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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงส�ารวจน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม

ประเมินสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริม 

สุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ พื้นท่ีภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

คอืพยาบาลวชิาชพีในหน่วยบรกิารพยาบาลทีร่่วมเป็นศนูย์

เรียนรู้นวัตกรรมโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาล

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 6 แห่ง จ�านวน 310 คน ใน  

7 จังหวัดในภาคตะวันออก เก็บรวบรวมข้อมูลเดือน

เมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เคร่ืองมือวิจัย 

เป็นแบบสอบถามระดบัสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพด้าน

การสร้างเสรมิสขุภาพ และการปฏบิตับิทบาทของพยาบาล

วชิาชีพในการสร้างเสรมิสขุภาพตามกฎบตัรออตตาวา มค่ีา

ความเช่ือมั่นเท่ากับ .98 และ .97 ตามล�าดับ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

ผลการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างรบัรู้สมรรถนะการสร้างเสรมิ 

สุขภาพด้านการปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอยู่ใน

ระดับช�านาญ พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิมี

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ

สูงกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับตติยภูมิ มีการรับรู้สมรรถนะ

การพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพสูงกว่าผู้ที่

ปฏิบัติงานในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิตามล�าดับ มีการ

ปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพด้านการปรับระบบ

บริการสุขภาพสูงกว่าผู้ท่ีปฏิบัติงานในระดับทุติยภูมิและ

ตติยภูมิ และมีการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ 

ด้านการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลสูงกว่าผู้ท่ีปฏิบัติงานใน

ระดับตติยภูมิอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ผลการศึกษานี้ให้

ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลวิชาชีพควรพัฒนาสมรรถนะและ

บทบาทของตนเองส�าหรับการปฏิบัติงานในสถานบริการ

สุขภาพในแต่ละระดับเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและดูแล

สุขภาพของประชาชน

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ  

ภาคตะวันออก 

Abstract

 This survey research aimed to follow-up 

evaluation the competency and nursing role  

performance for health promotion of professional 

nurses in the eastern region of Thailand. A simple 

random sampling was used to recruit a sample of 

1 อาจารย์  2 รองศาสตราจารย์ และ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

* ผู้เขียนหลัก (Corresponding author) e-mail: awesomebrava@gmail.com

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2561
Volume 26 No. 3 (Jul - Sep) 2018

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา12

การติดตามประเมินสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทการพยาบาล
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย



The Journal of Faculty of Nursing
Burapha University 13

The Follow-up Evaluation of Competency and Nursing Role Performance 
for Health Promotion of Professional Nurses in the Eastern Region of Thailand

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2561
Volume 26 No. 3 (Jul - Sep) 2018

310 professional nurses who worked in the six 

Nursing Innovative Learning Centers for Health 

Promotion of 7 provinces in the east. Data  

collection was carried out from April to May, 2017 

Research instruments consisted of questionnaires 

of the health promotion competency questionnaire 

and the health promotion practice based on  

Ottawa Charter with their Cronbach alpha’s  

reliability were .98 and .97, respectively. Data were 

analyzed by using frequency, percentage, mean, 

standard deviation and one-way ANOVA.

 The results revealed that participants  

perceived that their health promotion competency 

were at the expert level. Professional nurses who 

worked at the primary care level had significantly 

higher management in health promotion  

competency than those at the tertiary care level, 

higher health promotion network development 

competency than those at the secondary and the 

tertiary care levels, higher reorienting health  

services role than those at the secondary and  

the tertiary care levels, and higher developing 

personal skills role than those at the tertiary care 

level. These findings suggest that professional 

nurses should improve their competency and roles 

of health promotion in a variety of health care 

levels in order to improve health promotion and 

nursing care for clients.

Key words :  nursing competency, health  

promotion, eastern region

ความส�าคัญของปัญหา

 การสร้างให้เกิดสุขภาวะหรือการมีสุขภาพท่ีดีของ

ประชาชนถือเป็นเป้าหมายหลักของหน่วยงานหรือองค์กร

สขุภาพต่าง ๆ  ทีต้่องการให้เกดิขึน้และธ�ารงไว้ให้ยัง่ยนื จาก

พันธกิจนี้จึงก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาแนวทาง วิธีการ 

สร้างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ 

ในการสร้างให้เกิดสุขภาวะของประชากรขึ้น โดย องค์การ

อนามยัโลก (World Health Organization [WHO], 1986) 

ได้ให้ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพโดยเน้นที่

กระบวนการเพิ่มความสามารถของบุคคลในการควบคุม

ปัจจยัต่าง ๆ  ทีเ่ป็นตัวก�าหนดสุขภาพและการปรับส่ิงแวดล้อม 

ให้เอื้อต ่อการมีสุขภาพดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa 

Charter) ที่มีการน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยมีกลวิธี 

ในการสร้างเสริมสุขภาพ 5 ประการ ได้แก่ 1) การสร้าง

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2) การสร้างส่ิงแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี 3) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  

4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 5) และการปรับบริการ

สุขภาพ ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมการปฏิบัติ

บทบาทในบคุลากรด้านสาธารณสขุถอืเป็นหนึง่ในกลวธีิการ

สร้างเสริมสุขภาพ

 พยาบาลเป็นบุคลากรในระบบสุขภาพที่มีจ�านวน

มากทีส่ดุในกลุม่วชิาชพีด้านสขุภาพ ในประเทศไทยปัจจบุนั

มีจ�านวนพยาบาลประมาณ 170,000 คน ตัวเลขในปี พ.ศ.

2555 จ�านวนวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน 129,923 คน (The 

National Health association of Thailand, 2015) โดย

ปฏบิตังิานในสถานบรกิารสุขภาพในระดบัปฐมภูม ิทตุยิภมูิ 

และตตยิภมู ิพยาบาลจงึมโีอกาสมากทีส่ดุในการด�าเนนิงาน

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นที่คาดหวังว่าจะมีส่วน

ส�าคัญในการท�าให้บรรลุเป้าหมายและน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี

ด้านสุขภาพ (Srisupan, Senarat, & Nuntaboot, 2016) 

ดงันัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีต้องมกีารพฒันาพยาบาลให้มคีวามรู้ 

ความสามารถในการสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค 

มีความรู้ในหลักการ กลยุทธ์ และกลวิธีในการสร้างเสริม 

สขุภาพ การสร้างเสรมิพลงัอ�านาจ การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถด�าเนินการสร้างเสริม 

สุขภาพ การป้องกันโรคและความเจ็บป่วยในผู้ใช้บริการ 

ทกุวยัทัง้ทีม่สีขุภาพด ีอยูใ่นภาวะเสีย่ง และมภีาวะเจบ็ป่วย 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยสามารถดูแล

และพึง่ตนเองได้ทัง้ในระดบับคุคล ครอบครวั กลุ่มคน และ

ชุมชนได้ (Thailand Nursing and Midwifery Council, 

2010) โดยสมรรถนะของพยาบาลวชิาชพีด้านการสร้างเสรมิ 

สุขภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาด้านคุณลักษณะ 

ส่วนบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพ การปฏิบัติกิจกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ การบริหารจัดการในการสร้างเสริม 


