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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงพรรณนานี้เพื่อศึกษาการนําความรูและทักษะจากการอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.)
(Public Health Practitioner: PHP) ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับขอบเขตงานดานสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21
กลุม ตัวอยางเปนผูเ ขาอบรม 38 คน เครือ่ งมือศึกษาเปนแบบสอบถาม และวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตคิ วามถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 39.53 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ และสังกัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยมีความสามารถในการนําความ
รูและทักษะไปปรับใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงทั้ง 6 ดาน โดยดานที่ไดคะแนนมากที่สุด คือ ดานจิตวิญญาณของหมอ
อนามัย สําหรับระดับสมรรถนะนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการกอนและหลังการพัฒนาตามหลักสูตร พบวา กอนการพัฒนา
ผูเขาอบรมสวนใหญมีระดับสมรรถนะในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.25 (SD 0.59) และหลังการพัฒนาผูเขาอบรมสวนใหญ
มีระดับสมรรถนะในระดับสูง คะแนนเฉลีย่ 4.05 (SD 0.57) จะเห็นไดวา การดําเนินการดานการเรียนการสอนและกิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร จึงควรมีการจัดอบรมในลักษณะเดียวกันนี้อยางตอเนื่อง และขยายพื้นที่เปาหมายใหครอบคลุม
ทั่วประเทศ เพื่อที่จะกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพนักสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิในการนําผลการเรียนรูไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตอไป
คําสําคัญ: สมรรถนะ ดานจิตวิญญาณ ศักยภาพนักสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ

Abstract
This descriptive study aimed to reveal the implementation of knowledge and skills from the Public Health Practitioner
(PHP) training program for applying to health framework in the 21th century. Study samples consisted of 38 trainees.
Data were collected via a questionnaire and analyzed by descriptive statistics of frequency, percentage, average and
standard deviation. The results showed most participants were men, age average 39.53 years, completed bachelor
degree, public health technical officer professional level and work at sub-district health promoting hospital. The samples
were able to apply knowledge and skills for practicing in the high level all 6 domains. The spiritual domain had the
highest scores. The competence of the public health practitioners before training were at the moderate level (Mean
3.25, SD 0.59), and had improved to the highest level after completed program (Mean 4.05, SD 0.57). Therefore, the
learning activities had been conducted successfully through the objective program. This training program should be
performed continuously and expanded cover Thailand for improving health performance in primary care level. The
implementation of training knowledge will utilize for people in community eventually.
Keywords: competence, spiritual domain,health performance, primary care
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บทนํา
ผลกระทบของโลกาภิวฒ
ั นตอ ประเทศกําลังพัฒนาทีส่ าํ คัญ คือ
การที่ประเทศเหลานั้นมีรายไดเพิ่มขึ้น จํานวนคนยากจนลด
ลง ขณะเดียวกันการที่ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สงผลทําให
สุขภาพโดยรวมของประชาชนดีขนึ้ ดวย โดยพบวา ปญหาทุพ
โภชนาการลดลง การตายของทารกปริกาํ เนิด (Infant mortality) ลดลง แตการเคลื่อนยายที่อยูอาศัยของประชากรทั่วโลก
ไดทําใหเกิดปญหาการควบคุมโรคบางชนิดเปนไปดวยความ
ลําบาก เชน การแพรกระจายของโรคเอดสและการเคลือ่ นยาย
ติดตอกันระหวางผูค นทัว่ โลกยังทําใหเกิดการนําเขาวัฒนธรรม
และพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ เสี่ยงตอการทําใหเกิดอุบัติ
การณของโรคไมตดิ ตอ (Non-communicable disease) สูงขึน้
ทัง้ หมดนีส้ ง ผลทําใหปญ
 หาสุขภาพมีความซับซอนและยากตอ
การคาดการณมากขึ้นซึ่งสงผลตอแนวโนมปญหาสาธารณสุข
และการจัดการระบบสุขภาพของประเทศไทย
ขอมูลการศึกษาภาระโรคของคนไทย1 พบวาสาเหตุ
หลักของการสูญเสียปสขุ ภาวะของคนไทยมาจากโรคไมตดิ ตอ
เปนหลัก ตามดวยกลุมโรคติดตอโดยเฉพาะโรคเอดสซึ่งเปน
โรคทีเ่ กิดจากพฤติกรรมเสีย่ งทางสุขภาพและการบาดเจ็บโดย
เฉพาะจากอุบัติเหตุจราจร จากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ
ขางตน ทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมจิ าํ เปน
ตองไดรับการทบทวนและบุคลากรสาธารณสุขระดับนี้ คือ
“หมออนามัย” ตองไดรบั การพัฒนาอยางจริงจัง การพัฒนาองค
ความรู นวัตกรรมดานสาธารณสุข เปนปจจัยที่จะนําไปสูการ
พั ฒ นาบทบาทของหมออนามั ย ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได
สอดคลองกับความตองการดานสุขภาพของชุมชน ดังนัน้ หมอ
อนามัยยุคใหม จะตองมีศกั ยภาพทีเ่ พียงพอ และตระหนักรูถ งึ
ปจจัยตาง ๆ ทีส่ ง ผลกระทบตอบทบาทของนักสาธารณสุข ดัง
นั้นการขับเคลื่อนงานบนพื้นฐานขององคความรูเชื่อมโยงกับ
เครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ จึงเกิดเปน
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพหมออนามั ย ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมในศตวรรษที่ 212 หลักสูตร
นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health
Practitioner: PHP) ขึน้ เพือ่ เสริมพลังการขับเคลือ่ นงานสราง
เสริมสุขภาพและการจัดการสุขภาวะชุมชน อันจะสงผลใหเกิด
ประโยชนสูงสุดของประชาชนบนพื้นฐานการทํางานอยางมี
ความสุขของหมอนามัยการจัดอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุข
ชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP)
ภายใต โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพหมออนามั ย ขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมในศตวรรษที่ 21
ดําเนินการเนื่องจากองคกร ภาคี เครือขายความรวมมือดาน
สาธารณสุขไดรวมมือกันขับเคลื่อนหมออนามัยในการพัฒนา
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เครือขายทางปญญาสูก ารสรางสุขภาวะชุมชน โดยใชหลักการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner Center)
และกรณีศึกษาจากสถานการณของปญหาที่เกิดขึ้นจริง โดย
ใชบริบทเปนพื้นฐาน (Context-Based learning: CBL) เปน
กระบวนการเรียนการสอนรุนละ 40 คน (ผูเขาอบรมจํานวน
40 คน และครูพี่เลี้ยงจํานวน 15 คน โดยกําหนดใหครูพี่เลี้ยง
1 คน รับผิดชอบดูแลผูเ ขาอบรม 3 คน) เปนระยะเวลา 3 เดือน
ระหวางวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม ถึงวันที่ 21 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2557 ซึ่งประกอบดวยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
การเรียนภาคทฤษฎีจากสถาบันการศึกษาทีเ่ ขารวม
โครงการ คือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดขอนแกน
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีในเวลาราชการ โดยแบงเปนชวงเวลาในการ
ดําเนินการอบรม 6 ชวง ชวงละ 3 วัน รวมเปน 18 วัน การ
อบรมมีเนื้อหาการจัดการเรียนรูทั้งสิ้น จํานวน 6 โมดูล อีกทั้ง
ยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานทีใ่ นสถานบริการปฐมภูมติ น แบบ
ที่มีการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวย
งานอืน่ ในชุมชน คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉนิ ารายณ
และสุขศาลาบานคํากั้ง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
การเรียนภาคปฏิบัติโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูในพื้นที่เปา
หมายหลักของผูเขารวมโครงการ ที่มีความสนใจมาเปนครูพี่
เลีย้ ง ซึง่ เปนการฝกปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากการ
เรียนภาคทฤษฎีในแตละครั้ง ทั้งนี้จะเปนการฝกปฏิบัติการ
แกไขปญหาดานสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องผูเ ขาอบรม โดย
การนํารูปแบบของกระบวนการวิจัยมาใชในการแกไขปญหา
ดังกลาว และไดรับคําปรึกษาชี้แนะจากครูพี่เลี้ยงในพื้นที่เพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะการประสานแผนร ว มกั บ พื้ น ที่ แ ละสามารถ
กําหนดทิศทางขององคกรและหนวยงานของตนบนพื้นฐาน
ของการสรางความรูท เ่ี ปนจริง สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนและชุมชน
ดังนัน้ จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผศู กึ ษามีความสนใจ
ที่ จ ะศึ ก ษาการนํ า ความรู แ ละทั ก ษะที่ ไ ด รั บ จากการอบรม
หลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public
Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 ภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมออนามัยขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่
สุขภาพแบบมีสวนรวมในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานของผูผานการอบรม เพื่อติดตามผลการนําความรู
และทักษะทีไ่ ดรบั จากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านหลังการฝกอบรม ซึง่ ผลการวิจยั อาจ
ใชเปนแนวทางใหผูเกี่ยวของไดพิจารณาแนวทางบริการฝก
อบรม และพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมเปนการเสริมพลังการ
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ขับเคลือ่ นงานสรางเสริมสุขภาพและการจัดการสุขภาวะชุมชน
อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชนบนพื้นฐาน
การทํางานอยางมีความสุขของหมออนามัย

วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษาการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการ
อบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร (นสช.) (Public
Health Practitioner: PHP) รุน ที่ 1/2557 ไปประยุกตใชในการ
ปฏิบตั งิ านใหสอดคลองกับขอบเขตการทํางานดานสาธารณสุข
ในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงคเฉพาะเพื่อศึกษา:
(1) การนําความรูแ ละทักษะทีไ่ ดรบั จากการอบรมหลักสูตร
นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และผลการปฏิ บั ติ ง านหลั ง การฝ ก อบรมให ส อดคล อ งกั บ
ขอบเขตการทํางานดานสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21
(2) ความคิดเห็นตอการจัดอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุข
ชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP)
รุนที่ 1/2557
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สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากร
สวนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับระดับประโยชนของการนํา
ความรูแ ละทักษะไปปรับใชในการปฏิบตั งิ านหลังการฝกอบรม
สวนที่ 3 ขอมูลเกีย่ วกับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะใน
การจัดอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร (นสช.)
(Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557

การประเมินคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบหาความเที่ยงของเนื้อหา (content
validity) โดยมีผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม
จํานวน 3 ทาน
การหาค า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) โดยการนํ า
แบบสอบถามไปทดลองใช ( Try out) ในประชากรกลุม ตัวอยาง
ผูเขาอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.)
(Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 2/2557 จํานวน 30
คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเทีย่ งของแบบสอบถาม โดย
ใชวิธีสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาช
(Conbrach's Alpha) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เทากับ 0.961 ซึ่งมีคาอยูในเกณฑที่เชื่อถือได

การเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Survey
Study) เพื่อศึกษาผลการประเมินสมรรถนะนักสาธารณสุข
ชุมชนปฏิบตั กิ าร 6 ดาน กอนและหลังการพัฒนาตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมออนามัยขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่
สุขภาพแบบมีสวนรวมในศตวรรษที่ 212

ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูเขาอบรมหลักสูตร
นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 จํานวน 38 คน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาเป น แบบสอบถาม
ดัดแปลงมาจากแบบประเมินสมรรถนะนักสาธารณสุขชุมชน
ปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public
Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 แบบสอบถามมี
ทั้งหมด 8 หนา จําแนกเปน 3 สวน ดังนี้

การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้
กําหนดขอมูลและตัวชีว้ ดั โดยการเขียนโครงรางการ
ศึกษา ตัวแปร กรอบแนวคิดการศึกษา
กํ า หนดแหล ง ข อ มู ล ผู ใ ห ข อ มู ล คื อ ผู เ ข า อบรม
หลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public
Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 จํานวน 38 คน
เลือกวิธีการเก็บขอมูล เนื่องจากผูใหขอมูลกระจัด
กระจายอยูห ลายพืน้ ที่ เพือ่ ความประหยัด และไดขอ มูลถูกตอง
ครบถวน จึงเลือกวิธกี ารเก็บขอมูลทีเ่ หมาะสม คือ การสอบถาม
ทางอีเมลล (E-mail) โดยเก็บขอมูลหลังจากฝกอบรมเสร็จสิ้น
แลว 3 เดือน
การทดลองใชเครื่องมือ และปรับปรุงใหเปนเครื่อง
มือที่สามารถรวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพเชื่อถือได
เก็บขอมูลจริง โดยการสงแบบสอบถาม และแบบ
ทดสอบไปทางอีเมลล (E-mail) และการสัมภาษณทางโทรศัพท
นําแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน แลวนํา
ขอมูลไปวิเคราะหตอไป

การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ดังนี้
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สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรนําเสนอในรูป
ของจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาตํา่ สุด
คาสูงสุด
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับประโยชนของการนํา
ความรูแ ละทักษะไปปรับใชในการปฏิบตั งิ านหลังการฝกอบรม
นําเสนอในรูปของจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวโดยมีเกณฑการให
คะแนน ดังนี้
1 หมายถึง ไดรับประโยชนนอยมาก
2 หมายถึง ไดรับประโยชนนอย
3 หมายถึง ไดรับประโยชนปานกลาง
4 หมายถึง ไดรับประโยชนมาก
5 หมายถึง ไดรับประโยชนมากที่สุด
โดยใช เ กณฑ ก ารแปลผลค า เฉลี่ ย ของข อ มู ล ตาม
เกณฑ ก ารประเมิ น สมรรถนะนั ก สาธารณสุ ข ชุ ม ชนปฏิ บั ติ
การ2หลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร (นสช.) (Public
Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 ดังนี้
ระดับประโยชน เกณฑ
ระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 3.67 - 5.00
ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.66
ระดับตํ่า
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะใน
การจัดอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร (นสช.)
(Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statisticals) การ
วิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากร ขอมูลเกี่ยวกับระดับ
ประโยชนของการนําความรูแ ละทักษะไปปรับใชในการปฏิบตั ิ
งานหลังการฝกอบรม โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
จัดอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.)
(Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลลักษณะทางประชากร พบวา
สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.60 มีชวงอายุระหวาง 40 49 ป มากทีส่ ดุ รอยละ 44.70 โดยพบวามีคา เฉลีย่ อายุที่ 39.53
ป (SD = 9.15) สวนใหญสถานภาพสมรสแบบคู รอยละ 76.30
สวนใหญการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 76.30 พบวา
ดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการมากที่สุด
รอยละ 44.7 สวนใหญสงั กัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
รอยละ 81.60
จากการศึกษา คะแนนเฉลีย่ ของระดับประโยชนของ
การนําความรูและทักษะไปปรับใชในการปฏิบัติงานภายหลัง
การฝกอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร (นสช.)
(Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 พบวา ขอที่
ไดคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การปฏิบัติตอผูรับบริการดวยความ
เสมอภาคและใหไดรบั สิทธิทผี่ รู บั บริการพึงไดรบั ดวยอัธยาศัย
อันดี คะแนนเฉลี่ย 4.61
ดานจิตวิญญาณของหมออนามัย พบวา ขอที่ได
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การปฏิบัติตอผูรับบริการดวยความเสมอ
ภาคและใหไดรับสิทธิที่ผูรับบริการพึงไดรับดวยอัธยาศัยอันดี
คะแนนเฉลี่ย 4.61
ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค พบวา
ขอที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การดําเนินการปองกันโรคไม
ติดตอเรื้อรัง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.21
ดานระบบ นโยบายและกฎหมายสาธารณสุข พบ
วา ขอที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การนํานโยบายมาแปลง
เปนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นําไปสูการปฏิบัติได ได
คะแนนเฉลี่ย 4.24
ดานการจัดการสุขภาพทองถิน่ อยางเขมแข็ง พบ
ว า ข อ ที่ ไ ด ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ การจั ด ทํ า แผนงาน
โครงการโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของที่สอดคลองกับ
ปญหาสาธารณสุขของคนในชุมชน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.21
ดานการวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล
พบวา ขอที่ไดคะแนนสูงที่สุด คือ การเขียนโครงรางวิจัย
ไดคะแนนเฉลี่ย 3.74
ดานการสือ่ สารดานสุขภาพ พบวา ขอทีไ่ ดคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ ทักษะในการประสานงานภายในและ
ภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ไดคะแนนเฉลีย่ 4.29 ดัง
รายละเอียดแสดงใน Table 1
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Table 1 Frequency, percentage, mean and standard deviation of the utilization after completed the Public Health
Practitioner training program, by items
Levels of utilization (n=38)
Good
Moderate
Little
(%)
(%)
(%)

Mean

SD

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

4.53
4.39
4.39
4.39
4.32
4.21
4.18
4.18
4.14

0.55
0.49
0.49
0.56
0.62
0.66
0.45
0.65
0.67

0 (0.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)

4.08
3.95

0.67
0.65

7 (18.40)
13 (34.20)
3 (7.90)
6 (15.80)
5 (13.20)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
2 (5.30)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

3.92
3.84
4.24
4.21
3.89

0.67
0.71
0.59
0.70
0.68

9 (23.70)
5 (13.20)

5 (13.20)
0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)

3.66
4.18

0.90
0.65

11 (28.90) 20 (52.60)

7 (18.40)

0 (0.00)

0 (0.00)

4.11

0.68

11 (28.90) 19 (50.00)
8 (21.10)
20
(52.60)
11 (28.90) 24 (63.20)

8 (21.10)
10 (26.30)

0 (0.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)

4.08
3.95

0.71
0.69

3 (7.90)

0 (0.00)

0 (0.00)

4.21

0.57

12 (31.60) 21 (55.30)
11 (28.90) 23 (60.50)

5 (13.20)
4 (10.50)

0 (0.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)

4.18
4.18

0.65
0.60

12 (31.60)
9 (23.70)
9 (23.70)
3 (7.90)
3 (7.90)
3 (7.90)
3 (7.90)
2 (5.20)
14 (36.80)
13 (34.20)
9 (23.70)

5 (13.20)
2 (5.30)
7 (18.40)
3 (7.90)
5 (13.50)
6 (15.80)
9 (23.70)
11 (28.90)
3 (7.90)
3 (7.90)
5 (13.20)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
4 (10.50)
4 (10.50)
4 (10.50)
5 (13.20)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

4.18
4.18
4.05
4.29
3.74
3.71
3.63
3.50
4.29
4.26
4.11

0.65
0.51
0.65
0.82
0.76
0.76
0.78
0.79
0.61
0.60
0.60

Implementation of knowledge and skills

Excellent
(%)

Respect to professional and colleague in ethic principle
Professional working and organization culture concerns
Fairly working to client equally and hospitality
Promoting cultural and ethical principle in organization
Being ethical model in works
Chronic non-communicable disease prevention
Active and passive health promotion for behavioral changes
Knowledge and skills of environmental management in community
Epidemiological applications in disease prevention and control in
community
Health promotion services for all age groups
Understanding health determinants relating society, law and political
policies
Health promotion in vulnerable people
Support community capacity in self-care
Policy implementation to plan, project and activities
Participation in determination of vision and mission of organization
Public relation skills in health information

21 (55.30)
15 (39.50)
15 (39.50)
17 (44.70)
15 (39.50)
13 (34.20)
8 (21.10)
12 (31.60)
10 (26.30)

16 (42.10)
23 (60.50)
23 (60.50)
19 (50.00)
20 (52.60)
20 (52.60)
29 (76.30)
21 (55.30)
23 (60.50)

1 (2.60)
0 (0.00)
0 (0.00)
5 (5.30)
3 (7.90)
5 (13.20)
1 (2.60)
5 (13.20)
3 (7.90)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

10 (26.30)
7 (18.40)

21 (55.30)
22 (57.90)

7 (18.40)
9 (23.70)

10 (26.50)
7 (18.40)
12 (31.60)
14 (36.80)
5 (13.20)

21 (55.30)
18 (47.40)
23 (60.50)
18 (47.40)
26 (68.40)

Media producing to release health data, Online and Offline systems 6 (15.80)
Support learning of colleagues to be learning organization
12 (31.60)

18 (47.40)
21 (55.30)

Knowledge and understanding in strategy, health system, and health
policy to practices
Promoting innovation improvement in organization
Knowledge and understanding in health law and law-related public
health practitioners
Community participation in project plans, related community health
problems
Health assessment in community
Determination health index for people in community in relation to
Ministry of Public Health
Health priority setting from data collection
Problem analysis for health project planning
Activity assessment and return benefit to community
Distribution research results via several methods
Research proposal writing skills
Doing research in community public health
Research Writing
Research data analyses
Coordination skills of internal and external organizations
Human relations skills of communication
Knowledge, understanding and practicing in health informatics system

21 (55.30)
27 (71.10)
22 (57.90)
21 (55.30)
26 (68.40)
25 (65.80)
22 (57.90)
20 (52.60)
21 (55.30)
22 (57.90)
24 (63.20)

Very little
(%)
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ผลการศึกษาภาพรวมประโยชนของการนําความรู
และทักษะไปปรับใชในการปฏิบัติงานหลังการอบรมหลักสูตร
นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP) รุน ที่ 1/2557พบวา การนําความรูแ ละทักษะไป
ปรับใชในการปฏิบตั งิ านการอบรมนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั ิ
การ (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP) อยูในระดับ
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สูงทั้ง 6 ดาน โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานจิต
วิญญาณของหมออนามัย คะแนนเฉลี่ย 4.45 เมื่อพิจารณา
ภาพรวมประโยชนของการนําความรูและทักษะไปปรับใชใน
การปฏิบัติงานหลังการอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชน
ปฏิบัติการ ทั้ง 6 ดาน พบวามีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ดังราย
ละเอียดแสดงใน Table 2

Table 2 Mean and Standard deviation of the utilization of 6 domains after completed the Public Health Practitioner
training program
knowledge and skill domains
Spiritual domain
Health promotion and disease prevention domain
Strategy, policy and health laws domain
Local health management domain
Health communication domain
Research, development and assessment domain
All domains
ผลการศึกษาขอมูลระดับประโยชนของการนําความ
รูแ ละทักษะไปปรับใชในการปฏิบตั งิ านหลังการอบรมหลังสูตร
นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health
Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 ภายใตโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมออนามัยแบบมีสวนรวมในศตวรรษที่ 21 พบวา

Utilization scores (n=38)
Mean
SD
4.45
0.55
4.06
0.64
4.13
0.67
4.16
0.60
3.80
0.78
4.10
0.09
4.70
0.65
ผูเ ขาอบรมสวนใหญมรี ะดับการนําความรูแ ละทักษะไปปรับใช
ในการปฏิบตั งิ านหลังการอบรมหลังสูตรนักสาธารณสุขชุมชน
ปฏิบัติการ รุนที่ 1/2557 ในระดับสูง รอยละ 86.84 ดังแสดง
รายละเอียดใน Table 3

Table 3 Frequency and percentage of samples by capacity levels after completed the Public Health Practitioner training
program
Capacity of utilization
High level (Mean 3.67 - 5.00)
Moderate level (Mean 2.34 - 3.66)
Lower level (Mean 1.00 - 2.33)
Min = 3.03 Max = 4.89
จากผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็น ขอเสนอ
แนะในการจั ด อบรมสู ต รนั ก สาธารณสุ ข ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ก าร
(นสช.) (Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 พบวา
การดําเนินการโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินงานทีว่ างไวอยางเปนระบบ กระบวนการเรียนการสอน
กิจกรรมมีการดําเนินการไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Number
%
33
86.84
5
13.16
0
0.00
Mean = 4.09 SD = 0.44
เนือ้ หาและวิทยากรในการอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุข
ชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP)
แต ล ะหั ว ข อ พบว า โดยส ว นใหญ เ นื้ อ หามี ค วามเหมาะสม
มีความทันสมัย วิทยากรมีความรู แตควรเพิ่มการฝกปฏิบัติ
จริงในพื้นที่เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหกับผูเขาอบรม
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การบริหารจัดการการอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุข
ชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP)
พบวาเอกสารประกอบการฝกอบรมยังไมสมบูรณ ควรมีการ
รวบรวมเอกสารประกอบการอบรมใหเปนวารสารหรือรูปเลม
ที่สมบูรณซึ่งผูเขาอบรมสามารถนําไปศึกษาลวงหนาและ
สามารถนํากลับไปทบทวนได ระยะเวลาการจัดอบรมไมเพียงพอ
ควรมีการเพิ่มเวลาในการอบรมหรือปรับปรุงรูปแบบการฝก
อบรมใหเปนแบบระยะยาวใหสามารถฝกอบรมไดอยางครบ
ถวนตามเนื้อหาของหลักสูตรและเทคนิคที่สําคัญในแตละ
Module รูปแบบและกระบวนการในการอบรม โดยสวนใหญ
ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจเนื่องจากผูเขาอบรมไดมีสวนรวม
ในกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู เปนลักษณะของกระบวนการกลุม
กระบวนการเรียนรูแบบกลุมยอยทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูม ากขึน้ สถานทีอ่ บรม สือ่ โสตทัศนูปกรณมคี วามเหมาะสม
สวนใหญใชงานไดดี มีความชัดเจน การประสานงานมีความ
เหมาะสม รวดเร็ว ผูประสานงานโครงการใหความชัดเจนใน
ขอมูล อัธยาศัยดี แตการประชาสัมพันธโครงการควรมีการ
ประชาสัมพันธใหมากขึน้ ครอบคลุมและกวางขวางมากขึน้ กวา
เดิม
จากผลการศึกษาการเรียนรูแ ละการพัฒนาสมรรถนะ
ของนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health
Practitioner: PHP) พบวาผูเขาอบรมไดแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณในการทํางาน มีกระบวนการทํางานทางวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น สามารถคิดวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาตามหลัก
วิ ท ยาศาสตร นํ า ไปสู ก ารคิ ด วิ เ คราะห แ ผนงานโครงการ
วิเคราะหชุมชน การทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาในชุมชน เพื่อ
พัฒนาชุมชน พัฒนาเครือขายโดยการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน
จากผลการศึกษาอัตลักษณของนักสาธารณสุขชุมชน
ปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP) พบวา
นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการควรมีความสามารถในดาน
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสภาพ เปนนักจัดการ
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สุขภาพที่มีหนาที่ดูแลสุขภาพทั้ง 4 มิติ ทั้งทางกาย จิตใจ
สังคมและปญญา เปนนักพัฒนาที่มีความพรอมดานวิชาการ
มุงสูงานวิจัยคิดวิเคราะหงานไดอยางเปนระบบ แกไขปญหา
สุขภาพชุมชน มีจิตสาธารณะ
จากผลการศึกษาขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะกับ
บทบาทการทําหนาที่ของครูพี่เลี้ยงหลักสูตรนักสาธารณสุข
ชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP)
พบวาครูพี่เลี้ยงมีประสบการณ มีความสามารถใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาผูเขาอบรมไดชัดเจน พัฒนาจนจบหลักสูตร
จากผลการศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
พบวา การอบรมเกิดความไมสอดคลองกันระหวางชือ่ โครงการ
กับรูปแบบการจัดอบรม เนื่องจากชื่อโครงการเนนใหเกิด
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวม แตรปู แบบและ
กระบวนการจัดอบรมเนนใหเกิดกระบวนการเรียนรูแ ละแกไข
ปญหาโดยผานกระบวนการวิจัย ควรมีการสรุปผลการเรียนรู
ถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการทั้ง 6 รุน เพื่อการพัฒนา
ตอไป
ผลการศึ ก ษา ภาพรวมของระดั บ สมรรถนะนั ก
สาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ กอนและหลังการพัฒนา ตาม
หลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public
HealthPractitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 โครงการพัฒนา
ศักยภาพหมออนามัยขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
แบบมีสวนรวมในศตวรรษที่ 21 พบวา กอนการพัฒนา ผูเขา
อบรมสวนใหญมีระดับสมรรถนะนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติ
การในระดับปานกลาง รอยละ 65.80 และรองลงมาคือ มีระดับ
สมรรถนะนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการในระดับตํ่า รอยละ
18.40 และหลั ง การพั ฒ นา ผู เ ข า อบรมส ว นใหญ มี ร ะดั บ
สมรรถนะนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการในระดับสูง รอยละ
73.70 และรองลงมาคือ มีระดับสมรรถนะนักสาธารณสุขชุมชน
ปฏิบัติการในระดับปานกลาง รอยละ 26.30 ไมมีผูเขาอบรมที่
มีระดับสมรรถนะตํ่า ดังรายละเอียดแสดงใน Table 4
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Table 4 Frequency and percentage of samples by competency levels of before and after the Public Health Practitioner training program
Competency level (n = 38)
High level
Moderate level
Lower level

(Mean 3.67–5.00)
(Mean 2.34–3.66)
(Mean 1.00–2.33)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการศึกษาการนําความรูแ ละทักษะ
จากการอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร (นสช.)
(Public Health Practitioner: PHP) รุน ที่ 1/2557 เพือ่ ประยุกต
ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านให ส อดคล อ งกั บ ขอบเขตงานด า น
สาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 มีระดับการนําความรูและทักษะ
ไปประยุกตใชในการทํางานไดในระดับสูง ทั้ง 6 ดาน โดยดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานจิตวิญญาณของหมออนามัย คา
เฉลี่ย 4.45 สอดคลองกับการศึกษาระดับสมรรถนะของนัก
สาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 ภายหลังการอบรมหลักสูตรนัก
สาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/25572ที่รายงานวา ระดับสมรรถนะนัก
สาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ หลังการพัฒนาหลักสูตรนัก
สาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ ารอยูใ นระดับสูง จํานวน 5 ดาน และ
อยูในระดับปานกลางจํานวน 1 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ดานจิตวิญญาณของหมออนามัยคาเฉลี่ย 4.36
สอดคลองกับการศึกษาของจิรภฎา เข็มสวัสดิ3์ พบวา ปจจัย
สําคัญที่จะสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิ คือ การประสาน
งานระหวางงาน ขาดทีมงานที่มีทัศนคติดี ขาดระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการดูแลผูปวยที่มีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาขอมูลเกีย่ วกับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ในการจัดอบรมสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.)
(Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 ภายใต
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพหมออนามั ย ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในศตวรรษที่ 21 การ
ดําเนินการโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินงานทีว่ างไวอยางเปนระบบ กระบวนการเรียนการสอน

Before
Number
%
6
15.80
25
65.80
7
18.40
Mean = 3.25
SD
= 0.59
Min
= 2.00
Max = 4.50

After
Number
28
10
0
Mean = 4.05
SD
= 0.57
Min
= 3.00
Max = 5.00

%
73.70
26.30
0.00

กิจกรรมมีการดําเนินการไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของวั ช ริ น ทร พอสม 4 พบว า
กระบวนการเรียนรูแ บบมีสว นรวมใหผลสัมฤทธิส์ งู กวารูปแบบ
อืน่ ๆ เปนการนําประสบการณจริงมานําเสนอเพือ่ เปนแนวทาง
การปฏิบตั แิ ละสามารถนําไปใชไดจริงดวยเนือ้ หาของหลักสูตร
ซึ่งเปนงานที่นักสาธารณชุมชนตองทําในพื้นที่จริงสอดคลอง
กับแนวคิดการจัดการเรียนโดยใชบริบทเปนฐาน (Context Based Learning: CBL)5 กระบวนการเรียนโดยใชบริบทเปน
ฐานจะเปนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความรูที่สามารถนําไป
ใชในการแกไขสถานการณทคี่ ลายคลึงกันไดและจะสงเสริมให
ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเองอย า งไม มี ที่ สิ้ น สุ ด ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของศรินญาภรณ พวงเงินมาก6 พบวา
ผูมารับบริการที่สถานบริการปฐมภูมิมีความพึงพอใจตอการ
บริการที่สถานบริการปฐมภูมิในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดาน
ความเป น มื อ อาชี พ และความชํ า นาญ ด า นเจตคติ แ ละ
พฤติกรรม ดานภูมทิ ศั นของบริการเนือ้ หาและวิทยากรมีความ
เหมาะสม มีความรูความสามารถ กระบวนการจัดการอบรม
ดําเนินไปอยางเปนระบบ แตเอกสารประกอบการอบรมยังไม
สมบูรณ ควรเพิ่มเวลาในการอบรมใหมีมากขึ้น หรือปรับปรุง
รูปแบบการจัดอบรมใหเปนการอบรมระยะยาวอยางตอเนื่อง
สถานที่ ใ นการจั ด อบรมมี ค วามผู เ ข า อบรมได ร ว มกั น ทํ า
กิจกรรม แลกเปลี่ยนรวมกัน สอดคลองกับแนวคิดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learners - centered)
เป น กระบวนการการจั ด การเรี ย นการสอนให บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงคและใหสอดคลองกับนโยบายระบบสุขภาพอําเภอ7
โดยการดําเนินกิจกรรม ที่ชวยใหผูเรียนสามารถสรางความรู
หรือประสบการณและการปฏิบตั งิ านรวมกับผูอ นื่ การประสาน
งานมีความเหมาะสม ชัดเจน ผูป ระสานงานอัธยาศัยดี แตควร
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เพิ่มการประสัมพันธโครงการใหมากขึ้น มีความสอดคลองกับ
ผลการประเมินการบริหารจัดการในการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมออนามัยขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ
(นสช.) รุนที่ 1/25572พบวา คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของ
การบริหารจัดการการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหมอ
อนามัยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน
รวมในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร
(นสช.) (Public Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 มี
ความเหมาะสมระดับสูง ทั้ง 6 ดาน ไดแก ระยะเวลาในการ
อบรม ความพึงพอใจในการจัดอบรมในภาพรวม รูปแบบและ
กระบวนการในการอบรม อาหารวางและอาหารกลางวัน สถาน
ทีจ่ ดั การอบรม สือ่ โสตทัศนูปกรณ คูม อื เอกสารประกอบการ
อบรม ขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ระยะเวลาในการอบรม
คะแนนเฉลี่ย 4.05
จากการศึกษาการประเมินสมรรถนะนักสาธารณสุข
ชุมชนปฏิบัติการ 6 ดาน พบวาภาพรวมของระดับสมรรถนะ
นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร กอนและหลังการพัฒนา ตาม
หลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public
HealthPractitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 โครงการพัฒนา
ศักยภาพหมออนามัยขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
แบบมีสวนรวมในศตวรรษที่ 21 พบวา กอนการพัฒนา ผูเขา
อบรมสวนใหญมีระดับสมรรถนะนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติ
การในระดับปานกลาง รอยละ 65.80 และหลังการพัฒนา
ผูเขาอบรมสวนใหญมีระดับสมรรถนะนักสาธารณสุขชุมชน
ปฏิบัติการในระดับสูง รอยละ 73.7 ไมมีผูเขาอบรมที่มีระดับ
สมรรถนะตํ่าแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาสมรรถนะของผูเขา
อบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร (นสช.) (Public
HealthPractitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 ที่ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงคของโครงการที่เนนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
หมออนามัยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
สวนรวมในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับความตองการดาน
สุขภาพของชุมชนตามกลยุทธสาธารณสุขมูลฐาน8 และพบวา
สอดคลองกับการศึกษาของกชมน คงเพิม่ พูน9 คือ หมออนามัย
จํานวนมากมีความเครียดและควรไดรับการดูแลจากระบบที่
เปนอยูม ากกวานี้ เนือ่ งจากบุคลากรไมสอดคลองกับภาระงาน
ยอมสงผลตอการแปรนโยบายไปสูก ารปฏิบตั ิ ดังนัน้ จึงมีความ
จําเปนทีห่ มออนามัยตองไดรบั การพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะ
ในประเด็ น ความเครี ย ด และผลจากการเปรี ย บเที ย บการ
ประเมินสมรรถนะของผูเขาอบรมทั้งกอนและหลังการเขารับ
การฝกอบรมพบวามีแนวโนมในการพัฒนาทีน่ าํ ไปสูส มรรถนะ
ทีส่ งู ขึน้ สอดคลองกับการศึกษาของวารุณี ชางใหญ10 พบวาการ
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พัฒนาสมรรถนะของหมออนามัยมีความจําเปนที่ตองดําเนิน
การใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของระบบ
สุขภาพ ใหหมออนามัยมีศกั ยภาพทีเ่ พียงพอและสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
ผลการศึกษาเกี่ยวกับประโยชนของการนําความรู
และทักษะไปปรับใชในการปฏิบตั งิ านหลังการฝกอบรม พบวา
ผูเขาอบรมมีการนําความรูไปใชประโยชนไดในระดับสูง ทั้ง 6
ดาน ซึง่ ครอบคลุมกับขอบเขตงานดานสาธารณสุขในศตวรรษ
ที่ 21 จึงควรมีการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหมอ
อนามัยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน
รวมในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั กิ าร
(นสช.) (Public Health Practitioner: PHP) อยางตอเนื่องใน
รุนตอไป โดยขยายพื้นที่ในการจัดอบรมใหสามารถรองรับผู
เขาอบรมจากพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ และควรเพิ่มการเรียน
การสอนในหัวขอการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เนื่องจากผูเขา
สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดนอ ยทีส่ ดุ แตยงั อยูใ นระดับปานกลาง เพือ่ ใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพหมอนามัยอยางครอบคลุมพื้นที่และยั่งยืน
ผลการศึกษาเกีย่ วกับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
จัดอบรมสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) (Public
Health Practitioner: PHP) รุนที่ 1/2557 ภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมออนามัยขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่
สุขภาพแบบมีสว นรวมในศตวรรษที่ 21 พบวา การดําเนินการ
โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานทีว่ าง
ไวอยางเปนระบบ กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมมีการ
ดําเนินการไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แตระยะเวลา
ในการอบรมมีนอย ไมสามารถจัดอบรมไดทั้งหมด คูมือและ
เอกสารมีนอย ไมสมบูรณ รูปแบบการอบรมควรจัดรูปแบบ
ระยะยาวอยางตอเนื่อง การประชาสัมพันธยังนอยเกินไปจึง
ควรปรับรูปแบบการจัดอบรมใหมีความตอเนื่อง ระยะยาว
ขยายเวลาในการจัดอบรมเพิ่มขึ้น ควรจัดทําเอกสารประกอบ
การอบรมหรือวารสารที่สามารถใชประกอบการอบรมเนน
เนือ้ หาทีส่ ามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในพืน้ ที่ สอดคลองกับ
การพัฒนาของระบบสุขภาพจัดสถานทีพ่ กั ใหผเู ขาอบรมไดเขา
พักรวมกัน และจัดประชาสัมพันธใหมากขึน้ และทัว่ ถึงกลุม เปา
หมายและครูพเี่ ลีย้ งควรมีบทบาทเพิม่ มากขึน้ ควรเขารวมและ
ตรวจดูงานวิจยั ทุกครัง้ อีกทัง้ ไมควรมีการเปลีย่ นครูพเี่ ลีย้ งใน
แตละครัง้ เนือ่ งจากกอใหเกิดความสับสนและไมตอ เนือ่ ง เพือ่
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดอบรมโครงการพัฒนา
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ศักยภาพหมออนามัยขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
แบบมีสว นรวมในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชน
ปฏิบัติการ (นสช.) (Public Health Practitioner: PHP)และ
การพัฒนาหมออนามัยใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ
สุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
(1) ควรศึกษาเปรียบเทียบความรูของผูเขาอบรม
กอนการเขาอบรมและความรูเมื่อสําเร็จการฝกอบรม เพื่อ
ประเมินการพัฒนาความรูของผูเขาอบรม
(2) ควรศึกษาในกลุมผูเขาอบรมในรุนที่ 2 รุนที่ 3
และรุนตอไป เพื่อประเมินผลหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพตอไป
(3) ควรศึกษาประเมินผลการนําความรูและทักษะ
จากการเขาอบรมไปประยุกตใชในพื้นที่จริง

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จสมบูรณลงไดดวยความกรุณา
และชวยเหลืออยางยิ่งจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ (สปสช.) ทีส่ นับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน ตลอด
จนบุคลากรสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีใ่ หความ
ชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ขอขอบคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีไ่ ดรบั การ
สนับสนุนการดําเนินงานในหนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั ระบบสุขภาพ
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
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