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บทคัดย่อ
กำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นกำรวิจยั เชิงสำรวจมีวตั ถุประสงค์เพื่อสำรวจควำมรู้ ทักษะ และควำม
ต้องกำรกำรพัฒนำของพยำบำลผูป้ ฏิบตั ิงำนด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นพยำบำล
ผูป้ ฏิบตั ิงำนด้ำนส่ งเสริ มสุ ขภำพในโรงพยำบำลของรัฐทุกสังกัด ในเขตกรุ งเทพมหำนคร และ
ปริ มณฑล เก็บข้อมูลโดยกำรส่ งแบบสอบถำมทำงไปรษณี ย ์ มีผตู ้ อบแบบสอบถำมทั้งหมด 153 คน
คิดเป็ นอัตรำตอบกลับ 64 % ผลกำรสำรวจ พบว่ำ กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภำพที่พยำบำลปฏิบตั ิมำกที่สุด
3 อันดับแรกได้แก่กำรให้คำปรึ กษำสุ ขภำพเป็ นรำยบุคคล (81.7%) กำรเผยแพร่ ควำมรู ้ดว้ ยวิธีกำร
ทำงสุ ขศึกษำ (78.4%) และกำรดำเนินโครงกำรตำมนโยบำย (66.0%) สำหรับควำมรู้และทักษะที่
พยำบำลต้องกำรพัฒนำเพิ่มเติมในกำรปฏิบตั ิงำนส่ งเสริ มสุ ขภำพได้แก่ กำรจัดกำรกับควำมเครี ยด
(79.8%) กำรออกกำลังกำยในผูป้ ่ วยประเภทต่ำงๆ (79.7%) กำรปรับพฤติกรรม (79.1%) ควำมรู้เรื่ อง
อำหำรเฉพำะโรค (76.5%) และกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำร (76.4%) ปัญหำและอุปสรรคในกำร
ปฏิบตั ิงำน พยำบำลคิดว่ำกำรที่พฤติกรรมสุ ขภำพปรับเปลี่ยนได้ยำก และประชำชนขำดควำม
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ตระหนักต่อกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ เป็ นอุปสรรคสำคัญในกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ เมื่อสำรวจควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำตนเองของพยำบำล พบว่ำพยำบำลมำกกว่ำร้อยละ 90 ต้องกำรกำรพัฒนำ โดยแบ่ง
ควำมต้องกำรกำรพัฒนำออกเป็ น กำรอบรมระยะสั้น (48.6%) ศึกษำหลักสู ตรเฉพำะทำงด้ำนกำร
ส่ งเสริ มสุ ขภำพ (32.2%) และศึกษำหลักสู ตรปริ ญญำโทด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ (19.0%) จำก
ผลกำรวิจยั กำรวำงแผนและดำเนินกำรพัฒนำพยำบำลให้มีควำมรู ้ ควำมชำนำญด้ำนกำรส่ งเสริ ม
สุ ขภำพ อย่ำงเหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริ งจึงเป็ นควำมจำเป็ นเร่ งด่วน
Abstract
The purpose of this survey was to explore the knowledge, skills and needs regarding
health promotion services among Thai nurses. A postal survey questionnaire developed by the
researchers was sent to eligible nurses. One hundred fifty-three nurses working in Bangkok and
vicinity were involved in the survey, resulting in a response rate of 64%. It was found that the most
frequent practices regarding health promotion were individual counseling (81.7%), providing health
education (78.4%) and working on projects relevant to health policy (66.0%). The knowledge and
skills required by nurses were stress management (79.8%), exercise for chronic patients (79.7%),
behavioral modification (79.1%), food and nutrition for specific groups (76.5%), and project
management (76.4%). To illustrate further, it was found that more than 90% of the participants
needed personal development. They clarified their needs as training (48.6%) and studying in a
postgraduate program for a diploma (32.2%) or for a master’s degree (19.0%) in health promotion.
Conclusion: the findings suggest that planning and implementing development programs for nurses
regarding health promotion are essential. In addition, these development programs should be relevant
to nurses’ needs and be able to assist them in obtaining the knowledge and skills as required.
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ได้เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่ำ กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อกำรพัฒนำ
และปกป้ องสุ ข ภำพของประชำชน กำรส่ งเสริ ม สุ ขภำพนับว่ำ เป็ นมำตรกำรอันดับแรกในกำรเพิ่ ม
คุณภำพชี วิต และเพิ่มผลผลิตของประชำกรโลก นโยบำยด้ำนกำรบริ กำรสุ ขภำพในหลำยประเทศได้
มุ่ง เน้นกำรให้บ ริ ก ำรด้ำ นกำรส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพควบคู่ ไปกับ กำรรั ก ษำ และกำรฟื้ นฟู สุ ข ภำพ เช่ น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ แคนำดำ อังกฤษ และออสเตรเลีย สำหรับประเทศไทยรัฐบำลได้ประกำศให้ปี
2545 เป็ นปี แห่ งกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ (กระทรวงสำธำรณสุ ข, 2545) และได้กำหนดมำตรกำรในกำร
ส่ งเสริ มสุ ขภำพไว้หลำยประกำร เช่ น กำรจัดตั้งหน่ วยบริ กำรปฐมภูมิที่ให้กำรดูแลแบบองค์รวม อย่ำง
ต่อเนื่ อง และครอบคลุม ทั้งกำรส่ งเสริ ม, ป้ องกัน, ดูแลรักษำและฟื้ นฟู โดยเน้นที่ กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
2

แบบเชิงรุ ก มีกำรจัดตั้งชมรมออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพในทุกตำบล และจัดทำโครงกำรโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สุ ขภำพ เป็ นต้น
พยำบำลเป็ นบุคคลำกรสุ ขภำพที่มีบทบำทสำคัญในกำรดำเนิ นกิ จกรรมกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพแก่
ประชำชนทุกกลุ่มอำยุ บทบำทนี้ ได้ถูกกำหนดไว้ชดั เจนในพระรำชบัญญัติวิชำชี พกำรพยำบำลและ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2540 อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรศึกษำสำหรับพยำบำลทั้งระดับปริ ญญำตรี และปริ ญญำ
โทในปั จจุบนั ก็ยงั คงเน้นที่กำรดูแลผูท้ ี่เจ็บป่ วยในแต่ละวัย และยังมีควำมด้อยในเนื้ อหำสำระ, แนวคิด,
ทฤษฎี และทักษะในกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยังไม่มีหลักสู ตรเฉพำะในสถำบันกำรศึกษำ
พยำบำลแห่งใดในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
และสำมำรถบริ หำรโครงกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ (ศิริพร ขัมภลิ ขิต, 2544)
Maltby & Robinson (1998) กล่ำวว่ำกำรจัดกำรศึกษำสำหรับพยำบำล มีควำมจำเป็ นต้องปรับเปลี่ ยน
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบสุ ขภำพซึ่ งเน้นที่กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพและกำรป้ องกันโรค
ในขณะที่พยำบำลได้ถูกคำดหวังจำกประชำชน จำกผูร้ ่ วมทีมวิชำชี พ และ จำกผูบ้ ริ หำรด้ำน
สุ ขภำพทั้งในระดับปฏิบตั ิกำร และระดับนโยบำย ในกำรเป็ นผูน้ ำกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
กำรปฏิบตั ิกำรพยำบำลด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพยังขำดแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่ชดั เจน และกำรปฏิบตั ิงำน
โดยใช้ข ้อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ (Evidence-based practice) ยัง มี ไ ม่ เพี ย งพอ นอกจำกนี้ ย งั ขำดโปรแกรม
กำรศึกษำที่เฉพำะเจำะจงด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ (ศิริพร ขัมภลิขิต, 2544) ดังนั้นกำรศึกษำวิจยั เพื่อทำ
ควำมกระจ่ำงชัดถึงควำมรู ้ ทักษะและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของพยำบำลผูป้ ฏิ บตั ิงำนด้ำนส่ งเสริ ม
สุ ขภำพ จะนำไปสู่ กำรวำงแผนพัฒนำพยำบำลให้เป็ นผูท้ ี่ มีค วำมรู ้ ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริ งในกำร
ปฏิ บ ตั ิ ง ำนด้ำ นนี้ โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง ควำมต้องกำรกำรศึ ก ษำเฉพำะด้ำ นกำรส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพส ำหรั บ
พยำบำลเพื่อเปิ ดโอกำสให้พยำบำลได้พฒั นำด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ และสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำร และควำม คำดหวังของสังคมได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
กำรศึ กษำวิจยั ในครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสำรวจปั จจัยต่ำงๆที่ เกี่ ยวข้องกับกำรปฏิ บตั ิงำนด้ำนกำร
ส่ งเสริ มสุ ขภำพของพยำบำล ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพของพยำบำลในปั จจุบนั
2. ควำมรู้และทักษะที่จำเป็ นสำหรับพยำบำลในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
3. ปั ญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
4. ควำมต้องกำรและกำรรับรู้โอกำสกำรพัฒนำของพยำบำลในด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
พยำบำลผูป้ ฏิ บตั ิงำนด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ ในโรงพยำบำลและสถำนบริ กำรทำงสุ ขภำพ ใน
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยปฏิบตั ิงำนใน สถำนบริ กำรสุ ขภำพสังกัดรัฐบำล ในเขตกรุ งเทพมหำนคร
และปริ มณฑล (นนทบุรี, ปทุมธำนี , สมุทรปรำกำร) ที่มีหน่วยงำนส่ งเสริ มสุ ขภำพ โดยเป็ นโรงพยำบำล
สั ง กั ด กรุ งเทพมหำนคร 8 แห่ ง โรงพยำบำลสั ง กั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข 21 แห่ ง สั ง กั ด
ทบวงมหำวิทยำลัย 4 แห่ ง สังกัดกระทรวงอื่นๆ 4 แห่ ง และศูนย์บริ กำรสำธำรณสังกัดกรุ งเทพมหำนคร
จำนวน 61 แห่ง รวม 98 แห่ง
กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นพยำบำลในระดับปริ ญญำตรี ข้ ึนไป และปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพใน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพโดยตรง สำรวจจำกประชำกรทั้งหมด รวม 240 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่ องมือกำรวิจยั เป็ นแบบสอบถำม ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป คำถำมเกี่ยวกับกำร
ปฏิบตั ิงำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ และคำถำมเกี่ยวกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองและกำรรับรู้โอกำส
ในกำรพัฒนำด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ ซึ่ งผูว้ ิจยั เป็ นผูจ้ ดั ทำแบบสอบถำมขึ้นและส่ งให้ผเู้ ชี่ยวชำญจำนวน
2 ท่ำน ตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิ จ ัย ได้ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานส่ ง เสริ มสุ ขภาพทางโทรศัพ ท์ เ พื่ อ ขอความร่ ว มมื อ และจัด ส่ ง
แบบสอบถามไปตามจานวนพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ หลังจากจัดส่ งแบบสอบถาม
2 สัปดาห์ จึงติดตามกลุ่มตัวอย่างทางโทรศัพท์เป็ นระยะๆ ได้รับแบบสอบถามกลับเป็ นจานวน 153 ชุ ด
จากจานวนที่ส่งออก 240 ชุด คิดเป็ นอัตราการตอบกลับ = 64 %
ผลการวิจัย
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จำกกำรส ำรวจพยำบำลผูป้ ฏิ บ ัติ ง ำนด้ำ นกำรส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพในโรงพยำบำลต่ ำ ง ๆ ในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล รวมจำนวนทั้งสิ้ น 153 คน พบว่ำ พยำบำลผูป้ ฏิบตั ิงำนด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ
มีอำยุเฉลี่ย 38.34 + 9.45 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 97.8 มีสถำนภำพสมรสคู่ คิดเป็ นร้อย
ละ 54 สำเร็ จกำรศึกษำ พยำบำลศำสตรบัณฑิต ร้อยละ 86.6 รำยได้เฉลี่ย 16,740 + 8,047 บำท และมี
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ระยะเวลำในกำรปฏิ บตั ิ งำนในตำแหน่ งปั จจุ บนั เฉลี่ ย 13.5 ปี ข้อมูล กำรปฎิ บตั ิงำนด้ำนกำรส่ งเสริ ม
สุ ขภำพมีดงั ต่อไปนี้
ในการปฏิบตั ิงานการส่ งเสริ มสุ ขภาพ พบว่า กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่พยาบาลปฏิบตั ิบ่อยถึง
บ่อยมาก อันดันหนึ่งได้แก่ การให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพเป็ นรายบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 82 ( X = 3.14, SD
= 1.01) อันดับสอง ได้แก่ การเผยแพร่ ความรู ้โดยวิธีการทางสุ ขศึกษา ร้อยละ 78 ( X = 3.18, SD = 0.89)
และ การดาเนินงานตามนโยบาย เป็ นอันดับสาม ร้อยละ 66 ( X = 2.71, SD = 1.13) ส่ วนกิจกรรมอื่นๆ
มีการปฏิบตั ิบ่อยถึงบ่อยมาก ต่ากว่า ร้อยละ 50 ยกเว้น การเยีย่ มบ้าน มีผรู ้ ายงานว่าปฏิบตั ิบ่อยถึงบ่อยมาก
ร้อยละ 53 ( X = 2.17, SD = 1.49) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลีย่ ของลักษณะงานการส่ งเสริมสุ ขภาพ ของพยาบาล (N = 153)

ลักษณะงานการส่ งเสริมสุขภาพ

1. กำรเผยแพร่ ควำมรู ้โดยวิธีกำรทำง
สุขศึกษำ
2. กำรให้คำปรึ กษำด้ำนสุขภำพเป็ น
รำยบุคคล
3. กำรให้คำปรึ กษำด้ำนสุขภำพเป็ น
รำยกลุ่ม
4. กำรจัดอบรม
5. กำรเยีย่ มบ้ำน
6. กำรคัดกรองโรค
7. กำรจัดตั้งชมรมต่ำง ๆ ด้ำนสุขภำพ
8. กำรดำเนินงำนชมรมต่ำง ๆ ด้ำน
สุขภำพ
9. กำรพัฒนำชุมชนด้ำนสุขภำพ
10. กำรดำเนินโครงกำรตำมนโยบำย
11. กำรควบคุมและรำยงำนโรค
12. อื่น ๆ

ความถี่ในการปฏิบตั งิ าน
ปานกลาง นานๆ ครั้ง
จานวน(%) จานวน
(%)
24 (15.7)
8 (5.2)

บ่ อย
จานวน(%)

67 (43.8)

58 (37.9)

15 (9.8)

8 (5.2)

5 (3.3)

3.14 (1.01)

19 (12.4)

49 (32.0)

45 (29.4)

22 (14.4)

16 (10.5)

2.22 (1.17)

6 (3.9)
35 (22.9)
27 (17.6)
1 (0.7)
4 (2.6)

26 (17.0)
46 (30.1)
39 (25.5)
12 (7.8)
27 (17.6)

44 (28.8)
15 (9.8)
35 (22.9)
33 (21.6)
42 (27.5)

53 (34.6)
24 (15.7)
26 (17.0)
46 (30.1)
39 (25.5)

21 (13.7)
33 (21.6)
25 (16.3)
60 (39.2)
39 (25.5)

1.62 (1.05)
2.17 (1.49)
2.11 (1.34)
1.00 (1.00)
1.46 (1.14)

3 (2.0)
38 (24.8)
25 (16.3)

38 (24.8)
40 (26.1) 36 (23.5) 34 (22.2)
63 (41.2)
26 (17.0)
14 (9.2)
9 (5.9)
36 (23.5)
33 (21.6) 23 (15.0) 33 (21.6)
กำรสร้ำงสื่ อ, แหล่งดูงำน, แพทย์ทำงเลือก, counselor

1.60 (1.15)
2.71 (1.13)
1.98 (1.40)

53 (34.6)

ไม่ เคย
จานวน
(%)
0

X (SD)

บ่ อยมาก
จานวน
(%)
67 (43.8)

(คะแนนเต็ม 5)

3.18(0.89)
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จากการสอบถามความต้ องการความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มสุขภาพจานวน 6 ด้ าน พบว่า
พยาบาลต้ องการที่จะพัฒนาความรู้ ด้ านต่างๆ ในระดับสูงทุกด้ านโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การจัดการกับความเครี ยด มี
คะแนนความต้ องการพัฒนามากและมากที่สดุ ร้ อยละ 79.8 ( X = 3.10, SD = 0.77) การออกกาลังกายในผู้ป่วย
ประเภทต่างๆ ร้ อยละ 79.7 ( X = 3.07, SD = 0.83) และการปรับพฤติกรรม ร้ อยละ 79.1 ( X = 3.12, SD = 0.84)
สาหรับกลวิธีทางสุขศึกษา พยาบาลต้ องการพัฒนาเพิ่มเติมในทักษะเรื่ องการฝึ กอบรมในระดับมากและมากที่สดุ ถึง
ร้ อยละ 77.8 ( X = 3.13, SD = 0.76) และต้ องการพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการโครงการ ในระดับมากถึงมากที่สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 76.4 ( X = 3.00, SD = 0.81) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จานวน ร้ อยละ และค่าเฉลีย่ ระดับความต้ องการในการพัฒนาความรู้และทักษะเพือ่ การส่ งเสริมสุ ขภาพด้ าน
ต่ างๆ (N = 153)
ความรู้ และทักษะเพือ่ การส่ งเสริมสุ ขภาพ

1. อาหาร
 อำหำรของแต่ละกลุ่มวัย
 อำหำรเฉพำะโรค
 กำรสุขำภิบำลอำหำร
2. การออกกาลังกาย
 กำรออกกำลังกำยในแต่ละกลุ่มวัย
 กำรออกกำลังกำยในผูป้ ่ วยประเภท
ต่ำงๆ เช่น เบำหวำน หัวใจ ควำม
ดันโลหิ ตสูง
3. สุ ขภาพจิต
 กำรเฝ้ ำระวังทำงสุขภำพจิต
 กำรจัดกำรกับควำมเครี ยด

 กำรส่งเสริ มสุขภำพจิต
4. พฤติกรรมสุ ขภาพ
 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
 กำรวิเครำะห์พฤติกรรม
 กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. กลวิธีทางสุ ขศึกษา
 กำรสื่ อสำร

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(%)

ระดับความต้ องการในการพัฒนา
มาก
ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด/
จานวน
จานวน จานวน ไม่ ต้องการ X (SD)
(%)
(%)
(%) จานวน(%) คะแนนเต็ม 5

23 (15.0)
44 (28.8)
16 (10.5)

67 (43.8)
73 (47.7)
72 (47.1)

51 (33.3)
28 (18.3)
56 (36.6)

9 (5.9)
5 (3.3)
6 (3.9)

3 (2.0)
3 (2.0)
3 (2.0)

2.64 (0.88)
2.98 (0.89)
2.60 (0.81)

28 (18.3)
49 (32.0)

76 (49.7)
73 (47.7)

48 (31.4)
26 (17.0)

1 (0.7)
3 (2.0)

0
2 (1.3)

2.85 (0.73)
3.07 (0.83)

40 (26.1)
50 (32.7)
52 (34.0)

73 (47.7)
72 (47.1)
68 (44.4)

37 (24.2)
29 (19.0)
32 (20.9)

2 (1.3)
1 (0.7)
0

1 (0.7)
1 (0.7)
1 (0.7)

2.97 (0.79)
3.10 (0.77)
3.11 (0.77)

40 (26.1)
45 (29.4)
56 (36.6)

70 (45.8)
68 (44.4)
65 (42.5)

35 (22.9)
31 (20.3)
27 (17.6)

4 (2.6)
4 (2.6)
2 (1.3)

3 (2.0)
2 (1.3)
2 (1.3)

2.92 (0.88)
3.00 (0.86)
3.12 (0.84)

45 (29.4)

70 (45.8)

32 (20.9)

2 (1.3)

1 (0.7)

3.04 (0.79)
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 กำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ
 กำรให้คำปรึ กษำ

 กำรฝึ กอบรม
6. การดาเนินโครงการ
 กำรเขียนโครงกำร
 กำรบริ หำรจัดกำรโครงกำร
 กำรประเมินโครงกำร

45 (29.4)
39 (25.5)
37 (24.2)

71 (46.4)
77 (50.3)
82 (53.6)

32 (20.9)
30 (19.6)
3 (2.0)

0
3 (2.0)
1 (0.7)

2 (1.3)
1 (0.7)
0

3.05 (0.80)
3.00 (0.78)
3.13 (0.76)

43 (28.1)
40 (26.1)
39 (25.5)

71 (46.4)
77 (50.3)
76 (49.7)

29 (19.0)
28 (18.3)
29 (19.0)

5 (3.3)
3 (2.0)
4 (2.6)

2 (1.3)
2 (1.3)
2 (1.3)

2.99 (0.86)
3.00 (0.81)
2.97 (0.86)

ในด้ำ นปั ญ หำและอุ ป สรรคในกำรปฏิ บ ัติ ง ำนส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพ พบว่ ำ ปั ญ หำที่ มี ผ ลต่ อ กำร
ปฏิบตั ิงำนได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภำพทำได้ยำก และ กำรที่ประชำชนขำดควำมตระหนักถึง
ควำมสำคัญในกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ โดยมีผแู้ สดงควำมคิดเห็นในระดับมำกถึงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ
82.5 ( X = 3.26, SD = 0.74) และ 82.3 ( X = 3.32, SD = 0.75) ตำมลำดับ สำหรับกำรขำดควำมรู้และ
ทักษะที่จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิงำนที่พยำบำลระบุวำ่ เป็ นปั ญหำและอุปสรรคนั้น สอดคล้องกับกำรสำรวจใน
หัวข้อเรื่ องควำมรู ้และทักษะที่ตอ้ งกำรพัฒนำ อย่ำงไรก็ตำมประเด็นด้ำนนโยบำย ก็ได้รับกำรประเมินว่ำ
เป็ นปั ญหำและอุปสรรคด้วยเช่นกัน ร้อยละ 57 ( X = 2.71, SD = 0.98) โดยมีประเด็นว่ำนโยบำยไม่ชดั เจน
และไม่เอื้ อต่อกำรทำงำน ซึ่ งมี จำนวนผูแ้ สดงควำมคิ ดเห็ นไม่แตกต่ำงมำกนักกับประเด็นปั ญหำด้ำ น
งบประมำณ บุคลำกร และ วัสดุอุปกรณ์ (ตำรำงที่ 3)
ตารางที่ 3 จานวนและร้ อยละและค่ าเฉลีย่ ระดับผลกระทบของปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ด้ านการส่ งเสริมสุ ขภาพ (N = 153 )
ปัญหาและอุปสรรค

73 (47.7)

ระดับของผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน
มาก
ปานกลาง
น้ อย
ไม่ มผี ล
จำนวน
จำนวน
จำนวน จำนวน X (SD)
(%)
(%)
(%)
(%) คะแนนเต็ม 5
0
3.32 (0.75)
53 (34.6) 23 (15.0) 1 (0.7)

49 (32.0)

68 (44.4)

29 (19.0)

4 (2.6)

0

3.08 (0.79)

65 (42.5)
9 (5.9)
12 (7.8)
29 (19.0)
37 (24.2)

62 (40.5)
39 (25.5)
43 (28.1)
59 (38.6)
50 (32.7)

23 (15.0)
61 (39.9)
58 (37.9)
48 (31.4)
44 (28.8)

1 (0.7)
31 (20.3)
25 (16.3)
14 (9.2)
18 (11.8)

0
4 (2.6)
5 (3.3)
1 (0.7)
0

3.26 (0.74)
2.12 (0.92)
2.22 (0.95)
2.67 (0.92)
2.71 (0.98)

มากทีส่ ุ ด
จำนวน(%)
1. ประชำชนขำดควำมตระหนัก ถึงควำมสำคัญ
ในกำรส่งเสริ มสุขภำพ
2. ประชำชนต้องกำรกำรรั กษำมำกกว่ำควำมรู ้
ด้ำนสุขภำพ
3. พฤติกรรมประชำชนเปลี่ยนยำก
4. ผูป้ ฏิบตั ิงำนขำดควำมรู ้ที่จำเป็ น
5. ผูป้ ฏิบตั ิงำนขำดทักษะที่จำเป็ น
6. ผูป้ ฏิบตั ิงำนขำดขวัญและกำลังใจ
7. นโยบำยไม่ชดั เจนหรื อไม่เอื้อต่อกำรทำงำน
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8. ขำดวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็ น
9. ควำมไม่ปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิงำน
10. บุคลำกรไม่เพียงพอ
11. งบประมำณไม่เพียงพอ

26 (17.0)
21 (13.7)
38 (24.8)
33 (21.6)

62 (40.5)
45 (29.4)
57 (37.3)
56 (36.6)

45 (29.4)
59 (38.6)
41 (26.8)
46 (30.1)

18 (11.8)
21 (13.7)
11 (7.2)
15 (9.8)

0
5 (3.3)
4 (2.6)
1 (0.7)

2.64 (0.91)
2.37 (1.00)
2.75 (1.0)
2.70 (0.95)

จากการสารวจความต้องการ การพัฒนาด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ กลุ่มตัวอย่างจานวน 149 คน
ตอบแบบสอบถามส่ วนนี้ ผลการสารวจพบว่ามีความต้องการพัฒนาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การอบรมระยะ
สั้น การศึกษาหลักสู ตรเฉพาะทางด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการศึกษาระดับปริ ญญาโทด้านการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยที่เกือบครึ่ งของผูต้ อบแบบสอบถามต้องการอบรมระยะสั้น (ร้อยละ 49) ร้อยละ 32
ต้องการศึกษาหลักสู ตรเฉพาะทาง และประมาณ ร้อยละ 19 ต้องการเรี ยนในระดับปริ ญญาโททางด้านนี้
สาหรับการรับรู ้โอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพพบว่าจานวนพยาบาลที่คิดว่าตนเองมี
โอกาสในการพัฒนากับผูท้ ี่คิดว่าตนเองไม่มีโอกาสและผูท้ ี่ไม่แน่ใจ
มีจานวนไม่แตกต่างกันมากนัก
ประมาณ ร้อยละ 30-35 นอกจากนี้พยาบาลเกือบครึ่ งของทั้งหมด (ร้อยละ 49) คิดว่าหน่วยงานคาดหวัง
ให้ตนเองศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 จานวนและร้ อยละของความต้ องการการพัฒนาตนเองด้ านส่ งเสริมสุ ขภาพ (N = 149 )
ลักษณะของความต้ องการพัฒนาตนเอง
ด้ านส่ งเสริมสุ ขภาพ
1. อบรมระยะสั้น
2. ศึ ก ษำหลั ก สู ต รเฉพำะทำงด้ ำ นกำร
ส่งเสริ มสุขภำพ
3. ศึ ก ษำหลั ก สู ต รปริ ญญำโทด้ ำ นกำร
ส่งเสริ มสุขภำพ

กรุงเทพมหานคร
จำนวน (%)
24 (42.1)
21 (35.0)

สังกัดของผู้ปฏิบัตงิ าน
ทบวงหาวิทยาลัย
จำนวน (%)
34 (58.6)
15 (26.3)

กระทรวงต่ าง ๆ
จำนวน (%)
13 (41.9)
13 (37.1)

จำนวน (%)

15 (25.0)

8 (13.8)

6 (17.1)

29 (19.2)

รวม
71 (48.6)
49 (32.2)

การอภิปรายผล
ผลการสารวจครั้งนี้ พบว่าพยาบาลผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความต้องการที่จะ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆในระดับสู ง ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลเพื่อ
การป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (ชื่นชม เจริ ญยุทธ , 2546 : 384- 389) และสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรการด้านการศึกษาพยาบาลและการผดุ งครรภ์ในแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่ งชาติ
พ.ศ. 2540-2549 ของสภาการพยาบาล ในการส่ งเสริ มการผลิตพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น
ทั้งในระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก (สภาการพยาบาล, 2541) และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ จิตรา
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เหลื องอมรเลิศ (2550) ในการประเมินแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุ งครรภ์แห่ งชาติ พ.ศ. 25402549 ที่พบว่า ควรมีสารวจความต้องการการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับนโยบายด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพของประเทศ
อย่า งชัดเจน เช่ น การส่ ง เสริ ม การออกก าลัง กาย การส่ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการ และการจัด การกับ
ความเครี ยด โดยที่ท้ งั 3 ประเด็นนี้เป็ นประเด็นสาคัญในนโยบายการส่ งเสริ มสุ ขภาพประชาชนในปั จจุบนั
นอกจากนี้พยาบาลยังตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความเข้าใจ ในกลวิธีในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ข ภาพ สอดคล้องกับการศึ กษาการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมในการส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพประชาชนของบุ ค ลากร : กรณี ศึ ก ษาโรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชแห่ ง หนึ่ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของกัลยาณี วิบูลกิจธนากร (2545) ที่พบว่า วิธีการเพิ่มความรู ้ ความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ยังเป็ นสิ่ งสาคัญต่อหน่ วยงาน โดยเฉพาะการให้ความรู ้ จากวิธีการต่าง ๆ ที่ บุคลากรยังมี ความ
ต้องการ เช่ น การศึ ก ษาต่ อ การอบรม ประชุ ม สั ม มนาและการศึ ก ษาดู ง านให้ท นั ต่ อเหตุ ก ารณ์ ท้ งั ที่
เกี่ยวข้องในสายงานและทัว่ ไป นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ การศึกษา ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิงาน
ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ของ
สุ มิตรา โพธิ์ ปาน (2546) ที่พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
มีความรู ้ ดา้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพในระดับมาก มี ทศั นคติด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพในระดับดี และมีการ
ปฏิ บตั ิ งานด้านการส่ งเสริ มสุ ข ภาพอยู่ในระดับมาก ความรู ้ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ ทัศ นคติ ด้า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และทัศ นคติ ด้า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางบวกกับการปฏิ บตั ิ งานด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และไปในทิศทางเดี ยวกับการศึ กษาของ ฉันทนา
พิ นิจ จันทร์ (2544) ที่ ศึ ก ษาการใช้ท ัก ษะที่ จาเป็ นในการให้บ ริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของพยาบาลใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข เขต 2 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาลวิชาชี พที่ปฏิบตั ิงานในฝ่ าย
ส่ งเสริ มสุ ขภาพโรงพยาบาลชุ มชน และกลุ่ มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลทัว่ ไป สังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข เขต 2 ทุ กแห่ ง พบว่า การใช้ทกั ษะที่ จาเป็ นในการให้บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพของพยาบาล
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 75 รายด้านพบว่า ทักษะด้านการติดต่อสื่ อสาร ทักษะเชิ ง
วิเคราะห์ ทักษะด้านการพัฒนานโยบายและการวางแผน ทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข ทักษะ
เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ และวัฒนธรรมต่าง ๆ และทักษะการบริ หารจัดการงบประมาณเป็ นทักษะที่ใช้
อยู่ในระดับมากและมากที่สุดร้ อยละ 86.3, 73.7, 71.2, 62.5, 61.3 และ 53.7 ตามลาดับ จึ งถื อได้ว่า
ความรู้และทักษะด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพมีสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของพยาบาล เนื่ องจากการเปลี่ยน
พฤติกรรมนับเป็ นหัวใจสาคัญของส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ยงั่ ยืน สาหรับการบริ หารจัดการโครงการ พยาบาล
ระบุวา่ ต้องการพัฒนาด้านนี้ ในระดับสู งด้วยเช่นกัน ซึ่ งเป็ นความจาเป็ นในการส่ งเสริ มสุ ขภาพเนื่ องจาก
ลัก ษณะการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมัก เป็ นไปในรู ป ของการจัด ท าโครงการและต้อ งมี ก ารวัด
ประเมินผลที่ชดั เจน
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ส ำหรั บ ปั ญหำและอุ ป สรรคในกำรปฏิ บตั ิ งำน ผลกำรวิจยั สะท้อนให้เห็ นถึ งควำมเข้ำใจใน
แนวคิด หลักกำร และกระบวนกำรด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ ของพยำบำลที่ยงั ไม่มีควำมชัดเจน และกำร
ขำดควำมชำนำญ หรื อ ขำดทักษะในกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ ในอีกแง่มุมหนึ่ งอำจกล่ำว
ได้วำ่ พยำบำลมีทศั นคติต่อกำรดำเนิ นงำนส่ งเสริ มสุ ขภำพที่ยงั ไม่เหมำะสมนัก และขำดควำมเชื่ อมัน่ ต่อ
องค์ควำมรู ้ดำ้ นกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพที่จะช่วยให้ประชำชนเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ สุมณฑา สิทธิ์ พงษ์ สกุล และชื่ นชม เจริ ญยุทธ (2546) อย่ำงไรก็ตำมปั ญหำและอุ ปสรรคนี้
สำมำรถดำเนิ นกำรแก้ไขได้ที่พยำบำลเป็ นอันดับแรก โดยกำรให้แนวคิดที่ ถูกต้อง กำรสร้ ำงทัศนคติ ที่
เหมำะสม ตลอดจนกำรสร้ ำงควำมกระจ่ำงชัดในกำรดำเนิ นงำน และกำรทำงำนให้เห็ นผลสัมฤทธิ์ ของ
งำนที่กำรเปลี่ยนแปลงระดับ พฤติกรรมสุ ขภำพ และระดับภำวะสุ ขภำพ ซึ่ งแนวทำงหลักในกำรแก้ไข
ปั ญหำนี้ได้แก่กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ดำ้ นกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพแก่พยำบำลอย่ำงจริ งจังและเป็ นระบบ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรสำรวจปั ญหำในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพและควำมต้องกำรพัฒนำ
ในด้ำนดังกล่ำวของพยำบำลให้กว้ำงขวำงมำกขึ้นเพื่อให้จดั ทำแผนพัฒนำได้อย่ำงเพียงพอ
2. ฝ่ ำยจัดกำรศึกษำพยำบำล องค์กรวิชำชี พพยำบำล หน่ วยงำนที่พยำบำลปฏิ บตั ิงำน ควร
ร่ วมกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำพยำบำลให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพปั ญหำในกำรปฏิบตั ิงำน
ด้ำนส่ งเสริ มสุ ขภำพ เช่ นหลักสู ตรเฉพำะทำงด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพสำหรับพยำบำลทั้งระยะสั้น และ
ระดับปริ ญญำโท เป็ นต้น
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