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บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

กลับมาอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจของเราชาวศูนย์ฯ สสม.ภาคเหนือ ในการ

สร้างสรรค์งานวิชาการ “วารสารการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ” ซึ่งจะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ เผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม เรื่องเล่า ประสบการณ์ และบทเรียนการ

ท างานสุขภาพชุมชน สู่การต่อยอดการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่  รวมทั้งนโยบายส าคัญ

ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 เป็นฉบับแรกของปีงบประมาณ 2565 ได้เปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่

จากเดิมตีพิมพ์จากโรงพิมพ์  มาเป็นวารสารอิเลคโทรนิค (E-Book) ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์

จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์จากสถาบันการศึกษา ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกอง

บรรณาธิการวารสารนี้ด้วย 

ฉบับนี้บรรจุเรื่องราวที่เข้มข้น ทั้งบทเรียนการพัฒนาสุขภาพชุมชน “บ้านร้องหลอด 

ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย” งานวิจัยจากพื้นที่จ านวน 4 เรื่อง การสร้าง

ขวัญก าลังใจ อสม. ได้รับการตรวจสุขภาพฟรี (ของขวัญปีใหม่ ) และผลการคัดเลือก

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต และภาค ปี 2565 ของภาคเหนือ ระดับเขต

สุขภาพ และภาค ภาคเหนือ ประจ าปีพุทธศักราช 2565  ทั้ง 12 สาขา  ในธีมงาน “ อสม. ผู้น า

การเปลี่ยนแปลง พร้อมน าคนไทยสู่วิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด19 ” และอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ

เรามีความเชื่อมั่นเสมอว่า “แม้เราเป็นชาวบ้าน เราก็สามารถดูแลสุขภาพของพวกเรา

กันเองได้” ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาชุมชนให้เกิดความตระหนักรู้ 

และจัดการตนเองได้ ด้วยกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพชุมชน 

จะน าพาประชาชนสู่การลดความเจ็บป่วย ลดความแออัด (ในสถานบริการ) ลดการรอคอย

(การรักษาพยาบาล) และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

ขอชื่นชม ยินดี กับ อสม. ผู้ได้รีบการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นระดับเขตสุขภาพและภาค

ของภาคเหนือ ทั้ง 12 สาขา และขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มี

บทบาทเสริมพลังให้กันและกัน และมีส่วนส าคัญในการร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา ร่วมขับเคลื่อน  

และส่งมอบก าลังใจบุคคลากรศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ ได้ท าหน้าที่

อย่างเต็มก าลังความสามารถ เสมอมา

อุทิศ  จิตเงิน
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ออนไลน์ได้ทุกที่ และยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ทุก
เวลา

5. การน าเสนอในพื้นที่ เช่น ที่ สสจ. ท าให้บุคลากรกลุ่ม
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การพัฒนา อสม.

1. เวลาการน าเสนอ มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาการน าเสนอ
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อสม.ดีเด่นของจังหวัด ในแต่ละสาขามีน้อยลง

3. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในองค์กร
มีจ านวนน้อย โดยเฉพาะบุคลากรที่เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการควบคุม
ระบบการคัดเลือกออนไลน์

4. ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ
มอีุปกรณ์ไม่เพียงพอ และบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้
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บทเรียนการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ

และภาค ประจ าปีพุทธศักราช 2565 (ผ่านระบบออนไลน)์

สุภัทรา ฝอฝน
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การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตสุขภาพและภาค เป็นบทบาทภารกิจที่ส าคัญของศูนย์
พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค เพ่ือการขับเคลื่อนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขมูลฐานใน
ระดับพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร นา 2019
(COVID–19) ที่ก าลังระบาดอย่างต่อเนื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงมีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาค ด าเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ และภาค ประจ าปีพุทธศักราช 2565 
ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด 19 ซึ่งการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับ
เขตสุขภาพ และภาค ผ่านระบบออนไลน์ นั้น ถือว่าเป็นการด าเนินงานรูปแบบใหม่และเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดเวทีการประชุมถอด
บทเรียน แลกเปลี่ยนการด าเนินงานการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และภาค ขึ้น เพ่ือให้ศูนย์
พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ทั้ง 5 แห่ง ได้ร่วมกันทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการคัดเลือก 
อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ และภาค ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Clound
Meeting โดยร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นจุดเด่น จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน รวมทั้งแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ และภาค ในปีต่อไป 

จากการทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ประจ าปี 2565 พบว่า 
จุดเด่นและจุดอ่อนของการคัดเลือกฯ ผ่านระบบออนไลน์ มีดังนี้
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ปัญหาอุปสรรค
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการคัดเลือกฯ ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ทางศูนย์ฯ สสม.ภาค มีปัญหา

ระบบอินเตอร์เน็ตล่ม และได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยการแชร์อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ ส่วนปัญหาใน
พ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่ที่ต้องน าเสนอมีปัญหาสัญญาณอินเตอร์ไม่ดี ความเร็วของอินเตอร์ไม่พอ ท าให้ภาพและเสียงของ 
อสม.ที่น าเสนอไม่ชัดเจน รวมถึงปัญหาข้อติดขัดจากการแชร์หน้าจอของทางพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังพบปัญหาความไม่
พึงพอใจต่อแบบประเมินความพึงพอใจ เนื่องจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ออกแบบจากทางส่วนกลาง กรม 
สบส. มีข้อค าถามเยอะ ค าถามตอบยาก ไม่สอดคล้องกับงานที่ประเมิน ท าให้ผู้ตอบแบบประเมิน (อสม.และ
เจ้าหน้าที่เครือข่ายในการท างาน) มีความสับสนและไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ สสม.
ภาค ได้ออกแบบและปรับข้อค าถามให้ง่ายข้ึน และส่งแบบประเมินให้ทางพ้ืนที่ตอบแบบประเมินอีกครั้ง

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
1. การท างานเป็นทีม เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานระหว่างศูนย์ฯ สสม.ภาค และศูนย์

สนับสนุนบริการสุขภาพ
2. คณะท างานมีใจรักบริการ (Service Mind) สร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริการ 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
4. อุปกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมต่อการใช้งาน
5. การเตรียมความพร้อมก่อน ระหว่าง และหลังการคัดเลือก

ก่อน เช่น 1) ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ให้กับคณะท างาน คณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ สช. ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล 2) การทดสอบระบบออนไลน์กับทางพื้นที่  3) การจัดท า
ทะเบียนรายชื่อพร้อมช่องทางการติดต่อของคณะกรรมการและคณะท างานในพ้ืนที่ 4) การสร้างกลุ่มไลน์ช่องทาง
ในการสื่อสารและประสานงานกับคณะท างาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สช.

ระหว่าง เช่น การประสานงานที่รวดเร็วระหว่างผู้จัดฯ กับคณะท างานในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน หน้างาน

หลัง เช่น 1) การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) หลังการคัดเลือกแต่ละวัน 2) จัดประชุม
คณะกรรมการอ านวยการฯ เพ่ือสรุปผลการคัดเลือกฯ (สสม.ภาคอีสาน และใต)้

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
1. ควรส ารองระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้งานในกรณีท่ีเกิดปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตล่ม
2. ควรด าเนินการวางแผนทดสอบระบบให้ครบทุกพ้ืนที่ 
3. ควรจัดท าคู่มือการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ เช่น การแชร์ไฟล์น าเสนอ 
4. เนื่องจากมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนน้อย จึงควรพัฒนาความรู้และทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักวิชาการสาธารณสุขรุ่นใหม่ เพื่อเข้ามาสามารถช่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หน่วยงาน 

5. ควรมีเวลาการน าเสนอมากขึ้น เนื่องจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของการคัดเลือก อสม.
ดีเด่น คือ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานร่วมกัน และน าไปสู่การพัฒนางานในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

6. ควรออกแบบประเมินความพึงพอใจให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับแต่ละกระบวนงานที่ประเมิน 
ท้ายนี้ ข้อมูลจากการถอดบทเรียนกระบวนการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และภาค 

ประจ าปีพุทธศักราช  2565 ในครั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนากระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่น
ระดับเขตสุขภาพ และภาค ของ สสม.ภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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สาขา อสม.ดีเด่นระดับ ชื่อ-สกุล จังหวัด

1.การเฝ้าระวัง ป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ

เขต 1 นายนิคม  หล่ายแก้ว แพร่
ภาคเหนือ นางกิ่งกาญจน์   ล้อธรรมมา อุตรดิตถ์

เขต 3 นายส าราญ  ยศสมบัติ นครสวรรค์
2.การส่งเสริมสุขภาพ ภาคเหนือ นายภูชิษ   ธรรมขันธ์ แม่ฮ่องสอน

เขต 2 นางวิรัตน์   แจ่มทุ่ง สุโขทัย
เขต 3 นางสุริวิภา   สังข์วงษ์ นครสวรรค์

3.สุขภาพจิตชุมชน เขต 1 นางสุภาภรณ์  เครือต๊ะมา ล าปาง
ภาคเหนือ นางปราณี  ทองประพันธ์ พิษณุโลก
เขต  3 นางสาวลักขณา  แจ่มมณี นครสวรรค์

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน

เขต  1 นางปิยะนาฎ  ใหม่นา พะเยา
ภาคเหนือ นายน้อย  ศรีนวล สุโขทัย

เขต 3 นางดวงกมล จีระออน นครสวรรค์
5. การบริการในศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการ

สร้างหลักประกันสุขภาพ

ภาคเหนือ นางภคพร   อ้อยหวาน พะเยา
เขต 2 นางวัลลภา  คบสระน้อย ตาก
เขต 3 นางศักดิ์ศรี    พุ่มมนิล นครสวรรค์

6.การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ

เขต 1 นางจิตรทิวา  อินอิ่น พะเยา
ภาคเหนือ นางสาวพนม  หมวกสังข์ สุโขทัย

เขต 3 นางจ าปี  ศรีนิล ก าแพงเพชร
7.ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เขต 1 นายชุม  ไชยโยง น่าน

ภาคเหนือ นางสาวกันนิกา  สมหวัง อุตรดิตถ์
เขต 3 นางสาวภคมน  พิมพา ก าแพงเพชร

8. การป้องกันและแก้ไขปัญหา

เอดส์ในชุมชน

เขต 1 นางสิริพรรณ   ต๊ะวงค์ พะเยา
ภาคเหนือ นายรักชริน  มีม่ัน พิษณุโลก

เขต 3 นายพชรกมล พิลึก นครสวรรค์

วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ

ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น
ระดับเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3 และภาคเหนือ ประจ าปีพุทธศักราช 2565
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สาขา อสม.ดีเด่นระดับ ชื่อ-สกุล จังหวัด

9. การจัดการสุขภาพชุมชนและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

เขต 1 นางสาวแสงดาว  จันทบ ล าปาง
ภาคเหนือ นายพนม   นามผาญ ตาก

เขต 3 นางวราภรณ์ สมบัติวงษ์ พิจิตร
10. นมแม่ และอนามัยแม่และ

เด็ก

ภาคเหนือ นางยุภาวรรณ ฉัตรแก้ว ล าปาง
เขต 2 นางเบญจรัตน์   ทาริยะชัย สุโขทัย
เขต 3 นางสุพิชชา แซ่ซื้อ นครสวรรค์

11. ทันตสุขภาพ เขต 1 นางจารุวรรณ  กาทองทุ่ง แพร่
เขต 2 นายศุภากร  มะรังษี พิษณุโลก

ภาคเหนือ นางสาวจันทิมา  จันทร์เชื้อ พิจิตร
12. การป้องกันและควบคุมโรค

ไม่ติดต่อ

ภาคเหนือ นายจ ารัส   ค าใจ ล าพูน
เขต  2 นางสาวบุปผาน้อย  ท้าวอ่ า พิษณุโลก
เขต 3 นางชุติภรณ์  สุขเกษม พิจิตร

วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ

ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น
ระดับเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3 และภาคเหนือ ประจ าปีพุทธศักราช 2565
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วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ

การตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุ 

ในปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลโดยกระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เข้มแข็งโดยการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้คน
ไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน โดยมี อสม. 
เป็นหมอคนที่ 1 ใกล้ตัว ใกล้ชิดกับประชาชน ร่วมกับ
หมอคนที่ 2 และ 3 ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน อสม. จึงต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง และเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 
ดังนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้มีด าริการตรวจ
สุขภาพ อสม. เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวง
สาธารณสุข (BMW)ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 
ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ มีมติเห็นชอบโครงการตรวจสุขภาพ อสม. ตาม
ข้อเสนอของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยโครงการ
ดังกล่าว มีก าหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม –
ธันวาคม 2565 เพ่ือเป็นของขวัญปี 2565 ให้แก่พ่ีน้อง 
อสม. โดยเมื่อถึงเดือนเกิดของตนเอง สามารถเข้ารับ
การประเมินคัดกรอง ความดันโลหิต น้ าหนัก ส่วนสูง 
รอบ เอว  ตรวจ เต้ านมด้ วยตน เอง  ( เฉพาะ เพศ
หญิง) ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ภาวะซึมเศร้า ภาวะเครียด ประเมินการถดถอย 9 ด้าน 
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใกล้บ้าน หากเป็น 
อสม. ที่มีอายุ 35ปีขึ้น ไป จะได้รับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ในส่วนของความเข้มข้นระดับน้ าตาลใน
เลือด ตรวจอุจจาระ หาความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับ 

คัดกรองมะเร็ งล า ไส้ ใหญ่ส าหรับผู้ มี อายุ  50-70 
ปี คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ส าหรับหญิงอายุ 35-60 ปี 
และในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงหรือความผิดปกติจะ
ได้รับการส่งต่อเพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษาตามสิทธิ
ประโยชน์ต่อไป โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้ง
หน่ วยงานและสถานบริการสาธารณสุข จั ดท า
แผนปฏิบัติการตรวจสุขภาพ อสม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ อสม.

1. ได้รับการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
2. ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นแก่

ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
3. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจสุขภาพ

เบื้องต้นแก่ประชาชน
4. เป็นต้นแบบที่ดีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล

สุขภาพตนเองของประชาชน
เมื่อ อสม. ได้รับการตรวจสุขภาพแล้ว ให้ อสม. 

บันทึกผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ผ่านเมนูตรวจ
สุขภาพ อสม. ในแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. (สามารถ
ชมวิธีการบันทึกผลการตรวจสุขภาพตนเองผ่านแอป
พลิ เ ค ชั น  ส ม า ร์ ท อ ส ม .  ไ ด้ จ า ก ค ลิ ป ใ น ลิ ง ก์
shorturl.at/jobD8) หาก อสม. รายใด ไม่มีสมาร์ท
โฟน ให้รายงานตามแบบฟอร์มรายงานและส่งให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยผลการตรวจสุขภาพ
ของ อสม. จะรายงานผ่าน Dashboard สมาร์ท อสม. 
และหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งสามารถดูรายงานได้
โดยใช้รหัสผ่านเดียวกับ Thaiphc.net 

นวยิา ต๊ะต๊ิบ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ : เรียบเรียง
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วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ อสม. 

ส าหรับ อสม. ทุกคน ส าหรับ อสม. อายุ 35 ปีขึ้นไป
กรณีผู้ที่มีความเสี่ยง/พบความ

ผิดปกติ

1. ซักประวัติบุคคล
- ตรวจความเข้มข้นระดับ

น้ าตาลในเลือด (FBS)
- ให้ อสม. ได้รับการตรวจ

เพ่ิมเติมและรักษาต่อไป

- ข้อมูลทั่วไป

- ตรวจอุจจาระ (Stool 
examination) เฉพาะพ้ืนที่
เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับ
ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลางบางจังหวัด 

- ประวัติการเจ็บป่วย
- ตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็ง

ล าไส้ใหญ่ (Fit test) ส าหรับ
ผู้มีอายุ 50-70 ปี

- ประวัติครอบครัว
- ตรวจคัดรองมะเร็งปากมดลูก

ด้วยวิธี HPV DNA Test 
ส าหรับเพศหญิงอายุ 35-60 ปี

2. การประเมินและคัดกรองด้วย
ตนเอง/เจ้าหน้าที่
- ความดันโลหิต น้ าหนัก ส่วนสูง 

รอบเอว
- การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 

(เฉพาะเพศหญิง)
- ตรวจประเมิน Thai CV Risk 

score 
- ภาวะซึมเศร้า (2Q)
- ภาวะเครียด (ST-5)
- ประเมินภาวะถดถอย 9 ด้าน 

(Community screening) 
ส าหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป
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ที่มา : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ร้องหลอด...เริ่มต้นจากชุมชน

สูก่ารพัฒนาอย่างยั่งยืน

“การพัฒนาชุมชนจะขับเคลื่อนไปได้ หากได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน” ชุมชนร้องหลอดถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรม และ
เป็นการพัฒนาที่สร้างสุขให้แก่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนา
เหล่านี้ จะไม่ประสบผลส าเร็จเลย หากไม่มีผู้ใดเริ่มต้นและไม่มีผู้ใดให้
ความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ได้มีโอกาสไปร่วมถอด
บทเรียนการจัดการระบบสุขภาพชุมชน ณ วัดร้อง
หลอด ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
โดยวัดร้องหลอด เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและ
ภูมิ ปัญญาล้ านนา  เป็ นหมู่ บ้ า นประชาธิ ป ไตย 
ขับเคลื่อน และบริหารจัดการหมู่บ้านโดยได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน กิจกรรมในชุมชนเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและบริหารจัดการ
ร่วมกันอย่างเป็นธรรม

“สังฆทานต่อบุญ สังฆทานสู่การเปลี่ยนแปลง” 
วัดร้องหลอดเป็นต้นแบบของ สังฆทานต่อบุญ ที่เปลี่ยนจากชุดสังฆทานสีเหลืองที่ประกอบด้วยของใช้

ทั่วไปในถังพลาสติกสีเหลือง มาเป็น ชุดสังฆทานที่ประกอบด้วยสิ่งของจ าเป็นส าหรับผู้ป่วย เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 
กระดาษช าระ ส าลี เป็นต้น แต่กว่าจะเป็นสังฆทานต่อบุญได้ ต้องผ่านอุปสรรคมามากมาย อย่างที่รู้กันว่า การจะ
ปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีมานานนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เช่นเดียวกับความเชื่อว่า ท าบุญด้วยอะไร จะได้ผลบุญเช่นนั้น 
ท าให้ชาวบ้านไม่กล้าจะท าบุญด้วยของที่ให้กับผู้ป่วย พระครูพิศาลสังวรกุล เจ้าอาวาสวัดร้องหลอดจึงริเริ่มเอง โดย
น าเงินบริจาคไปซื้อของใช้ของผู้ป่วยมาจัดเป็นชุด และชักชวนผู้น าชุมชนน าไปมอบให้แก่สถานบริการโรงพยาบาล 
ท าอยู่หลายครั้งจนเขาเห็นว่าสิ่งของเหล่านี้ให้ประโยชน์แก่ผู้รับ จึงมีคนอ่ืนเข้ามาท าบุญด้วยเรื่อยๆ ท าให้ชุมชนเมื่อ
ชุมชนเกิดความเข้าใจแล้ว จึงได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จ าหน่ายสังฆทานให้จัดจ าหน่ายสังฆทานในรูปแบบของการ
จัดชุดสิ่งของส าหรับผู้ป่วย จนในที่สุด พ้ืนที่ชุมชนร้องหลอดเป็นพ้ืนที่ปลอดสังฆทานถังเหลือง 100% นอกจากนี้ 
ยังได้ขยายไปสู่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานบุญในชุมชน การจัดกิจกรรมวันส าคัญ การจัดท าผ้าป่า เป็นต้น เมื่อมี
สังฆทานมากขึ้น อุปกรณ์มากขึ้น จึงสร้างเป็นศูนย์สังฆทานต่อบุญ (ศูนย์ร่มโพธิ์) ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
เปลี่ยนแปลงนี้คือการท าจริง ท าให้เห็น และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

นวยิา ต๊ะต๊ิบ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
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ด้วยอานิสงส์สังฆทานต่อบุญ ภายหลัง ก็มีผู้มาบริจาค
อุปกรณ์การแพทย์ เช่น ถังออกซิเจน เตียง รถเข็น จึงท าเรื่อง
ให้มีการยืมอุปกรณ์การแพทย์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะอยู่ที่ศูนย์
ร่มโพธิ์ ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยภายในวัด ซึ่งมี อสม. ผู้ดูแล
ผู้ป่วย (CG) และจิตอาสาผลัดกันมาดูแลศูนย์และดูแลเรื่องการ
ยืม-คืนอุปกรณ์ ปัจจุบันศูนย์ร่มโพธิ์เปิดให้ยืมอุปกรณ์และแจก
ชุดสิ่งของส าหรับผู้ป่วยครอบคลุมทั้งอ าเภอพาน และขยายผล
ไปสู่ศูนย์ของทุกต าบล โดยคนป่วยสามารถไปเบิกกับศูนย์
ต าบลได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดว่าจะจนหรือรวย ผู้ป่วยมีสิทธิ์เบิกได้
เท่ากัน ส าหรับการบ ารุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์ ได้รับความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.พาน ในการเข้ามาดูแล และมี
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการศูนย์ได้รับความร่วมมือจากคนใน
ชุมชน หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ตลอดจนภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีหมอประจ าศูนย์ โดยเป็นนักศึกษาแพทย์
ที่ลงชุมชน เนื่องจากวัดร้องหลอดเป็นสถานที่พักและฝึกอบรมของนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือ
ตอนบน จะมีนักศึกษาแพทย์ของแต่มหาวิทยาลัยผลัดกันเข้ามาในพ้ืนที่ ครั้ง 5-10 คน ครั้งละ 10-30 วัน เป็นไป
ตามแนวคิดที่ว่า “ดึงหมอมาอยู่กับเราดีกว่าเราไปหาหมอ” 

“ บ้านโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถชีุมชน ”

วัดร้องหลอด เป็น สถานที่พักและฝึกอบรมของนักศึกษาแพทย์ ในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะสลับกันจัดนักศึกษามาเรียนรู้
ชุมชน ในการมาชุมชนของนักศึกษาเหล่านี้ เพ่ือให้ทางเด็กได้เรียนรู้ชุมชน ทบทวนบทเรียนของตัวเอง เรียนรู้
การใช้ชีวิต วิถีชุมชน โดยวิธีการเรียนรู้นั้น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตเรียนรู้กับโยมวัด ชาวบ้าน
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ยุวพุทธ ไม่เน้นการเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน ในการลงชุมชนของนักศึกษาเหล่านี้ ถือว่าเป็นให้ทั้งสองฝ่าย นั่นคือ 
ชุมชนให้การเรียนรู้แก่นักศึกษา และนักศึกษาเป็นผู้ให้มุมมองสะท้อนกลับสู่ชุมชน โดยวัดร้องหลอดมีบ้านโบราณ
จ านวน 3 หลัง เป็นบ้านเรือนไทยโบราณท่าร้างด้วยไม้ ประกอบด้วย ห้องนอน ห้องครัว ยุ้งข้าว ระเบียงบ้าน ปัจจุบัน
ใช้ในการรองรับการเข้าพักของนักศึกษาแพทย์ที่เข้ามาเรียนรู้ชุมชน โดยบ้านโบราณดังกล่าว ยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์
บ้านโบราณ ที่สะสมเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้สืบต่อไป 

“ กาแฟหน้าวัด...ตลาดชุมชน ”

แต่เดิมพ้ืนที่ที่เป็นตลาดนั้น เป็นพ้ืนที่
ว่าง และมีชาวบ้านมาช่วยพัฒนาให้ พระครู
พิศาลสังวรกุล จึงเล็งเห็นว่า น่าจะมีตลาด มีของ
กินของใช้ เพื่อให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ประโยชน์จาก
ตลาดนี้ จึงจัดพื้นที่ว่างดังกล่าวให้เป็นตลาด 
และชาวบ้านและกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเข้ามา
ขายสินค้าได้ อีกทั้งยังมอบสวัสดิการแก่ผู้ที่
ท างานในศูนย์ร่มโพธิ์สามารถรับประทานอาหาร
กลางวันจากร้านค้าในตลาด เพื่อช่วยเหลือใน
การกระจายรายได้ให้แก่ร้านค้า ทางด้านของ
ร้านค้าเอง ก็ท าการขายโดยไม่หวังผลก าไร 
เพียงแต่หวังไม่ให้ทางวัดขาดทุนเท่านั้น 

ในส่วนของร้านกาแฟ “หน้าวัด Coffee” เพ่ือเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ และบริการ
นักท่องเที่ยว พนักงานภายในร้านเป็นเยาวชนในชุมชน ซึ่งผลัดกันมาท าหน้าที่พนักงานประจ าร้าน รายได้ที่ได้ขาก
การขายส่วนหนึ่งน าเข้ากองทุนศูนย์ร่มโพธิ์ เพ่ือจัดซื้อของใช้จ าเป็นส าหรับผู้ป่วย และส่วนหนึ่งจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษาให้แกยุ่วพุทธ 

นอกจากนี้ วัดร้องหลอดยังเป็นสถานที่สอนศิลปะล้านนา ได้แก่ ฟ้อนร า สะล้อ ซอ ซึง ให้แก่เด็ก
เล็ก นักเรียน และเยาวชน โดยครูภูมิปัญญาและผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตคนล้านนา
ให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป 

จะเห็นได้ว่าชุมชนร้องหลอด เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ กล้าคิด กล้าลงมือ
ท า และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกช่วงวัย บริหารจัดการชุมชนอย่างโปร่งใสและเคารพซึ่งกัน
และกัน มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ เป็น
ชุมชนที่มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่นและวัฒนธรรมล้านนา อันจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้แก่พ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
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บทเรียนสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

ชุมชนหลากหลายทางวัฒนธรรม 

แต่น ามาการจัดการระบบสุขภาพตนเองได้

“ เป็นอยู่อย่างคนต าบลบ้านแซว ”

วินัย มูลจ้อย

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลทั่วไป
จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชนกล่าวไว้ “ระบบ

สุขภาพปฐมภูมิต้องเข้มแข็งตั้งแต่รากหญ้าหรือปฐมภูมิ คนไทยทุกคนต้องมีหมอสามคนโดยจัดการระบบสุขภาพ
แบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและเชื่อมโยงกับระบบทุติยภูมิแบบไร้รอยต่อ”ต าบลบ้านแซวได้ถ่ายระดับ
นโยบายดังกล่างลงทั้งระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน และระดับครอบครัว ซึ่งแนวโน้มปัญหาของคนในต าบลแห่งนี้
ก่อนคือความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมาสู่วิถีชีวิตทีไม่เหมือนกัน เช่น วัฒนธรรมการกิน การอยู่ การปฏิบัติ
ตัว ความเชื่อทางศานนา รวมถึงวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นปัญหาที่จะน ามาสู่การจัดการแบบองค์
รวมได้ ต าบลบ้านแซว ซึ่งได้จัดท าแนวที่ว่าชุมชนหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่น ามาการจัดการระบบสุขภาพ
ตนเองได้“เป็นอยู่อย่างคนต าบลบ้านแซว”

เราอยู่ตรงไหน
ต าบลบ้านแซว ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอ าเภอเชียงแสน มีพ้ืนที่ประมาณ  209 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 130,625 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาสลับกับท่ีราบหุบเขา ท่ีราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ากกและแม่น้ าโขง
มีชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อาณาเขต
ทิศเหนือ  ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก  ติดกับ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และต าบลแม่เงิน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย
ทิศตะวันตก    ติดกับ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้           ติดกับ ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐสังคมนิยม แห่งสหภาพเมียนมาร์

อ าเภอแม่สาย

อ าเภอแม่จัน

ล าน า้กก

แม่น า้โขง

แม่น า้โขง

แม่น า้โขง

ต ำบลป่ำสัก

ต าบลโยนก

ต าบลบ้านแซว

ต าบลศรีดอนมูล

 ๑๐๙๘

 ๑๐๙๘

อ าเภอเชียงของ

 ๑๒๗๑

 ๑๐๑๖

ล าน า้กก

N

สามเหล่ียมทองค า

วัดพระธำตุผำเงำ

ต ำบลเวียง
อ าเภอเชียงแสน

ต าบลแม่เงิน

ทะเลสาบเชียงแสน

แผนที่แสดงอาณาเขต

เรามีเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแบบไหน
มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนยางพารา สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ประมง และท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ลักษณะทางสังคมเป็นต าบลที่มีชนเผ่ามากถึง 9 ชนเผ่า ทั้งเผ่าพ้ืนราบ เผ่าอีสาน เผ่าพ้ืนที่สูง และเผ่าอพยพ
มาจากดินแดนตอนใต้ของจีน  วัฒนธรรมมีทั้งของล้านนาดั้งเดิมของชนเผ่าพ้ืนราบ ล้านนาประยุกต์ของชุมชน
อีสาน วัฒนาธรรรมเผ่าจีน เผ่าที่มีความเชื่อวัฒนธรรมนับถือบรรพบุรุษ และวัฒนธรรมไทยลื้อ โครงสร้างประชากร
ทุกเผ่าเหมือนกันคือ จ านวนกลุ่มสูงอายุจะมากขึ้น และอยู่ในสังคมเดียว (ลูกหลานท างานนอกพ้ืนที่จะกลับมาเมื่อ
มีประเพณีทางวัฒนธรรมของตนเอง) กลุ่มพึงพิงมากขึ้น รวมถึงกลุ่มติดบ้านติดเตียง วัยที่เป็นจ านวนมากยังเป็นวัย
ท างาน

เรามีแนวคิดพัฒนา/การหาทางเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่เมื่อไหร่
จากการเข้ามาของกองทุน สปสช.ในระยะแรกเรายังไม่มีทิศทางว่าจะจัดการสุขภาพคนในต าบลอย่างผ่าน

กองทุนนี้ แต่พอผ่านไปได้ 3-4 ปี   ประมาณปี 2554 ท าให้ต าบลเรามองเห็นทิศทางการจะช่วยเหลือคนในชุมชน
ผ่านเครื่องมือที่กองทุนดังกล่าวมอบเป็นแนวทางมา เราจึงทบทวนใหม่เริ่มจากคณะกรรมการบริหารกองทุน และ
เริ่มออกข้อบังคับกองทุนต าบลเราที่ครอบคลุมมากขึ้น ขณะเดียวกันมีการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการ การ
แลกเปลี่ยนกับกองทุนที่จัดการได้ดี ควบคู่การการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพต าบล (Strategic  Route  Map : 
SRM) มาเป็นเข็มทิศการท างาน  โดยมุมมองด้านประชาชนระบุไว้ว่า “ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี ,
ประชาชนมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง/ไม่เรื้อรังลดลง,ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ,มีการก าจัดขยะที่
ถูกต้องในชุมชน,ผู้พิการ/ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ครอบคลุมมากขึ้น,มีการใช้สารเคมีลดลงและใช้สารชีวภาพเพ่ิม
มากขึ้น,มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพประชาชนมีส่วนร่วมในชุมชน ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งมาสอดคล้อง
กับนโยบาย พชอ.เชียงแสนที่ระบุว่า “คนเชียงแสนไม่ทอดทิ้งกัน เชียงแสนเมืองน่าอยู่”
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จากแนวคิด สถานการณ์ดังกล่าว ท าให้เราเริ่มพัฒนาตนเองโดยใช้ค าว่า “สุขภาพเป็นเรื่องของประชาชน
ทุกคน ประชาชน. แสดงบทบาทเป็นเชิงรุก (Active) ด้วยการมีส่วนร่วม. ในสุขภาพของตนเองและชุมชน. การ
สร้างเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการ เป็นพลวัติ” มาเป็นแรงบันดาลใจคนทั้งต าบลเริ่ม...ขยับ
 ประกาศตนเองว่าต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปี 2555 พร้อมกับจัดตั้งโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ

ชุมชนปี 2555 เอาชุมชนสอนชุมชน เช่น ชุมชนบ้านท่าขันทองเป็นเผ่าอีสานเป็นหมู่บ้านโดนเด่นด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพเสริมตลอดปี เช่น โฮมสเตย์ ถึงเวลาทางหน่วยงาน
ประกวดมักจะชนะเลิศทุกระดับ (ค าถามคือ ชุมชนจัดการชุมชนอย่างไรถึงได้ดีขนาดนี้ ) เราถึงใช้หมู่บ้านนี้
เป็นฐานการเรียนรู้ ให้ทุกหมู่ในต าบลเรามาเรียนแล้วไปพัฒนาตามจากนั้นเรา...

 จัดสรรงบกองทุน สปสช.ประเภทที่  2  สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน..ให้ทุกชุมชน
เขียนโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จัดการปัญหาขยะมลภาวะ และจัดการเรื่องแหล่งแพร่โรค

 ผลลัพธ์ คือหมู่บ้านหลายหมู่ขยับตนเองเป็นหมู่บ้านพออยู่พอกิน ยกระดับเป็นหมู่กองทุนแม่ของแผ่นดิน
มีการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจเพียง ไข้เลือดออกลดลงแบบมีนัยส าคัญ การจัดการสิ่งแวดล้อมเริ่ม
ปัญหาน้อยลง เช่น ขยะ น้ าเสีย  ซึ่งเราฐานะพ่ีเลี้ยงระดับต าบลมีการจัดท าโครงการประกวดบ้านตัวอย่าง 
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนคัดเลือกบ้านที่ดีท่ีสุดมาเป็นต้นแบบให้เราเข้าเยี่ยม  พร้อมมอบรางวัล/ป้าย
ประกาศ ว่า “บ้านตัวอย่าง จัดการสิ่งแวดล้อม”หมู่ละ 1 หลังเพ่ือเป็นตัวอย่างให้ชุมชนนั้น ๆ ได้เป็นแหล่ง
เรียนรู้

 ด้านปราชญ์ชาวบ้านสอนชาวบ้าน เราแต่งตั้งคนที่มีเอามีองค์ความรู้มาเป็นครูนวัตกรรม เปิดสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นห้องเรียน เช่น ไร่นาสวนผสม รวมถึงหมอพ้ืนบ้านสมุนไพร

 ผลลัพธ์ กลุ่มท่ีผ่านเรียนรู้มีการปลูกสมุนไพรในพื้นที่โรงเรียนร้าง และผลิตลูกประคบขายให้กับคนในชุมชน 
ชุมชนเริ่มรู้จักสมุนไพร แปรรูปเองมากขึ้น เช่นมีการท ายาสมุนไพร มีการท ายาหม่อง รู้จักท า สมุนไพร
แช่เท้า

 อสม.สอน อสม.เราส่งแกนน ากลุ่มหนึ่งไปร่วมอบรม เรียนการเขียนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และศึกษาวิธีการ
เครื่องมือ 7 ชิ้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์ตนเอง

 ผลลัพธ์ ท าให้ อสม.กลุ่มนี้ขยายองค์ความรู้จนทุกหมู่ในต าบลบ้านแซว เขียนโครงการตนเองเป็นไม่
งบประมาณมาจากแหล่งไหน พร้อมจัดด าเนินการตามโครงการเอง สรุปโครงการเองวิเคราะห์ชุมชนตนเอง
เป็น ซึ่งเป้าหมายแรก ๆ ที่กองทุนเราต้องการ

 ต่อมา อสม.ได้รับค่าป่วยการจากการท างานของกระทรวงสาธารณสุข ประมาณปี 2556 เราจึงมีแนวคิดว่า
น่าจะสละทรัพย์คนละบาทมาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนจึงมีมติจัดตั้ง “กองทุนเงินบาท 
เอ้ือหนุนชนชนต าบลบ้านแซวเราพื้น” ในระยะแรกเงินที่พวกเราสละได้จ านวนน้อย พวกเราจึงขยับเป็นคน
ละ 5 บาท และขอสมทบไปทุกหน่วยงานในต าบลเรา รวมถึงพระสงฆ์ในรูปสังฆทานปันบุญ

 ผลลัพธ์จากการจัดตั้ง  เราบริหารรูปคณะกรรมการมีกรรมการจัดท าบัญชี กรรมการเบิกจ่ายเงิน 2/3 การใช้
เงินให้เป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ของใช้ประจ าวัน อาหาร เป็นต้น โดยมีการใช้ในวงเงินที่เรา
สมทบกัน  ผ่านไป 9 ปี เราได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนบริจาคทั้งงบประมาณ และของที่เราต้องการ
เยี่ยม ตอนนี้เรามีเงินกองทุนหลักหมื่นบาท และตอนนี้กองทุนเรายังคงอยู่ เรายังเยี่ยมกันปกติ ถึงแม้
สถานการณ์โควิดจะระบาดแต่เราลดจ านวนคนเยี่ยม “เราถือว่าสุขทั้งผู้ให้ สุขท้ังผู้รับ” ใน 1-2 ปีผ่านมาเรา
ได้ร่วมขับเคลื่อนบ้านฮอมบุญพบโชคร่วมกับ พชอ.เชียงแสนจ านวน 5 หลัง
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 ตอนเราไปเยี่ยมเราพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ติดบ้าน ติดเตียง ถ้าได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ หรือกายภาพเบื้องต้น
น่าจะให้คุณภาพชีวิตเขาน่าจะดีขึ้น เราจึงมาชักชวน อสม.ที่ผ่านหลักสูตรอบรมแพทย์แผนไทยจากสถาบัน
ต่าง ๆ มารวมตัวกันและจัดตั้ง “ชุมรมนวดแผนไทยสายในชุมชนต าบลบ้านแซวขึ้น” ในปี 2556  โดยน าเข้า
ที่ประชุมกองทุน สปสช.พร้อมเสนอว่าในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เขียนไว้ผู้สูงอายุ/พิการได้รับการดูแลที่
ครอบคลุมมากขึ้น,มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพประชาชนมีส่วนร่วมในชุมชน ไม่ทอดทิ้งกัน”  
คณะกรรมการกองทุนจึงอนุมัติโครงการ นวดแผนไทยขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ เช่น หม้อนึ่ง
ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันตัว และเวชภัณฑ์ ลูกประคบค่าตอบแทนเบื้องตนในการปฏิบัติงานตั้ งแต่
ปีงบประมาณ 2557

 ผลลัพธ์จากการจัดตั้งชมรมนวดฯ ในระยะแรกมีกลุ่มที่เราดูแล 32 คน ต่อมามีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มสูงอายุ กลุ่มพิการต่อเนื่อง กลุ่มอุบัติเหตุ และหลังพักฟ้ืน  ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการประเมินกิจวัตร
ประจ าวัน (ADL) มาเป็นเครื่องมือการดูแล(ในตอนนั้น LTC) ยังไม่มี กิจกรรมมีการดูแลมีการเข้าถึงบริการที่
บ้าน มีการประเมินสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน มีการเยี่ยมเสริมพลังให้ผู้ดูแลที่บ้าน ต่อมามีสมาชิก
เพ่ิมขึ้นมีการบริการตัดผมที่บ้านให้กลุ่มดังกล่าวถึงแม้จะผ่านไป 9 ปี กลุ่มจิตอาสานวดแผนไทยดังกล่าวยัง
ด าเนินการต่อเนื่อง จะหยุดช่วงการระบาดโควิด 19 ตลอดระยะเวลา 9 ปีเราดูแลคนกลุ่มนี้ไปมากว่า 300
คน ที่น่าดีใจท าให้คนที่พิการจากเส้นเลือดสมองแตก ตีบ กลับมาใช้ชีวิต เช่นคนปกติ 15 คน

 ซึ่งในระยะแรก ๆ ชมรมนวดได้ออกช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพในระยะหนึ่ง พบว่ากลุ่มดังกล่าวตอบสนองการ
ฟ้ืนฟูดีมากสิ่งที่ขาดหายไปคือกายอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งการขอสนับสนุนจากภาพรัฐ หรือกองทุน
ต่างๆ ขาดความคล่องตัว  โรงเรียนนวัติกรรมจึงริเริ่มจัดตั้ง “ธนาคารกายอุปกรณ์ขึ้น” มีทั้งรูปแบบให้ฟรี 
เช่นเครื่องช่วยฟัง ให้ยืมล้อเข็น ถังออกซิเจน รวมถึงช่วยกันขอบริจาคผ่านสื่อต่างๆ ปัจจุบันเรามีกาย
อุปกรณ์เพ่ิมถึงขึ้นถึง 50 ชิ้น เรามีเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า เรามีเครื่องดูดเสมหะ เรามีเบาะลมผ่านการ
บริจาค ทุกคน ทุกเชื้อชาติเข้าถึงกายอุปกรณ์เราได้ เราเปิดบริการให้ยืมทุกวันราชการ และวันหยุดช่วงเช้าฯ

 ปี 2559 กองทุนสุขภาพต าบลเราประเมินมาตรฐานระดับ A+ เราเริ่มเห็นแหล่งงบประมาณที่จะมา
ช่วยเหลือกลุ่มติดบ้านติดเตียง เราเริ่มศึกษารูปแบบแนวคิด กระบวนการกองทุนการดูแลผู้ป่วยระยะยาว 
(Long Term Care) LTC

 เราจึงสมัครเข้าร่วมโครงการ และได้รับการพิจารณาปี 2560 ถือเป็นความส าเร็จของการความร่วมมือ
ระหว่างท้องถ่ิน กับ รพ.สต.เราเริ่มตนเองจากวิเคราะห์ 4 M

M1=การบริหารจัดการกองทุน เราเริ่มจากเปิดศูนย์ที่เรียกว่า “ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้
พิการ ผู้สูงอายุ”พร้อมร่างระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งกรรมการ 3 ชุดประกอบด้วย กรรมการชุดใหญ่
ตามข้อบังคับเพ่ือก ากับติดตามงาน กรรมการชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการติดตามกองทุนการดูแลผู้ป่วยระยะยาว 
(Long Term Care) LTC ใช้ในการประเมิน กลั่นกรองแผน กรรมการชุดที่ 3 เป็นกรรมการที่ขับเคลื่อนกิจกรรม 
และคณะท างาน

M2=คน มีการส่งบุคคลากรอบรม CM (Care Manager) จ านวน 4 ท่าน เพ่ือใช้ในการท า
แผนการดูแล (Care plan) และก ากับอบรม CG (Care giver) 6 ท่าน ตามหลักสูตรกรมอนามัยเพ่ือปฏิบัติงาน

M3=เงิน งบประมาณเมื่อมีการประเมินกลุ่มเป้าหมายผ่านจะได้รับสนับสนุนจากกรมอนามัย
เรียกว่ากองทุนดูแลผู้ป่วยระยะยาว ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายได้รับจัดสรรไม่เท่ากัน แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามการประเมินผล
ของ CM ใช้เครื่องมือ ADL เป็นเครี่องในการบริหารจัดการคัดเลือกผู้ป่วยและแยกลุ่ม
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ประเมินผลการให้บริการด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

จ านวนผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน (คน)

จ านวนผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตียง (คน)

รวม
(คน)

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4
จ านวนประเมิน ADL<11 และคดัเลือกเขา้รว่ม
โครงการ 6 9 5 1 21

ได้รับบริการตามแผนการดูแลรายบคุคล (Care 
Plan)จากทีม

4 (เสียชีวิต 2) 6 (เสียชีวิต 3) 5 1 16

ความสามารถการใช้ Care Plan ของCG/CM

จ านวนผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน (คน)

จ านวนผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดเตียง (คน) รวม

(คน)กลุ่ม 1 
(คร้ัง)

กลุ่ม 2 
(คร้ัง)

กลุ่ม 3 
(คร้ัง)

กลุ่ม 4
(คร้ัง)

ได้รับบริการตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
จากทีม 191 300 350 99 940

M4=การบริหารจัดการ ในรูปคณะกรรมการ การติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และ
ความสามารถการใช้(Care plan) จ านวนกลุ่มเป้าหมายตั้งปี 2560-2564 กองทุนเรามีกลุ่มเป้าหมายต้องดูแล
จ านวน 21 ราย (ชาย /10 หญิง11)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

สถานการณ์โควิด-19 ท าให้การจัดการสุขภาพมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม และเครือข่าย SRRT ทั้งระดับ
ต าบล ระดับหมู่บ้าน เริ่มมีบทบาทภายในการประสานงานของ ศปก.ต.บ้านแซว เรารู้เร็ว แจ้งข่าวเร็ว และควบคุม
โรคเร็ว การจัดการเชิงระบบท าให้ผลลัพธ์มีมองเห็นรูป

ด้านคน
- กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปราะบางมีเจ้าภาพดูแลโดยการบูรณาการทั้งภาครัฐ (จนท.สาธารณสุข) 

ภาคประชาชน (จิตอาสา) และอปท. (กองทุน) ที่ผ่านมาสามารถสร้างสุข สร้างความเข็มแข็ง
ด้านสิ่งแวดล้อม

- ชุมชนปลอดภัย ชุมชนเข็มแข็ง มีการจัดการภายในทุกมิติ (กฎชุมชนเข็มแข็ง จิตอาสาคอย
สอดส่อง)

ด้านกระบวนการ
- การท างานประสานแบบเครือข่าย อปท. (เจ้าภาพงบประมาณ) ผู้น า (เจ้าภาพนโยบายและการ

ปฏิบัติ) ภาครัฐ(เจ้าภาพวิชาการ) ภาคประชาชน(เจ้าภาพกิจกรรม) โดยอาศัยเป้าหมายเดียวกัน ย่อมส่งผลด้าน
บวก

ปัญหาข้อจ ากัด
- สังคม/โรคระบาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้การปรับตัวของคนไม่เท่าทันเหตุการณ์ เช่น 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
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- องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดที่เปลี่ยนไป เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเน้นการฝึก การพูดคุย การ
โต้ตอบสนทนา เปลี่ยนมาเป็นระบบออนไลน์

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
-นโยบายระบบสุขภาพภาคประชาชนต าบลบ้านแซวที่ชัดเจน มีการก าหนดจุดหมายร่วมกัน 

(ถึงแม้จะเปลี่ยนผู้บริหาร แต่เป้าหมายเราไม่เปลี่ยน)
- ข้อมูลที่ครอบคลุม /สามารถเชื่อมโยงทุกระดับสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ครอบคลุม
- มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจนเพียงพอ กองทุนที่หลากหลาย กลายเป็นจุดเด่นเรา

- ทีมสุขภาพภาคประชาชนที่เสียสละเราคิดท่านตาม และเป็นจิตอาสา “คิดแล้ว ลงมือท า”

บทเรียนส าคัญ
- การกล้าที่เปลี่ยนแปลง การยอมรับเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะมาเป็นเข็มทิศพัฒนาอย่างเช่น ทีม

ต าบลเรายอมรับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์/ยอมรับโรงเรียนนวัตกรรม แล้วท าร่วมกันท าให้ทุกคนมองว่าตนเองมี
ส่วนร่วมทุกขั้นตอน

- การบริหารงบประมาณกองทุนแบบธรรมาภิบาล เป็นการสร้างแรงผลักอยากให้ทุกคนมา
ร่วมงาน

- การยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน ทั้งรูปบุคคล และองค์กรท าให้งานเคลื่อนเป็นระบบ
- ค าว่า”วางแผนดี มีชัยไปกว่าครั้ง “ รู้เขา รู้เรา รู้ทันเหตุการณ์” ใช้ได้ทุกสถานการณ์ และทุก

เรื่องท่ีจ าท า
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COMPONENTS OF PERFORMANCE LOCAL WISDOM CONCERNING 

HEALTH AMONG VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS, SUKHOTHAI PROVINCE

องค์ประกอบการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย

เพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน, อภิญญา จุติตระกูลชัย, จิตอนุวัต พุ่มม่วง

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย จ านวน 773 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 63.3 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 5.2 และการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.7
ทั้ง 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 77.3
ค าส าคัญ : การปฏิบัติงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

Abstract
This descriptive research aimed to study the components of performance local 

wisdom concerning health among Village Health Volunteers in Sukhothai Province. The samples in 
the study were 773 Village Health Volunteers in Sukhothai Province. The systematic random 
sampling method was used for the sample selection. A questionnaire was used as the instrument 
for data collection. Descriptive statistics and explorative factor analysis were used for data analysis. 
The results revealed that the performance of local wisdom concerning health among Village Health 
Volunteers consists of 3 components as follows: Local wisdom concerning health development 
explained the variance at 63.3%, Local wisdom concerning health management explained the 
variance at 5.2%, and Local wisdom concerning health promotion explained the variance at 3.7%. 
These 3 components explained the total variance at 77.3%
Keyword : Performance, Local wisdom concerning health, Village health volunteers
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บทน า
ปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันเป็น

กระแสหลักในการดูแลสุขภาพของระบบสุขภาพไทย 
ในขณะเดียวกันการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยังคงมีการเคลื่อนไหวในระบบสุขภาพร่วมกับองค์กร
ต่าง ๆ ท าให้การดูแลสุขภาพกลับมาสู่ภาคประชาชน
มากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้านสุขภาพ มีการฟ้ืนฟูความรู้ท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาดั้งเดิม สิ่งเหล่านี้กลับมามีความส าคัญต่อการ
ดูแลสุขภาพซึ่ ง เป็นการ พ่ึงพาตนเองทั้ ง ในระดับ
ครัวเรือนและชุมชนเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการดูแล
สุขภาพอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 มา
จนถึงปัจจุบัน (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 
2557) โดยจะเน้นหลักการมีส่วนร่วมและการพ่ึงตนเอง
ด้านสุขภาพของประชาชนมุ่งหมายให้ประชาชนมี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนเพ่ือชุมชนได้
อย่างยั่งยืนด้วยจิตอาสา เต็มใจ และจิตส านึกที่ดีมีความ
ศรัทธาและมุ่งมั่นในการพัฒนา พบว่า ก าลังหลักส าคัญ
ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดคือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากสมาชิกในครัวเรือน 10 - 15 หลังคา
เรือนในการเป็นตัวแทนของจิตอาสาดูแลสุขภาพคนใน
ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change 
agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะน า
เผยแพร่ความรู้ การวางแผน และการประสานกิจกรรม
พัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้าน
ต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น 
โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่ กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ
สุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2560)

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเป็น
ส่วนหนึ่งในบทบาทที่ส าคัญของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 23 ลักษณะงาน (ยุทธนา แยบ
คาย และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ , 2563) โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านปฏิบัติงานส่งเสริมชุมชนใน
การฟ้ืนฟู สืบสาน และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพในชุมชน รวมทั้งการประยุกต์และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับ
บริบททางด้านสั งคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาท
ในจัดการระบบสุขภาพของชุมชนด้วยตนเอง และ
ส่งเสริมบทบาทชุมชนในการสนับสนุนเสริมสร้าง
สถานภาพและใช้ประโยชน์จากหมอพ้ืนบ้านในชุมชน 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561) เมื่ออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่สามารถปฏิบัติงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพได้โดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์
สามารถน าผลการด าเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น สาขาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น (กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ, 2561) 

จากผลการคั ด เลื อกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 
2557-2564 จ านวน 12 สาขา พบว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย ได้รับการ
คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น
ระดับชาติ จ านวน 4 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านดีเด่นระดับภาค จ านวน 7 คน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นระดับเขตสุขภาพ 
จ านวน 19 คน อย่างไรก็ตาม สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ภาค 
และชาติ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, 2564)

วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ
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จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในศึกษาการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และองค์ประกอบการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบาย ทิศทาง และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และการจัดท าแนวทางการพัฒนาผลการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาผลการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเข้ารับการ
คัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพระดับ
เขตสุขภาพ ภาค และชาติต่อไป

วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ

วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการปฏิบัติงาน

ภูมิ ปัญญาท้ อ งถิ่ นด้ านสุ ขภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย

วิธีการศึกษา
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

research) ครั้ งนี้  ได้ รั บการ พิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงาน
สาธารณสุขจั งหวัดสุ โขทัย  โครงการเลขที่  COA
No. 41/2021 เอกสารรับรองเลขที่ IRB No. 43/2021 
ลงวันที่  4 สิงหาคม 2564 วิธีทบทวนแบบยกเว้น 
(Exemption review)

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
จ านวน 12,835 คน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 
2562) ค านวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรการประมาณการ
ค่าเฉลี่ยประชากร (Daniel & Cross, 2013) ได้ขนาด
ตัวอย่าง จ านวน 702 คน โดยท าการสุ่มตัวอย่างส ารอง
ไว้ ร้อยละ 10 รวมเป็นจ านวน 773 คน ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อตกลงเบื้องต้นของการก าหนดขนาดตัวอย่าง
ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ควรมีขนาดตัวอย่าง
ม า ก ก ว่ า  2 0 0  ค น ขึ้ น ไ ป  ( Hair,Black,Babin&
Anderson,2010)ใ ช้ ก า ร สุ่ ม แ บ บ เ ป็ น ร ะ บ บ 
(Systematic random sampling technique) โดยมี
เกณฑ์การคัดเข้า คือ กลุ่มตัวอย่างอายุ 20 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป มีสถานภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน

มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป และยินดีให้ข้อมูล ซึ่งมีเกณฑ์การ
คัดออกคือ กลุ่มตัวอย่างมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง 
กะทันหัน ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ และปฏิเสธหรือ
ถอนตัวจากโครงการวิจัย

2 .  เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่ วนที่  1  ข้ อมู ลคุณลั กษณะทาง
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนหลังคา
เรือนที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การมีต าแหน่งอ่ืนในชุมชน 
และการฝึกอบรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
จ านวน 9 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นเลือกตอบและเติมค า
ลงในช่องว่าง

ส่วนที่  2 คุณสมบัติเฉพาะด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ได้แก่ การสืบทอดทางภูมิ
ปัญญา การจัดการสุขภาพโดยการใช้การแพทย์แผนไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และกิจกรรมที่
ปฏิบัติอยู่ในชุมชน จ านวน 3 ข้อ ลักษณะค าถามเป็น
เลือกตอบและเติมค าลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ
การแสดงออกถึงความรู้ เจตคติ และการลงมือปฏิบัติ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกี่ยวกับ
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เก่ียวกับการส่งเสริมชุมชนในการฟ้ืนฟู สืบสานและใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในชุมชน 
รวมทั้งการประยุกต์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพให้สอดคล้องกับบริบททางด้านสังคมเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริม สนับสนุนให้
ชุมชนมีบทบาทในจัดการระบบสุขภาพของชุมชนด้วย
ตนเอง และส่งเสริมบทบาทชุมชนในการสนับสนุน
เสริมสร้างสถานภาพและใช้ประโยชน์จากหมอพ้ืนบ้าน
ในชุมชน จ านวน 34 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับคือ ทุกครั้ง 
บ่อยครั้ง บางครั้ง น้อยครั้ง และไม่เคย โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนคือ 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามล าดับ 
คะแนนเต็ม 170 คะแนน การแปลความหมายคะแนน
การปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (Bloom, 1975) 
คือ การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60 - 79 
และการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ า น้อยกว่าร้อยละ 60 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ความสอดคล้องด้วยค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(Rovinelli & Hambleton, 1977) ระหว่าง 0.67 -
1.00 และตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1984) เท่ากับ 0.98

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท า
หนังสือราชการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความ
ร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคมถึง
ตุลาคม 2564 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดย
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและอัตรา
การตอบกลับแบบสอบถาม ร้อยละ 100 ซึ่ ง ใน
แบบสอบถามไม่ระบุชื่อของกลุ่มตัวอย่างและลงนามลง
ในเอกสารแสดงความยินยอมด้ วยความเต็ม ใจ 
การศึกษาครั้งนี้ไม่ผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง เมื่อ
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามครบเรียบร้อยแล้วตรวจสอบ
ความสมบู รณ์  ครบถ้ วน และความถูกต้องของ
แบบสอบถาม ระบุรหัส บันทึกลงคอมพิวเตอร์แล้วน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ผลการวิจัยในล าดับต่อไป

4 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล  ผู้ วิ จั ย
วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรโดยใช้สถิติ
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด   

และวิเคราะห์หาองค์ประกอบการปฏิบัติงานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Explorative Factor Analysis: EFA) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ค่าดัชนี Kaiser – Meyer - Olkin measure of sampling 
adequacy (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.982 แสดงว่าข้อมูลมี
ความเหมาะสมที่จะใช้ Factor analysis และค่า Bartlett’s 
test of sphericity มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดง
ว่าตัวแปรมีความเกี่ยวข้องกันจึงใช้ Factor analysis
วิเคราะห์ต่อได้ เลือกวิธีสกัดปัจจัยโดยหาองค์ประกอบ
หลัก (Principal component analysis) และหมุน
แกนแบบมุมฉาก (Orthogonal) ด้วยวิธีวาริแมกซ์
(Varimax) น าไปแปลผลโดยพิจารณาจากค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) ที่ได้จากการหมุนแกน
แล้วเลือกตัวแปรที่มีน้ าหนักปัจจัยมากที่สุดในแต่ละ
องค์ประกอบ จัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบและพิจารณา
ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ได้ให้สอดคล้องกับลักษณะของตัว
แปรที่อยู่ในองค์ประกอบนั้นแล้วน าเสนอตัวแปรที่ได้ใน
แต่ละองค์ประกอบ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560)

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 87.5 อายุเฉลี่ย 50.12 ปี สถานภาพสมรสมาก
ที่สุด ร้อยละ 73.6 รองลงมาคือ โสด ร้อยละ 11.4 
และน้อยที่สุดคือ หย่า/แยกกันอยู่ ร้อยละ 6.1 มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษามากที่ สุ ด  ร้อยละ 35.8 
รองลงมาคือ มัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ร้อยละ 33.1 และน้อยที่สุดคือ ปริญญาโท 
ร้อยละ 0.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อย
ละ 62.7 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 18.1 และน้อย
ที่สุดคือ พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.9 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,348.53 บาทื จ านวนหลังคา
เรือนที่รับผิดชอบเฉลี่ย 12 หลังคาเรือน ระยะเวลาใน
การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 13.67
ปี และได้รับฝึกอบรมเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ ร้อยละ 78.5
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ล าดับท่ี การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ ค่าน้ าหนักปัจจัย
องค์ประกอบท่ี 1 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

1 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมาผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

0.838

วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ

องค์ประกอบ
(Component)

ค่าไอเกน
(Eigenvalues)

ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน

(% of Variance)

ค่าร้อยละสะสมของ
ความแปรปรวน

(% of Variance)

1 23.234 68.335 37.621

2 1.782 5.240 60.068

3 1.266 3.724 77.299

2. คุณสมบัติเฉพาะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับสืบทอดทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ร้อยละ 84.3 ได้แก่

บรรพบุรุษ ร้อยละ 57.3 ครู/อาจารย์ ร้อยละ 33.4 ศึกษาค้นคว้าจากต ารา ร้อยละ 1.3 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 6.1 มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ร้อยละ 82.0 ได้แก่ ลูก/หลาน ร้อยละ 48.1 กลุ่ม/ชมรม/
สมาคม ร้อยละ 13.8 ผู้สนใจทั่วไป ร้อยละ 19.5 และลูกศิษย์ ร้อยละ 0.5 มีความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้าน
สมุนไพร/สมุนไพรท้องถิ่น ร้อยละ 93.4 ด้านการนวดท้องถิ่น/นวดพ้ืนบ้าน ร้อยละ 74.1 ด้านผดุงครรภ์พ้ืนบ้าน/
การดูแลมารดาหลังคลอด ร้อยละ 49.4 ด้านหมอพ้ืนบ้าน ร้อยละ 64.3 และด้านพิธีกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ร้อยละ 
37.3 และมีการใช้สมุนไพร ร้อยละ 98.8 

3. องค์ประกอบการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์กันและมีอิสระต่อกัน
จ านวน 3 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาค่าไอเกน (Eigenvalues) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 ซึ่งมีค่าไอเกนตั้งแต่ 
1.266-23.234 และองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 77.3 ดังตาราง 1

ตาราง 1 ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวนในแต่ละองค์ประกอบ
การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อองค์ประกอบการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้คล้ายคลึงกันกับตัวแปรที่อยู่ในแต่ละองค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมีตัวแปรย่อย 22 ตัวแปรอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 63.3 น้ าหนักปัจจัยมีค่า
ตั้งแต่ 0.603 - 0.838 องค์ประกอบที่ 2 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมีตัวแปรย่อย 9 ตัวแปรอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 5.2 น้ าหนักปัจจัยมีค่าตั้งแต่ 0.622 – 0.787 และองค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ มีตัวแปรย่อย 3 ตัวแปรอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.7 น้ าหนักปัจจัยมีค่าตั้งแต่ 
0.700 - 0.731 ดังตาราง 2

ตาราง 2 ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor loading) ของตัวแปรการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่อธิบายลักษณะแต่ละองค์ประกอบ
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ล าดับที่ การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ค่าน้ าหนักปัจจัย

องค์ประกอบท่ี 1 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
2 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมาต่อยอดหรือพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการ

ปฏิบัติงาน
0.816

3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

0.797

4 ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบททางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

0.767

5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่มีอยู่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน

0.765

6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน สืบสานหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน

0.759

7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน

0.750

8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

0.747

9 สร้างการมีส่วนร่วมให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมท า และร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

0.746

10 สร้างการมีส่วนร่วมให้หมู่บ้าน/ชุมชน มาเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ 0.708
11 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น 

องค์กรและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
0.693

12 สร้างจิตส านึกของประชาชนและบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ

0.681

13 สร้างโอกาสให้กลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กลุ่มทั่วไป กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้น าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ

0.681

14 สร้างหรือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 0.665
15 สร้างหรือขยายเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปยัง

หมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืน ๆ
0.662

16 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมอพ้ืนบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน

0.658

17 เตรียมและริเริ่มมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 0.654
18 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน/ต าบลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

สุขภาพ
0.643

วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ
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วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ

ล าดับที่ การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ค่าน้ าหนักปัจจัย

องค์ประกอบท่ี 1 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
19 ส่งเสริมบทบาทของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

สุขภาพ
0.624

20 น าต้นทุนหรือผลผลิตต่างๆ ในท้องถิ่นร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมา
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

0.605

21 บริหารจัดการ ติดตามก ากับ ประเมินผล และให้ค าชี้แนะในกระบวนการจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ

0.603

22 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมาผสมผสานกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
ก่อให้เกิดการต่อยอดเป็นกิจกรรมใหม่

0.603

องค์ประกอบท่ี 2 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
1 วิเคราะห์และประเมินการเจ็บป่วยของตนเองอย่างเหมาะสมว่าจะใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านสุขภาพหรือพิจารณาส่งต่อหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน
0.787

2 วิเคราะห์และประเมินการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวและประชาชนในละแวก
บ้านที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมว่าจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพหรือพิจารณา
ส่งต่อหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน

0.750

3 เฝ้าระวังพฤติกรรมของประชาชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 0.737
4 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง สมาชิกใน

ครอบครัว และประชาชนในละแวกบ้านที่รับผิดชอบ 
0.722

5 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในการป้องกันโรคของตนเอง สมาชิกในครอบครัว 
และประชาชนในละแวกบ้านที่รับผิดชอบ 

0.696

6 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในการรักษาสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัว 
และประชาชนในละแวกบ้านที่รับผิดชอบ 

0.658

7 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในฟ้ืนฟูสุขภาพกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้ด้อยโอกาส สมาชิก
ในครอบครัว และประชาชนในละแวกบ้านที่รับผิดชอบ 

0.647

8 ถ่ายทอดประสบการณ์หรือองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กลุ่มทั่วไป กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเด็กและเยาวชน 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้น าชุมชน

0.646

9 สร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ

0.622
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ล าดับที่ การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ค่าน้ าหนักปัจจัย

องค์ประกอบท่ี 3 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
1 รวบรวมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่มีอยู่ในชุมชน เช่น หมอพ้ืนบ้าน 

การนวดพื้นบ้าน การนวดพื้นบ้าน ต ารายาโบราณ สมุนไพร ฯลฯ
0.731

2 จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพโดยมีจดบันทึก รวบรวม 
และเผยแพร่ เช่น สมุนไพร/สมุนไพรท้องถิ่น การนวดท้องถิ่น/นวดพ้ืนบ้าน ผดุง
ครรภ์พื้นบ้าน/การดูแลมารดาหลังคลอด หมอพ้ืนบ้าน พิธีกรรมเก่ียวกับสุขภาพ ฯลฯ

0.706

3 ส ารวจหรือค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่/หมู่บ้าน/ชุมชน

0.700

ตัวแปร ± S.D.

จ านวน (ร้อยละ)

ระดับสูง 
ระดับปาน

กลาง 
ระดับต่ า 

การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 82.73 ± 28.53 49 (6.3) 151 (19.5) 573 (74.1)

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 51.18 ± 19.84 51 (6.6) 148 (19.1) 574 (74.3)

การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 23.43 ± 7.35 68 (8.8) 177 (22.9) 528 (68.3)

การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 8.12 ± 2.82 118 (15.3) 221 (28.6) 434 (56.1)

4. การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 74.1 ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 74.3 องค์ประกอบที่ 2 การ
จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 68.3 และองค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านสุขภาพอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 56.1 ดังตาราง 3

ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (n = 773)

อภิปรายผล
การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมีค่าความ
แปรปรวนมากที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 2
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และน้อยที่สุด
คือ องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถ่ินด้านสุขภาพ
องค์ประกอบที่  1  การพัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอยู่ในระดับต่ า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพน้อยกว่า 4 ครั้งต่อเดือนซึ่งไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อเดือน (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
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เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ. 2564, 23 
สิ งห าคม  2564 , หน้ า  2 - 4 )  ทั้ งนี้  อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านควรปฏิบัติงานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนหรืออย่าง
น้อย 1 ครั้ งต่อสัปดาห์ขึ้น ไป องค์ประกอบนี้ ให้
คว ามส าคัญต่ อการปฏิบั ติ ง านของอาสาสมั คร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการเพ่ิมความสามารถของ
บุคคลในการตัดสิน ใจและเลื อกปฏิบัติ ลด เสี่ ย ง 
สนับสนุนให้ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการลดโอกาส
เสี่ ยงและไม่ เ อ้ือต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ ยง 
ตลอดจนการเข้าถึงการบริการส่งเสริมเทคนิควิธีปฏิบัติ 
โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนท าให้เกิดการปรับปรุง
สถานะสุ ขภาพในบุ คคลหรื อกลุ่ มคนในชุ มชน 
ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยระดมทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมท า
ในชุมชนอย่างเป็นระบบ และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง (กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ, 2556) โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
มาผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ต่อยอดหรือพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบททางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนฟ้ืนฟู สืบสานหรือต่อยอด 
และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่มี
อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยจัดการระบบสุขภาพชุมชน
ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ น าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพมาผสมผสานกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
ก่อให้เกิดการต่อยอดเป็นกิจกรรมใหม่ รวมทั้งน าต้นทุน
หรือผลผลิตต่างๆ ในท้องถิ่นร่วมกับการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
ในหมู่บ้าน/ชุมชน อีกทั้งสร้างจิตส านึกของประชาชน
และบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ สร้างโอกาสให้กลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เช่น กลุ่มทั่วไป กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเด็กและ
เยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้น าชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมอพ้ืนบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริม
บทบาทของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการดูแลสุขภาพด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ตลอดจนสร้างการมีส่วน
ร่วมให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมท า และ
ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพก่อให้เกิดความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ ทั้ งนี้  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านควรสามารถบริหารจัดการ ติดตามก ากับ 
ประเมินผล และให้ค าชี้แนะในกระบวนการจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เตรียมและริเริ่มมาตรการ
ทางสังคมด้านสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน/
ต าบลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น องค์กรและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
ในการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งสร้างหรือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนและขยาย
เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืน ๆ ซึ่งมีความเหมาะสม
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านดีเด่น (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561)
สอดคล้องกับบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านยุคใหม่ มาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ , 2556) และองค์ประกอบการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนตามบทบาทการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเรื้องรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (พงศธร เหลือหลาย, 2564)

องค์ประกอบที่  2 การจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอยู่ในระดับต่ า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพน้อยกว่า 4 ครั้งต่อเดือนซึ่งไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อเดือน (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการใน
กา รปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ข อ งอาส าสมั ค รส า ธ า รณสุ ข

ประจ าหมู่บ้าน พ.ศ. 2564, 23 สิงหาคม 2564
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, หน้า 2-4) ทั้งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ควรปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมากกว่า 4 
ครั้งต่อเดือนหรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป 
องค์ประกอบนี้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการบริหาร
จัดการทุนมนุษย์และองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือใช้
ในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและเป็นแกนน า
ด าเนินการจัดการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ ให้ค าชี้แนะ ประสาน มอบหมายงาน และ
ควบคุมทีมงานให้ด าเนินงานไปตามแผนได้ส าเร็จพร้อม
ทั้งสามารถจัดการตนเอง จัดการครอบครัว จัดการ
ชุมชน และประเมินผลการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556)โดยการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ วิเคราะห์และประเมินการเจ็บป่วยของตนเอง 
สมาชิกในครอบครัว และประชาชนในละแวกบ้านที่
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมว่าจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพหรือพิจารณาส่งต่อหน่วยบริการสุขภาพ
ใกล้บ้าน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาสุขภาพ
ของตนเอง สมาชิกในครอบครัว และประชาชนใน
ละแวกบ้านที่รับผิดชอบ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพในฟ้ืนฟูสุขภาพกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
สมาชิกในครอบครัว และประชาชนในละแวกบ้านที่
รับผิดชอบ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์หรือองค์
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กลุ่มทั่วไป กลุ่มผู้ป่วย 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
ผู้น าชุมชน ซึ่ งมีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น (กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561) สอดคล้องกับบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556) และ
องค์ประกอบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามบทบาท
การปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

(พงศธร เหลือหลาย, 2564)
องค์ประกอบที่  3 การส่งเสริมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอยู่ในระดับต่ า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพน้อยกว่า 4 ครั้งต่อเดือนซึ่งไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อเดือน (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการใน
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน พ.ศ. 2564, 23 สิงหาคม 2564, หน้า 2-4) 
ทั้ งนี้  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ านควร
ปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมากกว่า 4 
ครั้งต่อเดือนหรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป 
องค์ประกอบนี้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย, 6 เมษายน 2560, หน้า 1-90) มีการต่อยอดและ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง (กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2560) โดยการส ารวจ
หรือค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ ในพ้ืนที่ /หมู่บ้าน/ชุมชน 
รวบรวมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่มี
อยู่ในชุมชน เช่น หมอพ้ืนบ้าน การนวดพ้ืนบ้าน การ
นวดพ้ืนบ้าน ต ารายาโบราณ สมุนไพร ฯลฯ และจัดการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพโดยมี
จดบันทึก รวบรวม และเผยแพร่  เช่น สมุนไพร /
สมุนไพรท้องถิ่น การนวดท้องถิ่น/นวดพ้ืนบ้าน ผดุง
ครรภ์พ้ืนบ้าน/การดูแลมารดาหลังคลอด หมอพ้ืนบ้าน 
พิธีกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านดีเด่น (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561)
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สรุปผล
อาสาสมั ค รส า ธ า รณสุ ขประจ า

หมู่บ้านมีผลการปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอยู่ใน
ระดับต่ า และองค์ประกอบการปฏิบัติงานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

ข้อเสนอแนะ
1.  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(อปท.) ควรน าไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบาย 
ทิศทาง และขอบเขตการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน
มากยิ่ งขึ้น และสร้างแนวทางการพัฒนาผลการ
ปฏิ บั ติ ง า นภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ขภาพของ
อ า ส า ส มั ค ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ป ร ะ จ า ห มู่ บ้ า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การพัฒนาเครื่องมือประเมินผล
การปฏิบัติงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพ้ืนที่อ่ืน ควร
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาของตั วแปรให้
สอดคล้ องกับบริบทของ พ้ืนที่ ก่ อนน า ไป ใช้ จริ ง 
เนื่ องจากการวิจัยครั้ งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
ซึ่งอาจแตกต่างด้านบริบทกับพ้ืนที่จังหวัดอื่น ๆ
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FACTORS AFFECTING THE ELDERLY DEPENDENDENCY CARE AMONG FAMILY 

VOLUNTEERS IN SI SATCHANALAI DISTRICT, SUKHOTHAI PROVINCE 

ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การดแูลผู้สงูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิของ

อาสาสมคัรประจ าครอบครัว อ าเภอศรีสชันาลยั จังหวัดสโุขทยั

เตชทัต หอมบุปผา

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ

พ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครประจ า
ครอบครัว จ านวน 370 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ เชิ งพรรณนาและสถิติ วิ เคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัย  พบว่า  ความรู้ 
เจตคติ และการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงอยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้บทบาทและแรงสนับสนุนทางสังคม
อยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีอ านาจพยากรณ์การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัวสูง
ที่สุดคือ เจตคติ (Beta = 0.552) แรงสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.171) และการรับรู้บทบาท (Beta = 0.122)
ตามล าดับ ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวร่วมพยากรณ์การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัวได้ ร้อยละ 11.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสร้างเจตคติ สร้างการรับรู้บทบาท และให้แรงสนับสนุนทางสังคมแก่อาสาสมัครประจ าครอบครัว 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ ภาวะพ่ึงพิง อาสาสมัครประจ าครอบครัว
Abstract

This descriptive research aimed to study the factors affecting the elderly
dependency care among family volunteers in Si Satchanalai District, Sukhothai Province. The
samples in the study were 370 family volunteers. The systematic random sampling method was
used for the sample selection. A questionnaire was used as the instrument for data collection.
Descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis were used for data analysis. The
study results showed that the knowledge, attitudes, and elderly dependency care were at a
moderate level, role perception and social support were at a high level. The factor with the
highest predictive power on the elderly dependency care among family volunteers was
attitudes (Beta = 0.552), followed by social support (Beta = 0.171), and role perception (Beta =
0.122), respectively. Three predictors could co-predict the elderly dependency care among
family volunteers at 11.5% with a statistical significance of 0.05. These research results indicate
that related agencies should boost attitudes, role perception, and social support for family
volunteers.

Keyword : Elderly, Dependency, Family volunteers
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บทน า
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

(Aging society) ตั้งแต่ปี 2548 ตามค านิยามของ
องค์การสหประชาชาติที่ก าหนดสัดส่วนของประชากรที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10.0 ของจ านวน
ประชากร ซึ่ งจะเข้าสู่ สั งคมสู งอายุ โดยสมบูรณ์ 
(Complete - Aging society) เมื่อมีสัดส่วนของ
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 20.0 และเข้า
สู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super - Aging society) 
เมื่อมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อย
ละ 28.0 ส าหรับสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ในปี 2564 มี
ประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 17.8 ของจ านวน
ประชากรไทยทั้งประเทศ ตามการคาดประมาณการ
ประชากรประเทศไทยของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่าในปี 
2566 จะมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 20.7 ของ
จ านวนประชากรไทยทั้งประเทศ และคาดว่าในปี 2578 
จะมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 28.6 ของจ านวน
ประชากรไทยทั้งประเทศ (กรมอนามัย , 2559) ใน
ขณะเดียวกัน จ านวนผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน (ติดบ้าน) และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิง (ติดเตียง) ก็มีมากขึ้นตามไปด้วยจ าเป็นต้องมี
สมาชิกในครอบครัวที่มีความรู้และแนวทางการดูแลที่
ถูกต้อง กระทรวงสาธารณสุขได้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกในครอบครัวที่คัดเลือกมาเป็นอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อสค.) เพ่ือให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้
ถูกต้องและเหมาะสม ส่วนผู้สูงอายุติดสังคมได้ส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว
เพ่ือให้ผู้สูงอายุให้ดูแลตนเองได้ และสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปช่วยเหลือและดูแลสมาชิกในครอบครัวและ
เพ่ือนผู้สูงอายุด้วยกันเองให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
และกลับมาพ่ึงตนเองได้ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 
2559)

กระทรวงสาธารณสุ ข  โดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ (2559) ได้ด าเนินงานสร้าง
เครือข่ายสู่ครัวเรือนโดยการสร้างความรู้ด้านสุขภาพให้
คนไทยได้เรียนรู้ที่จะป้องกันดูแลตัวเองในเบื้องต้นทั้ง
การป้องกันโรคในทุกกลุ่มวัยและส่งต่อไปยัง

ชุมชนรอบข้างด้วยการมีอาสาสมัครประจ าครอบครัว 
โดยการให้น าบุตรหลาน ญาติ สมาชิกในครอบครัว 
หรือผู้ดูแลมาเข้ารับการอบรมหรือเรียนรู้ร่วมกับญาติที่
ป่วยว่าควรจะดูแลอย่างไร และจะท าอย่างไรให้คนใน
ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง สนับสนุนการด าเนินงาน
โดยชุมชนและเชื่อมโยงต่อยอดการดูแลสุขภาพจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ านเข้า ไปใน
ครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแล
ตนเองได้ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน หากมีผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัว
ต้องได้รับการดูแลซึ่งบุคคลที่ดีและเหมาะสมที่สุดก็คือ
สมาชิกในครอบครัว กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด
เป้าหมายว่าหนึ่งครอบครัวจ าเป็นต้องมีอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งคนที่สามารถดูแล
สุขภาพตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งจะท าให้ครอบครัว
ได้รับการถ่ายทอดความรู้สม่ าเสมอท าให้เกิดทักษะทั้ง
ในระดับบุคคลและครอบครัวในการวิเคราะห์ สามารถ
จัดการความเสี่ยง ภัยสุขภาพ และดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการจัดการสุขภาพทุกกลุ่ม
วัยตามแต่สมาชิกที่มีในครอบครัวตนเอง รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาของชุมชนเป็น
รูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
ครอบครัวที่จะเชื่อมต่อและช่วยเสริมการด าเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้เป็นอย่าง
ดี โดยเริ่มด าเนินการครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2559 เป็นต้นมา (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559)

ในปี 2564 จังหวัดสุโขทัยมีประชากร
ผู้สูงอายุ จ านวน 109,860 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 
ของจ านวนประชากรทั้งจังหวัดสุโขทัย โดยอ าเภอเมือง
สุโขทัยมีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 17.0 
รองลงมาคือ อ าเภอศรีสัชนาลัย ร้อยละ 16.0 และน้อย
ที่สุดคือ อ าเภอศรีนคร ร้อยละ 4.5 ซึ่งผู้สูงอายุได้รับ
การคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ าวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) 
จ านวน 76,115 คน คิดเป็นร้อยละ 69.28 พบว่า 
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 97.5 ผู้สูงอายุเป็น  

กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 1.99 และผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม
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ติดเตียง ร้อยละ 0.5 โดยอ าเภอที่คัดกรองความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจ าวันมากที่สุดคือ อ าเภอ
บ้านด่านลานหอย ร้อยละ 91.9 รองลงมาคือ อ าเภอ
ศรี สั ช นาลั ย  ร้ อยละ 86 . 7  และอ า เ ภอศรี นคร 
ร้อยละ 82.3 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย , 
2564) ซึ่งได้รับการดูแลจากอาสาสมัครประจ าครอบครัว
ที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ทีอ่ยู่ในภาวะพ่ึงพิง ติดบ้าน ติดเตียง (Long Term Care: 
LTC) จ านวน 15,331 คน โดยอ าเภอเมืองสุโขทัยมีอาสา 
สมัครประจ าครอบครัวที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ติดบ้าน 
ติดเตียงมากที่สุด ร้อยละ 26.3 รองลงมาคือ อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย ร้อยละ 24.4 และน้อยที่สุดคือ อ าเภอศรี
นคร ร้อยละ 1.6 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2560) 
ประกอบกับรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย พบว่า 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง จ านวน 239 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 ได้รับการดูและจากอาสาสมัครประจ า
ครอบครั ว  ร้ อยละ 100 .0  และผลการประเมิน
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวันของ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง พบว่า ผู้สูงอายุติดเตียง
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ดีขึ้นและเปลี่ยนมา
เป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 2.1 (ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอศรีสัชนาลัย, 2563)

อาสาสมัครประจ าครอบครัวยังไม่
สามารถดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้อย่างเต็ม
ความสามารถเนื่องจากไม่มีประสบการณ์การดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงมาก่อนจึงขาดความมั่นใจใน
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงถึงแม้จะผ่านการ
ฝึกอบรมมาแล้วก็ตาม (วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ, ปาหนัน 
พิชยภิญโญ และสุนีย์ ละก าปั่น, 2564) นอกจากนี้ยังมี
ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (ยุทธนา 
แยบคาย และวัลยา ตูพานิช,2564) 

ทั้งนี้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบ
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของอาสาสมัครประจ าครอบครัว (ยุทธนา แยบ
คาย และวัลยา ตูพานิช, 2564) และปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติ งานตามสมรรถนะของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (ยุทธนา แยบคาย และมุจลินท์ แปงศิริ , 
2564) อย่างไรก็ตาม ไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว ซึ่งผลการวิจัยจะน าไปใช้ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ ในภาวะพ่ึงพิงของ
อาสาสมัครประจ าครอบครัว ทบทวนความรู้และเพ่ิมพูน
ทักษะการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงเพ่ือให้น า
ความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและเพ่ิมประสิทธิผลในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของ
อาสาสมัครประจ าครอบครัวและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วิธีการศึกษา

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
research)ค รั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงาน
สาธารณสุขจั งหวัดสุ โขทัย  โครงการ เลขที่  COA 
No. 40/2021 เอกสารรับรองเลขที่่ IRB No. 45/2021 
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 วิธีทบทวนแบบยกเว้น 
(Exemption review)
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ 
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย จ านวน 3,542 คน (กรมสนับสนุบริการ 
สุขภาพ, 2560) ค านวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรการ
ประมาณการค่าเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา 
และฐิตา วานิชย์บัญชา , 2558) ได้ขนาดตัวอย่าง 
จ านวน 347 คน และสุ่มตัวอย่างส ารองไว้ ร้อยละ 10 
รวมเป็นจ านวน 370 คน ใช้การสุ่มแบบเป็นระบบ 
(Systematic random sampling technique) โดยมี
เกณฑ์การคัดเข้าคือ กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิง ติดบ้าน ติดเตียง มีระยะเวลาการเป็น
อาสาสมัครประจ าครอบครัวอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 
และยินดีให้ข้อมูล ซึ่งมีเกณฑ์การคัดออกคือ กลุ่ม
ตัวอย่างมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง กะทันหัน ไม่สามารถ
ให้ข้อมูลได้ และปฏิเสธหรือถอนตัวจากโครงการวิจัย

2.  เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้

ส่ วนที่  1  ข้ อมู ลคุณลักษณะทาง
ประชากร ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน บทบาทใน
ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาใน
การเป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว และการมี
ต าแหน่งอื่นในชุมชน ลักษณะค าถามเป็นเลือกตอบและ
เติมค าลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 2 ความรู้ พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี 
Knowledge Attitude Practice (KAP) ของ Bloom 
(1965) จ านวน 20 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นปลายปิด 
แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกตอบแบบถูก-ผิด มีเกณฑ์การ
ให้คะแนน คือ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน 

ถ้าตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน การ
แปลความหมายคะแนนความรู้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
โดยใช้เกณฑ์ของ Bloom (1975) คือ ความรู้อยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 80 ขึ้นไป ความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 60-79 และความรู้อยู่ในระดับต่ า น้อย
กว่าร้อยละ 60 โดยมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 (Rovinelli & Hambleton, 1977)
และค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตร KR-21 ของคู เดอร์
ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) เท่ากับ 0.70 (Kuder
& Richardson, 1937)

ส่วนที่ 3 เจตคติ พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี 
Knowledge Attitude Practice (KAP) ของ Bloom 
(1965) จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับคือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ข้อค าถามเชิง
บวก ให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามล าดับ 
และข้อค าถามเชิงลบ ให้คะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 คะแนน
ตามล าดั บ  คะแนนเต็ ม  50  คะแนน การแปล
ความหมายคะแนนเจตคติแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้
เกณฑ์ของ Bloom (1975) คือ เจตคติอยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เจตคติอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
60-79 และเจตคติอยู่ในระดับต่ า น้อยกว่าร้อยละ 60 
โดยมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
(Rovinelli & Hambleton, 1977) และค่าความเชื่อมั่น
ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) เท่ากับ 0.88 (Cronbach, 1984)

ส่วนที่ 4 การรับรู้บทบาท พัฒนาขึ้น
จากทฤษฎีการรับรู้บทบาท (Allport, 1968) จ านวน  
10 ข้อเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
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ค่า (Rating scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5, 4, 3, 
2 และ 1 คะแนน ตามล าดับ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
การแปลความหมายคะแนนการรับรู้บทบาทแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Bloom (1975) คือ 
การรับรู้บทบาทอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 80 ขึ้นไป การ
รับรู้บทบาทอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60-79 และ
การรับรู้บทบาทอยู่ในระดับต่ า น้อยกว่าร้อยละ 60 
โดยมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 (Rovinelli & Hambleton, 1977) และค่าความ
เชื่อมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.93 
(Cronbach, 1984)

ส่วนที่  5 แรงสนับสนุนทางสังคม 
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของ 
House (1981)  จ านวน 17 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับคือ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ และไม่เคยได้รับ โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนคือ 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คะแนนเต็ม 51 
คะแนน การแปลความหมายคะแนนแรงสนับสนุน
ทางสังคมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ 
Bloom (1975) คือ แรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป แรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 60-79 และแรงสนับสนุนทางสังคม
อยู่ในระดับต่ า น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยมีค่าดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 (Rovinelli & Hambleton, 
1977) และค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 
0.94 (Cronbach, 1984)

ส่วนที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ ใน
ภา ว ะ พ่ึ ง พิ ง  พัฒนาขึ้ น จ ากทฤษฎี  Knowledge 
Attitude Practice (KAP) ของ Bloom (1965) จ านวน 
15 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับคือ ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง 
น้อยครั้ง และไม่เคย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 5, 
4, 3, 2 และ 1 คะแนน 

ตามล าดั บ  คะแนนเต็ ม  75  คะแนน การแปล
ความหมายคะแนนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้ เกณฑ์ของ Bloom 
(1975) คือ การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 80 ขึ้นไป การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิงอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60-79 และ
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงอยู่ในระดับต่ า น้อย
กว่าร้อยละ 60 โดยมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 (Rovinelli & Hambleton, 1977) 
และค ่าความเชื ่อมั ่นด ้วยส ูตรส ัมประส ิทธิ ์อ ัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 
0.99 (Cronbach, 1984)

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท า
หนังสือความอนุ เคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัยถึงโรงพยาบาล
ศรีสัชนาลัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุก
แห่งในอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เ พ่ือให้
อาสาสมัครประจ าครอบครัวตอบแบบสอบถามใน
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 
โดยมีอัตราการตอบกลับแบบสอบถาม ร้อยละ 100 ซึ่ง
ภายในแบบสอบถามจะไม่มีการระบุชื่ อของกลุ่ม
ตัวอย่าง ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับ
และไม่น ามาเปิดเผย การศึกษาครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบ
ใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
ครบเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน 
และความถูกต้องของแบบสอบถาม ระบุรหัส บันทึกลง
คอมพิวเตอร์แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลการวิจัยใน
ล าดับต่อไป

4 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล  ผู้ วิ จั ย
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ
การใช้สถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 1) 
การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน บทบาทในครอบครัว จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว และการมีต าแหน่งอ่ืนในชุมชน โดยใช้สถิติ  

จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด 2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
โดยใช้สถิติการวิ เคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis) ทั้งนี้ 
ก่อนการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนได้ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น จ านวน 5 ข้อ (Hair, 
Black, Babin & Anderson, 2012) พบว่า ตัวแปร
ตามมีระดับการวัดแบบอันตรภาค มีความคลาดเคลื่อน

เป็น อิสระต่อกันและมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 
ลักษณะการกระจายของตัวแปรตามเหมือนกันทุกค่า
ของตั ว แปรท าน าย  (Homoscedasticity) ความ 
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นแบบเส้นตรง ตัวแปรไม่มี
ความคลาดเคลื่อนในการวัด (Measurement error)
และตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่ า
หรือไม่มีภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 
และ 3) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็น
เกณฑ์ในการยอมรับสมมุติฐาน

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.5 อายุเฉลี่ย 48.65 ปี ต่ าสุด 21 ปี และสูงสุด 70

ปีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ โสด ร้อยละ 14.3 และน้อยที่สุดคือ หย่า/แยกกันอยู่ 
ร้อยละ 4.9 มีระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 42.2 รองลงมาคือ มัธยมปลาย/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 24.3 และน้อยที่สุดคือ ปริญญาตรี ร้อยละ 4.6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อย
ละ 63.2 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 22.7 และน้อยที่สุดคือ พนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ/นักการเมืองท้องถิ่น 
ร้อยละ 2.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,658.78 บาท ต่ าสุด 2,000 บาท และสูงสุด 30,000 บาท มีบทบาทในครอบครัว
เป็นสมาชิกครอบครัว ร้อยละ 62.2 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนมากที่สุด ร้อยละ30.3 รองลงมาคือ 3 คน 
ร้อยละ 23.8 และน้อยที่สุดคือ 9 คน ร้อยละ 0.3 และ 10 คน ร้อยละ 0.3 มีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัวเฉลี่ย 3.56 ปี ต่ าสุด 1 ปี และสูงสุด 6 ปี และมีต าแหน่งอื่นในชุมชน ร้อยละ 70.8

2. ความรู้ เจตคติ การรับรู้บทบาท แรงสนับสนุนทางสังคม และการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัว

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เจตคติที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง และการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนการรับรู้บทบาทเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง และแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงอยู่ในระดับสูง ดังตาราง 1

ตัวแปร S.D. การแปลผล
ความรู้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 14.69 1.87 ปานกลาง
เจตคติ (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) 37.44 6.00 ปานกลาง
การรับรู้บทบาท (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) 40.26 5.30 สูง
แรงสนับสนุนทางสังคม (คะแนนเต็ม 51 คะแนน) 44.93 7.50 สูง
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง (คะแนนเตม็ 75 คะแนน) 54.68 19.78 ปานกลาง

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ เจตคติ การรับรู้บทบาท แรงสนับสนุนทางสังคม 
และการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของกลุ่มตัวอย่าง (n = 370)
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3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัว
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัว เรียงล าดับ

ตามความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 
ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 คือ เจตคติ โดยมีผลทางบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิงซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 6.9 (R2 = 0.069) โดยเมื่อคะแนนเจตคติเพิ่มขึ้น 1 
คะแนน คะแนนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงจะเพ่ิมขึ้น 0.552 คะแนน (b = 0.552) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือก
เข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2 คือ แรงสนับสนุนทางสังคม โดยมีผลทางบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 10.4 (R2 Change = 0.035, R2= 0.104) 
โดยเมื่อคะแนนแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ิมขึ้น 1 คะแนน คะแนนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงจะเพ่ิมขึ้น 
0.450 คะแนน (b = 0.450) และตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 3 คือ การรับรู้บทบาท โดย
มีผลทางบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.1 
เป็นร้อยละ 11.5 (R2 Change = 0.011, R2 = 0.115) โดยเมื่อคะแนนการรับรู้บทบาทเพ่ิมขึ้น 1 คะแนน คะแนน
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะเพิ่มขึ้น 0.456 คะแนน (b = 0.456) ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวแปร
สามารถร่วมกันพยากรณ์การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัวได้ ร้อยละ 11.5 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ ความรู้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน บทบาทในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาในการเป็น
อาสาสมัครประจ าครอบครัว และการมีต าแหน่งอ่ืนในชุมชน ไม่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของ
อาสาสมัครประจ าครอบครัว ดังตาราง 2

ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ   
พ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัว (n = 370)

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 Change Beta b s.e. of b t p-value
เจตคติ 0.069 0.069 0.167 0.552 0.187 2.951 0.003
แรงสนับสนุนทางสังคม 0.104 0.035 0.171 0.450 0.135 3.333 0.001
การรับรู้บทบาท 0.115 0.011 0.122 0.456 0.215 2.122 0.034

Constant (a) = -4.516, R = 0.339, R2= 0.115, Adjusted R2 = 0.108, F = 15.848, p<0.05, MSE = 349.023

โดยสามารถเขียนสมการในการพยากรณ์การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว ในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้

การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัว = -4.516 + 0.552 (เจต
คต)ิ + 0.450 (แรงสนับสนุนทางสังคม) + 0.456 (การรับรู้บทบาท) 
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ

การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว พบว่า ตัวแปรเจตคติ แรงสนับสนุน
ทางสังคม และการรับรู้บทบาท ร่วมกันพยากรณ์การ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัวได้ ร้อยละ 11.5 

1. เจตคติมีผลทางบวกต่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว เมื่อเจตคติเพ่ิมขึ้นจะมีการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัวเพ่ิมขึ้น 
อธิบายได้ว่าอาสาสมัครประจ าครอบครัวเป็นผู้ดูแล
สุขภาพของครอบครัวตนเองโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ 
และไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงจะไม่เรียกร้องสิ่งตอบ
แทนใด ๆ นอกเหนือจากการได้ช่วยเหลือคนใน
ครอบครัวและผู้อ่ืนได้พ้นทุกข์ มีความสุข และมีสุขภาพ
ดีด้วยจิตเมตตาเป็นส าคัญ (กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ, 2559) ทั้งนี้ อาสาสมัครประจ าครอบครัวยัง
เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา สมัครใจ มีความพร้อมที่จะดูแล
สุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและได้รับการ
ยอมรับจากครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงถือได้ว่าเป็น
บุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ อ่ืน 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม (กระทรวงสาธารณสุข , 
2559) ซึ่งเจตคติมีรากฐานมาจากความเชื่อหรือความรู

สึกท่ีสั่งสมมาท้ังทางบวกและทางลบเชื่อมโยงระหว่าง
ความรู้กับการปฏิบัติพฤติกรรมประกอบด้วยการสังเกต 
การลงมือปฏิบัติ ความถูกต้อง ความต่อเนื่อง และความ
เป็นธรรมชาติ เมื่อลงมือปฏิบัติบ่อยครั้งจนเกิดเป็น
ทักษะการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ดี (Bloom, 
1965)

2 .  แรงสนับสนุนทางสั งคมมี ผล
ทางบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของ
อาสาสมัครประจ าครอบครัว เมื่อแรงสนับสนุนทาง
สังคมเพ่ิมขึ้นจะมีการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง
ของอาสาสมัครประจ าครอบครัวเพ่ิมข้ึน 

อธิบายได้ว่า อาสาสมัครประจ าครอบครัวได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้นจะมีการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมมากขึ้น (House, 1981) 
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางการ
สนับสนุนด้านแหล่งวิชาการและสิ่งสนับสนุน ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านงบประมาณ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดความรู้สม่ าเสมอท าให้เกิดทักษะทั้งในระดับ
บุคคลและครอบครัวในการวิเคราะห์ การจัดการความ
เสี่ยง ภัยสุขภาพ และดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคไต
เรื้ อรั ง  ผู้ สู งอายุ  ผู้ ป่ วย โรคไม่ติ ดต่อเรื้ อรั ง  และ
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนประชาชน 5 กลุ่มวัยตามแต่
สมาชิกที่มีในครอบครัวตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาของชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการมีส่วนของประชาชนในระดับครอบครัวที่จะ
เชื่อมต่อและช่วยเสริมการด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี (กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) โดยใช้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
และอาสาสมัครประจ าครอบครัว (จีรวรรณ หัสโรค์, 
2561) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของยุทธนา แยบคาย 
และมุจลินท์ แปงศิริ (2564) พบว่า แรงสนับสนุนทาง
สั งคมมีผลต่อการปฏิบัติ งานตามสมรรถนะของ
อาสาสมัครประจ าครอบครัว 

3. การรับรู้บทบาทมีผลทางบวกต่อ
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว เมื่อการรับรู้บทบาทเพ่ิมขึ้นจะมีการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัวเพ่ิมขึ้น อธิบายได้ว่า อาสาสมัครประจ า
ครอบครัวมีการรับรู้บทบาทเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่
อยู่ ในภาวะพ่ึงพิงอยู่ ในระดับสูงท าให้ เกิดการรับรู้
บทบาทที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเห็น
ประโยชน์หรือความส าคัญจากการรับรู้บทบาทที่จะ
เกิดขึ้นว่าจะช่วยให้มีการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ  

พ่ึงพิงดีขึ้น (Allport, 1968) ซึ่งภายในหลักสูตรฝึก
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ฝึกอบรมอาสาสมัครประจ าครอบครัวมีเนื้อหาวิชาแกน
หลักพ้ืนฐานให้อาสาสมัครประจ าครอบครัวควรรับรู้
เกี่ยวบทบาทอาสาสมัครประจ าครอบครัวและการเชื่อม
เครือข่ายกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
เพ่ือให้อาสาสมัครประจ าครอบครัวจะเป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติตนเองด้านสุขภาพอนามัยที่
ถูกต้องดูแลสุขภาพด้วยตนเองแก่สมาชิกในครอบครัว
ได้ เหมาะสมกับโรค ความเสี่ยง ภัยสุขภาพ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้ 
เชื่อมโยง ส่งต่อเป็นเครือข่ายสานต่อการดูแลสุขภาพ
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่างเป็น
ร่างแหเดียวกัน ไม่ซ้ าซ้อนกัน (กระทรวงสาธารณสุข, 
2559) โดยเฉพาะอาสาสมัครประจ าครอบครัวที่ดูแล
กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ควรมีทีมสหวิชาชีพเป็นพ่ี
เลี้ยงให้กับอาสาสมัครประจ าครอบครัวเพราะต้องดูแล
สุขภาพแบบองค์ รวม  กลุ่ มผู้ ป่ วย ไตวายควรใช้
กระบวนการกลุ่มในการเฝ้าระวังการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ควรให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับอาสาสมัครประจ าครอบครัว  โดยใช้ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เป็นสถานที่ในการ
คัดกรองสุ ขภาพและพบปะระหว่ า งผู้ ป่ ว ยและ
อาสาสมัครประจ าครอบครัวในการติดตามพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ ป่ วยด้ วย เทคนิคการจับคู่ ระหว่ า ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว (จีรวรรณ หัสโรค์ , 2561) ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของยุทธนา แยบคาย และ
วัลยา ตูพานิช (2564) พบว่า การรับรู้บทบาทมีผลต่อ
การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว และสอดคล้องกับผลการวิจัยของยุทธนา 
แยบคาย และมุจลินท์ แปงศิริ (2564) พบว่า การรับรู้
บทบาทมีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ
อาสาสมัครประจ าครอบครัว

4. ตัวแปรอ่ืน ๆ ได้แก่ ความรู้ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน บทบาทในครอบครัว จ านวน
สมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว และการมีต าแหน่งอ่ืนในชุมชน ไม่มี
ผลต่อการดูแลผู้ สู งอายุที่ อยู่ ในภาวะ พ่ึงพิงของ
อาสาสมัครประจ าครอบครัว อธิบายได้ว่า ตัวแปรเจต
คติ แรงสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้บทบาท มี
อ านาจพยากรณ์การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง
ของอาสาสมัครประจ าครอบครัวได้ ร้อยละ 11.5
ซึ่งนอกเหนือจากนั้นเป็นตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้มี
การศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้อาจจะมีผลต่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว ร้อยละ 88.5

สรุปผล
อาสาสมัครประจ าครอบครัวมีความรู้ 

เจตคติ และการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงอยู่ใน
ระดับปานกลาง การรับรู้บทบาทและแรงสนับสนุนทาง
สังคมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัว 
ได้แก่ เจตคติ แรงสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้
บทบาท ตามล าดับ ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัวร่วมกัน
พยากรณ์การดูแลผู ้ส ูงอายุที ่อยู ่ในภาวะพึ่งพิงของ
อาสาสมัครประจ าครอบครัวได้ ร้อยละ 11.5 ส่วนตัว
แปรอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัว

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้

1 .  ส านักงานสาธารณสุขจั งหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ควรฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงให้แก่อาสาสมัครประจ า
ครอบครัวเพ่ือเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิงให้อยู่ในระดับสูง
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2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ควรสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและการรับรู้บทบาท
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงให้แก่
อาสาสมัครประจ าครอบครัวอย่างต่อเนื่ องและ
สม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพ่ือให้อาสาสมัครประจ าครอบครัว
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

3. ส านักงานสาธารณสุขจั งหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ควรเพ่ิมแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงให้แก่อาสาสมัครประจ า
ครอบครัวอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้อาสาสมัครประจ า
ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้ดีอย่าง
ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูแล

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ า

ครอบครัว โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) หรื อ กา ร วิ จั ย เ ชิ ง ผสมผสาน  (Mixed 
methods research) เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่มีผล
ต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัวที่อาจนอกเหนือจากการวิจัยในครั้งนี้

2. ควรพัฒนาระบบการสนับสนุนการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัวโดยให้แรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ า
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพียงพอ และเหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลจาก
อาสาสมัครประจ าครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ควรพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม
ฟ้ืนฟูความรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัว โดยทบทวน
ความรู้และเพ่ิมพูนทักษะการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงของอาสาสมัครประจ าครอบครัวเพ่ือให้น าความรู้
ไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและเพ่ิม
ประสิทธิผลในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงให้ดี
ยิ่งขึ้น
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Anemia in pregnant women attending antenatal care at Khlong Khlung Hospital,

Khlong Khlung District, Kamphaeng Phet Province

ภาวะโลหิตจางในสตรีตัง้ครรภท์ีม่าฝากครรภ ์

โรงพยาบาลคลองขลงุ อ าเภอคลองขลงุ จังหวัดก าแพงเพชร

อาทิน ค าซาว, พย.ม.

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคลองขลุง

บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองชนิดศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะ

โลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ โรงพยาบาลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย 
2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ สตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ จ านวน 220 คน ได้จากการสุ่มด้วยการจับฉลากแบบไม่คืน เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเวชระเบียนด้วยแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ Chi-square test, Fisher’s exact test และ Odds ratio และขั้นตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างคือ สตรี
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง จ านวน 64 คน ได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยกลุ่มทดลองเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และ Paired Sample’s t-test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า อัตราความชุกของภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ เท่ากับ 29.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ อายุ (Crude OR = 2.289; 95%CI: 1.052–4.983; p–value = 0.037) 
จ านวนครั้งของการตั้งครรภ์ (Crude OR = 0.429; 95%CI: 0.232–0.791; p–value = 0.007) อายุครรภ์ที่ฝาก
ครรภ์ครั้งแรก (Crude OR = 0.289; 95%CI: 0.156–0.534; p–value<0.001) สถานบริการที่ฝากครรภ์ (Crude 
OR = 0.281; 95%CI: 0.113–0.699; p–value = 0.006) การได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก/วิตามิน (Crude OR = 
0.186; 95%CI: 0.096–0.361; p–value<0.001) และจ านวนครั้งของการฝากครรภ์ (Crude OR = 3.267; 
95%CI: 1.732–6.160; p–value<0.001) และภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001

ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การฝากครรภ์ให้แก่สตรีตั้งครรภ์ สามี และญาติ เพ่ือให้มีการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ การฝากครรภ์
คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ และควรติดตามภาวะสุขภาพของมารดาและทารกหลังคลอดในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ที่
มีภาวะโลหิตจาง
ค าส าคัญ : ภาวะโลหิตจาง สตรีตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ 
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ABSTRACT 
The one–group quasi–experimental research were measured before and after this 

experiment. The objective of this study was to study anemia in pregnant women attending 
antenatal care at Khlong Khlung Hospital Khlong Khlung District Kamphaeng Phet Province. It 
consisted of two steps: Step 1 was to study the prevalence and factors associated with anemia 
among pregnant women. The sample group was 220 pregnant women attending antenatal care. 
Obtained at random with a non–return drawing collect data from medical records with record 
form and questionnaires. Data were analyzed using frequency distribution statistics, percentage 
Chi–square test, Fisher’s exact test and Odds ratio and step 2, a study on the effectiveness of a 
program for the prevention and treatment of iron deficiency anemia in pregnant women. The 
sample group was 64 pregnant women with anemia were selected from a specific sample group. 
The experimental group participated in activities according to the prevention and solution of 
iron deficiency anemia in pregnant women, data were analyzed with frequency distribution 
statistics, percentages, and Paired Sample’s t–test, and qualitative data were analyzed with 
content analysis. 

Result: The prevalence rate of anemia among pregnant women was 29.1, Factors 
associated with anemia in pregnant women were age (Crude OR = 2.289; 95%CI: 1.052–4.983; 
p–value = 0.037), number of episodes of pregnancies (Crude OR = 0.429; 95%CI: 0.232–0.791; 
p–value = 0.007), gestational age at first antenatal (Crude OR = 0.289; 95%CI: 0.156–0.534; 
p–value<0.001), antenatal care home (Crude OR = 0.281; 95%CI: 0.113–0.699; p–value = 0.006), 
receiving iron/vitamin fortified (Crude OR = 0.186; 95%CI: 0.096–0.361; p–value<0.001) and 
number of antenatal care visits (Crude OR = 3.267; 95%CI: 1.732–6.160; p–value<0.001), and 
after participating in the prevention and treatment program for iron deficiency anemia in 
pregnant women. The experimental group had higher mean erythrocyte concentrations than 
before participating in the program, statistically significant at 0.001.

The results of this research show that relevant agencies should train, educate and build 
good attitudes towards antenatal care for pregnant women, their husbands and their relatives, 
to have the first antenatal care within 12 weeks, complete 5 quality antenatal care according to 
the criteria and should monitor the health of the mother and the baby after delivery in 
pregnant women with anemia.
Keyword : Anemia, pregnant women, Antenatal care
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บทน า 
ภาวะโลหิตจางเกิดจากความผิดปกติ

ในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดง สาเหตุเกิดจากความ
ผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของการสร้ าง ฮีโมโกลบิน 
(Hemoglobin) ภาวะขาดสารอาหาร โรคติดเชื้อ โรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง และการขาดธาตุเหล็ก สืบเนื่องจาก
พฤติกรรมโภชนาการที่ไม่เหมาะสมท าให้ระดับความ
เข้มข้นของเม็ดเลือดแดงลดลงเกิดภาวะโลหิตจางได้
โดยพบว่าประมาณร้อยละ 80.0 ของภาวะโลหิตจางใน
หญิงตั้งครรภ์เกิดจากที่มี ธาตุเหล็กไม่พอที่จะป้อนให้
เม็ดเลือดแดง ซึ่งเหล็กเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในเม็ด
เลือดแดงและการสร้างฮีโมโกลบิน (Hemoglobin)
ไมโอโกลบิน (Myoglobin) และเอนไซม์ (Enzyme)
(พีรพงศ์ อินทศร, 2553) หากไม่ได้รับการรักษาด้วยยา
เม็ดเสริมธาตุเหล็กอาจท าให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
คลอดก่อนก าหนด ความทนในการเสียเลือดในระหว่าง
คลอดได้น้อย เกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดได้ง่าย
(พันธิพา จารนัย และคณะ, 2561) ส่วนอุบัติการณ์ภาวะ
โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ของประเทศไทยพบค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 23–30 สาเหตุภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ 
ได้แก่การขาดสารอาหารจ าพวกธาตุเหล็กและกรด
โฟลิกการเสียเลือดจากการมีพยาธิปากขอโลหิตจาง
จากอะพลาสติก (Aplastic Anemia) โรคทางพันธุกรรม
เช่นธาลัสซีเมียโรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายรวมถึงการตก
เลือดก่อนคลอด

การฝากครรภ์ถือว่าเป็นพฤติกรรม
สุขภาพที่ส าคัญอย่างหนึ่งของหญิงตั้งครรภ์เพราะจะ
ได้รับการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาเพ่ือป้องกันความ
ผิดปกติหรือลดโอกาสเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ตั้งครรภ์ เช่น โรคพิษแห่งครรภ์ เบาหวานขณะตั้งครรภ์
และภาวการณ์ตกเลือด เป็นต้นสถานการณ์การ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กของประเทศไทย ระหว่าง
ปี พ.ศ.2560–2562 พบว่าร้อยละของหญิงตั้งครรภ์

ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 
12 สัปดาห์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 66.91, 
74.74, 80.59 และร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ดูแลก่อนคลอดครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์มีแนวโน้มความ
ครอบคลุมเพ่ิมสูงขึ้นเท่ากับร้อยละ 53.94, 62.86, 70.28 
(ดาราวรรณ มณีกลุทรัพย์ และคณะ, 2563) เช่นเดียวกับ
ผลการด าเนินงานของคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลคลองข
ลุง จังหวัดก าแพงเพชร (ปีพ.ศ.2560–2562) งานอนามัย
แม่และเด็กมีความครอบคลุมของการด าเนินกิจกรรมมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยอัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
ของหญิงตั้งครรภ์เท่ากับร้อยละ 71.62, 90.59, 94.74
และร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด
ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ความครอบคลุมมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้นเท่ากับร้อยละ 60.40, 81.57, 84.65 ในส่วน
นี้พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการตรวจ Hct
ครั้งที่ 1 ร้อยละ 20.33, 15.81, 14.28 และมีภาวะโลหิต
จางตลอดการตั้งครรภ์ร้อยละ 3.66,3.84, 2.94 (กลุ่มงาน
บริการปฐมภูมิ รพ.คลองขลุง, 2563) ซึ่งถึงแม้จะมี
แนวโน้มลดลง แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่ส าคัญของการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กของอ าเภอคลองขลุง 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะท าการศึกษาอัตราความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อ
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์และน าแนวทางการ
รักษาภาวะโลหิตจางและภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มา
ปรับ ใช้ ในการดูแลสตรีตั้ ง ครรภ์ที่ มาฝากครรภ์
โรงพยาบาลคลองขลุง โดยคาดหวังว่าผลการศึกษานี้จะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมป้องกัน
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กขณะตั้งครรภ์และ
ก่อให้เกิดการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กให้บรรลุ
เป้าหมายของจังหวัดและเขตสุขภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางใน

สตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลต่อภาวะโลหิต
จางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร

3. เพ่ือทดลองใช้โปรแกรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กใน
สตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร

วิธีการศึกษา 
ก า ร วิ จั ย กึ่ ง ท ด ล อ ง ช นิ ด ศึ ก ษ า

กลุ่ ม เ ดี ย ว วั ดก่ อนและหลั ง กา ร ทดลอง  (Quasi 
experimental research with the one-shot case 
study)  ค รั้ ง นี้  ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า ร ณา รั บ ร อ งจ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร โครงการเลขที่ 64 07 
17 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย 2 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความชุกและ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในสตรี
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลคลองขลุง อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างคือ สตรี

ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ โรงพยาบาลคลองขลุง ในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 จ านวน 
220 คน ได้จากการสุ่มด้วยการจับฉลากแบบไม่คืน เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนด้วยแบบฟอร์มบันทึก
ข้อมูลและแบบสอบถาม ทดสอบความเชื่อมั่นกับสตรี
ตั้งครรภ์โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน ได้ค่า α = 0.84, 0.89 
และ 0.92 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจก
แจงความถี่ ร้อยละ Chi-square test, Fisher’s exact 
test และ Odds ratio

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์
โรงพยาบาลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จั งหวัด
ก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างคือ สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
โลหิตจาง จ านวน 64 คน ได้จากการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยกลุ่มทดลองเข้าร่วม
กิจกรรมตามโปรแกรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ที่
พัฒนาขึ้นจากแนวทางการรักษาภาวะโลหิตจางและ
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (กรมอนามัย, 
2558) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ และ Paired Sample’s t-test และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) 

ผลการศึกษา
1. ความชุกของภาวะโลหิตจางและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์

โรงพยาบาลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
อัตราความชุกของภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ร้อยละ 29.1 โดยพบในสตรีอายุ<20 ปี (ร้อยละ 45.2) 

ตั้งครรภ์≥3 ครั้ง (ร้อยละ 41.8) ฝากครรภ์ครั้งแรก>12 สัปดาห์ (ร้อยละ 42.6) ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลคลองขลุง 
(ร้อยละ 33.7) ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กแต่ไม่กิน (ร้อยละ 45.4) และฝากครรภ์<5 ครั้ง (ร้อยละ 48.3) และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ อายุ (Crude OR = 2.289; 95%CI: 1.052–4.983; p–
value = 0.037) จ านวนครั้งของการตั้งครรภ์ (Crude OR = 0.429; 95%CI: 0.232–0.791; p–value = 0.007) 
อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก (Crude OR = 0.289; 95%CI: 0.156–0.534; p–value<0.001) สถานบริการที่
ฝากครรภ์ (Crude OR = 0.281; 95%CI: 0.113–0.699; p–value = 0.006) การได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก/
วิตามิน (Crude OR = 0.186; 95%CI: 0.096–0.361; p–value<0.001) และจ านวนครั้งของการฝากครรภ์ 
(Crude OR = 3.267; 95%CI: 1.732–6.160; p–value<0.001) ดังตารางที่ 1 
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ตัวแปร
จ านวน (ร้อยละ)

ความชุก
(ร้อยละ)

2 and 
Fisher’s 

exact test
df p-value Crude OR (95%CI)

Hct < 33% Hct ≥ 33%

อายุ
< 20 ปี 14 (45.2) 17 (54.8) 45.2 6.421† 2 0.040 2.289 (1.052–4.983)
20 - 33 ปี 38 (24.4) 118 (75.6) 24.4
> 33 ปี 12 (36.4) 21 (63.6) 36.4

จ านวนครั้งของการตั้งครรภ์
<3 ครัง้ 36 (23.5) 117 (76.5) 23.5 7.533‡ 1 0.006 0.429 (0.232–0.791)
3 ครัง้ 28 (41.8) 39 (58.2) 41.8

อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก
≤ 12 สปัดาห์ 21 (17.6) 98 (82.4) 17.7 16.456‡ 1 0.000 0.289 (0.156–0.534)
> 12 สปัดาห์ 43 (42.6) 58 (57.4) 42.6

สถานบริการที่ฝากครรภ์
รพ.สต. 6 (12.5) 42 (87.5) 12.5 8.193‡ 1 0.004 0.281 (0.113–0.699)
รพ.คลองขลุง 58 (33.7) 114 (66.3) 33.7

การได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
กิน 15 (13.4) 97 (86.6) 13.4 27.255‡ 1 0.000 0.186 (0.096–0.361)
ไม่กิน 49 (45.4) 59 (54.6) 45.4

จ านวนครั้งของการฝากครรภ์
< 5 ครัง้ 28 (48.3) 30 (51.7) 48.3 14.054‡ 1 0.000 3.267 (1.732–6.160)
≥ 5 ครัง้ 36 (22.2) 126 (77.8) 22.2

ตารางท่ี 1 อัตราความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ (n = 220)

†Chi-square test 
‡Fisher’s exact test

2. ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ โรงพยาบาลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร

สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (จ านวน 64 คน) หลังเข้าร่วมโปรแกรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็ก พบว่า มีผลเลือดปกติ (Hct ≥33mg%) จ านวน 53 คน (ร้อยละ 82.8) ยังมีภาวะโลหิต
จาง (Hct<33mg%) จ านวน 10 คน (ร้อยละ 15.6)ไม่สามารถติดตามได้ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.6)ในกลุ่มที่ยัง
พบภาวะโลหิตจางพบว่ามีความผิดปกติเป็น beta thalassemia trait จ านวน 6 คน (ร้อยละ 60.0) beta thalassemia 
HbE จ านวน 4 คน (ร้อยละ 40.0) ดังตารางที่ 2
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ค่าระดับความเข้มข้นเลือด (Hematocrit: Hct)
หลังเข้าร่วมโปรแกรม

จ านวน ร้อยละ

Hct ≥ 33% 53 82.8

Hct < 33% 10 15.6

beta thalassemia trait 6 60.0

beta thalassemia Hb E 4 40.0

สูญหาย (Loss) 1 1.6

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางหลังเข้าร่วมโปรแกรม (n = 64)

ระดับความเข้มข้นเลือด (Hematocrit: Hct)  𝑋 S.D. t p–value

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 34.79 3.452 –10.395 0.000

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 37.19 3.231

3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเข้มข้นเลือด  (Hematocrit : Hct) ภายในกลุ่มทดลอง 
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเข้มข้นเลือด (Hematocrit: Hct) ภายในกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ที่มา
ฝากครรภ์โรงพยาบาลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้สถิติ Paired Sample’s t-test
เนื่องจากตัวแปรทดสอบกระจายเป็นโค้งปกติ พบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระดับความ
เข้มข้นเลือดสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 ดังตารางท่ี 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเข้มข้นเลือดภายในกลุ่มทดลอง (Hematocrit: Hct) ก่อนและ
หลังการทดลอง (n = 64)

4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ที่มา
ฝากครรภ์โรงพยาบาลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

การศึกษาครั้งนี้พบว่าสตรีตั้งครรภ์โรงพยาบาลคลองขลุงที่มีภาวะโลหิตจาง มีปัญหาสืบเนื่องมาจาการ
รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ รับประทานผักและผลไม้จ านวนน้อย รับประทานยาไม่ครบตามขนาดที่แพทย์สั่ง
เนื่องจากมีประวัติฝากครรภ์ในหลายสถานบริการท าให้ได้รับยาจ านวนมาก และบางรายมีผลข้างเคียงของยา เช่น 
คลื่นไส้ อาเจียน และกลิ่นเหม็นของยา เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปและเสนอแนวทางแก้ไข ดังตารางที่ 4
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ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข

1 ผู้ป่วยรับประทานยาไมต่รงตามขนาดที่แพทย์สั่ง
เนื่องจากมีการได้รบัยาเสริมธาตุเหล็กจากหลายแห่ง 

อธิบายเรื่องขนาดของยาที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นขนาดยาที่
ใช้ในการป้องกันและรักษา

2 ผู้ป่วยรับประทานยาไมค่่อยได้เนื่องจากมีปัญหา
คลื่นไส้ อาเจียน

แนะน าให้รับประทานยากับน้ าผลไม้/ให้รับประทาน
พร้อมหรือหลังอาหารทันที

3 ผู้ป่วยรับประทานยาไมต่่อเนื่อง เนื่องจากลืม/อาการ
ข้างเคียงของยา

แนะน าให้รับประทานยาให้ต่อเนื่อง

4 ส่วนใหญ่รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มือ้ เนื่องจาก
อาการแพท้อ้ง เบื่ออาหาร ฯลฯ

แนะน าญาติ/สามีเพิ่มความใส่ใจในเรื่องการรับประทาน
อาหารของสตรีตั้งครรภ์ให้มากขึ้น

5 รับประทานผัก ผลไม้ ในแต่ละวันเป็นจ านวนน้อย จัดผลไม้แบบหลากหลายเป็นอาหารระหว่างมื้อ
6 ดื่มน้ าหวานหรือน้ าอัดลมมากเกินไปเนื่องจากอากาศ

ร้อน เบื่ออาหาร ท าให้ไม่หิวและไม่รู้สึกอยากอาหาร
อธิบายให้สตรีตั้งครรภ์/ญาติ/สามีได้รับรู้ผลเสียของการ
ดื่มน้ าหวาน/น้ าอัดลม ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว

7 ครอบครัวมีฐานะยากจน เป็นข้อจ ากัดส่วนบุคคล
8 กรณีสูญหาย (Loss) 1 รายที่ไมส่ามารถติดตามได้ แนะน าให้เข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการใกล้ ๆ

ตารางท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์

อภิปรายผล 
จากการศึกษาข้อมูลการฝากครรภ์ของสตรี

ตั้ งครรภ์ โรงพยาบาลคลองขลุง  ระหว่ างวันที่  1 
กรกฎาคม 2563–30 มิถุนายน 2564 จ านวน 220 คน 
พบว่ามีภาวะโลหิตจาง (Hct<33mg%) จ านวน 64 คน 
(ร้อยละ 29.1) โดยพบอายุต่ ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 45.2) 
ตั้งครรภ์มากกว่า 3 ครั้ง (ร้อยละ 41.8) ฝากครรภ์ครั้ง
แรกเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ (ร้อยละ 42.6)
ส่วนใหญ่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลคลองขลุง (ร้อยละ 
33.7) ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก/วิตามินแต่ไม่กิน (ร้อยละ 
45.4) และฝากครรภ์น้อยกว่า 5 ครั้ง (ร้อยละ 48.3) 
อธิบายได้ว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (อายุน้อยกว่า 
20 ปี) ซึ่งเป็นวัยที่ขาดความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคม ขาดการไตร่ตรองนึกคิด ประกอบกับสังคม
อ าเภอคลองขลุงซึ่งเป็นสังคมชนบทและยังมีความคิด
ความเชื่อแบบโบราณ ยังไม่เปิดใจยอมรับการมีสามี/
ภรรยาในวัยที่ต้องศึกษาหาความรู้  เป็นเหตุให้สตรี
ตั้งครรภ์ไม่กล้าเปิดเผยตนเอง ท าให้ฝากครรภ์ไม่ครบ
ตามเกณฑ์ หรือแม้แต่การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็ก/วิตามินที่ได้รับพอมีอาการข้างเคียง เช่น ยามี
กลิ่นเหม็น กินแล้วคลื่นไส/้อาเจียน ก็เลย

ไม่รับประทานหรือรับประทานแต่ไม่ถูกต้อง เช่น ควร
กินยาเม็ดธาตุเหล็กก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างเพ่ือลด
อาการคลื่นไส้ อาเจียน เนื่องจากส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น(นพคุณ 
นันท์ศุภวัฒน์, 2563)

ปัจจ ัยที ่ม ีความสัมพ ันธ ์ก ับการเก ิดภาวะ
โลหิตจาง (Hct<33mg%) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(p<0.05) ได้แก่ อายุ จ านวนครั้งของการตั้งครรภ์ อายุ
ครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก สถานบริการที่ฝากครรภ์ 
การได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก/วิตามินแต่ไม่กินและจ านวน
ครั้งของการฝากครรภ์ โดยพบว่าสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุ
น้อยกว่า 20 ปีมีโอกาสเกิดภาวะโลหิตจางมากกว่ากลุ่ม
ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี 2.289 เท่า (OR = 2.289, 
1.052–4.983, p = 0.037) อธิบายได้ว่าสตรีตั้งครรภ์
ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีโอกาสเกิดภาวะโลหิตจาง
มากกว่าสตรีที่มีอายุมากกว่าทั้งนี้เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัย
ที่ยังมีการเจริญเติบโตของร่างกายจึงมีความต้องการ
ธาตุเหล็กเพ่ือน าไปใช้ในการเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์และการสร้างเม็ดเลือดแดง อีกทั้งสตรีตั้งครรภ์
วัยรุ่นมักเลือกรับประทานอาหารที่ตนชอบ ซึ่งอาจท า

ให้ได้รับสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอต่อ
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ความต้องการของร่างกาย ดังนั้น สตรีตั้งครรภ์ทุกราย
ควรได้รับการตรวจหาสาเหตุของภาวะโลหิตจางตั้งแต่
เริ่มแรก(สุวิทย์ อุดมกิตติ สายชล พฤกษ์ขจร, 2552)
สตรีที่ตั้งครรภ์น้อยกว่า 3 ครั้งมีโอกาสเกิดภาวะโลหิต
จางเป็น0.429 เท่าของกลุ่มที่ตั้งครรภ์มากกว่า 3 ครั้ง
ขึ้นไป (OR = 0.429, 0.232–0.791, p = 0.007) 
อธิบายได้ว่า ร่างกายของสตรีจะมีการสูญเสียเลือดและ
ธาตุเหล็กในแต่ละครั้งที่คลอด รวมถึงการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาในช่วงหลังคลอดที่ผ่านมา อีกทั้งการมีบุตร
หลายคนมีผลถึงเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายของครอบครัว 
สตรีตั้งครรภ์ที่มีบุตรแล้วมักให้ความใส่ใจกับการท างาน
หาเลี้ยงชีพจนอาจท าให้ลืมรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็ก หรือขาดความใส่ใจในการรับประทานอาหารที่มี
ธาตุเหล็กสูงเพ่ือให้ได้สารอาหารอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย (ชบาไพร สุขกาย จิราพร เขียวอยู่
,2555)สตรีตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้งมีโอกาส
เกิดภาวะโลหิตจางมากกว่ากลุ่มที่ฝากครรภ์ครบตาม
เกณฑ์ 3.267 เท่า (OR = 3.267, = 1.732–6.160, 
p<0.001)เป็นเพราะสตรีจะได้รับการดูแลจากบุคลากร
ทางการแพทย์เมื่อมารับบริการฝากครรภ์ตามนัด ดังนั้น 
หากสตรีมารับบริการฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ อาจ
ท าให้ได้รับการคัดกรองช้า ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
เพ่ือป้องกันหรือรักษาภาวะโลหิตจางไม่เพียงพอ จนท า
ให้เกิดภาวะโลหติจางในขณะตั้งครรภ์ได้ (วราภรณ์ ปู่
วัง, 2563) สตรีตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์
<12สัปดาห์ มีโอกาสเกิดภาวะโลหิตจางเป็น 0.289 
เ ท่ า ข อ ง ก ลุ่ ม ที่ ฝ า ก ค ร ร ภ์ ค รั้ ง แ ร ก อ า ยุ ค ร ร ภ์ 
>12 สัปดาห์ (OR = 0.289, 0.156–0.534, p<0.001) 
อธิบายได้ว่า การฝากครรภ์ช้า(หลังไตรมาส 1) จะท าให้
การฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ 5 ครั้ง ซึ่งนอกจากจะ
ท าให้สตรีตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองช้าแล้วยังท าให้
ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก/วิตามิน รวมทั้งค าแนะน า
เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่ช้าไปด้วย ท าให้ไม่ได้
รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจนท าให้มีธาตุเหล็ก
สะสมไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และยัง
พบว่าสตรีตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ที่ รพ.สต. มีโอกาสเกิด
ภาวะโลหิตจางเป็น 0.281เท่าของกลุ่มที่ฝากครรภ์ที่
โรงพยาบาลคลองขลุง (OR = 0.281, 

0.113–0.699, p = 0.006) เป็นเพราะสตรีตั้งครรภ์จะ
ได้รับบริการเจาะเลือดและตรวจ Ultrasoundซึ่งมี
โอกาสได้รั บค าแนะน าจากแพทย์  เภสัชกร นัก
โภชนาการ และพยาบาล รวมทั้งการรับยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็ก/วิตามินมีโอกาสเกิดภาวะโลหิตจางเป็น 
0.186 เท่าของกลุ่มที่ได้รับแต่ไม่กิน  (OR = 0.186, 
0.096–0.361, p<0.001) ซึ่งล้วนแต่ท าให้เกิดภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กขณะตั้งครรภ์ได้ (รายิน 
อโรร่า และคณะ, 2552)

ผลการด าเนินงานตามโปรแกรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์โรงพยาบาลคลองขลุง ที่มี
ภาวะโลหิตจาง (Hct<33mg%) จ านวน 64 คน (ร้อย
ละ 29.1) หลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่ามีผลเลือดปกติ 
(Hct>33mg%) จ านวน 53 คน (ร้อยละ 82.8) ยังมี
ภาวะโลหิตจาง (Hct<33mg%) จ านวน 10 คน (ร้อย
ละ 15.6)ในกลุ่มนี้พบว่ามีความผิดปกติเป็น beta 
thalassemia trait จ านวน 6 คน (ร้อยละ 60.0) beta 
thalassemia HbEจ านวน 4 คน (ร้อยละ 40.0) ไม่
สามารถติดตามได้ จ านวน 1คน (ร้อยละ 1.6) และ
การศึกษานี้ยังพบว่าสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางมี
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงหลังเข้าร่วม
โปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยเพิ่มขึ้นจาก 34.79 (S.D. = 
3.452) เป็น 37.19 (S.D. = 3.231) อธิบายได้ว่า
โปรแกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ที่หน่วยบริการได้
จัดท าขึ้นมีประโยชน์และเกิดประสิทธิผลต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (จินนา รสเข้ม อุบลวรรณ กุลสันต์, 
2558) และยังจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ เช่น ปัจจัยน า 
ได้แก่เจตคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง การรับรู้
ประโยชน์ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการรับรู้
อุปสรรคของพฤติกรรมการดูแลตนเองปัจจัยเอ้ือได้แก่ 
นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการ
เข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขและปัจจัยเสริม ได้แก่ 

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมและการได้รับ
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และการได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (กวินฑรา ปรีสงค์, 
2558)

สรุปผล
อัตราความชุกของภาวะโลหิตจางใน

สตรีตั้งครรภ์ เท่ากับ 29.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ อายุ จ านวนครั้ง
ของการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก สถาน
บริการที่ฝากครรภ์ การได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก/
วิตามิน  และจ านวนครั้ งของการฝากครรภ์ และ
ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.001

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยครั้ งนี้แสดงให้ เห็นว่ า

ปัจจัยส่วนบุคคลของสตรีตั้งครรภ์มีผลต่อการเกิดภาวะ
โลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล
คลองขลุง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้กับสตรีตั้งครรภ์และญาติ/
สามี เกี่ยวกับการมีเจตคติที่ดีต่อการฝากครรภ์ เพื่อ
พัฒนาให้สตรีตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรก

ภายใน 12 สัปดาห์ การฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์ 
2) หน่วยบริการฝากครรภ์ทุกระดับ ควรค านึงถึง
นโยบาย “ฝากครรภ์คุณภาพ” โดยจัดระบบบริการให้มี
ความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุ–อุปกรณ์ เพ่ือให้สตรี
ตั้งครรภ์ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
3) ควรจัดให้มีการตรวจหาความเข้มข้นของเม็ดเลือด
แดง (Hct) ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางเป็น
ระยะ ๆ ในช่วงของการตั้งครรภ์ (ปกติจะมีการตรวจ 2 
ครั้ง) ท าให้สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางขาดโอกาส
ในการแก้ไขปัญหา
4) ควรติดตามภาวะสุขภาพของมารดาและทารกหลัง
คลอดในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณผู้ อ า น ว ยก า ร

โรงพยาบาลคลองขลุง ที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ข้อมูล
ผู้ รับบริการในการท าการศึกษาวิจัยครั้ งนี้  และ
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยและได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่ง ขอขอบคุณนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้เกิดผลงานวิชาการฉบับนี้ขึ้น 
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Health Literacy Assessment Results to Develop Media for Providing 

Nutrition Knowledge as well as Change Consumption Behavior

ผลการประเมนิความรอบรูด้้านสขุภาพ Health literacy ต่อสื่อการให้

ความรูโ้ภชนาการในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

เพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) พัฒนาสื่อการให้

ความรู้โภชนาการด้วยแนวทาง Health literacy แบ่งเป็น ระยะต้นทาง มีการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
โดยใช้แบบเก็บข้อมูลของ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย และส ารวจความรับรู้ของผู้รับบริการด้านสื่อการให้ความรู้
ด้านโภชนาการ ในผู้ปกครองเด็กแรกเกิด – 5 ปี ที่มารับบริการคลินิกโภชนาการและ หอเด็กป่วย จ านวน 90 คน 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 –มีนาคม 2562 ระยะกลางทาง ออกแบบและพัฒนาสื่อ Love Heart & Love Health 
ต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพ่ิมผักผลไม้ ได้แก่ ชุดให้ความรู้ทางโภชนาการ ใบสั่งกิน (เพ่ือสูงดีสมส่วน) โมเดล
จ าลองค านวณปริมาณน้ าตาล ในเครื่องดื่มและนม โมเดลจ าลองเรื่องปริมาณโซเดียมในอาหาร ชุดอาหารกินตาม
วัยเพื่อสุขภาพ และกราฟการเจริญเติบโต เพื่อส่งเสริมความฉลาดรอบรู้ด้านโภชนาการ ด้วยสื่อในการให้ความรู้
พร้อมจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่สามารถจับต้องได้ ให้เกิดเปรียบเทียบและเกิดความชั่งใจในการตัดสินใจ
ที่จะเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม ระยะปลายทาง สัมภาษณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก V Shape ใน
กลุ่มเป้าหมายและสรุปผล 6 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูล ความเข้าใจในข้อมูลสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การตัดสินใจ การจัดการตนเอง รู้เท่าทันสื่อ ผลการด าเนินงานในระยะต้น ส ารวจความต้องการและเข้าถึงความ
รับรู้ของผู้รับบริการที่เข้ามาคลินิกส่วนใหญ่กลุ่มผู้รับบริการเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่สามารถอ่าน-เขียนได้ ร้อยละ 
91.55 กลุ่มสามารถใช้โทรศัพท์ค้นหาข้อมูลหรือท ากิจกรรมอ่ืน ร้อยละ 92.55 กลุ่มที่สามารถอ่าน-เขียนได้บ้าง 
ร้อยละ 7.35 กลุ่มที่ไม่สามารถอ่านและเขียนได้เลย ร้อยละ 1.1  (กลุ่มนี้ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตา/กลุ่ม
ชาวต่างชาต)ิ  ผลการประเมินความต้องการสื่อการสอน พบว่า ผู้รับบริการต้องการสื่อการสอนแบบ โมเดลอาหาร
จริงพร้อมแสดงปริมาณที่จับต้องได้ ร้อยละ 97.77 ต้องการให้สื่อมีข้อมูลที่แสดงสั้นๆ อ่านเข้าใจง่าย ร้อยละ 100 
ต้องการให้สื่อ มีสีสัน สวยงาม ชัดเจน ร้อยละ 100 และมีช่องทางติดต่อที่ง่าย ซักถามได้ ร้อยละ 95.55 ผลการ
ด าเนินงานในระยะกลาง มีการพัฒนาสื่อและทดลองใช้สื่อ 2 วงรอบ ได้แก่ วงรอบที่ 1 ด าเนินการพัฒนาสื่อ การ
ส่งเสริมการบริโภคอาหารต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพิ่มผักผลไม้ สืบเนื่องจากเพื่อให้การอธิบายการบริโภคที่ง่าย 
เห็นภาพ และเลือกปฏิบัติได้ แทนการอธิบายด้วยค าพูด มาใช้การน าโมเดลของจริงมาแสดงให้เห็นถึงปริมาณ
น้ าตาล ความเค็ม ช่วงเดือน ต.ค. 2561 สื่อที่ใช้เป็นการประยุกต์การน าโมเดลอาหารที่สนใจและสามารถใช้เป็น
ตัวแทนค าอธิบายได้ง่าย ท าความสะอาด และติดบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด รัดเข็มขัดเพ่ือให้แน่นหนา สื่อแสดงความ
หวานใช้น้ าตาลเป็นตัวแทน โดยค านวณให้เห็นปริมาณน้ าตาลจากฉลากโภชนาการหรือส่วนประกอบเพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณน้ าตาลในผลิตภัณฑ์ต่างๆ สื่อความเค็มใช้ปริมาณโซเดียมเป็นตัวบอกปริมาณกรัมเทียบกับ
ปริมาณที่ควรได้รับ พร้อมบอกโทษของการกินเค็มท าขาตั้งโดยใช้ท่อพีวีซีท าเป็นขาตั้งฉาก เพื่อสามารถไวใ้ช้
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ตั้งสอน และประเมินระดับความพึงพอใจการใช้สื่อ จากผู้รับบริการจ านวน 30 คน  พบว่า มีความพึงพอใจสื่อ
ระดับดีมากร้อยละ 100  และมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับโครงสร้างเพ่ือให้สื่อแข็งแรง จึงเกิดกระบวนการพัฒนา
สื่อครั้งที่ 2  จัดท าเป็นโครงเหล็กลักษณะการติดตั้งคล้ายแบบเดิม แบ่งเป็น 2 ช่องเพ่ือสามารถพับเก็บได้ โดย
ออกแบบสีสันข้อความที่ชัดเจนมีสีสัน รวมถึงรูปภาพการ์ตูน มีค าอธิบายชัดเจน สามารถใช้บอกสาเหตุ ผลเสียและ
ตัวอย่างอาหารสาธิตได้ โครงสื่อมีขาตั้ง ช่องเสียบสื่อสามารถเปลี่ยนได้หลายชุดโดยใช้โครงเดิม ท าให้เกิดความ
หลากหลายของตัวอย่างอาหารสื่อเรื่องเค็มประยุกต์ใช้หุ่นจ าลองแสดงปริมาณร้อยละความเค็มในร่างกายเมื่อ
บริโภคอาหาร ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเลือกบริโภคอาหารได้มากน้อยแค่ไหน ผลการประเมินสื่อจากผู้ใช้สื่อ
พบว่าผู้รับบริการมีความสะดวกต่อการน าไปใช้ เคลื่อนย้ายได้ง่าย รูปลักษณ์ สีสันน่าสนใจ ผู้รับบริการอยากเรียนรู้
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100 สื่อจากกลุ่มเป้าหมายได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งผู้ปกครอง และเด็ก เนื่องจากสีสัน 
รูปแบบสวยงาม ง่ายต่อการเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงานในระยะปลายทาง ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตามแนว V Shape ใน กลุ่มเป้าหมาย พบว่า 

ผลการประเมินด้านที่ 1 การเข้าถึงข้อมูล ผู้รับบริการอ่านข้อมูลความรู้เรื่องการบริโภคอาหารต้องไม่หวาน ไม่มัน 
ไม่เค็ม เพ่ิมผัก ผลไม้ ร้อยละ 100 ได้รับข้อมูลความรู้เรื่องการบริโภคอาหารต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพ่ิมผัก 
ผลไม้ ร้อยละ 75 ได้รับข้อมูลความรู้การบริโภคอาหารต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ จากนักโภชนาการ 
พบว่าร้อยละ 100 เคยได้รับข้อมูลจากนักโภชนาการหรือเจ้าหน้าที่งานโภชนาการ คะแนนเฉลี่ยด้านการเข้าถึง
ข้อมูล เท่ากับ 91.67 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินด้านที่ 2 ความเข้าใจในข้อมูลสุขภาพ ผู้รับบริการมีเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อความรู้ 
ร้อยละ 100 มีข้อมูลความรู้ที่ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับบริการมีเข้าใจข้อมูลความรู้
ที่นักโภชนาการให้ข้อมูล ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยด้านการใจในข้อมูลสุขภาพ เท่ากับ 100 ซึ่งอยู่ ใน
ระดับดีมาก

ผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านการโต้ตอบซักถาม ผู้รับบริการ มีการซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้จากเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 มีการซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพ่ิมผัก ผลไม้จากนักโภชนาการ ร้อยละ 100 ผู้รับบริการสนใจซักถามจาก
นักโภชนาการ คะแนนเฉลี่ยด้านโต้ตอบ เท่ากับ 100 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินด้านที่  4 ด้านทักษะการตัดสินใจ ผู้รับบริการปฏิบัติ ได้ตามค าแนะน าตามข้อมูล
ความรู้ที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 85.55 คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการตัดสินใจ เท่ากับ 85.55 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินด้านที่ 5 ด้านการจัดการตนเอง ผู้รับบริการมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 
100 ผู้รับบริการสามารถปฏิบัติตามสื่อให้ความรู้ได้  ร้อยละ 94.44 คะแนนเฉลี่ยด้านการจัดการตนเอง เท่ากับ 
94.94 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินด้านที่ 6 การรู้เท่าทันสื่อ ผู้รับบริการมีความเห็นว่าสื่อมีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องตาม
หลักการ  ร้อยละ 100 และจะน าสื่อไปแนะน าคนรอบๆตัว ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยด้านการรู้เท่าทันสื่อ เท่ากับ 
100  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยรอบรู้ด้านสุขภาพจากการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตามแนว 
V Shape ในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 6 ด้าน เท่ากับ 95.36 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากซึ่งการพัฒนาสื่อการให้ความรู้
ทางด้านโภชนาการนี้สามารถเป็น Model ต้นแบบในด้านการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในด้านการเลือก
รับประทานอาหาร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระดับจังหวัด เขตสุขภาพ กรม กระทรวง ที่มีภารกิจ
ด้านเดียวกัน  
ค าส าคัญ :  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, 
โภชนาการ, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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บทน า
ปัจจุบันประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไม่

ติดต่อ ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน                               
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และมะเร็ง เพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เกิดจาก กินมากเกินความต้องการของร่างกาย
มักเป็นอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็มมากเกิน รวมทั้งขาด
การออกก าลังกาย มีภาวะเครียด ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้
สามารถป้องกันได้ โดยเริ่มที่เราปรับพฤติกรรมการกิน
อาหาร  ลด หวาน มัน  เค็ม เติม เต็ม ผัก  ผลไม้                                      
ข้อมูลส านักโภชนาการ กรมอนามัยได้วิเคราะห์ปริมาณ
น้ าตาลในกาแฟเย็นยอดยอดนิยมต่ างๆ พบว่ า 
คาปูชิโน่ มีความหวานเท่ากับ น้ าตาลประมาณ 8 ช้อน
ชา กาแฟมอคค่าความหวานเท่ากับน้ าตาลประมาณ 6 
ช้อนชา และลาเต้มคีวาม หวานเท่ากับน้ าตาลประมาณ 
6.5 ช้อนชา นอกจากนี้เครื่องดื่มประเภทชาเขียวและ
น้ าอัดลม มีความหวานประมาณ 8 - 15 ช้อนชา/หรือ 
1 ขวดมีน้ าตาลประมาณ 13 ช้อนชา ดังนั้นการบริโภค
อาหาร“หวาน มัน เค็ม”เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการ
เกิดโรคร้าย ที่เรียกว่า “NCDs (Non-Communicable 
Diseases) หรือกลุ่ ม โรคไม่ติดต่อ เรื้ อรั ง  ซึ่ ง ได้แก่ 
โรคเบาหวาน กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง โรคความดันโลหิตสูง และ
โรคอ้วนลงพุง ซึ่งในปัจจุบันสื่อการให้ความรู้ทาง
โ ภ ช น า ก า ร แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท มี ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
คุณสมบัติ เฉพาะ บางประเภทจะให้ทั้ งสาระและ
ก าหนดให้ผู้อ่านตอบสนองด้วย ซึ่งอาจจะน าเสนอถึง
ความเป็นรูปธรรมมากน้อยแตกต่างกันไป โดยสื่อที่เป็น
รูปธรรมมากจนสามารถสัมผัสและมีส่วนรวมกับสื่อ
ได้มากตัวอย่าง เช่น ของตัวอย่าง แบบจ าลองต่างๆ ซึ่ง
สื่ อ เ หล่ า นี้ ห า กจะ ให้ เ ป็ น สื่ อที่ ดี ก็ คื อ เ รื่ อ ง ขอ ง
รายละเอียดต่างๆที่แบบจ าลอง แบบตัวอย่างเหล่านั้น
สามารถแสดงออกมาได้ว่าสมจริงหรือไม่ ส่วนสื่อที่เป็น
ภาพกราฟิก ไม่ว่าจะเป็น ภาพ 2 มิติ  ภาพ 3 มิติ 
ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว สื่อการสอนที่ดีหรือไม่นั้น
จะอิงจากองค์ประกอบต่างๆของสื่อโดยรวมว่าสามารถ
ท างานได้ดีเต็มศักยภาพของสื่อเหล่านั้นและสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนได้หรือไม่ รวมถึง
การสร้างสรรค์

ปรับปรุงให้สื่อการสอนเหล่านั้นทันยุคสมัยเสมอ ซึ่งจาก
ข้อมูลการผลิตสื่อทางด้านสุขภาพส่วนใหญ่ร้อยละ 80 
เป็นโปสเตอร์หรือภาพ ท าให้ผู้รับบริการไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและไม่เกิดความตระหนักในการเลือกที่จะ
บริโภค ประกอบกับสื่อโฆษณาอาหารทางโทรทัศน์ที่
พบมักมีข้อความที่น่าดึงดูดและน่าสนใจมากกว่า จึง
เป็นเหตุผลที่ผลการส ารวจการบริโภคอาหารรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนยังไม่ได้ผล ส่งผลให้สภาวะสุขภาพของโรค
เรื้อรังท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องเพ่ิมข้ึน[1]

จากการทบทวนงานวิจัย และทฤษฎี
ด้ านการ พัฒนาความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพ Health 
Literacy โดยท่านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ และ
คณะ ได้กล่าวถึง กระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพด้วย วีเชฟ V-Shape มี 6 องค์ประกอบ คือ 
การ เข้ าถึ ง  การ เข้ า ใจ  การตอบโต้ ซั กถามและ
แลกเปลี่ยน การตัดสินใจ การเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การบอกต่อ เ พ่ือใช้ ในกระบวนการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมที่แท้จริงจนประสบความส าเร็จ[2] และ การ
ทบทวนผลการศึกษาวิจัยโครงการส ารวจความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยนาง
วิมล โรมา โดยใช้กรอบเนื้อหาจากชุดข้อมูลความรู้
พ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี 66 ข้อ 
หรือ Thai Health Literacy 66 มาพัฒนาข้อค าถาม
เพ่ือสะท้อนสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชาชนไทย พบว่า การมีโรคเรื้อรังหรือภาวะอ้วนลง
พุงมักพบในกลุ่มคนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพน้อยกว่า 
และจากการทบทวนและส ารวจความรอบรู้ของ
ผู้ รับบริการด้านสื่อการให้ความรู้ด้านโภชนาการ 
ในผู้ปกครองเด็กแรกเกิด – 5 ปี  ที่มารับบริการคลินิก
โภชนาการ พบว่า จากความรู้พ้ืนฐานตามทฤษฎี Thai 
Health Literacy 66 Key Message ผู้ปกครองและ
เด็กมีปัญหาด้านความรอบรู้ 2 เรื่อง คือ 1. ความรอบรู้
ด้านการเลือกรับประทานอาหารไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม 
เพ่ิมผักผลไม้ และ 2. ความรอบรู้ด้านการดื่มน้ าสะอาด
ให้เพียงพอ และกินอาหารให้ครบทั้งเนื้อสัตว์ ผัก ข้าว 
ผลไม้ [3]

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ทางด้าน  
สุขภาพ ผู้วิจัยจึงเลือก ประเด็นการพัฒนาความ
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รอบรู้ทั้ง 2 ด้าน จาก 66 Keymessage ประยุกต์กับ
หลักทฤษฎี วีเชฟ V-Shape มี 6 องค์ประกอบ ด้วย
การจัดท าโครงการวิจัยประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
Health literacy ต่อสื่อการให้ความรู้โภชนาการ ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพ่ือให้
ผู้ปกครองและเด็ก มีความรอบรู้ ทันต่อสื่อ และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาสื่อการให้ความสื่อการให้

ความรู้โภชนาการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร

2. ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
Health literacy ต่อสื่อการให้ความรู้โภชนาการในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ เป็นการวิจัยและการ

พัฒนา (Research and Development) พัฒนาสื่อ
การให้ความรู้โภชนาการด้วยแนวทาง Health literacy 
แบ่งเป็น ระยะต้นทาง มีการส ารวจพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารโดยใช้แบบเก็บข้อมูลของ ส านัก
โภชนาการ กรมอนามัย และส ารวจความรับรู้ของ
ผู้รับบริการด้านสื่อการให้ความรู้ด้านโภชนาการ 
ในผู้ปกครองเด็กแรกเกิด  – 5 ปี ที่มารับบริการคลินิก
โภชนาการและ หอเด็กป่วย จ านวน 90 คน ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2561  – มีนาคม 2562 ระยะกลางทาง 
ออกแบบและพัฒนาสื่อ Love Heart &   Love Health : 
ต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพ่ิมผักผลไม้ ได้แก่ ชุดให้
ความรู้ทางโภชนาการ ใบสั่งกิน (เพ่ือสูงดีสมส่วน) 
โมเดลจ าลองค านวณปริมาณน้ าตาล ในเครื่องดื่มและ
นม โมเดลจ าลองเรื่องปริมาณโซเดียมในอาหาร ชุด
อาหารกิ นตามวั ย เ พ่ื อสุ ขภ าพ  และกร าฟกา ร
เจริญเติบโต เ พ่ือส่ ง เสริมความฉลาดรอบรู้ด้ าน
โภชนาการ  ด้ ว ยสื่ อ ในการ ให้ ความรู้ พร้ อมจั ด
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่สามารถจับต้องได้ 

ให้เกิดเปรียบเทียบและเกิดความชั่งใจในการตัดสินใจที่
จะเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม ระยะปลายทาง 
สัมภาษณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก V Shape
ในกลุ่มเป้าหมายและสรุปผล 6 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึง
ข้อมูล ความเข้าใจในข้อมูลสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการตัดสินใจ การจัดการตนเอง รู้เท่าทันสื่อ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย 
ข้อมูลความรู้เรื่องการบริโภคอาหารต้องไม่หวาน ไม่มัน 
ไม่เค็ม เพ่ิมผัก ผลไม้ การได้รับข้อมูลความรู้เรื่องการ
บริโภคอาหารต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพ่ิมผัก ผลไม้ 
และการได้รับข้อมูลความรู้การบริโภคอาหารต้องไม่
หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพ่ิมผัก ผลไม้ จากนักโภชนาการ 

2 . ความ เข้ า ใจ ในข้ อมู ลสุ ขภาพ 
ประกอบด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อความรู้ 
เข้าใจข้อมูลความรู้ที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล เข้าใจข้อมูล
ความรู้ที่นักโภชนาการให้ข้อมูล 

3. การโต้ตอบซักถาม ประกอบด้วย 
การซักถามข้อมูลเก่ียวกับการบริโภคอาหารต้องไม่
หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพ่ิมผัก ผลไม้จากเจ้าหน้าที่ การ
ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารต้องไม่หวาน 
ไม่มัน ไมเ่ค็ม เพ่ิมผัก ผลไม้จากนักโภชนาการ     

4. ทักษะการตัดสินใจ ประกอบด้วย 
การปฏิบัติตามค าแนะน าตามข้อมูลความรู้ที่ได้ การ
บริโภคอาหารต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพ่ิมผัก ผลไม้ 

5.การจัดการตนเอง ประกอบด้วย
ศึกษาข้อมูลจากสื่อท่านมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สามารถปฏิบัติตามสื่อให้ความรู้ได้  

6.การรู้เท่าทันสื่อ ประกอบด้วย สื่อมี
ความน่าเชื่อถือ และถูกต้องตามหลักการ การน าความรู้
จากการใช้สื่อไปแนะน าคนรอบๆ ตัว 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบบเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบประเมิน

และส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยใช้แบบ

54



วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ

ข้อมูลของ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปการส ารวจพฤติกรรม
การบริโภคอาหารโดยใช้แบบเก็บข้อมูลของส านัก
โภชนาการ กรมอนามัย และส ารวจความรับรู้ของ
ผู้รับบริการด้านสื่อการให้ความรู้ด้านโภชนาการใน
ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ประกอบไปด้วยค าถาม 
จ านวน 4 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความต้องการสื่อ
การให้ความรู้โภชนาการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารประกอบไปด้วยค าถามจ านวน 4 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
V Shape 6 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลความเข้าใจ
ในข้อมูลสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ 
การจัดการตนเอง รู้เท่าทันสื่อ ประกอบไปด้วย ค าถาม
ทั้งหมด 13 ข้อ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลความรับรู้ของผู้รับบริการด้านสื่อการ

ให้ความรู้ด้านโภชนาการ ในผู้ปกครองเด็กแรกเกิด –
5 ปี ที่มารับบริการคลินิกโภชนาการและ หอเด็กป่วย 
และเก็บข้อมูล ประเมินความต้องการสื่อการให้ความรู้
โภชนาการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร จ านวน 90 คน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 –
มีนาคม 2562 และหลังพัฒนานวัตกรรมกรรมมีการ
ประเมิน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  V Shape 6 ด้าน 
ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูล ความเข้าใจในข้อมูลสุขภาพ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ การจัดการ
ตนเอง รู้เท่าทันสื่อ ประกอบไปด้วย ค าถามทั้งหมด 13 
ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แบบความถี่ ร้อย

ละ ได้แก่ ความรับรู้ของผู้รับบริการด้านสื่อการให้
ความรู้ด้านโภชนาการ ความต้องการสื่อการให้ความรู้
โภชนาการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร การเข้าถึงข้อมูล ความเข้าใจในข้อมูลสุขภาพ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ การจัดการ
ตนเอง รู้เท่าทันสื่อ และสรุปความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
สื่อโภชนาการภาพรวม 

ผลการศึกษา 
ผลการด าเนินงานในระยะต้น ส ารวจความ

ต้องการและเข้าถึงความรับรู้ของผู้รับบริการที่เข้ามา
คลินิกส่วนใหญ่กลุ่มผู้รับบริการเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ที่สามารถอ่าน-เขียนได้ ร้อยละ 91.55 กลุ่มสามารถใช้
โทรศัพท์ค้นหาข้อมูลหรือท ากิจกรรมอ่ืน ร้อยละ 92.55 
กลุ่มท่ีสามารถอ่าน-เขียนได้บ้าง ร้อยละ 7.35 กลุ่มที่ไม่
สามารถอ่านและเขียนได้เลย ร้อยละ 1.1  (กลุ่มนี้ได้แก่
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตา/กลุ่มชาวต่างชาติ)  ผลการ
ประเมินความต้องการสื่อการสอน พบว่า ผู้รับบริการ
ต้องการสื่อการสอนแบบ โมเดลอาหารจริงพร้อมแสดง
ปริมาณที่จับต้องได้ ร้อยละ 97.77 ต้องการให้สื่อมี
ข้อมูลที่แสดงสั้นๆ อ่านเข้าใจง่าย ร้อยละ 100 ต้องการ
ให้สื่อ มีสีสัน สวยงาม ชัดเจน ร้อยละ 100 และมี
ช่องทางติดต่อที่ง่าย ซักถามได้ ร้อยละ 95.55

ผลการด าเนินงานในระยะกลาง มีการพัฒนาสื่อ
และทดลองใช้สื่ อ  2 วงรอบ ได้แก่  วงรอบที่  1 
ด าเนินการพัฒนาสื่อ การส่งเสริมการบริโภคอาหารต้อง
ไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพ่ิมผักผลไม้ สืบเนื่องจาก
เพ่ือให้การอธิบายการบริโภคที่ง่าย เห็นภาพ และเลือก
ปฏิบัติได้ แทนการอธิบายด้วยค าพูด มาใช้การน า
โมเดลของจริงมาแสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ าตาล ความ
เค็ม ช่วงเดือน ต.ค. 2561 สื่อที่ใช้เป็นการประยุกต์การ
น าโมเดลอาหารที่สนใจและสามารถใช้เป็นตัวแทน
ค าอธิบายได้ง่าย ท าความสะอาด และติดบนแผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด รัดเข็มขัดเพ่ือให้แน่นหนา สื่อแสดง
ความหวานใช้น้ าตาลเป็นตัวแทน โดยค านวณให้เห็น
ปริมาณน้ าตาลจากฉลากโภชนาการหรือส่วนประกอบ
เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณน้ าตาลในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
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สื่อความเค็มใช้ปริมาณโซเดียมเป็นตัวบอกปริมาณกรัม
เทียบกับปริมาณที่ควรได้รับ พร้อมบอกโทษของการกิน
เค็ม ท าขาตั้งโดยใช้ท่อพีวีซีท าเป็นขาตั้งฉาก เพื่อ
สามารถไว้ใช้ตั้งสอน และประเมินระดับความพึงพอใจ
การใช้สื่อ จากผู้รับบริการจ านวน 30 คน  พบว่า มี
ความพึงพอใจสื่อระดับดีมากร้อยละ 100  และมี
ข้อเสนอแนะให้มีการปรับโครงสร้างเพื่อให้สื่อแข็งแรง 
จึงเกิดกระบวนการพัฒนาสื่อครั้งที่ 2 จัดท าเป็นโครง
เหล็กลักษณะการติดตั้งคล้ายแบบเดิม แบ่งเป็น 2 ช่อง
เพื่อสามารถพับเก็บได้ โดยออกแบบสีสันข้อความที่
ชัดเจนมีสีสัน รวมถึงรูปภาพการ์ตูน มีค าอธิบายชัดเจน 
สามารถใช้บอกสาเหตุ ผลเสียและตัวอย่างอาหารสาธิต
ได้ โครงสื่อมีขาตั้ง ช่องเสียบสื่อสามารถเปลี่ยนได้หลาย
ชุดโดยใช้โครงเดิม ท าให้เกิดความหลากหลายของ
ตัวอย่างอาหารสื่อเรื่องเค็มประยุกต์ใช้หุ่นจ าลองแสดง
ปริมาณร้อยละความเค็มในร่างกายเมื่อบริโภคอาหาร 
ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเลือกบริโภคอาหารได้
มากน้อยแค่ไหน ผลการประเมินสื่อจากผู้ใช้สื่อพบว่า
ผู้รับบริการมีความสะดวกต่อการน าไปใช้ เคลื่อนย้ายได้
ง่าย รูปลักษณ์ สีสันน่าสนใจ ผู้รับบริการอยากเรียนรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 สื่อจากกลุ่มเป้าหมายได้รับความ
สนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งผู้ปกครอง และเด็ก เนื่องจากสีสัน 
รูปแบบสวยงาม ง่ายต่อการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงานในระยะปลายทาง ประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพตามแนว V Shape ในกลุ่ม 
เป้าหมาย พบว่า ผลการประเมินด้านที่ 1 การเข้าถึง
ข้อมูล ผู้รับบริการอ่านข้อมูลความรู้เรื่องการบริโภค
อาหารต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ ร้อย
ละ 100 ได้รับข้อมูลความรู้เรื่องการบริโภคอาหารต้อง
ไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ ร้อยละ 75 ได้รับ
ข้อมูลความรู้การบริโภคอาหารต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่
เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ จากนักโภชนาการ พบว่าร้อยละ 
100 เคยได้รับข้อมูลจากนักโภชนาการหรือเจ้าหน้าที่
งานโภชนาการ คะแนนเฉลี่ยด้านการเข้าถึงข้อมูล 
เท่ากับ 91.67 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินด้านที่ 2 ความเข้าใจในข้อมูล
สุขภาพ ผู้รับบริการมีเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อความรู้

ร้อยละ 100 มีข้อมูลความรู้ที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล คิด
เป็นร้อยละ 100 ผู้รับบริการมีเข้าใจข้อมูลความรู้ที่นัก
โภชนาการให้ข้อมูล ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยด้าน
การใจในข้อมูลสุขภาพ เท่ากับ 100 ซึ่งอยู่ในระดับดี
มาก

ผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านการโต้ตอบซักถาม 
ผู้รับบริการ มีการซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพ่ิมผัก ผลไม้จาก
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 มีการซักถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เพ่ิมผัก 
ผลไม้จากนักโภชนาการ ร้อยละ 100 ผู้รับบริการ
สนใจซักถามจากนักโภชนาการ คะแนนเฉลี่ยด้าน
โต้ตอบ เท่ากับ 100 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินด้านที่ 4 ด้านทักษะการตัดสินใจ 
ผู้รับบริการปฏิบัติได้ตามค าแนะน าตามข้อมูลความรู้ที่
ได้ คิดเป็นร้อยละ 85.55 คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการ
ตัดสินใจ เท่ากับ 85.55 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  

ผลการประเมินด้านที่ 5 ด้านการจัดการตนเอง 
ผู้รับบริการมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ร้อยละ 100 ผู้รับบริการสามารถปฏิบัติตามสื่อให้
ความรู้ ได้  ร้อยละ 94.44 คะแนนเฉลี่ยด้านการ
จัดการตนเอง เท่ากับ 94.94 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินด้ านที่  6  การรู้ เท่ าทันสื่ อ 
ผู้รับบริการมีความเห็นว่าสื่อมีความน่าเชื่อถือ และ
ถูกต้องตามหลักการ  ร้อยละ 100 และจะน าสื่อไป
แนะน าคนรอบๆตัว ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยด้าน
การรู้เท่าทันสื่อ เท่ากับ 100  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

สรุปคะแนนเฉลี่ยรอบรู้ด้านสุขภาพจากการ
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตามแนว VShape ใน
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 6 ด้าน เท่ากับ 95.36 ซึ่งอยู่
ในระดับดมีาก
หมายเหตุ การประเมินระดับคะแนนความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

1. ได้น้อยกว่า 60 คะแนน   อยู่ในระดับ  ไม่ดี
2. ได้คะแนน  60 – 79 คะแนน อยู่ ในระดับ 

พอใช้ได้
3. ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 80 คะแนน 

อยู่ในระดับ ดีมาก
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1 . การ พัฒนาสื่ อการ ให้ ความรู้

ทางด้านโภชนาการนี้สามารถเป็น Model ต้นแบบใน
ด้านการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในด้านการ
เลื อกรับประทานอาหาร  และการปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรม ในระดับจังหวัด เขตสุขภาพ กรม กระทรวง 
ที่มีภารกิจด้านเดียวกัน  

2. สื่อที่พัฒนานี้ได้ขยายต่อไปใช้ใน 
Cluster กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กที่
มีภาวะโภชนาการเกินอายุ 6 – 19 ปี โดยมีการน าไป 
ใช้กับประชาชนในหลายๆโอกาสเช่น งานวันเด็ก และ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามโรงเรียนต่างๆในเขต
สุขภาพท่ี 3 

3. ขยายรูปแบบความรอบรู้ในการ
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตร Chopa & 
Chipa Coach เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทาง  
การศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสร้างความ
รอบรู้ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ปัจจุบันมีการ
ขยายไปใช้ในพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 3

4. มีการใช้สื่อทาง  Social ได้แก่ กลุ่ม    

Line ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ถ ามตอบ  และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสื่อต่างๆ หรือปัญหาพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ จ านวน 2 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มดอกหญ้า
ส าหรับเด็กผอม และกลุ่มทานตะวันส าหรับเด็กอ้วน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการทดสอบการใช้สื่อทาง

โภชนาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดรอบรู้
ด้านโภชนาการในกลุ่มวัยอ่ืนๆ และมีการติดตามการ
ขยายผลการใช้สื่อในกลุ่มเป้าหมายที่ขยายผลการใช้
ออกไป 

2. สื่อที่ผลิตจากรูปแบบของจริงอาจจะ
ใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจาก ทั้งรูปแบบอาหาร 
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว

3. ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ และอายุ
ของผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้เป็นสื่อ เช่น น้ าตาล กล่องนม  
ขวดน้ าต่างๆ อาจจะมีการช ารุด หรือหมดอายุตาม
ก าหนด 
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การศึกษา : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) 

- การพยาบาลผู้ใหญ่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- International course training of community health nursing มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ปริญญาเอก Philosophy in Nursing ( Adult Nursing) University of San Diego, USA

- หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง

Amphia University Hospital ประเทศเนเธอร์แลนด์

ต าแหน่งปัจจุบัน : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการสอน)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 

ดร. ศรีสุดา งามขา

การศึกษา : - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- Doctor of Philosophy in Nursing, College of Nursing, 

- University of Illinois at Chicago, USA

- Postdoctoral Fellow, School of Nursing University of Michigan Ann Arbor, USA. 

ต าแหน่งปัจจุบัน : พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์  พลเสน

การศึกษา : - วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ร.บ.(ทฤษฎีและแขนงทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ศศ.ม.(ประชากรศาสตร์) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต าแหน่งปัจจุบัน : พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์ประจ า)

ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



แนะน ำผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต

การศึกษา : - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ต าแหน่งปัจจุบัน : อุปนายก คนที่ 1

สมาคมพัฒนาชุมชนยั่งยืน

ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม
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ว่าที่ร้อยตรี ดร.ยุทธนา แยบคาย

การศึกษา : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ร.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ส.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รป.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ส.ด. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ต าแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย





 

ชื่อ – นามสกุล     : ผศ.กิตติพงศ์  พลเสน 

วัน เดือน ปี เกิด     : 6 สิงหาคม 2522 

ที่อยู่      : 119/118 หมู่ 1 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

อาชีพ      : พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์ประจ า) 

ต าแหน่ง     : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สถานที่ปฏิบัติงาน  : ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท์     : 082-3591991 

Line ID      : ponsenk 

E-Mail      : kittipong.pon@mahidol.edu 

ประวัติการศึกษา   

1.  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.  ร.บ. (ทฤษฎีและแขนงทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3.  ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ท างาน  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน 

2. อาจารย์ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552 – 2561 
3. หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563 
4. นักวิชาการ โครงการพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 – 2551  
5. ผู้ควบคุมภาคสนาม โครงการศึกษาพัฒนาการรายงานสาเหตุการตายในประเทศไทย โดยกรมการ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2548 - 2549    
6. ผู้ช านาญการประจ ากรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 

ใบประกอบวิชาชีพ : ใบประกอบวิชีพการสาธารณสุขชมชน เลขที่ใบอนุญาต สธช.14789  

 

 

 

 

ผูท้รงคณุวฒิุ วารสารสาธารณสขุมลูฐานภาคเหนอื 
ผศ.กิตตพิงศ ์ พลเสน 



ผลงานวิชาการตีพิมพ์ 

1. กิตติพงศ์  พลเสน, อุมาวดี  เหลาทอง, ทัศนีย์  ศิลาวรรณ, อังสนา  บุญธรรม, ภูเบศร์  แสงสว่าง และ ระ
พีพันธ์  จอมมะเริง. ( 2 5 6 3 ) .  การจัดกระบวนการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการใน
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. มหกรรม
คุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 3 และ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจ าปี 2563. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ; 22 กันยายน 2563. 

2. ทัศนีย์  ศิลาวรรณ, ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล, กิตติพงศ์  พลเสน, มณีรัตน์ อวยสวัสดิ์. (2552). ภาวะ
คุกคามสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง อ าเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสีมา: 
เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและหญิง. วารสารสุขศึกษา, 42(2). 99-109. 

3. ธีระ ศิริสมุด, กิตติพงศ์ พลเสน, พรทิพย์ วชิรดิลก. (2561). ความรู้ ทัศนคติ และเหตุผลการไม่เรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 12(4). 668-680. 

4. กิตติพงศ์ พลเสน, ธีระ ศิริสมุด, พรทิพย์ วชิรดิลก. (2561). สถานการณ์การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในประเทศไทย. วารสารสุขศึกษา. 41(2). 51–63. 

5. กิตติพงศ์ พลเสน. (2560). ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์การสาธารณสุข. วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 
47 (3): 235-240. 

6. กิตติพงศ์ พลเสน, พรทิพย์  วชิรดิลก, ธีระ  ศิริสมุด, และณัฐวุฒิ   ค านวณฤกษ์. (2559). สถานการณ์และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ในประเทศไทย. มหกรรม R2P-R2R EMS พัฒนางาน ต่อยอดวิจัย ปี 2560, โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ 
นนทบุรี, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. 

7. กิตติพงศ์  พลเสน, ทัศนีย์  ศิลาวรรณ, อรนุช  ภาชื่น, ณิชชาภัทร  ขันสาคร . (2559). "การระบุและ
สังเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม." สาธารณสุข มหาวิทยาลัย
บูรพา. 11 (2); 22-32. 

8. กิตติพงศ์ พลเสน, พรทิพย์  วชิรดิลก, ธีระ  ศิริสมุด, และณัฐวุฒิ  ค านวณฤกษ์. (2559). สถานการณ์และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ในประเทศไทย. รายงานการวิจัย; สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ.  

9. ฉวีวรรณ   บุญสุยา, กิตติพงศ์  พลเสน. (2559). ความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อสถาบันการแพทย์
ฉุ ก เ ฉิ น แห่ ง ช า ติ  (Alliance Satisfaction to the National Institute of Emergency Medicine). 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. รายงานการวิจัย; สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. 

10. กิตติพงศ์  พลเสน. (2558). การเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิหลังการถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 
21: มุมมองอนาคตและการจัดการเชิงระบบ, วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  
กรุงเทพมหานคร. 

 
 
 
 
 



11. กิตติพงศ์  พลเสน, ทัศนีย์  ศิลาวรรณ, อรนุช  ภาชื่น, ณิชชาภัทร  ขันสาคร และคณะ. (2556). การศึกษา
สถานการณ์สุขภาพชุมชนในพ้ืนที่ต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยประยุกต์ใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม. รายงานผลการวิจัย; คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  

12. กิตติพงศ์   พลเสน.  “ปัจจัยที่มีผลต่อการมี เพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร”. วารสารประชากรศาสตร์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2, กันยายน 2549.โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  
อ่ืนๆ  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อ – นามสกุล     : ดร. ศรีสุดา งามข า 

วัน เดือน ปี เกิด    : 29 กันยายน 2505 

ที่อยู่     : 16/3 หมู่ 1 ต. ทัพทัน อ. ทัพทัน จ. อุทัยธานี 61120 

อาชีพ      : รับราชการ 

ต าแหน่ง     : พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (ด้านการสอน) 

สถานที่ปฏิบัติงาน  : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  

        คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพท์     : 080-6827272 

Line ID     : 0808627272 

E-Mail      : nsrisuda05@gmail.com 

ประวัติการศึกษา/สถาบัน: 

1.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    เชียงใหม่ ปี   2530 
2.  พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์         

               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ปี 2539 
3.  Doctor of Philosophy in Nursing, College of Nursing, University of Illinois at    

               Chicago, USA ปี 2553 
4.  Postdoctoral Fellow, School of Nursing University of Michigan Ann Arbor, USA.  

               ปี 2562 
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ใบประกอบวิชาชีพ : ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง เลขท่ี 4511016569 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1. Ngamkham, S., Holden, J. E. & Wilkie, D. J. (2011). Difference in Pain Location,  
   Intensity, and Quality by Pain Pattern in Outpatients with Cancer. Cancer Nursing, 34 ( 3 ) , 

228-237. 
2. Ngamkham, S., Vincent, C., Finnegan, L., Holden, J. E., Wang, Z. J., & Wilkie, D. J. (2012). An 
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พระปกเกล้า จนัทบุรี, 24(1), 1-12. 
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(2556). ความต้องการข้อมูลของญาติผู้ป่วยที หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพระปกเกล้า. วารสารศูนย์ 
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5. ยศพล เหลืองโสมนภา และศรีสุดา งามข า (2556). ความสนใจต่อความปวด. วารสารศูนย์การศึกษา
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8. ศรีสุดา งามข า. (2559). การศึกษาสมรรถนะทีมหมอครอบครัว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
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ชื่อ- นามสกุล    : นางสาว ชุลีพร ปิยสุทธิ์       

วัน เดือน ปี เกิด   : 13 มิถุนายน 2508 

ที่อยู่                 : 824/1 หมู่10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 

ต าแหน่ง            : พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ (ด้านการสอน)  
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โทรศัพท์     : ที่ท างาน 056 213741 ต่อ 342  แฟกซ์ 056 214 028   
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E-Mail      : chuleeporn@bcnsprnw.ac.th  

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 1. วุฒิการการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 5.   อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง  
               Amphia University Hospital ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 15 -30 กันยายน พ.ศ.2561  

ประวัติการท างาน 
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 3.   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ  :  5111030631 

ความสามารถและผลงานส าคัญ 
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ผลงานวิชาการตีพิมพ์ 
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(น. 129 - 136) สุราษฏร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี. 
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พยาบาลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาชีพ วารสารสาธารณสุขนครสวรรค์ (น. 189 - 199)  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2     
พฤษภาคม-สิงหาคม (2563) 
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ประชาชน จังหวัดสุโขทัย. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 18(1), 122-134.  
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การฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

1. 20 สิงหาคม 2560 จริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร    
หมดอายุ 20 สิงหาคม 2562 

2. 28  พฤษภาคม  2561  The NIH Web-based training course "Protecting Human Research    
Participants" จาก The National Institutes of Health (NIH) หมดอายุ 28 พฤษภาคม 2563 

3. 17 สิงหาคม 2561 หลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย  
(Human Subject Protection-Standard Course)” จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมดอายุ 17 สิงหาคม 2564 

4. 20 พฤษภาคม 2562 GCP online training (Computer-based) “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก  
ที่ดี (ICH-GCP)” จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการท าวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 1 และหน่วยวิจัยทางคลินิก  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ หมดอายุ 20 พฤษภาคม 2564 

5. 20 พฤษภาคม 2562 GOOD CLINICAL PRACTICE จาก NIDA Clinical Trials Network 
    หมดอายุ 20 พฤษภาคม 2564 
6. 15 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม จาก  

National Research Council of Thailand (NRCT) and Forum for Ethical Review Committee 
in Thailand (FERCIT) หมดอายุ 15 มิถุนายน 2565 

7. 15 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับนักศึกษา/นักวิจัย จาก 
National Research Council of Thailand (NRCT) and Forum for Ethical Review Committee 
in Thailand (FERCIT) หมดอายุ 15 มิถุนายน 2565 

8. 19 มิถุนายน 2564 GCP online training (Computer-based) “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก
ที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))” จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการท าวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 1 และหน่วยวิจัยทาง
คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดอายุ 19 มิถุนายน 2566 

9. 17 สิงหาคม 2564 จริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  
หมดอายุ 17 สิงหาคม 2566 

10. 20 ธันวาคม 2564  Research ethics training course: Human Subject Protection Course & 
Good Clinical Practice Course (CGP) จาก National Research Council of Thailand (NRCT) and 
Forum  for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) หมดอายุ 20 ธันวาคม 2566 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

ชือ่ – นามสกุล     : นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต 

ต าแหน่งปัจจุบัน          : อุปนายก คนที่ 1 

หน่วยงาน            : สมาคมพัฒนาชุมชนยั่งยืน 

ที่อยู ่            : 299/613 หมู่บ้านดีพร้อม หมู่ 4  

  ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์  

โทรศัพท์   : 056 371831-7 

โทรศัพท์มือถือ   : 0819097365 

โทรสาร   : 056 371838 

การศึกษา  

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณ์ในการท างาน 

1. ฝ่ายแผนงาน ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต ๘ นครสวรรค์ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงาน กรมอนามัย 
3. ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมอนามัย 
4. ผู้อ านวยการส านักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
5. ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
6. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
7. อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านชุมชนเข้มแข็ง ในสภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ 

(สปท.) 
8. คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  
9. คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพผู้สูงอายุแห่งชาติ 
10. อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความ

เหลื่อมล้ าด้านสังคม ภายใต้คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา 
11. อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย ภายใต้

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563 - 2564 
12. รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนเขตที่ 3 
13. อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 

 

 

ผูท้รงคณุวฒิุ วารสารสาธารณสขุมลูฐานภาคเหนอื 
นายวิสทุธิ บญุญะโสภติ  



ผลงานทางวิชาการ/งานพัฒนา 

1. ผู้เขียนงานวิจัย เรื่อง การส ารวจสภาวการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี 
2. ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง ความส าเร็จในการน านโยบายการจัดการมูลฝอยไปปฏิบัติในเทศบาล 
3. ผู้ร่วมเขียนต ารามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ใน 

▪ หน่วยที่ ๔ การปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 
▪ หน่วยที่ ๕ การสร้างเสริมสุขภาพ 
▪ หน่วยที่ ๖ การจัดการระบบสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข 

4. บทความเรื่อง นโยบายสาธารณะ : เครื่องมือการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพชุมชน น าเสนอในการ
ประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่ จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555  

5. ผู้จัดท าข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปเรื่อง ระบบสวัสดิการสังคม ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
6. อาจารย์พิเศษในหัวข้อ การปฏิรูประบบสุขภาพ ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต , 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว, วิทยาลัยบรมราชชนนี นนทบุรี ศรีธัญญา และกรุงเทพมหานคร 
7. วิทยากรในหัวข้อ การสร้างเครือข่าย การพัฒนานโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ธรรมนูญชุมชน การพัฒนาโครงการ ให้แก่หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาค
วิชาการ และภาคประชาสังคม 

8. ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา จังหวัด
นครสวรรค์ โดยการขับเคลื่อนงานใน ๓ ประเด็นคือ (๑) การพัฒนาเด็กปฐมวัย (๒) ระบบและกลไก
รองรับสังคมสูงวัย และ (๓) การพัฒนานครสวรรค์สู่เมืองเกษตรอินทรีย์ 

9. หัวหน้าทีมวิจัยเรื่อง ระบบและกลไกรองรับสังคมสูงวัยระดับต าบล ซึ่งท าการศึกษาในจั งหวัด
นครสวรรค์ เมื่อปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๑ 

10. เป็นทีมหน่วยจัดการ สสส. ระดับ Flagship โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

11. ผู้วิจารณ์หนังสือ “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ” ของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตโต) ตีพิมพ์ใน
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCI ฐาน 1) (ฉบับปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) 

12. ผู้เขียนสารนิพนธ์ เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบล : กรณีศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

13. ผู้เขียนบทความวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล : กรณีศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิชาการ (ฉบับปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม 2563) 

14. ผู้เขียนบทความวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเชิงพุทธ ตีพิมพ์
ในวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ (TCI ฐาน 1) (ฉบับปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน
มกราคม 2563) 

15. ผู้เขียนดุษฎีนิพนธ์เรื่อง รูปแบบการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเชิงพุทธในเขตสุขภาพที่ 3 
16. ผู้เขียนบทความวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเชิงพุทธในเขตสุขภาพที่ 3 

ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิชาการ (TCI ฐาน 2) (ฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 
 


