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บทคัดยอ
ตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั แวดวงสาธารณสุของประเทศไทยใชคาํ “หมออนามัย” เรียกบุคลากรสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานอยูในสถานบริการระดับปฐมภูมิ การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental
Research) แบบ 1 กลุมวัดกอนและหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ในชุมชนตอการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของหมออนามัย กลุม ตัวอยาง คือ หมออนามัยทีเ่ ขารวม
รับการอบรมหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ในชุมชน จํานวน 27 คน ไดรบั การพัฒนาศักยภาพดวยหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญา
เพือ่ จัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน ประกอบดวย (1) การฝกอบรม จํานวน 5 ครัง้ ๆ ละ 2 - 3 วัน
(2) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพในชุมชน ไดแก โครงการเกี่ยวกับบุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และโรคเรื้อรัง
(3) การเยี่ยมเสริมพลังการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ในชุมชน (4) การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ พือ่ ติดตามการดําเนินงานของแตละภาค ๆ ละ 1 ครัง้ ละ ๆ
2 วัน และ (5) การจัดทําสือ่ สุขภาพและการนําเสนอผลงาน 2 วัน จํานวน 1 ครัง้ เครือ่ งมือเก็บรวบรวมขอมูล
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คือ แบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาขึน้ การวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง ไดแก การวิเคราะหคาที (t-test) ผลการศึกษาพบวา
คะแนนเฉลีย่ สมรรถนะการวิเคราะหและประเมินผล สมรรถนะการจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน
สมรรถนะการประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ สมรรถนะการบริหารจัดการ
(ไดแก ความสามารถควบคุมตนเอง การมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและการคิดอยางมีระบบ การเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง การทํางานเปนทีม การวางแผน การบริหารจัดการงบประมาณ และการเคารพศักดิ์
ความเปนมนุษย) และสมรรถนะดานวิชาการ (ไดแก ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานการวิจัยจาก
งานประจําเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน และการจัดการความรูในการจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพในชุมชน) หลังไดรบั การอบรมหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพือ่ จัดการ
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน สูงกวากอนไดรับการอบรมดวยหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังนั้นหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการ
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนมีผลทําใหสมรรถนะที่จําเปนการปฏิบัติงานการปองกัน และแกไขปญหา
ที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนของหมออนามัยเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ : การเสริมสรางศักยภาพ; หลักสูตรการจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน; สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน;
เครือขายหมออนามัย
Abstract
From the past until the present, public health network of Thailand has used “Mohanamai”
to call health personel who works in primary health care level. This quasi-experimental
research using one group (pre-posttest designed) aimed to study the eﬀectiveness of
Capacity Building Curriculum of Intelligence Networks for Community Health Risk
Factor Management on competency-based performance development among Mohanamai.
The samples were 27 Mohanamai who received training of Capacity Building Curriculum
of Intelligence Networks for Community Health Risk Factor Management. The curriculum
incuded (1) ﬁve-training courses with 2 - 3 days per course, (2) budget support for project
implementation of community health risk factor management including tobacco, accident,
achohol drinking and chronic diseaseses, (3) empowerment by visiting at community
implementation with care and appreciation concepts, (4) share and learn activities for 2 days
in each region and (5) health media development and presentation for 2 days. Research
instrument was questionnaire developed by researchers. The data analysis included
descriptive statistics: percentage, mean and standard deviation. The inferential statisticts
included t-test (paird t-test). The results revealed that average posttest scores of the
Mohanamai competencies in analysis and evaluation, community health risk factor
management, collaboration both inside and outside institution, management (self-control,
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vision, leadership and systems thinking, change agent, teamwork, planning, ﬁnancial
planning and management and cultural completencies) and academic competency
(information technology, routine to research (R2R) of community health risk factor
management and knowledge management of community health risk factor management)
were higher than those average pre-test scores at p-value 0.001. Thus, Capacity Building
Curriculum of Intelligence Networks for Community Health Risk Factor Management had
eﬀects to enhance Mohanamai performance competencies in prevention and management of
community health risk factor.
Keywords: Capacity Building; Curriculum of Intelligence Networks for Community Health Risk
Factor Management; Performance Competency; Mohanamai Networks

บทนํา
การเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วของโลกและสังคม สงผลตอประเทศในดานตาง ๆ ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสุขภาพ สังคมไทย ณ วันนีก้ าํ ลังกาวยางเขาสูย คุ “พหุลกั ษณ” เต็มตัว และกําลังเผชิญกับ
สิ่งทาทายอยางใหม ตัวบงชี้ของความทาทายนี้คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ทําใหจํานวน
และสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และเปลี่ยนผานเขาสู “สังคมสูงอายุ” (Aged Society)
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557) การเปลี่ยนแปลงเปนชุมชนกึ่งเมืองและชุมชนเมืองมากขึ้น
ชีวติ ความเปนอยูในเมืองมีแตความแออัด เรงรีบ และขาดสมดุล เชน บริโภคมากแตเคลือ่ นไหวออกแรงนอย
(Sedentary Life Style) ขาดการออกกําลังกาย ความเครียดสูง การสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลสูงขึ้น มีโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตแบบคนเมืองมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง การตายดวย
โรคไมติดตอ การเกิดโรคอุบัติใหม ลวนเกิดจากเหตุปจจัยที่มีความซับซอนของสังคม บทเรียนที่ผานมา
บงชี้ถึงผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอน ตั้งแตการระบาดของโรคเอดส โรคซาร
ไขหวัดนก จนมาถึงไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 โรคเมอรส โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง
อุบัติเหตุ โรคเหลานี้ลวนมีสาเหตุหลักจากพฤติกรรมสุขภาพในดานตาง ๆ ที่ไมเหมาะสม หรือไมไดรับ
การสงเสริมและปองกันทีเ่ พียงพอ จึงจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะพัฒนาระบบทีม่ อี ยูแ ละสรางกลไกใหม เพือ่ พรอม
ที่จะรับมือกับปญหาทาทายที่จะตามมา (ภูษิต, 2559)
หมออนามัย คือ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ไดแก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล เจาหนาที่
สาธารณสุขทีส่ งั กัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมถึงเจาหนาทีส่ าธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยรวมแลวมีจํานวนมากกวา 3 หมื่นคน กระจายอยูในชุมชนชนบทและ
ชุมชนเมืองทั่วประเทศ ในอดีตหมออนามัยมีบทบาทสําคัญอยางสูงตอการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและ
ชุมชนเขมแข็ง ทั้งในดานการควบคุมปองกันโรคติดตอ การใหวัคซีนปองกันโรคอยางทั่วถึง ใหบริการ
อนามัยแมและเด็ก การเยี่ยมบาน การสุขาภิบาล การสาธารณสุขมูลฐาน และการรักษาพยาบาลเบื้องตน
การจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ ฯลฯ ดวยจิตวิญญาณของหมออนามัยที่เขาถึง เขาใจ และพรอมจะ
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40

ผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนตอการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของหมออนามัย

ทํางานเพื่อประชาชน ทําใหสามารถลดการเจ็บปวยและการตายของประชาชนไดเปนจํานวนมาก นับเปน
คุณูปการสําคัญของระบบสุขภาพไทยที่ผานมา (สุรเกียรติ, 2551)
ภายใตบริบทของสถานการณที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งปญหาสุขภาพ ระบบสุขภาพทั้งในมิติ
ทางการแพทยและการสาธารณสุขก็กําลังปรับตัวตาม และจะมีการปรับตัวไปอีกมากและเร็วกวาที่ผานมา
ที่ชัดเจนคือ ระบบและโครงสรางการใหบริการสุขภาพที่มีแนวโนมไปสูการกระจายอํานาจสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบของสถานบริการจากสถานีอนามัย เปนศูนย
สุขภาพชุมชน ศูนยการแพทยชมุ ชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แตยงั คงทําหนาทีเ่ ปนสถานบริการ
สาธารณสุขดานหนาอยูเชนเดิม ยังคงเปนที่พึ่งของพี่นองประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ ยังคงทํางาน
แบบผสมผสานทัง้ การสงเสริม ปองกัน รักษา และฟน ฟูสขุ ภาพ รวมทัง้ จัดการปจจัยเสีย่ งและภัยคุกคามสุขภาพ
ทิศทางนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจะตองไดรับการทบทวน และบุคลากรสาธารณสุข
ระดับนี้ คือ “หมออนามัย” ตองไดรบั การพัฒนาอยางจริงจัง เพือ่ การปรับตัวและการรับรูก ารเปลีย่ นแปลง
ใหเหมาะสมกับบริบทที่แตกตาง การสรางความเขมแข็งทางความคิดและการจัดการชีวิตสวนตัว
ตลอดจนการปลดจากพันธนาการที่ไมเอือ้ ตอการสงเสริมการทํางานทีด่ ี ศักยภาพของหมออนามัยจึงตอง
เปลีย่ นแปลงไป เพือ่ รับมือกับปญหาสุขภาพหนาใหม ดวยวิธกี ารทํางานแบบใหม ๆ (Multi Disciplinary)
ซึง่ ลําพังความรูท างชีวการแพทย (Biomedical) และการสาธารณสุขแบบเดิมเทานัน้ ไมเพียงพอตอการ
ยับยัง้ การระบาดของโรคและปญหาสุขภาพแบบใหมได หากตองอาศัยทีมสหวิชาชีพ (Health Team) และ
องคความรูแ นวใหมโดยเฉพาะเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค และปจจัยคุกคามสุขภาพ
และสามารถบูรณาการมิตอิ น่ื ๆ ทัง้ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิง่ แวดลอมเขาดวยกัน หมออนามัย
ในยุคสมัยใหม จึงตองมีศักยภาพสูงมากพอในการสานพลังเครือขายทางปญญาและพลังทางสังคมที่มีอยู
เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ ดวยจิตวิญญาณของหมออนามัยที่มีหัวใจของความเปนมนุษย
(สุรเกียรติ, 2551)
จากการถอดบทเรียนโครงการพัฒนาประชาคมชุมชนขยายเครือขายลดปจจัยเสี่ยงที่ดําเนินการ
โดยสมาคมหมออนามัย ในป พ.ศ. 2556 - 2557 กอใหเกิดการรวมเครือขายการจัดการปจจัยเสีย่ งดาน
สุขภาพในระดับชุมชน ไดแก บุหรี่ อุบตั เิ หตุ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล และโรคเรือ้ รัง และเกิดการขยายตอ
ในการพัฒนาเครือขายหมออนามัยในระดับพืน้ ทีท่ ง้ั 4 ภาค (กลาง ใต เหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ)
จํานวน 45 พืน้ ที่ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมแิ ละระบบสุขภาพชุมชน และเกิดชุมชน
ลดปจจัยเสีย่ งในหลากหลายบริบท และวัฒนธรรม (บุญเรือง, 2557) เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
และเขมแข็งในการจัดการปจจัยเสีย่ งในชุมชน ดังนัน้ สมาคมหมออนามัยจึงไดดาํ เนินการพัฒนาหลักสูตร
การเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนใหกับเครือขาย
หมออนามัย จํานวน 45 พืน้ ที่ หลักสูตรประกอบดวย (1) การฝกอบรม จํานวน 5 ครัง้ ครัง้ ละ 2 - 3 วัน
(2) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพในชุมชน ไดแก โครงการเกี่ยวกับบุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และโรคเรื้อรัง
(3) การเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment) การดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการ
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน (4) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อติดตามการดําเนินงานของ
แตละภาค ๆ ละ 1 ครั้งละ ๆ 2 วัน และ (5) การจัดทําสื่อสุขภาพและการนําเสนอผลงาน 1 ครั้ง
จํานวน 2 วัน เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานสรางเสริมสุขภาพ การจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
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และพัฒนาสุขภาวะชุมชน อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชนบนพื้นฐานการทํางานอยางมี
ความสุขของหมออนามัย สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ สมาคมหมออนามัยรวมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดตรัง ศึกษาถึงผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพในชุมชนในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของหมออนามัย ซึง่ สมรรถนะของหมออนามัย
ทีท่ าํ การศึกษาครัง้ นีป้ ระยุกตจากแนวคิดสมรรถนะหลักของบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุข (Public Health
่ง
Foundation, 2014) ประกอบดวย สมรรถนะการวิเคราะหและประเมินผล สมรรถนะการจัดการปจจัยเสีย
ดานสุขภาพในชุมชน สมรรถนะการประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ สมรรถนะ
การบริหารจัดการ และสมรรถนะดานวิชาการ ไดแก (1) สมรรถนะดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) สมรรถนะดานการวิจยั จากงานประจําเพือ่ การจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน และ (3) สมรรถนะ
ดานการจัดการความรูในการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน ซึ่งขอมูลที่ไดรับนี้มีประโยชนตอ
สมาคมหมออนามั ย และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการดํ า เนิ น การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพเครื อ ข า ยของ
หมออนามัยตอไป และการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยทีผ่ า นมา ยังขาดการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา
ทัง้ ดานสมรรถนะ หลักสูตรทีต่ รงตามความจําเปนในการพัฒนาและแนวทางหรือวิธกี ารในการพัฒนาทีเ่ หมาะสม

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ในชุมชนตอการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหมออนามัย

สมมติฐานการวิจัย
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการวิเคราะหและประเมินผล สมรรถนะการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน
สมรรถนะการประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ สมรรถนะการบริหารจัดการ และ
สมรรถนะด า นวิ ช าการของหมออนามั ย หลั ง ได รั บ การพั ฒ นาด ว ยหลั ก สู ต รการเสริ ม สร า งศั ก ยภาพ
เครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนสูงกวากอนไดรับการพัฒนาศักยภาพ

นิยามศัพทเฉพาะ
หมออนามัย หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ไดแก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล เจาหนาทีส่ าธารณสุข
ที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ที่ไดรบั การเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพือ่ จัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชนทีด่ าํ เนินการ
โดยสมาคมหมออนามัย
หลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน
หมายถึง หลักสูตรเพือ่ พัฒนาศักยภาพของหมออนามัย ประกอบดวย (1) การฝกอบรม จํานวน 5 ครัง้ ๆ ละ
2 - 3 วัน (2) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการ
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ผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนตอการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของหมออนามัย

ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน ไดแก โครงการเกี่ยวกับบุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
โรคเรื้อรัง (3) การเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment) การดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายทางปญญา
เพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน (4) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อติดตามการดําเนินงาน
ของแตละภาค ๆ ละ 1 ครั้งละ ๆ 2 วัน และ (5) การจัดทําสื่อสุขภาพและการนําเสนอผลงาน 1 ครั้ง
จํานวน 2 วัน
โครงการเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน หมายถึง โครงการที่
หมออนามั ย รั บ สนั บ สนุ น งบประมาณจากสมาคมหมออนามั ย ในการจั ด การป จ จั ย เสี่ ย งด า นสุ ข ภาพ
ในชุมชนเกี่ยวกับบุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และโรคเรื้อรัง
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ความสามารถในการทํางานของหมออนามัยในการวิเคราะห
และประเมินผล การจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน การประสานความรวมมือกับบุคคลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการ และดานวิชาการ
สมรรถนะการวิเคราะหและประเมินผล หมายถึง ความสามารถในการทํางานของหมออนามัย
ไดแก สามารถนําขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาใชในการประเมินปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน
(เชน สถิตชิ พี ขอมูลสุขภาพทีบ่ นั ทึกในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส รูปแบบของการขนสง อัตราการไมมงี านทํา
และการประเมินผลกระทบจากความไมเทาเทียม เปนตน) สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณที่ถูกตองและเชื่อถือ และสามารถใชเครื่องมือทางดานสาธารณสุขในการจัดการกับขอมูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
สมรรถนะการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน หมายถึง ความสามารถในการทํางานของ
หมออนามัย ไดแก การคนหากลุมเสี่ยงและผูที่มีปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ สามารถจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อเอื้อตอสุขภาวะที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงและภาวะคุกคามตอสุขภาพ การเสริมพลังความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะในการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
และการผสมผสานภูมิปญญาพื้นบานกับการดูแลสุขภาพแนวใหมในการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
สมรรถนะการประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง ความสามารถ
ในการทํางานของหมออนามัย ไดแก สามารถทํางานเปนทีมรวมกับสหวิชาชีพ และหนวยงาน/องคกรอืน่ ๆ
ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน สามารถประสานงานกับหนวยงานภายนอกสําหรับการนําเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน และสามารถพัฒนาเครือขายทัง้ ภายใน
และภายนอกชุมชนในการแกไขปญหา ปองกัน และสรางเสริมสุขภาพ
สมรรถนะการบริหารจัดการ หมายถึง ความสามารถในการทํางานของหมออนามัย ไดแก
การควบคุมตนเอง การมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและการคิดอยางเปนระบบ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
การทํางานเปนทีม การวางแผน การบริหารจัดการงบประมาณ การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
การใชเครื่องมือการจัดการ
สมรรถนะดานวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการทํางานของหมออนามัย ไดแก ดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ดานการวิจยั จากงานประจําเพือ่ การจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน และดานการจัดการ
ความรูการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
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แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด
ฐนันดรศกั ดิ์ บวรนันทกุล (ฐนันดรศกั ดิ,์ 2557) ไดสรุปความหมายของศักยภาพวา ศักยภาพ (Capacity)
หมายถึง คุณสมบัตหิ รือองคประกอบของสิง่ ใด ๆ ไมวา เปนของบุคคล กลุม องคกรและชุมชน อันนําไปสู
การเพิ่มขีดความสามารถและเสริมความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาเพื่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมในสถานการณตาง ๆ สําหรับ McClelland เจาของแนวคิดทางการบริหารศักยภาพใช
คําภาษาอังกฤษของศักยภาพวา “Competency” เชนเดียวกัน (บุษกร, 2559) ซึ่งสอดคลองกับ
นักวิชาการไทยอีกหลาย ๆ คน แตใชคาํ ภาษาไทยของศักยภาพแตกตางกันออกไป เชน “ขีดความสามารถ”
บางคนใชคําวา “สมรรถนะ” (สุกัญญา, 2549) สําหรับการศึกษานี้ใชคําวา “ศักยภาพ” ซึ่งองคประกอบ
ของศักยภาพประกอบดวย คุณลักษณะทั้งในดานทักษะ ความรู และพฤติกรรมของบคุคลซึ่งจําเปนตอ
การปฏิบัติงานในตําแหนงหนึ่ง ๆ (บุษกร, 2559)
การเสริมสรางศักยภาพ เปนมิติหนึ่งของการเสริมสรางทักษะ และความสามารถของผูคนและ
ชุมชนในการพัฒนาสังคม (ฐนันดรศักดิ์, 2557) การพัฒนาศักยภาพของบุคคลเปนกระบวนการเพิ่มพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในดานความคิดเห็นที่มีตองาน ผลของการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม โดยการพัฒนาในแตละองคประกอบของศักยภาพ ไดแก ดานทักษะ (Skill)
ความรู (Knowledge) และพฤติกรรมหรืออุปนิสยั ในการทํางาน (Attribute) (บุษกร, 2559) การเสริมสราง
ศักยภาพของบุคคลทําใหเกิดประโยชนหลายประการ เชน ชวยพัฒนาคุณภาพและวิธกี ารทํางานของบุคคล
ทําใหบุคคลมีสมรรถภาพหรือสมรรถนะในการดําเนินงานมีความรูเพิ่มขึ้น เขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขขอบกพรองใหดีขึ้น ชวยทําใหเกิดการประหยัดเวลา และ
ลดความสูญเปลาทางการดําเนินงาน เพราะบุคคลที่ไดรับการพัฒนาจนเปนบุคคลที่มีคุณภาพนั้นยอม
ไมทําสิ่งใดผิดพลาดงาย ๆ สามารถใชทรัพยากรการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาไดผลเต็มทีแ่ ละตรงตามจุดประสงค สวนดานการพัฒนาก็มคี วามรูค วามสามารถตามเกณฑ
ที่กําหนด และชวยกระตุนใหบุคคลปฏิบัติงานเพื่อความกาวหนาในชุมชน และทําชุมชนไดรับการพัฒนา
ใหกาวหนาไปสูสถานภาพที่ดีขึ้น (ฐนันดรศักดิ์, 2557)
การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของบุ ค คลเน น การนํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาความร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน
การเสริมสรางศักยภาพในระดับบุคคลตองมีการพัฒนาของเงื่อนไขที่ ใหผูเขารวมแตละคนสรางและ
เสริมสรางความรูท ม่ี อี ยูแ ละทักษะ นอกจากนีก้ ารเสริมสรางศักยภาพยังชวยสรางเงือ่ นไขทีจ่ ะชวยใหบคุ คล
ที่จะมีสวนรวมใน “กระบวนการของการเรียนรูและปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง” สวนวิธีการของ
การเสริมสรางศักยภาพของบุคคล เชน การฝกอบรมและการใหการศึกษา (ฐนันดรศักดิ์, 2557) สําหรับ
การศึกษาครั้งนี้ การเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน
ใหกบั หมออนามัย จะประกอบดวยการฝกอบรมทัง้ ดานวิชาการและการจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน
เพือ่ ใหหมออนามัยมีความรู และทักษะในการจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน ตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานและการเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่จะเปนการสรางใหหมออนามัยเกิดทักษะ
และพฤติ ก รรมหรื อ อุ ป นิ สั ย ในการจั ด การป จ จั ย เสี่ ย งด า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึง่ จะประเมินจากสมรรถนะดานการวิเคราะหและประเมินผล สมรรถนะการจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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ในชุมชน สมรรถนะการประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ สมรรถนะการบริหาร
จัดการ และสมรรถนะดานวิชาการ
ตัวแปรตน
หลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพือ่ จัดการปจจัยเสีย่ ง
ดานสุขภาพในชุมชน
(1) การฝกอบรม จํานวน 5 ครั้ง ๆ ละ 2 - 3 วัน
(2) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายทางป ญญา
เพื่ อจั ดการป จจั ยเสี่ ยงด านสุ ขภาพในชุ มชน ได แก โครงการเกี่ ยวกั บ บุ หรี่
อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และโรคเรื้อรัง
(3) การเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment) การดําเนินโครงการพัฒนาเครือขาย
ทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน
(4) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อติดตามการดําเนินงานของแตละภาค ๆ
ละ 1 ครั้งละ ๆ 2 วัน
(5) การจัดทําสื่อสุขภาพและการนําเสนอผลงาน 1 ครั้ง จํานวน 2 วัน

ตัวแปรตาม

- สมรรถนะการวิเคราะหและ
ประเมินผล
- สมรรถนะการจัดการปจจัย
เสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน
- สมรรถนะการประสานความรวมมือ
กับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
- สมรรถนะการบริหารจัดการ
- สมรรถนะดานวิชาการ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบ 1 กลุมวัดกอน
และหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ หมออนามัยทีเ่ ขารวมอบรมหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพ
เครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน จํานวน 45 คน
กลุม ตัวอยาง คือ หมออนามัยทีเ่ ขารวมอบรมหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญา
เพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน จํานวน 27 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
 ตัวอยาง คือ 1) เขารวมอบรมการเสริมสรางศักยภาพเครือขาย
Sampling) โดยกําหนดคุณลักษณะของกลุม
ทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนทุกครั้ง 2) รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนิน
โครงการเครือขายทางปญญาเพือ่ จัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพเกีย่ วกับบุหรี่ อุบตั เิ หตุ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
และโรคเรื้อรัง 3) เปนหัวหนาโครงการเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน
แตละพื้นที่ และ 4) เต็มใจเขารวมโครงการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ โดยแบงเครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษาออกเปน 2 ประเภทดังนี้
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1. เครื่องมือที่ ใช ในการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ หลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญา
เพือ่ จัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน พัฒนาขึน้ จากการประเมินความตองการฝกอบรม (Trainning
Need Assessment) จากกลุมตัวอยาง และตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของเนื้อหา
ของหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน คํานวณคาความตรงเชิงเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ผลลัพธที่ตองการ และความเหมาะสมของระยะเวลาของแตละกิจกรรม โดยใชสูตรการหาคาดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity for Scale, S-CVI) (Waltz, C. F. et al., 2005)
มีคาเทากับ 0.90 และ 0.96 ซึ่งความเหมาะสมของหลักสูตรอยูในระดับที่พึงพอใจ หลักสูตรประกอบดวย
1.1 การฝกอบรม จํานวน 5 ครัง้ ๆ ละ 2 - 3 วัน ไดแก Mind Storming และเทคนิควิทยากร
กระบวนการเพื่อการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนจํานวน 3 วัน การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพเพื่อการจัดการปจจัยเสี่ยงในชุมชนจํานวน 2 วัน การประเมินผลเพื่อเสริมพลังอํานาจสําหรับ
การดําเนินการจัดการปจจัยเสีย่ งในชุมชนจํานวน 2 วัน การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวมและการวิจยั
จากงานประจําเพื่อการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนจํานวน 2 วัน และการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนจํานวน 2 วัน
1.2 การสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาเครื อ ข า ยทางป ญ ญา
เพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน ไดแก โครงการเกี่ยวกับบุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล
และโรคเรื้อรัง
1.3 การเยีย่ มเสริมพลัง (Empowerment) การดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายทางปญญา
เพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนพื้นที่ละ 1 ครั้ง
1.4 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อติดตามการดําเนินงานของแตละภาค ๆ ละ
1 ครั้งละ ๆ 2 วัน
1.5 การจัดทําสื่อสุขภาพและการนําเสนอผลงาน 1 ครั้ง จํานวน 2 วัน
2. เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 6 สวน คือ
2.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส
ตําแหนงปจจุบัน ลักษณะการจางงาน สถานที่ปฎิบัติงานในปจจุบัน และประสบการณการทํางานดาน
สาธารณสุข
2.2 แบบสอบถามสมรรถนะการวิเคราะหและประเมินผล จํานวน 14 ขอ ลักษณะคําตอบ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ
1 = นอยที่สุด
2 = นอย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
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2.3 แบบสอบถามสมรรถนะการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน จํานวน 13 ขอ
ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ
1 = นอยที่สุด
2 = นอย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
2.4 แบบสอบถามสมรรถนะการประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จํานวน 8 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ
1 = นอยที่สุด
2 = นอย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
2.5 แบบสอบถามสมรรถนะการบริหารจัดการจํานวน 38 ขอ แบงเปนความสามารถ
ควบคุมตนเอง 4 ขอ การมีวิสัยทัศน 4 ขอ ภาวะผูนําและการคิดอยางมีระบบ 4 ขอ การเปนผูนํา
การเปลีย่ นแปลง 4 ขอ การทํางานเปนทีม 4 ขอ การวางแผน 5 ขอ การบริหารจัดการงบประมาณ 5 ขอ
การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 4 ขอ และการใชเครื่องมือทางการจัดการ 4 ขอ ลักษณะคําตอบ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ
1 = นอยที่สุด
2 = นอย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
2.6 แบบสอบถามสมรรถนะดานวิชาการจํานวน 22 ขอ แบงเปนดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศจํานวน 8 ขอ ดานการวิจัยจากงานประจําเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนจํานวน
8 ขอ และการจัดการความรูในการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนจํานวน 6 ขอ ลักษณะคําตอบ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ
1 = นอยที่สุด
2 = นอย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบและพิจารณาแกไขความตรงเชิงเนื้อหา
ISSN 2672-9342 (Online)
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และความเขาใจของภาษาที่ใชในขอคําถามแตละขอ โดยคํานวณคาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ (S-CVI) (Waltz, C. F. et al., 2005) มีคาเทากับ 0.90
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทั่วไปดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สวนการเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะการวิเคราะหและประเมินผล สมรรถนะ
การจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน สมรรถนะการประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ สมรรถนะการบริหารจัดการ และสมรรถนะดานวิชาการระหวางกอนและหลังไดรับหลักสูตร
การเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน ดวยการทดสอบ
คาที (t-test) ทั้งนี้ผูวิจัยทําการทดสอบขอตกลงเบื้องตน (Assumption) เพื่อหาลักษณะการแจกแจง
เปนโคงปกติ (Normality) ของขอมูลดวย Probality Plot พบวาคาเฉลี่ยของขอมูลสวนใหญอยูรอบ ๆ
เสนตรง ดังนั้นสรุปไดวาลักษณะของขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Hair, J. F. et al., 2010) สามารถ
วิเคราะหขอมูลดวยคาที

ผลการวิจัย
1. ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ
74.10 อายุเฉลีย่ 34.69 ป อายุตา่ํ สุด 26 ป และอายุสงู สุด 57 ป สถานภาพสมรส สวนใหญมสี ถานภาพ
โสดรอยละ 51.90 รองลงมาคือสถานภาพสมรสคูรอยละ 37 ระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญ คือ 70.30
ระดับปริญญาตรีรอยละ 74.10 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโทรอยละ 18.50 ตําแหนงในปจจุบันสวนใหญ
คือ นักวิชาการสาธารณสุขรอยละ 74.10 รองลงมาคือ เจาพนักงานสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และ
แพทยแผนไทย รอยละ 14.80 7.40 และ 3.70 ตามลําดับ ลักษณะการจางงานในปจจุบันสวนใหญ คือ
70.30 รองลงมาไดแก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ลูกจางชั่วคราว และพนักงานขาราชการ
(พขร.) รอยละ 14.80 11.10 และ 3.70 ตามลําดับ สถานที่ ในการปฏิบัติงานในปจจุบันสวนใหญคือ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) รอยละ 85.20 รองลงมาไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(สสจ) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช) รอยละ 7.40 และ 3.70
และประสบการณการทํางานดานสาธารณสุขเฉลี่ย 12.33 ป ประสบการณตํ่าสุด 3 ป และสูงสุด 36 ป
2. ตารางที่ 1 นําเสนอผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการ
ป จ จั ย เสี่ ย งด า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนต อ การพั ฒ นาสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของหมออนามั ย พบว า
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการวิเคราะหและประเมินผลของหมออนามัยหลังไดรับการพัฒนาศักยภาพ
( ± S.D. = 4.19 ± 0.44) สูงกวากอนไดรับการพัฒนาศักยภาพ ( ± S.D. = 2.90 ± 0.69) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนของหมออนามัยหลัง
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ( ± S.D. = 4.08 ± 0.40) สูงกวากอนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
( ± S.D. = 2.90 ± 0.69) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการประสาน
ความร ว มมื อ กั บ บุ ค คลและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งของหมออนามั ย หลั ง ได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
( ± S.D. = 4.20 ± 0.46) สูงกวากอนไดรับการพัฒนาศักยภาพ ( ± S.D. = 3.04 ± 0.63) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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ผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนตอการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของหมออนามัย

คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการบริหารจัดการของหมออนามัยหลังไดรับการพัฒนาศักยภาพ
[ความสามารถควบคุมตนเอง ( ± S.D. = 4.13 ± 0.46) การมีวิสัยทัศน ( ± S.D. = 4.26 ± 0.44)
ภาวะผูนําและการคิดอยางมีระบบ ( ± S.D. = 4.24 ± 0.52) การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
( ± S.D. = 3.04 ± 0.63) การทํางานเปนทีม ( ± S.D. = 4.43 ± 0.45) การวางแผน ( ± S.D. = 4.17 ± 0.47)
การบริหารจัดการงบประมาณ ( ± S.D. = 4.13 ± 0.46) และการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
( ± S.D. = 4.43 ± 0.40)] สูงกวากอนไดรับการพัฒนาศักยภาพ [ความสามารถควบคุมตนเอง
( ± S.D. = 3.06 ± 0.49) การมีวิสัยทัศน ( ± S.D. = 2.86 ± 0.63) ภาวะผูนําและการคิด
อยางมีระบบ ( ± S.D. = 2.93 ± 0.65) การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ( ± S.D. = 3.13 ± 0.67)
การทํางานเปนทีม ( ± S.D. = 3.30 ± 0.58) การวางแผน ( ± S.D. = 2.83 ± 0.55) การบริหารจัดการ
งบประมาณ ( ± S.D. = 2.93 ± 0.64) และการเคารพศักดิศ์ รีความเปนมนุษย ( ± S.D. = 3.50 ± 0.60)]
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
คะแนนเฉลี่ ย สมรรถนะด า นวิ ช าการของหมออนามั ย หลั ง ได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
[ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( ± S.D. = 4.23 ± 0.53) ดานการวิจยั จากงานประจําเพือ่ จัดการปจจัยเสีย่ ง
ดานสุขภาพในชุมชน ( ± S.D. = 4.23 ± 0.49) และการจัดการความรูใ นการจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพ
ในชุมชน ( ± S.D. = 4.11 ± 0.40)] สูงกวากอนไดรบั การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพ [ดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศหลังไดรับการเสริมสรางศักยภาพ ( ± S.D. = 2.98 ± 0.60) ดานการวิจัยจากงานประจํา
เพือ่ จัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน ( ± S.D. = 3.25 ± 0.54) และการจัดการความรูใ นการจัดการ
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน ( ± S.D. = 2.53 ± 0.71)] อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
สมรรถนะในการปฎิบัติงานของหมออนามัยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ การจัดการความรูในการ
จัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน ( ที่เพิ่มขึ้น = 1.58) รองลงมาคือ สมรรถนะการมีวิสัยทัศน
( ที่เพิ่มขึ้น = 1.40)
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของหมออนามัย ระหวางกอนและหลัง
ไดรับการเสริมสรางศักยภาพดวยหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญา
เพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน จําแนกรายสมรรถนะ
สมรรถนะ
การวิเคราะหและประเมินผล
กอนการเสริมสรางศักยภาพ
หลังการเสริมสรางศักยภาพ
การจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน
กอนการเสริมสรางศักยภาพ
หลังการเสริมสรางศักยภาพ
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N

X

S.D.

Df

t

p-value

27

2.90

0.69

26

10.12

0.001

27

4.16

0.44

27

2.69

0.55

26

13.27

0.001

27

4.08

0.40
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของหมออนามัย ระหวางกอนและหลัง
ไดรับการเสริมสรางศักยภาพดวยหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญา
เพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน จําแนกรายสมรรถนะ (ตอ)
N

X

S.D.

Df

t

p-value

กอนการเสริมสรางศักยภาพ

27

3.04

0.63

26

9.26

0.001

หลังการเสริมสรางศักยภาพ

27

4.20

0.46

กอนการเสริมสรางศักยภาพ

27

3.06

0.49

26

9.02

0.001

หลังการเสริมสรางศักยภาพ

27

4.13

0.46

2. การมีวิสัยทัศน
กอนการเสริมสรางศักยภาพ

27

2.86

0.63

26

10.71

0.001

หลังการเสริมสรางศักยภาพ

27

4.26

0.44

27

2.93

0.65

26

11.23

0.001

หลังการเสริมสรางศักยภาพ

27

4.24

0.52

4. การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
กอนการเสริมสรางศักยภาพ

27

3.13

0.67

26

9.95

0.001

หลังการเสริมสรางศักยภาพ

27

4.13

0.51

5. การทํางานเปนทีม
กอนการเสริมสรางศักยภาพ

27

3.30

0.58

26

9.70

0.001

หลังการเสริมสรางศักยภาพ

27

4.43

0.45

6. การวางแผน
กอนการเสริมสรางศักยภาพ
หลังการเสริมสรางศักยภาพ

27
27

2.83
4.17

0.55
0.47

26

10.11

0.001

27
27

2.94
4.13

0.64
0.46

26

11.67

0.001

สมรรถนะ
การประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ

การบริหารจัดการ
1. ความสามารถควบคุมตนเอง

3. ภาวะผูนําและการคิดอยางมีระบบ
กอนการเสริมสรางศักยภาพ

7. การบริหารจัดการงบประมาณ
กอนการเสริมสรางศักยภาพ
หลังการเสริมสรางศักยภาพ
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ผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนตอการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของหมออนามัย

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของหมออนามัย ระหวางกอนและหลัง
ไดรับการเสริมสรางศักยภาพดวยหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญา
เพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน จําแนกรายสมรรถนะ (ตอ)
N

X

S.D.

Df

t

p-value

กอนการเสริมสรางศักยภาพ

27

3.50

0.60

26

9.14

.001

หลังการเสริมสรางศักยภาพ

27

4.43

0.40

27
27

2.98
4.23

0.60
0.54

26

9.91

.001

27
27

3.25
4.23

0.54
0.49

26

10.08

.001

27

2.53

0.71

26

5.40

.001

27
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สมรรถนะ
8. การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ดานวิชาการ
1. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
กอนการเสริมสรางศักยภาพ
หลังการเสริมสรางศักยภาพ
2. การวิจัยจากงานประจําเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ในชุมชน
กอนการเสริมสรางศักยภาพ
หลังการเสริมสรางศักยภาพ
3. การจัดการความรูใ นการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ในชุมชน
กอนการเสริมสรางศักยภาพ
หลังการเสริมสรางศักยภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บวา คะแนนเฉลีย่ ของสมรรถนะการวิเคราะหและประเมินผล สมรรถนะการจัดการ
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน สมรรถนะการประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
สมรรถนะการบริหารจัดการ และสมรรถนะดานวิชาการของหมออนามัยหลังจากการพัฒนาศักยภาพสูงกวา
กอนการพัฒนาศักยภาพแสดงใหเห็นวาหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการ
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน มีประสิทธิผลทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหมออนามัยเพิ่มสูงขึ้น
สอดคลองกับผลการศึกษาที่ผานมา เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (ขวัญใจ, 2557) พบวารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีผลตอการพัฒนา
สมรรถนะหลักสําหรับบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ สมรรถนะหลัก
ในการพัฒนาของการศึกษาที่ผานมานี้ประกอบดวย ดานการทํางานเปนทีม ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
ดานการบริการที่ดี ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ และดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งรายละเอียด
ของสมรรถนะของการศึกษาที่ผานมากับการศึกษาครั้งนี้จะมีความคลายคลึงกัน แตชื่อเรียกสมรรถนะ
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ในการพัฒนาจะแตกตางกันไปตามการปฏิบัติงาน สมรรถนะเหลานี้สอดคลองกับสมรรถนะหลักที่จําเปน
ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ (Public Health Foundation, 2014)
สําหรับเหตุผลทีส่ ามารถนํามาอธิบายวาทําไมหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญา
เพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน มีประสิทธิผลตอการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
หมออนามัย เหตุผลประการแรกเนือ่ งจากหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพือ่ จัดการ
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน เปนหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรตามแนวคิดของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย คือการพัฒนาศักยภาพของบุคคลตอง
ประกอบดวยมิติของการเสริมสรางทักษะและความสามารถของบุคคลในการพัฒนาสังคม ไดแก ความรู
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการทํางาน (Attribute) เพื่อชวยกระตุน
ใหบคุ คลปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพในชุมชน (ฐนันดรศกั ดิ,์ 2557; บุษกร, 2559) ซึง่ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลตามแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหนึ่งคือ การฝกอบรม (Trainning)
ซึ่งการฝกอบรมเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรู โดยมุงเนนเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู ในปจจุบัน
(Present Job) เปาหมายคือชวยใหบคุ ลากรเกิดการเรียนรู และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการทํางานควบคู
กันไปดวย วิธีการใหความรูคือ การเสริมสรางความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ สรางแรงจูงใจ และ
เปดโอกาสใหบคุ ลากรไดนาํ ความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติออกมาใชใหเกิดสัมฤทธิผ์ ล สงผลให
บุคลากรมีขดี ความสามารถในการปฏิบตั งิ านสูงขึน้
ซึง่ บุคคลทีผ่ า นการฝกอบรมไปแลวสามารถนําความรู
ไปใชไดทันที (ประเวศน, 2542) และหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการ
ปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน ยังมีความสอดคลองกับการศึกษาทีผ่ า นมาที่ไดใหขอ เสนอแนะวาการพัฒนา
สมรรถนะหลักสําหรับบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ควรยึดตามแนวคิดของ
การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย (ขวัญใจ, 2557) ดังนั้นเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะ
ที่จําเปนของหมออนามัยในการแกไขปญหาปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน ไดแก บุหรี่ อุบัติเหตุ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือโรคเรื้อรัง หลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการ
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนจึงประกอบดวย การจัดอบรมใหความรูเปนระยะจํานวน 5 ครั้ง ๆ ละ
2 - 3 วัน สลับกับหมออนามัยจะกลับไปทํางานตามปกติ รวมกับการสนับสนุนงบประมาณใหไปจัดทํา
โครงการแกไขปญหาปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง การเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดทําสื่อสุขภาพและการนําเสนอผลงาน
เหตุผลประการทีส่ องทีห่ ลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพือ่ จัดการปจจัยเสีย่ ง
ดานสุขภาพในชุมชน มีประสิทธิผลตอการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหมออนามัย คือ
หลั ก สู ต รการเสริ ม สร า งศั ก ยภาพเครื อ ข า ยทางป ญ ญาเพื่ อ จั ด การป จ จั ย เสี่ ย งด า นสุ ข ภาพในชุ ม ชน
มีความสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา (ขวัญใจ, 2557) เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักสําหรับ
บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักสําหรับ
บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลประกอบดวย การจัดการอบรม เปนการเพิ่ม
ความรูเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคคลที่ควรจะตองมี ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ สําหรับหลักสูตร
การเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน จะมีการอบรม
ใหความรูใหกับหมออนามัยในการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน เนื้อหาประกอบดวย Mind
Storming และเทคนิควิทยากรกระบวนการเพื่อการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนจํานวน 3 วัน
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ผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนตอการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของหมออนามัย

เพือ่ ใหหมออนามัยมีความรูแ ละทักษะ ในการประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและ
การบริหารจัดการ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพเพือ่ การจัดการปจจัยเสีย่ งในชุมชนจํานวน 2 วัน
เพือ่ ใหหมออนามัยมีความรูแ ละทักษะในการจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน สําหรับการประเมินผล
เพื่อเสริมพลังอํานาจสําหรับการดําเนินการจัดการปจจัยเสี่ยงในชุมชนจํานวน 2 วัน เพื่อใหหมออนามัย
มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลและการจั ด การป จ จั ย เสี่ ย งด า นสุ ข ภาพในชุ ม ชน
สวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการวิจัยจากงานประจําเพื่อการจัดการปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพในชุมชนจํานวน 2 วัน และการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน
จํานวน 2 วัน เพือ่ ใหหมออนามัยมีความรูแ ละทักษะในดานวิชาการ นอกจากการจัดการอบรมใหความรูแ ลว
หลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนยังมีการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของ ขวัญใจ จิรัฐจินดา (ขวัญใจ,
2557) เรื่องรูปแบบสําหรับการพัฒนาสมรรถนะหลักสําหรับบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล โดยหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพือ่ จัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพ
ในชุมชน มีการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ พือ่ ติดตามการดําเนินงานของแตละภาค ๆ ละ 1 ครัง้ ละ ๆ 2 วัน
เปนการเปดโอกาสใหผมู สี ว นไดสว นเสียไดเขามามีสว นในการแลกเปลีย่ นประสบการณและใหขอ เสนอแนะ
แกหมออนามัยในการปรับปรุงการดําเนินโครงการเกี่ยวกับบุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
โรคเรื้อรัง ตลอดจนเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางหมออนามัยกับผูบังคับบัญชา และผูที่เกี่ยวของ
ในชุมชนใหเพิ่มขึ้น เกิดมุมมองในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่
สวนเหตุผลประการที่สามที่นํามาอธิบายถึงประสิทธิผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพ
เครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของหมอนามัยใหเพิม่ สูงขึน้ คือ หลักการสําคัญของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญา
เพือ่ จัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชนไดนาํ การจัดการเรียนรูโ ดยใชบริบทเปนฐาน (Context Based
Learning: CBL) รวมกับกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติอยางมีสวนรวม
(Participatory Interactive Learning through Action: PILA) มาใชเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ านของหมออนามัยสําหรับจัดการกับปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณ
ใหไปดําเนินโครงการจัดการปจจัยเสีย่ งในชุมชน หมออนามัยจะตองคัดเลือกประเด็นปญหาสุขภาพในพืน้ ที่
โดยการใชกระบวนการมีสว นรวมตัง้ แตการคนหาปญหา วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และรับผลประโยชน
รวมกันระหวางทุกภาคสวนในชุมชน ซึง่ ถือเปนพืน้ ฐานสําคัญในการทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูห รือเรียกวา
เปนกระบวนการ “รวมคิด รวมทํา รวมเรียนรู” สอดคลองกับการศึกษาทีผ่ า นมาของ ขวัญใจ จิรฐั จินดา
(ขวัญใจ, 2557) เรือ่ งรูปแบบสําหรับการพัฒนาสมรรถนะหลักสําหรับบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลจะมีการจัดเวทีเครือขาย เปนการมารวมกันวางแผน เพือ่ ใหเกิดผลสําเร็จดานการควบคุม
ปองกันโรคในชุมชน เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดตระหนักในการพึ่งตนเอง ชุมชนสามารถดูแลตนเอง
และใชหนวยงานของรัฐทีม่ อี ยูม าเปนสวนสนับสนุนการดําเนินงานสรางความเขมแข็งใหชมุ ชน โดยมีเปาหมาย
สําคัญในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเฉพาะของแตละพื้นที่ นอกจากนี้หลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพ
เครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน ยังมีลักษณะเชนเดียวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรูในโครงการการเรียนรูเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ (District
Health Management Learning: DHML) เพื่อพัฒนาทีมเรียนจากทุกภาคสวนในพื้นที่ใหมีการเรียนรู
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รวมกันภายใตการจัดการเรียนรูแบบ CBL รวมกับกระบวนการ PILA โดยจัดกิจกรรมที่ทําใหเกิด
การเรียนรูในลักษณะผสมผสานไปกับการใหบริการสุขภาพตามปกติเปนไปตามหลักการพื้นฐานของ
การจัดการเรียนโดยใชบริบทเปนฐาน คือ การจัดการเรียนในลักษณะ “การเรียนแบบผูใหญ (Adult
Learning)” และใหมีผลกระทบตองานประจําใหนอยที่สุด (ปยะนุช และคณะ, 2559) เพราะหลักสูตร
การเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนมีการจัดอบรมให
ความรูเปนระยะ จํานวน 5 ครั้ง ๆ ละ 2 - 3 วัน สลับกับหมออนามัยจะกลับไปทํางานตามปกติ รวมกับ
การสนับสนุนงบประมาณใหไปจัดทําโครงการแกไขปญหาปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง
ซึ่ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพในลั ก ษณะเช น นี้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะการทํ า งานของหมออนามั ย
เพราะหมออนามัยสวนใหญจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดย รพ.สต.
สวนใหญจะมีบุคลากรปฏิบัติงานตั้งแต 2 - 6 คน เฉลี่ยประมาณ 4 คน ถาเจาหนาที่สาธารณสุขของ
รพ.สต. เพียง 1 คน ตองมารับการฝกอบรมเปนระยะเวลานานถึง 1 สัปดาห จะสงผลตอการใหบริการ
ของ รพ.สต. เพราะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน มีผลในการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน
ใหหมออนามัยเขารวมหลักสูตรอยางตอเนื่อง นอกจากนี้โครงการที่หมออนามัยไดดําเนินการนี้สามารถ
ไปเชือ่ มประสานกับการทํางานในหนาทีท่ เ่ี ปนงานประจําเดิมของตนเอง ไมไดเพิม่ ภาระงานใหกบั หมออนามัย
ตลอดจนหมออนามัยสามารถขยายการดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพในชุมชน ไมวาจะเปนโครงการเกี่ยวกับบุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือโรคเรื้อรัง
เปนการดําเนินการรวมในระดับอําเภอ และจังหวัด
สํ า หรั บ เหตุ ผ ลประการสุ ด ท า ยที่ นํ า มาอธิ บ ายถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต รการเสริ ม สร า ง
ศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนในการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ านของหมอนามัยใหเพิม่ สูงขึน้ คือ การเยีย่ มเสริมพลัง (Empowerment) ในการดําเนินโครงการ
พัฒนาเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน
โดยทีมสมาคมหมออนามัย
ลักษณะของการเยีย่ มเสริมพลังจากทีมสมาคมหมออนามัยจะเปนการเขาไปพูดคุยสังเกตการณการปฏิบตั งิ าน
ณ หนางานจริงของแตละพื้นที่ที่หมออนามัยดําเนินโครงการ มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนระหวางทีม
ทํางานในพื้นที่กับทีมเยี่ยมเพื่อจุดประกายความคิดและทําใหหมออนามัยหรือผูรับการเยี่ยมไดรวมพูดคุย
แลกเปลี่ยนและตอยอดองคความรู บอกเลาถึงสิ่งที่ดีงามและมีประโยชนในการทํางาน ตลอดจนคนหาทุน
ทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ คาและถูกบมเพาะจนสรางความสําเร็จใหกบั ชุมชนตอระบบสุขภาพ และการจัดการปจจัยเสีย่ ง
ดานสุขภาพในชุมชนเพือ่ มุง สรางการเรียนรูแ ละเติบโตจากภายในใหกบั หมออนามัย โดยเฉพาะการเสริมสราง
พลังทางบวกจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจ และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการระหวางหมออนามัย ผูบ งั คับบัญชา ผูร ว มงาน และผูม สี ว นได
สวนเสียกับทีมเยี่ยมเสริมพลัง อันเปนสิ่งสําคัญของการเยี่ยมเสริมพลังในการดําเนินโครงการพัฒนา
เครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนของหมออนามัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของการเยี่ยมเสริมพลังที่พัฒนาขึ้นโดย ศาสตราจารยเดวิด โคออพเพอไรเดอร (จุฑาทิพย, 2559)
โดยแนวคิดนีเ้ นนการตอยอดจากความสําเร็จหรือจุดแข็งของพืน้ ทีม่ ากกวาเนนการแกปญ
 หาอันเปนจุดบกพรอง
เปนการคนหาขอมูลดานความสําเร็จรวมกันของคนในแตละพื้นที่นั้น ๆ อันเปนความรูสึกรวม ซึ่งถือวา
เปนแกนสาระทีส่ าํ คัญทางดานบวก (Positive Core) ทีท่ าํ ใหหมออนามัยในพืน้ ทีท่ าํ งานไดอยางประสบผล
สําเร็จ แลวเกิดการขยายผลไปทั่วทั้งชุมชน
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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ผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนตอการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของหมออนามัย

สําหรับสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของหมออนามัยทีเ่ พิม่ สูงมากทีส่ ดุ คือสมรรถนะการจัดการความรู
ในการจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน เนือ่ งจากทุกกิจกรรมการอบรมใหความรู การจัดทําโครงการ
การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู การเยีย่ มเสริมพลัง และกิจกรรมสุดทายของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพ
เครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน หลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการของ
หมออนามัย คือ การจัดประชุมวิชาการจํานวน 1 ครั้ง เปนเวลา 2 วัน หมออนามัยแตละพื้นที่
จะมีการจัดทําสื่อสุขภาพ และการนําเสนอผลงานในรูปแบบโครงการ งานวิจัย หรือนวัตกรรมสุขภาพ
เพื่อสรุปผลการดําเนินโครงการนําไปสูการจัดการความรูในการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน
เปนกิจกรรมที่พัฒนาใหหมออนามัยมีความคิดรวบยอด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของ ขวัญใจ
จิรัฐจินดา (ขวัญใจ, 2557) เรื่องรูปแบบสําหรับการพัฒนาสมรรถนะหลักสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จะมีการจัดเวทีเสวนา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเปนการรวมกัน
แสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอสรุปของพื้นที่ เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน และปรับใชใหเกิด
กระบวนการจัดการความรูตอไป สวนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหมออนามัยที่เพิ่มขึ้นรองลงมาคือ
สมรรถนะการมีวสิ ยั ทัศน สอดคลองกับผลทีผ่ วู จิ ยั ลงไปเยีย่ มเสริมพลังพบวา สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน
ของหมออนามัยที่เปนหัวหนาโครงการ เปนผูจัดการโครงการไดดีและสามารถทําใหคนในชุมชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการปญหาสุขภาพของชุมชนเอง (Partnership) และสามารถพัฒนาคนในชุมชนให
เปนนักวิจัยทองถิ่นได เปดพื้นที่หรือเวทีแหงการเรียนรูขึ้น คือรวมคิด รวมทํา และรวมเรียนรูในทุกพื้นที่
(กรรณิกา และคณะ, 2561) ดังนัน้ ทําใหศกั ยภาพและบทบาทของหมออนามัยไดเปลีย่ นแปลงจากการปฏิบตั งิ าน
ในอดีตทีเ่ พียงเปนผูส ง่ั การ มาเปนผูเ อือ้ ผูป ระสาน ผูส นับสนุน และผูร ว มเรียนรู ตลอดจนการใชกระบวนการ
ทางความคิดและปญญาที่ไดรับจากการฝกอบรมจากหลักสูตรในการขับเคลื่อนและแกปญหาปจจัยเสี่ยง
เกี่ยวกับบุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือโรคเรื้อรัง ในระดับชุมชนไดขยายไปสูในระดับอําเภอ
เแมการนําเสนอผลการศึกษาครัง้ นี้ จะนําเสนอเฉพาะการประเมินความคิดเห็นจากหมออนามัยทีเ่ ปนบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพียงกลุมเดียว ยังขาดการประเมินความคิดเห็นจากผูบังคับบัญชา และ
เพือ่ นรวมงานก็ตาม แตจากการลงไปเยีย่ มเสริมพลังติดตามการดําเนินโครงการของหมออนามัยของผูว จิ ยั พบวา
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ตลอดจนประชาชนที่ไดรับผลประโยชน ไดสะทอนความคิดเห็นวาโครงการ
เครือขายทางปญญาเพือ่ จัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชนทีห่ มออนามัยรับสนับสนุนงบประมาณมาดําเนิน
โครงการในพืน้ ทีเ่ พือ่ แกไขปญหาเกีย่ วกับบุหรี่ อุบตั เิ หตุ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล หรือโรคเรือ้ รัง เปนโครงการ
ทีต่ อบสนองกับความตองการของพืน้ ทีอ่ ยางแทจริง และมีประโยชนกบั ชุมชนโดยตรง สามารถพัฒนาเครือขาย
ของคนในชุมชนมารวมกันแกไขปญหาปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคทองถิ่น
และภาคเอกชน และมีแนวโนมทีจ่ ะเกิดความยัง่ ยืน เพราะเปนปญหาสุขภาพทีพ่ น้ื ทีม่ คี วามตองการทีจ่ ะแกไข
มีผลกระทบกับคนในพื้นที่สวนใหญ ตลอดจนใชแนวทางการแกไขปญหาที่ปฏิบัติไดจริงและเหมาะสมกับ
บริบทของพืน้ ที่ และพัฒนาใหหวั หนาโครงการมีวสิ ยั ทัศนในการทํางานเพิม่ สูงขึน้ (กรรณิกา และคณะ, 2561)
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ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน มีประสิทธิผลในการพัฒนาสมรรถนะของหมออนามัยในการปฏิบัติงาน
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ใหเพิ่มสูงขึ้น ไดแก สมรรถนะการวิเคราะหและประเมินผล สมรรถนะการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ในชุมชน สมรรถนะการประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สมรรถนะการบริหารจัดการ
และสมรรถนะดานวิชาการ
2. จากผลการศึกษาพบวา หลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการ
ปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน มีประสิทธิผลในการพัฒนาองคประกอบยอยของสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน
ดานการบริหารจัดการของหมออนามัยใหเพิ่มสูงขึ้นในทุกองคประกอบ ไดแก การควบคุมตนเอง
การมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและการคิดอยางเปนระบบ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การทํางานเปนทีม
การวางแผน การบริหารจัดการงบประมาณ การเคารพศักดิศ์ รีความเปนมนุษย และการใชเครือ่ งมือการจัดการ
3. จากผลการศึกษาพบวา หลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการ
ปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน มีประสิทธิผลในการพัฒนาองคประกอบยอยของสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน
ดานวิชาการของหมอนามัยเพิ่มสูงขึ้น ไดแก ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานการวิจัยจากงานประจํา
เพือ่ การจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชน และดานการจัดการความรูก ารจัดการปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพ
4. จากผลการศึกษาพบวา สมรรถนะในการปฎิบัติงานของหมออนามัยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ
การจัดการความรูในการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน รองลงมาคือ สมรรถนะการมีวิสัยทัศน

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการศึกษาหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพในชุมชนเปนหลักสูตรที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในการจัดการ
ปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพในชุมชนของหมออนามัยใหเพิม่ สูงขึน้ ไดแก สมรรถนะการวิเคราะหและประเมินผล
สมรรถนะการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน สมรรถนะการประสานความรวมมือกับบุคคลและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สมรรถนะการบริหารจัดการ และสมรรถนะดานวิชาการ ดังนัน้ เขตสุขภาพที่ 1 - 12
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สามารถนําไปใชในการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของหมออนามัยที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิของพื้นที่อื่น ๆ หรือนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขอื่นในหนวยบริการสาธารณสุข
2. จากผลการศึกษาพบวา สมรรถนะในการปฎิบัติงานของหมออนามัยที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ
การจัดการความรูในการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชน ซึ่งถือวาเปนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ที่สําคัญของหมออนามัยในระดับปฐมภูมิ เพราะเปนสมรรถนะที่ตองหาแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปนการรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอสรุปของพื้นที่ เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของ
ภาคีเครือขาย ดังนั้นเขตสุขภาพที่ 1 - 12 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สามารถนําหลักสูตรไปประยุกตใชในการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการความรูในการจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพในชุมชน หรือการจัดการความรู (Knowledge Management) ใหกับบุคลากรสาธารณสุขใน
หนวยบริการสาธารณสุข
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ผลของหลักสูตรการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทางปญญาเพื่อจัดการปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพในชุมชนตอการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของหมออนามัย

กิตติกรรมประกาศ
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