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การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปั ญหา ความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ระดับตาบล และเพื่อนาเสนอแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ดาเนิ นการวิจยั ด้วย (1) การสังเคราะห์ แนวทางการปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศ และ(2) การศึ กษาปั ญหาและความต้องการของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (3) สร้างแนวทางการทางานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพสาหรั บ เจ้า หน้า ที่ ใน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และทาการตรวจสอบกับผูร้ ่ วมการวิจยั 67 คน ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงจาก
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ 4 ภูมิภาค รวม 5 พื้นที่ แบ่งเป็ นประชาชน จานวน 42 คน
และเจ้าหน้าที่ จานวน 25 คน เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แนวสัมภาษณ์สาหรับประชาชนและสาหรับ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปั ญหาและความต้องการในการสร้างเสริ มสุ ขภาพและแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ข องแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ วิเคราะห์ผลด้วย
ค่าทางสถิติพ้ืนฐานได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า (1) ปั ญหา และความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ระดับตาบล ได้แก่ (1.1) ประชาชนมีปัญหา 3 ด้าน คือ ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วม ปั ญหาด้านทัศนคติ และปั ญหาต่อการจัด
กิจกรรมของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และความต้องการของประชาชนมี 2 ด้าน คือ ความต้องการมีส่วนร่ วม
และความต้องการให้โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเป็ นที่พ่ ึงทางสุ ขภาพ (1.2) เจ้าหน้าที่ มีปัญหา 2 ด้าน คือ ปั ญหา
นโยบายไม่สอดคล้อ งกับการปฏิบตั ิและความคาดหวัง และปั ญหาการขาดทักษะการประสานงานกับประชาชนและ
หน่วยงานอื่น ส่ วนความต้องการของเจ้าหน้าที่มี 2 ด้าน คือ ความต้องการพัฒนาระบบการทางานของโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล และความต้องการให้ประชาชนมีความสนใจต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เพียงพอ (2) แนวทางการทางานสร้าง
เสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ประกอบด้วยแนวทางหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การ
พัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ประกอบด้วยการคัดเลือก การอบรม การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เจ้าหน้าที่
จากผูร้ อบรู้และผูร้ ักษาเป็ นผูเ้ อื้ออานวยการสร้างเสริ มสุ ขภาพเชิ งรุ กในชุมชน และการสนับสนุ นการทางานให้เกิดการ
บริ การด้วยหัวใจมนุ ษย์ ด้านที่ 2 การพัฒนาการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ประกอบด้วยการ
รณรงค์ให้ผรู้ ับบริ การและชุมชนมีส่วนร่ วมและด้านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
เน้นการบริ หารจัดการและพัฒนากิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เหมาะสมเฉพาะกับชุมชน แนวทางทั้ง 3 ด้านนี้ ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ประเมินว่า มีความเหมาะสมมาก (ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97) และความเป็ นไป
ได้มาก (ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.17 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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.
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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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ที่ให้คาแนะนาและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆจนเสร็ จสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั ซาบซึ้ งและขอขอบพระคุณเป็ น
อย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณพี่นอ้ งชาวสาธารณสุ ขจังหวัดในพื้นที่วิจยั ทั้ง5 จังหวัด ที่ช่วยเหลือให้
คาแนะนาและประสานงานการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลและประชาชนที่ให้ความร่ วมมือกับผูว้ ิจยั เป็ นอย่างดี และขอบคุณเจ้าของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทุกเรื่ องที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในการศึกษา ผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ขอบคุณอาจารย์พีระเทพ รุ่ งคุณากร
ผศ.ดร.จริ ยาภรณ์ รุ จิ โมระ ซึ่ งทั้ง 2 ท่ านถื อเป็ นกัลยาณมิ ตรของผู ว้ ิ จ ัย ขอบคุ ณที มอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา รวมทั้งผูแ้ ทนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรที่กรุ ณา
ให้คาแนะนาและตรวจทาน แก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความเรี ยบร้อยและสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ประโยชน์และคุณค่าใดๆ อันเกิดจากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอน้อมบูชาแด่พระคุณ
ของคุ ณ พ่อ เสริ ม ศัก ดิ์ และคุ ณ แม่อ รุ ณี ศิ ริ เ วชสุ น ทร ที่ ทาให้ลูก ได้มี โ อกาสด้า นการศึ ก ษา ทั้ง
ยังเป็ นกาลังใจ คอยดูแลห่วงใย ด้วยความรักและเมตตาหาที่สุดไม่ได้ จนกระทัง่ ประสบความสาเร็ จ
ลุล่วงด้วยความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง่
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