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การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.

ผ่านระบบ

e-Payment

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำ

ในการส่งเรื่องตีพิมพ์
วารสารสุขภาพภาคประชาชน

ว

ารสารสุขภาพภาคประชาชนเป็นวารสารวิชาการของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ที่ได้
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาและผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพภาคประชาชน
และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนเป็นวารสารรายสามเดือน โดย
กำหนดออกเผยแพร่ในเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน
กองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาบทความวิชาการ รายงานผลการศึกษาวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
เป็นความรู้ และเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนี้
1. ผลงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพภาคประชาชน เนื้อหาในการตีพิมพ์ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัยหรือผู้นิพนธ์ ตำแหน่งทางราชการ หน่วยงานที่สังกัด บทคัดย่อ (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) บทนำ วัตถุประสงค์ วิธดี ำเนินการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ต้นฉบับตัวอักษร Angsana ขนาด 16 point เนื้อหา
จำนวน 6 - 8 หน้า A4 บรรณานุกรมไม่เกิน 1 หน้า A4
2. บทความวิชาการ ต้นฉบับ ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 point ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์
ตำแหน่งทางราชการ หน่วยงานที่สังกัด บทสรุปย่อเรื่อง ความนำ เนื้อเรื่อง แหล่งที่มาของข้อมูล และ
เอกสารอ้างอิง ต้นฉบับจำนวน 2 - 4 หน้า A4 เอกสารอ้างอิงไม่เกิน 1 หน้า A4
3. การส่งต้นฉบับ ข้อ 1 และ 2 ภายในวันที่ 5 ของเดือน โดยส่งต้นฉบับเป็นเอกสารตามระบบราชการ
1 ชุด พร้อมแนบซีดีข้อมูล โดยมีหนังสือนำส่งจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดในระดับจังหวัด/เขต/ภาค
ถึงผูอ้ ำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพือ่ ขอให้พจิ ารณาตีพมิ พ์ และต้นฉบับอีก 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
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บทบรรณาธิการ
การเปลีย่ นผ่านระบบการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น (อสม.) ไปเป็นระบบ e-Payment
ตามนโยบายรัฐบาลนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
และกรมบัญชีกลางมีกำหนดเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่าน e-Payment ในเดือนกรกฎาคม 2561
พร้อมทั้งได้แจ้ง (ร่าง) แผนและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่าน e-Payment
เพื่อให้จังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมเป็น e-Payment
และล่าสุดกรมบัญชีกลางได้จัดทำ template รหัสผู้ใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้กับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อให้จังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าว
ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานใดที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. เป็นเงินสด สามารถแจ้งข้อมูลสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารของสถานบริการฯ และส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางต่อไป
โดยกรมบัญชีกลางได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ ผ่านระบบ VDO Conference ของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ IT ผู้เกี่ยวข้อง (ครู ก) ใน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ก่อนที่จะดำเนินการเริ่มจ่ายเงินค่าป่วยการผ่านระบบ e-Payment ต่อไป
กองบรรณาธิการ

สารบัญ

2 : เรื่องจากปก

การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
				 ผ่านระบบ e-Payment
2

4 : งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
				 ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
				 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
4



(จันทร์เพ็ญ กุย)

การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงาน
				 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ
				 ด้านทันตสุขภาพทั่วประเทศ
10



(เขมณัฏฐ์ เชื้อชัยทัศน์, เดือนเพ็ญ สาคร)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์กร
				 ของบุคลากรด้านสุขภาพ สังกัดสำนักงาน
				 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
24



ผลของโปรแกรมการพยาบาลในการดูแล
				 ตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย
				 โรคความดันโลหิตสูง ตำบลสิชล อำเภอสิชล 		
				 จังหวัดนครศรีธรรมราช
				 (บุปผา เลิศวาสนา)
41  รูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ
				 แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วม
				 ของชุมชน ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย
				 จังหวัดอุบลราชธานี
32





(พรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ)

47  แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม
				 มาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุข
				 ประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย
(อัมพวัน พุทธประเสริฐ, ยุทธนา แยบคาย)

(อรสา แซ่ตั๋น)
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บทบรรณาธิ
การ
เรื่องจากปก
การจ่ายเงิน
ค่าป่วยการ อสม.
ผ่านระบบ e-Payment
โดย...นางศุภัคชญา ภวังคะรัต / ว่าที่ ร.ต.จักรี แป้นจันทร์
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ในปี 2561 รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ National e–Payment Master Plan
และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม. และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
และลดการทุจริต ระบบการจ่ายเงินค่าป่วยการแบบใหม่นี้จะเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการในทำงาน
โดย อสม. จะได้รับเงินค่าป่วยการอย่างสม่ำเสมอ ตรงเวลา
และเป็นการลดขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารทางการเงินที่สำคัญได้เป็นอย่างดี

การจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านระบบ e-Payment จะเริ่ม
ดำเนินการครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2561 โดย
 อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติงานรายเดือน
 ดำเนินการตามแผนอย่างน้อย 4 วันต่อเดือน หรือ 1 วันต่อสัปดาห์ และ
บันทึกข้อมูลกิจกรรมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 จัดทำรายงาน อสม. 1 ส่งประธาน อสม. ในหมูบ่ า้ น/ชุมชน ภายในวันที่ 25
ของทุกเดือน
 เข้าประชุม/อบรมเพิม่ พูนความรูจ้ ากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข อย่างน้อย 1 ครัง้
ต่อเดือน
 อสม. รับเงินค่าป่วยการ จากกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป



วารสารสุขภาพภาคประชาชน

การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment

ขั้นตอน

ภายในวันที่ 25

บทบรรณาธิ
การ
เรื
่องจากปก

การเบิกจ่ายค่าป่วยการ
ผ่านระบบ e–Payment
ภายในวันที่ 5

อสม. ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ และ
ส่งรายงานประจำเดือน





อสม. ได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง
เข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้
กับธนาคารรัฐวิสาหกิจ
หรือธนาคารพาณิชย์อื่นๆ



เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประชุม และให้ความรู้
ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ตรวจสอบและรับรอง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
ตรวจสอบและรั บ รองผลการ
ปฏิบัติงานของ อสม.
เจ้าหน้าที่บันทึกการส่งรายงาน
อสม. 1 ในฐานข้อมูล

ภายในวันที่ 8

ภายในวันที่ 20

กรมบัญชีกลางดำเนินการ
ตรวจสอบ และโอนเงิน
ให้ อสม.

ภายในวันที่ 10



สสอ. ยืนยันสิทธิได้รับ
ค่าป่วยการ



สสจ. ยืนยันสิทธิได้รับ
ค่าป่วยการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยืนยันสิทธิ
ได้รับค่าป่วยการ ส่งกรมบัญชีกลาง
(ผ่านระบบฐานข้อมูล)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 2193 7000 ต่อ 18740
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บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

โดย...จันทร์เพ็ญ กุย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Development of home care model for chronically ill patients
in Subdistrict health Promoting Hospital
Maung district Srisaketprovince
บทคัดย่อ

ปัจจุบันการเจ็บป่วยของคนไทยจากโรคเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีซึ่งผู้ป่วยเรื้อรังจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่
ยาวนานและต่อเนือ่ ง แต่เนือ่ งจากโรงพยาบาลมีขอ้ จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องจำหน่ายผูป้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาลให้เร็วทีส่ ดุ
ขณะที่ผู้ป่วยบางรายยังต้องการการดูแลต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
โดยการมีสว่ นร่วมของทีมสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง
ที่บ้าน ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว และพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านอย่างเหมาะสม
กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องพึ่งพิงผู้อื่น นอนติดเตียงที่บ้าน
มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 ราย
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถนุ ายน 2560 กระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง
ที่บ้านใช้กระบวนการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาและความต้องการของผูป้ ว่ ยและครอบครัว ร้อยละ 64.59 มีภาวะซึมเศร้า รูส้ กึ ว่าตนเองไร้คา่
เป็นภาระครอบครัว ร้อยละ 49.78 มีปัญหาการฟื้นฟูสภาพล่าช้า ร้อยละ 29.41 มีภาวะแทรกซ้อนเช่น แผลกดทับ ข้อยึดติด
กล้ามเนือ้ ลีบและภาวะทุพโภชนาการ ส่วนปัญหาสำคัญของครอบครัว คือ ปัญหาด้านจิตใจ เครียด ท้อแท้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ต้องลาออกจากงานมาดูแลผู้ป่วย ทำให้ขาดรายได้ ขาดทักษะและความรู้ ขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพักฟื้นของผู้ป่วยที่บ้าน และร้อยละ 69.81 ผู้ดูแลที่มีบทบาทหลักในการดูแลผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุและยังมี
โรคประจำตัวด้วย ซึง่ รูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทีบ่ า้ นทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นี้ คือการดูแลแบบประคับประคอง ตามบริบท
ของผู้ป่วยรายกรณี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว ทีมสุขภาพ และจิตอาสาในชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพ
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและเป็น
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล ครอบครัว เครือข่ายจิตอาสาในชุมชน และบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายต่อไป
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวและยั่งยืนต่อคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเรื้อรังและครอบครัว ตลอดจนส่งผลดีต่อโรงพยาบาล
ทั้งด้านลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลและภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
คำสำคัญ : พัฒนารูปแบบ, การดูแลที่บ้าน, ผู้ป่วยเรื้อรัง
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Abstract

Nowadays, there are increasing number of chronically ill patients who need long term and continuity of care,
but there is also a hospital limitation for those patients to stay in the hospital. Therefore, it is necessary for
healthcare professionals to improve collaborative work with family and community to facilitate effective
continuity of care for patients. The objective of this research is to study the home care situation including problems
and the need of caring chronically ill patients at home, and then to develop an appropriate home care model
for those patients. This research is conducted in Sub - district health Promoting Hospital Maung district
Srisaketprovince from July 1st 2016 to June 30th 2017. We selected chronically ill patients from the most dependent
group who need total care and bed ridden for total of 10 patients. Then, the participatory action research which
involved healthcare professionals, family and health volunteers in community is used to develop home care model.
The study showed that in chronically ill patients 64.59% had depression and feeling of burden, 49.78%
had delay physical rehabilitation, 29.41% had physical complication such as pressure ulcer, stiffness of joint,
muscle atrophy and malnutrition. Moreover, 69.81% of the main caregivers are elderly who also has
chronic disease. There are family concerns from taking care of patients such as psychological distress,
economic burden, lacking of equipment, skill and knowledge for patient’s rehabilitation and recovery at home.
The home care model for chronically ill patients which is developed from this study is the supportive and
palliative care for each patient and family circumstance with the help from health volunteers in the community to
improve family ability to take care their patients at home.
Our study can be used as the home care model for nurse practitioner and as the model for working
with the caregiver, family and health volunteers in the community to empower them for taking care of chronically
ill patients. The long term benefit will improve quality of life in patients and family, relief hospital overcrowding
and decrease hospital economic burden.
Keywords : developed model, home care, chronically ill patients

บทนำ

ปัจจุบันการเจ็บป่วยของคนไทยจากโรคเรื้อรัง 5 โรค
ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังระบบทางเดินหายใจ มีแนวโน้ม
สูงขึน้ ทุกปีนอกจากนีย้ งั พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง มีอาการแทรก
ซ้อนที่พบบ่อย เช่น ไตวาย โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
และปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (สุพตั รา ศรีวณิชชากร และคณะ, 2553)
ซึ่งประเทศไทยจึงได้กำหนดเป้าหมายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

ภาวะโรคและภาระค่าใช้จา่ ยจากโรคเรือ้ รังดังกล่าว การดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง
และยาวนานทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
ในขณะที่ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการ และปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้
ได้ อ ย่ า งทั ่ ว ถึ ง และเพี ย งพอ เนื ่ อ งจากจำนวนเตี ย งใน
โรงพยาบาลมีจำกัด รวมทั้งเทคโนโลยีทางการรักษามีราคา
แพง และค่าใช้จ่ายในการรักษามีแนวโน้มสูงขึ้น จึงมีความ
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จำเป็นต้องจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
ซึ่งผู้ป่วยบางรายยังต้องการการดูแลที่ต่อเนื่องหรือต้องการ
ความช่วยเหลือในการปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาลบางอย่าง
อยู่ เช่น การดูแลท่อเจาะคอ การใส่สายยางป้อนอาหาร การใส่
สายสวนคาปัสสาวะ การล้างไตผ่านทางหน้าท้อง หรือ
ต้องการการดูแลเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ในครอบครัวและสังคมที่เหมาะสมกับสภาพการเจ็บป่วยที่
เกิดขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งต่อเยี่ยมบ้าน
ในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30มิถนุ ายน 2560
พบว่าร้อยละ 10.58 เป็นผูป้ ่วยเรื้อรังทีช่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้
ต้องการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงเห็นความจำเป็น
ของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน จึงสนใจพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้เรื้อรังที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของทีมสุขภาพ
ครอบครัวและชุมชน เพื่อผลการวิจัยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
นำไปใช้ในการแก้ปญั หาหรือแนวทางในการดูแลและปฏิบตั ิ
ต่อผู้ป่วยเรื้อรังในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
2. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
และครอบครัว

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตการวิจยั ด้านเนือ้ หาในการศึกษาครัง้ นี้ ศึกษา
กระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านใช้
กระบวนการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการนำ
ทฤษฏีการพยาบาลโอเร็ม มาเป็นแนวทางเพื่อจัดการระบบ
การพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยเรื้อรัง
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสุขภาพดีเริ่มที่บ้านและใช้แบบ
ประเมิน INHOMESS ในการประเมินผู้ป่วย ครอบครัวและ
สิ่งแวดล้อม นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนกำหนดกิจกรรมการ



พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยและใช้แนวคิดทฤษฎีการเสริม
สร้างพลังอำนาจในการสร้างการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ย ครอบครัวและชุมชน เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการสุขภาพ
ตนเอง โดยใช้วิธีการสอน สาธิตสังเกตและสัมภาษณ์การ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมของผูด้ แู ล จิตอาสาในชุมชนและทีมสุขภาพที่
เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนกำหนดกิจกรรมการเสริมสร้าง
พลังอำนาจ นำแนวทางที่ได้ไปปฏิบัติประเมินผลทั้งด้าน
กระบวนการและผลลัพธ์ ปรับปรุงแก้ไขจนได้ผลลัพธ์ที่ดี
นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
		 1.1		 บุคลากรทีมสุขภาพ ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 2 คน เภสัชกร 3 คน นักกายภาพบำบัด
2 คน นักโภชนากร 1 คน พยาบาลผู้รับผิดชอบงานดูแล
ครอบครัว 5 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีประสบการณ์การเยี่ยมครอบครัว
ผู้ป่วยเรื้อรัง 6 คน
		 1.2		 ผูป้ ว่ ยและญาติรบั บริการสุขภาพในพืน้ ที่
บริการ ได้แก่ ผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับการจำหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ และมีภมู ลิ ำเนาอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 10รายและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเพือ่ การ
ให้ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ได้แก่
ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหลักที่บ้าน 10 ราย
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
รวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด ดังนี้
		 2.1		 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับ
ผู้ดูแลระดับครอบครัว เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ปัญหา ความ
ต้องการของผู้ป่วยเรื้อรัง ลักษณะของการให้บริการ วิธีการ
กิจกรรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายและ
ความต่อเนือ่ งในการให้บริการดูแลด้านสุขภาพทีจ่ ำเป็นและ
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เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ลักษณะข้อคำถามเป็น
แบบปลายเปิด
		 2.2		 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับ
ผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวเภสัชกร นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เกี่ยวกับบทบาทกิจกรรม วิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม
สำหรับการบริการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทีบ่ า้ น ลักษณะข้อคำถาม
เป็นแบบปลายเปิด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 30 มิถุนายน 2560
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ

ผลการวิจัย

1. ปัญหาและความต้องการของผูป้ ว่ ยและครอบครัว กลุ่มตัวอย่าง 10 ราย คือ ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ต้องพึง่ พิงผูอ้ น่ื มีขอ้ จำกัดในการเคลือ่ นไหว ร้อยละ
64.59 มีภาวะซึมเศร้า รูส้ กึ ว่าตนเองไร้คา่ เป็นภาระครอบครัว
ร้อยละ 49.78 มีปัญหาการฟื้นฟูสภาพล่าช้า ร้อยละ 29.41
มีภาวะแทรกซ้อนเช่นแผลกดทับ ข้อยึดติดกล้ามเนื้อลีบ
และภาวะทุพโภชนาการ ส่วนปัญหาสำคัญของครอบครัว
คือ ปัญหาด้านจิตใจ เครียด ท้อแท้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ขาดรายได้ ต้องลาออกจากงานมาดูแลผูป้ ว่ ย ขาดความพร้อม
ในการดูแลผู้ป่วยเรื่อรังที่บ้าน ทั้งด้านความมั่นใจ ทักษะ
ความรูข้ าดอุปกรณ์ทจี่ ำเป็นสำหรับการจัดสิง่ แวดล้อมที่เอือ้
ต่อการพักฟื้นของผู้ป่วยที่บ้าน และร้อยละ 69.81 ผู้ดูแลที่มี
บทบาทหลักในการดูแลผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว
2. รูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทีบ่ า้ นทีไ่ ด้จากการ
ศึกษาครัง้ นี้ คือการดูแลแบบประคับประคอง ตามบริบทของ
ผู้ป่วยรายกรณี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
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ครอบครัว ทีมสุขภาพ และจิตอาสาในชุมชน เพื่อเสริม
ศักยภาพครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านเป็น
แนวทางในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของพยาบาล
เวชปฏิบตั คิ รอบครัวและเป็นแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ดูแล ครอบครัว เครือข่ายจิตอาสาในชุมชน และบุคลากร
สาธารณสุขเครือข่ายต่อไป ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะ
ยาวและยั่งยืนต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรังและครอบครัว
ตลอดจนส่งผลดีตอ่ โรงพยาบาลอีกทัง้ ด้านลดความแออัดผูป้ ว่ ย
ในโรงพยาบาลและภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

อภิปรายผล

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เป็นการศึกษาเชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว่ นร่วมเพือ่ ศึกษาปัญหา ความต้องการของผูป้ ว่ ยและ
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น และรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ในการให้การดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทีบ่ า้ น กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ
ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับการจำหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ และมีภมู ลิ ำเนาอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 10รายและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเพือ่ การ
ให้ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ได้แก่
ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหลักที่บ้าน 10 ราย แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 2 คน เภสัชกร 3 คน นักกายภาพบำบัด 2 คน
นักโภชนากร 1 คน พยาบาลผู้รับผิดชอบงานดูแลครอบครัว
5 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่มีประสบการณ์การเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วย
เรื้อรัง 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
ผูด้ แู ลระดับครอบครัว และแบบสัมภาษณ์สำหรับผูใ้ ห้บริการ
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถนุ ายน 2560
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ ต้องพึง่ พิงผูอ้ น่ื มีขอ้ จำกัดในการเคลือ่ นไหว ร้อยละ 69.81
และมีภาวะซึมเศร้า รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า เป็นภาระครอบครัว
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การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ร้อยละ 49.78 ซึ่งการศึกษาดังกล่าวใช้แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริการสุขภาพดีเริ่มที่บ้านและใช้แบบประเมิน INHOMESS
ในการประเมินผูป้ ว่ ย ครอบครัวและสิง่ แวดล้อม นำข้อมูลทีไ่ ด้
มาวางแผนกำหนดกิจกรรมการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
และใช้แนวคิดทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอำนาจในการสร้าง
การมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ย ครอบครัวและชุมชน เพือ่ เพิม่ ความ
สามารถในการจัดการสุขภาพตนเอง
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
ทีบ่ า้ น คือ การดูแลแบบประคับประคอง ตามบริบทของผูป้ ว่ ย
รายกรณี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว
ทีมสุขภาพ และจิตอาสาในชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี
การพยาบาลโอเร็มซึง่ นำมาใช้เป็นแนวทางเพือ่ จัดการระบบ
การพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยเรื้อรัง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
ที่บ้าน ก่อให้เกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรังและ
ครอบครัวในระยะยาวและยั่งยืนและก่อให้เกิดมาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านที่เหมาะสมตามบริบทของผู้ป่วย
รายกรณี รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลใน
ครอบครัวตลอดจนส่งผลดีตอ่ โรงพยาบาลทัง้ ในด้านลดความ
แออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลอีกด้วย



ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยผู้ป่วยเรื้อรังมีความต้องการการดูแล
ต่อเนื่อง ดังนั้นทีมพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยขณะรับการรักษาที่
โรงพยาบาล จำเป็นต้องมีการวางแผนการจำหน่ายร่วมกับ
ทีมสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ทั้งนี้ พยาบาลเวช
ปฏิบตั คิ รอบครัวและบุคลากรพยาบาลทีป่ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ในชุมชน ควรจะกำหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านในการดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังต่อเนื่องที่บ้าน และนำมาเป็นแนวทางวางแผน
รูปแบบการดูแลให้สอดคล้องกับบริบทของผูป้ ว่ ยเฉพาะราย
กรณี รวมทั้งการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลและเครือข่าย
จิตอาสาในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเรื้อรัง
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพในกลุม่ ตัวอย่าง
จำนวนมากขึ้น โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง เฉพาะโรค เช่น
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง โรคทางจิตเวช โรคมะเร็ง เป็นต้น
เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางการกำหนดมาตรฐาน
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายโรคในการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้านต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ย
เรื้อรังระหว่างกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเมืองและเขตชนบท
เพื่อทราบถึงความแตกต่างของบริบทสังคมไทย และนำมา
เป็นแนวทางวางแผนรูปแบบการดูแลให้สอดคล้องกับบริบท
ของผู้ป่วยเฉพาะรายกรณีได้อย่างเหมาะสม ...
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Study of operational situationspecialty
of health volunteers
on oral health in Thailand.
บทคัดย่อ

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น (อสม.) เชีย่ วชาญ
ด้านทันตสุขภาพทัว่ ประเทศนำเสนอในระดับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้มกี ารพิจารณา อสม. ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ
กลุม่ ตัวอย่างคือหัวหน้างานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานทันตสาธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดวิธกี ารเก็บรวบ
รวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 76 จังหวัด รวม 76 คน และการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลใน 4 จังหวัดๆ ละ 2 พื้นที่ รวม 8 พื้นที่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกต สัมภาษณ์รายกลุ่ม อสม. จำนวน
80 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก 5 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ อสม. ทันตาภิบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.)
ผู้อำนวยการ รพ. สต. ทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานใน สสจ. ผู้รับผิดชอบงาน อสม. ของจังหวัด จำนวน 32 คน เกี่ยวกับนโยบาย
การสนับสนุน และกิจกรรมของ อสม. ในการดำเนินงานทันตสุขภาพ เชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
เชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ดำเนินงานเดือนตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 ผลการศึกษาด้านบทบาท พบว่า
มี อสม. ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเบื้องต้น สอนแปรงฟันให้ประชาชนได้ ร้อยละ 71.6 ส่วนกิจกรรม พบว่า อสม. ประสานงาน
กับชุมชนและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ร้อยละ 80.1 ทัง้ นีบ้ ทบาทและกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากของ อสม.
สามารถช่วยให้เด็กและคนในชุมชนมีฟนั ผุลดลง ร้อยละ 19.9 ด้านการอบรม พบว่า ร้อยละ 46.1 (35 จังหวัด) มีการอบรม อสม.
ด้านทันตสุขภาพ ครอบคลุม12 ศูนย์อนามัย และปี 2557 - 2559 อสม. ได้รับการอบรมด้านทันตสุขภาพ ร้อยละ 10.1 และ
มี 13 จาก 35 จังหวัด มีศกั ยภาพจัดประกวด อสม. เชีย่ วชาญด้านทันตสุขภาพในระดับจังหวัด ร้อยละ 17.1 ด้านความคิดเห็นต่อ
การกำหนดให้มี อสม. เชีย่ วชาญด้านทันตสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 84.2 เห็นควรกำหนดให้มี อสม. เชีย่ วชาญ สาขาทันตสุขภาพ
และจังหวัดที่ไม่มีการอบรม อสม. เห็นด้วยมากถึง ร้อยละ 90.2
การศึกษานีส้ รุปว่า อสม. ส่วนใหญ่ได้ทำบทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับทันตสุขภาพอยูแ่ ล้ว และหัวหน้าฝ่าย หรือผูแ้ ทนทีท่ ำงาน
ทันตสุขภาพ รวมถึง อสม. และผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้มี อสม. เชี่ยวชาญสาขาทันตสุขภาพ ดังนั้นเพื่อช่วย
แก้ปัญหาโรคในช่องปากของประชาชนไทยกระทรวงสาธารณสุขควรกำหนดนโยบายระดับกระทรวงที่ชัดเจนให้มี อสม.

10

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพทั่วประเทศ

บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

เชี่ยวชาญสาขาทันตสุขภาพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้ อสม. ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน นำไป
สู่การดูแลช่วยเหลือทันตสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนคู่มือ/สื่อในการดำเนินงาน
และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการอบรม อสม. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คำสำคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อสม. เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพ

Abstract

The objectives of this study were to explore the roles and responsibility of health volunteers in
the area of oral health. The results of the study will be used to support the decision about the specialty of
health volunteers on oral health.
The chief of oral health units or responsible 76 persons from 76 Provincial Health Offices were asked to
complete questionnaires. The qualitative data were also collected by interviewing 80 health volunteers and
32 responsible persons from 4 provinces, to explore about policy driven and the supporting system in
their provinces. The data were collected during October 2016 to July 2017.
The results showed that, in terms of role and responsibility of health volunteers, 71.6% of them provided
oral hygiene instruction, tooth brushing and gave general instruction about oral care. Eighty percent of health
volunteers said they could co - operate with local communities and health personnel about oral health activities
effectively. During the year 2014 - 2016, 46.1% (35 provinces) had oral health training program for health volunteers
adjunct to general health, and among those provinces, 13 had already launched an oral health capacity contest
to prepare health volunteers to be oral health specialty. Although the rest of the provinces did not provide oral
training course, 90.2% of them supported the idea of health volunteer that specialty in oral health. Some (19.9%)
confirmed that the prevalence of dental caries of children in the communities decreased due to the activities
of health volunteers. Most of them believed that by promoting health volunteer to be a specialty on oral health,
they could get more benefit and support, and they would willing to improve their role and responsibility on
oral health.
In conclusion, the study showed that most village health volunteers have already been working in dental
public health field. Head of dental departments, dental health workers and village health volunteers agree with
the notion about nominating the “village health volunteer specialty in oral health”. In order to decrease dental
problems in Thai population, the Ministry of Public Health should have a policy to appoint for the village health
volunteers specialty in oral health which will result in their pride and dignity to continue working in dental public
health field in all age groups. In addition, the government should support the guideline, dental media, and
training programme for village health volunteer specialty in oral health to be standardized.
Key words : Village Health Volunteers (VHV)/specialty of health volunteers on oral health.
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บทนำ

จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7
ปี 2555 ล่าสุดยังคงพบปัญหาโรคฟันผุสูงทั้งในฟันน้ำนม
และฟันแท้ ในเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี และ 5 ปี พบสถานการณ์
โรคฟันผุ ร้อยละ 51.7 และ78.5(1) โดยฟันผุในเด็กเล็กส่วนใหญ่
ยังไม่ได้รับการรักษา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
พัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก กลุ่มเด็กและเยาวชน
อายุ 12 ปี และ 15 ปี พบฟันผุ ร้อยละ 52.3 และ 62.4 ขณะที่
กลุ่มวัยทำงาน อายุ 35 - 44 ปี พบฟันผุ ร้อยละ 86.7 และ
ผูส้ งู อายุในกลุม่ อายุ 60 - 74 ปี และกลุม่ อายุ 80 - 89 ปี พบฟันผุ
ร้อยละ 97.1 และ 100 ตามลำดับ(1) ด้วยเหตุน้ี การดำเนินงาน
ส่งเสริมทันตสุขภาพและการแก้ปัญหาโรคในช่องปากของ
ทุกกลุ่มวัย จำเป็นที่จะต้องปรับแนวคิดและแนวทางการ
ดำเนินงานให้เป็นระบบ โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้ามี
ส่วนร่วมในการดูแลทันตสุขภาพและมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและสิง่ แวดล้อมไปในทางทีเ่ หมาะสม มีการระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน จึงจะสามารถจัดการกับปัญหา
โรคในช่องปากอย่างได้ผล ซึง่ อสม. เป็นบุคคลหนึง่ ทีก่ ระทรวง
สาธารณสุข เห็นความสำคัญให้ชว่ ยงานสาธารณสุขในชุมชน
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ปี (2520 - 2524)(2)
ซึง่ ปัญหาสุขภาพช่องปาก เป็น 1 ใน 14 องค์ประกอบ ทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขเห็นความสำคัญ
ที่ผ่านมา กรมอนามัย ได้จัดทำข้อเสนอ/เกณฑ์การ
พิจารณา เสนอให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาให้มี อสม. เชี่ยวชาญ
สาขาทันตสุขภาพ พร้อมยกระดับให้มี อสม. ดีเด่น ระดับชาติ
แต่จากข้อมูลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ประจำปี 2559 ยังคง
มีสาขาการคัดเลือกอยู่เพียง 10 สาขา ซึ่งไม่มีสาขาทันตสุขภาพ เนือ่ งจากยังขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ของการดำเนินงาน
ของ อสม. ด้านทันตสุขภาพทั่วประเทศ(3)
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ดังนัน้ เพือ่ สามารถยกระดับให้มี อสม. เชีย่ วชาญสาขา
ด้านทันตสุขภาพเพิ่มเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีเป้าหมายหลัก
ร่วมกันคือส่งเสริมและมุ่งสร้างทันตสุขภาพที่ดีให้เกิดแก่
ประชาชนอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งประเทศ
ได้นั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาสถานการณ์การดำเนินงาน
อสม. เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพของทุกจังหวัดทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์การศึกษา

เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงาน อสม. เชีย่ วชาญ
ด้านทันตสุขภาพทั่วประเทศนำเสนอในระดับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขให้มีการพิจารณา อสม. เชี่ยวชาญ
สาขาทันตสุขภาพ

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา เก็บข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง คือหัวหน้างานทันตสาธารณสุข หรือผูร้ บั ผิดชอบ
งานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 76 จังหวัด ทั่วประเทศเนื่องจาก สสจ.เป็น
ศูนย์กลางการดำเนินการ การประสานงานและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของทุกหน่วยในเขตพื้นที่จังหวัด
โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้นโดยค้นคว้าจาก
เอกสารและผลการดำเนินงานของ อสม. ในแต่ละจังหวัด
จากเอกสารโครงการของทันตบุคลากรจากจังหวัด (4 - 11)
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย (6,12,13) และเอกสาร
การคัดเลือก อสม. ของจังหวัดราชบุรีจากคณะกรรมการ
การคัดเลือกส่วนกลาง จากนัน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จำนวน 3 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบเนือ้ หาและความเหมาะสมของภาษา และ
ได้นำไปทดสอบก่อนกับกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกับประชากร
ที่ศึกษา ดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 76 จังหวัด
รวม 76 คน โดยทำหนังสือขอความร่วมมือถึงหัวหน้ากลุ่ม
งานทันตสาธารณสุขทุกจังหวัดพร้อมแนบแบบสอบถาม
ประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มไลน์และเมล์กรุ๊ปจังหวัดเพื่อให้
สามารถตอบแบบสอบถามทาง google map
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ในส่วนเชิงคุณภาพใช้แนวการสัมภาษณ์ ซึง่ มีประเด็น
และหัวข้อที่สามารถยืดหยุ่นตามความเหมาะสมแต่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 4 จังหวัด
ที่ให้ความร่วมมือ จังหวัดละ 2 พื้นที่ รวม 8 พื้นที่ ได้แก่
ภาคกลางจังหวัดราชบุรี ภาคเหนือจังหวัดแพร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุรินทร์และภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ ประกอบการอธิบายการดำเนินงานในพืน้ ทีข่ อง
อสม. การสนับสนุนการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของ
หน่วยงานที่สนับสนุนให้แต่ละพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างและ
กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม. เกี่ยวกับทันตสุขภาพ โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกต สัมภาษณ์รายกลุ่ม
อสม. จำนวน 80 คน สัมภาษณ์เชิงลึก 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
อสม. จำนวน 8 คน ทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) จำนวน 8 คน ผู้อำนวยการ
รพ. สต. จำนวน 8 คน ทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานใน สสจ.
จำนวน 4 คน ผู้รับผิดชอบงาน อสม. ของจังหวัด จำนวน
4 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2560

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ทาง
สถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบกลุม่ สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตจากกลุม่ ตัวอย่าง
รวมถึงกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยนำข้อมูลมาจัดเรียงหมวดหมู่
ให้เป็นระเบียบ แยกประเด็นและตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation check)

บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
		 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คิดเป็น
ร้อยละ 100 ครอบคลุมทั้ง 12 ศูนย์อนามัย ผู้ตอบแบบ
สอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.3 เพศชาย ร้อยละ 23.4
ตำแหน่งทันตแพทย์และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ร้อยละ
40.8 เท่ากัน รองลงมาเป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ร้อยละ 18.4 ช่องทางการตอบกลับ มาจาก Google Form
ร้อยละ 43.3 ที่เหลือมาจากการติดตามจากช่องทางอื่นๆ
2. บทบาทและกิจกรรมของ อสม. เชี่ยวชาญ
ด้านทันตสุขภาพ
		 เมื่อพิจารณาภาพรวมของประเทศ เกี่ยวกับ
บทบาทและกิจกรรมที่ อสม. ในจังหวัดดำเนินงานในพื้นที่
สามารถแยกเป็นแต่ละประเด็น ในด้านบทบาทของ อสม.
กับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากและกิจกรรม
ที่ อสม. ดำเนินงานในพื้นที่
2.1		 บทบาทของ อสม. กับการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
			 2.1.1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
กับประชาชน
					  ให้ข้อแนะนำ ปรึกษาเบื้องต้น
สอนการแปรงฟันให้กับประชาชนได้ ร้อยละ 71.6
					  ให้ข้อแนะนำ ชี้ช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมได้สะดวกขึ้น ร้อยละ 60.
				 2.1.2) สื่อสารให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 61.1
			 2.1.3) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชน ร้อยละ 65.0

วารสารสุขภาพภาคประชาชน
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บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพทั่วประเทศ

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของบทบาท อสม. ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากจำแนกตามศูนย์อนามัย 12 ศูนย์
และภาพรวมทั่วประเทศเกี่ยวกับบทบาทการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนสนใจดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและคนในครอบครัวมากขึ้น
ค้นหาติดตาม/ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาต่อสุขภาพช่องปาก และให้ข้อแนะนำ

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของบทบาท อสม. ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากจำแนกตามศูนย์อนามัย 12 ศูนย์
และภาพรวมทั่วประเทศ เกี่ยวกับบการช่วยแนะนำ ชี้ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมได้สะดวกขึ้น ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
ร่วมกับ ศพด /ร.ร./ชุมชน และช่วยเด็กและคนในชุมชนมีฟันผุลดลง

		 2.2		 กิจกรรมที่ อสม. ดำเนินงานในพื้นที่ (ตารางที่ 1)
				 1) การสำรวจจัดทำข้อมูล
					  รายชื่อกลุ่มอายุที่มีฟันผุ/ไม่ผุของคนในชุมชนที่รับผิดชอบ ร้อยละ 24.6
					  ข้อมูลการแปรงฟันของผู้ปกครองที่แปรงฟันให้เด็ก ร้อยละ 22.8
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การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพทั่วประเทศ

				 2)
					
					
					
				 3)
					
					
				 4)
					
					
					
				 5)
					
					
					

บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

งานร่วมบริการ
 ประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์กิจกรรมงานทันตสาธารณสุข ร้อยละ 67.6
 อสม. ช่วยกิจกรรมงานทันตสาธารณสุขในชุมชน ร้อยละ 65.8
 ตรวจฟันผู้สูงอายุ ร้อยละ 61.2
การติดตามเยี่ยมบ้าน
 มีการรายงานผลและส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ทันตบุคลากร ร้อยละ 62.6
 ติดตามการแปรงฟันของผู้ปกครองที่แปรงฟันให้เด็ก ร้อยละ 41.5
การประสานงานและการมีส่วนร่วมของชุมชน
 อสม. มีการประสานงานกับชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากที่สุด ร้อยละ 80.1
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานทันตสาธารณสุข ร้อยละ 59.1
 เขียนโครงการ/ของบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ร้อยละ 8.2
งานบริการพื้นฐานในคลินิกทันตกรรม
 อสม. แนะนำขั้นตอนการรับบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 49.4
 ซักประวัติเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองผู้ป่วย ร้อยละ 35.0
 ช่วยงานข้างเก้าอี้ ร้อยละ 30.0

ตารางที่ 1 ร้อยละของ อสม. ที่ดำเนินกิจกรรม จำแนกตามศูนย์อนามัย 12 ศูนย์

วารสารสุขภาพภาคประชาชน
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บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บทบาทและกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพช่องปากของ อสม. สามารถช่วยให้เด็กและคนใน
ชุมชนมีฟันผุลดลง ร้อยละ 19.9 (แผนภูมิที่ 2) สอดคล้องกับ
ข้อมูลการลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณ์เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานทันตสาธารณสุขใน รพ. สต./สสจ. และ อสม. ที่มองกิจกรรม
การดำเนินงานของ อสม. ว่ามีส่วนช่วยลดปัญหาดังกล่าว
จากการติดตามเยี่ยมบ้านของ อสม. ที่มีการให้ความรู้ด้าน
การดูสขุ ภาพช่องปากแก่คนในชุมชน แนะนำการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี การบริโภคอาหารการลด/เลิก
การใช้ขวดนม และติดตามพฤติกรรมการกินของเด็กรวมถึง
การแนะนำรักษาตามสภาพปัญหาของรายบุคคล โดย อสม.
มีหน้าที่รับผิดชอบหลังคาเรือนที่อยู่ในการดูแล เฉลี่ยคนละ
8 - 15 หลังคาเรือน กิจกรรมที่ทำส่วนใหญ่จะร่วมไปกับการ
ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้าน ตรวจลูกน้ำ ยุงลาย ชั่งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูง วัดความดัน โดยจะให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ บอก
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ข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปาก ช่วยคัดกรอง ค้นหา
ติดตามข้อมูลและส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
ทันตบุคลากร อสม. บางรายมีความสามารถในการสอน สาธิต
การแปรงฟันให้กับคนในชุมชนเป็นรายกลุ่ม สอนสาธิต
การแปรงฟันแบบปฏิบตั จิ ริงให้แก่ผปู้ กครอง (hand on) ผลิต
สื่อการสอน หนังสือนิทาน แต่งเพลงแปรงฟันเองเพื่อขับร้อง
สอนแก่เด็กและคนในชุมชน คิดค้นประดิษฐ์โมเดลฟันจาก
กะลามะพร้าวและกระดาษเพื่อใช้เป็นสื่อสอนแปรงฟัน
คิดวิธีช่วยเหลือผู้พิการโดยทำด้ามจับแปรงสีฟันจากแฮนด์
จักรยานและฟองน้ำ เพือ่ ให้ผพู้ กิ ารสามารถแปรงฟันได้อย่าง
ถนัดมากขึน้ บางรายเป็นผูช้ ว่ ยข้างเก้าอี้ และช่วยตรวจฟันเด็ก
ในกิจกรรมที่ทำในศูนย์เด็กเล็กร่วมกับทันตบุคลากรมีบาง
พื้นที่อบรม อสม. ให้สามารถตรวจนับซี่ฟันและลงรหัสโค้ต
ฟันผุ ฟันดีในฟันน้ำนมและฟันแท้และการมีหินน้ำลาย

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพทั่วประเทศ

		 ทันตบุคลากรหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และ ผอ. รพ. สต เล็งเห็นความสำคัญของ อสม. ที่เป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขได้อย่างดียิ่ง
โดยกล่าวว่า
“อสม. เป็ น ส่ ว นหนี ่ ง ที ่ ม าช่ ว ยงานทั น ตสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี ลำพังตัวเจ้าหน้าที่เองถ้าไม่ได้รับ
การช่วยเหลือจาก อสม. คงดำเนินการได้เพียงส่วนหนึง่ เพราะ
เจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่รลู้ กึ ซึง้ ถึงพฤติกรรมของคนในชุมชนเหมือนกับ
อสม. ที่ใกล้ชิดกว่า เจ้าหน้าที่ไม่รู้จักคนในชุมชนทุกคน
เหมือนกับ อสม.”
“อสม. มีส่วนช่วยแบ่งเบางานและช่วยเหลือ
การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มวัยได้”
“ถ้าไม่มี อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ทำงาน
ลำบาก อสม. ทำให้งานทันตสาธารณสุขในชุมชนมีความ
ชัดเจนมากขึ้น อสม. สามารถดูแลตนเอง คนในครอบครัว
คนในบ้านที่ตนเองเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
3. การอบรม อสม. เชีย่ วชาญด้านทันตสุขภาพ
ของจังหวัด
		 พบว่า ร้อยละ 46.1 มีการดำเนินงานอบรม อสม.
ด้านทันตสุขภาพ 35 จังหวัด ครอบคลุม 12 ศูนย์อนามัย
แสดงให้เห็นว่าจังหวัดเห็นความจำเป็นที่ต้องมีการอบรม
อสม. ด้านทันตสุขภาพ และต้องการ อสม. มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ช่วยงานทันตสาธารณสุขในชุมชน
แม้ยังไม่มีนโยบายจากส่วนกลางให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน
		 จากการลงพื้นที่ 4 จังหวัด พบว่า อสม. มีอายุ
หลากหลายตั้งแต่อายุ 33 - 58 ปี เพศชาย จำนวน 5 คน
อายุเฉลี่ย 43 ปี เพศหญิงจำนวน 28 คน อายุเฉลี่ย 46 ปี
ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง แม่บ้านและ
ค้าขาย การศึกษาตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 4 - ปริญญาตรี
มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 - 30 ปี ทั้งนี้มีข้อเสนอ
ในภาพรวมจากทันตบุคลากร เห็นว่าการอบรม อสม. ด้าน
ทันตสุขภาพ มีข้อจำกัดของอายุ ในเรื่องของการเรียนรู้
ศัพท์ภาษาอังกฤษทางด้านทันตสุขภาพ เช่น ชือ่ โรค โครงสร้าง
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ของฟัน ซี่ของฟันและปัจจัยอื่นด้านสายตาในการตรวจ
สุขภาพช่องปาก ถ้าเป็นไปได้ก็ควรอยู่ในอายุ 25 - 55 ปี
ซึง่ กลุม่ อายุนเ้ี ป็นกลุม่ อายุทท่ี ำงานอยูใ่ นพืน้ ที่ และมีประสบการณ์เพียงพอที่คนในชุมชนจะให้ความเชื่อถือ และหาก
อนาคตมีสาขาและมีการคัดเลือก อสม. ดีเด่นทันตสุขภาพขึน้
ควรกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ อสม. ดีเด่น อย่างน้อย 3 ข้อ
ดังนี้ 1) เป็น อสม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี ตามคุณสมบัติ
ของ อสม. ทีม่ กี ารประกวดอยูก่ อ่ นแล้ว 10 สาขา 2) มีประสบการณ์ด้านทันตสุขภาพในชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามคู่มือ
อบรม อสม. เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพของสำนักทันตสาธารณสุข และ 3) สุขภาพช่องปากของ อสม. ต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลในชุมชนได้
		 จากการสัมภาษณ์ อสม. ทุกคน พบว่า นโยบาย
ของชุมชนใน 4 จังหวัด 8 พื้นที่ที่ลงเก็บข้อมูลล้วนมีนโยบาย
ด้านสุขภาพอื่นๆ ทั้งสิ้น แต่ด้านสุขภาพช่องปากแม้ไม่มี
นโยบายที่ชัดเจน แต่ได้ปฏิบัติงานตามที่ทันตบุคลากร
มอบหมาย ส่วนการขับเคลือ่ นงานทันตสาธารณสุขให้ตอ่ เนือ่ ง
และมีความยั่งยืน อสม. ทุกคนเห็นว่า ถ้ามีระบบการทำงาน
ซึ่งเป็นงานที่ทันตบุคลากรได้เคยมอบหมายให้ทำ อสม.
สามารถทำได้ แต่จะไม่สามารถดำเนินการตามลำพัง หาก
ทันตบุคลากรไม่เป็นหัวหอกหรือเป็นตัวตั้งตัวตีด้วย โดย
กล่าวว่า “หัวไม่ไป ไม่รู้หางจะไปยังไง” ดังนั้นรูปแบบ
การดำเนินงานด้านทันตสุขภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ทันตบุคลากรต้องเป็นผู้กำหนดรูปแบบและมอบหมายกิจกรรม
ให้ อสม. ดำเนินงาน
		 จากการสัมภาษณ์ อสม. ทีผ่ า่ นการอบรมความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก พบว่า ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์
การมีฟันผุและการถอนฟันมาแล้ว แต่สาเหตุดังกล่าวมี
มาก่อนที่ทุกคนจะผ่านการอบรมหลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ
ด้านทันตสุขภาพ หลังการอบรมทุกคนรับรูว้ า่ สภาวะช่องปาก
ของตนเองเป็นอย่างไร เมือ่ ได้รบั การตรวจจากทันตบุคลากร
มีความรู้ว่าฟันผุและหินน้ำลายมาจากสาเหตุของการ
แปรงฟันไม่สะอาด และถ้าไม่ได้รบั การรักษาผลลัพธ์ทต่ี ามมา
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จะเป็นเช่นไรคือ ฟันจะผุมากขึน้ มีการปวดฟันจนต้องถอนฟัน
ทิง้ หินน้ำลายถ้ามีมากก็ทำให้ฟนั โยกเป็นโรคปริทนั ต์และรูว้ า่
โรคฟันผุและโรคปริทนั ต์เป็นสาเหตุทำให้ตดิ เชือ้ ในร่างกายได้
ซึง่ สุขภาพช่องปากมีความสำคัญกับสุขภาพร่างกายโดยรวม
ดังนั้นวิธีป้องกันที่ได้ผลคือต้องทำความสะอาดทุกวันๆ ละ
2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน ในกลุ่มเด็กเล็ก พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูมี
ความสำคัญอย่างมากทีจ่ ะทำให้เด็กมีสขุ ภาพช่องปากดี และ
หากเด็กเล็กมีปัญหาฟันผุจะทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องการ
ปวดฟัน จนส่งผลให้ผู้เลี้ยงดูมีภาวะเครียดตามมาด้วย
อสม. เห็นว่าการอบรมและได้รับความรู้ด้านทันตสุขภาพมีสว่ นช่วยให้ตนเองและครอบครัวมีสขุ ภาพช่องปาก
ที่ดีขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้ แนะนำคนในชุมชนจนนำ
ไปสู่การช่วยให้ชุมชนมีฟันผุลดลงได้ โดยกล่าวว่า
“การอบรมทำให้ตนเองมีความรูจ้ ากเดิมทีไ่ ม่เคยใส่ใจ
ดูแลเรื่องฟัน หลังจากอบรม รู้แล้วว่าฟันมีความสำคัญ
อย่างไร ต้องดูแลรักษาให้มากขึ้น แปรงฟัน เช้า เย็น วันละ
2 ครั้ง นาน 2 นาที เย็นแปรงแล้วก็ไม่กินอะไรอีก”
“ทุกวันนี้ดูแลช่องปากมากขึ้น คนในครอบครัวก็จะ
บอก แนะนำตลอดให้แปรงฟันให้สะอาด เพราะฟันผุสามารถ
ติดเชื้อทำให้เป็นโรคอื่นๆ ได้”
“เมื่อก่อนไม่ดูแลฟัน ฟันผุมาก หลังอบรมฟันที่ผุก็ไป
รักษาจนครบทุกซี่ เราอบรมด้านนี้มาแล้วต้องเป็นตัวอย่าง
ทีด่ แี ละแนะนำคนอืน่ ได้มคี วามมัน่ ใจมากขึน้ หลังอบรม ก็จะ
แนะนำเพือ่ นๆ อสม. คนในชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ เกีย่ วกับความรู้
ที่เราอบรมมาเรื่องปากและฟัน”
“แต่ก่อนลงไปเยี่ยมบ้านจะไม่เคยถามไถ่เรื่องปาก
และฟัน ตอนหลังเห็นเด็กทำหน้าปวดก็จะถามว่าปวดฟัน
หรือเปล่า จะไปอ้าปากเด็กดูว่าฟันผุมั้ย และแนะนำให้ไป
พบหมอฟัน มาบอกให้คณุ หมอรูว้ า่ บ้านหลังนีเ้ ด็กมีฟนั ผุแล้ว
และส่งต่อให้ไปรักษา เด็กในชุมชนก็มีฟันผุลดลง”
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ในรายที่มีฟันปลอม ก็บอกว่า “จะเอาไปสอนเด็กๆ
เป็นตัวอย่างว่าถ้าไม่ดูแลฟันให้ดี ต่อไปก็ต้องใส่ฟันปลอม
เคี้ยวอาหารก็ไม่สะดวก”
4. เนื้อหาการอบรม อสม. ด้านทันตสุขภาพ
		 พบว่า มี 35 จังหวัด ที่มีการอบรม อสม. ด้าน
ทันตสุขภาพโดยใช้คู่มือหลักสูตรการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ
สาขาส่งเสริมสุขภาพด้านทันตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2556 จัดทำ
โดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย มากที่สุด ร้อยละ
68.8 รองลงมาเป็นคู่มือที่ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ
43.8 และหลักสูตรอื่นๆ ร้อยละ 28.1 จากการสัมภาษณ์
ทันตบุคลากรในพืน้ ทีท่ ด่ี ำเนินการอบรม ส่วนใหญ่เห็นว่าคูม่ อื
หลักสูตรการอบรม อสม. เชี่ยวชาญด้านทันตสุภาพ ปี 2559
ล่าสุด มีเนื้อหาครอบคลุมทุกกลุ่มวัย มีแบบประเมินความรู้
ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการประเมิน อสม. ได้ดี
รูปเล่มและภาพสวยงาม มีข้อเสนอแนะจากทันตบุคลากร
กรณีวทิ ยากรเป็นเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล)
ควรได้รบั การอบรมในเนือ้ หาวิชาการทีย่ งั ไม่เคยได้เรียนรูม้ า
ก่อน เช่น การดูแลผูป้ ว่ ยติดบ้านติดเตียง ซึง่ การทีจ่ ะไปอบรม
อสม. นัน้ ทันตบุคลากรต้องมีความแม่นยำในการให้ความรูจ้ งึ
ควรพัฒนาผู้อบรมให้มีมาตรฐานเดียวกันก่อนที่จะไปเป็น
วิทยากรอบรม อสม. ในพื้นที่ของตนเอง
5. อสม. ที่ผ่านการอบรม ด้านทันตสุขภาพ
ของ 76 จังหวัด
		 ในปี 2559 มี อสม. ทั้งหมด รวม 1,023,942 คน
และในปี 2557 - 2559 มีจำนวน อสม. ได้รับการอบรมด้าน
ทันตสุขภาพ แยกตามรายจังหวัด ศูนย์อนามัยและรายภาค
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 จำนวน อสม. ปี 2559 และ อสม. ที่ได้รับการอบรมด้านทันตสุขภาพ ปี 2557 - 2559
จำแนกตามรายศูนย์อนามัย และรายภาค

		 นอกจากนี้ยังพบว่า ใน 35 จังหวัดที่มีการอบรม มี 13 จังหวัดมีศักยภาพในการจัดประกวด อสม. เชี่ยวชาญ
ทันตสุขภาพในระดับจังหวัด ร้อยละ 17.1 แม้ระดับนโยบายยังไม่ได้พิจารณาให้มีการเพิ่มสาขาทันตสุขภาพแต่อย่างใด
และมี 64 จังหวัด จาก 76 จังหวัด ร้อยละ 84.2 ที่เห็นด้วย ว่าต้องมีการกำหนดให้มี อสม. เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพขึ้น
ซึ่งหากมีนโยบายสนับสนุนและมีการพิจารณาให้มี อสม. เชี่ยวชาญสาขาทันตสุขภาพ คาดว่าจะมีการดำเนินงาน อสม.
เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกจังหวัดในทุกเขต ส่วนจังหวัดที่ไม่เห็นด้วยกับการให้มี อสม. เชี่ยวชาญ เนื่องจากด้านนโยบาย
งบประมาณ ตัวบุคคล (อสม.) และหลักสูตร/เกณฑ์/การจัดประกวด (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การประกวด อสม. เชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพ และเห็นด้วยต่อการกำหนด
อสม. เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ จำแนกตามศูนย์อนามัย
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กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ตำแหน่งทันตแพทย์และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เห็นด้วยต่อการ
กำหนดให้มี อสม. เชีย่ วชาญ สาขาทันตสุขภาพขึน้ ร้อยละ 90.3 เท่ากัน จังหวัดทีไ่ ม่มกี ารอบรม อสม. เห็นด้วย มากถึงร้อยละ 90.2
โดยเฉพาะจังหวัดทีไ่ ม่มกี ารประกวด อสม. เชีย่ วชาญ ก็เห็นควรให้มกี ารกำหนด อสม. เชีย่ วชาญสาขาทันตสุขภาพ ร้อยละ 82.5
(ตารางที่ 4) สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เพิม่ เติมในส่วนของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และผอ. รพ. สต. พบว่า “เห็นด้วยที่
จะมีสาขาทันตสุขภาพเกิดขึน้ อสม. ทีม่ าช่วยงานทุกคนมาช่วยด้วยใจ การมีสาขาทันตสุขภาพและให้มี อสม. ดีเด่นสาขาทันต
สุขภาพนั้นจะเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการตอบแทนกับคนที่ทำงานด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง” หากพิจารณาความคิดเห็น
ของ อสม. ต่อการเห็นด้วยให้มีการกำหนดสาขาทันตสุขภาพ พบว่าทุกคนเห็นด้วยว่า “ควรมีสาขาทันตสุขภาพ เนื่องจาก
มีผลดีทั้งต่อตนเอง คนในครอบครัว คนในชุมชน และคนในประเทศ ที่จะมีสุขภาพช่องปากที่ดีมากขึ้น”
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งบุคลากร จังหวัดที่จัดอบรม อสม. ด้านทันตสุขภาพ
และจังหวัดที่จัดประกวด อสม. เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพกับการเห็นด้วยต่อการเสนอขอกำหนด
ให้มี อสม. เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข
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อภิปรายผล

การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ อสม.
เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพของจังหวัดทั่วประเทศครั้งนี้
เป็นการศึกษาที่มีจุดแข็งในเรื่องการเก็บข้อมูลกลุ่มตัว
อย่างได้ครบถ้วนครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศและ
ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน การศึกษานี้ พบว่า อสม.
ในจังหวัดมีการดำเนินกิจกรรมทางทันตสาธารณสุข ทีห่ ลาก
หลายตามบริ บ ทของแต่ ล ะพื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ค วามจำเป็ น ที ่ ไ ม่
เหมือนกัน แสดงให้เห็นว่าพื้นที่จำเป็นต้องอาศัยเครือข่าย
อสม. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานที่ทันตบุคลากรไม่สามารถ
ดำเนินงานตามลำพังในอันที่จะช่วยให้คนในชุมชนมีฟันผุ
ลดลง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) อสม. ในพื้นที่ มีข้อมูล
รายชื่อ กลุ่มอายุที่ตนเองรับผิดชอบ มีข้อมูลรายชื่อกลุ่มอายุ
ทีม่ ฟี นั ไม่ผแุ ละมีฟนั ผุของคนในชุมชนทีร่ บั ผิดชอบและข้อมูล
การแปรงฟันของผู้ปกครองที่แปรงฟันให้เด็ก 2) มีงานร่วม
บริการ คือ ตรวจฟันในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ สอนสาธิตการ
แปรงฟั น ตรวจสอบการมี แ ปรงสี ฟ ั น ของคนในชุ ม ชน
3) ประชาสัมพันธ์ /ร่วมรณรงค์กจิ กรรมงานทันตสาธารณสุข
ให้ทันตสุขศึกษา แนะนำและให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 4) ช่วย
กิจกรรมงานทันตสาธารณสุข ใน ศพด./โรงเรียนและในชุมชน
5) งานติดตามเยี่ยมบ้าน 6) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
และประสานงานกับชุมชนและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขพืน้ ทีใ่ น
จังหวัด กิจกรรมเหล่านี้ สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมใน
พื้นที่ของ จังหวัดราชบุรี ที่มีการอบรม อสม. โดยให้ อสม.
เป็นแม่นมอาสา 1 คน ดูแลเด็กกลุ่มเป้าหมาย 1 ครอบครัว
ตัง้ แต่เด็กคลอดจนถึง 3 ปี เยีย่ มบ้านอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้
ดำเนินการตัง้ แต่ปี 2556 - 2558 ประเมินผล ในปี 2559 พบว่า
การดำเนินดังกล่าว พบเด็กมีฟันผุ ร้อยละ 25 ซึ่งเมื่อเปรียบ
เทียบกับสถิติอัตราการเกิดฟันผุ ในปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 53.33
นับว่าลดลงเป็นอย่างมาก(12) และการดำเนินงานของ อสม.
ในกลุ่มอายุอื่นๆ จากข้อมูลการลงพื้นที่และการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุพัฒนาการ
สมวัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช(11) พบว่า อสม. มีการ
รายงานให้ทันตบุคลากร ทราบเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาสภาพ-
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แวดล้อมและด้านสุขภาพต่างๆ เช่น คนในชุมชนผู้เลี้ยงดู
เด็กส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ผู้ปกครองส่วนมากไม่ได้แปรงฟัน
ให้เด็กเพราะเด็กร้อง ยังมีเด็กกินนมขวด ติดขวดเวลานอน
กลุ่มหญิงมีครรภ์มีอาการแพ้ท้องมาก ไม่ค่อยได้แปรงฟัน
บ้วนปากอย่างเดียว ฟันผุเหงือกอักเสบแต่ไม่กล้าไปทำฟัน
ช่วงเพราะกลัวอันตรายชอบทานจุบจิบทัง้ วัน ส่วนคนทีไ่ ม่ได้
แปรงฟันให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา และมีความเชื่อที่ผิดว่า
หลังคลอดฟันผุแน่นอนเพราะลูกดึงแคลเซียมซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สูก่ ารตรวจสุขภาพ
ช่องปากแบบองค์รวม รพ. สต. สองคอน อำเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ อสม. ได้มีการรายงานให้แก่ทันตบุคลากรรับทราบเช่นกัน(7) ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนและแก้ปัญหาการทำงานของทันตบุคลากร
ได้ตรงตามข้อเท็จจริงมากขึ้น
ด้านการดำเนินงานของ อสม. ในปัจจุบันเป็นผู้มี
บทบาทสำคัญในการให้บริการงานสาธารณสุขมูลฐานใน
พื้นที่ ซึ่งภาพรวม อสม. สามารถทำได้หลากหลายกิจกรรม
งานหลักคือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับประชาชน
แต่หาก อสม. ได้รับการอบรมด้านทันตสุขภาพ จะมีความ
สามารถมากกว่า อสม. ทั่วไปคือ สามารถให้คำแนะนำ
ให้คำปรึกษาเบือ้ งต้นเกีย่ วการดูแลสุขภาพช่องปาก อุปกรณ์
การใช้ทำความสะอาดช่องปาก ตลอดจนสามารถสอนการ
แปรงฟันให้กับประชาชนในระดับบุคคลและระดับรายกลุ่ม
ได้ อีกทัง้ ยังดำเนินงานบูรณาการร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ
อื่นๆ ได้ สอดคล้องกับโครงการ อสม. เชี่ยวชาญด้านทันต
สาธารณสุข ปี 2558 - 2559 ของจังหวัดกระบี่ ทีป่ ระสบความ
สำเร็จในการดำเนินงานให้ อสม. มีความเชีย่ วชาญ ด้านทันตสุขภาพจนมี อสม. ดีเด่นในระดับจังหวัดถึง 2 ปีซอ้ นสามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนในด้านสุขภาพช่องปากได้(13)
ประการสำคัญจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การดำเนิน
กิจกรรมของ อสม. ช่วยให้คนในชุมชนมีฟันผุลดลงได้นั้น
สอดคล้องกับการศึกษา ของมิตธิรา แสงเพชร(6) ที่แกนนำ
อสม. นำความรู้ไปถ่ายทอดกลุ่มวัยทำงาน 2,985 คน และ
กลุม่ วัยเจริญพันธุ์ 2,474 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มกี าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านทันตสุขภาพที่ดีขึ้น โดยดูจาก
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การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพทั่วประเทศ

แบบสรุปการบันทึกข้อมูลการเยีย่ มบ้านและการสอบถามจาก
ประชาชนในชุมชนจนเกิดกระแสการรักษ์ฟัน ขึ้นในชุมชน
หากแต่การศึกษานี้พบข้อจำกัดที่มีบางจังหวัดยังไม่
เห็นด้วยกับการให้มี อสม. เชี่ยวชาญ เนื่องจากด้านนโยบาย
งบประมาณ ตั ว บุ ค คล (อสม.) และหลั ก สู ต ร/เกณฑ์ /
การจัดประกวด ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ พบว่า ทีผ่ า่ นมา ปี 2557 2559 มีการดำเนินงาน อบรม อสม. ด้านทันตสุขภาพ
ครอบคลุมเพียง ร้อยละ10.1 เท่านั้น ซึ่งการบริหารจัดการใน
หน่วยงานภาครัฐเป็นที่ทราบดีว่าระดับนโยบายมีความ
สำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นรัฐควรมีนโยบายชี้ชัดและให้
ความสำคัญที่จะให้ภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสม.
ทีเ่ ป็นบุคคลใกล้ชดิ กับชุมชนมากทีส่ ดุ เข้ามามีสว่ นช่วยเหลือ
และร่ ว มงานกั บ ทั น ตบุ ค ลากรให้ ม ี ค วามครอบคลุ ม
ทุ ก จั ง หวั ด ทั ่ ว ประเทศ ก็ จ ะสามารถช่ ว ยลดปั ญ หาโรค
ในช่องปากของประชาชนไทยลงได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้โดยมี
เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนางานทันตสาธารณสุขไปสู่
จุดมุ่งหมายเพื่อประชาชนไทยไร้ฟันผุต่อไป

สรุปผลการศึกษา

การศึกษานี้ พบว่า อสม. ส่วนใหญ่ได้ทำบทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับทันตสุขภาพอยู่แล้ว และหัวหน้าฝ่าย หรือผู้แทนที่
ทำงานทันตสุขภาพ รวมถึง อสม. และผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วย
กับแนวคิดที่จะให้มี อสม. เชี่ยวชาญสาขาทันตสุขภาพ
เพือ่ สร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมใิ จแก่ อสม. ทีม่ คี วาม
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของ
ทันตบุคลากรได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การดูแลช่วยเหลือ
ทันตสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. กระทรวงสาธารณสุขควรมีการกำหนดนโยบาย
ระดับกระทรวงทีช่ ดั เจนให้ดำเนินงานเกีย่ วกับ อสม. เชีย่ วชาญ
สาขาทันตสุขภาพเพื่อจูงใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ให้อยากทำงานมากขึ้น
2. สำนักทันตสาธารณสุขควรจัดทำคู่มือบทบาท
หน้าทีข่ อง อสม. เชีย่ วชาญ สาขาทันตสุขภาพให้จงั หวัดและ
สื่อประจำตัว สำหรับ อสม. ในการดำเนินงานทันตสุขภาพ
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3. สำนักทันตสาธารณสุข/ศูนย์อนามัย/จังหวัด ควร
พัฒนาผู้อบรมให้มีมาตรฐานเดียวกันก่อนที่จะไปเป็น
วิทยากรอบรม อสม. ในพื้นที่ของตนเอง
4. ศูนย์อนามัย /จังหวัด ควรกำหนดรูปแบบการ
ดำเนินงานด้านทันตสุขภาพที่เหมาะสมกับทันตบุคลากร
และมอบหมายกิจกรรมให้ อสม. ดำเนินงาน
5. กระทรวงสาธารณสุขควรกำหนดคุณสมบัตกิ าร
เป็น อสม. ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพโดยผ่านการเป็น อสม. มา
แล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการทำงาน
ทันตสุขภาพในชุมชนอย่างน้อย 2 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีผลงานเพียงพอ สมควร
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อสม. ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ
ซึ่งคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทันตบุคลากรทั้ง 76 จังหวัด อสม. และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นางจันทนา อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษา
กรมอนามัย นางศรีสดุ า ลีละศิธร ทพ.เชีย่ วชาญ นางปิยะดา
ประเสริ ฐ สม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข น.ส.กั น ยา
บุญธรรม ทพ.ชำนาญการ น.ส.สุวรรณา เอื้ออรรถการุณ
ทพ.ชำนาญการพิเศษ น.ส.สุพรรณี สุคันวรานิล นวก.
สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ น.ส.สุรีย์พร ทรงรูป นวก.
สาธารณสุข ทีส่ นับสนุนข้อมูลและให้คำปรึกษาทำให้งานวิจยั
ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ขอบขอบคุณ ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศลักษณ์ รอง
บรรณาธิการวารสารวิจัยระบบสาธารณุขและผู้จัดการงาน
วิจัยสถาบันวัจัยระบบสาธารณสุข ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรันย์กุล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอาจารย์บุญเรือง ขาวนวล คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขตพัทลุง รศ.ดร.ธวัชชัย
วรพงศธร และ รศ.ดร.สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ที ่ ไ ด้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษาและเสนอแนะบทความนี ้ ใ ห้
สมบูรณ์ ...
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โดย...อรสา แซ่ตั๋น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรด้านสุขภาพ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

Factors Influencing Organizational Relationship
of Health Personnel.
Public Health Office Phuket province
บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต และปัจจัยที่มีผลต่อการความผูกพันของบุคลากรด้านสุขภาพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
โดยมีกลุม่ เป้าหมาย คือ บุคลากรด้านสุขภาพ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 206 ราย ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Selection) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ต่ี อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับอิทธิพลทีม่ ผี ลกัความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ด้านสุขภาพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร
ส่วนที่ 4 ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหา และความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลทั่วไปในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 41 - 50 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีสถานที่ปฏิบัติงาน คือ โรงพยาบาล มีสถานภาพเป็นข้าราชการระดับชำนาญการ มีประเภทตำแหน่งเป็น
สายงานวิชาชีพ มีอายุราชการมากกว่า 20 ปี มีอัตราเงินเดือน/อัตราค่าจ้างที่ได้รับน้อยกว่า 15,000 บาท การศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งนี้ พบว่า บุคลากรด้านสุขภาพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความ
คิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้าน Social Media : ด้านการได้รับรู้ข่าวสารในองค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.74 และปัจจัยองค์กร :
ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน มีคา่ เฉลีย่ 3.74 รองลงมา คือ ปัจจัยจูงใจ : ด้านความรับผิดชอบ มีคา่ เฉลีย่ 3.65 รองลงมา
คือ ปัจจัยด้าน Social Media : ด้านการเข้าถึงข่าวสารในองค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.55 รองลงมา คือ ปัจจัยจูงใจ : ด้านลักษณะงาน
มีค่าเฉลี่ย 3.53 รองลงมา คือ ปัจจัยจูงใจ : ด้านความยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย 3.52 และปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ปัจจัยองค์กร : ด้านนโยบายขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.37 รองลงมา คือ ปัจจัยจูงใจ : ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในตำแหน่ง
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มีค่าเฉลี่ย 3.36 รองลงมา คือ ปัจจัยองค์กร : ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.27 และปัจจัยองค์กร :
ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.27 รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน Social Media : ด้านการแสดง
ความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.09 รองลงมา คือ ปัจจัยจูงใจ : ด้านค่าตอบแทนที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 2.85
จากการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลเกีย่ วกับความผูกพันทีม่ ตี อ่ องค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ ครัง้ นี้ พบว่า บุคลากรด้านสุขภาพ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าความคาดหวังที่จะได้เปลี่ยนลักษณะงานที่ทำและได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมีมากจนเกินไป ไม่มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่ม และเกิดความตึงเครียดในงานที่ทำ
คำสำคัญ : ปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลหรือที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์กร

Abstract

	This research aims to study the level of organizational commitment of health personnel. Office of
Public Health Phuket province Factors Affecting Health Personnel Affiliation under Phuket Provincial
Health Office. The target group is the health personnel under the Phuket Provincial Health Office. Ministry of
Public Health There are 206 temporary employees who use the Accidental Selection method. Part 1 : General
information of the respondents. Part 2 : Factors influencing the organizational commitment of health personnel
under Phuket Provincial Health Office. Part 3 Factors Affecting Organizational Commitment Part 4 Information,
Suggestions, Issues, and Opinions Descriptive Statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation.
And other related data analysis
In general, this studying found that Most respondents were women aged 41 - 50 years with bachelor degree.
The hospital has a status as a official professional level. Have a position as a professional. The has official
more than 20 years of service with salary/salary received less than 15,000 baht. The studying of factors
influencing organizational relationship of health personnel found that health personnel. They have opinions
on factors influencing organizational relationship of health personnel. Very much. And when considering
each side, found that. The highest average was the Social Media : the average perceived organizational
knowledge was 3.74, and organizational factors : the relationship with colleagues was 3.74, followed by motivation :
The average was 3.65, followed by the Social Media : the average was 3.55, followed by the motivation :
the average was 3.53. The motivational factors : Acceptance was 3.52 and the factors influencing the organizational
relationship of health personnel. Is moderate When considering each side, it was found that. The highest mean
was organizational factors : the organizational policy was 3.37, followed by motivation : the advancement in the
position was 3.36, followed by the organizational factor : the relationship with supervisors. The average was 3.27
and the organizational factors : environment and facilities were 3.27, followed by social media. On social media,
with an average of 3.09, followed by the motivation factors : the remuneration received an average of 2.85.

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

25

บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

	The studying of the factors influencing the organizational relationship of health personnel found
that health personnel have opinions about the relationship to the organization of health personnel. The overall
level is moderate. Considering the individual, it was found that the expectations to change the work and
move up the rank. The highest average, followed by the assigned tasks, was too much. They don’t chance to take
the initiative. They got the tension in the work
Keywords : Factors that influence or influence organizational commitment.

บทนำ

จากสภาพแวดล้อมสังคมในปัจจุบันทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยน
แปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ยั ง คงมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอยู ่ ต ลอดเวลาทั ้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร องค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญกับบุคลากร
หรือทรัพยากรมนุษย์
องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการรักษาและจูงใจ
บุคลากรขององค์กรโดยมุง่ เน้นไป ทีส่ องประเด็นหลัก ประเด็น
แรก คือ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร และประเด็นที่สอง
คือ การพัฒนาระบบที่สามารถสนับสนุนการทำงานของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ความผูกพันที่มีต่อองค์กรให้อยู่ในระดับสูง องค์กรอาจมอง
ทางเลือกอื่นนอกจากค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินให้มาก
ขึน้ อาทิเช่น โอกาสการเติบโตในหน้าทีก่ ารงาน การมอบหมาย
หน้าที่การทำงานที่มีความสำคัญ การฝึกอบรม และการให้
คำชื่นชม และเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ประสบผลสำเร็จ องค์กรควร
สร้างความชัดเจนในการเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงาน
และค่าตอบแทน รวมทั้งผลการประเมินต้องสะท้อนถึง
การให้ค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
การงานด้วย
การสร้ า งความผู ก พั น ในองค์ ก ร หรื อ ที ่ เ รี ย กว่ า
Engagement สิ่งที่สร้างความแข็งแกร่งของการแสดงตัว
และการทุ่มเทให้กับองค์กร ซึ่งครอบคลุมมากกว่าคำว่า
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของ
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ความศรัทธาและยอมรับในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร
ความเต็มใจที่จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้กับ
องค์กร ถือได้วา่ ความผูกพันต่อองค์กรเป็นกุญแจสำคัญทีจ่ ะ
คอยผูกมัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานและร่วมงานอยู่กับองค์กร
ไปนานๆ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากรที่บ่งบอกถึง
ความผูกพันที่มีต่อองค์กรนั้น ความผูกพันเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
และควรสร้างให้เกิดขึน้ ในองค์กร นอกจากนีแ้ ล้วความผูกพัน
ต่อองค์กรยังมีความมั่นคงมากกว่าความพึงพอใจในงาน
ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรจะมีการพัฒนาไปอย่างช้าๆ แต่จะ
คงอยู่อย่างมั่นคง โดยจะทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันและจูงใจ
ให้พนักงานหรือบุคลากรปฏิบัติงานอย่างอุทิศตนเพื่อองค์กร
ปัจจุบันสถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพ ยังเป็น
วิกฤตปัญหาของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาด้านจำนวน
ที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งกำลังคนด้านสุขภาพเป็นทรัพยากรที่มี
ความสำคัญในระบบสุขภาพ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ
หรือความล้มเหลวของการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพราะ
เป็นทั้งผู้สร้างและผู้นำเทคโนโลยีด้านสุขภาพ อีกทั้งเป็น
ผูบ้ ริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเพือ่ ให้เกิดสุขภาพทีด่ ขี น้ึ
ในหมูป่ ระชาชน ดังนัน้ กำลังคนด้านสุขภาพจึงเป็นทรัพยากร
ทีส่ ำคัญในระบบสุขภาพทีค่ วรได้รบั ความสนใจอย่างต่อเนือ่ ง
และจริงจัง องค์กรของรัฐมีบทบาทหน้าที่ในการจัดบริการ
ด้านสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดทัง้ มีกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน ด้วยเหตุผลดังกล่าวระบบสุขภาพจำเป็นต้องมี
กำลังคนที่เพียงพอ มีการกระจายอย่างเท่าเทียม มีสัดส่วน
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ประเภทกำลังคนทีเ่ หมาะสม มีกำลังคนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ เพือ่ ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน และปัญหาทีส่ ำคัญใน
ด้านอื่น คือ การสร้างความผูกพันกับบุคลากร (Engagement) ให้กำลังคนด้านสุขภาพสามารถผูกพันและยึดมั่นกับระบบ
สุขภาพ หรือให้บุคลากรคงอยู่ในระบบ พร้อมทั้งพัฒนางานที่ก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาให้เกิดขึ้น
จากผลกระทบและปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทำให้บุคลากรด้านสุขภาพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
มีอัตราการเข้าออกของบุคลากรด้านสุขภาพค่อนข้างสูง สาเหตุการออก คือไปอยู่ภาคเอกชนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ
ต้องการพักผ่อนการจากการทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีม่ าเป็นเวลานานหลายปี จึงทำให้องค์กรไม่สามารถรักษาบุคลากรดังกล่าวไว้ได้
ซึง่ ส่งผลต่อความไม่เพียงพอของบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน ขาดความต่อเนือ่ งของงาน ขาดบุคลากรทีม่ คี วามชำนาญในการ
ปฏิบัติงาน และจากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรที่อยู่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ได้เล็งเห็นและได้
ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรด้านสุขภาพ

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที ่ ส าธารณสุ ข ในสั ง กั ด สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
จำนวน 206 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรด้านสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลชุมชน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ (Percentage) ของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน

3. การเก็บข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยนำแบบสอบถาม
ไปแจกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 206 ชุด และเมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบ จำนวน 206 ชุด เรียบร้อยแล้วนำมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามพบว่าทุกชุดมีความสมบูรณ์ คิดเป็น ร้อยละ 100
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งานวิจัยการ
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สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน สถานภาพการรับราชการ
ประเภทตำแหน่งงาน อายุราชการ และอัตราเงินเดือน/
อัตราค่าจ้างที่ได้รับ
ส่วนที่ 2 สอบถามข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ
อิทธิพลที่มีผลความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรด้าน
สุขภาพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประกอบ
ด้วย 3 ด้าน ได้แก่
 ปัจจัยด้าน Social Media ได้แก่ การ
ได้รับรู้ข่าวสารในองค์กร, การเข้าถึงข่าวสารในองค์กร, การ
แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 ปั จ จั ย จู ง ใจ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะงาน,
ความยอมรับนับถือ, ความรับผิดชอบ, ความมั่นคงก้าวหน้า
ในตำแหน่ง, ค่าตอบแทนที่ได้รับ
 ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ นโยบาย
ขององค์กร, ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา, ความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน, สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ส่วนที่ 3 สอบถามข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยที่ก่อให้
เกิดความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ การเลื่อนตำแหน่ง, ความ
รับผิดชอบ, ความภาคภูมิใจ, ความยอมรับ นับถือ, ความ
ก้าวหน้า, สวัสดิการ
ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลข้อเสนอแนะ ปัญหา และความ
คิดเห็น เป็นแบบคำถามปลายเปิด เพือ่ ให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
			 โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบชนิด
กำหนดคำตอบตามเกณฑ์ระดับความสำคัญของความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ ตามวิธีของ Likert
มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ ได้แก่
1. T - test, F - test (ANOVA) ใช้สำหรับทดสอบปัจจัย
ส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันมีผลทำให้เกิดระดับความผูกพันต่อ
องค์กรต่างกัน (เพศ/ประเภทตำแหน่ง/อายุ/ระดับการศึกษา/
สถานที่ปฏิบัติงาน/สถานภาพการรับราชการ/อายุราชการ/
อัตราเงินเดือน)
2. Chi - square ใช้ทดสอบปัจจัยจูงใจด้านค่า
ตอบแทน มีผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 41 - 50 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มีสถานที่ปฏิบัติงาน คือ โรงพยาบาล มีสถานภาพเป็น
ข้าราชการระดับชำนาญการ ประเภทตำแหน่งเป็นสายงาน
วิชาชีพ มีอายุราชการมากกว่า 20 ปี มีอัตราเงินเดือน/อัตรา
ค่าจ้างที่ได้รับน้อยกว่า 15,000 บาท
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า บุคลากรด้านสุขภาพ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ปัจจัยด้าน Social Media : ด้านการได้รับรู้ข่าวสารใน
องค์กร มีคา่ เฉลีย่ 3.74 และปัจจัยองค์กร : ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย 3.74 รองลงมา คือ ปัจจัยจูงใจ :
ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.65 รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้าน Social Media : ด้านการเข้าถึงข่าวสารในองค์กร มีคา่ เฉลีย่
3.55 รองลงมา คือ ปัจจัยจูงใจ : ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย
3.53 รองลงมา คือ ปัจจัยจูงใจ : ด้านความยอมรับนับถือ
มีค่าเฉลี่ย 3.52 และปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อ
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องค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ปัจจัยองค์กร : ด้านนโยบายขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.37
รองลงมา คือ ปัจจัยจูงใจ : ด้านความมั่นคงก้าวหน้าใน
ตำแหน่ง มีค่าเฉลี่ย 3.36 รองลงมา คือ ปัจจัยองค์กร : ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.27 และปัจจัย
องค์กร : ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
มีค่าเฉลี่ย 3.27 รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน Social Media :
ด้ า นการแสดงความคิ ด เห็ น ผ่ า นสื ่ อ สั ง คมออนไลน์ มี
ค่าเฉลี่ย 3.09 รองลงมา คือ ปัจจัยจูงใจ : ด้านค่าตอบแทน
ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 2.85
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อ
องค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า บุคลากรด้านสุขภาพ
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ความผู ก พั น ที ่ ม ี ต ่ อ องค์ ก รของ
บุคลากรด้านสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความคาดหวังที่จะได้เปลี่ยน
ลักษณะงานที่ทำและได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
มีมากจนเกินไป ไม่มโี อกาสได้ใช้ความคิดริเริม่ และเกิดความ
ตึงเครียดในงานที่ทำ
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากแบบ
สอบถามปลายเปิด
จากการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ บุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพได้ ม ี
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น โดยการตอบแบบสอบถาม
ปลายเปิด สรุปได้ดังนี้
1. โดยส่วนตัวบรรยากาศองค์กรและค่าตอบแทน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อความรู้สึก และการตัดสินใจ ที่จะ
ตั้งใจอยู่ในองค์กร หรือลาออก
2. ควรสร้างค่านิยมในองค์กรให้มีการสนับสนุน
ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าทีก่ ารงานและวิชาชีพ สนับสนุน
ให้เจ้าหน้าทีม่ กี ารพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างต่อเนือ่ ง เป็น
ระบบและยั่งยืน
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3. น่าจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ เช่น การดูแล/ช่วยเหลือ
ครอบครัว ก่อถึงความผูกพันที่ดี
4. ทีมงานมีความจำเป็นในการพัฒนาองค์กร
ดังนั้นการจูงใจและให้โอกาสบุคลากรทุกระดับ ได้มีส่วน
แสดงความคิดเห็น และร่วมมือร่วมใจการทำงานเพือ่ องค์กร
จะส่งผลให้เกิดความภักดีต่อองค์กรในอนาคต
5. เนื่องด้วยโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว
ดังนั้น ค่าครองชีพจึงสูงขึ้นโดยปริยายจึงอยากจะขอให้
สนับสนุนเงินด้านค่าครองชีพ
6. เงินเดือนอยากให้ปรับตามอายุการทำงาน
ตอนนี้คนทำงานหลังใกล้จะแซงหน้าแล้วทั้งวุฒิเหมือนกัน
แต่ภาระงานน้อยกว่า ของให้พจิ ารณาในเรือ่ งนีด้ ว้ ย ประหยัด
แล้วแต่ยังไม่พอใช้และไม่ได้สร้างหนี้สินใดๆ แค่ค่าครองชีพ
ในแต่ละวันก็ไม่พอแล้ว
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสม
มติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลซึง่ ประกอบด้วย เพศ
อายุ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจด้านค่าตอบแทน ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนท่านพอใจกับเงินเดือน/ค่าจ้าง
ของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอื่นๆ ที่มี
วุฒิการศึกษาเหมือนท่าน 2) ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่/ความรับผิดชอบ 3) ค่าตอบแทนที่
ได้รบั มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 4) ท่าน
ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานล่วงเวลา หรือค่าเบี้ยเลี้ยง
จากองค์กรด้วยความเหมาะสม มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ

อภิปรายผลและสรุป

ผลการศึกษา พบว่า
1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับความผูกพันทีม่ ตี อ่ องค์กร
ของบุคลากรด้านสุขภาพ พบว่า บุคลากรให้ความสำคัญ
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กับคาดหวังที่จะได้เปลี่ยนลักษณะงานที่ทำและได้เลื่อนขั้น
เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะงานที่ทำ
และการได้เลื่อนขั้นตำแหน่งที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ได้รับ
ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น และอาจส่งผลให้สวัสดิการด้านอื่นๆ
เพิ่มมากขึน้ เช่นกันซึ่งตรงกับทฤษฎีความคาดหวังที่นำเสนอ
โดย Vroom (1964) ทีไ่ ด้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการ
ทำงานซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทำงานโดย Vroom มีความเห็นว่า
การที่จะจูงใจให้พนักงานทำงานเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจ
กระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อนโดย
ปกติเมื่อคนจะทำงานเพิ่มขึ้นจากระดับปกติเขาจะคิดว่า
เขาจะได้อะไรจากการกระทำนั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นเมื่อเขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการ
ทำงานพนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่า
การกระทำนัน้ นำไปสูผ่ ลลัพธ์บางประการทีเ่ ขามีความพึงพอใจ
เช่น เมือ่ ทำงานหนักขึน้ ผลการปฏิบตั งิ านของเขาอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ดีขึ้นทำให้เขาได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
และได้คา่ จ้างเพิม่ ขึน้ กับตำแหน่งเป็นผลของการทำงานหนัก
และเป็นรางวัลที่เขาต้องการเพราะทำให้เขารู้สึกว่าได้รับ
การยกย่องจากผู้อื่นมากขึ้น
2. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรด้านสุขภาพ พบว่า ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยจูงใจ
ด้าน Social Media : ด้านการได้รับข่าวสารในองค์กร
มากที่สุด เนื่องจาก การเชื่อมโยงระหว่าง “Social Media”
กับ “Engagement” เรากำลังพูดถึงการเชื่อมโยงระหว่าง
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“Social Media” กับ “Engagement” ระหว่างพนักงาน
และองค์กร ซึ่งจะว่าไปเป็นเรื่องง่ายก็ง่ายจะว่าเป็นเรื่องยาก
ก็ยาก หากมีการรูจ้ กั ใช้และระมัดระวังควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
บุคลากรก็จะทำให้เห็นถึงความสำคัญ ของโซเชียลมีเดีย
ทีน่ ำมาเป็นเครือ่ งมือในการสนับสนุนงานด้าน เอชอาร์ เพราะ
เราเชื่อว่าทุกองค์กรมีระบบไอทีรองรับ การเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างพนักงานและองค์กรอยู่แล้ว เพียงแต่จะใช้อย่างไร
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการไปพร้อมๆ กับการ
สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงานของเราให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้กับเครื่องมือที่กำลัง
อินเทรนอยู่ตอนนี้ที่สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือการบริหาร
จัดการได้อย่างหลากหลาย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการพิจารณาปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือน
ตามผลงานในด้านและความรู้ความสามารถของบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าในการทำงานจาก
ผลงานที่ปฏิบัติและเห็นถึงความสำเร็จในงานที่เกิดขึ้น
2. ควรมีการยอมรับ ยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ส่งเสริมบุคลากร
เกิดความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
3. กำหนดตำแหน่งหน้าที่การมอบหมายงานและ
ปริมาณงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับความถนัดความ
สามารถและวุฒิการศึกษาของบุคลากรแต่ละบุคคล ...

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรด้านสุขภาพ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

บทบรรณาธิ
บรรณานุกกรม
าร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปนัดดา อินพรหม. พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์., 2539.
จุมพล หนิมพานิช. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.,2552.
เชาว์ โรจนแสง. แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.,2552.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานคร.,2541.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แซทโฟร์พริ้นติ้ง., 2547.
พิทยา บวรวัฒนา. ทฤษฎีองค์การสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2544.
วิมลสิทธ์ หรยางกูร. พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2535.
พรพจน์ เวียงสุรินทร์. สื่อสังคมออนไลน์กับการสร้างความผูกพันของกลุ่มผู้มีแนวโน้มเป็น Talent กรณีศึกษา : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
(มหาชน). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์., 2554.
9. วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ, เตือนใจ เกตุษา. มณีรัตน์ จรุงเดชากุล. วิธีการวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง., 2554
10. social media กับการทำงาน (ออนไลน์). [เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558] สาระสังเขปจาก https : //humanrevod. wordpress.com/
11. ความผูกพันต่อองค์กร. (ออนไลน์) . [เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558] สาระสังเขปจาก https : //www.gotoknow. org/posts/
12. พิมลจรรย์ นามวัฒน์. การจูงใจบุคลากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช., 2552.
13. ศรีธนา บุญญเศรษฐ์. การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช., 2552.

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

31

บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

โดย...บุปผา เลิศวาสนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลของโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเอง
ต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลสิชล
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

The effect of self - care nursing program
on health behaviors
of hypertensive patients in Sichonsub - district,
Sichon district, Nakhonsrithammarat Province.
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเอง
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสิชลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 คัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมประกอบด้วยผู้ป่วยกลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพยาบาลและการดูแลตามรูปแบบปกติ
ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามรูปแบบปกติของโรงพยาบาล โปรแกรมพยาบาลมี 4 ขั้นตอนใช้เวลาเรียนรู้ 16 สัปดาห์
1) การสร้างสัมพันธภาพและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 2) การกำหนดเป้าหมายร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) การมี
ปฏิสมั พันธ์อย่างมีเป้าหมาย 4) การประเมินผล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพทั้งภาพรวมและราย
ด้าน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0 .001) ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตตัวบนและตัวล่างภายหลังการได้รับ
โปรแกรมฯ ของกลุม่ ทดลองต่ำกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.001) การวิจยั ครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่าโปรแกรมฯ
ช่วยให้พฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น และความดันโลหิตทั้งตัวบนและตัวล่างลดลง ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้นำโปรแกรมฯ มาใช้กับ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทุกคน รวมถึงใช้กับโรคเรื้อรังอื่นๆ
คำสำคัญ : โปรแกรมพยาบาล, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
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Abstract

	The aim of the quasi - experimental study was to study the effect of self - care nursing program on
health behaviors of hypertensive patients. The population was the patients who diagnosed with hypertension
at chronic disease clinic, Sichon Hospital, Nakhon Si Thammarat province between October 2017 to
January 2018. The samples were selected by simple sampling and divided into the experimental group
and the control group which consisted of 30 patientsin each group. The experimental group received
the self - care nursing program with in 16 weeks and the normal pattern of the hospital. The control group
was supervised according to the normal pattern of the hospital. The nursing program intervention included
1) the relationship and exchange of information 2) the common goal and the exchange 3) the interaction
with the target and 4) the evaluation of the program. Statistic used in this study were percentage, mean,
standard deviation, and independent t - test.
The results revealed that the mean score of health behaviors in experimental group was significantly
higher than the control group (p < 0.001) . Mean systolic and diastolic blood pressure of the experimental
group after receiving this program was lower than the control group (p < 0.001) . Self - care nursing
program could be benefits and supportingfor patients with hypertension. Proper health behavior would
be useful and help in controlling blood pressure. Therefore, self - care nursing program should be applied to
other hypertensive patients and other chronic diseases to improve patient health status.
Keywords : Nursing program, Self - care behavior, Hypertension.

บทนำ

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย
ขาด ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จำแนกตามเกณฑ์ JNC7
(Seventh Joint National Committee on High Blood
Pressure) กล่าวคือ ระดับความดันโลหิต ≥140 และ/หรือ
90 มิลลิเมตรปรอท (Whelton, 2015) ร้อยละ 32 องค์การ
อนามัยโลก คาดว่าใน พ.ศ. 2568 ประชาชนทั่วโลกกว่า
1.56 พันล้านคน จะป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (Whelton,
2015) สำหรับในประเทศไทย ข้อมูลของสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2556)
พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเข้ารับ
การรักษาเป็นผูป้ ว่ ยในกว่า 1 ล้านคน และมีผเู้ สียชีวติ จำนวน
5,165 คน ซึง่ สูงกว่าข้อมูลการตายปี 2555 จำนวน 3,684 คน

โดยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในทุกภาค อัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนเพิ่มจาก 389.8
(จำนวน 218,218 ราย) เป็น 1,621.72 (จำนวน 1,047,979 ราย)
ในปี 2546 และ 2556 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า ใน
ระยะเวลาเพียง 10 ปี สำหรับสถิตผิ ปู้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่า มีแนวโน้มสูงขึน้ โดยมีอตั ราป่วยคิดเป็นร้อยละ 16.10,
17.8 และ 18.9 ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 ตามลำดับ (สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2560)
โรคความดันโลหิตสูงส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว
ชุมชน รวมถึงประเทศชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ทัง้ จากโรคเองและภาวะแทรกซ้อนของโรค จากการวิเคราะห์
ข้อมูลของการวิจัยแบบไปข้างหน้า (prospective study)
จำนวน 61 งานวิจัย พบว่า การที่ระดับความดันโลหิตตัวบน

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

33

บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

ผลของโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพิ่มขึ้น 20 มิลลิเมตรปรอท และระดับความดันโลหิตตัวล่างเพิ่มขึ้น 10 มิลลิเมตรปรอท จะส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการตาย
ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงโรคหลอดเลือดอื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า (Rapsomanikiet al., 2014)
ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งทำให้รัฐสูญเสียค่าใช้จ่าย 79,263
ล้านบาท/ปี โรคหัวใจประมาณ 4 ล้านคน ค่าใช้จ่าย 154,848 ล้านบาท/ปี นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
อีกประมาณ 500,000 คน ค่าใช้จ่าย 20,632 ล้านบาท/ปี (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
เป้าหมายการรักษาโรคความดันโลหิตสูงทัง้ จากการใช้ยาและไม่ใช้ยา คือ การลดอัตราตายจากโรคและภาวะแทรกซ้อน
โดยการควบคุมให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติมากที่สุด คือ ค่าความดันซิสโตลิคเท่ากับหรือไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท
และระดับค่าความดันไดแอสโตลิคไม่ควรสูงกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท (ยุพเรศ แก้วประเสริฐ, 2559) ซึ่งจากการวิเคราะห์
ข้อมูลของเครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล พบว่าผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยูใ่ นระดับ
ปกติได้เพียงร้อยละ 30.10,34.14 และ 35.36 ในปี 2558 - 2560 ตามลำดับ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช,
2560) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ซึง่ รับผิดชอบงานการพยาบาลชุมชน จึงพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเอง เพือ่ ช่วยควบคุม
ระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมสุขภาพ และค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

คำถามการวิจัย

1. พฤติกรรมสุขภาพ และค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ทั้งก่อนและหลังได้รับโปรแกรมเป็นอย่างไร
2. พฤติกรรมสุขภาพ และค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

สมมติฐานของการวิจัย

1. ค่าเฉลี่ยและระดับของพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
2. ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตทั้งตัวบนและตัวล่างของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิง (King’s Goal Attainment Theory) (King, 1996)
และการพยาบาลตามปกติร่วมกับได้รับโปรแกรมในกลุ่มทดลอง และการพยาบาลตามปกติในกลุ่มควบคุม ดังนี้
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กลุ่มควบคุม

ได้รับการพยาบาลตามปกติ ดังนี้
1. การชั่งน้ำหนัก 2. การวัดสัญญาณชีพ
3. การซักถามอาการ
4. การให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมความดันโลหิต
เป็นรายบุคคล ตามสภาพปัญหา
5. การนัดให้มาพบแพทย์

กลุ่มทดลอง

ได้รบั การพยาบาลตามปกติ และได้รบั โปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเอง โดยประยุกต์
ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิง (King’s Goal Attainment Theory) ดังนี้
1. การสร้างสัมพันธภาพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับรู้ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย
2. การกำหนดเป้าหมายและวางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
3. การมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย
4. การประเมินผล
		 ในขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยใช้คู่มือการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงและแบบบันทึกการดูแลสุขภาพที่บ้านประกอบกับการดูแล

1. ระดั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
โดยรวม และแต่ละด้าน
ดังนี้
1.1 การควบคุมอาหาร
1.2 การรับประทานยา
1.3 การมาตรวจตามนัด
1.4 การออกกำลังกาย
1.5 การจัดการความ
		 เครียด
2. ความดันโลหิต

ขอบเขตการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิชล
การวิจัยครั้งนี้ทำในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมและเขตเทศบาลตำบลสิชล
อายุ 35 - 75 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นโรค จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง
ความดันโลหิตสูงอย่างน้อย 1 ปี และไม่สามารถควบคุม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ระดับความดันโลหิตให้อยูใ่ นระดับปกติได้ เก็บข้อมูลระหว่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย
วิธีดำเนินการวิจัย
		 1.1		 โปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้วิจัย
experimental research) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ได้ดัดแปลงจากนงเยาว์ ใบยา (2556) โดยนำทฤษฎีความ
2 กลุม่ วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two - group pretest สำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิง (King, 1996) มาประยุกต์ใช้
and posttest design) ดังนี้
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ประชากร
		 1.1.1 การสร้างสัมพันธภาพโดยผู้วิจัย
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 - 75 ปี ทีไ่ ม่สามารถ และกลุ่มทดลอง สร้างปฏิสัมพันธ์กันตั้งแต่เริ่มพบกัน
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ และมารับการรักษาที่แผนก
				 1.1.2 การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสิชลของตำบลสิชล อำเภอสิชล
			 1.1.3 กระบวนการปฏิสมั พันธ์ ผูว้ จิ ยั และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มทดลองตกลงร่วมกันเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทั้งสอง
กลุ่มตัวอย่าง
ฝ่ายยอมรับและปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน รวม ตามบทบาทของตน ที่ได้ตกลงร่วมกัน
60 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้วิจัยเลือก
			 1.1.4 การประเมินผล
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ผลของโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

		 1.2 คู่มือการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและแบบบันทึกการดูแลสุขภาพที่บ้าน มีเนื้อหา
เกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง การดูแลตนเองในการควบคุม
ความดันโลหิต และแบบบันทึกการดูแลสุขภาพที่บ้าน
ในด้านการกำหนดเป้าหมายในการควบคุมระดับความดันโลหิต การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การมาตรวจ
ตามนัด การออกกำลังกาย และการจัดการความเครียด
โดยมีการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ท่าน
				 ผูว้ จิ ยั ใช้เวลาในการดำเนินการ 16 สัปดาห์
โดยการลงเยีย่ มบ้าน จำนวน 4 ครัง้ สัปดาห์ท่ี 1, 3, 6 และ 16
ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ จำนวน 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 9 และ
สัปดาห์ที่ 13
		 1.3		 การพยาบาลตามปกติ ประกอบด้วยการ
ชั่งน้ำหนัก การวัดสัญญาณชีพ การซักถามอาการ การให้
คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุม
ความดันโลหิตเป็นรายบุคคล ตามสภาพปัญหา และการนัด
ให้มาพบแพทย์
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม รายละเอียด ดังนี้
		 2.1		 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบ
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครอบครัว บุคคลทีพ่ กั
อาศัยอยูด่ ว้ ยและเป็นผูด้ แู ลหลัก และข้อมูลด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วย เก็บข้อมูลในสัปดาห์ที่ 1
		 2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ดัดแปลง
จากแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงของนงเยาว์ ใบยา (2556) ซึ่งได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.85 โดยแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อคำถาม 5 ด้าน
คือ การควบคุมอาหาร (จำนวน 9 ข้อ) การรับประทานยา (จำนวน
6 ข้อ) การมาตรวจตามนัด (จำนวน 4 ข้อ) การออกกำลังกาย
(จำนวน 7 ข้อ) และการจัดการความเครียด (จำนวน 4 ข้อ) มีการ
ให้เลือกตอบเป็น 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจำ ปฏิบัติบ่อย
ครัง้ ปฏิบตั นิ านๆ ครัง้ และไม่ปฏิบตั ิ เก็บข้อมูล 2 ครัง้ คือ ก่อน
ได้รับโปรแกรม และภายหลังการได้รับโปรแกรม (สัปดาห์ที่ 16)
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		 2.3 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ
และเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยง
ของเครื่องมือมาไม่เกิน 1 ปี

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไป
		 กลุ่มควบคุม เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.70 อายุ
เฉลีย่ 60.70 ปี (S.D. = 9.07) มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 80.00 เกือบ
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 66.7 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 43.30 ส่วนใหญ่
มีรายได้อยูใ่ นช่วง 5,000 - 15,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 73.40)
ร้อยละ 66.70 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว ≤ 3 คน และ
อาศัยอยูก่ บั สามี/ภรรยา ร้อยละ 63.30 กว่าครึง่ มีดชั นีมวลกาย
เกินหรืออ้วน (ร้อยละ 56.60) ระดับความดันโลหิตตัวบน
เฉลี่ย 161.17และระดับความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย 93.33
		 กลุม่ ทดลองเป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.30 อายุเฉลีย่
57.70 ปี (S.D. = 8.85) มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 86.70 ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 86.7) ไม่ประกอบอาชีพ
เพียง ร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มรี ายได้อยูใ่ นช่วง 5,000 - 15,000
บาท/เดือน (ร้อยละ 70.00) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.60) มีจำนวน
สมาชิกในครอบครัว ≥ 4 คน และอาศัยอยู่กับสามี/ภรรยา
(ร้อยละ 70.00) เกือบทั้งหมดมีดัชนีมวลกายเกินหรืออ้วน
(ร้อยละ 86.70) ส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงของโรคระดับ
เล็กน้อย (ร้อยละ 76.70) ระดับความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย
162.87 และระดับความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย 94.67
		 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ในส่วนของระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนสมาชิก
ในครอบครัว (p < 0.01)
2. ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
		 กลุ่มควบคุม มีระดับของพฤติกรรมการสุขภาพ
ในระดับปานกลางทั้งก่อนและหลังการทดลอง เมื่อดูพฤติกรรม
สุ ข ภาพรายด้ า น พบว่ า ด้ า นการรั บ ประทางอาหาร การ
ออกกำลังกาย การจัดการความเครียดอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วน
พฤติกรรมการรับประทานยาและการมาตรวจตามนัด อยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทั้งก่อนและหลังทดลอง
ดังตารางที่ 1

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

ผลของโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และระดับของพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม

		 กลุม่ ทดลอง มีระดับของพฤติกรรมการสุขภาพก่อนได้รบั โปรแกรมฯ ในระดับปานกลาง หลังการได้รบั โปรแกรม พบว่า
อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อดูพฤติกรรมสุขภาพรายด้าน พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรม พฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและการจัดการความเครียดอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมอืน่ ๆ อยูใ่ นระดับสูง และหลังการได้รบั โปรแกรม พฤติกรรม
สุขภาพทุกด้านอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ
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ผลของโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

		 สำหรับค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมรายด้าน และระดับพฤติกรรมสุขภาพทุกด้านหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรม

3. ข้อมูลระดับความดันโลหิต
		 กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตทั้งตัวบนและตัวล่างลดลงหลังการได้รับโปรแกรมฯ
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ โดยค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตตัวบนก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมฯ161.17 และ 147.53 มิลลิเมตรปรอท
ตามลำดับในกลุ่มควบคุม และ 162.87 และ 139.10 มิลลิเมตรปรอท ตามลำดับในกลุ่มทดลอง ส่วนความดันโลหิตตัวล่าง
เฉลี่ย 93.33 และ 89.80 มิลลิเมตรปรอท ตามลำดับ ในกลุ่มควบคุม และ 94.67 และ 86.07 มิลลิเมตรปรอท ตามลำดับ
ในกลุ่มทดลอง ดังตารางที่ 4 - 5
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตตัวบนและตัวล่างของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตตัวบนและตัวล่างของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม

38

วารสารสุขภาพภาคประชาชน

ผลของโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

สำหรับความแตกต่างของความดันโลหิตทั้งตัวบนและตัวล่างหลังได้รับโปรแกรมฯ ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
พบว่า มีความแตกต่างกัน โดยระดับความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย 147.53 และ 139.10 มิลลิเมตรปรอท ในกลุ่มควบคุมและ
กลุม่ ทดลองตามลำดับ (p = 0.01) ส่วนระดับความดันโลหิตตัวล่างมีคา่ เฉลีย่ 89.80 และ 86.07 มิลลิเมตรปรอทในกลุม่ ควบคุม
และกลุ่มทดลอง ตามลำดับ (p = 0.02) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตตัวบนและตัวล่างในกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรม

การอภิปรายผล

1. เพศ กลุ่มควบคุมเป็นเพศชายมากกว่า คือ
ร้อยละ 56.7 ในขณะทีก่ ลุม่ ทดลองเป็นเพศหญิงมากกว่า คือ
ร้อยละ 63.3 ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเพศชายมี
ความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าเพศหญิงแต่
หลังจากที่เพศหญิงมีอายุมากกว่า 50 ปี และเข้าสู่วัยหมด
ประจำเดือนจะพบอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงในเพศ
หญิงมากกว่าเพศชายจากมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
(ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2554)
2. อายุ กลุ่มตัวอย่างทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง มีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 60.70 ปี และ 57.70
ปีโดยพบว่าในผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้นกลไกของระบบหัวใจและ
หลอดเลือดมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดแรงต้านในหลอด
เลือดส่วนปลายมากขึ้น (เพ็ญจันทร์ เสรีวิวัฒนา, 2553)
3. ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมสุขภาพในแต่ละด้าน และ
ระดับของพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวมของกลุม่ กลุม่ ทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมภายหลังการได้รับโปรแกรมฯ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของรัตน์ชรีญาภรณ์ คำราพิศ, หทัยชนก บัวเจริญ, และ
ทวีศกั ดิ์ กสิผล (2556) ทีศ่ กึ ษาผลของโปรแกรมการปฏิสมั พันธ์
อย่างมีเป้าหมาย ต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคความดัน-

โลหิตสูงในชุมชน ทีพ่ บว่า คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการควบคุม
โรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมจะสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001)
3. ค่าเฉลีย่ ของความดันโลหิตทัง้ ตัวบนและตัวล่าง
ทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ภายหลังการได้รับ
โปรแกรมน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติสอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตน์ชรีญาภรณ์ คำราพิศ,
หทัยชนก บัวเจริญ, และทวีศักดิ์ กสิผล (2556) ที่พบว่า
ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตทั้งตัวบนและตัวล่างในกลุ่มที่ได้
รับโปรแกรมการปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายจะต่ำกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.001) อย่างไรก็ตาม
ในกลุ่มควบคุมมีค่าความดันโลหิตลดลงจากก่อนได้รับการ
ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วย ซึ่งอธิบายได้ว่า
ในการพยาบาลตามปกติจะได้รับคำแนะนำและให้ข้อมูล
เกี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ต ั ว เพื ่ อ ควบคุ ม ความดั น โลหิ ต เป็ น
รายบุคคล ตามสภาพปัญหาซึง่ รวมถึงแนะนำให้รบั ประทาน
ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ด้วย ซึ่งส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงได้
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ผลของโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการติดตามผลการใช้โปรแกรมฯ สำหรับ
ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง ในการปฏิบตั ติ นในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน
2. ควรนำโปรแกรมการพยาบาลในการดูแลตนเอง
ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเรื้อรังอื่นๆ ในชุมชนโดยเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมฯ ของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุ ม ชน เพื ่ อ สร้ า งความสามารถในการดู แ ลตนเอง
ที่ยั่งยืน
2. การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์ ซึ่ง
ทำให้ทราบผลการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรในเบือ้ งต้นเท่านัน้
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการติดตามและประเมินผลลัพธ์
ในระยะยาวของโปรแกรม เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อดูความ
คงทนของพฤติกรรม ...
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โดย...พรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนาเรือง
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบ
บูรณาการ 5 กลุม่ วัย โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประยุกต์ ใช้แนวคิดการวิจยั
เชิงปฏิบัติการ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้นำชุมชนใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วยภาคท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคประชาชน
จำนวน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน จำนวน 90 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงมิถุนายน 2560
โดยการศึกษาสถานการณ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุม่ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพด้วยหลักสามเส้า
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเรียนรู้และมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ปัญหาและ
วางแผนแก้ไขปัญหา 2) การจัดการและการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม 3) การพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถ
แกนนำสุขภาพ 4) การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 5) การสร้างพลังอำนาจในชุมชนโดยการร่วมแรงร่วมใจ 6) การสร้างระบบ
สื่อสารสุขภาพ 7) การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน กระบวนการดังกล่าวทำให้แกนนำสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรู้และการมีส่วนร่วมก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
โดยสรุป การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน ส่งผลให้แกนนำ
สุขภาพมีความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพมากขึน้ ซึง่ มีปจั จัยแห่งความสำเร็จคือ การเสริมสร้างความรู้
การพัฒนาขีดความสามารถของแกนนำสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเป็นตำบลจัดการสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม, ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
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รูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

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 sub - district,
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

บทนำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนด
เป้าหมายตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
ปี 2555 - 2559 ไว้ว่า ดำเนินการตำบลจัดการสุขภาพแบบ
บูรณาการ 5 กลุ่มวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ระดับ
ดีขน้ึ ไป) ร้อยละ 70 เพือ่ มุง่ ให้ครอบครัวชุมชน และประชาชน
มี จ ิ ต สำนึ กในการแสดงบทบาท อั น นำไปสู ่ การพั ฒ นา
ตนเองและการมีสุขภาพดี ซึ่งส่งผลให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ของการพัฒนา ในแผน
พัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยกล่าวถึงกระบวนการ
พัฒนาตำบลจัดการสุขภาพว่า มิได้มุ่งเน้นที่ผลผลิตเพียง
อย่างเดียว ยังมุ่งเน้นที่กระบวนการมีส่วนร่วม และสร้าง
การเรียนรูร้ ว่ ม จะเกิดเป็นรูปธรรมได้ตอ้ งอาศัยความร่วมมือ
จากชุมชนเป็นหลักทั้งแกนนำชุมชน กรรมการชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาหมูบ่ า้ นหรือชุมชนของตน (เบญจวรรณ สุภาพ, 2552)
รวมพลังสร้างสุขภาพ (โสภณ นุชเจริญ, 2551) กระบวนการ
เหล่านี้ เป็นพืน้ ฐานสำคัญยิง่ ในการพัฒนาตนเองและตำบล
ให้พฒ
ั นาสูแ่ นวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน ให้เหมาะแก่
การสร้างสุขภาพ การสร้างสุขภาพต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของคนและสังคมร่วมกันให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค (ประเวศ วะสี, 2550) ตามแนวคิด
ในการพัฒนาสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ระบบสุ ข ภาพ
ภาคประชาชน” เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีมีสุขต่อไป
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีตำบลในการ
ปกครอง 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน และมีการพัฒนาตำบล
จัดการสุขภาพต่อเนื่องมาตลอด ปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุข 816 คน แต่ปัญหาการพัฒนาสุขภาพ พบว่า
ไม่แตกต่างกับภาพรวมในระดับประเทศคือ ในปี พ.ศ. 2559
พบว่า ประชาชนมีอัตราการป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วย
โรคระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ 447.65
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รูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

และ 353.17 ตามลำดับ อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง
54.45 โรคหัวใจและหลอดเลือด 30.83 โรคเบาหวาน
102.32 และโรคความดันโลหิตสูง 107.10 (สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาเยีย, 2559) จากการประเมินตำบล
จัดการสุขภาพในปี 2559 ตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสาธารณสุขปี 2555 - 2559 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
5 กลุ่มวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ระดับดีขึ้นไป)
ร้อยละ 70 พบว่ามีเพียง 2 ตำบลหรือร้อยละ 66.67 ที่ผ่าน
เกณฑ์และอยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป คือ ตำบลนาเยีย และตำบลนาดี
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, 2559) อีก
จำนวน 1 ตำบลยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน
ที่กำหนด (ระดับดีขึ้นไป) คือ ตำบลนาเรือง
ตำบลนาเรือง จำนวน 9 หมู่บ้าน มีสาเหตุการตาย
ด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด อัตรา 1.91 ต่อพันประชากร ใน
ปี 2558 อัตรา 2.34 ในปี 2559 และโรคหัวใจและหลอดเลือด
หัวใจ อัตรา 0.74 ต่อพันประชากร ในปี 2558 อัตรา 1.19 ต่อพัน
ประชากร ในปี 2559 ตามลำดับ ปัจจุบนั ได้มกี ำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาสุขภาพของประชาชน เพื่อลดอัตราป่วยและตาย
ทีเ่ กิดจากโรคทีเ่ กิดจากพฤติกรรมนำไปสูก่ จิ กรรมการดำเนิน
งานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย โดยใช้
กระบวนการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จากการประเมินเชิงลึก
ตามเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ดังกล่าวข้างต้น ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ตำบลนาเรืองยังไม่ผ่านตัวชี้วัด
วิเคราะห์หาสาเหตุหลักๆ ของปัญหาได้ คือ สาเหตุแรก คณะกรรมการ ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ขาดองค์
ความรู้และทักษะในการดำเนินงาน สาเหตุที่สอง ระบบการ
ดำเนินงานขาดการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น
ขาดการคืนข้อมูลสู่ชุมชน ขาดการประสานงานที่ดี สาเหตุ
ทีส่ าม ขาดผูน้ ำการพัฒนา ขาดความรับผิดชอบและขาดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
5 กลุ่มวัย และสาเหตุสุดท้าย งบประมาณไม่เพียงพอ ใช้ไม่
ตรงตามแผนและล่าช้า จากการวิเคราะห์หาสาเหตุ มีข้อมูล
สนับสนุนจากสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จากการ
สนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (สำนักงานสาธารณสุข
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จังหวัดอุบลราชธานี, 2559) ซึ่งแต่ละสาเหตุเป็นเหตุและ
ผลที่เชื่อมโยงกันไม่สามารถแก้ไขสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งได้
ต้องแก้ไขที่กระบวนการทั้งระบบ
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการดำเนิน
งานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี โดยการศึกษาจากบริบทของชุมชน ยุทธศาสตร์
การพัฒนา และการถอดบทเรียนจากชุมชน เพือ่ ให้ประชาชน
มีความรู้เท่าทัน มีส่วนร่วม และมีการจัดการสุขภาพ อันจะ
ส่งผลต่อสุขภาพดี ของประชาชนตามเจตนารมณ์ของการ
ปฏิรูประบบสุขภาพและการพัฒนาประเทศ

คำถามวิจัย

รูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบ
บูรณาการ 5 กลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบล
นาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บริบทการดำเนินงาน
ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นอย่างไร
2. เพือ่ ศึกษากระบวนการดำเนินงานตำบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการดำเนินงาน
4. เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย แห่ ง ความสำเร็ จ ในการ
พัฒนาการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
5 กลุ่มวัย

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธกี ารใช้แบบ
สอบถาม ตรวจสอบคุณภาพและพิจารณาความถูกต้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใช้วธิ ขี อง คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน KR20 (Kuder - Richardson’s
method) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 การมีส่วนร่วม
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
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รูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Method) ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุม่ และ
การสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยหลักสามเส้ามี
ขั้นตอนการดำเนินการโดยมีขอบเขตการวิจัย 9 เดือน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดขอบเขตการวิจยั คุณสมบัติ
เป็นผู้นำ เลือกพื้นที่เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ในเขตพื้นที่
ตำนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานีในเขตความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเรือง
จำนวน 9 หมู่บ้าน
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์การมีสว่ น
ร่วมของชุมชนเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
โดยใช้แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพเพิ ่ ม ขี ด ความ
สามารถของแกนนำสุขภาพ โดยการสร้างหลักสูตรการวาง
แผนกลยุทธ์แบบมีสว่ นร่วมในการจัดการการดำเนินงานตำบล
จัดการสุขภาพ แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย ระยะเวลา 2 วัน
ขั้นตอนที่ 4 เป็นการศึกษาภาคสนามเพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบนั ของชุมชนตลอดจนวิถชี วี ติ ของประชาชนและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดย
การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุม่ และการสังเกตอย่าง
มีส่วนร่วมหลังจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากการศึกษาภาคสนามวิจัยโดยการสรุปและถอด
ความตามประเด็นที่ศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 เป็ น การใช้ ร ู ป แบบการพั ฒ นาการ
จั ด การความรู ้ ใ นการดำเนิ น งานตำบลจั ด การสุ ข ภาพ
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเรียนรู้และมีส่วนร่วม
การในวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหา 2) การจัด
การและการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม 3) การพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถแกนนำสุขภาพ 4) การสร้าง
และพัฒนาเครือข่าย 5) การสร้างพลังอำนาจในชุมชนโดย
การร่วมแรงร่วมใจ 6) การสร้างระบบสื่อสารสุขภาพ 7) การ
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
ขั้นตอนที่ 6 เป็นการจัดเวทีระดมสมองวิพากษ์ผล
การวิจัยในระยะที่ 3 และเสนอผลการวิจัยต่อชุมชน เพื่อ
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สะท้อนภาพของสภาพปัจจุบันของการดำเนินการดำเนิน
งานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย ที่ดำเนิน
การโดยชุมชน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการศึกษาพบว่า
1. วิเคราะห์สถานการณ์ สรุปได้ว่า ตำบลนาเรือง
แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ขนาดพื้นที่และอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี ทิศใต้ติดกับตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาส่วง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีลกั ษณะภูมปิ ระเทศและ
สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบสูง
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาและทำการเกษตร สภาพภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ ทำนา, ทำไร่, ทำสวน, เลีย้ งสัตว์,
ประมง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ทอผ้า) อาชีพรอง
นอกจากเกษตรกรรม คือ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้าน
ขายอาหาร ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
		 การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการดำเนิ น งาน
ตำบลจัดการสุขภาพ ประชาชนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.2 มีอายุระหว่าง 31 - 50 ปี ร้อยละ
61.1 สถานภาพสมรสร้อยละ 81.1 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 66.7 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 58.82 เคยมี
ประสบการณ์เป็นคณะกรรมการทำงานพัฒนาหมูบ่ า้ นร้อยละ
88.89 และพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชนของประชาชนอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 60
ความรู้ก่อนการดำเนินการอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 60.00
2. ระยะดำเนินการ สรุปได้วา่ สร้างการมีสว่ นร่วมโดย
เริ่มจากการนำข้อมูลจากการศึกษาบริบทและสภาพปัญหา
นำเสนอให้คณะกรรมการ ผูเ้ กีย่ วข้องในการทำวิจยั และชุมชน
ทราบเพือ่ ให้ตระหนักถึงปัญหามากยิง่ ขึน้ ได้แลกเปลีย่ นแนว
ความคิดและมุมมองสรุปได้ว่าคณะกรรมการและภาคีเครือ
ข่ายต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาโดยดำเนินงานตามเกณฑ์
ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย ทีจ่ ะทำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันอีก
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ครัง้ มีการประชุมจัดทำแผนในการดำเนินงาน ทำให้เกิดแผน
ในการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ ได้แก่
		 2.1 การให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักต่อ
สภาพปัญหาการดำเนินงานตามเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย 		
		 2.1.1		 อบรมแกนนำสุขภาพให้ความรูเ้ รือ่ ง
การดำเนินงานตามเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
		 2.1.2		 ศึกษาดูงานพืน้ ทีต่ ำบลนาเยีย และ
ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย ที่มีผลการดำเนินงานที่ประสบ
ความสำเร็จ
		 2.2 การสร้างเครือข่าย
		 2.2.1		 เยี่ยมยามถามไถ่ใส่ใจสุขภาพโดย
คณะดำเนินงานตามเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพของเครือข่ายสุขภาพ
อำเภอนาเยีย เพื่อเยี่ยมบ้านเชิงรุกดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน สร้างสัมพันธภาพ
ถามทุกข์สขุ พูดคุยและสอบถามความต้องการของผูป้ ว่ ย นอก
จากนีย้ งั พบว่า คณะกรรมการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ยังไม่เข้าใจและไม่มีทักษะในการเยี่ยมชุมชนหรือการดูแล
ผู้ป่วย จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาวงรอบต่อไป
		 2.2.2		 สร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อชุมชน
เกิดความตระหนักต่อปัญหาสุขภาพในพื้นที่
2.3 จั ด มหกรรมรวมพลั ง สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
สูต่ ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย เพือ่ ให้ชมุ ชน
ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องดีๆ ในพื้นที่ ประกาศ
ให้พื้นที่อื่นๆ ได้รับรู้ว่าสิ่งดีๆ ในพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่เป็น
อย่างไร มีการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน การประกวด
ผลการดำเนินงาน และการเสวนา พร้อมทั้งคืนข้อมูลปัญหา
ด้านสุขภาพให้ผู้เกี่ยวข้องและสอบถามความต้องการของ
ชุมชน สรุปความต้องการของชุมชนในการดำเนินงานตำบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
			 ผลการศึกษาการดำเนินงานตำบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วมของ

บทบรรณาธิ
งานวิจัยการ

ชุมชน พบว่า ความรูห้ ลังการพัฒนาเรือ่ งการดำเนินงานตำบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย มีระดับความรู้อยู่
ในระดับสูงและปานกลาง ร้อยละ 32.22, 38.89 ตามลำดับ
จากการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการ
บางส่ ว นเข้ า ใจว่ า เป็ น หน้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที ่
สาธารณสุข และเป็นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยากไม่เข้าใจในการดำเนินการ
แต่กต็ อ้ งเรียนรู้ ระดับมีสว่ นร่วมหลังการพัฒนา พบว่า ระดับ
การมีส่วนร่วมหลังการพัฒนาอยู่ในระดับสูงและปานกลาง
ร้อยละ 23.33, 68.89 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหา ( X = 3.20,
S.D. = 0.95) รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ( X = 3.17, S.D. = 0.95) ด้าน
การมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ( X = 3.13,
S.D. = 0.95) ด้านการมีสว่ นร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหา
( X = 3.11,S.D. = 0.97) และน้อยที่สุดด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ( X = 2.99, S.D. = 0.98)
3. ระยะสรุปและประเมินผล เมื่อดำเนินกิจกรรม
ตำบลจัดการสุขภาพตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ได้
มีการประเมินผลการมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพ โดยการ
ประชุมเพื่อถอดบทเรียนที่ได้จากการพัฒนารูปแบบตำบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย เพื่อความยั่งยืน
		 ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ผลผู้วิจัยมุ่งที่จะนำเสนอ
ในประเด็นหลัก คือ การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ปญั หาของแกนนำสุขภาพ ผลการศึกษาบ่งชีว้ า่ การ
คัดเลือกแกนนำจึง มีความสำคัญที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด (ประเวศ วะสี. 2550) กล่าวว่าการพัฒนาการจัดการ
ความรูเ้ ป็นการสร้างความเป็นชุมชนทีป่ ระชาชนจำนวนหนึง่
มารวมกันมีการติดต่อสื่อสารกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันและ
ทำให้ความรู้นั้นเป็นประโยชน์สอดคล้องกับผลการวิจัย
(ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. 2553) สอดคล้องกับแนวคิดของ
นิตยา เพ็ญศิรนิ ภา ทีไ่ ด้เสนอหลักการสร้างพลังไว้วา่ เน้นการ
สร้างพลังให้แก่บุคคลโดยกระบวนการเรียนรู้เริ่มต้นจาก
ประสบการณ์ของผู้เรียนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีความ
ยืดหยุ่นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีวัตถุประสงค์ที่
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รูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ชัดเจน (นิตยา เพ็ญศิรินภา. 2553) สอดคล้องวนิดา วิระกุล
ศึกษากระบวนการดำเนินงานการสร้างสุขภาพและการสร้าง
สุขภาพภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพการมีกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มคี วามเข้าใจ
ในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม มีกระบวนการทำแผน
แบบมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการเฝ้าระวัง
และติดตามความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาโดยทีม
สุขภาพระดับตำบลมากยิ่งขึ้น (วนิดา วีระกุล และคณะ. 2557)
		 ดังนั้นสามารถสรุปคำสำคัญเพื่อนำไปสู่รูปแบบ
หรือแนวปฏิบัติที่ดีของดำเนินงานตามเกณฑ์ตำบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุม่ วัย โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี คือ 1) การ
เรียนรู้และมีส่วนร่วมการในวิเคราะห์ปัญหาและวางแผน
แก้ไขปัญหา 2) การจัดการและการวางแผนกลยุทธ์แบบมี
ส่วนร่วม 3) การพัฒนาศักยภาพเพิม่ ขีดความสามารถแกนนำ

สุขภาพ 4) การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 5) การสร้างพลัง
อำนาจในชุมชนโดยการร่วมแรงร่วมใจ 6) การสร้างระบบ
สื่อสารสุขภาพ 7) การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
และปัจจัยแห่งความสำเร็จในเรือ่ งนีค้ อื การเสริมสร้างความรู้
การพัฒนาขีดความสามารถของแกนนำสุขภาพชุมชนและ
การมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเป็นตำบลจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน
ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอนาเยีย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเรือง
และผูน้ ำชุมชน ประชาชนตำบลนาเรือง ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือ
ในการศึกษาวิจัยครั้งเป็นอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้ ...
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โดย...อัมพวัน พุทธประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ยุทธนา แยบคาย
นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
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Motivation Factors Affecting towards
the Performance on Competency Standards
of Village Health Volunteers, Sukhothai Province
บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสำรวจ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสมรรถนะ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น กลุม่ ตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น จังหวัดสุโขทัย จำนวน 248 คน
ได้จากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา ระหว่าง 0.67 - 1.00 วิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถาม
ด้วยค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเท่ากับ 0.93 และการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสมรรถนะ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ นเท่ากับ 0.92 สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับสูงและการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p - value < 0.001) ปัจจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน
ความสำเร็จในการปฏิบตั งิ าน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอายุ และความรับผิดชอบโดยสามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบตั ิ
งานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ ร้อยละ 45.2
จากผลการวิจัยครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบ่ า้ นเพือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ นให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
คำสำคัญ : แรงจูงใจ มาตรฐานสมรรถนะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
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แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย

Abstract

The purpose of this Survey research was to study Motivation Factors Affecting towards the Performance
on Competency Standards of Village Health Volunteers. The samples were 248 village health volunteers
in Sukhothai Province. They were selected by using systematic random sampling technique. In this research,
questionnaire was employed for data collection, Content validity was verified by 3 experts with content validity
index between 0.67 - 1.00. Analyze the reliability of the questionnaire with Cronbach’s alpha coefficient,
the motivation was 0.93 and the performance on competency standards of village health volunteers was 0.92
and the data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple
regression analysis.
The results revealed that the motivation was at high leveland performance on competency standards
of village health volunteers was at moderate level. The motivationassociated withperformanceon competency
standards of village health volunteers with statistical significance at the level of p < 0.001. Factors affecting
towards the performance on competency standards of village health volunteers, as follows : Policy and
administration, Success in job,Interpersonal relationship, Ageand Responsibility. These factors could predict
the performances at 45.2% with statistical significance at the level of p < 0.05.
Based on the results of this research, the related stakeholders should involve in creating motivation
in performances for village health volunteers. As a result, this will help to improve the performances
on competency standards for village health volunteers efficiently and effectively.
Keyword : Motivation, Competency Standards, Village Health Volunteers

บทนำ

องค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกทั่วไปได้
ยกย่องประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่สร้างระบบการสร้าง
ความรูใ้ นชุมชนเพือ่ ให้คนมีความรูเ้ รือ่ งสุขภาพสามารถดูแล
สุขภาพของประชาชนในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีด้วยการ
สร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น (อสม.) ทีด่ ที ส่ี ดุ แห่งหนึง่ ของโลก
(กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2559) อสม. นับว่าเป็น
ส่วนหนึง่ ของกำลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce) ตาม
กรอบระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ขององค์การอนามัยโลก
(System Building Blocks of The World Health Organizationframework) ซึ่งเป็นกำลังหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน

48

ด้านสาธารณสุขในชุมชนหรือในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ (World
Health Organization, 2010 ; กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,
2557) เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มติคณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ิ
ให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุข
แห่งชาติ และมีการจัดประกาศเกียรติคณุ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
อสม. ทีม่ ผี ลงานดีเด่น รวมถึงการจัดพิธรี บั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ พร้อมทั้งมอบรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณให้แก่ อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ระดับภาค
ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด เป็นประจำทุกปี (กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ, 2560) การปฏิบัติงานของ อสม.
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จึงเน้นการเป็น “อาสาสมั ค ร” คือ การทำงานไม่หวัง
ผลตอบแทน ไม่ใช่ผู้รับจ้างรัฐทำงานตามหน้าที่จึงไม่มีเงิน
เดือนแต่จะได้รับสิทธิ์และการตอบแทนอย่างอื่น ต่อมา
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตาม
ยุทธศาสตร์และแผนงานเสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และความมัน่ คงด้านสังคม โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาท อสม. ให้ปฏิบัติงาน
เชิงรุกในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่น
และชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วย และ
เฝ้าระวังโรคในชุมชน และเพือ่ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ของ อสม. ทั ่ ว ประเทศ โดยให้ เ บิ ก จ่ า ยอั ต ราค่ า ป่ ว ย
การสำหรับ อสม. เป็นรายเดือนในอัตรา 600 บาทต่อคน
(สำนักงบประมาณ, 2557)
ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมี อสม. จำนวน 1,040,793
คน จังหวัดสุโขทัย มี อสม. จำนวน 12,835 คน รับผิดชอบ
ดูแลในแต่ละท้องทีใ่ นอัตราส่วนของ อสม. โดยภาพรวมเฉลีย่
ทั้งจังหวัด อสม. 1 คน ต่อ 17 หลังคาเรือนมีอัตราการลาออก
จากการเป็น อสม. ในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 690 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.33 และปี พ.ศ. 2559 จำนวน 499 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.86 และปี พ.ศ. 2560 จำนวน 487 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.79 (ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน,
2561) จะเห็นได้วา่ การลาออกจากการเป็น อสม. เป็นอีกหนึง่
ปัญหาที่สำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากร อสม. และ
การพัฒนาศักยภาพ อสม. ประกอบกับระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
พ.ศ. 2554 หมวด 3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น ข้อ 27 (8) กำหนด
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะต้องดำเนินการ
ตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554, 20 มีนาคม 2554,
หน้า 1 - 10) และลักษณะบริบทพื้นที่ก็มีความแตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการธำรงรักษา/
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การคงอยูข่ อง อสม. และสร้างความยัง่ ยืนในระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร อสม. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นกำลัง
หลักของกระทรวงสาธารณสุขได้ต่อเนื่องจึงต้องอาศัยแรง
จูงใจเป็นปัจจัยทีม่ คี วามจำเป็นต่อการปฏิบตั งิ านของบุคคล
เนือ่ งจากผลงานทีไ่ ด้จะมีคณุ ภาพและประสิทธิภาพเพียงใด
นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจและความสามารถในการทำงานของ
บุคคลนั้น (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959)
ทั้งนี้การจูงใจที่เหมาะสมตามความต้องการของบุคคลและ
ทำให้บุคคลนั้นมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มความ
สามารถจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ม
ขึ้นดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมั ค รสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัยเพื่อนำไปใช้เป็น
แนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่
อสม. เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสมรรถนะของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ นให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย					

สมมุติฐานการวิจัย

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย
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2. ปัจจัยด้านความสำเร็จในการทำงานด้านการ
ยอมรับนับถือด้านโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานด้าน
ลักษณะงานด้านความรับผิดชอบด้านเงินเดือนหรือค่าตอบ
แทนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านสภาพในการ
ทำงานด้านนโยบายและการบริหารงานด้านความมั่นคงใน
งาน ด้านวิธปี กครองบังคับบัญชาและปัจจัยคุณลักษณะส่วน
บุคคลมีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านตามมาตรฐานสมรรถนะของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัยได้

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสำรวจประชากรทีศ่ กึ ษา
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย
จำนวน 12,835 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ จำนวน
248 คน ซึ่งได้การคำนวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรทดสอบ
สมมุติฐานค่าเฉลี่ย (กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2558) เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2560 มกราคม 2561

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยด้านสาธารณสุขในมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย
เลขที่โครงการ/รหัส IRB1/2561 ประเภทการรับรองแบบ
เร่งรัด (Expedited Review) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
และระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ลักษณะคำถามเป็นเลือกตอบและเติมคำลงใน
ช่องว่าง ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
สมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น จำนวน
35 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับคือเห็นด้วย อย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
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ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ เกณฑ์การให้คะแนนคือ
ข้อคำถามเชิงบวก ให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน
ตามลำดับ และข้อคำถามเชิงลบ ให้คะแนน 1, 2, 3, 4 และ
5 คะแนน ตามลำดับ ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ
0.67 - 1.00และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ
0.93 และส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 13 ข้อ
ลักษณะคำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด เกณฑ์การให้คะแนนคือ 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน
ตามลำดับ ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 1 และ
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.92
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน และระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด และวิเคราะห์
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis)

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.0
มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี ร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ 50 - 59 ปี
ร้อยละ 33.1 และน้อยที่สุดคือ 70 - 79 ปี ร้อยละ 0.8 อายุ
เฉลี่ย 47.71 ปี อายุสูงสุด 78 ปี และอายุต่ำสุด 21 ปี
มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 76.6 รองลงมาคือ โสด
ร้อยละ 11.3 และน้อยที่สุดคือ หย่า ร้อยละ 5.2 มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.มากทีส่ ดุ ร้อยละ 43.1
รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 26.2 และน้อย
ที่สุดคือ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 4.8ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ รับจ้าง/
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ค้าขาย ร้อยละ 32.3 และน้อยที่สุดคือ งานบ้าน ร้อยละ 3.6 มีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 45.6
รองลงมา คือ น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 42.7 และน้อยทีส่ ดุ คือ 20,001 - 25,000 บาท และ 25,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 0.4
รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 7,234.92 บาท ต่ำสุด 1,500 บาท และสูงสุด 30,000 บาท และมีระยะเวลาในการเป็น อสม. 11 - 20 ปี
มากที่สุด ร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ 2 - 10 ปี ร้อยละ 39.1 และน้อยที่สุดคือ 31 - 40 ปี ร้อยละ 1.6 ระยะเวลาในการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเฉลี่ย 13.57 ปี ต่ำสุด 2 ปี และสูงสุด 40 ปี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ( X = 141.13, S.D. = 12.86) แบ่งเป็น 2 ปัจจัยคือ 1. ปัจจัยจูงใจอยู่ใน
ระดับสูง ( X = 60.30, S.D. = 5.96) ด้านความสำเร็จในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 11.65, S.D. = 1.54)
ด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง ( X = 11.85, S.D. = 1.59) ด้านโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานอยู่ในระดับสูง
( X = 12.48, S.D. = 1.52) ด้านลักษณะงานอยูใ่ นระดับสูง ( X = 12.46, S.D. = 1.36) และด้านความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับสูง
( X = 12.19, S.D. = 1.52) และ 2. ปัจจัยค้ำจุนอยู่ในระดับสูง ( X = 81.50, S.D. = 8.42) ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 7.12, S.D. = 1.88) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับสูง ( X = 12.75, S.D. = 1.67)
ด้านสภาพในการทำงานอยูใ่ นระดับสูง ( X = 12.41, S.D. = 1.51) ด้านนโยบายและการบริหารงานอยูใ่ นระดับสูง ( X = 28.61,
S.D. = 3.38) ด้านความมัน่ คงในงานอยูใ่ นระดับสูง ( X = 8.41, S.D. = 1.13) และด้านวิธปี กครองบังคับบัญชาอยูใ่ นระดับสูง
( X = 12.21, S.D. = 1.82) และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 49.65, S.D. = 7.26) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของกลุ่มตัวอย่าง (n = 248)
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ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านกับการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
สมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.621, p - value < 0.001) แรงจูงใจ
ด้านนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.558, p - value < 0.001) แรงจูงใจด้านความสำเร็จ
ในการทำงานด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบด้านลักษณะงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านสภาพ
ในการทำงานด้านโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานด้านความมั่นคงในงาน และด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับต่ำกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (r = 0.485, 0.485, 0.466, 0.458, 0.442, 0.415, 0.394, 0.392, 0.329 ตามลำดับ, p - value < 0.001) และ
แรงจูงใจด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำมากกับการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสมรรถนะของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.158, p - value < 0.05) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของกลุ่มตัวอย่าง (n = 248)
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น เรียงลำดับตามความ
สามารถในการอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบตั งิ านจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ตัวแปรทีถ่ กู คัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 1 คือ นโยบายและการบริหารงาน มีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 31.1
(R Square = 0.311) เมือ่ คะแนนนโยบายและการบริหารงานเพิม่ ขึน้ 1 คะแนน คะแนนการปฏิบตั งิ านจะเพิม่ ขึน้ 0.324 คะแนน
(B = 0.324) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2 คือ ความสำเร็จในการทำงาน มีผลทางบวกต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.0 เป็นร้อยละ 39.1 (R Square Change = 0.080,
R Square = 0.391) เมื่อคะแนนความสำเร็จในการทำงานเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น 0.209 คะแนน
(B = 0.209) ตัวแปรทีถ่ กู คัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขน้ั ตอนที่ 3 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิ
งานสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.1 เป็นร้อยละ 42.2 (R Square Change = 0.031, R Square = 0.422)
เมือ่ คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพิม่ ขึน้ 1 คะแนน คะแนนการปฏิบตั งิ านจะเพิม่ ขึน้ 0.185 คะแนน (B = 0.185) ตัวแปร
ที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 4 คือ อายุ มีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานสามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 44.1 (R Square Change = 0.019, R Square = 0.441) เมื่อคะแนนอายุเพิ่มขึ้น 1 คะแนน
คะแนนการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น 0.137 คะแนน (B = 0.137) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 5 คือ
ความรับผิดชอบ มีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 45.2
(R Square Change = 0.011, R Square = 0.452) เมื่อคะแนนความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการปฏิบัติงาน
จะเพิม่ ขึน้ 0.133 คะแนน (B = 0.133) ทัง้ 5 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบตั งิ านได้ ร้อยละ 45.2 ส่วนตัวแปรอืน่ ๆ
ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของกลุ่มตัวอย่าง (n = 248)

สามารถเขียนสมการในการพยากรณ์การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น
ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้
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การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น = - 4.900 + 0.324 (นโยบาย
และการบริหารงาน) + 0.209 (ความสำเร็จในการปฏิบตั งิ าน)
+ 0.185 (ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) + 0.137 (อายุ) + 0.133
(ความรับผิดชอบ)

อภิปรายผล

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับปานกลางกับการปฏิบัติงาน อธิบายได้ว่า ปัจจัยจูงใจ
เป็นปัจจัยทีจ่ ะส่งเสริมให้ อสม. มีความพอใจและกระตือรือร้น
ในการทำงานซึ่งปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยภายในของตัว อสม.
และเป็นปัจจัยที่จูงใจบุคคลให้ทำงาน ส่วนปัจจัยค้ำจุนเป็น
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความไม่พอใจในการ
ทำงาน ทั้งนี้ หาก อสม. ไม่ได้รับการตอบสนองปัจจัยนี้แล้ว
อสม. นัน้ จะไม่พอใจในการปฏิบตั งิ านจะทำให้ประสิทธิภาพ
การทำงานลดลง อาจเกิดถดถอยหรือลาออกได้ (Herzberg,
Mausner & Snyderman, 1959) สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของยุพนิ อ้มพรมราช (2557) พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการปฏิบัติงานของ อสม.
ปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายและการบริหารงานมีผลต่อ
การปฏิบตั งิ าน อธิบายได้วา่ อสม. มีความพอใจต่อการบริหาร
จัดการขององค์กร การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร และนโยบายขององค์กรที่มีความชัดเจนสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้อง
กับพื้นที่ได้ (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959)
ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบาย
และการบริหารงานอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของจินตนา บุญยิง่ , ธงชัย อามาตยบัณฑิต และสุภาดา
คำสุชาติ (2556) พบว่า การได้รบั การสนับสนุนด้านนโยบาย
และการบริหารงาน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารหมู่บ้านจัดการสุขภาพของ อสม.
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ปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จในการปฏิบตั งิ าน มีผลต่อ
การปฏิบตั งิ าน อธิบายได้วา่ อสม. มีความพอใจในการปฏิบตั ิ
งานจากการปฏิบตั งิ านหรือทำอะไรได้สำเร็จ หรือมีความรูส้ กึ
ภาคภูมิใจว่าได้ทำงานสำเร็จและประสบความสำเร็จเป็น
อย่างดี มีความสามารถในการแก้ปญั หาต่างๆ เกีย่ วกับงานนัน้
อย่างชัดเจน และรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงจะทำให้
งานนั้นประสบผลสำเร็จและเกิดความผิดพลาดน้อยลง
(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของจินตนา บุญยิง่ , ธงชัย อามาตยบัณฑิต และสุภาดา คำสุชาติ
(2556) พบว่า แรงจูงใจด้านความสำเร็จของการทำงานมี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพของ อสม. และสอดคล้องกับผลการศึกษาของรติรตั น์
สารนอก (2555) พบว่า แรงจูงใจด้านความสำเร็จของงาน
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.
ปัจจัยค้ำจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีผลต่อ
การปฏิบัติงาน อธิบายได้ว่าอสม. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เพือ่ นร่วมงาน และบุคคลทัว่ ไป ตลอด
จนการได้รับความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีอีกด้วย
และไม่เคยมีปญั หาทะเลาะเบาะแว้งกัน ถึงแม้จะมีขอ้ ขัดแย้ง
เกิดขึ้นในการทำงานก็สามารถทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วม
งานได้ (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยค้ำจุนด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับสูง
อายุมีผลต่อการปฏิบัติงาน อธิบายได้ว่ากระทรวง
สาธารณสุขได้กำหนดให้บุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
อสม. ต้องมีอายุไม่ตำ่ กว่า 18 ปีบริบรู ณ์ มีความรูส้ ามารถอ่าน
ออกเขียนได้ พร้อมทั้งมีเวลาให้กับการทำงานในบทบาท
อสม. และต้องดำเนินการตามมาตรฐานสมรรถนะของ
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
พ.ศ. 2554, 20 มีนาคม 2554, หน้า 1 - 10) สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของจินตนา บุญยิง่ , ธงชัย อามาตยบัณฑิต และ
สุภาดา คำสุชาติ (2556) พบว่า อายุมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารหมู่บ้านจัดการสุขภาพของ อสม.
ปัจจัยค้ำจุนด้านความรับผิดชอบมีผลต่อการปฏิบัติ
งาน อธิบายได้วา่ อสม. มีความพึงพอใจทีเ่ กิดขึน้ จากการได้รบั
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอำนาจในการ
รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ อสม. จะมีความพึงพอใจเมื่อได้
รับผิดชอบทีเ่ หมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ หาก อสม. ได้รบั มอบ
หมายให้รบั ผิดชอบงานแล้วจะทำให้มคี วามรักงาน และมีความ
พึงพอใจในงานมากยิง่ ขึน้ (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยค้ำจุนด้าน
ความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
รติรตั น์ สารนอก (2555) พบว่า แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านให้แก่ อสม.
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ นให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบ่ า้ น โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพเพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่อาจนอกเหนือจากการวิจัย
ในครั้งนี้
2. ควรพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
เสริมสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ให้แก่ อสม. ...
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