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50251808 : สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษย์
คาสาคัญ : สร้างเสริ มสุ ขภาพ
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202 หน้า.
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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คาแนะนาและประสานงานการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลและประชาชนที่ให้ความร่ วมมือกับผูว้ ิจยั เป็ นอย่างดี และขอบคุณเจ้าของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทุกเรื่ องที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในการศึกษา ผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ขอบคุณอาจารย์พีระเทพ รุ่ งคุณากร
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มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา รวมทั้งผูแ้ ทนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรที่กรุ ณา
ให้คาแนะนาและตรวจทาน แก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความเรี ยบร้อยและสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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ยังเป็ นกาลังใจ คอยดูแลห่วงใย ด้วยความรักและเมตตาหาที่สุดไม่ได้ จนกระทัง่ ประสบความสาเร็ จ
ลุล่วงด้วยความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง่
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำกำรวิจัย
การพัฒนาประเทศให้ประสบความสาเร็ จ ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยส่ งเสริ ม คือ
การที่ประชากรมีคุณภาพ ฉะนั้น การพัฒนาประเทศในปั จจุบนั จึงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเป็ นหลัก การมีสุขภาพดีเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวิต สุ ขภาพดีจะเกิดขึ้นได้
ด้วยประชาชนมีความรู ้ มีพฤติกรรมด้านสุ ขภาพอนามัยที่เหมาะสม สามารถดูแลตนครอบครัว
ตนเองและชุมชนได้ในที่สุด
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั คาว่า สุ ขภาพดี และมุมมองในเรื่ องสุ ขภาพนั้น มีความแตกต่าง
กันตามแต่ยุคสมัย วัฒนธรรม ศาสตร์ ความรู ้ต่างๆ ความแข็งแรงสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ การมี
สุ ขภาพดี ตอ้ งอาศัยพฤติกรรมด้านสุ ขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมเป็ นสาคัญ ทั้งด้านการคุม้ ครองภัย
อัน ตรายจากสิ่ งแวดล้อม การส่ ง เสริ ม การป้ องกันและควบคุ มโรค เป็ นต้น (Smith, 1983)
พฤติ กรรมด้านสุ ขภาพจึ งมี ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยพฤติ ก รรมด้านสุ ขภาพของมนุ ษย์เป็ น
ผลรวมจากความสามารถและประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ พัฒนาการ การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การแก้ปัญหาและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ประภาเพ็ญ สุ วรรณ และสวิง
สุ วรรณ, 2536: 29-31) และเมื่อพิจารณา อาจกล่าวได้ว่าครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มนุษย์เรา
อาศัยอยู่เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญจูงใจให้การพัฒนากับบุคคลส่ งผลต่อพฤติกรรมที่ถูกต้องหรื อไม่
ถูกต้อง ดังนั้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเป็ นการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และบริ บทสังคม เพื่อเป็ น
ส่ วนสนับสนุนของการพัฒนาสุ ขภาพ
จากการประชุมระดับนานาชาติเรื่ อง “การส่ งเสริ มสุ ขภาพ” (Health Promotion) ณ กรุ ง
ออตตาวา ประเทศแคนนาดา ขององค์การอนามัยโลก(WHO)ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2529
ก่อให้เกิดแนวคิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพขึ้นเป็ นครั้งแรก อันนาไปสู่ การพัฒนาทางด้านสาธารณสุ ข
ขั้นมูลฐาน สาธารณสุ ขแนวใหม่และแนวคิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพดีถว้ นหน้า
นับตั้งแต่ที่แนวคิดเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพได้ปรากฏตัวอย่างเต็มรู ปแบบขึ้นเป็ นครั้ง
แรกผ่านกลไกสาคัญ นั่น คื อ การประชุ มนานาชาติ ว่าด้ว ยเรื่ องการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ องค์ก าร
อนามัยโลก ซึ่งเป็ นแกนนาในการผลักดันแนวคิดดังกล่าวก็ได้จดั ให้มีการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับ
เรื่ องนี้ มาอย่างต่อเนื่ องเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ทั้งยังเป็ น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1

2
ภาพสะท้อนการเคลื่อนตัวของแนวความคิดกระแสหลักเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ค่อยๆมีความ
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ตลอดช่วงเวลากว่าสองทศวรรษที่ผา่ นมา ความตระหนักในคุณูปการแห่งการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพได้นามาซึ่ งความเคลื่อนไหวในทุกระดับของสังคมและทุกพื้นที่เพื่อการพัฒนาสุ ขภาพ
ประชาชนโดยมีเป้ าหมายสูงสุ ดคือ “สุ ขภาพดีถว้ นหน้า”
จากแนวคิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ผา่ นมา ส่ งผลต่อพัฒนาการของระบบบริ การสุ ขภาพของ
ไทยทาให้เกิดระบบบริ การสุ ขภาพระดับต้น หรื อระดับปฐมภูมิ (Primary care) ทาหน้าที่ให้บริ การ
สุ ขภาพแก่ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่ งเสริ มสุ ขภาพทัว่ ไป และการป้ องกัน
โรค โดยเป็ นสถานบริ การสุ ขภาพที่อยูใ่ กล้ประชาชนมากที่สุด มีการกระจายที่ครอบคลุมทัว่ ถึงที่สุด
ได้แก่ สถานีอนามัย ที่กระจายอยูท่ ุกตาบล (9,000 กว่าแห่ งทัว่ ประเทศ) และโรงพยาบาลชุมชน ที่
กระจายอยูท่ ุกอาเภอ (700 กว่าแห่ งทัว่ ประเทศ) ไปจนถึงสถานบริ การสุ ขภาพระดับสู ง หรื อระดับ
ตติยภูมิ (Tertiary care) ที่เป็ นโรงพยาบาลที่ให้บริ การรักษาพยาบาลในโรคที่มีความสลับซับซ้อน
ต้องการความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษและต้องใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ที่มีราคาแพง
ดังนั้น เพื่อให้ระบบบริ การสุ ขภาพของไทยมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ในปี งบประมาณ
2551 กระทรวงสาธารณสุ ข มีความพยายามที่จะบูรณาการ การทางานสร้างเสริ มสุ ข ภาพและ
ป้ องกันโรค ในพื้นที่มีการพัฒนาเป็ นรู ปธรรมตามลาดับ รู ปธรรมของการพัฒนานี้ เริ่ มจากใน
พ.ศ. 2549-2550 มีการจัดตั้งกองทุนสุ ขภาพชุมชน (กองทุนตาบล) เป็ นกลไกบริ หารจัดการระดับ
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่ วมโดยสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ร่ วมสมทบงบประมาณ มีการกาหนดให้มีการบริ หารงบประมาณในพื้นที่ (area based) คือ
ระดับเขตและจังหวัดเพื่อจัดการปั ญหาสุ ขภาพของพื้นที่เอง ขณะที่ส่วนกลางปรับบทบาทเป็ นผู ้
กาหนดนโยบายและติดตามผลการดาเนิ นงาน โดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุ ข เป็ นแกนหลักในการจัดเวทีให้ สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ และกรม กอง
วิชาการมาร่ วมกาหนดแนวทางนโยบายและตัว ชี้ ว ดั
และติ ด ตามประเมิ น ผลกิ จกรรมและ
งบประมาณตามตัวชี้ วดั โดยเขตตรวจราชการกระทรวงฯ ส่ วนกลไกการบริ หารจัดการและการ
กากับในส่ วนกลางและภูมิภาคมีบทบาทสนับสนุนการทางานในระดับพื้นที่ บริ บทที่โครงสร้างและ
ภารกิจด้านนี้มีการปรับเปลี่ยน ทาให้บุคลากรสาธารณสุ ขมีบทบาทหลากหลายขึ้น
ต่อมาในปี พ.ศ.2552 กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ดาเนินการปรับการบริ การสุ ขภาพระดับ
ปฐมภูมิข องประเทศไทยโดยเปลี่ ย นหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภูมิ ที่ มี อ ยู่ ได้แ ก่ สถานี อ นามัย ให้เ ป็ น
“โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล” แนวคิดของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จะเป็ นหน่ วย
บริ การระดับ ปฐมภูมิ ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค เพื่อให้ประชาชนทุกวัยมี
สุ ขภาพดี และใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ขณะเดียวกันก็ดูแลและส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูท้ ี่เจ็บป่ วยให้มี
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คุณภาพชีวิตดีที่สุด สามารถควบคุมอาการให้คงที่หรื อดีข้ ึนเท่าที่จะเป็ นไปได้ เป็ นการเปลี่ยนจาก
บริ การเชิงรับมาเป็ นเชิงรุ ก มุ่งเข้าหาประชาชนและชุมชนเพื่อการสร้างสุ ขภาพเป็ นหลัก รวมทั้งมุ่ง
จัดการกับปั จจัยเสี่ ยงที่เป็ นต้นเหตุของปั ญหาสุ ขภาพ ลักษณะของงานสร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นการ
ทางานมุ่งเน้น “คนเป็ นศูนย์กลาง” เป็ นแนวคิดสุ ขภาพแบบองค์รวม โดย “การพัฒนาศักยภาพ” ให้
ประชาชนรู ้จกั การดูแลสุ ขภาพตนเอง สามารถเรี ยนรู ้ที่จะป้ องกันตนเองได้ โดยประสานกลมกลืน
กับ “งานบริ การ” เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวานจาเป็ นต้องได้รับการรักษาโรคในคลินิกด้วยการตรวจระดั บ
น้ าตาลในเลือดและการใช้ยา ร่ วมกับการควบคุมอาหารและปรับพฤติกรรมการออกกาลังกายซึ่ ง
เป็ นกิจวัตรประจาวันในชีวิตจริ งของผูป้ ่ วย การผลักดันเรื่ องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บา้ น ถือเป็ น
การทางานทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสื่ อสารสาธารณะไปพร้อมๆ กัน โดยหลักการ งาน
สร้างเสริ มสุ ขภาพจึงเป็ นงานบูรณาการ โดยไม่แยกว่าเป็ นงานบริ การผูป้ ่ วยนอก งานเยีย่ มบ้าน หรื อ
งานปรับสภาพแวดล้อ มให้เ อื้ อ ต่อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เป็ นการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพจากการให้
“บริ การสุ ขภาพแบบตั้งรับ” ที่พบว่าไม่สามารถแก้ไขภาวะสุ ขภาพของประชาชนได้สอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ “บริ การสุ ขภาพเชิงรุ ก” โดยให้ความสาคัญกับการ
ปรับมุมมองสุ ขภาพให้กว้างกว่า“ความเจ็บป่ วย และโรค” (คู่มือบริ หารจัดการโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล, 2552)
บทบาทของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเป็ นการบริ การสุ ขภาพ คือการบริ การ
สุ ขภาพที่ นาไปสู่ การพึ่งตนเองและการพึ่งบริ การด้านสุ ขภาพอย่างมี ดุลยภาพที่ พอดี กับสภาวะ
เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมแวดล้อมของรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ตอบสนองต่อ
การพัฒนาสุ ขภาพ ที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหา และสภาวะสุ ขภาพของชุมชน สังคม ซึ่งในแต่ละ
แห่ ง มีความหลากหลายแตกต่างกันได้ หมายถึงการจัดระบบบริ การสุ ขภาพจะอยูบ่ นพื้นฐานของ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาวะสุ ขภาพของประชาชนในแต่ละชุมชน ในลักษณะการจัดบริ การ
สุ ขภาพสาหรับประชาชนในพื้นที่แต่ละแห่ ง ตอบสนองปั ญหาพื้นที่น้ นั ๆได้ ไม่จาเป็ นที่ตอ้ งมี
ลักษณะเดียวทัว่ ประเทศ บางพื้นที่อาจไม่จาเป็ นต้องเหมือนกับลักษณะทัว่ ไปของประเทศโดยรวม
หากสภาพปั ญหามีความแตกต่างกัน
บทบาทของบุคลากรด้านสุ ขภาพไม่ได้จากัดขอบเขตเพียงเรื่ องของ “การให้บริ การ”
เท่านั้น แต่ตอ้ งทา หน้าที่ใน “การให้การศึกษาและพัฒนา” ประชาชนในการดูแลสุ ขภาพตนเองได้
ด้วย ดังนั้นบุคลากรด้านสุ ขภาพจึงต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน ทั้งความรู ้
ความสามารถ (Competency) ด้านเทคนิควิชาการ พร้อมๆกับความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
ข้อมูลเพื่อพัฒนาประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้มีความพร้อมอีกทอดหนึ่ง
เท่ากับว่าบุคลากรด้านสุ ขภาพจะเปลี่ยนบทบาทมาสู่ ฐานะผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้และผูส้ นับสนุ นการพัฒนา
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ศักยภาพประชาชนและชุมชนมากขึ้น การจัดระบบบริ การดังกล่าวเป็ นไปเพื่อสร้างสุ ขภาพดี สร้าง
สุ ขภาพมากกว่าซ่อมสุ ขภาพ
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาอัตราการเจ็บป่ วยด้วยโรคเฝ้ าระวัง จากวารสารสานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ( 2556) พบว่า การเจ็บป่ วยด้ว ยโรคเฝ้ าระวังเพิ่มขึ้ น ร้อยละ
57.5 ภาพรวมปี 2555ผูป้ ่ วยด้วยโรคเฝ้ าระวังเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 16.8 การเจ็บป่ วยด้วย
โรคติดต่อไม่เรื้ อรังยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 จากปี 2554 โดยพบผูป้ ่ วยความดันโลหิ ต
มากที่สุด ขณะที่เด็กไทยเป็ นโรคอ้วนและขาดสารอาหารมากขึ้นจากพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่
ไม่ถูกต้องและมีคุณค่าทางโภชนาการต่าส่ งผลต่อพัฒนาการของเด็กไม่สมวัยทั้งร่ างกายและสติปัญญา
รวมทั้งพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ของผูป้ กครองและเพื่อนส่ งผลให้เด็กกลายเป็ นนัก
ดื่ ม และสู บ บุห รี่ ห น้า ใหม่เ พิ่ม ขึ้ น โรคต่า งๆเหล่า นี้ ส ามารถลด เลิก ได้ หากมีก ารปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมให้ประชาชนสนใจรักษาสุ ขภาพ มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม เป็ นการสร้างสุ ขภาพ
นอกจากนี้ กรอบยุทธศาสตร์ งานสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคระดับชาติ ปี พ.ศ.2555-2558
(2555-2558: 42) ได้ระบุถึงจุดอ่อนของการดาเนิ นงานด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพ พบว่าทิศทางการ
กระจายอานาจด้านสุ ขภาพไม่ชดั เจน แกนนา/ผูน้ าชุมชนที่มีศกั ยภาพในการขับเคลื่อนด้านส่ งเสริ ม
สุ ขภาพให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรม มีไม่เพียงพอ การสื่ อสารและการให้ขอ้ มูลสร้างเสริ มสุ ขภาพและ
ป้ องกันโรคที่ถูกต้อง ชัดเจนยังไม่ทวั่ ถึงยังไม่ทวั่ ถึง และทันเวลา ระบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
ป้ องกันโรคเน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุ ก ขาดแคลนบุคลากรที่มีศกั ยภาพในการบริ หารจัดการด้านสร้าง
เสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค การสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพ ในเรื่ องการดูแลสุ ขภาพเบื้องต้น
ไม่เข้มแข็งและต่อเนื่ อง ปั ญหาของระบบสุ ขภาพที่พบ คือ มีการลงทุนมาก แต่ได้รับผลตอบแทน
ทางสุ ขภาพน้อย เห็ นได้จากตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพมีอตั ราเพิ่มสู งขึ้น แต่ผลตอบแทนทาง
สุ ขภาพยังไม่คุม้ ค่าดู ได้จาก 2 เรื่ องใหญ่ ๆ คือ 1) ประชาชนยังเจ็บป่ วยล้มตาย โดยไม่จาเป็ นมี
จานวนมากขึ้น เนื่องมาจาก 3 สาเหตุ คือ อุบตั ิเหตุ โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง 2) ผูเ้ จ็บป่ วยยังได้รับบริ การ
ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากระบบบริ การสาธารณสุ ขเป็ นระบบรอตั้งรับโดยวัตถุประสงค์เพื่อการซ่อม
สุ ขภาพมากกว่าการสร้างสุ ขภาพโดยการมีส่วนร่ วมของคนและสังคมทั้งหมดยังไม่เข้มแข็ง
การศึกษาเรื่ อง “ แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล”ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เห็นว่า สุ ขภาพดี ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เท่านั้น แต่เป็ นการมีชีวิตอยูด่ ว้ ยความสุ ขทางกาย และใจ ถึงแม้มีโรคก็สามารถสร้างความสุ ขให้เกิด
แก่ตนเองได้ (สถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน, 2548) ประกอบกับ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล(รพ.สต) เป็ นโครงสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2551ตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งหวังการ
ทางานให้มีลกั ษณะบริ การเชิงรุ ก เป็ นบริ การครอบคลุมทุกมิติ นาไปสู่ การพึ่งตนเองและการพึ่งบริ การ
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ด้านสุ ขภาพอย่างมีดุลยภาพที่พอดีกบั สภาวะเศรษฐกิจ การศึกษา การใช้ชีวิตของผูค้ น ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ บทบาทของบุคลากรด้านสุ ขภาพที่ให้ความสาคัญเฉพาะเรื่ องของ “การให้บริ การ” เท่านั้น
แต่ในความเป็ นจริ ง ยัง ต้องทาหน้าที่ในการ “ให้การศึกษาและพัฒนา” ประชาชนในการดูแล
สุ ขภาพตนเองได้ดว้ ย พร้อมทั้งมีความสามารถในการทางานที่เข้าใจปรัชญา แนวคิดของสุ ขภาพ
และการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในแนวทางใหม่ ที่ ไ ม่ไ ด้ม องสุ ข ภาพด้ว ยโรค หรื อ มองในมุม ของ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ แต่เป็ นการมองสุ ขภาพด้วยฐานความเข้าใจมิติทางสังคม วัฒนธรรม เชื่อมโยง
กับความเป็ นชุมชนและการพัฒนาระบบสุ ขภาพท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้(อมร นนทสุ ต,
2550)
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่า ว ผู ว้ ิ จ ัย เล็ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาและความต้อ งการของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ในพื้นที่การวิจยั ที่กาหนดเพื่อทาความเข้าใจ
ถึงสถานการณ์ บริ บทของการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพในสังคมไทย รวมทั้งทบทวนแบบปฏิบตั ิที่
เป็ นเลิศเพื่อจะหาแนวทางพัฒ นาการทางานสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพของเจ้า หน้า ที่ใ นโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล โดยผูว้ ิจยั คาดหวัง ว่า แนวทางที่ไ ด้น้ ัน จะนาไปสู่ ก ารเปลี่ย นแปลงการ
ทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ ของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เพียงแต่ทาหน้าที่ให้บริ การเท่านั้น แต่ตอ้ งทาหน้าที่ให้
การศึกษาและพัฒนาประชาชนในการดูแลสุ ขภาพตนเอง สอดคล้องกับหลักการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ต่อไป
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คำถำมในกำรวิจัย
1. ปั ญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับ
ตาบล มีอะไรบ้าง
2. แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษา ปั ญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพระดับตาบล
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการทางานสร้ างเสริ มสุ ขภาพสาหรั บ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล

6
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ งานวิจยั นี้ มุ่งศึกษาปั ญหา ความต้องการ และแนวทางการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพในชุมชน สาหรับเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล โดยเป็ นแนวทาง
เชิงกลยุทธ์เพื่อการปฏิบตั ิงานเชิงรุ ก อันจะนาไปสู่ ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอที่เป็ นแนว
ปฏิบตั ิในงานสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชน
2. ขอบเขตผู้ร่วมวิจัยและพืน้ ทีก่ ำรวิจัย
ผูร้ ่ วมวิจยั และพื้นที่การวิจยั ประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม โดยสมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั
ในฐานะผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ(Key in formations) ได้แก่
2.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขอาวุโส/นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ) เจ้าพนักงาน
ธุรการ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ/พยาบาลจิตเวช นักวิชาการสาธารณสุ ข เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุ ข นักวิชาการสาธารณสุ ข นักวิชาการแพทย์แผนไทย จานวน 25คน
2.2 ประชาชนผูม้ ารับบริ การจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลในเขตเครื อข่าย
บริ การสุ ขภาพ อายุ 18 ปี ขึ้นไป จานวน 42 คน
การวิจยั ดาเนิ นการวิจยั ในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2555 และเดือนตุลาคม –
ธันวาคม 2555 ผูร้ ่ วมวิจยั ทั้ง 2 กลุ่มรวมทั้งสิ้ น 67คน ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์แบบเจาะจง โดย
คัด เลื อ กผู ้ร่ ว มวิ จ ัย แบ่ ง ตามการแบ่ ง เขตจาก 12 เขตเครื อข่ า ยบริ การสุ ข ภาพของกระทรวง
สาธารณสุ ข คัดเลือกได้ 5 จังหวัด ได้แก่ เครื อข่ายที่ 1 จังหวัดพะเยา เครื อข่ายที่ 4 จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เครื อข่ายที่ 5 จังหวัดนครปฐม เครื อข่ายที่ 10 จังหวัดยโสธร เครื อข่ายที่ 11
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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คำจำกัดควำมทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
แนวทำงกำรทำงำนสร้ ำงเสริ มสุ ขภำพสำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่โรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพ
ตำบล (รพ.สต.) หมายถึง ข้อเสนอการดาเนิ นการระดับนโยบายและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ
เพื่อส่ งเสริ มการทางานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ที่นาไปสู่ ความสาเร็ จของ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชน
กำรสร้ ำงเสริ มสุ ขภำพ (Health promotion) หมายถึง การที่สังคมมีจิตสานึ กหรื อ
จิ นตนาการใหม่เ รื่ องสุ ขภาพดี และเกิ ด พฤติ ก รรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพทั้งในระดับปั จ เจกบุคคล
ครอบครั ว ชุ มชน โรงเรี ยน สถานที่ทางาน ระบบบริ การทางสังคม สื่ อมวลชน ตลอดจนระบบ
นโยบายสาธารณะ ซึ่ งอาจเรี ย กกระบวนการนี้ ว่าเป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับคนทั้งมวล
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คนทั้งมวลสร้างเสริ มสุ ขภาพ เพื่อคนทั้งมวลมีสุขภาพดี (ประเวศ วะสี , 2541) เป็ นการมุ่งเน้นให้
เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคม ให้มี สุ ขภาพ กาย จิต สังคม ที่ดีข้ ึน
กำรสร้ ำงเสริ มสุ ขภำพชุ มชน (Community-based Health Promotion) หมายถึง
ปฏิบตั ิการหรื อการเคลื่อนไหวด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ ประชาชนและชุมชนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มสร้างสรรค์
เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ กาหนดทิศทางด้านสุ ขภาพในอนาคตของตนเอง ควบคุมในการวางแผนงาน ปฏิบตั ิการ
และประเมิ น ผลลัพธ์ของโครงการด้านสุ ขภาพด้วยชุ มชนเอง ทั้งนี้ โดยอาศัยผูน้ าชุ มชน และ
องค์กรชุมชนที่มีโครงสร้างและกลไกการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ การเสริ มความเข้มแข็งให้กบั การ
ปฏิบตั ิการด้านสุ ขภาพชุ มชนเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้และการสร้างสมรรถนะชุมชนระยะยาว ใน
กระบวนการนี้ นักวิชาชี พ นักพัฒนาหรื อบุคลากรด้านสุ ขภาพจะมีบทบาทเป็ น “นักสร้ างเสริ ม
สุ ข ภาพ (health promoter)” ในบทบาทผูส้ นับสนุ น (supporter) และเป็ นผูส้ ร้ างสรรค์ห รื อ
เอื้ออานวยกระบวนการ (facilitator) เพื่อเสริ มศักยภาพเพิ่มสมรรถนะ และเพิ่มการเรี ยนรู ้ ที่
หลากหลายและต่อเนื่องให้กบั ชุมชน(สุ พตั รา ศรี วนิชชากร และคณะ. 2553)
โรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล(รพ.สต) หมายถึง หน่ วยบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิที่มี
พื้ น ที่รั บ ผิด ชอบในระดับ ตาบล เน้น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ องกัน โรค ทั้ง ในระดับ บุค คล
ครอบครัวและชุมชน พร้อมกับมีความสามารถในการให้บริ การรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
เพิ่มขึ้น โดยเป็ นเครื อข่ายกับโรงพยาบาลชุ มชน หรื อ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป และ
สามารถให้คาปรึ กษา/ส่ งต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
เจ้ ำหน้ ำทีใ่ นโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยบริ การ
ตามโครงสร้างตาแหน่ง ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (เจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขอาวุโส/นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ) เจ้าพนักงานธุ รการ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ/
พยาบาลจิ ตเวช นักวิชาการสาธารณสุ ข เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
นักวิชาการสาธารณสุ ข นักวิชาการแพทย์แผนไทย
บริกำรเชิ งรุ ก หมายถึง การทางานที่มีการวางแผนงานเพื่อป้ องกันปั ญหาหรื อลดความ
รุ นแรงของปั ญหา สามารถคาดการณ์ สิ่งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ล่ว งหน้าได้ด ้ว ยข้อมูลที่ มี อยู่ และพร้ อ ม
ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มุ่งเน้นที่ความรู ้ ทัศนคติ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพในที่สุด ด้วยการใช้กลยุทธ์ เทคนิ ค องค์ความรู ้และเทคโนโลยีต่างๆ อย่าง
เหมาะสม โดยไม่ละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล (มิใช่แนวคิด”เชิงรุ ก”ในอดีตที่ปฏิบตั ิกนั มา หรื อเข้าใจตาม
ความหมายเดิม ที่หมายถึงการเข้าไปปฏิบตั ิงานในชุมชนเพียงอย่างเดียว)
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ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ และในการนาผลที่ได้จากการ
วิจยั ไปประยุกต์ใช้ดงั นี้
1. ได้ทราบปั ญหาและความต้องการด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลซึ่งจะเป็ นข้อมูลสาคัญสาหรับองค์กรหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ เช่น กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กรมอนามัย กรม
ควบคุมโรค สถาบันพระบรมราชชนก
2. ได้แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล เป็ นแนวทางที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตั ิงานสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นการ
ทางานแบบบูรณาการเน้นการแก้ปัญหาพื้นที่(Problem or area-based approach) ไม่ใช่การทางานที่
ยึดภารกิ จของหน่ วยงานหรื อระบบการสั่งการจากส่ วนกลางและเป็ นการดาเนิ นงานสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพที่ข้ ึนกับศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน ตลอดจนการร่ วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการ
แก้ปัญหาร่ วมกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิดพืน้ ฐานของการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพ ในชุมชน
-การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ และการเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่
-การเสริ มสร้างพลังอานาจและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
-สาธารณสุ ขแนวใหม่เพื่อการบริ การหัวใจมนุษย์

แนวทางการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ(Best Practice)
ประเทศไทย
-โครงการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ของจนท.ในหน่วยบริ การฯ(2550)
ต่ างประเทศ
-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)

สารวจปัญหาและความต้ องการของประชาชน
และเจ้ าหน้ าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ
ตาบล
สภาพปัญหาและความต้ องการ
-ประชาชน
-เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แนวทางการทางาน
สร้ างเสริมสุ ขภาพ
สาหรับเจ้ าหน้ าที่
ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล” นี้มีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพ และการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ตอนที่ 2 ประวัติการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ตอนที่ 3 การสร้างเสริ มสุ ขภาพในชุมชน
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (รพสต.)
ตอนที่ 5 การศึกษาการดาเนินงานสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศ(Best Practice)
ตอนที่ 6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกีย่ วกับสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพ และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
1. แนวคิดเกีย่ วกับสุ ขภาพ
แนวคิดเกี่ ยวกับสุ ขภาพตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั พบว่า มุมมองในเรื่ องสุ ขภาพนั้น มี
ความแตกต่างกันตามแต่ยคุ สมัย วัฒนธรรม ศาสตร์ ความรู ้ต่างๆ หรื อแม้กระทัง่ ในความคิดความเข้าใจ
ของมนุ ษย์แต่ละคน จึงเป็ นการยากที่อธิ บายถึงคาว่า “สุ ขภาพดี” คืออะไรและเป็ นอย่างไร ทั้งยังมีการ
ให้นิยามที่แตกต่างกันไป (Smith, 1985) ผูว้ ิจยั จึงได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพในมุมมองต่างๆ มา
ดังนี้
1.1 แนวคิดเกีย่ วกับสุ ขภาพในศาสตร์ ความรู้
แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพกับศาสตร์ ความรู ้ มีผูท้ ี่เสนอแนวคิดนี้ ไว้ คือไวส์ และ
ลอนน์ควิส (Weiss and Lonnquist, 2000) ได้อธิบายถึงมุมมองด้านสุ ขภาพในศาสตร์ที่สาคัญ 3 ศาสตร์
คือ ชีวการแพทย์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ไว้ดงั นี้
1.1.1 มุมมองด้ านสุ ขภาพในชีวการแพทย์ (Biomedical approach)
ชีวการแพทย์มีมุมมองด้านสุ ขภาพ เป็ นเพียงสภาวะทางร่ างกายของบุคคล
เท่านั้น และให้ความหมายของคาว่า “สุ ขภาพ” หมายถึง การปราศจากโรค หรื อร่ างกายที่ทาหน้าที่ได้
อย่างปกติ กล่าวคือ สภาวะสุ ขภาพไม่ใช่สภาวะที่เป็ นบวกและยังเป็ นสภาวะที่ไม่มีสิ่งที่เป็ นลบด้วย
ตามแนวคิดที่วา่ “ถ้าท่านไม่ป่วย ท่านก็เป็ นผูม้ ีสุขภาพดี” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขีดจากัดของมุมมองด้าน
9
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สุ ขภาพในศาสตร์น้ ี โดยโวลลินสกี (Wolinsky, 1988, quoted in Weiss and Lonnquist, 2000)
แสดงความคิดเห็นถึงขีดจากัดของแนวคิดนี้ไว้ดงั นี้
1. การปรากฏอาการของโรค การวินิจฉัย และการรักษา แม้จะเป็ นปรากฏการณ์
ที่เป็ นวัตถุวิสยั ที่ตรวจวัดได้จากอาการของโรค แต่จากการศึกษาพบว่า การที่บุคคลจะตอบสนองต่อ
ความเจ็บป่ วยและบอกเล่าถึงอาการของโรคที่ตนเป็ น ได้รับอิทธิพลจากพื้นฐานวัฒนธรรมและสิ่ ง
เหล่านี้มีผลต่อการวินิจฉัยโรคด้วย นัน่ คือ การที่ผปู ้ ่ วยไม่บอกเล่าอาการหรื อวินิจฉัยไม่พบไม่ได้แปลว่า
ไม่เจ็บป่ วย
2. บุคลากรทางการแพทย์ เป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ในการตรวจและวินิจฉัยโรคเท่านั้น ทั้ง
ยังเป็ นผูต้ ดั สิ นว่า ใครเจ็บป่ วยหรื อมีสุขภาพดี แต่ในความเป็ นจริ งแล้วนอกจากบุคลากรทางการแพทย์
แล้ว ตัวผูป้ ่ วย ญาติ และบุคคลใกล้ชิด ก็มีส่วนร่ วมในกระบวนการเหล่านี้ ดว้ ย เพราะการวินิจฉัยโรค
และการรักษามิใช่เกิดอยูใ่ นสถานพยาบาลเท่านั้น แต่มีอีกส่ วนที่เกิดนอกสถานพยาบาล
3. มนุษย์ไม่ได้มีมิติทางด้านร่ างกายเท่านั้น แต่มีมิติทางด้านจิตใจและและมิติ
ทางด้านสังคมอีกด้วย ซึ่งมิติท้ งั สามด้านนี้มีผลต่อสภาวะสุ ขภาพอีกด้วย
4. สุ ขภาพที่หมายถึงการปราศจากโรค จะเน้นที่ความผิดปกติในการทาหน้าที่
ของอวัยวะต่างๆ ดังนั้นการเรี ยนรู ้จะเน้นไปที่โรคแทนที่จะเป็ นเรื่ องของสุ ขภาพ
1.1.2 มุมมองด้ านสุ ขภาพในจิตวิทยา (Psychological approach)
จิตวิทยา มีมุมมองด้านสุ ขภาพ โดยเชื่อว่า มนุ ษย์แต่ละคน มีความสามารถใน
การประเมินสุ ขภาพของตนเองตลอดเวลา ดังนั้นมุมมองด้านสุ ขภาพในจิตวิทยา จึงสะท้อนความรู ้สึก
ในภาพรวมของบุคคลต่อสุ ขภาวะของตน อันประกอบด้วย
1. ความรู ้สึกที่ดีในการดารงชีวิตประจาวัน อันเกิดจากการประสบความสาเร็ จ
การรับคาชมเชย การทากิจกรรมที่สนใจ
2. ความรู ้สึกพึงพอใจในชีวิต เป็ นความรู ้สึกที่ค่อนข้างยาวนาน เช่น ความสุ ข
ในชีวิตการทางาน ครอบครัว หรื อประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็ นความรู ้สึกทางบวก
3. การไม่มีผลกระทบทางลบ เช่น ความรู ้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ ความรู ้สึกเฉยๆ จาก
การศึกษายืนยันว่า ความรู ้สึกด้านบวกและลบเป็ นสิ่ งที่แยกจากกัน ซึ่ งการเกิดความรู ้สึกสุ ขเป็ นคนละ
เรื่ องกับเกิดความรู ้สึกไม่มีความเศร้า โดยที่บุคคลหนึ่ งๆ สามารถมีท้ งั ความสุ ขและความเศร้าในเวลา
เดียวกันหรื อไม่มีท้ งั สองอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้
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1.1.3 มุมมองด้ านสุ ขภาพในสั งคมวิทยา (Sociological approach)
มุมมองด้านสุ ขภาพและความเจ็บป่ วยในทางสังคมและวัฒนธรรม ได้อธิ บาย
ถึงสุ ขภาพตามความสามารถของบุคคลในการปฏิบตั ิหน้าที่และกิจการงานในชีวิตประจาวันตามที่สงั คม
คาดหวัง ซึ่ งเป็ นความรู ้ สึกเชิ งบวกที่ประกอบด้วยมิติทุกด้านของบุคคล นอกจากนี้ ยงั บ่งชี้ ว่า ความ
แตกต่างทางด้านสังคม จะทาให้การนิ ยามความหมายของสุ ขภาพแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการนิ ยาม
ความหมายของสุ ขภาพ จึงเป็ นการใช้นิยามแบบปั จเจกบุคคลมากกว่าจะเป็ นนิ ยามจากบุคลากรทาง
การแพทย์ ซึ่ง สมิท (Smith, 1985) ได้ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพ โดยอาศัยลักษณะความแตกต่าง
ระหว่างสุ ขภาพดี และความเจ็บป่ วยไว้ 4 แนวคิด ดังนี้
1. Clinical model มองสุ ขภาพดีวา่ เป็ นการปราศจากอาการและอาการแสดงของ
โรค การบาดเจ็บ พิการ และความเจ็บป่ วย เป็ นภาวะที่มีอาการและอาการแสดงของโรค การบาดเจ็บ
หรื อพิการ การดูแลรักษาก็มุ่งเน้นไปที่การขจัดโรคและความเจ็บป่ วยนั้น
2. Role performance model ในแนวคิดนี้ สุขภาพถูกมองว่า เป็ นความสามารถที่
จะปฏิบตั ิหน้าที่ทางสังคม เช่น ความสามารถในการทางาน การทากิจวัตรประจาวัน ส่ วนความเจ็บป่ วย
หมายถึงความล้มเหลวในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทที่คาดหวัง
3. Adaptive model แนวคิดนี้ นิยามสุ ขภาพว่า เป็ นความสามารถที่จะมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพระหว่างร่ างกายและสังคมสิ่ งแวดล้อม โดยเชื่อว่า มนุษย์มีการปรับตัว
ต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง ตลอดเวลาเพื่อรักษาดุลยภาพกับสิ่ งแวดล้อม การเจ็บป่ วยหมายถึงความ
ล้มเหลวในการปรั บตัว หรื อมี ปฏิ สัมพันธ์ที่ไม่ดี กับสิ่ งแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลง แนวคิดนี้ ตอ้ งมอง
สุ ขภาพให้ครอบคลุม ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพด้วย
4. Eudemonistic perspective แนวคิดนี้ ได้นิยามสุ ขภาพว่า เป็ นการตระหนักใน
ศักยภาพของคนในการพัฒนาตนเอง เป็ นภาวะที่บรรลุถึงซึ่งความสาเร็ จสู งสุ ดในชีวิต ในแนวคิดนี้การ
เจ็บป่ วยถูกมองเหมือนกับอุปสรรคของการมีความสุ ขหรื อความสาเร็ จสู งสุ ดของชีวิต ในขณะที่สุขภาพ
ดีหมายถึงการพัฒนาให้บรรลุถึงความใฝ่ ฝัน มีพฒั นาการตามวัย และบรรลุเป้ าหมายของชีวิต
แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพที่ ไ ด้นาเสนอมามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกาหนด
วัตถุประสงค์ และการปฏิบตั ิการให้บริ การสุ ขภาพ สาหรับนิยามเกี่ยวกับสุ ขภาพที่มีการอ้างถึงมากที่สุด
ได้แก่ นิ ยามของสุ ขภาพตามองค์การอนามัยโลก ซึ่ งให้คานิ ยามว่า สุ ขภาพมิใช่เพียงสภาวะที่ปราศจาก
โรค หรื อความพิการเท่านั้น แต่หมายถึง สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ (complete well-being) ทั้งทางด้านร่ างกาย
(physical) ทางจิตใจ (mental) ทางสังคม (social) และทางจิตวิญญาณ (spiritual) พร้อมทั้งขยายความว่า
สุ ขภาวะทางด้านร่ างกายได้แก่ ร่ างกายที่สมบูรณ์ คล่องแคล่ว มีกาลัง ไม่เป็ นโรค การมีเศรษฐกิจที่ดี มี
อาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่ได้รับบาดเจ็บ ไม่พิการ สุ ขภาวะทาง
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จิตใจหมายถึง มีความคิดที่เป็ นอิสระ ผ่อนคลาย ไม่มีภาวะเครี ยด สุ ขภาวะทางสังคม บ่งชี้ ถึงการอยู่
ร่ วมกันที่ดีในระดับต่างๆ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนเมืองสถานที่ทางาน รวมทั้งบริ การที่มีในสังคม
ความสงบสุ ข นโยบายสั งคมที่ ดี สุ ขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ ครอบคลุ มถึ งความรู ้ สึ กเห็ นอกเห็ นใจ
(compassion) มีจิตสานึ กของความเอื้ออาทรต่อกัน (caring new consciousness) รวมถึงการปฏิรูปทางจิต
วิญญาณ (spiritual revolution)
1.2 สุ ขภาพภายใต้ ปรัชญาการสาธารณสุ ขแนวใหม่
แนวคิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพภายใต้ปรัชญาการสาธารณสุ ขแนวใหม่ หมายถึง การ
พัฒนาบริ การสาธารณสุ ขที่สุขภาพดี เป็ นเป้ าประสงค์ของการพัฒนาประชาชนเป็ นเป้ าหมายของการ
ดาเนิ นงาน การดู แลสุ ขภาพเน้นความเป็ นองค์รวมของมนุ ษย์ สังคม สิ่ งแวดล้อม และสุ ขภาพ โดย
พัฒนาประชาชนให้มีศกั ยภาพในการพึ่งตนเองในการดูแลสุ ขภาพ มองสุ ขภาพในลักษณะของความเป็ น
มนุษย์ (Humanistic health perspective) และในมิติทางสังคม (Social dimension of health)
วิชัย โปษยะจิ นดา (2548) ได้ให้ทศั นะเกี่ ยวกับสุ ขภาพและการพัฒนาสุ ขภาพว่า
สุ ขภาพโดยนัยยะเป็ นความสุ ขซึ่ งเป็ นนามธรรม เป็ นนิ ยามที่เกิดจากบุคคลแต่ละคนเป็ นผูก้ าหนด มี
ความหมายอยูภ่ ายในวิถีชีวิตของบุคคล สุ ขภาพดีของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันและของคนๆเดียวกัน
เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่เหมื อนกัน สุ ขภาพมีลกั ษณะเป็ นองค์รวมในตัวเอง ประกอบด้วยกาย จิ ต และ
ภารกิ จการดารงชี วิต ในชี วิตจริ ง สุ ขภาพ การป่ วย อาการ โรค อยู่ในชี วิตของคนๆ เดี ยวกันภายใต้
เงื่อนไขบริ บททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ บางคนมีอาการแต่เขาคิดว่าเดี๋ยวก็หาย
ไม่ตอ้ งทาอะไรนั่นคือตัดสิ นว่า อาการหรื อความรู ้สึกไม่สบายนั้นอยู่ในมิติของสุ ขภาพ แต่บางคน
ตัดสิ นว่า อาการหรื อความรู ้สึกไม่สบายนั้นต้องไปหาหมอ หมายความว่า อาการนั้นอยูใ่ นมิติของป่ วย
และโรค สุ ขภาพจึงมีท้ งั ในสภาวะที่ปกติ และสุ ขภาพในสภาวะที่เป็ นโรค
ดังนั้น การทางานพัฒนาสุ ขภาพไปสู่อนาคต ผูท้ างานต้องทาความเข้าใจสุ ขภาพว่าอยู่
ในมิติใด เพราะถ้าเข้าใจมิติของสุ ขภาพผิด การพัฒนาสุ ขภาพย่อมไม่เกิดผล หมายถึงการทางานเรื่ อง
สุ ขภาพ ต้องเข้าใจสุ ขภาพในมิติที่เป็ นปกติและสุ ขภาพในมิติที่เป็ นโรค ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังหรื อคนพิการนั้น
สามารถมีสุขภาพดีภายใต้ส่ิ งที่เขาเป็ นหรื อภายใต้บริ บทชีวิตของตนเอง การพัฒนาสุ ขภาพจึงเป็ นเรื่ องที่
ซับซ้อน บทบาทในการบริ การตอบสนองให้ประชาชนมี “สุ ขภาพดี” เป้ าหมายไม่เฉพาะบุคคลผูใ้ ด
ผูห้ นึ่ งเท่านั้น แต่เป้ าหมายการบริ การเป็ นการบริ การที่จดั ให้ท้ งั ครอบครัว ชุมชน หรื อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง
เป็ นองค์รวม
การบริ การสุ ขภาพที่เป้ าหมายมีความเป็ นองค์รวม คือ จัดบริ การไม่แยกส่ วน เป็ นการ
บริ การองค์รวม การจะทาบริ การให้ดีและยัง่ ยืน คือ การบริ การที่สร้างขึ้นภายในขอบเขตของทรัพยากร
ที่มีอยู่จริ งและไม่ได้มีความหมายเฉพาะตัวเงิน เงินเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของทรัพยากรที่แท้จริ ง และ
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สติปัญญาที่มกั เรี ยกกันว่า ทุนสังคม ด้วยหลักการนี้ผทู ้ างานจาเป็ นต้องกลัน่ กรองทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่าง
จากัด เนื่องจากถ้าเกินกว่าทรัพยากรที่มีจะไม่สามารถจัดบริ การให้ดีและยัง่ ยืนได้
ทั้งหมดนี้ เป็ นบทบาทของบุคลากรด้านสุ ขภาพและประชาชนที่ตอ้ งรับผิดชอบ
ร่ วมกัน โดยมีสัดส่ วนของความรับผิดชอบหลักมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ว่า เป็ นบริ การสุ ขภาพ
ด้านใด ในส่ วนของการบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ บทบาทหลักจะเป็ นของประชาชน ในขณะที่บุคลากร
ทางสุ ขภาพจะมีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุนกระตุน้ และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถดาเนินการได้
บรรลุผลและพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพได้
ส่ วนการบริ การดูแลรักษาความเจ็บป่ วย บุคลากรสุ ขภาพจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการ
โดยประชาชนมี ส่ วนร่ วมดู แล บาบัดด้วยตนเองก่ อน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริ การประหยัด มี
ประสิ ทธิภาพ และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การบริ การสุ ขภาพจึงควร
มุ่งสู่ ทิศทางการสร้างสุ ขภาพเป็ นสาคัญ
เงื่อนไขการพัฒนาสุ ขภาพภายใต้ปรัชญาการสาธารณสุ ขแนวใหม่ สถานภาพพื้นฐาน
ที่ตอ้ งเข้าใจมีดงั นี้
1. สุ ขภาพของบุคคลผูกพันกับปั จจัยภายในบุคคล และบริ บทภายนอกหลากหลาย
ซับซ้อนและมีพลวัตรที่นอกเหนื อการควบคุมของบุคลากรสาธารณสุ ข และจะทาได้เพียงบางส่ วนที่
เล็กน้อยมาก แต่เขาที่เป็ นเจ้าของบุคคลจะทาได้มากกว่า
2. เกณฑ์มาตรฐานสุ ขภาพเป็ นของบุคคลและมีพลวัตร นั่นคือสุ ขภาพดีของแต่ละคน
นั้นไม่เหมือนกัน และของคนๆเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่เหมือนกัน สิ่ งที่เราเข้าใจไม่ได้คือความเป็ น
พลวัตรของความหมายของความคิดของคนที่เรี ยกว่าเป็ นเกณฑ์สุขภาพ
3. สุ ขภาพเป็ นเรื่ องของบุ คคล เป็ นเรื่ อ งส่ วนตัว ดังนั้นในการพัฒนาสุ ขภาพ ที่
เรี ยกว่าโครงสร้างการดาเนิ นงาน ดี ที่สุดคือตัวเจ้าของสุ ขภาพจะเป็ นผูด้ าเนิ นการพัฒนานั้น หมายถึง
ภาระหลักจึงเป็ นภาระส่ วนบุคคล การพัฒนาสุ ขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจึงมีบททาได้นอ้ ยมาก
2. การสร้ างเสริมสุ ขภาพ (Health Promotion)
2.1 แนวคิดของการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
องค์การอนามัยโลกได้ให้คาจากัดความของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2541
ว่าเป็ น “กระบวนการที่ทาให้ประชาชนมีศกั ยภาพมีอานาจมากขึ้นในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับสุ ขภาพของ
ตนเองและในการทาให้สุขภาพของตนเองดียง่ิ ขึ้น” (WHO, 1998) เมื่อพิจารณาตามการจากัดความนี้ จะ
เห็ นว่า การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ หมายรวมถึงกระบวนการทางสังคมและการเมือง ไม่ใช่ เป็ นเพียงการ
กระทาโดยตรงเพื่อให้บุคคลมีทกั ษะหรื อความสามารถที่จะดู แลสุ ขภาพตนเองเท่านั้น แต่รวมการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

14
กระทาใด ๆ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรื อ สถานการณ์ทางสังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
ที่จะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของบุคคลและสาธารณะ
กว่าที่องค์การอนามัยโลก จะเห็นถึงความสาคัญของกระบวนการทางสังคมและ
การเมืองการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และกาหนดคานิยามเช่นนี้ การสร้างเสริ มสุ ขภาพก็มีพฒั นาการมาเป็ น
เวลายาวนาน ในอดี ตการสร้ างเสริ มสุ ขภาพจะเน้นที่การป้ องกันโรค ความเจ็บป่ วย หรื อการได้รับ
บาดเจ็บเฉพาะอย่าง แต่ในปั จจุบนั การสร้างเสริ มสุ ขภาพจะให้ความสาคัญกับการระบุปัจจัยทางสังคมที่
มีผลต่อสุ ขภาพและใช้วิธีการหลายๆ อย่างในการแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อปั จจัยทางสังคมเหล่านั้น ใน
ส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ประมวลพัฒนาการของการสร้างเสริ มสุ ขภาพตามระยะเวลาที่ผา่ นมา ดังนี้
2.1.1 แนวคิดของการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพที่ เ น้ น การป้ องกัน โรค(The preventive
medicine approach)
การสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เน้นการป้ องกันโรค เป็ นแนวคิดดั้งเดิมของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ทางสุ ขภาพที่มองว่า สุ ขภาพคือการปราศจากโรคและความเจ็บป่ วย การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
จึงมุ่งที่จะขจัดและลดปั จจัยเสี่ ยงที่จะทาให้เกิดโรคหรื อความเจ็บป่ วย เช่น ภาวะความดันโลหิ ตสู ง หรื อ
การไม่ได้รับภูมิคุม้ กันโรค เป็ นต้น
แนวคิดนี้ ให้ความสาคัญกับการรักษาและป้ องกันโรค กิ จกรรมทางด้านการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพตามแนวคิดนี้ จึงมักดาเนิ นการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรื อประชาชน ที่
ถูกระบุวา่ มีปัจจัยเสี่ ยง หรื อพฤติกรรมเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ และมักจะถูกเรี ยกว่าเป็ นการป้ องกันโรคระยะที่
1 หรื อการป้ องกันในระดับปฐมภูมิ (Primary prevention), การป้ องกันโรคระยะที่ 2 หรื อการป้ องกันใน
ระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention), และการป้ องกันโรคระยะที่ 3 หรื อการป้ องกันในระดับตติยภูมิ
(Tertiary prevention)
2.1.2 แนวคิดของการสร้ างเสริมสุ ขภาพที่เน้ นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม หรือแบบ
แผนการดาเนินชีวติ (The lifestyle/behavioral approach)
แนวคิดนี้ มีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อที่ว่าการให้ความรู ้และพัฒนาทักษะในการ
ใช้ชี วิตที่ ถูกต้องจะช่ วยสร้ างเสริ มสุ ขภาพของประชาชนได้ ดังนั้น แนวคิ ดนี้ จึ งมุ่ งที่ การปรั บปรุ ง
พฤติกรรมที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของคน เช่น การสู บบุหรี่ การรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ การ
ขาดการออกกาลังกายหรื อการเคลื่อนไหวร่ างกาย และการใช้สารเสพติด เป็ นต้น กิจกรรมการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพตามแนวคิดนี้ จะมุ่งเน้นทั้งในระดับบุคคล และระดับประชากร โดยการให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
การใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงสังคม (social marketing) กลุ่มช่วยเหลือกันเอง (self-help group) การดูแล
ตนเอง (self-care) และการมีนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ (healthy public policy) เพื่อส่ งเสริ มให้คนมี
การใช้ชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
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2.1.3 แนวคิดของการสร้ างเสริมสุ ขภาพทีค่ านึงถึงปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้อมและสั งคม
(The socio-environmental approach)
สุ ขภาพมักจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนื อระบบสุ ขภาพ และ
ไม่อยูใ่ นวิสัยที่แต่ละบุคคลจะควบคุมได้ การเสริ มสร้างสุ ขภาพตามแนวคิดนี้ จะให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยด้านสังคมที่มีผลต่อสุ ขภาพ (social determinants of health) เช่น การเข้าถึงแหล่งอาหาร ลักษณะที่
อยู่อาศัย รายได้การมีงานทา อาชี พ โครงสร้างของครอบครัว การถูกโดดเดี่ยวทางสังคม การคมนาคม
และการศึกษาการสนับสนุ นทางสังคม การแบ่งแยกทางเชื้ อชาติหรื อสี ผิว เป็ นต้น รวมทั้งการสร้าง
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ กิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพตามแนวคิดนี้ จะมุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ การทางานร่ วมกับชุมชนเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาชุมชน
การสร้างความตระหนักแก่สงั คมเพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะ
2.1.4 แนวคิดการสร้ างเสริมสุ ขภาพแบบบูรณาการ (Integrated health promotion
approach)
แนวคิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบบูรณาการ นี้ ได้รับอิทธิ พลมาจากกฎบัตร
ออตตาวาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (Ottawa Charter) การสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบบูรณาการ เป็ นการที่
หน่ วยงาน หรื อองค์กรจากภาคส่ วนต่างๆ และชุ มชนในบริ เวณที่รับผิดชอบ ทางานร่ วมกันโดยใช้
วิธีการสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบผสมผสาน และใช้กลยุทธ์ การเสริ มสร้างศักยภาพเพื่อจัดการกับปั ญหา
ด้านสุ ขภาพและสุ ขภาวะที่สาคัญของชุมชนนั้น การสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบบูรณาการมีลกั ษณะที่สาคัญ
3 ประการ คือ
1. การมีหุ้นส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผล (Effective partnerships) การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
แบบบูรณาการที่ได้ผลต้องมีหุน้ ส่ วนที่มีประสิ ทธิผลจากทั้งภายในและภายนอกทาให้เกิดการบูรณาการ
ของงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากเครื อข่ายและหน่วยงานที่ให้ความร่ วมมืออย่างเป็ นทางการ ที่ไหนที่มีความ
ร่ วมมือก็จะเห็นได้ถึงพลังของทัพยากรที่มีอยูข่ องหน่วยงานนั้นๆ
2. มีการใช้วิธีสร้างเสริ มสุ ขภาพหลายๆ วิธี และกรอบแนวคิดในการวางแผน
ร่ วมกัน จากหลักฐานเชิ งประจักษ์ในการปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาพ พบว่า การทาให้ได้ผลลัพธ์
ทางด้านสุ ขภาพสู งสุ ด จะต้องใช้การผสมผสานระหว่างวิธีการสร้างเสริ มสุ ขภาพ หลาย ๆ วิธี ทั้งใน
รายบุคคล และคนจานวนมากวิธีการสร้างเสริ มเหล่านี้ จาเป็ นต้องมีการสนับสนุ นด้วยกลยุทธ์ของการ
สร้างศักยภาพ และจาเป็ นต้องมีกรอบแนวคิดในการวางแผนร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในระดับ
ปฐมภูมิ
3. มีหน่ วยงานที่เป็ นหุ ้นส่ วนอย่างกว้างขวาง ลักษณะที่สาคัญประการที่สาม
คือ ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง NGO และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
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นอกจากนี้ องค์กรที่ ไม่ใช่ หน่ วยงานด้านสาธารณสุ ขโดยตรงเช่ น โรงเรี ยน การเคหะ ชมรมเพื่อการ
สันทนาการต่าง ๆ และองค์กรทางธุ รกิจ ก็นบั เป็ นหุ ้นส่ วนที่สาคัญที่จะร่ วมกันหาปั ญหา สาเหตุ หรื อ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการวางแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพของประชาชนในเขตนั้นๆ
2.2 ทัศนะต่ อการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
2.2.1 ทัศนะของนักการศึกษาเพือ่ ความเป็ นอิสระต่ อการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
เป้ าหมายที่สาคัญของการศึกษา คือ การทาให้คนมีความเป็ นอิสระ อิสระที่
จะควบคุมชีวิตของตนเอง ที่จะคิดอย่างมีเหตุมีผล และตัดสิ นใจได้โดยไม่ถูกบังคับ หรื อถูกอิทธิพล
ครอบงา การศึกษาไม่ใช่การชักจูงให้บุคคลกระทาในสิ่ งที่คนอื่นคิดว่าเขาควรจะกระทา แต่บุคคล
ไม่สามารถเป็ นอิสระเพียงลาพัง สิ ทธิ และอิสรภาพของบุคคลขึ้นอยู่กบั คนที่อยู่รอบข้างประพฤติ
อย่างไร หรื อ โครงสร้ างสังคมเปิ ดโอกาสให้เขาทาอะไรได้บา้ ง ดังนั้น การศึกษาเพื่อความเป็ น
อิสระ จึงหมายถึง การสร้างสังคมที่เปิ ดโอกาสให้คนมีความเป็ นอิสระ โดยไม่ไปละเมิดสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของคนอื่น การศึกษาจึงต้องเป็ นกระบวนการสร้างเสริ มพลังอานาจอานาจให้แก่บุคคลใน
การจัดการกับชีวิตตนเอง และในการอยูร่ ่ วมกับคนอื่น
หากพิจารณาคาจากัดความของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ซึ่งเสนอในกฎบัตร
ออตตาวาว่า “เป็ นกระบวนการของการทาให้ประชาชนมีศกั ยภาพ มีอานาจมากขึ้น ในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับสุ ขภาพของตนเอง และในการทาให้สุขภาพของตนเองดียิง่ ขึ้น (The process of enabling
people to increase control over, and to improve their health)” ย่อมเห็นได้ว่าองค์การอนามัยโลกให้
ความสาคัญ ของความเป็ นอิสระ และองค์ก ารอนามัย โลกยัง ถือ ว่า สุ ข ภาพเป็ นทรัพ ยากร หรื อ
เครื่ องมือในการดาเนินชีวิตประจาวัน แต่ไม่ใช่เป้ าหมายของชีวิต
ดังนั้น การที่บุคคลใดจะมีสุขภาพกายที่ดี โดยที่เขาไม่ได้มีโอกาสเลือก
หรื อควบคุมตัดสิ นใจก็ไม่สามารถเรี ยกได้ว่า บุคคลนั้นมีสุขภาพดี เนื่ องจากบุคคลนั้นจะมีสุขภาพ
ทางจิตและสังคมที่ดีไม่ได้ถา้ ถูกบังคับ นักสร้างเสริ มสุ ขภาพควรต้องยอมรับว่า หากผูท้ ี่ได้รับ
การศึกษาหรื อการสอนแล้ว แต่ยงั เลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ไม่เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพและไม่ได้กา้ วก่าย
ความเป็ นอิสระของคนอื่น ต้องถือว่านัน่ เป็ นผลสุ ดท้ายของกระบวนการให้ความรู ้ทางสุ ขภาพที่
ยอมรั บ ได้ ซึ่ ง ความคิด นี้ น ับ ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ย ากต่อ การยอมรับ ของผูท้ าหน้า ที่ส ร้า งเสริ ม สุ ข ภาพ
โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพที่ได้รับการศึกษาอบรมมา เช่น แพทย์ หรื อพยาบาล เนื่ องจากมันขัดแย้ง
กับความมุ่งหวังและคุณค่าของวิชาชีพ การนาแนวคิดของการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพทาให้ผทู ้ าหน้าที่สร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องตรวจสอบความเชื่อหรื อสมมติฐานที่เคยมีมา
แต่เดิม เกี่ยวกับว่าอะไรคือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อะไรคือสิ่ งที่ถูกต้องหรื ออะไรคือสิ่ งที่เหมาะสม
(Weare, 1993)
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2.2.2 ทัศนะของนักสั งคมศาสตร์ ต่อการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพจาเป็ นต้อ งอาศัย องค์ค วามรู ้ ด ้า นสั งคมศาสตร์
เนื่องจากการสร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นเรื่ องของการเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพทั้งใน
ระดับบุคคล และระดับองค์กรในสังคม ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
ทางสังคมในระดับมหภาค เช่ น เศรษฐกิ จ การศึกษา ศาสนา การประกอบอาชี พ ตลอดจนความ
แตกต่างของกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น เพศหญิงและชาย ผูส้ ู งอายุและเด็ก คนจนและคนรวย คนผิว
ขาวและผิวดา เพื่อจะเข้าใจถึงความแตกต่างด้านความคิด ทัศนคติ ความสนใจ อันจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม นอกจากนั้น ความรู ้ดา้ นสังคมศาสตร์ยงั ช่วยให้เข้าใจกระบวนการหรื อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างระดับสถาบันในสังคมและระดับปั จเจกบุคคล การวิเคราะห์เกี่ยวกับ
อานาจอันอาจเป็ นปั จจัยที่ขดั ขวางหรื อส่ งเสริ มให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Thorogood, 1993)
2.2.3 ทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ ต่อการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ตามหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ ถือว่า ความต้องการสิ นค้าและบริ การถูก
กาหนด โดยการใช้ประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น (utility) หากมอง
ว่าบุคคลแต่ละคนเป็ นผูผ้ ลิต “สุ ขภาพดี” ก็จะมีการลงทุนเพื่อการมีสุขภาพดี สาหรับการลงทุนเพื่อ
การรักษาพยาบาลนั้นอาจไม่ได้เป็ นไปตามหลักการนี้ เนื่องจากความต้องการการรักษาพยาบาลมัก
ถูกกาหนดโดยแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่มากกว่าตัวผูป้ ่ วยเอง (derived demands) แต่หากพิจารณาถึง
ความ-ต้องการในเชิ งการป้ องกันโรค หรื อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ จะเห็ นว่าแต่ละบุคคลสามารถ
ตัดสิ นใจในการลงทุนของตนเองได้
โคเฮน (Cohen, 1984) ได้พฒั นาแบบจาลองที่ใช้อธิ บายพฤติกรรมของ
บุคคลเกี่ยวกับการใช้หรื อซื้ อสิ นค้าเพื่อการป้ องกันโรคและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ หรื อสิ นค้าที่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ ว่าไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการหรื อเหตุผลในแง่การป้ องกันโรคหรื อการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพเลย แต่โคเฮนอธิ บายว่าความต้องการบริ โภคสิ นค้าเหล่านั้น เกิ ดจากมุมมองในแง่
ประโยชน์/ความพึงพอใจ (utility) ใน 2 แบบ คือ
1. คุณค่าที่ได้รับโดยตรงจากการใช้สินค้านั้น เช่ น ความอร่ อยของขนมปั ง
โฮลวีท หรื อความสุ ขที่ได้จากการสูบบุหรี่
2. จากความรู ้ว่าหากใช้สินค้านั้นแล้วจะลดอันตรายหรื อความเจ็บป่ วยที่จะ
เกิดขึ้นกับตนเองในอนาคต แบบจาลองนี้ ช่วยให้เรารู ้จกั เลือกสาร (messages) ที่จะสื่ อกับบุคคลใน
โครงการ/กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ เช่น การโฆษณาถึงคุณค่าที่จะได้รับจากการบริ โภคสิ นค้านั้น
อาจได้ผลดี กว่าการให้สุขศึกษาที่เน้นถึงการลดความเสี่ ยงในการเกิดโรค ในกรณี ของการรณรงค์
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เรื่ องบุหรี่ การสื่ อสารให้ผสู ้ ู บบุหรี่ รู้สึกผิดที่สร้างความราคาญต่อผูไ้ ม่สูบ อาจได้ผลดีกว่าการทาให้
เขากลัวว่าจะเกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพของเขาในอนาคต
อนึ่ ง หลายคนอาจเข้าใจว่า การสร้างเสริ มสุ ขภาพช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้าน
สุ ขภาพ จึงเป็ นวิธีการประหยัดเงิน และคิดว่า เศรษฐศาสตร์ จะช่วยประหยัดเงินได้อย่างไร แต่นน่ั
ไม่ใช่จุดประสงค์ที่แท้จริ งของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เพราะการสร้างเสริ มสุ ขภาพบางกิจกรรมก็
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากเช่นเดียวกัน เศรษฐศาสตร์กไ็ ม่ได้มุ่งหมายเพื่อจะช่วยให้ประหยัดแต่ให้หลักใน
การพิจารณาว่า กิจกรรม/โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากน้อยเพียงใดและได้มีการใช้ทรัพยากรคุม้ ค่าหรื อไม่ การลงทุนในโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริ ม
สุ ขภาพใดๆ จึงต้องให้มน่ั ใจว่า ได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างคุม้ ค่า
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ตอนที่ 2 ประวัติการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
แนวคิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพในระดับโลก เป็ นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดสาธารณสุ ข
มูลฐานและสุ ขภาพดี ถว้ นหน้า ที่ผลักดันโดยองค์การอนามัย โลก ในปลายทศวรรษ 1970 การ
ประชุมครั้งแรกเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เกิดขึ้นเกือบ 10 ปี หลังการปรากฏขึ้นของแนวคิด
สาธารณสุ ขมูลฐาน ที่ กรุ งออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่ อ 17-21 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2529 เกิ ด มี
ผลผลิตสาคัญคือ “กฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (Ottawa Charter for Health
Promotion)” ซึ่งกลายเป็ นดังต้นแบบการดาเนินงานสร้างเสริ มสุ ขภาพทัว่ โลกต่อมา จากนั้นจึงมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนบทเรี ยนเกี่ยวกับการดาเนิ นกลยุทธ์การสร้างเสริ มสุ ขภาพทั้งกลุ่มประเทศกาลัง
พัฒนาและกลุ่มพัฒนาแล้วเป็ นระยะๆ รวมทั้งสิ้ น 7 ครั้ง ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่เมืองแอตีเลต ประเทศ
ออสเตรเลียใน พ.ศ. 2531 ครั้งที่ 3 ณ เมืองซันต์สวาลล์ ประเทศสวีเดน พ.ศ. 2534 ครั้งที่ 4 ณ กรุ ง
จาการ์ ตา ประเทศอินโดนี เซี ย พ.ศ. 2540 และครั้งที่ 5 ที่นครแม็กซิ โกซิ ต้ ี ประเทศแม็กซิ โก พ.ศ.
2543 จนกระทัง่ ใน พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 6 กรุ งเทพมหานคร
พร้อมกับมีการประกาศ “กฎบัตรกรุ งเทพเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพในยุดโลกาภิวตั น์ ” และสาหรับ
ครั้ งที่ 7 ซึ่ งเป็ นครั้ งล่าสุ ดได้จดั ขึ้นเมือเดื อนตุลาคม พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา ณ กรุ งไนโรบี ประเทศ
เคนยา
การประชุมนานาชาติวา่ ด้วยการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ผา่ นมาทั้ง 7 ครั้ง มีจุดเน้นของสาระ
หลัก แตกต่ า งกัน ออกไป แต่ ท้ ัง หมดเป็ นการ ท าให้เ กิ ด ความชัด เจน ในหลัก ยุท ธศาสตร์ ท้ ัง 5
ประการ จนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ มีฐานะเป็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ชดั เจนและทรงพลังในทุกระดับจวบ
ปัจจุบนั
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1. จุดเริ่มต้ นการสาธารณสุ ขแนวใหม่
ประวัติศาสตร์ หน้าแรกของ “การสร้างเสริ มสุ ขภาพ” เริ่ มต้นขึ้นเมื่อองค์การอนามัย
โลกจัดการประชุมนานาชาติวา่ ด้วยการสร้างเสริ มสุ ขภาพขึ้นในพ.ศ. 2529 ที่กรุ งออตตาวา ประเทศ
แคนาดา สาเหตุที่ประเทศแคนาดาได้เป็ นแกนนาในการจัดประชุมครั้งแรกนี้ ก็เนื่ องมาจากการเป็ น
ประเทศแรกที่มีการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 และมีการพัฒนากลยุทธ์อย่าง
ต่อเนื่องจนเกิ ดแนวคิ ดการสร้ างเสริ มสุ ขภาพแนวใหม่ที่เน้นมิติทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทาให้
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นผูน้ าด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพแนวใหม่
การประชุมครั้งนี้ ใช้ชื่อว่า “การสร้างเสริ มสุ ขภาพ : การเคลื่อนสู่ การสาธารณสุ ขแนว
ใหม่” ซึ่งให้ความสาคัญในเรื่ องแนวคิดและกลยุทธ์การสร้างเสริ มสุ ขภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ให้บรรลุเป้ าหมาย “สุ ขภาพดีถว้ นหน้าใน พ.ศ. 2543” ที่ประชุมได้มีการประกาศ “กฎบัตรออตตาวา
เพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ” และให้นิยามคาว่า “การสร้างเสริ มสุ ขภาพ” ว่าเป็ นกระบวนการส่ งเสริ ม
ให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุ มและพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง โดยการพัฒนาสภาวะ
สุ ขภาพต้อ งการความมัน่ คงของปั จ จัย พื้ น ฐานที่ เ ป็ นเงื่ อ นไขที่ เ อื้ อ ต่อ การมี สุ ข ภาพดี อันได้แก่
สันติภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาหาร รายได้ ระบบนิ เวศน์ที่มน่ั คง ทรัพยากรที่ยงั่ ยืน ความเป็ น
ธรรมและความเท่าเทียมกันทางสังคมจากแนวคิดดังกล่าว การสร้างเสริ มสุ ขภาพจึงไม่ใช่ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของภาคสาธารณสุ ขเท่านั้น หากแต่ขยายออกไปสู่เรื่ องของการมีวิถีชีวิตเพื่อสุ ขภาพไป
จนถึงเรื่ องของสุ ขภาวะโดยรวม กฎบัตรออตตาวา ยังได้กล่าวถึง กลยุทธ์การสร้างเสริ มสุ ขภาพ 5
ประการอันได้แก่
1. “สร้างนโยบายและสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ” ทุกภาคส่ วนไม่ว่าจะเป็ นในภาคสาธารณสุ ข
หรื อนอกภาคสาธารณสุ ขจะต้อ งคานึ งถึงผลกระทบของนโยบายที่มีต่อสุ ขภาพ ผูก้ าหนดนโยบาย
จะต้องรับผิดชอบในผลกระทบต่อสุ ขภาพอันเกิดจากการตัดสิ นใจทางนโยบาย นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงการค้นหาอุปสรรคที่ทาให้ภาคส่ วนต่างๆ ไม่อาจดาเนินนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพพร้อม
กับพยายามที่จะลดและป้ องกันอุปสรรคดังกล่าว
2. “สร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ” ชุมชนทุกระดับตั้งแต่ทอ้ งถิ่น ประเทศ ภูมิภาค
และโลก จะต้องร่ วมกันพิทกั ษ์ดูแลสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทัว่ โลกถือเป็ นภารกิจร่ วมกันของประชาคมโลก
3. “เสริ มสร้างกิ จกรรมชุ มชนให้เข้มแข็ง” เนื่ องจากการสร้ างเสริ มสุ ขภาพจะต้อง
ดาเนิ นการโดยอาศัยการปฏิบตั ิของชุมชนที่เป็ นรู ปธรรมและมีประสิ ทธิ ผล จึงต้องให้ความสาคัญ
กับการสร้ างเสริ มพลังอานาจอานาจของชุ มชน การสร้ างความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของ และการระดม
ทรัพยากรภายในชุมชนเพื่อยกระดับการช่วยเหลือตนเองและการสนับสนุนทางสังคม
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4. “พัฒนาทักษะส่ วนบุคคล” ซึ่ งครอบคลุมถึงการสนับสนุ นการพัฒนาบุคคลและ
สังคมด้วยการให้ขอ้ มูลข่าวสารและการศึกษาเพื่อสุ ขภาพ รวมทั้งเสริ มทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มทางเลือก
แก่ประชาชนให้สามารถควบคุมสภาวะสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมของตนเองได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาส
ต่อการพัฒนาสุ ขภาพ
5. “ปรับเปลี่ยนระบบบริ การสาธารณสุ ข” โดยภาคสาธารณสุ ขจะต้องดาเนินการเพื่อ
สนับสนุนให้บุคคลและชุมชนมีสุขภาพที่ดีข้ ึนสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและวัฒนธรรมของชุมชน
การปรับเปลี่ยนบริ การต้องให้ความสาคัญในด้านการวิจยั ทางสุ ขภาพ รวมถึงการฝึ กอบรมพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุ ขแต่ละสาขาเพื่อสนับสนุ นการปรับเปลี่ยนระบบบริ การสาธารณสุ ขที่มุ่งเน้น
สุ ขภาพแบบองค์รวม
กฎบัตรออตตาวา เป็ นจุดเริ่ มของ “การสาธารณสุ ขแนวใหม่ (new public health)” ที่
ไม่สนใจแต่เพียงองค์ประกอบทางการแพทย์แบบชีวภาพ แต่ตระหนักถึงบทบาทของภาคส่ วนต่างๆ
ของสังคมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และเล็งเห็นถึงความจาเป็ นในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนให้มากขึ้นในการควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ทั้งยังให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
ทั้งกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ การสาธารณสุ ขแนวใหม่น้ ี เป็ นการสาธารณสุ ข
ที่มุ่งเน้นมิติทางสังคมควบคู่ไปกับมิติทางนิเวศวิทยา และมีความจาเป็ นต้องเชื่อมโยงกับการรณรงค์
ทางการเมือง ซึ่งจะเป็ นแรงผลักดันสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอันพึงประสงค์
2. นโยบายสาธารณะเพือ่ สุ ขภาพ ข้ อเสนอแอดีเลต
หลังจากที่ ก ฎบัต รออตตาวาได้ถื อ กาเนิ ด ขึ้ น เพีย งปี เศษ องค์ก ารอนามัย โลกก็ได้
จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างเสริ มสุ ขภาพขึ้นอีกเป็ นครั้งที่ 2 ระหว่าง 5-9 เมษายน พ.ศ.
2531 ณ กรุ งแอดีเลต ประเทศออสเตรี ย มีจุดเน้นที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงานด้าน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ ผลจากการประชุ มได้ก่อให้เกิ ดความชัดเจนในการดาเนิ นกลยุทธ์
ที่ว่าด้วยการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ อันเป็ น 1 ใน 5 กลยุทธ์ของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ตามกฎบัตรออตาวา สาระสาคัญของการประชุมคือ
2.1 นโยบายสาธารณะทุกด้านจะต้องมีการประกาศชัดแจ้งเพื่อแสดงเจตจานงในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพและความเสมอภาครวมถึงการรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุ ขภาพที่เกิดขึ้น
2.2 การเสริ มสร้างสิ่ งแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางกายภาพที่เอื้ออานวยให้ประชาชน
สามารถดาเนิ นชีวิตที่มีสุขภาพดีถือเป็ นจุดหมายหลักของนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ ประเด็น
สาคัญ 4 ประการ ที่ ควรพิจารณานาไปปฏิบตั ิ ได้แก่ การสนับสนุ นสุ ขภาพของสตรี โดยเฉพาะ
นโยบายเกี่ยวกับการคลอดและภาระการเลี้ยงดูของสตรี นโยบายอาหารและโภชนาการที่มุ่งขจัด
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ความหิ วโหยและภาวะทุพโภชนาการ นโยบายเกี่ยวกับบุหรี่ และแอลกอฮอล์ และนโยบายการสร้าง
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
2.3 ปั จจัยสาคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพคือความรับผิดชอบ
ของรั ฐบาลที่ มีต่อสุ ขภาพภาครั ฐทั้งในส่ วนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ชย์ การศึ กษา และ
คมนาคม ต้อ งให้ค วามส าคัญ ครั้ งกับ สุ ข ภาพไม่ น้อ ยไปกว่า เศรษฐกิ จ และจ าเป็ นต้อ งค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบด้านสุ ขภาพในการกาหนดและดาเนินนโยบายทุกครั้ง
2.4 การดาเนิ นกลยุทธ์สร้างเสริ มสุ ขภาพโดยการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ
ควรมีการประสานและบูรณาการนโยบายทางเศรษฐกิ จ สังคม และสุ ขภาพให้เป็ นการปฏิบตั ิที่มี
ลักษะผสมกลมกลืน รวมทั้งต้องส่ งเสริ มบทบาทการสร้างเสริ มสุ ขภาพของภาคส่ วนอื่นๆ ในสังคม
เช่น ธุ รกิจเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน องค์กรชุ มชนสหภาพแรงงาน สมาคม วิชาชี พ และผูน้ า
ศาสนา โดยผนึกเป็ นแนวร่ วมใหม่ในการทากิจกรรมเพื่อสุ ขภาพ
2.5 สิ่ งท้าทายสาหรั บการมุ่งสู่ ความสาเร็ จในอนาคต ได้แก่ การกระจายทรัพยากร
อย่างเป็ นธรรม การสร้างและคงไว้ซ่ ึ งสภาพความเป็ นอยู่และการทางานที่เอื้อต่อสุ ขภาพ และการ
ส่ งเสริ มความร่ วมมือในเรื่ องสันติภาพ สิ ทธิมนุษยชน ความเป็ นธรรม นิ เวศวิทยา และการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยังรวมถึงความท้าทายในเรื่ องการสร้างความร่ วมมือใหม่ๆ และการส่ งเสริ มความ
เป็ นธรรมในการเข้าถึงบริ การที่ใช้เทคโนโลยีทางแพทย์
3. คาประกาศซันด์ สวาลล์เรื่อง “สิ่ งแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่ อสุ ขภาพ”
กลยุทธ์ที่สองของกาสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ปรากฏในกฎบัตรออตตาวา คือ การสร้าง
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็ นวาระของการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพในครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9- 15 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ซึ่ งจัดขึ้นที่เมืองซันด์สวาลล์
ประเทศสวีเดน ที่ประชุมครั้งนี้ได้เน้นความสาคัญของปั จจัยสิ่ งแวดล้อมต่อสุ ขภาพ และกล่าวถึงมิติ
ต่างๆ ของสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน
ขอบข่าย และกลยุทธ์ในการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ ซึ่ งสาระสาคัญของแต่ละประเด็นที่
เกิดจากการประชุมคือ
3.1 สิ่ งแวดล้อม อันหมายถึงปั จจัยทั้งด้านกายภาพและสังคมที่อยูแ่ วดล้อมตัวเราล้วน
มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อสุ ขภาพ จึงมีความจาเป็ นที่รัฐบาลต้องตระหนักเข้าใจถึงข้อเท็จจริ งดังกล่าว
ในการกาหนดนโยบายต่ า งๆ เพื่ อ การพัฒ นาประเทศอย่า งไรก็ต ามความคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการสร้ า ง
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพจะต้องมาจากทุกภาคส่ วนในสังคมไม่ว่าจะเป็ นภาคการศึกษา คมนาคม
การเคหะและการพัฒนาชุมชนเมือง หรื อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่ งต้องอาศัยการ
ปรับเปลี่ยนทัศนะที่มีต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิทางสังคม การสร้างเสริ ม
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สุ ขภาพที่ ตอ้ งกระทาโดยประชาชนในชุ มชน ท้องถิ่น รั ฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กร
ระหว่างประเทศด้วย
3.2 มิติของสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ ประกอบด้วย มิติทางสังคม (วิถีทางสังคม
บรรทัดฐาน ค่านิยม ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกระบวนการทางสังคมต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อสุ ขภาพ) มิติทางการเมือง (การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตย มิติ
ทางเศรษฐกิจ (การจัดสรรทรัพยากรใหม่เพื่อการบรรลุเป้ าหมายสุ ขภาพดีถว้ นหน้าและการพัฒนา
แบบยัง่ ยืน ความปลอดภัยความน่ าเชื่อถือของเทคโนโลยี) และมิติของการยอมรับในทักษะและ
ความรู ้ของสตรี ในทุกภาคส่ วน
3.3 การดาเนิ น กลยุทธ์สร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อมุ่งสู่ ก ารมีสุขภาพดีถว้ นหน้า จะต้อง
สะท้อนหลักการพื้น ฐาน 2 ประการนั่น คือ ความเป็ นธรรมและการพึ่งพาอาศัย กัน ซึ่ งถือว่ามี
ความสาคัญ ต่อ การสร้ า งเสริ ม สิ่ ง แวดล้อ มที่เ อื้ อ ต่อ สุ ข ภาพ ทั้ง นี้ ขอบข่า ยของการสร้า งเสริ ม
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพจะครอบคลุม 6 ด้าน คือการศึกษา อาหารและโภชนาการ บ้านและ
ชุมชนโดยรอบการงานและอาชีพ การคมนาคม และการสนับสนุนดูแลทางสังคม สาหรับกลบยุทธ์
ในการดาเนินงานภายใต้ขอบข่ายดังกล่าวประกอบด้วย
1. เสริ มสร้างการรณรงค์เข้มแข็ง” ด้วยการส่ งเสริ มกิจกรรมของชุมชน
2. “เพิ่มความสามารถให้ชุ ม ชนและบุ ค คล” ในการควบคุ ม ดู แ ลสุ ข ภาพและ
สิ่ งแวดล้อมของตนเองโดยใช้กระบวนการให้การศึกษาและการเสริ มสร้างสร้างเสริ มพลังอานาจ
อานาจอานาจ
3. “สร้างพันธมิตร” เพื่อการพัฒนาสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
4. “ไกล่เกลี่ย” ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ที่ขดั แย้งกันในสังคม เพื่อให้เกิดความ
เป็ นธรรมในการเข้าถึงสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
4. การสร้ างเสริมสุ ขภาพสู่ ศตวรรษที่ 21
ครั้งที่ 4 ของการประชุมนานาชาติ เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ณ กรุ งจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย หัวข้อการประชุม คือ “ภาคีใหม่สาหรับยุคใหม่ : การนาพาการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพสู่ ศตวรรษที่ 21” ซึ่ งนับเป็ นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมนานาชาติเรื่ องการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพขึ้ น ในประเทศกาลัง พัฒ นา และเป็ นครั้ ง แรกที่มีภ าคเอกชนเข้า มามีส่ ว นร่ ว มใน
การประชุมเพื่อสนับสนุ นแนวคิดและการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ ผู ้เข้าร่ วมประชุมจาก 78
ประเทศทัว่ โลก ทั้งจากภาคสุ ขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทุกระดับ ได้ร่วมกันสะท้อน
ทิศทางเชิ งรุ กสาหรับการสร้างเสริ มสุ ขภาพในกระแสหลัก ซึ่ งไม่เพียงมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพดังเช่นการประชุมสมองครั้งที่ผา่ นมา แต่ยงั
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ได้เสนอวิธีการดาเนินงานสร้างเสริ มสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิผล ทบทวนและตรวจสอบถึงปั จจัยที่มีผล
ต่อสุ ขภาพตลอดจนค้นหาทิศทางและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับการสร้างเสริ มสุ ขภาพในศตวรรษ
ที่ 21 จนเกิดเป็ น "คาประกาศจาการ์ ตา : การสร้างเสริ มสุ ขภาพสู่ ศตวรรษที่ 21 “ นับได้ว่า การ
ประชุมครั้งนี้ เป็ นประวัติศาสตร์ สาคัญอีกหน้าหนึ่งของการผลักดันยุทธศาสตร์ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ในระดับสากล เนื้อหาหลักของการประชุมมีดงั นี้
4.1 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นที่ยอมรับมากขึ้นว่าสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
สภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภาพ ช่ วยให้เกิ ดความเป็ นธรรมทาง
สุ ขภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็ นการส่ งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนและสร้างทุนทางสังคม จึงเป็ นการ
ลงทุนที่คุม้ ค่าและมีประสิ ทธิผล
4.2 การดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพผนวกกลยุทธ์ท้ งั 5 ประการเข้าด้วยกัน โดยเริ่ ม
ด้ว ยฐานของชุ ม ชนหรื อ สถานที่ เช่ น ตลาด โรงเรี ย น เขตเทศบาล เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง ต้อ ง
สนับสนุ นให้เกิดการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพ และสร้างการมีส่วนร่ วมโดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
เพื่อมุ่งสู่ความยัง่ ยืน
4.3 ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ (Social Determinant of Health – SDH) มีความผันแปร
เปลี่ยนสภาพไปตามสถานการณ์แวดล้อม จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพให้ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ง ในปั จ จุ บ ัน และอนาคต
ปั จจัยพื้นฐานที่ มีผลต่อสุ ขภาวะ เช่ น อาหาร ที่อยู่อาศัย รายได้ การศึกษา สันติภาพ ความมัน่ คง
ปลอดภัย ความสัมพันธ์ในสังคม ความเป็ นธรรม การเคารพสิ ทธิมนุษยชน ระบบนิเวศน์และการใช้
ทรัพยากร ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยสาคัญอื่นๆ ได้แก่ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรผูส้ ู งอายุ
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่พึงประสงค์ ปั ญหายาเสพติด ความรุ นแรง โรคติดเชื้ออุบตั ิใหม่ และอุบตั ิซ้ า
ปัญหาการดื้อยา ตลอดจนปั จจัยข้ามชาติ เช่น ระบบเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ
4.4 การสร้างเสริ มสุ ขภาพในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะต้องการรู ปแบบการปฏิบตั ิ
ใหม่ๆ ในการสร้างความร่ วมมือระหว่างภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องให้ความสาคัญในเรื่ องการ
ส่ งเสริ มความรับผิดชอบของสังคมต่อสุ ขภาพ การลงทุนด้านการพัฒนาสุ ขภาพ ในภาพรวมของ
ประเทศ การผนึ กและขยายภาคีทางสุ ขภาพ การเพิ่มศักยภาพการลงทุนด้านการพัฒนาสุ ขภาพ ใน
ภาพรวมของประเทศ การผนึกและขยายภาคีทางสุ ขภาพ การเพิม่ ศักยภาพของชุมชนและเสริ มสร้าง
สร้ างเสริ มพลังอานาจอานาจของบุคคลในการสร้ า งเสริ มสุ ขภาพ ตอดจนการสร้ างโครงสร้ าง
พื้ น ฐานเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ซึ่ ง ครอบคลุ ม เรื่ อ งกลไกการให้ทุ น การใช้ท รั พ ยากร การ
ฝึ กอบรม รวมไปถึ งการสร้ า งสิ่ งแวดล้อมทางการเมื อง กฎหมาย การศึ ก ษา สังคม เศรษฐกิ จ ที่
เหมาะสมและจาเป็ นต่อการดาเนินงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

24
5. คาประกาศการสร้ างเสริมสุ ขภาพเพือ่ “ลดความไม่ เป็ นธรรม”
การประชุ มนานาชาติเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพครั้ งที่ 5 เรื่ อง “การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ : ลดความไม่เป็ นธรรม” จัดขึ้นที่เมืองแม็กซิโกซิต้ ี ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 มี
ผูแ้ ทนทั้งภาครัฐและเอกชนจาก 100 ประเทศ เข้าร่ วมประชุม ที่ประชุมได้ทบทวนถึงความสาคัญ
ของการสร้างเสริ มสุ ขภาพและปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ และพิจารณาปั ญหาเกี่ยวกับความไม่เป็ นธรรม
ทางสุ ขภาพ รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะสาหรับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ แนวคิดสาคัญที่ได้จาก
การประชุมคือ
5.1 การสร้างเสริ มสุ ขภาพมิใช่ การบริ การที่จดั ให้แ ก่ประชาชน แต่เป็ นกิ จ กรรมที่
กระทาโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ทั้งระดับปั จเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยมุ่งสร้างทักษะ
และความสามารถของประชาชนในการควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพภายใต้การมองสุ ขภาพอย่าง
เป็ นองค์รวม ซึ่ งจะก่อให้เกิดความเชื่อโยงของปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพและนาไปสู่ ความสามารถ
ในการพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง จึงกล่าวได้ว่า การสร้างเสริ มสุ ขภาพมีความสาคัญต่อการแก้ไข
ปั ญหาสุ ขภาพ รวมถึงการพัฒนามนุ ษย์และสุ ขภาพ นอกจากนี้ การดาเนิ นยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวยัง
เป็ นการลดปั ญหาความไม่เป็ นธรรมในสังคม ซึ่งต้องดาเนิ นการโดยอาศัยความเป็ นวิทยาศาสตร์ มี
ความสอดคล้องกับบริ บทและมีความไวทางการเมืองในการลดความไม่เป็ นธรรมนี้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องส่ งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่ วมของสตรี
5.2 บนหนทางที่จะนาไปสู่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพที่บรรลุผลสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนนั้น สิ่ ง
สาคัญที่จะต้องดาเนิ นการ คือ การเสริ มสร้างความเป็ นวิทยาศาสตร์ และศิลปะแก่การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ โดยดาเนิ นนโยบายและปฏิบตั ิการบนพื้นฐานของหลักฐานเชิ งประจักษ์ ซึ่ งจาเป็ นต้องมี
การลงทุนด้านวิจยั และประเมินผล การพัฒนาตัวชี้วดั สุ ขภาวะและตัวชี้วดั ที่จาเป็ นอื่นๆ การพัฒนา
ปฏิสมั พันธ์และความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั ผูก้ าหนดนโยบาย และบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้อง การ
ค้นหากลยุทธ์ในการสื บค้น รวบรวม สังเคราะห์และสื่ อสารข้อค้นพบจาการวิจยั และประเมินผล
ทั้งนี้ การสื่ อสารหลัก ฐานเชิ งประจักษ์จะต้องสอดคล้องกับบริ บททางสังคมและการเมืองด้ว ย
ข้อมูลจากกรณี ศึกษาที่นาเสนอในการประชุ มครั้งนี้ บ่งชี้ว่าปั จจัยที่สนับสนุ นการดาเนิ นงานสร้าง
เสริ มสุ ขภาพในชุมชน ได้แก่ ภราดรภาพของผูท้ างานและการสร้างภาคีเครื อข่ายระหว่างบุคคลและ
องค์กร การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่ วน การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการสร้างเครื อข่ายผูป้ ฏิบตั ิงาน
5.3 การเสริ มสร้างทักษะและกิจกรรมทางการเมืองในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยต้อง
อาศัยกระบวนการประชาธิ ปไตย การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง การปรับเปลี่ยนบริ การ
สาธารณสุ ข การพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ และการพัฒนาแผนงานโครงการเพื่อสร้างเสริ มศักยภาพ
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ของการดาเนิ น กลยุทธ์ก ารสร้างเสริ มสุ ขภาพ และสร้างแรงหนุ น เสริ มระดับต่างๆ ทั้งท้องถิ่น
ส่ วนกลาง และนานาชาติ
6. กฎบัตรกรุงเทพเพือ่ การสร้ างเสริมสุ ขภาพในยุคโลกาภิวตั น์
“The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalization World” หรื อ กฎ
บัตรกรุ งเทพเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพในยุคโลกาภิวฒั น์ เกิดขึ้นในการประชุมนานาชาติเรื่ องการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพครั้งที่ 6 ระหว่างที่ 7-11 สิ งหาคม พ.ศ. 2548 ณ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
การประชุมครั้ งนี้ ไ ด้มี ก ารพิจ ารณาถึ ง เงื่ อนไขเชิ ง บริ บ ทในยุคโลกาภิ ว ฒ
ั น์ซ่ ึ งเป็ นปั จจัยกาหนด
สุ ขภาพใหม่ๆ กาหนดแนวทางในการดาเนิ นกลยุทธ์สร้างเสริ มสุ ขภาพให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั รวมทั้งประกาศพันธะสัญญาสาหรับการสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อ “สุ ขภาพ
ดีถว้ นหน้า” สรุ ปสาระสาคัญของการประชุมได้วา่
6.1 การสร้างเสริ มสุ ขภาพในยุดปั จจุบนั จะต้องคานึงถึงปั จจัยกาหนดสุ ขภาใหม่ๆ อัน
เป็ นผลของโลกาภิวฒั น์ซ่ ึ งรวมถึงปั ญหาความเหลื่อมล้ าที่เพิ่มขึ้น รู ปแบบใหม่ของการบริ โภคและ
การสื่ อสาร ธุ รกิจการค้า การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมโลก ความเป็ นเมือง และปั จจัยอื่นๆ เช่น
การเปลี่ ยนแปลงในการลบของสภาพสังคม เศรษฐกิ จ ประชากร ที่เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ วและส่ ง
ผลกระทบต่อการทาน การเรี ยนรู ้ รู ปแบบของครอบครัว วัฒนธรรมและสังคมในชุมชน ที่ตามมา
ด้วยความอ่อนแอที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชนกลุ่มเปราะบางต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านบวก
ของโลกาภิวฒั น์ที่ได้สนับสนุ นโอกาสในการสร้างความร่ วมมือในการพัฒนาสุ ขภาพ และลดความ
เสี่ ยงของปั ญหาสุ ขภาพข้ามแดน ซึ่ งเป็ นโอกาสอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร การพัฒนากลไกธรรมาภิบาลโลก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
6.2 ทุกภาคส่ วนและทุกพื้นที่จะต้องร่ วมมือกันดาเนินการเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพให้กา้ วหน้าต่อไป ทั้งนี้ การทาให้ประชากรโลกมีสุขภาพดีข้ ึน ต้องอาศัยกิจกรรมทาง
การเมืองที่เข้มแข็ง การมีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวาง และการชี้นาอย่างต่อเนื่อง
7. สู่ ปฏิบตั ิการใหม่ เพือ่ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ระหว่าง 26-30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่ผา่ นมา องค์การอนามัยโลกได้จดั ให้มีการประชุม
นานาชาติเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพอีกครั้งที่กรุ งไนโรบี ประเทศเคนยา มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมกว่า 500
คน จาก 102 ประเทศทัว่ โลก นับเป็ นการประชุ มครั้ งที่ 7 ซึ่ งเกิ ดขึ้ นในช่ วงเวลาของการเริ่ มต้น
ทศวรรษที่สามแห่งการสร้างเสริ มสุ ขภาพในระดับสากล
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเน้นย้าถึงความสาคัญ และความคุ ้ม ค่ า ของการสร้ า ง
เสริ มสุ ขภาพที่มีต่อการพัฒนาสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้งการลดความไม่เสมอภาค
และความยากจน ที่ประชุมสนับสนุนการเร่ งพัฒนาความร่ วมมือระหว่างภาค และสร้างการมีส่วน
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ร่ วมที่เข้มแข็งในการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ มีการเรี ยกร้องการปฏิบตั ิที่นาไปสู่ การลดความ
ไม่เป็ นธรรมทางสุ ขภาพ ทั้งยังได้กล่าวถึงบทบาทของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การสาธารณสุ ขมูลฐาน
และปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ ซึ่ งต่างก็มีความสาคัญและสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อการบรรลุซ่ ึง
สุ ขภาวะ ผลจากการประชุมครั้งนี้ทาให้เกิดทิศทางและยุทธศาสตร์การดาเนินงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาในยุคปัจจุบนั
กล่าวโดยสรุ ป นับตั้งแต่ที่แนวคิดเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพได้ปรากฏตัวอย่างเต็ม
รู ปแบบขึ้นเป็ นครั้งแรกผ่านกลไกสาคัญ นั่นคือ การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่ องการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ องค์การอนามัยโลก ซึ่ งเป็ นแกนนาในการผลักดันแนวคิดดังกล่าวก็ได้จดั ให้มีการประชุม
นานาชาติเกี่ยวกับเรื่ องนี้ มาอย่างต่อเนื่ องเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ นการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ ทั้งยังเป็ นภาพสะท้อนการเคลื่ อนตัวของแนวความคิดกระแสหลักเรื่ องการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพที่ค่อยๆมีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ตลอดช่วงเวลากว่าสองทศวรรษที่ผา่ นมา ความตระหนกใน
คุณูปการแห่งการสร้างเสริ มสุ ขภาพได้นามาซึ่งความเคลื่อนไหวในทุกระดับของสังคมและทุกพื้นที่
เพื่อการพัฒนาสุ ขภาพประชาชนโดยมีเป้ าหมายสูงสุ ดคือ “สุ ขภาพดีถว้ นหน้า”

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ตอนที่ 3 การสร้ างเสริมสุ ขภาพในชุ มชน
1. ความหมายของการสร้ างเสริมสุ ขภาพในชุมชน
หลักปฏิบตั ิการสาคัญประการหนึ่งของกฎบัตรออกตาวาในการสร้างเสริ มสุ ขภาพใน
ชุมชน คือ การเสริ มความเข้มแข็งให้กบั ปฏิบตั ิการชุมชน (strengthen community action) การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพในชุมชน (Community-based Health Promotion) จึงหมายถึงปฏิบตั ิการหรื อการ
เคลื่อนไหวด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ชุมชนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มสร้างสรรค์ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจและกาหนดทิศทาง
ในอนาคตของตนเอง ควบคุมในการวางแผนงาน ปฏิบตั ิการ และประเมินผลลัพธ์ของโครงการด้าน
สุ ขภาพด้วยชุ มชนเอง ทั้งนี้ โดยอาศัยผูน้ าชุ มชน และองค์กรชุ มชนที่มีโครงสร้างและกลไกการ
จัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ การเสริ มความเข้มแข็งให้กบั ปฏิบตั ิการด้านสุ ขภาพชุมชนจึงเป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ และการสร้ างสมรรถนะชุมชนระยะยาว ในกระบวนการนี้ นักวิชาชี พ นักพัฒนา หรื อ
บุคลากรด้านสุ ขภาพจะมีบทบาทเป็ น “นักสร้างเสริ มสุ ขภาพ (health promoter)” พวกเขาจะต้องมี
บทบาทเป็ นผูส้ นับสนุน (supporter) และเป็ นผูส้ ร้างสรรค์หรื อเอื้ออานวยกระบวนการ (facilitator)
เพื่อเสริ มศักยภาพเพิ่มสมรรถนะ และเพิ่มการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและต่อเนื่องให้กบั ชุมชน(สุ ปรี ยา
ตันสกุล 2550) เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพในชุมชน คือ (1) การปฏิบตั ิการเพื่อเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตให้บุคคลมีสุขภาพดี (individual healthy lifestyle) หรื อพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี (healthy
behavior) และ (2) เปลี่ยนแปลงปั จจัยด้านสังคมและด้านนิ เวศน์ เพื่อให้สมาชิ กชุ มชนสุ ขภาพดี
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(socio-ecological determinants of health / diseases) ในกระบวนการสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชน
ชุ มชนจะมี บทบาทสาคัญในการริ เริ่ ม ควบคุม และลงมื อปฏิบตั ิ การด้านสุ ขภาพเพื่อให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุ ขภาพ หรื อการลดพฤติกรรมเสี่ ยง อย่างไรก็ตาม ชุมชนมิเพียง
ปฏิบตั ิการเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ ยงเท่านั้น แต่ชุมชนควรปฏิบตั ิการทางสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างและนโยบายด้านสุ ขภาพของชุมชนด้วย หรื ออาจเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและนโยบาย
ด้านสุ ขภาพของชุ มชนด้วยหรื ออาจเปลี่ยนแปลง/ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ ยวกับสุ ขภาพ
หรื อเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมของชุมชนให้เอื้อต่อสุ ขภาพด้วย
2. แนวคิดและวิถกี ารทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพในชุ มชน
งานสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจะต้องเกิดขึ้นจากชุมชนและปฏิบตั ิการในชุมชน การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพชุมชนส่ วนใหญ่ใช้กรอบแนวคิดแบบนิเวศน์ (Ecological framework) กรอบแนวคิดนี้ เน้น
การทางานที่เน้นหลายยุทธศาสตร์ ประกอบกัน ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยด้านบุคคล ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านชุมชน ด้านองค์กรและภาครัฐไปพร้อมกันเพราะเหตุที่ปัจจัยทุกด้านก่อให้เกิดผลต่อ
สุ ขภาพโดยตรง กรอบแนวคิดแบบนิ เวศน์ตระหนักถึงความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันของปั จจัยดังกล่าว
บางครั้งการปฏิบตั ิการด้านหนึ่ งมักหวังผลลัพธ์ในด้านอื่นด้วย งานสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจะต้อง
ริ เริ่ มจาก “สถานที่ที่คนใช้ชีวิตอยู”่ โครงการ ยุทธศาสตร์ วิธีการทางานและเครื่ องมือการทางานจะต้อง
ถูกพัฒนาและขับเคลื่อนมาจากความจาเป็ นของชุมชน (Community needs) มิใช่ขององค์กรทุนหรื อของ
นักวิชาชีพ วิธีการทางานของการสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนสามารถจาแนกเป็ น 2 ลักษณะ คือ (Labonte,
1991, อ้างถึงใน connor and Parker, 1995)
ลักษณะที่ 1 งานสร้ างเสริมสุ ขภาพทีม่ ุ่งเน้ นเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพและสร้ างลีลา
ชี วิตที่ดีต่อสุ ขภาพ (Healthy Lifestyle) งานลักษณะนี้ มีเป้ าหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ ยง
ด้านสุ ขภาพ (Behavioral approach) เป็ นยุทธศาสตร์ ที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง และสามารถเริ่ มจากกลุ่ม
ประชาชนที่ มีพฤติ กรรมสุ ขภาพที่ไม่ดี หรื ออาจพัฒนามาจากปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญของชุ มชนก็ได้
ขั้นตอนการทางานประกอบด้วย
1. กาหนดปั ญหา พิจารณา และจาแนกพฤติกรรมเสี่ ยงที่ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ เช่น การ
บริ โภคนิ สัย การสู บบุหรี่ อารมณ์ดา้ นลบ การบริ โภคอาหาร การบริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เป็ นต้น
2. กาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการเปลี่ยนลีลาชีวติ หรื อกลุ่มประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยง
3. กาหนดยุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการพัฒนานโยบายที่เอื้อต่อสุ ขภาพดี
4. พัฒนาโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยนักวิชาชีพ องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ
สมาชิกชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา ปรึ กษาและกาหนดแผนปฏิบตั ิการเพื่อแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
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ลักษณะที่ 2 งานสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่มุ่งเน้ นเปลี่ยนแปลงด้ านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
(Socio-environment approach) วิธีการทางานแบบนี้ มุ่งการปรั บเปลี่ยนเงื่อนไขความเป็ นอยู่
บริ บททางสังคม และสิ่ งแวดล้อมของชุมชน ขั้นตอนการทางาน ประกอบด้วย
1. กาหนดปั ญหา และพิจารณาสาเหตุ / เงื่อนไขที่กาหนดปั ญหาในด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ตัวอย่างเช่ น ขาดเครื อข่ายสนับสนุ นทางสังคม ความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจใน
ชุมชนต่า หรื อเงื่อนไขทางสังคมที่นาไปสู่ ความเจ็บป่ วย (ความยากจน อันตรายจาการทางาน และ
สิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่อนั ตราย) เป็ นต้น
2. กาหนดกลุ่มประชากรเป้ าหมาย
3. พิจ ารณายุท ธศาสตร์ หลัก – รอง ตัว อย่างเช่ น การสร้ างสร้ างเสริ ม พลังอานาจ
อานาจให้บุคคลและชุมชน การพัฒนากิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงตัวกาหนดของสุ ขภาพ การก่อรู ปและ
พัฒนานโยบายท้องถิ่นให้เอื้อต่อสุ ขภาพ
4. พัฒนาโครงการ หรื อจัดกระบวนการให้ชุมชนที่การแสดงออกและโอกาสในการ
สร้างวิสยั ทัศน์ กาหนดแผนยุทธศาสตร์/โครงการปฏิบตั ิการและประเมินผลโดยชุมชนเอง
วิธีการทางานในลักษณะนี้ จะให้ความสาคัญกับแนวคิด/ยุทธศาสตร์การทางานหลาย
ลักษณะ คือ การทางานพัฒนาชุมชน (Community participation) การสร้างเสริ มพลังอานาจชุมชน
(Community empowerment) การสร้างสมรรถนะชุมชน (Community capacity building) การสร้าง
สมรรถนะของภาคประชาสังคม (Capacity building in civil society) การสนับสนุ นและชี้นา
สาธารณะ (Health advocacy) และการสร้างพันธมิตรด้านสุ ขภาพชุมชน (Community coalition
building) การเปลี่ ยนแปลงด้านสุ ขภาพชุ มชนต้องการให้สมาชิ กชุ มชนมี ความรู ้ สึกเป็ นเจ้า ของ
ร่ วมกัน การสร้างเป้ าหมายร่ วมกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ความรู ้สึกร่ วมของชุมชนหรื อความเป็ นเจ้าของชุมชน ( Community ownership) จะ
นาไปสู่การเพิ่มสมรรถนะชุมชนและส่ งเสริ มโครงการพัฒนาสุ ขภาพให้ยงั่ ยืน การสร้างเสริ มสุ ขภาพใน
ชุมชนนั้นต้องเป็ นการเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน (Community-level change) และเป็ นกระบวนการ
สร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มบุคคลและชุมชนขนาดใหญ่ เน้นการเปลี่ยนค่านิ ยม
คุณค่าและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุ ขภาพชุ มชนในภาพรวม ตัวอย่างของความสาเร็ จ คือ การเพิ่มขึ้นของ
องค์กร/กลุ่มหรื อเครื อข่ายทางสังคม การสนับสนุ นทางสังคม แหล่งประโยชน์ของชุมชนเพิ่มขึ้น
การเข้าถึงบริ การสาธารณะ มีความเท่าเทียมมากขึ้น(Florin, chavis, and associates, 2012)
วิธีการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพใน 2 ลักษณะนี้ ไม่จาเป็ นต้องแยกจากกัน การทางาน
ในสถานการณ์จริ งควรจะทางานผสมผสานกัน และวิธีการทางานแบบหลังจะส่ งผลต่อชุมชนใน
ระยะยาวมากกว่า
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3. กระบวนทัศน์ ใหม่ ในงานสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ปัจจุบนั นี้ นักวิชาการและผูป้ ฏิบตั ิงานสร้างเสริ มสุ ขภาพในชุมชนจานวนไม่นอ้ ยเห็น
พ้องกันว่า งานสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่บนฐานความสัมพันธ์ของ (1)
แนวคิดการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตและการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ (2) แนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจและ
การมีส่วนร่ วมของประชาชน และ (3) แนวคิดสาธารณสุ ขแนวใหม่เพื่อการบริ การหัวใจมนุ ษย์
(สุ ริยะ วงศ์คงคาเทพ, 2555; Gillis and English, 2012) ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมแนวคิดดังกล่าวมานาเสนอ
เป็ นฐานของการสร้างเสริ มสุ ขภาพในงานวิจยั นี้
3.1 แนวคิดการเรียนรู้ ตลอดชีวติ และการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
แนวคิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตและการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีความสาคัญอย่างยิง่ ทั้งใน
การกระตุน้ จิตสานึ กและใช้เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการพัฒนาเจ้าหน้าที่สุขภาพและในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพของประชาชน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1 แนวคิดการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
ความหมาย
นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ไว้
หลายท่าน ซึ่ งแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด แต่ไม่แตกต่างกันในสาระหลัก โดยในประเทศไทย
(รุ่ ง แก้วแดง 2543) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตหมายถึง การเรี ยนรู ้ที่รวมถึงการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผูเ้ รี ยน คือ ผูท้ ี่สามารถเรี ยนรู ้ได้ต้ งั แต่เกิดจนตาย เรี ยนรู ้ได้ท้ งั
ชีวิตครอบคลุมถึงคนที่ศึกษาด้วยตนเอง คนในวัยทางาน ผูส้ ู งอายุ ฯลฯ เช่นเดียวกับ สุ นทร สุ นนั ท์
ชัย (2547) ที่อธิบายความหมายของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตว่า หมายถึง การรับรู ้ความรู ้ ทักษะ และเจต
คติ ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งได้จากโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน โดยตั้งใจและไม่ต้ งั ใจ มีการจัดและไม่มี
การจัด ทั้งมีการวางแผนและไม่มีการวางแผน สาหรับสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2549)
อธิ บายการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตว่า เป็ นเรื่ องของกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคล
ตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งประกอบด้วยการเรี ยนรู ้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ส าหรั บ ในต่ า งประเทศมี ผู ใ้ ห้ ค วามหมายของการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ไว้
เช่นเดียวกัน ดังที่ Peterson (1979) ได้ให้ความหายของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตว่า เป็ นการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิ ดขึ้นในตัวบุคคลตลอดช่ วงชี วิต ซึ่ งมาจากกระบวนการพัฒนาสติปัญญา ซึ่ งการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิต ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการศึกษาของผูใ้ หญ่แต่เป็ นการศึกษาสาหรับทุกๆ ช่วงของชีวิตตั้งแต่
แรกเกิ ด ระดับ ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษา อุ ด มศึ ก ษา จนถึ ง ผูส้ ู ง อายุ เกิ ด ขึ้ น ตั้ง แต่ เ กิ ด จนตาย
เช่นเดียวกับ Bund-Lander Commission for Educational Planning and Research Promotion
Secretariat, Republic of Germany (2004) ที่นิยามความหมายของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตว่า เป็ นการ
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เรี ยนรู ้ ทุกรู ปแบบทั้งการเรี ยนรู ้ ในระบบ การเรี ยนรู ้นอกระบบ หรื อการเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย โดย
เกิดขึ้นในสถานที่แตกต่างกัน และเริ่ มต้นตั้งแต่วยั เด็กตอนต้นจนถึงวัยเกษียณ ขณะเดียวกัน The
Agency for Adult Education, the Republic of Croatia (2008) ได้อธิบายความหมายของการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตในลักษณะที่คล้ายคลึงกันว่า เป็ นความคิดที่มีระบบแบบแผนของการเรี ยนรู ้ในทุกขั้นตอน
ของชีวิตตั้งแต่วยั เด็กจนถึงวัยชรา ครอบคลุมทั้งการเรี ยนรู ้ในระบบ การเรี ยนรู ้นอกระบบและการ
เรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดีย วกับ Kemble and Sidhaye (2010) ที่อธิบายความหมาย
ของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตว่า เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ไม่ได้อยูใ่ นวัยเด็กหรื อในชั้นเรี ยน แต่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
และในช่วงของสถานการณ์ต่างๆ ไม่สามารถแบ่งออกเป็ นสถานที่ เวลาที่จะได้รับความรู ้ และการ
ประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งเป็ นลักษณะเดียวกับ Brien (2009) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเป็ นการทาให้
จิตใจและร่ างกายเชื่อมต่อกัน ผ่านการใฝ่ หาความรู ้และประสบการณ์ โดยไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของ
อายุ
นอกจากนี้ ยังมีการอธิ บายความหมายของการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ที่มุ่งเน้น
บทบาทในการดาเนินชีวิตของของบุคคล ดังที่ Longworth, Norman, and Keith (1996) ที่เน้นว่าการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต คือการพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ผ่านกระบวนการสนับสนุ นอย่างต่อเนื่ องที่กระตุน้
และสร้างเสริ มพลังอานาจบุคคลให้ได้รับความรู ้ ค่านิ ยม ทักษะ และความเข้าใจ โดยพวกเขาผ่าน
ช่วงชี วิตและใช้ส่ิ งเหล่านี้ ดว้ ยความมัน่ ใจ สร้างสรรค์ และเพลิดเพลิน ในทุกสถานการณ์ และทุก
สภาพแวดล้อม เช่นเดียวกัน Europa (2003) อธิ บายความหมายของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตว่า เป็ น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดที่ดาเนิ นการผ่านชี วิต โดยมีเป้ าหมายเพื่อปรับปรุ งความรู ้ ทักษะ และ
ความสามารถที่สัม พัน ธ์ก บั มุม มองภายในบุค คล สัง คมและ/หรื อ การจ้า งงาน คล้า ยคลึง กับ
European Society of Association Executives (2007) ที่อธิบายความหมายของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ว่า หมายถึงกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกอย่างที่ดาเนินการโดยผ่านการดารงชีวิต พร้อมด้วยเป้ าหมายเพื่อ
ปรับปรุ งความรู ้ ทักษะ และความสามารถในตัวบุคคล สังคมและ/หรื อหน้าที่การงานที่เชื่อมโยงกับ
มุมมอง
จากที่กล่าวมา การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต หมายถึง การเรี ยนรู ้ที่รวมถึงการศึกษา
ในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบ โรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการรับความรู ้
ทักษะ และเจตคติ ต้ งั แต่เกิ ดจนตาย เพื่อทาให้ความรู ้ ทักษะ ความสามารถของบุคคลดี ข้ ึ น และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต โดยสามารถเกิดขึ้นในสถานที่แตกต่างกัน
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ความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวติ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตนั้นมีความสาคัญอย่างยิง่ ดังที่มีผกู ้ ล่าวไว้ดงั นี้
สุ มาลี สังข์ศรี (2545) กล่าวว่า เหตุผลและความจาเป็ นของการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตต่อสังคมไทยไว้ดงั นี้
1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในภาพรวม เนื่ องจากทุกภูมิภาคของ
โลกมี ความเปลี่ ยนแปลงในด้า นต่างๆ อย่างรวดเร็ ว ทั้งเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง การปกครอง
วัฒนธรรม วิทยาการเทคโนโลยี และโครงสร้างประชากร สิ่ งเหล่านี้ต่างส่ งผลกระทบต่อสังคมไทย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ งและนับวันจะซับซ้อนมากขึ้น จึงเป็ นความ
จาเป็ นที่ประชาชนไทยทุกคน ทุกกลุ่มอายุ จะต้องได้รับความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารอยูเ่ สมอเพื่อที่จะรู ้ให้
เท่าทัน สามารถปรับตัวดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางสภาพความเปลี่ยนแปลง
2. ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ อาชีพการงาน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะ
เป็ นประเทศเกษตรกรรม แต่กม็ ีแรงงานบางส่ วนที่ทางานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังมีการ
ทาธุรกิจการค้ากับประเทศต่างๆ เมื่อเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงก็ยอ่ มมีผลกระทบมาถึง
ประเทศไทยในลักษณะต่างๆ เช่น การนาเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานคน ตลาดแรงงานต้องการผู ้
ที่มีความรู ้มีทกั ษะเฉพาะทางมากขึ้น คนงานบางส่ วนต้องออกจากงาน มีการแข่งขันในการประกอบ
อาชีพ สู ง สถานประกอบการจานวนมากต้อ งปิ ดลงอย่า งกระทัน หัน การจาหน่ า ยผลผลิต ทาง
เกษตรกรรมก็มีการแข่งขันกันสู งมากขึ้ น โดยเหตุน้ ี ประชาชนที่ประกอบอาชีพการงานจึงต้อง
พัฒนาความรู ้ ทักษะอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถพัฒนาอาชี พและปรับเปลี่ยนการประกอบอาชี พได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3. ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมมาก ข้อมูลข่าวสาร สื่ อต่างๆ ได้เผยแพร่ ตวั อย่างของสังคมและวัฒนธรรมจากประเทศ
อื่นมาสู่ ประเทศไทยอย่างรวดเร็ ว ความเป็ นอยูเ่ ปลี่ยนจากการพึ่งพาตนเอง มาเป็ นการแข่งขันเอารัด
เอาเปรี ยบกันมากขึ้น ทาให้มีผดู ้ อ้ ยโอกาสในสังคมมากขึ้น มีปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้น
มากมาย อีกทั้งสภาพปั ญหาก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงมีความจาเป็ นต้องมีการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังสามารถปรับตัวอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่นในทุกสถานการณ์ได้
4. ความเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง การปกครอง ประเทศไทยมีการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งเน้นสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนในด้านต่างๆ สาหรับด้านการศึกษา
ประชาชนมีสิทธิ ในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีความจาเป็ นที่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อเนื่ องเพื่อให้บุคคลได้รับโอกาสอย่างเสมอภาค นอกจากนั้น
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ในระบอบประชาธิ ปไตยยังเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปกครอง การบริ หารและการ
พัฒนาชุมชนและสังคมของตน ประชาชนจะมีส่วนร่ วมในเรื่ องดังกล่าวได้ดีจะต้องมีขอ้ มูลข่าวสาร
มีความรู ้
5. ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี วิทยาการและเทคโนโลยี
ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง การติดต่อสื่ อสาร การคมนาคม การรับข้อมูล
ข่าวสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วด้วยระบบสื่ อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ประชาชนในโลกสามารถติดต่อกัน
ได้เสมือนโลกไร้พรมแดน จึงทาให้ประชาชนของประเทศต่างๆ ในโลกต้องรับรู ้ความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยปริ ยาย และจาเป็ นจะต้องเรี ยนรู ้ ติดตามให้ทนั มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถสื่ อสารกับ
ประชาคมโลกหรื อรับความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ได้
6. ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร ประชากรของประเทศไทยมี
อายุยืนยาวขึ้น ทาให้มีจานวนผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับจานวนเด็กแรกเกิด กลุ่มประชากร
ส่ วนใหญ่ของประเทศจึงมิใช่ประชากรวัยเด็กถึงวัยรุ่ นเช่นแต่ก่อน แต่กลับเป็ นวัยทางานเรื่ อยมา
จนถึงวัยสู งอายุซ่ ึ งมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ประชากรเหล่านี้ ยงั จาเป็ นต้องดาเนิ นชี วิต ต้องประกอบ
อาชีพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องจัดการศึกษาให้แกบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้สามารถ
พัฒนาอาชีพ ประกอบอาชีพมีรายได้ สามารถปรับปรุ งความเป็ นอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชีวิต
7. ข้อจากัดของระบบการศึกษาเดิม ระบบการศึกษาที่ผ่านมายังมีขอ้ จากัด
หลายประการ ทาให้ประชาชนได้รับโอกาสการเรี ยนรู ้ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะผูย้ ากจน ผูอ้ ยู่ใน
ชนบทยังเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส การศึกษาเพียงระดับประถมศึกษายังไม่สามารถช่วยให้มีอาชีพที่เหมาะสม
มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรื อมีรายได้ที่เพียงพอ จึงยังคงเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสอยูต่ ่อไป และถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
ในสังคม ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องปรับระบบการศึกษา เพื่อที่จะเอื้อโอกาสให้แก่ผยู ้ ากจน ผูด้ อ้ ยโอกาส
ซึ่งยังมีอยูเ่ ป็ นจานวนมากในสังคมไทยแม้จะพ้นวัยเรี ยนแล้ว ประกอบอาชีพแล้ว สู งอายุแล้ว ให้ได้
มีโอกาสการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเพื่อจะปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมัน่ คงขึ้น สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2549)
การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตเป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับทุกคน สามารถกระทาได้ทุก
ช่วงเวลาของชีวิตและกระทาได้ทุกสถานที่ ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะครอบคลุมการศึกษาทุกประเภท
ทุกระดับ มีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา มีวิธีการเรี ยนรู ้ที่ผสม
กลมกลืนไปกับการดาเนิ นชี วิต และมีเนื้ อหาสาระสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชี วิต ทุกคนมีอิสระในการ
เลือกสิ่ งที่ตอ้ งการจะเรี ยนรู ้และเลือกวิธีเรี ยนที่เหมาะสมกับความสามารถของตน เพื่อที่จะพัฒนา
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ตนเองอย่างต่อเนื่องจนเต็มศักยภาพ มีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นในการดาเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งทักษะในการแสวงหาความรู ้หรื อมีเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ต่อไป
Hasan (1996) กล่าวถึงความสาคัญของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตดังนี้
1. ความสาคัญกับความรู ้ท้ งั ในระดับประเทศและระดับสากล ดังจะเห็นได้
จากที่ประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ เติบโตและพัฒนาขึ้นได้ เนื่องจากการมีความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร และ
ความคิดในสังคมแห่ งความรู ้ ข้อมูล และความคิด ไม่ว่าจะเป็ นผูใ้ หญ่ที่บรรลุวุฒิภาวะแล้ว วัยหนุ่ม
สาว หรื อแม้แต่เด็กๆ ทุกคนต่างเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมทั้งสิ้ น และหากประเทศใดไม่ได้ส่งเสริ มให้
มีสงั คมแห่งการเรี ยนรู ้ ประชาชนในประเทศนั้นก็จะเสี ยเปรี ยบและถูกทิ้งให้ลา้ หลัง
2. การให้ความสาคัญกับรากฐานการศึกษาและการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องในสังคม
แห่ งการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ในส่ วนของความสาคัญของรากฐานการศึกษา
พบหลักฐานชี้ชดั ว่า ผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จในการศึกษาในช่วงวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวจะมีศกั ยภาพ
และแรงจูงใจที่จะเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต สาหรับในส่ วนของการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง จาก
มโนทัศน์เดิมที่มองว่า การศึกษามีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ด ทาให้กลุ่มคนบางกลุ่มซึ่งพลาดโอกาสใน
การศึกษาซึ่ งอาจเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ โดยอาจไม่มีโอกาสเข้าเรี ยนตั้งแต่เริ่ มแรก
หรื ออาจจาเป็ นต้องหยุดเรี ยนในระยะเวลาต่อมา หลังจากเข้าเรี ยนไปแล้วระยะหนึ่ งจนเกิดความรู ้สึก
แปลกแยกจากสังคม การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตจึงเป็ นสร้างโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ ให้ได้รับการเรี ยนรู ้
อีกครั้ง
3. ความสาคัญที่ตอ้ งส่ งเสริ มให้สงั คมมีศกั ยภาพยิง่ ขึ้น แม้วา่ จะไม่มีหลักฐานที่
เป็ นรู ปธรรมชัดเจน แต่เป็ นที่เชื่ อกันอย่างกว้างขวางว่า เทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วจนทาให้เกิดความจาเป็ นต้องมีการพัฒนาทักษะและความรู ้ เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างความยืดหยุน่ ให้มนุษย์ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้ง
รักษาคุณภาพและความเป็ นหนึ่งเดียวทางวัฒนธรรม
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตกับปรากฏการณ์ความมีอายุยนื
ของมนุ ษย์ช่วงชีวิตของมนุ ษย์ได้ถูกแบ่งออกไปแตกต่างจากที่เคยเป็ น กล่าวคือ มีการยืดระยะเวลา
การศึกษาในช่วงต้นของชี วิตออกไป รวมทั้งช่วงชีวิตหลังจากเกษียณอายุก็ขยายออกไป ในขณะที่
ชีวิตวัยทางานซึ่ งอยูร่ ะหว่างวัยเรี ยนและวันเกษียณต้องรับภาระหนักอึ้งทางเศรษฐกิจ จึงต้องมีการ
ผสมผสานการทางานทางานกับการเรี ยนรู ้เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถเพิ่มพูนศักยภาพในการทางาน
ทาให้ไม่ถูกออกจากงานก่อนเวลา
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Nordstrom (2011) กล่าวถึงความสาคัญของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตไว้ดงั นี้
1. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์
2. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทาให้เกิดเพื่อนใหม่และสัมพันธภาพที่มีคุณค่า
3. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทาให้บุคคลเป็ นส่ วนหนึ่งของการสร้างสังคม
4. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทาให้บุคคลค้นพบความหมายของชีวิต
5. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทาให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง
6. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทาโลกน่าอยูย่ งิ่ ขึ้น
7. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเพิ่มพูนสติปัญญาของบุคคล
8. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทาให้เกิดความกระหายใคร่ รู้
9. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทาให้บุคคลเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
10. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตพัฒนาความสามารถของบุคคลอย่างเป็ นธรรมชาติ
จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตมีหลักการสาคัญคือ
ผูเ้ รี ยนต้องมีโอกาสเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่สัมพันธ์กบั การดาเนิ นชีวิต โดยเป็ นการบูรณาการการศึกษาใน
ระบบโรงเรี ยนการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิตมีความสาคัญกับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นใน
หลายด้านประชาชาชนจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
หลักการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
หลักการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต (สานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ งชาติ ,
2543) มีดงั นี้
1. สร้างสังคมให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต และมีวฒั นธรรมการ
เรี ยนรู ้
2. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดช่วงอายุ
ของผูเ้ รี ยน
3. ทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
4. ผูเ้ รี ยนและการเรี ยนรู ้มีความสาคัญและสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตที่มีความสุข
5. ผูเ้ รี ยนมีโอกาสและมีทางเลือกในการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบและวิธีการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย มีคุณภาพและยืดหยุน่ ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
6. การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ในทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
7. ทุกแห่งในสังคมคือแหล่งการเรี ยนรู ้ของคนทุกคน
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8. ทุกฝ่ ายในสังคมต้องร่ วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและอานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตแก่ปวงชน
9. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเป็ นการบูรณาการการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าด้วยกัน
10. คุ ณ ภาพของการเรี ย นรู ้ ข้ ึ น อยู่กับ ความพึ ง พอใจของผูเ้ รี ย น และผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
ลักษณะของผู้เรียนรู้ ตลอดชีวติ
ลักษณะของผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีดงั นี้ (Kiley and Conner, 2000)
1. วางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. ประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
3. มีความกระตือรื อร้น
4. เรี ยนรู ้ท้ งั สภาพแวดล้อมแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
5. บูรณาการความรู ้จากสาขาวิชาที่แตกต่างกัน
6. ยุทธศาสตร์การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน
วิธีพฒ
ั นาเป็ นผู้เรียนรู้ ตลอดชีวติ
การพัฒนาเป็ นผูก้ ารเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตนั้น Kamble and Sidhaye (2010) ได้
เสนอไว้ดงั นี้
1. มีเพื่อนผูม้ ีปัญญา ใช้เวลาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่นที่รู้จกั ขบคิด
อยูเ่ สมอ ไม่ใช่แค่ผทู ้ ี่ฉลาดเท่านั้น แต่ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ชอบการเรี ยนรู ้ทกั ษะใหม่ๆ ด้วย
2. คิดอย่างมีทิศทาง คิดโดยผ่านความคิดเห็นของตัวเองแล้วจดบันทึกและ
ไตร่ ตรองประเด็นที่ได้เรี ยนรู ้
3. ลงมือปฏิบตั ิ หากความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ ควรลงมือปฏิบตั ิในทันที
4. ถ่ายทอดความรู ้ให้ผอู ้ ื่น โดยเป็ นพี่เลี้ยงหรื ออภิปรายความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น
5. พร้อมรับข้อมูลใหม่อยูเ่ สมอ
6. เรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม เข้าร่ วมองค์กรที่สอนทักษะต่างๆ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
และการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มทาให้บุคคลเรี ยนรู ้ดว้ ยความสนุกและมีประสบการณ์ทางสังคม
7. ละทิ้งสมมติฐาน พยายามค้นหาข้อมูลที่โต้แย้งโลกทัศน์ของตัวเอง
8. ประกอบอาชีพที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้
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9. เริ่ มต้นโครงการ ลงมือทาในสิ่ งที่ไม่รู้ เช่ น การใช้คอมพิวเตอร์ วาดรู ป
เป็ นต้น
10. ทาตามความรู ้สึกของตนเอง ทาให้การเรี ยนรู ้สนุกมากยิง่ ขึ้น
11. ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ เพื่อการเรี ยนรู ้
12. เรี ยนรู ้ขอ้ มูลที่สามารถนาไปใช้ได้
13. ให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3.1.2 แนวคิดการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
พืน้ ฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ สาหรับผู้ใหญ่
โนลล์ (Malcolm S. Knowles) ได้สรุ ปพื้นฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู ้สาหรับ
ผูใ้ หญ่สมัยใหม่ (Modern Adult Learning Theory) ซึ่งมีสาระสาคัญต่อไปนี้ (Knowles,1978: 31)
1. ความต้องการและความสนใจ (Needs and Interests) ผูใ้ หญ่จะถูกชักจูง
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ถ้าหากตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ที่ผา่ นมาเขาก็จะ
เกิดความพึงพอใจ เพราะฉะนั้นควรจะมีการเริ่ มต้นในสิ่ งเหล่านี้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมทั้งหลายเพื่อให้ผใู ้ หญ่เกิดการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องคานึงถึงสิ่ งนี้ดว้ ยเสมอ
2. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผูใ้ หญ่ (Life Situation) การเรี ยนรู ้ของ
ผูใ้ หญ่จะได้ผลดีถา้ หากถือเอาตัวผูใ้ หญ่เป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนการสอน (Life-Centered) ดังนั้น
การจัดหน่วยการเรี ยนที่เหมาะสมเพื่อการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ควรจะยึดถือเอาสถานการณ์ท้ งั หลายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตผูใ้ หญ่เป็ นหลักสาคัญ มิใช่ยดึ ที่ตวั เนื้อหาวิชาทั้งหลาย
3. การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of Experience) เนื่องจากประสบการณ์
เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ ที่มีคุณค่ามากที่สุดสาหรั บผูใ้ หญ่ ดังนั้น วิธีการหลักสาคัญของการศึ กษา
ผูใ้ หญ่ ก็คือ การวิ เคราะห์ ถึงประสบการณ์ ของผูใ้ หญ่แต่ ละคนอย่างละเอี ย ดว่ามี ส่ว นไหนของ
ประสบการณ์ ที่จะนามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้บา้ ง แล้วจึงหาทางนามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์
ต่อไป
4. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเป็ นผูน้ าตนเอง (Self-Directing) ความต้องการที่อยูใ่ นส่ วน
ลึกของผูใ้ หญ่ก็คือการมีความรู ้สึกต้องการที่จะสามารถนาตนเองได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของครู จึง
อยูใ่ นกระบวนการสื บหาหรื อค้นหาคาตอบร่ วมกันกับผูเ้ รี ยน (Mutual Inquiry) มากกว่าการทา
หน้าที่ส่งผ่านหรื อเป็ นสื่ อสาหรั บความรู ้ แล้วทาหน้าที่ประเมินผลว่าเขาคล้อยตามหรื อไม่เพียง
เท่านั้น
5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ในแต่ละบุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นการสอนนักศึกษา
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ผูใ้ หญ่จะต้องจัดเตรี ยมการในด้านนี้ อย่างดีพอ เช่น รู ปแบบของการเรี ยนการสอน (Style) เวลาที่ได้
ทาการสอน สถานที่สอน และประการสาคัญ คือ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้นของผูใ้ หญ่
ย่อมเป็ นไปตามความสามารถของผูใ้ หญ่แต่ละคน (Pace of Learning)
5.1 ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ของบุคคล
กระบวนการเรี ยนรู ้ของบุคคลนั้น เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กนั ของ
4 ขั้นตอนที่สาคัญ คือ ความต้องการ ข้อมูล-ข้อสนเทศ การทดสอบ-ผลสะท้อน และการ
ประยุกต์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ความต้องการในการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งสาคัญมากที่สุดที่
จะต้องทราบว่าบุคคลนั้นต้องการจะเรี ยนอะไร ต้องการประสบความสาเร็ จในสิ่ งใด ต้องการ
ค้นหาคาตอบหรื อแก้ปัญหาในเรื่ องใด เช่น ต้องการเรี ยนรู ้ศิลปะการเป็ นวิทยากร เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 2: การรวบรวมข้อมูล-ข้อสนเทศ สิ่ งเหล่านี้ บุคคลจะเก็บ
รวบรวมตั้งแต่โรงเรี ยน จากวิชาต่างๆ เป็ นการเรี ยนในระบบโรงเรี ยน และบางส่ วนได้รับจากการ
เรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย หรื อการเรี ยนรู ้อย่างไม่เป็ นทางการ โดยจะได้รับจากที่บา้ น หรื อสถานที่ทางาน
เช่น จากการอ่านหนังสื อพิมพ์ การเล่นกีฬาหรื อดนตรี การชมโทรทัศน์ รับฟังรายการวิทยุ เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 3: การทดสอบและผลสะท้อน จากการทดลองในการ
พยายามเรี ยนเรื่ องใดในการเรี ยนของบุคคล เช่น การทดสอบฝี มือทางด้านอาชีพต่างๆ เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 4: การประยุกต์และปฏิกิริยาตอบสนอง เกี่ยวข้องกับการ
ประยุก ต์ขอ้ สนเทศที่ผูเ้ รี ยนได้จ ากสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ งเขาอาจจะได้ประเมินดูถึงผลลัพธ์จาก
การทดสอบ หรื อผลลัพธ์จากการพยายามค้นหาคาตอบ การประยุกต์ใช้ความรู ้จากสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปสู่
สถานการณ์ใหม่ๆ ถ้าหากทัก ษะการเรี ย นรู ้ ไ ด้นาไปเกี่ ย วพัน กับการปฏิ บตั ิ ใ นทัก ษะใหม่ๆ และ
สามารถถ่ายโอนทักษะนั้นๆ ไปสู่ การเรี ยนรู ้ใหม่ๆ เช่น การขับรถได้ดว้ ยตนเอง การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการทางานได้ดว้ ยตนเอง เป็ นต้น
5.2 หลักการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่ 10 ประการ สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2547 :
7-26) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การเรี ยนรู ้ในสถานการณ์หนึ่ งๆ อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าหรื อดีกว่าในอีก
สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งในเรื่ องนี้เกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ อันเป็ นแนวทางที่นกั การ
ศึกษาและวิทยากรการฝึ กอบรมควรจะได้คานึงถึง ซึ่งองค์ประกอบหรื อหลักการ 10 ประการ ที่จะ
มีส่วนสนับสนุ นและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ และจะเป็ นการช่วยให้การฝึ กอบรมประสบ
ความสาเร็ จด้วยดี ปั จจัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เหล่านี้ มีส่วนสัมพันธ์กนั อย่างมากในการ
เรี ยนรู ้และการฝึ กอบรมผูใ้ หญ่ โดยจะคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
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5.2.1 ควรพิจ ารณาและให้ความสาคัญกับ แรงจู งใจในการเรี ย น
(Motivation to Learn)
5.2.2 สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ (Learning Environment) ต้องมี
ความสะดวกสบาย เหมาะสม ตลอดจนได้รับความไว้วางใจและการให้เกียรติผเู ้ รี ยน หรื อผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรม
5.2.3 ควรคานึ งถึง ความต้องการในการเรี ยน ของแต่ละบุคคล และ
รู ปแบบของการเรี ยนรู ้ (Learning Styles)
5.2.4 ต้องคานึงถึง ความรู ้เดิมและประสบการณ์ (Experience) อันมี
คุณค่า
5.2.5 ควรได้พิจารณาถึ งการดู แล และให้ความสาคัญกับ เนื้ อหา
และกิจกรรมใน การเรี ยนรู ้ (Learning Content and Activities)
5.2.6 ให้ ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ ส อดคล้อ งกับ ความจริ ง
(Realistic Problem) และนาการเรี ยนรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
5.2.7 ต้องให้การเอาใจใส่ กบั การมีส่วนร่ วมทั้งทางด้าน สติปัญญา
และทางด้านร่ างกาย ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
5.2.8 ควรให้มี เวลาอย่างเพีย งพอ ในการเรี ย นรู ้ โดยเฉพาะ การ
เรี ยนรู ้ขอ้ มูลใหม่ การฝึ กทักษะใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
5.2.9 ให้โอกาสในการ ฝึ กภาคปฏิบตั ิจนเกิดผลดี หรื อ การนาความรู ้
ไปประยุกต์ได้
5.2.10 ให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงศักยภาพ หรื อสมรรถภาพในการเรี ยนรู ้
จนกระทัง่ เขาได้แลเห็นถึงความก้าวหน้าว่า สามารถบรรลุเป้ าหมาย ได้
ลักษณะธรรมชาติการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2542 ) รวบรวมลักษณะธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
ไว้ มีดงั นี้
1. ผูใ้ หญ่ไม่ตอ้ งการถูกปฏิบตั ิเหมือนกับตนเองเป็ นเด็ก เพราะผูใ้ หญ่สามารถ
ที่จะรับผิดชอบได้ เคารพตนเอง และกาหนดวิถีของตนเอง
2. ผูใ้ หญ่มีประสบการณ์มากมายหลายอย่างที่สามารถจะนาเอามาใช้ได้ในการ
อบรม
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3. ผูใ้ หญ่ ม ัก จะไม่ ส นใจเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ มี เ นื้ อ หามากๆ หรื อ การที่
จะต้องจดจาข้อเท็จจริ ง หรื อตัวเลขที่ม ากมาย หรื อการพูดถึงทฤษฎี เพียงอย่างเดี ยว แต่ผูใ้ หญ่
จะต้องแสวงหาสิ่ งที่แท้จริ ง และคุณค่าในด้านอื่นๆ ด้วย
4. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดในสภาพการณ์ที่น่ารื่ นรมย์
5. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ ได้เร็ วกว่า หากได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมในการอบรม
โดยเฉพาะหากมีการทาจริ งปฏิบตั ิจริ ง แทนที่จะเป็ นการนัง่ ฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว
6. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ได้ดี เมื่ออยูใ่ นสภาพที่พร้อมและพอใจที่จะเรี ยน
7. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ได้เร็ วที่สุดโดยหลัก “ความเกี่ยวพันธ์กนั ” ซึ่ งหมายถึง
ทุกข้อเท็จจริ ง ทุกแนวคิด และความคิดรวบยอดทั้งหลายนั้นจะสามารถเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุด เมื่อสิ่ ง
เหล่านี้เกี่ยวโยงกับสิ่ งที่เคยรู ้หรื อมีประสบการณ์มาแล้ว
8. การเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ หญ่ ไ ด้ค น้ พบตัว เอง เรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง จะเป็ น
กิจกรรมที่แต่ละคนสามารถรับผิดชอบด้วยตัวเอง ในสัดส่ วนเวลาของตนเอง โดยมีผูเ้ ชี่ ยวชาญ
หรื อผูร้ ู ้คอยแนะนา ซึ่งการเรี ยนโดยวิธีน้ ีผใู ้ หญ่จะเรี ยนได้ดี
9. ผูใ้ หญ่แต่ละคนเรี ยนรู ้ได้เร็ วหรื อช้าในอัตราก้าวกระโดดที่แตกต่างกัน
และในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและทางด้านร่ างกาย เป็ นตัวกาหนด
ขีดความสามารถทางด้านการเรี ยนรู ้
10. สาหรั บผูใ้ หญ่ แ ล้ว การเรี ย นรู ้ คือกระบวนการเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิ ต คื อ
สามารถเรี ยนรู ้ ได้โดยไม่มีที่สิ้นสุ ด ผูใ้ หญ่จึงมีความรู ้มาก ซึ่ งจะมีความหมายว่าบางคนอาจจะ
มีประสบการณ์มากกว่าวิทยากรหรื อผูส้ อน หรื ออาจจะมีความรู ้ในบางเรื่ องมากกว่าผูส้ อนก็ได้
รวมทั้งอาจจะมีความรู ้มากกว่าผูเ้ ข้าร่ วมอบรมในกลุ่มเดียวกัน
11. ผูใ้ หญ่ชอบเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง ขณะที่การใช้ภาษาท่าทาง และ
สื่ อทัศนูปกรณ์ที่หลากหลายจะมีผลต่อการเรี ยนรู ้มากกว่าสื่ อที่เป็ นภาษาเขียน
12. ถึงแม้วา่ ผูใ้ หญ่จะมีความรู ้สึกทางด้านเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี ค่อนข้างมาก
แต่ผใู ้ หญ่กย็ งั มีความพอใจและความอบอุ่นใจที่ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกับเด็ก ๆ
13. กระบวนการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จะได้ผลดีมากที่สุด เมื่อการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบนั ได้
14. กระบวนการอบรมให้ผใู ้ หญ่ ควรเริ่ มต้นจากภาพรวมก่อน ต่อจากนั้น
จึงระบุทีละส่ วนทีละขั้นตอน จากนั้นจึงตามด้วยการแสดงให้เห็นภาพรวมอีกครั้ง
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15. นอกจากความสามารถของผูใ้ หญ่แต่ละคนจะแตกต่างกันแล้ว ความ
ต้องการที่แท้จริ งของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันด้วย ทั้งในเรื่ องของทักษะเฉพาะ ความรู ้ เทคนิ ค
ทัศนคติ และประสบการณ์
16. อัตราการหลงลืมของผูใ้ หญ่ อาจเกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ วและในทันทีหลัง
การอบรมได้
17. ทุกสิ่ งทุกอย่างอาจง่ายต่อการเรี ยนรู ้และการยอมรับของผูใ้ หญ่ ถ้าหาก
การกระทานั้นหรื อสิ่ งนั้นไม่ขดั กับสิ่ งที่ได้เคยเรี ยนรู ้ หรื อเคยมีประสบการณ์มาก่อน
รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ สาคั ญ ของผู้ ใ หญ่ : การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์
(Experiential Learning)
การเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ จึ ง มี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ง ต่ อ การเรี ย นรู ้ ข อง
ผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่ ทั้งนี้ เพราะประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของผูใ้ หญ่จะเป็ นพื้นฐานสาคัญในการ
สร้างการเรี ยนรู ้ อีกทั้งมโนทัศน์ของผูใ้ หญ่ในเรื่ องการพึ่งตนเองจะส่ งเสริ มตัวผูเ้ รี ยน นอกจากนี้
การพัฒนาบทบาททางสังคมของผูใ้ หญ่จะเพิม่ แรงจูงใจในการเรี ยนรู ้อีกด้วย (Jarvis, 1987)
โดยเฉพาะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ผูใ้ หญ่ในเชิงประสบการณ์นาไปสู่ การปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพในชีวิตประจาวันด้วยตนเอง ทาให้
มองเห็ น ประโยชน์ข องการสร้ า งเสริ มสุ ขภาพโดยตนเอง และยัง เป็ นประสบการณ์ ที่ส ามารถ
แลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่นได้ เป็ นแหล่งความรู ้ที่สาคัญ โดยมีประสบการณ์เดิมเป็ นพื้นฐานแล้วนาไปโยง
กับประสบการณ์ใหม่ได้ ส่ งผลให้กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ ที่มีประสิ ทธิภาพ โดย
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสารวจแนวคิดที่มีความสาหมายซึ่ งมาจากความรู ้สึก
และสิ่ งที่เกิดขึ้นของตัวเองเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ (Jarvis, 1987)
สาหรับความหมายของการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้
หลายท่าน อาทิเช่น อาชัญญา รั ตนอุบล( 2547) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์มีความหมาย
ครอบคลุม ตั้ง แต่ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการที่ ผู เ้ รี ย นได้ส ร้ า งความรู ้ ทัก ษะ และ
ค่านิ ย มจากประสบการณ์ตรง การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จึงมีความหมายลึกซึ้ งกว่าการเรี ยนรู ้จาก
การได้ลงมือกระทา Jarvis (1995) อธิบายว่า การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิ โดยผลลัพธ์สุดทายที่ได้คือ รู ปแบบความรู ้ที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งของ
สังคมก็เป็ นการให้นิยามการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตที่ใกล้เคียงกัน ส่ วน Kolb (1984) ให้ความหมายว่า
หมายถึงกระบวนการสร้างความรู ้โดยการปรับเปลี่ยนประสบการณ์อย่าต่อเนื่อง จากการสังเกต การ
สะท้อนความคิด และการสรุ ปความคิดรวบยอด เป็ นความรู ้สู่การนาไปใช้ประโยชน์ โดยสรุ ปการ
เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ หมายถึง การเรี ยนรู ้ จากการที่ได้ลงมือปฏิ บตั ิ และดึ งเอาประสบการณ์
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ออกมา เกิ ดขึ้นจากการสังเกต หรื อการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม มีการสะท้อนความคิดเพื่อพัฒนา
ความคิดใหม่ มีการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาคาตอบ เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
จนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ที่มีคุณค่าใหม่ข้ ึน Kolb (1984) มองว่าการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จะมี
คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะที่ แ ตกต่ า งจากการเรี ยนรู ้ โ ดยทั่ว ไป ซึ่ งคุ ณ ลัก ษณะของการเรี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์น้ นั จะประกอบไปด้วย (1) การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการมาใช่ผลลัพธ์ (2) การเรี ยนรู ้
เป็ นความต่อเนื่ องภายใต้ประสบการณ์ของบุคคล (3) การเรี ยนรู ้เป็ นการแสวงหาทางออกในการ
แก้ไขปั ญหา (4) การเรี ย นรู ้ เ ป็ นองค์ร วมเพื่อ การพัฒ นาปรั บ ปรุ ง (5) การเรี ย นรู ้ เ ป็ นความ
เชื่ อมโยงระหว่างคนกับสิ่ งแวดล้อม และ (6) การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสร้างสรรค์ความรู ้
อาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบของการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์มี 4 ประการ
ดังนี้
1. ประสบการณ์ (Experience) โดยครู เป็ นผูช้ ่วยให้ผเู ้ รี ยนนาประสบการณ์
เดิมของตนมาพัฒนาเป็ นองค์ความรู ้
2. การสะท้อนความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) โดยผูส้ อน
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
อย่างลึกซึ้ง
3. ความเข้า ใจและเกิ ด ความคิ ด รวบยอด (Understanding
and
Conceptualization) ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจและนาไปสู่ การเกิดความคิดรวบยอด อาจจะเกิดขึ้นโดย
ผูเ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายริ เริ่ มแล้วผูส้ อนช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ หรื อผูส้ อนเป็ นผูน้ าทางและผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ าน
ต่อจนความคิดนั้นสมบูรณ์เป็ นความคิดรวบยอด
4. การทดลองหรื อประยุกต์แนวคิด (Experiment of Application) ผูเ้ รี ยนได้
นาเอาการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะ หรื อสถานการณ์ อื่นๆ จนเกิ ดแนวทาง
ปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนเองแนวคิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ นอกจากความสาคัญของประสบการณ์
แล้ว ผูเ้ รี ยนเป็ นหัวใจสาคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะต้องควบคุมและรับผิดชอบในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของตนเอง ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจึงต้องมีลกั ษณะเป็ นผูช้ ้ ี นาตนเองในการเรี ยนรู ้ (Self – directed
learning) แนวคิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เป็ นแนวทางการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ที่ทาให้การเรี ยนรู ้มี
คุณค่า มีความหมายในชี วิประจาวัน และมีประโยชน์ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วในปั จจุบนั โดยมีประสบการณ์เป็ นแหล่งที่มาของการเรี ยนรู ้ อันจะนาไปสู่ การสร้างสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ เนื่องจากการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ช่วยให้การเรี ยนรู ้สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่
หลากหลายและมีคุณค่าต่อผูเ้ รี ยน
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ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้ (The HRD Group,
2005)
1. บุคคลเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดจากประสบการณ์และการทบทวนของตนเอง
2. การลงมือกระทาสาคัญกว่าสิ่ งที่ได้รู้
3. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ทาให้พฤติกรรมและทัศนคติมีความชัดเจน
4. การอธิ บายบุคคลให้ทาสิ่ งใดนั้นไม่เพียงพอ จาเป็ นต้องทาให้เขาได้เห็น
การทาสิ่ งนั้นจริ งๆ
5. ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นส่ งผลให้ทกั ษะสูงขึ้นด้วย
6. การเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ เ ป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด ในการอบรม และจะ
นาไปสู่ความสาเร็ จของพฤติกรรมและทัศนคติที่เปลี่ยนแปลง
7. การจาได้ในระยะยาวจะเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการเรี ยนรู ้มีความเพลิดเพลิน
มีแรงจูงใจ และมีรางวัลตอบแทน
นอกจากนี้ นักการศึกษาและนักวิชาการได้นาเสนอกระบวนการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ไว้หลากหลายรู ปแบบ ดังที่ Kolb (1984) เสนอวงจรการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
ประกอบด้วย (1) ขั้นสร้างประสบการณ์ที่เป็ นรู ปธรรม (Concrete Experience) ประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิทดลองด้วยตนเอง ได้เปิ ดขยายกว้างขึ้นเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ (2)
ขั้นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflective Observation) ผูเ้ รี ยนจะสามารถมองเห็นความแตกต่าง
มุมมองอื่น ๆ ที่มีค วามสัม พัน ธ์ก บั สถานการณ์ขณะนั้น และสะท้อ นแนวคิด ของตนเองออกมา
(3) ขั้นมโนทัศน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนบูรณาการสิ่ งต่างๆ ที่
ได้รับรู ้เข้าเป็ นทฤษฎีอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และ (4) ขั้นทดลอง (Active Experimentation) เป็ นขั้นที่
ผูเ้ รี ย นทดสอบทฤษฎี ที่ สร้ า งขึ้ น โดยการปฏิ บตั ิ ทดลองและคิ ด แก้ปัญหา เป็ นการทดสอบการ
นาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ดังภาพที่ 1 วงจรการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของ Kolb (1984)
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ภาพที่ 1 วงจรการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของ Kolb (1984)
Jarvis (1995) ได้เสนอวงจรการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ โดยพัฒนามาจาก
แนวคิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของ Kolb ซึ่ งประกอบด้วย (1) บุคคล (2) สถานการณ์ (3)
ประสบการณ์ (4) บุ คคลได้รับการเสริ มแรงแต่ ยงั ไม่มีการเปลี่ ย นแปลงที่ เกี่ ยวข้องกัน (5) การ
ทดลองปฏิบตั ิ (6) การจา (7) การมีเหตุผล และการสะท้อนกลับ (8) การประเมินผล (9) บุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลงและได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น ดังภาพที่ 2 วงจรการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
ของ Jarvis (1995)
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ภาพที่ 2 วงจรการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของ Jarvis (1995)
จากภาพที่ 4 Jarvis (1995) ได้อธิบายถึงประเภทของการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นดังนี้
1. การปราศจากการเรี ยนรู ้ (Non-learning)
1.1 การสั น นิ ษ ฐาน (Presumption) หมายเลข 1-4 เป็ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประสบการณ์ ที่พบในชี วิตประจาวันของบุคคล ซึ่ งเป็ นพื้นฐานการดารงชี วิตในสังคม เช่ น การ
ทักทายสวัสดี
1.2 การปฏิเสธการเรี ยนรู ้ (Rejection) หมายเลข 1-3 ไปยังหมายเลข 7
และไปยังหมายเลข 9 เกิดขึ้นเมื่อบุคคลปฏิเสธความเป็ นไปได้ในการเรี ยนรู ้ที่อาจมากับประสบการณ์
2. การเรี ยนรู ้โดยปราศจากการสะท้อนความคิด (Non-reflective)
2.1 การเรี ยนรู ้แบบจิตเหมือนสานึก (Pre-conscious) หมายเลข 1-3 ไปยัง
หมายเลข 6 รวมทั้งหมายเลย 4 หรื อ หมายเลข 9 เป็ นรู ปแบบที่เกิดขึ้นกับทุกคนเนื่องจากเป็ นผลของ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน แต่ไม่ได้คานึ งถึงหรื ออาจจะมองผ่านเพียงผิว
เผินเท่านั้น
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2.2 การเรี ยนรู ้ทกั ษะ (Skills learning) หมายเลข 1-3 ไปยังหมายเลข 5
ไปยังหมายเลข 8 ไปยังหมายเลข 4 หรื อ 9 เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เป็ นการฝึ กอบรมสาหรับอาชีพ
เกี่ยวกับหัตกรรมหรื อทักษะทางร่ างกาย
2.3 การระลึกถึง (Memorization) หมายเลข 1-3 ไปยังหมายเลข 6 และอา
เป็ นไปได้ว่าจะเป็ นจากหมายเลข 8 ไปยังหมายเลข 6 และไปยังหมายเลข 4 หรื อ 9 เป็ นรู ปแบบการ
เรี ย นรู ้ ที่ รู้ จ ัก กัน ดี เช่ น เด็ก เรี ย นรู ้ ต ารางคณิ ต ศาสตร์ คาศัพ ท์ หรื อ เมื่ อ ผูใ้ หญ่ก ลับ ไปเรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษาจะพยายามที่จะระลึกว่าคนเก่งหรื อคนที่มีความสามารถจะต้องเขียนในลักษณะ
เช่นไร
3. การเรี ยนรู ้โดยการสะท้อนความคิด (Reflective learning)
3.1 การไต่ตรองใคร่ ครวญ (Contemplation) หมายเลขที่ 1-3 ไปยังหมายเลข
7 ไปยังหมายเลย 8 และไปยังหมายเลข 9 เป็ นกระบวนการคิดและการสรุ ปเกี่ยวกับประสบการณ์
โดยปราศจากการเชื่อมโยงกับความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในสังคม
3.2 การเรี ยนรู ้ทกั ษะโดยสะท้อนความคิด (Reflective skills learning) ที่
1-3 (ไปยังหมายเลข 5) ไปยังหมายเลย 7 และไปยังหมายเลข 5 ไปยังหมายเลข 6 ไปยังหมายเลข 9
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลมี ท ัก ษะใหม่ อ ัน เกิ ด จากการตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะ
นอกจากนี้ยงั รวมถึงการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความรู ้และการปฏิบตั ิที่เข้มแข็งขึ้น
3.3 การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (Experiential learning) ที่ 1-3 ไปยัง
หมายเลย 7 ไปยังหมายเลข 5 ไปยังหมายเลข 7 ไปยังหมายเลข 8 ไปยังหมายเลข 6 ไปยังหมายเลข 9
เป็ นวิธีที่บุคคลได้เรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิ
สรุ ปได้ว่า กระบวนการเรี ย นรู ้ ตามแนวคิด การเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์
ประกอบด้วย การค้นหา/แสวงหาประสบการณ์ การทดลองใช้ประสบการณ์ การเกิดประสบการณ์
และการสรุ ปความรู ้ใหม่ กรมสุ ขภาพจิต (2546) ได้สรุ ปลักษณะของการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ไว้
5 ประการ ดังนี้ (1) เป็ นการเรี ยนรู ้ที่อาศัยประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน (2) ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ที่
ท้าทายอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม คือผูเ้ รี ยนต้องทากิจกรรมตลอดเวลา
ไม่ได้นง่ั ฟังการบรรยายอย่างเดียว (3) มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง และระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
ผูส้ อน (4) มีปฏิสัมพันธ์ที่มีทาให้เกิ ดกรขยายเครื อข่ายความรู ้ ที่ทุกคนอยู่ออกไปอย่างกว้างขวาง
(5) อาศัยการสื่ อสารทุกรู ปแบบ เช่น การพูดหรื อการเรี ยน การวาดรู ป การแสดงบทบาทสมมติ ซึ่ ง
เอื้ออานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์และสังเคราะห์การเรี ยนรู ้
ในการพัฒ นาการเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ น้ ัน Evans (1994) ได้เสนอ
แนวคิดของการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ว่าเป็ นเทคนิคการสอนผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดี เมื่อ
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เป็ นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ และเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ประสบผลสาเร็ จดีกว่าการเรี ยนรู ้จากการอ่าน
หรื อจากระบบที่เป็ นทางการ แนวคิดจากการเรี ยนรู ้ประสบการณ์เป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ทุกชนิ ด
เช่ น การอบรม การสังเกต การสัมภาษณ์ การทางานกลุ่ม การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ เป็ นการ
เรี ยนรู ้ผา่ การวิเคราะห์ วิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณและเป็ นระบบ โดยใช้ประสบการณ์เดิมของบุคคล
เป็ นสาคัญ เช่นเดียวกับ ที่ ในขณะที่ Burnard (1996) เสนอแนวทางในการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
ดังนี้
1. เน้นการกระทา การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมใน
การปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง นอกจากนี้ยงั เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนมรสวนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เท่าเทียม
กับผูส้ อน และมีสิ่งเร้าใจที่หลากหลายกว่าการบรรยายของผูส้ อนเพียงอย่างเดี ยว ทาให้การเรี ยน
น่าสนใจมากขึ้น
2. ได้รับการกระตุน้ ให้คิดทบทวนเกี่ยวกับประสบการณ์ตนเอง เนื่ องจาก
ประสบการณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะมัน่ ใจได้วา่ มีการเรี ยนรู ้เกิดขึ้น ความสาคัญจึงอยูท่ ี่การบูรณาการ
ประสบการณ์ใหม่กบั ประสบการณ์เดิม โดยผ่านกระบวนการคิดทบทวน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน
โดยลาพัง หรื อเกิดขึ้นโดยกระบวนการกลุ่มจากการอภิปราย
3. ผูส้ อนยอมรับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากปะสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตีค่า
ให้ความหมายหรื แปลความหมายในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนนาเสนอ เพราะการให้คุณค่าเป็ นบทบาทของผูเ้ รี ยน
เอง ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกมากกว่าเป็ นครู ผูบ้ รรยายหรื อผูน้ า
4. เน้นประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยให้ความสาคัญกับความเข้าใจ
ของผ็เรี ยน และการสร้างมุมมองต่างๆ ตามความคิดของผูเ้ รี ยนเอง และประสบการณ์ของบุคคลเป็ น
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีค่า ผูเ้ รี ยนจะถูกกระตุน้ ให้คิดทบทวนเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตเพื่อวางแผน
สาหรับอนาคต จึงกล่าวได้วา่ เป็ นการพยายามใช้ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลให้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการเรี ยนรู ้
5. มีการรับฟั งซึ่ งกันและกัน ซึ่ งเป็ นหัวใจของการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนไม่เพียงรับ
ฟังทุกคนแต่ตอ้ งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรับฟังซึ่งกันและกัน โดยเคารพในความเป็ นบุคคล
วิธีการสอนผู้ใหญ่ (Teaching Methods)
จาร์ วิส (Jarvis, 1983) ได้จาแนกวิธีการสอนผูใ้ หญ่ออกเป็ น 3 ประเภท
ด้วยกัน คือวิธีการสอนโดยใช้ครู เป็ นศูนย์กลาง วิธีการสอนโดยใช้นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลาง และ
วิธีการสอนโดยใช้นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลางรายบุคคล
1. วิธีการสอนโดยใช้ครู เป็ นศูนย์กลาง (Teacher-Centered Methods) เป็ น
วิธีการที่มีครู ผสู ้ อนหรื อวิทยากรทาหน้าที่เป็ นผูน้ าและผูด้ าเนินการ จัดเป็ นวิธีการสอนที่จะพยายาม
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ให้ความรู ้ ข้อมูลและข้อเท็จจริ งแก่ผเู ้ รี ยนหรื อผูเ้ ข้าอบรมเป็ นสาคัญ โดยอาจมีการใช้ศิลปะในการ
ตั้งคาถามของครู หรื อวิทยากร เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการสนองตอบในการเรี ยน อย่างไรก็
ตามผูส้ อนบางคนหรื อในการสอนบางครั้งก็ไม่สามารถใช้เทคนิคในการตั้งคาถามได้ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าไม่มีเวลา หรื อเป็ นเพราะว่าผูเ้ รี ยนมีจานวนมากจนไม่สามารถที่จะถามได้อย่างทัว่ ถึงทุกคน
2. วิธีการสอนโดยใช้นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลาง (Student-Centered Methods)
เป็ นวิธีการสอนที่มีลกั ษณะที่ผเู ้ รี ยนสามารถจะเรี ยนรู ้ร่วมกันในระหว่างพวกเขากันเองเป็ นส่ วนใหญ่
ทั้งนี้ ก็จะเป็ นการนาเอาความรู ้จากประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนมาสู่ สถานการณ์การเรี ยนการสอนด้วย
เพื่อน (Peer Teaching) แต่ก็มีบางคนกล่าวแย้งว่าวิธีการสอนแบบนี้ มีลกั ษณะคล้ายกับ “คนตาบอด
จูงนาทางคนตาบอดด้วยกัน” อย่างไรก็ตาม ความจริ งแล้วก็มีความรู ้หลายสิ่ งหลายอย่างที่ผเู ้ รี ยน
เองสามารถจะเป็ นแหล่งความรู ้ ได้อย่างดี ซึ่ งกรณี น้ ี ครู ผูส้ อนก็จะทาหน้าที่เป็ น “ผูอ้ านวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู ้ (Facilitator)”
3. วิธีการสอนโดยใช้นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลางรายบุคคล (Individual StudentCentered Methods) เป็ นวิธีการที่มีท้ งั ส่ วนคล้ายและแตกต่างจากแบบที่ 2 ทั้งนี้ เป็ นวิธีการสอนซึ่ง
เน้นเฉพาะผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคลเท่านั้น เพื่อผูเ้ รี ยนจะสามารถนาไปใช้ให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม
กับตนเอง โดยมีลกั ษณะที่หลากหลายในวิธีการเรี ยน จากการเลือกเรี ยนด้วยตนเอง (Self-selected
Learning) หรื อการให้ผสู ้ อนกาหนดกิจกรรมได้
3.2 แนวคิดการเสริมสร้ างพลังอานาจและการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
3.2.1 การเสริมสร้ างพลังอานาจ
การเสริ มสร้างพลังอานาจ มีความสาคัญในการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
เป็ นเครื่ องมือให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการดูแลสุ ขภาพ ตามความหมายการ
เสริ มสร้ างพลังอานาจ พีรเทพ รุ่ งคุณากร(เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่ องการเสริ มสร้ างพลัง
อานาจ,2551) กล่าวไว้ว่า ในปั จจุบนั สังคมไทยทุกภาคส่ วนมีความตื่นตัวกับการเสริ มสร้างพลัง
อานาจ (Empowerment) มากขึ้น เช่ นเดี ยวกับประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ ทัว่ โลก แนวคิดนี้ ได้
กลายเป็ นอาวุธสาคัญทางการศึกษาและการพัฒนามนุ ษย์ ให้แก่ผูท้ างานภาคประชาชนร่ วมกับ
ประชาชนในการแสวงหาทางออกสาหรับปั ญหาระดับชุมชนและสังคม การเสริ มสร้างพลังอานาจ
จึงเป็ นการกระทาร่ วมกันในสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา และมักถูกมอง
เป็ นเครื่ องมือ วิธีการ หรื อกระบวนการทางสังคมในการพัฒนาพลังอานาจแนวระนาบ หรื อจาก
เบื้องล่างสู่ เบื้องบน ที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้บุคคล องค์กร และชุมชน มีวิจารณญาณและความเป็ น
ตัวของตัวเอง สามารถเลือก กาหนด และควบคุมอนาคตของตนเอง ชุมชน และสังคมได้
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ความหมายของการเสริมสร้ างพลังอานาจ
มีผใู ้ ห้ความหมายของการเสริ มสร้างพลังอานาจแตกต่างกันไปตามความเชื่อ
และแนวทางของตน เช่น Payne (1997:266) ให้นิยามการเสริ มสร้างพลังอานาจว่า หมายถึง การที่
บุคคลตระหนักถึงความสาคัญและความสามารถของตน และพยายามเพิ่มอานาจแก่การเลือก การ
ตัดสิ นใจ และมุ่งกระทาการต่างๆ ด้วยความรั บผิดชอบในตนเองและสังคม โดยลดอิทธิ พลทาง
สังคม รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางต่างๆ พร้อมทั้งเพิม่ ความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ้น
Leadbetter (2002: 201, quoted in DuBois and Miley, 2005:25) มองว่า การ
เสริ มสร้างพลังอานาจเป็ นการให้ความสาคัญกับความต้องการและสิ ทธิ ที่พึงได้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนชายขอบ หรื อผูถ้ ูกกระทาทางสังคม (marginalised or oppressed people)
Gutierrez (1994: 202, quoted in DuBois and Miley, 2005: 25) กล่าวถึง
การเสริ มสร้ างพลังอานาจว่า เป็ นกระบวนการ ที่มุ่งเพิ่มอานาจแห่ งบุคคลทั้งในระดับตน ระดับ
ความสัมพันธ์ และระดับการเมือง (personal, interpersonal, or political power) เพื่อการปรับเปลี่ยน
สภาพการณ์ให้เหมาะสมและพึงประสงค์
แม้การเสริ มสร้างพลังอานาจจะเป็ นกระบวนการทางสังคม และภาพที่เห็น
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการขับเคลื่อนทางการเมือง ที่ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคม
อย่างไรก็ตาม การเสริ มสร้างพลังอานาจสามารถแบ่งระดับได้เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล และ
ระดับสังคมด้วย (DuBois and Miley, 2005) ซึ่งในทัศนะของพีระเทพ รุ่ งคุณากร เป้ าหมายที่แท้จริ ง
ของการเสริ มสร้างพลังอานาจมุ่งมาที่ระดับบุคคล การเสริ มสร้างพลังอานาจในระดับบุคคล เป็ นมิติ
การเสริ มสร้างพลังอานาจแห่ งตน (Self- empowerment) ที่บุคคลมุ่งพัฒนากาลังความสามารถและ
ความเข้มแข็ง (strengthening) ในชีวิตด้วยความเชื่อในศักยภาพ วิจารณญาณแห่ งตน และมีการ
ตัดสิ นใจเลือกและรับผิดชอบต่อชี วิตตนเองอย่างเต็มที่ ชี้ ชดั สภาพจิตใจและพฤติกรรม ทั้งความรู ้สึก
และการแสดงออกถึงความรู ้สึกตนมีคุณค่า มีความสามารถ โดยอาจได้รับความช่วยเหลือ หรื อการ
เอื้ออานวย (facilitating) ในรู ปแบบใดๆ ที่มีความเหมาะสมจากผูอ้ ื่นก็ยอ่ มได้ อีกทั้ง การเสริ มสร้าง
พลังอานาจทุกรู ปแบบ ทุกลักษณะ ทุกวิธีการ ในฐานะกระบวนการทางสังคมที่พูดถึงกันอยู่น้ ี ก็
เป็ นงานการช่วยเหลือและพัฒนามนุษย์ ที่มุ่งหล่อเลี้ยง สนับสนุนให้บุคคลสามารถยืนหยัด เข้มแข็ง
และมีพลังอานาจในตนเอง ต่อสภาพการณ์ต่างๆ ที่ชีวิตต้องเผชิญได้เองในที่สุด
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ความเชื่อในการเสริมสร้ างพลังอานาจ
การเสริ ม สร้ า งพลัง อ านาจนั้ น ตั้ง อยู่บ นฐานความเชื่ อ แนวมนุ ษ ยนิ ย ม
(Humanism) ที่ให้ความสาคัญแก่คุณค่าและศักยภาพของมนุษย์ ดังนี้
1. บุคคลแต่ละคน มีความสาคัญ คุณค่า และเอกลักษณ์ของตนเอง บุคคลมี
สิ ทธิอนั พึงได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความยุติธรรม และอย่างบุคคลผูม้ ีเกียรติ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
2. บุคคลแต่ละคน มีสิทธิ และสามารถกาหนดวิถีการดารงชี วิตของตนใน
ทิศทางที่ตนต้องการ
3. บุคคลแต่ละคน หากมีโอกาสแล้ว ย่อมสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณภาพและความสามารถยิง่ ๆ ขึ้นไป พร้อมทั้งมีสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามกาลัง
ศักยภาพแห่งตน
4. มนุษย์ทุกคน มีพลังที่จะสร้างสรรค์ความเจริ ญงอกงาม สามารถบรรลุถึง
ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ และนาพลังที่มีอยูภ่ ายในออกมาใช้ได้ หากได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่าง
เหมาะสม
5. การเสริ มสร้ างพลังอานาจของบุคคลและชุ มชนเป็ นสิ่ งที่ พึงปรารถนา
และมีความสาคัญยิง่ ต่อชีวิตของบุคคล ชุมชน และสังคม
ฐานความรู้ ในการเสริมสร้ างพลังอานาจ
การเสริ มสร้ างพลังอานาจมี ประวัติความเป็ นมายาวนานตั้งแต่ สังคมยุค
โบราณ อาจกล่าวได้วา่ โดยสาระแล้ว การเสริ มสร้างพลังอานาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นับเนื่องจาก
มนุษย์ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และต่อมาได้มีพฒั นาเป็ นฐานความรู ้ข้ ึน ดังที่ Payne (1997)
กล่าวว่า การเสริ มสร้างพลังอานาจมีแนวทางและฐานความรู ้จากทฤษฎีกลุ่มและชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับแนวคิดการช่วยเหลือตนเอง (self-help) กับอุดมคติทางการเมือง เขาระบุว่าเป้ าหมายของการ
เสริ มสร้างพลังอานาจ คือ ความยุติธรรมทางสังคม (social justice) การเสริ มสร้างพลังอานาจเป็ น
การปูทางไปสู่ ความมัน่ คงร่ วมกันของมนุ ษย์ท้ งั มวล ทั้งทางการเมืองการปกครองและความเท่า
เทียมกัน โดยบุคคลและชุ มชนอาศัยการสนับสนุ น การแบ่งปั น และการเรี ยนรู ้จากกันและกันใน
การเสริ มสร้างพลังอานาจ
Lee (1994, quoted in DuBois and Miley , 2005) เชื่อว่า การเสริ มสร้าง
พลังอานาจต้องอาศัยความรู ้ดา้ นจิตวิทยา สังคมวิทยา ทฤษฎีระบบและโครงสร้าง
DuBois and Miley (2005: 25) ระบุวา่ การเสริ มสร้างพลังอานาจมาจาก
แนวทางปรัชญาและการเมือง ซึ่งอยูใ่ นวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น สังคมประชาธิปไตยมีแนวโน้ม
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ที่จะพัฒนาการเสริ มสร้างพลังอานาจ เนื่ องจากประชาธิ ปไตยตั้งอยูบ่ นหลักการเสริ มสร้างพลัง
อานาจแก่ประชาชน
หลักการในการเสริมสร้ างพลังอานาจ
นั ก ทฤษฎี ก ารเสริ มสร้ า งพลัง อ านาจได้เ สนอหลัก การส าคัญ ในการ
เสริ มสร้างพลังอานาจ (essential principles of empowerment) บางประการ (Payne, 1997,quoted in
DuBois and Miley, 2005) ดังนี้
1. สนใจเบื้องหลังชี วิตบุคคล และชุมชน (Biography) ในการเสริ มสร้าง
พลังอานาจ จาเป็ นต้องทาความเข้าใจเบื้องหลังชีวิตบุคคล และชุมชน ทั้งประวัติ ประสบการณ์ และ
สาเหตุการกระทา รวมทั้งความเป็ นไปได้ในการเสริ มสร้างพลังอานาจ บุคคล และชุมชน
2. มีความเชื่อในมนุษย์และพลังอานาจแห่ งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ส่ิ งที่ดีกว่า
ความเชื่อเช่นนี้เป็ นพื้นฐานในการให้โอกาสและการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ
3. ตระหนักว่า ความสามารถและความเข้มแข็งของบุคคลเป็ นสิ่ งที่ได้มาจาก
ประสบการณ์ชีวิต มากกว่าการถูกบอก หรื อถูกสัง่ การ
4. ส่ งเสริ มการเสริ มสร้างพลังอานาจแห่ งตน โดยให้บุคคลผูกพันตนเองกับ
เป้ าหมาย วิธีการ และผลที่ตนเองเป็ นผูใ้ ห้ความหมายและรับผิดชอบ
5. คานึ งว่า อานาจมีในสองรู ปแบบ ทั้งเป็ นอิสระและการถูกกระทา (Power
– it is both liberating and oppressive.)
6. มีความเข้าใจในการเมือง ในการเสริ มสร้ างพลังอานาจ จาเป็ นต้องทา
ความเข้าใจในกระบวนการและโครงสร้างทางการเมือง เพื่อแสวงหาโอกาสและความสมดุลของ
อานาจ
7. พัฒนาทักษะที่จาเป็ น เป็ นสิ่ งที่ช่วยอย่างมากในการเสริ มสร้างพลังอานาจ
สู่ การพึ่งพิงตนเอง และความเป็ นอิสระ
8. เพิ่มการตระหนักรู ้ และการตื่นรู ้ เป็ นสิ่ งสาคัญในการเปลี่ยนแปลงจาก
จิตสานึกเดิมซึ่งหลับใหล ไปสู่ การยกระดับการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม
9. เข้าใจใน “การเป็ นดัง่ กันและกัน” ของชี วิต หรื อความสัมพันธ์แบบ
Interdependence จะช่วยให้การเสริ มสร้างพลังอานาจมีความสมดุล และไม่แบ่งขั้วเป็ นทวิลกั ษณ์
(Dualism) และความสุ ดโต่ง ตีขลุม
10. อาศัยความร่ วมมือ ช่ วยขับเคลื่อนและขจัดอุปสรรค สร้ างความเป็ น
ประชาธิปไตย และส่ งเสริ มภราดรภาพในหมู่มวลมนุษย์
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11. เปลี่ยนแปลงที่ระดับจิตสานึก (Consciousness raising) เป็ นหัวใจสาคัญ
ของการกาหนดความเปลี่ยนแปลง
12. ใช้สมดุลสามเส้าสัมพันธ์ ได้แก่ ปั จจัยภายในของบุคคล การเมือง และ
มิติต่างๆ ทางสังคม ที่จะพัฒนาขึ้นไปด้วยกัน ในการทาให้การเสริ มสร้างพลังอานาจสาเร็ จอย่าง
แท้จริ ง
ปฏิบัติการในการเสริมสร้ างพลังอานาจ
จากหลักการในการเสริ มสร้างพลังอานาจ สามารถนามาปรับเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิในการเสริ มสร้างพลังอานาจแก่บุคคล และชุมชน ดังตัวอย่างของ Payne (1997) สนับสนุน
การตัดสิ นใจของบุคคล ชุมชน
1. ให้บุคคล ชุมชน ค้นหาให้พบทางออกของตน
2. ใช้ความความรู ้ ความชานาญ และประสบการณ์ ร่ วมมือและแบ่งปั นกัน
ระหว่างนักวิชาชีพ หรื อผูเ้ อื้ออานวย กับบุคคล ชุมชน
3. มุ่งเน้นที่ค วามเข้า ใจ (contextualization) ของบุ ค คล ชุ ม ชน ต่ อ
สภาพการณ์ที่ประสบ
4. ใช้แนวทางประสมประสาน (collective ways of working and connecting)
เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ของบุคคล ชุมชน กับแนวทางการเมืองการเสริ มสร้างพลังอานาจ
5. ค้นหาและขจัดอุปสรรค พร้อมไปกับเสริ มแรงและสนับสนุนการจัดการ
กับปัญหาที่ได้ผลดี
6. ให้ความสนใจกับภาวะไร้ อานาจ (powerlessness) และความท้อแท้
สิ้ นหวัง เป็ นพิเศษ
7. เน้นจุดแข็ง และการหาทางทาให้เข้มแข็ง (Focus on strengths)
การเสริ มสร้ างพลังอานาจในชุ มชนและเครื อข่ าย (Community and
Network Empowerment)
Jackson et al. (1989) ได้นาเสนอประเด็นที่สาคัญว่า การขาดพลังอานาจเริ่ ม
จากการที่บุคคลรู ้สึกขาดอานาจใจตัวเอง หรื อชุมชนขาดความสนใจในปัญหาในชุมชนเอง แม้วา่ ใน
ความเป็ นจริ งทั้งบุคคลและชุมชนจะมีศกั ยภาพก็ตาม อย่างไรก็ตาม แม้วา่ แนวคิดการเสริ มสร้างพลัง
อานาจในระดับบุคคลจะเป็ นการทางานสู่ ระดับบุคคล แต่ไม่ได้เพิกเฉยต่อบริ บทของสังคม วัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อม ยังจาเป็ นต้องมองบุคคลตามที่เกี่ ยวพันกับสังคมในภาพของการมีส่วนร่ วมของกลุ่ม
การเข้าใจวัฒนธรรมชุมชน และการอยูร่ ่ วมกับคนอื่น ดังนั้น การเสริ มสร้างพลังอานาจไม่ได้เป็ น
ปรากฏการณ์ระดับบุคคลเท่านั้น แต่ตอ้ งเชื่อมต่อไปยังบริ บทของสังคมด้วย (Wallerstein, 1992)
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Rissel (1994) ได้นิยามชุมชนที่มีพลังอานาจว่าเป็ นชุมชนที่มีการยกระดับ
พลังอานาจแห่งตนของบุคคลในกลุ่มสมาชิก มีการร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลในกลุ่มและ
บรรลุการกระจายทรัพยากร หรื อการตัดสิ นใจที่เหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ชุมชนที่มีพลัง
อานาจจึงเป็ นชุมชน ที่ท้ งั บุคคลและองค์กรได้มีการใช้ทกั ษะและทรัพยากรของตนเองและกลุ่มเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคม มีความสามารถที่จะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจและทาให้เกิด
ความเปลี่ย นแปลงในระดับกว้า ง ทาให้เกิ ด ความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพ ยากร มีการระบุ
ประเด็นปั ญหาและหนทางแก้ไขเอง การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน มีความรู ้สึกของการเป็ น
ชุมชน บุคคลและการเมืองที่ชดั เจนจนเกิดเป็ นระบบการช่วยเหลือกันอย่างเป็ นธรรมชาติจนมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อเนื่ องและยัง่ ยืน การเสริ มสร้างพลังอานาจในชุมชนและเครื อข่ายจึงเป็ น
กระบวนการที่ครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงระดับต่างๆ ทั้งระดับบุคคล ชุมชน และเครื อข่าย
การเสริ มสร้างพลังอานาจระดับบุคคลจะเชื่อมต่อกับระดับชุมชนที่การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการหรื อสร้างการสนับสนุนทางสังคม
การประยุกต์การเสริ มสร้ างพลังอานาจในชุมชน มักทาคู่ไปกับการกระตุน้
การมีส่วนร่ วมกับชุมชน โดยมีส่วนร่ วมโดยมุ่งหวังให้เกิดการเรี ยนรู ้ การมีความรู ้สึกถึงความเป็ น
ชุ มชน โดยใช้กิจกรรมหลักคื อ 1) การมีส่วนร่ วม 2)การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน3)การสะท้อนความรู ้ สึก
บทเรี ยนในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ดว้ ยเหตุดว้ ยผล 4)การทากิจกรรมกระบวนการเสริ มสร้างพลังอานาจ
ให้เกิดให้เกิดในระดับจิตวิทยาบุคคล องค์กรและกลุ่มหรื อชุมชน (Israel, 1994)
จากประสบการณ์การทางานในประเทศ Scotland ได้สรุ ปบทเรี ยนในWebsite
http://www.scotland.gov.uk ว่า การเสริ มสร้างพลังอานาจชุมชนเป็ นไปได้ท้ งั แบบไม่เป็ นทางการ
และเป็ นทางการแบบเป็ นทางการคือการที่ชุมชนมีบทบาทและมีอานาจการตัดสิ นใจที่เป็ นที่ยอมรับ
จากภาครัฐ แบบไม่เป็ นทางการคือการที่ชุมชนมีศกั ยภาพในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นอิสระจากระบบ
หรื อกระบวนการของภาครัฐ ในทางานทั้งสองรู ปแบบ พอสรุ ปได้ว่า ระดับการมีพลังอานาจของ
ชุมชนสามารถเรี ยงจากน้อยไปมาก โดยดูลกั ษณะกิจกรรมของชุมชนได้ดงั นี้
1. การมีขอ้ มูลข่าวสาร ชุมชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่มีการตัดสิ นใจ
ไปแล้ว
2. การปรึ กษาหารื อ ชุมชนได้รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
แต่ความเห็นของชุมชน อาจจะมีหรื อไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจก็ได้
3. การมีส่วนร่ วมแบบเป็ นทางการ ชุ มชนได้มีการระบุหรื อส่ งตัวแทนให้
เข้าไปมีบทบาทในการตัดสิ นใจ
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4. การมีอานาจตัดสิ นใจ ชุมชนมีสิทธิที่จะตัดสิ นใจเพื่อตนเอง และมีวิธีการ
ที่จะดาเนิ นการตามที่ตดั สิ นใจ การมีพลังอานาจในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการจะ
เกิ ดขึ้นได้ ขึ้นกับความสามารถในการรวมกลุ่มของชุ มชนเองจึ งมักเรี ยกกันว่า ต้นทุนทางสังคม
(Social capital) ชุมชนจะไม่สามารถมีอานาจแบบเป็ นทางการ ถ้าชุมชนไม่สามารถชี้ประเด็นที่
สนใจ หรื อเกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่นได้ ในขณะเดียวกัน ชุมชนก็จะไม่สามารถดาเนินการใดๆได้ถา้ สมาชิก
ในชุมชนไม่มีทกั ษะในการรวมกลุ่มและการสื่ อสาร ดังนั้นการเสริ มสร้างพลังอานาจในชุมชน จึง
จาเป็ นต้องมีกิจกรรมการรวมกลุ่ม การฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้และการสื่ อสาร นัน่ เอง
การสร้ างเสริมพลังอานาจสร้ างสุ ขภาพ (Health Empowerment)
เมื่อนาเรื่ องของ "การสร้างสร้างเสริ มพลังอานาจ" มาใช้ใน "มิติทาง
สุ ขภาพ" จะได้ศพั ท์ คาใหม่คือ Health Empowerment หรื อเรี ยกเป็ นภาษาไทยว่า "การสร้างเสริ ม
พลังอานาจสร้างสุ ขภาพ" ซึ่งหมายถึง กระบวนวิธีที่จะให้กลุ่มเป้ าหมาย สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่
ภายในตน มาใช้ในการดูแลและสร้างเสริ มสุ ขภาพของตนได้อย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน "การสร้าง
เสริ มพลังอานาจสร้างสุ ขภาพ" เป็ นกลไกที่ถือได้ว่าเป็ นหัวใจของแนวทาง "สร้าง" นา "ซ่อม" ซึ่ง
หมายถึงการให้ความสาคัญกับการสร้างความแข็งแกร่ งทางด้านสุ ขภาพองค์รวม เพื่อป้ องกันการ
เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรื อปั ญหาด้านสุ ขภาพองค์รวมที่ร้ายแรง ที่อาจจะเกิดตามมาจากการใช้ชีวิตที่ไม่
คานึ งถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพของตนเอง "สร้างสุ ขภาพ" กันไว้แต่เนิ่ นๆ ก็จะทาให้ไม่ตอ้ งเข้าอู่
"ซ่ อมสุ ขภาพ" แนวทางนี้ จะให้ความสาคัญกับทิศทางของการสร้างเสริ มสุ ขภาพนั้นไม่ได้ให้
ความสาคัญกับแพทย์ เพราะสุ ขภาพขึ้นอยู่กบั การใช้ชีวิตทั้งหมดของคนคนนั้น ใส่ ใจดูแลดี มี
สุ ขภาพดี ไม่สนใจดูแลสุ ขภาพผลที่เกิดคือสุ ขภาพแย่ๆ ไปตามที่เป็ น บนทิศทางการดูแสสุ ขภาพ
เช่นนี้ คนธรรมดาสามัญเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทเต็มตัว แพทย์และโรงพยาบาลเป็ นได้เพียงให้การรักษาที่
จาเป็ นจริ งๆ เท่านั้น ดังนั้นจะเห็นว่า แนวคิดเรื่ องการสร้างสุ ขภาพ คนธรรมดาทัว่ ไปจะต้องกลับมา
ให้ความสาคัญ และดึงเอาศักยภาพเหล่านี้ ออกมาใช้อย่างจริ งจัง เพื่อให้การ "สร้าง" สุ ขภาพของตน
ปรากฏผลอย่างยัง่ ยืน ในการที่จะดึงเอาศักยภาพของบุคคล เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในทางสู่
ความสาเร็ จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิผลนั้น ได้มีแนวคิด "พลัง 3
ประสาน" พลังสู่ ความสาเร็ จ ในการนาพาเราไปสู่ ความสาเร็ จที่ยงิ่ ใหญ่ องค์ประกอบสู่ ความสาเร็ จ
ของ"พลังเอราวัณ 3 ประสาน" ก็คือ.1. พลังใจ (Heart) สนใจใส่ ใจ ให้เห็นคุณค่า ให้รักจะทา ให้
มุ่งมัน่ ที่จะไปให้ถึงจุดหมาย 2. พลังสมอง (Head) ทาให้เกิดความรู ้ ความคิด มุมมอง การวิเคราะห์
วิจยั การเชื่อมโยง การเห็นภาพรวม 3. พลังทา (ปฏิบตั ิ) (Hand)ทดลองฝึ กฝน สร้างวินยั ลงมือ
ปฏิบตั ิ ตรวจสอบ ปรับปรุ งแก้ไข พัฒนาสร้างสรรค์
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การประยุกต์ ใช้ การเสริมสร้ างพลังอานาจในระดับบุคคลในงานสาธารณสุ ข
การเสริ มสร้างพลังอานาจได้ถูกนาไปใช้ในระบบบริ การสาธารณสุ ข โดยมี
ข้อตกลงเบื้องต้นว่า คนจะมีสุขภาพดีได้ถา้ คนๆนั้นสามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะแต่
ระดับตนเอง แต่เป็ นระดับสังคม สิ่ งแวดล้อมและองค์กร เมื่ อพิจารณาในระบบบริ การสุ ขภาพ
วัฒนธรรมการให้บริ การทาให้ผปู ้ ่ วยและญาติ ขาดพลังอานาจและรับรู ้ที่ตอ้ งทาตามคาแนะนาแพทย์
แม้ในบางกรณี ผูป้ ่ วยและญาติไม่สามารถทาตามได้ ดังนั้น เราจึงพบเสมอว่าปั ญหาการให้บริ การ
ของโรงพยาบาลส่ วนหนึ่ งคือการที่ผปู ้ ่ วยและญาติไม่สามารถทาตามแผนการรักษาได้ ดังนั้น หากมี
การปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมและสร้ า งบรรยากาศของโรงพยาบาลที่ ก ระตุ น้ ให้ผูป้ ่ วยและญาติเกิด
ความรู ้สึกเป็ นอิสระ ยอมรับและเรี ยนรู ้เรื่ องต่างๆที่แพทย์ตอ้ งการให้ทา หรื อเสนอแนะให้ทา การ
เรี ยนรู ้ และความเชื่ อมัน่ ที่เกิ ดขึ้นจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิได้มากกว่าที่เป็ นอยู่ การ
เสริ มสร้างพลังอานาจกับผูป้ ่ วยที่เสนอโดย Gibson (1991) คือ
1. ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ควรต้องรับผิดชอบในการตัดสิ นใจเรื่ องรักษาพยาบาล
ของตนเอง
2. ผูป้ ่ วยควรเป็ นคนสาคัญสุ ดท้ายที่จะตัดสิ นใจ ในการรับการรักษาพยาบาล
เจ้าหน้าที่ที่มีห น้าที่ที่จะเตรี ยมผูป้ ่ วยในการตัด สิ นใจอย่างมีขอ้ มูลเข้าใจถึงผลที่จะตามมา การที่
เจ้าหน้าที่จะกระตุน้ การมีส่วนร่ วมและการตัดสิ นใจของผูป้ ่ วยได้จาเป็ นต้องได้ขอ้ มูลบางส่ วนจาก
ผูป้ ่ วยด้วย การขอข้อมูลจากผูป้ ่ วยจะช่วยให้เกิ ดพลังอานาจแห่ งตนในผูป้ ่ วย เริ่ มรู ้จกั ตัวเอง รู ้จกั
ความรู ้สึกตนเองต่อการเจ็บป่ วยและการรักษาและรู ้สึกถึงความสามารถในการควบคุมจัดการที่จะ
ตัดสิ นใจและร่ วมรับผิดชอบต่อสุ ขภาพ
ดังนั้นในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มการเสริ มสร้าง
พลังอานาจ เจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องเพิ่มการปฏิสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วยเพื่อทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการ
เจ็บป่ วยและการรักษา ตลอดจนเรื่ องค่านิยมและความรู ้สึกที่มีต่อการรักษาและวิธีการรักษาที่ได้รับ
อันจะนาไปสู่การหาทางเลือกและรับผิดชอบในทางเลือกที่ตดั สิ นใจแล้ว
3.2.2 การมีส่วนร่ วมของชุ มชน
การทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ เพื่อให้ชุมชนเกิดภาวะสุ ขภาพดีน้ นั ต้องอาศัย
การเปิ ดโอกาสให้มีกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมของประชาชน ไม่ใช่การทางานในลักษณะ
ของการสัง่ การ การสอนที่เน้นการให้ความรู ้ การทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องปรับวิธีทางานเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของชุมชน
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ความหมายของการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
วิลเลี่ยม เออร์วิน (Erwin, 1976, อ้างถึงใน ประสบสุ ข ดีอินทร์ , 2531: 19)
ได้ให้แนวคิดเกี่ยวข้องกับความหมายของการมีส่วนร่ วมว่า การพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมคือ กระบวนการ
ที่ให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในการดาเนิ นงานพัฒนา ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ แก้ปัญหาของตนเอง
เน้นการมีส่วนร่ วมอย่างเข็มแข็งของประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความชานาญของ
ประชาชน แก้ไขปั ญหาร่ วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้อง
องค์การอนามัยโลก (WHO, อ้างถึงใน กันยา กาญจนบุรานนท์, 2539: 980)
ได้ใ ห้ค วามหมายของ คาว่า การมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนว่า หมายถึง กระบวนการซึ่ ง บุค คลและ
ครอบครัวมีส่วนรับผิดชอบในเรื่ องสุ ขภาพอนามัย และสวัสดิการรวมทั้งชุมชนที่อาศัยอยู่ โดย
เน้นหนักในเรื่ องพัฒนาความรู ้ ความสามารถของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเขาเอง
เพ็ญศรี เปลี่ยนขา (2542: 88-89) กล่าวสรุ ปว่า การมีส่วนร่ วมของชุมชน
หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนในชุมชนนั้น เป็ นผูต้ ระหนักถึงปั ญหาในชุมชนของตนเป็ นอย่างดี
สามารถกาหนดปั ญหาสาธารณสุ ข วิเคราะห์ปัญหา และกาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหาของชุมชน
รวมทั้งการแยกแยะปั ญหาที่แก้ไขได้เองจะบริ หารจัดการทันที ส่ วนที่อยู่นอกเหนื อความสามารถ
ก็ตอ้ งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อบุคคลภายนอกชุมชนเป็ นผูแ้ ก้ไขปัญหานั้น
รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่ วม
ฟอนานารอฟฟ์ (Fornaroff, 1981: 104; อ้างถึงใน มรกต ศรี รัตนา, 2535:62)
ได้เสนอว่า กระบวนการมีส่วนร่ วม จะประกอบด้วยอย่างน้อย 1ใน 4ประเภท ของการมีส่วนร่ วมคือ
1. การวางแผน ซึ่ งรวมถึงการกาหนดเป้ าหมาย กลวิธี ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล
2. การดาเนินงาน
3. การใช้บริ การจากโครงการ
4. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง (2526: 272-273) ได้แบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่ วมไว้
4 ประการ
1. การมีส่วนร่ วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา
2. การมีส่วนร่ วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม
3. การมีส่วนร่ วมในการลงทุนและปฏิบตั ิงาน
4. การมีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล
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อคิน รพีพฒั น์ (2547: 107-111) ได้กาหนดช่วงจังหวะ และแบ่งระยะการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชนไว้ดงั นี้
1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข
2. การตัดสิ นใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา
3. การปฏิบตั ิงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. การประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ประโยชน์ จากการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ชุ ม ชนจะได้รั บ ประโยชน์ใ นการมีส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมการพัฒ นาสุ ขภาพ
อนามัย มีดงั นี้คือ (อดิศร วงศ์คงเดช, 2539: 3)
1. ชุมชนตระหนักในปัญหาของตนเอง และตระหนักที่จะมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาหรื อแก้ปัญหาของตน
2. ชุมชนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยูใ่ นรู ปของความคิด การ
ตัดสิ นใจและการกระทาได้อย่างเต็มที่
3. เป็ นการระดมทรัพยากรมนุษย์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชน
4. ชุมชนจะมีความรู ้สึกในความเป็ นเจ้าของ ทาให้การพัฒนามีความมัน่ คง
ถาวร และประหยัด
5. เป็ นขบวนการพัฒนาความสามารถ และพลังของชุ มชนในการพึ่งพา
ตนเอง
6. เป็ นการส่ งเสริ มระบอบประชาธิปไตย
7. ชุมชนรับผิดชอบ และมีอานาจสูงสุ ดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
8. เป็ นการแสดงออกถึงการเคารพ นับถือ เชื่ อใจ ไว้ใจ รั กและศรัทธาใน
ชุมชนว่ามีความรู ้ความสามารถ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนา จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดต้องอาศัย
ปัจจัยหลายประการ คือ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็ นตัวการสาคัญที่จะผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน หากเจ้าหน้าที่ขาดแนวคิด ขาด
ความเชื่ อมัน่ ว่าประชาชนนั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ และมีวิธีการที่จะไปครอบงา
ความคิดของประชาชน คิดว่าตนเป็ นผูใ้ ห้ และประชาชนเป็ นเพียงผูร้ ับแล้ว การพัฒนานั้น ๆ ก็จะ
ประสบความล้มเหลวและขาดความต่อเนื่อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนก็จะไม่เกิดขึ้น
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2. ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารในระบบราชการ ลักษณะของการบริ หาร
ยังไม่เอื้ออานวยต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนมากนัก เพราะการดาเนิ นงานราชการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ มุ่งที่จะให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นการทางานจึงเป็ นลักษณะสั่งการ มากกว่า การ
ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมโดยตรง อานาจการตัดสิ นใจอยู่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบตั ิงานที่
สัมผัสกับชุมชนโดยตรง มักจะขาดอานาจการตัดสิ นใจ การทางานจะต้องเป็ นไปตามคาสั่งของ
หน่วยเหนื อ บางครั้งงานที่สั่งการมาไม่สอดคล้องกับปั ญหาที่แท้จริ งของชุมชน และชุมชนเองก็ไม่
สามารถแสดงออกถึงความต้องการได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีความสัมพันธ์
กันในการทางาน และไม่มีเป้ าหมายในการวางแผนงานร่ วมกัน ทั้งนี้ เพราะปั ญหาของชุมชนมิได้
เนื่ องมาจากสาเหตุเดี ยว แต่เนื่ องจากสาเหตุต่างๆ ที่มีความจาเป็ นที่จะต้องอาศัยการวางแผน เพื่อ
แก้ปัญหาร่ วมกันของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน ปัจจัยด้านนี้มีผล
ต่อการมีส่วนร่ วมของชุ มชนเป็ นอันมาก ชุ มชนแต่ละชุ มชนมีปัจจัยที่จะเอื้ ออานวยแตกต่างกัน
ออกไป บางชุ ม ชนมี ก ารรวมตัว กัน ง่ า ย มี ก ารเสี ย สละช่ ว ยเหลื อ กัน ชุ ม ชนนั้น ก็มี โ อกาสที่ จ ะ
เสริ มสร้ างการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนได้ง่ายกว่าชุ มชนซึ่ งต่างคนต่างอยู่ เอารั ดเอาเปรี ยบ และมุ่ง
ผลประโยชน์ของตนเองเป็ นหลัก อย่างไรก็ตามมีวิธีการที่เรี ยกว่ากระบวนการการจัดองค์กรชุมชน
ที่จะช่วยให้ชุมชนได้รวมตัวกัน
เทคนิคการเสริมสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
การทางานที่มุ่งหวังให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาอย่างแท้จริ งจะต้องมี
ลักษณะที่สาคัญ 5ประการ คือ (กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง, 2540: 27–29)
1. การยอมรับและยึดมัน่ ในหลักการมีส่วนร่ วมของชุมชน หน่วยงานที่ทางาน
พัฒนาจาเป็ นต้องยอมรับ และยึดมัน่ ในหลักการมีส่วนร่ วมของชุมชน กล่าวคือ
1.1 มีความเชื่อมัน่ ต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ของชุมชน
1.2 การทางานร่ วมกันโดยใช้สติปัญญา ความอดทน เพื่อก่อให้เกิดการมี
ส่ วนร่ วมอย่างแท้จริ ง ตามวิถีทางประชาธิปไตย บางครั้งต้องใช้เวลาทาความเข้าใจร่ วมกัน
2. การดาเนินงานอย่างมีข้นั ตอน และให้ความสาคัญกับกระบวนการเรี ยนรู ้
ของประชาชนในกระบวนการทางานกับชุ มชนจะต้องมีการทางานอย่างมีข้ นั ตอนและต่อเนื่ อง
นับตั้งแต่
2.1 การศึกษา วิเคราะห์ชุมชนและกลุ่มคน
2.2 การประมวลความต้องการปัญหาร่ วมกับชุมชน
2.3 การตรวจสอบข้อมูล
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2.4 การร่ วมตัดสิ นใจ
2.5 การร่ วมวางแผนและปฏิบตั ิงาน
2.6 การร่ วมกันตรวจสอบการทางานโดยชุมชน
ซึ่ งขั้นตอนการทางานเหล่านี้ จะต้องเน้นที่จะสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้
ให้กบั ชุมชน เพื่อที่จะพึ่งตนเองได้ในระยะยาว
3. การปรับบทบาทของผูป้ ฏิบตั ิงานจากการยอมรับและยึดถือในหลักการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน บทบาทของผูท้ ี่ป ฏิ บ ตั ิ ง านร่ ว มกับ ชุ ม ชนจาเป็ นจะต้อ งปรั บ บทบาทในการ
ทางาน กล่าวคือ
3.1 บทบาทของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ต้องปรับจากเป็ นผูด้ าเนิ นงานหลัก
(ศูนย์กลางการทางาน) มาเป็ นบทบาทผูเ้ อื้ออานวย และบทบาทผูส้ นับสนุนทางวิชาการ เทคนิคการ
ทางานต่าง ๆ โดยการปรับบทบาทส่ วนนี้ คงต้องค่อยเป็ นค่อยไปตามสถานการณ์ และความพร้อม
ของแต่ละชุมชน
3.2 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ข ในการทางานพัฒนาที่มุ่งให้
ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่ วม จาเป็ นจะต้องมีเทคนิ คการทางานที่จะเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน
มากขึ้น เพราะอาสาสมัครสาธารณสุ ขเป็ นตัวแทนของชุมชน และมีความใกล้ชิดกับชุมชน มากกว่า
เจ้าหน้าที่ ดังนั้นเทคนิคที่อาสาสมัครสาธารณสุ ขพึงฝึ กฝน คือ
3.2.1 การศึกษาหาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และระบุปัญหา ตลอดจน
เรี ยงลาดับความสาคัญของปั ญหา
3.2.2 ให้ความรู ้กบั ชุมชนในรู ปแบบของการฝึ กอบรม และการศึกษา
ดูงาน
3.2.3 ติดต่อประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ ก าร
สนับสนุ น และควรเปิ ดโอกาสให้ชุมชนหรื อตัวแทนไปติดต่อประสานงานด้วย เพื่อเขาเหล่านั้นจะ
ได้ติดต่อประสานงานเองได้ในภายหลัง
3.2.4 กระตุน้ กลุ่มเป้ าหมาย ให้เกิดกลุ่มแก้ปัญหาของตนเอง
3.2.5 ให้คาปรึ กษาแนะนา
3.2.6 ติดตามผลและมีการสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกับชุมชน
3.2.7 สร้างผูน้ าและพัฒนาสมาชิกของชุมชน
3.2.8 เป็ นสื่ อ กลางในการประสานงานระหว่า งกลุ่ ม เพื่อ ให้เกิด
เครื อข่ายหนุนช่วยซึ่งกันและกัน
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4. การปรับระบบบริ หารงานที่เอื้ออานวย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็ นต้องมี
การปรับระบบบริ หารงานบางส่ วน เพื่อสนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในส่ วนของ
การวางแผนการทางานของชุ ม ชน การติ ด ตามงานและการประเมิ น ผลกิ จ กรรม และผลการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นบางครั้ งยังต้องมีการปรั บเปลี่ยนระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์
เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทางานอีกด้วยและหน่ วยงานอาจต้องให้ความสาคัญในการทางาน
กับหน่วยงานอื่น ทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน ในลักษณะของการเป็ นพันธมิตรภาคีให้มากขึ้น
5. การแสวงหาปั จจัยสนับสนุ นอื่น ๆ หน่ วยงานจาเป็ นต้องแสวงหาปั จจัย
สนับสนุ นในการทางานร่ วมกับชุ มชนให้มากขึ้น ทั้งในด้านทรัพยากร ภาษีทอ้ งถิ่น การให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร ความร่ วมมือของสื่ อมวลชน ตลอดจนระบบกฎหมายที่เอื้ออานวย เช่น การเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามารับรู ้ และมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์และให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่อกฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้โดยตรงแก่ทอ้ งถิ่นในรู ปของประชาพิจารณ์ เป็ นต้น
3.3 แนวคิดสาธารณสุ ขแนวใหม่ เพือ่ การบริการหัวใจมนุษย์
ในปั จจุบนั ถึงแม้ว่า หน่ วยงานที่ดูแลสุ ขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ
ระดับตติยภูมิ ได้มีการพัฒนาระบบและพฤติกรรมบริ การต่างๆ เช่น เน้นให้ผใู ้ ห้บริ การมีพฤติกรรม
การบริ การที่เข้าถึงผูร้ ับบริ การมากขึ้น มีคุณลักษณะการให้บริ การที่ดี มีความเมตตา เอื้ออาทร และ
ดูแลผูร้ ั บบริ การทั้ง 4 มิ ติ ที่ ครอบคลุมทั้งร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่ งผลให้ผู ้
ให้บริ การมีพฤติกรรมการบริ การที่เปลี่ยนไปจากเดิ มกล่าวคือ มีการให้บริ การที่ดี มีความเมตตา
และเอื้ออาทรต่อผูร้ ับบริ การเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
สุ ขภาพในปั จจุ บนั ซึ่ งพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับบริ การด้านสุ ขภาพมากขึ้น
ประกอบกับมาตรฐานการบริ การของระบบที่เป็ นตัวกากับพฤติกรรมการบริ การ ให้ตรงกับความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การที่มีความเจ็บป่ วย พฤติกรรมบริ การเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การกาหนดขึ้น
ภายใต้กรอบความรู ้ทางหลักวิชาการเพื่อกาหนดเป็ นแนวทางในการดูแลโรคและการเจ็บป่ วย บางครั้ง
อาจทาให้การบริ การไม่ครอบคลุมกับความต้องการที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การที่มาจากความแตกต่าง
ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีการดาเนินชีวิต ซึ่งยังเป็ นปัญหาที่พบว่า การบริ การที่เป็ นอยู่
นั้นเป็ นการบริ การที่ “ มุ่งเน้นโรคเพื่อต้องการให้พน้ ทุกข์และโรค” พฤติกรรมบริ การที่มุ่งเน้นใน
การรักษาโรคนั้นมีเจตนาที่จะช่วยเหลือผูร้ ับบริ การให้พน้ ทุกข์และโรค อาการเจ็บป่ วย ผูใ้ ห้บริ การ
มักลืมที่จะเข้าใจชีวิตคนที่มีความแตกต่างกันในการดาเนินชีวิต ทาให้การดูแลและแนะนาไม่สอดคล้อง
กับชีวิตจริ ง (สุ ริยะ วงศ์คงคาเทพ, 2550) ดังจะเห็นได้จากการบริ การสุ ขภาพที่ยงั มีผปู ้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
ด้วยโรคความดันโลหิ ตสู ง หรื อโรคเบาหวาน ฯลฯ เข้ามารับบริ การตามนัดเป็ นจานวนมาก และ
ผูป้ ่ วยเหล่านี้มกั มาตามนัดด้วยอาการเดิมๆ ผูใ้ ห้บริ การมีเป้ าหมายในการบริ การเหมือนกันคือ มุ่งจะ
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ให้ผรู ้ ับบริ การหายจากโรคหรื อสามารถควบคุมอาการของโรคได้ และให้บริ การในรู ปแบบการจ่าย
ยาให้กลับไปรั บประทานที่ บา้ น การสอนสุ ขศึกษา และนัดกลับมาพบแพทย์ตามเวลาที่กาหนด
พฤติกรรมบริ การในรู ปแบบนี้ ผใู ้ ห้บริ การปฏิบตั ิเป็ นประจาจนเป็ นเรื่ องปกติ
ขณะเดียวกัน ผูใ้ ห้บริ การ มักจัดการบริ การที่เน้นให้ผรู ้ ับบริ การปรับพฤติกรรม
สุ ขภาพตามที่กาหนด (สุ ริยะ วงศ์คงคาเทพ, 2550) จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการดูแลสุ ขภาพเมื่อการ
เจ็บป่ วยเกิดขึ้น สิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การต้องการ คือ การปรับพฤติกรรมสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การตามลักษณะ
ของโรคที่เป็ น เช่ น เมื่อเจ็บป่ วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง จาเป็ นต้องควบคุมอาหาร
และคิดตามหลักวิชาการว่า หากผูร้ ับบริ การสามารถปรับพฤติกรรมสุ ขภาพได้ตามที่กาหนด จะทา
ให้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น หายจากโรคที่เป็ น สามารถอยู่กบั โรคได้อย่างปกติ หาก
ปฏิบตั ิตามได้อย่างครบถ้วนก็จะเป็ นผลดีต่อสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ
ในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูใ้ ห้บริ การเพื่อปรับพฤติกรรมสุ ขภาพนั้น ใน
สภาพความเป็ นจริ งของชีวิตผูร้ ับบริ การแต่ละคนมีบริ บทในการดาเนิ นชีวิตที่แตกต่างกัน บางครั้ง
อาจมีขอ้ จากัด ไม่ได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนา ดังกรณี ตวั อย่างของผูป้ ่ วยเบาหวานที่ได้รับคาแนะนาให้
ควบคุมอาหาร ออกกาลังกายและการรับประทานยาอย่างเคร่ งครัด ในความเป็ นจริ งผูป้ ่ วยไม่ได้
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาเนื่องจาก ข้อจากัดของชีวิตและครอบครัว คือ ผูป้ ่ วยมีอาชีพรับจ้างแบกขอและ
เข็นของในตลาด ใช้แรงงานในการทางาน จึงต้องรับประทานอาหารปริ มาณมาก ไม่ได้ทากับข้าง
กินเอง อาหารที่กินส่ วนใหญ่จะเป็ นอาหารถุง หรื อบางครั้งกินอาหารตามสั่ง เท่ากับว่ามีพฤติกรรม
การกิ น ที่ แ ตกต่ า งไปจากคาแนะนา ส่ ง ผลให้เ กิ ด การกลัว การถู ก ตาหนิ จากเจ้าหน้าที่ ทาให้มี
พฤติกรรมปกปิ ดข้อมูลที่แท้จริ งเมื่อมารับบริ การอันจะส่ งผลต่อการรักษาและการปรับพฤติกรรม
สุ ขภาพ
เมื่อถึงเวลาจะต้องมาตรวจตามนัด ผูป้ ่ วยรายนี้ จะควบคุมอาหารก่อนมาเจาะเลือด
2-3 วัน เพื่อให้ค่าระดับน้ าตาลในเลือดไม่สูง และไม่ถูกกตาหนิ จากผูใ้ ห้บริ การ ส่ งผลต่อความพึง
พอใจในการรักษา ขณะเดียวกันผูใ้ ห้บริ การก็จะมีความภาคภูมิใจว่าทางานได้ผลเนื่ องจากเข้าใจว่า
สามารถให้บริ การได้ตรงและแก้ปัญหาได้ตามสภาพปั ญหาของผูร้ ับบริ การ ในกรณี ดงั กล่าวปั ญหา
การควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานก็ยงั คงอยู่ โดยที่ผใู ้ ห้บริ การไม่สามารถ
เข้าถึงพฤติกรรมที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การ กรณี เช่นนี้ ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
อาจเรี ยกได้ว่า ยืนคนละขั้ว มีความคิด ความเข้าใจไม่ตรงกัน ทาให้บริ การสุ ขภาพจากผูใ้ ห้บริ การ
ตอบสนองเฉพาะปั ญหาสุ ขภาพที่พบ แต่ไม่ตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การอย่างแท้จริ ง
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ปัญหาประการต่ อมา บางครั้ งระบบบริ ก ารสุ ขภาพจะมี ก ารเอื้ อ ประโยชน์ต่ อ
ผูร้ ับบริ การในสิ่ งที่คิดว่าผูร้ ับบริ การยังขาดแคลน โดยไม่สนใจความต้องการที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
(สุ ริยะ วงศ์คงคาเทพ, 2550) เพราะคิดว่าสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การจะเอื้อให้น้ นั เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดที่จดั ให้ได้
แต่ปรากฏว่าการให้น้ นั ไม่ได้ตอบสนองต่อประโยชน์ในการดาเนิ นชีวิตของผูร้ ับบริ การอย่างแท้จริ ง
ดังกรณี ตวั อย่าง ผูป้ ่ วยหญิงอายุ 57 ปี ป่ วยเป็ นอัมพฤตจากหลอดเลือดในสมองตีบ แขนขาซีกซ้าย
อ่อนแรง นอนอยู่บนที่นอน ไม่สามารถลุกนั่งได้เอง พูดได้เป็ นคาๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขได้ออก
เยี่ยมบ้าน เมื่อถึงหน้าบ้านเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นปั สสาวะและกลิ่นอับของที่นอน มองเห็นไก่ที่บา้ นของ
ผูป้ ่ วยเลี้ยงไว้มาเดิ นป้ วนเปี้ ยนอยู่ใกล้ที่นอน มีข้ ีไก่อยู่ที่ขา้ งเตียง ส่ วนผูร้ ับบริ การนั้น นอนอยู่คน
เดียว ข้างเตียงมีโต๊ะเล็กๆ วางน้ าดื่ม และขวดไวตามิลค์ที่ดื่มแล้ว เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยกับลูกชาย
จึงรู ้ว่า แม่ป่วยมา 5 ปี พ่อบอกว่าจะไม่รักษาแล้ว ไม่ได้พาไปหาหมอ ปล่อยให้แม่เป็ นไปในสภาพ
อย่างนี้ ลูกชายบอกว่า ตอนนี้ ก็ย่งุ ยากในการดูแลแม่มาก แม่ป่วยอย่างนี้ ไม่ได้ทางานเต็มที่ เขาจะ
ให้ข้ ึนเป็ นหัวหน้างานก็ไม่ได้ จะแต่งงานก็ไม่กล้าพาแฟนมาให้รู้จกั แม่ หากแม่ไม่อยู่ก็คงดีกว่านี้
พยายามดูแลแม่ ซื้อข้าวต้มให้กิน หรื อไม่ก็ให้กินไวตามิลค์ วันละ 3-4 ขวด อาบน้ าให้ 3 หรื อ 4 วัน
ต่อครั้ง เพราะไม่มีเวลา เจ้าหน้าที่ได้ชวนลูกชายและเพื่อนบ้านช่วยกันทาความสะอาดบ้าน และผูก
ผ้าขาวม้ากับเสาบ้านเพื่อช่วยในการทากายภาพ พูดคุยกับลูกชายในการดูแลเรื่ องอาหาร การทา
ความสะอาดและการทากายภาพ และก่อนกลับได้มอบเงินสงเคราะห์ให้และขึ้นทะเบียนผูพ้ ิการ
จากนั้นอีก 2 เดื อนต่อมา เจ้าหน้าที่คนเดิมได้ติดตามเยี่ยมอีก พบว่า ผูป้ ่ วยและสภาพความเป็ นอยู่
เป็ นไปในสภาพเดิ มเหมือนที่ ได้เยี่ยมในครั้ งแรก อุปกรณ์ กายภาพที่ทาให้ไม่ได้ใช้งาน จากการ
สอบถามเพื่อนบ้านทาให้รู้วา่ ไม่เห็นลูกชายทากายภาพให้ผปู ้ ่ วย
จะเห็นได้ว่าสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การเอื้อให้ดว้ ยความคิดว่าดีที่สุด แต่ไม่ได้เกิดประโยชน์
ต่อตัวผูร้ ับบริ การทั้งหมด เนื่ องมาจากผูใ้ ห้บริ การไม่เข้าใจบริ บทชีวิต มองไม่เห็นความจริ งของ
ชีวิตของผูร้ ับบริ การ บางครั้งการให้บริ การที่เอื้อประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การในสิ่ งที่ขาดอยู่ โดยคิดว่า
ผูร้ ับบริ การควรจะได้รับการบริ การบางอย่างที่ดีในขณะนั้น แต่ในความเป็ นจริ งไม่สามารถที่จะทา
ให้เกิดความยัง่ ยืนได้ เพราะไม่ใช่ส่ิ งที่ขาดจริ งในการดาเนินชีวิตของเขา แต่ผใู ้ ห้บริ การคิดไปเองว่า
เป็ นสิ่ งที่เขายังขาดอยู่ เป็ นการตัดสิ นตามกรอบความคิด และมุมมองของเจ้าหน้าที่
จากสภาพปั ญหาทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ผูใ้ ห้บริ การนั้นมีความตั้งใจใน
การให้บริ การสุ ขภาพ โดยมุ่งหวังให้ผรู ้ ับบริ การได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในโรคที่เป็ น และปั ญหา
ที่เป็ นความทุกข์จากการเจ็ บป่ วย ทั้งด้านร่ างกาย ความยากลาบาก และการขาดแคลนสิ่ งจาเป็ น
พื้นฐานในการดารงชีวิตต่างๆก็ได้รับการแก้ไข ลักษณะการให้บริ การเช่นนี้ ผูใ้ ห้บริ การให้โดยการ
เข้าใจ เข้าถึง และมองเห็นปั ญหาของผูร้ ับบริ การในช่วงระยะเวลาที่เจ็บป่ วยจากโรคในขณะนั้น แต่
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ในขณะเดียวกันหากมองภาพชีวิตของคนๆหนึ่ง ในขณะที่ไม่ได้เจ็บป่ วยภาระที่ตอ้ งแบกรับ ทั้งการ
ทามาหากิ น การดู แ ลคนในครอบครั ว ถื อเป็ นภาวะปกติ ที่เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ งทุ ก คนจะต้องเผชิ ญ เมื่ อ
เจ็บป่ วยเกิดขึ้นความทุกข์และภาระที่ตอ้ งแบกรับที่มีอยูเ่ ดิมนั้นจึงหนักขึ้นมากกว่าเดิม ผลกระทบนี้
ทาให้ต ้อ งปรั บ ตัว ทั้ง ปรั บ ตัว จากการเจ็บ ป่ วยและการใช้ชี วิ ต เช่ น การเจ็บ ป่ วยที่ ต ้อ งนอน
โรงพยาบาลแล้วต้องผ่าตัด หลังผ่าตัดทางานไม่ได้อีก 6 เดือน ทุกข์จากการเจ็บป่ วยได้รับการดูแล
แก้ไข แต่ทุกข์ที่เกิดควบคู่กบั การเจ็บป่ วยหลังผ่าตัด เช่น เศรษฐกิจของครอบครัวใครจะเป็ นผูห้ า
รายได้ ใครจะดูแลบุตรหลาน ยังเป็ นปั ญหาและความทุกข์ที่ยงั คงมีอยู่ เมื่อเกิดการเจ็บป่ วยขึ้นหาก
ภาระเหล่านี้ ไม่สามารถผลักให้ผอู ้ ื่นรับผิดชอบแทนได้ แต่จาเป็ นต้องมีการปรับตัวเพื่อไม่ให้การ
เจ็บป่ วยนั้นต้องกระทบกับภาระอื่น ๆ โดยการปรับตัวนั้น จะพยายามปรับให้น้อยที่สุดหรื อให้
ใกล้เคียงกับสภาพเดิ ม ปรั บตัวตลอดเวลาตั้งแต่การประเมินอาการและเลือกวิธีการอื่นๆในการ
เยียวยาความเจ็บป่ วยเพื่อลดผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวิตและการประกอบอาชีพให้นอ้ ยที่สุด ซึ่ ง
สิ่ งเหล่านี้ เป็ นจุดที่ผใู ้ ห้บริ การต้องทาความเข้าใจเพื่อให้สามารถดูแลและบริ การแบบองค์รวมได้
อย่างครอบคลุมมากที่สุด ขณะเดียวกัน จะเห็นว่า หากผูใ้ ห้บริ การมองภาพที่กว้างออกไปจากปั ญหา
การเจ็บป่ วย จะทาให้เห็นความทุกข์ของผูร้ ับบริ การที่เกี่ยวโยงกับเงื่อนไขการดารงชีวิตของแต่ละ
คน อันจะส่ งผลต่อการดูแลที่เข้าใจ เข้าถึงหัวใจของความเข้าใจมนุษย์เพิ่มมากขึ้น “ การเข้าใจชีวิต
คนจึงมีความสาคัญ” การไม่เข้าใจความเป็ นจริ งในชีวิตของผูร้ ับบริ การ ส่ วนหนึ่งมาจากการมองไม่
เห็นความจริ งของผูร้ ับบริ การซึ่ งเป็ นผลมาจากการใช้ตวั เองในการมอง กล่าวคือ การใช้ประสบการณ์
ของตนเอง ใช้ความรู ้ที่ได้ศึกษามาจากตารา ในการระบุปัญหาของผูร้ ับบริ การ และให้การช่วยเหลือ
ดูแลตามปั ญหาที่ มองเห็ น ซึ่ งล้วนแล้วแต่มาจากกรอบความคิดของผูใ้ ห้บริ การ สิ่ งเหล่านี้ คือ
“ทัศนคติและมุมมองที่มาจากความคิดของผูใ้ ห้บริ การเป็ นหลัก” โดยไม่ได้มองอย่างเป็ นกลาง หรื อ
ที่เรี ยกว่า อคติ (Bias) คือการใช้ความคิด ความรู ้ สึ ก ประสบการณ์ ของตนเองที่ผ่านมาไปตัดสิ น
เหตุการณ์หรื อสิ่ งที่ตนเองเห็น รับรู ้ ซึ่ งหากมองบุคคล สถานการณ์ และสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช้
มุมมองของตนในการตัดสิ น มองด้วยความเป็ นกลาง ก็จะทาให้เข้าใจสภาพจริ งของผูร้ ับบริ การมาก
ขึ้น ซึ่ งการที่จะมองให้สภาพจริ งนั้น ต้องอาศัยกระบวนการปรับทัศนคติ ถ้าไม่ปรับทัศนคติ ไม่วาง
ความรู ้สึกของตัวเอง ก็จะตัดสิ นผูอ้ ื่น ทาให้คิดและตัดสิ นใจให้บริ การตามมุมมองของผูใ้ ห้บริ การ
การเข้าใจความเป็ นจริ ง ของชี วิต จะเป็ นพื้ น ฐานก่ อ นที่ จ ะวางแผนในการให้บริ การทางสุ ขภาพ
ยอมรับความจริ งที่เกิดขึ้นกับผูร้ ับบริ การมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั อันจะนาไปสู่ การวางแผนใน
การให้บริ การสุ ขภาพต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกัน การเข้าใจความเป็ นจริ งของชีวิตไม่ได้หมายความว่า
จะยอมรับในพฤติกรรมของผูร้ ั บบริ การทุกอย่างเสมอไป ต้องค่อยๆเรี ยนรู ้ความเป็ นจริ งและหา
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วิธีการปรับที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตน้อยที่สุด ทั้งนี้ ตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานของการตัดสิ นใจของ
ผูร้ ับบริ การ
ทั้งหมดที่กล่าวนี้ จะเห็นว่าการบริ การสุ ขภาพจะเป็ นการทางานที่อยู่บนปรัชญา
แนวคิดที่ให้ความสาคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านการดูแลแบบองค์รวม การเสริ มพลังการพึ่งตนองของ
ประชาชน การมีส่วนร่ วมของประชาชน นัน่ หมายความว่า สถานบริ การที่อยูใ่ นหน่วยบริ การปฐม
ภูมิ มีบทบาทมิใช่เพียงการให้บริ การสาธารณสุ ขที่หยิบยืน่ ต่อประชาชน หรื อคิดแทนประชาชน ไป
ทุกเรื่ อง แต่มีคุณค่า มีความสาคัญในลักษณะที่เป็ นส่ วนหนึ่งของผูด้ ูแลชีวิตของประชาชนในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง ที่เชื่อมประสานระหว่างความต้องการบริ การสุ ขภาพที่มีความหลากหลายไม่แยกส่ วน
กับระบบบริ การสาธารณสุ ขที่เป็ นทางการ และมีความแยกส่ วนเป็ นด้านๆ รวมทั้งมีบทบาทของ
การสร้างให้เกิดความตื่นตัว ความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
(วิชยั โปษยะจินดา, 2554)
กล่ า วโดยสรุ ป แนวคิ ด สาธารณสุ ขแนวใหม่ เพื่อการบริ ก ารหัว ใจมนุ ษ ย์ เป็ น
แนวคิดที่ใช้สาหรับพัฒนาเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การสุ ขภาพ โดยมุ่งให้ผบู ้ ริ การเข้าใจทุกข์ เข้าใจในชีวิต
ของผูร้ ับบริ การที่เกี่ยวโยง กับเงื่อนไขการดาเนิ นชีวิต เมื่อเข้าใจแล้วการให้บริ การจะไม่เป็ นการ
สั่งการหรื อบังคับ ให้ทาตามคาแนะนา แต่จะคานึงถึงความต้องการของประชาชนผูร้ ับบริ การ
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ตอนที่ 4 แนวคิดเกีย่ วกับโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
1. ที่มาของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เริ่ มต้นดาเนินการในเดือนกันยายน 2552จานวน
1,000 แห่ ง และมีความพยายามที่ จะขยายออกไปจนครบทัว่ ทุกตาบลในประเทศไทย จนในปี พ.ศ.
2555 มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลจานวน 9,764 แห่ง (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2556)
2. การทางานของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
บทบาทภารกิจของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล คือ หน่วยบริ การสุ ขภาพของ
รัฐที่มีภารกิจดูแลสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่ระดับตาบลครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ ป้ องกันโรค และรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยมีเป้ าหมายในการส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกคน
ทุกวัย สามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีสุขภาวะมากที่สุด เท่าที่พ้ืนฐานสุ ขภาพของแต่ละบุคคลจะ
สามารถเอื้ออานวย บุคลากรของโรงพยาบาลมุ่งทางานสนับสนุ นให้ประชาชน ทั้งผูท้ ี่มีสุขภาพ
แข็งแรง ผูท้ ี่กาลังเจ็บป่ วย ผูท้ ี่ทุพพลภาพ หรื อเป็ นโรคเรื้ อรัง ดาเนินชีวิตด้วยวิถี “สร้างนาซ่อม” ซึ่ง
เน้นการป้ องกันไม่ให้เกิดโรคหรื อภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่สามารถป้ องกันได้ รวมถึงอุบตั ิเหตุ เช่น
การสนับสนุ นให้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการในปริ มาณและสัดส่ วนที่เหมาะสมตามวัย
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การออกกาลังกายอย่างพอเหมาะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ห่ างไกล
มลพิษ ลดโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตราย เกิดความสมดุลทางด้านจิตใจ เป็ นต้น
ด้านการบริ หารงานของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลนั้น เกิดจากการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน ซึ่งประกอบองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคราชการ เอกชน และผูแ้ ทนจากภาคส่ วน
ต่างๆ ของชุ มชน โดยทุกฝ่ ายต่างเข้าร่ วมในคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาล และจัดทา
แผนปฏิบตั ิงานตลอดจนร่ ว มกากับดูแลการทางาน เพื่อให้โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ทางานสนองตอบต่อปั ญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริ ง
การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล. เป็ นการ
ทางานร่ วมกับคณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) เข้าไปปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ชุมชน เพื่อค้นหาปั ญหา กลุ่มเสี่ ยง และจัดบริ การให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของสภาพปั ญหา
ความต้องการ ตลอดจนสภาพสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่ น การจัดกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
ให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้กาลังใจกันและกัน ซึ่งเป็ นกระบวนการให้ความรู ้และ
สนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยและญาติสามารถควบคุมปั จจัยเสี่ ยงของโรคได้อย่างเหมาะสมกับเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่และบุคคล
หากจะกล่ า วไปแล้ว การทางานของโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพตาบล เป็ นการ
ทางานเชิงรุ ก ไม่จากัดพื้นที่ทางานอยูใ่ นตัวโรงพยาบาล แต่ถือว่าพื้นที่ท้ งั ชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นที่บา้ น
โรงเรี ยน แหล่งประกอบการ ฯลฯ เป็ นฐานปฏิบตั ิการในการดูแลสุ ขภาพประชาชนทั้งสิ้ น โดยให้
ความสาคัญต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นอันดับแรก การทางานเชิงรุ ก หมายถึง การทางานที่มีการ
วางแผนงานเพื่อป้ องกันปั ญหาหรื อลดความรุ นแรงของปั ญหา สามารถคาดการณ์ ส่ิ งที่จะเกิดขึ้น
ล่วงหน้าได้ดว้ ยข้อมูลที่มีอยู่ และพร้อมตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มุ่งเน้น
ที่ความรู ้ ทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพในที่สุด ด้วยการใช้กลยุทธ์ เทคนิค องค์
ความรู ้และเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่ละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล (มิใช่เชิงรุ กอดีตที่ปฏิบตั ิ
กันมา หรื อเข้าใจตามความหมายเดิม ที่เข้าไปปฏิบตั ิงานในชุมชนเพียงอย่างเดียว) การบริ การเชิงรุ ก
จะเป็ นการช่ วยให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุ ขภาพให้ได้อย่างยัง่ ยืน โดยเป็ นการบริ การที่ตอ้ ง
ครอบคลุมทั้งเรื่ องการสร้างสุ ขภาพและการซ่อมสุ ขภาพ (รักษาพยาบาล) มีภารกิจการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ ป้ องกันโรค และอนามัยสิ่ งแวดล้อม เป็ นการให้บริ การทั้งในและนอกสถานที่โดยคานึงถึง
(1) การดูแลแบบองค์รวมและต่อเนื่ อง (2) การมีทีมสหวิชาชีพ และเครื อข่ายสุ ขภาพ (3) การมีส่วน
ร่ วมของชุมชน (4) การนามาตรฐานวิชาชีพมาสู่ การปฏิบตั ิการพิทกั ษ์สิทธิ์ และศักดิ์ศรี ของผูใ้ ห้และ
ผูร้ ับบริ การ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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2.1 บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
รู ปแบบที่เห็นได้ชดั ของบริ การเชิงรุ กในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล. คือ
ความพยายามในการจัดตั้งบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้บริ การแบบ
ครบวงจร ทั้งด้านการรักษา การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกันโรคแบบองค์รวม โดยมีชุดให้
ความรู ้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับอาการป่ วย ภาวะเสี่ ยง และภาวะ
สุ ขภาพจุดบริ การดังกล่าว เช่น กรณี จดั เป็ นห้อง ภายในห้องจะเป็ นจุดรวมของบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
ที่จดั ไว้สาหรับทุกกลุ่มอายุ โดยอาจแบ่งกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สตรี มีครรภ์ เด็ก 0-5 ปี เด็ก 6-12 ปี วัยรุ่ น
วัยทางาน ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง หรื อแบ่งเป็ นงานต่างๆ ที่สาคัญ เช่น งานให้คาปรึ กษา
ทัว่ ไป งานสุ ขภาพจิต งานทันตกรรม งานป้ องกันโรคไม่ติดต่อ ที่จุดบริ การจะเน้นการให้ความรู ้
หรื อสุ ขศึกษาเป็ นหลัก ร่ วมกับการตรวจสุ ขภาพเชิงรุ ก (ตรวจค้นหาโรค ก่อนเกิดโรค เพื่อหาภาวะ
เสี่ ยง) หรื อการคัดกรองสุ ขภาพโดยมีมาตรฐานว่า กลุ่มอายุใด ควรมีการตรวจสุ ขภาพเรื่ องใดบ้าง
(การบริ การเชิงรุ ก รุ กล้ าเข้าไปในความคิด ความเข้าใจ ความรู ้สึก ของบุคคล เพื่อให้มีความรู ้และ
ทัศนคติที่เหมาะสม นาไปสู่ การมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง) โดยมีแนวทางการดาเนิ นงานสุ ข
ศึกษา ดังนี้
มีมาตรฐานการให้ความรู ้ หรื อสุ ขศึกษาแยกตามกลุ่มอายุและงาน
1. มีการวางแผนสุ ขศึกษา
2. มีทีมพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ (สหวิชาชีพ)
3. มีการจัดกิจกรรมสุ ขศึกษา การเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะด้านสุ ขภาพ เช่น มีการ
ฉายวิดีทศั น์ โดยใช้สื่อความบันเทิงสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน เพื่อชักจูงใจให้เห็นความสาคัญ
ของการสร้างสุ ขภาพ
4. มีการสร้างนวัตกรรมในการให้สุขศึกษา เช่น จัดมุมสุ ขภาพดี ซึ่ งเป็ นแนว
ทางการดาเนินงานสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ใช้ระบบสื่ อสารสุ ขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
ของประชาชน โดยจัดวางชุ ดสื่ อประชาสัมพันธ์มุมสุ ขภาพดี ในจุดบริ การ เพื่อเป็ นการปลูกฝั ง
ค่านิยมในการดูแลสุ ขภาพแก่ประชาชน ผลิตสื่ อรู ปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย บางประเทศ
ใช้เป็ นตูค้ อมพิวเตอร์ (คล้ายตูเ้ ล่นเกมในห้างสรรพสิ นค้า) เพื่อกระตุน้ ให้ประชาชนเกิดความสนใจ
โดยดัดแปลงมาจากการเล่นเกม เช่น ถามตอบปั ญหา ทายภาพ (สื่ อนิ ทรรศการเพื่อการสื่ อสาร
สุ ขภาพ ตูเ้ รี ยนรู ้ทางสุ ขภาพด้วยระบบสัมผัส ที่ใส่ เอกสารแผ่นพับความรู ้สุขภาพ) โดยสรุ ปแล้ว
รู ปแบบบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว มีลกั ษณะดังนี้
4.1 มีบริ การซักประวัติ และบันทึก โดยมีแบบบันทึกแยกตามกลุ่มอายุหรื อ
ตามลักษณะงานที่มาขอรับบริ การ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

66
4.2 มีมาตรฐานในการให้บริ ก ารแยกตามกลุ่ม เช่ น เด็กต้องซักประวัติ
อะไรบ้าง ตรวจสุ ขภาพด้านใดบ้าง ความรู ้ที่ให้เรื่ องใดและให้ใครบ้าง วิธีการที่ให้ความรู ้ เป็ นต้น
โดยประชาสัมพันธ์ให้ผูร้ ั บบริ การทราบเพื่อสามารถให้ขอ้ มูลย้อนกลับมาพัฒนาบริ การต่อไป
(ติดป้ าย ติดขั้นตอนรับบริ การ) เช่น กลุ่มเด็ก มีการซักประวัติครอบคลุมและบันทึก ตรวจสุ ขภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนด เช่น ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง พัฒนาการ สุ ขภาพช่องปากและให้ความรู ้
ผูป้ กครอง เป็ นต้น
4.3 มีบริ การวัสดุอุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ในการให้ค วามรู ้ การตรวจสุ ข ภาพ
ครบถ้วน โดยสัมพันธ์กบั มาตรฐานการบริ การ เช่น แบบซักประวัติแบบบันทึกแยกตามกลุ่มอายุ
หรื อตามลักษณะงานที่มาขอรับบริ การ (อยู่ที่หน่ วยงาน) และสมุดบันทึกสุ ขภาพหรื อรับบริ การ
ประจาตัว (อยูท่ ี่ผรู ้ ับบริ การ)
4.4 จัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ทางสุ ขภาพด้วยตนเอง โดยมีสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ภายในศูนย์แบ่งเป็ นโซนต่างๆ ตามกลุ่มอายุหรื องาน โดยกาหนดมาตรฐานการส่ งเสริ มและป้ องกัน
โรคให้เ หมาะสมจ าแนกตามกลุ่ มอายุห รื อแต่ ล ะงานว่าควรประกอบไปด้ว ยอะไรบ้างจากการ
คาดการณ์สถานการณ์แนวโน้มในการเกิดโรคว่า ในกลุ่มอายุต่างๆ มีแนวโน้มที่จะมีภาวะเสี่ ยงใน
เรื่ องใดบ้าง และจัดกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อป้ องกันโรค อาจจัดทาเป็ นห้องสมุด ค้นคว้า
ด้วยตนเองได้ บริ การยืมคืนได้ มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา มีเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสื อ แผ่น
พับ โปสเตอร์เพียงพอ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ดัดแปลงเกมคอมพิวเตอร์มา
ใช้กบั การดูแลสุ ขภาพ ซึ่ งน่าสนใจและเกิดการเรี ยนรู ้ การจาได้ดีกว่าโดยเฉพาะวัยเด็ก วัยรุ่ น หรื อ
แม้แต่ผใู ้ หญ่ที่มีศกั ยภาพ ตลอดจนนาเสนอแบบจาลองต่างๆ เช่น แบบจาลองฟัน แบบจาลองการ
ตรวจเต้านม แบบจาลองการตรวจมะเร็ งปากมดลูก หรื อห้องจาลองสถานการณ์จริ ง เช่น การสอน
การล้างมือ ผูร้ ับบริ การสามารถปฏิบตั ิตามได้เลยเมื่ออยูใ่ นห้องนั้น
4.5 มีโสตทัศนูปกรณ์ เช่น
4.5.1 ห้อง Sound Effect สาหรับงานบางอย่างที่ตอ้ งใช้ระบบแสง เสี ยงที่
ช่วยกระตุน้ มโนธรรมสานึ ก หรื อปลุกจิตสานึกสาธารณะ เช่น การป้ องกันโรคระบาด อาจต้องใช้
เทคนิ คที่ทาให้เกิดความหวาดกลัวในกลุ่มเด็ก การใช้ดนตรี เพื่อบาบัดสุ ขภาพจิต การใช้ดนตรี กบั
การสตรี ต้ งั ครรภ์ เป็ นต้น
4.5.2 สื่ อทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ วิดีทศั น์ โทรทัศน์ เครื่ องเล่น
VCD/DVD คอมพิวเตอร์ มีการผลิตสื่ อตามความเหมาะสม เช่น สื่ อการสอนด้วย Power point
เครื่ อง Visualized Projector
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4.6 มีสถานที่หรื อห้องจัดประชุม อบรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย และ
ทรัพยากร
4.7 มีสถานที่ให้คาปรึ กษาแบบส่ วนบุคคลและรายกลุ่ม
4.8 มีระบบการติดตามผลเฝ้ าระวังทางสุ ขภาพ
2.2 การจัดบริการเชิงรุกในพืน้ ทีช่ ุ มชน
2.2.1 ภารกิจการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสาหรับชุมชน ประกอบด้วย
บริ การการตรวจคัดกรองสุ ขภาพ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน การเจ็บป่ วย 3 ประการ ได้แก่
1. บริ การการสัมภาษณ์ประวัติ และประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ การตรวจ
ร่ างกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
2. บริ การการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กัน การใช้ยา และการทาหัตถการเพื่อ
ป้ องกันการเจ็บป่ วย
3. บริ การการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการให้การปรึ กษาแนะนา และการ
ให้ความรู ้
2.2.2 การดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นและชุมชน ตามหลักการ (Home Health Care: HHC)
ประกอบไปด้วยกิ จกรรมการให้บริ การรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับบริ บท การฟื้ นฟูสภาพการ
ป้ องกันโรคและการสร้ า งเสริ มสุ ขภาพแก่ ผูเ้ จ็บป่ วยที่ บา้ นแบบองค์รวม ร่ วมกับการดาเนิ นงาน
สาธารณสุ ขมูลฐาน อันจะทาให้เกิดผลลัพธ์ในการดูแลสุ ขภาพตนเอง สมาชิกในครอบครัวและ
ชุมชนได้ มีทีมสุ ขภาพที่รับผิดชอบให้การบริ การที่มีความเข้มข้น ความต่อเนื่ องความครอบคลุม
กลุ่มเป้ าหมาย และการร่ วมมือกับญาติ โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) เป็ นผู ้
ประสานงานกับทีมสุ ขภาพ จัดระบบช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างทีมสุ ขภาพ อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ญาติ และผูป้ ่ วย ที่สะดวกเชื่อมโยงกับระบบการส่ งต่อ – รับกลับ
2.2.3 การดูแลผูป้ ่ วยและผูส้ ู งอายุระยะสุ ดท้ายของชีวิต (End of Life Care)
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล.โดยทีมสุ ขภาพรับผิดชอบ มีหน้าที่ในการให้คาแนะนา การดูแล
ผูป้ ่ วยและผูส้ ู งอายุระยะสุ ดท้ายของชี วิต แก่ผูป้ ่ วยและญาติ ซึ่ งต้องกาหนดช่ องทางสื่ อสารได้
โดยตรงและสะดวก
2.2.4 การมีส่วนร่ วมของครอบครัว ชุมชน กลุ่มเครื อข่ายสุ ขภาพ และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ทีมสุ ขภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มีการดาเนิ นภารกิจเชิงรุ กที่ตอ้ ง
ร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิด
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ตอนที่ 5 การศึกษาการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)
ในการศึกษาการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศ (Best Practice) ผูว้ ิจยั ได้กาหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกเฉพาะโครงการที่ (1) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล (2) ได้รับ
การตี พิมพ์หรื อนาเสนอในระดับนานาชาติ หรื อ (3) ผ่านการน าเสนอในเวที ระดับชาติ โดยได้ผล
การศึกษาดังนี้
1. การศึกษาการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพทีเ่ ป็ นเลิศ ในประเทศไทย
โครงการพัฒนาคุณภาพการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริ การ
สุ ขภาพปฐมภูมิเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาสุ ขภาพและเจ็บป่ วยเรื้ อรัง ผูด้ าเนินงาน: สถาบันวิจยั และ
พัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน ปี ที่นาเสนอ: พ.ศ. 2550 เหตุผลในการเลือก: มีแนวปฏิบตั ิในการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ที่ชดั เจน และมีคุณค่าและความสาคัญต่อการพัฒนางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถการดาเนินงานสร้างเสริ มสุ ขภาพของ
เจ้าหน้าที่หน่วยบริ การปฐมภูมิให้ดาเนินงานที่มีคุณภาพ และมีความต่อเนื่องในการบริ การที่เป็ นเลิศต่อ
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาสุ ขภาพและเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนา
1. การดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาสุ ขภาพและเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
2. การสร้างเสริ มสุ ขภาพภายใต้การมีส่วนร่ วมของชุมชน
3. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้นื บ้าน
4. การพัฒนาหน่วยบริ การแบบมุ่งประสานและจัดการด้านสุ ขภาพ
วิธีการจัดทาเป็ นโครงการวิจยั และพัฒนาคุณภาพการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพใน
หน่วยบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ โดย
1. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสนับสนุนให้เกิดชุมชนปฏิบตั ิการ (Community
of Practice) และเครื อข่าย
2. การนิ เทศอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ ยงทั้งระดับภาคและระดับพื้นที่ กลุ่มเป้ าหมาย:
บุคคลากรประจาหน่วยบริ การปฐมภูมิพ้ืนที่การดาเนินการ: หน่วยบริ การปฐมภูมิ 27 แห่ งกระจายใน 4
ภาค รวม 17 จังหวัด
ผลการดาเนินงาน
1. บุคลากรมีแนวคิดและมุมมอง “ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง” มากกว่าการ “ยึดกิจกรรม
(สร้างเสริ มสุ ขภาพ) เป็ นศูนย์กลาง”
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2. บุคลากรปรับแบบแผนการทางานของหน่วยบริ การของตนเป็ น “การประสานและการ
จัดการ (Co-Ordinate) ด้านสุ ขภาพ” มากกว่าเป็ น “หน่วยให้บริ การ (Provide)” ทางสุ ขภาพเพียง
อย่างเดียว
3. หน่วยบริ การปฐมภูมิพฒั นาศักยภาพและความสามารถของตนอย่างต่อเนื่ องในการ
ดาเนินงานสร้างเสริ มสุ ขภาพของตนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
2. การศึกษาการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพทีเ่ ป็ นเลิศ ในต่ างประเทศ
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
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ผูด้ าเนินงาน Royden, James Howie และ Marion , Cincotta (2012)

เหตุผลในการเลือก ให้มุมมองและแนวปฏิบตั ิท้ งั ในการพัฒนาบุคลากรสุ ข ภาพ
ประชาชน ชุมชน และการกาหนดกลวิธีที่เหมาะสมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพบนฐานวัฒนธรรมเฉพาะ
และด้วยการมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ของชาวชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาหาแนวทาง และจัดการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุ ขร่ วมกับชาวชุมชนอาบอริ จิน ออสเตรเลีย
แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนา
1. แนวคิดสาธารณสุ ขบริ การด้วยหัวใจมนุษย์
2. การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3. ภูมิปัญญาของชุมชน และวัฒนธรรม
4. การมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชน
5. การพัฒนาโปรแกรม
กลุ่มเป้ าหมาย: เจ้าหน้าที่ ชาวอบอริ จิน และผูเ้ กี่ยวข้องในพื้นที่ Wodongan ประเทศ
ออสเตรเลีย
ผลการดาเนิ นงาน ได้แนวทางพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับชุ มชนชาว
อาบอริ จิน
1. เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และแกนนาสุ ขภาพจากชุมชน
2. วัฒนธรรมและการระดมการมี ส่วนร่ ว มของชาวชุ มชน พัฒนาวิธีการและ
กระบวนการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เข้าถึงผูร้ ับบริ การ
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3. แผน โปรแกรม และกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
2.2 Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion
Capacity Building in Europe (Project number 20081209)
ผูด้ าเนิ นงานคณะกรรมการการพัฒนามาตรฐานทางความสามารถและวิชาชีพ
ของเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพของยุโรป โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก The Executive Agency of
Health and Consumer (EAHC) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่อยู่ภายใต้คณะกรรมาธิ การยุโรป (European
Commission) โดยนาเสนอในปี ค.ศ. 2010
เหตุผลในการเลือก ให้เกณฑ์ในการคัดเลือกและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ชดั เจน และแนะ
แนวทางในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานระดับภูมิภาคของยุโรป ที่มีคุณค่าและความสาคัญต่อการ
พัฒนางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากรอบการปฏิบตั ิ (Framework of Practice) ที่สร้างมาตรฐาน
ทางความสามารถและวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ในงานสร้างเสริ มสุ ขภาพของยุโรป และฝึ กเจ้าหน้าที่ในงาน
สร้างเสริ มสุ ขภาพของยุโรปให้มีความสามารถด้านการเสริ มสร้างสุ ขภาพตรงตามมาตรฐาน
แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนา
1. แนวคิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพตามกฎบัตรออตตาวา นโยบายสาธารณะด้านสุ ขภาพ
การสาธารณสุ ขกระบวนทัศน์ใหม่ของ WHO (WHO’s New Public Health) และการจัดการสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ที่เอื้อประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
2. แนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจ และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
3. แนวคิดการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่และแนวคิดการศึกษานอกระบบ
กระบวนการดาเนินงาน
1. ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และกาหนดมาตรฐานทางความสามารถและวิชาชี พของ
เจ้าหน้าที่ตามกฎบัตรออตตาวา ในชื่อ “CompHP Core Competencies”
2. จัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการแก่เจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถด้านการเสริ มสร้าง
สุ ขภาพตรงตามมาตรฐาน ซึ่งจะส่ งผลกระทบทางบวกต่อการปรับปรุ งบริ การทางสาธารณสุ ขของยุโรป
กลุ่มเป้ าหมาย: เจ้าหน้าที่ในงานสร้างเสริ มสุ ขภาพของยุโรป ที่ได้รับการคัดเลือก
พื้นที่การดาเนินการ: ภูมิภาคยุโรป
ผลการดาเนินงาน
1. ได้สมรรถนะหลักของผูป้ ฏิบตั ิงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ 3 ประการ ได้แก่
1.1 การมีจริ ยธรรมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เจ้าหน้าที่ตอ้ งคานึงถึงความเท่าเทียม
และความยุติธรรมทางสังคม ความเคารพต่อความเป็ นอิสระและการเลือกของบุคคลและกลุ่ม
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1.2 การมีความรู ้ ความสามารถด้านการเสริ มสร้างสุ ขภาพ เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความรู ้
หลากหลายบนพื้นฐานของแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจยั ด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
1.3 การสร้างความร่ วมมือ เจ้าหน้าที่ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ับบริ การ ชุ มชน และ
เครื อข่ายมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในงานเสริ มสร้างสุ ขภาพ
2. ได้คุณสมบัติของผูป้ ฏิบตั ิงานและแนวปฏิ บตั ิ ที่พึงประสงค์ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ 9 ประการ ได้แก่
2.1 สร้างเจ้าหน้าที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถทาหน้าที่พฒั นาความสามารถ
ด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพ ให้กบั บุคคล กลุ่ม ชุมชน และองค์กร เพื่อที่ชุมชนจะได้ปรับปรุ งสุ ขภาพและลด
ความเหลื่อมล้ าทางสุ ขภาพ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ท างานร่ วมกันกับภาคส่ วนต่ างๆ โดยชักจู งให้เกิ ดการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ซึ่งมีผลกระทบทางบวกต่อสุ ขภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางสุ ขภาพ
2. ใช้วิธีการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่สนับสนุนการสร้างเสริ มพลังอานาจ การมี
ส่ วนร่ วม การร่ วมมือ และความเท่าเทียม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่สร้างเสริ มสุ ขภาพ
3. ใช้วิธีการพัฒนาชุมชนเพื่อทาให้การมีส่วนร่ วมของชุ มชมและความรู ้สึก
เป็ นเจ้าของชุมชนเข้มแข็งขึ้น และสร้างความสามารถในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
4. เอื้ อให้เกิ ดการพัฒนาทักษะในการเสริ มสร้ างและทานุ บารุ งพฤติ กรรม
สุ ขภาพ ที่ช่วยคงสภาพและปรับปรุ งสุ ขภาพ
5. ทางานร่ วมกับภาคีหลักเพื่อการปรับเปลี่ยนบริ การทางสุ ขภาพ
2.2 สนับสนุ นด้านสุ ขภาพ เจ้าหน้าที่สร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นผูท้ ี่สนับสนุ นให้
บุคคล ชุมชน และองค์กร ปรับปรุ งสุ ขภาพและสุ ขภาวะ และสร้างความสามารถในเรื่ องการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ ดังนี้
1. ใช้กลยุทธ์ เทคนิคสนับสนุน และสื่ อในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
2. มี ส่วนร่ วมและจู งใจให้ภาคี หลักเกิ ดการพัฒนาและส่ งเสริ มพฤติ กรรม
สุ ขภาพ
3. สร้างการตระหนักรู ้และจูงใจให้เกิดความคิดเห็นสาธารณะในประเด็นทาง
สุ ขภาพ
4. สนับสนุ นภาคส่ วนต่างๆ ในการพัฒนานโยบาย แนวปฏิบตั ิ และแนวทาง
การทางาน ซึ่งส่ งผลกระทบทางบวกต่อสุ ขภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางสุ ขภาพ
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5. เอื้ อให้กลุ่ ม ชุ มชน และเครื อข่ายสื่ อสารความต้องการของพวกเขาและ
สนับสนุนแหล่งทรัพยากรและความสามารถที่จาเป็ นสาหรับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
2.3 เป็ นตัวกลางระหว่างภาคีต่างๆ เจ้าหน้าที่สร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นผูท้ ี่ทางาน
ร่ วมกับกับภาคส่ วนต่างๆ เพื่อคงผลกระทบและความยัง่ ยืนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ดังนี้
1. ร่ วมมือกับภาคีต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
2. เอื้อให้เกิดการทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งสะท้อนถึงคุณค่าและ
หลักการในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
3. สร้ างความร่ วมมื อที่ ประสบผลส าเร็ จผ่านการท างานร่ วมกัน โดยเป็ น
ตัวกลางระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้องในภาคส่ วนต่างๆ
4. เอื้ อให้เกิ ดการพัฒนาและความยัง่ ยืนในการร่ วมมือและเครื อข่ายในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
2.4 มีการสื่ อสาร เจ้าหน้าที่สร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นผูท้ ี่สื่อสารเรื่ องการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้เทคนิ คและเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมส าหรั บกลุ่ มเป้ าหมายที่
หลากหลาย ดังนี้
1. ใช้ทกั ษะการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งทักษะการเขียน การพูด ภาษากาย
และการฟัง
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ ออื่นๆ เพื่อรับและเผยแพร่ ขอ้ มูลเรื่ องการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
3. ใช้วิธีการและเทคนิคการสื่ อสารที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมสาหรับกลุ่มและ
พื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป
4. ใช้การสื่ อสารระหว่างบุคคลและทักษะของกระบวนการกลุ่มเพื่อเอื้อให้
บุคคล กลุ่ม ชุมชน และองค์กร ปรับปรุ งสุ ขภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางสุ ขภาพ
2.5 มีภาวะผูน้ า เจ้าหน้าที่สร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นผูท้ ี่ก่อให้เกิดการพัฒนาวิสยั ทัศน์
และแนวทางร่ วมกันในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ดังนี้
1. ทางานร่ วมกับภาคี ที่มี วิสัยทัศน์ และแนวทางร่ วมกันในการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ
2. ใช้ทกั ษะความเป็ นผูน้ า ซึ่ งเอื้อให้เกิดการสร้างเสริ มพลังอานาจและการมี
ส่ วนร่ วม ได้แก่ การทางานเป็ นทีม การเจรจาต่อรอง การจูงใจ การจัดการความขัดแย้ง การตัดสิ นใจ การ
เอื้ออานวย และการแก้ปัญหา
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3. สร้ างเครื อข่ ายและจู งใจภาคี ในการน าความเปลี่ ยนแปลงเพื่ อปรั บปรุ ง
สุ ขภาพและลดความเหลื่อมล้ า
4. รวบรวมความรู ้ใหม่ เพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานและตอบสนองต่อความ
ท้าทายที่เกิดขึ้นในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
5. ทาให้เกิดการระดมและการจัดการแหล่งทรัพยากรในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
6. ช่วยให้ทีมและองค์กรเกิดการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาพให้
ก้าวหน้า
2.6 มีความสามารถในการประเมิน เจ้าหน้าที่สร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นผูท้ ี่ทาการ
ประเมินความจาเป็ นและคุณประโยชน์ในการร่ วมมือกับภาคีต่างๆ ในบริ บทของปั จจัยทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม พฤติกรรม และชีววิทยา ซึ่งส่ งเสริ มหรื อส่ งผลต่อสุ ขภาพ
1. ใช้วิธีการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อดึงภาคีเข้ามามีส่วนร่ วมกระบวนการประเมิน
2. ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย ทั้งวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพ
3. รวบรวม ทบทวน และประเมิ นข้อมู ลและวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อ
รายงานการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
4. ค้นหาปั จจัยทางสุ ขภาพที่ส่งผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
5. ค้นหาความจาเป็ นทางสุ ขภาพ คุณประโยชน์ที่มี และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
6. ใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและจริ ยธรรม
7. ค้นหาลาดับความสาคัญในการสร้างเสริ มสุ ขภาพในการร่ วมมือกับภาคี ซึ่ ง
วานพื้นฐานอยูบ่ นหลักฐานที่มีอยูแ่ ละคุณค่าทางจริ ยธรรม
2.7 วางแผน เจ้าหน้าที่สร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นผูท้ ี่ต้ งั เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ใน
การสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ช้ ี วดั ได้ ซึ่ งวางพื้นฐานอยู่บนการประเมินความจาเป็ นและคุณประโยชน์ใน
ความร่ วมมือกับภาคีต่างๆ ดังนี้
1. ระดมพล สนับสนุ น และทาให้ภาคีมีส่วนในการวางแผนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
2. ใช้โมเดลที่ทนั สมัยและวิธีการที่เป็ นระบบในการวางแผนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
3. สร้ างแผนการดาเนิ นงานที่ ตรวจสอบได้ ภายในแหล่งทรั พยากรที่จากัด
และเชื่อมโยงกับความจาเป็ นและคุณประโยชน์ที่มี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

74
4. สร้างและเผยแพร่ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม ตรงกับความจริ ง
และชี้วดั ได้ ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
5. ค้นหากลยุทธ์ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2.8 ดาเนิ นการที่มีประสิ ทธิภาพและเพียงพอ เจ้าหน้าที่สร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นผูท้ ี่
ดาเนิ นการด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพียงพอ ให้ความสนใจกับวัฒนธรรม
และมีจริ ยธรรม โดยร่ วมมือกับภาคีต่างๆ ดังนี้
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2.สสร้าง ทดลอง และใช้แหล่งทรัพยากรและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

1. ใช้กระบวนการที่มีจริ ยธรรม มีการเสริ มสร้างสร้างเสริ มพลังอานาจอานาจ
เหมาะสมกับวัฒนธรรม และมีส่วนร่ วม ในการดาเนินการด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
3. จัดการแหล่งทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินการตามแผนที่วางไว้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
4. เอื้อให้โปรแกรมเกิดความยัง่ ยืนและภาคีรู้สึกเป็ นเจ้าของในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ โดยการให้คาแนะนาและการร่ วมมือกันทางาน
5. ติ ดตามคุณภาพของกระบวนการดาเนิ นการที่เกี่ ยวข้องกับเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ต้ งั ไว้
2.9 มีความสามารถในการติดตามผลและการวิจยั เจ้าหน้าที่สร้างเสริ มสุ ขภาพใช้
วิธีการติดตามผลและการวิจยั ที่เหมาะสม ในการร่ วมมือกับภาคีต่างๆ เพื่อกาหนด reach ผลกระทบ และ
ประสิ ทธิภาพในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ดังนี้
1. ค้นหาและใช้เครื่ องมือในการประเมินผลและวิธีการวิจยั ด้านการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพที่เหมาะสม
2. รวมเอาการประเมินผลไว้ในการวางแผนและการดาเนิ นการในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ
3. ใช้ผลการประเมินในการขัดเกลาและปรับปรุ งการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
4. ใช้การวิจยั และกลยุทธ์ที่มีหลักฐานรองรับในการปฏิบตั ิงาน
5. ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเผยแพร่ การประเมินผลการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และกระบวนการวิจยั
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2.3 Best Practice : A normative framework for optimal health promotion and disease
prevention, Switzerland
ผูด้ าเนิ นงาน: หน่วยงานสร้างเสริ มสุ ขภาพสวิสเซอร์ แลนด์ (Health Promotion
Switzerland) เผยแพร่ ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2007 (version 1.0) ต่อมาในปี ค.ศ. 2010 มีการปรับปรุ งภายหลัง
การประชุมด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพของโลก (the 20th IUHPE World Conference for Health
Promotion) (version 1.1)
เหตุผลในการเลือก เป็ นงานที่มีการกาหนดเกณฑ์ในการดาเนินงาน ที่ให้ความสาคัญ
ต่อการพัฒนางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากรอบการปฏิบตั ิพ้ืนฐานสาหรับการสร้างเสริ มสุ ขภาพและ
การป้ องกันโรค ใช้เป็ นแนวทางให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องใช้ โดยปรับเปลี่ยนไปตามบริ บท
และเพื่อฝึ กเจ้าหน้าที่ในงานสร้างเสริ มสุ ขภาพของสวิสเซอร์แลนด์ให้มีความสามารถด้านการเสริ มสร้าง
สุ ขภาพและความรับผิดชอบทางจริ ยธรรม
วิธีการดาเนินงาน
1. พัฒนากรอบการปฏิบตั ิพ้ืนฐานสาหรับการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค ดังนี้
1.1 สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพที่ชดั เจน จากการสร้างกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ ง มีความ
เป็ นวิชาชีพ และมีลกั ษณะทางการเมือง
1.2 สร้ างการปฏิ บตั ิ ที่เข้มข้น ซึ่ งมี ความเป็ นวิ ทยาศาสตร์ ปรั บเปลี่ ยนไปตาม
บริ บท มีความเป็ นระบบ และมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
1.3 ท าให้ เกิ ดความโปร่ งใส ความครอบคลุ ม และความสอดคล้องของการ
ตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิทางวิชาชีพในทุกระดับ
1.4 ทาให้กิจกรรมและการทางานด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคมี
ความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
1.5 วางต าแหน่ งการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคให้ชัดเจนภายใน
ขอบเขตงานด้านสาธารณสุ ขและด้านอื่นๆ ของสังคม
1.6 เพิ่มแรงจูงใจและความเชื่ อมัน่ ของทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง ในการทาให้เกิ ดการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคมีหลักฐานรองรับ
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2. จัดการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารแก่ เ จ้า หน้ า ที่ ง านสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพของ
สวิสเซอร์แลนด์ให้มีความสามารถด้านการเสริ มสร้างสุ ขภาพ
กลุ่มเป้ าหมาย: เจ้าหน้าที่ใน
ผลการดาเนินงาน
1. ได้กรอบและเกณฑ์การปฏิบตั ิ พ้ืนฐานสาหรับการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรค 3 มิติ คือ (1) มิติทางคุณค่า (2) มิติทางองค์ความรู ้ และ (3) มิติทางบริ บท ดังนี้
1.1 มิ ติ ทางคุ ณค่ า เมื่ อมี การตัดสิ นใจทางกลยุทธ์ และเมื่ อมี การวางแผน การ
ปฏิ บตั ิ งาน และการประเมิ นผลกิ จกรรมด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค ควรมี การ
พิจารณาคุณค่าพื้นฐาน และหลักการของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยการสื่ อสารถึงคุณค่าและหลักการ
พื้นฐานของการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ขณะเดียวกันการตัดสิ นใจทางกลยุทธ์และกิ จกรรมด้านการสร้าง
เสริ มและการป้ องกันสุ ขภาพ ควรพิจารณาจัดลาดับความสาคัญโดยมีการอธิบายเหตุและผลอย่างชัดเจน
1.2 มิติทางองค์ความรู ้ การตัดสิ นใจและกิจกรรมต่างๆ ควรวางพื้นฐานอยู่บน
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ได้แก่ มีการวิจยั และการทบทวนความรู ้ (รวมถึงข้อค้นพบ) ทาง
วิทยาศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ กระบวนการวิจยั ควรมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ประเภทของความรู ้ ที่
ต้องการจะได้รับ การตัดสิ นใจดาเนิ นกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคควรสร้าง
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น หากพบช่องว่างหรื อข้อจากัดของความรู ้หรื อข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ ควรบันทึกช่องว่างหรื อข้อจากัดนี้ ไว้และสื่ อสารไปยังภาคีที่เหมาะสม นอกจากนี้
การตัดสิ นใจและกิ จกรรมต่างๆ ควรอยู่บนพื้นฐานความรู ้ ที่สาคัญอื่ นๆ อาทิ เช่ น ความคิดเห็ นจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ความรู ้จากการปฏิบตั ิ
1.3 มิติทางบริ บท เมื่อมีการตัดสิ นใจทางกลยุทธ์และเมื่อมีการวางแผน การ
ปฏิ บตั ิ งาน และการประเมิ นผลกิ จกรรมด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค ควรมี การ
พิจาณาเรื่ องบริ บทอย่างเหมาะสม
2. ได้แนวปฏิบตั ิตามกรอบและเกณฑ์สาหรับการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
2.1 การประมวลผลองค์ความรู ้และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ทางวิทยาศาสตร์)
2.1.1 เกณฑ์ดา้ นองค์ความรู ้ มีการวิจยั และประมวลผลความรู ้และหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ในประเด็นที่สนใจเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน มีการรวบรวมช่องว่างหรื อข้อจากัดของ
ความรู ้ และหลักฐานด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคที่สาคัญ และสื่ อสารไปยังภาคีที่
เหมาะสม (เช่น องค์กรด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคระดับชาติ ศูนย์กลาง เครื อข่าย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ในการเข้าถึงและการเลือกสรรความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ควรพิจารณาประเภทของ
การศึกษา (study type) และการออกแบบการศึกษา (study design) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตอ้ งการ
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สารวจ นาความคิดเห็นหรื อความรู ้ที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (เช่น จากรายงานโครงการ การประเมิน
ตนเอง) เป็ นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม และควรมีการสังเคราะห์และประมวลผลอย่างระมัดระวัง
2.1.2 เกณฑ์ดา้ นคุณค่า/บริ บท ควรแสดงรายงานการสังเคราะห์คน้ พบทาง
วิทยาศาสตร์ อย่างเปิ ดเผย ว่ามีการศึกษาหรื อทบทวนในประเด็นต่อไปนี้ อย่างเป็ นระบบหรื อไม่ ได้แก่
ความเท่าเทียมทางสุ ขภาพ (เพศ สถานภาพทางสังคม-เศรษฐกิจ อายุ ภูมิหลังเรื่ องการย้ายถิ่น เป็ นต้น)
และข้อมู ลของสมมติ ฐานที่ สร้ างขึ้ นจากบริ บท หรื อข้อมูลของบริ บทที่ แท้จริ งของวิธีการที่ น ามา
วิเคราะห์ มีการให้น้ าหนักกับข้อค้นพบจากการศึกษาหรื อการทบทวนข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับบริ บท
และ/หรื อ การพิจารณาแง่มุมในเรื่ องความเท่าเทียมทางสุ ขภาพ (เช่น เพศ)
2.2 การหาความรู ้หรื อหลักฐาน และเอกสารชี้แนะ/สรุ ปย่อ ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
2.2.1 เกณฑ์ดา้ นคุณค่า หมายถึง เครื่ องมือหรื อผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้นนั้นควร
เกี่ยวข้องกับตัวแทนของกลุ่มผูใ้ ช้ สามารถส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างเสริ มพลังอานาจ การมีส่วน
ร่ วม ความยัง่ ยืน และโอกาสที่เท่าเทียม ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค ขณะเดี ยวกันควร
สร้างแนวปฏิบตั ิในรู ปแบบของเอกสาร/สรุ ปย่อ และแบบตรวจสอบรายการที่ทุกคนเข้าใจได้ และมี
ประโยชน์สาหรั บกลุ่มประชาชนที่มีความรู ้ทางด้านสุ ขภาพต่า มีระดับการศึกษาและสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจต่าหรื อมีภูมิหลังในเรื่ องการย้ายถิ่น
2.2.2 เกณฑ์ดา้ นองค์ความรู ้ แนวปฏิบตั ิ เอกสารชี้ แนะ/สรุ ปย่อ และแบบ
ตรวจสอบรายการ สอดคล้องกับความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เครื่ องมือเหล่านี้ วางพื้นฐานอยูบ่ นความรู ้ที่ดี
ในเรื่ องบริ บทที่จะนาเครื่ องมือเหล่านี้ ไปใช้ นาเครื่ องมือ ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ที่มีอยูแ่ ล้ว มาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ และอาจมีการนามาปรับปรุ งก่อนใช้
2.2.3 เกณฑ์ดา้ นบริ บท สร้างและวางโครงสร้างเครื่ องมือต่างๆ ให้ไวต่อบริ บท
และกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ (เช่ น สาหรั บผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูต้ ดั สิ นใจในฝ่ ายบริ หารและการเมือง หรื อกลุ่ม
ประชากรที่เจาะจง) หน่วยงานผูเ้ ชี่ยวชาญ (ระดับชาติ) หรื อศูนย์ส่งเสริ มความสามารถด้านการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค และ/หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ประยุกต์ แต่ละฝ่ ายรับผิดชอบใน
การพัฒนาและอัพเดทผลิตภัณฑ์เหล่านี้ (เป็ นไปได้วา่ อยูใ่ นส่ วนของแรงงาน)
2.3 การพัฒนากลยุทธ์การทางานร่ วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 เกณฑ์ดา้ นคุณค่า ภาคีที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่อคุณค่าพื้นฐาน
และหลักการด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ/สาธารณสุ ข (โดยเฉพาะเรื่ องความเท่าเทียม การสร้างเสริ มพลัง
อานาจ และการมีส่วนร่ วม) โดยมีคุณค่าพื้นฐานและหลักการในการพัฒนากลยุทธ์ที่ตรงกัน และบันทึก
ความคิดเห็นของพวกเขาในข้อตกลงที่เขียนขึ้นอย่างเหมาะสม และภาคีที่สาคัญที่สุดมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ต้ งั แต่แรกเริ่ ม
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2.3.2 เกณฑ์ดา้ นองค์ความรู ้ มีการวิเคราะห์และประเมินความหลากหลายของ
กลยุทธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู ้ที่หนักแน่น มีการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นตามมาหากไม่มีการลงมือทาอะไร
หรื อผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสุ ขภาพของประชากร
2.3.3 เกณฑ์ดา้ นบริ บท ปรับเปลี่ยนการพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องไปกับ
นโยบายด้านสุ ขภาพ มีการวิเคราะห์บริ บทอย่างเป็ นระบบในบริ บทที่เกี่ยวข้อง (ระดับชาติไปจนถึง
ระดับท้องถิ่น) และปั จจัยทางบริ บทที่สาคัญอื่นๆ (เช่น ปั จจัยทางสังคม การเมือง เศรษฐกิ จ การเงิน
ฯลฯ) การพัฒนากลยุทธ์ควรคานึงเรื่ องแหล่งทรัพยากรทางสถาบันทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเรื่ อง
ความเป็ นไปได้ของปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น
2.4 การวางแผนและการปฏิบตั ิงานในโครงการและโปรแกรมด้านการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการป้ องกันโรค
2.4.1 เกณฑ์ดา้ นคุณค่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่สาคัญที่สุด (ผูส้ นับสนุน ผูใ้ ห้ทุน
ทีมงานของโครงการ) มีการอภิปรายคุณค่าและหลักการที่ต้ งั ขึ้นอย่างเปิ ดเผยและมีการให้คานิ ยาม
คุณค่าและหลักการที่ยดึ ถือร่ วมกัน
2.4.2 เกณฑ์ดา้ นความรู ้ ควรให้ขอ้ มูลด้านระบาดวิทยาเกี่ยวกับความชุกของโรค
(เช่น อัตราของโรคเบาหวาน เป็ นต้น) หรื อขอบเขตของพฤติกรรมที่ทาลายสุ ขภาพ (เช่น การบริ โภคสุ รา
เป็ นต้น) ข้อค้นพบที่ได้จากการทบทวนอย่างเป็ นระบบในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของวิธีการ หรื อผลลัพธ์
จากการประเมินการโครงการและวิธีการต่างๆ ที่สามารถนามาเปรี ยบเทียบกันได้ รวมถึงการรวบรวม
ความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญและจากประสบการณ์อย่างเป็ นระบบ สามารถก่อให้เกิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่
วางพื้นฐานอยูบ่ นความรู ้ หรื อใช้ความรู ้เหล่านี้ ในการตรวจสอบวิธีการหรื อโครงการต่างๆ ควรนาข้อ
ค้นพบและประสบการณ์ที่ได้จากการบริ หารจัดการโครงการและการพัฒนาคุณภาพของโครงการมาใช้
ในการวางแผน
2.4.3 เกณฑ์ดา้ นบริ บท ในการออกแบบโครงการและโปรแกรม ควรให้
ความสาคัญกับการวิเคราะห์บริ บท มีการตรวจสอบปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานที่ประสบ
ความสาเร็ จ หากมีการถ่ายโอนความคิดของโครงการไปยังสภาพแวดล้อมใหม่ ควรมีการวิเคราะห์และ
เปรี ยบเทียบปั จจัยด้านบริ บทของพื้นที่ดาเนินการทั้งสองพื้นที่ เนื่องจากโดยปกติแล้วปัจจัยด้านบริ บทที่
แตกต่างกันนาไปสู่การปรับเปลี่ยนการออกแบบโครงการไม่มากก็นอ้ ย
2.5 การประเมินผูส้ มัครขอทุนในโครงการและโปรแกรมด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และการป้ องกันโรค
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2.5.1 เกณฑ์ดา้ นคุณค่า วิธีการประเมินควรโปร่ งใส มีหลายระดับ และสร้างขึ้น
โดยอิสระบนฐานของหลักการด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
2.5.2 เกณฑ์ดา้ นความรู ้ การประเมินผูส้ มัครขอทุน มีเกณฑ์หลัก ดังนี้ มีการ
บรรยายวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและครอบคลุมหรื อไม่ องค์ความรู ้ล่าสุ ดที่นาเสนอ (ข้อค้นพบ ความรู ้
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ และความรู ้จากประสบการณ์) มีการวิจยั มาแล้วอย่างเหมาะสมหรื อไม่ และการวางแผน
โครงการทาบนพื้นฐานของข้อค้นพบทางการวิจยั หรื อไม่ สาหรับวิธีการประเมินควรมีเครื่ องมือ
ประเมินที่ทนั สมัย
2.5.3 เกณฑ์ด ้านบริ บ ท ในการประเมิ นผูส้ มัคร ควรนาระดับของบริ บ ท
(ระดับชาติ ระดับศาสนา ระดับท้องถิ่น เป็ นต้น) และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง (ทางสังคม ทางการเมือง ทาง
การเงิน เป็ นต้น) มาพิจารณาด้วย
2.6 การประเมินผลกิจกรรมด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
2.6.1 เกณฑ์ด้านคุ ณค่ า ควรพิ จารณาผลกิ จกรรมในฐานะที่ เป็ นเกณฑ์การ
ประเมินแนวขวาง(transversal evaluation criteria) บนหลักการพื้นฐานด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพโดย
พิจารณาเรื่ องผลของความเท่าเทียมที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ และดาเนินการประเมินผลในรู ปแบบของการ
มีส่วนร่ วม เช่ น การมีส่วนเกี่ ยวข้องกับกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่ เพื่อส่ งเสริ มการประเมินตนเองและ
ความสามารถในการประเมินผล รวมถึงการส่ งเสริ มผลที่เกิดขึ้นกับพวกเขา
2.6.2 เกณฑ์ดา้ นความรู ้ การประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลภายนอก
(external evaluation) ต้องมีการนาความรู ้เชิงประจักษ์และเชิงทฤษฎีจานวนมากมาพิจารณา และการ
ประเมินผลต้องวางพื้นฐานอยูบ่ นความรู ้เหล่านี้ โมเดลผลกระทบ (impact model) คือตัวช่วยในการมอง
ภาพรวมของความซับซ้อนของการวิจยั ในการสร้างโครงสร้างของความรู ้ที่มีอยู่ การระบุถึงช่องว่าหรื อ
ข้อจากัดของความรู ้ และการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินการและการปะเมินผลที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ ควร
นาความซับซ้อนของการวิจยั มาพิจารณาในการประเมินการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค ใน
การวิจยั จานวนมาก การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ ม (randomize control) ไม่เหมาะสาหรับการ
ประเมินผลวิธีการที่ให้ความสาคัญกับพื้นที่ดาเนินการ (setting-oriented intervention) ควรมีการรวมเอา
วิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ที่แตกต่างเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาการประเมิน จาเป็ นต้องให้ความใส่ ใจ
ในเรื่ องการทบทวน การกระจาย และการประคับประคอง (valorization) ผลการประเมินมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความรู ้ที่พร้อมใช้งานได้
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2.6.3 เกณฑ์ดา้ นบริ บท การประเมินผลที่ดีตอ้ งประกอบด้วยการวิเคราะห์
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งบ่งชี้ถึงปั จจัยความสาเร็ จและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับบริ บท การแปลหมายความผลการ
ประเมินควรมีความชัดเจนว่าปั จจัยทางบริ บทใดมีผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จาเป็ นต้องนาผูเ้ กี่ยวข้องกับ
การประเมินที่สาคัญที่สุดมาพิจารณาด้วย เนื่องจากพวกเขาใช้ความรู ้เฉพาะในการวางแผนและการแปล
ความหมายผลการประเมิน ผลจากการประเมินในระบบทางสังคมที่ซบั ซ้อนขึ้นอยูก่ บั บริ บทเฉพาะเสมอ
จาเป็ นต้องระมัดระวังในการขยายขอบเขตของผลการประเมินไปยังบริ บทอื่นๆ
2 .4 Community Pharmacy, Health Promotion and Public Health in England
ผูด้ าเนินงาน: Murray, England ในปี ค.ศ. 2009
เหตุผลในการเลือก นาเสนอมุมมองและข้อพิจารณาการดาเนิ นงานของบุคลากร
สุ ขภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มเภสัชกร เพื่อการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพของเภสัชกรชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหา ความต้องการ ความคาดหวังของผูใ้ ช้ยาหรื อผูป้ ่ วย
และการสร้างเสริ มสุ ขภาพของเภสัชกรในชุมชนต่างๆ ของเมือง Camden, England
วิธีการ จัดโครงการ Green Light Pharmacy ที่มุ่งสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนผ่านเภสัชกร
ชุมชน และร้านขายยาในเมือง Camden, England
กลุ่มเป้ าหมาย: เภสัชกรชุมชน เมือง Camden, England
ผลการดาเนินโครงการ
1. ผูใ้ ช้ยาหรื อผูป้ ่ วยในชุมชนต่างๆ ของเมือง Camden, England มีความคาดหวังต่อ
การณรงค์สร้างเสริ มสุ ขภาพในรู ปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมจากเภสัชกรและร้านขายยาชุมชน
2. เภสัชกรชุมชนนิ ยมใช้การปรึ กษา การแจกเอกสาร และการทาป้ ายความรู ้ในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพจากห้องยาหรื อร้านขายยา
3. สิ่ งที่จาเป็ นต้องพัฒนา สาหรับเภสัชกรในการสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่ผูใ้ ช้ยาหรื อ
ผูป้ ่ วย คือ
3.1 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพจากห้อง
ยาหรื อร้านขายยา
3.2 การปรับเปลี่ยนทัศนคติจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพียงอย่างเดียวเป็ นแบบสร้างการตระหนัก
รู ้ร่วมกับการให้ความรู ้
3.3 การพัฒนาบริ การที่ ยึ ดผูร้ ั บบริ การเป็ นศู นย์ก ลาง และการเชื่ อมโยงเป็ น
เครื อข่ายร้านขายยาชุมชน ที่มีการประสานและการจัดการด้านสุ ขภาพร่ วมกับเครื อข่ายต่างๆ ในชุมชน
มากกว่าเป็ นหน่วยให้บริ การทางสุ ขภาพเพียงอย่างเดียว
3.4 การพัฒนาและฝึ กฝนทีมงานห้องยาในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
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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 เป็ นโครงการที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถลดอัตราการตายจาก
มาเลเรี ยของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ได้มากกว่า 20,000 คน ตั้งแต่ปีที่ริเริ่ มโครงการในปี ค.ศ. 2008 และให้
มุมมองในการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างมีส่วนร่ วมกับชุมชน
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อรณรงค์กระตุน้ จิตสานึ กและส่ งเสริ มการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและหาวิธีการป้ องกันมาลาเรี ย โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ากว่า 5 ปี ให้กบั
ประชาชนในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งที่มีความชุกชุมของยุง
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เป้ าหมายการพัฒนา เพื่อ การป้ องกันมาลาเรี ยโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน ผ่าน
กระบวนการให้สุขศึกษาเพื่อการป้ องกันโรค (Preventive Education) ในชาวชุมชน Rural Mashegu,
Nigeria
วิธีการ จัดกิ จกรรมการศึกษาแบบป้ องกันโรคและการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. การประชุ มคณะกรรมการประจาหมู่บา้ น ที่มีหัวหน้าชุ มชนและผูเ้ กี่ ยวข้องคน
สาคัญมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่
2. การจัด การฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร ที่ ก ระตุ ้น จิ ต ส านึ ก และสอนวิ ธี การจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและวิธีการป้ องกันมาลาเรี ยที่ทาได้ไม่ยากแก่พ่อแม่ เช่น ให้และสอนการใช้
มุง้ และยาป้ องกันในการป้ องกันเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี จากความตายด้วยโรคมาลาเรี ย แล้วติดตามผล
ผลการดาเนิ นโครงการ สามารถป้ องกันมาลาเรี ยใน Rural Mashegu มีผลช่วยลด
จานวนเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่ตอ้ งตายด้วยมาลาเรี ยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถขยายผลต่อในวง
กว้างอีกหลายชุมชนทัว่ ไนจีเรี ย
ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
1. งานวิจัยในประเทศไทย
ศิริหงษ์ อินนาคกูล และอุษา เบ็ญจลักษณ์ (2555) ทาการวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล การรับรู ้เกี่ยวกับโรค กับพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะโลหิ ตจางขณะตั้งครรภ์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล
การรับรู ้เกี่ยวกับโรค และพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจางขณะตั้งครรภ์
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กลุ่มตัวอย่างเป็ นหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าความเข้มข้นของเลือดน้อยกว่า 33% ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี จานวน 100 คน สุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
ตามเกณฑ์กาหนด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา
สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสเปี ยร์แมน ผลการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว
การรับรู ้เกี่ยวกับโรค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (rs= .373, p < .01; rs = .249, p < .05 r = .417, p < .01) แต่อายุไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจางขณะตั้งครรภ์ การวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะว่า
ผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลควรประเมินการรับรู ้เกี่ยวกับโรค เพื่อค้นหาผูม้ ีพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ไม่
เหมาะสม และวางแผนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่เฉพาะเจาะจง อีกทั้งควรจัดให้มีกิจกรรมในการให้
ความรู ้เกี่ยวกับโรคและภาวะเสี่ ยง เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุ ขภาพ และมีพฤติกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดีต่อไป
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นุ คิด สาสอน (2555) ทาการวิจยั เรื่ อง “ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโครงการ
โรงพยาบาลศี ล 5 สานปั ญ ญาศรี โ คตร ต าบลนาขาม อ าเภอเรณู น คร จัง หวัด นครพนม ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุ ขภาพ ภาคีเครื อข่าย ประชาชน และผูป้ ่ วยเรื้ อรังให้สามารถ
ดูแลรักษาสุ ขภาพของตนและครอบครัว โดยจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามการแพทย์วิถีพทุ ธของหมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ระยะเวลาดาเนินการในเดือนตุลาคม 2554 ถึง
เดือนเมษายน 2555 กลุ่มเป้ าหมายจานวน 100 คน จาแนกเป็ นผูป้ ่ วยเบาหวาน 34 คน ผูป้ ่ วยความดัน
โลหิ ตสู ง 21 คน กลุ่มเสี่ ยงเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง 42 คน ติดตามประเมินผล 6 เดือนหลัง
การอบรมโดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมินความเสี่ ยง การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การ
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ผูผ้ า่ นการอบรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อ
การอบรมและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน โดยร้อยละ 32.14 มีค่า BMI เกินลดลง
เป็ นปกติ กลุ่มเสี่ ยงเบาหวานร้อยละ 45.83 มีระดับน้ าตาลลดลงและอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และกลุ่มเสี่ ยง
ความดันโลหิ ตสูงร้อยละ 66.66 สามารถรักษาระดับความดันอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ สรุ ปได้ว่าแนวทางนี้
สามารถประยุกต์ใ ช้เ ข้า กับบริ บทของชุ มชนตาบลนาขามได้ การพัฒนาในลาดับต่ อไปจะเป็ น
การศึกษาขยายผล
นิ ยม บัวชุม (2555) ทาการวิจยั เรื่ อง “การใช้โปรแกรมทีมเยี่ยมบ้านออนไลน์ ใกล้
บ้าน ใกล้ใจ” โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลโนนสะอาด ตาบลหนองย่างชิ้น อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม” โดยผูว้ ิจยั นาเอาโปรแกรม Team Viewer ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่อเนกประสงค์ นามา
ประยุกต์ใช้เชื่อมต่อกับโปรแกรม JHCIS ของรพ.สต. ลดขั้นตอนในเยีย่ มบ้าน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
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1) ลดขั้นตอนและทาให้เยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ ทั้งการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการ
ฟื้ นฟูสภาพ ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมายในเขตบริ การ 2) เพื่อให้ผปู ้ ่ วยรับส่ งต่อจากโรงพยาบาล
กลุ่มหญิงมีครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด และกลุ่มเสี่ ยงอื่นๆได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บา้ น โดย
มีกลวิธีดาเนินงานคือประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงาน จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาเดือน
ทุ ก เดื อ น จัด เตรี ย มวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งให้พ ร้ อ ม ประสานการปฏิ บ ัติ ง านกับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน ออกปฏิบตั ิงานตามแผนแบบบูรณาการ ดูแล แนะนา ให้คาชี้แนะและให้
คาปรึ กษาปั ญหาสุ ขภาพในกลุ่มเป้ าหมาย รวบรวมและสรุ ป ผลการปฏิบ ตั ิง านพร้ อ มปั ญ หาและ
อุปสรรคเพื่อการแก้ไขในเดือนต่อไป ประเมินผลโครงการและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามลาดับ
โดยมีกลุ่มเป้ าหมายในการเยีย่ มบ้านในงานวิจยั ครั้งนี้ คือกลุ่มประชากรสิ ทธิ UC จานวน 3,513 คน
กลุ่มเด็ก0-5 ปี จานวน 203 คน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จานวน 19 คน กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง จานวน 222 คน
กลุ่มผูพ้ ิการ จานวน 29 คน กลุ่มผูส้ ู งอายุ จานวน 495 คน ผลจากการใช้โปรแกรมพบว่า สามารถลด
ขั้น ตอนในการจัด เก็บ ข้อ มู ล การเยี่ย มบ้า นทุ ก กิ จ กรรมในการลงโปรแกรม JHCIS ครอบครัว
ปกติ และผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังได้รับการเยีย่ มอย่างเป็ นระบบและคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย 80% มี
ระบบการจัดเก็บข้อมูลและสามารถประมวลผลได้ทนั เวลา ตลอดเวลา มีระบบที่มีการเชื่อมโยงกับ
คอมพิวเตอร์ ของรพสต.ได้ทุกเครื่ องทั้งในหน่ วยบริ การ.และนอกหน่ วยบริ การปฏิ บตั ิ งานของ
เจ้าหน้าที่ในการออกเยีย่ มบ้านทุกกิจกรรม
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ศศิระ ตะโพธิ์ (2555) ทาการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการควบคุมป้ องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่ วม โดยใช้น้ าหยดวิเศษควบคู่กบั การมีส่วนร่ วมของชุมชน ตาบลโคกหิ น
แฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม” มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการควบคุมป้ องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่ วม 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบการควบคุมลูกน้ ายุงลายในภาชนะที่มีขนาดใหญ่
3) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างของดัช นี ค วามชุ ก ของลูก น้ า ยุง ลายในภาชนะ เป้ าหมายใน
หมู่บ า้ นทดลอง รู ปแบบการศึ กษาเป็ นแบบกึ่ งทดลอง มี กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเที ยบ (2
หมู่บา้ น) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง ใน 4 เรื่ อง ในด้านความรู ้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลื อดออก ระดับการมี ส่วนร่ วม เปรี ยบเทียบค่า HI ใน 2 หมู่บา้ น และประสิ ทธิ ภาพของ
นวัตกรรมน้ าหยดวิเศษ ในภาชนะเป้ าหมายของกลุ่มทดลอง โดยใช้ค่า CI เก็บข้อมูลในช่วง
เดือน พฤษภาคม – กรกฏาคม 2554 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าไคสแควร์ กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความรู ้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหลังทดลอง พบว่าในกลุ่มทองลองส่ วนใหญ่มีความรู ้ เพิ่มขึ้นระดับปาน
กลาง (ร้อยละ64) และกลุ่มเปรี ยบเทียบมีความรู ้เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง (ร้อยละ 46.3) 2)ในด้าน
การมีส่วนร่ วม กลุ่มทดลองมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกหลังการทดลอง
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แตกต่างกันจากกลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ค่า HI ของลูกน้ ายุงลายที่
พบในหมู่บา้ นทดลองและหมู่บา้ นเปรี ยบเทียบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(ในกลุ่มทดลองลดลงร้อยละ 96 ในกลุ่มเปรี ยบเทียบ ลดลงร้อยละ 82.72 4.) ในกลุ่มทดลองหลัง
ทดลองใช้อุปกรณ์หยดน้ าวิเศษในภาชนะเป้ าหมาย จานวน 53 ภาชนะ พบลูกน้ ายุงลาย 1 ภาชนะ
ค่า CI ร้อยละ 1.88 ในภาชนะเปรี ยบเทียบพบ ค่า CI ร้อยละ 55.07
อุไรวรรณ คาไทย. (2550) ทาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ชุ ม ชนโดยการเรี ย นรู ้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน อ าเภอแม่ ส ะเรี ย ง จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน”
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพของประชาชนบ้านแม่ต๊อบใต้ หมู่
ที่ 5 ตาบลบ้านกาศ อาเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดาเนิ นการวิจยั ให้เกิดการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนโดยคัดเลือกแกนนาของชุมชนมามีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ชุมชน การวางแผนพัฒนา
รู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพสุ ขภาพ การรณรงค์และการประเมินการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม
และการใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า สุ ขภาวะของชุ มชนอยู่ในระดับดี อันเป็ นผลมาจาก
องค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนให้เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่การค้นหา
ปัญหา การวางแผน การดาเนินการแก้ไข การประเมินผล และการรับผลประโยชน์ร่วมกัน
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วิไลลักษณ์ หมดมลทิน และคณะ (2550) ทาการวิจยั เชิงสารวจเรื่ อง “การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามส่ งทางไปรษณี ย ์ ในช่ วง
เดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2550 กลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทัว่
ประเทศ จานวน 950 ตัวอย่าง พบว่า 1) การดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจาเป็ นต้องมีการประสานเชิงนโยบาย การวางหลักเกณฑ์การดาเนินงานและการประเมินผล
ผ่านคณะกรรมการสุ ขภาพในพื้นที่ให้เป็ นแนวทางเดี ย วกัน ทั้งระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องกาหนดให้มีโครงสร้างกอง/ส่ วนสาธารณสุ ขที่ชดั เจน และจัดทา
ข้อบัญญัติดา้ นการสร้า งเสริ มสุ ขภาพ ตลอดจนสนับสนุ นงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอ
รวมทั้งมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้แก่ ผูบ้ ริ หารขององค์กร 3) หน่ วยงานสาธารณสุ ขของ
องค์กรควรส่ งเสริ มให้ประชาชนดูแลด้านสุ ขภาพมากขึ้น โดยจัดบริ การให้คาแนะนาและเป็ นที่
ปรึ กษาด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพให้กบั ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งจริ งจัง
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ปราโมทย์ เกรี ย งตัน ติว งศ์ (2550) ทาการวิจ ยั เรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่มีอิท ธิ พ ลต่อ การ
ปฏิบตั ิงานป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น อาเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2550” ได้ขอ้ สรุ ปว่า หน่วยงานสาธารณสุ ขควรให้ความสนใจและ
ดาเนิ นการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นด้วยวิธีการจูงใจต่างๆ ให้มีการปฏิบตั ิงาน
และต้องการคงอยู่ใ นองค์กรมากที่สุด และสนับสนุ นทรัพยากรสาธารณสุ ขให้เพียงพอต่อการ
ป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก นอกจากนั้น ควรมีการศึกษารู ปแบบการปฏิบตั ิงานป้ องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ที่มีประสิ ทธิภาพ
กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ (2550) ทาการวิจยั เรื่ อง “การประเมินบริ การปฐมภูมิ
ของประเทศไทยจากมุมมองของผูใ้ ห้บริ การ” พบว่า 1) ทรัพยากรยังไม่ได้รับการจัดสรรตามความ
จาเป็ นของสุ ขภาพประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ แม้จะมีมาตรการพิเศษเพื่อผูท้ ี่ขาดโอกาส
อยูบ่ า้ ง 2) ความเพียงพอของเครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์ยงั คงเป็ นปัญหาสาหรับผูบ้ ริ การในบาง
ภูมิภาค 3) การเข้าถึงบริ การเบื้องต้นต้องพบกับผูบ้ ริ การปฐมภูมิก่อนที่จะได้รับการดูแลอื่นๆ โดย
ส่ ว นใหญ่ไม่ต อ้ งมีส่ว นร่ ว มจ่า ยค่าบริ ก ารสุ ขภาพ 4) ผูป้ ่ วยส่ ว นใหญ่ได้รับการดูแ ลโดยแพทย์
พยาบาล หรื อเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขทีมเดิมทุกครั้ง เนื่ องจากมีนโยบายที่กาหนดให้ประชาชนขึ้น
ทะเบียนกับผูใ้ ห้บริ การในพื้นที่ที่กาหนด และประกันว่าจะมีแพทย์และพยาบาลที่หน่วยบริ การอย่าง
เพียงพอ 5) บริ การปฐมภูมิมีความครอบคลุมค่อนข้างดี แต่มีบริ การที่ยงั ไม่ครอบคลุม และ 6) การ
ประสานบริ การการยึดครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง และการมีส่วนร่ วมของชุมชนอยูใ่ นเกณฑ์ดี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2. งานวิจัยในต่ างประเทศ
Hogg et al. (2010) ทาการวิจยั เรื่ อง “Health promotion activity in primary care:
performance of models and associated factors” เพื่อเปรี ยบเทียบผลของรู ปแบบบริ การปฐมภูมิ 7
แบบ และระบุปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล โดยใช้แบบสอบถาม 7 ข้อของการประเมินผลการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสารวจในผูป้ ่ วย 4,861 คน จากศูนย์สร้างเสริ มสุ ขภาพ 137 แห่ งในออนตาริ โอ แคนาดา
รวมทั้งกาหนดให้มีการศึกษาเฉพาะรายกรณี 2 รายต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพแต่ละแบบ การวิเคราะห์
ผลใช้ Multi - level logistic regressions เปรี ยบเทียบรู ปแบบและประเมินปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพภายในศูนย์สร้างเสริ มสุ ขภาพมีคะแนนสู งกว่า
รู ปแบบอื่นๆ ที่ เหลื ออย่างมี นัยสาคัญ ปั จจัยทางบวกที่ส่งเสริ มต่อการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่
ความใส่ ใจที่จะตรวจร่ างกายของตน ความต่อเนื่ องของการนัดหมายและพบกับผูใ้ ห้บริ การ และ
จานวนแพทย์และพยาบาลที่มากพอ
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WHO (2010) ทาการวิจยั เรื่ อง “Improving primary care in Europe and the US:
Towards patient-centered, proactive and coordinated systems of care” เพื่อเสนอภาพการปรับปรุ ง
บริ การปฐมภูมิในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพของหน่ วยงานสาธารณสุ ขของยุโรปและสหรัฐอเมริ กา
ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมและวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างเสริ มสุ ขภาพของแต่ละประเทศ
ล้วนขึ้นอยูก่ บั บริ บทของแต่ละแห่ ง ทั้งนี้ สิ่ งสาคัญขึ้นอยูก่ บั นโยบาย ความพร้อมในการดาเนินการ
และความร่ วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชน
Oladepo Oladimeji (2010) ทาการวิจยั เรื่ อง “Health Promotion and Primary Care
System in Nigeria” เพื่อศึกษาประวัติการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพและกิ จกรรมสร้างเสริ ม
สุ ขภาพในการพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิของไนจี เรี ย การวิจยั สรุ ปผลว่า การสาธารณสุ ข ของ
ประเทศไนจีเรี ยมีความพยายามในการจัดกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ตอบสนองต่อชีวิตความ
เป็ นอยู่ ชุมชน สังคมวัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงในประเทศของไนจีเรี ย โดยเน้นที่การทา
วิจยั ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมทางสาธารณสุ ขร่ วมกับชุมชน การศึกษาครั้งนี้ ให้ขอ้ เสนอแนะใน
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรสาธารณสุ ขและผูเ้ กี่ ยวข้องในการจัดกิ จกรรมสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพของหน่ วยบริ การปฐมภูมิ ตลอดจนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพที่เป็ นเลิศ (Excellent Health Promotion) โดยคานึงถึงการพัฒนานโยบายสาธารณสุ ขต่อการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ การพัฒนาหน่ วยบริ การปฐมภูมิดว้ ยแนวคิดทางเศรษฐสังคม (Socio-economy)
การใช้ผลการวิจยั การสร้างองค์ความรู ้ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพจากฐานรากและชุมชน รวมทั้งการ
บริ หารจัดการโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ซึ่งมีความต้องการอย่างเร่ งด่วนในประเทศไนจีเรี ย
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Kingston City Council (2009) ทาการวิจยั เรื่ อง “Well-being and Health Promotion in
Kingston Bayside, Melbourne, Australia” เพื่อศึกษาสุ ขภาวะและจัดทาแผนกลยุทธ์ในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพชุมชน Kingston Bayside โดยการสารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลภูมิหลังประชากร การ
สัมภาษณ์ แบบพบหน้าและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นชาวชุมชน และการ
สนทนากลุ่มกับตัวแทนผูป้ ระกอบการประจาชุมชน ผลการวิจยั พบว่า สุ ขภาวะและการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพต้องอาศัยความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคีเครื อข่าย ชุมชน และประชาชนในท้องที่ ส่ วน
การจัดทานโยบายและแผนกลยุทธ์การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องทาในแบบบูรณาการ หรื อสัมพันธ์ไป
กับแผนแม่บททางสังคม และต้องให้ความสาคัญกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพร่ วมกันใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพจิตและอารมณ์ที่เป็ นสุ ข ด้านสุ ขภาพกายและการออกกาลังกาย และด้าน
อาหารโภชนาการ
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Oladepo et al (2008) ทาการวิจยั เรื่ อง “Community-Directed Interventions for
Major Problems in Africa : Results of a Multicountry Study ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
ระบบดาเนินการรักษาโรคแบบชุมชนอานวยการ( Community-Directed Intervention :CDI) ต่อการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพในประเด็นที่หลากหลาย และเปรี ยบเทียบกับวิธีการสาธารณสุ ขแบบอื่นๆ ผล
การศึ ก ษาพบว่ า วิ ธี ก ารระบบด าเนิ น การรั ก ษาโรคแบบชุ ม ชนอ านวยการ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อรรถประโยชน์ ความคุ ม้ ทุน ดี กว่าวิธีการทางสาธารณสุ ขต่างๆ ยกเว้นวิธีการรั กษาภายใต้การ
สังเกตโดยตรง( Directly Observed Treatment :DOT) งานวิจยั นี้ เสนอแนะให้ใช้วิธีระบบ
ดาเนินการรักษาโรคแบบชุมชนอานวยการ ในงานสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบบูรณาการ โดยเฉพาะใน
การต่อต้านโรคที่ส่งผลแพร่ ในวงกว้างต่อกลุ่มประชากร
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล” มีวตั ถุประสงค์สองประการ กล่าวคือ (1) เพื่อศึกษาปั ญหาและความ
ต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล และ (2) เพื่อนาเสนอ
แนวทางการทางานสร้ างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ผูว้ ิจยั
ดาเนินการวิจยั ด้วยการกาหนดผูร้ ่ วมวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีข้นั ตอนดาเนินการวิจยั 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล และ
สังเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice)ใช้เป็ นกรอบการวิจยั
ขั้นที่ 2 ศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพระดับตาบล
ขั้นที่ 3 สร้างแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบแนวทางการทางานสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่สร้างขึ้นกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่
ขั้นที่ 5 สรุ ปผล เขียนรายงาน และนาเสนอการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ได้ดงั แผนภูมิต่อไปนี้
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วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปั ญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล และสังเคราะห์แนว
ทางการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice)ใช้เป็ นกรอบการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล
2. สังเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 6
กรณี ศึกษา
3. พัฒนาแนวสัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมอง ความคิดเห็น ปั ญหาและความต้องการของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล
ขั้นที่ 2 ศึกษาปั ญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับ
ตาบล
1. กาหนดช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2555
2. กาหนดพื้นที่ การวิจยั โดยการสุ่ มอย่างง่ายแบบจับสลากคัดเลื อกจากเครื อข่ายบริ การ
สุ ขภาพ 12 เขต ดังนี้ เครื อข่ายที่ 3 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านต๋ อม อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา เครื อข่ายที่ 4โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลทางกลาง อาเภอ
บางปะหัน จังหวัด พระนครศรี อยุธยา เครื อข่ายที่ 5โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ทุ่งกะพังโหม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เครื อข่ายที่ 10โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพตาบลหนองคู น้อ ย อ าเภอไทยเจริ ญ จังหวัดยโสธร และเครื อ ข่ า ยที่ 11
โรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพต าบลบ้ า นพระพรหม อ าเภอพระพรหม จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช
3. คัดเลือกผูร้ ่ วมวิจยั แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชน
จานวน 42 คนและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลจานวน 25คน
4. ติดต่อและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลตามแนวสัมภาษณ์ จด
บันทึกและบันทึกเสี ยงนามาถอดความและวิเคราะห์เนื้อหา
5. ติ ดต่อและสัมภาษณ์ ประชาชนในเขตบริ การของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ที่เป็ นพื้นที่การวิจยั จดบันทึกและบันทึกเสี ยงนามาถอดความและวิเคราะห์เนื้อหา
6. สรุ ปสาระและจัดกลุ่มปั ญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่
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วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อนาเสนอแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ขั้นที่ 3 สร้างแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ สาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
1. นาผลการศึกษาปั ญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้า งเสริ ม
สุ ขภาพระดับตาบลมาจัดทาแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพตามกรอบการวิจยั
และผลการสังเคราะห์ แนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ ได้แนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
เจ้าหน้าที่ การพัฒนาการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการ
พัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
2. พัฒนาแบบสอบถามใช้ประเมินแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพของงานวิจยั นี้ ใน
2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ และ (2) การประเมินความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพที่สร้างขึ้นกับประชาชนและเจ้าหน้าที่
1. กาหนดช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2555 ในผูร้ ่ วมการวิจยั กลุ่มเดิม
2. ติ ดต่ อ นัดหมาย และนาแบบสอบถามไปให้ผูร้ ่ วมวิจยั ประเมิ นความเหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้ข องแนวทางการท างานสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพส าหรั บ เจ้า หน้ า ที่ ใ น
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูร้ ่ วมวิจยั
4. นาผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผล
ขั้นที่ 5 สรุ ปผล จัดทา และนาเสนอรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
1. สรุ ปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั และคาถามการวิจยั
2. ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย การปฏิบตั ิ และงานวิจยั ในอนาคต
3. จัดทาร่ างรายงานการวิจยั ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นและคาแนะนา
4. ปรับปรุ ง แก้ไขตามข้อคิดเห็นและคาแนะนา
5. นาเสนอการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
วัตถุประสงค์ ข้อที่1 ศึกษำปัญหำและควำมต้ องกำรของประชำชนและเจ้ ำหน้ ำที่ ในกำร
สร้ ำงเสริมสุ ขภำพระดับตำบล
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล และ
สังเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice) ใช้เป็ นกรอบการวิจยั โดยดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล
2. สังเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice) ด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ 6 กรณี ศึกษาจากประเทศไทย ออสเตรเลีย
ประชาคมยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ และ ไนจีเรี ย สาหรับการคัดเลือกแนวทางการปฏิบตั ิที่
เป็ นเลิศมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 1)ได้รับการยอมรับในระดับสากล 2)ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 3) ผ่านการนาเสนอในเวทีระดับชาติ ดังมีรายการต่อไปนี้
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วย
บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาสุ ขภาพและเจ็บป่ วยเรื้ อรัง 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 ประชาคมยุโรป (2010)
2.4 A Normative Framework for optimal health promotion and disease prevention
Switzerland สวิสเซอร์แลนด์ (2010)
2.5 Community Pharmacy, Health Promotion and Public Health in England อังกฤษ
(2009)
2.6 Preventing Childhood Malaria Death Project in Rural Mashegu, Nigeria ไนจีเรี ย
(2010)
3. พัฒนาแนวสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ใน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล
3.1 ร่ างแนวสัมภาษณ์เป็ น 2 ชุด ตามกรอบการวิจยั ได้แก่
3.1.1 แนวสัมภาษณ์ประชาชน 1 ชุด ข้อคาถาม 10ข้อ
3.1.2 แนวสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล 1 ชุด ข้อ
คาถาม12ข้อ โดยแนวสัมภาษณ์ท้ งั สองแบบ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

93
1. ข้อมูลส่ วนตัวของผูร้ ั บการสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิภาค ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ตาแหน่งในชุมชน การร่ วมกิจกรรมชุมชน ปั ญหาสุ ขภาพ การร่ วมกิจกรรม
สร้างเสริ มสุ ขภาพ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
2. ข้อคาถาม เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั ญหาและความต้องการในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ ระดับตาบล มีลกั ษณะเป็ นปลายเปิ ด
3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี้
3.2.1 นาข้อคาถามที่ผูว้ ิจยั พัฒนาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหา
กับนิยาม ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ตรวจให้คาแนะนา
3.2.2 ผูว้ ิจยั นาหนังสื อจากภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุ ษย์และสังคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูเ้ ชี่ยวชาญ ขอความร่ วมมือในการตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั
3.2.3 นาข้อคาถามที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาและปรับปรุ ง นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ พิจารณา
และให้ขอ้ เสนอแนะ โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญว่า จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทางานการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบลไม่ต่ากว่า 10 ปี หรื อ/และมีผลงาน
สิ่ งพิมพ์ เช่น บทความ วิจยั เอกสาร ตาราด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล ได้ผเู ้ ชี่ยวชาญที่มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. ดร.สาลิกา เมธนาวิน อดีตผูอ้ านวยการกลุ่มวิจยั สถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข
2. ดร.กฤษณา ศิริวิบุลยกิติ นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข เชี่ ย วชาญ
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดลพบุรี
3. อาจารย์วภิ า ด่านธารงกุล วิ ท ยาลัย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.2.4 ดาเนิ นการแก้ไขปรั บปรุ งตามความเห็ น และข้อแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึ กษา อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม และผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปใช้ ได้ขอ้ คาถามแบบสัมภาษณ์ โดยแนว
สัมภาษณ์ประชาชนมีขอ้ คาถามจานวน 10 ข้อ และแนวสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลมีขอ้ คาถามจานวน 12 ข้อ
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ขั้นที่ 2 ศึกษาปั ญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพระดับตาบล
1. กาหนดช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2555
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2. ก าหนดพื้ น ที่ ก ารวิ จ ัย โดยการจับ สลากคัด เลื อ กจากเครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ 12
เครื อข่ายของกระทรวงสาธารณสุ ข ผูว้ ิจยั จัดกลุ่มเครื อข่ายโดยกาหนดพื้นที่ ตามลักษณะสภาพ
ภูมิศาสตร์แล้วจึงคัดเลือกพื้นที่ ดังนี้
2.1 พื้นที่ภาคเหนื อ ประกอบด้วย เครื อข่ายที่ 1 รับผิดชอบ 8 จังหวัด ดังนี้ จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปางและจังหวัดลาพูน เครื อข่ายที่ 2 รับผิดชอบ
5 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดตาก พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ สุ โขทัย และจังหวัดอุตรดิ ตถ์ เครื อข่ายที่ 3
รับผิดชอบ 5 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดกาแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร นครสวรรค์ และจังหวัดอุทยั ธานี
คัดเลือกได้จงั หวัดพะเยา
2.2 พื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย เครื อข่ายที่ 4 รับผิดชอบ 8 จังหวัด ดังนี้ จังหวัด
นครนายก นนทบุ รี ปทุ มธานี พระนครศรี อยุธยา ลพบุ รี สระบุรี สิ งห์ บุ รี และจังหวัด อ่ างทอง
เครื อข่ายที่ 5 รับผิดชอบ 8 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดสุ พรรณบุรี เครื อข่ายที่ 6 รับผิดชอบ 8 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ตราด ปราจี นบุรี ระยอง สระแก้ว และจังหวัดสมุทรปราการ
คัดเลือกได้จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา และจังหวัดนครปฐม
2.3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประกอบด้วย เครื อข่ายที่ 7 รับผิดชอบ 4 จังหวัด
ดังนี้ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด เครื อข่ายที่ 8 รับผิดชอบ 7
จังหวัด ดังนี้ จังหวัดนครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาภู และจังหวัดอุดรธานี
เครื อข่ายที่ 9 รับผิดชอบ 4 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสี มา บุรีรัมย์ และจังหวัดสุ รินทร์
เครื อข่ายที่ 10 รับผิดชอบ 5 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรี สะเกษ อุบลราชธานี และ
อานาจเจริ ญ คัดเลือกได้จงั หวัดยโสธร
2.4 พื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย เครื อข่ายที่ 11 รับผิดชอบ 7 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดกระบี่
ชุมพร นครศรี ธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เครื อข่ายที่ 12 รับผิดชอบ 7
จังหวัด ดังนี้ จังหวัดตรัง นราธิ วาส ปั ตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา จังหวัดสตูล คัดเลือกได้จงั หวัด
นครศรี ธรรมราช
3. คัดเลือกผูร้ ่ วมวิจยั ผูว้ ิจยั คัดเลือกผูร้ ่ วมวิจยั แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ น
2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มประชาชน ในเขตพื้นที่ดูแลของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล กลุ่มเจ้าหน้าที่
ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 กลุ่มประชาชน ผูว้ ิจยั คัดเลือกจากประชาชนผูม้ ารับบริ การในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลในวันที่ผวู ้ ิจยั ลงสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สาหรับจานวนประชาชนที่เป็ นผูร้ ่ วมวิจยั
แตกต่างกันเนื่องจากขึ้นกับเวลาในการสัมภาษณ์
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชาชนผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประชาชนที่มารับบริ การในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ตาบลบ้านต๋ อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ตาบลทางกลาง อาเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรี อยุธยา
ตาบลทุ่งกะพังโหม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ตาบลหนองคูนอ้ ย อาเภอไทยเจริ ญ จังหวัดยโสธร
ตาบลบ้านพระพรหม อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
รวม

ประชำชน
10
8
8
8
8
42

3.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ผูว้ ิจยั ทาการเลื อ กโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ตามเกณฑ์ดงั นี้
3.2.1 โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลที่ เ คยนาเสนอผลงานในการประชุม
ระดับชาติ
3.2.2 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่ได้รับการยอมรั บให้เป็ นพื้นที่มีการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพแนวใหม่
3.2.3 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมีการทางานประสานระหว่าง หน่วยงาน
ภาครัฐและเครื อข่ายองค์กรภาคประชาชน
ผูว้ ิจยั ได้ติด ต่อหัว หน้า ฝ่ ายส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของสานัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด
ใน 5 จังหวัดดังกล่าว โดยแจ้งวัตถุประสงค์ และขอรายชื่อโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่ผวู ้ ิจยั
สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ ปรากฏว่าได้รับความร่ วมมืออย่างดี โดยมีเจ้าหน้าที่เป็ นผูร้ ่ วมวิจยั ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงจานวนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
รายชื่อโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
บ้านต๋ อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ตาบลทางกลาง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ตาบลทุ่งกะพังโหม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ตาบล หนองคูนอ้ ย อาเภอไทยเจริ ญ จังหวัดยโสธร
ตาบล บ้านพระพรหม อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
รวม

จานวน
8
2
6
5
4
25
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4. นัดหมายและทาการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล พร้อมทั้ง
จดบันทึกและบันทึกเสี ยงนามาถอดความและวิเคราะห์เนื้อหา
5. นัด หมายและท าการสัมภาษณ์ ประชาชนในเขตบริ ก ารของโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล ที่เป็ นพื้นที่การวิจยั จดบันทึกและบันทึกเสี ยงนามาถอดความและวิเคราะห์เนื้อหา
6. สรุ ปสาระและจัดกลุ่มปั ญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล
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ขั้นที่ 3 สร้างแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2. จัดทำแนวทำงกำรทำงำนสร้ ำงเสริ มสุ ขภำพสำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ใน
โรงพยำบำลส่ งเสริมสุ ขภำพตำบล
สุ ขภาพตาบล
1. นาผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ ม

2. สุ ขภาพระดับตาบลมาจัดทาแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพตามกรอบการวิจยั
และผลการสังเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ ได้แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ การพัฒนาการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การพัฒนาวิธีทางานและการจัดกิจกรรมสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
3. พัฒนาแบบสอบถามใช้ประเมินแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพของงานวิจยั นี้
ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การประเมิน ความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ และ
(2) การประเมินความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ดังมีการดาเนิ นการ
ต่อไปนี้
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.2 นาแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพมาเป็ นกรอบของการสร้างแบบสอบถาม
3.3 สร้างร่ างแบบสอบถามเป็ นข้อกระทงจานวน 40 ข้อ
3.4 นาข้อคาถามที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหากับนิยามให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ตรวจให้คาแนะนา
3.5 ผูว้ ิจยั นาหนังสื อจากภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัย
ศิลปากรถึงผูเ้ ชี่ยวชาญ ขอความร่ วมมือในการตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั
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3.6 นาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาและปรับปรุ ง นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ชุดเดียวกัน จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้องสอดคล้อง โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้อง
(Index of item Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาให้คะแนนดังนี้
+ เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นมีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับนิยาม
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นมีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับนิยาม
- เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นไม่มีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับนิยาม
นาคะแนนที่ได้มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยแทนค่าสูตร ดังนี้
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IOC = ER
N

เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับแนวทางการ
ทางาน
ER หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์การพิจารณาคือ ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.66 ถือว่า
มีความสอดคล้อง ไม่ตอ้ งทาการปรับปรุ งแก้ไข แต่ถา้ หากข้อใดมีค่าดัชนี ความสอดคล้องน้อยกว่า
0.33 ถือว่าไม่มีความสอดคล้องต้องทาการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.7 นาการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณค่าคะแนนดัชนีความสอดคล้องพบว่า
3.7.1 ด้านพัฒนาเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนดังนี้ 1.00
3.7.2 ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ มีค่า
คะแนนดังนี้ 1.00
3.7.3 ด้านพัฒนาวิธีทางานและการจัดกิ จกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ มีค่าคะแนน
ดังนี้
1.00 รวมทุกด้าน ได้คะแนน 1.00 แสดงว่าผูเ้ ชี่ยวชาญให้ค่าความสอดคล้อง
ในทุกด้าน และรวมทุกข้อ
3.8 แบบสอบถาม ฉบับปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อย แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่
ส่ วนตัว
ส
ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิภาค ระดับ
การศึ กษา อาชี พ รายได้ ตาแหน่ งในชุ มชน การร่ วมกิ จกรรมชุ มชน ปั ญหาสุ ขภาพ การร่ วมใน
กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และเติม คาใน
ช่องว่าง
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ตอนที่ 2 แบบสอบถาม มี 2 ส่ วน ได้แก่ (1) ส่ วนการประเมินความเหมาะสม
ของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ และ (2) ส่ วนการประเมินความเป็ นไปได้ของแนวทางการ
ทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ แบบสอบถามนี้ มี 35 ข้อ ใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ จานวน 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาเจ้าหน้าที่ พัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ พัฒนาวิธีการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามพิจารณาดังนี้
ส่ วนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 2 การประเมินความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
กาหนดการแปลความหมายของคะแนน โดยนาคะแนนการประเมินความเหมาะสม
ของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ และส่ วนการประเมินความเป็ นไปได้ของแนวทางการ
ทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ แต่ละส่ วนมาหาค่าเฉลี่ยรายด้านและค่าเฉลี่ยรวม การแปลผลแบบสอบถามใช้
แนวทางของ Best (1983 : 179-187 อ้างถึงใน จริ ยาภรณ์ รุ จิโมระ, 2554) ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
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4.50 – 5.00

หมายถึง

มากที่สุด

3.50 – 4.49

หมายถึง

มาก

2.50 – 3.49

หมายถึง

ปานกลาง

1.50 – 2.49

หมายถึง

น้อย

1.00 – 1.49

หมายถึง

น้อยที่สุด

ส่ วนที่ 2 การประเมินความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
4.50 – 5.00

หมายถึง

มากที่สุด
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3.50 – 4.49

หมายถึง

มาก

2.50 – 3.49

หมายถึง

ปานกลาง

1.50 – 2.49

หมายถึง

น้อย

1.00 – 1.49

หมายถึง

น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นส่ วนที่ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถเขียน
ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ
3.9 นาแบบสอบถามไปให้ผรู ้ ่ วมวิจยั ตอบ เพื่อตรวจสอบแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพที่สร้างขึ้น
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ล มสุงขภาพที่สร้างขึ้นกับประชาชนและ
ก
ั
น
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบแนวทางการท
างานสร้
างเสริา
ำ
ส

เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล

1. กาหนดช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555 ในผูร้ ่ วมการวิจยั กลุ่มเดิม
2. ติดต่อ นัดหมาย และนาแบบสอบถามไปให้ผรู ้ ่ วมวิจยั ได้แก่ ประชาชนจานวน 42
คน และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จานวน 25 คน ในพื้นที่วิจยั ทั้ง 5 แห่ ง
ประเมิ นความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้ างเสริ มสุ ขภาพสาหรั บ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูร้ ่ วมวิจยั
4. นาผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผล แบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่
ส่ วนตัว
ได้แก่ ความถี่ และค่าร้อยละ

ส

วิเคราะห์ผลด้วยค่าสถิ ติพ้ืนฐาน

ตอนที่ 2 แบบสอบถาม 2 ส่ วน ได้แก่ (1) ส่ วนการประเมิน ความเหมาะสมของแนว
ทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ และ (2) ส่ วนการประเมินความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางาน
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ วิ เ คราะห์ ผ ลตามเกณฑ์แ ละค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐาน ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห์ผลด้วยการจัดหมวดหมู่เนื้อหา
ขั้นที่ 5 สรุ ปผล จัดทา และนาเสนอรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
1. สรุ ปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั และคาถามการวิจยั
2. ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย การปฏิบตั ิ และงานวิจยั ในอนาคต
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3. จัดทาร่ างรายงานการวิจยั ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นและคาแนะนา
4. ปรับปรุ ง แก้ไขตามข้อคิดเห็นและคาแนะนา
5. นาเสนอการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ในเวทีวิชาการที่ เกี่ยวข้อง และเขียนบทความฉบับย่อ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มี Peer Review ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั เรื่ อง แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มีวตั ถุประสงค์การวิจยั 2 ข้อ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษา ปั ญหา ความต้องการของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล และ (2) เพื่อนาเสนอแนวทางการ
ทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล โดยมีประชาชน
42 คน และเจ้าหน้าที่ 25คน รวมทั้งหมด 67 คน เป็ นผูร้ ่ วมวิจยั ผูว้ ิจยั แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาแนวทางสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศ (Best Practice) โดยการสรุ ป
สังเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาเอกสาร
ตอนที่ 2 ผลการศึกษามุมมอง ความคิดเห็น ปั ญหา และความต้องการ จากการสัมภาษณ์
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล 2 แบบดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนตัวของผูร้ ่ วมวิจยั ด้วยสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ความถี่ และค่าร้อยละ
และการนาเสนอในรู ปตาราง
2. การวิเคราะห์มุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบลในเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ตอนที่ 3 แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ (2) การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชน และ (3)
การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางาน
สร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพจากผูร้ ่ วมวิจยั ด้วยแบบสอบถาม
โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางาน
สร้างเสริ มสุ ขภาพจากผูร้ ่ วมวิจยั เป็ นรายข้อ รายด้าน และรวมทุก ด้าน ด้วยสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่า
คะแนนเฉลี่ย (  ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาเสนอในรู ปตาราง
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาแนวทางสร้ างเสริมสุ ขภาพทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)
จากการสรุ ปสังเคราะห์ แนวทางสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ เป็ นเลิ ศ 6 แนวทาง ทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ แสดงโดยตารางที่ 4
ตารางที่ 3 สรุ ปสังเคราะห์แนวทางสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศ
Best Practice

วัตถุประสงค์

แนวคิดทีใ่ ช้

วีธีการ

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
ดาเนินงานสร้าง
เสริ มสุ ขภาพของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วย
บริ การสุ ขภาพ
ปฐมภูมิเพื่อการ
ดูแลผูป้ ่ วยที่มี
ปัญหาสุ ขภาพและ
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง
(2550)

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
ความสามารถ
การดาเนินงาน
สร้างเสริ ม
สุ ขภาพของ
เจ้าเหน้าที่
หน่วยบริ การ
ปฐมภูมิ

1.การดูแลผูป้ ่ วย
ที่มีปัญหาสุ ขภาพ
และเจ็บป่ วย
เรื้ อรัง

1.จัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และสนับสนุนให้
เกิดชุมชน
ปฏิบตั ิการและ
เครื อข่าย

2.การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพภายใต้
การมีส่วนร่ วม
ของชุมชน

ผล
1.บุคลากรมี
แนวคิดและ
มุมมองยึด
ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง

2.บุคลากรปรับ
2.การนิเทศอย่าง แบบแผนการ
ใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง ทางานเป็ น การ
3.การประยุกต์ใช้ ทั้งระดับภาคและ ประสานและการ
จัดการด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับพื้นที่
สุ ขภาพ
และแพทย์
พื้นบ้าน
3.หน่วยบริ การ
พัฒนาศักยภาพ
4.การพัฒนา
และ
หน่วยบริ การ
ความสามารถ
แบบมุ่งประสาน
ของตนอย่าง
และจัดการด้าน
ต่อเนื่อง
สุ ขภาพ
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ตารางที่ 3 สรุ ปสังเคราะห์แนวทางสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศ (ต่อ)
Best Practice
2. A Best Practice
Model for Health
Promotion
Programs in
Aboriginal
Communities และ
Health promotion
framework with
an ‘Aboriginal
lens’ (2012)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาหา
แนวทาง และ
จัดการ
ฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุ ข
ร่ วมกับชาว
ชุมชนอบอริ จิน
ออสเตรเลีย

แนวคิดทีใ่ ช้
1. แนวคิด
สาธารณสุ ข
บริ การด้วยหัวใจ
มนุษย์
2. การเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต
3. ภูมิปัญญาของ
ชุมชน และ
วัฒนธรรม
4.การมีส่วนร่ วม
ของประชาชน
และชุมชน
5.การพัฒนา
โปรแกรม
สุ ขภาพ

วีธีการ
ศึกษาหา
แนวทาง และ
จัดการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนา
บุคลากร
สุ ขภาพ ร่ วมกับ
ชาวอาบอริ จิน

ผล
ได้แนวทาง
พัฒนาการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ
สาหรับชุมชน
ชาวอาบอริ จินใน
3 ทาง ได้แก่
1.เจ้าหน้าที่
อาสาสมัคร และ
แกนนาสุ ขภาพ
จากชุมชน
2.วัฒนธรรม
ชุมชน ความ
ร่ วมมือของ
ชุมชนเป็ น
พื้นฐานของการ
พัฒนาวิธีการและ
กระบวนการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาพที่เข้าถึง
ผูร้ ับบริ การ
3.กาหนดแผน
กิจกรรมการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
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ตารางที่ 3 สรุ ปสังเคราะห์แนวทางสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศ (ต่อ)
Best Practice
3.Developing
Competencies and
Professional
Standards for
Health Promotion
Capacity Building
in Europe (2010)

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

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนา
มาตรฐานทาง
ความสามารถ
และวิชาชีพ
ของเจ้าหน้าที่
2.เพื่อฝึ ก
เจ้าหน้าที่ให้มี
ความสามารถ
ตรงตาม
มาตรฐาน

แนวคิดทีใ่ ช้
1.แนวคิดการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
2.แนวคิดการ
เสริ มสร้างพลัง
อานาจ และการ
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง
3.แนวคิดการ
เรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
และการศึกษา
นอกระบบ
1.เพื่อพัฒนา นาเอาผลจากการ
กรอบการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ปฏิบตั ิพ้ืนฐาน ข้อค้นพบการวิจยั
สาหรับการ
และการพัฒนา
สร้างเสริ ม
คุณภาพการสร้าง
สุ ขภาพและ เสริ มสุ ขภาพและ
การป้ องกัน
การป้ องกันโรค
โรค
ของ
2.เพื่อฝึ ก
สวิสเซอร์แลนด์
เจ้าหน้าที่ใน และยุโรปมา
งานสร้างเสริ ม รวมเข้าด้วยกัน
สุ ขภาพ

วีธีการ
1.กาหนด
มาตรฐานทาง
ความสามารถ
และวิชาชีพของ
เจ้าหน้าที่
2.จัดการ
ฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการแก่
เจ้าหน้าที่

ผล
1.ได้สมรรถนะ
หลัก 3 ประการ
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
สร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
2. ได้คุณสมบัติที่
พึงประสงค์ 9
ประการ ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ

1.พัฒนากรอบ
การปฏิบตั ิ
พื้นฐานสาหรับ
การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรค
2.จัดการ
ฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการแก่
เจ้าหน้าที่ให้มี
ความสามารถ
ด้านการ
เสริ มสร้าง
สุ ขภาพ

1.ได้กรอบและ
เกณฑ์การปฏิบตั ิ
พื้นฐานสาหรับ
การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรค
2.ได้แนวปฏิบตั ิ
ตามกรอบและ
เกณฑ์สาหรับการ
ปฏิบตั ิงาน
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ตารางที่ 3 สรุ ปสังเคราะห์แนวทางสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศ (ต่อ)
Best Practice
5.Community
Pharmacy, Health
Promotion and
Public Health in
England (2009)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา
ปัญหา ความ
ต้องการ ความ
คาดหวังของ
ผูใ้ ช้ยาหรื อ
ผูป้ ่ วย และการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาพของ
เภสัชกรใน
England

แนวคิดทีใ่ ช้
วีธีการ
พัฒนาเภสัชกร ศึกษาโครงการ
ให้รู้จกั การ
Green Light
บริ การสร้างเสริ ม Pharmacy
สุ ขภาพด้วย
วิธีการสื่ อสารบน
ฐานความเข้าใจ
ศักยภาพการดูแล
ตนเองของ
ประชาชน

ผล
1.ผูใ้ ช้ยาหรื อ
ผูป้ ่ วย มีความ
คาดหวังต่อการ
ณรงค์สร้างเสริ ม
สุ ขภาพจากเภสัช
กร
2.เภสัชกรชุมชน
นิยมใช้การ
ปรึ กษา การแจก
เอกสาร การทา
ป้ ายความรู ้ ใน
การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
3.การพัฒนา
เภสัชกรในการ
สร้างเสริ ม
สุ ขภาพ คือ
3.1.การพัฒนา
ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์
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ตารางที่ 3 สรุ ปสังเคราะห์แนวทางสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศ (ต่อ)
Best Practice
5.Community
Pharmacy,
Health
Promotion and
Public Health in
England (2009)
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

แนวคิดทีใ่ ช้

วีธีการ

ผล
3.2. การ
ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติจากผูใ้ ห้
ข้อมูลเพียงอย่าง
เดียวเป็ นการ
สร้างการ
ตระหนักรู ้
ร่ วมกับการ
ปรึ กษา และการ
ให้ความรู ้
3.3.การเชื่อมโยง
เครื อข่ายร้านขาย
ยาชุมชน ร่ วมกับ
เครื อข่ายต่างๆ
ในชุมชน
3.4.การพัฒนา
และฝึ กฝน
ทีมงาน
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ตารางที่ 3 สรุ ปสังเคราะห์แนวทางสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศ (ต่อ)
Best Practice
6.Preventing
Childhood
Malaria Death
Project in Rural
Mashegu, Nigeria
(2010)

วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์
กระตุน้
จิตสานึกและ
ป้ องกัน
มาลาเรี ย
โดยเฉพาะใน
เด็กเล็กอายุต่า
กว่า 5 ปี แก่
ประชาชน

แนวคิดทีใ่ ช้
1.การป้ องกัน
มาลาเรี ย
2.การจัดการ
ศึกษาแบบ
ป้ องกันโรค
3.การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพภายใต้
การมีส่วนร่ วม
ของชุมชน

วีธีการ
1.การประชุม
คณะกรรมการ
ประจาหมู่บา้ น ที่
มีหวั หน้าชุมชน
และผูเ้ กี่ยวข้อง
คนสาคัญมีส่วน
ร่ วมอย่างเต็มที่
2.การจัดการ
ฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ ที่
กระตุน้ จิตสานึก
และสอนป้ องกัน
มาลาเรี ยแก่พอ่ แม่
3.ติดตามผล

ผล
การลดจานวน
เด็กอายุต่ากว่า 5
ปี ที่ตอ้ งตายด้วย
มาลาเรี ยได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
และขยายผลต่อ
ในวงกว้าง

จากตารางที่ 3 พบว่า แนวทางสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศทั้ง 6 แนวทาง มีกลยุทธ์สาคัญ
ร่ วมกัน 3 ประการ ได้แก่
1. การคัดเลือกและพัฒนาเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และแกนนาสุ ข ภาพจากชุมชน โดยให้
ความสาคัญกับการคัดเลือก ฝึ กอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และแกนนาสุ ขภาพจาก
ชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดในการทางาน
2. การระดมการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยส่ งเสริ มสนับสนุนให้ชาวชุมชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมอย่างเต็มที่ และนาทุนทางวัฒนธรรมหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
3. การพัฒนาวิธีการสร้างเสริ มสุ ขภาพ แผนงาน และการบริ หารจัดการที่เหมาะสม โดย
เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างหน่ วยบริ การกับชุมชน ภาคี เครื อข่าย และผูเ้ กี่ยวข้อง ให้พฒั นา
หรื อปรับปรุ งวิธีการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการบริ หารจัด การ ที่สามารถเข้าถึงผูร้ ับบริ การและ
ตอบสนองปั ญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การคัดเลือกและพัฒนาเจ้ าหน้ าที่ อาสาสมัคร และแกนนาสุ ขภาพจากชุ มชน
1.1 การคัดเลือกบุคคลากร
1.1.1 ต้องมีเกณฑ์ที่เหมาะสมในการคัดเลือก เช่น เป็ นคนที่มีจิตสาธารณะ เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจความต้องการ และรู ้ศกั ยภาพของประชาชน มีทศั นคติ มุมมองที่ดีต่อการพัฒนาสุ ขภาพ
ประชาชน
1.1.2 ในการคัดเลือกนั้นต้องผ่านการปรึ กษา หรื อให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
คัดเลือกผูม้ าปฏิบตั ิงาน
1.2 การฝึ กอบรมบุคคลากร
1.2.1 ต้องมีหลักสูตรเฉพาะ เหมาะสมกับการจัดการความรู ้ และควรใช้ปราชญ์ใน
ชุมชนมาเป็ นที่ปรึ กษาหรื อร่ วมให้ความรู ้ ทัศนะ ตั้งแต่ข้ นั ตอนของการสร้างหลักสู ตรและการนา
หลักสูตรไปใช้
1.2.2 เป้ าหมายของหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความมัน่ ใจและเกิดแรงจูงใจจาก
ตนเองในการปฏิบตั ิงานชุมชน ในฐานะผูเ้ อื้ออานวย และเป็ นแหล่งทรัพยากรที่สาคัญ ในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ
1.2.3 เนื้อหาของหลัก สู ต ร ต้องอยู่บนพื้ น ฐานความต้อ งการของชุ มชน และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริ บทของสมาชิกชุมชน
1.2.4 กระบวนการจัดอบรม/พัฒนาเน้นทักษะในการทางานบริ การด้วยหัวใจมนุษย์
1.3 การสนับสนุนและพัฒนาบุคคลากร
1.3.1 ให้ความสาคัญกับการป้ องกันความเสี่ ยงและความล้มเหลว ของการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพในชุมชน
1.3.2 การให้ขวัญกาลังใจและส่ งเสริ มให้ เกิ ดแรงจูงใจในตนเอง ตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและมีความคาดหวังอย่างเหมาะสมในผลการทางานด้านส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ โดยมีหน่วยวิชาการที่ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษา
1.3.3 มีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่พอเพียง และเป็ นการสนับสนุน
เชิงรุ ก
1.3.4 ส่ งเสริ มการทางานนอกเวลาโดย มีค่าตอบแทนล่วงเวลา หรื อมีความยืดหยุน่ ใน
ระเบียบปฏิบตั ิในการทางานล่วงเวลา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

109
2. การระดมการมีส่วนร่ วมของประชาชน
2.1 เน้ นการพัฒนาวิถีชีวิตของบุคคลในบริ บทชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม โดยเป็ นประเด็น
หรื อปัญหาของประชาชน หรื อ/และของชุมชนนั้นๆ อย่างแท้จริ ง
2.2 ให้ ความสาคัญกับวัฒนธรรมชุ มชน โดยนาทุนทางวัฒนธรรมหรื อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
2.3 เสริมสร้ างพลังอานาจชุ มชน มุ่งให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง
ด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพ และสนับสนุ นให้ชาวชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ สามารถสร้าง
ทางเลือกที่ถูกต้องต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพในมุมมองที่ยืดหยุ่น กว้างขวาง หลากหลาย นาไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุ ขภาพที่เหมาะสมกับบุคคลและกลุ่มต่างๆในชุมชน
3. การพัฒนาวิธีการสร้ างเสริมสุ ขภาพ แผนงาน และการบริหารจัดการที่เหมาะสม
3.1 วิธีการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
3.1.1 นาประเด็น/ ปั ญหาที่เกิ ดขึ้ น ในชุ มชนมาวางแผน และจัด กิ จกรรมพัฒนา
สุ ขภาพที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งร่ วมกัน โดยให้ความสนใจกับการจัดลาดับความสาคัญ ความสนใจ
ความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
3.1.2 ปรับใช้นโยบายสุ ขภาพในงานสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชน หรื อคิดค้นนโยบาย
สุ ขภาพเฉพาะชุมชนขึ้นโดยพิจารณาถึงความสะดวกพร้อมของประชาชน ทรัพยากร และบริ บททุกด้าน
3.1.3 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างหน่ วยบริ การกับชุมชน ภาคี เครื อข่าย และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ให้พฒั นาหรื อปรับปรุ งวิธีการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการบริ หารจัดการ ที่สามารถเข้าถึง
ผูร้ ับบริ การและตอบสนองปั ญหาความต้องการของประชาชนและชุ มชนได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
3.1.4 เป็ นการจัดการศึกษานอกระบบด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยประยุกต์ให้
เข้ากับวิถีชีวิต และการเรี ยนรู ้ที่ของกลุ่มเป้ าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ใช้ตวั แบบทางสังคม กลุ่ม
เพื่อน หรื อกลุ่มทางสังคม ตลอดจนสื่ อชุมชนที่มีประสิ ทธิภาพ และเครื อข่ายสุ ขภาพเชื่อมโยงระบบ
บริ การสุ ขภาพในการขับเคลื่อนการสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง
3.1.5 วิธีดาเนิ นกิ จกรรม เจ้าหน้าที่ตอ้ งพัฒนาความไว้วางใจ สร้างความคุน้ เคย
สนิ ทสนม ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน มีใช้การสื่ อสาร 2 ทางและสร้างการมีส่วนร่ วมตั้งแต่เริ่ มต้นจน
สิ้ นสุ ดกระบวนการ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพในบริ บท
ชี วิตประชาชนและชุ มชน รวมทั้งให้ความสนุ กสนานและมีสิ่งล่อใจที่เหมาะสม ทาให้คนสนใจ
อยากเข้าร่ วมกิจกรรมโดยสมัครใจ สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ลดความเกรงกลัว และข้อจากัด
ที่จะไปใช้บริ การ
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3.2 แผนงาน
3.2.1 มุ่งสร้าง/ยกระดับ จิ ต สานึ ก ชุ ม ชนในประเด็ น สุ ข ภาพ และส่ ง เสริ ม การ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาร่ วมกันในชุมชน ตลอดจนสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยเน้นการเรี ยนรู ้
ของคนในและระหว่างชุมชน
3.2.2 เน้นการพัฒนาสิ่ งที่มีอยู่แล้วให้ดีย่ิงขึ้น เช่น พิจารณามุมมอง ความรู ้ความ
เข้า ใจ และทัก ษะความสามารถใดในเรื่ อ งการสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพ ที่ป ระชาชนมีอ ยู่แ ล้ว นามา
ปรับปรุ งพัฒนาให้ดีข้ ึน
3.2.3 ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หรื อแบบปฏิบตั ิจาก Best Practice ร่ วมกับ
มุมมองเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน หรื อใช้ความเชื่อของชุมชนในการพัฒนาการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพหรื อใช้เป็ นทางเลือกที่เหมาะสมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
3.2.4 เป็ นเชิงรุ ก ลดเวลาการบริ การ มีความยึดหยุน่ สูง สามารถปรับเปลี่ยนได้
3.2.5 มีรายละเอียดชัดเจน ระบุได้ในเชิงพฤติกรรมและวัดได้
3.2.6 กาหนดพันธะสัญญาร่ วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน มีมติร่วมกันใน
การทางาน (MOU)
3.2.7 มี กรอบเวลา ในการทางาน (Time Frame) ที่ชดั เจนแต่ยดื หยุน่ มากพอต่อ
ความเปลี่ยนแปลง แผนงานอาจต่อเนื่องหลายปี
3.2.8 ในการติดตามผล ชุมชนต้องได้รับการสนับสนุ นด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
3.3 การบริหารจัดการ
3.3.1 มีการบริ หารทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
จานวนของเจ้าหน้าที่ที่มีทกั ษะความสามารถ หรื อโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาสุ ขภาพชุมชน
3.3.2 สร้างแรงขับเคลื่อนก่อให้เกิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง หรื อสร้าง
วัฒนธรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ หรื อช่วยให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีความยัง่ ยืนในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษามุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา และความต้ องการของประชาชนและเจ้ าหน้ าที่
ในการสร้ างเสริมสุ ขภาพระดับตาบล
จากข้อมูลการสอบถามข้อมูลส่ วนคัวและสัมภาษณ์ มุมมอง ความคิดเห็น ปั ญหา และ
ความต้องการในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบลของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ซึ่ งเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั
ผูว้ ิจยั นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
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1. การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนตัว
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนตัวของผูร้ ่ วมวิจยั ได้แก่ ประชาชน 42 คน และเจ้าหน้าที่
25 คน จานวนรวมทั้งหมด 67 คน โดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ข้อมูลภูมิหลังของผูร้ ่ วมวิจยั ในการสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อสารวจปัญหา ความต้องการ ในการ
จัดบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ภูมิหลัง
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. อายุ
2.1 20 – 30 ปี
2.2 31 – 40 ปี
2.3 41 – 50 ปี
2.4 51 – 60 ปี
2.5 60 ปี ขึ้นไป
รวม
3. ภูมิลาเนา
3.1 ภาคเหนือ
3.2 ภาคกลาง
3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.4 ภาคใต้
รวม

ประชาชน
เจ้ าหน้ าที่
รวม
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้อยละ
12
30
42

28.58
71.42
100.00

7
18
25

28.00
72.00
100.00

19
48
67

28.36
71.64
100.00

4
11
8
16
3
42

9.53
26.19
19.05
38.09
7.14
100.00

5
8
8
4
25

20.00
32.00
32.00
16.00
100.00

9
19
16
20
3
67

13.43
28.36
23.88
29.85
4.48
100.00

10
16
8
8
42

23.81
38.10
19.05
19.05
100.00

8
8
5
4
25

32.00
32.00
20.00
16.00
100.00

18
24
13
12
67

26.87
35.82
19.40
17.91
100.00
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ตารางที่ 4 ข้อมูลภูมิหลังของผูร้ ่ วมวิจยั ในการสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อสารวจปัญหา ความต้องการ ในการ
จัดบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ (ต่อ)
ภูมิหลัง
4.ระดับการศึกษา
4.1 ประถมศึกษา
4.2 มัธยมศึกษา
4.3 อนุปริ ญญา
4.4 ปริ ญญาตรี
รวม
5. อาชีพ
5.1 รับราชการ
5.2 พนักงาน ลูกจ้าง
5.3 รับจ้างทัว่ ไป
5.4 ค้าขาย
5.5 เกษตรกร
5.6 เจ้าของกิจการ
รวม
6.รายได้ครัวเรื อนต่อปี
6.1 ต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท
6.2 10000-20000 บาท
6.3 20001-30000 บาท
6.4 30001-40000 บาท
6.5 40001-50000 บาท
6.6 สู งกว่า50000 บาท
รวม

ประชาชน
เจ้ าหน้ าที่
รวม
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้อยละ
18
20
2
2
42

42.86
47.62
4.76
4.76
100.00

25
25

100.00
100.00

18
20
2
27
67

26.87
29.85
2.99
40.30
100.00

4
10
6
18
4
42

9.52
23.81
14.29
42.86
9.25
100.00

20
5
25

80.00
20.00
100.00

20
9
10
6
18
4
67

29.85
13.43
40.00
8.96
26.87
5.97
100.00

8
27
7
42

19.05
64.29
16.67
100.00

10
6
4
5
25

40.00
24.00
16.00
20.00
100.00

8
27
17
6
4
5
67

11.94
40.30
25.37
8.96
5.97
7.46
100.00

113
ตารางที่ 4 ข้อมูลภูมิหลังของผูร้ ่ วมวิจยั ในการสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อสารวจปัญหา ความต้องการ ในการ
จัดบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ (ต่อ)
ภูมิหลัง
7.ตาแหน่งในชุมชน
7.1 สมาชิกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล
7.2 กรรมการชุมชน
7.3 ผูน้ าชุมชน
7.4 สมาชิกอาสาสมัคร
7.5 ไม่มีตาแหน่งในชุมชน
รวม
8. การร่ วมกิจกรรมชุมชน
8.1 ประจา สม่าเสมอ
8.2 ไม่แน่นอน
8.3 ไม่เข้าร่ วมเลย
รวม
9. ปัญหาสุ ขภาพของตน
9.1 ไม่มีปัญหา
9.2 มีปัญหา
9.3 ปวดหลัง เบาหวาน หัวใจ
ความดัน
9.4 ใจสัน่ ไมแกรน
9.5 กรดไหลย้อน
รวม

ประชาชน
เจ้าหน้าที่
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
3

7.14

-

-

3

4.48

2
2
10
25
42

4.76
4.76
23.81
59.52
100.00

25
25

100.00
100.00

2
2
10
50
67

2.99
2.99
14.93
74.63
100.00

18
16
8
42

42.86
38.10
19.05
100.00

18
7
25

72.00
28.00
100.00

36
23
8
67

53.73
34.33
11.94
100.00

16
26
-

38.10
61.91
-

18
7

72.00
28.00
-

34
33

50.75
49.25
-

42

100.00

25

100.00

67

100.00
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ตารางที่ 4 ข้อมูลภูมิหลังของผูร้ ่ วมวิจยั ในการสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อสารวจปัญหา ความต้องการ ในการ
จัดบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ (ต่อ)
ภูมิหลัง
10. ปัญหาสุ ขภาพของคนใน
ครอบครัว
10.1 ไม่มีปัญหา
10.2 มีปัญหา
10.3 ปวดหลัง เบาหวาน หัวใจ
ความดัน
10.4 ใจสัน่ ไมแกรน
10.5 กรดไหลย้อน

ประชาชน
เจ้าหน้าที่
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

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. การร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
11.1 ร่ วมกิจกรรมประจา
11.2 ร่ วมกิจกรรมบ่อยครั้ง
11.3 ไม่แน่นอนในการร่ วมกิจกรรม
11.4 ไม่เคยร่ วมกิจกรรม

18
7
12
5

42.86
16.67
28.57
11.90

25
-

43
7
12
5

64.18
10.45
17.91
7.46

รวม

42

100.00

25

100.0
0
100.00

67

100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูร้ ่ วมวิจยั ซึ่งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม มีขอ้ มูลส่ วนตัว ดังนี้ คือ
เพศ กลุ่มประชาชน จานวน 42 คน เป็ นชาย 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.58 เป็ นหญิง
30 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.42 และ กลุ่มเจ้าหน้าที่ จานวน 25 คน เป็ นชาย 7 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.00 เป็ นหญิง 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.00
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อายุ กลุ่มประชาชน จานวน 42 คน ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดถึงร้อยละ
38.09 รองลงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.19 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจานวน
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ส่ วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ จานวน 25 คน ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40
ปี และ 41-50 ปี จานวน 8 คน เท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 32.00 อายุระหว่าง 51-60 ปี มีจานวนน้อยที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 16.00
ภูมิลาเนา แบ่งเป็ น 4 ภูมิภาค พบว่า กลุ่มประชาชน ภาคกลาง จานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 38.10 ภาคเหนือ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.81 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
ภาคละจานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.05 กลุ่มเจ้าหน้าที่ ภาคเหนือและภาคกลาง จานวน 8 คน
เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 32.00 ภาควันออกเฉี ยงเหนื อและภาคใต้ คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และ 16.00
ตามลาดับ
ระดั บ การศึ ก ษา พบว่า กลุ่ ม ประชาชน จบการศึ ก ษาระดับ มัธยมศึ ก ษามากที่ สุ ด
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.62 รองลงมาระดับประถมศึกษา จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.86 ระดับปริ ญญาตรี และอนุปริ ญญา จานวน 2 คน เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 4.76 กลุ่มเจ้าหน้าที่
ทุกคนจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 100.00
อาชี พ พบว่า กลุ่มประชาชน ส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.86 รองลงมา ได้แก่ รับจ้างทัว่ ไป จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.81 อาชีพพนักงาน ลูกจ้าง
และเจ้าของกิจการ จานวน 4 คน เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 9.52 กลุ่มเจ้าหน้าที่ เป็ นข้าราชการ จานวน
20 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 และพนักงาน ลูกจ้าง จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
รายได้ ครั วเรื อนต่ อปี พบว่า กลุ่มประชาชน ส่ วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 10,000 –
20,000 บาท จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.29 ส่ วน 7 คน มีรายได้สูงสุ ด ระหว่าง 20,001 –
30,000 บาท จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.67 และผูท้ ี่มีรายได้ต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท จานวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 19.05 กลุ่มเจ้าหน้าที่ ส่ วนใหญ่ มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จานวน 10
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมา อยูร่ ะหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.00 ผูม้ ีรายได้สูงมากกว่า 50,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 และเจ้าหน้าที่จานวน
4 คน มีรายได้ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 16,00
ตาแหน่ งในชุ มชน พบว่า กลุ่มประชาชนส่ วนใหญ่ไม่มีตาแหน่งในชุมชน จานวน 25 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 59.52 รองลงมาเป็ นสมาชิกอาสาสมัคร จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.81 ส่ วน
ตาแหน่งกรรมการชุมชน และผูน้ าชุมชน จานวน 2 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 4.76 กลุ่มเจ้าหน้าที่
ไม่มีอาชีพอื่นใดในชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 100
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การร่ วมกิจกรรมชุ มชน พบว่า กลุ่มประชาชน ร่ วมเป็ นประจาสม่าเสมอ จานวน 18 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 42.86 ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมเลย จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.05 กลุ่มเจ้าหน้าที่ เข้า
ร่ วมกิจกรรมเป็ นประจาสม่าเสมอ 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.00 มีจานวน 7 คน ไม่มีความแน่นอน
ในการเข้าร่ วมกิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 28.00
ปัญหาสุ ขภาพของตน พบว่า ส่ วนใหญ่มีปัญหาสุ ขภาพทัว่ ไป จานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.91 และไม่มีปัญหาสุ ขภาพ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.10 กลุ่มเจ้าหน้าที่ ไม่มี
ปั ญหาสุ ขภาพ จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.00 และ 7 คน มีปัญหาสุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ
28.00
ปัญหาสุ ขภาพของคนในครอบครัว พบว่า ส่ วนใหญ่มีปัญหา จานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 71.43 และไม่มีปัญหา จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.57 กลุ่มเจ้าหน้าที่ จานวน 19 คน มี
ปัญหา คิดเป็ นร้อยละ 76.00 จานวน 6 คน ไม่มีปัญหา คิดเป็ นร้อยละ 24.00
การร่ วมกิจกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ พบว่า กลุ่มประชาชน ส่ วนใหญ่ร่วมกิจกรรมเป็ น
ประจา จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.86 รองลงมา ไม่ค่อยแน่นอน จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.57 และไม่เคยร่ วมกิจกรรมเลย จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.90 กลุ่มเจ้าหน้าที่ เข้าร่ วม
กิจกรรมเป็ นประจา จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
2. การวิเคราะห์ มุมมอง ความคิดเห็ น ปั ญหา และความต้ องการของประชาชนและ
เจ้ าหน้ าทีใ่ นการสร้ างเสริมสุ ขภาพระดับตาบล
ผลการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content analysis) มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ ยวกับมุมมอง
ความคิดเห็น ปั ญหา และความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับ
ตาบล ดังนี้
2.1 ปัญหาและความต้ องการของประชาชนต่ อการจัดบริ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตพื้นที่บริ การของโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล 5 แห่ ง ซึ่ งเป็ นพื้นที่ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดระเบียบ
ข้อมูลโดยสามารถสรุ ปปั ญหา 3 ด้าน และความต้องการ 2 ด้าน ต่อการจัดบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ของโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้
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2.1.1 ปัญหาของประชาชนต่ อการจัดบริการสร้ างเสริมสุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริม
สุ ขภาพตาบล
ปั ญหาของประชาชนต่ อการจัด บริ การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพตาบลแบ่ งเป็ น 3 ด้ าน คือ ปัญหาด้ านการมีส่วนร่ วม ปัญหาด้ านทัศนคติ และปัญหาด้ าน
ความสนใจในการจัดกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล ดังนี้
2.1.1. 1. ปัญหาด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จากข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพโดย โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มักจะเกิ ดขึ้นโดยการกาหนดมาจากทาง
เจ้าหน้าที่หรื อจากหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดมาก่อนแล้ว เช่น การจัดการอบรมความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่ งกิจกรรมเหล่านี้ แม้ทางเจ้าหน้าที่จะอ้างว่าได้มี
การสอบถามความต้องการจากชุมชนก่อนจะนามากาหนดเป็ นแผนงานแล้วก็ตาม แต่ก็อยู่ภายใน
วงจากัดเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ของชุมชนหรื ออาสาสมัครเท่านั้น
ด้ว ยเหตุ น้ ี ในความเป็ นจริ ง แล้ว โครงการต่ า งๆ ที่ เ จ้า หน้า ที่ ใ นโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลจัดขึ้น ประชาชนในพื้นที่จึงเข้าร่ วมกิจกรรมในฐานะเป็ นผูร้ ับมากกว่าเป็ นผู ้
กาหนดจากความต้องการของตนเองอย่างแท้จริ ง ทาให้กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพหรื อการอบรมที่
จัดขึ้นบางครั้ ง เนื้ อหาการอบรมอาจไม่อยู่ในความสนใจของประชาชนในชุ มชน แต่ดว้ ยกติกา
ข้อตกลงในชุ มชนที่ ต้ งั เป็ นบรรทัดฐานว่า เมื่ อมี กิ จ กรรมของชุ มชน แต่ละครั ว เรื อนจะต้องส่ ง
ตัวแทนไปเข้าร่ วมบ้านละ 1 คน เป็ นอย่างน้อย ความรู ้สึกของการตื่นตัวในการเข้าร่ วมจึงมีนอ้ ย
หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมแบบจายอมหรื อเกรงใจเจ้าหน้าในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมากกว่า
เกิดจากความสนใจของสมาชิกในชุมชนอย่างแท้จริ ง
2.1.1.2. ปั ญหาด้ า นทัศนคติข องประชาชนต่ อการสร้ า งเสริ มสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ปั ญหาในด้านนี้ เกิดขึ้นเนื่ องจากวิธีคิดหรื อการมองปั ญหาด้าน
สุ ข ภาพที่ แ ตกต่ า งกัน ระหว่า งผูร้ ั บ บริ ก ารหรื อ ชาวบ้า นทัว่ ไปกับผูใ้ ห้บ ริ ก าร คื อ เจ้า หน้า ที่ ใ น
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ความหมายของคาว่า “การสร้างเสริ มสุ ขภาพ” ในมุมมองของ
ประชาชนทัว่ ไปในพื้นที่ศึกษามีความแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ชีวิตและสัมพันธ์
กับบริ บททางสังคมที่บุคคลนั้นดารงอยู่ สุ ขภาพจึงเป็ นนิยามที่แต่ละบุคคลใช้ประเมินและให้คุณค่า
ต่อตนเองและอาจมีความหมายแตกต่างไปตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นด้วย ความหมายของ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ ที่ประชาชนส่ วนใหญ่ให้ความหมายมักไม่ได้เป็ นแบบแผนตามนิ ยามแบบที่
นักวิชาการด้านสาธารณสุ ขหรื อองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพกาหนดในลักษณะที่สามารถ
พิสูจน์ทดลองหรื อวัดค่าหรื อปริ มาณได้อย่างชัดเจน หากแต่ส่ิ งที่ประชาชนทัว่ ไปเข้าใจเป็ นความรู ้
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ที่มาจากการดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับบริ บทสังคมหรื อชุมชนที่ตนเองใช้ชีวิตอยู่ แน่นอนว่าในการ
ตอบคาถามผูใ้ ห้สัมภาษณ์แต่ละคนย่อมพูดถึงความหมายของสุ ขภาพโดยอาศัยประสบการณ์จาก
ชีวิตประจาวันของตนเป็ นสาคัญ ดังตัวอย่างเช่น
นายบุญมี (นามสมมุติ) บอกว่า “การมีสุขภาพที่ ดี คื อ กินได้ นอนหลับ
ออกจากบ้ านไปทาสวนได้ สอยมังคุดได้ ไปโรงพยาบาลบ้ างเวลาที่หมอนัดเช่ นนัดไปร่ วมกิจกรรม
รณรงค์ หรื อนัดไปวันผู้สูงอายุ ปวดขาปวดน่ องเป็ นเรื่ องธรรมดา อายุมากแล้ ว”
นางสมควร (นามสมมุติ) กล่าวว่า “การสร้ างเสริ มสุขภาพคืออะไร ไม่ เคย
รู้ เพราะไม่ เคยคิดเรื่ องนี ้ แต่ การจะมีสุขภาพดีหรื อไม่ ดีอยู่ที่ตัวเรา เช่ นกินอาหารครบหมู่หรื อไม่
ลุงแสวง (นามสมมุติ) “...ยังแข็งแรงอยู่ ไม่ เคยต้ องเข้ าโรงพยาบาลซั กที
ป่ วยนิดหน่ อยซื ้อยากินเองก็หาย..มันก็เสื่ อมไปตามกาลนั่นแหละ...อายุกเ็ ท่ านีแ้ ล้ ว...ถ้ าเป็ นรถก็ใช้
งานไม่ ได้ แล้ วล่ ะ ”
จากข้อมูลของประชาชนในพื้นที่วิจยั พบว่า ชาวบ้านมองเรื่ องของการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพในความหมายที่เกี่ยวพันกับการดารงชีวิตปกติประจาวัน แม้วา่ พวกเขาจะเข้าใจว่า
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มีความหวังดี และต้องการให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่ วม
กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อประโยชน์แก่คนในชุมชนเองก็ตาม แต่หลายคนปฏิเสธที่จะเข้าร่ วม
เพราะเห็นว่าความรู ้เรื่ องสุ ขภาพตามแบบที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลส่ งเสริ มนั้น
ไม่มีความจาเป็ นต่อการใช้ชีวิตพวกเขามากนัก ดังที่ชาวบ้านทัว่ ไปมองว่าการมีสุขภาพที่ดี ก็คือ
สภาพร่ า งกายที่ ป กติ ไ ม่ ป่ วยไข้ การทางานได้ประจ าสม่ าเสมอทุ ก วัน ก็ช่ ว ยให้สุ ขภาพร่ างกาย
แข็งแรงดีอยูแ่ ล้ว ไม่มีความจาเป็ นต้องไปร่ วมกิจกรรมออกกาลังที่ทางหน่วยงานรัฐพยายามส่ งเสริ ม
เช่น การเต้นแอโรบิก การเล่นฮูลาฮูป และอื่นๆ เป็ นต้น ดังกรณี ตวั อย่างเช่น
วัน ดี (นามสมมุ ติ) กล่ าวว่ า “การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ คื อการเพิ่ มความ
แข็งแรง การป้ องกันตัวเองให้ ไม่ ป่วยโยการออกกาลังกาย การทางานก็เป็ นการออกกาลังกาย
เช่ นกัน ซึ่ งแต่ ละวันก็ต้องทางาน เป็ นการออกกาลังกายอยู่แล้ ว”
อีกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านเห็นว่าการรับประทานอาหารได้คล่องคอไม่เบื่อ
อาหารก็ถือว่าเพียงพอต่อร่ างกายแล้ว
ป้ าแจ่ม (นามสมมุติ) เล่าถึงการดูแลสุ ขคนในครอบครัวว่า “หมออนามัย
มาที่ บ้าน มาแนะนาเรื่ องการกิ น หมอให้ ยายระวัง อย่ ากิ นเค็ม งดของมัน ของหมักดอง แต่ ยาย
ไม่ ได้ คุม ทาได้ บ้างไม่ ได้ บ้าง เพราะต้ องทากับข้ าวให้ คนในบ้ านกินด้ วย ส่ วนใหญ่ จะกินข้ าวพร้ อม
กัน ถ้ ากับข้ าวไม่ ถกู ปาก ลุงและลูกจะบ่ น ทาให้ ต้องทากับข้ าวที่มีรสชาติหวาน มัน เค็ม ทาไปตามที่
เคยทา จะงดเลย รสจืดๆ จะได้ ไม่ เป็ นโรค สุขภาพดี เลยยังไม่ ทา”
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ดังนั้น จึงไม่จาเป็ นต้องไปฟังการอบรมเรื่ องสุ ขภาพที่จดั โดยโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ซึ่ งมักจะพูดเรื่ องวิชาการหรื อพูดเรื่ องยากๆ โดยที่ชาวบ้านไม่ได้สนใจเรื่ อง
เหล่านี้ ที่สาคัญการเข้าอบรมที่น่าเบื่อและทาไม่ได้ในสายตาชาวบ้าน ยังส่ งผลกระทบต่อภาระด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่ งแต่ละครอบครัวจะต้องเอาเวลาในการทามาหากินมาใช้ในการเข้าร่ วมอบรมเท่ากับว่า
รายได้ครอบครัวของวันนั้นจะหายไปทันที
ทองคา (นามสมมุติ) กล่าวว่า “การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ คื อ การกินอาหาร
ให้ ครบห้ าหมู่ ทาได้ ยากมาก ทาได้ บ้างไม่ ได้ บ้างแต่ พยายามทาเพราะไม่ อยากป่ วย แต่ ไม่ ได้ ออก
กาลังกาย แค่ ทาไร่ กเ็ หนื่อยแล้ ว”
ป้ าสมพร (นามสมมุติ) ได้เล่าถึ งชี วิตครอบครั วที่ สัมพันธ์กับการดู แล
รักษาสุ ขภาพว่า “รายได้ ไม่ ค่อยพอใช้ เย็บกระทงขาย สองสามวันถึงจะได้ 1000 ลูก ขายได้
ประมาณ200บาท ได้ เงินผู้สูงอายุเดือนละ500บาท มีลกู 8 คน ลูกทุกคนมีครอบครั วและแยกย้ ายไป
อยู่ต่างจังหวัด ไม่ ค่อยมีใครกลับบ้ าน ไม่ ส่งเสี ยเรื่ องเงินทอง ต้ องหากินเอง การใช้ จ่ายต้ องประหยัด
การกินอยู่ซื้อผักมาทาแกงส้ ม หรื อซื ้อปลามาทอด ต้ องกินให้ ได้ 2-3 มือ้ ถ้ าให้ สร้ างสุขภาพยังไม่ ร้ ู
เลยว่ าจะทาได้ หรื อไม่ เพราะยังต้ องทามาหากิน”
จากข้อมู ลจึ งพบว่าเมื่ อมี การจัด กิ จ กรรมอบรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพ บาง
ครอบครั วจึ งส่ งผูส้ ู งอายุหรื อเด็กไปเป็ นตัวแทนเข้าร่ วมอบรม ขณะที่หัวหน้าครอบครั วต้องไป
ทางานนอกบ้าน ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่ วมอบรมจึงไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน
สุ ขภาพของคนในครอบครัวได้มากนัก
สาหรับทัศนคติมุมมองที่ประชาชนมีต่อการรักษาและเสริ มสร้างสุ ขภาพ
อาจกล่าวได้วา่ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจมีความสาคัญยิง่ กว่าด้านสุ ขภาพอนามัย การสามารถทางานได้ทา
ให้มีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว และสามารถนาไปเป็ นค่าใช้จ่ายในยามที่คนในครอบครัวเจ็บป่ วย
ไม่สบายขึ้นมาได้ ความสนใจต่อการดูแลรักษาและเสริ มสร้างสุ ขภาพดูจะเป็ นประเด็นรองที่เกิน
ความจาเป็ นไป เว้นแต่ในช่วงที่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่ วยขึ้นมาเท่านั้น แม้พวกเขาจะเห็นว่า
การไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีความสาคัญ แต่ก็ไม่อาจจะเสี ยเวลาไปในการ “สร้างเสริ ม” ได้ และการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพให้แข็งแรงมากขึ้นก็ดูจะเป็ นกิจกรรมที่บางครั้งแยกห่ างจากชีวิตประจาวันของพวกเขา
เช่น การเต้น แอโรบิก ฮูล่าฮูป อาจเหมาะสาหรับผูห้ ญิง และเด็ก แต่ไม่เหมาะกับผูช้ าย ซึ่ งมองว่า
การเต้นเป็ นกิจกรรมของผูห้ ญิง หรื อคน ในพื้นที่ชนบทก็ยงั มองว่าการทางานในไร่ นากลางแดด ก็
ถือเป็ นการออกกาลังกายมากเพียงพอแล้ว เป็ นต้น
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั และการสัมภาษณ์พบว่า สภาพแวดล้อมรอบที่ต้ งั
ชุมชนก็เป็ นอีกปั จจัยที่มีส่วนสาคัญต่อภาวะสุ ขภาพของประชาชน ในพื้นที่ชุมชนที่เป็ นเขตชนบท
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สภาพแวดล้อมรอบชุมชนจะมีลกั ษณะธรรมชาติมากกว่าในเขตเมืองเพราะเป็ นพื้นที่เกษตรกรรม
และความสัมพัน ธ์ ของผูค้ นในชุ มชนก็ย งั คงผูก พัน ใกล้ชิ ดด้ว ยระบบเครื อญาติ ซึ่ งแตกต่ างกับ
ลักษณะชุมชนในพื้นที่สังคมเมืองที่สภาพแวดล้อมค่อนข้างเร่ งรี บแข่งขันสู งกว่า ความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนเป็ นปั จเจกสู งกว่า และเวลาในการพักผ่อนหรื อรักษาดูแลสุ ขภาพอาจจะมีนอ้ ยกว่ากลุ่ม
ที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ชนบทด้วย
นอกจากนี้ ปั จจัยในด้านของ “วัย” ก็มีส่วนสาคัญต่อความใส่ ใจในการ
ดูแลสุ ขภาพด้วย สังเกตได้ว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นหรื อเพิ่งมีครอบครัวจะให้ความสนใจ
ในการดูแลรักษาสุ ขภาพน้อยกว่า คนที่เป็ นผูใ้ หญ่ ตั้งแต่กลุ่มที่อยู่ในวัยกลางคนหรื อวัยทางานที่มี
ครอบครัวมัน่ คงแล้วเป็ นต้นไป อาจเนื่ องเพราะเมื่อมีอายุมากขึ้น จึงได้เห็นผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ของตนเองมากกว่าในวัยเด็ก-วัยรุ่ น และวัยหนุ่มสาวที่อายุยงั ไม่มากนัก ความสนใจและใส่ ใจต่อการ
ดูแลรั กษาสุ ขภาพ จึ งเพิ่มขึ้นเมื่ อคนเราตระหนักถึงความเจ็บป่ วยหรื อผลกระทบต่อสุ ขภาพด้วย
เช่นกัน ทั้งนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่มีสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพไม่แข็งแรงหรื อเจ็บป่ วยอยูป่ ระจาก็จะ
ให้ความใส่ ใจต่อเรื่ องการดูแลรักษาสุ ขภาพมากกว่าปกติดว้ ยเช่นกัน
ประชาชนยัง เสนอว่ า เจ้า หน้ า ที่ ค วรศึ ก ษาหรื อรู ้ ค วามต้อ งการของ
ประชาชน ใช้ความต้องการของประชาชนเป็ นตัวตั้ง รู ้จกั วิถีชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่ม ซึ่ งไม่
เหมือนกัน จึงจะจัดกิจกรรมได้เหมาะสม เช่นเป็ นแม่คา้ ออกกาลังกายอย่างไรจึงเหมาะสม เพราะ
บางครั้งไม่มีโอกาสได้ไปออกกาลังกายเหมือนคนอื่น นอกจากนี้ ควรนาความเชื่อของท้องถิ่นที่ปู่
บ่าตายายสั่งสมไว้ เป็ นสิ่ งดีตลอดจน มีของให้เช่นยาที่ตอ้ งการ หรื อบริ การที่ตอ้ งการจริ งๆ และที่
สาคัญ เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีวิธีการสื่ อสารไม่ให้น่าเบื่อ หรื อสอนให้รู้เรื่ อง
2.1.1.3. ปั ญหาด้ านความสนใจในการจัดกิจกรรมสร้ างเสริ มสุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล สาหรับปั ญหาด้านนี้ เป็ นปั ญหาที่สืบเนื่องเกี่ยวพันกับปั ญหาใน
สองข้อแรก และ เมื่อพูดถึงการเสริ มสร้างสุ ขภาพ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์จะให้ความหมายที่แสดงนัยยะถึง
การปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามหลักการสาธารณสุ ขที่ตนเองพอจะมีความรู ้หรื อเคยได้ยินมา โดยเป็ น
หลักปฏิบตั ิที่ช่วยป้ องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บไข้มากกว่าจะเน้นถึงการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ ง
ของร่ างกาย และแม้ว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์จะแสดงถึงความเข้าใจต่อความหมายและความสาคัญของการ
เสริ มสร้างสุ ขภาพ แต่ดูเหมือนคาตอบจากหลายคนจะแสดงให้เห็นว่าในการปฏิบตั ิตนอาจไม่เป็ น
ตามหลักการที่ตนเองเข้าใจก็ได้ เพราะมีเงื่อนไขอื่นที่จาเป็ นต้องกระทาโดยเฉพาะภาระหน้าที่การ
งานในแต่ละวัน นามาสู่ ความจาเป็ นในการพิจารณาค้นหาแนวทางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผูค้ น
ในพื้นที่ให้บริ การอย่างใส่ ใจในรายละเอียด มากไปกว่าการกาหนดแผนงานในแบบที่ทาให้เกิ ด
มาตรฐานเดียวกันทุกแห่ งตามแบบแผนของภาครัฐ ในความเป็ นจริ งประสบการณ์ชีวิตของแต่ละ
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คนย่อมมีความแตกต่างกัน และมีอตั ลักษณ์ทางสังคมที่หลากหลายแตกต่างกันไปด้วย เช่น ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ การนับถือศาสนา เพศ วัย และอื่นๆ การที่ประชาชนในพื้นที่จะเลือกหรื อให้ความ
ร่ วมมือต่อการทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลก็จาเป็ นต้องมี
รู ้สึกที่ดีหรื อความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ดว้ ย ทั้งนี้ ขอ้ มูลชี้ ให้เห็ นว่า โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลเป็ นหน่ วยงานที่ ให้การปรึ กษาด้านสุ ขภาพแก่ ประชาชนในพื้น ที่ ได้ดี กว่าหน่ วยงานด้าน
สุ ขภาพที่ อยู่นอกชุ มชน เพราะความคุน้ เคยใกล้ชิดกับคนในชุ มชนมีมากกว่า แต่ความไว้วางใจ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อเจ้าหน้าที่ให้ความใส่ ใจกับรายละเอียดของผูเ้ ข้ารับการบริ การแต่ละคน
ด้วยเช่นกัน
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บางคนได้เล่าว่าเมื่อมีปัญหาครอบครัว เกิดความไม่สบายใจ
บางครั้ งก็ ไ ด้ม าพู ด คุ ย ปรึ ก ษากับ เจ้า หน้า ที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลด้ว ย เพราะมี
ความคุน้ เคยเชื่อใจ พอคุยแล้วก็เหมือนกับได้ระบายความเครี ยดให้หมดไป ตัวอย่างดังกล่าวแสดง
ให้เห็ นการทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปรั บเปลี่ยนบทบาทนอกจากการทาหน้าที่ในการรั กษาด้าน
ร่ างกายแล้ว ยังช่วยเหลือให้คาปรึ กษารักษาสุ ขภาพจิตใจด้วย กระนั้นในบางพื้นที่ก็พบว่าเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมีความห่ างเหิ นกับชุมชนอยู่บา้ ง นอกจากนี้ ด้วยสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ให้บริ การแต่ละแห่ งย่อมมีความแตกต่างกันไปเช่นกัน วิธีการ
หรื อแผนงานของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลที่ จ ัด กิ จ กรรมกับ ชุ ม ชนจึ ง ควรที่ จ ะสนใจ
วิเคราะห์ถึงรายละเอียดทางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ให้บริ การ และมีการกาหนดแผนงานอยู่
บนฐานความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว รวมไปถึงการให้บริ การแก่
สมาชิ กชุมชนด้วยความเข้าใจและใส่ ใจต่อรายละเอียดของประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างของแต่ละ
คน จึงจะเรี ยกว่าเป็ นการให้บริ การโดยเข้าถึงหัวใจของความเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริ ง
2.1.2. ความต้ องการของประชาชนต่ อการจัด บริ การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
ความต้องการของประชาชนต่อการจัดบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพของโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลแบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ความต้องการมีส่วนร่ วม และความต้องการให้
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเป็ นที่พ่ งึ ทางสุ ขภาพ
2.1.2.1.ความต้ องการมีส่วนร่ วมในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ สาหรับการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพในชุมชน พบว่ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่า กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพในชุมชนที่ดึงดูด
จะเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้คนในชุมชนออกมาร่ วมกิจกรรมโดยเฉพาะการออกกาลังกายที่สนับสนุน
จากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และเครื่ องมืออุปกรณ์ออกกาลังกาย (สายพานลู่ว่ิง จักรยาน
ปั่ น เครื่ องยกน้ าหนักฯลฯ) ที่จดั หามาโดยองค์การปกครองท้องถิ่น ในชุมชนแต่ละแห่ งมีกิจกรรม
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เหล่านี้ และมักจะจัดการออกกาลังกายแอโรบิค การเล่นห่ วงฮู ลาฮู ป การออกกาลังกายในกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุในช่วงเวลาเย็นหลังจากเลิกงาน กิจกรรมเหล่านี้ ตอ้ งอาศัยผูน้ าในชุมชน โดยส่ วนใหญ่เป็ น
อาสาสมัครในการนากิจกรรม และโดยส่ วนใหญ่พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะมีเฉพาะผูห้ ญิง เด็ก และ
คนสู งอายุมากกว่าผูช้ ายวัยทางาน อย่างไรก็ตามข้อจากัดในการเข้าร่ วมกิจกรรมออกกาลังกาย หรื อ
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มสุ ขภาพอื่นๆ ภายในชุมชนมักจะเป็ นเรื่ องของเวลา ซึ่งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ต่างให้
เหตุผลว่าต้องทางานหนักไม่มีเวลาร่ วมกิจกรรม และข้อจากัดด้านอุปกรณ์การออกกาลังกายภายใน
ชุมชนที่ไม่เพียงพอหรื ออยูห่ ่ างไกลจากที่อยูอ่ าศัยของสมาชิกในชุมชน แต่มีขอ้ สังเกตที่น่าสนใจว่า
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์บางส่ วนเห็นว่า การทางานก็ถือเป็ นวิธีการสร้างเสริ มสุ ขภาพรู ปแบบหนึ่งได้ บางคน
เห็ นว่าการใช้แรงในการทาไร่ ทาสวน หรื อทานา ก็เป็ นการออกกาลังกายอยู่ในตัว อยู่แล้ว ไม่
จาเป็ นต้องไปออกกาลังกายอย่างเต็มรู ปแบบดังกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นร่ วมกันก็ได้
ประชาชน บอกว่า พวกตนยังไม่มีส่วนร่ วมเท่าที่ควรโดยเฉพาะเรื่ องการ
คิด ส่ วนการร่ วมทานั้น ได้ทาบ้างไม่ทาบ้างแล้วแต่โอกาส ลองไปถามที่ บ้านจะได้ ข้อมูลมากกว่ านี ้
บางทีจะพูดอะไรก็เกรงใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนบอกว่ารู ้แต่ทาไม่ได้ ความรู ้ที่ได้รับยังไม่เหมาะสม
ต้องหาทางประยุกต์เข้ากับชี วิตซึ่ งเป็ นเรื่ องยาก เพราะในแต่ละวันต้องทามาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยง
ท้อง ไม่มีเวลา ง่ายที่สุดคือ ป่ วยไปหาหมอ คิดว่าถ้าสบายดีไม่เป็ นโรค ก็ยงั ไม่เป็ นอะไร
2.1.2.2. ความต้ องการให้ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลเป็ นที่พงึ่ ทางสุ ขภาพ
โดยทัว่ ไป ประชาชนก็มีทศั นคติที่ดีและต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยูเ่ ป็ นพื้นฐาน เช่น
สมศรี (นามสมมุติ) กล่าวว่า “การสร้ างเสริ มสุ ขภาพนั้น ต้ องทาตามที่
หมอบอก ก็จะทาให้ ร่างกายเราดีขึน้ เช่ น ต้ องกินครบแล้ วออกกาลังกายบ่ อยๆ หรื ออย่ างที่ หมอว่ า
ถ้ าร่ างกายเราไม่ ดี มีโรคประจาตัว เช่ น เป็ นโรคไขมันในเลือดสู ง ความดันสู ง เราก็ต้องทาตัวให้ ดี
ขึน้ เพราะโรคเหล่ านีจ้ ะทาให้ เป็ นโรคอื่ นตามมา บางคนเป็ นโรคหั วใจ เบาหวาน และเมื่อเป็ นโรค
ต้ องสร้ างสุขภาพโดยไปหาหมอ กินยาที่หมอให้ ทาตามที่หมอบอก”
กรณี ของ นายชิดชัย (นามสมมุติ) อาชีพรับราชการ จากประวัติสุขภาพที่
เขาเล่าว่าในครอบครัว พ่อแม่เขาป่ วยเป็ นเบาหวาน แต่เขาสามารถใช้ชีวิตและทางานได้ปกติ จึงรับรู ้
ว่าสุ ขภาพของตนเองปกติและแข็งแรงมาโดยตลอด ต่อมาวันหนึ่ งหลังจากที่เขาได้รับการคัดกรอง
เลื อ ดจากการตรวจสุ ข ภาพประจ าปี พบว่ า มี ร ะดับ น้ าตาลในเลื อ ดสู ง กว่ า ปกติ ซึ่ งเจ้า หน้า ที่
สาธารณสุ ขเห็ นว่านายชิ ดชัยอาจมีความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ จึง
กาชับให้ไปตรวจเลือดเพื่อยืนยันการวินิจฉัยอีกครั้ง ในที่สุดผลออกมาว่าเป็ นโรคเบาหวาน ซึ่ งค่า
ระดับน้ าตาลในเลือดที่สูงกว่าปกติมาก หมอจึงแนะนาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับโรค
ในเรื่ อ งการรั บ ประทานอาหาร และการสั ง เกตอาการผิด ปกติ รวมถึ ง แนวทางการรั ก ษาตาม
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มาตรฐานของโรงพยาบาลที่ตอ้ งรักษาอย่างต่อเนื่ อง จากประสบการณ์ดา้ นสุ ขภาพ จึง ทาให้ชิดชัย
เกิดการรับรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม “แต่ ก่อนผมว่ าร่ างกายผมก็ปกติดีนะ ไม่ เห็นจะ
เป็ นอะไรอย่ างที่ คุณ หมอว่ าเลย..แต่ พอรู้ ว่ าเป็ นเบาหวานก็อดคิ ดไม่ ได้ ว่ าจริ งๆแล้ ว เราก็ไม่ ได้
แข็งแรงสั กเท่ าไหร่ ต่ อไปจะกินหรื อทาอะไรเหมือนเมื่อก่ อนคงลาบาก เดี๋ยวอาการกาเริ บจะยิ่งแย่
ไปใหญ่ ”
สาหรับผูใ้ ห้สัมภาษณ์บางส่ วนที่ติดต่อสัมพันธ์กบั โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพต าบลอย่ า งใกล้ชิ ด ดัง อย่ า งอาสาสมัค รนั้น ยิ่ ง มี ค วามเชื่ อ ถื อ ในการสาธารณสุ ข ของ
โรงพยาบาล และรู ้เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพค่อนข้างดีกว่าคนในชุมชนทัว่ ไป สามารถอธิบาย
ความหมายของการมีสุขภาพดี และการสร้างเสริ มสุ ขภาพได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามความหมาย
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ดังเช่ นที่พวกเขาอธิ บายถึงหลัก 3 อ 2 ส (3 อ
หมายถึง อาหาร อารมณ์ และออกกาลังกาย ส่ วน 2 ส หมายถึง ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุ รา) หรื อบาง
คนสามารถอธิ บายได้ว่าการทางานกับออกกาลังกายไม่เหมือนกันเพราะการออกกาลังกายต้องทา
อย่างต่อเนื่ อง 30 – 40 นาที (ตามความรู ้ที่กระทรวงสาธารณสุ ขเผยแพร่ ) กินอาหารถ้ากินต้องกิน
ของสุ กหรื อน้ าต้มจนเดือด เป็ นต้น และจากข้อมูลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เห็นว่าการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
เป็ นสิ่ งที่อยู่ในกิจกรรมชีวิตประจาวันอยู่แล้ว เช่น การทางาน การเดินขยับร่ างกาย การทาบุญให้
จิ ตใจแจ่ มใส เป็ นต้น จึ งนับเป็ นผูใ้ ห้สัมภาษณ์ บางส่ ว นที่ สามารถกล่าวถึ งสุ ขภาพได้อย่างเป็ น
มาตรฐานชัดเจนตามแบบที่ หน่ วยงานด้านสุ ขภาพของรั ฐได้กาหนดไว้ เนื่ องจากความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับทางโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จึงให้นิยามที่เป็ นมาตรฐานและการดูแลรักษา
สุ ขภาพของตนเปลี่ยนแปลงไปตามแบบแผนมาตรฐานที่ทางหน่วยงานสาธารณะกาหนดไว้
อี ก ประการหนึ่ ง ประชาชนในพื้ น ที่ บ ริ ก ารของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพตาบล ทราบดีว่าหน่วยงาน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มีบทบาทหน้าที่ในการรักษา
สุ ขภาพระดับพื้นฐานและมีพ้ืนที่การดูแลครอบคลุมในระดับตาบล ดังนั้น เมื่อมีอาการเจ็บป่ วยไม่
มาก ก็จะไปใช้บริ การตรวจรักษาจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ที่อยูใ่ กล้บา้ นและสามารถ
เดินทางได้สะดวก แต่กพ็ บว่า ยาและบริ การตรวจจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมีขอ้ จากัด
เช่น ไม่มีเตียงสาหรับผูป้ ่ วยรอดูอาการ ไม่สามารถรักษาโรคฟั นได้(ถอนฟั น อุดฟั น) ไม่มียารักษา
โรคบางชนิ ด รวมไปถึงการมีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลไม่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่ งแตกต่างกันไปใน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล แต่ละแห่ ง เป็ นต้น แต่ท้ งั นี้ เหตุผลที่หลายคนยังคงไปรักษาที่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลในขั้นต้น ก็เพราะเห็นว่าเจ้าที่ที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
มีความรู ้ สามารถตรวจโรคได้ ซึ่ งหากมีอาการรุ น แรงจะได้รับคาปรึ กษาจากเจ้าหน้าที่ว่าควรจะ
ดาเนิ นการอย่างไรต่อไป นอกจากนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์บางส่ วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่
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โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เพราะอยู่ใกล้ชิดในชุมชน ก็รู้สึกว่าการไปรักษาที่โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลก่อน ก็รู้สึกถึงความกันเองมากกว่าไปรักษาที่อื่นที่ไม่รู้จกั ใครเลย และที่สาคัญ
คือ ไม่เสี ยหรื อเสี ยค่าบริ การจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลน้อยมาก ทั้งค่าตรวจ ค่ายา และ
ค่าเดิ นทาง ซึ่ งหากต้องเดิ นทางไปรักษาในโรงพยาบาลในเมืองก็ย่อมจะมีค่าใช้จ่ายและเสี ยเวลา
มากกว่า
ในขั้นต่อมา เมื่อผูป้ ่ วยหรื อญาติผปู ้ ่ วยเห็นว่าการตรวจรักษาหรื อการซื้ อ
ยากินเองไม่หาย หรื อบางกรณี มีอาการป่ วยที่รุนแรง เช่น เกิดภาวะช็อคจากโรคบางชนิ ด อุบตั ิเหตุ
เกิ ดบาดแผลสาหัส เป็ นอาทิ ซึ่ งเป็ นอาการที่ ทราบดี ว่าไม่สามารถรั กษาที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลหรื อรั กษาเองได้ ก็จะนาตัวผูป้ ่ วยไปรักษายังสถานรักษาพยาบาลที่ใหญ่กว่าหรื อมี
อุปกรณ์ การรั กษาพยาบาลครบถ้วนสมบูรณ์ ก ว่า เช่ น คลิ นิกเอกชน โรงพยาบาลประจาอาเภอ
โรงพยาบาลประจาจังหวัด เป็ นต้น อย่างไรก็ตามในบางกรณี ผใู ้ ห้สัมภาษณ์มีประสบการณ์ในการ
รักษาพยาบาลหรื อการรับบริ การที่ไม่ดีต่อสถานรักษาพยาบาลบางแห่ ง ก็จะปฏิเสธการไปรักษา
และเลือกที่จะไปรักษาสถานพยาบาลแห่ งอื่นแม้จะต้องจ่ายเงินมากกว่าหรื อเดินทางไกลกว่าก็ตาม
กล่ า วได้ว่ า ระดับ ความรุ น แรงของอาการเจ็ บ ป่ วยมี ผ ลต่ อ การเลื อ กวิ ธี แ ละสถานที่ ใ นการ
รักษาพยาบาลของคนในชุมชนอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ประชาชนยังต้องการให้มียา มีหมอ มีเตียง มีวสั ดุอุปกรณ์ครบ
เหมือนโรงพยาบาล จัดบริ การแบบเดี ยวกับโรงพยาบาล อย่าเป็ นแค่อนามัย เพราะได้ชื่อว่าเป็ น
โรงพยาบาลตาบล เจ้าหน้าที่ลดการเข้าประชุมให้นอ้ ยลง เพราะเวลาไปรับการบริ การที่โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล บางวันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ อยู่แต่ลูกจ้าง สาหรั บการทางานโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจ าหมู่บา้ น ประชาชนมองว่า อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจ าหมู่บา้ นบางคนมี
ข้อจากัดในการทาหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ มกั อาศัยอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นในการ
สารวจข้อมูลสุ ขภาพเช่น กาจัดแหล่งเพาะลูกน้ า สารวจจานวนสุ นขั ในหมู่บา้ นหรื อสารวจคนที่เสี่ ยง
จะเป็ นโรคเบาหวาน ฯลฯ จึงยังมีพวกตกสารวจ แต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้เพราะฟั งตามรายงาน การทางาน
แบ่งพื้นที่ให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นทาจึงไม่ประสบผลสาเร็ จ
ประชาชน เสนอว่า เรื่ องสาคัญที่สุด เจ้าหน้าที่และกระทรวงสาธารณสุ ข
ควรเข้าใจชาวบ้าน รู ้ หัวอกชาวบ้าน เพราะเจ้าหน้าที่ กับชาวบ้านอยู่คนละสถานะ คนละรู ปแบบ
ชีวิต อาจไม่เข้าใจความจาเป็ นที่ไม่สามารถสร้างเสริ มสุ ขภาพได้ เหมือนกับเจ้าหน้าที่ มีความคิดมา
ให้ชาวบ้านที่ทาไม่ได้ ซึ่ งแม้จะเป็ นสิ่ งดี มีประโยชน์ แต่ทาไม่ได้ ไม่ใช่ ไม่รู้ แต่ไม่สะดวกที่จะทา
หรื อ ไม่สนใจที่จะทา
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ประชาชนสะท้อนว่า มีโครงการสร้างสุ ขภาพที่เจ้าหน้าที่มาทาในตาบล
เช่น ออกกาลังกาย เต้นแอโรบิก เต้นฮูลาฮุบ กิจกรรมออกกาลังกายคนไทยไร้พงุ นอกจากนี้ยงั ได้รับ
บริ การฉี ดวัคซี น ชัง่ น้ าหนัก วัดความดันเจาะเลือด รับยาวิตามิน ทาแผล บางคนได้เข้าโครงการ
สร้ า งสุ ข ภาพซึ่ ง จัด โดยทั้ง องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
บางครั้งร่ วมมือกันทางาน บางครั้งแย่งงานกันทา และบริ การที่ได้รับ เวลาไป โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล เพื่ อ พบแพทย์ ประชาชนบอกว่า สะดวกสบายดี ไม่ ตอ้ งเดิ น ทางไกล เจ้าหน้า ที่
ต้อนรั บ เข้า ถึ ง ง่ า ย คนไม่ เ ยอะ หาได้ท ัน ที คล้ายไปรั บ บริ ก ารที่ คลิ นิก ถ้าต้องไปโรงพยาบาล
ประชาชนมองว่า การไปโรงพยาบาลคนไข้มาก เจ้าหน้าที่บริ การไม่ดี บางรายบอกว่าลูกตายที่
โรงพยาบาล ทาให้มองโรงพยาบาลติดลบ เจ้าหน้าที่มกั พูดจาไม่ดีไม่มีหางเสี ยง ต่างกับการมาใช้
บริ การของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่เจ้าหน้าที่เห็นหน้าประจา รู ้สึกมีความใกล้ชิด
ในมุมที่ยงั เป็ นปัญหา ประชาชนมองว่า โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ยังไม่เป็ นไปตามคาดหวัง เช่นบอกว่า เป็ นโรงพยาบาลภาษาอะไรนอนไม่ ได้ เห็นเตียงนอนไม่ ได้
ไม่ รับนอน รั กษาได้ แต่ โรคพื น้ ฐาน โรคอื่ นๆรั กษาไม่ ได้ หรื อบางคนบอกว่า รพสต.ไม่ ต่างจาก
อนามัยเดิม เช่นเรื่ องจานวนเจ้าหน้าที่ เดิมตอนเป็ นสถานีอนามัยมีเจ้าหน้าคนเดียว พอเปลี่ยนชื่อเป็ น
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเจ้าหน้าที่ยงั มีคนเดียวเหมือนเดิม เปลี่ยนชื่ อแล้ วควรเปลี่ยนงาน
ควรเพิ่มหมอ เพิ่มยา อยากให้ มีหมอมา
2.2 ปัญหาและความต้ องการในการจัดบริการสร้ างเสริมสุ ขภาพของเจ้ าหน้ าที่
จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาจัดระเบี ยบข้อมูลและ
วิเคราะห์โดยสามารถสรุ ปปั ญหา 2 ด้าน และความต้องการ 2 ด้าน ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพตาม
มุมมองและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ดังต่อไปนี้
2.2.1. ปัญหาในการจัดบริการสร้ างเสริมสุ ขภาพของเจ้ าหน้ าที่ ได้แก่ ปั ญหานโยบาย
ไม่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิ และปั ญหาการขาดทักษะประสานงานกับประชาชนและหน่วยงานอื่น
ดังนี้
2.2.1.1. ปั ญหานโยบายไม่ สอดคล้ องกับการปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
งานสร้ า งเสริ ม สุ ขภาพที่ เ จ้า หน้า ที่ ด าเนิ น การนั้น เป็ นการท างานตาม
มาตรฐานที่กาหนด หรื อตามแนวทางที่สาธารณสุ ขกาหนด ได้แก่ ภาคเช้าจะให้บริ การสุ ขภาพเช่น
ตรวจรักษา บนสถานบริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ภาค บ่ายเป็ นกิจกรรมเยีย่ มบ้าน แต่
ส่ วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ออกเยี่ยมบ้าน เนื่ องจากภาระงานด้านเอกสารมาก เช่ นการกรอกข้อมูล
รายงานตามตัวชี้วดั ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่บอกว่า ประชาชนชอบซ่อมสุ ขภาพมากว่าสร้างสุ ขภาพ
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ในมุมของเจ้าหน้าที่ มองว่าประชาชนมารับบริ การที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล.เพื่อซ่ อม
สุ ขภาพ มารักษาโรค ถ้าสร้างสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ตอ้ งลงไปที่ชุมชน แต่ในความเป็ นจริ งไม่มีเวลาที่จะ
ลงชุมชน ไปเยี่ยมบ้าน ขณะเดี ยวกันการทางานจะพยายามใกล้ชิดเป็ นกันเองกับชาวบ้านให้มาก
ที่สุด ดังนั้น บทบาทหน้าที่หรื องานหลักของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล คือการ
ทาโครงการต่างๆ เป็ นโครงการที่คิดเองตามสภาพการณ์ หมายถึงการกาหนดโครงการโดยดูตาม
ลักษณะชุ มชน เช่นงานผูส้ ู งอายุ หรื อถ้าเป็ นงานที่ตอ้ งทากับคนงานในโรงงานจะเป็ นโครงการที่
เกี่ยวกับด้านอาชี วอนามัย เช่น สุ ขอนามัยในโรงงาน โครงการที่ทาเจ้าหน้าที่บอกว่า คิ ดเอง แต่มี
อุปสรรคคือ องค์การบริ หารส่ วนตาบล กับชาวบ้าน ระบบการจัดสรรงบประมาณในปั จจุบนั ทาให้
ทางานยาก งบประมาณที่เป็ นเรื่ องของการสร้างสุ ขภาพจะส่ งไปที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ น
กองทุนสร้างสุ ขภาพตาบล ทาให้ตอ้ งพึ่งพา การประสานงานต้องยอม พอถึงเวลาทางาน องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล จะได้หน้า ขณะเดียวกัน องค์การบริ หารส่ วนตาบลชอบทางานโครงสร้างเช่ น
สร้างถนน ที่เป็ นแบบนี้เจ้าหน้าที่คิดว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นนักการเมือง อยากได้หน้า ไม่
สนใจลงทุนเรื่ องสุ ขภาพ เน้นการพาไปดูงานไปเที่ยว เป็ นเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข องค์การบริ หารส่ วนตาบลและชาวบ้าน
สิ่ งที่เป็ นปั ญหาอีกประการคือ มีจานวนเจ้าหน้าที่ทางานน้อยกว่างาน การ
ทางานส่ วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการรายงานผลการทางานที่เป็ นไปตามตัวชี้วดั เวลาส่ วนใหญ่จะ
เป็ นการลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรายงานให้อาเภอและจังหวัด นอกจากนี้ งานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพขึ้นกับเจ้าหน้าที่ ถ้าเฉื่ อยชา งานจะไม่เดิน การทางานต้องประสานกัน งานตัวชี้ วดั ทาให้
ต้องมีการทาตัวเลขให้ผ่านตามเกณฑ์ที่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาหนด และตามเกณฑ์การ
ติดตามของสาธารณสุ ขอาเภอ ที่มกั จะเร่ งงานเร่ งประเมินผล ไม่มีใครมาช่วย ต้องทางานโดยลาพัง
ภาระงานมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบายเร่ งด่วน เป็ นนโยบายที่ไม่สามารถทาได้จริ งเมื่อต้องทางาน
ร่ วมกับงานหลัก
ข้อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ เ จ้า หน้า ที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพพบว่ า
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลในหลายพื้นที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเป็ นอย่างดี
ว่างานสร้างเสริ มสุ ขภาพมีความแตกต่างจากงานซ่อมหรื อการตรวจรักษาโรค ดังเช่น การจัดอบรม
ให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ การให้วคั ซีนเด็ก การลงตรวจเยีย่ มชาวบ้านใน
ชุ มชน เป็ นต้น งานเหล่านี้ เป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือกันระหว่างชุ มชนกับหน่ วยงานเป็ น
สาคัญ
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แต่อย่างไรก็ตามผูร้ ับบริ การหรื อชาวบ้านทัว่ ไปส่ วนใหญ่มกั คาดหวังต่อ
บทบาทเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลในบทบาทของ “หมอ” ที่ตรวจรักษาและจ่ายยา
ให้แก่ผปู ้ ่ วยเป็ นหลัก ขณะที่บทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริ ม คือ การป้ องกันไม่ให้เกิดโรค การสร้าง
สุ ขภาวะทางกายและจิ ตใจที่แข็งแรง ซึ่ งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุ มชนเห็ นว่าเป็ น
บทบาทเชิงรุ ก ซึ่ งจาเป็ นต้องลงปฏิบตั ิงานในพื้นที่ชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาพยาบาลภายใน
ที่ต้ งั โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชน
กล่า วได้ว่า การออกเยี่ยมชาวบ้านในชุ มชนมี ความสาคัญในการสร้ าง
ความเข้าใจวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนผูเ้ ข้ารับบริ การได้ดีย่ิงขึ้น
ช่วยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เห็นภาพและเกิดความเข้าใจบริ บทแวดล้อมของ
ผูท้ ี่มารับบริ การได้ถูกต้องชัดเจน อันจะนาไปสู่ การวางแผนปฏิบตั ิงานสร้างเสริ มสุ ขภาพได้ตรงจุด
และยังช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้นด้วย แต่
จากข้อมูลในการสัมภาษณ์พบว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลส่ วนมากไม่ค่อยได้ลง
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ชุมชน แต่จะอยู่ภายในหน่ วยงานที่ต้ งั มากกว่า สาเหตุเนื่ องจากจานวนผูม้ ารับ
บริ การที่คาดหวังในการได้รับบริ การในด้านการรักษาพยาบาลหรื อซ่ อมมากกว่า การคาดหวังใน
บทบาทที่เจ้าหน้าที่จะลงไปพบปะพูดคุยในชุมชน นอกจากนี้ ยังเกี่ยวพันการภาระงานเอกสารของ
ระบบราชการที่ ค่อนข้างมาก ด้วยระบบงานดังกล่าว จึ งเป็ นปั จจัยทาให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชนส่ วนใหญ่ตอ้ งอยูท่ างานประจาในที่ต้ งั มากกว่าการลงชุมชน แม้วา่ หลายคนจะ
เห็ นว่าการลงปฏิ บตั ิ งานในชุ มชนมีความสาคัญมาก และทาให้เจ้าหน้าที่เองปฏิ บตั ิ งานได้อย่าง
กระตือรื อร้นมากกว่าการทางานอยูใ่ นสานักงานด้วย สภาพเช่นนี้ ก็อาจส่ งผลให้เกิดช่องว่างระหว่าง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชนกับผูร้ ับบริ การจากชุมชนรับผิดชอบ และขาดโอกาสที่
จะทาให้เจ้าหน้าที่สามารถรับรู ้เข้าใจปั ญหาและบริ บททางสังคมแวดล้อมในเขตพื้นที่ที่ตนเองต้อง
รับผิดชอบได้
2.2. 1.2. ปัญหาการขาดทักษะประสานงานกับประชาชนและหน่ วยงานอืน่
จากการสัมภาษณ์มุมมองต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เจ้าหน้าที่มองว่า ต้อง
อาศัยหลักการง่ายๆ จาก “หลักสุ ขปฏิบตั ิแห่ งชาติ 10 ประการ” อันเป็ นหลักการนาเสนอการสร้า ง
เสริ มสุ ขภาพผ่านการดาเนิ นชีวิตประจาวัน เช่น การกินร้อนช้อนกลาง การออกกาลังกาย 30 นาที
ทุกวัน เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เสมอว่า “สุ ขภาพเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งสร้าง
ถ้า ไม่ ส ร้ า ง สุ ข ภาพจะไม่ ดี ” การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจึ งเป็ นหน้าที่ ป ระชาชนในชุ ม ชน โดยไม่
เกี่ยวข้องกับฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไร ชาวบ้านที่มีฐานะดีหรื อต่า ก็สามารถทาได้ หากรู ้จกั ปรับ
วิธีการให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ทั้งยังมีความพยายามในการสร้างความรู ้ความเข้าใจกับชาวบ้าน
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เรื่ องการเสริ มสร้างสุ ขภาพด้วยการพยายามจะไปหาชาวบ้านในเวลาที่ชาวบ้านสบายดี เพื่อทาให้
ชาวบ้านเข้าใจว่า การเสริ มสร้างสุ ขภาพ คือ การรักษาสุ ขภาพใหแข็งแรงก่อนจะล้มป่ วยและต้อง
“ซ่อม” หรื อรักษาให้หาย ดังกรณี ตวั อย่าง
เจ้า หน้า ที่ บางคนบอกว่า การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ คื อการป้ องกัน โรคที่
สามารถป้ องกันได้เจ้าหน้าที่ซ่ ึงเป็ นนักวิชาการในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล บอกว่า
การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ คื อ กระบวนการที่ ทาให้ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งป้ องกันไม่ ให้ เกิ ด
โรค ทั้งก่ อนเกิดโรค ระหว่ างการเกิดโรค และหลังจากเกิดโรค เช่ น การส่ งเสริ มการออกกาลังกาย
ป้ องกันไข้ เลือดออก ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
เจ้าหน้าที่อีกราย บอกว่า มีกิจกรรมสร้ างสุขภาพหลายกิจกรรม บางอย่ าง
ชาวบ้ านช่ วยกันคิดว่ าจะทากิจกรรมอะไร แต่ มาทาได้ ชั่วครู่ ก็เลิกไป ต้ องรอให้ เจ้ าหน้ าที่ ไปตามถึง
ยอมกลับมาร่ วมกิจกรรมอี ก เช่ น เต้ นฮู ลาฮู ป ชาวบ้ านไม่ ตระหนัก คิ ดว่ าแข็งแรงดี ไม่ ทาตามที่ เรา
บอก เพราะสิ่ งที่เราบอกดีน่าจะลองทาตามดู จะได้ ผลว่ าแข็งแรง แก่ ๆไปจะได้ ไม่ มีโรคมากวน
การที่ ชาวบ้านมี ทศั นคติ ต่อการออกกาลังกาย คือ การทางาน จึ งทาให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปรับความคิดของชาวบ้านให้เห็นความสาคัญของการสร้างเสริ มสขภาพได้
เนื่ องจากการดาเนินชีวิตของประชาชนที่ตอ้ งทางานเลี้ยงชีพ จนทาให้ปฏิเสธต่อความรู ้ที่เจ้าหน้าที่
นาเสนอจนทาให้เจ้าหน้าที่บางราย แสดงความคิดเห็นว่า “ชาวบ้ านดือ้ มักบอกว่ าเข้ าใจและรู้ วิธีการ
ดูแลรั กษาสร้ างเสริ มสุขภาพ แต่ ทาไม่ ได้ ”เพื่อทาให้การปฏิบตั ิเป็ นที่ประจักษ์แก่ชาวบ้าน จึงเกิดการ
สร้างต้นแบบขึ้น จากครอบครัวต้นแบบสู่ ชุมชนต้นแบบสุ ขภาพดี ซึ่งเป็ นการเน้นให้ชาวบ้านสัมผัส
ถึ ง ผลปฏิ บ ัติ แ ละก่ อ ให้ ค วามสนใจท าตามได้ นอกจากนี้ ยัง มี เ จ้า หน้า ที่ ใ นบางพื้ น ที่ บอกว่ า
“นอกจากเจ้ าหน้ าที่ จะมีความรู้ แล้ ว การจะทางานให้ ได้ ผล ต้ องมีทัศนคติ ที่ดีต่อการสร้ างสุ ขภาพ
และมีการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ผูว้ ิจยั สังเกตได้ว่า หลักการการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ เจ้าหน้าที่ คิด เป็ น
หลักการปฏิบตั ิตนที่มีเงื่อนไขต่างจากชาวบ้าน ที่เน้นความสาคัญในการประกอบอาชี พมากกว่า
และเข้าใจว่าการทางานก็คือการออกกาลังกาย ทั้งยังไม่เกิดความตระหนักรู ้ถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นของ
สุ ขภาพ แต่เจ้าหน้าที่ก็คงพยายามสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่ชาวบ้าน
อย่างต่อเนื่ อง แม้ว่าจะเป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นกิจกรรมสาเร็ จรู ป เช่น กิจกรรมออกกาลัง
กายลดพุง กิ จกรรมรณรงค์ไ ข้เลื อดออก กิ จกรรมหมู่บา้ นปลอดเหล้า ซึ่ งได้รับความสนใจจาก
ชาวบ้านเพียงชัว่ ขณะหนึ่ งและก็ยุติลง ซึ่ งทาให้ดูเหมือนว่า เจ้าหน้าที่ยงั ไม่ได้ใส่ ใจในชีวิตและ
บริ บทของประชาชนเท่าที่ควร
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นอกจากนี้ การทางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมี
ความเกี่ ย วพัน ชาวบ้า น ชุ มชน และกับหน่ ว ยงานหรื อองค์ก รอื่ น ค่อนข้างหลากหลาย โดยการ
วางแผนหรื อโครงการจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความสัมพันธ์กบั องค์กรสังคมอื่นๆ เช่น โรงเรี ยน
ศูนย์เด็กเล็ก โรงงาน ร้ านค้าร้ านอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งในปั จจุบนั จากแนวทางกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่นที่ เน้นความสาคัญของการบริ หารภายในท้องถิ่ นเอง การถ่ายโอนภารกิ จจากหน่ วยงาน
ส่ วนกลางจึงได้ถูกผ่องถ่ายไปยังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริ หารส่ วนตาบล และ
เทศบาล เป็ นต้น ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ตอ้ งการทัก ษะการประสานงานอย่า งมาก แต่ เ จ้า หน้า ที่ บางคนก็
หลีกเลี่ยงที่จะประสานงาน
ทั้งนี้ งบประมาณในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพก็เช่นเดียวกัน ได้อยู่ภายใต้
การกากับดูแลจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เข้ามารับหน้าที่ดูแลบริ หารแทนส่ วนกลางและ
ส่ วนภูมิภาค ในแง่น้ ี เมื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุ มชนต้องประสานงานเพื่อจัดทา
โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ จึงต้องประสานติดต่อไปยังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยตลอด และ
บางครั้งก็เกิดปั ญหาในด้านการประสานงาน ซึ่ งทาให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ไม่อาจกาหนดงบประมาณและแผนงานได้ตามที่ตอ้ งการทั้งหมด หากแต่จาเป็ นต้องพึ่งพิงและ
บางครั้งต้องยอมตามหน่ วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่น แม้ว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ชุมชนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
เห็นว่า ในการทาโครงการด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ทาร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น บางครั้ง
ทาให้เกิ ดปั ญหาต่อการรั บรู ้ของชุ มชนที่ไม่ทราบว่ากิจกรรมและผลงานที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้น มี
หน่ วยงานใดรั บผิดชอบกันแน่ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลยังมองว่า
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นพวกทางานการเมือง จึงมักจะสนใจการจัดสรรงบประมาณแต่ใน
ด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อฐานเสี ยงของตนเอง ดังเช่นการสร้างถนน หรื อการพาชาวบ้านในชุมชนไป
ดูงานท่องเที่ยวเพื่อหาเสี ยงสนับสนุน มากกว่าจะสนใจการลงทุนในกิจกรรมด้านสุ ขภาพที่มีความ
จาเป็ นประชาชนในตาบล
2.2.2 ความต้ องการในการจัดบริการสร้ างเสริมสุ ขภาพของเจ้ าหน้ าที่ ได้แก่ ความ
ต้องการด้านระบบการทางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และความต้องการให้
ประชาชนในเขตพื้นที่รับบริ การให้ความสนใจต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ดังนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

130
2.2.2.1 ความต้ องการด้ านระบบการทางานของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหลายคนได้สะท้อนถึง
ปั ญหาในเรื่ องของระบบการทางานที่ไม่เอื้อต่อการทางานเชิงรุ กตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองควรจะ
กระทาได้ ปั ญหาส่ ว นหนึ่ ง มาจากโครงสร้างระบบการทางานตั้งแต่ระดับนโยบายที่ส่งมาจาก
กระทรวงสาธารณสุ ขหน่ ว ยงานต้น สังกัด ทั้งในส่ ว นภูมิ ภ าคและส่ ว นกลาง ซึ่ ง เจ้า หน้าระดับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชนต้องปฏิบตั ิตาม
ประการแรก นโยบายบางเรื่ องของกระทรวงสาธารณสุ ขแม้ว่าจะมี
แนวคิดที่ดีแต่ในบางกรณี ไม่สามารถทาได้จริ งในระดับปฏิบตั ิ จึงจาเป็ นต้องหาแนวทางปฏิบตั ิที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม หรื อวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนและต้องใช้เวลาให้
ประชาชนยอมรับนาแนวคิดไปปฏิบตั ิได้จริ ง นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีนโยบายบางอย่างที่มีลกั ษณะ
“อยูบ่ นหอคอย” ไม่สามารถนาไปปฏิบตั ิการได้ แต่กลับต้องการเพียงตัวเลขในการยืนยัน
ประการที่ ส อง ด้ว ยระบบงานปั จ จุ บ ัน ที่ อ าศัย “ตัว ชี้ วัด ” ในการ
ดาเนินงาน ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงหมดไปกับงานเอกสารรายงานผลตัวชี้วดั ต่างๆ เพื่อรายงาน
ขึ้นไปยังหน่ วยงานส่ วนภูมิภาคและส่ วนกลาง ภาระหน้าที่ดา้ นเอกสารทาให้เจ้าหน้าที่เสี ยเวลาไป
มากกว่าการทางานเชิ งรุ กในการสร้างเสริ มสุ ขภาพในชุมชน ซึ่ งงานเอกสารเหล่านี้ มีลกั ษณะของ
งานแบบลูบหน้าปะจมูก ต้องทาตัวเลขประเมินการชี้วดั ให้ผา่ นเกณฑ์
ประการที่สาม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลจานวน
มากเห็นว่า ปั ญหาด้านทรัพยากรในการทางาน เช่น งบประมาณ, คน , อุปกรณ์การรักษาพยาบาล
ไม่เพียงพอต่อความต้องการรับบริ การในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในด้านบุคคลกรที่มีขอ้ จากัด
มาก ไม่เพียงพอต่อการเรี ยกร้องของผูข้ อรับบริ การ เช่น ไม่มีแพทย์ พยาบาล ทันตสาธารณสุ ข และ
นักวิชาการสาธารณสุ ข ตามที่โครงสร้างของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลกาหนดไว้ นอกจากนี้
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นหรื ออสม. ก็มีทศั นะที่เปลี่ยนไปจากอดีตที่ตอ้ งการผลตอบแทน
เป็ นตัวเงินมากกว่าการทางานด้วยจิตใจอาสาสมัคร
2.2.2.2 ความต้ องการให้ ประชาชนในเขตพืน้ ที่รับบริ การให้ ความสนใจต่ อ
การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ปั ญหา
ส่ วนหนึ่ งมาจาก ผูร้ ับบริ การหรื อประชาชนในพื้นที่ชุมชนที่ไม่ให้ความใส่ ใจต่อการป้ องกันและ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่เพียงพอ เจ้าหน้าที่เห็นว่าประชาชนใน
พื้นที่ให้ความสาคัญกับปากท้องหรื อปั ญหาด้านเศรษฐกิจมากกว่าความใส่ ใจในสุ ขภาพ ประชาชน
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จะให้ความสนใจเฉพาะในการซ่ อมสุ ขภาพหรื อการได้รับบริ การจากเจ้าหน้าที่ เช่ น การตรวจ
ร่ างกาย เจาะเลือด แจกยา แจกวัคซี น เป็ นต้น หากแต่ในการอบรมให้ความรู ้จะไม่ให้ค่อยความ
ร่ วมมือสนใจเข้าร่ วม ด้วยเหตุน้ ี ในการจัดกิจกรรมจึงต้องอาศัยสิ่ งตอบแทนให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
ไม่ว่าจะเป็ นเงินเบี้ยเลี้ยงหรื อของแจก เป็ นต้น ถึงอย่างนั้นก็ตามเจ้าหน้าที่ก็คงพยายามสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง แม้วา่ จะเป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่
เป็ นกิ จกรรมสาเร็ จรู ป เช่ น กิ จกรรมออกกาลังกายลดพุง กิ จกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก กิ จกรรม
หมู่บา้ นปลอดเหล้า ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเพียงชัว่ ขณะหนึ่งและก็ยตุ ิลง
วิ ธี ก ารที่ เ จ้า หน้าที่ ก ระท าเพื่ อ ให้ป ระชาชนสนใจที่ จ ะสร้ า งเสริ ม
สุ ขภาพนั้น เจ้าหน้าที่ตอ้ งการให้กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดนโยบายสุ ขภาพที่เป็ นไปได้สาหรับ
ประชาชน เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความเชื่อที่ประชาชนมีอยู่ ต้องการพัฒนาวิธีการให้ความรู ้ที่
สามารถสร้างการตระหนักรู ้ให้กบั ประชาชนเต็มใจทาด้วยตนเอง ทาได้อย่างต่อเนื่อง สนใจสุ ขภาพ
ก่อนเรื่ องอื่น เพราะถ้าสุ ขภาพไม่ดีทางานไม่ได้
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ตอนที่ 3 แนวทางการทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพสาหรับเจ้ าหน้ าทีใ่ นโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ
ตาบล
แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลนี้ มาจากการศึกษาสังเคราะห์ Best Practice จากไทยและต่างประเทศ ตลอดจนทาความเข้าใจ
กับมุมมอง ทัศนคติ ปั ญหา และความต้องการของผูร้ ่ วมการวิจยั ทั้งฝ่ ายประชาชนและฝ่ ายเจ้าหน้าที่
โดยรอบด้าน ทาให้ได้คาตอบการวิจยั ข้อที่ 2 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การ
พัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ด้านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ และด้านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิ จกรรมสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ ดังนี้
ด้ านที่ 1 การพัฒนาเจ้ าหน้ าทีโ่ รงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
การสร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นการปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของรายบุคคล ไม่ใช่การสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพที่ เ น้น การควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ แบบเดิ ม ๆ ดัง นั้น จึ ง ควรที่ จ ะคัด เลื อ ก พัฒ นา และ
สนับสนุ นเจ้าหน้าที่ให้มีบทบาทและความสามารถในการบริ การที่เอื้ออานวยต่อการป้ องกันและ
สร้างเสริ มสุ ขภาพของประชาชน ดังนี้
1. การคัดเลือกเจ้ าหน้ าที่ การพัฒนาประชาชนเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน
และการจัดตั้งคณะกรรมการสุ ขภาพชุ มชน
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1.1 ก าหนดคุ ณ สมบัติเ จ้าหน้าที่ นอกจากมี คุ ณ สมบัติเฉพาะปฏิ บตั ิ ตามตาแหน่ ง /
หน้าที่แล้วยังต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไป ดังนี้
1.1.1 มีทศั นคติที่ดีต่อการทางานโดยมีประชาชนเป็ นเป้ าหมาย
1.1.2 มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
1.1.3 มีทกั ษะการสื่ อสารในงานสาธารณสุ ข ทั้งในบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งประชาชน
1.2 กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น และกรรมการ
สุ ขภาพชุมชนโดยเน้นจิตสาธารณะ และความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้ตรงตามความเป็ นจริ ง
เช่น สามารถรายงานข้อ มูล โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ มีเ วลาในการทางาน สามารถเป็ น
แบบอย่างที่ดีดา้ นสุ ขภาพ สาหรับคณะกรรมการสุ ขภาพชุมชน ต้องเป็ นตัวแทนโดยความสมัครใจ
มีบทบาทที่แท้จริ งในการทางานไม่ใช่เป็ นกรรมการแต่เพียงในนาม มีวิจารณญาณในการพิจารณา
แก้ไขปั ญหา มีเวลาและความตั้งใจในการที่จะพัฒนาชุมชนของตน
1.3 การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น และกรรมการสุ ขภาพชุมชน
กาหนดให้มีการอบรมทั้งก่ อนและขณะปฏิบตั ิการ โดยมุ่งปรับความคิดและมุมมองในการทางาน
เพื่อชุมชนโดยไม่หวังผลด้านเงินทองหรื อรางวัล พัฒนาความรู ้และทักษะด้านสุ ขภาพ เช่น รู ้จกั วิธี
แก้ปัญหาชุมชนในเบื้องต้นที่คานึงถึงบริ บทของชาวบ้าน ตลอดจนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ชุมชนได้
2. กาหนดบทบาทสร้ างการตระหนักรู้ และปรับเปลีย่ นมโนทัศน์
พัฒนาเจ้าหน้าที่ จ ากผูร้ ั ก ษาเป็ นผูเ้ อื้ ออานวย หรื อนัก การศึ ก ษาในการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพชุมชน โดยผ่านกระบวนการพัฒนาดังนี้
2.1 ปรับทัศนคติและมุมมองต่อการทางาน ได้แก่
มุมมองต่อเป้ าหมายสุ ขภาพ การมองปั ญหาสุ ขภาพอย่างเข้าใจตามความเป็ นจริ ง
ในขอบเขตที่กว้างมากขึ้นเข้าใจสุ ขภาพที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สภาพสังคมที่เปลี่ยนเชื่อมโยงกับวิถี
การทามาหากินของประชาชน ไม่ได้มองสุ ขภาพตามบริ การสาธารณสุ ขเฉพาะที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
หรื อมองแยกส่ วน เป็ นโรค หรื อมองเป็ นกิจกรรมเพื่อการคัดกรอง เพี่อให้งานของเจ้าหน้าที่บรรลุ
เป้ าหมายเท่านั้น
มุมมองต่อเครื อข่าย ภาคี เพื่อการดูแลสุ ขภาพ การดูแลสุ ขภาพไม่ควรอยู่ในมือ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข แพทย์ หรื อพยาบาล เท่านั้น แต่ตอ้ งให้ขอ้ มูลและสร้างความเข้าใจให้
ประชาชนทุกคน ชุ มชน ให้ทอ้ งถิ่นเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพ หรื อจัดระบบ
สุ ขภาพชุมชนของตนเอง ทั้งการดูแลรักษาโรค การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุ ขภาพ
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มุมมองต่ อ กระบวนการดาเนิ น งานเพื่อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ กระบวนการ
ดาเนิ นงานจะไม่ใช่การให้บริ การที่หยิบยื่นจากเจ้าหน้าที่ เป็ นการหยิบยืน่ สิ่ งที่เจ้าหน้าที่คิดว่าเหมาะสม
หรื อเป็ นการบริ การที่ไม่ได้คานึงถึงความแตกต่างของประชาชนผูร้ ับบริ การ แต่กระบวนการบริ การ
จะเน้นการมีส่วนร่ วมของบุคคลแต่ละคนในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่ วมของชุมชน ท้องถิ่น
บทบาทที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งทามากขึ้นคือ การเป็ นพี่เลี้ยง ร่ วมพัฒนาให้การสร้างเสริ มสุ ขภาพดาเนินไป
อย่างต่อเนื่อง
มุม มองต่อ ผลลัพ ธ์ ผลสาเร็ จ ในการจัด การสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพชุ ม ชน ไม่ใ ช่
พิจารณาความสาเร็ จของกิจกรรมเป็ นชิ้นๆ แต่ให้ความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ของประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่น ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสร้างเสริ มสุ ขภาพของตนเอง
การเปิ ดมุมมองเช่นนี้เป็ นการศึกษาความจริ งเพื่อลดอคติ และสร้างความใฝ่ รู้ เห็น
ประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู ้ ผลซึ่งจะทาให้เกิดผลการพัฒนาดังนี้
1. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสภาพปัญหาในชุมชน เนื้อหา/ความรู ้ที่ได้เกิดจาก
การเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
2. สามารถแยกความแกต่างระหว่างความคิดของตนเองจากความจริ ง ซึ่ งเกิดจาก
กระบวนการเรี ยนรู ้ภายในโดยเรี ยนจากสภาพจริ ง
3. ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จนเกิดเป็ นวงจรการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.1 การตระหนักรู ้ในบทบาทความรับผิดชอบและงานสร้างเสริ มสุ ขภาพในชุมชนที่
จะต้อ ง สร้ า งมากกว่ า ซ่ อ ม โดยใช้บ ทบาทในการเป็ นนัก การศึ ก ษาให้ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจแก่
ประชาชน ภายใต้กระบวนการทางานโดยมีทกั ษะที่จะเป็ นดังต่อไปนี้
2.1.1 ทักษะการประเมินสภาวะชุมชนและการใช้ขอ้ มูลให้เป็ นประโยชน์ต่อการ
ทางาน
2.1.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานพื้นฐานเช่น เทคนิคการถ่ายทอความรู ้ การให้คาปรึ กษา
แนะนา
2.1.3 ทักษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3.2 การเปิ ดรับฟั งมุมมองของประชาชนและผูร้ ับบริ การ และตระหนักว่าผูร้ ับบริ การ
เป็ นผูเ้ รี ยนในการพัฒนากระบวนการสร้างเสริ มสุ ขภาพของตนเอง
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3. การจัดฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าทีแ่ ละอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน
การอบรมเป็ นกระบวนการพัฒนาที่ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งก่ อนปฏิบตั ิการ ขณะ
ปฏิบตั ิการ และการฟื้ นฟูความรู ้ โดยมีการติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆ ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้
3.1 ด้านปรับเปลี่ยนทัศนะและมุมมอง เพื่อ เปิ ดมุมมองในการทางานที่เน้นความ
เข้าใจมนุษย์ โดยไม่เอามาตรฐานสาธารณสุ ขไปตัดสิ น รวมทั้งการพัฒนาจริ ยธรรมและจิตสานึกใน
การทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ประจาการและนักศึกษาในสายสุ ขภาพ โดยเน้น
การบริ การด้วยหัวใจมนุษย์ซ่ ึงไม่ได้มองโรคเพียงอย่างเดียว
3.2 การทางานร่ วมกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามารถ สมรรถนะใน
การเข้าถึงวิถีชีวิตของประชาชนที่แท้จริ ง ซึ่ งเน้นทักษะมนุ ษย์สัมพันธ์ การเสริ มสร้างพลังอานาจ
และการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ คานึ งถึงประสบการณ์ การพึ่งตนเอง การดูแลตนเองด้านสุ ขภาพของ
ประชาชนและผูร้ ับบริ การ
3.3 เทคนิคปฏิบตั ิการทางานด้านสุ ขภาพ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถใหม่ที่จาเป็ น
ในบริ การด้านสุ ขภาพ เช่น เทคนิ คการค้นหาผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังในชุมชน เทคนิ คการตรวจเบาหวาน
ความดัน
4. การสนับสนุนการทางานของเจ้ าหน้ าที่
สนับสนุนให้ท้ งั กลุ่มเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น และเครื อข่าย
ได้พฒ
ั นาศัก ยภาพในการเรี ย นรู ้ และพัฒนาตนและที ม เปิ ดให้มีโอกาสแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ และ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่กบั หน่วยงานอื่น รวมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน จูงใจ
ให้เกิดความคิดในการพัฒนางาน มีการเสริ มสร้างพลังอานาจ
ด้ านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ควรมีสนับสนุ นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม และการสร้างการมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอนของ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ บนพื้นฐานของการเคารพวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เชื่อมัน่ ในการเรี ยนรู ้และ
การพัฒนาศักยภาพประชาชน เพื่อให้สามารถทาบทบาทของตนได้อย่างมีคุณภาพ บนหลักการ
ทางานเสริ มสร้างพลังอานาจแก่ประชาชนและชุมชนไม่ครอบงาชุมชน มัน่ ใจว่าชุมชนคิด ทา และ
จัดการกับปั ญหาได้ดว้ ยองค์ความรู ้และกระบวนการของชุมชน สร้างเงื่อนไขและเปิ ดโอกาสให้
ชุมชนได้เรี ยนรู ้และแสดงศักยภาพตนเองอย่างสร้างสรรค์และเป็ นอิสระ ดังนี้
1. การใช้ วิธีการเสริ มสร้ างพลังอานาจ โดยปรับวิธีคิดของเจ้าหน้าที่ ให้เห็นว่าชุมชนมี
กระบวนการเรี ย นรู ้ของชุ มชน เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมและเหมาะสมกับชุมชน ใช้
วัฒนธรรมเป็ นตัวขับเคลื่อนสร้างสังคมวัฒนธรรมในการสร้างสุ ขภาพ เช่น การเสนออาหารที่เป็ น
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ประโยชน์สามารถใช้วฒั นธรรมความเชื่อให้เป็ นประโยชน์เช่นภาคเหนื อกินยาขนุน โดยเชื่อว่าจะ
ทาให้ชีวิตมีแต่คนสนับสนุน
2. การใช้ กลุ่มเพื่อน ใช้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดในชุ มชน ระดมคนจากเครื อญาติและคน
ใกล้ชิดในการจัดกิจกรรมร่ วมกัน และขยายวงออกเป็ นเครื อข่าย เช่น วิธีการที่ได้ผล ชักชวนกันมา
เป็ นอาสาสมัคร เป็ นเพื่อนกันมาทางานด้วยกัน สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในชุมชนที่เป็ นระบบ
เครื อญาติ หรื อการออกกาลังกาย ชวนเพื่อนๆมาร่ วมกันเต้น เป็ นตัวอย่าง ต่อมาวงออกกาลังกาย
ขยายเพิ่มขึ้น หรื อเครื อข่ายเลิกเหล้า มีคนพาทา
3. การใช้ ตัวแบบทางสั งคม บุคลากรสาธารณสุ ขต้องเป็ นตัวแบบก่อน การให้ความรู ้เพื่อ
พัฒนาแกนนาครอบครัวเพื่อเป็ นตัวแบบ ตัวแบบนี้ เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เสริ มสร้างพลังอานาจ
ให้แก่ชุมชน สร้างความร่ วมแรงร่ วมใจมีส่วนร่ วม เป็ นแกนในการรวมตัวคนในชุมชน
4. การสื่ อสารและกลวิธีที่เหมาะสมในการเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสื่ อสารและการ
เข้าถึงประชาชนในแต่ละกลุ่ม เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้จกั กลวิธีในการเข้าถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ กลุ่มเด็ก เป็ นต้น
5. การเสริ มแรงและสร้ างแรงจูงใจ เจ้าหน้าที่ตอ้ งเปลี่ยนมุมมองและสร้างโอกาสให้
ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการบริ การผ่านการทาความเข้าใจชุ มชนว่าต้องการอะไร แล้วจัดหา
บริ การที่เหมาะสมให้กบั ชุมชน โดยมีกลยุทธ์หรื อเทคนิค
6. การสร้ างและใช้ เครือข่ ายสุ ขภาพ เครื อข่ายสุ ขภาพเริ่ มต้นดีคือ อสม. ทั้งในชุมชนและ
นอกชุมชนและระหว่างชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และพัฒนาสุ ขภาพในชุมชนและระหว่าง
ชุมชน รวมทั้งใช้ทกั ษะความสัมพันธ์
7. กาหนดนโยบายสุ ขภาพสาธารณะของชุ มชนจากการมีส่วนร่ วมของประชาชน มา
จากการแสดงความคิด เห็น ร่ ว มกัน เช่น ก าหนดนโยบายชุม ชนปลอดเหล้า ชุม ชนปลอด
ไข้เลือดออก ประกาศให้ทุกบ้านในชุมชนกาจัดแหล่งน้ าที่จะเป็ นแหล่งเพาะยุงลาย หรื อชุมชนคน
ไร้พงุ ให้ชาวบ้านมาวัดรอบเอว
ด้ านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรเป็ นการทางานที่เข้าใจเรื่ องของชุ มชนมากกว่าการดาเนิ น
กิจกรรมบนฐานของตัวชี้วดั กลวิธีในการดาเนินกิจกรรมเป็ นแผนงานที่แก้ปัญหาที่เป็ นประเด็นใน
ชุมชน โดยการวางแผนประเมินสภาวะสุ ขภาพชุมชน ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวม
วิเคราะห์ สรุ ปข้อมูลเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการสร้า งเสริ มสุ ขภาพ การพัฒนาวิธีการทางานและ
การจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพจึงประกอบด้วยการวางแผนและการบริ หารจัดการ ดังนี้
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1. ศึกษาปัญหาและความต้ องการของประชาชนและชุ มชน
การศึ ก ษาปั ญ หาและความต้อ งการของประชาชนและชุ ม ชน เป็ นการศึ ก ษา
สถานการณ์จริ งในพื้นที่เน้นเนื้ อหาภายใต้กรอบสังคมและวัฒนธรรม โดยใช้ประวัติศาสตร์ ชุมชน
และความเข้า ใจในบริ บ ท เงื่ อ นไข ข้อ จ ากัด ของชุ ม ชน การลงไปทางานกับชุ ม ชนไม่ เพี ย งแต่
เจ้าหน้าที่เป็ นผูว้ ิเคราะห์ชุมชนเท่านั้น ชุมชน ประชาชนควรที่จะมีบทบาทในการประเมินชุมชน
ด้วย เป็ นการประเมินแบบเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทักษะที่สาคัญคือ
1.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งการศึกษารายกรณี และชุมชน
1.2 การสรุ ปและทบทวนความรู ้ เป็ นการนาข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์และเรี ยนรู ้
1.3 ร่ วมกันในกลุ่ม มีการถ่ายทอดความรู ้เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ใน
การวางแผน
2. สารวจความพร้ อมของ รพ.สต.และชุ มชน ตลอดจนทรัพยากรในการบริหารจัดการ
ได้แก่ การบริ หารจัดการ สมรรถนะการทางาน ความสามารถในการจัดทาแผนงาน/
โครงการ และความพร้อมของทรัพยากร (คน เงิน ของ)
3. การวางแผนสร้างเสริ มสุ ขภาพ
การวางแผนประกอบด้วยการกาหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ าหมายการ การ
จัดทาโครงสร้ าง กิจกรรมและโปรแกรม โดยเป็ นแผนงาน/โครงการแบบองค์รวม การจัดทาแผน
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพชุ ม ชนและติ ด ตามผล โดยชุ ม ชนหรื อ ตัว แทนชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น จัด ตั้ง
คณะกรรมการสุ ขภาพชุมชนที่มีบทบาทในการวางแผน การติดตามการดาเนินงานและประเมินผล โดยมี
เจ้าหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานกลาง และลดอานาจเจ้าหน้าที่ ในการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญลง องค์ประกอบ
การวางแผนมีดงั นี้
3.1 การกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โดย
3.1.1 มองปั ญหา โดยการทบทวนวิถี ชุ ม ชน ใช้ชุ ม ชนเป็ นฐานมี ค วามยืด หยุ่น
เข้าใจข้อจากัดของชุมชน เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ต้องตระหนักว่า การมอง
ปัญหาส่ งผลต่อการดาเนินกิจกรรม ขณะเดียวกันควรช่วยหรื อเสริ มชุมชนในการมองปั ญหาในมิติที่
หลากหลาย เห็นความเชื่อมโยง การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง ที่รู้ว่าอะไรคือต้นเหตุของปั ญหา
ในชุมชน ไม่มองปั ญหาเป็ นจุดๆ
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3.1.2 กาหนดเวลาที่เหมาะสมกับความเป็ นจริ ง หมายถึงสามารถปรับให้เข้ากับ
กลุ่มเป้ าหมาย
3.1.3 มีการออกแบบที่ดีรัดกุม
3.1.4 ทรัพยากรที่ดี เพียงพอ
3.1.5 สร้างความสนุกในการเข้าร่ วมกิจกรรม
3.1.6 มีหลักการและเหตุผลรองรับในการจัดทาโครงการ
3.1.7 สร้างขึ้นจากความสามารถหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่มี
3.2 การกาหนดวิธีดาเนินกิจกรรมและการประเมินผลที่เหมาะสม โดย
3.2.1 ใช้แนวคิดผสมผสานระหว่าง ความรู ้ทางการแพทย์และความเข้าใจชีวิตและ
ชุมชน
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3.2.2 ใช้หลักการจัดการทางสิ่ งแวดล้อม เช่นการสร้าง สิ่ งแวดล้อมที่ดีเป็ นผลกับคน
3.2.3 สร้างกิจกรรมบรรยากาศที่ดีในชุมชน
3.2.4 สามารถประยุกต์ความเชื่อของชุมชนมาใช้กาหนดวิธีการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
3.2.5 ส่ งเสริ มกิจกรรมท้องถิ่นโดยระบุประเด็นที่สาคัญมาเป็ นกุญแจในการทางาน
3.2.6 มีการป้ องกันความรุ นแรงที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
3.2.7 การกาหนดวิธีการประเมินผล-การจัดทาโครงสร้าง กิจกรรมและโปรแกรม
3.3 การปฏิบัตกิ ารตามแผนทีว่ างไว้ และการปรับประเมินอย่ างต่ อเนื่อง โดย
3.3.1 เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน ชุมชน
3.3.2 จัดการศึกษาผูใ้ หญ่และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.3.3 ให้ความเสมอภาค ไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่รู้มากกว่า เป็ นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม
ไว้วางใจกัน
3.3.4 นานวตกรรมมาใช้
3.4 การบริหารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
3.4.1 สนับสนุ นงบประมาณ วัสดุ สื่ อ อุปกรณ์ ที่เพียงพอ สนับสนุ นค่าล่วงเวลา
ให้กบั เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ไม่ใช่พยาบาล รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุ นโครงการตามความ
เหมาะสม
3.4.2 ให้ มีจานวนบุคลากรตามกรอบการทางานที่วางไว้ เช่น มีแพทย์ ทันตแพทย์
เภสัชกร มาปฏิบตั ิหน้าที่ใน รพ.สต. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่จะได้ทาหน้าที่ดา้ นการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพได้มากขึ้น
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3.4.3 มีระบบสนับสนุนและระบบการจัดการทีด่ ี ได้แก่
3.4.3.1 จัดให้มีระบบการบริ หารงานบุคคลในพื้นที่ เป็ นระบบความร่ วมมือ
ระหว่างหน่ วยงานที่ทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ เพื่อให้ได้ที่มีความสามารถตรงกับภาระงาน และมี
จานวนบุคลากรตามกรอบการปฏิบตั ิงาน เช่น มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
3.4.3.2 ให้มีการนิ เทศที่เป็ นการติดตามช่วยเหลือ โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่นิเทศติด
ตามที่ลงไปนิเทศนั้น
3.4.3.3 ต้องทาให้เกิดความชัดเจนในเป้ าหมายการทางานร่ วมกันและกระตุน้
การทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพให้เกิดขึ้น (ขณะที่ปัจจุบนั ในหลายพื้นที่ การนิ เทศติดตามเป็ นไปเพื่อ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประเมินความดีความชอบ) ลดภาระงานที่ไม่จาเป็ นลง เช่ นการทา
เอกสารรายงาน ต้องมีการจัดการเชิงนโยบายบริ หารบุคลากร
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3.4.3.4 สร้างครื อข่ายโดยมีหน่วยงานต้นสังกัดเป็ นทาหน้าที่สนับสนุน เชื่อม
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบล มีก าร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของแนวทางการทางานสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้ าหน้ าทีใ่ นโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ
จากการให้ผรู ้ ่ วมการวิจยั ตอบแบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไป
ได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพใน 3
ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ด้านที่ 2 การพัฒนาการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และด้านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัด
กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังตารางที่ 5 - ตารางที่ 10
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินของประชาชนต่ อ ความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้ า งเสริ ม
สุ ขภาพสาหรั บเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

ความเหมาะสม
N



S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

ด้ านที่ 1 การพัฒนาเจ้ าหน้ าทีโ่ รงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
1 เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพกว้างกว่า
“โรคและความเจ็บป่ วย”

42

3.83

1.08

มาก

2 เจ้าหน้าที่ควรมีเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพตามมุมมองของ
ชาวบ้าน

42

3.54

1.15

มาก

3 เจ้าหน้าที่ควรความเข้าใจพฤติกรรมสุ ขภาพของ
ชาวบ้านก่อนตัดสิ นถูกผิดตามหลักวิชาการ

42

3.47

1.31

ปานกลาง

4 ชาวบ้านต้องสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่เป็ นแหล่งความรู ้และนักพัฒนาจัด
กิจกรรมสนับสนุน

42

3.33

1.39

ปานกลาง

5 เจ้าหน้าที่ควรเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของ
ประชาชนในการดูแลตนเองด้านสุ ขภาพ

42

3.59

0.82

มาก

6

เจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องรู ้ในบทบาทหน้าที่ของตน
และในการทางานร่ วมกับชุมชน

42

3.45

0.83

ปานกลาง

7

การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็ นผูร้ ู ้ ผูส้ อนมาเป็ นผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้
กับชุมชน
รวมด้านพัฒนา

42

4.19

0.59

มาก

42

3.63

1.02

มาก

ด้ านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
8

ชาวบ้านและชุมชนต้องร่ วมกับเจ้าหน้าที่ในการ
แสวงหาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
เฉพาะของชุมชน
9 ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
10 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องใช้กลุ่มเพื่อนและการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชุมชน

42

3.21

0.75

ปานกลาง

42

3.33

0.78

ปานกลาง

42

4.00

0.79

มาก
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินของประชาชนต่ อความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
11 การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนต้องมีการ
คัดเลือกอาสาสมัครและสร้างแกนนาสุ ขภาพ
ครอบครัว
12 การจัดบรรยากาศการสร้างเสริ มสุ ขภาพของ
ชุมชนต้องอาศัยความไว้วางใจและความ
ร่ วมมือของชาวบ้าน
13 เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้จกั ใช้สื่อที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
และมีการสื่ อสารที่สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั
ชาวบ้าน
14 การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจาเป็ นต้องมี
แบบอย่างจากการปฏิบตั ิที่ดีของชาวบ้านใน
ชุมชน

ความเหมาะสม
N



S.D.

42

3.80

0.83

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มาก

42

4.42

0.76

มาก

42

3.54

0.96

มาก

42

3.88

0.55

มาก

15 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการ
42
3.35
0.95 ปานกลาง
สร้างเครื อข่ายสุ ขภาพภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชน
16 การสร้างเสริ มสุ ขภาพ ชุมชนจาเป็ นต้อง
42
3.92
0.74
มาก
เป็ นผูร้ ่ วมวางแผนและดาเนินงาน
รวมด้านการมีส่วนร่ วม
3.72
0.79
มาก
ด้ านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพ
17 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้นโยบายและ
42
4.14
0.68
มาก
แนวทางที่ได้รับจากส่ วนกลางเป็ นกรอบ
กว้างๆ ที่ให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่และชุมชน
ทางานร่ วมกัน

141
ตารางที่ 5 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
18 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรเน้นการป้ องกัน
และฟื้ นฟูมากกว่าการรักษาโรค
19 ในการกาหนดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้ก่อนว่า ชาวบ้านคิดอย่างไรกับ
กิจกรรมที่สาธารณสุ ขบอกว่าดี
20 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องทาได้จริ งใน
ชีวิตประจาวัน
21 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุ ขภาพร่ วมกันของ
ชุมชนใจ
22 การสร้างเสริ มสุ ขภาพใช้หลัก 3 อ. 2ส.
( อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่
ไม่ดื่มสุ รา) เป็ นแนวทาง
23 กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องคานึงถึงการ
มองชีวิต และความคิดเรื่ องการดูแลตนเอง
ของชาวบ้าน
24 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องจัดให้
เหมาะสมกับครอบครัว โรงเรี ยน วัดและ
สถานประกอบการในชุมชน
25 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องปรับประยุกต์
แนวคิดและวิธีการให้เหมาะสมกับวิถีชีวติ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนวัฒนธรรม
ของชุมชนให้เป็ นประโยชน์

ความเหมาะสม
N



S.D.

42

3.69

0.84

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มาก

42

3.59

0.79

มาก

42

3.40

0.76

ปานกลาง

42

3.80

0.77

มาก

42

3.80

1.01

มาก

42

3.83

1.10

มาก

42

3.73

1.01

มาก

42

3.92

0.40

มาก
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
26
27

28

29

30

31
32
33
34

การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องคานึงถึง
ลักษณะ บริ บท และประวัติศาสตร์ชุมชน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่แท้จริ ง
หรื อความคาดหวังของชาวบ้านเป็ นจุดตั้งต้น
การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรประยุกต์ใช้แนวคิด
และวิธีการทางการศึกษาผูใ้ หญ่หรื อ
การศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ชุมชน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการพัฒนา
โปรแกรมที่เป็ นแนวคิดสากล และสอดคล้อง
กับชาวบ้านและชุมชนได้จริ ง
การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ตอ้ งร่ วมมือ
กับชุมชนคิดค้นสิ่ งใหม่ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับการ
ลดอบายมุข
การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับลด
ความรุ นแรงในครอบครัวและชุมชน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้วิธีการเชิงรุ กใน
การเข้าถึงและร่ วมทางานกับชุมชน
เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการ
ให้ประชาชนสามารถดูแลของตนและ
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

ความเหมาะสม
N



S.D.

42

3.66

0.81

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มาก

42

3.52

0.94

มาก

42

3.85

0.84

มาก

42

3.38

1.01

ปานกลาง

42

3.47

0.86

ปานกลาง

42

3.45

0.94

ปานกลาง

42

3.59

0.85

มาก

42

3.80

0.74

มาก

42

3.30

0.84

ปานกลาง
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
34 เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการ
ให้ประชาชนสามารถดูแลของตนและ
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
35 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้แนวคิดการ
พัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
รวมด้านวิธีการ

ความเหมาะสม
N



S.D.

42

3.30

0.84

ระดับ
ความ
เหมาะสม
ปานกลาง

42

3.60

0.45

มาก

42

3.66

0.82

มาก

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการทางาน
สร้างเสริ มสุ ขภาพ พบว่า
ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน ในระดับ
มาก 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดบรรยากาศการสร้างเสริ มสุ ขภาพของชุมชนต้องอาศัยความไว้วางใจ
และความร่ วมมือของชาวบ้าน (  = 4.42) การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องใช้กลุ่มเพือ่ นและการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชุมชน (  = 4.00) และการสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจาเป็ นต้องเป็ นผูร้ ่ วม
วางแผนและดาเนินงาน (  = 3.92) ส่ วนอันดับสุ ดท้าย อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ชาวบ้านและ
ชุมชนต้องร่ วมกับเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการสร้างเสริ มสุ ขภาพเฉพาะของ
ชุมชน (  = 3.21)
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน ใน
ระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้นโยบายและแนวทางที่ได้รับจาก
ส่ วนกลางเป็ นกรอบกว้างๆ ที่ให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่และชุมชนทางานร่ วมกัน (  = 4.14) การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพต้องปรับประยุกต์แนวคิดและวิธีการให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และทุนวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็ นประโยชน์ (  = 3.92) และการสร้างเสริ มสุ ขภาพควร
ประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทางการศึกษาผูใ้ หญ่หรื อการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริ ม
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สุ ขภาพชุมชน (  = 3.85) ส่ วนอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการให้
ประชาชนสามารถดูแลตนและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.30)
ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน ในระดับมาก 3
อันดับแรก ได้แก่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูร้ ู ้ ผูส้ อน
มาเป็ นผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้กบั ชุมชน (  = 4.19) เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพกว้างกว่า “โรค
และความเจ็บป่ วย” (  = 3.83) และเจ้าหน้าที่ควรเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของประชาชนใน
การดูแลตนเองด้านสุ ขภาพ (  = 3.59) ส่ วนอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ ชาวบ้านต้องสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ด้วยตนเองเจ้าหน้าที่เป็ นแหล่งความรู ้และนักพัฒนาจัดกิจกรรมสนับสนุน อยูใ่ นระดับปานกลาง
(  = 3.33)
ตารางที่ 6 ผลการประเมินของประชาชนต่ อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

ความเป็ นไปได้
N



S.D.

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้

ด้ านที่ 1 การพัฒนาเจ้ าหน้ าทีโ่ รงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
1 เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพ
กว้างกว่า “โรคและความเจ็บป่ วย”

42

3.80

0.91

มาก

2 เจ้าหน้าที่ควรมีเข้าใจเรื่ องสุขภาพตาม
มุมมองของชาวบ้าน

42

4.40

0.50

มาก

3 เจ้าหน้าที่ควรความเข้าใจพฤติกรรมสุ ขภาพ
ของชาวบ้านก่อนตัดสิ นถูกผิดตามหลัก
วิชาการ

42

4.47

0.74

มาก
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินของประชาชนต่ อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ( ต่อ )
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

ความเป็ นไปได้
N



S.D.

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้

ด้ านที่ 1 การพัฒนาเจ้ าหน้ าทีโ่ รงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
4 ชาวบ้านต้องสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่เป็ นแหล่งความรู ้และนักพัฒนาจัด
กิจกรรมสนับสนุน

42

3.92

0.37

มาก

5 เจ้าหน้าที่ควรเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
ของประชาชนในการดูแลตนเองด้าน
สุ ขภาพ

42

4.16

0.58

มาก

6 เจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องรู ้ในบทบาทหน้าที่ของ
ตนและในการทางานร่ วมกับชุมชน

42

4.26

0.59

มาก

7 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้อง
เปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูร้ ู ้ ผูส้ อนมาเป็ น
ผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้กบั ชุมชน

42

3.88

0.79

มาก

4.13

0.64

มาก

รวมด้านพัฒนา
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินของประชาชนต่ อ ความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
ความเป็ นไปได้
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

8

9

10
11

12

13

14

N



S.D.

ด้ านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ชาวบ้านและชุมชนต้องร่ วมกับเจ้าหน้าที่ใน
42
4.09
0.69
การแสวงหาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพเฉพาะของชุมชน
ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและการมีส่วนร่ วม
42
4.35
0.65
ของชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องใช้กลุ่มเพื่อนและ 42
3.64
0.37
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชุมชน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนต้องมีการ
42
4.09
0.80
คัดเลือกอาสาสมัครและสร้างแกนนา
สุ ขภาพครอบครัว
การจัดบรรยากาศการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
42
3.80
0.51
ของชุมชนต้องอาศัยความไว้วางใจและ
ความร่ วมมือของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้จกั ใช้สื่อที่เหมาะสมกับ
42
4.30
0.60
ท้องถิ่น และมีการสื่ อสารที่สร้างสัมพันธ์ที่
ดีกบั ชาวบ้าน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจาเป็ นต้องมี
42
4.14
0.51
แบบอย่างจากการปฏิบตั ิที่ดีของชาวบ้านใน
ชุมชน

ระดับ
ความ
เป็ นไป
ได้
มาก

มาก

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินของประชาชนต่ อ ความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
ความเป็ นไปได้
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

N



S.D.

15 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการสร้าง 42
3.97
0.49
เครื อข่ายสุ ขภาพภายในชุมชนและระหว่าง
ชุมชน
16 การสร้างเสริ มสุ ขภาพ ชุมชนจาเป็ นต้อง
42
4.04
0.65
เป็ นผูร้ ่ วมวางแผนและดาเนินงาน
รวมด้านการมีส่วนร่ วม
4.05
0.59
ด้ านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพ
17 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้นโยบายและ
42
3.66
0.66
แนวทางที่ได้รับจากส่ วนกลางเป็ นกรอบ
กว้างๆ ที่ให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่และชุมชน
ทางานร่ วมกัน
18 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรเน้นการป้ องกัน
42
4.42
0.80
และฟื้ นฟูมากกว่าการรักษาโรค
19 ในการกาหนดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
42
4.28
0.69
เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้ก่อนว่า ชาวบ้านคิดอย่างไร
กับกิจกรรมที่สาธารณสุ ขบอกว่าดี
20 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องทาได้จริ งใน
42
4.00
0.60
ชีวิตประจาวัน
21 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องสร้างให้เกิด
42
4.14
0.86
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุ ขภาพร่ วมกัน
ของชุมชน

ระดับ
ความ
เป็ นไป
ได้
มาก

มาก
มาก
มาก

มาก
มาก

มาก
มาก
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
22 การสร้างเสริ มสุ ขภาพใช้หลัก 3 อ. 2ส.
( อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่
ไม่ดื่มสุ รา) เป็ นแนวทาง
23 กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องคานึงถึง
การมองชีวิต และความคิดเรื่ องการดูแล
ตนเองของชาวบ้าน
24 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องจัดให้
เหมาะสมกับครอบครัว โรงเรี ยน วัดและ
สถานประกอบการในชุมชน
25 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องปรับประยุกต์
แนวคิดและวิธีการให้เหมาะสมกับวิถีชีวติ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุน
วัฒนธรรมของชุมชนให้เป็ นประโยชน์
26 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องคานึงถึง
ลักษณะ บริ บท และประวัติศาสตร์ชุมชน
27 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่
แท้จริ ง หรื อความคาดหวังของชาวบ้าน
เป็ นจุดตั้งต้น
28 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรประยุกต์ใช้
แนวคิดและวิธีการทางการศึกษาผูใ้ หญ่
หรื อการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพชุมชน

ความเป็ นไปได้
N



S.D.

42

3.69

0.57

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้
มาก

42

4.09

0.55

มาก

42

4.11

0.78

มาก

42

3.69

0.49

มาก

42

4.38

0.59

มาก

42

4.19

0.65

มาก

42

4.23

0.29

มาก
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

ความเป็ นไปได้

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้

N



S.D.

29 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการ
พัฒนาโปรแกรมที่เป็ นแนวคิดสากล และ
สอดคล้องกับชาวบ้านและชุมชนได้จริ ง

42

4.08

0.37

มาก

30 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ตอ้ ง
ร่ วมมือกับชุมชนคิดค้นสิ่ งใหม่ในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ

42

4.10

0.33

มาก

31 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับ
การลดอบายมุข

42

4.04

0.33

มาก

32 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับลด
ความรุ นแรงในครอบครัวและชุมชน

42

4.09

0.91

มาก

33 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้วิธีการเชิงรุ ก
ในการเข้าถึงและร่ วมทางานกับชุมชน

42

3.80

0.91

มาก

34 เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือ
การให้ประชาชนสามารถดูแลของตนและ
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

42

4.40

0.50

มาก

35 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้แนวคิดการ
พัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

42

4.47

0.74

มาก

4.10

0.61

มาก

รวมด้านวิธีการ
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จากตารางที่ 6 ผลการประเมินของประชาชนต่อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางาน
สร้างเสริ มสุ ขภาพ พบว่า
ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน ในระดับมาก 3
อันดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควรทาความเข้าใจพฤติกรรมสุ ขภาพของชาวบ้านก่อนตัดสิ นถูกผิดตาม
หลักวิชาการ (  = 4.47) เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพตามมุมมองของชาวบ้าน (  =
4.40) และเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องรู ้ในบทบาทหน้าที่ของตนและในการทางานร่ วมกับชุมชน (  =
4.26) ส่ วนอันดับสุ ดท้าย อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพกว้าง
กว่า “โรคและความเจ็บป่ วย” (  = 3.33)
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน ใน
ระดับมาก 3 อันดับแรกและอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้แนวคิดการพัฒนา
ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง (  = 4.47) การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรเน้นการป้ องกันและฟื้ นฟู
มากกว่าการรักษาโรค (  = 4.42) เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการให้ประชาชนสามารถ
ดูแลตนและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม (  = 4.40) และการสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้นโยบาย
และแนวทางที่ได้รับจากส่วนกลางเป็ นกรอบกว้าง ๆ ที่ให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่และชุมชนทางาน
ร่ วมกัน (  = 3.66) ตามลาดับ
ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน ในระดับ
มาก 3 อันดับแรกและอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและการมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ น
สิ่ งสาคัญในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (  = 4.35) เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้จกั ใช้สื่อที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและ
มีการสื่ อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ชาวบ้าน (  = 4.30) การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจาเป็ นต้องเป็ น
ผูร้ ่ วมวางแผนและดาเนินงาน (  = 4.14) และการสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องใช้กลุ่มเพื่อนและการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชุมชน (  = 3.64) ตามลาดับ

ม
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ก
ั
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินของเจ้าหน้าที่ ต่อความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

ความเหมาะสม
N



S.D.

ด้ านที่ 1 การพัฒนาเจ้ าหน้ าทีโ่ รงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
1 เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพกว้าง
25
3.12
0.97
กว่า “โรคและความเจ็บป่ วย”
2 เจ้าหน้าที่ควรมีเข้าใจเรื่ องสุขภาพตามมุมมอง
25
3.08
0.86
ของชาวบ้าน

ระดับ
ความ
เหมาะสม
ปานกลาง
ปานกลาง

3 เจ้าหน้าที่ควรความเข้าใจพฤติกรรมสุ ขภาพของ
ชาวบ้านก่อนตัดสิ นถูกผิดตามหลักวิชาการ

25

3.00

1.11

ปานกลาง

4 ชาวบ้านต้องสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่เป็ นแหล่งความรู ้และนักพัฒนาจัด
กิจกรรมสนับสนุน
5 เจ้าหน้าที่ควรเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของ
ประชาชนในการดูแลตนเองด้านสุ ขภาพ

25

3.28

0.93

ปานกลาง

25

3.04

1.27

ปานกลาง

6 เจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องรู ้ในบทบาทหน้าที่ของตน
และในการทางานร่ วมกับชุมชน

25

3.24

0.72

ปานกลาง

7 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้อง
เปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูร้ ู ้ ผูส้ อนมาเป็ นผู ้
ร่ วมเรี ยนรู ้กบั ชุมชน

25

3.60

1.19

มาก

รวมด้านพัฒนา
3.19
1.01 ปานกลาง
ด้ านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
8 ชาวบ้านและชุมชนต้องร่ วมกับเจ้าหน้าที่ในการ
แสวงหาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพเฉพาะของชุมชน

25

3.68

1.21

มาก

152
ตารางที่ 7 ผลการประเมินของเจ้า หน้า ที่ ต่ อ ความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

ความเหมาะสม

ระดับ
ความ
เหมาะสม

N



S.D.

ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
10 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องใช้กลุ่มเพื่อน
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชุมชน

25

3.28

1.45

ปานกลาง

25

3.96

0.97

มาก

11 การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนต้องมีการ
คัดเลือกอาสาสมัครและสร้างแกนนา
สุ ขภาพครอบครัว

25

3.24

0.83

ปานกลาง

12 การจัดบรรยากาศการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ของชุมชนต้องอาศัยความไว้วางใจและ
ความร่ วมมือของชาวบ้าน

25

3.48

1.32

ปานกลาง

13 เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้จกั ใช้สื่อที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น และมีการสื่ อสารที่สร้างสัมพันธ์ที่
ดีกบั ชาวบ้าน

25

3.16

0.89

ปานกลาง

14 การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจาเป็ นต้องมี
แบบอย่างจากการปฏิบตั ิที่ดีของชาวบ้าน
ในชุมชน
15 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการ
สร้างเครื อข่ายสุ ขภาพภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชน

25

4.24

0.72

มาก

25

3.44

1.00

ปานกลาง

9

153
ตารางที่ 7 ผลการประเมินของเจ้า หน้า ที่ ต่ อ ความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

ความเหมาะสม
N



S.D.

16 การสร้างเสริ มสุ ขภาพ ชุมชนจาเป็ นต้อง
25
3.36
1.07
เป็ นผูร้ ่ วมวางแผนและดาเนินงาน
รวมด้านการมีส่วนร่ วม
3.54
1.05
ด้ านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพ
17 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้นโยบายและ
25
3.12
1.12
แนวทางที่ได้รับจากส่ วนกลางเป็ นกรอบ
กว้างๆ ที่ให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่และชุมชน
ทางานร่ วมกัน
18 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรเน้นการป้ องกัน
25
3.60
1.22
และฟื้ นฟูมากกว่าการรักษาโรค
19 ในการกาหนดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
25
4.08
1.07
เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้ก่อนว่า ชาวบ้านคิดอย่างไร
กับกิจกรรมที่สาธารณสุ ขบอกว่าดี
20 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องทาได้จริ งใน
25
3.00
1.11
ชีวิตประจาวัน
21 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องสร้างให้เกิด
25
3.16
1.40
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุ ขภาพร่ วมกัน
ของชุมชน
22 การสร้างเสริ มสุ ขภาพใช้หลัก 3 อ. 2ส.(
25
3.20
1.32
อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่
ไม่ดื่มสุ รา) เป็ นแนวทาง
23 กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องคานึงถึงการ 25
3.60
1.41
มองชีวิต และความคิดเรื่ องการดูแลตนเอง
ของชาวบ้าน

ระดับ
ความ
เหมาะสม
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

มาก
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินของเจ้าหน้าที่ต่อความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
24 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องจัดให้
เหมาะสมกับครอบครัว โรงเรี ยน วัดและ
สถานประกอบการในชุมชน
25 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องปรับประยุกต์
แนวคิดและวิธีการให้เหมาะสมกับวิถีชีวติ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุน
วัฒนธรรมของชุมชนให้เป็ นประโยชน์
26 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องคานึงถึง
ลักษณะ บริ บท และประวัติศาสตร์ชุมชน
27 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่
แท้จริ ง หรื อความคาดหวังของชาวบ้าน
เป็ นจุดตั้งต้น
28 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรประยุกต์ใช้
แนวคิดและวิธีการทางการศึกษาผูใ้ หญ่
หรื อการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพชุมชน
29 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการ
พัฒนาโปรแกรมที่เป็ นแนวคิดสากล และ
สอดคล้องกับชาวบ้านและชุมชนได้จริ ง
30 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ตอ้ ง
ร่ วมมือกับชุมชนคิดค้นสิ่ งใหม่ในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ

ความเหมาะสม
N



S.D.

25

3.08

0.99

ระดับ
ความ
เหมาะสม
ปานกลาง

25

4.00

0.91

มาก

25

3.52

1.44

มาก

25

3.28

1.42

ปานกลาง

25

3.04

1.05

ปานกลาง

25

3.28

1.10

ปานกลาง

25

3.24

1.09

ปานกลาง
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินของเจ้า หน้า ที่ ต่ อ ความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ สาหรั บเจ้า หน้าที่ ใ นโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
31 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับ
การลดอบายมุข
32 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับลด
ความรุ นแรงในครอบครัวและชุมชน
33 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้วิธีการเชิงรุ ก
ในการเข้าถึงและร่ วมทางานกับชุมชน
34 เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือ
การให้ประชาชนสามารถดูแลของตนและ
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
35 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้แนวคิดการ
พัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
รวมด้านวิธีการ

ความเหมาะสม
N



S.D.

25

3.60

1.11

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มาก

25

3.12

0.97

ปานกลาง

25

3.08

0.86

ปานกลาง

25

3.00

1.11

ปานกลาง

25

3.28

0.93

ปานกลาง

3.33

1.14

ปานกลาง

จากตารางที่ 7 ผลการประเมินของเจ้าหน้าที่ต่อความเหมาะสมของแนวทางการทางาน
สร้างเสริ มสุ ขภาพ พบว่า
ด้านที่ 2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน ในระดับมาก 3
อันดับแรก ได้แก่
การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจาเป็ นต้องมีแบบอย่างจากการปฏิบตั ิที่ดีของ
ชาวบ้านในชุมชน (  = 4.24) การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องใช้กลุ่มเพื่อนและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ในชุมชน (  = 3.96) และชาวบ้านและชุมชนต้องร่ วมกับเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาแนวปฏิบตั ิที่ดี
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพเฉพาะของชุมชน (  = 3.68) ส่วนอันดับสุ ดท้าย อยูใ่ นระดับปานกลาง
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้จกั ใช้สื่อที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และมีการสื่ อสารที่สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั
ชาวบ้าน (  = 3.16)
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ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (  = 3.19) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน ในระดับ
ปานกลาง อันดับแรก อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็ นผูร้ ู ้ ผูส้ อนมาเป็ นผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้กบั ชุมชน (  = 3.60) รองลงมาและอันดับ
สุ ดท้าย อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ชาวบ้านต้องสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่เป็ นแหล่ง
ความรู ้และนักพัฒนาจัดกิจกรรมสนับสนุน (  = 3.28) และเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องรู ้ในบทบาท
หน้าที่ของตนและในการทางานร่ วมกับชุมชน (  = 3.24) ส่ วนอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควร
ทาความเข้าใจพฤติกรรมสุ ขภาพของชาวบ้านก่อนตัดสิ นถูกผิดตามหลักวิชาการ (  = 3.00)
ตามลาดับ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ำ
ด้านที่ 3 ด้าส
นการพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิงจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ ภาพรวม

อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน ใน
ระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ในการกาหนดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้ก่อนว่า
ชาวบ้านคิดอย่างไรกับกิจกรรมที่สาธารณสุ ขบอกว่าดี (  = 4.08) การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องปรับ
ประยุกต์แนวคิดและวิธีการให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนวัฒนธรรมของ
ชุมชนให้เป็ นประโยชน์ (  = 4.00) กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องคานึงถึงการมองชีวิตและ
ความคิดเรื่ องการดูแลตนเองของชาวบ้าน เสริ มสุ ขภาพควรเน้นการป้ องกันและฟื้ นฟูมากกว่าการ
รักษาโรค และการสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับการลดอบายมุข (  = 3.60) ส่ วนอันดับ
สุ ดท้าย อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องทาได้จริ งในชีวิตประจาวัน และ
เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการให้ประชาชนสามารถดูแลตนและครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสม (  = 3.00)
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินของเจ้าหน้าที่ต่อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
1
2
3

4

5
6
7

ความเป็ นไปได้
N



S.D.

ด้ านที่ 1 การพัฒนาเจ้ าหน้ าทีโ่ รงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพกว้าง
25
4.00
0.86
กว่า “โรคและความเจ็บป่ วย”
เจ้าหน้าที่ควรมีเข้าใจเรื่ องสุขภาพตามมุมมอง
25
4.24
0.87
ของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ควรความเข้าใจพฤติกรรมสุ ขภาพ
25
4.36
0.63
ของชาวบ้านก่อนตัดสิ นถูกผิดตามหลัก
วิชาการ
ชาวบ้านต้องสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยตนเอง
25
4.00
0.86
เจ้าหน้าที่เป็ นแหล่งความรู ้และนักพัฒนาจัด
กิจกรรมสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ควรเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
25
4.20
0.76
ของประชาชนในการดูแลตนเองด้านสุ ขภาพ
เจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องรู ้ในบทบาทหน้าที่ของ
25
4.40
0.70
ตนและในการทางานร่ วมกับชุมชน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้อง
25
4.28
0.84
เปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูร้ ู ้ ผูส้ อนมาเป็ นผู ้
ร่ วมเรี ยนรู ้กบั ชุมชน
รวมด้านพัฒนา
4.21
0.79

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้
มาก
มาก
มาก

มาก

มาก
มาก
มาก

มาก
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินของเจ้าหน้าที่ต่อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
8

9

10
11

12

13

14

ความเหมาะสม
N



S.D.

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้

ด้ านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ชาวบ้านและชุมชนต้องร่ วมกับเจ้าหน้าที่ใน
25
4.08
0.75
มาก
การแสวงหาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพเฉพาะของชุมชน
ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและการมีส่วนร่ วม
25
4.60
0.50 มากทีส่ ุ ด
ของชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องใช้กลุ่มเพื่อน
25
3.92
0.90
มาก
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชุมชน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนต้องมีการ
25
4.16
0.89
มาก
คัดเลือกอาสาสมัครและสร้างแกนนา
สุ ขภาพครอบครัว
การจัดบรรยากาศการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
25
4.00
0.81
มาก
ของชุมชนต้องอาศัยความไว้วางใจและ
ความร่ วมมือของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้จกั ใช้สื่อที่เหมาะสมกับ
25
4.44
0.76
มาก
ท้องถิ่น และมีการสื่ อสารที่สร้างสัมพันธ์ที่
ดีกบั ชาวบ้าน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจาเป็ นต้องมี
25
4.40
0.81
มาก
แบบอย่างจากการปฏิบตั ิที่ดีของชาวบ้านใน
ชุมชน

159
ตารางที่ 8 ผลการประเมินของเจ้าหน้าที่ต่อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

ความเหมาะสม
N



S.D.

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้
มาก

15 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการ
25
4.48
0.71
สร้างเครื อข่ายสุ ขภาพภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชน
16 การสร้างเสริ มสุ ขภาพ ชุมชนจาเป็ นต้อง
25
3.84
0.89
มาก
เป็ นผูร้ ่ วมวางแผนและดาเนินงาน
รวมด้านการมีส่วนร่ วม
4.21
0.78
มาก
ด้ านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพ
17 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้นโยบายและ
25
4.16
0.68
มาก
แนวทางที่ได้รับจากส่ วนกลางเป็ นกรอบ
กว้างๆ ที่ให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่และชุมชน
ทางานร่ วมกัน
18 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรเน้นการป้ องกัน
25
4.44 0.76
มาก
และฟื้ นฟูมากกว่าการรักษาโรค
19 ในการกาหนดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
25
4.56
0.86 มากทีส่ ุ ด
เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้ก่อนว่า ชาวบ้านคิดอย่างไร
กับกิจกรรมที่สาธารณสุ ขบอกว่าดี
20 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องทาได้จริ งใน
25
4.12
0.88
มาก
ชีวิตประจาวัน
21 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องสร้างให้เกิด
25
4.40
0.76
มาก
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุ ขภาพร่ วมกัน
ของชุมชน
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินของเจ้าหน้าที่ต่อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
22 การสร้างเสริ มสุ ขภาพใช้หลัก 3 อ. 2ส.(
อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่
ไม่ดื่มสุ รา) เป็ นแนวทาง
23 กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องคานึงถึง
การมองชีวิต และความคิดเรื่ องการดูแล
ตนเองของชาวบ้าน
24 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องจัดให้
เหมาะสมกับครอบครัว โรงเรี ยน วัดและ
สถานประกอบการในชุมชน
25 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องปรับประยุกต์
แนวคิดและวิธีการให้เหมาะสมกับวิถีชีวติ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุน
วัฒนธรรมของชุมชนให้เป็ นประโยชน์
26 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องคานึงถึง
ลักษณะ บริ บท และประวัติศาสตร์ชุมชน
27 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่
แท้จริ ง หรื อความคาดหวังของชาวบ้าน
เป็ นจุดตั้งต้น
28 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรประยุกต์ใช้
แนวคิดและวิธีการทางการศึกษาผูใ้ หญ่
หรื อการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพชุมชน

ความเป็ นไปได้
N



S.D.

25

4.04

0.84

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้
มาก

25

4.16

0.94

มาก

25

4.60

0.76

มากทีส่ ุ ด

25

4.32

0.74

มาก

25

4.00

0.86

มาก

25

4.40

0.76

มาก

25

4.48

0.71

มาก
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินของเจ้าหน้าที่ต่อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตาบล (ต่อ)
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริม
สุ ขภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

N



S.D.

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้

29 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการ
พัฒนาโปรแกรมที่เป็ นแนวคิดสากล และ
สอดคล้องกับชาวบ้านและชุมชนได้จริ ง

25

4.12

0.92

มาก

30 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ตอ้ ง
ร่ วมมือกับชุมชนคิดค้นสิ่ งใหม่ในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ

25

4.68

0.69

มากทีส่ ุ ด

31 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับการ
ลดอบายมุข

25

4.12

0.78

มาก

32 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับลด
ความรุ นแรงในครอบครัวและชุมชน

25

3.96

0.78

มาก

33 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้วิธีการเชิงรุ ก
ในการเข้าถึงและร่ วมทางานกับชุมชน

25

4.36

0.75

มาก

34 เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการ
ให้ประชาชนสามารถดูแลของตนและ
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

25

4.17

0.54

มาก

35 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้แนวคิดการ
พัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

25

4.24

0.87

มาก

4.28

0.78

มาก

รวมด้านการมีส่วนร่ วม

ความเป็ นไปได้
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จากตารางที่ 8 ผลการประเมินของเจ้าหน้าที่ต่อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางาน
สร้างเสริ มสุ ขภาพ พบว่า
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน ใน
ระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ตอ้ งร่ วมมือกับชุมชนคิดค้นสิ่ ง
ใหม่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (  = 4.68) การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องจัดให้เหมาะสมกับ
ครอบครัว โรงเรี ยน วัดและสถานประกอบการในชุมชน (  = 4.60) และในการกาหนดกิจกรรม
สร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้ก่อนว่า ชาวบ้านคิดอย่างไรกับกิจกรรมที่สาธารณสุ ขบอกว่าดี ( 
= 4.56) ส่ วนอันดับสุ ดท้าย อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับการลด
ความรุ นแรงในครอบครัวและชุมชน (  = 3.96)
ด้านที่ 2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน อันดับแรก อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและการมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ (  = 4.60) รองลงมาและอันดับสุ ดท้าย อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการสร้างเครื อข่ายสุ ขภาพภายในชุมชนและระหว่างชุมชน (  = 4.48) และ
เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้จกั ใช้สื่อที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และมีการสื่ อสารที่สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ชาวบ้าน ( 
= 4.44) และการสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจาเป็ นต้องเป็ นผูร้ ่ วมวางแผนและดาเนินงาน (  =
3.84) ตามลาดับ
ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินของประชาชน ในระดับมาก 3
อันดับแรกและอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ เจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องรู ้ในบทบาทหน้าที่ของตนและในการ
ทางานร่ วมกับชุมชน (  = 4.40) เจ้าหน้าที่ควรทาความเข้าใจพฤติกรรมสุ ขภาพของชาวบ้านก่อน
ตัดสิ นถูกผิดตามหลักวิชาการ (  = 4.36) การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็ นผูร้ ู ้ ผูส้ อนมาเป็ นผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้กบั ชุมชน (  = 4.28) แ ชาวบ้านต้องสร้างเสริ ม
สุ ขภาพด้วยตนเองเจ้าหน้าที่เป็ นแหล่งความรู ้และนักพัฒนาจัดกิจกรรมสนับสนุน (  = 4.00)
ตามลาดับ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
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ส
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ตารางที่ 9 ผลรวมการประเมินของประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่อความเหมาะสมของแนวทางการ
ทางานสร้ างเสริ ม สุ ขภาพสาหรั บเจ้าหน้าที่ ใ นโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพตาบล
โดยรวม (ประชาชน n = 42), (เจ้าหน้าที่ n = 25)
แนวทางการทางานสร้ าง
เสริมสุ ขภาพสาหรับ
เจ้ าหน้ าทีใ่ นโรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพ
ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าที
ด้านที่ 2 การพัฒนาการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน
ส่ วนที่ 3 การพัฒนาวิธีการ
ทางานและการจัดกิจกรรม
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
รวม

ประชาชน
ความเหมาะสม


SD

ระดับความ
เหมาะสม

3.63
3.72

1.02
0.79

มาก
มาก

เจ้ าหน้ าที่
ความเหมาะสม
ระดับ
SD
ความ

เป็ นไปได้
3.19 1.01 ปานกลาง
3.54 1.05
มาก

3.66

0.82

มาก

3.33

1.14 ปานกลาง

3.67

0.88

มาก

3.35

0.97 ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลรวมการประเมินของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนว
ทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยรวม ประชาชนอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.67, S.D.= 0.88) และ
เจ้าหน้าที่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.35, S.D.= 0.97) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อความเหมาะสมของแนวทางการ
ทางานสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพสาหรั บ เจ้าหน้า ที่ ใ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อยู่ใ นระดับ
มากทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ (  = 3.72, S.D.= 0.79) และ (  = 3.54, S.D.= 1.05)
ด้านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพของประชาชน
ต่อความเหมาะสมของแนวทางการทางานสร้ างเสริ มสุ ขภาพสาหรั บเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล พบว่า ประชาชนอยู่ในระดับมาก (  = 3.66, S.D.= 0.82) และเจ้าหน้าที่
อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.33, S.D.= 1.14)
ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าทีข องโรงพยาบาล ต่อ ความเหมาะสมของแนวทางการ
ทางานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพสาหรั บ เจ้า หน้า ที่ ใ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล พบว่า
ประชาชนอยู่ในระดับมาก (  = 3.63, S.D.= 1.02) และเจ้าหน้าที่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (  =
3.19, S.D.= 1.01)
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ตารางที่ 10 ผลรวมการประเมินของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ต่อความเป็ นไปได้ของแนวทาง
การทางานสร้ างเสริ มสุ ข ภาพสาหรั บเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
โดยรวม (ประชาชน n = 42), (เจ้าหน้าที่ n = 25)
แนวทางการทางานสร้ าง
เสริมสุ ขภาพสาหรับ
เจ้ าหน้ าทีใ่ นโรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพ
ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าที
ด้านที่ 2 การพัฒนาการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน
ส่ วนที่ 3 การพัฒนาวิธีการ
ทางานและการจัดกิจกรรม
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
รวม

ประชาชน
ความเป็ นไปได้


SD

ระดับความ
เหมาะสม

4.13
4.05

0.64
0.59

มาก
มาก

เจ้ าหน้ าที่
ความเป็ นไปได้
ระดับ
SD
ความ

เป็ นไปได้
4.21 0.79
มาก
4.21 0.78
มาก

4.10

0.61

มาก

4.28

0.78

มาก

4.09

0.61

มาก

4.24

0.78

มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลรวมการประเมินของประชาชนต่อความเป็ นไปได้ของแนว
ทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก ประชาชน (  =
4.09, S.D.= 0.61) เจ้าหน้าที่ (  = 4.24, S.D.= 0.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลต่อ ความเป็ นไปได้ของแนวทางการ
ทางานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพสาหรั บ เจ้า หน้า ที่ ใ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล พบว่า
ประชาชน (  = 4.13, S.D.= 0.64) และเจ้าหน้าที่ (  = 4.21, S.D.= 0.79)
ด้านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพของประชาชน
ต่อความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้ างเสริ มสุ ขภาพสาหรั บเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล พบว่า ประชาชน (  = 4.10, S.D.= 0.61) และเจ้าหน้าที่ (  = 4.28,
S.D.= 0.78)
ด้านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อความเป็ นไปได้ของแนวทางการ
ทางานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพสาหรั บ เจ้า หน้า ที่ ใ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล พบว่า
ประชาชน (  = 4.05, S.D.= 0.59) และเจ้าหน้าที่ (  = 4.21, S.D.= 0.78)

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
งานวิจยั เรื่ อง แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล มีขอ้ สรุ ป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากการวิจยั ดังนี้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่
1. เพื่อศึกษา ปั ญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพระดับตาบล
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ผู้ร่วมการวิจัยและพืน้ ทีก่ ารวิจัย
ผูร้ ่ วมการวิจยั มีท้ งั หมด 67 คน โดยได้มาจากการคัดเลื อกแบบเจาะจงจากโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ 4 ภูมิภาค รวม 5 พื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลบ้านต๋ อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลตาบลทางกลาง
อาเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรี อยุธยา โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลทุ่งกะพังโหม
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองคูนอ้ ย อาเภอไทยเจริ ญ
จังหวัดยโสธร และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านพระพรหม อาเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช แบ่งเป็ นประชาชน จานวน 42 คน และเจ้าหน้าที่ จานวน 25 คน
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล และ
สังเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ 6 กรณี ศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ ใช้เป็ นกรอบ
การวิจยั
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ขั้นที่ 2 ศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพระดับตาบล ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2555
ขั้นที่ 3 สร้างแนวทางการทางานสร้ างเสริ มสุ ขภาพสาหรั บเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพที่สร้า งขึ้นกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555
ขั้นที่ 5 สรุ ปผล เขียนรายงาน และนาเสนอการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือการวิจยั 2 แบบ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูร้ ่ วมวิจยั ดังนี้
1. แนวสัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่ วนได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของ
ผูร้ ่ วมวิจยั และส่ วนที่ 2 คาถามสาหรับประชาชน 10 ข้อ และสาหรับเจ้าหน้าที่ 12 ข้อ เกี่ยวกับ
มุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล
2. แบบสอบถามที่ ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ้ น เป็ นมาตรวัด ประเมิ น ค่ า 5 ระดับ 35 ข้อ ส าหรั บ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ข องแนวทางการทางานสร้ า งเสริ ม สุ ขภาพสาหรับ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ ด้านที่ 2 การ
พัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชน และด้านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ
การวิเคราะห์ ผล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ดังนี้
1. แนวทางสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ เป็ นเลิ ศ (Best Practice) 6 กรณี ศึกษาใช้วิธีการสรุ ป
สังเคราะห์เอกสาร
2. การสัมภาษณ์มุมมอง ความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล 2 แบบ ได้แก่
2.1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูร้ ่ วมวิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติแบบพื้นฐานได้แก่ การ
หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ นาเสนอในรู ปตาราง
2.2 มุมมอง ความคิดเห็น ปั ญหา และความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ใน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
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3. แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ใช้วิธีการสรุ ปสังเคราะห์แนวทางสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศและปั ญหาความต้องการของประชาชน
และเจ้าหน้าที่
4. การประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแนวทางการทางานสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วยแบบสอบถาม ใช้วิธีการวิเคราะห์ทาง
สถิติแบบพื้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็ นรายข้อ รายด้าน
และรวมทุกด้าน และนาเสนอในรู ปตาราง
ผลการวิจัย
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ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล และ (2) แนวทางการทางานสร้าง
เสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ดังนี้
1. ปัญหา ความต้ องการของประชาชนและเจ้ าหน้ าทีใ่ นการสร้ างเสริมสุ ขภาพระดับตาบล
1.1 ปัญหาและความต้องการของประชาชน แบ่งเป็ นปัญหา 3 ประการ คือ ปั ญหาด้าน
การมีส่วนร่ วม ปั ญหาด้านทัศนคติ และปั ญหาต่อการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล และความต้องการของประชาชน 2 ประการ คือ ความต้องการมีส่วนร่ วม และความต้องการ
ให้โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเป็ นที่พ่ งึ ทางสุ ขภาพ
1.2 ปั ญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่ แบ่งเป็ นปั ญหา 2 ประการ คือ ปั ญหา
นโยบายไม่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิและความคาดหวัง และปั ญหาการขาดทักษะประสานงานกับ
ประชาชนและหน่ วยงานอื่น และความต้องการของเจ้าหน้าที่ 2 ประการ คือ ความต้องการพัฒนา
ระบบการทางานของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และความต้องการให้ประชาชนมีความ
สนใจต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เพียงพอ
2. แนวทางการทางานสร้ างเสริ มสุ ขภาพสาหรั บเจ้ าหน้ าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล ประกอบด้วยแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล โดยมีการคัดเลือก การอบรม การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เจ้าหน้าที่จากผูร้ อบรู ้และผูร้ ักษาเป็ น
ผูเ้ อื้ออานวยการสร้างเสริ มสุ ขภาพเชิงรุ กในชุมชน และการสนับสนุนการทางานให้เกิดการบริ การ
ด้วยหัวใจมนุษย์ ด้านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ด้วยการ
รณรงค์ให้ผรู ้ ับบริ การและชุมชนมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ ตั้งแต่เริ่ มต้นวางแผน การร่ วมทากิจกรรม
และประเมินผล และด้านที่ 3 การพัฒนาวิธีการทางานและการจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดย
เน้นการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการวางแผน จัด
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ประเมินผล และพัฒนากิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เหมาะสมเฉพาะกับชุมชน กลยุทธ์ท้ งั 3 ประการนี้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ประเมินว่า มีความเหมาะสมมาก (ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51, ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.97) และความเป็ นไปได้มาก (ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.17, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70)
การอภิปรายผล
1. ประเด็นที่ 1 ปัญหา ความต้ องการของประชาชนและเจ้ าหน้ าที่ในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ระดับตาบล
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษา ปั ญหา ความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล การวิจยั ได้ให้ขอ้ ค้นพบว่า ประชาชนมีปัญหาด้านการมีส่วนร่ วม
ปั ญหาด้านทัศนคติ และปั ญหาต่อการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล สะท้อน
ความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่ วม และต้องการให้โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
เป็ นที่พ่ งึ ทางสุ ขภาพที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนและชุมชน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลประสบปั ญหานโยบายไม่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิและความคาดหวัง รวมทั้ง
ยังมีปัญหาการขาดทักษะประสานงานกับประชาชนและหน่ วยงานอื่น สะท้อนความต้องการของ
เจ้าหน้าที่ในการพัฒนาการทางาน และต้องการให้ประชาชนมีความสนใจต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
อย่างเพียงพอ ปั ญหา ความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่น้ ี แม้จะดู แตกต่างกัน แต่กลับ
สะท้อนและสนับสนุ นซึ่ งกันและกันให้เห็นถึงสิ่ งที่เป็ นปั ญหาหลักตลอดเวลาที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั
ของงานสร้างเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทยและหลายประเทศ นัน่ คือ การดาเนิ นงานสาธารณสุ ข
เชิงรับ ที่ผกู ติดกับแนวคิดหรื อมุมมองสุ ขภาพแบบชีวการแพทย์ เน้นที่ความผิดปกติและโรคแทนที่จะ
เป็ นเรื่ องของสุ ขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่เป็ นผูร้ อบรู ้ และบริ การรักษาโรค ตลอดจนกาหนดแผนงาน
โครงการ โปรแกรม และวิธีการ จากกรอบแนวคิดและแบบแผนปฏิ บตั ิ ทางสาธารณสุ ข มุ่งการ
ปฏิบตั ิเชิงคลินิก (Clinical model) หรื อวิทยาการทางการแพทย์แผนปั จจุบนั จากตะวันตกที่เน้นการ
ป้ องกันโรค (The preventive medicine approach) และให้ผรู ้ ับบริ การหรื อประชาชนและชุมชนมีส่วนร่ วม
น้อยซึ่ ง อุไรวรรณ คาไทย (2550) วิไลลักษณ์ หมดมลทิน และคณะ (2550) กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
และคณะ (2550) Hogg et al. (2010) WHO (2010) และ Oladepo Oladimeji (2010) สะท้อนใน
งานวิจยั ของพวกเขา
แท้จริ งแล้ว ในการให้บริ การสุ ขภาพ ผูป้ ฏิบตั ิควรคานึ งว่า สุ ขภาพมิใช่ เพียงสภาวะที่
ปราศจากโรค หรื อความพิการเท่านั้น แต่หมายถึง ลักษณะเป็ นองค์รวมในตัวเอง ประกอบด้วยกาย จิต
และภารกิจการดารงชีวิต (วิชยั โปษยะจินดา, 2548) หรื อเป็ นสุ ขภาวะที่สมบูรณ์ (complete well-being)
ทั้งสุ ขภาวะทางด้านร่ างกาย ได้แก่ ร่ างกายที่สมบูรณ์ คล่องแคล่ว มีกาลัง ไม่เป็ นโรค การมีเศรษฐกิจที่ดี
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มีอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่ได้รับบาดเจ็บ ไม่พิการ สุ ขภาวะทาง
จิตใจ หมายถึง มีความคิดที่เป็ นอิสระ ผ่อนคลาย ไม่มีภาวะเครี ยด สุ ขภาวะทางสังคม บ่งชี้ ถึงการอยู่
ร่ วมกันที่ดีในระดับต่างๆ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนเมืองสถานที่ทางาน รวมทั้งบริ การที่มีในสังคม
ความสงบสุ ข นโยบายสังคมที่ ดี สุ ขภาวะทางจิ ตวิญญาณ ครอบคลุมถึงความรู ้ สึกเห็ นอกเห็ นใจ มี
จิตสานึกของความเอื้ออาทรต่อกัน รวมถึงการปฏิรูปทางจิตวิญญาณ เกิดจากบุคคลแต่ละคนเป็ นผูก้ าหนด มี
ความหมายอยูภ่ ายในวิถีชีวิตของบุคคล (WHO, 1998) สุ ขภาพจึงมีท้ งั ในสภาวะที่ปกติ และสุ ขภาพใน
สภาวะที่เป็ นโรค
อาจกล่า วได้ว่า ประชาชนและเจ้าหน้าที่มี ปั ญหาและความต้องการร่ ว มกัน และ
สามารถปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหา ตลอดจนตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ได้ดว้ ยแนวทางการทางาน
สร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ที่เหมาะสม ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นา
ปั ญหาและความต้องการดังกล่าวมาเป็ นพื้นฐานในการสร้างแนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
จากการสังเคราะห์ แนวทางสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศ หรื อ Best Practice 6 กรณี ศึกษาจาก
ประเทศไทยและต่างประเทศ ดังจะได้อภิปรายผลในประเด็นที่ 2 ต่อไป
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2. ประเด็นที่ 2 แนวทางการทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพสาหรับเจ้ าหน้ าที่ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
จากปั ญหาและความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ระดับตาบล ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวทางสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นเลิศ ( Best Practice ) 6 กรณี ศึกษา
จากประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ของเจ้าหน้าที่ ในหน่ วยบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาสุ ขภาพและเจ็บป่ วย
เรื้ อรัง (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) สรุ ปสร้างเป็ นแนวทาง 3 ด้าน
เพื่อใช้ในการปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหา และตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย ด้านที่ 1
การพัฒ นาเจ้า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล โดยมี ก ารคัด เลื อ ก การอบรม การ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เจ้าหน้าที่จากผูร้ อบรู ้และผูร้ ักษาเป็ นผูเ้ อื้ออานวยการสร้างเสริ มสุ ขภาพเชิงรุ ก
ในชุมชน และการสนับสนุนการทางานให้เกิดการบริ การด้วยหัวใจมนุษย์ ด้านที่ 2 การพัฒนาการ มีส่วน
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ร่ วมของประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ด้วยการรณรงค์ให้ผรู ้ ับบริ การและชุมชนมีส่วนร่ วมอย่าง
เต็มที่ ตั้งแต่เริ่ มต้นวางแผน การร่ วมทากิจกรรม และประเมินผล และด้านที่ 3 การพัฒนาวิธีการ
ทางานและการจัด กิจ กรรมสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพ โดยเน้น การบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรบุคลากร
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการวางแผน จัด ประเมินผล และพัฒนากิจกรรมสร้างเสริ ม
สุ ขภาพที่เหมาะสมเฉพาะกับชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดและแนวปฏิบตั ิสาธารณสุ ขแนวใหม่ การ
บริ การด้วยหัวใจมนุ ษย์ สุ ริยะ วงศ์คงคาเทพ (2550) และผลการวิจยั ของศิริหงษ์ อินนาคกูล และ
อุษา เบ็ญจลักษณ์ (2555) นุ คิด สาสอน (2555) นิ ยม บัวชุม (2555) ศศิระ ตะโพธิ์ (2555) อุไร
วรรณ คาไทย (2550) วิไลลักษณ์ หมดมลทิน และคณะ (2550)
ปราโมทย์ เกรี ยงตันติวงศ์ (2550 กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ (2550) Hogg et al.
(2010) WHO (2010) Oladepo Oladimeji (2010) Kingston City Council (2009) และ Oladepo et al
(2008)
แนวทางทั้ง 3 ด้านนี้ อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบบูรณาการ (Integrated
health promotion) หรื อวิธีการสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบผสมผสาน ที่มุ่งเสริ มสร้างศักยภาพของผูร้ ับบริ การ
ประชาชนเพื่อจัดการกับปั ญหาด้านสุ ขภาพและสุ ขภาวะที่สาคัญของตนและชุมชนนั้น ตรงกับแนวคิด
วัตถุประสงค์ และกรอบการปฏิบตั ิเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพของออตตาวา (Ottawa Charter) ที่ระบุว่า
การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องมีลกั ษณะสาคัญ 3 ประการ คือ
1. การมีหุน้ ส่ วนที่มีประสิ ทธิผล (Effective partnerships) การสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบ
บูรณาการที่ได้ผลต้องมีหุน้ ส่ วนที่มีประสิ ทธิผลจากทั้งภายในและภายนอกทาให้เกิดการบูรณาการของ
งานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งจากเครื อข่ายและหน่ วยงานที่ให้ความร่ วมมืออย่างเป็ นทางการ ที่ไหนที่มีความ
ร่ วมมือก็จะเห็นได้ถึงพลังของทัพยากรที่มีอยูข่ องหน่วยงานนั้นๆ
2. มีการใช้วิธีสร้างเสริ มสุ ขภาพหลายๆ วิธี และกรอบแนวคิดในการวางแผนร่ วมกัน จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาพ พบว่า การทาให้ได้ผลลัพธ์ทางด้านสุ ขภาพ
สู งสุ ด จะต้องใช้การผสมผสานระหว่างวิธีการสร้างเสริ มสุ ขภาพ หลาย ๆ วิธี ทั้งในรายบุคคล และคน
จานวนมากวิธีการสร้างเสริ มเหล่านี้ จาเป็ นต้องมีการสนับสนุนด้วยกลยุทธ์ของการสร้างศักยภาพ และ
จาเป็ นต้องมีกรอบแนวคิดในการวางแผนร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในระดับปฐมภูมิ
3. มีหน่ วยงานที่เป็ นหุ ้นส่ วนอย่างกว้างขวาง ลักษณะที่สาคัญประการที่สาม คือ ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง NGO และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน นอกจากนี้
องค์กรที่ไม่ใช่หน่ วยงานด้านสาธารณสุ ขโดยตรงเช่น โรงเรี ยน การเคหะ ชมรมเพื่อการสันทนาการต่าง ๆ
และองค์กรทางธุรกิจ ก็นบั เป็ นหุน้ ส่ วนที่สาคัญที่จะร่ วมกันหาปัญหา สาเหตุ หรื อปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การวางแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพของประชาชนในเขตนั้นๆ
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การสร้างเสริ มสุ ขภาพนี้ เป็ นเรื่ องซับซ้อน ซึ่ งผูท้ างานต้องทาความเข้าใจสุ ขภาพทั้งใน
มิติที่เป็ นปกติและสุ ขภาพในมิติที่เป็ นโรค ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังหรื อคนพิการสามารถมีสุขภาพดีภายใต้สิ่ง
ที่เขาเป็ นหรื อภายใต้บริ บทชีวิตของตนเอง บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการบริ การการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่
ไม่แยกส่ วน และพึงสร้างให้เกิดความยัง่ ยืน ในขอบเขตของทรัพยากรที่มีอยูจ่ ริ ง ด้วยหลักการนี้ ผทู ้ างาน
จาเป็ นต้องกลัน่ กรองทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด เนื่ องจากถ้าเกินกว่าทรัพยากรที่มีจะไม่สามารถจัดบริ การ
ให้ดีและยัง่ ยืนได้ (สุ ริยะ วงศ์คงคาเทพและคณะ, 2550)
การสร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นสิ่ งที่บุคลากรด้านสุ ขภาพและประชาชนต้องรับผิดชอบร่ วมกัน
บุคลากรทางสุ ขภาพมีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุ น กระตุน้ และพัฒนาศักยภาพประชาชนและชุ มชนให้
สามารถดาเนิ นการจนบรรลุผลและพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพได้ ส่ วนการบริ การดูแลรักษาความเจ็บป่ วย
บุคลากรสุ ขภาพจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบดาเนิ นการ โดยประชาชนมีส่วนร่ วมดูแล บาบัดด้วยตนเองก่อน
ทั้งนี้ การสร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นพื้นฐานสาคัญ สมดังคาประกาศการสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อ “ลดความ
ไม่เป็ นธรรม” จากการประชุมนานาชาติเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพครั้งที่ 5 ที่เมืองMexico City
ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ที่สรุ ปว่า การสร้างเสริ มสุ ขภาพมิใช่การบริ การที่จดั ให้แก่
ประชาชน แต่เป็ นกิจกรรมที่กระทาโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ทั้งระดับปั จเจกบุคคลและ
กลุ่มบุคคล โดยมุ่งสร้างทักษะและความสามารถของประชาชนในการควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
ภายใต้การมองสุ ขภาพอย่างเป็ นองค์รวม ก่อให้เกิดความเชื่อโยงของปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพ
และนาไปสู่ ความสามารถในการพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง และปั จจัยที่สนับสนุ นการดาเนิ นงาน
สร้างเสริ มสุ ขภาพในชุมชน ได้แก่ ภราดรภาพของผูท้ างานและการสร้างภาคีเครื อข่ายระหว่าง
บุคคลและองค์กร การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่ วน การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างเครื อข่ายผูป้ ฏิบตั ิงาน
จากผลการวิจยั การสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับตาบลของประเทศไทยควรจัดทาเป็ น
นโยบายและดาเนินการแบบบริ การหัวใจมนุษย์ แทนบริ การที่มุ่งโรค ที่ทาให้การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ไม่ตรงกับความต้องการ ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวผูร้ ับบริ การ หรื อไม่สอดคล้องกับชีวิตจริ งของ
ประชาชน อีกทั้งทาให้เกิดช่องว่างระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ (สุ ริยะ วงศ์คงคาเทพ, 2550) ผู ้
ให้บริ การจาเป็ นต้องมองเห็นภาพที่กว้างออกไปจากปัญหาการเจ็บป่ วย และทาความเข้าใจให้เข้าถึง
ผูร้ ับบริ การในเงื่อนไขการดารงชีวิตของเขาอย่างแท้จริ ง อันจะส่ งผลดีต่อการดูแลสร้างเสริ มสุ ขภาพ
เพิ่มมากขึ้น
การไม่เข้าใจความเป็ นจริ งในชีวิตของผูร้ ับบริ การ ส่ วนหนึ่ งมาจากการมองไม่เห็น
ความจริ งของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการใช้ความรู ้ กรอบความคิด และประสบการณ์ส่วนตัว
ของผูใ้ ห้บริ การในการระบุปัญหาของผูร้ ับบริ การ และให้การช่วยเหลือตามปั ญหาที่มองเห็น สิ่ งนี้
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คือ มุมมองที่มาจากความคิดของผูใ้ ห้บริ การเป็ นหลัก ซึ่ งอาจเป็ นมุมมองที่เป็ นอคติ หรื อมีความ
เข้าใจไม่ถูกต้อง
การมองให้ถูกต้อง เห็นจริ ง และเข้าถึง ความต้องการของผูร้ ับบริ การได้น้ ัน ต้อง
อาศัยกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จากการยึดตามมุมมองของผูใ้ ห้บริ การเป็ นการทาความ
เข้า ใจความเป็ นจริ งของชีวิตผูร้ ับบริ การเป็ นพื้นฐานก่อนที่จะวางแผนในการให้บริ การทางสุ ขภาพ
ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในตัวผูร้ ับบริ การไม่ได้หมายความว่าเป็ นการยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของผูร้ ั บบริ การ แต่เป็ นการหาหนทางและปรั บ วิธีช่วยเหลือผูร้ ั บบริ การอย่างเหมาะสม และมี
ผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของเขาน้อยที่สุด บนพื้นฐานการตัดสิ นใจของผูร้ ับบริ การ
จะเห็นว่าการสร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นการทางานที่ตอ้ งคานึ งถึงการดูแลแบบองค์รวม
การเสริ มสร้างพลังอานาจในการพึ่งตนเองของประชาชน การมีส่วนร่ วมของประชาชน โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลจึงมิใช่เพียงบริ การสาธารณสุ ขที่หยิบยืน่ ให้ประชาชน หรื อคิดแทนประชาชน
แต่มีคุณค่า มีความสาคัญในลัก ษณะที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของผูด้ ู แ ลชี วิตของประชาชนในพื้น ที่ อย่า ง
ต่อเนื่ อง เชื่อมประสานระหว่างความต้องการบริ การสุ ขภาพที่มีความหลากหลายอย่างไม่แยกส่ วน
เป็ นด้านๆ รวมทั้งมีบทบาทของการสร้างให้เกิดความตื่นตัว ความเข้มแข็งของประชาชนและ
ชุมชนในการดูแลสุ ขภาพของตนเองอย่างยัง่ ยืน (วิชยั โปษยะจินดา, 2554) กล่าวโดยสรุ ป แนวทางการ
ทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรั บเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเป็ นวิธีการที่ใช้
สาหรับพัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งให้ผบู ้ ริ การเข้าใจผูร้ ับบริ การอย่างแท้จริ งก่อน เมื่อเข้าใจแล้วการ
ให้บริ การจะไม่เป็ นการสั่งการหรื อบังคับ ให้ทาตามคาแนะนา แต่จะคานึ งถึงความต้องการของ
ประชาชนผูร้ ับบริ การ
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจยั นี้มีขอ้ เสนอแนะในเชิงนโยบาย การปฏิบตั ิ และการวิจยั ในอนาคต ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุ ขซึ่ งทาหน้าที่ดูแลกากับการดาเนิ นงานโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล ควรกาหนดนโยบายในลักษณะกรอบกว้างๆ(Blessing Policy) เพื่อเปิ ดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่สามารถทางานสร้า งเสริ มสุ ขภาพที่สอดคล้องกับบริ บทของพื้น ที่แ ละความต้องการ
ของประชาชน
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2. ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ
เร่ งพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ เข้าใจมิติความเป็ นมนุษย์ของ
ผูร้ ับบริ การ เจ้าหน้าที่ควรใช้ความใกล้ชิดของหน่วยบริ การเพื่อช่วยเป็ นเพื่อนที่ปรึ กษาในการสร้าง
สุ ขภาพร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ข้อเสนอแนะสาหรั บการวิจยั ในอนาคต
ควรทาการศึ กษาวิจยั เรื่ อง อิ ทธิ พล / ปั จจัยการบริ หารจัดการที่ ส่งผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิ ผลการสร้ างเสริ มสุ ขภาพของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
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ภาคผนวก ก
แบบสั มภาษณ์ เพือ่ การวิจัย
แนวทางการทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพสาหรับเจ้ าหน้ าทีใ่ นโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล.
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แบบสั มภาษณ์ เพือ่ การวิจัย
(สาหรับประชาชน)

แนวทางการทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพ
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
Health Promotion Working : Practical Guidelines
for Health care professionals in Health Centers

นางสาวอลิสา ศิริเวชสุ นทร
นักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
ภาควิชาการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร. 0-81341-2268, 0-2590-1977 E-mail address : mumuali2@gmail.com
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คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั ในหัวข้อเรื่ อง “แนวทางการทางานสร้ างเสริ มสุ ขภาพสาหรั บ
เจ้ าหน้ าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล” เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุ ษย์ ภาควิชาการศึกษาเพื่อ การพัฒนามนุ ษย์และสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสัมภาษณ์น้ ีประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ที่กาหนดให้ประชาชนผูม้ ารับบริ การที่โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ตอบตามความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกของท่านเนื่องจากแบบสัมภาษณ์น้ ี ไม่ใช่
แบบทดสอบ จึงไม่มีคาตอบใดที่ถูกหรื อผิด
กรุ ณาตอบแบบสัมภาษณ์ให้ตรงกับความคิดเห็น ความรู ้สึกที่แท้จริ งของท่านให้มากที่สุด
และตอบให้ครบทุกข้อคาถาม เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ที่จะสามารถนาไปใช้วิเคราะห์
ในการทางานวิ จ ัย ให้เ กิ ด ประโยชน์สู ง สุ ด ทางวิช าการ แบบสัม ภาษณ์ น้ ี แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 แบบสั มภาษณ์ เพือ่ สารวจปัญหาและความต้ องการในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
แบบสัมภาษณ์ที่ท่านตอบจะถือว่าเป็ น ความลับไม่นาไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ผูว้ ิจยั หวัง
เป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความร่ วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

อลิสา ศิริเวชสุ นทร : ผูด้ าเนินการวิจยั
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โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล...........................................................................................
อาเภอ.................................................................จังหวัด...........................................................
ตอนที่ 1 ข้ อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
1. เพศ
2. อายุ

Oชาย
O หญิง
Oต่ากว่า 20 ปี O 20 – 30 ปี

O 31 – 40 ปี

O 41 – 50 ปี

Oสูงกว่า 60 ปี

O 51 – 60 ปี

Oไม่มีวฒ
ุ ิ
O ประถมศึกษา
O มัธยมศึกษา
Oอนุปริ ญญา O ปริ ญญาตรี
O ปริ ญญาโท- เอก
4. อาชีพ
Oรับราชการ O พนักงาน ลูกจ้าง
O รับจ้างทัว่ ไป
Oค้าขาย
Oเกษตรกร
O อาชีพอิสระ
Oก่อสร้าง
Oเจ้าของกิจการ
Oอื่นๆ (ระบุ).....................
5. รายได้ ครัวเรือน(ต่ อเดือน)
Oต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท O 10000-20000 บาท O 20001-30000 บาท
3. การศึกษา

O 30001-40000 บาท O 40001-50000 บาท Oสูงกว่า50000 บาท
6. ตาแหน่ งในชุ มชน Oสมาชิกอบต. O กรรมการชุมชน
O ผูน้ าชุมชน (ระบุ)……...
Oสมาชิกอสม. Oลูกบ้าน
Oอื่นๆ (ระบุ).....................
7. การร่ วมกิจกรรมชุ มชน Oประจา สม่าเสมอ
O บ่อยครั้ง
O ไม่แน่นอน
Oแทบไม่เข้าร่ วม
Oไม่เข้าร่ วมเลย
8. ปัญหาสุ ขภาพของตน Oไม่มี Oมี ได้แก่ (ระบุ)....................................................
9. ปัญหาสุ ขภาพของคนในครอบครัว Oไม่มี
Oมี ได้แก่ (ระบุ)...........................
10. การร่ วมในกิจกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ Oร่ วมประจา Oไม่ร่วมเลย O ไม่แน่นอน
Oแทบไม่ได้ร่วม Oไม่ทราบข่าวใดเลย
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ตอนที่ 2 แบบสั มภาษณ์ ประชาชนเพือ่ สารวจปัญหา ความต้ องการในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
1. ท่านเข้าใจว่า “สุ ขภาพ” และ “การสร้างเสริ มสุ ขภาพ” หมายถึงอะไร?
2. ท่านเห็นว่า สิ่ งใดบ้าง ที่จาเป็ นหรื อสาคัญต่อการมีสุขภาพที่ดี?
3. ท่านและคนในครอบครัวของท่านมีปัญหาสุ ขภาพหรื อไม่ ?
4. ท่านเคยได้เข้าร่ วมกิจกรรมหรื อโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพจากหน่วยงานต่างๆ ที่จดั
ให้ประชาชนหรื อไม่ เป็ นหน่วยงานใด และทากิจกรรมใด?
5. ถ้าเคยเข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการฯท่านคิดว่า กิจกรรม/โครงการนั้นท่านเข้ามามีส่วนร่ วม
เพียงใด เช่น ท่านได้มีส่วนตั้งต้นร่ วมคิดโครงการ ร่ วมทา ร่ วมประเมินผลหรื อไม่ แค่ไหน อย่างไร?
6. ท่านเห็นว่า กิจกรรม /โครงการ เป็ นประโยชน์ ในการดูแลรักษาหรื อสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ในชีวิตประจาวันของท่านและคนในครอบครัวหรื อไม่ อย่างไร?
7. ท่านเห็นว่า กิจกรรมนั้นสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ งในชีวิตประจาวันหรื อไม่ ?
8. หากท่านไม่เคยได้รับบริ การ หรื อเข้าร่ วมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่จดั ขึ้น เป็ นเพราะ
เหตุใด ท่านเคยทราบหรื อไม่ ว่ามีบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่ประชาชนในชุมชน?
9. ท่ า นคิ ด ว่ า การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแก่ ป ระชาชนในชุ ม ชนให้ไ ด้ผ ลดี จ ริ ง ควรท า
อย่างไร?
10. ท่านต้องการบริ การอย่างไรจากโรงพยาบาลสร้างเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลของท่าน?

ขอบพระคุณอย่ างสู งทีก่ รุณาตอบคาถามซึ่งเป็ นประโยชน์ และมีคณ
ุ ค่ าอย่างยิง่
นางสาวอลิสา ศิริเวชสุ นทร
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แบบสั มภาษณ์ เพือ่ การวิจัย
(สาหรับเจ้ าหน้ าที่)

แนวทางการทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพ
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
Health Promotion Working : Practical Guidelines
for Health care professionals in Health Centers

นางสาวอลิสา ศิริเวชสุ นทร
นักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
ภาควิชาการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
้แจงaddress : mumuali2@gmail.com
โทร. 0-81341-2268, 0-2590-1977คาชี
E-mail
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั ในหัวข้อเรื่ อง “แนวทางการทางานสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพสาหรั บ
เจ้ าหน้ าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล” เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุ ษย์ ภาควิชาการศึกษาเพื่อ การพัฒนามนุ ษย์และสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสัมภาษณ์น้ ีประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพต าบล ตอบตามความคิ ด เห็ น หรื อ ความรู ้ สึ ก ของท่ า นเนื่ อ งจากแบบสั ม ภาษณ์ น้ ี ไม่ ใ ช่
แบบทดสอบ จึงไม่มีคาตอบใดที่ถูกหรื อผิด
กรุ ณาตอบแบบสัมภาษณ์ให้ตรงกับความคิดเห็น ความรู ้สึกที่แท้จริ งของท่านให้มากที่สุด
และตอบให้ครบทุกข้อคาถาม เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ที่จะสามารถนาไปใช้วิเคราะห์
ในการทางานวิจยั ให้เ กิ ด ประโยชน์สูงสุ ด ทางวิชาการ แบบสัมภาษณ์น้ ี แ บ่งออกเป็ น 2 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 แบบสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่เพื่อสารวจปั ญหาและความต้ องการในการสร้ างเสริม
สุ ขภาพ
แบบสัมภาษณ์ที่ท่านตอบจะถือว่าเป็ น ความลับไม่นาไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ผูว้ ิจยั หวัง
เป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความร่ วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
อลิสา ศิริเวชสุ นทร : ผู้ดาเนินการวิจัย
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เจ้ าหน้ าทีใ่ นโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล.............................................................................
อาเภอ..................................................................จังหวัด..............................................................

ตอนที่ 1 ข้ อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
11. เพศ
12. อายุ

Oชาย
O หญิง
Oต่ากว่า 20 ปี O 20 – 30 ปี

O 31 – 40 ปี

O 41 – 50 ปี

Oสูงกว่า 60 ปี

O 51 – 60 ปี

Oไม่มีวฒ
ุ ิ
O ประถมศึกษา
O มัธยมศึกษา
Oอนุปริ ญญา O ปริ ญญาตรี
O ปริ ญญาโท- เอก
14. อาชีพ
Oรับราชการ O พนักงาน ลูกจ้าง
O รับจ้างทัว่ ไป
Oค้าขาย
Oเกษตรกร
O อาชีพอิสระ
Oก่อสร้าง
Oเจ้าของกิจการ
Oอื่นๆ (ระบุ).....................
15. รายได้ ครัวเรือน(ต่ อเดือน)
Oต่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท O 10000-20000 บาท O 20001-30000 บาท
13. การศึกษา

O 30001-40000 บาท O 40001-50000 บาท

Oสูงกว่า50000 บาท

16. ตาแหน่ งในชุ มชน Oสมาชิกอบต. O กรรมการชุมชน
O ผูน้ าชุมชน (ระบุ)……...
Oสมาชิกอสม. Oลูกบ้าน
Oอื่นๆ (ระบุ).....................
17. การร่ วมกิจกรรมชุ มชน Oประจา สม่าเสมอ O บ่อยครั้ง O ไม่แน่นอน
Oแทบไม่เข้าร่ วม Oไม่เข้าร่ วมเลย
18. ปัญหาสุ ขภาพของตน Oไม่มี Oมี ได้แก่ (ระบุ)....................................................
19. ปัญหาสุ ขภาพของคนในครอบครัว Oไม่มี Oมี ได้แก่ (ระบุ)...........................
20. การร่ วมในกิจกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ Oร่ วมประจา Oไม่ร่วมเลย O ไม่แน่นอน
Oแทบไม่ได้ร่วม Oไม่ทราบข่าวใดเลย
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ตอนที่ 2 แบบสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่เพือ่ สารวจปัญหา ความต้ องการในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
1. ท่านเข้าใจว่า “สุ ขภาพ” และ “การสร้างเสริ มสุ ขภาพ” หมายถึงอะไร?
2. ท่านเห็นว่า สิ่ งใดบ้าง ที่จาเป็ นหรื อสาคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน?
3. สถานการณ์สุขภาพของประชาชนในชุมชนที่ท่านดูแลอยูเ่ ป็ นอย่างไร?
4. ที่ผ่านมา ท่านได้จดั ทากิ จกรรมหรื อโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพอะไรบ้าง และใน
ปัจจุบนั ท่านมีงานสร้างเสริ มสุ ขภาพอะไรบ้าง ที่ดูแลดาเนินการอยู?่
5. กิจกรรมหรื อโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ที่ท่านเคยดาเนิ นการและดาเนิ นการอยู่มี
ที่มาอย่างไร?
6. กิ จ กรรมหรื อโครงการสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพของท่ า น ตัว ท่ า น ที ม งานของท่ า น
ตลอดจนประชาชน ชุ มชน รวมทั้งเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมเพียงใด อย่างไรบ้าง ท่านได้ให้
โอกาสแก่ประชาชนและผูเ้ กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพเพียงใด เช่น
ให้ประชาชน ชุมชนมีส่วนตั้งต้นร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมประเมินผลหรื อไม่ แค่ไหน อย่างไร?
7. ท่านเห็นว่า การสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ท่านจัดขึ้น ประชาชนสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้
จริ งในชีวิตประจาวันหรื อไม่ หรื อกิจกรรมนั้นเป็ นประโยชน์ประชาชนได้จริ งหรื อไม่ เพียงใด และ
ประชาชนมีความพอใจหรื อไม่ ท่านทราบและประเมินผลอย่างไร?
8. กิจกรรม/โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ท่านจัดขึ้นมีการขยายผลหรื อสร้างความยัง่ ยืน
ในชุมชนหรื อไม่ เช่น เกิดจาการจัดตั้งเป็ นชมรมสุ ขภาพ ที่ประชาชนมีส่วนร่ วม หรื อเป็ นของชุมชน
เป็ นต้น?
9. ในการดาเนินกิจกรรม/โครงการฯประสบกับอุปสรรค ปัญหาข้อจากัดใดหรื อไม่ และ
มีการดาเนินการจัดการ แก้ไข หรื อป้ องกันปัญหาอย่างไร?
10. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อนโยบาย แนวคิด และแนวปฏิบตั ิหรื อวิธีการที่เป็ นอยูใ่ น
การสร้างเสริ มสุ ขภาพต่อประชาชน?
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11. ท่ า นคิ ด ว่า การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแก่ ป ระชาชนในชุ มชนให้ไ ด้ผลดี จ ริ ง ควรท า
อย่างไร?
12. ท่านมีความคิดหรื อต้องการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลสร้างเสริ มสุ ขภาพประจาตาบล
ของท่านอีกต่อไปหรื อไม่ อย่างไร?
ขอบพระคุณอย่ างสู งทีก่ รุณาตอบคาถามซึ่งเป็ นประโยชน์ และมีคณ
ุ ค่ าอย่ างยิง่
นางสาวอลิสา ศิริเวชสุ นทร

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence : IOC)
การวิจัยเรื่อง แนวทางการทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพ
สาหรับเจ้ าหน้ าทีใ่ นโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
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การตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence : IOC)
การวิจัย เรื่อง
แนวทางการทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพสาหรับเจ้ าหน้ าทีใ่ นโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ อง แนวทางการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สาหรั บเจ้า หน้า ที่ ใ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจ าตาบล ขอให้ท่ า นในฐานะผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบเนื้ อหาโดยให้ครอบคลุมแนวทางการทางานสร้ างเสริ มสุ ขภาพสาหรั บเจ้าหน้าที่ ใ น
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ใน 3 ด้านได้แก่
ด้านที่ 1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และอาสาสมัคร
ด้านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ด้านที่ 3 การพัฒนาวิธีการและกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพในชุมชน
นอกจากนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบการใช้ภาษาที่เหมาะสมสาหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และประชาชนในชุมชน รายละเอียดตามที่ผวู ้ ิจยั ส่ งมาพร้อมนี้
โดยการทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องเหมาะสม (+1) ไม่แน่ ใจ (0) และไม่เหมาะสม (-1)
ในฝั่งขวาของรายการประเมิน ตามความเห็นของท่าน
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเพือ่ ประเมินแนวทางการทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพสาหรับเจ้ าหน้ าที่ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
ที่
รวม
+1
0
-1
ด้ านที่ 1 การพัฒนาเจ้ าหน้ าทีโ่ รงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล และอาสาสมัคร
1 เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพกว้างกว่า “โรคและความ
เจ็บป่ วย”
2 เจ้าหน้าที่ควรมีเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพตามมุมมองของชาวบ้าน
3 เจ้าหน้าที่ควรความเข้าใจพฤติกรรมสุ ขภาพของชาวบ้านก่อน
ตัดสิ นถูกผิดตามหลักวิชาการ
4 ชาวบ้านต้องสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่เป็ นแหล่ง
ความรู้และนักพัฒนาจัดกิจกรรมสนับสนุน
5 เจ้าหน้าที่ควรเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของประชาชนในการ
ดูแลตนเองด้านสุ ขภาพ
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
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ที่
6

รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

เจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนและในการทางาน
ร่ วมกับชุมชน
7 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบทบาทจากการ
เป็ นผูร้ ู้ ผูส้ อนมาเป็ นผูร้ ่ วมเรี ยนรู้กบั ชุมชน
ด้ านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
8 ชาวบ้านและชุมชนต้องร่ วมกับเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาแนว
ปฏิบตั ิที่ดีในการสร้างเสริ มสุ ขภาพเฉพาะของชุมชน
9 ความรู้สึกเป็ นเจ้าของและการมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญ
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
10 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องใช้กลุ่มเพื่อนและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ในชุมชน
11 การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนต้องมีการคัดเลือกอาสาสมัครและ
สร้างแกนนาสุ ขภาพครอบครัว
12 การจัดบรรยากาศการสร้างเสริ มสุ ขภาพของชุมชนต้องอาศัยความ
ไว้วางใจและความร่ วมมือของชาวบ้าน
13 เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู้จกั ใช้สื่อที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และมีการสื่ อสารที่
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ชาวบ้าน
14 การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจาเป็ นต้องมีแบบอย่างจากการปฏิบตั ิ
ที่ดีของชาวบ้านในชุมชน
15 การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการสร้างเครื อข่ายสุ ขภาพ
ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน
16 การสร้างเสริ มสุ ขภาพ ชุมชนจาเป็ นต้องเป็ นผูร้ ่ วมวางแผนและ
ดาเนินงาน
ด้ านที่ 3 การพัฒนาวิธีการและกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพในชุ มชน
17 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้นโยบายและแนวทางที่ได้รับจาก
ส่ วนกลางเป็ นกรอบกว้างๆ ที่ให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่และชุมชน
ทางานร่ วมกัน
18 การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรเน้นการป้ องกันและฟื้ นฟูมากกว่าการ
รักษาโรค
19 ในการกาหนดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู้ก่อนว่า
ชาวบ้านคิดอย่างไรกับกิจกรรมที่สาธารณสุ ขบอกว่าดี

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
รวม
+1
0
-1
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ที่
20

รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องทาได้จริ งในชีวิตประจาวัน

ด้ านที่ 3 การพัฒนาวิธีการและกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพในชุ มชน
21

การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลรักษา
สุ ขภาพร่ วมกันของชุมชน

22

การสร้างเสริ มสุ ขภาพใช้หลัก 3 อ. 2ส.( อาหาร ออกกาลังกาย
อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุ รา) เป็ นแนวทาง

23

กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องคานึงถึงการมองชีวติ และความคิด
เรื่ องการดูแลตนเองของชาวบ้าน

24

การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องจัดให้เหมาะสมกับครอบครัว
โรงเรี ยน วัดและสถานประกอบการในชุมชน

25

การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องปรับประยุกต์แนวคิดและวิธีการให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิต โดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่นและทุนวัฒนธรรม
ของชุมชนให้เป็ นประโยชน์

26

การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องคานึงถึงลักษณะ บริ บท และ
ประวัติศาสตร์ชุมชน

27

การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการที่แท้จริ ง หรื อความคาดหวังของชาวบ้านเป็ นจุดตั้งต้น

28

การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทางการ
ศึกษาผูใ้ หญ่หรื อการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ชุมชน

29

การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการพัฒนาโปรแกรมที่เป็ น
แนวคิดสากล และสอดคล้องกับชาวบ้านและชุมชนได้จริ ง

30

การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ตอ้ งร่ วมมือกับชุมชนคิดค้นสิ่ งใหม่
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ

31

การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับการลดอบายมุข

32

การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับลดความรุ นแรงใน
ครอบครัวและชุมชน

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
รวม
+1
0
-1
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ที่

รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

33

การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้วธิ ี การเชิงรุ กในการเข้าถึงและร่ วม
ทางานกับชุมชน

34

เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการให้ประชาชนสามารถ
ดูแลของตนและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

35

การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้แนวคิดการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
รวม
+1
0
-1
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence : IOC)
การวิจัยเรื่อง แนวทางการทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพ
สาหรับเจ้ าหน้ าทีใ่ นโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเพือ่ ประเมินแนวทางการทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพสาหรับเจ้ าหน้ าทีใ่ นโรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพของ
รวม
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ด้ านที่ 1 การพัฒนาเจ้ าหน้ าทีโ่ รงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล และอาสาสมัคร
1 เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพกว้างกว่า “โรคและความ
+1
+1
+1 1.00
เจ็บป่ วย”
2 เจ้าหน้าที่ควรมีเข้าใจเรื่ องสุ ขภาพตามมุมมองของชาวบ้าน
+1
+1
+1 1.00
3 เจ้าหน้าที่ควรความเข้าใจพฤติกรรมสุ ขภาพของชาวบ้านก่อน
+1
+1
+1 1.00
ตัดสิ นถูกผิดตามหลักวิชาการ
4 ชาวบ้านต้องสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่เป็ นแหล่ง
+1
+1
+1 1.00
ความรู้และนักพัฒนาจัดกิจกรรมสนับสนุน
5 เจ้าหน้าที่ควรเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของประชาชนในการ
+1
+1
+1 1.00
ดูแลตนเองด้านสุ ขภาพ
6 เจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนและในการทางาน
+1
+1
+1 1.00
ร่ วมกับชุมชน
7 การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบทบาทจากการ
+1
+1
+1 1.00
เป็ นผูร้ ู้ ผูส้ อนมาเป็ นผูร้ ่ วมเรี ยนรู้กบั ชุมชน
ด้ านที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
8 ชาวบ้านและชุมชนต้องร่ วมกับเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาแนว
+1
+1
+1 1.00
ปฏิบตั ิที่ดีในการสร้างเสริ มสุ ขภาพเฉพาะของชุมชน
9 ความรู้สึกเป็ นเจ้าของและการมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญ
+1
+1
+1 1.00
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
10 การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องใช้กลุ่มเพื่อนและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
+1
+1
+1 1.00
ในชุมชน
11 การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนต้องมีการคัดเลือกอาสาสมัครและ
+1
+1
+1 1.00
สร้างแกนนาสุ ขภาพครอบครัว
ที่

200

ที่

รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
รวม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

12

การจัดบรรยากาศการสร้างเสริ มสุ ขภาพของชุมชนต้องอาศัยความ
ไว้วางใจและความร่ วมมือของชาวบ้าน

+1

+1

+1

1.00

13

เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู้จกั ใช้สื่อที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และมีการสื่ อสารที่
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ชาวบ้าน

+1

+1

+1

1.00

14

การสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชนจาเป็ นต้องมีแบบอย่างจากการปฏิบตั ิ
ที่ดีของชาวบ้านในชุมชน

+1

+1

+1

1.00

15

การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการสร้างเครื อข่ายสุ ขภาพ
ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน

+1

+1

+1

1.00

16

การสร้างเสริ มสุ ขภาพ ชุมชนจาเป็ นต้องเป็ นผูร้ ่ วมวางแผนและ
ดาเนินงาน

+1

+1

+1

1.00

ด้ านที่ 3 การพัฒนาวิธีการและกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพในชุ มชน
17

การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้นโยบายและแนวทางที่ได้รับจาก
ส่ วนกลางเป็ นกรอบกว้างๆ ที่ให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่และชุมชน
ทางานร่ วมกัน

+1

+1

+1

1.00

18

การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรเน้นการป้ องกันและฟื้ นฟูมากกว่าการ
รักษาโรค

+1

+1

+1

1.00

19

ในการกาหนดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู้ก่อนว่า
ชาวบ้านคิดอย่างไรกับกิจกรรมที่สาธารณสุ ขบอกว่าดี

+1

+1

+1

1.00

20

การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องทาได้จริ งในชีวิตประจาวัน

+1

+1

+1

1.00

21

การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลรักษา
สุ ขภาพร่ วมกันของชุมชน

+1

+1

+1

1.00

22

การสร้างเสริ มสุ ขภาพใช้หลัก 3 อ. 2ส.( อาหาร ออกกาลังกาย
อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุ รา) เป็ นแนวทาง

+1

+1

+1

1.00

23

กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องคานึงถึงการมองชีวติ และความคิด
เรื่ องการดูแลตนเองของชาวบ้าน

+1

+1

+1

1.00

24

การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องจัดให้เหมาะสมกับครอบครัว
โรงเรี ยน วัดและสถานประกอบการในชุมชน

+1

+1

+1

1.00

201

ที่

รายการประเมินแนวการดาเนินงานสร้ างเสริมสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
รวม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ด้ านที่ 3 การพัฒนาวิธีการและกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพในชุ มชน
25

การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องปรับประยุกต์แนวคิดและวิธีการให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิต โดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่นและทุนวัฒนธรรม
ของชุมชนให้เป็ นประโยชน์

+1

+1

+1

1.00

26

การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องคานึงถึงลักษณะ บริ บท และ
ประวัติศาสตร์ชุมชน

+1

+1

+1

1.00

27

การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการที่แท้จริ ง หรื อความคาดหวังของชาวบ้านเป็ นจุดตั้งต้น

+1

+1

+1

1.00

28

การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทางการ
ศึกษาผูใ้ หญ่หรื อการศึกษาตลอดชีวิตในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ชุมชน

+1

+1

+1

1.00

29

การสร้างเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องมีการพัฒนาโปรแกรมที่เป็ น
แนวคิดสากล และสอดคล้องกับชาวบ้านและชุมชนได้จริ ง

+1

+1

+1

1.00

30

การสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ตอ้ งร่ วมมือกับชุมชนคิดค้นสิ่ งใหม่
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ

+1

+1

+1

1.00

31

การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับการลดอบายมุข

+1

+1

+1

1.00

32

การสร้างเสริ มสุ ขภาพต้องเกี่ยวข้องกับลดความรุ นแรงใน
ครอบครัวและชุมชน

+1

+1

+1

1.00

33

การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้วธิ ี การเชิงรุ กในการเข้าถึงและร่ วม
ทางานกับชุมชน

+1

+1

+1

1.00

34

เป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการให้ประชาชนสามารถ
ดูแลของตนและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

35

การสร้างเสริ มสุ ขภาพควรใช้แนวคิดการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง

+1

+1

+1

1.00
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