความภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิง่    
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำกำรวจิัย 
 การพฒันาประเทศใหป้ระสบความส าเร็จ ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริม คือ
การท่ีประชากรมีคุณภาพ  ฉะนั้น การพฒันาประเทศในปัจจุบนัจึงมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเป็นหลกั   การมีสุขภาพดีเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของคุณภาพชีวิต    สุขภาพดีจะเกิดข้ึนได้
ดว้ยประชาชนมีความรู้  มีพฤติกรรมดา้นสุขภาพอนามยัท่ีเหมาะสม  สามารถดูแลตนครอบครัว
ตนเองและชุมชนไดใ้นท่ีสุด   
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ค  าว่า สุขภาพดี  และมุมมองในเร่ืองสุขภาพนั้น มีความแตกต่าง
กนัตามแต่ยุคสมยั วฒันธรรม ศาสตร์ความรู้ต่างๆ ความแขง็แรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ การมี
สุขภาพดีตอ้งอาศยัพฤติกรรมดา้นสุขภาพท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเป็นส าคญั  ทั้งดา้นการคุม้ครองภยั
อนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม  การส่งเสริม  การป้องกันและควบคุมโรค  เป็นตน้(Smith, 1983)  
พฤติกรรมด้านสุขภาพจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง โดยพฤติกรรมด้านสุขภาพของมนุษยเ์ป็น
ผลรวมจากความสามารถและประสบการณ์ในการเรียนรู้ บุคลิกภาพ  แรงจูงใจ  พฒันาการ  การ
เปล่ียนแปลงทศันคติ   การแกปั้ญหาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ (ประภาเพญ็  สุวรรณ  และสวิง  
สุวรรณ, 2536: 29-31)   และเม่ือพิจารณา อาจกล่าวไดว้่าครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีมนุษยเ์รา
อาศยัอยู่เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัจูงใจให้การพฒันากบับุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งหรือไม่
ถูกตอ้ง ดงันั้นการสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเป็นการพฒันาครอบครัว  ชุมชน และบริบทสังคม เพื่อเป็น
ส่วนสนบัสนุนของการพฒันาสุขภาพ 
 จากการประชุมระดบันานาชาติเร่ือง “การส่งเสริมสุขภาพ” (Health Promotion) ณ กรุง
ออตตาวา ประเทศแคนนาดา  ขององคก์ารอนามยัโลก(WHO)ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2529 
ก่อให้เกิดแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพข้ึนเป็นคร้ังแรก อนัน าไปสู่การพฒันาทางดา้นสาธารณสุข
ขั้นมูลฐาน สาธารณสุขแนวใหม่และแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพดีถว้นหนา้ 
 นับตั้งแต่ท่ีแนวคิดเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพไดป้รากฏตวัอย่างเต็มรูปแบบข้ึนเป็นคร้ัง
แรกผ่านกลไกส าคญั นั่นคือ การประชุมนานาชาติว่าด้วยเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การ
อนามยัโลก ซ่ึงเป็นแกนน าในการผลกัดนัแนวคิดดงักล่าวก็ไดจ้ดัใหมี้การประชุมนานาชาติเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งยงัเป็น
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ภาพสะทอ้นการเคล่ือนตวัของแนวความคิดกระแสหลกัเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพท่ีค่อยๆมีความ
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน ตลอดช่วงเวลากวา่สองทศวรรษท่ีผา่นมา ความตระหนกัในคุณูปการแห่งการสร้าง
เสริมสุขภาพไดน้ ามาซ่ึงความเคล่ือนไหวในทุกระดบัของสังคมและทุกพื้นท่ีเพื่อการพฒันาสุขภาพ
ประชาชนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “สุขภาพดีถว้นหนา้” 

 จากแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพท่ีผา่นมา ส่งผลต่อพฒันาการของระบบบริการสุขภาพของ
ไทยท าใหเ้กิดระบบบริการสุขภาพระดบัตน้ หรือระดบัปฐมภูมิ (Primary care) ท าหนา้ท่ีใหบ้ริการ
สุขภาพแก่ประชาชนในดา้นการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ การส่งเสริมสุขภาพทัว่ไป และการป้องกนั
โรค โดยเป็นสถานบริการสุขภาพท่ีอยูใ่กลป้ระชาชนมากท่ีสุด มีการกระจายท่ีครอบคลุมทัว่ถึงท่ีสุด 
ไดแ้ก่ สถานีอนามยั ท่ีกระจายอยูทุ่กต าบล (9,000 กว่าแห่งทัว่ประเทศ) และโรงพยาบาลชุมชน ท่ี
กระจายอยูทุ่กอ าเภอ (700 กว่าแห่งทัว่ประเทศ) ไปจนถึงสถานบริการสุขภาพระดบัสูง หรือระดบั
ตติยภูมิ (Tertiary care) ท่ีเป็นโรงพยาบาลท่ีใหบ้ริการรักษาพยาบาลในโรคท่ีมีความสลบัซบัซอ้น 
ตอ้งการความเช่ียวชาญเป็นพิเศษและตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีราคาแพง  
 ดงันั้น เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพของไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ในปีงบประมาณ 
2551 กระทรวงสาธารณสุข มีความพยายามที่จะบูรณาการ การท างานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรค  ในพื้นท่ีมีการพฒันาเป็นรูปธรรมตามล าดบั รูปธรรมของการพฒันาน้ีเร่ิมจากใน 
พ.ศ. 2549-2550 มีการจดัตั้งกองทุนสุขภาพชุมชน (กองทุนต าบล) เป็นกลไกบริหารจดัการระดบั
ทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมโดยส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ร่วมสมทบงบประมาณ มีการก าหนดใหมี้การบริหารงบประมาณในพื้นท่ี (area based) คือ
ระดบัเขตและจงัหวดัเพื่อจดัการปัญหาสุขภาพของพื้นท่ีเอง ขณะท่ีส่วนกลางปรับบทบาทเป็นผู ้
ก  าหนดนโยบายและติดตามผลการด าเนินงาน โดยส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นแกนหลกัในการจดัเวทีให ้ ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และกรม กอง
วิชาการมาร่วมก าหนดแนวทางนโยบายและตวัช้ีวดั และติดตามประเมินผลกิจกรรมและ
งบประมาณตามตวัช้ีวดัโดยเขตตรวจราชการกระทรวงฯ ส่วนกลไกการบริหารจดัการและการ
ก ากบัในส่วนกลางและภูมิภาคมีบทบาทสนบัสนุนการท างานในระดบัพื้นท่ี บริบทท่ีโครงสร้างและ
ภารกิจดา้นน้ีมีการปรับเปล่ียน ท าใหบุ้คลากรสาธารณสุขมีบทบาทหลากหลายข้ึน 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2552 กระทรวงสาธารณสุข ไดด้ าเนินการปรับการบริการสุขภาพระดบั
ปฐมภูมิของประเทศไทยโดยเปลี่ยนหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีอยู่ ได้แก่ สถานีอนามยัให้เป็น
“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล” แนวคิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จะเป็นหน่วย
บริการระดบั ปฐมภูมิ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค เพื่อให้ประชาชนทุกวยัมี
สุขภาพดี และใชชี้วิตอยา่งมีสุขภาวะ ขณะเดียวกนัก็ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผูท่ี้เจบ็ป่วยให้มี
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คุณภาพชีวิตดีท่ีสุด สามารถควบคุมอาการให้คงท่ีหรือดีข้ึนเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เป็นการเปล่ียนจาก
บริการเชิงรับมาเป็นเชิงรุก  มุ่งเขา้หาประชาชนและชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพเป็นหลกั รวมทั้งมุ่ง
จดัการกบัปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นตน้เหตุของปัญหาสุขภาพ  ลกัษณะของงานสร้างเสริมสุขภาพเป็นการ
ท างานมุ่งเนน้ “คนเป็นศูนยก์ลาง” เป็นแนวคิดสุขภาพแบบองคร์วม โดย “การพฒันาศกัยภาพ” ให้
ประชาชนรู้จกัการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถเรียนรู้ท่ีจะป้องกนัตนเองได ้ โดยประสานกลมกลืน
กบั “งานบริการ” เช่น ผูป่้วยเบาหวานจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาโรคในคลินิกดว้ยการตรวจระดับ
น ้ าตาลในเลือดและการใชย้า ร่วมกบัการควบคุมอาหารและปรับพฤติกรรมการออกก าลงักายซ่ึง
เป็นกิจวตัรประจ าวนัในชีวิตจริงของผูป่้วย การผลกัดนัเร่ืองปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีบา้น ถือเป็น
การท างานทั้งระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และส่ือสารสาธารณะไปพร้อมๆ กนั โดยหลกัการ งาน
สร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นงานบูรณาการ โดยไม่แยกว่าเป็นงานบริการผูป่้วยนอก งานเยีย่มบา้น หรือ
งานปรับสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการปฏิรูประบบสุขภาพจากการให ้
“บริการสุขภาพแบบตั้งรับ” ท่ีพบว่าไม่สามารถแกไ้ขภาวะสุขภาพของประชาชนไดส้อดคลอ้งกบั
สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาให้ “บริการสุขภาพเชิงรุก” โดยให้ความส าคญักบัการ
ปรับมุมมองสุขภาพใหก้วา้งกว่า“ความเจบ็ป่วย และโรค” (คู่มือบริหารจดัการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล, 2552)   
 บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นการบริการสุขภาพ คือการบริการ
สุขภาพท่ีน าไปสู่การพึ่งตนเองและการพึ่งบริการด้านสุขภาพอย่างมีดุลยภาพท่ีพอดีกับสภาวะ
เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมแวดลอ้มของรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ   ตอบสนองต่อ
การพฒันาสุขภาพ ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และสภาวะสุขภาพของชุมชน สังคม ซ่ึงในแต่ละ
แห่ง มีความหลากหลายแตกต่างกนัได ้  หมายถึงการจดัระบบบริการสุขภาพจะอยูบ่นพื้นฐานของ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาวะสุขภาพของประชาชนในแต่ละชุมชน  ในลกัษณะการจดับริการ
สุขภาพส าหรับประชาชนในพื้นท่ีแต่ละแห่ง ตอบสนองปัญหาพื้นท่ีนั้นๆได ้ ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งมี
ลกัษณะเดียวทัว่ประเทศ บางพื้นท่ีอาจไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกบัลกัษณะทัว่ไปของประเทศโดยรวม 
หากสภาพปัญหามีความแตกต่างกนั   
 บทบาทของบุคลากรดา้นสุขภาพไม่ไดจ้  ากดัขอบเขตเพียงเร่ืองของ “การใหบ้ริการ” 
เท่านั้น แต่ตอ้งท า หนา้ท่ีใน “การใหก้ารศึกษาและพฒันา” ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองได้
ดว้ย   ดงันั้นบุคลากรดา้นสุขภาพจึงตอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังาน ทั้งความรู้ 
ความสามารถ (Competency) ดา้นเทคนิควิชาการ พร้อมๆกบัความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ขอ้มูลเพื่อพฒันาประชาชนทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหมี้ความพร้อมอีกทอดหน่ึง  
เท่ากบัว่าบุคลากรดา้นสุขภาพจะเปล่ียนบทบาทมาสู่ฐานะผูร่้วมเรียนรู้และผูส้นบัสนุนการพฒันา
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ศกัยภาพประชาชนและชุมชนมากข้ึน การจดัระบบบริการดงักล่าวเป็นไปเพื่อสร้างสุขภาพดี สร้าง
สุขภาพมากกวา่ซ่อมสุขภาพ 
 ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาอตัราการเจ็บป่วยดว้ยโรคเฝ้าระวงั จากวารสารส านักงาน
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2556) พบว่า การเจ็บป่วยดว้ยโรคเฝ้าระวงัเพิ่มข้ึนร้อยละ
57.5 ภาพรวมปี2555ผูป่้วยดว้ยโรคเฝ้าระวงัเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 16.8 การเจ็บป่วยดว้ย
โรคติดต่อไม่เร้ือรังยงัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.2 จากปี 2554 โดยพบผูป่้วยความดนัโลหิต
มากท่ีสุด ขณะท่ีเดก็ไทยเป็นโรคอว้นและขาดสารอาหารมากข้ึนจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
ไม่ถูกตอ้งและมีคุณค่าทางโภชนาการต ่าส่งผลต่อพฒันาการของเดก็ไม่สมวยัทั้งร่างกายและสติปัญญา 
รวมทั้งพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลแ์ละสูบบุหร่ีของผูป้กครองและเพื่อนส่งผลใหเ้ดก็กลายเป็นนกั
ดื่มและสูบบุหร่ีหน้าใหม่เพิ่มข้ึน โรคต่างๆเหล่าน้ีสามารถลด เลิกได ้หากมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ประชาชนสนใจรักษาสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม เป็นการสร้างสุขภาพ 
นอกจากน้ีกรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคระดบัชาติ ปี พ.ศ.2555-2558   
(2555-2558: 42) ไดร้ะบุถึงจุดอ่อนของการด าเนินงานดา้นสร้างเสริมสุขภาพ พบว่าทิศทางการ
กระจายอ านาจดา้นสุขภาพไม่ชดัเจน  แกนน า/ผูน้ าชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนดา้นส่งเสริม
สุขภาพให้เกิดเป็นรูปธรรม มีไม่เพียงพอ การส่ือสารและการให้ขอ้มูลสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรคท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนยงัไม่ทัว่ถึงยงัไม่ทัว่ถึง และทนัเวลา  ระบบการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรคเนน้เชิงรับมากกวา่เชิงรุก ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการบริหารจดัการดา้นสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกนัโรค การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  ในเร่ืองการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ 
ไม่เขม้แขง็และต่อเน่ือง  ปัญหาของระบบสุขภาพท่ีพบ คือ มีการลงทุนมาก แต่ไดรั้บผลตอบแทน
ทางสุขภาพน้อย เห็นไดจ้ากตวัเลขค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพมีอตัราเพิ่มสูงข้ึน แต่ผลตอบแทนทาง
สุขภาพยงัไม่คุม้ค่าดูได้จาก 2 เร่ืองใหญ่ ๆ คือ 1) ประชาชนยงัเจ็บป่วยลม้ตาย โดยไม่จ าเป็นมี
จ านวนมากข้ึน เน่ืองมาจาก 3 สาเหตุ คือ อุบติัเหตุ โรคหวัใจ โรคมะเร็ง 2) ผูเ้จบ็ป่วยยงัไดรั้บบริการ
ไม่เพียงพอ ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบบริการสาธารณสุขเป็นระบบรอตั้งรับโดยวตัถุประสงคเ์พื่อการซ่อม
สุขภาพมากกวา่การสร้างสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของคนและสงัคมทั้งหมดยงัไม่เขม้แขง็  
 การศึกษาเร่ือง “ แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล”คร้ังน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่ สุขภาพดี ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะการปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็
เท่านั้น แต่เป็นการมีชีวิตอยูด่ว้ยความสุขทางกาย และใจ ถึงแมมี้โรคก็สามารถสร้างความสุขใหเ้กิด
แก่ตนเองได ้(สถาบนัวิจยัและพฒันาระบบสุขภาพชุมชน, 2548) ประกอบกบั โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล(รพ.สต) เป็นโครงสร้างใหม่ท่ีเกิดข้ึนในปีพ.ศ.2551ตามนโยบายรัฐบาล ท่ีมุ่งหวงัการ
ท างานให้มีลกัษณะบริการเชิงรุก เป็นบริการครอบคลุมทุกมิติ  น าไปสู่การพึ่งตนเองและการพึ่งบริการ
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ดา้นสุขภาพอยา่งมีดุลยภาพท่ีพอดีกบัสภาวะเศรษฐกิจ การศึกษา การใชชี้วิตของผูค้น ตั้งแต่ระดบั
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ ทั้งยงัสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการท างานสร้างเสริม
สุขภาพ บทบาทของบุคลากรดา้นสุขภาพท่ีใหค้วามส าคญัเฉพาะเร่ืองของ “การใหบ้ริการ” เท่านั้น 
แต่ในความเป็นจริง ยงัตอ้งท าหน้าท่ีในการ “ให้การศึกษาและพฒันา” ประชาชนในการดูแล
สุขภาพตนเองไดด้ว้ย พร้อมทั้งมีความสามารถในการท างานท่ีเขา้ใจปรัชญา  แนวคิดของสุขภาพ
และการสร้างเสริมสุขภาพในแนวทางใหม่ ท่ีไม่ได้มองสุขภาพด้วยโรค หรือมองในมุมของ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์แต่เป็นการมองสุขภาพดว้ยฐานความเขา้ใจมิติทางสังคม วฒันธรรม  เช่ือมโยง
กบัความเป็นชุมชนและการพฒันาระบบสุขภาพทอ้งถ่ินใหมี้ความเขม้แขง็พึ่งตนเองได(้อมร  นนทสุต, 
2550)   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจ ัย เล็ง เห็นถึง ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
และเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในพื้นท่ีการวิจยัท่ีก าหนดเพื่อท าความเขา้ใจ
ถึงสถานการณ์ บริบทของการท างานสร้างเสริมสุขภาพในสังคมไทย รวมทั้งทบทวนแบบปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศเพื่อจะหาแนวทางพฒันาการท างานสร้างเสริมสุขภาพของเจา้หน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยผูว้ิจยัคาดหวงัว่าแนวทางที่ไดน้ั้นจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพ ของเจา้หนา้ท่ี ท่ีไม่เพียงแต่ท าหนา้ท่ีใหบ้ริการเท่านั้น แต่ตอ้งท าหนา้ท่ีให้
การศึกษาและพฒันาประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง  สอดคลอ้งกบัหลกัการท างานสร้างเสริม
สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ต่อไป  

 
ค ำถำมในกำรวจิัย 

1. ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หน้าท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพระดบั
ต าบล มีอะไรบา้ง 

2. แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  เป็นอยา่งไร    

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษา ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หน้าท่ีในการสร้างเสริม
สุขภาพระดบัต าบล  

2. เพื่อน าเสนอแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 6 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาปัญหา ความตอ้งการ และแนวทางการสร้าง

เสริมสุขภาพในชุมชน   ส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยเป็นแนวทาง
เชิงกลยทุธ์เพื่อการปฏิบติังานเชิงรุก อนัจะน าไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและขอ้เสนอท่ีเป็นแนว
ปฏิบติัในงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

2. ขอบเขตผู้ร่วมวจัิยและพืน้ทีก่ำรวิจัย 
   ผูร่้วมวิจยัและพื้นท่ีการวิจยัประกอบดว้ยบุคคล 2 กลุ่ม โดยสมคัรใจเขา้ร่วมการวิจยั

ในฐานะผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญั(Key in formations) ไดแ้ก่  
2.1 เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล (เจา้พนกังานสาธารณสุขอาวุโส/นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) เจา้พนกังาน
ธุรการ พยาบาลเวชปฏิบติั/พยาบาลจิตเวช นกัวิชาการสาธารณสุข เจา้พนกังานสาธารณสุข เจา้พนกังาน      
ทนัตสาธารณสุข  นกัวิชาการสาธารณสุข นกัวิชาการแพทยแ์ผนไทย   จ  านวน 25คน  

2.2 ประชาชนผูม้ารับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตเครือข่าย
บริการสุขภาพ อาย ุ18  ปีข้ึนไป   จ านวน 42 คน  

 การวิจยัด าเนินการวิจยัในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน  2555 และเดือนตุลาคม – 
ธนัวาคม 2555 ผูร่้วมวิจยัทั้ง 2 กลุ่มรวมทั้งส้ิน 67คน ไดรั้บการคดัเลือกตามเกณฑแ์บบเจาะจง โดย
คัดเลือกผู ้ร่วมวิจัยแบ่งตามการแบ่งเขตจาก 12 เขตเครือข่ายบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข คดัเลือกได ้5 จงัหวดั  ไดแ้ก่ เครือข่ายท่ี 1 จงัหวดัพะเยา เครือข่ายท่ี 4   จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา เครือข่ายท่ี 5   จงัหวดันครปฐม เครือข่ายท่ี 10   จงัหวดัยโสธร เครือข่ายท่ี 11 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 
ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
 แนวทำงกำรท ำงำนสร้ำงเสริมสุขภำพส ำหรับเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล (รพ.สต.) หมายถึง   ขอ้เสนอการด าเนินการระดบันโยบายและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติั 
เพื่อส่งเสริมการท างานของเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของ
การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน   
 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (Health promotion)  หมายถึง การท่ีสังคมมีจิตส านึกหรือ
จินตนาการใหม่เร่ืองสุขภาพดี และเกิดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานท่ีท างาน ระบบบริการทางสังคม ส่ือมวลชน ตลอดจนระบบ
นโยบายสาธารณะ ซ่ึงอาจเรียกกระบวนการน้ีว่าเป็นการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับคนทั้งมวล  

   ส
ำนกัหอ
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คนทั้งมวลสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวลมีสุขภาพดี (ประเวศ  วะสี, 2541)  เป็นการมุ่งเนน้ให้
เกิดการปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของคนในสงัคม ใหมี้ สุขภาพ กาย จิต สงัคม ท่ีดีข้ึน 
 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชน (Community-based Health Promotion) หมายถึง 
ปฏิบติัการหรือการเคล่ือนไหวดา้นสร้างเสริมสุขภาพท่ี ประชาชนและชุมชนเป็นผูริ้เร่ิมสร้างสรรค ์ 
เป็นผูต้ดัสินใจ  ก าหนดทิศทางดา้นสุขภาพในอนาคตของตนเอง ควบคุมในการวางแผนงาน ปฏิบติัการ
และประเมิน  ผลลพัธ์ของโครงการด้านสุขภาพด้วยชุมชนเอง ทั้งน้ี โดยอาศยัผูน้ าชุมชน และ
องคก์รชุมชนท่ีมีโครงสร้างและกลไกการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัการ
ปฏิบติัการดา้นสุขภาพชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้และการสร้างสมรรถนะชุมชนระยะยาว ใน
กระบวนการน้ี นักวิชาชีพ นักพฒันาหรือบุคลากรดา้นสุขภาพจะมีบทบาทเป็น “นักสร้างเสริม
สุขภาพ (health promoter)”  ในบทบาทผูส้นับสนุน (supporter) และเป็นผูส้ร้างสรรคห์รือ
เอ้ืออ านวยกระบวนการ (facilitator) เพื่อเสริมศกัยภาพเพิ่มสมรรถนะ และเพิ่มการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและต่อเน่ืองใหก้บัชุมชน(สุพตัรา ศรีวนิชชากร และคณะ. 2553) 
 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล(รพ.สต) หมายถึง หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีมี
พื้นที่รับผิดชอบในระดบัต าบล เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ทั้งในระดบับุคคล 
ครอบครัวและชุมชน พร้อมกบัมีความสามารถในการใหบ้ริการรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เพิ่มข้ึน โดยเป็นเครือข่ายกบัโรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป และ
สามารถใหค้  าปรึกษา/ส่งต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   
 เจ้ำหน้ำทีใ่นโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล   หมายถึง ผูป้ฏิบติังานในหน่วยบริการ
ตามโครงสร้างต าแหน่ง ประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (เจา้พนกังาน
สาธารณสุขอาวุโส/นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) เจา้พนักงานธุรการ พยาบาลเวชปฏิบติั/
พยาบาลจิตเวช นักวิชาการสาธารณสุข เจา้พนักงานสาธารณสุข เจา้พนักงานทนัตสาธารณสุข  
นกัวิชาการสาธารณสุข นกัวิชาการแพทยแ์ผนไทย 

 บริกำรเชิงรุก หมายถึง การท างานท่ีมีการวางแผนงานเพื่อป้องกนัปัญหาหรือลดความ
รุนแรงของปัญหา สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหน้าได้ด้วยขอ้มูลท่ีมีอยู่ และพร้อม
ตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มุ่งเนน้ท่ีความรู้ ทศันคติ และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพในท่ีสุด ดว้ยการใชก้ลยทุธ์ เทคนิค องคค์วามรู้และเทคโนโลยีต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (มิใช่แนวคิด”เชิงรุก”ในอดีตท่ีปฏิบติักนัมา หรือเขา้ใจตาม
ความหมายเดิม ท่ีหมายถึงการเขา้ไปปฏิบติังานในชุมชนเพียงอยา่งเดียว) 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ  และในการน าผลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัไปประยกุตใ์ชด้งัน้ี  

1. ได้ทราบปัญหาและความต้องการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและ
เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซ่ึงจะเป็นขอ้มูลส าคญัส าหรับองคก์รหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันางานสร้างเสริมสุขภาพ เช่น กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กรมอนามยั กรม
ควบคุมโรค  สถาบนัพระบรมราชชนก 

2. ไดแ้นวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  เป็นแนวทางท่ีสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นการ
ท างานแบบบูรณาการเนน้การแกปั้ญหาพื้นท่ี(Problem or area-based approach) ไม่ใช่การท างานท่ี
ยึดภารกิจของหน่วยงานหรือระบบการสั่งการจากส่วนกลางและเป็นการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพท่ีข้ึนกบัศกัยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน ตลอดจนการร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถ่ินในการ
แกปั้ญหาร่วมกนั 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 แนวทางการปฏิบตัทิี่เป็นเลศิ(Best Practice)   
ประเทศไทย 
-โครงการพฒันาคุณภาพการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
ของจนท.ในหน่วยบริการฯ(2550) 
ต่างประเทศ 
-A Best Practice Model for Health Promotion Programs 
in Aboriginal Communities และ Health promotion 
framework with an ‘Aboriginal lens’ (2012) 
-Developing Competencies and Professional Standards 
for Health Promotion Capacity Building in Europe (2010) 
-A normative framework for optimal health promotion 
and disease prevention, Switzerland (2010) 
-Community Pharmacy, Health Promotion and Public 
Health in England (2009) 
- Preventing Childhood Malaria Death Project in Rural 

Mashegu, Nigeria (2010) 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สภาพปัญหาและความต้องการ 
-ประชาชน  
-เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 

 

 

 

แนวทางการท างาน 
สร้างเสริมสุขภาพ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 ในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิพืน้ฐานของการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ในชุมชน 
-การเรียนรู้ตลอดชีวติและการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
-การเสริมสร้างพลงัอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-สาธารณสุขแนวใหม่เพื่อการบริการหวัใจมนุษย ์
 

 

 

 

 

ส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน

และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
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บทที ่2 

เอกสาร และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง “แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล” น้ีมีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ   
ตอนท่ี 2 ประวติัการสร้างเสริมสุขภาพ 
ตอนท่ี 3 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน     
ตอนท่ี 4  แนวคิดเก่ียวกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) 
ตอนท่ี 5 การศึกษาการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ(Best Practice)  
ตอนท่ี 6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

      
ตอนที ่1 แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ 

1. แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพ 
  แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่า มุมมองในเร่ืองสุขภาพนั้น มี
ความแตกต่างกนัตามแต่ยคุสมยั วฒันธรรม ศาสตร์ความรู้ต่างๆ หรือแมก้ระทัง่ในความคิดความเขา้ใจ
ของมนุษยแ์ต่ละคน  จึงเป็นการยากท่ีอธิบายถึงค าว่า “สุขภาพดี” คืออะไรและเป็นอยา่งไร ทั้งยงัมีการ
ใหนิ้ยามท่ีแตกต่างกนัไป (Smith, 1985)  ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพในมุมมองต่างๆ มา
ดงัน้ี 

  1.1 แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพในศาสตร์ความรู้ 
   แนวคิดเกี่ยวกบัสุขภาพกบัศาสตร์ความรู้ มีผูที้่เสนอแนวคิดน้ีไว ้คือไวส์ และ

ลอนน์ควิส (Weiss and Lonnquist, 2000) ไดอ้ธิบายถึงมุมมองดา้นสุขภาพในศาสตร์ท่ีส าคญั 3 ศาสตร์ 
คือ ชีวการแพทย ์จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ไวด้งัน้ี 

 1.1.1 มุมมองด้านสุขภาพในชีวการแพทย์ (Biomedical approach) 
                ชีวการแพทยมี์มุมมองดา้นสุขภาพ เป็นเพียงสภาวะทางร่างกายของบุคคล
เท่านั้น และใหค้วามหมายของค าวา่ “สุขภาพ” หมายถึง การปราศจากโรค หรือร่างกายท่ีท าหนา้ท่ีได้
อยา่งปกติ  กล่าวคือ สภาวะสุขภาพไม่ใช่สภาวะท่ีเป็นบวกและยงัเป็นสภาวะท่ีไม่มีส่ิงท่ีเป็นลบดว้ย  
ตามแนวคิดท่ีวา่ “ถา้ท่านไม่ป่วย ท่านกเ็ป็นผูมี้สุขภาพดี” ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขีดจ ากดัของมุมมองดา้น
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สุขภาพในศาสตร์น้ี โดยโวลลินสกี (Wolinsky, 1988, quoted in Weiss and Lonnquist, 2000)  
แสดงความคิดเห็นถึงขีดจ ากดัของแนวคิดน้ีไวด้งัน้ี 

1. การปรากฏอาการของโรค การวินิจฉยั และการรักษา  แมจ้ะเป็นปรากฏการณ์
ท่ีเป็นวตัถุวิสยัท่ีตรวจวดัไดจ้ากอาการของโรค แต่จากการศึกษาพบวา่ การท่ีบุคคลจะตอบสนองต่อ
ความเจ็บป่วยและบอกเล่าถึงอาการของโรคท่ีตนเป็น ไดรั้บอิทธิพลจากพื้นฐานวฒันธรรมและส่ิง
เหล่าน้ีมีผลต่อการวินิจฉยัโรคดว้ย นัน่คือ การท่ีผูป่้วยไม่บอกเล่าอาการหรือวินิจฉยัไม่พบไม่ไดแ้ปลวา่ 
ไม่เจบ็ป่วย 

2. บุคลากรทางการแพทย ์เป็นผูมี้สิทธ์ิในการตรวจและวินิจฉัยโรคเท่านั้น ทั้ง
ยงัเป็นผูต้ดัสินว่า ใครเจ็บป่วยหรือมีสุขภาพดี แต่ในความเป็นจริงแลว้นอกจากบุคลากรทางการแพทย์
แลว้ ตวัผูป่้วย ญาติ และบุคคลใกลชิ้ด ก็มีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่าน้ีดว้ย  เพราะการวินิจฉัยโรค
และการรักษามิใช่เกิดอยูใ่นสถานพยาบาลเท่านั้น แต่มีอีกส่วนท่ีเกิดนอกสถานพยาบาล 

3. มนุษยไ์ม่ไดมี้มิติทางดา้นร่างกายเท่านั้น แต่มีมิติทางดา้นจิตใจและและมิติ
ทางดา้นสังคมอีกดว้ย ซ่ึงมิติทั้งสามดา้นน้ีมีผลต่อสภาวะสุขภาพอีกดว้ย 

4. สุขภาพท่ีหมายถึงการปราศจากโรค จะเนน้ท่ีความผิดปกติในการท าหนา้ท่ี
ของอวยัวะต่างๆ ดงันั้นการเรียนรู้จะเนน้ไปท่ีโรคแทนท่ีจะเป็นเร่ืองของสุขภาพ 
   1.1.2  มุมมองด้านสุขภาพในจิตวทิยา (Psychological approach) 
    จิตวิทยา มีมุมมองดา้นสุขภาพ โดยเช่ือว่า มนุษยแ์ต่ละคน มีความสามารถใน
การประเมินสุขภาพของตนเองตลอดเวลา  ดงันั้นมุมมองดา้นสุขภาพในจิตวิทยา จึงสะทอ้นความรู้สึก
ในภาพรวมของบุคคลต่อสุขภาวะของตน อนัประกอบดว้ย 

1. ความรู้สึกท่ีดีในการด ารงชีวิตประจ าวนั อนัเกิดจากการประสบความส าเร็จ 
การรับค าชมเชย การท ากิจกรรมท่ีสนใจ  

2. ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต เป็นความรู้สึกท่ีค่อนขา้งยาวนาน เช่น ความสุข
ในชีวิตการท างาน ครอบครัว หรือประสบการณ์ส่วนตวัท่ีเป็นความรู้สึกทางบวก  

3. การไม่มีผลกระทบทางลบ เช่น ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข ์ความรู้สึกเฉยๆ จาก
การศึกษายืนยนัว่า ความรู้สึกดา้นบวกและลบเป็นส่ิงท่ีแยกจากกนั ซ่ึงการเกิดความรู้สึกสุขเป็นคนละ
เร่ืองกบัเกิดความรู้สึกไม่มีความเศร้า โดยท่ีบุคคลหน่ึงๆ สามารถมีทั้งความสุขและความเศร้าในเวลา
เดียวกนัหรือไม่มีทั้งสองอยา่งในเวลาเดียวกนักไ็ด ้
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 1.1.3  มุมมองด้านสุขภาพในสังคมวทิยา (Sociological approach) 
    มุมมองดา้นสุขภาพและความเจ็บป่วยในทางสังคมและวฒันธรรม ได้อธิบาย
ถึงสุขภาพตามความสามารถของบุคคลในการปฏิบติัหนา้ท่ีและกิจการงานในชีวิตประจ าวนัตามท่ีสงัคม
คาดหวงั ซ่ึงเป็นความรู้สึกเชิงบวกท่ีประกอบดว้ยมิติทุกดา้นของบุคคล นอกจากน้ียงับ่งช้ีว่า ความ
แตกต่างทางดา้นสังคม จะท าให้การนิยามความหมายของสุขภาพแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นการนิยาม
ความหมายของสุขภาพ จึงเป็นการใชนิ้ยามแบบปัจเจกบุคคลมากกว่าจะเป็นนิยามจากบุคลากรทาง
การแพทย ์ซ่ึง สมิท (Smith, 1985) ไดป้ระมวลแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพ โดยอาศยัลกัษณะความแตกต่าง
ระหวา่งสุขภาพดี และความเจบ็ป่วยไว ้  4  แนวคิด  ดงัน้ี 

1. Clinical model มองสุขภาพดีวา่ เป็นการปราศจากอาการและอาการแสดงของ
โรค การบาดเจ็บ พิการ และความเจ็บป่วย เป็นภาวะท่ีมีอาการและอาการแสดงของโรค  การบาดเจ็บ
หรือพิการ การดูแลรักษากมุ่็งเนน้ไปท่ีการขจดัโรคและความเจบ็ป่วยนั้น 

2. Role performance model ในแนวคิดน้ีสุขภาพถูกมองว่า เป็นความสามารถท่ี
จะปฏิบติัหนา้ท่ีทางสังคม เช่น ความสามารถในการท างาน การท ากิจวตัรประจ าวนั ส่วนความเจ็บป่วย
หมายถึงความลม้เหลวในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทท่ีคาดหวงั 

3. Adaptive model แนวคิดน้ีนิยามสุขภาพว่า เป็นความสามารถที่จะมี
ปฏิสัมพนัธ์อยา่งมีประสิทธิภาพระหว่างร่างกายและสังคมส่ิงแวดลอ้ม โดยเช่ือว่า มนุษยมี์การปรับตวั
ต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง ตลอดเวลาเพื่อรักษาดุลยภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม การเจ็บป่วยหมายถึงความ
ลม้เหลวในการปรับตวั หรือมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีกับส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง แนวคิดน้ีตอ้งมอง
สุขภาพใหค้รอบคลุม ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพดว้ย 

4. Eudemonistic perspective แนวคิดน้ีไดนิ้ยามสุขภาพว่า เป็นการตระหนกัใน
ศกัยภาพของคนในการพฒันาตนเอง เป็นภาวะท่ีบรรลุถึงซ่ึงความส าเร็จสูงสุดในชีวิต ในแนวคิดน้ีการ
เจบ็ป่วยถูกมองเหมือนกบัอุปสรรคของการมีความสุขหรือความส าเร็จสูงสุดของชีวิต ในขณะท่ีสุขภาพ
ดีหมายถึงการพฒันาใหบ้รรลุถึงความใฝ่ฝัน มีพฒันาการตามวยั และบรรลุเป้าหมายของชีวิต 
    แนวความคิดเก่ียวกับสุขภาพท่ีได้น าเสนอมามีอิทธิพลต่อการก าหนด
วตัถุประสงค ์และการปฏิบติัการใหบ้ริการสุขภาพ ส าหรับนิยามเก่ียวกบัสุขภาพท่ีมีการอา้งถึงมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ นิยามของสุขภาพตามองคก์ารอนามยัโลก ซ่ึงให้ค  านิยามว่า สุขภาพมิใช่เพียงสภาวะท่ีปราศจาก
โรค หรือความพิการเท่านั้น แต่หมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ (complete well-being) ทั้งทางดา้นร่างกาย 
(physical) ทางจิตใจ (mental) ทางสังคม (social) และทางจิตวิญญาณ (spiritual) พร้อมทั้งขยายความว่า 
สุขภาวะทางดา้นร่างกายไดแ้ก่ ร่างกายท่ีสมบูรณ์ คล่องแคล่ว มีก าลงั ไม่เป็นโรค การมีเศรษฐกิจท่ีดี มี
อาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี และไม่ไดรั้บบาดเจ็บ ไม่พิการ สุขภาวะทาง
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จิตใจหมายถึง มีความคิดท่ีเป็นอิสระ  ผ่อนคลาย ไม่มีภาวะเครียด สุขภาวะทางสังคม บ่งช้ีถึงการอยู่
ร่วมกนัท่ีดีในระดบัต่างๆ ทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชนเมืองสถานท่ีท างาน รวมทั้งบริการท่ีมีในสังคม 
ความสงบสุข นโยบายสังคมท่ีดี สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ครอบคลุมถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ 
(compassion) มีจิตส านึกของความเอ้ืออาทรต่อกนั (caring new consciousness) รวมถึงการปฏิรูปทางจิต
วิญญาณ (spiritual revolution) 

1.2 สุขภาพภายใต้ปรัชญาการสาธารณสุขแนวใหม่  
   แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพภายใตป้รัชญาการสาธารณสุขแนวใหม่ หมายถึง การ

พฒันาบริการสาธารณสุขท่ีสุขภาพดีเป็นเป้าประสงคข์องการพฒันาประชาชนเป็นเป้าหมายของการ
ด าเนินงาน การดูแลสุขภาพเน้นความเป็นองค์รวมของมนุษย ์สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ โดย
พฒันาประชาชนใหมี้ศกัยภาพในการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพ มองสุขภาพในลกัษณะของความเป็น
มนุษย ์(Humanistic health perspective) และในมิติทางสังคม (Social dimension of health)  
    วิชัย  โปษยะจินดา (2548) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกับสุขภาพและการพฒันาสุขภาพว่า 
สุขภาพโดยนัยยะเป็นความสุขซ่ึงเป็นนามธรรม เป็นนิยามท่ีเกิดจากบุคคลแต่ละคนเป็นผูก้  าหนด มี
ความหมายอยูภ่ายในวิถีชีวิตของบุคคล สุขภาพดีของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกนัและของคนๆเดียวกนั
เม่ือเวลาผ่านไปก็ไม่เหมือนกนั สุขภาพมีลกัษณะเป็นองค์รวมในตวัเอง ประกอบดว้ยกาย จิต และ
ภารกิจการด ารงชีวิต ในชีวิตจริง สุขภาพ การป่วย อาการ โรค อยู่ในชีวิตของคนๆ เดียวกันภายใต้
เง่ือนไขบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ บางคนมีอาการแต่เขาคิดว่าเด๋ียวก็หาย
ไม่ตอ้งท าอะไรนั่นคือตดัสินว่า อาการหรือความรู้สึกไม่สบายนั้นอยู่ในมิติของสุขภาพ แต่บางคน
ตดัสินว่า อาการหรือความรู้สึกไม่สบายนั้นตอ้งไปหาหมอ หมายความว่า อาการนั้นอยูใ่นมิติของป่วย
และโรค  สุขภาพจึงมีทั้งในสภาวะท่ีปกติ และสุขภาพในสภาวะท่ีเป็นโรค  

   ดงันั้น การท างานพฒันาสุขภาพไปสู่อนาคต ผูท้  างานตอ้งท าความเขา้ใจสุขภาพวา่อยู่
ในมิติใด เพราะถา้เขา้ใจมิติของสุขภาพผิด การพฒันาสุขภาพย่อมไม่เกิดผล หมายถึงการท างานเร่ือง
สุขภาพ ตอ้งเขา้ใจสุขภาพในมิติท่ีเป็นปกติและสุขภาพในมิติท่ีเป็นโรค ผูป่้วยโรคเร้ือรังหรือคนพิการนั้น 
สามารถมีสุขภาพดีภายใตส่ิ้งท่ีเขาเป็นหรือภายใตบ้ริบทชีวิตของตนเอง การพฒันาสุขภาพจึงเป็นเร่ืองท่ี
ซบัซอ้น บทบาทในการบริการตอบสนองให้ประชาชนมี “สุขภาพดี”  เป้าหมายไม่เฉพาะบุคคลผูใ้ด      
ผูห้น่ึงเท่านั้น แต่เป้าหมายการบริการเป็นการบริการท่ีจดัให้ทั้งครอบครัว ชุมชน หรือส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
เป็นองคร์วม  

   การบริการสุขภาพท่ีเป้าหมายมีความเป็นองคร์วม คือ จดับริการไม่แยกส่วน เป็นการ
บริการองคร์วม การจะท าบริการใหดี้และยัง่ยืน คือ การบริการท่ีสร้างข้ึนภายในขอบเขตของทรัพยากร
ท่ีมีอยู่จริงและไม่ไดมี้ความหมายเฉพาะตวัเงิน เงินเป็นเพียงส่วนหน่ึงของทรัพยากรท่ีแทจ้ริง และ
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สติปัญญาท่ีมกัเรียกกนัวา่ ทุนสังคม  ดว้ยหลกัการน้ีผูท้  างานจ าเป็นตอ้งกลัน่กรองทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดั เน่ืองจากถา้เกินกวา่ทรัพยากรท่ีมีจะไม่สามารถจดับริการใหดี้และยัง่ยนืได ้  

   ทั้งหมดน้ีเป็นบทบาทของบุคลากรดา้นสุขภาพและประชาชนท่ีตอ้งรับผิดชอบ
ร่วมกนั โดยมีสัดส่วนของความรับผิดชอบหลกัมากน้อยแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัว่า เป็นบริการสุขภาพ
ดา้นใด  ในส่วนของการบริการสร้างเสริมสุขภาพ บทบาทหลกัจะเป็นของประชาชน ในขณะท่ีบุคลากร
ทางสุขภาพจะมีบทบาทเป็นผูส้นบัสนุนกระตุน้และพฒันาศกัยภาพประชาชนใหส้ามารถด าเนินการได้
บรรลุผลและพึ่งตนเองดา้นสุขภาพได ้ 

   ส่วนการบริการดูแลรักษาความเจ็บป่วย บุคลากรสุขภาพจะเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมดูแล บ าบดัด้วยตนเองก่อน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริการประหยดั มี
ประสิทธิภาพ และมีการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การบริการสุขภาพจึงควร
มุ่งสู่ทิศทางการสร้างสุขภาพเป็นส าคญั  

   เง่ือนไขการพฒันาสุขภาพภายใตป้รัชญาการสาธารณสุขแนวใหม่ สถานภาพพื้นฐาน
ท่ีตอ้งเขา้ใจมีดงัน้ี 

1. สุขภาพของบุคคลผกูพนักบัปัจจยัภายในบุคคล และบริบทภายนอกหลากหลาย 
ซับซ้อนและมีพลวตัรท่ีนอกเหนือการควบคุมของบุคลากรสาธารณสุข และจะท าไดเ้พียงบางส่วนท่ี
เลก็นอ้ยมาก แต่เขาท่ีเป็นเจา้ของบุคคลจะท าไดม้ากกวา่    

2. เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพเป็นของบุคคลและมีพลวตัร นั่นคือสุขภาพดีของแต่ละคน
นั้นไม่เหมือนกนั และของคนๆเดียวกนัเม่ือเวลาผา่นไปก็ไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราเขา้ใจไม่ไดคื้อความเป็น
พลวตัรของความหมายของความคิดของคนท่ีเรียกวา่เป็นเกณฑสุ์ขภาพ  

3. สุขภาพเป็นเร่ืองของบุคคล เป็นเร่ืองส่วนตัว ดังนั้ นในการพฒันาสุขภาพ ท่ี
เรียกว่าโครงสร้างการด าเนินงาน ดีท่ีสุดคือตวัเจา้ของสุขภาพจะเป็นผูด้  าเนินการพฒันานั้น หมายถึง
ภาระหลกัจึงเป็นภาระส่วนบุคคล การพฒันาสุขภาพเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจึงมีบทท าไดน้อ้ยมาก  
 2. การสร้างเสริมสุขภาพ  (Health Promotion) 
  2.1 แนวคดิของการสร้างเสริมสุขภาพ 
   องคก์ารอนามยัโลกไดใ้ห้ค  าจ ากดัความของการสร้างเสริมสุขภาพ เม่ือปี พ.ศ. 2541 
ว่าเป็น “กระบวนการท่ีท าให้ประชาชนมีศกัยภาพมีอ านาจมากข้ึนในการตดัสินใจเก่ียวกบัสุขภาพของ
ตนเองและในการท าใหสุ้ขภาพของตนเองดียิง่ข้ึน” (WHO, 1998)  เม่ือพิจารณาตามการจ ากดัความน้ีจะ
เห็นว่า การสร้างเสริมสุขภาพ หมายรวมถึงกระบวนการทางสังคมและการเมือง ไม่ใช่เป็นเพียงการ
กระท าโดยตรงเพื่อให้บุคคลมีทกัษะหรือความสามารถท่ีจะดูแลสุขภาพตนเองเท่านั้น แต่รวมการ
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กระท าใด ๆ เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข หรือ สถานการณ์ทางสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ 
ท่ีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลและสาธารณะ 
   กว่าท่ีองคก์ารอนามยัโลก จะเห็นถึงความส าคญัของกระบวนการทางสังคมและ
การเมืองการสร้างเสริมสุขภาพ และก าหนดค านิยามเช่นน้ี  การสร้างเสริมสุขภาพก็มีพฒันาการมาเป็น
เวลายาวนาน ในอดีตการสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นท่ีการป้องกนัโรค ความเจ็บป่วย หรือการไดรั้บ
บาดเจบ็เฉพาะอยา่ง แต่ในปัจจุบนัการสร้างเสริมสุขภาพจะใหค้วามส าคญักบัการระบุปัจจยัทางสังคมท่ี
มีผลต่อสุขภาพและใชว้ิธีการหลายๆ อยา่งในการแกปั้ญหาท่ีตอบสนองต่อปัจจยัทางสังคมเหล่านั้น ใน
ส่วนน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระมวลพฒันาการของการสร้างเสริมสุขภาพตามระยะเวลาท่ีผา่นมา ดงัน้ี  
   2.1.1 แนวคดิของการสร้างเสริมสุขภาพที่เน้นการป้องกันโรค(The preventive 
medicine approach) 
    การสร้างเสริมสุขภาพท่ีเนน้การป้องกนัโรค เป็นแนวคิดดั้งเดิมของหน่วยงาน
และเจา้หนา้ท่ีทางสุขภาพท่ีมองวา่ สุขภาพคือการปราศจากโรคและความเจบ็ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ
จึงมุ่งท่ีจะขจดัและลดปัจจยัเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดโรคหรือความเจบ็ป่วย เช่น ภาวะความดนัโลหิตสูง หรือ
การไม่ไดรั้บภูมิคุม้กนัโรค เป็นตน้  

  แนวคิดน้ีให้ความส าคญักบัการรักษาและป้องกนัโรค กิจกรรมทางดา้นการ
สร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดน้ีจึงมกัด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล หรือประชาชน ท่ี
ถูกระบุวา่มีปัจจยัเส่ียง หรือพฤติกรรมเส่ียงดา้นสุขภาพ และมกัจะถูกเรียกวา่เป็นการป้องกนัโรคระยะท่ี 
1 หรือการป้องกนัในระดบัปฐมภูมิ (Primary prevention), การป้องกนัโรคระยะท่ี 2 หรือการป้องกนัใน
ระดบัทุติยภูมิ (Secondary prevention), และการป้องกนัโรคระยะท่ี 3 หรือการป้องกนัในระดบัตติยภูมิ 
(Tertiary prevention)    
   2.1.2 แนวคดิของการสร้างเสริมสุขภาพที่เน้นการปรับเปลีย่นพฤติกรรม หรือแบบ
แผนการด าเนินชีวติ (The lifestyle/behavioral approach) 
    แนวคิดน้ีมีพื้นฐานมาจากความเช่ือท่ีว่าการให้ความรู้และพฒันาทกัษะในการ
ใช้ชีวิตท่ีถูกตอ้งจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนได้ ดังนั้ น แนวคิดน้ีจึงมุ่งท่ีการปรับปรุง
พฤติกรรมท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงของคน เช่น การสูบบุหร่ี การรับประทานอาหารไม่ถูกหลกัโภชนาการ การ
ขาดการออกก าลงักายหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย และการใชส้ารเสพติด เป็นตน้ กิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพตามแนวคิดน้ี จะมุ่งเนน้ทั้งในระดบับุคคล และระดบัประชากร โดยการให้ความรู้ดา้นสุขภาพ 
การใชก้ลยทุธ์การตลาดเชิงสังคม (social marketing) กลุ่มช่วยเหลือกนัเอง (self-help group) การดูแล
ตนเอง (self-care) และการมีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (healthy public policy) เพื่อส่งเสริมใหค้นมี
การใชชี้วิตท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี   
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   2.1.3 แนวคดิของการสร้างเสริมสุขภาพทีค่ านึงถึงปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 
(The socio-environmental approach) 

  สุขภาพมกัจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือระบบสุขภาพ และ
ไม่อยูใ่นวิสัยท่ีแต่ละบุคคลจะควบคุมได ้การเสริมสร้างสุขภาพตามแนวคิดน้ีจะให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นสังคมท่ีมีผลต่อสุขภาพ (social determinants of health) เช่น การเขา้ถึงแหล่งอาหาร ลกัษณะท่ี
อยู่อาศยั รายไดก้ารมีงานท า อาชีพ โครงสร้างของครอบครัว การถูกโดดเด่ียวทางสังคม การคมนาคม 
และการศึกษาการสนับสนุนทางสังคม การแบ่งแยกทางเช้ือชาติหรือสีผิว เป็นตน้  รวมทั้งการสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดน้ีจะมุ่งเน้นท่ีการสร้างสรรค์
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ การท างานร่วมกบัชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของการพฒันาชุมชน 
การสร้างความตระหนกัแก่สงัคมเพื่อใหเ้กิดนโยบายสาธารณะ    
   2.1.4 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrated health promotion 
approach)  

  แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ น้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากกฎบตัร
ออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter) การสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นการท่ี
หน่วยงาน หรือองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ และชุมชนในบริเวณท่ีรับผิดชอบ ท างานร่วมกนัโดยใช้
วิธีการสร้างเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน และใชก้ลยุทธ์ การเสริมสร้างศกัยภาพเพื่อจดัการกบัปัญหา
ดา้นสุขภาพและสุขภาวะท่ีส าคญัของชุมชนนั้น การสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการมีลกัษณะท่ีส าคญั 
3 ประการ คือ 

1. การมีหุ้นส่วนท่ีมีประสิทธิผล (Effective partnerships)   การสร้างเสริมสุขภาพ
แบบบูรณาการท่ีไดผ้ลตอ้งมีหุน้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลจากทั้งภายในและภายนอกท าใหเ้กิดการบูรณาการ
ของงานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากเครือข่ายและหน่วยงานท่ีใหค้วามร่วมมืออยา่งเป็นทางการ ท่ีไหนท่ีมีความ
ร่วมมือกจ็ะเห็นไดถึ้งพลงัของทพัยากรท่ีมีอยูข่องหน่วยงานนั้นๆ 

2. มีการใชว้ิธีสร้างเสริมสุขภาพหลายๆ วิธี และกรอบแนวคิดในการวางแผน
ร่วมกนั จากหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า การท าให้ไดผ้ลลพัธ์
ทางดา้นสุขภาพสูงสุด จะตอ้งใชก้ารผสมผสานระหว่างวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ หลาย ๆ วิธี ทั้งใน
รายบุคคล และคนจ านวนมากวิธีการสร้างเสริมเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งมีการสนบัสนุนดว้ยกลยุทธ์ของการ
สร้างศกัยภาพ และจ าเป็นตอ้งมีกรอบแนวคิดในการวางแผนร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในระดบั
ปฐมภูมิ 

3. มีหน่วยงานท่ีเป็นหุ้นส่วนอย่างกวา้งขวาง   ลกัษณะท่ีส าคญัประการท่ีสาม 
คือ ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง NGO และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
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นอกจากน้ีองค์กรท่ีไม่ใช่หน่วยงานดา้นสาธารณสุขโดยตรงเช่น โรงเรียน การเคหะ ชมรมเพื่อการ
สันทนาการต่าง ๆ และองคก์รทางธุรกิจ ก็นบัเป็นหุ้นส่วนท่ีส าคญัท่ีจะร่วมกนัหาปัญหา สาเหตุ หรือ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตนั้นๆ  
  2.2 ทัศนะต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
   2.2.1 ทัศนะของนักการศึกษาเพือ่ความเป็นอสิระต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
    เป้าหมายท่ีส าคญัของการศึกษา คือ การท าให้คนมีความเป็นอิสระ อิสระท่ี
จะควบคุมชีวิตของตนเอง ท่ีจะคิดอยา่งมีเหตุมีผล และตดัสินใจไดโ้ดยไม่ถูกบงัคบั หรือถูกอิทธิพล
ครอบง า การศึกษาไม่ใช่การชกัจูงให้บุคคลกระท าในส่ิงท่ีคนอ่ืนคิดว่าเขาควรจะกระท า แต่บุคคล
ไม่สามารถเป็นอิสระเพียงล าพงั สิทธิและอิสรภาพของบุคคลข้ึนอยู่กบัคนท่ีอยู่รอบขา้งประพฤติ
อย่างไร หรือ โครงสร้างสังคมเปิดโอกาสให้เขาท าอะไรไดบ้า้ง ดงันั้น การศึกษาเพื่อความเป็น
อิสระ จึงหมายถึง การสร้างสังคมท่ีเปิดโอกาสให้คนมีความเป็นอิสระ โดยไม่ไปละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของคนอ่ืน การศึกษาจึงตอ้งเป็นกระบวนการสร้างเสริมพลงัอ านาจอ านาจให้แก่บุคคลใน
การจดัการกบัชีวิตตนเอง และในการอยูร่่วมกบัคนอ่ืน  

   หากพิจารณาค าจ ากดัความของการสร้างเสริมสุขภาพ ซ่ึงเสนอในกฎบตัร
ออตตาวาวา่ “เป็นกระบวนการของการท าใหป้ระชาชนมีศกัยภาพ มีอ านาจมากข้ึน ในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัสุขภาพของตนเอง และในการท าให้สุขภาพของตนเองดียิง่ข้ึน (The process of enabling 
people to increase control over, and to improve their health)” ยอ่มเห็นไดว้่าองคก์ารอนามยัโลกให้
ความส าคญัของความเป็นอิสระ และองคก์ารอนามยัโลกยงัถือว่าสุขภาพเป็นทรัพยากร หรือ
เคร่ืองมือในการด าเนินชีวิตประจ าวนั แต่ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิต  

   ดงันั้น การท่ีบุคคลใดจะมีสุขภาพกายท่ีดี โดยท่ีเขาไม่ไดมี้โอกาสเลือก
หรือควบคุมตดัสินใจก็ไม่สามารถเรียกไดว้่า บุคคลนั้นมีสุขภาพดี  เน่ืองจากบุคคลนั้นจะมีสุขภาพ
ทางจิตและสังคมท่ีดีไม่ไดถ้า้ถูกบงัคบั  นกัสร้างเสริมสุขภาพควรตอ้งยอมรับว่า หากผูท่ี้ไดรั้บ
การศึกษาหรือการสอนแลว้ แต่ยงัเลือกท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพและไม่ไดก้า้วก่าย
ความเป็นอิสระของคนอ่ืน ตอ้งถือว่านัน่เป็นผลสุดทา้ยของกระบวนการให้ความรู้ทางสุขภาพท่ี
ยอมรับได ้ซ่ึงความคิดน้ีนับว่า เป็นส่ิงที่ยากต่อการยอมรับของผูท้  าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ
โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพท่ีไดรั้บการศึกษาอบรมมา เช่น แพทย ์หรือพยาบาล เน่ืองจากมนัขดัแยง้
กบัความมุ่งหวงัและคุณค่าของวิชาชีพ การน าแนวคิดของการศึกษาดงักล่าวมาใชใ้นการสร้างเสริม
สุขภาพท าใหผู้ท้  าหนา้ท่ีสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งตรวจสอบความเช่ือหรือสมมติฐานท่ีเคยมีมา
แต่เดิม เก่ียวกบัวา่อะไรคือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์อะไรคือส่ิงท่ีถูกตอ้งหรืออะไรคือส่ิงท่ีเหมาะสม 
(Weare, 1993) 
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   2.2.2 ทศันะของนักสังคมศาสตร์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
    การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งอาศยัองค์ความรู้ด ้านสังคมศาสตร์ 
เน่ืองจากการสร้างเสริมสุขภาพเป็นเร่ืองของการเอ้ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพทั้งใน
ระดบับุคคล และระดบัองคก์รในสังคม ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้าง
ทางสังคมในระดบัมหภาค เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา การประกอบอาชีพ ตลอดจนความ
แตกต่างของกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น เพศหญิงและชาย ผูสู้งอายแุละเด็ก คนจนและคนรวย  คนผิว
ขาวและผิวด า เพื่อจะเขา้ใจถึงความแตกต่างดา้นความคิด ทศันคติ ความสนใจ อนัจะมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม นอกจากนั้น ความรู้ดา้นสังคมศาสตร์ยงัช่วยใหเ้ขา้ใจกระบวนการหรือ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างระดบัสถาบนัในสังคมและระดบัปัจเจกบุคคล การวิเคราะห์เก่ียวกบั
อ านาจอนัอาจเป็นปัจจยัท่ีขดัขวางหรือส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง (Thorogood, 1993) 
   2.2.3 ทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
    ตามหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์ ถือว่า ความตอ้งการสินคา้และบริการถูก
ก าหนด โดยการใชป้ระโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการนั้น (utility) หากมอง
ว่าบุคคลแต่ละคนเป็นผูผ้ลิต “สุขภาพดี” ก็จะมีการลงทุนเพื่อการมีสุขภาพดี ส าหรับการลงทุนเพื่อ
การรักษาพยาบาลนั้นอาจไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัการน้ี  เน่ืองจากความตอ้งการการรักษาพยาบาลมกั
ถูกก าหนดโดยแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีมากกว่าตวัผูป่้วยเอง (derived demands) แต่หากพิจารณาถึง
ความ-ตอ้งการในเชิงการป้องกนัโรค หรือการสร้างเสริมสุขภาพ จะเห็นว่าแต่ละบุคคลสามารถ
ตดัสินใจในการลงทุนของตนเองได ้
    โคเฮน (Cohen, 1984) ไดพ้ฒันาแบบจ าลองท่ีใชอ้ธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลเก่ียวกบัการใชห้รือซ้ือสินคา้เพื่อการป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสินคา้ท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ ว่าไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความตอ้งการหรือเหตุผลในแง่การป้องกนัโรคหรือการสร้าง
เสริมสุขภาพเลย แต่โคเฮนอธิบายว่าความตอ้งการบริโภคสินคา้เหล่านั้น เกิดจากมุมมองในแง่
ประโยชน์/ความพึงพอใจ (utility) ใน 2 แบบ คือ  

1. คุณค่าท่ีไดรั้บโดยตรงจากการใชสิ้นคา้นั้น เช่น ความอร่อยของขนมปัง
โฮลวีท หรือความสุขท่ีไดจ้ากการสูบบุหร่ี  

2. จากความรู้ว่าหากใชสิ้นคา้นั้นแลว้จะลดอนัตรายหรือความเจ็บป่วยท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัตนเองในอนาคต แบบจ าลองน้ีช่วยให้เรารู้จกัเลือกสาร (messages) ท่ีจะส่ือกบับุคคลใน
โครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การโฆษณาถึงคุณค่าท่ีจะไดรั้บจากการบริโภคสินคา้นั้น 
อาจไดผ้ลดีกว่าการให้สุขศึกษาท่ีเนน้ถึงการลดความเส่ียงในการเกิดโรค ในกรณีของการรณรงค์
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เร่ืองบุหร่ี การส่ือสารให้ผูสู้บบุหร่ีรู้สึกผิดท่ีสร้างความร าคาญต่อผูไ้ม่สูบ อาจไดผ้ลดีกว่าการท าให้
เขากลวัวา่จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพของเขาในอนาคต 
    อน่ึง หลายคนอาจเขา้ใจว่า การสร้างเสริมสุขภาพช่วยลดค่าใชจ่้ายทางดา้น
สุขภาพ จึงเป็นวิธีการประหยดัเงินและคิดว่า เศรษฐศาสตร์จะช่วยประหยดัเงินไดอ้ย่างไร แต่นั่น
ไม่ใช่จุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการสร้างเสริมสุขภาพบางกิจกรรมก็
ตอ้งใชค่้าใชจ่้ายมากเช่นเดียวกนั เศรษฐศาสตร์กไ็ม่ไดมุ่้งหมายเพื่อจะช่วยใหป้ระหยดัแต่ใหห้ลกัใน
การพิจารณาว่า กิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพนั้นบรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ
มากนอ้ยเพียงใดและไดมี้การใชท้รัพยากรคุม้ค่าหรือไม่ การลงทุนในโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพใดๆ จึงตอ้งใหม้ัน่ใจวา่ ไดใ้ชท้รัพยากรไปอยา่งคุม้ค่า 
 
ตอนที ่2 ประวตัิการสร้างเสริมสุขภาพ  
 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในระดบัโลก เป็นการพฒันาต่อยอดจากแนวคิดสาธารณสุข
มูลฐานและสุขภาพดีถว้นหน้าที่ผลกัดนัโดยองคก์ารอนามยัโลก ในปลายทศวรรษ 1970 การ
ประชุมคร้ังแรกเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ เกิดข้ึนเกือบ 10 ปี หลงัการปรากฏข้ึนของแนวคิด
สาธารณสุขมูลฐาน ท่ีกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เม่ือ 17-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 เกิดมี
ผลผลิตส าคญัคือ “กฎบตัรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter for Health 
Promotion)” ซ่ึงกลายเป็นดงัตน้แบบการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพทัว่โลกต่อมา จากนั้นจึงมีการ
ประชุมแลกเปล่ียนบทเรียนเก่ียวกบัการด าเนินกลยทุธ์การสร้างเสริมสุขภาพทั้งกลุ่มประเทศก าลงั
พฒันาและกลุ่มพฒันาแลว้เป็นระยะๆ รวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง คร้ังท่ี 2 จดัข้ึนท่ีเมืองแอตีเลต  ประเทศ
ออสเตรเลียใน พ.ศ. 2531 คร้ังท่ี 3 ณ เมืองซนัตส์วาลล ์ประเทศสวีเดน พ.ศ. 2534 คร้ังท่ี 4 ณ กรุง
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ. 2540 และคร้ังท่ี 5 ท่ีนครแม็กซิโกซิต้ี ประเทศแม็กซิโก พ.ศ. 
2543 จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2548 ประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคร้ังท่ี 6 กรุงเทพมหานคร 
พร้อมกบัมีการประกาศ “กฎบตัรกรุงเทพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในยดุโลกาภิวตัน์” และส าหรับ
คร้ังท่ี 7 ซ่ึงเป็นคร้ังล่าสุดไดจ้ดัข้ึนเมือเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 ท่ีผ่านมา ณ กรุงไนโรบี ประเทศ
เคนยา   
 การประชุมนานาชาติวา่ดว้ยการสร้างเสริมสุขภาพท่ีผา่นมาทั้ง 7 คร้ัง มีจุดเนน้ของสาระ
หลักแตกต่างกันออกไป แต่ทั้ งหมดเป็นการ ท าให้เกิดความชัดเจน ในหลักยุทธศาสตร์ทั้ ง 5 
ประการ จนการสร้างเสริมสุขภาพ มีฐานะเป็นยุทธศาสตร์ท่ีชดัเจนและทรงพลงัในทุกระดบัจวบ
ปัจจุบนั 
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 1. จุดเร่ิมต้นการสาธารณสุขแนวใหม่ 
  ประวติัศาสตร์หนา้แรกของ “การสร้างเสริมสุขภาพ” เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือองคก์ารอนามยั
โลกจดัการประชุมนานาชาติวา่ดว้ยการสร้างเสริมสุขภาพข้ึนในพ.ศ. 2529 ท่ีกรุงออตตาวา ประเทศ
แคนาดา สาเหตุท่ีประเทศแคนาดาไดเ้ป็นแกนน าในการจดัประชุมคร้ังแรกน้ีก็เน่ืองมาจากการเป็น
ประเทศแรกท่ีมีการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 และมีการพฒันากลยุทธ์อย่าง
ต่อเน่ืองจนเกิดแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ท่ีเนน้มิติทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท าให้
ไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นผูน้ าดา้นการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ 
  การประชุมคร้ังน้ีใชช่ื้อว่า “การสร้างเสริมสุขภาพ : การเคล่ือนสู่การสาธารณสุขแนว
ใหม่” ซ่ึงใหค้วามส าคญัในเร่ืองแนวคิดและกลยทุธ์การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติั
ใหบ้รรลุเป้าหมาย “สุขภาพดีถว้นหนา้ใน พ.ศ. 2543” ท่ีประชุมไดมี้การประกาศ “กฎบตัรออตตาวา
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” และใหนิ้ยามค าวา่ “การสร้างเสริมสุขภาพ” วา่เป็นกระบวนการส่งเสริม
ใหป้ระชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพฒันาสุขภาพของตนเอง  โดยการพฒันาสภาวะ
สุขภาพตอ้งการความมัน่คงของปัจจยัพื้นฐานที่เป็นเง่ือนไขที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี อนัไดแ้ก่ 
สันติภาพ ท่ีอยู่อาศยั การศึกษา อาหาร รายได ้ระบบนิเวศน์ท่ีมัน่คง ทรัพยากรท่ีย ัง่ยืน ความเป็น
ธรรมและความเท่าเทียมกนัทางสังคมจากแนวคิดดงักล่าว การสร้างเสริมสุขภาพจึงไม่ใช่อยู่ใน
ความรับผดิชอบของภาคสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่ขยายออกไปสู่เร่ืองของการมีวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพไป
จนถึงเร่ืองของสุขภาวะโดยรวม กฎบตัรออตตาวา ยงัไดก้ล่าวถึง กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ 5 
ประการอนัไดแ้ก่ 

1. “สร้างนโยบายและสาธารณะเพื่อสุขภาพ” ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในภาคสาธารณสุข
หรือนอกภาคสาธารณสุขจะตอ้งค านึงถึงผลกระทบของนโยบายท่ีมีต่อสุขภาพ ผูก้  าหนดนโยบาย
จะตอ้งรับผิดชอบในผลกระทบต่อสุขภาพอนัเกิดจากการตดัสินใจทางนโยบาย นอกจากน้ี ยงั
รวมถึงการคน้หาอุปสรรคท่ีท าใหภ้าคส่วนต่างๆ ไม่อาจด าเนินนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพพร้อม
กบัพยายามท่ีจะลดและป้องกนัอุปสรรคดงักล่าว 

2. “สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ” ชุมชนทุกระดบัตั้งแต่ทอ้งถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค 
และโลก จะตอ้งร่วมกนัพิทกัษดู์แลส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ  โดยการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ทัว่โลกถือเป็นภารกิจร่วมกนัของประชาคมโลก 

3. “เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เขม้แข็ง” เน่ืองจากการสร้างเสริมสุขภาพจะตอ้ง
ด าเนินการโดยอาศยัการปฏิบติัของชุมชนท่ีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล จึงตอ้งให้ความส าคญั
กับการสร้างเสริมพลงัอ านาจอ านาจของชุมชน การสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ และการระดม
ทรัพยากรภายในชุมชนเพื่อยกระดบัการช่วยเหลือตนเองและการสนบัสนุนทางสงัคม 
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4. “พฒันาทกัษะส่วนบุคคล” ซ่ึงครอบคลุมถึงการสนับสนุนการพฒันาบุคคลและ
สังคมดว้ยการใหข้อ้มูลข่าวสารและการศึกษาเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเสริมทกัษะชีวิตเพื่อเพิ่มทางเลือก
แก่ประชาชนใหส้ามารถควบคุมสภาวะสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของตนเองไดม้ากข้ึน และเพิ่มโอกาส
ต่อการพฒันาสุขภาพ 

5. “ปรับเปล่ียนระบบบริการสาธารณสุข” โดยภาคสาธารณสุขจะตอ้งด าเนินการเพื่อ
สนบัสนุนใหบุ้คคลและชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึนสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและวฒันธรรมของชุมชน 
การปรับเปล่ียนบริการตอ้งให้ความส าคญัในดา้นการวิจยัทางสุขภาพ รวมถึงการฝึกอบรมพฒันา
บุคลากรสาธารณสุขแต่ละสาขาเพื่อสนับสนุนการปรับเปล่ียนระบบบริการสาธารณสุขท่ีมุ่งเน้น
สุขภาพแบบองคร์วม 
  กฎบตัรออตตาวา เป็นจุดเร่ิมของ “การสาธารณสุขแนวใหม่ (new public health)” ท่ี
ไม่สนใจแต่เพียงองคป์ระกอบทางการแพทยแ์บบชีวภาพ แต่ตระหนกัถึงบทบาทของภาคส่วนต่างๆ 
ของสังคมในการสร้างเสริมสุขภาพ และเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนใหม้ากข้ึนในการควบคุมปัจจยัก าหนดสุขภาพ ทั้งยงัใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ การสาธารณสุขแนวใหม่น้ี เป็นการสาธารณสุข
ท่ีมุ่งเนน้มิติทางสงัคมควบคู่ไปกบัมิติทางนิเวศวิทยา และมีความจ าเป็นตอ้งเช่ือมโยงกบัการรณรงค์
ทางการเมือง ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงอนัพึงประสงค ์
 2. นโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ  ข้อเสนอแอดีเลต 
  หลงัจากท่ีกฎบตัรออตตาวาได้ถือก าเนิดข้ึนเพียงปีเศษ องค์การอนามยัโลกก็ได้
จดัการประชุมนานาชาติว่าดว้ยการสร้างเสริมสุขภาพข้ึนอีกเป็นคร้ังท่ี 2 ระหว่าง 5-9 เมษายน พ.ศ. 
2531 ณ กรุงแอดีเลต ประเทศออสเตรีย มีจุดเนน้ท่ีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การด าเนินงานดา้น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ผลจากการประชุมไดก่้อให้เกิดความชดัเจนในการด าเนินกลยุทธ์
ท่ีว่าดว้ยการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ อนัเป็น 1 ใน 5 กลยทุธ์ของการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามกฎบตัรออตาวา สาระส าคญัของการประชุมคือ 

2.1 นโยบายสาธารณะทุกดา้นจะตอ้งมีการประกาศชดัแจง้เพื่อแสดงเจตจ านงในการ
สร้างเสริมสุขภาพและความเสมอภาครวมถึงการรับผดิชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึน 

2.2 การเสริมสร้างส่ิงแวดลอ้มทั้งทางสังคมและทางกายภาพท่ีเอ้ืออ านวยให้ประชาชน
สามารถด าเนินชีวิตท่ีมีสุขภาพดีถือเป็นจุดหมายหลกัของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็น
ส าคญั 4 ประการ ท่ีควรพิจารณาน าไปปฏิบติั ไดแ้ก่ การสนับสนุนสุขภาพของสตรี โดยเฉพาะ
นโยบายเก่ียวกบัการคลอดและภาระการเล้ียงดูของสตรี นโยบายอาหารและโภชนาการท่ีมุ่งขจดั
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ความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ นโยบายเก่ียวกบับุหร่ีและแอลกอฮอล ์และนโยบายการสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 

2.3 ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพคือความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลท่ีมีต่อสุขภาพภาครัฐทั้งในส่วนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย ์การศึกษา และ
คมนาคม ต้องให้ความส าคญัคร้ังกับสุขภาพไม่น้อยไปกว่าเศรษฐกิจและจ าเป็นต้องค านึงถึง
ผลกระทบดา้นสุขภาพในการก าหนดและด าเนินนโยบายทุกคร้ัง 

2.4 การด าเนินกลยทุธ์สร้างเสริมสุขภาพโดยการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
ควรมีการประสานและบูรณาการนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพให้เป็นการปฏิบติัท่ีมี
ลกัษะผสมกลมกลืน รวมทั้งตอ้งส่งเสริมบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม 
เช่น ธุรกิจเอกชน องคก์ารพฒันาเอกชน องคก์รชุมชนสหภาพแรงงาน สมาคม วิชาชีพ และผูน้ า
ศาสนา โดยผนึกเป็นแนวร่วมใหม่ในการท ากิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

2.5 ส่ิงทา้ทายส าหรับการมุ่งสู่ความส าเร็จในอนาคต ไดแ้ก่ การกระจายทรัพยากร
อย่างเป็นธรรม การสร้างและคงไวซ่ึ้งสภาพความเป็นอยู่และการท างานท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ และการ
ส่งเสริมความร่วมมือในเร่ืองสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม นิเวศวิทยา และการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื  นอกจากน้ี ยงัรวมถึงความทา้ทายในเร่ืองการสร้างความร่วมมือใหม่ๆ และการส่งเสริมความ
เป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการท่ีใชเ้ทคโนโลยทีางแพทย ์
 3. ค าประกาศซันด์สวาลล์เร่ือง “ส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ” 
  กลยุทธ์ท่ีสองของกาสร้างเสริมสุขภาพท่ีปรากฏในกฎบตัรออตตาวา คือ การสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพไดถู้กหยบิยกข้ึนมาเป็นวาระของการประชุมนานาชาติว่าดว้ยการสร้าง
เสริมสุขภาพในคร้ังท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 9- 15 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีเมืองซันด์สวาลล ์
ประเทศสวีเดน ท่ีประชุมคร้ังน้ีไดเ้นน้ความส าคญัของปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่อสุขภาพ และกล่าวถึงมิติ
ต่างๆ ของส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ตลอดจนสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐาน 
ขอบข่าย และกลยทุธ์ในการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ซ่ึงสาระส าคญัของแต่ละประเด็นท่ี
เกิดจากการประชุมคือ 

3.1 ส่ิงแวดลอ้ม อนัหมายถึงปัจจยัทั้งดา้นกายภาพและสังคมท่ีอยูแ่วดลอ้มตวัเราลว้น
มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อสุขภาพ จึงมีความจ าเป็นท่ีรัฐบาลตอ้งตระหนกัเขา้ใจถึงขอ้เทจ็จริงดงักล่าว
ในการก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อการพฒันาประเทศอย่างไรก็ตามความคิดริเร่ิมในการสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพจะตอ้งมาจากทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษา คมนาคม 
การเคหะและการพฒันาชุมชนเมือง หรือภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซ่ึงตอ้งอาศยัการ
ปรับเปล่ียนทศันะท่ีมีต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัทางสังคม การสร้างเสริม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

22 

สุขภาพท่ีตอ้งกระท าโดยประชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ิน รัฐบาล องค์กรพฒันาเอกชนและองค์กร
ระหวา่งประเทศดว้ย 

3.2 มิติของส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ประกอบดว้ย มิติทางสังคม (วิถีทางสังคม 
บรรทดัฐาน ค่านิยม ขนมธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และกระบวนการทางสังคมต่างๆ ท่ีส่งผล
ต่อสุขภาพ) มิติทางการเมือง (การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการประชาธิปไตย มิติ
ทางเศรษฐกิจ (การจดัสรรทรัพยากรใหม่เพื่อการบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถว้นหนา้และการพฒันา
แบบยัง่ยืน ความปลอดภยัความน่าเช่ือถือของเทคโนโลยี) และมิติของการยอมรับในทกัษะและ
ความรู้ของสตรีในทุกภาคส่วน 

3.3 การด าเนินกลยุทธ์สร้างเสริมสุขภาพเพื่อมุ่งสู่การมีสุขภาพดีถว้นหนา้ จะตอ้ง
สะทอ้นหลกัการพื้นฐาน 2 ประการนั่นคือ ความเป็นธรรมและการพึ่งพาอาศยักนั  ซ่ึงถือว่ามี
ความส าคญัต่อการสร้างเสริมส่ิงแวดลอ้มที่เอ้ือต่อสุขภาพ ทั้งน้ี ขอบข่ายของการสร้างเสริม
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพจะครอบคลุม 6 ดา้น คือการศึกษา อาหารและโภชนาการ บา้นและ
ชุมชนโดยรอบการงานและอาชีพ การคมนาคม และการสนบัสนุนดูแลทางสังคม ส าหรับกลบยทุธ์
ในการด าเนินงานภายใตข้อบข่ายดงักล่าวประกอบดว้ย 

1. เสริมสร้างการรณรงคเ์ขม้แขง็” ดว้ยการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน 
2. “เพิ่มความสามารถให้ชุมชนและบุคคล” ในการควบคุมดูแลสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอ้มของตนเองโดยใชก้ระบวนการให้การศึกษาและการเสริมสร้างสร้างเสริมพลงัอ านาจ
อ านาจอ านาจ 

3. “สร้างพนัธมิตร” เพื่อการพฒันาสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
4. “ไกล่เกล่ีย” ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กนัในสังคม เพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมในการเขา้ถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
 4. การสร้างเสริมสุขภาพสู่ศตวรรษที ่21  
  คร้ังท่ี 4 ของการประชุมนานาชาติ เกิดข้ึนระหว่างวนัท่ี 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย หวัขอ้การประชุม คือ “ภาคีใหม่ส าหรับยคุใหม่ : การน าพาการ
สร้างเสริมสุขภาพสู่ศตวรรษท่ี 21” ซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติเร่ืองการสร้าง
เสริมสุขภาพข้ึนในประเทศก าลงัพฒันา และเป็นคร้ังแรกที่มีภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อสนับสนุนแนวคิดและการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ผู ้เขา้ร่วมประชุมจาก 78 
ประเทศทัว่โลก ทั้งจากภาคสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการพฒันาทุกระดบั ไดร่้วมกนัสะทอ้น
ทิศทางเชิงรุกส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพในกระแสหลกั ซ่ึงไม่เพียงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพดงัเช่นการประชุมสมองคร้ังท่ีผา่นมา แต่ยงั
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ไดเ้สนอวิธีการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิผล ทบทวนและตรวจสอบถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อสุขภาพตลอดจนคน้หาทิศทางและกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพในศตวรรษ
ท่ี 21 จนเกิดเป็น "ค าประกาศจาการ์ตา : การสร้างเสริมสุขภาพสู่ศตวรรษท่ี 21 “ นับไดว้่า การ
ประชุมคร้ังน้ีเป็นประวติัศาสตร์ส าคญัอีกหนา้หน่ึงของการผลกัดนัยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ
ในระดบัสากล เน้ือหาหลกัของการประชุมมีดงัน้ี 

4.1 การสร้างเสริมสุขภาพเป็นท่ียอมรับมากข้ึนว่าสามารถพฒันาและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต 
สภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพ ช่วยให้เกิดความเป็นธรรมทาง
สุขภาพมากข้ึน ในขณะเดียวกนัก็เป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสร้างทุนทางสังคม จึงเป็นการ
ลงทุนท่ีคุม้ค่าและมีประสิทธิผล 

4.2 การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพผนวกกลยทุธ์ทั้ง 5 ประการเขา้ดว้ยกนั โดยเร่ิม
ด้วยฐานของชุมชนหรือสถานท่ี เช่น ตลาด โรงเรียน เขตเทศบาล เป็นต้น นอกจากน้ียงัต้อง
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ดา้นสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมโดยยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง
เพื่อมุ่งสู่ความยัง่ยนื 

4.3 ปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Social Determinant of Health – SDH) มีความผนัแปร 
เปล่ียนสภาพไปตามสถานการณ์แวดลอ้ม จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันางานสร้างเสริม
สุขภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดข้ึนอย่างรวดเร็วทั้ งในปัจจุบ ันและอนาคต 
ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อสุขภาวะ เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศยั รายได ้การศึกษา สันติภาพ ความมัน่คง
ปลอดภยั ความสัมพนัธ์ในสังคม ความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน ระบบนิเวศน์และการใช้
ทรัพยากร ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ แนวโนม้การเพิ่มข้ึนของประชากรผูสู้งอาย ุ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่พึงประสงค ์ปัญหายาเสพติด ความรุนแรง โรคติดเช้ืออุบติัใหม่ และอุบติัซ ้ า 
ปัญหาการด้ือยา ตลอดจนปัจจยัขา้มชาติ เช่น ระบบเศรษฐกิจโลก เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

4.4 การสร้างเสริมสุขภาพในศตวรรษท่ี 21  นอกจากจะตอ้งการรูปแบบการปฏิบติั
ใหม่ๆ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ยงัตอ้งใหค้วามส าคญัในเร่ืองการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบของสังคมต่อสุขภาพ การลงทุนดา้นการพฒันาสุขภาพ ในภาพรวมของ
ประเทศ การผนึกและขยายภาคีทางสุขภาพ การเพิ่มศกัยภาพการลงทุนดา้นการพฒันาสุขภาพ ใน
ภาพรวมของประเทศ การผนึกและขยายภาคีทางสุขภาพ การเพิ่มศกัยภาพของชุมชนและเสริมสร้าง
สร้างเสริมพลงัอ านาจอ านาจของบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพ ตอดจนการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองกลไกการให้ทุน การใช้ทรัพยากร การ
ฝึกอบรม รวมไปถึงการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางการเมือง กฎหมาย การศึกษา สังคม เศรษฐกิจท่ี
เหมาะสมและจ าเป็นต่อการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 
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 5. ค าประกาศการสร้างเสริมสุขภาพเพือ่ “ลดความไม่เป็นธรรม” 
  การประชุมนานาชาติเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพคร้ังท่ี  5 เร่ือง “การสร้างเสริม
สุขภาพ : ลดความไม่เป็นธรรม” จดัข้ึนท่ีเมืองแมก็ซิโกซิต้ี ระหว่างวนัท่ี 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 มี
ผูแ้ทนทั้งภาครัฐและเอกชนจาก 100 ประเทศ เขา้ร่วมประชุม ท่ีประชุมไดท้บทวนถึงความส าคญั
ของการสร้างเสริมสุขภาพและปัจจยัก าหนดสุขภาพ และพิจารณาปัญหาเก่ียวกบัความไม่เป็นธรรม
ทางสุขภาพ รวมทั้งแนวทางและขอ้เสนอแนะส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิดส าคญัท่ีไดจ้าก
การประชุมคือ 

5.1 การสร้างเสริมสุขภาพมิใช่การบริการที่จดัให้แก่ประชาชน แต่เป็นกิจกรรมท่ี
กระท าโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ทั้งระดบัปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยมุ่งสร้างทกัษะ
และความสามารถของประชาชนในการควบคุมปัจจยัก าหนดสุขภาพภายใตก้ารมองสุขภาพอย่าง
เป็นองคร์วม ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเช่ือโยงของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพและน าไปสู่ความสามารถ
ในการพฒันาสุขภาพของตนเอง จึงกล่าวไดว้่า การสร้างเสริมสุขภาพมีความส าคญัต่อการแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพ รวมถึงการพฒันามนุษยแ์ละสุขภาพ นอกจากน้ี การด าเนินยุทธศาสตร์ดงักล่าวยงั
เป็นการลดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม ซ่ึงตอ้งด าเนินการโดยอาศยัความเป็นวิทยาศาสตร์ มี
ความสอดคลอ้งกบับริบทและมีความไวทางการเมืองในการลดความไม่เป็นธรรมน้ีจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรี 

5.2 บนหนทางท่ีจะน าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพท่ีบรรลุผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนนั้น ส่ิง
ส าคญัท่ีจะตอ้งด าเนินการ คือ การเสริมสร้างความเป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะแก่การสร้างเสริม
สุขภาพ โดยด าเนินนโยบายและปฏิบติัการบนพื้นฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมี
การลงทุนดา้นวิจยัและประเมินผล การพฒันาตวัช้ีวดัสุขภาวะและตวัช้ีวดัท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆ การพฒันา
ปฏิสมัพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยั ผูก้  าหนดนโยบาย และบุคคลในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง การ
คน้หากลยุทธ์ในการสืบคน้ รวบรวม สังเคราะห์และส่ือสารขอ้คน้พบจาการวิจยัและประเมินผล 
ทั้งน้ี การส่ือสารหลกัฐานเชิงประจกัษ์จะตอ้งสอดคลอ้งกบับริบททางสังคมและการเมืองดว้ย 
ขอ้มูลจากกรณีศึกษาท่ีน าเสนอในการประชุมคร้ังน้ีบ่งช้ีว่าปัจจยัท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชน ไดแ้ก่ ภราดรภาพของผูท้  างานและการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างบุคคลและ
องคก์ร การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน การพฒันาศกัยภาพของชุมชนและพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์และการสร้างเครือข่ายผูป้ฏิบติังาน 

5.3 การเสริมสร้างทกัษะและกิจกรรมทางการเมืองในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยตอ้ง
อาศยักระบวนการประชาธิปไตย การเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมือง การปรับเปล่ียนบริการ
สาธารณสุข การพฒันาการปฏิสัมพนัธ์ และการพฒันาแผนงานโครงการเพื่อสร้างเสริมศกัยภาพ
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ของการด าเนินกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างแรงหนุนเสริมระดบัต่างๆ ทั้งทอ้งถิ่น 
ส่วนกลาง และนานาชาติ 
 6. กฎบัตรกรุงเทพเพือ่การสร้างเสริมสุขภาพในยุคโลกาภิวตัน์ 
  “The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalization World” หรือ กฎ
บตัรกรุงเทพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในยคุโลกาภิวฒัน์   เกิดข้ึนในการประชุมนานาชาติเร่ืองการ
สร้างเสริมสุขภาพคร้ังท่ี 6 ระหว่างท่ี 7-11 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
การประชุมคร้ังน้ีได้มีการพิจารณาถึงเง่ือนไขเชิงบริบทในยุคโลกาภิวฒัน์ซ่ึงเป็นปัจจยัก าหนด
สุขภาพใหม่ๆ ก าหนดแนวทางในการด าเนินกลยทุธ์สร้างเสริมสุขภาพให้สอดคลอ้งกบัสภาพการ
เปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั รวมทั้งประกาศพนัธะสญัญาส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ “สุขภาพ
ดีถว้นหนา้” สรุปสาระส าคญัของการประชุมไดว้า่ 

6.1 การสร้างเสริมสุขภาพในยดุปัจจุบนัจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัก าหนดสุขภาใหม่ๆ อนั
เป็นผลของโลกาภิวฒัน์ซ่ึงรวมถึงปัญหาความเหล่ือมล ้าท่ีเพิ่มข้ึน รูปแบบใหม่ของการบริโภคและ
การส่ือสาร ธุรกิจการคา้ การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มโลก ความเป็นเมือง และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น 
การเปล่ียนแปลงในการลบของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ประชากร ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบต่อการทาน การเรียนรู้ รูปแบบของครอบครัว วฒันธรรมและสังคมในชุมชน ท่ีตามมา
ดว้ยความอ่อนแอท่ีเพิ่มมากข้ึนของประชาชนกลุ่มเปราะบางต่างๆ  นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัดา้นบวก
ของโลกาภิวฒัน์ท่ีไดส้นบัสนุนโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการพฒันาสุขภาพ และลดความ
เส่ียงของปัญหาสุขภาพขา้มแดน ซ่ึงเป็นโอกาสอนัเกิดจากการใชป้ระโยชน์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร การพฒันากลไกธรรมาภิบาลโลก และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

6.2 ทุกภาคส่วนและทุกพื้นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อพฒันากลยทุธ์การสร้าง
เสริมสุขภาพให้กา้วหนา้ต่อไป ทั้งน้ี การท าให้ประชากรโลกมีสุขภาพดีข้ึน ตอ้งอาศยักิจกรรมทาง
การเมืองท่ีเขม้แขง็ การมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง และการช้ีน าอยา่งต่อเน่ือง 
 7. สู่ปฏิบตัิการใหม่เพือ่การสร้างเสริมสุขภาพ 
  ระหวา่ง 26-30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมา องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัใหมี้การประชุม
นานาชาติเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพอีกคร้ังท่ีกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมกวา่ 500
คน จาก 102 ประเทศทัว่โลก นับเป็นการประชุมคร้ังท่ี 7 ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเวลาของการเร่ิมตน้
ทศวรรษท่ีสามแห่งการสร้างเสริมสุขภาพในระดบัสากล 
  ในการประชุมคร้ังน้ี  ไดมี้การเนน้ย  ้าถึงความส าคัญและความคุ ้มค่าของการสร้าง
เสริมสุขภาพท่ีมีต่อการพฒันาสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้งการลดความไม่เสมอภาค
และความยากจน ท่ีประชุมสนบัสนุนการเร่งพฒันาความร่วมมือระหว่างภาค และสร้างการมีส่วน
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ร่วมท่ีเขม้แขง็ในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ มีการเรียกร้องการปฏิบติัท่ีน าไปสู่การลดความ
ไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ ทั้งยงัไดก้ล่าวถึงบทบาทของการสร้างเสริมสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน 
และปัจจยัก าหนดสุขภาพ ซ่ึงต่างก็มีความส าคญัและสามารถเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนัเพื่อการบรรลุซ่ึง
สุขภาวะ ผลจากการประชุมคร้ังน้ีท าใหเ้กิดทิศทางและยทุธศาสตร์การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหาในยคุปัจจุบนั 
  กล่าวโดยสรุป นับตั้งแต่ท่ีแนวคิดเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพไดป้รากฏตวัอย่างเต็ม
รูปแบบข้ึนเป็นคร้ังแรกผ่านกลไกส าคญั นั่นคือ การประชุมนานาชาติว่าดว้ยเร่ืองการสร้างเสริม
สุขภาพ องคก์ารอนามยัโลก ซ่ึงเป็นแกนน าในการผลกัดนัแนวคิดดงักล่าวก็ไดจ้ดัให้มีการประชุม
นานาชาติเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นการสร้างเสริม
สุขภาพ ทั้งยงัเป็นภาพสะทอ้นการเคล่ือนตวัของแนวความคิดกระแสหลกัเร่ืองการสร้างเสริม
สุขภาพท่ีค่อยๆมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน ตลอดช่วงเวลากวา่สองทศวรรษท่ีผา่นมา ความตระหนกใน
คุณูปการแห่งการสร้างเสริมสุขภาพไดน้ ามาซ่ึงความเคล่ือนไหวในทุกระดบัของสงัคมและทุกพื้นท่ี
เพื่อการพฒันาสุขภาพประชาชนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “สุขภาพดีถว้นหนา้” 
 
ตอนที ่3 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

1. ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
  หลกัปฏิบติัการส าคญัประการหน่ึงของกฎบตัรออกตาวาในการสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน คือ การเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัปฏิบติัการชุมชน (strengthen community action) การสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชน (Community-based Health Promotion) จึงหมายถึงปฏิบติัการหรือการ
เคล่ือนไหวดา้นสร้างเสริมสุขภาพท่ีชุมชนเป็นผูริ้เร่ิมสร้างสรรค ์ เป็นผูต้ดัสินใจและก าหนดทิศทาง
ในอนาคตของตนเอง ควบคุมในการวางแผนงาน ปฏิบติัการ และประเมินผลลพัธ์ของโครงการดา้น
สุขภาพดว้ยชุมชนเอง ทั้งน้ี โดยอาศยัผูน้ าชุมชน และองคก์รชุมชนท่ีมีโครงสร้างและกลไกการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัปฏิบติัการดา้นสุขภาพชุมชนจึงเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ และการสร้างสมรรถนะชุมชนระยะยาว ในกระบวนการน้ี นักวิชาชีพ นักพฒันา หรือ
บุคลากรดา้นสุขภาพจะมีบทบาทเป็น “นกัสร้างเสริมสุขภาพ (health promoter)” พวกเขาจะตอ้งมี
บทบาทเป็นผูส้นบัสนุน (supporter) และเป็นผูส้ร้างสรรคห์รือเอ้ืออ านวยกระบวนการ (facilitator) 
เพื่อเสริมศกัยภาพเพิ่มสมรรถนะ และเพิ่มการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและต่อเน่ืองใหก้บัชุมชน(สุปรียา  
ตนัสกลุ 2550) เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน คือ (1) การปฏิบติัการเพื่อเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตให้บุคคลมีสุขภาพดี (individual healthy lifestyle) หรือพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี (healthy 
behavior) และ (2) เปล่ียนแปลงปัจจยัดา้นสังคมและดา้นนิเวศน์ เพื่อให้สมาชิกชุมชนสุขภาพดี 
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(socio-ecological determinants of health / diseases) ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
ชุมชนจะมีบทบาทส าคญัในการริเร่ิม ควบคุม และลงมือปฏิบติัการดา้นสุขภาพเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ หรือการลดพฤติกรรมเส่ียง อยา่งไรก็ตาม ชุมชนมิเพียง
ปฏิบติัการเพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงเท่านั้น แต่ชุมชนควรปฏิบติัการทางสังคมเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางโครงสร้างและนโยบายดา้นสุขภาพของชุมชนดว้ย หรืออาจเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างและนโยบาย
ดา้นสุขภาพของชุมชนดว้ยหรืออาจเปล่ียนแปลง/ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ
หรือเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนใหเ้อ้ือต่อสุขภาพดว้ย 

2. แนวคดิและวถีิการท างานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
  งานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจะตอ้งเกิดข้ึนจากชุมชนและปฏิบติัการในชุมชน การสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชนส่วนใหญ่ใชก้รอบแนวคิดแบบนิเวศน์ (Ecological framework) กรอบแนวคิดน้ีเนน้
การท างานท่ีเน้นหลายยุทธศาสตร์ประกอบกนั ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดา้นบุคคล ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ดา้นชุมชน ดา้นองคก์รและภาครัฐไปพร้อมกนัเพราะเหตุท่ีปัจจยัทุกดา้นก่อใหเ้กิดผลต่อ
สุขภาพโดยตรง กรอบแนวคิดแบบนิเวศน์ตระหนักถึงความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัของปัจจยัดงักล่าว
บางคร้ังการปฏิบติัการดา้นหน่ึงมกัหวงัผลลพัธ์ในดา้นอ่ืนดว้ย  งานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจะตอ้ง
ริเร่ิมจาก “สถานท่ีท่ีคนใชชี้วิตอยู”่ โครงการ ยทุธศาสตร์ วิธีการท างานและเคร่ืองมือการท างานจะตอ้ง
ถูกพฒันาและขบัเคล่ือนมาจากความจ าเป็นของชุมชน (Community needs) มิใช่ขององคก์รทุนหรือของ
นกัวิชาชีพ วิธีการท างานของการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนสามารถจ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (Labonte, 
1991, อา้งถึงใน connor and Parker, 1995) 
  ลกัษณะที ่1 งานสร้างเสริมสุขภาพทีมุ่่งเน้นเปลีย่นแปลงพฤติกรรมสุขภาพและสร้างลลีา
ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Lifestyle) งานลกัษณะน้ีมีเป้าหมายในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียง
ดา้นสุขภาพ (Behavioral approach) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีใชก้นัอย่างกวา้งขวาง และสามารถเร่ิมจากกลุ่ม
ประชาชนท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดี หรืออาจพฒันามาจากปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของชุมชนก็ได ้
ขั้นตอนการท างานประกอบดว้ย 

1. ก าหนดปัญหา พิจารณา และจ าแนกพฤติกรรมเส่ียงท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การ
บริโภคนิสัย การสูบบุหร่ี อารมณ์ดา้นลบ การบริโภคอาหาร การบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
เป็นตน้ 

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเปล่ียนลีลาชีวติ หรือกลุ่มประชาชนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 
3. ก าหนดยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ และการพฒันานโยบายท่ีเอ้ือต่อสุขภาพดี 
4. พฒันาโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดยนกัวิชาชีพ องคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และ

สมาชิกชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ปรึกษาและก าหนดแผนปฏิบติัการเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
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  ลักษณะที่ 2 งานสร้างเสริมสุขภาพที่มุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(Socio-environment approach) วิธีการท างานแบบน้ีมุ่งการปรับเปล่ียนเง่ือนไขความเป็นอยู ่
บริบททางสงัคม และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ขั้นตอนการท างาน ประกอบดว้ย 

1. ก าหนดปัญหา และพิจารณาสาเหตุ / เง่ือนไขท่ีก าหนดปัญหาในดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตวัอย่างเช่น ขาดเครือข่ายสนับสนุนทางสังคม ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจใน
ชุมชนต ่า หรือเง่ือนไขทางสังคมท่ีน าไปสู่ความเจ็บป่วย (ความยากจน อนัตรายจาการท างาน และ
ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมท่ีอนัตราย) เป็นตน้ 

2. ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
3. พิจารณายุทธศาสตร์หลัก – รอง ตัวอย่างเช่น การสร้างสร้างเสริมพลงัอ านาจ

อ านาจใหบุ้คคลและชุมชน การพฒันากิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงตวัก าหนดของสุขภาพ การก่อรูปและ
พฒันานโยบายทอ้งถ่ินใหเ้อ้ือต่อสุขภาพ 

4. พฒันาโครงการ หรือจดักระบวนการใหชุ้มชนท่ีการแสดงออกและโอกาสในการ
สร้างวิสยัทศัน์ ก าหนดแผนยทุธศาสตร์/โครงการปฏิบติัการและประเมินผลโดยชุมชนเอง 
  วิธีการท างานในลกัษณะน้ี จะใหค้วามส าคญักบัแนวคิด/ยทุธศาสตร์การท างานหลาย
ลกัษณะ คือ การท างานพฒันาชุมชน (Community participation) การสร้างเสริมพลงัอ านาจชุมชน 
(Community empowerment) การสร้างสมรรถนะชุมชน (Community capacity building) การสร้าง
สมรรถนะของภาคประชาสังคม (Capacity building in civil society) การสนบัสนุนและช้ีน า
สาธารณะ (Health advocacy) และการสร้างพนัธมิตรดา้นสุขภาพชุมชน (Community coalition 
building) การเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพชุมชนตอ้งการให้สมาชิกชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ร่วมกนั การสร้างเป้าหมายร่วมกนัและการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  

  ความรู้สึกร่วมของชุมชนหรือความเป็นเจา้ของชุมชน ( Community ownership) จะ
น าไปสู่การเพิ่มสมรรถนะชุมชนและส่งเสริมโครงการพฒันาสุขภาพใหย้ ัง่ยนื การสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชนนั้นตอ้งเป็นการเปล่ียนแปลงระดบัชุมชน (Community-level change) และเป็นกระบวนการ
สร้างความสามารถในการแกปั้ญหาของกลุ่มบุคคลและชุมชนขนาดใหญ่ เนน้การเปล่ียนค่านิยม 
คุณค่าและวิถีชีวิตท่ีดีต่อสุขภาพชุมชนในภาพรวม ตวัอย่างของความส าเร็จ คือ การเพิ่มข้ึนของ
องคก์ร/กลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม แหล่งประโยชน์ของชุมชนเพิ่มข้ึน 
การเขา้ถึงบริการสาธารณะ มีความเท่าเทียมมากข้ึน(Florin, chavis, and associates, 2012) 
  วิธีการท างานสร้างเสริมสุขภาพใน 2 ลกัษณะน้ีไม่จ าเป็นตอ้งแยกจากกนั การท างาน
ในสถานการณ์จริงควรจะท างานผสมผสานกนั และวิธีการท างานแบบหลงัจะส่งผลต่อชุมชนใน
ระยะยาวมากกวา่  
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 3. กระบวนทศัน์ใหม่ในงานสร้างเสริมสุขภาพ 
              ปัจจุบนัน้ี นกัวิชาการและผูป้ฏิบติังานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนจ านวนไม่นอ้ยเห็น
พอ้งกนัว่า งานสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งปรับกระบวนทศัน์ใหม่บนฐานความสัมพนัธ์ของ (1) 
แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (2) แนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และ (3) แนวคิดสาธารณสุขแนวใหม่เพื่อการบริการหัวใจมนุษย ์
(สุริยะ วงศค์งคาเทพ, 2555; Gillis and English, 2012) ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิดดงักล่าวมาน าเสนอ
เป็นฐานของการสร้างเสริมสุขภาพในงานวิจยัน้ี 
  3.1 แนวคดิการเรียนรู้ตลอดชีวติและการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
   แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีความส าคญัอยา่งยิง่ ทั้งใน
การกระตุน้จิตส านึกและใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาเจา้หน้าท่ีสุขภาพและในการสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชน ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
   3.1.1 แนวคดิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
    ความหมาย 
    นกัวิชาการและนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไว้
หลายท่าน ซ่ึงแตกต่างกนับา้งในรายละเอียด แต่ไม่แตกต่างกนัในสาระหลกั  โดยในประเทศไทย 
(รุ่ง แกว้แดง 2543) กล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตหมายถึง การเรียนรู้ท่ีรวมถึงการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ผูเ้รียน คือ ผูท่ี้สามารถเรียนรู้ไดต้ั้งแต่เกิดจนตาย เรียนรู้ไดท้ั้ง
ชีวิตครอบคลุมถึงคนท่ีศึกษาดว้ยตนเอง คนในวยัท างาน ผูสู้งอายุ  ฯลฯ เช่นเดียวกบั สุนทร สุนนัท์
ชยั (2547) ท่ีอธิบายความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตวา่ หมายถึง การรับรู้ความรู้ ทกัษะ และเจต
คติ ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งไดจ้ากโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ มีการจดัและไม่มี
การจดั ทั้งมีการวางแผนและไม่มีการวางแผน ส าหรับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) 
อธิบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า เป็นเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล 
ตั้งแต่เกิดจนตายซ่ึงประกอบดว้ยการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
    ส าหรับในต่างประเทศมีผูใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้
เช่นเดียวกนั ดงัท่ี Peterson (1979) ไดใ้หค้วามหายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตวา่ เป็นการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคลตลอดช่วงชีวิต ซ่ึงมาจากกระบวนการพฒันาสติปัญญา ซ่ึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ไม่ไดค้รอบคลุมเฉพาะการศึกษาของผูใ้หญ่แต่เป็นการศึกษาส าหรับทุกๆ ช่วงของชีวิตตั้งแต่
แรกเกิดระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา จนถึงผูสู้งอายุ เกิดข้ึนตั้ งแต่เกิดจนตาย 
เช่นเดียวกบั Bund-Lander Commission for Educational Planning and Research Promotion 
Secretariat, Republic of Germany (2004) ท่ีนิยามความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า เป็นการ
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เรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งการเรียนรู้ในระบบ การเรียนรู้นอกระบบ หรือการเรียนรู้ตามอธัยาศยั โดย
เกิดข้ึนในสถานท่ีแตกต่างกนั และเร่ิมตน้ตั้งแต่วยัเด็กตอนตน้จนถึงวยัเกษียณ  ขณะเดียวกนั The 
Agency for Adult Education, the Republic of Croatia (2008)  ไดอ้ธิบายความหมายของการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัว่า เป็นความคิดท่ีมีระบบแบบแผนของการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน
ของชีวิตตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวยัชรา ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้ในระบบ การเรียนรู้นอกระบบและการ
เรียนรู้ตามอธัยาศยั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั Kemble and Sidhaye (2010) ท่ีอธิบายความหมาย
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตวา่ เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นวยัเดก็หรือในชั้นเรียน แต่เกิดข้ึนตลอดชีวิต
และในช่วงของสถานการณ์ต่างๆ ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสถานท่ี เวลาท่ีจะไดรั้บความรู้ และการ
ประยกุตใ์ชไ้ด ้ซ่ึงเป็นลกัษณะเดียวกบั Brien (2009) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการท าให้
จิตใจและร่างกายเช่ือมต่อกนั ผา่นการใฝ่หาความรู้และประสบการณ์ โดยไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของ
อาย ุ
    นอกจากน้ี ยงัมีการอธิบายความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีมุ่งเน้น
บทบาทในการด าเนินชีวิตของของบุคคล ดงัท่ี Longworth, Norman, and Keith (1996) ท่ีเนน้ว่าการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต คือการพฒันาศกัยภาพมนุษยผ์่านกระบวนการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองท่ีกระตุน้
และสร้างเสริมพลงัอ านาจบุคคลให้ไดรั้บความรู้ ค่านิยม ทกัษะ และความเขา้ใจ โดยพวกเขาผ่าน
ช่วงชีวิตและใชส่ิ้งเหล่าน้ีดว้ยความมัน่ใจ สร้างสรรค ์และเพลิดเพลิน ในทุกสถานการณ์ และทุก
สภาพแวดลอ้ม เช่นเดียวกนั Europa (2003) อธิบายความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีด าเนินการผ่านชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถที่สัมพนัธ์กบัมุมมองภายในบุคคล สังคมและ/หรือการจา้งงาน คลา้ยคลึงกบั 
European Society of Association Executives  (2007) ท่ีอธิบายความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ว่า หมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้ทุกอยา่งท่ีด าเนินการโดยผา่นการด ารงชีวิต พร้อมดว้ยเป้าหมายเพื่อ
ปรับปรุงความรู้ ทกัษะ และความสามารถในตวับุคคล สังคมและ/หรือหนา้ท่ีการงานท่ีเช่ือมโยงกบั
มุมมอง 
    จากท่ีกล่าวมา การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเรียนรู้ท่ีรวมถึงการศึกษา
ในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ โรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยการรับความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อท าให้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถของบุคคลดีข้ึน และ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวิต โดยสามารถเกิดข้ึนในสถานท่ีแตกต่างกนั 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

31 

    ความส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
    การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ ดงัท่ีมีผูก้ล่าวไวด้งัน้ี 
    สุมาลี  สังขศ์รี (2545) กล่าวว่า เหตุผลและความจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตต่อสงัคมไทยไวด้งัน้ี 
1. ความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในภาพรวม เน่ืองจากทุกภูมิภาคของ

โลกมีความเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
วฒันธรรม วิทยาการเทคโนโลย ีและโครงสร้างประชากร  ส่ิงเหล่าน้ีต่างส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ความเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยดุน่ิงและนบัวนัจะซบัซอ้นมากข้ึน จึงเป็นความ
จ าเป็นท่ีประชาชนไทยทุกคน ทุกกลุ่มอาย ุจะตอ้งไดรั้บความรู้ขอ้มูลข่าวสารอยูเ่สมอเพื่อท่ีจะรู้ให้
เท่าทนั สามารถปรับตวัด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ามกลางสภาพความเปล่ียนแปลง 

2. ความเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ อาชีพการงาน ถึงแมว้่าประเทศไทยจะ
เป็นประเทศเกษตรกรรม แต่กมี็แรงงานบางส่วนท่ีท างานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยงัมีการ
ท าธุรกิจการคา้กบัประเทศต่างๆ เม่ือเศรษฐกิจของโลกมีการเปล่ียนแปลงก็ยอ่มมีผลกระทบมาถึง
ประเทศไทยในลกัษณะต่างๆ เช่น การน าเทคโนโลยมีาใชแ้ทนแรงงานคน ตลาดแรงงานตอ้งการผู ้
ท่ีมีความรู้มีทกัษะเฉพาะทางมากข้ึน คนงานบางส่วนตอ้งออกจากงาน มีการแข่งขนัในการประกอบ
อาชีพสูง สถานประกอบการจ านวนมากตอ้งปิดลงอย่างกระทนัหัน การจ าหน่ายผลผลิตทาง
เกษตรกรรมก็มีการแข่งขนักนัสูงมากข้ึน โดยเหตุน้ีประชาชนที่ประกอบอาชีพการงานจึงตอ้ง
พฒันาความรู้ ทกัษะอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถพฒันาอาชีพและปรับเปล่ียนการประกอบอาชีพได้
อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3. ความเปล่ียนแปลงดา้นสังคมและวฒันธรรม สังคมไทยไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมมาก ขอ้มูลข่าวสาร ส่ือต่างๆ ไดเ้ผยแพร่ตวัอย่างของสังคมและวฒันธรรมจากประเทศ
อ่ืนมาสู่ประเทศไทยอยา่งรวดเร็ว ความเป็นอยูเ่ปล่ียนจากการพึ่งพาตนเอง มาเป็นการแข่งขนัเอารัด
เอาเปรียบกนัมากข้ึน ท าใหมี้ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมมากข้ึน มีปัญหาทางสงัคมและวฒันธรรมเกิดข้ึน
มากมาย อีกทั้งสภาพปัญหากเ็ปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้อยูเ่สมอ 
เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งยงัสามารถปรับตวัอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นในทุกสถานการณ์ได ้

4. ความเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง การปกครอง ประเทศไทยมีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเน้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในดา้นต่างๆ ส าหรับดา้นการศึกษา 
ประชาชนมีสิทธิในการไดรั้บการศึกษาอย่างเท่าเทียมกนั จึงมีความจ าเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งจดัการศึกษาอยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองเพื่อใหบุ้คคลไดรั้บโอกาสอยา่งเสมอภาค  นอกจากนั้น 
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ในระบอบประชาธิปไตยยงัเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง การบริหารและการ
พฒันาชุมชนและสังคมของตน ประชาชนจะมีส่วนร่วมในเร่ืองดงักล่าวไดดี้จะตอ้งมีขอ้มูลข่าวสาร 
มีความรู้ 

5. ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการและเทคโนโลยี วิทยาการและเทคโนโลยี
ไดรั้บการพฒันาให้มีความกา้วหนา้อย่างไม่หยุดย ั้ง การติดต่อส่ือสาร การคมนาคม การรับขอ้มูล
ข่าวสารเป็นไปอยา่งรวดเร็วดว้ยระบบส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ประชาชนในโลกสามารถติดต่อกนั
ไดเ้สมือนโลกไร้พรมแดน จึงท าใหป้ระชาชนของประเทศต่างๆ ในโลกตอ้งรับรู้ความเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยปริยาย และจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้ ติดตามให้ทนั มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถส่ือสารกับ
ประชาคมโลกหรือรับความรู้ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ได ้

6. ความเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างประชากร ประชากรของประเทศไทยมี
อายุยืนยาวข้ึน ท าให้มีจ  านวนผูสู้งอายุเพิ่มมากข้ึนเม่ือเทียบกบัจ านวนเด็กแรกเกิด กลุ่มประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศจึงมิใช่ประชากรวยัเด็กถึงวยัรุ่นเช่นแต่ก่อน แต่กลบัเป็นวยัท างานเร่ือยมา
จนถึงวยัสูงอายุซ่ึงมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ประชากรเหล่าน้ียงัจ าเป็นตอ้งด าเนินชีวิต ตอ้งประกอบ
อาชีพหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาให้แกบุคคลเหล่าน้ี เพื่อให้สามารถ
พฒันาอาชีพ ประกอบอาชีพมีรายได ้สามารถปรับปรุงความเป็นอยู ่พฒันาคุณภาพชีวิตใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละชีวิต 

7. ขอ้จ ากดัของระบบการศึกษาเดิม ระบบการศึกษาท่ีผ่านมายงัมีขอ้จ ากดั
หลายประการ ท าให้ประชาชนไดรั้บโอกาสการเรียนรู้ไม่เท่าเทียมกนั โดยเฉพาะผูย้ากจน ผูอ้ยู่ใน
ชนบทยงัเป็นผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาเพียงระดบัประถมศึกษายงัไม่สามารถช่วยให้มีอาชีพท่ีเหมาะสม 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีหรือมีรายไดท่ี้เพียงพอ จึงยงัคงเป็นผูด้อ้ยโอกาสอยูต่่อไป และถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในสังคม ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งปรับระบบการศึกษา เพื่อท่ีจะเอ้ือโอกาสให้แก่ผูย้ากจน ผูด้อ้ยโอกาส
ซ่ึงยงัมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในสังคมไทยแมจ้ะพน้วยัเรียนแลว้ ประกอบอาชีพแลว้ สูงอายแุลว้ ใหไ้ด้
มีโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อจะปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมัน่คงข้ึน ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2549)  

    การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับทุกคน สามารถกระท าไดทุ้ก
ช่วงเวลาของชีวิตและกระท าไดทุ้กสถานท่ี ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะครอบคลุมการศึกษาทุกประเภท 
ทุกระดบั มีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัในโอกาสทางการศึกษา มีวิธีการเรียนรู้ท่ีผสม
กลมกลืนไปกบัการด าเนินชีวิต และมีเน้ือหาสาระสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชีวิต ทุกคนมีอิสระในการ
เลือกส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้และเลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตน เพื่อท่ีจะพฒันา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

33 

ตนเองอยา่งต่อเน่ืองจนเตม็ศกัยภาพ มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งทกัษะในการแสวงหาความรู้หรือมีเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป 
    Hasan (1996) กล่าวถึงความส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิตดงัน้ี 

1. ความส าคญักบัความรู้ทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล ดงัจะเห็นได้
จากท่ีประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ เติบโตและพฒันาข้ึนได ้เน่ืองจากการมีความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และ
ความคิดในสังคมแห่งความรู้ ขอ้มูล และความคิด ไม่ว่าจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีบรรลุวุฒิภาวะแลว้ วยัหนุ่ม
สาว หรือแมแ้ต่เดก็ๆ ทุกคนต่างเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมทั้งส้ิน และหากประเทศใดไม่ไดส่้งเสริมให้
มีสงัคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนในประเทศนั้นกจ็ะเสียเปรียบและถูกท้ิงใหล้า้หลงั 

2. การให้ความส าคญักบัรากฐานการศึกษาและการเรียนรู้ต่อเน่ืองในสังคม
แห่งการเรียนรู้ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ในส่วนของความส าคญัของรากฐานการศึกษา 
พบหลกัฐานช้ีชดัวา่ ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการศึกษาในช่วงวยัเด็กและวยัหนุ่มสาวจะมีศกัยภาพ
และแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ส าหรับในส่วนของการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง จาก
มโนทศัน์เดิมท่ีมองวา่ การศึกษามีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุด ท าใหก้ลุ่มคนบางกลุ่มซ่ึงพลาดโอกาสใน
การศึกษาซ่ึงอาจเกิดจากความไม่เท่าเทียมกนัของรายได ้โดยอาจไม่มีโอกาสเขา้เรียนตั้งแต่เร่ิมแรก 
หรืออาจจ าเป็นตอ้งหยุดเรียนในระยะเวลาต่อมา หลงัจากเขา้เรียนไปแลว้ระยะหน่ึงจนเกิดความรู้สึก
แปลกแยกจากสังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสร้างโอกาสให้กลุ่มคนเหล่าน้ีใหไ้ดรั้บการเรียนรู้
อีกคร้ัง 

3. ความส าคญัท่ีตอ้งส่งเสริมใหส้งัคมมีศกัยภาพยิง่ข้ึน แมว้า่จะไม่มีหลกัฐานท่ี
เป็นรูปธรรมชดัเจน แต่เป็นท่ีเช่ือกนัอย่างกวา้งขวางว่า เทคโนโลยีต่างๆ  มีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วจนท าใหเ้กิดความจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาทกัษะและความรู้ เพื่อเผชิญกบัความเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อสร้างความยดืหยุน่ใหม้นุษยใ์หส้ามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงได ้รวมทั้ง
รักษาคุณภาพและความเป็นหน่ึงเดียวทางวฒันธรรม 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกบัปรากฏการณ์ความมีอายยุนื
ของมนุษยช่์วงชีวิตของมนุษยไ์ดถู้กแบ่งออกไปแตกต่างจากท่ีเคยเป็น กล่าวคือ มีการยืดระยะเวลา
การศึกษาในช่วงตน้ของชีวิตออกไป รวมทั้งช่วงชีวิตหลงัจากเกษียณอายกุ็ขยายออกไป ในขณะท่ี
ชีวิตวยัท างานซ่ึงอยูร่ะหว่างวยัเรียนและวนัเกษียณตอ้งรับภาระหนกัอ้ึงทางเศรษฐกิจ  จึงตอ้งมีการ
ผสมผสานการท างานท างานกบัการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหส้ามารถเพิ่มพนูศกัยภาพในการท างาน
ท าใหไ้ม่ถูกออกจากงานก่อนเวลา 
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    Nordstrom (2011) กล่าวถึงความส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิตไวด้งัน้ี 
1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเติมเตม็ชีวิตใหส้มบูรณ์ 
2. การเรียนรู้ตลอดชีวิตท าใหเ้กิดเพื่อนใหม่และสมัพนัธภาพท่ีมีคุณค่า 
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิตท าใหบุ้คคลเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสงัคม 
4. การเรียนรู้ตลอดชีวิตท าใหบุ้คคลคน้พบความหมายของชีวิต 
5. การเรียนรู้ตลอดชีวิตท าใหบุ้คคลสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัความเปล่ียนแปลง 
6. การเรียนรู้ตลอดชีวิตท าโลกน่าอยูย่ิง่ข้ึน 
7. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มพนูสติปัญญาของบุคคล 
8. การเรียนรู้ตลอดชีวิตท าใหเ้กิดความกระหายใคร่รู้ 
9. การเรียนรู้ตลอดชีวิตท าใหบุ้คคลเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
10. การเรียนรู้ตลอดชีวิตพฒันาความสามารถของบุคคลอยา่งเป็นธรรมชาติ 

    จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีหลกัการส าคญัคือ 
ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ในส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัการด าเนินชีวิต โดยเป็นการบูรณาการการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้ดว้ยกนั ทั้งน้ีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตมีความส าคญักบัทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมยัท่ีมีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนใน
หลายดา้นประชาชาชนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

    หลกัการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
    หลกัการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2543) มีดงัน้ี 

1. สร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีวฒันธรรมการ
เรียนรู้ 

2. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดข้ึนและมีความต่อเน่ืองตลอดเวลา ตลอดช่วงอายุ
ของผูเ้รียน 

3. ทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ผูเ้รียนและการเรียนรู้มีความส าคญัและสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตท่ีมีความสุข 
5. ผูเ้รียนมีโอกาสและมีทางเลือกในการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบและวิธีการเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย มีคุณภาพและยดืหยุน่ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
6. การเรียนรู้เกิดข้ึนไดใ้นทุกสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
7. ทุกแห่งในสงัคมคือแหล่งการเรียนรู้ของคนทุกคน 
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8. ทุกฝ่ายในสังคมตอ้งร่วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษาและอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชน 

9. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการบูรณาการการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้ดว้ยกนั 

10. คุณภาพของการเรียนรู้ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของผูเ้รียน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

    ลกัษณะของผู้เรียนรู้ตลอดชีวติ 
    ลกัษณะของผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต มีดงัน้ี (Kiley and Conner, 2000)  

1. วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2. ประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
3. มีความกระตือรือร้น 
4. เรียนรู้ทั้งสภาพแวดลอ้มแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
5. บูรณาการความรู้จากสาขาวชิาท่ีแตกต่างกนั 
6. ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างในสถานการณ์ท่ีไม่เหมือนกนั 

    วธีิพฒันาเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวติ 
    การพฒันาเป็นผูก้ารเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น Kamble and Sidhaye (2010) ได้
เสนอไวด้งัน้ี 

1. มีเพื่อนผูมี้ปัญญา ใชเ้วลาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นท่ีรู้จกัขบคิด
อยูเ่สมอ ไม่ใช่แค่ผูท่ี้ฉลาดเท่านั้น แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้ชอบการเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ ดว้ย 

2. คิดอย่างมีทิศทาง คิดโดยผ่านความคิดเห็นของตวัเองแลว้จดบนัทึกและ
ไตร่ตรองประเดน็ท่ีไดเ้รียนรู้ 

3. ลงมือปฏิบติั หากความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้สามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ได ้ควรลงมือปฏิบติัในทนัที 

4. ถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ่ื้น โดยเป็นพี่เล้ียงหรืออภิปรายความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น 
5. พร้อมรับขอ้มูลใหม่อยูเ่สมอ 
6. เรียนรู้เป็นกลุ่ม เขา้ร่วมองคก์รท่ีสอนทกัษะต่างๆ การประชุมเชิงปฏิบติัการ

และการเรียนรู้เป็นกลุ่มท าใหบุ้คคลเรียนรู้ดว้ยความสนุกและมีประสบการณ์ทางสงัคม 
7. ละท้ิงสมมติฐาน พยายามคน้หาขอ้มูลท่ีโตแ้ยง้โลกทศัน์ของตวัเอง 
8. ประกอบอาชีพท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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9. เร่ิมตน้โครงการ ลงมือท าในส่ิงท่ีไม่รู้ เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ วาดรูป 
เป็นตน้ 

10. ท าตามความรู้สึกของตนเอง ท าใหก้ารเรียนรู้สนุกมากยิง่ข้ึน 
11. ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ เพื่อการเรียนรู้ 
12. เรียนรู้ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้
13. ใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   3.1.2 แนวคดิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
    พืน้ฐานของทฤษฎกีารเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ 
    โนลล ์ (Malcolm S. Knowles) ไดส้รุปพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับ

ผูใ้หญ่สมยัใหม่ (Modern Adult Learning Theory) ซ่ึงมีสาระส าคญัต่อไปน้ี (Knowles,1978: 31) 
1. ความตอ้งการและความสนใจ (Needs and  Interests) ผูใ้หญ่จะถูกชกัจูง

ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ ถา้หากตรงกบัความตอ้งการและความสนใจในประสบการณ์ท่ีผา่นมาเขาก็จะ
เกิดความพึงพอใจ   เพราะฉะนั้นควรจะมีการเร่ิมตน้ในส่ิงเหล่าน้ีอยา่งเหมาะสม  โดยเฉพาะการจดั
กิจกรรมทั้งหลายเพื่อใหผู้ใ้หญ่เกิดการเรียนรู้นั้นตอ้งค านึงถึงส่ิงน้ีดว้ยเสมอ 

2. สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตผูใ้หญ่ (Life Situation) การเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่จะไดผ้ลดีถา้หากถือเอาตวัผูใ้หญ่เป็นศูนยก์ลางในการเรียนการสอน (Life-Centered) ดงันั้น 
การจดัหน่วยการเรียนท่ีเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ควรจะยึดถือเอาสถานการณ์ทั้งหลายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตผูใ้หญ่เป็นหลกัส าคญั  มิใช่ยดึท่ีตวัเน้ือหาวิชาทั้งหลาย 

3. การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of  Experience) เน่ืองจากประสบการณ์
เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดส าหรับผูใ้หญ่ ดังนั้น  วิธีการหลกัส าคญัของการศึกษา
ผูใ้หญ่ก็คือ  การวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผูใ้หญ่แต่ละคนอย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนของ
ประสบการณ์ท่ีจะน ามาใชใ้นการเรียนการสอนไดบ้า้ง  แลว้จึงหาทางน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ต่อไป 

4. ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นผูน้ าตนเอง (Self-Directing) ความตอ้งการท่ีอยูใ่นส่วน
ลึกของผูใ้หญ่ก็คือการมีความรู้สึกตอ้งการท่ีจะสามารถน าตนเองได ้เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึง
อยูใ่นกระบวนการสืบหาหรือคน้หาค าตอบร่วมกนักบัผูเ้รียน (Mutual  Inquiry)  มากกว่าการท า
หน้าท่ีส่งผ่านหรือเป็นส่ือส าหรับความรู้  แลว้ท าหน้าท่ีประเมินผลว่าเขาคลอ้ยตามหรือไม่เพียง
เท่านั้น 

5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference)  ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในแต่ละบุคคลเม่ือมีอายเุพิ่มมากข้ึน  เพราะฉะนั้นการสอนนกัศึกษา
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ผูใ้หญ่จะตอ้งจดัเตรียมการในดา้นน้ีอยา่งดีพอ เช่น รูปแบบของการเรียนการสอน (Style) เวลาท่ีได้
ท าการสอน สถานท่ีสอน และประการส าคญั คือ  ความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละขั้นของผูใ้หญ่  
ยอ่มเป็นไปตามความสามารถของผูใ้หญ่แต่ละคน (Pace  of  Learning) 

5.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ของบุคคล 
            กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลนั้น  เกิดข้ึนจากความสมัพนัธ์กนัของ  
4 ขั้นตอนท่ีส าคญั  คือ    ความตอ้งการ   ขอ้มูล-ขอ้สนเทศ    การทดสอบ-ผลสะทอ้น   และการ
ประยกุต ์ ดงัน้ี 
             ขั้นตอนท่ี 1: ความตอ้งการในการเรียนรู้   เป็นส่ิงส าคญัมากท่ีสุดท่ี
จะตอ้งทราบว่าบุคคลนั้นตอ้งการจะเรียนอะไร  ตอ้งการประสบความส าเร็จในส่ิงใด  ตอ้งการ
คน้หาค าตอบหรือแกปั้ญหาในเร่ืองใด เช่น  ตอ้งการเรียนรู้ศิลปะการเป็นวิทยากร  เป็นตน้ 
            ขั้นตอนท่ี 2: การรวบรวมขอ้มูล-ขอ้สนเทศ  ส่ิงเหล่าน้ีบุคคลจะเก็บ
รวบรวมตั้งแต่โรงเรียน  จากวิชาต่างๆ   เป็นการเรียนในระบบโรงเรียน และบางส่วนไดรั้บจากการ
เรียนรู้ตามอธัยาศยั หรือการเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการ  โดยจะไดรั้บจากท่ีบา้น หรือสถานท่ีท างาน  
เช่น  จากการอ่านหนงัสือพิมพ ์ การเล่นกีฬาหรือดนตรี  การชมโทรทศัน์ รับฟังรายการวิทย ุ เป็นตน้ 
            ขั้นตอนท่ี 3: การทดสอบและผลสะทอ้น  จากการทดลองในการ
พยายามเรียนเร่ืองใดในการเรียนของบุคคล   เช่น   การทดสอบฝีมือทางดา้นอาชีพต่างๆ  เป็นตน้ 
            ขั้นตอนท่ี 4: การประยกุตแ์ละปฏิกิริยาตอบสนอง เก่ียวขอ้งกบัการ
ประยุกตข์อ้สนเทศที่ผูเ้รียนไดจ้ากสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเขาอาจจะไดป้ระเมินดูถึงผลลพัธ์จาก
การทดสอบ  หรือผลลพัธ์จากการพยายามคน้หาค าตอบ  การประยกุตใ์ชค้วามรู้จากส่ิงท่ีเรียนรู้ไปสู่
สถานการณ์ใหม่ๆ  ถา้หากทกัษะการเรียนรู้ได้น าไปเก่ียวพนักับการปฏิบติัในทกัษะใหม่ๆ และ
สามารถถ่ายโอนทกัษะนั้นๆ ไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น  การขบัรถไดด้ว้ยตนเอง  การใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอร์ในการท างานไดด้ว้ยตนเอง  เป็นตน้ 

5.2 หลกัการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่  10  ประการ  สุวฒัน์ วฒันวงศ ์ (2547 :  
7-26)  ไดใ้ห้แนวคิดไวว้่า การเรียนรู้ในสถานการณ์หน่ึงๆ อาจเกิดข้ึนไดม้ากกว่าหรือดีกว่าในอีก
สถานการณ์หน่ึง   ซ่ึงในเร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการและทฤษฎีการเรียนรู้ อนัเป็นแนวทางท่ีนกัการ
ศึกษาและวิทยากรการฝึกอบรมควรจะไดค้  านึงถึง  ซ่ึงองคป์ระกอบหรือหลกัการ  10  ประการ ท่ีจะ
มีส่วนสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ และจะเป็นการช่วยให้การฝึกอบรมประสบ
ความส าเร็จดว้ยดี  ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เหล่าน้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างมากในการ
เรียนรู้และการฝึกอบรมผูใ้หญ่  โดยจะค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี   
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5.2.1 ควรพิจารณาและให้ความส าคญักับ  แรงจูงใจในการเรียน  
(Motivation  to Learn) 

5.2.2 สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ (Learning   Environment) ตอ้งมี
ความสะดวกสบาย  เหมาะสม  ตลอดจนไดรั้บความไวว้างใจและการใหเ้กียรติผูเ้รียน หรือผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม 

5.2.3 ควรค านึงถึง ความตอ้งการในการเรียน ของแต่ละบุคคล และ 
รูปแบบของการเรียนรู้  (Learning  Styles) 

5.2.4 ตอ้งค านึงถึง ความรู้เดิมและประสบการณ์ (Experience) อนัมี
คุณค่า 

5.2.5 ควรได้พิจารณาถึงการดูแล  และให้ความส าคญักับ เน้ือหา
และกิจกรรมใน การเรียนรู้  (Learning   Content  and  Activities)  

5.2.6 ให้ความส าคัญเก่ียวกับ ปัญหาท่ีสอดคล้องกับความจริง 
(Realistic Problem)  และน าการเรียนรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

5.2.7 ตอ้งให้การเอาใจใส่กบัการมีส่วนร่วมทั้งทางดา้น สติปัญญา 
และทางดา้นร่างกาย  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

5.2.8 ควรให้มี เวลาอย่างเพียงพอ ในการเรียนรู้โดยเฉพาะ  การ
เรียนรู้ขอ้มูลใหม่ การฝึกทกัษะใหม่ ๆ และการเปล่ียนแปลงทศันคติ 

5.2.9 ให้โอกาสในการ ฝึกภาคปฏิบติัจนเกิดผลดี หรือ การน าความรู้
ไปประยกุตไ์ด ้

5.2.10 ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพ  หรือสมรรถภาพในการเรียนรู้  
จนกระทัง่เขาไดแ้ลเห็นถึงความกา้วหนา้วา่ สามารถบรรลุเป้าหมาย ได ้  

    ลกัษณะธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  
    จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2542 ) รวบรวมลกัษณะธรรมชาติการเรียนรู้ของผูใ้หญ่

ไว ้ มีดงัน้ี 
1. ผูใ้หญ่ไม่ตอ้งการถูกปฏิบติัเหมือนกบัตนเองเป็นเดก็  เพราะผูใ้หญ่สามารถ

ท่ีจะรับผดิชอบได ้ เคารพตนเอง  และก าหนดวิถีของตนเอง 
2. ผูใ้หญ่มีประสบการณ์มากมายหลายอย่างท่ีสามารถจะน าเอามาใชไ้ดใ้นการ

อบรม   
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3. ผูใ้หญ่มักจะไม่สนใจเรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีมีเน้ือหามากๆ หรือการท่ี
จะตอ้งจดจ าขอ้เท็จจริง  หรือตวัเลขท่ีมากมาย  หรือการพูดถึงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว  แต่ผูใ้หญ่
จะตอ้งแสวงหาส่ิงท่ีแทจ้ริง  และคุณค่าในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย 

4. ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดในสภาพการณ์ท่ีน่าร่ืนรมย ์
5. ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ได้เร็วกว่า หากได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในการอบรม

โดยเฉพาะหากมีการท าจริงปฏิบติัจริง  แทนท่ีจะเป็นการนัง่ฟังการบรรยายเพียงอยา่งเดียว 
6. ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้  เม่ืออยูใ่นสภาพท่ีพร้อมและพอใจท่ีจะเรียน   
7. ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดเ้ร็วท่ีสุดโดยหลกั “ความเก่ียวพนัธ์กนั”  ซ่ึงหมายถึง  

ทุกขอ้เท็จจริง  ทุกแนวคิด  และความคิดรวบยอดทั้งหลายนั้นจะสามารถเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด  เม่ือส่ิง
เหล่าน้ีเก่ียวโยงกบัส่ิงท่ีเคยรู้หรือมีประสบการณ์มาแลว้ 

8. การเปิดโอกาสให้ผูใ้หญ่ได้คน้พบตัวเอง  เรียนรู้ด้วยตนเอง  จะเป็น
กิจกรรมท่ีแต่ละคนสามารถรับผิดชอบดว้ยตวัเอง  ในสัดส่วนเวลาของตนเอง  โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ
หรือผูรู้้คอยแนะน า  ซ่ึงการเรียนโดยวิธีน้ีผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้   

9. ผูใ้หญ่แต่ละคนเรียนรู้ไดเ้ร็วหรือช้าในอตัรากา้วกระโดดท่ีแตกต่างกนั  
และในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงมีปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาและทางดา้นร่างกาย  เป็นตวัก าหนด
ขีดความสามารถทางดา้นการเรียนรู้   

10. ส าหรับผูใ้หญ่แลว้ การเรียนรู้คือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  คือ
สามารถเรียนรู้ไดโ้ดยไม่มีท่ีส้ินสุด   ผูใ้หญ่จึงมีความรู้มาก ซ่ึงจะมีความหมายว่าบางคนอาจจะ
มีประสบการณ์มากกว่าวิทยากรหรือผูส้อน  หรืออาจจะมีความรู้ในบางเร่ืองมากกว่าผูส้อนก็ได ้ 
รวมทั้งอาจจะมีความรู้มากกวา่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมในกลุ่มเดียวกนั 

11. ผูใ้หญ่ชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ขณะท่ีการใชภ้าษาท่าทาง  และ
ส่ือทศันูปกรณ์ท่ีหลากหลายจะมีผลต่อการเรียนรู้มากกวา่ส่ือท่ีเป็นภาษาเขียน 

12. ถึงแมว้า่ผูใ้หญ่จะมีความรู้สึกทางดา้นเกียรติภูมิและศกัด์ิศรีค่อนขา้งมาก   
แต่ผูใ้หญ่กย็งัมีความพอใจและความอบอุ่นใจท่ีไดรั้บการยกยอ่งเช่นเดียวกบัเดก็ ๆ  

13. กระบวนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะไดผ้ลดีมากท่ีสุด   เม่ือการเรียนรู้นั้น ๆ 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานปัจจุบนัได ้

14. กระบวนการอบรมใหผู้ใ้หญ่   ควรเร่ิมตน้จากภาพรวมก่อน   ต่อจากนั้น
จึงระบุทีละส่วนทีละขั้นตอน  จากนั้นจึงตามดว้ยการแสดงใหเ้ห็นภาพรวมอีกคร้ัง 
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15. นอกจากความสามารถของผูใ้หญ่แต่ละคนจะแตกต่างกนัแลว้  ความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของแต่ละคนก็จะแตกต่างกนัดว้ย  ทั้งในเร่ืองของทกัษะเฉพาะ  ความรู้  เทคนิค  
ทศันคติ  และประสบการณ์ 

16. อตัราการหลงลืมของผูใ้หญ่   อาจเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและในทนัทีหลงั
การอบรมได ้  

17. ทุกส่ิงทุกอย่างอาจง่ายต่อการเรียนรู้และการยอมรับของผูใ้หญ่  ถา้หาก
การกระท านั้นหรือส่ิงนั้นไม่ขดักบัส่ิงท่ีไดเ้คยเรียนรู้  หรือเคยมีประสบการณ์มาก่อน 

    รูปแบบการเรียนรู้ที่ส าคัญของผู้ใหญ่: การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Experiential Learning)       

    การเรียนรู้จากประสบการณ์จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนผูใ้หญ่ ทั้งน้ี เพราะประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผูใ้หญ่จะเป็นพื้นฐานส าคญัในการ
สร้างการเรียนรู้ อีกทั้งมโนทศัน์ของผูใ้หญ่ในเร่ืองการพึ่งตนเองจะส่งเสริมตวัผูเ้รียน นอกจากน้ี 
การพฒันาบทบาททางสงัคมของผูใ้หญ่จะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้อีกดว้ย (Jarvis, 1987) 
    โดยเฉพาะในการสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งใช้กระบวนการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ในเชิงประสบการณ์น าไปสู่การปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจ าวนัดว้ยตนเอง ท าให้
มองเห็นประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพโดยตนเอง และยงัเป็นประสบการณ์ท่ีสามารถ
แลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นได ้เป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคญั โดยมีประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานแลว้น าไปโยง
กบัประสบการณ์ใหม่ได ้ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
การเรียนรู้จากประสบการณ์เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนส ารวจแนวคิดท่ีมีความส าหมายซ่ึงมาจากความรู้สึก
และส่ิงท่ีเกิดข้ึนของตวัเองเช่ือมโยงระหวา่งประสบการณ์และการเรียนรู้ (Jarvis, 1987)   

    ส าหรับความหมายของการเรียนรู้จากประสบการณ์ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไว้
หลายท่าน  อาทิเช่น อาชญัญา  รัตนอุบล( 2547) กล่าวว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์มีความหมาย
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจากการที่ผู เ้ รียนได้สร้างความรู้ ทกัษะ และ
ค่านิยมจากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากประสบการณ์จึงมีความหมายลึกซ้ึงกว่าการเรียนรู้จาก
การไดล้งมือกระท า Jarvis (1995) อธิบายว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นรูปแบบหน่ึงของการ
เรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติั โดยผลลพัธ์สุดทายท่ีไดคื้อ รูปแบบความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของ
สังคมก็เป็นการใหนิ้ยามการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วน Kolb (1984) ให้ความหมายว่า 
หมายถึงกระบวนการสร้างความรู้โดยการปรับเปล่ียนประสบการณ์อยา่ต่อเน่ือง จากการสังเกต การ
สะทอ้นความคิด และการสรุปความคิดรวบยอด เป็นความรู้สู่การน าไปใชป้ระโยชน์ โดยสรุปการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ หมายถึง การเรียนรู้จากการท่ีไดล้งมือปฏิบติัและดึงเอาประสบการณ์
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ออกมา เกิดข้ึนจากการสังเกต หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการสะทอ้นความคิดเพื่อพฒันา
ความคิดใหม่ มีการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาค าตอบ เพื่อใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
จนเกิดเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีคุณค่าใหม่ข้ึน Kolb (1984) มองว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์จะมี
คุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากการเรียนรู้โดยทั่วไป ซ่ึงคุณลักษณะของการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์นั้น จะประกอบไปดว้ย (1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการมาใช่ผลลพัธ์ (2) การเรียนรู้
เป็นความต่อเน่ืองภายใตป้ระสบการณ์ของบุคคล  (3) การเรียนรู้เป็นการแสวงหาทางออกในการ
แก้ไขปัญหา (4) การเรียนรู้เป็นองค์รวมเพื่อการพฒันาปรับปรุง  (5) การเรียนรู้เป็นความ
เช่ือมโยงระหว่างคนกับส่ิงแวดลอ้ม และ (6) การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างสรรคค์วามรู้  

    อาจกล่าวไดว้่า องคป์ระกอบของการเรียนรู้จากประสบการณ์มี 4 ประการ
ดงัน้ี  

1. ประสบการณ์ (Experience) โดยครูเป็นผูช่้วยให้ผูเ้รียนน าประสบการณ์
เดิมของตนมาพฒันาเป็นองคค์วามรู้ 

2. การสะทอ้นความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) โดยผูส้อน
ช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั
อยา่งลึกซ้ึง 

3. ความเข ้าใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and 
Conceptualization) ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด อาจจะเกิดข้ึนโดย
ผูเ้รียนเป็นฝ่ายริเร่ิมแลว้ผูส้อนช่วยเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ หรือผูส้อนเป็นผูน้ าทางและผูเ้รียนเป็นผูส้าน
ต่อจนความคิดนั้นสมบูรณ์เป็นความคิดรวบยอด  

4. การทดลองหรือประยกุตแ์นวคิด (Experiment of Application) ผูเ้รียนได้
น าเอาการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลกัษณะ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ จนเกิดแนวทาง
ปฏิบติัของผูเ้รียนเองแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ นอกจากความส าคญัของประสบการณ์
แลว้ ผูเ้รียนเป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งควบคุมและรับผดิชอบในกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง ดงันั้น ผูเ้รียนจึงตอ้งมีลกัษณะเป็นผูช้ี้น าตนเองในการเรียนรู้ (Self – directed 
learning) แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นแนวทางการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ท่ีท าใหก้ารเรียนรู้มี
คุณค่า มีความหมายในชีวิประจ าวนั และมีประโยชน์ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบนั โดยมีประสบการณ์เป็นแหล่งท่ีมาของการเรียนรู้ อนัจะน าไปสู่การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ เน่ืองจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ช่วยใหก้ารเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนไดใ้นสถานท่ี
หลากหลายและมีคุณค่าต่อผูเ้รียน   
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    ทั้งน้ี การเรียนรู้จากประสบการณ์มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี (The HRD Group, 
2005)  

1. บุคคลเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดจากประสบการณ์และการทบทวนของตนเอง 
2. การลงมือกระท าส าคญักวา่ส่ิงท่ีไดรู้้ 
3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ท าใหพ้ฤติกรรมและทศันคติมีความชดัเจน 
4. การอธิบายบุคคลให้ท าส่ิงใดนั้นไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งท าให้เขาไดเ้ห็น

การท าส่ิงนั้นจริงๆ 
5. ประสบการณ์ท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลใหท้กัษะสูงข้ึนดว้ย 
6. การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการอบรม และจะ

น าไปสู่ความส าเร็จของพฤติกรรมและทศันคติท่ีเปล่ียนแปลง 
7. การจ าไดใ้นระยะยาวจะเกิดข้ึนเม่ือกระบวนการเรียนรู้มีความเพลิดเพลิน 

มีแรงจูงใจ และมีรางวลัตอบแทน 
    นอกจากน้ี นกัการศึกษาและนกัวิชาการไดน้ าเสนอกระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ไวห้ลากหลายรูปแบบ ดงัท่ี  Kolb (1984) เสนอวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ประกอบดว้ย (1) ขั้นสร้างประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Experience) ประสบการณ์ของ
ผูเ้รียนเป็นผลมาจากการปฏิบติัทดลองดว้ยตนเอง ไดเ้ปิดขยายกวา้งข้ึนเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ (2) 
ขั้นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflective Observation) ผูเ้รียนจะสามารถมองเห็นความแตกต่าง 
มุมมองอื่นๆ ที่มีความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ขณะนั้น และสะทอ้นแนวคิดของตนเองออกมา     
(3) ขั้นมโนทศัน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนบูรณาการส่ิงต่างๆ ท่ี
ไดรั้บรู้เขา้เป็นทฤษฎีอยา่งเป็นเหตุเป็นผล และ (4) ขั้นทดลอง (Active Experimentation) เป็นขั้นท่ี
ผูเ้รียนทดสอบทฤษฎีท่ีสร้างข้ึน โดยการปฏิบติัทดลองและคิดแก้ปัญหา เป็นการทดสอบการ
น าไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่  ดงัภาพท่ี  1  วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb (1984) 
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ภาพท่ี  1  วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb (1984) 
 
    Jarvis (1995) ไดเ้สนอวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยพฒันามาจาก
แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb ซ่ึงประกอบดว้ย (1) บุคคล (2) สถานการณ์ (3) 
ประสบการณ์ (4) บุคคลได้รับการเสริมแรงแต่ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกัน (5) การ
ทดลองปฏิบติั (6) การจ า (7) การมีเหตุผล และการสะทอ้นกลบั (8) การประเมินผล (9) บุคคลมีการ
เปล่ียนแปลงและไดรั้บประสบการณ์ท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงัภาพท่ี 2 วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์
ของ Jarvis (1995) 
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ภาพท่ี 2 วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Jarvis (1995) 
 
    จากภาพท่ี 4 Jarvis (1995) ไดอ้ธิบายถึงประเภทของการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี  
    1. การปราศจากการเรียนรู้ (Non-learning) 

1.1 การสันนิษฐาน (Presumption) หมายเลข 1-4 เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
ประสบการณ์ท่ีพบในชีวิตประจ าวนัของบุคคล ซ่ึงเป็นพื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคม เช่น การ
ทกัทายสวสัดี 

1.2 การปฏิเสธการเรียนรู้ (Rejection) หมายเลข 1-3 ไปยงัหมายเลข 7 
และไปยงัหมายเลข 9  เกิดข้ึนเม่ือบุคคลปฏิเสธความเป็นไปไดใ้นการเรียนรู้ท่ีอาจมากบัประสบการณ์ 
    2. การเรียนรู้โดยปราศจากการสะทอ้นความคิด (Non-reflective) 

2.1 การเรียนรู้แบบจิตเหมือนส านึก (Pre-conscious) หมายเลข 1-3 ไปยงั
หมายเลข 6 รวมทั้งหมายเลย 4 หรือ หมายเลข 9 เป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกบัทุกคนเน่ืองจากเป็นผลของ
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินชีวิตประจ าวนั แต่ไม่ไดค้  านึงถึงหรืออาจจะมองผ่านเพียงผิว
เผนิเท่านั้น 
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2.2 การเรียนรู้ทกัษะ (Skills learning)   หมายเลข 1-3 ไปยงัหมายเลข 5 
ไปยงัหมายเลข 8 ไปยงัหมายเลข 4 หรือ 9 เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นการฝึกอบรมส าหรับอาชีพ
เก่ียวกบัหตักรรมหรือทกัษะทางร่างกาย 

2.3 การระลึกถึง (Memorization) หมายเลข 1-3 ไปยงัหมายเลข 6 และอา
เป็นไปไดว้่าจะเป็นจากหมายเลข 8 ไปยงัหมายเลข 6 และไปยงัหมายเลข 4 หรือ 9 เป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่รู้จ ักกันดี เช่น เด็กเรียนรู้ตารางคณิตศาสตร์ ค  าศพัท์ หรือเม่ือผูใ้หญ่กลบัไปเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษาจะพยายามท่ีจะระลึกว่าคนเก่งหรือคนท่ีมีความสามารถจะตอ้งเขียนในลกัษณะ
เช่นไร 
    3. การเรียนรู้โดยการสะทอ้นความคิด (Reflective learning) 

3.1 การไต่ตรองใคร่ครวญ (Contemplation) หมายเลขท่ี 1-3 ไปยงัหมายเลข 
7 ไปยงัหมายเลย 8 และไปยงัหมายเลข 9 เป็นกระบวนการคิดและการสรุปเก่ียวกบัประสบการณ์
โดยปราศจากการเช่ือมโยงกบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสงัคม 

3.2 การเรียนรู้ทกัษะโดยสะทอ้นความคิด (Reflective skills learning) ท่ี 
1-3 (ไปยงัหมายเลข 5) ไปยงัหมายเลย 7 และไปยงัหมายเลข 5 ไปยงัหมายเลข 6 ไปยงัหมายเลข 9 
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีทักษะใหม่อันเกิดจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
นอกจากน้ียงัรวมถึงการเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้และการปฏิบติัท่ีเขม้แขง็ข้ึน 

3.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning) ท่ี 1-3 ไปยงั
หมายเลย 7 ไปยงัหมายเลข 5 ไปยงัหมายเลข 7 ไปยงัหมายเลข 8 ไปยงัหมายเลข 6 ไปยงัหมายเลข 9 
เป็นวิธีท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติั 
    สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ประกอบดว้ย การคน้หา/แสวงหาประสบการณ์ การทดลองใชป้ระสบการณ์ การเกิดประสบการณ์ 
และการสรุปความรู้ใหม่ กรมสุขภาพจิต (2546) ไดส้รุปลกัษณะของการเรียนรู้จากประสบการณ์ไว ้
5 ประการ ดงัน้ี (1) เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียน (2) ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ี
ทา้ทายอยา่งต่อเน่ือง และเป็นการเรียนรู้โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม คือผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรมตลอดเวลา 
ไม่ไดน้ัง่ฟังการบรรยายอยา่งเดียว (3) มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง และระหวา่งผูเ้รียนกบั
ผูส้อน  (4) มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีท าให้เกิดกรขยายเครือข่ายความรู้ท่ีทุกคนอยู่ออกไปอย่างกวา้งขวาง 
(5) อาศยัการส่ือสารทุกรูปแบบ เช่น การพูดหรือการเรียน การวาดรูป การแสดงบทบาทสมมติ ซ่ึง
เอ้ืออ านวยใหเ้กิดการแลกเปล่ียน การวิเคราะห์และสงัเคราะห์การเรียนรู้ 
        ในการพฒันาการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้น Evans (1994) ได้เสนอ
แนวคิดของการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเป็นเทคนิคการสอนผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้ เม่ือ
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เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติั และเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีประสบผลส าเร็จดีกว่าการเรียนรู้จากการอ่าน 
หรือจากระบบท่ีเป็นทางการ แนวคิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์เป็นการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ทุกชนิด 
เช่น การอบรม การสังเกต การสัมภาษณ์ การท างานกลุ่ม การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการ
เรียนรู้ผา่การวิเคราะห์ วิพากษอ์ยา่งมีวิจารณญาณและเป็นระบบ โดยใชป้ระสบการณ์เดิมของบุคคล
เป็นส าคญั เช่นเดียวกบั ท่ี ในขณะท่ี Burnard (1996) เสนอแนวทางในการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ดงัน้ี 

1. เนน้การกระท า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ท่ีสุดเม่ือผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน
การปฏิบติัอยา่งจริงจงั นอกจากน้ียงัเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมรสวนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าเทียม
กบัผูส้อน และมีส่ิงเร้าใจท่ีหลากหลายกว่าการบรรยายของผูส้อนเพียงอย่างเดียว ท าให้การเรียน
น่าสนใจมากข้ึน 

2. ไดรั้บการกระตุน้ให้คิดทบทวนเก่ียวกบัประสบการณ์ตนเอง เน่ืองจาก
ประสบการณ์อยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้า่มีการเรียนรู้เกิดข้ึน ความส าคญัจึงอยูท่ี่การบูรณาการ
ประสบการณ์ใหม่กบัประสบการณ์เดิม โดยผา่นกระบวนการคิดทบทวน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน
โดยล าพงั หรือเกิดข้ึนโดยกระบวนการกลุ่มจากการอภิปราย 

3. ผูส้อนยอมรับการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากปะสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ตีค่า 
ใหค้วามหมายหรืแปลความหมายในส่ิงท่ีผูเ้รียนน าเสนอ เพราะการใหคุ้ณค่าเป็นบทบาทของผูเ้รียน
เอง ผูส้อนมีบทบาทเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกมากกวา่เป็นครู ผูบ้รรยายหรือผูน้ า 

4. เนน้ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยใหค้วามส าคญักบัความเขา้ใจ
ของผเ็รียน และการสร้างมุมมองต่างๆ ตามความคิดของผูเ้รียนเอง และประสบการณ์ของบุคคลเป็น
แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีค่า ผูเ้รียนจะถูกกระตุน้ใหคิ้ดทบทวนเก่ียวกบัประสบการณ์ในอดีตเพื่อวางแผน
ส าหรับอนาคต จึงกล่าวไดว้า่เป็นการพยายามใชป้ระสบการณ์ของแต่ละบุคคลใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ 

5. มีการรับฟังซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นหัวใจของการเรียนรู้ ผูส้อนไม่เพียงรับ
ฟังทุกคนแต่ตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนรับฟังซ่ึงกนัและกนั โดยเคารพในความเป็นบุคคล 

    วธีิการสอนผู้ใหญ่  (Teaching  Methods)   
    จาร์วิส  (Jarvis, 1983) ไดจ้  าแนกวิธีการสอนผูใ้หญ่ออกเป็น 3  ประเภท

ดว้ยกนั  คือวิธีการสอนโดยใชค้รูเป็นศูนยก์ลาง   วิธีการสอนโดยใชน้กัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง  และ
วิธีการสอนโดยใชน้กัศึกษาเป็นศูนยก์ลางรายบุคคล  

1. วิธีการสอนโดยใชค้รูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher-Centered  Methods)   เป็น
วิธีการท่ีมีครูผูส้อนหรือวิทยากรท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าและผูด้  าเนินการ จดัเป็นวิธีการสอนท่ีจะพยายาม
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ใหค้วามรู้  ขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงแก่ผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้อบรมเป็นส าคญั  โดยอาจมีการใชศิ้ลปะในการ
ตั้งค  าถามของครูหรือวิทยากร เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการสนองตอบในการเรียน  อย่างไรก็
ตามผูส้อนบางคนหรือในการสอนบางคร้ังกไ็ม่สามารถใชเ้ทคนิคในการตั้งค  าถามได ้  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ไม่มีเวลา หรือเป็นเพราะวา่ผูเ้รียนมีจ านวนมากจนไม่สามารถท่ีจะถามไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกคน 

2. วิธีการสอนโดยใชน้กัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered  Methods)  
เป็นวิธีการสอนท่ีมีลกัษณะท่ีผูเ้รียนสามารถจะเรียนรู้ร่วมกนัในระหว่างพวกเขากนัเองเป็นส่วนใหญ่   
ทั้งน้ีก็จะเป็นการน าเอาความรู้จากประสบการณ์ของผูเ้รียนมาสู่สถานการณ์การเรียนการสอนดว้ย
เพื่อน (Peer Teaching)  แต่ก็มีบางคนกล่าวแยง้ว่าวิธีการสอนแบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบั “คนตาบอด
จูงน าทางคนตาบอดดว้ยกนั”  อยา่งไรก็ตาม  ความจริงแลว้ก็มีความรู้หลายส่ิงหลายอยา่งท่ีผูเ้รียน
เองสามารถจะเป็นแหล่งความรู้ไดอ้ย่างดี  ซ่ึงกรณีน้ีครูผูส้อนก็จะท าหน้าท่ีเป็น “ผูอ้  านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator)”   

3. วิธีการสอนโดยใชน้กัศึกษาเป็นศูนยก์ลางรายบุคคล (Individual Student-
Centered  Methods)  เป็นวิธีการท่ีมีทั้งส่วนคลา้ยและแตกต่างจากแบบท่ี 2 ทั้งน้ีเป็นวิธีการสอนซ่ึง
เนน้เฉพาะผูเ้รียนแต่ละบุคคลเท่านั้น  เพื่อผูเ้รียนจะสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัตนเอง  โดยมีลกัษณะท่ีหลากหลายในวิธีการเรียน  จากการเลือกเรียนดว้ยตนเอง (Self-selected  
Learning)  หรือการใหผู้ส้อนก าหนดกิจกรรมได ้ 
  3.2 แนวคดิการเสริมสร้างพลงัอ านาจและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   3.2.1 การเสริมสร้างพลงัอ านาจ  

    การเสริมสร้างพลงัอ านาจ มีความส าคญัในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 
เป็นเคร่ืองมือใหป้ระชาชนตระหนกัถึงบทบาทของตนเองในการดูแลสุขภาพ  ตามความหมายการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ พีรเทพ รุ่งคุณากร(เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองการเสริมสร้างพลงั
อ านาจ,2551) กล่าวไวว้่า ในปัจจุบนั สังคมไทยทุกภาคส่วนมีความต่ืนตวักบัการเสริมสร้างพลงั
อ านาจ (Empowerment) มากข้ึน เช่นเดียวกบัประเทศก าลงัพฒันาอ่ืนๆ ทัว่โลก แนวคิดน้ีได้
กลายเป็นอาวุธส าคญัทางการศึกษาและการพฒันามนุษย ์ให้แก่ผูท้  างานภาคประชาชนร่วมกบั
ประชาชนในการแสวงหาทางออกส าหรับปัญหาระดบัชุมชนและสังคม การเสริมสร้างพลงัอ านาจ
จึงเป็นการกระท าร่วมกนัในสังคม  เพื่อก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงท่ีพึงปรารถนา  และมกัถูกมอง
เป็นเคร่ืองมือ วิธีการ หรือกระบวนการทางสังคมในการพฒันาพลงัอ านาจแนวระนาบ หรือจาก
เบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบน  ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคคล องคก์ร และชุมชน มีวิจารณญาณและความเป็น
ตวัของตวัเอง สามารถเลือก ก าหนด และควบคุมอนาคตของตนเอง  ชุมชน และสงัคมได ้  
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    ความหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
    มีผูใ้หค้วามหมายของการเสริมสร้างพลงัอ านาจแตกต่างกนัไปตามความเช่ือ

และแนวทางของตน เช่น  Payne (1997:266) ใหนิ้ยามการเสริมสร้างพลงัอ านาจว่า หมายถึง การท่ี
บุคคลตระหนกัถึงความส าคญัและความสามารถของตน และพยายามเพิ่มอ านาจแก่การเลือก การ
ตดัสินใจ และมุ่งกระท าการต่างๆ ดว้ยความรับผิดชอบในตนเองและสังคม โดยลดอิทธิพลทาง
สงัคม รวมทั้งอุปสรรคขดัขวางต่างๆ พร้อมทั้งเพิ่มความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน     

    Leadbetter (2002: 201, quoted in  DuBois and Miley, 2005:25) มองว่า การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจเป็นการให้ความส าคญักบัความตอ้งการและสิทธิท่ีพึงได ้โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนชายขอบ หรือผูถู้กกระท าทางสังคม (marginalised or oppressed people)   

    Gutierrez (1994: 202, quoted in DuBois and  Miley, 2005: 25) กล่าวถึง
การเสริมสร้างพลงัอ านาจว่า เป็นกระบวนการ ท่ีมุ่งเพิ่มอ านาจแห่งบุคคลทั้งในระดบัตน ระดบั
ความสัมพนัธ์ และระดบัการเมือง (personal, interpersonal, or political power) เพื่อการปรับเปล่ียน
สภาพการณ์ใหเ้หมาะสมและพึงประสงค ์

    แมก้ารเสริมสร้างพลงัอ านาจจะเป็นกระบวนการทางสังคม และภาพท่ีเห็น
ส่วนใหญ่จะเป็นการขบัเคลื่อนทางการเมือง ที่ก่อให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างสังคม 
อย่างไรก็ตาม  การเสริมสร้างพลงัอ านาจสามารถแบ่งระดบัไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบับุคคล และ
ระดบัสังคมดว้ย (DuBois and Miley, 2005) ซ่ึงในทศันะของพีระเทพ  รุ่งคุณากร เป้าหมายท่ีแทจ้ริง
ของการเสริมสร้างพลงัอ านาจมุ่งมาท่ีระดบับุคคล การเสริมสร้างพลงัอ านาจในระดบับุคคล เป็นมิติ
การเสริมสร้างพลงัอ านาจแห่งตน (Self- empowerment) ท่ีบุคคลมุ่งพฒันาก าลงัความสามารถและ
ความเขม้แขง็ (strengthening) ในชีวิตดว้ยความเช่ือในศกัยภาพ  วิจารณญาณแห่งตน และมีการ
ตดัสินใจเลือกและรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองอย่างเต็มท่ี  ช้ีชดัสภาพจิตใจและพฤติกรรม ทั้งความรู้สึก
และการแสดงออกถึงความรู้สึกตนมีคุณค่า มีความสามารถ โดยอาจไดรั้บความช่วยเหลือ หรือการ
เอ้ืออ านวย (facilitating) ในรูปแบบใดๆ ท่ีมีความเหมาะสมจากผูอ่ื้นก็ยอ่มได ้ อีกทั้ง การเสริมสร้าง
พลงัอ านาจทุกรูปแบบ ทุกลกัษณะ ทุกวิธีการ ในฐานะกระบวนการทางสังคมท่ีพูดถึงกนัอยู่น้ี  ก็
เป็นงานการช่วยเหลือและพฒันามนุษย ์ท่ีมุ่งหล่อเล้ียง สนบัสนุนใหบุ้คคลสามารถยนืหยดั เขม้แขง็ 
และมีพลงัอ านาจในตนเอง  ต่อสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีชีวิตตอ้งเผชิญไดเ้องในท่ีสุด 
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    ความเช่ือในการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
    การเสริมสร้างพลังอ านาจนั้ นตั้ งอยู่บนฐานความเช่ือแนวมนุษยนิยม 

(Humanism) ท่ีใหค้วามส าคญัแก่คุณค่าและศกัยภาพของมนุษย ์ดงัน้ี  
1. บุคคลแต่ละคน มีความส าคญั คุณค่า และเอกลกัษณ์ของตนเอง บุคคลมี

สิทธิอนัพึงไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความยติุธรรม และอยา่งบุคคลผูมี้เกียรติ ในฐานะมนุษยค์นหน่ึง  
2. บุคคลแต่ละคน มีสิทธิและสามารถก าหนดวิถีการด ารงชีวิตของตนใน

ทิศทางท่ีตนตอ้งการ  
3. บุคคลแต่ละคน หากมีโอกาสแลว้ ยอ่มสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเอง

ใหมี้คุณภาพและความสามารถยิง่ๆ ข้ึนไป พร้อมทั้งมีส านึกและความรับผดิชอบต่อสงัคม ตามก าลงั
ศกัยภาพแห่งตน  

4. มนุษยทุ์กคน มีพลงัท่ีจะสร้างสรรคค์วามเจริญงอกงาม สามารถบรรลุถึง
ศกัยภาพท่ีซ่อนเร้นอยู ่และน าพลงัท่ีมีอยูภ่ายในออกมาใชไ้ด ้หากไดรั้บการศึกษาและพฒันาอยา่ง
เหมาะสม  

5. การเสริมสร้างพลงัอ านาจของบุคคลและชุมชนเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา 
และมีความส าคญัยิง่ต่อชีวิตของบุคคล ชุมชน และสงัคม 
    ฐานความรู้ในการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 

    การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีประวติัความเป็นมายาวนานตั้ งแต่สังคมยุค
โบราณ  อาจกล่าวไดว้า่ โดยสาระแลว้ การเสริมสร้างพลงัอ านาจเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ นบัเน่ืองจาก
มนุษยต์ระหนกัในคุณค่าของตนเอง และต่อมาไดมี้พฒันาเป็นฐานความรู้ข้ึน   ดงัท่ี Payne (1997) 
กล่าววา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีแนวทางและฐานความรู้จากทฤษฎีกลุ่มและชุมชน ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัแนวคิดการช่วยเหลือตนเอง (self-help) กบัอุดมคติทางการเมือง เขาระบุว่าเป้าหมายของการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ คือ ความยติุธรรมทางสังคม (social justice) การเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็น
การปูทางไปสู่ความมัน่คงร่วมกนัของมนุษยท์ั้งมวล ทั้งทางการเมืองการปกครองและความเท่า
เทียมกนั โดยบุคคลและชุมชนอาศยัการสนับสนุน การแบ่งปัน และการเรียนรู้จากกนัและกนัใน
การเสริมสร้างพลงัอ านาจ    

    Lee (1994,  quoted  in DuBois and Miley , 2005) เช่ือว่า การเสริมสร้าง
พลงัอ านาจตอ้งอาศยัความรู้ดา้นจิตวิทยา สงัคมวิทยา ทฤษฎีระบบและโครงสร้าง 

    DuBois and Miley (2005: 25) ระบุวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจมาจาก
แนวทางปรัชญาและการเมือง ซ่ึงอยูใ่นวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั เช่น สงัคมประชาธิปไตยมีแนวโนม้
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ท่ีจะพฒันาการเสริมสร้างพลงัอ านาจ   เน่ืองจากประชาธิปไตยตั้งอยูบ่นหลกัการเสริมสร้างพลงั
อ านาจแก่ประชาชน  
    หลกัการในการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
    นักทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจได้เสนอหลักการส าคัญในการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ (essential principles of empowerment) บางประการ (Payne, 1997,quoted in  
DuBois and Miley, 2005) ดงัน้ี   

1. สนใจเบ้ืองหลงัชีวิตบุคคล และชุมชน (Biography) ในการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจ จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเบ้ืองหลงัชีวิตบุคคล และชุมชน ทั้งประวติั ประสบการณ์ และ
สาเหตุการกระท า รวมทั้งความเป็นไปไดใ้นการเสริมสร้างพลงัอ านาจ บุคคล และชุมชน  

2. มีความเช่ือในมนุษยแ์ละพลงัอ านาจแห่งการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า 
ความเช่ือเช่นน้ีเป็นพื้นฐานในการใหโ้อกาสและการสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ   

3. ตระหนกัวา่ ความสามารถและความเขม้แขง็ของบุคคลเป็นส่ิงท่ีไดม้าจาก
ประสบการณ์ชีวิต มากกวา่การถูกบอก หรือถูกสัง่การ  

4. ส่งเสริมการเสริมสร้างพลงัอ านาจแห่งตน โดยใหบุ้คคลผกูพนัตนเองกบั
เป้าหมาย วิธีการ และผลท่ีตนเองเป็นผูใ้หค้วามหมายและรับผดิชอบ 

5. ค านึงว่า อ านาจมีในสองรูปแบบ ทั้งเป็นอิสระและการถูกกระท า (Power 
– it is both liberating and oppressive.) 

6. มีความเขา้ใจในการเมือง ในการเสริมสร้างพลงัอ านาจ จ าเป็นตอ้งท า
ความเขา้ใจในกระบวนการและโครงสร้างทางการเมือง เพื่อแสวงหาโอกาสและความสมดุลของ
อ านาจ 

7. พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น เป็นส่ิงท่ีช่วยอยา่งมากในการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
สู่การพึ่งพิงตนเอง และความเป็นอิสระ   

8. เพิ่มการตระหนักรู้ และการต่ืนรู้ เป็นส่ิงส าคญัในการเปล่ียนแปลงจาก
จิตส านึกเดิมซ่ึงหลบัใหล ไปสู่การยกระดบัการเปล่ียนแปลงตนเองและสงัคม  

9. เขา้ใจใน “การเป็นดัง่กนัและกนั” ของชีวิต หรือความสัมพนัธ์แบบ 
Interdependence จะช่วยให้การเสริมสร้างพลงัอ านาจมีความสมดุล และไม่แบ่งขั้วเป็นทวิลกัษณ์ 
(Dualism) และความสุดโต่ง ตีขลุม  

10. อาศยัความร่วมมือ  ช่วยขบัเคล่ือนและขจดัอุปสรรค สร้างความเป็น
ประชาธิปไตย และส่งเสริมภราดรภาพในหมู่มวลมนุษย ์
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11. เปล่ียนแปลงท่ีระดบัจิตส านึก (Consciousness raising) เป็นหวัใจส าคญั
ของการก าหนดความเปล่ียนแปลง   

12. ใชส้มดุลสามเส้าสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในของบุคคล  การเมือง และ
มิติต่างๆ ทางสังคม ท่ีจะพฒันาข้ึนไปดว้ยกนั ในการท าให้การเสริมสร้างพลงัอ านาจส าเร็จอย่าง
แทจ้ริง 
    ปฏิบัติการในการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 

    จากหลกัการในการเสริมสร้างพลงัอ านาจ สามารถน ามาปรับเป็นแนวทาง
ปฏิบติัในการเสริมสร้างพลงัอ านาจแก่บุคคล และชุมชน ดงัตวัอยา่งของ Payne (1997)  สนบัสนุน
การตดัสินใจของบุคคล ชุมชน 

1. ใหบุ้คคล ชุมชน คน้หาใหพ้บทางออกของตน  
2. ใชค้วามความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ ร่วมมือและแบ่งปันกนั

ระหวา่งนกัวิชาชีพ หรือผูเ้อ้ืออ านวย กบับุคคล ชุมชน 
3. มุ่งเนน้ท่ีความเข้าใจ (contextualization)  ของบุคคล ชุมชน ต่อ

สภาพการณ์ท่ีประสบ 
4. ใชแ้นวทางประสมประสาน (collective ways of working and connecting) 

เช่ือมโยงระหวา่งประสบการณ์ของบุคคล ชุมชน กบัแนวทางการเมืองการเสริมสร้างพลงัอ านาจ   
5. คน้หาและขจดัอุปสรรค พร้อมไปกบัเสริมแรงและสนบัสนุนการจดัการ

กบัปัญหาท่ีไดผ้ลดี 
6. ให้ความสนใจกบัภาวะไร้อ านาจ (powerlessness) และความทอ้แท ้     

ส้ินหวงั เป็นพิเศษ 
7. เนน้จุดแขง็ และการหาทางท าใหเ้ขม้แขง็ (Focus on strengths) 

    การเสริมสร้างพลังอ านาจในชุมชนและเครือข่าย (Community and 
Network Empowerment)  

    Jackson et al. (1989) ไดน้ าเสนอประเดน็ท่ีส าคญัวา่ การขาดพลงัอ านาจเร่ิม
จากการท่ีบุคคลรู้สึกขาดอ านาจใจตวัเอง หรือชุมชนขาดความสนใจในปัญหาในชุมชนเอง แมว้า่ใน
ความเป็นจริงทั้งบุคคลและชุมชนจะมีศกัยภาพกต็าม อยา่งไรกต็าม แมว้า่แนวคิดการเสริมสร้างพลงั
อ านาจในระดบับุคคลจะเป็นการท างานสู่ระดบับุคคล แต่ไม่ไดเ้พกิเฉยต่อบริบทของสงัคม วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม ยงัจ าเป็นตอ้งมองบุคคลตามท่ีเก่ียวพนักบัสังคมในภาพของการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
การเขา้ใจวฒันธรรมชุมชน และการอยูร่่วมกบัคนอ่ืน ดงันั้น การเสริมสร้างพลงัอ านาจไม่ไดเ้ป็น
ปรากฏการณ์ระดบับุคคลเท่านั้น แต่ตอ้งเช่ือมต่อไปยงับริบทของสงัคมดว้ย (Wallerstein, 1992) 
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    Rissel (1994) ไดนิ้ยามชุมชนท่ีมีพลงัอ านาจว่าเป็นชุมชนท่ีมีการยกระดบั
พลงัอ านาจแห่งตนของบุคคลในกลุ่มสมาชิก มีการร่วมกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลในกลุ่มและ
บรรลุการกระจายทรัพยากร หรือการตดัสินใจท่ีเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ชุมชนท่ีมีพลงั
อ านาจจึงเป็นชุมชน ท่ีทั้งบุคคลและองคก์รไดมี้การใชท้กัษะและทรัพยากรของตนเองและกลุ่มเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของสังคม มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและท าให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในระดบักวา้ง ท าให้เกิดความเสมอภาคในการเขา้ถึงทรัพยากร มีการระบุ
ประเด็นปัญหาและหนทางแกไ้ขเอง การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน มีความรู้สึกของการเป็น
ชุมชน บุคคลและการเมืองท่ีชดัเจนจนเกิดเป็นระบบการช่วยเหลือกนัอยา่งเป็นธรรมชาติจนมีการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อเน่ืองและยัง่ยืน การเสริมสร้างพลงัอ านาจในชุมชนและเครือข่ายจึงเป็น
กระบวนการท่ีครอบคลุมไปถึงการเปล่ียนแปลงระดบัต่างๆ ทั้งระดบับุคคล ชุมชน และเครือข่าย 
การเสริมสร้างพลงัอ านาจระดบับุคคลจะเช่ือมต่อกบัระดบัชุมชนท่ีการพฒันาความสามารถในการ
จดัการหรือสร้างการสนบัสนุนทางสังคม  

    การประยุกตก์ารเสริมสร้างพลงัอ านาจในชุมชน มกัท าคู่ไปกบัการกระตุน้
การมีส่วนร่วมกบัชุมชน โดยมีส่วนร่วมโดยมุ่งหวงัให้เกิดการเรียนรู้ การมีความรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชน โดยใช้กิจกรรมหลกัคือ 1) การมีส่วนร่วม 2)การเรียนรู้ร่วมกัน3)การสะทอ้นความรู้สึก 
บทเรียนในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ดว้ยเหตุดว้ยผล 4)การท ากิจกรรมกระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจ
ใหเ้กิดใหเ้กิดในระดบัจิตวิทยาบุคคล องคก์รและกลุ่มหรือชุมชน (Israel, 1994) 

    จากประสบการณ์การท างานในประเทศ Scotland ไดส้รุปบทเรียนในWebsite 
http://www.scotland.gov.uk ว่า การเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชนเป็นไปไดท้ั้งแบบไม่เป็นทางการ
และเป็นทางการแบบเป็นทางการคือการท่ีชุมชนมีบทบาทและมีอ านาจการตดัสินใจท่ีเป็นท่ียอมรับ
จากภาครัฐ แบบไม่เป็นทางการคือการท่ีชุมชนมีศกัยภาพในการตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระจากระบบ
หรือกระบวนการของภาครัฐ ในท างานทั้งสองรูปแบบ พอสรุปไดว้่า ระดบัการมีพลงัอ านาจของ
ชุมชนสามารถเรียงจากนอ้ยไปมาก โดยดูลกัษณะกิจกรรมของชุมชนไดด้งัน้ี 

1. การมีขอ้มูลข่าวสาร ชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการตดัสินใจ
ไปแลว้ 

2. การปรึกษาหารือ ชุมชนไดรั้บเชิญใหแ้สดงความคิดเห็นต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
แต่ความเห็นของชุมชน อาจจะมีหรือไม่มีผลต่อการตดัสินใจกไ็ด ้

3. การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ ชุมชนไดมี้การระบุหรือส่งตวัแทนให้
เขา้ไปมีบทบาทในการตดัสินใจ 
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4. การมีอ านาจตดัสินใจ ชุมชนมีสิทธิท่ีจะตดัสินใจเพื่อตนเอง และมีวิธีการ
ท่ีจะด าเนินการตามที่ตดัสินใจ การมีพลงัอ านาจในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการจะ
เกิดข้ึนได ้ข้ึนกบัความสามารถในการรวมกลุ่มของชุมชนเองจึงมกัเรียกกนัว่า ตน้ทุนทางสังคม 
(Social capital) ชุมชนจะไม่สามารถมีอ านาจแบบเป็นทางการ ถา้ชุมชนไม่สามารถช้ีประเด็นท่ี
สนใจ หรือเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นได ้ในขณะเดียวกนั ชุมชนก็จะไม่สามารถด าเนินการใดๆไดถ้า้สมาชิก
ในชุมชนไม่มีทกัษะในการรวมกลุ่มและการส่ือสาร ดงันั้นการเสริมสร้างพลงัอ านาจในชุมชน จึง
จ าเป็นตอ้งมีกิจกรรมการรวมกลุ่ม การฝึกทกัษะการเรียนรู้และการส่ือสาร นัน่เอง 

    การสร้างเสริมพลงัอ านาจสร้างสุขภาพ (Health Empowerment)  
    เม่ือน าเร่ืองของ "การสร้างสร้างเสริมพลงัอ านาจ" มาใชใ้น "มิติทาง

สุขภาพ" จะไดศ้พัท ์  ค  าใหม่คือ Health Empowerment หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า "การสร้างเสริม
พลงัอ านาจสร้างสุขภาพ" ซ่ึงหมายถึง กระบวนวิธีท่ีจะใหก้ลุ่มเป้าหมาย สามารถดึงศกัยภาพท่ีมีอยู่
ภายในตน มาใชใ้นการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน "การสร้าง
เสริมพลงัอ านาจสร้างสุขภาพ" เป็นกลไกท่ีถือไดว้่าเป็นหวัใจของแนวทาง "สร้าง" น า "ซ่อม" ซ่ึง
หมายถึงการให้ความส าคญักบัการสร้างความแขง็แกร่งทางดา้นสุขภาพองคร์วม เพื่อป้องกนัการ
เกิดโรคภยัไขเ้จบ็หรือปัญหาดา้นสุขภาพองคร์วมท่ีร้ายแรง ท่ีอาจจะเกิดตามมาจากการใชชี้วิตท่ีไม่
ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง "สร้างสุขภาพ" กนัไวแ้ต่เน่ินๆ ก็จะท าให้ไม่ตอ้งเขา้อู่ 
"ซ่อมสุขภาพ"  แนวทางน้ีจะให้ความส าคญักบัทิศทางของการสร้างเสริมสุขภาพนั้นไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัแพทย ์ เพราะสุขภาพข้ึนอยู่กบัการใชชี้วิตทั้งหมดของคนคนนั้น ใส่ใจดูแลดี มี
สุขภาพดี ไม่สนใจดูแลสุขภาพผลท่ีเกิดคือสุขภาพแย่ๆ  ไปตามท่ีเป็น บนทิศทางการดูแสสุขภาพ
เช่นน้ี คนธรรมดาสามญัเป็นผูท่ี้มีบทบาทเตม็ตวั แพทยแ์ละโรงพยาบาลเป็นไดเ้พียงใหก้ารรักษาท่ี
จ าเป็นจริงๆ เท่านั้น ดงันั้นจะเห็นวา่  แนวคิดเร่ืองการสร้างสุขภาพ คนธรรมดาทัว่ไปจะตอ้งกลบัมา
ใหค้วามส าคญั และดึงเอาศกัยภาพเหล่าน้ีออกมาใชอ้ยา่งจริงจงั เพื่อใหก้าร "สร้าง" สุขภาพของตน 
ปรากฏผลอย่างย ัง่ยืน ในการท่ีจะดึงเอาศกัยภาพของบุคคล เพื่อให้สามารถน าไปใชใ้นทางสู่
ความส าเร็จในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลนั้น ไดมี้แนวคิด "พลงั 3 
ประสาน" พลงัสู่ความส าเร็จ ในการน าพาเราไปสู่ความส าเร็จท่ียิง่ใหญ่ องคป์ระกอบสู่ความส าเร็จ
ของ"พลงัเอราวณั 3 ประสาน" ก็คือ.1. พลงัใจ (Heart)  สนใจใส่ใจ ใหเ้ห็นคุณค่า ใหรั้กจะท า ให้
มุ่งมัน่ท่ีจะไปใหถึ้งจุดหมาย 2. พลงัสมอง (Head)  ท าใหเ้กิดความรู้ ความคิด มุมมอง การวิเคราะห์
วิจยั การเช่ือมโยง การเห็นภาพรวม  3. พลงัท า (ปฏิบติั) (Hand)ทดลองฝึกฝน สร้างวินยั ลงมือ
ปฏิบติั ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข พฒันาสร้างสรรค ์
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    การประยุกต์ใช้การเสริมสร้างพลงัอ านาจในระดับบุคคลในงานสาธารณสุข 
    การเสริมสร้างพลงัอ านาจไดถู้กน าไปใชใ้นระบบบริการสาธารณสุข โดยมี

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ว่า คนจะมีสุขภาพดีไดถ้า้คนๆนั้นสามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไม่เฉพาะแต่
ระดบัตนเอง แต่เป็นระดบัสังคม ส่ิงแวดลอ้มและองค์กร  เม่ือพิจารณาในระบบบริการสุขภาพ 
วฒันธรรมการใหบ้ริการท าใหผู้ป่้วยและญาติ ขาดพลงัอ านาจและรับรู้ท่ีตอ้งท าตามค าแนะน าแพทย ์
แมใ้นบางกรณี ผูป่้วยและญาติไม่สามารถท าตามได ้ดงันั้น เราจึงพบเสมอว่าปัญหาการให้บริการ
ของโรงพยาบาลส่วนหน่ึงคือการท่ีผูป่้วยและญาติไม่สามารถท าตามแผนการรักษาได ้ดงันั้น หากมี
การปรับเปล่ียนกิจกรรมและสร้างบรรยากาศของโรงพยาบาลท่ีกระตุน้ให้ผูป่้วยและญาติเกิด
ความรู้สึกเป็นอิสระ ยอมรับและเรียนรู้เร่ืองต่างๆท่ีแพทยต์อ้งการให้ท า หรือเสนอแนะให้ท า การ
เรียนรู้และความเช่ือมัน่ท่ีเกิดข้ึนจะน าไปสู่การตดัสินใจและการปฏิบติัไดม้ากกว่าท่ีเป็นอยู่  การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจกบัผูป่้วยท่ีเสนอโดย Gibson (1991) คือ 

1. ผูป่้วยส่วนใหญ่ควรตอ้งรับผิดชอบในการตดัสินใจเร่ืองรักษาพยาบาล
ของตนเอง 

2. ผูป่้วยควรเป็นคนส าคญัสุดทา้ยท่ีจะตดัสินใจ ในการรับการรักษาพยาบาล 
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหน้าที่ท่ีจะเตรียมผูป่้วยในการตดัสินใจอย่างมีขอ้มูลเขา้ใจถึงผลท่ีจะตามมา การท่ี
เจา้หนา้ท่ีจะกระตุน้การมีส่วนร่วมและการตดัสินใจของผูป่้วยไดจ้  าเป็นตอ้งไดข้อ้มูลบางส่วนจาก
ผูป่้วยดว้ย การขอขอ้มูลจากผูป่้วยจะช่วยให้เกิดพลงัอ านาจแห่งตนในผูป่้วย เร่ิมรู้จกัตวัเอง รู้จกั
ความรู้สึกตนเองต่อการเจ็บป่วยและการรักษาและรู้สึกถึงความสามารถในการควบคุมจดัการท่ีจะ
ตดัสินใจและร่วมรับผดิชอบต่อสุขภาพ 

    ดงันั้นในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจ เจา้หน้าท่ีจ  าเป็นตอ้งเพิ่มการปฏิสัมพนัธ์กบัผูป่้วยเพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ เร่ืองการ
เจบ็ป่วยและการรักษา ตลอดจนเร่ืองค่านิยมและความรู้สึกท่ีมีต่อการรักษาและวิธีการรักษาท่ีไดรั้บ 
อนัจะน าไปสู่การหาทางเลือกและรับผดิชอบในทางเลือกท่ีตดัสินใจแลว้ 

   3.2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
    การท างานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใหชุ้มชนเกิดภาวะสุขภาพดีนั้น ตอ้งอาศยั

การเปิดโอกาสให้มีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ใช่การท างานในลกัษณะ
ของการสัง่การ การสอนท่ีเนน้การใหค้วามรู้ การท างานสร้างเสริมสุขภาพตอ้งปรับวิธีท างานเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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    ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    วิลเล่ียม เออร์วิน (Erwin, 1976, อา้งถึงใน ประสบสุข  ดีอินทร์, 2531: 19) 

ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวขอ้งกบัความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การพฒันาแบบมีส่วนร่วมคือ กระบวนการ
ท่ีให้ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ แกปั้ญหาของตนเอง 
เน้นการมีส่วนร่วมอย่างเข็มแข็งของประชาชน ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์   และความช านาญของ
ประชาชน  แกไ้ขปัญหาร่วมกบัการใชว้ิทยาการท่ีเหมาะสม และสนบัสนุนติดตามผลการปฏิบติังาน
ขององคก์ารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียงขอ้ง  

    องคก์ารอนามยัโลก (WHO, อา้งถึงใน กนัยา   กาญจนบุรานนท,์ 2539: 980) 
ไดใ้ห้ความหมายของ ค าว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนว่าหมายถึง กระบวนการซ่ึงบุคคลและ
ครอบครัวมีส่วนรับผิดชอบในเร่ืองสุขภาพอนามยั และสวสัดิการรวมทั้งชุมชนที่อาศยัอยู่ โดย
เนน้หนกัในเร่ืองพฒันาความรู้ ความสามารถของประชาชนในการพฒันาชุมชนของเขาเอง 

    เพญ็ศรี   เปล่ียนข า (2542: 88-89) กล่าวสรุปว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน 
หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนในชุมชนนั้น เป็นผูต้ระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตนเป็นอย่างดี 
สามารถก าหนดปัญหาสาธารณสุข วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาของชุมชน 
รวมทั้งการแยกแยะปัญหาท่ีแกไ้ขไดเ้องจะบริหารจดัการทนัที ส่วนท่ีอยู่นอกเหนือความสามารถ    
กต็อ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐหรือบุคคลภายนอกชุมชนเป็นผูแ้กไ้ขปัญหานั้น 

    รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 
    ฟอนานารอฟฟ์ (Fornaroff, 1981: 104; อา้งถึงใน มรกต ศรีรัตนา, 2535:62) 

ไดเ้สนอวา่ กระบวนการมีส่วนร่วม จะประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 1ใน 4ประเภท ของการมีส่วนร่วมคือ 
1. การวางแผน ซ่ึงรวมถึงการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผล 
2. การด าเนินงาน 
3. การใชบ้ริการจากโครงการ 
4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์

    เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง (2526: 272-273) ไดแ้บ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมไว ้
4 ประการ 

1. การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
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    อคิน   รพีพฒัน์ (2547: 107-111)   ไดก้ าหนดช่วงจงัหวะ และแบ่งระยะการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนไวด้งัน้ี 

1. การคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไ้ข 
2. การตดัสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพฒันาแกไ้ขปัญหา 
3. การปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 
4. การประเมินผลกิจกรรมพฒันา 

    ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    ชุมชนจะไดร้ับประโยชน์ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมการพฒันาสุขภาพ

อนามยั    มีดงัน้ีคือ (อดิศร   วงศค์งเดช, 2539: 3) 
1. ชุมชนตระหนกัในปัญหาของตนเอง และตระหนกัท่ีจะมีส่วนร่วมในการ

พฒันาหรือแกปั้ญหาของตน 
2. ชุมชนมีโอกาสใชค้วามสามารถของตนเองท่ีมีอยูใ่นรูปของความคิด การ

ตดัสินใจและการกระท าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
3. เป็นการระดมทรัพยากรมนุษย ์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 
4. ชุมชนจะมีความรู้สึกในความเป็นเจา้ของ ท าให้การพฒันามีความมัน่คง

ถาวร และประหยดั 
5. เป็นขบวนการพฒันาความสามารถ และพลงัของชุมชนในการพึ่ งพา

ตนเอง 
6. เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
7. ชุมชนรับผดิชอบ และมีอ านาจสูงสุดในการพฒันาชุมชนของตนเอง 
8. เป็นการแสดงออกถึงการเคารพ นับถือ เช่ือใจ ไวใ้จ รักและศรัทธาใน

ชุมชนวา่มีความรู้ความสามารถ 
    ปัจจัยทีมี่ผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา จะเกิดข้ึนมากนอ้ยเพียงใดตอ้งอาศยั

ปัจจยัหลายประการ คือ 
1. ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัประชาชน  เจา้หน้าท่ีของรัฐ

เป็นตวัการส าคญัท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หากเจา้หนา้ท่ีขาดแนวคิด  ขาด
ความเช่ือมัน่ ว่าประชาชนนั้นสามารถท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยตวัเองได ้และมีวิธีการท่ีจะไปครอบง า
ความคิดของประชาชน คิดว่าตนเป็นผูใ้ห ้และประชาชนเป็นเพียงผูรั้บแลว้   การพฒันานั้น ๆ ก็จะ
ประสบความลม้เหลวและขาดความต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนกจ็ะไม่เกิดข้ึน 
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2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารในระบบราชการ ลกัษณะของการบริหาร
ยงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมากนกั เพราะการด าเนินงานราชการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ  มุ่งท่ีจะให้เกิดผลในระยะเวลาอนัสั้น ดงันั้นการท างานจึงเป็นลกัษณะสั่งการ มากกว่า การ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยตรง อ านาจการตดัสินใจอยู่ส่วนกลาง  เจา้หน้าท่ีในระดบัปฏิบติังานท่ี
สัมผสักบัชุมชนโดยตรง  มกัจะขาดอ านาจการตดัสินใจ   การท างานจะตอ้งเป็นไปตามค าสั่งของ
หน่วยเหนือ บางคร้ังงานท่ีสั่งการมาไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีแทจ้ริงของชุมชน และชุมชนเองก็ไม่
สามารถแสดงออกถึงความตอ้งการไดต้ามความเหมาะสม นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์
กนัในการท างาน และไม่มีเป้าหมายในการวางแผนงานร่วมกนั ทั้งน้ีเพราะปัญหาของชุมชนมิได้
เน่ืองมาจากสาเหตุเดียว แต่เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัการวางแผน เพื่อ
แกปั้ญหาร่วมกนัของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา สงัคม และวฒันธรรมของชุมชน ปัจจยัดา้นน้ีมีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอนัมาก ชุมชนแต่ละชุมชนมีปัจจยัท่ีจะเอ้ืออ านวยแตกต่างกนั
ออกไป บางชุมชนมีการรวมตัวกันง่าย มีการเสียสละช่วยเหลือกัน ชุมชนนั้ นก็มีโอกาสท่ีจะ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนไดง่้ายกว่าชุมชนซ่ึงต่างคนต่างอยู่ เอารัดเอาเปรียบ และมุ่ง
ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั อยา่งไรก็ตามมีวิธีการท่ีเรียกว่ากระบวนการการจดัองคก์รชุมชน
ท่ีจะช่วยใหชุ้มชนไดร้วมตวักนั 
    เทคนิคการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

    การท างานท่ีมุ่งหวงัให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างแทจ้ริงจะตอ้งมี
ลกัษณะท่ีส าคญั  5ประการ คือ (กมลทิพย ์ แจ่มกระจ่าง, 2540: 27–29) 

1. การยอมรับและยึดมัน่ในหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน  หน่วยงานท่ีท างาน
พฒันาจ าเป็นตอ้งยอมรับ และยดึมัน่ในหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน กล่าวคือ 

1.1 มีความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
1.2 การท างานร่วมกนัโดยใชส้ติปัญญา ความอดทน เพื่อก่อให้เกิดการมี

ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ตามวิถีทางประชาธิปไตย บางคร้ังตอ้งใชเ้วลาท าความเขา้ใจร่วมกนั 
2. การด าเนินงานอยา่งมีขั้นตอน      และใหค้วามส าคญักบักระบวนการเรียนรู้

ของประชาชนในกระบวนการท างานกบัชุมชนจะตอ้งมีการท างานอย่างมีขั้นตอนและต่อเน่ือง
นบัตั้งแต่ 

2.1 การศึกษา วิเคราะห์ชุมชนและกลุ่มคน 
2.2 การประมวลความตอ้งการปัญหาร่วมกบัชุมชน 
2.3 การตรวจสอบขอ้มูล 
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2.4 การร่วมตดัสินใจ 
2.5 การร่วมวางแผนและปฏิบติังาน 
2.6 การร่วมกนัตรวจสอบการท างานโดยชุมชน  

         ซ่ึงขั้นตอนการท างานเหล่าน้ี จะตอ้งเน้นท่ีจะสร้างกระบวนการเรียนรู้
ใหก้บัชุมชน เพื่อท่ีจะพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว 

3. การปรับบทบาทของผูป้ฏิบติังานจากการยอมรับและยดึถือในหลกัการมี
ส่วนร่วมของชุมชน บทบาทของผูท่ี้ปฏิบตัิงานร่วมกับชุมชนจ าเป็นจะตอ้งปรับบทบาทในการ
ท างาน กล่าวคือ 

3.1 บทบาทของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  ตอ้งปรับจากเป็นผูด้  าเนินงานหลกั 
(ศูนยก์ลางการท างาน) มาเป็นบทบาทผูเ้อ้ืออ านวย และบทบาทผูส้นบัสนุนทางวิชาการ เทคนิคการ
ท างานต่าง ๆ โดยการปรับบทบาทส่วนน้ี คงตอ้งค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์ และความพร้อม
ของแต่ละชุมชน 

3.2 บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุข   ในการท างานพฒันาท่ีมุ่งให้
ชุมชนเขา้มา มีส่วนร่วม จ าเป็นจะตอ้งมีเทคนิคการท างานท่ีจะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
มากข้ึน เพราะอาสาสมคัรสาธารณสุขเป็นตวัแทนของชุมชน   และมีความใกลชิ้ดกบัชุมชน    มากกว่า  
เจา้หนา้ท่ี ดงันั้นเทคนิคท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขพึงฝึกฝน คือ 

3.2.1 การศึกษาหาขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และระบุปัญหา ตลอดจน
เรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา 

3.2.2 ใหค้วามรู้กบัชุมชนในรูปแบบของการฝึกอบรม และการศึกษา 
ดูงาน 

3.2.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ เ กี่ยวข้อง เพื่อให้การ
สนบัสนุน และควรเปิดโอกาสใหชุ้มชนหรือตวัแทนไปติดต่อประสานงานดว้ย เพื่อเขาเหล่านั้นจะ
ไดติ้ดต่อประสานงานเองไดใ้นภายหลงั 

3.2.4 กระตุน้กลุ่มเป้าหมาย ใหเ้กิดกลุ่มแกปั้ญหาของตนเอง 
3.2.5 ใหค้  าปรึกษาแนะน า 
3.2.6 ติดตามผลและมีการสรุปบทเรียนร่วมกบัชุมชน 
3.2.7 สร้างผูน้ าและพฒันาสมาชิกของชุมชน 
3.2.8 เป็นส่ือกลางในการประสานงานระหว่างกลุ่ม เพื่อให้เกิด

เครือข่ายหนุนช่วยซ่ึงกนัและกนั 
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4. การปรับระบบบริหารงานท่ีเอ้ืออ านวย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งมี
การปรับระบบบริหารงานบางส่วน เพื่อสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ี โดยเฉพาะในส่วนของ
การวางแผนการท างานของชุมชน การติดตามงานและการประเมินผลกิจกรรม และผลการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี นอกจากนั้นบางคร้ังยงัตอ้งมีการปรับเปล่ียนระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ ์
เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการท างานอีกดว้ยและหน่วยงานอาจตอ้งให้ความส าคญัในการท างาน
กบัหน่วยงานอ่ืน ทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน ในลกัษณะของการเป็นพนัธมิตรภาคีใหม้ากข้ึน 

5. การแสวงหาปัจจยัสนับสนุนอ่ืน ๆ หน่วยงานจ าเป็นตอ้งแสวงหาปัจจยั
สนับสนุนในการท างานร่วมกบัชุมชนให้มากข้ึน ทั้งในดา้นทรัพยากร ภาษีทอ้งถ่ิน การให้ขอ้มูล
ข่าวสาร ความร่วมมือของส่ือมวลชน ตลอดจนระบบกฎหมายท่ีเอ้ืออ านวย เช่น การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มารับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิพากษว์ิจารณ์และให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อกฎหมายท่ีจะมีผลบงัคบัใชโ้ดยตรงแก่ทอ้งถ่ินในรูปของประชาพิจารณ์ เป็นตน้ 
  3.3 แนวคดิสาธารณสุขแนวใหม่เพือ่การบริการหัวใจมนุษย์ 
   ในปัจจุบนั ถึงแมว้่า หน่วยงานท่ีดูแลสุขภาพทั้งในระดบัปฐมภูมิ ระดบัทุติยภูมิ 
ระดบัตติยภูมิ ไดมี้การพฒันาระบบและพฤติกรรมบริการต่างๆ เช่น เนน้ใหผู้ใ้หบ้ริการมีพฤติกรรม
การบริการท่ีเขา้ถึงผูรั้บบริการมากข้ึน มีคุณลกัษณะการใหบ้ริการท่ีดี มีความเมตตา เอ้ืออาทร และ
ดูแลผูรั้บบริการทั้ง 4 มิติ ท่ีครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา ส่งผลให้ผู ้
ให้บริการมีพฤติกรรมการบริการท่ีเปล่ียนไปจากเดิมกล่าวคือ มีการให้บริการท่ีดี มีความเมตตา 
และเอ้ืออาทรต่อผูรั้บบริการเพิ่มมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการส ารวจความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
สุขภาพในปัจจุบนั ซ่ึงพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการไดรั้บบริการดา้นสุขภาพมากข้ึน 
ประกอบกบัมาตรฐานการบริการของระบบท่ีเป็นตวัก ากบัพฤติกรรมการบริการ ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีมีความเจบ็ป่วย พฤติกรรมบริการเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการก าหนดข้ึน
ภายใตก้รอบความรู้ทางหลกัวิชาการเพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการดูแลโรคและการเจบ็ป่วย   บางคร้ัง
อาจท าใหก้ารบริการไม่ครอบคลุมกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการท่ีมาจากความแตกต่าง
ทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และวิถีการด าเนินชีวิต ซ่ึงยงัเป็นปัญหาท่ีพบวา่ การบริการท่ีเป็นอยู่
นั้นเป็นการบริการท่ี “ มุ่งเนน้โรคเพื่อตอ้งการให้พน้ทุกขแ์ละโรค” พฤติกรรมบริการท่ีมุ่งเนน้ใน
การรักษาโรคนั้นมีเจตนาท่ีจะช่วยเหลือผูรั้บบริการใหพ้น้ทุกขแ์ละโรค อาการเจบ็ป่วย ผูใ้หบ้ริการ     
มกัลืมท่ีจะเขา้ใจชีวิตคนท่ีมีความแตกต่างกนัในการด าเนินชีวิต  ท าให้การดูแลและแนะน าไม่สอดคลอ้ง
กบัชีวิตจริง (สุริยะ  วงศค์งคาเทพ, 2550) ดงัจะเห็นไดจ้ากการบริการสุขภาพท่ียงัมีผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
ดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน ฯลฯ เขา้มารับบริการตามนัดเป็นจ านวนมาก และ
ผูป่้วยเหล่าน้ีมกัมาตามนดัดว้ยอาการเดิมๆ  ผูใ้หบ้ริการมีเป้าหมายในการบริการเหมือนกนัคือ มุ่งจะ
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ใหผู้รั้บบริการหายจากโรคหรือสามารถควบคุมอาการของโรคได ้ และใหบ้ริการในรูปแบบการจ่าย
ยาให้กลบัไปรับประทานท่ีบา้น การสอนสุขศึกษา  และนัดกลบัมาพบแพทยต์ามเวลาท่ีก าหนด   
พฤติกรรมบริการในรูปแบบน้ีผูใ้หบ้ริการปฏิบติัเป็นประจ าจนเป็นเร่ืองปกติ    
   ขณะเดียวกนั ผูใ้ห้บริการ มกัจดัการบริการท่ีเน้นให้ผูรั้บบริการปรับพฤติกรรม
สุขภาพตามท่ีก าหนด (สุริยะ  วงศค์งคาเทพ, 2550)  จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการดูแลสุขภาพเม่ือการ
เจบ็ป่วยเกิดข้ึน ส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งการ คือ การปรับพฤติกรรมสุขภาพของผูรั้บบริการตามลกัษณะ
ของโรคท่ีเป็น เช่น เม่ือเจ็บป่วยดว้ยโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง  จ  าเป็นตอ้งควบคุมอาหาร  
และคิดตามหลกัวิชาการว่า หากผูรั้บบริการสามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพไดต้ามท่ีก าหนด จะท า
ให้ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นท่ีจะเกิดข้ึน หายจากโรคท่ีเป็น สามารถอยู่กบัโรคไดอ้ยา่งปกติ   หาก
ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งครบถว้นกจ็ะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผูรั้บบริการ   

   ในการปฏิบติัตามค าแนะน าของผูใ้ห้บริการเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพนั้น ใน
สภาพความเป็นจริงของชีวิตผูรั้บบริการแต่ละคนมีบริบทในการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั  บางคร้ัง
อาจมีขอ้จ ากดั ไม่ไดป้ฏิบติัตามค าแนะน า ดงักรณีตวัอยา่งของผูป่้วยเบาหวานท่ีไดรั้บค าแนะน าให้
ควบคุมอาหาร ออกก าลงักายและการรับประทานยาอย่างเคร่งครัด ในความเป็นจริงผูป่้วยไม่ได้
ปฏิบติัตามค าแนะน าเน่ืองจาก ขอ้จ ากดัของชีวิตและครอบครัว คือ ผูป่้วยมีอาชีพรับจา้งแบกขอและ
เขน็ของในตลาด ใชแ้รงงานในการท างาน จึงตอ้งรับประทานอาหารปริมาณมาก ไม่ไดท้  ากบัขา้ง
กินเอง อาหารท่ีกินส่วนใหญ่จะเป็นอาหารถุง หรือบางคร้ังกินอาหารตามสั่ง เท่ากบัว่ามีพฤติกรรม
การกินท่ีแตกต่างไปจากค าแนะน า ส่งผลให้เกิดการกลัวการถูกต าหนิจากเจา้หนา้ท่ี  ท าให้มี
พฤติกรรมปกปิดขอ้มูลท่ีแทจ้ริงเม่ือมารับบริการอนัจะส่งผลต่อการรักษาและการปรับพฤติกรรม
สุขภาพ   

   เม่ือถึงเวลาจะตอ้งมาตรวจตามนดั ผูป่้วยรายน้ีจะควบคุมอาหารก่อนมาเจาะเลือด  
2-3 วนั เพื่อให้ค่าระดบัน ้ าตาลในเลือดไม่สูง และไม่ถูกกต าหนิจากผูใ้ห้บริการ ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการรักษา ขณะเดียวกนัผูใ้ห้บริการก็จะมีความภาคภูมิใจว่าท างานไดผ้ลเน่ืองจากเขา้ใจว่า
สามารถใหบ้ริการไดต้รงและแกปั้ญหาไดต้ามสภาพปัญหาของผูรั้บบริการ  ในกรณีดงักล่าวปัญหา
การควบคุมระดบัน ้ าตาลในกระแสเลือดของผูป่้วยเบาหวานก็ยงัคงอยู ่โดยท่ีผูใ้หบ้ริการไม่สามารถ
เขา้ถึงพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ กรณีเช่นน้ีท าใหเ้กิดช่องว่างระหว่างผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 
อาจเรียกไดว้่า ยืนคนละขั้ว มีความคิด ความเขา้ใจไม่ตรงกนั  ท าให้บริการสุขภาพจากผูใ้ห้บริการ
ตอบสนองเฉพาะปัญหาสุขภาพท่ีพบ แต่ไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งแทจ้ริง  
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   ปัญหาประการต่อมา บางคร้ังระบบบริการสุขภาพจะมีการเอ้ือประโยชน์ต่อ
ผูรั้บบริการในส่ิงท่ีคิดวา่ผูรั้บบริการยงัขาดแคลน   โดยไม่สนใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ
(สุริยะ  วงศค์งคาเทพ,  2550)   เพราะคิดว่าส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการจะเอ้ือใหน้ั้นเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีจดัใหไ้ด ้
แต่ปรากฏว่าการให้นั้น ไม่ไดต้อบสนองต่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของผูรั้บบริการอย่างแทจ้ริง  
ดงักรณีตวัอยา่ง ผูป่้วยหญิงอาย ุ 57  ปี ป่วยเป็นอมัพฤตจากหลอดเลือดในสมองตีบ แขนขาซีกซา้ย 
อ่อนแรง นอนอยู่บนท่ีนอน ไม่สามารถลุกนั่งไดเ้อง พูดไดเ้ป็นค าๆ เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขไดอ้อก
เยี่ยมบา้น เม่ือถึงหนา้บา้นเจา้หนา้ท่ีไดก้ล่ินปัสสาวะและกล่ินอบัของท่ีนอน มองเห็นไก่ท่ีบา้นของ
ผูป่้วยเล้ียงไวม้าเดินป้วนเป้ียนอยู่ใกลท่ี้นอน มีข้ีไก่อยู่ท่ีขา้งเตียง ส่วนผูรั้บบริการนั้น นอนอยู่คน
เดียว ขา้งเตียงมีโต๊ะเลก็ๆ วางน ้ าด่ืม และขวดไวตามิลคท่ี์ด่ืมแลว้   เจา้หนา้ท่ีเขา้ไปพดูคุยกบัลูกชาย  
จึงรู้ว่า แม่ป่วยมา 5 ปี พ่อบอกว่าจะไม่รักษาแลว้ ไม่ไดพ้าไปหาหมอ ปล่อยใหแ้ม่เป็นไปในสภาพ
อย่างน้ี  ลูกชายบอกว่า ตอนน้ีก็ยุ่งยากในการดูแลแม่มาก แม่ป่วยอย่างน้ี ไม่ไดท้  างานเตม็ท่ี เขาจะ
ให้ข้ึนเป็นหัวหนา้งานก็ไม่ได ้จะแต่งงานก็ไม่กลา้พาแฟนมาให้รู้จกัแม่ หากแม่ไม่อยู่ก็คงดีกว่าน้ี  
พยายามดูแลแม่ ซ้ือขา้วตม้ใหกิ้น หรือไม่ก็ใหกิ้นไวตามิลค ์วนัละ 3-4 ขวด อาบน ้ าให ้ 3 หรือ 4 วนั 
ต่อคร้ัง เพราะไม่มีเวลา เจา้หนา้ท่ีไดช้วนลูกชายและเพื่อนบา้นช่วยกนัท าความสะอาดบา้น และผกู
ผา้ขาวมา้กบัเสาบา้นเพื่อช่วยในการท ากายภาพ พูดคุยกบัลูกชายในการดูแลเร่ืองอาหาร การท า
ความสะอาดและการท ากายภาพ และก่อนกลบัไดม้อบเงินสงเคราะห์ให้และข้ึนทะเบียนผูพ้ิการ 
จากนั้นอีก 2 เดือนต่อมา เจา้หน้าท่ีคนเดิมไดติ้ดตามเยี่ยมอีก พบว่า ผูป่้วยและสภาพความเป็นอยู่
เป็นไปในสภาพเดิมเหมือนท่ีไดเ้ยี่ยมในคร้ังแรก อุปกรณ์กายภาพท่ีท าให้ไม่ไดใ้ช้งาน จากการ
สอบถามเพื่อนบา้นท าใหรู้้วา่ ไม่เห็นลูกชายท ากายภาพใหผู้ป่้วย  

   จะเห็นไดว้่าส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการเอ้ือใหด้ว้ยความคิดว่าดีท่ีสุด แต่ไม่ไดเ้กิดประโยชน์
ต่อตวัผูรั้บบริการทั้งหมด  เน่ืองมาจากผูใ้ห้บริการไม่เขา้ใจบริบทชีวิต มองไม่เห็นความจริงของ
ชีวิตของผูรั้บบริการ บางคร้ังการใหบ้ริการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผูรั้บบริการในส่ิงท่ีขาดอยู ่โดยคิดว่า
ผูรั้บบริการควรจะไดรั้บการบริการบางอยา่งท่ีดีในขณะนั้น แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถท่ีจะท า
ใหเ้กิดความยัง่ยนืได ้เพราะไม่ใช่ส่ิงท่ีขาดจริงในการด าเนินชีวิตของเขา แต่ผูใ้หบ้ริการคิดไปเองว่า
เป็นส่ิงท่ีเขายงัขาดอยู ่เป็นการตดัสินตามกรอบความคิด และมุมมองของเจา้หนา้ท่ี    
   จากสภาพปัญหาทั้ง 3 ดา้นท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้่า ผูใ้หบ้ริการนั้นมีความตั้งใจใน
การใหบ้ริการสุขภาพ  โดยมุ่งหวงัใหผู้รั้บบริการไดรั้บการดูแลอยา่งดีท่ีสุดในโรคท่ีเป็น และปัญหา
ท่ีเป็นความทุกข์จากการเจ็บป่วย ทั้งดา้นร่างกาย ความยากล าบาก และการขาดแคลนส่ิงจ าเป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวิตต่างๆก็ไดรั้บการแกไ้ข ลกัษณะการใหบ้ริการเช่นน้ี ผูใ้หบ้ริการใหโ้ดยการ
เขา้ใจ เขา้ถึง และมองเห็นปัญหาของผูรั้บบริการในช่วงระยะเวลาท่ีเจบ็ป่วยจากโรคในขณะนั้น แต่
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ในขณะเดียวกนัหากมองภาพชีวิตของคนๆหน่ึง ในขณะท่ีไม่ไดเ้จ็บป่วยภาระท่ีตอ้งแบกรับ ทั้งการ
ท ามาหากิน การดูแลคนในครอบครัว  ถือเป็นภาวะปกติท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทุกคนจะตอ้งเผชิญ เม่ือ
เจบ็ป่วยเกิดข้ึนความทุกขแ์ละภาระท่ีตอ้งแบกรับท่ีมีอยูเ่ดิมนั้นจึงหนกัข้ึนมากกว่าเดิม ผลกระทบน้ี
ท าให้ต ้องปรับตัวทั้ งปรับตัวจากการเจ็บป่วยและการใช้ชีวิต เช่น การเจ็บป่วยที่ต ้องนอน
โรงพยาบาลแลว้ตอ้งผ่าตดั หลงัผ่าตดัท างานไม่ไดอี้ก 6 เดือน ทุกขจ์ากการเจ็บป่วยไดรั้บการดูแล
แกไ้ข แต่ทุกขท่ี์เกิดควบคู่กบัการเจ็บป่วยหลงัผ่าตดั เช่น เศรษฐกิจของครอบครัวใครจะเป็นผูห้า
รายได ้ใครจะดูแลบุตรหลาน ยงัเป็นปัญหาและความทุกขท่ี์ยงัคงมีอยู ่เม่ือเกิดการเจ็บป่วยข้ึนหาก
ภาระเหล่าน้ีไม่สามารถผลกัให้ผูอ่ื้นรับผิดชอบแทนได ้ แต่จ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพื่อไม่ให้การ
เจ็บป่วยนั้นตอ้งกระทบกบัภาระอ่ืนๆ โดยการปรับตวันั้นจะพยายามปรับให้น้อยท่ีสุดหรือให้
ใกลเ้คียงกบัสภาพเดิม  ปรับตวัตลอดเวลาตั้งแต่การประเมินอาการและเลือกวิธีการอ่ืนๆในการ
เยียวยาความเจ็บป่วยเพื่อลดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้นอ้ยท่ีสุด  ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นจุดท่ีผูใ้ห้บริการตอ้งท าความเขา้ใจเพื่อให้สามารถดูแลและบริการแบบองคร์วมได้
อยา่งครอบคลุมมากท่ีสุด ขณะเดียวกนั จะเห็นวา่ หากผูใ้หบ้ริการมองภาพท่ีกวา้งออกไปจากปัญหา
การเจ็บป่วย จะท าให้เห็นความทุกขข์องผูรั้บบริการท่ีเก่ียวโยงกบัเง่ือนไขการด ารงชีวิตของแต่ละ
คน อนัจะส่งผลต่อการดูแลท่ีเขา้ใจ เขา้ถึงหัวใจของความเขา้ใจมนุษยเ์พิ่มมากข้ึน “ การเขา้ใจชีวิต
คนจึงมีความส าคญั” การไม่เขา้ใจความเป็นจริงในชีวิตของผูรั้บบริการ ส่วนหน่ึงมาจากการมองไม่
เห็นความจริงของผูรั้บบริการซ่ึงเป็นผลมาจากการใชต้วัเองในการมอง กล่าวคือ การใชป้ระสบการณ์
ของตนเอง ใชค้วามรู้ท่ีไดศึ้กษามาจากต ารา ในการระบุปัญหาของผูรั้บบริการ และใหก้ารช่วยเหลือ
ดูแลตามปัญหาท่ีมองเห็น  ซ่ึงลว้นแลว้แต่มาจากกรอบความคิดของผูใ้ห้บริการ  ส่ิงเหล่าน้ี คือ 
“ทศันคติและมุมมองท่ีมาจากความคิดของผูใ้หบ้ริการเป็นหลกั” โดยไม่ไดม้องอยา่งเป็นกลาง  หรือ
ท่ีเรียกว่า อคติ (Bias) คือการใช้ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ของตนเองท่ีผ่านมาไปตดัสิน
เหตุการณ์หรือส่ิงที่ตนเองเห็น รับรู้   ซ่ึงหากมองบุคคล สถานการณ์ และส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ใช้
มุมมองของตนในการตดัสิน มองดว้ยความเป็นกลาง กจ็ะท าใหเ้ขา้ใจสภาพจริงของผูรั้บบริการมาก
ข้ึน ซ่ึงการท่ีจะมองให้สภาพจริงนั้น ตอ้งอาศยักระบวนการปรับทศันคติ ถา้ไม่ปรับทศันคติ ไม่วาง
ความรู้สึกของตวัเอง ก็จะตดัสินผูอ่ื้น ท าให้คิดและตดัสินใจให้บริการตามมุมมองของผูใ้ห้บริการ  
การเขา้ใจความเป็นจริงของชีวิตจะเป็นพื้นฐานก่อนท่ีจะวางแผนในการให้บริการทางสุขภาพ   
ยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อนัจะน าไปสู่การวางแผนใน
การใหบ้ริการสุขภาพต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกนั การเขา้ใจความเป็นจริงของชีวิตไม่ไดห้มายความว่า
จะยอมรับในพฤติกรรมของผูรั้บบริการทุกอย่างเสมอไป  ตอ้งค่อยๆเรียนรู้ความเป็นจริงและหา
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วิธีการปรับท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการตดัสินใจของ
ผูรั้บบริการ  

   ทั้งหมดท่ีกล่าวน้ี จะเห็นว่าการบริการสุขภาพจะเป็นการท างานท่ีอยู่บนปรัชญา 
แนวคิดท่ีให้ความส าคญัอย่างยิ่งทั้งในดา้นการดูแลแบบองคร์วม การเสริมพลงัการพึ่งตนองของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน นัน่หมายความว่า สถานบริการท่ีอยูใ่นหน่วยบริการปฐม
ภูมิ มีบทบาทมิใช่เพียงการใหบ้ริการสาธารณสุขท่ีหยบิยืน่ต่อประชาชน หรือคิดแทนประชาชน ไป
ทุกเร่ือง  แต่มีคุณค่า มีความส าคญัในลกัษณะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของผูดู้แลชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี
อยา่งต่อเน่ือง ท่ีเช่ือมประสานระหวา่งความตอ้งการบริการสุขภาพท่ีมีความหลากหลายไม่แยกส่วน
กบัระบบบริการสาธารณสุขท่ีเป็นทางการ และมีความแยกส่วนเป็นดา้นๆ  รวมทั้งมีบทบาทของ
การสร้างให้เกิดความตื่นตวั ความเขม้แขง็ของประชาชน ชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง
(วิชยั  โปษยะจินดา, 2554)     
   กล่าวโดยสรุป แนวคิดสาธารณสุขแนวใหม่เพื่อการบริการหัวใจมนุษย ์เป็น
แนวคิดท่ีใชส้ าหรับพฒันาเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการสุขภาพ โดยมุ่งใหผู้บ้ริการเขา้ใจทุกข ์ เขา้ใจในชีวิต
ของผูรั้บบริการท่ีเก่ียวโยง กบัเง่ือนไขการด าเนินชีวิต เม่ือเขา้ใจแลว้การให้บริการจะไม่เป็นการ
สั่งการหรือบงัคบั ใหท้ าตามค าแนะน า แต่จะค านึงถึงความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ 
 
ตอนที ่4  แนวคดิเกีย่วกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   

1. ที่มาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เร่ิมตน้ด าเนินการในเดือนกนัยายน 2552จ านวน 

1,000 แห่ง และมีความพยายามท่ีจะขยายออกไปจนครบทัว่ทุกต าบลในประเทศไทย จนในปีพ.ศ. 
2555 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 9,764 แห่ง (กระทรวงสาธารณสุข, 2556)  

 2. การท างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  บทบาทภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คือ หน่วยบริการสุขภาพของ

รัฐท่ีมีภารกิจดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีระดบัต าบลครอบคลุมทุกดา้น ทั้งการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกนัโรค และรักษาพยาบาลขั้นตน้ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกคน 
ทุกวยั สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีสุขภาวะมากท่ีสุด เท่าท่ีพื้นฐานสุขภาพของแต่ละบุคคลจะ
สามารถเอ้ืออ านวย บุคลากรของโรงพยาบาลมุ่งท างานสนบัสนุนให้ประชาชน ทั้งผูท่ี้มีสุขภาพ
แขง็แรง ผูท่ี้ก าลงัเจบ็ป่วย ผูท่ี้ทุพพลภาพ หรือเป็นโรคเร้ือรัง ด าเนินชีวิตดว้ยวิถี “สร้างน าซ่อม” ซ่ึง
เนน้การป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคหรือภาวะแทรกซอ้นต่างๆ ท่ีสามารถป้องกนัได ้รวมถึงอุบติัเหตุ เช่น 
การสนบัสนุนให้รับประทานอาหารถูกหลกัโภชนาการในปริมาณและสัดส่วนท่ีเหมาะสมตามวยั 
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การออกก าลงักายอยา่งพอเหมาะ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ห่างไกล
มลพิษ ลดโอกาสเกิดอุบติัเหตุอนัตราย เกิดความสมดุลทางดา้นจิตใจ เป็นตน้  

  ดา้นการบริหารงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนั้น เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ซ่ึงประกอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคราชการ เอกชน และผูแ้ทนจากภาคส่วน
ต่างๆ ของชุมชน โดยทุกฝ่ายต่างเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และจดัท า
แผนปฏิบตัิงานตลอดจนร่วมก ากบัดูแลการท างาน เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ท างานสนองตอบต่อปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

  การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. เป็นการ
ท างานร่วมกบัคณะกรรมการชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เขา้ไปปฏิบติังาน
ในพื้นท่ีชุมชน เพื่อคน้หาปัญหา กลุ่มเส่ียง และจดับริการใหเ้หมาะสมกบัเง่ือนไขของสภาพปัญหา 
ความตอ้งการ ตลอดจนสภาพสังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เช่น การจดักลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง
ให้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนขอ้มูลและใหก้ าลงัใจกนัและกนั ซ่ึงเป็นกระบวนการให้ความรู้และ
สนบัสนุนใหผู้ป่้วยและญาติสามารถควบคุมปัจจยัเส่ียงของโรคไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเง่ือนไขเฉพาะ
ของพื้นท่ีและบุคคล   

  หากจะกล่าวไปแล้ว การท างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นการ
ท างานเชิงรุก ไม่จ ากดัพื้นท่ีท างานอยูใ่นตวัโรงพยาบาล แต่ถือว่าพื้นท่ีทั้งชุมชน ไม่ว่าจะเป็นท่ีบา้น 
โรงเรียน แหล่งประกอบการ ฯลฯ เป็นฐานปฏิบติัการในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งส้ิน โดยให้
ความส าคญัต่อการสร้างเสริมสุขภาพเป็นอนัดบัแรก การท างานเชิงรุก หมายถึง การท างานท่ีมีการ
วางแผนงานเพื่อป้องกนัปัญหาหรือลดความรุนแรงของปัญหา สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน
ล่วงหนา้ไดด้ว้ยขอ้มูลท่ีมีอยู ่และพร้อมตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มุ่งเนน้
ท่ีความรู้ ทศันคติ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในท่ีสุด ดว้ยการใชก้ลยทุธ์ เทคนิค องค์
ความรู้และเทคโนโลยต่ีางๆ อยา่งเหมาะสม โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (มิใช่เชิงรุกอดีตท่ีปฏิบติั
กนัมา หรือเขา้ใจตามความหมายเดิม ท่ีเขา้ไปปฏิบติังานในชุมชนเพียงอยา่งเดียว) การบริการเชิงรุก
จะเป็นการช่วยให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพให้ไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยเป็นการบริการท่ีตอ้ง
ครอบคลุมทั้งเร่ืองการสร้างสุขภาพและการซ่อมสุขภาพ (รักษาพยาบาล) มีภารกิจการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกนัโรค และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เป็นการใหบ้ริการทั้งในและนอกสถานท่ีโดยค านึงถึง 
(1) การดูแลแบบองคร์วมและต่อเน่ือง (2) การมีทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายสุขภาพ  (3) การมีส่วน
ร่วมของชุมชน (4) การน ามาตรฐานวิชาชีพมาสู่การปฏิบติัการพิทกัษสิ์ทธ์ิและศกัด์ิศรีของผูใ้หแ้ละ
ผูรั้บบริการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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  2.1 บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
   รูปแบบท่ีเห็นไดช้ดัของบริการเชิงรุกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. คือ 
ความพยายามในการจดัตั้งบริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อใหบ้ริการแบบ
ครบวงจร ทั้งดา้นการรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกนัโรคแบบองคร์วม โดยมีชุดให้
ความรู้เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติ และการปฏิบติัให้เหมาะสมกบัอาการป่วย ภาวะเส่ียง และภาวะ
สุขภาพจุดบริการดงักล่าว เช่น กรณีจดัเป็นหอ้ง ภายในหอ้งจะเป็นจุดรวมของบริการแบบเบด็เสร็จ
ท่ีจดัไวส้ าหรับทุกกลุ่มอาย ุโดยอาจแบ่งกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ สตรีมีครรภ ์เด็ก 0-5 ปีเด็ก 6-12 ปี วยัรุ่น 
วยัท างาน ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป่้วยโรคเร้ือรัง หรือแบ่งเป็นงานต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น งานใหค้  าปรึกษา
ทัว่ไป งานสุขภาพจิต งานทนัตกรรม งานป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ท่ีจุดบริการจะเนน้การใหค้วามรู้ 
หรือสุขศึกษาเป็นหลกั ร่วมกบัการตรวจสุขภาพเชิงรุก (ตรวจคน้หาโรค ก่อนเกิดโรค เพื่อหาภาวะ
เส่ียง) หรือการคดักรองสุขภาพโดยมีมาตรฐานว่า กลุ่มอายใุด ควรมีการตรวจสุขภาพเร่ืองใดบา้ง 
(การบริการเชิงรุก รุกล ้าเขา้ไปในความคิด ความเขา้ใจ ความรู้สึก ของบุคคล เพื่อใหมี้ความรู้และ
ทศันคติท่ีเหมาะสม น าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง) โดยมีแนวทางการด าเนินงานสุข
ศึกษา ดงัน้ี  
   มีมาตรฐานการใหค้วามรู้ หรือสุขศึกษาแยกตามกลุ่มอายแุละงาน 

1. มีการวางแผนสุขศึกษา 
2. มีทีมพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ (สหวิชาชีพ) 
3. มีการจดักิจกรรมสุขศึกษา การเรียนรู้และพฒันาทกัษะดา้นสุขภาพ เช่น มีการ

ฉายวิดีทศัน์ โดยใชส่ื้อความบนัเทิงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชาวบา้น เพื่อชกัจูงใจใหเ้ห็นความส าคญั
ของการสร้างสุขภาพ 

4. มีการสร้างนวตักรรมในการให้สุขศึกษา เช่น จดัมุมสุขภาพดี ซ่ึงเป็นแนว
ทางการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพท่ีใชร้ะบบส่ือสารสุขภาพในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน โดยจดัวางชุดส่ือประชาสัมพนัธ์มุมสุขภาพดีในจุดบริการ  เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ผลิตส่ือรูปแบบใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยมีาช่วย บางประเทศ
ใชเ้ป็นตูค้อมพิวเตอร์ (คลา้ยตูเ้ล่นเกมในหา้งสรรพสินคา้) เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดความสนใจ 
โดยดดัแปลงมาจากการเล่นเกม เช่น ถามตอบปัญหา ทายภาพ (ส่ือนิทรรศการเพื่อการส่ือสาร
สุขภาพ ตูเ้รียนรู้ทางสุขภาพดว้ยระบบสัมผสั ท่ีใส่เอกสารแผน่พบัความรู้สุขภาพ)   โดยสรุปแลว้
รูปแบบบริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว มีลกัษณะดงัน้ี  

4.1 มีบริการซกัประวติั และบนัทึก โดยมีแบบบนัทึกแยกตามกลุ่มอายหุรือ
ตามลกัษณะงานท่ีมาขอรับบริการ 
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4.2 มีมาตรฐานในการให้บริการแยกตามกลุ่ม เช่น เด็กตอ้งซักประวติั
อะไรบา้ง ตรวจสุขภาพดา้นใดบา้ง ความรู้ท่ีให้เร่ืองใดและใหใ้ครบา้ง วิธีการท่ีใหค้วามรู้ เป็นตน้ 
โดยประชาสัมพนัธ์ให้ผูรั้บบริการทราบเพื่อสามารถให้ขอ้มูลยอ้นกลบัมาพฒันาบริการต่อไป 
(ติดป้าย ติดขั้นตอนรับบริการ) เช่น กลุ่มเด็ก มีการซกัประวติัครอบคลุมและบนัทึก ตรวจสุขภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง พฒันาการ สุขภาพช่องปากและใหค้วามรู้
ผูป้กครอง เป็นตน้ 

4.3 มีบริการวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้ความรู้  การตรวจสุขภาพ
ครบถว้น โดยสัมพนัธ์กบัมาตรฐานการบริการ เช่น แบบซกัประวติัแบบบนัทึกแยกตามกลุ่มอายุ
หรือตามลกัษณะงานท่ีมาขอรับบริการ (อยู่ท่ีหน่วยงาน) และสมุดบนัทึกสุขภาพหรือรับบริการ
ประจ าตวั (อยูท่ี่ผูรั้บบริการ) 

4.4 จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ทางสุขภาพดว้ยตนเอง โดยมีส่ือและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
ภายในศูนยแ์บ่งเป็นโซนต่างๆ ตามกลุ่มอายหุรืองาน โดยก าหนดมาตรฐานการส่งเสริมและป้องกนั
โรคให้เหมาะสมจ าแนกตามกลุ่มอายุหรือแต่ละงานว่าควรประกอบไปด้วยอะไรบา้งจากการ
คาดการณ์สถานการณ์แนวโนม้ในการเกิดโรคว่า ในกลุ่มอายตุ่างๆ มีแนวโนม้ท่ีจะมีภาวะเส่ียงใน
เร่ืองใดบา้ง และจดักิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกนัโรค อาจจดัท าเป็นหอ้งสมุด คน้ควา้
ดว้ยตนเองได ้บริการยมืคืนได ้ มีเจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า มีเอกสารส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น หนงัสือ แผน่
พบั โปสเตอร์เพียงพอ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ดดัแปลงเกมคอมพิวเตอร์มา
ใชก้บัการดูแลสุขภาพ ซ่ึงน่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ การจ าไดดี้กว่าโดยเฉพาะวยัเด็ก วยัรุ่น หรือ
แมแ้ต่ผูใ้หญ่ท่ีมีศกัยภาพ ตลอดจนน าเสนอแบบจ าลองต่างๆ เช่น แบบจ าลองฟัน แบบจ าลองการ
ตรวจเตา้นม แบบจ าลองการตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือหอ้งจ าลองสถานการณ์จริง เช่น การสอน
การลา้งมือ ผูรั้บบริการสามารถปฏิบติัตามไดเ้ลยเม่ืออยูใ่นหอ้งนั้น 

4.5 มีโสตทศันูปกรณ์ เช่น 
4.5.1 หอ้ง Sound Effect ส าหรับงานบางอยา่งท่ีตอ้งใชร้ะบบแสง เสียงท่ี

ช่วยกระตุน้มโนธรรมส านึก หรือปลุกจิตส านึกสาธารณะ เช่น การป้องกนัโรคระบาด อาจตอ้งใช้
เทคนิคท่ีท าใหเ้กิดความหวาดกลวัในกลุ่มเด็ก การใชด้นตรีเพื่อบ าบดัสุขภาพจิต การใชด้นตรีกบั
การสตรีตั้งครรภ ์เป็นตน้ 

4.5.2 ส่ือทางดา้นโสตทศันูปกรณ์ ไดแ้ก่ วิดีทศัน์ โทรทศัน์ เคร่ืองเล่น 
VCD/DVD คอมพิวเตอร์ มีการผลิตส่ือตามความเหมาะสม เช่น ส่ือการสอนดว้ย Power point 
เคร่ือง Visualized Projector 
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4.6 มีสถานท่ีหรือห้องจดัประชุม อบรม ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และ
ทรัพยากร 

4.7 มีสถานท่ีใหค้  าปรึกษาแบบส่วนบุคคลและรายกลุ่ม 
4.8 มีระบบการติดตามผลเฝ้าระวงัทางสุขภาพ 

  2.2 การจัดบริการเชิงรุกในพืน้ทีชุ่มชน 
2.2.1 ภารกิจการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคส าหรับชุมชน ประกอบดว้ย

บริการการตรวจคดักรองสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั การเจบ็ป่วย 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1. บริการการสัมภาษณ์ประวติั และประเมินพฤติกรรมสุขภาพ การตรวจ

ร่างกายและการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
2. บริการการสร้างเสริมภูมิคุม้กนั การใชย้า และการท าหัตถการเพื่อ

ป้องกนัการเจบ็ป่วย 
3. บริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการใหก้ารปรึกษาแนะน า และการ

ใหค้วามรู้ 
2.2.2 การดูแลผูป่้วยท่ีบา้นและชุมชน ตามหลกัการ (Home Health Care: HHC) 

ประกอบไปดว้ยกิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมกบับริบท การฟ้ืนฟูสภาพการ
ป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผูเ้จ็บป่วยท่ีบา้นแบบองคร์วม ร่วมกบัการด าเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน อนัจะท าให้เกิดผลลพัธ์ในการดูแลสุขภาพตนเอง สมาชิกในครอบครัวและ
ชุมชนได ้ มีทีมสุขภาพท่ีรับผิดชอบใหก้ารบริการท่ีมีความเขม้ขน้ ความต่อเน่ืองความครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย และการร่วมมือกบัญาติ โดยมี อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เป็นผู ้
ประสานงานกบัทีมสุขภาพ จดัระบบช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างทีมสุขภาพ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ญาติ และผูป่้วย ท่ีสะดวกเช่ือมโยงกบัระบบการส่งต่อ – รับกลบั 

2.2.3 การดูแลผูป่้วยและผูสู้งอายุระยะสุดทา้ยของชีวิต  (End of Life Care)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.โดยทีมสุขภาพรับผดิชอบ มีหนา้ท่ีในการใหค้  าแนะน า การดูแล
ผูป่้วยและผูสู้งอายุระยะสุดทา้ยของชีวิตแก่ผูป่้วยและญาติ ซ่ึงตอ้งก าหนดช่องทางส่ือสารได้
โดยตรงและสะดวก 

2.2.4 การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน กลุ่มเครือข่ายสุขภาพ และองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน ทีมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการด าเนินภารกิจเชิงรุกท่ีตอ้ง
ร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ด 
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ตอนที ่5 การศึกษาการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) 
 ในการศึกษาการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ผูว้ิจยัไดก้ าหนด
เกณฑใ์นการคดัเลือกเฉพาะโครงการท่ี (1) ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางในระดบัสากล (2) ไดรั้บ
การตีพิมพ์หรือน าเสนอในระดับนานาชาติ หรือ (3) ผ่านการน าเสนอในเวทีระดับชาติ โดยได้ผล
การศึกษาดงัน้ี 
 1.  การศึกษาการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ป็นเลศิ ในประเทศไทย 
  โครงการพฒันาคุณภาพการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิเพื่อการดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพและเจ็บป่วยเร้ือรัง  ผูด้  าเนินงาน: สถาบนัวิจยัและ
พฒันาระบบสุขภาพชุมชน ปีท่ีน าเสนอ: พ.ศ. 2550 เหตุผลในการเลือก:  มีแนวปฏิบติัในการพฒันา
เจา้หนา้ท่ีท่ีชดัเจน และมีคุณค่าและความส าคญัต่อการพฒันางานสร้างเสริมสุขภาพ 
  วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาศกัยภาพและความสามารถการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ 
เจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิใหด้ าเนินงานท่ีมีคุณภาพ และมีความต่อเน่ืองในการบริการท่ีเป็นเลิศต่อ
ผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพและเจบ็ป่วยเร้ือรัง 
  แนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันา  

1. การดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพและเจบ็ป่วยเร้ือรัง  
2. การสร้างเสริมสุขภาพภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน  
3. การประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและแพทยพ์ื้นบา้น 
4. การพฒันาหน่วยบริการแบบมุ่งประสานและจดัการดา้นสุขภาพ 

  วิธีการจดัท าเป็นโครงการวิจยัและพฒันาคุณภาพการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพใน
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดย 

1. จดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสนบัสนุนใหเ้กิดชุมชนปฏิบติัการ (Community 
of  Practice) และเครือข่าย 

2. การนิเทศอย่างใกลชิ้ดจากพี่เล้ียงทั้งระดับภาคและระดับพื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย: 
บุคคลากรประจ าหน่วยบริการปฐมภูมิพื้นท่ีการด าเนินการ: หน่วยบริการปฐมภูมิ 27 แห่งกระจายใน 4 
ภาค รวม 17 จงัหวดั 
  ผลการด าเนินงาน  
  1. บุคลากรมีแนวคิดและมุมมอง “ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง” มากกว่าการ “ยดึกิจกรรม 
(สร้างเสริมสุขภาพ) เป็นศูนยก์ลาง”   
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  2. บุคลากรปรับแบบแผนการท างานของหน่วยบริการของตนเป็น “การประสานและการ
จดัการ (Co-Ordinate) ดา้นสุขภาพ” มากกวา่เป็น “หน่วยใหบ้ริการ (Provide)” ทางสุขภาพเพียง
อยา่งเดียว  

  3. หน่วยบริการปฐมภูมิพฒันาศกัยภาพและความสามารถของตนอย่างต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของตนใหมี้คุณภาพสูงข้ึน  

 2.  การศึกษาการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ป็นเลศิ ในต่างประเทศ  

  2.1 A Best Practice Model for Health Promotion Programs in Aboriginal  
Communities (Royden James Howie) และ  Health promotion framework with an ‘Aboriginal lens’ 
(Marion Cincotta) ที่มา www.health.vic.gov.au 

   ผูด้  าเนินงาน Royden, James Howie และ Marion , Cincotta (2012)  

   เหตุผลในการเลือก  ให้มุมมองและแนวปฏิบติัทั้งในการพฒันาบุคลากรสุขภาพ 
ประชาชน ชุมชน และการก าหนดกลวิธีท่ีเหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพบนฐานวฒันธรรมเฉพาะ 
และดว้ยการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีของชาวชุมชน 

   วตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาหาแนวทาง และจดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร
สาธารณสุขร่วมกบัชาวชุมชนอาบอริจิน ออสเตรเลีย  

    แนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันา 

   1. แนวคิดสาธารณสุขบริการดว้ยหวัใจมนุษย ์

   2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   3. ภูมิปัญญาของชุมชน และวฒันธรรม  

   4. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 

   5. การพฒันาโปรแกรม 

    กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี ชาวอบอริจิน และผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ี  Wodongan ประเทศ
ออสเตรเลีย 

   ผลการด าเนินงาน ไดแ้นวทางพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับชุมชนชาว
อาบอริจิน  
   1. เจา้หนา้ท่ี อาสาสมคัร และแกนน าสุขภาพจากชุมชน  
   2. วฒันธรรมและการระดมการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน  พฒันาวิธีการและ
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเขา้ถึงผูรั้บบริการ  
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   3. แผน โปรแกรม และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  
  2.2 Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion 
Capacity Building in Europe (Project number 20081209) 
   ผูด้  าเนินงานคณะกรรมการการพฒันามาตรฐานทางความสามารถและวิชาชีพ
ของเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพของยโุรป โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก The Executive Agency of 
Health and Consumer (EAHC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตค้ณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) โดยน าเสนอในปีค.ศ. 2010 
   เหตุผลในการเลือก ให้เกณฑใ์นการคดัเลือกและพฒันาเจา้หนา้ท่ีท่ีชดัเจน และแนะ
แนวทางในการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานระดบัภูมิภาคของยุโรป ท่ีมีคุณค่าและความส าคญัต่อการ
พฒันางานสร้างเสริมสุขภาพ 
   วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันากรอบการปฏิบติั (Framework of Practice) ท่ีสร้างมาตรฐาน
ทางความสามารถและวิชาชีพของเจา้หนา้ท่ีในงานสร้างเสริมสุขภาพของยโุรป และฝึกเจา้หนา้ท่ีในงาน
สร้างเสริมสุขภาพของยโุรปใหมี้ความสามารถดา้นการเสริมสร้างสุขภาพตรงตามมาตรฐาน   
   แนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันา  

1. แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบตัรออตตาวา นโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ 
การสาธารณสุขกระบวนทศัน์ใหม่ของ WHO (WHO’s New Public Health) และการจดัการสภาพแวดลอ้มและ
ระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ือประโยชนต่์อสุขภาพ  

2. แนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจ และการสร้างชุมชนเขม้แขง็  
3. แนวคิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่และแนวคิดการศึกษานอกระบบ 

   กระบวนการด าเนินงาน   
1. ศึกษา ออกแบบ พฒันา และก าหนดมาตรฐานทางความสามารถและวิชาชีพของ

เจา้หนา้ท่ีตามกฎบตัรออตตาวา ในช่ือ “CompHP Core Competencies”  
2. จดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแก่เจา้หนา้ท่ีให้มีความสามารถดา้นการเสริมสร้าง

สุขภาพตรงตามมาตรฐาน ซ่ึงจะส่งผลกระทบทางบวกต่อการปรับปรุงบริการทางสาธารณสุขของยโุรป 
   กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีในงานสร้างเสริมสุขภาพของยโุรป ท่ีไดรั้บการคดัเลือก 
   พื้นท่ีการด าเนินการ: ภูมิภาคยโุรป 
   ผลการด าเนินงาน  
   1. ไดส้มรรถนะหลกัของผูป้ฏิบติังานสร้างเสริมสุขภาพ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1.1 การมีจริยธรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ เจา้หนา้ท่ีตอ้งค านึงถึงความเท่าเทียม
และความยติุธรรมทางสงัคม ความเคารพต่อความเป็นอิสระและการเลือกของบุคคลและกลุ่ม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

71 

1.2 การมีความรู้ ความสามารถดา้นการเสริมสร้างสุขภาพ  เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความรู้
หลากหลายบนพื้นฐานของแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยัดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ ท่ีสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

1.3 การสร้างความร่วมมือ เจา้หน้าท่ีตอ้งเปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการ ชุมชน และ
เครือข่ายมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีในงานเสริมสร้างสุขภาพ     
   2. ไดคุ้ณสมบติัของผูป้ฏิบติังานและแนวปฏิบติัท่ีพึงประสงค์ในการสร้างเสริม
สุขภาพ 9 ประการ ไดแ้ก่ 
        2.1 สร้างเจา้หนา้ท่ีให้เกิดการเปล่ียนแปลง สามารถท าหนา้ท่ีพฒันาความสามารถ
ดา้นสร้างเสริมสุขภาพ ใหก้บับุคคล กลุ่ม ชุมชน และองคก์ร เพื่อท่ีชุมชนจะไดป้รับปรุงสุขภาพและลด
ความเหล่ือมล ้าทางสุขภาพ โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ท างานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ โดยชักจูงให้เกิดการพฒันานโยบาย
สาธารณะ ซ่ึงมีผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพและลดความเหล่ือมล ้าทางสุขภาพ 

2. ใชว้ิธีการสร้างเสริมสุขภาพท่ีสนบัสนุนการสร้างเสริมพลงัอ านาจ การมี
ส่วนร่วม การร่วมมือ และความเท่าเทียม เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มและสถานท่ีท่ีสร้างเสริมสุขภาพ 

3. ใชว้ิธีการพฒันาชุมชนเพื่อท าให้การมีส่วนร่วมของชุมชมและความรู้สึก
เป็นเจา้ของชุมชนเขม้แขง็ข้ึน และสร้างความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ 

4. เอ้ือให้เกิดการพฒันาทกัษะในการเสริมสร้างและท านุบ ารุงพฤติกรรม
สุขภาพ ท่ีช่วยคงสภาพและปรับปรุงสุขภาพ 

5. ท างานร่วมกบัภาคีหลกัเพื่อการปรับเปล่ียนบริการทางสุขภาพ  
    2.2 สนับสนุนดา้นสุขภาพ เจา้หน้าท่ีสร้างเสริมสุขภาพเป็นผูท่ี้สนับสนุนให้
บุคคล ชุมชน และองคก์ร ปรับปรุงสุขภาพและสุขภาวะ และสร้างความสามารถในเร่ืองการสร้างเสริม
สุขภาพ ดงัน้ี 

1. ใชก้ลยทุธ์ เทคนิคสนบัสนุน และส่ือในการสร้างเสริมสุขภาพ 
2. มีส่วนร่วมและจูงใจให้ภาคีหลกัเกิดการพฒันาและส่งเสริมพฤติกรรม

สุขภาพ 
3. สร้างการตระหนกัรู้และจูงใจให้เกิดความคิดเห็นสาธารณะในประเด็นทาง

สุขภาพ 
4. สนบัสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการพฒันานโยบาย แนวปฏิบติั และแนวทาง

การท างาน ซ่ึงส่งผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพและลดความเหล่ือมล ้าทางสุขภาพ 
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5. เอ้ือให้กลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายส่ือสารความตอ้งการของพวกเขาและ
สนบัสนุนแหล่งทรัพยากรและความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพ 
    2.3 เป็นตวักลางระหว่างภาคีต่างๆ เจา้หนา้ท่ีสร้างเสริมสุขภาพเป็นผูท่ี้ท างาน
ร่วมกบักบัภาคส่วนต่างๆ เพื่อคงผลกระทบและความยัง่ยนืในการสร้างเสริมสุขภาพ ดงัน้ี 

1. ร่วมมือกบัภาคีต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กิดการสร้างเสริมสุขภาพ 
2. เอ้ือใหเ้กิดการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสะทอ้นถึงคุณค่าและ

หลกัการในการสร้างเสริมสุขภาพ 
3. สร้างความร่วมมือท่ีประสบผลส าเร็จผ่านการท างานร่วมกัน โดยเป็น

ตวักลางระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในภาคส่วนต่างๆ 
4. เอ้ือให้เกิดการพฒันาและความยัง่ยืนในการร่วมมือและเครือข่ายในการ

สร้างเสริมสุขภาพ 
    2.4 มีการส่ือสาร เจา้หนา้ท่ีสร้างเสริมสุขภาพเป็นผูท่ี้ส่ือสารเร่ืองการสร้างเสริม
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ี
หลากหลาย ดงัน้ี 

1. ใชท้กัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งทกัษะการเขียน การพดู ภาษากาย 
และการฟัง 

2. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและส่ืออ่ืนๆ เพื่อรับและเผยแพร่ขอ้มูลเร่ืองการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

3. ใชว้ิธีการและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมส าหรับกลุ่มและ
พื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัออกไป 

4. ใชก้ารส่ือสารระหว่างบุคคลและทกัษะของกระบวนการกลุ่มเพื่อเอ้ือให้
บุคคล กลุ่ม ชุมชน และองคก์ร ปรับปรุงสุขภาพ และลดความเหล่ือมล ้าทางสุขภาพ 
    2.5 มีภาวะผูน้ า เจา้หนา้ท่ีสร้างเสริมสุขภาพเป็นผูท่ี้ก่อใหเ้กิดการพฒันาวสิยัทศัน์
และแนวทางร่วมกนัในการสร้างเสริมสุขภาพ ดงัน้ี 

1. ท างานร่วมกับภาคีท่ีมีวิสัยทัศน์และแนวทางร่วมกันในการสร้างเสริม
สุขภาพ 

2. ใชท้กัษะความเป็นผูน้ า ซ่ึงเอ้ือให้เกิดการสร้างเสริมพลงัอ านาจและการมี
ส่วนร่วม ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม การเจรจาต่อรอง การจูงใจ การจดัการความขดัแยง้ การตดัสินใจ การ
เอ้ืออ านวย และการแกปั้ญหา 
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3. สร้างเครือข่ายและจูงใจภาคีในการน าความเปล่ียนแปลงเพื่อปรับปรุง
สุขภาพและลดความเหล่ือมล ้า 

4. รวบรวมความรู้ใหม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานและตอบสนองต่อความ    
ทา้ทายท่ีเกิดข้ึนในการสร้างเสริมสุขภาพ 

5. ท าใหเ้กิดการระดมและการจดัการแหล่งทรัพยากรในการสร้างเสริมสุขภาพ 
6. ช่วยให้ทีมและองคก์รเกิดการเรียนรู้ในการพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพให้

กา้วหนา้ 
    2.6 มีความสามารถในการประเมิน เจา้หนา้ท่ีสร้างเสริมสุขภาพเป็นผูท่ี้ท าการ
ประเมินความจ าเป็นและคุณประโยชน์ในการร่วมมือกบัภาคีต่างๆ ในบริบทของปัจจยัทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรม และชีววิทยา ซ่ึงส่งเสริมหรือส่งผลต่อสุขภาพ 

1. ใชว้ิธีการแบบมีส่วนร่วม เพื่อดึงภาคีเขา้มามีส่วนร่วมกระบวนการประเมิน 
2. ใชว้ิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย ทั้งวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3. รวบรวม ทบทวน และประเมินข้อมูลและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

รายงานการสร้างเสริมสุขภาพ 
4. คน้หาปัจจยัทางสุขภาพท่ีส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
5. คน้หาความจ าเป็นทางสุขภาพ คุณประโยชน์ท่ีมี และแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการสร้างเสริมสุขภาพ 
6. ใชว้ิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมและจริยธรรม 
7. คน้หาล าดบัความส าคญัในการสร้างเสริมสุขภาพในการร่วมมือกบัภาคี ซ่ึง

วานพื้นฐานอยูบ่นหลกัฐานท่ีมีอยูแ่ละคุณค่าทางจริยธรรม 
    2.7 วางแผน เจา้หนา้ท่ีสร้างเสริมสุขภาพเป็นผูท่ี้ตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์น
การสร้างเสริมสุขภาพท่ีช้ีวดัได ้ซ่ึงวางพื้นฐานอยู่บนการประเมินความจ าเป็นและคุณประโยชน์ใน
ความร่วมมือกบัภาคีต่างๆ ดงัน้ี 

1. ระดมพล สนบัสนุน และท าให้ภาคีมีส่วนในการวางแผนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

2. ใชโ้มเดลท่ีทนัสมยัและวิธีการท่ีเป็นระบบในการวางแผนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

3. สร้างแผนการด าเนินงานท่ีตรวจสอบได ้ภายในแหล่งทรัพยากรท่ีจ ากัด 
และเช่ือมโยงกบัความจ าเป็นและคุณประโยชน์ท่ีมี 
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4. สร้างและเผยแพร่เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์เหมาะสม ตรงกบัความจริง 
และช้ีวดัได ้ในการสร้างเสริมสุขภาพ 

5. คน้หากลยทุธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

    2.8 ด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ เจา้หนา้ท่ีสร้างเสริมสุขภาพเป็นผูท่ี้
ด าเนินการดา้นการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ให้ความสนใจกบัวฒันธรรม 
และมีจริยธรรม โดยร่วมมือกบัภาคีต่างๆ ดงัน้ี 

1. ใชก้ระบวนการท่ีมีจริยธรรม มีการเสริมสร้างสร้างเสริมพลงัอ านาจอ านาจ 
เหมาะสมกบัวฒันธรรม และมีส่วนร่วม ในการด าเนินการดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ 

2. สร้าง ทดลอง และใชแ้หล่งทรัพยากรและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

3. จดัการแหล่งทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

4. เอ้ือให้โปรแกรมเกิดความยัง่ยืนและภาคีรู้สึกเป็นเจา้ของในการสร้างเสริม
สุขภาพ โดยการใหค้  าแนะน าและการร่วมมือกนัท างาน 

5. ติดตามคุณภาพของกระบวนการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับเป้าหมายและ
วตัถุประสงคใ์นการสร้างเสริมสุขภาพท่ีตั้งไว ้

    2.9 มีความสามารถในการติดตามผลและการวิจยั เจา้หนา้ท่ีสร้างเสริมสุขภาพใช้
วิธีการติดตามผลและการวิจยัท่ีเหมาะสม ในการร่วมมือกบัภาคีต่างๆ เพื่อก าหนด reach ผลกระทบ และ
ประสิทธิภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ ดงัน้ี 

1. คน้หาและใชเ้คร่ืองมือในการประเมินผลและวิธีการวิจยัดา้นการสร้างเสริม
สุขภาพท่ีเหมาะสม 

2. รวมเอาการประเมินผลไวใ้นการวางแผนและการด าเนินการในการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

3. ใชผ้ลการประเมินในการขดัเกลาและปรับปรุงการสร้างเสริมสุขภาพ 

4. ใชก้ารวิจยัและกลยทุธ์ท่ีมีหลกัฐานรองรับในการปฏิบติังาน 

5. ก่อให้เกิดการพฒันาและการเผยแพร่การประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพ
และกระบวนการวิจยั 
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  2.3 Best Practice : A normative framework for optimal health promotion and disease 
prevention, Switzerland 

   ผูด้  าเนินงาน: หน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพสวิสเซอร์แลนด ์(Health Promotion 
Switzerland) เผยแพร่คร้ังแรกในปีค.ศ. 2007 (version 1.0) ต่อมาในปีค.ศ. 2010 มีการปรับปรุงภายหลงั
การประชุมดา้นการสร้างเสริมสุขภาพของโลก (the 20th IUHPE World Conference for Health 
Promotion) (version 1.1) 

   เหตุผลในการเลือก  เป็นงานท่ีมีการก าหนดเกณฑใ์นการด าเนินงาน ท่ีใหค้วามส าคญั
ต่อการพฒันางานสร้างเสริมสุขภาพ 

   วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันากรอบการปฏิบติัพื้นฐานส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกนัโรค ใชเ้ป็นแนวทางให้ผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใช ้โดยปรับเปล่ียนไปตามบริบท 
และเพื่อฝึกเจา้หนา้ท่ีในงานสร้างเสริมสุขภาพของสวิสเซอร์แลนดใ์หมี้ความสามารถดา้นการเสริมสร้าง
สุขภาพและความรับผดิชอบทางจริยธรรม 

   วิธีการด าเนินงาน   

   1. พฒันากรอบการปฏิบติัพื้นฐานส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค ดงัน้ี 

1.1 สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีชดัเจน จากการสร้างกลยทุธ์ท่ีแขง็แกร่ง มีความ
เป็นวิชาชีพ และมีลกัษณะทางการเมือง 

1.2 สร้างการปฏิบติัท่ีเขม้ขน้ ซ่ึงมีความเป็นวิทยาศาสตร์ ปรับเปล่ียนไปตาม
บริบท มีความเป็นระบบ และมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

1.3 ท าให้เกิดความโปร่งใส ความครอบคลุม และความสอดคล้องของการ
ตดัสินใจในการปฏิบติัทางวิชาชีพในทุกระดบั 

1.4 ท าใหกิ้จกรรมและการท างานดา้นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคมี
ความถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

1.5 วางต าแหน่งการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้ชัดเจนภายใน
ขอบเขตงานดา้นสาธารณสุขและดา้นอ่ืนๆ ของสังคม 

1.6 เพิ่มแรงจูงใจและความเช่ือมัน่ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ในการท าให้เกิดการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคมีหลกัฐานรองรับ  
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   2. จดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าท่ีงานสร้างเสริมสุขภาพของ
สวิสเซอร์แลนดใ์หมี้ความสามารถดา้นการเสริมสร้างสุขภาพ  
   กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีใน 
    ผลการด าเนินงาน   
   1. ไดก้รอบและเกณฑ์การปฏิบติัพื้นฐานส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกนัโรค   3 มิติ คือ (1) มิติทางคุณค่า (2) มิติทางองคค์วามรู้ และ (3) มิติทางบริบท ดงัน้ี 

1.1 มิติทางคุณค่า เม่ือมีการตัดสินใจทางกลยุทธ์และเม่ือมีการวางแผน การ
ปฏิบติังาน และการประเมินผลกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ควรมีการ
พิจารณาคุณค่าพื้นฐาน และหลกัการของการสร้างเสริมสุขภาพ  โดยการส่ือสารถึงคุณค่าและหลกัการ
พื้นฐานของการสร้างเสริมสุขภาพ ขณะเดียวกนัการตดัสินใจทางกลยุทธ์และกิจกรรมดา้นการสร้าง
เสริมและการป้องกนัสุขภาพ ควรพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัโดยมีการอธิบายเหตุและผลอยา่งชดัเจน 

1.2 มิติทางองคค์วามรู้ การตดัสินใจและกิจกรรมต่างๆ ควรวางพื้นฐานอยู่บน
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ มีการวิจยัและการทบทวนความรู้ (รวมถึงขอ้คน้พบ) ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ กระบวนการวิจยัควรมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัประเภทของความรู้ท่ี
ตอ้งการจะไดรั้บ  การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคควรสร้าง
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ เช่น หากพบช่องว่างหรือขอ้จ ากดัของความรู้หรือขอ้คน้พบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างเสริมสุขภาพ ควรบนัทึกช่องว่างหรือขอ้จ ากดัน้ีไวแ้ละส่ือสารไปยงัภาคีท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี 
การตดัสินใจและกิจกรรมต่างๆ ควรอยู่บนพื้นฐานความรู้ท่ีส าคญัอ่ืนๆ อาทิเช่น ความคิดเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  ความรู้จากการปฏิบติั  

1.3 มิติทางบริบท เม่ือมีการตดัสินใจทางกลยุทธ์และเม่ือมีการวางแผน การ
ปฏิบติังาน และการประเมินผลกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ควรมีการ
พิจาณาเร่ืองบริบทอยา่งเหมาะสม   
   2. ไดแ้นวปฏิบติัตามกรอบและเกณฑส์ าหรับการปฏิบติังาน   ดงัน้ี 
        2.1 การประมวลผลองคค์วามรู้และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (ทางวิทยาศาสตร์) 

2.1.1 เกณฑด์า้นองคค์วามรู้ มีการวิจยัและประมวลผลความรู้และหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์ในประเด็นท่ีสนใจเพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน  มีการรวบรวมช่องว่างหรือขอ้จ ากดัของ
ความรู้และหลกัฐานดา้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคที่ส าคญั และส่ือสารไปยงัภาคีท่ี
เหมาะสม (เช่น องคก์รดา้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคระดบัชาติ ศูนยก์ลาง เครือข่าย และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง)  ในการเขา้ถึงและการเลือกสรรความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ควรพิจารณาประเภทของ
การศึกษา (study type) และการออกแบบการศึกษา (study design) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งการ
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ส ารวจ  น าความคิดเห็นหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญ (เช่น จากรายงานโครงการ การประเมิน
ตนเอง)  เป็นแหล่งขอ้มูลเพิ่มเติม และควรมีการสงัเคราะห์และประมวลผลอยา่งระมดัระวงั    

2.1.2 เกณฑด์า้นคุณค่า/บริบท  ควรแสดงรายงานการสังเคราะห์คน้พบทาง
วิทยาศาสตร์อยา่งเปิดเผย ว่ามีการศึกษาหรือทบทวนในประเด็นต่อไปน้ีอยา่งเป็นระบบหรือไม่ ไดแ้ก่ 
ความเท่าเทียมทางสุขภาพ (เพศ สถานภาพทางสังคม-เศรษฐกิจ อายุ ภูมิหลงัเร่ืองการยา้ยถ่ิน เป็นตน้) 
และขอ้มูลของสมมติฐานท่ีสร้างข้ึนจากบริบท หรือขอ้มูลของบริบทท่ีแทจ้ริงของวิธีการท่ีน ามา
วิเคราะห์ มีการใหน้ ้ าหนกักบัขอ้คน้พบจากการศึกษาหรือการทบทวนขอ้มูลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบับริบท 
และ/หรือ การพิจารณาแง่มุมในเร่ืองความเท่าเทียมทางสุขภาพ (เช่น เพศ) 
       2.2 การหาความรู้หรือหลกัฐาน และเอกสารช้ีแนะ/สรุปยอ่ ในการสร้างเสริมสุขภาพ 

2.2.1 เกณฑด์า้นคุณค่า หมายถึง เคร่ืองมือหรือผลิตภณัฑท่ี์พฒันาข้ึนนั้นควร
เก่ียวขอ้งกบัตวัแทนของกลุ่มผูใ้ช ้สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างเสริมพลงัอ านาจ การมีส่วน
ร่วม ความยัง่ยืน และโอกาสท่ีเท่าเทียม ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค  ขณะเดียวกนัควร
สร้างแนวปฏิบติัในรูปแบบของเอกสาร/สรุปย่อ และแบบตรวจสอบรายการท่ีทุกคนเขา้ใจได ้และมี
ประโยชน์ส าหรับกลุ่มประชาชนท่ีมีความรู้ทางดา้นสุขภาพต ่า มีระดบัการศึกษาและสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจต ่าหรือมีภูมิหลงัในเร่ืองการยา้ยถ่ิน 

2.2.2 เกณฑ์ดา้นองคค์วามรู้ แนวปฏิบติั เอกสารช้ีแนะ/สรุปย่อ และแบบ
ตรวจสอบรายการ สอดคลอ้งกบัความรู้ทางวิทยาศาสตร์   เคร่ืองมือเหล่าน้ีวางพื้นฐานอยูบ่นความรู้ท่ีดี
ในเร่ืองบริบทท่ีจะน าเคร่ืองมือเหล่าน้ีไปใช ้น าเคร่ืองมือ ผลิตภณัฑ ์และประสบการณ์ ทั้งในระดบัชาติ
และระดบันานาชาติ ท่ีมีอยูแ่ลว้ มาใชใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้และอาจมีการน ามาปรับปรุงก่อนใช ้

2.2.3 เกณฑด์า้นบริบท สร้างและวางโครงสร้างเคร่ืองมือต่างๆ ใหไ้วต่อบริบท
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (เช่น ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ ผูต้ดัสินใจในฝ่ายบริหารและการเมือง หรือกลุ่ม
ประชากรท่ีเจาะจง)  หน่วยงานผูเ้ช่ียวชาญ (ระดบัชาติ) หรือศูนยส่์งเสริมความสามารถดา้นการสร้าง
เสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัประยุกต ์แต่ละฝ่ายรับผิดชอบใน
การพฒันาและอพัเดทผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี (เป็นไปไดว้า่ อยูใ่นส่วนของแรงงาน) 
         2.3 การพฒันากลยทุธ์การท างานร่วมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.3.1 เกณฑด์า้นคุณค่า  ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งแสดงความคิดเห็นต่อคุณค่าพื้นฐาน
และหลกัการดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ/สาธารณสุข (โดยเฉพาะเร่ืองความเท่าเทียม การสร้างเสริมพลงั
อ านาจ และการมีส่วนร่วม) โดยมีคุณค่าพื้นฐานและหลกัการในการพฒันากลยทุธ์ท่ีตรงกนั และบนัทึก
ความคิดเห็นของพวกเขาในขอ้ตกลงท่ีเขียนข้ึนอย่างเหมาะสม และภาคีท่ีส าคญัท่ีสุดมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันากลยทุธ์ตั้งแต่แรกเร่ิม 
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2.3.2 เกณฑด์า้นองคค์วามรู้ มีการวิเคราะห์และประเมินความหลากหลายของ
กลยทุธ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความรู้ท่ีหนกัแน่น มีการวิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาหากไม่มีการลงมือท าอะไร 
หรือผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสุขภาพของประชากร 

2.3.3 เกณฑ์ดา้นบริบท ปรับเปล่ียนการพฒันากลยุทธ์ให้สอดคลอ้งไปกบั
นโยบายดา้นสุขภาพ มีการวิเคราะห์บริบทอย่างเป็นระบบในบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง (ระดบัชาติไปจนถึง
ระดบัทอ้งถ่ิน) และปัจจยัทางบริบทท่ีส าคญัอ่ืนๆ (เช่น ปัจจยัทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การเงิน 
ฯลฯ) การพฒันากลยทุธ์ควรค านึงเร่ืองแหล่งทรัพยากรทางสถาบนัทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเร่ือง
ความเป็นไปไดข้องปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
      2.4 การวางแผนและการปฏิบติังานในโครงการและโปรแกรมดา้นการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกนัโรค 

2.4.1 เกณฑด์า้นคุณค่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีส าคญัท่ีสุด (ผูส้นบัสนุน ผูใ้ห้ทุน 
ทีมงานของโครงการ)  มีการอภิปรายคุณค่าและหลกัการท่ีตั้งข้ึนอย่างเปิดเผยและมีการให้ค  านิยาม
คุณค่าและหลกัการท่ียดึถือร่วมกนั   

2.4.2 เกณฑด์า้นความรู้ ควรใหข้อ้มูลดา้นระบาดวิทยาเก่ียวกบัความชุกของโรค 
(เช่น อตัราของโรคเบาหวาน เป็นตน้) หรือขอบเขตของพฤติกรรมท่ีท าลายสุขภาพ (เช่น การบริโภคสุรา 
เป็นตน้) ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการทบทวนอยา่งเป็นระบบในเร่ืองประสิทธิภาพของวิธีการ หรือผลลพัธ์
จากการประเมินการโครงการและวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้รวมถึงการรวบรวม
ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญและจากประสบการณ์อยา่งเป็นระบบ สามารถก่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพท่ี
วางพื้นฐานอยูบ่นความรู้ หรือใชค้วามรู้เหล่าน้ีในการตรวจสอบวิธีการหรือโครงการต่างๆ  ควรน าขอ้
คน้พบและประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการบริหารจดัการโครงการและการพฒันาคุณภาพของโครงการมาใช้
ในการวางแผน 

2.4.3 เกณฑด์า้นบริบท ในการออกแบบโครงการและโปรแกรม ควรให้
ความส าคญักบัการวิเคราะห์บริบท มีการตรวจสอบปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานที่ประสบ
ความส าเร็จ หากมีการถ่ายโอนความคิดของโครงการไปยงัสภาพแวดลอ้มใหม่ ควรมีการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบปัจจยัดา้นบริบทของพื้นท่ีด าเนินการทั้งสองพื้นท่ี เน่ืองจากโดยปกติแลว้ปัจจยัดา้นบริบทท่ี
แตกต่างกนัน าไปสู่การปรับเปล่ียนการออกแบบโครงการไม่มากกน็อ้ย 
   2.5 การประเมินผูส้มคัรขอทุนในโครงการและโปรแกรมดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัโรค 
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2.5.1 เกณฑด์า้นคุณค่า วิธีการประเมินควรโปร่งใส มีหลายระดบั และสร้างข้ึน
โดยอิสระบนฐานของหลกัการดา้นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 

2.5.2 เกณฑด์า้นความรู้ การประเมินผูส้มคัรขอทุน มีเกณฑห์ลกั ดงัน้ี มีการ
บรรยายวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจนและครอบคลุมหรือไม่ องคค์วามรู้ล่าสุดท่ีน าเสนอ (ขอ้คน้พบ ความรู้
จากผูเ้ช่ียวชาญ และความรู้จากประสบการณ์) มีการวิจยัมาแลว้อยา่งเหมาะสมหรือไม่ และการวางแผน
โครงการท าบนพื้นฐานของขอ้คน้พบทางการวิจยัหรือไม่ ส าหรับวิธีการประเมินควรมีเคร่ืองมือ
ประเมินท่ีทนัสมยั 

2.5.3 เกณฑด์้านบริบท ในการประเมินผูส้มคัร ควรน าระดับของบริบท 
(ระดบัชาติ ระดบัศาสนา ระดบัทอ้งถ่ิน เป็นตน้) และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ทางสังคม ทางการเมือง ทาง
การเงิน เป็นตน้) มาพิจารณาดว้ย 
   2.6 การประเมินผลกิจกรรมดา้นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 

2.6.1 เกณฑ์ด้านคุณค่า ควรพิจารณาผลกิจกรรมในฐานะท่ีเป็นเกณฑ์การ
ประเมินแนวขวาง(transversal evaluation criteria)  บนหลกัการพื้นฐานดา้นการสร้างเสริมสุขภาพโดย   
พิจารณาเร่ืองผลของความเท่าเทียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ  และด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการ
มีส่วนร่วม เช่น การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เพื่อส่งเสริมการประเมินตนเองและ
ความสามารถในการประเมินผล รวมถึงการส่งเสริมผลท่ีเกิดข้ึนกบัพวกเขา 

2.6.2 เกณฑ์ดา้นความรู้ การประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลภายนอก 
(external evaluation) ตอ้งมีการน าความรู้เชิงประจกัษแ์ละเชิงทฤษฎีจ านวนมากมาพิจารณา และการ
ประเมินผลตอ้งวางพื้นฐานอยูบ่นความรู้เหล่าน้ี โมเดลผลกระทบ (impact model) คือตวัช่วยในการมอง
ภาพรวมของความซบัซอ้นของการวิจยั ในการสร้างโครงสร้างของความรู้ท่ีมีอยู ่การระบุถึงช่องว่าหรือ
ขอ้จ ากดัของความรู้ และการปรับเปล่ียนแผนการด าเนินการและการปะเมินผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ ควร
น าความซบัซอ้นของการวิจยัมาพิจารณาในการประเมินการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค ใน
การวิจยัจ านวนมาก การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม (randomize control) ไม่เหมาะส าหรับการ
ประเมินผลวิธีการท่ีใหค้วามส าคญักบัพื้นท่ีด าเนินการ (setting-oriented intervention) ควรมีการรวมเอา
วิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์ท่ีแตกต่างเขา้ดว้ยกนั เพื่อแกปั้ญหาการประเมิน จ าเป็นตอ้งใหค้วามใส่ใจ
ในเร่ืองการทบทวน การกระจาย และการประคบัประคอง (valorization) ผลการประเมินมากข้ึน เพื่อเพิ่ม
ความรู้ท่ีพร้อมใชง้านได ้
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2.6.3 เกณฑ์ดา้นบริบท การประเมินผลท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยการวิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบ่งช้ีถึงปัจจยัความส าเร็จและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบท การแปลหมายความผลการ
ประเมินควรมีความชดัเจนว่าปัจจยัทางบริบทใดมีผลต่อผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน จ าเป็นตอ้งน าผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การประเมินท่ีส าคญัท่ีสุดมาพิจารณาดว้ย เน่ืองจากพวกเขาใชค้วามรู้เฉพาะในการวางแผนและการแปล
ความหมายผลการประเมิน ผลจากการประเมินในระบบทางสังคมท่ีซบัซอ้นข้ึนอยูก่บับริบทเฉพาะเสมอ 
จ าเป็นตอ้งระมดัระวงัในการขยายขอบเขตของผลการประเมินไปยงับริบทอ่ืนๆ 
  2 .4 Community Pharmacy, Health Promotion and Public Health in England  
   ผูด้  าเนินงาน: Murray, England ในปี ค.ศ. 2009  
   เหตุผลในการเลือก  น าเสนอมุมมองและขอ้พิจารณาการด าเนินงานของบุคลากร
สุขภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มเภสชักร เพื่อการท างานสร้างเสริมสุขภาพของเภสัชกรชุมชน 
   วตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัญหา ความตอ้งการ ความคาดหวงัของผูใ้ชย้าหรือผูป่้วย 
และการสร้างเสริมสุขภาพของเภสัชกรในชุมชนต่างๆ ของเมือง Camden, England 
   วิธีการ จดัโครงการ Green Light Pharmacy ท่ีมุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนผา่นเภสชักร 
ชุมชน และร้านขายยาในเมือง Camden, England  
   กลุ่มเป้าหมาย: เภสัชกรชุมชน เมือง Camden, England 
    ผลการด าเนินโครงการ  

1. ผูใ้ชย้าหรือผูป่้วยในชุมชนต่างๆ ของเมือง Camden, England มีความคาดหวงัต่อ
การณรงคส์ร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมจากเภสัชกรและร้านขายยาชุมชน  

2. เภสัชกรชุมชนนิยมใชก้ารปรึกษา การแจกเอกสาร และการท าป้ายความรู้ในการ
สร้างเสริมสุขภาพจากหอ้งยาหรือร้านขายยา  

3. ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งพฒันา ส าหรับเภสัชกรในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ชย้าหรือ
ผูป่้วย คือ 

3.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจากห้อง
ยาหรือร้านขายยา 

3.2 การปรับเปล่ียนทศันคติจากผูใ้หข้อ้มูลเพยีงอยา่งเดียวเป็นแบบสร้างการตระหนกั
รู้ร่วมกบัการใหค้วามรู้  

3.3 การพัฒนาบริการท่ียึดผูรั้บบริการเป็นศูนย์กลาง และการเช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายร้านขายยาชุมชน ท่ีมีการประสานและการจดัการดา้นสุขภาพร่วมกบัเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน 
มากกวา่เป็นหน่วยใหบ้ริการทางสุขภาพเพียงอยา่งเดียว 

3.4 การพฒันาและฝึกฝนทีมงานหอ้งยาในการสร้างเสริมสุขภาพ  
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  2.5  Preventing Childhood Malaria Death Project in Rural Mashegu, Nigeria 

   ผูด้  าเนินงาน:  Physicians for Social Justice (PSJ), Nigeria ในปี ค.ศ. 2010  

   เหตุผลในการเลือก  เป็นโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดอตัราการตายจาก
มาเลเรียของเด็กอายตุ  ่ากว่า 5 ปี ไดม้ากกว่า 20,000 คน ตั้งแต่ปีท่ีริเร่ิมโครงการในปี ค.ศ. 2008 และให้
มุมมองในการท างานสร้างเสริมสุขภาพอยา่งมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

   วตัถุประสงคข์องโครงการฯ เพื่อรณรงค์กระตุน้จิตส านึกและส่งเสริมการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและหาวิธีการป้องกนัมาลาเรีย โดยเฉพาะในเดก็เลก็อายตุ  ่ากวา่ 5 ปี ใหก้บั
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีมีความชุกชุมของยงุ  

   เป้าหมายการพฒันา เพื่อ การป้องกนัมาลาเรียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่าน
กระบวนการให้สุขศึกษาเพื่อการป้องกนัโรค (Preventive Education) ในชาวชุมชน Rural Mashegu, 
Nigeria 

   วิธีการ  จดักิจกรรมการศึกษาแบบป้องกนัโรคและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การประชุมคณะกรรมการประจ าหมู่บา้น ท่ีมีหัวหน้าชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งคน
ส าคญัมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ี  

2. การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่ีกระตุ้นจิตส านึกและสอนวิธี การจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและวิธีการป้องกนัมาลาเรียท่ีท าไดไ้ม่ยากแก่พ่อแม่   เช่น ใหแ้ละสอนการใช้
มุง้และยาป้องกนัในการป้องกนัเดก็อายตุ  ่ากวา่ 5 ปี จากความตายดว้ยโรคมาลาเรีย แลว้ติดตามผล 

    ผลการด าเนินโครงการ สามารถป้องกนัมาลาเรียใน Rural Mashegu มีผลช่วยลด
จ านวนเด็กอายตุ  ่ากว่า 5 ปี ท่ีตอ้งตายดว้ยมาลาเรียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลต่อในวง
กวา้งอีกหลายชุมชนทัว่ไนจีเรีย  
 
ตอนที ่6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 1. งานวจิัยในประเทศไทย 

  ศิริหงษ ์อินนาคกูล และอุษา เบ็ญจลกัษณ์ (2555) ท าการวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้เก่ียวกบัโรค กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภท่ี์มี
ภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล  
การรับรู้เก่ียวกบัโรค และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ ์
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กลุ่มตวัอยา่งเป็นหญิงตั้งครรภท่ี์มีค่าความเขม้ขน้ของเลือดนอ้ยกว่า 33% ท่ีมาฝากครรภท่ี์โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี จ านวน 100 คน สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
ตามเกณฑก์ าหนด เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา 
สถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และสเปียร์แมน  ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษา รายไดค้รอบครัว 
การรับรู้เก่ียวกบัโรค มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (rs= .373, p < .01; rs = .249, p < .05 r = .417,  p < .01) แต่อายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ ์ การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะว่า 
ผูป้ฏิบติัการพยาบาลควรประเมินการรับรู้เก่ียวกบัโรค เพื่อคน้หาผูมี้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีไม่
เหมาะสม และวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพท่ีเฉพาะเจาะจง  อีกทั้งควรจดัใหมี้กิจกรรมในการให้
ความรู้เก่ียวกบัโรคและภาวะเส่ียง เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และมีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีต่อไป 

  นุคิด  สาสอน (2555) ท าการวิจยัเร่ือง “ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามโครงการ
โรงพยาบาลศีล 5 สานปัญญาศรีโคตร ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพ ภาคีเครือข่าย ประชาชน และผูป่้วยเร้ือรังให้สามารถ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนและครอบครัว โดยจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ตามการแพทยว์ิถีพทุธของหมอเขียว ใจเพชร กลา้จน  ระยะเวลาด าเนินการในเดือนตุลาคม 2554 ถึง
เดือนเมษายน 2555 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน จ าแนกเป็นผูป่้วยเบาหวาน 34 คน ผูป่้วยความดนั
โลหิตสูง 21 คน กลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 42 คน ติดตามประเมินผล 6 เดือนหลงั
การอบรมโดยใชแ้บบสอบถาม แบบประเมินความเส่ียง การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร
แจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ผูผ้า่นการอบรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อ
การอบรมและมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนั โดยร้อยละ 32.14 มีค่า BMI เกินลดลง
เป็นปกติ กลุ่มเส่ียงเบาหวานร้อยละ 45.83 มีระดบัน ้ าตาลลดลงและอยูใ่นเกณฑป์กติ และกลุ่มเส่ียง
ความดนัโลหิตสูงร้อยละ 66.66  สามารถรักษาระดบัความดนัอยูใ่นเกณฑป์กติ สรุปไดว้่าแนวทางน้ี
สามารถประยุกต์ใช้เขา้กับบริบทของชุมชนต าบลนาขามได้ การพฒันาในล าดับต่อไปจะเป็น
การศึกษาขยายผล  

  นิยม   บวัชุม (2555) ท าการวิจยัเร่ือง “การใชโ้ปรแกรมทีมเยี่ยมบา้นออนไลน์ ใกล้
บา้น ใกลใ้จ” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสะอาด ต าบลหนองยา่งช้ิน อ าเภอเรณูนคร 
จงัหวดันครพนม” โดยผูว้ิจยัน าเอาโปรแกรม Team Viewer ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีอเนกประสงค ์น ามา
ประยกุตใ์ชเ้ช่ือมต่อกบัโปรแกรม JHCIS  ของรพ.สต. ลดขั้นตอนในเยีย่มบา้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
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1) ลดขั้นตอนและท าให้เยี่ยมบา้นแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ ไดค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในเขตบริการ 2) เพื่อให้ผูป่้วยรับส่งต่อจากโรงพยาบาล  
กลุ่มหญิงมีครรภ ์  มารดาและทารกหลงัคลอด และกลุ่มเส่ียงอ่ืนๆไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น โดย
มีกลวิธีด าเนินงานคือประชุมเจา้หนา้ท่ีเพื่อวางแผนการปฏิบติังาน จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าเดือน
ทุกเดือน จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งให้พร้อม ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ออกปฏิบติังานตามแผนแบบบูรณาการ  ดูแล  แนะน า  ให้ค  าช้ีแนะและให้
ค  าปรึกษาปัญหาสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมและสรุปผลการปฏิบตัิงานพร้อมปัญหาและ
อุปสรรคเพื่อการแกไ้ขในเดือนต่อไป  ประเมินผลโครงการและรายงานผลการปฏิบติังานตามล าดบั 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเยีย่มบา้นในงานวิจยัคร้ังน้ีคือกลุ่มประชากรสิทธิUC จ านวน 3,513 คน 
กลุ่มเด็ก0-5 ปี จ านวน 203 คน กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์จ านวน 19 คน กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง จ านวน 222 คน 
กลุ่มผูพ้ิการ จ านวน 29 คน กลุ่มผูสู้งอาย ุจ  านวน 495 คน ผลจากการใชโ้ปรแกรมพบว่า สามารถลด
ขั้นตอนในการจัดเก็บขอ้มูลการเยี่ยมบา้นทุกกิจกรรมในการลงโปรแกรม JHCIS   ครอบครัว
ปกติ และผูป่้วยโรคเร้ือรังไดรั้บการเยีย่มอยา่งเป็นระบบและคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 80%   มี
ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลและสามารถประมวลผลไดท้นัเวลา ตลอดเวลา   มีระบบท่ีมีการเช่ือมโยงกบั
คอมพิวเตอร์ของรพสต.ได้ทุกเคร่ืองทั้งในหน่วยบริการ.และนอกหน่วยบริการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีในการออกเยีย่มบา้นทุกกิจกรรม   

  ศศิระ  ตะโพธ์ิ  (2555) ท าการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการควบคุมป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกแบบมีส่วนร่วม โดยใชน้ ้ าหยดวิเศษควบคู่กบัการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลโคกหิน
แฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม” มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันารูปแบบการควบคุมป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกแบบมีส่วนร่วม 2) เพื่อพฒันารูปแบบการควบคุมลูกน ้ ายงุลายในภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่ 
3) เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของดชันีความชุกของลูกน ้ ายุงลายในภาชนะ เป้าหมายใน
หมู่บา้นทดลอง   รูปแบบการศึกษาเป็นแบบก่ึงทดลอง มีกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (2 
หมู่บา้น) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนและหลงัการทดลอง ใน 4 เร่ือง ในดา้นความรู้เก่ียวกบัโรค
ไขเ้ลือดออก ระดบัการมีส่วนร่วม  เปรียบเทียบค่า HI ใน 2 หมู่บา้น และประสิทธิภาพของ
นวตักรรมน ้ าหยดวิเศษ ในภาชนะเป้าหมายของกลุ่มทดลอง โดยใชค้่า CI   เก็บขอ้มูลในช่วง
เดือน พฤษภาคม – กรกฏาคม 2554   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ร้อยละและค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   ค่าไคสแควร์ ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่า  1) ระดบัความรู้
เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกหลงัทดลอง พบว่าในกลุ่มทองลองส่วนใหญ่มีความรู้เพิ่มข้ึนระดบัปาน
กลาง (ร้อยละ64) และกลุ่มเปรียบเทียบมีความรู้เพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 46.3) 2)ในดา้น
การมีส่วนร่วม กลุ่มทดลองมีส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกหลงัการทดลอง
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แตกต่างกนัจากกลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) ค่า HI ของลูกน ้ ายงุลายท่ี
พบในหมู่บา้นทดลองและหมู่บา้นเปรียบเทียบแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(ในกลุ่มทดลองลดลงร้อยละ 96 ในกลุ่มเปรียบเทียบ ลดลงร้อยละ 82.72  4.) ในกลุ่มทดลองหลงั
ทดลองใชอุ้ปกรณ์หยดน ้ าวิเศษในภาชนะเป้าหมาย จ านวน 53 ภาชนะ   พบลูกน ้ ายงุลาย 1 ภาชนะ 
ค่า CI ร้อยละ 1.88 ในภาชนะเปรียบเทียบพบ ค่า CI ร้อยละ 55.07     

  อุไรวรรณ  ค าไทย. (2550)   ท าการวิจยัเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การสร้างเสริมสุขภาวะ
ชุมชนโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชน  อ าเภอแม่สะเรียง  จังหวดัแม่ฮ่องสอน”  
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและพฒันารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนบา้นแม่ต๊อบใต ้ หมู่
ท่ี  5  ต  าบลบา้นกาศ  อ าเภอแม่สะเรียง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ด าเนินการวิจยัให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยคดัเลือกแกนน าของชุมชนมามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ชุมชน  การวางแผนพฒันา
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพ  การรณรงคแ์ละการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสร้างเสริมสุขภาพ      เกบ็ขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์  การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  
และการใช้แบบสอบถาม  ผลการวิจยัพบว่า สุขภาวะของชุมชนอยู่ในระดบัดี อนัเป็นผลมาจาก
องคก์รชุมชนท่ีเขม้แขง็  สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดข้ึนได ้ ตั้งแต่การคน้หา
ปัญหา  การวางแผน  การด าเนินการแกไ้ข  การประเมินผล  และการรับผลประโยชน์ร่วมกนั 

  วิไลลกัษณ์ หมดมลทิน และคณะ (2550)  ท าการวิจยัเชิงส ารวจเร่ือง “การสร้างเสริม
สุขภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” เก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย ์ในช่วง
เดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2550  กลุ่มตวัอย่างคือผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่
ประเทศ จ านวน 950 ตวัอยา่ง  พบว่า 1) การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งมีการประสานเชิงนโยบาย การวางหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและการประเมินผล
ผ่านคณะกรรมการสุขภาพในพื้นที่ให้เป็นแนวทางเดียวกนัทั้งระดบัจงัหวดั อ าเภอ และต าบล  
2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งก าหนดใหมี้โครงสร้างกอง/ส่วนสาธารณสุขท่ีชดัเจน และจดัท า
ขอ้บญัญตัิดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนสนบัสนุนงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอ 
รวมทั้งมีการจดัอบรมเพื่อเพิ่มวิสัยทศัน์ให้แก่ผูบ้ริหารขององคก์ร 3) หน่วยงานสาธารณสุขของ
องคก์รควรส่งเสริมให้ประชาชนดูแลดา้นสุขภาพมากข้ึน โดยจดับริการให้ค  าแนะน าและเป็นท่ี
ปรึกษาดา้นการสร้างเสริมสุขภาพใหก้บัทอ้งถ่ินอยา่งเขม้แขง็จริงจงั 
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   ปราโมทย ์เกรียงตนัติวงศ์ (2550) ท าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบติังานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อ าเภอ
ไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์พ.ศ. 2550”  ไดข้อ้สรุปวา่ หน่วยงานสาธารณสุขควรใหค้วามสนใจและ
ด าเนินการพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นดว้ยวิธีการจูงใจต่างๆ ให้มีการปฏิบติังาน
และตอ้งการคงอยู่ในองคก์รมากที่สุด และสนบัสนุนทรัพยากรสาธารณสุขให้เพียงพอต่อการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  นอกจากนั้น ควรมีการศึกษารูปแบบการปฏิบติังานป้องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  กฤษณ์  พงศพ์ิรุฬห์ และคณะ (2550)  ท าการวิจยัเร่ือง “การประเมินบริการปฐมภูมิ
ของประเทศไทยจากมุมมองของผูใ้ห้บริการ”  พบว่า 1) ทรัพยากรยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรตามความ
จ าเป็นของสุขภาพประชาชนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี แมจ้ะมีมาตรการพิเศษเพื่อผูท่ี้ขาดโอกาส
อยูบ่า้ง 2) ความเพียงพอของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทยย์งัคงเป็นปัญหาส าหรับผูบ้ริการในบาง
ภูมิภาค 3) การเขา้ถึงบริการเบ้ืองตน้ตอ้งพบกบัผูบ้ริการปฐมภูมิก่อนท่ีจะไดรั้บการดูแลอ่ืนๆ  โดย
ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งมีส่วนร่วมจ่ายค่าบริการสุขภาพ 4) ผูป่้วยส่วนใหญ่ไดรั้บการดูแลโดยแพทย ์
พยาบาล หรือเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขทีมเดิมทุกคร้ัง เน่ืองจากมีนโยบายท่ีก าหนดให้ประชาชนข้ึน
ทะเบียนกบัผูใ้หบ้ริการในพื้นท่ีท่ีก าหนด และประกนัวา่จะมีแพทยแ์ละพยาบาลท่ีหน่วยบริการอยา่ง
เพียงพอ  5) บริการปฐมภูมิมีความครอบคลุมค่อนขา้งดี แต่มีบริการท่ียงัไม่ครอบคลุม และ 6) การ
ประสานบริการการยดึครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง และการมีส่วนร่วมของชุมชนอยูใ่นเกณฑดี์ 

 2. งานวจิัยในต่างประเทศ 

    Hogg et al. (2010) ท าการวิจยัเร่ือง “Health promotion activity in primary care: 
performance of models and associated factors” เพื่อเปรียบเทียบผลของรูปแบบบริการปฐมภูมิ 7 
แบบ และระบุปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผล โดยใชแ้บบสอบถาม 7 ขอ้ของการประเมินผลการสร้างเสริม
สุขภาพส ารวจในผูป่้วย 4,861 คน จากศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ 137 แห่งในออนตาริโอ แคนาดา 
รวมทั้งก าหนดให้มีการศึกษาเฉพาะรายกรณี 2 รายต่อการสร้างเสริมสุขภาพแต่ละแบบ การวิเคราะห์ 
ผลใช ้Multi - level logistic regressions เปรียบเทียบรูปแบบและประเมินปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง      
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพภายในศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพมีคะแนนสูงกว่า
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหลืออย่างมีนัยส าคญั  ปัจจยัทางบวกท่ีส่งเสริมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่ 
ความใส่ใจท่ีจะตรวจร่างกายของตน ความต่อเน่ืองของการนัดหมายและพบกบัผูใ้ห้บริการ และ
จ านวนแพทยแ์ละพยาบาลท่ีมากพอ   
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  WHO (2010) ท าการวิจยัเร่ือง “Improving primary care in Europe and the US: 
Towards patient-centered, proactive and coordinated systems of care” เพื่อเสนอภาพการปรับปรุง
บริการปฐมภูมิในการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขของยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมและวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละประเทศ
ลว้นข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละแห่ง ทั้งน้ี ส่ิงส าคญัข้ึนอยูก่บันโยบาย ความพร้อมในการด าเนินการ 
และความร่วมมือระหวา่งภาครัฐกบัชุมชน  

  Oladepo Oladimeji (2010) ท าการวิจยัเร่ือง “Health Promotion and Primary Care 
System in Nigeria”  เพื่อศึกษาประวติัการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพในการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของไนจีเรีย การวิจยัสรุปผลว่า การสาธารณสุขของ
ประเทศไนจีเรียมีความพยายามในการจดักิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพท่ีตอบสนองต่อชีวิตความ
เป็นอยู ่ชุมชน สังคมวฒันธรรม และความเปล่ียนแปลงในประเทศของไนจีเรีย   โดยเนน้ท่ีการท า
วิจยั ตลอดจนการพฒันากิจกรรมทางสาธารณสุขร่วมกบัชุมชน การศึกษาคร้ังน้ีใหข้อ้เสนอแนะใน
การพฒันาความสามารถของบุคลากรสาธารณสุขและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ ตลอดจนการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างเสริม
สุขภาพท่ีเป็นเลิศ (Excellent Health Promotion) โดยค านึงถึงการพฒันานโยบายสาธารณสุขต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ การพฒันาหน่วยบริการปฐมภูมิดว้ยแนวคิดทางเศรษฐสังคม (Socio-economy) 
การใชผ้ลการวิจยัการสร้างองคค์วามรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพจากฐานรากและชุมชน รวมทั้งการ
บริหารจดัการโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการพฒันามาตรฐานการปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาพ 
ซ่ึงมีความตอ้งการอยา่งเร่งด่วนในประเทศไนจีเรีย 

  Kingston City Council (2009) ท าการวิจยัเร่ือง “Well-being and Health Promotion in  
Kingston Bayside, Melbourne, Australia”  เพื่อศึกษาสุขภาวะและจดัท าแผนกลยทุธ์ในการสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชน Kingston Bayside โดยการส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลภูมิหลงัประชากร การ
สัมภาษณ์แบบพบหน้าและการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นชาวชุมชน และการ
สนทนากลุ่มกบัตวัแทนผูป้ระกอบการประจ าชุมชน  ผลการวิจยัพบว่า สุขภาวะและการสร้างเสริม
สุขภาพตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ชุมชน และประชาชนในทอ้งท่ี ส่วน
การจดัท านโยบายและแผนกลยทุธ์การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งท าในแบบบูรณาการ หรือสัมพนัธ์ไป
กบัแผนแม่บททางสังคม และตอ้งให้ความส าคญักบัการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกนัใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ท่ีเป็นสุข ดา้นสุขภาพกายและการออกก าลงักาย และดา้น
อาหารโภชนาการ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

87 

  Oladepo et al (2008) ท าการวิจยัเร่ือง “Community-Directed Interventions for 
Major Problems in Africa : Results of a Multicountry Study ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของ
ระบบด าเนินการรักษาโรคแบบชุมชนอ านวยการ( Community-Directed Intervention :CDI) ต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพในประเด็นท่ีหลากหลาย และเปรียบเทียบกบัวิธีการสาธารณสุขแบบอ่ืนๆ  ผล
การศึกษาพบว่า วิธีการระบบด าเนินการรักษาโรคแบบชุมชนอ านวยการ มีประสิทธิภาพ 
อรรถประโยชน์ ความคุม้ทุน ดีกว่าวิธีการทางสาธารณสุขต่างๆ ยกเวน้วิธีการรักษาภายใตก้าร
สังเกตโดยตรง( Directly Observed Treatment :DOT)  งานวิจยัน้ีเสนอแนะให้ใชว้ิธีระบบ
ด าเนินการรักษาโรคแบบชุมชนอ านวยการ ในงานสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ โดยเฉพาะใน
การต่อตา้นโรคท่ีส่งผลแพร่ในวงกวา้งต่อกลุ่มประชากร  
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บทที่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย  
 

 การวิจยัเร่ือง  “แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล”   มีวตัถุประสงคส์องประการ  กล่าวคือ  (1) เพื่อศึกษาปัญหาและความ
ตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล  และ (2) เพื่อน าเสนอ
แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผูว้ิจยั
ด าเนินการวิจยัดว้ยการก าหนดผูร่้วมวิจยั  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการ
วิเคราะห์ขอ้มูล  โดยมีขั้นตอนด าเนินการวิจยั 5 ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล และ
สังเคราะห์แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)ใชเ้ป็นกรอบการวิจยั 
 ขั้นท่ี 2  ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริม
สุขภาพระดบัต าบล  
 ขั้นท่ี 3 สร้างแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
 ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพท่ีสร้างข้ึนกบัประชาชนและ
เจา้หนา้ท่ี 
 ขั้นท่ี 5 สรุปผล เขียนรายงาน และน าเสนอการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
 ผูว้ิจยัสามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการวจิยัไดด้งัแผนภูมิต่อไปน้ี 
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วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพ่ือศึกษาปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการ
สร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล  
 
ขั้นที ่1 ศึกษาเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล และสังเคราะห์แนว
ทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)ใชเ้ป็นกรอบการวิจยั ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล  
2. สงัเคราะห์แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 6

กรณีศึกษา 
3. พฒันาแนวสมัภาษณ์เก่ียวกบัมุมมอง ความคิดเห็น ปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล  
ขั้นที ่2 ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพระดบั
ต าบล  

1. ก าหนดช่วงระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลในระหวา่ง 
เดือนเมษายน – มิถุนายน  2555 

2. ก าหนดพ้ืนท่ีการวิจยัโดยการสุ่มอย่างง่ายแบบจบัสลากคดัเลือกจากเครือข่ายบริการ
สุขภาพ 12 เขต ดงัน้ี เครือข่ายท่ี 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นต๋อม อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา เครือข่ายท่ี 4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทางกลาง อ าเภอ
บางปะหัน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครือข่ายท่ี 5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุ่งกะพงัโหม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เครือข่ายท่ี 10โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองคูน้อย อ าเภอไทยเจริญ จังหวดัยโสธร และเครือข่ายท่ี 11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพระพรหม อ า เภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3. คดัเลือกผูร่้วมวิจยัแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  ประชาชน
จ านวน 42 คนและเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 25คน  

4. ติดต่อและสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตามแนวสัมภาษณ์ จด
บนัทึกและบนัทึกเสียงน ามาถอดความและวเิคราะห์เน้ือหา  

5. ติดต่อและสัมภาษณ์ประชาชนในเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล       
ท่ีเป็นพ้ืนท่ีการวจิยั จดบนัทึกและบนัทึกเสียงน ามาถอดความและวเิคราะห์เน้ือหา  

6. สรุปสาระและจดักลุ่มปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ี  
 
 
 
 
 
     

แผนภูมิท่ี 2  แสดงขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
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แผนภูมิท่ี 2  แสดงขั้นตอนการด าเนินการวจิยั (ต่อ) 

 

วตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพ่ือน าเสนอแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

ขั้นที ่3 สร้างแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

1. น าผลการศึกษาปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริม
สุขภาพระดบัต าบลมาจดัท าแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบการวิจยั
และผลการสังเคราะห์แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ไดแ้นวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 3 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันา
เจา้หน้าท่ี การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ และการ
พฒันาวธีิการท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

2. พฒันาแบบสอบถามใชป้ระเมินแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพของงานวิจยัน้ีใน 
2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพ และ (2) การประเมินความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ  

ขั้นที ่4 ตรวจสอบแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพท่ีสร้างข้ึนกบัประชาชนและเจา้หนา้ท่ี 
1. ก าหนดช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือน
ตุลาคม – ธนัวาคม 2555 ในผูร่้วมการวจิยักลุ่มเดิม 

2. ติดต่อ นัดหมาย และน าแบบสอบถามไปให้ผูร่้วมวิจยั ประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

3. เกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากผูร่้วมวจิยั 
4. น าผลการตอบแบบสอบถามมาวเิคราะห์ผล  

ขั้นที ่5 สรุปผล จดัท า และน าเสนอรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
1. สรุปและอภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัและค าถามการวิจยั 
2. ใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย การปฏิบติั และงานวิจยัในอนาคต 
3. จดัท าร่างรายงานการวจิยัใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์   
    พิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและค าแนะน า   
4. ปรับปรุง แกไ้ขตามขอ้คิดเห็นและค าแนะน า  
5. น าเสนอการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่1 ศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ ในกำร

สร้ำงเสริมสุขภำพระดับต ำบล 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล และ
สังเคราะห์แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ใชเ้ป็นกรอบการวิจยั โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล 
2. สังเคราะห์แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 6 กรณีศึกษาจากประเทศไทย ออสเตรเลีย 
ประชาคมยโุรป  สวิสเซอร์แลนด ์  องักฤษ และ ไนจีเรีย ส าหรับการคดัเลือกแนวทางการปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศมีเกณฑก์ารคดัเลือกดงัน้ี 1)ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 2)ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดบันานาชาติ 3) ผา่นการน าเสนอในเวทีระดบัชาติ ดงัมีรายการต่อไปน้ี  

2.1 โครงการพฒันาคุณภาพการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของเจา้หนา้ท่ีในหน่วย
บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อการดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพและเจบ็ป่วยเร้ือรัง ประเทศไทย (2550)  

2.2 A Best Practice Model for Health Promotion Programs in Aboriginal 
Communities และ Health promotion framework with an ‘Aboriginal lens’ ออสเตรเลีย (2012) 

2.3 Developing Competencies & Professional Standards for Health Promotion   
Capacity Building in Europe ประชาคมยโุรป   (2010) 

2.4 A Normative Framework for optimal health promotion and disease prevention 
Switzerland สวิสเซอร์แลนด ์(2010) 

2.5 Community Pharmacy, Health Promotion and Public Health in England องักฤษ 
(2009) 

2.6 Preventing Childhood Malaria Death Project in Rural Mashegu, Nigeria ไนจีเรีย 
(2010) 

3. พฒันาแนวสมัภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีใน
การสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล  

3.1 ร่างแนวสมัภาษณ์เป็น 2 ชุด ตามกรอบการวิจยั ไดแ้ก่  
3.1.1 แนวสัมภาษณ์ประชาชน 1 ชุด ขอ้ค าถาม 10ขอ้  
3.1.2 แนวสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 ชุด ขอ้

ค าถาม12ขอ้ โดยแนวสมัภาษณ์ทั้งสองแบบ แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. ขอ้มูลส่วนตวัของผูรั้บการสัมภาษณ์  ได้แก่  เพศ อายุ ภูมิภาค ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้ต าแหน่งในชุมชน การร่วมกิจกรรมชุมชน ปัญหาสุขภาพ การร่วมกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ   มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (check list)  

2. ขอ้ค าถาม เป็นค าถามเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการในการสร้างเสริม
สุขภาพ ระดบัต าบล มีลกัษณะเป็นปลายเปิด  
   3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

3.2.1 น าขอ้ค าถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหา
กบันิยาม  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ตรวจใหค้  าแนะน า 

3.2.2 ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากภาควิชาการศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคม   
มหาวิทยาลยัศิลปากรถึงผูเ้ช่ียวชาญ ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

3.2.3 น าขอ้ค าถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาและปรับปรุง  น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ พิจารณา
และใหข้อ้เสนอแนะ โดยมีเกณฑคุ์ณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญว่า จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์การท างานการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบลไม่ต ่ากว่า 10 ปี หรือ/และมีผลงาน
ส่ิงพิมพ ์เช่น บทความ วิจยั  เอกสาร ต าราดา้นการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล ไดผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามเกณฑจ์ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ดร.สาลิกา   เมธนาวิน  อดีตผูอ้  านวยการกลุ่มวิจยั สถาบนัพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

2. ดร.กฤษณา  ศิริวิบุลยกิติ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุรี 

3. อาจารยว์ภิา   ด่านธ ารงกลุ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

3.2.4 ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามความเห็นและขอ้แนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปใช ้ ไดข้อ้ค าถามแบบสัมภาษณ์ โดยแนว
สัมภาษณ์ประชาชนมีขอ้ค าถามจ านวน 10 ขอ้ และแนวสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมีขอ้ค าถามจ านวน 12 ขอ้  

  
 ขั้นที่ 2 ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หน้าท่ีในการสร้างเสริม
สุขภาพระดบัต าบล  

1. ก าหนดช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลในระหว่าง
เดือนเมษายน – มิถุนายน  2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ก าหนดพื้นท่ีการวิจัยโดยการจับสลากคัดเลือกจากเครือข่ายบริการสุขภาพ 12 
เครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข ผูว้ิจยัจดักลุ่มเครือข่ายโดยก าหนดพื้นท่ีตามลกัษณะสภาพ
ภูมิศาสตร์แลว้จึงคดัเลือกพื้นท่ี ดงัน้ี 

2.1 พื้นท่ีภาคเหนือ ประกอบดว้ย เครือข่ายท่ี 1 รับผิดชอบ 8 จงัหวดั ดงัน้ี จงัหวดั
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปางและจงัหวดัล าพนู เครือข่ายท่ี 2 รับผดิชอบ 
5 จงัหวดั ดงัน้ี จงัหวดัตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั และจงัหวดัอุตรดิตถ์ เครือข่ายท่ี 3 
รับผิดชอบ 5 จงัหวดั ดงัน้ี จงัหวดัก าแพงเพชร ชยันาท พิจิตร นครสวรรค ์และจงัหวดัอุทยัธานี 
คดัเลือกไดจ้งัหวดัพะเยา 

2.2 พื้นท่ีภาคกลาง ประกอบดว้ย เครือข่ายท่ี 4 รับผิดชอบ 8 จงัหวดั ดงัน้ี จงัหวดั
นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวดัอ่างทอง 
เครือข่ายท่ี 5 รับผิดชอบ 8 จงัหวดั ดงัน้ี จงัหวดักาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจงัหวดัสุพรรณบุรี  เครือข่ายท่ี 6 รับผดิชอบ 8 จงัหวดั ดงัน้ี 
จงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว้ และจงัหวดัสมุทรปราการ
คดัเลือกไดจ้งัหวดัพระนครศรีอยธุยา และจงัหวดันครปฐม 

2.3 พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย เครือข่ายท่ี 7 รับผดิชอบ 4 จงัหวดั 
ดงัน้ี จงัหวดักาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอ็ด   เครือข่ายท่ี 8 รับผิดชอบ 7 
จงัหวดั ดงัน้ี จงัหวดันครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย หนองบวัล าภู และจงัหวดัอุดรธานี 
เครือข่ายท่ี 9 รับผิดชอบ 4 จงัหวดั ดงัน้ี จงัหวดัชยัภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ์และจงัหวดัสุรินทร์ 
เครือข่ายท่ี 10 รับผิดชอบ 5 จงัหวดั ดงัน้ี จงัหวดัมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ
อ านาจเจริญ  คดัเลือกไดจ้งัหวดัยโสธร 

2.4 พื้นท่ีภาคใต ้ประกอบดว้ย เครือข่ายท่ี 11 รับผดิชอบ 7 จงัหวดั ดงัน้ี จงัหวดักระบ่ี 
ชุมพร นครศรีธรรมราช พงังา ภูเก็ต ระนอง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เครือข่ายท่ี 12 รับผิดชอบ 7 
จงัหวดั ดงัน้ี จงัหวดัตรัง นราธิวาส ปัตตานี พทัลุง ยะลา สงขลา จงัหวดัสตูล คดัเลือกไดจ้งัหวดั
นครศรีธรรมราช 

3. คดัเลือกผูร่้วมวิจยั  ผูว้ิจยัคดัเลือกผูร่้วมวิจยัแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เป็น  
2 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มประชาชน ในเขตพื้นท่ีดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  กลุ่มเจา้หนา้ท่ี
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1 กลุ่มประชาชน ผูว้ิจยัคดัเลือกจากประชาชนผูม้ารับบริการในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในวนัท่ีผูว้ิจยัลงสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ี  ส าหรับจ านวนประชาชนท่ีเป็นผูร่้วมวิจยั
แตกต่างกนัเน่ืองจากข้ึนกบัเวลาในการสมัภาษณ์   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  1   แสดงจ านวนประชาชนผูใ้หข้อ้มูล 
 

ประชาชนท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ประชำชน 
ต าบลบา้นต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา    10 
ต าบลทางกลาง อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา     8 
ต าบลทุ่งกะพงัโหม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 8 
ต าบลหนองคูนอ้ย อ าเภอไทยเจริญ  จงัหวดัยโสธร    8 
 ต  าบลบา้นพระพรหม อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช   8 

รวม 42 
    

  3.2 เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
   ผูว้ิจยัท าการเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามเกณฑด์งัน้ี  

3.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เคยน าเสนอผลงานในการประชุม
ระดบัชาติ  

3.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีไดรั้บการยอมรับให้เป็นพื้นท่ีมีการ
สร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่  

3.2.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีการท างานประสานระหวา่ง หน่วยงาน
ภาครัฐและเครือข่ายองคก์รภาคประชาชน   

   ผูว้ิจยัไดต้ิดต่อหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
ใน 5 จงัหวดัดงักล่าว โดยแจง้วตัถุประสงค ์และขอรายช่ือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีผูว้ิจยั
สามารถลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลได ้ปรากฏว่าไดรั้บความร่วมมืออยา่งดี โดยมีเจา้หนา้ท่ีเป็นผูร่้วมวิจยัดงั
ตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี  2 แสดงจ านวนเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผูใ้หข้อ้มูล 
 

 รายช่ือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 
บา้นต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา    8 
ต าบลทางกลาง อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา     2 
ต าบลทุ่งกะพงัโหม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 6 
ต าบล หนองคูนอ้ย อ าเภอไทยเจริญ  จงัหวดัยโสธร    5 
 ต าบล บา้นพระพรหม อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรีธรรมราช   4 

รวม 25 
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4. นดัหมายและท าการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  พร้อมทั้ง       
จดบนัทึกและบนัทึกเสียงน ามาถอดความและวิเคราะห์เน้ือหา  

5. นัดหมายและท าการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ท่ีเป็นพื้นท่ีการวิจยั จดบนัทึกและบนัทึกเสียงน ามาถอดความและวิเคราะห์เน้ือหา 

6. สรุปสาระและจดักลุ่มปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หน้าท่ีในการ
สร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. จัดท ำแนวทำงกำรท ำงำนสร้ำงเสริมสุขภำพส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ใน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  

 ขั้นที่ 3 สร้างแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1. น าผลการศึกษาปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริม 

2. สุขภาพระดบัต าบลมาจดัท าแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบการวิจยั
และผลการสงัเคราะห์แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ไดแ้นวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 3 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาเจา้หนา้ท่ี การพฒันาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ การพฒันาวิธีท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ 

3. พฒันาแบบสอบถามใชป้ระเมินแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพของงานวิจยัน้ี
ใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) การประเมิน ความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ และ 
(2) การประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ ดังมีการด าเนินการ
ต่อไปน้ี 

3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2 น าแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพมาเป็นกรอบของการสร้างแบบสอบถาม 
3.3 สร้างร่างแบบสอบถามเป็นขอ้กระทงจ านวน 40 ขอ้ 
3.4 น าขอ้ค าถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหากบันิยามให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ตรวจใหค้  าแนะน า 
3.5 ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากภาควิชาการศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคม  มหาวิทยาลยั

ศิลปากรถึงผูเ้ช่ียวชาญ ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 

   ส
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3.6 น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาและปรับปรุง  น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ชุดเดียวกนั จ านวน 3 ท่าน  เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งสอดคลอ้ง  โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง  
(Index  of  item Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาใหค้ะแนนดงัน้ี   

   +    เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ความนั้นมีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบันิยาม 
  0    เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ความนั้นมีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบันิยาม 
 -      เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ความนั้นไม่มีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบันิยาม 

   น าคะแนนท่ีไดม้าค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยแทนค่าสูตร ดงัน้ี 
 

   IOC   =    ER 
      N 
 

   เม่ือ   IOC   หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัแนวทางการ
ท างาน 
    ER     หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                               N      หมายถึง  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
   เกณฑก์ารพิจารณาคือ ขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.66  ถือว่า
มีความสอดคลอ้ง ไม่ตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ข แต่ถา้หากขอ้ใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า 
0.33  ถือวา่ไม่มีความสอดคลอ้งตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

3.7 น าการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณค่าคะแนนดชันีความสอดคลอ้งพบวา่   
3.7.1 ดา้นพฒันาเจา้หนา้ท่ี  มีค่าคะแนนดงัน้ี 1.00 
3.7.2 ดา้นการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ มีค่า

คะแนนดงัน้ี 1.00 
3.7.3 ดา้นพฒันาวิธีท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มีค่าคะแนน

ดงัน้ี  
    1.00 รวมทุกดา้น ไดค้ะแนน 1.00 แสดงวา่ผูเ้ช่ียวชาญใหค่้าความสอดคลอ้ง
ในทุกดา้น และรวมทุกขอ้   
  3.8 แบบสอบถาม ฉบบัปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อย แบ่งออกเป็น  3 ตอน ประกอบดว้ย   
   ตอนท่ี          ส่วนตวั            ส      ไดแ้ก่  เพศ อายุ ภูมิภาค ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ ต  าแหน่งในชุมชน การร่วมกิจกรรมชุมชน ปัญหาสุขภาพ การร่วมใน
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  และเติม  ค  าใน
ช่องวา่ง  

   ส
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   ตอนท่ี  2  แบบสอบถาม มี 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ส่วนการประเมินความเหมาะสม
ของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ และ (2) ส่วนการประเมินความเป็นไปไดข้องแนวทางการ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพ แบบสอบถามน้ีมี 35 ขอ้ ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่  พฒันาเจา้หนา้ท่ี พฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริม
สุขภาพ พฒันาวิธีการท างานสร้างเสริมสุขภาพ ใหผู้ต้อบแบบสอบถามพิจารณาดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ  

   5   หมายถึง  มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มาก 
   3 หมายถึง  ปานกลาง 
   2 หมายถึง  นอ้ย  
   1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

   ส่วนท่ี 2 การประเมินความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ 
   5   หมายถึง  มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มาก 
   3 หมายถึง  ปานกลาง 
   2 หมายถึง  นอ้ย  
   1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด  

   ก าหนดการแปลความหมายของคะแนน โดยน าคะแนนการประเมินความเหมาะสม
ของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ และส่วนการประเมินความเป็นไปไดข้องแนวทางการ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพ แต่ละส่วนมาหาค่าเฉล่ียรายดา้นและค่าเฉล่ียรวม การแปลผลแบบสอบถามใช้
แนวทางของ Best (1983 : 179-187 อา้งถึงใน  จริยาภรณ์ รุจิโมระ, 2554)  ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ  

   4.50 – 5.00     หมายถึง  มากท่ีสุด 

   3.50 – 4.49    หมายถึง  มาก 

   2.50 – 3.49    หมายถึง  ปานกลาง 

   1.50 – 2.49    หมายถึง  นอ้ย  

   1.00 – 1.49    หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

   ส่วนท่ี 2 การประเมินความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ 

   4.50 – 5.00     หมายถึง  มากท่ีสุด 
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   3.50 – 4.49    หมายถึง  มาก  

   2.50 – 3.49    หมายถึง  ปานกลาง 

   1.50 – 2.49    หมายถึง  นอ้ย 

   1.00 – 1.49    หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

   ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นส่วนท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเขียน
ขอ้เสนอแนะอยา่งอิสระ   

  3.9 น าแบบสอบถามไปใหผู้ร่้วมวิจยัตอบ เพื่อตรวจสอบแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพท่ีสร้างข้ึน  

 ขั้นที่ 4 ตรวจสอบแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพท่ีสร้างข้ึนกบัประชาชนและ
เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

1. ก าหนดช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลในระหว่าง
เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2555 ในผูร่้วมการวิจยักลุ่มเดิม 

2. ติดต่อ นัดหมาย และน าแบบสอบถามไปให้ผูร่้วมวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนจ านวน 42 
คน และเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 25 คน ในพื้นท่ีวิจยัทั้ง 5 แห่ง
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

3. เกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากผูร่้วมวจิยั 

4. น าผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผล แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

  ตอนท่ี          ส่วนตวั            ส      วิเคราะห์ผลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ ความถ่ี และค่าร้อยละ   

  ตอนท่ี  2  แบบสอบถาม 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ส่วนการประเมิน ความเหมาะสมของแนว
ทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ และ (2) ส่วนการประเมินความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างาน
สร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ผลตามเกณฑ์และค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ               
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
  ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ วิเคราะห์ผลดว้ยการจดัหมวดหมู่เน้ือหา 
 ขั้นที ่5 สรุปผล จดัท า และน าเสนอรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

1. สรุปและอภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัและค าถามการวิจยั 
2. ใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย การปฏิบติั และงานวจิยัในอนาคต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. จดัท าร่างรายงานการวิจยัให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
พิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและค าแนะน า   

4. ปรับปรุง แกไ้ขตามขอ้คิดเห็นและค าแนะน า  
5. น าเสนอการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ในเวทีวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง และเขียนบทความฉบบัย่อ

เพื่อตีพิมพใ์นวารสารท่ีมี Peer Review ท่ีไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 งานวิจยัเร่ือง แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) เพื่อศึกษา ปัญหา ความตอ้งการของ
ประชาชนและเจา้หน้าท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล และ (2) เพื่อน าเสนอแนวทางการ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยมีประชาชน  
42 คน และเจา้หน้าท่ี 25คน รวมทั้งหมด 67 คน เป็นผูร่้วมวิจยั ผูว้ิจยัแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ออกเป็น 4  ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาแนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) โดยการสรุป
สังเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร  
 ตอนท่ี  2  ผลการศึกษามุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา และความตอ้งการ จากการสัมภาษณ์
ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล  โดยมีการวิเคราะห์ขอ้มูล 2 แบบดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูร่้วมวิจยั ดว้ยสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ ความถ่ี และค่าร้อยละ 
และการน าเสนอในรูปตาราง 

2. การวิเคราะห์มุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา และความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ี
ในการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบลในเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content analysis)   
 ตอนท่ี  3  แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 3  ดา้น ไดแ้ก่ (1) การพฒันาเจา้หนา้ท่ี (2) การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน และ (3) 
การพฒันาวิธีการท างานและการจดักิจกรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 ตอนท่ี  4  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างาน
สร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากผูร่้วมวิจยั ดว้ยแบบสอบถาม 
โดยมีการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างาน
สร้างเสริมสุขภาพจากผูร่้วมวิจยัเป็นรายขอ้ รายดา้น และรวมทุกดา้น ดว้ยสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ ค่า
คะแนนเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าเสนอในรูปตาราง 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที ่1  ผลการศึกษาแนวทางสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ป็นเลศิ (Best Practice)  
 จากการสรุปสังเคราะห์แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ 6 แนวทาง ทั้ งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ แสดงโดยตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี  3  สรุปสังเคราะห์แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ 
 

Best Practice วตัถุประสงค์ แนวคดิทีใ่ช้ วธีีการ ผล 

1.โครงการพฒันา
คุณภาพการ
ด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพของ
เจา้หนา้ท่ีในหน่วย
บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิเพื่อการ
ดูแลผูป่้วยท่ีมี
ปัญหาสุขภาพและ
เจบ็ป่วยเร้ือรัง  
(2550)  

เพื่อพฒันา
ศกัยภาพและ
ความสามารถ
การด าเนินงาน
สร้างเสริม
สุขภาพของ
เจา้เหนา้ท่ี
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 

1.การดูแลผูป่้วย
ท่ีมีปัญหาสุขภาพ
และเจบ็ป่วย
เร้ือรัง  

2.การสร้างเสริม
สุขภาพภายใต้
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

3.การประยกุตใ์ช้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และแพทย์
พื้นบา้น 

4.การพฒันา
หน่วยบริการ
แบบมุ่งประสาน
และจดัการดา้น
สุขภาพ 

1.จดักระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และสนบัสนุนให้
เกิดชุมชน
ปฏิบติัการและ
เครือข่าย 

2.การนิเทศอยา่ง
ใกลชิ้ดจากพี่เล้ียง
ทั้งระดบัภาคและ
ระดบัพื้นท่ี  

 

1.บุคลากรมี
แนวคิดและ
มุมมองยดึ
ประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง 

2.บุคลากรปรับ
แบบแผนการ
ท างานเป็น การ
ประสานและการ
จดัการดา้น
สุขภาพ  

3.หน่วยบริการ
พฒันาศกัยภาพ
และ
ความสามารถ
ของตนอยา่ง
ต่อเน่ือง  
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ตารางท่ี  3  สรุปสงัเคราะห์แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ (ต่อ) 
 

Best Practice วตัถุประสงค์ แนวคดิทีใ่ช้ วธีีการ ผล 
2. A Best Practice 
Model for Health 
Promotion 
Programs in 
Aboriginal 
Communities และ 
Health promotion 
framework with 
an ‘Aboriginal 
lens’ (2012) 
 

เพื่อศึกษาหา
แนวทาง และ
จดัการ
ฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาบุคลากร
สาธารณสุข
ร่วมกบัชาว
ชุมชนอบอริจิน 
ออสเตรเลีย 

1. แนวคิด
สาธารณสุข
บริการดว้ยหวัใจ
มนุษย ์
2. การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3. ภูมิปัญญาของ
ชุมชน และ
วฒันธรรม 
4.การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
และชุมชน 
5.การพฒันา
โปรแกรม
สุขภาพ 

ศึกษาหา
แนวทาง และ
จดัการฝึกอบรม
เพื่อพฒันา
บุคลากร
สุขภาพ ร่วมกบั
ชาวอาบอริจิน 

ไดแ้นวทาง
พฒันาการสร้าง
เสริมสุขภาพ
ส าหรับชุมชน
ชาวอาบอริจินใน 
3 ทาง ไดแ้ก่  
1.เจา้หนา้ท่ี 
อาสาสมคัร และ
แกนน าสุขภาพ
จากชุมชน  
2.วฒันธรรม
ชุมชน ความ
ร่วมมือของ
ชุมชนเป็น
พื้นฐานของการ
พฒันาวิธีการและ
กระบวนการ
สร้างเสริม
สุขภาพท่ีเขา้ถึง
ผูรั้บบริการ 
3.ก าหนดแผน
กิจกรรมการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 
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ตารางท่ี  3  สรุปสงัเคราะห์แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ (ต่อ) 
 

Best Practice วตัถุประสงค์ แนวคดิทีใ่ช้ วธีีการ ผล 
3.Developing 
Competencies and 
Professional 
Standards for 
Health Promotion 
Capacity Building 
in Europe (2010) 

1.เพื่อพฒันา 
มาตรฐานทาง
ความสามารถ
และวิชาชีพ
ของเจา้หนา้ท่ี 
2.เพื่อฝึก
เจา้หนา้ท่ีใหมี้
ความสามารถ
ตรงตาม
มาตรฐาน   

1.แนวคิดการ
สร้างเสริม
สุขภาพ  
2.แนวคิดการ
เสริมสร้างพลงั
อ านาจ และการ
สร้างชุมชน
เขม้แขง็  
3.แนวคิดการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่
และการศึกษา
นอกระบบ 

1.ก าหนด
มาตรฐานทาง
ความสามารถ
และวิชาชีพของ
เจา้หนา้ท่ี  
2.จดัการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการแก่
เจา้หนา้ท่ี 

1.ไดส้มรรถนะ
หลกั 3 ประการ
ของผูป้ฏิบติังาน
สร้างเสริม
สุขภาพ  
2. ไดคุ้ณสมบติัท่ี
พึงประสงค ์9 
ประการ ของ
ผูป้ฏิบติังานสร้าง
เสริมสุขภาพ 
 

4.A normative 
framework for 
optimal health 
promotion and 
disease 
prevention, 
Switzerland 
(2010) 

1.เพื่อพฒันา
กรอบการ
ปฏิบติัพื้นฐาน
ส าหรับการ
สร้างเสริม
สุขภาพและ
การป้องกนั
โรค  
2.เพื่อฝึก
เจา้หนา้ท่ีใน
งานสร้างเสริม
สุขภาพ  

น าเอาผลจากการ
อภิปรายเก่ียวกบั
ขอ้คน้พบการวิจยั 
และการพฒันา
คุณภาพการสร้าง
เสริมสุขภาพและ
การป้องกนัโรค
ของ
สวิสเซอร์แลนด์
และยโุรปมา
รวมเขา้ดว้ยกนั  
 

1.พฒันากรอบ
การปฏิบติั
พื้นฐานส าหรับ
การสร้างเสริม
สุขภาพและการ
ป้องกนัโรค 
2.จดัการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการแก่
เจา้หนา้ท่ีใหมี้
ความสามารถ
ดา้นการ
เสริมสร้าง
สุขภาพ 

1.ไดก้รอบและ
เกณฑก์ารปฏิบติั
พื้นฐานส าหรับ
การสร้างเสริม
สุขภาพและการ
ป้องกนัโรค 
 2.ไดแ้นวปฏิบติั
ตามกรอบและ
เกณฑส์ าหรับการ
ปฏิบติังาน 
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ตารางท่ี   3  สรุปสงัเคราะห์แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ (ต่อ) 
 

Best Practice วตัถุประสงค์ แนวคดิทีใ่ช้ วธีีการ ผล 
5.Community 
Pharmacy, Health 
Promotion and 
Public Health in 
England (2009) 

เพื่อศึกษา
ปัญหา ความ
ตอ้งการ ความ
คาดหวงัของ
ผูใ้ชย้าหรือ
ผูป่้วย และการ
สร้างเสริม
สุขภาพของ
เภสชักรใน 
England  
 

พฒันาเภสชักร
ใหรู้้จกัการ
บริการสร้างเสริม
สุขภาพดว้ย
วิธีการส่ือสารบน
ฐานความเขา้ใจ
ศกัยภาพการดูแล
ตนเองของ
ประชาชน 

ศึกษาโครงการ 
Green Light 
Pharmacy  

1.ผูใ้ชย้าหรือ
ผูป่้วย มีความ
คาดหวงัต่อการ
ณรงคส์ร้างเสริม
สุขภาพจากเภสชั
กร  
2.เภสชักรชุมชน
นิยมใชก้าร
ปรึกษา การแจก
เอกสาร การท า
ป้ายความรู้ ใน
การสร้างเสริม
สุขภาพ  
3.การพฒันา
เภสชักรในการ
สร้างเสริม
สุขภาพ คือ 
3.1.การพฒันา
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
  

 
 
 
 
 
 



 106 

ตารางท่ี  3  สรุปสงัเคราะห์แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ (ต่อ) 
 

Best Practice วตัถุประสงค์ แนวคดิทีใ่ช้ วธีีการ ผล 
5.Community 
Pharmacy, 
Health 
Promotion and 
Public Health in 
England (2009) 
(ต่อ) 

   3.2. การ
ปรับเปล่ียน
ทศันคติจากผูใ้ห้
ขอ้มูลเพียงอยา่ง
เดียวเป็นการ
สร้างการ
ตระหนกัรู้
ร่วมกบัการ
ปรึกษา และการ 
ใหค้วามรู้  
3.3.การเช่ือมโยง
เครือข่ายร้านขาย
ยาชุมชน ร่วมกบั
เครือข่ายต่างๆ 
ในชุมชน  
3.4.การพฒันา
และฝึกฝน
ทีมงาน 
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ตารางท่ี   3   สรุปสงัเคราะห์แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ (ต่อ) 
 

Best Practice วตัถุประสงค์ แนวคดิทีใ่ช้ วธีีการ ผล 
6.Preventing 
Childhood 
Malaria Death 
Project in Rural 
Mashegu, Nigeria 
(2010) 

เพื่อรณรงค์
กระตุน้
จิตส านึกและ
ป้องกนั
มาลาเรีย 
โดยเฉพาะใน
เดก็เลก็อายตุ  ่า
กวา่ 5 ปี แก่
ประชาชน  
 

1.การป้องกนั
มาลาเรีย 
2.การจดัการ
ศึกษาแบบ
ป้องกนัโรค  
3.การสร้างเสริม
สุขภาพภายใต้
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

 

1.การประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าหมู่บา้น ท่ี
มีหวัหนา้ชุมชน
และผูเ้ก่ียวขอ้ง
คนส าคญัมีส่วน
ร่วมอยา่งเตม็ท่ี  
2.การจดัการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ ท่ี
กระตุน้จิตส านึก
และสอนป้องกนั
มาลาเรียแก่พอ่แม่    
3.ติดตามผล 

การลดจ านวน
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 5 
ปี ท่ีตอ้งตายดว้ย
มาลาเรียไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
และขยายผลต่อ
ในวงกวา้ง  

 
 จากตารางท่ี 3  พบวา่ แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศทั้ง 6 แนวทาง มีกลยทุธ์ส าคญั
ร่วมกนั 3 ประการ ไดแ้ก่  

1. การคดัเลือกและพฒันาเจา้หนา้ท่ี อาสาสมคัร และแกนน าสุขภาพจากชุมชน โดยให้
ความส าคญักบัการคดัเลือก ฝึกอบรม และพฒันาเจา้หน้าท่ี อาสาสมคัร และแกนน าสุขภาพจาก
ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองตลอดในการท างาน  

2. การระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมสนบัสนุนให้ชาวชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ี และน าทุนทางวฒันธรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
สุขภาพ   

3. การพฒันาวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ แผนงาน และการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม โดย
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยบริการกบัชุมชน ภาคี เครือข่าย และผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้พฒันา
หรือปรับปรุงวิธีการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารจดัการ ท่ีสามารถเขา้ถึงผูรั้บบริการและ
ตอบสนองปัญหาความตอ้งการของประชาชนและชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. การคดัเลอืกและพฒันาเจ้าหน้าที ่อาสาสมัคร และแกนน าสุขภาพจากชุมชน  

  1.1 การคัดเลอืกบุคคลากร    
1.1.1 ตอ้งมีเกณฑท่ี์เหมาะสมในการคดัเลือก   เช่น เป็นคนท่ีมีจิตสาธารณะ เขา้ใจ

ชุมชน เขา้ใจความตอ้งการ และรู้ศกัยภาพของประชาชน มีทศันคติ มุมมองท่ีดีต่อการพฒันาสุขภาพ
ประชาชน  

1.1.2 ในการคดัเลือกนั้นตอ้งผา่นการปรึกษา หรือใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
คดัเลือกผูม้าปฏิบติังาน   
  1.2 การฝึกอบรมบุคคลากร    

1.2.1 ตอ้งมีหลกัสูตรเฉพาะ เหมาะสมกบัการจดัการความรู้ และควรใชป้ราชญใ์น
ชุมชนมาเป็นท่ีปรึกษาหรือร่วมให้ความรู้ ทศันะ ตั้งแต่ขั้นตอนของการสร้างหลกัสูตรและการน า
หลกัสูตรไปใช ้ 

1.2.2 เป้าหมายของหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อพฒันาความมัน่ใจและเกิดแรงจูงใจจาก
ตนเองในการปฏิบติังานชุมชน ในฐานะผูเ้อ้ืออ านวย และเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส าคญั ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ  

1.2.3 เน้ือหาของหลกัสูตร ต้องอยู่บนพื้นฐานความตอ้งการของชุมชน และ
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและบริบทของสมาชิกชุมชน   

1.2.4 กระบวนการจดัอบรม/พฒันาเนน้ทกัษะในการท างานบริการดว้ยหวัใจมนุษย ์
  1.3 การสนับสนุนและพฒันาบุคคลากร    

1.3.1 ใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัความเส่ียงและความลม้เหลว ของการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน  

1.3.2 การให้ขวญัก าลงัใจและส่งเสริมให้ เกิดแรงจูงใจในตนเอง ตระหนักใน
บทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบและมีความคาดหวงัอย่างเหมาะสมในผลการท างานดา้นส่งเสริม
สุขภาพ โดยมีหน่วยวิชาการท่ีท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา 

1.3.3 มีการสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรท่ีพอเพียง และเป็นการสนบัสนุน
เชิงรุก 

1.3.4 ส่งเสริมการท างานนอกเวลาโดย มีค่าตอบแทนล่วงเวลา หรือมีความยดืหยุน่ใน
ระเบียบปฏิบติัในการท างานล่วงเวลา 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. การระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
2.1 เน้นการพัฒนาวิถีชีวิตของบุคคลในบริบทชุมชนและส่ิงแวดล้อม โดยเป็นประเด็น

หรือปัญหาของประชาชน หรือ/และของชุมชนนั้นๆ อยา่งแทจ้ริง  
2.2 ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมชุมชน โดยน าทุนทางวฒันธรรมหรือภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างเสริมสุขภาพ    
2.3 เสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชน มุ่งให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง

ดา้นสร้างเสริมสุขภาพ และสนบัสนุนให้ชาวชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ สามารถสร้าง
ทางเลือกท่ีถูกตอ้งต่อการสร้างเสริมสุขภาพในมุมมองท่ียืดหยุ่น กวา้งขวาง หลากหลาย   น าไปสู่
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นสุขภาพท่ีเหมาะสมกบับุคคลและกลุ่มต่างๆในชุมชน 
 3. การพฒันาวธีิการสร้างเสริมสุขภาพ แผนงาน และการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
  3.1 วธีิการสร้างเสริมสุขภาพ 

3.1.1 น าประเด็น/ ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนมาวางแผน และจดักิจกรรมพฒันา
สุขภาพท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงร่วมกนั โดยใหค้วามสนใจกบัการจดัล าดบัความส าคญั ความสนใจ 
ความตอ้งการของชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

3.1.2 ปรับใชน้โยบายสุขภาพในงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน หรือคิดคน้นโยบาย
สุขภาพเฉพาะชุมชนข้ึนโดยพิจารณาถึงความสะดวกพร้อมของประชาชน ทรัพยากร และบริบททุกดา้น   

3.1.3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยบริการกบัชุมชน ภาคี เครือข่าย และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ใหพ้ฒันาหรือปรับปรุงวิธีการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารจดัการ ท่ีสามารถเขา้ถึง
ผูรั้บบริการและตอบสนองปัญหาความตอ้งการของประชาชนและชุมชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

3.1.4 เป็นการจดัการศึกษานอกระบบดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ โดยประยกุตใ์ห้
เขา้กบัวิถีชีวิต และการเรียนรู้ท่ีของกลุ่มเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง เช่น ใชต้วัแบบทางสังคม กลุ่ม
เพื่อน หรือกลุ่มทางสงัคม ตลอดจนส่ือชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ และเครือข่ายสุขภาพเช่ือมโยงระบบ
บริการสุขภาพในการขบัเคล่ือนการสร้างเสริมสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง  

3.1.5 วิธีด าเนินกิจกรรม เจา้หน้าท่ีตอ้งพฒันาความไวว้างใจ สร้างความคุน้เคย 
สนิทสนม ให้เกิดข้ึนแก่ประชาชน มีใชก้ารส่ือสาร 2 ทางและสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้จน
ส้ินสุดกระบวนการ ตลอดจนสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพในบริบท
ชีวิตประชาชนและชุมชน รวมทั้งให้ความสนุกสนานและมีส่ิงล่อใจท่ีเหมาะสม ท าให้คนสนใจ
อยากเขา้ร่วมกิจกรรมโดยสมคัรใจ สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม ลดความเกรงกลวั และขอ้จ ากดั
ท่ีจะไปใชบ้ริการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.2 แผนงาน  
3.2.1 มุ่งสร้าง/ยกระดับจิตส านึกชุมชนในประเด็นสุขภาพ และส่งเสริมการ

ตดัสินใจแกปั้ญหาร่วมกนัในชุมชน  ตลอดจนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนั โดยเนน้การเรียนรู้
ของคนในและระหวา่งชุมชน 

3.2.2 เนน้การพฒันาส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ให้ดียิ่งข้ึน เช่น พิจารณามุมมอง ความรู้ความ
เขา้ใจ และทกัษะความสามารถใดในเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ประชาชนมีอยู่แลว้ น ามา
ปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึน   

3.2.3 ประยุกต์ใชแ้นวคิดทฤษฎี หรือแบบปฏิบตัิจาก Best Practice ร่วมกบั
มุมมองเชิงวฒันธรรมและภูมิปัญญาชุมชน หรือใชค้วามเช่ือของชุมชนในการพฒันาการสร้างเสริม
สุขภาพหรือใชเ้ป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพ 

3.2.4 เป็นเชิงรุก ลดเวลาการบริการ มีความยดึหยุน่สูง   สามารถปรับเปล่ียนได ้ 
3.2.5 มีรายละเอียดชดัเจน ระบุไดใ้นเชิงพฤติกรรมและวดัได ้ 
3.2.6 ก าหนดพนัธะสัญญาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและชุมชน มีมติร่วมกนัใน

การท างาน (MOU) 
3.2.7 มี กรอบเวลา ในการท างาน (Time Frame) ท่ีชดัเจนแต่ยดืหยุน่มากพอต่อ

ความเปล่ียนแปลง แผนงานอาจต่อเน่ืองหลายปี 
3.2.8 ในการติดตามผล ชุมชนตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ

อยา่งต่อเน่ือง โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใหก้ารสนบัสนุน เพื่อใหเ้กิดการพฒันาต่อยอด 
  3.3  การบริหารจัดการ  

3.3.1 มีการบริหารทรัพยากรต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 
จ านวนของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีทกัษะความสามารถ หรือโครงสร้างพื้นฐานในการพฒันาสุขภาพชุมชน  

3.3.2 สร้างแรงขบัเคล่ือนก่อใหเ้กิดการสร้างเสริมสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง หรือสร้าง
วฒันธรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือช่วยให้ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลง มีความยัง่ยืนในการสร้างเสริม
สุขภาพ   
 
ตอนที ่ 2  ผลการศึกษามุมมอง ความคดิเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่
ในการสร้างเสริมสุขภาพระดับต าบล  
 จากขอ้มูลการสอบถามขอ้มูลส่วนควัและสัมภาษณ์มุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา และ
ความตอ้งการในการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบลของประชาชนและเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงเป็นผูร่้วมวิจยั 
ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1. การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนตวั  
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูร่้วมวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชน  42 คน และเจา้หนา้ท่ี 
25 คน จ านวนรวมทั้งหมด 67 คน โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี  (frequency)  ร้อยละ (percentage)  ดงั
ตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลภูมิหลงัของผูร่้วมวิจยัในการสมัภาษณ์กลุ่มเพื่อส ารวจปัญหา ความตอ้งการ ในการ

จดับริการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

ภูมิหลงั 
ประชาชน เจ้าหน้าที่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
     1.1  ชาย 
     1.2  หญิง 

 
12 
30 

 
28.58 
71.42 

 
7 
18 

 
28.00 
72.00 

 
19 
48 

 
28.36 
71.64 

รวม 42 100.00 25 100.00 67 100.00 
2. อาย ุ
     2.1  20 – 30 ปี 
     2.2  31 – 40 ปี 
     2.3  41 – 50 ปี 
     2.4  51 – 60 ปี 
     2.5  60 ปีข้ึนไป  

 
4 
11 
8 
16 
3 

 
9.53 
26.19 
19.05 
38.09 
7.14 

 
5 
8 
8 
4 
- 

 
20.00 
32.00 
32.00 
16.00 

- 

 
9 
19 
16 
20 
3 

 
13.43 
28.36 
23.88 
29.85 
4.48 

รวม 42 100.00 25 100.00 67 100.00 
3.  ภูมิล าเนา 
     3.1  ภาคเหนือ 
     3.2  ภาคกลาง 
     3.3  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
     3.4  ภาคใต ้

 
10 
16 
8 
8 

 
23.81 
38.10 
19.05 
19.05 

 
8 
8 
5 
4 

 
32.00 
32.00 
20.00 
16.00 

 
18 
24 
13 
12 

 
26.87 
35.82 
19.40 
17.91 

รวม 42 100.00 25 100.00 67 100.00 
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลภูมิหลงัของผูร่้วมวิจยัในการสมัภาษณ์กลุ่มเพื่อส ารวจปัญหา ความตอ้งการ ในการ
จดับริการสร้างเสริมสุขภาพ (ต่อ) 

 

ภูมิหลงั 
ประชาชน เจ้าหน้าที่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4.ระดบัการศึกษา 
     4.1  ประถมศึกษา  
     4.2  มธัยมศึกษา 
     4.3  อนุปริญญา 
     4.4  ปริญญาตรี 

 
18 
20 
2 
2 

 
42.86 
47.62 
4.76 
4.76 

 
- 
- 
- 

25 

 
- 
- 
- 

100.00 

 
18 
20 
2 
27 

 
26.87 
29.85 
2.99 
40.30 

รวม 42 100.00 25 100.00 67 100.00 
5. อาชีพ       
     5.1  รับราชการ  
     5.2  พนกังาน ลูกจา้ง 
     5.3  รับจา้งทัว่ไป 
     5.4  คา้ขาย 
     5.5  เกษตรกร 
     5.6  เจา้ของกิจการ 

- 
4 
10 
6 
18 
4 

- 
9.52 
23.81 
14.29 
42.86 
9.25 

20 
5 
- 
- 
- 
- 

80.00 
20.00 

- 
- 
- 
- 

20 
9 
10 
6 
18 
4 

29.85 
13.43 
40.00 
8.96 
26.87 
5.97 

รวม 42 100.00 25 100.00 67 100.00 

6.รายไดค้รัวเรือนต่อปี 
     6.1  ต ่ากวา่หน่ึงหม่ืนบาท 
     6.2  10000-20000 บาท 
     6.3  20001-30000 บาท 
     6.4  30001-40000 บาท 
     6.5  40001-50000 บาท 
     6.6  สูงกวา่50000 บาท 

 
8 
27 
7 
- 
- 
- 

 
19.05 
64.29 
16.67 

- 
- 
- 

 
- 
- 

10 
6 
4 
5 

 
- 
- 

40.00 
24.00 
16.00 
20.00 

 
8 
27 
17 
6 
4 
5 

 
11.94 
40.30 
25.37 
8.96 
5.97 
7.46 

รวม 42 100.00 25 100.00 67 100.00 

 
 
 



 113 

ตารางท่ี 4  ขอ้มูลภูมิหลงัของผูร่้วมวิจยัในการสมัภาษณ์กลุ่มเพื่อส ารวจปัญหา ความตอ้งการ ในการ
จดับริการสร้างเสริมสุขภาพ  (ต่อ) 

 

ภูมิหลงั 
ประชาชน เจา้หนา้ท่ี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
7.ต าแหน่งในชุมชน 
     7.1  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 
     7.2  กรรมการชุมชน 
     7.3  ผูน้ าชุมชน 
     7.4  สมาชิกอาสาสมคัร 
     7.5  ไม่มีต าแหน่งในชุมชน 

 
3 
 
2 
2 
10 
25 

 
7.14 

 
4.76 
4.76 
23.81 

59.52 

 
- 
 
- 
- 
- 

25 

 
- 
 
- 
- 
- 

100.00 

 
3 
 
2 
2 
10 
50 

 
4.48 

 
2.99 
2.99 
14.93 
74.63 

รวม 42 100.00 25 100.00 67 100.00 
8.  การร่วมกิจกรรมชุมชน 
     8.1  ประจ า สม ่าเสมอ 
     8.2  ไม่แน่นอน 
     8.3  ไม่เขา้ร่วมเลย 

 
18  
16 
8  

 
42.86 
38.10 
19.05 

 
18  
7 
 - 

 
72.00 
28.00 

- 

 
36 
23 
8 

 
53.73 
34.33 
11.94 

รวม 42 100.00 25 100.00 67 100.00 
9.  ปัญหาสุขภาพของตน 
     9.1  ไม่มีปัญหา 
     9.2  มีปัญหา 
     9.3 ปวดหลงั เบาหวาน หวัใจ 
ความดนั 
     9.4 ใจสัน่ ไมแกรน  
     9.5  กรดไหลยอ้น 

 
16 
26 
- 
 
- 
- 

 
38.10 
61.91 

- 
 
- 
- 

 
18 
7 

 
72.00 
28.00 

- 
 
- 
- 

 
34 
33 

 
50.75 
49.25 

- 
 
- 
- 

รวม 42 100.00 25 100.00 67 100.00 
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ตารางท่ี 4  ขอ้มูลภูมิหลงัของผูร่้วมวิจยัในการสมัภาษณ์กลุ่มเพื่อส ารวจปัญหา ความตอ้งการ ในการ
จดับริการสร้างเสริมสุขภาพ  (ต่อ) 

 

ภูมิหลงั 
ประชาชน เจา้หนา้ท่ี รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
10.  ปัญหาสุขภาพของคนใน
ครอบครัว 
     10.1  ไม่มีปัญหา 
     10.2  มีปัญหา 
     10.3 ปวดหลงั เบาหวาน หวัใจ 
ความดนั 
     10.4 ใจสัน่ ไมแกรน  
     10.5  กรดไหลยอ้น 

 
 

12 
30 
- 
- 
 
- 
 

 
 

28.57 
71.43 

- 
- 
 
- 
 

 
 
6 
19 
- 
- 
 
- 
 

 
 

24.00 
76.00 

- 
- 
 
- 
 

 
 

18 
49 
- 
- 
 
- 
 

 
 

26.87 
73.13 

- 
- 
 
- 

รวม 42 100.0
0 

25 100.0
0 

67 100.00 

11. การร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
   11.1 ร่วมกิจกรรมประจ า 
   11.2 ร่วมกิจกรรมบ่อยคร้ัง 
   11.3 ไม่แน่นอนในการร่วมกิจกรรม 
   11.4  ไม่เคยร่วมกิจกรรม 

 
18 
7 
12 
5 

 
42.86 
16.67 
28.57 
11.90 

 
25 
- 
- 
- 

 
100.0

0 
- 
- 
- 

 
43 
7 
12 
5 

 
64.18 
10.45 
17.91 
7.46 

รวม 42 100.00 25 100.00 67 100.00 
 
  จากตารางท่ี 4  พบวา่ ผูร่้วมวิจยัซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีขอ้มูลส่วนตวั ดงัน้ี คือ  

  เพศ กลุ่มประชาชน จ านวน 42 คน เป็นชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 28.58  เป็นหญิง 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42   และ กลุ่มเจา้หนา้ท่ี  จ  านวน 25 คน เป็นชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.00  เป็นหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 
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  อายุ กลุ่มประชาชน จ านวน 42 คน ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 51-60 ปี คิดถึงร้อยละ 
38.09  รองลงมีอายุระหว่าง  31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ  26.19  และอายุ 60 ปีข้ึนไป มีจ านวน
น้อยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  7.14  ส่วนกลุ่มเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 25 คน  ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 
ปี และ 41-50 ปี จ านวน 8 คน เท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 32.00  อายรุะหว่าง 51-60 ปี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 
  ภูมิล าเนา  แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค พบวา่ กลุ่มประชาชน  ภาคกลาง จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ  38.10  ภาคเหนือ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้
ภาคละจ านวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.05  กลุ่มเจา้หนา้ท่ี  ภาคเหนือและภาคกลาง จ านวน 8 คน
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 32.00  ภาควนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 16.00 
ตามล าดบั 
  ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มประชาชน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  47.62  รองลงมาระดบัประถมศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86  ระดบัปริญญาตรีและอนุปริญญา จ านวน 2 คน เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 4.76  กลุ่มเจา้หนา้ท่ี 
ทุกคนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100.00  
  อาชีพ พบว่า กลุ่มประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86  รองลงมา ไดแ้ก่ รับจา้งทัว่ไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81  อาชีพพนกังาน ลูกจา้ง
และเจา้ของกิจการ จ านวน 4 คน เท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ 9.52  กลุ่มเจา้หนา้ท่ี เป็นขา้ราชการ จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  และพนกังาน ลูกจา้ง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
  รายได้ครัวเรือนต่อปี  พบว่า กลุ่มประชาชน ส่วนใหญ่มีรายได ้ระหว่าง 10,000 – 
20,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29  ส่วน 7 คน มีรายไดสู้งสุด ระหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  และผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากว่าหน่ึงหม่ืนบาท จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.05 กลุ่มเจา้หนา้ท่ี ส่วนใหญ่ มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา อยูร่ะหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.00  ผูมี้รายไดสู้งมากกว่า 50,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และเจา้หนา้ท่ีจ านวน 
4 คน มีรายไดร้ะหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16,00 
  ต าแหน่งในชุมชน  พบวา่ กลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งในชุมชน จ านวน 25 คน 
คิดเป็น   ร้อยละ 59.52  รองลงมาเป็นสมาชิกอาสาสมคัร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81  ส่วน
ต าแหน่งกรรมการชุมชน และผูน้ าชุมชน จ านวน 2 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 4.76   กลุ่มเจา้หนา้ท่ี 
ไม่มีอาชีพอ่ืนใดในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  การร่วมกจิกรรมชุมชน พบว่า  กลุ่มประชาชน ร่วมเป็นประจ าสม ่าเสมอ จ านวน 18 คน 
คิดเป็น  ร้อยละ 42.86 ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมเลย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05  กลุ่มเจา้หนา้ท่ี เขา้
ร่วมกิจกรรมเป็นประจ าสม ่าเสมอ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00  มีจ  านวน 7 คน ไม่มีความแน่นอน
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 28.00 
  ปัญหาสุขภาพของตน พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพทัว่ไป จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.91  และไม่มีปัญหาสุขภาพ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10  กลุ่มเจา้หนา้ท่ี ไม่มี
ปัญหาสุขภาพ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00  และ 7 คน มีปัญหาสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 
28.00 
  ปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัว  พบวา่  ส่วนใหญ่มีปัญหา  จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.43  และไม่มีปัญหา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  กลุ่มเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 19 คน มี
ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 76.00  จ านวน 6 คน ไม่มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 24.00 
  การร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ  พบว่า  กลุ่มประชาชน ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมเป็น
ประจ า จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.86  รองลงมา ไม่ค่อยแน่นอน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.57  และไม่เคยร่วมกิจกรรมเลย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90  กลุ่มเจา้หนา้ท่ี เขา้ร่วม
กิจกรรมเป็นประจ า จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. การวิเคราะห์มุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนและ
เจ้าหน้าทีใ่นการสร้างเสริมสุขภาพระดับต าบล  
  ผลการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content analysis)  มีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัมุมมอง 
ความคิดเห็น ปัญหา และความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพระดบั
ต าบล ดงัน้ี 
  2.1 ปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
   จากขอ้มูลในการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 5 แห่ง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์และจดัระเบียบ
ขอ้มูลโดยสามารถสรุปปัญหา 3 ดา้น และความตอ้งการ 2 ดา้น ต่อการจดับริการสร้างเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาล ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.1.1 ปัญหาของประชาชนต่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
 ปัญหาของประชาชนต่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม ปัญหาด้านทัศนคติ และปัญหาด้าน
ความสนใจในการจัดกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดังนี ้
   2.1.1. 1. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จากขอ้มูลความคิดเห็นของประชาชนแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มกัจะเกิดข้ึนโดยการก าหนดมาจากทาง
เจา้หนา้ท่ีหรือจากหน่วยงานภาครัฐตน้สังกดัมาก่อนแลว้ เช่น การจดัการอบรมความรู้ดา้นสุขภาพ  
การรณรงคป้์องกนัโรคติดต่อ และกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี แมท้างเจา้หนา้ท่ีจะอา้งว่าไดมี้
การสอบถามความตอ้งการจากชุมชนก่อนจะน ามาก าหนดเป็นแผนงานแลว้ก็ตาม แต่ก็อยู่ภายใน
วงจ ากดัเฉพาะกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ของชุมชนหรืออาสาสมคัรเท่านั้น  
   ด้วยเหตุน้ีในความเป็นจริงแล้ว โครงการต่างๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลจดัข้ึน ประชาชนในพื้นท่ีจึงเขา้ร่วมกิจกรรมในฐานะเป็นผูรั้บมากกว่าเป็นผู ้
ก  าหนดจากความตอ้งการของตนเองอยา่งแทจ้ริง  ท าใหกิ้จกรรมสร้างเสริมสุขภาพหรือการอบรมท่ี
จดัข้ึนบางคร้ัง เน้ือหาการอบรมอาจไม่อยู่ในความสนใจของประชาชนในชุมชน แต่ดว้ยกติกา
ขอ้ตกลงในชุมชนท่ีตั้ งเป็นบรรทดัฐานว่า เม่ือมีกิจกรรมของชุมชน แต่ละครัวเรือนจะตอ้งส่ง
ตวัแทนไปเขา้ร่วมบา้นละ 1 คน เป็นอย่างนอ้ย ความรู้สึกของการต่ืนตวัในการเขา้ร่วมจึงมีนอ้ย 
หรือเขา้ร่วมกิจกรรมแบบจ ายอมหรือเกรงใจเจา้หนา้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมากกว่า
เกิดจากความสนใจของสมาชิกในชุมชนอยา่งแทจ้ริง    
   2.1.1.2. ปัญหาด้านทัศนคติของประชาชนต่อการสร้างเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปัญหาในดา้นน้ี เกิดข้ึนเน่ืองจากวิธีคิดหรือการมองปัญหาดา้น
สุขภาพท่ีแตกต่างกันระหว่างผูรั้บบริการหรือชาวบ้านทั่วไปกับผูใ้ห้บริการ คือ เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ความหมายของค าว่า “การสร้างเสริมสุขภาพ” ในมุมมองของ
ประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีศึกษามีความแตกต่างกนัไป โดยข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ชีวิตและสัมพนัธ์
กบับริบททางสงัคมท่ีบุคคลนั้นด ารงอยู ่สุขภาพจึงเป็นนิยามท่ีแต่ละบุคคลใชป้ระเมินและใหคุ้ณค่า
ต่อตนเองและอาจมีความหมายแตกต่างไปตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นดว้ย    ความหมายของ
การสร้างเสริมสุขภาพ ท่ีประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามหมายมกัไม่ไดเ้ป็นแบบแผนตามนิยามแบบท่ี
นกัวิชาการดา้นสาธารณสุขหรือองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพก าหนดในลกัษณะท่ีสามารถ
พิสูจน์ทดลองหรือวดัค่าหรือปริมาณไดอ้ยา่งชดัเจน หากแต่ส่ิงท่ีประชาชนทัว่ไปเขา้ใจเป็นความรู้
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ท่ีมาจากการด าเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสงัคมหรือชุมชนท่ีตนเองใชชี้วิตอยู ่แน่นอนว่าในการ
ตอบค าถามผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละคนย่อมพูดถึงความหมายของสุขภาพโดยอาศยัประสบการณ์จาก
ชีวิตประจ าวนัของตนเป็นส าคญั ดงัตวัอยา่งเช่น   
    นายบุญมี (นามสมมุติ) บอกว่า  “การมีสุขภาพท่ีดี คือ กินได้ นอนหลับ 
ออกจากบ้านไปท าสวนได้ สอยมังคุดได้ ไปโรงพยาบาลบ้างเวลาท่ีหมอนัดเช่นนัดไปร่วมกิจกรรม
รณรงค์ หรือนัดไปวันผู้สูงอาย ุปวดขาปวดน่องเป็นเร่ืองธรรมดา อายมุากแล้ว”  
    นางสมควร (นามสมมุติ) กล่าวว่า “การสร้างเสริมสุขภาพคืออะไร ไม่เคย
รู้เพราะไม่เคยคิดเร่ืองนี ้แต่การจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดีอยู่ ท่ีตัวเรา เช่นกินอาหารครบหมู่หรือไม่  
    ลุงแสวง (นามสมมุติ)  “...ยังแขง็แรงอยู่  ไม่เคยต้องเข้าโรงพยาบาลซักที 
ป่วยนิดหน่อยซ้ือยากินเองกห็าย..มันกเ็ส่ือมไปตามกาลน่ันแหละ...อายกุเ็ท่านีแ้ล้ว...ถ้าเป็นรถกใ็ช้
งานไม่ได้แล้วล่ะ ” 
    จากขอ้มูลของประชาชนในพื้นท่ีวิจยัพบว่า ชาวบา้นมองเร่ืองของการ
สร้างเสริมสุขภาพในความหมายท่ีเก่ียวพนักบัการด ารงชีวิตปกติประจ าวนั แมว้า่พวกเขาจะเขา้ใจว่า
เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีความหวงัดี และตอ้งการใหส้มาชิกในชุมชนเขา้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อประโยชน์แก่คนในชุมชนเองก็ตาม แต่หลายคนปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วม
เพราะเห็นว่าความรู้เร่ืองสุขภาพตามแบบท่ีเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส่งเสริมนั้น
ไม่มีความจ าเป็นต่อการใชชี้วิตพวกเขามากนัก ดงัท่ีชาวบา้นทัว่ไปมองว่าการมีสุขภาพท่ีดี ก็คือ
สภาพร่างกายท่ีปกติไม่ป่วยไข ้การท างานได้ประจ าสม ่าเสมอทุกวนัก็ช่วยให้สุขภาพร่างกาย
แขง็แรงดีอยูแ่ลว้ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งไปร่วมกิจกรรมออกก าลงัท่ีทางหน่วยงานรัฐพยายามส่งเสริม 
เช่น การเตน้แอโรบิก การเล่นฮูลาฮูป และอ่ืนๆ เป็นตน้ ดงักรณีตวัอยา่งเช่น 
     วนัดี (นามสมมุติ) กล่าวว่า “การสร้างเสริมสุขภาพ คือการเพ่ิมความ
แข็งแรง การป้องกันตัวเองให้ไม่ป่วยโยการออกก าลังกาย  การท างานก็เป็นการออกก าลังกาย
เช่นกัน ซ่ึงแต่ละวันกต้็องท างาน เป็นการออกก าลงักายอยู่แล้ว” 
    อีกตวัอยา่งเช่น ชาวบา้นเห็นว่าการรับประทานอาหารไดค้ล่องคอไม่เบ่ือ
อาหารกถื็อวา่เพียงพอต่อร่างกายแลว้  
    ป้าแจ่ม (นามสมมุติ) เล่าถึงการดูแลสุขคนในครอบครัวว่า “หมออนามัย
มาท่ีบ้าน มาแนะน าเร่ืองการกิน หมอให้ยายระวัง  อย่ากินเค็ม งดของมัน ของหมักดอง แต่ยาย
ไม่ได้คุม ท าได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะต้องท ากับข้าวให้คนในบ้านกินด้วย ส่วนใหญ่จะกินข้าวพร้อม
กัน ถ้ากับข้าวไม่ถกูปาก ลงุและลกูจะบ่น ท าให้ต้องท ากับข้าวท่ีมีรสชาติหวาน มนั เคม็ ท าไปตามท่ี
เคยท า จะงดเลย รสจืดๆ จะได้ไม่เป็นโรค สุขภาพดี เลยยงัไม่ท า” 
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    ดงันั้น จึงไม่จ าเป็นตอ้งไปฟังการอบรมเร่ืองสุขภาพท่ีจดัโดยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ซ่ึงมกัจะพูดเร่ืองวิชาการหรือพูดเร่ืองยากๆ โดยท่ีชาวบา้นไม่ไดส้นใจเร่ือง
เหล่าน้ี ท่ีส าคญัการเขา้อบรมท่ีน่าเบ่ือและท าไม่ไดใ้นสายตาชาวบา้น ยงัส่งผลกระทบต่อภาระดา้น
เศรษฐกิจ ซ่ึงแต่ละครอบครัวจะตอ้งเอาเวลาในการท ามาหากินมาใชใ้นการเขา้ร่วมอบรมเท่ากบัว่า
รายไดค้รอบครัวของวนันั้นจะหายไปทนัที  
    ทองค า (นามสมมุติ) กล่าวว่า “การสร้างเสริมสุขภาพ คือ การกินอาหาร
ให้ครบห้าหมู่  ท าได้ยากมาก ท าได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พยายามท าเพราะไม่อยากป่วย  แต่ไม่ได้ออก
ก าลงักาย แค่ท าไร่กเ็หน่ือยแล้ว”  
    ป้าสมพร (นามสมมุติ)  ไดเ้ล่าถึงชีวิตครอบครัวท่ีสัมพนัธ์กับการดูแล
รักษาสุขภาพว่า  “รายได้ไม่ค่อยพอใช้ เยบ็กระทงขาย สองสามวันถึงจะได้  1000 ลูก ขายได้
ประมาณ200บาท ได้เงินผู้สูงอายเุดือนละ500บาท มีลกู 8 คน ลกูทุกคนมีครอบครัวและแยกย้ายไป
อยู่ต่างจังหวัด ไม่ค่อยมีใครกลบับ้าน ไม่ส่งเสียเร่ืองเงินทอง ต้องหากินเอง การใช้จ่ายต้องประหยดั 
การกินอยู่ ซ้ือผักมาท าแกงส้ม หรือซ้ือปลามาทอด ต้องกินให้ได้ 2-3 มือ้ ถ้าให้สร้างสุขภาพยังไม่รู้
เลยว่าจะท าได้หรือไม่ เพราะยงัต้องท ามาหากิน”  
    จากขอ้มูลจึงพบว่าเม่ือมีการจดักิจกรรมอบรมสร้างเสริมสุขภาพ บาง
ครอบครัวจึงส่งผูสู้งอายุหรือเด็กไปเป็นตวัแทนเขา้ร่วมอบรม ขณะท่ีหัวหน้าครอบครัวตอ้งไป
ท างานนอกบา้น ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมอบรมจึงไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้น
สุขภาพของคนในครอบครัวไดม้ากนกั  
    ส าหรับทศันคติมุมมองท่ีประชาชนมีต่อการรักษาและเสริมสร้างสุขภาพ  
อาจกล่าวไดว้า่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีความส าคญัยิง่กวา่ดา้นสุขภาพอนามยั การสามารถท างานไดท้ า
ให้มีรายไดห้ล่อเล้ียงครอบครัว และสามารถน าไปเป็นค่าใชจ่้ายในยามท่ีคนในครอบครัวเจ็บป่วย
ไม่สบายข้ึนมาได ้ความสนใจต่อการดูแลรักษาและเสริมสร้างสุขภาพดูจะเป็นประเด็นรองท่ีเกิน
ความจ าเป็นไป เวน้แต่ในช่วงท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยข้ึนมาเท่านั้น แมพ้วกเขาจะเห็นว่า
การไม่เจ็บไขไ้ดป่้วยมีความส าคญั แต่ก็ไม่อาจจะเสียเวลาไปในการ “สร้างเสริม” ได ้และการสร้าง
เสริมสุขภาพใหแ้ขง็แรงมากข้ึนกดู็จะเป็นกิจกรรมท่ีบางคร้ังแยกห่างจากชีวิตประจ าวนัของพวกเขา 
เช่น การเตน้ แอโรบิก  ฮูล่าฮูป อาจเหมาะส าหรับผูห้ญิง และเด็ก แต่ไม่เหมาะกบัผูช้าย ซ่ึงมองว่า
การเตน้เป็นกิจกรรมของผูห้ญิง หรือคน ในพื้นท่ีชนบทก็ยงัมองว่าการท างานในไร่นากลางแดด ก็
ถือเป็นการออกก าลงักายมากเพียงพอแลว้ เป็นตน้  
    จากการสงัเกตของผูว้ิจยัและการสัมภาษณ์พบว่า สภาพแวดลอ้มรอบท่ีตั้ง
ชุมชนก็เป็นอีกปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อภาวะสุขภาพของประชาชน ในพื้นท่ีชุมชนท่ีเป็นเขตชนบท
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สภาพแวดลอ้มรอบชุมชนจะมีลกัษณะธรรมชาติมากกว่าในเขตเมืองเพราะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
และความสัมพนัธ์ของผูค้นในชุมชนก็ยงัคงผูกพนัใกลชิ้ดด้วยระบบเครือญาติ ซ่ึงแตกต่างกับ
ลกัษณะชุมชนในพื้นท่ีสังคมเมืองท่ีสภาพแวดลอ้มค่อนขา้งเร่งรีบแข่งขนัสูงกว่า ความสัมพนัธ์ของ
คนในชุมชนเป็นปัจเจกสูงกวา่ และเวลาในการพกัผอ่นหรือรักษาดูแลสุขภาพอาจจะมีนอ้ยกว่ากลุ่ม
ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีชนบทดว้ย 
    นอกจากน้ี ปัจจยัในดา้นของ “วยั” ก็มีส่วนส าคญัต่อความใส่ใจในการ
ดูแลสุขภาพดว้ย สังเกตไดว้่าผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่นหรือเพิ่งมีครอบครัวจะใหค้วามสนใจ
ในการดูแลรักษาสุขภาพนอ้ยกว่า คนท่ีเป็นผูใ้หญ่ ตั้งแต่กลุ่มท่ีอยู่ในวยักลางคนหรือวยัท างานท่ีมี
ครอบครัวมัน่คงแลว้เป็นตน้ไป อาจเน่ืองเพราะเม่ือมีอายุมากข้ึน จึงไดเ้ห็นผลกระทบต่อสุขภาพ
ของตนเองมากกวา่ในวยัเดก็-วยัรุ่น และวยัหนุ่มสาวท่ีอายยุงัไม่มากนกั ความสนใจและใส่ใจต่อการ
ดูแลรักษาสุขภาพ จึงเพิ่มข้ึนเม่ือคนเราตระหนักถึงความเจ็บป่วยหรือผลกระทบต่อสุขภาพดว้ย
เช่นกนั ทั้งน้ี ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีมีสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพไม่แขง็แรงหรือเจบ็ป่วยอยูป่ระจ าก็จะ
ใหค้วามใส่ใจต่อเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพมากกวา่ปกติดว้ยเช่นกนั  
    ประชาชนยังเสนอว่า เจ้าหน้าท่ีควรศึกษาหรือรู้ความต้องการของ
ประชาชน ใชค้วามตอ้งการของประชาชนเป็นตวัตั้ง รู้จกัวิถีชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่ม ซ่ึงไม่
เหมือนกนั จึงจะจดักิจกรรมไดเ้หมาะสม เช่นเป็นแม่คา้ออกก าลงักายอย่างไรจึงเหมาะสม เพราะ
บางคร้ังไม่มีโอกาสไดไ้ปออกก าลงักายเหมือนคนอ่ืน นอกจากน้ี ควรน าความเช่ือของทอ้งถ่ินท่ีปู่
บ่าตายายสั่งสมไว ้เป็นส่ิงดีตลอดจน มีของให้เช่นยาท่ีตอ้งการ หรือบริการท่ีตอ้งการจริงๆ และท่ี
ส าคญั เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีวิธีการส่ือสารไม่ใหน่้าเบ่ือ หรือสอนใหรู้้เร่ือง 
   2.1.1.3. ปัญหาด้านความสนใจในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส าหรับปัญหาดา้นน้ี เป็นปัญหาท่ีสืบเน่ืองเก่ียวพนักบัปัญหาใน
สองขอ้แรก และ เม่ือพูดถึงการเสริมสร้างสุขภาพ ผูใ้ห้สัมภาษณ์จะให้ความหมายท่ีแสดงนยัยะถึง
การปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามหลกัการสาธารณสุขท่ีตนเองพอจะมีความรู้หรือเคยไดย้ินมา โดยเป็น
หลกัปฏิบติัท่ีช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดอาการเจ็บไขม้ากกว่าจะเน้นถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของร่างกาย และแมว้่าผูใ้หส้ัมภาษณ์จะแสดงถึงความเขา้ใจต่อความหมายและความส าคญัของการ
เสริมสร้างสุขภาพ แต่ดูเหมือนค าตอบจากหลายคนจะแสดงให้เห็นว่าในการปฏิบติัตนอาจไม่เป็น
ตามหลกัการท่ีตนเองเขา้ใจก็ได ้เพราะมีเง่ือนไขอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งกระท าโดยเฉพาะภาระหนา้ท่ีการ
งานในแต่ละวนั น ามาสู่ความจ าเป็นในการพิจารณาคน้หาแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูค้น
ในพื้นท่ีให้บริการอย่างใส่ใจในรายละเอียด มากไปกว่าการก าหนดแผนงานในแบบท่ีท าให้เกิด
มาตรฐานเดียวกนัทุกแห่งตามแบบแผนของภาครัฐ ในความเป็นจริงประสบการณ์ชีวิตของแต่ละ
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คนย่อมมีความแตกต่างกนั และมีอตัลกัษณ์ทางสังคมท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปดว้ย เช่น ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ  การนบัถือศาสนา เพศ  วยั และอ่ืนๆ  การท่ีประชาชนในพื้นท่ีจะเลือกหรือให้ความ
ร่วมมือต่อการท างานส่งเสริมสุขภาพของเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก็จ  าเป็นตอ้งมี
รู้สึกท่ีดีหรือความไวว้างใจต่อเจา้หน้าท่ีดว้ย ทั้งน้ีขอ้มูลช้ีให้เห็นว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเป็นหน่วยงานท่ีให้การปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้ดีกว่าหน่วยงานด้าน
สุขภาพท่ีอยู่นอกชุมชน เพราะความคุน้เคยใกลชิ้ดกบัคนในชุมชนมีมากกว่า  แต่ความไวว้างใจ
ดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือเจา้หนา้ท่ีใหค้วามใส่ใจกบัรายละเอียดของผูเ้ขา้รับการบริการแต่ละคน
ดว้ยเช่นกนั  
    ผูใ้หส้มัภาษณ์บางคนไดเ้ล่าวา่เม่ือมีปัญหาครอบครัว เกิดความไม่สบายใจ 
บางคร้ังก็ได้มาพูดคุยปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด้วย  เพราะมี
ความคุน้เคยเช่ือใจ พอคุยแลว้ก็เหมือนกบัไดร้ะบายความเครียดให้หมดไป ตวัอยา่งดงักล่าวแสดง
ให้เห็นการท าหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีท่ีปรับเปล่ียนบทบาทนอกจากการท าหน้าท่ีในการรักษาดา้น
ร่างกายแลว้ ยงัช่วยเหลือใหค้  าปรึกษารักษาสุขภาพจิตใจดว้ย กระนั้นในบางพื้นท่ีก็พบว่าเจา้หนา้ท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีความห่างเหินกบัชุมชนอยู่บา้ง นอกจากน้ี ดว้ยสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและวฒันธรรมของพื้นท่ีท่ีให้บริการแต่ละแห่งยอ่มมีความแตกต่างกนัไปเช่นกนั วิธีการ
หรือแผนงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีจัดกิจกรรมกับชุมชนจึงควรท่ีจะสนใจ
วิเคราะห์ถึงรายละเอียดทางสังคมและวฒันธรรมของพื้นท่ีให้บริการ และมีการก าหนดแผนงานอยู่
บนฐานความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรมดงักล่าว รวมไปถึงการให้บริการแก่
สมาชิกชุมชนดว้ยความเขา้ใจและใส่ใจต่อรายละเอียดของประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างของแต่ละ
คน จึงจะเรียกวา่เป็นการใหบ้ริการโดยเขา้ถึงหวัใจของความเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง  
  2.1.2. ความต้องการของประชาชนต่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
   ความตอ้งการของประชาชนต่อการจดับริการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ความตอ้งการมีส่วนร่วม และความตอ้งการให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นท่ีพึ่งทางสุขภาพ 
   2.1.2.1.ความต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ  ส าหรับการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน พบว่ามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในแง่ท่ีว่า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนท่ีดึงดูด
จะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหค้นในชุมชนออกมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการออกก าลงักายท่ีสนบัสนุน
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเคร่ืองมืออุปกรณ์ออกก าลงักาย (สายพานลู่วิ่ง จกัรยาน
ป่ัน เคร่ืองยกน ้ าหนกัฯลฯ) ท่ีจดัหามาโดยองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน ในชุมชนแต่ละแห่งมีกิจกรรม
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เหล่าน้ี และมกัจะจดัการออกก าลงักายแอโรบิค การเล่นห่วงฮูลาฮูป การออกก าลงักายในกลุ่ม
ผูสู้งอายใุนช่วงเวลาเยน็หลงัจากเลิกงาน กิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งอาศยัผูน้ าในชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็น
อาสาสมคัรในการน ากิจกรรม และโดยส่วนใหญ่พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะมีเฉพาะผูห้ญิง เด็ก และ
คนสูงอายมุากกว่าผูช้ายวยัท างาน อยา่งไรก็ตามขอ้จ ากดัในการเขา้ร่วมกิจกรรมออกก าลงักาย หรือ
กิจกรรมรณรงคส่์งเสริมสุขภาพอ่ืนๆ ภายในชุมชนมกัจะเป็นเร่ืองของเวลา ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ต่างให้
เหตุผลว่าตอ้งท างานหนกัไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม และขอ้จ ากดัดา้นอุปกรณ์การออกก าลงักายภายใน
ชุมชนท่ีไม่เพียงพอหรืออยูห่่างไกลจากท่ีอยูอ่าศยัของสมาชิกในชุมชน แต่มีขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจว่า 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์บางส่วนเห็นว่า การท างานก็ถือเป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพรูปแบบหน่ึงได ้บางคน
เห็นว่าการใช้แรงในการท าไร่ ท าสวน หรือท านา ก็เป็นการออกก าลงักายอยู่ในตวัอยู่แลว้ ไม่
จ าเป็นตอ้งไปออกก าลงักายอยา่งเตม็รูปแบบดงักิจกรรมท่ีชุมชนจดัข้ึนร่วมกนักไ็ด ้   
    ประชาชน บอกว่า พวกตนยงัไม่มีส่วนร่วมเท่าท่ีควรโดยเฉพาะเร่ืองการ
คิด ส่วนการร่วมท านั้น ไดท้  าบา้งไม่ท าบา้งแลว้แต่โอกาส ลองไปถามท่ีบ้านจะได้ข้อมูลมากกว่านี้ 
บางทีจะพูดอะไรก็เกรงใจเจา้หนา้ท่ี  ประชาชนบอกว่ารู้แต่ท าไม่ได ้ความรู้ท่ีไดรั้บยงัไม่เหมาะสม 
ตอ้งหาทางประยุกตเ์ขา้กบัชีวิตซ่ึงเป็นเร่ืองยาก เพราะในแต่ละวนัตอ้งท ามาหากิน เล้ียงปากเล้ียง
ทอ้ง ไม่มีเวลา  ง่ายท่ีสุดคือ ป่วยไปหาหมอ คิดวา่ถา้สบายดีไม่เป็นโรค กย็งัไม่เป็นอะไร  
   2.1.2.2. ความต้องการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นที่พึง่ทางสุขภาพ 
โดยทัว่ไป ประชาชนกมี็ทศันคติท่ีดีและตอ้งการความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีอยูเ่ป็นพื้นฐาน เช่น  
    สมศรี (นามสมมุติ) กล่าวว่า  “การสร้างเสริมสุขภาพน้ัน ต้องท าตามท่ี
หมอบอก กจ็ะท าให้ร่างกายเราดีขึน้ เช่น ต้องกินครบแล้วออกก าลังกายบ่อยๆ  หรืออย่างท่ีหมอว่า 
ถ้าร่างกายเราไม่ดี มีโรคประจ าตัว เช่น เป็นโรคไขมันในเลือดสูง ความดันสูง เรากต้็องท าตัวให้ดี
ขึน้  เพราะโรคเหล่านีจ้ะท าให้เป็นโรคอ่ืนตามมา บางคนเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน และเม่ือเป็นโรค
ต้องสร้างสุขภาพโดยไปหาหมอ กินยาท่ีหมอให้ ท าตามท่ีหมอบอก”   
    กรณีของ นายชิดชยั (นามสมมุติ) อาชีพรับราชการ จากประวติัสุขภาพท่ี
เขาเล่าวา่ในครอบครัว พอ่แม่เขาป่วยเป็นเบาหวาน แต่เขาสามารถใชชี้วิตและท างานไดป้กติ จึงรับรู้
ว่าสุขภาพของตนเองปกติและแขง็แรงมาโดยตลอด ต่อมาวนัหน่ึงหลงัจากท่ีเขาไดรั้บการคดักรอง
เลือดจากการตรวจสุขภาพประจ าปี พบว่ามีระดับน ้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขเห็นว่านายชิดชยัอาจมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานท่ีถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ จึง
ก าชบัให้ไปตรวจเลือดเพื่อยืนยนัการวินิจฉัยอีกคร้ัง ในท่ีสุดผลออกมาว่าเป็นโรคเบาหวาน ซ่ึงค่า
ระดบัน ้าตาลในเลือดท่ีสูงกวา่ปกติมาก  หมอจึงแนะน าใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัโรค
ในเร่ืองการรับประทานอาหาร และการสังเกตอาการผิดปกติ รวมถึงแนวทางการรักษาตาม
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มาตรฐานของโรงพยาบาลท่ีตอ้งรักษาอยา่งต่อเน่ือง จากประสบการณ์ดา้นสุขภาพ จึงท าให้ชิดชยั
เกิดการรับรู้เก่ียวกบัสุขภาพเปล่ียนแปลงไปจากเดิม “แต่ก่อนผมว่าร่างกายผมกป็กติดีนะ ไม่เห็นจะ
เป็นอะไรอย่างท่ีคุณหมอว่าเลย..แต่พอรู้ว่าเป็นเบาหวานก็อดคิดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้
แขง็แรงสักเท่าไหร่  ต่อไปจะกินหรือท าอะไรเหมือนเม่ือก่อนคงล าบาก เด๋ียวอาการก าเริบจะย่ิงแย่
ไปใหญ่”  
    ส าหรับผูใ้ห้สัมภาษณ์บางส่วนท่ีติดต่อสัมพนัธ์กบัโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลอย่างใกล้ชิดดังอย่างอาสาสมัครนั้ นยิ่งมีความเช่ือถือในการสาธารณสุขของ
โรงพยาบาล และรู้เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพค่อนขา้งดีกว่าคนในชุมชนทัว่ไป สามารถอธิบาย
ความหมายของการมีสุขภาพดีและการสร้างเสริมสุขภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์ครบถว้นตามความหมาย
ของเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดงัเช่นท่ีพวกเขาอธิบายถึงหลกั 3 อ 2 ส (3 อ 
หมายถึง อาหาร อารมณ์ และออกก าลงักาย ส่วน 2 ส หมายถึง ไม่สูบบุหร่ีและไม่ด่ืมสุรา)  หรือบาง
คนสามารถอธิบายได้ว่าการท างานกบัออกก าลงักายไม่เหมือนกนัเพราะการออกก าลงักายตอ้งท า
อยา่งต่อเน่ือง 30 – 40 นาที (ตามความรู้ท่ีกระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่)  กินอาหารถา้กินตอ้งกิน
ของสุกหรือน ้ าตม้จนเดือด เป็นตน้ และจากขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นส่ิงท่ีอยู่ในกิจกรรมชีวิตประจ าวนัอยู่แลว้ เช่น การท างาน  การเดินขยบัร่างกาย การท าบุญให้
จิตใจแจ่มใส เป็นตน้ จึงนับเป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์บางส่วนท่ีสามารถกล่าวถึงสุขภาพได้อย่างเป็น
มาตรฐานชัดเจนตามแบบท่ีหน่วยงานดา้นสุขภาพของรัฐไดก้ าหนดไว ้เน่ืองจากความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จึงให้นิยามท่ีเป็นมาตรฐานและการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเปล่ียนแปลงไปตามแบบแผนมาตรฐานท่ีทางหน่วยงานสาธารณะก าหนดไว ้ 
    อีกประการหน่ึง ประชาชนในพื้นท่ีบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ทราบดีว่าหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีบทบาทหนา้ท่ีในการรักษา
สุขภาพระดบัพื้นฐานและมีพื้นท่ีการดูแลครอบคลุมในระดบัต าบล ดงันั้น เม่ือมีอาการเจ็บป่วยไม่
มาก ก็จะไปใชบ้ริการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท่ีอยูใ่กลบ้า้นและสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก แต่กพ็บวา่    ยาและบริการตรวจจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีขอ้จ ากดั  
เช่น ไม่มีเตียงส าหรับผูป่้วยรอดูอาการ ไม่สามารถรักษาโรคฟันได(้ถอนฟัน อุดฟัน) ไม่มียารักษา
โรคบางชนิด รวมไปถึงการมีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลไม่ครบถว้นเพียงพอ ซ่ึงแตกต่างกนัไปใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แต่ละแห่ง เป็นตน้ แต่ทั้งน้ีเหตุผลท่ีหลายคนยงัคงไปรักษาท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในขั้นตน้ กเ็พราะเห็นวา่เจา้ท่ีท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
มีความรู้ สามารถตรวจโรคได ้ซ่ึงหากมีอาการรุนแรงจะไดรั้บค าปรึกษาจากเจา้หน้าท่ีว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อไป นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์บางส่วนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัเจา้หน้าท่ี
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพราะอยู่ใกลชิ้ดในชุมชน ก็รู้สึกว่าการไปรักษาท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลก่อน กรู้็สึกถึงความกนัเองมากกวา่ไปรักษาท่ีอ่ืนท่ีไม่รู้จกัใครเลย และท่ีส าคญั 
คือ ไม่เสียหรือเสียค่าบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนอ้ยมาก ทั้งค่าตรวจ ค่ายา และ
ค่าเดินทาง ซ่ึงหากตอ้งเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลในเมืองก็ย่อมจะมีค่าใชจ่้ายและเสียเวลา
มากกวา่  
     ในขั้นต่อมา เม่ือผูป่้วยหรือญาติผูป่้วยเห็นว่าการตรวจรักษาหรือการซ้ือ
ยากินเองไม่หาย หรือบางกรณีมีอาการป่วยท่ีรุนแรง เช่น เกิดภาวะช็อคจากโรคบางชนิด  อุบติัเหตุ
เกิดบาดแผลสาหัส เป็นอาทิ ซ่ึงเป็นอาการท่ีทราบดีว่าไม่สามารถรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหรือรักษาเองได ้ก็จะน าตวัผูป่้วยไปรักษายงัสถานรักษาพยาบาลท่ีใหญ่กว่าหรือมี
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลครบถว้นสมบูรณ์กว่า เช่น คลินิกเอกชน โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  
โรงพยาบาลประจ าจงัหวดั เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามในบางกรณีผูใ้หส้ัมภาษณ์มีประสบการณ์ในการ
รักษาพยาบาลหรือการรับบริการท่ีไม่ดีต่อสถานรักษาพยาบาลบางแห่ง ก็จะปฏิเสธการไปรักษา 
และเลือกท่ีจะไปรักษาสถานพยาบาลแห่งอ่ืนแมจ้ะตอ้งจ่ายเงินมากกว่าหรือเดินทางไกลกว่าก็ตาม 
กล่าวได้ว่า ระดับความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยมีผลต่อการเลือกวิธีและสถานท่ีในการ
รักษาพยาบาลของคนในชุมชนอยา่งชดัเจน  
    นอกจากน้ี ประชาชนยงัตอ้งการใหมี้ยา มีหมอ มีเตียง มีวสัดุอุปกรณ์ครบ
เหมือนโรงพยาบาล จดับริการแบบเดียวกบัโรงพยาบาล อย่าเป็นแค่อนามยั เพราะไดช่ื้อว่าเป็น
โรงพยาบาลต าบล  เจา้หนา้ท่ีลดการเขา้ประชุมใหน้อ้ยลง เพราะเวลาไปรับการบริการท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล บางวนัไม่มีเจา้หน้าท่ีอยู่ อยู่แต่ลูกจา้ง ส าหรับการท างานโดยอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ประชาชนมองว่า อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นบางคนมี
ขอ้จ ากดัในการท าหน้าท่ี และเจา้หน้าท่ีมกั อาศยัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในการ
ส ารวจขอ้มูลสุขภาพเช่น ก าจดัแหล่งเพาะลูกน ้า ส ารวจจ านวนสุนขัในหมู่บา้นหรือส ารวจคนท่ีเส่ียง
จะเป็นโรคเบาหวาน ฯลฯ จึงยงัมีพวกตกส ารวจ แต่เจา้หนา้ท่ีไม่รู้เพราะฟังตามรายงาน การท างาน
แบ่งพื้นท่ีใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท าจึงไม่ประสบผลส าเร็จ  
    ประชาชน เสนอว่า เร่ืองส าคญัท่ีสุด เจา้หนา้ท่ีและกระทรวงสาธารณสุข 
ควรเขา้ใจชาวบา้น รู้หัวอกชาวบา้น เพราะเจา้หน้าท่ี กบัชาวบา้นอยู่คนละสถานะ คนละรูปแบบ
ชีวิต อาจไม่เขา้ใจความจ าเป็นท่ีไม่สามารถสร้างเสริมสุขภาพได ้เหมือนกบัเจา้หนา้ท่ี มีความคิดมา
ให้ชาวบา้นท่ีท าไม่ได ้ซ่ึงแมจ้ะเป็นส่ิงดี มีประโยชน์ แต่ท าไม่ได ้ไม่ใช่ไม่รู้ แต่ไม่สะดวกท่ีจะท า 
หรือ ไม่สนใจท่ีจะท า  
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    ประชาชนสะทอ้นว่า มีโครงการสร้างสุขภาพท่ีเจา้หน้าท่ีมาท าในต าบล
เช่น ออกก าลงักาย เตน้แอโรบิก เตน้ฮูลาฮุบ กิจกรรมออกก าลงักายคนไทยไร้พงุ นอกจากน้ียงัไดรั้บ
บริการฉีดวคัซีน ชัง่น ้ าหนัก วดัความดนัเจาะเลือด  รับยาวิตามิน ท าแผล บางคนไดเ้ขา้โครงการ
สร้างสุขภาพซ่ึงจัดโดยทั้ งองค์การบริหารส่วนต าบลและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บางคร้ังร่วมมือกนัท างาน บางคร้ังแยง่งานกนัท า และบริการท่ีไดรั้บ เวลาไป โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เพื่อพบแพทย ์ ประชาชนบอกว่าสะดวกสบายดี ไม่ตอ้งเดินทางไกล เจ้าหน้าท่ี
ตอ้นรับ เขา้ถึงง่าย คนไม่เยอะ หาได้ทันที คลา้ยไปรับบริการท่ีคลินิก ถ้าต้องไปโรงพยาบาล 
ประชาชนมองว่า การไปโรงพยาบาลคนไขม้าก เจา้หน้าท่ีบริการไม่ดี บางรายบอกว่าลูกตายท่ี
โรงพยาบาล ท าให้มองโรงพยาบาลติดลบ เจา้หน้าท่ีมกัพูดจาไม่ดีไม่มีหางเสียง ต่างกบัการมาใช้
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีเจา้หนา้ท่ีเห็นหนา้ประจ า รู้สึกมีความใกลชิ้ด  
    ในมุมท่ียงัเป็นปัญหา ประชาชนมองวา่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ยงัไม่เป็นไปตามคาดหวงั เช่นบอกว่า เป็นโรงพยาบาลภาษาอะไรนอนไม่ได้ เห็นเตียงนอนไม่ได้ 
ไม่รับนอน รักษาได้แต่โรคพืน้ฐาน โรคอ่ืนๆรักษาไม่ได้   หรือบางคนบอกว่า รพสต.ไม่ต่างจาก
อนามยัเดิม เช่นเร่ืองจ านวนเจา้หนา้ท่ี เดิมตอนเป็นสถานีอนามยัมีเจา้หนา้คนเดียว พอเปล่ียนช่ือเป็น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจา้หนา้ท่ียงัมีคนเดียวเหมือนเดิม   เปล่ียนช่ือแล้วควรเปล่ียนงาน
ควรเพ่ิมหมอ เพ่ิมยา อยากให้มีหมอมา  
  2.2 ปัญหาและความต้องการในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที ่ 
    จากขอ้มูลในการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ี ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลมาจดัระเบียบขอ้มูลและ
วิเคราะห์โดยสามารถสรุปปัญหา 2 ดา้น และความตอ้งการ 2 ดา้น ในการสร้างเสริมสุขภาพตาม
มุมมองและประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดงัต่อไปน้ี 
  2.2.1. ปัญหาในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่  ไดแ้ก่ ปัญหานโยบาย
ไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบติั และปัญหาการขาดทกัษะประสานงานกบัประชาชนและหน่วยงานอ่ืน 
ดงัน้ี 
   2.2.1.1. ปัญหานโยบายไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล   
    งานสร้างเสริมสุขภาพท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการนั้น เป็นการท างานตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด หรือตามแนวทางท่ีสาธารณสุขก าหนด ไดแ้ก่ ภาคเชา้จะให้บริการสุขภาพเช่น
ตรวจรักษา บนสถานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ภาค บ่ายเป็นกิจกรรมเยีย่มบา้น แต่
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ออกเยี่ยมบา้น เน่ืองจากภาระงานด้านเอกสารมาก เช่นการกรอกขอ้มูล
รายงานตามตวัช้ีวดั ขณะเดียวกนั เจา้หนา้ท่ีบอกวา่ ประชาชนชอบซ่อมสุขภาพมากวา่สร้างสุขภาพ 
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ในมุมของเจา้หน้าท่ีมองว่าประชาชนมารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.เพื่อซ่อม
สุขภาพ มารักษาโรค ถา้สร้างสุขภาพเจา้หนา้ท่ีตอ้งลงไปท่ีชุมชน แต่ในความเป็นจริงไม่มีเวลาท่ีจะ
ลงชุมชน ไปเยี่ยมบา้น ขณะเดียวกนัการท างานจะพยายามใกลชิ้ดเป็นกนัเองกบัชาวบา้นให้มาก
ท่ีสุด  ดงันั้น บทบาทหนา้ท่ีหรืองานหลกัของเจา้หนา้ท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คือการ
ท าโครงการต่างๆ เป็นโครงการท่ีคิดเองตามสภาพการณ์ หมายถึงการก าหนดโครงการโดยดูตาม
ลกัษณะชุมชน เช่นงานผูสู้งอายุ หรือถา้เป็นงานท่ีตอ้งท ากบัคนงานในโรงงานจะเป็นโครงการท่ี
เก่ียวกบัดา้นอาชีวอนามยั เช่น สุขอนามยัในโรงงาน โครงการท่ีท าเจา้หน้าท่ีบอกว่า คิดเอง แต่มี
อุปสรรคคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล กบัชาวบา้น ระบบการจดัสรรงบประมาณในปัจจุบนัท าให้
ท างานยาก งบประมาณท่ีเป็นเร่ืองของการสร้างสุขภาพจะส่งไปท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็น
กองทุนสร้างสุขภาพต าบล ท าให้ตอ้งพึ่งพา การประสานงานตอ้งยอม  พอถึงเวลาท างาน องคก์าร
บริหารส่วนต าบล จะไดห้น้า ขณะเดียวกนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอบท างานโครงสร้างเช่น 
สร้างถนน ท่ีเป็นแบบน้ีเจา้หนา้ท่ีคิดว่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นนกัการเมือง อยากไดห้นา้ ไม่
สนใจลงทุนเร่ืองสุขภาพ เน้นการพาไปดูงานไปเท่ียว เป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลและชาวบา้น 
    ส่ิงท่ีเป็นปัญหาอีกประการคือ มีจ านวนเจา้หนา้ท่ีท างานนอ้ยกว่างาน การ
ท างานส่วนใหญ่จะใชเ้วลาไปกบัการรายงานผลการท างานท่ีเป็นไปตามตวัช้ีวดั  เวลาส่วนใหญ่จะ
เป็นการลงขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรายงานใหอ้ าเภอและจงัหวดั นอกจากน้ีงานสร้างเสริม
สุขภาพข้ึนกบัเจา้หน้าท่ี ถา้เฉ่ือยชา งานจะไม่เดิน การท างานตอ้งประสานกนั งานตวัช้ีวดั ท าให้
ตอ้งมีการท าตวัเลขให้ผ่านตามเกณฑ์ท่ีส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัก าหนด และตามเกณฑ์การ
ติดตามของสาธารณสุขอ าเภอ ท่ีมกัจะเร่งงานเร่งประเมินผล ไม่มีใครมาช่วย ตอ้งท างานโดยล าพงั 
ภาระงานมากข้ึน โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เป็นนโยบายท่ีไม่สามารถท าไดจ้ริงเม่ือตอ้งท างาน
ร่วมกบังานหลกั 
    ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพบว่า 
เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในหลายพื้นท่ีทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเป็นอยา่งดี
ว่างานสร้างเสริมสุขภาพมีความแตกต่างจากงานซ่อมหรือการตรวจรักษาโรค ดงัเช่น การจดัอบรม
ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ การรณรงคป้์องกนัโรคติดต่อ การใหว้คัซีนเด็ก การลงตรวจเยีย่มชาวบา้นใน
ชุมชน เป็นตน้ งานเหล่าน้ีเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานเป็น
ส าคญั   
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    แต่อย่างไรก็ตามผูรั้บบริการหรือชาวบา้นทัว่ไปส่วนใหญ่มกัคาดหวงัต่อ
บทบาทเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในบทบาทของ “หมอ” ท่ีตรวจรักษาและจ่ายยา
ใหแ้ก่ผูป่้วยเป็นหลกั ขณะท่ีบทบาทหนา้ท่ีในการสร้างเสริม คือ การป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรค การสร้าง
สุขภาวะทางกายและจิตใจท่ีแข็งแรง ซ่ึงเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเห็นว่าเป็น
บทบาทเชิงรุก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งลงปฏิบติังานในพื้นท่ีชุมชนควบคู่ไปกบัการดูแลรักษาพยาบาลภายใน
ท่ีตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  
    กล่าวได้ว่า การออกเยี่ยมชาวบา้นในชุมชนมีความส าคญัในการสร้าง
ความเขา้ใจวิถีชีวิต สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมของชุมชนผูเ้ขา้รับบริการไดดี้ยิ่งข้ึน 
ช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เห็นภาพและเกิดความเขา้ใจบริบทแวดลอ้มของ
ผูท่ี้มารับบริการไดถู้กตอ้งชดัเจน อนัจะน าไปสู่การวางแผนปฏิบติังานสร้างเสริมสุขภาพไดต้รงจุด 
และยงัช่วยใหค้วามสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัเจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจระหว่างกนัมากยิ่งข้ึนดว้ย แต่
จากขอ้มูลในการสมัภาษณ์พบว่า เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส่วนมากไม่ค่อยไดล้ง
ปฏิบติังานในพื้นท่ีชุมชน แต่จะอยู่ภายในหน่วยงานท่ีตั้งมากกว่า สาเหตุเน่ืองจากจ านวนผูม้ารับ
บริการท่ีคาดหวงัในการไดรั้บบริการในดา้นการรักษาพยาบาลหรือซ่อมมากกว่า การคาดหวงัใน
บทบาทท่ีเจา้หนา้ท่ีจะลงไปพบปะพดูคุยในชุมชน นอกจากน้ี ยงัเก่ียวพนัการภาระงานเอกสารของ
ระบบราชการท่ีค่อนขา้งมาก ด้วยระบบงานดังกล่าว จึงเป็นปัจจยัท าให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนส่วนใหญ่ตอ้งอยูท่  างานประจ าในท่ีตั้งมากกวา่การลงชุมชน แมว้า่หลายคนจะ
เห็นว่าการลงปฏิบติังานในชุมชนมีความส าคญัมาก และท าให้เจา้หน้าท่ีเองปฏิบติังานไดอ้ย่าง
กระตือรือร้นมากกวา่การท างานอยูใ่นส านกังานดว้ย สภาพเช่นน้ีก็อาจส่งผลใหเ้กิดช่องว่างระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนกบัผูรั้บบริการจากชุมชนรับผดิชอบ และขาดโอกาสท่ี
จะท าให้เจา้หนา้ท่ีสามารถรับรู้เขา้ใจปัญหาและบริบททางสังคมแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีท่ีตนเองตอ้ง
รับผดิชอบได ้
  2.2. 1.2. ปัญหาการขาดทกัษะประสานงานกบัประชาชนและหน่วยงานอืน่   
            จากการสัมภาษณ์มุมมองต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เจา้หน้าท่ีมองว่า ตอ้ง
อาศยัหลกัการง่ายๆ จาก “หลกัสุขปฏิบติัแห่งชาติ 10 ประการ” อนัเป็นหลกัการน าเสนอการสร้าง
เสริมสุขภาพผา่นการด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น การกินร้อนชอ้นกลาง การออกก าลงักาย 30 นาที
ทุกวนั เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันคติของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอยู่เสมอว่า “สุขภาพเป็นเร่ืองท่ีตอ้งสร้าง 
ถา้ไม่สร้าง สุขภาพจะไม่ดี”  การสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นหน้าท่ีประชาชนในชุมชน โดยไม่
เก่ียวขอ้งกบัฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไร ชาวบา้นท่ีมีฐานะดีหรือต ่า ก็สามารถท าได ้ หากรู้จกัปรับ
วิธีการให้เหมาะสมกบับุคคลนั้นๆ ทั้งยงัมีความพยายามในการสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัชาวบา้น
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เร่ืองการเสริมสร้างสุขภาพดว้ยการพยายามจะไปหาชาวบา้นในเวลาท่ีชาวบา้นสบายดี เพื่อท าให้
ชาวบา้นเขา้ใจว่า การเสริมสร้างสุขภาพ คือ การรักษาสุขภาพใหแขง็แรงก่อนจะลม้ป่วยและตอ้ง 
“ซ่อม” หรือรักษาใหห้าย ดงักรณีตวัอยา่ง 
    เจ้าหน้าท่ีบางคนบอกว่า การสร้างเสริมสุขภาพ คือการป้องกันโรคท่ี
สามารถป้องกนัไดเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นนกัวิชาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บอกวา่  
การสร้างเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการท่ีท าให้ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ รวมท้ังป้องกันไม่ให้เกิด
โรค ท้ังก่อนเกิดโรค ระหว่างการเกิดโรค และหลังจากเกิดโรค เช่น การส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ป้องกันไข้เลือดออก ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  
    เจา้หนา้ท่ีอีกราย บอกว่า มีกิจกรรมสร้างสุขภาพหลายกิจกรรม บางอย่าง
ชาวบ้านช่วยกันคิดว่าจะท ากิจกรรมอะไร แต่มาท าได้ช่ัวครู่ กเ็ลิกไป ต้องรอให้เจ้าหน้าท่ีไปตามถึง
ยอมกลับมาร่วมกิจกรรมอีก เช่น เต้นฮูลาฮูป ชาวบ้านไม่ตระหนัก คิดว่าแขง็แรงดี ไม่ท าตามท่ีเรา
บอก เพราะส่ิงท่ีเราบอกดีน่าจะลองท าตามดู จะได้ผลว่าแขง็แรง แก่ๆไปจะได้ไม่มีโรคมากวน  
    การท่ีชาวบา้นมีทศันคติต่อการออกก าลงักาย คือ การท างาน จึงท าให้
เจา้หน้าท่ีไม่สามารถปรับความคิดของชาวบา้นให้เห็นความส าคญัของการสร้างเสริมสขภาพได ้
เน่ืองจากการด าเนินชีวิตของประชาชนท่ีตอ้งท างานเล้ียงชีพ จนท าให้ปฏิเสธต่อความรู้ท่ีเจา้หนา้ท่ี
น าเสนอจนท าใหเ้จา้หนา้ท่ีบางราย แสดงความคิดเห็นว่า “ชาวบ้านดือ้ มกับอกว่าเข้าใจและรู้วิธีการ
ดูแลรักษาสร้างเสริมสุขภาพ แต่ท าไม่ได้”เพื่อท าใหก้ารปฏิบติัเป็นท่ีประจกัษแ์ก่ชาวบา้น จึงเกิดการ
สร้างตน้แบบข้ึน จากครอบครัวตน้แบบสู่ชุมชนตน้แบบสุขภาพดี ซ่ึงเป็นการเนน้ใหช้าวบา้นสัมผสั
ถึงผลปฏิบัติและก่อให้ความสนใจท าตามได้ นอกจากน้ี ยงัมีเจ้าหน้าท่ีในบางพื้นท่ี บอกว่า 
“นอกจากเจ้าหน้าท่ีจะมีความรู้แล้ว การจะท างานให้ได้ผล ต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการสร้างสุขภาพ  
และมีการสนับสนุนจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
    ผูว้ิจยั สังเกตได้ว่า หลกัการการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเจา้หน้าท่ีคิด เป็น
หลกัการปฏิบติัตนท่ีมีเง่ือนไขต่างจากชาวบา้น ท่ีเน้นความส าคญัในการประกอบอาชีพมากกว่า 
และเขา้ใจว่าการท างานก็คือการออกก าลงักาย ทั้งยงัไม่เกิดความตระหนกัรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ
สุขภาพ แต่เจา้หน้าท่ีก็คงพยายามสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสร้างเสริมสุขภาพแก่ชาวบา้น
อย่างต่อเน่ือง แมว้่าจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นกิจกรรมส าเร็จรูป เช่น กิจกรรมออกก าลงั
กายลดพุง กิจกรรมรณรงค์ไขเ้ลือดออก กิจกรรมหมู่บา้นปลอดเหลา้ ซ่ึงได้รับความสนใจจาก
ชาวบา้นเพียงชัว่ขณะหน่ึงและก็ยุติลง ซ่ึงท าให้ดูเหมือนว่า เจา้หนา้ท่ียงัไม่ไดใ้ส่ใจในชีวิตและ
บริบทของประชาชนเท่าท่ีควร 
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    นอกจากน้ี การท างานของเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมี
ความเก่ียวพนัชาวบา้น ชุมชน และกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนค่อนขา้งหลากหลาย โดยการ
วางแผนหรือโครงการจะมีการปรับเปล่ียนไปตามความสัมพนัธ์กบัองคก์รสังคมอ่ืนๆ เช่น โรงเรียน  
ศูนยเ์ด็กเล็ก  โรงงาน   ร้านคา้ร้านอาหาร เป็นตน้  ซ่ึงในปัจจุบนัจากแนวทางกระจายอ านาจสู่
ทอ้งถ่ินท่ีเน้นความส าคญัของการบริหารภายในทอ้งถ่ินเอง การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงาน
ส่วนกลางจึงไดถู้กผอ่งถ่ายไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล และ
เทศบาล เป็นต้น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งการทักษะการประสานงานอย่างมาก แต่เจ้าหน้าท่ีบางคนก็
หลีกเล่ียงท่ีจะประสานงาน  
    ทั้งน้ี งบประมาณในดา้นการส่งเสริมสุขภาพก็เช่นเดียวกนั ไดอ้ยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขา้มารับหน้าท่ีดูแลบริหารแทนส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ในแง่น้ีเม่ือเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตอ้งประสานงานเพื่อจดัท า
โครงการส่งเสริมสุขภาพ จึงตอ้งประสานติดต่อไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยตลอด และ
บางคร้ังก็เกิดปัญหาในดา้นการประสานงาน ซ่ึงท าให้เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ไม่อาจก าหนดงบประมาณและแผนงานไดต้ามท่ีตอ้งการทั้งหมด หากแต่จ าเป็นตอ้งพึ่งพิงและ
บางคร้ังตอ้งยอมตามหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แมว้่าเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนอาจจะไม่เห็นดว้ยกต็าม  
    จากขอ้มูลในการสัมภาษณ์ เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เห็นวา่ ในการท าโครงการดา้นการส่งเสริมสุขภาพท่ีท าร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน บางคร้ัง
ท าให้เกิดปัญหาต่อการรับรู้ของชุมชนท่ีไม่ทราบว่ากิจกรรมและผลงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ังนั้น มี
หน่วยงานใดรับผิดชอบกนัแน่ นอกจากน้ีเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยงัมองว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นพวกท างานการเมือง จึงมกัจะสนใจการจดัสรรงบประมาณแต่ใน
ดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อฐานเสียงของตนเอง ดงัเช่นการสร้างถนน หรือการพาชาวบา้นในชุมชนไป
ดูงานท่องเท่ียวเพื่อหาเสียงสนบัสนุน มากกว่าจะสนใจการลงทุนในกิจกรรมดา้นสุขภาพท่ีมีความ
จ าเป็นประชาชนในต าบล 

2.2.2 ความต้องการในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการดา้นระบบการท างานของเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และความตอ้งการให้
ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับบริการใหค้วามสนใจต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ดงัน้ี 
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2.2.2.1 ความต้องการด้านระบบการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  

     เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลายคนไดส้ะทอ้นถึง
ปัญหาในเร่ืองของระบบการท างานท่ีไม่เอ้ือต่อการท างานเชิงรุกตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีตนเองควรจะ
กระท าได ้ปัญหาส่วนหน่ึงมาจากโครงสร้างระบบการท างานตั้งแต่ระดบันโยบายท่ีส่งมาจาก
กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานตน้สังกัด ทั้ งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ซ่ึงเจา้หน้าระดับ
ผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตอ้งปฏิบติัตาม   

     ประการแรก นโยบายบางเร่ืองของกระทรวงสาธารณสุขแมว้่าจะมี
แนวคิดท่ีดีแต่ในบางกรณีไม่สามารถท าไดจ้ริงในระดบัปฏิบติั จึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางปฏิบติัท่ี
เหมาะสมกบัสภาพสงัคมและวฒันธรรม หรือวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนและตอ้งใชเ้วลาให้
ประชาชนยอมรับน าแนวคิดไปปฏิบติัไดจ้ริง นอกจากน้ียงัพบว่ามีนโยบายบางอย่างท่ีมีลกัษณะ 
“อยูบ่นหอคอย” ไม่สามารถน าไปปฏิบติัการได ้แต่กลบัตอ้งการเพียงตวัเลขในการยนืยนั  

     ประการท่ีสอง ด้วยระบบงานปัจจุบันท่ีอาศัย “ตัวช้ีวดั” ในการ
ด าเนินงาน ภาระหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีจึงหมดไปกบังานเอกสารรายงานผลตวัช้ีวดัต่างๆ เพื่อรายงาน
ข้ึนไปยงัหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ภาระหนา้ท่ีดา้นเอกสารท าให้เจา้หนา้ท่ีเสียเวลาไป
มากกว่าการท างานเชิงรุกในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ซ่ึงงานเอกสารเหล่าน้ีมีลกัษณะของ
งานแบบลูบหนา้ปะจมูก ตอ้งท าตวัเลขประเมินการช้ีวดัใหผ้า่นเกณฑ ์ 

     ประการท่ีสาม เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน
มากเห็นว่า ปัญหาดา้นทรัพยากรในการท างาน เช่น งบประมาณ, คน , อุปกรณ์การรักษาพยาบาล 
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการรับบริการในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะในดา้นบุคคลกรท่ีมีขอ้จ ากดั
มาก ไม่เพียงพอต่อการเรียกร้องของผูข้อรับบริการ เช่น ไม่มีแพทย ์พยาบาล ทนัตสาธารณสุข และ
นกัวิชาการสาธารณสุข ตามท่ีโครงสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก าหนดไว ้ นอกจากน้ี
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นหรืออสม. ก็มีทศันะท่ีเปล่ียนไปจากอดีตท่ีตอ้งการผลตอบแทน
เป็นตวัเงินมากกวา่การท างานดว้ยจิตใจอาสาสมคัร 

2.2.2.2 ความต้องการให้ประชาชนในเขตพืน้ที่รับบริการให้ความสนใจต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ   

     จากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปัญหา
ส่วนหน่ึงมาจาก ผูรั้บบริการหรือประชาชนในพื้นท่ีชุมชนท่ีไม่ให้ความใส่ใจต่อการป้องกนัและ
การสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวท่ีเพียงพอ เจา้หนา้ท่ีเห็นว่าประชาชนใน
พื้นท่ีให้ความส าคญักบัปากทอ้งหรือปัญหาดา้นเศรษฐกิจมากกว่าความใส่ใจในสุขภาพ ประชาชน
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จะให้ความสนใจเฉพาะในการซ่อมสุขภาพหรือการได้รับบริการจากเจา้หน้าท่ี เช่น การตรวจ
ร่างกาย เจาะเลือด แจกยา แจกวคัซีน เป็นตน้ หากแต่ในการอบรมให้ความรู้จะไม่ให้ค่อยความ
ร่วมมือสนใจเขา้ร่วม ดว้ยเหตุน้ีในการจดักิจกรรมจึงตอ้งอาศยัส่ิงตอบแทนให้กบัผูเ้ขา้ร่วมอบรม
ไม่ว่าจะเป็นเงินเบ้ียเล้ียงหรือของแจก เป็นตน้ ถึงอยา่งนั้นก็ตามเจา้หนา้ท่ีก็คงพยายามสร้างความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัสร้างเสริมสุขภาพแก่ชาวบา้นอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่จะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพท่ี
เป็นกิจกรรมส าเร็จรูป เช่น กิจกรรมออกก าลงักายลดพุง กิจกรรมรณรงค์ไขเ้ลือดออก กิจกรรม
หมู่บา้นปลอดเหลา้ ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากชาวบา้นเพียงชัว่ขณะหน่ึงและกย็ติุลง 
     วิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีกระท าเพื่อให้ประชาชนสนใจท่ีจะสร้างเสริม
สุขภาพนั้น เจา้หนา้ท่ีตอ้งการให้กระทรวงสาธารณสุขก าหนดนโยบายสุขภาพท่ีเป็นไปไดส้ าหรับ
ประชาชน เหมาะสมกบัวิถีชีวิตและความเช่ือท่ีประชาชนมีอยู่  ตอ้งการพฒันาวิธีการให้ความรู้ท่ี
สามารถสร้างการตระหนกัรู้ใหก้บัประชาชนเตม็ใจท าดว้ยตนเอง ท าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สนใจสุขภาพ
ก่อนเร่ืองอ่ืน เพราะถา้สุขภาพไม่ดีท างานไม่ได ้ 
 
ตอนที ่ 3  แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  
 แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลน้ีมาจากการศึกษาสังเคราะห์ Best Practice จากไทยและต่างประเทศ ตลอดจนท าความเขา้ใจ
กบัมุมมอง ทศันคติ ปัญหา และความตอ้งการของผูร่้วมการวิจยัทั้งฝ่ายประชาชนและฝ่ายเจา้หนา้ท่ี
โดยรอบดา้น ท าให้ไดค้  าตอบการวิจยัขอ้ท่ี 2  โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจ  3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 การ
พฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดา้นท่ี 2 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสร้างเสริมสุขภาพ และด้านท่ี 3 การพฒันาวิธีการท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ดงัน้ี  
   ด้านที ่1 การพฒันาเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของรายบุคคล ไม่ใช่การสร้าง
เสริมสุขภาพท่ีเน้นการควบคุมโรคติดเช้ือแบบเดิมๆ ดังนั้ น จึงควรท่ีจะคดัเลือก พฒันา และ
สนับสนุนเจา้หน้าท่ีให้มีบทบาทและความสามารถในการบริการท่ีเอ้ืออ านวยต่อการป้องกนัและ
สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ดงัน้ี  

1. การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ การพัฒนาประชาชนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
และการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพชุมชน  
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1.1 ก าหนดคุณสมบติัเจ้าหน้าท่ี นอกจากมีคุณสมบัติเฉพาะปฏิบติัตามต าแหน่ง/
หนา้ท่ีแลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป ดงัน้ี  
   1.1.1 มีทศันคติท่ีดีต่อการท างานโดยมีประชาชนเป็นเป้าหมาย 
   1.1.2 มีทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
   1.1.3 มีทกัษะการส่ือสารในงานสาธารณสุข ทั้งในบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมทั้งประชาชน  

1.2 ก าหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น และกรรมการ
สุขภาพชุมชนโดยเนน้จิตสาธารณะ และความสามารถในการปฏิบติังานไดต้รงตามความเป็นจริง  
เช่น สามารถรายงานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีเวลาในการท างาน สามารถเป็น
แบบอยา่งท่ีดีดา้นสุขภาพ  ส าหรับคณะกรรมการสุขภาพชุมชน ตอ้งเป็นตวัแทนโดยความสมคัรใจ 
มีบทบาทท่ีแทจ้ริงในการท างานไม่ใช่เป็นกรรมการแต่เพียงในนาม  มีวิจารณญาณในการพิจารณา
แกไ้ขปัญหา มีเวลาและความตั้งใจในการท่ีจะพฒันาชุมชนของตน  

1.3 การพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น และกรรมการสุขภาพชุมชน 
ก าหนดให้มีการอบรมทั้งก่อนและขณะปฏิบติัการ โดยมุ่งปรับความคิดและมุมมองในการท างาน
เพื่อชุมชนโดยไม่หวงัผลดา้นเงินทองหรือรางวลั พฒันาความรู้และทกัษะดา้นสุขภาพ เช่น รู้จกัวิธี
แกปั้ญหาชุมชนในเบ้ืองตน้ท่ีค  านึงถึงบริบทของชาวบา้น ตลอดจนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัชุมชนได ้ 
 2. ก าหนดบทบาทสร้างการตระหนักรู้และปรับเปลีย่นมโนทศัน์  

  พฒันาเจ้าหน้าท่ีจากผูรั้กษาเป็นผูเ้อ้ืออ านวย หรือนักการศึกษาในการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน โดยผา่นกระบวนการพฒันาดงัน้ี 
  2.1 ปรับทศันคติและมุมมองต่อการท างาน ไดแ้ก่  

   มุมมองต่อเป้าหมายสุขภาพ การมองปัญหาสุขภาพอยา่งเขา้ใจตามความเป็นจริง 
ในขอบเขตท่ีกวา้งมากข้ึนเขา้ใจสุขภาพท่ีเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิต สภาพสังคมท่ีเปล่ียนเช่ือมโยงกบัวิถี
การท ามาหากินของประชาชน ไม่ไดม้องสุขภาพตามบริการสาธารณสุขเฉพาะท่ีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
หรือมองแยกส่วน เป็นโรค หรือมองเป็นกิจกรรมเพื่อการคดักรอง เพี่อให้งานของเจา้หนา้ท่ีบรรลุ
เป้าหมายเท่านั้น 
   มุมมองต่อเครือข่าย ภาคี เพื่อการดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพไม่ควรอยู่ในมือ
ของเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข แพทย ์หรือพยาบาล เท่านั้น แต่ตอ้งให้ขอ้มูลและสร้างความเขา้ใจให้
ประชาชนทุกคน ชุมชน ให้ทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาท มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ หรือจดัระบบ
สุขภาพชุมชนของตนเอง ทั้งการดูแลรักษาโรค การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ  
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   มุมมองต่อกระบวนการด าเนินงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กระบวนการ
ด าเนินงานจะไม่ใช่การให้บริการท่ีหยิบยื่นจากเจา้หนา้ท่ี เป็นการหยบิยืน่ส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีคิดว่าเหมาะสม 
หรือเป็นการบริการท่ีไม่ไดค้  านึงถึงความแตกต่างของประชาชนผูรั้บบริการ แต่กระบวนการบริการ
จะเนน้การมีส่วนร่วมของบุคคลแต่ละคนในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชน ทอ้งถิ่น 
บทบาทท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งท ามากข้ึนคือ การเป็นพี่เล้ียง ร่วมพฒันาใหก้ารสร้างเสริมสุขภาพด าเนินไป
อยา่งต่อเน่ือง 
   มุมมองต่อผลลพัธ์ ผลส าเร็จในการจดัการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ไม่ใช่
พิจารณาความส าเร็จของกิจกรรมเป็นช้ินๆ แต่ให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ของประชาชน ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง  
   การเปิดมุมมองเช่นน้ีเป็นการศึกษาความจริงเพื่อลดอคติ และสร้างความใฝ่รู้  เห็น
ประโยชน์ของการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อสร้างองคค์วามรู้ ผลซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลการพฒันาดงัน้ี 

1. สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อสภาพปัญหาในชุมชน เน้ือหา/ความรู้ท่ีไดเ้กิดจาก
การเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

2. สามารถแยกความแกต่างระหว่างความคิดของตนเองจากความจริง ซ่ึงเกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ภายในโดยเรียนจากสภาพจริง 

3. ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จนเกิดเป็นวงจรการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
2.1 การตระหนกัรู้ในบทบาทความรับผิดชอบและงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนท่ี

จะต้อง สร้างมากกว่าซ่อม โดยใช้บทบาทในการเป็นนักการศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน ภายใตก้ระบวนการท างานโดยมีทกัษะท่ีจะเป็นดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 ทกัษะการประเมินสภาวะชุมชนและการใชข้อ้มูลให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน 

2.1.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานเช่น เทคนิคการถ่ายทอความรู้ การใหค้  าปรึกษา
แนะน า 

2.1.3 ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น   
3.2 การเปิดรับฟังมุมมองของประชาชนและผูรั้บบริการ และตระหนกัว่าผูรั้บบริการ

เป็นผูเ้รียนในการพฒันากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง   
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 3. การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

  การอบรมเป็นกระบวนการพฒันาท่ีตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนปฏิบติัการ ขณะ
ปฏิบติัการ และการฟ้ืนฟคูวามรู้ โดยมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ในดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี  

3.1 ดา้นปรับเปล่ียนทศันะและมุมมอง เพื่อ เปิดมุมมองในการท างานที่เนน้ความ
เขา้ใจมนุษย ์โดยไม่เอามาตรฐานสาธารณสุขไปตดัสิน รวมทั้งการพฒันาจริยธรรมและจิตส านึกใน
การท างานสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีประจ าการและนกัศึกษาในสายสุขภาพ โดยเนน้
การบริการดว้ยหวัใจมนุษยซ่ึ์งไม่ไดม้องโรคเพียงอยา่งเดียว   

3.2 การท างานร่วมกบัชุมชน เพื่อสร้างความเขา้ใจและความสามารถ สมรรถนะใน
การเขา้ถึงวิถีชีวิตของประชาชนท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเน้นทกัษะมนุษยส์ัมพันธ์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
และการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ ค  านึงถึงประสบการณ์ การพึ่งตนเอง การดูแลตนเองดา้นสุขภาพของ
ประชาชนและผูรั้บบริการ  

3.3 เทคนิคปฏิบติัการท างานดา้นสุขภาพ เพื่อพฒันาทกัษะความสามารถใหม่ท่ีจ าเป็น
ในบริการดา้นสุขภาพ เช่น เทคนิคการคน้หาผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชน เทคนิคการตรวจเบาหวาน 
ความดนั 
 4. การสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที ่   

  สนบัสนุนใหท้ั้งกลุ่มเจา้หนา้ท่ี  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น และเครือข่าย
ได้พฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้และพฒันาตนและทีม เปิดให้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีกบัหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน จูงใจ
ใหเ้กิดความคิดในการพฒันางาน  มีการเสริมสร้างพลงัอ านาจ  
 ด้านที ่2 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ  
 ควรมีสนับสนุนความสัมพนัธ์ท่ีเท่าเทียม และการสร้างการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของ
การสร้างเสริมสุขภาพ บนพื้นฐานของการเคารพวฒันธรรมและภูมิปัญญา เช่ือมัน่ในการเรียนรู้และ
การพฒันาศกัยภาพประชาชน เพื่อให้สามารถท าบทบาทของตนไดอ้ย่างมีคุณภาพ บนหลกัการ
ท างานเสริมสร้างพลงัอ านาจแก่ประชาชนและชุมชนไม่ครอบง าชุมชน มัน่ใจว่าชุมชนคิด ท า และ
จดัการกบัปัญหาไดด้ว้ยองคค์วามรู้และกระบวนการของชุมชน สร้างเง่ือนไขและเปิดโอกาสให้
ชุมชนไดเ้รียนรู้และแสดงศกัยภาพตนเองอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นอิสระ ดงัน้ี 

1. การใช้วิธีการเสริมสร้างพลังอ านาจ โดยปรับวิธีคิดของเจา้หนา้ท่ีให้เห็นว่าชุมชนมี
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเหมาะสมกบัชุมชน  ใช้
วฒันธรรมเป็นตวัขบัเคล่ือนสร้างสังคมวฒันธรรมในการสร้างสุขภาพ  เช่น การเสนออาหารท่ีเป็น
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ประโยชน์สามารถใชว้ฒันธรรมความเช่ือให้เป็นประโยชน์เช่นภาคเหนือกินย  าขนุน โดยเช่ือว่าจะ
ท าใหชี้วิตมีแต่คนสนบัสนุน    

2. การใช้กลุ่มเพื่อน ใชค้วามสัมพนัธ์ใกลชิ้ดในชุมชน ระดมคนจากเครือญาติและคน
ใกลชิ้ดในการจดักิจกรรมร่วมกนั และขยายวงออกเป็นเครือข่าย เช่น วิธีการท่ีไดผ้ล ชกัชวนกนัมา
เป็นอาสาสมคัร เป็นเพื่อนกนัมาท างานดว้ยกนั สอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ในชุมชนท่ีเป็นระบบ
เครือญาติ หรือการออกก าลงักาย ชวนเพื่อนๆมาร่วมกนัเตน้ เป็นตวัอย่าง ต่อมาวงออกก าลงักาย
ขยายเพิ่มข้ึน หรือเครือข่ายเลิกเหลา้ มีคนพาท า  

3. การใช้ตัวแบบทางสังคม บุคลากรสาธารณสุขตอ้งเป็นตวัแบบก่อน การใหค้วามรู้เพื่อ
พฒันาแกนน าครอบครัวเพื่อเป็นตวัแบบ ตวัแบบน้ีเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง เสริมสร้างพลงัอ านาจ
ใหแ้ก่ชุมชน สร้างความร่วมแรงร่วมใจมีส่วนร่วม เป็นแกนในการรวมตวัคนในชุมชน  

4. การส่ือสารและกลวิธีที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย    การส่ือสารและการ
เขา้ถึงประชาชนในแต่ละกลุ่ม เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้จกักลวิธีในการเขา้ถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุกลุ่มเดก็ เป็นตน้ 

5. การเสริมแรงและสร้างแรงจูงใจ เจา้หน้าท่ีตอ้งเปล่ียนมุมมองและสร้างโอกาสให้
ชาวบา้นไดรั้บประโยชน์จากการบริการผ่านการท าความเขา้ใจชุมชนว่าตอ้งการอะไร แลว้จดัหา
บริการท่ีเหมาะสมใหก้บัชุมชน โดยมีกลยทุธ์หรือเทคนิค  

6. การสร้างและใช้เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพเร่ิมตน้ดีคือ อสม. ทั้งในชุมชนและ
นอกชุมชนและระหวา่งชุมชน เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาสุขภาพในชุมชนและระหว่าง
ชุมชน รวมทั้งใชท้กัษะความสมัพนัธ์ 

7. ก าหนดนโยบายสุขภาพสาธารณะของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของประชาชน มา
จากการแสดงความคิดเห็นร่วมกนั เช่น ก าหนดนโยบายชุมชนปลอดเหลา้  ชุมชนปลอด
ไขเ้ลือดออก ประกาศให้ทุกบา้นในชุมชนก าจดัแหล่งน ้ าท่ีจะเป็นแหล่งเพาะยุงลาย หรือชุมชนคน
ไร้พงุ ใหช้าวบา้นมาวดัรอบเอว    
 ด้านที ่3 การพฒันาวธีิการท างานและการจัดกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 การสร้างเสริมสุขภาพควรเป็นการท างานท่ีเขา้ใจเร่ืองของชุมชนมากกว่าการด าเนิน
กิจกรรมบนฐานของตวัช้ีวดั  กลวิธีในการด าเนินกิจกรรมเป็นแผนงานท่ีแกปั้ญหาท่ีเป็นประเด็นใน
ชุมชน  โดยการวางแผนประเมินสภาวะสุขภาพชุมชน ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวบรวม 
วิเคราะห์ สรุปขอ้มูลเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพ การพฒันาวิธีการท างานและ
การจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจึงประกอบดว้ยการวางแผนและการบริหารจดัการ ดงัน้ี 
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 1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน  
  การศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน เป็นการศึกษา

สถานการณ์จริงในพื้นท่ีเนน้เน้ือหาภายใตก้รอบสังคมและวฒันธรรม โดยใชป้ระวติัศาสตร์ชุมชน 
และความเขา้ใจในบริบท เง่ือนไข ขอ้จ ากัดของชุมชน การลงไปท างานกับชุมชนไม่เพียงแต่
เจา้หนา้ท่ีเป็นผูว้ิเคราะห์ชุมชนเท่านั้น ชุมชน ประชาชนควรท่ีจะมีบทบาทในการประเมินชุมชน
ดว้ย เป็นการประเมินแบบเรียนรู้ร่วมกนั  ทกัษะท่ีส าคญัคือ  

1.1 การเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพทั้งการศึกษารายกรณีและชุมชน  
1.2 การสรุปและทบทวนความรู้ เป็นการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะห์และเรียนรู้ 
1.3 ร่วมกนัในกลุ่ม มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อใชใ้นการพฒันาระบบขอ้มูลเพื่อใชใ้น

การวางแผน 
2. ส ารวจความพร้อมของ รพ.สต.และชุมชน ตลอดจนทรัพยากรในการบริหารจัดการ 

   ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ สมรรถนะการท างาน ความสามารถในการจดัท าแผนงาน/
โครงการ และความพร้อมของทรัพยากร (คน เงิน ของ)  
 3. การวางแผนสร้างเสริมสุขภาพ  

  การวางแผนประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมายการ การ
จดัท าโครงสร้าง กิจกรรมและโปรแกรม โดยเป็นแผนงาน/โครงการแบบองคร์วม การจดัท าแผน
สร้างเสริมสุขภาพชุมชนและติดตามผล โดยชุมชนหรือตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วม เช่น จัดตั้ ง
คณะกรรมการสุขภาพชุมชนท่ีมีบทบาทในการวางแผน การติดตามการด าเนินงานและประเมินผล โดยมี
เจา้หน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานกลาง และลดอ านาจเจา้หน้าท่ีในการเป็นผูเ้ช่ียวชาญลง   องคป์ระกอบ 
การวางแผนมีดงัน้ี 

  3.1 การก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์  โดย 
3.1.1 มองปัญหา โดยการทบทวนวิถีชุมชน ใช้ชุมชนเป็นฐานมีความยืดหยุ่น 

เขา้ใจขอ้จ ากดัของชุมชน เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตอ้งตระหนกัว่า การมอง
ปัญหาส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรม ขณะเดียวกนัควรช่วยหรือเสริมชุมชนในการมองปัญหาในมิติท่ี
หลากหลาย เห็นความเช่ือมโยง การเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลง ท่ีรู้ว่าอะไรคือตน้เหตุของปัญหา
ในชุมชน ไม่มองปัญหาเป็นจุดๆ   
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3.1.2 ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมกบัความเป็นจริง หมายถึงสามารถปรับให้เขา้กบั
กลุ่มเป้าหมาย  

3.1.3 มีการออกแบบท่ีดีรัดกมุ 
3.1.4 ทรัพยากรท่ีดี  เพียงพอ 
3.1.5 สร้างความสนุกในการเขา้ร่วมกิจกรรม   
3.1.6 มีหลกัการและเหตุผลรองรับในการจดัท าโครงการ  
3.1.7 สร้างข้ึนจากความสามารถหรือแนวทางปฏิบติัท่ีมี 

    3.2 การก าหนดวธีิด าเนินกจิกรรมและการประเมินผลที่เหมาะสม โดย 
3.2.1 ใชแ้นวคิดผสมผสานระหวา่ง ความรู้ทางการแพทยแ์ละความเขา้ใจชีวิตและ

ชุมชน  
3.2.2 ใชห้ลกัการจดัการทางส่ิงแวดลอ้ม เช่นการสร้าง ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเป็นผลกบัคน  
3.2.3 สร้างกิจกรรมบรรยากาศท่ีดีในชุมชน  
3.2.4 สามารถประยกุตค์วามเช่ือของชุมชนมาใชก้ าหนดวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ  
3.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมทอ้งถ่ินโดยระบุประเดน็ท่ีส าคญัมาเป็นกญุแจในการท างาน  
3.2.6 มีการป้องกนัความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชน   
3.2.7 การก าหนดวิธีการประเมินผล-การจดัท าโครงสร้าง กิจกรรมและโปรแกรม 

  3.3 การปฏิบัตกิารตามแผนทีว่างไว้ และการปรับประเมินอย่างต่อเน่ือง โดย  
3.3.1 เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน   
3.3.2 จดัการศึกษาผูใ้หญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
3.3.3 ใหค้วามเสมอภาค ไม่คิดว่าเจา้หนา้ท่ีรู้มากกว่า เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเท่าเทียม 

ไวว้างใจกนั 
3.3.4 น านวตกรรมมาใช ้

  3.4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
3.4.1 สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ส่ือ อุปกรณ์ที่เพียงพอ สนับสนุนค่าล่วงเวลา

ให้กบัเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรท่ีไม่ใช่พยาบาล รวมทั้งมีงบประมาณสนบัสนุนโครงการตามความ
เหมาะสม  

3.4.2 ให้มีจ านวนบุคลากรตามกรอบการท างานที่วางไว้ เช่น มีแพทย ์ทนัตแพทย ์
เภสัชกร มาปฏิบติัหนา้ท่ีใน รพ.สต. ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนคือเจา้หนา้ท่ีจะไดท้ าหนา้ท่ีดา้นการสร้าง
เสริมสุขภาพไดม้ากข้ึน  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 138 

3.4.3 มีระบบสนับสนุนและระบบการจัดการทีด่ี ไดแ้ก่ 
3.4.3.1 จดัให้มีระบบการบริหารงานบุคคลในพื้นท่ี เป็นระบบความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานท่ีท างานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ไดท่ี้มีความสามารถตรงกบัภาระงาน และมี
จ านวนบุคลากรตามกรอบการปฏิบติังาน เช่น มีแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร    

3.4.3.2 ให้มีการนิเทศท่ีเป็นการติดตามช่วยเหลือ โดยผูท่ี้ท าหนา้ท่ีนิเทศติด
ตามท่ีลงไปนิเทศนั้น 

3.4.3.3 ตอ้งท าใหเ้กิดความชดัเจนในเป้าหมายการท างานร่วมกนัและกระตุน้
การท างานสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดข้ึน (ขณะท่ีปัจจุบนัในหลายพื้นท่ี การนิเทศติดตามเป็นไปเพื่อ
การประเมินผลการปฏิบติังานประเมินความดีความชอบ) ลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็นลง เช่นการท า
เอกสารรายงาน  ตอ้งมีการจดัการเชิงนโยบายบริหารบุคลากร  

3.4.3.4 สร้างครือข่ายโดยมีหน่วยงานตน้สงักดัเป็นท าหนา้ท่ีสนบัสนุน เช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหว่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

ตอนที่  4  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

 จากการให้ผูร่้วมการวิจยัตอบแบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 การพฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดา้นท่ี 2 การพฒันาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ และดา้นท่ี 3 การพฒันาวิธีการท างานและการจดั
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยสามารถวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค่้าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ดงัตารางท่ี  5  -  ตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 5  ผลการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

 

รายการประเมนิแนวการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดบัความ
เหมาะสม N   S.D. 

ด้านที ่1  การพฒันาเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      
1 เจา้หนา้ท่ีควรมีความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพกวา้งกวา่ 

“โรคและความเจบ็ป่วย” 
42 3.83 1.08 มาก 

2 เจา้หนา้ท่ีควรมีเขา้ใจเร่ืองสุขภาพตามมุมมองของ
ชาวบา้น  

42 3.54 1.15 มาก 

3 เจา้หนา้ท่ีควรความเขา้ใจพฤติกรรมสุขภาพของ
ชาวบา้นก่อนตดัสินถูกผดิตามหลกัวิชาการ  

42 3.47 1.31 ปานกลาง 

4 ชาวบา้นตอ้งสร้างเสริมสุขภาพดว้ยตนเอง 
เจา้หนา้ท่ีเป็นแหล่งความรู้และนกัพฒันาจดั
กิจกรรมสนบัสนุน  

42 3.33 1.39 ปานกลาง 

5 เจา้หนา้ท่ีควรเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง
ประชาชนในการดูแลตนเองดา้นสุขภาพ 

42 3.59 0.82 มาก 

6 เจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ในบทบาทหนา้ท่ีของตน
และในการท างานร่วมกบัชุมชน 

42 3.45 0.83 ปานกลาง 

7 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งเปล่ียน
บทบาทจากการเป็นผูรู้้ ผูส้อนมาเป็นผูร่้วมเรียนรู้
กบัชุมชน 

42 4.19 0.59 มาก 

 รวมดา้นพฒันา 42 3.63 1.02 มาก 

ด้านที ่2 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ 
8 ชาวบา้นและชุมชนตอ้งร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีในการ

แสวงหาแนวปฏิบติัท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาพ
เฉพาะของชุมชน 

42 3.21 0.75 ปานกลาง 

9 ความรู้สึกเป็นเจา้ของและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างเสริมสุขภาพ 

42 3.33 0.78 ปานกลาง 

10 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งใชก้ลุ่มเพื่อนและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน 

42 4.00 0.79 มาก 
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ตารางท่ี  5  ผลการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมนิแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดบั
ความ

เหมาะสม 
N   S.D. 

11 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนตอ้งมีการ
คดัเลือกอาสาสมคัรและสร้างแกนน าสุขภาพ
ครอบครัว  

42 3.80 0.83 มาก 

12 การจดับรรยากาศการสร้างเสริมสุขภาพของ
ชุมชนตอ้งอาศยัความไวว้างใจและความ
ร่วมมือของชาวบา้น 

42 4.42 0.76 มาก 

13 เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้จกัใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 
และมีการส่ือสารท่ีสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ชาวบา้น 

42 3.54 0.96 มาก 

14 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจ าเป็นตอ้งมี
แบบอยา่งจากการปฏิบติัท่ีดีของชาวบา้นใน
ชุมชน 

42 3.88 0.55 มาก 

15 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการ
สร้างเครือข่ายสุขภาพภายในชุมชนและ
ระหวา่งชุมชน 

42 3.35 0.95 ปานกลาง 

16 การสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนจ าเป็นตอ้ง
เป็นผูร่้วมวางแผนและด าเนินงาน 

42 3.92 0.74 มาก 

 รวมดา้นการมีส่วนร่วม  3.72 0.79 มาก 

ด้านที ่3 การพฒันาวธีิการท างานและการจัดกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
17 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชน้โยบายและ

แนวทางท่ีไดรั้บจากส่วนกลางเป็นกรอบ
กวา้งๆ ท่ีใหอิ้สระแก่เจา้หนา้ท่ีและชุมชน 
ท างานร่วมกนั 

42 4.14 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดับ
ความ

เหมาะสม 
N   S.D. 

18 การสร้างเสริมสุขภาพควรเนน้การป้องกนั
และฟ้ืนฟมูากกวา่การรักษาโรค 

42 3.69 0.84 มาก 

19 ในการก าหนดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้ก่อนวา่ ชาวบา้นคิดอยา่งไรกบั
กิจกรรมท่ีสาธารณสุขบอกวา่ดี  

42 3.59 0.79 มาก 

20 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งท าไดจ้ริงใน
ชีวิตประจ าวนั  

42 3.40 0.76 ปานกลาง 

21 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งสร้างใหเ้กิด
วฒันธรรมการดูแลรักษาสุขภาพร่วมกนัของ
ชุมชนใจ 

42 3.80 0.77 มาก 

22 การสร้างเสริมสุขภาพใชห้ลกั 3 อ. 2ส.           
( อาหาร ออกก าลงักาย อารมณ์ ไม่สูบบุหร่ี 
ไม่ด่ืมสุรา)  เป็นแนวทาง 

42 3.80 1.01 มาก 

23 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอ้งค านึงถึงการ
มองชีวิต และความคิดเร่ืองการดูแลตนเอง
ของชาวบา้น  

42 3.83 1.10 มาก 

24 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งจดัให้
เหมาะสมกบัครอบครัว โรงเรียน วดัและ
สถานประกอบการในชุมชน 

42 3.73 1.01 มาก 

25 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งปรับประยกุต์
แนวคิดและวธีิการใหเ้หมาะสมกบัวิถีชีวติ 
โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและทุนวฒันธรรม
ของชุมชนใหเ้ป็นประโยชน ์

42 3.92 0.40 มาก 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดบั
ความ

เหมาะสม 
N   S.D. 

26 
การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งค านึงถึง
ลกัษณะ บริบท และประวติัศาสตร์ชุมชน 

42 3.66 0.81 มาก 

27 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
หรือความคาดหวงัของชาวบา้นเป็นจุดตั้งตน้   

42 3.52 0.94 มาก 

28 การสร้างเสริมสุขภาพควรประยกุตใ์ชแ้นวคิด
และวิธีการทางการศึกษาผูใ้หญ่หรือ
การศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน   

42 3.85 0.84 มาก 

29 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
โปรแกรมท่ีเป็นแนวคิดสากล และสอดคลอ้ง
กบัชาวบา้นและชุมชนไดจ้ริง 

42 3.38 1.01 ปานกลาง 

30 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีตอ้งร่วมมือ
กบัชุมชนคิดคน้ส่ิงใหม่ในการสร้างเสริม
สุขภาพ  

42 3.47 0.86 ปานกลาง 

31 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการ
ลดอบายมุข 

42 3.45 0.94 ปานกลาง 

32 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัลด
ความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน 

42 3.59 0.85 มาก 

33 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชว้ิธีการเชิงรุกใน
การเขา้ถึงและร่วมท างานกบัชุมชน 

42 3.80 0.74 มาก 

34 เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือการ
ใหป้ระชาชนสามารถดูแลของตนและ
ครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

42 3.30 0.84 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดับ
ความ

เหมาะสม 
N   S.D. 

34 เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือการ
ใหป้ระชาชนสามารถดูแลของตนและ
ครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

42 3.30 0.84 ปานกลาง 

35 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชแ้นวคิดการ
พฒันาใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็ 

42 3.60 0.45 มาก 

 รวมดา้นวิธีการ 42 3.66 0.82 มาก 
 

 จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างาน
สร้างเสริมสุขภาพ พบวา่  
 ดา้นท่ี  2 ดา้นการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผลการประเมินของประชาชน ในระดบั
มาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การจดับรรยากาศการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนตอ้งอาศยัความไวว้างใจ
และความร่วมมือของชาวบา้น (  = 4.42)  การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งใชก้ลุ่มเพือ่นและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน (  = 4.00)   และการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจ าเป็นตอ้งเป็นผูร่้วม
วางแผนและด าเนินงาน (  = 3.92)  ส่วนอนัดบัสุดทา้ย อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ชาวบา้นและ
ชุมชนตอ้งร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีในการแสวงหาแนวปฏิบติัท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะของ
ชุมชน (  = 3.21)   
 ดา้นท่ี 3  ดา้นการพฒันาวธีิการท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.66)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผลการประเมินของประชาชน ใน
ระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  การสร้างเสริมสุขภาพควรใชน้โยบายและแนวทางท่ีไดรั้บจาก
ส่วนกลางเป็นกรอบกวา้งๆ ท่ีใหอิ้สระแก่เจา้หนา้ท่ีและชุมชนท างานร่วมกนั (  = 4.14)  การสร้าง
เสริมสุขภาพตอ้งปรับประยกุตแ์นวคิดและวิธีการใหเ้หมาะสมกบัวิถีชีวิตโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
และทุนวฒันธรรมของชุมชนใหเ้ป็นประโยชน์ (  = 3.92)  และการสร้างเสริมสุขภาพควร
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดและวิธีการทางการศึกษาผูใ้หญ่หรือการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริม
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สุขภาพชุมชน (  = 3.85)  ส่วนอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือการให้
ประชาชนสามารถดูแลตนและครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.30)   
 ดา้นท่ี 1 การพฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  (  = 3.63)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่   ผลการประเมินของประชาชน ในระดบัมาก 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่  การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูรู้้ ผูส้อน
มาเป็นผูร่้วมเรียนรู้กบัชุมชน  (  = 4.19)  เจา้หนา้ท่ีควรมีความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพกวา้งกวา่ “โรค
และความเจบ็ป่วย”  (  = 3.83)  และเจา้หนา้ท่ีควรเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องประชาชนใน
การดูแลตนเองดา้นสุขภาพ  (  = 3.59)  ส่วนอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ชาวบา้นตอ้งสร้างเสริมสุขภาพ
ดว้ยตนเองเจา้หนา้ท่ีเป็นแหล่งความรู้และนกัพฒันาจดักิจกรรมสนบัสนุน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(  = 3.33)   
 
ตารางท่ี 6 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเป็นไปได้ของแนวทางการท างานสร้างเสริม

สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

  

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเป็นไปได้ ระดับ
ความ

เป็นไปได้ 
N   S.D. 

ด้านที่ 1  การพฒันาเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

1 เจา้หนา้ท่ีควรมีความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพ
กวา้งกวา่ “โรคและความเจบ็ป่วย” 

42 3.80 0.91 มาก 

2 เจา้หนา้ท่ีควรมีเขา้ใจเร่ืองสุขภาพตาม
มุมมองของชาวบา้น  

42 4.40 0.50 มาก 

3 เจา้หนา้ท่ีควรความเขา้ใจพฤติกรรมสุขภาพ
ของชาวบา้นก่อนตดัสินถูกผดิตามหลกั
วิชาการ  

42 4.47 0.74 มาก 
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ตารางท่ี 6 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเป็นไปได้ของแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ( ต่อ ) 

  

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเป็นไปได้ ระดับ
ความ

เป็นไปได้ 
N   S.D. 

ด้านที่ 1  การพฒันาเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

4 ชาวบา้นตอ้งสร้างเสริมสุขภาพดว้ยตนเอง 
เจา้หนา้ท่ีเป็นแหล่งความรู้และนกัพฒันาจดั
กิจกรรมสนบัสนุน  

42 3.92 0.37 มาก 

5 เจา้หนา้ท่ีควรเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของประชาชนในการดูแลตนเองดา้น
สุขภาพ 

42 4.16 0.58 มาก 

6 เจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ในบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนและในการท างานร่วมกบัชุมชน 

42 4.26 0.59 มาก 

7 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูรู้้ ผูส้อนมาเป็น
ผูร่้วมเรียนรู้กบัชุมชน 

42 3.88 0.79 มาก 

 รวมดา้นพฒันา  4.13 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 6 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเป็นไปได้ ระดับ
ความ
เป็นไป
ได้ 

N   S.D. 

ด้านที ่2 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ 
8 ชาวบา้นและชุมชนตอ้งร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีใน

การแสวงหาแนวปฏิบติัท่ีดีในการสร้าง
เสริมสุขภาพเฉพาะของชุมชน 

42 4.09 0.69 มาก 

9 ความรู้สึกเป็นเจา้ของและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างเสริม
สุขภาพ 

42 4.35 0.65 มาก 

10 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งใชก้ลุ่มเพื่อนและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน 

42 3.64 0.37 มาก 

11 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนตอ้งมีการ
คดัเลือกอาสาสมคัรและสร้างแกนน า
สุขภาพครอบครัว  

42 4.09 0.80 มาก 

12 การจดับรรยากาศการสร้างเสริมสุขภาพ
ของชุมชนตอ้งอาศยัความไวว้างใจและ
ความร่วมมือของชาวบา้น 

42 3.80 0.51 มาก 

13 เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้จกัใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบั
ทอ้งถ่ิน และมีการส่ือสารท่ีสร้างสมัพนัธ์ท่ี
ดีกบัชาวบา้น 

42 4.30 0.60 มาก 

14 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจ าเป็นตอ้งมี
แบบอยา่งจากการปฏิบติัท่ีดีของชาวบา้นใน
ชุมชน 

42 4.14 0.51 มาก 
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ตารางท่ี  6 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเป็นไปได้ ระดับ
ความ
เป็นไป
ได้ 

N   S.D. 

15 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการสร้าง
เครือข่ายสุขภาพภายในชุมชนและระหวา่ง
ชุมชน 

42 3.97 0.49 มาก 

16 การสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนจ าเป็นตอ้ง
เป็นผูร่้วมวางแผนและด าเนินงาน 

42 4.04 0.65 มาก 

 รวมดา้นการมีส่วนร่วม  4.05 0.59 มาก 

ด้านที ่3 การพฒันาวธีิการท างานและการจัดกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
17 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชน้โยบายและ

แนวทางท่ีไดรั้บจากส่วนกลางเป็นกรอบ
กวา้งๆ ท่ีใหอิ้สระแก่เจา้หนา้ท่ีและชุมชน 
ท างานร่วมกนั 

42 3.66 0.66 มาก 

18 การสร้างเสริมสุขภาพควรเนน้การป้องกนั
และฟ้ืนฟมูากกวา่การรักษาโรค 

42 4.42 0.80 มาก 

19 ในการก าหนดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้ก่อนวา่ ชาวบา้นคิดอยา่งไร
กบักิจกรรมท่ีสาธารณสุขบอกวา่ดี  

42 4.28 0.69 มาก 

20 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งท าไดจ้ริงใน
ชีวิตประจ าวนั  

42 4.00 0.60 มาก 

21 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งสร้างใหเ้กิด
วฒันธรรมการดูแลรักษาสุขภาพร่วมกนั
ของชุมชน 

42 4.14 0.86 มาก 
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ตารางท่ี 6 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเป็นไปได้ ระดับ
ความ

เป็นไปได้ 
N   S.D. 

22 การสร้างเสริมสุขภาพใชห้ลกั 3 อ. 2ส.      
( อาหาร ออกก าลงักาย อารมณ์ ไม่สูบบุหร่ี 
ไม่ด่ืมสุรา)  เป็นแนวทาง 

42 3.69 0.57 มาก 

23 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอ้งค านึงถึง
การมองชีวิต และความคิดเร่ืองการดูแล
ตนเองของชาวบา้น  

42 4.09 0.55 มาก 

24 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งจดัให้
เหมาะสมกบัครอบครัว โรงเรียน วดัและ
สถานประกอบการในชุมชน 

42 4.11 0.78 มาก 

25 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งปรับประยกุต์
แนวคิดและวธีิการใหเ้หมาะสมกบัวิถีชีวติ 
โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและทุน
วฒันธรรมของชุมชนใหเ้ป็นประโยชน์ 

42 3.69 0.49 มาก 

26 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งค านึงถึง
ลกัษณะ บริบท และประวติัศาสตร์ชุมชน 

42 4.38 0.59 มาก 

27 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง หรือความคาดหวงัของชาวบา้น
เป็นจุดตั้งตน้   

42 4.19 0.65 มาก 

28 การสร้างเสริมสุขภาพควรประยกุตใ์ช้
แนวคิดและวธีิการทางการศึกษาผูใ้หญ่
หรือการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน   

42 4.23 0.29 มาก 
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ตารางท่ี 6 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเป็นไปได้ ระดับ
ความ

เป็นไปได้ 
N   S.D. 

29 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการ
พฒันาโปรแกรมท่ีเป็นแนวคิดสากล และ
สอดคลอ้งกบัชาวบา้นและชุมชนไดจ้ริง 

42 4.08 0.37 มาก 

30 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีตอ้ง
ร่วมมือกบัชุมชนคิดคน้ส่ิงใหม่ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ  

42 4.10 0.33 มาก 

31 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
การลดอบายมุข 

42 4.04 0.33 มาก 

32 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัลด
ความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน 

42 4.09 0.91 มาก 

33 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชว้ิธีการเชิงรุก
ในการเขา้ถึงและร่วมท างานกบัชุมชน 

42 3.80 0.91 มาก 

34 เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือ
การใหป้ระชาชนสามารถดูแลของตนและ
ครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

42 4.40 0.50 มาก 

35 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชแ้นวคิดการ
พฒันาใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็ 

42 4.47 0.74 มาก 

 รวมดา้นวิธีการ  4.10 0.61 มาก 
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 จากตารางท่ี 6 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างาน
สร้างเสริมสุขภาพ พบวา่  
 ดา้นท่ี 1 การพฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  (  = 4.13)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่   ผลการประเมินของประชาชน ในระดบัมาก 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีควรท าความเขา้ใจพฤติกรรมสุขภาพของชาวบา้นก่อนตดัสินถูกผดิตาม
หลกัวิชาการ (  = 4.47)  เจา้หนา้ท่ีควรมีความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพตามมุมมองของชาวบา้น (  = 
4.40)  และเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ในบทบาทหนา้ท่ีของตนและในการท างานร่วมกบัชุมชน (  = 
4.26)  ส่วนอนัดบัสุดทา้ย อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีควรมีความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพกวา้ง
กวา่ “โรคและความเจบ็ป่วย”  (  = 3.33)   
 ดา้นท่ี 3  ดา้นการพฒันาวธีิการท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.10)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผลการประเมินของประชาชน ใน
ระดบัมาก 3 อนัดบัแรกและอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่  การสร้างเสริมสุขภาพควรใชแ้นวคิดการพฒันา
ใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็ (  = 4.47)  การสร้างเสริมสุขภาพควรเนน้การป้องกนัและฟ้ืนฟู
มากกวา่การรักษาโรค (  = 4.42) เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือการใหป้ระชาชนสามารถ
ดูแลตนและครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม  (  = 4.40)  และการสร้างเสริมสุขภาพควรใชน้โยบาย
และแนวทางท่ีไดรั้บจากส่วนกลางเป็นกรอบกวา้ง ๆ ท่ีใหอิ้สระแก่เจา้หนา้ท่ีและชุมชนท างาน
ร่วมกนั (  = 3.66)  ตามล าดบั 
 ดา้นท่ี  2 ดา้นการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผลการประเมินของประชาชน ในระดบั
มาก 3 อนัดบัแรกและอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่  ความรู้สึกเป็นเจา้ของและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
ส่ิงส าคญัในการสร้างเสริมสุขภาพ (  = 4.35)  เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้จกัใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินและ
มีการส่ือสารสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชาวบา้น (  = 4.30)   การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจ าเป็นตอ้งเป็น
ผูร่้วมวางแผนและด าเนินงาน (  = 4.14)  และการสร้างเสริมสุขภาพตอ้งใชก้ลุ่มเพื่อนและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน (  = 3.64)  ตามล าดบั 
  
 
 
  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  7  ผลการประเมินของเจา้หน้าท่ีต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดับ
ความ

เหมาะสม 
N   S.D. 

ด้านที่ 1  การพฒันาเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
1 เจา้หนา้ท่ีควรมีความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพกวา้ง

กวา่ “โรคและความเจบ็ป่วย” 
25 3.12 0.97 ปานกลาง 

2 เจา้หนา้ท่ีควรมีเขา้ใจเร่ืองสุขภาพตามมุมมอง
ของชาวบา้น  

25 3.08 0.86 ปานกลาง 

3 เจา้หนา้ท่ีควรความเขา้ใจพฤติกรรมสุขภาพของ
ชาวบา้นก่อนตดัสินถูกผดิตามหลกัวิชาการ  

25 3.00 1.11 ปานกลาง 

4 ชาวบา้นตอ้งสร้างเสริมสุขภาพดว้ยตนเอง 
เจา้หนา้ท่ีเป็นแหล่งความรู้และนกัพฒันาจดั
กิจกรรมสนบัสนุน  

25 3.28 0.93 ปานกลาง 

5 เจา้หนา้ท่ีควรเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง
ประชาชนในการดูแลตนเองดา้นสุขภาพ 

25 3.04 1.27 ปานกลาง 

6 เจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ในบทบาทหนา้ท่ีของตน
และในการท างานร่วมกบัชุมชน 

25 3.24 0.72 ปานกลาง 

7 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูรู้้ ผูส้อนมาเป็นผู ้
ร่วมเรียนรู้กบัชุมชน 

25 3.60 1.19 มาก 

 รวมดา้นพฒันา  3.19 1.01 ปานกลาง 

ด้านที ่2 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ 

8 ชาวบา้นและชุมชนตอ้งร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีในการ
แสวงหาแนวปฏิบติัท่ีดีในการสร้างเสริม
สุขภาพเฉพาะของชุมชน 

25 3.68 1.21 มาก 
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ตารางท่ี 7  ผลการประเมินของเจ้าหน้าท่ีต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดับ
ความ

เหมาะสม 
N   S.D. 

9 ความรู้สึกเป็นเจา้ของและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างเสริม
สุขภาพ 

25 3.28 1.45 ปานกลาง 

10 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งใชก้ลุ่มเพื่อน
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน 

25 3.96 0.97 มาก 

11 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนตอ้งมีการ
คดัเลือกอาสาสมคัรและสร้างแกนน า
สุขภาพครอบครัว  

25 3.24 0.83 ปานกลาง 

12 การจดับรรยากาศการสร้างเสริมสุขภาพ
ของชุมชนตอ้งอาศยัความไวว้างใจและ
ความร่วมมือของชาวบา้น 

25 3.48 1.32 ปานกลาง 

13 เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้จกัใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบั
ทอ้งถ่ิน และมีการส่ือสารท่ีสร้างสมัพนัธ์ท่ี
ดีกบัชาวบา้น 

25 3.16 0.89 ปานกลาง 

14 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจ าเป็นตอ้งมี
แบบอยา่งจากการปฏิบติัท่ีดีของชาวบา้น
ในชุมชน 

25 4.24 0.72 มาก 

15 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการ
สร้างเครือข่ายสุขภาพภายในชุมชนและ
ระหวา่งชุมชน 

25 3.44 1.00 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 7  ผลการประเมินของเจ้าหน้าท่ีต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดับ
ความ

เหมาะสม 
N   S.D. 

16 การสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนจ าเป็นตอ้ง
เป็นผูร่้วมวางแผนและด าเนินงาน 

25 3.36 1.07 ปานกลาง 

 รวมดา้นการมีส่วนร่วม  3.54 1.05 มาก 

ด้านที่ 3 การพฒันาวธีิการท างานและการจัดกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
17 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชน้โยบายและ

แนวทางท่ีไดรั้บจากส่วนกลางเป็นกรอบ
กวา้งๆ ท่ีใหอิ้สระแก่เจา้หนา้ท่ีและชุมชน 
ท างานร่วมกนั 

25 3.12 1.12 ปานกลาง 

18 การสร้างเสริมสุขภาพควรเนน้การป้องกนั
และฟ้ืนฟมูากกวา่การรักษาโรค 

25 3.60 1.22 มาก 

19 ในการก าหนดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้ก่อนวา่ ชาวบา้นคิดอยา่งไร
กบักิจกรรมท่ีสาธารณสุขบอกวา่ดี  

25 4.08 1.07 มาก 

20 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งท าไดจ้ริงใน
ชีวิตประจ าวนั  

25 3.00 1.11 ปานกลาง 

21 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งสร้างใหเ้กิด
วฒันธรรมการดูแลรักษาสุขภาพร่วมกนั
ของชุมชน 

25 3.16 1.40 ปานกลาง 

22 การสร้างเสริมสุขภาพใชห้ลกั 3 อ. 2ส.( 
อาหาร ออกก าลงักาย อารมณ์ ไม่สูบบุหร่ี 
ไม่ด่ืมสุรา)  เป็นแนวทาง 

25 3.20 1.32 ปานกลาง 

23 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอ้งค านึงถึงการ
มองชีวิต และความคิดเร่ืองการดูแลตนเอง
ของชาวบา้น  

25 3.60 1.41 มาก 
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ตารางท่ี 7 ผลการประเมินของเจา้หนา้ท่ีต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

  

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดับ
ความ

เหมาะสม 
N   S.D. 

24 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งจดัให้
เหมาะสมกบัครอบครัว โรงเรียน วดัและ
สถานประกอบการในชุมชน 

25 3.08 0.99 ปานกลาง 

25 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งปรับประยกุต์
แนวคิดและวธีิการใหเ้หมาะสมกบัวิถีชีวติ 
โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและทุน
วฒันธรรมของชุมชนใหเ้ป็นประโยชน์ 

25 4.00 0.91 มาก 

26 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งค านึงถึง
ลกัษณะ บริบท และประวติัศาสตร์ชุมชน 

25 3.52 1.44 มาก 

27 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง หรือความคาดหวงัของชาวบา้น
เป็นจุดตั้งตน้   

25 3.28 1.42 ปานกลาง 

28 การสร้างเสริมสุขภาพควรประยกุตใ์ช้
แนวคิดและวธีิการทางการศึกษาผูใ้หญ่
หรือการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน   

25 3.04 1.05 ปานกลาง 

29 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการ
พฒันาโปรแกรมท่ีเป็นแนวคิดสากล และ
สอดคลอ้งกบัชาวบา้นและชุมชนไดจ้ริง 

25 3.28 1.10 ปานกลาง 

30 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีตอ้ง
ร่วมมือกบัชุมชนคิดคน้ส่ิงใหม่ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ  

25 3.24 1.09 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  7 ผลการประเมินของเจ้าหน้าท่ีต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดับ
ความ

เหมาะสม 
N   S.D. 

31 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
การลดอบายมุข 

25 3.60 1.11 มาก 

32 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัลด
ความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน 

25 3.12 0.97 ปานกลาง 

33 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชว้ิธีการเชิงรุก
ในการเขา้ถึงและร่วมท างานกบัชุมชน 

25 3.08 0.86 ปานกลาง 

34 เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือ
การใหป้ระชาชนสามารถดูแลของตนและ
ครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

25 3.00 1.11 ปานกลาง 

35 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชแ้นวคิดการ
พฒันาใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็ 

25 3.28 0.93 ปานกลาง 

 รวมดา้นวิธีการ  3.33 1.14 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 7 ผลการประเมินของเจา้หนา้ท่ีต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างาน
สร้างเสริมสุขภาพ พบวา่  
 ดา้นท่ี 2 การพฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  (  = 3.54)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่   ผลการประเมินของประชาชน ในระดบัมาก 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่  การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจ าเป็นตอ้งมีแบบอยา่งจากการปฏิบติัท่ีดีของ
ชาวบา้นในชุมชน (  = 4.24)  การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งใชก้ลุ่มเพื่อนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในชุมชน (  = 3.96)  และชาวบา้นและชุมชนตอ้งร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีในการแสวงหาแนวปฏิบติัท่ีดี
ในการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะของชุมชน  (  = 3.68)   ส่วนอนัดบัสุดทา้ย อยูใ่นระดบัปานกลาง  
ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้จกัใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และมีการส่ือสารท่ีสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ชาวบา้น (  = 3.16)    
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 ดา้นท่ี  1   การพฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (  = 3.19)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่   ผลการประเมินของประชาชน ในระดบั
ปานกลาง อนัดบัแรก อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่  การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งเปล่ียน
บทบาทจากการเป็นผูรู้้ ผูส้อนมาเป็นผูร่้วมเรียนรู้กบัชุมชน (  = 3.60)  รองลงมาและอนัดบั
สุดทา้ย อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ชาวบา้นตอ้งสร้างเสริมสุขภาพดว้ยตนเอง เจา้หนา้ท่ีเป็นแหล่ง
ความรู้และนกัพฒันาจดักิจกรรมสนบัสนุน (  = 3.28)  และเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ในบทบาท
หนา้ท่ีของตนและในการท างานร่วมกบัชุมชน (  = 3.24)  ส่วนอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีควร
ท าความเขา้ใจพฤติกรรมสุขภาพของชาวบา้นก่อนตดัสินถูกผดิตามหลกัวิชาการ (  = 3.00)  
ตามล าดบั 

 ดา้นท่ี 3  ดา้นการพฒันาวธีิการท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.33)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผลการประเมินของประชาชน ใน
ระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ในการก าหนดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้ก่อนวา่ 
ชาวบา้นคิดอยา่งไรกบักิจกรรมท่ีสาธารณสุขบอกวา่ดี (  = 4.08)  การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งปรับ
ประยกุตแ์นวคิดและวิธีการใหเ้หมาะสมกบัวิถีชีวิตโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและทุนวฒันธรรมของ
ชุมชนใหเ้ป็นประโยชน์ (  = 4.00)  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอ้งค านึงถึงการมองชีวิตและ
ความคิดเร่ืองการดูแลตนเองของชาวบา้น เสริมสุขภาพควรเนน้การป้องกนัและฟ้ืนฟมูากกวา่การ
รักษาโรค และการสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการลดอบายมุข (  = 3.60)  ส่วนอนัดบั
สุดทา้ย อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งท าไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั และ
เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือการใหป้ระชาชนสามารถดูแลตนและครอบครัวไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  (  = 3.00)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8    ผลการประเมินของเจา้หนา้ท่ีต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ 
 ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเป็นไปได้ ระดับ
ความ

เป็นไปได้ 
N   S.D. 

ด้านที ่1  การพฒันาเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
1 เจา้หนา้ท่ีควรมีความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพกวา้ง

กวา่ “โรคและความเจบ็ป่วย” 
25 4.00 0.86 มาก 

2 เจา้หนา้ท่ีควรมีเขา้ใจเร่ืองสุขภาพตามมุมมอง
ของชาวบา้น  

25 4.24 0.87 มาก 

3 เจา้หนา้ท่ีควรความเขา้ใจพฤติกรรมสุขภาพ
ของชาวบา้นก่อนตดัสินถูกผดิตามหลกั
วิชาการ  

25 4.36 0.63 มาก 

4 ชาวบา้นตอ้งสร้างเสริมสุขภาพดว้ยตนเอง 
เจา้หนา้ท่ีเป็นแหล่งความรู้และนกัพฒันาจดั
กิจกรรมสนบัสนุน  

25 4.00 0.86 มาก 

5 เจา้หนา้ท่ีควรเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของประชาชนในการดูแลตนเองดา้นสุขภาพ 

25 4.20 0.76 มาก 

6 เจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ในบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนและในการท างานร่วมกบัชุมชน 

25 4.40 0.70 มาก 

7 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูรู้้ ผูส้อนมาเป็นผู ้
ร่วมเรียนรู้กบัชุมชน 

25 4.28 0.84 มาก 

 รวมดา้นพฒันา  4.21 0.79 มาก 
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ตารางท่ี 8   ผลการประเมินของเจา้หนา้ท่ีต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดับ
ความ

เป็นไปได้ 
N   S.D. 

ด้านที่ 2 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ 
8 ชาวบา้นและชุมชนตอ้งร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีใน

การแสวงหาแนวปฏิบติัท่ีดีในการสร้าง
เสริมสุขภาพเฉพาะของชุมชน 

25 4.08 0.75 มาก 

9 ความรู้สึกเป็นเจา้ของและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างเสริม
สุขภาพ 

25 4.60 0.50 มากทีสุ่ด 

10 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งใชก้ลุ่มเพื่อน
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน 

25 3.92 0.90 มาก 

11 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนตอ้งมีการ
คดัเลือกอาสาสมคัรและสร้างแกนน า
สุขภาพครอบครัว  

25 4.16 0.89 มาก 

12 การจดับรรยากาศการสร้างเสริมสุขภาพ
ของชุมชนตอ้งอาศยัความไวว้างใจและ
ความร่วมมือของชาวบา้น 

25 4.00 0.81 มาก 

13 เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้จกัใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบั
ทอ้งถ่ิน และมีการส่ือสารท่ีสร้างสมัพนัธ์ท่ี
ดีกบัชาวบา้น 

25 4.44 0.76 มาก 

14 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจ าเป็นตอ้งมี
แบบอยา่งจากการปฏิบติัท่ีดีของชาวบา้นใน
ชุมชน 

25 4.40 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 8   ผลการประเมินของเจา้หนา้ท่ีต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเหมาะสม ระดับ
ความ

เป็นไปได้ 
N   S.D. 

15 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการ
สร้างเครือข่ายสุขภาพภายในชุมชนและ
ระหวา่งชุมชน 

25 4.48 0.71 มาก 

16 การสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนจ าเป็นตอ้ง
เป็นผูร่้วมวางแผนและด าเนินงาน 

25 3.84 0.89 มาก 

 รวมดา้นการมีส่วนร่วม  4.21 0.78 มาก 

ด้านที่ 3 การพฒันาวธีิการท างานและการจัดกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
17 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชน้โยบายและ

แนวทางท่ีไดรั้บจากส่วนกลางเป็นกรอบ
กวา้งๆ ท่ีใหอิ้สระแก่เจา้หนา้ท่ีและชุมชน 
ท างานร่วมกนั 

25 4.16 0.68 มาก 

18 การสร้างเสริมสุขภาพควรเนน้การป้องกนั
และฟ้ืนฟมูากกวา่การรักษาโรค 

25 4.44 0.76 มาก 

19 ในการก าหนดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้ก่อนวา่ ชาวบา้นคิดอยา่งไร
กบักิจกรรมท่ีสาธารณสุขบอกวา่ดี  

25 4.56 0.86 มากทีสุ่ด 

20 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งท าไดจ้ริงใน
ชีวิตประจ าวนั  

25 4.12 0.88 มาก 

21 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งสร้างใหเ้กิด
วฒันธรรมการดูแลรักษาสุขภาพร่วมกนั
ของชุมชน 

25 4.40 0.76 มาก 
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ตารางท่ี  8   ผลการประเมินของเจา้หนา้ท่ีต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเป็นไปได้ ระดับ
ความ

เป็นไปได้ 
N   S.D. 

22 การสร้างเสริมสุขภาพใชห้ลกั 3 อ. 2ส.( 
อาหาร ออกก าลงักาย อารมณ์ ไม่สูบบุหร่ี 
ไม่ด่ืมสุรา)  เป็นแนวทาง 

25 4.04 0.84 มาก 

23 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอ้งค านึงถึง
การมองชีวิต และความคิดเร่ืองการดูแล
ตนเองของชาวบา้น  

25 4.16 0.94 มาก 

24 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งจดัให้
เหมาะสมกบัครอบครัว โรงเรียน วดัและ
สถานประกอบการในชุมชน 

25 4.60 0.76 มากทีสุ่ด 

25 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งปรับประยกุต์
แนวคิดและวธีิการใหเ้หมาะสมกบัวิถีชีวติ 
โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและทุน
วฒันธรรมของชุมชนใหเ้ป็นประโยชน ์

25 4.32 0.74 มาก 

26 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งค านึงถึง
ลกัษณะ บริบท และประวติัศาสตร์ชุมชน 

25 4.00 0.86 มาก 

27 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง หรือความคาดหวงัของชาวบา้น
เป็นจุดตั้งตน้   

25 4.40 0.76 มาก 

28 การสร้างเสริมสุขภาพควรประยกุตใ์ช้
แนวคิดและวธีิการทางการศึกษาผูใ้หญ่
หรือการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน   

25 4.48 0.71 มาก 
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ตารางท่ี  8   ผลการประเมินของเจา้หนา้ท่ีต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต่อ) 

 

รายการประเมินแนวการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความเป็นไปได้ ระดับ
ความ

เป็นไปได้ 
N   S.D. 

29 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการ
พฒันาโปรแกรมท่ีเป็นแนวคิดสากล และ
สอดคลอ้งกบัชาวบา้นและชุมชนไดจ้ริง 

25 4.12 0.92 มาก 

30 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีตอ้ง
ร่วมมือกบัชุมชนคิดคน้ส่ิงใหม่ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ  

25 4.68 0.69 มากทีสุ่ด 

31 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการ
ลดอบายมุข 

25 4.12 0.78 มาก 

32 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัลด
ความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน 

25 3.96 0.78 มาก 

33 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชว้ิธีการเชิงรุก
ในการเขา้ถึงและร่วมท างานกบัชุมชน 

25 4.36 0.75 มาก 

34 เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือการ
ใหป้ระชาชนสามารถดูแลของตนและ
ครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

25 4.17 0.54 มาก 

35 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชแ้นวคิดการ
พฒันาใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็ 

25 4.24 0.87 มาก 

 รวมดา้นการมีส่วนร่วม  4.28 0.78 มาก 
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 จากตารางท่ี 8 ผลการประเมินของเจา้หนา้ท่ีต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างาน
สร้างเสริมสุขภาพ พบวา่  
 ดา้นท่ี 3  ดา้นการพฒันาวธีิการท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.28)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผลการประเมินของประชาชน ใน
ระดบัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีตอ้งร่วมมือกบัชุมชนคิดคน้ส่ิง
ใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพ  (  = 4.68)  การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบั
ครอบครัว โรงเรียน วดัและสถานประกอบการในชุมชน  (  = 4.60)  และในการก าหนดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้ก่อนวา่ ชาวบา้นคิดอยา่งไรกบักิจกรรมท่ีสาธารณสุขบอกวา่ดี (  
= 4.56)    ส่วนอนัดบัสุดทา้ย อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการลด
ความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน  (  = 3.96)   
 ดา้นท่ี 2 การพฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  (  = 4.21)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่   ผลการประเมินของประชาชน อนัดบัแรก อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  ความรู้สึกเป็นเจา้ของและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส่ิงส าคญัในการ
สร้างเสริมสุขภาพ (  = 4.60)  รองลงมาและอนัดบัสุดทา้ย อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การสร้างเสริม
สุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการสร้างเครือข่ายสุขภาพภายในชุมชนและระหวา่งชุมชน  (  = 4.48) และ
เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้จกัใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และมีการส่ือสารท่ีสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชาวบา้น (  
= 4.44)   และการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจ าเป็นตอ้งเป็นผูร่้วมวางแผนและด าเนินงาน  (  = 
3.84)   ตามล าดบั 
 ดา้นท่ี 1   การพฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.21)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่   ผลการประเมินของประชาชน ในระดบัมาก 3 
อนัดบัแรกและอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ในบทบาทหนา้ท่ีของตนและในการ
ท างานร่วมกบัชุมชน (  = 4.40)  เจา้หนา้ท่ีควรท าความเขา้ใจพฤติกรรมสุขภาพของชาวบา้นก่อน
ตดัสินถูกผดิตามหลกัวิชาการ (  = 4.36)  การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งเปล่ียน
บทบาทจากการเป็นผูรู้้ ผูส้อนมาเป็นผูร่้วมเรียนรู้กบัชุมชน (  = 4.28)  แ ชาวบา้นตอ้งสร้างเสริม
สุขภาพดว้ยตนเองเจา้หนา้ท่ีเป็นแหล่งความรู้และนกัพฒันาจดักิจกรรมสนบัสนุน (  = 4.00)  
ตามล าดบั 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  9   ผลรวมการประเมินของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีต่อความเหมาะสมของแนวทางการ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
โดยรวม (ประชาชน n = 42),  (เจา้หนา้ท่ี n = 25) 

 

แนวทางการท างานสร้าง
เสริมสุขภาพส าหรับ

เจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 

ประชาชน เจ้าหน้าที ่

ความเหมาะสม ความเหมาะสม 

  SD 
ระดับความ   
เหมาะสม   SD 

ระดับ
ความ

เป็นไปได้ 
ดา้นท่ี 1 การพฒันาเจา้หนา้ที 3.63 1.02 มาก 3.19 1.01 ปานกลาง 
ดา้นท่ี 2 การพฒันาการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

3.72 0.79 มาก 3.54 1.05 มาก 

ส่วนท่ี 3 การพฒันาวิธีการ
ท างานและการจดักิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ 

3.66 0.82 มาก 3.33 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.67 0.88 มาก 3.35 0.97 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผลรวมการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนว
ทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ โดยรวม ประชาชนอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.67, S.D.= 0.88) และ
เจา้หนา้ท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 3.35, S.D.= 0.97)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
 ดา้นท่ี 2  การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยู่ในระดับ
มากทั้งประชาชนและเจา้หน้าท่ี (  = 3.72, S.D.= 0.79)  และ (  = 3.54, S.D.= 1.05)   
 ด้านท่ี 3 การพฒันาวิธีการท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 
ต่อความเหมาะสมของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาล  
ส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า ประชาชนอยู่ในระดับมาก  (  = 3.66, S.D.= 0.82)  และเจา้หน้าท่ี 
อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.33, S.D.= 1.14)   
 ดา้นท่ี 1 การพฒันาเจา้หนา้ทีของโรงพยาบาล ต่อความเหมาะสมของแนวทางการ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าที่ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า 
ประชาชนอยู่ในระดับมาก  (  = 3.63, S.D.= 1.02)  และเจา้หน้าท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง  (  =  
3.19, S.D.= 1.01)   
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ตารางท่ี  10 ผลรวมการประเมินของประชาชนและเจา้หน้าท่ีต่อความเป็นไปได้ของแนวทาง 
 การท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 โดยรวม (ประชาชน n = 42),  (เจา้หนา้ท่ี n = 25) 
 

แนวทางการท างานสร้าง
เสริมสุขภาพส าหรับ

เจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 

ประชาชน เจ้าหน้าที ่

ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ 

  SD 
ระดับความ   
เหมาะสม   SD 

ระดับ
ความ

เป็นไปได้ 
ดา้นท่ี 1 การพฒันาเจา้หนา้ที 4.13 0.64 มาก 4.21 0.79 มาก 
ดา้นท่ี 2 การพฒันาการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

4.05 0.59 มาก 4.21 0.78 มาก 

ส่วนท่ี 3 การพฒันาวิธีการ
ท างานและการจดักิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ 

4.10 0.61 มาก 4.28 0.78 มาก 

รวม 4.09 0.61 มาก 4.24 0.78 มาก 
 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า ผลรวมการประเมินของประชาชนต่อความเป็นไปไดข้องแนว
ทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ประชาชน (  = 
4.09, S.D.= 0.61)  เจา้หนา้ท่ี  (  = 4.24, S.D.= 0.78)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่   
 ดา้นท่ี 1 การพฒันาเจา้หน้าทีของโรงพยาบาลต่อความเป็นไปได้ของแนวทางการ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าที่ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า 
ประชาชน  (  = 4.13, S.D.= 0.64)  และเจา้หน้าท่ี (  = 4.21, S.D.= 0.79)   
 ด้านท่ี 3 การพฒันาวิธีการท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 
ต่อความเป็นไปได้ของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาล  
ส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า ประชาชน (  = 4.10, S.D.= 0.61)  และเจา้หน้าท่ี (  = 4.28, 
S.D.= 0.78)   
 ดา้นท่ี 2  การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความเป็นไปไดข้องแนวทางการ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าที่ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล พบว่า
ประชาชน  (  = 4.05, S.D.= 0.59)  และเจา้หน้าท่ี (  = 4.21, S.D.= 0.78)   
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บทที่  5 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
 
 งานวิจยัเร่ือง แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล มีขอ้สรุป การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์การวิจัย  
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ ไดแ้ก่  

1. เพื่อศึกษา ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หน้าท่ีในการสร้างเสริม
สุขภาพระดบัต าบล  

2. เพื่อน าเสนอแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  
 
ผู้ร่วมการวจัิยและพืน้ทีก่ารวิจัย 
 ผูร่้วมการวิจยัมีทั้งหมด 67 คน โดยไดม้าจากการคดัเลือกแบบเจาะจงจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่ายบริการสุขภาพ 4 ภูมิภาค รวม 5 พื้นท่ี ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลทางกลาง 
อ าเภอบางปะหัน จงัหวดั พระนครศรีอยุธยา   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกะพงัโหม 
อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคูนอ้ย อ าเภอไทยเจริญ  
จงัหวดัยโสธร   และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพระพรหม อ าเภอพระพรหม  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  แบ่งเป็นประชาชน  จ านวน 42 คน  และเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 25 คน  
 
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  
 ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยั  5 ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล และ
สังเคราะห์แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 6 กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ ใชเ้ป็นกรอบ    
การวิจยั 
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 ขั้นท่ี 2 ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หน้าท่ีในการสร้างเสริม
สุขภาพระดบัต าบล ระหวา่งเดือนเมษายน – มิถุนายน  2555 
 ขั้นท่ี  3 สร้างแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพท่ีสร้างข้ึนกบัประชาชนและ
เจา้หนา้ท่ี ระหวา่งเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2555 
 ขั้นท่ี  5 สรุปผล เขียนรายงาน และน าเสนอการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือการวิจยั 2 แบบ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูร่้วมวจิยั ดงัน้ี 

1. แนวสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ย 2 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของ
ผูร่้วมวิจยั  และส่วนท่ี 2 ค  าถามส าหรับประชาชน 10 ขอ้ และส าหรับเจา้หนา้ท่ี 12 ขอ้ เก่ียวกบั
มุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา และความตอ้งการในการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล   

2. แบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน เป็นมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดับ 35 ขอ้ ส าหรับ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการท างานสร้างเสริม สุขภาพส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 การพฒันาเจา้หนา้ท่ี  ดา้นท่ี 2 การ
พฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน และดา้นท่ี 3 การพฒันาวิธีการท างานและการจดักิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ   
 
การวิเคราะห์ผล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ผลขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมมา ดงัน้ี 

1. แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 6 กรณีศึกษาใช้วิธีการสรุป
สังเคราะห์เอกสาร  

2. การสัมภาษณ์มุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา และความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ี
ในการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล  ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 2 แบบ ไดแ้ก่ 

2.1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูร่้วมวิจยั ใชว้ิธีการวิเคราะห์ทางสถิติแบบพื้นฐานไดแ้ก่ การ
หาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ น าเสนอในรูปตาราง 

2.2 มุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา และความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีใน
การสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา   
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3. แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ใชว้ิธีการสรุปสังเคราะห์แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศและปัญหาความตอ้งการของประชาชน
และเจา้หนา้ท่ี 

4. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องแนวทางการท างานสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดว้ยแบบสอบถาม ใชว้ิธีการวิเคราะห์ทาง
สถิติแบบพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้ รายดา้น 
และรวมทุกดา้น และน าเสนอในรูปตาราง 
 
ผลการวจิัย 
 จากวตัถุประสงค ์การวิจยัคร้ังน้ีไดข้อ้คน้พบ 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) ปัญหา ความตอ้งการ
ของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล และ (2) แนวทางการท างานสร้าง
เสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ดงัน้ี 
 1. ปัญหา ความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าทีใ่นการสร้างเสริมสุขภาพระดับต าบล  

1.1 ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน แบ่งเป็นปัญหา 3 ประการ คือ ปัญหาดา้น
การมีส่วนร่วม ปัญหาดา้นทศันคติ และปัญหาต่อการจดักิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  และความตอ้งการของประชาชน 2 ประการ คือ ความตอ้งการมีส่วนร่วม และความตอ้งการ
ใหโ้รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นท่ีพึ่งทางสุขภาพ  

1.2 ปัญหาและความตอ้งการของเจา้หน้าท่ี  แบ่งเป็นปัญหา 2 ประการ คือ ปัญหา
นโยบายไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัและความคาดหวงั และปัญหาการขาดทกัษะประสานงานกบั
ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน และความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ี 2 ประการ คือ ความตอ้งการพฒันา
ระบบการท างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และความตอ้งการให้ประชาชนมีความ
สนใจต่อการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเพียงพอ   

2. แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ประกอบดว้ยแนวทาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 การพฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล โดยมีการคดัเลือก การอบรม การปรับเปล่ียนมโนทศัน์เจา้หนา้ท่ีจากผูร้อบรู้และผูรั้กษาเป็น 
ผูเ้อ้ืออ านวยการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน และการสนบัสนุนการท างานให้เกิดการบริการ
ดว้ยหวัใจมนุษย ์ดา้นท่ี 2 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ดว้ยการ
รณรงคใ์ห้ผูรั้บบริการและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี ตั้งแต่เร่ิมตน้วางแผน การร่วมท ากิจกรรม 
และประเมินผล และดา้นท่ี 3 การพฒันาวิธีการท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  โดย
เนน้การบริหารจดัการทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ รวมทั้งการวางแผน  จดั 
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ประเมินผล และพฒันากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมเฉพาะกบัชุมชน กลยทุธ์ทั้ง 3 ประการน้ี 
ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีประเมินว่า มีความเหมาะสมมาก (ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.51, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.97)  และความเป็นไปไดม้าก (ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.17, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70)   

 
 การอภิปรายผล 

1. ประเด็นที่ 1 ปัญหา ความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดับต าบล 
  จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษา ปัญหา ความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ี
ในการสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบล การวิจยัไดใ้หข้อ้คน้พบว่า  ประชาชนมีปัญหาดา้นการมีส่วนร่วม 
ปัญหาดา้นทศันคติ และปัญหาต่อการจดักิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สะทอ้น
ความตอ้งการของประชาชนในการมีส่วนร่วม และตอ้งการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เป็นท่ีพึ่งทางสุขภาพท่ีมีความเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของตนและชุมชน ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลประสบปัญหานโยบายไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัและความคาดหวงั  รวมทั้ง
ยงัมีปัญหาการขาดทกัษะประสานงานกบัประชาชนและหน่วยงานอ่ืน สะทอ้นความตอ้งการของ
เจา้หนา้ท่ีในการพฒันาการท างาน และตอ้งการใหป้ระชาชนมีความสนใจต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างเพียงพอ  ปัญหา ความตอ้งการของประชาชนและเจา้หน้าท่ีน้ีแมจ้ะดูแตกต่างกัน แต่กลบั
สะทอ้นและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัให้เห็นถึงส่ิงท่ีเป็นปัญหาหลกัตลอดเวลาท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั
ของงานสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยและหลายประเทศ นัน่คือ การด าเนินงานสาธารณสุข
เชิงรับ ท่ีผกูติดกบัแนวคิดหรือมุมมองสุขภาพแบบชีวการแพทย ์ เนน้ท่ีความผดิปกติและโรคแทนท่ีจะ
เป็นเร่ืองของสุขภาพ โดยมีเจา้หน้าท่ีเป็นผูร้อบรู้และบริการรักษาโรค ตลอดจนก าหนดแผนงาน 
โครงการ โปรแกรม และวิธีการ จากกรอบแนวคิดและแบบแผนปฏิบติัทางสาธารณสุขมุ่งการ
ปฏิบติัเชิงคลินิก (Clinical model) หรือวิทยาการทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัจากตะวนัตกท่ีเนน้การ
ป้องกนัโรค (The preventive medicine approach) และใหผู้รั้บบริการหรือประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม
นอ้ยซ่ึง อุไรวรรณ  ค าไทย (2550)   วิไลลกัษณ์ หมดมลทิน และคณะ (2550) กฤษณ์  พงศพ์ิรุฬห์ 
และคณะ (2550)  Hogg et al. (2010) WHO (2010) และ Oladepo Oladimeji (2010) สะทอ้นใน
งานวิจยัของพวกเขา  
  แทจ้ริงแลว้ ในการให้บริการสุขภาพ ผูป้ฏิบติัควรค านึงว่า สุขภาพมิใช่เพียงสภาวะท่ี
ปราศจากโรค หรือความพิการเท่านั้น แต่หมายถึง ลกัษณะเป็นองคร์วมในตวัเอง ประกอบดว้ยกาย จิต 
และภารกิจการด ารงชีวิต (วิชยั  โปษยะจินดา, 2548) หรือเป็นสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ (complete well-being) 
ทั้งสุขภาวะทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ร่างกายท่ีสมบูรณ์ คล่องแคล่ว มีก าลงั ไม่เป็นโรค การมีเศรษฐกิจท่ีดี 
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มีอาหารอยา่งเพียงพอและเหมาะสม มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี และไม่ไดรั้บบาดเจ็บ ไม่พิการ สุขภาวะทาง
จิตใจ หมายถึง มีความคิดท่ีเป็นอิสระ  ผ่อนคลาย ไม่มีภาวะเครียด สุขภาวะทางสังคม บ่งช้ีถึงการอยู่
ร่วมกนัท่ีดีในระดบัต่างๆ ทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชนเมืองสถานท่ีท างาน รวมทั้งบริการท่ีมีในสังคม 
ความสงบสุข นโยบายสังคมท่ีดี สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ครอบคลุมถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ มี
จิตส านึกของความเอ้ืออาทรต่อกนั รวมถึงการปฏิรูปทางจิตวิญญาณ เกิดจากบุคคลแต่ละคนเป็นผูก้  าหนด มี
ความหมายอยูภ่ายในวิถีชีวิตของบุคคล  (WHO, 1998)  สุขภาพจึงมีทั้งในสภาวะท่ีปกติ และสุขภาพใน
สภาวะท่ีเป็นโรค 
   อาจกล่าวไดว้่า ประชาชนและเจา้หน้าที่มีปัญหาและความตอ้งการร่วมกนั และ
สามารถปรับปรุง แกไ้ขปัญหา ตลอดจนตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีไดด้ว้ยแนวทางการท างาน
สร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ า
ปัญหาและความตอ้งการดงักล่าวมาเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ
จากการสังเคราะห์แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ  หรือ Best Practice 6 กรณีศึกษาจาก
ประเทศไทยและต่างประเทศ ดงัจะไดอ้ภิปรายผลในประเดน็ท่ี 2 ต่อไป 
 

2. ประเด็นที่ 2 แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  
  จากปัญหาและความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบล ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวทางสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นเลิศ( Best Practice ) 6 กรณีศึกษา 
จากประเทศไทยและต่างประเทศ ไดแ้ก่ โครงการพฒันาคุณภาพการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
ของเจา้หน้าท่ีในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อการดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาสุขภาพและเจ็บป่วย
เร้ือรัง  (2550)  A Best Practice Model for Health Promotion Programs in Aboriginal Communities 
และ Health promotion framework with an ‘Aboriginal lens’ (2012) Developing Competencies 
and Professional Standards for Health Promotion Capacity Building in Europe (2010)                   
A normative framework for optimal health promotion and disease prevention, Switzerland (2010) 
Community Pharmacy, Health Promotion and Public Health in England (2009) Preventing 
Childhood Malaria Death Project in Rural Mashegu, Nigeria (2010) สรุปสร้างเป็นแนวทาง 3 ดา้น 
เพื่อใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ขปัญหา และตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน ประกอบดว้ย  ดา้นท่ี 1 
การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยมีการคัดเลือก การอบรม การ
ปรับเปล่ียนมโนทศัน์เจา้หนา้ท่ีจากผูร้อบรู้และผูรั้กษาเป็นผูเ้อ้ืออ านวยการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
ในชุมชน และการสนบัสนุนการท างานใหเ้กิดการบริการดว้ยหวัใจมนุษย ์ ดา้นท่ี 2 การพฒันาการ  มีส่วน
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ร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ดว้ยการรณรงคใ์ห้ผูรั้บบริการและชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มท่ี ตั้งแต่เร่ิมตน้วางแผน การร่วมท ากิจกรรม และประเมินผล และดา้นท่ี 3 การพฒันาวิธีการ
ท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  โดยเนน้การบริหารจดัการทรัพยากรบุคลากร 
งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ รวมทั้งการวางแผน  จดั ประเมินผล และพฒันากิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพท่ีเหมาะสมเฉพาะกบัชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดและแนวปฏิบติัสาธารณสุขแนวใหม่ การ
บริการดว้ยหัวใจมนุษย ์สุริยะ  วงศค์งคาเทพ (2550) และผลการวิจยัของศิริหงษ ์อินนาคกลู และ
อุษา เบ็ญจลกัษณ์ (2555) นุคิด  สาสอน (2555) นิยม   บวัชุม (2555) ศศิระ  ตะโพธ์ิ  (2555) อุไร
วรรณ  ค าไทย (2550) วิไลลกัษณ์ หมดมลทิน และคณะ (2550)   
  ปราโมทย ์เกรียงตนัติวงศ ์(2550  กฤษณ์  พงศพ์ิรุฬห์ และคณะ (2550)   Hogg et al. 
(2010) WHO (2010) Oladepo Oladimeji (2010) Kingston City Council (2009) และ Oladepo et  al 
(2008) 
  แนวทางทั้ง 3 ดา้นน้ีอาจเรียกไดว้่าเป็นการสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrated 
health promotion)  หรือวิธีการสร้างเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน ท่ีมุ่งเสริมสร้างศกัยภาพของผูรั้บบริการ
ประชาชนเพื่อจดัการกบัปัญหาดา้นสุขภาพและสุขภาวะท่ีส าคญัของตนและชุมชนนั้น ตรงกบัแนวคิด 
วตัถุประสงค ์และกรอบการปฏิบติัเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของออตตาวา (Ottawa Charter) ท่ีระบุว่า 
การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 

1. การมีหุน้ส่วนท่ีมีประสิทธิผล (Effective partnerships)   การสร้างเสริมสุขภาพแบบ
บูรณาการท่ีไดผ้ลตอ้งมีหุน้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลจากทั้งภายในและภายนอกท าใหเ้กิดการบูรณาการของ
งานอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากเครือข่ายและหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ท่ีไหนท่ีมีความ
ร่วมมือกจ็ะเห็นไดถึ้งพลงัของทพัยากรท่ีมีอยูข่องหน่วยงานนั้นๆ 

2. มีการใชว้ิธีสร้างเสริมสุขภาพหลายๆ วิธี และกรอบแนวคิดในการวางแผนร่วมกนั จาก
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า การท าให้ไดผ้ลลพัธ์ทางดา้นสุขภาพ
สูงสุด จะตอ้งใชก้ารผสมผสานระหว่างวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ หลาย ๆ วิธี ทั้งในรายบุคคล และคน
จ านวนมากวิธีการสร้างเสริมเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งมีการสนบัสนุนดว้ยกลยทุธ์ของการสร้างศกัยภาพ และ
จ าเป็นตอ้งมีกรอบแนวคิดในการวางแผนร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในระดบัปฐมภูมิ 

3. มีหน่วยงานท่ีเป็นหุ้นส่วนอย่างกวา้งขวาง   ลกัษณะท่ีส าคญัประการท่ีสาม คือ ตอ้ง
อาศยัการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง NGO และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน นอกจากน้ี
องคก์รท่ีไม่ใช่หน่วยงานดา้นสาธารณสุขโดยตรงเช่น โรงเรียน การเคหะ ชมรมเพื่อการสันทนาการต่าง ๆ 
และองคก์รทางธุรกิจ กน็บัเป็นหุน้ส่วนท่ีส าคญัท่ีจะร่วมกนัหาปัญหา สาเหตุ หรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
การวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตนั้นๆ  
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   การสร้างเสริมสุขภาพน้ีเป็นเร่ืองซบัซ้อน ซ่ึงผูท้  างานตอ้งท าความเขา้ใจสุขภาพทั้งใน
มิติท่ีเป็นปกติและสุขภาพในมิติท่ีเป็นโรค  ผูป่้วยโรคเร้ือรังหรือคนพิการสามารถมีสุขภาพดีภายใตส่ิ้ง
ท่ีเขาเป็นหรือภายใตบ้ริบทชีวิตของตนเอง บทบาทของเจา้หนา้ท่ีในการบริการการสร้างเสริมสุขภาพท่ี
ไม่แยกส่วน และพึงสร้างใหเ้กิดความยัง่ยนื ในขอบเขตของทรัพยากรท่ีมีอยูจ่ริง ดว้ยหลกัการน้ีผูท้  างาน
จ าเป็นตอ้งกลัน่กรองทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั เน่ืองจากถา้เกินกว่าทรัพยากรท่ีมีจะไม่สามารถจดับริการ
ใหดี้และยัง่ยนืได ้ (สุริยะ  วงศค์งคาเทพและคณะ, 2550) 

  การสร้างเสริมสุขภาพเป็นส่ิงท่ีบุคลากรดา้นสุขภาพและประชาชนตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั 
บุคลากรทางสุขภาพมีบทบาทเป็นผูส้นับสนุน กระตุน้ และพฒันาศกัยภาพประชาชนและชุมชนให้
สามารถด าเนินการจนบรรลุผลและพึ่งตนเองดา้นสุขภาพได ้ ส่วนการบริการดูแลรักษาความเจ็บป่วย 
บุคลากรสุขภาพจะเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ โดยประชาชนมีส่วนร่วมดูแล บ าบดัดว้ยตนเองก่อน 
ทั้งน้ี การสร้างเสริมสุขภาพเป็นพื้นฐานส าคญั สมดงัค าประกาศการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ “ลดความ
ไม่เป็นธรรม” จากการประชุมนานาชาติเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพคร้ังท่ี  5 ท่ีเมืองMexico City 
ระหว่างวนัท่ี 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2543  ท่ีสรุปว่า การสร้างเสริมสุขภาพมิใช่การบริการท่ีจดัให้แก่
ประชาชน แต่เป็นกิจกรรมท่ีกระท าโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ทั้งระดบัปัจเจกบุคคลและ
กลุ่มบุคคล โดยมุ่งสร้างทกัษะและความสามารถของประชาชนในการควบคุมปัจจยัก าหนดสุขภาพ
ภายใตก้ารมองสุขภาพอย่างเป็นองคร์วม ก่อให้เกิดความเช่ือโยงของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ
และน าไปสู่ความสามารถในการพฒันาสุขภาพของตนเอง และปัจจยัท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ไดแ้ก่ ภราดรภาพของผูท้  างานและการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่าง
บุคคลและองคก์ร การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน การพฒันาศกัยภาพของชุมชนและพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และการสร้างเครือข่ายผูป้ฏิบติังาน 

  จากผลการวิจยั การสร้างเสริมสุขภาพระดบัต าบลของประเทศไทยควรจดัท าเป็น
นโยบายและด าเนินการแบบบริการหวัใจมนุษย ์แทนบริการท่ีมุ่งโรค ท่ีท าใหก้ารสร้างเสริมสุขภาพ
ไม่ตรงกบัความตอ้งการ ไม่เกิดประโยชน์ต่อตวัผูรั้บบริการ   หรือไม่สอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของ
ประชาชน  อีกทั้งท าใหเ้กิดช่องว่างระหว่างผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ  (สุริยะ  วงศค์งคาเทพ, 2550) ผู ้
ใหบ้ริการจ าเป็นตอ้งมองเห็นภาพท่ีกวา้งออกไปจากปัญหาการเจบ็ป่วย และท าความเขา้ใจใหเ้ขา้ถึง
ผูรั้บบริการในเง่ือนไขการด ารงชีวิตของเขาอยา่งแทจ้ริง อนัจะส่งผลดีต่อการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ
เพิ่มมากข้ึน  

  การไม่เขา้ใจความเป็นจริงในชีวิตของผูรั้บบริการ ส่วนหน่ึงมาจากการมองไม่เห็น
ความจริงของผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้ความรู้ กรอบความคิด และประสบการณ์ส่วนตวั
ของผูใ้หบ้ริการในการระบุปัญหาของผูรั้บบริการ และให้การช่วยเหลือตามปัญหาท่ีมองเห็น  ส่ิงน้ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



172 
 

คือ มุมมองท่ีมาจากความคิดของผูใ้ห้บริการเป็นหลกั ซ่ึงอาจเป็นมุมมองท่ีเป็นอคติ หรือมีความ
เขา้ใจไม่ถูกตอ้ง  

  การมองให้ถูกตอ้ง เห็นจริง และเขา้ถึงความตอ้งการของผูร้ับบริการไดน้ั้น ตอ้ง
อาศยักระบวนการปรับเปล่ียนมโนทศัน์จากการยึดตามมุมมองของผูใ้ห้บริการเป็นการท าความ
เขา้ใจความเป็นจริงของชีวิตผูรั้บบริการเป็นพื้นฐานก่อนท่ีจะวางแผนในการให้บริการทางสุขภาพ   
ความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนในตวัผูรั้บบริการไม่ไดห้มายความว่าเป็นการยอมรับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
ของผูรั้บบริการ   แต่เป็นการหาหนทางและปรับวิธีช่วยเหลือผูรั้บบริการอย่างเหมาะสม และมี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของเขานอ้ยท่ีสุด บนพื้นฐานการตดัสินใจของผูรั้บบริการ  

  จะเห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการท างานท่ีตอ้งค านึงถึงการดูแลแบบองคร์วม 
การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการพึ่งตนเองของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลจึงมิใช่เพียงบริการสาธารณสุขท่ีหยบิยืน่ใหป้ระชาชน หรือคิดแทนประชาชน 
แต่มีคุณค่า มีความส าคญัในลกัษณะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของผูดู้แลชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีอย่าง
ต่อเน่ือง เช่ือมประสานระหว่างความตอ้งการบริการสุขภาพท่ีมีความหลากหลายอยา่งไม่แยกส่วน
เป็นดา้นๆ  รวมทั้งมีบทบาทของการสร้างให้เกิดความตื่นตวั ความเขม้แขง็ของประชาชนและ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเองอยา่งย ัง่ยนื (วิชยั  โปษยะจินดา, 2554)   กล่าวโดยสรุป แนวทางการ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นวิธีการท่ีใช้
ส าหรับพฒันาเจา้หน้าท่ี โดยมุ่งให้ผูบ้ริการเขา้ใจผูรั้บบริการอย่างแทจ้ริงก่อน เม่ือเขา้ใจแลว้การ
ให้บริการจะไม่เป็นการสั่งการหรือบงัคบั ให้ท าตามค าแนะน า แต่จะค านึงถึงความตอ้งการของ
ประชาชนผูรั้บบริการ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การวิจยัน้ีมีขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย การปฏิบติั และการวิจยัในอนาคต ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
 กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลก ากบัการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต าบล ควรก าหนดนโยบายในลกัษณะกรอบกวา้งๆ(Blessing Policy) เพื่อเปิดโอกาสให้
เจา้หนา้ที่สามารถท างานสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคลอ้งกบับริบทของพื้นที่และความตอ้งการ
ของประชาชน  
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2. ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติั  
 เร่งพฒันาเจา้หนา้ท่ีใหมี้การปรับเปล่ียนมโนทศัน์ เขา้ใจมิติความเป็นมนุษยข์อง 

ผูรั้บบริการ  เจา้หนา้ท่ีควรใชค้วามใกลชิ้ดของหน่วยบริการเพื่อช่วยเป็นเพื่อนท่ีปรึกษาในการสร้าง
สุขภาพร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ    

3. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในอนาคต   
 ควรท าการศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพล / ปัจจยัการบริหารจดัการท่ีส่งผลกระทบต่อ 

ประสิทธิผลการสร้างเสริมสุขภาพของเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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Health Promotion Working : Practical Guidelines  

for Health care professionals in Health Centers 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวอลสิา  ศิริเวชสุนทร 
นกัศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต  สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย  ์

ภาควิชาการศึกษาเพื่อพฒันามนุษยแ์ละสังคม คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
โทร. 0-81341-2268, 0-2590-1977    E-mail address : mumuali2@gmail.com 



 
 
 
 

186 
  

 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยัในหัวขอ้เร่ือง  “แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับ

เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล”  เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

แบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ยขอ้ความต่าง ๆ  ท่ีก าหนดใหป้ระชาชนผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ตอบตามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่านเน่ืองจากแบบสัมภาษณ์น้ีไม่ใช่
แบบทดสอบ  จึงไม่มีค  าตอบใดท่ีถูกหรือผดิ 

กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ให้ตรงกบัความคิดเห็น ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของท่านให้มากท่ีสุด  
และตอบใหค้รบทุกขอ้ค าถาม  เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ท่ีจะสามารถน าไปใชว้ิเคราะห์   
ในการท างานวิจ ัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการ แบบสัมภาษณ์น้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
ประกอบดว้ย  

ตอนที ่ 1  ข้อมูลภูมิหลงัของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที ่ 2  แบบสัมภาษณ์เพือ่ส ารวจปัญหาและความต้องการในการสร้างเสริมสุขภาพ 
  

แบบสัมภาษณ์ท่ีท่านตอบจะถือวา่เป็น ความลับไม่น าไปเปิดเผยต่อสาธารณะ  ผูว้ิจยัหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี  ขอกราบขอบพระคุณมา  ณ โอกาสน้ี 

 
 
 

อลิสา  ศิริเวชสุนทร  :  ผูด้  าเนินการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค าช้ีแจง 
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ตอนที ่ 1  ข้อมูลภูมิหลงัของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1. เพศ   Oชาย   O หญิง 
2. อายุ   Oต ่ากวา่ 20 ปี O 20 – 30 ปี  O 31 – 40 ปี 

O 41 – 50 ปี O 51 – 60 ปี               Oสูงกวา่ 60 ปี  

3. การศึกษา  Oไม่มีวฒิุ O ประถมศึกษา  O มธัยมศึกษา  
  Oอนุปริญญา O ปริญญาตรี  O ปริญญาโท- เอก 

4.  อาชีพ  Oรับราชการ O พนกังาน ลกูจา้ง O รับจา้งทัว่ไป  
Oคา้ขาย             Oเกษตรกร  O อาชีพอิสระ 
Oก่อสร้าง           Oเจา้ของกิจการ  Oอ่ืนๆ (ระบุ)..................... 

5. รายได้ครัวเรือน(ต่อเดือน) 
 Oต ่ากวา่หน่ึงหม่ืนบาท  O 10000-20000 บาท O 20001-30000 บาท 

 O 30001-40000 บาท  O 40001-50000 บาท Oสูงกวา่50000 บาท 

6. ต าแหน่งในชุมชน Oสมาชิกอบต. O กรรมการชุมชน O ผูน้ าชุมชน (ระบุ)……... 
  Oสมาชิกอสม.  Oลูกบา้น  Oอ่ืนๆ (ระบุ)..................... 

7. การร่วมกจิกรรมชุมชน Oประจ า สม ่าเสมอ O บ่อยคร้ัง O  ไม่แน่นอน 
           Oแทบไม่เขา้ร่วม            Oไม่เขา้ร่วมเลย    

8. ปัญหาสุขภาพของตน  Oไม่มี Oมี ไดแ้ก่ (ระบุ).................................................... 
9. ปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัว  Oไม่มี     Oมี ไดแ้ก่ (ระบุ)........................... 
10. การร่วมในกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ Oร่วมประจ า    Oไม่ร่วมเลย O  ไม่แน่นอน 

                              Oแทบไม่ไดร่้วม Oไม่ทราบข่าวใดเลย  
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........................................................................................... 
 อ าเภอ.................................................................จังหวดั........................................................... 
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ตอนที ่ 2  แบบสัมภาษณ์ประชาชนเพือ่ส ารวจปัญหา ความต้องการในการสร้างเสริมสุขภาพ 
1. ท่านเขา้ใจวา่ “สุขภาพ” และ “การสร้างเสริมสุขภาพ”  หมายถึงอะไร? 
2. ท่านเห็นวา่ ส่ิงใดบา้ง ท่ีจ  าเป็นหรือส าคญัต่อการมีสุขภาพท่ีดี? 
3. ท่านและคนในครอบครัวของท่านมีปัญหาสุขภาพหรือไม่ ? 
4. ท่านเคยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ  ท่ีจดั

ใหป้ระชาชนหรือไม่ เป็นหน่วยงานใด และท ากิจกรรมใด? 
5.  ถา้เคยเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการฯท่านคิดว่า กิจกรรม/โครงการนั้นท่านเขา้มามีส่วนร่วม

เพียงใด เช่น ท่านไดมี้ส่วนตั้งตน้ร่วมคิดโครงการ ร่วมท า ร่วมประเมินผลหรือไม่ แค่ไหน อยา่งไร? 
6. ท่านเห็นว่า กิจกรรม /โครงการ เป็นประโยชน์ ในการดูแลรักษาหรือสร้างเสริมสุขภาพ

ในชีวิตประจ าวนัของท่านและคนในครอบครัวหรือไม่ อยา่งไร? 
7. ท่านเห็นวา่ กิจกรรมนั้นสามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนัหรือไม่ ? 
8. หากท่านไม่เคยไดรั้บบริการ หรือเขา้ร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพท่ีจดัข้ึน เป็นเพราะ

เหตุใด ท่านเคยทราบหรือไม่ วา่มีบริการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน?  
9. ท่านคิดว่า การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนให้ได้ผลดีจริง ควรท า

อยา่งไร? 
10.  ท่านตอ้งการบริการอยา่งไรจากโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพประจ าต าบลของท่าน? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอบพระคณุอย่างสูงทีก่รุณาตอบค าถามซ่ึงเป็นประโยชน์และมีคณุค่าอย่างยิง่ 
นางสาวอลสิา  ศิริเวชสุนทร 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิัย 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

 

 แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 
Health Promotion Working : Practical Guidelines  

for Health care professionals in Health Centers 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าช้ีแจง 

 

นางสาวอลสิา  ศิริเวชสุนทร 
นกัศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต  สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย  ์

ภาควิชาการศึกษาเพื่อพฒันามนุษยแ์ละสังคม คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
โทร. 0-81341-2268, 0-2590-1977    E-mail address : mumuali2@gmail.com 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยัในหัวขอ้เร่ือง “แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล”  เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

แบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ยขอ้ความต่าง ๆ ท่ีก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบล ตอบตามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่านเน่ืองจากแบบสัมภาษณ์น้ีไม่ใช่ 
แบบทดสอบ  จึงไม่มีค  าตอบใดท่ีถูกหรือผดิ 

กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ใหต้รงกบัความคิดเห็น ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของท่านให้มากท่ีสุด  
และตอบให้ครบทุกขอ้ค าถาม  เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ท่ีจะสามารถน าไปใชว้ิเคราะห์   
ในการท างานวิจยัให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการ แบบสัมภาษณ์น้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
ประกอบดว้ย 

ตอนที ่ 1  ข้อมูลภูมิหลงัของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที ่ 2  แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เพื่อส ารวจปัญหาและความต้องการในการสร้างเสริม

สุขภาพ 
  

แบบสัมภาษณ์ท่ีท่านตอบจะถือว่าเป็น ความลับไม่น าไปเปิดเผยต่อสาธารณะ  ผูว้ิจยัหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี  ขอกราบขอบพระคุณมา  ณ โอกาสน้ี 

 
อลสิา  ศิริเวชสุนทร  :  ผู้ด าเนินการวิจัย 
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ตอนที ่ 1  ข้อมูลภูมิหลงัของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

11. เพศ   Oชาย   O หญิง 
12. อายุ   Oต ่ากวา่ 20 ปี O 20 – 30 ปี  O 31 – 40 ปี 

O 41 – 50 ปี O 51 – 60 ปี               Oสูงกวา่ 60 ปี  

13. การศึกษา  Oไม่มีวฒิุ O ประถมศึกษา  O มธัยมศึกษา  
  Oอนุปริญญา O ปริญญาตรี  O ปริญญาโท- เอก 

14.  อาชีพ  Oรับราชการ O พนกังาน ลกูจา้ง O รับจา้งทัว่ไป  
Oคา้ขาย             Oเกษตรกร  O อาชีพอิสระ 
Oก่อสร้าง           Oเจา้ของกิจการ  Oอ่ืนๆ (ระบุ)..................... 

15. รายได้ครัวเรือน(ต่อเดือน) 
 Oต ่ากวา่หน่ึงหม่ืนบาท  O 10000-20000 บาท       O 20001-30000 บาท 

O 30001-40000 บาท      O 40001-50000 บาท       Oสูงกวา่50000 บาท 

16. ต าแหน่งในชุมชน Oสมาชิกอบต. O กรรมการชุมชน O ผูน้ าชุมชน (ระบุ)……... 
  Oสมาชิกอสม.   Oลูกบา้น               Oอ่ืนๆ (ระบุ)..................... 

17. การร่วมกจิกรรมชุมชน Oประจ า สม ่าเสมอ  O บ่อยคร้ัง O ไม่แน่นอน 
           Oแทบไม่เขา้ร่วม     Oไม่เขา้ร่วมเลย    

18. ปัญหาสุขภาพของตน  Oไม่มี Oมี ไดแ้ก่ (ระบุ).................................................... 
19. ปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัว  Oไม่มี     Oมี ไดแ้ก่ (ระบุ)........................... 
20. การร่วมในกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ Oร่วมประจ า      Oไม่ร่วมเลย O  ไม่แน่นอน 

                              Oแทบไม่ไดร่้วม   Oไม่ทราบข่าวใดเลย  
 
 
 
 

 
เจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล............................................................................. 
อ าเภอ..................................................................จังหวดั.............................................................. 
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ตอนที ่ 2  แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เพือ่ส ารวจปัญหา ความต้องการในการสร้างเสริมสุขภาพ  
1. ท่านเขา้ใจวา่ “สุขภาพ” และ “การสร้างเสริมสุขภาพ”  หมายถึงอะไร? 
2. ท่านเห็นวา่ ส่ิงใดบา้ง ท่ีจ  าเป็นหรือส าคญัต่อการมีสุขภาพท่ีดีของประชาชน? 
3. สถานการณ์สุขภาพของประชาชนในชุมชนท่ีท่านดูแลอยูเ่ป็นอยา่งไร? 
4. ท่ีผ่านมา ท่านไดจ้ดัท ากิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพอะไรบา้ง และใน

ปัจจุบนั ท่านมีงานสร้างเสริมสุขภาพอะไรบา้ง ท่ีดูแลด าเนินการอยู?่ 

5. กิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ท่ีท่านเคยด าเนินการและด าเนินการอยู่มี
ท่ีมาอยา่งไร? 

6.  กิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพของท่าน ตัวท่าน ทีมงานของท่าน 
ตลอดจนประชาชน ชุมชน รวมทั้งเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมเพียงใด อย่างไรบา้ง ท่านไดใ้ห้

โอกาสแก่ประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพียงใด เช่น 

ใหป้ระชาชน ชุมชนมีส่วนตั้งตน้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผลหรือไม่ แค่ไหน อยา่งไร? 

7. ท่านเห็นว่า การสร้างเสริมสุขภาพท่ีท่านจดัข้ึน ประชาชนสามารถน าไปใชป้ฏิบติัได้
จริงในชีวิตประจ าวนัหรือไม่ หรือกิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์ประชาชนไดจ้ริงหรือไม่ เพียงใด และ

ประชาชนมีความพอใจหรือไม่ ท่านทราบและประเมินผลอยา่งไร? 

8. กิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพท่ีท่านจดัข้ึนมีการขยายผลหรือสร้างความยัง่ยนื
ในชุมชนหรือไม่ เช่น เกิดจาการจดัตั้งเป็นชมรมสุขภาพ ท่ีประชาชนมีส่วนร่วม หรือเป็นของชุมชน 

เป็นตน้?  

9. ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการฯประสบกบัอุปสรรค ปัญหาขอ้จ ากดัใดหรือไม่ และ
มีการด าเนินการจดัการ แกไ้ข หรือป้องกนัปัญหาอยา่งไร?  

10.  ท่านมีความเห็นอยา่งไรต่อนโยบาย แนวคิด และแนวปฏิบติัหรือวิธีการท่ีเป็นอยูใ่น
การสร้างเสริมสุขภาพต่อประชาชน? 
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11. ท่านคิดว่า การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนให้ได้ผลดีจริง ควรท า
อยา่งไร? 

12.  ท่านมีความคิดหรือตอ้งการท่ีจะพฒันาโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพประจ าต าบล
ของท่านอีกต่อไปหรือไม่ อยา่งไร? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบพระคณุอย่างสูงทีก่รุณาตอบค าถามซ่ึงเป็นประโยชน์และมีคณุค่าอย่างยิง่ 
นางสาวอลิสา  ศิริเวชสุนทร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
การตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence : IOC) 

การวจัิยเร่ือง แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ 
ส าหรับเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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การตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence : IOC) 
การวิจัย เร่ือง 

แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ขอให้ท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเน้ือหาโดยให้ครอบคลุมแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใน 3 ดา้นไดแ้ก่ 
 ดา้นท่ี 1  การพฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมคัร   
 ดา้นท่ี 2 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ  
 ดา้นท่ี 3 การพฒันาวิธีการและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  
 นอกจากน้ี ขอให้ท่านตรวจสอบการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมส าหรับเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และประชาชนในชุมชน  รายละเอียดตามท่ีผูว้ิจยัส่งมาพร้อมน้ี  
 โดยการท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องเหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0)  และไม่เหมาะสม (-1)   
ในฝ่ังขวาของรายการประเมิน ตามความเห็นของท่าน  
 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเพือ่ประเมินแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

ที ่
รายการประเมนิแนวการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 
 คนที่ 1 รวม 

+1 0 -1 

ด้านที่  1  การพฒันาเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมคัร  
1 เจา้หนา้ท่ีควรมีความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพกวา้งกวา่ “โรคและความ

เจบ็ป่วย” 
    

2 เจา้หนา้ท่ีควรมีเขา้ใจเร่ืองสุขภาพตามมุมมองของชาวบา้น      
3 เจา้หนา้ท่ีควรความเขา้ใจพฤติกรรมสุขภาพของชาวบา้นก่อน

ตดัสินถกูผดิตามหลกัวิชาการ  
    

4 ชาวบา้นตอ้งสร้างเสริมสุขภาพดว้ยตนเอง เจา้หนา้ท่ีเป็นแหล่ง
ความรู้และนกัพฒันาจดักิจกรรมสนบัสนุน  

    

5 เจา้หนา้ท่ีควรเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องประชาชนในการ
ดูแลตนเองดา้นสุขภาพ 
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ที ่
รายการประเมนิแนวการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 
 คนที่ 1 รวม 

+1 0 -1 
6 เจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ในบทบาทหนา้ท่ีของตนและในการท างาน

ร่วมกบัชุมชน 
    

7 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนบทบาทจากการ
เป็นผูรู้้ ผูส้อนมาเป็นผูร่้วมเรียนรู้กบัชุมชน 

    

ด้านที่ 2 การพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ 

8 ชาวบา้นและชุมชนตอ้งร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีในการแสวงหาแนว
ปฏิบติัท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะของชุมชน 

    

9 ความรู้สึกเป็นเจา้ของและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส่ิงส าคญั
ในการสร้างเสริมสุขภาพ 

    

10 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งใชก้ลุ่มเพื่อนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในชุมชน 

    

11 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนตอ้งมีการคดัเลือกอาสาสมคัรและ
สร้างแกนน าสุขภาพครอบครัว  

    

12 การจดับรรยากาศการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนตอ้งอาศยัความ
ไวว้างใจและความร่วมมือของชาวบา้น 

    

13 เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้จกัใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และมีการส่ือสารท่ี
สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชาวบา้น 

    

14 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจ าเป็นตอ้งมีแบบอยา่งจากการปฏิบติั
ท่ีดีของชาวบา้นในชุมชน 

    

15 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการสร้างเครือข่ายสุขภาพ
ภายในชุมชนและระหวา่งชุมชน 

    

16 การสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนจ าเป็นตอ้งเป็นผูร่้วมวางแผนและ
ด าเนินงาน 

    

ด้านที่ 3 การพฒันาวธีิการและกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน   

17 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชน้โยบายและแนวทางท่ีไดรั้บจาก
ส่วนกลางเป็นกรอบกวา้งๆ ท่ีใหอิ้สระแก่เจา้หนา้ท่ีและชุมชน 
ท างานร่วมกนั 

    

18 การสร้างเสริมสุขภาพควรเนน้การป้องกนัและฟ้ืนฟมูากกวา่การ
รักษาโรค 

    

19 ในการก าหนดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้ก่อนวา่ 
ชาวบา้นคิดอยา่งไรกบักิจกรรมท่ีสาธารณสุขบอกวา่ดี  
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ที ่
รายการประเมนิแนวการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 
 คนที่ 1 รวม 

+1 0 -1 

20 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งท าไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั      

ด้านที่ 3 การพฒันาวธีิการและกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน   

21 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมการดูแลรักษา
สุขภาพร่วมกนัของชุมชน 

    

22 การสร้างเสริมสุขภาพใชห้ลกั 3 อ. 2ส.( อาหาร ออกก าลงักาย 
อารมณ์ ไม่สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมสุรา)  เป็นแนวทาง 

    

23 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอ้งค านึงถึงการมองชีวติ และความคิด
เร่ืองการดูแลตนเองของชาวบา้น  

    

24 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัครอบครัว 
โรงเรียน วดัและสถานประกอบการในชุมชน 

    

25 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งปรับประยกุตแ์นวคิดและวธีิการให้
เหมาะสมกบัวถีิชีวิต โดยใชภ้มิูปัญญาทอ้งถ่ินและทุนวฒันธรรม
ของชุมชนใหเ้ป็นประโยชน์ 

    

26 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งค านึงถึงลกัษณะ บริบท และ
ประวติัศาสตร์ชุมชน 

    

27 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง หรือความคาดหวงัของชาวบา้นเป็นจุดตั้งตน้   

    

28 การสร้างเสริมสุขภาพควรประยกุตใ์ชแ้นวคิดและวธีิการทางการ
ศึกษาผูใ้หญ่หรือการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน   

    

29 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาโปรแกรมท่ีเป็น
แนวคิดสากล และสอดคลอ้งกบัชาวบา้นและชุมชนไดจ้ริง 

    

30 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีตอ้งร่วมมือกบัชุมชนคิดคน้ส่ิงใหม่
ในการสร้างเสริมสุขภาพ  

    

31 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการลดอบายมุข     

32 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัลดความรุนแรงใน
ครอบครัวและชุมชน 
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ที ่
รายการประเมนิแนวการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 
 คนที่ 1 รวม 

+1 0 -1 

33 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชว้ธีิการเชิงรุกในการเขา้ถึงและร่วม
ท างานกบัชุมชน 

    

34 เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือการใหป้ระชาชนสามารถ
ดูแลของตนและครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    

35 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชแ้นวคิดการพฒันาใหชุ้มชนเกิดความ
เขม้แขง็ 
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence : IOC) 
การวจัิยเร่ือง แนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพ 
ส าหรับเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 
ส่วนที ่1  แบบสอบถามเพือ่ประเมินแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

ที ่
รายการประเมนิแนวการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ  

รวม 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านที ่ 1  การพฒันาเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมคัร 
1 เจา้หนา้ท่ีควรมีความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพกวา้งกวา่ “โรคและความ

เจบ็ป่วย” 
+1 +1 +1 1.00 

2 เจา้หนา้ท่ีควรมีเขา้ใจเร่ืองสุขภาพตามมุมมองของชาวบา้น  +1 +1 +1 1.00 

3 เจา้หนา้ท่ีควรความเขา้ใจพฤติกรรมสุขภาพของชาวบา้นก่อน
ตดัสินถกูผดิตามหลกัวิชาการ  

+1 +1 +1 1.00 

4 ชาวบา้นตอ้งสร้างเสริมสุขภาพดว้ยตนเอง เจา้หนา้ท่ีเป็นแหล่ง
ความรู้และนกัพฒันาจดักิจกรรมสนบัสนุน  

+1 +1 +1 1.00 

5 เจา้หนา้ท่ีควรเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องประชาชนในการ
ดูแลตนเองดา้นสุขภาพ 

+1 +1 +1 1.00 

6 เจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ในบทบาทหนา้ท่ีของตนและในการท างาน
ร่วมกบัชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

7 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนบทบาทจากการ
เป็นผูรู้้ ผูส้อนมาเป็นผูร่้วมเรียนรู้กบัชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านที่ 2 การพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ 

8 ชาวบา้นและชุมชนตอ้งร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีในการแสวงหาแนว
ปฏิบติัท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะของชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

9 ความรู้สึกเป็นเจา้ของและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส่ิงส าคญั
ในการสร้างเสริมสุขภาพ 

+1 +1 +1 1.00 

10 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งใชก้ลุ่มเพื่อนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

11 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนตอ้งมีการคดัเลือกอาสาสมคัรและ
สร้างแกนน าสุขภาพครอบครัว  

+1 +1 +1 1.00 
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ที ่
รายการประเมนิแนวการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

12 การจดับรรยากาศการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนตอ้งอาศยัความ
ไวว้างใจและความร่วมมือของชาวบา้น 

+1 +1 +1 1.00 

13 เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้จกัใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และมีการส่ือสารท่ี
สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชาวบา้น 

+1 +1 +1 1.00 

14 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจ าเป็นตอ้งมีแบบอยา่งจากการปฏิบติั
ท่ีดีของชาวบา้นในชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

15 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการสร้างเครือข่ายสุขภาพ
ภายในชุมชนและระหวา่งชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

16 การสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนจ าเป็นตอ้งเป็นผูร่้วมวางแผนและ
ด าเนินงาน 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านที่ 3 การพฒันาวธีิการและกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

17 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชน้โยบายและแนวทางท่ีไดรั้บจาก
ส่วนกลางเป็นกรอบกวา้งๆ ท่ีใหอิ้สระแก่เจา้หนา้ท่ีและชุมชน 
ท างานร่วมกนั 

+1 +1 +1 1.00 

18 การสร้างเสริมสุขภาพควรเนน้การป้องกนัและฟ้ืนฟมูากกวา่การ
รักษาโรค 

+1 +1 +1 1.00 

19 ในการก าหนดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้ก่อนวา่ 
ชาวบา้นคิดอยา่งไรกบักิจกรรมท่ีสาธารณสุขบอกวา่ดี  

+1 +1 +1 1.00 

20 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งท าไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั  +1 +1 +1 1.00 

21 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมการดูแลรักษา
สุขภาพร่วมกนัของชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

22 การสร้างเสริมสุขภาพใชห้ลกั 3 อ. 2ส.( อาหาร ออกก าลงักาย 
อารมณ์ ไม่สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมสุรา)  เป็นแนวทาง 

+1 +1 +1 1.00 

23 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอ้งค านึงถึงการมองชีวติ และความคิด
เร่ืองการดูแลตนเองของชาวบา้น  

+1 +1 +1 1.00 

24 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัครอบครัว 
โรงเรียน วดัและสถานประกอบการในชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 
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ที ่
รายการประเมนิแนวการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านที่ 3 การพฒันาวธีิการและกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน   

25 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งปรับประยกุตแ์นวคิดและวธีิการให้
เหมาะสมกบัวถีิชีวิต โดยใชภ้มิูปัญญาทอ้งถ่ินและทุนวฒันธรรม
ของชุมชนใหเ้ป็นประโยชน์ 

+1 +1 +1 1.00 

26 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งค านึงถึงลกัษณะ บริบท และ
ประวติัศาสตร์ชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

27 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง หรือความคาดหวงัของชาวบา้นเป็นจุดตั้งตน้   

+1 +1 +1 1.00 

28 การสร้างเสริมสุขภาพควรประยกุตใ์ชแ้นวคิดและวธีิการทางการ
ศึกษาผูใ้หญ่หรือการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน   

+1 +1 +1 1.00 

29 การสร้างเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาโปรแกรมท่ีเป็น
แนวคิดสากล และสอดคลอ้งกบัชาวบา้นและชุมชนไดจ้ริง 

+1 +1 +1 1.00 

30 การสร้างเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีตอ้งร่วมมือกบัชุมชนคิดคน้ส่ิงใหม่
ในการสร้างเสริมสุขภาพ  

+1 +1 +1 1.00 

31 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการลดอบายมุข +1 +1 +1 1.00 

32 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งเก่ียวขอ้งกบัลดความรุนแรงใน
ครอบครัวและชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

33 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชว้ธีิการเชิงรุกในการเขา้ถึงและร่วม
ท างานกบัชุมชน 

+1 +1 +1 1.00 

34 เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือการใหป้ระชาชนสามารถ
ดูแลของตนและครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 

35 การสร้างเสริมสุขภาพควรใชแ้นวคิดการพฒันาใหชุ้มชนเกิดความ
เขม้แขง็ 

+1 +1 +1 1.00 
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