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ในการส่งเรื่องตีพิมพ์
วารสารสุขภาพภาคประชาชน

ว

ารสารสุขภาพภาคประชาชนเป็นวารสารวิชาการของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ที่ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาและผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพภาค
ประชาชน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนางานสุขภาพภาค
ประชาชน ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนเป็นวารสารรายสาม
เดือน โดย ก�ำหนดออกเผยแพร่ในเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน
กองบรรณาธิการยินดีรบ
ั พิจารณาบทความวิชาการ รายงานผลการศึกษาวิจยั เพือ่
ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นความรู้ และเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนี้
1. ผลงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพภาคประชาชน เนื้อหาในการตีพิมพ์ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัยหรือผู้นิพนธ์ ต�ำแหน่งทางราชการ หน่วยงานที่สังกัด บทคัดย่อ
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) บทน�ำ วัตถุประสงค์ วิธีด�ำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการวิจัย สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ต้นฉบับตัวอักษร Angsana ขนาด
16 point เนื้อหา จ�ำนวน 6 - 8 หน้า A4 บรรณานุกรมไม่เกิน 1 หน้า A4
2. บทความวิชาการ ต้นฉบับ ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 point ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้นิพนธ์ ต�ำแหน่งทางราชการ หน่วยงานที่สังกัด บทสรุปย่อเรื่อง ความน�ำ เนื้อเรื่อง แหล่งที่มาของ
ข้อมูล และ เอกสารอ้างอิง ต้นฉบับจ�ำนวน 2 - 4 หน้า A4 เอกสารอ้างอิงไม่เกิน 1 หน้า A4
3. การส่งต้นฉบับ ข้อ 1 และ ข้อ 2 ภายในวันที่ 5 ของเดือน โดยส่งต้นฉบับเป็นเอกสาร
ตามระบบราชการ 1 ชุด พร้อมแนบซีดขี อ้ มูล โดยมีหนังสือน�ำส่งจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดในระดับ
จังหวัด/เขต/ภาค ถึงผู้อ�ำนวยการกองสนับสนุนภาคประชาชน เพื่อขอให้พิจารณาตีพิมพ์และต้นฉบับ
อีก 1 ชุด ส่งทาง E-mail มายังกองบรรณาธิการ E-mail address : phc0705.6@gmail.com
หรือ amornsriy2506@gmail.com ติดต่อที่โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18712 และโทรสาร
0 2149 5645

ไปรษณีย์ส่งถึง
พภาคประชาชน
ผู้อ�ำนวยการกองสนับสนุนสุขภา ประชาชน
กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ะทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กร ัญ อ�ำเภอเมือง
ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขว 0
จังหวัดนนทบุรี 1100

บทบรรณาธิการ

งานวิจัย

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health Literacy เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ อสม.
ยุค 4.0 โดยเฉพาะเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กระทรวง

สาธารณสุขจึงได้จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) จิ ต อาสา และประชาชนทั่ ว ไป เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่จังหวัดสงขลา นนทบุรี และปัตตานี ในระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน
2561
การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี รวดเร็ว
ทันท่วงที เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน ซึ่งอาจเกิดได้กับทุกคน ทุกที่
และทุกเวลา ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 คน หรือ
เฉลี่ย 1 ชั่วโมงละ 6 คน แต่ละนาทีที่ผ่านไปหลังจากหัวใจหยุดเต้น จะท�ำให้โอกาสการรอดชีวิตลดลง
ร้อยละ 7 -10 แต่หากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อย่างถูกต้อง และใช้
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ภายในระยะเวลา 4 นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้น จะช่วยเพิ่ม
โอกาสการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้
						

บรรณาธิการ

สารบัญ

.
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]

สธ. ย�้ำนโยบายการพัฒนาา อสม. ยุค 4.0

39 ] พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลลานสกา
อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

3

]

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเตรียมความพร้อม
เข้าสูว่ ยั สูงอายุของประชากรก่อนวัยสูงอายุ
อ�ำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

53 ] แนวทางการจัดการตนเองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคเบาหวาน ของชุมชนบ้านปากทอน
อ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

15 ] องค์กรแห่งการเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลบ้านท่าควาย

62 ] ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองของผูห้ ญิง เขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

2 : เรื่องจากปก
3 : งานวิจัย

(พุฒพิ ฒ
ั น์ ชวรัฐเลิศสกุล)

(ภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ)

26 ] ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (HA) : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(จีรวดี ศรีสุเทพ)

(พลลภัตม์ เสถียร)

(สมศรี เสนาพันธ์ / ศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์)
(รัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์)

72 ] รูปแบบการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย โดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนต�ำบลนาเรือง อ�ำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี
(พรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ)

วารสารสุขภาพภาคประชาชน
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เรื่องจากปก

สธ. ย�้ำนโยบายการพัฒนา
อสม.ยุค 4.0

ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 ทีก่ รมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จดั ขึน้ ในวันที่ 20 มีนาคม
2561 ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่การกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
ในพิธีเปิดงานฯ ได้มอบนโยบายแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ โดยเน้นย�้ำการพัฒนา อสม.
ในยุค 4.0 ว่า อสม. คือ พลังส�ำคัญที่สุดพลังหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศที่จะท�ำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเป็นตัว
จักรส�ำคัญที่จะส่งต่อความรู้ในระบบสาธารณสุขไปสู่พ่นี ้องประชาชนในพื้นที่
“ค�ำว่า “อสม.4.0” ไม่ได้หมายความว่า อสม. จะต้องเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญไปทุกด้าน แต่ ค�ำว่า 4.0 หมายความ
ว่า อสม.สามารถเข้าหาองค์ความรู้นั้นได้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งใช่สิ่งที่สูงส่งจนเข้าไม่ถึง เพียงแค่
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่มีอยู่ก็สามารถเข้าหาองค์ความรู้ได้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามใส่แอพ
พลิเคชั่นลงไปในโทรศัพท์มือถือของ อสม. ดังนั้น หาก อสม. ต้องการรู้เรื่องใดสามารถค้นหาได้ และน�ำสิ่งนั้นไปสู่
พี่น้องประชาชน นั่นคือ อสม.4.0 รู้ที่จะเข้าหาความรู้และรู้ที่จะน�ำความรู้นั้นๆ ไปสู่ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ของท่าน นั่นคือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น” รมว.สาธารณสุข กล่าว
การนาํ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั การทํางาน เพือ่ ให้การพัฒนาช่องทางการสือ่ สารข้อมูลทีถ่ กู ต้องเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ จึงมีความสําคัญที่จะพัฒนา Application “สมาร์ท อสม.” ขึ้น เพื่อเป็น
เครื่องมือให้กับ อสม. ในการดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชน ได้อย่างถูกต้อง นําไปสู่ชุมชนพึ่งตนเองอย่าง
ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0 ตามเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 70)
ผู้ที่จะผ่านเกณฑ์จะต้องผ่านองค์ประกอบการประเมิน 3 ประเด็น ดังนี้
1. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ (Digital Literacy) เช่น application สมาร์ท อสม. หรือโปรแกรม อื่นๆ
ที่กําหนดได้
2. มีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health Literacy) มีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพในเรือ่ งการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
หรือเรื่องอื่นๆ ที่กําหนด
3. มีจิตอาสาและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสขภาพ มีทักษะปฏิบัติการให้การช่วยเหลือสังคมด้าน
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

22

2

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

งานวิจัย

โดย พุฒิพัฒน์ ชวรัฐเลิศสกุล

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอหนองหญ้าไซ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

งานวิจัย

ปัจจัยทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์กบั การเตรียมความพร้อมเข้าสูว
่ ยั สูงอายุ
ของประชากรก่อนวัยสูงอายุ
อ�ำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
FACTORS RELATED THE PREPARATION TO ENTER INTO OLD AGE
OF PRE – AGING POPULATION
IN NONGYASAI DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE.

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุของ
ประชากรก่อนวัยสูงอายุ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นประชากรอายุ 50-59 ปี จ�ำนวน 360 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล, ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านครอบครัว, ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านชุมชน/สังคม และ
ส่วนที่ 4 การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือโดยน�ำแบบสัมภาษณ์ให้ผทู้ รง
คุณวุฒติ รวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน และน�ำแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กบั ประชากรอายุ 50 – 59 ปี ในพืน้ ที่
ใกล้เคียง จ�ำนวน 30 คน น�ำแบบสัมภาษณ์มาหาคุณภาพของเครือ่ งมือในด้านความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดย
ค�ำนวณค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาครอนบาช ได้คา่ เท่ากับ 0.826 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ไคสแคว
ร์ ผลการศึกษาพบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ 57.8 อายุเฉลีย่ 54.63 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ
69.2 สถานภาพสมรสคูร่ อ้ ยละ 83.1 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 63.9 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 5,930
บาท ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดีย่ วร้อยละ 85.0 รายได้ของครอบครัวเฉลีย่ ต่อเดือน 13,748.33 บาท
และครัวเรือนมีหนีส้ นิ ร้อยละ 12.5 การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุของประชากรก่อนวัยสูงอายุ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุรอ้ ยละ 84.4 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเตรียมความ
พร้อม คือ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส โรคประจ�ำตัว รายได้ของครอบครัว จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
ระยะเวลาทีค่ รอบครัวอาศัยอยูใ่ นชุมชน และการจัดกิจกรรมนันทนาการ (p = 0.007, p = 0.012, p = 0.040,
p = 0.000, p = 0.023, p = 0.026 และ p = 0.000 ตามล�ำดับ) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรส่งเสริมในเรือ่ งรายได้ของประชากรก่อนวัยสูงอายุ เช่น การฝึกอาชีพเสริมและอีกส่วน
หนึง่ ประชากรก่อนวัยสูงอายุควรมีการออมเงินไว้ใช้ในยามทีจ่ ำ� เป็น
ค�ำส�ำคัญ : การเตรียมความพร้อม / ประชากรก่อนวัยสูงอายุ / ผูส้ งู อายุ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to investigate factors related the preparation to enter
into olg age of pre – aging population in Nongyasai district, Suphanburi province. This is a survey
research. The sample of this study consisted of 360 people aged 50-59 years The instruments
used in the research were interviews, which consisted of 3 parts: Part 1 Personal data, Part 2
Family data Part 3, Community / Social data, and Part 4 related the preparation to enter into olg
age. The quality of the tool was investigated by interviewing 3 experts and the questionnaire was
used to interview 30 people from 50 - 59 years old in the area. Reliability is calculated by the
alpha coefficient. Is equal to 0.826. Data were analyzed by using percentage, mean, and Chisquare. The results of this study indicated that the participants mostly were females (57.8%); their
average age was 54.63 years; 69.2%of them graduated with a primary education level; 83.1% of
them were married; 63.9%worked in agricultural occupation; their average income was 5,930
baht; 85.0% of them had nuclear family; average household income per month was 13,748.33
baht and 12.5% had family with debt. In terms of preparation to aging, it was found that84.4% of
participants had preparation to aging. Factors related to preparation to aging included educational level; marital status; congenital diseases; household income; number of family members; length
of family staying in the community; and recreation activities ( p = 0.007, p = 0.012, p = 0.040, p
= 0.000, p = 0.023, p = 0.026 และ p = 0.000 respectively). The suggestions of this study include
related government agencies should promote the income of the pre-elderly population such as
vocational training. Besides, pre-elderly adults should be promoted to save their money when
needed.
KEY WORDS : PREPARATION/ PRE – AGING POPULATION/ ELDERL
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บทน�ำ
ผูส้ งู อายุหรือคนชราตามค�ำจ�ำกัดความของ
องค์การอนามัยโลก หมายถึง คนทีม่ อี ายุ 60 ปี ขึน้
ไปทัง้ เพศชายและเพศหญิง (สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู
อายุ, 2542) แนวโน้มและสถานการณ์โครงสร้าง
ประชากรพบสัดส่วนของประชากรผูส้ งู อายุโลกก�ำลัง
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว จากปัจจุบนั ทีม่ ปี ระชากรผูส้ งู อายุ
ประมาณ 600 กว่าล้านคน ซึง่ คาดการณ์จะเพิม่ ขึน้
เป็น 1.2 พันล้านคน และ 2 พันล้านคน ในปี ค.ศ.
2020 และ ค.ศ. 2050 ตามล� ำ ดั บ ส� ำ หรั บ ใน
ประเทศไทย ข้อมูลผูส้ งู อายุของสถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557 พบประชากร
วัยสูงอายุ (60 ปีขนึ้ ไป) จ�ำนวน 9,928,000 คน
(15.30%) จากจ�ำนวนประชากรทัง้ หมด 64,871,000
คน (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2556) มีการคาดการณ์วา่ ประชากรวัยสูงอายุ
จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจ�ำนวนผู้สูงอายุในปี
2563 จะมีจำ� นวน 10,954,000 คน (ศิวพร ปกป้อง,
2553) จากการก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบุคคลที่ก�ำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะต้องประสบกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายทีเ่ สือ่ มโทรมตามธรรมชาติ และจิตใจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของร่างกาย จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ย่อมมีผลต่อการปรับเปลี่ยน
สถานภาพและบทบาทใหม่ของผูส้ งู อายุในสังคมด้วย
เช่น การขาดรายได้จากการท�ำงาน ท้อแท้ เกิดความ
เหงา ความกังวลทีถ่ อื ว่าตนเองอยูใ่ นช่วงบัน้ ปลายชีวติ
ดังนัน้ แนวทางทีด่ ที สี่ ดุ ในการป้องกันปัญหาทีเ่ กิดขึน้
เหล่านีก้ ค็ อื การให้บคุ คลได้มกี าร เตรียมความพร้อม
ในการเข้าสูว่ ยั สูงอายุ ไว้ลว่ งหน้าจะได้ปรับตัวใช้ชวี ติ
ได้งา่ ยขึน้

งานวิจัย

อ�ำเภอหนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรี จาก
ข้อมูลผูส้ งู อายุ ปี 2560 พบประชากรวัยสูงอายุ 60
ปีขนึ้ ไปมีจำ� นวน 8,065 คน (20.92%) จากจ�ำนวน
ประชากรทั้งหมด 38,559 คนซึ่งปัญหาส�ำคัญใน
พืน้ ทีอ่ ำ� เภอหนองหญ้าไซทีผ่ สู้ งู อายุมกั ประสบได้แก่
1) ปัญหาด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของ
ร่างกายที่เสื่อมถอยลงและการมีโรคภัยไข้เจ็บ จาก
ข้อมูลของส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอหนองหญ้าไซ
พบว่าผูส้ งู อายุปว่ ยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อจ�ำนวน 4,129
คน (51.20%) จากผูส้ งู อายุจำ� นวน 8,065 คน และ
ข้อมูลจากการประเมินADL อ�ำเภอหนองหญ้าไซพบ
ว่ามีผสู้ งู อายุกลุม่ ติดสังคมทีส่ ามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ดี จ�ำนวน 6,799 คน (84.30%) กลุม่ ติดบ้านที่
ช่วยเหลือตนเองได้บา้ งจ�ำนวน 147 คน (1.82%)
กลุม่ ติดเตียงทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จำ� นวน
48 คน (0.60%) 2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจผูส้ งู อายุ
เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้ท�ำงานท�ำให้ขาดรายได้จาก
ข้อมูลความจ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานปี พ.ศ. 2560 ของอ�ำเภอ
หนองหญ้าไซพบว่ามีผสู้ งู อายุทไี่ ม่มรี ายได้จำ� นวน 326
คน (4.04%) 3) ปัญหาด้านจิตใจและความรูส้ กึ นึกคิด
รูปแบบดั้งเดิมของชีวิตครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง
จากครอบครัวขยายเปลีย่ นเป็นครอบครัวเดีย่ วสูงขึน้
(คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ�ำเภอหนอง
หญ้าไซ, 2560)
จากแนวโน้มของผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ มากขึน้ และ
สภาพปัญหาทีก่ ล่าวมานัน้ หากพิจารณาโดยภาพรวม
การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุจงึ มีความส�ำคัญ
อย่าง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท�ำการศึกษาการเตรียม
ความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุของประชากรก่อนวัยสูงอายุ
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอ
หนองหญ้าไซจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนด
นโยบายและก�ำหนดแผนในการปฏิบตั งิ านทีต่ อบสนอง
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ความต้ อ งการของกลุ ่ ม ประชากรในการเตรี ย ม
กรอบแนวคิดการวิจยั
ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมหรือ
กรอบแนวคิดการวิจยั ได้ใช้แนวคิดของจรรยา
พัฒนาระบบสุขภาพให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุได้
เสียงเสนาะ โดยได้กล่าวไว้วา่ ในการเตรียมตัวก่อนเข้า
ก้าวเข้าสูว่ ยั สูงอายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
สูว่ ยั สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพผูส้ งู อายุทมี่ คี วามสุข
ควรมีการเตรียมตัวในเรือ่ งดังนี้ (ละมัด เลิศล�ำ้ , 2542)
วัตถุประสงค์การวิจยั
1.วัตถุประสงค์ทวั่ ไป
เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์การเตรียม
ความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุของประชากรก่อนวัยสูงอายุ
ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
2.วัตถุประสงค์เฉพาะ
			1) เพือ่ ประเมินการเตรียมความพร้อม
เข้าสูว่ ยั สูงอายุของประชากรก่อนวัยสูงอายุ 50-59 ปี
ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
			2) เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน/สังคม กับ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากร
ก่อนวัยสูงอายุ 50-59 ปี ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี
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1) เตรียมด้านสุขภาพ ถ้าผูส้ งู อายุมสี ขุ ภาพ
ร่างกายทีด่ กี จ็ ะส่งผลให้สขุ ภาพจิตดีตามไปด้วย ดัง
นัน้ การรูจ้ กั รับประมานอาหารทีถ่ กู หลักโภชนาการ มี
การออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสมและสม�ำ่ เสมอ มีการ
ปฏิบตั ติ นในเรือ่ งสุขวิทยาส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
และถูกต้อง จะช่วยให้รา่ งกายมีความเสือ่ มถอยช้าลง
2) เตรียมด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเงินเป็นปัจจัย
ส�ำคัญมากในการด�ำรงชีวติ ในสภาวะปัจจุบนั ดังนัน้
จึงควรมีการสะสมเงินไว้ใช้ในวัยสูงอายุ
3) เตรียมทีอ่ ยูอ่ าศัย ควรมีการวางแผนล่วง
หน้าว่าจะอยูก่ บั ใคร ทีไ่ หน จะอยูต่ ามล�ำพัง หรืออยู่
กับบุตรหลาน
4) เตรียมด้านสังคม ควรมีการเตรียมความ
พร้อมทีจ่ ะพบว่าการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุ
โดยการมองโลกในแง่ดี ยอมรับการเปลีย่ นแปลงสังคม
และการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธดี ำ� เนินการวิจยั
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ
(Survey research) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากร
ก่อนวัยสูงอายุ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากร
ก่อนวัยสูงอายุ อายุ 50-59 ปี ทัง้ ชายและหญิง ใน
พืน้ ทีอ่ ำ� เภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน
6,538 คน กลุม่ ตัวอย่าง คือ ประชากรก่อนวัยสูงอายุ
อายุ 50-59 ปี ทัง้ ชายและหญิง ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหนอง
หญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน 360 คน ทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจยั และลงนามยินยอม มี

การค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รการประมาณ
ค่าสัดส่วน จากนัน้ ค�ำนวณตัวอย่างแต่ละต�ำบลโดยคิด
เป็นสัดส่วน (proportional) กับประชากรทัง้ หมดใน
แต่ละต�ำบล สุม่ ตัวอย่างในแต่ละต�ำบลด้วยวิธกี ารสุม่
ตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดย
เขียนชือ่ ประชากร 50 – 59 ปี ลงในสลากแต่ละใบ
จากนัน้ น�ำไปใส่ในภาชนะแยกตามทีอ่ ยูข่ องแต่ละต�ำบล
และแยกเพศชาย เพศหญิง เขย่าให้ทวั่ จนคละกันแล้ว
จึงเลือกหยิบสลากขึน้ มาทีละใบจนได้สลากครบตาม
จ�ำนวนของตัวอย่าง หากจับสลากได้ตวั อย่างทีอ่ าศัย
อยูบ่ า้ นเดียวกัน จะท�ำการจับสลากใหม่เพือ่ ไม่ให้เกิด
การซ�ำ้ ของตัวอย่างในบ้านเดียวกัน
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้

ผลการวิจยั

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ประชากรก่อนวัยสูงอายุ 50 – 59
ปี ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
จ�ำนวน 9 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ความพอเพียงของราย
ได้ รูปแบบการอยูอ่ าศัย และโรคประจ�ำตัว ส่วนที่ 2
ข้อมูลด้านครอบครัว จ�ำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย
ลักษณะของครอบครัว รายได้ของครอบครัว หนีส้ นิ
ของครอบครัว จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวลักษณะ
บ้านและระยะเวลาทีค่ รอบครัวอาศัยอยูใ่ นชุมชน ส่วน
ที่ 3 ข้อมูลด้านชุมชน/สังคม จ�ำนวน 6 ข้อ ประกอบ
ด้วยสวัสดิการชุมชน/กองทุนหมูบ่ า้ น งบประมาณ การ
ส่งเสริมอาชีพ การจัดบริการสุขภาพ การจัดกิจกรรม
นันทนาการ และการจัดเครื่องอ�ำนวยความสะดวก
และส่วนที่ 4 การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ
จ�ำนวน 40 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ จ�ำนวน
12 ข้อ 2) ด้านสุขภาพ จ�ำนวน 14 ข้อ 3) ด้านทีอ่ ยู่
อาศัย จ�ำนวน 5 ข้อ และ 4) ด้านสังคม จ�ำนวน 9 ข้อ
ลักษณะค�ำถามแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1) เตรียมความ
พร้อม 2) ไม่ได้เตรียมความพร้อม ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครือ่ งมือโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน และ
ทดลองใช้แบบสัมภาษณ์กบั ประชากรอายุ 50 – 59
ปี ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอใกล้เคียง จ�ำนวน 30 คน วิเคราะห์
ความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยการหาความสอดคล้อง
ภายในด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอบบาช
(Cronbach’s alpha) มีคา่ เท่ากับ 0.826
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัย
ระดับชุมชน/สังคม ใช้สถิตแิ จกแจงค่าความถีร่ อ้ ยละ
ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน/
สังคม กับการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุโดยใช้
สถิตกิ ารวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-square Test)

1.จากการศึกษาพบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ
57.8 อายุเฉลีย่ 54.63 ปี การศึกษาสูงสุดระดับประถม
ศึ ก ษาร้ อ ยละ 69.2 สถานภาพสมรสคู ่ ร ้ อ ยละ
83.1ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 63.9 มีราย
ได้เฉลีย่ ต่อเดือน 5,930 บาทกลุม่ ตัวอย่างเกินกว่า
ครึง่ หนึง่ มีรายได้นอ้ ยกว่า 5,000 บาทซึง่ ไม่พอเพียง
กับค่าใช้จา่ ยถึงร้อยละ 64.4 ในส่วนของรูปแบบการ
อยู่อาศัย พบว่าอาศัยอยู่กับครอบครัว/บุตร/หลาน
ร้อยละ 90.6 กลุม่ ตัวอย่างมีโรคประจ�ำตัวร้อยละ 51.7
โรคประจ�ำตัวทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือโรคความดันโลหิตสูง
2.ลักษณะครอบครัวของกลุม่ ตัวอย่างพบ
ว่าเกินกว่าครึง่ หนึง่ มีลกั ษณะเป็นครอบครัวเดีย่ วร้อย
ละ 85.0 รายได้ ข องครอบครั ว เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
13,748.33 บาท โดยรายได้ของครอบครัวต�่ำกว่า
5,000 บาทร้อยละ 33.9 และครัวเรือนมีหนีส้ นิ ร้อย
ละ 12.5 จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว ทีอ่ าศัยอยูด่ ว้ ย
กันในปัจจุบนั จ�ำนวนระหว่าง 3-4 คนร้อยละ 52.2
ลักษณะบ้านเป็นบ้านเดีย่ วร้อยละ 98.3 ระยะเวลาที่
ครอบครัวอาศัยอยูใ่ นชุมชนตัง้ แต่ 40 ปีขนึ้ ไปร้อยละ
47.5 รองลงมา คือ อาศัยอยูร่ ะหว่าง 30 – 39 ปีรอ้ ย
ละ 22.3 ระยะเวลาเฉลีย่ ทีค่ รอบครัวอาศัยอยูใ่ นชุมชน
36.50 ปี
3.ชุมชนมีสวัสดิการชุมชน/กองทุนหมูบ่ า้ น
ร้อยละ 72.5 และไม่มสี วัสดิการชุมชน/กองทุนหมูบ่ า้ น
ร้อยละ 27.5 การสนับสนุนด้านการเงินให้กบั ผูส้ งู อายุ
เกินครึง่ หนึง่ ไม่มกี ารสนับสนุนงบประมาณ ส่วนการ
ส่งเสริมอาชีพ พบว่า ไม่มกี ารส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ
63.1 มีการส่งเสริมอาชีพร้อยละ 36.9 มีการจัดบริการ
สุขภาพในชุมชนร้อยละ 80.6 ส่วนใหญ่เป็นการจัด
บริการสุขภาพในด้านบริการตรวจสุขภาพร้อยละ 36.6
กิจกรรมนันทนาการ มีกจิ กรรมออกก�ำลังกายร้อยละ
60.8 ในส่วนของการจัดเครื่องอ�ำนวยความสะดวก
ของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่มที างลาดเอียงพร้อม
ราวบันไดมีรถเข็นไว้บริการผูส้ งู อายุ มีหอ้ งน�ำ้ ส�ำหรับ
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ผู ้ สู ง อายุ และมี ช ่ อ งทางบริ ก ารเฉพาะผู ้ สู ง อายุ
ร้อยละ 29.0
4.การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุของ
ประชากรก่อนวัยสูงอายุภาพรวม พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุรอ้ ยละ 84.4
ไม่มกี ารเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุรอ้ ยละ 15.6
เมื่อพิจารณาถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการ
เตรียมความพร้อมภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การเตรียมความพร้อมมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งของการยึดหลัก
ศาสนาในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต เพื่ อ ให้ สุ ข ภาพจิ ต ดี ขึ้ น
(ร้อยละ 95.6) และไม่มกี ารเตรียมความพร้อมมาก
ทีส่ ดุ ในเรือ่ งการดืม่ นมอย่างน้อยวันละ1 – 2 แก้ว
(ร้อยละ 59.2)
5.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุได้ก�ำหนดนัยส�ำคัญทาง
สถิติ p < 0.05 พบผลการศึกษา ดังนี้

งานวิจัย

5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับ
บุคคลกับการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ พบว่า
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และโรคประจ�ำตัว
มีความสัมพันธ์กบั การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูง
อายุอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.007, p = 0.012
และ p = 0.040 ตามล�ำดับ) ดังตารางที่ 1
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับ
ครอบครัวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
พบว่ารายได้ของครอบครัว จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
และระยะเวลาทีค่ รอบครัวอาศัยอยูใ่ นชุมชน มีความ
สัมพันธ์กบั การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.000, p = 0.023 และ
p = 0.026 ตามล�ำดับ) ดังตารางที่ 2
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับ
ชุมชน/สังคมกับการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ
พบว่าการจัดกิจกรรมนันทนาการ มีความสัมพันธ์กบั
การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p = 0.000) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับบุคคลกับการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ (n =360)
ปัจจัยระดับบุคคล

ไม่มีการเตรียมความ มีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
จำ�นวน (ร้อยละ)

จำ�นวน (ร้อยละ)

X2

p-value

1.เพศ
ชาย
หญิง

27(17.8)
29(13.9)

125(82.2)
179(86.1)

0.976

0.323

24(13.9)
32(17.1)

149(86.1)
155(82.9)

0.718

0.397

13(26.5)
40(16.1)
3(4.8)

36(73.5)
209(83.9)
59(95.2)

9.963

0.007*

2.อายุ
50-54 ปี
55-59 ปี
3.ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาขึน้ ไป
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ปัจจัยระดับบุคคล

ไม่มีการเตรียมความ มีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
จำ�นวน (ร้อยละ)

4.สถานภาพสมรส
สมรส
โสด/หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
5.อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้างทัว่ ไป
ค้าขาย
ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บา้ น
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
ลูกจ้าง/พนักงานบริษทั
6.รายได้
ต่ำ�กว่า 5,000
มากกว่า 5,000
7.ความพอเพียงของรายได้
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
8.รูปแบบการอยู่อาศัย
อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว บุตร
หลาน และญาติ
อาศัยอยูต่ ามลำ�พัง
9.โรคประจำ�ตัว
ไม่มโี รคประจำ�ตัว

* มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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จำ�นวน (ร้อยละ)

40(13.4)
16(26.2)

259(86.6)
45(73.8)

34(14.8)
19(22.6)
2(9.5)
1(7.1)

196(85.2)
65(77.4)
19(90.5)
13(92.9)

0(0)

11(100)

38(17.0)
18(13.2)

X2

6.370

p-value

0.012*

6.657

0.155

186(83.0)
118(86.8)

0.896

0.344

14(10.9)
42(18.1)

114(89.1)
190(81.9)

3.225

0.073

52(15.1)
4(25.0)

292(84.9)
12(75.0)

1.137

0.286

20(11.5)

154(88.5)

4.229

0.040*

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุของประชากรก่อนวัยสูงอายุ
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งานวิจัย

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับครอบครัวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ
(n =360)

ปัจจัยระดับครอบครัว

ไม่มกี ารเตรียมความ มีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ พร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ
จำ�นวน (ร้อยละ)

1.ลักษณะของครอบครัว
ครอบครัวเดีย่ ว
ครอบครัวขยาย

51(16.7)
5(9.3)

2.รายได้ของครอบครัว
ต่ำ�กว่า 5,000
31(25.4)
มากกว่า 5,000
18(13.2)
3.หนี้สินของครอบครัว
มี
8(17.8)
ไม่มี
48(15.2)
4.จำ�นวนสมาชิกในครอบครัว
ต่ำ�กว่า 4 คน
45(18.6)
มากกว่า 4 คน
11(9.3)
5.ลักษณะบ้านของครอบครัว
บ้านโดด(บ้าน
56(15.8)
เดีย่ ว)
ห้องแถว/เรือน
56(15.8)
แถวกระต๊อบ/
0(0)
เพิง/ทาวเฮ้าท์
6.ระยะเวลาที่ครอบครัวอาศัยอยู่ในชุมชน
ต่ำ�กว่า 30 ปี
24(22.0)
มากกว่า 30 ปี
32(12.7)

จำ�นวน (ร้อยละ)
255(83.3)
49(90.7)

X2

1.917

91(74.6) 13.642
118(86.8)

p-value

0.166

0.000*

37(82.2)
267(84.8)

0.193

0.660

197(81.4)
107(90.7)

5.193

0.023*

298(84.2)

1.124

0.289

298(84.2)

1.124

0.289

4.971

0.026*

6(100)
85(78.8)
219(87.3)

* มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับชุมชนกับการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ (n =360)
ปัจจัยระดับชุมชน/สังคม

ไม่มีการเตรียมความ มีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ

จำ�นวน (ร้อยละ)
จำ�นวน (ร้อยละ)
1.สวัสดิการชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน
ไม่มี
15(15.2)
84(84.8)
มี
41(15.7)
220(84.3)
2.งบประมาณ (การสนับสนุนด้านการเงินให้กับผู้สูงอายุ)
ไม่มี
35(17.9)
160(82.1)
มี
21(12.7)
144(87.3)
3.การส่งเสริมอาชีพ
ไม่มี
31(13.7)
196(86.3)
มี
25(18.8)
108(81.2)
4.การจัดบริการสุขภาพ
ไม่มี
8(11.4)
62(88.6)
มี
48(16.6)
242(83.4)
5.การจัดกิจกรรม
นันทนาการ
ไม่มี
44(24.6)
135(75.4)
มี
12(6.6)
196(93.4)
6.การจัดเครื่องอำ�นวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐ
ไม่มี
15(13.9)
93(86.1)
มี
41(16.3)
211(83.7)

* มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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X2

p-value

0.017

0.896

1.855

0.173

1.687

0.194

1.127

0.288

22.078

0.000*

0.326

0.568
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การอภิปรายผล
1.การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ
กลุม่ ตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั
สูงอายุรอ้ ยละ 84.4 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มอี ายุใกล้เข้าสูว่ ยั สูงอายุ ซึง่ มีความพร้อมที่
จะเข้าสูว่ ยั สูงอายุ รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจของกลุม่
ตัวอย่าง ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้ รายได้สว่ น
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ส่งผลให้เกิดการเตรียม
ความพร้อม และจากการศึกษายังพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
มีการเตรียมความพร้อมมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งของการยึด
หลักศาสนาในการด�ำเนินชีวติ เพือ่ ให้สขุ ภาพจิตดีขนึ้
จากผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมสอดคล้องกับ
การศึกษาของ นภาพร ชโยวรรณ (2552) ศึกษาการเต
รียมการเพือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุ พบว่า ผูส้ งู อายุไทยกว่า
ครึง่ มีการเตรียมตัวเข้าสูว่ ยั สูงอายุ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่
เห็นว่าการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญ
2.ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษากับ
การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ

งานวิจัย

การด�ำรงชีวติ ของผูส้ งู อายุในปัจจุบนั และเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคมด้วย จากผล
การศึกษาพบว่าครอบครัวทีม่ รี ายได้มากก็จะมีการเต
รียมความพร้อมทีด่ ี ในทุกๆด้าน ซึง่ ต่างกับครอบครัว
ทีม่ รี ายได้นอ้ ยสอดคล้องการศึกษาของธาดา วิมลวัตร
เทวี (2543) ทีพ่ บว่ารายได้มคี วามสัมพันธ์กบั การเต
รียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ ความพอพียงของราย
ได้ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความ
พร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ กลุม่ ตัวอย่างทีม่ เี งินเก็บออมไว้
ล่วงหน้า จะส่งผลให้บนั้ ปลายชีวติ มีความสุข จ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ อาจเนือ่ งมาจากการทีม่ ี
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวบ่งบอกได้วา่ อนาคตจะมี
คนดูแลกลุม่ ตัวอย่าง สมาชิกในครอบครัวจะมีบทบาท
ในการช่วยเหลือดูแลเมือ่ ต้องก้าวเข้าสูว่ ยั สูงอายุ และ
ในอนาคตกลุ่มตัวอย่างต้องคอยพึ่งพาอาศัยสมาชิก
ครอบครัว บุตร หลาน ให้คอยช่วยดูแลในยามทีต่ นเอง
เข้าสูว่ ยั สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของภาพตะวัน
คัชมาตย์ (2539) ทีก่ ล่าวว่า ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูก่ บั
บุตร หลาน อยูก่ บั คูส่ มรส จะมีการเตรียมตัวทีด่ แี ละ
มีความพึงพอในชีวิตมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คน
เดียว ส่วนระยะเวลาที่ครอบครัวอาศัยอยู่ในชุมชน
ความสัมพันธ์กบั การเตรียมความพร้อม อาจเนือ่ งมา
จากกลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการอยูอ่ าศัยในพืน้ ที่
นัน้ เป็นเวลานาน ท�ำให้เตรียมพร้อมในทุกๆด้าน เช่น
การเตรียมที่ดิน บ้าน เป็นของตัวเอง การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม เป็นต้น

1) ปัจจัยระดับบุคคล พบว่า ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส และโรคประจ�ำตัว มีความสัมพันธ์
กับการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ ง
มาจากระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันจะมีการเตรียม
ความพร้อมทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงสถานภาพสมรส และ
โรคประจ�ำตัว ส่วน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ความพอ
เพียงของรายได้ และรูปแบบการอยูอ่ าศัยพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเตรียมความเข้าสู่วัยสูงอายุ
3) ปัจจัยระดับชุมชน/สังคม พบว่าการจัด
คุณภาพ (p > 0.05)
กิจกรรมนันทนาการ มีความสัมพันธ์กับการเตรียม
2) ปัจจัยระดับครอบครัว พบว่ารายได้ของ ความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ อาจเนือ่ งมาจากกิจกรรม
ครอบครัว จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว และระยะเวลา นันทนาการส่งผลท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อม
ที่ครอบครัวอาศัยอยู่ในชุมชนมีความสัมพันธ์กับ ในทุ ก ๆด้ า น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของกิ จ กรรม
การ เตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ อาจเนือ่ งมา
จากรายได้เป็นปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญต่อ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
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ออกก�ำลังกาย การทัศนศึกษา เป็นต้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ลีลาวดี อัครเศรณี (2549) ทีศ่ กึ ษา
การเตรียมการเพือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุของประชาชนต�ำบล
ไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า
กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมออกก�ำลัง
กาย การจัดการละเล่นพืน้ บ้าน มีความสัมพันธ์กบั
การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ ยั สูงอายุ

2.ส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุตรวจ
สุขภาพประจ�ำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และตรวจ
สุขภาพช่องปากและฟันกับทันตแพทย์หรือทันตาภิ
บาลทุกปี ประชากรก่อนวัยสูงอายุควรดูแลสุขภาพ
ตนเองเพือ่ ป้องกันไม่ให้ตนเองเจ็บป่วย เช่น การออก
ก�ำลังกายอย่างน้อยครัง้ ละ 30 นาที ดืม่ นมอย่างน้อย
วันละ 1 แก้ว

ข้อเสนอแนะ

3.ควรปรับปรุงบ้านของตนเองให้มีความ
1.ควรส่งเสริมในเรื่องรายได้ของประชากร มัน่ คง แข็งแรง มีรวั้ รอบขอบชิด เพือ่ ป้องกันโจรขโมย
ก่อนวัยสูงอายุ ได้แก่ การฝึกอาชีพเสริม โดยเน้นหลัก ทรัพย์สนิ มีคา่ และควรส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้การประกอบ อายุพดู คุยล่วงหน้ากับลูกหลาน เมือ่ ตนเองแก่เฒ่าว่า
ใครจะเป็นคนดูแล และส่งเสริมให้มกี ารติดตามข่าวสาร
อาชีพทีถ่ กู ต้อง
ทางสังคม
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องค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต�ำบลบ้านท่าควาย
Learning Organization in Village Health Volunteer in Tumbol Banthakway
Health Promotion Hospital.

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ น และเพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น โดย
เป็นการวิจยั เชิงพรรณนาภาคตัดขวาง ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านท่าควาย อ�ำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จ�ำนวน 79 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามทีไ่ ด้รบั ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่าน และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิค์ รอนบาชแอลฟาด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของอสม. บรรยากาศในการปฏิบตั งิ านของอ
สม. และองค์กรแห่งการเรียนรู้ เท่ากับ 0.87, 0.88 และ 0.95 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
องค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น ด้วยสถิตถิ ดถอยอย่างง่าย (Simple Linear
Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า องค์กรแห่งองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่
จ�ำแนกรายด้าน พบว่า ด้านองค์กร อยูใ่ นระดับสูง ด้านบุคคล อยูใ่ นระดับสูง ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี และ
ด้านการเรียนรู้ อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามล�ำดับ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของอสม. และบรรยากาศในการ
ปฏิบตั งิ านของอสม. มีผลเชิงบวกกับองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 จากการศึกษาพบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ยูร่ ะดับปานกลาง และองค์
ประกอบอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี และด้านการเรียนรู้ ผูเ้ กีย่ วข้องจึงควรส่งเสริม
3 องค์ประกอบนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะทักษะการใช้เทคโนโลยี ควรเสริมแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน และ
การพัฒนาบรรยากาศในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
ค�ำส�ำคัญ : องค์กรแห่งการเรียนรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
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Abstract
The purpose of this cross sectional descriptive study was to investigate level of learning
organization in village health volunteer and factors related to learning organization in village health
volunteer. The population was 79 village health volunteers in Tumbol Banthakway health promotion
hospital. Item to objective congruence (IOC) was used for content validity ranging from 0.66 to
1.00. The Conbach’s alpha coefficient was used for reliability of working motivation, working climate
and learning organization were 0.87, 0.88 and 0.95 respectively. Descriptive statistics and Simple
linear regression analysis were used for data analysis. The results were as follows : The total score
of learning organization was at the moderate level. The dimension of organization was rated at
high level. The dimension of people was rated at high level. Knowledge, technology and learning
were rated at the moderate level respectively. Working motivation and working climate were
positively significant related to learning organization at .05. The results suggested that the
authoritarian should continuously promote the three dimensions of knowledge, technology and
learning. Technology skill should be enhanced especially. Working motivation and working climate
should be the most concerned.
Keywords :
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บทน�ำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูส่ งั คม
แห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน[1] องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เป็นองค์กรทีซ่ งึ่ บุคคลในองค์กรได้ขยายขอบเขต
ความสามารถของตนอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในระดับบุคคล
ระดับกลุม่ และระดับองค์กรเพือ่ น�ำไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายที่
บุคคลในระดับต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริงเป็นองค์กร
ทีม่ รี ปู แบบของความคิดใหม่ๆ ซึง่ สมาชิกขององค์กร
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งถึงวิธที จี่ ะเรียนรูร้ ว่ มกับคนอืน่
และวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์กร[2] เป็น
องค์กรที่มีอ�ำนาจแห่งการเรียนรู้มีวิธีการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยพลวัตการเรียนรู้ องค์กร คน ความรูเ้ ป็น
เครือ่ งมือไปสูค่ วามส�ำเร็จควบคูก่ บั การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ดังนัน้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ความสามารถ
และเพิม่ ศักยภาพด้านองค์กร คน ความรู้ เทคโนโลยี
โดยการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของมาควอร์ท[3]
ประกอบไปด้วยระบบย่อย 5 ระบบ คือ การเรียนรู้
(Learning) องค์กร (Organization) บุคคล(People)
ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลยี (Technology)
ในส่วนด้านการเรียนรูต้ ามแนวคิดของเซงเก้[2] ประกอบ
ด้วย ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์รว่ ม การเป็นบุคคลรอบรู้ การ
มีแบบแผนความคิด การเรียนรูเ้ ป็นทีม และการคิด
เป็นระบบ ส�ำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องเอาระบบ
ย่อย 5 ระบบรวมเข้าไปสูก่ ระบวนการพัฒนา องค์กร
จะบรรลุปา้ หมายได้เร็วขึน้ และมีประสิทธิผลมากขึน้
แต่ถา้ หากปราศจากระบบย่อยทัง้ หมดนีก้ จ็ ะตระหนัก
ถึงคุณค่าของกระบวนการและความส�ำเร็จได้ยาก[3]
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องอสม. ของ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลบ้ า นท่ า ควาย
อ�ำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง คือ การเรียนรู้ใน
ระดับบุคคลและกลุม่ ของอสม. ประกอบด้วยองค์กร
บุคคล ความรู้ เทคโนโลยี และการเรียนรู้ “องค์กร
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น” หมายความ
ว่า การรวมกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ

งานวิจัย

หมูบ่ า้ นในรูปแบบต่างๆ เช่น ชมรม[4] โดยอสม. รพ.สต.
บ้านท่าควาย มีบทบาทและหน้าที่ ตามมาตรฐาน
การบริการงานสาธารณสุขมูลฐาน ตามมาตรฐาน
สมรรถนะ และตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
(เชิงรุก)[5]
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน คณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า สภาพการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรูจ้ ากองค์ประกอบหลัก ส่วนใหญ่
อยูใ่ นระดับมากปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อองค์กรแห่งการเรียน
รูด้ า้ นการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กรและการ
สื่อสาร ด้านผู้บริหารหรือผู้น�ำ และด้านการจูงใจ[6]
และศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรสูอ่ งค์กรแห่งการ
เรียนรูก้ รณีศกึ ษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ พบว่า
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ปัจจัย
เสริมแรงและแรงจูงใจ[7] นอกจากนีศ้ กึ ษาการประเมิน
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรฝ่าย
เภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่พบว่า ค่าเฉลีย่ รวมทุกมิตริ วมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั องค์กรแห่งการเรียน
รู้ ได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด ต�ำแหน่งงาน อายุการ
ท�ำงาน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน[8]
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสถาน
การณ์ สุ ข ภาพ ท� ำ ให้ แ นวความคิ ด และรู ป แบบ
การปฏิบัติงานแบบเดิมของอสม. ของรพ.สต. บ้าน
ท่าควายมีขอ้ จ�ำกัดมากขึน้ และอสม. ยังมีขอ้ จ�ำกัดใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย นอกจากนีก้ ารปฏิบตั งิ านตามนโยบาย หรือ
ตัวชีว้ ดั ต่างๆ ท�ำให้อสม. มีการท�ำงานมากจนเกินไป
ดังนั้นจึงพบข้อสงสัยที่ยังไม่ทราบว่าการเรียนรู้ของ
บุคคลและกลุม่ อสม. อยูใ่ นระดับใด ปัจจัยใดบ้างทีม่ ี
ความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของของบุคคลและกลุ่ม
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อสม. ของรพ.สต. บ้านท่าควาย ดังนัน้ วิจยั เชิงพรรณนา
ภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน การศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้
ใช้แนวคิดของมาควอร์ท ประกอบด้วยระบบย่อย 5
ระบบ คือ การเรียนรู้ องค์กร บุคคล ความรู้ และ
เทคโนโลยี[3] ในส่วนด้านการเรียนรู้บูรณาการกับ
แนวคิดของเซงเก้ ประกอบด้วย ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์
ร่วม การเป็นบุคคลรอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การ
เรียนรูเ้ ป็นทีม และการคิดเป็นระบบ[2] เพือ่ ส่งเสริม
ระบบการจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น และมีความส�ำคัญยิง่ ต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ�ำหมู่บ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล บ้านท่าควาย
ท�ำให้ทราบระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของอสม.
และเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของอสม. ให้มี
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านประสบ
ผลส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายมากขึน้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาระดับองค์กรแห่งการเรียนรูข้ อง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อองค์กรแห่งการ
เรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น

สมมติฐานการวิจยั
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของอสม. มี ผ ลต่ อ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น
2. แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของอสม. มีผล
ต่อองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น
3. บรรยากาศในการปฏิบตั งิ านของอสม. มี
ผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น

กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธดี ำ� เนินการวิจยั
การศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (Cross
sectional descriptive study) มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ศึกษาศึกษาระดับองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น และเพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ี
ผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น
ประชากรและตัวอย่างในการศึกษา คือ
ประชากรทีเ่ ป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านท่าควาย
อ�ำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จ�ำนวน 79 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้
เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคล จ�ำนวน 14 ข้อ ส่วนที่ 2 ด้านแรง
จูงใจในการปฏิบตั งิ านของอสม. จ�ำนวน 22 ข้อ และ
บรรยากาศในการปฏิบตั งิ านของอสม. จ�ำนวน 23 ข้อ
ส่วนที่ 3 องค์กรแห่งการเรียนรู้ จ�ำนวน 51 ข้อ ส�ำหรับ
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ก�ำหนดเกณฑ์
ในการแปลความหมายโดยการจัดกลุม่ ใช้เกณฑ์องิ กลุม่
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้คา่ คะแนนสูงสุดลบด้วย
ค่าคะแนนต�่ำสุดและหารด้วยจ�ำนวนกลุ่มหรือระดับ
ได้แก่ สูง ปานกลาง และต�ำ่
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือความตรง
เชิงเนือ้ หา (Content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน
3 ท่านเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขก่อนน�ำไปใช้มี ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item objective congruence : IOC) อยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 และวิเคราะห์คา่ ความเชือ่ มัน่
(Reliability) โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าครอ
นบราช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของทุก
ด้าน เท่ากับ 0.96 และแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของอสม. บรรยากาศในการ
ปฏิบตั งิ านของอสม. และองค์กรแห่งการเรียนรู้ เท่ากับ
0.87, 0.88, และ 0.95 ตามล�ำดับ

งานวิจัย

การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
เพือ่ บรรยายข้อมูล และศึกษาระดับในแต่ละตัวแปร
ได้แก่ การวิเคราะห์คา่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน จากวัตถุประสงค์การวิจัยตัวแปรต้น
เป็นข้อมูลประเภทต่อเนื่องและแจงนับ ในขณะที่
ตัวแปรตามมีระดับการวัดเป็นแบบประเภทต่อเนื่อง
(Continuous outcome) และสถิตเิ ชิงอ้างอิงวิเคราะห์
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น ด้วยสถิตถิ ดถอยอย่างง่าย
(Simple Linear Regression Analysis)

ผลการวิจยั
จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น พบว่า มีอายุเฉลีย่
42.93 (SD = 8.27) ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน
61 คน ร้อยละ 77.20 เพศชาย จ�ำนวน 18 คน ร้อย
ละ 22.80 สถานภาพสมรสคู่ จ�ำนวน 66 คน ร้อยละ
88.90 หม้าย/หย่า/แยก จ�ำนวน 9 คน ร้อยละ 11.40
จ�ำนวน 4 คน ร้อยละ 5.10 และโสด จ�ำนวน 4 คน
ร้อยละ 5.10 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ�ำนวน
33 คน
ร้อยละ 41.80 มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.จ�ำนวน 22 คน ร้อยละ 27.80 มัธยมศึกษา
ตอนต้น จ�ำนวน 15 คน ร้อยละ 19.00 ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า จ�ำนวน 6 คน ร้อยละ 7.60 และปวส./
อนุปริญญา จ�ำนวน 3 คน ร้อยละ 3.80 อาชีพ
เกษตรกรรม จ�ำนวน 50 คน ร้อยละ 63.30 รับจ้าง
จ�ำนวน 12 คน ร้อยละ 15.20 ค้าขาย จ�ำนวน 9 คน
ร้อยละ 11.40 และพ่อบ้าน/แม่บา้ น จ�ำนวน 6 คน
ร้อยละ 7.60 ระยะเวลาในการท�ำงานเป็นอสม. เฉลีย่
13.79 (SD = 8.40) ปี ครัวเรือนทีร่ บั ผิดชอบ เฉลีย่
9.40 (SD = 2.01) ส่วนใหญ่ไม่มตี ำ� แหน่งอืน่ ในสังคม
จ�ำนวน 52 คน ร้อยละ 65.80 และมีตำ� แหน่งอืน่ ใน
สังคม จ�ำนวน 27 คน ร้อยละ 34.20 วิธกี ารคัดเลือก
เข้ามาเป็นอสม. สมัครขอเป็นด้วยตนเอง จ�ำนวน
40 คน ร้อยละ 50.60 จ�ำนวน 25 คน ร้อยละ 31.60
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กรรมการหมู่บ้านคัดเลือก จ�ำนวน 9 คน ร้อยละ
11.40 และเพือ่ นอสม.เสนอ/เพือ่ นบ้านเสนอ จ�ำนวน
5 คน ร้อยละ 6.30 ได้รบั การนิเทศ ติดตามงานจาก
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เฉลีย่ 16.11 (SD = 9.43) ครัง้
รูปแบบการนิเทศ ติดตามงานจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
โดยการมอบหมายงานให้ทำ� จ�ำนวน 33 คน ร้อยละ
41.80 การชี้แจงแนวทางปฏิบัติ จ�ำนวน 29 คน
ร้อยละ 36.70 สอน/แนะน�ำจ�ำนวน 11 คน ร้อยละ
13.90 และสอบถามเรื่องที่ปฏิบัติ จ�ำนวน 6 คน
ร้อยละ 7.60 การได้รบั ความรูจ้ ากการประชุมอบรม
เฉลีย่ 13.97 (SD = 6.70) ครัง้ /ปี การอ่านหนังสือ
วิชาการ/ค้นหาข้อมูลทางด้านวิชาการใน 1 เดือน เฉลีย่
7.46 (SD = 9.24) ชัว่ โมง/เดือน ส่วนใหญ่เคยศึกษา
ดูงานทางด้านสาธารณสุข จ�ำนวน 51 คน ร้อยละ
64.60 และไม่เคยศึกษาดูงานทางด้านสาธารณสุข
จ�ำนวน 28 คน ร้อยละ 35.40
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของอสม. พบว่า
โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ( = 3.77, SD. = 0.87)
บรรยากาศในการปฏิบตั งิ านของอสม. พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (51.90%, Mean ± SD. ;

x

3.64 ± 0.90) เมือ่ จ�ำแนกตามองค์ประกอบรายด้าน
พบว่า ด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับสูง (50.60%,
3.68 ± 0.92) ด้านความเสีย่ งและความท้าทาย อยู่
ในระดับปานกลาง (54.40%, 3.52 ± 0.82) ด้าน
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับสูง (53.20%,
3.71 ± 0.92) ด้านความอบอุน่ และสนับสนุนในการ
ปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับสูง (82.30%, 4.03 ± 0.86)
และด้านความขัดแย้ง อยูใ่ นระดับปานกลาง (75.90%,
3.29 ± 0.98) ตามล�ำดับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง 63.30% ( = 3.37, SD. = 0.49)
เมื่อจ�ำแนกตามองค์ประกอบรายด้าน พบว่า ด้าน
องค์กร อยู่ในระดับสูง 62.00% ( = 3.86,
SD. = 0.81) ด้านบุคคล อยูใ่ นระดับสูง 62.00%
( = 3.87, SD. = 0.85) ด้านความรู้ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 63.30% ( = 3.50, SD. = 0.91)
ด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลาง 50.60%
( = 2.54, SD. = 1.20) และด้านการเรียนรู้ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง 59.50% ( = 3.55, SD. = 0.86)
ตามล�ำดับ

x

x
x

x

x

x

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
ปัจจัย
อายุ
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด/หม้าย/หย่า/แยก
คู่
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Mean Difference
-0.48

95% CI

p-value

-0.10 ถึง 0.13

0.126
0.416

Ref.
4.97

-7.13 ถึง 17.08
0.628

Ref.
3.35

-10.38 ถึง 17.09
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ปัจจัย
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
ระยะเวลาในการทำ�งานเป็นอสม. (ปี)
ครัวเรือนที่รับผิดชอบ (ครัวเรือน)
ตำ�แหน่งอื่นในสังคม
ไม่มี
มี
วิธีการคัดเลือกเข้ามาเป็น อสม.
สมัครขอเป็นด้วยตนเอง
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเชิญชวน
กรรมการหมูบ่ า้ นคัดเลือก
เพือ่ น อสม.เสนอ/เพือ่ นบ้านเสนอ
การนิเทศ ติดตามงานจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข (ครั้ง/ปี)
รูปแบบการนิเทศ ติดตามงานจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
การชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ิ
สอบถามเรือ่ งทีป่ ฏิบตั ิ
สอน/แนะนำ�
มอบหมายงานให้ทำ�

Mean Difference

95% CI

งานวิจัย

p-value
0.746

8.82
6.68
9.29
Ref.

-8.32 ถึง 25.97
-12.53 ถึง 25.91
-8.70 ถึง 27.34
0.782

Ref.
-1.20
-1.12
8.38
-0.17
-1.32

-15.87 ถึง 13.47
-17.64 ถึง 15.40
-9.00 ถึง 25.76
-0.78 ถึง 0.43
-3.85 ถึง 1.20

Ref.
0.26

-10.49 ถึง 11.02

0.578
0.301
0.960

0.688
-4.20
-5.00
4.97
Ref.

-25.79 ถึง 17.39
-27.30 ถึง 17.30
-20.41 ถึง 30.7

0.11

-0.43 ถึง 0.65

0.689
0.235

Ref.
2.48

-17.56 ถึง 22.52
-2.07 ถึง 29.58
-13.68 ถึง 9.07
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ปัจจัย
การได้รับความรู้จากการประชุมอบรม
(ครั้ง/ปี)
การอ่านหนังสือวิชาการ/ค้นหาข้อมูลทาง
ด้านวิชาการใน 1 เดือน (ชั่วโมง/เดือน)
การศึกษาดูงานทางด้านสาธารณสุข
ไม่เคย
เคย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอสม.
บรรยากาศในการปฏิบัติงานของอสม.

Mean Difference
0.55

95% CI

p-value

-0.19 ถึง 1.31

0.147

-0.29

-0.84 ถึง 0.26

0.297
0.913

Ref.
0.58
1.63
1.65

-10.08 ถึง 11.25
1.31 ถึง 1.94
1.32 ถึง 1.98

> 0.001
> 0.001

จากตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของอสม. (0.41, 95%CI: 0.22 ถึง 0.61) และบรรยากาศในการปฏิบตั งิ าน
ของอสม. (0.42, 95%CI: 0.21 ถึง 0.60) มีผลเชิงบวกกับองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05

อภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (63.30%) เมือ่ จ�ำแนกตามองค์
ประกอบรายด้านส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ง
ผลให้องค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียน
รูต้ ามการรับรูข้ องบุคลกรส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียน
รูโ้ ดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง[9] และสอดคล้อง
กับการศึกษาปัจจัยภายในองค์กรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องการไฟฟ้านครหลวง พบ
ว่า สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องการไฟฟ้า
นครหลวง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง[10]

22

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

ด้านองค์กร พบว่า อยูใ่ นระดับสูง (62.00%)
จากผลการศึกษา พบว่า อสม. รพ.สต. บ้านท่าควาย
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มสี ว่ นร่วมในการจัดการ
กิจกรรม ( = 4.01) มีความเข้าใจวิธกี ารการมอบ
หมายหน้าที่ของชมรม อสม. รพ.สต.บ้านท่าควาย
( = 4.00) และมีการท�ำงานทีค่ วามคล่องตัวและ
ประสานงานกันสะดวก ( = 3.88) จากข้อค้นพบ
ดังกล่าว ส่งผลให้ด้านองค์กรอยู่ในระดับสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน คณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า สภาพการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรูจ้ ากองค์ประกอบหลัก คือ ด้าน
องค์กรอยูใ่ นระดับสูง[6] และสอดคล้องกับการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล
ตามการรั บ รู ้ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลรั ฐ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรูด้ า้ นการองค์การอยูใ่ นระดับสูง[11]

x

x

x
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ด้านบุคคล พบว่า อยูใ่ นระดับสูง (62.00%)
จากผลการศึกษา พบว่า ประธานอสม. รพ.สต.บ้าน
ท่าควาย มีความกระตือรือร้นในการท�ำงาน ( =
4.03) ประธานอสม. รพ.สต.บ้านท่าควาย แสดงออก
ซึ่งความเชื่อมั่นในการท�ำงาน ( = 4.02) และ
ประธานอสม. รพ.สต.บ้านท่าควาย มีบทบาทเป็นทัง้
ผูส้ อน พีเ่ ลีย้ ง และผูอ้ ำ� นวยความสะดวกให้สมาชิก
ของชมรมเกิดการเรียนรู้ ( = 3.97) จากข้อค้นพบ
ดังกล่าว ส่งผลให้ดา้ นบุคคลอยูใ่ นระดับสูง สอดคล้อง
กับการศึกษาบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบ
ว่า สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการให้
อ�ำนาจและสร้างอ�ำนาจแก่บคุ คลอยูใ่ นระดับสูง[12]
ด้านความรู้ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
(63.30%) จากผลการศึกษา พบว่า อสม. ศึกษาข้อมูล
จาก รพ.สต.อืน่ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำมาพัฒนางาน ( = 3.37)
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ อสม. ทั้งภายในและ
ภายนอก อสม.รพ.สต. บ้านท่าควาย ( = 3.48) และ
ให้ความส�ำคัญกับการแบ่งปันความรูแ้ ก่ผอู้ นื่ ( =
3.49) จากข้อค้นพบดังกล่าว ส่งผลให้ดา้ นความรูอ้ ยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาการประเมิน
ความสามารถขององค์การในการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ของบริษทั แห่งหนึง่ ในเขตห้วยขวาง พบว่า การ
ประเมินความสามารถขององค์การในการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรูข้ องบริษทั ด้านการจัดการความรูอ้ ยูใ่ น
ระดับปานกลาง[13] แตกต่างจากการศึกษาทัศนคติตอ่
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพด้วยแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า บุคลากร
วิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพมี ทั ศ นคติ ต ่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพด้วย
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารความรู้
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับสูง[14]
ด้านเทคโนโลยี พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
(50.60%) จากผลการศึกษา พบว่า อสม. สามารถ
สืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ( = 2.64) สามารถ
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น�ำข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ไปใช้พฒ
ั นางานของท่าน
( = 2.64) และสามารถใช้เทคโนโลยีอนื่ ๆ ในการ
ติดต่อประสานในการท�ำงาน เช่น ไลน์ เฟสบุค ( =
2.82) จากข้อค้นพบดังกล่าว ส่งผลให้ดา้ นเทคโนโลยี
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาการ
ประเมินความสามารถขององค์การในการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ของบริษทั แห่งหนึง่ ในเขตห้วยขวาง พบ
ว่า การประเมินความสามารถขององค์การในการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอยูใ่ นระดับปานกลาง[15]
ด้านการเรียนรู้ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (59.50%) จากผลการศึกษา พบว่า อสม.
รพ.สต.บ้านท่าควายมีระดับการปฏิบัติในด้านการมี
วิสยั ทัศน์รว่ มอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.55) ด้าน
การเป็นบุคคลรอบรูอ้ ยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.58)
และด้านการคิดเป็นระบบอยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.65) จากข้อค้นพบดังกล่าว ส่งผลให้ดา้ นการ
เรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษา
ลั ก ษณะความเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข อง
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า บุคลากรเห็นว่าลักษณะ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
บูรพาด้านความคิดเชิงระบบ ด้านการมีแบบแผนความ
คิด ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์รว่ ม ด้านการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็น
ทีม และด้านการรอบรูแ้ ห่งตนโดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง[16] สอดคล้องกับการศึกษาการประเมินความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ ดยบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า การรับรูต้ อ่ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูด้ า้ น
การเรียนรู้ ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์รว่ ม ด้านการมีแบบแผน
ความคิด ด้านความคิดเชิงระบบ และด้านการเรียนรู้
เป็นทีมอยูใ่ นระดับปานกลาง[8]
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ส�ำหรับปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั องค์กรแห่ง
การเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของอสม. มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตทิ ี่ .05 จากการศึกษา การเป็นอสม. เพราะอยาก
ท�ำงานช่วยเหลือสังคม (92.30%) การเป็นอสม.
ท�ำให้มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ
(90.10%) และรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นอสม. (81.50%)
จึ ง ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของอสม.
สอดคล้องกับศึกษาบรรยากาศองค์การกับความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี พบว่า การจูงใจพนักงานมีความสัมพันธ์
กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิต[12]
ิ สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า
ด้านการจูงใจส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านการเรียนรู้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต[6]ิ
บรรยากาศในการปฏิบตั งิ านของอสม. มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตทิ ี่ .05 จากการศึกษา ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และด้านความอบอุน่ และ
สนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับสูง จึงมีสว่ น
ทีช่ ว่ ยส่งเสริมบรรยากาศในการปฏิบตั งิ านของอสม.
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สอดคล้องกับการศึกษาลักษณะความเป็นองค์การ
แห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา พบว่ า
บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
สู ง กั บ ลั ก ษณะความเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ [16] สอดคล้ อ งกั บ การ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องฝ่ายการพยาบาล
ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร พบว่า บรรยากาศองค์การสามารถ
ท�ำนายความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิต[17]
ิ

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารควรพัฒนาศักยภาพของอสม.
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายมากขึน้ โดยการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และการเสวนากลุม่
2. ส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
อสม. ส่งเสริมบรรยากาศในการปฏิบตั งิ านของ อสม.
ควรพัฒนาในการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการ
ใช้อนิ เตอร์เน็ตแก่ อสม.
3. ควรส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของอสม.
เนือ่ งด้วย อสม. มีระดับการปฏิบตั หิ รือความคิดเห็น
ในด้านการเรียนรู้มีความใกล้เคียงกัน โดยให้ อสม.
มีเป้าหมายในการท�ำงานที่ชัดเจน ในขณะเดียวกัน
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ตนเองมีความรู้ ความ
สามารถในงานทีป่ ฏิบตั อิ ย่างจริงจัง

องค์กรแห่งการเรียนรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต�ำบลบ้านท่าควาย
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นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราข

ปัจจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
: กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
Factors influencing hospital quality improvement (HA)
: Case study of community hospital Nakhon Si Thammarat

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรง
พยาบาล (HA) ซึง่ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจัดการ (ภาวะการน�ำ ด้านแรงจูงใจ ด้านการสือ่ สาร ด้านการ
มีสว่ นร่วม ด้านการท�ำงานเป็นทีม) และการรับรูป้ ระโยชน์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
(การรับรูป้ ระโยชน์ทมี่ ตี อ่ โรงพยาบาล ต่อบุคลากร ต่อผูร้ บั บริการ ต่อสังคมและชุมชน) ในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 20 แห่ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2560
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษามีจำ� นวน 251 ราย คัดเลือกโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
จากบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลทีผ่ า่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation ; HA) 11 แห่ง จากโรงพยาบาลทีต่ อ่ อายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Re-accreditation) 4 แห่ง และโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Non-accreditation) 5 แห่ง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานโรงพยาบาล และการรับรูป้ ระโยชน์ ทีผ่ วู้ จิ ยั จัดท�ำขึน้ ซึง่ ผ่านการทดสอบความเชือ่ ถือได้ มีคา่
ความตรงตามเนือ้ หา และค่าความเทีย่ งตามวิธสี มั ประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.958 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตไิ คสแควร์
(Chi-Square Test) ผลการศึกษาพบว่า
โรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA , โรงพยาบาลที่ Re-accreditation และโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA มีความคิด
เห็นว่าปัจจัยด้านการจัดการ (ภาวะการน�ำ ด้านแรงจูงใจ ด้านการสือ่ สาร ด้านการมีสว่ นร่วม และด้านการ
ท�ำงานเป็นทีม) มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยโรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA และโรงพยาบาลที่ Re-accreditation มีความคิดเห็นว่าปัจจัย
ด้านการจัดการ (ภาวะการน�ำ ด้านแรงจูงใจ ด้านการสือ่ สาร ด้านการมีสว่ นร่วม และด้านการท�ำงานเป็นทีม)
มีผลเป็นอย่างมาก (ระดับมาก) ต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ในขณะทีโ่ รงพยาบาล
ทีไ่ ม่ผา่ น HA มีความคิดเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลในระดับปานกลาง ต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรง
พยาบาล (HA)
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โรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA , โรงพยาบาลที่ Re-accreditation และโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA มีการรับรู้
ประโยชน์ตอ่ โรงพยาบาล และต่อบุคลากร ว่ามีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) แตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยทัง้ 3 กลุม่ นี้ มีการรับรูป้ ระโยชน์การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) มีผลในระดับปานกลาง ต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
ค�ำส�ำคัญ ; การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) , มาตรฐานโรงพยาบาล (HA)

Abstract
The purpose of this study was to investigate the factors influencing the quality improvement
of hospital standard (HA) contain with Management factors (Leadership, Motivation, Communication , Participation and Team works) and the perceived benefits of quality development in accordance with hospital standards (HA) ( perceived benefits to the hospital, personnel, client, social
and community) in 20 community hospitals in Nakhon Si Thammarat during November 2016 - April
2016.
The sample of 251 questionnaires were selected by purposive sampling from medical
personnel in 11 hospitals with quality standards, from 4 hospitals with re-accreditation quality
standards and 5 hospitals with No Accreditation quality standards.
The research tools was a questionnaire to assess factors affecting hospital quality improvement and the perceived benefits that the researcher made tested reliability that the content validity and reliability of Cronbach’s alpha coefficient were 0.958. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and Chi-square statistics.
The study indicated that the hospitals passed the HA, the hospitals at Re-accreditation
and hospitals that do not pass on HA are of the opinion that management factors (Leadership,
Motivation, Communication, Participation and Team works) effect on the development of standardized hospital standards was a statistically significant difference at 0.05 level. The hospitals
passed the HA and hospitals at Re-accreditation are of the opinion that management factors
(Leadership, Motivation, Communication, Participation and Team works) effectively (high level) on
the development of hospital standard (HA), while the non-HA hospitals find that these factors are
moderately effective to the development of hospital quality standards (HA).
The hospitals passed the HA, the hospitals at Re-accreditation and hospitals that do not
pass HA have a perceived benefit to the hospital and personnel that affects quality development
in accordance with hospital standards was significantly different at the 0.05 level. All three groups
have realized the benefits of hospital standard development, resulting in a medium level of
hospital quality standards (HA).
keywords ; Quality improvement according to hospital standards (HA), Hospital Standard (HA)
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บทน�ำ
จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560 – 2564 ได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์
ที่จะชี้น�ำทิศทางการพัฒนาสุขภาพให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทัง้ ในระดับ
ท้องถิน่ ระดับชาติและระดับโลก ซึง่ แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติฉบับนี้ เป็นแผนทีม่ องภาพระบบสุขภาพ ทัง้
ระบบมากกว่าทีจ่ ะมองเฉพาะระบบงานสาธารณสุข
(1)
เพือ่ ให้สอดคล้อง กับการพัฒนาระบบสุขภาพ และ
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นสุ ข ภาพซึ่ ง มี 12
ยุทธศาสตร์หลัก โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการ
สาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ(2)
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะกระทรวงหลัก
ทีข่ บั เคลือ่ นการพัฒนางานสาธารณสุข ได้กำ� หนดแผน
งานการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
ขึน้ และได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั ของแผนงานดังกล่าว คือ
ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA)(3) เพือ่ ต้องการให้สถาน
พยาบาลในภาครัฐ ได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการทีไ่ ด้
มาตรฐาน ลดความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการก
ระบวนการดูแลรักษา ท�ำให้หน่วยบริการทุกแห่ง รวม
ถึงโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตื่นตัว
และพั ฒนาคุ ณ ภาพโรงพยาบาลกั น อย่ า งเข้ ม ข้ น
เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการเกิดความมัน่ ใจ และไว้วางใจในระบบ
บริการสุขภาพ ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน
ต่อไป
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สูก่ ารรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ส�ำหรับสถานพยาบาล
เป็นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวาง โดยมีสถาบันรับรอง
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คุณภาพสถานพยาบาล ( องค์กรมหาชน) (สรพ.) ที่
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี ก า ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22
มิถนุ ายน พ.ศ.2522 เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบส่ง
เสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้
บริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยของ
สถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ พร้อมกับด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการประเมินระบบงาน และการรับรองคุณภาพ
ของสถานพยาบาล
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นหน่วยงานทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน ควบคุม และก�ำกับ
ติดตาม โรงพยาบาลในการด�ำเนินงานการพัฒนา
คุณภาพสูม่ าตรฐานโรงพยาบาล (HA) ปัจจุบนั มีโรง
พยาบาลชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทัง้ หมด
จ�ำนวน 20 แห่ง ผ่านการรับรอง HA จ�ำนวน 11 แห่ง
โรงพยาบาลที่ Re-accreditation จ�ำนวน 4 แห่ง และ
โรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA จ�ำนวน 5 แห่ง จากสรุป
ปัญหาในการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพสูม่ าตรฐาน
โรงพยาบาล (HA) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมือ่
ปี 2559 พบว่าโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA พบมีปญ
ั หา
ด้านการน�ำ ขาดระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา
คุณภาพงาน เนือ่ งจากบางโรงพยาบาลมีการเปลีย่ น
ผูบ้ ริหารบ่อย บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
การสือ่ สารภายในและภายนอกองค์กร การสนับสนุน
งบประมาณ นอกจากนีย้ งั มีโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่
จ�ำนวน 4 โรงพยาบาล มีการพัฒนาคุณภาพไม่
ครอบคลุม ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
ทางผู้ด�ำเนินการวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (HA) โรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การศึกษาในครัง้ นี้ ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์
การวิจยั ไว้ดงั นี้

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
: กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.เพือ่ ศึกษาปัจจัยด้านการจัดการทีม่ ผี ลต่อ
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ต่อผลการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables)

งานวิจัย

วิธดี ำ� เนินการวิจยั
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรง
พยาบาล (HA) ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ�ำนวน 20 แห่งในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2560

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง

ประชากรที่ศึกษา : บุคลากรทางการ
1.1 ปัจจัยด้านการจัดการทีม่ ผี ลต่อการ แพทย์ทปี่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) นครศรีธรรมราช ทีด่ ำ� เนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ประกอบด้วยปัจจัยด้านภาวะการน�ำ (Leadership) ตามมาตรฐานโรงพยาบาล จ�ำนวน 20 แห่ง
ด้านแรงจูงใจ (Motivation) ด้านการสือ่ สาร (Comกลุม่ ตัวอย่าง : ท�ำการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
munication) ด้านการมีสว่ นร่วม (Participation) และ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จาก
ด้านการท�ำงานเป็นทีม (Team works)
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่ง ผูน้ ำ� ระดับสูง(ผูบ้ ริหาร
1.2 การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ก ารพั ฒนา สูงสุดและผูร้ บั ผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพ) ผูน้ ำ�
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ประกอบ ทีมหรือเลขานุการทีมคร่อมสายงาน หัวหน้ากลุม่
ด้วยการรับรูป้ ระโยชน์ตอ่ โรงพยาบาล ต่อบุคลากร ต่อ งาน, หัวหน้างาน และผูป้ ฏิบตั งิ าน ในโรงพยาบาล
ผูร้ บั บริการ ต่อสังคมและชุมชน
ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีผ่ า่ น HA จ�ำนวน
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ 11 แห่ง , โรงพยาบาลที่ Re-accreditation จ�ำนวน
ผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) 4 แห่ง และโรงพยาบาลทีย่ งั ไม่ผา่ น HA จ�ำนวน
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ โรงพยาบาลที่ผ่าน HA, 5 แห่ง จ�ำนวนทัง้ หมด 251 คน (ตารางที่ 1)
โรงพยาบาลที่ Re-accreditation และโรงพยาบาล
ทีไ่ ม่ผา่ น HA
มีดงั นี้

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนโรงพยาบาลชุมชน และกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือก
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทีผ่ า่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
โรงพยาบาลทีต่ อ่ อายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
โรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
รวม

จำ�นวน
(แห่ง)
11
4
5

จำ�นวน
(คน)
118
78
55

20

251
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
: กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาล (HA) ระหว่างโรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA,
โรงพยาบาลที่ Re-accreditation และโรงพยาบาลที่
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล เป็ น ไม่ผา่ น HA ใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั ท�ำขึน้ ประกอบด้วย 3 ส่วน Test)
ดังนี้
ผลการวิจยั
1.ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา
ต�ำแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท�ำงาน ฯลฯ
ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด มีจำ� นวน 251
2.ข้อค�ำถามความคิดเห็นเกีย่ วกับ ปัจจัยด้าน คน เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA จ�ำนวน
การจัดการทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.01 โรงพยาบาลที่ Re-acโรงพยาบาล (HA) ประกอบด้วยปัจจัยด้านภาวะการน�ำ creditation จ�ำนวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.08
ด้านแรงจูงใจ ด้านการสือ่ สาร ด้านการมีสว่ นร่วม และ และโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA จ�ำนวน 55 ราย คิด
ด้านการท�ำงานเป็นทีม เป็นค�ำถามปลายปิดให้เลือก เป็นร้อยละ 21.91
ตอบ 5 ตัวเลือก (Rating Scale) จ�ำนวน 30 ข้อ
ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็น
3.ข้อค�ำถามความคิดเห็นเกีย่ วกับ การรับรู้ เพศหญิง ร้อยละ 73.71 , มีอายุระหว่าง 40-44 ปี
ประโยชน์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ร้อยละ 22.31 อายุโดยเฉลีย่ 44.40 ปี ต�ำแหน่งเป็น
(HA) ประกอบด้วยประโยชน์ตอ่ โรงพยาบาล, ประโยชน์ พยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 51.79 ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่อผูป้ ว่ ย และประโยชน์ตอ่ บุคลากร และประโยชน์ตอ่ ส�ำเร็จปริญญาตรี ร้อยละ 78.49 มีตำ� แหน่งเป็นหัวหน้า
สังคมและชุมชน เป็นค�ำถามปลายปิดให้เลือกตอบ งาน ร้อยละ 39.84 ประสบการณ์การท�ำงานเฉลีย่
20.89 ปี
5 ตัวเลือก (Rating Scale) จ�ำนวน 21 ข้อ
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบ
ผลการศึกษาปัจจัยด้านการจัดการ ทีม่ ผี ลต่อ
ถาม : ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ พบว่า โรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA มีความคิดเห็นว่าปัจจัย
สอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาซ ด้านภาวะการน�ำ ด้านแรงจูงใจ ด้านการสือ่ สาร ด้าน
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.958
การมีสว่ นร่วม และด้านการท�ำงานเป็นทีม มีผลเป็น
อย่ า งมาก (ระดั บ มาก) ต่ อ การพั ฒนาคุ ณ ภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ในแต่ละ
ศึกษาปัจจัยด้านการจัดการที่มีผลต่อการ ด้าน เท่ากับ 3.74 , 3.52 , 3.54 , 3.54 และ 3.56
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) และ ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)
การรับรู้ประโยชน์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลที่ Re-accreditation มีความคิด
โรงพยาบาล (HA) ใช้การวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ (Mean)
และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เห็นว่าปัจจัยด้านภาวะการน�ำ ด้านแรงจูงใจ ด้านการ
เปรียบเทียบปัจจัยด้านการจัดการ และการรับรู้ สือ่ สาร ด้านการมีสว่ นร่วม และด้านการท�ำงานเป็น
ประโยชน์ ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ทีม มีผลเป็นอย่างมาก (ระดับมาก) ต่อการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) มีคา่ คะแนน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
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: กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวิจัย

เฉลีย่ ในแต่ละด้าน เท่ากับ 3.98 , 3.60 , 3.75 , 3.88 ในระดั บ ปานกลาง ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพตาม
และ 3.78 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ในแต่ละ
ด้าน เท่ากับ 3.25 , 3.11 , 3.18 , 3.08 และ 3.05
โรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA มีความคิดเห็นว่า ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4)
ปัจจัยด้านภาวะการน�ำ ด้านแรงจูงใจ ด้านการสือ่ สาร
ด้านการมีสว่ นร่วม และด้านการท�ำงานเป็นทีม มีผล
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัจจัยด้านการจัดการ
ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ในโรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA (n=118)
ปัจจัยด้านการจัดการ
ด้านภาวะการนำ�
ด้านแรงจูงใจ
ด้านการสือ่ สาร
ด้านการมีสว่ นร่วม
ด้านการทำ�งานเป็นทีม
รวม

X2

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.74
3.52
3.54
3.54
3.56

0.51
0.60
0.50
0.51
0.52

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.58

0.45

มาก

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัจจัยด้านการจัดการ
ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ในโรงพยาบาลที่ Re-accreditation (n=78)
ปัจจัยด้านการจัดการ
ด้านภาวะการนำ�
ด้านแรงจูงใจ
ด้านการสือ่ สาร
ด้านการมีสว่ นร่วม
ด้านการทำ�งานเป็นทีม
รวม

x

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.98
3.60
3.75
3.88
3.78

0.52
0.66
0.57
0.58
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.80

0.52

มาก
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งานวิจัย

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
: กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัจจัยด้านการจัดการ
ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ในโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA (n=55)
ปัจจัยด้านการจัดการ
ด้านภาวะการนำ�
ด้านแรงจูงใจ
ด้านการสือ่ สาร
ด้านการมีสว่ นร่วม
ด้านการทำ�งานเป็นทีม
รวม

x

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.25
3.11
3.18
3.08
3.05

0.55
0.62
0.57
0.60
0.54

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.13

0.50

ปานกลาง

เปรียบเทียบปัจจัยด้านการจัดการที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
ระหว่างโรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA, โรงพยาบาลที่ Re-accreditation และโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA มีความคิด
เห็นว่า ปัจจัยด้านภาวะการน�ำ ด้านแรงจูงใจ ด้านการสือ่ สาร ด้านการมีสว่ นร่วม และด้านการท�ำงานเป็นทีม
มีผลต่อการผ่านการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบปัจจัยด้านการจัดการทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
ระหว่างโรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA , โรงพยาบาลที่ Re-accreditation และโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA
ปัจจัยด้านการ
จัดการ

น้อย

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
มาก

รวม

x2

df p-value

ด้านภาวะการนำ�
Accreditation
HA

7(5.93)

17(14.41)

94(79.66)

118(100.00) 43.998

Re-accreditation
HA

4(5.13)

3(3.85)

71(91.03)

78(100.00)

24(43.64)

55(100.00)

No HA

15(27.27) 16(29.09)

รวม 26(10.36) 36(14.34) 189(75.30) 251(100.00)
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4

<0.001*

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
: กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจจัยด้านการ
จัดการ

น้อย

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
มาก

รวม

x2

งานวิจัย

df p-value

ด้านแรงจูงใจ
Accreditation 14(11.86) 39(33.05)
HA

65(55.08)

118(100.00) 27.978

Re-accreditation 10(12.82) 17(21.79)
HA

51(65.38)

78(100.00)

No HA 21(38.18) 19(34.55)

15(27.27)

55(100.00)

4

<0.001*

รวม 45(17.93) 75(29.88) 131(52.19) 251(100.00)

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบปัจจัยด้านการจัดการทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
ระหว่างโรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA , โรงพยาบาลที่ Re-accreditation และโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA (ต่อ)
ปัจจัยด้านการ
จัดการ

ระดับความคิดเห็น

x2

น้อย

ปานกลาง

มาก

10(8.47)

36(30.51)

72(61.02)

118(100.00) 30.545

4(5.13)

18(23.08)

56(71.79)

78(100.00)

df p-value

รวม

ด้านการสื่อสาร
Accreditation
HA
Re-accreditation
HA
No HA

รวม

16(29.09)
30(11.95)

4

<0.001*

4

<0.001*

22(40.00) 17(30.91) 55(100.00)
76(30.28) 145(57.77) 251(100.00)

ด้านการมีส่วนร่วม
Accreditation
HA
Re-accreditation
HA
No HA

รวม

8(6.78)

37(31.36)

73(61.86)

118(100.00) 52.346

3(3.85)

10(12.82)

65(83.33)

78(100.00)

17(30.91)
28(11.16)

23(41.82) 15(27.27) 55(100.00)
70(27.89) 153(60.96) 251(100.00)
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งานวิจัย

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
: กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจจัยด้านการ
จัดการ

น้อย

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
มาก

รวม

x2

df p-value

ด้านการทำ�งานเป็นทีม
Accreditation
HA
Re-accreditation
HA
No HA

รวม

11(9.32) 32(27.12)

75(63.56) 118(100.00) 56.888

8(10.26) 10(12.82)

60(76.92)

4

<0.001*

78(100.00)

21(38.18) 25(45.45)
9(16.36) 55(100.00)
40(15.94) 67(26.69) 144(57.37) 251(100.00)

*p-value < 0.05
ผลการศึกษาการรับรูป้ ระโยชน์การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) พบว่า
โรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA มีการรับรูว้ า่ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) มีประโยชน์
ต่อโรงพยาบาล ต่อบุคลากร ต่อผูร้ บั บริการ ต่อชุมชนและสังคม ในระดับปานกลาง มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ใน
แต่ละด้าน เท่ากับ 3.38 , 3.51 , 3.67 และ 3.56 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 6)
โรงพยาบาลที่ Re-accreditation มีการรับรูว้ า่ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
มีประโยชน์ตอ่ โรงพยาบาล ต่อบุคลากร ต่อผูร้ บั บริการ ต่อชุมชนและสังคม ในระดับปานกลาง มีคา่ คะแนน
เฉลีย่ ในแต่ละด้าน เท่ากับ 3.61, 3.53, 3.81 และ 3.69 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 7)
โรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA มีการรับรูว้ า่ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) มี
ประโยชน์ตอ่ โรงพยาบาล ต่อบุคลากร ต่อผูร้ บั บริการ ต่อชุมชนและสังคม ในระดับปานกลาง มีคา่ คะแนน
เฉลีย่ ในแต่ละด้าน เท่ากับ 3.56, 3.58 , 3.76 และ 3.61 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การรับรูป้ ระโยชน์การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ในโรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA (n=118)
การรับรู้ประโยชน์
ประโยชน์ตอ่ โรงพยาบาล
ประโยชน์ตอ่ บุคลากร
ประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั บริการ
ประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชน
รวม
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X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.38
3.51
3.67
3.56

0.56
0.55
0.52
0.59

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.53

0.47

ปานกลาง

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
: กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวิจัย

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การรับรูป้ ระโยชน์การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ในโรงพยาบาลที่ Re-accreditation (n=78)
การรับรูป้ ระโยชน์
ประโยชน์ตอ่ โรงพยาบาล
ประโยชน์ตอ่ บุคลากร
ประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั บริการ
ประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชน
รวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.61
3.53
3.81
3.69
3.66

0.57
0.70
0.61
0.61
0.56

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การรับรูป้ ระโยชน์การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ในโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA (n=55)
การรับรู้ประโยชน์
ประโยชน์ตอ่ โรงพยาบาล
ประโยชน์ตอ่ บุคลากร
ประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั บริการ
ประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชน
รวม

X
3.56
3.58
3.76
3.61
3.62

S.D.
0.62
0.63
0.65
0.60
0.55

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

เปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ระหว่าง
โรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA, โรงพยาบาลที่ Re-accreditation และโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA พบว่า มีการรับรู้
ประโยชน์ต่อโรงพยาบาล และต่อบุคลากร มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการรับรูป้ ระโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ระหว่าง
โรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA, โรงพยาบาลที่ Re-accreditation และโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA
การรับรู้
ประโยชน์

น้อย

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
มาก

X2

df p-value

รวม

ต่อโรงพยาบาล
Accreditation
HA
Re-accreditation
HA
No HA

55(46.61)

49(41.53)

14(11.86)

118(100.00) 12.008

23(29.49)

36(46.15)

19(24.36)

78(100.00)

21(38.18) 18(32.73)
รวม 99(39.44) 103(41.04)

4

0.017*

16(29.09) 55(100.00)
49(19.52) 251(100.00)
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งานวิจัย

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
: กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

การรับรู้
ประโยชน์

น้อย

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
มาก

X2

df p-value

รวม

ต่อบุคลากร
Accreditation 39(33.05)
HA
Re-accreditation 35(44.87)
HA
No HA 18(32.73)
รวม 92(36.65)

45(38.14)

34(28.81)

118(100.00) 10.820

4

0.029*

17(21.79)

26(33.33)

78(100.00)

12(21.82)
74(29.48)

25(45.45)
85(33.86)

55(100.00)
251(100.00)

35(29.66)

53(44.92)

118(100.00)

6.150

4

0.188

16(20.51)

44(56.41)

78(100.00)

8(14.55)
59(23.51)

31(56.36) 55(100.00)
128(51.00) 251(100.00)

33(27.97)

45(38.14)

118(100.00)

0.908

4

0.923

24(30.77)

32(41.03)

78(100.00)

16(29.09)
73(29.08)

20(36.36)
97(38.65)

55(100.00)
251(100.00)

ต่อผู้รับบริการ
Accreditation 30(25.42)
HA
Re-accreditation 18(23.08)
HA
No HA 16(29.09)
รวม 64(25.50)

ต่อสังคมและชุมชน
Accreditation 40(33.90)
HA
Re-accreditation 22(28.21)
HA
No HA 19(34.55)
รวม 81(32.27)

*p-value < 0.05
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สรุปผลการวิจยั
โรงพยาบาลที่ผ่าน HA, โรงพยาบาลที่
Re-accreditation และโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA มี
ความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านการจัดการ (ภาวะการน�ำ
ด้านแรงจูงใจ ด้านการสือ่ สาร ด้านการมีสว่ นร่วม และ
ด้านการท�ำงานเป็นทีม) มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) แตกต่างกัน โดย
โรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA และโรงพยาบาลที่ Re-accreditation มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านการจัดการ มีผล
เป็นอย่างมาก (ระดับมาก) ต่อการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ในขณะทีโ่ รงพยาบาลที่
ไม่ผา่ น HA มีความคิดเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้น มี
ผลในระดับปานกลาง ต่อการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
โรงพยาบาลทีผ่ า่ น HA , โรงพยาบาลที่ Re-accreditation และโรงพยาบาลทีไ่ ม่ผา่ น HA มีการรับรู้
ประโยชน์ตอ่ โรงพยาบาล ต่อบุคลากร มีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) แตก
ต่างกัน โดยโรงพยาบาลทัง้ 3 กลุม่ มีการรับรูว้ า่ การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) มี
ประโยชน์ตอ่ โรงพยาบาล ต่อบุคลากร ต่อผูร้ บั บริการ
ต่อชุมชนและสังคม ในระดับปานกลาง

การอภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยด้านภาวะ
การน�ำ ด้านแรงจูงใจ ด้านการสือ่ สาร ด้านการมีสว่ น
ร่วม และด้านการท�ำงานเป็นทีม มีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) เมือ่ มองถึง
กรอบแนวคิดการพัฒนาตามคุณภาพโรงพยาบาล
(HA) ซึง่ น�ำแนวคิดการจัดการองค์กร มาตรฐาน MBNQA และมาตรฐาน TQA มาประยุกต์ใช้ ประกอบ
ไปด้วย การน�ำ การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล การมุง่ เน้นผูป้ ว่ ยและสิทธิผปู้ ว่ ย การ
วั ด วิ เ คราะห์ แ ละการจั ด การความรู ้ การจั ด การ
กระบวนการ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ(4) สอดรับกับการ
ศึกษาในครัง้ นี้ ทีร่ ะบุวา่ ด้านภาวะการน�ำ ด้านแรง
จูงใจ ด้านการสือ่ สาร ด้านการมีสว่ นร่วม และด้าน

งานวิจัย

การท�ำงานเป็นทีม มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ผ่านการรับรอง สอดรับ
กับหลายศึกษา เช่น การศึกษาของ หทัยนุช ภูเ่ พ็ง(5)
ทีท่ ำ� การศึกษาในพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน
ในภาคเหนือ พบว่า ปัจจัยสนับสนุนด้านลักษณะงาน
ปัจจัยสนับสนุนด้านผูน้ ำ� การได้รบั การอบรม และวุฒิ
การศึกษา มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (HA) ผ่านการรับรอง ,การศึกษาของ
จิรานีย์ สายสนัน่ ณ อยุธยา(6) ทีศ่ กึ ษาการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของโรงพยาบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานครฯ ระบุว่า การกระตุ้น
ติดตามการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องการให้ค�ำ
ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพ การสนับสนุนการท�ำงาน
เป็นทีมความยืดหยุ่นต่อการบริหารจัดการเป็นต้น
มีผลต่อการรับรองคุณภาพมาตฐานโรงพยาบาล (HA),
การศึกษาของ ราตรี ฉิมฉลอง(7) ทีศ่ กึ ษาในกลุม่ วิชาชีพ
พยาบาล โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 2,203
เตียง พบว่า ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ประสบความส�ำเร็จในการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)
ประกอบไปด้วย ผู้น�ำองค์กร การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร การท�ำงานเป็นทีม การสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพให้เกิดขึน้ ในองค์กร การปรับปรุง เรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลา การยึดผูป้ ว่ ย
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ความพร้อมด้านปัจจัย
พืน้ ฐานในการพัฒนา แกนน�ำท�ำงานคุณภาพทีม่ งุ่ มัน่
การใช้แผนกลยุทธ์ในการขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล การให้ความส�ำคัญกับความสุข
ของคนท�ำงานในการพัฒนาคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กร
การได้รับพลังอ�ำนาจ แรงจูงใจในการท�ำงาน และ
การให้ความส�ำคัญกับคุณค่าของคน, การศึกษาของ
ธีรวิทย์ ตัง้ จิตไพศาล(8) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง การพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล : กรณีศกึ ษาสถาบันบ�ำราศนราดูร
พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรง
พยาบาล ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการศึกษาและฝึก
อบรม ด้านความเป็นผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร ด้านวัฒนธรรม
องค์กร ด้านการมีสว่ นร่วมและท�ำงานเป็นทีม และการ
ศึกษาของธนพร มาสมบูรณ์(9) ทีศ่ กึ ษาปัจจัยทีม่ ผี ล
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ต่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมากที่สุดคือ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
การมีสว่ นร่วม นอกจากนีโ้ รงพยาบาลชุมชน ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช หลายแห่งเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่
บางแห่งยังไม่มผี บู้ ริหารสูงสุด ทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ แต่งตัง้ อย่าง
เป็นทางการ ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงพยาบาลชุมชน
และมีการโยกย้ายต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานบ่อยครัง้
จึงส่งผลให้มที ศิ ทางการน�ำ การท�ำงานเป็นทีม ฯลฯ
ทีไ่ ม่ชดั เจนและขาดความต่อเนือ่ ง
ในส่วนของการรับรู้ประโยชน์การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ของโรงพยาบาล
ชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีผ่ า่ นและไม่ผา่ น
HA มีการรับรู้ประโยชน์การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ว่ามีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพ แตกต่างกัน เนือ่ งจากโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
มีระยะเวลาในการพัฒนาคุณภาพ การด�ำเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ ความต่อเนือ่ งในการพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรมีประสบการณ์ในการท�ำงานคุณภาพ (HA)
การสือ่ สารภายในองค์กร การน�ำภายในองค์กร ฯลฯ
ซึ่ ง ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ย ่ อ มส่ ง ผลท� ำ ให้ เ กิ ด การรั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์ ข องพั ฒนาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานโรง
พยาบาล (HA) แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจยั ไปใช้
จากผลศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่า ปัจจัยด้านการ
จัดการ ซึง่ ประกอบด้วยภาวะการน�ำ ด้านแรงจูงใจ
ด้านการสื่อสาร ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการ
ท� ำ งานเป็ น ที ม มี ผ ลต่ อ การพั ฒนาคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ควรออกแบบกิจกรรม
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าว เช่น
การจัดทีมพัฒนาคุณภาพในแต่ละด้าน ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) การนิเทศงาน การ
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การประกวดกิจกรรม
CQI ฯลฯ เพือ่ ให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาล (HA)
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่ ยโรคเบาหวานชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ
โรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Self - Care Behaviors of Diabetes Patients with Non-Insulin
in LanSaka Hospital, Nakhon Si Thammarat province

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองกับระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน (ชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ ) ทีม่ ารับการรักษาในโรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เก็บข้อมูลวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2559 ประชากรคือ ผูท้ ไี่ ด้รบั การวินจิ ฉัย
จากแพทย์วา่ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1,508 คน กลุม่ ตัวอย่างค�ำนวณโดยใช้สตู รของ Yamane (1967) ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 และมีความ คลาดเคลือ่ นร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 317 คน และใช้
วิธกี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยให้ทกุ หน่วยของ ประชากรมีโอกาสในการถูกเลือกเท่า
กัน โดยการจับสลาก เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสัมภาษณ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและประยุกต์
ตามแนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม (Orem Self – care Theory) ประกอบด้วย พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ปัญหาอุปสรรคการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด 5 ด้าน คือ การควบคุมอาหาร การออกก�ำลังกาย การ
ใช้ยาและติดตามการรักษา สุขภาพอนามัยด้านจิตใจ การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ตรวจสอบความ
ตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทดสอบความเชือ่ มัน่ ของแบบสัมภาษณ์โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้คา่ เท่ากับ 0.89 สถิตทิ ใี่ ช้ คือ ร้อยละ ค่า
ความถี่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าเฉลีย่ ค่าต�ำ่ สุด ค่าสูงสุด สถิตเิ ชิงอนุมาน ใช้ Chi – square Test และ
Fisher s Exact Test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.9 อายุเฉลีย่ 59.55 ปี ศาสนาพุทธ
ร้อยละ 100 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 54.6 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 71.9 สถานภาพสมรส
คู่ ร้อยละ 71.9 มีรายได้ตอ่ เดือน 1,001 – 3,000 บาท ร้อยละ 48.3 เฉลีย่ ต่อเดือน 3,357.81 บาท ราย
ได้เพียงพอกับค่าใช้จา่ ย ร้อยละ 56.5 ระยะเวลาของการเจ็บป่วยในกลุม่ น้อยกว่า 6 ปี ร้อยละ 60.9 ระยะ
เวลาของการเจ็บป่วยเฉลี่ย 5.03 ปี มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 64.1 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 75.9
มีโรคแทรกซ้อน ร้อยละ 25.0 โรคต้อกระจกและผืน่ คัน ร้อยละ 37.9 ค่าดัชนีมวลกายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 49.8 ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูง (มากกว่า 140 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ร้อยละ 42.3
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พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม 5 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 82.5 ค่าเฉลีย่ 2.72 ด้านที่
1 พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการควบคุมอาหาร อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 2.87 ผูป้ ว่ ยร้อยละ
39.1 มีปญ
ั หาและอุปสรรคในการควบคุมอาหาร ร้อยละ 76.0 คิดว่าอาหารน่ากิน ด้านที่ 2 พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองเกีย่ วกับการออกก�ำลังกาย อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง ค่าเฉลีย่ 2.22 ผูป้ ว่ ยร้อยละ 70.3 มีปญ
ั หา
อุปสรรคในการออกก�ำลังกาย ร้อยละ 57.8 ไม่มเี วลาออกก�ำลังกาย ด้านที่ 3 พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ ว
กับการใช้ยาและติดตามการรักษา อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ 3.42 ผูป้ ว่ ยร้อยละ 21.9 มีปญ
ั หาอุปสรรคในการใช้
ยาและติดตามการรักษา ร้อยละ 71.4 เบือ่ การกินยา กินก็ไม่หายขาด ด้านที่ 4 พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ ว
กับการดูแลสุขภาพอนามัยด้านจิตใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 2.70 ร้อยละ 60.9 มีปญ
ั หาอุปสรรคใน
เรือ่ งสุขภาพจิตอนามัยด้านจิตใจ ร้อยละ 51.3 มีอาการหงุดหงิดง่าย ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ด้านที่ 5
พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง ค่าเฉลีย่ 2.48
ผูป้ ว่ ยร้อยละ 57.8 มีปญ
ั หาอุปสรรคในการป้องกันแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 81.1 ไม่ชอบออกก�ำลังกาย
ผลการทดสอบทางสถิตพิ บว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
มีความสัมพันธ์กบั ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวาน (P – value = 0.041)
ข้อค้นพบจากการวิจยั พบว่า ถึงแม้วา่ ผูป้ ว่ ยจะมีพฤติกรรมการใช้ยาและการติดตามการรักษาในระดับ
ดี แต่ไม่ได้สง่ ผลให้ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยอยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้ ดังนัน้ ควรส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลตนเองร่วมด้วย เพือ่ ควบคุมโรคให้อยูใ่ นสภาวะทีเ่ หมาะสม และป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยการพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองรายบุคคล รายโรค
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน (ชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ )
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Abstract
This descriptive research aimed to compare relation between self-care behaviors of diabetes
with non-insulin dependent in LanSaka Hospital, Nakhon Si Thammarat province from the 1st of
March to 31th of May 2559. The diagnosed population of diabetes is 1,508 persons that has 95
percentage confidence level and 5 Percentage error of 317 samples. The statistics is used with
sample random sampling by questions interview. The research instrument is questionnaire that
adapted from Orem Self-care Theory. It is consist of self-care behaviors with food control, exercise,
used drug, mental Health and complication prevention. The content validity was tested by 3 experts.
The reliability of the interview form is using the alpha formula that has 0.89 Cronbach’s coefficient.
The used statistics are percentage, frequency, standard deviation, mean, minimum, maximum,
inferential statistics, chi-square test, and Fisher’s Exact test with 0.05 significant level.
The research found that the majority of respondents were female approx. 71.9% and have
mean age 59-55 years. They are Buddhism 100% and their career is agriculture approx. 54.6%.
Their education is primary level approx. 71.9% and they are marital status approx. 71.9%. They
have monthly income 1,001 - 3,000 baht about 48.3%. However the average monthly income is
3,357.81 baht. Revenue was enough to expense is approx. 56.5%. The less than 6 years duration
of sickness group is approx. 60.9% and the 5.03 years average of illness has routine disease
approx. 64.1% with 75.9% of hypertension and 25% of complications. Besides with 37.9% of
cataract and rash. Their BMI is higher than the standard approx. 49.8% and their blood sugar are
high (more than 140 milligrams percent) approx. 42.3%.
Self-care behaviors in 5 aspects were at the moderate level approx. 82.5% and their mean
is 2.72. The first aspect is about food control is in moderate level and its mean is 2.87. The 39.1%
of patients have problems with food control and 76.0% thought that the food was good. The
second aspect is about exercise that is in improvement level with its mean is 2.22%. The 70.3%
of patients has problems to exercise and 57.8% does not exercise time. The third aspect is about
used drug and follow-up is in good level with its mean 3.42. However the 21.9% of patients have
difficulty in using drugs and 71.4% of patients have bored cured drug. The 4th aspect is mental
health problem is found that 51.3% of patients have edgy and cannot self-control emotion. The
5th aspect is prevention complications that is in improvement level and its mean is 2.48. The
57.8% of patients have difficulty in prevention complications and the 81.1% of patients do not like
exercise.
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The results of the statistical tests showed that Self-care behaviors in prevention complications
have relation with diabetic blood sugar (P - value = 0.041).
Findings from the research found that the used drug and follow up treatment behaviors
is not concern with normal blood sugar level. Although the patients have good drug behavior and
follow up treatment. The blood glucose level in the patient is not normal. So the diabetes patients
should be encouraged to change their self-care behaviors to control the disease in the appropriate
condition and complication prevention with the development of each person and each disease in
self-care behavior modification program.

Suggestions:
1. Developing services in Chronic disease (diabetes-high blood pressure) by in-depth
interview in order to gainmore information, benefits including using alternative medicine.
2. Should have qualitative research relating service management in primary care unit with
family participation.
3. Developing application for management of self-care behaviors including the management
of unsuitable self-care behaviors, the prediction of complications if self-care behaviors are unchanged
in order to raise awareness and to plan their own self-care.
Keyword : Self-Care Behaviors , Diabetes Patients (with Non-Insulin)
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บทน�ำ

โรคเบาหวานเป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญทางด้ า น
สาธารณสุขของโลก องค์การอนามัยโลก (WHO)
รายงานว่าสถานการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง ในปี พ.ศ. 2552 ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานมี
จ�ำนวน 108 ล้านคน เพิม่ ขึน้ เป็น 422 ล้านคนในปี
พ.ศ. 2557 และมีผเู้ สียชีวติ จากโรคเบาหวานจ�ำนวน
1.5 ล้านคน นอกจากนีย้ งั พบว่าประชากรทัว่ โลกที่
มีอายุมากกว่า 18 ปี ป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 4.7 เป็นร้อยละ 8.5 ซึง่ ในปัจจุบนั ประชากร
วัยผูใ้ หญ่ 1 ใน 11 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ข้อมูล
จากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ พบว่ามีผปู้ ว่ ยเบา
หวานทัว่ โลกแล้ว 285 ล้านคน ซึง่ หากไม่มกี ารป้องกัน
และควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คาดว่าจะมีจำ� นวนผูป้ ว่ ย
เบาหวานทัว่ โลก เพิม่ มากกว่า 435 ล้านคน ในปี พ.ศ.
2573( 1) ในประเทศไทย จากการส�ำรวจสถานะสุขภาพ
อนามัยคนไทย (อายุ 15 ปี ขึน้ ไป) ครัง้ ที่ 2 พ.ศ.
2539 – 2540 เมือ่ เปรียบเทียบกับ ครัง้ ที่ 3 ปี พ.ศ.
2546 – 2547 พบความชุกเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 4.40
เป็นร้อยละ 6.90 และครัง้ ที่ 4 พ.ศ.2551 – 2552
พบว่าคนไทย อายุ 15 ปี ขึน้ ไป ประมาณ 3.46 ล้าน
คน ก�ำลังเผชิญกับโรคเบาหวาน จากการรายงานของ
องค์กรอนามัยโลก ในปี พ.ศ.2555 พบว่ามีผปู้ ว่ ยเป็น
โรคเบาหวาน 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใ้ หญ่เป็น
โรคเบาหวาน ซึง่ ปัจจุบนั ทัว่ โลกพบผูป้ ว่ ย โรคเบาหวาน
371 ล้านคน และเป็นผูม้ คี วามเสีย่ งต่อโรคเบาหวาน
ประมาณ 280 ล้านคน คาดว่าปีพ.ศ. 2573 จะมี
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานถึง 500 ล้านคน (14)
ประเทศไทยในปี 2558 พบว่ามีอตั ราผูเ้ สีย
ชีวติ จากโรคเบาหวาน คิดเป็น 17.8 ต่อแสนประชากร
ซึง่ มีแนวโน้มสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับ ปี 2555 คิดเป็นอัตรา
13.2 ต่อแสนประชากร หรือเฉลี่ยวันละ 22 คน
โดยมีผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ�ำนวน 674,826 ครั้ง
นอกจากนีจ้ ากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
(ส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรค กระทรวง
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สาธารณสุข,2558) จากสถานการณ์โรคเบาหวานใน
ปัจจุบนั มีผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ข้อมูลจากสมาพันธ์เบาหวานโลกคาดการณ์ว่าในปี
2583 จะมีผปู้ ว่ ยเบาหวานทัง้ หมด 642 ล้านรายทัว่
โลก และในประเทศไทยจะมีผปู้ ว่ ยเบาหวานเพิม่ ขึน้
เป็น 5.3 ล้านราย โดยในแต่ละวันจะมีจ�ำนวนผู้
เสียชีวติ จากโรคเบาหวาน 200 คน หรือ 8 รายต่อ
ชัว่ โมง และมีเพียงร้อยละ 10 ของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ี
ชีวิตอยู่โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และยังมี
ประชากรทีเ่ สีย่ งทีจ่ ะป่วยจากโรคนีอ้ กี ประมาณ 10
ล้านคน(1) (สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International
Diabetes Federation: IDF, 2558) ซึง่ ปัจจุบนั ทัว่
โลกมีผเู้ สียชีวติ ด้วยโรคเบาหวาน 4 ล้านคนต่อปี ปี
พ.ศ. 2558 พบว่ามีผเู้ สียชีวติ จากโรคเบาหวาน ทัง้ หมด
7,949 คน หรือเฉลีย่ วันละ 24 คน และมีผปู้ ว่ ยโรค
เบาหวานเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ�ำนวน 674,986 ครัง้ คิดเป็นอัตราป่วย
1058.75 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูลจากส�ำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,2559)
โรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี พ.ศ.
2557 - 2559 จ�ำนวน 1,756 1,809 และ 1,761
คน คิดเป็นอัตราป่วย 2.70 2.78 และ 2.71 ต่อ
ประชากรแสนคน ตามล�ำดับ จากข้อมูลย้อนหลัง 3
ปี จะเห็นว่าอัตราป่วยโรคเบาหวานของประชาชนใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลาน
สกา เพิม่ มากขึน้ และเป็นปัญหาส�ำคัญ ถ้าหากผูป้ ว่ ย
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ดีอาจจะ
ท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนซึง่ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ได้ การ
ทีผ่ ปู้ ว่ ยโรคเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดได้ดี อาจจะมีสาเหตุมาจาก การดูแลสุขภาพ
ของตนเองในด้านการควบคุมอาหาร การรับประทาน
ยา การออกก�ำลังกายไม่ถกู ต้อง และการไม่มาตรวจ
ตามนัดของแพทย์
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ
โรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองกับระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ ใน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแล
ตนเองของโอแรม (Orem Self – care theory) เพือ่
น�ำผลที่ได้จากการศึกษามาวางแผนพัฒนาการให้
ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
(Self – care) ของผูป้ ว่ ยเบาหวานทัง้ ในระดับปัจเจก
และระดับกลุม่

2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การดูแลตนเอง กับระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลลานสกา อ� ำ เภอลานสกา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช

ขอบเขตของการวิจยั

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองกับระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ ทีไ่ ด้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
รับการวินจิ ฉัยจากแพทย์ และได้รบั การขึน้ ทะเบียน
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ เป็นผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานในปี 2559 ของโรงพยาบาล
ปัญหาอุปสรรคต่อการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
และระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ชนิด จ�ำนวน 317 คน
ไม่พงึ่ อินซูลนิ ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลลานสกา
อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธดี ําเนินการวิจยั (Methods)
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงวิเคราะห์ เพือ่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเอง
กับระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน (ชนิด
ไม่พงึ่ อินซูลนิ ) ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลลานสกา
อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ประชากรที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์วา่ เป็นโรคเบาหวาน ชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ (Noninsulin-dependent diabetes mellitus) และได้รบั
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานในปี 2559
ของโรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัด

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ
โรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช จ�ำนวน 1,508 คน ค�ำนวณขนาด
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ Yamane (1967) ได้
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 317 คน และใช้วธิ กี ารสุม่
อย่างง่ายโดยการจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการประยุกต์มาจากแบบสัมภาษณ์ของ
ศรียา วัฒนพาหุ(3) และผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุง โดยศึกษา
จากต�ำรา เอกสาร วารสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สร้าง
แบบสัมภาษณ์ โดยใช้คำ� ถามของการวิจยั วัตถุประสงค์
ของการวิจยั และกรอบแนวคิดของการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นก
รอบในการสร้างเครือ่ งมือ หาความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา
(Content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่าน
เป็นผูต้ รวจสอบความตรงของเนือ้ หา หลังจากผ่านการ
พิ จ ารณาของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ ว ผู ้ ศึ ก ษาน� ำ แบบ
สัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขให้ถกู ต้องและมีความเหมาะ
สม น�ำแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์ (Try out
Interview) กับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานจ�ำนวน 30 คน เพือ่
ทดสอบความเชือ่ มัน่ ของแบบสัมภาษณ์โดยใช้สตู รสัม
ประสิ ท ธิ แ อลฟ่ า (Coefficient) ของครอนบั ค
(Cronbach) ได้คา่ เท่ากับ 0.89
แบบสัมภาษณ์แบ่งออก 3 ส่วน คือข้อมูล
ทัว่ ไป ข้อมูลด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง 5 ด้าน
(การควบคุมอาหาร การออกก�ำลังกาย การใช้ยาและ
การติดตามการรักษา สุขภาพอนามัยด้านจิตใจ และ
การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน) และข้อมูลด้าน
ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำพฤติกรรมดูแลตนเอง
ของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน

งานวิจัย

คือน�ำคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนรวม
กันแล้ว เมือ่ ให้คะแนนครบทุกข้อแล้วมีเกณฑ์การคิด
คะแนนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โดยน�ำ
คะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต�ำ่ สุดแล้วหารด้วยจ�ำนวน
ชัน้ แล้วน�ำมาแปลผลคะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ ย 3.25 – 4.00 หมายถึ ง
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานอยู่ใน
ระดับดี
คะแนนเฉลี่ ย 2.50 – 3.24 หมายถึ ง
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานอยู่ใน
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 1.75 – 2.49 หมายถึ ง
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ ย 1.00 – 1.74 หมายถึ ง
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานอยู่ใน
ระดับไม่ดี
วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่บ้าน ข้อมูล
ทุตยิ ภูมเิ ก็บข้อมูลโรคประจ�ำตัวผูป้ ว่ ยจากแบบบันทึก
ประวัตกิ ารรักษาพยาบาล (OPD CARD) ของผูป้ ว่ ย
เบาหวานทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ใช้ความถีร่ อ้ ยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองจ�ำแนกตามรายข้อ รายด้าน และโดยรวม
ใช้คา่ เฉลีย่ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การดูแลตนเอง 5 ด้าน ต่อระดับน�้ำตาลในเลือด
การแปลผลคะแนน พฤติกรรมการดูแล ของผู้ป่วยเบาหวาน ใช้สถิติ Chi – square Test
ตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ และ Fisher’s Exact Test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ
ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง และไม่ดี การคิดคะแนน ทางสถิติ 0.05
เพือ่ แบ่งระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยเบา
หวาน รายข้อ รายด้านและภาพรวม ใช้เกณฑ์เดียวกัน
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ
โรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการวิจยั (Results)
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ ชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ (Non-insulin-dependent
diabetes mellitus) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่าเป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.9 อายุ 60 ปีขนึ้ ไป
ร้อยละ 45.4 อายุเฉลี่ย 59.55 ปี ศาสนาพุทธ
ร้อยละ 100.0 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 54.6 การ

ศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 71.9 สถานภาพ
สมรสคู่ ร้อยละ 71.9 รายได้ตอ่ เดือน 1,001 – 3,000
บาท ร้อยละ 48.3 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 3,357.81
บาท รายได้เพียงพอกับค่าใช้จา่ ย ร้อยละ 56.5 ระยะ
เวลาป่วยโรคเบาหวานน้อยกว่า 6 ปี ร้อยละ 60.9
ระยะเวลาป่วยโรคเบาหวาน เฉลี่ย 5.03 มีโรค
ประจ�ำตัว ร้อยละ 64.1 มีโรคแทรกซ้อน ร้อยละ 25.0
ค่าดัชนีมวลกายสูงกว่า กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
49.8 ค่าระดับน�้ำตาลในเลือดสูง (มากกว่า 140
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ร้อยละ 42.3

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลลานสกา
อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำแนกตามระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ระดับน้ำ�ตาลในเลือด
ปกติ ( น้อยกว่า 126 mg% )
เสีย่ ง ( อยูร่ ะหว่าง 126 – 140 mg%)
สูง ( มากกว่า 140 mg%)

จำ�นวน
109
74
134

ร้อยละ
34.4
23.3
42.3

รวม

317

100.0

ค่าเฉลีย่ = 138.98 mg%

S.D. = 27.69

Min = 101 mg%

Max = 244 mg%

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองรายด้าน
ของผูป้ ว่ ยเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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พฤติกรรมการดูแลตนเองรายด้าน
1. การควบคุมอาหาร
2. การออกกำ�ลังกาย
3. การใช้ยาและติดตามการรักษา
4. การดูแลสุขภาพอนามัยด้านจิตใจ
5. การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน

X
2.87
2.22
3.42
2.70
2.48

S.D.
0.34
0.71
0.35
0.53
0.45

ระดับพฤติกรรม
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง

รวม

2.72

0.23

ปานกลาง
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ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการ
ควบคุมอาหาร ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดูแลตนเอง
เกีย่ วกับการควบคุมอาหาร อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อย
ละ 80.6 ค่าเฉลีย่ 2.87 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3.89
อยู่ในระดับดี คือข้อที่ 7.) การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ เช่น ยาดองเหล้า ไวน์ เบียร์ สุรา ข้อทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ 2.03 อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง คือ
ข้อที่ 4. ) การกินอาหารทีม่ ไี ขมันมาก เช่น ปลาทอด
ไข่ทอด ไก่ทอด เนือ้ หมูตดิ มัน ข้าวผัด ก๋วยเตีย๋ วผัด
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการ
ออกก�ำลังกาย ผูป้ ว่ ยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองเกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ร้อยละ 14.3 ค่าเฉลีย่ 2.22 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
มากทีส่ ดุ 3.75 อยูใ่ นระดับดี คือข้อที่ 7.) ท่านออก
ก�ำลังกายอย่างรีบเร่งเมือ่ ไม่มเี วลา ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อย
ทีส่ ดุ 1.56 อยูใ่ นระดับไม่ดี คือข้อที่ 5.) เวลาออก
ก�ำลังกายท่านสังเกตอาการผิดปกติ เช่น หน้ามืด
ตาลาย ใจสั่นคล้ายจะเป็นลม และพฤติกรรมข้อที่
น่าสนใจ ข้อที่ 6.) การสวมรองเท้าทุกครั้งขณะ
ออกก�ำลังกาย มีค่าเฉลี่ย 2.02 อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการ
ใช้ยาและติดตามการรักษา ผูป้ ว่ ยเบาหวานมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองเกีย่ วกับการใช้ยาและติดตามการรักษา
อยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 78.1 ค่าเฉลีย่ 3.42 ข้ออยูใ่ น
ระดับดี ทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3.95 คือข้อที่ 9.) เมือ่
ท่านมีอาการดีขึ้นท่านหยุดกินยาเองโดยไม่ปรึกษา
แพทย์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยท�ำมากที่สุด ร้อยละ
98.4 รองลงมาท�ำสม�ำ่ เสมอ ร้อยละ 1.6 ส่วนข้อทีอ่ ยู่
ในระดับต้องปรับปรุง มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ 2.34 คือ
ข้อที่ 7.) การแสวงหาความรูใ้ นการดูแลตนเองเกีย่ ว
กับโรคเบาหวาน ผูป้ ว่ ยท�ำบางครัง้ ร้อยละ 31.1 และ
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พฤติกรรมข้อทีน่ า่ สนใจ คือข้อที่ 1.) ท่านมาพบแพทย์
ตามนัดถึงแม้ไม่มอี าการผิดปกติ อยูใ่ นระดับดี มีคา่
เฉลีย่ 3.92 ผูป้ ว่ ยท�ำสม�ำ่ เสมอ ร้อยละ 95.3 รองลง
มาผูป้ ว่ ยท�ำนานๆ ครัง้ ร้อยละ 3.1 ข้อที่ 4.) ท่านได้
งดอาหารและน�้ำหลังเที่ยงคืนก่อนมาเจาะเลือดหา
ระดับน�ำ้ ตาล อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่ 3.91 ผูป้ ว่ ยท�ำ
สม�ำ่ เสมอมากทีส่ ดุ ร้อยละ 96.9 รองลงมา ผูป้ ว่ ยไม่
เคยท�ำ ร้อยละ 3.1
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยด้านจิตใจ ผูป้ ว่ ยเบาหวานมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยด้านจิตใจ อยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.2 ค่าเฉลีย่ 2.70 ข้อที่
มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3.46 อยูใ่ นระดับดี คือข้อที่ 5.) มี
การท่านเล่าเรือ่ งการเจ็บป่วยให้บคุ คลอืน่ ฟังโดยไม่ปดิ
ปัง ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทำ� สม�ำ่ เสมอมากทีส่ ดุ ร้อยละ 69.9
ส่วนข้อทีอ่ ยูใ่ นระดับไม่ดี มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ 1.63
คือข้อที่ 2.) เมือ่ ท่านมีเรือ่ งไม่สบายใจเกีย่ วกับโรคที่
ท่ า นเป็ น อยู ่ ท่ า นปรึ ก ษาปั ญ หาเพื่ อ ผ่ อ นคลาย
ความเครียดกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ผูป้ ว่ ยไม่เคยท�ำ
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 68.8
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการ
ป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ผูป้ ว่ ยเบาหวานมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไข
ภาวะแทรกซ้อน อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 46.8
ค่าเฉลีย่ 2.48 อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 46.8
ข้อทีอ่ ยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3.81 คือข้อที่
7.) การสวมรองเท้าก่อนออกจากบ้าน เพือ่ ป้องกันการ
เกิดแผลทีเ่ ท้า ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทำ� สม�ำ่ เสมอมากทีส่ ดุ
ร้อยละ 89.1 ส่วนข้อทีอ่ ยูใ่ นระดับไม่ดมี คี า่ เฉลีย่ น้อย
ทีส่ ดุ 1.44 คือข้อที่ 1.) การไปพบแพทย์เพือ่ ตรวจ
ความผิดปกติของไต ผูป้ ว่ ยไม่เคยท�ำและท�ำนานๆ ครัง้
ร้อยละ 70.3
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ตารางที่ 3 แสดงจ�ำนวนและร้อยละ ของผูป้ ว่ ยเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลลานสกา
อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำแนกตามระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองภาพรวม
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองภาพรวม
ไม่ดี (1.00 – 1.74 คะแนน)
ต้องปรับปรุง (1.75 – 2.49 คะแนน)
ปานกลาง ( 2.50 – 3.24 คะแนน )
ดี ( 3.25 – 4.00 คะแนน )
รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

0
50
262
6
317

0.0
15.7
82.5
1.8
100.0

ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองภาพรวม ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 82.5 ค่าเฉลีย่ 2.72 ด้านทีอ่ ยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3.42 คือ
ด้านที่ 3 การใช้ยาและติดตามการรักษา ส่วนด้านทีอ่ ยูใ่ นระดับต้องปรับปรุงมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ 2.22 คือ
ด้านที่ 2 การออกก�ำลังกาย
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองกับระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวาน พบว่า
พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนมีความสัมพันธ์กบั ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ของผูป้ ว่ ยเบาหวานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P – value = 0.041)
ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวานในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ�ำแนกตามระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนและ
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
จำ�นวน
ไม่ดี
ร้อยละ
จำ�นวน
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ
จำ�นวน
ปานกลาง
ร้อยละ
จำ�นวน
ดี
ร้อยละ
จำ�นวน
รวม
ร้อยละ
Fisher’ Exact Test
N = 317
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ระดับน้ำ�ตาลในเลือด
ปกติ
เสี่ยง
สูง
15
0
0
100.0
0.0
0.0
46
36
66
31.0
24.1
44.8
36
25
62
29.2
20.8
50.0
5
16
10
16.7
50.0
33.3
102
77
138
32.3
24.2
43.5
P – value = 0.041*

รวม
15
100.0
148
100.0
123
100.0
31
100.0
317
100.0
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ผูป้ ว่ ยเบาหวานมีปญ
ั หาและอุปสรรคต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการควบคุมอาหาร ร้อยละ
39.1 การออกก�ำลังกาย ร้อยละ 70.3 การใช้ยาและติดตามการรักษา ร้อยละ 21.9 สุขภาพอนามัยด้านจิตใจ
ร้อยละ 60.9 และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 57.8

อภิปรายผลและสรุป (Discussion and Conclusion)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.9 กลุม่ อายุ 60 ปีขนึ้ ไป ร้อยละ 45.4 อายุเฉลีย่ 59.55 ปี
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.0 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 54.6 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 71.9
สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 71.9 สอดคล้องกับการศึกษาของนิภาพร ปูนอน( 4 ) และอมรรัตน์ ภิรมย์ชม และ
คณะ(5) พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สอดคล้องกับการศึกษาของดุษฎี พวงสุมาลย์ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
(11)
มีสถานภาพสมรสคู่ จบเพียงชัน้ ประถมศึกษา มีอายุระหว่าง 40-60 ปี มีรายได้ตอ่ เดือนในช่วง 1,001 –
3,000 บาท ร้อยละ 48.3 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 3,357.81 บาท รายได้เพียงพอกับค่าใช้จา่ ย ร้อยละ 56.5
ระยะเวลาของการป่วยด้วยโรคเบาหวานเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงน้อยกว่า 6 ปี ร้อยละ 60.9 ระยะเวลาของการเจ็บป่วย
เฉลีย่ 5.03 มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 64.1 มีโรคแทรกซ้อน ร้อยละ 25.0 ค่าดัชนีมวลกายสูงกว่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 49.8 ค่าระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูง (มากกว่า 140 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ร้อยละ 42.3
2. พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการควบคุมอาหาร
ผูป้ ว่ ยเบาหวานส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการ ดูแลตนเองเกีย่ วกับการควบคุมอาหาร อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ร้อยละ 2.87 สอดคล้องกับการศึกษาของทัศนีย์ เทอดจิตไพศาล และคณะ(10) ผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมในการ
รับประทานส้ม กล้วยน�ำ้ ว้า มากกว่า 1 ผล การรับประทานแตงโม ฝรัง่ มะละกอ มากกว่า 6 - 8 ค�ำ การรับ
ประทานอาหารทีม่ ไี ขมันมาก เช่น ปลาทอด ไข่ทอด ไก่ทอด เนือ้ หมูตดิ มัน ข้าวผัด ก๋วยเตีย๋ วผัด การกินอาหาร
ทะเล เช่น กุง้ ปลาหมึก หอยแครง หอยแมลงภู่ ซึง่ เป็นอาหารทะเลทีม่ โี คเลสเตอรอลสูง ซึง่ พฤติกรรมการดูแล
ตนเองเกีย่ วกับการควบคุมอาหารการรับประทานอาหารทัง้ หลายทีก่ ล่าวมา ผูป้ ว่ ยรับประทานเกินปริมาณย่อม
ส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของระดับน�ำ้ ตาลในเลือดผูป้ ว่ ยเบาหวานควรรับประทานอาหารทีม่ เี ส้นใยเมือ่ รับประทาน
อาหารทีม่ เี ส้นใยเข้าไปพร้อมน�ำ้ ตาลกว่าน�ำ้ ตาลจะดูดซึมเส้นใยจะจับน�ำ้ ตาลไว้กอ่ นแต่ไม่ได้จบั ไว้ตลอดจะปล่อย
คืนให้ชา้ ๆ เพราะฉะนัน้ น�ำ้ ตาลในเลือดจะขึน้ ช้าๆ ตับอ่อนไม่ตอ้ งท�ำงานหนักมาก เมือ่ น�ำ้ ตาลขึน้ ช้าอินซูลนิ ก็
จะหลัง่ ช้าๆ เซลล์ไม่ตอ้ งท�ำงานหนักมากและการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ ก็จะลดลง
3. ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการออกก�ำลังกาย
ผูป้ ว่ ยเบาหวานส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการออกก�ำลังกาย อยูใ่ นระดับดี เพียง
ร้อยละ 12.7 สอดคล้องกับการศึกษาของทัศนีย์ เทอดจิตไพศาล และคณะ(10) ผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมเวลาออก
ก�ำลังกายไม่ได้สงั เกตอาการผิดปกติ เช่น หน้ามืดตาลาย ใจสัน่ คล้ายจะเป็นลม ซึง่ จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดต�ำ่ ขณะทีอ่ อกก�ำลังกาย เป็นลม และอาจเสียชีวติ ได้ ก่อนออกก�ำลังกายไม่มกี ารวอร์ม ไม่ได้
ออกก�ำลังกาย เช่น เดินเร็ว วิง่ เหยาะๆ ปัน่ จักรยาน ไม่ได้ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอทุกวันหรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 15 – 20 นาที และไม่ได้ได้บริหารมือ และเท้าเป็นพิเศษ เช่นหมุนข้อมือ ข้อเท้า ไม่
ได้สวมรองเท้าทุกครัง้ ขณะออกก�ำลังกาย และในการออกก�ำลังกายไม่ได้เลือกให้เหมาะสมกับเพศ วัย และ
ความชอบของตนเอง ซึง่ พฤติกรรมเกีย่ วกับการไม่ออกก�ำลังกายทีก่ ล่าว จัดว่าเป็นพฤติกรรมทีไ่ ม่
ถูกต้องส�ำหรับทุกคนและโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานต้องส่งเสริมพฤติกรรมออกก�ำลังกายอย่าง
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ
โรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สม�ำ่ เสมอ การรักษาระดับน�ำ้ ตาลในเลือดจึงจะอยูใ่ นระดับปกติ สอดคล้องกับการศึกษาของอมรรัตน์ ภิรมย์
ชมและอนงค์ หาญสกุล (5) ที่พบว่าผู้ป่วยเบาหวานคิกว่าการออกก�ำลังกายนั้นคือภาระงานที่ท�ำอยู่ประจ�ำ
ประกอบกับส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ มีขอ้ จ�ำกัดเกีย่ วกับการเคลือ่ นไหวของกล้ามเนือ้ และกระดูก จึงเป็นอุปสรรค
ในการออกก�ำลังกาย
4. พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการใช้ยาและติดตามการรักษา
ผูป้ ว่ ยเบาหวานส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการใช้ยาและติดตามการรักษา อยูใ่ น
ระดับดี ร้อยละ 78.1 และยังมีพฤติกรรมทีไม่ถกู ต้องในส่วนรายละเอียด เช่น ไม่ได้แสวงหาความรูใ้ นการดูแล
ตนเองเกีย่ วกับโรคเบาหวาน สอดคล้องกับการศึกษาของอมรรัตน์ ภิรมย์ชมและอนงค์ หาญสกุล(5) ทีพ่ บว่า
ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งโรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ยังมีพฤติกรรมไม่งดอาหารและน�ำ้ หลังเทีย่ งคืนก่อนมาเจาะเลือดหาระดับน�ำ้ ตาลเป็นประจ�ำ ซึง่ ส่งผลให้ระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดสูง และมีปญ
ั หาเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ ตามมา มีการรับประทานยา ด้วยตนเอง เป็น
2 เท่า ในมือ้ ถัดไป เมือ่ ลืมกินยาเบาหวาน ซึง่ ยังขาดหลักวิชาการรองรับ และเมือ่ มีอาการดีขนึ้ หยุดกินยาเอง
โดยไม่ปรึกษาแพทย์ซงึ่ จะท�ำให้มภี าวะเสีย่ งต่อผูป้ ว่ ยเบาหวานได้ ผูป้ ว่ ยยังรับประทานยาสมุนไพร เช่น ยาต้ม
ยาหม้อ ยาลูกกลอน จากการได้รบั สือ่ โฆษณาด้านต่างๆ เกีย่ วกับการใช้ยาสมุนไพร และขาดการแนะน�ำจาก
ผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการใช้ยาและติดตามการรักษา ทีก่ ล่าวมาข้าง
ต้น ต้องมีการปรับปรุงเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดอยูใ่ นระดับปกติ
5. พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยด้านจิตใจ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยทางด้านจิตใจ อยูใ่ นระดับ
ดีเพียง ร้อยละ15.9 ผูป้ ว่ ยยังไม่มกี ารปรึกษาปัญหาเกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็นอยูเ่ พือ่ ผ่อนคลายความเครียดกับเจ้า
หน้าทีส่ าธารณสุข สอดคล้องกับการศึกษาของณิชานาฏ สอนภักดี (6) ทีพ่ บว่า การให้ขอ้ มูลข่าวสารสามารถ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ และการปฏิบตั ใิ นการดูแลสุขภาพทีด่ ขี นึ้ อธิบายได้ การได้รบั ข่าวสารเกีย่ ว
กับโรคเบาหวาน จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เป็นการเพิม่ พูนความรู้ ให้แก่ผปู้ ว่ ยโรคเบาหวาน หรือข่าวสารเรือ่ งโรคเบาหวานกลาย
เป็นสิง่ กระตุน้ และสนับสนุนให้สามารถตัดสินใจปรับเปลีย่ นการปฏิบตั ใิ นการดูแลสุขภาพตนเองให้ถกู ต้องได้
การขาดการผ่อนคลายจากการไปเทีย่ วหรือพักผ่อนตากอากาศนอกสถานที่ ผูป้ ว่ ยไม่ยอมรับเกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็น
อยู่ ส่วนหนึง่ ยังไม่คอ่ ยเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ สังคมเนือ่ งมาจากสภาพร่างกายไม่เอือ้ อ�ำนวยในการท�ำกิจกรรม
พฤติกรรมอนามัยด้านจิตใจทีก่ ล่าวมาจะต้องมีการปรับปรุงให้ผปู้ ว่ ยมีสขุ ภาพจิตทีด่ ขี นึ้ จะท�ำให้สง่ ผลระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดลดลงได้
6. พฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการแก้ไขและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดูแลตนเองเกีย่ วกับการแก้ไขและป้องกันภาวะแทรกซ้อน อยูใ่ นระดับ
ดีเพียง ร้อยละ 9.7 ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้พบแพทย์เพือ่ ตรวจความผิดปกติของไต ไม่ได้มกี ารตรวจสายตาทุก
6 เดือนจากจักษุแพทย์ ไม่พกลูกอมหรือน�ำ้ ตาลติดตัวไว้ปอ้ งกันการหมดสติจากน�ำ้ ตาลในเลือดต�ำ่ ไม่ได้บอก
แพทย์เพือ่ ตรวจหาระดับไขมันในเลือด ไม่ได้มกี ารช่วยเหลือตนเองเมือ่ มีอาการเหงือ่ ออก ใจสัน่ เป็นลม โดย
การกินอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ำ�้ ตาล และไม่ได้บอกญาติให้ทราบถึงอาการน�ำ้ ตาลในเลือดสูงหรือต�ำ่ และ
วิธกี ารช่วยเหลือผูป้ ว่ ยว่าจะ ท�ำอย่างไรกรณีฉกุ เฉิน สอดคล้องกับการศึกษาของวราลี วงศ์ศรีชา และ
อรสา กงตาล(12.) ซึง่ พฤติกรรมต่างๆ ทีก่ ล่าวมาจะต้องมีการปรับปรุงต่อไป
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7. ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองภาพรวม
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มปี ญ
ั หาในเรือ่ งพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรือ่ งการออกก�ำลังกายมากทีส่ ดุ มีอยูใ่ น
ระดับต้องปรับปรุง ค่าเฉลีย่ 2.22 สอดคล้องกับการศึกษาของอมรรัตน์ ภิรมย์ชมและอนงค์ หาญสกุล(5) และ
กุสมุ า กังหลี(13) เนือ่ งมาจากผูป้ ว่ ยเบาหวานมีอายุมากเมือ่ ออกก�ำลังกายแล้วท�ำให้เหนือ่ ย ผูป้ ว่ ยบางท่านต้อง
เลีย้ งหลานต้องประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกร ท�ำให้ไม่มเี วลาในการออกก�ำลังกาย รองลงมาผูป้ ว่ ยส่วน
ใหญ่มปี ญ
ั หาในเรือ่ งพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรือ่ งการป้องกันแก้ไขภาวะแทรกซ้อน มีคา่ เฉลีย่ 2.48 อยูใ่ น
ระดับต้องปรับปรุง เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการป้องกันแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวานเพาะฉะนัน้ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขต้องให้คำ� แนะน�ำและปรึกษาในเรือ่ งความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยเบาหวาน
ให้มากกว่านี้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการติดตามเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานอย่างต่อเนือ่ ง เน้นการสเริมพลังเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ
ในการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวาน ซึง่ ในการดูแลตนเองไม่ได้มจี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้หายจากโรค หากแต่เป็นการ
ดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคโดยการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงปกติ และส่งเสริมการป้องกัน
ตลอดจนแก้ไขภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
2. ควรมีการจัดตัง้ กลุม่ ออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสมกับโรคและกลุม่ อายุของผูป้ ว่ ย การออกก�ำลังกาย
อย่างสม�ำ่ เสมอจะช่วยให้ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดลดลง นอกจากนีย้ งั ช่วยให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ สบายขึน้ ควบคุมน�ำ้ หนัก
ตัวได้ดขี นึ้ ระบบไหลเวียนของเลือดทีส่ ว่ นปลายดีขนึ้ การออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสม จะต้องพิจารณาตามสภาพ
ของผูป้ ว่ ยแต่ละคน ส�ำหรับผูป้ ว่ ยสูงอายุหรือผูท้ เี่ ป็นโรคหัวใจขาดเลือด โดยทัว่ ไปแนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยออกก�ำลัง
กายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน ให้มเี วลาไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที และให้เป็นกิจกรรมชนิดแอโรบิก เช่น การเดิน
เร็วๆ หรือขีจ่ กั รยาน การออกก�ำลังกายจะต้องเริม่ จากน้อยแล้วค่อยๆเพิม่ ขึน้ โดยจะต้องท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ
และต่อเนือ่ ง
3. พบว่าถึงแม้ผปู้ ว่ ยจะมีพฤติกรรมการใช้ยาและติดตามการรักษาในระดับดี แต่ไม่สง่ ผลให้ระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้ ผูป้ ว่ ยจ�ำเป็นต้องอาศัยพฤติกรรมการดูแลตนเองการดูแลตนเองให้สมดุล
ทัง้ 5 ด้าน จึงจะท�ำให้ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดปกติได้ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้สามารถน�ำไปรับปรุงระบบการให้คำ� ปรึกษา
และแนะน�ำในการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1.ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองกับระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวาน ระดับพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลลานสกา ควรขยายผลการศึกษาในระดับอ�ำเภอระดับ
จังหวัด
2.ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองกับระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวานซึง่ อาจน�ำไปประยุกต์ใช้ศกึ ษาวิจยั ในโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ
3.การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองกับระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ควรมีการศึกษาด้านการรับรู้ ทัศนคติ และทักษะการดูแลรายบุคคลมุ่งเน้น
การรอบรู้ (Health Literacy) เรือ่ งโรคเบาหวานของผูป้ ว่ ยร่วมด้วยในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
วารสารสุขภาพภาคประชาชน

51

งานวิจัย

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดไม่พงึ่ อินซูลนิ
โรงพยาบาลลานสกา อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารอ้างอิง
1. ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. รายงาน NCD 1 ปีงบประมาณ 2559 (ตามแบบรายงาน NCD
1 งวดที่ 1-2) ในโครงการสนองน�ำ้ พระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพ ประชาชน.กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ; 2559.
2. สถาบันและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. เอกสารข้อมูล : สถานการณ์ โรคเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูงและ ภาวะแทรกซ้อนในประเทศไทย.พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ; 2556.
3. ศรียา วัฒนพาหุ. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดไม่พงึ่ อินสุลนิ โรงพยาบาลสระบุร.ี วารสาร
วิชาการสาธารณสุข. 2540; 4 : 613 - 622.
4. นิภาพร ปูนอน. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดสูงของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ม่สามารถควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. (วิทยานิพนธ์) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย; 75 หน้า.
5. อมรรัตน์ ภิรมย์ชม และคณะ. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในอ�ำเภอหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูม.ิ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น. 2555; 19(1): 1-10.
6. ณิชานาฏ สอนภักดี. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร.ี
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 2557; 6(3): 163-170.
7. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ. (2559). เบาหวานป้องกันได้ ควบคุมได้ เพียงรูแ้ ละเข้าใจ. เข้าถึงได้จาก http://www.dmthai.
org/
8. ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2559). สถิตสิ าธารณสุข. เข้าถึงได้ จาก http://bps.moph.
go.th/new_bps/
9. เทพ หิมะทองค�ำ และคณะ. ความรูเ้ รือ่ งโรคเบาหวานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ; 2548.
10. ทัศนีย์ เทิดจิตไพศาลและคณะ. พฤติกรรมการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานในกลุม่ เสีย่ งโรงพยาบาลแห่ง
หนึง่ ในจังหวัดสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่ ; 2558 : 260 -271.
11. ดุษฎี พวงสุมาลย์ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ.์ ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ในโรงพยาบาลบางกรวย อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร.ี การประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราชครัง้ ที่ ; 2555: 1-12.
12. วราลี วงศ์ศรีชา และอรสา กงตาล. ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพกลุม่
เสีย่ งเพือ่ ป้องกันโรคเบาหวาน ในเขตพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลนาแก จังหวัดนครพนม.(วิทยานิพนธ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555. 120 หน้า.
13. กุสมุ า กังหลี. ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.
วารสารพยาบาลกองทัพบก. 2557; 15(3): 256 – 2568.
14. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. ระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เสีย่ ง (3อ.2ศ). ของกลุม่ ปกติ/เสีย่ ง/ป่วย โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ในประเทศไทย : นโยบาย สู่ การปฏิบตั สิ ำ� หรับสถานการณ์
บริการสุขภาพะดับปฐมภูม.ิ พิมพ์ครัง้ ที่ 2. ม.ป.ท., 2556.
15. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. แนวทางเวชปฏิบตั สิ ำ� หรับโรคเบาหวาน. กรุงเทพมหานคร :อรุณการพิมพ์, 2557.
16. Davies, C. A, Mummery, W. K., & Steele, R. M., The Relationship Between Personality, Theory of Planned Behavior
and Physical Activity in Individuals with Type II Diabetes. Br J Sports Med; 2008. 44(13), 979-84. doi:10.1136/
bjsm.2008.050930. Retrieved from http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/18753158.
17. Nur, S. A., Farida, I., & Thomas, P. Factors Associated with Good Glycemic Control among Patients with Type 2
Diabetes Mellitus .Journal of Diabetes Investigation; 2013. 5(5), 563 - 569. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19282203.
18. WORLD DIABETES DAY 2015. [online]. 2014 [Cited 2015 Sep 25] ; Available from : http://www.idf.org/
worlddiabetesday/current-campaign.

52

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

งานวิจัย

โดย สมศรี เสนาพันธ์

พย.บ. พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ กลุม่ งานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวิจัย

ศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์

พย.ม. พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ กลุม่ งานการพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวทางการจัดการตนเองเพือ
่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ของชุมชนบ้านปากทอนอ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Self-management Guideline for Reduction of Diabetes Risk factors in
Ban Pakthon community, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province

บทคัดย่อ
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษากึง่ ทดลอง แบบ one group pre – post test design เพือ่ ศึกษาผลของ
การใช้แนวทางการจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน กลุม่ ตัวอย่างคือ ประชาชนทีม่ คี วาม
เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานทีอ่ าศัยในชุมชนบ้านปากทอน อ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกราย
จ�ำนวน 15 ราย ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 เครือ่ งมือวิจยั
ได้รบั การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือจากผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย แบบประเมินปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรค
เบาหวาน แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก�ำลังกาย แผนการสอนการจัดการตนเอง
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและคู่มือการจัดการตนเองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบา
หวาน แนวทางการจัดการตนเองประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน (1) การประเมินปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน
และพฤติกรรมการจัดการตนเอง (2) การให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน การจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยสีย่ ง
ต่อการเป็นโรคเบาหวาน และการฝึกทักษะการจัดการตนเอง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
(3) การสนับสนุนการจัดการตนเองโดยการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์กลุม่ เป็นประจ�ำทุกวัน และติดตามเยีย่ มบ้าน
(4) การประเมินผลการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ประเมินผลจากค่าเฉลีย่ น�ำ้ หนักตัว ดัชนีมวลกาย รอบเอว และ
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ Descriptive statistics, Wilcoxon matched pairs signed-rank
test และการวิเคราะห์เนือ้ หา พบว่า ค่าเฉลีย่ น�ำ้ หนักตัว ดัชนีมวลกาย รอบเอว และระดับน�ำ้ ตาลในเลือดลด
ลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.01)
ข้อเสนอแนะ การจัดการตนเองของกลุม่ เสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวานสามารถลดปัจจัยเสีย่ งต่อการ
เป็นโรคเบาหวานได้ ดังนั้นทีมสุขภาพจึงควรให้ความรู้และฝึกทักษะที่จ�ำเป็น และควรติดตามสนับสนุนให้
กลุม่ เสีย่ งสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ดขี นึ้
ค�ำส�ำคัญ : แนวทางการจัดการตนเอง, ปัจจัยเสีย่ ง, โรคเบาหวาน
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แนวทางการจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ของชุมชนบ้านปากทอนอ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Abstract
This quasi-experimental study with one-group pre-post test design aimed to determine
effects of self-management guideline for reduction of diabetes risk factors. Fifteen subjects whose
pre-diabetes people who live in Ban Pakthon community, Chawang district, Nakhon Si Thammarat
province during 15 November 2017 to 15 February 2018. Research instruments were assessment
by panels of experts included diabetes risk test, eating and exercise questionnaires, self-management teaching plan to reduce risk factor for diabetes and self-management guideline for reduction
of diabetes risk factors. Self-management guideline consisted of four steps (1) Diabetes risk assessment and self-management behaviors. (2) Diabetes education and skill training self-management
for reduced of diabetes risk factors. (3) Self-management support consisting of a group applications
and a home visit and (4) evaluation for pre-diabetes people’s Intergrating lifestyle changes. The
outcomes were assessed by weight mean, Body mass index (BMI), waist circumference and
fasting blood sugar. Data were analyzed by using Descriptive statistics,Wilcoxon matched pairs
signed-rank test, and content analysis. The results of this study revealed that the pre-diabetes
people had significantly decreased weight mean, BMI, waist circumference and fasting blood
sugar (p <0.01).
Suggestion: Self-management of pre-diabetes people can reduced the risk factors. Therefore, health care team should provide necessary knowledge and skills together with regular follow-up
in order to encourage the pre-diabetes people to enhance their self-management behavior.
Keywords : self-management guidelines, risk factors, diabetes
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บทน�ำ
ปัจจุบนั โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุข
ทีส่ ำ� คัญของโลกและมีอตั ราป่วยเพิม่ ขึน้ ในทุกประเทศ
ทัว่ โลก มีรายงานในปี พ.ศ. 2558 ทัว่ โลกมีผปู้ ว่ ยโรค
เบาหวานจ�ำนวน 415 ล้านคน และจะเพิม่ ขึน้ เป็น
642 ล้านคนในปี พ.ศ. 258313 มากกว่า 350 ล้าน
คนของประชากรทัว่ โลกมีภาวะระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
สูงแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน12
ประเทศไทยปี 2557 พบความชุกของโรคเบาหวาน
เพิม่ สูงขึน้ เป็นร้อยละ 8.9 คิดเป็นจ�ำนวน 4.8 ล้านคน
เทียบกับปี 2552 พบเพียงร้อยละ 6.9 หรือมีคนเป็น
โรคเบาหวาน 3.3 ล้านคน9 สถิตผิ ปู้ ว่ ยโรคเบาหวาน
รายใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางทีเ่ ข้ามา
รับการรักษาทีค่ ลินกิ เบาหวานตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555–
2559 พบจ�ำนวน 297, 330, 215, 289 และ 246
รายตามล�ำดับ3 จะเห็นว่าโรคเบาหวานมีอตั ราเพิม่ ขึน้
ของผูป้ ว่ ยทุกปี ซึง่ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการ
ด�ำรงชีวติ ของผูป้ ว่ ยครอบครัวและการพัฒนาประเทศ
พบว่าโรคเบาหวานเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง 3-4 เท่ากว่าคนปกติ10 ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ทั้งหญิงและชายจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก
โรคหัวใจเพิม่ ขึน้ โดยความเสีย่ งในผูป้ ว่ ยหญิงเพิม่ ขึน้
3.5 เท่า ในขณะที่ผู้ป่วยชายเพิ่มขึ้น 2.1 เท่า11
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางปี 2559 พบภาวะ
แทรกซ้อนทีเ่ กิดจากโรคเบาหวานได้แก่ โรคหลอดเลือด
สมองจ�ำนวน 362 ราย โรคหลอดเลือดหัวใจจ�ำนวน
130 ราย และโรคไตจ�ำนวน 469ราย3 จะเห็นได้วา่
โรคเบาหวานเป็นภาระต่อสังคมและเศรษฐกิจค่อนข้าง
มากและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึน้ ดังนัน้ การ
ค้นหาผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งระยะก่อนเป็นโรคเบาหวานและ
จัดกิจกรรมการป้องกันความเสีย่ งในระยะเริม่ ต้น จะ
ช่วยชะลอการเกิดโรคเบาหวานและลดภาระค่าใช้จา่ ย
ทางด้านสุขภาพได้วธิ กี ารหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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ไม่เหมาะสม และขาดการออกก�ำลังกาย เป็นต้น7
จากการวิเคราะห์ปัญหากลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบา
หวานในชุมชนบ้านปากทอน อ�ำเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่ามีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารทีถ่ กู ต้องเหมาะสมร้อยละ 33.5 และพฤติกรรม
การออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอร้อยละ 29.841 และ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าพฤติกรรมที่เสี่ยง
มากของกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคเบาหวานคือ พฤติกรรม
เสี่ ย งด้ า นบริ โ ภคอาหารและการออกก� ำ ลั ง กาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีพ่ บมาก คือ การเติม
น�ำ้ ปลา ซีอวิ้ น�ำ้ ตาล ผงชูรส ในปริมาณทีม่ ากเกิน
ความจ�ำเป็นในแต่ละมื้อ การรับประทานอาหาร
ประเภททอด ผัด และรับประทานอาหารที่ไขมัน
และเคอเลสเตอรอลสูงเป็นประจ�ำ พฤติกรรมการ
ออกก�ำลังกาย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นวัยท�ำงานใช้เวลา
ในการท�ำงานประกอบอาชีพ ความสนใจและความ
ต้องการออกก�ำลังกายมีน้อยเนื่องจากไม่มีเวลาว่าง
ส่วนน้อยที่มีการออกก�ำลังกายนอกเหนือจากการ
ท�ำงานแต่ไม่สม�ำ่ เสมอ4 จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า โปรแกรมการจัดการตนเอง สามารถใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้จัดการกับ
ความเจ็บป่วยช่วยชะลอการด�ำเนินของโรคได้ด้วย
ตนเองดังเช่นการศึกษาของ ขนิษฐา พิศฉลาด และ
ภาวดี วิมลพันธุ2์ ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการ
จัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองดัชนีมวล
กาย และระดับน�ำ้ ตาลในเลือดหลังอดอาหาร ของผูท้ ี่
มีภาวะเสี่ยง ระยะก่อนเบาหวานในชุมชนพบว่า
โปรแกรมนีช้ ว่ ยให้กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองดีขนึ้ ดัชนีมวลกายลดลง และระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดหลังอาหารลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของ
น�ำ้ อ้อย ภักดีวงศ์ และรัชนีกร ปล้องประภา6 ศึกษาผล
ของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ
นาํ้ หนัก ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของกลุม่ เสีย่ ง
ต่อการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่าพฤติกรรมสุขภาพ

สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานเกี่ยวข้องกับ
หลายปัจจัย เช่น อายุ เพศ การรับประทานอาหารที่
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แนวทางการจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ของชุมชนบ้านปากทอนอ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลังเข้าโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม ส่วนนํา้ หนัก
(3) การสนับสนุนการจัดการตนเองโดยการ
ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ใช้แอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มเป็นประจ�ำทุกวัน และ
ทางสถิติ
ติดตามเยีย่ มบ้าน
(4) การประเมิ น ผลการปรั บ เปลี่ ย น
วัตถุประสงค์
พฤติกรรมวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ Descriptive staเพื่อศึกษาผลของการใช้แนวทางการจัดการ tistics,Wilcoxon matched pairs signed-rank test,
and content analysis.
ตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั

การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษากึง่ ทดลองแบบ one
group pre– posttest ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน
2560 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวานทุกราย
ที่อาศัยในชุมชนบ้านปากทอน อ�ำเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราชจ�ำนวน 15 รายโดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นผู้
มีค่าระดับน�้ำตาลในเลือดเท่ากับ 100 - 125 มก./
ดล.หลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชัว่ โมงยังไม่ได้รบั การ
วินจิ ฉัยเป็นโรคเบาหวานโดยแพทย์ไม่มโี รคร่วมทีเ่ ป็นข้อ
จ�ำกัดในการออกก�ำลังกาย เช่น มีภาวะหัวใจล้มเหลว
มีอาการปวดข้อต่อ เจ็บหน้าอกมึนงงหน้ามืดมีอาการ
แน่นหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด และเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงทีไ่ ม่ได้รบั ประทานยาหรือควบคุมไม่ได้

เครือ่ งมือวิจยั ได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครือ่ งมือโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 4 ท่าน ประกอบด้วย
แพทย์อายุรกรรมทีป่ ฏิบตั งิ านชุมชน 1 ท่าน พยาบาล
วิชาชีพผู้ปฏิบัติการพยาบาลสาขาเวชปฏิบัติชุมชน
1 ท่าน นักโภชนากร 1 ท่าน และนักกายภาพบ�ำบัด
1 ท่าน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ เครือ่ งมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล และเครือ่ งมือในการด�ำเนินงาน

เครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย
แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ โรค
ประจ�ำตัว สถานภาพสมรส ศาสนาระดับการศึกษา
ลักษณะอาชีพและรายได้เฉลีย่ ของครอบครัวต่อเดือน
แนวทางการจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ ง และแบบบันทึกภาวะสุขภาพ ได้แก่ น�ำ้ หนัก ส่วนสูง
ต่อการเป็นโรคเบาหวานพัฒนามาจากหลักฐานเชิง รอบเอว ระดับความดันโลหิต และระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือด (Fasting Blood Sugar) หลังอดอาหารอย่าง
ประจักษ์ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนคือ
(1) การประเมินปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบา น้อย 8 ชัว่ โมง
หวาน และพฤติกรรมการจัดการตนเอง
2.สมุดบันทึกพฤติกรรมการจัดการตนเอง
(2) การให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน การ เพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน ประกอบ
จัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน ด้วยการตัง้ เป้าหมายของการออกก�ำลังกายและการ
และการฝึกทักษะการจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ ง รับประทานอาหาร แผนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตาม
ต่อการเป็นโรคเบาหวาน
เป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคทีพ่ บ และวิธกี ารแก้ปญ
ั หา
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เครือ่ งมือในการด�ำเนินงาน
1.แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เบาหวานผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ มูลจากการศึกษา Cohort study
ในพนักงานไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) ในการประมาณ
โอกาสเกิดโรคเบาหวานในช่วง 12 ปี (ระหว่างปี
พ.ศ. 2528 ถึงพ.ศ. 2540) การศึกษาวิเคราะห์
ดังกล่าว ด�ำเนินการโดย นพ.วิชัย เอกพลากร9
(โรงพยาบาลรามาธิบดี) ผูว้ จิ ยั น�ำมาใช้เป็นแนวทาง
เพือ่ การคัดกรองโรคเบาหวาน ประกอบด้วย อายุ
เพศ ดัชนีมวลกาย รอบเอวความดันโลหิตและประวัติ
โรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง)
2.แบบสอบถามพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหารและการออกก� ำ ลั ง กาย ประกอบด้ ว ย
ข้อค�ำถามจ�ำนวน 10 ข้อ แต่ละข้อให้คะแนน 0
หมายถึง ไม่ใช่ 1 หมายถึง ใช่
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3.แผนการสอนการจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัย
เสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เรือ่ ง : การให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรค
เบาหวานและการจัดการตนเองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคเบาหวาน
ส่วนที่ 2 เรือ่ ง: การฝึกทักษะการจัดการตนเอง
เพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวานได้แก่ทกั ษะ
การประกอบอาหารและทักษะการออกก�ำลังกาย
ส่วนที่ 3 เรื่อง: การฝึกทักษะการลงบันทึก
พฤติกรรมจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็น
โรคเบาหวาน
4.คู่มือการจัดการตนเองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคเบาหวานประกอบด้วย โรคเบาหวาน
เป็นอย่างไร สาเหตุของโรคเบาหวาน อาการของโรค
เบาหวานสัญญาณของโรคเบาหวานภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวานกินอย่างไรไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค
เบาหวานและการออกก�ำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม

ผลการศึกษา
การประเมินผลการน�ำแนวทางการจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวานประกอบ
ด้วย 3 ส่วนคือ (1) การประเมินผลลัพธ์การจัดการตนเองของกลุม่ เป้าหมาย (2) การประเมินกระบวนการใช้
แนวทางการจัดการตนเองของกลุม่ เป้าหมายและ (3) แนวโน้มการน�ำแนวทางการจัดการตนเองไปใช้
ส่วนที่ 1 การประเมินผลลัพธ์การจัดการตนเองของกลุม่ เป้าหมาย
ผลการใช้แนวทางการจัดการตนเอง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีจำ� นวน 15 ราย เพศหญิงจ�ำนวน 13 ราย
เพศชายจ�ำนวน 2 ราย มีอายุตงั้ แต่ 50 ปีขนึ้ ไป ทุกคนไม่มโี รคประจ�ำตัว ผลลัพธ์หลังการใช้แนวทางการจัดการ
ตนเอง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริโภคอาหารเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 72.67 เป็น
ร้อยละ 100 มีการออกก�ำลังกายหลากหลายชนิด ได้แก่ฮลู าฮูปเดินเร็ว แอโรบิกโยคะ วิง่ และฟิตเนสมีความถี่
ในการออกก�ำลังกายรวมทุกประเภท 306 ครั้งต่อเดือน มีระยะเวลาเฉลี่ยในการออกก�ำลังกายแต่ละครั้ง
33.33 นาทีมนี ำ�้ หนักตัวค่าดัชนีมวลกายรอบเอวและระดับน�ำ้ ตาลในเลือดลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
p<0.01 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างของ น�้ำหนัก ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว และระดับน�้ำตาลในเลือดโดยรวมของ
กลุม่ เป้าหมายก่อนและหลังด�ำเนินการ (n = 15)
ก่อนดำ�เนินการ
Mean
SD
น้ำ�หนักตัว(กิโลกรัม)
66.61 10.16
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)(Kg/m2) 27.56
5.52
รอบเอว (เซนติเมตร)
87.73
5.29
ระดับน้ำ�ตาลในเลือด(mg/dl)
121.26 4.13
กลุ่มตัวอย่าง

หลังดำ�เนินการ
Mean
Mean
SD difference
62.07
9.37
4.54
25.11
3.59
2.45
84.20
4.73
3.53
103.40 6.62
17.86

p-value
0.001
0.001
0.001
0.001

p<0.01
ส่วนที่ 2 การประเมินกระบวนการใช้แนวทางการจัดการ
ตนเองของกลุม่ เป้าหมาย
1. การประเมินปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบา
หวานและพฤติกรรมการจัดการตนเองพบว่า กลุม่ เป้า
หมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้วา่ บางคนจะรูส้ กึ
กลัวขณะที่ถูกเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อประเมินระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดหลังงดน�ำ้ และอาหาร 8 ชัว่ โมงก็ตาม
2. การให้ความรู้และฝึกทักษะพบว่า กลุ่ม
เป้าหมายให้ความสนใจ ซักถามปัญหาและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ความรูค้ วามเข้าใจ บางคนมีความเข้าใจ
เกีย่ วกับการรับประทานอาหารทีไ่ ม่ถกู ต้องได้สร้างความ
รูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่กลุม่ เป้าหมาย และฝึกทักษะ
การประกอบอาหารทีไ่ ม่ให้เสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน
และฝึกการออกก�ำลังกายให้กบั กลุม่ เป้าหมาย
3. การสนับสนุนการจัดการตนเอง โดยใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์กลุม่ และติดตามเยีย่ มบ้าน การใช้แอป
พลิเคชัน่ ไลน์กลุม่ นอกจากจะเป็นการกระตุน้ เตือนการ
ออกก�ำลังกายและการรับประทานอาหารที่เหมาะสม
แล้ว ยังช่วยให้สมั พันธภาพภายในกลุม่ มีมากขึน้ เมือ่ มี
ปัญหาหรือข้อสงสัยก็สามารถซักถาม และแสดงความ
คิดเห็นได้ทนั ที ผูศ้ กึ ษาสนับสนุนและคอย empower-

58

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

ment อย่างสม�ำ่ เสมอ การติดตามเยีย่ มแต่ละครัง้ มี
การติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองของกลุ่มเป้าหมาย ได้สอบถามถึงปัญหา
อุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การจัดการตนเองพร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และสนับสนุนให้กำ� ลังใจในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการตนเองของกลุ่มเป้า
หมาย
“ตอนแรก ก็ออกมัง่ ไม่ออกมัง่ แหลงตรงๆ
ว่า ขีค้ ร้าน แต่พอเห็นคนโน้น คนนีใ้ นกลุม่ ชวนกัน
ออก ก็ทำ� ให้มแี รงอยากออกกัน แต่พอออกทุกวัน
หมันก็ตดิ นะ”
“โชคดีจังตอนนี้เดินเร็วสลับกับแกว่งแขน
วันละ 4 กิโล ทุกวันค่ะ”
4. การประเมินผล นอกจากมีการติดตาม
เยีย่ มบ้านรายบุคคล รายกลุม่ และติดตามทางแอป
พลิเคชัน่ ไลน์กลุม่ ทุกวันแล้ว การติดตามเยีย่ มครัง้
สุดท้ายเป็นการประเมิน ผลการจัดการตนเองมี
กิจกรรมให้กลุม่ เป้าหมายท�ำอาหารมารับประทาน
ร่วมกัน เพือ่ เป็นการติดตามการบริโภคอาหารว่ามี
พฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงการรับประทานอาหาร
จริงหรือไม่มีการชั่งน�้ำหนัก วัดรอบเอวและเจาะ
น�ำ้ ตาลปลายนิว้
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“เรือ่ งกินก็พยายามท�ำตามทีห่ มอบอกนัน่
แหละ แรกๆมันก็ไม่คอ่ ยถูกปาก (อร่อย) แต่พอกิน
ไปนาน มันก็ชนิ ตอนนีค้ นอืน่ ทีบ่ า้ นก็กนิ ด้วยกันได้
แล้ว”
“แต่กอ่ นกินกาแฟซองก่อนไปตัดยาง ขาย
น�ำ้ ยาง เสร็จแล้วอาบน�ำ้ กินข้าวแล้วนอนตืน่ มา กิน
ข้าวหวางบ่ายหวางเย็น นึกแล้วมัว่ ดี ตอนนีเ้ ปลีย่ น
ใหม่ กินข้าวก่อนไปตัดยาง กินกาแฟด�ำ1จอก เก็บ
ยาง ขายน�ำ้ ยาง เสร็จแล้วอาบน�ำ้ นอน ตืน่ หวันเทีย่ ง
กินข้าวเทีย่ ง มีเวลาท�ำกับข้าวมือ้ เย็น พอตี4 (16.00
น.) กินข้าวเย็น 5โมงครึง่ ไปเต้นแอโรบิก กลับบ้าน
อาบน�ำ้ ได้มเี วลาแลโทรทัศน์ ซัก ชัว่ โมง สอง ชัว่ โมง
ก่อนนอน นอนหลับดีมาก ตอนนีพ้ งุ ยุบเลย”
ส่วนที่ 3 แนวโน้มการน�ำแนวทางการ
จัดการตนเองไปใช้โดยพิจารณาจาก
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แนวทางปฏิบตั ไิ ปใช้ ประกาศเป็นนโยบายให้นำ� ลงสูก่ าร
ปฏิบตั อิ ย่างเป็นมาตรฐาน น่าจะส่งผลให้ความเสีย่ งต่อ
การเป็นโรคเบาหวานของประชาชนลดลง ส่งผลให้
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่ลดลง

3. ประโยชน์และความคุม้ ทุนของการน�ำไปใช้
(Cost-benefit)ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การใช้
แนวทางการจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็น
โรคเบาหวาน ท�ำให้กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองที่ดีขึ้น มีน�้ำหนักรอบเอวและระดับน�้ำตาลใน
กระแสเลือดลดลง ผู้ศึกษาได้ประเมินอย่างรอบคอบ
เกีย่ วกับความปลอดภัยพบว่าไม่มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้
กับกลุม่ เป้าหมาย มีความคุม้ ทุนในด้านก�ำลังคนในการ
ดูแลกลุม่ เป้าหมาย โดยใช้พยาบาลเพียง 1 คนสามารถ
ดูแลปัญหาได้อย่างครอบคลุมไม่ตอ้ งใช้บคุ ลากรเพิม่ และ
กิจกรรมในแนวทางทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ก็มคี วามสอดคล้องกับ
แนวทางการด�ำเนินชีวติ ของกลุม่ เป้าหมายท�ำให้ไม่ตอ้ ง
1. การถ่ายทอดและการน�ำลงสูก่ ารปฏิบตั ิ เสียค่าใช้จา่ ยใดๆและสามารถปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเองทีบ่ า้ น
(Transferability)การพัฒนาแนวทางการจัดการ
สรุปและอภิปรายผล
ตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งการเป็นโรคเบาหวานได้ใช้
ข้อมูลที่ผ่านการศึกษาอย่างเป็นระบบจากการ
ภายหลังการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีน�้ำ
ทบทวนความรูแ้ ละรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
เกีย่ วข้อง สังเคราะห์งานวิจยั และน�ำความรูท้ ไี่ ด้มา หนักตัวค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว และระดับน�ำ้ ตาลใน
พัฒนาแนวทางการจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ ง เลือดลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.01) แสดง
ต่อการเป็นโรคเบาหวาน เมื่อน�ำไปใช้กับกลุ่มเป้า ให้เห็นถึงประสิทธิผลของแนวทางการจัดการตนเอง โดย
หมายจ�ำนวน 15 ราย พบว่าสามารถน�ำไปใช้ได้จริง ผ่านทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ การทีก่ ลุม่
มีความเหมาะสมตามบริบทที่เฉพาะของกลุ่มเป้า เป้าหมายปรับเปลีย่ นวิธรี บั ประทานอาหารร่วมกับการ
ออกก�ำลังกาย ท�ำให้รา่ งกายสลายไขมันทีส่ ะสมมาใช้
หมายและสถานทีท่ ศี่ กึ ษา
เป็นพลังงาน ประกอบกับการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์กลุม่
2. ความเป็นไปได้ (Feasibility)มีความเป็น ส�ำหรับคอยกระตุน้ เตือนการออกก�ำลังกายทุกวัน และ
ไปได้สูงในการน�ำไปใช้กับผู้ป่วยที่บ้าน เนื่องจาก มีการติดตามเยีย่ ม ส่งผลให้พฤติกรรมการจัดการตนเอง
แนวทางนีม้ ขี นั้ ตอนการดูแลทีง่ า่ ยในการน�ำไปใช้จริง ของกลุม่ เป้าหมาย มีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถลด
เป็นบทบาทที่พยาบาลสามารถปฏิบัติได้จริงและ ระดับน�ำ้ ตาลในกระแสเลือดได้ สอด คล้องกับ การศึกษา
สามารถสอดแทรกเข้าไปงานประจ�ำที่ท�ำอยู่ได้ ของ ขนิษฐา พิศฉลาด และภาวดี วิมลพันธุ2์ ศึกษาผล
สามารถประเมินผลลัพธ์การใช้แนวทางได้งา่ ย หาก ของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรม
จัดให้มกี ารสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงเพือ่ การพัฒนา
เช่น การสนับสนุนการอบรมเจ้าหน้าที่ในการน�ำ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
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การจัดการตนเอง ดัชนีมวลกาย และระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดหลังอดอาหาร ของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงระยะก่อน
เบาหวานในชุมชน พบว่า ดัชนีมวลกายลดลง และ
ระดับน�้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
ภายหลังด�ำเนินการ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ โ ภคอาหารและมี พ ฤติ
กรรมการออกก�ำลังกายเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p<.01) ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการจัดการตนเองที่
พัฒนาขึน้ มุง่ เน้นการให้ความรูแ้ ละฝึกทักษะทีจ่ ำ� เป็น
ต่อการป้องกันโรคเบาหวานโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็น
กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของบุคคลให้สามารถดูแล
จัดการกับภาวะสุขภาพเบือ้ งต้นได้ การใช้แอปพลิเคชัน่
ไลน์กลุม่ ส�ำหรับคอยกระตุน้ เตือนการออกก�ำลังกายทุก
วัน การตัง้ เป้าหมายของการออกก�ำลังกายและการรับ
ประทานอาหาร แผนปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
และมีการติดตามเยีย่ มซักถามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ร่วมกับแก้ไขปัญหาและให้ความรูซ้ ำ�้ ในส่วนยังไม่เข้าใจ
หรือท�ำได้ไม่เหมาะสม ท�ำให้กลุม่ เป้าหมายมีความมัน่ ใจ
ในศักยภาพของตน ก่อเป็นแรงจูงใจที่ส�ำคัญในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวานอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลให้มีคะแนนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและมีพฤติกรรมการ
ออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ
พรภิมล วงมุสกิ อารี พุม่ ประไวทย์ และสุคนธ์ วรรธนะ
อมร8 ศึกษา ผลของการจัดกิจกรรมการควบคุมน�ำ้ หนัก
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ และแรงสนับสนุนทาง
สังคม ต่อค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ความรู้ และ
พฤติกรรมการควบคุมน�ำ้ หนักของบุคลากร โรงพยาบาล
ค่ายวิภาวดีรงั สิต พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
ควบคุมน�้ำหนักดีกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และเส้น
รอบเอวลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
สอดคล้องกับ ธีรพล ผังดี และคณะ5 ศึกษาประสิทธิผล
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ของโปรแกรมการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการออก
ก�ำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า
กิจกรรมส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน และความ
คาดหวังผลดีในการออกก�ำลังกาย จากการวางแผน
การออกก�ำลังกาย ฝึกบันทึกติดตามพฤติกรรม และ
ปฏิบัติให้ส�ำเร็จ ด้วยตนเอง รวมถึงการได้เห็น
ตัวแบบ การเรียนรู้จากรูปแบบการออกก�ำลังกาย
ที่เหมาะสมกับโรค การชักจูงใจด้วยค�ำพูดการ
กระตุน้ ทางด้าน ร่างกายและอารมณ์ให้มคี วามมัน่ ใจ
ในการปฏิบตั ทิ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงคะแนนเฉลีย่
พฤติกรรมการออกก�ำลังกายในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 เพิม่ ขึน้ กว่าก่อนการทดลองและสูงกว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการตนเอง
ที่ พ บส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เรื่ อ งของการออกก� ำ ลั ง กาย
กลุ ่ ม เป้ า หมายมี อ าชี พ ท� ำ สวนยางพาราที่ ต ้ อ ง
กรีดยางในเวลากลางคืนและต้องนอนกลางวัน ตอน
เย็นก็ต้องท�ำหน้าที่แม่บ้านดูแลครอบครัว ท�ำให้
ไม่ค่อยมีเวลา จึงต้องคอยกระตุ้นเตือนและให้
ก�ำลังใจอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนีป้ ญ
ั หาของสภาพ
ภูมิอากาศที่มีฝนตกบ่อย ท�ำให้ไม่เหมาะในการ
ออกก�ำลังกาย ส�ำหรับเรือ่ งรับประทานอาหาร จะมี
ปัญหาและอุปสรรคสมาชิกคนอื่นๆรับประทาน
ไม่คอ่ ยได้ บอกว่ารสชาติไม่อร่อย ได้แนะน�ำให้ตกั
อาหารส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะปรุงรสชาติ
ตามทีส่ มาชิกในบ้านชอบรับประทาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะควรท�ำการศึกษาวิจัยในเชิง
การทดลองน�ำแนวทางการจัดการตนเองเพื่อลด
ปัจจัยสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวานไปใช้กว้างขึน้ มี
กลุ ่ ม ควบคุ ม ชั ด เจน เพื่ อ เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ของ
แนวทางดังกล่าว

แนวทางการจัดการตนเองเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ของชุมชนบ้านปากทอนอ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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โดย รัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์

พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต

ปัจจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิง
เขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research study) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิงเขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กลุม่ ประชากรคือผูห้ ญิง
อายุ 35-60 ปี ทีม่ รี ายชือ่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านเขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ�ำนวน 14,219 ราย ใช้สตู รการ
ค�ำนวณกลุม่ ตัวอย่างทีท่ ราบจ�ำนวนประชากรทีแ่ น่นอนของ Daniel จ�ำนวน 268 ราย ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบ
หลายขัน้ ตอน ประกอบด้วยการสุม่ แบบกลุม่ และการสุม่ แบบมีระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
4 ส่วนประกอบด้วย 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) ความรูโ้ รคมะเร็งเต้านม 3) การรับรูด้ า้ นสุขภาพ 4) พฤติกรรม
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติ
Pearson’s product moment correlation coefficient และวิเคราะห์ปจั จัยท�ำนายผลตัวแปรตามด้วยสถิติ
Stepwise multiple regression analysis ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความรูโ้ รคมะเร็งเต้านมอยูใ่ นระดับ
สูง ( = 2.05, S.D. = 0.828) การรับรูด้ า้ นสุขภาพ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.11, S.D. = 0.336) การ
รับรูด้ า้ นสุขภาพทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิงอ�ำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ประกอบด้วยการรับรูป้ ระโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
(r = 0.136, P-value = 0.026), การรับรูอ้ ปุ สรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (r = 0.162, P-value =
0.008), ความเชือ่ มัน่ ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (r = 0.172, P-value = 0.005) ตามล�ำดับ ปัจจัยท�ำนาย
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิงเขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย อายุเมือ่
หมดประจ�ำเดือน (P-value = 0.046), การรับรูป้ ระโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value = 0.007),
ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value = 0.015) ตามล�ำดับ สามารถท�ำนายได้ร้อยละ
10.4 (R2 = 0.104)

x

x

ค�ำส�ำคัญ : การตรวจเต้านมด้วยตนเอง, โรคมะเร็ง
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิง
เขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

งานวิจัย

Abstract
This descriptive research study aimed to study factors affecting to breast cancer screening for breast self-examination among women in Thalang district, Phuket Province. Population
consisted of 14,219 women aged 35-60 years which be registered in Thalang district, Phuket
Province, and the sample size calculating used Daniel formula for 268 cases, and multi-stage
random sampling was determined for collecting data such as cluster sampling and systematic
sampling, respectively. Data collected by questionnaires including, characteristics, knowledge of
breast cancer, health perception, and breast self- examination behavior, which tested reliability by
cronbach’s coefficient alpha about 0.86. Data analyzed factor association and factor predicting
using statistical as Pearson product moment correlation coefficient and Stepwise multiple regression analysis.

x

The result shown that knowledge of breast cancer had mean score with high level ( =
2.05, S.D. = 0.828), health perception had mean score with moderate level ( = 2.11, S.D. =
0.336). An association analyzed found that health perception were associated with breast cancer
screening for breast self-examination among women in Thalang district, Phuket Province with
statistic significant including; benefit perceive (r = 0.136, P-value = 0.026), problem perceive (r =
0.162, P-value = 0.008), and confidence (r = 0.172, P-value = 0.005), respectively. Prediction
model analyzed reported that three selected factors including; menopause (P-value = 0.046),
benefit perceive (P-value = 0.007), risk perceive (P-value = 0.015) respectively, overall selected
factors accounted for 10.4% of the variance breast cancer screening.

x

Keyword : Breast self-examination, Breast cancer
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิง
เขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บทน�ำ
โรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยคุกคามสุขภาพของผู้
หญิงและเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญ ในปีพ.ศ.2555
มีผปู้ ว่ ยมะเร็งเต้านมเพิม่ ขึน้ ถึง 1.7 ล้านคนหรือเท่ากับ
25% ของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทีเ่ กิดกับผูห้ ญิงทัว่ โลกโดยพบ
อัตราอุบตั กิ ารณ์ของโรคมะเร็งเต้านม เท่ากับ 43.3 คน
ต่อประชากรแสนคนต่อปี ส�ำหรับกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้ว พบอุบตั กิ ารณ์ของโรคมะเร็งเต้านมสูงถึง 74 ต่อ
ประชากรแสนคน (American Cancer Society, 2013)
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา จาก
ข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2556 พบว่า มะเร็งเต้านมมีอบุ ตั กิ ารณ์มากทีส่ ดุ
รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ตาม
ล�ำดับ (Hospital-Based Cancer Registry Annual
Report 2010, 2013)โดยปี พ.ศ. 2554 พบอัตรา
อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านม เท่ากับ 28.5 ต่อ
ประชากรแสนคน (Cancer in Thailand, 2010-2012)
และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆโดยเฉพาะช่วง
อายุทพี่ บว่า สตรีไทยเป็นมะเร็งมากทีส่ ดุ คือ อายุ 35-65
ปี (สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข, 2557) นอกจากนี้ พบว่าผูห้ ญิงกลุม่ อายุ
45-54 ปี จะพบอัตราอุบตั กิ ารณ์ของโรคมะเร็งเต้านม
ถึงร้อยละ 34.1 ซึง่ มากกว่าผูห้ ญิงกลุม่ อายุอนื่ ๆ (Hospital based Cancer Registry, 2014) จากข้อมูล
มะเร็งเต้านมในสตรีของส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550-2554 พบ
ว่าอัตราป่วยต่อแสนประชากร (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
เท่ากับ 37.9, 40.6, 38.4, 39.4 และ 40.8 ส่วนอัตรา
การตายต่อแสนประชากรเท่ากับ 6.8, 7.3, 7.3, 7.7
และ 8.4 ตามล�ำดับ (ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554)
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส�ำคัญกับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จึงก�ำหนดให้เป็นตัวชี้วัด
การด�ำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ประจ�ำปีงบประมาณ
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2556 โดยก�ำหนดเป้าหมายให้สตรีอายุ 30-70 ปี
มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) จาก
ข้อมูลของ American Cancer Society (2013)
พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเต้านมทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยและ
รักษาโรคมะเร็งตัง้ แต่ระยะแรก จะมีอตั ราการรอด
ชีพ ร้อยละ 98 แต่ถา้ ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเต้านมเข้ามา
รับการรักษาล่าช้า ได้รบั การวินจิ ฉัยและรักษาโรค
มะเร็งในระยะลุกลามจะมีอัตราการรอดชีพเพียง
ร้อยละ 26 ซึง่ การค้นหามะเร็งเต้านมระยะแรกเริม่
หรือในระยะต้นๆเป็นวิธหี นึง่ ทีจ่ ะลดอัตราการตาย
ของมะเร็งเต้านมได้ อีกทัง้ ถ้าตรวจพบในระยะเริม่
แรกก็สามารถให้การรักษาได้ผลดี แต่ถา้ ผูป้ ว่ ยเกิด
ความตระหนักในการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเต้า
นมตั้งแต่แรกเริ่มจะท�ำให้อัตราการรอดชีพเพิ่มสูง
ขึน้ (American Cancer Society, 2013) ส�ำหรับ
ประเทศไทยได้มคี ำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านมโดยการค้นหาโรคมะเร็งเต้านมใน
ระยะเริม่ แรกเช่นเดียวกับต่างประเทศ ซึง่ การตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Examination: BSE)
เป็นวิธกี ารตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมในระยะ
เริม่ แรกซึง่ เป็นทีน่ ยิ มในปัจจุบนั (สถาบันมะเร็งแห่ง
ชาติกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
การเฝ้าระวังเต้านมโดยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
จึงเป็นวิธีการที่ดีที่ผู้หญิงทุกคนสามารถท�ำได้ง่าย
สะดวก ท�ำได้สม�่ำเสมอไม่สิ้นเปลืองเวลาและมี
ประสิทธิผลวิธีหนึ่งซึ่งสามารถตรวจพบความผิด
ปกติได้ในระยะเริม่ แรก กระทรวงสาธารณสุขได้มี
การรณรงค์ให้สตรีทที่ ี่มอี ายุตงั้ แต่ 35 ปีขึ้นไปถือ
เป็นกลุม่ เสีย่ งทีต่ อ้ งตรวจเต้านมบ่อยๆโดยเสนอแนะ
ให้สตรีอายุตงั้ แต่ 35 ปีขนึ้ ไปตรวจเต้านมด้วยตนเอง
เดือนละครัง้ (กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข,
2548)
จังหวัดภูเก็ต มีผปู้ ว่ ยมะเร็งเต้านมรายใหม่
เพิม่ ขึน้ ทุกปีโดยในปี 2554-2556 พบจ�ำนวน 13,
24 และ 99 ราย และจากจ�ำนวนการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรีอายุ 30-70 ปีของจังหวัดภูเก็ต

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิง
เขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทีผ่ า่ นการประเมินทักษะการตรวจ ในปีงบประมาณ
2554-2556 คิดเป็นร้อยละ 41.28, 47.33
และ51.21 ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต, 2560) จากข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี ของส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอถลาง พบ
ว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อตรวจคัดกรองโรค
มะเร็งเต้านมในระยะเริม่ แรก โดยวิธกี ารให้ความรู้
แก่ผหู้ ญิงกลุม่ อายุ 35-60 ปี ในการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองนัน้ ผลการปฏิบตั งิ านยังไม่ครอบคลุม
กลุม่ เป้าหมาย โดยจากข้อมูลการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองของสตรีอายุ 30-70 ปี เขตอ�ำเภอถลาง
ปีงบประมาณ 2557-2559 คิดเป็นร้อยละ 54.98,
50.58 และ 54.31 ตามล� ำ ดั บ (ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขอ�ำเภอถลาง, 2560) ซึง่ ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุขมาก ดังนัน้ การรณรงค์เพือ่
เป็นการเฝ้าระวังและค้นหาโรคมะเร็งเต้านมตัง้ แต่
ระยะเริ่มแรกจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะท�ำให้สามารถ
ค้นหาผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเต้านมได้ตงั้ แต่ระยะแรก และ
เป็นการลดอัตราการเสียชีวิตได้ผู้หญิงกลุ่มเสี่ยง
จ�ำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการ
ป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมะเร็งเต้านม ซึง่ การทีจ่ ะมีความรูแ้ ละพฤติกรรม
การป้องกันโรคมะเร็งเต้านมทีถ่ กู ต้องจะเกิดขึน้ ได้
เมือ่ ผูห้ ญิงมีการรับรูเ้ รือ่ งการป้องกันโรคมะเร็งเต้า
นมได้อย่างถูกต้อง (บงกช เก่งเขตกิจและคณะ,
2542)

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิง
เขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2. เพือ่ ท�ำนายปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงเขต
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

งานวิจัย

วิธดี ำ� เนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
(Descriptive research study) ประชากรทีศ่ กึ ษาคือ ผู้
หญิงอายุ 35-60 ปีเขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ�ำนวน
14,219 รายโดยมีเกณฑ์การคัดเข้าศึกษาคือ ผูห้ ญิงที่
มีอายุ 35-60 ปี (เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2500–31
ธันวาคม พ.ศ.2517) มีภมู ลิ ำ� เนาตามทะเบียนบ้านอยู่
ในอ�ำเภอถลาง ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนและไม่มปี ระวัตไิ ด้
รับการวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านม เกณฑ์การคัดออก
คือ ผู้ที่มีปัญหาทางด้านร่างกายและด้านจิตใจจนไม่
สามารถตอบแบบสอบถามได้ ค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้สตู ร Daniel (2010) ก�ำหนดระดับความเชือ่ มัน่
ที่ 95% ค่าความคลาดเคลือ่ นสามารถยอมรับได้เท่ากับ
0.05 ได้กลุม่ ตัวอย่าง 268 คน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage sampling) ขั้นตอนแรก เริ่มต้นจากการสุ่มเลือกต�ำบลใน
อ�ำเภอถลางมา 50% ของต�ำบลทัง้ หมด ด้วยวิธกี ารสุม่
แบบกลุม่ (Cluster random sampling) ได้รายชือ่ ต�ำบล
มา 3 ต�ำบล ขัน้ ทีส่ องท�ำการสุม่ เลือกรายชือ่ หมูบ่ า้ นมา
50% ของแต่ละต�ำบล ได้รายชือ่ หมูบ่ า้ น 12 หมูบ่ า้ น
ขั้นที่สาม ท�ำการสุ่มเลือกรายชื่อประชากรหญิงอายุ
35-60 ปี เพือ่ เป็นกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้การสุม่ แบบมีระบบ
(Systematic random sampling)
แบบสอบถามประกอบส่วนที่ 1 คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความรู้ ได้แก่ความรูโ้ รคมะเร็งเต้า
นม และความรูใ้ นการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ข้อค�ำถาม
คือ ถูก ผิด และไม่แน่ใจ ใช้เกณฑ์การแปลผลของ Bloom
(1975) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ
ระดับสูงสุด (ค่าคะแนน ≥ 80%)
ระดับปานกลาง (ค่าคะแนน ระหว่าง 61%79%)
ระดับต�ำ่ (ค่าคะแนน ≤ 60%)
ส่วนที่ 3 การรับรูด้ า้ นสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้
ถึงโอกาสเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม การรับรู้ถึงความ
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รุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ของ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การรับรูถ้ งึ อุปสรรคในการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง และความมัน่ ใจในการตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง ข้อค�ำตอบมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่าตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็น
ด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ เกณฑ์การแปลผลตามแนวคิดของเบสท์ (Best
John W, 1977) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับสูงสุด (ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.67 – 5.00)
ระดับปานกลาง (ค่าคะแนนเฉลีย่ 2.34– 3.66)
ระดับต�ำ่ (ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.00 – 2.33)
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ข้อค�ำถามเป็นแบบตัวแปรกลุม่ (Dichotomous data)
ประกอบด้ ว ยการตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเอง (อย่ า ง
สม�ำ่ เสมอเดือนละ 1 ครัง้ ) และการไม่ตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง แบบสอบถามนีส้ ร้างขึน้ จากการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและน�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาน�ำแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ค�ำนวณค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วย
สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
Pearson’s Product Moment correlation coefficient
และStepwise Multiple Regression Analysis

ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-60
ปี (75.00%) ( = 50.08, S.D. = 11.821, Min =
21, Max = 76) สถานภาพสมรส/แต่งงาน/อยู่ด้วย
กั น (60.40%) จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
(31.30%) มีเพียงร้อยละ 2.20 ทีไ่ ม่ได้ศกึ ษา ประกอบ
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (22.80%) และไม่ได้
ท�ำงาน (42.50%) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
10,000-30,000 บาท (54.10%) ( = 23,244.76,
S.D. = 18,426.846, Min = 3,000, Max =
107,600) ประวัตกิ ารมีประจ�ำเดือนครัง้ แรกช่วงอายุ

x

x
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ระหว่าง 10-15 ปี (90.70%) ( = 13.70, S.D.
= 1.377, Min = 10, Max = 19) หมดประจ�ำ
เดือนแล้ว (55.60%) โดยหมดประจ�ำเดือนช่วงอายุ
ระหว่าง 45-50 ปี (47.64%) ( = 49.70, S.D.
= 3.734, Min = 30, Max = 55) หมดประจ�ำ
เดือนตามธรรมชาติ (52.20%) กลุม่ ตัวอย่างมีบตุ ร
น้อยกว่า 2 คน (53.70%) และไม่เคยแท้งบุตร
(ร้อยละ 82.10) มีบตุ รคนแรกเมือ่ อายุเฉลีย่ เท่ากับ
24.59 ปี ( = 24.59, S.D. = 5.193) มีบุตรคน
แรกเมื่ออายุระหว่าง 20-30 ปี (63.82%) มีการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ทกุ คน (85.00%) มีประวัตกิ าร
คุ ม ก� ำ เนิ ด (47.76%) โดยวิ ธี กิ น ยาคุ ม ก� ำ เนิ ด
(44.78%) การตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี อ ย่ า ง
สม�ำ่ เสมอ (80.20%) ได้แก่ ตรวจเช็คโรคความดัน
โลหิตสูง (75.70%) ตรวจไขมัน/น�้ำตาลในเลือด
(63.10%) ตรวจโรคหัวใจและภาวะที่เกี่ยวข้อง
(17.90%) ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (38.80%)
การตรวจหามะเร็งเต้านม (28.40%) และตรวจ
ค้นหามะเร็งชนิดอื่นๆเช่น มะเร็งล�ำไส้ (7.50%)
ประวัติการมีโรคประจ�ำตัว (29.10%) ได้แก่โรค
ความดันโลหิตสูง (22%) การมีสมาชิกในครอบครัว
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม (8.60%) และเสีย
ชีวติ ด้วยโรคมะเร็งชนิดอืน่ ๆ (ร้อยละ 14.90) การ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง พบความ
ผิดปกติที่บริเวณเต้านมหรือใต้รักแร้ (13.10%)
หลังจากทีต่ รวจพบอาการผิดปกติแล้วจะไม่ปรึกษา
ใครปล่อยให้หายเอง (98.50%) ปรึกษาบุคลากร
สาธารณสุขที่สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล (97.00%) หรือไปโรงพยาบาล
(89.60%) หรือไปปรึกษาญาติ/เพื่อน (98.50%)
ส่วนใหญ่ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร เกีย่ วกับโรคมะเร็งเต้า
นมจากโทรทัศน์ (60.10%) รองลงมาจากอาสา
สมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น (59.70%)
มีประวัติการสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ (2.20%) และ
มีประวัติดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ
(3.70%)

x

x
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ความรู้ประกอบด้วย ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ยในระดับสูง ร้อยละ 56.00 ( = 2.36, S.D. = 0.793) (แสดงตามตารางที่ 1)

x

ตารางที่ 1 ระดับคะแนนความรูโ้ รคมะเร็งเต้านมทีม่ ผี ลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของ
ผู้หญิงเขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (n=268)
ระดับความรู้
สูง
ปานกลาง
ต่ำ�
Mean S.D.
จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย จำ�นวน ร้อย
(คน) ละ (คน) ละ (คน) ละ

ความรู้โรคมะเร็งเต้านม
1. โรคมะเร็งเต้านม
2. การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
ภาพรวม

99
158
150

36.90
59.00
56.00

84
53
65

31.30
19.80
24.30

85
57
53

31.70
21.30
19.80

2.05
2.38
2.36

x

0.828
0.814
0.793

การรับรู้ด้านสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 87.30 ( = 2.11, S.D. =
0.336) เมื่อพิจารณาการรับรู้ด้านสุขภาพรายด้าน พบว่า การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
สูง ได้แก่การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม (68.30%), การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง (61.20%) ส�ำหรับการรับรู้ด้านสุขภาพที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรค
มะเร็งเต้านม (58.60%), ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (58.20%) ส่วนการรับรู้ด้านสุขภาพ
ที่อยู่ในระดับต�่ำ ได้แก่การรับรู้อุปสรรคขอการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (68.30%) ตามล�ำดับ (แสดงตาม
ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระดับคะแนนการรับรูด้ า้ นสุขภาพของผูห้ ญิงอายุ 35-60 ปี เขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (n=268)

การรับรู้ด้านสุขภาพ
1. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ ง
2. การรับรูค้ วามรุนแรง
3. การรับรูป้ ระโยชน์
4. การรับรูอ้ ปุ สรรค
5. ความเชือ่ มัน่ ในการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
สูง
ปานกลาง
ต่ำ�
Mean
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)

S.D.

105

39.20

157

58.60

6

2.20

2.36

0.527

183

68.30

79

29.50

6

2.20

2.66

0.519

164

61.20

102

38.10

2

0.70

2.60

0.504

12

4.50

73

27.20

183

68.30

1.36

0.567

84

31.30

156

58.20

28

10.4

2.20

0.612

33

12.30

234

87.30

1

0.40

2.11

0.336
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิง
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พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยใช้ผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองครั้งหลังสุดในรอบ 1
เดือนที่ผ่าน พบว่า มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม�่ำเสมอเดือนละครั้ง (67.50%) และไม่ได้มีการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม�่ำเสมอ (32.50%) (แสดงตามตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 คะแนนพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิง เขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต(n=268)
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
1. ตรวจ
2. ไม่ตรวจ
รวม

จำ�นวน (คน)
181
87
268

ร้อยละ
67.50
32.50
100.00

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ ได้แก่ อายุ (r=0.222, P-value<0.001), การมีประจ�ำ
เดือนในปัจจุบนั (r=0.214, P-value<0.001), อายุเมือ่ หมดประจ�ำเดือน (r=0.187, P-value=0.022) ตาม
ล�ำดับ การรับรูด้ า้ นสุขภาพทีพ่ บความสัมพันธ์กบั การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตไิ ด้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (r=0.136, P-value=0.026), การรับรู้
อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (r=-0.162, P-value=0.008) และความเชือ่ มัน่ ในการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง(r=0.172, P-value=0.005) ตามล�ำดับ (แสดงตามตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล การรับรูด้ า้ นสุขภาพทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กบั การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิงเขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตัวแปรต้น
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
- อายุ
- ปัจจุบนั ยังมีประจำ�เดือน
- อายุเมือ่ หมดประจำ�เดือน
การรับรู้ด้านสุขภาพ
- การรับรูป้ ระโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
- การรับรูอ้ ปุ สรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
- ความเชือ่ มัน่ ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

Note:* ค่าระดับนัยส�ำคัญ น้อยกว่า 0.05

68

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
p-value ระดับความ
สัมพันธ์
0.222
0.214
0.187

0.000
0.000
0.022

มีความสัมพันธ์ทางบวก
มีความสัมพันธ์ทางบวก
มีความสัมพันธ์ทางบวก

0.136
-0.162
0.172

0.026* มีความสัมพันธ์ทางบวก
0.008* มีความสัมพันธ์ทางบวก
0.005** มีความสัมพันธ์ทางบวก

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิง
เขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
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ผลการวิเคราะห์ปจั จัยท�ำนายการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง พบว่า ตัวแปรทีส่ ามารถ
ร่วมกันท�ำนายการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้รอ้ ยละ 10.4 (R2 = 0.104) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ประกอบด้วย 3 ตัวแปรได้แก่ อายุเมือ่ หมดประจ�ำเดือน (P-value=0.046), การรับรู้
ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value=0.007), การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งโรคมะเร็งเต้านม (P-value=0.015), ตามล�ำดับ (แสดงตามตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ค่าสถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนทีม่ ผี ลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองของผูห้ ญิงเขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์)
B
S.E.
Beta
t
P-value
1. อายุเมือ่ หมดประจำ�เดือน
0.102 0.050 0.160 2.016 0.046
2. การรับรูป้ ระโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 0.182 0.066 0.222 2.752 0.007
3. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง -0.161 0.065 -0.199 -2.455 0.015
1.443 0.243
5.951 0.001
Constant
ค่าคงที่ = 1.443, F = 5.592, P-value=0.001, R = 0.322, R2 = 0.104
Note: R = 0.322, R2 = 0.104, B = unstandardized beta coefficient, Beta = standardized beta coefficient

อภิปรายผล
ปัจจัยที่ศึกษาสามารถร่วมท�ำนายผลการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้ ร้อยละ
10.4 โดยตัวแปรทีส่ ามารถท�ำนายผล ประกอบด้วย
อายุเมื่อหมดประจ�ำเดือน, การรับรู้ประโยชน์ของ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการรับรูโ้ อกาสเสีย่ ง
โรคมะเร็งเต้านม อธิบายได้วา่
กลุ่มตัวอย่างหมดประจ�ำเดือนอายุเฉลี่ย
49.70 ปี ส่วนใหญ่หมดประจ�ำเดือนช่วงอายุระหว่าง
45-50 ปี ร้อยละ47.65 มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
(r=0.187, P-value=0.022) เนือ่ งจากในช่วงของวัย
หมดประจ�ำเดือนของผูห้ ญิงจะเป็นช่วงทีร่ า่ งกายมี
การเปลีย่ นแปลงฮอร์โมนเพศ ท�ำให้พยาธิสภาพของ
ร่างกายเปลี่ยนไปท�ำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็งเต้านม ผูห้ ญิงในกลุม่ อายุ 45-59 ปีทเี่ ข้าสูว่ ยั
หมดประจ�ำเดือนจะมีอบุ ตั กิ ารณ์ปว่ ยเป็นโรคมะเร็ง
เต้านมสูง (Gale & Charette, 1995) เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Mukem et al., (2014) พบว่า สตรี

อายุ 40-59 ปี เป็นกลุม่ วัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสรีระ
ร่างกาย และมีโอกาสเสีย่ งต่อปัญหาสุขภาพ อาทิเช่น
โรคมะเร็งเต้านมทีม่ อี บุ ตั กิ ารณ์สงู ในกลุม่ อายุ 45-59 ปี
การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตรวจคัดกรองโรค
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิง (r=0.136, P-value=0.026) อธิบายได้วา่ การทีบ่ คุ คลแสวงหาวิธกี าร
ปฏิบตั ใิ ห้หายจากโรคหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคโดยการ
ปฏิบัตินั้น ต้องมีความเชื่อว่าเป็นการกระท�ำที่ดีมี
ประโยชน์และเหมาะสมที่จะท�ำให้หายหรือไม่เป็นโร
คนัน้ ๆ ดังนัน้ การตัดสินใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำก็
ขึ้ น อยู ่ กั บ การเปรี ย บเที ย บถึ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของ
พฤติกรรมนั้นโดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดี
มากกว่ า ผลเสี ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แบบจ� ำ ลองการ
ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, 1996) และ
การศึกษาของ Noroozi et al (2011) ทีพ่ บว่า การรับ
รูป้ ระโยชน์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับการตรวจเต้านม
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ด้วยตนเอง (r=0.11) เพราะผู้หญิงกลุ่มตัวอย่างรับรู้
ว่าการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจ�ำท�ำให้สามารถ
ค้นพบโรคตัง้ แต่แรกเริม่ จึงเกิดพฤติกรรมในการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง จากผลการวิจยั พบว่า ผูห้ ญิงทีม่ กี าร
ตรวจเต้านมด้วยตนเองจะมีการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
พฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคเพราะการป้องกันโรค
มะเร็งเต้านมทีด่ ที สี่ ดุ คือ การค้นพบโรคตัง้ แต่ระยะเริม่
แรกและการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมเป็นการ
ป้องกันโรคในระดับทุตยิ ภูมิ (Secondary prevention)
เพือ่ เป็นการค้นหาอาการผิดปกติตงั้ แต่แรกเริม่ (Early
detection) ซึง่ นับว่ามีความส�ำคัญและมีความจ�ำเป็น
ส�ำหรับโรคไม่ตดิ ต่อหรือโรคเรือ้ รัง โดยเฉพาะอาการผิด
ปกติเริม่ แรกของมะเร็งเต้านมจะสามารถตรวจพบได้โดย
ใช้วธิ กี ารตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึง่ การค้นหาโรคมะเร็ง
เต้านมในระยะเริม่ แรกทีน่ ยิ มมี 3 วิธคี อื การตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง การตรวจเต้านมโดยแพทย์ และการ
ตรวจเต้านมด้วยเครือ่ งถ่ายภาพรังสี วิธกี ารตรวจเต้านม
ด้วยตนเองเป็นวิธที งี่ า่ ย สะดวกและประหยัดทีส่ ดุ ในการ
สังเกตความผิดปกติเบือ้ งต้นของโรคมะเร็งเต้านม ดัง
นัน้ การตรวจพบมะเร็งในระยะเริม่ แรกทีม่ ขี นาดเล็กก่อน
มีการแพร่กระจายไปต่อมน�ำ้ เหลืองจะมีการพยากรณ์
โรคดีกว่าการตรวจพบเมือ่ เป็นมากแล้ว วิธกี ารป้องกัน
การเกิดโรคมะเร็งเต้านมทีด่ ที สี่ ดุ คือการ ค้นหาโรคตัง้ แต่
ยังไม่มอี าการเพือ่ จะได้รบั การรักษาก่อนทีม่ ะเร็งจะเกิด
การลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอืน่ ของร่างกาย (American
Cancer Society, 2008) สอดคล้องกับการศึกษาของ
อมรศักดิ์ โพธิอ์ ำ�่ (2560) การรับรูป้ ระโยชน์ของการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิงเขต
จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r=0.297,
P-value<0.001)
การรับรู้โอกาสเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมมีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (r=0.162, P-value=0.008) ซึง่ เป็นไปตามแนวคิดความ
เชือ่ ด้านสุขภาพของ Rosenstock (1974) ทีก่ ล่าวว่า
ความเชือ่ ด้านสุขภาพเกีย่ วกับการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของ
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การเกิดโรคว่า การรับรูห้ รือความเชือ่ ของบุคคลเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่กระตุ้น หรือจูงใจให้บุคคลปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพ ดังนัน้ บุคคลจึงหลีกเลีย่ งต่อการ
เป็นโรคด้วยการปฏิบัติตามเพื่อป้องกันและรักษา
สุขภาพทีแ่ ตกต่างกัน จากการศึกษาของ แววตา สุ
ริยนั ต์ (2551) พบว่า ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง คือ การรับรูอ้ ปุ สรรค ความเชือ่
ด้านสุขภาพ ความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมและโอกาส
เสีย่ งต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม นอกจากนีจ้ ากการ
ศึกษาของ ลลิดา ปักเขมายัง (2555) พบว่า การรับ
รูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเป็นปัจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี
อายุ 35-59 ปี จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้
เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจคัดกรองโรค
มะเร็งเต้านมด้วนตนเองโดยการให้บคุ คลต้นแบบ มา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ หรือมีการพัฒนาสือ่ ความรู้ ในรูป
แบบต่างๆ เช่น Application, ระบบ Line ฯลฯ หรือ
มีการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านทักษะการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วนตนเองอย่างถูกต้อง
แก่บคุ ลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข
อย่างเข้มข้นและทัว่ ถึงเพือ่ ช่วยกระตุน้ เตือนให้มกี าร
ตรวจด้วยตนเองทุกเดือน
2.ควรมีการพัฒนาช่องทางการรับรูโ้ อกาส
เสีย่ งโรคมะเร็งเต้านมและการรับรูค้ วามรุนแรงของ
โรคมะเร็งเต้านมโดยมีการรณรงค์เชิงรุกในการอบรม
ให้ความรู้แก่สตรีทุกหมู่บ้านและในสถานประกอบ
การให้ครอบคลุม โดยให้มกี ารจัดการเรียนการสอน
ให้ความรูโ้ รคมะเร็งเต้านมและการคัดกรองโรคมะเร็ง
เต้านมด้วนตนเองในสถานศึกษา เพื่อช่วยสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในครอบครัวได้ทราบและ
ตระหนักถึงอันตรายมากยิง่ ขึน้

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิง
เขตอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
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โดย พรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ

รูปแบบการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม
่ วัย
โดยการมีสว
่ นร่วมของชุมชน
ต�ำบลนาเรือง อ�ำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนต�ำบลนาเรือง อ�ำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประยุกต์ ใช้แนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างจากกลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนใน 3 กลุม่ ประกอบด้วย
ภาคท้องถิน่ ภาครัฐ และภาคประชาชน จ�ำนวน 9 หมูบ่ า้ น หมูบ่ า้ นละ 10 คน จ�ำนวน 90 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง มิถนุ ายน 2560 โดยการศึกษาสถานการณ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การสนทนากลุม่ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t–test) วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ด้วยหลักสามเส้า
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย โดยการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน ต�ำบลนาเรือง อ�ำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มี 7 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การเรียนรูแ้ ละมีสว่ น
ร่วมการวิเคราะห์ปญ
ั หาและวางแผนแก้ไขปัญหา 2) การจัดการและการวางแผนกลยุทธ์แบบมีสว่ นร่วม 3) การ
พัฒนาศักยภาพเพิม่ ขีดความสามารถแกนน�ำสุขภาพ 4) การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 5) การสร้างพลังอ�ำนาจ
ในชุมชนโดยการร่วมแรงร่วมใจ 6) การสร้างระบบสือ่ สารสุขภาพ 7) การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
กระบวนการดังกล่าวท�ำให้แกนน�ำสุขภาพ มีการเปลีย่ นแปลงด้านความรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมก่อนและหลังแตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยสรุป การด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ส่งผลให้แกนน�ำสุขภาพมีความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพมากขึน้ ซึง่ มีปจั จัยแห่ง
ความส�ำเร็จคือ การเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาขีดความสามารถของแกนน�ำสุขภาพชุมชนและการมีสว่ นร่วม
เพือ่ พัฒนาเป็นต�ำบลจัดการสุขภาพทีย่ งั่ ยืนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การมีสว่ นร่วม, ต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย
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งานวิจัย

ABSTRACT
This research is action research. The aim was to study the model of health system following
development for sub-district health village management by village’s participations in Naruang subdistrict, Nayia district, Ubonratchathani province. The study was conducted in 9 villages of, Naruang
sub-district, on 90 people who were representatives of people’s health teams. Data were collected
using a questionnaire, indepth interview, focus group discussions and observation . Data were
analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation ( t–test). And content analysis
of the qualitative data (Triangulation).
The results showed that, there are seven stages 7 stages: 1) learning and engaging
problems and plan solutions, 2) management and strategic planning, participatory, 3) the development
of empowered, vocal health, 4) the creation and development of the network, 5) empowerment
of the community through joint efforts, 6) building healthy communication system 7) Surveillance
health behaviors in the community. Such processes lead to changes in health knowledge. Participation
and increase the operational difference statistically significant (p<0.05). The results from these
processes were an increase in the knowledge and participation of the participant that had affect
on the health system development evaluation.
In summary, the key success factors are enhancing the knowledge and develop the
capacity of community health leaders. And establish the involvement of health leaders at all stages
in the implementation process.
Key words : participatory, health village management
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บทน�ำ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้
ก�ำหนดเป้าหมายตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุขปี 2555-2559 ไว้ว่า ด�ำเนินการต�ำบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ำ� หนด (ระดับดีขนึ้ ไป) ร้อยละ 70 เพือ่
มุง่ ให้ครอบครัวชุมชน และประชาชนมีจติ ส�ำนึกในการ
แสดงบทบาท อันน�ำไปสู่การพัฒนาตนเองและการมี
สุขภาพดี ซึง่ ส่งผลให้สงั คมอยูเ่ ย็นเป็นสุข สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวิสยั ทัศน์ของการพัฒนา ในแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยกล่าวถึงกระบวนการ
พัฒนาต�ำบลจัดการสุขภาพว่า มิได้มุ่งเน้นที่ผลผลิต
เพียงอย่างเดียว ยังมุง่ เน้นทีก่ ระบวนการมีสว่ นร่วม และ
สร้างการเรียนรู้ร่วม จะเกิดเป็นรูปธรรมได้ต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อจากชุ ม ชนเป็ น หลั ก ทั้ ง แกนน� ำ ชุ ม ชน
กรรมการชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) และ
ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาหมูบ่ า้ นหรือ
ชุมชนของตน (เบญจวรรณ สุภาพ,2552) รวมพลังสร้าง
สุขภาพ(โสภณ นุชเจริญ, 2551) กระบวนการเหล่านี้
เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญยิง่ ในการพัฒนาตนเองและต�ำบลให้
พัฒนาสูแ่ นวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน ให้เหมาะ
แก่การสร้างสุขภาพ การสร้างสุขภาพต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของคนและสังคมร่วมกันให้ความส�ำคัญกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (ประเวศ วะสี,
2550) ตามแนวคิดในการพัฒนาสุขภาพ ภายใต้แนวคิด
“ระบบสุขภาพภาคประชาชน” เพือ่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพ
ดีมสี ขุ ต่อไป
อ�ำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีต�ำบล
ในการปกครอง 3 ต�ำบล 43 หมูบ่ า้ น และมีการพัฒนา
ต�ำบลจัดการสุขภาพต่อเนือ่ งมาตลอด ปัจจุบนั มีอาสา
สมัครสาธารณสุข 816 คน แต่ปญ
ั หาการพัฒนาสุขภาพ
พบว่า ไม่แตกต่างกับภาพรวมในระดับประเทศคือ ใน
ปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประชาชนมีอัตราการป่วยต่อ
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ประชากรแสนคน ด้วยโรคระบบทางเดินอาหารและ
ระบบทางเดินหายใจ 447.65 และ 353.17 ตาม
ล�ำดับ อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง 54.45 โรค
หัวใจและหลอดเลือด 30.83 โรคเบาหวาน 102.32
และโรคความดันโลหิตสูง 107.10 (ส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอนาเยีย, 2559) จากการประเมิน
ต�ำบลจัดการสุขภาพในปี 2559 ตามตัวชี้วัดใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขปี 2555-2559
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ต�ำบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ำ� หนด(ระดับดีขนึ้ ไป) ร้อยละ 70 พบ
ว่ามีเพียง 2 ต�ำบลหรือร้อยละ 66.67 ทีผ่ า่ นเกณฑ์
และอยูใ่ นระดับดีขนึ้ ไป คือ ต�ำบลนาเยีย และต�ำบล
นาดี (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี,
2559) อีกจ�ำนวน 1 ต�ำบลยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด (ระดับดีขนึ้ ไป) คือ
ต�ำบลนาเรือง
ต�ำบลนาเรือง จ�ำนวน 9 หมูบ่ า้ น มีสาเหตุ
การตายด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด อัตรา 1.91 ต่อพัน
ประชากร ในปี 2558 อัตรา 2.34 ในปี 2559 และ
โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ อัตรา 0.74 ต่อพัน
ประชากร ในปี 2558 อัตรา 1.19 ต่อพันประชากร
ในปี 2559 ตามล�ำดับ ปัจจุบนั ได้มกี ำ� หนดเป้าหมาย
การพัฒนาสุขภาพของประชาชน เพือ่ ลดอัตราป่วย
และตายที่เกิดจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมน�ำไปสู่
กิจกรรมการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพแบบ
บูรณาการ 5 กลุม่ วัย โดยใช้กระบวนการหมูบ่ า้ น
จัดการสุขภาพ จากการประเมินเชิงลึกตามเกณฑ์ตวั
ชีว้ ดั ดังกล่าวข้างต้น ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ต�ำบลนาเรืองยังไม่ผา่ นตัวชีว้ ดั
วิเคราะห์หาสาเหตุหลักๆ ของปัญหาได้ คือ สาเหตุ
แรก คณะกรรมการ ประชาชนในพื้นที่และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ขาดองค์ความรู้และทักษะในการ
ด�ำเนินงาน สาเหตุทสี่ อง ระบบการด�ำเนินงานขาด
การบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานอืน่ ขาดการ
คืนข้อมูลสูช่ มุ ชน ขาดการประสานงานทีด่ ี สาเหตุที่
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สาม ขาดผูน้ ำ� การพัฒนา ขาดความรับผิดชอบและ
ขาดการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาต�ำบลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย และสาเหตุสุดท้ายงบ
ประมาณไม่เพียงพอ ใช้ไม่ตรงตามแผนและล่าช้า
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุ มีขอ้ มูลสนับสนุนจาก
สรุปผลการด�ำเนินงานในปีทผี่ า่ นมา จากการสนทนา
กลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี, 2559) ซึง่ แต่ละสาเหตุเป็น
เหตุและผลทีเ่ ชือ่ มโยงกันไม่สามารถแก้ไขสาเหตุใด
สาเหตุหนึง่ ได้ ต้องแก้ไขทีก่ ระบวนการทัง้ ระบบ
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจทีจ่ ะศึกษารูปแบบ
การด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
5 กลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต�ำบล
นาเรือง อ�ำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดย
การศึกษาจากบริบทของชุมชน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และการถอดบทเรียนจากชุมชน เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้เท่าทัน มีส่วนร่วม และมีการ
จั ด การสุ ข ภาพ อั น จะส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพดี ข อง
ประชาชนตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบ
สุขภาพและการพัฒนาประเทศ

ค�ำถามวิจยั
รูปแบบการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนต�ำบลนาเรือง อ�ำเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บริบทการ
ด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5
กลุม่ วัย โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนต�ำบลนาเรือง
อ�ำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างไร 2)
เพื่อศึกษากระบวนการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย 3) เพือ่ ศึกษาผล
การพัฒนาการด�ำเนินงาน 4) เพือ่ ศึกษาปัจจัยแห่ง
ความส�ำเร็จในการพัฒนาการด�ำเนินงานต�ำบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย

งานวิจัย

วิธกี ารวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
วิธกี ารใช้แบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพและพิจารณา
ความถูกต้องจากผูเ้ ชีย่ วชาญวิเคราะห์หาความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถามโดยใช้วธิ ขี องคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR20
(Kuder - Richardson’s method) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.91 การมีสว่ นร่วม วิเคราะห์หาความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถามโดยใช้สตู รสัมประสิทธิอ์ ลั ฟ่าของครอ
นบาค (Cronbach Method) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
0.89 พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุม่ และการสังเกต
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยหลักสามเส้ามีขนั้ ตอน
การด�ำเนินการโดยมีขอบเขตการวิจยั 9 เดือน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การก�ำหนดขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ศึกษาครอบคลุมประชาชนกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียหรือผูเ้ กีย่ วข้องในการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพ
โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็น
ผูน้ ำ� เลือกพืน้ ทีเ่ ป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ในเขตพืน้ ที่
ต�ำนาเรือง อ�ำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานีในเขต
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
นาเรือง จ�ำนวน 9 หมูบ่ า้ น
ขัน้ ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพ แบบ
บูรณาการ 5 กลุม่ วัย โดยใช้แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีด
ความสามารถของแกนน�ำสุขภาพ โดยการสร้างหลักสูตร
การวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพ แบบบูรณาการ 5 กลุม่
วัย ระยะเวลา 2 วัน
ขัน้ ตอนที่ 4 เป็นการศึกษาภาคสนามเพือ่
ศึกษาสภาพปัจจุบันของชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตของ
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รูปแบบการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย
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ประชาชนและความคิดเห็นเกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุม่
และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมหลังจากนั้นได้ท�ำการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากการศึกษาภาคสนาม
วิจยั โดยการสรุปและถอดความตามประเด็นทีศ่ กึ ษา
ขัน้ ตอนที่ 5 เป็นการใช้รปู แบบการพัฒนาการ
จัดการความรู้ในการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพ
ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การเรียนรูแ้ ละมี
ส่วนร่วมการในวิเคราะห์ปญ
ั หาและวางแผนแก้ไขปัญหา
2) การจัดการและการวางแผนกลยุทธ์แบบมีสว่ นร่วม
3) การพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถแกนน�ำ
สุขภาพ 4) การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 5) การสร้าง
พลังอ�ำนาจในชุมชนโดยการร่วมแรงร่วมใจ 6) การสร้าง
ระบบสือ่ สารสุขภาพ 7) การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ในชุมชน
ขั้นตอนที่ 6 เป็นการจัดเวทีระดมสมอง
วิพากษ์ผลการวิจยั ในระยะที่ 3 และเสนอผลการวิจยั
ต่อชุมชนเพื่อสะท้อนภาพของสภาพปัจจุบันของการ
ด� ำ เนิ น การด� ำ เนิ น งานต� ำ บลจั ด การสุ ข ภาพแบบ
บูรณาการ 5 กลุม่ วัย ทีด่ ำ� เนินการโดยชุมชน

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า
1. วิเคราะห์สถานการณ์ สรุปได้วา่ ต�ำบล
นาเรืองแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมูบ่ า้ น ขนาดพืน้ ที่
และอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับต�ำบลนาเยีย อ�ำเภอ
นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ตดิ กับต�ำบลเมืองเดช
อ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก
ติ ด ต่ อ กั บ ต� ำ บลนาส่ ว ง อ� ำ เภอเดชอุ ด ม จั ง หวั ด
อุบลราชธานีลกั ษณะภูมปิ ระเทศและสภาพภูมอิ ากาศ
สภาพภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่ตงั้ อยูท่ รี่ าบสูง พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
เป็นทีน่ าและท�ำการเกษตร สภาพภูมอิ ากาศ มี 3 ฤดู
ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ ท�ำนา, ท�ำไร่, ท�ำสวน,
เลี้ยงสัตว์ ประมง, และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
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(ทอผ้า) อาชีพรองนอกจากเกษตรกรรม คือ ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้านขายอาหาร ร้านซ่อมรถ
จักรยานยนต์ และกลุม่ ส่งเสริมอาชีพ
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงาน
ต�ำบลจัดการสุขภาพ ประชาชนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.2 มีอายุระหว่าง
31–50 ปีร้อยละ 61.1 สถานภาพสมรสร้อยละ
81.1 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 66.7
อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 58.82 เคยมีประสบการณ์
เป็นคณะกรรมการท�ำงานพัฒนาหมู่บ้านร้อยละ
88.89 และพบว่าการมีสว่ นร่วมในการจัดการการ
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชนของประชาชนอยู่ใน
ระดับต�่ำร้อยละ 60 ความรู้ก่อนการด�ำเนินการ
อยูใ่ นระดับน้อยร้อยละ 60.00
2. ระยะด�ำเนินการ สรุปได้วา่ สร้างการ
มีส่วนร่วมโดยเริ่มจากการน�ำข้อมูลจากการศึกษา
บริบทและสภาพปัญหาน�ำเสนอให้คณะกรรมการ ผู้
เกี่ ยวข้ อ งในการท� ำ วิ จั ย และชุ ม ชนทราบเพื่ อ ให้
ตระหนักถึงปัญหามากยิง่ ขึน้ ได้แลกเปลีย่ นแนวความ
คิดและมุมมองสรุปได้ว่าคณะกรรมการและภาคี
เครือข่ายต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาโดยด�ำเนิน
งานตามเกณฑ์ตำ� บลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
5 กลุ่มวัย ที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ปรับทัศนคติในการท�ำงานร่วมกันอีกครั้ง มีการ
ประชุมจัดท�ำแผนในการด�ำเนินงาน ท�ำให้เกิดแผน
ในการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพในระดับพืน้ ที่
ได้แก่
2.1 การให้ความรู้ เพือ่ สร้างความตระหนัก
ต่อสภาพปัญหาการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ต�ำบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย 			
2.1.1 อบรมแกนน�ำสุขภาพให้ความรูเ้ รือ่ งการด�ำเนิน
งานตามเกณฑ์ตำ� บลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
5 กลุม่ วัย
		 2.1.2 ศึกษาดูงานพืน้ ทีต่ ำ� บลนาเยีย
และต�ำบลนาดี อ�ำเภอนาเยีย ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงาน
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ

รูปแบบการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ต�ำบลนาเรือง อ�ำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

2.2 การสร้างเครือข่าย
		 2.2.1 เยีย่ มยามถามไถ่ใส่ใจสุขภาพ
โดยคณะด�ำเนินงานตามเกณฑ์ตำ� บลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพของ
เครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอนาเยีย เพือ่ เยีย่ มบ้านเชิงรุก
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนือ่ งทุก 2 เดือน สร้างสัมพันธภาพ ถามทุกข์สขุ
พู ด คุ ย และสอบถามความต้ อ งการของผู ้ ป ่ ว ย
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า คณะกรรมการนอกสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขยังไม่เข้าใจและไม่มีทักษะ
ในการเยีย่ มชุมชนหรือการดูแลผูป้ ว่ ย จึงเป็นโอกาส
ในการพัฒนาวงรอบต่อไป
		 2.2.2 สร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อ
ชุมชนเกิดความตระหนักต่อปัญหาสุขภาพในพืน้ ที่
2.3 จัดมหกรรมรวมพลังสร้างความเข้ม
แข็งสูต่ ำ� บลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย
เพือ่ ให้ชมุ ชนได้มเี วทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ ง
ดีๆ ในพืน้ ที่ ประกาศให้พนื้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้รบั รูว้ า่ สิง่ ดีๆ
ในพื้นที่ที่ด�ำเนินการอยู่เป็นอย่างไร มีการแสดง
นิทรรศการน�ำเสนอผลงาน การประกวดผลการ
ด�ำเนินงาน และการเสวนา พร้อมทัง้ คืนข้อมูลปัญหา
ด้านสุขภาพให้ผเู้ กีย่ วข้องและสอบถามความต้องการ
ของชุมชน สรุปความต้องการของชุมชนในการด�ำเนิน
งานต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย
ผลการศึกษาการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนพบว่า ความรูห้ ลังการพัฒนาเรือ่ ง
การด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
5 กลุ ่ ม วั ย มี ร ะดั บ ความรู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง และ
ปานกลาง ร้อยละ 32.22, 38.89 ตามล�ำดับ จาก
การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะ
กรรมการบางส่วนเข้าใจว่าเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และเป็นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยากไม่เข้าใจ
ในการด�ำเนินการแต่กต็ อ้ งเรียนรูร้ ะดับมีสว่ นร่วมหลัง
การพัฒนา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมหลังการ
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พัฒนาอยู่ในระดับสูงและปานกลางร้อยละ 23.33,
68.89 ตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน
ที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การได้รบั ประโยชน์จากการแก้ปญ
ั หา ( = 3.20, S.D.
= 0.95) รองลงมาคือด้านการมีสว่ นร่วมในการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ( = 3.17, S.D. = 0.95)
ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
( = 3.13, S.D. = 0.95) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนแก้ไขปัญหา ( = 3.11, S.D. = 0.97)
และน้อยที่สุดด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน ผล
( = 2.99, S.D. = 0.98)
3. ระยะสรุปและประเมินผล เมื่อด�ำเนิน
กิจกรรมต�ำบลจัดการสุขภาพตามแผนปฏิบัติการที่
ก�ำหนดไว้ ได้มกี ารประเมินผลการมีสว่ นร่วมของแกน
น�ำสุขภาพ โดยการประชุมเพือ่ ถอดบทเรียนทีไ่ ด้จากการ
พัฒนารูปแบบต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5
กลุม่ วัย เพือ่ ความยัง่ ยืน
ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ผลผูว้ จิ ยั มุง่ ทีจ่ ะน�ำ
เสนอในประเด็นหลักคือ การเรียนรูแ้ ละการมี ส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ปญ
ั หาของแกนน�ำสุขภาพ ผลการศึกษา
บ่งชีว้ า่ การคัดเลือกแกนน�ำจึง มีความส�ำคัญทีส่ ดุ ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิด (ประเวศ วะสี. 2550) กล่าวว่าการ
พัฒนาการจัดการความรูเ้ ป็น การสร้างความเป็นชุมชน
ทีป่ ระชาชนจ�ำนวนหนึง่ มารวมกันมีการติดต่อสือ่ สารกัน
มีการเรียนรูร้ ว่ มกันและท�ำ ให้ความรูน้ นั้ เป็นประโยชน์
สอดคล้องกับผลการวิจยั (ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. 2553)
สอดคล้องกับแนวคิดของนิตยา เพ็ญศิรนิ ภา ทีไ่ ด้เสนอ
หลักการสร้างพลังไว้วา่ เน้นการสร้างพลังให้แก่บคุ คล
โดยกระบวนการเรียนรู้เริ่มต้นจากประสบการณ์ของ
ผู้เรียนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีความยืดหยุ่นเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
(นิตยา เพ็ญศิรนิ ภา. 2553) สอดคล้องวนิดา วิระกุล
ศึกษากระบวนการด�ำเนินงานการสร้างสุขภาพและการ
สร้างสุขภาพภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพการมี
กระบวนการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วน

x

x

x

x

x
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รูปแบบการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย
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ต�ำบลให้มคี วามเข้าใจในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
มีกระบวนการท�ำแผนแบบมีสว่ นร่วมส่งเสริมสนับสนุน
ให้มกี ระบวนการเฝ้าระวังและติดตามความส�ำเร็จของ
กระบวนการพัฒนาโดยทีมสุขภาพระดับต�ำบลมากยิง่
ขึน้ (วนิดา วีระกุลและคณะ. 2557)
ดังนัน้ สามารถสรุปค�ำส�ำคัญเพือ่ น�ำไปสูร่ ปู แบบ
หรือแนวปฏิบัติที่ดีของด�ำเนินงานตามเกณฑ์ต�ำบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย โดยการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน ต�ำบลนาเรือง อ�ำเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี คือ 1) การเรียนรูแ้ ละมีสว่ นร่วมการใน
วิเคราะห์ปญ
ั หาและวางแผนแก้ไขปัญหา 2) การจัดการ
และการวางแผนกลยุทธ์แบบมีสว่ นร่วม 3) การพัฒนา
ศักยภาพเพิม่ ขีดความสามารถแกนน�ำสุขภาพ 4) การ
สร้างและพัฒนาเครือข่าย 5) การสร้างพลังอ�ำนาจใน
ชุมชนโดยการร่วมแรงร่วมใจ 6) การสร้างระบบสือ่ สาร

สุขภาพ 7) การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
และปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในเรื่องนี้คือ การเสริม
สร้างความรู้ การพัฒนาขีดความสามารถของแกน
น�ำสุขภาพ ชุมชนและการมีสว่ นร่วม เพือ่ พัฒนาเป็น
ต�ำบลจัดการสุขภาพทีย่ งั่ ยืนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอนาเยีย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลนาเรือง และผู้น�ำชุมชน ประชาชน
ต�ำบลนาเรือง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ เป็นอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
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