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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เพื่อศึกษา

ระดับสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติ

บทบาทการสร้างเสรมิสขุภาพของพยาบาลวชิาชพีท่ีปฏบิตัิ

งานในการบริการระดับปฐมภูมิ พื้นท่ีภาคตะวันออก  

กลุ่มตัวอย่าง เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสถาน

บริการระดับปฐมภูมิ เขตพื้นที่ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 

จ�านวน 360 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบ

หลายขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามที่

จดัท�าขึน้โดยสภาการพยาบาลร่วมกบัภาคีเครอืข่ายสถาบนั

การพยาบาล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล 

ระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการสร้างเสริม 

สุขภาพ และการปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ 

ในการสร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้วยค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อม่ัน 

เท่ากับ .98 และ .96 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบความแตกต่างของสมรรถนะการสร้างเสรมิสขุภาพ

และการปฏบิตับิทบาทการสร้างเสรมิสขุภาพ ทีม่ข้ีอมลูส่วน

บคุคลต่างกนัด้วยทดสอบค่าท ี(independent t-test) และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 

ANOVA) 
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 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
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 ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะการสร้างเสริม 

สุขภาพของพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิอยู ่ใน

ระดับพื้นฐาน ถึงระดับช�านาญ โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านที่ 

1.35-1.66 หรือคิดเป็นค่าร้อยละจากค่าคะแนนเฉล่ียใน

แต่ละด้านได้ 45.0-55.3 ด้านท่ีมีการรับรู ้สมรรถนะ 

มากที่สุด ได้แก่ ด้านปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  

(ร้อยละ 55.3) และด้านท่ีมีการรับรู้สมรรถนะน้อยที่สุด 

ได้แก่ ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ (ร้อยละ 45.0) 

การปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริม 

สขุภาพ พบว่า มค่ีาเฉลีย่แต่ละด้านเท่ากบั 1.55-3.97 หรอื

คิดเป็นร้อยละ 49.6-64.0 ด้านที่มีการปฏิบัติบทบาท 

การสร้างเสรมิสุขภาพมากทีส่ดุ ได้แก่ การสร้างส่ิงแวดล้อม

ที่เอื้อต่อสุขภาพ (ร้อยละ 64.0) และด้านที่มีการปฏิบัติ

บทบาทน้อยที่สุด ได้แก่ การปรับระบบบริการสุขภาพ  

(ร้อยละ 49.6) ความแตกต่างระหว่างการรบัรูส้มรรถนะกับ

ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า อายุ ประสบการณ์ปฏิบัติงาน 

ระดับการศึกษา และต�าแหน่งงานที่ต่างกัน มีสมรรถนะ 

ในการสร้างเสริมสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ด้านการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริม 

สุขภาพ พบว่า ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และต�าแหน่งงาน

ที่แตกต่างกัน มีการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 ผลการวจัิยในครัง้นีแ้สดงให้เห็นถงึระดบัสมรรถนะ

การสร้างเสริมสุขภาพและระดับการปฏิบัติบทบาทของ

พยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิอยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้นผู้บริหารทางการพยาบาลควรมีการพัฒนาศักยภาพ

พยาบาลให้มีสมรรถนะและบทบาทในการสร้างเสริม 

สุขภาพที่สูงขึ้น เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ค�าส�าคัญ:  บทบาทพยาบาล สมรรถนะพยาบาล  

การสร้างเสริมสุขภาพ การบริการระดับปฐมภูมิ  

Abstract

 The purpose of this survey research was to 

explore health promoting-competencies and 

performances among nurse in primary care unit. 

Three hundred and sixty nurses in primary care 

unit (PCU) in 7 provinces; the eastern region were 

recruited by multi-stage random sampling. Study 

instrument were self-administered questionnaires 

which developed by Thai Nursing Council and 

nursing institute net-work; consisted of personal 

data, health promoting-competencies and  

performances of nurses scale. The internal  

consistency reliability of questionnaires were .98 

and .96, respectively. Data were analyzed using 

descriptive, Independent t-test and One-way 

ANOVA.

 The result revealed that; health promoting- 

competencies of PCU nurses were basic to expert 

with average score 1.35-1.66 or at 45.0-55.3%.  

The highest competencies score were health 

promoting activities (55.3%) and the lowest  

competencies score were research and knowledge 

management (45.0%). In addition, health  

promoting-performance average scores of PCU 

nurses were 1.55-3.97 or 49.6-64.0%. The highest 

performance score were creates supportive  

env i ronments  (64 .0%) and the lowest  

competencies score were reorient health services 

(49.6%). Nurses with different age, nursing  

experiences, education and job position had  

significant statistical difference with health  

promoting-competencies at level .05. In addition, 

nurses with different nursing experiences and job 

position had significant statistical difference with 

health promoting-performances at level .05

 Results of the study showed the health 

promoting-competencies and performances of 

PCU nurses had middle level. Therefore,  

administrative nurses should developed nurses’ 

health promoting-competencies and performances 

to support health promotion for higher levels in 

order to improve nursing care sufficiently for 

people.

Keywords: nurse competency, nurse performance, 

health promoting, primary care unit 

ความส�าคัญของปัญหา

 การมสีขุภาพทีด่ขีองบคุคล เป็นปัจจัยพืน้ฐานส�าคญั 

ที่น�าไปสู่การพัฒนาด้านสังคม และเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบัน

กลับพบว่าปัญหาสุขภาพมีความซับซ้อนทั้งการเกิดโรค 

อบุตัใิหม่ อบุตัซิ�า้ ปัญหาสขุภาพจติ ความชกุของโรคเรือ้รงั

ที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

การจัดบริการสุขภาพที่เน้นการรักษาเพียงอย่างเดียว 

จึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็น

กลยุทธ์ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวได้ จาก

การปฏิรูประบบสุขภาพที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2550 ก�าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์

การสร้างเสรมิสุขภาพเป็นเป้าหมายส�าคัญในการด�าเนนิงาน 

บรกิารสุขภาพระดบัปฐมภูมเิพือ่แก้ไขปัญหาของประชาชน

องค์การอนามยัโลกได้ให้ความหมายการสร้างเสรมิสุขภาพ 

หมายถึง กระบวนการเพิ่มความสามารถของคนใน 

การควบคุมดูแล พัฒนาสุขภาพตนเอง (อ้างถึงใน ศิริพร 

ขัมภลิขิต, มณี อาภานันทิกุล และประภาพร จินันทุยา, 

2558) การสร้างเสริมสุขภาพจึงต้องสามารถพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถให้บุคคลดูแลสุขภาพของ

ตนเอง ทัง้ในภาวะปกตแิละเจบ็ป่วย ตลอดจนควบคมุปัจจยั


