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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดูแลสุขภาพด้วยตนเองของครอบครัวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 1. ศึกษาสถานะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว                   
2. การได้รับบริการด้านสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และระบบบริการสุขภาพ
ของชุมชน 3. ศึกษาภาพรวมของการดูแลสุขภาพของครอบครัวเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน 
เป็นการศึกษาแบบเชิงส ารวจ (Survey study) ประชากรที่ศึกษาคือ ครอบครัวในพ้ืนที่ภาคตะวันออก                
เฉียงเหนือของประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 6,233,840 ครัวเรือน ผู้ศึกษาได้ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตร               
n = N / [1+N(e2)] ของ Taro Yamane โดยขนาดของประชากร (N) เท่ากับ 6,233,840 ครัวเรือน                 
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (e) เท่ากับ 5% หรือ 0.05 ได้จ านวนครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง               
ของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขั้นต่ าเท่ากับ 400 ครัวเรือน เพ่ือให้ข้อมูลที่เก็บได้สะท้อนถึงความ
หลากหลายและมีจ านวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจังหวัด               
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 4 เขตๆ ละ 1 จังหวัด 
รวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองบัวล าภู และบุรีรัมย์ ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะคัดเลือก            
2 อ าเภอ และแต่ละอ าเภอจะคัดเลือก 1 ต าบล โดยที่ 1 ต าบล จะคัดเลือก 2 หมู่บ้าน หลังจากนั้นจะท าการ
สุ่มเลือกตัวแทนครอบครัว จากหมู่บ้านๆ ละ 30 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 480 คน 

ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.10 มีอายุระหว่าง 46 - 60 ปี ร้อยละ  32.50  

มีสถานภาพแต่งงานแล้วอยู่กับคู่สมรส ร้อยละ 69.0 ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 46.40          
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 65.10 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 65.20 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนจ านวน 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 29.90 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 6 คน                    
ร้อยละ 61.90 

2. สถานะด้านสุขภาพในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัว 
   2.1 มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง หรือโรคกระเพาะ 

ร้อยละ 66.67 รองลงมาป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ร้อยละ 45.21 เช่น โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 18.96 
โรคไต/นิ่ว ร้อยละ 5.21 และโรคเบาหวาน ร้อยละ 5.00 และปัญหาด้านสุขภาพจิตและความพิการใน
จ านวนที่เท่ากัน ร้อยละ 7.05 

   2.2 วิธีการดูแลสุขภาพของในครอบครัวเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย ส่วนใหญ่เข้ารับบริการที่สถานพยาบาล 
เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล ร้อยละ 77.50 รองลงมาคือดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น การซื้อยากินเอง 
เช็ดตัวลดไข้ ปฐมพยาบาล ฯลฯ  ร้อยละ 48.96 และขอค าปรึกษา/ขอรับค าแนะน าจาก อสม.ร้อยละ 47.71  

   2.3 เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยรุนแรง พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการจากสถานพยาบาล
เป็นหลัก ร้อยละ 83.33 รองลงมาคือขอค าปรึกษา/ค าแนะน าจาก อสม.และดูแลสุขภาพตนเอง เช่น ซื้อยากิน
เอง เช็ดตัวลดไข้ ปฐมพยาบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 35.42 และร้อยละ 20.63 ตามล าดับ 

   2.4 การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวในภาวะปกติ  ด้านการรับประทานอาหาร คือการรับประทาน
อาหารรสชาติกลางๆ ร้อยละ 76.25 รับประทานผักและผลไม้เป็นประจ าทุกวัน ร้อยละ 64.58 รับประทาน



ข 
อาหารประเภทต้ม นึ่ง แกง ร้อยละ 88.45 ด้านการออกก าลังกาย มีการออกก าลังกายสม่ าเสมออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ร้อยละ 83.13 ด้านอารมณ์ มีวิธีการพักผ่อนจิตใจ เช่น  นั่งสมาธิ สวดมนต์ ท าบุญร้อยละ 
90.63 นอกจากนั้นคนในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และติดสูบบุหรี่หรือสาร
เสพติด ร้อยละ 61.25 และ 57.71 ตามล าดับ 

3. การได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม. และระบบบริการสุขภาพของชุมชน พบว่าส่วนใหญ่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจาก อสม.ร้อยละ 96.67 ได้รับค าแนะน าและการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพจาก อสม. ร้อยละ 96.25 รองลงมาได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจ
เบาหวาน ฯลฯ ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก อสม. ร้อยละ 93.33 และ 87.50 ตามล าดับ 

 การได้รับบริการด้านสุขภาพจากระบบบริการสุขภาพของชุมชน พบว่าส่วนใหญ่มีการเฝ้าระวังปัญหา
สาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารฯลฯ ร้อยละ 
97.71 รองลงมามีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น การออกก าลังกาย จัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน
สุขภาพ ฯลฯ ร้อยละ 87.92 และในหมู่บ้าน/ชุมชนมี ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสมช.) หรือจุดให้บริการด้าน
สุขภาพ โดย อสม.ทีส่มาชิกในครอบครัวสามารถเข้ารับบริการได้สะดวก ร้อยละ 85.83 

4. การร่วมประชุมประชาคม วางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน พบว่า ส่วน
ใหญ่ คือ ร้อยละ 87.08 ของครอบครัวมีส่วนร่วมประชุมประชาคม/วางแผนฯของชุมชน 

การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดกิจกรรมร่วมกิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน พบว่าส่วนใหญ่
ร่วมจัดกิจกรรมการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เช่น การรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย รณรงค์ท าความ
สะอาดชุมชน ฯลฯ ร้อยละ 95.83  รองลงมาการเฝ้าระวังคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจ
น้ าตาลในปัสสาวะ ร้อยละ 95.42 ร่วมถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้สุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัว ร้อย
ละ 94.79 และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชนโดยการออกก าลังกาย ฯลฯ ร้อยละ 86.25   

ข้อเสนอแนะ 
1. การดูแลสุขภาพของครอบครัว ควรมีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวในการดูแล

สุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ                 
และประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างรับผิดชอบด้วยความรู้สึกว่า “สุขภาพเป็นของตนเอง”                      
ในทุกครอบครัว อย่างน้อยครอบครัวละ ๑ คน ท าหน้าที่เป็นแกนน าทางด้านสุขภาพ มีความรู้ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยมีภาครัฐท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดระบบบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพของประชาชน ตลอดจนท าให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 

2. การได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม.และระบบบริการสุขภาพของชุมชน จากการศึกษาพบว่าส่วน
ใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้รับค าแนะน าและการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจาก อสม .          
และควรจัดหาสิ่งสนับสนุนหรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ อสม.ในการปฏิบัติงานในหมู่บ้าน/ชุมชนมี ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน (ศสมช.)  

3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมหมอครอบครัว 
หรือ ทีมสหวิชาชีพอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานในชุมชน 

4. พัฒนาเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารทางด้านสุขภาพในชุมชนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ให้กับแกนน าสุขภาพครอบครัว อสม. และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ 

---------------------------------------------------------------------- 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการของการพัฒนาสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนา
สาธารณสุขที่ผ่านมาระบบบริการสุขภาพของไทยนั้นได้มีการพัฒนาตามล าดับ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประเทศ
ไทยได้มีพัฒนาการทางด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ
ได้มากขึ้น ส่งผลให้ในปัจจุบันพบว่าคนไทยมีค่าเฉลี่ยอายุยืนขึ้น ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในทศวรรษที่ผ่านมาและ
สังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยและเสียชีวิตเปลี่ยนจากโรคติดต่อเป็นหลักเปลี่ยนแปลงมาเป็น
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของมนุษย์ ได้แก่ โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ จากผลการส ารวจสุขภาพของคนไทย พบว่า มักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค
เรื้อรัง หรือกลุ่มที่รู้ว่าเป็นโรคเรื้อรังนั้นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมอาการของโรคและดูแลรักษาตนเองได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งภาวะดังกล่าวน ามาซึ่งภาวะทุพพลภาพในที่สุด ท าให้มีภาวะพ่ึงพิงในการด ารงชีวิต และมี
ผู้สูงอายุจ านวนเพิม่ข้ึนที่ต้องการได้รับการดูแลสุขภาพจากบุคคลในครอบครัวหรือสังคมต่อไป  

ด้วยสถานการณ์สุขภาพที่ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน                 
เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย            
และยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน พัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก การด าเนินงานสาธารณสุข
มูลฐานเพ่ือพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและพิทักษ์สิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพ  อสม.
ในการจัดการสุขภาพชุมชนได้ตามมาตรฐาน     เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
ชุมชนและพิทักษ์สิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ    และศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมิน
เทคโนโลยีระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ภายในทศวรรษต่อไป ทุกชุมชนจัดการระบบ
สุขภาพและพิทักษ์สิทธิได้ตามมาตรฐาน เพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชนด้านสุขภาพ” และได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์รองรับการด าเนินงานประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา อสม. ในการจัดการระบบ
สุขภาพชุมชนและพิทักษ์สิทธิ์ด้านสุขภาพของประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์สิทธิ์ด้านสุขภาพของชุมชน    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนารูปแบบ 
จัดการความรู้ นวัตกรรม และประเมินเทคโนโลยีระบบสุขภาพภาคประชาชน  กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชนรับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและชุมชนมีการจัดการระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง มีการบูรณาการงานสุขภาพภาค
ประชาชนให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับการปรับ
โครงสร้างและบทบาทภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในส่วนของการด าเนินงานที่ผ่านมา                  
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และได้มีการถ่ายทอดนโยบาย            
และแผนสู่การปฏิบัติให้แก่ผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการปรับแผนครึ่งปี เพ่ือประเมินสถานการณ์การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนที่ผ่านมาว่าเกิดผล
ผลิต ผลลัพธ์ใดบ้างกับชุมชนและประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชน
และการส่งเสริมให้ครอบครัวดูแลสุขภาพตนเองได้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนางานสุขภาพภาค
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ประชาชน ในฐานะที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพภาคประชาชน รับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนค าของบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
จ าเป็นต้องทราบข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงานเพ่ือใช้ประกอบการวางแผน จึงได้สนใจที่จะศึกษา                
เรื่องการศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ตามบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
- เพ่ือศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ 
- เพ่ือศึกษาสถานะสุขภาพของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เพ่ือศึกษาการได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม. และระบบบริการสุขภาพของชุมชน 
- เพ่ือศกึษาการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เป็นการศึกษาแบบเชิงส ารวจ (Survey study) โดยศึกษาสถานการณ์การดูแลสุขภาพด้วยตนเองของ
ครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยศึกษาในประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 - ศึกษาสถานะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว 
 - ศึกษาการได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม และระบบบริการสุขภาพของชุมชน  
 - ศึกษาภาพรวมของการดูแลสุขภาพของครอบครัวเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน 
3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ศึกษา คือ ครอบครัวในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 

6,233,840 ครัวเรือน (ข้อมูลอ้างอิงจากส านักงานสถิติแห่งชาติ http://stat.bora.dopa.go.th สืบค้นข้อมูล
วันที่ 6 ตุลาคม 2556) ผู้ศึกษาได้ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตร  n = N / [1+N(e2)] ของ Taro Yamane โดย
ขนาดของประชากร (N) เท่ากับ 6,233,840 ครัวเรือน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (e) เท่ากับ 5% 
หรือ 0.05 ได้จ านวนครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขั้นต่ าเท่ากับ 400 
ครัวเรือน  

3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
เพ่ือให้ข้อมูลที่เก็บได้สะท้อนถึงความหลากหลายและมีจ านวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของ

ประชากรในพ้ืนที่โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลายขึ้นตอน (Multi - Stage Radom Sampling) ผู้ศึกษาจึงได้
ก าหนดขนาดตัวอย่างจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 
4 เขตๆ ละ 1 จังหวัด รวม 4 จังหวัด ดังนี้ เขต 7 จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 8 จังหวัดหนองบัวล าภู เขต 9 จังหวัด
บุรีรัมย์ และเขต 10 จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะคัดเลือก 2 อ าเภอ และแต่ละอ าเภอจะคัดเลือก 
1 ต าบล โดยที่ 1 ต าบล จะคัดเลือก 2 หมู่บ้าน หลังจากนั้นจะท าการสุ่มเลือกตัวแทนครอบครัว จากหมู่บ้านๆ 
ละ 30 คน รวมประชากรกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 480 คน 
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4. นิยำมศัพท์ 

1. อสม. หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
2. ครอบครัว หมายถึง บุคคลทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ครัวเรือนเดียวกัน และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ร่วมกัน 
3. ปัญหาสุขภาพของครอบครัว หมายถึง ปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับสมาชิกอย่างน้อย 1 คน                 

ในครอบครัวประกอบด้วย 
3.1  การเจ็บป่วยเล็กน้อย ได้แก่ ไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ ปวดข้อ/เข่า/หลัง/ไหล่ และปวดท้อง/โรค

กระเพาะ 
3.2  โรคติดต่อ ได้แก่อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก วัณโรค และโรคเอดส์ 
3.3 โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต/นิ่ว ไขมันในเลือดสูง              

และ โรคมะเร็ง 
3.4  ปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ วิตก กังวล/เครียด ติดยา/สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง 

4. วิธีการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วย หมายถึง พฤติกรรมหรือวิธีการ
ปฎิบัติของครอบครัวเมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วย โดยวิธีการดูแลสุขภาพแบ่งตามการ
เจ็บป่วยต่อไปนี้ 
4.1 การเจ็บป่วยเล็กน้อย ได้แก่ ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ปรึกษา/ขอรับค าแนะน าจาก อสม. ใช้บริการ 

สุขภาพที่สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล 
4.2 การเจ็บป่วยรุนแรง เช่น ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ปรึกษา/ขอรับค าแนะน าจาก อสม. ใช้บริการ

สุขภาพที่สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล 
5. การส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของครอบครัว ได้แก่  การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม                     

เช่น พฤติกรรมการกินและดื่ม คุณค่าของอาหาร การออกก าลังกาย และการส่งเสริมสุขภาพทางจิต 
6. การได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม. ได้แก่ การได้รับข้อมูลด้านสุขภาพ การได้รับค าแนะน าและการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ จาก อสม.  การได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้นจาก อสม. การ
ได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน ฯลฯ จาก อสม. และการ
ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก อสม. 

7. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการกิจกรรมด้านสุขภาพชุมชน ได้แก่ ร่วมประชุมประชาคม/
วางแผน จัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน ร่วมกิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน 

 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 5.1 ใช้ข้อมูลประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนการด าเนินงานของกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชนในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ อสม. 

5.2 ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาครอบครัวในประเด็นต่อไปนี้ 
 -  สถานะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว 
 - วิธีการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 
 -  การได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม. และระบบบริการสุขภาพของชุมชน 
 - ภาพรวมของการดูแลสุขภาพของครอบครัวเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน 
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6.3 ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถน ามาใช้วางแผนในการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย และให้เกิด
ประโยชน์ต่อพัฒนางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและสามารถน าผลไปใช้ในการจัดท าข้อเสนอ 
เชิงนโยบายให้กับผู้บริหาร      
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง              

ของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง                
เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 สถานการณ์สุขภาพของครอบครัวไทยและการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว  
1.1  สถานการณ์สุขภาพของครอบครัวไทย 
1.2  การดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว 

ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตนเอง (Self care) 
2.1  ทฤษฏีการดูแลตนเอง (Self care) 
2.2  แนวคิดและทัศนะการดูแลตนเอง 

ส่วนที่ 3 แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
3.1  แนวคิดของการสาธารณสุขมูลฐาน 
3.2  แนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน 

ส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ส่วนที่ 1 สถำนกำรณ์สุขภำพของครอบครัวไทยและกำรดูแลสุขภำพตนเอง 

1.1 สถานการณ์สุขภาพของครอบครัวไทย 
ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญที่สุดสถาบันหนึ่งและยังเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดด้วย       

ซึ่งสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด มีความรักซึ่งกันและกัน เป็นสถาบันเบื้องต้นที่ให้การ
อบรมหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคล ตลอดจนเป็นแหล่งอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมจาก
ชนรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไป (รุจา ภู่ไพบูลย์, 2541) เนื่องจากในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางสังคมไทยได้
เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2552) ท าให้ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ สัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเริ่มเสื่อมถอยปัญหาที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลและกิจวัตร
สุขภาพครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากร ส่งผลให้ครอบครัวไม่สามารถด ารงบทบาท            
และหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ครอบครัวในชนบทส่วนใหญ่มีแต่
ผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมผู้สูงวัย โดยในปี พ.ศ. 2550 จ านวนประชากรผู้สูงอายุมี 7.02 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของประชากรทั้งหมด(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) และคาดการณ์จะเพ่ิมเป็น 
7.6 ล้านคน หรือร้อยละ 11.4 ในปีพ.ศ. 2553 ซึ่งจะเพ่ิมขึ้นอีกเท่าตัวในปี พ.ศ. 2573 (ส านักงาน               
สถิติแห่งชาติ, 2550;วิทยาลัยประกรศาสตร์,2550)จากการเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุของไทยจากอดีต
จนถึงปัจจุบันดังนั้นคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคิดเป็น             
ร้อยละ 10 ของประชากรมีอายุมากกว่า 60 ปี นอกจากนี้ขนาดของครอบครัวไทยยังมีแนวโน้มเป็นครอบครัว
เดี่ยวและมีขนาดเล็กลง มากขึ้น ทั้งนี้เพราะผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าให้พ่อและแม่ต้องออกนอกบ้าน               
เพ่ือหารายได้เ พ่ิมมากขึ้น โดยข้อมูลจ านวนสมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ย 5.6 คน ในปี พ .ศ .2503                     
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เป็น 4.4 คนต่อครอบครัวในปี พ.ศ.2541 และคาดว่าจะเป็น 3.4 คนต่อครอบครัวในปี พ.ศ.2558                
และผลของการพัฒนาเศรษฐกิ จยังท าให้ อัตราส่วนของการอย่าร้างมีสู งขึ้น โดยในปี  พ .ศ .2530                   
คิดเป็นร้อยละ 8.3 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 12.9 ในปี พ.ศ.2539 และร้อยละ 26ในปี พ.ศ.2548 (ส านักงาน
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว, 2548) 
 2) ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเสื่อมถอย ผลของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์  
โดยการเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจท าให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวเสื่อมถอยลง โดยในปี พ.ศ. 2539            
ดัชนีสัมพันธภาพความอบอุ่นในครอบครัวที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวด้วยความรัก                   
ความอบอุ่นสามารถด ารงและสืบทอดความเป็นครอบครัวไว้ได้ ซึ่งเคยอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ร้อยละ 80.85             
กลับมีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ 70.77 ในปี พ.ศ. 2545 (สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว, 
2548) 
 3) บุคคลในครอบครัวขาดคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีคุณภาพ สืบเนื่องจากทั้งปัจจัยภายนอก
และภายใน ถ้าครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่หลักได้อย่างสมบูรณ์ จะมีผลท าให้สมาชิกในครอบครัวเติบโต
ขึ้นมาโดยขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีคุณภาพ และไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ นอกจากนี้จากสถานการณ์
ปัจจุบันที่เป็นระบบทุนนิยมจะท าให้บุคคลมีการแก่งแย่งแข่งขัน ฉวยโอกาส เอาเปรี ยบ ใครดีใครได้                 
และเห็นแก่ตัว กระแสบริโภคนิยม ที่ส่งเสริมค่านิยมของความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย จึงท าให้ปัจจุบันสังคมไทย                   
มีปัญหาต่างๆมากมายที่รอการแก้ไข 

ดังนั้นผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวท าให้สังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งท าให้
มีปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงวัยตามมา เช่น การเกิดโรคเรื้อรังซึ่งประกอบด้วย โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคเครียด และโรคซึมเศร้า เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบันสังคมไทยยังมีปัญหา                 
เรื่องการอพยพย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองเพ่ือเข้ามาหางานท า ท าให้วิถีชีวิตและการด ารงชีพเปลี่ยนแปลงไป              
ผลที่ตามมาท าให้มีปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาด้าน
การศึกษาและสาธารณสุข โดยเฉพาะในเด็กวัยต่างๆ ปัญหาผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งในชนบท ปัญหาการอย่าร้าง เป็นต้น     
จากปัญหาดังกล่าวท าให้ครอบครัวไทยอยู่ในสถานะอ่อนแอ 

1.2 สุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว 
สุขภาพหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมสมดุล ทั้งทางกาย จิตใจ ทางสังคม 

และทางจิตวิญญาณ (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และอนุพงค์ สุจริยากุล,2543; สุชาติ โสมประยูร ,2543)              
ดังนั้นสุขภาพ จึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ 
ชีวภาพ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และอนุพงค์ สุจริยากุล , 2543)  
ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายของความสุขภาวะที่สมบูรณ์ ดังนี้ 

 - สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย หมายถึงร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีปัจจัย                   
ที่จ าเป็นเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ไม่มีอุปสรรคอันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 

 - สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต หมายถึงจิตใจที่มีความสุข รื่นเริง มีความเมตตา มีสติ สมาธิ ปัญญา 
ตลอดจนลดความเห็นแก่ตัวลงไปด้วย 

- สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีสันติภาพ มีความเป็นประชาสังคม มีระบบบริการที่ดี และระบบ
บริการเป็นกิจการทางสังคม 
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- สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ หมายถึง เป็นสุขภาวะที่เกิดจากการท าความดี หรือจิตสัมผัส
กับสิ่งที่มีค่าสูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความเมตตากรุณา การเข้าถึงพระรัตนตรัย เป็นต้น 

การดูแลสุขภาพของตนเองตามความหมายขององค์กรอนามัยโลกหมายถึงการด าเนินกิจกรรม                  
ทางสุขภาพด้วยตนเองของปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อนบ้าน กลุ่มผู้ร่วมงาน และชุมชน โดยมีความหมาย
รวมถึงการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค ตลอดจน            
การปฏิบัติตนหลังรับบริการ 

การดแูลสุขภาพตนเองเป็นกระบวนการซึ่งบุคคลปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
การค้นหาหรือรักษาโรคในระยะเริ่มแรกโดยการใช้แหล่งบริการสุขภาพ และยังรวมถึงแหล่งสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนบ้าน เพ่ือนที่ท างาน เครือข่ายต่าง ๆ ในสังคม และเน้นว่าผลจากการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งชุมชน เป็นพ้ืนฐานในการริเริ่มการดูแลสุขภาพตนเองของบุคคล นอกจากนี้ ปัจจัย                  
ด้านค่าใช้จ่าย ปัญหาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายของสถานบริการสาธารณสุขหรือหน่วยงาน ก็ยังเป็น
เหตุผลที่เก่ียวเนื่องกับการดูแลสุขภาพตนเองอีกด้วย 

การดูแลตนเองเป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลริเริ่มและกระท าในแนวทางของตนเพ่ือด ารงรักษาชีวิต 
ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่อันดีของตนเองการดูแลตนเองต้องมีแบบแผน เป้าหมาย ขั้นตอน ตลอดจน
ความต่อเนื่อง และเมื่อใดกระท าอย่างถูกต้องครบถ้วน จะท าให้มีประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของตนเอง            
เป็นการปฏิบัติกิจกรรม ที่บุคคลริเริ่มและกระท าด้วยตนเอง เพ่ือรักษาไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพและสวัสดิภาพของตน 
และเมื่อกระท าอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยให้โครงสร้างหน้าที่ และพัฒนาการด าเนินไปได้ถึงขีดสูงสุด
การที่บุคคลจะสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมนั้นต้องริเริ่มและปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง                
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้ คือ มีความรู้ ความช านาญ และความรับผิดชอบในการดูแลตนเอง
มีแรงจูงใจที่จะกระท าและมีความพยายามอย่างต่อเนื่องจนได้รับผลส าเร็จให้ความส าคัญกับการมีสุขภาพดี 
รับรู้พฤติกรรมการดูแลตนเอง สามารถลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ ให้กระท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ              
โดยมีข้อบกพร่องหรือการลืมน้อยที่สุดจนบรรลุผลส าเร็จตามต้องการมีก าลังใจและความตั้งใจสูง ตั้งแต่               
เริ่มปฏิบัติจนสิ้นสุด 

จากความหมายของการดูแลสุขภาพของตนเองที่กล่าวไว้โดยนักวิจัยต่างๆ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า
การดูแลสุขภาพตนเองต้องกระท าอย่างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยด้านต่างๆที่ท าให้ไม่สามารถกระท าอย่าง
ต่อเนื่องได้ เช่น เรื่องของหลักความรับผิดชอบต่อตนเอง แรงจูงใจ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง เป็นต้น                
ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คือกระบวนการในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพ่ือป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเอง              
ไม่เกิดการเจ็บป่วย ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพให้กับครอบครัว เครือข่ายทางสังคม และชุมชน ซึ่งเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลสุขภำพตนเอง (Self care) 

2.1 ทฤษฎีการดูแลตัวเอง (Self – care Theory) 
(Orem, 2001 : 47-49) เป็นแนวคิดท่ีอธิบายการดูแลตนเองของบุคคล และการดูแลบุคคลที่พ่ึงพา 

กล่าวคือ บุคคลที่มีวุฒิภาวะมีการเรียนรู้ในการกระท าและผลของการกระท าเพ่ือสนองตอบความต้องการดูแล
ตนเองที่จ าเป็น โดยการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อหน้าที่ หรือพัฒนาการของบุคคลเพ่ือคงไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพ             
และความผาสุก การกระท าดังกล่าวรวมไปถึงการกระท าเพ่ือบุคคลที่ต้องพ่ึงพาซึ่งสมาชิกในครอบครัว               
หรือบุคคลอื่น 
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๘ 
 

        แนวคิดของโอเร็ม  การดูแลตนเองเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระท าอย่างจงใจและมี เป้าหมาย                
ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการประกอบด้วย 2 ระยะสัมพันธ์กัน คือ 
           ระยะที่ 1 เป็นระยะของการประเมินและตัดสินใจ ในระยะนี้บุคคลจะต้องหาความรู้                 
และข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสะท้อนความคิด ความเข้าใจในสถานการณ์ และพิจารณาว่า
สถานการณ์นั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร มีทางเลือกอะไรบ้าง ผลที่ได้รับแต่ละทางเลือกเป็น
อย่างไร แล้วจึงตัดสินใจที่จะกระท า                            
            ระยะที่ 2 ระยะของการกระท าและประเมินผลของการกระท า ซึ่งในระยะนี้จะมีการแสวงหา
เป้าหมายของการกระท า ซึ่งเป้าหมายมีความส าคัญเพราะจะช่วยก าหนดทางเลือกกิจกรรมที่ต้องกระท า             
และเป็นเกณฑ์ที่จะใช้ในการติดตามผลของการปฏิบัติกิจกรรม   

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการกระท าการดูแลตนเองนั้น โอเร็ม เรียกว่า การดูแลตนเอง            
ที่จ าเป็น (Self-care requisites) ซึ่งเป็นความตั้งใจหรือเป็นผลที่เกิดได้ทันทีหลังการกระท า การดูแลตนเอง            
ที่จ าเป็นมี 3 อย่าง คือ การดูแลตนเองที่จ าเป็นโดยทั่วไป ตามระยะพัฒนาการ และเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบน
ทางด้านสุขภาพ  

2.2 แนวคิดและทัศนะการดูแลตนเอง  
การดูแลตนเอง ประกอบด้วยค าว่า “ดูแล” กับ “ตนเอง” ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน              

พ.ศ. 2525 ให้ความหมายดูแล คือ เอาใจใส่ ปกปักรักษา ปกครอง ตน คือ ตัว  (ตัวคน) เมื่อรวมค าว่า               
ดูแลตนเอง จึงหมายถึง เอาใจใส่ในตัวคนนั่นเอง หรือปกปัก ปกครองตนเอง การดูแลตนเองถูกอธิบาย                 
ในลักษณะของมโนทัศน์ กรอบแนวคิด รูปแบบ ทฤษฎีกระบวนการ การเคลื่อนไหว หรือปรากฏการณ์  
(Gantz,1990 อ้างใน อรสา พันธ์ภักดี 2542) ความหมายการดูแลตนเองจะต่างกันในแต่ละสาขาวิชาชีพ              
มีผู้ให้นิยามการดูแลสุขภาพของตนเอง มีดังนี้  

เลวิน (Levine Cited in Hill & Smith, 1985 : 8) กล่าวว่า การดูแลตนเองเป็นกระบวนการ            
ที่ บุคคลหนึ่งๆ ท าหน้าที่โดยตัวเองและเพ่ือตัวเอง ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพตลอดจนการสืบ                
ค้นหาโรคและการรักษาข้ันต้นด้วยตนเอง  

สไตเกอร์และลิบสัน (Steiger & Lipson, 1985 : 12) ให้ความหมายของการดูแลตนเองว่าเป็น 
กิจกรรมที่ริเริ่มกระท าโดย บุคคล ครอบครัว ชุมชน เพื่อให้บรรลุ หรือคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพให้ดีที่สุด  

นูริส (พิมพ์วัลย์ ปรีดาสวัสดิ์, 2530: 9; อ้างอิงจาก Noris) ให้ความหมายของการดูแลสุขภาพตนเอง 
คือ กระบวนการที่ประชาชนและครอบครัว มีโอกาสที่จะช่วยเหลือตนเองและรับผิดชอบตนเอง  ด้านสุขภาพ
อนามัย โดยพัฒนาศักยภาพความสามารถ เพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  
 สมจิต หนูเจริญกุล (2536 : 22-23) กล่าวว่า การดูแลตนเองหมายถึงการปฏิบัติในกิจกรรม               
ที่บุคคลริเริ่มและกระท าเพ่ือที่จะรักษาไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพและสวัสดิภาพของตน การดูแลตนเอง เป็นการกระท า
ที่จงใจ และมีเป้าหมาย (Deliberate Action) และเมื่อกระท าอย่างมีประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยให้โครงสร้าง
หน้าที่และพัฒนาการของแต่ละบุคคลด าเนินไปถึงขีดสูงสุด  

เพนเดอร์ (Pender, 1987 :150) กล่าวว่าการดูแลตนเองเป็นการปฏิบัติที่บุคคลริเริ่มและกระท า  
ในวิถีทางของตนเองเพ่ือด ารงรักษาชีวิต ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตน  
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๙ 
 

ส่วนที่ 3 แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 3.1 แนวคิดของการสาธารณสุขมูลฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (2529) ได้ให้ความหมายว่า “การสาธารณสุขมูลฐาน” 
เป็นกลวิธีทางสาธารณสุขที่เพ่ิมขึ้นจากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งมีอยู่ในระดับต าบลและหมู่บ้าน            
การสาธารณสุขเป็นวิธีการให้บริการสาธารณสุขที่ผสมผสานทั้ง ทางด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสภาพที่ด าเนินงาน โดยประชาชนเองซึ่งประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน
ด าเนินงานและประเมินผลโดย ได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐในด้านวิชาการ ข้อมูล ข่าวสาร การให้การศึกษา 
ฝึกอบรม และ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก” โดยการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เปลี่ยนบทบาทใหม่จากเดิมเป็นผู้บริการประชาชน (ผู้ให้) เปลี่ยนเป็น ผู้กระตุ้นให้ค าแนะน า และผู้สนับสนุน
ให้กับประชาชน แล้วให้ประชาชนเป็นผู้เริ่มบริการประชาชนด้วยตนเองและประชาชนที่จะเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนด้วยกันเอง กิจกรรมที่จะให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือช่วยเหลือบริการประชาชนกันเอง 
เรียกว่า กิจกรรมจ าเป็นของสาธารณสุขมูลฐานมี 14 กิจกรรม ได้แก่ 1. โภชนาการ 2. สุขศึกษา 3. จัดหา            
น้ าสะอาดและสุขาภิบาล 4. เฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น 5. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 6. รักษาพยาบาลเบื้องต้น                 
7. จัดหายาที่จ าเป็น 8. อนามัยแม่และเด็ก 9. สุขภาพจิต 10. สุขภาพฟัน 11. อนามัยและสิ่งแวดล้อม             
12. คุ้มครองผู้บริโภค 13. อุบัติเหตุและฟ้ืนฟูสภาพผู้พิการ 14. โรคเอดส์ การที่จะกระท ากิจกรรมเหล่านี้             
ได้ส าเร็จนั้น จะต้องใช้กลวิธีของสาธารณสุขมูลฐานหรือจะเรียกว่าหลักการของสาธารณสุขมูลฐานที่ส าคัญ                  
4 ประการ คือ 

1) การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งส าคัญตั้งแต่การเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมชุมชนการฝึกอบรมการติดตาม
ด าเนินกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามาร่วมช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข                
ทั้งด้านก าลังคน ก าลังเงิน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มิได้ หมายถึงชุมชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ             
ในการพัฒนา หากแต่หมายถึงประชาชนใน ชุมชนนั้นเองเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ทั้งนี้ โดยชุมชนมีความสามารถในการแยกแยะได้ว่าวิธี การแก้ไขปัญหาใดประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ ไขได้  วิธีการใดที่ อยู่ นอกเหนือความสามารถของชุ มชนก็จะต้องให้ เจ้ าหน้าที่ ของรั ฐ                 
หรือบุคคลภายนอกชุมชนเป็นผู้แก้ไขปัญหานั้น  

2) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคนิคและวิธีการใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานควรเป็นเทคนิควิธีการ 
ที่ง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก เหมาะสมกับแต่ละสภาพท้องถิ่นและประชาชนสามารถปฏิบัติได้ เทคนิควิธีการ                
ซึ่งหมายรวมตั้งแต่วิธีการค้นหาปัญหา ขบวนการในการแก้ไขปัญหา จนกระทั่งเทคนิคในการแก้ไขปัญหา              
โดยชุมชนเอง เช่น การใช้สมุนไพรในชุมชน การนวดไทยเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อยในชุมชนเป็นต้น เทคนิค
เหล่านี้ อาจเป็นภูมิความรู้เดิมในชุมชนที่ชุมชนมีการถ่ายทอดในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของตนเอง               
มาเป็นเวลาช้านานแล้ว เช่น การใช้ยาหรือแพทย์แผนไทยในการรักษาพยาบาลโรคง่าย ๆ บางอย่าง หรือเป็น
ภูมิความรู้ใหม่ที่ชุมชนได้เรียนรู้เพ่ิมเติมว่าเหมาะสมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาหากการเรียนรู้ไปยังอีกชุมชน
หนึ่งในลักษณะที่ประชาชนถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนกันเองอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยการสนับสนุน
ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยวิธีการที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ระหว่างหมู่บ้าน จะท าให้
ขบวนการเรียนรู้เหล่านี้เป็นไปโดยกว้างขวางรวดเร็วซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในการแก้ไขปัญหา                 
ของเขาเองประชาชนสามารถปฏิบัติได้ 
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   3) มีการปรับระบบบริการพ้ืนฐานของรัฐ เพ่ือรองรับการสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการของรัฐ
และระบบบริหารจัดการที่มีอยู่แล้วของรัฐจะต้องปรับให้เชื่อมต่อและรองรับงาน สาธารณสุขมูลฐานด้วย              
ทั้งนี้โดยมีความมุ่งหมาย ดังนี้  

- ต้องการให้เกิดการกระจายการครอบคลุมบริการให้ทั่วถึง  
- การกระจายทรัพยากรลงสู่มวลชน 
- การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ  

    4) การผสมผสานกับงานกระทรวงอ่ืน ๆ งานสาธารณสุขมูลฐานจะส าเร็จผลได้ต้อง ผสมผสาน
ท างานไปด้วยกันได้ทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขเองและกระทรวงอ่ืน ๆ  

3.2 แนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน 
ระบบสุขภาพภาคประชาชน คือการท าให้พ่ึงตนเองของประชาชนซึ่งการพ่ึงตนเองเป็นตัวเร่ง                     

ให้ประชาชนเข้มแข็งลดการพึ่งรัฐ และจะท าให้เกิดสุขภาพดีแบบพอเพียงซึ่งสุขภาพที่ดีจะ เกิดขึ้นได้เป็นหน้าที่
ของประชาชนทุกคนที่จะต้องดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ในการดูแลสุขภาพในชุมชน                
ในสังคม ดังนั้น ระบบสุขภาพภาคประชาชนจึงเป็นระบบที่เติมเต็มระบบสุขภาพของชาติ ระบบเดิม                
และเกิดเป็นระบบสุขภาพที่สมบูรณ์ขึ้น เพราะเป็นกลไกการ เชื่อมต่อระหว่างกลไกภาครัฐ กับภาคประชาชน   
ที่จะให้บรรลุผลการมีสุขภาพดี และลดค่าใช้จ่ายใน ระบบของสุขภาพลดลง  

ระบบสุขภาพภาคประชาชน หมายถึงกระบวนการที่สมาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้นมี  ความรู้ความ
เข้าใจ ร่วมมือกัน ดูแล และบริหารจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดีขั้นพ้ืนฐานด้วยตนเอง ด้วยการสนับสนุนองค์
ความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่จ าเป็นจากภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ, 2546, หน้า22) โดยองค์ประกอบของการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนา
สุขภาพของคนในชุมชน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ  

“คน”เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญในการพัฒนาใดๆก็ตามจะต้องมีคนที่อยู่ในชุมชนรวมตัวกัน 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท าอาจเริ่มจากคนกลุ่มหนึ่งอาจจะมากหรือน้อยก็ตามซึ่งมีความแตกต่าง  หลายกลุ่ม                
ต่างอาชีพ ต่างฐานะ ต่างความคิด ต่างเพศ ต่างวัย แต่มีจิตใจเดียวกันเพ่ือส่วนรวมและมีเป้าหมายร่วมกัน               
มีการขยายแนวร่วมออกไปเรื่อย ๆ  

“องค์ความรู้” ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้วิธีการ เทคโนโลยี            
ภูมิปัญญาและประสบการณ์จะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การถ่ายทอดและการกระจายความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในชุมชน  

“ทุน”เพ่ือการพัฒนาสุขภาพการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพจ าเป็นต้องอาศัยทุนที่เป็นตัว  เงิน และทุน             
ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทุนที่เป็นตัวเงินจะมีความหมายในลักษณะการเงิน 
การคลังด้านสุขภาพและการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือจัดการบริการ  ให้กับคนในชุมชนอย่างคุ้มค่า คุ้มเวลา               
ที่ท างานและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแต่ละชุมชน  สามารถแสวงหาแหล่งทุนได้ทั้งภายนอก                  
และภายในชุมชนน ามาบริหารจัดการให้เกิดผลก าไรแล้วน าดอกผลมาใช้ในการพัฒนาต่อไป  

นอกจากองค์ประกอบหลัก 3 ประการแล้วหัวใจส าคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน  คือ                   
การจัดการเพ่ือให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการในที่นี้  คือ                        
การปฏิบัติการประสานให้ความสมดุลเพ่ือการเคลื่อนไหวของปัจจัยคนองค์ความรู้หรือ  วิธีการท างาน และทุน
เพ่ือการพัฒนาสุขภาพ ให้เกิดการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของคนใน
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ชุมชนป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน แสดงเป็นแผนภาพเชิงแนวคิดองค์ประกอบระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนดังแผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที ่4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสถานะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัวการได้รับ
บริการด้านสุขภาพจาก อสม. และระบบบริการสุขภาพของชุมชนตลอดจนศึกษาภาพรวมของการดูแลสุขภาพ
ของครอบครัวเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชนซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาและช่วยให้การท าวิจัยครั้งนี้มีข้อมูลสนับสนุน เพ่ือใช้ในการอ้างอิง และสามารถรวบรวมใน
รายละเอียดได้ดังนี้ 

ทีมวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน (2545) ได้ท าวิจัยในการศึกษาปัญหา
สุขภาพและวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของครอบครัวทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ใน 
พ.ศ.2545การวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research)กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือครอบครัวไทย
ในเขตชนบท โดยกลุ่มตัวอย่างคัดจากภาคทั้ง 4 ภาคๆ ละ 3 จังหวัด รวม 12 จังหวัด แต่ละจังหวัดคัดเลือก   
1 อ าเภอ 2 ต าบล 4 หมู่บ้านๆละ 35 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 1,680 ครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่                
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.1 มีอายุเฉลี่ย 44.9 ปี ส่วนใหญ่แต่งงานและอยู่กับคู่สมรส ร้อยละ 71.9 
สถานภาพส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน ร้อยละ 61.9 การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 71.8 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 61.3 มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37.3 ความเพียงพอ             
ของรายได้อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 67.8 ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวเดียว ร้อยละ 74.6                
จ านวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ระหว่าง 4-5 คน ร้อยละ 46.0 สมาชิกในครอบครัวเป็น อสม. ร้อยละ 11.2 
ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน 
ที่มา : เมธีจันท์จารุภรณ์. (2545). ระบบสุขภาพภาคประชาชน(พิมพ์ครั้งที่ 4).กรุงเทพฯ : บริษัทเรดิเอชั่นจ ากัด. 
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1. ปัญหาสุขภาพของครอบครัว ประกอบด้วยการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 67.4 
ปวดคอ/เข่า/หลัง/ไหล่ ร้อยละ 64.5 ปวดท้อง/โรคกระเพราะ ร้อยละ 39.9 โรคติดต่อ ได้แก่ อุจจาระร่วง 
ร้อยละ 26.0 ไข้เลือดออก ร้อยละ 2.9 วัณโรค ร้อยละ 1.0 และโรคเอดส์ ร้อยละ 0.4 โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ 
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ18.0 โรคเบาหวาน ร้อยละ 7.9 โรคหัวใจ ร้อยละ 6.5 โรคไต/นิ้ว ร้อยละ 5.6             
ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 2.9 และโรคมะเร็ง ร้อยละ 1.1 อุบัติเหตุทั่วไป ร้อยละ 13.9 ปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่               
วิตกกังวล/เครียส ร้อยละ 30.3 ติดยา/สารเสพติด ร้อยละ 2.7 ติดสุราเรื้อรัง ร้อยละ 1.6 ปัญหาสุขภาพที่มี
ผลกระทบต่อครอบครัวในการด ารงชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายและด้านจิตใจ ร้อยละ 58.1 

2. วิธีการดูแลสุขภาพของครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วย จากการวิจัยพบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่  
ทราบวิธีการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเล็กน้อย ได้แก่ ไข้หวัด/คัดจมูก ร้อยละ 96.6 ปวดข้อ/เข่า/           
หลัง/ไหล่ ร้อยละ 93.3 ปวดท้อง/โรคกระเพาะ ร้อยละ 91.9 และเป็นไข้ ตัวร้อน ร้อยละ 97.8 โรคติดต่อ 
ได้แก่ ท้องร่วง/ท้องเดิน/ท้องเสีย ทราบวิธีป้องกัน ร้อยละ 89.1 ทราบวิธีรักษา ร้อยละ 89.5ไข้เลือดออก 
ทราบวิธีป้องกัน ร้อยละ 93.9 ทราบวิธีดูแลผู้ป่วย ร้อยละ 83.8 ทราบวิธีการป้องกันโรคเอดส์ ร้อยละ 86.8 
ทราบวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ร้อยละ 68.7 ทราบวิธีการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ 
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 64.9 โรคเบาหวาน ร้อยละ 66.9 อุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 92.3 สุขภาพจิต ได้แก่ 
ภาวะวิตกกังวล เครียส กลุ้มใจ ร้อยละ 91.4 วิธีการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยที่ครอบครัวส่วนใหญ่              
ไม่ทราบคือ ภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 55.1 ครอบครัวมียาสามัญประจ าบ้านไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย             
ร้อยละ 92.5 มีการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรค ร้อยละ 54.6 ครอบครัวได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
ผ่านทางโทรทัศน์มากท่ีสุด ร้อยละ 66.8 รองลงมาคือได้รับจาก อสม. ร้อยละ 59.8 และเจ้าหน้าทีสาธารณสุข 
ร้อยละ 55.6 ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาล ร้อยละ 99.6 เป็นบัตรทอง (30 บาท) ร้อยละ 89.9 
สถานบริการสาธารณสุขที่ครอบครัวส่วนใหญ่ใช้บริการได้แก่ สถานีอนามัย ร้อยละ 74.6 โรงพยาบาลรัฐ             
ร้อยละ 71.6 โรงพยาบาล/คลีนิกเอกชน ร้อยละ 29.8 และส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ ร้อยละ 93.1 

3. วิธีการดูแลสุขภาพของครอบครัวในภาวะปกติ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ งานวิจัย พบว่า 
ครอบครัวส่วนใหญ่กินอาหารครอบ  3 มื้อ ร้อยละ 71.0 กินผักสด/ผักพ้ืนบ้านร้อยละ 88.4                           
มีการนอนพักผ่อนที่เพียงพอ ร้อยละ 81.1 มีการดูแลลสุขภาพจิตด้วยการดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ร้องเพลง                 
ร้อยละ 55.4 ท ากิจกรรมผ่อนคลาย เช่น เดินเล่น นั่งเล่น เลี้ยงนก เลี้ยงปลา ไปเที่ยว ร้อยละ 50.1                
ในด้านการป้องกันโรค พบว่าครอบครัวน าบุตรหลานไปรับวัคซีนตามนัด ร้อยละ 93.2 การดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพคือ การกินอาหารไม่ตรงเวลา ร้อยละ 57.1 กินอาหารที่มี
ไขมันสูง ร้อยละ 73.7 กินอาหารสจัด ร้อยละ 62.6กินอาหารปรุงเสร็จ (อาหารถุง) ร้อยละ 70.1 การใช้ผงชู
รสในการปรุงอาหาร ร้อยละ 90.2 ไม่กินข้าวกล้อง/ข้าวซ้อมมือ ร้อยละ 72.7 การดื่มสุรา ร้อยละ 57.5            
ไม่ออกก าลังหรือนานๆครั้ง ร้อยละ 80.2 ติดบุหรี่ ร้อยละ 53.1 ไม่สวมหมวกกันนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์ 
ร้อยละ 68.3 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์ ร้อยละ 54.3 ไม่ตรวจสุขภาพประจ าปี 58.7 

อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ (2539) ความสามารถในการดูแลตนเองกับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ                    
เขตชนบท อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 213 คน                    
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง และแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความสามารถในการดูแลตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.5939 
(p<0.001)  
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2. เปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตามปัจจัยพ้ืนฐาน  2.1 ผู้สูงอายุ                 
มีความสามารถในการดูแลตนเองแตกต่างกันตามปัจจัยพ้ืนฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.01 ได้แก่ 
ระดับการศึกษา และลักษณะการพักอาศัย และที่ระดับ 0.05 ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของ ผู้สูงอายุในครอบครัว 
2.2 ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองไม่แตกต่างกันตามปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ รายได้ สถานภาพสมรส 
การเป็นเจ้าของบ้าน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3. เปรียบเทียบ ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ                       
ตามปัจจัยพ้ืนฐาน 3.1 ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพแตกต่างกันตามปัจจัยพ้ืนฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                     
ที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ระดับการศึกษา การเป็นเจ้าของบ้าน และบทบาทหน้าที่ ของผู้สูงอายุในครอบครัว และที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ รายได้ สถานภาพสมรส 3.2 ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพ ไม่แตกต่างกันตามปัจจัยพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ลักษณะการพักอาศัย และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ผู้วิจัยได้ มีข้อเสนอแนะให้พยาบาลควรมีบทบาท
ในการให้ความรู้  กระตุ้นให้ดูแลผู้สูงอายุให้ความส าคัญในการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง                  
ของผู้สูงอายุ โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาและคงไว้ซึ่งความสามารถในการดูแลตนเอง       
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งค าแนะน าวิธีการ ป้องกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง           
คู่สมรส และบุตรหลาน ควรให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ ความรัก ความอบอุ่นแก่ผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวตาม ศักยภาพของตน เพ่ือส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจ               
ในตนเอง และเห็นคุณค่าของการด ารงชีวิตอย่าง มีคุณค่าต่อไป  

จากการศึกษาของ ฤทัยชนก กุลสืบ และวรัญญา เชื้อทอง (2550)ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในต าบลห้วยกระเจาอ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
250 คน ด าเนินการศึกษาเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างที่อ่านหนังสือได้ตอบกลับมา น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่า ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test และ 
F-test การวิจัยครั้งนี้ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ผลของการศึกษาได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัวมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีโรคประจ าตัว ดังนั้น ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนที่นอกเหนือจากตัวอย่างที่มีโรค
ประจ าตัวและกลุ่มอ่ืนๆ ควรให้กลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัวนั้นๆถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การปฏิบัติตน 
การดูแลตนที่ถูกต้องและเหมาะสมแทนบุคคลากรทางการแพทย์ เพราะการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงและ
การปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนเข้าใจ จะท าให้ประชาชนได้รับความรู้ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
และตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย 

2. ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพมีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ดังนั้นใน
การวางแผนการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนควรสนับสนุนให้ประชาชนได้รับรู้ถึง
ประโยชน์การดูแลสุขภาพตนเองมากที่สุดด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมความถนัดและเกิดความถูกต้อง
มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความตระหนักและสามารถตัดสินใจปฏิบัติตนได้ถูกต้องด้วยตนเอง จนเป็นนิสัยติดตัว
ตลอดไป ซึ่งจะท าให้เกิดผลของพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพท่ีถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ตนเอง 

3. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพตนเองในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินการร่วมกัน สามารถที่จะด าเนินงานที่ประสานสอดคล้องกันได้ในทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
เกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นและควรให้บริการความรู้โดยการ
แนะน าเรื่องการดูแลสุขภาพไปด้วย เพื่อที่จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีกำรศึกษำ  
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพ่ือศึกษาการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดการเจ็บป่วย วิธีการดูแลสุขภาพ
สมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของครอบครัว การได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม .
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมด้านสุขภาพชุมชนของครอบครัว ในการวิจัยจะท าการเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการใช้แบบสอบถามตัวแทนของครอบครัว 
 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร 
ประชากรในการท าวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครอบครัวในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย มีจ านวนทั้ งสิ้น  6 ,233,840 ครัว เรือน (ข้อมูลดั งกล่าวอ้างอิงจากส านักงานสถิติแห่ งชาติ 
http://stat.bora.dopa.go.th สืบคน้ข้อมูลวันที่ 6 ตุลาคม 2556) 

กำรสุ่มตัวอย่ำง 
กำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงและข้ันตอนกำรสุ่มตัวอย่ำง 

ผู้วิจัยได้ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร ยามาเน  (Taro Yamane, 1973 : 125) 
 

สูตร                         
 
         

เมื่อ   n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
     N  แทน  ขนาดของประชากร 
           e  แทน  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 5% หรือ 0.05 

แทนค่าในสูตร  n =          6,233,840 
                        1+6,233,840(0.05)2 
    n = 399.97 ประมาณ 400  

 
ในการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตร n = N / [1+N(e2)] ของ 

Taro Yamane โดยขนาดของประชากร (N) เท่ากับ 6,233,840 ครัวเรือน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
(e) เท่ากับ 5% หรือ 0.05 ได้จ านวนครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือขั้นต่ า
เท่ากับ 400 ครัวเรือน เพ่ือให้ข้อมูลที่เก็บได้สะท้อนถึงความหลากหลายและมีจ านวนมากพอที่จะเป็นตัว
แทนที่ดีของประชากรผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามเขตตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 4 เขตๆ ละ 1 จังหวัด รวม 4 จังหวัด เพ่ือความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลจึงได้ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลจังหวัดละ 120 ครอบครัว ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
จึงมีทั้งสิ้น รวม 480 ครัวเรือน 
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วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 

ในการสุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาได้มีการคัดเลือกให้มีการกระจายครอบคลุมในทุกเขตตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  
(Multi-Stage Random Sampling) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 สุ่มจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เขตตรวจราชการละ 1 
จังหวัด รวม 4 จังหวัด ดังนี้  

  เขต 7    ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  เขต 8   ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล าภู 
  เขต 9   ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เขต 10 ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร 
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มอ าเภอ จากจังหวัดที่ถูกสุ่มในขั้นตอนที่ 1 โดยการสุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 2 อ าเภอ ได้

อ าเภอพ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 8 อ าเภอ 
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มต าบล จากอ าเภอที่ถูกสุ่มในขั้นตอนที่ 2 โดยการสุ่มตัวอย่างอ าเภอละ 1 ต าบล 

(ต าบลจัดการสุขภาพ) ได้ต าบลที่เป็นพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนรวม 8 ต าบล 
ขั้นตอนที่ 4 สุ่มหมู่บ้าน จากต าบลที่ถูกสุ่มในขั้นตอนที่ 3 โดยการสุ่มตัวอย่างต าบลละ 2 หมู่บ้าน 

ดังนั้น จะได้พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน 
ขั้นตอนที่ 5 สุ่มครอบครัว จากต าบลที่ถูกสุ่มในขั้นตอนที่ 4 โดยการสุ่มตัวอย่างหมู่บ้านละ 

30 ครอบครัว ดังนั้นจะได้ตัวแทนครอบครัวในการเก็บข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 480 ครอบครัว 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  

ตำรำงท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลที่เก็บได้ตามเป้าหมาย จ าแนกรายจังหวัด 
จังหวัด เป้ำหมำย จ ำนวนที่เก็บได้ ร้อยละ 

1. กาฬสินธุ์ 120 120 100 
2. มุกดาหาร 120 120 100 
3. หนองบัวล าภู 120 120 100 
4. บุรีรัมย์ 120 120 100 

รวม 480 480 100 
  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยได้ตรวจสอบเอกสารแนวคิดและทฤษฎี 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ความหมายของการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง แนวคิดและบทบาทการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างมีลักษณะค าถามเป็นแบบ                         
ให้เลือกตอบหรือเติมข้อความที่เป็นจริง ประกอบด้วย 4 สว่นดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นค าถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะทางด้านประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว รวม 8 ข้อ 

  ส่วนที่ 2 สถานะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว โดยแบ่งเป็นค าถามดังต่อไปนี้  



๑๖ 
 

  - การเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การเจ็บป่วยเล็กน้อย 
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ปัญหาสุขภาพจิตและความพิการ และโรคอ่ืนๆ รวม 20 อาการ/โรค   

  - วิธีการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว เป็นค าถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ
เมื่อเกิดการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ การเจ็บป่วยเล็กน้อย การเจ็บป่วยรุนแรง ค าถามที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกก าลังกาย ด้านอารมณ์ ตลอดจน
ค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ และการติดบุหรี่หรือสารเสพติด รวม 15 ข้อ 

  ส่วนที่ 3 การได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม.และระบบบริการสุขภาพของชุมชน เป็น
ค าถามที่เกี่ยวกับ การได้รับบริการสุขภาพจาก อสม. ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า การถ่ายทอด
ความรู้ การบริการสุขภาพเบื้องต้น การเยี่ยมบ้านจาก อสม. และการได้รับบริการสุขภาพจากระบบบริการ
สุขภาพของชุมชน ได้แก่ มีศสมช.หรือจุดให้บริการด้านสุขภาพโดย อสม. มีการเฝ้าระวังปัญหาสาธารณสุข และ
มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของชุมชน รวม 8 ข้อ 

  ส่วนที่ 4 ภาพรวมของการดูแลสุขภาพของครอบครัวเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ
ของชุมชน เป็นค าถามที่เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน                
ได้แก่ การร่วมประชุมประชาคม/วางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน และการร่วม
กิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน เช่น การร่วมจัดกิจกรรมเฝ้าระวังคัดกรองด้านสุขภาพ การร่วมจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี การร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชนและการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ความรู้สุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ                  
ของ อสม.  และข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของ อสม.ในชุมชน รวม 7 ข้อ 

เมื่อทีมวิจัยสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหา (Content validity) และได้มีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญ 
 
กำรวัดตัวแปร  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีการวัดตัวแปร ดังต่อไปนี้ 
1.ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
วิธีกำรวัดตัวแปร เพศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ จ านวนชาย และหญิง 
วิธีกำรวัดตัวแปร อายุ แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ น้อยกว่า 30 ปี, 31-45 ปี, 46-60 ปี,61 ปี                 

ขึ้นไป 
วิธีกำรวัดตัวแปร สถานภาพสมรส แบ่งออกเปน็ 3 ระดับคือโสด, คู,่หม้าย/หย่า/แยกกันอยู ่
วิธีกำรวัดตัวแปร สถานภาพในครอบครัว แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือหัวหน้าครอบครัว ,                  

สามี/ภรรยาของหัวหน้าครอบครัว, สมาชิกในครอบครัว, อ่ืนๆ 
วิธีกำรวัดตัวแปร ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ระดับคือไม่ได้เรียน , ประถมศึกษา, 

มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., อนุปริญญา/ปวส., ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
วิธีกำรวัดตัวแปร อาชีพแบ่งออกเป็น 6 ระดับคือไม่ได้ประกอบอาชีพ, เกษตรกรรม, รับจ้างทั่วไป, 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, อ่ืนๆเช่น การเมืองท้องถิ่น, ก าลังศึกษา,พระภิกษุ 
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วิธีกำรวัดตัวแปร รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 
บาท, 3,001 – 5,000 บาท, 5,001 – 10,000 บาท, 10,001 – 15,000 บาท, มากกว่า 15,000 บาท 

วิธีกำรวัดตัวแปร จ านวนสมาชิกในครอบครัวแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือจ านวนสมาชิก 1-3 คน, 
4-6 คน, 7-9 คน, มากกว่า 9 คน 

2. ปัญหำสุขภำพของครอบครัว 
2.1  อาการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว ในรอบ 1 ปี 
2.2  การเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด ปวดกล้ามเนื้อ/ปวดท้อง/โรคกระเพาะ 
2.3  โรคติดต่อ เช่น อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก วัณโรค ฯลฯ 
2.4  โรคไม่ติดต่อ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต/นิ่ว ไขมันในเลือดสูง  

โรคมะเร็ง 
2.5  ปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตก กังวล/เครียด ติดยา/สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง 
2.6  พิการ และอ่ืนๆ เช่นโรคเก่ียวกับ ข้อ และกระดูก 

วิธีกำรวัดตัวแปร แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
๑. มีปัญหาสุขภาพ หมายถึง สมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1 คน มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรค                

    หรืออาการดังกล่าว 
๒. ไม่มีปัญหาสุขภาพ หมายถึง ไม่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย  

3.วิธีกำรดูแลสุขภำพของสมำชิกในครอบครัว 
3.1 วิธีการดูแลสุขภาพเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้แก่  

- ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ซื้อยากินเอง เช็ดตัวลดไข้ ปฐมพยาบาล ฯลฯ 
- ปรึกษา/ขอรับค าแนะน าจากอสม. 
- ใช้บริการสุขภาพที่สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล 
- อ่ืนๆ 

3.2 วิธีการดูแลสุขภาพเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยรุนแรง 
- ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ซื้อยากินเอง เช็ดตัวลดไข้ ปฐมพยาบาล ฯลฯ 
- ปรึกษา/ขอรับค าแนะน าจากอสม. 
- ใช้บริการสุขภาพที่สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล 
- อ่ืนๆ 

วิธีกำรวัดตัวแปร แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 
๑. ทราบวิธีการดูแล หมายถึง ครอบครัวสามารถดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดโรคหรืออาการดังกล่าว 
๒. ไม่ทราบวิธีการดูแล หมายถึง ครอบครัวไม่สามารถดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดโรคหรืออาการดังกล่าว 

 
4. กำรส่งเสริมสุขภำพของครอบครัว 

4.1  การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการรับประทานอาหาร ได้แก่  
- การรับประทานอาหารรสชาดใดเป็นประจ า เช่น รสจัด รสชาดกลางๆ รสจืด 
- การรับประทานผักและผลไม้ เช่น ทุกวัน, 2-3 วันครั้ง, นานๆครั้ง 
- การรับประทานอาหารประเภทใดเช่น ต้มนึ่งแกง ผัดทอด สุกๆดิบๆ ย่าง 
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วิธีกำรวัดตัวแปร แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 
๑. ทราบการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทราบ
ประโยชน์ของการกินอาหารในรสชาดต่าง ประโยชน์ของผักผลไม้ และประเภทของอาหาร 
๒. ไม่ทราบการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ หมายถึง สมาชิกในครอบครัวไม่ทราบ
ประโยชน์ของการกินอาหารในรสชาดต่าง ประโยชน์ของผักผลไม้ และประเภทของอาหาร 

4.2  การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการออกกลังกายสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ๓ครั้ง 
วิธีกำรวัดตัวแปร แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ  
๑. ออก หมายถึง การออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ๓ครั้ง 
๒. ไม่ออก หมายถึง ไม่การออกก าลังกายหรือออกก าลังกายน้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง 

4.3  การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านวิธีการพักผ่อนจิตใจเช่นนั่งสมาธิสวดมนต์ท าบุญ 
 วิธีกำรวัดตัวแปร แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ  

๑. ท าหมายถึง นั่งสมาธิสวดมนต์ท าบุญ 
๒. ไม่ท าหมายถึง ไม่นั่งสมาธิสวดมนต์ท าบุญ 

4.4  การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว ด้านการดื่มสุ ราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  บุหรี่                   
หรือสารเสพติด  

 วิธีกำรวัดตัวแปร แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ  
๑. ด่ืม/สูบหมายถึง การดื่มสุราและสูบบุหรี่ 
๒. ไม่ดื่ม/ไม่สูบหมายถึง ไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่ 

 
5. กำรได้รับบริกำรด้ำนสุขภำพจำกอสม. และระบบบริกำรสุขภำพของชุมชน 

5.1  การได้รับบริการสุขภาพจากอสม.ได้แก่ 
- ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากอสม. 
- ได้รับค าแนะน าและการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจากอสม. 
- ได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้นจากอสม.เช่นปฐมพยาบาลการส่งต่อ 
- ได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพเช่นวัดความดันโลหิตตรวจเบาหวานฯลฯ จากอสม. 
- ได้รับการเยี่ยมบ้านจากอสม. 

 วิธีกำรวัดตัวแปร แบ่งออกเปน็ 2 ระดับคือ  
๑. ได้รับ หมายถึง การได้รับบริการด้านต่างๆ จาก อสม. 
๒. ไม่ได้รับ หมายถึง การไม่ได้รับบริการด้านต่างๆ จาก อสม. 

5.2 การได้รับบริการสุขภาพจากระบบบริการสุขภาพของชุมชน ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนมีศสมช. 
หรือจุดให้บริการด้านสุขภาพโดยอสม. ที่สามารถไปใช้บริการได้สะดวก 

- มีการเฝ้าระวังปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชนเช่นก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายการตรวจ
สารปนเปื้อนในอาหารฯลฯ 

- มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนเช่นออกก าลังกายจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ ฯลฯ 
 วิธีกำรวัดตัวแปร แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ  

๑. ได้รับหมายถึง การได้รับบริการด้านต่างๆ จากระบบบริการสุขภาพของชุมชน 
๒. ไม่ได้รับ หมายถึง การไม่ได้รับบริการด้านต่างๆ จากระบบบริการสุขภาพของชุมชน 
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6. กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรจัดกิจกรรมด้ำนสุขภำพของชุมชน 

6.1  ร่วมประชุมประชาคม/วางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน 
6.2  ร่วมกิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน ได้แก่ 

- ร่วมจัดกิจกรรมเฝ้าระวังคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดัน โลหิต ตรวจน้าตาลใน 
ปัสสาวะ 
- ร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เช่น รณรงค์ ก าจัดลูกน้ายุงลาย รณรงค์ท า

ความสะอาดชุมชน ฯลฯ 
- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น ออกก าลังกาย ฯลฯ 
- ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้สุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัว 

 วิธีกำรวัดตัวแปร แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ  
๑. มี หมายถึง การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน 
๒. ไม่มี หมายถึง การไม่มีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. วางแผนและจัดท าแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือชี้แจงรายละเอียดแผนการเก็บ

ข้อมูลพื้นที่เปา้หมายเพื่อขอความร่วมมือจังหวัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถาม วิธีการเก็บข้อมูลแก่ผู้ประสานงานจังหวัด 
4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และติดตามสนับสนุนการเก็บข้อมูลของแต่ละจังหวัด 
5. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบสอบถามทุกชุด ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีข้ันตอนในการด าเนินงานดังนี้ 
1. น าแบบสอบถามมาลงรหัสข้อมูลตามคู่มือลงรหัส 
2. บันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for window (Statistical 

Package for the Social Science for window) โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ได้แก่     
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทที่ 4 
ผลกำรศึกษำ 

 
ผลการศึกษาสามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 สถานะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว  
ส่วนที่ 3 การได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม. และระบบบริการสุขภาพของชุมชน   
ส่วนที่ 4 ภาพรวมของการดูแลสุขภาพของครอบครัวเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.1๐                   
มีอายุระหว่าง 46 – 60 ปี ร้อยละ  32.5๐ มีสถานภาพสมรสแบบ คู่/สมรส ร้อยละ 69.0๐ส่วนใหญ่               
เป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 46.4๐ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 65.1๐ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 65.2๐ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 29.9๐              
และส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 6 คน ร้อยละ 61.9๐ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 157 32.90 
หญิง 320 67.10 

อำยุ   
น้อยกว่า 30 ปี 75 15.60 
31 – 45 ปี 132 27.50 
46 – 60 ปี 156 32.50 
61 ปีขึ้นไป 117 22.40 

สถำนภำพสมรส   
โสด 60 12.50 
คู ่ 331 69.00 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 89 18.50 

สถำนภำพในครอบครัว   
หัวหน้าครอบครัว 220 46.40 
สามี/ภรรยาของหัวหน้าครอบครัว 125 26.40 
สมาชิกในครอบครัว 127 26.80 
อ่ืนๆ  2 0.40 
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ตำรำงท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับกำรศึกษำ   
ไม่ได้เรียน 10 2.10 
ประถมศึกษา 311 65.10 
มัธยมศึกษาตอนต้น 66 13.80 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 78 16.30 
อนุปริญญา/ปวส. 6 1.30 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 7 1.50 

อำชีพ   
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 36 7.70 
เกษตรกรรม 305 65.20 
รับจ้างทั่วไป 64 13.70 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 39 8.30 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 1.50 
อาชีพอ่ืนๆ เช่น การเมืองท้องถิ่น ก าลังศึกษา  
และพระภิกษุ เป็นต้น 

17 3.60 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ไม่เกิน 3,000 บาท 125 26.5๐ 
3,001 – 5,000 บาท 124 26.3๐ 
5,001 – 10,000 บาท 141 29.9๐ 
10,001 – 15,000 บาท 34 7.2๐ 
มากกว่า 15,000 บาท 47 10.0๐ 

จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว   
1 – 3 136 28.30 
4 – 6 297 61.90 
7 – 9  36 7.50 
มากกว่า 9 11 2.30 

 
ส่วนที่ 2 สถำนะสุขภำพและกำรดูแลสุขภำพของครอบครัว 

จากการศึกษา พบว่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วย
เล็กน้อย เช่น ไข้หวัด ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง หรือโรคกระเพาะ ร้อยละ 66.67 รองลงมาป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อ ร้อยละ 45.21 เช่น โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 18.96 โรคไต/นิ ่ว ร้อยละ 5.21 และ
โรคเบาหวาน ร้อยละ 5.00 และปัญหาด้านสุขภาพจิตและความพิการในจ านวนที่เท่ากัน ร้อยละ 7.05 

วิธีดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย ส่วนใหญ่เข้ารับบริการที่สถานพยาบาล เช่น 
รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล ร้อยละ 77.50 รองลงมา คือดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น การซื้อยากินเอง เช็ดตัว
ลดไข้ ปฐมพยาบาล ฯลฯ  ร้อยละ 48.96 และขอค าปรึกษา/ขอรับค าแนะน าจากอสม.ร้อยละ 47.71  
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เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยรุนแรง พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการจากสถานพยาบาลเป็น

หลัก ร้อยละ 83.33 รองลงมาคือขอค าปรึกษา/ค าแนะน าจาก อสม.และดูแลสุขภาพตนเอง เช่น ซื้อยากินเอง 
เช็ดตัวลดไข้ ปฐมพยาบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 35.42 และร้อยละ 20.63 ตามล าดับ รายละเอียดได้ดังตารางที่ 3 
ตำรำงที่ 3 ร้อยละของสถำนะสุขภำพและกำรดูแลสุขภำพของครอบครัวจ ำแนกตำมปัญหำสุขภำพ                  
และ วิธีกำรดูแลสุขภำพของสมำชิกในครอบครัว 

ปัญหำสุขภำพของครอบครัว    จ ำนวน ร้อยละ 
1. ในรอบ 1 ปีสมำชิกในครอบครัวมีอำกำรเจ็บป่วยด้วยอำกำร/โรค (N=480)   

- เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด ปวดกล้ามเนื้อ/ปวดท้อง/โรคกระเพาะ 312  65.00 
- โรคติดต่อ เช่น อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก วัณโรค ฯลฯ 10    2.08 
- โรคไม่ติดต่อ 217  45.21 
 ความดันโลหิตสูง   91  18.96 
 โรคเบาหวาน  24   5.00 
 โรคหัวใจ  23   4.79 
 โรคไต/นิ่ว  25   5.21 
 ไขมันในเลือดสูง  7   1.46 
 โรคมะเร็ง  7   1.46 

- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล/เครียด ติดยา/สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง 33   6.88 
- พิการ       33   6.88 

  - อ่ืนๆ เช่น โรคเก่ียวกับ ข้อ และกระดูก    13   2.78 
2. วิธีกำรดูแลสุขภำพของสมำชิกในครอบครัว (N=480)   
    2.1 สมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย    

- ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ซื้อยากินเอง เช็ดตัวลดไข้ ปฐมพยาบาล ฯลฯ   235 48.96 
-  ปรึกษา/ขอรับค าแนะน าจาก อสม.   229 47.71 
-  ใช้บริการสุขภาพที่สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล 372 77.50 
-  อ่ืนๆ 7 1.46  

    2.2 สมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยรุนแรง   
-  ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ซื้อยากินเอง เช็ดตัวลดไข้ ปฐมพยาบาล ฯลฯ   99 20.63 
-  ปรึกษา/ขอรับค าแนะน าจาก อสม.   170 35.42 
-  ใช้บริการสุขภาพที่สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล 400 83.33 
-  อ่ืนๆ 10 2.08 

 
 
 
 
 



๒๓ 
 

             3.การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว ด้านการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และด้านจิตใจ 
     3.1) การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว ด้านการรับประทานอาหาร 

- รสชาติของอาหารที่รับประทานเป็นประจ า พบว่า ส่วนใหญ่รับประทานอาหาร 
รสชาติกลาง ๆ คิดเป็นร้อยละ 76.25 รองลงมารสจืด 13.54 และ รสจัด ร้อยละ 8.75 

- การรับประทานผักและผลไม้ พบว่า ส่วนใหญ่รับประทานทุกวัน คิดเป็นร้อยละ
64.58 รองลงมา 2-3 วัน/ครั้ง ร้อยละ 30.63 และนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 2.71 

- ประเภทของอาหารที่ที่รับประทานเป็นประจ า พบว่า ส่วนใหญ่รับประทานอาหาร 
ประเภท ต้มนึ่งแกง คิดเป็นร้อยละ 88.54 รองลงมา ผัด ทอด ร้อยละ 7.29 และ สุก ๆ ดิบๆ ร้อยละ 1.67
รายละเอียดได้ดังตารางที่ 4 
 

ตำรำงท่ี 4 รอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านอำหำร 
กำรส่งเสริมสุขภำพของครอบครัว    จ ำนวน ร้อยละ 

ครอบครัวมีการรับประทานอาหารรสชาติใดเป็นประจ า   
- รสจัด 42 8.75 
- รสชาติกลางๆ 366 76.25 
- รสจืด 65 13.54 

ครอบครัวมีการรับประทานผักและผลไม้   
- ทุกวัน 310 64.58 
- 2-3 วันครั้ง 147 30.63 
- นานๆ ครั้ง 13 2.71 

ครอบครัวมีการรับประทานอาหารประเภทใด    
- ต้ม นึ่ง แกง 425 88.54 
- ผัด ทอด 35 7.29 
- สุกๆดิบๆ  8 1.67 
- ย่าง 7 1.46 

 
       3.2) การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการออกก าลังกาย และด้านจิตใจ 
                 ด้านการออกก าลังกายสมาชิกครอบครัวส่วนใหญ่ออกก าลังกายสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 83.13  
                 ด้านจิตใจส่วนใหญ่สมาชิกครอบครัวมีวิธีการพักผ่อนจิตใจ เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ ท าบุญ คิด
เป็นร้อยละ 90.63 นอกจากนั้นสมาชิกครอบครัวในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และติดสูบบุหรี่หรือสารเสพติด ร้อยละ 61.25 และ 57.71 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ตารางที่ 5 รอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการออก 
     ก าลังกายและด้านจิตใจ 

กำรส่งเสริมสุขภำพของครอบครัว    จ ำนวน ร้อยละ 
1) ครอบครัวมีการออกก าลังกายสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง   

- ใช่ 399 83.13 
- ไม่ใช่ 41 8.54 

2) ครอบครัวมีวิธีการพักผ่อนจิตใจ เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ ท าบุญ  
- ใช่ 435 90.63 
- ไม่ใช่ 41 8.54 

3) มีคนในครอบครัวดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์    
- มี 182 37.92 
- ไม่มี 294 61.25 

2.3.7 มีคนในครอบครัวติดบุหรี่ หรือสารเสพติด   
- มี 197 41.04 
- ไม่มี 277 57.71 

 
ส่วนที่ 3 กำรได้รับบริกำรด้ำนสุขภำพจำก อสม. และระบบบริกำรสุขภำพของชุมชน 

 3.1 การได้รับบริการสุขภาพจากอสม. สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
         การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 96.67 ของครอบครัวได้รับ

ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจาก อสม. 
       การได้รับค าแนะน าและการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ  พบว่า ร้อยละ 96.25 ได้รับ

ค าแนะน าและการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจาก อสม. 
       การได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้น เช่น ปฐมพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย พบว่า ส่วนใหญ่ของ

ครอบครัวคือ ร้อยละ 85.83 ได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้นจากอสม. 
       การได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน ฯลฯ พบว่า ส่วน

ใหญ่ของครอบครัวคือร้อยละ 93.33 ได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพจาก อสม. 
       การได้รับการเยี่ยมบ้าน พบว่า ส่วนใหญ่ของครอบครัวคือร้อยละ 87.50 ได้รับการเยี่ยมบ้าน

จาก อสม. 
 3.2 การได้รับบริการสุขภาพจากระบบบริการสุขภาพของชุมชน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

      หมู่บ้าน/ชุมชนมีศสมช.หรือจุดให้บริการด้านสุขภาพโดยอสม.ที่สามารถไปใช้บริการได้สะดวก 
พบว่า ส่วนใหญ่คือร้อยละ 85.83 ของหมู่บ้าน/ชุมชนมี ศสมช. หรือจุดให้บริการด้านสุขภาพโดย อสม. 

      การเฝ้าระวังปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การตรวจสาร
ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ พบว่า ส่วนใหญ่คือร้อยละ 97.71 ของหมู่บ้าน/ชุมชนมีการเฝ้าระวังปัญหา
สาธารณสุข 

      การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น ออกก าลังกาย รณรงค์ด้านสุขภาพ ฯลฯ 
พบว่า ส่วนใหญ่คือร้อยละ 87.92 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 
รายละเอียดดังตารางที่ 6  



๒๕ 
 

ตำรำงที่ 6 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมกำรได้รับบริกำรด้ำนสุขภำพจำก อสม . และระบบบริกำร
สุขภำพของชุมชน (N=480) 

กำรได้รับบริกำรด้ำนสุขภำพ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ได้รับบริกำรสุขภำพจำก อสม.   

1.1 ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจาก อสม. 464 96.67 
1.2 ได้รับค าแนะน าและการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจาก อสม.  462 96.25 
1.3 ได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้นจาก อสม.เช่น ปฐมพยาบาล  

    การส่งต่อ 
412 85.83 

1.4 ได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต  
ตรวจเบาหวาน ฯลฯ จาก อสม. 

448 93.33 

1.5 ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก อสม. 420 87.50 
2. ได้รับบริกำรสุขภำพจำกระบบบริกำรสุขภำพของชุมชน 

๒.๑ หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมี ศสมช. หรือจุดให้บริการด้านสุขภาพโดย อสม. 
    ที่ท่านสามารถไปใช้บริการได้สะดวก 

 421 85.83 

2.2 มีการเฝ้าระวังปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ 

 469 97.71 

2.3 มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น ออกก าลังกาย จัดกิจกรรม
รณรงค์ด้านสุขภาพ ฯลฯ 

 422 87.92 

 
ส่วนที่ 4 ภำพรวมของกำรดูแลสุขภำพของครอบครัวเชื่อมโยงกำรจัดกิจกรรมด้ำนสุขภำพของชุมชน 

1. กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรจัดกำรกิจกรรมด้ำนสุขภำพชุมชน 
การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
         การร่วมประชุมประชาคม วางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ 
คือ ร้อยละ 87.08 ของครอบครัวมีส่วนร่วมประชุมประชาคม/วางแผนฯของชุมชน 
         การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน ประกอบด้วย  
         - การเข้าร่วมจัดกิจกรรมเฝ้าระวังคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจน้ าตาลใน
ปัสสาวะ คิดเป็นร้อยละ 95.42  
         - การร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เช่น รณรงค์ก าจัดลูกน้ายุงลาย รณรงค์ท า
ความสะอาดชุมชนฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 95.83  
        - การร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น ออกก าลังกายฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 86.25  
        - การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้สุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 94.79 
รายละเอียดได้ดังตารางที่ 7 
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ตำรำงท่ี 7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการกิจกรรม               
ด้านสุขภาพชุมชน (N=480) 

กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรจัดกำรกิจกรรมด้ำนสุขภำพชุมชน จ ำนวน ร้อยละ 
1. ร่วมประชุมประชาคม/วางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน 418 87.08 
2. ร่วมกิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน    

- ร่วมจัดกิจกรรมเฝ้าระวังคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจ
น้ าตาลในปัสสาวะ 

458 95.42 

- ร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เช่น รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
รณรงค์ท าความสะอาดชุมชน ฯลฯ 

460 95.83 

- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น ออกก าลังกาย ฯลฯ 414 86.25 
- ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้สุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัว 455 94.79 

 
2. ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของอสม. 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อสม.ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58.60 
รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.00 และระดับน้อย ร้อยละ 0.40  
รายละเอียดได้ดังตารางที่ 8 
ตำรำงท่ี 8 ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของอสม. (N=466) 

ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของอสม.  จ ำนวน ร้อยละ 
- มาก 273 58.60 
- ปานกลาง 191 41.00 
- น้อย 2 0.40 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มอุปกรณ์ของ อสม.ให้เพียงพอกับ เช่น เครื่องมือวัดความดัน เครื่องพ่นยากันยุง 
- ให้ อสม. เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้มากขึ้น  
- ให้ อสม. เยี่ยมบ้านประชาชนในชุมชนให้บ่อยมากยิ่งข้ึน ต้องมีทีมงานช่วยกันท างาน 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ทันเหตุการณ์ของการเกิดโรค 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลกำรศึกษำ  
 การวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง               

ของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ   
 1. ศึกษาสถานะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว  
 2. ศึกษาการได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม.และระบบบริการสุขภาพของชุมชน 
 3. ศึกษาภาพรวมของการดูแลสุขภาพของครอบครัวเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ 

ของชุมชน 
 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือก คือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน                   

4 จังหวัด ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะคัดเลือก 2 อ าเภอ และแต่ละอ าเภอจะคัดเลือก 1 ต าบล โดยที่ 1 ต าบล                   
จะคัดเลือก 2 หมู่บ้าน หลังจากนั้น จะท าการสุ่มเลือกตัวแทนครอบครัวจากหมู่บ้านๆ ละ 30 คน ดังนั้น               
กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 480 คน  

อภิปรำยผล 
  ผลการศึกษาสามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่ วไป                 
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 สถานะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว ส่วนที่ 3 การได้รับบริการ                    
ด้านสุขภาพจาก อสม. และระบบบริการสุขภาพของชุมชน และ ส่วนที่ 4 ภาพรวมของการดูแลสุขภาพ                
ของครอบครัวเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
  จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง             
46 – 60 ปี มีสถานภาพสมรสแบบ คู่/สมรส ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 5,001 - 10,000 บาท และส่วน
ใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 6 คน  
 ส่วนที่ 2 สถำนะสุขภำพและกำรดูแลสุขภำพของครอบครัว 

จากการศึกษาข้อมูลสถานะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว พบว่าในรอบ  1 ปีที่ผ่านมา
สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีอาการเจ็บป่วย โดยมีอาการป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง 
หรือโรคกระเพาะ  รองลงมาป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาโรคไต /นิ่ว และ
โรคเบาหวาน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตและความพิการในจ านวนที่เท่ากัน และโรคอ่ืนๆ เช่น โรคเกี่ยวกับ
ข้อและกระดูก ซึ่งส่วนใหญ่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวโดยการเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล เช่น รพ.
สต./คลินิก/โรงพยาบาล รองลงมาใช้วิธีการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ซื้อยากินเอง เช็ดตัวลดไข้ ปฐม
พยาบาล ฯลฯ  มีการขอค าปรึกษา/ขอรับค าแนะน าจาก อสม. และอ่ืนๆ ทั้งนี้เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีการ
เจ็บป่วยรุนแรง ก็จะเลือกใช้บริการจากสถานพยาบาลเป็นหลัก นอกจากนี้คนในครอบครัวยังมีการส่งเสริม
สุขภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการรับประทานอาหาร คือการให้ทานอาหาร
รสชาติกลางๆ มีการรับประทานผักและผลไม้เป็นประจ าทุกวัน ส่วนใหญ่รับประทานอาหารประเภทต้ม                  
นึ่ง แกง และมีการออกก าลังกายสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวมถึงมีวิธีการพักผ่อนจิตใจ                   
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เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ ท าบุญ คนในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่  
หรือสารเสพติด  

 
 ส่วนที่ 3 กำรได้รับบริกำรด้ำนสุขภำพจำก อสม. และระบบบริกำรสุขภำพของชุมชน 
 จากการศึกษาการได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม. และระบบบริการสุขภาพของชุมชน พบว่าส่วน
ใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้รับค าแนะน าและการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจาก อสม.  
ในจ านวนที่เท่ากัน ได้รับบริการสุขภาพเบื้องต้น ได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต 
ตรวจเบาหวาน ฯลฯ และได้รับการเยี่ยมบ้าน ทั้งนี้จากการศึกษาในด้านการได้รับบริการสุขภาพจากระบบ
บริการสุขภาพของชุมชน พบว่าในหมู่บ้าน/ชุมชนมี ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสมช.) หรือจุดให้บริการด้านสุขภาพ
โดย อสม. ที่สามารถเข้ารับบริการได้สะดวก มีการเฝ้าระวังปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลและมีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน                
เช่น การออกก าลังกาย จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ ฯลฯ  
 ส่วนที่ 4 ภำพรวมของกำรดูแลสุขภำพของครอบครัวเชื่อมโยงกำรจัดกิจกรรมด้ำนสุขภำพของชุมชน 

1. กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรจัดกำรกิจกรรมด้ำนสุขภำพชุมชน 
    จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน  พบว่าส่วนใหญ่

ร่วมกิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน โดยการร่วมจัดกิจกรรมการจั ดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี                
เช่น การรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย รณรงค์ท าความสะอาดชุมชน ฯลฯ รองลงมาการเฝ้าระวังคัดกรองด้านสุขภาพ 
เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจน้ าตาลในปัสสาวะ ร่วมถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้สุขภาพให้กับสมาชิก                       
ในครอบครัว และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชนโดยการออกก าลังกาย ฯลฯ อีกทั้งได้ร่วมประชุม
ประชาคม/วางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน  

๒. ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของอสม. 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในระดับมากต่อการให้บริการของอสม.  

ข้อเสนอแนะ 
1. การดูแลสุขภาพของครอบครัว ควรมีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวในการดูแล

สุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ                 
และประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างรับผิดชอบด้วยความรู้สึกว่า “สุขภาพเป็นของตนเอง”                      
ในทุกครอบครัว อย่างน้อยครอบครัวละ ๑ คน ท าหน้าที่เป็นแกนน าทางด้านสุขภาพ มีความรู้ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยมีภาครัฐท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดระบบบริการสุขภาพ
ทีม่ีคุณภาพของประชาชน ตลอดจนท าให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 

2. การได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม.และระบบบริการสุขภาพของชุมชน จากการศึกษาพบว่าส่วน
ใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้รับค าแนะน าและการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจาก อสม .          
และควรจัดหาสิ่งสนับสนุนหรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ อสม.ในการปฏิบัติงานในหมู่บ้าน/ชุมชนมี ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน (ศสมช.)  

3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมหมอครอบครัว 
หรือ ทีมสหวิชาชีพอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานในชุมชน 

4. พัฒนาเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารทางด้านสุขภาพในชุมชนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ให้กับแกนน าสุขภาพครอบครัว อสม. และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ 
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เครื่องมือประเมิน  
แบบสอบถำมกำรศึกษำกำรดูแลสุขภำพด้วยตนเองของครอบครัวในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส ำหรับตัวแทนครอบครัว 
-------------------------------------------------- 

ค ำชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้ใช้สอบถามประชาชนที่เป็นตัวแทนของครอบครัวที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่

เป้าหมาย 
2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความหรือเติมข้อความเก่ียวกับตัวท่านตามความ

เป็นจริง  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์   
๑. เพศ      ๑. ชาย     ๒. หญิง 
๒. อายุ..................ป ี(เกิน 6 เดือนปัดขึ้น) 
๓. สถานภาพสมรส     

 ๑.โสด     ๒. คู ่
 ๓.หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

๔. สถานภาพในครอบครัว 
 ๑.หัวหน้าครอบครัว   ๒. สามี/ภรรยาของหัวหน้าครอบครัว 
 ๓.สมาชิกในครอบครัว  ๔. อ่ืน ๆ ระบุ............................................ 

๕. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ๑.ไม่ได้เรียน       ๒.ประถมศึกษา  
 3.มัธยมศึกษาตอนต้น  4.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 5.อนุปริญญา/ปวส.    ๖.ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  

6. อาชีพ 
 ๑.ไม่ได้ประกอบอาชีพ      ๒. เกษตรกรรม 
 3.รับจ้างทั่วไป   4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 5.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ๖. อ่ืน ๆ ระบุ............................................ 

๗. รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน.......................บาท  
8. จ านวนสมาชิกในครอบครัว..............................คน(ตามท่ีอยู่จริง) 
 
ส่วนที่ 2 สถำนะสุขภำพและกำรดูแลสุขภำพของครอบครัว 
1. ในรอบ ๑ ปีท่ีผ่ำนมำ สมำชิกในครอบครัวของท่ำนมีกำรเจ็บป่วยหรือไม่  

 ๑.1 ไม่มี 
 1.๒ มี ระบุโรค/อาการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 1.๒.๑ เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด ปวดกล้ามเนื้อ/ปวดท้อง/โรคกระเพาะ   
 1.๒.๒ โรคติดต่อ เช่น อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก วัณโรค ฯลฯ 
 
 

เลขที่แบบสอบถำม..................... 
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      1.๒.๓ โรคไม่ติดต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ความดันโลหิตสูง   โรคเบาหวาน 
 โรคหัวใจ    โรคไต/นิ่ว 
 ไขมันในเลือดสูง   โรคมะเร็ง  

   1.2.4 ปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล/เครียด ติดยา/สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง  
   1.๒.๕ พิการ   
   1.๒.๖ อ่ืน ๆ ระบุ..................................................................................................   
๒. วิธีกำรดูแลสุขภำพของสมำชิกในครอบครัว  

๒.๑ สมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 ๑. ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ซื้อยากินเอง เช็ดตัวลดไข้ ปฐมพยาบาล ฯลฯ   
 ๒. ปรึกษา/ขอรับค าแนะน าจาก อสม.   
 ๓. ใช้บริการสุขภาพที่สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล  
 ๔. อ่ืนๆ ระบุ..................................................... 

๒.๒ สมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยรุนแรง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 ๑. ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ซื้อยากินเอง เช็ดตัวลดไข้ ปฐมพยาบาล ฯลฯ   
 ๒. ปรึกษา/ขอรับค าแนะน าจาก อสม.   
 ๓. ใช้บริการสุขภาพที่สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล  
 ๔. อ่ืนๆ ระบุ..................................................... 

๒.๓ การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการรับประทานอาหาร  
2.3.1 ครอบครัวของท่านรับประทานอาหารรสชาดใดเป็นประจ า  
 1. รสจัด   2.  รสชาดกลางๆ  3. รสจืด 
2.3.2 ครอบครัวของท่านรับประทานผักและผลไม้ 
 1. ทุกวัน   2. 2-3 วันครั้ง  3. นานๆ ครั้ง 
2.3.3 ครอบครัวของท่านรับประทานอาหารประเภทใด              
 1. ต้ม นึ่ง แกง  2. ผัด ทอด   3. สุกๆดิบๆ   4. ย่าง 

๒.๔ การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการออกก าลังกาย   
  ครอบครัวของท่านออกก าลังกายสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง  
 1. ใช่   2. ไม่ใช่    

๒.5 การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านอารมณ์   
  ครอบครัวของท่านมีวิธีการพักผ่อนจิตใจ เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ ท าบุญ  
 1. ใช่   2. ไม่ใช่    

๒.6 มีคนในครอบครัวดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
1. มี   2. ไม่มี    

๒.7 มีคนในครอบครัวติดบุหรี่ หรือสารเสพติด 
 1.มี   2. ไม่มี  
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ส่วนที่ 3 กำรได้รับบริกำรด้ำนสุขภำพจำก อสม. และระบบบริกำรสุขภำพของชุมชน 
1. ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม. หรือระบบบริการสุขภาพของชุมชนในเรื่อง
ต่อไปนี้หรือไม ่

บริกำรด้ำนสุขภำพ ใช่ ไม่ใช่ 

1.๑ ได้รับบริการสุขภาพจาก อสม. 
1. ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจาก อสม.   
๒. ได้รับค าแนะน าและการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจาก อสม.   
๓. ได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้นจาก อสม.เช่น ปฐมพยาบาล การส่งต่อ    
๔. ได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน ฯลฯ 

จาก อสม. 
  

๕. ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก อสม.   
1.๒ ได้รับบริการสุขภาพจากระบบบริการสุขภาพของชุมชน 

๑. หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมี ศสมช. หรือจุดให้บริการด้านสุขภาพโดย อสม. ที่ท่าน
สามารถไปใช้บริการได้สะดวก 

  

๒. มีการเฝ้าระวังปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น  ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ  

  

๓.  มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น ออกก าลังกาย จัดกิจกรรมรณรงค์
ด้านสุขภาพ ฯลฯ  

  

ส่วนที่ 4 ภำพรวมของกำรดูแลสุขภำพของครอบครัวเชื่อมโยงกำรจัดกิจกรรมด้ำนสุขภำพของชุมชน  
1. การมสี่วนร่วมของครอบครัวในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน 

กิจกรรม  มี 
ส่วนร่วม 

ไม่มี 
ส่วนร่วม 

1. ร่วมประชุมประชาคม/วางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน   
๒. ร่วมกิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน 

๒.๑ ร่วมจัดกิจกรรมเฝ้าระวังคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจ
น้ าตาลในปัสสาวะ 

  

๒.๒ ร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เช่น รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
รณรงค์ท าความสะอาดชุมชน ฯลฯ 

  

๒.๓ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น ออกก าลังกาย ฯลฯ   
๒.๔ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้สุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัว   

๒. ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของ อสม. มาก น้อยเพียงใด 
 1. มาก   2. ปานกลาง   3. น้อย 

๓. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของ อสม.ในชุมชน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  
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