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บทคัดยIอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคSเพ่ือ ๑.วิเคราะหSรูปแบบของการเฝ0าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผู=สูงอายุของโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตำบล ๒. พัฒนารูปแบบการเฝ0าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผู=สูงอายุด=วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตำบล และ ๓.ทดลอง

และประเมินผลรูปแบบการเฝ0าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู=สูงอายุด=วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตำบล เปuนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 

แบGงออกเปuน ๓ ข้ันตอน ประกอบด=วย ข้ันตอนท่ี ๑ การวิเคราะหSข=อมูล เพ่ือสำรวจป}ญหาและพัฒนา

รูปบบการเฝ0าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู=สูงอายุข้ันตอนท่ี ๒ การฝ~กอบรมและพัฒนาคน เคร่ืองมือและ

กระบวนการและข้ันตอนท่ี ๓ การทดลองและการประเมินผลและใช=เทคนิคการวิเคราะหSเน้ือหาเชิง

พรรณนา 

ผลการวิจัยพบวIา 

๑. รูปแบบของการเฝ0าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู=สูงอายุของโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพ

ตำบล พบวGา ด=านการเพียรพยายามหาวิธีการ ประกอบด=วยการวางแผนเพ่ือจัดทำแผนเฝ0าระวังอัน

เปuนระบบ และกลไกการดำเนินงานเชิงรุกในการเฝ0าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู=สูงอายุ ด=านการสืบสาน

แนวทางขจัดป}ญหา ประกอบด=วยการจัดเก็บข=อมูล และการวิเคราะหSข=อมูล ด=านการมุGงม่ันพัฒนา

กระบวนการประกอบด=วยการนำข=อมูลการเฝ0าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู=สูงอายุไปสูGการแก=ไข

ป}ญหา และการพัฒนาให=กระบวนการดีข้ึน ด=านการรักษามาตรฐานการเฝ0าระวัง ประกอบด=วยการ
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เขียนรายงานเพ่ือนำข=อมูลการเฝ0าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู=สูงอายุไปใช=ประโยชนSในระดับนโยบาย 

ระดับสังคม และระดับปฏิบัติการ 

๒. การพัฒนารูปแบบการเฝ0าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู=สูงอายุด=วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตำบลพบวGา แนวทางการพัฒนาออกเปuน ๒ ด=าน 

ประกอบด=วย ๑) การพัฒนาด=านคน คือ การให=ความรู=เก่ียวกับการเฝ0าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู=สูงอายุ

ของโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตำบล และการให=ความรู=เก่ียวกับการใช=เคร่ืองมือ Application และ 

๒) การพัฒนาด=านเคร่ืองมือและกระบวนการ โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) มา

ใช=เพ่ือลดข้ันตอนและความผิดพลาดในกระบวนการตGาง ๆ 

๓. การทดลองและประเมินผลรูปแบบการเฝ0าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู=สูงอายุด=วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตำบล พบวGา การประเมินผลด=วยแบบประเมิน

ความรู= ทัศนคติ และพฤติกรรมกGอนการฝ~กอบรม และหลังการทดลองใช=ผลการประเมินในภาพ

รวมอยูGในระดับมากท่ีสุดทุกด=านท้ังกGอนการฝ~กอบรมและหลังการทดลองใช=  
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Abstract 

This settings for this research were the Sub-District Health Promotion 

Hospitals with the following objectives: 1. to analyze the elderly health surveillance 

model using the information communication technology of the hospitals, 2. to 

develop the elderly health surveillance model using the information communication 

technology of the hospitals, and 3. to trial and evaluate the elderly health 

surveillance model using the information communication technology of the 

hospitals. The methodology comprised research and development, which consisted 

of the following 3 steps: Step 1: survey the problems through data analysis and 

develop the elderly health surveillance model. Step 2: train and develop personnel, 

tools and processes. Step 3: trial and evaluate the model. Data were analyzed using 

descriptive interpretation. 

The findings were as follows: 

1. The elderly health surveillance model of Sub-District Health Promotion  



ง 

The effort to find the process and methods consisted of a systematic surveillance 

plan and proactive mechanism for elderly health behavior surveillance. The 

continuous problem elimination process consisted of data collection and data 

analysis. The effort to develop the process consisted of implementing the data of 

the elderly health behavior surveillance to solve the problems and to improve the 

surveillance process. To maintain the surveillance standards the data on the elderly 

health behavior surveillance to be implemented at the policy, social and operational 

levels were reported. 

2. Regarding the development of the elderly health surveillance model 

using the information communication technology of Sub-District Health Promotion 

Hospitals, it was found that there were 2 approaches to the elderly health behavior 

surveillance model development: 1. Human development; to give them knowledge 

of the elderly health behavior surveillance of the Sub-district health promotion 

hospitals and the knowledge of application usage. 2. The tools and process 

development; to use the information communication technology “App Dolae” to 

reduce the steps and errors in all processes.  

3. Regarding the trial and evaluation of the elderly health surveillance 

using the information communication technology of Sub-District Health Promotion 

Hospitals, it was found that the evaluation of knowledge, attitude and behavior 

before and after training using the evaluation results overall were at the high level. 

  



จ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

ความสำเร็จของดุษฎีนิพนธ8ฉบับนี้สำเร็จลุล>วงไปไดAดAวยความอนุเคราะห8ของหลายภาค

ส>วน ท>านแรกที่ผูAวิจัยใคร>ขอกราบขอบพระคุณคือ พระเทพปริยัติเมธี, รศ., ดร. รองอธิการบดี วิทยา

เขตนครสวรรค8ผูAเปSTยมดAวยเมตตาที่รับเปUนประธานกรรมการ เสียสละเวลาใหAคำปรึกษาและตรวจสอบ

แกAไขดุษฎีนิพนธ8ฉบับน้ี ท้ังยังเปUนแรงผลักดัน คอยเติมเต็มแนวคิด มุมมองดAานต>าง ๆ ท่ีมีประโยชน8ใหA

สมบูรณ8ยิ่งขึ้น ท>านที่สองคือ ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย หรือ อ.แม> ที่ใหAความรูAกำกับดูแลเอา

ใจใส>ทุกขั้นตอนในการวิจัย และยังใหAความเมตตารับเปUนกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ8 คอยเติมเต็ม

ความรูAความเขAาใจและใหAกำลังใจผูAวิจัยเสมอ แมAว>าดุษฎีนิพนธ8ฉบับนี้จะไม>มีโอกาสใหAท>านชื่นชม

ความสำเร็จ แต>ผูAวิจัยคิดว>าท>านคงภูมิใจกับความสำเร็จของศิษย8คนนี้อยู>บนฟากฟ\า ท>านที่สามคือ รศ.

ดร.สุรพล สุยะพรหม ท่ีคอยถามไถ> ใหAแนวคิด ตรวจสอบความถูกตAอง ใหAความเมตตาสละเวลารับเปUน

กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ8  เติมเต็มกำลังใจ ในช>วงเวลาที่เควAงควAางทั้ง ๆ ที่ท>านมีภาระหนAาท่ีของ

รองอธิการบดีฝ_ายกิจการทั่วไปตAองบริหาร และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผูAทรงคุณวุฒิใน

การสอบป\องกันดุษฎีนิพนธ8ฉบับนี้ ที่เมตตาชี้แนะใหAแกAไขเนื้อหาที่บกพร>องใหAเกิดความสมบูรณ8

ถูกตAองมากย่ิงข้ึน  

ผูAวิจัยขอขอบพระคุณผูAเชี่ยวชาญทุกท>านที่กรุณาช>วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใชAในการวิจัย 

ซึ่งประกอบดAวย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., ศาสตราจารย8 ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผูAช>วย

ศาสตราจารย8 ดร.อัครเดช พรหมกัลปc, นางวิมล เลาหภิชาติชัย, ผูAช>วยศาสตราจารย8 ดร.ภูริวัตร คัมภีร

ภาพพัฒน8 รวมถึงพระสมนึก ธีรปdฺโญ ผูAประสานงานที่ยอดเยี่ยม ใจดี และอำนวยความสะดวกใหAแก>

ผูAวิจัยเปUนอย>างดี และขอขอบคุณ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร8 ฝ_าย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีคอยใหAกำลังใจ ตรวจความเรียบรAอย เพ่ิมเติมใน

ส่ิงท่ีขาดหายหายไปทุกข้ันตอน  

ขอขอบคุณนายแพทย8สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ท่ีเปUนจุดเร่ิมตAน

ของหัวขAอวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเฝ\าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูAสูงอายุที่ผูAวิจัยไดAทำงานใหA

กระทรวงสาธารณสุขก>อนหนAานี้ และใหAการสนับสนุนประสานงานกับผูAท่ีเกี ่ยวขAองในกระทรวง

สาธารณสุขเพื่อใหAไดAขAอมูลที่ถูกตAองสมบูรณ8 นำไปใชAในการวิจัย ขอขอบคุณนักวิชาการสาธารณสุข 

กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุขประกอบดAวย นางพิสมัย สุขอมรรัตน8, นายอำนาจ คAายาดี, ดร.

กันยารัตน8 กุยสุวรรณ ขอบคุณพ่ีวิมล เลาหภิชาติชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหนAา

กลุ>มงานส>งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีคอยประสานงานเจAาหนAาท่ี 
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รพ.สต. และเจAาหนAาท่ี อสม. ขอขอบคุณเพื่อน ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผูAอำนวยการสำนักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ไดAแนะนำมหาวิทยาลัย

ทรงคุณค>าแห>งนี้ ที่เต็มเปSTยมไปดAวยสังคมแห>งการเรียนรูA ความรัก ความเมตตา ของคณาจารย8 และ

มีอัตลักษณ8ไม>เหมือนมหาวิทยาลัยที่ใหนในโลกนี้อีกแลAว ที่เนAนความรูAคู>คุณธรรม ไดAเรียนทั้งทางโลก

และทางธรรมพรAอม ๆ กัน  

สุดทAายนี้ตAองขอขอบคุณกัลยาณมิต ที่เต็มเปSTยมไปดAวยมิตรภาพอันเหนียวแน>นสำหรับ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร8 รุ>นที่ ๔ และมิตรภาพที่แน>นแฟ\นของคณะ ปร.ด.

นครสวรรค8 พระครูนิติจนทฺโชติ, พระครูนิภาภัทรกิจ, พระมหาสุเมฆ สมาหิโต, พี่โย, พี่หน>อย ที่ร>วม

ภารกิจในการเดินทาง ร>วมทุกข8 ร>วมสุข ในการเรียน และทำดุษฎีนิพนธ8 ดAวยความเปUนกัลยาณมิตร มี

น้ำใจเอื้อเฟmnอเผื่อแผ> และร>วมเปUนแรงผลักดัน เปUนแรงเกื้อหนุนกันดAวยดีตลอดมาโดยเฉพาะนAองต๊ิก 

รัตติยา เหนืออำนาจ และ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลปc ท่ีคอยช>วยเหลือ ตรวจสอบความเรียบรAอย และ

อำนวยความสดวกเรื่องสถานที่สำหรับรวมตัวปรับรูปแบบดุษฎีนิพนธ8เล>มนี้ใหAถูกตAองตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย และความตั้งใจในการเรียนหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้เพื่อเปUนการ

ตอบแทนพระคุณของพ>อประยุทธ แม>กุหลาบ สุนทรเดชา และ พ>อวินัย แม>ทัศนีย8 รื ่นกลิ่น ที่ใหA

เป\าหมายหลักในชีวิต เปUนกำลังใจ เปUนแรงผลักดัน เปUนทุกสิ่งทุกอย>างที่มอบใหAแก>ผูAวิจัยดAวยความรัก

และปรารถนาดีตลอดมา และที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณ ภรรยาที่แสนดี “นันทยา รื่นกลิ่น” ท่ีเปUนส>วน

เติมเต็มและสนับสนุนในทุก ๆ ดAาน ทั้งเก็บขAอมูล ประสานงาน ดูแลบริหารงานในกิจการช>วงเวลาท่ี

ผูAวิจัยทุ>มเทกับการทำวิจัย และเปUนกำลังใจเมื่อเหนื่อยลAา เปUนที่ปรึกษาเมื่อมีปrญหา และคอยอยู>เคียง

ขAางตลอดเวลา จนดุษฎีนิพนธ8ฉบับน้ีสำเร็จลุล>วงไปไดAดAวยดี 

             นายจรูญศักด์ิ สุนทรเดชา 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



 ช 

สารบัญ 
 

เร่ือง  หน/า 

บทคัดย4อภาษาไทย ก 

บทคัดย4อภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ ช 

สารบัญตาราง ญ 

สารบัญแผนภาพ ฏ 

คำอธิบายสัญลักษณGและคำย4อ            ฑ 
  

บทท่ี ๑ บทนำ  
 ๑.๑ ความเป0นมาและความสำคัญของป;ญหา ๑ 

 ๑.๒ คำถามการวิจัย ๔ 

 ๑.๓ วัตถุประสงคFของการวิจัย ๔ 

 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 

 ๑.๕ นิยามศัพทFเฉพาะท่ีใชPในการวิจัย ๖ 

 ๑.๖ ประโยชนFท่ีไดPรับจากการวิจัย ๗ 
   

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง  
 ๒.๑ ยุทธศาสตรFเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

(๒๕๖๐-๒๕๖๙) 

 

๘ 

 ๒.๒ แนวคิดการเฝ̀าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุ ๒๑ 

 ๒.๓ แนวคิดโรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล ๓๖ 

 ๒.๔ พุทธบูรณาการในการบริหารจัดการ ๕๒ 

 ๒.๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖๖ 

 ๒.๖ 

๒.๗ 

๒.๘ 

ขPอมูลบริบทเร่ืองท่ีวิจัย 

งานวิจัยท่ีเก่ียวขPอง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๗๓ 

๗๗ 

๙๙ 

 

   



 ซ 

สารบัญ (ต4อ) 
  

เร่ือง  หน/า 

บทท่ี ๓ วิธีดำเนินการวิจัย  
 ๓.๑ ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย ๑๐๒ 

 ๓.๒ รูปแบบการวิจัย ๑๐๖ 

 ๓.๓ ประชากร ผูPใหPขPอมูลสำคัญ และผูPเช่ียวชาญในการศึกษา ๑๐๘ 

 ๓.๔ เคร่ืองมือท่ีใชPในการวิจัย ๑๑๒ 

 ๓.๕ การเก็บรวบรวมขPอมูล ๑๑๖ 

 ๓.๖ การวิเคราะหFขPอมูล ๑๑๗ 

  

บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะหGข/อมูล  

 ๔.๑ ร ูปแบบของการเฝ `าระว ังพฤต ิกรรมส ุขภาพผ ู Pส ู งอาย ุของ

โรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล 

 

๑๑๙ 

 ๔.๒ การพัฒนารูปแบบการเฝ`าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุดPวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล 
 

   ๑๔๙ 

 ๔.๓ การทดลองและประเมินผลรูปแบบการเฝ`าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูPสูงอายุดPวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสdงเสริม

สุขภาพตำบล 

 

 

๑๖๘ 

 ๔.๔ 

 

องคFความรูPจากการวิจัย ๑๙๗ 

 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและข/อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๐๖ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๑๒ 

 ๕.๓ ขPอเสนอแนะ ๒๑๘ 

   

บรรณานุกรม  ๒๒๑ 

 

 



 ฌ 

สารบัญ (ต4อ) 
 

เร่ือง  หน/า 

ภาคผนวก   

ก. หนังสือขอความอนุเคราะหFตรวจแกPไขเคร่ืองมือท่ีใชPในการทำดุษฎีนิพนธF 

(แบบสัมภาษณF) 

 

๒๓๐ 

ข. ผลการหาดัชนีความสอดคลPองตามวัตถุประสงคFเป0นรายขPอ (IOC) ๒๓๕ 

ค. หนังสือขอความอนุเคราะหFใหPนิสิตเก็บขPอมูลเพ่ือการวิจัย  

(สัมภาษณFเชิงลึก) 

 

๒๓๖ 

ง. รายงานผูPเขPารdวมการอบรมการใชPงานและทดลองใชP ๒๕๘ 

จ. หนังสือขอเชิญเขPารdวมการสนทนากลุdมเฉพาะ  

(Focus Group Discussion) 

 

๒๖๐ 

ฉ. รายงานผูPเขPารdวมสนทนากลุdมของผูPเช่ียวชาญ ๒๗๐ 

ช. ประเด็นในการสนทนากลุdมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๒๗๑ 

ซ. แบบประเมินผล ความรูP ทัศนคติ และการปฏิบัติ ๒๗๒ 

ฌ. ภาพประกอบการสัมภาษณFเชิงลึก (In-dept Interview) ๒๗๙ 

ญ. 

ฎ. 

          ฏ. 

ภาพประกอบการสนทนากลุdมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ภาพประกอบดุษฎีพิจารณF 

เอกสารท่ีเก่ียวขPองกับประเด็นการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใชPประโยชนF 

๒๘๕ 

๒๙๑ 

๒๖๙ 

   
ประวัติผู/วิจัย  ๓๐๑ 

    

 

 

 
 

 

 

 



 ญ 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน/า 
   

๒.๑ แนวทางการปฏิบัติการ eHealth ๑๘ 

๒.๒ ข้ันตอนการดำเนินงานของ QCC, Six Sigma และ KM เทียบกับ PDCA ๕๘ 

๒.๓ 

๒.๔ 

๒.๕ 

๒.๖ 

การคัดกรองผูPสูงอายุตามสมรรถนะ  

การคัดกรองโรคท่ีพบบdอยในผูPสูงอายุ (ความดันโลหิต) 

การคัดกรองโรคท่ีพบบdอยในผูPสูงอายุ (เบาหวาน) 

จำนวนเจPาหนPาท่ี รพ.สต., อสม. และผูPสูงอายุ 

๗๔ 

๗๕ 

๗๖ 

๗๗ 

๒.๗ 

๓.๑ 

 

๔.๑ 

 

 

๔.๒ 

 

 

๔.๓ 

 

 

๔.๔ 

 

 

๔.๕ 

 

 

๔.๖ 

๔.๗ 

 

 

สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขPอง 

รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุdมเดียวทดสอบกdอนหลัง (The One-

group Pretest Posttest Design) 

ผลสรุปการสัมภาษณFเชิงลึกผู PใหPขPอมูลสำคัญเกี ่ยวกับรูปแบบการเฝ`าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุของโรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล  

ดPานการเตรียมการ (สังวรปธาน) 

ผลสรุปการสัมภาษณFเชิงลึกผู PใหPขPอมูลสำคัญเกี ่ยวกับรูปแบบการเฝ`าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุของโรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล  

ดPานการดำเนินการจัดเก็บขPอมูล  (ปหานปธาน)  

ผลสรุปการสัมภาษณFเชิงลึกผู PใหPขPอมูลสำคัญเกี ่ยวกับรูปแบบการเฝ`าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุของโรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล 

ดPานการดำเนินการวิเคราะหFขPอมูล (ปหานปธาน)  

ผลสรุปการสัมภาษณFเชิงลึกผู PใหPขPอมูลสำคัญเกี ่ยวกับรูปแบบการเฝ`าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุของโรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล  

ดPานการพัฒนา (ภาวนาปธาน)  

ผลสรุปการสัมภาษณFเชิงลึกผู PใหPขPอมูลสำคัญเกี ่ยวกับรูปแบบการเฝ`าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุของโรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล  

ดPานการรักษามาตรฐาน (อนุรักขนาปธาน) 

จำนวน และรPอยละของผูPตอบแบบประเมินผลจำแนกตามป;จจัยสdวนบุคคล 

ผลการประเมินความรูPเก่ียวกับรูปแบบการเฝ̀าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุ 

๘๙ 

 

๑๐๖ 

 

 

๑๒๖ 

 

 

๑๓๓ 

 

 

๑๓๖ 

 

 

๑๓๙ 

 

 

๑๔๔ 

๑๗๐ 

๑๗๒ 

 

 



 ฎ 

สารบัญตาราง (ต4อ) 
ตารางท่ี 

 ๔.๘ 

 

 

ผลการประเมินทัศนคติเกี ่ยวกับการเฝ`าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุดPวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน/า 

 

๑๗๔ 

   ๔.๙ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ`าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Pสูงอายุของ 

โรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล ในภาพรวม 

 

๑๗๕ 

๔.๑๐ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ`าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Pสูงอายุของ 

โรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล ในภาพรวม 

 

๑๗๘ 

๔.๑๑ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ`าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Pสูงอายุของ 

โรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล ดPานการเตรียมการ (สังวรปธาน) 

 

๑๗๙ 

๔.๑๒ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ`าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Pสูงอายุของ 

โรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล ดPานการดำเนินการ (ปหานปธาน) 

 

๑๘๒ 

๔.๑๓ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ`าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Pสูงอายุของ 

โรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล ดPานการพัฒนา (ภาวนาปธาน) 

 

๑๘๖ 

๔.๑๔ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ`าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Pสูงอายุของ 

โรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล ดPานการรักษามาตรฐาน (อนุรักขนาปธาน) 

 

๑๘๘ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ฏ 

สารบัญแผนภาพ 
ภาพท่ี หน/า 
   

๒.๑ สถานการณFดPานสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต ๑๑ 

๒.๒ การเฝ̀าระวังพฤติกรรมกับการเฝ̀าระวังโรค ๒๓ 

๒.๓ ขอบเขตการเฝ̀าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ๒๔ 

๒.๔ ความสอดคลPองระหวdางกระบวนการเฝ̀าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ ๒๗ 

๒.๕ กระบวนการเฝ̀าระวังพฤติกรรมสุขภาพผลงานวิจัย ๒๙ 

๒.๖ Health Promotion Model ๓๓ 

๒.๗ 

๒.๘ 

ข้ันตอนการดำเนินงานของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๔๙ 

๑๐๐ 

๓.๑ ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย ๑๐๓ 

๔.๑ กระบวนการจัดทำแผนเฝ̀าระวังของกระทรวงสาธารณสุข ๑๒๑ 

๔.๒ 

๔.๓ 

กระบวนการจัดทำแผนเฝ̀าระวังของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

กระบวนการจัดเก็บขPอมูล 

๑๒๓ 

๑๒๙ 

๔.๔ 

๔.๕ 

ตัวอยdางเอกสารประกอบการบรรยาย 

หนPาจอหลักของการลงทะเบียนใชPงาน 

๑๕๒ 

๑๕๓ 

๔.๖ 

๔.๗ 

๔.๘ 

๔.๙ 

๔.๑๐ 

๔.๑๑ 

๔.๑๒ 

๔.๑๓ 

๔.๑๔ 

๔.๑๕ 

๔.๑๖ 

 

ข้ันตอนการลงทะเบียนใชPงาน 

หนPาการใชPงานของประชาชน 

หนPาการใชPงานของ อสม. 

หนPาการใชPงานของสำนักงานสาธารณสุข 

กระบวนการป;ญหาจากการจดบันทึกขPอมูลใสdกระดาษ 

โครงสรPางของการจัดเก็บขPอมูล 

รายละเอียดการทำงานของ App “ดูแล” 

หนPาหลักการใชPงาน 

วิธีการเก็บขPอมูลสุขภาพของผูPสูงอายุ 

แบบประเมิน (สัมภาษณF) ท่ีไดPรับการพัฒนาดPวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประชาสัมพันธFขdาวสารผdาน App “ดูแล” 

๑๕๔ 

๑๕๕ 

๑๕๖ 

๑๕๗ 

๑๕๙ 

๑๖๐ 

๑๖๑ 

๑๖๒ 

๑๖๓ 

๑๖๕ 

๑๖๖ 

 



 ฐ 

สารบัญแผนภาพ (ต4อ) 
ภาพท่ี หน/า 

๔.๑๗ 

๔.๑๘ 

 

๔.๑๙ 

ระบบ GPS 

การแนะนำวิธีการใชPรูปแบบการเฝ̀าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุ 

ดPวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ App “ดูแล” 

รูปแบบการเฝ̀าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุดPวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของโรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล 

๑๖๗ 

 

๑๖๙ 

 

๑๙๘ 

๔.๒๐ รูปแบบการเฝ̀าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูPสูงอายุดPวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของโรงพยาบาลสdงเสริมสุขภาพตำบล 

JAROONSAK MODEL 

 

 

๒๐๒ 

 

 



ฑ 

 

คำอธิบายสัญลักษณ0และคำย3อ 

๑. คำย3อช่ือคัมภีร0พระไตรปBฎก 

ดุษฎีนิพนธ,ฉบับนี้ใช3พระไตรป9ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการ

อ3างอิง โดยจะระบุ เลJม/ข3อ/หน3า หลังคำยJอชื ่อคัมภีร, เชJน ที.สี. (ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖ หมายถึง

สุตตันตป9ฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรป9ฎกภาษาไทย เลJมท่ี ๙ ข3อท่ี ๑๗๐ หน3า ๕๖ 

คำย3อ ช่ือคัมภีร0 ภาษา 

วิ.มหา. (ไทย) = วินัยป9ฎก มหาวิภังค,  (ภาษาไทย) 

วิ.ม. (ไทย) = วินัยป9ฎก มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปBฎก 

ที.ม. (ไทย) = สุตฺตันตป9ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 

องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตฺตันตป9ฎก อังคุตฺตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกฺก.(ไทย) = สุตฺตันตป9ฎก อังคุตฺตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.อ à ก.(ไทย) = สุตฺตันตป9ฎก อังคุตฺตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 

ขุ.ม. (ไทย) = สุตฺตันตป9ฎก ขุทฺทกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปBฎก 

อภิ.สงฺ. (ไทย) = อภิธรรมป9ฎก  ธรรมสังคณี  (ภาษาไทย) 

 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปBฎก 

ในงานวิจัยเลJมนี้พระไตรป9ฎกฉบับภาษาไทยฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๓๙

และพระไตรป9ฎกฉบับภาษาไทยจะระบุเลJม/ข3อ/หน3า/ เชJน ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑-๓๒๒/๑๓๓ 

หมายความวJาระบุถึงสุตตันตป9ฎกขุททกนิกายธรรมบทฉบับภาษาไทยพระไตรป9ฎกเลJมที่ ๒๕ ข3อท่ี

๓๒๑-๓๒๒ หน3าท่ี ๑๓๓ เปiนต3น 

๓. คำย3อหน3วยงานราชการท่ีเก่ียวขNอง 

 คำย3อ     ความหมาย 

สสจ.     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สสอ.     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

รพ.สต.     โรงพยาบาลสJงเสริมสุขภาพตำบล 



ฒ 

 

๓. คำย3อหน3วยงานราชการท่ีเก่ียวขNอง (ต3อ) 

 คำย3อ     ความหมาย 

อสม.     อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูJบ3าน 

อสค.     อาสาสมัครประจำครอบครัว 

Caregiver ผู3ชJวยพยาบาลหรือผู3ท่ีดูแลคนปtวยหรือผู3สูงอายุท่ีไมJใชJ

พยาบาลวิชาชีพ 

 



 

บทที่ ๑ 
 

บทนำ 

๑.๑ ความเป0นมาและความสำคัญของป:ญหา 
 

สังคมแห)งผู,สูงอายุ (Ageing Society) เป?นแนวโน,มที่ทุกชาติทั่วโลกหลีกเลี่ยงไม)ได, โดย

ข,อมูลจากองคOการสหประชาชาติคาดการณOไว,ว)าในปT พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั่วโลกจะมีประชากรที่มีอายุ

มากกว)า ๖๐ ปT ถึง ๑,๒๐๐ ล,านคน และในปT พ.ศ. ๒๕๙๓ จะมีประชากรที่มีอายุมากกว)า ๖๐ ปT กว)า 

๒,๐๐๐ ล,านคน หรือคิดเป?นสัดส)วน ๒๐% ของประชากรโลกทั้งหมด และในปT พ.ศ.๒๕๙๐ จะเป?น

ครั้งแรกของโลกที่จำนวนประชากรอายุ ๖๐ ปTจะมีมากกว)าจำนวนประชากรเด็ก ประเทศไทยก็

เช)นกันโดยสำนักงานสถิติแห)งชาติ ระบุว)า จำนวนผู,สูงอายุในประเทศเพิ่มขึ้นเรื ่อย ๆ ในปT พ.ศ. 

๒๕๘๐ หรืออีก ๑๙ ปTข,างหน,าไทยจะเข,าสู)สังคมสูงวัยมีผู ,สูงอายุเกิน ๖๐ ปT มากว)า ๒๘% ซึ่งมี

นัยสำคัญต)อการพัฒนาประเทศในวันข,างหน,าอย)างมาก หากพิจารณาอัตราการพึ่งพิง ในปT พ.ศ.

๒๕๖๐ ซึ่งหมายถึง ประชากรวัยทำงาน ๑๐๐ คน จะต,องรับภาระประชากรสูงอายุและ วัยเด็ก ๕๑ 

คน และคาดว)าเพิ่มเป?น ๖๔ คน ในปT พ.ศ. ๒๕๗๐๑ สังคมไทยควรตระหนักและเตรียมรับมือกับ

สถานการณOเหล)าน้ีในอนาคต 

ขณะที ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนร,อยละของผู ,สูงอายุต)อประชากรทั ้งหมด 

ระหว)างปT พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีแนวโน,มเพิ่มขึ้นทุกปT จาก ๑๔.๓, ๑๕.๒, ๑๕.๗, ๑๖.๐, ๑๖.๔ และ

ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นเป?น ๑๗.๓๑ โดยอำเภอพระนครศรีอยุธยามีจำนวนผู,สูงอายุมากที่สุด 

รองลงมาคืออำเภอบางปะอิน อำเภอเสนา อำเภอท)าเรือ และอำเภอวังน,อย อัตราส)วนการพึ่งพิงวัย

ชรา (จำนวนผู,สูงอายุต)อผู,ที่อยู)ในวัยทำงาน ๑๐๐ คน) มีแนวโน,มเพิ่มขึ้นทุกปT จาก ๒๑.๔, ๒๓.๐, 

๒๓.๘, ๒๔.๔ และ ๒๔.๙๒ ซึ่งแสดงให,เห็นว)าแนวโน,มจำนวนผู,สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพิ่มขึ้นอย)างต)อเนื่อง โดยมีผู,สูงอายุเพิ่มขึ้น แต)จำนวนวัยทำงานและวัยเด็กแรกเกิดลดลงย)อมส)งผล

 
๑ สำนักงานสถิติแห)งชาติ, ข<าวประชาสัมพันธA “สถิติบอกอะไร ผูJสูงวัยป:จจุบันและอนาคต”, 

[ออนไลนO], แหล)งที่มา:  http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Press Release/2561/N10-04-61-1.aspx  

[๗ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 
๒ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, รายงานประชากรจากทะเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เป0น

รายอำเภอ พ.ศ.๒๕๕๙, [ออนไลนO], แหล)งที ่มา: http://service.nso.go.th/nso/govstat/GR/GR1.html [๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๑]. 
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กระทบต)อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม จึงต,องเร)งวางนโยบาย และมาตรการต)าง ๆ เพ่ือรองรับ

สังคมสูงวัย การเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพจึงเป?นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญต)อการแก,ไข และป�องกัน

ป�ญหาสาธารณสุขเป?นอย)างมาก ซึ่งโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู)บ,าน (อสม.) ในฐานะเป?นกลไกในการขับเคลื่อนดูแลสุขภาพของคนในตำบล ใน

หมู)บ,านหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ ซึ่งโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบลเองจะต,องมีระบบข,อมูล แฟ�ม

ครอบครัว และข,อมูลชุมชนอย)างครบถ,วน เพื่อนำมาวางแผนแก,ไขป�ญหาสุขภาพโดยเน,นการสร,าง

เสริมสุขภาพ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู)บ,าน (อสม.) แต)ละคนจะดูแลครัวเรือนตั้งแต) ๗ ถึง 

๑๕ ครัวเรือนในแต)ละชุมชนที ่ตัวเองอาศัยอยู ) และต,องประสานงานสืบเนื ่องกับนโยบายด,าน

สาธารณสุขของรัฐอย)างเป?นระบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชากรทั้งสิ้น ๘๑๓,๘๕๒ คน มี

โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน ๒๐๙ แห)ง และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู)บ,าน (อสม.) จำนวน ๑๑,๑๐๓ คน จากอัตราเฉลี่ย แสดงให,เห็นว)า อสม. ๑ คน จะต,องดูแล

ประชาชนเฉลี่ย คนละ ๗๓.๓๐ คน ซึ่งการทำงานในอดีตที่ผ)านมา อสม.จะนัดหมายประชุมกันทาง

โทรศัพทO ไปร)วมประชุมที่ รพ.สต.ทุกเดือน หลังจากได,รับมอบหมายให,ออกเยี่ยมดูแลสุขภาพคนใน

ชุมชน อสม.จะเก็บข,อมูลที่ได,จดใส)ลงกระดาษหรือสมุดส)วนตัวของแต)ละบุคคล และด,วยการดูแลคน

ในครัวเรือนที่มีจำนวนมากของ อสม.แต)ละราย และด,วยความรีบเร)งเพ่ือให,ทันกับเวลามากที่สุดทำให,

การบันทึกข,อมูลและการจัดเก็บข,อมูลอาจจะเกิดความผิดพลาดและสูญหายได, อีกทั้งข,อมูลของ อสม.

ที่ได,แต)ละคนไม)ได,ถูกรวบรวมไว,ในที่เดียวกัน จึงทำให,เกิดความล)าช,าในการนำข,อมูลที่ได,จากการดูแล

สุขภาพคนในชุมชนและเขียนรายงานส)งให, รพ.สต. ในสังกัดของตนเองเพื่อให,เจ,าหน,าท่ีของ รพ.สต.

นำข,อมูลเหล)าน้ันบันทึกเป?นฐานข,อมูลสำคัญในพ้ืนท่ี  

เม่ือประเทศไทยก,าวเข,าสู)ไทยแลนดO ๔.๐ ภาครัฐได,ส)งเสริมให,มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

สนับสนุนการทำงานด,านต)าง ๆ ในการทำงานของ รพ.สต. และ อสม. ให,สะดวก รวดเร็วขึ้น สามารถ

สื่อสารด,วยเทคโนโลยีสารสนเทศผ)าน แอพลิเคชั่น แทนการจดบันทึกลงกระดาษ เช)น การแจ,งเรื่อง

โรคระบาด การส)งรายงาน การนัดประชุม การแจ,งพิกัดแผนที่ เพื่อเข,าไปช)วยเหลือผู,ป�วยได,อย)าง

ทันท)วงที นอกจากนี้ยังสามารถประสานกับ รพ.สต.เพื่อสอบถามอาการของผู,ป�วยไปจนถึงแนวทางใน

การดูแลรักษาผู,ป�วยในเบื้องต,นอีกด,วย เป?นการสนับสนุนให,บุคลากรด,านสาธารณสุข และ อสม. 

สามารถทำงานได,อย)างมีประสิทธิภาพ ไม)ว)าประชาชนจะอยู)ในพื้นที่ที ่แตกต)างกัน แต)สามารถมี

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีได,อย)างเท)าเทียมกัน รวมถึงการเชื ่อมต)อด,วยเทคโนโลยีสื ่อสารกับ

โรงพยาบาลที่เป?นแม)ข)ายก็ทำให,ขีดความสามารถในการดูแลรักษาโรคมีมากขึ้น แพทยOสามารถพูดคุย

กับผู,ป�วยที่โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได,วินิจฉัยโรคจากทางไกลได,โดยผ)าน วีดีโอ

คอนเฟอรOเรน ซึ่งถ,าทุกโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบลมีระบบนี้แล,ว ผู,ป�วยโรคเรื้อรังที่อาการไม)ได,

วิกฤตก็สามารถกลับมารับยาที่ใกล,บ,านมาอยู)ในความดูแลของทีมโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล 



๓ 

 

ซึ่งมีความสะดวก สบาย ลดค)าใช,จ)าย แทนที่จะต,องเดินทางไปที่โรงพยาบาลในเมือง๓ ในส)วนของ

ประชาชนหรือผู,ป�วย สามารถบันทึกข,อมูลสุขภาพของตัวเองลงในแอพพลิเคช่ันเดียวกันท่ี อสม. ได,จด

บันทึกไว, เพื่อเป?นสถิติข,อมูลสุขภาพของแต)ละบุคคล ทำให,เจ,าหน,าที่ รพ.สต. หรือแพทยOสามารถดูแล

ผู,ป�วยได,อย)างไกล,ชิด ลดป�ญหาในการจัดเก็บข,อมูลแบบเดิม ๆ ด,วยกระดาษ และยังสามารถส)งข,อมูล

ข)าวสารความรู,ต)าง ๆ กระจายไปยังเจ,าหน,าที่ รพ.สต. อสม. และประชาชนหรือผู,ป�วยได,อย)างรวดเร็ว 

แทนการเข,ามาประชุมทำให,เสียเวลานการทำงาน ทั้งน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำเป?นอย)างย่ิง

ในการรับมือกับสังคมผู,สูงวัยท่ีกำลังจะมา 

จากเหตุผลดังกล)าวการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุจึงเป?นกระบวนการหนึ่งท่ี

สำคัญต)อการแก,ไข และการป�องกันป�ญหาสาธารณสุขเป?นอย)างมากและเป?นสิ่งสำคัญที่ต,องกระทำ

อย)างเร)งด)วน เพื่อให,ทราบสถานการณOและแนวโน,มของพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงจะเป?นป�ญหา จึง

ต,องการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เผยแพร)สถานการณOและแนวโน,มของพฤติกรรมเสี่ยงหรือเตือนให,

ผู,เกี่ยวข,องทราบหรือตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่กำลังเป?นป�ญหา เพื่อหาสาเหตุและ

ดำเนินการหรือมีมาตรการเพื่อขจัดหรือลดตัวป�จจัยที่เกี่ยวข,องให,ประชาชนมีสุขภาพดี และการเข,าใจ

ธรรมชาติวิทยาของพฤติกรรมสุขภาพ การกระจายของพฤติกรรมสุขภาพการกระจายของพฤติกรรม

ตามบุคคล เวลา สถานที่ รู,ขนาดและความรุนแรงของพฤติกรรม บอกแนวโน,ม ระบุป�ญหาช)วยในการ

ประเมินนโยบาย/โครงการ วางแผน กำหนดนโยบายให,ข,อเสนอแนะ เมื ่อดำเนินการเฝ�าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพแล,ว ข,อมูลที่ได,ชี ้ให,เห็นระดับของพฤติกรรมสุขภาพที่เป?นความเสี่ยงทางด,าน

สุขภาพของประชากรในพื้นที่ที่ดำเนินการ การพัฒนารูปแบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุ

ของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบลด,วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจำเป?นอย)างยิ่งที่จะ

ช)วยลดขั ้นตอนในการทำงานของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) ให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน การเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผู,สูงอายุของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบลด,วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นผู,วิจัยมุ)งเน,นศึกษา

โดยใช,กระบวนการบริหารจัดการอย)างมีคุณภาพ PDCA บนพื้นฐานหลักธรรม ปธาน ๔ โดยผู,วิจัยได,

แบ)งการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุออกเป?น ๔ ขั้นบนพื้นฐานปธาน ๔ คือ ๑) ขั้นเตรียมการ 

(สังวรปธาน) ๒) ขั้นดำเนินการ (ปหานปธาน) ๓) ขั้นพัฒนา (ภาวนาปธาน) ๔) ขั้นรักษามาตรฐาน 

(อนุรักขนาปธาน) เพื่อให,เกิดกระบวนการการจัดการอย)างมีคุณภาพบนพื้นฐานของหลักพุทธธรรมใน

การกำกับทางด,านจิตใจสำหรับผู,ปฏิบัติงาน และจำเป?นต,องอาศัยการมีส)วนร)วมของผู,ที่มีส)วนได,ส)วน

เสีย ภาคีเครือข)ายหลายฝ�ายท่ีแข็งแกร)ง การบริหารจัดการท่ีดี และรากฐานท่ีแข็งแรง อย)างมีจุดหมาย
 

๓ Advertorial, “เป�ดเบื้องหลังชีวิต อสม. คุณค)าและความหมาย ที่มากกว)าการทำงานสาธารณสุข

ประจำหมู)บ,าน”, ไทยรัฐออนไลนA, [ออนไลนO], แหล)งที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1061887 [๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๑]. 



๔ 

 

ปลายทางร)วมกันเป?นการทำงานในเชิงรุกทำให,ได,ข,อมูลค)อนข,างครบถ,วน ทราบถึงลักษณะที่เป?น

ป�ญหาได,เร็ว จึงก)อให,เกิดการช)วยเหลืออย)างทันท)วงที 

๑.๒ คำถามการวิจัย 

๑.๒.๑ รูปแบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพ

ตำบลเป?นอย)างไร 

๑.๒.๒ การพัฒนารูปแบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุด,วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบลควรพัฒนาอย)างไร 

๑.๒.๓ ผลการทดลองและการประเมินผลรูปแบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุ

ด,วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบลควรเป?นอย)างไร 

๑.๓ วัตถุประสงคA 

๑.๓.๑ เพื่อวิเคราะหOรูปแบบของการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุของโรงพยาบาล

ส)งเสริมสุขภาพตำบล  

๑.๓.๒ เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุด,วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล 

๑.๓.๓ เพื่อทดลองและประเมินผลรูปแบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุด,วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตดJานเน้ือหา 

ศึกษาแนวคิดเรื ่องยุทธศาสตรOเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

(๒๕๖๐-๒๕๖๙), กระบวนการบริหารจัดการอย)างมีคุณภาพ PDCA บนพื้นฐานปธาน ๔, แนวคิดการ

เฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุ, แนวคิดโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

๑.๔.๒ ขอบเขตดJานตัวแปร 

ผู,วิจัยได,วิเคราะหO สังเคราะหOแนวคิด และข,อค,นพบจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข,องเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุด,วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล ประกอบด,วย PDCA บนพื้นฐานปธาน ๔ ประกอบด,วย การ

เพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) การสืบสานแนวทางขจัดป�ญหา (ปหานปธาน) การมุ)งมั่นพัฒนา

กระบวนการ (ภาวนาปธาน) การรักษามาตรฐานการเฝ�าระวัง (อนุรักขนาปธาน) 



๕ 

 

๑.๔.๓ ขอบเขตดJานประชากร และผูJใหJขJอมูลสำคัญ 

๑) ประชากร (Population) ที่ใช,ในงานวิจัย ได,แก) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู)บ,าน (อสม.) จำนวน ๑๔๙ คน เจ,าหน,าที่ของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน ๑๐ คน 

ผู,สูงอายุ จำนวน ๔,๐๑๔ คน๔ รวมประชากรท่ีใช,ในงานวิจัยท้ังส้ิน ๔,๑๗๓ คน 

๒) ผูJใหJขJอมูลสำคัญ (Key Informants) ผู,วิจัยทำการสัมภาษณOเชิงลึก (In-depth 

Interview) ผู,ให,ข,อมูลสำคัญ จำนวน ๒๑ คน ได,แก) 

๒.๑) นักวิชาการสาธารณสุข กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔   

คน 

        ๒.๒) นักวิชาการด,านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ คน  

๒.๓) ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ คน 

๒.๔) ตัวแทนโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน ๓ คน 

๒.๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู)บ,าน (อสม.) จำนวน ๓ คน 

๒.๖) อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จำนวน ๓ คน 

๒.๗) ตัวแทนผู,สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ คน 

๒.๘) นักวิจัยด,านสาธารณสุข จำนวน ๑ คน 

๓) ผูJเชี่ยวชาญ (Experts) ผู,วิจัยกำหนดการประชุมความเห็นของผู,เชี่ยวชาญ

โดยการสนทนากลุ)มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได,แก) นักวิชาการสาธารณสุข ตัวแทน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู)บ,าน (อสม.) และโดยใช,วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือ

นำไปสู)การแลกเปลี่ยนข,อคิดเห็น ข,อเสนอแนะ การสร,างเครือข)ายในการปฏิบัติงานร)วมกันของผู,มี

ส)วนได,ส)วนเสีย (Stakeholder) และการสร,างองคOความรู,ที่เกี่ยวข,องอย)างรอบด,านด,วยความละเอียด

ลึกซ้ึง จำนวน ๑๐ คนหรือคน 

๑) นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน ๑ คน 

๒) ตัวแทนภาคเอกชนด,านการพัฒนาโปรแกรม  จำนวน ๔ คน  

๓) นักวิชาการด,านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน ๑ คน 

๔) นักวิชาการและผู,บริหารองคOกร   จำนวน ๑ คน 

๕) พระสงฆOขับเคล่ือนด,านงานวิจัย    จำนวน ๑ รูป 

๖) นักวิจัยด,านสาธารณสุข    จำนวน ๑ คน 

๗) นักวิชาการท,องถ่ิน    จำนวน ๑ คน 

 
๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, “รายงานขJอมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง พ.ศ.

๒๕๖๑”, (อัดสำเนา). 



๖ 

 

๑.๔.๔ ขอบเขตดJานพ้ืนท่ี 

การศึกษาวิจัย “การพัฒนารูปแบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุด,วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล” ดำเนินการศึกษาวิจัยในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

๑.๔.๕ ขอบเขตดJานเวลา 

ศึกษาวิจัยตั้งแต)เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๒ 

เดือน 

๑.๕  นิยามศัพทAเฉพาะที่ใชJในการวิจัย 

๑.๕.๑ การพัฒนารูปแบบ (Model Development) หมายถึง การพัฒนารูปแบบการ

เฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบลด,วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑.๕.๒ การเฝyาระวัง (Surveillance) หมายถึง การวางแผน ควบคุม และป�องกันป�ญหา

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือนำผลไปใช,เพ่ือการดำเนินการปรับหรือลดป�จจัยเส่ียงได,อย)างมีประสิทธิผล 

๑.๕.๓ พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง การกระทำหรือการปฏิบัติ

ของบุคคลต)างๆ ท่ีมีผลต)อสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

๑.๕.๔ รูปแบบการเฝyาระวังพฤติกรรมสุขภาพผูJสูงอายุ (Elderly Health Behavior 

Surveillance Model) หมายถึง กระบวนการในการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู ,สูงอายุผ)าน

ขั้นตอนการเพียรพยายามหาวิธีการ ขั้นตอนการสืบสานแนวทางขจัดป�ญหา ขั้นตอนการมุ)งมั่นพัฒนา

กระบวนการ และข้ันตอนการรักษามาตรฐานการเฝ�าระวัง 

๑.๕.๕ Deming Cycle (PDCA)  คือ การวางแผนเพื่อเตรียมการ การปฏิบัติงานในการ

เก็บรวมรวมและวิเคราะหOข,อมูล การตรวจสอบเพื่อส)งคืนข,อมูลในการนำไปใช,ประโยชนO และการ

เขียนรายงานเพื่อนำข,อมูลการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุไปกำหนดแนวทางในการแก,ไขและ

ป�องกันป�ญหา 

๑.๕.๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง เครื่องมือ

ท่ีใช,การเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล (App ดูแล) 

๑.๕.๗ App ดูแล หมายถึง แพลตฟอรOม แอฟลิเคชั่น ที่พัฒนาข้ึนมาใช,เป?นเครื่องมือใน

การเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล ในการวางแผน การ

จัดเก็บข,อมูล การวิเคราะหOข,อมูล และการนำส)งข,อมูลไปสู)การใช,ประโยชนO ทั้งยังเป?นเครื่องมือในการ

สื่อสารระหว)างกลุ)มผู,กำหนดนโยบายในการส)งข,อมูลยุทธศาสตรO กลยุทธO นโยบายและแผนงานในการ

สั่งการมายังกลุ)มผู,ปฏิบัติการในการนำไปปฏิบัติ และส)งรายงานป�ญหา ข,อเสนอแนะ การให,ความรู,



๗ 

 

เรื่องสุขภาพและข)าวสาร กับผู,สูงอายุ เจ,าหน,าที่ อสม. และ รพ.สต. การนัดหมายผู,สูงอายุเพื่อเข,า

เยี่ยมและดูแลสุขภาพ การสรุปข,อมูลรายงานการทำงานของ อสม. และข,อมูลสุขภาพของผู,สูงอายุ 

กลับไปยังกลุ)มผู,กำหนดนโยบายเพื่อหาแนวทางในการแก,ไข ป�องกันได,อย)างทันท)วงทีเพื่อให,เกิดความ

ต)อเน่ืองในการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุ 

๑.๕.๘ สัมมัปปธาน ๔ หมายถึง 

๑) การเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) คือ การวางแผนด,านงาน การพัฒนา

ด,านคน และการพัฒนาด,านเคร่ืองมือ 

๒) การสืบสานแนวทางขจัดป�ญหา (ปหานปธาน) คือ การหาทางขจัดป�ญหาการ

จัดเก็บข,อมูล และป�ญหาการวิเคราะหOข,อมูล 

๓) การมุ)งมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) คือ การกำหนดกิจกรรมสุขศึกษา 

การติดตามประเมินผลและการแจ,งเตือนภัย 

๔) การรักษามาตรฐานการเฝ�าระวัง (อนุรักขนาปธาน) คือ การข,อมูลการเฝ�าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพของผู,สูงอายุไปใช,ประโยชนOในระดับนโยบาย ระดับสังคม และระดับปฏิบัติการ 

๑.๕.๙ โรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพตำบล หมายถึง โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบลใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  

๑.๖. ประโยชนAทีไ่ดJรับจากการวิจัย 

๑.๖.๑ บริบทของการการพัฒนารูปแบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุด,วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล จะเป?นฐานข,อมูลที่จะนำไปพัฒนา

ระบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุ 

๑.๖.๒ รูปแบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุด,วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี

ได,จากการวิจัยสามารถนำไปประยุกตOใช,กับโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

๑.๖.๓. เครื่องมือในรูปแบบ Application (App ดูแล) จะเป?นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการร)วมระหว)างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเพื่อให,การเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุของ

โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตำบล เกิดการพัฒนาอย)างมีประสิทธิภาพ และรอบด,าน 

๑.๖.๔ องคOความรู ,ที ่ได,จากงานวิจัยในครั ้งนี ้จะก)อให,เกิดประโยชนOต)อการเฝ�าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผู,สูงอายุด,วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแนวทางการนำไปพัฒนาการเฝ�าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพในบริบทอ่ืน ๆ ต)อไป 



บทที่ ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข:อง 
 

ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูFสูงอายุ

ดFวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล” ไดFมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเก่ียวขFองในเร่ืองตMาง ๆ โดยแบMงการนำเสนอดังน้ี 

๒.๑ ยุทธศาสตรXเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (๒๕๖๐-๒๕๖๙) 

๒.๒ แนวคิดการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูFสูงอายุ 

๒.๓ แนวคิดโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล 

๒.๔ พุทธบูรณาการในการบริหารจัดการ 

๒.๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๖ ขFอมูลบริบทเร่ืองท่ีวิจัย 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ ยุทธศาสตรDเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (๒๕๖๐-๒๕๖๙) 

eHealth Strategy, Ministry of Public Health๑ 

แนวทางที่สำคัญของกรอบยุทธศาสตรXชาติระยะ ๒๐ ปh (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดFานการ

พัฒนาและเสริมสรFางศักยภาพคนมุMงเนFนใหFมีการสรFางเสริมใหFคนในชาติมีสุขภาวะที่ดี สรFางโอกาส

ความเสมอภาคและเทMาเทียมกันทางสังคม กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เปjนองคXกรหลักในการ

พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ จึงมุMงหวังใหFบรรลุยุทธศาสตรXนี้ดFวยการพัฒนาระบบบริการและ

ระบบบริหารจัดการสุขภาพควบคู Mไปกับการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรXของกระทรวงสาธารณสุขสูM 

ไทยแลนดX ๔.๐ ดFานสาธารณสุข โดยการเชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่ออนาคต 

 
๑ ศูนยXเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ยุทธศาสตรD

เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (๒๕๖๐-๒๕๖๙), (นนทบุรี: ศูนยXเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๐), หนFา ๑๕. 



๙ 

 

(Digitally connected health care system of the future) ซึ่งประกอบดFวยการใหFบริการระบบ

สุขภาพไดFอยMางมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จในการลดคMาใชFจMายในการบริหารจัดการดFานสาธารณสุข 

สารสนเทศที่เกี่ยวขFองกับการบริการในระบบสุขภาพสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันไดFอยMางมี

คุณภาพ ปลอดภัย ไรFรอยตMอและไดFรับการคุFมครองจากกฎหมายที่เกี่ยวขFอง และสรFางโอกาสในการ

พัฒนานวัตกรรมและการสรFางมูลคMาเพิ่มใหFกับการบริการ เกิดการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ

อยMางมีสMวนรMวมและย่ังยืน 

๒.๑.๑ ความเปgนมาของยุทธศาสตรDเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข ไดFผลักดันการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดFวยเทคโนโลยีดิจิทัลผMาน

ยุทธศาสตรXเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) มุ MงเนFนการพัฒนาที ่สอดรับกับ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และยังพิจารณาจากป�จจัยที่เกี่ยวขFอง 

รวมทั้งสังเคราะหXความสอดคลFองกับยุทธศาสตรXเทคโนโลยีดิจิทัลและ eHealth ในระดับสากลเพ่ือ

ตอบป�ญหาความทFาทายดFานสาธารณสุขในหลาย ๆ ดFาน เชMน 

๑) หนMวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถเชื่อมโยงกันดFวยเครือขMาย

ภายใน (MOPH Intranet) ไดFอยMางปลอดภัยและไดFมาตรฐานสากล 

๒) การขยายบริการ Internet ความเร็วสูง แบบพิเศษ ใหFกับโรงพยาบาลสMงเสริม

สุขภาพตำบลทุกแหMงท่ัวประเทศ 

๓) การเชื่อมโยงเครือขMายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) ใหFครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชน

ทุกแหMงท่ัวประเทศ 

๔) การจัดการระบบสำรองขFอมูลของโรงพยาบาลศูนยX/ท่ัวไปทุกแหMงท่ัวประเทศ 

๕) การจัดตFนแบบระบบบริการดFานสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Service: PHRs, EMR, 

Registration) รวมถึงผลิตภัณฑXสุขภาพในหนMวยบริการท่ีมีความพรFอม 

๖) การเพิ่มมูลคMาทางเศรษฐกิจ ดFวยการพัฒนาใหFความรูFในการดูแลสุขภาพตนเอง

ดFวยระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสXสMวนบุคคล (PHRs) 

๗) การออกกฎหมายในระบบสุขภาพที่ทันสมัยเชื ่อมโยงกับการดำเนินงานของ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๘) การบริหารจัดการ Health Digital Literacy ขนาดใหญMเปjนแหลMงรวบรวม

ความรูFสุขภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย ประชาชนเขFาถึงและใชFประโยชนXไดFอยMางสะดวกรวดเร็ว 

ชMวยตอบป�ญหา คลายความสงสัย ป<องกันการเขFาใจผิดที่อาจกMอใหFเกิดความเสี่ยงดFานสุขภาพ ยับย้ัง

การแพรMกระจายขFอมูลท่ีบิดเบือนในโลกโซเซียลไดFทันตMอสถานการณX 



๑๐ 

 

๙) การจัดใหFมีระบบ Tele Health ที่มีคุณภาพสนับสนุนการใหFบริการตรวจวินิจฉัย

และใหFคำปรึกษาระหวMางแพทยXผูFเชี่ยวชาญกับแพทยXในโรงพยาบาลที่หMางไกล โดยเฉพาะโรงพยาบาล

ชายขอบจังหวัด 

๑๐) การพัฒนาบุคลากรในระบบสุขภาพใหFมีศักยภาพในการใชFเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ปรับกระบวนการทำงานใหFมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

๑๑) การบูรณาการเชื ่อมโยงขFอมูลที่เกี ่ยวขFองกับระบบสุขภาพรMวมกันระหวMาง

หนMวยงานในกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขจึงไดFจัดทำยุทธศาสตรXเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth 

Strategy) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใชFเปjนกรอบในการผลักดันใหFเทคโนโลยีดิจิทัลเปjนกลไกในการพัฒนาระบบ

สาธารณสุขของประเทศ รวมถึงการปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศนX การปฏิรูปการดำเนินงานดFาน

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสุขภาพรMวมกันในทุกภาคสMวน ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคการผลิตและ

การใหFบริการดFานสุขภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน อันจะนำไปสูMความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงสาธารณสุขได Fกำหนดกรอบยุทธศาสตร X ๔ ด Fาน หร ือ ๔ Excellence 

Strategies ที่จะนำองคXกรกFาวไปขFางหนFา หรือความเปjนเลิศ ๔ ดFาน (๔ Excellences) ประกอบดFวย

ยุทธศาสตรXหลัก ดังน้ี๒ 

๑) ดFานสMงเสริมสุขภาพและป<องกันโรคเปjนเลิศ (Prevention & Promotion 

Excellence) หมายถึง การพัฒนาและใหFความสำคัญกับงานดFานสMงเสริมสุขภาพ ควบคุมและป<องกัน

โรค โดยเนFนการสรFางสุขภาพนำการซMอมสุขภาพ ในทุกกลุMมวัย ไดFแกM การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

ทุกกลุMมวัย การป<องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ความปลอดภัยดFานอาหารและลดป�จจัยเส่ียงตMอโรค

ไมMติดตMอเร้ือรัง การบริหารจัดการส่ิงแวดลFอม 

๒) ดFานบริการเปjนเลิศ (Service Excellence) หมายถึง การใหFความสำคัญกับ

ระบบบริการสุขภาพ โดยเนFนหนักท้ังระบบปฐมภูมิ (Primary Care) ระบบบริการตาม Service Plan 

และการพัฒนาศูนยXความเปjนเลิศ (Excellence Center) อีกทั้งเนFนหนักการบริการที่มีรอยยิ้ม สรFาง

ความประทับใจใหFกับประชาชนผูFมารับบริการ ไดFแกM การพัฒนาระบบการแพทยXปฐมภูมิ การพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ ศูนยXความเปjนเลิศทางการแพทยX ศูนยXกลางสุขภาพนานชาติ/เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๓) ดFานบุคลากรเปjนเลิศ (People Excellence) หมายถึง การสรFางศักยภาพ

บุคลากรสาธารณสุขใหFมีความเปjนเลิศในทุก ๆ ดFาน พรFอมทั้งมีความสุข ไดFแกM การวางแผนกำลังคน

 
๒ เรื่องเดียวกัน, หนFา ๒๔. 



๑๑ 

 

ดFานสุขภาพ การผลิตและพัฒนากำลังคน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกำลังคนดFาน

สุขภาพ การพัฒนาเครือขMายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมดFานสุขภาพ 

๔) ดFานบริหารเปjนเลิศดFวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) หมายถึง การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการตMาง ๆ ใหFดีมีประสิทธิภาพ โดยเนFนหนักดFานขFอมูลและระบบสารสนเทศ 

(Information Technology) ที่ทันสมัย ระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ไดFแกM ระบบขFอมูล

สารสนเทศดFานสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ ความมั่นคงดFานยาและเวชภัณฑX การคุFมครอง

ผูFบริโภค และระบบธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒.๑ สถานการณXดFานสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต 

การขับเคล่ือนสูMประเทศไทย ๔.๐ ดFานสาธารณสุข (Health ๔.๐) จำเปjนอยMางย่ิงท่ีจะตFอง

บูรณาการการดำเนินงานรMวมกันโดยใชFยุทธศาสตรXเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) 

เพื่อเปjนกรอบในการกFาวเดินไปสูMความสำเร็จในทิศทางเดียวกัน บนมาตรฐานเดียวกัน สามารถ

เชื ่อมโยงบริการทั ้งระบบสุขภาพ ดFวยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยไมMแบMงแยกความเปjนภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพื่อใหFประชาชนผูFรับบริการไดFรับประโยชนXที่ดีที่สุดและมีความพึงพอใจในบริการดFาน

สุขภาพเพิ ่มขึ ้นอยMางตMอเนื ่อง ยุทธศาสตรXเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) 



๑๒ 

 

กระทรวงสาธารณสุข มุ MงเนFนการพัฒนาระยะยาวอยMางยั ่งยืนเชMนเดียวกับแผนพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)  อยMางไรก็ดียุทธศาสตรXเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 

(eHealth Strategy) กระทรวงสาธารณสุข (๒๕๖๐-๒๕๖๙) ฉบับนี้ ดำเนินการตามแนวคิด eHealth 

ของ WHO๓ และสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union: 

ITU) ที่มุMงเป<าหมายไปที่สุขภาพของประชาชนเปjนหลัก โดยการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื ่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มาชMวยใหFประชาชน

ไดFรับบริการดFานสุขภาพอยMางมีประสิทธิภาพ ทั ่วถึง เปjนธรรมและปลอดภัย ถือเปjนหลักการ

ดำเนินการที่ดีที่ทุกประเทศทั่วโลกไดFนำไปประยุกตXใชF นอกจากนี้ยังไดFพิจารณาจาก สถานการณX

ป�ญหาสถานะสุขภาพของประชาชน ประกอบกับการวิเคราะหXสภาพป�ญหาของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข โดยใหFความสำคัญกับองคXประกอบดFานตMาง ๆ ดังน้ี eHealth 

foundations, Legal frameworks for eHealth, Telehealth, Electronic health records, Use 

of eLearning in health sciences, mHealth, Social media และ Big data 

๒.๑.๒ กรอบยุทธศาสตรDเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ๔ 

๑) ยุทธศาสตรXท่ี ๑ จัดต้ังองคXกรกลางความรMวมมือการบริหารจัดการ eHealth 

กลยุทธXที ่ ๑ ผลักดันพระราชบัญญัติองคXกรกลางความรMวมมือการบริหาร

จัดการ eHealth 

กลยุทธXท่ี ๒ กำหนดนโยบายการดำเนินงานดFาน eHealth รองรับหนMวยบริหาร

และหนMวยบริการอยMางเปjนธรรม 

กลยุทธXที่ ๓ สนับสนุนการดำเนินงาน การประสานงานและสรFางความรMวมมือ

ในการพัฒนา eHealth 

กลยุทธXท่ี ๔ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอยMางมีสMวนรMวม 

๒) ยุทธศาสตรXที่ ๒ พัฒนาและรับปรุงสถาป�ตยกรรมองคXกรและโครงสรFางพื้นฐาน

เพ่ือสนับสนุนการใหFบริการ eHealth แกMประชาชน 

 
๓ World Health Organization, Atlas of eHealth country profiles 2015:  The use of 

eHealth in support of universal health coverage Based on the findings of the 2015 global 

survey on eHealth, [ online] , source:  http: / / www. who. int/ goe/ publications/ atlas_2 0 1 5 / en/ 

[October, 14 2015]. 
๔ ศูนยXเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ยุทธศาสตรD

เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (๒๕๖๐-๒๕๖๙), หนFา ๕๓. 



๑๓ 

 

กลยุทธXที่ ๑ สรFางการมีสMวนรMวมเพื่อจัดทำสถาป�ตยกรรมองคXกรดFาน eHealth 

ท่ีสามารถสนับสนุนยุทธศาสตรXดFานสุขภาพ ของประชาชนอยMางรอบดFาน 

กลยุทธXที่ ๒ พัฒนาการใหFบริการโครงสรFางพื้นฐานโดยคำนึงถึงความตFองการ

ของผูFใชFงาน ๔ กลุMม คือ ผูFใหFบริการ, เจFาหนFาที่ที่เกี่ยวขFองกับระบบสุขภาพ, หนMวยงานอื่น ๆ ภายใน/

ภายนอกประเทศและประชาชน 

กลยุทธXที่ ๓ จัดใหFมีบริการดFาน Infrastructure สำหรับประชาชนที่สามารถ

เขFาถึงและครอบครอง Individual Health Information 

กลยุทธXที่ ๔ สMงเสริมการบริหารจัดการการใชF Infrastructure ที่เกี่ยวขFองกับ

โครงขMายขFอมูลอยMางมีประสิทธิภาพ คุFมคMาและปลอดภัย และกำหนดสัดสMวนการใชFงาน Network 

๓) ยุทธศาสตรXที่ ๓ สรFางมาตรฐานของระบบขFอมูลสุขภาพการบูรณาการขFอมูล

สารสนเทศ และการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขFอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธXที ่ ๑ สรFางมาตรฐานระบบขFอมูลสุขภาพที่สามารถแลกเปลี่ยนและ

เช่ือมโยง (Standards and Interoperability) กันไดFอยMางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธXท่ี ๒ พัฒนาคลังขFอมูลสุขภาพ 

กลยุทธXท่ี ๓ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยขFอมูลสุขภาพ 

กลยุทธXท่ี ๔ พัฒนาระบบดัชนีช้ีวัดและระบบติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ 

กลยุทธXท่ี ๕ พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามและเฝ<าระวังภัยสุขภาพ 

๔) ยุทธศาสตรXที่ ๔ ขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริการ และโปรแกรม

ประยุกตXดFาน eHealth ที่เปjนประโยชนXตMอระบบบริการสุขภาพ (Health care service delivery) 

และประชาชน รวมท้ังมีการคุFมครองทรัพยXสินทางป�ญญา 

กลยุทธXท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การขับเคล่ือน eHealth ดFาน Process Software Hardware และ People ware 

กลยุทธXที ่ ๒ สนับสนุนและประสานความรMวมมือในการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมดFานเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพในการใหFบริการสุขภาพ แกMประชาชนตามองคXประกอบ

หารบริหารจัดการดFาน eHealth 

๕) ยุทธศาสตรXที่ ๕ ผลักดันการใชFกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและมาตรฐานท่ี

เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการใชFในระบบ 

กลยุทธXที ่ ๑ สรFางสภาพแวดลFอมทางกฎหมายและบังคับใชFกฎหมายดFาน 

eHealth เพ่ือใหFเกิดความครอบคลุม และประกาศใชFนโยบาย 



๑๔ 

 

กลยุทธXที่ ๒ สนับสนุนการออกกฎหมาย ขFอกำหนด กฎระเบียบหลักเกณฑX 

แนวปฏิบัติ เพื่อใหFเกิดความปลอดภัย เปjนธรรม คุFมครองผูFบริโภค และบุคลากรดFานสาธารณสุขและ

ผูFเก่ียวขFองในดFาน eHealth 

กลยุทธXที่ ๓ ทบทวนและพัฒนามาตรฐานดFาน eHealth ใหFมีความสอดคลFอง

รองรับกับการใหFบริหารสุขภาพ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูMตลอดเวลา 

๖) ยุทธศาสตรXที่ ๖ การพัฒนาทุนมนุษยXดFาน eHealth และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการ ความรูFดFานการแพทยXและสุขภาพ สำหรับประชาชน 

กลยุทธXท่ี ๑ สรFางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลดFาน eHealth (HRM) 

กลยุทธXท่ี ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดFาน eHealth HRD) 

กลยุทธXท่ี ๓ สMงเสริมการสรFางเครือขMายระหวMางผูFพัฒนาและหรือผูFใชFงานรวมท้ัง

เอกชนท่ีเก่ียวขFองในดFาน eHealth 

๒.๑.๓ แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตรDเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

ในแผนพัฒนาสุขภาพแหMงชาติไดFกลMาวถึงสถานการณXและป�ญหาดFานระบบขFอมูลขMาวสาร

สุขภาพวMา ระบบขFอมูลขMาวสารและการวิจัยดFานสุขภาพ ยังไมMสามารถใชFประโยชนXจากขFอมูลและ

งานวิจัยที่มีไดFอยMางเพียงพอ ความรอบรูFดFานสุขภาพ (Health Literacy) ของประชาชนยังไมMเพียงพอ

ในการป<องกันป�จจัยเสี่ยงตMาง ๆ ดFานสุขภาพ กลไกการอภิบาลระบบสุขภาพในระดับชาติและระบบ

ธรรมาภิบาลยังไมMชัดเจน การปรับโครงสรFางไปสูMประเทศไทย ๔.๐ กรอบเป<าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) ตFองวางแผนเตรียมพรFอมรองรับและเผชิญกับสภาพป�ญหา ชMวยใหFสามารถรับมือกับความ

เสี่ยง และภัยคุกคามดFานสุขภาพที่จะเกิดขึ้นไดFอยMางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมียุทธศาสตรX มาตรการ และ

แนวทางพัฒนาดFานเทคโนโลยี ดังน้ี 

๑) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการสุขภาพ ระบบขFอมูลขMาวสารดFานสุขภาพ 

การเงินการคลังดFานสุขภาพ รวมถึงยาและเทคโนโลยีดFานสุขภาพ 

๒) พัฒนาระบบประเมินเพื่อการตัดสินใจในการใชFเทคโนโลยีดFานสุขภาพ และ

สMงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑXสุขภาพใหFมีนวัตกรรมใหมM ๆ เพ่ือ

การพ่ึงพาตนเองดFานสุขภาพ 

๓) พัฒนาระบบยา เวชภัณฑXและเทคโนโลยีทางการแพทยXของประเทศ เสริมสรFาง

กลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการขFอมูล 

๓.๑) สรFางมาตรฐานระบบขFอมูลสุขภาพท่ีสามารถแลกเปล่ียนเช่ือมโยงกัน 

๓.๒) พัฒนาคลังขFอมูลสุขภาพ 

๓.๓) พัฒนาระบบขFอมูลสุขภาพสMวนบุคคล (Personal Health Record) 



๑๕ 

 

๓.๔) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลดFานสุขภาพ 

โดยในเป<าประสงคXที่ ๓ ของแผนยุทธศาสตรX ๒๐ ปh กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙) ไดFระบุไวFวMา เพื่อใหFระบบบริการสุขภาพทุกระดับมีการเพิ่มขีดความสามารถ มีคุณภาพ 

มาตรฐาน มีระบบบริการที่ทันสมัย มีความพอเพียง มีการกระจายที่เปjนธรรม มีเทคโนโลยีทาง

การแพทยXขั้นสูงที่คนไทยสามารถเขFาถึงบริการไดFสะดวก เหมาะสม ทั้งนี้โดยการบูรณาการและการมี

สMวนรMวมจากทุกภาคสMวน 

ในยุทธศาสตรXที ่ ๒ สรFางความเปjนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ  

ไดFกลMาวถึงการใชFเทคโนโลยีทางการแพทยXที่เหมาะสม และคุFมคMาในทุกพื้นที่เขตสุขภาพ เนื่องจากท่ี

ผMานมากระทรวงสาธารณสุขพบป�ญหาการกระจายเครื่องมือแพทยXที่มีราคาแพง และเทคโนโลยีชั้นสูง 

ทำใหFการเขFาถึงเทคโนโลยีราคาแพงมีความแตกตMางระหวMางกลุMมคน และภูมิภาคอยูMคMอนขFางมาก 

การมีเทคโนโลยีทางการแพทยXที่เหมาะสม และคุFมคMาในทุกพื้นที่เขตสุขภาพ มีระบบสMงตMอที่รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการแพทยXฉุกเฉินใหFประชาชนสามารถเขFาถึงบริการไดFอยMางสะดวก  

ไมMเปjนภาระเรื่องคMาใชFจMาย จะชMวยลดป�ญหาความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ ผูFรับบริการ 

มีความพึงพอใจ 

ในยุทธศาสตรXท ี ่  ๔ พัฒนาและสรFางความเขFมแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ 

(Governance Excellence) ไดFกลMาวถึงการมีระบบขFอมูลสุขภาพที ่แมMนยำ ครบถFวน ทันเวลา 

สามารถใชFประโยชนXไดF สรFางระบบยา เวชภัณฑXและเทคโนโลยีทางการแพทยXที่มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล พัฒนาระบบการคุFมครองผูFบริโภคดFานสุขภาพ  

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดFรายงานการศึกษาเรื่อง 

ระบบสารสนเทศดFานการสาธารณสุขไทย และไดFกลMาวถึงระบบขFอมูลสารสนเทศสุขภาพวMาไทยมี

ระบบขFอมูลสารสนเทศสุขภาพมากมายหลายระบบ สMวนใหญMตอบสนองการบริหารจัดการและการ

เบิกจMายคMารักษาพยาบาลหนMวยงานตMาง ๆ มีขFอมูลตัวชี้วัดโครงการตMาง ๆ มากมาย ซ้ำซFอนระบบ

สารสนเทศที่มีตอบสนองความตFองการของผูFใชFที่เปjนผูFใหFบริการและประชาชนมีนFอย นอกจากน้ัน

ระบบสารสนเทศสุขภาพท่ีมีเหลMาน้ีไมMสามารถแลกเปลี่ยนขFอมูลกันไดF ขFอมูลสุขภาพไมMบูรณาการ ขาด

การดำเนินการเพื่อวางรากฐานดFานระบบสารสนเทศสุขภาพ โดยเฉพาะอยMางยิ่งดFานมาตรฐานขFอมูล

สุขภาพ มาตรฐานกฎหมายที่เกี ่ยวขFองกับความปลอดภัย และความเปjนสMวนตัวของการใชFขFอมูล

สุขภาพ 

นอกจากนี้ยังพบวMาประเทศไทยขาดหนMวยงานในระดับประเทศที่จะกำหนดยุทธศาสตรX 

วางกรอบการพัฒนา และชี้นำระบบสารสนเทศสุขภาพ บุคลากรทางการแพทยX และสาธารณสุขตFอง

ใชFเวลาถึงกวMารFอยละ ๔๐ ของเวลาทำงานเพื่อมาจัดการรายงาน และขFอมูลที่คนอื่นตFองการ มากกวMา

จะไดFรับประโยชนXจากระบบขFอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชFอยูM ทำใหFการใหFบริการสุขภาพแกM



๑๖ 

 

ประชาชนไมMมีประสิทธิภาพตามที่ควร และประชาชนไมMสามารถเขFาถึงและใชFประโยชนXขFอมูลสุขภาพ

ของตน โดยกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของประเทศ ประกอบดFวย 

๑) การจัดตั้งคณะทำงานและจัดตั้งองคXกรที่รับผิดชอบโดยศึกษาโครงสรFางองคXกร

และหนFาท่ีของเจFาหนFาท่ีตามโครงสรFาง 

๑.๑) การทำ Pre-feasibility Study ของการพ ัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสุขภาพของประเทศ โดยในสMวนของกระทรวงสาธารณสุข ไดFดำเนินการจัดจFางที่ปรึกษา

เพื่อศึกษาและวิเคราะหXความตFองการดFานขFอมูลและการเชื่อมตMอระบบสารสนเทศดFานการแพทยXและ

สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

๑.๒) สำรวจ ประเมินระบบสารสนเทศที่ใชFอยูMของกระทรวงสาธารณสุขและ

หนMวยงานท่ีเก่ียวขFองท้ังหมด 

๑.๓) สามารถกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรXการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสุขภาพของประเทศเพื่อใหFเปjนสMวนหนึ่งของกรอบนโยบาย และยุทธศาสตรXดFานเทคโนโลยี

สารสนเทศของประเทศในภาพรวม และควบคูMไปกับยุทธศาสตรXและการพัฒนางานดFานอ่ืน ๆ  

๑.๔) สามารถพัฒนามาตรฐานขFอมูลสุขภาพในทุกมิติ รวมถึงกลไกในการดูแล

มาตรฐานเพื่อใหFระบบสารสนเทศตMาง ๆ ทำงานรMวมกันไดF สามารถแลกเปลี่ยนขFอมูลกันไดFแบบไรF

รอยตMอดFวยความปลอดภัย และเปjนประโยชนXในการดูแลรักษาประชาชนท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

๒) ประเทศไทยมีองคXกรระดับประเทศที่ทำหนFาที่กำหนดทิศทางการพัฒนา กำหนด

ยุทธศาสตรX วางนโยบายและแผนหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของประเทศ 

๒.๑) องคXกรระดับประเทศ ควรประกอบไปดFวยเจFาหนFาที่จากทุกหนMวยงานท่ี

เก่ียวขFองกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

๒.๒) องคXกรระดับประเทศ ควรเปjนหนMวยงานอิสระในการบริหารงาน และเพ่ือ

ความคลMองตัวใหFเปjนองคXการมหาชน (โดยมีกฎหมายรองรับ) 

๓) เม่ือมีองคXกรระดับประเทศแลFว องคXกรนี้ควรทำงานรMวมกับที่ปรึกษาที่มีความ

เชี ่ยวชาญดFานระบบขFอมูลสารสนเทศสุขภาพ โดยทำงานรMวมกันตั ้งแตMศึกษาความเหมาะสม 

(Feasibility Study) จัดทำ Terms of Reference (TOR) การกำกับติดตามการ Implement การ

ติดตั ้ง Hardware, Software การพัฒนาบุคลากรและงานดFานอื ่น ๆ โดยใชFผลการศึกษา Pre-

Feasibility Study เปjนกรอบในการศึกษา ทั ้งน้ี Feasibility Study และ TOR ควรมีการกำหนด

กรอบดังน้ี 

๓.๑) กำหนดกรอบเวลาการ Implement รวมทั้งขั้นตอนตMาง ๆ เปjนตาราง

และศึกษาการประมาณการงบประมาณท่ีจะตFองใชFอยMางละเอียด 
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๓.๒) กำหนดรายละเอ ียดดFานเทคนิค (Specification) ท ั ้ง Hardware, 

Communication, Software และการพัฒนาบุคลากรที่จำเปjนและเหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพ

ของไทย ตั้งแตMระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และระดับสูงกวMาตติยภูมิ เพื ่อใหFระบบสามารถ

เช่ือมโยงกันท้ังในและนอกสถานพยาบาลและใชFประโยชนXไดFสูงสุด 

๓.๓) กำหนดหลักสูตรการฝ¨กอบรมทางทฤษฎีและทางการเรียนรู Fจากการ

ปฏิบัติ (On the Job Training) แกMเจFาหนFาท่ีท่ีจะปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบและการใชFอุปกรณX 

๔) องคXกรระดับประเทศ ตFองมีสMวนรMวมในการ Implement โดยการกำกับติดตาม

บริษัทท่ีประมูลไดFใหFดำเนินการตามขFอกำหนด 

๕) องคXกรระดับประเทศ ตFองดำเนินการศึกษาและออกกฎหมายระเบียบตMาง ๆ ท่ี

เกี่ยวขFองกับการรักษาความปลอดภัยและความลับสMวนบุคคลและประโยชนXที่เกิดขึ้นกับสังคมในกรณี

ท่ีตFองละเมิดความเปjนสMวนตัวของบุคคล 

๖) องคXกรระดับประเทศ ควรทำงานรMวมกับสถาบันการศึกษาสนับสนุนใหFมีการ

เรียนการสอนดFานเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและระบบขFอมูลสุขภาพในหลักสูตรวิชาชีพดFาน

สุขภาพ เชMน แพทยX พยาบาล เภสัชกร เปjนตFน และควรสนับสนุนใหFเกิดหลักสูตร Biomedical and 

Health Informatics สำหร ับบุคลากรดFานสุขภาพและสาธารณสุขบุคลากรดFานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรXและนักเรียนนักศึกษาท่ัวไป 

๒.๑.๔ การนำยุทธศาสตรDเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขไปสูyการ

ปฏิบัติ 

การผลักดันใหFยุทธศาสตรX และกลยุทธXเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพใหFสำเร็จ สามารถ

ขับเคลื่อนไดF ยุทธศาสตรXและกลยุทธXจะตFองมีความชัดเจน สามารถสนับสนุนวิสัยทัศนXดFานสุขภาพ

แหMงชาติและสามารถใชFเปjนกรอบแนวทางในการดำเนินการที ่ชMวยสนับสนุนความสำเร็จ การ

ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพจะตFองขับเคลื่อนท้ังองคาพยพ ซึ่งยุทธศาสตรXและกลยุทธXเทคโนโลยี

สารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) จะถูกนำเสนอและกลั่นกรองผMานความคิดเห็นของผูFแทน

จากภาคสMวนที่เกี่ยวขFองในระดับชาติ ซึ่งจะเปjนผูFรMวมผลักดันใหFยุทธศาสตรXและกลยุทธX eHealth 

สามารถนำไปสูMการปฏิบัติไดFจริง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี๕ 

 

 

 

 
๕ ศูนยXเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ยุทธศาสตรD

เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (๒๕๖๐-๒๕๖๙), หนFา ๖๙-๗๕. 
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ตารางท่ี ๒.๑ แนวทางการปฏิบัติการ eHealth 

Action Lines Description Mapped eHealth 

Components 

๑. การกำกับดูแล 

Governance 

การจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือกำหนดกลไกการ 

ทำงานรMวมกันอยMางมีประสิทธิภาพระหวMาง

ภาคสMวนตMาง ๆ ผู FนำใหFความสำคัญ มีการ

กำก ับด ูแลท ี ่ด ี  การกำหนดข Fอตกลงใน 

eHealth Agenda ของประเทศ (มีการวาง 

Alignment รMวมกัน โดยเริ ่มแรกจะตFองใหF

ผู Fบริหารเห็นความสำคัญและมีสMวนรMวมใน

การกำหนดทิศทาง eHealth โดยกำหนด

วิส ัยทัศนX นโยบายและกลยุทธX eHealth 

จากนั้นจึงคัดเลือกกลยุทธXที่สำคัญและจัดทำ

แผนปฏิบัติการ eHealth ตาม Priority 

การกำกับดูแล 

กลยุทธX 

การลงทุน 

   

๒. ฐานราก  

    Foundations 

ดำเนินการออกมาตรฐานสถาป�ตยกรรม 

โครงสรFางพ้ืนฐาน มาตรฐานกฎระเบียบ 

และโปรโตคอลสำหรับการดำเนินงานท่ี 

มีประสิทธิภาพในการบริการ eHealth 

กระบวนการดำเนินงานและการแกFป�ญหา 

โครงสรFางพ้ืนฐาน/มาตรฐาน

และการเช่ือมโยงการทำงาน

ระหวMางกัน/กฎระเบียบ/ 

นโยบายและการปฏิบัติตาม

ขFอกำหนด 
   

๓. การแกFป�ญหา  

    eHealth 

Solutions 

ดำเนินการดFาน PPPs ในการใหFบริการ 

เทคโนโลยีดิจิทัลและเคร่ืองมือในระบบ 

สุขภาพ กฎหมาย/ระเบียบและวิธีปฏิบัติ 

รวมถึงนโยบายท่ีจะกำหนดแนวทางการ 

ดำเนินการเพ่ือใหFเกิดความโปรMงใสและเปjน 

ประโยชน Xก ับระบบบร ิการอย Mางแท Fจริง 

เพื ่อใหFเกิดกระบวนการทำงานรMวมกัน ท้ัง

ภาคร ัฐและเอกชน Health–Non Health 

การแกFป�ญหาเพ่ือใหFบรรลุวิสัยทัศนX eHealth 

บริการและแอพพลิเคช่ัน 

ตMาง ๆ  



๑๙ 

 

การดำเนินยุทธศาสตรXเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) กระทรวง

สาธารณสุข ใหFบรรลุเป<าหมาย (Goal) ที่กำหนดไวFคือ ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการเขFาถึง และ

ใชFประโยชนXจาก eHealth อยMางยั่งยืน ชุมชนทFองถิ่นและภาคีเครือขMายไดFรับประโยชนXจาก eHealth 

โดยมีพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน 

eHealth ของประเทศที ่มีประสิทธิภาพ และการเปjนศูนยXกลางการประสานความรMวมมือภาคี

เครือขMายในการขับเคลื่อนการใชF eHealth เพื่อสMงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหFดีขึ้น ทั้งหมดน้ี

เพื ่อขับเคลื ่อนภารกิจดFานสาธารณสุขใหFบรรลุวิสัยทัศนX “ประเทศไทยมี eHealth ที ่เขFมแข็ง  

มีประสิทธิภาพ เปjนธรรม เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปh ๒๐๒๐” ทั้งนี้ยุทธศาสตรX eHealth  

มีความมุMงหวังพัฒนาระบบสุขภาพดFวยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหFบรรลุวิสัยทัศนXยุทธศาสตรXชาติ ระยะ 

๒๐ ปh (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปjนประเทศพัฒนาแลFวดFวยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสูMการพัฒนาใหFคนไทยมีความสุขและตอบสนองตMอ

การบรรลุซ่ึงผลประโยชนXแหMงชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรFางรายไดFระดับสูงเปjนประเทศท่ีพัฒนา

แลFว และสรFางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปjนธรรม ประเทศสามารถ

แขMงขันไดFในระบบเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรXเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) กระทรวงสาธารณสุข  

มีความสอดคลFองในทุกยุทธศาสตรXของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy: 

DE) เพื ่อขับเคลื ่อนสู Mประเทศไทย ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธX จันทรXโอชา 

นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการเชื่อมโยงยุทธศาสตรXที่ ๓ การสรFางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทMาเทียมดFวย

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมุMงสรFางประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุMม โดยเฉพาะอยMางย่ิงกลุMมเกษตรกร ผูFท่ีอยูMใน

ชุมชนหMางไกล ผูFสูงอายุผูFดFอยโอกาส และคนพิการ สามารถเขFาถึงและใชFประโยชนXจากบริการตMาง ๆ 

ของรัฐผMานเทคโนโลยีดิจิทัล มีขFอมูล องคXความรูFทั้งระดับประเทศและระดับทFองถิ่น ในรูปแบบดิจิทัล

ที่ประชาชนสามารถเขFาถึงและนำไปใชFประโยชนXไดFโดยงMายและสะดวกมีประชาชนที่รูFเทMาทันขFอมูล

ขMาวสาร และมีทักษะในการใชFประโยชนXจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยMางมีความรับผิดชอบตMอสังคม โดย

ยุทธศาสตรXน้ีประกอบดFวยแผนงานเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรX ๕ ดFาน ไดFแกM  

๑) ดFานการสรFางโอกาสและความเทMาเทียมในการเขFาถึง และใชFประโยชนXจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชาชนโดยเฉพาะอยMางยิ่ง กลุMมผูFสูงอายุ กลุMมผูFพิการ กลุMมผูFที่อยูMอาศัยใน

พ้ืนท่ีหMางไกล  



๒๐ 

 

๒) ดFานการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชFเทคโนโลยีดิจิทัลใหFเกิดประโยชนX

และสรFางสรรคX รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหX และแยกแยะขFอมูลขMาวสารในสังคมดิจิทัลท่ี

เป¬ดกวFางและเสรี  

๓) ดFานการสรFางสื่อ คลังสื่อและแหลMงเรียนรูFดิจิทัล เพื่อการเรียนรูFตลอดชีวิตท่ี

ประชาชนเขFาถึงไดFอยMางสะดวก ผMานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรMภาพ กระจายเสียงและส่ือ

หลอมรวม  

๔) ดFานการเพิ่มโอกาสการไดFรับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน 

แบบทุกวัย ทุกท่ีทุกเวลาดFวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

๕) การเพิ่มโอกาสการไดFรับบริการทางการแพทยXและสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงและ

เทMาเทียม สูMสังคมสูงวัย ดFวยเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงดFานท่ี ๕ น้ีมีแผนงานกำหนด ๓ แผนงาน ไดFแกM 

๕.๑) บูรณาการระบบประวัติสุขภาพผูFปวยอิเล็กทรอนิกสXซึ่งเชื่อมตMอกันท่ัว

ประเทศ ที่ประชาชนสามารถเขFาถึงและบริหารจัดการขFอมูลสุขภาพของตนไดF เพื่ออำนวยความ

สะดวกในการเขFารับการรักษา และเปjนขFอมูลสำคัญประกอบการรักษากรณีฉุกเฉิน 

๕.๒) บูรณาการและสMงเสริมใหFเกิดการใชFเทคโนโลยีดิจิทัลที ่เหมาะสม ท่ี

ครอบคลุมถึงระบบการใหFบริการแพทยXทางไกล (Telemedicine) การสรFางพื้นที่ปรึกษาป�ญหาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูF การเฝ<าระวังและสื่อสารเตือนภัยดFานสุขภาพและอนามัย รวมไปถึงการประยุกตXใชF

เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพในรูปแบบใหมM เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดี หรือลดป�ญหาสุขภาพ

ของประชาชน โดยเฉพาะอยMางยิ่งประชาชนในพื้นที่หMางไกล กลุMมแมMและเด็ก กลุMมผูFสูงอายุ และผูF

พิการ 

๕.๓) เรMงจัดทำนโยบายและแผนการดำเนินงานการใชFเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

เตรียมความพรFอมในการเขFาสู Mสังคมสูงวัย โดยบูรณาการรMวมกับหนMวยงานที่เกี ่ยวขFองทางดFาน

การแพทยX เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี และการพัฒนาสังคม 

กระทรวงสาธารณสุขดำเนินงานขับเคลื ่อนยุทธศาสตรX eHealth ในรูปแบบของ

คณะกรรมการ คณะทำงาน และคณะปฏิรูปดFานตMาง ๆ โดยบูรณาการความรMวมมือในทุกระดับ ตั้งแตM

ผู Fบริหาร จนถึงผู Fปฏิบัติที ่อยู MหนMวยบริการในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีนโยบายและ

หลักการทำงานที่ชัดเจน ในการประสานความรMวมมือกับภาคสMวนอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคม 

องคXกรปกครองสMวนทFองถิ่น ภาคประชารัฐ ชุมชน บFาน วัด โรงเรียน ดFวยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

เปjนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนางานบริการสาธารณะของภาครัฐรMวมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตรXการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของประเทศไทย 

กFาวแรกที ่เปjนกลไกสำคัญในกFาวสู Mรัฐบาลดิจิทัล คือ การบูรณาการขFอมูลผMานระบบเชื ่อมโยง

แลกเปลี่ยนขFอมูลกลางภาครัฐที่มีความปลอดภัย โดยเฉพาะอยMางยิ่งขFอมูลสุขภาพสMวนบุคคล ซึ่งเปjน



๒๑ 

 

ขFอมูลที่มีความละเอียดอMอน ซับซFอน และมีมูลคMาสูงอยMางที่มิอาจประเมินราคาไดF จำเปjนตFองมีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอยMางเครMงครัดทั้งความเสี่ยงของขFอมูล ความเสี่ยงของผูFจัดเก็บขFอมูลและ

ความเส่ียงของผูFใชFขFอมูล ควรจะตFองมีกฎหมาย กฎระเบียบท่ีชัดเจนใหFความคุFมครองอยMางเปjนธรรม 

 

๒.๒ แนวคิดการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู:สูงอาย ุ

แนวโนFมการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็วที่สังคมไทยจะตFองเผชิญทั้งป�จจัยภายในและป�จจัย

ภายนอก อันไดFแกM การเขFาสูMสังคมผูFสูงอายุอยMางสมบูรณXในปh ๒๕๗๐ กระแสทุนนิยม บริโภคนิยม

ความเสื่อมโทรมของสังคมและจริยธรรม วิถีชีวิตความเปjนอยูMของคนในเมือง-ชนบท ภาวะโลกรFอน

การเสียสมดุลทางระบบนิเวศนX ความกFาวหนFาทางเทคโนโลยีอยMางกFาวกระโดด การบริโภคขFอมูล

ขMาวสารอยMางไรFขีดจำกัดจนตFองตกเปjนเหย่ือของกระแสการบริโภค วิกฤตการณXของการรูFไมMเทMาทันตMอ

ภัยสุขภาพตMาง ๆ ลFวนสMงผลตMอสุขภาพอนามัยของประชาชน จากการศึกษาภาระโรค พบวMา สาเหตุ

สำคัญของความเจ็บปวยมาจากประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมMเหมาะสม ดังนั้นการเฝ<าระวัง

พฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนและแจFงเตือนใหFประชาชนทราบขFอมูลขMาวสารจะเปjนการรูFเทMาทันดFาน

สุขภาพท่ีสามารถชMวยป<องกันการเกิดโรคไดF๖ 

๒.๒.๑ แนวคิดการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

การเฝ<าระวัง (Surveillance) หมายถึง การวางแผน ควบคุม และป<องกันป�ญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น หรือนำผลไปใชFเพื่อการดำเนินการปรับ หรือลดป�จจัยเสี่ยงไดFอยMางมีประสิทธิผล๗ พฤติกรรม

สุขภาพ (Health Behavior) คือ การกระทำหรือการปฏิบัติของบุคคลตMาง ๆ ที่มีผลตMอสุขภาพตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน พฤติกรรมสุขภาพมี ๒ ลักษณะดFวยกัน คือ 

๑) ลักษณะการกระทำท่ีเปjนผลดี หรือผลเสียตMอสุขภาพ 

๒) ลักษณะการไมMกระทำท่ีเปjนผลดี หรือผลเสียตMอสุขภาพ  

การปฏิบัติตัวทางดFานสุขภาพของประชาชนจะเปjนเชMนไร จะถูกตFองตามหลักสุขภาพ

หรือไมM ขึ ้นอยูMกับป�จจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลหลายอยMาง การวิเคราะหXป�จจัยที่เปjนสาเหตุของ

พฤติกรรมสุขภาพมีหลายวิธีดFวยกัน หลักการวิเคราะหXตามแนวคิดของ Lawrence W. Green คือ 

 
๖ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, แนวทาง “การเฝ�าระวังและ

เตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สามเจริญพาณิชยX (กรุงเทพ) จำกัด, ๒๕๕๕), หนFา ๕-๑๖. 
๗ นิรัตนX อิมามี, “กระบวนการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ”, เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับ

เจ:าหน:าที่สาธารณสุขระดับจังหวัดและกองสุขศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธX ๒๕๕๓ ณ หFองประชุม กองสุขศึกษา. 

(อัดสำเนา). 



๒๒ 

 

“PRECEDE FRAMEWORK”๘ ที่เปjนการวิเคราะหXสาเหตุของป�ญหาสาธารณสุขโดยใชFแนวคิดทาง

ระบาดวิทยาควบคูMไปกับแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรX จะชMวยใหFมองเห็นภาพของสาเหตุของป�ญหาไดF

ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะหXสาเหตุของป�ญหาที่เกี่ยวขFองกับพฤติกรรมสุขภาพของกลุMมเสี่ยง 

ซึ่งมีแนวคิดวMาป�จจัยที่มีอิทธิพลตMอการปฏิบัติตัวทางดFานสุขภาพของบุคคลขึ้นกับป�จจัย ๓ กลุMมป�จจัย 

ไดFแกM 

๑) กลุMมป�จจัยนำ (Predisposing Factors)  

เปjนป�จจัยภายในของแตMละบุคคล (Internal Factors หรือ Individual Cognitive 

Factors) ซึ่งเปjนป�จจัยพื้นฐานของบุคคลที่จำเปjนตMอการกระทำพฤติกรรมสุขภาพอยMางมีเหตุมีผลอัน

จะนำไปสูMการกระทำพฤติกรรมท่ีย่ังยืนและถาวรตMอไป ป�จจัยท่ีสำคัญในกลุMมน้ี ไดFแกM 

๑.๑) ความรูFดFานสุขภาพ โดยเฉพาะความรูFที่จำเปjนตMอการกระทำพฤติกรรม 

และเปjนความรูFท่ีสามารถนำไปปฏิบัติไดFภายใตFระบบวิถีชีวิตท่ีเปjนอยูM 

๑.๒) การรับรูFเก่ียวกับสุขภาพ เชMน การรับรูFตามแบบแผนความเช่ือดFานสุขภาพ 

(Health Belief Model) ของ Rosenstock๙ การรับรูFความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ของ 

Bandura๑๐ เปjนตFน 

๑.๓) ความเช่ือ คMานิยม เจตคติ ฯลฯ 

๑.๔) ทักษะท่ีจำเปjนตMอการกระทำพฤติกรรม 

๑.๕) ป�จจัยดFานประชากร ถือวMาเปjนกลุMมป�จจัยนำอยMางหนึ่ง แตMมีความสำคัญ

นFอยกวMาป�จจัยท่ีไดFกลMาวมาแลFว 

 

 
๘  Lawrence W.  Green; & Marshall W.  Kreuter, Health Promotion Planning:  An 

Educational and Environmental Approach, (New Jersey: Prentice Hall, 1991), p. 131. 
๙ Rosenstock, Irwin. M, “Historical Origins of the Health Belief Model”, Health Education 

Monographs, Vol 2, (1974): 328-335. 
๑๐ Bandura, Albert, Social Learning Theory, (New Jersey: Prentice – Hall, 1977), p. 118. 



๒๓ 

 

 
 

ภาพท่ี ๒.๒ การเฝ<าระวังพฤติกรรมกับการเฝ<าระวังโรค 

 

๒) กลุMมป�จจัยเอ้ือ (Enabling Factors)  

เปjนป�จจัยภายนอกที่เอื้อตMอการกระทำพฤติกรรม (External Factors) เปjนป�จจัยท่ี

จำเปjนตFองมีหรือเกิดขึ้นกMอน กMอนที่พฤติกรรมที่พึงประสงคXหรือพฤติกรรมที่ไมMพึงประสงคXจะเกิดข้ึน

ไดF ป�จจัยเอื้อที่สำคัญตMอพฤติกรรมสุขภาพ ไดFแกM บริการดFานการแพทยXและสาธารณสุข สิ่งของหรือ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะตFองใชFประกอบการกระทำพฤติกรรม เชMน อาหารสำหรับพฤติกรรมการ

บริโภค ทรายอะเบทสำหรับพฤติกรรมการควบคุมลูกน้ำยุงลาย บุหรี่เปjนป�จจัยเอื้อที่ไมMพึงประสงคX

ของพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เปjนตFน 

๓) กลุMมป�จจัยเสริม (Reinforcing Factors)  

เปjนป�จจัยภายนอกทางสังคมที่ชMวยสMงเสริมสนับสนุนใหFพฤติกรรมสุขภาพที่พรFอมจะ

เกิดขึ้น เกิดไดFเร็วขึ้น ยั่งยืนขึ้น หรือเกิดชFาลง ป�จจัยเสริมเปjนไดFทั้งบุคคล เชMน แมMตัวอยMาง ผูFนำชุมชน 

ผูFนำศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุข หรือเปjนกลุMมบุคคล เชMน กลุMมเครือญาติ ชมรม สมาคม หรือเปjน

กฎระเบียบของกลุMม ของชุมชน ของสังคมวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมท้ังระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย เปjนตFน 

นอกจากนี้ วัฒนธรรมทางสังคม (Social Determinants of Health) ก็ยังสMงผลทางอFอม

ตMอพฤติกรรมของบุคคลอีกดFวย ดังนั ้น ขอบเขตในการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (Behavioral 

Surveillance) จะตFองเฝ<าระวังป�จจัยที่มีอิทธิพลตMอพฤติกรรมสุขภาพทั้ง ๓ กลุMม (Predisposing, 

Enabling and Reinforcing Factors) และเฝ<าระวังวัฒนธรรมทางสังคม (Social Determinants of 

Health) รMวมดFวยหรือไมM หากพิจารณาจากเหตุผลวMาการเฝ<าระวังตFองดำเนินการภายใตFกระบวนการ

ท่ีรวดเร็ว จึงจำเปjนตFองเนFนไปท่ีการเก็บรวบรวมขFอมูลพฤติกรรมสุขภาพเปjนหลัก โดยจะมุMงไปใน 

ปัจจัยนํา

ปัจจัยเอื+อ

ปัจจัยเสริม

พฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพ

พฤติกรรมไม่ส่งเสริม

สุขภาพ

สุขภาพดี

เสี<ยง

ป่วย

เฝ้าระวังพฤติกรรม เฝ้าระวังโรค

ป�จจัยนำ 

ป�จจัยเอ้ือ 

ป�จจัยเสริม 

เฝ<าระวังพฤติกรรม 

พฤติกรรมสMงเสริม

สุขภาพ 

พฤติกรรมไมMสMงเสริม

สุขภาพ 

สุขภาพดี 

เส่ียง 

ปวย 

เฝ<าระวังโรค 



๒๔ 

 

ประเด็น “พฤติกรรมเสี่ยง กลุMมเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และชMวงเวลาที่เส่ียง” สMวนขFอมูลป�จจัยของพฤติกรรม

และวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความแตกตMางกันตามบริบทของพื้นที่ ควรใหFผูFปฏิบัติเปjนผูFเก็บรวบรวม

ขFอมูลอีกคร้ัง และนำมาออกแบบกิจกรรมใหFสอดคลFองกับกลุMมเป<าหมายตMอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒.๓ ขอบเขตการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

 

การเฝ<าระวังพฤติกรรมทางสุขภาพ (Health Behavior Surveillance) เปjนกระบวนการ

หนึ่งที่มีความสำคัญตMอการแกFไข และป<องกันป�ญหาสาธารณสุขเปjนอยMางมาก โดยเฉพาะป�ญหา

สาธารณสุขที่มีสาเหตุโดยตรงมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมMเหมาะสมของบุคคลในการแกFไข หรือการ

ป<องกันพฤติกรรมสุขภาพท่ียังเปjนป�ญหาจำเปjนท่ีจะตFองป<องกันท่ี พฤติกรรมของบุคคล ไมMใหFมีวิถีชีวิต

ที่เสี่ยงตMอการเปjนโรค ทั้งที่เปjนโรคติดตMอและโรคไมMติดตMอ ซึ่งสัมพันธXกับพฤติกรรมสุขภาพโดยตรง จึง

จำเปjนจะตFองทราบวMา กลุMมประชากรใดมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงตMอการเกิดโรค จึงจะสามารถใหF

คำแนะนำ หรือดำเนินการแกFไขไดFอยMางถูกตFองเหมาะสมและทันการณX ในขณะเดียวกันก็ติดตาม

แนวโนFมของประชาชนที่เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมMเหมาะสม เสี่ยงตMอการเกิดโรคนั้น ๆ เพ่ือ

หาหนทางควบคุมและป<องกัน หรือแกFไขพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพเปjน

นวัตกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาในงานสาธารณสุข โดยการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง (Risk Behavior) 

ของประชากรในพื ้นที ่เป<าหมายของการดำเนินงานสาธารณสุขอยMางตMอเนื ่องตาม ตัวชี ้วัดของ

พฤติกรรมสุขภาพ และเกณฑXพฤติกรรมที่กำหนดไวF เมื่อใดก็ตามที่ขFอมูลที่ศึกษาแสดงใหFเห็นระดับ

ความเสี ่ยงที ่จะทำใหFเกิดป�ญหาสาธารณสุขก็จะดำเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก (Proactive Health 

Education) เพ ื ่อการปร ับเปล ี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหFเหมาะสมดFวยร ูปแบบ และว ิธ ีการ 

( Intervention) ตามทฤษฎี และกระบวนการพ ัฒนาพฤต ิกรรมส ุขภาพ (Health Behavior 

Development Process) ของบุคคล (Individual) ครอบครัว (Family) ชุมชน (Community) และ

สังคม (Society) อยMางมีประสิทธิภาพเพื่อการป<องกัน และแกFป�ญหาสาธารณสุขมิใหFขยายขอบเขต

ประเดน็ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ 

ผูท้ีAเกีAยวขอ้งใช้ขอ้มูลใน
การออกแบบกจิกรรม
ปรบัเปลีAยนพฤตกิรรม
สุขภาพ 



๒๕ 

 

หรือเพิ่มความรุนแรงจนยากที่จะแกFไขไดFโดยงMาย การเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพเปjนระบบและกลไก

การดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุก ในการติดตามสถานการณXพฤติกรรมเสี่ยงอยMางสม่ำเสมอตMอเนื่อง 

เพื่อป<องกันไมMใหFเกิดป�ญหา และอันตรายตMอสุขภาพ หรือนำขFอมูลไปใชFในการลดป�จจัยเสี่ยงอยMางมี

ประสิทธิภาพ การเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพเปjนการติดตาม และศึกษาพฤติกรรมสุขภาพอยMางเปjน

ระบบ (Systematics) และตMอเนื ่อง (Ongoing) เพื ่อแสดงใหFเห็นลักษณะแบบแผนพฤติกรรม 

(Pattern) และระดับความเสี่ยงของพฤติกรรมสุขภาพตามตัวชี้วัด และเกณฑXของพฤติกรรมสุขภาพท่ี

จะทำใหFเกิดป�ญหาสาธารณสุข (Awareness) 

กลMาวสรุปไดFวMา การเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Surveillance) คือ 

ระบบ และกลไกการดำเนินงานสาธารณสุขในเชิงรุกในการติดตามสถานการณXพฤติกรรมเสี่ยงอยMาง

สม่ำเสมอ และตMอเนื่องเพื่อป<องกันไมMใหFเกิดป�ญหาและอันตรายตMอสุขภาพ หรือนำไปใชFในการลด

ป�จจัยเส่ียงอยMางมีประสิทธิภาพการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Surveillance) จึง

กระบวนการรวบรวมขFอมูล วิเคราะหXขFอมูล และแปลผลขFอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่กำลังอยูM

ระหวMางการเปลี่ยนแปลงอยMางเปjนระบบ ซึ่งจำเปjนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพการ

ปฏิบัติงานสุขศึกษา และการประเมินผลสุขศึกษา  

๒.๒.๒ แนวทางการรวบรวมข:อมูลการเฝ�าระวัง 

การแกFป�ญหาพฤติกรรมสุขภาพซึ่งมีความซับซFอนอันเกิดจากหลายสาเหตุ หลายระดับ 

ประกอบดFวยป�จจัยภายในของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน องคXกร สิ่งแวดลFอม วัฒนธรรม และ

นโยบายสาธารณะ ตามแนวคิดดFานนิเวศวิทยาสังคม (Social-Ecological) ซ่ึงตMางเปjนเหตุเปjนผลซ่ึง

กันและกัน ไมMใหFมีวิถีชีวิตท่ีเสี่ยงตMอการเปjนโรค จึงจำเปjนจะตFองทราบวMากลุMมประชากรใดมีพฤติกรรม

สุขภาพเสี่ยงตMอการเกิดโรค จึงจะสามารถดำเนินการแกFไขไดFอยMางถูกตFองเหมาะสมและทันการณX ใน

ขณะเดียวกันก็ติดตามแนวโนFมของประชาชนที่เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมMเหมาะสมเพื่อหา

หนทางควบคุมและป<องกัน หรือแกFไขพฤติกรรมสุขภาพ 

วิธีการรวบรวมขFอมูลการเฝ<าระวังทางสาธารณสุขมีวิธีการที่แตกตMางกันตามความตFองการ 

ตามวัตถุประสงคX ลักษณะการเกิดโรค หรือแหลMงของขFอมูล จำแนกตามวิธีการไดFมาของขFอมูล ดังน้ี  

๑) Passive surveillance การเฝ<าระวังเชิงรับ การรายงานเปjนปกติประจำในผูFที่มา

รับบริการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

๒) Active surveillance การเฝ<าระวังเชิงรุก เปjนการคFนหาเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสท่ี

จะไดFขFอมูลการเกิดโรคมากข้ึน เชMนในระยะท่ีมีการระบาดของอหิวาตกโรค 

๓) Sentinel surveillance การเฝ<าระวังเฉพาะกลุMมเฉพาะพ้ืนท่ี การใชFชนิดกลุMม

ตัวอยMางท่ีจะเฝ<าระวังเปjนตัวแทนของกลุMมประชากรท่ีตFองการสะทFอนป�ญหา เชMน HIV surveillance 



๒๖ 

 

๔) Surveillance base on secondary data analysis  

๕ )  Special surveillance surveys and investigationsการ เฝ < า ระว ั ง เฉพาะ

เหตุการณX การจัดใหFมีระบบเฝ<าระวังท่ีรวดเร็ว มีความนMาเช่ือถือ มีรายละเอียดและ ความจำเพาะ เชMน 

การเฝ<าระวังพิเศษในภาวะภัยพิบัติโดยต้ังระบบเฝ<าระวังโรคหลังเกิดสึนามิท่ีภาคใตF หรืออุทกภัย 

ดังนั้น หากมีการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพยMอมสามารถบรรเทาป�ญหา/

ความรุนแรงของป�ญหาไดF เนื่องจากจะทำใหFทราบแนวโนFมของพฤติกรรมที่เปjนตัวกำหนดป�ญหา

สุขภาพในแตMละชMวงเวลา เมื่อมีการสื่อสารแจFงเตือนภัยจะทำใหFประชาชนตระหนักและหาแนวทางใน

การป<องกันหรือยับยั้งป�ญหาไมMใหFขยายขอบเขตและทวีความรุนแรง ดังแผนภูมิแสดงความสอดคลFอง

ระหวMางการเฝ<าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒.๔ ความสอดคลFองระหวMางกระบวนการเฝ<าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ 



๒๘ 

 

 

๒.๒.๓ รูปแบบการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

ระดับของการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพแบMงไดF ๒ ระดับ คือ 

๑) ระดับมหภาค (Macro Level) เพื่อบอกแนวโนFมของพฤติกรรมที่เฝ<าระวังใหF

สังคมและประชาชนไดFรับรูF รวมท้ังนำเสนอเชิงนโยบาย 

๒) ระดับจุลภาค (Micro Level) เปjนการเฝ<าระวังในระดับปฏิบัติการเพื่อนำขFอมูล

การเฝ<าระวังไปใชFวางแผนปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในพ้ืนท่ี 

การเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพสามารถดำเนินการไดFหลายรูปแบบ การเลือกใชFรูปแบบ

โดยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือใชFรูปแบบผสมนั้น ขึ้นอยูMกับพฤติกรรมสุขภาพที่ตFองการเฝ<าระวังและ

ป�ญหาสาธารณสุขที่ถูกกำหนดโดยพฤติกรรมสุขภาพ โดยจำแนกรูปแบบของการเฝ<าระวังพฤติกรรม

สุขภาพตามวิธีการไดF ๕ รูปแบบ ดังน้ี  

๑) การสำรวจเรMงดMวน (Rapid survey) โดยการสัมภาษณXหรือการทดแบบสอบถาม  

๒) การทำการสังเกต (Observation) โดยการเฝ<าติดตามสังเกตพฤติกรรม และ

ป�จจัยของพฤติกรรม สุขภาพตลอดเวลาหรือเปjนระยะ ๆ แลFวแตMกรณี ซ่ึงเปjนการสังเกตจากภายนอก  

๓) การเข Fาไปเป jนสมาช ิกของครอบคร ัว ช ุมชนและส ังคม (Membership 

involvement) เปjนการสังเกตอยMางหนึ่งซึ่งเปjนการสังเกตจากภายใน และเปjนไปตามบริบทของ

บุคคลท่ีอาศัยอยูMในครอบครัว กลุMม ชุมชน หรือสังคมท่ีตFองการเฝ<าระวัง  

๔) การทำแผนที่พฤติกรรม (Behavioral Mapping) โดยการจดบันทึกขFอมูลที่ไดF

พบเห็นจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุถึงพื้นที่และชMวงเวลา แลFวนำมา

วิเคราะหXเพื่อพิจารณาการกระจาย ขอบเขต กลไกทางพฤติกรรม และความสัมพันธXของพฤติกรรม

สุขภาพกับป�จจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขFอง  

๕) การใชFขFอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปjนการใชFขFอมูลจากบุคคล และ

เอกสารท่ีมีอยูMแลFวในลักษณะ ของขFอมูลทุติยภูมิ ไดFแกM ขFอมูลในระบบรายงาน 

รูปแบบของการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ อาจแบMงออกเปjน ๒ ประเภท คือ  

๑) เชิงรุก (Active Surveillance) เปjนการรวบรวมขFอมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่เฝ<าระวัง

ในพ้ืนท่ีอยMางใกลFชิดตลอดเวลาซ่ึงจะไดFขFอมูลคMอนขFางครบถFวน ทราบลักษณะท่ีเปjนป�ญหาไดFเร็ว 

๒) เชิงรับ (Passive Surveillance) เปjนการรวบรวมขFอมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่เฝ<า

ระวังจากผูFมารับบริการ ณ สถานบริการ เมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงที่อยูMในขMายการเฝ<าระวังจะทำการ

บันทึกตามแบบฟอรXมการเฝ<าระวัง แลFวรวบรวมเพ่ือสรุปและวิเคราะหXขFอมูล 

กระบวนการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพมี ๕ กระบวนการ คือ 



๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒.๕ กระบวนการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

 

๑) จัดทำแผนเฝ<าระวัง ในการวางแผนเฝ<าระวังจะตFองครอบคลุมในประเด็น ๔ 

ประเด็น คือ พฤติกรรมเส่ียงท่ีจะเฝ<า รูปแบบการเฝ<า กลุMมเส่ียงเปjนใคร และใครเปjนผูFดำเนินการ 

๑.๑) เฝ<าระวังพฤติกรรมเสี่ยงอะไร ในการกำหนดพฤติกรรมเสี่ยงในการเฝ<า

ระวังมักกำหนดตามป�ญหาสุขภาพที่สอดคลFองกับแผนงานโครงการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

กำหนดป�ญหาสุขภาพที่จะตFองเฝ<าระวัง, วิเคราะหXพฤติกรรมเสี่ยงที่เปjนสาเหตุของป�ญหา, จัดลำดับ

ความสำคัญของพฤติกรรมเสี่ยง และกำหนดพฤติกรรมเสี่ยงในรูปของตัวชี้วัด ดังตัวอยMางการวิเคราะหX

พฤติกรรมเส่ียงรMวมท่ีจะเฝ<าระวัง 

๑.๒) รูปแบบและวิธีการเฝ<าระวัง 

การเลือกรูปแบบในการเฝ<าระวัง มีไดFหลายวิธี การเลือกใชFรูปแบบหนึ่งรูปแบบ

ใดหรือรูปแบบผสมขึ้นอยูMกับพฤติกรรมเสี ่ยงที่ตFองเฝ<าระวังและป�ญหาสุขภาพที่ถูกกำหนดโดย

พฤติกรรมซึ่งมี ๕ รูปแบบ คือ การสำรวจเรMงดMวน (Rapid Survey) การสังเกต (Observation) การ

เขFาไปเปjนสมาชิกของครอบครัว ชุมชนและสังคม (Membership Involvement) การทำแผนท่ี

พฤติกรรม (Behavioral Mapping) การใชFขFอมูลท่ีมีอยูMแลFว (Secondary Data)  

๑.๓) กลุMมที่จะเฝ<าระวังเปjนใคร ในการกำหนดกลุMมเป<าหมายในการเฝ<าระวัง

ควรพิจารณาใหFครอบคลุมทั้งกลุMมเป<าหมาย พื้นที่เป<าหมายและระยะเวลาในการเฝ<าระวัง โดยมี

หลักการดังน้ี 

๑.๓.๑) ตFองเปjนกลุMมเป<าหมายที่มีผลตMอการทำใหFเกิดป�ญหาสุขภาพ 

สำหรับขนาดตัวอยMางมีจำนวนเทMาไรนั ้น ขึ ้นอยู MกับประชากรของกลMมเป<าหมายหรือกลุ Mมเสี ่ยง 

งบประมาณและความสามารถในการดำเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลFวถFาเปjนการเฝ<าระวังในระดับหมูMบFาน

๑ 

จัดทำแผนเฝ<าระวัง 

๒ 

จัดเก็บขFอมูล 

๓ 

วิเคราะหXขFอมูล 

๔ 

ใชFประโยชนX 

๕ 

เขียนรายงาน 



๓๐ 

 

ขนาดตัวอยMางประมาณ ๓๐ ตัวอยMางที่ไดFจากการสุMมก็สามารถจะใหFขFอมูลในการทำนายแนวโนFมของ

ป�ญหาไดFระดับหน่ึง 

๑.๓.๒) เปjนพ้ืนท่ีท่ีกลุMมเป<าหมายมีความเส่ียงสูงตMอการเกิดป�ญหา 

๑.๓.๓) ชMวงเวลาในการเฝ<าระวังขึ้นกับธรรมชาติของพฤติกรรม อาจเฝ<า

ระวังทุกปhหรือทุก ๓ เดือน หรือทุกเดือน 

๑.๔) บุคคลที่ดำเนินการเฝ<าระวัง ควรคำนึงถึงทักษะในการเก็บรวบรวมขFอมูล

และความเอนเอียงสMวนตัวท่ีอาจเกิดข้ึน 

๒) การเก็บรวบรวมขFอมูลการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ตFองไมMยุMงยากซับซFอน

ความสำคัญอยูMท่ีขFอมูลท่ีรวบรวบควรมีการกระจาย ครบถFวน ถูกตFองและเปjนไปตามเวลาท่ีกำหนด 

๓) การวิเคราะหXขFอมูลการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ขFอมูลการเฝ<าระวังพฤติกรรม

สุขภาพเปjนขFอมูลตัดขวาง (Cross Sectional Data) สถิติที่ใชFอยMางงMาย ๆ ไดFแกM คMาเฉลี่ย การแจก

แจงความถี่ คMาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คMารFอยละหรือสัดสMวน ในการวิเคราะหXอาจจำแนกขFอมูลตามพื้นท่ี

หรือประชากร 

๔) การใชFประโยชนXจากการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ควรนำขFอมูลที่ไดFจากการ

เฝ<าระวังไปใชFประโยชนX ดังนี้ (๑) ระดับสังคม เพื่อใหFชุมชนและประชาชนไดFทราบสถานการณXขFอมูล

ทางพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อนำไปสูMการแจFงเตือน และกำหนดมาตรการสุขภาพในชุมชน 

(๒) ระดับนโยบาย เพื่อเปjนประโยชนXตMอการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรXการพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ และนำขFอมูลมาแจFงเตือนภัยสุขภาพแกMสังคมในระดับประเทศผMานสื่อตMาง ๆ และ (๓) ระดับ

ปฏิบัติการ เพื่อใชFในการวางแผนดำเนินงานสุขศึกษา หรือใชFประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา และ

ส่ือสารเตือนภัยสุขภาพ ไดFในประเด็นตMาง ๆ ดังน้ี 

๔.๑) ใชFในการกำหนดกิจกรรมสุขศึกษาควรคำนึงถึงประเด็นในการกำหนด

กิจกรรมสุขศึกษา ดังน้ี 

๔.๑.๑) ประเด็น Place/พ้ืนท่ี: พิจารณาวMาพ้ืนท่ีไหนมีพฤติกรรมเส่ียงสูงท่ี

ควรวางแผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในพ้ืนท่ีน้ันเปjนลำดับตFน ๆ  

๔.๑.๒) ประเด็น Person/เพศ/กลุMมวัย/อาชีพ: พิจารณาวMาบุคคลกลุMมใด

มีพฤติกรรมเส่ียงสูง ท่ีควรวางแผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุMมน้ันเปjนลำดับตFน ๆ  

เม่ือไดFขFอมูลพฤติกรรมเส่ียงมาแลFว ข้ันตอนตMอไปตFองหาป�จจัยท้ัง ๓ ดFานท่ีเปjน

ตัวกำหนดพฤติกรรมวMาสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงนั้นเกิดจากป�จจัยใด โดยอาจใชFวิธีการสนทนากลุMม 

(Focus Group Discussion) เพื่อนำมาวางแผนกำหนดกิจกรรมการเรียนรูF การพัฒนาทักษะ ป�จจัย

แวดลFอมท่ีตรงกับความตFองการ 



๓๑ 

 

๔.๒) ใชFในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการเปรียบเทียบผล

การเฝ<าระวังในกลุMมเป<าหมายเดิม ในชMวงเวลาที่ตMางกัน เชMน กMอนและหลังดำเนินงานสุขศึกษา/

โครงการ ๖ เดือน เพื่อดูวMาพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคX (กำกับ) 

หรือเปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑX/ตัวชี ้วัด (ประเมินผล) หรือไมM เพียงใดซึ่งจะนำไปสูMการทบทวน

กิจกรรม/กระบวนการดำเนินงานที่พบวMาพฤติกรรมไมMเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคX หรือ

เปล่ียนแปลงนFอยเม่ือเปรียบเทียบกับทรัพยากรท่ีใชFไปในการดำเนินงาน 

๔.๓) ใชFในการประชาสัมพันธXและแจFงเตือนภัยโดยนำผลการเฝ<าระวัง

พฤติกรรมในประเด็นท่ีสำคัญไปประชาสัมพันธX/ช้ีแจง/เตือนภัย แกMกลุMมเป<าหมาย ดังน้ี 

๔.๓.๑) สำหรับผูFบริหารและแกนนำทุกภาคสMวน เพื่อกำหนดนโยบาย 

แผน และระดมทรัพยากรในการดำเนินงานแกFไขและป<องกันป�ญหา 

๔.๓.๒) สำหรับส่ือมวลชน เพ่ือประชาสัมพันธXและสรFางกระแสสังคม 

๔.๓.๓) ประชาชน รับรูFขFอมูลเกิดความตระหนักและปรับพฤติกรรม 

๕) การเขียนรายงานผลการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพองคXประกอบของการเขียน

รายงานผลการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดFวย ๓ สMวน คือ สMวนนำ สMวนเนื้อหา และสMวน

ภาคผนวก ซ่ึงสามารถเขียนไดFในรูปแบบ ดังน้ี 

๕.๑) การเขียนรายงานฉบับเต็มจะใชFในการเผยแพรMใหFกับหนMวยงานและ

หFองสมุดตMาง ๆ รวมท้ังในการประชุมวิชาการตMาง ๆ  

๕.๒) การเขียนรายงานฉบับยMอเพื่อการเผยแพรM สำหรับใชFในการเผยแพรMผMาน

ทางวารสาร จุลสาร หนังสือพิมพX นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง โทรทัศนX โปสเตอรX และนำเสนอ

ผูFบริหาร ซ่ึงจะมีวิธีการเขียนและการนำเสนอท่ีมีความแตกตMางกันบFาง 

๕.๓) การเขียนรายงานสำหรับผูFบริหาร จะเขียนแบบยMอ ๆ เร่ิมจากสถานการณX

ป�ญหา กลุMมตัวอยMางที่สำรวจ ขFอคFนพบที่ไดFสรุปผลโดยการรายงานเปjนสถิติ เพื่อใหFผูFบริหารไดFทราบ

ขFอมูลที่พบและเสนอแนวทางป�ญหาที่ตFองดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และใคร หรือหนMวยงาน

ใดควรเปjนผูFแกFไขป�ญหาน้ัน 

๒.๒.๔ แบบจำลองการสyงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Model) 

รูปแบบการสMงเสริมสุขภาพจากทฤษฎีการเรียนรูFทางสังคม๑๑ ซึ่งเนFนความสำคัญของ

สติป�ญญาในการที่จะชMวยควบคุมพฤติกรรม แนวคิดนี้เชื ่อวMาบุคคลจะลงมือกระทำกิจกรรมเพ่ือ

สMงเสริมสุขภาพ ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมอยMางตMอเนื่องจนกลายเปjนแบบแผนในการดำเนินชีวิตน้ัน 

 
๑๑ Pender, N. J, Health promotion in nursing practice, 2nd ed, (New York: Applenton 

Century Crofts, 1987), p. 132. 



๓๒ 

 

เปjนผลจากการไดFรับอิทธิพลของป�จจัย ๓ ดFานดFวยกัน คือ ป�จจัยดFานความรูF-การรับรูF (Cognitive  

Perceptual Factors) ของบุคคล ป�จจัยสMงเสริม (Modifying Factors) และสิ่งชักนำในการปฏิบัติ 

(Cues to Action) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตMอไปน้ี 

 ๑) ป�จจัยดFานความรูF-การรับรูF (Cognitive Perceptual Factors) ป�จจัยนี้นับเปjน

กระบวนการขั้นแรกของการสรFางแรงจูงใจในการปฏิบัติ และคงไวFซึ่งพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพของ

บุคคล และที่สำคัญป�จจัยดFานนี้มีอิทธิพลโดยตรงตMอการปฏิบัติพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพ ป�จจัยดFานน้ี

ประกอบดFวย 

๑.๑) ความสำคัญของสุขภาพ (The importance of health)    

๑.๒) การรับรูFการควบคุมสุขภาพ (Perceived control of health) 

๑.๓) การรับรูFความสามารถของตนเอง  (Perceived self-efficacy)    

๑.๔) คำจำกัดความของสุขภาพ (Definition of health)   

๑.๕) การรับรูFตMอภาวะสุขภาพ (Perceived health status)   

๑.๖) การรับรูFประโยชนXของพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพ  

๑.๗) การรับรูFอุปสรรคของพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพ (Perceived barriers  

of health promoting behaviors)   

๒) ป�จจัยสMงเสริม (Modifying Factors) จะสMงผลตMอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ

ทางอFอมโดยผMานป�จจัยดFานความรูF และการรับรูF ป�จจัยดFานน้ีประกอบดFวย 

๒.๑) ป�จจัยทางประชากร (Demographic factors)   

๒.๒) ลักษณะทางชีววิทยา (Biological characteristics)   

๒.๓) อิทธิพลระหวMางบุคคล (Interpersonal influences)   

๒.๔) ป�จจัยสถานการณX (Situational factors)   

๒.๕) ป�จจัยพฤติกรรม (Behavior factors)   

 ๓) สิ่งชักนำในการปฏิบัติ (Cues to Action)  มี ๒ ลักษณะ คือ สิ่งชักนำภายใน  

เชMน การรับรูFถึงศักยภาพของตนเอง ส่ิงชักนำภายนอก เชMน การพูดคุยสนทนากับบุคคลอ่ืน ลFวนมีสMวน

ผลักดันหรือสนับสนุนใหFบุคคลมีพฤติกรรมสMงเสริม 

 จากป�จจัยท้ัง ๓ ดFาน คือ ป�จจัยดFานความรูF - การรับรูF ป�จจัยสMงเสริม และสิ่งชักนำ

ในการปฏิบัติ มีการปรับปรุงแบบจำลองการสMงเสริมสุขภาพข้ึนใหมM ดังในแผนภาพ 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒.๖ Health Promotion Model 

ในการที่จะใหFการพยาบาลผูFรับบริการพยาบาลจำเปjนตFองมีความเขFาใจถึงป�จจัยตMาง ๆ  

ที่มีอิทธิพลตMอความเชื่อ และพฤติกรรมสุขภาพของผูFรับบริการ ทั้งป�จจัยภายในและภายนอกที่มี

อิทธิพลตMอการคิด การกระทำของบุคคลในอีกรูปแบบหนึ่งความเขFาใจดังกลMาวจะชMวยใหFพยาบาล

สามารถวางแผนการสMงเสริมไดFอยMางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งป�จจัยที่มีผลตMอความเชื่อและการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพ  มีดังน้ี 

๑) ป�จจัยภายใน ไดFแกM ระยะพัฒนาการของบุคคล พื้นฐานดFานสติป�ญญา การรับรูF

การทำหนFาท่ีของรMางกาย ป�จจัยดFานอารมณXและจิตวิญญาณ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.๑) ระยะพัฒนาการของบุคคล 

ความคิดเห็นและแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลจะมีการเปลี ่ยนแปลงไดF

ตลอดเวลาในแตMละชMวงของชีวิตมนุษยX เนื่องจากบุคคลมีพัฒนาการมากขึ้นตามวัย หากพยาบาลจะใชF

แนวคิดในเรื่องของความเชื่อ และการปฏิบัติงานดFานสุขภาพเปjนพื้นฐานในการวางแผนการใหFการ

พยาบาล และการสMงเสริมสุขภาพพยาบาลจะตFองเขFาใจถึงระดับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ

ของผูFรับบริการแตMละคน    

 



๓๔ 

 

๑.๒) พ้ืนฐานดFานสติป�ญญา 

ความเชื่อทางดFานสุขภาพของบุคคลจะถูกกลMอมเกลาดFวยสติป�ญญา และการ

ตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพ และการจัดการดFานสุขภาพอื่น ๆ ก็เกี่ยวขFองสัมพันธXกับ

ระดับสติป�ญญา และการเรียนรูFของบุคคล   

๑.๓) การรับรูFการทำหนFาท่ีของรMางกาย 

การที่บุคคลรับรูFการทำหนFาที่ของรMางกาย เชMน รับรูFวMาตนเองมีสุขภาพแข็งแรง

สมบูรณX  หรืออีกคนหน่ึงรับรูFวMาตนเองมีป�ญหาสุขภาพเน่ืองจากปวยดFวยโรคเร้ือรังหลายชนิด จะทำใหF

บุคคลทั้งสองปฏิบัติพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพแตกตMางกัน คือ ผูFที่รับรูFวMาตนเองมีป�ญหาสุขภาพหรือมี

ขFอจำกัดในการทำหนFาที่ของรMางกาย จะพยายามดูแลรักษาสุขภาพและทำพฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพ

อยMางสม่ำเสมอมากกวMา    

๑.๔) ป�จจัยดFานอารมณXและจิตวิญญาณ 

ป�จจัยดFานอารมณXและจิตวิญญาณ มีอิทธิพลตMอความเชื่อ และการปฏิบัติ

พฤติกรรมสMงเสริมสุขภาพ กลMาวคือ ผูFรับบริการที่มีประสบการณXการตอบสนองตMอความเครียดท่ี

เกิดขึ้นในอดีตอยMางไร ก็มักจะมีแนวโนFมที่จะตอบสนองตMอความเครียดในป�จจุบันเชMนนั้น ดังตัวอยMาง 

บุคคลที่มีความวิตกกังวลวMาความเจ็บปวยกำลังคุกคามชีวิต   หากเปjนผูFสงบเยือกเย็น ก็จะมีการ

ตอบสนองทางอารมณXเพียงเล็กนFอย ยอมรับและใหFความสนใจในอาการแสดงและเสาะหาการดูแลท่ี

เหมาะสม    ตรงกันขFามกับบุคคลที่ไมMสามารถควบคุมอารมณXตนเองไดF ก็จะปฏิเสธอาการแสดงท่ี

ปรากฏและไมMยอมรับการรักษา สำหรับความเชื่อทางศาสนาหรือจิตวิญญาณจะสะทFอนใหFเห็นไดFจาก

การปฏิบัติของบุคคล เชMน ถFาความเชื่อทางศาสนาใหFละเวFนจากการรักษาทางการแพทยXทุกชนิดใน

การเจ็บปวยบางอยMาง  บุคคลก็อาจจะหลีกเลี่ยงในการไปรับการดูแลรักษาจากสถานบริการสุขภาพ

แผนป�จจุบัน 

๒) ป�จจัยภายนอก ป�จจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตMอความเชื่อ และการปฏิบัติดFาน    

สุขภาพ  ไดFแกM การปฏิบัติของครอบครัว ป�จจัยทางดFานเศรษฐกิจและสังคม และพื้นฐานทาง

วัฒนธรรม 

๒.๑) การปฏิบัติของครอบครัว 

แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิกครอบครัว จะ

ไดFรับอิทธิพลจากการปฏิบัติของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เชMน กรณีเด็กหรือวัยรุMนที่มีพื้นฐานทาง

ครอบครัวที่มีการปฏิบัติกิจกรรมสMงเสริมสุขภาพดFวยการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร ชีวจิต 

และพืชผักสมุนไพร มีการดูแลเอาใจใสMเร่ืองสุขภาพ เสาะแสวงหาขFอมูลท่ีเปjนประโยชนXมาปฏิบัติอยMาง

สม่ำเสมอ เม่ือโตข้ึนก็มีแนวโนFมท่ีจะปฏิบัติเชMนน้ัน 

 



๓๕ 

 

๒.๒) ป�จจัยทางดFานเศรษฐกิจและสังคม 

ป�จจัยทางดFานเศรษฐกิจและสังคม มีผลตMอการตัดสินใจของบุคคลที่จะปฏิบัติ

หรือ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติพฤติกรรมทางสุขภาพ เชMน สตรีวัยเจริญพันธXเห็นความสำคัญของการตรวจ

สุขภาพประจำปhทุกปh แตMมีป�ญหาดFานการเงิน ก็อาจไมMไปตรวจสุขภาพไดFตามท่ีคาดหวัง  

๒.๓) พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมมีอิทธิพลตMอความเช่ือ การใหFคุณคMา และการปฏิบัติท่ีเปjนธรรมเนียม

สืบทอดกันมา ซ่ึงจะมีผลตMอการเขFาหาระบบการดูแลสุขภาพ และการทำกิจกรรมเพ่ือสุขภาพดี ในบาง

กลุMมชนอาจจะไมMยอมรับ และไมMใชFระบบการใหFการดูแลสุขภาพ แตMจะปฏิบัติตามวิถีท่ีสืบทอดกันมา 

๒.๒.๕ การนำผลการเฝ�าระวังพฤติกรรมสุขภาพไปใช: 

เมื่อดำเนินการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพแลFว ขFอมูลที่ไดFชี้ใหFเห็นระดับของพฤติกรรม

สุขภาพที่เปjนความเสี่ยงทางดFานสุขภาพของประชากรในพื้นที่ที่ดำเนินการ ซึ่งระดับของพฤติกรรม

สุขภาพที่เกิดขึ้น ไมMวMาจะเปjนไปในทางที่ดี คงท่ี หรือแยMลง ยMอมมีสาเหตุหรือป�จจัยของพฤติกรรม

ทั้งสิ้น ดังนั้นผลที่ไดFจากการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพในบางครั้งไมMสามารถจะวัดมิติใดมิติหนึ่งของ

พฤติกรรมสุขภาพ อาจวิเคราะหXรMวมกับทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ หรือการวิเคราะหXระบบ

นิเวศวิทยาเชิงสังคมรMวมดFวย เพื่อเปjนขFอมูลในการตัดสินใจและแกFไขป�ญหาสาธารณสุขที่เปjนอยูMใน

ป�จจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพแตMละเรื่องมีวัตถุประสงคX

เฉพาะ เพ่ือท่ีจะใชFผลการเฝ<าระวังสำหรับประโยชนXในลักษณะใดลักษณะหน่ึงเปjนการเฉพาะกรณีไป เชMน 

๑) ใชFสำหรับการดำเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก ในลักษณะการปลุกฝ�งพฤติกรรม การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการจัดการป�ญหาสาธารณสุขที่เกิดยืดเยื้อเรื้อรัง หรือเพื่อป<องกันป�ญหา

ลMวงหนFาท่ีจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียง 

๒) ใชFผลการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพในระบบการเตือนภัยสุขภาพ เพื่อเตรียม

ความพรFอมรองรับภัยคุกคามทางสุขภาพ 

๓) ใชFในการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามมาตรฐานสุขศึกษา เปjนกระบวนการเฝ<า

ระวังตามเกณฑXโดยนำผลไปใชFในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม 

๔) ใชFในการบูรณาการกับงานสาธารณสุข เชMน การบูรณาการในงานรักษาพยาบาล 

บูรณาการในงานป<องกันและควบคุมโรค บูรณาการในงานสMงเสริมสุขภาพ จะทำใหFทราบขFอมูล

เก่ียวกับโอกาสหรือความเปjนไปไดFท่ีจะควบคุมโรคหรือจัดการป�ญหาสาธารณสุขอยMางไร 

ปลายทางของการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ คือ ไดFขFอมูลพฤติกรรมเสี ่ยงซึ ่งยังไมM

เพียงพอตMอการนำไปวางแผนจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพราะยังไมMมีขFอมูลวMาทำไมบุคคลจึง

ปฏิบัติเชMนนี้ เพราะการไมMรูF มีความเชื่อที่ผิด ไมMมีอุปกรณXหรือสถานที่ หรืออื่น ๆ หากไมMมีขFอมูลที่เปjน



๓๖ 

 

สาเหตุของพฤติกรรมดังท่ีกลMาวจะทำใหFการกำหนดแผนปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพไมMสอดคลFองกับ

ป�ญหา ดังนั ้นตFองนำขFอมูลที ่ไดFจากการเฝ<าระวังมาเปjนขFอมูลเขFาสู Mกระบวนการสุขศึกษาและ

ดำเนินการในขั้นตอนตMอไป ไดFแกM การวิเคราะหXหาป�จจัยที่เปjนสาเหตุของพฤติกรรม การวางแผน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดำเนินงานตามแผนและประเมินผล กลMาวโดยสรุปวMา การเฝ<าระวังพฤติกรรม

สุขภาพสามารถดำเนินการไดFทั้งเชิงรุก (Active Surveillance) คือ เปjนการรวบรวมขFอมูลพฤติกรรม

เสี่ยงที่เฝ<าระวังในพื้นที่อยMางใกลFชิดตลอดเวลาซึ่งจะไดFขFอมูลคMอนขFางครบถFวน ทราบลักษณะที่เปjน

ป�ญหาไดFเร็ว และเชิงรับ (Passive Surveillance) คือ เปjนการรวบรวมขFอมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่เฝ<า

ระวังจากผูFมารับบริการ ณ สถานบริการ เมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงที่อยูMในขMายการเฝ<าระวังจะทำการ

บันทึกตาม และรวบรวมเพ่ือสรุปและวิเคราะหXขFอมูล 

๒.๓ แนวคิดโรงพยาบาลสyงเสริมสุขภาพตำบล 

รัฐบาลไดFแถลงนโยบายตMอรัฐสภาเมื่อวันจันทรXที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑  โดยมีนโยบาย

ดFานสาธารณสุขที ่ร ัฐบาลมุ MงเนFนในการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข ใหFมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยการยกระดับสถานีอนามัยเปjนโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

และสMงเสริมบทบาทของทFองถิ่นใหFเขFามารMวมผลิตบุคลากรสาธารณสุข เพื่อกลับไปทำงานในทFองถ่ิน 

รวมถึงการพัฒนาบทบาท อสม. ใหFมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น นโยบายดFานสาธารณสุขดังกลMาว ไดFรับการ

ขานรับจากผู FคนในแวดวงสุขภาพอยMางกวFางขวาง โดยเฉพาะนักวิชาการ/นักวิจัยระบบบริการ

สาธารณสุขและผูFปฏิบัติงานในโรง พยาบาลชุมชน สถานีอนามัยตำบล เพราะการพัฒนา รพ.สต. เปjน

ยุทธศาสตรXที่สำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพ เปjนยุทธศาสตรXที่เปลี่ยนจาก เนFนงานรักษาพยาบาล

แบบตั้งรับ มาเปjนการสMงเสริมใหFมีการสรFางสุขภาพเชิงรุกของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะมีผล

ทำใหFระบบบริการสุขภาพในภาพรวมมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น ลดปริมาณผู Fปวยที ่ไปใชFบริการ

โรงพยาบาลขนาดใหญMลง ลดภาระคMาใชFจMายของประชาชน อีกทั้งเปjนการประหยัดงบประมาณของ

ชาติในระยะยาวท่ีสำคัญ คือ ลดทุกขภาวะของบุคคลครอบครัว และชุมชนอยMางเห็นไดFชัด 

  รัฐมนตรีวMาการกระทรวงสาธารณสุข ไดF นำนโยบายดFานสาธารณสุขดังกลMาวมาสูMการ

ปฏิบัติ โดยไดFมอบหมายใหFทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งกลไกทางราชการรองรับนโยบาย  

รพ.สต. อีกทั้งไดFมีคำสั่งแตMงตั้งคณะทำงานติดตามและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพ

ตำบล๑๒ ประเทศไทยมีพัฒนาการดFานสุขภาพมาอยMางยาวนาน สMงผลใหFคุณภาพชีวิตของคนไทยดีข้ึน

มากตามลำดับ จะเห็นไดFจากโรคติดเชื้อสำคัญมีอัตราลดลง อัตราทารกตายและอัตราสMวนมารดาตาย

 
๑๒ วัชรา ริ้วไพบูลยX และคณะ, การจัดการความรู:และสังเคราะหDแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล

สyงเสริมสุขภาพตำบล: ประสบการณDการทำงานสร:างเสริมสุขภาพคนพิการ, (นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง

แอนดXพับลิสชิ่ง จำกัด, ๒๕๕๓), หนFา ๔. 



๓๗ 

 

ลดลงมาก คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นมาก ซึ่งถือวMาเปjนผลงานของดMานหนFากระทรวงสาธารณสุข  

นั่นคือ สถานีอนามัย การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลกMอน คือ การสรFาง

หลักประกันสุขภาพถFวนหนFา ซึ่งทำใหFประชาชนทุกคนเขFาถึงบริการสาธารณสุขไดFโดยเทMาเทียมกัน 

ทวMาระบบบริการที่มีอยูMยังไมMอาจทำใหFคนใชFบริการไดFอยMางถูกที่ถูกทาง ประชาชนบางสMวนมักจะ

เชื่อถือและไปแออัดอยูMที่โรงพยาบาลขนาดใหญM แมFวMาโรคสMวนใหญMไมMตFองการแพทยXในการรักษาเลย 

โดยเฉพาะแพทยXเฉพาะโรค การสMงเสริมสุขภาพและป<องกันโรคยังถูกละเลยมองขFามไป มุMงเนFนการ

รักษาโดยใชFเทคโนโลยีชั้นสูง แทFจริงแลFวลงทุนดFานนี้นFอยมาก ทั้ง ๆ ที่ตFนทุนต่ำกวMาการรักษาเม่ือ

เจ็บปวย และแนวโนFมการเกิดโรคที่เปjนภาระตMอสังคมและประเทศชาติก็เปลี่ยนเปjนโรคเรื้อรังที่เกิด

จากพฤติกรรมการกิน การอยูMและเปjนโรคที่สามารถป<องกันไดF เชMน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

โรคหลอดเลือดหัวใจ และมะเร็ง การยกระดับสถานีอนามัยเปjนโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล 

(รพ.สต.) จึงเปjนจุดเปลี่ยนระบบสาธารณสุขครั้งสำคัญที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ

ไทย ใหFมีสุขภาพดีกันถFวนหนFาโดยยึดหลักการมีสMวนรMวมของชุมชนและ ยึดหลักวิถีพอเพียง 

โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีรั้วตำบลเปjนรั้วของโรงพยาบาล มีเตียง 

ที่บFานผูFปวยคือเตียงของโรงพยาบาล มีทีมสหวิชาชีพ อาทิ พยาบาลวิชาชีพหรือเวชปฏิบัติ เจFาหนFา 

ที่สาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ทันตาภิบาล นักกายภาพ และอื่น ๆ รวมถึงขุมพลังที่สำคัญอีก

แรงหนึ่ง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน (อสม.) ที่รMวมกันดูแลสุขภาพของคนในตำบล  

ในหมูMบFาน หลังคาเรือนที่รับผิดชอบ ดูแลคนไมMใชMแคMดูแลโรค การเปjนสMวนหนึ่งของชุมชนที่ใกลFชิด 

ทั้งกายและใจกับชาวบFานเขFาใจสภาพการเปjนอยูM ความตFองการของคนในชุมชน โดยใชFกลยุทธXการ

สาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งพิสูจนXแลFววMาเปjนกลยุทธXที่ชMวยพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยที่ไดFผลดี 

มาอยMางตMอเนื่อง ซึ่งโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลเองจะตFองมีระบบขFอมูล แฟ<มครอบครัว และ

ขFอมูลชุมชนอยMางครบถFวน เพื่อนำมาวางแผนแกFไขป�ญหาสุขภาพโดยเนFนการสรFางเสริมสุขภาพ  

คือ ยกระดับสุขภาพใหFดีขึ้นกวMาปกติ เชMน สMงเสริมใหFเกิดการออกกำลังกาย การเลือกรับประทาน

อาหารที่ไมMทำลายสุขภาพ และการป<องกันโรคทั้งในบุคคลและระดับชุมชน นอกจากนั้นการรักษาโรค

ซึ่งไมMไดFมุMงหวังใหFมีแพทยXไปอยูMประจำที่ รพ.สต.ทุกแหMง พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัติ 

สามารถใหFการดูแลรักษาโรคทั่วไปไดF รวมถึงการเชื่อมตMอดFวยเทคโนโลยีสื่อสารกับโรงพยาบาลที่เปjน

แมMขMายก็ทำใหFขีดความสามารถในการดูแลรักษาโรคมีมากข้ึน แพทยXสามารถพูดคุยกับผูFปวยท่ี รพ.สต. 

ไดF วินิจฉัยโรคจากทางไกลไดFโดยผMาน วีดีโอคอนเฟอรXเรนซึ่งทุกโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล  

มีระบบนี้แลFวทุกแหMง ผูFปวยโรคเรื้อรังที่อาการไมMไดFวิกฤตก็สามารถกลับมารับยาที่ใกลFบFาน มาอยูM 

ในความดูแลของทีมโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งมีความสะดวก สบาย ลดคMาใชFจMาย แทนท่ี

จะตFองเดินทางไปท่ีโรงพยาบาลในเมือง 



๓๘ 

 

๒.๓.๑ การดำเนินงานโรงพยาบาลสyงเสริมสุขภาพตำบล 

ในปh พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐบาลไดFมีนโยบายในการปรับระบบบริการและยกระดับคุณภาพ

บริการของสถานีอนามัยใหFเปjนโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลเปjนหนMวยงานระดับตFนของกระทรวง

สาธารณสุขในการใหFบริการดFานสุขภาพแกMประชาชนในตำบลหมูMบFาน ชุมชน และพัฒนาระบบ

สาธารณสุขใหFมีคุณภาพมาตรฐานและมีศักยภาพมากขึ้น โดยเนFนบริการสุขภาพเชิงรุก ซึ่งภารกิจ

สำคัญของโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลที่ตFองดำเนินการ คือการสMงเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล 

ควบคุมป<องกันโรค ฟ¸¹นฟู และการคุFมครองผูFบริโภค การยกระดับสถานีอนามัยที่มีมากกวMา ๙,๐๐๐

แหMงเปjนโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)หนFาที ่ความรับผิดชอบในการจัดบริการท่ี

ตอบสนองตMอความจำเปjนดFานสุขภาพของประชาชนขั้นพื้นฐานมีความเชื่อมโยงตMอเนื่องของกิจกรรม

ดFานสุขภาพในลักษณะองคXรวม ผสมผสาน เขFาถึงบริการไดFอยMางสะดวก และมีระบบการใหFคำปรึกษา

และการสMงตMอเพื่อป<องกันหรือลดป�ญหาที่ป<องกันไดFทั้งทางกาย จิตสังคม เปลี่ยนแปลงจากเนFนงาน

รักษาพยาบาลแบบตั้งรับมาเปjนการดำเนินงานเชิงรุกและสMงเสริมบทบาทของทFองถิ่นใหFเขFามามีสMวน

รMวมในการผลิตบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือกลับไปทำงานในทFองถ่ินรวมถึงการพัฒนาบทบาทอาสาสมัคร

สาธารณสุขใหFมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลซึ่งจัดวMาเปjนหนMวยบริการระดับปฐมภูมิ ไดFกระจาย

ครอบคลุมพื้นที่ตMาง ๆ อยMางทั่วถึง เพียงพอตMอการใหFบริการ (รพ.สต. ๑ แหMง รับผิดชอบประชากร 

ไมMเกิน ๘,๐๐๐ คน) มีจุดมุMงหมายสำคัญเพื่อใหFประชาชนเขFาถึงการบริการดFานสุขภาพไดFอยMางสะดวก 

แตMยังขาดศักยภาพการใหFบริการ สามารถผMานเกณฑXคุณภาพบริการเครือขMายปฐมภูมิต่ำมาก เพียง

รFอยละ ๒๙.๗ แมFวMาการเขFาถึงบริการในพ.ศ. ๒๕๕๓ มีผูFปวยมารับบริการเพิ่มขึ้นจาก ๕๑.๘ ลFานคร้ัง

เปjน ๑๒๕.๕ ลFานครั้งก็ตาม ซึ่งสMงผลกระทบตMอคุณภาพการบริการประชาชน จึงพบป�ญหาประชาชน

ผูFใชFบริการมองขFามโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล มักจะเชื่อถือและไปแออัดอยูMที่โรงพยาบาล

ขนาดใหญM แมFวMาโรคสMวนใหญMไมMตFองการแพทยXในการรักษาโดยเฉพาะแพทยXเฉพาะทางอีกทั้งในการ

ดำเนินงานดFานการสMงเสริมสุขภาพ การฟ¸¹นฟูซึ่งเปjนภารกิจหลักของโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล 

ยังไมMสามารถสื่อสารและสรFางความเขFาใจใหFกับประชาชนผูFรับบริการ เมื่อไมMสามารถตอบสนองตMอ

ความคาดหวังของประชาชนผูFรับบริการก็สMงผลตMอคุณภาพการบริการที่ตามมา จึงจำเปjนอยMางย่ิง 

ที่โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลควรจะปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อที่จะใหFประชาชน

สามารถ เขFาถึงบริการท่ีมีคุณภาพสอดคลFองกับนโยบายและยุทธศาสตรXของกระทรวง 

เป<าหมายและความสำคัญนโยบายการพัฒนารพ.สต.มุMงเนFนใหFเกิดหนMวยบริการปฐมภูมิ 

ที่ยกระดับจากสถานีอนามัยใหFมีศักยภาพ ความสามารถและความเขFมแข็งในการพัฒนาสุขภาพของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบโดยมุMงเนFนบทบาทและภารกิจตามหลักการเวชปฏิบัติครอบครัว ภายใตF



๓๙ 

 

เงื่อนไขสำคัญดังนี้ คือ การตั้งอยูMในชุมชน การมีประชากรที่ตFองดูแลรับผิดชอบชัดเจน การมีขนาด

สถานบริการที ่ไมMเล็กหรือใหญMเกินไป การมีทีมประจำที ่ทำงานชัดเจนและเปjนทีมที ่มีความรูF

หลากหลาย สามารถประยุกตXศาสตรXทางสังคม การแพทยXและสาธารณสุขในการทำงานไดFเปjนอยMางดี 

ทั้งยังสามารถเปjนที่ปรึกษาของครอบครัวประชาชนในชุมชน สามารถจัดบริการที่ตMอเนื่อง เชื่อมโยง

กับหนMวยบริการสาธารณสุขในระดับตMาง ๆ และรMวมมือกับภาคภาคสMวนตMาง ๆ ในการพัฒนาสุขภาพ

ของประชาชนไดF 

นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเปjนองคXกรนำท่ีดำเนินนโยบายน้ีแลFว ยังมีอีกหลาย

หนMวยงานที่ใหFความสำคัญและสนับสนุนนโยบาย รพ.สต.ในลักษณะตMาง ๆ ทั้งสMวนที่เปjนองคXกร

ขับเคลื่อนการพัฒนา องคXกรแหลMงทุน หรือองคXกรวิชาการอื่น ๆ อาทิ มูลนิธิสาธารณสุขแหMงชาติ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสรFางเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ 

แหMงชาติ รวมทั้งสถาบันการศึกษาหลายแหMงในพื้นที่ พิจารณาจากการทบทวนเอกสารโครงการ/

แผนงาน บทบาทหนFาที่ การดำเนินงานที่เกี่ยวขFองกับการพัฒนาโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล

ขององคXกรที่เกี่ยวขFองทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุขดังกลMาว การทำงานในลักษณะตMาง ๆ 

อาจมีความเชื่อมโยงกันระหวMางหนMวยงานแตMน้ำหนัก การใหFความสำคัญ และลักษณะของแหลMง

งบประมาณในการดำเนินงานรวมทั้งความครอบคลุมของพื้นที่ปฏิบัติการที่แตกตMางกันในบทบาทของ

แตMละองคXกร/หนMวยงานดำเนินงาน 

๒.๓.๒ บทบาทที่สำคัญของโรงพยาบาลสyงเสริมสุขภาพตำบล๑๓ ประกอบดFวยบทบาท

หลัก 

๑) การสMงเสริมสุขภาพ นโยบายการจัดตั้งโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลมุMงเนFน 

การสรFางเสริมสุขภาพ จึงมีกิจกรรมในการใหFบริการกับประชากรกลุMมเป<าหมาย 

๒) การควบคุม และป<องกันโรค ขอบเขตการใหFบริการของ รพ.สต. ที่ประกอบดFวย

กิจกรรม เฝ<าระวัง สอบสวนโรคและภัยสุขภาพ การป<องกันควบคุมโรคติดตMอและภัยสุขภาพ เปjนมิติท่ี

เกี ่ยวขFองกับกรมควบคุมโรคนั ้น กรมควบคุมโรคเองน้ันก็มีหนMวยงานสMวนภูมิภาคในพื ้นที ่ คือ 

สำนักงานป<องกันควบคุมโรค (สคร.) ทั้ง ๑๒ แหMงในประเทศ ซึ่งกิจกรรมหลักของ สคร. ก็คือ การ

สนับสนุนดFานวิชาการที่ไดFจากสMวนกลางใหFจังหวัดและอำเภอ/เปjนศูนยXขFอมลและเทคโนโลยีตลอดจน

การพยากรณXโรคสำหรับพื้นที่/ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานป<องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ของจังหวัดและอำเภอ/ สอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่/พัฒนาและสนับสนุนเครือขMายเป<าหมายในพื้นท่ี

เฝ<าระวัง สอบสวนโรคและภัยสุขภาพ (รวมมิติภายในชุมชนเองและภายในสถานบริการ) การใชMแหลMง

 
๑๓ ชูชัย ศุภวงศXและคณะ, คูyมือการให:บริการของโรงพยาบาลสyงเสริมสุขภาพตำบล, (กรุงเทพ  

มหานคร: มูลนิธิสาธารณสุขแหMงชาติ, ๒๕๕๒), หนFา ๒๕. 



๔๐ 

 

ทรัพยากรจากชุมชน รพ.สต.จะตFองทำงานแบบมีสMวนรMวมของเครือขMายไมMวMาจะเครือขMาย รพ.สต.ดFวย

กันเองหรือ อสม./แกนนำชุมชน/ ชาวบFาน/ อปท. มาดำเนินงานรMวมเปjนแกนกลางหรือแกนประสาน

เดียวกับ รพ.สต.โดยจำเปjนตFองหาแหลMงทุนที ่มีหลากหลายในพื ้นที ่มาบริหารงานการจัดการ 

โดยเฉพาะนำงบประมาณมาสอน อบรม งานสาธารณสุขใหFทราบป�ญหา/โรค/ภัย และในบางเรื่องใหF

เครือขMายชุมชนดำเนินงานไดFเอง  

๒.๓.๓ แนวคิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูyบ:าน หรือ อสม. 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน หรือ อสม. หมายถึง บุคคลท่ีไดFรับการคัดเลือกจาก

ชาวบFานในแตMละกลุMมบFานและไดFรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด โดยมี

บทบาทหนFาที่สำคัญในฐานะผูFนำการเปลี่ยนแปลงดFานพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) 

การสื่อขMาวสารสาธารณสุข การแนะนำเผยแพรMความรูF การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนา

สาธารณสุข ตลอดจนใหFบริการสาธารณสุขดFานตMาง ๆ เชMน การสMงเสริมสุขภาพ การเฝ<าระวังและ

ป<องกันโรค การชMวยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นตFน โดยใชFยาและเวชภัณฑXตามขอบเขตที่กระทรวง

สาธารณสุขกำหนด การสMงตMอผูFปวยไปรับบริการ การฟ¸¹นฟูสภาพ และการคุFมครองผูFบริโภคดFาน

สุขภาพ สำหรับการรับผิดชอบดูแลครัวเรือนในหมูMบFาน/ชุมชน กำหนดจำนวน อสม.ในหมูMบFาน/ 

ชุมชน โดยเฉล่ีย ๑ คน รับผิดชอบ ๑๐ – ๑๕ หลังคาเรือน ความเปjนมางานสาธารณสุขมูลฐานเกิดข้ึน

หลังจากมีคำประกาศปฏิญญาสากล วMาประชาชนมีสิทธิและหนFาที่ที่จะใหFความรMวมมือทั้งรายบุคคล

และเปjนคณะ เพื่อใหFบรรลุสภาวะสุขภาพดีถFวนหนFาภายในปh ๒๕๔๓ องคXการอนามัยโลกไดFจัดสรร

ทรัพยากร เพื่อสนับสนุนงานสาธรณสุขซึ่งดำเนินโดยชุมชนหรือที่เรียกวMาสาธารณสุขมูลฐาน สมัครสา

ธรณสุขประจำหมูMบFานนั้นมาดัดแปรงมาจากความคิดนี้มีโครงการทดลองที่จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึง

นายแพทยXสมบูรณX วัชโรทัย ไดFทำไวFโดยคัดเลือกชาวบFานบางคนมาทำการฝ¨กอบรม ใหFทำการ

รักษาพยาบาลอยMางงMาย ๆ ในระยะแรก ๆ พบอุปสรรคทางสถาบันการศึกษากลMาววMาเปjนการสรFาง

หมอเถื่อนจึงรวบ รวมขFอมูลเกี่ยวกับโครงการที่คลFาย ๆ กันนำเสนอความคิดเรื่องอาสาสมัครเขFาสูMการ

วางแผนระดับชาติ โดยมีการประชุมปรึกษากันหลายคร้ัง ในท่ีสุดก็ไดFรับความเขFาใจทุกฝาย  

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดFเริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFานในปh พ.ศ.

๒๕๒๐ ในระยะแรกเปjนไปในลักษณะโครงการทดลองใน ๒๐ จังหวัด โดยดำเนินการทดลองในทุก

อำเภอ อำเภอละ ๑ ตำบล ซ่ึงตำบลท่ีเขFาไปดำเนินการตFองมีลักษณะดังตMอไปน้ี  

๑) เคยดำเนินการอบรมผูFส่ือขMาวสารสาธารณสุข (ผสส.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูMบFาน (อสม.) มาแลFว  

๒) สะดวกตMอการเขFาไปนิเทศงานและประเมินผล  

๓) มีสถานีอนามัยและมีเจFาหนFาท่ีสาธารณสุขประจำ 



๔๑ 

 

๑) วัตถุประสงคDในการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูyบ:าน ไดFแกM 

๑.๒) เพื่อใหFประชาชนไดFมีสMวนรMวมในการดูแลสุขภาพกันเองดFวยวิธีที่งMายประหยัด 

และท่ัวถึง 

๑.๒) เพ่ือชMวยบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางดFานสาธารณสุขในชนบท 

๑.๓) เพื ่อแกFไขป�ญหารักษาพยาบาลหรือดูแลรักษาสุขภาพที ่ไมMถูกตFองของ

ประชาชน 

ผู Fท ี ่จะเขFามาเปjนอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพอนามัยของเพื ่อนบFานโดยมิหวัง

ผลตอบแทนใด ๆ เรียกวMา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู MบFาน หรือ อสม. ควรมีคุณสมบัติ

ดังตMอไปน้ี 

๑) มีความสมัครใจที่จะทำงานเพื่อสMวนรวมดFวยความเสียสละ และมีเวลาพอที่จะ

ชMวยเหลือชุมชน 

๒) มีความรูFอMานออกเขียนไดF 

๓) เปjนผูFท่ีชาวบFานไวFวางใจ 

๔) มีท่ีอยูMอาศัยและประกอบอาชีพในหมูMบFานน้ัน ๆ  

๕) มีอาชีพแนMนอนและมีรายไดFเล้ียงตนเอง 

๖) ต้ังบFานเรือนอยูMในสถานท่ีท่ีประชาชนไปติดตMอไดFงMาย 

๗) ไมMจำกัดเพศ และไมMจำกัดอายุ 

๘) ไมMควรเปjนขFาราชการ กำนัน ผูFใหญMบFาน หรือแพทยXประจำตำบล 

๒) คุณสมบัติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูyบ:าน (อสม.) 

๒.๑) อายุไมMต่ำกวMา ๑๘ ปh บริบูรณX 

๒.๒) มีชื่ออยูMในทะเบียนบFานและอาศัยอยูMเปjนการประจำในหมูMบFานหรือชุมชนท่ี

ประสงคXจะเปjน (อสม.) ไมMนFอยกวMา ๖ เดือน 

๒.๓) มีความรูF สามารถอMานออกเขียนไดF 

๒.๔) สมัครใจและเสียสละเพ่ือชMวยเหลือการดำเนินงานสาธารณสุข 

๒.๕) ประสงคXจะเขFารMวมหรือเคยเขFารMวมการดำเนินงานสาธารณสุขและตFองการ

พัฒนาชุมชนของตนเอง 

๒.๖) มีความประพฤติอยูMในกรอบศีลธรรมอันดี ไดFรับความไวFวางใจและยกยMองจาก

ประชาชน 

๒.๗) มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางดFานสุขภาพที่เปjนแบบอยMางมี

เวลาใหFกับการทำงานในบทบาทหนFาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน 

 



๔๒ 

 

๓) การข้ึนทะเบียนเปgน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูyบ:าน (อสม.) 

สถานภาพของการเปjน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน (อสม.) เกิดขึ้นเมื่อบุคคล

นั้นไดFรับการคัดเลือก ผMานการอบรมและไดFรับการประเมินความรูFความสามารถทั้งกลุMมความรูFพื้นฐาน

และกลุMมความรูFเฉพาะตามที่กำหนดไวF จังหวัดจะออกประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวใหFใชFเปjน

หลักฐาน โดยรูปแบบอายุบัตรและสิทธิท่ีไดFรับเปjนไปตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

๔) วาระและการพ:นสภาพการเปgน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูyบ:าน (อสม.) 

สถานภาพของการเปjน อสม. เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นไดFรับการคัดเลือก ผMานการอบรมและ

ไดFรับการประเมินความรูFความสามารถทั้งกลุMมความรูFพื้นฐานและกลุMมความรูFเฉพาะตามที่กำหนดไวF 

จังหวัดจะออกประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวใหFใชFเปjนหลักฐาน โดยรูปแบบอายุบัตรและสิทธิท่ี

ไดFรับเปjนไปตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

๔.๑) วาระ กำหนดใหFมีวาระคราวละ ๔ ปh เมื่อครบวาระแลFวใหFพิจารณาตMอบัตร

ประจำตัวโดยดูจากผลการดำเนินงาน รMวมกับการพิจารณาของประชาชนและองคXกรของหมูMบFาน

(เจFาหนFาที่สาธารณสุขไมMควรที่จะเปjนผูFถอดถอน อสม. ดFวยตนเอง เพราะ อสม.เปjนอาสาสมัครท่ี

เสียสละของประชาชนหากมีความจำเปjนก็ตFองใชFการประชุมและปรึกษาหารืออยMางเปjนกันเองกับ  

อสม. ท่ีมีอยูM รวมท้ังกรรมการหมูMบFาน เพ่ือปูองกันความขัดแยFงท่ีอาจจะเกิดข้ึน) 

๔.๒) การพ:นสภาพ 

๔.๒.๑) ตาย 

๔.๒.๒) ลาออก 

๔.๒.๓) เปjนคนไรFความสามารถหรือคนเสมือนไรFความสามารถแลFวแตMกรณี  

๔.๒.๔) นายแพทยXสาธารณสุขจังหวัดมีคำสั ่งใหFพFนสภาพ ตามที ่หัวหนFา

ครัวเรือนหรือผูFแทนจำนวนไมMนFอยกวMา ๒ ใน ๓ ของหลังคาเรือนที่ อสม.รับผิดชอบ รMวมกันลงลายมือ

ชื่อยื่นหนังสือตMอนายแพทยXสาธารณสุขจังหวัดแลFวแตMกรณี และอาจตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ตรวจสอบขFอเท็จจริง กMอนมีคำสั่งใหFพFนสภาพการเปjน อสม.หากปรากฏขFอเท็จจริงตามรายงานการ

ตรวจสอบอยMางใดอยMางหน่ึงดังตMอไปน้ี 

๑) อสม.ผูFนั้นไมMเคยเขFารMวมกิจกรรมดFานสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุข

หรือหนMวยงานของรัฐจัดข้ึนโดยไมMมีเหตุผลหรือความจำเปjน 

๒) อสม.ผู Fนั ้นไมMรักษาจรรยาบรรณของ อสม.หรือ มีความประพฤติ

เสียหายท่ีอาจนำมาซ่ึงความเส่ือมเสียศักด์ิศรีขององคXกร อสม. 

๕) มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูyบ:าน (อสม.) 



๔๓ 

 

ตามสมรรถนะของ อสม. กระทรวงสาธารณสุขไดFกำหนดมาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัคร

สาธารณสุขไวFในหลักสูตรฝ¨กอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ปhพุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ดังน้ี 

๕.๑) สามารถนำนโยบายไปสูMการปฏิบัติเพื่อพัฒนาและแกFไขป�ญหาที่สอดคลFองกับ

พ้ืนท่ี 

๕.๒) สามารถเปjนผูFนำในงานสMงเสริมสุขภาพและปองกันโรค รักษาพยาบาลเบ้ืองตFน

ตลอดจนการเฝ<าระวังสุขภาพและคัดกรองผูFปวย 

๕.๓) สามารถสรFางและบริหารเครือขMายในการดำเนินงานสรFางสุขภาพแบบหุFนสMวน 

๕.๔) สามารถรณรงคXขับเคลื่อนชุมชนและสังคมใหFตื่นตัวและรับผิดชอบตMอตนเอง 

ชุมชน และสภาวะแวดลFอม 

๕.๕) สามารถเตรียมและริเริ่มมาตรการทางสังคมใหมM ๆ ที่จะมีผลตMอการขจัดและ

ลดป�ญหาทางสุขภาพ 

๕.๖) สามารถสรFางจิตสำนึกประชาชนในการเฝ<าระวังดูแลสุขภาพ 

๕.๗) สามารถสรFางโอกาสใหFเด็กและเยาวชนเขFามามีสMวนรMวมในการพัฒนาสุขภาพ

อนามัยและชุมชน 

ในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน จะคัดเลือกโดยวิธีออกเสียงในท่ี

ประชุม ซึ่งประกอบดFวยกรรมการพัฒนาหมูMบFาน (ถFามี) กลุMมผูFสื ่อขMาวสาธารณสุข และเจFาหนFาท่ี

สาธารณสุขตำบล แตMจะไมMมีการแตMงต้ังอยMางเปjนทางการจากทางราชการ เพ่ือหลีกเล่ียงความเขFาใจวMา 

อสม. เปjนขFาราชการ ตลอดระยะเวลากวMา ๒๐ ปh ที่อาสาสมัครสาธารณสุข ไดFมีสMวนรMวมในการใหF

ความชMวยเหลือประชาชนใหFมีส ุขภาพอนามัยดีขึ ้น ชMวยใหFประเทศชาติลดคMาใชFจ Mายในการ

รักษาพยาบาลที่ไมMจำเปjนลง ไดFอยMางมหาศาลโดยทำหนFาที่ไนการ “แก:ขyาวร:าย กระจายขyาวดี ช้ี

บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกขDประชาชน ทำตนเปgนตัวอยyางที่ดี” ดFวยความวิริยะ

อุตสาหะ โดยป�จจุบันไดFมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู MบFาน หรือ อสม. เปjนจำนวนถึง 

๑,๐๖๗,๕๒๗ คน๑๔ กระจายอยูMทั ่วประเทศทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท เพื ่อทำหนFาที ่ในการ

ถMายทอดความรูF กระตุFนเตือน และสMงเสริมชักชวนใหFพี่นFองประชาชนดูแลสุขภาพและป<องกันโรค โดย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหFถูกตFองตามแนวสุขบัญญัติแหMงชาติ ๑๐ ประการ ทำใหFประชาชนมี

สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
๑๔ ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, รายงาน อสม.

ระดับประเทศ, [ออนไลนX], แหลMงที่มา: http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=staticConten 

t/show&id=5 [๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 



๔๔ 

 

๖) บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูyบ:านนักจัดการสุขภาพชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFานนักจัดการสุขภาพชุมชน (อสม.นักจัดการ

สุขภาพชุมชน) คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน (อสม.) ที่เปjนตFนแบบในการสรFางสุขภาพ 

และเปjนผูFรMวมดำเนินการ สั่งการ ควบคุมกำกับ ใหFคำชี้แนะ ในกระบวนการจัดการดFานสุขภาพ ๔ 

ดFาน เพ่ือใหFเกิดการสรFางเสริมสุขภาพ เฝ<าระวังป<องกันและควบคุมโรคไมMติดตMอเร้ือรังในชุมชน นำไปสูM

การพัฒนาการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดF 

๖.๑) เปjนผูFปฏิบัติตน และนำพาบุคคลในครอบครัวปฏิบัติตามหลัก ๓อ. ๒ส. 

๖.๒) เปjนผูFรMวมดำเนินการสั่งการ ควบคุมกำกับ ใหFคำชี้แนะ ในกระบวนการ

จัดการดFานสุขภาพ ๔ ดFาน 

๖.๒.๑) การจัดทำแผนดFานสุขภาพ ระดมพลังความคิดเพื่อขับเคลื่อนใหF

เกิดแผนสรFางเสริมสุขภาพสูMการปฏิบัติ และแผนการแกFไขป�ญหาท่ีสอดคลFองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

๖.๒.๒) การจัดการงบประมาณ เปjนแกนนำในการระดมทุนดFาน

งบประมาณ และทรัพยากรท่ีจำเปjนในการขับเคล่ือนแผนการสรFางเสริมสุขภาพ 

๖.๒.๓) การจัดกิจกรรมดFานสุขภาพ เปjนแกนนำจัดกิจกรรมสรFางเสริม

สุขภาพในชุมชน เชMน การเฝ<าระวังโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงดFานสุขภาพ และเปjนบุคคลตัวอยMาง

ในการนำออกกำลังกายดFวยรูปแบบท่ีเหมาะสมตามวัยสัปดาหXละอยMางนFอย ๕ วัน เปjนตFน 

๖.๒.๔) การประเมินผลการดำเนินงานแบบมีสMวนรMวม 

๖.๓) เปjนแกนนำในการสรFางเสริมสุขภาพใหFคนในชุมชนตื่นตัว และรับผิดชอบ

ตMอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสภาวะแวดลFอมท่ีเอ้ือตMอการมีสุขภาพดี 

๖.๔) เปjนแกนนำในการริเริ ่มและสนับสนุนใหFเกิดมาตรการทางสังคมดFาน

สุขภาพ 

การพัฒนาขีดความสามรถของ อสม. ใหFเปjนนักจัดการสุขภาพชุมชน เปjนแกนนำ

สุขภาพชุมชน มีทักษะในการประเมินความรอบรูFดFานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและ

ชุมชน เสนอแนวทาง/มาตรการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองและชุมชน และประสานงานภาคี

เครือขMายสุขภาพ เคลื่อนไหวในชุมชน เพื่อใหFชุมชนและทFองถิ่นเปjนเจFาของสุขภาวะชุมชน เกิดการ

จัดการตนเองโดยสรFางใหFเกิดกระบวนการเรียนรูFในชุมชน ไดFทบทวน วิเคราะหXสถานการณX และจัดทำ

แผนงานโครงการเพื่อแกFป�ญหาสุขภาพชุมชน ๕ กลุMมวัยแบบมีสMวนรMวม และพัฒนาตMอยอด นำไปสูM 

สังคมที่เอื ้อตMอการมีสุขภาพดี โดยมีเจFาหนFาที่สาธารณสุขในพื้นที่เปjนพี่เลี ้ยงทำหนFาที่ สMงเสริม

กระบวนการเรียนรูFพัฒนาการดำเนินงานใหFบรรลุเป<าหมายและประสบความสำเร็จ โดยการพึ่งตนเอง

อยMางย่ังยืน  

 



๔๕ 

 

 

 

 

๗) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูyบ:าน (อสม.) กับการดูแลผู:สูงอายุในชุมชน 

ในป�จจุบันคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น และผูFสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ผูFสูงอายุที่ประสบภาวะ

โรคเรื้อรังโรคของผูFสูงอายุ หรือภาวะทุพพลภาพในระยะยาว อสม.เปjนบุคคลที่สำคัญยิ่งที่จะชMวยดูแล

สุขภาพผูFสูงอายุในชุมชน ใหFมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และอยูMในครอบครัวและชุมชนอยMางอบอุMน ดังน้ี 

๗.๑) เสริมสรFางจิตสำนึกใหFครอบครัว ชุมชนตระหนักและใหF ความสำคัญกับ

การดูแลผูFสูงอายุในชุมชน เผยแพรMความรูFเร่ืองการดูแลสุขภาพผูFสูงอายุ 

๗.๒) สำรวจผูFสูงอายุในชุมชน เพ่ือคFนหาผูFสูงอายุท่ีมีภาวะเส่ียงตMอการปวยดFวย

โรคเร้ือรัง หรือ เปjนโรคเร้ือรังท่ีไมMไดFรับการรักษาใหFการดูแลท่ีถูกตFอง 

๗.๓) เฝ<าระวังสุขภาพผูFสูงอายุ สMงเสริมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามสถานะ

หรือกลุMมสุขภาพผูFสูงอายุท้ัง ๓ กลุMม 

๗.๔) ประสานงานกับหนMวยงานท่ีเกี่ยวขFอง เพื่อสMงตMอผูFสูงอายุหรือใหFความ

ชMวยเหลือใหFเหมาะสมตามสภาพป�ญหาท่ีพบ 

๗.๕) บันทึกขFอมูลการปฏิบัติงาน และนำขFอมูลรMวมวางแผนแกFไขป�ญหารMวมกับ

ชุมชนและทFองถ่ิน 

บทบาทของอสม.อาจจะดูเหมือนมีไมMมากนัก แตMจริง ๆ แลFวการเฝ<าระวังและ

สMงเสริมผูFสูงอายุตาม ๕ ขFอท่ีกำหนดไวF มีรายละเอียดและเปjนเร่ืองละเอียดอMอนท่ีตFองอาศัยการทำงาน

อยMางเขFาท่ีแทFจริง จึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผูFสูงอายุใหFดีข้ึนไดF  

ผูFสูงอายุ หมายถึง ผูFที่มีอายุตั้งแตM ๖๐ ปh ขึ้นไปทั้งชายและหญิง ซึ่งอาจแบMงผูFสูงอายุ

เปjน ๒ กลุMมคือ ผูFสูงอายุตอนตFน และผูFสูงอายุตอนปลาย ผูFสูงอายุตอนตFน มีอายุ ๖๐-๖๙ ปh ผูFสูงอายุ

ตอนปลาย อายุ ๗๐ ปh ขึ้นไป ผูFสูงอายุกำลังเปjนประเด็นใหญMท่ัวโลก เพราะคนสูงอายุมีจำนวนมากข้ึน 

และมีป�ญหาสุขภาพ การเจ็บปวยเรื้อรัง ทั้งที่ผูFสูงอายุเปjนบุคคลที่เพียบพรFอมไปดFวยความรูF และ

ประสบการณX เปjนผูFถึงพรFอมทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ เปjนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคMา แมFผูFสูงอายุจะเขFาสูM

วันท่ีรMางกายอMอนแอเสื่อมถอยแลFวแตMก็ยังพรFอม และสามารถที่จะชMวยเหลือครอบครัวไดF เชMน ชMวย

ดูแลบุตรหลาน ขณะที่พMอแมMออกไปทำงาน ชMวยดูแลบFานเรือน ผูFสูงอายุบางทMานยังหุงหาอาหารตMาง ๆ 

ชMวยทำงานเล็ก ๆ นFอย ๆ ตามกำลังนอกจากนั้น ยังชMวยใหFคำแนะนำปรึกษาในดFานตMาง ๆ ไมMวMาจะ

เปjนดFานอาชีพการงาน ดFานการดำเนินชีวิต ดFานครอบครัว ดFานสังคม และอื่น ๆ ผูFสูงอายุบางทMานมี

ทักษะในวิชาชีพบางดFาน เชMน ชMางแกะสลัก ทำอาหารไทย ขนมไทย เย็บป�กถักรFอย ดอกไมF ดนตรี 



๔๖ 

 

ฯลฯ ทMานก็จะถMายทอดใหFแกMบุตรหลาน ในสังคมไทยถึงแมFบุตรหลานแตMงงานมีเหยFามีเรือนไปแลFวก็ยัง

นิยมอยูMในครอบครัวเดียวกันกับพMอแมM ปูยMา ตายาย ทำใหFครอบครัวมีความอบอุMน บุตรธิดา นอกจาก

จะไดFรับการอบรมสั่งสอนจากพMอแมMแลFวยังไดFรับการดูแลจากปูยMา ตายาย ทำใหFเกิดความรักความ

อบอุMน ภายในครอบครัวโอกาสที ่เด็กจะไปเกเร หรือประพฤติผิดนอกลูMนอกทางจึงมีนFอยมาก 

ประสบการณXของผูFสูงอายุ สามารถชMวยสMงเสริม อบรมเลี้ยงดูกลMอมเกลาบุตรหลาน ใหFเปjนพลเมืองดี 

เด็ก ๆ จะไดFเรียนรูFทั้งจากโรงเรียน และท่ีบFาน ท่ีบFานเด็ก ๆ จะไดFรับการอบรม โดยเฉพาะในเรื่อง

ความประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณีตMาง ๆ สวัสดิการสังคมในประเทศไทย ไดFจำแนกการบริการ

สุขภาพ ผูFสูงอายุออกเปjน ๕ ประเภท ไดFแกM 

๑) ผูFสูงอายุท่ีสามารถทำงานเล้ียงตนเองไดF ไมMตFองพ่ึงพาผูFอ่ืน 

๒) ผูFสูงอายุท่ีเกษียณอายุแลFวเล้ียงตนเองดFวยเงินบำเหน็จท่ีเก็บไดF 

๓) ผูFสูงอายุท่ีเกษียณอายุแลFวเล้ียงตนเองดFวยเงินบำนาญ 

๔) ผูFสูงอายุท่ีอยูMกับครอบครัวบุตรหรือญาติ ตFองพึ่งพาเขาเพียงบางสMวนหรือ

โดยส้ินเชิง 

๕) ผูFสูงอายุท่ีตFองพึ่งบริการของรัฐหรือเอกชน ถFาปราศจากบริการน้ีแลFวจะทำ

ใหFมีชีวิตท่ีลำบาก 

ตระหนักถึงบทบาท คุณคMา ทัศนคติเชิงบวกของผูFสูงอายุโดยครอบครัว และชุมชน

ตFองมีบทบาทและความรับผิดชอบในการดูแลผูFสูงอายุ คือครอบครัวที่มีผู FสูงอายุอยูMในความดูแล 

จำเปjนตFองมีความเขFาใจในธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของผูFสูงอายุและตระหนักวMาความสูงวัย

เปjนภาวะที่จะตFองเกิดกับทุกคน การทำความเขFาใจความสูงวัย จะทำใหFสมาชิกในครอบครัว สามารถ

ปฏิบัติตMอผูFสูงอายุไดFอยMางเหมาะสม และนำมาซึ่งความผาสุกของผูFสูงอายุและสมาชิกทุกคนใน

ครอบครัวดFวยเชMนเดียวกัน ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขFาสูMวัยสูงอายุ มีลักษณะโดยรวม

เหมือนกันในทุกคน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพียงแตMระยะเวลาความชFาหรือเร็วของการเขFาสูMความชราจะ

แตกตMางกันในแตMละบุคคล ขึ้นอยูMกับหลายป�จจัยท่ีเขFามาเกี่ยวขFอง เชMน สิ่งแวดลFอม การดูแลสุขภาพ 

พันธุกรรม และภาวะสุขภาพของแตMละบุคคล อยMางไรก็ตามความสูงวัยยMอมเกิดอยMางแนMนอนเพียงแตM

จะชFาหรือเร็วเทMานั้น ความสูงวัยนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ๓ ดFานใหญM ๆ ในผูFสูงอายุ ไดFแกM การ

เปลี่ยนแปลงดFานรMางกาย จิตใจและสังคม การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดFชัดคือการเปลี่ยนแปลงดFาน

รMางกายซึ ่งมีลักษณะคMอยเปjนคMอยไป อยMางไรก็ตามการเปลี ่ยนแปลงดFานจิตใจ และสังคมก็มี

ความสำคัญซ่ึงตัวผูFสูงอายุเองและบุคคลรอบขFางก็ควรใหFความสนใจการเปล่ียนแปลงเหลMาน้ีดFวย 

การดูแลสMงเสริมสุขภาพผูFสูงอายุโดยชุมชน การดูแลสุขภาพผูFสูงอายุโดยชุมชน จะ

เปjนรูปธรรมไดFนั้น ทุกคนในชุมชนจะตFองไดFรับการปลูกฝ�ง ใหFมีพื้นฐานจิตสำนึก ความคิดและการ

ปฏิบัติของทุกคนในชุมชน ตFองตระหนักถึงคุณคMา ความสำคัญของผูFสูงอายุโดยเฉพาะลูกหลาน เสมอ



๔๗ 

 

เหมือนปูชนียบุคคล ที่เปh½ยมดFวยประสบการณXชีวิต ที่ลFมเหลว และดีงาม ซึ่งเปjนแบบอยMางในการ

ดำเนินชีวิตของลูกหลาน ตFองแสดงความเคารพยกยMอง ใหFเกียรติเปjนแบบอยMางที่ดีงาม ในการใหF

คำปรึกษา แนะแนวการดำเนินชีวิต การงานอาชีพ ครอบครัว การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

สMงเสริมรากฐานชีวิตในชุมชนที่จะเอื้ออาทรตMอกัน เพื่อการชMวยเหลือดูแลสMงเสริมสุขภาพผูFสูงอายุ ใหF

รMางกายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยูMรMวมกันอยMางปกติ การสMงเสริมและชMวยเหลือ

ใหFผูFสูงอายุ มีชีวิตเปjนสุข ตFองอาศัยความรMวมมือ รMวมใจ ในการปฏิบัติอยMางจริงจัง จากผูFเกี่ยวขFองทุก

ฝาย เริ่มตFนตั้งแตMตัวผูFสูงอายุเอง บุคคลในครอบครัว สังคม ตลอดจนหนMวยงานตMาง ๆ ที่เกี่ยวขFองท้ัง

ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอยMางยิ่ง สถาบันครอบครัวจะไดFตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญ ท่ี

จะทำใหFผูFสูงอายุ รูFสึกวMาตนเองยังมีคุณคMา และมีความสำคัญตMอครอบครัว และสังคม การดูแลสMงเสริม

สุขภาพผู Fสูงอายุโดยครอบครัวผู Fสูงอายุเปjนวัยที ่มีประสบการณXชีวิตมาก และเปjนผู FมีความรูF

ความสามารถในทางหนึ่งทางใดมากMอน มีพลังสรFางสรรคXสิ่งตMาง ๆ ไดFดี ลูกหลานควรคำนึงถึงคุณคMา

และประโยชนXของผูFสูงอายุ โดยทั่วไป ผูFสูงอายุก็มีความยินดีและเต็มใจใหFขFอคิดเห็นตMาง ๆ รวมทั้งใหF

คำปรึกษาแกMผูFที่อMอนวัยกวMาอยูMแลFวในอดีตท่ีผMานมา ผูFสูงอายุยังใหFชีวิตที่เปjนสุขตามสมควร ซึ่งจะใหF

ประโยชนXจากการดำเนินชีวิตของผูFสูงอายุในเวลาเดียวกันดFวย เพื่อชMวยใหFผูFสูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี 

สมาชิกในครอบครัว อันประกอบดFวย ลูกหลาน ฯลฯ๑๕ 

อาจกลMาวไดFวMา นโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข คือ 

การพัฒนาศักยภาพบริการดFานสาธารณสุขใหFมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วประเทศโดยกระทรวง

สาธารณสุขไดFมีนโยบายยกระดับสถานีอนามัยทั ่วประเทศทั ้งหมดประมาณ ๑๐,๐๐๐ ขึ ้นเปjน

โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในปhงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งเปjนการพัฒนาดFานการ

ใหFบริการที่มีประสิทธิภาพลงลึกถึงหมูMบFานและชุมชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเนFนใหFความสำคัญกับ

ประสิทธิภาพการดำเนินงานสาธารณสุขในระดับตำบลดFวยหัวใจ ๔ ดวงซึ่งเปjนเสาหลักที่สำคัญในการ

ทำงานคือ ๑) โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล ๒) อสม. ๓) แผนสุขภาพตำบลและ ๔ กองทุน

สุขภาพตำบลโดยเฉพาะ อสม.นั้นถือเปjนหัวใจดวงใหญMและสำคัญเนื่องจากเปjนผูFเสียสละและมีอยูM

จำนวนมากกวMา ๑ ลFานคนทั่วประเทศที่ทำงานใหFกับชุมชนเจFาหนFาที่สาธารณสุขและหนMวยงานภาค

สMวนตMาง ๆ ในบทบาทเชิงรุกมากขึ้น กลMาวคือ อสม. จะตFองเปjนผูFนำทางความคิดผูFนำในการแกFป�ญหา

สุขภาพในตำบลมากขึ้นเพื่อใหFการบริการในดFานสาธารณสุขมีประสิทธิภาพครอบคลุมประชาชน

ทั้งหมดตามนโยบายที่กลMาวมาขFางตFนบรรลุผลสำเร็จไดFตามเป<าหมาย เปjนพลังจิตอาสากลุMมใหญMที่มี

สMวนชMวยพัฒนาดFานสุขภาพมีสMวนทำใหFประเทศไทยมีการเฝ<าระวังสุขภาพของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

 
๑๕ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช, “คูyมือ อสม. นักจัดการ

สุขภาพชุมชนตามกลุyมวัย ๒๕๕๗”, หนFา ๔๖-๔๙. (อัดสำเนา). 



๔๘ 

 

และมีมาตรการทางสังคมของชุมชนที่ชMวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนไดFเปjนอยMางดี และ  

อสม.ยังเปjนผูFมีความสำคัญและเปjนหัวใจของการดำเนินงานโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลโดย

บูรณาการงานระดับตำบลกับภาคีเครือขMายโดยเฉพาะองคXการบริหารสMวนตำบลที่สนับสนุนงานดFวย

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และเจFาหนFาท่ีสาธารณสุขในทุกระดับเพ่ือใหFคนในชุมชนมีสุขภาพดี 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน (อสม.) เปjนผูFที่ใกลFชิดประชาชนมากที่สุดมีความ

เขFาใจถึงความสุขและความทุกขXดFานสุขภาพของคนในพื้นที่ไดFดี ดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมูMบFาน (อสม.) นับไดFวMาเปjนแกนนำที่สำคัญในการดำเนินการดFานสุขภาพของชุมชน มีบทบาทในการ

ดูแลสุขภาพของผูFสูงอายุ ดังนั้น เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน (อสม.) ไดFรับการฝ¨กอบรม

หลักสูตรอาสาสมัครท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยไดFรับการฝ̈กฝน และฝ̈กหัดมาอยMางดี สามารถ

ดำเนินการใหFประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคXไดFอยMางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ 

๒.๓.๔ แนวคิดอาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสค. 

กระทรวงสาธารณสุขจึงไดFดำเนินงานสรFางเครือขMายสูMครัวเรือน โดยการสรFางความรูFดFาน

สุขภาพใหFคนไทยไดFเรียนรูFที่จะป<องกันดูแลตัวเองในเบื้องตFน ทั้งการป<องกันโรคใน  ๕ กลุMมวัย และสMง

ตMอไปยังชุมชนรอบขFาง ดFวยการมีอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ดFวยการใหFนำบุตรหลาน ญาติ 

สมาชิกในครอบครัว หรือผูFดูแลมาเขFารับการอบรม หรือเรียนรูFรMวมกับญาติที่ปวยวMาควรจะดูแล

อยMางไร และจะทำอยMางไรใหFคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

โดยมีชุมชนเปjนตัวสนับสนุน เปjนการตMอยอดการดูแลสุขภาพจาก อสม.เขFาไปในครัวเรือน เพื่อใหF

ประชาชนมีความรูF และสามารถดูแลตนเองไดF พรFอมทั้งมีสMวนรMวมในการแกFไขป�ญหาของชุมชน โดย

กำหนดเป<าหมายวMา ครอบครัวหนึ่งจำเปjนตFองมีอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) อยMางนFอย ๑ คน 

ที่สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัวไดF ซึ ่งจะทำใหFครอบครัวไดFรับการถMายทอดความรูF

สม่ำเสมอทำใหFเกิดทักษะทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว ในการวิเคราะหX สามารถจัดการความเสี่ยง 

ภัยสุขภาพ และดูแลสุขภาพของผูFปวยโรคไตเร้ือรัง ผูFสูงอายุ ผูFปวยโรคไมMติดตMอเร้ือรังและผูFดFอยโอกาส  

ตลอดจนประชาชน 5 กลุMมวัย ตามแตMสมาชิกที่มีในครอบครัวตนเอง รวมทั้งมีสMวนรMวมในการดูแล

สุขภาพ และแกFไขป�ญหาของชุมชนเปjนรูปแบบหนึ่งของการมีสMวนรMวมของประชาชนในระดับ

ครอบครัวที่จะเชื่อมตMอ และชMวยเสริมการดำเนินงานของ อสม. ไดFเปjนอยMางดี มีความยืดหยุMนมากกวMา 

อสม. ท่ีมีระเบียบกฎเกณฑX บทบาทหนFาท่ี และสวัสดิการไวFอยMางชัดเจน 

การดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จังหวัดอาจจะพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในรูปแบบตMาง ๆ ในการคัดเลือก อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ไดF ภายใตFหลักการมี

สMวนรMวมของประชาชน การพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จงอยMาเรMงรัด และเขFมงวดกับ

ประชาชน และใหFโอกาสประชาชนตัดสินใจวMาจะรMวมงาน หรือมีสMวนรMวมหรือไมMหากประชาชนไมM



๔๙ 

 

พรFอมก็ควรเปล่ียนจุดไปยังจุดอ่ืนโดยคำนึงถึงตFนทุนเดิมท่ีมีและทำอยูMของพ้ืนท่ี ไมMตFองหMวงเป<าหมายท่ี

ไดFรับจนเกินไป คMอย ๆ ทำอยMางจริงจัง มีความชัดเจนในแนวคิด จะทำใหFเกิดความยั่งยืนในการดูแล

สุขภาพของประชาชนไดF ความสำเร็จก็ไมMยาก ที ่จะบรรลุไดF โดยดำเนินการบนฐานทุนเดิมท่ี

โรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพในทุกระดับและชุมชน ดำเนินการอยูMแลFวตามศักยภาพและ

บริบท เชMน เจFาหนFาที่สาธารณสุขประจำคลินิกโรคไต คลินิกโรคไมMติดตMอเรื้อรัง การเยี่ยมบFานผูFปวย

และผูFสูงอายุติดบFานติดเตียงของทีมสหสาขา ทีมเครือขMายเยี่ยมบFาน ทีมหมอประจำครอบครัว อสม . 

กลุMมชมรม และองคXกรตMาง ๆ ในชุมชน ในการสอนหรือถMายทอดความรูF ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

และหรือญาติทั้ง กลุMมผูFปวยโรคไตเรื้อรัง ผูFปวยโรคไมMติดตMอเรื้อรัง กลุMมผูFสูงอายุติดบFานติดเตียง และ

ผู FดFอยโอกาส ผู Fสูงอายุทั ่วไป และ ๕ กลุ Mมวัย ตามแตMสมาชิกที ่มีในครอบครัวที ่ไปรับบริการ ณ 

โรงพยาบาล ท้ังรายใหมM มาตรวจตามนัดและผูFไดF รับการเย่ียมบFาน นำมายกระดับและเพ่ิมเติมความรูF

รMวมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชFมากขึ้น เพื ่อนำบุคลากรเหลMานั ้นมาเปjนพลังและเปjน

เครือขMายเขFาสูMครัวเรือนใหFมีคนรูFวิธีในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวไดF ทำใหFครอบครัวไดFรับการ

ถMายทอดความรูFสม่ำเสมอ ทำใหFเกิดทักษะทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว ตามแตMสมาชิกที่มีใน

ครอบครัวตนเอง เปjนรูปแบบหนึ่งของการมีสMวนรMวมของประชาชนในระดับครอบครัวที่จะเชื่อมตMอ

และชMวยเสริมการดำเนินงานของ อสม. และเจFาหนFาท่ีสาธารณสุขไดFเปjนอยMางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒.๗ ข้ันตอนการดำเนินงานของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

 

อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เปjนแกนนำสุขภาพของครอบครัวที่ไดFรับความ

ยินยอมพรFอมใจและสมัครใจรMวมกันทั้ง ๒ ฝาย คือ สมาชิกในครอบครัวในฐานะผูFยินยอม และยอมรับ 

ฝายหนึ่งกับอีกฝายหนึ่ง คือ ครอบครัวผูFคัดเลือกสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนบFานใหFมาทำหนFาท่ี

อบรมเพ่ิมเติมเร่ืองนโยบาย และ

บทบาทหนFาที่ อสค., มอบ

ประกาศนียบัตรแตMงตั้งเปjน อสค.และ

ขึ้นทะเบียน 

ระยะที่ ๒ อสม.๑ คนถMายทอดตMอ ๓ 

คน ดูแลคนในครอบครัวไดFใหFเปjน 

อสค.ผูFสูงอายุจาก รร.ผูFสูงอายุ เรียน

ครบเกณฑX ยกระดับเปjน อสค. 

เสริมทักษะ เพ่ิมทุนความรูF 

ฟ̧¹นฟูตMอเนื่อง จาก อสม. 

รร.อสม. รร.ผูFสูงอายุ 

ฝ̈กอบรม 

คัดเลือก อสค. 

ตMอเนื่อง เพ่ิมเติม ฟ̧¹นฟู 



๕๐ 

 

เปjนผูFดูแลสุขภาพและงานสาธารณสุขของครอบครัว หรือ อสค. ซึ่งผูFไดFรับการคัดเลือกตFองมีความ

สมัครใจ และเต็มใจที่จะเขFามาเรียนรูFรMวมกับญาติของตนเองพรFอมที่จะทำหนFาที่ในการดูแลสุขภาพ

ของครอบครัว และเชื่อมโยงสMงตMอกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน (อสม.) แกนนำขับเคลื่อน

การดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชนโดยไมMซ้ำซFอนบทบาทกัน 

บทบาทหนFาท่ีอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ประกอบดFวย 

๑) ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว พรFอมทั้งวิเคราะหXและจัดการความเสี่ยง 

ภัยสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนนำสมาชิกในครอบครัวมารับบริการสุขภาพ 

เม่ือพบป�ญหา  

๒) ถMายทอดความรูFใหFแกMสมาชิกในครอบครัว 

๓) ชMวยเหลือ ดูแลสุขภาพ ของประชาชนท่ีอยูMในภาวะพ่ึงพิง 

๔) เขFารMวมกิจกรรมดFานสุขภาพในชุมชนและมีสMวนรMวมในการแกFไขป�ญหาของชุมชน 

๕) บันทึกกิจกรรมการดูแลสุขภาพของ อสค. ลงในสมุดบันทึกประจำครอบครัว 

๖) ประสานความรMวมมือ เช่ือมโยง เปjนเครือขMายรMางแห สMงตMอขFอมูลดFานสุขภาพ รับ

ความรูFเพ่ิมเติม และรับคำปรึกษาจาก อสม. และเจFาหนFาท่ีสาธารณสุข 

๗) เสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาครัวเรือนและรMวมเปjนทีมหมอครอบครัว 

คุณสมบัติอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) น้ีจะคัดเลือกใหFเหมาะสมและเปjนประโยชนXมากท่ีสุด

ตMอเป<าหมายในระดับครอบครัว เนื่องจากอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) คือ คนที่เปjนแกนนำ

ของงานสาธารณสุขของครอบครัว จึงจะตFองมีคุณสมบัติเบ้ืองตFน คือ 

๑) ประชาชนท่ีอยูMในเกณฑXขFอใดขFอหน่ึง ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข กำหนด ไดFแกM  

๑.๑) ญาติและหรือผูFดูแลกลุMมผูFปวยโรคไตวายเรื้อรัง รวมทั้งผูFสูงอายุ ติดบFาน

ติดเตียง ผูFปวยโรคไมMติดตMอเร้ือรังและ ผูFดFอยโอกาส  

๑.๒) ผูFสูงอายุท่ัวไปท่ีชMวยเหลือตัวเองไดFและหรือติดสังคม  

๑.๓ บุคคลที่ครอบครัวไวFวางใจ และเลือกใหFเปjน อสค. อาทิ หัวหนFาครอบครัว 

แมMบFาน สมาชิกวัยทำงานของครอบครัว หรือตามบริบท ลูก หลาน หรือญาติพี ่นFองที ่อาศัยใน

ครอบครัว 

๑.๔) แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)  

๑.๕) เพื่อนบFานใกลFชิดและหรือเครือขMายอาสาสมัครในชุมชน กรณีอยูMบุคคล

เดียวในครอบครัวและมีภาวะพ่ึงพิง  

๒) อMานออกเขียนไดF 



๕๑ 

 

๓) มีจิตอาสาสมัครใจมีความพรFอมที่จะปฏิบัติงานสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพของ

ตนเองและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งมีสMวนรMวมในการแกFไขป�ญหาของชุมชนและไดFรับการยอมรับ

จากครอบครัว อสม. และเจFาหนFาท่ีสาธารณสุข  

๔) อาศัยอยูMเปjนการประจำในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกลFเคียงกับที่ครอบครัว

ตั้งอยูMกรณีอาศัยในชุมชนใกลFเคียงกับที่ครอบครัวตั้งอยูMตFองสามารถเดินทางไปมาหาสูMเพื่อดูแลไดF

ประจำทุกวันทุกม้ืออาหารโดยไมMลำบากและเสียเวลาในการเดินทาง 

อาจกลMาวไดFวMา นโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข คือ การ

พัฒนาศักยภาพบริการดFานสาธารณสุขใหFมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศโดยกระทรวง

สาธารณสุขไดFมีนโยบายยกระดับสถานีอนามัยทั ่วประเทศทั ้งหมดประมาณ ๑๐,๐๐๐ ขึ ้นเปjน

โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในปhงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งเปjนการพัฒนาดFานการ

ใหFบริการที่มีประสิทธิภาพลงลึกถึงหมูMบFานและชุมชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเนFนใหFความสำคัญกับ

ประสิทธิภาพการดำเนินงานสาธารณสุขในระดับตำบลดFวยหัวใจ ๔ ดวงซึ่งเปjนเสาหลักที่สำคัญในการ

ทำงานคือ ๑) โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล ๒) อสม. ๓) แผนสุขภาพตำบลและ ๔ กองทุน

สุขภาพตำบลโดยเฉพาะ อสม.นั้นถือเปjนหัวใจดวงใหญMและสำคัญเนื่องจากเปjนผูFเสียสละและมีอยูM

จำนวนมากกวMา ๑ ลFานคนทั่วประเทศที่ทำงานใหFกับชุมชนเจFาหนFาที่สาธารณสุขและหนMวยงานภาค

สMวนตMาง ๆ ในบทบาทเชิงรุกมากขึ้น กลMาวคือ อสม. จะตFองเปjนผูFนำทางความคิดผูFนำในการแกFป�ญหา

สุขภาพในตำบลมากขึ้นเพื่อใหFการบริการในดFานสาธารณสุขมีประสิทธิภาพครอบคลุมประชาชน

ทั้งหมดตามนโยบายที่กลMาวมาขFางตFนบรรลุผลสำเร็จไดFตามเป<าหมาย เปjนพลังจิตอาสากลุMมใหญMที่มี

สMวนชMวยพัฒนาดFานสุขภาพมีสMวนทำใหFประเทศไทยมีการเฝ<าระวังสุขภาพของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

และมีมาตรการทางสังคมของชุมชนที่ชMวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนไดFเปjนอยMางดี และ  

อสม.ยังเปjนผูFมีความสำคัญและเปjนหัวใจของการดำเนินงานโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลโดย

บูรณาการงานระดับตำบลกับภาคีเครือขMายโดยเฉพาะองคXการบริหารสMวนตำบลที่สนับสนุนงานดFวย

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลและเจFาหนFาท่ีสาธารณสุขในทุกระดับเพ่ือใหFคนในชุมชนมีสุขภาพดี 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน (อสม.) เปjนผูFที่ใกลFชิดประชาชนมากที่สุด และ

เขFาใจถึงความสุขและความทุกขXดFานสุขภาพของคนในพื้นที่ไดFดีดังนั้น อสม. จึงถือไดFวMาเปjนแกนนำท่ี

สำคัญดFานสุขภาพของชุมชนบทบาทของอสมในการดูแลสุขภาพของผูFสูงอายุตFองไดFรับการฝ¨กฝนและ

ฝ¨กหัดมาอยMางดีถึงจะทำงานเปjนผลสำเร็จไดF และอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เปjนบุคคลใด

บุคคลหนึ่งในครอบครัว หรือเพื่อนบFานที่ไดFรับความไวFวางใจจากครอบครัวและไดFรับการคัดเลือกเพ่ือ

ทำหนFาที่ดูแลสุขภาพและความเปjนอยูMของสมาชิกในครอบครัวเปjนผูFที่มีความรูFและเปjนแกนนำในการ

ปฏิบัติตนเองดFานสุขภาพที่ถูกตFองเปjนแบบอยMางใหFกับครอบครัวและสามารถถMายทอดความรูFใหFแกM



๕๒ 

 

สมาชิกในครอบครัวไดFและผMานการฝ¨กอบรมหลักสูตรอาสาสมัครประจำครอบครัวที ่กระทรวง

สาธารณสุขกำหนด 

กลMาวโดยสรุปไดFวMา อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เปjนบุคคลที่ไดFรับความไวFวางใจ

จากครอบครัวและเปjนแกนนำในการปฏิบัติตนเองดFานสุขภาพที่ถูกตFองเปjนแบบอยMางใหFกับครอบครัว 

แตMในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน (อสม.) บางครั้งทำหนFาที่เปjน

อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จึงมีผูFดูแลผูFสูงอายุ (Care Giver) ที่เปjนผูFชMวยทำงานใหFกับเจFา

พนักงานของ รพ.สต. ซึ่งในความหมายของ ผูFดูแลผูFสูงอายุ (Care Giver) คือคนทั่วไปที่มีคุณสมบัติ

ผMานเกณฑXที่จะสามารถลงพื้นที่ไปดูแลผูFสูงอายุตามบFานไดF เชMน หากผูFสูงอายุติดบFานติดเตียงปวยเปjน

โรคเบาหวานก็ตFองลงไปชMวยดูการตรวจวัดระดับน้ำตาล มีการรับประทานยาเบาหวานอยMางตMอเนื่อง

เหมาะสมหรือไมM มีแผลกดทับตามรMางกายหรือไมM เปjนตFน โดยใน ๑ ตำบลจะมีผูFดูแลผูFสูงอายุ (Care 

Giver) กี่คนนั้นขึ้นอยูMกับสัดสMวนของผูFสูงอายุที่ติดบFานติดเตียง โดยสัดสMวนที่ กระทรวงสาธารณสุข

กำหนดไวFคือ ผูFดูแลผูFสูงอายุ (Care Giver) ๑ คน จะดูแลผูFสูงอายุติดบFานติดเตียง ๕-๗ คน และมี

คุณสมบัติคือ มีอายุไมMต่ำกวMา ๑๘ ปhบริบูรณX จบการศึกษาไมMต่ำกวMาระดับมัธยมศึกษาตอนตFนหรือ

เทียบเทMา มีความรูFและประสบการณXในการดูแลผูFสูงอายุ 

๒.๔ พุทธบูรณาการในการบริหารจัดการ 

PDCA เปjนแนวคิดหนึ่งที่ไมMไดFใหFความสำคัญเพียงแคMการวางแผน แตMแนวคิดนี้เนFนใหFการ

ดำเนินงานเปjนไปอยMางมีระบบ โดยมีเป<าหมายใหFเกิดการพัฒนาอยMางตMอเนื่อง แนวคิด PDCA ไดFรับ

การพัฒนาขึ้นเปjนครั ้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ ่งถือเปjนผู FบุกเบิกการใชFสถิติสำหรับวงการ

อุตสาหกรรม และตMอมาวงจร PDCA ไดFเปjนที่รูFจักอยMางแพรMหลายมากขึ้น เมื่อปรมาจารยXดFานการ

บริหารคุณภาพอยMาง Edwards W. Deming ไดFนำมาเผยแพรM ใหFเปjนเครื่องมือสำหรับการปรับปรุง

กระบวนการ วงจรน้ีจึงมีอีกช่ือหน่ึงวMา “Deming Cycle”๑๖ 

๒.๔.๑ แนวคิดวงจร Deming Cycle  

ในการดำเนินงานบริหารการบริการ จะถูกขับเคลื่อนผMานกลไกในการทำงานที่เรียกกันวMา

วงจร PDCA ซึ่งมาจากคำวMา Plan (การวางแผน) Do (การลงมือทำ) Check (การตรวจสอบ) และ 

Act (การปรับปรุง) การนำ PDCA Cycle มาใชFในกระบวนการปฏิบัต ิงานเพื ่อใหFไดFผล และ 

มีประสิทธิภาพ บุคลากรในองคXกรมีความเขFาใจ และตระหนักในการนำมาใชFขับเคลื่อนสำหรับการ

ปฏิบัติงานของตน ดังรายละเอียดตMอไปน้ี  

 
๑๖ Shewhart, Walter Andrew, Statistical Method from the Viewpoint of Quality 

Control, (New York: Dover, 1939), p. 135. 



๕๓ 

 

๑) การวางแผน (Plan) การวางแผน หมายความรวมถึง การกำหนดเป<าหมาย/

วัตถุประสงคXในการดำเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนที่จำเปjนเพื่อใหFการดำเนินงานบรรลุเป<าหมายใน

การวางแผนจะตFองทำความเขFาใจกับเป<าหมาย วัตถุประสงคXท่ีชัดเจน เป<าหมายท่ีกำหนดตFองเปjนตาม 

นโยบาย วิสัยทัศนXและพันธกิจขององคXกรเพื่อกMอใหFเกิดการพัฒนาที่เปjนไปในแนวทางเดียวกัน ทั่วท้ัง

องคXกร การวางแผน ในบางดFานอาจจำเปjนตFองกำหนดมาตรฐานของวิธีการทำงาน หรือเกณฑX

มาตรฐานตMาง ๆ ไปพรFอมกันดFวยขFอกำหนดที่เปjนมาตรฐานนี้จะชMวยใหFการวางแผนมีความสมบูรณX

ยิ่งขึ้นเพราะใชFเปjนเกณฑXในการตรวจสอบไดFวMาการปฏิบัติงานเปjนไปตามมาตรฐานที่ไดFระบุไวFในแผน

หรือไมM   

๒) การปฏิบัติตามแผน (Do) การปฏิบัติตามแผน หมายถึง การปฏิบัติใหFเปjนไปตาม

แผนที่ไดFกำหนดไวF ซึ่งกMอนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ จำเปjนตFองศึกษาขFอมูลและเงื่อนไขตMาง ๆ ของสภาพ

งานที่เกี่ยวขFองเสียกMอนในกรณีที่เปjนงานประจำที่เคยปฏิบัติหรือเปjนงานเล็ก อาจใชFวิธีการเรียนรูF

ศึกษาคFนควFาดFวยตนเอง ถFาเปjนงานใหมMหรืองานใหญMท่ีตFองใชFบุคลากรจำนวนมากอาจตFองจัดใหFมีการ

ฝ̈กอบรมกMอนท่ีจะปฏิบัติจริง การปฏิบัติจะตFองดำเนินการไปตามแผน วิธีการ และข้ันตอนท่ีไดFกำหนด

ไวFและจะตFองเก็บรวบรวมบันทึกขFอมูลที่เกี่ยวขFองกับการปฏิบัติงานไวFดFวย เพื่อใชFเปjนขFอมูลในการ

ดำเนินงานในข้ันตอนตMอไป   

๓) การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) การตรวจสอบหรือการประเมินเปjน 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อประเมินผลวMามีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไมM มีป�ญหาเกิดขึ้นในระหวMางการ

ปฏิบัติหรือไมM ข้ันตอนน้ีมีความสำคัญเน่ืองจากในการดำเนินงานใด ๆ มักจะเกิดป�ญหาแทรกซFอนท่ีทำ

ใหFการดำเนินงาน ไมMเปjนไปตามแผนอยูMเสมอซึ่งเปjนอุปสรรคตMอประสิทธิภาพและคุณภาพของการ

ทำงาน การติดตามการตรวจสอบและการประเมินป�ญหาจึงเปjนสิ่งสำคัญที่ตFองกระทำควบคูMไปกับการ

ดำเนินงานเพื่อจะไดFทราบขFอมูลที่เปjนประโยชนXในการปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงานตMอไป ใน

การตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานจะตFองตรวจสอบดFวยวMาการปฏิบัติงานนั้นเปjนไปตาม

มาตรฐานท่ีกำหนดไวFหรือไมMท้ังน้ีเพ่ือเปjนประโยชนXตMอการพัฒนาคุณภาพของงาน   

๔) การปรับปรุงแกFไขการทำงาน (Act) การปรับปรุงแกFไขการทำงานเปjนกิจกรรมท่ี

มีขึ้นเพื่อแกFไขป�ญหาที่เกิดขึ้นหลังจากไดFทำการตรวจสอบแลFว การปรับปรุงอาจเปjนการแกFไขอยMาง

เรMงดMวนเฉพาะหนFา หรือการคFนหาสาเหตุที่แทFจริงของป�ญหาเพื่อป<องกันไมMใหF เกิดป�ญหาซ้ำรอยเดิม 

การปรับปรุงอาจนำไปสูMการกำหนดมาตรฐานของวิธีการทำงานท่ีตMางจากเดิมเม่ือมีการดาเนินงานตาม

วงจร PDCA ในรอบใหมM ขFอมูลที่ไดFจากการปรับปรุงจะชMวยใหFการวางแผนมีความสมบูรณXและมี

คุณภาพเพิ่มขึ้นไดFดFวย สรุปไดFวMาการบริหารในระดับตMาง ๆ ทุกระดับตั้งแตMเล็กสุด คือ การปฏิบัติงาน

ประจำวันของบุคคลคนหนึ่งจนถึงโครงการในระดับใหญMที่ตFองใชFกำลังคนและเงินงบประมาณจำนวน

มาก ยMอมมีกิจกรรม PDCA เกิดขึ้นเสมอ โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบFาง ไมMครบวงจรบFาง 



๕๔ 

 

แตกตMางกันตามลักษณะงาน และสภาพแวดลFอมในการทำงาน ในแตMละองคXกรจะมีวงจร PDCA อยูM

หลาย ๆ วง วงใหญMสุด คือ วงที่มีวิสัยทัศนX และแผนยุทธศาสตรXขององคXกรเปjนแผนงาน (P) แผนงาน

วงใหญMนี้อาจครอบคลุมระยะเวลาตMอเนื่องกันหลายปhจึงจะบรรลุผล การจะผลักดันใหFวิสัยทัศนXและ

แผนยุทธศาสตรXขององคXกร ปรากฏเปjนจริงไดFจะตFองปฏิบัติ (P) โดยนำแผนยุทธศาสตรXมากำหนดเปjน

แผนการปฏิบัติงานประจำปhของหนMวยงานตMาง ๆ ขององคXกร แผนการปฏิบัติงานประจำปhจะกMอใหFเกิด

วงจร PDCA ของหนMวยงานขึ้นใหมM หากหนMวยงานมีขนาดใหญM มีบุคลากรที่เกี่ยวขFองจานวนมากก็

จะตFองแบMงกระจายความรับผิดชอบไปยังหนMวยงานตMาง ๆ ทำใหFเกิดวงจร PDCA เพิ่มขึ้นอีกหลาย ๆ 

วง โดยมีความเชื่อมโยงและซFอนกันอยูM การปฏิบัติงานของหนMวยงานทั้งหมดจะรวมกันเปjนการปฏิบัติ 

(D) ขององคXกรนั้น ซึ่งองคXกรจะตFองทำการติดตามตรวจสอบ (C) และแกFไขปรับปรุงจุดที่เปjนป�ญหา

หรืออาจตFองปรับแผนใหมMในแตMละปh (A) เพื่อใหFวิสัยทัศนXและแผนยุทธศาสตรXระยะยาวนั้นปรากฏ

เปjนจริงใหFการดำเนินงานบรรลุเป<าหมายและวัตถุประสงคXรวมขององคXกรไดFอยMางมีประสิทธิภาพและ

มีคุณภาพ 

กลMาวโดยสรุปวMา กระบวนการบริหารงานอยMางมีคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งมี

ขั้นตอนการบริหาร ๔ ขั้นตอน ไดFแกM ๑) ขั้นการวางแผน (Plan: P) เปjนการกำหนดวัตถุประสงคX 

เป<าหมายและวิธีการที่จะนำมาปฏิบัติเพื่อใหFบรรลุตามเป<าหมาย ๒) ขั้นการปฏิบัติ (Do: D) เปjน 

การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อลงมือปฏิบัติและรวบรวมขFอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ๓) 

ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check: C) เปjนการตรวจสอบและประเมินผลลัพธXของการปฏิบัติตามแผน 

และ ๔) ขั ้นการปรับปรุง (Action: A) เปjนการทบทวนแผนงานเพื ่อปรับปรุงระบบและวิธีการ

ดำเนินการใหFเหมาะสม ซึ่งสMงผลใหFการบริหารงานมีการจัดระบบการทำงานอยMางมีประสิทธิภาพและ

ตMอเน่ือง 

๒.๔.๒ วงจร PDCA กับการบริหารจัดการ 

จากกระบวนการบริหารงานอยMางมีคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ดังกลMาวในหัวขFอท่ี

ผMานมามีความสอดคลFองกับหนFาที่ของบริหาร (The Functions of Management) ซึ่งผูFบริหารมี

หนFาท่ีหลักดังน้ี 

๑) Planning การวางแผน โดยการตั้งเป<าหมาย และหาวิธีการเพื่อนำการบรรลุ

เ ป < า หมาย  ( Setting performance objectives and deciding how to achieve them)  และ 

ที่สำคัญแตMละเป<าหมายของแตMละแผนกตFองสอดคลFอง และเกี่ยวเนื่องกันกับเป<าหมายขององคXกร  

ซ่ึงตFองใชFการวางแผนเชิงกลยุทธXในแตMละลำดับช้ัน (Strategic Planning) 

๒) Doing การปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนนี้สอดคลFองหนFาที่ของผูFบริหารในการจัด

องคXกร (Organizing) โดยการเตรียมการดFานงาน คน และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อทำงานใหFสำเร็จ 



๕๕ 

 

( Arranging task, people and other resources to accomplish the work)  ซ ึ ่ ง ท ำ ใ ห F เ กิ ด 

Organization Structure & Organization Chart ซ่ึงเปjนการทำงานรMวมกันระหวMาง Line Manager 

กับ HR Manager เพ่ือกำหนดประเภทของคนท่ีตFองการและชMวงเลาท่ีตFองการ 

๓) Checking การประเมินผล ขั้นตอนนี้สอดคลFองหนFาที่ของผูFบริหารในการควบคุม 

(Controlling) เพื่อใหFการดำเนินการตามแผนเปjนไปอยMางที่ตFองการ จำเปjนตFองมีการวัดผลการ

ปฏิบัติงาน และดำเนินการปรับแกFเพื่อใหFเกิดความมั่นใจวMาไดFรับผลลัพธXที่ตFองการ (Measuring 

performance and talking action to ensure desired results) และการควบคุมยังเก ี ่ยวขFอง

ประเด็นอื่น ๆ ที่ตFองถูกควบคุมโดยเฉพาะสภาพแวดลFอมภายใน (Internal Environment) เพื่อใหF

องคXกรดำเนินธุรกิจไดFอยMางสะดวกราบรื่น โดยปกติแลFวสามารถประเมินผลผMานบทบาทออกไดF ๓ 

กลุMมดังน้ี 

๓.๑) บทบาทดFานความสัมพันธ XระหวMางบุคคล (Interpersonal Roles) 

ผูFบริหารควรมีปฏิสัมพันธXอยMางไรกับคนในองคXกร โดยแสดงออกดFานภาวะผูFนำ (Leadership) ตMอ

ผูFใตFบังคับบัญชาในหนMวยงานของตนเอง และดFานการประสานงาน (Liaison) เพื่อใหFการทำงาน

ภายในองคXกรราบร่ืน 

๓.๒) บทบาทดFานขFอมูลขMาวสาร (Informational Roles) ผูFบริหารควรจัดการ

กับขFอมูลอยMางไรเพื่อเกิดประโยชนXตMอหนMวยงานตนเอง โดยแสดงออกดFานการตรวจสอบ (Monitor) 

ทั้งภายในและภายนอกองคXกร และดFานการกระจายขMาวสาร (Disseminator) ใหFกับสมาชิกภายใน

องคXกรทราบ 

๓.๓) บทบาทดFานการตัดสินใจ (Decisional Roles) ผูFบริหารควรใชFขFอมูลเพ่ือ

การตัดสินใจอยMางไร โดยแสดงออกดFานการเปjนผูFประกอบการ (Entrepreneur) ดFวยการคFนหา

โอกาสและความได Fเปร ียบทางการแขMงข ัน (Competitive Advantage), ด FานการแกFป �ญหา 

(Disturbance Handler) ดFวยการรับผิดชอบตMอการเผชิญหนFากับป�ญหาสำคัญขององคXกร, ดFานการ

จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) และดFานการเจรจาตMอรอง (Negotiator) 

๔) Action การสะทFอนกลับผลการดำเนินงานเพื ่อการพัฒนางาน ขั ้นตอนน้ี

สอดคลFองหนFาที่ของผูFบริหารในการนำ (Leading) โดยการกระตุFน และสรFางแรงบันดาลใจใหFเกิด

ความพยายาม ทุ Mมเททำงานเพื ่อบรรลุศักยภาพที ่ส ูงขึ ้น (Inspiring people to work hard to 

achieve high performance) ดังน้ันการแสดงออกดFานภาวะความเปjนผูFนำ และการจูงใจดFวยทฤษฎี

จูงใจตMาง ๆ (Leadership & Motivation Theory) จึงตFองถูกนำมาปรับใชFผMานการสื ่อสารเชิง

ประสิทธิภาพ (Effective Communication) 

 

 



๕๖ 

 

 

๒.๔.๓ ความสำคัญของการบริหารงานตาม Deming Cycle 

Deming Cycle เปjนกระบวนการจัดการเปjนสิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดสำหรับผูFบริหาร ทั้งน้ี

เพราะผู FบริหารไมMมุ MงเนFนกระบวนการ ทุกคนมุ Mงไปที ่งาน กิจกรรม คน โครงสรFาง แตMไมMมุ Mงท่ี 

กระบวนการ การทำงานในแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแตM กำหนดการทำงาน และจัดทำเคFาโครง

ของการทำงาน ควบคุมไปถึงการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือนำเอาแผนที่ ไดFกำหนดไวFไปปฏิบัติ 

และครอบคลุมถึงการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล ในที่สุดชMวยใหFการบริหารของ

หนMวยงานน้ันมีการดำเนินงานอยMางเปjนระบบ มีข้ันตอน และรายละเอียดในการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

๑) เพ่ือป<องกัน 

๑.๑) การนำวงจร PDCA ไปใชF ทำใหFผูFปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดี

ชMวยป<องกันป�ญหาที่ไมMควรเกิด ชMวยลดความสับสนในการทำงาน ลดการใชFทรัพยากรมากหรือนFอย

เกินความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบตMาง ๆ  

๑.๒) การทำงานที่มีการตรวจสอบเปjนระยะ ทำใหFการปฏิบัติงานมีความรัดกุม

ข้ึน และแกFไขป�ญหาไดFอยMางรวดเร็วกMอนจะลุกลาม 

๑.๓) การตรวจสอบที่นำไปสูMการแกFไขปรับปรุง ทำใหFป�ญหาที่เกิดขึ้นแลFว 

ไมMเกิดซ้ำ หรือลดความรุนแรงของป�ญหา ถือเปjนการนำความผิดพลาดมาใชFใหFเกิดประโยชนX 

๒) เพ่ือแกFไขป�ญหา 

๒.๑) เมื่อการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไวF ประสบกับป�ญหาที่เกิดขึ้น คือ 

ประสบกับผลลัพธXที่ไมMเหมาะสมกับวัตถุประสงคX หรือประสบกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นใหมMทำใหFการ

ดำเนินการไมMสะดวก ไมMมีประสิทธิภาพ ไมMประหยัดทรัพยากรท่ีมีอยูMอยMางจำกัด ควรตFองรีบดำเนินการ

ในการแกFป�ญหา 

๒.๒) การใชF PDCA เพื่อการแกFป�ญหา ดFวยการตรวจสอบวMามีอะไรบFางที่เปjน

ป�ญหา เม่ือพบอุปสรรค และป�ญหาก็นำมาวางแผนเพ่ือดำเนินการตามวงจร PDCA ตMอไป 

๓) เพ่ือปรับปรุง 

PDCA เพ่ือการปรับปรุง คือไมMตFองรอใหFเกิดป�ญหา แตMเราตFองเสาะแสวงหาส่ิงตMาง ๆ 

หรือวิธีการที่ดีกวMาเดิมอยูMเสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิดวMาจะปรับปรุงอะไร ก็

ใหFใชFวงจร PDCA เปjนข้ันตอนในการปรับปรุง ขFอสำคัญ ตFองเร่ิม PDCA ตัวเองกMอนมุMงไปท่ีคนอ่ืน โดย

ปกติเราสามารถใชFวงจร PDCA เปjนเคร่ืองมือในการดำเนินงาน ๒ ลักษณะดังน้ี 

๓.๑) ทุกคร้ังท่ีเร่ิมตFนทำกิจกรรม PDCA จะชMวยใหFกิจกรรมมีการปรับปรุงอยMาง

ตMอเน่ือง การใชFงาน PDCA ในแนวทางน้ีเร่ิมจากการต้ังเป<าหมายดFวยการวางแผน (P) และนำแผนไปสูM



๕๗ 

 

การปฏิบัติ (D) หลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (C) วMาผลที่ไดFนั้นเปjนไป

ตามที่คิดไวFมากนFอยเพียงใด และขั้นตอนสุดทFายคือ นำผลที่ไดFจากการประเมินไปดำเนินการตMอตาม

ความเหมาะสม (A) หากผลการปฏิบัติเปjนไปตามแผนที ่ตั ้งไวFก็จะจัดทำเปjนมาตรฐานวิธีการ

ดำเนินการเพื่อทำกิจกรรมลักษณะเดียวกันตMอไป แตMหากวMาผลการดาเนินการไมMเปjนไปตามแผนที่ต้ัง

ไวF อาจจะจำเปjนตFองคิดปรับเปล่ียนบางอยMาง เชMน เปล่ียนแผน เปล่ียนวิธีดำเนินการ ฯลฯ 

๓.๒) เมื่อตFองการแกFป�ญหาที่เกิดขึ้น การใชFงาน PDCA ในแนวทางนี้เริ่มตFน

จากการระบุป�ญหาและคิดคFนวิธีการแกFไขป�ญหาดFวยการกำหนดเปjนแผน (P) แลFวลงมือแกFไขป�ญหา

ตามแผน (D) ในการแกFไขป�ญหาอาจจะสำเร็จหรือไมMสำเร็จก็ไดFซึ ่งจะทราบไดFดFวยการตรวจสอบ

ผลลัพธXและประเมินวิธีแกFป�ญหาที่เลือกใชF (C) และสุดทFายเมื่อตรวจสอบและประเมินผลแลFวหาก

วิธีการแกFไขป�ญหาน้ันใชFไดFผลแกFป�ญหาน้ันไดF ก็นำวิธีการน้ันมาเพ่ือใชFแกFไขป�ญหาท่ีมีลักษณะเดียวกัน

ในอนาคตตMอไป แตMถFาหากวิธีการแกFไขป�ญหานั้นไมMไดFผลก็จะมีการคิดหาวิธีการแกFไขป�ญหาแบบใหมM

มาใชFตMอไป 

ทุกครั ้งที ่การดำเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเปjนแรงสMงสำหรับการ

ดำเนินงานในรอบตMอไป และกMอใหFเกิดการปรับปรุงอยMางตMอเนื่อง จากหลักการของวงจร PDCA หาก

พิจารณาเทียบกับหลาย ๆ เครื่องมือ หรือเทคนิคการปรับปรุงงานตMาง ๆ ที่ไดFรับความนิยมอยMาง

แพรMหลายในป�จจุบัน ไมMวMาจะเปjน เครื ่องมือดFานคุณภาพอยMาง QCC๑๗ เครื ่องมือที ่ตFองใชFการ

วิเคราะหXดFวยสถิติขั้นสูง อยMาง Six Sigma๑๘ หรือแมFแตMเครื่องมือที่เนFนเรื่องของการจัดการความรูF

อยMาง KM พบวMา ลFวนมีพ้ืนฐานของแนวคิด PDCA ท้ังส้ิน  

 

 
๑๗  Quality Control Circle (QCC) หมายถึง กิจกรรมที่พนักงานในกลุMมซึ่งจัดตั้งขึ ้นมาโดยความ

สมัครใจไดFรMวมกันดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานใหFมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ประกอบไปดFวยคำ ๓ คำที่มีความหมาย

ดังนี้ คือ ๑) Q คือ Quality หมายถึง คุณภาพใน ๓ ดFานหลัก ไดFแกM คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต และ คุณภาพ

สิ่งแวดลFอม ๒) C คือ Control หมายถึง การควบคุมหรือการกระทำใหFคุณภาพทั้ง ๓ ขFางตFนอยูMในระดับที่ตFองการ 

หรือ ในระดับมาตรฐานที่ดี และ ๓) C คือ Circle หมายถึง วงจรควบคุมคุณภาพอยMางตMอเนื่อง ๗ ขั้นตอน และยัง

หมายถึงวงจรเดมมิ่งอันประกอบดFวย P.D.C.A. ซึ่งยMอมาจาก Plan, Do, Check, Action. 
๑๘ Six Sigma หมายถึง ระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ยอมใหFมีของเสียในระบบไดFเพียง ๓๖๔ 

ชิ้นตMอการผลิตสินคFาลFานชิ้น และนอกจากนี้ยังเปjนเครื่องมือชMวยธุรกิจ ใหFสามารถแกFป�ญหาคุณภาพของระบบของ

การปฏิบัติการไดFอีกดFวย Six Sigma เปjนหลักการที่ประยุกตXมาจากวิชาสถิติ ซึ่งแทFจริงแลFวก็มีการพัฒนามาแลFว 

ราว ๆ ๗ ทศวรรษ และมีเครื่องมือตMาง ๆ มากมาย แตMวิธีที่นิยมที่สุดก็คือ DMAIC (ดีเมก) และ DMADV. 



๕๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ ข้ันตอนการดำเนินงานของ QCC, Six Sigma และ KM๑๙  เทียบกับ PDCA๒๐ 

Deming 

Cycle 

QCC Six Sigma KM 

QC Story DMAIC KM Process 

P - Plan ๑. กำหนดหัวขFอป�ญหา 

๒. สำรวจสภาพป�จจุบัน

และต้ังเป<าหมาย 

๓. วางแผนดำเนินงาน 

๔. วิเคราะหXสาเหตุ และ

กำหนดแนวทางแกFไข 

Define    - ระบุหัวขFอในการ

ดำเนินงาน 

Measure – วัดสภาพป�จจุบัน

ของกระบวนการ 

Analyze - วิเคราะหXขFอมูลโดย

อาศัยหลักการทาง

สถิติเพ่ือหาตัวแปรท่ี

เปjนสาเหตุของ

ป�ญหา 

ตัวบMงช้ีความรูF  

    

D - Do ลงมือปฏิบัติการแกFไข Improve  

     ปรับปรุง หรือออกแบบ

กระบวนการใหมMเพ่ือควบคุม

ตัวแปรท่ีเปjนสาเหตุของ

ป�ญหา 

๑. สรFาง และ

แสวงหา

ความรูF 

๒. จัดความรูFใหF

เปjนระบบ 
    

C - Check ติดตามผลการแกFไข Control 

     ออกแบบระบบควบคุม

กระบวนการเพ่ือใหFม่ันใจวMา 

ตัวแปรท่ีเปjนสาเหตุหลักของ

ป�ญหาไดFถูกควบคุม หรือ

๑. ประมวลผล 

และกล่ันกรอง

ความรูF 

๒. เขFาถึงความรูF 

 
๑๙ Knowledge Management (KM) หมายถึง แนวทางการบริหารแนวทางการทำงานภายในองคXกร

เพื่อทำใหFเกิดการนิยาม ความรูFขององคXกรขึ้น และทำการรวบรวม, สรFาง และกระจายความรูFขององคXกรไปใหFทั่วทั้ง

องคXกรเพื่อใหFเกิดการตMอยอดของความรูF, นำความรูFไปใชFใหFเกิดประโยชนX รวมถึงกMอใหFเกิดวัฒนธรรมแหMงการเรียนรูF

ภายในองคXกรขึ้น คือ การรวบรวมองคXความรูFที่มีอยูM ซึ่งกระจัดกระจายอยูMในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหFเปjน

ระบบ เพื่อใหFทุกคนในองคXกรสามารถเขFาถึงความรูF และพัฒนาตนเองใหFเปjนผูFรูF นำความรูFที่ไดFไปประยุกตXใชFในการ

ปฏิบัติงาน ใหFเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล. 
๒๐ สุธาสินี โพธิจันทรX, “PDCA หัวใจสำคัญของการปรับปรุงอยMางตMอเนื่อง”, วารสาร Productivity 

World, ปhที่ ๒๐ ฉบับที ่๑๑๕ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๙๕-๙๖. 



๕๙ 

 

Deming 

Cycle 

QCC Six Sigma KM 

QC Story DMAIC KM Process 

กำจัดออก ทำใหFป�ญหาท่ี

ไดFรับการแกFไขแลFวไมMกลับมา

เกิดซ้ำไดFอีก 

 

 

ตารางท่ี ๒.๒ ข้ันตอนการดำเนินงานของ QCC, Six Sigma และ KM เทียบกับ PDCA (ตMอ) 

Deming 

Cycle 

QCC Six Sigma KM 

QC Story DMAIC KM Process 

A - Act ทำใหFเปjนมาตรฐาน  แบMงป�น

แลกเปล่ียน และ

เรียนรูF 

 

อาจกลMาวไดFวMา ไมMวMาจะเปjนเครื่องมือพื้นฐานหรือเครื่องมือระดับสูง ที่มีเป<าหมายมุMงเนFน

ใหFเกิดการยกระดับ คุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาตMอยอดลFวนจำเปjนที่จะตFองมีการดำเนินงานอยMาง

ครบถFวน ตั้งแตMการวางแผน การปฏิบัติการตรวจสอบ และการทำใหFเปjนมาตรฐานทั้งสิ้นเหตุผลก็

เพราะจะทำใหFการดำเนินงานเปjนไปอยMางมีระบบ ถูกทิศทาง และหากพบป�ญหา หรืออุปสรรค

ระหวMางทาง ก็จะรูFตัวไดFกMอน สามารถปรับแกFและหาทางรับมือไดFทัน เพื่อใหFสามารถบรรลุเป<าหมาย

ไดFตามตFองการและเปjนพ้ืนฐานท่ีดีของการตMอยอดการปรับปรุง 

กลMาวโดยสรุป การนำวงจร PDCA ไปใชF ทำใหFผูFปฏิบัติมีการวางแผน ป<องกันป�ญหาที่ไมM

ควรเกิด ชMวยลดความสับสนในการทำงาน ลดการใชFทรัพยากรมากหรือนFอยเกินความพอดี ลดความ

สูญเสียในรูปแบบตMาง ๆ การทำงานที่มีการตรวจสอบเปjนระยะ ทำใหFการปฏิบัติงานมีความรัดกุมข้ึน 

และแกFไขป�ญหาไดFอยMางรวดเร็วกMอนจะลุกลามนำไปสูMการแกFไขปรับปรุง ทำใหFป�ญหาที่เกิดขึ้นแลFวไมM

เกิดซ้ำ หรือลดความรุนแรงของป�ญหาเปjนการนำความผิดพลาดมาใชFใหFเกิดประโยชนX การใชF PDCA 

เพื่อการแกFป�ญหา ดFวยการตรวจสอบวMามีอะไรบFางที่เปjนป�ญหา เมื่อหาป�ญหาไดF ก็นำมาวางแผนเพ่ือ

ดำเนินการตามวงจร PDCA ตMอไป 

 

 

 



๖๐ 

 

๒.๔.๔ กระบวนการบริหารจัดการอยyางมีคุณภาพ PDCA บนพ้ืนฐานปธาน ๔ 

๑) หลักธรรมสัมมัปปธาน ๔ 

คำวMา สัมมัปปธาน ๔๒๑ เปjนศัพทXสมาสที่มาจากศัพทX ๒ คำ คือ สัมมา + ปธาน โดย

ที่ สัมมา แปลวMา โดยชอบ และ ปธาน แปลวMา ความเพียร ดังนั้นจึงกลMาววMา สัมมัปปธาน ๔ หมายถึง 

ความเพียรโดยชอบ คือวMา ความเพียรที่ตMอเนื่องไมMลดละ ความเพียรที่ทำไปอยMางครึ่ง ๆ กลาง ๆ ทำ

แลFวหยุดทำไมMเรียกวMา สัมมัปปธาน ความเพียรท่ีทำอยMางตMอเน่ืองเทMาน้ันจึงเรียกวMา สัมมัปปธาน๒๒ 

นอกจากนี้ในหมวดธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติแทบทุกหมวดจะพบความเพียรแทรกอยูM

ดFวย ในชื่อใดชื่อหนึ่ง การเนFนความสำคัญของธรรมขFอนี้ อาจพิจารณาไดFจากพุทธพจนX เชMน “ธรรมน้ี 

เปjนของสำหรับผู Fปรารภความเพียร มิใชMสำหรับคนเกียจครFาน”๒๓ ภิกษุทั ้งหลายบุคคลรู Fชัดถึง 

คุณธรรม ๒ ประการ คือ ๑) ความเปjนผูFไมMสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย ๒) ความเปjนผูFไมMยอมถอย

หลังในการบาเพ็ญเพียร เพราะฉะนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาดังนี้วMา เราจักตั้งความเพียรอันไมMถอย

หลัง ถึงจะเหลือแตMหนัง เอ็น และกระดูก เนื้อและเลือดในสรีระจะแหFงเหือดไปก็ตามที ถFายังไมM

บรรลุผลที่บุคคลควรบรรลุถึงดFวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดFวยความบากบั่นของบุรุษแลFวที่จะหยุดยั้งความ

เพียรเสีย เปjนอันไมMมี เธอท้ังหลายพึงศึกษาฉะน้ี”๒๔ 

สัมมัปปธานที่อธิบายในพระอภิธรรมป�ฎก สัมมัปปธานวิภังคD สุตตันตภาชนียD๒๕

สัมมัปปธาน ๔ หมายถึง ๑) สรFางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุMงมั่น ป<องกันบาป

อกุศลธรรมไมMใหFเกิดขึ้น ๒) สรFางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุMงมั่น เพื่อละบาป

อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลFว ๓) สรFางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุMงมั่น เพื่อยังกุศล

ธรรมที่ยังไมMเกิดใหFเกิด ๔) สรFางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุMงมั่น เพื่อความ 

ดำรงอยูM ไมMเลือนหาย ภิยโยภาพ ไพบูลยX เจริญเต็มที่แหMงกุศลธรรมที่เกิดแลFว เพียรป<องกันบาปอกุศล

ธรรมท่ียังไมMเกิดมิใหFเกิด เปjนตFน 

ธรรมเหลMาน้ัน หมายถึง บาปอกุศลธรรมท่ียังไมMเกิด คือ อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ 

โมหะ และ กิเลสที่ตั้งอยูMในฐานเดียวกับอกุศลมูลนั้น ไดFแกM เวทนาขันธX สัญญาขันธX สังขารขันธX และ 

วิญญาณขันธXที ่สัมปยุตดFวยอกุศลมูลนั ้นและกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่มีอกุศลมูลนั ้นเปjน

 
๒๑ ดูรายละเอียดใน องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๙/๙๖. 
๒๒ พระคันธสาราภิวังคX, โพธยป�กขิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท บุญศิริการพิมพX จำกัด, ๒๕๔๙), 

หนFา ๔๒. 
๒๓ ดูรายละเอียดใน องฺ.อÂÃฐก. (ไทย) ๒๓/๑๒๐/๒๓๗. 
๒๔ ดูรายละเอียดใน องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๕๑/๖๔. 
๒๕ ดูรายละเอียดใน อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๕/๓๙๐/๓๒๘-๓๓๒. 



๖๑ 

 

สมุฏฐานธรรมเหลMานี้เรียกวMา บาปอกุศลธรรมที่ยังไมMเกิด คือ การสรFางฉันทะ พยายาม ปรารภความ

เพียร ประคองจิต มุMงม่ันเพ่ือป<องกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมMเกิดมิใหFเกิดดFวยประการฉะน้ี 

สัมมัปปธานที่อธิบายในพระวินัยป�ฏก ในบทภาชนียD๒๖ ที่ชื่อวMา อุตตริมนุสสธรรม 

คือ ฌาน วิโมกขX สมาธิ สมาบัติฌาณทัสสนะ มรรคภาวนา การทำผลใหFแจFง การละกิเลส ภาวะที่จิต

ปลอดจากกิเลส ความยินดีในเรือนวMาง คำวMา มรรคภาวนา ไดFแกM สติป�ฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิ

บาท ๔, อินทรียX ๕, พละ ๕, โพชฌงคX และ อริยมรรคมีองคX ๘ ปรากฏใน จัมมขันธกะ โสณโกÅิวิส

วัตถ วMา “ โสณโกÅิวิสะไดFรับการบรรพชาอุปสมบทในพุทธสำนักและเมื่อทMานอุปสมบทไดFไมMนาน 

พำนักอยูM ณ ปาสีตะวัน ทMานปรารภความเพียรอยMางยิ่ง๒๗ เดินจงกรมจนเทFาทั้งสองแตกสถานที่เดิน

จงกรมเป̧¹อนเลือดดุจท่ีฆMาโค” 

สัมมัปปธานที่อธิบายในพระสุตตันตป�ฎกในมหาปรินิพพานสูตร๒๘ ความวMา ธรรม

ที่เราแสดงแลFวเพื่อความรูFยิ่ง เธอทั้งหลายพึงเรียน เสพ เจริญทำใหFมากดFวยดีโดยวิธีที่พรหมจรรยXนี้จะ

พึงตั้งอยูMไดFนาน ดำรงอยูMไดFนาน ขFอนั้นพึงเปjนไปเพื่อเกื้อกูลแกMคนหมูMมาก เพื่อสุขแกMคนหมูMมาก เพ่ือ

อนุเคราะหXชาวโลกเพ่ือประโยชนX เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแกMเทวดาและมนุษยXท้ังหลาย คืออะไร คือ สติป�ฏ

ฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรียX ๕, พละ ๕, โพชฌงคX ๗ และ อริยมรรคมีองคX ๘ 

ธรรมเหลMาน้ี คือ เม่ือพระพุทธองคXแสดงแลFวเพ่ือความรูFย่ิง เธอท้ังหลายพึงเรียน เสพ

เจริญ ทำใหFมากดFวยดีโดยวิธีพรหมจรรยXนี้จะพึงตั้งอยูMไดFนาน ดำรงอยูMไดFนาน ขFอนั้นพึงเปjนไปเพ่ือ

เกื้อกูลแกMคนหมูMมาก เพื่อสุขแกMคนหมูMมาก เพื่ออนุเคราะหXชาวโลก เพื่อประโยชนXเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุข

แกMเทวดาและมนุษยXท้ังหลาย 

ปรากฏในติสสเมตเตยยสุตตนิทเทศ๒๙ ความวMา คำส่ังสอนสMวนปฏิบัติ เปjนอยMางไร 

คือ การปฏิบัติชอบ การปฏิบัติเหมาะสม การปฏิบัติที่ไมMเปjนขFาศึก การปฏิบัติที่เอื้อประโยชนX การ

ปฏิบัติธรรมถูกตFองตามหลักธรรม การรักษาศีลใหFบริบูรณXความเปjนผูFสำรวจอินทรียXทั้ง ๖ (ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ) ความเปjนผูFรูFจักประมาณในการบริโภคอาหาร ความเปjนผูFมีความเพียรเครื่องตื่นอยูMเสมอ 

สติสัมปชัญญะ สติป�ฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรียX ๕ พละ ๕ โพชฌงคX ๗ อริยมรรคมี

องคX ๘ น้ีช่ือวMาคำส่ังสอนสMวนปฏิบัติ 

นอกจากนี้มีนักวิชาการไดFอรรถาธิบายความหมายวMา สัมมัปปธาน หมายถึง ช่ือ

ความเพียร เชMน เพียรระวังอกุศลไมMใหFเกิด เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแลFว เพียรเจริญกุศลที่ยังไมMเกิดใหF

 
๒๖ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙๙/๑๙๕. 
๒๗ ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๗/๒๘๕/๒๘๔. 
๒๘ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๑๓๑. 
๒๙ ดูรายละเอียดใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๔. 



๖๒ 

 

เกิดขึ้น และเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลFว๓๐ หรือหมายถึงความพยามชอบ หรือ การปฏิบัติเพื่อใหF

เขFาถึงความสำเร็จ และ จุดมุMงหมายของการดำเนินชีวิตและการทางานของตนโดยความชอบไมMผิด

กฎหมาย หรือ ไมMไดFสรFางความเดือนรFอนใหFกับตนเองและสังคม ดั่งขFอความที่วMา “เราจักตั้งความ

เพียรอันไมMถอยหลัง ถึงจะเหลือแตMหนัง เอ็น และกระดูก เน้ือและเลือดในสรีระจะแหFงเหือดไปก็ตามที 

ถFายังไมMบรรลุผลที่บุคคลควรบรรลุถึงดFวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดFวยความบากบั่นของบุรุษแลFวที่จะ

หยุดยั้งความเพียรเสีย เปjนอันไมMมี เธอทั้งหลายพึงศึกษาฉะนี้” แสดงใหFเห็นวMา พระองคXตั้งจิตอยMาง

แนMวแนMจะบาเพ็ญเพียรหาที่สุดมิไดFเพื่อจะบรรลุธรรม ฉะนั้น ถFาบุคคลใดก็ตามมีความประสงคXจะพบ

กับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตสามารถนาหลักสัมมัปปธาน ๔ คือ ความเพียรชอบ ในขณะเดียวกัน

นักวิชาการในการปฏิบัติธรรมไดFอธิบายวMา สัมมัปปธาน หมายถึง เพียรละอกุศลเกMา เพียรไมMทำอกุศล

ใหมM เพียรทำกุศลใหมM และเพียรเพ่ือเพ่ิมพูนกุศลเกMา ในทุกขณะท่ีนักปฏิบัติเจริญสติระลึกรูFสภาวธรรม

ป�จจุบัน เปjนการส่ังสมสติ สมาธิ และป�ญญา ใหFเพ่ิมพูนมากกวMาเดิม๓๑ 

๒) องคDประกอบสัมมัปปธาน ๔ 

สัมมัปปธานเปjนองคXธรรมท่ีชMวยสMงเสริมใหFเกิดญาณ เปjนเร่ืองของความเพียร ๔ หรือ 

สัมมาวายามะ ไดFแกM ความพยายามในทางที่ชอบ ซึ่งเปjนการปฏิบัติในขั้นของจิตใจ การมุMงมั่นทำ

ความชอบ เปjนความเพียรชอบท่ีควรประกอบใหFมีในตนมี ๔ ประการ คือ๓๒  

๒.๑) สังวรปธาน มาจากคำวMา “สังวระ” แปลวMา สำรวม ระวัง และคำวMา 

“ปธาน” แปลวMา เพียรพากเพียร ตั้งใจ ดังนั้นคำวMา สังวรปธาน จึงหมายถึงเพียรระวัง หมายถึงเพียร

ระวังหรือเพียรป¬ดกั ้น คือ เพียรระวังยับยั ้งบาปอกุศลธรรมที ่ยังไมMเกิด มิใหFเกิดขึ ้น (Sasvara-

padhàna: the effort to prevent; effort to avoid)๓๓ในที่นี้คือการสำรวมระวังเมื่อตาเห็นรูป หูไดF

ยินเสียง จมูกไดFกลิ่น ลิ้นไดFลิ้มรส กายไดFถูกตFองโพฏฐัพพะ ใจไดFรูFธรรมอารมณXไมMใหFบาปธรรมหรือ

อกุศลธรรมเกิดข้ึนภายในจิตใจ สังวรปธาน เปjนธรรมเคร่ืองกำจัดความเกียจครFาน สนับสนุนกำลังกาย 

ใจใหFเขFมแข็งอดทนโดยเนFนการมีเพียรระวังไมMใหFบาปเกิดขึ้นภายในจิต ในขั้นของการปฏิบัตินั้น ทรง

สอนใหFปลูกฝ�งความพอใจในการท่ีจะสารวมระวัง เพ่ือไมMใหFบาปเกิดข้ึนภายในจิต อันไดFแกM การสำรวจ

 
๓๐ พระธรรมป¬ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, พิมพXครั้งที่ ๒๐, (กรุงเทพ 

มหานคร: โรงพิมพX บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๖), หนFา ๓๐๖. 
๓๑ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสติป�ฏฐานสูตร, (กรุงเทพมหานคร: หFางหุFนสMวนจำกัด 

ประยูรสาสXนไทยการพิมพX, ๒๕๕๓), หนFา ๓๐. 
๓๒ สมเด็จพระมหาสมณเจFากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท (ฉบบัประชาชน), พมิพXครัง้ที ่๑๔,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพXมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนFา ๑๕-๑๖. 
๓๓ พระพรหมคุณาภรณX, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรD ฉบับประมวลธรรม, พิมพXครั้งที่ 

๓๑, (กรุงเทพ มหานคร: สำนักพิมพXผลิธัมมX ในเครือ บริษัท สำนักพิมพX เพ็ทแอนดXโฮม จำกัด, ๒๕๕๘), หนFา ๑๒๑. 



๖๓ 

 

อินทรียXทั ้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เวลาเห็นรูปฟ�งเสียง ดมกลิ่น ลิ้นรสถูกตFองโผฏฐัพพะ  

รูFธรรมารมณXดFวยใจ แตMการปฏิบัติจะตFองอาศัยความพยายาม ปรารภความเพียร คือ การกระทำท่ี

ติดตMอสืบเนื่องกันไปสามารถสำรวจไดFมากนFอยแคไหนเพียงใดก็ประครองจิตไวF คือ รักษาคุณภาพจิต

ไวFในฐานะน้ัน ๆ แลFวก็พยายามสำรวมระวังตMอไปซ่ึงสังวรปธานน้ี เปjนหลักการป<องกัน คือ การสำรวม 

ระมัดระวัง ป¬ดก้ัน ขวางก้ัน กีดกัน ป¬ดป<อง หFามไมMใหFความช่ัว ความเส่ือมท่ียังไมMเกิดใหFเกิดข้ึน 

๒.๒) ปหานปธาน เพียรละหรือเพียรกำจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรม 

ท่ีเกิดข้ึนแลFว (Pahàna-padhàna: the effort to abandon; effort to overcome) หมายถึง เพียร

ละกามวิตก พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก และอกุศลธรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลFวใหFหมดส้ินไปเสียพยายามทำ

ฉันทะ คือ ความพอใจใหFเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งมั่น เพื่อละอกุศลธรรมอัน

ลามกที่เกิดขึ้นแลFวปหานปธานนี้เปjนหลักในการปราบปราม คือ การลด ละ เลิก จำกัด ฆMาใหFตาย 

ประหาร ทำใหFหมดไป หลีกไปใหFพFนซึ่งป�ญหา ความช่ัว ความเสื่อมที่ลMวงละเมิดเกิดขึ้นแลFว อยMางท่ี

พระพุทธองคXสอนไวFวMา “ใหFรักษาความดีไวF เหมือนเกลือรักษาความเค็มฉะน้ัน” 

๒.๓) ภาวนาปธาน (เพียรเจริญ หรือเพียรกMอใหFเกิด คือ เพียรทำกุศลธรรมที่ยัง

ไมMเกิด ใหFเกิดมีขึ้น - Bhàvanà-padhàna: the effort to develop) หมายถึง เพียรสรFาง หรือเพียร

เจริญ ในกุศลธรรมหรือความดี เชMน กุศลกรรมบถ ๑๐ ความไมMโลภ ไมMโกรธ ไมMหลง และโพชฌงคX ๗ 

มี สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปhติ ป�สสทธิ สมาธิ อุเบกขา ใหFเกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่ยังไมMเกิดใหFเกิดข้ึน 

หมายถึง การทำฉันทะใหFเกิดพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งมั่น เพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไมM

เกิดใหFเกิดขึ้นภาวนาปธานนี้เปjนหลักการพัฒนา คือ การทำใหFมี ทำใหFเกิด ความดีใดที่ยังไมMมีทำใหFมี 

ความดีใดที่ยังไมMเปjน ทำใหFเปjน ความดีใดที่ยังไมMเกิด ทำใหFเกิด เมื่อสามารถทำความดีไดFมากนFอยแคM

ไหนเพียงใดก็ตาม ก็พยายามรักษาคุณภาพจิตไวFสม่ำเสมอ 

๒.๔) อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลFวใหFต้ัง

มั่น และใหFเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลยX - Anurakkhanà-padhàna: the effort to maintain) หมายถึง 

เพียรรักษาและสMงเสริม ในกุศลธรรมหรือความดีที่เกิดขึ้นแลFวในจิตใจ คอยถนอมสมาธิที่เกิดขึ้นแลFว

ใหFตั้งมั่น และกระทำในความดีใหFเจริญงอกงามไพบูลยXยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลFว

ใหFตั้งมั่นมิใหFเสื่อมและเจริญยิ่งขึ้นไปไพบูลยX หมายถึง การทำฉันทะใหFเกิด พยายาม ปรารภความ

เพียร ประคองจิต ตั้งมั่น เพื่อความตั้งม่ันเพื่อความไมMหลงลืมเพื่อความไพบูลยX เพื่อความเจริญ เพื่อใหF

บริบูรณXแหMงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลFวอนุรักขนาปธานน้ีเปjนหลักการอนุรักษX คือ การตามดูแลรักษา การ

ทำนุบำรุงการสMงเสริม และสนับสนุน ซึ่งความดี สิ่งที่ดีที่เกิดที่มีทีเปjนแลFว ใหFเจริญรุMงเรือง เติบโต

กFาวหนFามาย่ิงข้ึน 

ปธาน ๔ นี้ เรียกอีกอยMางวMา สัมมัปปธาน ๔ (ความเพียรชอบ, ความเพียรใหญM 

(Sammappadhàna: right exertions; great or perfect efforts) “อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย” หรือ 



๖๔ 

 

ชนะตนนั่นแลดีกวMา เพื่อเปjนเครื่องเตือนใจสำหรับบุคคลที่จะตFองเอาชนะใจตนเองใหFไดFกMอนที่จะ

เอาชนะขFาศึกศัตรู พรFอมท้ังตFองควบคุมจิตของตนไมMใหFอยูMหลงระเริงไปกับอำนาจ กิเลสอันจะชักจูงใหF

ไปสูMความประพฤติช่ัวอ่ืน ๆ  

๓) กระบวนการบริหารจัดการอยyางมีคุณภาพ PDCA บนพ้ืนฐานปธาน ๔ 

PDCA เปjนกระบวนการบริหารจัดการอยMางมีคุณภาพตามวงรอบของการปฏิบัติงาน 

กลMาวคือ มีการวางแผน การลงมือทำ การตรวจสอบและการปรับปรุงแกF  ระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูFสูงอายุของโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลบนพื้นฐานของปธาน ๔ โดยผูFวิจัยจะไดFแบMงการเฝ<า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูFสูงอายุ ออกเปjน ๔ ขั้นบนพื้นฐานปธาน ๔ คือ ๑) ขั้นการเพียรพยายามหา

วิธีการ (สังวรปธาน) ๒) ขั้นการสืบสานแนวทางขจัดป�ญหา (ปหานปธาน) ๓) ขั้นการมุMงมั่นพัฒนา

กระบวนการ (ภาวนาปธาน) ๔) ขั้นการรักษามาตรฐานการเฝ<าระวัง (อนุรักขนาปธาน) เพื่อใหFเกิด

กระบวนการการจัดการอยMางมีคุณภาพบนพื้นฐานของหลักพุทธธรรมในการกำกับทางดFานจิตใจ

สำหรับผูFปฏิบัติงานอีกดFวย 

๓.๑) ขั้นการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) คือ การจัดเตรียมความ

พรFอม โดยการนำขFอมูล รวมทั้งอุปสรรค และป�ญหาที่เกิดขึ้นจากการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูFสูงอายุที่ไดFรับ เขFาสูMกระบวนการในการวางแผน เพื่อกำหนดแนวทาง กระบวนการป<องกันป�จจัยท่ี

สMงผลรFายตMอสุขภาพของผู Fสูงอายุ คือ กลุ Mมป�จจัยนำ (Predisposing Factors), กลุ Mมป�จจัยเอ้ือ 

(Enabling Factors) และกลุMมป�จจัยเสริม (Reinforcing Factors) หลักธรรมในขFอนี้มีความสำคัญ

อยMางยิ่งสำหรับโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน 

(อสม.) เปรียบเสมือนเข็มทิศในการนำทางเพื่อใหFเดินทางไปสูMเสFนชัย ดังนั้น ขั้นเตรียมการ เปjนการ

วางแผนท่ีจะตFองป<องกันป�จจัย ๓ ประการ คือ  

๑) กลุMมป�จจัยนำ (Predisposing Factors)  

๒) กลุMมป�จจัยเอ้ือ (Enabling Factors)  

๓) กลุMมป�จจัยเสริม (Reinforcing Factors) ที่จะสMงผลตMอพฤติกรรมของ

ผูFสูงอายุ  

ดังนั้น โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูMบFาน (อสม.) ควรตFองรMวมมือกันในการวางแผน (Plan) การวางแผนในการเฝ<าระวังเพ่ือ

ป<องกันพฤติกรรมสุขภาพผูFสูงอายุที่มีความสุMมเสี่ยงในการไดFรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ความสุMม

เสี่ยงตMอโรคภัย หรือสุขภาพทางดFานจิตใจ เชMน อาจวางแผนจัดทำโครงการตรวจสุขภาพ โครงการ

ออกกำลังกาย (รำวง ๓ ส.) เพื่อสMงเสริมสุขภาพใหFแข็งแรง โครงการเยี่ยมบFานผูFสูงอายุ เพื่อตรวจดู

สภาพความเปjนอยูMโดยรวมซึ่งจะเปjนขFอมูลสำคัญในการวางแผนป<องกันพฤติกรรมสุขภาพผูFสูงอายุ
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โดยรวม เปjนตFน ซ่ึงในข้ันของสังวรปธานน้ีนับวMาเปjนส่ิงท่ีมีความสำคัญมาก ดังสุภาษิตวMา “กันไวFดีกวMา

แกF” หมายถึง ควรวางแผนในการป<องกันไมMใหFเกิดสิ่งเสียหาย ดีกวMาตFองวางแผนในการแกFไข และเม่ือ

วางแผนอยMางใดอยMางหนึ่งแลFว ตFองปฏิบัติตามแผนนั้น (Do) โดยอาศัยความเพียรพยายามในการ

ดำเนินการเพราะตFองยอมรับอยMางหนึ่งวMา เมื่อมนุษยXหรือสัตวXทั้งหลายมีอายุมากขึ้น สุขภาพรMางกาย

ยMอมเสื่อมโทรมเปjนธรรมดา ดังนั้นในระยะดำเนินการจึงตFองอาศัยความอดทน รวมทั้งระยะเวลา 

ป�ญหาและอุปสรรค ซึ่งจะตFองดำเนินการไปตามขั้นตอนที่ไดFกำหนดไวFตามแผนนั้น โดยตFองมีการ

กำหนดระยะในการตรวจสอบ หรือการประเมิน (Check) เพื่อเปjนการประเมินสถานการณX รวมถึง

รวบรวมขFอมูลที่ไดFรับวMาการดำเนินการไดFรับผลอยMางไรทั้งผลดี และผลเสีย ตลอดจนป�ญหา อุปสรรค

ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อนำขFอมูลเหลMานั้นเขFาสูMกระบวนการในการปรับปรุงแกFไขการทำงาน 

(Act) 

๓.๒) ขั้นการสืบสานแนวทางขจัดป�ญหา (ปหานปธาน) ดังที่กลMาวไวFใน

หัวขFอเบื้องตFนวMา เมื่อมนุษยX หรือสัตวXทั้งหลายมีอายุมากขึ้น สุขภาพรMางกายยMอมเสื่อมโทรมเปjน

ธรรมดา ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากป�จจัยตMาง ๆ ที่สMงผลตMอพฤติกรรมที่สุMมเสี่ยงดFานสุขภาพของผูFสูงอายุ

เอง ดังนั้นทุกคนในโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมูMบFาน (อสม.) จะตFองชMวยกันในการคFนหาสาเหตุเหลMานั้น เชMน ขาดความรูFดFานการดูแลสุขภาพ, 

ความเชื่อ คMานิยม เจตคติที่ผิด, พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสจัด สูบบุหรี่ ดื่มเหลFา ความเครียด โรค

ประจำตัว โรคซึมเศรFา เปjนตFน และพยายามแกFไขป�ญหาเหลMานั้นใหFตรงกับสาเหตุนั้น ๆ ซ่ึงตFองมีการ

การวางแผน (Plan) ที่ครอบคลุมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ในรูปแผนกลยุทธ/แผนกิจกรรมตMาง ๆ 

โดยในขั้นดำเนินการรีบเรMงดำเนินการเพื่อตัดวงจรของป�จจัยที่สMงผลตMอสุขภาพของผูFสูงอายุไมMใหFสMงผล

รFายมากยิ่งขึ้น ซึ่งตFองกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ กรอบระยะเวลาดำเนินการอยMางชัดเจน 

เชMน การวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสจัด, วางแผนจัดโครงการ/กิจกรรมการ

บำบัดโรคซึมเศรFา, วางแผนในการรักษา เปjนตFน 

๓.๓) ขั้นการมุyงมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) การดำเนินการตาม

ขั้นนี้เปjนการขบคิด คFนหา ไตรMตรอง เพื่อใหFไดFกระบวนวิธีการใหมM โดยการประยุกตX หรือบูรณาการ

กับศาสตรXในสาขาวิชาตMาง ๆ เพื่อการพัฒนาการเฝ<าระวังเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูFสูงอายุใหFมี

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพอยMางสูงสุด โดยทุกโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFาน (อสม.) ตFองหม่ันติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือใหFไดFผลการดำเนินการ 

อุปสรรค หรือป�ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อคิดคFนหาขั้นตอน กระบวนวิธีการ วัสดุอุปกรณX เทคโนโลยี รวมท้ัง

วิธีการบริหารจัดการแบบบูรณาการใหมM ๆ เพื่อใหFเกิดการดำเนินการที่มีประโยชนXสูงสุดตMอการเฝ<า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูFสูงอายุ 
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๓.๔) ขั้นการรักษามาตรฐานการเฝ�าระวัง (อนุรักขนาปธาน) การดำเนินการ

ในขั ้นนี ้เปjนการรักษากระบวนวิธีการที ่นำไปดำเนินการแลFวประสบผลสำเร็จ รักษามาตรฐาน 

มาตรการตMาง ๆ  กระบวนวิธีการในการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูFสูงอายุที่ดีอยูMแลFวใหFคงที่ เชMน 

แผนโครงสรFาง อำนาจหนFาท่ี ผูFรับผิดชอบ บุคลากรในการปฏิบัติหนFาท่ี ลำดับข้ันตอนวิธีการตMาง ๆ ใหF

เปjนมาตรฐาน กำหนดระยะเวลา อุปกรณXที่จำเปjน รวมถึงความตMอเนื่องของโครงการ/กิจกรรมตMาง ๆ 

เปjนตFน 

กลyาวโดยสรุปวyา หลักปธาน ๔ ในพระพุทธศาสนาจึงมีความสอดคลFองกับ

กระบวนการในการบริหารจัดการในการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูFสูงอายุของโรงพยาบาลสMงเสริม

สุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีกระบวนการจัดการ ๔ ข้ันตอน ประกอบดFวย  

๑) ขั้นการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) คือ การวางแผนดFานงาน การ

พัฒนาดFานคน และการพัฒนาดFานเคร่ืองมือ 

๒) ข้ันการสืบสานแนวทางขจัดป�ญหา (ปหานปธาน) คือ การหาทางขจัดป�ญหา

การจัดเก็บขFอมูล และป�ญหาการวิเคราะหXขFอมูล 

๓) การมุMงมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) คือ การกำหนดกิจกรรมสุข

ศึกษา การติดตามประเมินผลและการแจFงเตือนภัย 

๔) การรักษามาตรฐานการเฝ<าระวัง (อนุรักขนาปธาน) คือ การขFอมูลการเฝ<า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูFสูงอายุไปใชFประโยชนXในระดับนโยบาย ระดับสังคม และระดับปฏิบัติการ 

๒.๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology: IT) เปjนการประยุกตXใชFคอมพิวเตอรX

และอุปกรณXโทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ คFนหา สMงผMาน และจัดดำเนินการขFอมูล๓๔ ซึ่งมักเกี่ยวขFองกับ

ธุรกิจหน่ึงหรือองคXการอ่ืน ๆ ศัพทXน้ีโดยปกติก็ใชFแทนความหมายของเคร่ืองคอมพิวเตอรXและเครือขMาย

คอมพิวเตอรX และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอยMางอื่นดFวย เชMนโทรทัศนXและ

โทรศัพทX อุตสาหกรรมหลายอยMางเกี ่ยวขFองกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอยMางเชMน ฮารXดแวรX 

ซอฟตXแวรX อิเล็กทรอนิกสX อุปกรณXกึ ่งตัวนำ อินเทอรXเน็ต อุปกรณXโทรคมนาคม การพาณิชยX

อิเล็กทรอนิกสX และบริการทางคอมพิวเตอรX๓๕ มนุษยXรู Fจักการจัดเก็บ คFนคืน จัดดำเนินการ และ

 
๓๔ Daintith, John, A Dictionary of Physics, (England, UK: Oxford University Press, 2009), 

p. 35. 
๓๕ Ralston, Anthony; Hemmendinger, David; Reilly, Edwin D. , Encyclopedia of 

Computer Science, 4th ed., (London: Nature Publishing Group, 4000), p. 65. 



๖๗ 

 

สื่อสารสารสนเทศมาตั้งแตMยุคเมโสโปเตเมียโดยชาวซูเมอรX ซึ่งไดFพัฒนาเมื่อประมาณ ๓,๐๐๐ ปhกMอน

คริสตกาล๓๖ แตMศัพทXในความหมายสมัยใหมM ปรากฏขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๘ ในงานพิมพX ฮารXเวิรXดบิซ

เนสรีวิว (Harvard Business Review) ซ่ึงเขียนโดย๓๗ และโทมัส แอล. วิสเลอรX โดยใหFความเห็นไวFวMา 

“เทคโนโลยีใหมMยังไมMมีชื ่อที่ตั ้งขึ ้นเปjนสิ่งเดียว เราจะเรียกมันวMา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)”  

คำจำกัดความของศัพทXนี้ประกอบดFวยเทคโนโลยีสามประเภท ไดFแกM เทคนิคเพื่อการประมวลผล  

การประยุกตXใชFวิธีการทางสถิติศาสตรXและคณิตศาสตรXเพื่อการตัดสินใจ และการจำลองความคิดใน

ระดับที่สูงขึ้นผMานโปรแกรมคอมพิวเตอรX พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจแบMงไดFเปjน  

๔ ยุค ตามเทคโนโลยีการจัดเก็บและการประมวลผลที่ใชF ไดFแกM ยุคกMอนเครื่องกล (๓๐๐๐ ปhกMอน 

คริสตXทศวรรษ ๑๔๕๐) ยุคเครื่องกล (๑๔๕๐–๑๘๔๐) ยุคเครื่องกลไฟฟ<า (๑๘๔๐–๑๙๔๐) และยุค

อิเล็กทรอนิกสX (๑๙๔๐–ป�จจุบัน)  

สารสนเทศยังเปjนความรูFที่ไดFจากการเก็บรวบรวม และการวิเคราะหXขFอมูลที่สามารถ

นำมาใชFประกอบการตัดสินไดF ยังเปjนการรวบรวมองคXประกอบตMาง ๆ (ขFอมูล การประมวลผล  

การเชื่อมโยงเครือขMาย) เพื่อนำเขFา (Input) สูMรูปแบบใด ๆ แลFวนำมาผMานกระบวนการบางอยMาง 

(Process) ที ่อาจใชFคอมพิวเตอรXชMวยเพื ่อเรียบเรียงเปลี ่ยนแปลงและจัดเก็บเพื ่อใหFไดFผลลัพธX 

(Output) คือ สารสนเทศที่สามารถใชFสนับสนุนการตัดสินใจไดF๓๘ และยังเกี่ยวขFองกับเกี่ยวขFองกับ

กระบวนการจัดหา การจัดเก็บประมวลผล และเผยแพรMสารสนเทศ ซึ่งในป�จจุบันหนMวยงานตMาง ๆ  

ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดFนำเทคโนโลยีไปประยุกตXใชFกันอยMางกวFางขวาง งานประยุกตXที่สำคัญอยMาง

หนึ่งคือ การสรFางระบบสารสนเทศแบบตMาง ๆ มีการนำเครื่องมือและอุปกรณX เชMน คอมพิวเตอรX 

ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมไปใชFในหนMวยงานหรือธุรกิจตMาง ๆ มุMงไปที่การคิดคFนอยMางสะดวก 

รวดเร็ว รวมถึงการจัดทำรายงาน ตลอดจนการจัดทำผลลัพธXของขFอมูลใหFสามารถคFนหาไดFอยMางมี

ประสิทธิภาพ๓๙ 

คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี ประกอบดFวย ๑) ดFานเนื้อหา (Content) คุณลักษณะ 

ของสารสนเทศที่ดีทางดFานเนื้อหาตFองไมMมีขFอผิดพลาด มีความสัมพันธXกับความตFองการใชF เนื้อหา 
 

๓๖ Butler, Jeremy G. , A History of Information Technology and Systems, University 

of Arizona, [online], Search:  https://tcf.ua.edu/AZ/ITHistoryOutline.htm [August 10, 2018]. 
๓๗ Leavitt, Harold J.; Whisler, Thomas L, “Management in the 1980s”, Harvard Business 

Review, Vol 11 (1958): 132. 
๓๘  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, คัมภีรDการวิเคราะหDและออกแบบระบบ, พิมพXครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:  

เคทีพี คอมพX แอนดX คอนซัลทX, ๒๕๔๖), หนFา ๒๘๑-๒๘๒. 
๓๙  สุกิจจา พงษXสุวรรณ, “การยอมรับของบุคลากรที่มีตMอการพัฒนาสถานบันการศึกษาไปสูMคณะ

อิเล็กทรอนิกสX: กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรX มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรX วิทยาเขตบางเขน”, ปริญญาศิลป 

ศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชารัฐศาสตรD, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรX, ๒๕๔๗), หนFา ๗. 



๖๘ 

 

มีความถูกตFองครบถFวน มีความนMาเชื่อถือ ตรวจสอบไดFและไดFสารสนเทศเฉพาะที่ตFองการใชF ๒) ดFาน

เวลา (Time) สารสนเทศที่ดีจะตFองใชFไดFทันทีที ่ตFองการและเปjนป�จจุบัน สามารถบMงบอก อดีต 

ป�จจุบันและอนาคตไดF ๓) ดFานรูปแบบ (Format) จะตFองอยูMในรูปแบบที่เขFาใจงMาย มีรายละเอียด 

ในระดับที ่ตFองการเพื ่อใชFนำเสนอไดF โดยสื ่อที ่ใชFสามารถยืดหยุ Mนและประหยัด และ ๔) ดFาน

กระบวนการ (Process) สามารถเขFาถึงไดFงMาย เนFนการมีสMวนรMวมและการเช่ือมโยงของขFอมูล 

การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใหFใชFประโยชนXไดFตรงตามวัตถุประสงคXจำเปjนตFองอาศัย

วิทยาการตMาง ๆ มาชMวย แนวทางการจัดทำจะแบMงออกเปjน ๒ แนวทางคือ ดFานเทคนิค และดFาน

พฤติกรรม ซ่ึงระบบสารสนเทศจะถูกจัดเปjนระบบเทคนิคสังคม (Sociotechnical Systems) 

๑) วิทยาการดFานเทคนิค ท่ีเก่ียวขFอง คือ 

๑.๑) วิทยาการคอมพิวเตอรX (Computer Science) ไดFแกM ทฤษฎีหลักการ

คำนวณ วิธีการจัดเก็บและเขFาถึงขFอมูลอยMางมีประสิทธิภาพ เปjนตFน 

๑.๒) วิทยาการจัดการ (Management Science) เชMน การพัฒนารูปแบบการ

ตัดสินใจและการจัดการตMาง ๆ  

๑.๓) การวิจัยดำเนินการ (Operations† Research) จะเนFนเทคนิควิธีการทาง

คณิตศาสตรXในการคำนวณหาตัวแปรท่ีใหFประโยชนXสูงสุดในการปฏิบัติงานขององคXการ เชMน การขนสMง

สินคFา การควบคุมวัสดุคงคลัง และตFนทุนการขนสMง เปjนตFน 

๒) วิทยาการดFานพฤติกรรมท่ีเก่ียวขFอง คือ 

๒.๑) สังคมวิทยา (Sociology) จะพิจารณาดFาน คน กลุMมคน หรือองคXการท่ี

เก่ียวขFองกับการพัฒนาระบบและผลกระทบท่ีไดFรับ 

๒.๒) จิตวิทยา (Psychology) จะมองถึงระบบสารสนเทศอยMางเปjนทางการน้ัน

ไดFถูก ผูFมีอำนาจในการตัดสินใจ เขFาใจ และใชFอยMางไร 

๒.๓) เศรษฐศาสตรX (Economics) จะเกี่ยวขFองกับผลกระทบของระบบที่ตFอง

ใชFตFนทุนและการควบคุมในองคXการ และในตลาดอยMางไร 

อาจกลMาวไดFวMา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนำเทคโนโลยีมาใชFในการจัดกระทำขFอมูล  

ประมวลผลขFอมูลอยMางเปjนระเบียบแบบแผน อันนำมาซึ่งขFอความรูFที่ประมวลไดFจากขFอมูลตMาง ๆ ท่ี

เกี่ยวขFองในเรื่องนั้น จนไดFขFอสรุปเปjนขFอความรูFสามารถนำไปใชFประโยชนXไดFตามวัตถุประสงคXท่ี

ตFองการ รวมถึงเปjนการประยุกตXใชFเทคโนโลยีซ่ึงประกอบดFวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอรX และเทคโนโลยี

สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเปjนเทคโนโลยีที ่จำเปjนตMอกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศตั้งแตMการ

แสวงหา การวิเคราะหX การประมวลผล การจัดการ การจัดเก็บ การเรียกใชF การแลกเปลี่ยน และ

เผยแพรMสารสนเทศดFวยระบบอิเล็กทรอนิกสX ซึ่งอาจจะอยูMในรูปแบบของภาพ เสียง ตัวอักษร หรือ



๖๙ 

 

ภาพเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดFานความถูกตFอง ความแมMนยา และความรวดเร็วทันตMอการ

นำมาใชFประโยชนX สามารถเช่ือมตMอสารสนเทศถึงกันไดF 

๒.๕.๒ กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศประกอบดFวยกระบวนการทำงานหลัก ๆ ดังตMอไปน้ี๔๐  

๑) การนำเขFาขFอมูล (Input) เปjนการนำขFอมูลดิบ (Data) ที่ไดFจากการเก็บรวบรวม

เขFาสูMระบบ เพื่อนำไปประมวลผลใหFเปjนสารสนเทศ เชMน การบันทึกการขายรายวัน บันทึกคะแนนเก็บ

ของนักเรียน ฯลฯ 

๒) การประมวลผลขFอมูล (Process) เปjนการคิด คำนวณ หรือเปลี่ยนแปลงขFอมูล

ดิบใหFเปjนสารสนเทศ อาจทำไดFดFวยการเรียงลำดับ การคำนวณ การจัดรูปแบบ และการเปรียบเทียบ

ตัวอยMางการประมวลผล เชMน การคำนวณรายไดFของผู Fปกครอง การนับจำนวนวันหยุดราชการ 

บนปฏิทิน ฯลฯ 

๓) การแสดงผล (Output) เปjนการนำผลลัพธXที่ไดFจากการประมวลผลมาแสดงใน

รูปแบบท่ีผูFใชFตFองการ เพ่ือสMงเสริมหรือชMวยในการตัดสินใจ 

๔) การจัดเก็บขFอมูล (Storage) เปjนการจัดเก็บขFอมูลดิบหรือสารสนเทศทั้งหมด 

ที่เกี่ยวขFองกับระบบสารสนเทศ เนื่องจากการนำขFอมูลดิบเขFาสูMระบบมีการจัดเก็บจนถึงระยะยาว

ระยะหน่ึงแลFวจึงนำไปประมวลผลถึงระยะยาวระยะหน่ึงแลFวจึงนำไปประมวลผล 

องคXประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศมี ๕ สMวน คือ ๑) ฮารXดแวรX (เครื่องจักร) ๒) 

ซอฟตXแวรX ๓) ขFอมูล ๔) บุคลากร และ ๕) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน สMวนประกอบท้ัง ๕ สMวนน้ีทำใหFเกิด

สารสนเทศไดF หากขาดสMวนประกอบใด หรือสMวนประกอบใดไมMสมบูรณX ก็อาจทำใหFระบบสารสนเทศ 

ไมMสมบูรณX เชMน ใชFเครื่องคอมพิวเตอรXไมMเหมาะสมกับงาน ก็จะทำใหFงานลMาชFา ไมMทันตMอการใชFงาน 

การดำเนินการระบบสารสนเทศจึงตFองใหFความสำคัญกับสMวนประกอบท้ัง ๕ น้ี 

๑) ฮารXดแวรX (Hardware) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรXซึ่งเปjนเครื่องมือที่ชMวยในการ

จัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอรXชMวยประมวลผล คัดเลือก คำนวณ หรือพิมพXรายงาน ผลตามที่ตFองการ 

คอมพิวเตอรXเปjนอุปกรณXที ่ทำงานไดFรวดเร็ว มีความแมMนยำในการทำงาน และทำงานไดFตMอเนื ่อง 

คอมพิวเตอรXและอุปกรณXตMาง ๆ  

๒) ซอฟตXแวรX (Software) หมายถึง ลำดับขั ้นตอนคำสั ่งใหFเครื ่องคอมพิวเตอรX 

ทำงานตามวัตถุประสงคXที่วางไวF ซอฟตXแวรX จึงหมายถึงชุดคำสั่งที่เรียง เปjนลำดับขั้นตอนสั่งใหF

 
๔๐ โอภาส เอี่ยมสิริวงคX, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม), Management 

Information System : Mis, หนFา ๓๕-๓๗, กรุงเทพฯ : โรงพิมพX บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๖๐ 



๗๐ 

 

คอมพิวเตอรXทำงานตามตFองการ และประมวลผลเพื่อใหFไดFสารสนเทศที่ตFองการ ซอฟตXแวรXหรือ

ชุดคำส่ังคอมพิวเตอรX แบMงออกเปjน ๒ ประเภท คือ 

๒.๑) ซอฟตXแวรXระบบ หมายถึง ซอฟตXแวรXที่ใชFจัดการกับระบบคอมพิวเตอรX 

และอุปกรณXตMาง ๆ ที่มีอยูMในระบบ เชMน ระบบปฏิบัติการวินโดวXส ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติ 

การยูนิกซX 

๒.๒) ซอฟตXแวรXประยุกตX ซอฟตXแวรXที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชFงานดFานตMาง ๆ ตาม

ความตFองการของผูFใชF เชMน ซอฟตXแวรXกราฟ¬ก ซอฟตXแวรXประมวลคำ ซอฟตXแวรXตารางทำงาน  

๓) ขFอมูล (Data) เปjนวัตถุดิบที่ทำใหFเกิดสารสนเทศ ขFอมูลที่เปjนวัตถุดิบจะตMางกัน 

ขึ ้นกับสารสนเทศที่ตFองการ เชMน ในสถานศึกษามักจะตFองการ สารสนเทศที่เกี ่ยวขFองกับขFอมูล

นักเรียน ขFอมูลผลการเรียน ขFอมูลอาจารยX ขFอมูลการใชFจMายตMาง ๆ ขFอมูลเปjนสิ่งที่สำคัญประการหน่ึง

ท่ีมีบทบาทตMอการใหFเกิดสารสนเทศ 

๔) บุคลากร (People Ware) เปjนสMวนประกอบที่สำคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรูF 

ความสามารถ และเขFาใจวิธีการใหFไดFมาซึ่งสารสนเทศ จะเปjนผูFดำเนินการ ในการทำงานทั้งหมด 

บุคลากรจึงตFองมีความรูFความเขFาใจในการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรภายในองคXกรเปjน

สMวนประกอบที่จะทำใหFเกิด ระบบสารสนเทศดFวยกันทุกคน เชMน รFานขายสินคFาแหMงหนึ่ง บุคลากรท่ี

ดำเนินการในรFานคFาทุกคน ต้ังแตMผูFจัดการถึงพนักงานขาย เปjนสMวนประกอบท่ีจะทำใหFเกิดสารสนเทศไดF 

 ๕) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เปjนระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาขFอมูลใหFอยูMในรูปแบบที่จะทำใหFเปjนสารสนเทศไดF เชMน กำหนดใหF มี

การป<อนขFอมูลทุกวัน ป<อนขFอมูลใหFทันตามกำหนดเวลา มีการแกFไขขFอมูลใหFถูกตFองอยู Mเสมอ 

กำหนดเวลาในการประมวลผล การทำรายงาน การดำเนินการตMาง ๆ ตFองมีขั้นตอน หากขั้นตอนใดมี

ป�ญหาระบบก็จะมีป�ญหาดFวย เพราะทุกข้ันตอนมีผลตMอระบบสารสนเทศ 

๒.๕.๓ ประเภทของระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศสามารถ จำแนกไดFตามลักษณะการดำเนินงานไดFดังน้ี๔๑ 

๑) ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS: Transaction Processing 

Systems) เปjนระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลขFอมูลที่เกิดจาก ธุรกรรมหรือการ

ปฏิบัติงานประจำหรืองานขั้นพื้นฐานขององคXการ เชMน การซื้อขายสินคFา การบันทึกจำนวนวัสดุคง

คลัง เม่ือใดก็ตามท่ีมีการทำธุรกรรมหรือปฏิบัติงานในลักษณะดังกลMาวขFอมูลท่ีเก่ียวขFองจะเกิดข้ึนทันที 

 
๔๑ โอภาส เอี่ยมสิริวงคX, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงเพิม่เติม) , Management 

Information System : Mis, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพX บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๖๐), หนFา ๙๕-๑๑๐. 
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เชMน ทุกครั้งที่มีการขายสินคFา ขFอมูลที่เกิดขึ้นก็คือ ชื่อลูกคFา ประเภทของลูกคFา จำนวนและราคาของ

สินคFาท่ีขายไป รวมท้ังวิธีการชำระเงินของลูกคFา 

๒) ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ (MIS: Management Information System)  

เปjนระบบที่ใหFสารสนเทศที่ผูFบริหารตFองการ เพื่อใหFสามารถทำงานไดFอยMางมีประสิทธิภาพ โดยการ

รวมทั ้งสารสนเทศภายในและภายนอกสารสนเทศที ่เกี ่ยวพันกับองคXกรทั ้งในอดีตและป�จจุบัน 

นอกจากนี้ระบบนี้จะตFองใหFสารสนเทศในชMวงเวลาที่เปjนประโยชนX เพื่อใหFผูFบริหารสามารถตัดสินใจ 

ในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององคXกรไดFอยMาง ถูกตFอง แมFวMาผูFบริหารที่จะไดFรับ

ประโยชนXจากระบบนี้สูงสุดคือผูFบริหารระดับกลาง แตMโดยพื้นฐานของระบบนี้แลFวจะเปjนระบบ 

ที่สามารถสนับสนุนขFอมูลใหFผูFบริหารทั้งสาม ระดับ คือทั้งผูFบริหารระดับตFน ผูFบริหารระดับกลาง และ

ผูFบริหารระดับสูง โดยระบบนี้จะใหFรายงานที่สรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานขFอมูลทั้งหมดของ

บริษัท 

๓) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS: Decision Support System) เปjนระบบ 

ที่พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับหนึ่ง เนื่องจาก ถึงแมFวMาผูFที่มีหนFาที่ในการตัดสินใจจะสามารถ 

ใชFประสบการณXหรือใชFขFอมูลที่มีอยูMแลFวในระบบเอ็มไอเอส ของบริษัท สำหรับทำการตัดสินใจไดFอยMาง

มีประสิทธิภาพในงานปกติ แตMบMอยครั้งที่ผู Fตัดสินใจ โดยเฉพาะอยMางยิ่งผูFบริหารในระดับสูง และ

ระดับกลางจะเผชิญกับการตัดสินใจที่ประกอบดFวยป�จจัยที่ซับซFอนเกินกวMาความสามารถของมนุษยX 

ที่จะประมวล เขFาดFวยกันไดFอยMางถูกตFอง จักทำใหFเกิดระบบนี้ขึ ้น ซึ่งเปjนระบบที่สนับสนุนความ

ตFองการเฉพาะของผูFบริหารแตMละคน (Made by order) ในหลาย ๆ สถานการณX ระบบน้ีมีหนFาท่ีชMวย

ใหFการตัดสินใจเปjนไปไดFอยMางสะดวก  

๔) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ Mม (GDSS: Group Decision Support 

System) เปjนระบบยMอยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

จะชMวยผูFบริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณXหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไมMมีโครงสรFางแนMนอน หรือ 

กึ่งโครงสรFาง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใชFกับบุคคลเดียวหรือชMวยสนับสนุนการตัดสินใจ 

เปjนกลุMม นอกจากน้ัน ยังมีระบบสนับสนุนผูFบริหารเพ่ือชMวยผูFบริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธX 

๕) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรX (GIS: Geographic Information System) ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรX หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการทำงาน

เกี่ยวกับขFอมูลในเชิงพื้นที่ดFวยระบบคอมพิวเตอรX ที่ใชFกำหนดขFอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธX

กับตำแหนMงในเชิงพื้นที่ เชMน ที่อยูM บFานเลขที่ สัมพันธXกับตำแหนMงในแผนที่ ตำแหนMง เสFนรุFง เสFนแวง 

ขFอมูลและแผนที่ใน GIS เปjนระบบขFอมูลสารสนเทศที่อยูMในรูปของตารางขFอมูล และฐานขFอมูลที่มี

สMวนสัมพันธXกับขFอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ ่งรูปแบบและความสัมพันธXของขFอมูลเชิงพื้นท่ี

ทั ้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะหXดFวย GIS และทำใหFสื ่อความหมายในเรื ่องการเปลี่ยนแปลง 
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ที่สัมพันธXกับเวลาไดF เชMน การแพรMขยายของโรคระบาด การเคลื่อนยFาย ถิ่นฐาน การบุกรุกทำลาย  

การเปลี่ยนแปลงของการใชFพื้นที่ ฯลฯ ขFอมูลเหลMานี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทำใหFสามารถแปล และ 

ส่ือความหมาย ใชFงานไดFงMาย  

๖) ระบบสารสนเทศเพื่อผูFบริหารระดับสูง (EIS: Executive Information System) 

เปjนระบบที่สรFางขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศ และการตัดสินใจสำหรับผูFบริหารระดับสูงโดยเฉพาะ 

หรือสามารถกลMาวไดFวMาระบบน้ีคือสMวนหน่ึงของ DSS ท่ีแยกออกมา เพ่ือเนFนการใหFสารสนเทศท่ีสำคัญ

ตMอการบริการแกMผูFบริหาร 

๗) ป�ญญาประดิษฐX (AI : Artificial Intelligence) ระบบที่ทำใหFเครื่องคอมพิวเตอรX

กลายเปjนผูFชำนาญการในสาขาใดสาขาหนึ่ง คลFายกับมนุษยX ระบบผูFเชี่ยวชาญมีสMวนคลFายคลึงกับ

ระบบอื่น ๆ คือ เปjนระบบคอมพิวเตอรXท่ีชMวยผูFบริหารแกFไขป�ญหาหรือทำการตัดสินใจไดFดีข้ึน อยMางไร

ก็ดีระบบผูFเชี่ยวชาญจะแตกตMางกับระบบอื่นอยูMมาก เนื่องจากระบบผูFเชี่ยวชาญจะเกี่ยวขFองกับการ

จัดการความรูF (Knowledge) มากกวMาสารสนเทศ และถูกออกแบบใหFชMวยในการตัดสินใจโดยใชFวิธี

เด ียวก ับผ ู F เช ี ่ยวชาญที ่มน ุษย Xโดยใช Fหล ักการทำงานดFวยระบบป�ญญาประดิษฐ X (Artificial 

Intelligence) 

๘) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OAS: Office Automation System) เปjนระบบที่ใชF

บุคลากรนFอยที่สุด โดยอาศัยเครื ่องมือแบบอัตโนมัติและระบบสื่อสารเชื ่องโยงขMาวสารระหวMาง

เครื่องมือเหลMานั้นเขFาดFวยกัน QAS มีจุดมุMงหมายใหFเปjนระบบที่ไมMใชFกระดาษ (Paperless System) 

สMงขMาว สารถึงกันดFวยขFอมูลอิเล็กทรอนิกสX (Electronic Data Interchange) แทน ซึ่งมีรูปแบบใน

การใชFงาน ๒ ลักษณะคือ 

๘.๑) รูปแบบของระบบงานพิมพXและการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกสX 

(Electronic Publishing & Processing System) ไดFแกMการสื่อสารดFวยขFอความ รูปภาพ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกสX (Electronic Mail: E-Mail) โทรสาร (FAX) หรือเสียงอิเล็กทรอนิกสX (Voice Mail) 

เปjนตFน 

๘.๒) รูปแบบการประชุมทางไกลดFวยระบบอิเล็กทรอนิกสX (Electronic 

Meeting System) เปjนเทคนิคที่ทำใหFกลุMมคนทั่วโลกสามารถติดตMอสื่อสารกันไดF คลFายการพูดคุยกัน

โดยตรง เชMน การประชุมทางไกลแบบมีแตMเสียง (Audio Conferencing) การประชุมทางไกลแบบมี

ทั ้งภาพและเสียง (Video Conferencing) หรือทั ้งจดหมายอิเล็กทรอนิกสX โทรสาร และเสียง

อิเล็กทรอนิกสXรวมกัน เปjนตFน 

อาจกลMาวไดFวMาระบบสารสนเทศเปjนระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวล

ขFอมูลที่เกิดจาก ธุรกรรมหรือการปฏิบัติงานประจำหรืองานขั้นพื้นฐานขององคXการ เชMน การซื้อขาย

สินคFา การบันทึกจำนวนวัสดุคงคลัง เมื่อใดก็ตามที่มีการทำธุรกรรมหรือปฏิบัติงานในลักษณะดังกลMาว
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ขFอมูลที่เกี่ยวขFองจะเกิดขึ้นทันที คือ ระบบที่ใหFสารสนเทศที่ผูFบริหารตFองการ เพื่อใหFสามารทำงาน  

ไดFอยMางมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศภายในและภายนอกสารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองคXกร

ทั้งในอดีตและป�จจุบัน นอกจากนี้ระบบนี้จะตFองใหFสารสนเทศในชMวงเวลาที่เปjนประโยชนX เพื่อใหF

ผูFบริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององคXกรไดFอยMางถูกตFอง  

๒.๖ ข:อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานพยาบาล ประกอบดFวย โรงพยาบาลศูนยX ๑ แหMง 

โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แหMง โรงพยาบาลชุมชน ๑๔ แหMง โรงพยาบาลเอกชน ๕ แหMง โรงพยาบาล

สMงเสริมสุขภาพตำบล ๒๐๙ แหMง ศูนยXสุขภาพชุมชนเมือง ๑๑ แหMง สถานีอนามัยในสังกัดเทศบาล ๑ 

แหMง สถานพยาบาลสาธารณสุข ๒๒๘ แหMง รวมจำนวนเตียง ๑,๑๒๒ เตียง มีบุคลากรดFานสาธารณสุข 

ประกอบดFวย นักวิชาการสาธารณสุข ๒๖๕ คน เจFาพนักงานสาธารณสุข ๑๕๐ คน พยาบาลวิชาชีพ 

๑๘๓ คน แพทยXแผนไทย ๗ คน เจFาพนักงานทันตสาธารณสุข/นักวิชาการทันตแพทยX ๗๐ คน  

รวม ๖๗๕ คน อัตราสMวนแพทยXตMอจำนวนประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทMากับ ๑: ๔,๔๗๕ คน 

ขณะเดียวกันหากพิจารณาจากสถานการณX ปh ๒๕๖๑๔๒ พบวMา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากร

อายุ ๖๐ ปhขึ้นไปจำนวน ๑๔๐,๕๖๔ คน คิดเปjนรFอยละ ๑๗.๓๑ ถือไดFวMาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำลังเขFาสู MการเปjนสังคมผูFสูงอายุ (Aging Society) และหากจำแนกเปjนรายอำเภอจะพบวMามี ๕ 

อำเภอ (บางบาล, บางปะหัน, ผักไหM, มหาราช, บFานแพรก) ท่ีเปjนสังคมผูFสูงอายุ (Aged Society) แลFว

เน่ืองจากมีผูFสูงอายุ มากกวMารFอยละ ๒๐๔๓  

แนวทางการดำเนินงาน กลุMมวัยสูงอายุมีแนวทางหลักประกอบดFวย 

๑) การคัดกรองสุขภาพผู:สูงอายุ เพ่ือคFนหาป�ญหาสุขภาพ ๓ ประเด็นประกอบดFวย  

๑.๑) คัดกรองโรคที่เปjนป�ญหาสำคัญในวัยสูงอายุเชMนเบาหวานความดันโลหิตสูง ตา

ตFอกระจก ป�ญหาชMองปาก โรคซึมเศรFา โรคหัวใจและหลอดเลือด เปjนตFน  

๑.๒) คัดกรองกลุMมอาการสูงอายุซึ่งเปjนกลุMมอาการที่มาพรFอมกับอายุที่มากขึ้น เชMน 

สมองเส่ือม การกล้ันป�สสาวะ ขFอเขMาเส่ือม การหกลFม นอนไมMหลับ เปjนตFน  

๑.๓) คัดกรองสมรรถนะในการใชFชีวิตประจำวัน (ADL : Activity Daily Living) เชMน 

การเดิน/เคล่ือนไหว การใชFหFองน้ำ การรับประทานอาหาร การใสMเส้ือผFา เปjนตFน  

 
๔๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, “รายงานประจำป� ๒๕๖๑”, [ออนไลนX], 

แ ห ล M ง ท ี ่ ม า :  https://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/subblocks/FullReport2561.pdf [ ๑ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑]. 
๔๓ Aging society = ผูสู้งอายุ ๖๐ ปีขึVนไปมากกว่ารอ้ยละ ๑๐ Aged Society = ผูสู้งอายุ ๖๐ ปี

ขึVนไปมากกวา่ รอ้ยละ ๒๐ 



๗๔ 

 

๒) การพัฒนาหนyวยบริการ (โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล) เพ่ือ

รองรับ ผูFสูงอายุที่คัดกรองสุขภาพแลFวพบป�ญหาที่ตFองไดFรับการชMวยเหลือทั้งดFานสMงเสริมสุขภาพ และ

รักษาพยาบาล โดยสMงเสริมใหFมีคลินิกผูFสูงอายุในโรงพยาบาลที่มีความพรFอม นำรMองในโรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลวังนFอย และโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลบMอตาโลM อำเภอวังนFอย  

๓) การสyงเสริมความเข:มแข็งของชุมชน เพื ่อรองรับสังคมผูFสูงอายุ โดยเป<าหมาย

ประกอบดFวย การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) เพื่อสรFางความรMวมมือ

ในระดับชุมชน เตรียมรับการเขFาสูMสังคมผูFสูงอายุ สMงเสริมรูปธรรมและความตMอเน่ืองของชมรมผูFสูงอายุ

ในระดับตำบล ใหFครอบคลุม ๒๐๙ ตำบล โดยมีเกณฑXชมรมผูFสูงอายุคุณภาพเปjนแนวทางการพัฒนา 

สMงเสริมใหFมี “วัดสMงเสริมสุขภาพ” ใหFเปjนสถานที่สำคัญในชุมชนซึ่งเปjนศูนยXรวมผูFสูงอายุ ดFานจิตใจ 

และเปjนแบบอยMางของสถานท่ีสMวนกลางท่ีมีมาตรฐานดFานความสะอาด ปลอดภัยรองรับผูFสูงอายุไดF  

ตารางท่ี ๒.๓ การคัดกรองผูFสูงอายุตามสมรรถนะ (ADL : Activity Daily Living) 

ลำดับ อำเภอ ผู:สูงอาย ุ

(HDC) 

คัดกรอง ADL  

กลุyม ๑ 

ร:อยละ ADL 

กลุyม ๒ 

ร:อย

ละ 

ADL 

กลุyม ๓ 

ร:อยละ 

๑ พระนครศรีอยุธยา ๒๕,๑๗๑ ๑๑,๘๔๔ ๑๑,๓๙๔ ๙๖.๒๐ ๓๔๑ ๒.๘๗ ๑๐๙ ๐.๙๒ 

๒ ทMาเรือ ๘,๑๐๘ ๖,๘๙๗ ๖,๕๓๐ ๙๔.๖๗ ๓๒๔ ๔.๖๙ ๔๓ ๐๖๒ 

๓ นครหลวง ๕,๓๔๕ ๕,๐๙๙ ๔,๙๒๐ ๙๖.๔๘ ๑๓๓ ๒.๖๐ ๔๖ ๐.๙๐ 

๔ บางไทร ๗,๒๐๓ ๖,๖๓๖ ๖,๒๘๗ ๙๔.๗๔ ๒๘๙ ๔.๓๕ ๖๐ ๐.๙๐ 

๕ บางบาล ๖,๑๕๘ ๕,๙๒๘ ๕,๖๘๐ ๙๕.๘๑ ๑๙๐ ๓.๒๐ ๕๘ ๐.๙๗ 

๖ บางปะอิน ๑๒,๒๒๔ ๑๑,๑๕๘ ๑๐,๘๘๓ ๙๗.๕๓ ๒๐๘ ๑.๘๖ ๖๗ ๐.๖๐ 

๗ บางปะหัน ๗,๑๐๔ ๖,๖๑๘ ๖,๔๒๕ ๙๗.๐๘ ๑๕๒ ๒.๒๙ ๔๑ ๐.๖๑ 

๘ ผักไหM ๖๙,๙๙๓ ๖,๕๖๙ ๖,๓๔๖ ๙๖.๖๐ ๑๘๒ ๒.๗๗ ๔๑ ๐.๖๒ 

๙ ภาช ี ๕,๓๗๘ ๔,๗๘๒ ๔,๖๓๙ ๙๗.๐๐ ๙๗ ๒.๐๒ ๔๖ ๐.๙๖ 

๑๐ ลาดบัวหลวง ๕,๐๒๔ ๔,๓๘๔ ๔,๒๑๑ ๙๕.๙๘ ๑๒๓ ๒.๘๐ ๕๐ ๑.๑๔ 

๑๑ วังนFอย ๘,๐๘๘ ๗,๓๒๖ ๗,๑๓๕ ๙๗.๓๙ ๑๔๘ ๒.๐๒ ๕๓ ๐.๗๒ 

๑๒ เสนา ๑๐,๗๗๑ ๗,๙๕๓ ๗,๓๖๖ ๙๒.๖๑ ๕๐๗ ๖.๓๗ ๘๐ ๑.๐๐ 

๑๓ บางซFาย ๓,๑๑๙ ๒,๙๓๕ ๒,๗๑๓ ๙๒.๔๓ ๒๐๓ ๖.๙๑ ๑๙ ๐.๖๔ 

๑๔ อุทัย ๖,๗๖๔ ๕,๙๘๗ ๕,๖๙๕ ๙๕.๑๒ ๒๒๔ ๓.๗๔ ๖๘ ๑.๑๓ 

๑๕ มหาราช ๔,๑๓๕ ๓,๙๓๙ ๓,๗๑๐ ๙๔.๑๘ ๑๘๔ ๔.๖๗ ๔๕ ๑.๑๔ 

๑๖ บFานแพรก ๑,๖๖๗ ๑,๖๒๘ ๑,๕๓๔ ๙๔.๒๒ ๗๓ ๔.๔๘ ๒๑ ๑.๒๘ 

รวม ๑๒๓,๒๕๒ ๙๙,๖๘๓ ๙๕,๔๖๘ ๙๕.๗๗ ๓,๓๗๘ ๓.๓๘ ๘๓๗ ๐.๘๔ 

 

หนMวยบริการสาธารณสุข สามารถคัดกรองผูFสูงอายุตามสมรรถนะ (ADL) ไดFครอบคลุม

รFอยละ ๘๐.๘๗ โดยเปjนกลุMมท่ีสามารถดูแลตนเองไดF (กลุMมติดสังคม) รFอยละ ๙๕.๗๗ เปjนกลุMมท่ีเริ่มมี

โรคประจำตัวความคลMองตัวในการดำเนินชีวิตลดลง (กลุMมติดบFาน) รFอยละ ๓.๓๘ และเปjนกลุMมท่ี



๗๕ 

 

ชMวยเหลือตนเองไมMไดFตFองพึ่งพาคนอื่น (กลุMมติดเตียง) รFอยละ ๐.๘๔ และเมื่อรวมกลุMมผูFสูงอายุที่ตFอง

พ่ึงพิง (ติดบFาน+ติดเตียง) พบวMาคิดเปjนรFอยละ ๔.๒๒ 

ตารางท่ี ๒.๔ การคัดกรองโรคท่ีพบบMอยในผูFสูงอายุ (ความดันโลหิต) 

ลำดับ อำเภอ ผู:สูงอาย(ุHDC) ความดันโลหิต       

คัดกรอง ปกต ิ เสี่ยง เสี่ยงสูง 

๑ พระนครศรีอยุธยา ๒๕,๑๗๑ ๖,๖๒๐ ๕,๗๐๐ ๘๓๑ ๘๙ 

๒ ทMาเรือ ๘,๑๐๘ ๓,๑๓๗ ๒,๐๔๕ ๗๙๕ ๒๙๗ 

๓ นครหลวง ๕,๓๔๕ ๒,๒๖๕ ๑,๖๙๐ ๔๗๙ ๙๖ 

๔ บางไทร ๗,๒๐๓ ๒,๘๖๕ ๑,๗๘๙ ๘๙๐ ๑๘๖ 

๕ บางบาล ๖,๑๕๘ ๒,๕๖๗ ๑,๔๖๗ ๙๕๘ ๑๔๒ 

๖ บางปะอิน ๑๒,๒๒๔ ๕,๙๒๓ ๓,๙๗๕ ๑,๗๔๙ ๑๙๙ 

๗ บางปะหัน ๗,๑๐๔ ๒,๖๘๙ ๑,๒๙๖ ๑,๑๙๑ ๒๐๒ 

๘ ผักไหM ๖๙,๙๙๓ ๒,๘๕๑ ๑,๗๗๐ ๙๐๑ ๑๘๐ 

๙ ภาชี ๕,๓๗๘ ๒,๓๕๘ ๒,๑๑๗ ๒๑๗ ๒๔ 

๑๐ ลาดบัวหลวง ๕,๐๒๔ ๑,๙๓๑ ๙๒๕ ๘๙๐ ๑๑๖ 

๑๑ วังนFอย ๘,๐๘๘ ๓,๑๙๘ ๒,๓๘๘ ๗๒๙ ๘๑ 

๑๒ เสนา ๑๐,๗๗๑ ๓,๖๔๖ ๑,๒๖๕ ๒,๑๕๑ ๒๓๐ 

๑๓ บางซFาย ๓,๑๑๙ ๑,๓๖๔ ๘๕๔ ๔๑๓ ๙๗ 

๑๔ อุทัย ๖,๗๖๔ ๒,๑๙๐ ๑,๔๒๓ ๖๒๐ ๑๔๗ 

๑๕ มหาราช ๔,๑๓๕ ๑,๙๒๗ ๑,๓๔๙ ๕๑๓ ๖๕ 

๑๖ บFานแพรก ๑,๖๖๗ ๕๘๙ ๓๑๖ ๒๒๕ ๔๘ 

รวม ๑๒๓,๒๕๒ ๔๖,๑๒๐ ๓๐,๓๖๙ ๑๓,๕๕๒ ๒,๑๙๙ 

 

หนMวยบริการสาธารณสุข สามารถคัดกรองผูFสูงอายุที่เปjนความดันโลหิต ในปhงบประมาณ 

๒๕๖๑ จำนวนที่คัดกรอง ทั้งสิ้น ๔๖,๑๒๐ คน พบวMามีความดันโลหิตปกติจำนวน ๓๐,๓๖๙ คน มี

ภาวะเสี่ยงตMอการเปjนโรคความดันโลหิตจำนวน ๑๓,๕๕๒ คน และมีความเสี่ยงสูงที่จะเปjนโรคความ

ดันโลหิตจำนวน ๒,๑๙๙ คน  

 

 

 

 



๗๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ การคัดกรองโรคท่ีพบบMอยในผูFสูงอายุ (เบาหวาน) 

ลำดับ อำเภอ ผู:สูงอาย(ุHDC) 
เบาหวาน        

คัดกรอง ปกต ิ เสี่ยง เสี่ยงสูง 

๑ พระนครศรีอยุธยา ๒๕,๑๗๑ ๘,๗๗๘ ๘,๕๘๖ ๑๖๘ ๒๔ 

๒ ทMาเรือ ๘,๑๐๘ ๔,๘๑๓ ๔,๐๑๕ ๖๐๙ ๑๘๙ 

๓ นครหลวง ๕,๓๔๕ ๓,๖๑๒ ๓,๓๕๕ ๒๓๖ ๒๑ 

๔ บางไทร ๗,๒๐๓ ๔,๑๔๕ ๓,๔๙๗ ๕๙๑ ๕๗ 

๕ บางบาล ๖,๑๕๘ ๓,๐๘๗ ๒,๘๗๖ ๑๙๖ ๑๕ 

๖ บางปะอิน ๑๒,๒๒๔ ๗,๔๖๓ ๗,๐๘๓ ๓๕๕ ๒๕ 

๗ บางปะหัน ๗,๑๐๔ ๔,๒๗๖ ๓,๗๖๗ ๔๕๓ ๕๖ 

๘ ผักไหM ๖๙,๙๙๓ ๔,๒๕๘ ๓,๗๒๕ ๔๙๙ ๓๔ 

๙ ภาชี ๕,๓๗๘ ๓,๔๘๙ ๓,๒๘๑ ๑๘๖ ๒๒ 

๑๐ ลาดบัวหลวง ๕,๐๒๔ ๒,๘๙๖ ๒,๔๑๗ ๔๑๘ ๖๑ 

๑๑ วังนFอย ๘,๐๘๘ ๓,๘๒๓ ๓,๖๑๖ ๑๙๐ ๑๗ 

๑๒ เสนา ๑๐,๗๗๑ ๕,๖๓๙ ๔,๖๕๖ ๙๒๔ ๕๙ 

๑๓ บางซFาย ๓,๑๑๙ ๒,๒๔๐ ๒,๐๖๓ ๑๖๒ ๑๕ 

๑๔ อุทัย ๖,๗๖๔ ๒,๙๐๑ ๒,๕๕๘ ๒๘๘ ๕๕ 

๑๕ มหาราช ๔,๑๓๕ ๒,๗๕๖ ๒,๕๕๔ ๑๕๓ ๔๙ 

๑๖ บFานแพรก ๑,๖๖๗ ๑,๒๑๖ ๑,๑๖๓ ๔๙ ๔ 

รวม ๑๒๓,๒๕๒ ๖๕,๓๙๒ ๕๙,๒๑๒ ๕,๔๗๗ ๗๐๓ 

 

หนMวยบริการสาธารณสุข สามารถคัดกรองผูFสูงอายุที่เปjนเบาหวาน ในปhงบประมาณ 

๒๕๖๑ จำนวนที่คัดกรอง ทั้งสิ้น ๒๕,๓๙๒ คน พบวMามีสภาพรMางกายปกติจำนวน ๓๐,๓๖๙ คน มี

ภาวะเสี่ยงตMอการเปjนโรคเบาหวาน จำนวน ๑๓,๕๕๒ คน และมีความเสี่ยงสูงที่จะเปjนโรคเบาหวาน

จำนวน ๒,๑๙๙ คน  

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๖ จำนวนเจFาหนFาท่ี รพ.สต., อสม. และผูFสูงอายุ 

รพ.สต./ตำแหนyง เจ:าหน:าท่ี อสม. ผู:สูงอายุ รวม 

รพ.สต.บFานใหมM ๔ ๕๐ ๑,๖๓๒ ๑,๖๘๖ 

รพ.สต.ปากกราน ๓ ๖๘ ๑,๑๐๕ ๑,๑๗๖ 

รพ.สต.หันตรา ๓ ๔๑ ๑,๒๗๗ ๑.๓๑๒ 

รวม ๑๐ ๑๕๙ ๔,๐๑๔ ๔,๑๘๓ 

 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข:อง 

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวขFองเปjนการนำเอาผลงานของผูFอื่นที่พิจารณาวMาเปjนงานวิจัยท่ี

เก่ียวขFอง และสำคัญพรFอมทำการทบทวนวMามีใครทำการวิจัยเร่ืองท่ีใกลFเคียงท่ีผูFวิจัยทำการวิจัยหรือไมM 

และไดFผลการวิจัยเปjนอยMางไร เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับงานที่วิจัยที่ทำเพื่อใหFสามารถอธิบายงานวิจัย

ท่ีทำไดFอยMางเหมาะสมกับงานของผูFวิจัย พบวMา 

วัฒนา สวyางศรี และศิราณียD อินธรหนองไผy๔๔ ไดFศึกษาวิจัย “การพัฒนารูปแบบการ

สMงเสริมสุขภาพเพื่อป<องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหมMในชุมชน” พบวMา องคXประกอบที่สำคัญจาก

การดำเนินโครงการตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ๙ กิจกรรม ไดFแกM ๑) การทำประชาคมอยMางมีสMวนรMวม 

๒) การติดตามประเมินผล ๓) การวิเคราะหXและคFนขFอมูลใหFชุมชน ๔) การสรFางแรงบันดาลใจดFวย

การศึกษาดูงาน ๕) การใหFความรูF ๖) การทำดFวยใจ ๗) การวิเคราะหXกิจกรรม ๘) การเตรียมภาคี

เครือขMาย ๙) การเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งเรียกโดยรวมวMา “PE DM KHWAO Model” ภายหลังการ

พัฒนา พบวMา กลุMมตัวอยMางมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพในดFานการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย 

การจัดการอารมณXและความเครียดเพิ่มขึ้นมากกวMากMอนการพัฒนาอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

๐.๐๕ สMวนพฤติกรรมสุขภาพดFานการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลXเพิ่มขึ้นมากกวMากMอน

การพัฒนาอยMางไมMมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษา ช้ีชัดวMา รูปแบบการสMงเสริมสุขภาพเพื่อป<องกันโรคเบาหวานรายใหมMใน

ชุมชน “PE DM KHWAO” model ชMวยเพิ่มระบบการดูแลที่เหมาะสมโดยชุมชนและชMวยสMงเสริม

พฤติกรรมสุขภาพ ป�จจัยความสำเร็จของรูปแบบ คือ การมีสMวนรMวมดำเนินการโดยภาคประชาชนการ

สื่อสารและกระบวนการดำเนินงานที่เกิดจากแผนที่คิดรMวมกัน ซึ่งทำใหFเกิดการสMงเสริมสุขภาพท่ี

หลากหลาย และเปjนการป<องกันการเกิดผูFปวยเบาหวานรายใหมMในชุมชนอยMางมีสMวนรMวม 

 
๔๔ วัฒนา สวMางศรี และศิราณียX อินธรหนองไผM, “การพัฒนารูปแบบการสMงเสริมสุขภาพเพื่อป<องกัน

การเกิดโรคเบาหวานรายใหมMในชุมชน”, วารสารพยาบาลทหารบก, ปhที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘): 

๑๑๖. 



๗๘ 

 

สุนทร ยนตDตระกูล วัฒนา สวyางศรี และวิศรุดา ตีเมืองซ:าย๔๕ ไดFศึกษาวิจัย “การ

พัฒนารูปแบบการสMงเสริมสุขภาพประชาชนกลุMมเสียงเบาหวานของหนMวยบริการปฐมภูมิ ภายใตFการ

ขับเคลื่อนของระบบสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม” พบวMา ผลการพัฒนามี ๒ระดับคือ (๑) 

ระดับหนMวย-บริการปฐมภูมิมีกิจกรรมที่สำคัญ ๑๓ กิจกรรม และ (๒) ระดับอำเภอ มีกิจกรรมที่สำคัญ 

๑๐ กิจกรรม สMงผลใหFเกิดรูปแบบจากการพัฒนาเรียกวMา “๓ M-S-K-H model” ประกอบไปดFวย M: 

man คณะกรรมการดำเนินงาน management การบริหารจัดการคน เงิน สิ่งของ Monitoring การ

ติดตามอยMางตMอเนื ่อง S: social network participation การมีสMวนรMวมของภาคีเครือขMาย K: 

knowledge การพัฒนาความรูFและทักษะ H: health promotion การสMงเสริมสุขภาพภายหลังการ

พัฒนาพบวMากลุMมตัวอยMางทีเปjนกลุMมเสี่ยงเบาหวาน มีคMาเฉลี่ยดFานความรูF การรับรูFเพิ่มขึ้น และระดับ

น้ำตาลในเลือดมีคMาเฉลี่ยลดลงกวMากMอนการพัฒนาอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<๐.๐๕) ประเภทภาคี

เครือขMาย พบวMา คMาเฉลี่ยดFานบทบาทการมีสMวนรMวมและความพึงพอใจของภาคีเครือขMายเพิ่มขึ้นอยMาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<๐.๐๕) สรุปป�จจัยแหMงความสำเร็จในกระบวนการพัฒนาครั้งนี้ คือ DHS-L 

ประกอบดFวย D: district health system policy คือนโยบายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ชัดเจน H: 

health volunteer คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบFานมีสMวนรMวมเปjนแกนนำดFานสุขภาพใน

ชุมชน S: sharing คือการแบMงป�นทรัพยากรรMวมกัน และ L: learning มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูFอยMาง

ตMอเน่ือง 

สุมิตรา วิชา และคณะ๔๖ ไดFศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบเครือขMายบริการสุขภาพ 

สำหรับผูFสูงอายุกลุMมติดบFาน และกลุMมติดเตียง (กรณีศึกษาผูFสูงอายุกลุMมติดบFาน และกลุMมติดเตียง ใน

เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ฮMองหFา อ.แมMทะ จ.ลำปาง)” พบวMา  

๑. รูปแบบระบบการเครือขMายบริการสุขภาพสำหรับผูFสูงอายุกลุMมติดบFานและกลุMม

ติดเตียง ในพื้นที่ รับผิดชอบของ รพ.สต.ฮMองหFา หรือชุมชนฮMองหFา (หมูM ๑ หมูM ๖ หมูM ๗ และ หมูM ๘ 

ตำบลน้ำโจF อำเภอแมMทะ จังหวัดลำปาง ประกอบดFวย ๕ องคXประกอบ ไดFแกM (๑) การประเมินสภาพ

ผูFสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและศักยภาพของญาติ ผูFดูแล (๒)  การดูแลชMวยเหลือโดยกลุMมคนในชุมชน (๓) 

การจัดระบบบริการสุขภาพ ระบบการดูแลตMอเนื่อง และระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของรพ.สต.

 
๔๕ สุนทร ยนตXตระกูล วัฒนา สวMางศรี และวิศรุดา ตีเมืองซFาย, “การพัฒนารูปแบบการสMงเสริมสุขภาพ

ประชาชนกลุMมเสียงเบาหวานของหนMวยบริการปฐมภูมิ ภายใตFการขับเคลื่อนของระบบสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม”, วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปhที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๑๘๑. 
๔๖ สุมิตรา วิชา และคณะ, “การพัฒนาระบบเครือขMายบริการสุขภาพ สำหรับผูFสูงอายุกลุMมติดบFาน 

และกลุMมติดเตียง (กรณีศึกษาผูFสูงอายุกลุMมติดบFาน และกลุMมติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ฮMองหFา อ.แมMทะ 

จ.ลำปาง)”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.): วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, 

๒๕๖๐), หนFา ๑๒๘-๑๓๑. 



๗๙ 

 

ฮMองหFา รพ.แมMทะ และรพ.ลำปาง (๔) การกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณจาก

เทศบาลน้ำโจF และ (๕) การดำเนินงานดูแลผู FสูงอายุจากหนMวยงานอื ่นที ่เกี ่ยวขFอง โดยแตMละ

สMวนประกอบมีความเช่ือมโยงเพ่ือประสานการทำงานและการใชFทรัพยากรรMวมกัน   

๒. โปรแกรม COC Link ระบบ Off Line ไดFรับการพัฒนาใหFเปjนระบบ On Line     

สามารถสMงขFอมูล ไป-กลับ (two way) และเช่ือมโยงขFอมูลในการติดตามดูแลตMอเนื ่องระหวMาง

โรงพยาบาลแมMทะ และโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอแมMทะไดFครอบคลุมท้ังหมดทุกแหMง      

๓. ผูFสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง สMวนใหญMเปjนเพศหญิง อายุเฉล่ีย ๗๘.๑๕ ปh สMวนใหญMมี

โรคประจำตัว และเคยเขFานอนรักษาในโรงพยาบาล ภาวะสุขภาพที่ผิดปกติของผูFสูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง ไดFแกM มีความผิดปกติของชMองปาก (รFอยละ ๕๘.๐๖) มีป�ญหาการมองเห็น (รFอยละ ๖๖.๑๓) มี

ป�ญหาการรูFคิด (รFอยละ ๖๒.๙๐)  มีอาการปวดเขMา และเสี่ยงตMอภาวะหกลFม (รFอยละ ๗๐.๙๗) มีคMา 

BMI ต่ำกวMาเกณฑXมาตรฐาน (รFอยละ ๓๘.๗๑) เสี่ยงตMอภาวะขาดสารอาหาร (รFอยละ ๖๖.๑๓) และมี

ภาวะป�สสาวะเร็ดหรือป�สสาวะราด (รFอยละ ๓๗.๑๐)  

๔. คMาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูF (Effectiveness Index : E.I.) ของผูFดูแล

ชMวยเหลือผูFสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (caregiver: CG) ภายหลังจากที่ไดFรับการพัฒนาศักยภาพการดูแล

ผูFสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีคMาเทMากับ ๐.๔๙๐๙ ซึ่งแสดงวMาผูFดูแลชMวยเหลือผูFสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มี

ความรูFเพ่ิมข้ึน ๐.๔๙๐๙ หรือคิดเปjนรFอยละ ๔๙.๐๙ 

อรยา ปรีชาพานิช และสุดา เธียรมนตรี๔๗ ไดFศึกษาวิจัย “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรX

เพื่อสนับสนุนการเฝ<าระวังโรคไขFเลือดออกของจังหวัดสงขลา” พบวMา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรXเพ่ือ

สนับสนุนการเฝ<าระวังโรคไขFเลือดออกของจังหวัดสงขลา ประกอบดFวย ๓ สMวนหลักคือ ๑) การจัดการ

ขFอมูลผูFปวย ซึ่งสามารถนำเขFาขFอมูลไดF ๒ วิธีการคือการบันทึกขFอมูลผMานระบบ และนำเขFาไฟลXขFอมูล

ท่ีไดFจากโปรแกรม R506 ๒) การวิเคราะหXขFอมูลผูFปวย ๓) การนำเสนอขFอมูลในรูปแบบของแผนท่ีผMาน

เครือขMายอินเทอรXเน็ต ระบบนี้ไดFพัฒนาโดยใชFซอฟตXแวรXเป¬ดเผยรหัสคือ Quantum GIS, Geo 

Server และ Open Layers ร Mวมก ับระบบจ ัดการฐานข Fอม ูล Postgre SQL ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบโดยใชFแบบสอบถามเก่ียวกับความสอดคลFองของระบบกับความตFองการใชFงาน 

ความถูกตFองของสารสนเทศ และความสะดวกในการใชFงาน สรุปไดFว Mาระบบที ่พ ัฒนาขึ ้นมี

ประสิทธิภาพอยูMในระดับท่ีนMาพึงพอใจและสามารถนำไปประยุกตXใชFงานไดFจริง 

 
๔๗ อรยา ปรีชาพานิช และสุดา เธียรมนตรี, “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรXเพื่อสนับสนุนการเฝ<าระวัง

โรคไขFเลือดออกของจังหวัดสงขลา”, รายงานวิจัย, (สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๙), หนFา ๑๔๕. 



๘๐ 

 

พัชรินทรD สมบูรณD๔๘ ไดFศึกษาวิจัย “ระบบการเฝ<าระวังผลกระทบตMอสุขภาพดFานอนามัย

ส่ิงแวดลFอมจากการใชFสารเคมีกำจัดของเกษตรกร” พบวMา 

๑. ระบบการเฝ<าระวังผลกระทบตMอสุขภาพดFานอนามัยสิ ่งแวดลFอมจากการใชF

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี ้ ๑) กำหนดประเด็นและพื้นที่ท่ี

ทำการศึกษา ๒) กำหนดตัวชี้วัดโดยกำหนดตัวชี้วัดที่จะดำเนินการเก็บขFอมูล แหลMงขFอมูล ความถี่ใน

การเก็บขFอมูล เครื่องมือที่ใชFและวิธีในการวิเคราะหXขFอมูล ๓) กำหนดแผนการดำเนินงาน โดยกำหนด

แผนที่จะเขFาดำเนินการเฝ<าระวัง และนำเสนอแผนการดำเนินงานใหFกับผู Fที ่เกี ่ยวขFองทราบ ๔) 

ดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการตามแผนที่กำหนด เก็บรวบรวมขFอมูลตามตัวชี้วัด และวิเคราะหX

ขFอมูล รวมทั ้งตรวจหาระดับคลอรีนเอสเตอเรสใหFกับกลุ Mมเกษตรกร และอบรมใหFความรู Fเรื ่อง

พฤติกรรมการป<องกันตนเองจากการใชFสารเคมีศัตรูพืชแกMเกษตรกรและ ๕) คืนขFอมูลสูMชุมชน โดย

นำเสนอผลการศึกษาเพ่ือวางแผนแกFไขป�ญหาสุขภาพจากการใชFสารเคมีกำจัดศัตรูพืชรMวมกัน 

๒. ระบบการเฝ<าระวังผลกระทบตMอสุขภาพดFานอนามัยสิ่งแวดลFอมจากการใชFสารเคมี

กำจักศัตรูพืชของเกษตรกรทำใหFเกิด ๑) ความรMวมมือในการดำเนินการแกFไขป�ญหาจากการใชFสารเคมีกำ

จักศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่ระหวMางหนMวยงาน ภาคประชาชน และภาครัฐบาล ๒) ความตระหนักใน

การจัดทำแผนงาน/โครงการมารองรับใหFเกษตรกรไดFมีการทำการเกษตรอินทรียXมากขึ้น ๓) การขยายการ

เฝ<าระวังผลกระทบตMอสุขภาพจากการใชFสารเคมีกำจักศัตรูพืชในหมูMบFานขFางเคียงเพ่ิมเติม คือ หมูMท่ี ๑, หมูM

ท่ี ๗ และหมูMท่ี ๑๒ 

ชื่นพันธD วิริยะวิภาต และคณะ๔๙ ไดFศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบเฝ<าระวังป<องกัน

ควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดนไทย-ลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามแนวทางการบันทึกความ

รMวมมือ” พบวMา  

๑.  การบันทึกความรMวมมือ ระหวMางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายกับนคร

หลวงเวียงจันทนX ประกอบดFวย ประเด็นการอFางถึง ไดFแกM กรอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

และกรอบนโยบายระดับทFองถิ่น ประเด็นการรายงานโรค รายงานตาม MBDS: Mekhong Basin 

Disease Surveillance และประเด็นกลไกการประสานงาน ไดFแกMการแลกเปลี่ยนสMงตMอขFอมูลผูFปวย

วัณโรค การจัดทำระบบการสMงตMอผูFปวยที่ขFามชMองทางเขFาออกประเทศดMานพรมแดนหนองคาย โดยมี

 
๔๘ พัชรินทรX สมบูรณX, “ระบบการเฝ<าระวังผลกระทบตMอสุขภาพดFานอนามัยสิ่งแวดลFอมจากการใชF

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร”, วารสารอนามัยสิ่งแวดล:อม, ปhที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗):

๑๙-๕๐. 
๔๙ ชื่นพันธX วิริยะวิภาต และคณะ, “การพัฒนาระบบเฝ<าระวังป<องกันควบคุมวณัโรคตามแนวชายแดน

ไทย-ลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามแนวทางการบันทึกความรMวมมือ”, วารสารสำนักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 

๗ จังหวัดขอนแกyน, ปhที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๑๑๒-๑๑๓. 



๘๑ 

 

การจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการ/ติดตามผลการดำเนินงานรMวมกันปhละ ๒ ครั้ง โดยผลัดเปลี่ยน

กันเปjนเจFาภาพในการจัดประชุม 

๒.  การพัฒนาระบบเฝ<าระวังป<องกันควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดนไทย-ลาวใน

พื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามแนวการบันทึกความรMวมมือใน ๔ องคXประกอบ คือ ๑) ดFานป�จจัยนำเขFา 

ประกอบดFวย วัตถุประสงคXของระบบเฝ<าระวังป<องกันควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดนไทย-ลาว การ

กำหนดขอบเขตการป<องกันควบคุมวัณโรคชายแดน การกำหนดเครื่องมือและวิธีการป<องกันควบคุม

วัณโรคชายแดน การกำหนดบุคลากรที่เกี่ยวขFอง การกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงานและการนำ

ผลจากการป<องกันควบคุมวัณโรคชายแดนไปใชF ๒) ดFานกระบวนการประกอบดFวย การวางแผน

กระบวนการ ดำเนินงานตามแผน และประเมินผลกระบวนการ ๓) ดFานผลผลิตของระบบ 

ประกอบดFวย บันทึกความรMวมมือ การรายงานผูFปวยวัณโรค และความพึงพอใจตMอระบบเฝ<าระวัง

ป<องกันควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดนไทย-ลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคายและ ๔) ดFานการใหFขFอมูล

สะทFอนกลับ และการประเมินคุณภาพของระบบตาม ๔ มาตรฐานประกอบดFวย ดFานความถูกตFอง 

ดFานความเปjนไปไดF ดFานความเหมาะสม และดFานการใชFประโยชนX 

๓. ผลการประเมินระบบเฝ<าระวังป<องกันควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดนไทย-ลาว

ในพื้นที่จังหวัดหนองคายตามแนวทางการบันทึกความรMวมมือ พบวMา กMอนพัฒนาระบบมีการรายงาน

ผูFปวยวัณโรค จำนวน ๑ ราย หลังพัฒนาระบบ มีการรายงานเพ่ิมข้ึนจำนวน ๒๘ ราย 

๔. ความพึงพอใจของผูFรับผิดชอบงานวัณโรคตMอระบบเฝ<าระวังป<องกันควบคุมวัณ

โรคตามแนวชายแดนไทย-ลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามแนวทางการบันทึกความรMวมมือ พบวMา

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจอยูMในระดับมากข้ึนทุกดFาน 

๕. คุณภาพของระบบเฝ<าระวังป<องกันควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดนไทย-ลาวใน

พื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามแนวทางการบันทึกความรMวมมือ พบวMา ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับ

คุณภาพของระบบอยูMในระดับมากท่ีสุดทุกมาตรฐาน  

จากผลการพัฒนาระบบเฝ<าระวังป<องกันควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดนไทย-ลาว 

หนMวยงานท่ีเก่ียวขFองควรมีการสรFางกรอบแนวทางความรMวมมือเปjนเครื่องมือในการเฝ<าระวังโรคท่ีเปjน

ป�ญหาเชMน โรคติดตMออุบัติใหมMโรคติดตMอรFายแรง เปjนตFน เพื่อขยายผลเฝ<าระวังโรคติดตMอที่สำคัญหรือ

โรคติดตMออันตรายในพื้นที่ชายแดนไทยหรือประเทศเพื่อนบFาน โดยเชื่อมโยงความสอดคลFองของ

กรอบนโยบายเกี่ยวกับงานชายแดนระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับกรม และ

ระดับพื้นที่ใหFสามารถขับเคล่ือนงานชายแดนอยMางเปjนระบบ ตลอดจนสMงตMอขFอมูลสารสนเทศไปยัง

สMวนกลางไดFอยMางครบถFวนถูกตFองและทันเวลา ตลอดจนควรมีการประเมินผลยุทธศาสตรXการ

ดำเนินงานชายแดนเพ่ือใหFไดFขFอมูลสารสนเทศท่ีครบถFวน ถูกตFอง ทันเวลา และสามารถปฏิบัติไดFจริง 



๘๒ 

 

อรวรรณ เชาวลิต และคณะ๕๐ ไดFศึกษาวิจัย “ตFนแบบระบบการสMงขFอมูลเพื่อเฝ<าระวัง

ผูFปวย” พบวMา ตFนแบบระบบฯ สามารถติดตามขFอมูลอุณหภูมิของผูFปวยไดFอยMางถูกตFอง สามารถนำไป

ประยุกตXเพื่อสMงขFอมูลสัญญาณชีพของผูFปวย เพื่อชMวยใหFแพทยXสามารถติดตามผลการรักษาผูFปวยไดF

อยMางสะดวก และเปjนการเฝ<าระวังสุขภาพผูFปวย ชMวยใหFญาติหรือผูFดูแลผูFปวยสามารถตัดสินใจนำ

ผูFปวยเดินทางจากบFาน หรือที่พักอาศัยไปที่โรงพยาบาล เพื่อใหFแพทยXใหFการดูแลรักษาผูFปวยไดF

ทันเวลา 

ชัชวาล จันทรวิจิตร และคณะ๕๑ ไดFศึกษาวิจัย “ระบบเฝ<าระวังผลกระทบทางสุขภาพ

ของประชาชนที่อาศัยในพื้นท่ีบริเวณโรงไฟฟ<าแมMเมาะ จังหวัดลำปาง” พบวMา ระบบเฝ<าระวังที่มีอยูMใน

ป�จจุบัน คือ ระบบเฝ<าระวังของของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแสดงใหFเห็นถึงขนาดของป�ญหาและการ

กระจายของโรค แตMไมMสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสในการสัมผัสสารเคมี/สารพิษจากการ

ทำงานจากโรงไฟฟ<าและไมMสามารถระบุสาเหตุที่ทำใหFเกิดโรคไดF ระบบเฝ<าระวังผลกระทบทางสุขภาพ

ท่ีเก่ียวขFองกับโรงไฟฟ<าแมMเมาะควรประกอบดFวยขFอมูลเก่ียวกับตัวช้ีวัด ดังน้ี ๑) สถิติการเขFารับบริการ

ที่หFองฉุกเฉิน ๒) การมาใชFบริการที่สถานบริการของรัฐ ๓) การเฝ<าระวังการตาย ๔) สภาพปอดของ

เด็กนักเรียน ๕) การทำงานของปอดในผูFใหญMที่มีป�ญหาระบบหายใจ ๖) การปวยเปjนโรคปอดอุดก้ัน

เรื้อรัง ๗) การปวยเปjนโรคปอดอักเสบของคนงานเหมืองถMานหิน และ ๘) ความเครียดและความ

เดือดรFอนรำคาญ ขFอเสนอแนะในการดำเนินงาน คือ ควรเพิ่มเติมขFอกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติดFาน

สิ่งแวดลFอม มีการจัดสรรงบประมาณ และผูFรับผิดชอบ ซึ่งผูFรับผิดชอบในการดำเนินการ ควรอยูMในรูป

ของคณะกรรมการท่ีประกอบดFวยทุกฝายท่ีเก่ียวขFอง คือ การไฟฟ<าฝายผลิตแหMงประเทศไทย(แมMเมาะ) 

ตัวแทนประชาชนที่ไดFรับผลกระทบและมีความเสี่ยง และนักวิชาการจากหนMวยงานรัฐ องคXกรอิสระ 

และมหาวิทยาลัย 

เสาวนียD ไกรอyอน และสาริณี วอนเกyาน:อย๕๒ ไดFศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบเครือขMาย

เพื่อดูแลผูFสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจากโรงพยาบาลสูMชุมชน” พบวMา ระบบการดูแลในคลินิกโรค

เรื้อรังมีการพัฒนาการใหFคำปรึกษารายกลุMม การใชFแถบสีแบMงระดับความดันโลหิต การสอนการเยี่ยม

 
๕๐ อรวรรณ เชาวลิต และคณะ, “ตFนแบบระบบการสMงขFอมูลเพื่อเฝ<าระวังผูFปวย”, วารสารวิชาการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปhที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๘): ๒๘. 
๕๑ ชัชวาล จันทรวิจิตร และคณะ, “ระบบเฝ<าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่

บริเวณโรงไฟฟ<าแมMเมาะ จังหวัดลำปาง”, รายงานวิจัย, (นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๕๒), หนFา 

๑๕๓. 
๕๒ เสาวนียX ไกรอMอน และสาริณี วอนเกMานFอย, “การพัฒนาระบบเครือขMายเพื่อดูแลผูFสูงอายุโรคความ

ดันโลหิตสูงจากโรงพยาบาลสูMชุมชน”, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, ปhที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม–มิถุนายน ๒๕๕๘): ๔๑. 



๘๓ 

 

บFานและการออกกำลังกายแกM อสม. การใหFบริการอาหารเฉพาะโรคและการสMงตMอเยี่ยมบFานอยMางเปjน

ระบบ สMวนระบบการดูแลผูFสูงอายุในชุมชน ไดFจัดตั้งชมรมผูFสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และการ

ติดตามเยี่ยมบFานโดย อสม. ทุก ๑ เดือน ผูFสูงอายุมีความรูFเพิ่มมากข้ึน กลุMมตัวอยMางสMวนใหญMเห็นดFวย

มากที่สุดตMอการพัฒนาระบบเครือขMายเพื่อดูแลผูFสูงอายุ ดังนั้น การทำงานรูปแบบเครือขMายจึงเปjน

ประโยชนXตMอผูFสูงอายุ 

มนัสนันทD ลิมปวิทยากุล และชมพูนุท โมราชาติ๕๓ ไดFศึกษาวิจัย “การเฝ<าระวังโรค

ไขFหวัดใหญMของโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ชายแดนไทย–สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว: กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี” พบวMา กลุMมบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลมีความพรFอมรับการระบาดของโรคไขFหวัดใหญMในทุกดFาน ทั้งดFาน

นโยบายและการบริหารจัดการ ดFานเฝ<าระวังป<องกันโรค ดFานเวชภัณฑX วัสดุ อุปกรณX และดFานการ

ควบคุมการระบาดฉุกเฉิน ป�ญหาอุปสรรคที ่พบ คือคนไขFไมMมาพบแพทยXในระยะแรก ไมMเห็น

ความสำคัญ ควบคุมยากโดยเฉพาะผูFปวยจาก สปป. ลาวสMวนพฤติกรรมการเฝ<าระวังและการป<องกัน

โรคไขFหวัดใหญMของบุคลากรน้ัน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูMในระดับมาก 

กลุMมผูFนำชุมชน องคXการบริหารสMวนตำบล กำนัน ผูFใหญMบFาน อาสาสมัครสาธารณสุข มี

การรับรูFโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไขFหวัดใหญMในภาพรวมอยูMในระดับมากที่สุด สMวนการรับรูFความ

รุนแรงของโรคไขFหวัดใหญM การรับรูFประโยชนXของการปฏิบัติตัวเพื่อป<องกันโรคไขFหวัดใหญMและ

พฤติกรรมการมีสMวนรMวมในการเฝ<าระวังป<องกันและควบคุมโรคไขFหวัดใหญM ในภาพรวมอยูMในระดับ

มาก และสMวนใหญMมีความคิดเห็นวMาโรคไขFหวัดใหญMเปjนป�ญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบหรือ

ชุมชน ทำใหFเสียเวลาประกอบอาชีพ สMวนกลุMมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนMวยบริการสุขภาพ ประเทศ 

สปป.ลาว พบวMา เจFาหนFาที่ยังขาดความรูFในเรื่องโรคไขFหวัดใหญM ขาดความรูF และความเขFาใจเกี่ยวกับ

การติดตMอของโรคทางระบบหายใจในดFานสถานที่ วัสดุ อุปกรณXตMาง ๆ ในการดำเนินงานควบคุม

ป<องกันโรค และวัคซีน มีจำนวนจำกัดไมMพอใชF จากผลการศึกษาควรนำไปสูMการพัฒนารูปแบบการเฝ<า

ระวังโรคไขFหวัดใหญMของโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ชายแดนใหFมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตMอไป 

 
๕๓ มนัสนันทX ลิมปวิทยากุล และชมพูนุท โมราชาติ, “การเฝ<าระวังโรคไขFหวัดใหญMของโรงพยาบาล

สMงเสริมสุขภาพตำบลในพื ้นที ่ชายแดนไทย–สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: กรณีศึกษา จังหวัด

อุบลราชธานี”, วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตรDสุขภาพ, ปhที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๒๔. 



๘๔ 

 

วันชัย อาจเขียน นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษD และโสภณ เอี่ยมศิริถาวร๕๔ ไดFศึกษาวิจัย 

“การพัฒนาระบบงานเฝ<าระวังเหตุการณXของทีม SRRT เครือขMายระดับตำบล” พบวMา ผลการ

ดำเนินงานไดFตFนแบบระบบงานเฝ<าระวังเหตุการณXท้ังระบบ ซ่ึงประกอบดFวยข้ันตอนองคXประกอบหรือ

แนวทางแตMละขั้นตอน แผนผังระบบงาน และเครื่องมือที่ใชFประกอบการปฏิบัติงานจากการประเมิน

คุณภาพดFานการแจFงขMาว พบวMา บันทึกกลุMมอาการไมMถูกตFอง รFอยละ ๑๙.๓๔ เปjนขMาวไมMทันเวลา รFอย

ละ ๕๖.๕๔ แหลMงขMาวจากอาสาสมัครสาธารณสุขคMอนขFางนFอย รFอยละ ๑๕.๓๖ สMวนใหญMเปjนผูFปวย

ของสถานบริการฯ รFอยละ ๖๒.๘๐ ผูFแจFงใชFโทรศัพทXเคลื่อนที่ รFอยละ ๕๓.๕๘ คุณภาพดFานการ

จัดการขMาว พบวMาหลังจากตรวจสอบนิยาม ความนMาเชื่อถือ ความเรMงดMวน ความสำคัญ และสัญญาณ

ภัยจำนวนขMาวที่ถูกตFองตามเกณฑXลดเหลือรFอยละ ๒๗.๖๓, ๒๗.๖๓, ๑๐.๖๒, ๘.๗๒ และ ๘.๒๗ 

ตามลำดับ จำนวนขFอมูลขMาวที่ผMานประเมินเหลือเพียง รFอยละ ๘.๒๗ ของขFอมูลขMาวกMอนประเมิน ซ่ึง

แสดงวMาการจัดการขMาวที่ระดับตำบลยังไมMเพียงพอ ขั้นตอนที่มีป�ญหามาก คือการตรวจสอบนิยาม

เหตุการณX และความเรMงดMวนคุณภาพของขFอมูลขMาวที่ผMานประเมินมีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงคX

ของการเฝ<าระวังเหตุการณX และใชFประโยชนXไดFดีกวMาขFอมูลขMาวกMอนประเมิน แสดงวMาตFนแบบ

ระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม 

สรวงสุดา คงมั่ง๕๕ ไดFศึกษาวิจัย “การประยุกตXใชFระบบสารสนเทศภูมิศาสตรX เพื่อการ

เฝ<าระวังทางระบาดวิทยา” พบวMา ประสิทธิภาพของการดำเนินงานดFานสุขภาพของชุมชนขึ้นอยูMกับ

ความถูกตFอง แมMนยำ และความรวดเร็วในการประมวลผลขFอมูลผูFปวยการบูรณาการขFอมูลเชิงพื้นท่ี 

เพื ่อระบุพื ้นที่การเกิดโรค การกระจายตัวในเชิงเวลา สถานที่ และกลุMมประชากรจะชMวยใหFเกิด

ประสิทธิภาพในการวางแผนป<องกันและควบคุมโรคติดตMอ และเกิดประโยชนXในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชนนั้น ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการชุมชนการวางผังเมืองเพ่ือ

พัฒนาป�จจัยดFานสิ่งแวดลFอมโดยรวมใหFมีการสMงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก

จัดเปjนเรื่องสำคัญที่ควรไดFรับการเอาใจใสM และควรเปjนนโยบายสาธารณะที่ไดFรับการผลักดันใหFมีการ

จัดการอยMางเปjนรูปธรรมเชMน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน การขจัดป�ญหามลพิษใน

ชุมชนทั้งทางอากาศ น้ำ และมลพิษทางเสียงอันเปjนภัยคุกคามตMอสุขภาพของประชาชน เปjนตFน 

เน่ืองจากป�จจัยเหลMาน้ีลFวนมีสMวนเสริมใหFประชาชนมีภาวะสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณX สMงผลใหFการมีสMวน

รMวมในโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน สMงผลใหFชุมชนมีการพัฒนาไดFอยMางย่ังยืน 

 
๕๔ วันชัย อาจเขียน นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษX และโสภณ เอี่ยมศิริถาวร, “การพัฒนาระบบงานเฝ<า

ระวังเหตุการณXของทีม SRRT เครือขMายระดับตำบล”, รายงานวิจัย, (กระทรวงสาธารณสุข: กรมควบคุมโรค, 

๒๕๕๘), หนFา ๗๓. 
๕๕ สรวงสุดา คงมั่ง, “การประยุกตXใชFระบบสารสนเทศภูมิศาสตรX เพื่อการเฝ<าระวังทางระบาดวิทยา”, 

วารสารวิชาการ คณะสถาป�ตยกรรมศาสตรD มหาวิทยาลัยขอนแกyน, ปhที่ ๙ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๓): ๘๗-๘๘. 



๘๕ 

 

พงศDเทพ วิวรรธนะเดช และมยุรา วิวรรธนะเดช๕๖ไดFศึกษาวิจัย “การประเมินระบบเฝ<า

ระวังป�ญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหมM” พบวMา รูปแบบการเฝ<าระวังดFานอาชีวอนามัย

ที่อาจเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย คือ การเฝ<าระวังโรคเรื้อรังและป�จจัยเสี่ยงของโรคแบบเปjน

ขั ้นตอนขององคXการอนามัยโลก เรียกวMา WHO STEP wise approach to Surveillance หรือ 

STEPS โดยใชFวิธีการสรFางตัวช้ีวัดตาม DPSEEA Model ซ่ึงพัฒนาโดยองคXการอนามัยโลก สำหรับการ

เผยแพรMผลการวิเคราะหXขFอมูลที่ไดFจากระบบเฝ<าระวัง สามารถใชFรูปแบบของระบบเฝ<าระวังสุขภาพ

และมลพิษทางอากาศโดยใชFอินเทอรXเน็ต (Internet-based Health & Air Pollution Surveillance 

System-iHAPSS) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยจอหXน ฮอพกินสX สำหรับขFอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ 

กระทรวงสาธารณสุขนMาจะเปjนเจFาภาพหลักในการกำหนดรูปแบบการเฝ<าระวัง ระบบฐานขFอมูล 

ตัวชี้วัด และขั้นตอนการเฝ<าระวังโดยละเอียด และควรจัดทำคูMมือการเฝ<าระวังสุขภาพจากป�ญหา

หมอกควัน เพื่อใหFเจFาหนFาที่สาธารณสุขในแตMละพื้นที่สามารถใชFเปjนแนวทางในการดำเนินการไดF 

นอกจากนี้ควรจัดใหFมีการฝ¨กอบรมแกMเจFาหนFาที่ใหFมีศักยภาพในการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวขFองกับหมอก

ควัน รวมทั้งการวิเคราะหXขFอมูลดFวยสถิติที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงป�ญหาสุขภาพกับสารมลพิษใน

อากาศไดF สำหรับจังหวัดเชียงใหมM ควรพัฒนาระบบเฝ<าระวังป�ญหาสุขภาพจากหมอกควันตFนแบบข้ึน

ในจังหวัด โดยใหFความสำคัญกับระบบการรายงานขFอมูล ความถี่ของการรายงาน การวิเคราะหX

เชื่อมโยงขFอมูลระดับสารมลพิษในอากาศและป�ญหาสุขภาพ รวมทั้งการนำผลการวิเคราะหXขFอมูลมา

ใชFในการเตือนภัยหรือจัดการป�ญหาหมอกควันอยMางจริงจัง นอกจากนี้ควรสMงเสริมใหFเกิดระบบเฝ<า

ระวังป�ญหาสุขภาพจากหมอกควันในรูปแบบของประชาชนท่ัวไปดFวย 

ระวิวรรณ เติมศิริกุล และคณะ๕๗ ไดFศึกษาวิจัย “การพัฒนาคลังขFอมูลดFานสุขภาพระดับ

จังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดบุรีรัมยX” พบวMา สามารถบูรณาการขFอมูลทั้งดFานสMงเสริมสุขภาพ การ 

ป<องกันโรค และการรักษาพยาบาล เปjนสารสนเทศที่มีคุณภาพเชื่อถือไดF เปjนประโยชนXตMอผูFใชFทุก

ระดับทั้งผูFบริหาร นักวิชาการ ผูFปฏิบัติงาน และประชาชน ชMวยลดเวลาและความซ้ำซFอนของการ

จัดทำรายงานสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขFอมูลติดตMอสื่อสารระหวMางหนMวยบริการทั้งภายใน

อำเภอ ระหวMางอำเภอ ภายในจังหวัด สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข สามารถบMงบอกสภาวะสุขภาพ

และการเขFาถึงบริการของประชาชนไดF แตMยังพบความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกขFอมูลต่ำกวMาความ

 
๕๖ พงศXเทพ วิวรรธนะเดช และมยุรา วิวรรธนะเดช, “การประเมินระบบเฝ<าระวังป�ญหาสุขภาพจาก

หมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหมM”, วารสารวิชาการ คณะสถาป�ตยกรรมศาสตรD มหาวิทยาลัยขอนแกyน, ปhที่ ๙ 

(มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๓): ๘๗-๘๘. 
๕๗ ระวิวรรณ เติมศิริกุล และคณะ, “การพัฒนาคลังขFอมูลดFานสุขภาพระดับจังหวัดแบบบูรณาการ 

จังหวัดบุรีรัมยX”, วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปhที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๕๓๐. 



๘๖ 

 

เปjนจริงและบันทึกผิดพลาด ไดFเสนอแนะใหFดำเนินงานวิจัยตMอไปเพื ่อแกFไขความผิดพลาดและ

พัฒนาการนำเขFาขFอมูลใหFครบถFวนตามความเปjนจริง 

ณปรัชญD วงษDเกษม และคณะ๕๘ ไดFศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับ

โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล” พบวMา ป�ญหาสำคัญในการทำงานของบุคลากร ไดFแกM การรวบรวม

และสืบคFนขFอมูล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามระบบตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณXของระบบสาธารณสุขเปjนประจำทุกปh ป�จจุบัน รพ.สต.ใชFเวลาประมาณ ๑๐.๒๒ วันทำ

การตMอปh เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานตามระบบตัวชี้วัด งานวิจัยนี้มุMงเนFนการสรFาง

ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองตMอระบบตัวชี้วัด ซึ่งผูFใชFสามารถกำหนดคMาพารามิเตอรXของตัวชี้วัดท่ี

ตFองการสืบคFนขFอมูลไดFดFวยตนเอง นอกจากนี้ระบบสารสนเทศไดFรวบรวมตัวชี้วัดตั้งแตMปhงบประมาณ 

๒๕๕๐-๒๕๕๖ เพื่อรองรับกรณีที ่มีการใชFตัวชี ้วัดเดิมในการประเมินผล โดยอาศัยหลักการของ 

Application Program Interface (API) ในการเชื ่อมตMอและจัดการกับฐานขFอมูลเชิงสัมพันธX 

(Relative Database Management System) ของโปรแกรม JHCIS ซึ่งเปjนโปรแกรมสนับสนุนการ

ทำงานของ รพ.สต. ใหFทำงานรMวมกับภาษา PHP HTML และ JavaScript ในปhงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ระบบรายงานตัวชี ้ว ัดนี ้สามารถเปลี ่ยนรูปแบบการสืบคFนขFอมูลประเภทกึ ่งอัตโนมัติ (Semi-

automatic) ใหFเปjนประเภทอัตโนมัติ (Automatic) ไดFท้ังส้ิน ๓๙ ตัวช้ีวัด หรือคิดเปjนรFอยละ ๙๒.๘๕ 

สMงผลใหFระยะเวลาในการรวบรวมเอกสาร สืบคFนขFอมูล และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานลดลง

เหลือประมาณ ๒.๒๙ วันทำการ หรือลดลงประมาณ ๗.๙๓ วันทำการ คิดเปjนรFอยละ ๗๗.๙๗ 

M. Aminian and H.R. Naji๕๙ ไดFศึกษาวิจัย “A Health care Monitoring System 

Using Wireless Sensor Networks” พบวMา การนำเครือขMายเซนเซอรXไรFสาย เขFามาชMวยในการ

ติดตามขFอมูลสุขภาพผูFปวยที่ไมMไดFพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเพื่อใหFไดFระบบที่มีความสามารถเฝ<า

ระวัง (Monitor) สุขภาพผูFปวยในระยะไกลอยMางตMอเน่ือง และระบบทำการประมวลผล วิเคราะหX และ

แจFงเตือนเมื ่อพบความผิดปกติของขFอมูลสุขภาพผูFปวยแตMการทำงานของระบบเปjนการทำงาน

กึ่งอัตโนมัติ ที่จำเปjนตFองมีการติดตMอประสานงานกันเปjนอยMางดีระหวMางผูFปวยกับโรงพยาบาล แพทยX

ทำการวิเคราะหXขFอมูลผูFปวยจากขFอมูลที่ระบบไดFรับ และใหFคำปรึกษาการดูแลในเรื่องตMาง ๆ เพื่อใหF

ผูFปวยไดFรับการดูแลทีถูกตFองและปลอดภัย 

 
๕๘ ณปรัชญX วงษXเกษม และคณะ, “การพัฒนาระบบรายงานตัวชี ้วัดสำหรับโรงพยาบาลสMงเสริม

สุขภาพตำบล”, วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปhที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๕๗): ๒๘๑-๒๙๑. 
๕๙ M.  Aminian and H.R.  Naji, “A Health care Monitoring System Using Wireless Sensor 

Networks”, Journal of Health & Medical Informatics, Vol 4 No 6 (2013): 1-6. 



๘๗ 

 

P.  Sundaram๖๐ ไ ด F ศ ึ ก ษ า ว ิ จ ั ย “ Patient Monitoring System using Android 

Technology” พบวMา โดยนำการแพทยXทางไกลเขFามาชMวยในการเฝ<าระวังขFอมูลสุขภาพผูFปวยดFวย

การตรวจจับขFอมูลสัญญาณชีพของผูFปวย เชMน อัตราการเตFนของหัวใจอุณหภูมิ ฯลฯ และบันทึกลง

ฐานขFอมูลของระบบจากนั้น จึงทำการอัปโหลด (upload) ขFอมูลเหลMานี้ไปยัง Web based server 

และสMงไปยังโทรศัพทXของแพทยXโดยใชFเทคโนโลยีแอนดรอยดX เพื่อใหFแพทยXวิเคราะหXขFอมูลที่ไดFรับและ

ใหFคำแนะนำในการดูแลรักษาผูFปวยตMอไป 

R.A. Rashid, N.H. Mahalin, M.R.A. Rahim andM.A. Sarijari๖๑ ไดFศ ึกษาวิจัย 

“Home-based Healthcare Monitoring over Wireless Biomedical Sensor Network” พบวMา 

การนำเสนอระบบเฝ<าระวังสุขภาพผูFปวยท่ีไมMไดFพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยใชFเครือขMายเซนเซอรXไรF

สาย ที่มีการติเซนเซอรXไวFบนรMางกายผูFปวยเพื่อใหFเซนเซอรXตรวจจับอัตราการเตFนของหัวใจ ความดัน

โลหิต ฯลฯ โดยท่ีระบบเปjนการเฝ<าระวังขFอมูลสุขภาพของผูFปวยอยMางตMอเน่ือง และใชFการประมวลผล

ขFอมูลเขFามาชMวยในการตรวจสอบความผิดปกติของขFอมูลเหลMานั้น และตัดสินใจใหFคำแนะนำเบื้องตFน

ในการดูแลผูFปวย และทำการแจFงเตือนผูFปวย และแพทยXเจFาของไขFตMอไป 

Laura Montanini, Laura Raffaeli๖๒ ไ ด F ศ ึ ก ษ า ว ิ จ ั ย  “ Information and 

Communication Technologies for Ageing Well and e-Health” พบวMา การลดคMาใชFจMายของ

รับบาลและการลงทุนในการใหFบริการดูแลสุขภาพโดยการใชFโมเดลใหมMที่ยั่งยืนสามารถเปลี่ยนแปลง

ประชากรผูFสูงอายุที่เพิ่มขึ้น และภาวะโรคสมองเสื่อมท่ีเกิดขึ้นจากความทFาทายระดับโลกสูMโอกาส 

ใหมM ๆ ในบริบทนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญที่มาชMวยสMงเสริมเพื่อลด

ปริมาณผูFปวยและอำนวยความสะดวกในสภาพการทำงานของเจFาหนFาที่ดูแลผูFปวย และการจัดการ

บFานของผูFปวยที่มีภาวะสมองเสื่อมและจัดหาเครื่องมือและโซลูชั่นใหมM ๆ บทความนี้จะอธิบายถึง

ระบบบูรณาการสำหรับการตรวจสอบผูFปวยที่มีภาวะสมองเสื่อมในสถานรับเลี้ยงเด็กโดยใชFผลิตภัณฑX

ที่สรFางมาเพื่อใชFในบFาน แตMไดFรับการออกแบบใหมMเพื่อใหFการสนับสนุนแกMพยาบาลโดยใชFชุดเซ็นเซอรX

 
๖๐ P. Sundaram, “Patient Monitoring System using Android Technology”, International 

Journal of Computer Science and Mobile Computing (IJCSMC) Vol 2 No 5 (2013): 191-201. 
๖๑ R.A. Rashid, N.H. Mahalin, M.R.A. Rahim and M.A. Sarijari, “Home-based Healthcare 

Monitoring over Wireless Biomedical Sensor Network” , Proceedings of RF and Microwave 

Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, (2008): 15-21, (Mimeographed). 
๖๒  Laura Montanini and Laura Raffaeli, “ Information and Communication 

Technologies for Ageing Well and e- Health” , Proceedings of the International Conference on 

Communication Technologies for Ageing Well and e- Health, ICT4 AWE 2016, held in Rome, 

Italy, in April 2016: 1-19, (Mimeographed). 



๘๘ 

 

ที่อยูMในหFองผูFปวยแตMละราย และแอพพลิเคชันซอฟตXแวรXที่เหมาะสมในการตรวจจับเหตุการณXท่ีเปjน

อันตรายและเพิ่มการแจFงเตือนอัตโนมัติที่สMงไปยังพยาบาลผMานอุปกรณXเคลื่อนที่ ผลลัพธXที่ไดFจากการ

ติดตั้งชุดทดลองครั้งแรกของระบบการตรวจสอบพบวMาประสิทธิผลของการแกFป�ญหาที่เสนอเพ่ือ

สนับสนุนพยาบาลในชMวงเวลากลางคืนของการดูแลผูFปวยเหมาะสมและสอดคลFองกับการดูแลของ

พยาบาล 

Krystal Warmoth๖๓ ไดFศึกษาวิจัย “Understanding Frailty in Older Adults and 

its Relationship with Ageing Perceptions” พบวMา 

๑. การทบทวนอยMางเปjนระบบซึ่งไดFตรวจสอบความสัมพันธXระหวMางการรับรูFอายุ

ของผูFสูงอายุที่มีการกำหนดไวFอยMางกวFางขวาง และสุขภาพการทำงานของพวกเขาแสดงใหFเห็นวMาการ

รับรูFความรูFสึกเกี่ยวกับอายุโดยไมMคำนึงถึงมีความสัมพันธXกับสุขภาพที่ไมMดีและมีการทำงานในหลาย

โดเมนดFานสุขภาพที่เกี่ยวขFองกับความเขFาใจที่อMอนแอ ไดFแกM สุขภาพตนเอง โรคประจำตัว; ความ

พิการ ความจำ คุณภาพชีวิต; ความตาย อยMางไรก็ตามขFอสรุปจากการทบทวนนั้นมีขFอจำกัดดFาน

คุณภาพและลักษณะของการศึกษา  

๒. วิเคราะหXขFอมูลจากตัวอยMางระยะยาวที่มีขนาดใหญMเพื่อทดสอบความสัมพันธX

ระหวMางการรับรูFความรูFสึกแกMผูFสูงอายุและความอMอนแออยMางชัดเจน ผูFสูงอายุที่มีทัศนคติเชิงลบมาก

ขึ้นในการชรามีแนวโนFมที่จะอMอนแอลงจากป�จจัยเรื ่องอายุ เพศ อาการซึมเศรFา และสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม อยMางไรก็ตามการรับรูFความชราน้ันเปjนตัวบMงช้ีถึงความอMอนแอ  

๓. เพื ่อตรวจสอบกลไกของความสัมพันธXระหวMางการรับรู Fความชราและความ

อMอนแอ การสำรวจเชิงคุณภาพเก่ียวกับความอMอนแอและความเช่ือของผูFสูงอายุเก่ียวกับความกFาวหนFา

และผลกระทบ ผูFเขFารMวมการวิจัยมีสMวนรMวมในการสัมภาษณXแบบกึ่งโครงสรFางซึ่งมีการวิเคราะหXโดยใชF

แนวคิดทฤษฎีทางภาคพื้นดิน ความเขFาใจเรื่องความอMอนแอ เปjนอัตลักษณXเชิงลบและยุทธศาสตรXที่มี

การระบุตัวเองวMา “อMอนแอ” ผูFเขFารMวมการวิจัยเชื่อวMาผลของการระบุวMาตัวเองอMอนแอ คือสุขภาพและ

การทำงานที่ไมMดีการหลุดพFนจากกิจกรรมทางรMางกายและทางสังคมความคิดที่เศรFาใจผลกระทบเชิง

ลบและการแบMงแยก ผู FเขFารMวมสMวนใหญMตMอตFานตัวตนอยMางแข็งขันและใชFกลยุทธXตMอตFานความ

หลากหลาย 

 

 

 
๖๓ Krystal Warmoth, “ Understanding Frailty in Older Adults and its Relationship with 

Ageing Perceptions” ,  Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Psychology,  ( UK: 

University of Exeter, 2015), pp. 2-5.  



๘๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

วัฒนา สวMางศรี และศิราณียX อิน

ธรหนองไผM, วารสารพยาบาล

ทหารบก, ปhท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ 

(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘): 

๑๑๖. 

การพัฒนารูปแบบการสyงเสริมสุขภาพเพื่อป�องกันการเกิด

โรคเบาหวานรายใหมyในชุมชน ผลการวิจัยพบวMา  

องคXประกอบที่สำคัญจากการดำเนินโครงการตามรูปแบบท่ี

พัฒนาข้ึน ๙ กิจกรรม ไดFแกM  

๑) การทำประชาคมอยMางมีสMวนรMวม  

๒) การติดตามประเมินผล  

๓) การวิเคราะหXและคFนขFอมูลใหFชุมชน  

๔) การสรFางแรงบันดาลใจดFวยการศึกษาดูงาน  

๕) การใหFความรูF  

๖) การทำดFวยใจ  

๗) การวิเคราะหXกิจกรรม  

๘) การเตรียมภาคีเครือขMาย  

๙) การเดิน ว่ิงเพ่ือสุขภาพ 
  

สุมิตรา วิชา และคณะ, รายงาน

วิจัย, (สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.): วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นคร

ลำปาง, ๒๕๖๐), หนFา ๑๒๘-

๑๓๑. 

การพัฒนาระบบเครือขyายบริการสุขภาพ สำหรับผู:สูงอายุ

กลุyมติดบ:าน และกลุyมติดเตียง (กรณีศึกษาผู:สูงอายุกลุyมติด

บ:าน และกลุyมติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ฮyองห:า 

อ.แมyทะ จ.ลำปาง) ผลการวิจัยพบวMา 

๑. รูปแบบระบบการเครือขMายบริการสุขภาพสำหรับผูFสูงอายุฯ 

ประกอบดFวย ๕ องคXประกอบ ไดFแกM  

๑.๑ การประเมินสภาพผู Fส ูงอายุท ี ่ม ีภาวะพึ ่งพิงและ

ศักยภาพของญาติ ผูFดูแล  

๑.๒  การดูแลชMวยเหลือโดยกลุMมคนในชุมชน  

๑.๓ การจัดระบบบริการสุขภาพ ระบบการดูแลตMอเนื่อง 

และระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

๑.๔ การกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และ

งบประมาณ 

 

 



๙๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง (ตMอ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

สุมิตรา วิชา และคณะ, รายงาน

วิจัย, (สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.): วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นคร

ลำปาง, ๒๕๖๐), หนFา ๑๒๘-

๑๓๑. 

๑.๕ การดำเนินงานดูแลผู Fส ูงอายุจากหนMวยงานอื ่นท่ี

เกี่ยวขFอง โดยแตMละสMวนประกอบมีความเชื่อมโยงเพ่ือ

ประสานการทำงานและการใชFทรัพยากรรMวมกัน   

๒. โปรแกรม COC Link ระบบ Off Line ไดFรับการพัฒนาใหF

เปjนระบบ On Line สามารถสMงขFอมูล ไป-กลับ (two way) 

และเชื ่อมโยงขFอมูลในการติดตามดูแลตMอเนื ่องระหวMาง

โรงพยาบาลแมMทะ และโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล 

ในอำเภอแมMทะไดFครอบคลุมท้ังหมดทุกแหMง      

๓. คMาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูF ของผูFดูแลชMวยเหลือ

ผูFสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ภายหลังจากท่ีไดFรับการพัฒนา

ศักยภาพการดูแลผูFสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง มีคMาเทMากับ 

๐.๔๙๐๙ ซ่ึงแสดงวMาผูFดูแลชMวยเหลือผูFสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

มีความรูFเพ่ิมข้ึน ๐.๔๙๐๙ หรือคิดเปjนรFอยละ ๔๙.๐๙ 
  

อรยา ปรีชาพานิช และสุดา 

เธียรมนตรี, รายงานวิจัย, 

(สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 

๒๕๕๙), หนFา ๑๔๕. 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรDเพื่อสนับสนุนการเฝ�าระวังโรค

ไข:เลือดออกของจังหวัดสงขลา พบวMา  

๑.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรXเพื่อสนับสนุนการเฝ<าระวังโรค

ไขFเลือดออกของจังหวัดสงขลา ประกอบดFวย ๓ สMวนหลักคือ  

๑.๑ การจัดการขFอมูลผูFปวย ซึ่งสามารถนำเขFาขFอมูลไดF ๒ 

วิธ ีการคือการบันทึกขFอมูลผMานระบบ และนำเขFา

ไฟลXขFอมูลท่ีไดFจากโปรแกรม R๕๐๖  

๑.๒ การวิเคราะหXขFอมูลผูFปวย  

๑.๓ การนำเสนอขFอมูลในรูปแบบของแผนที่ผMานเครือขMาย

อินเทอรXเน็ต ระบบนี้ไดFพัฒนาโดยใชFซอฟตXแวรXเป¬ดเผย

รห ั สค ื อ  Quantum GIS, Geo Server และ  Open 

Layers รMวมกับระบบจัดการฐานขFอมูล Postgre SQL  

๒. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใชFแบบสอบถาม

เกี ่ยวกับความสอดคลFองของระบบกับความตFองการใชFงาน 

ความถูกตFองของสารสนเทศ และความสะดวกในการใชFงาน  



๙๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง (ตMอ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

ชัชวาล จันทรวิจิตร และคณะ, 

รายงานวิจัย, (นนทบุรี: 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 

๒๕๕๒), หนFา ๑๕๓. 

ระบบเฝ�าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัย

ในพ้ืนท่ีบริเวณโรงไฟฟ�าแมyเมาะ จังหวัดลำปาง พบวMา 

ประกอบดFวยขFอมูลเก่ียวกับตัวช้ีวัด ดังน้ี  

๑. สถิติการเขFารับบริการท่ีหFองฉุกเฉิน  

๒. การมาใชFบริการท่ีสถานบริการของรัฐ  

๓. การเฝ<าระวังการตาย  

๔. สภาพปอดของเด็กนักเรียน  

๕. การทำงานของปอดในผูFใหญMท่ีมีป�ญหาระบบหายใจ  

๖. การปวยเปjนโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง  

๗. การปวยเปjนโรคปอดอักเสบของคนงานเหมืองถMานหิน  

๘. ความเครียดและความเดือดรFอนรำคาญ  
  

พัชรินทรX สมบูรณX, วารสาร

อนามัยส่ิงแวดล:อม, ปhท่ี ๑๖ 

ฉบับท่ี ๒ (มกราคม-มีนาคม 

๒๕๕๗):๑๙-๕๐. 

ระบบการเฝ �าระว ังผลกระทบตyอส ุขภาพด:านอนามัย

สิ่งแวดล:อมจากการใช:สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 

พบวMา 

๑. ระบบการเฝ<าระวังผลกระทบตMอสุขภาพดFานอนามัยฯ

ดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

๑.๑ กำหนดประเด็นและพ้ืนท่ีท่ีทำการศึกษา  

๑.๒ กำหนดตัวชี้วัดโดยกำหนดตัวชี้วัดที่จะดำเนินการเก็บ

ขFอมูล แหลMงขFอมูล ความถี่ในการเก็บขFอมูล เครื่องมือ

ท่ีใชFและวิธีในการวิเคราะหXขFอมูล  

๑.๓ กำหนดแผนการดำเนินงาน แผนเฝ<าระวัง และนำเสนอ

ใหFกับผูFท่ีเก่ียวขFองทราบ  

๑.๔ ดำเนินการตามแผน  

๑.๕ คืนขFอมูลสูMชุมชน เพื่อวางแผนแกFไขป�ญหาสุขภาพจาก

การใชFสารเคมีกำจัดศัตรูพืชรMวมกัน 

๒. ระบบการเฝ<าระวังผลกระทบตMอสุขภาพดFานอนามัยฯ สMงผล

ทำใหFเกิด   

  



๙๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง (ตMอ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

 ๒.๑ ความรMวมมือในการดำเนินการแกFไขป�ญหาจากการใชF

สารเคมีกำจักศัตรูพืชของเกษตรกรในพื ้นที ่ระหวMาง

หนMวยงาน ภาคประชาชน และภาครัฐบาล  

๒.๒ ความตระหนักในการจัดทำแผนงาน/โครงการมารองรับใหF

การทำการเกษตรอินทรียXมากข้ึน  

๒.๓ การขยายการเฝ<าระวังผลกระทบตMอสุขภาพจากการใชF

สารเคมีกำจักศัตรูพืชในหมูMบFานขFางเคียงเพ่ิมเติม 
  

อรวรรณ เชาวลิต และคณะ, 

วารสารวิชาการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม, ปhท่ี ๑๑ ฉบับท่ี 

๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๘): 

๒๘. 

ต:นแบบระบบการสyงข:อมูลเพ่ือเฝ�าระวังผู:ป«วย พบวMา  

ตFนแบบระบบฯ สามารถติดตามขFอมูลอุณหภูมิของผูFปวยไดF

อยMางถูกตFอง สามารถนำไปประยุกตXเพื่อสMงขFอมูลสัญญาณชีพ

ของผูFปวย เพื่อชMวยใหFแพทยXสามารถติดตามผลการรักษาผูFปวย

ไดFอยMางสะดวก และเปjนการเฝ<าระวังสุขภาพผูFปวย ชMวยใหFญาติ

หรือผูFดูแลผูFปวยสามารถตัดสินใจนำผูFปวยเดินทางจากบFาน 

หรือท่ีพักอาศัย ไปท่ีโรงพยาบาล เพ่ือใหFแพทยXใหFการดูแลรักษา

ผูFปวยไดFทันเวลา 
  

ช่ืนพันธX วิริยะวิภาต และคณะ,  

วารสารสำนักงานป�องกัน

ควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัด

ขอนแกyน, ปhท่ี ๒๓ ฉบับท่ี ๑ 

(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): 

๑๑๒-๑๑๓. 

การพัฒนาระบบเฝ�าระวังป�องกันควบคุมวัณโรคตามแนว

ชายแดนไทย-ลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามแนวทาง

การบันทึกความรyวมมือ พบวMา  

๑. การบันทึกความรMวมมือ ประกอบดFวย  

๑.๑ ประเด็นการอFางถึง ไดFแกM กรอบนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข และกรอบนโยบายระดับทFองถ่ิน  

๑.๒ ประเด ็นการรายงานโรค รายงานตาม MBDS: 

Mekhong Basin Disease Surveillance  

๑.๓ ประเด็นกลไกการประสานงาน การจัดทำระบบการสMง

ตMอผูFปวยท่ีขFามชMองทางเขFาออกประเทศ  

๒. การพัฒนาระบบเฝ<าระวังป<องกันควบคุมวัณโรคตามแนว

ชายแดนฯ ๔ องคXประกอบ คือ  

 



๙๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง (ตMอ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

 ๒.๑ ดFานป�จจัยนำเขFา ประกอบดFวย วัตถุประสงคX, ขอบเขต

การป<องกันควบคุม, เครื ่องมือและวิธีการป<องกัน

ควบคุม, บุคลากรที่เกี่ยวขFอง, ระยะเวลาดำเนินงาน 

การนำผลจากการป<องกันควบคุมไปใชF  

๒.๒ ด Fานกระบวนการ ประกอบด Fวย การวางแผน

กระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลกระบวนการ  

๒.๓ ดFานผลผลิตของระบบ ประกอบดFวย บันทึกความ

รMวมมือ การรายงาน และความพึงพอใจตMอระบบเฝ<า

ระวังป<องกันควบคุมวัณโรคฯ 

๒.๔ ดFานการใหFข FอมูลสะทFอนกลับ และการประเมิน

คุณภาพของระบบตาม ๔ มาตรฐานประกอบดFวย 

ดFานความถูกตFอง ดFานความเปjนไปไดF ดFานความ

เหมาะสม และดFานการใชFประโยชนX 

๓. หลังพัฒนาระบบ มีการรายงานเพ่ิมข้ึนจำนวน ๒๘ ราย 

๔. ความพึงพอใจของผูFรับผิดชอบงานวัณโรคฯ พบวMาระดับ

ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจอยูMในระดับมากทุกดFาน 

๕. คุณภาพของระบบเฝ<าระวังป<องกันควบคุมวัณโรคฯ พบวMา 

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของระบบอยูMในระดับมาก

ท่ีสุดทุกมาตรฐาน 
  

เสาวนียX ไกรอMอน และสาริณี 

วอนเกMานFอย, วารสารวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสีมา, ปhท่ี ๒๑ ฉบับท่ี ๑ 

(มกราคม–มิถุนายน ๒๕๕๘): 

๔๑. 

การพัฒนาระบบเครือขyายเพื ่อดูแลผู :สูงอายุโรคความดัน

โลหิตสูงจากโรงพยาบาลสูyชุมชน พบวMา  

๑. ระบบการดูแลในคลินิกโรคเรื ้อร ังมีการพัฒนาการใหF

คำปรึกษารายกลุMม การใชFแถบสีแบMงระดับความดันโลหิต 

การสอนการเยี่ยมบFานและการออกกำลังกายแกM อสม. การ

ใหFบริการอาหารเฉพาะโรคและการสMงตMอเยี่ยมบFานอยMาง

เปjนระบบ  

 

 



๙๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง (ตMอ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

 ๒. ระบบการดูแลผูFสูงอายุในชุมชน ไดFจัดตั้งชมรมผูFสูงอายุโรค

ความดันโลหิตสูง และการติดตามเยี่ยมบFานโดย อสม. ทุก ๑ 

เดือน ผูFสูงอายุมีความรูFเพิ่มมากขึ้น กลุMมตัวอยMางสMวนใหญMเห็น

ดFวยมากที่สุดตMอการพัฒนาระบบเครือขMายเพื่อดูแลผูFสูงอายุ 

ดังน้ัน การทำงานรูปแบบเครือขMายจึงเปjนประโยชนXตMอผูFสูงอายุ 
  

มนัสนันทX ลิมปวิทยากุล และ

ชมพูนุท โมราชาติ, วารสารวิจัย

ทางวิทยาศาสตรDสุขภาพ, ปhท่ี 

๙ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-

ธันวาคม ๒๕๕๘): ๒๔. 

การเฝ�าระวังโรคไข:หวัดใหญyของโรงพยาบาลสyงเสริมสุขภาพ

ตำบลในพื ้นที ่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว: กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบวMา  

๑. กลุMมบุคลากรสาธารณสุข มีความพรFอมรับการระบาดของ

โรคไขFหวัดใหญMในทุกดFาน ทั้งดFานนโยบายและการบริหาร

จัดการ ดFานเฝ<าระวังป<องกันโรค ดFานเวชภัณฑX วัสดุ 

อุปกรณX และดFานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน  

๒. พฤติกรรมการเฝ<าระวังและการป<องกันโรคไขFหวัดใหญMของ

บุคลากรน้ัน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูMในระดับมาก 

๓. กลุMมผูFนำชุมชน องคXการบริหารสMวนตำบล กำนัน ผูFใหญMบFาน 

อาสาสมัครสาธารณสุข มีการรับรูFโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค

ไขFหวัดใหญMในภาพรวมอยูMในระดับมากที่สุด สMวนการรับรูFความ

รุนแรงของโรคไขFหวัดใหญM การรับรูFประโยชนXของการปฏิบัติตัว

เพื่อป<องกันโรคไขFหวัดใหญMและพฤติกรรมการมีสMวนรMวมในการ

เฝ<าระวังป<องกันและควบคุมโรคไขFหวัดใหญM ในภาพรวมอยูMใน

ระดับมาก 
  

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง (ตMอ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

วันชัย อาจเขียน นิภาพรรณ 

สฤษด์ิอภิรักษX และโสภณ 

เอ่ียมศิริถาวร, รายงานวิจัย, 

(กระทรวงสาธารณสุข: กรม

ควบคุมโรค, ๒๕๕๘), หนFา ๗๓. 

การพัฒนาระบบงานเฝ�าระวังเหตุการณDของทีม SRRT 

เครือขyายระดับตำบล พบวMา  

๑. ผลการดำเนินงานไดFตFนแบบระบบงานเฝ<าระวังเหตุการณXท้ัง

ระบบ พบวMา บันทึกกลุMมอาการไมMถูกตFอง รFอยละ ๑๙.๓๔ 

เป jนข Mาวไม Mท ันเวลา ร Fอยละ ๕๖.๕๔ แหล Mงข Mาวจาก

อาสาสมัครสาธารณสุขคMอนขFางนFอย รFอยละ ๑๕.๓๖ สMวน

ใหญMเปjนผูFปวยของสถานบริการฯ รFอยละ ๖๒.๘๐ ผูFแจFงใชF

โทรศัพทXเคล่ือนท่ี รFอยละ ๕๓.๕๘  

๒. คุณภาพดFานการจัดการขMาว พบวMา 

๒.๑ หลังจากตรวจสอบนิยาม ความนMาเชื ่อถือ ความ

เรMงดMวน ความสำคัญ และสัญญาณภัยจำนวนขMาวท่ี

ถูกตFองตามเกณฑXลดเหลือรFอยละ ๒๗.๖๓, ๒๗.๖๓, 

๑๐.๖๒, ๘.๗๒ และ ๘.๒๗ ตามลำดับ  

๒.๒ จำนวนขFอมูลขMาวที่ผMานประเมินเหลือเพียง รFอยละ 

๘.๒๗ ของขFอมูลขMาวกMอนประเมิน  

๒.๓ คุณภาพของขFอมูลขMาวที่ผMานประเมินมีคุณลักษณะ

ตรงตามวัตถุประสงคXของการเฝ<าระวังเหตุการณX และ

ใชFประโยชนXไดFดีกวMาขFอมูลขMาวกMอนประเมิน แสดงวMา

ตFนแบบระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม 

สรวงสุดา คงม่ัง, 

วารสารวิชาการ คณะ

สถาป�ตยกรรมศาสตรD 

มหาวิทยาลัยขอนแกyน, ปhท่ี ๙ 

(มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๓): 

๘๗-๘๘. 

การประยุกตDใช:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD เพื่อการเฝ�าระวัง

ทางระบาดวิทยา พบวMา  

๑. ประสิทธิภาพของการดำเนินงานดFานสุขภาพของชุมชน

ขึ้นอยูMกับความถูกตFอง แมMนยำ และความรวดเร็วในการ

ประมวลผลขFอมูลผูFปวย 

๒. การบูรณาการขFอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อระบุพื้นที่การเกิดโรค การ

กระจายตัวในเชิงเวลา สถานที่ และกลุMมประชากรจะชMวยใหF

เกิดประสิทธิภาพในการวางแผนป<องกันและควบคุมโรคติดตMอ 

และเกิดประโยชนXในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนน้ัน 



๙๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง (ตMอ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

พงศXเทพ วิวรรธนะเดช และ

มยุรา วิวรรธนะเดช, 

วารสารวิชาการ คณะ

สถาป�ตยกรรมศาสตรD 

มหาวิทยาลัยขอนแกyน, ปhท่ี ๙ 

(มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๓): 

๘๗-๘๘. 

การประเมินระบบเฝ�าระวังป�ญหาสุขภาพจากหมอกควัน ใน

จังหวัดเชียงใหมy พบวMา รูปแบบการเฝ<าระวังดFานอาชีวอ

นามัยที่อาจเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย คือ การเฝ<า

ระวังโรคเรื้อรังและป�จจัยเสี่ยงของโรคแบบเปjนขั้นตอนของ

องคXการอนามัยโลก เรียกวMา WHO STEPwise approach 

to Surveillance หรือ STEPS โดยใชFวิธีการสรFางตัวชี้วัด

ตาม DPSEEA Model ซึ ่งพัฒนาโดยองคXการอนามัยโลก 

สำหรับการเผยแพรMผลการวิเคราะหXขFอมูลที่ไดFจากระบบ

เฝ<าระวัง สามารถใชFรูปแบบของระบบเฝ<าระวังสุขภาพและ

มลพิษทางอากาศโดยใชFอินเทอรXเน็ต (Internet-based 

Health & Air Pollution Surveillance System- iHAPSS

) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยจอหXน ฮอพกินสX  

 

ระวิวรรณ เติมศิริกุล และคณะ, 

วารสารวิชาการสาธารณสุข,  

ปhท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม-

มิถุนายน ๒๕๕๘): ๕๓๐. 

การพัฒนาคลังข:อมูลด:านสุขภาพระดับจังหวัดแบบบูรณา

การ จังหวัดบุรีรัมยD พบวMา  

๑. สามารถบูรณาการขFอมูลทั้งดFานสMงเสริมสุขภาพ การป<องกัน

โรค และการรักษาพยาบาล เปjนสารสนเทศที ่มีคุณภาพ

เชื ่อถือไดF เปjนประโยชนXตMอผู Fใช Fทุกระดับทั ้งผู Fบริหาร 

นักวิชาการ ผูFปฏิบัติงาน และประชาชน  

๒. ชMวยลดเวลาและความซ้ำซFอนของการจัดทำรายงานสามารถ

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขFอมูลติดตMอสื่อสารระหวMางหนMวย

บริการทั ้งภายในอำเภอ ระหวMางอำเภอ ภายในจังหวัด 

สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข  

๓. สามารถบMงบอกสภาวะสุขภาพและการเขFาถึงบริการของ

ประชาชนไดF แตMยังพบความคลาดเคลื่อนจากการบันทึก

ขFอมูลต่ำกวMาความเปjนจริงและบันทึกผิดพลาด  

 

 

 



๙๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง (ตMอ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

ณปรัชญX วงษXเกษม และคณะ, 

วารสารวิชาการสาธารณสุข,  

ปhท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-

กันยายน, ๒๕๕๗) :๒๘๑-๒๙๑. 

การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลสyงเสริม

สุขภาพตำบล พบวMา ระบบรายงานตัวชี้วัดที่ไดFรับการพัฒนา

สามารถเปลี่ยนรูปแบบการสืบคFนขFอมูลประเภทกึ่งอัตโนมัติ 

(Semi-automatic) ใหFเปjนประเภทอัตโนมัติ (Automatic) ไดF

ทั ้งสิ ้น ๓๙ ตัวชี ้ว ัด หรือคิดเปjนรFอยละ ๙๒.๘๕ สMงผลใหF

ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสาร สืบคFนขFอมูล และจัดทำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานลดลงเหลือประมาณ ๒.๒๙ วัน

ทำการ หรือลดลงประมาณ ๗.๙๓ วันทำการ คิดเปjนรFอยละ 

๗๗.๙๗ 
 

M. Aminian and H.R. Naji, 

Journal of Health & 

Medical Informatics, Vol 5 

No 6 (2013): 1-6. 

A Health care Monitoring System Using Wireless 

Sensor Networks พบวMา การนำเครือขMายเซนเซอรXไรFสาย 

เขFามาชMวยในการติดตามขFอมูลสุขภาพผูFปวยที่ไมMไดFพักรักษาตัว

ภายในโรงพยาบาลเพื่อใหFไดFระบบที่มีความสามารถเฝ<าระวัง 

(Monitor) สุขภาพผูFปวยในระยะไกลอยMางตMอเนื่อง และระบบ

ทำการประมวลผล วิเคราะหX และแจFงเตือนเมื ่อพบความ

ผิดปกติของขFอมูลสุขภาพผูFปวยแตMการทำงานของระบบเปjน

การทำงานก่ึงอัตโนมัติ ท่ีจำเปjนตFองมีการติดตMอประสานงานกัน

เปjนอยMางดีระหวMางผู Fป วยกับโรงพยาบาล แพทยXทำการ

วิเคราะหXขFอมูลผูFปวยจากขFอมูลท่ีระบบไดFรับ  
 

P. Sundaram, International 

Journal of Computer 

Science and Mobile 

Computing (IJCSMC) Vol 2 

No 5 (2013): 191-201. 

Patient Monitoring System using Android 

Technology พบวMา การแพทยXทางไกลเขFามาชMวยในการเฝ<า

ระวังขFอมูลสุขภาพผูFปวย ดFวยการตรวจจับขFอมูลสัญญาณชีพ

ของผู Fปวย เชMน อัตราการเตFนของหัวใจอุณหภูมิ ฯลฯ และ

บันทึกลงฐานขFอมูลของระบบจากนั ้น จึงทำการอัปโหลด 

(upload) ขFอมูลเหลMานี้ไปยัง Web based server และสMงไป

ยังโทรศัพทXของแพทยXโดยใชFเทคโนโลยีแอนดรอยดX เพื ่อใหF

แพทยXวิเคราะหXขFอมูลที่ไดFรับและใหFคำแนะนำในการดูแลรักษา

ผูFปวยตMอไป 



๙๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง (ตMอ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

R.A. Rashid, N.H. Mahalin, 

M.R.A. Rahim and M.A. 

Sarijari, Proceedings of RF 

and Microwave 

Conference, Kuala 

Lumpur, Malaysia, (2018): 

15-21, (Mimeographed). 

Home-based Healthcare Monitoring over Wireless 

Biomedical Sensor Network พบวMา การนำเสนอระบบเฝ<า

ระวังสุขภาพผูFปวยที่ไมMไดFพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยใชF

เครือขMายเซนเซอรXไรFสาย ที่มีการติเซนเซอรXไวFบนรMางกายผูFปวย

เพื่อใหFเซนเซอรXตรวจจับอัตราการเตFนของหัวใจ ความดันโลหิต 

ฯลฯ โดยที่ระบบเปjนการเฝ<าระวังขFอมูลสุขภาพของผูFปวยอยMาง

ตMอเนื ่อง และใชFการประมวลผลขFอมูลเขFามาชMวยในการ

ตรวจสอบความผิดปกติของขFอมูลเหลMานั้น และตัดสินใจใหF

คำแนะนำเบื้องตFนในการดูแลผูFปวย และทำการแจFงเตือนผูFปวย 

และแพทยXเจFาของไขFตMอไป 
  

Laura Montanini and Laura 

Raffaeli, Proceedings of 

the International 

Conference on 

Communication 

Technologies for Ageing 

Well and e-Health, ICT4 

AWE 2016, held in Rome, 

Italy, in April 2016: 1-1, 

(Mimeographed). 

Information and Communication Technologies for 

Ageing Well and e-Health พบวMา  

๑. การลดคMาใชFจMายของรับบาลและการลงทุนในการใหFบริการ

ด ูแลส ุขภาพโดยการใช F โมเดลใหม Mท ี ่ ย ั ่ งย ืนสามารถ

เปล่ียนแปลงประชากรผูFสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน  

๒. ภาวะโรคสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นจากความทFาทายระดับโลกสูM

โอกาสใหมM ๆ ในบริบทนี ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมีบทบาทสำคัญท่ีมาชMวยสMงเสริมเพ่ือลดปริมาณผูFปวย  

๓. การจัดการบFานของผูFปวยโดยใชFผลิตภัณฑXที่สรFางมาเพ่ือ

สนับสนุนแกMพยาบาลโดยใชFชุดเซ็นเซอรXท่ีอยูMในหFองผูFปวยแตM

ละราย และแอพพลิเคชันซอฟตXแวรXที ่เหมาะสมในการ

ตรวจจับเหตุการณXที ่เปjนอันตรายและเพิ ่มการแจFงเตือน

อัตโนมัติท่ีสMงไปยังพยาบาลผMานอุปกรณXเคล่ือนท่ี  

๔. ผลลัพธXที่ไดFจากการติดตั้งชุดทดลองครั้งแรกของระบบการ

ตรวจสอบพบวMาประสิทธิผลของการแกFป�ญหาที ่เสนอเพ่ือ

สนับสนุนพยาบาลในชMวงเวลากลางคืนของการดูแลผู Fปวย

เหมาะสมและสอดคลFองกับการดูแลของพยาบาล 

  



๙๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขFอง (ตMอ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

Krystal Warmoth, Thesis 

for the degree of Doctor 

of Philosophy in 

Psychology, (UK: University 

of Exeter, 2015), pp. 2-5. 

Understanding Frailty in Older Adults and its 

Relationship with Ageing Perceptions พบวMา 

๑. การรับรูFความรูFสึกเก่ียวกับอายุโดยไมMคำนึงถึงมีความสัมพันธX

กับสุขภาพที ่ไมMดีและมีการทำงานในหลายโดเมนดFาน

สุขภาพที่เกี่ยวขFองกับความเขFาใจที่อMอนแอ ไดFแกM สุขภาพ

ตนเอง โรคประจำตัว, ความพิการ ความจำ คุณภาพชีวิต, 

ความตาย อยMางไรก็ตามขFอสรุปจากการทบทวนนั ้นมี

ขFอจำกัดดFานคุณภาพ และลักษณะของการศึกษา  

๒. ผลการวิเคราะหXขFอมูล พบวMา ผูFสูงอายุที่มีทัศนคติเชิงลบ

มากขึ้นในการชรามีแนวโนFมที่จะอMอนแอลงจากป�จจัยเรื่อง

อายุ เพศ อาการซึมเศรFา และสถานะทางเศรษฐกิจและ

สังคม อยMางไรก็ตามการรับรู Fความชรานั้นเปjนตัวบMงชี ้ถึง

ความอMอนแอ  

 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย “การพัฒนารูปแบบการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูFสูงอายุดFวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบล” ผูFวิจัยไดFกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

ประกอบดFวยตัวแปรที่จะศึกษา คือ แนวคิด PDCA บนพื้นฐานปธาน ๔ ประกอบดFวย ๑) การเพียร

พยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) คือ การวางแผนดFานงาน การพัฒนาดFานคน และการพัฒนาดFาน

เครื่องมือ ๒) การสืบสานแนวทางขจัดป�ญหา (ปหานปธาน) คือ การหาทางขจัดป�ญหาการจัดเก็บ

ขFอมูล และป�ญหาการวิเคราะหXขFอมูล ๓) การมุMงมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) คือ การ

กำหนดกิจกรรมสุขศึกษา การติดตามประเมินผลและการแจFงเตือนภัย และ ๔) การรักษามาตรฐาน

การเฝ<าระวัง (อนุรักขนาปธาน) คือ การขFอมูลการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูFสูงอายุไปใชF

ประโยชนXในระดับนโยบาย ระดับสังคม และระดับปฏิบัติการ สอดคลFองกับสัมมัปปธาน ๔ (องฺ.จตุกฺก. 

(ไทย) ๒๑/๖๙/๙๖), พระคันธสาราภิวังคX (๒๕๔๙), พระธรรมป¬ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๖), สมเด็จ

พระมหาสมณเจFากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (๒๕๕๐), Shewhart, Walter Andrew (1939) 

ขณะเดียวกันยังสอดคลFองกับงานวิจัยของ สุมิตรา วิชา และคณะ (๒๕๖๐), อรยา ปรีชาพานิช และ

สุดา เธียรมนตรี (๒๕๕๙), พัชรินทรX สมบูรณX (๒๕๕๗), พงศXเทพ วิวรรธนะเดช และมยุรา วิวรรธนะ



๑๐๐ 

 

เดช (๒๕๕๓), ณปรัชญX วงษXเกษม และคณะ (๒๕๕๗), วันชัย อาจเขียน นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษX 

และโสภณ เอี ่ยมศิริถาวร (๒๕๕๘), สรวงสุดา คงมั ่ง (๒๕๕๓), ระวิวรรณ เติมศิริกุล และคณะ 

(๒๕๕๘), สุนทร ยนตXตระกูล วัฒนา สวMางศรี และวิศรุดา ตีเมืองซFาย (๒๕๕๙), ชื่นพันธX วิริยะวิภาต 

และคณะ (๒๕๕๙) และยังสอดคลFองกับงานวิจัยตMางประเทศของ Aminian and H.R. Naji (2013), 

P. Sundaram (2013), และ R.A. Rashid, N.H. Mahalin, M.R.A. Rahim and M.A. Sarijari (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กระบวนการบริหารจัดการอยMางมีคุณภาพ  

PDCA ประกอบดFวย 
 

๑) Plan  (การวางแผน)  

๒) D   (การลงมือทำ) 

๓) Check  (การตรวจสอบ)  

๔) Action      (การทบทวนและปรับปรุง) 

 
รูปแบบการเฝ<าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูFสงูอายุดFวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) การเพียรพยายามหาวิธีการ  

    (สังวรปธาน)  

๒) การสืบสานแนวทางขจัดป�ญหา  

    (ปหานปธาน) 

๓) การมุMงมั่นพัฒนากระบวนการ  

    (ภาวนาปธาน)  

๔) การรักษามาตรฐานการเฝ<าระวัง  

    (อนุรักขนาปธาน) 

 

ตัวแปรต:น ตัวแปรตาม 

หลักธรรมสัมมัปปธาน ๔ ประกอบดFวย 
 

๑) สังวรปธาน  (การเพียรพยายาม)  

๒) ปหานปธาน    (เพียรละ เพียรกำจัด) 

๓) ภาวนาปธาน   (เพียรกMอใหFเกิด)   

๔) อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษาใหFต้ังมั่น) 



 
 

 

บทที่ ๓ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของ

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล ดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคRเพื่อ ๑. 

วิเคราะหRรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล ๒. 

พัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล และ ๓. ทดลองและประเมินผลรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล การวิจัยครั้งน้ี

เปXนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยเก็บขEอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) การทดลองและการประเมินผลเพราะตEองการใหEไดEผลการวิจัยที่มีความ

นHาเชื่อถือมากที่สุด วิธีดำเนินการวิจัยประกอบดEวย ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย 

ประชากรท่ีใชEในการศึกษา ประกอบดEวย กลุHมทดลอง ผูEใหEขEอมูลสำคัญ และผูEเช่ียวชาญ เคร่ืองมือท่ีใชE

ในการวิจัย การเก็บรวบรวมขEอมูล การวิเคราะหRขEอมูล โดยแบHงการนำเสนอดังน้ี 

๓.๑ ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

๓.๑.๑ ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมดุษฎีนิพนธR ๓ บท 

๓.๑.๒ ข้ันตอนท่ี ๒ การดำเนินการวิจัย 

๓.๑.๓ ข้ันตอนท่ี ๓ การรายงานผลการวิจัย 

๓.๒ รูปแบบการวิจัย 

๓.๓ ประชากร ผูAใหAขAอมูลสำคัญ และผูAเช่ียวชาญท่ีใชAในการศึกษา 

 ๓.๓.๑ กลุHมทดลอง (Experiment Group) 

 ๓.๓.๒ ผูEใหEขEอมูลสำคัญ (Key Informants) 

 ๓.๓.๓ ผูEเช่ียวชาญ (Experts) 

๓.๔ เคร่ืองมือท่ีใชAในการวิจัย 

๓.๔.๑ แบบสัมภาษณRเชิงลึกเชิงลึก 

๓.๔.๒ Application การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ (ดูแล) 

๓.๕.๓ การเก็บรวมรวมขEอมูลจากแบบสัมภาษณRเชิงลึก 

๓.๕ การเก็บรวบรวมขAอมูล 



๑๐๒ 

 

 ๓.๕.๑ การเก็บรวมรวมขEอมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Source) 

 ๓.๕.๒ การเก็บรวมรวมขEอมูลจากเอกสารข้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) 

 ๓.๕.๓ การเก็บรวมรวมขEอมูลจากแบบสัมภาษณRเชิงลึก (In-depth Interview) 

 ๓.๕.๔ การเก็บขEอมูลจากการสนทนากลุHมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

๓.๖ การวิเคราะหRขAอมูล 

๓.๑ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

เพื่อใหEแนวทางในการดำเนินการในวิจัยครั้งนี้เปXนไปอยHางมีระบบ และสอดคลEองกับ

วัตถุประสงคRของการวิจัยที่กำหนดไวEอยHางมีประสิทธิภาพ ผูEวิจัยจึงไดEกำหนดรายละเอียดและขั้นตอน

การวิจัยเปXน ๓ ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมดุษฎีนิพนธR ๓ บท  

เปXนขั้นตอนการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับศึกษาแนวคิดเรื่องแผนยุทธศาสตรR สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แนวคิดเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ

บนพื้นฐานปธาน ๔ แนวคิดการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ และการพัฒนาดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวขEองท้ังตำรา เอกสารวิชาการ ขEอมูลสารสนเทศ และ

งานวิจัยตHาง ๆ ท้ังในประเทศและตHางประเทศ เพ่ือขอคำแนะนำและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผูEทรงคุณวุฒิ รับขEอเสนอแนะไปปรับปรุง แกEไขขEอบกพรHองใหEสมบูรณR 

ข้ันตอนท่ี ๒ การดำเนินการวิจัย  

เปXนขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหRกำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อการสรEางเครื่องมือ

ท่ีใชEในการเก็บรวบรวมขEอมูล การพัฒนาเคร่ืองมือ นำเคร่ืองมือไปทดลองใชE ปรับปรุงคุณภาพ และนำ

เครื ่องมือที่สรEาง และพัฒนาไปทดลองใชEกับกลุHมทดลอง นำขEอมูลที่ไดEมาทดสอบความถูกตEอง 

วิเคราะหRขEอมูล และแปลผลการวิเคราะหR  

ข้ันตอนท่ี ๓ การรายงานผลการวิจัย  

เปXนขั้นตอนของการจัดทำรHางรายงานผลการวิจัยเพื่อนำเสนอตHอคณะกรรมการผูEควบคุม

ดุษฎีนิพนธRตรวจสอบความถูกตEอง ปรับปรุงแกEไขขEอบกพรHองตามขEอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ผูEควบคุมดุษฎีนิพนธR จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณRเสนอเพ่ือพิจารณา และเผยแพรHตHอไป 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 

 
ข้ันตอนการดำเนินการ  กระบวนการ  ผลท่ีไดAรับ 

ตอนท่ี ๑     

วิเคราะหRบริบทของการพัฒนา

รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 ๑. วิเคราะหR แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขEอง

เพ่ือหารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข  

๒. สัมภาษณRเชิงลึกกับผูEใหEขEอมูลสำคัญซ่ึงเปXนผูEท่ี

เก่ียวขEองกับกระบวนการและป�ญหาในการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ จำนวน ๒๑ คน 

(R1) 

๓. วิเคราะหRเน้ือหาเพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล (D1) 

๔.  ใชEเทคนิคการวิเคราะหRเน้ือหาเชิงพรรณนา 

 ๑. รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาล

สHงเสริมสุขภาพตำบล  

๒. นิยามศัพทRท่ีเก่ียวขEองเพ่ือเปXน

แนวทางในการพัฒนากรอบ

แนวคิดในการวิจัย 

๓. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

๔. สภาพป�ญหาจากการปฏิบัติงาน 

     

     

ตอนท่ี ๒     

การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล  

 ๑.  การฝ�กอบรมเพ่ือแกEไขป�ญหาเร่ืองคน โดยการใหE

ความรูE ๒ ประเด็น ประกอบดEวย ๑) ความรูE

เก่ียวกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ 

และ ๒) ความรูEเก่ียวกับการใชEเคร่ืองมือเพ่ือเฝ;า

ระวังฯ การควบคุมตัวแปรแทรกซEอนโดยจำกัด

ประชากรท่ีศึกษา (Restriction) รวม ๒๑ คน ดEวย

ความสมัครใจ (R2)  

๒. การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชEในการเฝ;าระวังพฤติกรรม   

    สุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     

    เพ่ือแกEไขป�ญหาเคร่ืองมือ และกระบวนการ (D2) 

๓. ใชEเทคนิคการวิเคราะหRเน้ือหาเชิงพรรณนา 

๔. การสังเกตแบบไมHมีสHวนรHวม (Non-participant 

Observation) 

 ๑. แบบประเมินผลความรูE 

๒. รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล  

๓.  เคร่ืองมือฯ ตEนแบบ  

    (App ดูแล) 

     

ตอนท่ี ๓     

การทดลองและประเมินผล

รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล  

 ๑. การทดลองใชEกับกลุHมทดลอง  

๒. การประเมินผลดEวยแบบประเมินความรูE ทัศนคติ 

และพฤติกรรมกHอน (วันฝ�กอบรม) และหลังการ

ทดลอง (๑๕ วันหลังการทดลองใชE) (R3) 

๓.  การประเมินผลรูปแบบฯ โดยการการสนทนากลุHม

เฉพาะกับผูEเช่ียวชาญ จำนวน ๑๐ รูปหรือคน เพ่ือ

รับรองรูปแบบ ดEานความครบถEวน เหมาะสม 

ความเปXนไปไดEและการนำไปใชEประโยชนR รวมถึง

การพัฒนาตHอยอด (D3) 

๔. ใชEเทคนิคการวิเคราะหRเน้ือหาเชิงพรรณนา 

๕. การสังเกตแบบไมHมีสHวนรHวม (Non-participant 

Observation) 

 ๑. รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล 

๒.  App ดูแล  

๓. บทความวิจัยท่ีไดEรับการตีพิมพRใน

วารสาร TCI ฐาน ๑ 

 

ภาพท่ี ๓.๑   ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 



๑๐๔ 

 

ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาแบHงออกเปXน ๓ ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงานวิจัย

นำเสนอตามข้ันตอนของการวิจัย ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะหRขAอมูล (R1 และ D1) เพื่อสำรวจป�ญหา และศึกษาเอกสาร

เพื่อใหEไดEรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และนำมาเปXนแนวทางใน

การสัมภาษณRเชิงลึกเพื่อวิเคราะหRออกมาเปXนรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของ

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล การวิจัยในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคRเพื่อศึกษารูปแบบการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล การวิจัยครั้งนี้เปXนการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development: R&D) เพื่อสรEางรูปแบบการเฝ;าระวัง ประกอบดEวยลำดับ

ข้ันตอนของรูปแบบการเฝ;าระวัง รายละเอียดการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

ข้ัน R1 

ผูEวิจัยศึกษากระบวนการ และความชัดเจนของป�ญหาโดยการสัมภาษณRเชิงลึกผูEใหE

ขEอมูลสำคัญที่เปXนผูEเชี่ยวชาญ ผูEทรงคุณวุฒิ ผูEเชี่ยวชาญในสาขาตHาง ๆ ที่เกี่ยวขEอง จำนวน ๒๑ คน 

ประกอบดEวย นักวิชาการสาธารณสุข กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข, ตัวแทนสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ตัวแทนโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.), ตัวแทนผูEสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนักวิจัยดEาน

สาธารณสุขเพ่ือใหEไดEขEอคEนพบชัดเจน สามารถอธิบาย เสริม สนับสนุน ขEอโตEแยEงตHาง ๆ และเสริมใหEมี

ความรูE ความเขEาใจในรูปแบบการเฝ;าระวังใหEมีความสมบูรณRมากย่ิงข้ึน  

ข้ัน D1 

ผูEวิจัยสรุปผลจากขEอมูลที่ไดEรับจากการสัมภาษณRเชิงลึกเพื่อใหEไดEรูปแบบการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ และสรุปประเด็นป�ญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อเปXนแนวทาง

ในการนำไปแกEไข และพัฒนาดEวยระบบสารสนเทศ 

ขั้นตอนที่ ๒ การฝ`กอบรมและพัฒนา (R2 และ D2) เพื่อฝ�กอบรม และใหEความรูEเพ่ือ

แกEไขป�ญหาเร่ืองคน เคร่ืองมือและกระบวนการ  

ข้ัน R2 

ผูEวิจัยกำหนดจัดการฝ�กอบรม และใหEขEอมูล ขHาวสาร ความรูEแกHผูEที่เกี่ยวขEองกับการ

เฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุเพื่อแกEไขป�ญหาจากขEอสรุปของการสัมภาษณRเชิงลึกเรื่องคน โดย

ใชEกลุHมทดลอง (Experiment Group) ประกอบดEวย บุคลากรผูEปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.) และผูEสูงอายุ จำนวน ๒๑ คน โดยการ

ประชาสัมพันธRเพื่อรับสมัครผูEสนใจที่จะเขEารHวมโครงการ แลEวทำการชี้แจงวัตถุประสงคRการวิจัย ตอบ

ขEอสงสัย หลังจากนั้นเป�ดโอกาสใหEผูEสนใจตัดสินใจในการเขEารHวมการศึกษาวิจัยอีกครั้ง เมื่อผูEสนใจ

ตัดสินใจเขEารHวมโครงการแลEวทำการนัดหมายเพื ่อเขEาอบรมทั ้งนี ้เพื ่อใหEเกิดความเขEาใจใน



๑๐๕ 

 

ระบบปฏิบัติการ วิธีการใชEงานอุปกรณRและสามารถนำไปกHอใหEเกิดประโยชนRในการทดลองอยHางเต็ม

ศักยภาพ โดยมีการประเมินผลการฝ�กอบรมในดEานความรูE ทัศนคติและพฤติกรรมกHอนการฝ�กอบรม

และใหEความรูE ซ่ึงกลุHมทดลองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

๑) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.) อายุระหวHาง ๑๘-๖๐ ป�

บริบูรณR 

๒) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.) มีโทรศัพทRที่สามารถรองรับ

Application ท่ีผูEวิจัยพัฒนาไดE 

๓) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.) สามารถอHานออกและเขียน

ไดE  

๔) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.) มีความพรEอมที่จะเรียนรูE 

และมีใจรักงานบริการ 

ข้ัน D2 

ผู EวิจัยใชEการพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู EสูงอายุดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บนพื้นฐานของการแกEไขป�ญหาจากขEอสรุปของการสัมภาษณRเชิงลึกเรื่องคน 

เคร่ืองมือและกระบวนการท่ีใชEในการปฏิบัติการ  

ขั ้นตอนที ่ ๓ การทดลองและการประเมินผล (R3 และ D3) เพื ่อทดลองใชE และ

ประเมินผลรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ข้ัน R3 

ผู Eว ิจัยกำหนดกิจกรรมการทดลองโดยการนำเครื ่องมือที ่ไดEรับการพัฒนา คือ 

เครื ่องมือ Application รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู EสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (APP ดูแล) ซึ่งจะมีการใหEความรูEเพิ่มเติมที่บุคคลที่เกี่ยวขEองสามารถรับชม และเรียนรูE

ดEวยตนเองไดEตลอดเวลา ไปทดลองใชEกับกลุHมทดลอง (Experiment Group) ที่ไดEรับการฝ�กอบรม

และใหEความรูE จำนวน ๒๑ คน กHอนการนำไปทดลองใชEกลุHมทดลองในพื้นที่เป;าหมาย ผูEวิจัยจะจัด

ฝ�กอบรมใหEกับกลุ Hมทดลอง หลังจากฝ�กอบรมใหEกับกลุ HมทดลองแลEว โดยมีการประเมินผลการ

ฝ�กอบรมในดEานความรูE ทัศนคติและพฤติกรรมหลังการทดลองใชE ๑๕ วัน ผูEวิจัยจึงกลับมาประเมินผล

หลังการฝ�กอบรมในแบบประเมินผลฉบับเดียวกัน 

ข้ัน D3 

ผูEวิจัยกำหนดการประชุมความเห็นของผูEเชี่ยวชาญ ไดEแกH นักวิชาการสาธารณสุข, 

ตัวแทนภาคเอกชนดEานการพัฒนาโปรแกรม, นักวิชาการดEานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, นักวิชาการ

ดEานรัฐประศาสนศาสตรR, พระสงฆRขับเคลื่อนดEานงานวิจัย, นักวิจัยดEานสาธารณสุขและนักวิชาการ

ทEองถิ่น โดยใชEวิธีการเลือกแบบเจาะจง เพื่อนำไปสูHการแลกเปลี่ยนขEอคิดเห็น ขEอเสนอแนะ การสรEาง



๑๐๖ 

 

เครือขHายในการปฏิบัติงานรHวมกันของผูEมีสHวนไดEสHวนเสีย (Stakeholder) และการพัฒนารูปแบบการ

เฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพ

ตำบลอยHางรอบดEานดEวยความละเอียดลึกซึ้ง จำนวน ๑๐ รูปหรือคน เพื่อประเมินผลใน ๔ ประเด็น 

คือ มีความถูกตEอง ความเหมาะสม ความเปXนไปไดEในการปฏิบัติ และการใชEประโยชนR และการพัฒนา 

ตHอยอด หลังจากนั้นผูEวิจัยนำขEอมูลที่ไดEมาวิเคราะหRเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลที่ใชEไดEจริงในพื้นท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการวิจัย ขEอเสนอแนะ และนำเสนอผลการวิจัยเปXนบทความวิจัยท่ี

นำเสนอในวารสารวิชาการท่ีผHานการรับรองคุณภาพของ TCI ฐาน ๑ 

๓.๒ รูปแบบการวิจัย 

เพื่อใหEการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเปXนไปตามวัตถุประสงคRของการวิจัย ผูEวิจัยไดE

กำหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เปXนการวิจัยครั้งนี้เปXนงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุHมเดียวทดสอบกHอนหลัง (The One-group Pretest Posttest 

Design) เปXนการวิจัยที่ทดลองเพียงกลุHมเดียว กลุHมตัวอยHางไมHไดEสุHม ไมHมีกลุHมควบคุมสำหรับการ

เปรียบเทียบ มีการจัดกระทำและในสHวนของการทดสอบผลของตัวแปรที่ตEองการศึกษาจะทำการวัด

ท้ังกHอนและหลังจากไดEส่ิงทดลอง สามารถแสดงเปXนแผนผัง (Diagram) ไดEดังน้ี 

ตารางท่ี ๓.๑ รูปแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลองแบบกลุHมเดียวทดสอบกHอนหลัง (The One-group 

Pretest Posttest Design) 
 

การสุbม กลุbม ทดสอบกbอน ส่ิงทดลอง ทดสอบหลัง 

ไมHมี E O1 X O๒ 

 

สัญลักษณRท่ีใชAในการศึกษา 

E หมายถึง  กลุHมทดลอง (Experiment Group) 

O1 หมายถึง  การวัดคHาตัวแปรตามกHอนการทดลองของกลุHมทดลอง 

O2 หมายถึง  การวัดคHาตัวแปรตามหลังการทดลองของกลุHมทดลอง 

X หมายถึง  มีการจัดกระทำหรือการมีกิจกรรมแทรกแซงหรือการรักษาวิธี 

ตHาง ๆ (Manipulation, Intervention, Treat) 
 

รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุHมเดียวทดสอบกHอนหลัง เปXนแบบแผนการวิจัยท่ีมี

ความตรงภายใน (Internal Validity) เพราะมีขEอมูลชHวยในการเปรียบเทียบ คือ ใชEการวัดซ้ำกHอนหลัง



๑๐๗ 

 

เปXนขEอมูลเปรียบเทียบพัฒนาการของกลุHมและสามารถควบคุมป�จจัยการสูญหายของกลุHมตัวอยHางไดE

เพราะเปXนการศึกษาในกลุHมตัวอยHางกลุHมเดียวกัน๑  

ผูEวิจัยไดEออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการ ดังน้ี 

๑) การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทำการทบทวนจาก

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวขEองเพื่อนำมาวิเคราะหRป�จจัย และพัฒนารูปแบบการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพ ดEวยเหตุนี ้การคัดเลือกเอกสารเพื ่อนำมาวิเคราะหRจึงเปXนขั ้นตอนที ่มี

ความสำคัญมาก ดังนั้นจึงมีความจำเปXนที่จะตEองมีเกณฑRสำหรับการคัดเลือกเอกสารมาใชEในการวิจัย 

ซึ่งเกณฑRท่ีสำคัญประกอบดEวย ๑) ความจริง (Authenticity) ๒) ความถูกตEองนHาเชื่อถือ (Credibility) 

๓) การเปXนตัวแทน (Representativeness) และ ๔) ความหมาย (Meaning) ความนHาเชื่อถือและ

ความถูกตEองของขEอมูลในเอกสารท่ีนำมาวิเคราะหR ก็เปXนตัวแปรสำคัญ 

๒) การสัมภาษณRเช ิงล ึก (In-depth Interview) ก ับผ ู E ให Eข Eอม ูลสำคัญ (Key 

Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเปXนผูEทรงคุณวุฒิ ผูEเชี่ยวชาญในสาขาตHาง ๆ ที่เกี่ยวขEอง

และต ัวแทนช ุมชน จำนวน ๒๑ คน และการส ังเกตแบบไม Hม ีส Hวนร Hวม (Non-participant 

Observation) เพื่อใหEไดEขEอคEนพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ขEอโตEแยEงตHาง ๆ และ

เสริมใหEมีความรูE ความเขEาใจในปรากฏการณR รวมถึงการเสนอแนะขEอคิดเห็นในประเด็นที่มีขEอขัดแยEง 

หรือเห็นควรเพิ่มเติมใหEชุดความรูEมีความสมบูรณRมากยิ่งขึ้น โดยใชEเทคนิคการวิเคราะหRเนื้อหาเชิง

พรรณนา  

๓) การทดลองใชEและการประเมินผลกHอนและหลังการทดลองใชEเครื่องมือ กับกลุHม

ทดลอง (Experiment Group) ที่ไดEรับการฝ�กอบรมและใหEความรูE จำนวน ๒๑ คน กHอนการนำไป

ทดลองใชEกลุHมทดลองในพื้นที่เป;าหมาย ผูEวิจัยจะจัดฝ�กอบรมใหEกับกลุHมทดลอง หลังจากฝ�กอบรม

ใหEกับกลุHมทดลองแลEว โดยมีการประเมินผลการฝ�กอบรมในดEานความรูE ทัศนคติและพฤติกรรมหลัง

การทดลองใชE ๑๕ วัน ผูEวิจัยจึงกลับมาประเมินผลหลังการฝ�กอบรมในแบบประเมินผลฉบับเดียวกัน 

๔) การสนทนากลุ Hมเฉพาะ (Focus Group) กับผู E เช ี ่ยวชาญ (Expert) ผู Eว ิ จัย

กำหนดการประชุมความเห็นของผูEเชี่ยวชาญ ไดEแกH นักวิชาการสาธารณสุข, ตัวแทนภาคเอกชนดEาน

การพัฒนาโปรแกรม, นักวิชาการดEานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, นักวิชาการดEานรัฐประศาสน

ศาสตรR, พระสงฆRขับเคลื่อนดEานงานวิจัย, นักวิจัยดEานสาธารณสุขและนักวิชาการทEองถิ่น โดยใชE

วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือนำไปสูHการแลกเปล่ียนขEอคิดเห็น ขEอเสนอแนะ การสรEางเครือขHายในการ

ปฏิบัติงานรHวมกันของผู EมีสHวนไดEสHวนเสีย (Stakeholder) และการพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวัง

 
๑ นิทรา กิจธีรวุฒิวงษR, การวิจัยทางสาธารณสุข: จากหลักการสูbการปฏิบัติ, (พิษณุโลก: รัตนสุวรรณ

การพิมพR, ๒๕๖๐), หนEา ๑๘๗. 



๑๐๘ 

 

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลอยHาง

รอบดEานดEวยความละเอียดลึกซึ ้ง จำนวน ๑๐ รูปหรือคน เพื่อประเมินผลใน ๔ ประเด็น คือ มี

ความถูกตEอง ความเหมาะสม ความเปXนไปไดEในการปฏิบัติ และการใชEประโยชนR และการพัฒนา ตHอ

ยอด 

๓.๓ ประชากร ผูAใหAขAอมูลสำคัญ และผูAเชี่ยวชาญที่ใชAในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผูEวิจัยไดEกำหนดประชากรท่ีใชEในการศึกษา ประกอบดEวย กลุHม

ทดลอง ผูEใหEขEอมูลสำคัญ และผูEเช่ียวชาญ 

๓.๓.๑ กลุbมทดลอง (Experiment Group) 

ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลจำนวน ๒๐๙

แหHง ใน ๑๖ อำเภอ รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุHมเดียวทดสอบกHอนหลัง (The One-

group Pretest Posttest Design) เปXนการวิจัยที่ทดลองเพียงกลุHมเดียว กลุHมตัวอยHางไมHไดEสุHม ไมHมี

กลุHมควบคุมสำหรับการเปรียบเทียบ มีการจัดกระทำและในสHวนของการทดสอบผลของตัวแปรท่ี

ตEองการศึกษาจะทำการวัดทั้งกHอนและหลังจากไดEสิ่งทดลอง เปXนแบบแผนการวิจัยที่มีความตรง

ภายใน (Internal Validity) เพราะมีขEอมูลชHวยในการเปรียบเทียบ คือ ใชEการวัดซ้ำกHอนหลังเปXน

ขEอมูลเปรียบเทียบพัฒนาการของกลุHมและสามารถควบคุมป�จจัยการสูญหายของกลุHมตัวอยHางไดE

เพราะเปXนการศึกษาในกลุHมตัวอยHางกลุHมเดียวกัน แตHสHงผลตHอการนำไปอEางอิงสูHกลุHมประชากรจาก

ขEอจำกัดของคุณลักษณะประชากรที่กำหนดไวE จำนวน ๒๑ คน โดยการประชาสัมพันธRเพื่อรับสมัคร

ผูEสนใจที่จะเขEารHวมโครงการ แลEวทำการชี้แจงวัตถุประสงคRการวิจัย ตอบขEอสงสัย หลังจากนั้นเป�ด

โอกาสใหEผูEสนใจตัดสินใจในการเขEารHวมการศึกษาวิจัยอีกครั้ง ผูEวิจัยกำหนดพื้นที่ในการศึกษาแบบ

เจาะจง คือ โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ แหHง 

ประกอบดEวย โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลบEานใหมH, โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลหันตรา 

และโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลปากกราน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.) และ

ผูEสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูEวิจัยกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยอยHางเปXนระบบเพื่อใหEไดE

ขEอเท็จจริง และนำความรูEที่ไดEมาเปXนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล  

๓.๓.๒ ผูAใหAขAอมูลสำคัญ (Key Informants) 

ผูEใหEขEอมูลสำคัญ (Key Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เปXนผูEทรงคุณวุฒิ 

ผู Eเชี ่ยวชาญในสาขาตHาง ๆ ที่เกี ่ยวขEอง จำนวน ๒๑ คน และการสังเกตแบบไมHมีสHวนรHวม (Non-

participant Observation) เพื่อใหEไดEขEอคEนพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ขEอโตEแยEง

ตHาง ๆ และเสริมใหEมีความรูE ความเขEาใจในปรากฏการณR รวมถึงการเสนอแนะขEอคิดเห็นในประเด็นท่ี



๑๐๙ 

 

มีขEอขัดแยEง หรือเห็นควรเพิ่มเติมใหEชุดความรูEมีความสมบูรณRมากยิ่งขึ้น การวิจัยในครั้งนี้ ผูEวิจัยไดEใชE

เคร่ืองมือท้ังหมด ประกอบดEวยแบบสัมภาษณRเชิงลึก (Interviews Form) สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ซ่ึงประกอบดEวยการสัมภาษณRเชิงลึก (In-depth Interview) ดังน้ี 

๑) ดEานนักวิชาการสาธารณสุข กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ คน คือ 

๑.๑) นายแพทยRสุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค 

    กระทรวงสาธารณสุข 

๑.๒) นางพิสมัย สุขอมรรัตนR  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา  

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    กระทรวงสาธารณสุข 

๑.๓) นายอำนาจ คEายาดี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา  

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    กระทรวงสาธารณสุข 

๑.๔) ดร.กันยารัตนR กุยสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข 

๒) ดEานนักวิชาการดEานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ คน คือ  

๒.๑) ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒนR  

ผูEอำนวยการสำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารยRหลัก 

ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ 

ดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๓) ดEานตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ คน 

ประกอบดEวย 

๓.๑) นางวิมล เลาหภิชาติชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  

หัวหนEากลุHมงานสHงเสริมสุขภาพ  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓.๒) นางนัยนา เนตรทิพยR นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓.๓) นางสาวกิตติยา มีมากบาง นักวิชาการสาธารณสุข  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๑๑๐ 

 

๔) ดEานตัวแทนโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน ๓ คน ประกอบดEวย 

๔.๑) นางเพ็ญศรี มากผาสุก ผูEอำนวยการโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล 

บEานใหมH 

๔.๒) นางมณฑาทิพยR จันทรRธุเศรษฐR พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลปากกราน 

๔.๓) นางปวีณวัสสา อภิภัทรวงคR พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลหันตรา 

๕) ดEานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.) จำนวน ๓ คน ประกอบดEวย 

๕.๑) นางจินตนา โชติอ่ิมอุดม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.)  

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลบEานใหมH 

๕.๒) นางสาวสำลี โชคทรัพยR อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.)  

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลปากกราน 

๕.๓) นางนงนุช เกตุผาสุก  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.)  

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลหันตรา 

๕.๔) นางสาวพวงนุช จรูญเนตร  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.)  

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลบEานใหมH 

๕.๕) นางพุทธชาติ มีขวัญดี ผูEดูแล (Caregiver) และอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.)   

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลปากกราน 

๕.๖) นางสมปอง ควร¥ชัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.)  

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล 

๖) ดEานตัวแทนผูEสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ คน ประกอบดEวย 

๖.๑) นางชูศรี สมบัติ  

๖.๒) นายดิเรก มากผาสุข 

๖.๓) นายบุญเสริม ชมช่ืน 

๗) ดEานนักวิจัยดEานสาธารณสุข จำนวน ๑ คน ประกอบดEวย 

๗.๑) ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตยR อาจารยRประจำกลุHมวิชาพยาบาลอายุรศาสตรR  

คณะพยาบาลศาสตรR มหาวิทยาลัยเชียงใหมH 

 

 

 



๑๑๑ 

 

๓.๓.๓ ผูAเช่ียวชาญ (Experts)  

ผูEวิจัยกำหนดการสนทนากลุHมเฉพาะ (Focus Group Discussion) การประชุมความเห็น

ของผูEเชี่ยวชาญ ไดEแกH นักวิชาการสาธารณสุข กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูHบEาน (อสม.) และนักวิชาการดEานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๐ 

ผูEเชี ่ยวชาญ โดยใชEวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อนำไปสูHการแลกเปลี่ยน

ขEอคิดเห็น ขEอเสนอแนะ การสรEางเครือขHายในการปฏิบัติงานรHวมกัน และการพัฒนารูปแบบการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล

อยHางรอบดEานดEวยความละเอียดลึกซ้ึง ประกอบดEวย ๗ ดEาน คือ 

๑) นักวิชาการสาธารณสุข 

    นางอุษณียR กุหลาบขาว  อดีตรองนายแพทยRสาธารณสุขจังหวัดสระแกEว 

๒) นักวิชาการและผูEบริหารองคRกรขนาดใหญH 

     รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ¦ายกิจการท่ัวไป 

๓) พระสงฆRขับเคล่ือนดEานงานวิจัย 

 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยRประจำภาควิชารัฐศาสตรR 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) นักวิจัยดEานสาธารณสุข 

 ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตรR ฝ¦ายวิชาการ 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) นักวิชาการทEองถ่ิน 

 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ  ผูEอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 

      บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

      พระนครศรีอยุธยา 

๖) ตัวแทนภาคเอกชนดEานการพัฒนาโปรแกรม 

 นายสถาพร  บุญชูวงศR   ประธานบริษัทเซªาธRสตารRเน็ทเวิรRค จำกัด 

 นายนรวิชญR หลEาแหลHง   ประธานบริษัทลอวRรัย คอรRปอเรช่ัน จำกัด 

 นายจิรัฏฐR ดำศรี   ประธานบริษัทแอคเซส มัลติมิเดีย จำกัด 

 นายรุHงโรจนR รัตนบุรี   กรรมการผูEจัดการบริษัท เดฟแมน จำกัด 

๗) นักวิชาการดEานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นายพงระภี ศรีสวัสด์ิ   อาจารยRประจำคณะวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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๓.๔ เครื่องมือที่ใชAในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูEวิจัยไดEใชEแบบสัมภาษณRเชิงลึกเชิงลึก (Interviews Form) สำหรับการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research), Application การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ 

และแบบประเมินความรูE ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยมีข้ันตอนการสรEางเคร่ืองมือ ดังน้ี 

๓.๔.๑ แบบสัมภาษณRเชิงลึก 

๑) ข้ันตอนการสรAางแบบสัมภาษณRเชิงลึก 

แบบสัมภาษณRเชิงลึก (Interviews Form) ใชEสำหรับผู EใหEข Eอมูลสำคัญ (Key 

Informants) ในการสัมภาษณRเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

๑.๑) ศึกษารวบรวมขEอมูลจากเอกสาร เปXนการรวบรวมขั้นแรกเมื่อเริ่มทำการ

วิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวขEอง เพื่อนำมาประกอบการวิจัย ชHวยในการกำหนดประเด็น

และตัวแปรที่จะศึกษา และเพื่อเปXนแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสรEางแบบสัมภาษณR

เชิงลึกรวมท้ังนำมาใชEในการวิเคราะหRดEวย 

๑.๒) กำหนดโจทยR หรือคำถามการวิจัย (Research Question) คือ คำถามท่ี

ตEองการคำตอบจากการวิจัยหรือเปXนสิ่งตEองตอบโจทยRของวัตถุประสงคR โดยพิจารณาจากป�จจัยและ

ประเด็นป�ญหาที่เกิดขึ ้นและเกี่ยวเนื่องกันกับการพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล 

 ๑.๓) ขอคำแนะนำจากอาจารยRที่ปรึกษาเพื่อใชEเปXนแนวทางในการสรEางแบบ

สัมภาษณRเชิงลึก 

๑.๔) สรEางแบบสัมภาษณRเชิงลึกจากการวิเคราะหR สังเคราะหRแนวคิด และขEอ

คEนพบจากผลงานวิจัย ใหEครอบคลุมวัตถุประสงคRของการวิจัยเพื่อใชEเปXนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขEอมูลจากผูEใหEขEอมูลสำคัญ (Key Informants) ทั้งนี้เพื่อใหEไดEขEอคEนพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม 

สนับสนุน ขEอโตEแยEงตHาง ๆ ใหEละเอียด และเสริมใหEมีความรูE ความเขEาใจในปรากฏการณRนี้ที่เปXนตัว

แปรศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสารใหEชัดเจนย่ิงข้ึน 

๒) ลักษณะของแบบสัมภาษณRเชิงลึก 

แบบสัมภาษณRเชิงลึก (Interviews Form) ผูEวิจัยไดEดำเนินการวิจัยโดยการสรEาง

แบบสัมภาษณRเชิงลึกตามกรอบป�จจัยท่ีกำหนด แบHงออกเปXน ๓ ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี ๑ ขEอมูลผูEใหEสัมภาษณR 

ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณRเชิงลึกเกี ่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล ใน

กระบวนการเก็บรวบรวมขEอมูลตามกรอบแนวคิดกระบวนการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานปธาน ๔  



๑๑๓ 

 

ตอนท่ี ๓ แบบสัมภาษณRเชิงลึกเกี่ยวกับป�ญหาและขEอเสนอแนะ ซึ่งจะเปXน

คำถามท่ีเป�ดโอกาสใหEผูEตอบแบบสอบถามไดEแสดงความคิดเห็นอยHางอิสระ 

๓) การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณRเชิงลึกเชิงลึก 

ในการหาคุณภาพของเครื ่องมือ สามารถหาความตรงตามเนื้อหารายขEอ (item 

content validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity For Scale,  

S–CVI) ผูEวิจัยไดEดำเนินการตรวจสอบเคร่ืองมือ ดังน้ี 

๓.๑) ขอคำแนะนำจากอาจารยRที ่ปรึกษาดุษฎีนิพนธR และผูEเชี ่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีออกแบบไวE 

๓.๒) หาความหาความตรงตามเนื้อหารายขEอ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ 

โดยการนำแบบสัมภาษณRเชิงลึกที่สรEางเสร็จแลEวเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธR เพ่ือ

ขอความเห็นชอบ และนำเสนอตHอผูEเช่ียวชาญแลEวนำมาปรับปรุง แกEไขใหEเหมาะสม จำนวน ๕ รูปหรือ

คน ประกอบดEวย 

๓.๒.๑) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

 อาจารยRประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตรR  

 คณะสังคมศาสตรR มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ผูEเช่ียวชาญดEานการวิจัย 

๓.๒.๒) ศาสตราจารยR ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรR 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผูEเช่ียวชาญดEานทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรR 

๓.๒.๓) ผูEชHวยศาสตราจารยR ดร.อัครเดช พรหมกัลป 

 ผูEอำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรคR 

 ผูEเช่ียวชาญดEานการบริหารจัดการองคRกร 

๓.๒.๔) นางวิมล เลาหภิชาติชัย 

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ผูEเช่ียวชาญดEานการสHงเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลสHงเสริม 

 สุขภาพ ตำบล 

๓.๒.๕) ผูEชHวยศาสตราจารยR ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒนR 
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 อาจารยRประคณะบริหารธุรกิจการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 นักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญดEานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยกHอนนำไปใชE เพื ่อพิจารณาทั้งในดEาน

เนื้อหาสาระ ความตรงตามเนื้อหารายขEอ (Item content validity index, I-CVI) และความตรงเชิง

เนื้อหาทั้งฉบับ ตลอดจนภาษาที่ใชEโดยผูEเชี่ยวชาญพิจารณา มาตรประเมินความสอดคลEองจะมี ๔ 

ระดับ คือ 

๑ = ไมHสอดคลEอง 

๒ = สอดคลEองบางสHวน 

๓ = คHอนขEางสอดคลEอง 

๔ = มีความสอดคลEองมาก 

เกณฑRการแปลความหมายการหาคHาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา จะนำเฉพาะขEอที่ไดEรับการ

ประเมิน ๓ หรือ ๔ เทHานั้น (ถือวHามีความสอดคลEอง) มาคำนวณผูEเชี่ยวชาญอยHางนEอย ๓ คน ไมHควร

เกิน ๑๐ คน (เกินความจำเปXน)๒ ซึ่งคHาความตรงตามเนื้อหารายขEอ (Item content validity index, 

I-CVI) มีคHา ๑ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity For Scale, S-CVI) มีคHา ๑ แสดง

วHาแบบสัมภาษณRเชิงลึกมีความตรงตามเน้ือหา 

๓.๔.๒ Application การเฝ{าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูAสูงอายุ (ดูแล) 

Application การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eสูงอายุ (ดูแล) เปXนเครื ่องมือท่ี

พัฒนาข้ึนมาเพ่ือแกEไขป�ญหาในกระบวนการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

๑) สรุปผลการสัมภาษณRเชิงลึกกับผู EใหEขEอมูลสำคัญ จำนวน ๒๑ คน และ

กำหนดจัดกลุHมประเด็นป�ญหา ประกอบดEวย ป�ญหาดEานคน ป�ญหาดEานเครื่องมือ และป�ญหาดEาน

กระบวนการ 

๒) การวิเคราะหRและออกแบบโครงสรEางขEอมูลท่ีไดEจากการสัมภาษณRเชิงลึก 

๓) การออกแบบฐานขEอมูลเพ่ือแกEป�ญหาการจัดเก็บขEอมูล 

๔) การพัฒนา Application  

๕) การทดลองใชEงานเพ่ือแกEไขขEอผิดพลาดของ Application 

๖) การฝ�กอบรมการใชEงานและนำไปใชEงานจริงในพ้ืนท่ี 

๓.๔.๓ แบบประเมินความรูA ทัศนคติ และการปฏิบัติ 
 

๒  Lynn, M.  R. , Determination and Quantification of Content Validity, Nursing 

Research, 36(6) (1986): 382-385. 
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แบบประเมินความรูE ทัศนคติ และการปฏิบัติ ใชEสำหรับประเมินผลกับกลุHมทดลอง 

(Experiment Group)  

ตอนท่ี ๑ ขEอมูลผูEใหEสัมภาษณR 

ตอนท่ี ๒ คำถามเกี่ยวกับความรูE ความเขEาใจเกี่ยวกับการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปXนแบบเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก คือ ใชH ไมHใชHและไมH

ทราบ ซึ่งมีเกณฑRการใหEคะแนน ตอบถูกใหE ๑ คะแนน ตอบผิด และตอบไมHทราบใหE ๐ คะแนน การ

แปรผลแบHงออกเปXน ๓ ระดับ๓ คือ  

ระดับความรูEดี   คือ  ตอบถูก ๗–๑๐ ขEอ 

    (รEอยละ ๗๐–๑๐๐.๐๐) 

ระดับความรูEปานกลาง  คือ  ตอบถูก ๔–๖ ขEอ  

     (รEอยละ ๔๐.๐๐–๖๐.๐๐)  

ระดับความรูEต่ำ  คือ  ตอบถูก ๐–๓ ขEอ 

      (รEอยละ ๐–๓๐.๐๐) 

ตอนท่ี ๓ คำถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับทัศนคติเก ี ่ยวกับการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีเกณฑRการใหEคะแนนดังน้ี  

เห็นดEวยขEอความดEานบวก ใหE ๓ คะแนน ขEอความดEานลบ ใหE ๑ คะแนน  

ไมHเห็นดEวยขEอความดEานบวกใหE ๑ คะแนน ขEอความดEานลบใหE ๓ คะแนน 

ไมHแนHใจขEอความท้ังดEานบวก ดEานลบ ใหE ๒ คะแนน  

แบHงระดับทัศนคติเปXน ๓ ระดับดEวยวิธีการ Absolute scale๔ ดังสูตร 
 

ระดับทัศนคติ = พิสัย (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำสุด) 

      ชHวงของระดับทัศนคติ/พฤติกรรม (๓) 

 
๓ ป�ทมาภรณR เจริญนนทR และลัดดาวัลยR กงพลี, “ความรูE ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป;องกันโรค

อEวนของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรRมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณR ในพระบรมราชูปถัมภR จังหวัดปทุมธานี”, 

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ป� วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๐: ๘๗-๙๔. 
๔ องคRอร ประจันเขตตR, “ความรูE ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป;องกันและควบคุมโรคไขEเลือดออก

ของนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อ.บEานนา จ.นครนายก”, เวชสารแพทยRทหารบก, ป�ที่ ๖๕ ฉบับที่ ๓ 

(กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๕๕): ๑๕๙-๑๖๕. 



๑๑๖ 

 

โดยการรวมคะแนนทุกขEอนำมาหาคHาพิสัยแลEวหารดEวยทัศนคติ (๓ ระดับ) ซ่ึง

คะแนนสูงสุดเทHากับ ๖๓ คะแนน และคะแนนต่ำสุดเทHากับ ๒ คะแนน ดังนั้นพิสัยเทHากับ ๖๓-๒ หาร

ดEวย ๓ เทHากับ ๒๐.๓๓ จึงมีการแบHงชHวงคะแนน ดังน้ี 

ทัศนคติระดับสูง  คือ ชHวงคะแนน ๔๔-๖๓ คะแนน 

ทัศนคติระดับปานกลาง คือ ชHวงคะแนน ๒๓-๔๓ คะแนน 

ทัศนคติระดับต่ำ คือ ชHวงคะแนน ๒-๒๒ คะแนน 

ตอนท่ี ๔ คำถามความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลเก่ียวกับการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบสอบถามเปXนแบบมาตราสHวนประเมิน

คHา (Rating Scale)  โดยใชEสถิติพ้ืนฐานคือ การหาคHาเฉล่ีย (Mean : ) และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D.) โดยแปลความหมายของคHาเฉล่ียโดยยึดเกณฑR ดังน้ี  

คHาเฉล่ียต้ังแตH   ๔.๒๑ – ๕.๐๐   กำหนดใหEอยูHในเกณฑR มากท่ีสุด 

คHาเฉล่ียต้ังแตH   ๓.๔๑ – ๔.๒๐   กำหนดใหEอยูHในเกณฑR มาก 

คHาเฉล่ียต้ังแตH   ๒.๖๑ – ๓.๔๐   กำหนดใหEอยูHในเกณฑR ปานกลาง 

คHาเฉล่ียต้ังแตH   ๑.๘๑ – ๒.๖๐   กำหนดใหEอยูHในเกณฑR นEอย 

คHาเฉล่ียต้ังแตH   ๑.๐๐ – ๑.๘๐   กำหนดใหEอยูHในเกณฑR นEอยท่ีสุด๕ 

ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับป�ญหาและขEอเสนอแนะ 

๓.๕ การเก็บรวบรวมขAอมูล 

๓.๕.๑ การเก็บรวมรวมขAอมูลจากเอกสารขั ้นปฐมภูมิ (Primary Source) ไดEแกH 

การศึกษาจากพระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีรR ฉบับภาษาไทยที่เกี่ยวขEองกับการบริหาร

จัดการตามหลักพุทธธรรม 

๓.๕.๒ การเก็บรวมรวมขAอมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) หรือ

การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ไดEแกH สHวนที่เปXนคำอธิบายจากเอกสาร หนังสือ 

ตำรา ที่เปXนแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวขEอง โดยการทบทวน วิเคราะหR เพื่อใหEไดEรูปแบบ

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล 

 

 

 
๕ Rensis A.  Likert, New Patterns of Management,  ( New York:  McGraw- Hill Book 

Company Inc., 1961), pp. 166-169.  

C



๑๑๗ 

 

๓.๕.๓ การเก็บรวมรวมขAอมูลจากแบบสัมภาษณRเชิงลึก 

การเก็บขEอมูลมีวิธีการหลายแบบใหEเลือกตามความเหมาะสมของขEอมูลที่ตEองการ และ

ตามลักษณะของประชากรเป;าหมายในการเก็บขEอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูEวิจัยไดEดำเนินการเก็บรวบรวม

ขEอมูลมีข้ันตอน ดังน้ี 

๑) การเก็บรวบรวมขEอมูลจากเอกสาร สถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวขEองเปXนการรวบรวมผล

จากแบบสอบถามในขั้นแรกเมื่อเริ่มทำการวิจัยโดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวขEอง เพื่อนำมา

ประกอบการวิจัย ชHวยในการกำหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา และเพื่อเปXนแนวทางในการ

กำหนดกรอบความคิดในการสรEางแบบสัมภาษณRเชิงลึกรวมท้ังนำมาใชEในการวิเคราะหRดEวย 

๒) การสัมภาษณRเชิงลึก (In-depth Interview) เปXนการสัมภาษณRผูEใหEขEอมูลสำคัญ 

(Key Informants Interview) ซึ่งเปXนผูEที่มีความรูEหรือมีขEอมูลในเรื่องที่ผูEวิจัยกำลังศึกษาดีที่สุดหรือมี

ความเก่ียวขEองมากท่ีสุด โดยแบHงเปXน ๘ ดEาน จำนวน ๒๑ คน ท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

๓.๕.๔ การเก็บขAอมูลจากการสนทนากลุbมเฉพาะ ตรวจสอบความเหมาะสมของกรอบ

แนวคิดการวิจัยโดยการการสนทนากลุHมเฉพาะกับผูEเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๐ รูปหรือคน เพื่อการพัฒนา

รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

สHงเสริมสุขภาพตำบล 

๓.๖ การวิเคราะหRขAอมูล 

การวิเคราะหRขEอมูลจากแบบสัมภาษณRเชิงลึก เปXนการนำขEอมูลที่เก็บรวบรวมไดEมาเก็บใหE

เปXนระบบระเบียบ ใหEความหมายกับขEอมูล จัดหมวดหมูH ความหมายของขEอมูล วิเคราะหRและสรุป

รวบรวมความหมาย  ผูEวิจัยเลือกใชE “การตรวจสอบสามเสEา (Triangulation)”๖ โดยใชEวิธีเก็บรวบรวม

ขEอมูลตHาง ๆ กัน เพ่ือรวบรวมขEอมูลเร่ืองเดียวกัน คือ การคEนควEาเอกสาร การสังเกตแบบไมHมีสHวนรHวม 

และการสัมภาษณRแบบเจาะลึก เพ่ือท่ีจะตรวจสอบความถูกตEองของขEอมูลกHอนการนำไปวิเคราะหR 

การวิเคราะหRขEอมูลจะไมHใชEสถิติชHวยในการวิเคราะหR แตHจะใชEแนวคิด ทฤษฎีเปXนกรอบใน

การวิเคราะหR โดยวิธีการหลักท่ีใชEมี ๒ วิธี คือ  

๑) การว ิ เคราะหRเน ื ้อหา (Content Analysis) ซ ึ ่ งได Eจากการศ ึกษาเอกสาร 

(Document Research) จากกรอบความคิดหรือทฤษฎีที่เพื่อการชHวยวิเคราะหRขEอมูลไดEลึกซึ้งและ

สรEางขEอสรุปท่ีหนักแนHน 

๒) การตีความ (Interpretation) ซึ ่งไดEจากการสังเกตและการสัมภาษณRที่ไดEจด

บันทึกไวEจากส่ิงท่ีเปXนรูปธรรมหรือปรากฏการณRท่ีมองเห็น  

 
๖ พระครูสังฆรักษRเกียรติศักดิ์ กิตฺติป¸ฺโญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรR, (เชียงใหมH: ประชากร

ธุรกิจ, ๒๕๕๘), หนEา ๒๒๙. 



๑๑๘ 

 

ผูEวิจัยวิเคราะหRขEอมูลจากแบบสัมภาษณRเชิงลึก โดยหลังจากการเก็บรวบรวมขEอมูลที่ไดE

จากการสังเกตแบบไมHมีสHวนรHวม (Non-participation Observation) การสัมภาษณRเชิงลึก (In-

depth Interview) ผูEวิจัยจะนำคำตอบที่ไดEจากการสัมภาษณRผูEใหEขEอมูลสำคัญทั้งหมด ๒๑ คนมาสรุป

ประเด็นเชิงเนื้อหาในภาพรวมโดยการวิเคราะหRเนื้อหา (Content Analysis) ตามขEอคำถามในแตHละ

ตอนของแบบสัมภาษณRเชิงลึกเชิงลึกซ่ึงครอบคลุมตามวัตถุประสงคRและขอบเขตของเน้ือหาการวิจัย  

 

 

 



 
 

 

บทที่ ๔ 
 

ผลการวิเคราะห2ข4อมูล 

 

ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ครั้งนี้ เปOนงานวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development: R&D) มีวัตถุประสงคeเพื่อ ๑. วิเคราะหeรูปแบบของการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ๒. พัฒนารูปแบบการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ๓. 

ทดลองและประเมินผลรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู EสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีไดEจากการวิจัยไปประยุกตeใชEกับโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดังน้ี 

๔.๑ รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม 

      สุขภาพตำบล 

การนำเสนอผลการวิจัยในขEอนี้เปOนการดำเนินการตามวัตถุประสงคeการวิจัยขEอท่ี ๑. เพ่ือ

ศึกษารูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล 

เปOนการวิจัยในขั้น R1 D1 ผูEวิจัยพัฒนาความชัดเจนของปnญหาโดยการสัมภาษณeเชิงลึกผูEใหEขEอมูล

สำคัญท่ีเปOนผูEเช่ียวชาญ ผูEทรงคุณวุฒิ ผูEเช่ียวชาญในสาขาตLาง ๆ ท่ีเก่ียวขEอง เพ่ือใหEไดEขEอคEนพบชัดเจน 

สามารถอธิบาย เสริม สนับสนุน ขEอโตEแยEงตLาง ๆ และเสริมใหEมีความรูE ความเขEาใจในรูปแบบการเฝ;า

ระวังใหEมีความสมบูรณeมากยิ่งขึ้น โดยใชEการสัมภาษณeเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูEใหEขEอมูล

สำคัญที ่ถ ูกเล ือกแบบเฉพาะเจาะจง และการสังเกตแบบไมLม ีส Lวนร Lวม (Non-participant 

Observation) โดยใชEเทคนิคการวิเคราะหeเนื้อหาเชิงพรรณนา ผูEใหEขEอมูลสำคัญในการสัมภาษณeเชิง

ลึก (In-depth Interview) ประกอบดEวย ผูEใหEขEอมูลสำคัญ จำนวน ๒๑ คน โดยแบLงออกเปOน ๗ ดEาน 

ประกอบดEวย ๑) ดEานนักวิชาการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ๒) ดEานนักวิชาการดEานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ๓) ดEานตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔) ดEานตัวแทน

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ๕) ดEานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) 

และผูEดูแลผูEสูงอายุ (Caregiver) ๖) ดEานตัวแทนผูEสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๗) ดEาน

นักวิจัยดEานสาธารณสุข  
 



๑๒๐ 
 

ประเด็นการสัมภาษณeเชิงลึก (In-depth Interview) ผูEวิจัยเนEนกระบวนการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพทั้ง ๕ กระบวนการของแตLละภาคสLวนที่เกี่ยวขEอง ประกอบดEวย การจัดทำแผนเฝ;า

ระวัง การจัดเก็บขEอมูล การวิเคราะหeขEอมูล การนำไปใชEประโยชนe และการเขียนรายงานเพื่อใหEไดE

รูปแบบกระบวนการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุตั้งแตLตEนน้ำ คือ กระทรวงสาธารณสุข 

กลางน้ำ คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพ

ตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) และปลายน้ำ คือ ผูEสูงอายุ โดยใชE

การบูรณาการระหวLางหลักธรรมและทฤษฎีตะวันตกในการกำหนดกรอบแนวทางในการสัมภาษณe 

ประกอบดEวย หลักปธาน ๔ ในการกำหนดกรอบรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล บนพื้นฐานวงจรการพัฒนาตามแนวคิด PDCA ผลการสัมภาษณe 

พบวLา 

๔.๑.๑ รูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) 

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการ

เพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) เปOนการจัดทำแผนเฝ;าระวังตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุขมีปnจจัยท่ีมาเก่ียวขEองมากมาย เชLน ปnจจัยทางดEานเศรษฐกิจ ปnจจัยทางดEานสภาพแวดลEอม 

ปnจจัยทางดEานสังคม และปnจจัยทางดEานขEอมูลจากรายงานที่ไดEรับจากแตLละพื้นที่เฝ;าระวังที่เขียน

รายงานสLงกลับมาสLวนกลาง โดยมีการกำหนดกลยุทธeเพื่อจัดทำแผนเฝ;าระวังเพื่อสLงขEอมูลใหEถึง

กลุLมเป;าหมาย ๒ ชLองทาง๑ ประกอบดEวย  

๑) สLงขEอมูลโดยตรงจากกองสุขศึกษาไปยังประชาชนหรือกลุLมเป;าหมายโดยตรง (Air 

War) เชLน การทำเว็บไซตe หรือโซเชียลมีเดีย สLงขEอมูลตรงเพื่อเผยแพรLขEอมูลเพื่อเตือนประชาชน เพ่ือ

ยกระดับความสามารถของเจEาหนEาที่ สรEางองคeความรูE การสื่อสารของแตLละกลุLม เชLน เด็ก ผูEสูงอายุ 

การถLายทอดขEอมูลอาจจะไมLเหมือนกัน และแตLละพ้ืนที่จะแตกตLางกันไปตามความเหมาะสมของแตL

ละพ้ืนท่ี  

๒) สLงขEอมูลผLานเครือขLายสาธารณสุข เชLน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ซ่ึงมีมาตรฐานสLวนกลางเปOนตัวขับเคล่ือนไป

ยังหนLวยงานที่กำกับดูแลประชาชนภาคพื้นดิน (Ground War) ผLานกลุLมวิชาการเครือขLายที่รองรับ 

เชLน รพ.สต. หรือผLานเจEาหนEาที่และตEองมีเครือขLายรองรับซึ่งสามารถสรุปกระบวนการจัดทำแผนเฝ;า

ระวังของกระทรวงสาธารณสุข ไดEดังน้ี 

 
๑ สัมภาษณe นายแพทยeสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย, อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ๘ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๑ 
 

 
 

ภาพท่ี ๔.๑ กระบวนการจัดทำแผนเฝ;าระวังของกระทรวงสาธารณสุข 

การจัดทำแผนเฝ;าระวังตEองเปOนระบบเพราะวLาตEองการใหEเครือขLายทำงานแทนกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีหนLวยงานทั่วประเทศอยูL ๑๒ เขตที่รองรับหนLวยงานของกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ มุLงเนEนการเฝ;าระวังไปที่พฤติกรรมสุขภาพที่เปOนพื้นฐานที่จะทำใหEลดปnจจัยความเสี่ยง

เกี่ยวกับโรคความดัน โรคเบาหวาน ฯลฯ ในผูEสูงอายุที่ติดบEาน ติดเตียง เพราะผูEสูงอายุที่มีพฤติกรรม

สุขภาพไมLดีทำใหEเปOนภาระแกLคนในบEานรวมถึงชุมชน๒ ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดEพยายาม

ลดจำนวนผูEสูงอายุที่จะกEาวเขEาไปสูLพฤติกรรมเสี่ยงใหEนEอยลง โดยการสLงเสริมใหEผูEสูงอายุมีพฤติกรรม

ดEานสุขภาพท่ีดี ซ่ึงมีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังน้ี  

๑) เมื่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดEรับขEอมูลแลEวก็ดำเนินการสLงขEอมูลไปที่สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดซ่ึงเปOนเครือขLายสุขศึกษา  

๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการสLงขEอมูลขLาวสารตLาง ๆ ที ่ไดEรับ ซึ ่งใน

กระบวนการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถปรับกลยุทธeการเฝ;าระวังที่ไดEรับมาจากสLวนกลาง 

ใหEเขEากับบริบทของแตLละพ้ืนท่ี และสLงตLอไปท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โดยการจัดประชุมช้ีแจงใน

การประชุมในแตLละเดือน  

๓) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินการสLงขEอมูลไปยังโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพ

ตำบล  

 
๒ สมัภาษณ์ ดร.กนัยารตัน์ กุยสุวรรณ, นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ กองสุขศกึษา กรม

สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๒ 
 

จากกระบวนการดังกลLาวขEางตEนทำใหEทราบถึงกระบวนการในการจัดสLงขEอมูลขLาวสาร

จากสLวนกลางไปในพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งตEองใชEระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนตLาง ๆ ที่มาก

พอสมควร๓  

การจัดทำแผนเฝ;าระวังของสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินการเปOนไป

ตามกฎกระทรวงแบLงสLวนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงวLาดEวยกลุLม

ภารกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกำหนดอำนาจหนEาที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไวE 

๔ ขEอ คือ๔  

๑) จัดทำแผนยุทธศาสตรeดEานสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 

๒) ดำเนินการและประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 

๓) กำกับดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนLวยงานสาธารณสุขในเขต

พื้นที่จังหวัด เพื่อใหEการปฏิบัติงานเปOนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และการ

คุEมครองผูEบริโภคดEานสุขภาพ 

๔) ปฏิบัติงานรLวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนLวยงานอื่นที่เกี่ยวขEอง หรือท่ี

ไดEรับมอบหมาย 

จากการสัมภาษณeเชิงลึก พบวLา ข้ันตอนการจัดทำแผนการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูEสูงอายุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถสรุปเปOนข้ันตอนการทำงานไดEดังน้ี๕  

๑) กระทรวงสาธารณสุข สLงสถานการณeปnญหาและพฤติกรรมสุขภาพไปยังสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำการวิเคราะหeพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญเพื่อใหEเขEากับ

บริบทของจังหวัด 

๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการพัฒนาเคร่ืองมือในการทำงาน และสLงตLอใหEกับ

สาธารณสุขอำเภอ๖  

 
๓ สัมภาษณe นางพิสมัย สุขอมรรัตนe, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณe นางวิมล เลาหภิชาติชัย, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหนEากลุLมงาน

สLงเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณe นางนัยนา เนตรทิพยe, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณe นางสาวกิตติยา มีมากบาง, นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 



๑๒๓ 
 

๔) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเคราะหeพฤติกรรมเสี ่ยงที ่สำคัญ และสLงขEอมูลใหE

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลเพื่อลงพื้นที่ในการทำงานเพื่อสLงตLองานใหEกับเจEาหนEาที่ อสม. เก็บ

ขEอมูลตามรายละเอียดงานท่ีไดEรับมอบหมายตLอไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๒ สรุปกระบวนการจัดทำแผนเฝ;าระวังของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 



๑๒๔ 
 

การจัดทำแผนการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดEวยสาระสำคัญ ๖ ประการ คือ  

๑) การกำหนดปnญหาสาธารณสุขท่ีตEองการเฝ;าระวัง  

๒) การกำหนดตัวช้ีวัดสำหรับใชEในการเฝ;าระวัง  

๓) การกำหนดรูปแบบและวิธีการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  

๔) การกำหนดพ้ืนท่ีสำหรับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  

๕) การกำหนดชLวงเวลาสำหรับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  

๖) การกำหนดตัวบุคคลท่ีดำเนินการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

ขั้นตอนหรือกระบวนการทำแผนเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีเป;าหมายของการดูแลสุขภาพใหEกับประชาชนท่ีอยูLในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบทุก

ชLวงวัยที่ครอบคลุมทั้งกลุLมป�วย กลุLมเสี่ยงและกลุLมปกติ โดยการจัดใหEมีบริการทั้งบริการใน รพ.สต.

บริการในชุมชนและบริการในบEาน เพื่อการดูแลสุขภาพใหEแกLบุคคล ครอบครัวและชุมชน แบบครบ

วงจร ตLอเนื่องและเปOนองคeรวม ทั้งในดEานการสLงเสริมสุขภาพ การป;องกัน ควบคุมโรค การฟ��นฟู

สมรรถภาพและการรักษาซึ่งจะเปOนการนำมาซึ่งความสามารถ ในการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพ 

(ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองไมLใหEเกิดการเจ็บป�วยโดยไมLจำเปOนอันจะเปOนการลดภาระ

คLาใชEจLายในการจัดการดูแลระบบสุขภาพของรัฐในระยะยาว) ของทั้งระดับปnจเจกบุคคล ครอบครัว

และชุมชนอันเปOนเป;าหมายสูงสุดของการจัดระบบสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน

สอดคลEองกับสภาพการณeของปnญหาสุขภาพ ปnญหาสาธารณสุขและบริบทของแตLละพื้นที่ การจัดทำ

แผนเฝ;าระวังของ รพ.สต.๗ มีลักษณะคลEายกับกระบวนการจัดทำแผนเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข๘ เมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไดEรับแผนในการเฝ;าระวังจากสLวนกลาง จะ

นำเอาแผนและปnญหาพฤติกรรมสุขภาพมาทบทวนเพื่อดูวLาสามารถใชEกับแตLละที่ในจังหวัดไดEหรือไมL 

เพราะแตLละที่มีปnจจัยแวดลEอมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูEสูงอายุที่แตกตLางกันเมื่อไดEขEอมูลท่ี

เหมาะสมกับพื้นที่ตLาง ๆ ก็จะมาพัฒนาเครื่องมือในการทำงานที่จะใชEสอบถามหรือเก็บขEอมูลในพื้นท่ี

นั้น ๆ ปnญหาของการทำแผนเขEารLวมกิจกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลสLวนมาก

จะอยูLที ่การสLงตLอแผนใหEเจEาหนEาที่อาสาสมัครสุขภาพประจำหมูLบEานเพื่อใชEในการนัดหมายกับ

ผูEสูงอายุในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน๙ ดังนั้น การพัฒนาเครื่องมือในการทำงานของขั้นตอนตLาง ๆ หากมี

 
๗ สัมภาษณe นางเพ็ญศรี มากผาสุก, ผูEอำนวยการโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลบEานใหมL, ๒๐ 

กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณe นางมณฑาทิพยe จันทรeธุเศรษฐe, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพ

ตำบลปากกราน, ๑๘ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณe นางปวีณวัสสา อภิภัทรวงคe, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพ

ตำบลหันตรา, ๑๙ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 



๑๒๕ 
 

การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับประยุกตeใชEจะสามารถชLวยลดขั้นตอน และลดระยะเวลาใน

การทำงาน๑๐ ทั้งนี้ตEองมีการประชุม และวิเคราะหeขEอมูลรLวมระหวLางหนLวยงานที่เกี่ยวขEองท้ังหมดเพ่ือ

วางแผนในการจัดการเร่ืองงาน บุคลากร เจEาหนEาท่ีผูEปฏิบัติงานและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการทำงาน

ท่ีสอดคลEองกับความตEองการของผูEรับผลประโยชนeเพ่ือใหEการทำงานน้ันมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน๑๑ 

จากการสัมภาษณeผู EใหEขEอมูลสำคัญในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eสูงอายุของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการเตรียมการ พบวLา ปnญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใน

ข้ันตอนน้ี ประกอบดEวย  

๑) กระบวนการสLงกลับขEอมูลจากการรายงานผลในเชิงพื้นที่ยังมีการจัดการขEอมูลท่ี

ไมLสมบูรณe ขEอมูลสLงกลับยังมีความคลาดเคล่ือนและไมLสมบูรณeทำใหEการวิเคราะหeเพื่อกำหนดนโยบาย

เพื่อป;องกัน การสรEางองคeความรูE การสรEางกิจกรรม แนวทางการดำเนินการยังไมLสอดคลEองกับสภาพ

ปnญหาในปnจจุบัน 

๒) บุคลากร เจEาหนEาที่และผูEที่เกี่ยวขEองกับการเก็บรวบรวม และการวิเคราะหeขEอมูล

ในเชิงพื้นที่มีทักษะ และความเขEาใจในกระบวนการ ขั้นตอนที่ยังไมLชำนาญสLงผลใหEการปฏิบัติงาน 

และการแกEไขปnญหาเฉพาะหนEาเกิดความผิดพลาด  

๓) เครื่องมือที่ใชEในการปฏิบัติงานในแตLละขั้นตอนมีความหลากหลาย และซับซEอน

จำเปOนตEองอาศัยทักษะ ความชำนาญ และการเขEาถึงขEอมูลยังอยูLในวงจำกัด เชLน โปรแกรม HBSS 

เปOนระบบเฝ;าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ, Application SMART อสม. เปOนเครื่องมือสำหรับ 

อสม. ในการรายงานผลสรุปผลการดำเนินการประจำเดือน และประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรูE

ขLาวสาร ขEอมูลดEานสุขภาพ, โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือเสริมสรEางความรอบรูEดEานสุขภาพ (HEALTH 

LITERACY : HL) เรื่อง การใชEยาอยLางสมเหตุสมผล สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุLม

วัยทำงาน, Application สมุดสุขภาพประชาชน (H4U) เปOนเครื่องมือสำหรับการเชื่อมโยงขEอมูล

ระหวLางระบบสถานพยาบาล และผูEรับบริการผLานระบบ HIS Gateway ของกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อใหEประชาชนผูEเปOนเจEาของขEอมูลไดEเขEาถึงประวัติการเขEารับบริการ และขEอมูลสุขภาพของตนเอง 

ฯลฯ  

 
๑๐ สัมภาษณe ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒนe, ผูEอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ อาจารยeหลักประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑ สัมภาษณe ดร.เบญจมาศ สุขสถิต, อาจารยeประจำกลุLมวิชาพยาบาลอายุรศาสตรe คณะพยาบาล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๖ 
 

กลHาวโดยสรุปวHา รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบล ดEานการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) คือ การวางแผนเพื่อจัดทำแผนเฝ;าระวัง

อันเปOนระบบ และกลไกการดำเนินงานเชิงรุกในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ ประกอบดEวย  

๑. การวิเคราะหeขEอมูล รายงานเชิงพื้นที่ และสภาพสังคมปnจจุบัน (อริยสัจ) เพ่ือ

กำหนดแนวทางในการทำงาน และแผนเฝ;าระวังโดยการประชุมสรุปของหนLวยงาน เครือขLายท่ี

เก่ียวขEอง (อริยสัจ ๔) 

๒. การเผยแพรLองคeความรูEดEานสุขภาพผLานชLองทางที่หลากหลายเพื่อสรEางความ

เขEาใจ และการเขEาถึงขEอมูลอยLางแพรLหลาย 

๓. การทำงานแบบบูรณาการรLวมระหวLางภาครัฐ ภาคสังคมและประชาชนในการ

สอดสLองดูแล ติดตามและประเมินผลเพ่ือการสรEางมาตรฐานในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุเชิงพ้ืนท่ี 

๔. การพัฒนาและการปรับประยุกตeใชEกระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือ (วิมังสา) 

ใหEเหมาะสม และมีความสอดคลEองกับบริบทพื้นที่บนพื้นฐานของมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

(วิมังสา) 

ปnญหาท่ีเกิดข้ึนดEานการเตรียมการ ประกอบดEวย 

๑. กระบวนการทำงาน 

๒. บุคลากรปฏิบัติงาน 

๓. เคร่ืองมือท่ีใชEในการทำงาน 
 

ตารางท่ี ๔.๑ ผลสรุปการสัมภาษณeเชิงลึกผูEใหEขEอมูลสำคัญเก่ียวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม 

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล  

ดEานการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) 
 

ประเด็น

ท่ี 

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ีให4ข4อมูลสำคัญ 

รูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุ ประกอบด4วย 

๑. การวิเคราะหeขEอมูล รายงานเชิง

พ้ืนท่ี และสภาพสังคมปnจจุบัน 

(อริยสัจ) 

๑๑ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๔, ๒๐ 

    

๒. การเผยแพรLองคeความรูEดEานสุขภาพ ๙ ๑, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๔, ๒๐ 

๓. การทำงานแบบบูรณาการ ๙ ๓, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๔, ๒๐, ๑, ๕ 



๑๒๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ ผลสรุปการสัมภาษณeเชิงลึกผูEใหEขEอมูลสำคัญเก่ียวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม 

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล  

ดEานการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) (ตLอ)  
 

ประเด็น

ท่ี 

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ีให4ข4อมูลสำคัญ 

๔. การพัฒนาและการปรับประยุกตeใชE

กระบวนการ ข้ันตอนและเคร่ืองมือ 

(วิมังสา) 

๑๐ ๑, ๒, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๕, ๔, ๒๐, ๓ 

 

ปVญหาและอุปสรรคในการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุ ประกอบด4วย 

๑. กระบวนการทำงาน ๙ ๓, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๔, ๒๐, ๑, ๒ 
    

๒. บุคลากรปฏิบัติงาน ๘ ๗, ๘, ๙, ๔, ๒๐, ๕, ๖, ๓ 
    

๓. เคร่ืองมือท่ีใชEในการทำงาน ๑๐ ๒, ๓, ๘, ๙, ๑๐, ๔, ๒๐, ๖, ๗, ๑ 
    

 

๔.๑.๒ รูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการสืบสานแนวทางขจัดปVญหา (ปหานปธาน) 

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการสืบ

สานแนวทางขจัดปnญหา (ปหานปธาน) ประกอบดEวย การจัดเก็บขEอมูล และการวิเคราะหeขEอมูล 

สามารถสรุปไดEดังน้ี 

๑) การจัดเก็บข4อมูล   

ขั้นการจัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุ เปOนขั้นตอนที่กอง

สุขศึกษารับผิดชอบดำเนินการ โดยในการจัดเก็บขEอมูลมีการฝ กอบรมเจEาหนEาที่เพื่อสามารถจัดเก็บ

ขEอมูลไดEอยLางมีประสิทธิภาพ ปnจจุบันกองสุขศึกษามีการพัฒนาวิธีการตLาง ๆ เพ่ือใหEไดEมาซ่ึงขEอมูลตLาง 

ๆ เกี่ยวกับผูEสูงอายุ ในการจัดเก็บขEอมูลซึ่งตEองอาศัยความพยายาม และความเขEาใจในการจัดเก็บ

ขEอมูลเพ่ือไมLใหEขEอมูลมีความผิดพลาด เชLน โดยปกติกองสุขศึกษาจะมีขEอมูลโรคประจำตัวของผูEสูงอายุ

ในพื้นที่อยูLแลEว สิ่งที่ตEองดำเนินการคือ “ตEองมีการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ” ตEองวิเคราะหeเพื่อใหE



๑๒๘ 
 

ทราบวLามีพฤติกรรมเสี่ยงตLอการเปOนโรคอะไรบEาง และคEนหาปnจจัยที่มีอิทธิพลตLอพฤติกรรมเสี่ยง

ตLอไป๑๒ วิธีการเก็บขEอมูลเพ่ือใชEในการวิเคราะหeพฤติกรรมสุขภาพในปnจจุบันโดยท่ัวไปมี ๒ วิธีคือ 

๑.๑) การจัดเก็บข4อมูล จากเอกสารโดยทั่วไป สามารถคEนควEาไดEจากเอกสาร

ตLาง ๆ เชLน รายงานการสำรวจมโนประชากร เอกสารทางราชการ วารสารหนังสือทั่วไป เปOนตEน ทั้งน้ี

จะตEองพิจารณาความทันสมัยของขEอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเอกสารน้ัน 

๑.๒) การจัดเก็บข4อมูล จากแหลHงของข4อมูลโดยตรง โดยการใชEเครื่องมือ 

และวิธีการที่นิยมใชEในการจัดเก็บขEอมูล  ไดEแกL การประเมิน แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณe 

การสนทนากลุ Lม การประชุมเวทีประชาคม เปOนตEน ตัวอยLาง แบบประเมิน เชLน แบบประเมิน

พฤติกรรมสุขภาพ ๓อ ๒ส (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณe สูบบุหร่ี สุรา) ของประชาชน ประกอบดEวย 

อ.ท่ี ๑ คือ อาหาร รับประทานอาหารครบ ๓ ม้ือ ครบท้ัง ๕ หมูL ลดความ

หวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไมE หลีกเลี่ยงอาหารที่ใชEน้ำมันซ้ำหลายๆ ครั้ง กินอาหารหลากหลายไมL

จำเจ 

อ.ที่ ๒ คือ ออกกำลังกาย การออกกำลังกายทำใหEสุขภาพแข็งแรง อายุ

ยืน โดยออกกำลังกายคร้ังละ ๓๐ นาที และทำอยLางนEอยสัปดาหeละ ๓-๕ วัน 

อ.ที ่ ๓ คือ อารมณ2 เลือกวิธ ีที ่ถนัด สนใจ ทำแลEวเพลิดเพลิน ลด

ความเครียด มีความสุข เชLน ฟnงเพลง รEองเพลง ดูโทรทัศนe นอนหลับพักผLอน ปลูกตEนไมE พูดคุยพบปะ

กับเพ่ือนฝูง 

ส.ที่ ๑ คือ ลดการสูบบุหร่ี การสูบบุหรี่ทำใหEหัวใจขาดเลือด หลอดเลือด

หัวใจตีบ เปOนมะเร็งปอด มะเร็งกลLองเสียง ปอดอุดตันเร้ือรัง และเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 

ส.ที ่ ๒ คือ ลดการดื ่มสุรา การดื ่มสุราทำใหEความดันโลหิตสูง เกิด

โรคหัวใจ เพิ่มโอกาสเสี่ยงเปOนตับอักเสบ ตับแข็ง ทำใหEสมรรถภาพทางเพศลดลง และเสี่ยงตLอการเกิด

อุบัติเหตุ๑๓ 

กองสุขศึกษามีหนEาที่ใหEขEอมูล และใหEความรูEสุขภาพกับหนLวยงานในกระทรวง

สาธารณสุขเมื่อมีแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษาจะดำเนินการสLงแบบสอบถาม

ไปใหEตามเครือขLายที่เกี่ยวขEอง และสLงตรงไปที่หนLวยงานประจำจังหวัด อำเภอ และโรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบลเพ่ือนำไปปฏิบัติโดยกระบวนการจัดเก็บขEอมูล  ดังน้ี 

 
๑๒ สัมภาษณe นางพิสมัย สุขอมรรัตนe, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณe นายอำนาจ คEายาดี, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๙ 
 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๓ กระบวนการจัดเก็บขEอมูล  



๑๓๐ 
 

ป nจจ ุบ ันกระทรวงสาธารณสุขได Eทดลองใช E Application ใหEก ับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) ใชEงาน๑๔ ชื่อวLา “Smart อสม.” ผLาน Line Application ซึ่งเปOน

การทำงานในภาพรวมของ อสม. ไมLไดEเจาะจงใหEใชEสำหรับผูEสูงอายุ เปOนกระบวนการในการรายงาน

ผลประจำเดือน การออกเยี่ยมติดตามผล พบวLา มีขEอจำกัดในการใชEงาน คือ ไมLสามารถเก็บขEอมูล 

หรือรูปภาพไดEเกินระยะเวลาที่กำหนด และเมื่ออยูLในกลุLม Line ขEอมูลที่กำลังคุยกันอาจจะคEนหาไมL

พบเพราะตLางคนตLางคุยปnญหาสุขภาพกันเอง ทำใหEขEอมูลเลื่อนลงจากหนEาจอที่คุยอยูL๑๕ โดยเครื่องมือ

ตLาง ๆ ที่ใชEอยูLในปnจจุบันสLวนใหญLเปOนการอำนวยความสะดวกใหEแกLเจEาหนEาที่ผูEปฏิบัติงาน ไมLใชLการ

เอื้อประโยชนeใหEแกLประชาชน ดังนั้น หากประชาชน หรือผูEสูงอายุสามารถเขEาถึงขEอมูลดEานสุขภาพไดE

จะสามารถทำใหEเกิดการวางแผน๑๖ และการเฝ;าระวังดEานสุขภาพแกLตนเอง และคนใกลEชิดไดE๑๗  

ดEานกระบวนการจัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพในพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน

ของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะ

มอบหมายงานโดยการสLงขEอมูลดEานสุขภาพ หรือแบบสอบถามแผนการเฝ;าระวังใหEแตLละพื้นที่ เพ่ือ

นำไปเก็บรวบรวมขEอมูล หรือปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข๑๘ เริ่มตEนดEวยการนำขEอมูล

ที่ไดEรับมาทบทวนเพื่อประเมินสถานการณeปnญหาสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเปOนฐานในการ

พัฒนาเครื่องมือใหEมีความสอดคลEองกับการทำงานของเจEาหนEาที่ และใหEมีความเหมาะสม และ

สอดคลEองกับสภาพพ้ืนท่ี๑๙ โดยมีกระบวนการจัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ดังน้ี 

๑) ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติใหEรับทราบ และปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกัน  

๒) นัดหมายผูEสูงอายุเพ่ือกำหนดวันเขEาตรวจสุขภาพ และเย่ียมผูEสูงอายุ 

๓) เก็บรวบรวมขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

 
๑๔ สัมภาษณe ดร.กันยารัตนe กุยสุวรรณ, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณe นายอำนาจ คEายาดี, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณe นางชูศรี สมบัติ, ตัวแทนผูEสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ กุมภาพันธe ๒๕๖๒.   
๑๗ สัมภาษณe นายดิเรก มากผาสุข, ตัวแทนผูEสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กุมภาพันธe 

๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณe นางวิมล เลาหภิชาติชัย, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหนEากลุLมงาน

สLงเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณe นางสาวกิตติยา มีมากบาง, นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 



๑๓๑ 
 

๔) สLงขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลับคืน๒๐ 

๕) ประชุมเพื่อติดตาม และประเมินผลกระบวนการจัดขEอมูล ซึ่งในขั้นตอนน้ี 

ประกอบดEวย การวางแผนกิจกรรมการปฏิบัติงานเพื่อเก็บขEอมูล๒๑ เชLน การสLงเสริมสุขภาพ วางแผน

ออกเย่ียมและใหEคำแนะนำผูEสูงอายุดEานการดูแลสุขภาพ๒๒ ในดEานการเฝ;าระวัง คัดกรอง และใหE

คำแนะนำกลุLมเสี่ยง๒๓ โรคการลดกินหวาน อาหารมันและเค็ม ดEานการฟ��นฟูสุขภาพ๒๔ และอีกหลาย

กิจกรรมการปฏิบัติงาน การไปเยี่ยมผูEสูงอายุก็จะมีการวัดความดัน ตรวจสุขภาพ๒๕ เพื่อเปรียบเทียบ

กับผลของเดือนที่ผLานมา ถEามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมก็จะมีการปรึกษาหารือกันในกลุLม ทุกครั้งตEอง

เก็บขEอมูลการปฏิบัติงานกลับมาใหE รพ.สต. ตรวจความถูกตEองและป;อนขEอมูลกลับเขEาไปในระบบเพ่ือ

สLงใหEสLวนกลางใชEขEอมูลตLอไป  

นอกจากการดำเนินการจัดเก็บขEอมูล ขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพแลEว  

อสม. ยังมีหนEาที่ในการใหEขEอมูล ความรูEดEานพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเองรวมถึงการเยียวยาดEาน

จิตใจกับผูEสูงอายุที่ไมLรับการดูแลอยLางเหมาะสม๒๖ ทั้งนี้ยังมีจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับกลุLม

ผูEสูงอายุที่ติดบEาน ติดเตียง ติดสังคม และผูEสูงอายุปกติเพื่อใหEเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรูE การผLอน

คลายความเครียด๒๗ และการสรEางความสุขผLานการมีสLวนรLวมในการรับรูEผลรLวมกัน อันเปOนการเก็บ

รวมรวมขEอมูลเชิงพฤติกรรมไดEอีกทางหนึ่ง รวมถึงเปOนการคืนขEอมูลสูLชุมชนอีกดEวย๒๘ ประเด็นที่มี

 
๒๐ สัมภาษณe นางเพ็ญศรี มากผาสุก, ผูEอำนวยการโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลบEานใหมL, ๒๐ 

กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณe นางสาวสำลี โชคทรัพยe, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) โรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบลปากกราน, ๑๘ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณe นางสาวพวงนุช จรูญเนตร, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) โรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบลบEานใหมL, ๒๐ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณe นางพุทธชาติ มีขวัญดี, ผูEดูแล (Caregiver) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน

(อสม.)  โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลปากกราน, ๑๘ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณe นางสมปอง ควร£ชัย, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) โรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบล, ๑๙ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณe นางจินตนา โชติอิ่มอุดม, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) โรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบลบEานใหมL, ๒๐ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณe นางนงนุช เกตุผาสุก, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) โรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบลหันตรา, ๑๙ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณe นายบุญเสริม ชมชื่น, ตัวแทนผูEสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ กุมภาพันธe 

๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณe นางเพ็ญศรี มากผาสุก, ผูEอำนวยการโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลบEานใหมL, ๒๐ 

กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 



๑๓๒ 
 

ความสำคัญของการรวบรวมขEอมูล อยูLที่ความใสLใจ และความเขEาใจในการรวบรวมขEอมูล ไดEอยLาง

ครบถEวน มีความถูกตEอง เปOนไปตามระยะเวลาที่กำหนดไวEในแผน ซึ่งจะตEองมีการเตรียมการเพื่อทำ

ความเขEาใจ และซักซEอมเก่ียวกับขEอมูล ตัวช้ีวัด วิธีการจัดเก็บขEอมูล  

๑.๓) ปVญหาด4านการดำเนินการในการจัดเก็บข4อมูล  จากการสัมภาษณeผูEใหEขEอมูล

สำคัญในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการ

ดำเนินการในการจัดเก็บขEอมูล  พบวLา ปnญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการในข้ันตอนน้ี ประกอบดEวย 

๑.๓.๑) เครื่องมือที่ใช4ในการทำงาน การจดบันทึกขEอมูลของ อสม. เพื่อนำมา

ป;อนขEอมูลเขEาระบบคอมพิวเตอรeโดยเจEาหนEาที่สาธารณสุขประจำตำบลนั้น ๆ พบวLา กระบวนการน้ี

เกิดปnญหาในการจดรายละเอียดขEอมูล เชLน จดบันทึกขEอมูลใสLในกระดาษ (แบบสัมภาษณe) ไมL

ครบถEวน มีความสับสนจากการจดบันทึกขEอมูล และเกิดการสูญหายของกระดาษในการจดบันทึก

สLงผลใหEขEอมูลมีความคลาดเคลื่อน ไมLครบถEวนซึ่งสLงผลทำใหEการวิเคราะหeขEอมูลเกิดความผิดพลาด

คลาดเคล่ือนจากความเปOนจริง จึงสLงผลใหEการรายงานผลไมLสอดคลEองกับสภาพความเปOนจริงท่ีเกิดข้ึน 

และยังสLงผลกระทบกับภาพรวมสุขภาพของประเทศ เชLน การกำหนดยุทธศาสตรeเทคโนโลยี

สารสนเทศสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข การจัดทำแผนงบประมาณรายจLายในแกEปnญหาดEาน

สุขภาพของผูEสูงอายุ เปOนตEน  

๑.๓.๒) ความไมHพร4อมของสภาพรHางกายบุคลากรปฏิบัติงาน เปOนที่ทราบกัน

ดีวLาประชาชนที่เขEามาเปOนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) เปOนประชาชนที่อาสาเขEามา

ดำเนินการดEวยจิตอาสาที ่จะทำตนใหEเปOนประโยชนeแกLงสังคมดEวยหัวใจ โดยไมLไดEมุ Lงหวังเรื ่อง

คLาตอบแทนเปOนที่ตั้ง เพื่อชLวยบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางดEานสาธารณสุขในชนบท ดังน้ัน 

การที่ อสม. จะปฏิบัติหนEาที่ไดEอยLางเต็ม ๑๐๐ เปอรeเซ็นตeตามที่คาดหวังยLอมเปOนไปไดEยาก เพราะ 

อสม. สLวนใหญLมีอายุมากกวLา ๕๐ ป¤ขึ้นไป ทำใหEประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง สLงผลใหEการจด

บันทึกขEอมูลมีความผิดพลาด คลาดเคล่ือน และการปฏิบัติงานไมLเสร็จตามกำหนดเวลา 

๑.๓.๓) ปVญหาการสHงกลับคืนของข4อมูล เชLน ความลLาชEาในการสLงกลับผล

การจัดเก็บขEอมูลของ อสม  

กลHาวโดยสรุปวHา รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบล ดEานดEานการสืบสานแนวทางขจัดปnญหา ในการจัดเก็บขEอมูล  คือ กระบวนการในการ

จัดเก็บ และรวบรวมขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุอยLางเปOนระบบ ประกอบดEวย 

๑. มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติใหEรับทราบและปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกัน  

 

 



๑๓๓ 
 

๒. มีการนัดหมายผูEสูงอายุเพ่ือกำหนดวันเขEาตรวจเช็คสุขภาพและเย่ียมผูEสูงอายุ 

๓. มีการจัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (วิริยะ) 

๔. มีการสLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

๕. มีการประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดขEอมูล (จิตตะ) 

ปnญหาท่ีเกิดข้ึนดEานการดำเนินการในการจัดเก็บขEอมูล  ประกอบดEวย 

๑. เคร่ืองมือท่ีใชEในการทำงาน 

๒. ความไมLพรEอมของสภาพรLางกายบุคลากรปฏิบัติงาน 

๓. ปnญหาการสLงกลับคืนของขEอมูล 
 

ตารางท่ี ๔.๒ ผลสรุปการสัมภาษณeเชิงลึกผูEใหEขEอมูลสำคัญเก่ียวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม 

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการสืบสานแนวทางขจัด

ปnญหา  (ปหานปธาน)  

 

ประเด็น

ท่ี 

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ีให4ข4อมูลสำคัญ 

รูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุ ประกอบด4วย 

๑. มีการประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวทางการ

ปฏิบัติใหEรับทราบและปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

๑๐ ๑๕, ๑๖, ๕, ๗, ๒, ๑๗, ๑๓, ๑๙, ๑๘, ๑๑ 

    

๒. มีการนัดหมายผูEสูงอายุเพ่ือนัดวัน

เขEาตรวจเช็คสุขภาพและเย่ียม

ผูEสูงอายุ 

๑๕ ๑, ๒, ๑๗, ๑๘, ๓, ๕, ๗, ๘, ๑๒, ๑๔, ๑๕, 

๑๖, ๑๑, ๑๓, ๑๙ 

    

๓. มีการจัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพ (วิริยะ) 

๑๑ ๓, ๕, ๗, ๑๑, ๑๓, ๑๙, ๑, ๒, ๑๗, ๑๘, 

๑๖ 

    

๔. มีการสLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพ 

๙ ๑, ๒, ๑๗, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๑, ๑๓, ๑๙ 

    

๕. มีการประชุมเพ่ือติดตามและ

ประเมินผลกระบวนการจัดขEอมูล 

(จิตตะ) 

๑๑ ๕, ๗, ๘, ๑, ๒, ๑๗, ๑๘, ๓, ๑๑, ๑๓, ๑๒ 

 



๑๓๔ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๒ ผลสรุปการสัมภาษณeเชิงลึกผูEใหEขEอมูลสำคัญเก่ียวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม 

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการสืบสานแนวทางขจัด

ปnญหา  (ปหานปธาน) (ตLอ)  

 

ประเด็น

ท่ี 

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ีให4ข4อมูลสำคัญ 

ปVญหาและอุปสรรคในการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุ ประกอบด4วย 

๑. เคร่ืองมือท่ีใชEในการทำงาน ๑๐ ๑, ๒, ๑๗, ๕, ๗, ๘, ๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๑ 
    

๒. ความไมLพรEอมของสภาพรLางกาย

บุคลากรปฏิบัติงาน 

๑๓ ๑, ๑๘, ๓, ๕, ๗, ๘, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๖, 

๑๑, ๑๓, ๑๙ 
    

๓. ปnญหาการสLงกลับคืนของขEอมูล ๑๒ ๑, ๒, ๑๗, ๕, ๗, ๘, ๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๑, 

๑๓, ๑๙ 
    

 

๒) วิเคราะห2ข4อมูล  

การวิเคราะหeขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพนั้น มีการวิเคราะหeจากแบบ

สัมภาษณeการเฝ;าระวังพฤติกรรมที่ไดEรับจากการจัดเก็บขEอมูลของเจEาหนEาที่ของโรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบล, อสม., แพทยe, พยาบาล และเจEาหนEาที่ที่เกี่ยวขEอง ซึ่งจะดำเนินการวิเคราะหeขEอมูลการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ แนวโนEมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคe และความสัมพันธeของตัวแปร

ท่ีมีผลตLอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีกระบวนการ๒๙ ดังน้ี  

๒.๑) การรับคืนขEอมูลจากผู Eปฏิบัติงาน การรับคืนขEอมูลตEองเปOนไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไวE คือ ภายในระยะ ๑๕-๓๐ วัน นับจากวันที่ดำเนินการจัดเก็บขEอมูล ของ

เจEาหนEาท่ีท่ีเก่ียวขEอง (วิริยะ) 

 
๒๙ สัมภาษณe นางวิมล เลาหภิชาติชัย, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหนEากลุLมงาน

สLงเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๕ 
 

๒.๒) การตรวจสอบความครบถEวน สมบูรณeของแบบสัมภาษณe เจEาหนEาที่ท่ี

เกี่ยวขEองกับการวิเคราะหeขEอมูลของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลดำเนินการตรวจสอบความ

ครบถEวนของจำนวน รวมท้ังความสมบูรณeของแบบสัมภาษณe๓๐ (สติ) 

๒.๓) การบันทึกขEอมูลจากแบบสัมภาษณeลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ;า

ระวัง ซึ่งตEองดำเนินการตามเกณฑeพฤติกรรม และเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ (HBSS) ของกองสุข

ศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยการบันทึกและวิเคราะหeผลในรูปแบบของคLาสถิติ รEอยละซ่ึง

โปรแกรมจะดำเนินการวิเคราะหeโดยการเปรียบเทียบขEอมูลดEานการบริโภค ดEานการออกกำลังกาย  

ดEานอารมณeกับเกณฑeท่ีกำหนด และนำเสนอผลโดยการใชEสัญลักษณe สีเขียว เหลือง แดง๓๑ (วิมังสา) 

๒.๔) รายงานผลขEอมูลกลับไปยังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข๓๒ 

การวิเคราะหeขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เปOนการแปลความหมายของ

ขEอมูลที่ไดEทำการวิเคราะหeแลEว ขEอมูลที่ไดEรับจากการวิเคราะหeนั้นจะเปOนประโยชนeตLอการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมหรือไมL เพียงใด ขึ้นอยูLกับการแปลผลขEอมูล การแปลผลจะประกอบดEวยประเด็นสำคัญ ๆ 

ดังนี้ ขEอมูลที่ไดE คืออะไร หมายความวLาอยLางไร แสดงใหEเห็นอะไร และมีความสัมพันธeกับปnญหาหรือ

สLงผลตLอปnญหาสาธารณสุขอยLางไร โดยสามารถนำมาใชEในการประเมินสถานการณeของพฤติกรรม 

เชLน ระดับของพฤติกรรม และการประเมินศักยภาพของพฤติกรรมของผูEสูงอายุท่ีมีผลตLอปnญหา 

จากการสัมภาษณeผูEใหEขEอมูลสำคัญในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานดEานการสืบสานแนวทางขจัดปnญหา พบวLา ปnญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

การดำเนินการในข้ันตอนน้ี คือ ขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพท่ีไดEจากการจัดเก็บของเจEาหนEาท่ี

ที่เกี่ยวขEองมีความคลาดเคลื่อน ไมLครบถEวนสมบูรณe และไมLเปOนไปตามระยะเวลากำหนด ทำใหEการ

บันทึกขEอมูลมีความคลาดเคล่ือน และลLาชEา 

กลHาวโดยสรุปวHา รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบล ดEานการสืบสานแนวทางขจัดปnญหา คือ กระบวนการในการวิเคราะหeขEอมูลการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุอยLางเปOนระบบ ประกอบดEวย 

 

 
๓๐ สัมภาษณe นางสาวกิตติยา มีมากบาง, นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณe นายอำนาจ คEายาดี, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณe นางนัยนา เนตรทิพยe, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 



๑๓๖ 
 

๑) การรับคืนขEอมูลจากผูEปฏิบัติงาน 

๒) การตรวจสอบความครบถEวน สมบูรณeของแบบสัมภาษณe 

๓) การบันทึกขEอมูลจากแบบสัมภาษณeลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ;าระวัง 

๔) รายงานผลขEอมูลกลับไปยังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ปnญหาท่ีเกิดข้ึนดEานการดำเนินการในการวิเคราะหeขEอมูล คือ ความลLาชEาของการสLงขEอมูล

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ ผลสรุปการสัมภาษณeเชิงลึกผูEใหEขEอมูลสำคัญเก่ียวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม 

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานดEานการสืบสานแนวทาง

ขจัดปnญหา (ปหานปธาน)  

 

ประเด็น

ท่ี 

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ีให4ข4อมูลสำคัญ 

รูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุ ประกอบด4วย 

๑. การรับคืนขEอมูลจากผูEปฏิบัติงาน 

(วิริยะ) 

๔ ๕, ๗, ๒, ๖ 

    

๒. การตรวจสอบความครบถEวน 

สมบูรณeของแบบสัมภาษณe (สติ) 

๔ ๕, ๒, ๗, ๖ 

    

๓. การบันทึกขEอมูลจากแบบสัมภาษณe

ลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ;า

ระวัง (วิมังสา) 

๔ ๗, ๒, ๖, ๕ 

    

๔. รายงานผลขEอมูลกลับไปยังกองสุข

ศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓ ๒, ๖, ๕ 

    

ปVญหาและอุปสรรคในการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุ ประกอบด4วย 

๑. ขEอมูลไมLครบถEวน สมบูรณeและไมL

เปOนไปตามกำหนดเวลา 

๔ ๕, ๖, ๗, ๒ 

    

 

 

 



๑๓๗ 
 

๔.๑.๓ รูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการมุHงม่ันพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) 

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการ

มุLงมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) เปOนการใชEประโยชนeจากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพของผูEสูงอายุของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข โดยหลังจากที่ไดEจัดทำแผนการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพแลEว และมีการจัดเก็บขEอมูล จะคืนกลับเขEามาสูLสLวนกลางนั้นขEอมูลที่ไดEทำใหEเห็น

ระดับของพฤติกรรมสุขภาพที่เปOนความเสี่ยงดEานสุขภาพของผูEสูงอายุในพื้นท่ี ที่ดำเนินการ๓๓  ซ่ึง

ระดับของพฤติกรรมสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งผลที่เปOนไปในทางที่ดี คงที่ หรือแยLลง ยLอมมีสาเหตุ หรือ

ปnจจ ัยท ี ่ส LงผลตLอพฤติกรรมทั ้งส ิ ้น๓๔ ด ังน ั ้น ผลที ่ ได Eจากการเฝ ;าระว ังพฤติกรรมสุขภาพ 

ในบางครั้งไมLสามารถวัดในมิติใดมิติหนึ่งของพฤติกรรมสุขภาพไดE แตLอาจจะวิเคราะหeรLวมกับทฤษฎี

ทางพฤติกรรมสุขภาพ๓๕ หรือการวิเคราะหeบนระบบนิเวศเชิงสังคมรLวมดEวยเพื่อเปOนขEอมูลในการ

ตัดสินใจ และแกEไขปnญหาสาธารณสุขที่เปOนอยูLในปnจจุบัน และแนวโนEมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต๓๖ เม่ือ

ไดEปnจจัยที่เปOนสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงแลEว นำขEอมูลมาจัดกิจกรรมเพ่ือนำไปใชEใหEตรงกับปnญหาท่ี

เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ๓๗ กองสุขศึกษาจะเนEนกลุLมเด็ก และเยาวชนรวมถึงกลุLมวัยทำงานมากกวLาเพราะ

เปOนกลุLมที่ควรเฝ;าระวังมากที่สุด กลLาวคือ ถEาทำกลุLมเด็กดีวัยทำงานก็จะดีไปดEวย ในขณะที่ถEาเราทำ

กับกลุLมวัยทำงานดี ทำใหEวัยผูEสูงอายุดีไปดEวย๓๘ 

ดังนั ้น กระบวนการในการพัฒนาขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุ 

ประกอบดEวย 

 
๓๓ สัมภาษณe นางสาวกิตติยา มีมากบาง, นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กุมภาพันธe ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณe นายอำนาจ คEายาดี, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณe นางวิมล เลาหภิชาติชัย, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหนEากลุLมงาน

สLงเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณe ดร.กันยารัตนe กุยสุวรรณ, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๗ สัมภาษณe ดร.เบญจมาศ สุขสถิต, อาจารยeประจำกลุLมวิชาพยาบาลอายุรศาสตรe คณะพยาบาล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณe นางพิสมัย สุขอมรรัตนe, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๘ 
 

๑) การอLาน และวิเคราะหeผลรายงานขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

เพื ่อสรุปผลการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ แนวโนEมพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงคeและ

ความสัมพันธeของตัวแปรท่ีมีผลตLอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุ (วิมังสา) 

๒) การประชุมระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหeเพื่อกำหนดกิจกรรมสุขศึกษาควร

คำนึงถึงประเด็นในการกำหนดกิจกรรมสุขศึกษาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และพฤติกรรมของผูEสูงอายุ 

๓) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการ

เปรียบเทียบผลการเฝ;าระวังในกลุLมเป;าหมายเดิม ในชLวงเวลาที่ตLางกันเพื่อตรวจสอบ และติดตาม

พฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคe (กำกับ) หรือเปลี่ยนแปลงไปตาม

เกณฑe/ตัวช้ีวัด (ประเมินผล) (วิมังสา) 

๔) การสLงกลับคืนขEอมูลใหEพื้นที่และสาธารณะ เพื่อการประชาสัมพันธe ชี้แจงและ

การเตือนภัย 

จากการสัมภาษณeผู EใหEขEอมูลสำคัญในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eสูงอายุของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการมุLงมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) พบวLา ปnญหาท่ี

เกิดขึ้นจากการนำขEอมูลไปใชEประโยชนeในขั้นตอนนี้ คือ ปnญหาดEานขEอมูล สืบเนื่องจากการจัดเก็บ

ขEอมูลที่คาดเคลื่อนสLงผลตLอการวิเคราะหeขEอมูลเกิดความคลาดเคลื่อนจึงทำใหEการนำไปใชEประโยชนe

ในดEานตLาง ๆ เกิดความไมLสอดคลEองกับสภาพความเปOนจริง 

กลHาวโดยสรุปวHา รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบล ดEานการมุLงม่ันพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) คือ การขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพของผูEสูงอายุไปสูLการแกEไขปnญหา และพัฒนาใหEกระบวนการดีข้ึน ประกอบดEวย 

๑) การอLาน และวิเคราะหeผลรายงานขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

เพ่ือสรุปผลในภาพรวม 

๒) การประชุมระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหeเพ่ือกำหนดกิจกรรมสุขศึกษา 

๓) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล และเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงาน 

๔) การสLงกลับคืนขEอมูลใหEพื้นที่และสาธารณะ เพื่อการประชาสัมพันธe ชี้แจงและ

การเตือนภัย 

ปnญหาที่เกิดขึ้นดEานการพัฒนา คือ ปnญหาดEานขEอมูลจากการจัดเก็บ และวิเคราะหeขEอมูล

มีความคลาดเคล่ือน 

 

 

 



๑๓๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ ผลสรุปการสัมภาษณeเชิงลึกผูEใหEขEอมูลสำคัญเก่ียวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม 

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการมุLงม่ันพัฒนา

กระบวนการ (ภาวนาปธาน)  

 

ประเด็น

ท่ี 

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ีให4ข4อมูลสำคัญ 

รูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุ ประกอบด4วย 

๑. การอLาน และวิเคราะหeผลรายงาน

ขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุเพ่ือสรุปผลในภาพรวม 

(วิมังสา) 

๔ ๒, ๖, ๕, ๗ 

    

๒. การประชุมระดมความคิดเห็นในการ

วิเคราะหeเพ่ือกำหนดกิจกรรมสุข

ศึกษา 

๒ ๕, ๗ 

    

๓. การกำหนดแนวทางการกำกับ

ติดตามประเมินผล และเปรียบเทียบ

ผลการดำเนินงาน (วิมังสา) 

๓ ๕, ๒, ๖ 

    

๔. การสLงกลับคืนขEอมูลใหEพ้ืนท่ีและ

สาธารณะ เพ่ือการประชาสัมพันธe 

ช้ีแจงและการเตือนภัย 

๔ ๖, ๕, ๗, ๒  

    

ปVญหาและอุปสรรคในการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุ ประกอบด4วย 

๑. ปnญหาดEานขEอมูลจากการจัดเก็บ 

และวิเคราะหeขEอมูลมีความ

คลาดเคล่ือน 

๔ ๒, ๖, ๕, ๗ 

    

 

๔.๑.๔ รูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการรักษามาตรฐานการเฝ>าระวัง (อนุรักขนาปธาน)  

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการ

รักษามาตรฐานการเฝ;าระวัง (อนุรักขนาปธาน) เปOนการเขียนรายงานผลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ เพื ่อสรุปผลองคeความรู Eที ่ไดEจากการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eสูงอายุ และเผยแพรL 



๑๔๐ 
 

ประชาสัมพันธeแกLสาธารณชน๓๙ ยังเปOนการรวบรวมปnญหาของพฤติกรรมตLาง ๆ ของผูEสูงอายุ การ

แกEปnญหา การป;องกัน และเปOนการสรุปเพื ่อตั ้งงบประมาณเปOนคLาใชEจLายในการแกEปnญหาของ

พฤติกรรมสุขภาพเหลLานั้น๔๐ ปกติการเขียนรายงานผลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ รายงานฉบับ

เต็มจะใชEในการเผยแพรLใหEกับหนLวยงาน และหEองสมุดตLาง ๆ รวมทั้งในการประชุมวิชาการที่จะจัดข้ึน

ในแตLละป¤เพื่อเผยแพรLองคeความรูEเพื่อสรEางความเขEาใจใหEกับทุกหนLวยงาน และใหEประชาชนไดEรับรูEถึง

ปnญหาสุขภาพตลอดจนไดEรับรูEวิธีการป;องกันแกEไขเพื่อไมLใหEเกิดพฤติกรรมความเสี่ยงของสุขภาพ๔๑ 

สLวนการเขียนรายงานฉบับยLอเปOนการเขียนเพื ่อเผยแพรLตามสื ่อตLาง ๆ เชLน วารสาร จุลสาร 

หนังสือพิมพe นิตยสาร วิทยุกระจาย เสียงโทรทัศนe โปสเตอรe หรือสื่อโซเชียลตLาง ๆ สLวนการเขียน

รายงานสำหรับผูEบริหารจะเขียนสรุปรายละเอียดทั้งหมดแบบยLอจากสถานการณeปnญหา จนไดEขEอสรุป

เปOนรายงานทางสถิติเพื่อใหEผูEบริหารไดEทราบขEอมูล และเสนอแนวทางปnญหาที่ตEองการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมโดยระบุวLาหนLวยงานใดควรเปOนผูEแกEปnญหาน้ัน๔๒  

สำหรับการนำผลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพไปใชEประโยชนe ประกอบดEวย 

๑) ระดับนโยบาย เพื่อเปOนประโยชนeตLอการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตรeการ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และนำขEอมูลมาประชาสัมพันธeเพื ่อแจEงเตือนภัยสุขภาพแกLสังคม 

ในระดับประเทศผLานส่ือตLาง ๆ ประกอบดEวย 

๑.๑) การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตรeการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดย

ภาพรวมท่ีมีความสอดคลEองกับยุทธศาสตรeของงานสาธารณสุข 

๑.๒) การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุขในการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพของผูEสูงอายุ 

๑.๓) การจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเสี่ยงของ

ผูEสูงอายุเพ่ือไมLใหEเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน และลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว 

 
๓๙ สัมภาษณe ดร.กันยารัตนe กุยสุวรรณ, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณe นางพิสมัย สุขอมรรัตนe, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณe นางวิมล เลาหภิชาติชัย, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหนEากลุLมงาน

สLงเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณe นายอำนาจ คEายาดี, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๑ 
 

๒) ระดับสังคม เพื ่อใหEช ุมชนและประชาชนไดEทราบสถานการณeขEอมูลทาง

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อนำไปสูLการแจEงเตือน และกำหนดมาตรการสุขภาพในชุมชน 

ประกอบดEวย 

๒.๑) แนวทางการแจEงเตือนพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบนพื้นฐานของขEอมูล

ทางพฤติกรรมสุขภาพ 

๒.๒) สรEางเกณฑeมาตรฐานสุขภาพท่ีเหมาะสมกับสภาพในชุมชน 

๒.๓) การสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อการเตรียมความพรEอมในการ

รองรับภัยคุกคามทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๒.๔) การทำแผนท่ีพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุจากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ  

๓) ระดับปฏิบัติการ เพื่อใชEในการวางแผนดำเนินงานสุขศึกษา หรือใชEประเมินผล

การดำเนินงานสุขศึกษา และสื่อสารเตือนภัยสุขภาพ ขEอมูลที่ไดEมาสามารถนำไปใชEเพื่อการวางแผน

ดำเนินงานสุขศึกษา หรือประเมินการดำเนินงานสุขศึกษาโดยภาพรวมจากสLวนกลางลงไปยัง

เจEาหนEาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และไดEทราบถึงการรับรูEขLาวสาร หรือนโยบายที่กระทรวงไดE

ปฏิบัติงานเชิงรุก สะทEอนกลับมาสLวนกลางมากนEอยแคLไหน ประกอบดEวย 

๓.๑) ขEอบLงชี้พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุที่เปOนผลมาจากการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุ 

๓.๒) แนวทางการทำงานสุขศึกษาเชิงรุกในลักษณะของการปลูกฝnงพฤติกรรม 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการจัดการปnญหาสาธารณสุขที่ยังไมLไดEรับการแกEไข หรือเพื่อป;องกัน

ปnญหาลLวงหนEาท่ีจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียง 

๓.๓) การสรEาง และกำหนดกิจกรรมการเรียนรู E การพัฒนาทักษะ ปnจจัย

แวดลEอมท่ีตรงกับความตEองการของผูEสูงอายุ 

๓.๔) การสรEางเครือขLายบูรณาการการทำงานรLวมในการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุและการทำงานดEานสาธารณสุข 

ดังน้ัน กระบวนการในการรักษามาตรฐาน ประกอบดEวย 

 

๑) ระดับนโยบาย  

๑.๑) การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตรeการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดย

ภาพรวมท่ีมีความสอดคลEองกับยุทธศาสตรeของงานสาธารณสุข 

๑.๒) การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุขในการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพของผูEสูงอายุ 



๑๔๒ 
 

๑.๓) การจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเสี่ยงของ

ผูEสูงอายุเพ่ือไมLใหEเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน และลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว 

๒) ระดับสังคม  

๒.๑) แนวทางการแจEงเตือนพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบนพื้นฐานของขEอมูล

ทางพฤติกรรมสุขภาพ 

๒.๒) สรEางเกณฑeมาตรฐานสุขภาพท่ีเหมาะสมกับสภาพในชุมชน 

๒.๓) การสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อการเตรียมความพรEอมในการ

รองรับภัยคุกคามทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๒.๔) การทำแผนท่ีพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุจากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ  

๓) ระดับปฏิบัติการ  

๓.๑) ขEอบLงชี้พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุที่เปOนผลมาจากการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุ 

๓.๒) แนวทางการทำงานสุขศึกษาเชิงรุกในลักษณะของการปลูกฝnงพฤติกรรม 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการจัดการปnญหาสาธารณสุขที่ยังไมLไดEรับการแกEไข หรือเพื่อป;องกัน

ปnญหาลLวงหนEาท่ีจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียง 

๓.๓) การสรEาง และกำหนดกิจกรรมการเรียนรู E การพัฒนาทักษะ ปnจจัย

แวดลEอมท่ีตรงกับความตEองการของผูEสูงอายุ 

๓.๔) การสรEางเครือขLายบูรณาการการทำงานรLวมในการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุและการทำงานดEานสาธารณสุข 

จากการสัมภาษณeผูEใหEขEอมูลสำคัญในการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของ

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล ด4านการรักษามาตรฐานการเฝ>าระวัง (อนุรักขนาปธาน) พบวLา 

ปnญหาที่เกิดขึ้นจากการนำขEอมูลไปใชEประโยชนeในขั้นตอนนี้ คือ ปnญหาดEานขEอมูล สืบเนื่องจากการ

จัดเก็บขEอมูลท่ีคาดเคลื่อนสLงผลตLอการวิเคราะหeขEอมูลเกิดความคลาดเคลื่อนจึงทำใหEการนำไปใชE

ประโยชนeในดEานตLาง ๆ เกิดความไมLสอดคลEองกับสภาพความเปOนจริง ดังนั้น การเขียนรายงานผลและ

การนำไปใชEประโยชนeจึงไมLอยูLบนพื้นฐานของขEอมูลที่เปOนประโยชนe และไมLสามารถตอบสนองความ

ตEองการแกLผูEใชEประโยชนeไดE 

กลHาวโดยสรุปวHา รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบล ดEานการรักษามาตรฐานการเฝ;าระวัง (อนุรักขนาปธาน) คือ การนำขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุไปใชEประโยชนeในระดับนโยบาย ระดับสังคม และระดับปฏิบัติการ 

ประกอบดEวย 



๑๔๓ 
 

๑) ระดับนโยบาย  

๑.๑) การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตรeการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดย

ภาพรวมท่ีมีความสอดคลEองกับยุทธศาสตรeของงานสาธารณสุข 

๑.๒) การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุขในการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพของผูEสูงอายุ 

๑.๓) การจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเสี่ยงของ

ผูEสูงอายุเพ่ือไมLใหEเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน และลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว 

๒) ระดับสังคม  

๒.๑) การกำหนดแนวทางการแจEงเตือนพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบนพื้นฐาน

ของขEอมูลทางพฤติกรรมสุขภาพ 

๒.๒) การสรEางเกณฑeมาตรฐานสุขภาพท่ีเหมาะสมกับสภาพในชุมชน 

๒.๓) การสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อการเตรียมความพรEอมในการ

รองรับภัยคุกคามทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๒.๔) การทำแผนท่ีพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุจากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ  

๓) ระดับปฏิบัติการ  

๓.๑) การกำหนดขEอบLงชี้พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุที่เปOนผลมาจากการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ 

๓.๒) การกำหนดแนวทางการทำงานสุขศึกษาเชิงรุกในลักษณะของการปลูกฝnง

พฤติกรรม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือการจัดการปnญหาสาธารณสุขท่ียังไมLไดEรับการแกEไข หรือเพ่ือ

ป;องกันปnญหาลLวงหนEาท่ีจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียง 

๓.๓) การสรEาง และกำหนดกิจกรรมการเรียนรู E การพัฒนาทักษะ ปnจจัย

แวดลEอมท่ีตรงกับความตEองการของผูEสูงอายุ 

๓.๔) การสรEางเครือขLายบูรณาการการทำงานรLวมในการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุและการทำงานดEานสาธารณสุข 

ปnญหาที่เกิดขึ้นดEานดEานการรักษามาตรฐานการเฝ;าระวัง คือ ปnญหาดEานขEอมูลจากการ

จัดเก็บ การวิเคราะหe การนำไปใชEประโยชนeของขEอมูลมีความคลาดเคล่ือน 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ ผลสรุปการสัมภาษณeเชิงลึกผูEใหEขEอมูลสำคัญเก่ียวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม 

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการรักษามาตรฐานการ

เฝ;าระวัง (อนุรักขนาปธาน) 
 

ประเด็น

ท่ี 

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ีให4ข4อมูลสำคัญ 

รูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุ ประกอบด4วย 

 ระดับนโยบาย   
    

๑. การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตรe

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดย

ภาพรวมท่ีมีความสอดคลEองกับ

ยุทธศาสตรeของงานสาธารณสุข 

๔ ๓, ๑, ๕, ๒ 

    

๒. การจัดทำแผนงบประมาณดEาน

สาธารณสุขในการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพของผูEสูงอายุ 

๔ ๓, ๕, ๒, ๑ 

    

๓. การจัดทำแผนปฏิบัติการในการ

ดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเส่ียงของ

ผูEสูงอายุเพ่ือไมLใหEเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน และ

ลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือ

ระยะยาว 

๔ ๕, ๒, ๓, ๑ 

    

 ระดับสังคม   
    

๑. การกำหนดแนวทางการแจEงเตือน

พฤติกรรมเส่ียงของผูEสูงอายุบนพ้ืนฐาน

ของขEอมูลทางพฤติกรรมสุขภาพ 

๔ ๑, ๒, ๓, ๕ 

    

๒. การสรEางเกณฑeมาตรฐานสุขภาพท่ี

เหมาะสมกับสภาพในชุมชน 

๔ ๓, ๕, ๒, ๑ 

    

๓. การสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพ่ือ

การเตรียมความพรEอมในการรองรับภัย

คุกคามทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๒ ๓, ๒ 

    



๑๔๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ ผลสรุปการสัมภาษณeเชิงลึกผูEใหEขEอมูลสำคัญเก่ียวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม 

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการรักษามาตรฐานการ

เฝ;าระวัง (อนุรักขนาปธาน) (ตLอ) 
 

ประเด็น

ท่ี 

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ีให4ข4อมูลสำคัญ 

๔. การทำแผนท่ีพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

จากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ 

๓ ๑, ๕, ๒ 

    

 ระดับปฏิบัติการ   
    

๑. การกำหนดขEอบLงช้ีพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุท่ีเปOนผลมาจากการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ 

๓ ๓, ๑, ๒ 

    

๒. การกำหนดแนวทางการทำงานสุขศึกษา

เชิงรุกในลักษณะของการปลูกฝnง

พฤติกรรม การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เพ่ือการจัดการปnญหาสาธารณสุขท่ียัง

ไมLไดEรับการแกEไข หรือเพ่ือป;องกัน

ปnญหาลLวงหนEาท่ีจะเกิดข้ึนจาก

พฤติกรรมเส่ียง 

๓ ๕, ๑, ๒ 

    

๓. การสรEาง และกำหนดกิจกรรมการ

เรียนรูE การพัฒนาทักษะ ปnจจัยแวดลEอม

ท่ีตรงกับความตEองการของผูEสูงอายุ 

๓ ๑, ๒, ๓  

    

๔. การสรEางเครือขLายบูรณาการการทำงาน

รLวมในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุและการทำงานดEานสาธารณสุข 

๔ ๑, ๕, ๓, ๒ 

    

ปVญหาและอุปสรรคในการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุ ประกอบด4วย 

๑. ปnญหาดEานขEอมูลจากการจัดเก็บ  

การวิเคราะหe การนำไปใชEประโยชนe

ของขEอมูลมีความคลาดเคล่ือน 

๔ ๕, ๒, ๓, ๑,  



๑๔๖ 
 

กลHาวสรุปโดยภาพรวมวHา รูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ประกอบดEวย ๔ รูปแบบคือ 

๑. รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) คือ การวางแผนเพื่อจัดทำแผนเฝ;า

ระวังอันเปOนระบบ และกลไกการดำเนินงานเชิงรุกในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eสูงอายุ 

ประกอบดEวย  

๑.๑ การวิเคราะหeขEอมูล รายงานเชิงพื้นที่ และสภาพสังคมปnจจุบันเพื่อกำหนด

แนวทางในการทำงาน และแผนเฝ;าระวังโดยการประชุมสรุปของหนLวยงาน เครือขLายท่ีเก่ียวขEอง  

๑.๒ การเผยแพรLองคeความรูEดEานสุขภาพผLานชLองทางที่หลากหลายเพื่อสรEางความ

เขEาใจ และการเขEาถึงขEอมูลอยLางแพรLหลาย 

๑.๓ การทำงานแบบบูรณาการรLวมระหวLางภาครัฐ ภาคสังคมและประชาชนในการ 

ดูแล ติดตามและประเมินผลเพ่ือการสรEางมาตรฐานในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุเชิงพ้ืนท่ี 

๑.๔ การพัฒนาและการปรับประยุกตeใชEกระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือตLาง ๆ 

ใหEเหมาะสม และมีความสอดคลEองกับบริบทพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานของมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

๒. รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการสืบสานแนวทางขจัดปVญหา (ปหานปธาน) ประกอบดEวย การจัดเก็บขEอมูล 

และการวิเคราะหeขEอมูล 

๒.๑ การจัดเก็บขEอมูล  คือ กระบวนการในการจัดเก็บ และรวบรวมขEอมูลการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุอยLางเปOนระบบ ประกอบดEวย 

๒.๑.๑ การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติใหEรับทราบและปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

๒.๑.๒ การนัดหมายผูEสูงอายุเพ่ือนัดวันเขEาตรวจเช็คสุขภาพและเย่ียมผูEสูงอายุ 

๒.๑.๓ การจัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

๒.๑.๔ การสLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

๒.๑.๕ การประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดขEอมูล 

๒.๒ การวิเคราะหeขEอมูล คือ กระบวนการในการวิเคราะหeขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุอยLางเปOนระบบ ประกอบดEวย 

๒.๒.๑ การรับคืนขEอมูลจากผูEปฏิบัติงาน 

๒.๒.๒ การตรวจสอบความครบถEวน สมบูรณeของแบบสัมภาษณe 

๒.๒.๓ การบันทึกขEอมูลจากแบบสัมภาษณeลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ;า

ระวัง 



๑๔๗ 
 

๒.๒.๔ รายงานผลขEอมูลกลับไปยังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

๓. รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการมุHงมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) คือ การนำขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุไปสูLการแกEไขปnญหา และพัฒนาใหEกระบวนการดีข้ึน ประกอบดEวย 

๓.๑ การอLาน และวิเคราะหeผลรายงานขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

เพ่ือสรุปผลในภาพรวม 

๓.๒ การประชุมระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหeเพ่ือกำหนดกิจกรรมสุขศึกษา 

๓.๓ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล และเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงาน 

๓.๔ การสLงกลับคืนขEอมูลใหEพื้นที่และสาธารณะ เพื่อการประชาสัมพันธe ชี้แจงและ

การเตือนภัย 

๔. รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการรักษามาตรฐานการวังเฝ>าระวัง (อนุรักขนาปธาน) คือ การเขียนรายงาน

เพื่อนำขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุไปใชEประโยชนeในระดับนโยบาย ระดับสังคม 

และระดับปฏิบัติการ ประกอบดEวย 

๑) ระดับนโยบาย  

๑.๑) การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตรeการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดย

ภาพรวมท่ีมีความสอดคลEองกับยุทธศาสตรeของงานสาธารณสุข 

๑.๒) การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุขในการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพของผูEสูงอายุ 

๑.๓) การจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเสี่ยงของ

ผูEสูงอายุเพ่ือไมLใหEเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน และลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว 

๒) ระดับสังคม  

๒.๑) การกำหนดแนวทางการแจEงเตือนพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบนพื้นฐาน

ของขEอมูลทางพฤติกรรมสุขภาพ 

๒.๒) การสรEางเกณฑeมาตรฐานสุขภาพท่ีเหมาะสมกับสภาพในชุมชน 

๒.๓) การสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อการเตรียมความพรEอมในการ

รองรับภัยคุกคามทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๒.๔) การทำแผนท่ีพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุจากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ  

 



๑๔๘ 
 

๓) ระดับปฏิบัติการ  

๓.๑) การกำหนดขEอบLงชี้พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุท่ีเปOนผลมาจากการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ 

๓.๒) การกำหนดแนวทางการทำงานสุขศึกษาเชิงรุกในลักษณะของการปลูกฝnง

พฤติกรรม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือการจัดการปnญหาสาธารณสุขท่ียังไมLไดEรับการแกEไข หรือเพ่ือ

ป;องกันปnญหาลLวงหนEาท่ีจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียง 

๓.๓) การสรEาง และกำหนดกิจกรรมการเรียนรู E การพัฒนาทักษะ ปnจจัย

แวดลEอมท่ีตรงกับความตEองการของผูEสูงอายุ 

๓.๔) การสรEางเครือขLายบูรณาการการทำงานรLวมในการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุและการทำงานดEานสาธารณสุข 

ปnญหาจากการดำเนินตามรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล พบวLา 

๑. ด4านการเตรียมการ ประกอบดEวย  

๑.๑ กระบวนการทำงาน 

๑.๒ บุคลากรปฏิบัติงาน 

๑.๓ เคร่ืองมือท่ีใชEในการทำงาน 

๒. ด4านการดำเนินการ ประกอบดEวย 

๒.๑ การจัดเก็บขEอมูล  ประกอบดEวย 

๒.๑.๑ เคร่ืองมือท่ีใชEในการทำงาน 

๒.๑.๒ ความไมLพรEอมของสภาพรLางกายบุคลากรปฏิบัติงาน 

๒.๑.๓ ปnญหาการสLงกลับคืนของขEอมูล 

๒.๒ ดEานการดำเนินการในการวิเคราะหeขEอมูล คือ ขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพ 

๓. ด4านการพัฒนา คือ ปnญหาดEานขEอมูลจากการจัดเก็บ และวิเคราะหeขEอมูลมีความ

คลาดเคล่ือน 

๔. ด4านการรักษามาตรฐาน คือ ปnญหาดEานขEอมูลจากการจัดเก็บ การวิเคราะหe 

การนำไปใชEประโยชนeของขEอมูลมีความคลาดเคล่ือน 

 

 

 



๑๔๙ 
 

๔.๒ การพัฒนารูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุด4วยระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล 

การนำเสนอผลการวิจัยในขEอนี้เปOนการดำเนินการตามวัตถุประสงคeการวิจัยขEอที่ ๒) เพ่ือ

พัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ขั้น R2 D2 เปOนการนำรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งพัฒนาการปnญหาของการดำเนินการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุ  

ผู EวิจัยออกแบบการควบคุมโดยใชEกลุ Lมทดลอง (Experiment Group) ประกอบดEวย

บุคลากรผูEปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน 

(อสม.), อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และผูEสูงอายุ จำนวน ๒๑ คน โดยการประชาสัมพันธe

เพื่อรับสมัครผูEสนใจที่จะเขEารLวมโครงการ แลEวทำการชี้แจงวัตถุประสงคeการวิจัย ตอบขEอสงสัย 

หลังจากนั้นเป¨ดโอกาสใหEผูEสนใจตัดสินใจในการเขEารLวมการศึกษาวิจัยอีกครั้ง เมื่อผูEสนใจตัดสินใจเขEา

รLวมโครงการแลEวทำการนัดหมายเพื ่อเขEาอบรมทั้งน้ีเพื ่อใหEเกิดความเขEาใจในระบบปฏิบัติการ 

วิธีการใชEงานอุปกรณeและสามารถนำไปกLอใหEเกิดประโยชนeในการทดลองอยLางเต็มศักยภาพ 

 ผูEวิจัยใชEวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานของปnญหาที่คEนพบในรูปแบบแตLละดEานโดยการใชE

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปOนเครื่องมือในการพัฒนา จากขEอคEนพบในวัตถุประสงคeขEอที่ ๑ 

สามารถสรุปปnญหาออกเปOนรายประเด็นไดEดังน้ี 

๑. ปnญหาเก่ียวกับบุคลากรปฏิบัติงาน ประกอบดEวย 

๑.๑ บุคลากร เจEาหนEาที่และผูEที่เกี่ยวขEองกับการเก็บรวบรวม และการวิเคราะหe

ขEอมูลในเชิงพื ้นที ่มีทักษะ และความเขEาใจในกระบวนการ ขั ้นตอนที่ยังไมLชำนาญสLงผลใหEการ

ปฏิบัติงาน และการแกEไขปnญหาเฉพาะหนEาเกิดความผิดพลาด 

๑.๒ ความไมLพรEอมของสภาพรLางกาย อสม. สLวนใหญLมีอายุมากกวLา ๕๐ ป¤ข้ึนไป ทำ

ใหEประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง สLงผลใหEการจดบันทึกขEอมูลมีความผิดพลาด และการ

ปฏิบัติงานไมLเสร็จตามกำหนดเวลา 

๒. ปnญหาเก่ียวกับเคร่ืองมือท่ีใชEในการปฏิบัติงาน ประกอบดEวย 

๒.๑ เคร่ืองมือท่ีใชEในการปฏิบัติงานปnจจุบันในแตLละข้ันตอนมีความหลากหลาย และ

ซับซEอนจำเปOนตEองอาศัยทักษะ ความชำนาญ และการเขEาถึงขEอมูลยังอยูLในวงจำกัด เชLน โปรแกรม 

HBSS เปOนระบบเฝ;าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ, Application SMART อสม. เปOนเครื่องมือ

สำหรับ อสม. ในการรายงานผลสรุปผลการดำเนินการประจำเดือน และประชาชนทั่วไปสามารถ

เรียนรูEขLาวสาร ขEอมูลดEานสุขภาพ, โปรแกรมสุขศึกษาเพื ่อเสริมสรEางความรอบรู EดEานสุขภาพ 

(HEALTH LITERACY : HL) เรื่อง การใชEยาอยLางสมเหตุสมผล สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและ
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ประชาชนกลุLมวัยทำงาน, Application สมุดสุขภาพประชาชน (H4U) เปOนเครื ่องมือสำหรับการ

เชื่อมโยงขEอมูลระหวLางระบบสถานพยาบาล และผูEรับบริการผLานระบบ HIS Gateway ของกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อใหEประชาชนผูEเปOนเจEาของขEอมูลไดEเขEาถึงประวัติการเขEารับบริการ และขEอมูลสุขภาพ

ของตนเอง ฯลฯ 

๒.๒ ปnญหาการจดบันทึกขEอมูลใสLในกระดาษ (แบบสัมภาษณe) เพื่อนำมาป;อนขEอมูล

เขEาระบบคอมพิวเตอรeโดยเจEาหนEาที่สาธารณสุขประจำตำบลนั้น ๆ พบปnญหาในการจดรายละเอียด

ขEอมูลไดEไมLครบถEวน การสับสนของขEอมูล และการสูญหายของกระดาษในการจดบันทึกสLงผลใหEขEอมูล

มีความคลาดเคลื่อน ไมLครบถEวนทำใหEการวิเคราะหeขEอมูลเกิดความผิดพลาด การรายงานผลจึงไมL

สอดคลEองความเปOนจริง และยังสLงผลกระทบกับภาพรวมสุขภาพของประเทศ เชLน การกำหนด

ยุทธศาสตรeเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข การจัดทำแผนงบประมาณรายจLาย

ในแกEปnญหาดEานสุขภาพของผูEสูงอายุ เปOนตEน 

๓. ปnญหาเก่ียวกับกระบวนการในการปฏิบัติงาน ประกอบดEวย 

๓.๑ ความลLาชEาในการสLงกลับผลการจัดเก็บขEอมูลของ อสม 

๓.๒ กระบวนการสLงกลับขEอมูลจากการรายงานผลในเชิงพื้นที่ยังมีการจัดการขEอมูล

ที่ไมLสมบูรณe ขEอมูลสLงกลับยังมีความคลาดเคลื่อนและไมLสมบูรณeทำใหEการวิเคราะหeเพื่อกำหนด

นโยบายเพื่อป;องกัน การสรEางองคeความรูE การสรEางกิจกรรม แนวทางการดำเนินการยังไมLสอดคลEอง

กับสภาพปnญหาในปnจจุบัน 

๓.๓ ขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ไดEจากการจัดเก็บของเจEาหนEาที ่ท่ี

เกี ่ยวขEองไมLครบถEวน สมบูรณeและไมLเปOนไปตามกำหนดเวลา ทำใหEการบันทึกขEอมูลมีความ

คลาดเคล่ือน 

จากการวิเคราะหeปnญหาทั้งหมดทำใหEเห็นวLา การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลน้ันพบปnญหาท่ีสำคัญใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ปVญหาเรื่องคน เร่ิมตEน

ที่บุคลากรผูEปฏิบัติงานขาดองคeความรูE ทักษะ ประกอบกับความไมLพรEอมของสภาพรLางกายของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) สLงผลใหEกระบวนการในการเก็บรวบรวม และการ

วิเคราะหeขEอมูลไมLมีประสิทธิผลสLงผลโดยตรงตLอขEอมูลที่รวบรวมและวิเคราะหeมีความคลาดเคลื่อน 

และปVญหาเรื่องเครื่องมือที่ใช4ในการปฏิบัติงาน (แบบสัมภาษณe) ยังกLอใหEเกิดความคลาดเคลื่อนและ

การดำเนินการที่ลLาชEา สLงผลใหEเกิดการสูญเสีย และความไมLครบถEวนของขEอมูล ดังนั้นแลEวจากปnญหา

ที่เกิดขึ้นเปOนการจัดการที่เกิดปnญหาขึ้นในขั้นตอนแรก คือ คน และเครื่องมือทำใหEกระบวนการในการ

จัดเก็บขEอมูล การวิเคราะหeขEอมูล การใชEประโยชนe และการรายงานผลมีความคลาดเคลื่อนและไมL

ตั้งอยูLบนพื้นฐานของขEอมูลที่ไมLสอดคลEองกับสภาพความเปOนจริง ดังนั้นแลEวในจัดทำแผนเฝ;าระวังจึง

ไมLสามารถที่จะกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรe แนวทางและการวางแผนดEานงบประมาณสาธารณสุขท่ี
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สอดรับกับปnญหาที่แทEจริงไดE ดังนั้นแลEวผูEวิจัยกำหนดแนวทางการพัฒนาออกเปOน ๒ ดEาน คือ การ

พัฒนาดEานคน และการพัฒนาดEานเคร่ืองมือท่ีใชEในการปฏิบัติงาน  

๔.๒.๑ การพัฒนารูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาล

สHงเสริมสุขภาพตำบล ด4านคน 

บุคคลที่มีความเกี่ยวขEองกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบล ประกอบดEวย บุคลากรผูEปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล, 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.), อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) และ

ผูEสูงอายุ จำนวน ๒๑ คน โดยการประชาสัมพันธeเพ่ือรับสมัครผูEสนใจท่ีจะเขEารLวมโครงการ แลEวทำการ

ชี้แจงวัตถุประสงคeการวิจัย ตอบขEอสงสัย หลังจากนั้นเป¨ดโอกาสใหEผูEสนใจตัดสินใจในการเขEารLวมการ

ศึกษาวิจัยอีกครั้ง เมื่อผูEสนใจตัดสินใจเขEารLวมโครงการแลEวทำการนัดหมายเพื่อเขEาอบรมทั้งนี้เพ่ือใหE

เกิดความเขEาใจในระบบปฏิบัติการ วิธีการใชEงานอุปกรณeและสามารถนำไปกLอใหEเกิดประโยชนeในการ

ทดลองอยLางเต็มศักยภาพ ซ่ึงกลุLมทดลองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

๑) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) อายุระหวLาง ๑๘-๔๕ ป¤บริบูรณe 

๒) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) มีโทรศัพทeที ่สามารถรองรับ

Application ท่ีผูEวิจัยพัฒนาไดE 

๓) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตEนไป 

๔) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) มีความพรEอมที่จะเรียนรูE และมีใจ

รักงานบริการ 

ทั ้งนี ้การฝ กอบรมประกอบดEวย ๒ ประเด็น คือ ดEานความรู Eเกี ่ยวกับการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

ดEานการใชEเครื ่องมือ Application รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู EสูงอายุดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

๑) การให4ความรู 4 เก ี ่ยวกับการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู 4ส ูงอายุของ

โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล 

การใหEความรูEแกLบุคคลที่เกี่ยวขEองกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ผูEวิจัยกำหนดการใหEความรูEออกเปOน ๒ สLวน ประกอบดEวย สLวนแรก 

คือ การใหEความรูEผLานการฟnงบรรยายสรุปโดยเจEาหนEาที่ที่มีความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบลเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ ดูแลสุขภาพ

ตนเองและครอบครัว และการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู Eส ูงอายุ พรEอมรับเอกสาร

ประกอบการบรรยาย สLวนที่สอง คือ การใหEความรูEผLานการรับชมในเครื่องมือ Application รูปแบบ
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การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ซึ่งจะมีการใหE

ความรูEเพ่ิมเติมท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขEองสามารถรับชม และเรียนรูEดEวยตนเองไดEตลอดเวลา 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๔ ตัวอยLางเอกสารประกอบการบรรยาย 
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๒) การให4ความรู4เกี่ยวกับการใช4เครื่องมือ Application รูปแบบการเฝ>าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุด4วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

App ดูแล เปOนระบบสารสนเทศที่ผูEวิจัยพัฒนาขึ้นมาจากปnญหาในการดำเนินการ

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ ดังนั้นแลEวกLอนที่จะมีการทดลองใชE จึงจำเปOนที่จะตEองเรียนรูE

ขั้นตอน กระบวนการในการใชEเครื่องมือในแตLองคeประกอบใหEเกิดความเขEาใจจนสามารถนำไปสูLการ

ปฏิบัติอยLางเปOนรูปธรรมไดE ประกอบดEวยรายละเอียดในการฝ กอบรมตามคูLมือการใชE ดังน้ี 

๑. ข้ันตอนการลงทะเบียนใชEงาน 
 

  

 

ภาพท่ี ๔.๕ หนEาจอหลักของการลงทะเบียนใชEงาน 

 

ในการลงทะเบียนการใชEงานใน App ดูแล ผูEใชEงานตEองเลือกลงทะเบียนการใชEงาน ตาม

สิทธิในการใชEงานดังน้ี อสม. สาธารณสุข ประชาชนท่ัวไป 
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ภาพท่ี ๔.๖ ข้ันตอนการลงทะเบียนใชEงาน 
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หลังจากลงทะเบียนใชEงานเรียบรEอยแลEว สามารถเขEาใชEงานตามสิทธิของการ

ลงทะเบียน เพ่ือใชEงาน Application (App ดูแล) และจะนำไปสูLหนEาแรกของ Application 
 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๗ หนEาการใชEงานของประชาชน 
 

หนEาการใชEงานของประชาชน ประกอบดEวย 

๑) ขEอมูลสLวนตัว คือขEอมูลสLวนตัวของประชาชน ผู Eสูงอายุ หรือญาติของ

ผูEสูงอายุ สามารถแกEไขขEอมูลสLวนตัวเชLน ชื่อ- นามสกุล, วัน-เดือน-ป¤ เกิด, เพศ, ที่อยูL เบอรeโทรศัพทe 

และสามารถแกEไขตำแหนLงท่ีอยูLเพ่ือใชEในเมนูแผนท่ี (GPS) 

๒) ขEอมูลสุขภาพ จะเปOนการกรอกขEอมูลสุขภาพของประชาชน 

๓) ตารางนัดหมาย คือเวลาการนัดหมายระหวLางประชาชนกับ อสม.  

๔) การแจEงเตือน เปOนการแจEงเตือนกรณีท่ีขEอมูลสุขภาพมีคLาท่ีเส่ียงตLอสุขำภาพ 

และมีการนัดหมายของ อสม. เพ่ือเขEาเย่ียมดูแล (อยูLในข้ันตอนพัฒนา ยังไมLเป̈ดใชEบริการ)  

๕) ความรูEสุขภาพ สามารถประชาสัมพันธeหรือสLงเอกสารที่เปOนความรูEใหEกับ 

อสม รพ.สต. ผูEสูงอายุ เพ่ือเพ่ิมองคeความรูEดEานขLาวสารทางดEานสุขภาพ 



๑๕๖ 
 

๖) ขLาวสาร คือ ขLาวสารตLาง ๆ ที่ทาง รพ.สต. หรือเจEาหนEาที่สาธารณสุข แจEง

เขEามาในระบบ สามารถกระจายขLาวสารไดEพรEอม ๆ กันในเวลาเดียว ทำใหEไดEรับขLาวแบบทันตLอ

สถานการณe 

๗) สนทนา คือ การใชE Application การสนทนาปรึกษาการทำงาน ปnญหา

สุขภาพของผูEสูงอายุที่เรา (APP ดูแล) โดยใหEผูEสูงอายุเปOนศูนยeกลางการสนทนา สามารถสนทนาไดE

แบบตัวตLอตัว และต้ังกลุLมสนทนา (อยูLในข้ันตอนพัฒนา ยังไมLเป̈ดใชEบริการ) 
 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๘ หนEาการใชEงานของ อสม. 
 

หนEาการใชEงานของ อสม. ประกอบดEวย 

๑) ขEอมูลสLวนตัว คือขEอมูลสLวนตัวของเจEาหนEาที่ อสม. สามารถแกEไขขEอมูลสLวนตัว

เชLน ชื่อ- นามสกุล, วัน-เดือน-ป¤ เกิด, เพศ, ที่อยูL เบอรeโทรศัพทe และสามารถแกEไขตำแหนLงที่อยูLเพ่ือ

ใชEในยเมนูแผนท่ี (GPS) 

๒) ผูEสูงอายุของฉัน คือ หนEารายช่ือผูEสูงอายุท้ังหมดท่ีเจEาหนEาท่ีดูแล 



๑๕๗ 
 

๓) การแจEงเตือนเปOนการแจEงเตือนกรณีที่ขEอมูลสุขภาพของผูEสูงอายุเสี่ยงที่จะเปOน

อันตราย และมีการนัดหมายของ อสม. เพื่อเขEาเยี่ยม ดูแลผูEสูงอายุ (อยูLในขั้นตอนพัฒนา ยังไมLเป¨ดใชE

บริการ) 

๔) ไฟลeเอกสาร สามารถสLงไฟลeเอกสารท้ังรูปแบบงาน PDF, และรูปภาพตLาง ๆ เพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการทำงาน 

๕) ความรูEสุขภาพ สามารถประชาสัมพันธeหรือสLงเอกสารที่เปOนความรูEใหEกับ อสม 

รพ.สต. ผูEสูงอายุ เพ่ือเพ่ิมองคeความรูEดEานขLาวสารทางดEานสุขภาพ 

๖) ขLาวสาร คือขLาวสารตLาง ๆ ที่ทาง รพ.สต. หรือเจEาหนEาที่สาธารณสุข แจEงเขEามา

ในระบบ สามารถกระจายขLาวสารไดEพรEอม ๆ กันในเวลาเดียว ทำใหEไดEรับขLาวแบบทันตLอสถานการณe 

๗) สนทนา คือการใชE Application การสนทนาปรึกษาการทำงาน ปnญหาสุขภาพ

ของผุEสูงอายุ โดยใหEผูEสูงอายุเปOนศูนยeกลางการสนทนา สามารถสนทนาไดEแบบตัวตLอตัว และตั้งกลุLม

สนทนา (อยูLในข้ันตอนพัฒนา ยังไมLเป̈ดใชEบริการ) 
 

 

ภาพท่ี ๔.๙ หนEาการใชEงานของสำนักงานสาธารณสุข 
 



๑๕๘ 
 

หนEาการใชEงานของสำนักงานสาธารณสุข ประกอบดEวย 

๑) ขEอมูลสLวนตัว คือขEอมูลสLวนตัวของเจEาหนEาท่ี สาธารณสุข สามารถแกEไขขEอมูล

สLวนตัวเชLน ช่ือ- นามสกุล, วัน-เดือน-ป¤ เกิด, เพศ, ท่ีอยูL เบอรeโทรศัพทe และสามารถแกEไขตำแหนLงท่ี

อยูLเพ่ือใชEในยเมนูแผนท่ี (GPS)  

๒) อสม.ของฉัน คือ หนEารายช่ือ อสม.ท้ังหมดท่ีเจEาหนEาท่ีดูแล 

๓) การแจEงเตือน เปOนการแจEงเตือนกรณีท่ีขEอมูลสุขภาพของผูEสูงอายุเส่ียงท่ีจะเปOน

อันตราย และมีการนัดหมายของ อสม. เพ่ือเขEาเย่ียมดูแลผูEสูงอายุ (อยูLในข้ันตอนพัฒนา ยังไมLเป̈ดใชE

บริการ) 

๔) ไฟลeเอกสาร สามารถสLงไฟลeเอกสารท้ังรูปแบบงาน PDF, และรูปภาพตLาง ๆ เพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการทำงาน 

๕) ความรูEสุขภาพ สามารถประชาสัมพันธeหรือสLงเอกสารท่ีเปOนความรูEใหEกับ อสม 

รพ.สต.และผูEสูงอายุ เพ่ือเพ่ิมองคeความรูEดEานขLาวสารทางดEานสุขภาพ 

๖) ขLาวสาร คือ ขLาวสารตLาง ๆ ท่ีทาง รพ.สต. หรือเจEาหนEาท่ีสาธารณสุข แจEงเขEามา

ในระบบ สามารถกระจายขLาวสารไดEพรEอม ๆ กันในเวลาเดียว ทำใหEไดEรับขLาวแบบทันตLอสถานการณe  

๗) สนทนา คือ การใชE Application การสนทนาปรึกษาการทำงาน ปnญหาสุขภาพ

ของผุEสูงอายุ โดยใหEผูEสูงอายุเปOนศูนยeกลางการสนทนา สามารถสนทนาไดEแบบตัวตLอตัว และต้ังกลุLม

สนทนา (อยูLในข้ันตอนพัฒนา ยังไมLเป̈ดใชEบริการ) 
 

กลHาวโดยสรุปวHา การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ ด E ว ย ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการพัฒนาคน มี ๒ ประเด็น คือ การ

ใหEความรูEเกี่ยวกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลและ

การใหEความรูEเกี่ยวกับการใชEเครื่องมือ Application รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

ดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) อันเปOนการเตรียมความพรEอมเริ ่มตEนที ่บุคลากร

ผูEใชEเครื่องมือใหEมีองคeความรูE ทักษะ ความเขEาใจ และวิธีการใชEเครื่องมือที่ถูกตEองซึ่งจะสLงผลตLอ

กระบวนการในการจัดเก็บ วิเคราะหe นำไปใชEประโยชนeและรายงานผลมีประสิทธิผล และ

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 
 

๔.๒.๒ การพัฒนารูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาล

สHงเสริมสุขภาพตำบล ด4านเคร่ืองมือและกระบวนการ 

เครื่องมือในการทำงานมีความสำคัญเปOนอยLางยิ่งเพราะเปOนปnจจัยสำคัญที่จะสLงผลตLอ

ขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ หากบุคลากรผูEปฏิบัติงานมีองคeความรูE ทักษะ ความ

ชำนาญแตLขาดเครื่องมือที่ดีก็อาจทำใหEขEอมูลที่เก็บไดEมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นแลEวจากการสรุป

ปnญหาขEางตEน ผู EวิจัยจึงไดEพัฒนาเครื ่องมือเพื ่อแกEไขปnญหาที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัด ในประเด็นปnญหาดEาน

ขEอมูล และกระบวนการปฏิบัติการ ผูEวิจัยออกแบบ และพัฒนาบนพื้นฐานของปnญหาที่คEนพบจากการ

สัมภาษณeเชิงลึก ดังน้ี 

สืบเนื่องจาก อสม. ๑ คนตEองดูแลประชาชนในหมูLบEานหลายครัวเรือน ทำใหEตEองแขLงกับ

เวลาในการดูแลเอาใจใสLตLอจำนวนครัวเรือนที่ไดEรับหมอบหมาย ทำใหEบางครั้งเกิดความผิดพลาด 

คลาดเคลื่อนของการจัดเก็บขEอมูล อีกทั้งระบบการทำงานแบบเดิมที่ใชEมีการจัดเก็บขEอมูลการทำงาน

ท่ีหลากหลาย เชLนข้ันตอนการทำงานของ อสม.จะมีการเก็บขEอมูลไวEท่ี อสม. เม่ือครบจำนวนครัวเรือน

ที่รับผิดชอบซึ่งอาจจะใชEเวลาในการลงพื้นที่หลายวัน จึงรวบรวมสLงใหEกับเจEาหนEาที่ รพ.สต. เปOนคน

เก็บขEอมูลเพื่อตรวจสอบความเรียบรEอยของขEอมูลอีกครั้งกLอนที่จะป;อนขEอมูลเขEาระบบเพื่อบันทึก

ขEอมูลในการดูแลคร้ังน้ัน ๆ สLงไปตามข้ันตอนยEอนกลับไปท่ีกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๑๐ กระบวนการปnญหาจากการจดบันทึกขEอมูลใสLกระดาษ 

 

จะเห็นไดEวLาการจัดเก็บขEอมูลสุขภาพถูกจัดเก็บแบบกระจายตามความรับผิดชอบของแตL

ละสLวนงาน ขEอเสียของการจัดเก็บขEอมูลแยกกัน เมื่อสLวนงานที่เกี่ยวขEองตEองใชEขEอมูลก็ไมLสามารถใชE

ขEอมูลไดEตามความตEองการ ตEองรอใหEการสLงขEอมูลเขEาระบบเสร็จตามระยะเวลาจึงใชEขEอมูลไดE ขEอเสีย

อีกประการ คือ อาจเกิดการสูญหายของขEอมูลระหวLางทาง เชLน กระดาษท่ีจดบันทึกสูญหาย สับสนใน

ขEอมูลท่ีจดบันทึก หรือ อสม. ไมLสามารถปฏิบัติหนEาท่ีไดEดEวยเหตุตLาง ๆหลังจากเก็บขEอมูลไวEแตLยังไมLไดE

เก็บขEอมูลลง
กระดาษ

อสม.
เก็บขEอมูล
ตรวจสอบ

รพ.สต.

• จัดเก็บลง
ระบบ

• วิเคราหe

กระทรวง
ฯ



๑๖๐ 
 

บันทึกเขEาระบบ ดEวยเหตุนี้ผูEวิจัยจึงไดEออกแบบการเก็บขEอมูลไวEท่ีศูนยeกลาง ทุกสLวนงานเขEามาเก็บ

ขEอมูลผLานระบบคราวนe ทำใหEการเก็บขEอมูลดEานสุขภาพและขLาวสารตLาง ๆ ถูกจัดเก็บในที่เดียวแบบ

ทันทีทันใด และสามารถดูขEอมูลยEอนหลังที่บันทึกไดE โดยมีการใสLรหัสเขEาใชEงานแตLละบุคคลเพ่ือ

ป;องกันการเขEาถึงขEอมูลจากบุคคลที่ไมLเกี่ยวขEอง การเขEาใชEงานแยกออกเปOน ๓ ระดับขั้นคือ อสม  

รพ.สต. และประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑๑ โครงสรEางของการจัดเก็บขEอมูล 

 

จากรูปภาพ อธิบายการทำงานในสLวนตLาง ๆ ไดEดังน้ี 

๑) โมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application) คือ App “ดูแล” ที่ติดตั้งอยูLใน

สมารeทโฟนทั้ง iOS และ Android เปOนสLวนแสดงผลที่ใหEผูEใชEงานดูขEอมูล และป;อนขEอมูลดEานสุขภาพ

ของผูEสูงอายุและขLาวสารตLาง ๆ จะถูกสLงผLานเว็บเซอรeวิสไปเก็บไวEท่ีฐานขEอมูล 

๒) เว็บเซอรeวิส (Web Service) คือ เปOนแอพพลิเคชั่นที่ถูกติดตั้งไวEที่ผูEใหEบริการ

คราวดe (Cloud Server) ทำหนEาที่รับขEอมูลจากแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยูLสมารeทโฟนทั้ง iOS และ 

Android เพื่อมาเก็บไวEในฐานขEอมูล หรือนำขEอมูลที่อยูLในฐานขEอมูลสLงกลับไปใหEผูEใชEขEอมูล เชLน 

ประชาชนท่ีใชE อสม. รพ.สต. ผLานทางแอพพลิเคช่ัน 



๑๖๑ 
 

๓) PostgreSQL เปOนฐานขEอมูลที่มีความเร็วทั้งในการอLาน และการเขียน รองรับ

การใชEงานพรEอม ๆ กัน และมีความปลอดภัยสูง 

 

รายละเอียดการทำงานของ Application “ดูแล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑๒ รายละเอียดการทำงานของ Application “ดูแล” 

 

การเขEาใชEงาน Application “ดูแล” เพื่อใชEในการจัดเก็บขEอมูลสุขภาพผูEสูงอายุตEองทำ

การลงทะเบียนเขEาใชEงานตามกลุLมที่ไดEกำหนดและตั้งรหัสเขEาใชEงาน การแบLงกลุLมการใชEงานผูEวิจัยไดE

ศึกษาจากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณeเชิงลึกและสังเกตการณe จึงไดEจัดแบLงกลุLมโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑) ระดับการใชEงานของกลุLมสาธารณสุข สิทธิการใชEงานของกลุLมน้ีมีเง่ือนไขการเขEา

ใชEงาน Application โดยเจEาหนEาที่ รพ.สต. เขEาถึงขEอมูลไดEเฉพาะ รพ.สต. ที่ดูแลอยูLเทLานั้น และ

สามารถดูการทำงานของ อสม. ใน รพ.สต. ท่ีตัวเองดูแล 

๒) ระดับการใชEงานของกลุLม อสม. สิทธิการใชEงานของกลุLมนี้มีเง่ือนไขการเขEาใชE

งาน Application โดย อสม.จะเขEาถึงขEอมูลผูEสูงอายุที่ดูแลไดEเทLานั้น ไมLสามารถเขEาไปดูขEอมูลสุขภาพ

ของผูEสูงอายุท่ีไมLไดEดูแล 



๑๖๒ 
 

๓) ระดับการใชEงานของกลุ Lม ประชาชน สิทธิของการใชEงาน สามารถดูขEอมูล

สุขภาพ และเก็บขEอมูลเขEาระบบไดEเอง รวมถึงอLานขEอมูลขLาวสารจาก อสม. และกระทรวงสาธารณสุข

สLงเขEาในระบบ 

หน4าหลักการใช4งาน  

เมื่อลงชื่อเขEาใชEงานจะเขEาสูLหนEาหลักของแตLละกลุLมใชEงาน มีความแตกตLางกันเล็กนEอย

โดยกลุLม อสม.และกลุLม รพ.สต. จะมีหนาจอการใชEงานที่เหมือน สLวนหนEาจอใชEงานของประชาชน

แตกตLางกันตรงท่ีการสLง File เอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑๓ หนEาหลักการใชEงาน 

 

สำหรับปnญหาจากการจดบันทึกขEอมูลลงในกระดาษ (แบบสัมภาษณe) และการเก็บขEอมูล

สุขภาพของผูEสูงอายุ เชLน ดัชนีมวลกาย ความดัน ระดับน้ำตาล วัคซีน และแบบประเมินสุขภาพ พบ

ปnญหาในการเก็บขEอมูลที่ไมLครบถEวน การสับสนของขEอมูล และการสูญหายของกระดาษทำใหEเกิด

ความคลาดเคลื่อน ไมLครบถEวนสLงผลใหEการวิเคราะหeขEอมูลเกิดความผิดพลาด ทางผูEวิจัยไดEนำเอา

ปnญหาดังกลLาวไปพัฒนาเครื่องมือเพื่อทำแอปพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกในการเก็บขEอมูลสุขภาพ 

ตามรูปภาพรายละเอียดการใชEงาน 
 



๑๖๓ 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑๔ วิธีการเก็บขEอมูลสุขภาพของผูEสูงอายุ 

 

 



๑๖๔ 
 

จากหนEาขEอมูลผูEใชEงานประกอบดEวยฟnงชั่นการใชEงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการ

ทำงานของ อสม. โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑) ประวัติการดูแล คือการดูประวัติการเก็บขEอมูลสุขภาพของ อสม.ทุกข้ันตอนท่ีไดE

เขEาเยี่ยมดูแลและไดEบันทึกไวEทุกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบขEอมูลสุขภาพ โดยมี วัน/เดือน/ป¤ ที่ไดEบันทึก

ขEอมูลไวE 

๒) ดัชนีมวลกาย คือการเก็บขEอมูลดัชนีมวลกายของผูEสูงอายุลงระบบคราวดe โดย

ใสLน้ำหนักสLวนสูง ระบบจะคำนวนคLาดัชนีมวลกายเพื่อใหEทราบขEอมูลดัชนี สามารถดูยEอนหลังเปOน

กราฟเพ่ือเปรียบเทียบในแตLละคร้ังท่ีไดEเก็บขEอมูล 

๓) ความดันโลหิต เปOนการเก็บขEอมูลความดันโลหิตของผูEสูงอายุบันทึกลงระบบ

คราวดe โดยใสLคLาที่ไดEจากเครื่องมือวัดของ อสม. แอปพลิเคชั่นจะทำการคำนวณผลแสดงใหEทราบวLา

ความดันโลหิตปกติ หรือความดันโลหิตสูงระดับใหนสามารถดูยEอนหลังเปOนกราฟเพื่อเปรียบเทียบใน

แตLละคร้ังท่ีไดEเก็บขEอมูล 

๔) ระดับน้ำตาล เปOนการเก็บขEอมูลระดับน้ำตาลของผูEสูงอายุบันทึกลงระบบคราวดe 

โดยใสLคLาที่ไดEจากเครื่องมือวัดของ อสม. แอปพลิเคชั่นจะทำการคำนวณผลแสดงใหEทราบวLาระดับ

น้ำตาลปกติ หรือระดับน้ำตาลสูงระดับใหนสามารถดูยEอนหลังเปOนกราฟเพื่อเปรียบเทียบในแตLละคร้ัง

ท่ีไดEเก็บขEอมูล 

๕) วัคซีน เปOนการเก็บขEอมูลการฉีดวัคซีนของผูEสูงอายุบันทึกลงระบบคราวดe โดย

ใสLคLาที่ไดEจากเครื่องมือวัดของ อสม. แอปพลิเคชั่นจะทำการคำนวณผลแสดงใหEทราบผูEสูงอายุไดEรับ

วัคซีนอะไรบEาง สามารถดูยEอนหลังเปOนกราฟเพ่ือเปรียบเทียบในแตLละคร้ังท่ีไดEเก็บขEอมูล 

๖) แบบประเมินผูEสูงอายุ (แบบสัมภาษณe) เปOนการเก็บขEอมูลตามแบบประเมินท่ี

กำหนด สามารถคำนวณผลการสัมภาษณeเพื่อประเมินผูEสูงอายุไดEทันที และผูEที่เกี่ยวขEองสามารถเพ่ิม

แบบสัมภาษณeลงในแอปพลิเคช่ันเพ่ือใหE อสม.นำไปเก็บขEอมูลไดEตามความตEองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑๕ แบบประเมิน (สัมภาษณe) ท่ีไดEรับการพัฒนาดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จากการพัฒนาเครื่องมือในรูปแบบสรEางแอปพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการ

จัดเก็บขEอมูล ทำใหEแกEปnญหาการจัดเก็บขEอมูลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน และมีขEอจำกัดของบุคลากร มี

การบันทึกขEอมูลรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และไมLตEองรอรวบรวมขEอมูลเพื่อสLงใหE รพ.สต. ป;อนเขEาระบบ 

เจEาหนEาท่ี รพ.สต. สามารถเขEาระบบ “ดูแล” เพ่ือดูขEอมูลผูEสูงอายุไดEตลอดเวลาเม่ือ อสม.ปฏิบัติหนEาท่ี 

สLวนปnญหาเรื่องการจัดเก็บขEอมูล ผูEวิจัยไดEออกแบบการเก็บขEอมูลไวEสLวนกลางดEวยระบบคราวดe ทำใหE

การจัดเก็บขEอมูลมีความปลอดภัยตLอการใชEงานดEวยระบบคัดกรองการเขEาใชEงานโดยใสLชื ่อและ

รหัสผLานสLวนตัวกLอนการใชEงานทุกครั้ง ทำใหEขEอมูลไมLสูญหาย และสามารถเขEาถึงขEอมูลไดEทุกระดับ

การใชEงาน  

๑.๑.๒) การพัฒนาเพ่ือสนับสนุน 

ผูEวิจัยไดEออกแบบแอปพลิเคชั่นใหEมีประโยชนeดEานการประชาสัมพันธeขLาวสาร ความรูE

สุขภาพและการสLงไฟลeเอกสารตLาง ๆ จาก รพ.สต.ใหEกับ อสม. และประชาชนไดEรับขEอมูลใหมL ๆ โดย

ผูEท่ีเก่ียวขEองสามารถเพ่ิมขEอมูลลงในแอปพลิเคช่ันไดEตลอดเวลา 

 

 

 



๑๖๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑๖ การประชาสัมพันธeขLาวสารผLาน App ดูแล 

 

หนEาการใชEงาน GPS เปOนการเก็บขEอมูลแผนที่ของผูEสูงอายุ แสดงในแอปพลิเคชั่นมีการใชE

งาน ๒ แบบคือ 

๑) แสดงแผนท่ี ตำแหนLงท่ีอยูLของผูEสูงอายุ 

๒) แสดงเปOนรายช่ือของผูEสูงอายุท่ี อสม.ดูแล 

มีเง่ือนไขการแสดงแผนท่ี ๒ เง่ือนไขคือ 

๑) กรณีลงช ื ่อใช Eงานเป Oน อสม. จะเห ็นข Eอม ูลแผนท ี ่ เฉพาะผ ู Eส ู งอาย ุ ท่ี   

อสม. ทLานน้ันไดEดูแลเทLาน้ัน 

๒) กรณีลงชื่อใชEงานเปOน สาธารณสุข จะเห็นขEอมูลแผนที่ของผูEสูงอายุทุกคนใน

ระบบ 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑๗ ระบบ GPS 

 

กลHาวโดยสรุปได4วHา จากการพัฒนาเครื่องมือเพื่อชLวยทำงานจัดเก็บขEอมูลพฤติกรรม

สุขภาพ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขEามาพัฒนาเพื่อชLวยในการจัดเก็บขEอมูล ทำใหEลดปnญหา

ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของแตLละภาคสLวนไดE ลดปnญหาความคลาดเคลื่อนของการจัดเก็บขEอมูลจาก

เหตุผลตLาง ๆ และการจัดเก็บขEอมูลที่เปOนระบบจึงไมLเกิดการสูญหายของขEอมูลจากการจัดเก็บขEอมูล

เขEาสLวนกลาง สLงผลใหEการตรวจสอบขEอมูล และนำขEอมูลที่ไดEไปวิเคราะหeหาสาเหตุของพฤติกรรม

สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใชEประโยชนeกับทุกสLวนงาน เชLนการนำไปเผยแพรLขEอมูลใหEกับ

สาธารณะ หรือทำแผนนโยบายตLาง ๆ กลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อใชEขEอมูลใหEเกิดประโยชนeมาก

ท่ีสุด ซ่ึงกลุLมทดลองท้ัง ๒๑ คนไดEใหEขEอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง รายละเอียดดังน้ี 

๑. ควรปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรในเครื่องมือการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

ดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ใหEเหมาะสมกับผูEปฏิบัติงาน 

๒. ควรเผยแพรLองคeความรูEที่เกี่ยวขEองกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุใหE

เขEาถึง และเรียนรูEไดEตลอดเวลาผLานโทรศัพทeมือถือ 



๑๖๘ 
 

๓. ความครอบคลุมในการใชEเครื่องมือการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ควรรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เนื่องจาก

ความพรEอมของผูEปฏิบัติงานแตกตLางกัน 
 

๔.๓ การทดลองและประเมินผลรูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุด4วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล 

การนำเสนอผลการวิจัยในขEอนี้เปOนการดำเนินการตามวัตถุประสงคeการวิจัยขEอที่ ๓) เพ่ือ

ทดลองและประเมินรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ขั้น R3 และ D3 เปOนการนำรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของการแกEไขปnญหาของการ

ดำเนินการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ  

๔.๓.๑ การทดลองใช4รูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุด4วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล 

หลังจากที่ผู EวิจัยไดEพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลบนพื้นฐานของการแกEไขปnญหาใน

กระบวนการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุแลEว จึงนำไปสูLกระบวนการทดลองใชEกับกลุLมทดลอง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๑ คน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑๘  การทดลองใชEรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ 

    ดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

 



๑๗๐ 
 

การประเมินผลรูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู 4สูงอายุด4วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล 

ผูEวิจัยกำหนดการประเมินผลกLอนและหลังการทดลองใชEเปOนขEอมูลเปรียบเทียบ

พัฒนาการของกลุLมและสามารถควบคุมปnจจัยการสูญหายของกลุLมตัวอยLางไดEเพราะเปOนการศึกษาใน

กลุLมตัวอยLางกลุLมเดียวกัน เครื่องมือที่ใชEประเมินผล คือ แบบประเมินผล ความรูE ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติ ผลการประเมิน พบวLา 
 

ตารางท่ี ๔.๖ จำนวน และรEอยละของผูEตอบแบบประเมินผลจำแนกตามปnจจัยสLวนบุคคล 

(N= ๒๑) 

สถานภาพท่ัวไปของผู4ตอบสอบถาม จำนวน ร4อยละ 

เพศ  

ชาย 

หญิง 

 

๕ 

๑๖ 

 

๒๓.๘๑ 

๗๖.๑๙ 

    

 รวม ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 

    

อายุ  

๑๘-๓๐ ป¤  

๓๑-๔๐ ป¤  

๔๑-๕๐ ป¤  

มากกวLา ๕๐ ป¤ข้ึนไป   

 

๑ 

๓ 

๒ 

๑๕ 

 

๔.๗๖ 

๑๔.๓๙ 

๙.๕๒ 

๗๑.๔๓ 

    

 รวม ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 

    

ระดับการศึกษา   

 ประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี  

๗ 

๑๐ 

๑ 

๓ 

๓๓.๓๓ 

๔๗.๖๒ 

๔.๗๖ 

๑๔.๒๙ 

    

 รวม ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 

   
 



๑๗๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ จำนวน และรEอยละของผูEตอบแบบประเมินผลจำแนกตามปnจจัยสLวนบุคคล (ตLอ) 

(N= ๒๑) 

สถานภาพท่ัวไปของผู4ตอบสอบถาม จำนวน ร4อยละ 

สถานะ   

 เจEาหนEาท่ี รพ.สต.  

อสม. 

ผูEสูงอายุ  

๓ 

๑๒ 

๖ 

๑๔.๒๙ 

๕๗.๑๔ 

๒๘.๕๗ 

    

 รวม ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

จากตารางที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะหeคLาสถิติพื้นฐานขEอมูลทั่วไปของกลุLมตัวอยLางท่ี

ตอบแบบประเมินผล จำแนกไดEดังน้ี 

เพศ พบวLา เพศของผูEตอบแบบประเมินผลสLวนใหญL คือ เพศชาย จำนวน ๕ ราย คิด

เปOนรEอยละ ๒๓.๘๑ และเพศหญิง จำนวน ๑๖ ราย คิดเปOนรEอยละ ๗๖.๑๙ 

อายุ พบวLา อายุของผูEตอบแบบประเมินผลสLวนใหญL คือ มากกวLา ๕๐ ป¤ขึ ้นไป 

จำนวน ๑๕ราย คิดเปOนรEอยละ ๗๑.๔๓ รองลงมา คือ ๓๑-๔๐ ป¤ จำนวน ๓ ราย คิดเปOนรEอยละ 

๑๔.๒๙ และนEอยท่ีสุด คือ ๑๘-๓๐ ป¤ จำนวน ๑ ราย คิดเปOนรEอยละ ๔.๗๖  

ระดับการศึกษา พบวLา ระดับการศึกษาของผูEตอบแบบประเมินผล สLวนใหญL คือ 

มัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน ๑๐ ราย คิดเปOนรEอยละ ๔๗.๖๒ รองลงมา คือ ประถมศึกษา จำนวน ๗๗ 

ราย คิดเปOนรEอยละ ๔๗.๖๒ 

สถานะ พบวLา สถานะของผูEตอบแบบประเมินผล สLวนใหญL คือ อสม. จำนวน ๑๒ 

ราย  คิดเปOนรEอยละ ๕๗.๑๔ รองลงมาคือ ผูEสูงอายุ จำนวน ๖ ราย คิดเปOนรEอยละ ๒๘.๕๗ และนEอย

ท่ีสุดคือ เจEาหนEาท่ี รพ.สต. จำนวน ๓ ราย คิดเปOนรEอยละ ๑๔.๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ ผลการประเมินความรูEเก่ียวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ 
 

 

ข4อ 

 

คำถาม 

กHอนการอบรม หลังการอบรม 

ตอบใชH ตอบไมHใชH ตอบไมHแนHใจ ตอบใชH ตอบไมHใชH ตอบไมHแนHใจ 

คน รEอยละ คน รEอยละ คน รEอยละ คน รEอยละ คน รEอยละ คน รEอยละ 

๑. โรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบลจัดใหEมี

บริการท้ังบริการในรพ.

สต. บริการในชุมชน และ

บริการในบEานเพ่ือใหEเกิด

การดูแลสุขภาพใหEแกL

บุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน 

 

 

 

๑๔ 

 

 

 

๖๖.๖๗ 

 

 

 

๗ 

 

 

 

๓๓.๓๓ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

๙๕.๒๔ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

๑ 

 

 

 

๔.๗๖ 

๒. อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูLบEาน (อสม.) 

เฝ;าระวังสุขภาพผูEสูงอายุ 

สLงเสริมการดูแลสุขภาพท่ี

เหมาะสมตามสถานะหรือ

กลุLมสุขภาพผูEสูงอายุท้ัง ๓ 

กลุLม คือ ติดบEาน ติดมือ

ถือและติดสังคม 

 

 

 

๗ 

 

 

 

๓๓.๓๓ 

 

 

 

๑๓ 

 

 

 

๖๑.๙๐ 

 

 

 

๑ 

 

 

 

๔.๗๗ 

 

 

 

๒๑ 

 

 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

๓. ผูEสูงอายุเปOนผูEท่ีมีอายุ

ต้ังแตL ๕๕ ป¤ ข้ึนไปท้ังชาย

และหญิง 

๕ ๒๓.๘๑ ๑๕ ๗๑.๔๓ ๑ ๔.๗๖ ๒๑ ๑๐๐.๐๐ - - - - 

๔. การเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุสามารถ

นำไปวางแผนเพ่ือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เส่ียงผูEสูงอายุ 

 

 

๑๓ 

 

 

๖๑.๙๐ 

 

 

๔ 

 

 

๑๙.๐๕ 

 

 

๔ 

 

 

๑๙.๐๕ 

 

 

๑๗ 

 

 

๘๐.๙๒ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

๔ 

 

 

๑๙.๐๕ 

๕. การออกกำลังกายอยLาง

นEอยสัปดาหeละ ๕ คร้ัง ๆ 

ละ ๓๐ นาทีและตLอเน่ือง

เปOนหลักการของ ๓ อ ๒ 

ส 

 

๑๐ 

 

๔๗.๖๒ 

 

๗ 

 

๓๓.๓๓ 

 

๔ 

 

๑๙.๐๕ 

 

๒๑ 

 

๑๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

๖. การออกกำลังกายเปOนการ

กระตุEนอาการขEอเขLาเส่ือม

ของผูEสูงอายุ 

 

๑๒ 

 

๕๗.๑๔ 

 

๗ 

 

๓๓.๓๓ 

 

๒ 

 

๙.๕๓ 

 

- 

 

- 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

๗. การทำอาหารควรใชE

วิธีการทอด ป̈�ง ยLางและ

ผัด 

๘ ๓๘.๑๐ ๑๓ ๖๑.๙๐ - - ๒๑ ๑๐๐.๐๐ - - - - 

๘. การกินอาหารควรเลือก

อาหารท่ีเหมือนเดิมเพ่ือ

ควบคุมปริมาณไขมัน 

 

๑๓ 

 

๖๑.๙๐ 

 

๕ 

 

๒๓.๘๐ 

 

๓ 

 

๑๔.๒๙ 

 

- 

 

- 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 



๑๗๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ ผลการประเมินความรูEเก่ียวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ (ตLอ) 
 

 

ขEอ 

 

คำถาม 

กHอนการอบรม หลังการอบรม 

ตอบใชH ตอบไมHใชH ตอบไมHแนHใจ ตอบใชH ตอบไมHใชH ตอบไมHแนHใจ 

คน รEอยละ คน รEอยละ คน รEอยละ คน รEอยละ คน รEอย

ละ 

คน รEอย

ละ 

๙. การจัดสภาพแวดลEอมท่ีดี 

เหมาะสมเปOนการดูแล

ผูEสูงอายุ 

 

๑๓ 

 

๖๑.๙๐ 

 

๖ 

 

๒๘.๕๗ 

 

๒ 

 

๙.๕๓ 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

๑๐. การออกกำลังกายดEวยการ

เดิน กายบริหาร รำมวยจีน 

ช่ีกง วLายน้ำ จะชLวยเสริม

การทำงานของอวัยวะตLาง 

ๆ ใหEดีข้ึน เหมาะสำหรับ

ผูEสูงอายุ ๖๐ ป¤ข้ึนไป 

 

 

๑๔ 

 

 

๖๖.๖๖ 

 

 

๔ 

 

 

๑๙.๐๕ 

 

 

๓ 

 

 

๑๔.๒๙ 

 

 

๒๑ 

 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

จากตารางที่ ๔.๗ ผลการประเมินความรูEเกี่ยวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุ พบวLา การประเมินผลกLอนการอบรม ผูEเขEารับการอบรมและใหEความรูEตอบถูก คิด

เปOนรEอยละ ๔๙.๐๕ ถือไดEวLามีระดับความรูEปานกลาง คือ ตอบถูก ๔–๖ ขEอ (รEอยละ ๔๐.๐๐–

๖๐.๐๐) และการประเมินผลหลังการอบรม ผูEเขEารับการอบรมและใหEความรูEตอบถูก คิดเปOนรEอยละ 

๙๗.๖๒ ถือไดEวLามีระดับความรูEดี คือ ตอบถูก ๗–๑๐ ขEอ (รEอยละ ๗๐–๑๐๐.๐๐) แสดงใหEเห็นวLาเม่ือ

มีการฝ กอบรม และใหEความรูEจะทำใหEผูEที่ทำงานเกี่ยวกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุมี

ความรูE ความเขEาใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ ผลการประเมินทัศนคติเก่ียวกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

ข4อ 

 

คำถาม 

กHอนการอบรม หลังการอบรม 

เห็นด4วย ไมHเห็นด4วย ไมHแนHใจ เห็นด4วย ไมHเห็นด4วย ไมHแนHใจ 

คน รEอยละ คน รEอยละ คน รEอยละ คน รEอยละ คน รEอยละ คน รEอย

ละ 

๑. การทำงานของ อสม และ

เจEาหนEาท่ีท่ีเก่ียวขEอง

ปฏิบัติงานดEวยความเต็ม

ใจ และทุLมเท  

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

๒. คLาตอบแทนท่ีไดEรับไมLไดE

เปOนเหตุผลสำคัญในการ

ปฏิบัติงาน  

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

๓. การดูแลสุขภาพผูEสูงอายุ

อยLางท่ัวถึงและไมLเลือก

ปฏิบัติ  

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

๔. การดูแลผูEสูงอายุเสมือน

ดูแลญาติผูEใหญL 

๒๑ ๑๐๐.๐๐ - - - - ๒๑ ๑๐๐.๐๐ - - - - 

๕. การพูดใหEกำลังใจ และใหE

คำปรึกษาเม่ือผูEสูงอายุ

ประสบปnญหาดEานตLาง ๆ  

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

๖. ขEอมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ี

เก็บไดEไมLครบถEวน 

สามารถเขียนเพ่ิมจาก

การสังเกต 

 

๑๐ 

 

๔๗.๖๒ 

 

๕ 

 

๒๓.๘๑ 

 

๖ 

 

๒๘.๕๗ 

 

- 

 

- 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

๗. เม่ือประสบปnญหาในการ

ปฏิบัติงาน ทLานสามารถ

เลือกดูแลผูEสูงอายุเฉพาะ

บุคคล 

 

๑๕ 

 

๗๑.๔๓ 

 

๔ 

 

๑๙.๐๕ 

 

๒ 

 

๙.๕๔ 

 

- 

 

- 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

๘. การเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุมีข้ันตอน

มากเกินไป 

 

๕ 

 

๒๓.๘๑ 

 

๑๕ 

 

๗๑.๔๓ 

 

๑ 

 

๔.๗๖ 

 

- 

 

- 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

๙. การเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพไมLสามารถ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เส่ียงของผูEสูงอายุไดE 

 

๑๔ 

 

๖๖.๖๖ 

 

๕ 

 

๒๓.๘๑ 

 

๒ 

 

๙.๕๓ 

 

- 

 

- 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

๑๐. ผูEสูงอายุท่ีมีสุขภาพ

แข็งแรงไมLจำเปOนตEองเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

 

๘ 

 

๓๑.๑๐ 

 

๗ 

 

๓๓.๓๓ 

 

๖ 

 

๒๘.๕๗ 

 

- 

 

- 

 

๒๑ 

 

๑๐๐.๐๐ 

 

- 

 

- 

 

 



๑๗๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๘ ผลการประเมินทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุ พบวLา การประเมินผลกLอนการอบรม ผูEเขEารับการอบรมและใหEความรูEมีทัศนคติใน

ระดับปานกลาง คือ ชLวงคะแนน ๒๓-๔๓ คะแนน และและการประเมินผลหลังการอบรม ผูEเขEารับการ

อบรมและใหEความรูEมีทัศนคติในระดับสูง คือ ชLวงคะแนน ๔๔-๖๓ คะแนน แสดงใหEเห็นวLาเมื่อมีการ

จัดอบรม ใหEความรูE รวมถึงการเป̈ดโอกาสใหEผูEท่ีทำงานเก่ียวกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

ไดEแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรูEกับผูEที่เกี่ยวขEองและปรับแกEไขในสLวนที่มีปnญหานั้นสLงผลใหE

ทัศนคติท่ีมีตLอการทำงานเปOนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
 

ตารางท่ี ๔.๙ คLาเฉล่ีย สLวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตLอพฤติกรรมเก่ียวกับการ 

เฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  กHอนการอบรม หลังการอบรม   

ข4อ คำถาม ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

   
 

S.D.  
 

S.D. 
 

 
 

 

๑. การประชุมชี้แจงแนวทางกLอนปฏิบัติงานใน

พื้นที ่

๓.๑๓ ๑.๒๕ ๓.๗๓ ๐.๗๔ +๐.๖ 

๒. การนัดหมายผู Eส ูงอายุก Lอนการลงพื ้นที่

ปฏิบัติงาน 

๓.๑๔ 

 

๑.๒๕ 

 

๓.๙๐ ๐.๗๕ +๐.๗๖ 

๓. อสม. ดำเนินการจัดเก็บขEอมูลพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุรLวมกับลูกหลานและญาติ

ของผูEสูงอาย ุ

 

๓.๘๐ 

 

 

๐.๘๔ 

 

 

๓.๘๘ 

 

๐.๙๕ 

 

+๐.๐๘ 

๔. อสม ใชEแบบสัมภาษณeเปOนเครื่องมือที่ใชEใน

การเก็บขEอมูลพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอาย ุ

 

๓.๕๓ 

 

๐.๙๒ 

 

๓.๖๐ 

 

๐.๙๑ 

 

+๐.๐๗ 

๕. การทำความเขEาใจในเนื้อหาและวิธีการใชE

เครื่องมืออยLางถูกตEอง 

 

๓.๕๘ 

 

๐.๗๖ 

 

๓.๘๕ 

 

๐.๙๑ 

 

+๐.๒๗ 

๖. การใชEเครื ่องมือในการจัดเก็บขEอมูลอยLาง

รอบคอบ และระมัดระวัง 

 

๓.๖๕ 

 

๐.๖๗ 

 

๓.๖๗ 

 

๑.๐๑ 

 

+๐.๐๒ 

๗. การใหEความรู EดEานพฤติกรรมสุขภาพ และ

การดูแลตนเองของผู Eสูงอายุ เชLน การลด

หวาน มัน เค็ม และออกกำลังกาย 

 

๓.๔๗ 

 

๐.๙๔ 

 

 

๓.๙๗ 

 

๐.๘๓ 

 

+๐.๕ 

๘. การตรวจสอบความถูกตEอง ครบถEวนของ

ขEอมูลกLอนการสLงกลับคืนขEอมูล 

 

๓.๔๓ 

 

๐.๙๖ 

 

๓.๖๙ 

 

๐.๘๒ 

 

+๐.๒๖ 

๙. การสLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุของ อสม. มีการดำเนินการ

ภายในระยะเวลาไมLเกิน ๓๐ วันหลังจากการ

ดำเนินการ 

 

๓.๔๖ 

 

 

๐.๙๓ 

 

 

๓.๗๒ 

 

๐.๙๐ 

 

+๐.๒๖ 

๑๐. รพ.สต. และ อสม. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอาย ุ

 

๓.๓๑ 

 

๐.๙๓ 

 

๓.๖๒ 

 

๐.๘๒ 

 

+๐.๓๑ 

 รวม ๓.๔๕ ๐.๙๔ ๓.๗๖ ๐.๘๖ +๐.๓๑ 
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๑๗๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ คLาเฉล่ีย สLวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตLอพฤติกรรมเก่ียวกับการ 

เฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตLอ) 
 

 ผลการหาคLา t-test independent  

   กHอนการอบรม หลังการอบรม 

 MEAN  ๓.๔๙ ๓.๗๗ 

 S.D.  ๐.๐๔ ๐.๑๒ 

 t-test  ๓.๖๑  

 p-value  .๐๑  
     

* หมายเหตุ คLาสLวนตLางระหวLางกLอนและหลังจากอบรม 

 

จากตารางที่ ๔.๙ คLาเฉลี่ย สLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตLอ

พฤติกรรมเก่ียวกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวLา  

การประเมินผลกLอนการอบรม ผูEเขEารับการอบรมและใหEความรูEมีพฤติกรรมเกี่ยวกับ

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมอยูLในระดับมาก (  

= ๓.๔๕) เมื่อพิจารณาเปOนรายขEอ พบวLา ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ อสม. ดำเนินการจัดเก็บ

ขEอมูลพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุรLวมกับลูกหลานและญาติของผูEสูงอายุ (  = ๓.๘๐) รองลงมา คือ 

การใชEเครื่องมือในการจัดเก็บขEอมูลอยLางรอบคอบ และระมัดระวัง (  = ๓.๖๕) และนEอยที่สุด คือ 

การนัดหมายผูEสูงอายุกLอนการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน (  = ๓.๑๔) 

การประเมินผลหลังการอบรม ผูEเขEารับการอบรมและใหEความรูEมีพฤติกรรมเกี่ยวกับ

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมอยูLในระดับมาก (  

= ๓.๗๖) เมื ่อพิจารณาเปOนรายขEอ พบวLา ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ การใหEความรู EดEาน

พฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลตนเองของผูEสูงอายุ เชLน การลดหวาน มัน เค็ม และออกกำลังกาย (

 = ๓.๙๗) รองลงมา คือ การนัดหมายผูEสูงอายุกLอนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน (  = ๓.๖๐) และนEอย

ที่สุด คือ อสม ใชEแบบสัมภาษณeเปOนเครื่องมือที่ใชEในการเก็บขEอมูลพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ (  = 

๓.๑๔) 

เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินผลกLอนและหลังการอบรมพบวLา ใน

ภาพรวมของความคิดเห็นมีระดับเพิ่มมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเปOนรายขEอก็พบวLาเพิ่มขึ้นในทุกขEอ 

แสดงใหEเห็นวLาเมื่อมีการฝ กอบรม และใหEความรูEแลEวผูEที่เกี่ยวขEองมีความรูE ทัศนคติและพฤติกรรมการ

เฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดีขึ้น และเมื่อพิจารณาคLาสถิติ t-test independent พบวLา คLา t-

test = ๓.๖๑ และ คLา P-Value < .๐๑ แสดงวLา หลังจากไดEรับการฝ กอบรมแลEว ระดับความคิดเห็น

ตLอพฤติกรรมเกี่ยวกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (  = 
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๑๗๗ 
 

๓.๗๗, S.D. = ๐.๑๒) สูงกวLากLอนการอบรม (  = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๐๔) อยLางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

แสดงใหEเห็นวLา การฝ กอบรมจะชLวยใหEผูEที่เกี่ยวขEองกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลมีพฤติกรรมการปฏิบัติไปในทิศทาง

ท่ีดีข้ึน 

กลHาวโดยสรุปได4วHา การพัฒนารูปแบบเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลผูEวิจัยไดEพัฒนาบนพื้นฐานของการ

แกEไขปnญหาที่เกิดขึ้นและสนับสนุนในประเด็นเรื่องของการประชาสัมพันธeและ GPS เพิ่มเติมเพ่ือ

อำนวยความสะดวกใหEแกLผูEใชEงาน  

๔.๓.๒ การประเมินผลรูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุด4วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล 

หลังจากที่ผูEวิจัยไดEทดลองใชEเครื่องมือ Application รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) กับกลุLมทดลอง (Experiment Group) 

ที่ไดEรับการฝ กอบรมและใหEความรูE จำนวน ๒๑ คน ผูEวิจัยจัดฝ กอบรมใหEกับกลุLมทดลอง หลังจาก

ฝ กอบรมใหEกับกลุ LมทดลองแลEว โดยมีการประเมินผลการฝ กอบรมในดEานความรูE ทัศนคติและ

พฤติกรรม และหลังการฝ กอบรมและพัฒนา ๑๕ วัน ผูEวิจัยจึงไดEสรุปและวิเคราะหeรูปแบบการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล 

เพื่อนำเขEาสูLการสนทนากลุLม (Focus Group Discussion) จำนวน ๑๐ รูป/คน เพื่อการประเมินผล

รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบล ผลการสนทนากลุLม (Focus Group Discussion) พบวLา 
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๑๗๘ 
 

๑) รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ในภาพรวม 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุของ 

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ในภาพรวม 
 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ความ 

ถูกตEอง 

ความ

เหมาะสม 

ความ 

เปOนไปไดE 

การใชE

ประโยชนe 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

๑. รูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการเพียร

พยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๔๐ 

 

๔.๖๙ 

 

๐.๓๕ 

 

๔.๖๙ 

 

๐.๓๕ 

 

๔.๕๓ 

 

๐.๓๙ 

          

๒. รูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการสืบสาน

แนวทางขจัดปnญหา (ปหานปธาน) 

 

๔.๖๑ 

 

๐.๔๕ 

 

๔.๖๘ 

 

๐.๔๒ 

 

๔.๖๘ 

 

๐.๔๒ 

 

๔.๕๒ 

 

๐.๔๖ 

          

๓. รูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการมุLงมั่น

พัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) 

 

๔.๗๑ 

 

๐.๔๓ 

 

๔.๕๕ 

 

๐.๕๑ 

 

๔.๖๘ 

 

๐.๔๘ 

 

๔.๖๕ 

 

๐.๕๒ 

          

๔. รูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการรักษา

มาตรฐานการเฝ;าระวัง (อนุรักขนา

ปธาน) 

 

๔.๓๒ 

 

๐.๔๓ 

 

๔.๓๒ 

 

๐.๔๓ 

 

๔.๔๐ 

 

๐.๔๖ 

 

๔.๓๖ 

 

๐.๔๗ 

          

 รวม ๔.๕๖ ๐.๔๒ ๔.๕๖ ๐.๔๓ ๔.๖๑ ๐.๔๓ ๔.๕๒ ๐.๔๖ 
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๑๗๙ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐  ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ในภาพรวมสLวนใหญLอยูLในระดับมากท่ีสุดทุกดEาน 

 ๒) รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุของ 

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) 

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ความ 

ถูกตEอง 

ความ

เหมาะสม 

ความ 

เปOนไปไดE 

การใชE

ประโยชนe 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

 การวางแผนด4านงาน         

๑. การวิเคราะหeขEอมูล รายงานเชิงพื้นที่ และ

สภาพสังคมปnจจุบันเพื่อกำหนดแนวทางใน

การทำงาน และแผนเฝ;าระวังโดยการ

ประชุมสรุปของหนLวยงาน เครือขLายที่

เกี่ยวขEอง 

 

 

๔.๗๐ 

 

 

๐.๔๘ 

 

 

๔.๗๘ 

 

 

๐.๔๔ 

 

 

๔.๗๘ 

 

 

๐.๔๔ 

 

 

๔.๖๓ 

 

 

๐.๕๒ 

          

๒. การเผยแพรLองคeความรู EดEานสุขภาพผLาน

ชLองทางที่หลากหลายเพื่อสรEางความเขEาใจ 

และการเขEาถึงขEอมูลอยLางแพรLหลาย 

 

๔.๖๐ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๖๗ 

 

๐.๕๐ 

 

๔.๖๗ 

 

๐.๕๐ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๕๓ 

          

๓. การทำงานแบบบูรณาการรLวมระหวLาง

ภาครัฐ ภาคสังคมและประชาชนในการ 

ดูแล ติดตามและประเมินผลเพื่อการสรEาง

มาตรฐานในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุเชิงพื้นที ่

 

 

๔.๕๐ 

 

 

๐.๕๓ 

 

 

๔.๕๖ 

 

 

๐.๕๓ 

 

 

๔.๕๖ 

 

 

๐.๕๓ 

 

 

๔.๓๘ 

 

 

๐.๕๒ 

          

๔. การพัฒนาและการปรับประยุกตeใชE

กระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือตLาง ๆ 

ใหEเหมาะสม และมีความสอดคลEองกับ

บริบทพื้นที่บนพื้นฐานของมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔.๗๐ 

 

 

๐.๔๘ 

 

 

๔.๗๘ 

 

 

 

 

๐.๔๔ 

 

 

๔.๗๘ 

 

 

๐.๔๔ 

 

 

๔.๖๓ 

 

 

๐.๕๒ 

          

 รวม ๔.๖๓ ๐.๔๐ ๔.๖๙ ๐.๓๕ ๔.๖๙ ๐.๓๕ ๔.๕๓ ๐.๓๙ 

 

C C C C



๑๘๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุของ 

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) 

(ตLอ) 

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ความ 

ถูกตEอง 

ความ

เหมาะสม 

ความ 

เปOนไปไดE 

การใชE

ประโยชนe 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

 การพัฒนาด4านคน         

๑. การฝ กอบรมใหEความรูEกับเจEาหนEาที่ รพ.

สต., อสม. และผูEสูงอายุเกี่ยวกับความรูE

ดEานพฤติกรรมสุขภาพ 

 

๔.๖๐ 

 

๐.๗๐ 

 

๔.๖๗ 

 

๐.๗๑ 

 

๔.๖๗ 

 

 

๐.๗๑ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๗๖ 

          

๒. การใหEความรูEและการปฏิบัติการเกี่ยวกับ

การใชEเครื ่องมือการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ 

 

๔.๗๐ 

 

๐.๔๘ 

 

๔.๗๘ 

 

๐.๔๔ 

 

๔.๗๘ 

 

๐.๔๔ 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๕๒ 

          

 รวม ๔.๖๕ ๐.๕๘ ๔.๗๒ ๐.๕๗ ๔.๗๒ ๐.๕๗ ๔.๕๖ ๐.๕๒ 

          

 การพัฒนาด4านเครื่องมือ         

๑. การประชุมสรุปผล และวิเคราะหeปnญหาที่

เกิดขึ้นในกระบวนการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุกับพนักงาน เจEาหนEาที่ 

ผูEปฏิบัติงานที่เกี่ยวขEอง 

 

 

๔.๗๐ 

 

 

๐.๔๘ 

 

 

๔.๗๘ 

 

 

๐.๔๔ 

 

 

๔.๗๘ 

 

 

๐.๔๔ 

 

 

๔.๖๓ 

 

 

๐.๕๒ 

          

๒. กำหนดแนวทางรLวมกันในการหาทางแกEไข ๔.๕๐ ๐.๕๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๓๘ ๐.๕๒ 

          

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหEครอบคลุม

ปnญหาตLาง ๆ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๕๖ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๕๖ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๓๘ 

 

๐.๕๒ 

          

 รวม ๔.๕๗ ๐.๔๒ ๔.๖๓ ๐.๓๙ ๔.๖๓ ๐.๓๙ ๔.๔๖ ๐.๔๐ 

          

 รวมทั้งหมด ๔.๖๑ ๐.๔๕ ๔.๖๘ ๐.๔๒ ๔.๖๘ ๐.๔๒ ๔.๕๒ ๐.๔๖ 

 

 

 

C C C C



๑๘๑ 
 

ตารางที ่ ๔.๑๑ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) พบวLา  

ผลการประเมินด4านความถูกต4อง ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๖๑) เม่ือ

พิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา การพัฒนาดEานคน มีภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๖๕) โดย

จะตEองเนEนการใหEความรูEและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชEเครื่องมือการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  

( =๔.๗๐) รองลงมา คือ การวางแผนดEานงาน ( =๔.๖๓) โดยจะตEองเนEนการวิเคราะหeขEอมูล 

รายงานเชิงพ้ืนท่ี และสภาพสังคมปnจจุบันเพ่ือกำหนดแนวทางในการทำงาน และแผนเฝ;าระวังโดยการ

ประชุมสรุปของหนLวยงาน เครือขLายที่เกี่ยวขEอง และการพัฒนาและการปรับประยุกตeใชEกระบวนการ 

ขั ้นตอนและเครื ่องมือตLาง ๆ ใหEเหมาะสม และมีความสอดคลEองกับบริบทพื้นที ่บนพื้นฐานของ

มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ( =๔.๗๐) และคLาเฉลี่ยนEอยที่สุด คือ การพัฒนาดEานเครื่องมือ  

( =๔.๕๗) โดยจะตEองเนEนการประชุมสรุปผล และวิเคราะหeปnญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุกับพนักงาน เจEาหนEาท่ี ผูEปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขEอง ( =๔.๗๐) 

ผลการประเมินด4านความเหมาะสม ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๖๘) 

เมื่อพิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา การพัฒนาดEานคน มีภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๗๒) โดย

จะตEองเนEนการใหEความรูEและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชEเครื่องมือการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  

( =๔.๗๘) รองลงมา คือ การวางแผนดEานงาน ( =๔.๖๙) โดยจะตEองเนEนการวิเคราะหeขEอมูล 

รายงานเชิงพ้ืนท่ี และสภาพสังคมปnจจุบันเพ่ือกำหนดแนวทางในการทำงาน และแผนเฝ;าระวังโดยการ

ประชุมสรุปของหนLวยงาน เครือขLายที่เกี่ยวขEอง และการพัฒนาและการปรับประยุกตeใชEกระบวนการ 

ขั ้นตอนและเครื ่องมือตLาง ๆ ใหEเหมาะสม และมีความสอดคลEองกับบริบทพื้นที ่บนพื้นฐานของ

มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ( =๔.๗๘) และคLาเฉลี่ยนEอยที่สุด คือ การพัฒนาดEานเครื่องมือ  

( =๔.๖๓) โดยจะตEองเนEนการประชุมสรุปผล และวิเคราะหeปnญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุกับพนักงาน เจEาหนEาท่ี ผูEปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขEอง ( =๔.๗๘) 

ผลการประเมินด4านความเปxนไปได4ในการปฏิบัติ ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด  

( =๔.๖๘) เมื่อพิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา การพัฒนาดEานคน มีภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด (

=๔.๗๒) โดยจะตEองเนEนการใหEความรูEและการปฏิบัติการเกี ่ยวกับการใชEเครื ่องมือการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพ ( =๔.๗๘) รองลงมา คือ การวางแผนดEานงาน ( =๔.๖๙) โดยจะตEองเนEนการ

วิเคราะหeขEอมูล รายงานเชิงพื้นที่ และสภาพสังคมปnจจุบันเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงาน และแผน

เฝ;าระวังโดยการประชุมสรุปของหนLวยงาน เครือขLายที ่เกี ่ยวขEอง และการพัฒนาและการปรับ

C

C

C C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C C

C C



๑๘๒ 
 

ประยุกตeใชEกระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือตLาง ๆ ใหEเหมาะสม และมีความสอดคลEองกับบริบท

พื้นที่บนพื้นฐานของมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ( =๔.๗๘) และคLาเฉลี่ยนEอยที่สุด คือ การ

พัฒนาดEานเครื่องมือ ( =๔.๖๓) โดยจะตEองเนEนการประชุมสรุปผล และวิเคราะหeปnญหาที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุกับพนักงาน เจEาหนEาที่ ผูEปฏิบัติงานที่เกี่ยวขEอง ( =

๔.๗๘)  

ผลการประเมินด4านการใช4ประโยชน2 ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๒) 

เมื่อพิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา การพัฒนาดEานคน มีภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๖) โดย

จะตEองเนEนการใหEความรูEและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชEเครื่องมือการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  

( =๔.๖๓) รองลงมา คือ การวางแผนดEานงาน ( =๔.๕๓) โดยจะตEองเนEนการวิเคราะหeขEอมูล 

รายงานเชิงพ้ืนท่ี และสภาพสังคมปnจจุบันเพ่ือกำหนดแนวทางในการทำงาน และแผนเฝ;าระวังโดยการ

ประชุมสรุปของหนLวยงาน เครือขLายที่เกี่ยวขEอง และการพัฒนาและการปรับประยุกตeใชEกระบวนการ 

ขั ้นตอนและเครื ่องมือตLาง ๆ ใหEเหมาะสม และมีความสอดคลEองกับบริบทพื้นที ่บนพื้นฐานของ

มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ( =๔.๖๓) และคLาเฉล่ียนEอยท่ีสุด คือ การพัฒนาดEานเคร่ืองมือ (

=๔.๔๖) โดยจะตEองเนEนการประชุมสรุปผล และวิเคราะหeปnญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุกับพนักงาน เจEาหนEาท่ี ผูEปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขEอง ( =๔.๖๓) 

๓) รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการสืบสานแนวทางขจัดปVญหา (ปหานปธาน) 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุของ 

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการสืบสานแนวทางขจัดปnญหา (ปหาน

ปธาน) 

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ความ 

ถูกตEอง 

ความ

เหมาะสม 

ความ 

เปOนไปไดE 

การใชE

ประโยชนe 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

 การจัดเก็บข4อมูล           

๑. การฝ กอบรมใหEความรูEกับเจEาหนEาที่ รพ.

สต., อสม. และผูEสูงอายุเกี่ยวกับความรูE

ดEานพฤติกรรมสุขภาพ 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๕๖ 

 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๗๑ 

 

๐.๔๙ 

          

C

C

C

C
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C

C

C
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๑๘๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุของ 

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการสืบสานแนวทางขจัดปnญหา (ปหาน

ปธาน) (ตLอ) 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ความ 

ถูกตEอง 

ความ

เหมาะสม 

ความ 

เปOนไปไดE 

การใชE

ประโยชนe 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

๒. 

 

 

๓. 

การนัดหมายผูEสูงอายุเพื่อนัดวันเขEา

ตรวจเช็คสุขภาพและเยี่ยมผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

การจัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(App ดูแล) 

 

๔.๖๓ 

 

 

 

๔.๘๘ 

 

๐.๕๒ 

 

 

 

๐.๓๕ 

 

๔.๕๖ 

 

 

 

๔.๖๗ 

 

๐.๕๓ 

 

 

 

๐.๗๑ 

 

๐.๕๒ 

 

 

 

๔.๗๕ 

 

๐.๕๒ 

 

 

 

๐.๗๑ 

 

๔.๕๗ 

 

 

 

๔.๗๑ 

 

๐.๗๙ 

 

 

 

๐.๗๖ 

          

๔. การสLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (App ดูแล) 

 

๔.๗๕ 

 

๐.๔๖ 

 

๔.๖๗ 

 

๐.๕๐ 

 

๔.๗๕ 

 

๐.๔๖ 

 

๔.๘๖ 

 

๐.๓๘ 

          

๕. การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล

กระบวนการจัดขEอมูลดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Appดูแล) 

 

๔.๗๕ 

 

๐.๔๖ 

 

๔.๕๖ 

 

๐.๗๓ 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๗๔ 

 

๔.๔๓ 

 

๐.๗๙ 

          

 รวม ๔.๗๓ ๐.๔๑ ๔.๖๐ ๐.๕๔ ๔.๖๘ ๐.๕๒ ๔.๖๖ ๐.๖๐ 

          

 การวิเคราะห2ข4อมูล         

๑. การรับคืนขEอมูลจากผูEปฏิบัติงานดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

 

๔.๗๕ 

 

๐.๔๖ 

 

๔.๓๓ 

 

๐.๗๑ 

 

๔.๗๕ 

 

๐.๔๖ 

 

๔.๒๙ 

 

๐.๗๖ 

          

๒. การตรวจสอบความครบถEวน สมบูรณeของ

แบบสัมภาษณeดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (App ดูแล) 

 

๔.๗๕ 

 

๐.๔๖ 

 

๔.๕๖ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๗๕ 

 

๐.๔๖ 

 

๔.๕๗ 

 

๐.๕๓ 

          

๓. การบันทึกขEอมูลดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเฝ;าระวัง 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๕๖ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๗๑ 

 

๐.๔๙ 

C C C C



๑๘๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุของ 

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการสืบสานแนวทางขจัดปnญหา (ปหาน

ปธาน) (ตLอ) 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ความ 

ถูกตEอง 

ความ

เหมาะสม 

ความ 

เปOนไปไดE 

การใชE

ประโยชนe 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

๔. รายงานผลขEอมูลกลับไปยังกองสุขศึกษา 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๕๖ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๔๓ 

 

๐.๗๙ 

          

 รวม ๔.๖๙ ๐.๔๖ ๔.๕๘ ๐.๔๙ ๔.๖๙ ๐.๔๖ ๔.๖๔ ๐.๔๘ 

          

 รวมทั้งหมด ๔.๗๑ ๐.๔๓ ๔.๕๕ ๐.๕๑ ๔.๖๘ ๐.๔๘ ๔.๖๕ ๐.๕๒ 

 

ตารางที ่ ๔.๑๒ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการสืบสานแนวทางขจัดปnญหา (ปหานปธาน) 

พบวLา  

ผลการประเมินด4านความถูกต4อง ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๗๑) เม่ือ

พิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา  

การจัดเก็บขEอมูล มีภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๗๓) โดยจะตEองเนEนการ

จัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ( =

๔.๘๘) เปOนอันดับแรก รองลงมา คือ การสLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) และการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดขEอมูล

ดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ( =๔.๗๕) และนEอยที่สุด คือ การฝ กอบรมใหEความรูE

กับเจEาหนEาที่ รพ.สต., อสม. และผูEสูงอายุเกี่ยวกับความรูEดEานพฤติกรรมสุขภาพ และการนัดหมาย

ผูEสูงอายุเพ่ือนัดวันเขEาตรวจเช็คสุขภาพและเย่ียมผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

( =๔.๖๓)  

การวิเคราะหeขEอมูล มีภาพรวมอยูLในระดับมากท่ีสุด ( =๔.๖๙) โดยจะตEองเนEนการ

รับคืนขEอมูลจากผูEปฏิบัติงานดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) และการตรวจสอบความ

ครบถEวน สมบูรณeของแบบสัมภาษณeดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ( =๔.๗๕) และ

นEอยท่ีสุด คือ การบันทึกขEอมูลดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเฝ;าระวัง และรายงานผลขEอมูล

กลับไปยังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( =๔.๖๓) 

C C C C

C

C

C

C

C

C

C

C



๑๘๕ 
 

ผลการประเมินด4านความเหมาะสม ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๖๐) 

เม่ือพิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา  

การจัดเก็บขEอมูล มีภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๖๐) โดยจะตEองเนEนการ

จัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) และการ

สLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) เปOน

อันดับแรก ( =๔.๖๗) และนEอยที่สุด คือ การฝ กอบรมใหEความรูEกับเจEาหนEาที่ รพ.สต., อสม. และ

ผูEสูงอายุเกี่ยวกับความรูEดEานพฤติกรรมสุขภาพ การนัดหมายผูEสูงอายุเพื่อนัดวันเขEาตรวจเช็คสุขภาพ

และเยี่ยมผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) และการประชุมเพื่อติดตามและ

ประเมินผลกระบวนการจัดขEอมูลดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ( =๔.๕๖)  

การวิเคราะหeขEอมูล ( =๔.๕๘) โดยจะตEองเนEนการตรวจสอบความครบถEวน 

สมบูรณeของแบบสัมภาษณeดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) การบันทึกขEอมูลดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเฝ;าระวัง และรายงานผลขEอมูลกลับไปยังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ ( =๔.๕๖) และคLาเฉลี่ยนEอยที่สุด คือ การรับคืนขEอมูลจากผูEปฏิบัติงานดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ( =๔.๓๓) 

ผลการประเมินด4านความเปxนไปได4ในการปฏิบัติ ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด  

( =๔.๖๘) เม่ือพิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา  

การวิเคราะหeขEอมูล มีภาพรวมอยูLในระดับมากท่ีสุด ( =๔.๖๙) โดยจะตEองเนEนการ

รับคืนขEอมูลจากผูEปฏิบัติงานดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) และการตรวจสอบความ

ครบถEวน สมบูรณeของแบบสัมภาษณeดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ( =๔.๗๕) และ

นEอยท่ีสุด คือ การบันทึกขEอมูลดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเฝ;าระวัง และรายงานผลขEอมูล

กลับไปยังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( =๔.๖๓) 

การจัดเก็บขEอมูล มีภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๖๐) โดยจะตEองเนEนการ

จัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) และการ

สLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ( =

๔.๗๕) เปOนอันดับแรกและนEอยที่สุด คือ การฝ กอบรมใหEความรูEกับเจEาหนEาที่ รพ.สต., อสม. และ

ผูEสูงอายุเกี่ยวกับความรูEดEานพฤติกรรมสุขภาพ การนัดหมายผูEสูงอายุเพื่อนัดวันเขEาตรวจเช็คสุขภาพ

และเยี่ยมผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) และการประชุมเพื่อติดตามและ

ประเมินผลกระบวนการจัดขEอมูลดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ( =๔.๖๓) 

ผลการประเมินด4านการใช4ประโยชน2 ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๖๕) 

เม่ือพิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา  
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C



๑๘๖ 
 

การจัดเก็บขEอมูล มีภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๖๖) โดยจะตEองเนEนการ

สLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล)  

( =๔.๘๖) รองลงมา คือ การฝ กอบรมใหEความรูEกับเจEาหนEาที่ รพ.สต., อสม. และผูEสูงอายุเกี่ยวกับ

ความรู EดEานพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ( =๔.๗๑) และนEอยที่สุด คือ การประชุมเพื ่อติดตามและ

ประเมินผลกระบวนการจัดขEอมูลดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) ( =๔.๔๓) 

การวิเคราะหeขEอมูล มีภาพรวมอยูLในระดับมากท่ีสุด ( =๔.๖๙) โดยจะตEองเนEนการ

บันทึกขEอมูลดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเฝ;าระวังเปOนอันดับแรก ( =๔.๗๑) รองลงมา 

คือ การตรวจสอบความครบถEวน สมบูรณeของแบบสัมภาษณeดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App 

ดูแล) ( =๔.๕๗) และนEอยที ่สุด คือ การรับคืนขEอมูลจากผู EปฏิบัติงานดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (App ดูแล) ( =๔.๒๙) 

๔) รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการมุHงม่ันพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุของ 

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ด4านการมุHงมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนา

ปธาน) 
 

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ความ 

ถูกตEอง 

ความ

เหมาะสม 

ความ 

เปOนไปไดE 

การใชE

ประโยชนe 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

๑. การอLาน และวิเคราะหeผลรายงานขEอมูล

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุเพื่อ

สรุปผลในภาพรวม 

 

๔.๕๖ 

 

๐.๗๓ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๗๑ 

 

๔.๓๗ 

 

๐.๗๔ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๗๖ 

          

๒. การประช ุมระดมความค ิดเห ็นในการ

วิเคราะหeเพื่อกำหนดกิจกรรมสุขศึกษา 

 

๔.๕๖ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๖๐ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๗๕ 

 

๐.๔๖ 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๕๒ 

          

๓. การกำหนดแนวทางการกำก ับต ิดตาม

ประเม ินผล และเปร ียบเท ียบผลการ

ดำเนินงาน 

 

๔.๕๖ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๔๐ 

 

๐.๗๐ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๗๖ 

 

๔.๓๘ 

 

๐.๗๔ 

          

          

C

C

C

C

C

C

C

C

C C C C



๑๘๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุของ 

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ด4านการมุHงมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนา

ปธาน) (ตLอ) 
 

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ความ 

ถูกตEอง 

ความ

เหมาะสม 

ความ 

เปOนไปไดE 

การใชE

ประโยชนe 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

๔. การสLงกลับคืนขEอมูลใหEพื้นที่และสาธารณะ 

เพื่อการประชาสัมพันธe ชี้แจงและการเตือน

ภัย 

 

๔.๕๖ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๖๐ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๕๒ 

          

 รวม ๔.๕๖ ๐.๗๓ ๔.๕๖ ๐.๗๓ ๔.๔๓ ๐.๗๙ ๔.๕๗ ๐.๗๙ 

 

ตารางที ่ ๔.๑๓ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการมุLงมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) 

พบวLา  

ผลการประเมินด4านความถูกต4อง ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๖) เม่ือ

พิจารณาเปOนรายขEอ พบวLา การอLาน และวิเคราะหeผลรายงานขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผู Eสูงอายุเพื ่อสรุปผลในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๕๖, S.D.=๐.๗๓) 

รองลงมาคือ การประชุมระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหeเพื่อกำหนดกิจกรรมสุขศึกษา การกำหนด

แนวทางการกำกับติดตามประเมินผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และการสLงกลับคืนขEอมูลใหE

พ้ืนท่ีและสาธารณะ เพ่ือการประชาสัมพันธe ช้ีแจงและการเตือนภัย ( =๔.๕๖, S.D.=๐.๕๓) 

ผลการประเมินด4านความเหมาะสม ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๖) 

เมื่อพิจารณาเปOนรายขEอ พบวLา การประชุมระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหeเพื่อกำหนดกิจกรรมสุข

ศึกษา และการสLงกลับคืนขEอมูลใหEพื้นที่และสาธารณะ เพื่อการประชาสัมพันธe ชี้แจงและการเตือนภัย 

มีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๖๐, S.D.=๐.๕๒) รองลงมาคือ การอLาน และวิเคราะหeผล

รายงานขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุเพื่อสรุปผลในภาพรวม ( =๔.๕๖) และนEอย

ที่สุด คือ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ( =

๔.๔๐)  

C C C C

C

C

C

C

C

C

C



๑๘๘ 
 

ผลการประเมินด4านความเปxนไปได4ในการปฏิบัติ ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด  

( =๔.๔๓) เมื่อพิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา การประชุมระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหeเพ่ือ

กำหนดกิจกรรมสุขศึกษา มีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๗๕) รองลงมา คือ การสLง

กลับคืนขEอมูลใหEพ้ืนท่ีและสาธารณะ เพ่ือการประชาสัมพันธe ช้ีแจงและการเตือนภัย ( =๔.๖๓) และ

นEอยที่สุด คือ การอLาน และวิเคราะหeผลรายงานขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุเพ่ือ

สรุปผลในภาพรวม ( =๔.๓๗) 

ผลการประเมินด4านการใช4ประโยชน2 ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๗) 

เมื่อพิจารณาเปOนรายขEอ พบวLา การประชุมระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหeเพื่อกำหนดกิจกรรมสุข

ศึกษา และการสLงกลับคืนขEอมูลใหEพื้นที่และสาธารณะ เพื่อการประชาสัมพันธe ชี้แจงและการเตือนภัย 

มีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๖๓, S.D.=๐.๕๒) รองลงมาคือ การอLาน และวิเคราะหeผล

รายงานขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุเพื่อสรุปผลในภาพรวม ( =๔.๕๐) และนEอย

ที่สุด คือ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ( =

๔.๓๘) 

 

๕) รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการรักษามาตรฐานการเฝ>าระวัง (อนุรักขนาปธาน) 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุของ 

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ด4านการรักษามาตรฐานการเฝ>าระวัง (อนุ

รักขนาปธาน) 

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ความ 

ถูกตEอง 

ความ

เหมาะสม 

ความ 

เปOนไปไดE 

การใชE

ประโยชนe 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

 ระดับนโยบาย         

          

๑. การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตรeการ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยภาพรวมที่มี

ความสอดคลEองกับยุทธศาสตรeของงาน

สาธารณสุข 

 

๔.๓๐ 

 

๐.๖๗ 

 

๔.๔๐ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๕๓ 
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C
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C

C

C

C
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๑๘๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุของ 

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ด4านการรักษามาตรฐานการเฝ>าระวัง (อนุ

รักขนาปธาน) (ตLอ) 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ความ 

ถูกตEอง 

ความ

เหมาะสม 

ความ 

เปOนไปไดE 

การใชE

ประโยชนe 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

๒. การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุข

ในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูEสูงอาย ุ

 

๔.๖๐ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๖๐ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๗๕ 

 

๐.๔๖ 

 

๔.๗๕ 

 

๐.๔๖ 

          

๓. การจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการ

ป;องกันพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุเพื่อ

ไมLใหEเกิดขึ้น เพิ่มขึ้น และลดลงในระยะสั้น 

ระยะปานกลาง หรือระยะยาว 

 

๔.๓๐ 

 

๐.๖๗ 

 

๔.๔๐ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๕๓ 

          

 รวม ๔.๔๐ ๐.๖๒ ๔.๔๖ ๐.๕๔ ๔.๕๘ ๐.๕๖ ๔.๕๘ ๐.๕๖ 

          

 ระดับสังคม         

          

๑. การกำหนดแนวทางการแจEงเตือน

พฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบนพื้นฐานของ

ขEอมูลทางพฤติกรรมสุขภาพ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๕๓ 

 

๔.๖๓ 

 

๐.๕๒ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๕๓ 

          

๒. การสรEางเกณฑeมาตรฐานสุขภาพที่

เหมาะสมกับสภาพในชุมชน 

 

๔.๒๐ 

 

๐.๗๙ 

 

๔.๔๐ 

 

๐.๗๐ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๗๘ 

 

๔.๓๘ 

 

๐.๗๔ 

 

๓. การสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อ

การเตรียมความพรEอมในการรองรับภัย

คุกคามทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

๔.๒๐ 

 

๐.๗๙ 

 

๔.๔๐ 

 

๐.๗๐ 

 

๔.๕๐ 

 

๐.๗๖ 

 

๔.๓๘ 

 

๐.๗๔ 

          

๔. การทำแผนที่พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

จากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

 

๔.๒๐ 

 

๐.๗๙ 

 

๔.๒๐ 

 

๐.๗๙ 

 

๔.๒๕ 

 

๐.๘๙ 

 

๔.๒๕ 

 

๐.๘๙ 

          

 รวม ๔.๒๗ ๐.๕๒ ๔.๓๗ ๐.๕๒ ๔.๔๗ ๐.๕๗ ๔.๓๗ ๐.๕๕ 

 
          

          

 

C C C C



๑๙๐ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุของ 

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ด4านการรักษามาตรฐานการเฝ>าระวัง (อนุ

รักขนาปธาน) (ตLอ) 

 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ความ 

ถูกตEอง 

ความ

เหมาะสม 

ความ 

เปOนไปไดE 

การใชE

ประโยชนe 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

 

 

๑. 

 

 

 

๒. 

 

 

 

 

 

 

๓. 

 

 

 

๔. 

ระดับปฏิบัติการ 

 

การกำหนดข Eอบ Lงช ี ้พฤต ิกรรมส ุขภาพ

ผู Eส ูงอาย ุท ี ่ เป Oนผลมาจากการเฝ ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอาย ุ

 

การกำหนดแนวทางการทำงานสุขศึกษา

เชิงรุกในลักษณะของการปลูกฝnงพฤติกรรม 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการจัดการ

ปnญหาสาธารณสุขที่ยังไมLไดEรับการแกEไข 

หรือเพื่อป;องกันปnญหาลLวงหนEาที่จะเกิดขึ้น

จากพฤติกรรมเสี่ยง 

 

การสรEาง และกำหนดกิจกรรมการเรียนรูE 

การพัฒนาทักษะ ปnจจัยแวดลEอมที่ตรงกับ

ความตEองการของผูEสูงอาย ุ

 

การสรEางเครือขLายบูรณาการการทำงาน

ร Lวมในการเฝ ;าระว ังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุและการทำงานดEานสาธารณสุข 

 

 

 

๔.๓๐ 

 

 

 

 

๔.๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๔๐ 

 

 

 

 

๔.๕๐ 

 

 

 

๐.๗๔ 

 

 

 

 

๐.๗๙ 

 

 

 

 

 

 

 

๐.๗๙ 

 

 

 

 

๐.๘๕ 

 

 

 

๔.๕๐ 

 

 

 

 

๔.๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๔๐ 

 

 

 

 

๔.๕๐ 

 

 

 

๐.๕๓ 

 

 

 

 

๐.๗๙ 

 

 

 

 

 

 

 

๐.๗๐ 

 

 

 

 

๐.๘๕ 

 

 

 

๔.๘๘ 

 

 

 

 

๔.๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๕๐ 

 

 

 

 

๔.๕๐ 

 

 

 

๐.๓๕ 

 

 

 

 

๐.๘๙ 

 

 

 

 

 

 

 

๐.๗๖ 

 

 

 

 

๐.๙๓ 

 

 

 

๔.๗๕ 

 

 

 

 

๔.๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๕๐ 

 

 

 

 

๔.๕๐ 

 

 

 

๐.๔๖ 

 

 

 

 

๐.๘๙ 

 

 

 

 

 

 

 

๐.๗๖ 

 

 

 

 

๐.๙๓ 

          

 รวม ๔.๓๐ ๐.๕๑ ๔.๔๕ ๐.๕๑ ๔.๕๓ ๐.๕๗ ๔.๕๐ ๐.๕๗ 

          

 รวมทั้งหมด ๔.๓๒ ๐.๔๓ ๔.๔๒ ๐.๔๓ ๔.๕๑ ๐.๔๖ ๔.๔๘ ๐.๔๗ 

          

 

C C C C



๑๙๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑๔ ผลการประเมินผลรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

ของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการรักษามาตรฐานการเฝ;าระวัง (อนุรักขนาปธาน) 

ภาพรวมอยูLในระดับมากท่ีสุด ( =๔.๓๒) เม่ือพิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา 

ผลการประเมินด4านความถูกต4อง ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๓๒) เม่ือ

พิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา 

ระดับนโยบาย ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๔๐) เมื่อพิจารณาเปOน

รายขEอ พบวLา การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุขในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูEสูงอายุ มีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๖๐) รองลงมา คือ การกำหนดนโยบาย และ

ยุทธศาสตรeการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยภาพรวมที่มีความสอดคลEองกับยุทธศาสตรeของงาน

สาธารณสุขและการจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุเพ่ือ

ไมLใหEเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน และลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ( =๔.๓๐, S.D.=๐.๖๗) 

ระดับสังคม ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๒๗) เมื่อพิจารณาเปOนราย

ขEอ พบวLา การกำหนดแนวทางการแจEงเตือนพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบนพื้นฐานของขEอมูลทาง

พฤติกรรมสุขภาพ มีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๕๐) รองลงมา คือ การสรEางเกณฑe

มาตรฐานสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพในชุมชน การสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อการเตรียม

ความพรEอมในการรองรับภัยคุกคามทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการทำแผนที่พฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุจากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ( =๔.๒๐, S.D.=๐.๗๙) 

ระดับปฏิบัติการ ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๓๐) เมื่อพิจารณาเปOน

รายขEอ พบวLา การสรEางเครือขLายบูรณาการการทำงานรLวมในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

และการทำงานดEานสาธารณสุข ( =๔.๕๐) รองลงมา คือ การสรEาง และกำหนดกิจกรรมการเรียนรูE 

การพัฒนาทักษะ ปnจจัยแวดลEอมที่ตรงกับความตEองการของผูEสูงอายุ ( =๔.๔๐) และนEอยที่สุด คือ 

การกำหนดแนวทางการทำงานสุขศึกษาเชิงรุกในลักษณะของการปลูกฝnงพฤติกรรม การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเพื่อการจัดการปnญหาสาธารณสุขที่ยังไมLไดEรับการแกEไข หรือเพื่อป;องกันปnญหาลLวงหนEาท่ี

จะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียง ( =๔.๒๐) 

ผลการประเมินด4านความเหมาะสม ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๔๖) 

เม่ือพิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา  

ระดับนโยบาย ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๖๓) เมื่อพิจารณาเปOน

รายขEอ พบวLา การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุขในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูEสูงอายุ มีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๖๐) รองลงมา คือ การกำหนดนโยบาย และ

ยุทธศาสตรeการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยภาพรวมที่มีความสอดคลEองกับยุทธศาสตรeของงาน

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C



๑๙๒ 
 

สาธารณสุขและการจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุเพ่ือ

ไมLใหEเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน และลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ( =๔.๔๐, S.D.=๐.๕๒) 

ระดับสังคม ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๓๗) เมื่อพิจารณาเปOนราย

ขEอ พบวLา การกำหนดแนวทางการแจEงเตือนพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบนพื้นฐานของขEอมูลทาง

พฤติกรรมสุขภาพ มีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๕๐) รองลงมา คือ การสรEางเกณฑe

มาตรฐานสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพในชุมชน และการสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อการ

เตรียมความพรEอมในการรองรับภัยคุกคามทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ( =๔.๔๐, S.D.=

๐.๗๐) และนEอยที่สุด คือ การทำแผนที่พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุจากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ ( =๔.๒๐) 

ระดับปฏิบัติการ ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๔๕) เมื่อพิจารณาเปOน

รายขEอ พบวLา การสรEางเครือขLายบูรณาการการทำงานรLวมในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

และการทำงานดEานสาธารณสุขมีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๕๐, S.D.=๐.๘๕) 

รองลงมา คือ การกำหนดขEอบLงชี้พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุที่เปOนผลมาจากการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุ ( =๔.๕๐, S.D.=๐.๕๓) และนEอยที่สุด คือ การสรEาง และกำหนดกิจกรรมการ

เรียนรูE การพัฒนาทักษะ ปnจจัยแวดลEอมท่ีตรงกับความตEองการของผูEสูงอายุ ( =๔.๔๐, S.D.=๐.๗๐) 

ผลการประเมินด4านความเปxนไปได4ในการปฏิบัติ ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด  

( =๔.๕๐) เม่ือพิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา  

ระดับนโยบาย ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๘) เมื่อพิจารณาเปOน

รายขEอ พบวLา การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุขในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูEสูงอายุ มีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๗๕) รองลงมา คือ การกำหนดนโยบาย และ

ยุทธศาสตรeการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยภาพรวมที่มีความสอดคลEองกับยุทธศาสตรeของงาน

สาธารณสุขและการจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุเพ่ือ

ไมLใหEเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน และลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ( =๔.๕๐, S.D.=๐.๕๓) 

ระดับสังคม ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๔๗) เมื่อพิจารณาเปOนราย

ขEอ พบวLา การกำหนดแนวทางการแจEงเตือนพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบนพื้นฐานของขEอมูลทาง

พฤติกรรมสุขภาพ มีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๕๐) รองลงมา คือ การสรEางเกณฑe

มาตรฐานสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพในชุมชน และการสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อการ

เตรียมความพรEอมในการรองรับภัยคุกคามทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ( =๔.๕๐, S.D.=

๐.๗๘) และนEอยที่สุด คือ การทำแผนที่พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุจากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ ( =๔.๒๕) 
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๑๙๓ 
 

ระดับปฏิบัติการ ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๓) เมื่อพิจารณาเปOน

รายขEอ พบวLา การกำหนดขEอบLงชี้พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุที่เปOนผลมาจากการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุมีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๘๘) รองลงมา คือ การสรEางเครือขLาย

บูรณาการการทำงานรLวมในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุและการทำงานดEานสาธารณสุขมี

ระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๕๐, S.D.=๐.๙๓) และนEอยที่สุด คือ การกำหนดแนว

ทางการทำงานสุขศึกษาเชิงรุกในลักษณะของการปลูกฝnงพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ

การจัดการปnญหาสาธารณสุขที่ยังไมLไดEรับการแกEไข หรือเพื่อป;องกันปnญหาลLวงหนEาที่จะเกิดขึ้นจาก

พฤติกรรมเส่ียง ( =๔.๒๕) 

ผลการประเมินด4านการใช4ประโยชน2 ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๘) 

เม่ือพิจารณาเปOนรายดEาน พบวLา  

ระดับนโยบาย ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๘) เมื่อพิจารณาเปOน

รายขEอ พบวLา การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุขในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูEสูงอายุ มีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๗๕) รองลงมา คือ การกำหนดนโยบาย และ

ยุทธศาสตรeการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยภาพรวมที่มีความสอดคลEองกับยุทธศาสตรeของงาน

สาธารณสุขและการจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุเพ่ือ

ไมLใหEเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน และลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ( =๔.๕๐, S.D.=๐.๕๓) 

ระดับสังคม ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๓๗) เมื่อพิจารณาเปOนราย

ขEอ พบวLา การกำหนดแนวทางการแจEงเตือนพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบนพื้นฐานของขEอมูลทาง

พฤติกรรมสุขภาพ มีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๕๐) รองลงมา คือ การสรEางเกณฑe

มาตรฐานสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพในชุมชน และการสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อการ

เตรียมความพรEอมในการรองรับภัยคุกคามทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ( =๔.๕๐, S.D.=

๐.๗๔) และนEอยที่สุด คือ การทำแผนที่พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุจากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ ( =๔.๒๕) 

ระดับปฏิบัติการ ภาพรวมอยูLในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๐) เมื่อพิจารณาเปOน

รายขEอ พบวLา การกำหนดขEอบLงชี้พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุที่เปOนผลมาจากการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุมีระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๗๕) รองลงมา คือ การสรEางเครือขLาย

บูรณาการการทำงานรLวมในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุและการทำงานดEานสาธารณสุขมี

ระดับความคิดเห็นเปOนอันดับแรก ( =๔.๕๐, S.D.=๐.๙๓) และนEอยที่สุด คือ การกำหนดแนว

ทางการทำงานสุขศึกษาเชิงรุกในลักษณะของการปลูกฝnงพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ

การจัดการปnญหาสาธารณสุขที่ยังไมLไดEรับการแกEไข หรือเพื่อป;องกันปnญหาลLวงหนEาที่จะเกิดขึ้นจาก

พฤติกรรมเส่ียง ( =๔.๒๕) 
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๑๙๔ 
 

๖) การพัฒนา ตHอยอดรูปแบบการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุด4วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบล 

การที ่ร ูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลจะเกิดการนำไปใชEและมีกระบวนการจัดการอยLาง

เปOนรูปธรรมนั้นจะตEองเริ ่มจากการพัฒนาบนฐานความตEองการและความจำเปOนในการนำไปใชE 

รวมถึงศักยภาพของผูEปฏิบัติการท่ีเก่ียวขEองกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบลซ่ึงผลจากการสนทนากลุLมไดEเสนอใหEมีการพัฒนา ตLอยอดดังน้ี 

๖.๑) การสร4างความตHอเน่ืองของการใช4งานอยHางเปxนรูปธรรม 

ควรมีการนำรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล (App ดูแล) ไปสูLการปฏิบัติจริงในพื้นที่ตLาง ๆ๔๓ 

เนื่องจากสามารถชLวยแกEไขปnญหาในดEานของผูEปฏิบัติการ การใชEเครื่องมือและกระบวนการในการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงกLอใหEเกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน๔๔  

๖.๒) การปรับประยุกต2ใช4 

เครื่องมือการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล (App ดูแล) สามารถนำมาปรับประยุกตeใชEเพื่อใหEเกิดประโยชนe

ไดEหลากหลายและครอบคลุมการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุไดEมากข้ึน๔๕ ประกอบดEวย 

๖.๒.๑) การใชEประโยชนeในสังคมพหุวัฒนธรรม๔๖ 

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลเปOนการเฝ;าระวังทางดEานกายภาพ หรือการเฝ;าระวังทางดEาน

รLางกายเพื่อไมLใหEเกิดความเจ็บป�วย แตLการเฝ;าระวังทางดEานจิตใจยังนับวLามีความจำเปOนเนื่องจากจะ

ทำใหEเกิดการเฝ;าระวังอยLางครอบคลุมทั้งดEานรLางกายและจิตใจ อันนำไปสูL “กายไมLไขE ใจไมLทุกขe คือ

สุขภาพ”๔๗  

 

 
๔๓ สนทนากลุLมเฉพาะ นายจิรัฏฐe ดำศรี, ประธานบริษัท แอคเซส มัลติมิเดีย จำกัด, ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๔๔ สนทนากลุLมเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, รองอธิการบดีฝ�ายกิจการทั่วไป, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๕ สนทนากลุLมเฉพาะ นางอุษณียe กุหลาบขาว อดีตรองนายแพทยeสาธารณสุขจังหวัดสระแกEว, ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๖ สนทนากลุ Lมเฉพาะ นายพงระภี ศรีสวัสดิ์, อาจารยeประจำคณะวิทยาศาสตรeและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๗ สนทนากลุLมเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตรe ฝ�ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๕ 
 

๖.๒.๒) การเช่ือมตLอกับสารสนเทศอ่ืน ๆ 

ควรพัฒนาตLอยอดเพื ่อใหEเกิดการเชื ่อมตLอกับระบบ Telehealth โดยใชE

โทรศัพทeมือถือที่มีติดตัวผูEสูงอายุ Update ขEอมูลอาการหรือถLายรูปผูEป�วยใสLเขEาไปใน Application 

เพื่อปรึกษาวินิจฉัยอาการป�วยเบื้องตEน เพื่อประเมินและแนะนำการรักษาตามขั้นตอน โดยผูEป�วยและ

แพทยeอยูLคนละท่ีกัน๔๘ และการเช่ือมตLอกับ Smart Watch เพ่ือใชEเปOนเคร่ืองมือดูแลสุขภาพ จะสLงผล

ใหEเกิดความสะดวกในการใชEงานอยLางแพรLหลายและขยายการใชEงานระบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลไปทั่วประเทศ

ไดEอยLางรวดเร็ว รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการนำไปวางแผนงาน การจัดเก็บขEอมูล การ

วิเคราะหeขEอมูลและนำขEอมูลไปใชEประโยชนeแกLสาธารณชน๔๙ 

๖.๓) การพัฒนารูปแบบฯ 

๖.๓.๑) การพัฒนากระบวนการบนพื้นฐานของปnญหาที่ไดEรับการตอบกลับจาก

ผูEที ่มีสLวนเกี่ยวขEองกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ เพื่อแกEไขปnญหาที่เกิดขึ้นทั้งจาก

กระบวนการ ผูEปฏิบัติงาน และเครื่องมือรวมถึงการปฏิบัติงานที่อาจไมLครอบคลุมในบางประเด็นท่ี

เกิดข้ึน๕๐ 

๖.๓.๒) การพัฒนาเครื่องมือฯ บนพื้นฐานของความกEาวหนEาทางเทคโนโลยีท่ี

ไดEรับการพัฒนาอยLางตLอเน่ืองเพ่ือใหEสะดวก งLายและทันสมัยตLอการใชEงานของ Application๕๑  

๖.๓.๓) การพัฒนาผูEปฏิบัติการ และการใหEความรู EผLานระบบออนไลนeบน

เครื่องมือฯ เพื่อเติมเต็มความรูE พัฒนาศักยภาพของปฏิบัติการเพื่อเปOนการเตรียมความพรEอมในการ

รองรับตLอสภาพการเปล่ียนแปลง๕๒ 

กลHาวโดยสรุปวHา ผลการสนทนากลุLมของผูEเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๐ รูป/คน มีความ

คิดเห็นสอดคลEองไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับขEอเสนอเพื่อการพัฒนา ตLอยอดรูปแบบการเฝ;าระวัง

 
๔๘ สนทนากลุLมเฉพาะ นายรุLงโรจนe รัตนบุรี, กรรมการผูEจัดการบริษัท เดฟแมน จำกัด, ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๔๙ สนทนากลุ Lมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.,อาจารยeประจำภาควิชารัฐศาสตรe 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๕๐ สนทนากลุLมเฉพาะ นายนรวิชญe หลEาแหลLง, ประธานบริษัท ลอวeรัย คอรeปอเรชั่น จำกัด, ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๕๑ สนทนากลุLมเฉพาะ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ, ผูEอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๕๒ สนทนากลุLมเฉพาะ นายสถาพร  บุญชูวงศe, ประธานบริษัท เซ¶าธeสตารeเน็ทเวิรeค จำกัด, ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๙๖ 
 

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล 

พบวLา ควรมีการสรEางความตLอเนื่องของการใชEงานอยLางเปOนรูปธรรม โดยตEองมีการปรับประยุกตeใชEใหE

เหมาะสมกับสภาพการณeและความเปลี่ยนแปลงรวมถึงควรมีการพัฒนารูปแบบฯ ทั้งในดEานของ

กระบวนการ เคร่ืองมือ และการใหEความรูEกับผูEท่ีเก่ียวขEองกับการปฏิบัติงาน ผลท่ีไดEจากการศึกษาวิจัย

ในครั้งนี้ทำใหEไดEรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงผลสืบเนื่องจากการพัฒนา ผูEวิจัยไดEพัฒนาเครื่องมือที่ใชE

สำหรับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบล (App ดูแล) ซึ่งจากการวิเคราะหe ผูEวิจัยพบวLา เครื่องมือฯ (App ดูแล) ที่ไดE

พัฒนาเพ่ือแกEไขปnญหาและพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล มีลักษณะดังน้ี  

๑) New ผLานการศึกษาวิจัยและการพัฒนาตLอยอดจากรูปแบบเดิม เกิดเปOน

เครื่องมือฯ และรูปใหมLเพื่อการนำไปสูLการใชEประโยชนeทั้งในระดับนโยบาย ระดับสังคมและระดับ

ปฏิบัติการ  

๒) Difference มีความแตกตLางจากการปฏิบัติงาน กระบวนการแบบเดิม และ

สามารถแกEไขปnญหาท่ีเกิดข้ึนไดEในดEานคน เคร่ืองมือและกระบวนการไดEครบถEวนทุกประเด็น  

๓) Better จากการประเมินผลกLอนและหลังการใหEความรูE และการทำไปทดลองใชE

ในพื้นที่พบวLาสามารถตอบสนองการใชEงานจริงไดEเปOนอยLางดี และลดขEอผิดพลาดที่เกิดขึ ้นจาก

กระบวนการจัดเก็บ และวิเคราะหeขEอมูลไดE  

๔) Faster ขั้นตอนการทำงานลดลง เกิดการทำงานในลักษณะของการทำงานเปOน

เครือขLาย เกิดการประสานงานและการส่ือสารสองทางสLงผลใหEการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๕) Happier การทำงานที่งLาย สะดวก รวดเร็วสามารถตรวจสอบไดEรวมถึงสามารถ

พัฒนาศักยภาพของผูEปฏิบัติผLานการเขEาถึงทางโทรศัพทeมือถือไดEตลอดเวลาซึ่งอาจสLงผลใหEเกิด

ความสุขในการทำงาน เกิดการมองงานในมุมบวก รูEสึกวLาการทำงานเปOนสLวนหนึ่งที่จะชLวยเติมเต็ม

ชีวิตของเขา ไมLไดEทำงานหนักเกินไปจนไมLมีเวลาใหEครอบครัว หรือไมLมีเวลาแมEแตLจะดูแลสุขภาพของ

ตนเอง  

๖) Value เปOนการสรEางคุณคLาจากการทำงานของเครื ่องมือฯ (App ดูแล) และ

รูปแบบดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล โดยการสรEางความ

ตLอเนื่อง การพัฒนา และการนำไปใชEประโยชนeอยLางเปOนรูปธรรมสLงผลใหEผูEสูงอายุไดEรับการดูแล

สุขภาพและชLวยเหลืออยLางทันทLวงที และอาจเกิดเครือขLายการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะสLงใหE



๑๙๗ 
 

ไดEผล “กายไมHไข4 ใจไมHทุกข2 คือสุขภาพ” ทำใหEภาครัฐสามารถกำหนดยุทธศาสตรe กลยุทธe นโยบาย

หรือแผนงานไดEชัดเจนและตอบสนองความตEองการประชาชนไดEอยLางชัดเจนและตรงประเด็น 

๔.๔ องค2ความรู4จากการวิจัย 

การศึกษาวิจัย “การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล” การวิจัยครั้งนี้เปOนงานวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development: R&D) โดยเก็บขEอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เพราะตEองการใหEไดEผลการวิจัยที่มีความนLาเชื่อถือมากที่สุด ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาแบLงออกเปOน 

๓ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะหeขEอมูล (R1 และ D1) เพื่อสำรวจปnญหา และศึกษาเอกสาร

เพื่อใหEไดEรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และนำมาเปOนแนวทางใน

การสัมภาษณeเชิงลึกเพื่อวิเคราะหeออกมาเปOนรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ขั้นตอนที่ ๒ การฝ กอบรมและพัฒนา (R2 และ D2) เพื่อฝ กอบรม 

และใหEความรูEเพื่อแกEไขปnญหาเรื่องคน เครื่องมือและกระบวนการ และขั้นตอนที่ ๓ (R3 และ D3) การ

ทดลองและการประเมินผล เพื่อทดลองใชE และประเมินผลรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๔.๔.๑ องค2ความรู4ท่ีได4จากการวิเคราะห2ผลการวิจัย 

ผูEวิจัยไดEสรุปผลจากการวิเคราะหeเอกสาร การสัมภาษณeเชิงลึก และการพัฒนารูปแบบ

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบล ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑๙  องคeความรูEจากการวิจัย 

 

รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ประกอบดEวย 

๑. รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) คือ การวางแผนเพื่อจัดทำแผนเฝ;า

ระวังอันเปOนระบบ และกลไกการดำเนินงานเชิงรุกในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ อันเปOน

การเตรียมความพรEอมเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานและการเตรียมความเกี่ยวกับคนและเครื่องมือ 

ประกอบดEวย  

๑.๑ การวางแผนด4านงาน ประกอบดEวย 

๑.๑.๑ การวิเคราะหeขEอมูล รายงานเชิงพื้นที่ และสภาพสังคมปnจจุบันเพ่ือ

กำหนดแนวทางในการทำงาน และแผนเฝ;าระวังโดยการประชุมสรุปของหนLวยงาน เครือขLายท่ี

เก่ียวขEอง  

๑.๑.๒ การเผยแพรLองคeความรูEดEานสุขภาพผLานชLองทางที่หลากหลายเพื่อสรEาง

ความเขEาใจ และการเขEาถึงขEอมูลอยLางแพรLหลาย 

๑.๑.๓ การทำงานแบบบูรณาการรLวมระหวLางภาครัฐ ภาคสังคมและประชาชน

ในการ ดูแล ติดตามและประเมินผลเพื่อการสรEางมาตรฐานในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

เชิงพ้ืนท่ี 



๑๙๙ 
 

๑.๑.๔ การพัฒนาและการปรับประยุกตeใชEกระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือ

ตLาง ๆ ใหEเหมาะสม และมีความสอดคลEองกับบริบทพื้นที่บนพื้นฐานของมาตรฐานจากกระทรวง

สาธารณสุข 

๑.๒ การพัฒนาด4านคน เปOนการฝ กอบรมและใหEความรูEทั้งในระบบออนไลนeและ

คูLมือเอกสาร ประกอบดEวย 

๑.๒.๑ การฝ กอบรมใหEความรู EกับเจEาหนEาที ่ รพ.สต., อสม. และผู Eสูงอายุ

เก่ียวกับความรูEดEานพฤติกรรมสุขภาพ  

๑.๒.๒ การใหEความรูEและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชEเครื่องมือการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพ 

๑.๓ การพัฒนาด4านเครื่องมือ เปOนการพัฒนาบนพื้นฐานของการแกEไขปnญหาท่ี

เกิดขึ้นจากกระบวนการการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล 

ประกอบดEวย 

๑.๓.๑ การประชุมสรุปผล และวิเคราะหeปnญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุกับพนักงาน เจEาหนEาท่ี ผูEปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขEอง 

๑.๓.๒ กำหนดแนวทางรLวมกันในการหาทางแกEไข 

๑.๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหEครอบคลุมปnญหาตLาง ๆ  

๒. รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการสืบสานแนวทางขจัดปVญหา (ปหานปธาน) ประกอบดEวย การจัดเก็บขEอมูล 

และการวิเคราะหeขEอมูลดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

๒.๑ การจัดเก็บข4อมูล  คือ กระบวนการในการจัดเก็บ และรวบรวมขEอมูลการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุอยLางเปOนระบบดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

ประกอบดEวย 

๒.๑.๑ การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติใหEรับทราบและปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

๒.๑.๒ การนัดหมายผูEสูงอายุเพื่อนัดวันเขEาตรวจเช็คสุขภาพและเยี่ยมผูEสูงอายุ

ดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

๒.๑.๓ การจัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (App ดูแล) 

๒.๑.๔ การสLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 



๒๐๐ 
 

๒.๑.๕ การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดขEอมูลดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

๒.๒ การวิเคราะห2ข4อมูล คือ กระบวนการในการวิเคราะหeขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพของผู Eส ูงอายุอยLางเปOนระบบดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

ประกอบดEวย 

๒.๒.๑ การรับคืนขEอมูลจากผูEปฏิบัติงานดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App 

ดูแล) 

๒.๒.๒ การตรวจสอบความครบถEวน สมบูรณeของแบบสัมภาษณeดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) 

๒.๒.๓ การบันทึกขEอมูลดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเฝ;าระวัง 

๒.๒.๔ รายงานผลขEอมูลกลับไปยังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

๓. รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการมุHงมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) คือ การนำขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุไปใชEประโยชนeในระดับนโยบาย ระดับสังคม และระดับปฏิบัติการ 

ประกอบดEวย 

๓.๑ การอLาน และวิเคราะหeผลรายงานขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

เพ่ือสรุปผลในภาพรวม 

๓.๒ การประชุมระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหeเพ่ือกำหนดกิจกรรมสุขศึกษา 

๓.๓ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล และเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงาน 

๓.๔ การสLงกลับคืนขEอมูลใหEพื้นที่และสาธารณะ เพื่อการประชาสัมพันธe ชี้แจงและ

การเตือนภัย 

๔. รูปแบบของการเฝ>าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู4สูงอายุของโรงพยาบาลสHงเสริม

สุขภาพตำบล ด4านการรักษามาตรฐานการเฝ>าระวัง (อนุรักขนาปธาน) คือ การนำขEอมูลการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุไปใชEประโยชนeในระดับนโยบาย ระดับสังคม และระดับปฏิบัติการ 

ประกอบดEวย 

๑) ระดับนโยบาย  

๑.๑) การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตรeการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดย

ภาพรวมท่ีมีความสอดคลEองกับยุทธศาสตรeของงานสาธารณสุข 

๑.๒) การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุขในการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพของผูEสูงอายุ 



๒๐๑ 
 

๑.๓) การจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเสี่ยงของ

ผูEสูงอายุเพ่ือไมLใหEเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน และลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว 

๒) ระดับสังคม  

๒.๑) การกำหนดแนวทางการแจEงเตือนพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบนพื้นฐาน

ของขEอมูลทางพฤติกรรมสุขภาพ 

๒.๒) การสรEางเกณฑeมาตรฐานสุขภาพท่ีเหมาะสมกับสภาพในชุมชน 

๒.๓) การสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อการเตรียมความพรEอมในการ

รองรับภัยคุกคามทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๒.๔) การทำแผนท่ีพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุจากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ  

๓) ระดับปฏิบัติการ  

๓.๑) การกำหนดขEอบLงชี้พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุที่เปOนผลมาจากการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ 

๓.๒) การกำหนดแนวทางการทำงานสุขศึกษาเชิงรุกในลักษณะของการปลูกฝnง

พฤติกรรม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือการจัดการปnญหาสาธารณสุขท่ียังไมLไดEรับการแกEไข หรือเพ่ือ

ป;องกันปnญหาลLวงหนEาท่ีจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียง 

๓.๓) การสรEาง และกำหนดกิจกรรมการเรียนรู E การพัฒนาทักษะ ปnจจัย

แวดลEอมท่ีตรงกับความตEองการของผูEสูงอายุ 

๓.๔) การสรEางเครือขLายบูรณาการการทำงานรLวมในการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุและการทำงานดEานสาธารณสุข 

 

๔.๔.๒ องค2ความรู4ท่ีได4จากการสังเคราะห2 

ผูEวิจัยไดEดำเนินการวิเคราะหeผลการวิจัยและนำมาสังเคราะหeเพื่อนำไปเปOนรูปแบบ และ

เครื ่องมือในการบริหารจัดการรLวมระหวLางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเพื ่อใหEการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลเกิดการพัฒนาอยLางมีประสิทธิภาพ 

และรอบดEาน ดังน้ี 



๒๐๒ 
 

 
 

 

ภาพท่ี ๔.๒๐ รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล 

                       JAROONSAK MODEL=SPA 



๒๐๓ 
 

จากภาพที่ ๔.๒๐ องคeความรูEจากการวิจัย คือ รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผู EสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล (JAROONSAK 

MODEL) เปOนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาบนพื ้นฐานของปnญหาที ่ไดEจากการ

ศึกษาวิจัย คือ คน กระบวนการ และเคร่ืองมือ ประกอบดEวย 

สHวนท่ี ๑ ผู4มีสHวนได4สHวนเสีย (Stakeholders) ประกอบดEวย  

๑) กลุLมผูEกำหนดนโยบาย ประกอบดEวย รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

๒) กลุLมผูEปฏิบัติการ ประกอบดEวย โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) อาสาสมัครครัวเรือน (อสค.) Caregiver และผูEสูงอายุ 

สHวนท่ี ๒ กระบวนการ (Process)  

๑) การเพียรพยายามหาวิธีการ  

๑.๑) การวางแผนดEานงาน ประกอบดEวย (๑) การวิเคราะหeขEอมูล รายงานเชิง

พื้นที่ และสภาพสังคมปnจจุบันเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงาน และแผนเฝ;าระวังโดยการประชุม

สรุปของหนLวยงาน เครือขLายที่เกี ่ยวขEอง (๒) การเผยแพรLองคeความรูEดEานสุขภาพผLานชLองทางท่ี

หลากหลายเพื่อสรEางความเขEาใจ และการเขEาถึงขEอมูลอยLางแพรLหลาย (๓) การทำงานแบบบูรณาการ

รLวมระหวLางภาครัฐ ภาคสังคมและประชาชนในการ ดูแล ติดตามและประเมินผลเพื่อการสรEาง

มาตรฐานในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุเชิงพื้นที่ และ (๔) การพัฒนาและการปรับ

ประยุกตeใชEกระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือตLาง ๆ ใหEเหมาะสม และมีความสอดคลEองกับบริบท

พ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานของมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

๑.๒) การพัฒนาดEานคน เปOนการฝ กอบรมและใหEความรูEทั้งในระบบออนไลนe

และคูLมือเอกสาร ประกอบดEวย (๑) การฝ กอบรมใหEความรูEกับเจEาหนEาที่ รพ.สต., อสม. และผูEสูงอายุ

เกี่ยวกับความรูEดEานพฤติกรรมสุขภาพ (๒) การใหEความรูEและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชEเครื่องมือ

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

๑.๓) การพัฒนาดEานเคร่ืองมือ เปOนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการแกEไขปnญหาท่ี

เกิดขึ้นจากกระบวนการการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล 

ประกอบดEวย (๑) การประชุมสรุปผล และวิเคราะหeปnญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุกับพนักงาน เจEาหนEาที่ ผูEปฏิบัติงานที่เกี่ยวขEอง (๒) กำหนดแนวทางรLวมกันในการหา

ทางแกEไข และ (๓) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหEครอบคลุมปnญหาตLาง ๆ 

 

 

 



๒๐๔ 
 

๒) การสืบสานแนวทางขจัดปnญหา 

๒.๑) การหาทางขจัดปnญหาการจัดเก็บขEอมูล ประกอบดEวย (๑) การประชุม

เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติใหEรับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน (๒) การนัดหมายผูEสูงอายุ

เพื่อนัดวันเขEาตรวจเช็คสุขภาพและเยี่ยมผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) (๓) 

การจัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) (๔) การ

สLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) และ (๕) 

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดขEอมูลดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App 

ดูแล) 

๒.๒) การหาทางขจัดปnญหาการวิเคราะหeขEอมูล ประกอบดEวย (๑) การรับคืน

ขEอมูลจากผูEปฏิบัติงานดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) (๒) การตรวจสอบความครบถEวน 

สมบูรณeของแบบสัมภาษณeดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) (๓) การบันทึกขEอมูลดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเฝ;าระวัง และ (๔) รายงานผลขEอมูลกลับไปยังกองสุขศึกษา กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓) การมุLงม่ันพัฒนากระบวนการ  

๓.๑) การกำหนดกิจกรรมสุขศึกษา ประกอบดEวย (๑) การอLาน และวิเคราะหe

ผลรายงานขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุเพื่อสรุปผลในภาพรวม และ (๒) การประชุม

ระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหeเพ่ือกำหนดกิจกรรมสุขศึกษา 

๓.๒) การติดตามประเมินผล ประกอบดEวย การกำหนดแนวทางการกำกับ

ติดตามประเมินผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 

๓.๓) การแจEงเตือนภัย ประกอบดEวย การสLงกลับคืนขEอมูลใหEพื ้นที ่และ

สาธารณะ เพ่ือการประชาสัมพันธe ช้ีแจงและการเตือนภัย 

๔) การรักษามาตรฐานการเฝ;าระวัง คือ การนำขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูEสูงอายุไปใชEประโยชนe 

๔.๑) ระดับนโยบาย ประกอบดEวย (๑) การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตรe

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยภาพรวมที่มีความสอดคลEองกับยุทธศาสตรeของงานสาธารณสุข (๒) 

การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุขในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุ และ (๓) 

การจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุเพื่อไมLใหEเกิดข้ึน 

เพ่ิมข้ึน และลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว 

๔.๒) ระดับสังคม ประกอบดEวย(๑) การกำหนดแนวทางการแจEงเตือน

พฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบนพื้นฐานของขEอมูลทางพฤติกรรมสุขภาพ (๒) การสรEางเกณฑeมาตรฐาน

สุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพในชุมชน (๓) การสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อการเตรียมความ



๒๐๕ 
 

พรEอมในการรองรับภัยคุกคามทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๔) การทำแผนที่พฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุจากขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

๔.๓) ระดับปฏิบัติการ ประกอบดEวย (๑) การกำหนดขEอบLงชี้พฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุที่เปOนผลมาจากการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ (๒) การกำหนดแนวทางการทำงาน

สุขศึกษาเชิงรุกในลักษณะของการปลูกฝnงพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการจัดการปnญหา

สาธารณสุขที่ยังไมLไดEรับการแกEไข หรือเพื่อป;องกันปnญหาลLวงหนEาที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยง (๓) 

การสรEาง และกำหนดกิจกรรมการเรียนรูE การพัฒนาทักษะ ปnจจัยแวดลEอมท่ีตรงกับความตEองการของ

ผูEสูงอายุ และ (๔) การสรEางเครือขLายบูรณาการการทำงานรLวมในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุและการทำงานดEานสาธารณสุข 

สHวนที่ ๓ เครื่องมือ (Application) คือ App ดูแล ที่ใชEการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ในการวางแผน การจัดเก็บขEอมูล การวิเคราะหeขEอมูล 

และการนำสLงขEอมูลไปสูLการใชEประโยชนe ทั้งยังเปOนเครื่องมือในการสื่อสารระหวLางกลุLมผูEกำหนด

นโยบายในการขEอมูลยุทธศาสตรe กลยุทธe นโยบายและแผนงานในการสั่งการมายังกลุLมผูEปฏิบัติการใน

การนำไปปฏิบัติ และสLงรายงานปnญหา ขEอเสนอแนะ กลับไปยังกลุLมผูEกำหนดนโยบายเพื่อหาแนวทาง

ในการแกEไข ป;องกันไดEอยLางทันทLวงทีเพื่อใหEเกิดความตLอเนื่องในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุ  

 

 



บทที่ ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและข5อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคRเพื่อ ๑. 

วิเคราะหRรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ๒. 

พัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eส ูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ๓. ทดลองและประเมินผลรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล การวิจัยครั้งนี้เปXน

งานวิจ ัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยเก ็บขEอมูลว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ 

(Qualitative Research) เพราะตEองการใหEไดEผลการวิจัยที่มีความนLาเชื่อถือมากที่สุด โดยมีขั้นตอน

การวิจัยและพัฒนาแบLงออกเปXน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะหRขEอมูล (R1 และ D1) เพ่ือ

สำรวจปuญหา และศึกษาเอกสารเพื่อใหEไดEรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุข และนำมาเปXนแนวทางในการสัมภาษณRเชิงลึกเพื่อวิเคราะหRออกมาเปXนรูปแบบการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ขั้นตอนที่ ๒ การฝxกอบรมและ

พัฒนา (R2 และ D2) เพ่ือฝxกอบรม และใหEความรูEเพื่อแกEไขปuญหาเรื่องคน เครื่องมือและกระบวนการ 

และขั้นตอนที่ ๓ (R3 และ D3) การทดลองและการประเมินผล เพื่อทดลองใชE และประเมินผลรูปแบบ

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผูEวิจัยไดEสรุปองคRความรูEท่ี

ไดEจากการวิจัย ดังน้ี 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๓ ขEอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 



๒๐๖ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูEวิจัยจะกลLาวถึงประเด็นตLาง ๆ ที่สำคัญในการจัดการทLองเที่ยวโดย

ชุมชนเชิงสรEางสรรคR โดยสรุปตามลำดับดังน้ี 

๕.๑.๑ การวิเคราะห@บริบทของการพัฒนารูปแบบการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผู5สูงอายุด5วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะหRขEอมูล (R1 และ D1) เพื่อสำรวจปuญหา และศึกษาเอกสารเพื่อใหE

ไดEรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และนำมาเปXนแนวทางในการ

สัมภาษณRเชิงลึกเพื ่อวิเคราะหRออกมาเปXนรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eสูงอายุของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ผลการวิจัย พบวLา รูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ประกอบดEวย ๔ รูปแบบคือ 

๑) รูปแบบของการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู5สูงอายุของโรงพยาบาลสNงเสริม

สุขภาพตำบล ด5านการเพียรพยายามหาวิธีการ (สังวรปธาน) คือ การวางแผนเพื่อจัดทำแผนเฝ;า

ระวังอันเปXนระบบ และกลไกการดำเนินงานเชิงรุกในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eสูงอายุ 

ประกอบดEวย  

๑.๑) การวิเคราะหRขEอมูล รายงานเชิงพื ้นที ่ และสภาพสังคมปuจจุบันเพ่ือ

กำหนดแนวทางในการทำงาน และแผนเฝ;าระวังโดยการประชุมสรุปของหนLวยงาน เครือขLายท่ี

เก่ียวขEอง  

๑.๒) การเผยแพรLองคRความรูEดEานสุขภาพผLานชLองทางที่หลากหลายเพื่อสรEาง

ความเขEาใจ และการเขEาถึงขEอมูลอยLางแพรLหลาย 

๑.๓) การทำงานแบบบูรณาการรLวมระหวLางภาครัฐ ภาคสังคมและประชาชน

ในการ ดูแล ติดตามและประเมินผลเพื่อการสรEางมาตรฐานในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

เชิงพ้ืนท่ี 

๑.๔) การพัฒนาและการปรับประยุกตRใชEกระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือ

ตLาง ๆ ใหEเหมาะสม และมีความสอดคลEองกับบริบทพื้นที่บนพื้นฐานของมาตรฐานจากกระทรวง

สาธารณสุข 

๒) รูปแบบของการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู5สูงอายุของโรงพยาบาลสNงเสริม

สุขภาพตำบล ด5านการสืบสานแนวทางขจัดปTญหา (ปหานปธาน) ประกอบดEวย การจัดเก็บขEอมูล 

และการวิเคราะหRขEอมูล 

๒.๑) การจัดเก็บขEอมูล คือ กระบวนการในการจัดเก็บ และรวบรวมขEอมูลการ

เฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุอยLางเปXนระบบ ประกอบดEวย 



๒๐๗ 

 

๒.๑.๑) การประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติใหEรับทราบและปฏิบัติไป

ในทิศทางเดียวกัน  

๒.๑.๒) การนัดหมายผูEสูงอายุเพื่อนัดวันเขEาตรวจเช็คสุขภาพและเยี่ยม

ผูEสูงอายุ 

๒.๑.๓) การจัดเก็บขEอมูล การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

๒.๑.๔) การสLงกลับคืนขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

๒.๑.๕) การประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดขEอมูล 

๒.๒) การวิเคราะหRขEอมูล คือ กระบวนการในการวิเคราะหRขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุอยLางเปXนระบบ ประกอบดEวย 

๒.๒.๑) การรับคืนขEอมูลจากผูEปฏิบัติงาน 

๒.๒.๒) การตรวจสอบความครบถEวน สมบูรณRของแบบสัมภาษณR 

๒.๒.๓) การบันทึกขEอมูลจากแบบสัมภาษณRลงในระบบสารสนเทศเพ่ือ

การเฝ;าระวัง 

๒.๒.๔) รายงานผลขEอมูลกลับไปยังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ  

๓) รูปแบบของการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู5สูงอายุของโรงพยาบาลสNงเสริม

สุขภาพตำบล ด5านการมุNงมั่นพัฒนากระบวนการ (ภาวนาปธาน) คือ การนำขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุไปสูLการแกEไขปuญหา และการพัฒนาใหEกระบวนการดีข้ึน ประกอบดEวย 

๓.๑) การอLาน และวิเคราะหRผลรายงานขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุเพ่ือสรุปผลในภาพรวม 

๓.๒) การประชุมระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหRเพื่อกำหนดกิจกรรมสุข

ศึกษา 

๓.๓) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผล และเปรียบเทียบผล

การดำเนินงาน 

๓.๔) การสLงกลับคืนขEอมูลใหEพ้ืนท่ีและสาธารณะ เพ่ือการประชาสัมพันธR ช้ีแจง

และการเตือนภัย 

๔) รูปแบบของการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู5สูงอายุของโรงพยาบาลสNงเสริม

สุขภาพตำบล ด5านการรักษามาตรฐานการเฝFาระวัง (อนุรักขนาปธาน) คือ การเขียนรายงานเพ่ือ

นำขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุไปใชEประโยชนRในระดับนโยบาย ระดับสังคม และ

ระดับปฏิบัติการ ประกอบดEวย 

 



๒๐๘ 

 

๔.๑) ระดับนโยบาย  

๔.๑.๑) การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตรRการพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพโดยภาพรวมท่ีมีความสอดคลEองกับยุทธศาสตรRของงานสาธารณสุข 

๔.๑.๒) การจัดทำแผนงบประมาณดEานสาธารณสุขในการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุ 

๔.๑.๓) การจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการป;องกันพฤติกรรมเส่ียง

ของผูEสูงอายุเพ่ือไมLใหEเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน และลดลงในระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว 

๔.๒) ระดับสังคม  

๔.๒.๑) การกำหนดแนวทางการแจEงเตือนพฤติกรรมเสี่ยงของผูEสูงอายุบน

พ้ืนฐานของขEอมูลทางพฤติกรรมสุขภาพ 

๔.๒.๒) การสรEางเกณฑRมาตรฐานสุขภาพท่ีเหมาะสมกับสภาพในชุมชน 

๔.๒.๓) การสรEางระบบการเตือนภัยสุขภาพเพื่อการเตรียมความพรEอมใน

การรองรับภัยคุกคามทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๔.๒.๔) การทำแผนที่พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุจากขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพ  

๓) ระดับปฏิบัติการ  

๓.๑) การกำหนดขEอบLงชี้พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุที่เปXนผลมาจากการ

เฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ 

๓.๒) การกำหนดแนวทางการทำงานสุขศึกษาเชิงรุกในลักษณะของการ

ปลูกฝuงพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการจัดการปuญหาสาธารณสุขที่ยังไมLไดEรับการแกEไข 

หรือเพ่ือป;องกันปuญหาลLวงหนEาท่ีจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมเส่ียง 

๓.๓) การสรEาง และกำหนดกิจกรรมการเรียนรูE การพัฒนาทักษะ ปuจจัย

แวดลEอมท่ีตรงกับความตEองการของผูEสูงอายุ 

๓.๔) การสรEางเครือขLายบูรณาการการทำงานรLวมในการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุและการทำงานดEานสาธารณสุข 

ปuญหาจากการดำเนินตามรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล พบวLา 

๑. ด5านการเตรียมการ ประกอบดEวย กระบวนการทำงาน บุคลากรปฏิบัติงาน และ 

เคร่ืองมือท่ีใชEในการทำงาน 

๒. ด5านการดำเนินการ ประกอบดEวย ๒.๑ การจัดเก็บขEอมูล ประกอบดEวย 

เครื่องมือที่ใชEในการทำงาน ความไมLพรEอมของสภาพรLางกายบุคลากรปฏิบัติงาน และปuญหาการ



๒๐๙ 

 

สLงกลับคืนของขEอมูล และ ๒.๒ ดEานการดำเนินการในการวิเคราะหRขEอมูล คือ ขEอมูลการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพ 

๓. ด5านการพัฒนา คือ ปuญหาดEานขEอมูลจากการจัดเก็บ และวิเคราะหRขEอมูลมีความ

คลาดเคล่ือน 

๔. ด5านการรักษามาตรฐาน คือ ปuญหาดEานขEอมูลจากการจัดเก็บ การวิเคราะหR 

การนำไปใชEประโยชนRของขEอมูลมีความคลาดเคล่ือน 

๕.๑.๒ การพัฒนารูปแบบการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู5สูงอายุด5วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาลสNงเสริมสุขภาพตำบล  

ขั้นตอนที่ ๒ การฝxกอบรมและพัฒนา (R2 และ D2) เพื่อฝxกอบรม และใหEความรูEเพื่อแกEไข

ปuญหาเรื่องคน เครื่องมือและกระบวนการ ผูEวิจัยพัฒนารูปแบบฯ บนพื้นฐานของปuญหาที่คEนพบใน

รูปแบบแตLละดEานโดยการใชEระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปXนเครื่องมือในการพัฒนา จากขEอคEนพบ

ในวัตถุประสงคRขEอที่ ๑ จากการวิเคราะหRปuญหาทั้งหมดทำใหEเห็นวLา การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลนั้นพบปuญหาที่สำคัญใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ปuญหา

เรื่องคน เริ่มตEนที่บุคลากรผูEปฏิบัติงานขาดองคRความรูE ทักษะ ประกอบกับความไมLพรEอมของสภาพ

รLางกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) สLงผลใหEกระบวนการในการเก็บรวบรวม 

และการวิเคราะหRขEอมูลไมLมีประสิทธิผลสLงผลโดยตรงตLอขEอมูลที ่รวบรวมและวิเคราะหRมีความ

คลาดเคลื่อน และปuญหาเรื่องเครื่องมือที่ใชEในการปฏิบัติงาน (แบบสัมภาษณR) ยังกLอใหEเกิดความ

คลาดเคลื่อนและการดำเนินการที่ลLาชEา สLงผลใหEเกิดการสูญเสีย และความไมLครบถEวนของขEอมูล 

ดังนั้นแลEวจากปuญหาที่เกิดขึ้นเปXนการจัดการที่เกิดปuญหาขึ้นในขั้นตอนแรก คือ คน และเครื่องมือทำ

ใหEกระบวนการในการจัดเก็บขEอมูล การวิเคราะหRขEอมูล การใชEประโยชนR และการรายงานผลมีความ

คลาดเคลื่อนและไมLตั้งอยูLบนพื้นฐานของขEอมูลที่ไมLสอดคลEองกับสภาพความเปXนจริง ดังนั้นแลEวใน

จัดทำแผนเฝ;าระวังจึงไมLสามารถที่จะกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรR แนวทางและการวางแผนดEาน

งบประมาณสาธารณสุขท่ีสอดรับกับปuญหาท่ีแทEจริงไดE  

ดังนั้นแลEวผูEวิจัยกำหนดแนวทางการพัฒนาออกเปXน ๒ ดEาน คือ การพัฒนาดEานคน และ

การพัฒนาดEานเคร่ืองมือและกระบวนการท่ีใชEในการปฏิบัติงาน 

๑) การพัฒนารูปแบบการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู5สูงอายุของโรงพยาบาล

สNงเสริมสุขภาพตำบล ด5านคน 

การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานการพัฒนาคน ใน ๒ ประเด็น คือ การใหEความรูE

เกี่ยวกับการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล และการใหE



๒๑๐ 

 

ความรูEเกี่ยวกับการใชEเครื่องมือ Application รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (App ดูแล) อันเปXนการเตรียมความพรEอมเริ่มตEนที่บุคลากรผูEใชEเครื่องมือ

ใหEมีองคRความรูE ทักษะ ความเขEาใจ และวิธีการใชEเครื่องมือที่ถูกตEองซึ่งจะสLงผลตLอกระบวนการในการ

จัดเก็บ วิเคราะหR นำไปใชEประโยชนRและรายงานผลมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด 

๒) การพัฒนารูปแบบการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู5สูงอายุของโรงพยาบาล

สNงเสริมสุขภาพตำบล ด5านเคร่ืองมือและกระบวนการ 

การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบลใน ดEานเครื่องมือและกระบวนการ เพื่อชLวยทำงานจัดเก็บขEอมูลพฤติกรรมสุขภาพ การ

นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขEามาพัฒนาเพื่อชLวยในการจัดเก็บขEอมูล ทำใหEลดปuญหาที่เกิดขึ้นจาก

การทำงานของแตLละภาคสLวนไดE ลดปuญหาความคลาดเคลื่อนของการจัดเก็บขEอมูลจากเหตุผลตLาง ๆ 

และการจัดเก็บขEอมูลที่เปXนระบบจึงไมLเกิดการสูญหายของขEอมูลจากการจัดเก็บขEอมูลเขEาสLวนกลาง 

สLงผลใหEการตรวจสอบขEอมูล และนำขEอมูลที่ไดEไปวิเคราะหRหาสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถนำไปใชEประโยชนRกับทุกสLวนงาน เชLน การนำไปเผยแพรLขEอมูลใหEกับสาธารณะ 

หรือทำแผนนโยบายตLาง ๆ กลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อใชEขEอมูลใหEเกิดประโยชนRมากที่สุด และยัง

เปXนการลดกระบวนการใหEมีความสะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจสอบไดEอีกดEวย 

๕.๑.๓ การทดลองและประเมินผลรูปแบบการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู5สูงอายุด5วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสNงเสริมสุขภาพตำบล 

ขั้นตอนที่ ๓ (R3 และ D3) การทดลองและการประเมินผล เพื่อทดลองใชE และประเมินผล

รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูEวิจัยทดลองใชE

กับกลุLมทดลอง และประเมินผลดEวยแบบประเมินความรูE ทัศนคติ และพฤติกรรมกLอนการฝxกอบรม 

และหลังการทดลองใชE (๑๕ วันหลังการทดลองใชE) ผลการประเมินในภาพรวมอยูLในระดับมากท่ีสุดทุก

ดEานท้ังกLอนและหลัง ผูEวิจัยจึงไดEสรุปและวิเคราะหRรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล เพื่อนำเขEาสู LการสนทนากลุLม 

(Focus Group Discussion) จำนวน ๑๐ รูป/คน เพื่อการประเมินผลรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ผลการสนทนา

กลุLม (Focus Group Discussion) พบวLา ผูEทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบ ดEานความครบถEวน เหมาะสม 

ความเปXนไปไดEและการนำไปใชEประโยชนRในระดับมากที่สุดทุกดEาน จึงสามารถสรุปรูปแบบการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล 

ไดEดังน้ี 

รูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล (JAROONSAK MODEL=SPA) เปXนการนำระบบเทคโนโลยี



๒๑๑ 

 

สารสนเทศมาพัฒนาบนพื้นฐานของปuญหาที่ไดEจากการศึกษาวิจัย คือ คน กระบวนการ และเครื่องมือ 

ประกอบดEวย 

 

สNวนท่ี ๑ ผู5มีสNวนได5สNวนเสีย (Stakeholders) ประกอบดEวย  

๑) กลุLมผูEกำหนดนโยบาย ประกอบดEวย รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

๒) กลุLมผูEปฏิบัติการ ประกอบดEวย โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEาน (อสม.) อาสาสมัครครัวเรือน (อสค.) Caregiver และผูEสูงอายุ 

สNวนท่ี ๒ กระบวนการ (Process) ประกอบดEวย  

๑) การเพียรพยายามหาวิธีการ คือ การวางแผนดEานงาน การพัฒนาดEานคน และ

การพัฒนาดEานเคร่ืองมือ 

๒) การสืบสานแนวทางขจัดปuญหา คือ การหาทางขจัดปuญหาการจัดเก็บขEอมูล และ

ปuญหาการวิเคราะหRขEอมูล 

๓) การมุLงมั่นพัฒนากระบวนการ คือ การกำหนดกิจกรรมสุขศึกษา การติดตาม

ประเมินผลและการแจEงเตือนภัย 

๔) การรักษามาตรฐานการเฝ;าระวัง คือ การขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูEสูงอายุไปใชEประโยชนRในระดับนโยบาย ระดับสังคม และระดับปฏิบัติการ 

สNวนที่ ๓ เครื่องมือ (Application) คือ App ดูแล ที่ใชEการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ในการวางแผน การจัดเก็บขEอมูล การวิเคราะหRขEอมูล 

และการนำสLงขEอมูลไปสูLการใชEประโยชนR ทั้งยังเปXนเครื่องมือในการสื่อสารระหวLางกลุLมผูEกำหนด

นโยบายในการขEอมูลยุทธศาสตรR กลยุทธR นโยบายและแผนงานในการสั่งการมายังกลุLมผูEปฏิบัติการใน

การนำไปปฏิบัติ และสLงรายงานปuญหา ขEอเสนอแนะ กลับไปยังกลุLมผูEกำหนดนโยบายเพื่อหาแนวทาง

ในการแกEไข ป;องกันไดEอยLางทันทLวงทีเพื่อใหEเกิดความตLอเนื่องในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุ  

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๒ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้จะกลLาวถึงรูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล โดยผูEวิจัยจะกลLาวถึงประเด็นที่สำคัญและนLาสนใจเพ่ือ

นำมาอภิปรายผล ดังน้ี  

๕.๒.๑ การวิเคราะห@รูปแบบของการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู 5ส ูงอายุของ

โรงพยาบาลสNงเสริมสุขภาพตำบล 

รูปแบบของการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล 

ประกอบดEวย ๔ รูปแบบ คือ  

๑) ดEานการเพียรพยายามหาวิธีการ เปXนการวางแผนเพ่ือจัดทำแผนเฝ;าระวังอันเปXนระบบ 

และกลไกลการดำเนินการเชิงรุก ซึ่งจะตEองมีการวิเคราะหRขEอมูล รายงานเชิงพื้นที่ การทำงานแบบ

บูรณาการรLวมระหวLางภาครัฐ ภาคสังคมและประชาชนรวมถึงการพัฒนา ปรับประยุกตRใชE

กระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือที่มีความสอดคลEองกับบริบทพื้นที่บนพื้นฐานของมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสุข สอดคลEองกับงานวิจัยของ สุมิตรา วิชา และคณะ๑ ไดEศึกษาวิจัย “การพัฒนา

ระบบเครือขLายบริการสุขภาพ สำหรับผูEสูงอายุกลุLมติดบEาน และกลุLมติดเตียง (กรณีศึกษาผูEสูงอายุ

กลุLมติดบEาน และกลุLมติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ฮLองหEา อ.แมLทะ จ.ลำปาง)” พบวLา 

รูปแบบระบบการเครือขLายบริการสุขภาพสำหรับผูEสูงอายุกลุLมติดบEานและกลุLมติดเตียง ในพื้นท่ี 

รับผิดชอบของ รพ.สต.ฮLองหEา หรือชุมชนฮLองหEา (หมูL ๑ หมูL ๖ หมูL ๗ และ หมูL ๘ ตำบลน้ำโจE อำเภอ

แมLทะ จังหวัดลำปาง ประกอบดEวย ๕ องคRประกอบ ไดEแกL (๑) การประเมินสภาพผูEสูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงและศักยภาพของญาติ ผูEดูแล (๒) การดูแลชLวยเหลือโดยกลุLมคนในชุมชน (๓) การจัดระบบ

บริการสุขภาพ ระบบการดูแลตLอเนื่อง และระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของรพ.สต.ฮLองหEา รพ. 

แมLทะ และรพ.ลำปาง (๔) การกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณจากเทศบาลน้ำโจE 

และ (๕) การดำเนินงานดูแลผูEสูงอายุจากหนLวยงานอื่นท่ีเกี่ยวขEอง โดยแตLละสLวนประกอบมีความ

เชื่อมโยงเพื่อประสานการทำงานและการใชEทรัพยากรรLวมกัน ซึ่งแสดงใหEเห็นวLา การวิเคราะหRและ

ประเมินจะตEองอยูLบนพื้นฐานของขEอมูลสภาพเปXนจริงเชิงพื้นที่แตLจะตEองเปXนไปตามมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข 

 
๑ สุมิตรา วิชา และคณะ, “การพัฒนาระบบเครือขLายบริการสุขภาพ สำหรับผูEสูงอายุกลุLมติดบEาน และ

กลุLมติดเตียง (กรณีศึกษาผูEสูงอายุกลุLมติดบEาน และกลุLมติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ฮLองหEา อ.แมLทะ จ.

ลำปาง)”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.): วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, 

๒๕๖๐). 



๒๑๓ 

 

๒) ดEานการสืบสานแนวทางขจัดปuญหา ประกอบดEวย การหาทางขจัดปuญหาการจัดเก็บ

ขEอมูล และการวิเคราะหRขEอมูล สอดคลEองกับงานวิจัยของอรยา ปรีชาพานิช และสุดา เธียรมนตรี๒ 

ไดEศึกษาวิจัย “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรRเพื่อสนับสนุนการเฝ;าระวังโรคไขEเลือดออกของจังหวัด

สงขลา” พบวLา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรRเพื่อสนับสนุนการเฝ;าระวังโรคไขEเลือดออกของจังหวัด

สงขลา ประกอบดEวย ๓ สLวนหลักคือ ๑) การจัดการขEอมูลผูEป�วย ซึ่งสามารถนำเขEาขEอมูลไดE ๒ วิธีการ 

คือ การบันทึกขEอมูลผLานระบบ และนำเขEาไฟลRขEอมูลที่ไดEจากโปรแกรม R506 ๒) การวิเคราะหRขEอมูล

ผูEป�วย ๓) การนำเสนอขEอมูลในรูปแบบของแผนท่ีผLานเครือขLายอินเทอรRเน็ต แสดงใหEเห็นวLาในการเฝ;า

ระวัง องคRประอบที่สำคัญจะตEองมีการจัดเก็บ การวิเคราะหRรวมถึงจะตEองมีการนำเสนอขEอมูลเพื่อใหE

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓) ดEานการมุLงมั่นพัฒนากระบวนการ ประกอบดEวย การนำขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรม

สุขภาพของผูEสูงอายุไปสูLการแกEไขปuญหา และการพัฒนาใหEกระบวนการดีขึ้น สอดคลEองกับงานวิจัย

ของพัชรินทร@ สมบูรณ@๓ ไดEศึกษาวิจัย “ระบบการเฝ;าระวังผลกระทบตLอสุขภาพดEานอนามัย

สิ่งแวดลEอมจากการใชEสารเคมีกำจัดของเกษตรกร” พบวLา ระบบการเฝ;าระวังผลกระทบตLอสุขภาพ

ดEานอนามัยสิ่งแวดลEอม ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ๑) กำหนดประเด็นและพื้นที่ที่ทำการศึกษา ๒) 

กำหนดตัวชี้วัดโดยกำหนดตัวชี้วัดที่จะดำเนินการเก็บขEอมูล แหลLงขEอมูล ความถี่ในการเก็บขEอมูล 

เครื่องมือที่ใชEและวิธีในการวิเคราะหRขEอมูล ๓) กำหนดแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดแผนที่จะเขEา

ดำเนินการเฝ;าระวัง และนำเสนอแผนการดำเนินงานใหEกับผูEที่เกี่ยวขEองทราบ ๔) ดำเนินการตามแผน 

โดยดำเนินการตามแผนที่กำหนด เก็บรวบรวมขEอมูลตามตัวชี้วัด และวิเคราะหRขEอมูล รวมทั้งตรวจหา

ระดับคลอรีนเอสเตอเรสใหEกับกลุLมเกษตรกร และอบรมใหEความรูEเรื่องพฤติกรรมการป;องกันตนเอง

จากการใชEสารเคมีศัตรูพืชแกLเกษตรกรและ ๕) คืนขEอมูลสูLชุมชน โดยนำเสนอผลการศึกษาเพ่ือ

วางแผนแกEไขปuญหาสุขภาพจากการใชEสารเคมีกำจัดศัตรูพืชรLวมกัน แสดงใหEเห็นวLา การแกEไขปuญหา 

และการพัฒนาบนพื้นฐานของขEอมูลจะสLงผลใหEกระบวนการในการเฝ;าระวังทำงานเปXนระบบและ

สอดคลEองกับสภาพความเปXนจริงมากท่ีสุด 

๔) ดEานการรักษามาตรฐานการเฝ;าระวัง ประกอบดEวย การเขียนรายงานเพื่อนำขEอมูล

การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุไปใชEประโยชนRในระดับนโยบาย ระดับสังคม และระดับ

 
๒ อรยา ปรีชาพานิช และสุดา เธียรมนตร,ี “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรRเพื่อสนับสนุนการเฝ;าระวังโรค

ไขEเลือดออกของจังหวัดสงขลา”, รายงานวิจัย, (สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๙). 
๓ พัชรินทรR สมบูรณR, “ระบบการเฝ;าระวังผลกระทบตLอสุขภาพดEานอนามัยสิ่งแวดลEอมจากการใชE

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร”, วารสารอนามัยสิ่งแวดล5อม, ป�ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗). 



๒๑๔ 

 

ปฏิบัติการ สอดคลEองกับงานวิจัยของพงศ@เทพ วิวรรธนะเดช และมยุรา วิวรรธนะเดช๔ไดEศึกษาวิจัย 

“การประเมินระบบเฝ;าระวังปuญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหมL” พบวLา กระทรวง

สาธารณสุขนLาจะเปXนเจEาภาพหลักในการกำหนดรูปแบบการเฝ;าระวัง ระบบฐานขEอมูล ตัวชี้วัด และ

ขั้นตอนการเฝ;าระวังโดยละเอียด และควรจัดทำคูLมือการเฝ;าระวังสุขภาพจากปuญหาหมอกควัน 

เพื่อใหEเจEาหนEาที่สาธารณสุขในแตLละพื้นที่สามารถใชEเปXนแนวทางในการดำเนินการไดE แสดงใหEเห็นวLา

ขEอมูลการเฝ;าระวังในดEานตLาง ๆ หากนำไปสูLการใชEจริงเชิงพื้นที่จะกLอใหEเกิดประโยชนRแกLสาธารณชน

โดยเฉพาะผูEสูงอายุ 

๕.๒.๒ การพัฒนารูปแบบการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู5สูงอายุด5วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาลสNงเสริมสุขภาพตำบล  

ปuญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบล ประกอบดEวย ปuญหาเรื่องคน กระบวนการและเครื่องมือที่ใชEในการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ สอดคลEองกับงานวิจัยของ วันชัย อาจเขียน นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ@ 

และโสภณ เอี่ยมศิริถาวร๕ ไดEศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบงานเฝ;าระวังเหตุการณRของทีม SRRT 

เครือขLายระดับตำบล” พบวLา ขั้นตอนที่มีปuญหามาก คือ การตรวจสอบนิยามเหตุการณR และความ

เรLงดLวนคุณภาพของขEอมูลขLาวสาร และยังสอดคลEองกับณปรัชญ@ วงษ@เกษม และคณะ๖ ไดEศึกษาวิจัย 

“การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล” พบวLา ปuญหาสำคัญใน

การทำงานของบุคลากร ไดEแกL การรวบรวมและสืบคEนขEอมูล ผลการพัฒนารูปแบบฯ พบวLา 

๑) การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาล

สLงเสริมสุขภาพตำบล ดEานคน พบวLา มีการพัฒนาใน ๒ ประเด็น คือ การใหEความรูEเกี่ยวกับการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และการใหEความรูEเกี ่ยวกับการใชEเครื ่องมือ Application ในการจัดเก็บ วิเคราะหR สอดคลEองกับ

งานวิจัยของสรวงสุดา คงมั่ง๗ ไดEศึกษาวิจัย “การประยุกตRใชEระบบสารสนเทศภูมิศาสตรR เพื่อการเฝ;า

 
๔ พงศRเทพ วิวรรธนะเดช และมยุรา วิวรรธนะเดช, “การประเมินระบบเฝ;าระวังปuญหาสุขภาพจาก

หมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหมL”, วารสารวิชาการ คณะสถาปTตยกรรมศาสตร@ มหาวิทยาลัยขอนแกNน, ป�ที่ ๙ 

(มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๓). 
๕ วันชัย อาจเขียน นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษR และโสภณ เอี่ยมศิริถาวร, “การพัฒนาระบบงานเฝ;า

ระวังเหตุการณRของทีม SRRT เครือขLายระดับตำบล”, รายงานวิจัย, (กระทรวงสาธารณสุข: กรมควบคุมโรค, 

๒๕๕๘). 
๖ ณปรัชญR วงษRเกษม และคณะ, “การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพ

ตำบล”, วารสารวิชาการสาธารณสุข, ป�ที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๕๗). 
๗ สรวงสุดา คงมั่ง, “การประยุกตRใชEระบบสารสนเทศภูมิศาสตรR เพื่อการเฝ;าระวังทางระบาดวิทยา”, 

วารสารวิชาการ คณะสถาปTตยกรรมศาสตร@ มหาวิทยาลัยขอนแกNน, ป�ที่ ๙ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๓). 



๒๑๕ 

 

ระวังทางระบาดวิทยา” พบวLา ประสิทธิภาพของการดำเนินงานดEานสุขภาพของชุมชนขึ้นอยูLกับความ

ถูกตEอง แมLนยำ และความรวดเร็วในการประมวลผลขEอมูลผูEป�วยการบูรณาการขEอมูลเชิงพื้นที่ เพ่ือ

ระบุพื ้นที ่การเกิดโรค การกระจายตัวในเชิงเวลา สถานที ่ และกลุ LมประชากรจะชLวยใหEเกิด

ประสิทธิภาพในการวางแผนป;องกันและควบคุมโรคติดตLอ และเกิดประโยชนRในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชนนั้น แสดงใหEเห็นวLาคนหรือผูEปฏิบัติการเปXนปuจจัยสำคัญในการเฝ;าระวัง หากมี

ความรอบรูEความเขEาใจ และความแมLนยำก็จะสLงผลใหEลดความผิดพลาดในกระบวนการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุไดE 

๒) การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุของโรงพยาบาลสLงเสริม

สุขภาพตำบล ดEานเครื่องมือและกระบวนการ โดยการพัฒนา App ดูแล เพื่อชLวยทำงานจัดเก็บขEอมูล

พฤติกรรมสุขภาพ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขEามาพัฒนาเพื่อชLวยในการจัดเก็บขEอมูล ทำใหE

ลดปuญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของแตLละภาคสLวนไดE ลดปuญหาความคลาดเคลื่อนของการจัดเก็บ

ขEอมูลจากเหตุผลตLาง ๆ และการจัดเก็บขEอมูลที่เปXนระบบจึงไมLเกิดการสูญหายของขEอมูลจากการ

จัดเก็บขEอมูลเขEาสLวนกลาง สLงผลใหEการตรวจสอบขEอมูล และนำขEอมูลที่ไดEไปวิเคราะหRหาสาเหตุของ

พฤติกรรมสุขภาพมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใชEประโยชนRกับทุกสLวนงาน สอดคลEองกับงานวิจัยของ 

M.  Aminian and H.R.  Naji๘ ได E ศ ึ กษาว ิ จ ั ย  “A Health care Monitoring System Using 

Wireless Sensor Networks” พบวLา การนำเครือขLายเซนเซอรRไรEสาย เขEามาชLวยในการติดตาม

ขEอมูลสุขภาพผูEป�วยที่ไมLไดEพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเพื่อใหEไดEระบบที่มีความสามารถเฝ;าระวัง 

(Monitor) สุขภาพผูEป�วยในระยะไกลอยLางตLอเนื่อง และระบบทำการประมวลผล วิเคราะหR และแจEง

เตือนเมื่อพบความผิดปกติของขEอมูลสุขภาพผูEป�วยแตLการทำงานของระบบเปXนการทำงานกึ่งอัตโนมัติ 

ที่จำเปXนตEองมีการติดตLอประสานงานกันเปXนอยLางดีระหวLางผูEป�วยกับโรงพยาบาล แพทยRทำการ

วิเคราะหRขEอมูลผูEป�วยจากขEอมูลที่ระบบไดEรับ และใหEคำปรึกษาการดูแลในเรื่องตLาง ๆ เพื่อใหEผูEป�วย

ไ ด E ร ั บ ก า ร ด ู แ ล ท่ี ถ ู ก ต E อ ง แ ล ะ ป ล อ ด ภ ั ย  แ ล ะ ย ั ง ส อ ด ค ล E อ ง ก ั บ ง า น ว ิ จ ั ย ข อ ง 

ระวิวรรณ เติมศิริกุล และคณะ๙ ไดEศึกษาวิจัย “การพัฒนาคลังขEอมูลดEานสุขภาพระดับจังหวัดแบบ

บูรณาการ จังหวัดบุรีรัมยR” พบวLา สามารถบูรณาการขEอมูลทั้งดEานสLงเสริมสุขภาพ การป;องกันโรค 

และการรักษาพยาบาล เปXนสารสนเทศที่มีคุณภาพเชื่อถือไดE เปXนประโยชนRตLอผู EใชEทุกระดับท้ัง

ผูEบริหาร นักวิชาการ ผูEปฏิบัติงาน และประชาชน ชLวยลดเวลาและความซ้ำซEอนของการจัดทำรายงาน 

แสดงใหEเห็นวLาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจะสLงผลตLอการลดขั้นตอน ระยะเวลาและลดความซ้ำซEอน

 
๘ M.  Aminian and H. R.  Naji, “ A Health care Monitoring System Using Wireless Sensor 

Networks”, Journal of Health & Medical Informatics, Vol 4 No 6 (2013). 
๙ ระวิวรรณ เติมศิริกุล และคณะ, “การพัฒนาคลังขEอมูลดEานสุขภาพระดับจังหวัดแบบบูรณาการ 

จังหวัดบุรีรัมยR”, วารสารวิชาการสาธารณสุข, ป�ที่ ๒๔ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๘). 



๒๑๖ 

 

จากการทำงานไดE ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือ และการพัฒนากระบวนการควบคูLกันไปจะทำใหEการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๕.๒.๓ การทดลองและประเมินผลรูปแบบการเฝFาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู5สูงอายุด5วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสNงเสริมสุขภาพตำบล 

การประเมินผลดEวยแบบประเมินความรูE ทัศนคติ และพฤติกรรมกLอนการฝxกอบรม และ

หลังการทดลองใชE (๑๕ วันหลังการทดลองใชE) ผลการประเมินในภาพรวมอยูLในระดับมากท่ีสุดทุกดEาน

ทั้งกLอนและหลัง ผลการสนทนากลุLม (Focus Group Discussion) พบวLา ผูEทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบ 

ดEานความครบถEวน เหมาะสม ความเปXนไปไดEและการนำไปใชEประโยชนRในระดับมากที่สุดทุกดEาน ผล

การวิเคราะหRรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล (JAROONSAK MODEL=SPA) เปXนการนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาพัฒนาบนพื้นฐานของปuญหาที่ไดEจากการศึกษาวิจัย คือ คน กระบวนการ และเครื่องมือ 

ประกอบดEวย 

สNวนที่ ๑ ผู5มีสNวนได5สNวนเสีย ประกอบดEวย ๑) กลุLมผูEกำหนดนโยบาย ประกอบดEวย 

รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๒) กลุLม

ผูEปฏิบัติการ ประกอบดEวย โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมูLบEาน (อสม.) อาสาสมัครครัวเรือน (อสค.) Caregiver และผูEสูงอายุ สอดคลEองกับงานวิจัยของ 

สุนทร ยนต@ตระกูล วัฒนา สวNางศรี และวิศรุดา ตีเมืองซ5าย๑๐ ไดEศึกษาวิจัย “การพัฒนารูปแบบการ

สLงเสริมสุขภาพประชาชนกลุLมเสียงเบาหวานของหนLวยบริการปฐมภูมิ ภายใตEการขับเคล่ือนของระบบ

สุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม” พบวLา ปuจจัยแหLงความสำเร็จในกระบวนการพัฒนาครั้งน้ี 

คือ DHS-L ประกอบดEวย D: district health system policy คือ นโยบายระบบสุขภาพระดับอำเภอ

ที่ชัดเจน H: health volunteer คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูLบEานมีสLวนรLวมเปXนแกนนำดEาน

สุขภาพในชุมชน S: sharing คือการแบLงปuนทรัพยากรรLวมกัน และ L: learning มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูEอยLางตLอเนื่อง แสดงใหEเห็นวLา นโยบายระบบสุขภาพและกลุLมผูEกำหนดนโยบาย สLงผลโดยตรง

ตLอผูEปฏิบัติงาน เปXนการสั่งการและการปฏิบัติการอันเปXนกระบวนการในการนำไปสูLกระบวนการเฝ;า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพซ่ึงจะเปXนไปในทิศทางเดียวกัน 

สNวนที่ ๒ กระบวนการ ประกอบดEวย ๑) การเพียรพยายามหาวิธีการ คือ การวางแผน

ดEานงาน การพัฒนาดEานคน และการพัฒนาดEานเคร่ืองมือ ๒) การสืบสานแนวทางขจัดปuญหา คือ การ

 
๑๐ สุนทร ยนตRตระกูล วัฒนา สวLางศรี และวิศรุดา ตีเมืองซEาย, “การพัฒนารูปแบบการสLงเสริม

สุขภาพประชาชนกลุLมเสียงเบาหวานของหนLวยบริการปฐมภูมิ ภายใตEการขับเคลื่อนของระบบสุขภาพอำเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารวิชาการสาธารณสุข, ป�ที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙). 



๒๑๗ 

 

หาทางขจัดปuญหาการจัดเก็บขEอมูล และปuญหาการวิเคราะหRขEอมูล ๓) การมุLงมั่นพัฒนากระบวนการ 

คือ การกำหนดกิจกรรมสุขศึกษา การติดตามประเมินผลและการแจEงเตือนภัย และ ๔) การรักษา

มาตรฐานการเฝ;าระวัง คือ การขEอมูลการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูEสูงอายุไปใชEประโยชนRใน

ระดับนโยบาย ระดับสังคม และระดับปฏิบัติการ สอดคลEองกับงานวิจัยของชื่นพันธ@ วิริยะวิภาต และ

คณะ๑๑ ไดEศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบเฝ;าระวังป;องกันควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดนไทย-ลาวใน

พื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามแนวทางการบันทึกความรLวมมือ” พบวLา ประกอบดEวย ๔ องคRประกอบ 

คือ ๑) ดEานปuจจัยนำเขEา ประกอบดEวย วัตถุประสงคRของระบบเฝ;าระวังป;องกัน การกำหนดเครื่องมือ

และวิธีการป;องกันควบคุม การกำหนดบุคลากรที่เกี่ยวขEอง การกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงาน

และการนำผลจากการป;องกันควบคุมวัณโรคชายแดนไปใชE ๒) ดEานกระบวนการ ประกอบดEวย การ

วางแผนกระบวนการ ดำเนินงานตามแผน และประเมินผลกระบวนการ ๓) ดEานผลผลิตของระบบ 

ประกอบดEวย บันทึกความรLวมมือ การรายงานผูEป�วยวัณโรค และความพึงพอใจตLอระบบเฝ;าระวัง

ป;องกันควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดนไทย-ลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคายและ ๔) ดEานการใหEขEอมูล

สะทEอนกลับ และการประเมินคุณภาพของระบบตาม ๔ มาตรฐานประกอบดEวย ดEานความถูกตEอง 

ดEานความเปXนไปไดE ดEานความเหมาะสม และดEานการใชEประโยชนR 

สNวนที ่ ๓ เครื ่องมือ App ดูแล ที ่ใชEการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู Eสูงอายุของ

โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล ในการวางแผน การจัดเก็บขEอมูล การวิเคราะหRขEอมูล และการ

นำสLงขEอมูลไปสูLการใชEประโยชนR ทั้งยังเปXนเครื่องมือในการสื่อสารระหวLางกลุLมผูEกำหนดนโยบายใน

การขEอมูลยุทธศาสตรR กลยุทธR นโยบายและแผนงานในการสั่งการมายังกลุLมผูEปฏิบัติการในการนำไป

ปฏิบัติ และสLงรายงานปuญหา ขEอเสนอแนะ กลับไปยังกลุLมผูEกำหนดนโยบายเพื่อหาแนวทางในการ

แกEไข ป;องกันไดEอยLางทันทLวงทีเพื่อใหEเกิดความตLอเนื่องในการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ 

สอดคลEองกับงานวิจัยของ P. Sundaram๑๒ ไดEศึกษาวิจัย “Patient Monitoring System using 

Android Technology” พบวLา โดยนำการแพทยRทางไกลเขEามาชLวยในการเฝ;าระวังขEอมูลสุขภาพ

ผูEป�วย ดEวยการตรวจจับขEอมูลสัญญาณชีพของผูEป�วย เชLน อัตราการเตEนของหัวใจอุณหภูมิ ฯลฯ และ

บันทึกลงฐานขEอมูลของระบบจากนั้น จึงทำการอัปโหลด (Upload) ขEอมูลเหลLานี้ไปยัง Web based 

server และสLงไปยังโทรศัพทRของแพทยRโดยใชEเทคโนโลยีแอนดรอยดR เพื่อใหEแพทยRวิเคราะหRขEอมูลท่ี

ไดEรับและใหEคำแนะนำในการดูแลรักษาผูEป�วยตLอไป และยังสอดคลEองกับงานวิจัยของ R.A. Rashid, 

 
๑๑ ชื่นพันธR วิริยะวิภาต และคณะ, “การพัฒนาระบบเฝ;าระวังป;องกันควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน

ไทย-ลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามแนวทางการบันทึกความรLวมมือ”, วารสารสำนักงานปFองกันควบคุมโรคที่ 

๗ จังหวัดขอนแกNน, ป�ที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙). 
๑๒ P. Sundaram, “Patient Monitoring System using Android Technology”, International 

Journal of Computer Science and Mobile Computing (IJCSMC) Vol 2 No 5 (2013). 



๒๑๘ 

 

N.H. Mahalin, M.R.A. Rahim andM.A. Sarijari๑๓ ไดEศึกษาวิจัย “Home-based Healthcare 

Monitoring over Wireless Biomedical Sensor Network” พบวLา การนำเสนอระบบเฝ;าระวัง

สุขภาพผูEป�วยที่ไมLไดEพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยใชEเครือขLายเซนเซอรRไรEสาย ที่มีการติเซนเซอรRไวE

บนรLางกายผูEป�วยเพื่อใหEเซนเซอรRตรวจจับอัตราการเตEนของหัวใจ ความดันโลหิต ฯลฯ โดยที่ระบบ

เปXนการเฝ;าระวังขEอมูลสุขภาพของผูEป�วยอยLางตLอเนื่อง และใชEการประมวลผลขEอมูลเขEามาชLวยในการ

ตรวจสอบความผิดปกติของขEอมูลเหลLานั้น และตัดสินใจใหEคำแนะนำเบื้องตEนในการดูแลผูEป�วย และ

ทำการแจEงเตือนผูEป�วย และแพทยRเจEาของไขEตLอไป แสดงใหEเห็นวLาเครื่องมือที่ไดEรับการพัฒนาโดยการ

นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใชEประโยชนRกันอยLางแพรLหลาย และมีความแมLนยำซึ่งจะเห็นไดEวLา

ระบบสาธารณสุขของตLางประเทศไดEมีการนำมาชLวยในการเฝ;าระวังสุขภาพของหลายกลุLมเสี่ยงอัน

สLงผลใหEกลุLมเส่ียงน้ันไดEรับการดูแล รักษาอยLางทันทLวงที 

๕.๓ ข5อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล” ผูEวิจัยไดEรูปแบบการเฝ;าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล 

(JAROONSAK MODEL=SPA) จึงขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๕.๓.๑ ข5อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล” ผูEวิจัยมีขEอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ดังน้ี 

๑) กระทรวงสาธารณสุขควรเพิ่มงบประมาณในการสรEางศูนยRรวมขEอมูลกลาง ใน

การการประมวลผลขEอมูลผูEป�วยแบบเครือขLายเพื่อใหEกลายเปXน Big Data ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิม

ความแมLนยำและความตLอเน่ืองของขEอมูลผูEสูงอายุ 

๒) กระทรวงสาธารณสุขควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกจากขEอมูลที่รับจาก

หนLวยงานภาครัฐท่ียังขาดระบบการจัดการแบบอัตโนมัติ 

๓) กระทรวงสาธารณสุขควรกำหนดกลยุทธการเขEาถึงขEอมูลแบบ Real Time เพ่ือ

กำหนดแผนและขEอปฏิบัติระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 

 
๑๓ R.A. Rashid, N.H. Mahalin, M.R.A. Rahim and M.A. Sarijari, “Home-based Healthcare 

Monitoring over Wireless Biomedical Sensor Network” , Proceedings of RF and Microwave 

Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, (2008). (Mimeographed). 



๒๑๙ 

 

๔) กระทรวงสาธารณสุขควรสรEางระบบการรายงานผลระดับบริหาร ทำใหEผูEบริหาร

สามารถบริหารและวิเคราะหRขEอมูลไดEอยLางถูกตEองและรวดเร็ว 

๕.๓.๒ ข5อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล” ผู Eว ิจัยมีขEอเสนอแนะเชิง

ปฏิบัติการสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ ดังน้ี 

๑) ควรเพิ่มระบบการบริหารจัดการ Big Data ของผูEป�วยสูงอายุแบบ Online ผLาน

เครือขLาย Internet เพ่ือวางแผนและบริหารจัดการขEอมูลสุขภาพผูEสูงอายุ 

๒) ควรจัดฝxกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหEความรูEเกี่ยวกับการใชEงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ใชEในการดูแลพฤติกรรมผูEสูงอายุ รวมทั้งเมื่อมีความกEาวหนEาของเครื่องมือและระบบ

สารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ และการเตรียมความพรEอมใหEแกLผูEปฏิบัติการ  

๓) ควรมีการเชื่อมตLอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขEากับสLวนงานอื่นที่เกี่ยวขEอง เชLน 

ระบบบริการการแพทยRฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ หรือ EMS 1669 เมื่อประสบอาการฉุกเฉิน วิกฤติ 

บาดเจ็บ ป�วยฉุกเฉิน จำเปXนตEองบริการตรวจและรักษาอยLางทันทLวงที เพื่อป;องกันการเสียชีวิตหรือ

อาการเจ็บป�วย บาดเจ็บรุนแรงข้ึน 

๔) ควรมีการพัฒนาระบบแผนท่ีอัตโนมัติของผูEสูงอายุผLาน Application เพื่อความ

สะดวกในการติดตLอ ประสานงานและการตรวจเย่ียม ดูแลผูEสูงอายุ 

๕) ควรสรEางระบบ Video Conference สLงภาพสัญญาณชีพหรือสอบบถามปuญหา

สุขภาพแบบ Real Time ถึงแพทยRและพยาบาลในการใหEคำปรึกษาผLาน Workstation, Tablet และ

มือถือ 

๖) ควรสรEางรูปแบบการรวบรวมผลการเก็บขEอมูลสุขภาพของผูEสูงอายุดEวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความครอบคลุมและเชื่อมโยงผLานระบบฐานขEอมูล รวมทั้งสามารถนำผลการ

จัดเก็บ และวิเคราะหRขEอมูลมาใชEประโยชนRในการแจEงเตือนหรือการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุไดE 

๕.๓.๓ ข5อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตNอไป 

จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูEสูงอายุ

ดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบล”  ผูEวิจัยขอเสนอแนะสำหรับ

การวิจัยในคร้ังตLอไป ดังน้ี 



๒๒๐ 

 

๑) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพดEวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมพหุวัฒนธรรม เชLน การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆR

และพุทธศาสนิกชน, การเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพของอิสลามิกชน 

๒) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลรูปแบบการเฝ;าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ผูEสูงอายุดEวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตำบลเพื่อนำไปสูLการปรับ 

และประยุกตRใหEเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในบริบทอ่ืน ๆ 

 

 

 



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข2อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป<ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข2อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทาง “การเฝNาระวังและเตือน

ภัยพฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สามเจริญพาณิชย: กรุงเทพ จำกัด, 

๒๕๕๕. 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. คัมภีรRการวิเคราะหRและออกแบบระบบ. พิมพ:คร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร:  

เคทีพี คอมพ: แอนด: คอนซัลท:, ๒๕๔๖.  

ชูชัย ศุภวงศ:และคณะ. คูSมือการให2บริการของโรงพยาบาลสSงเสริมสุขภาพตำบล. กรุงเทพ  

มหานคร: มูลนิธิสาธารณสุขแหWงชาติ, ๒๕๕๒.  

นิทรา กิจธีรวุฒิวงษ:. การวิจัยทางสาธารณสุข: จากหลักการสูSการปฏิบัติ. พิษณุโลก: รัตนสุวรรณ

การพิมพ:, ๒๕๖๐.  

พระครูสังฆรักษ:เกียรติศักด์ิ กิตฺติป]ฺโญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรR. เชียงใหมW: ประชากรธุรกิจ

, ๒๕๕๘.  

พระคันธสาราภิวังค:. โพธยป[กขิยธรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บุญศิริการพิมพ: จำกัด, ๒๕๔๙.  

พระธรรมป̀ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ. พิมพ:คร้ังท่ี ๒๐. กรุงเทพ  

มหานคร: โรงพิมพ: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๖.  

พรหมคุณาภรณ: (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตรR ฉบับประมวลธรรม. พิมพ:คร้ังท่ี ๓ 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ:ผลิธัมม: ในเครือบริษัท สำนักพิมพ: เพ็ทแอนด:โฮม จำกัด, 

๒๕๕๘.  

พระโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอ. มหาสติป[ฏฐานสูตร. กรุงเทพมหานคร: หiางหุiนสWวนจำกัด ประยูร

สาส:นไทยการพิมพ:, ๒๕๕๓.  

 

 



๒๒๒ 

 

บรรณานุกรม (ตSอ) 
 

วัชรา ร้ิวไพบูลย: และคณะ. การจัดการความรู2และสังเคราะหRแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล

สSงเสริมสุขภาพตำบล: ประสบการณRการทำงานสร2างเสริมสุขภาพคนพิการ. นนทบุรี: 

บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด:พับลิสช่ิง จำกัด, ๒๕๕๓.  

ศูนย:เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ยุทธศาสตรR

เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๐-๒๕๖๙ eHealth 

Strategy. Ministry of Public Health 2017-2026. นนท บุ รี : ศูนย: เทคโน โล ยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๐.  

 สมเด็จพระมหาสมณเจiากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. นวโกวาท ฉบับประชาชน. พิมพ:คร้ังท่ี ๑๔.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ:มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  

(๒) รายงานวิจัย: 

ชัชวาล จันทรวิจิตร และคณะ. “ระบบเฝoาระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี

บริเวณโรงไฟฟoาแมWเมาะ จังหวัดลำปาง”. รายงานวิจัย. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข, ๒๕๕๒.  

วันชัย อาจเขียน นิภาพรรณ สฤษด์ิอภิรักษ: และโสภณ เอ่ียมศิริถาวร. “การพัฒนาระบบงานเฝoาระวัง

เหตุการณ:ของทีม SRRT เครือขWายระดับตำบล”. รายงานวิจัย. กระทรวงสาธารณสุข: 

กรมควบคุมโรค, ๒๕๕๘.  

สุมิตรา วิชา และคณะ. “การพัฒนาระบบเครือขWายบริการสุขภาพ สำหรับผูiสูงอายุกลุWมติดบiาน และ

กลุWมติดเตียง กรณีศึกษาผูiสูงอายุกลุWมติดบiาน และกลุWมติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของ รพ.

สต.ฮWองหiา อ.แมWทะ จ.ลำปาง”. รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส.: 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, ๒๕๖๐.  

อรยา ปรีชาพานิช และสุดา เธียรมนตรี. “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร:เพ่ือสนับสนุนการเฝoาระวังโรค

ไขiเลือดออกของจังหวัดสงขลา”. รายงานวิจัย. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๙.  

(๓) บทความ: 

ชาติชาย สุวรรณนิตย:. “การศึกษาสถานการณ:งานสุขภาพภาคประชาชนในปvจจุบันและทิศทางการ

พัฒนาในอนาคต”. วารสารสุขภาพภาคประชาชน. ปwท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๔ (มิถุนายน-

กรกฎาคม ๒๕๖๐): ๔-๕. 

 



๒๒๓ 

 

บรรณานุกรม (ตSอ) 
 

ช่ืนพันธ: วิริยะวิภาต และคณะ. “การพัฒนาระบบเฝoาระวังปoองกันควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน

ไทย-ลาวในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย ตามแนวทางการบันทึกความรWวมมือ”. วารสาร

สำนักงานปNองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกSน. ปwท่ี ๒๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-

เมษายน ๒๕๕๙): ๑๑๒-๑๑๓. 

ณปรัชญ: วงษ:เกษม และคณะ. “การพัฒนาระบบรายงานตัวช้ีวัดสำหรับโรงพยาบาลสWงเสริมสุขภาพ

ตำบล”. วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปwท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๗): 

๒๘๑-๒๙๑. 

ปvทมาภรณ: เจริญนนท: และ ลัดดาวัลย: กงพลี. “ความรูi ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปoองกันโรค

อiวนของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร:มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ: ในพระบรม

ราชูปถัมภ: จังหวัดปทุมธานี”. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ฉบับการประชุมวิชาการ

ครบรอบ ๒๕ ปw วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วันท่ี 

๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๐: ๘๗-๙๔. 

พงศ:เทพ วิวรรธนะเดช และมยุรา วิวรรธนะเดช. “การประเมินระบบเฝoาระวังปvญหาสุขภาพจาก

หมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหมW”. วารสารวิชาการ คณะสถาป[ตยกรรมศาสตรR 

มหาวิทยาลัยขอนแกSน. ปwท่ี ๙ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๓): ๘๗-๘๘. 

พัชรินทร: สมบูรณ:. “ระบบการเฝoาระวังผลกระทบตWอสุขภาพดiานอนามัยส่ิงแวดลiอมจากการใชi

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร”. วารสารอนามัยส่ิงแวดล2อม. ปwท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗): ๑๙-๕๐. 

มนัสนันท: ลิมปวิทยากุล และชมพูนุท โมราชาติ. “การเฝoาระวังโรคไขiหวัดใหญWของโรงพยาบาล

สWงเสริมสุขภาพตำบลในพ้ืนท่ีชายแดนไทย–สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: 

กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตรRสุขภาพ. ปwท่ี ๙ ฉบับท่ี 

๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๒๔. 

ระวิวรรณ เติมศิริกุล และคณะ. “การพัฒนาคลังขiอมูลดiานสุขภาพระดับจังหวัดแบบบูรณาการ 

จังหวัดบุรีรัมย:”. วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปwท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน 

๒๕๕๘): ๕๓๐. 

วัฒนา สวWางศรี และศิราณีย: อินธรหนองไผW. “การพัฒนารูปแบบการสWงเสริมสุขภาพเพ่ือปoองกันการ

เกิดโรคเบาหวานรายใหมWในชุมชน”. วารสารพยาบาลทหารบก. ปwท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ 

(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๑๑๖. 

 



๒๒๔ 

 

บรรณานุกรม (ตSอ) 

 

สรวงสุดา คงม่ัง. “การประยุกต:ใชiระบบสารสนเทศภูมิศาสตร: เพ่ือการเฝoาระวังทางระบาดวิทยา”. 

วารสารวิชาการ คณะสถาป[ตยกรรมศาสตรR มหาวิทยาลัยขอนแกSน. ปwท่ี ๙ (มกราคม-

ธันวาคม ๒๕๕๓): ๘๗-๘๘. 

สุธาสินี โพธิจันทร:. “PDCA หัวใจสำคัญของการปรับปรุงอยWางตWอเน่ือง”. วารสาร Productivity 

World. ปwท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๑๑๕ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๙๕-๙๖. 

สุนทร ยนต:ตระกูล วัฒนา สวWางศรี และวิศรุดา ตีเมืองซiาย. “การพัฒนารูปแบบการสWงเสริมสุขภาพ

ประชาชนกลุWมเสียงเบาหวานของหนWวยบริการปฐมภูมิ ภายใตiการขับเคล่ือนของระบบ

สุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปwท่ี ๒๕ ฉบับท่ี 

๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๑๘๑. 

เสาวนีย: ไกรอWอน และสาริณี วอนเกWานiอย. “การพัฒนาระบบเครือขWายเพ่ือดูแลผูiสูงอายุโรคความดัน

โลหิตสูงจากโรงพยาบาลสูW ชุมชน”. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสีมา. ปwท่ี ๒๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๕๘): ๔๑. 

องค:อร ประจันเขตต:. “ความรูi ทัศนคติ และการปฏิบัตินนในการปoองกันและควบคุมโรคไขiเลือดออก

ของนักเรียนโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา อ.บiานนา จ.นครนายก”. เวชสารแพทยR

ทหารบก. ปwท่ี ๖๕ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕): ๑๕๙-๑๖๕. 

อรวรรณ เชาวลิต และคณะ. “ตiนแบบระบบการสWงขiอมูลเพ่ือเฝoาระวังผูiป�วย”. วารสารวิชาการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ปwท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๘): ๒๘. 

(๔) เอกสารท่ีไมSได2ตีพิมพRเผยแพรSและเอกสารอ่ืน ๆ: 

นิรัตน: อิมามี. “กระบวนการเฝNาระวังพฤติกรรมสุขภาพ”. เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับ

เจiาหนiาท่ีสาธารณสุขระดับจังหวัดและกองสุขศึกษา เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ: ๒๕๕๓ ณ 

หiองประชุม กองสุขศึกษา. (อัดสำเนา). 

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช. “คูSมือ อสม. นักจัดการสุขภาพ

ชุมชนตามกลุSมวัย ๒๕๕๗”. (อัดสำเนา). 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. “รายงานข2อมูลบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง พ.ศ.

๒๕๖๑”. (อัดสำเนา). 

 

 



๒๒๕ 

 

บรรณานุกรม (ตSอ) 

(๕) ส่ืออิเล็กทรอนิกสR: 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. รายงานประชากรจากทะเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เป�น

รายอำเภอ พ.ศ.๒๕๕๙ . [ออนไลน: ]. แหลWงท่ีมา: http://service.nso.go.th/nso 

/govstat/GR/GR1.html [๗ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน. รายงาน อสม.

ระดับประเทศ . [ออนไลน: ]. แหลWงท่ีมา: http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/ 

index .php? r=staticConten t/show&id=5 [๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. มิเตอรRประเทศไทย. [ออนไลน:]. แหลWงท่ีมา: 

http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/ [๗ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

สำนักงานสถิติแหWงชาติ. ขSาวประชาสัมพันธR “สถิติบอกอะไร ผู2สูงวัยป[จจุบันและอนาคต”. 

[อ อ น ไล น: ] . แ ห ลW ง ท่ี ม า :  http:/ /www.nso.go.th/sites/2 0 1 4 /Pages/Press 

Release/2561/N10-04-61-1.aspx  [๗ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

Advertorial. “เป̀ดเบ้ืองหลังชีวิต อสม. คุณคWาและความหมาย ท่ีมากกวWาการทำงานสาธารณสุข

ประจำหมูWบiาน”. ไทยรัฐออนไลนR. [ออนไลน:]. แหลWงท่ีมา: https://www.thairath. 

co.th/content/1061887 [๗ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

(๖) สัมภาษณR/สนทนากลุSม: 

สัมภาษณ: ดร.กันยารัตน: กุยสุวรรณ. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

             ดร.เบญจมาศ สุขสถิต. อาจารย:ประจำกลุWมวิชาพยาบาลอายุรศาสตร: คณะพยาบาล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมW, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

  นางจินตนา โชติอ่ิมอุดม. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูWบiาน อสม. โรงพยาบาลสWงเสริม

สุขภาพตำบลบiานใหมW, ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒. 

  นางชูศรี สมบัติ. ตัวแทนผูiสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒.   

  นางนงนุช เกตุผาสุก. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูWบiาน อสม. โรงพยาบาลสWงเสริม

สุขภาพตำบลหันตรา, ๑๙ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒. 

  นางนัยนา เนตรทิพย:. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒. 

 



๒๒๖ 

 

บรรณานุกรม (ตSอ) 
 

สัมภาษณ: นางปวีณวัสสา อภิภัทรวงค:. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสWงเสริมสุขภาพตำบล

หันตรา, ๑๙ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒. 

  นางพิสมัย สุขอมรรัตน:. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

  นางพุทธชาติ มีขวัญดี. ผูiดูแล Caregiver และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูWบiานอสม.  

โรงพยาบาลสWงเสริมสุขภาพตำบลปากกราน, ๑๘ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒. 

  นางเพ็ญศรี มากผาสุก. ผูiอำนวยการโรงพยาบาลสWงเสริมสุขภาพตำบลบiานใหมW, ๒๐ 

กุมภาพันธ: ๒๕๖๒.  

  นางมณฑาทิพย: จันทร:ธุเศรษฐ:. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสWงเสริมสุขภาพ

ตำบลปากกราน, ๑๘ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒. 

  นางวิมล เลาหภิชาติชัย. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหนiากลุWมงานสWงเสริม

สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒. 

  นางสมปอง ควร¦ชัย. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูWบiาน อสม. โรงพยาบาลสWงเสริม

สุขภาพตำบล, ๑๙ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒. 

  นางสาวกิตติยา มีมากบาง. นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๕ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒. 

  นางสาวพวงนุช จรูญเนตร. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูWบiาน อสม. โรงพยาบาล

สWงเสริมสุขภาพตำบลบiานใหมW, ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒. 

  นางสาวสำลี โชคทรัพย:. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูWบiาน อสม. โรงพยาบาลสWงเสริม

สุขภาพตำบลปากกราน, ๑๘ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒. 

  นายดิเรก มากผาสุข. ตัวแทนผูiสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กุมภาพันธ: 

๒๕๖๒. 

  นายบุญเสริม ชมช่ืน. ตัวแทนผูiสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ กุมภาพันธ: ๒๕๖๒. 

  นายแพทย:สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย. อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ๘ 

มกราคม ๒๕๖๒. 

  นายอำนาจ คiายาดี. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 

 



๒๒๗ 

 

บรรณานุกรม (ตSอ) 
 

สัมภาษณ: ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน:. ผูiอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ อาจารย:หลักประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

สนทนากลุWม นางอุษณีย: กุหลาบขาว. อดีตรองนายแพทย:สาธารณสุขจังหวัดสระแกiว, ๑๒ ตุลาคม  

๒๕๖๒. 

  นายจิรัฏฐ: ดำศรี. ประธานบริษัท แอคเซส มัลติมิเดีย จำกัด, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

  นายนรวิชญ: หลiาแหลWง. ประธานบริษัท ลอว:รัย คอร:ปอเรช่ัน จำกัด, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

  นายพงระภี ศรีสวัสด์ิ. อาจารย:ประจำคณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

  นายรุWงโรจน: รัตนบุรี. กรรมการผูiจัดการบริษัท เดฟแมน จำกัด, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

  นายสถาพร บุญชูวงศ:. ประธานบริษัท เซ§าธ:สตาร:เน็ทเวิร:ค จำกัด, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒.  

  ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร: ฝ�ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

  ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ. ผูiอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

  พระปลัดระพิน พุท.สาโร. ผศ.ดร. อาจารย:ประจำภาควิชารัฐศาสตร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. รองอธิการบดีฝ�ายกิจการท่ัวไป, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 

๒. ภาษาอังกฤษ  

1. Secondary Sources 

(I) Books: 

Bandura. Albert. Social Learning Theory. New Jersey: Prentice – Hall, 1977.  

Daintith. John. A Dictionary of Physics. England. UK: Oxford University Press, 2009.  

Lawrence W.  Green; & Marshall W.  Kreuter.  Health Promotion Planning:  An 

Educational and Environmental Approach.  New Jersey:  Prentice Hal, 

1991.  



๒๒๘ 

 

บรรณานุกรม (ตSอ) 
 

 Pender. N. J. Health promotion in nursing practice. 2nd ed. New York: Applenton 

Century Crofts, 1987. 

 Ralston.  Anthony; Hemmendinger.  David; Reilly.  Edwin D.  Encyclopedia of 

Computer Science. 4th ed.. London: Nature Publishing Group, 4000.  

Rensis A.  Likert.  New Patterns of Management.  New York:  McGraw-Hill Book 

Company Inc., 1961. 

Shewhart.  Walter Andrew.  Statistical Method from the Viewpoint of Quality 

Control. New York: Dover, 1939. 

(II) Articles: 

Leavitt. Harold J.; Whisler. Thomas L. “Management in the 1980s”. Harvard Business 

Review. Vol 11 (1958): 132. 

Lynn.  M.  R.  “ Determination and Quantification of Content Validity” .  Nursing 

Research. 366 (1986): 382-385. 

M. Aminian and H.R. Naji. “ A Health care Monitoring System Using Wireless Sensor 

Networks”. Journal of Health & Medical Informatics. Vol 4 No 6 (2013): 

1-6. 

P. Sundaram. “Patient Monitoring System using Android Technology”. International 

Journal of Computer Science and Mobile Computing IJCSMC Vol 2 No 

5 (2013): 191-201. 

Rosenstock.  Irwin.  M.  “ Historical Origins of the Health Belief Model” .  Health 

Education Monographs. Vol 2. (1974): 328-335. 

 

(III) Report of the Research:  

Krystal Warmoth.  “ Understanding Frailty in Older Adults and its Relationship with 

Ageing Perceptions” . Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in 

Psychology. UK: University of Exeter, 2015.  
 

 



๒๒๙ 

 

บรรณานุกรม (ตSอ) 
 

Laura Montanini and Laura Raffaeli. “Information and Communication Technologies 

for Ageing Well and e-Health” .  Proceedings of the International 

Conference on Communication Technologies for Ageing Well and e-

Health. ICT4AWE 2016. held in Rome. Italy. in April 2016. 

R.A. Rashid. N.H. Mahalin. M.R.A. Rahim and M.A. Sarijari. “Home-based Healthcare 

Monitoring over Wireless Biomedical Sensor Network”. Proceedings of RF  

and Microwave Conference.  Kuala Lumpur.  Malaysia.  2 0 0 8 . 

(Mimeographed). 

(IV) Electronics:  

 Butler. Jeremy G. A History of Information Technology and Systems. University of 

Arizona.  [ online] .  Search:   https: / / tcf. ua. edu/ AZ/ ITHistoryOutline. htm 

[August 10, 2018]. 

World Health Organization.  Atlas of eHealth country profiles 2015:  The use of 

eHealth in support of universal health coverage Based on the findings 

of the 2015 global survey on eHealth. [online]. source: http://www.who. 

int/goe/publications/atlas_2015/en/ [October 14, 2015]. 

 

 



๒๒๙ 

 

ภาคผนวก



๒๓๐ 

 

 

ภาคผนวก ก. 

หนังสือขอความอนุเคราะห6ตรวจแก:ไขเคร่ืองมือท่ีใช:ในการทำดุษฎีนิพนธ6  

(แบบสัมภาษณ6) 

 

๑) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

 อาจารย?ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร?  

 คณะสังคมศาสตร? มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ผูRเช่ียวชาญดRานการวิจัย 

๒) ศาสตราจารย? ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร? 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผูRเช่ียวชาญดRานทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร? 

๓) ผูRช[วยศาสตราจารย? ดร.อัครเดช พรหมกัลป\ 

 ผูRอำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค? 

 ผูRเช่ียวชาญดRานการบริหารจัดการองค?กร 

๔) นางวิมล เลาหภิชาติชัย 

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ผูRเช่ียวชาญดRานการส[งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส[งเสริม 

 สุขภาพตำบล 

๕) ผูRช[วยศาสตราจารย? ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน? 

 อาจารย?ประคณะบริหารธุรกิจการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 นักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญดRานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 



๒๓๑ 

 

 

 

 



๒๓๒ 

 

 

 

 



๒๓๓ 

 

 

 

 

 



๒๓๔ 

 

 

 

 

 



๒๓๕ 

 

ภาคผนวก ข. 

ผลการหาคMาดัชนีความตรงตามเน้ือหา 

 

 

 



๒๓๖ 

 

ภาคผนวก ค. 

หนังสือขอความอนุเคราะห6ให:นิสิตเก็บข:อมูลเพ่ือการวิจัย 

(สัมภาษณ6เชิงลึก) 

 

๑) นายแพทย?สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค 

       กระทรวงสาธารณสุข 

๒) นางพิสมัย สุขอมรรัตน?  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา  

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    กระทรวงสาธารณสุข 

๓) นายอำนาจ คRายาดี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา  

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    กระทรวงสาธารณสุข 

๔) ดร.กันยารัตน? กุยสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

๕) ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน?  

ผูRอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และอาจารย?หลักประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๖) นางวิมล เลาหภิชาติชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  

หัวหนRากลุ[มงานส[งเสริมสุขภาพ  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗) นางนัยนา เนตรทิพย? นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘) นางสาวกิตติยา มีมากบาง นักวิชาการสาธารณสุข  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙) นางเพ็ญศรี มากผาสุก ผูRอำนวยการโรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบล 

บRานใหม[ 

๑๐) นางมณฑาทิพย? จันทร?ธุเศรษฐ? พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

      โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลปากกราน 



๒๓๗ 

 

 

๑๑) นางปวีณวัสสา อภิภัทรวงค?  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

   โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลหันตรา 

๑๒) นางจินตนา โชติอ่ิมอุดม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู[บRาน (อสม.)  

โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลบRานใหม[ 

๑๓) นางสาวสำลี โชคทรัพย? อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู[บRาน (อสม.)  

โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลปากกราน 

๑๔) นางนงนุช เกตุผาสุก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู[บRาน (อสม.)  

โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลหันตรา 

๑๕) นางสาวพวงนุช จรูญเนตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู[บRาน (อสม.)  

โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลบRานใหม[ 

๑๖) นางพุทธชาติ มีขวัญดี ผูRดูแล (Caregiver) และอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจำหมู[บRาน (อสม.)   

โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลปากกราน 

๑๗) นางสมปอง ควรnชัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู[บRาน (อสม.)  

โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบล 

๑๘) นางชูศรี สมบัติ   ผูRสูงอายุ 

๑๙) นายดิเรก มากผาสุข ผูRสูงอายุ 

๒๐) นายบุญเสริม ชมช่ืน ผูRสูงอายุ 

๒๑) ดร.เบญจมาศ สุขสถิต อาจารย?ประจำกลุ[มวิชาพยาบาลอายุรศาสตร?  

     คณะพยาบาลศาสตร? มหาวิทยาลัยเชียงใหม[ 

 

 

 

 

 

 



๒๓๘ 

 

 

 

 



๒๓๙ 

 

 

 



๒๔๐ 

 

 

 

 



๒๔๑ 

 

 

 

 



๒๔๒ 

 

 

 

 



๒๔๓ 

 

 

 

 



๒๔๔ 

 

 

 

 



๒๔๕ 

 

 

 

 



๒๔๖ 

 

 

 

 

 



๒๔๗ 

 

 

 

 

 



๒๔๘ 

 

 

 

 

 



๒๔๙ 

 

 

 

 

 



๒๕๐ 

 

 

 

 

 



๒๕๑ 

 

 

 

 

 



๒๕๒ 

 

 

 

 

 



๒๕๓ 

 

 

. 

 

 



๒๕๔ 

 

 

 

 

 



๒๕๕ 

 

 

 

 

 



๒๕๖ 

 

 

 

 

 



๒๕๗ 

 

 

 

 

 

 



๒๕๘ 

 

ภาคผนวก ง. 

รายงานผู:เข:ารMวมการอบรมการใช:งานและทดลองใช: 

 



๒๕๙ 

 

 

 

 



๒๖๐ 

 

ภาคผนวก จ. 

หนังสือขอเชิญเข:ารMวมการสนทนากลุMมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 

๑) นางอุษณีย? กุหลาบขาว   อดีตรองนายแพทย?สาธารณสุขจังหวัดสระแกRว 

๒) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม   รองอธิการบดีฝrายกิจการท่ัวไป 

๓) พระปลัดระพิน พุท.สาโร, ผศ.ดร. อาจารย?ประจำภาควิชารัฐศาสตร? 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร? ฝrายวิชาการ 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ  ผูRอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 

     บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     พระนครศรีอยุธยา 

๖) นายสถาพร  บุญชูวงศ?   ประธานบริษัทเซvาธ?สตาร?เน็ทเวิร?ค จำกัด 

๗) นายนรวิชญ? หลRาแหล[ง   ประธานบริษัทลอว?รัย คอร?ปอเรช่ัน จำกัด 

๘)   นายจิรัฏฐ? ดำศรี    ประธานบริษัทแอคเซส มัลติมิเดีย จำกัด 

๙)   นายรุ[งโรจน? รัตนบุรี  กรรมการผูRจัดการบริษัท เดฟแมน จำกัด 

๑๐) นายพงระภี ศรีสวัสด์ิ   อาจารย?ประจำคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๑ 

 

 
 

 



๒๖๒ 

 

 

 



๒๖๓ 

 

 

 

 



๒๖๔ 

 

 

 

 



๒๖๕ 

 

 

 

 



๒๖๖ 

 

 

 

 



๒๖๗ 

 

 

 

 



๒๖๘ 

 

 

 

 



๒๖๙ 

 

 

 

 



๒๗๐ 

 

ภาคผนวก ฉ. 

รายงานผู:เข:ารMวมการสนทนากลุMมของผู:เช่ียวชาญ 

 



๒๗๑ 

 

ภาคผนวก ช. 

ประเด็นในการสนทนากลุMมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 

 

จากสรุปและวิเคราะห?รูปแบบการเฝxาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู RสูงอายุดRวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำเขRาสู[

การสนทนากลุ[ม (Focus Group Discussion) จำนวน ๑๐ รูป/คน เพื่อการประเมินผลและนำไปสู[ 

“การพัฒนารูปแบบการเฝxาระวังพฤติกรรมสุขภาพผูRสูงอายุดRวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ท[านคิดว[า 

1. มีความครบถRวน และเหมาะสมมากนRอยเพียงใด 

2. มีแนวโนRมความเป�นไปไดRมากนRอยเพียงใด 

3. ควรมีการนำไปใชRประโยชน?อย[างไร 

4. มีขRอเสนอเพ่ือการพัฒนา ต[อยอดอย[างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ. 

แบบประเมินผล ความรู: ทัศนคติ และการปฏิบัติ  

 

เร่ือง : การพัฒนารูปแบบการเฝgาระวังพฤติกรรมสุขภาพผู:สูงอายุด:วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของโรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๓ 

 

 



๒๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๗ 

 

 

 

 

 

 



๒๗๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ. 

ภาพประกอบการสัมภาษณ6เชิงลึก (In-dept Interview) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๐ 

 

 

 

สัมภาษณ? นายแพทย?สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย, อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  

๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 

 

 
 

สัมภาษณ? นางพิสมัย สุขอมรรัตน?, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ? นายอำนาจ คRายาดี, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๒๘๑ 

 

 

 

 

สัมภาษณ? ดร.กันยารัตน? กุยสุวรรณ, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 

 

 

สัมภาษณ? นางวิมล เลาหภิชาติชัย, นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหนRากลุ[มงานส[งเสริม

สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๒๘๒ 

 

 

 

 

สัมภาษณ? นางเพ็ญศรี มากผาสุก, ผูRอำนวยการโรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลบRานใหม[, ๒๐ 

กุมภาพันธ? ๒๕๖๒. 

 

 

 

สัมภาษณ? นางจินตนา โชติอ่ิมอุดม, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู[บRาน อสม, โรงพยาบาลส[งเสริม

สุขภาพตำบลบRานใหม[, ๒๐ กุมภาพันธ? ๒๕๖๒. 



๒๘๓ 

 

สัมภาษณ? นางนงนุช เกตุผาสุก, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู[บRาน อสม, โรงพยาบาลส[งเสริม

สุขภาพตำบลหันตรา, ๑๙ กุมภาพันธ? ๒๕๖๒. 

 

 

สัมภาษณ? นางปวีณวัสสา อภิภัทรวงค?, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบล

หันตรา, ๑๙ กุมภาพันธ? ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ? นางนงนุช เกตุผาสุก. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู[บRาน อสม. โรงพยาบาลส[งเสริม

สุขภาพตำบลหันตรา. ๑๙ กุมภาพันธ? ๒๕๖๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๔ 

 

 

 

 

สัมภาษณ? นางพุทธชาติ มีขวัญดี, ผูRดูแล Caregiver และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู[บRานอสม,  

โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลปากกราน, ๑๘ กุมภาพันธ? ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ? นางมณฑาทิพย? จันทร?ธุเศรษฐ?, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพ

ตำบลปากกราน, ๑๘ กุมภาพันธ? ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ? นางสมปอง ควรnชัย, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู[บRาน อสม, โรงพยาบาลส[งเสริม

สุขภาพตำบล, ๑๙ กุมภาพันธ? ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ? นางสาวสำลี โชคทรัพย?, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู[บRาน อสม, โรงพยาบาลส[งเสริม

สุขภาพตำบลปากกราน, ๑๘ กุมภาพันธ? ๒๕๖๒. 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๕ 

 

ภาคผนวก ญ. 

ภาพประกอบการสนทนากลุMมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 

 

 

 สนทนากลุ[ม รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝrายกิจการท่ัวไป, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 

 

 

สนทนากลุ[ม พระปลัดระพิน พุท.สาโร. ผศ.ดร. อาจารย?ประจำภาควิชารัฐศาสตร? มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๒๘๖ 

 

 

 

สนทนากลุ[ม ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร? ฝrายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 

 

 

 

สนทนากลุ[ม ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผูRอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 



๒๘๗ 

 

 

 

สนทนากลุ[ม นายสถาพร  บุญชูวงศ? ประธานบริษัท เซvาธ?สตาร?เน็ทเวิร?ค จำกัด, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 

 

 

 

 

สนทนากลุ[ม นายนรวิชญ? หลRาแหล[ง ประธานบริษัท ลอว?รัย คอร?ปอเรช่ัน จำกัด 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 



๒๘๘ 

 

 

 

สนทนากลุ[ม นายจิรัฏฐ? ดำศรี ประธานบริษัท แอคเซส มัลติมิเดีย จำกัด, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 

 

 

 

 

สนทนากลุ[ม นายรุ[งโรจน? รัตนบุรี กรรมการผูRจัดการบริษัท เดฟแมน จำกัด, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 

 



๒๘๙ 

 

 

 

สนทนากลุ[ม นายพงระภี ศรีสวัสด์ิ อาจารย?ประจำคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๐ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศโดยรวมของการสนทนากลุMมเฉพาะ 

ณ หRองB508 ช้ัน ๕ โซนบี อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร? 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วันเสาร?ท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 



๒๙๑ 

 

ภาคผนวก ฎ. 

ภาพประกอบการดุษฎีพิจารณ6 

 

 
 



๒๙๒ 

 

 
 

 
 



๒๙๓ 

 

 
 

 
 



๒๙๔ 

 

 
 

 
 

ภาพบรรยากาศ ห:อง B ๕๐๘-๕๐๙ ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมโซนบี คณะสังคมศาสตร6 มจร. วังน:อย 

วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ เป{นต:นไป 

 



๒๙๕ 

 

 
 

 
 

ภาพบรรยากาศ ห:อง B ๕๐๘-๕๐๙ ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมโซนบี คณะสังคมศาสตร6 มจร. วังน:อย 

วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ เป{นต:นไป 

 

 

 

 



๒๙๖ 

 

ภาคผนวก ฏ. 

เอกสารท่ีเก่ียวข:องกับประเด็นการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช:ประโยชน6 

 

 

 
 



๒๙๗ 

 

 
 

 

 

   
 
กรม สบส. ร่วมสมาคมวิชาชีพสขุศึกษา และมหาวิทยาลยั จดัประชมุวิชาการสขุ
ศึกษาแห่งชาติ ครั AงทีB CD “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสขุ” 

กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ (กรม สบส.) ร่วมกบัสมาคมวชิาชพีสุขศกึษา และคณะสาธารณสุข
ศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยับูรพา และมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์    จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั NงทีO PQ “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสขุ”รว่มกนัสรา้งสงัคมและสภาพแวดลอ้มทีOสง่เสรมิการมชีวีติทีOยนืยาว มั Oนคง และมคีวามสขุ 

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสรฐิสริพิงศ์ อธบิดกีรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กล่าวว่าการประชุม
วชิาการ  สุขศกึษาแห่งชาต ิจดัขึNนเป็นประจําตดิต่อกนัมาอย่างต่อเนืOองเป็นครั NงทีO PQ โดยครั NงทีO PQ ใช้
หวัขอ้เรืOอง  “ฝ่าวกิฤติทางวชิาการและวชิาชพีสาธารณสุข” เพืOอแลกเปลีOยนความรูว้ชิาการและแนว
ทางการดําเนินงาน ระหว่างบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ผูบ้รหิาร คร ูอาจารย ์ผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นสุขภาพ และบุคลากรอืOนๆ ทั Nงภาครฐั เอกชน องคก์รชุมชนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิOน ผูนํ้าชุมชน 
และผู้เกีOยวขอ้งในประชาคมสุขภาพต่างๆ ทําให้มคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพ รู้เท่าทนัสถานการณ์การ
เปลีOยนแปลงในโลกยุคดจิติอล และสามารถนําพาประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวยัใหม้คีวามสามารถ
ในการดแูลสขุภาพของตนเอง ดว้ยการมพีฤตกิรรมสขุภาพทีOถกูตอ้ง  

ดา้นนายชาญยุทธ พรหมประพฒัน์ ผูอ้ํานวยการกองสุขศกึษา กล่าวเพิOมเตมิว่า การจดัประชุม
วชิาการสุขศกึษาแห่งชาต ิครั NงทีO PQ จดัขึNนโดยสมาคมวชิาชพีสุขศกึษา ร่วมกบัภาควชิาสุขศกึษาและ
พฤตกิรรมศาสตร ์คณะสาธารณสุขศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยั
บูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ และกองสุข
ศกึษา  กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กจิกรรมมกีารบรรยาย อภปิราย และการ
ประชุมกลุ่มย่อย นําเสนอผลงานวชิาการ ผลการวจิยั และนวตักรรมดา้นการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ 
อกีทั Nงมกีารมอบรางวลัให้กบันักสุขศึกษาดเีด่น และมอบใบรบัรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ซึOงจดัขึNน
ระหว่างวนัทีO Q – PP พฤษภาคม cdec ณ โรงแรมจอมเทยีน ปาล์มบชีโฮเต็ล แอนด์ รสีอร์ท จงัหวดั
ชลบุร ีโดยผู$เข$าร)วมประชุมได$มีโอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณ?การทำงาน ผลงานวิชาการ ผลการวิจัย 
นวัตกรรมและผลงานดีเด)นด$านการพัฒนาสุขภาพและการสาธารณสุขท่ีมุ)งเน$นพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อันจะ
สามารถนาไปใช$พัฒนาการปฏิบัติงานให$มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนต)อไป 

นายจรูญศักด์ิ สุนทรเดชา กรรมการบริษัทเอเชีย คอนเน็ค คอร;ปอเรช่ัน จำกัด ได$รับเกียรติเปQน
วิทยากรงานประชุมวชิาการสุขศกึษาแห่งชาต ิครั NงทีO PQ “ฝ่าวกิฤตทิางวชิาการและวชิาชพีสาธารณสุข” 
ในหวัขอ้ “แอพพลเิคชั OนเพืOอการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ” โดยนําเอาเทคโนโลย ีIOT ทีOบรหิารจดัการ
ระบบอนิเตอร์เน็ตให้กบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยบรษิทัเอเชยี คอนเน็ค คอร์
ปอเรชั Oนร่วมกบั CAT Telecom ได้พฒันาและนําไปใชง้าน จํานวน 5,696 รพ.สต.และ “แอพพลเิคชั Oน
ช่วยในการเกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมผูส้งูอายุ” เพืOอช่วยในการทํางานของเจา้หน้าทีOของโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพตําบล และ อสม. ให้มีประสทิธิภาพมากยิOงขึNน จดัขึNนโดยสมาคมวชิาชีพสุขศึกษา ร่วมกบั
ภาควชิาสุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร ์คณะสาธารณสุขศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ์ และกองสุขศกึษากรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมผีู้เขา้ร่วมงาน
มากกวา่ uvv คน มกีารบรรยาย อภปิราย และการประชุมกลุ่มยอ่ย นําเสนอผลงานวชิาการ ผลการวจิยั 
และนวตักรรมด้านการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ อกีทั Nงมกีารมอบรางวลัให้กบันักสุขศกึษาดเีด่น และ
มอบใบรบัรองมาตรฐานงานสขุศกึษา  

 



๒๙๘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๙ 

 

 
 

 



๓๐๐ 

 

 
 

 



๓๐๑ 

 

                   ประวัติผู:วิจัย                                           

 

ช่ือ  : นายจรูญศักด์ิ สุนทรเดชา  

วัน เดือน ป|เกิด : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๒ 

สถานท่ีเกิด   : อำเภอท[าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การศึกษา : - ประถมศึกษา โรงเรียนท[าศาลา  

  - มัธยมศึกษาตอนตRน โรงเรียนท[าศาลาประสิทธิศึกษา    

    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

    สาขาวิชาอิเลคทรอนิกส? 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (๒๕๓๒)  

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สาขาวิชาคอมพิวเตอร? 

- ปริญญาตรี (๒๕๓๘) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน?  

  คณะวิศวกรรมไฟฟxา สาขาวิชาส่ือสารโทรคมนาคม 

- ปริญญาโท (๒๕๔๕) 

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาบริหารจัดการ 

- ปริญญาโท (๒๕๔๘)  

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาการตลาด  

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผูRบริหารข้ันสูง “สถาบันพระปกเกลRา” (๒๕๕๗) 

 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.๑๓) 

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร?เพ่ือสังคม” (๒๕๕๙) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร? (นมธ.๘) 

- Octel Business Collage, California USA (๒๕๓๘) 



๓๐๒ 

 

  Master Certificate of Voice Processing Management 

- Periphonics,Signapore (๒๕๓๙) 

Master Certificate of Voice Processing & Call Center 

Management 

การทำงาน : - ประธานกรรมการ บริษัทบีสมาร?ท คอร?ปอเรช่ันจำกัด  

- ประธานกรรมการ บริษัทเอเชีย คอนเน็คท? คอร?ปอเรช่ันจำกัด 

- คณะทำงานนายพิพัฒน? รัชกิจประการ รัฐมนตรีว[าการกระทรวงการ

ท[องเที่ยวและกีฬา โดยมีหนRาที่ใหRคำปรึกษาในภารกิจต[าง ๆ ที่เกี่ยวขRอง

ของกระทรวงการท[องเท่ียวและกีฬา 

- คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูRทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- กรรมการส[งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- กรรมการมูลนิธิส[งเสริมเศรษกิจชนบทและพัฒนาส่ิงแวดลRอม 

- ที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาไหมไทยพื้นบRาน ไหมดาหลาและแมลงทับ 

จ.สระแกRว ในมูลนิธิส[งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจRาสิร ิกิ ต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 

- ท่ีปรึกษาชมรมผูRทรงคุณวุฒิไหมและผRาไทย 

- ท่ีปรึกษารองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตนครสวรรค? 

- ท่ีปรึกษาเจRาคณะจังหวัดนครสวรรค? 

ผลงานทางวิชาการ:   - บทความวิชาการ เทคนิคการบริหารค[าตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพ  

(Effective Compensation Management) วารสารสถาบันพิมลธรรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก[น 

ป¡ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑ 

- บทความวิชาการ รูปแบบการสรRางเสริมสุขภาวะในองค?กรที่ส[งผลต[อ

ประสิทธิภาพในการทำงานของหน[วยงานภาครัฐ 

(Model of health Enhancement in the organization affects 

the work efficiency of government agencies) 

วารสารวิจยวิชาการ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๓๐๓ 

 

วิทยาเขตนครสวรรค?, ป¡ท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒)  
- บทความวิชาการ การสรRางเสริมสุขภาวะในองค?กรท่ีสงผลต[อ

ประสิทธิภาพในการทำงาน (Health promotion in organization 

affect to performance for work), รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังท่ี ๑ , วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑, วิทยาลัยสงฆ?พุทธ

ปªญญาศรีทวารวดี วัดไร[ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 

- บทความวิจัย การพัฒนารูปแบบการเฝxาระวังพฤติกรรมสุขภาพผูRสูงอายุ

ดRวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบลใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วารสารวิชาการธรรมทรรศน? ป¡ท่ี ๒๐ ฉบับท่ี 

๔ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ตัวอย[างผลงาน : - โครงการ Phuket Smart City ดูแลระบบ Digital Signage on Cloud  

ประชาสัมพันธ?ขRอมูลข[าวสารใหRนักท[องเท่ียวและประชาชน 

- ออกแบบและร[วมวางระบบ Face Recognition  

(ระบบความปลอดภัย ตรวจจับใบหนRา) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดภูเก็ต 

- ออกแบบสรRางและบริหารระบบ IOT Platform 

ใหRกับโรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ท่ัวประเทศ 

- ออกแบบและวางระบบ CCTV ใหRกับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- ออกแบบและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความปลอดภัยของ

ขRอมูล ใหRกับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- ออกแบบระบบหุ[นยนต?ดูแลผูRปrวยโรงพยาบาล บำราศนราดูร 

- ออกแบบและวางระบบ Network Monitoring  

ใหRกับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- ออกแบบและวางระบบ Call Center ใหRกับสายการบิน Lion Air เพ่ือ

จองสายการบินและบริการอ่ืน ๆ 

- ออกแบบและวางระบบ ๑๓๓๗ Pattaya City Call Center และระบบ

บริหารจ ัดการเม ืองด Rวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อบร ิการ

นักท[องเท่ียวและประชาชนในเมืองพัทยา 



๓๐๔ 

 

- จัดทำระบบตอบรับอัตโนมัติ (Call center) ๑๒๗๕ ขึ ้นเพื ่อทูลเกลRา

ทูลกระหม[อมถวาย สมเด็จพระนางเจRาฯ พระบรมราชินีนาถ เป�นการ

เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา ๑๒ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

- ออกแบบและวางระบบ Call Center กองสลากรัฐบาล เช็คผลออกสลาก

และรับเร่ืองขายสลากเกินราคา 

- ออกแบบสรRางและร[วมบริหาร Platform ใหRคำปรึกษาขRอกฎหมาย 

“LawRai” ท้ังระบบ Chat, Call, Video Call 

เข:าศึกษา :   มิถุนายน ๒๕๖๐ 

สำเร็จการศึกษา :   ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

ท่ีอยูMป~จจุบัน :    ๓๓๓/๑๓๔ หมู[บRานอนาวิลล?-สุวรรณภูมิ ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว 

เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐  

   โทร.๐๙๔-๖๓๙-๕๖๙๒, email: jrs.stc@gmail.com 

 


