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บทคัดย่อ

 สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล

วิชาชีพเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญด้านความรู้ เจตคติและ

พฤติกรรม เพื่อช่วยให้ประชาชนลดภาวะเสี่ยงต่อโรค  

ลดความเจ็บป่วยที่สามารถป้องกันได้ วัตถุประสงค์ของ 

การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังนี้เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะ 

การสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน

พื้นที่ภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่าง เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ี

ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับบริการ

สุขภาพ จ�านวนทั้งสิ้น 2,225 คน คัดเลือกโดยการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล และ

ระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการสร้างเสริม 

สุขภาพ วิเคราะห์ความเชื่อมั่นได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของครอนบาคเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

พรรณนา การทดสอบท ีและการวเิคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว 

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะการสร้างเสริม 

สุขภาพของพยาบาลทั้งภาพรวมและรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน

อยูใ่นระดบัพืน้ฐาน โดยค่าเฉลีย่สมรรถนะด้านคณุลกัษณะ

ส่วนบคุคลในการสร้างเสรมิสขุภาพ (M = 1.60, SD = 0.47) 

และด้านปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (M = 1.60,  

SD = 0.48) ดีกว่าด้านอื่น ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพทั้งภาพรวมและรายด้าน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อายุ ต�าแหน่ง

การท�างาน และประสบการณ์การท�างาน  ระดับการบรกิาร

สขุภาพมคีวามสัมพนัธ์กบัสมรรถนะด้านการบรหิารจดัการ

ในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังนั้น 

องค์กรวิชาชีพการพยาบาลควรพัฒนาศักยภาพพยาบาล 

ในทุกระดับการบริการสุขภาพ ให้มีและแสดงสมรรถนะ 

การสร้างเสรมิสุขภาพของพยาบาลทุกด้าน โดยมหีลักสูตร

หรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่ชัดเจน

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ  

ภาคตะวันออก

Abstract

 Health promotion competencies are  

important attribute for nurse consisting of  

knowledge, attitude, and practice on health  

promotion in order to encourage people be  

enable decreased risk factors and reduced  

preventable diseases. The objective of this  

descriptive research was to study level of nursing 

competencies on health promotion among  

nurses which working 3 levels of health care  
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service, eastern region of Thailand. Sample  

comprised 2,225 professional nurses were  

recruited by multi-stage random sampling.  

Research inst ruments were sel f - report  

questionnaires including personal data and health 

promoting competencies scale which Cronbach’s 

alpha coefficient of .95. Data were analyzed by 

using descriptive statistics, Independent t-test and 

One-way ANOVA. 

 The results revealed that the nursing  

competencies on health promotion both overall 

and 5 different themes were assessed as  

fundamental level. The competency “personal 

characteristic in health promotion” (M = 1.60,  

SD = 0.47) and “Nursing practice in health  

promotion” (M = 1.60, SD = 0.47) had higher mean 

score than the other. Age, working position, and 

working experience were statically significantly 

associated with the level of nursing competencies 

on health promotion (p <.05). In addition, level 

of health care was statically significantly  

associated with the competency “nursing practice 

in health promotion management. Therefore, 

nursing professional organization should enhance 

the nurses’ potential in all levels of health care 

on all health promotion competency dimensions 

by certain curriculum or guideline. 

Key words: Nursing competency, health  

promotion, eastern region

ความส�าคัญของปัญหา

 พยาบาลเป็นบุคลากรท่ีอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด

ในหน่วยบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ  

ทุตติยภูมิ ถึงตติยภูมิ โดยให้การพยาบาลและดูแลสุขภาพ

ผูท้ีป่่วย ผูท้ีอ่ยูใ่นภาวะเสีย่งต่อโรค และผูท้ีม่สีขุภาพด ีผสม

ผสานการบริการทั้ง 4 มิติ เพื่อการดูแลสุขภาพทุกระดับ

การบริการตามบทบาทของพยาบาล คือ การสร้างเสริม 

สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู

สภาพ โดยเฉพาะมิติการสร ้างเสริมสุขภาพที่ เป ็น 

กระบวนการส�าคัญในการเพิม่ความสามารถและทกัษะของ

ประชาชนในการจดัการและดแูลสขุภาพของตนเองให้ดขีึน้ 

ลดป่วย ลดโรคที่ถือเป็นภาระของสังคมและประเทศชาติ 

อกีทัง้การสร้างเสรมิสขุภาพยงัถูกจดัเป็นวาระส�าคญัระดบั

โลกในการประชมุนานาชาตติัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 ได้ประกาศ 

กฏบัตรออตตาวา (Ottawa charter) เพื่อให้ทุกประเทศ

ได้น�าไปใช้เพิ่มสมรรถนะการควบคุมและดูแลสุขภาพ

ตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพดี (World Health  

Organization [WHO], 2009) อย่างไรก็ตาม การด�าเนิน

งานเพื่อสร ้างเสริมสุขภาพจะเกิดประสิทธิผลได้ น้ัน 

พยาบาลจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการจัดการ

ปัจจยัทีม่ผีลต่อสขุภาพ กลวธิกีารสร้างเสริมสขุภาพ มหีลกั

วชิาการและทกัษะในการน�าแนวคดิไปสูก่ารปฏบิติั รวมถึง

มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

นั่นคือ พยาบาลต้องสามารถบูรณาการความรู้ เจตคติที่มี

ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และทักษะที่เหมาะสม เกิดเป็น

คุณลักษณะ พฤติกรรมการแสดงออกซึ่งสมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน

 สมรรถนะเป็นองค์ประกอบส�าคัญท่ีท�าให้บุคคล

สามารถปฏิบตังิานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ องค์การอนามัย

โลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างให้ความส�าคัญกับ

สมรรถนะของบุคลากรสุขภาพในมิติการสร้างเสรมิสุขภาพ 

ดังจะเห็นได้จากการประชุมขององค์การอนามัยโลก 

(WHO, 2010) ที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมก�าหนดสมรรถนะ

หลักการสร้างเสริมสุขภาพและตัวช้ีวัดการปฏิบัติบทบาท

การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประเทศในแถบเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ได้น�าไปเป็นแนวปฏิบัติ ส�าหรับประเทศ 

ไทยนัน้สภาการพยาบาลได้ก�าหนดสมรรถนะของพยาบาล

วชิาชพี 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านจรยิธรรม ด้านการปฏิบตัิ

การพยาบาล ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้านภาวะผู้น�า 

ด้านวิชาการและการวิจัย ด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และด้านสังคม (สภาการพยาบาล, 2553) ยัง

ไม่มกีารก�าหนดสมรรถนะเฉพาะด้านการสร้างเสรมิสุขภาพ

ทั้งในภาพรวมหรือแยกแต่ละระดับการบริการสุขภาพ ซึ่ง

ในทางปฏิบัติที่เป็นจริงนั้นพยาบาลต้องรับภาระด้าน 

การพยาบาลดูแลผู ้ป ่วยและฟื ้นฟูสุขภาพมากกว ่า 

การสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลที่ปฏิบัติงานบน
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