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การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาระดับสมรรถนะและการปฏิบตั บิ ทบาทพยาบาลวิชาชีพในการสราง
เสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวา ในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ กลุมตัวอยาง
เปนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหนวยใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 4,013 แหง ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย ใชแบบสอบถามระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพดานการสรางเสริมสุขภาพ
และการปฏิบตั บิ ทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการสรางเสริมสุขภาพทีพ่ ฒ
ั นาโดยคณะทํางาน สงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย 14,188 ชุด ไดรับกลับคืนและสามารถนํามาวิเคราะห 7,852 ชุด (รอยละ 67.04) ศึกษาระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน 2557 ผลการศึกษา พบวา พยาบาลวิชาชีพ 1) มีสมรรถนะในการสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับชํานาญ คือ ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานปฏิบตั กิ จิ กรรมสรางเสริมสุขภาพ ดานบริหารจัดการในการสราง
เสริมสุขภาพ สําหรับดานทีม่ สี มรรถนะอยูใ นระดับพืน้ ฐาน คือ ดานการพัฒนาภาคีเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ
ดานการวิจัยและการจัดการความรู และรองลงมาคือ มีสมรรถนะในระดับชํานาญและเชี่ยวชาญ ตามลําดับ และ
2) การปฏิบัติบทบาทในการสรางเสริมสุขภาพตามกรอบกฏบัตรออตตาวา ทั้ง 5 ดาน พบวา พยาบาลวิชาชีพมี
การปฏิบัติเปนรายปมากที่สุด รองลงมามีการปฏิบัติเปน รายเดือน รายสัปดาห และรายวัน ตามลําดับ
คําสําคัญ: ระดับสมรรถนะ การปฏิบัติบทบาท พยาบาลวิชาชีพ การสรางเสริมสุขภาพ กฎบัตรออตตาวา

Abstract
This study aimed to examine competency levels and role implementation in health promotion under
Ottawa Charter among professional nurses in primary, secondary, and tertiary health service systems. The
sample was nurses worked at 4,013 health institutes in northeastern region of Thailand. The questionnaires
used were developed by the working group on health promotion committee. The questionnaires were sent by
mail to 14,188 nurses during May to June 2015. Of 67.04% of the questionnaires were returned but only
55.34 were completed (7,852 questionnaires) and were analyzed. Results revealed that 1) competency
levels in health promotion of professional nurses at expert levels were in: personal characteristics, health
promotion practices, and health promotion management. However, the development of health promotion
nursing networks, and research and knowledge management competencies were at basic levels; and 2) roles
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implementation in health promotion under Ottawa Charter among professional nurses were found as yearly
implementation, followed by monthly, weekly, and daily implementation, respectively.
keywords: competency levels, role implementation, professional nurses, health promotion, ottawa charter

¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáÅÐ·ÕèÁÒ¢Í§»˜ÞËÒ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การสรางเสริมสุขภาพไดรับการยอมรับและ
มีการพัฒนามาอยางตอเนือ่ งทัง้ ในระดับโลกและระดับ
ประเทศ องคการอนามัยโลกและนานาประเทศไดมี
ขอตกลงเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพ (health promo
tion) มาถึง 6 ครั้ง1 ขอสรุปจากการประชุมสะทอนถึง
ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ 5 ดาน ที่เริ่มตนมา
จากกฎบัตรออตตาวา (The Ottawa Charter for Health
Promotion) ไดแก การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ (build healthy public policy) การสราง
สิ่ ง แวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ สุ ข ภาพ (create supportive
environments) การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชมุ ชน
(strengthen community actions) การพัฒนาทักษะ
สวนบุคคล (develop personal skills) และ การปรับ
ระบบบริการสุขภาพ (reorient health services) เปน
ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพที่สําคัญและเปนที่
ยอมรับของนานาประเทศ
การสรางเสริมสุขภาพสามารถบูรณาการการ
บริการสุขภาพตั้งแตระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และ
ระดับตติยภูมิ2 ครอบคลุมการใหบริการสุขภาพทั้งใน
ระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชน เช น การสร า ง
เสริมสุขภาพในผูปวยโรคเรื้อรัง จะตองมีการปรับ
ระบบบริการทีเ่ ขาถึงงาย มีการเตรียมพัฒนาทักษะการ
ดู แ ลของผู ป ว ยและญาติ ใ ห มี ค วามพร อ มก อ นที่
จําหนายจากโรงพยาบาล และกอนการสงตอการดูแล
ไปยังเครือขายสถานบริการในชุมชนใกลบาน เพื่อให
ผูป ว ยปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนและมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ตามภาวะสุขภาพและที่ยอมรับได เปนตน
ประเทศไทย โดยสภาการพยาบาล ไดมีการ
กําหนดให พยาบาลมีบทบาทหนาที่ใน 4 ดานคือ การ
ดูแลและชวยเหลือเมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ การ

ปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ3 อยางไรก็ตาม การ
ปฏิบัติงานสวนใหญยังเนนการดูแลรักษาผูเจ็บปวย
และการฟนฟูสภาพมากกวาการสรางเสริมสุขภาพ
ดังนัน้ สภาการพยาบาลในฐานะเปนองคกรวิชาชีพทีม่ ี
บทบาทหนาที่ตามมาตรา 8 ใน พ.ร.บ.วิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ไดเห็นความสําคัญของการ
สรางเสริมสุขภาพโดยประเทศไทยมีพยาบาลวิชาชีพ
กวา 170,000 คน ซึ่งเปนกําลังคนทางดานสุขภาพที่
สํ า คั ญ หากมี ก ารใช ท รั พ ยากรเหล า นี้ ไ ด อ ย า งเกิ ด
ประโยชนสูงสุด โดยการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเป น รู ป ธรรม จะทํ า ให
พยาบาลปฏิบัติบทบาทในการสรางเสริมสุขภาพให
โดดเดน และสอดคลองกับทิศทางการสรางเสริมสุข
ภาพใหบรรลุเปาหมายได
สภาการพยาบาลร ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข า ย
องคกรวิชาชีพพยาบาลทั่วประเทศ ไดแก เครือขาย
สถาบันการศึกษาพยาบาล ฝายการพยาบาล ผูแ ทนสภา
การพยาบาลประจํ า จั ง หวั ด สมาคมพยาบาลแห ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภและเครือขาย 5 ภูมภิ าค
ชมรมพยาบาลเฉพาะทาง ฯ ใน ภาคเหนือ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต
จึงไดจดั ใหมกี ารดําเนินโครงการขับเคลือ่ นวิชาชีพการ
พยาบาลเพือ่ การสรางเสริมสุขภาพ4 โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อ 1) พัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพดานการ
สรางเสริมสุขภาพ 2) พัฒนานักศึกษาพยาบาลและ
พยาบาลวิชาชีพใหเปนนักสรางเสริมสุขภาพ และ 3)
ขับเคลื่อนใหองคกรวิชาชีพและภาคีเครือขายวิชาชีพ
พยาบาลมีบทบาทโดดเดนดานการสรางเสริมสุขภาพ
โดยมีการดําเนินการ 10 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ 1
คือ การศึกษาระดับสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาท
พยาบาลวิชาชีพในการสรางเสริมสุขภาพตามกรอบ
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กฎบัตรออตตาวา ในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ทุ ติ ย ภู มิ และตติ ย ภู มิ ทั้ ง นี้ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรบั มอบหมายใหทาํ การศึกษา
ในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคาดหวังวา
ผลการศึ ก ษาจะสามารถนํ า ไปใช ใ นการขั บ เคลื่ อ น
วิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการดําเนินการในการสรางเสริมสุขภาพใหเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ สมรรถนะในการสร า ง
เสริมสุขภาพและการปฏิบตั บิ ทบาทพยาบาลวิชาชีพใน
การสรางเสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวา ใน
การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การศึกษาครัง้ นีใ้ ชแนวคิดสมรรถนะและการ
ปฏิ บั ติ บ ทบาทของพยาบาลวิ ช าชี พ ในการบริ ก าร
สุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมกับ
แนวคิด การสรางเสริมสุขภาพ ตามกฎบัตรออตตาวา
(Ottawa Charter for health promotion)5 ที่นิยามการ
สรางเสริมสุขภาพ วาเปนกระบวนการเพิ่มสมรรถนะ
ใหคนมีความสามารถเพิม่ ขึน้ ในการควบคุมและการสง
เสริมใหสขุ ภาพของตนเองดีขนึ้ เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุสขุ ภาวะ
ทีส่ มบูรณทงั้ รางกาย จิตใจ และสังคม มียทุ ธศาสตรการ
สรางเสริมสุขภาพ 5 ดาน ไดแก 1)การสรางนโยบาย
สาธารณสุ ข เพื่ อ สุ ข ภาพ ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ กฎหมาย
มาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การเก็บภาษี
รวมทัง้ การจัดตัง้ องคกรทีแ่ นชดั เพือ่ รับผิดชอบ 2) การ
สรางสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ มี 2 ประการคือ การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูใน
ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก ใหสมดุล
และการจัดสิง่ แวดลอมใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลง
ของการดําเนินชีวติ การทํางาน และการใชเวลาวาง โดย
การสรางสังคมที่มีสุขภาพดี การสรางเมืองที่มีสุขภาพ
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ดี การจัดที่ทํางานที่เอื้อตอสุขภาพ และการทําใหเปน
โรงเรียนเพื่อสุขภาพ เปนตน 3) การเสริมสรางความ
เขมแข็งใหชมุ ชน เปนการสนับสนุนใหชมุ ชนพึง่ ตนเอง
ได โดยชุมชนเปนผูตัดสินใจและจัดการ มีการระดม
ทรัพยากรและวัตถุภายในชุมชน ทั้งนี้ชุมชนจะตองได
รับขอมูลขาวสาร โอกาสการเรียนรู และแหลงทุนสนับสนุน
4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคล การสงเสริมสุขภาพ
โดยการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาบุคคลและสังคม
ดวยการใหขอมูลขาวสาร การศึกษาเพื่อสุขภาพและ
การเสริมทักษะชีวิตในการจัดการที่ดีเพื่อปองกันและ
ควบคุมสุขภาพของตน และ 5) การปรับระบบบริการ
สาธารณสุข ระบบการบริการสาธารณสุขในปจจุบัน
ควรมีการปรับระบบใหมีกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ใหมากขึ้น มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอกใหกวาง
ขวางยิ่งขึ้น เชน หนวยงานดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม
ดานการเมือง และเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการให
บริการดานการรักษาพยาบาลเทานั้น รวมถึงการให
ความสนใจเกีย่ วกับการวิจยั เพือ่ ปรับเปลีย่ นระบบและ
การฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ ใ ห มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การ
สงเสริมสุขภาพ ซึง่ ใชเปนฐานคิดในการพัฒนาเครือ่ งมือ
การวิจัย

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยนี้ เปนพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ครอบคลุมพื้นที่
20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กาฬสินธุ
ขอนแกน นครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี อุบลราชธานี
หนองคาย เลย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ สุรินทร
บุรีรัมย รอยเอ็ด มหาสารคาม มุกดาหาร อํานาจเจริญ
หนองบัวลําภู ยโสธร สกลนคร เปนผูท ขี่ นึ้ ทะเบียนการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล กําหนดกลุม ตัวอยางจาก
สถานบริการสุขภาพ 4,013 แหงๆ ละไมนอยกวา
รอยละ 30 ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 7,852 คน
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น
แบบสอบถามระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพดาน
การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพและการปฏิ บั ติ บ ทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพในการสรางเสริมสุขภาพตามกฏบัตร
ออตตาวา ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทํางานโครงการขับ
เคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
ผ า นการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาจากผู ท รง
คุณวุฒิ 5 ทาน และนําไปทดลองใชกบั พยาบาลทีป่ ฏิบตั ิ
งานทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในจังหวัด
แหงหนึ่ง จํานวน 50 คน ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.94
ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไป เปนขอมูล
เกี่ยวกับ อายุ เพศ การศึกษา การไดรับการฝกอบรม
ระยะสัน้ (4 เดือน) ประสบการณในวิชาชีพ เปนตน 2)
ระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพดานการสราง
เสริมสุขภาพ เปนการสอบถามการรับรู 5 ดาน รวม 32
ขอ จําแนกเปน (1) ดานคุณลักษณะสวนบุคคลในการ
สรางเสริมสุขภาพ 6 ขอ (2) ดานปฏิบัติกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ 9 ขอ (3) ดานบริหารจัดการในการสราง
เสริมสุขภาพ 7 ขอ (4)ดานการพัฒนาภาคีเครือขาย
การสรางเสริมสุขภาพ 6 ขอ (5) ดานการวิจัยและการ
จัดการความรู 4 ขอ โดยมีเกณฑการประเมิน 3 ระดับ
คือ ระดับพื้นฐาน หมายถึง มีระดับสมรรถนะนั้นตาม
เกณฑมาตรฐาน แตยังตองการคําแนะนํา สอน หรือ
ใหการชีแ้ นะ ระดับชํานาญ หมายถึง มีระดับสมรรถนะ
นั้นตามเกณฑมาตรฐาน แสดงออกไดโดยอิสระ และ
สามารถนํ า ใช ข อ มู ล และหรื อ หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ
ประกอบการทํางานได และ ระดับเชี่ยวชาญ หมายถึง
มีระดับสมรรถนะนัน้ ตามเกณฑมาตรฐาน สามารถเปน
พี่เลี้ยง ชี้แนะ/สอนใหคําแนะนําปรึกษาผูอื่น นําใช
ข อ มู ล และหรื อ หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ทํ า วิ จั ย เพื่ อ
ต อ ยอดงานใหม ไ ด 3) การปฏิ บั ติ บ ทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพในการสรางเสริมสุขภาพตามกฏบัตร
ออตตาวา เปนแบบสอบถามการรับรู 5 ดาน จํานวน
23 ขอ จําแนกเปน (1) การสรางนโยบายสาธารณะเพือ่
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สุขภาพ 5 ขอ (2) การสรางสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ
3 ขอ (3) การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 3
ขอ (4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคล 4 ขอ และ (5) การ
ปรับระบบบริการสุขภาพ 8 ขอ มีเกณฑการประเมิน 5
ระดับคือ รายวัน หมายถึง ในรอบ 1 วันปฏิบัติบทบาท
อยางนอย 1 ครั้ง รายสัปดาห หมายถึง ในรอบ 1
สัปดาหปฏิบัติบทบาทอยางนอย 1 ครั้ง รายเดือน
หมายถึง ในรอบ 1 เดือนปฏิบัติบทบาทอยางนอย 1
ครั้ง รายป หมายถึง ในรอบ 1 ปปฏิบัติบทบาทอยาง
นอย 1 ครั้ง และ ไมไดทํา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือถึงผูอํานวย
การโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพทั้ง 4,013 แหง
และขอความรวมมือผูอํานวยการไดมอบหมายใหผู
เกี่ยวของแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมสงกลับ
คืนใหผูวิจัย ทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน
พฤษภาคม-มิถนุ ายน 2557 สงแบบสอบถามไปทัง้ สิน้
14,188 ชุด ไดรับกลับคืน 9,512 ชุด คิดเปนรอยละ
67.04 มีแบบสอบถามทีส่ มบูรณนาํ มาวิเคราะหขอ มูล
ได จํานวน 7,852 ชุด คิดเปน รอยละ 55.34 ของ
แบบสอบถามที่สงทั้งหมด หรือ รอยละ 82.55 ของ
แบบสอบถามที่สงกลับคืนมาทั้งหมด
การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปโดยใชสถิติ
เชิงบรรยาย แจกแจงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. ขอมูลทั่วไป
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ศึ ก ษา พบว า มี อ ายุ
ระหวาง 21-60 ป อายุเฉลี่ย 38.45 ป โดยสวนใหญ
มีอายุระหวาง 31-40 ป มากที่สุด (รอยละ 37.48)
เปนเพศหญิง (รอยละ 93.93) มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 89.5) เคยไดรับการฝกอบรม
ระยะสั้น 4 เดือน (รอยละ 44.6) โดยเฉพาะหลักสูตร
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การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (รอยละ 51.5) กลุม
ตัวอยาง มีประสบการณปฏิบตั งิ านในบทบาทพยาบาล
วิชาชีพ เฉลี่ย 13.17 ป หรืออยูระหวาง 1-39 ป สวน
ใหญ มีประสบการณเปนพยาบาลวิชาชีพ ระหวาง
1-10 ป (รอยละ 43.1) สวนใหญมีตําแหนงงานเปน
ผูป ฏิบตั /ิ พยาบาลผูป ฏิบตั กิ ารขัน้ สูง (APN)/พยาบาล
วิชาชีพ ประจําหนวยบริการ (รอยละ 83.6) และปฏิบตั ิ
งานในหนวยงานระดับทุติยภูมิ (รอยละ 49.1)
2. ระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ดานการสรางเสริมสุขภาพ
พบวา พยาบาลวิชาชีพ มีสมรรถนะใน
ระดับพื้นฐานถึงชํานาญในทั้ง 5 ดาน (ดังตารางที่ 1)
1) ดานคุณลักษณะสวนบุคคลใน
การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ พบวา สมรรถนะในระดับ
พืน้ ฐาน เปนสมรรถนะในการติดตามนโยบายระดับชาติ
และนานาชาติที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ
(รอยละ 48.3) สําหรับสมรรถนะระดับชํานาญ พบวา
เปนการมีทัศนคติที่ดีตอการสรางเสริมสุขภาพและ
วิชาชีพ (รอยละ 65.7)
2) ดานการปฏิบัติกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ พบวา สมรรถนะระดับพื้นฐาน เปนการ
จัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสีย่ งดาน
สุขภาพได (รอยละ 46.8) และสมรรถนะระดับชํานาญ
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เปนการประเมินพฤติกรรมและภาวะสุขภาพ (รอยละ
63.7)
3) ดานบริหารจัดการในการสราง
เสริมสุขภาพ พบวา สมรรถนะระดับพื้นฐาน เปนการ
กําหนดตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของงานเพือ่ การประเมินผล
งานดานการสรางเสริมสุขภาพ (รอยละ 52.9) และ
สมรรถนะระดับชํานาญ เปนการทํางานรวมกับผูอ นื่ ใน
การดําเนินการใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพ (รอยละ
61.7)
4) ดานการพัฒนาภาคีเครือขาย
การสรางเสริมสุขภาพ พบวา สมรรถนะระดับพืน้ ฐาน
เปนการสรางเครือขายดานการสรางเสริมสุขภาพได
(รอยละ 55.5) และสมรรถนะในการเจรจาตอรองกับ
บุคคลหรือองคกรดานการสรางเสริมสุขภาพ (รอยละ
55.5) และสมรรถนะระดับชํานาญ เปนการเปนที่
ปรึกษาดานการสรางเสริมสุขภาพแกผูรวมงานและ
บุคคลทั่วไป (รอยละ 50.2)
5) ด า นการวิ จั ย และการจั ด การ
ความรู พบวา สมรรถนะระดับพืน้ ฐาน เปนการทําวิจยั
เพื่ อ พั ฒ นางานด า นการสร า งเสริ ม สุ ภ าพ (ร อ ยละ
73.7) ในขณะที่ ส มรรถนะระดั บ ชํ า นาญ เป น การ
เผยแพรความรูด า นการสรางเสริมสุขภาพแกบคุ ลากร
ทีมสุขภาพ (รอยละ 40.4)

ตารางที่ 1 ระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพดานการสรางเสริมสุขภาพ (n=7,582)
ระดับสมรรถนะ
สมรรถนะ

พื้นฐาน

ชํานาญ

ไมตอบ

เชี่ยวชาญ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ดานคุณลักษณะสวนบุคคลในการสรางเสริมสุขภาพ
มีความรูเกี่ยวกับแนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีดานการสรางเสริมสุขภาพ

3,544

45.1

4,128

52.6

152

1.9

28

0.3

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน/กิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ

3,418

43.5

4,233

53.9

192

2.4

9

0.1

มีทัศนคติที่ดีตอการสรางเสริมสุขภาพ และวิชาชีพ

2,240

28.5

5,155

65.7

448

5.7

9

0.1

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการสรางเสริมสุขภาพ

2,422

30.8

5,019

63.9

406

5.2

5

0.1

พัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง

2,567

32.7

4,929

62.8

349

4.4

7

0.1

ติดตามนโยบายระดับชาติและนานาชาติ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม 3,791
สุขภาพ

48.3

3,862

49.2

190

2.4

9

0.1
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ตารางที่ 1 ระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพดานการสรางเสริมสุขภาพ (n=7,582) (ตอ)
ระดับสมรรถนะ
สมรรถนะ

พื้นฐาน

ชํานาญ

ไมตอบ

เชี่ยวชาญ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ดานปฏิบัติกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ประเมินพฤติกรรมและภาวะสุขภาพ

2,494

31.8

4,999

63.7

350

4.5

9

0.1

ประเมินสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

2,609

33.2

4,894

62.3

340

4.3

9

0.1

ตรวจคัดกรองปญหาสุขภาพและความเจ็บปวยครอบคลุมทุกดาน

3,008

38.3

4,486

57.1

352

4.5

6

0.1

ใหการวินิจฉัยทางการพยาบาลเพื่อใหบริการสรางเสริมสุขภาพแบบ 2,862
องครวม

36.4

4,640

59.1

344

4.4

6

0.1

วางแผนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในระดับบุคคล/ครอบครัว/กลุม คน 3,297
/ชุมชน

42.0

4,242

54.0

307

3.9

6

0.1

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของผูร บั บริการในระดับบุคคล/ครอบครัว 3,449
/กลุมคน/ชุมชน

43.9

4,114

52.4

280

3.6

9

0.1

สอนและใหความรูดานการสรางเสริมสุขภาพแกบุคคลทั่วไป

2,446

31.2

4,838

61.6

559

7.1

9

0.1

จัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงดานสุขภาพได

3,673

46.8

3,833

48.8

340

4.3

6

0.1

ใชสื่อตาง ๆ ในการใหขอมูล ความรูแกประชาชนในดานการสรางเสริม 2,915
สุขภาพไดเหมาะสม

37.1

4,553

58.0

349

4.4

35

0.4

3,711

47.3

3,892

49.6

240

3.1

9

0.1

กําหนดตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของงานเพือ่ การประเมินผลงานดานการสรางเสริม 4,150
สุขภาพ

52.9

3,483

44.4

214

2.7

5

0.1

ตัดสินใจและแกปญหาเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

3,230

41.1

4,295

54.7

321

4.1

6

0.1

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

3,802

48.4

3,758

47.9

287

3.7

5

0.1

เปนผูประสานงานดานการสรางเสริมสุขภาพ

3,376

43.0

4,101

52.2

363

4.6

12

0.2

ทํางานรวมกับผูอื่นในการดําเนินการใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพ

2,586

32.9

4,842

61.7

414

5.3

10

0.1

เปนผูนําในการจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพื่อสรางเสริมสุขภาพ

3,994

50.9

3,548

45.2

303

3.9

7

0.1

4,358

55.5

3,232

41.2

249

3.2

12

0.2

สรางแรงจูงใจใหประชาชนมีสว นรวมในกิจกรรม/โครงการการสรางเสริม 3,893
สุขภาพ

49.6

3,685

46.9

262

3.3

11

0.2

เสริมพลังอํานาจใหกับบุคคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชนในการ 3,715
สรางสุขภาพ

47.3

3,848

49.0

274

3.5

15

0.2

เปนที่ปรึกษาดานการสรางเสริมสุขภาพแกผูรวมงานและบุคคลทั่วไป

3,546

45.2

3,944

50.2

354

4.5

8

0.1

เจรจาตอรองกับบุคคลหรือองคกรดานการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ 4,356

55.5

3,276

41.7

211

2.7

9

0.1

แสวงหาและใชทรัพยากรจากแหลงประโยชนตาง ๆ เพื่อการสรางเสริม 4,191
สุขภาพ

53.4

3,443

43.8

210

2.7

8

0.1

ดานบริหารจัดการในการสรางเสริมสุขภาพ
วางแผนงานดานการสรางเสริมสุขภาพ

ดานการพัฒนาภาคีเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ
สรางเครือขายดานการสรางเสริมสุขภาพได

»‚·Õè 38 ©ºÑº·Õè 2 (àÁÉÒÂ¹-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹) 2558
Volume 38 No.2 (April-June) 2015

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

ÃÐ´ÑºÊÁÃÃ¶¹ÐáÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔº·ºÒ·¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾

109

ตารางที่ 1 ระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพดานการสรางเสริมสุขภาพ (n=7,582) (ตอ)
ระดับสมรรถนะ
สมรรถนะ

พื้นฐาน

ชํานาญ

เชี่ยวชาญ

ไมตอบ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ดานการวิจัยและการจัดการความรู
นําผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการปฏิบัติงานดานการ 5,070
สรางเสริมสุขภาพ

64.6

2,587

32.9

174

2.2

21

0.2

ทําวิจัยเพื่อพัฒนางานดานการสรางเสริมสุภาพ

5,784

73.7

1,911

24.3

144

1.8

13

0.1

สรางแนวทางการปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
(Practice guideline)

5,168

65.8

2,514

32.0

153

1.9

17

0.2

เผยแพรความรูดานการสรางเสริมสุขภาพแกบุคลากรทีมสุขภาพ

4,445

56.6

3,172

40.4

215

2.7

18

0.2

3. การปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
ในการสรางเสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวา
พบวา พยาบาลวิชาชีพ มีความแตกตางหลากหลายใน
การปฏิบัติบทบาทในการสรางเสริมสุขภาพ จําแนก
ตามยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งเสริ ม สุ ข ภาพด า นต า งๆ
ดังตอไปนี้ (ตารางที่ 2)
1) การสรางนโยบายสาธารณะเพือ่
สุ ข ภาพ พบวา พยาบาลวิชาชีพ (1) ไมไดปฏิบัติ
บทบาทที่เกี่ยวของกับการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ ระหวาง รอยละ 19.8-34.1 (2) มีการปฏิบัติ
เป น รายวั น ในบทบาทการร ว ม/ประสานงานกั บ
ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพทั้ ง ระดั บ บุ ค คล/
ครอบครัว/องคกรชุมชน/หนวยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อสรางบริการสุขภาพที่เปนมิตรและเกิดผลลัพธตอ
ภาวะสุขภาพ รอยละ 16.1 (3) มีการปฏิบัติเปนราย
สัปดาห ในบทบาททีเ่ กีย่ วของกับการรวม/ประสานงาน
กับผูเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพทั้งระดับบุคคล/
ครอบครั ว /องค ก รชุ ม ชน/หน ว ยงาน ภาครั ฐ และ
เอกชนเพื่ อ สร า งบริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ ป น มิ ต รและเกิ ด
ผลลัพธตอ ภาวะสุขภาพ รอยละ 13.5 (4) มีการปฏิบตั ิ
เปนรายเดือน ในการรวม/ชี้นําหรือผลักดันนโยบาย
สุขภาพในหนวยบริการตามความรับผิดชอบของตน

รอยละ 28.3 (5) มีการปฏิบัติเปนรายป ในการรวม/
พัฒนาระบบขอมูลทางสุขภาพที่รองรับกระบวนการ
ประเมินผลกระทบของนโยบาย รอยละ 32.6
2) การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
สุ ข ภาพ พบวา พยาบาลวิชาชีพ (1) ไมไดปฏิบัติ
บทบาทในการสรางเสริมสุขภาพตามกรอบกฏบัตร
ออตตาวาที่เกี่ยวของกับการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
สุขภาพ ระหวางรอยละ 18.1-27.0 (2) มีการปฏิบัติ
เปนรายวัน ในการรวม/สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
สุขภาพ ทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม
ที่มนุษยสรางขึ้นใหกับบุคคล ครอบครัว กลุมหรือ
ชุมชน ตามปญหาและความตองการ รอยละ 18.5 (3)
มีการปฏิบตั เิ ปนรายสัปดาห ในการรวม/สรางสิง่ แวดลอม
ที่เอื้อตอสุขภาพ ทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติหรือที่
มนุษยสรางขึน้ ใหกบั บุคคล ครอบครัว กลุม หรือชุมชน
ตามปญหาและความตองการ รอยละ 13.0 (4) มีการ
ปฏิบตั เิ ปนรายเดือน ในการรวม/จัดกิจกรรม/โครงการ
ที่เนนการปรับรูปแบบการดําเนินชีวิตใหกับประชาชน
และการทํางานใหมคี วามปลอดภัย พึงใจ และมีความสุข
รอยละ 26.4 (5) มีการปฏิบัติเปนรายป ในการรวม/
จัดกิจกรรมโครงการประเมินผลกระทบของสิง่ แวดลอม
ที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพ รอยละ 35.8
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3) การเสริมสรางความเขมแข็งให
แกชุมชน พบวา พยาบาลวิชาชีพ (1) ไมไดปฏิบัติ
บทบาทในการสรางเสริมสุขภาพตามกรอบกฏบัตร
ออตตาวาทีเ่ กีย่ วของกับการเสริมสรางความเขมแข็งให
แกชมุ ชน ระหวางรอยละ 29.8-35.6 (2) มีการปฏิบตั ิ
เปนรายวัน ในการรวม/ใหขอมูลขาวสาร จัดการความ
รู สนับสนุนใหชมุ ชนใชทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
อืน่ ทีม่ อี ยูใ นชุมชนเพือ่ ใหชมุ ชนจัดการตนเองในการมี
สุขภาพดี รอยละ 9.9 (3) มีการปฏิบตั เิ ปนรายสัปดาห
ในการรวม/ใหขอมูลขาวสาร จัดการความรู สนับสนุน
ใหชมุ ชนใชทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอืน่ ทีม่ อี ยูใ น
ชุมชนเพื่อใหชุมชนจัดการตนเองในการมีสุขภาพดี
รอยละ 10.1 (4) มีการปฏิบัติเปนรายเดือน ในการ
รวม/ใหขอมูลขาวสาร จัดการความรู สนับสนุนให
ชุมชนใชทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นที่มีอยูใน
ชุมชนเพื่อใหชุมชนจัดการตนเองในการมีสุขภาพดี
รอยละ 23.9 (5) มีการปฏิบัติเปนรายป ในการรวม/
สรางการมีสว นรวมของประชาชนในการกําหนดปญหา
สุขภาพ วางแผน และการตัดสินใจ หาแนวทางการ
จัดการกับปญหาสุขภาพ โดยใชแนวทางที่สอดคลอง
กับกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาทีม่ อี ยู เพือ่ ให
บรรลุเปาหมายการมีสุขภาพดี รอยละ 31.4
4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พบ
วา พยาบาลวิชาชีพ (1)ไมไดมีการปฏิบัติบทบาทใน
การสรางเสริมสุขภาพตามกรอบกฏบัตรออตตาวาที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะสวนบุคคล ระหวางรอย
ละ 24.2-32.5 (2) มีการปฏิบัติเปนรายวัน ราย
สัปดาห และรายเดือน ในการรวม/พัฒนาทักษะชีวิต
ใหกับบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน ใหมีความพรอมใน

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

แตละชวงวัย ใหสามารถปรับตัวเมื่อเกิดการเจ็บปวย
เรือ้ รังหรือเกิดการบาดเจ็บ การปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ตองเพือ่
ปองกันโรค การเผชิญกับโรค ในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ และ
รวม/สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพผูนํา/แกนนํา
การสรางเสริมสุขภาพ มากที่สุด อยูระหวางรอยละ
16.1-23.7 (3) มีการปฏิบัติเปนรายป ในการรวม/
จัดโครงการหรือกิจกรรมที่สรางโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจตอการควบคุมสุขภาพ และ
จัดการกับสิง่ แวดลอมทีส่ ง ผลดีตอ สุขภาพ รอยละ 32.9
5) การปรับระบบบริการสุขภาพ
พบวา พยาบาลวิชาชีพ (1)ไมไดปฏิบัติบทบาทในการ
สร า งเสริ ม สุ ข ภาพตามกรอบกฏบั ต รออตตาวาที่
เกีย่ วของกับการปรับระบบบริการสุขภาพ ระหวาง รอย
ละ 27.5-39.9 (2) มีการปฏิบัติเปนรายวัน ในการ
รวม/จัดระบบบริการสุขภาพใหการสรางเสริมสุขภาพ
ครอบคลุมทุกกลุม เปาหมายและเขาถึงไดงา ย มากทีส่ ดุ
รอยละ 9.4 (3) มีการปฏิบัติเปนรายสัปดาห ในการ
รวม/ประสานความรวมมือระหวางบุคคล/ครอบครัว/
ชุ ม ชน/หน ว ยงาน/องค ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่
เกี่ยวของเพื่อสนองตอบตอเปาหมายการจัดระบบ
บริการสุขภาพ รอยละ 9.7 (4) มีการปฏิบัติรายเดือน
ในการรวม/สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาเครือขายสุขภาพ
เพือ่ สรางรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพแบบมีสว นรวม
รอยละ 25.3 (5) มีการปฏิบตั เิ ปนรายป ในการรวมทํา
หรือสนับสนุนใหมีการใชผลการวิจัยหรือทําการวิจัย
เพื่อปรับเปลี่ยนองคกร/หนวยงาน/การจัดการงบ
ประมาณ/กําลังคน เพื่อเนนการสรางเสริมสุขภาพ
รอยละ 41.2
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ตารางที่ 2 การปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการสรางเสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวา
(n=7,582)
การปฏิบัติบทบาท
บทบาท

รายวัน

รายสัปดาห รายเดือน

รายป

ไมไดทํา

ไมตอบ

จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย
นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ

การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ( Building Healthy Public Policy )
1. รวม/ระบุปจ จัยสุขภาพ ครอบคลุมปจจัยทางชีวภาพ ,ปจจัย 878 11.2 816 10.4 1,630 20.8 2,206 28.1 2,300 29.3
ทางการเมือง ,ปจจัยทางพฤติกรรม, ปจจัยทางวัฒนธรรม,
ปจจัยทางสังคม ,ปจจัยทางสิ่งแวดลอม และ ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ มีการเฝาระวัง การควบคุม กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล

22

0.2

2. รวม/พัฒนาระบบขอมูลทางสุขภาพที่รองรับกระบวนการ 439
ประเมินผลกระทบของนโยบาย

5.6

661

8.4 1,970 25.1 2,558 32.6 2,209 28.1

15

0.2

3. รวม/ชีน้ าํ หรือผลักดันนโยบายสุขภาพในหนวยบริการตาม 623
ความรับผิดชอบของตน

7.9

721

9.2 2,225 28.3 2,497 31.8 1,764 22.5

22

0.2

4. รวม/ประสานงานกับผูเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพทั้ง 1,261 16.1 1,063 13.5 2,069 26.3 1,888 24.0 1,551 19.8
ระดับบุคคล/ครอบครัว/องคกรชุมชน/หนวยงาน ภาครัฐ/
เอกชนเพื่อสรางบริการสุขภาพที่เปนมิตรและเกิดผลลัพธ
ตอภาวะสุขภาพ

20

0.2

5. ร ว ม/สร า งทางเลื อ กที่ ง า ยและสะดวกเพื่ อ นํ า ไปสู ก าร 434
กําหนดนโยบายสาธารณะ

7.7 1,665 21.2 2,427 30.9 2,679 34.1

42

0.4

6. รวม/สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ ทั้งสิ่งแวดลอม 1,451 18.5 1,019 13.0 1,951 24.8 1,999 25.5 1,420 18.1
ธรรมชาติหรือทีส่ รางขึน้ ใหกบั บุคคล/ครอบครัว/กลุม หรือ
ชุมชน ตามปญหาและความตองการ ที่สอดคลองตาม
บริบท วิถีวิชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม การทํางาน

12

0.1

7. ร ว ม/จั ด กิ จ กรรม/โครงการที่ เ น น การปรั บ รู ป แบบการ 688
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ให กั บ ประชาชนและการทํ า งานให มี ค วาม
ปลอดภัย พึงใจ และมีความสุข

8.8

769

9.8 2,072 26.4 2,626 33.4 1,691 21.5

6

0.1

8. ร ว ม/จั ด กิ จ กรรมโครงการประเมิ น ผลกระทบของสิ่ ง 452
แวดลอมที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพ

5.8

571

7.3 1,878 23.9 2,814 35.8 2,122 27.0

15

0.2

5.5

605

การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ (Create Supportive Environment)

การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน (Strengthen Community Action)
9. ร ว ม/สร า งการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการกํ า หนด 729
ปญหาสุขภาพ วางแผน และการตัดสินใจ หาแนวทางการ
จัดการกับปญหาสุขภาพ โดยใชแนวทางที่สอดคลองกับ
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปญญาที่มีอยู เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายการมีสุขภาพดี

9.3

624

7.9 1,573 20.0 2,462 31.4 2,451 31.2

13

0.2

10. รวม/เสริมสรางพลังอํานาจและทําใหชมุ ชนรูส กึ เปนเจาของ 507
เพื่อใหชุมชนจัดการตนเองในการมีสุขภาพดี

6.5

562

7.2 1,732 22.1 2,231 28.4 2,798 35.6

22

0.2
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ตารางที่ 2 การปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการสรางเสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวา
(n=7,582) (ตอ)
การปฏิบัติบทบาท
บทบาท

รายวัน

รายสัปดาห รายเดือน

รายป

ไมไดทํา

ไมตอบ

จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย
นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ
11. รวม/ใหขอ มูลขาวสาร จัดการความรู สนับสนุนใหชมุ ชนใช 775
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นที่มีอยูในชุมชนเพื่อให
ชุมชนจัดการตนเองในการมีสุขภาพดี

9.9

793 10.1 1,879 23.9 2,042 26.0 2,341 29.8

22

0.2

12. เผยแพร ข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพโดยใช เ ทคโนโลยี ที่ บุ ค คล/ 908 11.6 941 12.0 1,898 24.2 2,155 27.4 1,935 24.6
ครอบครัว/ชุมชน สามารถเขาถึงได เชน นวัตกรรม/สือ่ /ชุด
กิจกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

15

0.2

13. รวม/พัฒนาทักษะชีวิตใหกับบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน ใหมี 1,262 16.1 1,090 13.9 1,860 23.7 1,728 22.0 1,902 24.2
ความพรอมในแตละชวงวัย ใหสามารถปรับตัวเมือ่ เกิดการ
เจ็บปวยเรือ้ รังหรือเกิดการบาดเจ็บ การปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ตอง
เพื่อปองกันโรค การเผชิญกับโรค ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

10

0.1

14. รวม/สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพผูนํา/แกนนําการ 1,262 16.1 1,090 13.9 1,860 23.7 1,728 22.0 1,902 24.2
สรางเสริมสุขภาพ

10

0.1

15. รวม/จัดโครงการหรือกิจกรรมทีส่ รางโอกาสใหประชาชนมี 409
สวนรวมในการตัดสินใจตอการควบคุมสุขภาพ และจัดการ
กับสิ่งแวดลอมที่สงผลดีตอสุขภาพ

การพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Develop Personal Skill )

5.2

530

6.7 1,759 22.4 2,583 32.9 2,553 32.5

18

0.2

การปรับระบบบริการสุขภาพ (Reoriented Health Service System)
16. รวม/จัดระบบบริการใหการสรางเสริมสุขภาพครอบคลุม 738
ทุกกลุมเปาหมายและเขาถึงไดงาย

9.4

747

9.5 1,797 22.9 2,285 29.1 2,272 28.9

13

0.2

17. รวม/ประสานความรวมมือระหวาง บุคคล/ครอบครัว/ชุมชน 732
/หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อ
สนองตอบตอเปาหมายการจัดระบบบริการสุขภาพ

9.3

763

9.7 1,930 24.6 2,251 28.7 2,161 27.5

15

0.2

18. รวม/สนับสนุนการพัฒนาเครือขายเพื่อสรางรูปแบบการ 476
สรางเสริมสุขภาพแบบมีสวนรวม

8.1

634

8.1 1,990 25.3 2,565 32.7 2,174 27.7

13

0.2

19. รวม/สรางความรวมมือกับเครือขายอื่นที่นอกเหนือภาคี 382
เครือขายสุขภาพเพื่อรวมจัดบริการสุขภาพใหครอบคลุม
ความตองการทั้งมิติทางสังคมและวัฒนธรรม

4.9

510

6.5 1,705 21.7 2,473 31.5 2,766 35.2

16

0.2

20. รวมทํา หรือ สนับสนุนการทําฐานขอมูลภาวะสุขภาพ ทุน 396
ทางสังคม เครือขายในพื้นที่

5.0

465

5.9 1,608 20.5 2,555 32.5 2,809 35.8

19

0.2

21. รวมทําหรือสนับสนุนการทําฐานขอมูลทุนทางสังคม /เครือ 333
ขาย และแหลงประโยชนในพื้นที่

4.2

413

5.3 1,451 18.5 2,493 31.7 3,133 39.9

28

0.4

22. รวมทํา หรือสนับสนุนใหมีการใชผลการวิจัยหรือทําการ 217
วิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีมุมมององครวมใน
การสรางเสริมสุขภาพ

2.8

299

3.8

998 12.7 3,221 41.0 3,086 39.3

30

0.4

23. รวมทํา หรือสนับสนุนใหมีการใชผลการวิจัยหรือทําการ 212
วิ จั ย เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นองค ก ร/หน ว ยงาน/การจั ด การงบ
ประมาณ/กําลังคน เพื่อเนนการสรางเสริมสุขภาพ

2.7

283

3.6

972 12.4 3,238 41.2 3,120 39.7

27

0.4
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¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
ผลการวิจัยทําใหทราบจุดแข็งและจุดออน
ของระดับสมรรถนะและการปฏิบตั บิ ทบาทของพยาบาล
วิชาชีพในการสรางเสริมสุขภาพในดานตางๆ ทีส่ ามารถ
ใช เ ป น แนวทางในการจั ด หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในระยะตอไป ดังนี้
1. ระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ดานการสรางเสริมสุขภาพ
ผลการศึ ก ษาระดั บ สมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพดานการสรางเสริมสุขภาพใน 5 ดาน ที่
พบวา ดานที่มีระดับสมรรถนะอยูในระดับชํานาญ คือ
ดานคุณลักษณะสวนบุคคลในการสรางเสริมสุขภาพ มี
ระดั บ สมรรถนะ ร อ ยละ 49.2-65.7 ด า นปฏิ บั ติ
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ รอยละ 48.8-63.7 ดาน
บริหารจัดการในการสรางเสริมสุขภาพ รอยละ 44.461.7 สํ า หรั บ ด า นที่ มี ร ะดั บ สมรรถนะอยู ใ นระดั บ
พืน้ ฐาน คือ การพัฒนาภาคีเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ
รอยละ 45.2-55.5 และดานการวิจัยและการจัดการ
ความรู รอยละ 56.6-73.7 ซึง่ ผลการศึกษาทีพ่ บระดับ
สมรรถนะในระดับตางๆ นั้น อาจเนื่องจากลักษณะ
ทั่วไปกลุมตัวอยาง พยาบาลวิชาชีพที่ศึกษา ที่พบวา
รอยละ 37.48 มีอายุเฉลีย่ 38.45 ป หรือระหวาง 3140 ป เปนผูมีประสบการณการทํางาน เฉลี่ย 13.17 ป
หรือระหวาง 1-10 ป รอยละ 43.1 จากอายุและ
ประสบการณ ก ารทํ า งานดั ง กล า ว ทํ า ให มี ก ารรั บ รู
สมรรถนะตนเองในดานปฏิบัติกิจกรรมสรางเสริมสุข
ภาพวา มีระดับสมรรถนะอยูในระดับชํานาญเปนสวน
มาก
อยางไรตาม การรับรูสมรรถนะตนเอง
ในระดับเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ดาน ยังอยูในเกณฑคอนขาง
ตํา่ รอยละ 1.8-7.1 ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งจากการมี สมรรถนะ
ในระดับเชีย่ วชาญนี้ จะตองมีความสามารถในการเปน
พี่เลี้ยง ใหคําแนะนํา ชี้แนะ สอน นําใชขอมูลและหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ ตลอดจนทําวิจยั เพือ่ ตอยอดงาน
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ใหม ซึ่งจําเปนตองใชประสบการณการทํางาน การ
พัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น6 เชน มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือหลักสูตรเฉพาะทางการสรางเสริม
สุขภาพ เปนตน หากพิจารณาจากระดับการศึกษาของ
กลุม ตัวอยาง พบวา มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ร อ ยละ 89.5 อี ก ทั้ ง ยั ง ไม ไ ด รั บ การฝ ก อบรมใน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น (4 เดือน)
รอยละ 55.4 ดวย ดังนั้นจึงอาจสงผลใหสมรรถนะใน
ระดับเชี่ยวชาญอยูในเกณฑคอนขางตํ่าได
2. ระดับการปฏิบตั บิ ทบาทของพยาบาล
วิ ช าชี พ ในการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพตามกฏบั ต ร
ออตตาวา
จากผลการศึ ก ษา ระดั บ การปฏิ บั ติ
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการสรางเสริมสุขภาพ
ตามกฏบัตรออตตาวา ทั้ง 5 ดานที่พบวา กลุมตัวอยาง
รอยละ 18.1-39.9 ไมไดปฏิบัติบทบาทในการสราง
เสริมสุขภาพเปนรายเดือนและรายป รอยละ 12.428.3 และ รอยละ 22.0-41.2 ตามลําดับ และมีการ
ปฏิบัติเปนรายวันและเปนรายสัปดาห คอนขางนอย
รอยละ 2.7-18.5 และ รอยละ 3.6-13.9 ตามลําดับ
อาจเนื่องจากหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามไมได
มีการใชยทุ ธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพตามกฎบัตร
ออตตาวาในการปฏิ บั ติ ง าน โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ยุทธศาสตรการสรางนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ
จึงไมมีการเชื่อมโยงงานประจํากับการสรางนโยบาย
สาธารณะตามยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ
เปนการใหความสําคัญระดับปจเจกบุคคลมากกวา7
อยางไรตาม การปฏิบตั บิ ทบาทของพยาบาลวิชาชีพใน
การสรางเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา นัน้ อาจมี
ความเกี่ ย วข อ งกั บ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล ได แ ก
ประสบการณทาํ งาน ตําแหนงงาน แผนกทีท่ าํ งาน ระดับ
การใหบริการ ตลอดจนประเภทของหนวยบริการที่
สังกัด เปนตน
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¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ผลการศึกษาครั้งนี้ ใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร/ชุดการเรียนรูเ พือ่ การจัดฝกอบรมให
แก พยาบาลวิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล และผู ที่
เกี่ ย วข อ งเพื่ อ ให มี ส มรรถนะในการการสร า งเสริ ม
สุขภาพและเพื่อขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อ
พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพและในการดําเนินการ
สรางเสริมสุขภาพไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

¡ÔμμÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
ขอขอบคุณ (1) โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพ
การพยาบาลเพื่ อ การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ สภาการ
พยาบาล ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (2) ศูนยวจิ ยั
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ (3) สถานบริการสุขภาพ
ทั้ง 4,013 แหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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