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การวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจปั ญหาสุขภาพจิตในชุมชน และดําเนินงาน
สร้ างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน ดําเนินงานเป็ น 3 ระยะ คือระยะระบุปัญหา ระยะ
ดําเนินการ และระยะประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ ในการสํารวจปั ญหาสุขภาพจิตเป็ นแบบประเมิน
สุขภาพจิตสําหรั บงานสุข ภาพจิตชุ มชน กรมสุขภาพจิต คือดัช นีช้ ี วั ดความสุขคนไทย แบบวั ด
ความเครี ยดสวนปรุงและแบบประเมินโรคซึ มเศร้ า เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผล คือแนว
คําถามการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
และข้ อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ เชิ งเนื้ อหาสาระของข้ อมูล ผลการวิจัย พบว่ า การสํารวจปั ญหา
สุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างมีความสุขเท่ากับคนทั่วไป ร้ อยละ 48.0 มีความสุขน้ อยกว่าคนทั่วไป ร้ อย
ละ 22.0 มีความเครียดระดับสูง ร้ อยละ 41.2 มีความเครียดระดับรุนแรง ร้ อยละ 15.3 มีภาวะ
ซึมเศร้ า ร้ อยละ 7.3 ผลการสร้ างเสริมสุขภาพจิตตามแผนการดําเนินงานของชุมชน พบว่ า
โครงการที่มีการดําเนินงานคือ โครงการที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
เช่ นโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี โครงการงานบุญประจําปี และโครงการอาสาพัฒนา
ชุมชน การสร้ างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน จะสําเร็จได้ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งภาค
ประชาชนและภาครัฐในชุมชน และเป็ นแผนงานที่สอดคล้ องกับความต้ องการ และวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน
คําสําคัญ: การสร้างเสริมสุขภาพจิต, การมีส่วนร่วมของชุมชน
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Abstract
This action research aimed to determine mental health problems of people in
communities and implement mental health promotion by community participation.
The 3 phases of implementation are problem identification, operation, and
evaluation between July 2008–March 2009. Tools for surveying mental health
problems consisted of Mental Health Evaluation Form for Community Health
Activities from Mental Health Department, Thai’s Happiness Index, Suan Prung’s
Stress Evaluation Form, and Depression Evaluation Form. Focused Group Interview,
in‐depth Interview, descriptive statistics, qualitative data analysis were used to
evaluate the program. It was found that: 48% of the sample group were as happy
as other people and 22.0% were less happy than people in general; 41.2% were highly
stressed; 15.3% were seriously stressed; 7.3% were depressed, mental health
promotion plan for the community. The project implementation is consistent with
the lifestyle and culture of the community. Traditional programs, such as the annual
merit. And community the program harmonized with the people’s way of life.
Success of the program, which harmonized the people’s demand, depended on
community participation, community’s leaders and government agency
supporting.
Keyword: mental health promotion, community participation
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บทนํา
การเปลี่ ย นแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง และสังคมรอบด้ านล้ วนส่งผลต่อการเกิดปั ญหา
ทางจิ ต ที่ คุ ก คามคุ ณ ภาพชี วิ ต ทั้ ง ตั ว ผู้ ป่ วยเองและผู้ ดู แ ล
จากรายงานองค์การอนามัยโลกพบว่าประชาโลกมากกว่า 450
ล้ านคนที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่ วยทางจิตและพฤติกรรม
ผิดปกติ (World Health Organization, 2001) ปั ญหา
สุขภาพจิตจึงเป็ นปั ญหาที่มีความรุนแรงและมีภาระโรคสูงส่ง
ผลกระทบทั่วโลกในทุกกลุ่มอายุ ทุกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
สังคม (World Federation for Mental Health, 2009 )
การศึกษาสุขภาพจิตของคนไทยปี 2544 2546 และ 2548
พบว่ า ผู้ ท่ี มี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ตํ่า กว่ า ปกติ มี จํา นวนเพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากในช่วงระหว่างการสํารวจประเทศไทยประสบกับปัญหา
วิกฤติทางเศรษฐกิจค่ อนข้ างมาก นํ้ามันในตลาดโลกมีราคา
สูงขึ้นทําให้ ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่รายได้ ยังคงเดิม ส่งผลกระทบ
ต่ อ ประชาชนทํา ให้ ผู้ มี สุ ข ภาพจิ ต ดี ล ดลง ส่ ว นการศึ ก ษา
สุขภาพจิตคนไทย พ.ศ. 2550 พบว่าคนไทยมีสุขภาพจิตปกติ
ร้ อยละ 75.4 สุขภาพจิตตํ่ากว่ าปกติ ร้ อยละ 24.6 ผู้ท่ีมีความ
ทุกข์ใจมีความเสี่ยงต่ อการเกิดปั ญหาสุขภาพจิตมากกว่ าไม่ มี
ปั ญหา 2.9 เท่ า ผู้ ท่ีมี ปั ญหาสุขภาพเสี่ยงต่ อการเกิดปั ญหา
สุขภาพจิตมากกว่ าผู้ไม่ มีปัญหา 2.2 เท่า (อภิชัย มงคล และ
คณะ, 2552) ข้ อมูลการป่ วยด้ วยโรคที่สาํ คัญ จากการรายงาน
ผู้ป่วยในรายโรค (รง.506) ปี 2542-2551 พบว่าโรคจิตและ
พฤติกรรมเป็ นกลุ่มโรคที่สาํ คัญและพบบ่ อยในประชาชนไทย
โดยมีแนวโน้ มที่สูงขึ้นในอัตราที่ต่อเนื่อง (สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2551) โดยมีสถานการณ์
ปั ญ หาที่ ส ํา คั ญ ของประเทศไทยที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ปั ญ หา
สุขภาพจิต ในช่ วงปี 2551 คือผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่
ราคานํ้ามั นในตลาดโลก ปรั บตั วสูงขึ้ นจาก 99 ดอลลาร์ ต่ อ
บาร์เรล ในเดือนมกราคม 2551 เป็ น 145 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในเดือนกรกฎาคม 2551 ส่งผลให้ เกิดภาวะเงินเฟ้ อทุกประเทศ
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทําให้ การขยายตั วทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงอย่างรุนแรงช่วงครึ่งหลังของปี 2551 นอกจากนี้ยังมี
ปั ญ หาความไม่ ส งบทางการเมื อ งและไม่ มี เ สถี ย รภาพทาง
การเมื อง (กองทุ น บําเหน็จบํานาญข้ าราชการ, 2552) ซึ่ ง
ปั ญ หาเหล่ า นี้ ล้ วนส่ ง ผลกระทบต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ของ
ประชาชนคนไทยทุกระดับทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง จึงมี
ความจําเป็ นต้ องมีการค้ นหาปั ญหาและสร้ างเสริมสุขภาพจิต
ประชาชนเพื่อป้ องกันปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงเกิดผลกระทบ
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ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้ างเสริมสุขภาพจิต
ในชุมชนจึงต้ องใช้ กระบวนการมีส่วนร่ วมของผู้นาํ และคนใน
ชุมชน ในการแสดงความคิดเห็น กําหนดแนวทางการแก้ ไข
ปัญหา ร่วมรับผิดชอบการดําเนินงาน (สํานักพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุ ข ภาพจิ ต , 2546) วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้ ศึกษาวิจัยเชิงปฎิบัติการ
สร้ างเสริ มสุ ข ภาพจิ ตโดยการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนในตําบล
หนองเทา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็ นอําเภอที่ห่าง
จากอําเภอเมืองเพียง 25 กิโลเมตร แต่ตาํ บลหนองเทาห่ างจาก
อําเภอเมืองประมาณ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดแนวชายแดน
เลียบฝั่งแม่นาํ้ โขง เป็ นตําบลที่อยู่ห่างไกลเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพจิต ยากลําบากในการเข้ าถึงบริ การสุขภาพจิต จึงได้ มี
การหารื อร่ วมกับแกนนําชุ มชน สํารวจปั ญหาสุขภาพจิตและ
ร่ ว มกั น วางแผนดําเนิ น งานสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่ อสํารวจปั ญ หาสุขภาพจิต ในชุ ม ชน
ตํา บล
หนองเทา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และดําเนินงาน
สร้ างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลหนองเทา
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

วิธีการดําเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปฏิบั ติ ก าร(Action
Research) มีวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึก ษาปั ญหาสุขภาพจิ ต และ
ดําเนินงานเสริมสร้ างสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ตําบลหนองเทา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ดําเนินงาน
เป็ น 3 ระยะ คือ ระยะระบุปัญหา มีการประชุมหารือร่ วมกับ
แกนนําชุมชน ศึกษาบริบทชุมชน และสํารวจปัญหาสุขภาพจิต
ส่วนระยะดําเนิ นการ มีการอบรมให้ ความรู้ และจัดทําแผน
สุขภาพจิตชุมชนโดยใช้ กระบวนการ AIC (AppreciationInfluence-Control)
- A: Appreciation ทบทวนสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพจิตในอดีต และเข้ าใจสภาพการณ์ในปั จจุ บันในด้ าน
ปัญหาสุขภาพจิต และกําหนดภาพฝันที่ต้องการ
- I : Influence ระดมสมองจัดทําโครงการสร้ าง
เสริมสุขภาพจิตเพื่อให้ บรรลุภาพฝันที่ต้องการ และจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ
- C : Control กําหนดผู้รับผิดชอบและแหล่ง
สนับสนุนงบประมาณ
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แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ การดําเนิ นงานและระยะประเมิ นผลการ
ดําเนินงานโดยการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึ ก ษาในการสํา รวจปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
ได้ แก่ ประชากรในตําบลหนองเทา อําเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน 2,915 คน
กํา หนดขนาดตั ว อย่ า งด้ ว ยสูต รการคํา นวณขนาด
ตัวอย่างเพื่อสํารวจปัญหาสุขภาพจิต ดังนี้
n 

N  (1   )
Z  / 2  ( 1   )  Nd
Z

2

2

 / 2

2

เมื่อ
n
N

ขนาดตัวอย่าง
ประชากร จํานวน 2,915 คน
1.96 เมื่อ  = 0.05
Z
สัดส่วนของประชากรที่ต้องการ

ศึกษา = 10%
d
=
ความคลาดเคลื่ อนที่ ย อมให้
เกิดขึ้นได้ = 5%
เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ ขนาดตัวอย่าง จํานวน 132
คน แต่เพื่อความเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้ ขนาดตัวอย่าง
จํานวน 150
คน โดยการสุ่มตัวอย่ างแบบง่ าย (Simple
Random Sampling) ตัวแทน ครัวเรือนในทุกหมู่บ้าน รวม
8 หมู่บ้าน ครัวเรือนละ 1 คนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปและสามารถ
ตอบคําถามด้ วยตนเอง ตามสัดส่วนประชากร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่เ ข้ า รั บ การอบรมความรู้ สุข ภาพจิ ต
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้นาํ ชุมชนและตัวแทน
ชาวบ้ านทุกหมู่บ้านใน 8 หมู่บ้านๆ ละ 8 คน รวมจํานวน 80
คน ส่วนการจัดทําแผนสุขภาพจิตชุ มชนโดยใช้ กระบวนการ
AIC คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง ในทุ ก หมู่ บ้ า น 8
หมู่ บ้ าน ตามคุ ณ สมบั ติ คื อ เป็ นผู้ ใหญ่ บ้ านหรื อ ผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และตัวแทนชาวบ้ าน ที่ผ่าน
การอบรมความรู้สขุ ภาพจิต รวม 50 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยการสนทนากลุ่ม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ให้ ข้อมูลคน
สําคัญ (key informant) เป็ นผู้ท่ผี ่านการอบรมและจัดทําแผน
สุขภาพจิตชุมชน หมู่บ้านละ 2-3 คน รวม 18 คน และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ชาวบ้ านทั่วไป จํานวน 8 คน
 / 2

=
=
=
=
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้และการตรวจสอบคุณภาพ
ประกอบด้ วย
(1) แบบสัม ภาษณ์ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต แบ่ง เป็ น
4 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป เป็ นคําถามปลายปิ ด มี
จํา นวน 11 ข้ อ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ อาชี พ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส ตํา แหน่ ง ทางสัง คม รายได้ ภาวะสุข ภาพ
ปัญหาที่ไม่สบายใจในครอบครัว ปั ญหาที่ไม่สบายใจในชุมชน
วิธีแก้ ไขปั ญหาเมื่อไม่ สบายใจ และเป็ นคําถามปลายเปิ ด มี
จํานวน 4 ข้ อคือ ปัญหาที่ไม่สบายใจในปัจจุบัน การมีส่วนร่วม
ในการทํา กิ จ กรรมในชุ ม ชน ความไม่ ส บายใจในปั ญ หา
สถานการณ์ข องประเทศในปั จจุ บัน และความต้ องการให้ มี
กิจกรรมสร้ างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน/หมู่บ้าน
ส่ ว น ที่ 2 ดั ช นี ชี้ วั ด ค ว า ม สุ ข ข อ ง ก ร ม
สุขภาพจิต พัฒนาโดยอภิชัย มงคล จํานวน 15 ข้ อ ให้ เลือก 4
ระดับ คือ ไม่เลย เล็กน้ อย มาก มากที่สดุ
การให้ คะแนนกลุ่มที่ 1 ได้ แก่ ข้ อ 1 2 4 5 6 7
9 10 11 13 14 15 แต่ละข้ อให้ คะแนนดังนี้
ไม่เลย
0
คะแนน
เล็กน้ อย
1
คะแนน
มาก
2
คะแนน
มากที่สดุ
3
คะแนน
การให้ คะแนนกลุ่มที่ 2 ได้ แก่ ข้ อ 3 8 12 แต่ละ
ข้ อให้ คะแนนดังนี้
ไม่เลย
3
คะแนน
เล็กน้ อย
2
คะแนน
คะแนน
มาก
1
มากที่สดุ
0
คะแนน
การแปลผล เมื่อรวมคะแนนทุกข้ อแล้ วนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติท่กี าํ หนดดังนี้
คะแนน 33-45 คะแนน หมายถึง มี ค วามสุข
มากกว่าคนทั่วไป (good)
คะแนน 27-32 คะแนน หมายถึ ง มี ความสุข
เท่ากับคนทั่วไป (fair)
คะแนน 26 คะแนน หรือน้ อยกว่า หมายถึง มี
ความสุขน้ อยกว่าคนทั่วไป (poor)
ส่วนที่ 3 แบบวัดความเครียดสวนปรุง จํานวน
20 ข้ อ มีตัวเลขให้ เลือกระดับความเครียด 1 ถึง 5 คะแนน
โดยมีความหมาย ดังนี้
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1 หมายถึง ไม่ร้ สู กึ เครียด
2 หมายถึง รู้สกึ เครียดเล็กน้ อย
3 หมายถึง รู้สกึ เครียดปานกลาง
4 หมายถึง รู้สกึ เครียดมาก
5 หมายถึง รู้สกึ เครียดมากที่สดุ
การแปลผล เมื่อรวมคะแนนทุกข้ อแล้ วนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
1) คะแนน 0-23 คะแนน มีความเครียดใน
ระดับน้ อย (mild stress) หมายถึง ความเครียดระดับน้ อยๆ
และหายไปในระยะเวลาอันสั้น เป็ นความเครียดที่เกิดขึ้นใน
ชี วิตประจําวัน ความเครียดระดับนี้ไม่ คุกคามต่ อการดําเนิน
ชีวิต บุคคลมีการปรับตัวอย่ างอัตโนมัติ เป็ นการปรับตัวด้ วย
ความเคยชิน และการปรับตัวต้ องการพลังงานเพียงเล็กน้ อย
เป็ นภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย
2) คะแนน 24-41 คะแนน มีความเครียดใน
ระดับปานกลาง (moderate stress ) หมายถึง ความเครี ยดที่
เกิ ด ขึ้ นในชี วิ ต ประจํ า วั น เนื่ อ งจากมี ส่ิ ง คุ ก คาม หรื อ พบ
เหตุการณ์สาํ คัญๆ ในสังคม บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ออกมาในลักษณะความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ปกติท่วั ๆ ไป ไม่รุนแรงจนก่อให้ เกิดอันตรายแก่ร่างกาย
เป็ นระดับความเครียดที่ทาํ ให้ บุคคลเกิดความกระตือรือร้ น
3) คะแนน 42-61 คะแนน มี ความเครี ย ด
ระดับสูง (high stress) เป็ นระดับที่บุคคลได้ รับเหตุการณ์ท่ี
ก่อให้ เกิดความเครียดสูง ไม่สามารถปรับตัวให้ ลดความเครียด
ลงได้ ในระยะเวลาอันสั้นถือว่าอยู่ในเขตอันตราย หากไม่ได้ รับ
การบรรเทาจะนํา ไปสู่ ค วามเครี ย ดเรื้ อรั ง เกิ ด โรคต่ า งๆ
ภายหลังได้
4) คะแนน 62 คะแนนขึ้นไป มีความเครียด
ระดั บ รุ น แรง (severe stress) เป็ นความเครี ย ดระดั บ สู ง ที่
ดํา เนิ น ติ ด ต่ อ กั น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนทํา ให้ บุ ค คลมี ค วาม
ล้ มเหลวในการปรับตัว เกิดความเบื่อหน่าย ท้ อแท้ หมดแรง
ควบคุ ม ตนเองไม่ ได้ เกิดอาการทางกาย หรื อ โรคภัยต่ างๆ
ตามมาได้ ง่าย
ส่วนที่ 4 แบบประเมินโรคซึมเศร้ า มีข้อ
คําถาม 2 ส่วน คือ ส่วน ก มี 1 ข้ อ 2 คะแนน ให้ เลือกตอบ มี
หรือไม่มี ส่วน ข มี 7 ข้ อๆ ละ 1 คะแนน ให้ เลือก มีหรือไม่มี
อาการตามแบบประเมิน
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การแปลผล
- ถ้ าตอบ มี ในส่วน ก และมีในส่วน ข 3 ข้ อ
ขึ้นไป หมายถึง มีภาวะซึมเศร้ ามากให้ ส่งต่อแพทย์เพื่อให้ การ
รักษา
- ถ้ าตอบ มี ในส่วน ก และมีในส่วน ข จํานวน
1-2 ข้ อขึ้นไป หมายถึง มีภาวะซึมเศร้ า ควรให้ การปรึกษา
(2) แนวทางการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก
ใช้ ในการประเมินผลการดําเนินงาน จํานวน 7 ข้ อ
- สุขภาพจิตหมายถึงอะไร
- การสร้ างเสริมสุขภาพจิตหมายถึงอะไร
- การสร้ างเสริมสุขภาพจิตในชุ มชน/หมู่บ้าน
ของท่านทําอย่างไรบ้ าง
- ท่านมีส่วนร่วมในการสร้ างเสริมสุขภาพจิตใน
ชุมชนท่านอย่างไรบ้ าง
- ท่านสร้ างเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวท่าน
อย่างไร
- เวลาท่านเครียดท่านจัดการอย่างไร
- ท่านมีข้อแนะนําในการดําเนินงานสร้ างเสริม
สุขภาพจิตอย่างไร
กําหนดการประชุมจัดทําแผนสุขภาพจิ ตชุมชน
8.00-8.30 น. นํ า เ ส น อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั ญ ห า
สุขภาพจิตจากการสํารวจ
8.30–93.00 น. แบ่ ง กลุ่ ม รายหมู่ บ้ า น วาดภาพ
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในอดีต และส่งตัวแทนรวบรวม
เป็ นภาพ ใหญ่ของตําบล
9.30-10.00 น. รวมกลุ่ มใหญ่ นําเสนอสภาพการณ์
ปัญหาในปัจจุบันของตําบล
10.00-10.30 น. แบ่ งกลุ่มรายหมู่บ้าน วาดภาพฝัน
ที่ต้องการเป็ นหมู่บ้านสุขภาพจิตดีและส่งตัวแทนรวบรวมเป็ น
ภาพใหญ่ของตําบล
10.30-11.00 น. นํ า เสนอกลุ่ มใหญ่ ภาพฝั น ที่
ต้ องการของตําบล
11.00-12.00 น. แบ่ งกลุ่ มย่ อยรายหมู่ บ้านจัด ทํา
แนวทางบรรลุภาพฝันที่ต้องการรายหมู่บ้าน และส่งตัวแทน
รวบรวม เป็ นภาพของตําบล
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. นําเสนอกลุ่มใหญ่ ในแนวทางการ
บรรลุภาพฝันที่ต้องการ

การสร้ างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลหนองเทา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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13.30-14.00 น. สมาชิ ก ช่ ว ยกั น ลงคะแนนเพื่ อ
จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของโครงการตามความเร่ ง ด่ ว น
ความสามารถในการแก้ ปัญหา และขนาดของปัญหา
14.00-15.00 น. กํา หนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ นํ า เสนอ
โครงการ และแหล่งสนับสนุนงบประมาณ
15.00-16.00 น. ร่ วมกันทบทวนแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้ วย
(1) ข้อมู ลเชิงปริมาณ หาความตรงตามเนื้อหา
(Content validity) โดยให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตและจิต
เวช คือ จิตแพทย์ 1 คนพยาบาลจิตเวช 2 คน หลังจากนั้นจึง
นํ า เครื่ องมื อ มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข ให้ มี ค วามชั ด เจน และ
ครอบคลุ ม เหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น และหาค่ า ความเชื่ อถื อ ได้
(Reliability) โดยนําเครื่องมือที่หาความตรงแล้ วไปทดลองใช้
กั บ ประชาชนที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั น ในชุ ม ชนหนองบึ ก
อํา เภอเมื อ งนครพนม จํา นวน 30 คน แล้ ว นํา มาปรั บ ปรุ ง
แก้ ไขให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในส่วนดัชนีช้ ีวัดความสุข และ
แบบวัดความเครียด นํามาคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค ได้ ค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.70 และ 0.84
ตามลําดับ
(2) ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ นํ า ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการ
ตรวจสอบ โดยใช้ วิธกี ารตรวจสอบสามเส้ า ประกอบด้ วย
2.1) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล
2.2) การตรวจสอบข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลบุคคลที่
ต่างกัน ประกอบด้ วย
- การตรวจสอบข้ อมูลในสถานที่ต่างกัน
- การตรวจสอบข้ อมูลในเวลาที่ต่างกัน
2.3) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านผู้วิจัย โดยใช้
ผู้ เก็ บ ข้ อมู ล ที่ ต่ า งกั น มี ก ารเปลี่ ย นตั ว ผู้ เก็บ ข้ อมู ล เพื่ อ
ตรวจสอบว่า ได้ รับข้ อมูลครบถ้ วน และตรงกันหรือไม่ ซึ่งใน
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ ผ้ ูเก็บข้ อมูล จํานวน 3 คน
2.4) ตรวจสอบสามเส้ า ด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล
ผู้ วิ จัยได้ ร วบรวมข้ อ มู ล เรื่ องเดี ย วกัน โดยใช้ วิ ธีก ารสนทนา
กลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก

การรวบรวมข้อมูล
(1) ติดต่อประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี อ นามั ย และอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และ
ตั ว แทนชาวบ้ า น เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ และร่ ว มดํา เนิ น การ
รวบรวมข้ อมูล
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(2) การสํารวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต ผู้วิจัย
และผู้ ช่ ว ยวิ จั ย รวบรวมข้ อมู ล ด้ วยตนเองร่ ว มกั บ ตั ว แทน
ชาวบ้ าน อาสาสมัครสาธารณสุข และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
บั ณ ฑิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 ที่ ผ่ า นการเตรี ย มความพร้ อมและชี้ แจง
รายละเอียด โดยการสัมภาษณ์
(3) การประเมินผลการดําเนินงาน ผู้วิจัยและผู้ช่วย
วิ จั ย รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสนทนากลุ่ ม และ
สัมภาษณ์เชิงลึก ด้ วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย จํานวน 3 คน

การพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยชี้ แจงการเข้ าร่ วมศึกษาครั้งนี้ว่า สามารถเข้ า
ร่วมดําเนินงานได้ โดยสมัครใจ และการให้ ข้อมูลเป็ นสิทธิ์ของ
กลุ่มตัวอย่าง สามารถยกเลิกการให้ ข้อมูล หรือยกเลิกการเข้ า
ร่ ว ม ดํ า เ นิ น ง า น ไ ด้ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ต อ บ คํ า ถ า ม ห รื อ
การดําเนินงานโดยไม่มีเงื่อนไข ข้ อมูลที่ได้ ถือว่ าเป็ นความลับ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและการนําเสนอข้ อมูลจะทําในภาพรวม
และข้ อมูลที่ได้ จะนําไปใช้ ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ สถานการณ์ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
นําข้ อมูลที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์และวิเคราะห์
ข้ อมูล โดยใช้ สถิติค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ข้ อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงพรรณนา ตามเนื้อหาสาระ

ผลการวิจยั
การดําเนินงาน ระยะที่ 1 ระยะระบุปัญหา
มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ แกนนํ า ชุ ม ชน คื อ กํ า นั น
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล เจ้ า หน้ าที่
สาธารณสุ ข อํ า เภอและสถานี อ นามั ย และอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ทุกหมู่ บ้าน จํานวน 25
คน
การสํา รวจปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ส ํา รวจ
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 73.3 อายุระหว่าง 40-49 ปี
มีร้อยละ 23.3 อายุต่าํ สุด 17 ปี อายุสงู สุด 86 ปี SD=15.95
มีโรคประจําตัวร้ อยละ 42.7 ส่วนมากเป็ นโรคเบาหวาน
ร้ อยละ 26.6 ปั ญหาที่ทาํ ให้ ไม่สบายใจในปั จจุบันคือปั ญหา
เศรษฐกิจ ร้ อยละ 49.3 กลุ่มตัวอย่าง ต้ องการให้ มีกิจกรรม
สร้ างเสริมสุขภาพจิตในชุมชนโดยทําบุญตักบาตรร่วมกัน เข้ าวัด
ฟังธรรม คนในหมู่บ้านทํากิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกกําลังกาย
แข่ ง กี ฬ า ส่ งเสริ มอาชี พ กลุ่ มตั วอย่ างต้ องการให้ มี โครงการ
รักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ
ฟรี ตรวจสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ อยากได้ รั บ ความรู้ สุ ข ภาพ
ทั้ง สุข ภาพกายและสุขภาพจิ ต การสํา รวจปั ญ หาสุข ภาพจิ ต
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โดยใช้ ดัชนีช้ ีวัดความสุข พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสุขเท่ากับ
คนทั่ ว ไป ร้ อยละ 48.0 รองลงมาคื อ มี ค วามสุ ข มากกว่ า
คนทั่วไป ร้ อยละ 30.0 ส่วนการวัดระดับความเครียดพบว่ า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเครียดระดับ ปานกลาง ร้ อยละ
รองลงมา ความเครี ย ดระดับสูง มีร้อยละ 41.3
42.7
ความเครียดระดับรุนแรง มีร้อยละ 15.3 มีภาวะซึมเศร้ า
ร้ อยละ 7.3

การดําเนินงานระยะที่ 2 ระยะดําเนินงาน
(1) การจัดอบรมความรู ส้ ุ ขภาพจิ ต ชุมชน จาก
ผลการสํ า รวจปั ญ หาและความต้ องการการสร้ างเสริ ม
สุ ข ภาพจิ ต พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งต้ อ งการได้ รั บ ความรู้ ด้ า น
สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต จึ ง ได้ มี ก ารอบรมสร้ างเสริ ม
สุข ภาพจิ ต ให้ กับ ตั ว แทนในทุ ก หมู่ บ้ า น ประกอบด้ ว นผู้ นํา
ชุ ม ชน อาสาสมัครสาธารณสุขและกลุ่ มชาวบ้ าน 8 หมู่ บ้าน
จํานวน 80 คน และมีผ้ ูท่จี ัดทําแบบประเมินความรู้ก่อนและ
หลังการอบรม จํานวน 56 คน ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ก่ อ นและหลั ง การฝึ กอบรมส่ ว นใหญ่ มีค ะแนนความรู้ อยู่ ใ น
ระดับสูงเช่ นเดียวกัน โดยคะแนนหลังการอบรมสูงกว่ าก่อน
การอบรมเล็กน้ อยคือ ผู้ท่ีมีระดับความรู้สูงก่อนการอบรมมี
48 คนคิดเป็ นร้ อยละ 85.7 ผู้ท่มี ีระดับความรู้ระดับสูงหลัง
การอบรม 50 คนคิดเป็ นร้ อยละ 89.3
(2) การจั ด ทํ า แผนสุ ข ภาพจิ ต ชุ ม ชน หลั ง จาก
อบรมให้ ความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพจิต ในวันต่อมาจึง
ได้ มีการจัดทําแผนสุขภาพจิตชุมชน โดยตัวแทนหมู่บ้านจาก
8 หมู่บ้าน จํานวน 50 คน โดยการใช้ กระบวนการ AIC คือ
- A: Appreciation ร่วมกันทบทวนสถานการณ์
ปั ญหาสุขภาพจิตในอดีต และเข้ าใจสภาพการณ์ในปั จจุบันใน
ด้ านปัญหาสุขภาพจิต และกําหนดภาพฝัน ที่ต้องการ
- I: Influence ร่ วมกันระดมสมองจัดทําโครงการ
สร้ างเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต รายหมู บ้ านเพื่ อ ให้ บรรลุ ภ าพฝั น ที่
ต้ องการ และจัดลําดับ ความสําคัญของโครงการ
- C: Control กําหนดผู้รับผิดชอบและการดําเนินงาน
ผลการจัด ทํา แผนมีโ ครงการระดับ หมู่ บ้ า นๆ ละ
1 โครงการ รวม 8 โครงการ โดยหมู่ท่ี 1, 5 โครงการส่งเสริม
อาชีพ หมู่ท่ี 2, 4 โครงการออกกําลังกาย หมู่ท่ี 3,8 โครงการ
ลานกีฬาออกกําลังกาย หมู่ท่ี 6 โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณี หมู่ท่ี 7 โครงการงานบุญประจําปี
โครงการสร้ างเสริมสุขภาพจิตของตําบล เรียงตาม
ความสําคัญดังนี้

71

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555

1. โครงการลานกีฬาต้ านยาเสพติด
2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
3. โครงการส่งเสริมอาชีพ
4. โครงการอาสาพัฒนาชุมชน
5. โครงการสายสัมพันธ์ ครอบครัวชุมชน
6. โครงการศูนย์เรียนรู้สขุ ภาพจิตชุมชน
(3) การดําเนินงานตามแผน โดยการดําเนินงาน
ตามโครงการที่ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ต ามแผนตามแนวทางที่ชุ ม ชนได้
ร่วมกันวางแผนไว้ มีเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในแต่ละหมู่บ้านให้
การดูแลและให้ คําแนะนําปรึ กษาร่ ว มกับเจ้ าหน้ าที่องค์ การ
บริหารส่วนตําบล
(4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ารดําเนินงาน มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการดําเนินงาน โดยตัวแทนผู้
ที่จั ด ทํา แผนการดํา เนิ น งานจากทุ ก หมู่ บ้ า นและเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข เจ้ าหน้ าที่องค์การบริ ห ารส่ วนตําบล พบว่ าการ
สร้ างเสริมสุขภาพจิต ของหมู่บ้านและตําบลที่เสนอจัดทําแผน
มีการดําเนินงาน ในด้ านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี เช่น
การทําบุญประจําปี ทําบุญตักบาตรร่วมกัน ส่วนการออกกําลัง
กาย การส่งเสริมอาชีพ และโครงการอื่นๆ ยังไม่ได้ ดาํ เนินงาน
เป็ นรูปธรรม ผู้เข้ าประชุมจึงเสนอให้ สถานีอนามัยประชุม อส
ม.และชาวบ้ าน และเป็ นแกนนําพาออกกําลังกายร่ วมกันแล้ ว
จึงขยายไปกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอื่นๆ ต่ อไป ส่วนโครงการ
ส่ง เสริ มอาชี พ ตัว แทนองค์การบริ หารส่ วนตําบลเสนอว่ าให้
สมาชิ กรวมกลุ่ มกั นให้ เห็นผลงานก่ อนแล้ วจึ งจะเสนอแผน
สนับสนุนงบประมาณต่อไป

การดําเนินงานระยะที่ 3
ดําเนินงาน

ระยะประเมินผลการ

มี ก ารประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามโครงการที่
ชุมชนร่ วมกันวางแผน โดยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
เชิงลึก ผลการดําเนินงานพบว่าโครงการสร้ างเสริมสุขภาพจิต
ในชุมชนที่ดาํ เนินงานได้ ส่วนมากเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้ องกับ
วิถชี ีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และไม่ได้ ใช้ งบประมาณจากส่วน
ราชการ หรือมีงบประมาณสมทบเป็ นบางส่วน เช่ น โครงการ
อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี โครงการงานบุ ญ ประจํา ปี
ทํา บุ ญ ประเพณี ตามโอกาสสํา คั ญ ทางพุ ท ธศาสนา และ
โครงการอาสาพัฒนาชุมชน

บทสรุปและอภิปรายผล
ผลการสํารวจปั ญหาสุขภาพจิตชุมชน ในด้ านดัชนีช้ ีวัด
ความสุข พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสุขเท่ากับคนทั่วไป ร้ อยละ

การสร้ างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลหนองเทา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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48.0 รองลงมาคือมีความสุขมากกว่ าคนทั่วไป ร้ อยละ 30.0
ซึ่งแสดงถึงการมีสขุ ภาพจิตปกติ ร้ อยละ 78.0 ซึ่งใกล้ เคียงกับ
การศึกษาสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ. 2550 ของอภิชัย มงคล
และคณะ (2552) พบว่ า คนไทยมีสุขภาพจิตปกติ ร้ อยละ
75.4 ส่วนการวั ด ระดับความเครี ยด พบว่ า กลุ่ มตัวอย่ างมี
ความเครียดระดับสูง ร้ อยละ 41.2 ความเครียดระดับรุนแรง
ร้ อยละ 15.1 เมื่อรวมผู้ ท่ีมีภาวะเครียดระดับสูงและรุนแรง
พบว่ามีกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างคือ ร้ อยละ 56.3 ใกล้ เคียง
กับการศึกษาของนิตย์ ทองเพชรศรี, สุรพันธ์ ปราบกรี, และ
สุริ ชาตะรั ตน์ (2548) ศึ กษาภาวะเครี ยดและความต้ องการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต ของประชาชน ใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ต่ อ สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ภ าวะ
เครียดปานกลางร้ อยละ 34.32 ความเครียดระดับสูงร้ อยละ
28.84 ซึ่งสูงกว่าการศึกษาของสมชาย จักรพันธุ์ และคณะ
(2549) รายงานการสํารวจความเครี ยดของคนไทย พ.ศ.
2546 จากกลุ่ มตัวอย่ าง 10,660 คน ในพื้ นที่ 4 ภาคและ
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความเครียดระดับปานกลาง ร้ อยละ
33.2 และเครียดมากร้ อยละ 8 ผลการวิจัยครั้งนี้สาเหตุท่กี ลุ่ม
ตัวอย่างมีความเครียดสูงเนื่องจากเป็ นช่ วงที่ราคานํ้ามันเพิ่ม
สูงขึ้นมาก ส่งผลให้ รายได้ ลดลง สอดคล้ องกับข้ อมูลจากการ
สํารวจกลุ่ มตัวอย่ างมี ปั ญหาที่ทาํ ให้ ไม่ สบายใจมากที่สุด คือ
ปัญหาด้ านเศรษฐกิจถึงร้ อยละ 49.3 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
โรคประจําตัวถึงร้ อยละ 42.7 ประกอบกับเป็ นช่ วงทีมีความ
ขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งมี ก ารประท้ ว งเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ ง
องค์การอนามัยโลกได้ รายงานว่าปั ญหาทางจิตมีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม การทํางาน
การดํา เนิ น ชี วิ ต การเจ็บ ป่ วยทางกาย และการละเมิ ด สิท ธิ
มนุษยชน (World Health Organization, 2010) และผู้ท่มี ี
ปั ญหาสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดปั ญหาสุขภาพจิตมากกว่าผู้ไม่มี
ปัญหา 2.2 เท่า (อภิชัย มงคล และคณะ, 2552)
ผลการการสร้ างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน พบว่าโครงการสร้ างเสริมสุขภาพจิตที่สอดคล้ องกับ
วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี ของชุ มชน จะมีการดําเนินงาน
มากที่สุด สอดคล้ องกับการประเมินผลการดําเนินงาน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการสร้ างเสริ มสุขภาพจิตในชุมชน
โดยการ ร่ วมกันทําบุญตักบาตร เข้ าวัดฟั งธรรม ทําสมาธิ
ทําบุ ญประจําปี และพั ฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็ นไปตามแผนของ
ชุมชนที่ร่วมกันวางแผนไว้ ดังนั้นในการดําเนินงานสร้ างเสริม
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สุขภาพจิตในชุมชนจะสําเร็จได้ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทั้งภาคประชาชน คือชาวบ้ าน แกนนําหมู่บ้านและส่วน
ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในชุ ม ชน เช่ น สถานี อ นามั ย องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล โดยให้ มีส่วนร่ วมดําเนินการตั้งแต่ การคิด
การวางแผน การดําเนิ นงาน การประเมิน ผล และควรเป็ น
แผนงานที่สอดคล้ องกับความต้ องการ และวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เนื่องจากการมีส่วนร่ วมเป็ นวิธีการที่ดีท่สี ุดที่จะนําไปสู่
ความสําเร็จในการทํางานร่ วมกันในทุกๆกิจกรรม (จีระศักดิ์
เจริญพันธ์, 2550) และสมาชิกได้ มีโอกาสกําหนดจุดหมายที่
ตนเองสามารถควบคุมได้ ในการดําเนินงาน (Zakus
&
Lysack, 1998)

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
(1) ควรมีการให้ ความรู้และพัฒนาทักษะการคลาย
เครี ยดในชุ มชนเพื่ อเตรียมความพร้ อมรั บการเปลี่ยนแปลง
ทางสัง คมที่เ สี่ย งต่ อ การเกิด ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต เพื่ อ ป้ องกัน
ความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตที่จะเกิดขึ้นต่อไป
(2) การดําเนินงานสร้ างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
ควรให้ ชุมชนเป็ นผู้ คิดวางแผนเพื่ อให้ สอดคล้ องกับวิ ถีชีวิ ต
และความต้ องการของชุมชน แต่การดําเนินงานที่เข้ มแข็งและ
มี พ ลั ง อย่ า งเป็ นรู ป ธรรมควรได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาค
ราชการในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล หรือสถานีอนามัย
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